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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ
ที่เปนโรคเบาหวานและศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความรูกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จํานวน 175 คน กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางดวยการคํานวณสูตรกลุมตัวอยางของ Taro Yamane และสุมกลุมตัวอยางแบบงายโดยใช
วิธีการจับฉลากจากรายชื่อ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 3 สวนไดแก 1.แบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคล 2.แบบประเมินความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และ 3.แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 
 ผลการวิจัยพบวา  ผูสูงอายุสวนใหญมีระดับความรูอยูในระดับดี (รอยละ 90.9) ระดับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานสวนใหญอยูในระดับดี (รอยละ 86.9) สวนผลการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวาน มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 (r=0.383, p<0.001) ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา คือ ควรใหสุขศึกษาในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสมแกผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
เพ่ือใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดดียิ่งขึ้นและควรสงเสริม ชี้แนะ ให
ความรูในการปฏิบัติตนที่ถูกตองเก่ียวกับการใชยารักษาโรคเบาหวานดวย  
 
คําสําคัญ : ความรู, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, ผูสูงอายุ 
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บทนํา 
    โรคเบาหวานเปนโรคเ ร้ือรังที่ เปน
ปญหาทางดานสาธารณสุขและทางเศรษฐกิจที่
สําคัญ กอใหเกิดภาวะแทรกซอนที่ตามมามากมาย  
เปาหมายสําคัญของการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน 
คือการสงเสริมใหผูปวยสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติหรือใกลเคียงกับ
ปกติมากที่ สุ ด  สํ าหรับประเทศไทยสหพันธ
โรคเบาหวานนานาชาติรายงานวาในป พ.ศ. 2560 
มีจํานวนผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลก 425 ลานคน 
คาดวาในป พ.ศ.2588 จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน
ทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาในป 2030 (สํานักโรค
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2561) ในป พ.ศ.2558 
อุบัติการณผูปวยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการใน
สถานพยาบาลภาครัฐมีแนวโนมคงท่ี อัตราสวน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญเปนผูสูงอายุที่
มีอายุ 50 ปขึ้นไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ
ผูปวยสูงสุด ผูปวยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซอน
รอยละ 10.64 สวนใหญมีภาวะแทรกซอนทางไต 
(อมรา ทองหงส, 2558) ในป 2559 พบวา อัตรา
ตายโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนถึง 22.3 ตอแสน
ประชากร เมื่อพิจารณาอัตราตายกอนวัยอันควรมี
อายุ 30-69 ป จากโรคเบาหวานเพ่ิมเปน 20.6 ตอ
แสนประชากร พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแกเขตสุขภาพท่ี 7, 8, 9 และ10 มีการเสียชีวิต
ดวยโรคเบาหวานสูงกวาพ้ืนที่อ่ืนๆ และ ยังเปน
สาเหตุใหมีการเสียชีวิตกอนวัยอันควร (สํานักโรค
ไมติดตอ, 2561) ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีผู
ที่เปนเบาหวาน 4.4 ลานคน มากเปนอันดับ 4 รอง
จาก จีน อินเดีย ญี่ปุน ระหวาง พ.ศ.2555 กับ 
พ.ศ.2558 จากขอมูลทะเบียนการเสียชีวิต ของ
สํานักบริหารทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับ
การใหสาเหตุการเสียชีวิตตามมาตรฐานทาง
การแพทยแลว พบวา อัตราตายในชวงอายุ 30 - 
69 ปมีแนวโนมสูงเพ่ิมขึ้นโดย โรคเบาหวาน จาก 
13.2 ตอแสนประชากร เพ่ิมเปน 17.8 ตอแสน 
ประชากร พบการเสียชีวิต ในกลุมอายุ 30-69 ป
เพศหญิงสูงกวาเพศชาย และอัตราการปวยดวย

โรคเบาหวาน ในเขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย มีผูสูงอายุทั้งหมด 2,083 คน พบ
ผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเบาหวาน ทั้งหมด 302 คน 
(คิดเปนรอยละ21.62) (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย, 2562) 

ปญหาสําคัญของผูที่ เปนเบาหวาน คือ 
ภาวะของโรคแทรกซอนที่เกิดจากระดับน้ําตาลใน
เลือดผิดปกติ และเปนสาเหตุหลักของความ
เจ็บปวย ซึ่งอาจรายแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือ
ชีวิต สิ่งสําคัญที่สุดท่ีจะปองกันจากโรคแทรกซอน
ตางๆ ก็คือ การเผชิญหนากับเบาหวานดวยความ
เชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อสุขภาพยังแข็งแรง ควรดูแล
ระดับน้ําตาลในเลือดใหปกติ เริ่มตนงาย ๆ ดวย
การทําใจใหสบาย ไมเครียด เพราะความเครียดจะ
ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น ออกกําลังกาย
เปนประจําทุกวัน และที่ขาดไมไดคือ ตองมีวินัยใน
การรับประทานอาหาร การควบคุมปริมาณและ
สารอาหาร จะชวยลดความเส่ียงในการข้ึนลงของ
ระดับน้ําตาลในเลือดอีกทางหน่ึง อาหารเปนหัวใจ
สําคัญของ การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
อาหารเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับผูที่เปนเบาหวาน 
เพราะเกี่ยวของกับการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือด ผูปวยในปจจุบันไมจําเปนตองอดอาหารอีก
ต อ ไป  แต สิ่ ง เ ดี ย วที่ ต อ ง คํ า นึ ง ถึ ง  คื อก า ร
รับประทานอยางไร ไมใหระดับน้ําตาลในเลือดขึ้น
เร็ว จึงควรมีการควบคุม และเลือกรับประทาน
อาหารใหเหมาะสมกับตัวเอง  เชน ขาว กวยเตี๋ยว 
ใหรับประทานลดลงจากที่เคย 1 ใน 3 สวน
เนื้อสัตว ที่สุกแลวใหเอาหนังออกกอน เหลือไขมัน
นอยที่สุด น้ําตาลใหงดด่ืมน้ําหวาน น้ําอัดลม ถา
ชอบรสหวานอาจใชน้ําตาลเทียมแทน ผักจําพวก
ใบและผลไมควรเลือกรับประทานในกลุมท่ีไม
หวานจัด ไดประมาณ 6-8 คํา ไขมันควรหลีกเลี่ยง
อาหารทอดทุกชนิด ควรปรุงดวยวิธีนึ่ง หรือยางน้ํา 
น้ําจืดสามารถดื่มไดไมจํากัด งดด่ืมเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอลผสม ผูสูงอายุที่เปนเบาหวานจะสงผล
กระทบตอรางกาย โดยมีผลกระทบได 2 อยาง คือ 
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ผลกระทบเฉียบพลัน พบไดในกรณีที่มีระดับ
น้ําตาลสูงมาก ทําใหเกิดอาการซึมลง ไมรูสึกตัว
และอาจเสียชีวิตไดและผลกระทบเรื้อรัง พบไดใน
ผูปวยที่ควบคุมระดับน้ําตาลไดไมดี เปนระยะ
เวลานานๆ ทําใหมีผลกระทบตออวัยวะตางๆ ที่
สําคัญคือ หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไต 
และ ตาและสิ่งสําคัญที่ผูปวยโรคเบาหวานควร
ปฏิบัติคือ เลือกรับประทานอาหารจําพวกแปงจาก
ธัญพืชท่ีไมขัดสี ในปริมาณท่ีพอเหมาะ พยายามงด
อาหารรสจัด ไมวาจะเปนหวาน มัน หรือเค็ม 
รับประทานผัก และผลไมที่ไมหวานจัดเพ่ือเพ่ิม
กากใยอาหาร การควบคุมน้ําหนัก งดสูบบุหรี่ และ
งดดื่มสุรา ออกกําลังกายเปนประจําในแบบแอโรบิ
ควันละ30 นาที 3 คร้ังตอสัปดาห ตามคําแนะนํา
ของแพทยรับประทานยาเพ่ือควบคุมความดัน
โลหิต หรือเบาหวานตามคําแนะนําของแพทย
อยางสมํ่าเสมอ ระวังอยารับประทานยาใด ๆ เอง
โดยไมไดปรึกษาแพทย โดยเฉพาะยากลุมที่เปนส
เตียรอยด ยาฮอรโมน หมั่นศึกษาหาความรูในการ
ดูแลตนเอง  ทําจิตใจใหสงบ  และผอนคลาย
ความเครียด ไม โกรธ  หรือโมโหงาย ติดตาม
ผลการรักษาอยางสม่ําเสมอ 

สาเหตุที่ทําใหผูปวยควบคุมนํ้าตาลใน
เลือดไดไมดีเกิดจากการที่ผูปวยลืมรับประทานยา  
การปรับยาทานเอง  การไมมารับยาตามนัด  การ
ปฏิบัติตัวไมถูกตองในเร่ืองการควบคุมอาหาร ขาด
การออกกําลังกาย  มีภาวะเครียด  รวมทั้งการขาด
คนดูแลใกลชิด โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ เปนตน  
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความรูและพฤติกรรม
การ ดูแลสุ ขภาพตนเองของ ผู สู งอา ยุที่ เ ป น
โรคเบาหวานและเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความรูกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสู งอายุที่ เปนโรคเบาหวานตําบลแมขาวตม 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือนํา
ขอมูลมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ  การ
สงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุโรคเบาหวาน โดยมุงหมายใหการดูแล
รักษาเบาหวานมีคุณภาพและประสิทธิผลที่ดี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เ พ่ื อศึ กษ า ระดั บ ค ว าม รู เ กี่ ย ว กั บ
โรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานตําบลแมขาวตม 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน
ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

     ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           ป ร ะ ช า ก ร  คื อ  ผู สู ง อ า ยุ ที่ เ ป น
โรคเบาหวาน ที่มีอายุตั้งแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งอาศัยอยูในเขตตําบล
แมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
จํานวน 302 คน(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
แมขาวตม, 2562) 
 ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง เ ป น ผู สู ง อ า ยุ ที่ เ ป น
โรคเบาหวาน สามารถส่ือสารภาษาไทยรูเรื่อง การ
มองเห็นและรับฟงไดปกติ ผูวิจัยคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางจากหนวย
ยอยของประชากรที่ มี ลั กษณะใกล เคี ยงกัน 
หลังจากน้ันก็เลือกวิธีจับฉลากจากรายชื่อของ
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานทั้งหมด 302 คน โดย
จับฉลากออกมาเพียง 175 คน    
 
     เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
   เครื่องมือ คือ แบบสอบถามซึ่งผูวิจัยเปน
ผูสรางเองจากการทบทวนทฤษฎีและศึกษาคนควา
จากงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ  
       แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
           สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
ได แก  อายุ  เพศ  ศาสนา  น้ํ า หนั ก  ส วนสู ง 
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได
เ ฉ ลี่ ย ขอ งตน เ อ ง ต อ เ ดื อน  ร ะย ะก า ร เป น
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โรคเบาหวาน การใชยารักษาโรคเบาหวาน โดย
ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ มีจํานวน 12 
ขอ  
          สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ( ใช และ    
ไมใช  )  มีจํานวน 12 ขอ ตอบถูกได 1 คะแนน 
ตอบผิดได 0 คะแนน โดย ใชเกณฑในการแปล
ความหมายคะแนน คือ ชวงคะแนน = (คะแนน
สูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) /    จํานวนระดับท่ี
ตองการ(พัชรา, 2562) ดังนั้นจึงกําหนดเกณฑชวง
คะแนนความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ดังนี้  
1 - 4 คะแนน  หมายถึง มีระดับความรูนอย 
5 - 8 คะแนน หมายถึง มีระดับความรูปานกลาง 
9 - 12 คะแนน หมายถึง มีระดับความรูดี 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม
การ ดูแล สุขภาพตนเองของ ผู สู งอา ยุที่ เ ป น
โรคเบาหวาน มีขอคําถาม 20 ขอ  มีลักษณะขอ
คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา Rating Scale 
แบงออกเปน 3 ระดับ ที่แสดงถึงความถ่ีของการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติ
เปนบางคร้ัง และไมเคยปฏิบัติเลยโดยใชเกณฑใน
การแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของเบสท
(Best ,1997) ดังนี้ 
1.00 - 1.65 หมายถึง ระดับพฤติกรรมพอใช 
1.66 - 2.30 หมายถึง ระดับพฤติกรรมปานกลาง 
2.31 - 3.00 หมายถึง ระดับพฤติกรรมดี 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
            1. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือความ
ตรงของเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งผูวิจัยได
สรางแบบสอบถามใหมีเ น้ือหาครอบคลุมตาม
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย และใหมีเนื้อหาตรงตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยโดยนําแบบสอบถามไป
ปรึกษากับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานจากนั้นจึงนํา
แบบสอบถามมาทดสอบความแมนยํ า ของ
แบบสอบถามโดยการหาคา IOC ซึ่งจากการ
ประเมินพบวา  โดยสวนใหญมีค าดัชนีความ
สอดคลองมากกวา 0.5   

2. การตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยการนําแบบสอบถามท่ีผานการ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข โดยผูเชี่ยวชาญ แลว
นําไปทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง   
ในหมูบานปาแฝก หมู 9 และบานปางลาว หมู 10 
จํานวน 40 คน ไดคาความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถามเทากับ 0.76   
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาโดยการ
แจกแจงจํ านวน  รอยละ  คา เฉลี่ ย  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธโดย
ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางจํานวน 175 คน สวนใหญ

เปนเพศหญิง รอยละ 67.9  มีชวงอายุ 60 – 69 ป 
รอยละ 61.7 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 มี
ดัชนีมวลกายอยูในระดับอวน (25-29.9) รอยละ 
33.1 มีสถานภาพสมรส รอยละ 62.9 ระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 78.9 มีอาชีพ
เกษตรกร รอยละ 33.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํา
กวาหรือเทากับ 10,000 รอยละ 81.1 ระยะการ
เปนโรคเบาหวานอยูในชวง 0-13 ป รอยละ 64.0 
การใชยารักษาโรคเบาหวานดวยยากิน รอยละ 
93.7 

2.ระดับคะแนนความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน 

ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานพบวากลุม
ตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูใน
ระดับดี จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 90.9 
(ตารางที่ 1) 
ตารางท่ี  1 ผลการวิเคราะหจํานวนรอยละความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวานของผูตอบแบบสอบถาม  
(n=175) 
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ระดับความรู 
(12 คะแนน) 

จํานวน
(คน) 

รอยละ 

ดี (9-12 คะแนน) 159 90.9 

ปานกลาง (5-8 คะแนน) 16 9.1 

รวม 175 100 

  
3. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน 
พฤติกรรมและระดับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานดาน
การรับประทานอาหาร เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ระดับมากท่ีสุด คือ รับประทานอาหารตรง
เวลาครบ 3 มื้อทุกวัน คาเฉลี่ยเทากับ 2.82 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.398 อยูในระดับ
พฤติกรรมดี 

พฤติกรรมและระดับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานดาน
การออกกําลังกาย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ระดับมากที่สุด คือ ทานเริ่มตนการออกกําลังกาย
ทีละนอย ตามกําลังของตนเอง แลวคอยๆเพ่ิมขึ้น 
คาเฉล่ียเทากับ 2.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.631 อยูในระดับพฤติกรรมดี 

พฤติกรรมและระดับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานดาน
การรับประทานยาและการไปตรวจตามนัด เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมากท่ีสุด  คือ 
ทานปรับลดยาและเพ่ิมยาเอง คาเฉล่ียเทากับ 
2.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.411 อยูใน
ระดับพฤติกรรมดี 

พฤติกรรมและระดับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานดาน
การดูแลสุขภาพทั่วไปและการปองกันโรคแทรก
ซอน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับมาก
ที่สุด คือ ทานดูแลเอาใจใสสุขภาพปากและฟน
ของตนเอง คาเฉล่ียเทากับ 2.95 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.235 อยูในระดับพฤติกรรมดี
  

การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานสวน
ใหญอยูในระดับดี จํานวน152 คน คิดเปนรอยละ
86.9 รองลงมาคือระดับปานกลาง จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ13.1และนอยที่สุดคือ ระดับพอใช  
รอยละ 0 (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานในแตละ
ดาน 
 

พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

Mean S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

1. ดานการ
รับประทาน
อาหาร 

2.45 0.276 ดี 

2. ดานการออก
กําลังกาย 

2.41 0.590 ดี 

3. ดานการ
รับประทานยา
และไปตรวจ
ตามนัด 
4. ดานการดูแล
สุขภาพท่ัวไป
และการปองกัน
โรคแทรกซอน 

2.62 
 
 
 

2.85 

0.351 
 
 
 

0.237 

ดี 
 
 
 
ดี 

เฉลี่ยรวม 2.58 0.36 ดี 

 
4.  ผลการ วิ เ คราะห ความสัม พันธ

ระหว า งความรู เ ก่ี ยวกับ โรค เบาหวานกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวาน  
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การ วิ เ ค ร า ะห ค ว าม สัม พัน ธ โ ด ย ใ ช  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson  

Correlation) พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 มีคา r เทากับ 0.383 มี
ความสัมพันธแบบแปรผันตามกัน กลาวคือ เมื่อมี
ความรูเพ่ิมขึ้นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจะมาก
ขึ้นไปดวย (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน (n=175) 
 

ตัวแปร (r) P-value 
ความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานกับ
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูสูงอายุที่
เปนโรคเบาหวาน 

  0.383    0.001* 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน พบวา สวน

ใหญมีระดับความรูอยูในระดับดี จํานวน 159 คน 
คิดเปนรอยละ 90.9 สอดคลองกับงานวิจัยของ
นุชษญากร คณาภรณทิพย (2561) การศึกษา
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร และ
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ที่มารับบริการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพสะ อําเภอ
เมือง จังหวัดอางทอง พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานสวนใหญมีความรูระดับสูง รอยละ 
47.80 และ รพ.สต.บานทาขาม (2560) ศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในกลุมผูปวย
โรคเบาหวาน ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ระดับความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูในระดับสูง 
รอยละ 91.9   

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู สู งอายุที่ เป น โ รคเบาหวาน  พบว า  ระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่
เปนโรคเบาหวานสวนใหญอยูในระดับดี จํานวน 
152 คน  คิดเปนรอยละ 86.9 สอดคลองกับ
ง านวิ จั ย ของกิ ตติ  ศศิ วิ ม ลลั กษณ  ( 2559 ) 
การศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยนํา ปจจัย
เอ้ือ และปจจัยเสริม ของพฤติกรรมการดูแลตัวเอง
ผูปวยเบาหวานในพื้นที่ อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวานอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 3.79 ) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน 
พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน มี
ความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.001 อาจเนื่องมาจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลมีคลินิกเบาหวานซ่ึงจะมีการตรวจ
สุขภาพและใหความรูเรื่องโรคเบาหวานเปนประจํา
อีกทั้งผูสูงอายุยังไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ
ไดงายขึ้นทําใหมีความรูอยู ในระดับดีสงผลตอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองท่ีดีดวย ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของวิษณุ เฉลิมนนท (2558)  
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา ความรู
เรื่องโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 

ขอเสนอแนะ 
1. เจาหนาที่สาธารณสุขควรเพ่ิมเนื้อหา

การใหสุขศึกษาในเร่ืองการรับประทานอาหารท่ี
เหมาะสมแกผูสูงอายุโรคเบาหวาน เพ่ือใหผูสูงอายุ
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มีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองไดดียิ่งขึ้น 

2. เจาหนาที่สาธารณสุข ควรสงเสริม 
ชี้แนะ ใหความรูในการปฏิบัติตนที่ถูกตองเก่ียวกับ
การรับประทานยาสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน 
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