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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross–Sectional Descriptive Research)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล และการสนับสนุนทางสังคมทีม่ ผี ลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ย
เบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่ ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ประชากรทีศ่ กึ ษาคือผูป้ ว่ ยเบาหวานจ�ำนวน 208 คน สุม่ ตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยการจับสลากแบบไม่ใส่คืนได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 157 คน และสนทนากลุ่มจ�ำนวน 12  คน  เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  ซึ่งแบบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ในจังหวัดหนองบัวล�ำภู วิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาช 0.89 ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 9 -31 มีนาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปในการหาค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต�่ำสุด
ค่าสูงสุด  และสถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการสนับสนุนทางสังคม  และการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานในเขตพืน้ ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่ ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ 2.80 (S.D.= 0.28) และ 2.72 (S.D. = 0.17)  พบว่าการสนับสนุนทางสังคมในภาพรวมมีความสัมพันธ์
ระดับสูงทางบวกกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะ
หรี่ ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ    (r = 0.881, p-value <0.001)
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากชุมชน การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากครอบครัว
การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพ  และคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้  ซงึ่ ตัวแปร
ทัง้ 4 ตัวแปร สามารถพยากรณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานในเขตพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ห้วยมะหรี่ ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภูได้ร้อยละ 78.1 ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่คือ
การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากชุมชน  
ค�ำส�ำคัญ: การสนับสนุนทางสังคม การดูแลสุขภาพตนเอง
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Abstract
This cross sectional descriptive research aimed to study the personal characteristics along with the  effects
of social support relating to self care by patients with diabetes in  the  regional health promoting hospital  Tumbon
Huai Mary Non Muang Sub-District Nonsang –District Nongbualumphu Province. The purpose of the study was
to collect both quantitative and qualitative data and to achieve this sample were taken from 157 patients selected
at random from within the 208 population. Focus group guidelines were used to collect data from a focus group
of 12 careers who could provide extensive firsthand knowledge of the topics discussed. The interviews were
examined and verified by three experts for content validity and reliability. In a pilot study conducted in Nongbualamphu
Province March 9-31st 2016, data from 30 samples was analyzed and the results showed that the Cronbach’s
Alpha Coefficient was at 0.89.The data distribution was conducted using descriptive statistics including percentage,
mean, and standard deviation, median, minimum and maximum. The Inferential statistics used were Pearson
product moment correlation and Stepwise multiple linear regressions.
Further results showed that the social support and self care by patients with Diabetes were at a high level
with averages of 2.80 (S.D. = 0.28) and 2.72 (S.D. = 0.17). The Social support variable had a high positive
relationship with self care by patients (r = 0.881, p value < 0.001). Social support: Community support, family
support, support of the Health service and the personal independent variables are the four variables which can
predict the heath of 78.1% self care diabetic patients. The most common problems identified as a result of the study
were related to social and community support.
Keywords: social support, self care by patients

บทน�ำ
โรคเบาหวานเป็ น ปั ญ หาคุ ก คามสุ ข ภาพของ
ประชากรทัว่ โลก ประเทศไทยพบว่าโรคเบาหวานเป็นภัย
เงียบที่คุกคามและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อประชากร
ไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับประเทศ มี
รายงานพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับสถานการณ์โรคเบาหวานของโลก
ทั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานสะสมในปี พ.ศ. 25512555 มี จ� ำ นวน 1,799,977 ราย อั ต ราความชุ ก
2,800.80 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเบาหวานใน
ประเทศไทยร้อยละ 95 เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเกิดมาจาก
พฤติกรรมการด�ำรงชีวติ หรือเบาหวานชนิดที่ 2 ประชากร
ไทยทุกๆ 100 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ถึง 8 คนโดย
คนทีม่ อี ายุเกิน 35 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 9.6(1)
ปัญหาโรคเบาหวานนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องมา
จากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม

ส่งผลต่อวิถีชีวิตและก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งหากไม่สามารถหยุดพฤติกรรมดังกล่าวจะ
ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยมีโรคแทรกซ้อน พิการ และเสีย
ชีวิตได้ การดูแลสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  ประกอบด้วยการควบคุมอาหารและเครือ่ ง
ดื่ม  การออกก�ำลังกายเหมาะสมและเพียงพอ  การรักษา
และการใช้ยา  การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การดูแล
สุขภาพจิตตนเองและการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อน โรคเบาหวานก็เป็นโรคหนึ่งที่มีการรักษา
นอกจากจะใช้ยาแล้วยังต้องประกอบด้วยการดูแลสุขภาพ
ทางด้ า นการแพทย์ จึ ง ต้ อ งมี ม าตรการในการรั ก ษาที่
นอกจากการจ่ายยาแล้วผู้ป่วยต้องมีความรู้เข้าใจในโรค
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ำรงชีวิตเพื่อให้การ
รักษาบรรลุเป้าหมายตามการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวาน  ซึ่งการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานมีผู้ท�ำวิจัยพบว่าระดับการดูแลสุขภาพตนเอง
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ของผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในระดับดี(3)
คุณลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งถือเป็นข้อมูล
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานมีการดูแลสุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง(4) พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นส่วน
หนึง่ ทีม่ ผี ลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
มีผู้ท�ำวิจัยพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
เบาหวาน(5)
การสนับสนุนทางสังคม (Social  Support) ถือเป็น
อีกปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ย
เบาหวาน ท�ำให้เกิดผลดีตอ่ ผูท้ เี่ ป็นเบาหวานในระยะยาว
ทัง้ ด้านการปรับแบบแผนในการด�ำเนินชีวติ   และด้านการ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดที่เหมาะสม การสนับสนุน
ทางสั ง คมประกอบด้ ว ย การสนั บ สนุ น จากบุ ค คลใน
ครอบครัว  การสนับสนุนจากชุมชน และการสนับสนุนจาก
ผูใ้ ห้บริการ การสนับสนุนทางสังคมมีความส�ำคัญต่อการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานอย่างใกล้ชิด ใน
การปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด อิทธิพล
ของครอบครัวมีความส�ำคัญมาก จะส่งผลต่อแบบแผน
การรับประทานอาหารและการดูแลสุขภาพ กาย จิตใจของ
ผู้ป่วย อิทธิพลของบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพ คือเป็น
แบบอย่าง และให้ก�ำลังใจ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่
ดีต่อผู้ป่วย อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนเบาหวานด้วยกันมี
ความส�ำคัญเช่น การเรียนรูร้ ว่ มกัน ให้กำ� ลังใจ และมีสงั คม
ทีส่ ามารถพูดคุยให้คำ� ปรึกษากันได้ ทีส่ ง่ ผลให้ผปู้ ว่ ยดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง(6) พบว่า การสนับสนุนจาก
ชุมชนในการดูแลสุขภาพด้านการออกก�ำลังกายมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยเบา
หวาน(7) พบว่า การสนับสนุนจากครอบครัว และการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 34.4(8)
จังหวัดหนองบัวล�ำภู พบว่ามีจำ� นวนผูป้ ว่ ยเป็นโรค
เบาหวานในปี พ.ศ. 2555-2557 รวม 7,796 คน ใน
จ�ำนวนนีผ้ ปู้ ว่ ยเบาหวานทีม่ กี ารดูแลสุขภาพตนเองได้ใน
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ระดับดี   จ�ำนวน 3,471 คน  ร้อยละ 44.52 และผู้ป่วย
เบาหวานที่ดูแลสุขภาพตนเองยังไม่เหมาะสมจ�ำ นวน
4,325 คน ร้อยละ 55.47 จากสถิติดังกล่าว  พบว่าผู้ป่วย
โรคเบาหวานของจังหวัดหนองบัวล�ำภูมีการดูแลสุขภาพ
ตนเองไม่เหมาะสมในเรือ่ งการควบคุมอาหารและเครือ่ ง
ดืม่ ส่งผลต่อการควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดไม่ดี ร้อยละ
44.52(9)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านห้วยมะหรี่
เป็นสถานบริการระดับปฐมภูมสิ งั กัดส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอโนนสัง  จงั หวัดหนองบัวล�ำภูให้บริการผูป้ ว่ ยทัว่ ไป
จ�ำนวน 5,433 คน  มีผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่จ�ำนวน
208 คน ร้อยละ 3.83 ของประชากร มีผู้ป่วยเบาหวานที่
มีภาวะแทรกซ้อนจ�ำนวน 130 คน ร้อยละ 62.5 และ
ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จ�ำนวน 78 คน
ร้อยละ 37.5 จากข้อมูลดังกล่าวผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ
แทรกซ้อน มีผลจากการดูแลสุขภาพในเรือ่ งอาหารเครือ่ ง
ดื่มไม่ครอบคลุม และขาดการออกก�ำลังกาย ส่งผลให้
ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น (10)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบลห้วยมะหรี่ ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวล�ำภู เพื่อเป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้
ปรับเปลีย่ นการดูแลสุขภาพตนเองให้กบั ผูเ้ ป็นเบาหวาน
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา
และความต้องการของพื้นที่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษา

1. คุณลักษณะส่วนบุคคลระดับการสนับสนุนทาง
สั ง คม และระดั บ การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของผู ้ ป ่ ว ย
เบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ห้ ว ยมะหรี่ ต� ำ บลโนนเมื อ ง อ� ำ เภอโนนสั ง จั ง หวั ด
หนองบัวล�ำภู
2. คุณลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม
ที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน
เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่
ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู
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3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของการดูแล
สุ ข ภาพตนเองของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานในเขตพื้ น ที่
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลห้ ว ยมะหรี่ ต� ำ บล
โนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขต
พื้ น ที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลห้ ว ยมะหรี่
ต� ำ บลโนนเมื อ ง อ� ำ เภอโนนสั ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล� ำ ภู
ปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 208 คนและกลุ่มตัวอย่าง
คื อ ผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวานในเขตพื้ น ที่ โ รงพยาบาลส่ ง
เสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่ ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู ปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน
157 คน และการสนทนากลุม่ จ�ำนวน 12 คน การค�ำนวณ
ขนาดตัวอย่างในครั้งนี้ใช้สูตรค�ำนวณขนาดตัวอย่างใน
กรณีที่ทราบประชากรและเป็นแบบพรรณนามีขั้นตอน
การค�ำนวณขนาดตัวอย่างเพือ่ ประมาณค่าเฉลีย่ ประชากร
โดยใช้สตู รการค�ำนวณขนาดตัวอย่าง อรุณ  จริ วัฒน์กลุ (11)
ผูว้ จิ ยั ใช้ตวั อย่างในการศึกษาจ�ำนวนทัง้ สิน้   157 ตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่าง
ใช้ วิ ธี สุ ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) โดยการน�ำรายชื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่
ต� ำ บลโนนเมื อ ง อ� ำ เภอโนนสั ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล� ำ ภู
ปีงบประมาณ 2558 ทั้งหมด 208 คน มาใส่กล่อง แล้ว
ท�ำการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนจน
ครบกลุ่มตัวอย่างที่ค�ำนวณไว้ คือ 157 ตัวอย่าง ส�ำหรับ
การสนทนากลุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณ คัดเลือก
จาก กลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ผลการตรวจ LAB ประจ�ำปีคา่ ปกติ กลุม่ อสม.สาธารณสุข
และกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่มีผลการด�ำเนิน
งานดี กลุ่มละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้ง 2 ชุด
ชุ ด ที่ 1 แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) ใช้วิธี
สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นค�ำถามเกีย่ วกับคุณลักษณะส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้
และระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน ลักษณะค�ำถาม
เป็นลักษณะปลายปิดให้เลือกตอบ และค�ำถามปลายเปิด
ให้เลือกเติมค�ำตอบหรือจ�ำนวนในช่องว่าง
ส่วนที่ 2 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทาง
สั ง คม ลั ก ษณะแบบสั ม ภาษณ์ เ ป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบ 3 ระดับ ระดับ
การวัดเป็น Interval scale แบ่งเป็นช่วงสเกล 3 ระดับตาม
แบบมาตรวัดของ Best(12)
ส่วนที่ 3 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบา
หวาน ลั ก ษณะแบบสั ม ภาษณ์ เ ป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating scale) โดยมีคำ� ตอบให้เลือก 3 ระดับ
ระดับการวัดเป็น Interval scale แบ่งเป็นช่วงสเกล 3 ระดับ
ตามแบบมาตรวัดของ Best(12)
ส่วนที่ 4 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานลักษณะค�ำถามเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดให้
เติมข้อความและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ชุดที่ 2 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เป็นการน�ำข้อมูลจากงานวิจยั เชิงปริมาณทีพ่ บปัญหาแล้ว
น�ำประเด็นปัญหานั้นมาใช้ในการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยัน
ข้อมูลเชิงปริมาณ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ		
เครื่องมือทั้ง 2 ชุด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือด้านความตรงของเนื้อหา (Content validity)
จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน จากนั้นน�ำแบบสัมภาษณ์
และแนวทางการสนทนากลุ ่ ม ที่ ผ ่ า นการตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วน� ำไปทดลองใช้กับ
ผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่ที่มีลักษณะการดูแลสุขภาพ
ตนเองคล้ายคลึงกัน และมีพื้นที่ใกล้เคียงกันในการวิจัย
ครั้งนี้จ�ำนวน 30 คน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
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ครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficients) ได้คา่ ความ
เที่ ย งของแบบสั ม ภาษณ์ด้า นการสนับ สนุนทางสัง คม  
เท่ากับ 0.90   ด้านการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานเท่ากับ   0.83   และค่าความเที่ยงของแบบ
สัมภาษณ์ทั้งหมดเท่ากับ 0.89
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาใช้สถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต�่ำสุด
และค่ า สู ง สุ ด สถิ ติ เชิง อนุมานใช้ส ถิติสัม ประสิทธิ์ส ห
สัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression
Analysis)
การแปลผล
การแปลผลคะแนนระดับการสนับสนุนทางสังคม
และระดับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน
เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่
ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู การ
แปลผลน�ำมาจัดเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย
ดังนี้
มาก
มีคะแนนเฉลี่ย 2.36 - 3.00
ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 1.68 - 2.35
น้อย
มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.67

เก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ในครัง้
นี้หลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 มีนาคม 2559
เลขที่ HE 582332 และได้ท�ำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่
9 - 31 มีนาคม 2559

ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ป่วยเบาหวานใน
เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่
ต� ำ บลโนนเมื อ ง อ� ำ เภอโนนสั ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล� ำ ภู
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พบว่า เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.5 อายุระหว่าง 56-65 ปี
ร้อยละ 43.9 อายุเฉลี่ย 62.98 ปี (S.D.= 10.28ปี) อายุ
ต�ำ่ สุด 39 ปี อายุสงู สุด 89 ปี สถานภาพสมรสร้อยละ 71.3
การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 98.1 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนไม่เกิน 3,251 บาท  (S.D.= 2,653.03 บาท)
ร้อยละ 27.4 มีค่ามัธยฐานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ
3,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยสุด 800 บาท และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากสุด 20,000 บาท มีระยะเวลา
การเจ็บป่วยอยูใ่ นช่วง 3 ปีรอ้ ยละ 12.7 โดยมีคา่ มัธยฐาน
ระยะเวลาเจ็บป่วยเท่ากับ 7 ปี ระยะเวลาการเจ็บป่วยน้อย
สุด 1ปี และระยะเวลาการเจ็บป่วยมากสุด 28 ปี
2. ระดับการสนับสนุนทางสังคมพบว่า ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ย 2.80 (S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การสนับสนุนทางสังคมด้านค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพ
อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 2.95 (S.D.= 0.22) รองลงมา
คือ การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากบุคคล
ในครอบครัวอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.75(S.D.=
0.35) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การสนับสนุน
ทางสั ง คมด้ า นการสนั บ สนุ น จากชุ ม ชนได้ แ ก่ เพื่ อ น
เพื่อนบ้าน เพื่อนผู้ป่วยเบาหวาน หัวหน้าชุมชน อยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ย 2.70(S.D.= 0.42)
3. ระดับการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่
ต� ำ บลโนนเมื อ ง อ� ำ เภอโนนสั ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล� ำ ภู
พบว่า มีการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
2.72 (S.D.=0.17) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านการรักษาและใช้ยาอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.95 (S.D.= 0.18) รองลงมาคือ ด้านการดูแล
สุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.93
(S.D.= 0.18) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน
การดูแลสุขภาพจิตตนเองและด้านการออกก� ำลังกาย
เหมาะสมเพี ย งพออยู ่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย 2.36
(S.D.=0.30) และค่ า เฉลี่ ย 2.37 (S.D.= 0.22)
4. คุณลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม
ที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน
เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่
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ต� ำ บลโนนเมื อ ง อ� ำ เภอโนนสั ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล� ำ ภู
จากการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อการ
ดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานในเขตพื้ น ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่ ต�ำบลโนน
เมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู และถูกเลือกเข้า
สมการนั้นมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปร
ที่ไม่ถูกเลือกเข้าสมการเป็นตัวแปรที่มีค่านัยส�ำคัญทาง
สถิติมากกว่า 0.05 ตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าสมการเรียง
ล�ำดับดังนี้ การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจาก
ชุมชน (p-value< 0.001) การสนับสนุนทางสังคมด้าน
การสนับสนุนจากครอบครัว (p-value< 0.001) การ
สนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการด้าน
สุขภาพ (p-value< 0.001) และคุณลักษณะส่วนบุคคล
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ด้านรายได้ (p-value< 0.001) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
เมื่อคะแนนของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมด้านการ
สนับสนุนจากชุมชน ด้านการสนับสนุนจากบุคคลใน
ครอบครัว   ด้านการสนับสนุนจากผู้ให้บริการสุขภาพ
และ คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย
ท�ำให้การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน (Y)
เพิ่มขึ้น 0.115, 0.219, 0.132 ตามล�ำดับ  และลดลง
6.113 หน่วย โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรสามารถ
พยากรณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน
เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่
ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู ได้
ร้อยละ 78.1 ดังรายละเอียด ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ของการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขต
พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่ ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู
1.
2.
3.
4.

ตัวแปร
B
Beta
t
การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุน 0.115 0.381 4.745
จากชุมชน
การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุน 0.219 0.444 5.661
จากครอบครัว
การสนับสนุนทางสังคมด้านการสนับสนุน 0.132 0.160 3.920
จากผู้ให้บริการสุขภาพ
คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้
-6.113 - 0.095 -2.447

P-value
< 0.001

R
0.710

R²
0.708

< 0.001

0.750

0.747

< 0.001

0.778

0.774

< 0.001

0.786

0.781

ค่าคงที่ = 1.329, F=139.836, P-value=< 0.001 , R=0.786  , R²= 0.781
5. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดูแล
สุ ข ภาพตนเองของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานในเขตพื้ น ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่ ต�ำบลโนน
เมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภู ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ได้รวบรวมจากแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด
ที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลไว้ เป็นปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยมะหรี่
ต� ำ บลโนนเมื อ ง อ� ำ เภอโนนสั ง จั ง หวั ด หนองบั ว ล� ำ ภู

จากแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดทั้งหมด 157  ฉบับ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างได้เสนอปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอ
แนะด้านการสนับสนุนทางสังคมทัง้ หมด 30 ฉบับร้อยละ
47.1  และด้านการดูแลสุขภาพตนเอง 22 ฉบับ   ร้อยละ
34.5 1) ผู้ป่วยไม่มีญาติคอยดูแล ท�ำให้เกิดปัญหาใน
เรือ่ งการเดินทาง ไปรับบริการ และการปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะ
สม ควรจัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อน คอยพบปะพูดคุยให้
ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือกัน 2) ชุมชน หรือฝ่ายผูน้ ำ� ชุมชน
ควรสนับสนุนรถรับส่งเวลามาตรวจรักษาโรคเบาหวาน
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อย่างต่อเนื่องเสนอปรึกษากับผู้น�ำชุมชน และท�ำการ
ประชาคมในหมู ่ บ ้ า น เพื่ อ หาข้ อ ตกลงและจั ด หางบ
ประมาณสนับสนุน และเกิดชมรมทีเ่ ป็นรูปธรรม 3) ผูป้ ว่ ย
มีความต้องการให้มีวิธีรักษาที่ดีกว่านี้ หรือการรักษาที่
หายขาด เพราะปัจจุบนั เป็นการ รักษาทีย่ าวนานท�ำให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตตามมา เจ้าหน้าที่ควรออกเยี่ยมบ้านให้
มากขึน้ และตัง้ กลุม่ เพือ่ ให้ ผ่อนคลายความเครียดและให้
ค�ำปรึกษาที่เหมาะสมและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม
กัน 4) ผู้ป่วยเข้าใจว่าการควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม
คือ การงดรับประทานโดยเด็ดขาดเจ้าหน้าทีค่ วรท�ำความ
เข้าใจกับผูป้ ว่ ยเบาหวานให้ตรงกันว่า การควบคุมอาหาร
และการงดอาหารแตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล การ
สนับสนุนทางสังคม ทีม่ ผี ลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลห้วยมะหรี่ ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล�ำภู โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขัน้ ตอน
พบว่าตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลห้วยมะหรี่ ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล�ำภู ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมด้านการ
สนับสนุนจากชุมชน ด้านการสนับสนุนจากบุคคลใน
ครอบครัว  ดา้ นการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการสุขภาพ  และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรสามารถพยากรณ์การดูแล
สุ ข ภาพตนเองของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานในเขตพื้ น ที่
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลห้ ว ยมะหรี่ ต� ำ บล
โนนเมือง อ�ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�ำภูได้ร้อยละ
78.1 เนื่องจากการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานให้ได้
ผลดีรวมถึงการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานให้
มีสขุ ภาพดีนนั้ ต้องอาศัยการสนับสนุนทางด้านสังคมของ
ผู้ป่วยเบาหวาน  การได้รับสนับสนุนทางสังคมในด้าน
ความช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารสุ ข ภาพ วั ต ถุ
สิ่งของ อารมณ์ ให้ก�ำลังใจหรือการสนับสนุนทางด้าน
จิตใจ ชีแ้ นะและให้คำ� แนะน�ำ ตลอดจนให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
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เพื่อให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีความมั่นคงและปลอดภัย
เป็นผลให้ผู้รับได้ปฏิบัติตัวไปในทางที่ผู้รับต้องการหรือ
รับรูถ้ งึ สิง่ นัน้   การมีสขุ ภาพดี  ซงึ่ สอดคล้องกับทีม่ ผี ศู้ กึ ษา
ไว้แล้ว พบว่าการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว สิง่ ของ
เงินทอง ก�ำลังใจ ล้วนมีความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ทั้งสิ้นสามารถร่วมพยากรณ์การดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล(13) เช่นเดียวกับมีผศู้ กึ ษาไว้แล้วพบว่าการสนับสนุน
จากชุมชน การสนับสนุน เป็นการเชิดชูเกียรติ การได้รับ
การยกย่อง ร่วมยินดี ร่วมแรงร่วมใจให้ก�ำลังใจ มีความ
ส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพสามารถร่วมพยากรณ์การดูแล
สุ ข ภาพตนเองของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานในเขตพื้ น ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล(14-15) เช่นเดียวกับมีผู้
ศึกษาไว้แล้วพบว่า การสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง สามารถร่วมพยากรณ์
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในเขตพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล(16-17)  และเช่นเดียวกับ
มีผู้ศึกษาไว้แล้วพบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ก�ำหนดคุณลักษณะที่จ�ำเพาะแต่ละบุคคลปัจจัย
เหล่านี้จะบ่งบอกความสามารถในการปฏิบัติหรือด�ำเนิน
การใดๆให้ส�ำเร็จ โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การดูแลสุขภาพตนเองของบุคคลได้แก่ รายได้ สามารถ
ร่วมพยากรณ์การดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล(18-19)

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. องค์การบริการส่วนต�ำบล/ผู้น�ำชุมชน/อสม.
สาธารณสุข ควรมีแผนการให้ค�ำแนะน�ำในด้านการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและด้านการประเมิน
สุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างถูกต้องและเมื่อเกิดความผิดปกติ ผู้ป่วย
เบาหวานสามารถขอค�ำแนะน�ำจาก เจ้าหน้าทีไ่ ด้ทนั ท่วงที
2. ครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานต้องให้การสนับสนุน
ในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานด้าน
การเลือกรับประทานอาหารและการดูแลสุขภาพ
3. บุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ควรจัดระบบ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ด้านการให้ค�ำแนะน�ำ 

78

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

ด้านข้อมูลข่าวสาร ในการดูแลสุขภาพตนเองให้กบั ผูป้ ว่ ย
เบาหวานทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ทั้งในสถานบริการ
และในชุมชน
4. บุคลากรผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ควรให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพตนเองให้
แก่ผปู้ ว่ ยเบาหวานอย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ รี ายได้
มากให้ระมัดระวังเรื่องการเลือกรับประทานอาหารและ
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชนด้านการดูแลตนเองและการ
ดูแลตนเองเมื่อมีอาการผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ
1. มีการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมในการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
2. มีการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมในการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในครอบครัว

กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุ ณ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา คณาจารย์ ค ณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้อบรม
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เพื่อนร่วมงานทุกท่าน
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