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Abstract
 Purpose: To examine the prediction of health literacy, self-efficacy, age and visual acuity on 
self-care behaviors of patients with type 2 diabetes.
 Design: A correlation predictive design.
 Methods: The sample included 95 patients with type 2 diabetes in medical out-patient  
department at tertiary hospital who are age over 18 years old, good oriented, be able to communicate, 
be able to read Thai language and calculation, had latest HbA1C result within 6 months. Instruments 
were divided into 4 parts including demographic data, health literacy, self-efficacy and self-care 
behaviors. Data were analyzed by using descriptive statistics, and multiple regression analysis.
 Main findings: The average age of samples was 58.34 (SD = 11.378). Majority of samples had 
normal visual acuity (86%). The mean functional health scores of samples were in high level  
(X = 13.23, SD = 4.21). However, the mean of self-efficacy literacy and self-care behaviors scores of 
those samples was only in moderate level (X = 63.62, SD = 9.95 and X = 67.88, SD = 12.73  
respectively). Only health literacy and self-efficacy had statistically significant positive correlations 
with self-care behaviors (r = .68, p < .05 and r = .42, p < .05 respectively and also together predicted 
self-care behaviors (R2 = .55, F(4, 90) = 27.37, p < .05).
 Conclusion and recommendations: Healthcare providers should pay attention to improve 
both health literacy and self-efficacy levels of diabetes type 2 people aims to promote self-care  
behaviors and also leads to achieve diabetes control.
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ความแตกฉานดา้นสขุภาพ การรบัรูส้มรรถนะแหง่ตนในการดแูลตนเอง 
อายุ และความสามารถในการมองเห็น ในการทำานายพฤติกรรม 
ในการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาความแตกฉานด้านสุขภาพ	การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง	อายุ	และความ
สามารถในการมองเห็น	ในการทำานายพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำานาย
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2	จำานวน	95	คน	ท่ีเข้ารับการรักษาในแผนกตรวจโรค
ผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	มีอายุ	18	ปีข้ึนไป	มีการรับรู้ดี	สามารถส่ือสาร	อ่านภาษาไทย	และ
คำานวณได้	มีผลค่าระดับนำา้ตาลเฉล่ียสะสม	(HbA

1
C)	คร้ังล่าสุดไม่เกิน	6	เดือน	เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น	4	ส่วน	

คือ	ข้อมูลส่วนบุคคล	ความแตกฉานด้านสุขภาพ	การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง	และพฤติกรรมในการดูแล
ตนเอง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
 ผลการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างอายุเฉล่ีย	58.34	(SD	=	11.38)	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถในการมองเห็นอยู่
ในเกณฑ์ปกติ	ร้อยละ	86.1	มีค่าเฉล่ียคะแนนของความแตกฉานทางสุขภาพข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับสูง	(X	=	13.23,	SD	
=	4.21)	ส่วนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	63.62,	SD	=	9.95	
และ	X	=	67.88,	SD	=	12.72	ตามลำาดับ)	มีเพียงระดับความแตกฉานทางสุขภาพ	และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการดูแลตนเอง	(r		=	.68,	p	<	.05	และ	r	=	.42,	p	<	.05	ตามลำาดับ)	และท้ัง
สองปัจจัยสามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (R2	 =	 .55,	 F

(4,	 90)
	 =	 27.37,	 

p	<	.05)		
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ทีมบุคลากรทางสุขภาพควรให้ความสำาคัญในการพัฒนาระดับความแตกฉานทางสุขภาพ	
และสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	 2	 เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล	 และบรรลุเป้าหมายการควบคุม 
โรคเบาหวานต่อไป
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