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บทที่ 4
ผลของการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย
ผลของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 140 คน ซึ่งจะนําเสนอผลการวิจัย ตามลําดับ ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
2. พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
3. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงการรับรูความรุนแรงของ
การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูง การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง) และปจจัย
กระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
4. ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรร (เพศ สถานภาพสมรส รายได ระยะเวลาการ
เจ็บปวย การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูความรุนแรงของการเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และปจจัยกระตุนการปฏิบัติ
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง) กับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุ
โรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
5. ปจจัยทํานายระหวางปจจัยคัดสรร (เพศ สถานภาพสมรส รายได ระยะเวลาการ
เจ็บปวย การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูความรุนแรงของการเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และปจจัยกระตุนการปฏิบัติ
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง) กับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุ
โรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
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สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 140 ราย เปนเพศหญิง รอยละ 68.6 โดยมี
อายุระหวาง 60-69 ป รอยละ60.7 อายุเฉลี่ย 68.59 ป มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 63.6 สวนใหญ
จบการศึกษาสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 88.7 โดยพักอาศัยอยูกับสามีภรรยาและบุตรหลาน
รอยละ 45.0 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 55.0 โดยมีรายไดเฉลี่ย 3,186.57 บาทตอเดือน มีแหลง
รายไดหลักจากบุตรหลาน รอยละ 39.3 และมีระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน 5-10 ป รอยละ 52.9
ไมมีภาวะแทรกซอนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน รอยละ 57.1 สําหรับผูที่มีภาวะแทรกซอนพบวามีปญหา
ในระบบประสาทสวนปลายรอยละ 33.33 ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1
จํานวน และรอยละ ของกลุม ตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
บุคคลที่พักอาศัยอยูดวย อาชีพหลัก รายได แหลงรายไดหลัก ระยะเวลาการปวย
เปนเบาหวาน การมีภาวะแทรกซอนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน (n=140)
ลักษณะ

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง
อายุ (M = 68.59, S.D.= 5.8, Min = 60 ป, Max = 85 ป)
60-69 ป
70-79 ป
80 ปขนึ้ ไป
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย
หยา
แยกกันอยู

44
96

31.4
68.6

85
48
7

60.7
34.3
5.0

4
89
44
2
1

2.8
63.7
31.4
1.4
0.7

เพศ
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ตารางที่ 4.1(ตอ)
ลักษณะทัว่ ไป
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะศึกษาหรือ อนุปริญญา
ปริญญาตรีและสูงกวา
บุคคลที่พักอาศัยอยูดวย
อยูกับสามี/ภรรยา
อยูกับสามี/ภรรยาและบุตรหลาน
อยูกับบุตรหลาน
อยูคนเดียว
อื่นๆ (พี่นอง อยูวัด ญาติ)
อาชีพหลัก
ไมไดประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (ทําไร ทํานา ทําสวน)
รับจาง
คาขาย
ขาราชการบํานาญ
อื่นๆ (อบต. พระ ชี)
รายได (M= 3,186.57, Range= 0- 22,000 บาทตอเดือน)
< 2,000
2,001- 4,000
4,001- 6,000
6,001- 8,000
8,001- 10,000
>10,000

จํานวน (n=140)

รอยละ

7
124
4
4
1

5.0
88.7
2.8
2.8
0.7

28
63
40
3
6

20.0
45.0
28.6
2.1
4.3

77
24
9
10
14
6

55.0
17.1
6.4
7.2
10.0
4.3

80
28
16
4
5
7

57.1
20.0
11.4
2.9
3.6
5.0
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ลักษณะทัว่ ไป
แหลงรายไดหลัก
ไมมีรายได
จากการประกอบอาชีพของตนเอง
จากบุตรหลาน
จากดอกเบี้ย หรือเงินเก็บ
เงินเดือนหรือคาจาง
อื่นๆ (เบี้ยยังชีพ)
ระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน
นอยกวา 5 ป
5- 10 ป
มากกวา 10 ป
ภาวะแทรกซอนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน
ไมมีภาวะแทรกซอน
มีภาวะแทรกซอน
ทางตา
ทางไต
ทางระบบประสาทสวนปลาย เชน อาการชา
ทางหัวใจและหลอดเลือด
ภาวะแทรกซอนอื่นๆ (ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง)

จํานวน (n=140)

รอยละ

25
44
55
1
14
1

17.9
31.4
39.3
0.7
10
0.7

36
74
30

25.7
52.9
21.4

80
60
15
7
20
12
6

57.1
42.9
25.0
11.7
33.3
20.0
10.0

71

สวนที่ 2 พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
2.1. คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อดสู งของผู สู งอายุ โรคเบาหวานที่ ไม สามารถควบคุ มระดั บน้ํ าตาลในเลื อด
ในภาพรวม และรายดาน
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (M= 2.29, S.D. = 0.21) โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 1.64- 2.88 คะแนน และเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง อยูในระดับดี คือดานการรักษาพยาบาล (M = 2.84, S.D. = 0.25) และ
ดานการบริโภคอาหาร (M = 2.42, S.D. = 0.23) ตามลําดับ สวนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ดานการออกกําลังกาย (M = 1.70, S.D. = 0.51) มีระดับคะแนนอยูในระดับปานกลาง ดังแสดง
ในตารางที่ 4.2
นอกจากนี้ ยั ง พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาล
ในเลือดสูง อยูในระดับปานกลาง จํานวน 77 คน (รอยละ 55.0) และมีพฤติกรรมการปองกันภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง อยูในระดับสูง จํานวน 62 คน (รอยละ 44.3)
ตารางที่ 4.2
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
จําแนกรายดานและโดยรวม (n= 140)
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
1. ดานการบริโภคอาหาร
2. ดานการออกกําลังกาย
3. ดานการพักผอนและจัดการความเครียด
4. ดานการรักษาพยาบาล
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงโดยรวม

M
2.42
1.70
2.24
2.84
2.29

S.D.
0.23
0.51
0.26
0.25
0.21

ระดับคะแนน
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
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สวนที่ 3 การรับรู โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรู
อุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรม
ปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนอยูในระดับสูงจํานวน 4 ดาน ประกอบดวย
การรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (M = 2.65, S.D. = 0.40) ปจจัยกระตุนตอการ
ปฏิบัติพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง (M = 2.58, S.D. = 0.33)
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (M = 2.44, S.D. = 0.35) และการรับรู
ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (M = 2.40, S.D. = 0.29)
สวนการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง พบวามีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง ดังแสดงในตาราง ที่ 4.3
ตารางที่ 4.3
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู ของปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานทีไ่ มสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือด จําแนกตามรายดาน (n= 140)
ตัวแปร
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
การรับรูความรุนแรงของการเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม

ปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรม
ปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ปจจัยกระตุนตอการปฏิบัติพฤติกรรม
ปองกันภาวะน้าํ ตาลในเลือดสูง

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1- 3
1.56- 3.00

M
2.44

S.D.
0.35

ระดับการรับรู
สูง

1- 3

1.29– 3.00

2.65

0.40

สูง

1- 3

1.57– 2.86

2.40

0.29

สูง

1- 3

1.00– 3.00

1.72

0.46

ปานกลาง

1- 3

1.60– 3.00

2.58

0.33

สูง
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สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรร กับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาล
ในเลื อ ดสู งของผู สู งอายุโ รคเบาหวานที่ ไ ม ส ามารถควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อด พบว า ป จจั ย ที่ มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวาน
ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยกระตุนการปฏิบัติ
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (r = .427, p<.01) การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (r = .321, p<.01) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูง (r = .277, p<.01) และการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (r = .192,
p<.05)) ตามลําดับ สวนรายไดมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของ
ผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.178, p<.05)
ดังแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4
เมตริกซสหสัมพันธของปจจัยทํานายพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ของผูสูงอายุโรคเบาหวานทีไ่ มสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ตัวแปร

1

2

3

4

5

1. เพศ
2. สถานภาพสมรส
3. รายได
4. ระยะเวลาการเจ็บปวย
5. การรับรูโอกาสเสี่ยง
6. การรับรูความรุนแรง
7. การรับรูประโยชน
8. การรับรูอุปสรรค
9. ปจจัยกระตุน
10.พฤติกรรม

1
-.257**
.098
-.200*
.034
-.037
.003
.014
.094
.048

1
-.386**
.242**
.097
.159
.031
-.046
.078
-.036

1
-.118
-.237**
-.268**
-.059
.007
-.158
-.178*

1
-.104
-.046
-.175*
-.009
-.149
-.151

1
.667**
.472**
.047
.494**
.277**

**p<.01 *p<.05

6

7

8

9

1
.478** 1
.039 -.179* 1
1
.519** .396** .013
.192*. .321** -.016 .427**

10

1
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5. ปจจัยทํานายพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวาน
ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
การศึกษาปจจัยทํ านายพฤติก รรมการปองกันภาวะน้ํ าตาลในเลื อดสูงของผูสูงอายุ
โรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ประกอบดวย เพศ สถานภาพสมรส รายได
ระยะเวลาการเจ็บปวย การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูความรุนแรง
ของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลใน
เลือดสูง การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และปจจัยกระตุน
การปฏิบัติพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 4.5 พบวา
1. ปจจัยคัดสรรที่ศึกษาทั้งหมด มีอยางนอย 1 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (R= 0.509, p < 0.001)
2. ปจจัยคัดสรรที่ศึกษาทั้งหมดที่นํามาศึกษาสามารถรวมกันทํานายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดรอยละ 25.9 (R2= 0. 259)
3. ปจจัยคัดสรรที่สามารถทํา นายพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด เรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุดดังนี้
1. ปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงสามารถ
ทํานายพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β= 0.376, b= 0.788, p < 0.001)
2. การรั บ รู ป ระโยชน ข องพฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง
สามารถทํานายพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β= 0.213, b= 0.714, p < 0.05)
3. รายไดสามารถทํานายพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุ
โรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β= -0.187,
b= -2.587, p < 0.05)
ดังนั้นผลการศึกษาสามารถเขียนสมการทํานายในรูปของคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
Y = 50.543 + .376X1 + .213X2 + (-.187)X3
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Y = พฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่
ไมสามารถควบคุมระดับน้ํา
X1 = ปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
X2 = การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
X3 = รายไดของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ตารางที่ 4.5
การวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู เชิงเสนตรง ของปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานทีไ่ มสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด (n= 140)
ตัวแปร
Constant
1. เพศ
2. สถานภาพสมรส
3. รายได
4. ระยะเวลาการเจ็บปวย
5. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง
6. การรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง
7. การรับรูประโยชนของพฤติกรรม
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
8. การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรม
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
9. ปจจัยกระตุน ตอการปฏิบตั ิพฤติกรรม
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
R= 0.509
R2= 0.259

b
50.543
.298
-1.579
-2.587
-.895
.176

S.E.
6.076
1.175
1.225
1.175
1.265
.231

-.479

.020
-.111
-.187
-.057
.082

t
8.318
.253
-1.289
-2.202
-.708
.760

p- value
.000
.801
.200
.029
.480
.449

.271

-.196

-1.766

.079

.714

.314

.213

2.275

.025

.031

.146

.017

.214

.831

.788

.195

.376

4.046

.000

F= 5.044

Beta

Sig. of F= 0.000
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาป จ จั ย ทํ า นายพฤติ ก รรมป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง ของผู สู ง อายุ
โรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ผูวิจัยไดนําผลการศึกษามาวิเคราะหและ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
พฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง จากผลการศึ ก ษา พบว า
กลุ ม ตั ว อย า งมี พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง โดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง
โดยเมื่ อ พิ จ ารณารายด า นพบว า พฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง ในระดั บ ดี
คื อ ด า นการรั ก ษาพยาบาล และด า นการบริ โ ภคอาหาร ส ว นด า นการพั ก ผ อ นและการจั ด การ
ความเครียด และดานการออกกําลังกาย พบวามีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอธิบาย
ไดดังนี้
ด า นการรั บประทานอาหาร พบว า มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ ดี
เนื่ อ งจาก
โรคเบาหวานเป น โรคเรื้ อ รั ง ผู ป ว ยมารั บ บริ ก ารอย า งต อ เนื่ อ งทํ า ให มี ค วามรู ใ นการปฏิ บั ติ ต น
ซึ่งโดยทั่วไปผูสูงอายุมักจะเชื่อฟงคําแนะนําของบุคลากรสาธารณสุข และปฏิบัติตนอยางเครงครัด
และผูสูง อายุ มัก จะรั บประทานอาหารตรงเวลา หรือ ในเวลาที่ ใ กล เคี ย งกัน จะรั บ ประทานอาหาร
ประเภทเนื้อสัตวนอยลงเนื่องจากปญหาการบดเคี้ยว และมักจะไมรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เชน
เนื้อสัตวติดมัน เครื่องในสัตว ของทอด แกงกะทิ และโดยทั่วไปผูสูงอายุสวนใหญมักจะไมรับประทาน
อาหารจุบจิบ ประกอบกับ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจึงไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ กรรณิกา ลองจํานงค (2547) ที่พบวาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผูปวยเบาหวานอยูในระดับดีมาก และการศึกษาของ สุชาดา ดวงอุปมัย (2548)
พบว า ผู สู ง อายุ มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองด า นการควบคุ ม อาหารอยู ใ นระดั บ ดี แสดงให เ ห็ น ว า
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารไดเหมาะสมกับโรค เนื่องจากกลุมตัวอยาง
ลักษณะคลายคลึงกัน คือสวนใหญเปนเพศหญิง อาศัยชนบท มีสถานะเศรษฐกิจใกลเคียงกัน
ดานการรักษาพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี แสดงใหเห็นวากลุม
ตัวอยางมีการปฏิบัติตนตามแผนการรักษาของแพทยอยางเครงครัด เชน การมาตรวจตามนัดอยาง
ต อ เนื่ อ งการรั บ ประทานยาตามแพทย สั่ ง รวมทั้ ง ไม มี ก ารใช ย าสมุ น ไพร หรื อ ไม ซื้ อ ยาเบาหวาน
มารั บ ประทานเอง ซึ่ ง อาจเป นเพราะว า กลุ ม ตั ว อย า งมีก ารรั บรู ว า โรคเบาหวานรั กษาไม ห ายขาด
ตองมารับบริการอยางตอเนื่องเพื่อตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือด ตองรับประทานยาตามแพทยสั่ง
ซึ่งโดยทั่วไปผูสูงอายุจะปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่สาธารณสุขอยางเครงครัด จึงสงผลให
กลุ ม ตั ว อย า งมี พ ฤติ ก รรมด า นการรั ก ษาพยาบาลอยู ใ นระดั บ ดี ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล อ งกั บ
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สมจิต แซจึง (2547) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในผูปวยเบาหวานที่เขารับการ
รักษาคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลราชวิถี กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 60-70 ป เปนพอบานแมบาน
ไม มีรายได และเจ็บป วยมาเป นระยะเวลานาน โดยผลการศึ กษาพบว ากลุ มตั วอย างมี พฤติ กรรม
ดานการรักษาปฏิบัติตนอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปวยเบาหวานมีการรับรูวาถาไมปฏิบัติ
ตนตามคําแนะนําของแพทยจะทําใหการรักษาไมไดผล เกิดโรคแทรกซอนตามมา
ดานการพักผอนและการจัดการความเครียด ผลการศึกษาครั้งนี้พบวากลุมตัวอยาง
มีคะแนนพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงในดานการพักผอนและการจัดการความเครียด
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมากลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ ไมมีอาชีพ มีรายไดนอย และรายได
หลักมาจากบุตรหลาน ทําใหผูสูงอายุอาจรูสึกขาดความมั่นคงทางจิตใจ รูสึกตองพึ่งพาคนอื่น จะเห็น
ไดจากกลุมตัวอยางมักมีเรื่องหงุดหงิดโมโหงาย นอนไมหลับ มีเรื่องกังวลในมักเก็บไวคนเดียว และ
ไมคอยไดมี โอกาสไปพั กผอนหยอนใจกับสมาชิ กในครอบครัว ซึ่งสํา นักสงเสริม สุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข (2542) ไดอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สงผลตอจิตใจผูสูงอายุ วาการเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคมทํ า ให ผูสู ง อายุ มีบ ทบาททางสั ง คมลดน อ ยลง อยู ห า งจากสั งคม มี ความท อ แท น อ ยใจ
หงุดหงิดงาย และซึมเศรา และสอดคลองกับการศึกษาของ จันทรา บริสุทธิ์ (2540) ที่ศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยเบาหวานในภาคเหนือตอนลางพบวาผูปวยเบาหวานรอยละ 34.6 เมื่อมีความคับ
ของใจ ความวิตกกังวล ไมไดระบายใหใครฟงจะเก็บความคับของใจไวคนเดียว
ด า นการออกกํ า ลั ง กาย กลุ ม ตั ว อย า งมี ค ะแนนพฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กาย
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางและมีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางที่ไมได
ออกกําลังกาย จะตอบคําถามวา ไมปฏิบัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายตอเนื่องครั้งละอยางนอย
20- 30 นาที ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง การอบอุนรางกายและผอนคลายกลามเนื้อ
กอนและหลังออกกําลังกาย 3-5 นาที และไมมีการออกกําลังกายหลังรับประทานอาหารมื้อหลัก
2 ชั่วโมง จึงทําใหไดคะแนนรวมนอย และในสวนผูที่มีการออกกําลังกายก็จะมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การออกกํ า ลั งกายที่ ไ ม ถู ก ตอ งเพราะคิ ด ว า การทํา งานบ า นหรื องานอาชี พเป น การออกกํา ลัง กาย
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ (บรรลุ ศิริพานิช และคณะ, 2531 อางใน สมจิต หนุเจริญกุล
และคณะ, 2543) ที่พบวาผูสูงอายุที่ไมออกกําลังกาย โดยอธิบายวาไมมีเวลา มีความกลัวอันตรายจาก
การออกกําลังกาย รวมทั้งเชื่อวารางกายที่ออนแอ หรือมีขอจํากัดจึงไมควรออกกําลังกาย ปจจัยเหลานี้
ทําใหผูสูงอายุไมออกกําลังกาย และการมีโรคประจําตัว เชนปวดขอ ปวดเขา ทําใหเปนอุปสรรคตอการ
ออกกําลังกาย จึงทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่อยูในระดับปานกลาง
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ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย คั ด สรรกั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาล
ในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
จากผลการศึกษาพบวาปจจัยคัดสรรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไววา ปจจัยคัดสรรอยางนอย 1 ตัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง ประกอบดวยปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง สวนรายไดมีความสัมพันธ
ทางลบกั บ พฤติ กรรมการป อ งกัน ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อดสู งของผู สู ง อายุ โ รคเบาหวานที่ ไ ม ส ามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
จากผลการศึกษาครั้ งนี้ พ บวา ป จจัย กระตุนการปฏิ บัติ พฤติ กรรมการป องกั น ภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ทั้งนี้
สามารถอธิบายไดวาผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสนับสนุนและการกระตุนเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดจะทําใหสามารถปฏิบัติตัวควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี
ขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของเบคเกอร (Becker,1974) ที่กลาววา ปจจัยรวมเปนปจจัยที่มีสวนชวย
สงเสริมใหบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรค หรือลดความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล จะเห็น
ไดจากผลการวิจัยที่พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะ
น้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ในระดั บ สู ง ทุ ก ข อ ได แ ก ก ารกระตุ น เตื อ นเกี่ ย วการปฏิ บั ติ
การใหบริการดวยความเปนกันเองของแพทยพยาบาล ความสะดวกในการมารับบริการ การกระตุน
เตือนจากคนในครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน การไดรับแจกเอกสาร
คูมือตางๆเกี่ยวกับโรคเบาหวาน สิ่งเหลานี้มีผลทําใหผูปวยเบาหวานสูงอายุมีพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงดีขึ้น การศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ จตุรงค ประดิษฐ (2540) พบวา
ปจจัยทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และ
สอดคลองกับการศึกษาของ ธีรยา วชิรเมธาวี (2550) พบวาการสนับสนุนดานการใหกําลังใจ เอาใจใส
กระตุนเตือนจากบุคคลใกลชิด แพทย พยาบาลและทีมสุขภาพมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวผูปวย
เบาหวาน ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวาผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสนับสนุนและการกระตุนเตือนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนมากจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมโรคดีขึ้น
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ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาการรับรูประโยชนของการปฏิบัติการพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
แสดงวาการที่ผูปวยเบาหวานมีการรับรูประโยชนของพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงดี
จะมีพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงดี ทั้งนี้สามารถอธิบายตามแนวคิดความเชื่อดาน
สุขภาพ ของเบคเกอร (Becker,1974) ที่วาการรับรูประโยชนจะชวยใหสามารถเลือกแนวทางของการ
ปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสม ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมใดนั้นมักคาดหวังใน
ผลลัพทที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และจะปฏิบัติพฤติกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นวากลุม
ตัวอยางที่มีการรับรูประโยชนในการปฏิบัติสูงจะชวยใหสามารถเลือกแนวทางของการปฏิบัติไดดี ซึ่งจะ
สงผลใหผูปวยปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย และทําใหผูปวยมาตรวจตามนัดอยางสม่ําเสมอเพื่อลด
ภาวะความเจ็บปวย และปองกันภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได สอดคลองกับคํากลาว
ของเพนเดอร (Pender, 1996) ที่ไดกลาวไววา การวางแผนของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมเฉพาะใดๆ
ขึ้นอยูกับประโยชนที่เคยไดรับ ซึ่งจะสงผลทางบวกหรือเสริมแรงบวกของการกระทํานั้น นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับการศึกษาของ กรรณิการ ลองจํานง (2547) พบวาการรับรูประโยชนของพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ และสอดคลองกับการศึกษา
ของ ชลธิชา เรือนคํา (2547) ที่พบวาการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ
ทางบวกกับ พฤติก รรมสงเสริ มสุ ข ภาพในผูสูงอายุ โรคเบาหวาน
ดั งนั้ นผู ป ว ยเบาหวานที่ รั บรู
ถึงประโยชนของพฤติกรรมในการควบคุมโรคเบาหวานและลดภาวะแทรกซอนของโรคมากเทาใด
จะทําใหผูปวยมีพฤติกรรมในการปฏิบัติดีขึ้นดวย
การรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งของการเกิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง มี ค วามสั ม พั น ธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง แสดงวาผูปวยเบาหวานสูงอายุมีการรับรู
โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงมาก จะมีพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงดี
ทั้งนี้อธิบายไดวาการที่บุคคลใดๆมีการรับรูโอกาสเสี่ยงหรืออันตรายจากการเกิดโรค บุคคลนั้นจะมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับปองกัน หรือเลี่ยงเลี่ยงการเกิดโรค หรือภาวะแทรกซอนนั้นๆ
(Rosenstock,1974) จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายไดวา การที่ผูสูงอายุโรคเบาหวาน
ตองมารับการตรวจรักษาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะไดรับความรูและคําแนะนําจากแพทยและพยาบาล
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในดานการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงและโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรค ทําใหเกิดความตระหนักถึงอันตรายจากภาวะแทรกซอน จึงทําใหมี
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงในผูสูงอายุกลุมนี้อยูในระดับที่คอนขางดี การศึกษานี้
สอดคล อ งกั บ จตุ ร งค ประดิ ษ ฐ (2540) ที่ พ บว า การรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งต อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ อ น
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มี ค วามสั มพั นธ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ปว ยเบาหวาน เช นเดี ย วกั น กั บ ศิ ริพ ร
ปาระมะ (2545) ที่พบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และสุกาญดา หนูรักษ (2546) พบวาการรับรูโอกาสเสี่ยง
ของภาวะแทรกซ อ นมีค วามสั มพั นธ ท างบวกกับ พฤติ ก รรมการป องกั น ภาวะแทรกซ อนของผู ป ว ย
เบาหวาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูปวยเบาหวานที่มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคและภาวะแทรกซอนสูง ผูปวยเบาหวานจะมีความพรอมในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
มากดวย
ดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงผลการศึกษาครั้งนี้
พบว า มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง ของผู สู ง อายุ
โรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งอธิบายไดวากลุมตัวอยางรับรูวาการเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง มีผลสุขภาพ ทั้งในดานการเกิดภาวะแทรกซอน การเปนอันตรายตอชีวิตถาไม
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ซึ่งจากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรง
ของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงอยูในระดับสูงทุกขอ อาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางมีระยะเวลา
การปวย เปนเบาหวานนาน 5-10 ป และเปนกลุมที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ซึ่ง
ผูปวยกลุมนี้แพทยจะนัดมาตรวจรักษาอยางตอเนื่องทุกเดือน ทําใหไดรับคําแนะนําและเนนย้ําถึง
อั น ตรายของการเกิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง ทํ า ให ผู ป ว ยมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ความรุ น แรงของ
โรคเบาหวานเปนอยางดี ซึ่งสนับสนุนแนวคิดของเบคเกอร (Becker, 1974) ที่กลาววาบุคคลการรับรู
วาโรคนั้นมีความรุนแรงตอตนเองก็ตอเมื่อโรคนั้นมีอันตรายตอชีวิต กอใหเกิดความพิการ มีความ
ยากลําบาก และการตองใชระยะเวลานานในการรักษา การเกิดโรคแทรกซอนหรือมีผลกระทบตอ
บทบาททางสังคมของตนเอง และการรับรูความรุนแรงของโรคสามารถทํานายพฤติกรรมความรวมมือ
ในการรักษาและปองกันโรคของบุคคลไดผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ จตุรงค ประดิษฐ (2540) และศิริพร
ปาระมะ (2545) และ ที่พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูปวยเบาหวานจะรับรูวาโรคเบาหวานนั้นมีความ
รุ น แรง ก อ ใหเ กิด อั น ตรายและมีผ ลกระทบต อชี วิ ต จึ งทํ า ให ผู ปว ยเกิ ด ความร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมเพื่อปองกันความรุนแรงของโรค
รายได ผลการศึกษาครั้งนี้พบวารายไดมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการ
ปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
แสดงวาผูที่มีรายไดดีจะมีพฤติกรรมการปองกันน้ําตาลในเลือดสูงไมดี สอดคลองกับการศึกษาของ
ปยนุช ปญญาธีระ (2542) ที่พบวาผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินสุลินที่มีรายไดครอบครัวแตกตางกันมี
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พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติแตกตางกัน ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา พฤติกรรมของผูปวยเบาหวานที่จะ
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได เนนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย
การรับประทานยาที่เหมาะสม ซึ่งมีความจําเปนมากกวาอํานาจการจัดซื้อหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
เนื่องจากรายไดเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกซื้ออาหาร ผูที่มีฐานะทางการเงินดียอมเลือกซื้ออาหารได
มากกว า ผู ที่ มี ร ายได น อ ย ในด า นการออกกํ า ลั ง กายผู ที่ มี ร ายได น อ ยต อ งทํ า งานเพื่ อ หารายได
มาเลี้ยงชีพ หรือตองทํางานบาน ซึ่งตองใชกําลังทําใหมีการออกกําลังกายจากงานบานหรืองานอาชีพ
เปนประจํา สวนผูที่มีฐานะดีจะมีบุตรหลานคอยดูแล มีสิ่งอํานวยความสะดวกจึงอาจไมไดออกกําลังกาย
จึงอาจเปนเหตุผลของผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบวาผูมีรายไดนอยกวามีพฤติกรรมการปองกันภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงดีกวาผูมีรายไดมาก
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยคัดสรรที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปวยเปนโรคเบาหวาน และการรับรูอุปสรรคตอพฤติกรรม
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง โดยสามารถอธิบายไดดังนี้
เพศ จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาเพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด แสดงวากลุม
ตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงไมแตกตางกัน ซึ่ง
ขัดแยงกับโอเร็ม (Orem,1991) ที่กลาววาเพศหญิงมีความสามารถในการดูแลตนเองมากกวา
เพศชาย ซึ่งสามารถอธิบายไดวากลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนผูสูงอายุ อาศัยอยูในชนบท และสวนใหญ
อาศัยอยูกลับครอบครัวที่มีบุตรหลานคอยดูแล จึงทําใหเพศชายแลเพศหญิงมีพฤตกรรมการปองกัน
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงไมแตกตาง สอดคลองกับการศึกษาของสุชาดา ดวงอุปมา (2548) ที่พบวาเพศ
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนยสุขภาพ
ชุมชนเครือขายโรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากการศึกษาดังกลาวกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษามีลักษณะที่คลายคลึงกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาความแตกตางทางดานเพศไมมีผลตอพฤติกรรม
ของผูสูงอายุโรคเบาหวาน
ผลการศึ กษาครั้ งนี้ พบว า สถานภาพสมรส
ไม มี ความสั ม พั น ธ กั บพฤติ ก รรม
การป องกั น ภาวะน้ํา ตาลในเลื อ ดสู งของผู สูงอายุ โ รคเบาหวานที่ ไ ม ส ามารถควบคุ มระดั บน้ํ า ตาล
ในเลือดซึ่ งไมเปนไปตามแนวคิดความเชื่อดานสุข ภาพของเบคเกอร (Becker,1974) ที่เชื่อว า
สถานภาพสมรสเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากสถานภาพสมรส คือ ขอบงชี้
สถานะของระบบครอบครัว โดยเปนสวนหนึ่งของแหลงประโยชน และแรงสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญ
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ของบุคคลโดยคูสมรสจะชวยเหลือแบงเบาภาระดูดซับความเครียดและความวิตกกังวล ตลอดจนให
คําปรึกษาในการดูแลสุขภาพ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ
63.6 สวนผูที่มีสถานภาพเดี่ยว เชน มาย โสด หยา/แยก ก็จะอาศัยอยูกับลูกหลาน หรือ ญาติพี่นอง ทํา
ใหยังคงไดรับการสนับสนุนดานตาง ๆ รวมทั้งการมาตรวจตามนัดซึ่งจะไดรับคําแนะนําการปฏิบัติตน
เกี่ยวพฤติกรรม การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงจากแพทย และบุคลากรทางการแพทย จึงสงผลให
กลุมตัวอยางปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสม ทําใหการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือด
สูงไมขึ้นอยูกับปจจัยดานสถานสภาพสมรส สอดคลองกับการศึกษาของสุชาดา ดวงอุปมา (2548)
ที่พบวาสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวาน และ
การศึกษาของ อําภาพร พัววิไล (2540) ที่ศึกษาในสตรีที่เปนเบาหวานชนิดไมพึ่งอินสุลิน พบวาสถาน
สภาพสมรสไมมีความสัมพันธดูแลตนเอง จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสถานภาพสมรสไมมีผล
ตอพฤติกรรมของผูปวยเบาหวาน ซึ่งเปนการศึกษาที่คลายคลึงกัน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
ซึ่งการศึ กษาครั้ งนี้ แตกต า งจากการศึ ก ษาของแมทซ (Matz,
1986) ที่ พ บวา ผูป ว ยเบาหวาน
ที่สูญเสียคูสมรส จะสูญเสียความสนใจในการเตรียมตัวในเรื่องการรับประทานอาหารใหเหมาะสม
เนื่องจากการศึกษาในบริบทของสังคมไทยผูสูงอายุที่ไมมีคูสมรสจะไดรับการดูแลและการสนับสนุน
จากบุตรหลาน และญาติพี่นอง แตในประเทศตะวันตก ผูสูงอายุสวนใหญมักอาศัยอยูในครอบครัว
เดี่ยว เมื่อสูญเสียคูสมรสมักจะอยูคนเดียว ตองพึ่งตนเอง ขาดการสนับสนุนทางสังคม จึงทําใหปจจัย
ดานสถานถาพสมรสมีผลตอพฤติกรรมของผูปวยเบาหวานในบทบริของสังคมตะวันตก
สําหรับ ระยะเวลาการปว ย จากผลการศึ กษาครั้งนี้พบว า ไมมี ความสัมพันธกั บ
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด ไมเปนไปตามแนวคิดความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอร (Becker, 1974) ที่เชื่อวา
ระยะเวลาการเจ็บปวยเปนปจจัยที่อาจมีผลตอการรับรูปญหาสุขภาพของบุคคล โดยผูที่มีระยะเวลา
การเจ็บปวยที่นานจะทําใหบุคคลเรียนรู และยอมรับสถานการณตางที่เปลี่ยนแปลงไปไดดี ทําใหมี
พฤติกรรม ในทางที่ดี ที่เปนเชนนี้สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญปวยเปนเบาหวาน 5-10
ป รอยละ 52.9 ซึ่งมีระยะการเจ็บปวยที่คอนขางนาน เมื่อมารับบริการจะไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานและเปนเรื่องซ้ําๆ จึงอาจรูสึกเบื่อ
หนายและละเลยการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสม จึงทําใหผูปวยเบาหวานที่มีระยะเวลาการเจ็บปวย
ตางกันมีพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษา สุชาดา
ดวงอุปมา (2548) ที่พบวาระยะเวลาการเปนโรคเบาหวานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการศึกษาที่สอดคลองกัน อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยาง
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ที่ศึกษามีลักษณะคลายคลึงกัน คือเปนผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน สวนใหญเปนเพศหญิง มีระยะเวลา
การเจ็บปวยสวนใหญ 8 ป แสดงใหเห็นวาระยะเวลาการปวย เปนโรคเบาหวานที่นานไมทําใหผูปวย
เบาหวานมีการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมมากขึ้น
การรั บ รู อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง
ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของ
ผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด แสดงวาการที่ผูปวยเบาหวานมีการ
รับรูอุปสรรคไมมีผลตอพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ซึ่งไมเปนไปตามแนวคิดดาน
สุขภาพ ของเบคเกอร (Becker,1974) ที่วาการรับรูอุปสรรคเปนปจจัยที่ขัดขวางพฤติกรรม เปนการ
คาดการณไวลวงหนาของบุคคลในทางลบ เกี่ยวกับขอเสียหรืออุปสรรคตางๆของการปฏิบัติ ทําให
บุคคลหลีกเลี่ยงการปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งผลการวิจัยที่เปนเชนนี้สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุรับรู อุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงในภาพรวมอยูใน
ระดั บปานกลาง และสวนใหญมีอุปสรรคเกี่ ยวกั บการออกกํ าลั งกาย และการรับประทานอาหาร
ที่เหมาะสม กับโรคเบาหวาน แตกลุมตัวอยางมีการปฏิบัติพฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร และการ
ปฏิ บั ติต นด า นรัก ษาพยาบาลในระดับ ดี จึ งทํ า ให การรั บ รู อุป สรรคในภาพรวมไม ผลต อการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ แตกตางจาก จตุรงค ประดิษฐ (2540)
และศิริพร ปาระมะ (2545) ที่พบวาการรับรูอุปสรรคในการดูแลตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการศึกษาดังกลาว
มีการรับรูอุปสรรคในการดูแลตนเองนอย สวนการศึกษาครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูอุปสรรค
ในระดับปานกลางงทําผลการศึกษามีความแตกตางกัน
ป จ จั ย ทํ า นายพฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง ของผู สู ง อายุ
โรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติการพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
และรายได สามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่
ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด เปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดดังนี้
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ปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง เปนปจจัย
ที่สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไม
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดมากที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ กลาวคือ อาการของโรคที่เปน
จากประสบการณ ข องตนเองหรื อ การเจ็ บ ป ว ยของสมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อ เพื่ อ นฝู ง ความสนใจ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยโดยทั่วไป ความพอใจที่ยอมรับคําแนะนํา ขาวสารคําแนะนําของสมาชิกใน
ครอบครัว การกระตุนเตือน ทําใหผูสูงอายุโรคเบาหวานมีแนวโนมที่จะปฏิบัติพฤติกรรมปองกันภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธีรยา วชิรเมธาวี (2550) ที่พบวาผูปวย
เบาหวานที่ไดรับการสนับสนุนดานการใหกําลังใจ เอาใจใส กระตุนเตือนจากบุคคลใกลชิด แพทย
พยาบาล และทีมสุขภาพมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวของกลุมตัวอยาง ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา
ผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสนับสนุนและการกระตุนเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดจะทําใหสามารถปฏิบัติตัวควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีขึ้น สอดคลองกับ
แนวคิดของเบคเกอร (Becker,1974) ที่กลาววาปจจัยชักนําใหปฏิบัติ เปนความรูสึก อารมณตางๆ
ที่เกิดขึ้น ในตัวบุ คคล โดยมีสาเหตุจากการกระตุน ของสิ่งเรา ทั้งภายในและภายนอก เชน อาการ
ของโรคที่ เปน จากประสบการณของตนเองหรือการเจ็บป วยของสมาชิกในครอบครั วหรื อเพื่ อนฝูง
ความพอใจที่ยอมรับคําแนะนํา ความรวมมือ ขาวสารคําแนะนําของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเปนสิ่ง
ผลักดันใหเกิดความรวมมือในการรักษา และมีพฤติกรรมในทางบวก
ดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติการพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลใน
เลื อ ดสู ง พบว า สามารถร ว มทํ า นายพฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง ของผู สู ง อายุ
โรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด เปนอันดับรองลงมา แสดงวา การที่ผูปวย
เบาหวานมี ก ารรั บ รู ป ระโยชน ของพฤติ กรรมการป อ งกั น ภาวะน้ํา ตาลในเลื อดสูงดี มีแ นวโน มจะมี
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงดีดวย ซึ่งสนับสนุนแนวคิดของ เพ็นเดอร (Pender, 2001
อางใน วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม, 2547) ที่วาการที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมใดนั้น มักคาดหวัง
ในผลลัพทที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ มีแนวโนมที่จะพยายามปฏิบัติพฤติกรรมที่จะเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งภายในและภายนอก เชนเดียวกับแจนซ และเบคเกอร (Janz and Becker,1984 อางใน จุฬาภรณ
โสตะ, 2546) ที่กลาววา การรับรูถึงประโยชนของการรักษามีอิทธิพลตอพฤติกรรมความรวมมือในการ
รักษาโรคของผูปวย การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม (2547) ที่พบวาการรับรู
ประโยชน ข องการออกกํ า ลั ง กายมี ค วามสั ม พั น ธ แ ละสามารถร ว มทํ า นายการออกกํ า ลั ง กาย
ของผู สูงอายุ ที่เปน เชน นี้เนื่องจากกลุ มตัวอยางและวิธีการศึกษามี ลักษณะใกลเคี ยงกัน จึงทําให
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ผลการศึกษาสอดคลองกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการที่บุคคลรับรูถึงประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม
อยางใดอยางหนึ่งมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา รายได เปนปจจัยที่สามารถรวมทํานาย
พฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด แตทํานายในทางลบ แสดงวา การที่ผูปวยเบาหวานสูงอายุที่มีรายไดสูงมีแนวโนมที่จะ
มีพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงไมดี ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ผูปวยสูงอายุที่มีรายไดสูง
จะมีรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่สะดวกสบาย มีสิ่งอํานวยความสะดวก ไมตองมีภาระในการประกอบ
อาชีพ หรือดูแลครอบครัวจึงอาจไมไดออกกําลังกาย รวมทั้งสามารถจัดหาอาหารไดตามตองการ
หรือตามความอยากในการรับประทาน นอกจากนี้ผูมีรายไดสูงมักจะมีสถานะทางสังคมดีกวา จึงมี
พบปะสังสรรคกับเพื่อนฝูง ไดมากกวาผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํา ทําใหเปนอุปสรรคในการควบคุมอาหาร
ตางจากแนวคิดของเพนเดอร (Pender, 1987 อางใน ศิริพร ปาระมะ, 2545) ที่กลาววา สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูงจะมีโอกาสดีกวาในการแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนในการดูแลสุข ภาพและ
เอื้ออํานวยใหสามารถไดรับอาหารที่เหมาะสม ที่เปนเชนนี้สามารถอธิบายไดวาพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง เนนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมมากกวา นอกจากนั้นพฤติกรรมใน
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงจะเนนเกี่ยวกับการรับประทานยา และการมาพบแพทยตามนัด
ซึ่งกลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํา เปนผูสูงอายุ สวนใหญเพศหญิง จบระดับประถมศึกษา ซึ่งบุคคลกลุมนี้
โดยทั่ ว ไปจะให ค วามสํา คัญ กับ การปฏิ บัติ ต นตามคํ า แนะนํ า ของแพทย อย า งเคร งครัด จึ งทํ า ให มี
พฤติกรรมดานการรักษาพยาบาลในระดับดี ประกอบกับในปจจุบันผูปวยไมตองเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล ทําใหผูมีรายไดต่ําเขาถึงบริการสุขภาพไดมากขึ้น จึงเปนเหตุผลที่ทําใหรายไดเปน
ปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงในทางลบ

