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บทคัดย่อ
ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นดัชนีของการควบคุมโรคเบาหวานอย่างหนึง่ ซึง่ มีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องหลายประการ
การวิจยั เชิงบรรยายนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยคัดสรรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับน้ำตาลในเลือดของผูป้ ว่ ย
เบาหวาน กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ รี ะดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร
ของโรงพยาบาลเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จากการสุม่ อย่างง่าย จำนวน 249 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบ
สอบถามปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับน้ำตาลในเลือด ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
5 คน โดยเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยา แรงสนับสนุนของ
ครอบครัว และการรับบริการมีคา่ ความเทีย่ ง .841, .842, .839, .833 และ .838 ตามลำดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการควบคุมอาหารมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และแรงสนับสนุนของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ระดับน้ำตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวานอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่า พฤติกรรมการควบคุม
อาหาร และ การสนับสนุนของครอบครัวอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2
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Abstract
Blood glucose level is an index of diabetic control which related to various factors. This descriptive
research aimed to investigate the relationships between selected factors and blood glucose level among
patients with diabetes mellitus type II received health care services in Kaoleaw hospital, Nakhonsawan
Province. The 249 samples who had blood glucose level more than or equal to 126 mg% were selected by
simple random sampling. The research instruments were factors related to blood glucose level questionnaires
which were approved the content validity by 5 experts and the reliability of dietary control behaviors, exercise
behaviors, medicine taking behaviors, family social support and receiving services, were .841, .842, .839,
.833 and .838, respectively. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, Pearson, s
Product Moment Correlation and Chi-square.
The results indicated that dietary control behavior was negatively related to blood glucose level
among patients with diabetes mellitus type II at .05 of significance level. Moreover, family social support was
positively related to those of them at .05 level of significance. This results suggested that dietary control
behaviors and family social supports were important related factors for controlling blood glucose level among
patients with diabetes mellitus type II.
Keywords: Blood glucose level, Dietary control behavior, Family social support
Diabetes Mellitus Type II

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็นเรื้อรังและรักษาไม่หายขาด
มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นเรื่อย ๆ .ในประเทศไทย
(สุวทิ ย์ วิบลู ย์ผลประเสริฐ,์ 2548) และทัว่ โลก (National
Diabetes Fact Sheet, 2003. เว็บไซด์) โดยพบว่า
ส่ ว นใหญ่ ร ้ อ ยละ 90 เป็ น โรคเบาหวานชนิ ด ที ่ 2
(Shaw & Chisholm, 2003) ถึงแม้จะไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ให้อยูใ่ นระดับทีก่ อ่ ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง
ได้โดยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยูใ่ นระดับ
เป้าหมายโดยมีแนวทางหลัก ได้แก่ การควบคุมการ
บริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และมีการใช้ยา
อย่างเหมาะสม (ธิติ สนับบุญ, 2549) คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยและจัดประเภทโรคเบาหวาน

ได้กำหนดเป้าหมายการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ของผู้ป่วยควรมีระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหาร
ระหว่าง 100-126 มิลกิ รัมต่อเดซิลติ ร ระดับก่อนนอน
ควรอยู่ระหว่าง 100-140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และ
ระดั บ ฮี โ มโกลบิ น เอวั น ซี ค วรต่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 7
ซึง่ จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนทัง้ แบบ
เฉียบพลันและเรือ้ รังได้ (The expert committee on
the diagnosis and classification of diabetes mellitus,
2004) การศึ ก ษาภาวะแทรกซ้ อ นในผู ้ ป ่ ว ยของ
โรงพยาบาลใหญ่ 11 โรงพยาบาลในประเทศไทย
จำนวน 9419 คน พบว่า มีเพียงร้อยละ 37.2 ทีม่ รี ะดับ
น้ำตาลในเลือดน้อยกว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
และมีภาวะวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ดังนี้ ร้อยละ 43.9
เป็นโรคไต ร้อยละ 42.8 เป็นต้อกระจก ร้อยละ 30.7
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มี ค วามผิ ด ปกติ ข องประสาทจอตา ร้ อ ยละ 8.11
เป็นโรคหัวใจขาดเลือด และร้อยละ 5.9 เป็นแผลทีเ่ ท้า
(Rawdaree, et al. 2006) ในขณะที่ผลศึกษาผู้ป่วย
เบาหวานของโรงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราชที ่ ส ามารถ
ควบคุมได้มเี พียงร้อยละ 24.0 (นิพธั กิตติมานนท์ วิรชั
ศิริกุลเสถียร และรัชดา พิพัฒน์ศาสตร์, 2548) และ
จากสถิตผิ ปู้ ว่ ยทีม่ ารับบริการในคลินกิ โรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์ ในจำนวนนี้
พบว่ามีเพียงร้อยละ 12.2 ทีม่ รี ะดับน้ำตาลในเลือดต่ำ
กว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร จึงมีผปู้ ว่ ยทีม่ รี ะดับน้ำตาล
ในเลือดสูงและมีความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวานเป็นจำนวนมาก
จากการทบทวนงานวิจยั พบว่ามีปจั จัยหลายด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของ
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน เช่น ผูป้ ว่ ยเบาหวานของโรงพยาบาล
สุโขทัยร้อยละ 81.5 มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
และพบว่าส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการบริโภคอาหารทีไ่ ม่
เหมาะสม (ประหยัด ศรีเกษตร, 2547) การออกกำลัง
กายแบบเดินเร็วอย่างมีแบบแผนเป็นเวลา 12 สัปดาห์
ทำให้ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ซึง่ เป็นระดับน้ำตาลใน
เลือดสะสมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาของผู้ป่วย
เบาหวานลดลงอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
(ทรรศนีย์ บุญอริยเทพ และคณะ, 2550) สาเหตุทผ่ี ปู้ ว่ ย
เบาหวานทีค่ วบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี ทัง้ ทีไ่ ด้
รับยาจากโรงพยาบาลและนำกลับไปรับประทานทีบ่ า้ น
แล้วเนือ่ งจากไม่รวู้ ธิ กี ารควบคุมด้วยยา รับประทานยา
หรือฉีดยาไม่ถูกต้อง (เตือนใจ เสือดี และสุวรรณี
ศรประสิทธิ์, 2545) แรงสนับสนุนจากสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้
ยาของผูป้ ว่ ยเบาหวานสูงอายุ (ศรียา วัฒนาพาหุ และ
สนม สาระนพ, 2543) และการให้บริการของสถาน
บริการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการติดตามผลการ
ตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ดี (อรอุมา แก้วเกิด และ ปนัดดา ปริยทฤฑ,
2545)

จากเหตุผลและปัญหาที่พบในโรงพยาบาล
เก้าเลีย้ วดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจจะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาที่เป็นโรค
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร พฤติกรรมการออกกำลัง
กาย และพฤติกรรมการใช้ยา ด้านแรงสนับสนุนของ
ครอบครัว และด้านการได้รบั บริการของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 126 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลติ ร ตลอดจนหาความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว
กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยด้วย เพื่อนำผล
การ วิจัยมาใช้ในปรับปรุงการปฏิบัติตนของผู้ป่วย
การเสริมสร้างแรงสนับสนุนของครอบครัว และการให้
บริการของโรงพยาบาลเก้าเลีย้ วต่อไป

คำถามการวิจยั
1. ปัจจัยด้านบุคคล แรงสนับสนุนของครอบ
ครัว การรับบริการ และระดับน้ำตาลในเลือดของผูป้ ว่ ย
เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นอย่างไร
2. ปัจจัยด้านบุคคล แรงสนับสนุนของครอบ
ครัว และการรับบริการมีความสัมพันธ์กบั ระดับน้ำตาล
ในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างไร

จุดมุง่ หมายของการวิจยั
1. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนของ
ครอบครัว การรับบริการ และระดับน้ำตาลในเลือดของ
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล
แรงสนับสนุนของครอบครัว และการรับบริการกับ
ระดับน้ำตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวาน

สมมุตฐิ านงานวิจยั
ปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนของครอบครัว
และการรับบริการมีความสัมพันธ์กบั ระดับน้ำตาลใน
เลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2

ขอบเขตการวิจยั
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงบรรยาย
(Analytical descriptive research) ศึกษาความสัมพันธ์
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ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนของครอบครัว
การรับบริการกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ทีร่ บั บริการในโรงพยาบาลเก้าเลีย้ ว
ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2550

วิธกี ารดำเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดเท่ากับและ
มากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดชิลติ ร โดยได้รบั การวินจิ ฉัย
จากแพทย์แล้วอย่างน้อย 1 ปี ของโรงพยาบาลเก้าเลีย้ ว
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2548
มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 544 คน กำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane
ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน + 5
(Yamane, 1967) ได้กลุม่ ตัวจำนวน 286 คน เลือกกลุม่
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย โดยการเลือกสัมภาษณ์
ผูป้ ว่ ยทีร่ บั บริการ 1 คนเว้น 1 คน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์ปจั จัยทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กบั ระดับน้ำตาลในเลือด ประกอบด้วย 4 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย คำถาม
จำนวน 4 ข้อ เกีย่ วกับ อายุ เพศ น้ำหนักและส่วนสูง
และระยะเวลาทีเ่ ป็นโรค มีลกั ษณะเป็นแบบเติมคำและ
เลือกตอบ ตอนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบตั ติ น ประกอบ
ด้วย พฤติกรรมการควบคุมอาหาร พฤติกรรมการ
ออกกำลังกาย และพฤติกรรมการใช้ยา มีลกั ษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เรียงลำดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ปฏิบัติประจำ ปฏิบัติส่วนใหญ่
ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติน้อยครั้ง และปฏิบัติน้อยครั้ง
แทบไม่ปฏิบัติเลย จำนวน 24 ข้อ กำหนดการแปล
ผลคะแนนเฉลีย่ เป็น 5 ระดับได้แก่ 1.00-1.49,1.50-2.49,
2.50-3.49, 3.50-4.49, และ 4.50-5.00 หมายถึง
พฤติกรรมเหมาะสมน้อยทีส่ ดุ น้อย ปานกลาง มาก
และมากทีส่ ดุ ตามลำดับ ตอนที่ 3 แรงสนับสนุนของ
ครอบครัว เป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ มากทีส่ ดุ

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 10 ข้อ
กำหนดการแปลผลคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับได้แก่
1.00-1.49, 1.50-2.49, 2.50-3.49, 3.50-4.49, และ
4.50-5.00 หมายถึง ได้รบั แรงสนับสนุนน้อยทีส่ ดุ น้อย
ปานกลาง มาก และมากทีส่ ดุ ตามลำดับ และ ตอนที่ 4
การรับบริการ เป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ เช่นเดียวกับด้านแรงสนับสนุนของครอบครัว
จำนวน 12 ข้อ กำหนดเกณฑ์การแปรผลคะแนนเฉลีย่
เป็น 5 ระดับได้แก่ 1.00-1.49, 1.50-2.49, 2.50-3.49, 3.504.49, และ 4.50—5.00 หมายถึง ได้รบั บริการน้อยมาก
น้ อ ย ปานกลาง มาก และมากที ่ ส ุ ด ตามลำดั บ
แบบสัมภาษณ์นผ้ี า่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน และมีค่าความเที่ยง
โดยใช้ ส ู ต รสั ม ประสิ ท ธิ ์ แ อลฟ่ า ของครอนบาค
(Cronbrach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ .841, .842, .839, .833, และ .838 ตามลำดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การรับรองให้ดำเนินการวิจยั จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และกระทำการสัมภาษณ์โดยให้ความเคารพ
ในศักดิศ์ รีของมนุษย์ ซึง่ ผูป้ ว่ ยสามารถปฏิเสธการให้
สัมภาษณ์โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษาพยาบาล
ตามปกติ และผูว้ จิ ยั เลือกพยาบาลวิชาชีพจำนวน 3 คน
เป็นผู้ช่วยวิจัย โดยฝึกอ่านและทำความเข้าใจกับ
ข้อคำถามทุกข้อ พร้อมทั้งฝึกการสัมภาษณ์ผู้ป่วย
เบาหวานจำนวน 2 รายก่อนการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง
จากนั้นนำเครื่องมือไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่ม
ตัวอย่างที่คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ ใช้เวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่มกราคม
ถึงกุมภาพันธ์ 2550 ได้แบบสัมภาษณ์ทม่ี คี วามสมบูรณ์
สามารถนำมาวิเคราะห์ได้จำนวน 249 ฉบับคิดเป็น
ร้อยละ 87.06

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศนำมาหาความถี่
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ร้อยละ พฤติกรรมการควบคุมอาหาร พฤติกรรมการ
ออกกำลังกาย พฤติกรรมการใช้ยา แรงสนับสนุนทาง
สังคม การได้รบั บริการ และระดับน้ำตาลในเลือด นำมา
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ อายุ ดัชนี
มวลกาย ระยะเวลาทีเ่ ป็นโรค นำมาหาความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์
ผลการวิจัย

ของ อายุ ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาทีเ่ ป็นโรค พฤติกรรม
การควบคุมอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกาย
พฤติกรรมการใช้ยา แรงสนับสนุนทางสังคม การได้รบั
บริการกับระดับน้ำตาลในเลือดด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment
correlation) และทดสอบความสัมพันธ์ของเพศกับ
ระดับน้ำตาลในเลือดด้วยสถิตไิ คแสควร์ (Chi-square)

ตาราง 1 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ เพศ ดัชนีมวลกายและระยะเวลาการเป็น
โรคเบาหวานของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจัย

จำนวนคน

ร้อยละ

อายุ (ปี)
< 40
40-49
50-59
> 60

12
39
76
122

4.8
15.7
30.5
49.0

เพศ
ชาย
หญิง

75
174

30.2
69.8

ดัชนีมวลกาย (กก./ม2)
< 19.99
20.00-24.99
> 25.00
ระยะเวลาทีเ่ ป็นโรค (ปี)
1-5
6-10
> 60

21
101
127
154
71
24

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย
58.88 + 11.64 โดยร้อยละ 49.0 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
รองลงไปร้อยละ 30.5 เป็นผู้มีอายุระหว่าง 50-59 ปี
และร้อยละ 15.7 มีอายุ 40-49 ปี และร้อยละ 4.8 มีอายุ
น้อยกว่า 40 ปี ร้อยละ 69.8 เป็นเพศหญิง และร้อยละ
30.2 เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย
25.21 + 4.19 โดยร้อยละ 51.0 มีดชั นีมวลกาย > 25.00

x

S.D.

58.88

11.64

25.21

4.19

6.04

5.76

8.4
40.6
51.0
61.9
28.5
9.6
กก./ม2 ร้อยละ 40.6 มีดัชนีมวลกาย 20.00 – 24.99
กก./ม2 และร้อยละ 8.4 มีดชั นีมวลกาย <19.99 กก./ม2
มีระยะเวลาเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 6.04 + 5.76
โดยร้อยละ 61.9 เป็นโรคเบาหวานระหว่าง 1-5 ปี
ร้อยละ 28.5 เป็นโรคเบาหวานระหว่าง 6-10 ปี และ
ร้อยละ 9.6 เป็นโรคนานเท่ากับหรือมากกว่า 11 ปี
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ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการปฏิบตั ติ น แรงสนับสนุนครอบครัว การได้รบั
บริการ และระดับน้ำตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจัย
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร
พฤติกรรมการออกกำลังกาย
พฤติกรรมการใช้ยา
แรงสนับสนุนของครอบครัว
การได้รบั บริการ
ระดับน้ำตาลในเลือด (มล/ดล)

3.79
2.84
4.43
3.64
3.84
179.63

S.D.

ระดับ

0.48
0.65
0.42
0.69
0.43
49.31

ดี
ปานกลาง
ดี
มาก
มาก
ควบคุมไม่ได้

จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการควบคุมอาหาร และการใช้ยาอยูใ่ นระดับดี (3.79 + 0.48 และ 4.43 +
0.42 ตามลำดับ) และมีคา่ เฉลีย่ ของพฤติกรรมการออกกำลังกายในระดับปานกลาง ( 2.84 + 0.65) ค่าเฉลีย่ แรง
สนับสนุนของครอบครัวและการได้รบั บริการในระดับมาก (3.64 + 0.69 และ 3.84 + 0.43) และมีระดับน้ำตาลใน
เลือดก่อนอาหารในระดับควบคุมไม่ได้ (179.63 + 49.31)

x
ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนของครอบครัว การรับบริการกับระดับน้ำตาล
ในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ปัจจัย
ส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ดัชนีมวลกาย
ระยะเวลาทีเ่ ป็นโรค
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร
พฤติกรรมการใช้ยา
พฤติกรรมการออกกำลังกาย
แรงสนับสนุนของครอบครัว
การรับบริการ

ความสัมพันธ์กบั ระดับน้ำตาลในเลือด
r

Chi-square

-0.057
0.742
-0.102
0.091
-0.158
-0.075
-0.102
0.130
0.064

p-value

ระดับ

.370
0.742
0.107
0.170
0.012
0.107
0.236
0.029
0.311

ต่ำ
ต่ำ
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จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
พฤติกรรมการควบคุมอาหารมีความสัมพันธ์ทางลบใน
ระดับต่ำกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = -0.158, p-value <.05 )

และแรงสนับสนุนครอบครัวมีความ สัมพันธ์ทางบวก
ในระดับต่ำกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบา
หวานอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = 0.130, p-value <.05)
ปัจจัยอืน่ นอกจากนีไ้ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับน้ำตาล
ในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวาน

สรุป และอภิปรายผลการวิจยั

ของสมศักดิ์ ค้าธัญญมงคลและคณะ (2541) ทีพ่ บว่า
ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 มีระยะเวลาทีเ่ ป็นโรค 0-5 ปี
อาจเป็นได้ว่า ระยะนี้เป็นช่วงแรกของการเป็นโรค
เบาหวาน ซึง่ ผูป้ ว่ ยยังไม่เข้าใจถึงการปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้อง
จึงทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมอาหารโดยรวม
ของผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระดับดี โดยพบว่าในรายข้อที มีคา่ เฉลีย่
ที่อยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ รับประทานอาหาร
ประเภทแป้ง เช่น ข้าว ก๋วยเตีย๋ ว ขนมจีน ตามความต้อง
การจนพอใจ และรับประทานอาหารอิ่มจนพอใจ
ซึ่งงานวิจัยของศรีวิทย์ นราธรสวัสดิกุล และคณะ
(2543) พบว่า ผูป้ ว่ ยทีค่ วบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่
ได้ ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการควบคุมอาหาร และ
ตามหลักการรักษาโรคที่นักวิชาการได้ระบุไว้ว่าการ
ควบคุมอาหาร หรือการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
จะทำให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยูใ่ น
เกณฑ์ดี (ธิติ สนับบุญ และ วราภณ วงศ์วราวัฒน์ 2549 ;
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2547) แต่เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการควบคุมอาหารอยู่ใน
ระดับดี แต่มีค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า
ปกติมาก อาจเป็นไปได้วา่ พฤติกรรมการควบคุมอาหาร
ดังกล่าวข้างต้นเป็นพฤติกรรมที่สำคัญในการควบคุม
เบาหวาน
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยรวม
ของผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ต่าง ๆ เช่น สุรเชษฐ์ เลิศมนัสชัย และผิวพรรณ
รักษาวงศ์ (2548) ทีต่ ดิ ตามพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ว่ ย

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั แยกอภิปรายผลการวิจยั
ตามจุดมุง่ หมายของการวิจยั ดังนี้
1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุน
ทางสังคม การได้รบั บริการและระดับน้ำตาลในเลือด
1.1 ปัจจัยด้านบุคคล พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีอายุ
เฉลีย่ 58.8 + 11.64 ปี สอดคล้องกับงานวิจยั ของศรียา
วัฒนาพาหุ และสนม สาระนพ (2543) ทีพ่ บว่า อายุของ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ไม่ได้มคี า่ เฉลีย่ 59.07 + 8.15 ปี กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 49.0 เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งตรงกับการรายงาน
สถานการณ์โรคเบาหวานในฐานข้อมูลของสถาน
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 26
จังหวัด ซึง่ พบว่า ผูป้ ว่ ยเบาหวานจำนวน 74,744 คน
ในปี 2547 มีอายุมากกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 45.6 รองลงมา
อายุ 50-59 ปีรอ้ ยละ 29.5 อายุ 40-49 ปีรอ้ ยละ 17.9 และ
อายุต่ำกว่า 40 ปีร้อยละ 7.0 ซึ่งใกล้เคียงกับอายุของ
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ (อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ,
2548) และส่วนใหญ่ร้อยละ 69.8 เป็นเพศหญิง ซึ่ง
ตรงกับการรายงานสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศ
ที่พบว่า อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงของผู้ป่วย
เบาหวานเท่ากับ 1 : 2 (อัญชลี ศิรพิ ทิ ยาคุณกิจ, 2548)
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 51.0 มีดชั นีมวลกายมากกว่า 25.00
กก./ม2 ใกล้เคียงกับการศึกษาภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานใน 11 โรงพยาบาลใหญ่ในประเทศไทย
ที่พบว่าร้อยละ 52.6 มีดัชนีมวลกายมากกว่า 25.00
กก./ม2 (Rawdaree, et al, 2006) กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 61.8
เป็นโรคเบาหวานระหว่าง 1-5 ปี สอดคล้องกับการวิจยั
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เบาหวาน เป็ น เวลา 10 เดื อ น พบว่ า ในเดื อ นที ่ ม ี
คะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม ได้แก่
การออกกำลังกาย การกินอาหารทีถ่ กู ต้อง การนอนหลับ
ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยของระดับน้ำตาลในเลือดที่ลดลงและ
ไม่เกิน 130 mg% ด้วย ผลงานวิจยั นีย้ งั พบว่า มีรายข้อ
ทีผ่ ปู้ ว่ ยมีพฤติกรรมการออกกำลังกายระดับไม่ดี ได้แก่
ก่อนออกกำลังกายเตรียมน้ำตาลหรือลูกอมไปด้วย และ
ก่อนออกกำลังกายทุกครัง้ จะทำการอบอุน่ ร่างกายก่อน
เสมอ แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่างยังออกกำลังกายไม่เหมาะ
สมจึงควรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่าง
ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานทีค่ วบคุม
โรคไม่ได้มกี ารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยาโดยรวมของผู้ป่วย
อยูใ่ นระดับดี แต่ยงั พบว่ามีบางข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ รับประทานยาอย่างเดียวโดยไม่ได้ออก
กำลังกาย หรือไม่มกี ารควบคุมอาหาร ถึงแม้วา่ จะพบว่า
พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของ
งานวิจัยนี้ที่อยู่ในระดับดี แต่มีค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาล
ในเลือดสูงมาก จึงควรหาสาเหตุทแ่ี ท้จริงต่อไป
1.2 ผลการศึกษาแรงสนับสนุนของครอบครัว
พบว่า ผูป้ ว่ ยได้รบั แรงสนับสนุนของครอบครัวโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยแรงสนับสนุนด้านการช่วยเหลือ
ประคับ ประคองและสนับสนุนความต้องการด้าน
อารมณ์ ด้านการได้รบั การยอมรับและเห็นคุณค่า และ
ด้านการช่วยเหลือการเงิน สิง่ ของ แรงงาน และบริการ
อยูใ่ นระดับมาก มีเพียงด้านการช่วยเหลือข้อมูล ข่าวสาร
เท่านัน้ ทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง รวมพร คงกำเนิด (2543)
กล่าวว่า ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยหนึง่ หนึง่ ทีม่ ี
ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
การจะทำให้ประชาชนมีความรูใ้ นข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้องต้องมีการถ่ายทอดความรูอ้ ย่างเป็นระบบ ซึง่ การ
สอนสุขภาพเป็นวิธีการสำคัญหนึ่งในการถ่ายทอด
ความรู้
1.3 ผลการศึกษาการได้รบั บริการ พบว่า ผูป้ ว่ ย
ได้รบั การบริการจากสถานบริการอยูใ่ นระดับมาก มีบางข้อ
ที่อยู่ในระดับปานกลางและไม่ดี ได้แก่ การได้รับ

เอกสารการให้ความรู้และการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาพบว่าเพราะการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อควบคุม
ระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและ
ฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานลดลง (นงนุช
โอบะ และคณะ, 2550) และโรงพยาบาลพุทธชินราช
มีการกำหนดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ มือ่ ผูป้ ว่ ย
เบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 140 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร (นิพัธ กิตติมานนท์ วิรัช ศิริกุลเสถียร
และรัชดา พิพฒ
ั น์ศาสตร์, 2548) จึงควรส่งเสริมการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแจกเอกสารคูม่ อื การดูแลตนเอง
ของผูป้ ว่ ยเบาหวานประกอบด้วย
1.4 กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ระดับน้ำตาลในเลือด
ก่อนอาหารเท่ากับ 179.63 + 49.31 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร
ซึง่ เป็นระดับทีส่ งู กว่าระดับเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวินจิ ฉัยและจัดประเภทโรคเบาหวาน
ได้กำหนดไว้วา่ ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารไม่ควร
สูงกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร (The expert committee
on the diagnosis and classification of diabetes mellitus,
2004) และระดับน้ำตาลในเลือดทีส่ งู นีก้ อ่ ให้เกิดความ
เสีย่ งต่อการเกิดภาวะ แทรกซ้อนทัง้ ชนิด microvascular
ได้แก่ diabetic neropathy retinopathy cataract และ
neropathy และแบบ macrovascular ได้แก่ การอุดและ
ตีบตันของหลอดเลือด ซึง่ ทำให้เกิด acute myocardial
infarction และ stroke gangrene เป็นอย่างมาก (จิรพงษ์
อุกะโชค และวิทยา ศรีดามา. 2543; สารัช สุนทรโยธิน,
2543)
2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล
แรงสนับสนุนของครอบครัว และด้านการรับบริการกับ
ระดับน้ำตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า
พฤติกรรมการควบคุมอาหารกับระดับน้ำตาลใน
เลือดของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำ
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = -0.158, p-value <.05 )
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ซึ่งเป็นการยืนยันไปตาม
แนวคิดการควบคุมอาหารในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2
ซึง่ กล่าวว่า การรับประทานอาหารทีถ่ กู ต้องทำให้สามารถ
ควบคุมเบาหวานได้ดี (ธิติ สนับบุญ, 2549)

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค. 2550 65

แรงสนับสนุนของครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่ำอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = 0.130,
p-value <.05) กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 ทีต่ ง้ั ไว้ สอดคล้องกับวิจยั ของ
ศรีวทิ ย์ นราธรสวัสดิกลุ และคณะ (2543) ทีพ่ บว่า แรง
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ
น้ำตาลในเลือดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้วยเช่นกัน เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า
แรงสนับสนุนของครอบครัวเพียงด้านเดียว คือ ด้านการ
ช่วยเหลือด้านเงินทอง สิง่ ของ แรงงานและการบริการ
เท่านัน้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับน้ำตาลในเลือดอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ตามแนวคิดของ คอบบ์
เสนอแนะว่า การได้รบั การสนับสนุนจากสังคม เป็นการ
ทีบ่ คุ คลได้รบั ข้อมูลทีท่ ำให้เชือ่ ว่า ได้รบั ความรัก ความ
เอาใจใส่ การเห็นคุณค่า ได้รบั การยกย่อง และทำเกิดการ
ผูกพันกัน (Cobb, 1976) และแหล่งสนับสนุนทางสังคม
อันดับแรกของคนทุกคนคือครอบครัว และมีหลักฐานว่า
การสนับสนุนในปริมาณน้อยมีความเชื่อมโยงและ
เกีย่ วข้องกับอัตราการตายและอัตราการป่วยในระดับสูง
แสดงว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมมีความ
สัมพันธ์กบั สุขภาพของคนด้วย กลไกทีท่ ำให้แรงสนับ
สนุนทางสังคมเชือ่ มโยงกับสุขภาพยังไม่ทราบแน่ชดั
แต่เชื่อว่า แรงสนับสนุนทางสังคมมีความเชื่อมโยง
โดยตรงกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
ที่ ไม่สร้างเสริมสุขภาพผ่านการให้ขอ้ มูลและการจัดหา
แหล่งประโยชน์ ทางด้านจิตใจ แรงสนับสนุนทางสังคม
ช่วยให้เกิดความรักความอบอุน่ และช่วยลดความเครียด
ได้ (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2006)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
การบริ โ ภคอาหารที ่ เ หมาะสมแก่ ผ ู ้ ป ่ ว ยเบาหวาน
ทุกรายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
2. ควรจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ ส่งเสริม ให้ครอบครัว
ได้มีความรู้เรื่องการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเบาหวาน

เพื่อให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมโรคได้
และไม่ได้ จำแนกตามพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
ออกกำลังกาย และการใช้ยา
2. วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีค่ วบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดได้ดีเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตอ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
3. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมหรือโปรแกรมทีม่ ี
ประสิทธิภาพต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือด และนำไป
ทดลองเพือ่ ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม
4. ควรวิเคราะห์กระบวนการจัดคลินกิ บริการและ
พัฒนารูปแบบการบริการผูป้ ว่ ยเบาหวาน โดยการมี ส่วนร่วม
ของครอบครัวและทีมสุขภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เก้าเลี้ยว หัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยวิจัย และทีมงานที่
อนุญาต และอำนวยความสะดวกในการวิจยั ขอขอบคุณ
ผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย
เป็นอย่างดียิ่ง
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