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Abstract
Purpose: This research had the objectives of assessing the level of 
perceived severity, benefits and barriers to dietary control and 
dietary control behavior in type 2 diabetic patients and to also 
examine the power of predicting variables toward dietary control 
behavior.  
Design:Prediction correlation study. 
Methods: The sample was comprised of 265 type 2 diabetic 
patients who received treatment at the Diabetes Mellitus Clinic of 
Ongkharak Hospital in the province of Nakhon Nayok. The data 
were collected through questionnaires which were then analyzed by 
descriptive statistics and ordinary multiple regression. 
Mainfindings: The results showed that the overall mean score of 
type 2 diabetic patients’ perceived severity was at a high level 
(85.3%, X = 48.48, S.D. = 6.91) while the overall mean score of the 
perceived benefits of dietary control was also at a high level (93.2%,  
X = 86.06, S.D. = 9.25) and the overall mean score of perceived 
barriers on dietary control was at a moderate level (47.5%,   
X= 33.43, S.D. = 7.66). Finally, the overall mean score of dietary 
control behavior was at regular level (79.6%,  X= 87.30, S.D. = 8.37). 
The results of ordinary multiple regression analysis revealed that 
perceived severity, benefits and barriers to dietary control were able 
to predict dietary control behavior in type 2 diabetic patients by 
10.4 percent at the statistically significant level of .001.  It indicated, 
therefore, that perceived barriers to dietary control may explain the 
greatest alterations of dietary control behavior. 
Conclusionandrecommendations: Based on these findings, it is 
recommended that nurses search for a nursing practice guideline in 
order to dispel the barriers to dietary control and help diabetic 
patients to manage these barriers while promoting continued good 
dietary control behavior. 
 
Keywords:dietary control, perceived barriers, perceived benefits, 
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บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษา 1.ระดับการรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้
ประโยชน ์ การรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร และพฤตกิรรมการควบคมุ
อาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่ 2 2.อำนาจในการทำนายพฤติกรรมการ
ควบคมุอาหารในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2  
รปูแบบการวจิยั: เปน็การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 จำนวน 265 คน 
ที่มารับการตรวจรักษาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลองครักษ ์ จังหวัด
นครนายก เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสมัภาษณ ์ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
สถติเิชงิพรรณนาและการวเิคราะหถ์ดถอยแบบปกต ิ
ผลการวจิยั: พบวา่ ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2  มกีารรบัรูค้วามรนุแรงของโรค
โดยรวมอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 85.3, X = 48.48, S.D. = 6.91) มกีารรบัรู้
ประโยชน์ของการควบคุมอาหารโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 93.2,   
X = 86.06, S.D. = 9.25) มกีารรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหารโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 47.5, X = 33.43, S.D. = 7.66)  และมกีารปฏบิตัิ
พฤติกรรมการควบคุมอาหารโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 79.6,   
X = 87.30, S.D. = 8.37)  ผลการวเิคราะหถ์ดถอยแบบปกต ิพบวา่ การรบัรู้
ความรนุแรงของโรค การรบัรูป้ระโยชน ์ และการรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุ
อาหาร สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการควบคุมอาหารของผู้ป่วย  
เบาหวานชนดิที ่2 ไดร้อ้ยละ 10.4 อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p< .001) โดยที่
การรับรู้อุปสรรคในการควบคุมอาหารเป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายความ
ผนัแปรของพฤตกิรรมการควบคมุอาหารไดม้ากทีส่ดุ 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลควรหาแนวทางในการขจดัอปุสรรคในการ
ควบคมุอาหาร เพือ่ชว่ยใหผู้ป้ว่ยเบาหวานสามารถจดัการกบัอปุสรรคทีข่ดัขวาง
การปฏบิตัพิฤตกิรรมการควบคมุอาหารได ้ และสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยเบาหวานมี
พฤตกิรรมการควบคมุอาหารทีด่ตีอ่ไป 
 
คำสำคญั: การควบคมุอาหาร การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค การรบัรูป้ระโยชน ์
การรบัรูอ้ปุสรรค  เบาหวานชนดิที ่2 
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ความสำคัญของปัญหา
 โรคเบาหวานเปน็โรคทีก่อ่ใหเ้กดิอตัราปว่ยและอตัรา
ตายในประชากร ถา้หากผูป้ว่ยเบาหวานไมส่ามารถควบคมุ
ระดบันำ้ตาลในเลอืดใหอ้ยู่ในเกณฑป์กต ิ หรอืใกลเ้คยีงกบั
เกณฑป์กต ิจะทำใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ ตามมา ไดแ้ก ่
โรคหวัใจและหลอดเลอืด ซึง่เปน็สาเหตสุำคญัของอตัราตาย
และอัตราป่วยในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งพบได้มากกว่าร้อยละ 
501 ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย คือ ภาวะแทรกซ้อนที ่ 
จอประสาทตาพบไดร้อ้ยละ 60 โดยมีโอกาสตาบอดได ้ 25 
เท่าของผู้ที่ ไม่ได้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน2 โรคหลอดเลือด
สมองพบไดร้อ้ยละ 2.0-2.2  มีโอกาสเสีย่งสงูในการเกดิแผล
ทีเ่ทา้ เปน็สาเหตขุองการถกูตดัเทา้ถงึรอ้ยละ 85 และจำเปน็
ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายใน
ด้านการรักษาถึงร้อยละ 253 ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้จะ  
สง่ผลใหผู้ป้ว่ยเกดิการสญูเสยีสมรรถภาพและคณุภาพชวีติ 
เกดิความทกุขท์รมาน กอ่ใหเ้กดิปญัหาทางจติใจ สงัคม และ
เศรษฐกจิของตวัผูป้ว่ย ครอบครวัและประเทศชาต ิ ซึง่ตอ้ง
เสียค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ  
ของผู้ป่วยที่พิการทุพลภาพเป็นจำนวนมาก พบว่าผู้ป่วย  
เบาหวานจะเสยีคา่ใชจ้า่ยสงูกวา่บคุคลทัว่ไปถงึ 127 เทา่ 4 

 ในการควบคมุและรกัษาโรคเบาหวานนัน้ มหีลกัสำคญั 
3 ประการ คอื การควบคมุอาหาร การออกกำลงักาย และ
การรักษาด้วยยาลดระดับน้ำตาลในเลือด5 สำหรับผู้ป่วย  
เบาหวานชนดิที ่ 2 การปรบัเปลีย่นวถิชีวีติดว้ยการควบคมุ
อาหารและการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิด  
ที ่2 เปน็สิง่สำคญัในการปอ้งกนัและควบคมุภาวะแทรกซอ้น
ของโรค6 โดยช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด   
ลดความดนัโลหติ ลดระดบัไขมนัในเลอืด ลดปจัจยัเสีย่งใน
การเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด7 รวมทัง้ลดภาวะแทรกซอ้น
ของระบบประสาทและโรคหลอดเลอืดสมองดว้ย8 มผีูท้ำการ
ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติในผูป้ว่ยเบาหวาน
เปน็จำนวนมาก รวมทัง้มีโปรแกรมในการควบคมุอาหารทีม่ี
จดุประสงคใ์หผู้ป้ว่ยเบาหวาน มกีารปรบัเปลีย่นวถิชีวีติดา้น
การรบัประทานอาหารจากเดมิไปอยา่งสิน้เชงิ แตผู่ป้ว่ยทีเ่ขา้
สู่โปรแกรมดงักลา่ว สามารถควบคมุอาหารได้ในระยะเวลา
อนัสัน้ จากนัน้กก็ลบัไปสูว่ถิชีวีติแบบเดมิของตน9 สะทอ้นให้
เหน็ปญัหาประการหนึง่ทีผู่้ใหก้ารดแูลผูป้ว่ยเบาหวานกำลงั
เผชิญอยู ่ คือ การขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
ควบคุมการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืนและการช่วยให ้ 
ผูป้ว่ยสามารถรกัษากจิกรรมเหลา่นี้ ไว้ได้ในระยะยาว เหมอืน

เมื่อครั้งเริ่มปฏิบัติ10 คือ การสนับสนุนให้ผู้ป่วยเบาหวาน  
มจีติสำนกึในการเหน็คณุประโยชนข์องการควบคมุอาหาร
อยา่งแทจ้รงิและถาวร เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเบาหวานประสบความ
สำเรจ็ในการควบคมุระดบันำ้ตาลในเลอืดใหอ้ยู่ในระดบัปกติ
มากทีส่ดุ  
 Vijan, et al.11 ได้ทำการศึกษาถึงอุปสรรคของการ
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการควบคุมอาหารของผู้ป่วย  
เบาหวานชนดิที ่2 พบวา่ ผูป้ว่ยเบาหวานมคีวามคดิเกีย่วกบั
การควบคมุอาหารวา่ เปน็สิง่ทียุ่ง่ยากมากกวา่การรบัประทาน
ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด อาหารสำหรับผู้ป่วย  
เบาหวานมีต้นทุนสูง รสชาติไม่ดีและผู้ป่วยจะรู้สึกหิวเร็ว
เมื่อรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ทำให้ ไม่
สามารถควบคมุอาหารได ้  
 จากประสบการณใ์นการดแูลผูป้ว่ยเบาหวานของผูว้จิยั
และการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานของ  
โรงพยาบาลองครกัษ ์ ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2549 พบวา่  
ผู้ป่วยเบาหวานบางคนคิดว่าการควบคุมระดับน้ำตาลใน
เลอืดเปน็เรือ่งการรกัษาของแพทย ์ ตนไมจ่ำเปน็ตอ้งควบคมุ
อาหารหรือออกกำลังกาย เพียงแต่รับประทานยาตามที่
แพทยส์ัง่ถกูตอ้งตามขนาดและปรมิาณ พรอ้มทัง้มาตรวจ
ตามนดักเ็พยีงพอแลว้ ผูป้ว่ยตา่งไดร้บัคำแนะนำสัน้ๆ จาก
แพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับการควบคุมอาหารและการ  
ออกกำลงักาย เชน่ ควรรบัประทานขา้วใหน้อ้ยลง รบัประทาน
ผกัใหม้าก หรอืหมัน่ออกกำลงักายบอ่ยๆ แต่ไมท่ราบวา่การ
ปฏบิตัเิชน่นัน้มปีระโยชนอ์ยา่งไร และไมส่ามารถปฏบิตัไิด้
ตามคำแนะนำเนื่องจากความคุ้นเคยในการดำเนินชีวิต
ประจำวนัและวถิชีวีติแบบเดมิของตน เมือ่สอบถามถงึความ
รนุแรงของโรคเบาหวานและการเกดิภาวะแทรกซอ้น ผูป้ว่ย
คดิวา่ไมส่ามารถเกดิขึน้ไดเ้พราะทกุวนันีต้นรูส้กึสบายด ีไมม่ี
อาการผิดปกต ิ บางรายบอกว่ารู้สึกชาที่เท้าแต่คิดว่าเป็น
เรือ่งเลก็นอ้ยทีเ่ปน็ไปตามอายขุยั มผีูป้ว่ยบางรายคดิวา่การ
ที่แพทย์หรือพยาบาลบอกถึงอันตรายของการไม่ควบคุม
ระดบันำ้ตาลในเลอืด หรอืความรนุแรงของโรคทีอ่าจเกดิขึน้ 
เปน็การขู่ใหต้นปฏบิตัติามคำแนะนำเทา่นัน้ บา้งกค็ดิวา่โรค
แทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ไม่ไดม้สีาเหตมุาจากโรคเบาหวาน เปน็
คนละโรคกัน จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยยังขาดการรับรู้ประโยชน์
และการรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร และไมต่ระหนกั
ถงึความ สำคญัของความรนุแรงของโรคเบาหวาน ซึง่สง่ผล
ตอ่การมพีฤตกิรรมการควบคมุอาหารทีพ่งึประสงค ์
 การวจิยันี้ใชท้ฤษฎแีบบแผนความเชือ่ทางดา้นสขุภาพ 
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(Health Belief Model) ของ Rosenstock12เป็นกรอบ
แนวคดิในการวจิัย โดยเลอืกตวัแปรการรบัรู้ความรุนแรง
ของโรคเบาหวาน การรบัรูป้ระโยชนแ์ละการรบัรูอ้ปุสรรคใน
การควบคมุอาหารกบัพฤตกิรรมการควบคมุอาหารของผูป้ว่ย
เบาหวานมาดำเนินการวิจัย โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้
ช่วยประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมให้การดูแลรักษาที่มี
ความเหมาะสมกบัผูป้ว่ยเบาหวาน หาแนวทางแก้ ไขปรบั
เปลีย่นพฤตกิรรมและสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยมพีฤตกิรรมสขุภาพที่
เหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่งตลอดไป 

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั  
 เพื่อศึกษา 1. ระดับการรับรู้ความรุนแรงของโรค   
การรบัรูป้ระโยชนแ์ละการรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร
และพฤตกิรรมการควบคมุอาหารในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 
2. อำนาจในการทำนายพฤตกิรรมการควบคมุอาหารในผูป้ว่ย
เบาหวานชนดิที ่ 2 โดยตวัแปรการรบัรูค้วามรนุแรงของโรค 
การรบัรูป้ระโยชนแ์ละการรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร  

สมมตฐิานการวจิยั
 การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู้
ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคในการควบคุมอาหาร  
สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการควบคุมอาหารของ  
ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2   

วธิดีำเนนิการวจิยั  
 เปน็การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย (Prediction 
correlation study)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการ
ศกึษา คอื ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 ทีเ่ขา้รบัการรกัษาใน
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลองครักษ ์ จังหวัดนครนายก 
จำนวน 784 คน ระหวา่งเดอืนกมุภาพนัธ ์- มถินุายน พ.ศ. 
2549 คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของYamane
โดย สุชาต ิ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์13 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   
ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 จำนวน 265 คน เกณฑใ์นการคดั
เลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ไดร้บัการวนิจิฉยัจากแพทยผ์ูร้กัษา
วา่เปน็โรคเบาหวานชนดิที ่ 2 มปีระวตัริะดบันำ้ตาลในเลอืด
สงูกวา่ 140 mg/dl ครัง้ลา่สดุกอ่นทำการเกบ็ขอ้มลู 1 วนั  
เกณฑ์ในการคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง คือ ปฏิเสธการให้
ขอ้มลูระหวา่งดำเนนิการวจิยั และ/หรอืมอีาการเจบ็ปว่ยใดๆ 
เกิดขึ้นขณะกำลังทำการศึกษา  ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  

แบบง่าย โดยการจับสลากแบบไม่ใส่คืน โดยผู้วิจัยสุ่ม  
เลือกรายชื่อผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง วันละ   
10 - 15 คน  
 เครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือ เป็นแบบ
สมัภาษณท์ีพ่ฒันามาจากกรอบแนวคดิในการวจิยัและการ
ทบทวนวรรณกรรมประกอบดว้ย 3 สว่น ทีผ่า่นการตรวจ
สอบหาความเทีย่งตรงตามเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุ ิ 5 ทา่น 
แลว้นำแบบสอบถามสว่นที ่ 2 และ 3 ไปใชก้บักลุม่ผูป้ว่ย
เบาหวานทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่ง จำนวน 30 
คน14 และคำนวณค่าความเชื่อมั่นโดยการใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค ไดแ้ก ่สว่นที ่1 แบบสมัภาษณข์อ้มลูทัว่ไป 
จำนวน 16 ขอ้คำถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ ศาสนา 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้การอยูอ่าศยั
ของผูป้ว่ย ระยะเวลาของการปว่ยเปน็โรคเบาหวาน จำนวน
มือ้อาหารแตล่ะวนั การเตรยีมอาหาร วธิกีารควบคมุระดบั
นำ้ตาลในเลอืด คา่ระดบันำ้ตาลในเลอืด โรค/อาการแทรกซอ้น
ทีเ่กดิ ปญัหาสขุภาพอืน่ๆ และแหลง่ขอ้มลูความรูเ้รือ่งโรค
เบาหวานที่ได้รับ ส่วนที ่ 2 แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความ
รนุแรงของโรคเบาหวาน การรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูอ้ปุสรรค
ในการควบคมุอาหาร ของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 ม ี3 สว่น 
ลักษณะข้อคำถามด้านบวก ลักษณะคำตอบเป็นมาตร
ประมาณคา่ ใหเ้ลอืก 5 ระดบันำ้หนกัคะแนน 5-1 คะแนน 
ตัง้แต ่ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ยมาก เหน็ดว้ยปานกลาง  
เหน็ดว้ยนอ้ย และไมเ่หน็ดว้ย ไดแ้ก ่2.1 แบบสมัภาษณก์าร
รบัรูค้วามรนุแรงของโรคเบาหวาน ประกอบดว้ย 11 ขอ้
คำถาม มคีา่ความเชือ่มัน่ =.89  2.2 แบบสมัภาษณก์ารรบัรู้
ประโยชนใ์นการควบคมุอาหาร ประกอบดว้ย 20 ขอ้คำถาม 
มคีา่ความเชือ่มัน่  =.76 2.3 แบบสมัภาษณก์ารรบัรูอ้ปุสรรค
ในการควบคุมอาหาร ประกอบด้วย 14 ข้อคำถาม มีค่า
ความเชือ่มัน่  =.73  สว่นที ่3 แบบสมัภาษณพ์ฤตกิรรมการ
ควบคมุอาหารของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 ประกอบดว้ย 
22 ขอ้คำถาม ลกัษณะคำตอบเปน็มาตรประมาณคา่แบบ  
ลิเคิรท ์ 5 ระดับ ลักษณะข้อคำถามในด้านบวก น้ำหนัก
คะแนน 5-1 คะแนน ปฏบิตัปิระจำถงึไมเ่คยปฏบิตัแิละดา้น
ลบคะแนน 1-5 คะแนน คอืไมเ่คยปฏบิตั ิถงึ ปฏบิตัปิระจำ 
มีค่าความเชื่อมั่น =.78 การแบ่งระดับการรับรู้และ
พฤตกิรรมการควบคมุอาหาร ของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ คะแนนระดับสูง ปานกลาง  
และต่ำ (โดยคะแนนสูงสุดลบ คะแนนต่ำสุด หารด้วย
จำนวน 3 ชัน้)15  
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 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง หลังจากผ่าน  
การพจิารณาของคณะกรรมการจรยิธรรมของมหาวทิยาลยั
มหิดล (No.MU2006-022) รวมทั้งได้รับอนุญาตตามขั้น
ตอนสายการบังคับบัญชาแล้ว ผู้วิจัยสุ่มและเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณฑ ์ ก่อนการเก็บข้อมูล จากนั้นพบกลุ่ม
ตวัอยา่งเพือ่ขอความรว่มมอืในการศกึษา โดยผูว้จิยัอา่นราย
ละเอยีดของคำชีแ้จงและการพทิกัษส์ทิธิข์องผูป้ว่ยเบาหวาน
ที่เข้าร่วมการวิจัยและใบยินยอมให้ทำการวิจัย ให้กลุ่ม
ตวัอยา่งรบัทราบกอ่นการลงชือ่ โดยจะไมเ่กดิอนัตรายใดๆ
หรอืความเสีย่งตอ่สขุภาพรา่งกาย สามารถบอกยกเลกิการ
ตอบแบบสัมภาษณ์ได้ตลอดเวลาหากรู้สึกไม่สบายหรือไม่
สะดวกที่จะตอบคำถาม ซึ่งจะไม่มีผลใดๆต่อการรักษา
พยาบาลที่จะได้รับจากโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างอาจเสีย
เวลาในการตอบแบบสมัภาษณน์านประมาณ 30 นาท ีรวม
ทั้งไม่มีค่าตอบแทนใดๆ สำหรับการตอบแบบสัมภาษณ ์
ข้อมูลที่ ได้ทั้งหมดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูก
วเิคราะหอ์อกมาในภาพรวม 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัทำการสมัภาษณผ์ูป้ว่ย
เบาหวานที่คลินิกเบาหวานด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาล
องครกัษ ์ระหวา่งเดอืนกมุภาพนัธ ์- มถินุายน พ.ศ. 2549  
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป
คอมพวิเตอร ์ไดแ้ก ่ขอ้มลูสว่นบคุคล โดยคำนวณคา่รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ประเมนิระดบัการรบัรู้
ความรนุแรงของโรคเบาหวาน การรบัรูป้ระโยชน ์ การรบัรู้
อุปสรรคในการควบคุมอาหารและพฤติกรรมการควบคุม
อาหารของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 โดย คำนวณคา่เฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตวัแปรอสิระทีศ่กึษา ตอ้งไมม่ปีญัหาความสมัพนัธพ์หรุว่มเชงิ
เสน้ (Multicollinearity) ทดสอบโดยสถติสิหสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
(Pearson’s product moment correlation) ศกึษาอำนาจใน
การทำนายพฤตกิรรมการควบคมุอาหารของผูป้ว่ยเบาหวาน
ชนดิที ่2 โดยใชต้วัแปรการรบัรูค้วามรนุแรงของโรคเบาหวาน  
การรบัรูป้ระโยชน ์ การรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร   
ดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยพห ุ(Multiple regression analysis)  
 
ผลการวิจัย
 1. ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง กลุม่ตวัอยา่ง จำนวน 
265 คน เปน็เพศหญงิ รอ้ยละ 63.4 อายเุฉลีย่ 58 ป ีมอีายุ
อยูร่ะหวา่ง 31 - 83 ป ี นบัถอืศาสนาพทุธ รอ้ยละ 82.3 

สมรสแล้วและอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 72.1 เป็นหม้าย 
หยา่ แยก รอ้ยละ 23.0 ทีเ่หลอืเปน็โสด ไดร้บัการศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษาและไม่ไดร้บัการศกึษารวม รอ้ยละ 88.3   
ที่เหลือเป็นระดับมัธยมศึกษา ผู้มีรายได้มีร้อยละ 56.6 
ลกัษณะการประกอบอาชพี เปน็อาชพีเกษตรกรมมีากทีส่ดุ 
รองลงมาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างใช้แรงงาน อาชีพ
คา้ขายและธรุกจิสว่นตวั เปน็ตน้ รายไดเ้ฉลีย่ 6,454 บาท
ตอ่เดอืน รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 500 - 60,000 บาทตอ่เดอืน 
สว่นผูท้ี่ไม่ไดป้ระกอบ เปน็ผูส้งูอายทุีอ่าศยัอยูก่บับตุรหลาน 
พอ่บา้น แมบ่า้น  
 ระยะเวลาการเจบ็ปว่ยเปน็เบาหวานเฉลีย่ 7 ป ี ชว่ง
ระยะเวลาในการเจบ็ปว่ยนาน 1-30 ป ีสว่นมากนาน 1-5 ป ี
ผลระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจวัด 1-2 เดือนก่อนการ
สัมภาษณ์พบมีระดับน้ำตาลในเลือด สูงกว่า 261 mg/dl   
รอ้ยละ 12.1 ระดบันำ้ตาลในเลอืดสงูกวา่ 201 - 260 mg/dl 
รอ้ยละ 13.2 มรีะดบันำ้ตาลในเลอืดอยูร่ะหวา่ง 141-200 
mg/dl คอื รอ้ยละ 74.7 โดยมภีาวะแทรกซ้อนถึงร้อยละ 
73.6 เชน่ มจีอประสาทตาเสือ่ม กลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืด 
อมัพฤกษ ์อมัพาต ชาปลายมอืปลายเทา้ ไตเสือ่ม และยงัมี
อาการเหลา่นีร้ว่มกนัและรว่มกบัอาการอืน่ๆ อกีหลายอาการ 
ผูท้ี่ไมพ่บภาวะแทรกซอ้นใดๆเลยมเีพยีงรอ้ยละ 26.4 โรค
หรือปัญหาสุขภาพอื่นที่เกิดขึ้นร่วมกับโรคเบาหวาน คือ  
โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเกาต ์  
โรคกระเพาะ นิ่วในถุงน้ำด ี ธัยรอยด ์  ภูมิแพ ้ หอบหืด   
โรคมะเรง็ หวัใจวาย กลา้มเนือ้หวัใจหอ้งลา่งซา้ยโต และ
โรคจติเวช มทีัง้เปน็รว่ม 1 โรค และมากกวา่ 1 โรค ผูท้ี่ไมม่ี
ปญัหาสขุภาพอืน่ๆ รว่ม มเีพยีงรอ้ยละ 22.3 พฤตกิรรมการ
รบัประทานอาหารของผูป้ว่ยเบาหวานและการควบคมุระดบั
น้ำตาลในเลือด พบว่า รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ   
รอ้ยละ 56.2  รบัประทานอาหารวนัละ 4 มือ้ รอ้ยละ 21.9  
รบัประทานอาหารมากกวา่วนัละ 5 มือ้รอ้ยละ 13.9 และ  
รบัประทานอาหารวนัละ 2 มือ้ รอ้ยละ 7.9 มกีารจดัเตรยีม
อาหารดว้ยตนเองรอ้ยละ 33.2 จดัเตรยีมอาหารดว้ยตนเอง
รว่มกบัมผีูอ้ืน่จดัเตรยีมใหแ้ละซือ้กบัขา้วปรงุสำเรจ็รอ้ยละ 
33.6 ในจำนวนนีม้ผีูท้ี่ไม่ไดจ้ดัเตรยีมอาหารดว้ยตนเองเลย 
รอ้ยละ 30.8  
 พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด พบว่า
กลุม่ตวัอยา่งทกุคน (รอ้ยละ100) ใชว้ธิรีบัประทานยาหรอื
ฉดียา มผีู้ใชว้ธิคีวบคมุอาหารรว่มดว้ยรอ้ยละ 45.6 และมกั
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ใช้วิธีอื่นร่วมด้วย 1 วิธีหรือมากกว่า 1 วิธ ี เช่น ใช้ยา  
สมนุไพร ยาลกูกลอน ออกกำลงักาย 
 แหล่งข้อมูลความรู้เรื่องโรคเบาหวาน พบว่าทุกคน 
(รอ้ยละ100) ไดร้บัความรูจ้ากบคุลากรทางการแพทย ์ และ
ได้รับความรู้ร่วมกันจากแหล่งอื่นเช่นจากญาติพี่น้อง   
กลุม่เพือ่น สือ่ตา่งๆ เชน่ สิง่พมิพ ์วทิย ุโทรทศัน ์เปน็ตน้ 
 2. ระดับคะแนนการรับรู ้ ความรุนแรงของโรค   
การรบัรูป้ระโยชน ์ การรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร 
และพฤตกิรรมการควบคมุอาหารของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่
2  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมคีะแนนอยู่ในระดบัสงูรอ้ยละ 85.3   
การรบัรูป้ระโยชนข์องการควบคมุอาหาร มคีะแนนการรบัรู้
อยู่ ในระดับสูงร้อยละ 93.2 โดยผู้ที่มีการรับรู้ ในระดับ  
ปานกลาง คิดว่าการรับประทานผักที่มีสีเหลืองไม่ช่วยลด
ระดบันำ้ตาลในเลอืด สำหรบัการรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุ
อาหารรบัรูว้า่เปน็อปุสรรคในระดบัตำ่รอ้ยละ 50.2 ระดบั
ปานกลางรอ้ยละ 47.5 และรบัรูว้า่เปน็อปุสรรคในระดบัสงู 
รอ้ยละ 2.3 โดยใหเ้หตผุลวา่การรบัรูว้า่เรือ่งความชอบหรอื

ไมช่อบโดยสว่นตวัและเรือ่งอปุนสิยัสว่นบคุคลนัน้ ขดัขวาง
การควบคมุอาหารของตน การควบคมุอาหารทกุวนัเปน็เรือ่ง
นา่เบือ่หนา่ยหรอืรูส้กึเหมอืนถกูบงัคบั และการออกสงัคม
งานเลีย้งสงัสรรคท์ำให้ ไมส่ามารถควบคมุการรบัประทาน
อาหารได ้สว่นเรือ่งทีม่กีารรบัรู้ในระดบัสงูคอื ไมส่ามารถลด
การรบัประทานอาหารหวานไดเ้นือ่งจากเปน็ผูท้ีช่อบอาหาร
รสหวาน ไมส่ามารถรบัประทานอาหารทีม่เีสน้ใยเนือ่งจาก
ไมช่อบรบัประทานอาหารประเภทนี ้ และไมส่ามารถควบคมุ
การรับประทานอาหารได้เนื่องจากมีนิสัยชอบรับประทาน
บอ่ยครัง้และไมเ่ปน็เวลา   
 พฤตกิรรมการควบคมุอาหาร กลุม่ตวัอยา่งมพีฤตกิรรม
การควบคมุอาหารเปน็ประจำ รอ้ยละ 79.6 มพีฤตกิรรมการ
ควบคุมอาหารเป็นบางครั้ง ร้อยละ 20.4 (ดังตาราง 1)   
โดยการรับประทานพืชผักประเภทถั่วและถั่วเมล็ดแห้ง   
หลกีเลีย่งการเตมินำ้ตาลในอาหารทีร่บัประทาน การรบัประทาน
อาหารวนัละ 3 มือ้ และตรงเวลา และการปรงุอาหารโดยการ
นึง่ ตม้ ปิง้ หรอื ยา่ง   

ตาราง 1 จำนวนและรอ้ยละของ กลุม่ตวัอยา่ง จำแนกตามระดบัการรบัรูค้วามรนุแรงของโรคเบาหวาน การรบัรูป้ระโยชน ์ 
   ของการควบคมุอาหาร  การรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุ  อาหาร และความถีข่องพฤตกิรรมการควบคมุอาหาร   

ระดบัการรบัรู ้/พฤตกิรรม 
รวม 
ความรนุแรงของโรค ชว่งคะแนน  
ตำ่ (11.00 - 25.66) 
ปานกลาง (25.67- 40.33) 
สงู (40.34 - 55.00) 
การรบัรูป้ระโยชนข์องการควบคมุอาหาร ชว่งคะแนน 
ตำ่ (20.00 - 46.66) 
ปานกลาง (46.67 - 73.33) 
สงู (73.34 - 100.00) 
การรบัรูว้า่การควบคมุอาหารเปน็อปุสรรค ชว่งคะแนน 
ระดบัตำ่ (14.00 - 32.66) 
ระดบัปานกลาง (32.67 - 51.33) 
ระดบัสงู (51.34 - 70.00) 
ความถีข่องพฤตกิรรมการควบคมุอาหาร ชว่งคะแนน 
ปฏบิตัเิปน็สว่นนอ้ย (22.00 - 51.33) 
ปฏบิตับิางครัง้  (51.34 - 80.67) 
ปฏบิตัสิมำ่เสมอ  (80.68 - 110.00) 
 

จำนวน (คน) 
 265 
19.00 - 55.00  
 1 
 38 
 226 
57.00 - 100.00 
 0 
 18 
 247 
16.00 - 66.00 
 133 
 126 
 6 
68.00 - 109.00 
 0 
 54 
 211 

รอ้ยละ 
100 .0 
X 48.48 ± 6.91 
 0 .4 
 14 .3 
 85 .3 
X 86.06 ± 9.25 
 0 .0 
 6 .8 
 93 .2 
X 33.43 ± 7.66 
 50 .2 
 47 .5 
 2 .3 
X 87.3 ± 8.37 
 0 .0 
 20 .4 
 79 .6 
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 3. อำนาจการทำนายการรบัรู ้ ความรนุแรงของโรคเบาหวาน การรบัรูป้ระโยชน ์ และการรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุ
อาหาร ตอ่พฤตกิรรมการควบคมุอาหารในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 ของการควบคมุอาหาร มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกกบั
พฤตกิรรมการควบคมุอาหาร สว่นการรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัพฤตกิรรมการควบคมุ
อาหารของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 ดงัแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามรนุแรงของโรค  การรบัรูป้ระโยชน ์ การรบัรูอ้ปุสรรคในการ  
   ควบคมุอาหาร และพฤตกิรรมการควบคมุอาหารของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 

               ตวัแปร  1  2  3 4 
 1. การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค 1 .000                 
 2. การรบัรูป้ระโยชนข์องการควบคมุอาหาร . 646** 1. 000                 
 3. การรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร . 040 -. 058 1. 000 
 4. พฤตกิรรมการควบคมุอาหาร . 195* . 177* - .0246** 1.000 

   *   p < .01,   ** p < .001 

 การทดสอบอำนาจการทำนายพฤตกิรรมการควบคมุอาหารของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 พบวา่ ตวัแปรอสิระทีม่อีทิธพิล
ตามลำดบั คอื การรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคเบาหวาน และการรบัรูป้ระโยชนข์องการ
ควบคมุอาหาร โดยตวัแปรอสิระทัง้สาม สามารถรว่มกนัอธบิายความผนัแปรหรอืทำนายพฤตกิรรมการควบคมุอาหารของผู้
ปว่ยเบาหวานชนดิที ่2 ได ้รอ้ยละ 10.4  อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั (p< .001) ดงัแสดงในตาราง 3 

ตาราง 3 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ชงิพหรุะหวา่งการรบัรูค้วามรนุแรงของโรค การรบัรูป้ระโยชน ์  การรบัรูอ้ปุสรรคในการ 
   ควบคมุอาหาร ตอ่พฤตกิรรมการควบคมุอาหารของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 

ตวัแปรทำนาย 
 
Constant 
1. การรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร       
2. การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคเบาหวาน                      
3.การรบัรูป้ระโยชนใ์นการควบคมุอาหาร     
 

คา่สมัประสทิธิถ์ดถอย 
ไมป่รบัคา่มาตรฐาน (b) 

 82 .281 
 -0 .273 
  0 .208 
  0 .047 

คา่สมัประสทิธิถ์ดถอย
ปรบัคา่มาตรฐาน (beta) 
  - 
 -0 .249 
 0 .171 
 0 .052 
 

t 
 
 15 .823 
 -4 .227** 
 2 .218* 
 0 .676 
 

การอภิปรายผล
 1. พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมกีารรบัรูค้วามรนุแรงของโรค 
และการรบัรูป้ระโยชนข์องการควบคมุอาหารโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสงู อาจเปน็เพราะ กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดเปน็ผูป้ว่ยทีม่า
รบัการรกัษาที่โรงพยาบาล โดยทกุคนมาตรวจตามนดัอยา่ง
สมำ่เสมอ กลุม่ตวัอยา่งจงึไดร้บัความรูจ้ากเจา้หนา้ทีอ่ยา่งตอ่
เนือ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สขุมุาล แสนพวง16   
ทีพ่บวา่ผูส้งูอายเุบาหวานมกีารรบัรูป้ระโยชนข์องการบรโิภค
อาหารโดยรวมอยู่ ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากมี
ประสบการณข์องการรบัรูป้ระโยชนใ์นการบรโิภคอาหารทีม่ี
ความเหมาะสมกบัโรคดว้ยตนเอง ทีท่ำใหส้ามารถควบคมุ
ระดับน้ำตาลในเลือดได ้ ตลอดจนได้รับคำแนะนำจากทั้ง

แพทยแ์ละพยาบาลเปน็อยา่งด ี รวมทัง้มีโอกาสไดแ้ลกเปลีย่น
ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน 
นอกจากนี้อาจมีประสบการณ์ด้วยตนเองโดยเกิดภาวะ
แทรกซอ้นตา่งๆ เชน่ จอประสาทตาเสือ่ม กลา้มเนือ้หวัใจ
ขาดเลือด และอัมพฤกษ ์ อัมพาต เป็นต้น จึงทำให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคและทราบถงึความรนุแรง
ของโรคทีเ่กดิจากภาวะแทรกซอ้นในดา้นตา่งๆ อยู่ในระดบั
สูง17 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
อปุสรรคในการควบคมุอาหารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
คือกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ว่าสิ่งที่ขัดขวางการกระทำหรือ
อปุสรรคในการควบคมุอาหารนัน้มนีอ้ย หรอืมกีารรบัรูว้า่  
สิ่งนั้นไม่เป็นอุปสรรคในการควบคุมอาหาร ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่รีะยะเวลาในการเจบ็ปว่ยนาน
ระหวา่ง 1-5 ป ี (เฉลีย่ 7 ป)ี ระยะเวลาทีผ่า่นไปอาจทำให้
กลุม่ตวัอยา่งสามารถปรบัวถิชีวีติในดา้นตา่งๆไดก้บัลกัษณะ
ความเจ็บป่วย ตลอดจนมีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความ
สามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมโดยเฉพาะการ
ควบคมุอาหารเปน็ประจำ จนเกดิความคุน้เคยกลายเปน็สว่น
หนึง่ในชวีติประจำวนั กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญอ่าศยัอยูก่บัคู่
สมรส บุตรหลานจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสมาชิกใน
ครอบครัว ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ป่วยในเรื่องการ
ควบคมุอาหาร จงึทำใหก้ลุม่ตวัอยา่งมกีารรบัรูว้า่ภาวะทีเ่ปน็
อปุสรรคตา่งๆ จะเปน็ปญัหาในการควบคมุอาหารคอ่นขา้ง
นอ้ยคอืสามารถฟนัฝา่อปุสรรคไปได ้ 
 2. พฤติกรรมการควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที ่ 2 โดยรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
ควบคมุอาหารอยา่งสมำ่เสมอ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
สนุยี ์เกง่กาจ17 ณฐัณชิา โพธกิานนั19 ทีพ่บวา่ กลุม่ตวัอยา่ง
สว่นใหญ ่ มพีฤตกิรรมการปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นของโรค
ด้านการควบคุมอาหารอยู่ในระดับสูง อาจเป็นเพราะม ี 
การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค รวมทัง้มปีระสบการณเ์กีย่วกบั
ความรนุแรงและภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวานทัง้จาก
ตนเองและผูอ้ืน่ ทกุครัง้ทีเ่ขา้รบัฟงัสขุศกึษาจากคำอธบิาย
ของแพทยแ์ละพยาบาล จะไดร้บัคำแนะนำในการปฏบิตัติวั
โดยเฉพาะการควบคุมอาหาร และเมื่อได้รับการรักษาไป
ระยะหนึ่งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับ ผู้ป่วยจะรู้สึก
สบายขึน้และสามารถดำเนนิชวีติไดต้ามปกต ิ จงึทำใหเ้กดิ
การรบัรูถ้งึประโยชนใ์นการปฏบิตัติามคำแนะนำแลว้ปฏบิตัิ
เปน็ประจำ สอดคลอ้งกบั Pender18 กลา่ววา่ ประสบการณ์
ทีผ่า่นมาจะมอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่การปฏบิตัิ
พฤตกิรรมสขุภาพ การทีพ่ฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งในอดตีมผีล
โดยตรงตอ่พฤตกิรรมสขุภาพในปจัจบุนันัน้ เนือ่งมาจากเมือ่
กระทำพฤตกิรรมบอ่ยครัง้กจ็ะเกดิความเคยชนิและปฏบิตัิ
เปน็ประจำ สว่นผลทางออ้มอาจเกดิจากอารมณห์รอืความ
ชอบทีม่ตีอ่พฤตกิรรมโดยผา่นทางการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง การรบัรูป้ระโยชน ์ การรบัรูอ้ปุสรรคและความรูส้กึ
นึกคิดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ปฏิบัต ิ และเมื่อนำ
ประโยชน์ที่ ได้รับมาเปรียบเทียบกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
แตล่ะบคุคล พบวา่อปุสรรคทีข่ดัขวางการควบคมุอาหารมี
น้อยกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงมีพฤติกรรมการควบคุม
อาหารจนกลายเปน็สว่นหนึง่ในชวีติประจำวนั  

      3. อำนาจในการทำนายพฤตกิรรมการควบคมุอาหาร
ในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 จากผลการศกึษาพบวา่ การรบัรู้
ความรุนแรงของโรคเบาหวานและการรับรู้ประโยชน์ของ
การควบคมุอาหาร มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัพฤตกิรรม
การควบคุมอาหาร ส่วนการรับรู้อุปสรรคในการควบคุม
อาหาร มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิลบกบัพฤตกิรรมการควบคมุ
อาหารของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ Janz & Becker20 ทีพ่บวา่ความรว่มมอืในการรกัษา  
ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิพึง่อนิซลูนิ มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวก
กับการรับรู้ความรุนแรงของโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
(p< .01) สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ เกศนิ ีไขน่ลิ21 ทีพ่บวา่ 
การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคและการรบัรูป้ระโยชนข์องการ
รกัษา มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง
ของหญิงตั้งครรภ์เบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ  
(p< .001) และการศกึษาของ สขุมุาล แสนพวง16 ทีพ่บวา่ 
การรบัรูอ้ปุสรรคในการบรโิภคอาหารมคีวามสมัพนัธใ์นทาง
ลบกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของผูส้งูอายโุรคเบาหวาน 
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p=.01)   
 เมื่อพิจารณาอำนาจในการทำนายพฤติกรรมการ
ควบคมุอาหารของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 พบวา่การรบัรู้
ความรนุแรงของโรคเบาหวาน การรบัรูป้ระโยชนแ์ละการ
รบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร สามารถรว่มกนัทำนาย
พฤตกิรรมการควบคมุอาหารของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 
ไดเ้พยีงรอ้ยละ 10.4 อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p< .001) 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนทรา หิรัญวรรณ22 ที่พบ
วา่การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค การรบัรูป้ระโยชน์ในการ
ปฏบิตัติน และอปุสรรคในการดแูลสขุภาพตนเอง สามารถ
อธบิายความผนัแปรของพฤตกิรรมการดแูลตนองของผูป้ว่ย
เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินได้ร้อยละ 11.80 อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิต ิ (p< .05) และการศึกษาของ สุขุมาล   
แสนพวง16 ทีพ่บวา่การรบัรูป้ระโยชนแ์ละการรบัรูอ้ปุสรรค
ในการบรโิภคอาหาร สามารถทำนายพฤตกิรรมการบรโิภค
อาหารของผูส้งูอายโุรคเบาหวานไดร้อ้ยละ 35.2 อยา่งมนียั
สำคญัทางสถติ ิ(p< .001)  

สรุปและข้อเสนอแนะ
 พบว่าตัวแปรการรับรู้อุปสรรคในการควบคุมอาหาร
เปน็ตวัแปรทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในการทำนายพฤตกิรรมการ
ควบคมุอาหาร  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั มดีงัตอ่ไปนี ้



J Nurs Sci   Vol.27  No.3  S2  Sep-Dec  2009 

Journal of Nursing Science (Supplement	2)	�0

 1. พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ควรหาแนวทาง
ปฏบิตัหิรอืมาตรการในการขจดัอปุสรรค เพือ่ชว่ยใหผู้ป้ว่ย
เบาหวานสามารถจัดการกับอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติ
พฤติกรรมการควบคุมอาหารได้และแม้ว่าผู้ป่วยมีการรับรู้
ความรนุแรงของโรคและการรบัรูป้ระโยชนข์องการควบคมุ
อาหารเป็นอย่างดีแล้ว พยาบาลจึงควรส่งเสริมให้ผู้ป่วย  
เบาหวานมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความรนุแรงของโรค
และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการควบคมุอาหารใหม้ากยิง่ขึน้ 
ทัง้นีเ้พือ่สนบัสนนุใหผู้ป้ว่ยเบาหวานมพีฤตกิรรมการควบคมุ
อาหารทีด่ตีอ่ไป 
 2. การวิจัยในครั้งต่อไปควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของผูป้ว่ยเบาหวาน การศกึษาการรบัรูแ้ละพฤตกิรรม
การควบคมุอาหารของกลุม่ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2 ทีอ่ยู่ใน
ชมุชนหรอืผูท้ี่ไม่ไดม้ารบัการตรวจรกัษาตามนดั รวมทัง้เพิม่
ศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่เป็นปัจจัยทางสังคมในชุมชนที่อาจ
เกีย่วขอ้งดว้ย  
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