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บทคดัยํอ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสํงเสริม สุขภาพ และศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มา รับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดย ประชากรกลุํมตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 188 คน 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม ข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติการแจกแจงความถี่ ได๎แกํ คําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ใช๎สถิติไค-สแควร์ (Chi-square) จาก การศึกษา พบวํา กลุํม
ตัวอยํางมีพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวานอยูํในระดับดี มี ความรู๎เกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูํในระดับสูง มีการ
ตั้งเปูาหมายชีวิตอยูํในระดับมาก มีความวิตก กังวลเกี่ยวกับการเจ็บปุวยอยูํในระดับปานกลาง และปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัย
ด๎านความรู๎เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน ปัจจัยด๎านการตั้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการเจ็บปุวย และปัจจัยด๎านความวิตกกังวล 
เกี ่ยวกับการเจ็บปุวย ไมํมีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของ ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 
(p>0.05) 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ, โรคเบาหวาน 
 

Abstract 
this study Is a descriptive study The objective was to study the health promoting behaviors and 

factors that are correlated with health promoting behaviors among diabetes patients who received 
services at the Health Promotion Hospital Tambon Su Ngai, a good district, Mr. Ngai is a great province. 
Narathiwat population sample in this study amounted to a total of 188 instruments in the collection. Data 
is a questionnaire. Statistics used to analyze data were frequency distribution statistics such as 
percentage, mean and standard deviation. To test the relationship Chi - Square ( , Chi-Square) , the study 
found that there are health promoting behaviors of people with diabetes are at a good level of 
knowledge about diabetes is high. There is a set of life goals at a high level with moderate anxiety about 
illness. And personal factors Factors of knowledge about diabetes, factors for setting life goals about 
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illness And anxiety factors About illness There was no statistically significant relationship with health 
promoting behaviors of Diabetics ( p> 0.05) 
Keywords : health promoting behaviors , diabetes 
 
1.บทน า 
 โรคเบาหวานเป็นโรคเร ื ้อรังที ่ เป ็นป ัญหาส าค ัญ
ทางด๎านสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคาม ที ่ลุกลาม
อยํางรวดเร็วไปทั่วโลก และเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ๎อน
ในอวัยวะส าคัญหลายระบบ ของรํางกายเชํน ตาไต หลอด
เลือด จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญตํอการเกิดโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด เชํนโรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต 
สํงผลกระทบตํอการพ ัฒนาทางเศรษฐกิจอย ํางมาก 
นอกจากจะสํงผลทางเศรษฐกิจแล๎วโรคเบาหวานยังเป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญ ซ่ึงกํอให๎เกิด ผลกระทบทั้ง
ทางรํางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ถึงแม๎วําปัจจุบันจะมี
ความก๎าวหน๎าทางด๎าน เทคโนโลยีและวิทยาการตํางๆ 
มากมายเกี่ยวกับโรคเบาหวาน แตํยังพบอุบัติการณ์การ
เกิด โรคเบาหวานเพิ ่มขึ ้น (กรมควบคุมโรคไมํติดตํอ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
 ส าหรับประเทศไทย ข๎อมูลจากส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พบมี ผู ๎เสียชีวิตจาก
โรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คนหรือ
ประมาณวันละ 19 คนและใน รอบ 10 ปีที่ผํานมาส าหรับ
ในปี 2553 พบวํามีผู๎เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั ้งหมด 
6,855 คนคิดเป็น อัตราตายด๎วยโรคเบาหวานเทํากับ10.8 
ตํอแสนประชากร และมีผู ๎ปุวยด๎วยโรคเบาหวานเข๎าพัก 
รักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 
607,828 ครั ้งคิดเป็นอัตราปุวยในด๎วย โรคเบาหวาน
เทํากับ 954.2 ตํอแสนประชากรจากข๎อมูลสถานการณ์
โรคเบาหวานของประเทศไทย ภายในระยะเวลา 10 ปี
และตั้งแตํปี 2544-2553 พบวําอัตราการเข๎าพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลด๎วย โรคเบาหวานเพิ่มขึ ้น 4 เทําและมี
ประชาชนเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 19 คนตํอวัน หากไมํ
มีการ ด าเนินการปูองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพคาด
วําจ านวนผู๎เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็น2เทําใน ระยะเวลา 26 
ป ีข ๎ า งหน ๎ า  จากการส  ารวจข ๎ อม ู ลอ ั ต ราการ เก ิ ด

โรคเบาหวานระดับจังหวัดในปี พ.ศ. 2554 มีทั ้งหมด 
4,131 คิดเป็นอัตรา 556.54  
 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
เป ็นหมู ํบ๎านที ่ม ีความแตกตํางกันทั ้ง ด ๎านชีวิต และ
สภาพแวดล๎อมในชุมชนโดยจะพบวําหลายหมูํบ๎านจะอยูํ
หํางไกลโรงพยาบาลสํงเสริม สุขภาพต าบลมาก สํงผลให๎
ประชาชนบางสํวนขาดการรักษา จากปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนใน ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส ในปีที่ผํานมาพบวํา ประชาชนได๎ประสบปัญหา 
สุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากที่สุด เนื่องจากหลาย
หมู ํบ๎านจะอยูํหํางไกลจากโรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพ
ต าบล เม่ือเจ็บไข๎แล๎วท าให๎ไมํสะดวกตํอการไปใช๎บริการ
จึงท าให๎ประชาชนใน หมู ํบ๎านขาดการดูแลของตนเอง 
แม๎กระทั่งการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่ทางโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล ได๎จัดขึ้นเพื่อให๎ความรู๎และเพื่อให๎
ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพ ตนเอง 
มีประชาชนเพียงบางสํวนเทําน้ันที่ให๎ความสนใจ ซึ่งปัญหา
เหลํานี้จะมีผลกับผู๎ปุวย โรคเบาหวานอยํางมาก ท าให๎
ผู๎ปุวยไมํเห็นถึงความส าคัญของการสํงเสริมสุขภาพและ
ดูแลสุขภาพ ตนเอง จากปัญหาของโรคเบาหวานที่เป็น
โรคชนิดเรื้อรังหากไมํได๎รับการรักษาหรือดูแลตัวเองเป็น 
อยํางดีก็จะท าให๎เกิดภาวะแทรกซ๎อนได๎ โดยพบวําเมื่อปี 
พ.ศ.2555 มีผู๎ปุวยที่เป็นโรคเบาหวาน ทั้งหมด 180 ราย 
และเมื ่อปี พ.ศ.2556 มีผู๎ปุวยเป็นโรคเบาหวานจ านวน
188 รายจะเห็นได๎วําจ านวน ผู๎ปุวยโรคเบาหวานมีอัตรา
เพิ ่มขึ ้น (โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี , 
2556) 
 ดังนั ้นผู ๎วิจ ัยจึงมีความสนใจจะศึกษาพฤติกรรม
สํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มา รับบริการ ณ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื ่อ ศึกษาพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพของผู ๎ป ุวยโรคเบาหวานและศึกษาปัจจัยที ่ มี
ความสัมพ ันธ ์ต ํอ พฤต ิกรรมสํงเสร ิมสุขของผ ู ๎ป ุวย
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โรคเบาหวาน ซ ึ ่งหนํวยงานท ี ่ เก ี ่ยวข ๎องสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช๎ เป็นแนวทางด าเนินการในการวางแผน
และก าหนดนโยบายในการสํงเสริมและแก๎ไขปัญหา 
สุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวานตํอไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของ
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรม
การสํงเสริมสุขภาพผู๎ปุวย โรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการสํงเสริม
สุขภาพของผู ๎ป ุวยโรคเบาหวานที ่มา ร ับบร ิการ ณ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส สามารถแบํงขอบเขตได๎ดังนี้ 1.3.1 
ขอบเขตด๎านเน้ือหา 

3.1.1 การศึกษาพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของ
ผู ๎ปุวยโรคเบาหวานที ่มาร ับ บร ิการ ณ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส มี ทั้งหมด 6 ด๎าน 

(1) ด๎านความรับผิดชอบตํอสุขภาพ  
(2) ด๎านการออกก าลังกาย 
(3) ด๎านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
(4) ด๎านสัมพันธภาพระหวํางบุคคล  
(5) ด๎านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 
(6) ด๎านการจัดการกับความเครียด 
3.1.2 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรม

การสํงเสริมสุขภาพของ ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการ 
ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประกอบด๎วย 4 ปัจจัยดังน้ี 
  (1) ปัจจัยด๎านข๎อมูลสํวนบุคคล เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได๎ สถานภาพสมรส อาชีพ ระยะเวลาที่

ปุวยเป็นโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ๎อน ระดับน ้าตาลใน
เลือด ครั้งสุดท๎าย  
  (2) ปัจจัยด๎านความรู๎เก่ียวกับโรคเบาหวาน  
  (3) ปัจจัยด๎านการตั้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการ
เจ็บปุวย 
  (4) ปัจจัยด๎านความวิตกกังวลเกี ่ยวกับการ
เจ็บปุวย  

3.2 ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง 
ประชากรที่ศ ึกษาและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย

คร ั ้งน ี ้ เป ็นผู ๎ป ุวยโรคเบาหวาน ท ี ่มาร ับบร ิการ ณ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส ทั้งหมด 7 หมูํบ๎าน จ านวน 188 
คน  

3.3 ขอบเขตด๎านพ ื ้นท ี ่พ ื ้นท ี ่ร ับผ ิดชอบของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส ทั้งหมดจ านวน 7 หมูํบ๎าน คือ หมูํ
ที่ 1 หมํูที่ 2 หมูํที่ 6 หมูํที่ 7 หมูํที่ 8 หมูํที่ 9 และ หมูํที่ 
12 (โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, 2556) 

 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 4.1 ปัจจัยด๎านข๎อมูลสํวนบุคคล เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได๎ สถานภาพสมรส อาชีพ ระยะเวลาที่
ปุวยเป็นโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ๎อน ระดับน ้าตาลใน
เลือดคร ั ้งส ุดท๎าย มี ความสัมพันธ์ต ํอพฤติกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส  
 4.2 ปัจจัยด๎านความร ู ๎ เก ี ่ยวกับโรคเบาหวานมี
ความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของ ผู๎ปุวย
โรคเบาหวานที ่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
 4.3 ปัจจัยด๎านการตั้งเปูาหมายชีวิตมีความสัมพันธ์
ตํอพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ ของผู๎ปุวย โรคเบาหวาน
ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหง
ปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
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 4.4 ปัจจัยด๎านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปุวย 
มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการ สํงเสริมสุขภาพของ
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล สุไหงปาด ี อ าเภอสุไหงปาด ี จ ังหวัด
นราธิวาส 

 
5. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
 5.1 ทราบถึงพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวย
โรคเบาหวานที ่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 5.2 ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรม
สํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการ ณ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 5.3 ข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยโดยน าไปใช๎ประโยชน์
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ สํงเสริมและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 
รวมทั้งยังเป็น แนวทางในการให๎ค าปรึกษาและสอดคล๎อง
กับปัญหาที่แท๎จริงของผู๎ปุวย ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ แกํ
หนํวยงานที ่เกี ่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการแก๎ไข
ปัญหาของโรคเบาหวานที ่ย ั ง เป ็นป ัญหา ทางด ๎าน
สาธารณสุขตํอไป 
 
6.ระเบียบวิธีการวิจัย 
 6.1 ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ศึกษา 

ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาทั้งเพศชาย
และเพศหญิงทั ้งหมดที ่ปุวยเป ็นโรคเบาหวาน ที ่ข ึ ้น
ทะเบียนและมารับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี จ ังหวัดนราธิวาส 
ทั้งหมด 7 หมูํบ๎าน จ านวน 188 (โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
, 2555) ซึ ่งจ าแนกออกเป็นรายหมู ํบ ๎าน  (ที ่มา: 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี, 255 
 6.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  เครื ่องมือที ่ ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลของ
การศ ึ กษา ในคร ั ้ งน ี ้  ได ๎ แก ํ  การสอบถามโดยใช๎  

แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพอง
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 188 คน แบํง ออกเป็น 5 สํวนดังน้ี 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลได๎แกํ เพศ อายุ ศาสนา 
สถานภาพสมรส ระด ับการศ ึ กษา อาช ีพ รายได๎  
ภาวะแทรกซ๎อน ระยะเวลาที่ปุวยเป็นโรคเบาหวาน ระดับ
น ้าตาลในเลือดครั้งสุดท๎าย จ านวน 10 ข๎อ 
 สํวนที่ 2 แบบวัดความรู๎เกี่ยวกับโรคเบาหวานเป็น
การวัดความรู๎แบบเลือกตอบมี 2 ลักษณะ คือ ใชํ และ 
ไมํใชํ จ านวน 20 โดยใช๎เกณฑ์การวัดความรู๎ ซึ่งมีหลักการ
ดังน้ี 

ตอบถูก ให๎ 1 
ตอบผิด ให๎ 0  

 การวัดระดับความรู๎เก่ียวกับโรคเบาหวานเป็นรายข๎อ 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามเกณฑ์ ของเบสท์ (Best, 
1977)  
 การแปลความหมายคะแนนของระด ับความร ู๎
เก่ียวกับโรคเบาหวานของกลุํมตัวอยําง แบํง ออกเป็น 3 
ชั้น โดยใช๎เกณฑ์ดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 0.33 หมายถึง ความรู๎อยูํใน
ระดับต ่า  
 คะแนนเฉลี่ย 0.34 - 0.66 หมายถึง ความรู๎อยูํใน
ระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย 0.67 - 1.00 หมายถึง ความรู๎อยูํใน
ระดับสูง 
 สํวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตั้งเปูาหมายชีวิต
เก่ียวกับการเจ็บปุวยของกลุํมตัวอยําง เป็นแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ จ านวน 20 ข๎อ มี 3 ระดับ  

โดยใช๎เกณฑ์การวัด ซ่ึงมีหลักการดังน้ี  
 การตั ้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการเจ็บปุวยมาก ให๎
คะแนนเทํากับ 2 
 การตั้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการเจ็บปุวยปานกลาง 
ให๎คะแนนเทํากับ 1 
 การตั้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการเจ็บปุวยน๎อย ให๎
คะแนนเทํากับ 0 
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 การวัดระด ับการต ั ้งเปูาหมายชีว ิตเกี ่ยวกับการ
เจ็บปุวย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามเกณฑ์ ของเบสท์ 
(Best, 1977) ดังน้ี 
      กา ร แปลความหมายของคะแนนระด ั บ การ
ตั้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการเจ็บปุวย แบํง ออกเป็น 3 
ระดับ โดยใช๎เกณฑ์ ดังน้ี  
 คะแนนเฉลี ่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง การ
ตั ้งเปูาหมายชีวิตเกี ่ยวกับการเจ็บปุวยอยู ํในระดับควร
ปรับปรุง  
 คะแนนเฉลี ่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง การ
ตั ้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการเจ็บปุวยอยูํในระดับปาน
กลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึง การตั้งเปูาหมาย
ชีวิตเก่ียวกับการเจ็บปุวยอยูํในระดับดี  
 สํวนที ่ 4 แบบสอบถามเกี ่ยวกับความวิตกกังวล
เก่ียวกับการเจ็บปุวยของกลุํมตัวอยําง เป็น แบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ จ านวน 20 ข๎อ มี 3 ระดับคือ  
โดยใช๎เกณฑ์การวัด ซ่ึงมีหลักการดังน้ี 
 มีความวิตกกังวลเกี ่ยวกับการเจ็บปุวยมาก ให๎
คะแนนเทํากับ 3 
 มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปุวยปานกลาง ให๎
คะแนนเทํากับ 2 
 มีความวิตกกังวลเกี ่ยวกับการเจ็บปุวยน๎อย  ให๎
คะแนนเทํากับ 1 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามเกณฑ์ของ เบสท์ (Best, 
1977) ดังน้ี 
 การแปลความหมายของคะแนนระดับความวิตก
กังวลเก่ียวกับการเจ็บปุวยของกลุํม ตัวอยําง แบํงออกเป็น 
3 ชั้น โดยใช๎เกณฑ์ ดังน้ี  
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีความวิตก
กังวลเก่ียวกับการเจ็บปุวยอยูํในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง มีความวิตก
กังวลเก่ียวกับการเจ็บปุวยอยูํในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00 หมายถึง มีความวิตก
กังวลเก่ียวกับการเจ็บปุวยอยูํในระดับดี  

 สํวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ได๎แกํ พฤติกรรมด๎าน
ความรับผิดชอบตํอสุขภาพ พฤติกรรมด๎านการออกก าลัง
กาย พฤติกรรมด๎านการ บริโภคอาหาร พฤติกรรมด๎าน
สัมพันธภาพระหวํางบุคคล พฤติกรรมด๎านการพัฒนาทาง
จิตวิญญาณ และพฤติกรรมด๎านการจัดการความเครียด 
จ านวน 36 ข๎อ ลักษณะแบบสอบถาม มี 3 ระดับ ดังน้ี  
 ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ ปฏิบัติ
ประมาณ 4-7 วัน  
 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ ปฏิบัติ
ประมาณ 1-3 วัน  
 ไมํเคยปฏิบัติ หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ ไมํเคยปฏิบัติ
เลย  
โดยใช๎เกณฑ์การวัด ซ่ึงมีหลักการดังน้ี  
 ปฏิบัติเป็นประจ า ให๎คะแนนเทํากับ 2 คะแนน  
 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ให๎คะแนนเทํากับ 1 คะแนน 
  ไมํเคยปฏิบัติ ให๎คะแนนเทํากับ 0 คะแนน 
 การวัดระดับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของกลุ ํม
ตัวอยําง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตาม เกณฑ์ของเบสท์ 
(Best, 1977)  
 การแปลความหมายคะแนนของระด ับพฤติกรรม
สํงเสริมสุขภาพของกลุํมตัวอยําง แบํง ออกเป็น 3 ชั้น โดย
ใช๎เกณฑ์ ดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 0.66 หมายถึง พฤติกรรมอยูํใน
ระดับควรปรับปรุง  
 คะแนนเฉลี่ย 0.67 1.33 หมายถึง พฤติกรรมอยูํใน
ระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย 1.34 – 2.00 หมายถึง พฤติกรรมอยูํใน
ระดับดี 
 6.3 การทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือการวิจัย 
  การหาความเช ื ่ อม ั ่ นของ เคร ื ่ องม ื อว ิ จ ั ย 
(Reliability) ผู๎วิจัยได๎ใช๎เครื่องมือที่ได๎รับการ ปรับปรุง
แก๎ไขปัญหาเพื ่อหาความเช ื ่อมั ่นโดยน าไปทดลองใช๎ 
(TryOut) แบบสอบถาม กับ ประชาชนที ่มีคุณสมบัติ
ใกล๎เค ียงกับกลุ ํมต ัวอยํางในการวิจ ัย โดยทดลองใช๎
แบบสอบถามกับผู๎ปุวย โรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ 
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โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านใหมํ อ าเภอสุไหงปา
ดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน 50 คน และน าไปตรวจสอบ
ความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามโดยใช๎คํา สัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach'sAlphaCoefficient) 
ซ่ึงในงานวิจัยครั้งน้ีมีคําความ เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ เทํากับ 0.70 
 6.4 วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การศึกษาครั้งนี ้ผู ๎วิจัยได๎ท าการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางผู๎วิจัยสามารถอธิบายได๎ 
ดังน้ี 

6.4.1 ผู ๎วิจัยได๎รายงานตัวและแนะน าตัวกับ
หัวหน๎าโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาด ี จ ังหวัดนราธิวาส ผู ๎น าชุมชน และ
อาสาสม ัครสาธารณสุขประจ  า หมู ํบ ๎าน เพ ื ่อช ี ้แจง
วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัย และเพื่อขออนุญาตเก็บ
ข๎อมูล รวมทั้งท าหนังสือ ขอความรํวมมือในการรวบรวม
ข๎อมูล 

6.4.2 ผู๎วิจัยท าการเก็บข๎อมูลแบบสอบถามจาก
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่ รับผิดชอบที่มารับบริการ 
ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส มีผู๎ปุวยโรคเบาหวานทั้งหมด
188 คนโดยผู๎วิจัยจะเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถามทุกคน 
เน่ืองจากผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มารับบริการมีจ านวนน๎อย 
และต๎องได๎รับความยินยอมจากผู๎ปุวยใน การเก็บข๎อมูล 

6.4.3 ผู ๎ว ิจ ัยท  าการเก็บข ๎อมูลจากผู ๎ป ุ วย
โรคเบาหวานที่มารับบริการทางการแพทย์ ตามวัน เวลาที่
แพทย์นัด เพื่อการติดตามประเมินอาการของผู๎ปุวย ณ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยผู๎วิจัยจะท าการเก็บข๎อมูลจาก
แบบสอบถาม ด๎วยตัวเองหลังจากผู๎ปุวยได๎รับบริการเสร็จ
แล๎ว 

6.4.4 กรณีที่ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ไมํสามารถมา
รับบริการตามแพทย์นัดตามวัน และเวลาที่ก าหนด หรือ
กลุํมผู๎ปุวยที่ไมํได๎อยูํในชํวงการติดตามผลการรักษา ผู๎วิจัย
จะไปเก็บข๎อมูลที ่ บ๎านของผู๎ปุวยตามรายชื ่อ และที่อยูํ
ตามทะเบียนของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ได๎มารับบริการ ณ 

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส 

6.4.5 ผู๎วิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่เป็น กลุํมตัวอยํางจ านวน 
188 คน โดยผู๎ศึกษาจะอธิบายแบบสอบถามอยํางละเอียด
ให๎แกํกลุํมตัวอยําง และท าการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางด๎วย
ตนเอง โดยผู ๎วิจัยจะเริ ่มด าเนินการเก็บแบบสอบถาม
ข๎อมูลทั้ง 5 สํวนตามล าดับ ได๎แกํ แบบสอบถามของข๎อมูล
ทั ่ วไป แบบสอบด๎านความร ู ๎ เก ี ่ ยวกับโรคเบาหวาน 
แบบสอบถามด๎านการตั ้งเป ูาหมายชีวิตเกี ่ยวกับการ
เจ็บปุวย แบบสอบถามด๎านความวิตกกังวล เกี่ยวกับความ
เจ็บปุวย และแบบวัดพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวย
โรคเบาหวาน โดยเริ่มเก็บ ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางหมูํที่ 6 
กํอนเน่ืองจากหมํูที่ 6 เป็นหมูํบ๎านที่มีผู๎ปุวยมากที่สุดและ
เก็บรวบรวม ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางในหมูํที่เหลือโดยมี
เงื่อนไขในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
 6.5 การวิเคราะห์ข๎อมูล 

การศึกษาพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวย
โรคเบาหวานที ่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล สํงเสริม
สุขภาพต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา 
สามารถอธิบายได๎ ดังน้ี 

6.5.1 ข๎อมูลสํวนบุคคล วิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติ
การแจกแจงความถี่ ได๎แกํ คําร๎อย ละ คําเฉลี่ย และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.5.2 ข๎อมูลความรู ๎เกี ่ยวกับโรคเบาหวาน 
วิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติการแจกแจง ความถี่ ได๎แกํ คําร๎อย
ละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.5.3 ข๎อมูลเกี ่ยวกับการตั ้งเปูาหมายชีวิต
เก่ียวกับการเจ็บปุวย วิเคราะห์ข๎อมูลใช๎ สถิติการแจกแจง
ความถี ่ ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี ่ย และสํวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 

6.5.4 ข๎อมูลเกี ่ยวกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การเจ็บปุวย วิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติ การแจกแจงความถี่ 
ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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6.5.5 ข๎อมูลการวัดระดับพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพ วิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติการ แจกแจงความถี่ คือ 
คําร๎อยละ คําเฉลี ่ย และสํวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ
การศึกษาปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพ จ าแนกตามตัวแปร ได ๎แกํ เพศ อาย ุ ศาสนา 
สถานภาพสมรส ระด ับการศ ึ กษา อาช ีพ รายได๎  
ภาวะแทรกซ๎อน ระยะเวลาการปุวยเป็นโรคเบาหวาน 
ระด ับน ้าตาลในเลือดคร ั ้งสุดท๎ายที ่วัด ความรู ๎ เร ื ่อง
โรคเบาหวาน การตั้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการเจ็บปุวย 
และความวิตกกังวลเก่ียวกับการ เจ็บปุวย ใช๎คําไคสแควร์ 
(Chi-square) เพื่อใช๎ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
แปร 

 
7.สรุป อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 
 7.1 สรุปผลการวิจัย  
  7.1.1 ปัจจัยด๎านข๎อมูลสํวนบุคคล ผลการศึกษา 
จ านวนกลุ ํมตัวอยํางที ่ศึกษาทั ้งหมด 188 คน ผู ๎ปุวย
โรคเบาหวานสํวน ใหญํเป็นเพศหญิงร๎อยละ 55.3ร๎อยละ 
50.5 ของกลุํมตัวอยําง เป็นผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มีอายุอยูํ 
ในชํวง 60 – 69 ปี นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 69.10 และ
นับถือศาสนาอิสลาม ร๎อยละ30.90 ผู๎ปุวย โรคเบาหวาน
สํวนใหญํอยูํกันเป็นครอบครัว (คูํ) ร๎อยละ77.6 ไมํได๎รับ
การศึกษาร๎อยละ 37.8 และจบ ชั้นประถมศึกษาร๎อยละ 
34.0 การประกอบอาชีพ ของกลุํมตัวอยํางร๎อยละ 51.6 
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีรายได๎มากกวํา 5,000
บาท/เดือน ร๎อยละ 81.9 และผู๎ปุวยโรคเบาหวานสํวน
ใหญํมี ภาวะแทรกซ๎อนโรคความดันโลหิตสูง ร๎อยละ 67.6 
ระยะเวลาที่ปุวยเป็นโรคเบาหวานของกลุํม ตัวอยํางสํวน
ใหญํ จะเป็นต ่ากวํา5 ปี ร๎อยละ 84.0 ระดับน ้าตาลใน
เลือดครั้งสุดท๎ายของกลุํมตัวอยําง อยูํที่ระดับ 131 ขึ้นไป 
ร๎อยละ 64.4 

7.1.2 ปัจจัยด๎านความรู๎เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
ผลการศ ึกษา การประเม ินระด ับความร ู ๎ เก ี ่ ยวก ับ
โรคเบาหวานของกลุ ํมต ัวอยํางส ํวน ใหญํ ที ่ศ ึกษาใน
ภาพรวม มีความร ู ๎อยู ํ ในระด ับระด ับมาก มีค ําเฉลี ่ย

โดยรวมเทํากับ 0.79 เมื่อวิเคราะห์ .เกี่ยวกับความรู๎เป็น
รายข๎อพบวําอาการเดํนของโรคเบาหวานคือ เบื่ออาหาร 
ปวดศีรษะแนํนอก และผู๎ปุวยเบาหวานควรดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ เชํน เหล๎า เบียร์ เพื่อท าให๎น ้าตาลใน เลือด
ลดลงอยูํในระดับปานกลาง  

5.13 ปัจจัยด๎านการตั้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับ
การเจ็บปุวย ผลการศึกษา การตั้งเปูาหมายชีวิตของกลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํ ในภาพรวมอยูํใน ระดับมาก คะแนน
เฉลี ่ยโดยรวมเทํากับ 2.40 และเมื ่อวิเคราะห์ข๎อมูล
เก่ียวกับการตั้งเปูาหมายชีวิต เป็นรายข๎อ จะเตรียมยาแก๎
ปวดลดไข๎ ยาหมํอง ยาหอบ ลูกอมน ้าหวานและอุปกรณ์ 
ปฐมพยาบาลไว๎ ที่บ๎าน เพื่อชํวยเหลือตนเองยามเจ็บปุวย
ฉุกเฉินอยูํในระดับปานกลาง  

7.1.4 ปัจจัยด๎านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
เจ็บปุวย ผลการศึกษา ความวิตกกังวลของกลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํ ในภาพรวม อยู ํในระดับ ปานกลาง คะแนน
เฉลี ่ยโดยรวมเทํากับ 1.78 และเมื ่อวิเคราะห์ข๎อมูล
เกี ่ยวกับความวิตกกังวลเป็นราย ข ๎อ ร ู ๎ส ึกวําตนเอง
หงุดหงิดงํายมากขึ้นกวําเดิมตั้งแตํรู๎วําเป็นโรคเบาหวานคิด
วําการปุวยเป ็น โรคเบาหวานท าให ๎เข ๎าส ังคมได ๎ไมํ
เหมือนเดิมและคิดวําการปุวยด๎วยโรคเบาหวานไมํได๎เป็น
โรคที่ ร๎ายแรงแตํอยํางใดเพราะยังไมํมีอาการผิดปกติให๎
เห็น อยูํในระดับน๎อย  

7.1.5 ปัจจัยด๎านพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ ผล
การศึกษา สํวนใหญํผ ู ๎ปุวยโรคเบาหวานมีพฤติกรรม
สํงเสร ิมสุขภาพในแตํละ ด ๎านอยู ํ ในระด ับมาก โดย
พฤติกรรมสุขภาพ ด๎านการจัดการความเครียด เฉลี ่ย 
1.68 ด๎านความ รับผิดชอบตํอสุขภาพ เฉลี่ย 1.66 ด๎าน
ความสัมพันธภาพระหวํางบุคคล เฉลี่ย 1.65 ด๎านการ
บริโภค อาหาร 1.61 ด๎านการพัฒนาจิตวิญญาณ เฉลี่ย 
1.61 ด๎านการออก าลังกายเฉลี่ย 1.57 

7.1.6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัย
ด ๎านข ๎อมูลสํวนบ ุคคล ป ัจจัยด ๎านความร ู ๎ เก ี ่ ยวก ับ 
โรคเบาหวาน ปัจจัยด๎านการตั้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการ
เจ็บปุวย และปัจจัยด๎านความวิตกกังวล เกี ่ยวกับการ
เจ ็บป ุวยก ับพฤต ิกรรมส ํงเสร ิมส ุขภาพของผ ู ๎ป ุวย
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โรค เบาหวาน ได ๎ ด ั งน ี ้  ผลการศ ึ กษา ป ั จจ ั ยท ี ่ มี
ความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู ๎ปุวย
โรคเบาหวาน ข๎อมูลสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ศาสนา 
สถานภาพสมรส ระด ับการศ ึ กษา อาช ีพ รายได๎  
ภาวะแทรกซ๎อน ระยะเวลาที่ปุวยเป็นโรคเบาหวาน ระดับ
น ้าตาลในเลือดครั้งสุดท๎าย ความรู๎ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
การตั้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการเจ็บปุวย และความวิตก
กังวลเก่ียวกับการ เจ็บปุวย ของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มา
รบับริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไมํมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ อยาง นัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) 
 
7.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 7.2.1 เพศ ผลการศึกษา เพศไมํมีความสัมพันธ์ทาง
สถิติกับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของ ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 
เนื่องจากกลุํมตัวอยํางที ่ศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมี
พฤติกรรมสํงเสริม สุขภาพอยูํในระดับดี เชํน มีการออก
ก าลังกายเป็นประจ า รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ได๎แกํ ผักและผลไม๎ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษา ของนัซรุด
ดีน เบ็ญอาบีดีน (2551) ได๎ศึกษาพฤติกรรม สํงเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอ
มายอ จ ั งหว ั ดป ัตตาน ี  ผลการศ ึกษา  เพศ  ไม ํ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี   
 7.2.2 อายุ ผลการศึกษา อายุไมํมีความสัมพันธ์ทาง
สถิติกับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของ ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 
เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุตั้งแตํ 60 -69ปี ขึ้น
ไปมีพฤติกรรมสํงเสริม สุขภาพอยูํในระดับดี เชํน การ
นอนหลับพักผํอนอยํางเพียงพอ การมาตรวจตามแพทย์
นัดทุกครั ้ง และมีการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง ซึ ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษา ของสารีปะห์ กามะ,รอดียะ มะ
สัน และฮานีซะ บีแม (2555) ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู ๎ปุวยโรคเบาหวานกรณี ศึกษาผู ๎ที ่มา รับ
บริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบาราเฮาะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา อายุ ไม ํมี

ความสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ๎ปุวย
โรคเบาหวาน อยํางมีนัยส าคัญทาง สถิติ (p<0.05) 

7.2.3 ศาสนา ผลการศึกษา ศาสนาไม ํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของ 
ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํนับถือ
ศาสนาพุทธ มีพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ อยู ํในระดับดี 
เชํน มีการออกก าลังกายเป็นประจ า งดการสูบบุหรี่และ
หลีกเหลี่ยงของมึนเมา ได๎แกํ เหล๎า เบียร์ ซ่ึงสอดคล๎องกับ
การศึกษา ของนัซรุกคืน เบ็ญอาบีดีน (2551) ได๎ศึกษา
พฤติกรรม สํงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา 
ศาสนา ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี 

7,2.4 สถานภาพสมรส ผลการศึกษา สถานภาพ
สมรส ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมสงเสระ 
ขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน เนื่องจากกลุํมตัวอยํางสํวน
ใหญํเป็นผู ๎ปุวยที่อยูํกันเป็นครอบคร เคํา มีพฤติกรรม
สํงเสริมสุขภาพอยูํในระดับดี เชํน การสังเกตอาการหรือ
ความเปลี ่ยนแปลงของ รํางกาย การออกก าลังกายเป็น
ประจ า การไปพบแพทย์ทุกครั้งเมื่อมีอาการปุวย เป็นต๎น 
ซ่ึง สอดคล๎องกับการศึกษา ของสารีปะห์ กามะ , รอดียะ 
มะสันและฮานีซะ บีแม (2555) ศึกษา พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานกรณีศึกษาผู๎ที่มารับบริการ 
ณ โรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพต าบลบาราเฮาะ อ าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา สถานภาพสมรสไมํมี 
ความสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ๎ปุวย
โรคเบาหวาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

7.2.5 ระดับการศึกษา ผลการศึกษา ระดับ
การศ ึกษา ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติก ับพฤติกรรม
สํงเสริม สุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน เนื ่องจากกลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํไมํได๎รับการศึกษา มีพฤติกรรม สํงเสริม
สุขภาพอยู ํในระด ับด ี เชํน การปร ึกษาหร ือขอความ
ชํวยเหลือจากแพทย์หรือพยาบาลเมื ่อมี ป ัญหาด๎าน
สุขภาพ การหลีกเล ี ่ยงการดื ่มส ุราหรือเครื ่องดื ่มที ่มี
สํวนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ ่ง สอดคล๎องกับการศึกษา 
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ของนัซรุดดีน เบ็ญอาบีดีน (2551) ได๎ศึกษาพฤติกรรม
สํงเสริมสุขภาพของ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมายอ 
อ าเภอมายอ จังหวัดป ัตตาน ี  ผลการศึกษา ระด ับ
การศึกษา ไมํ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี  

7.2.6 อาช ีพ ผลการศ ึกษา อาช ีพ ไม ํ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของ 
ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ อยูํในระดับดี  
เชํน การรับประทานอาหารประเภทปลา ผัก และผลไม๎ 
การนอนหลับพักผํอนอยําง เพียงพอ การดื่มฯฎอยํางน๎อย
วันละ 6 - 8 แก๎ว เป็นต๎น ซ่ึงสอดคล๎องกับการศึกษา ของ
สารีปะห์ กามะ , รอดียะ มะสันและฮานีซะ บีแม (2555) 
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวาน
กรณีศึกษาผู ๎ท ี ่มาร ับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสร ิม
สุขภาพต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผล
การศึกษา อาชีพ ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

7.2.7 รายได ๎  ผลการศึกษา รายได ๎ ไม ํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ ผู๎ปุวย
โรคเบาหวาน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากกลุํมตัวอยํางที่ศ ึกษา
สํวนใหญํมีรายได๎มากกวํา 5,000 บาท ต ํอเด ือน มี
พฤต ิกรรมสํงเสร ิมสุขภาพอยู ํ ในระด ับด ี เช ํน การ
รับประทานอาหารครบ 3 มือ ใน 1วน การออกก าลังกาย
อยํางน๎อยสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับ
การศึกษา ของนัซ รุดดีน เบ็ญอาบีดีน (2551) ได๎ศึกษา
พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา 
รายได๎ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมายอ อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี  

7.2.8 ภาวะแทรกซ ๎อน  ผลการศ ึกษา 
ภาวะแทรกซ๎อน ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรม
สํงเสริม สุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน เนื ่องจากกลุํม

ตัวอยํางสํวนใหญํมีพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพอยูํใน ระดับ
ดี เชํน การออกก าลังกายเหมาะสมกับสภาพรํางกาย การ
หลีกเลี ่ยงการดื ่มชากาแฟ หลีกเลี ่ยง การรับประทาน
อาหารเนื ้อสัตว์ติดมันหรืออาหารประเภทผัดที่มีฯฎมัน
มาก ซึ่งไมํสอดคล๎องกับ การศึกษา ของกิ่งกาญจน์ สิทธิ
ขันแก๎วและรุ๎งระวี นาวีเจริญ (2548) ได๎ศึกษา ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู ๎ปุวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รักษาด๎วยยาฉีดอินซูลินรํวมกับยา 
ร ั บป ร ะทาน ผลการศ ึ กษา  ภ าวะแทรกซ ๎ อน มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ ของ
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ร ักษาด๎วยยาฉีดอินซูลิน
รํวมกับยารับประทานอยํางมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

7.2.9 ระยะเวลาที่ปุวยเป็นโรคเบาหวาน ผล
การศึกษา ระยะเวลาที ่ป ุวยเป ็นโรคเบาหวาน ไมํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของ
ผู ๎ปุวยโรคเบาหวาน เนื ่องจากกลุ ํมตัวอยํางสํวนใหญํมี
ระยะเวลาปุวย เป ็นโรคเบาหวานน๎อยกวํา 5 ปี มี
พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพอยูํในระดับดี เชํน มีการออก
ก าลังกาย เป็นประจ า หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มี
รสจัด เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษา ของ สารีปะห์ 
กามะ,รอดียะ มะสันและฮานีซะ บีแม (2555) ศึกษา
พฤติกรรมการด ูแลตนเองของผู ๎ป ุวย โรคเบาหวาน
กรณีศึกษาผู ๎ท ี ่มาร ับบริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสร ิม
สุขภาพต าบลบาราเฮาะ อ าเภอ เมือง จังหวัดปัตตานี ผล
การศึกษา ระยะเวลาท ี ่ป ุวยเป ็นโรคเบาหวานไม ํมี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ๎ปุวย
โรคเบาหวาน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

7.2.10 ระดับน ้าตาลในเลือดครั้งสุดท๎าย ผล
การศึกษา ระด ับน  ้ าตาลในเลือดคร ั ้งส ุดท๎าย ไม ํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของ
ผู ๎ปุวยโรคเบาหวาน เนื ่องจากกลุ ํมตัวอยํางสํวนใหญํมี
พฤต ิกรรม สํงเสร ิมสุขภาพอยู ํ ในระด ับด ี เช ํน การ
รับประทานอาหารที ่มีประโยชน์ การออกก าลังกายที่
ถูกต๎อง หลีกเลี่ยงอาหารที่กํอให๎เกิดน ้าตาลในเลือดสูง ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษา ของสารีปะห์ กามะ , รอดียะ มะ
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สันและฮานีซะ บีแม (2555) ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน กรณีศึกษาผู๎ที่มารับบริการ 
ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบาราเฮาะ อ าเภอ
เมือง จังหวัด ปัตตานี ผลการศึกษา ไมํมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน อยําง มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

7.2.11 ความร ู ๎ เก ี ่ยวกับโรคเบาหวาน ผล
การศึกษา ความรู๎เก่ียวกับโรคเบาหวาน ไมํมีความสัมพันธ์
ทางสถ ิต ิก ับ พฤติกรรมส ํง เสร ิมสุขภาพของผู ๎ป ุวย
โรคเบาหวาน ทั้งน้ีเน่ืองกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีพฤติกรรม 
สํงเสริมสุขภาพอยูํในระดับดี เชํน การมองโลกในแงํดี ท า
จิตใจให๎สดชื่น แจํมใส มีสํวนชํวยใน ระดับน ้าตาลลดลง
การหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารประเภท แปูง อาหาร
ทอด ขนมหวาน เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษา ของ
สารีปะห์ กามะ,รอดียะ มะสันและฮานีซะ บีแม (2555) 
ศึกษา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน
กรณีศ ึกษาผู ๎ท ี ่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล สํงเสริม
สุขภาพต าบลบาราเฮาะ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผล
การศึกษา ความรู๎ไมํมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05)  

7.2.12 การต ั ้งเป ูาหมายชีว ิตเกี ่ยวกับการ
เจ็บปุวย ผลการศึกษา การตั้งเปูาหมายชีวิตเกี่ยวกับการ
เจ็บปุวย ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติ กับพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพของผู ๎ปุวยโรคเบาหวาน เนื่องจากกลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํมีการ ตั้งเปูาหมายชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพอยูํในระดับดี เชํน การรับประทานอาหารที่หวาน 
และมันให๎น๎อยกวําเดิม การตรวจสุขภาพประจ าปี เชํน 
การตรวจปัสสาวะ การตรวจตา เพื่อปูองกัน ไมํให๎เกิดโรค
แทรกซ๎อนซ่ึงไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของสกุล มหารัตน์
วงศ์ (2548) ศึกษาการ ดูแลรักษาตนเองของผู ๎ปุวย
โรคเบาหวานโรงพยาบาลห๎วยพลู จังหวัดนครปฐม ผล
การศึกษา การ ตั้งเปูาหมายชีวิตของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน
อยูํในระดับปานกลาง  

7.2.13 ความวิตกกังวลเก่ียวกับการเจ็บปุวย 

ผลการศึกษา ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปุวย ไมํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของ
ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษามีความ
วิตกกังวล อยู ํในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพอยูํในระดับปานกลาง เชํน การสังเกตอาการหรือ
ความเปลี่ยนแปลงของรํางกาย รับประทานอาหารสุกๆ
ดิบๆเป็นบางครั้ง ซึ่งไมํสอดคล๎องกับ การศึกษาของสกุล 
มหารัตน์วงศ์ (2548) ศึกษาการดูแลรักษาตนเองของ
ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลห๎วยพลู จังหวัดนครปฐม 
ผลการศึกษา ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บปุวยอยูํใน
ระดับ น๎อย 
 
7.3 ข๎อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยในครั้งน้ีผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ 2 สํวน คือ  
 7.3.1 ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากผลการวิจัย 

(1) ผลการศึกษา งานวิจัยผู๎ปุวยโรคเบาหวานมี
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพในแตํ ละด๎านอยูํในระดับ
มาก แตํมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการเจ็บปุวยอยูํในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นควร ให๎บุคคลในครอบครัวและญาติพี่
น๎องให๎ก  าล ังใจและสร ๎างแรงบันดาลใจให ๎ก ับผู ๎ป ุวย
โรคเบาหวาน และเจ๎าหน๎าที่หรืออาสาสมัครควรมีการจัด
อบรมหรือกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎ผู ๎ปุวยโรคเบาหวานมี 
ก าลังใจมากขึ้น 

(2) ผลการศึกษา ปัจจัยด๎านความวิตกกังวล
เก่ียวกับการเจ็บปุวยมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมสํงเสริม
ส ุ ขภาพด ๎านการบร ิ โภคอาหาร  เน ื ่ องจากผ ู ๎ ป ุ วย
โรคเบาหวานมีการรับประทาน อาหารสุกๆ ดิบๆ หรือ 
ลวกประเภทจ้ิมจํุม ลาบ ก๎อย มีการรับประทานอาหารรส
จัด ดังนั้น หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเกี่ยวกับโภชนาการและ
สุขภาพ ควรให๎ความส าคัญและให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับ การ
บร ิ โภคอาหารท ี ่ถ ูกหลักโภชนาการส  าหร ับผู ๎ป ุวย
โรคเบาหวานเพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับ การบริโภค
อาหารของผู ๎ปุวยโรคเบาหวานและผู ๎ปุวยโรคเบาหวาน
สามารถน าไปใช๎ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตํอการ
เกิดโรค  
 7.3.2 ข๎อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตํอไป 
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(1) การศึกษาในครั้งน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะผู๎ที่
ปุวยเป็นโรคเบาหวานเทํานั้น ดังนั้น การศึกษาในครั ้ง
ตํอไปควรมีการศึกษาผู๎ที่เป็นกลุํมเสี่ยงหรือมีแนวโน๎มตํอ
การเป็นโรคเบาหวาน เพื่อปูองกันการเกิดโรค 

(2) การศึกษาครั ้งนี ้ เป็นการศ ึกษาเฉพาะ
พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวย โรคเบาหวาน ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งตํอไป ควรมีการศึกษาพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพของผู๎ปุวย โรคอ่ืนๆ เชํน โรคไต โรคหัวใจ 
 
8.บรรณานุกรม 
กาญจนา ใจธรรม “ผลการตั้งเปูาหมายการเปลี่ยนแปลง

 พฤติกรรมการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด
 ของผ ู ๎ป ุ วย เบาหวานชน ิดไม ํพ ึ ่ งอ ินซ ูล ิ น 
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา”  

กิ่งกาญจน์ สิทธิขันแก๎ว และกุ๎งระวี นาวีเจริญ , 2549, 
ศึกษาพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของ
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รักษาด๎วยยาฉีด
อินซูลินรํวมกับยารับประทาน  

กระทรวงสาธารณสุข, 2554, รายงานการเฝูาระวังโรคไมํ
ติดตํอเรื้อรัง, กลุํมงานระบาดวิทยาโรคไมํติดตํอ
เรื ้อรัง, ส านักงานระบาดวิทยา กระทรวง
 สาธารณสุข  

จินดา บุญชํวยเกื้อกูล, 2541, การดูแลรักษาและสํงเสริม
เพื่อชีวิต, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, กรุงเทพฯ  

จันทร์เพ็ญ ศรีอินทร์เขียว, 2542, การก าหนดเปูาหมาย
ของแรงงานสตรีโสดในภาคเกษตรอุตสาหกรรม 
จังหวัดสุพรรณบุรี, วิทยานิพนธ์ สังคมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา บ ัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

จ าลอง ดิษยวณิช และพริ้มเพรา ดิษยวณิช, ความเครียด 
ความวิตกกังวล และสุขภาพ, เชียงใหมํห๎าง
หุ๎นสํวนจ ากัด โรงพิมพ์แสงศิลป์.  

ถวิล ธาราโภชน์ และศรัณย์ ด าริสุข, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพ์
ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์
เทพ  

หิมะ ทองค า, 2539, ความรู๎เรื่องเบาหวานฉบับสมบูรณ์ , 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิทยาพัฒน์ธนวรรธน์ 
อิ ่มสมบูรณ์, 2541, คู ํมือการด าเนินการสุข
 ศึกษาเพื ่อพ ัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการ
ควบคุมโรคติดตํอ, กระทรวงสาธารณสุข  

ปนัดดา โรจน์ทะนงชัย, 2543, ผลของการพยาบาลตาม
แบบแผนสัมผัสตํอความวิตกกังวลของผู ๎ปุวย
ผําต ัดท ี ่ ได ๎ร ับยาระง ับความร ู ๎ส ึกเฉพาะที่
โรงพยาบาลมะการ ักษ์ จังหวัดกาญจนบุร ี .
วิทยานิพนธ์ ศาสตรมหาบันฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร์)  สาขาพยาบาลสาธารณสุข บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประเวศ วะสี, 2541, บนเส๎นทางใหมํการสํงเสริมสุขภาพ 
อภิวัตน์ชีวิต และสังคม , พิมพ์ครั้งที่ 2 หมอชาวบ๎าน, 

กรุงเทพมหานคร 
ประพัฒน์สร พิมณวงศ์, 2555, ศึกษาอุบัติการณ์ของการ

เกิดโรคเบาหวานในประชากรกลุ ํมเสี ่ยง เขต
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านหนองสะ
มอน. ปรีชา อุปโยธิน, 2538, พฤติกรรมการ
แสวงหาการรักษา ระหว ํางโรคเร ื ้อร ั งและ
เฉียบพลัน, วารสาร สังคมศาสตร์การแพทย์  

ผกามาศ นามประดิษฐ์กุล, 2536, ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
 การควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดของผู ๎ปุวย
เบาหวานชนิดไมํพึ ่งอินซูลิน ศึกษาเฉพาะใน
โร งพยาบาลพหลพลพย ุห เสนา  จ ั งหว ั ด 
กาญจนบุรี, วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาด บัณฑิต
วิทยาลัยมหิดล  

พันธ์ุทิพย์ รามสูตร, 2540, ระบาดวิทยาสังคม, บริษัท พี.
เอ.ลิฟวิ ่ง จ ากัด, กรุงเทพมหานคร ไพบูลย์ 
สุริยะวงศ์ไพศาล และคณะ, 2539, แนวทาง
มาตรฐานการดูแลผู๎ปุวยเบาหวาน, กรุงเทพฯ 
หมอชาวบ๎าน  
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ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, 2539, การศึกษาส าหรับผู๎ปุวย
 เบาหวาน, วารสาร 1.28 (ม.ค-มี.ค) เพ็ญศรี พร
วิริยะทรัพย์, 2540, ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ
ของผ ู ๎ หญ ิงโ รคเบาหวานในภาคตะว ันตก
 วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การพ ย าบ าลผ ู ๎ ใ ห ญ ํ  บ ัณ ฑ ิ ต ว ิ ท ย าล ั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ภาวนา กีรติยุตวงศ์, 2537, การสํงเสริมการดูแลตนเองใน
 ผู ๎ปุวยเบาหวานในระดับโรงพยาบาลประจ า
จังหวัด, วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑ ิต สาขาการพยาบาลผ ู ๎ ใหญ ํ บ ัณฑ ิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.  

ยุพิน หงส์วะชิน, 2542, การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถ
ตนเองรํวมกับการตั้งเปูาหมายเพื่อควบคุมภาวะ
ความดันโลหิตสูงของผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
, วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาล
สํง เสร ิมส ุขภาพต  าบลสุ ไหงปาด ี , 2556, 
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