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บทคัดย่ อ
การศึกษาครังI นี Iเป็ นการวิจยั แบบบรรยายเชิงความสัมพันธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรม
ส่งเสริ มสุขภาพและปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที [ ที
รักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินร่ วมกับยารับประทาน โดยใช้ ทฤษฎีการส่งเสริ มสุขภาพของ Pender ([aab) เป็ น
กรอบแนวคิ ดในการวิ จัย กลุ่ม ตัว อย่า งอายุ [a-de ปี จํ า นวน ghi คน ที มารั บบริ ก ารคลิ นิ กเบาหวาน
โรงพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกี ยรติ
เครื องมื อ ที ใช้ ประกอบด้ วยแบบสอบถามข้ อมูล ส่ วนบุค คลและความเจ็ บ ป่ วย แบบสอบถามการรั บ รู้
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้ อุปสรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรม
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ แบบสอบถามการรั บ รู้ สมรรถนะแห่ ง ตนในการปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามอิทธิ พลด้ านสถานการณ์ แบบสอบถามพฤติกรรม
ส่งเสริ มสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการการแจกแจงความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิoสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
ผลการวิจยั สรุปได้ วา่
1. กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับดี (x¯ = i.gs SD = .dd)
2. การรับรู้ ประโยชน์ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม อิทธิพลด้ านสถานการณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที [ ทีรักษาด้ วยยาฉีดอินซูลินร่ วมกับยารับประทาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .ad (r = a.hds,a.sgd,a.itg,a.[it)
3. ระดับนํ Iาตาลในเลือด ภาวะแทรกซ้ อน การรับรู้ อปุ สรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที [ ทีรักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลิน
ร่วมกับยารับประทานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .ad (r = - a.h[d,- a.[ee,- a.gei)
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คําสําคั ญ: พฤติกรรมส่งเสริ ม สุขภาพ, ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ที รักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินร่ วมกับยา
รับประทาน
Abstract
This correlation research was aimed to study the health promotion behaviors and the
factors related to health promotion behaviors among type 2 diabetes patient with insulin and
oral agent therapy. The theoretical framework was Pender’s Health Promoting Model. The 143
eligible participants were type 2 diabetes patients with insulin and oral agent therapy who had
age between 20 – 59 years old and were recruited from the Diabetic outpatients department of
King Chulalongkorn Memorial Hospital, Police General Hospital and Thammasat University
Hospital. The instruments for collecting data were the Diagnosis assessment and treatment
form, the Perceived Benefits Questionnaire, the Perceived Barrier Questionnaire, the Perceived
Self-Efficacy Questionnaire, Social Support Questionnaire, Situational Influences Questionnaire,
and Health Promotion Behaviors Questionnaire. Data were analyzed with the descriptive
statistics and Pearson’s Product Moment correlation.
The major findings were as followed:
The health promotion behaviors among type 2 diabetes patients with insulin and oral
agent therapy were at a good level. (x¯ = 3.17 SD = .55)
There were positively statistical correlation between perceived benefits, perceived selfefficacy, social support, situational Influences and health promotion behaviors among type 2
diabetes patients with insulin and oral agent at the significant level of .05. (r = 0.457,0.715,
0.381, 0.238, respectively)
There were negatively statistical correlation between Hemoglobin A1c, diabetic
complication, perceived barrier and health promotion behaviors among type 2 diabetes patients
with insulin and oral agent at the significant level of .05. (r = - 0.425,- 0.299,- 0.193 respectively)
Keywords: health promotion behaviors , type 2 diabetes patients with insulin and oral
agent
ความสําคัญและความเป็ นมาของปั ญหา
โรคเบาหวานเป็ นโรคเรื อI รั งที เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุข จากรายงานขององค์การอนามัยโลก
พบว่ามีผ้ ูเป็ นเบาหวานจํานวน [da ล้ านคน พบความชุกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที [ ถึงร้ อยละ ea - ed
(American Diabetes Association, [aggb) สําหรับประเทศไทย มีการตรวจคัดกรองตังแต่
I อายุ ia ปี ขึ Iน
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ไปพบจํ านวนผู้ป่วยเบาหวาน [.h ล้ านคน (Aekplakorn et al., [aah) และพบผู้ป่วยเบาหวานมี
ภาวะแทรกซ้ อนร้ อยละsd.h เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวานคือการควบคุมระดับนํ Iาตาลในเลือดให้
ใกล้ เคียงค่าปกติและป้องกันภาวะแทรกซ้ อน (White et al., [aag) ซึงการรักษานันมี
I ความซับซ้ อนทําให้
ผู้ป่วยควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้ ถึงร้ อยละ be.ih (Kosachunhanun et al., [aab) การรักษาเบาหวานมี
หลายแนวทางในเริ มแรกผู้ป่วยจะได้ รับการรักษาแบบยารับประทานร่ วมกับการปรับพฤติกรรมแต่ในผู้ป่วย
ที มี ร ะยะเวลาการเป็ นโรคมากกว่ า ga ปี ร่ ว มกับมี ภ าวะแทรกซ้ อ นและมี ร ะดับนํ าI ตาลในเลื อดสะสม
(HbAgc) มากว่า e % ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที [ จะได้ รับการรักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินร่ วมกับยารับประทาน
ถึ ง ร้ อยละ gb.s ซึ งสู ง กว่ า การรั ก ษาด้ ว ยการรั บ ประทานยา หรื อ การฉี ด อิ น ซู ลิ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
(Kosachunhanun et al., [aab) ผู้ป่วยกลุม่ นี Iยังไม่ให้ ร่วมมือในการรักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินถึงร้ อยละ sa.b
(Wong et al., [agg)
Pender ([aab) กล่าวว่า พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพเป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือเสริ มสร้ างสุขภาพ
อย่างต่อเนืองจนกลายเป็ นนิสยั และแบบแผนดําเนินชีวิต ซึงสามารถบ่งบอกถึงความสามารถของบุคคลใน
การคงไว้ หรื อยกระดับของภาวะสุขภาพ เพื อความผาสุก และความสํ าเร็ จในจุดมุ่งหมายทีสูงสุดในชีวิต
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพยังเป็ นเรื องทีจําเป็ นและจะต้ องมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองจนกลายเป็ น
ส่วนหนึงของชี วิตประจํ าวันเพื อให้ สอดคล้ องกับการรั กษาแบบเข้ มงวด(Intensive Therapy) จาก
การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพด้ านควบคุมอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที [ ทีได้ รับการรักษาด้ วย
ยาฉี ดอินซูลินหรื อยารับประทานหรื อทังสองชนิ
I
ดร่ วมกันพบว่า พฤติกรรมควบคุมอาหารเพียงร้ อยละ [t.e
[ (Nitiyanant, et al., [aas) ในด้ านพฤติกรรมการออกกําลังกายพบว่า ออกกําลังกายสมําเสมอเพียงร้ อย
ละ gs.[ (Nitiyanant, et al., [aas) ในด้ านการใช้ ยายังพบการรับประทานยาไม่ตอ่ เนืองและมีการใช้ ยา
สมุน ไพรร่ ว มด้ ว ย บางรายมี ก ารรั บ ประทานยาไม่ ต รงตามแผนการรั ก ษามี ก ารเพิ มลดขนาดยาและ
รับประทานไม่ตรงเวลา (สมศักดิo วราอัศวปติ, [did) เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาคืออาการนํ Iาตาลใน
เลือดตําและไม่กล้ าฉี ดอินซูลินด้ วยตนเอง (กุศลิน บุญมี [dd[) ในการติดตามระดับนํ Iาตาลในเลือดด้ วย
ตนเองยังพบความไม่ร่วมมือของผู้ป่วย ร้ อยละ ht ซึงสาเหตุมาจาการรบกวนการดําเนินชี วิต ความไม่
สะดวกสบาย ความเจ็บปวด และค่าใช้ จ่าย (Vincze, Barner, & Lopez, [aah) ผู้ป่วยเบาหวานเกิด
ความเครี ยดทีต้ องเผชิญความไม่แน่นอนจากโรค ความทุกข์ทรมานจากการถูกเจาะเลือดและความเครี ยด
ยังส่งผลให้ ระดับนํ Iาตาลในเลือดสูงขึ Iนอีกด้ วย (โสภา เพ็งยอด, [dda)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ที รักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลิน
ร่วมกับยารับประทาน
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระว่างระดับนํ Iาตาลในเลือด ภาวะแทรกซ้ อน การรับรู้ ประโยชน์ในการ
ปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุข ภาพ การรั บ รู้ อุป สรรคในการปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุข ภาพ การรั บ รู้
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สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม อิทธิพลด้ านสถานการณ์
กับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ทีรักษาด้ วยยาฉีดอินซูลินร่วมกับยารับประทาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจยั จึงนําทฤษฎี ส่งเสริ มสุขภาพของ Pender (2006) มาเป็ นกรอบแนวคิดร่ วมกับการทบทวน
วรรณกรรม โดยคัดเลือกปั จจัยปั จจัยในแต่ละด้ านทีมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที 2 ที รักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินร่ วมกับยารับประทาน ดังนี I ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ระดับ
นํ าI ตาลในเลื อดและภาวะแทรกซ้ อ) การรั บรู้ ประโยชน์ ในการปฏิ บตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การรั บรู้
อุปสรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพ อิทธิพลระหว่างบุคคลได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคม อิทธิพลระหว่างบุคคล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ผู้ป่วยทีได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเบาหวานชนิดที 2 และได้ รับการรักษาด้ วยยาฉี ด
อินซูลินร่ วมกับยารับประทาน ทีแผนกผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลในเขต กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่ าง คือ ผู้ป่วยทังเพศชายและเพศหญิ
I
ง อายุระหว่าง 20 - 59 ปี ทีมารับบริ การทีแผนก
ผู้ป่วยนอกคลินิกเบาหวาน ได้ แก่โรงพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย เครื องมือทีใช้ ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้ วย 7 ส่วน คือ
แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพ แบบสอบถามการรั บรู้ อุปสรรคในการปฏิ บตั ิพฤติกรรมส่งเสริ ม สุขภาพ แบบสอบถามการรั บรู้
สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ แบบสอบถามการสนับสนุนทาง แบบสอบถาม
อิทธิพลด้ านสถานการณ์ แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูล โดยกํ าหนดค่านัยสํ าคัญทางสถิ ติทีใช้ ในการทดสอบทังI หมดที ระดับ .05 รั บรู้
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การรับรู้ อปุ สรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
การรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรม
ส่งเสริ มสุขภาพโดยการแจกแจงความถี หาค่าร้ อยละ หาค่าเฉลียเลขคณิต และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
วิเ คราะห์ ข้ อมูลเกี ยวกับความสัม พันธ์ ระหว่างระดับนํ าI ตาลในเลื อด ภาวะแทรกซ้ อน การรั บรู้
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การรับรู้ อปุ สรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
การรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม อิทธิ พลด้ าน
สถานการณ์ กับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพโดยใช้ สถิติสมั ประสิทธิo สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson , s
product moment correlation)
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ผลการวิจัย
ตารางที 1 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที 2 ทีรักษาด้ วยยาฉีดอินซูลินร่วมกับยารับประทานเป็ นรายด้ านและโดยรวม
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
S.D
ระดับ
x̄
ด้ านการควบคุมอาหาร
ด้ านการออกกําลังกาย
ด้ านการใช้ ยา
ด้ านการติดตามระดับนํ Iาตาลในเลือดด้ วยตนเอง
ด้ านการจัดการความเครี ยด

3.10
2.39
3.56
2.97
3.81

.63
1.15
.60
.92
.86

ปานกลาง
ไม่ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

โดยรวม

3.17

.55

ปานกลาง

จากตารางที 1 แสดงให้ เห็นว่า กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (x¯ = 3.17 SD = .55) แต่พบว่าในรายด้ านกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพใน
ด้ านการจัดการความเครี ยดในระดับดี (x¯ = 3.81 SD = .86) และพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพในด้ านการ
ออกกําลังกายในระดับไม่ดี (x¯ = 2.39 SD = .1.15)
ตารางที 2 แสดงความสัมพันธ์ระว่างปั จจัยทีศึกษากับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที
[ ทีรักษาด้ วยยาฉีดอินซูลินร่วมกับยารับประทาน (n=143)
ปั จจัย
ค่ าสัมประสิทธิBสหสัมพันธ์ (r)
P-value
ระดับนํ Iาตาลในเลือด

-.425

.00

ภาวะแทรกซ้ อน

-.299

.00

รับรู้ประโยชน์ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ส่งเสริ มสุขภาพ
ก า ร รั บ รู้ อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
การรั บ รู้ สมรรถนะแห่ ง ตนในการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
การสนับสนุนทางสังคม

.457

.00

-.193

.021

.715

.00

.381

.00

.238

.004

อิทธิพลด้ านสถานการณ์
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จากตารางที 2 การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การรับรู้ สมรรถนะแห่งตน
ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม อิทธิพลด้ านสถานการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที [ ที รักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินร่ วมกับยา
รับประทานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .ad (r = a.hds, a.sgd, a.itg, a.[it)
ระดับนํ Iาตาลในเลือด ภาวะแทรกซ้ อน การรับรู้ อปุ สรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที [ ทีรักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลิน
ร่วมกับยารับประทานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .ad (r = - a.h[d,- a.[ee,- a.gei)
อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ข้อที 1 เพือศึกษาพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ทีรักษา
ด้ วยยาฉีดอินซูลินร่วมกับยารับประทาน
ผลการวิ จัยพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิ ดที 2 ที รั กษาด้ วยยาฉี ดอิ นซู ลิ นร่ วมกับยารั บประทานมี
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x¯ = 3.17 SD = .55) ทังนี
I Iอาจเป็ นเพราะผู้ป่วย
จําเป็ นต้ องได้ รับการรักษาอย่างต่อเนือง ซึงในการมาตรวจตามนัดแต่ละครังI ผู้ป่วยจะได้ รับคําแนะนําจาก
บุคคลากรทางการแพทย์เกียวกับการส่งเสริ มสุขภาพอย่างต่อเนืองสมําเสมอ (ร้ อยละ 100) ประกอบกับ
กลุม่ ตัวอย่างสามารถอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 86 จึงมีความรู้ ความเข้ าใจและให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพต่อตนเองมากยิงขึ Iน เมือพิจารณาพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที 2 ทีรักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินร่ วมกับยารับประทานเป็ นรายด้ าน ทังI 5 ด้ าน สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี I
1.1. พฤติกรรมการควบคุมอาหารพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการควบคุมอาหารอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.10 ,SD = .63) กลุ่มตัวอย่างรับประทานอาหารตรงเวลา 3 มื Iอ ( X = 3.50 ,
X = 3.58 ) และกลุ่มตัวอย่างยังมีการรับประทานผักใบเขียวและผักทีมีเส้ นใย ( X = 3.99) แต่ยง
ั มีการ
ดืมเครื องดืมทีมีรสหวาน ( X = 2.33) การนับจํานวนพลังงานจากอาหารและการอ่านฉลากก่อนเลือก
บริ โภคน้ อย ( X = 1.52 , X = 1.98) อีกทังกลุ
I ่มตัวอย่างมีคา่ ดัชนีมวลกายสูง ( X = 28.51) จึงทําให้
การควบคุมอาหารเป็ นไปได้ ยาก
1.2. พฤติกรรมด้ านการออกกําลังกาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้ านการออกกําลัง
กายอยู่ในระดับไม่ดี ( X = 2.39 SD = 1.15) กลุ่มตัวอย่างมี ภาวะแทรกซ้ อนของโรคเบาหวานคือ
ภาวะแทรกซ้ อนโรคหลอดเลือดร้ อยละ 41.3 ภาวะแทรกซ้ อนโรคไตวาย ร้ อยละ 32.2 ภาวะแทรกซ้ อนโรค
จอประสาทตาเสือมและต้ อกระจกร้ อยละ 12.6 ทําให้ เป็ นอุปสรรคในการออกกําลังกาย กลุ่มตัวอย่างออก
กําลังกายอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 วันเพียงเล็กน้ อย ( X = 2.50)
1.3. พฤติกรรมด้ านการใช้ ยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้ านการใช้ ยาอยู่ในระดับดี
( X = 3.56 SD = .60) กลุม่ ตัวอย่างมีการสอบถามแพทย์ถึงผลการรักษาด้ วยยาด้ วยตนเอง ( X = 4.05)
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มีรับประทานยาเบาหวานและฉี ดอินซูลินอย่างต่อเนืองและไม่ซื Iอยาเบาหวานจากร้ านขายยา ( X = 4.10,
X = 4.62 ) แต่ยง
ั พบปรับยารับประทาน ยาฉีดอินซูลินด้ วยตนเอง ( X = 2.13)
1.4. พฤติกรรมด้ านการติดตามระดับนํ Iาตาลในเลือดด้ วยตนเอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
พฤติกรรมด้ านการติดตามระดับนํ Iาตาลในเลือดด้ วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.97 SD = .92)
กลุ่มตัวอย่างมีการตรวจระดับนํ Iาตาลในเลือดด้ วยตนเองตามแผนการรักษาและมีส่วนร่ วมในการประเมิน
ระดับนํ Iาตาลในเลือดร่ วมกับแพทย์ในการมาตรวจทุกครังI ( X = 3.09, X =3.36) แต่ยงั พบว่ามีการจด
บันทึกระดับนํ Iาตาลในเลือดปลายนิ Iวและเจาะระดับนํ Iาตาลในเลือดในเลือดปลายนิ Iวเมือเจ็บป่ วยเพิมเติม
น้ อย ( X = 2.67, X =2.62)
1.5. พฤติกรรมด้ านการจัดการความเครี ยด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมด้ านการ
จัดการความเครี ยด อยู่ในระดับดี ( X = 3.81 SD = .86) กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความคิดหมกมุ่นกับกับ
ปั ญหาทีแก้ ไม่ได้ ( X = 3.87) มีวิธีการผ่อนคลายความเครี ยด และสามารถปรึ กษาคนใช้ ชิดเป็ นอย่างดี(
X = 3.81, X =3.89)
ประกอบกับ มี ร ะยะเวลาการเป็ นโรคมากกว่ า 10 ปี ร้ อยละ 55.9 และมี
ภาวะแทรกซ้ อนทุกราย จึงประสบการณ์และผ่านช่วงเวลาของการปรับตัวมาแล้ ว ดังนันเมื
I อมีเรื องไม่สบาย
ใจหรื อเรื องเครี ยดสามารถแก้ ไขด้ วยตนเองประกอบกับสถานภาพคู่ร้อยละ 74.1 เมื อมี ปัญหาสามารถ
ปรึ กษาคู่สมรสได้ อีกประการหนึงกลุ่มตัวอย่างมารับการรักษาทีคลินิกเบาหวานจึงมีโอกาสพบปะ พูดคุย
สังสรรค์ หรื อระบายความรู้ สึกในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานด้ วยกัน จึงเกิดความสบายใจ ยอมรับและปรับตัวกับ
การเจ็บป่ วย
วัตถุประสงค์ ข้อที 2 เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระว่างระดับนํ Iาตาลในเลือด ภาวะแทรกซ้ อน การ
รับรู้ ประโยชน์ ในการปฏิ บตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การรั บรู้ อุปสรรคในการปฏิ บตั ิพฤติกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม อิทธิพล
ด้ านสถานการณ์ กับพฤติกรรมส่ง เสริ มสุข ภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ที รั กษาด้ วยยาฉี ดอินซูลิ น
ร่วมกับยารับประทาน
2.1. ระดับนํ Iาตาลในเลือดสะสมมีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที 2 ทีรักษาด้ วยยาฉีดอินซูลินร่วมกับยารับประทานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
(r = - 0.425) เป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้
I และมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึงกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับนํ Iาตาลในเลือดสะสมเฉลีย 9.4 % ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 2.08 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
นํ Iาตาลในเลือดสะสมมากกว่า 9 % ร้ อยละ 53.8 มีระยะเวลาการเป็ นโรคมากกว่า 10 ปี ร้ อยละ 55.9
2.2.ภาวะแทรกซ้ อนมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที
2 ทีรักษาด้ วยยาฉีดอินซูลินร่วมกับยารับประทานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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(r = - 0.299) เป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้
I และมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับตําซึงกลุ่มตัวอย่างทังหมดมี
I
ภาวะแทรกซ้ อนทุกราย โดยโรคไขมันในเลือดสูงร้ อยละ 100 มีภาวะแทรกซ้ อนโรคความดันโลหิตสูง เป็ น
ร้ อยละ 93.
2.3 การรั บ รู้ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ทีรั กษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินร่ วมกับยารั บประทาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (r = 0.457) เป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้
I และมีความสัมพันธ์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมรับรู้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
อยู่ในระดับดี (x¯ = 4.04 SD = .61) สอดคล้ องกับทฤษฏีส่งเสริ มสุขภาพของ Pender (Pender, 2006) ที
กล่าวว่า การรั บรู้ ประโยชน์ ของการปฏิ บตั ิพฤติกรรมสุขภาพ ตัวแปรนี มI ีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิพฤติกรรม
สร้ างเสริ มสุขภาพถึงร้ อยละ 61 ซึงการรับรู้ ประโยชน์ของการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพนี Iเป็ นความเชือของ
บุคคลโดยคาดหวังประโยชน์ทีจะได้ รับภายหลังการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ ถึงผลประโยชน์จะ
ส่งผลโดยตรงต่อการกระตุ้นให้ ปฏิบตั ิพฤติกรรมโดยคํานึงถึงผลดี การเสริ มแรงของการปฏิบตั ิพฤติกรรม
สุขภาพทางบวก
2.4 การรับรู้ อปุ สรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพมีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรม
ส่ง เสริ ม สุข ภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิ ดที 2 ที รั กษาด้ วยยาฉี ด อิ น ซู ลิ นร่ วมกับ ยารั บ ประทานอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (r =- 0.193) เป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้
I และมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
ตํามาก กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ อปุ สรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพอยู่ในระดับตํา ( X = 1.99
SD = .50) สอดคล้ องกับทฤษฏีส่งเสริ มสุขภาพของ Pender (Pender, 2006) ทีกล่าวว่า การรับรู้ อปุ สรรค
ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิพฤติกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพถึงร้ อยละ 79 การรับรู้ อปุ สรรค
เป็ นการขัดขวางการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพซึงส่งผลต่อการส่งเสริ มสุขภาพโดยตรง
2.5 การรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ทีรั กษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินร่ วมกับยารั บประทาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (r = 0.715) เป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้
I และมีความสัมพันธ์ อยู่ใน
ระดับสูง กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพอยูใ่ นระดับดี
( X = h.ah SD = .bg) สอดคล้ องกับทฤษฏีส่งเสริ มสุขภาพของ Pender (Pender, 2006) ทีกล่าวว่า การ
รับรู้ สมรรถนะแห่ง) มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิพฤติกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพถึงร้ อยละ 86 การรับรู้ สมรรถนะ
แห่งตนเป็ นการตัดสินความสามารถของบุคคลในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพโดยการรับรู้ สมรรถนะแห่ง
ตนเป็ นการตัดสินว่าบุคคลใช้ ความสามารถระดับหนึงในการปฏิ บตั ิพฤติกรรมสุขภาพให้ สํ าเร็ จ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.6 การสนับสนุน ทางสัง คมมี ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับพฤติ กรรมส่ง เสริ ม สุข ภาพของผู้ป่ วย
เบาหวานชนิดที 2 ทีรักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินร่ วมกับยารับประทานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (r
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= 0.381) เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีตังไว้
I และมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับตํา กลุม่ ตัวอย่างมีการสนับสนุนทาง
สังคมอยู่ในระดับดี ( X = 3.60 SD = .69) สอดคล้ องกับทฤษฏีส่งเสริ มสุขภาพของ Pender (Pender,
2006) ทีกล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นส่วนหนึงของอิทธิ พลระหว่างบุคคลมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ ร้ อยละ 57 ซึงเป็ นความคิดเกียวกับพฤติกรรม ความเชือ หรื อทัศนคติของคนอืน
ซึงอาจจะเป็ นจริ งหรื อไม่ก็ตามซึงแหล่งข้ อมูลเบื Iองต้ นของอิทธิ พลระหว่างบุคคลในการส่งเสริ มพฤติกรรม
ส่งเสริ ม
2.7 อิ ทธิ พ ลด้ านสถานการณ์ มี ความสัม พันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมส่ง เสริ ม สุข ภาพของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที 2 ทีรักษาด้ วยยาฉีดอินซูลินร่วมกับยารับประทานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
(r = 0.238) เป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้
I และมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับตํา กลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลด้ าน
สถานการณ์ อยู่ในระดับดี (x¯ = 3.70 SD = .59) สอดคล้ องกับทฤษฏี ส่งเสริ มสุขภาพของ Pender
(Pender, 2006) ทีกล่าวว่า อิทธิพลจากสถานการณ์ เป็ นปั จจัยทํานายการปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
ร้ อยละ 56 อิทธิพลจากสถานการณ์ เป็ นการรับรู้ และความคิดของบุคคลเกียวกับสถานการณ์หรื อบริ บทที
สามารถเอื Iอ หรื อขัดขวางการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ด้ านการปฏิบตั ิพยาบาล ทําให้ ผ้ ูปฏิบตั ิการพยาบาลและบุคคลากรทางสุขภาพรับรู้ ว่าพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ทีรักษาด้ วยยาฉี ดอินซูลินร่ วมกับยารับประทานอยู่ในระดับปานกลาง
และทราบถึงปั จจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มนี Iมากทีสุดคือการรับรู้ สมรรถนะแห่ง
ตนดังนันควรมี
I
การพัฒนาโปรแกรมเกี ยวกับการส่งเสริ มสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยกลุ่มนี Iเพือการส่งเสริ ม
สุขภาพผู้ป่วยต่อไป
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