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Abstract
Purpose: To investigate factors predicting diabetes self-management of patients with diabetes
mellitus type 2. The factors could be divided into personal factors (age, gender, and self-efficacy) and
interpersonal factors (family support and patient-provider communication).
Design: Descriptive research (cross – sectional study).
Methods: The study sample consisted of 88 patients with diabetes mellitus type 2 who were
diagnosed by physicians and no other complications. The subjects who met the inclusion criteria were
recruited by simple random sampling. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple
regression analysis.
Main findings: The findings revealed that diabetes mellitus type 2 patients were mostly female
(79.5%), their mean age was 56 years (SD = 11.9 years), and they have had diabetes mellitus type 2 for six
years (67.1%). With regard to diabetes self-management, it was found that the scores of diabetes selfmanagement of the subjects were at a good level. Altogether, 34.4% (R2 = .344, F = 10.715, p < .001) of
the variability in diabetes self-management was predicted by age, gender, self-efficacy, family support,
and patient-provider communication. Only three of the predictors such as self-efficacy, patient-provider
communication, and age contributed significantly to prediction of diabetes self-management. Gender
and family support could not predict diabetes self-management of patients with diabetes mellitus type 2.
The findings showed that self-efficacy (ß = .509, p < .001) has more influence on diabetes self-manage
ment, follow by patient-provider communication (ß = .229, p < .05) and age (ß = - .206, p < .05).
Conclusion and recommendations: Based on the study findings, it is recommended that activities
or programs to promote self-efficacy and patient-provider communication for patients with diabetes
mellitus type 2 should be developed. Differences in their ages should be taken into account in order to
ensure appropriateness and effectiveness of the programs on enhancing diabetes self-management of the
patients.
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ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
สุพาพร เพ็ชรอาวุธ, พย.ม.,*  นันทิยา วัฒายุ, PhD,*  นันทวัน สุวรรณรูป, PhD *                                                                          
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองและอำนาจการทำนายของอายุ เพศ สมรรถนะ
แห่งตน การสนับสนุนจากครอบครัว การสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ ต่อพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วย
ตนเอง
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงบรรยาย โดยศึกษาภาคตัดขวาง
วิธดี ำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์ ไม่มี โรคหรือภาวะ
แทรกซ้อนอืน่ ร่วมด้วย จำนวน 88 ราย ได้จากการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธกี ารจับฉลาก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยายและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (79.5%) อายุเฉลีย่ 56 ปี (SD =
11.9 ปี) มีระยะเวลาการเจ็บป่วยเป็นเบาหวานเฉลีย่ 6 ปี (67.1%) มีระดับพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับดี อายุ เพศ สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนจากครอบครัว และการสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าที่
สุขภาพ สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองได้ ร้อยละ 34.4 (R2 = .344, F = 10.715, p <
.001) เพศ และการสนับสนุนจากครอบครัวไม่สามารถทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองของผูป้ ว่ ยเบา
หวานชนิดที่ 2 ได้ พบว่า สมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจัยที่ทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองได้สูงสุด
( ß = .509, p < .001) รองลงมา คื อ การสื่ อ สารระหว่ า งผู้ ป่ ว ยกั บ เจ้ า หน้ า ที่ สุ ข ภาพ ( ß = .229, p <
.05) และอายุ (ß = - .206, p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: จากผลการวิจยั จึงควรจัดกิจกรรม หรือพัฒนาโปรแกรมการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานทีส่ ง่ เสริมให้
ผูป้ ว่ ยมีสมรรถนะแห่งตน และส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพให้มากขึน้ โดยคำนึงถึงอายุทแี่ ตกต่าง
กันของผูป้ ว่ ย เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
คำสำคั ญ : โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว การสื่ อ สารระหว่ า งผู้ ป่ ว ยกั บ เจ้ า หน้ า ที่ สุ ข ภาพ
สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการจัดการตนเอง
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ความสำคัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็นโรคทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขทัว่ โลก
รวมทั้งประเทศไทย ปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคเบา
หวานทัว่ โลกและในประเทศมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี และพบ
ว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้
ความล้มเหลวในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีเ้ ป็นสาเหตุสำคัญทีท่ ำให้เกิดโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ หรือก่อให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อตัว
ผู้ป่วยเองและครอบครัว ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ป่วย
เบาหวานที่ ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และ
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิม่ ขึน้ รวมทัง้
จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานมีจำนวนเพิม่ ขึน้ 1
ปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายลดปัญหา
โรคเรือ้ รัง รวมถึงโรคเบาหวานด้วย โดยการพัฒนาความ
สามารถในการดูแลตนเอง2 เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมการจัดการ
ตนเอง โดยเชือ่ ว่าถ้าผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังมีพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองทีด่ จี ะส่งผลให้การรักษาประสบความสำเร็จ จากการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วย
ตนเอง (diabetes self management) ได้แก่ การควบคุม
อาหาร ซึง่ เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาโรคเบาหวาน การ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอและเพียงพอ เป็นการเพิ่มการใช้
พลังงาน หรือเป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยให้นำ้ ตาลในเลือดถูกนำไป
ใช้เป็นพลังงาน การใช้ยาอย่างสม่ำเสมอและการจัดการ
อาการ รวมทัง้ การดูแลเท้า จะช่วยให้ควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน
และช่วยยับยัง้ การดำเนินโรคและลดการคุกคามของภาวะ
เจ็บป่วย ทำให้อาการหรือการดำเนินโรคเป็นไปในทางที่
ดีขึ้น3 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมการจัดการ
โรคเบาหวานด้วยตนเองของแต่ละบุคคลอาจมีความแตก
ต่างกันคือปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ ฐานะทาง
สังคม สมรรถนะแห่งตน และปัจจัยระหว่างบุคคลได้แก่
การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจากสังคม และ
การสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าที่ ซึง่ เป็นปัจจัยสำคัญ
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วย
ตนเอง เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมการจัดการโรค
เบาหวานด้วยตนเองมากขึน้ 4-7
อายุ เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลทีแ่ สดงถึงวุฒภิ าวะ
หรือความสามารถในการจัดการของบุคคล รวมทัง้ เป็นปัจจัย
กำหนดความต้องการการดูแลตนเอง ความสามารถและข้อ
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จำกัดในการดูแลตนเอง โดยพบว่าอายุมคี วามสัมพันธ์ทาง
บวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 8
นอกจากนีย้ งั พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะจัดการตนเองได้
ไม่ดี คือ ผูท้ มี่ อี ายุมากขึน้ ด้วย สำหรับเพศเป็นปัจจัยทีบ่ ง่
บอกถึงความแตกต่างด้านร่างกาย จากการศึกษาพบว่า
ผูห้ ญิงมีดชั นีมวลกาย และข้อจำกัดในการทำกิจกรรมทาง
กายได้มากกว่าผู้ชาย9 ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวอาจมีผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองได้ นอกจากนี้
ยังเชื่อว่าสมรรถนะแห่งตน (self-efficacy) เป็นการรับรู้
ความรู้สึกมั่นใจในความสามารถของบุคคลในการกระทำ
พฤติกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้10
จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง ทำให้สามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้11 ดังนัน้ การทีผ่ ปู้ ว่ ยรับรูถ้ งึ
สมรรถนะในการจัดการโรคได้นั้น จึงอาจส่งผลให้ผู้ปว่ ยมี
พฤติกรรมการจัดการโรคด้วยตนเอง
ปัจจัยระหว่างบุคคล เช่น การสนับสนุนจากครอบครัว
เป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนผู้ป่วยให้เกิดการ
จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง12 ช่วยให้ผปู้ ว่ ย
มีแรงจูงใจทีจ่ ะจัดการจัดการโรคด้วยตนเองได้ดขี นึ้ พบว่า
การอาศัยอยูก่ บั สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ระดับสูง
กับการดูแลตนเองด้านอาหารด้วย7 นอกจากนีย้ งั เชือ่ ว่าการ
สื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สุขภาพคือการรับรู้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการดูแลระหว่างผู้ป่วยกับเจ้า
หน้าทีส่ ขุ ภาพมีสว่ นสำคัญทีท่ ำให้ผปู้ ว่ ยจัดการโรคเบาหวาน
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าการสือ่ สารระหว่าง
ผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย13
จากข้อมูลและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงต้องการ
ศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ปจั จัยส่วนบุคคล และปัจจัย
ระหว่างบุคคล ที่จะส่งผลถึงพฤติกรรมการจัดการโรคเบา
หวานด้วยตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวาน เพือ่ ให้พยาบาลและ
ที ม สุ ข ภาพสามารถนำผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการกำหนด
แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วย
ตนเอง รวมทั้งนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
โปรแกรมการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 นอกจากนีย้ งั
เป็นประโยชน์ดา้ นการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการจั ด การโรค
เบาหวานด้วยตนเอง เพือ่ ควบคุมโรคเบาหวานและป้องกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาอำนาจทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบา
หวานด้วยตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล (อายุ เพศ สมรรถนะแห่งตน) และปัจจัย
ระหว่างบุคคล (การสนับสนุนจากครอบครัว การสื่อสาร
ระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ)

สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สมรรถนะแห่งตน
และปั จ จั ย ระหว่ า งบุ ค คล ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น จาก
ครอบครัว การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สุขภาพ
สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวาน
ด้วยตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยาย
กลุม่ ตัวอย่าง คือ
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ ได้รบั การวินจิ ฉัยจาก
แพทย์ และรับการรักษาทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลใน
จังหวัดระนอง ไม่มี โรคหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วย
จำนวน 88 ราย คำนวนขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยกำหนดค่า
กำลังทดสอบ ที่ระดับนัยสำคัญ .05 กำหนดอำนาจการ
ทดสอบ เท่ากับ .80 และกำหนดขนาดอิทธิพลขนาดกลาง
เท่ากับ .35 และเปิดตารางของ Polit และ Beck14 เลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการ
จับฉลาก
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป ประกอบด้วยอายุ
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ระยะ
เวลาทีเ่ ป็นเบาหวาน การสูบบุหรี่ จำนวนทีส่ บู การดืม่ สุรา
ลักษณะครอบครัว และบุคคลทีผ่ ปู้ ว่ ยอาศัยอยูด่ ว้ ย จำนวน
11 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์สมรรถนะแห่งตน ใช้แบบ
สัมภาษณ์ทผี่ วู้ จิ ยั ดัดแปลงขึน้ จากเครือ่ งมือของ Stanford
Patient Education Research Center15 ถามเกีย่ วกับการ
รับรูค้ วามมัน่ ใจในการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง จำนวน
25 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นแบบประมาณค่า 11 ระดับ ปลาย
ด้านซ้ายของเส้นตรงแทนคะแนน 0 แสดงว่าไม่มนั่ ใจในการ
จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองเลย ปลายด้านขวาของ

เส้นตรงแทนคะแนน 10 แสดงว่ามีความมัน่ ใจในการจัดการ
โรคเบาหวานด้วยตนเองมากที่สุด มีคะแนนรวมระหว่าง
0-250 คะแนน คะแนนมาก หมายถึง มีความมั่นใจใน
การจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองอยู่ในระดับสูง
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนจากครอบครัว
ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ที่ ผู้ วิ จั ย ดั ด แปลงจากเครื่ อ งมื อ ของ
Glasgow และคณะ16 ถามเกีย่ วกับความช่วยเหลือและการ
ตอบสนอง รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปัญหาที่ได้รบั
จากผูด้ แู ลหรือผู้ ใกล้ชดิ ในครอบครัว จำนวน 20 ข้อ เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยคะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง
20-100 คะแนน คะแนนมาก หมายถึง การสนับสนุน
จากครอบครัวอยู่ในระดับสูง
ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์การสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับ
เจ้ า หน้ า ที่ สุ ข ภาพ ผู้ วิ จั ย ดั ด แปลงจากเครื่ อ งมื อ ของ
Schillinger และคณะ17 เป็นแบบสัมภาษณ์ถามเกีย่ วกับการ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการดูแลรักษาระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าที่
สุขภาพในการจัดการโรคเบาหวาน ลักษณะคำตอบเป็น
แบบลิเกิรต์ 5 ระดับ โดยมีคำถาม 23 ข้อ คะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 23-115 คะแนน คะแนนมาก หมายถึง การสือ่ สาร
ระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพอยู่ในระดับดีมาก
ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการจัดการโรค
เบาหวานด้วยตนเอง ผูว้ จิ ยั ดัดแปลงจากแบบสอบถามของ
Toobert และคณะ18 เป็นแบบสัมภาษณ์ถามถึงการปฏิบตั ิ
เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ ในเกณฑ์ปกติและ
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน จำนวน 18 ข้อ ลักษณะคำตอบ
เป็นการให้คะแนนถ้าเป็นคำถามทางบวกให้ 7-0 คะแนน
ถ้าเป็นคำถามทางลบให้ 0-7 คะแนน ตามระยะเวลาที่
ปฏิบตั ใิ น 7 วัน คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 0-126 คะแนน
คะแนนมาก หมายถึง ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 มีพฤติกรรม
การจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองอยู่ในระดับดีมาก
แบบสัมภาษณ์ที่ ใช้ ในการวิจัยได้รับการตรวจสอบ
ความตรงของเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำนวน 3 ท่าน โดยมี
ค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (CVI) ของแบบสัมภาษณ์สว่ น
ที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 เท่ากับ .81, 1.0, 1.0, .94 ตามลำดับ และ
ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับกลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะศึกษาจำนวน
30 ราย โดยคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของ
สัมภาษณ์สว่ นที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 เท่ากับ .96, .95, .95, .82
ตามลำดับ
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การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจยั และแบบสัมภาษณ์ผา่ นการอนุมตั แิ ละได้
รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมในคนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ชุด C สายการพยาบาล รหัสโครงการ
MU-IRB/C2009/28.0610
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังจากได้รับอนุมัติให้เก็บข้อมูลตามสายการ
บังคับบัญชา จึงสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างตามรายชื่อผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ของคลินิกเบาหวานตามคุณสมบัติ
ทีก่ ำหนดด้วยวิธกี ารจับฉลาก จากนัน้ ผูว้ จิ ยั พบกลุม่ ตัวอย่าง
ในวันทีผ่ ปู้ ว่ ยมารับบริการทีค่ ลินกิ เบาหวานโดยแนะนำตัว
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
- มกราคม พ.ศ. 2553 โดยทำการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างใช้
เวลาในการประมาณ 30-40 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment
correlation) และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู แบบปกติ
(Multiple regression) โดยตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของ
การใช้สถิติ ก่อนวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลและการเจ็บป่วย
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 79.5) มี
ช่วงอายุระหว่าง 50-67 ปี โดยมีอายุเฉลีย่ 56 ปี (SD =
11.9 ปี) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 81.8)

ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ ประมง เลี้ยงสัตว์
(ร้อยละ 45.5) เรียนจบชัน้ ประถมศึกษา (ร้อยละ 80.7) ราย
ได้ในครอบครัวมีเพียงพอเลีย้ งชีพ (ร้อยละ 79.5) อาศัยอยู่
เป็นครอบครัวเดีย่ ว (ร้อยละ 54) มีระยะเวลาการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเบาหวานประมาณ 1-6 ปี ร้อยละ 67.1 ส่วนใหญ่
ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 98.9) และไม่ดื่มสุรา (ร้อยละ 85)
สำหรับผูท้ สี่ บู บุหรีส่ บู ประมาณ 5 ซองต่อวัน
จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า สมรรถนะ
แห่งตนของกลุม่ ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (X = 225.4,
SD = 9.6) การสนับสนุนจากครอบครัวของกลุม่ ตัวอย่างอยู่
ในระดับปานกลาง (X = 88.11, SD = 6.11) และการ
สือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพของกลุม่ ตัวอย่าง
อยู่ในระดับดี (X = 111.86, SD = 4.41) สำหรับพฤติกรรม
การจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง พบว่า โดยภาพรวม
พฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับดี (X = 118.69, SD = 3.67)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการ
โรคเบาหวานด้วยตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2
จากการวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข อง
เพียร์สนั พบว่า สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วย
ตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .488, p < .01)
การสนับสนุนจากครอบครัวและการสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ย
กับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับ
พฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ (r = .325, p < .01 และ r = .335, p < .01
ตามลำดับ) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 (n = 88)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1. อายุ
2. เพศ
3. สมรรถนะแห่งตน
4. การสนับสนุนจากครอบครัว
5. การสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ
6. พฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง
*p < .05 ** p < .01
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ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วย
ตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2
เมือ่ วิเคราะห์การกระจายและความสัมพันธ์เชิงเส้น
ตรงของข้อมูล พบว่าข้อมูลที่ได้เป็นไปตามข้อตกลงข้อตกลง
เบือ้ งต้นทางสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู นอกจากนัน้ ได้ตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยทำนายทัง้ หมด (multicolonearity)
พบว่าทุกตัวแปรมีความความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ำกว่า .70
ดังนั้นตัวแปรทุกตัวจึงมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะนำเข้าใน
สมการทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง
ของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิด
b
SE b
ß
t
p-value
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ปัจจัยส่วนบุคคล					
- อายุ
-.063
.031
-.206
-2.054*
.043
- เพศ
.544
.826
.060
0.658
.512
- สมรรถนะแห่งตน
.194
.040
.509
4.482*
.001
ปัจจัยระหว่างบุคคล					
- การสนับสนุนจากครอบครัว
.035
.063
.059
0.560
.577
- การสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ .191
.083
.229
2.310*
.023
A = 53.641 SEest= 3.0629 				
2
R = .344, *p < .05 , F = 10.715, p < .001
จากตารางพบว่าโดยภาพรวมตัวแปรทีท่ ำการศึกษา ในจังหวัดระนองได้ ประกอบกับกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ได้แก่ อายุ เพศ สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนจาก เพศหญิงมากกว่าเพศชายในอัตราส่วน 4:1 มีช่วงอายุ
ครอบครัว และการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ ระหว่าง 50-67 ปี อายุเฉลีย่ 56 ปี ซึง่ สอดคล้องกับสถิติ
สุขภาพ สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบา ของประเทศไทยทีพ่ บว่าผูป้ ว่ ยเบาหวานคนไทยเป็นเพศหญิง
หวานด้วยตนเองได้ ร้อยละ 34.4 (R2 = .344, F = ร้อยละ 7.2 และเพศชายร้อยละ 5.9 และมีอายุระหว่าง
10.715, p < .001) เมื่อวิเคราะห์แต่ละตัวแปร พบว่า 50-69 ปี19 อาจเนือ่ งมาจากเพศหญิงมีดชั นีมวลกาย และมี
สมรรถนะแห่งตน (b = .194, t = 4.842, p < .001) การ ข้อจำกัดในการทำกิจกรรมทางกายมากกว่าผูช้ าย9 จึงทำให้
สือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ (b = .191, t = เพศหญิงเป็นเบาหวานมากกว่าเพศชาย กลุม่ ตัวอย่างส่วน
2.310, p < .05) และอายุ (b = - .063, t = -2.054, p < ใหญ่มสี ถานภาพสมรสคู่ ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่
.05) สามารถทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วย ประมง เลีย้ งสัตว์ และจบชัน้ ประถมศึกษามากกว่า 1 ใน 3
ตนเอง สำหรับเพศ และการสนับสนุนจากครอบครัว ส่วนรายได้ ในครอบครัวมีเพียงพอเลีย้ งชีพ (ร้อยละ 79.5)
พบว่าไม่สามารถทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวาน และกลุม่ ตัวอย่างเป็นเบาหวานประมาณ 1-6 ปี (ร้อยละ
ด้วยตนเองได้อย่างมีนยั สำคัญ โดยสมรรถนะแห่งตนเป็น 67.1) นัน่ หมายความว่ากลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั ใน
ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ ในการทำนายพฤติ ก รรมการจั ด การโรค ครัง้ นีเ้ พิง่ จะเริม่ เป็นโรคเบาหวาน
เบาหวานด้วยตนเองได้สูงสุด ( ß = .509, p < .01)
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู พบว่ามีเพียง 3
รองลงมา คือ การสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วย
(ß = .229, p < .05) และอายุ (ß = - .206, p < .05) ตนเองคือ สมรรถนะแห่งตน การสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับ
ตามลำดับ
เจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ และอายุ (R2 = .344, F = 10.72, p <
.001) โดยสมรรถนะแห่งตนสามารถทำนายพฤติกรรมการ
การอภิปรายผล
จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองได้สงู สุด (b = .194, t =
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีขนาดเล็ก (88 คน) อาจไม่ 4.842, p < .001) นัน่ หมายความว่า ถ้าผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
สามารถเป็นตัวแทนของประชากรผูป้ ว่ ยเบาหวานโดยทัว่ ไป มีสมรรถนะแห่งตนมากขึน้ จะช่วยให้มพี ฤติกรรมการจัดการ
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โรคเบาหวานได้ เ พิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Catharine4 ทีพ่ บว่า สมรรถนะแห่งตนเป็นตัวทำนายทีด่ ีใน
การดูแลตนเองทัง้ ด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการ
ควบคุมระดับ HbA1c อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ รี า่ งกายแข็งแรง
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ หรือ
อัมพฤต อัมพาต เป็นต้น ผูป้ ว่ ยจึงมีสมรรถนะแห่งตนในการ
จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง ซึง่ ทำให้บคุ คลมีกำลังใจใน
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ ดังนัน้
หากผูป้ ว่ ยเบาหวานมีสมรรถนะแห่งตนก็จะมีกำลังใจหรือมี
แรงจูงใจทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานได้ใน
ทุกๆ ด้านด้วยเช่นกัน
ส่วนการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สุขภาพ
ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าสามารถทำนายพฤติกรรมการ
จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองได้เช่นกัน (b = .191, t =
2.310, p < .05) ทั้งนี้หมายความว่า หากมีการสื่อสาร
ระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สุขภาพมากขึ้น จะทำให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานมีพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วย
ตนเองเพิม่ ขึน้ ด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ Matthews
และคณะ20 ซึง่ พบว่าการสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าที่
สุขภาพเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการจัดการโรคเบาหวานทีม่ คี วาม
สำคัญทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการได้รบั กำลังใจ เอาใจใส่
และการกระตุน้ เตือนจากแพทย์ พยาบาล จึงทำให้ผปู้ ว่ ยมี
การปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมโรคเบาหวานได้ดีขึ้น21 ซึ่งการ
สือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยและเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพทำให้ผปู้ ว่ ยรับรู้
ถึงสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหน้าที่สุขภาพ จึงส่งผลให้ผู้ป่วย
จัดการโรคเบาหวานได้ดยี งิ่ ขึน้ 22
นอกจากนีอ้ ายุยงั เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีส่ ามารถทำนาย
พฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองได้ (b =
- .063, t = -2.054, p < .05) หมายความว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุ
น้อยจะมีพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองเพิม่
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Unden และคณะ5
ซึง่ พบว่าผูห้ ญิงกลุม่ อายุวยั ผู้ใหญ่ตอนปลายมีการจัดการโรค
ได้น้อยกว่ากลุ่มอายุวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น และการศึกษาของ
Gallagher และคณะ11 ทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะมี
การจัดการตนเองได้ ไม่ดี คือ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากขึน้ ผูป้ ว่ ยที่
มีอายุน้อยมักมีความแข็งแรงของร่างกาย รวมถึงมีความ
สามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มขี อ้ จำกัดทางด้าน
สรีระซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวาน
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ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุนอ้ ยจึงสามารถจัดการกับโรคเบาหวาน
ด้วยตนเองได้ดกี ว่าผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากขึน้
ส่วนเพศ ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าไม่สามารถทำนาย
พฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองได้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของน้อมจิตต์ สกุลพันธุ์24 ซึง่ พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง อาจเนือ่ งมาจาก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย
เป็นกลุม่ ทีช่ ว่ ยเหลือตัวเองได้ ยังไม่มี โรคแทรกซ้อน และ
เพิง่ เป็นเบาหวานประมาณ 1-6 ปี (ร้อยละ 67.1) จึงยังไม่รู้
สึกท้อแท้ เบื่อหน่ายที่จะดูแลตนเองในการควบคุมโรค
เบาหวาน12
สำหรับการสนับสนุนจากครอบครัว ในการศึกษาครัง้
นีพ้ บว่าไม่สามารถทำนายพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวาน
ด้วยตนเองได้เช่นกัน แต่การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการ
สนับสนุนจากครอบครัวเป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการจัดการ
ตนเอง ดังการศึกษาของ Gallant และคณะ25 ทีพ่ บว่าการ
สนับสนุนทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อการจัดการตนเองของผูป้ ว่ ย
โรคเรือ้ รัง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของภัณฑิลา อิฐรัตน์23
ที่พบว่า การสนับสนุนของครอบครัวสามารถทำนายการ
ดูแลตนเองของผูส้ งู อายุโรคเบาหวาน ได้อย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p = .01) ซึง่ วิจยั ทัง้ 2 เรือ่ ง ทำการศึกษาในกลุม่ ผู้
ป่วยสูงอายุ จึงแตกต่างกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ทีม่ อี ายุอยู่ในวัยทำงาน มีสขุ ภาพ
แข็งแรงยังไม่มี โรคแทรกซ้อน และลักษณะการอาศัยอยูเ่ ป็น
ครอบครัวเดีย่ ว รวมทัง้ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาจเป็นหัวหน้าครอบครัว
หรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นแม่บ้าน ด้วยบทบาทใน
ครอบครัวดังกล่าวจึงเป็นทีพ่ งึ่ ของบุคคลในครอบครัว มาก
กว่าทีจ่ ะพึง่ พิงสมาชิกในครอบครัว จึงไม่ตอ้ งการบุคคลอืน่
ในการจัดการโรคเบาหวาน
ดังนั้นจากผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนำมาเป็น
แนวทางสำหรับการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีอ่ ยู่ในวัย
ผู้ใหญ่ได้ กล่าวคือ การดูแลผูป้ ว่ ยต้องคำนึงถึงลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ป่วย โดยเฉพาะอายุของผู้ป่วยแต่ละรายที่มี
ความแตกต่างกันมาเป็นส่วนประกอบในการดูแลรักษา และ
ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยเกิดสมรรถนะในการจัดการโรคเบาหวาน
ด้วยตนเอง รวมทัง้ เจ้าหน้าทีท่ งั้ แพทย์และพยาบาล ก็ควรให้
ความสำคัญกับผูป้ ว่ ยในขณะทีม่ ารับบริการด้วยท่าทางทีเ่ ป็น
มิตร ให้ความสนใจ รับฟังปัญหา และให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมใน
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การรักษา รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลหรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถนำไป
ปฏิบตั เิ พือ่ จัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง ซึง่ จะมีผลให้การ
ควบคุมโรคดีขึ้น อันจะนำไปสู่การควบคุมโรคและภาวะ
แทรกซ้อนของโรคเบาหวานต่อไป อย่างไรก็ตามกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ในการศึกษานีอ้ ยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนปลายที่
มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง ยังไม่มภี าวะแทรกซ้อนของโรค
เบาหวาน ดังนัน้ ผลการวิจยั ครัง้ นีอ้ าจมีขอ้ จำกัดในการนำไป
ใช้อา้ งอิงถึงกลุม่ ประชากรทีเ่ ป็นกลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ี
โรคประจำตัว และผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะ
แทรกซ้อนของโรคแล้ว

สรุปและข้อเสนอแนะ  
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะแห่งตน การ
สือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ และอายุมอี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง ดังนัน้ จึง
ควรพัฒนากิจกรรม หรือโปรแกรมการดูแลผูป้ ว่ ยทีส่ ง่ เสริม
ให้ผปู้ ว่ ยมีสมรรถนะในการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง
และส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารทีด่ รี ะหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าที่
สุขภาพ โดยคำนึงถึงอายุที่แตกต่างกันของผู้ป่วย เพื่อส่ง
เสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ทีย่ งั ไม่มภี าวะแทรกซ้อนและผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ภี าวะ
แทรกซ้อน เพือ่ หาข้อมูลเชิงลึกในการส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยเบา
หวานมีพฤติกรรมการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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