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1

บทคัดยอ
โรคเรื้อรังเปนปญหาสําคัญของสาธารณสุขทั่วโลกซึ่งรวมทั้งประเทศไทย แนวคิดนวตก
รรมการดู แ ลโรคเรื้ อ รั ง ขององค ก ารอนามั ย โลก (WHO’s Innovative Care for Chronic
Conditions Framework) เปนรูปแบบการดูแลที่องคการอนามัยโลกพัฒนาขึ้นเพื่อใหเหมาะสม
กับบริบทของแตละพื้นที่แตละประเทศ ผานการดูแล 3 ระดับ คือ ระดับของผูป วยและครอบครัว
ระดับระบบบริการสุขภาพและชุมชน และระดับนโยบาย ผลการประยุกตใชในพื้นที่ภาคเหนือ
พบวาพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิไดแสดงบทบาทในฐานะผูพิทักษ
ผลประโยชน ผูใหความรู ผูปฏิบัติใหบริการและผูประสานงาน แสดงใหเห็นวาพยาบาลวิชาชีพใน
ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเนนการบริการเชิงรุกเปนสําคัญ
คําสําคัญ: บทบาทพยาบาลวิชาชีพ, นวตกรรมการดูแลโรคเรื้อรัง, ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Abstract

Chronic diseases are a major problem of public health around the world,
including Thailand. The WHO’s Innovative Care for Chronic Conditions Framework
(ICCC) is a model of care that the World Health Organization developed to suit the
context of various countries and to achieve better health outcomes for chronic
disease patients. This model consists 3 levels of care management, including
individuals and families, health service organization and community, and policy
level. The implementation of WHO’s Innovative Care for Chronic Conditions
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Framework for making better outcome of chronic disease management in the
north of Thailand by role’s professional nurses as advocacy role, health educator
role, Health Care Provider Role and co-coordinator role.
Keywords: Professional nurse role, Innovative Care for Chronic Condition, Primary
Health Care System
บทนํา

กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable Disease; NCDs) ไดแก โรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง ถือไดวาเปนปญหา
สาธารณสุขของโลกและประเทศไทย โดยพบวาสาเหตุการตายและปวยของคนทั่วโลก 2 ใน 3
เกิ ด จากโรคเรื้ อ รั ง (World Health Organization; WHO, 2018) สถานการณ ป ระเทศไทย
พบวาการตายและความชุกของโรคไมติดตอทั้ง 4 ชนิดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้ งแตป
2553-2557 ในทุกพื้นที่เขตสุขภาพ ดวยอัตราเพิ่มที่แตกตางกัน เพิ่มในกลุมชายมากกวาหญิง
แนวโนมการตายมากขึ้นในกลุม อายุ 30-69 ปในอัตรา 28.10 ในผูชายและอัตรา 18.8 ในผูหญิง
ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายที่องคการอนามัยโลกกําหนดใหลดลงภายในป 2568 และพบอัตราตายใน
กลุมอายุที่นอยลง สวนสถานการณความชุกพบ โรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมองพบใน
กลุมเพศชายมากกวาเพศหญิง โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในกลุมเพศหญิงมากกวา
ชาย แตอยางไรก็ตามมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในกลุมอายุนอย ความชุกโรคเบาหวานในกลุมอายุ 30-39
ปเปน 3 เทาของกลุมอายุ 15-29 ปและกลุมอายุ 60-69 ป เปนมากกวา 1.25 เทาของอายุ 5059 ป (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2560) ภาคเหนือมีความชุกสูงกวาภาคอื่น ๆ ของประเทศ และผูที่
เปนเบาหวานไมทราบมากอนวาตนเองถึงรอยละ 43.1 (วิชัย เอกพลกร, 2559)
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีสาเหตุมาจากเซลลในรางกายไมตอบสนองตอการกระตุนโดย
ฮอรโมนอินซูลินที่มีอยูในกระแสเลือด เกิดภาวะดื้ออินซูลิน (insulin resistance) รางกายไม
สามารถดึ ง น้ํ า ตาลกู ล โคสไปเป น พลั ง งานได ส ง ผลให เ กิ ด ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง
(hyperglycemia) ขณะเดี ย วกั น ภาวะดื้ อต ออิน ซูลิน มีผ ลโดยตรงตอการเกิดกลุมอาการเมติ
บอลิกซินโดรม (metabolic syndrome) เชน ความดันโลหิตสูง อวน เกาท (Ekpenyon, 2019)
เนื่ องจากมี ป ริ มาณไขมั น สะสมในร า งกายปริ มาณมากทําใหมีการหลั่งฮอรโ มนอดิโ นเพคติน
(adiponectin) ในเลือดลดลง (Lisa et.al, 2012) การมีฮอรโมนอดิโนเพคตินต่ํามีความสัมพันธ
กับโรคหัวใจและหลอดเลือด (Weihua, Minghui, & Zhou, 2018) จึงกลาวไดวาโรคเบาหวาน
เป น ฐานรากของโรคเรื้อรั งอื่ น ๆ ซึ่ งก อก อใหเกิดผลกระทบตอคาใชจายในดานสุขภาพของ
ประเทศชาติ (Department of Non-Communicable Disease, 2017) ครอบครัวและความ
เปนอยูในครอบครัว (Jaspers et.al, 2015)
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การสงเสริมปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงถือเปนแนวทาง
สําคัญในการจัดการปญหาสุขภาพ เนื่องจากมาตราการหนึ่งของการสงเสริมสุขภาพ คือ การ
ค น หาผู ป ว ยในระยะแรก (early detection) เพื่ อ ให ก ารรั ก ษาอย า งทั น ท ว งที ป อ งกั น
ภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นมาในภายหลัง (secondary prevention) เชน มาตราการลดการ
บริโภคเกลือ/โซเดียม จะเพิ่มจํานวนปสุขภาพดีจากโรคไมติดตอเรื้อรังไดถึง 430,000 ปในดาน
อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (พเยาว ผอนสุข และสิรินทรยา พูลเกิด, 2561)
ตนทุนประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพรวมกับการใชกลุมชวยเหลือตนเองเพื่อปองกัน
โรคอวนพบวา ผูรับบริการและผูใหบริการมีตนทุนประสิทธิผลสูงกวากลุมไมไดเขารวมโปรแกรม
และมีตนทุนของผูใหบริการ 31,000 บาท ผูรับบริการ 18,000 บาท ตอ 6 เดือน (มณฑิชา รัก
ศิลป, 2561) จึงเห็นไดวาการสงเสริมปองกัน ควบคุมโรคเรื้อรังไดผลดี
บทบาทพยาบาลวิช าชี พที่ ทํางานในระบบบริ การสุ ขภาพปฐมภู มิ ครอบคลุมมิ ติ ทาง
การพยาบาล 4 มิติ คือ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟู
สภาพตามมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเปนหนวยบริการที่มี
ความใกลชิดประชาชน การเขาถึงบริการของประชาชนไดอยางตอเนื่อง การประสานงาน การ
บริการรอบดาน และการสรางการมีสวนรวมของชุมชน จึงทําใหพยาบาลมีบทบาทในการทํางาน
เชิงรุกมากกวาเชิงรับ เพื่อใหตรงตามความตองการของชุมชนและสอดคลองกับวัฒนธรรมใหมาก
ที่สุดแตเปนไปอยางมีมาตรฐาน พยาบาลจึงจําเปนตองมีองคความรูเกี่ยวกับโรคเรื้อรังใหมๆเพื่อ
นําไปสูการประยุกตใช
นวตกรรมการดู แ ลโรคเรื้ อ รั ง ขององค ก ารอนามั ย โลก (WHO’s Innovative Care for
Chronic Conditions Framework; ICCC)
องคการอนามัยโลก (World Health Organization, 2002) ไดพัฒนานวัตกรรมการดูแล
โรคเรื้อรัง โดยขยายมาจากรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic care model/CCM) ของวาก
เนอร (Wagner, Austin, Davis, Hindmarsh, Schaefer & Bonomi, 2001) ที่ ก ล า วถึ ง การ
บริหารจัดการโรคเรื้อรังดวยแนวคิดเชิงระบบที่เนนการดูแลรักษาใหผูปวยยังคงมีสุขภาพดีเทาที่
เป นไปได ภายใต 6 องค ประกอบ คื อ 1. ระบบสุขภาพองค กรและการดู แลสุ ขภาพ (Health
system organization of health care) 2. ระบบสารสนเทศทางคลินิก (Clinical information
system) 3. ระบบสนั บสนุ นการตั ดสิ นใจ (Decision support) 4. การออกแบบระบบบริการ
(Delivery system design) 5. การสนั บ สนุ น การจั ด การดู แ ลตนเอง (Self-Management
support) และ 6. นโยบายและทรัพยากรของชุ มชน (Community resources and policies)
แตดวยระบบนี้ยังไมมีรายละเอียดดานการปองกันโรคที่ตองเชื่อมโยงการทํางานในชุมชน จึงมีการ
เพิ่มองคประกอบอีก 3 องคประกอบ คือ 1. การสรางนโยบายสาธารณะที่ดีตอสุขภาพ (Build
healthy public policy) 2.การสร างสรรสิ่ งแวดล อมที่ ส นั บ สนุ น การดู แลสุ ขภาพ (Creative
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supportive environment) และ 3. ปฏิบัติการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (Strengthen
community action) เรียกวารูปแบบการดูแลโรคเรื้อรังแบบขยาย (Expanded chronic care
model; ECCM) (Barr, Robinson, Marin-Link, Underhill & Dotts, 2003) การผสมผสาน
ดังกลาวดวยเหตุที่ รูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic care model/CCM) เนนการดูแลผูปวย
ในโรงพยาบาลเปนหลัก และรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรังแบบขยาย (Expanded chronic care
model; ECCM) เนนการดูแลผูปวยดวยชุมชน เมื่อผสมผสานกันแลว จึงสงผลใหนวตกรรมการ
ดู แลโรคเรื้ อรั งขององค การอนามั ย โลก (WHO’s Innovative Care for Chronic Conditions
Framework; ICCC) นี้เกิดความเชื่อมโยงของระบบบริการสุขภาพชุมชน ครอบครัวและบุคคล
ตลอดจนระดับนโยบาย กอใหเกิดการดําเนินงานแบบภาคีเครือขายอยางผสมผสาน และมีความ
ตอเนื่องกันในทุกระดับ เพื่อใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดีของผูปวยโรคเรื้อรัง การดําเนินการใน
แตละระดับมีรายละเอียด (Pan American Health Organization, 2013) ดังนี้

ภาพ 1 WHO’s Innovative Care for Chronic Conditions Framework
ที่มา World Health Organization, 2002, p.65
1. ระดั บ ผู ป ว ยและครอบครั ว (Patient and family) เปน ปฏิสัมพัน ธร ะดับ บุ ค คล
ระหวางผูปวยและครอบครัวกับบุคลากรทีมรักษาและสมาชิกในชุมชน โดยมีเปาหมายใหผูปวย
ได รั บ การเตรี ย มพร อ มทั ก ษะที่ จํ า เป น (Prepared) มี ข อ มู ล เพี ย งพอ (Informed) และเกิ ด
แรงจูงใจ (Motivated)
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2. ระดับระบบบริการสุขภาพและความเชื่อมโยงชุมชน(Health care organization
and community linkage) เปนปฏิสัมพันธระหวางองคกรบริการสุขภาพและองคประกอบของ
ชุมชน แบงเปน
2.1 การบริ หารจั ดการภายในองค ก รสุ ข ภาพ (Health care organization)
ประกอบดวย การสงเสริมความรวมมือในการดูแลตอเนื่อง (Promote continuity and Coordination) กระตุนใหเกิดความเทาเทียมผานภาวะผูนําและการใหรางวัล (Encourage equity
through leadership and incentive) จัดระบบและทีมบริการสุขภาพ (Organize and equip
health care team) การใชระบบขอมูล (Use information system) และการสนับสนุนการ
ปองกันและการจัดการดูแลตนเอง (Support self-management and prevention)
2.2 การเสริมการมีสวนรวมของชุมชน (Community) ไดแก สรางความตระหนัก
และลดตราบาป (Raise awareness and reduce stigma) สนับสนุนใหเกิดผลลัพธที่ดีผานการ
สนับสนุนของผูนําชุมชน (Encourage better outcome through leadership and support
) จั ด สรร และประสานการทํ า งานของแหล งทรั พ ยากรต าง ๆ (Mobilize and coordinate
resource) และการจัดบริการอยางสมบูรณแบบ (Provide complementary services)
3. ระดับปจจัยแวดล อมด านนโยบาย (Positive policy environment) ไดแก เสริม
ความเขมแข็งของภาคีเครือขาย (Strengthen partnerships) การบูรณานโยบาย (Integrate
policies) สนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง (Promote consistent financing) สนับสนุนการ
ใช มาตรการทางกฎหมาย (Support legislative framework) จัดหาผูนําและการขับเคลื่อน
(Provide leadership and advocacy) และพั ฒ นาและจั ด สรรกํ า ลั ง คน (Develop and
allocate human resource)
การประยุกตใชแนวคิดนวตกรรมการดูแลโรคไมติดตอเรื้อรังขององคการอนามัยโลก เพื่อการ
ดูแลโรคเบาหวานตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
การประยุกตใชแนวคิดนวตกรรมการดูแลโรคไมติดตอเรื้อรังขององคการอนามัย โลก
เพื่อการดูแลโรคเบาหวานนี้ นําเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมระหวางป
พ.ศ.2555-2561 และบางสวนของผลงานวิจัยการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนดานการปองกัน
เบาหวานดวยอาหารวิถีลานนาของผูเขียน พบวาพบผลลัพธที่ดีของการดูแลโรคเบาหวานจะ
เกิดขึ้นได หากพยาบาลมีการจัดการ 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับผูปวยและครอบครัว มีเปาหมายใหผูปวยไดรับการเตรียมพรอมทักษะที่จําเปน
(Prepared) มีขอมูลเพียงพอ (Informed) และเกิดแรงจูงใจ (Motivated) เมื่อพยาบาลวิชาชีพ
ดําเนินงานในชุมชนการใชกระบวนการเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) เพื่อสงเสริมการจัด
การตนเอง (self-management) และสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลตนเอง (self-care behavior)
เชน การเพิ่มการเคลื่อนไหวของรางกายและกลามเนื้อ เพื่อควบคุมน้ําหนักตัว โดยกิจกรรมการใช
พลังงานของรางกายเหลานี้จําเปนตองถูกจริตของผูปวยและญาติ โดยใหพวกเขามีสิทธิ์ในการ
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เลือกกิจกรรมดวยตนเอง รวมทั้งการสนับสนุนการปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมการบริโภคจากขาว
เหนียวในวิถีถิ่นเปนขาวขาว การใชเมนูอาหารพื้นบานพะเยาแทนเมนูอาหารไทยจานดวน (ขาวผัด
ข าวขาหมู ข าวมั นไก ) ตลอดจนการเสริ มแรงให ครอบครัว รับรูว า การปรุงอาหารของคนใน
ครอบครัวมีอิทธิพลสําคัญต อการปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมการบริโภคของผูปวย การเนนย้ํ าการ
บริโภคที่ถูกชนิด ถูกปริมาณ ถูกเวลา ภายใตวิถีวัฒนธรรม (ชณิตา ประดิษฐสถาพร, 2559) แสดง
ใหเห็นวาพยาบาลดํ าเนินการภายใต บทบาทพยาบาลในฐานะผู ให ความรู (Health Educator
Role) ซึ่งจําเปนตองทําในลักษณะเนนผูปวยเปนศูนยกลาง (patient care center) ทําใหระดับ
น้ําตาลในเลือด (FBS) และระดับน้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1C) ของผูปวยคงที่นานกวา 8 เดือน
2. ระดับระบบบริการสุขภาพ และความเชื่อมโยงชุมชน เปนปฏิสัมพันธระหวางองคกร
บริการสุขภาพ และองคประกอบของชุมชน แบงเปนการบริหารจัดการภายในองคกรสุขภาพ และ
การเสริมการมีสวนรวมของชุมชน พบวาการพัฒนาระบบบริการเบาหวานสูระบบบริการปฐมภูมิ
ในเครือคายบริการสุขภาพของอําเภอปว จังหวัดนาน ซึ่งผูปวยอยูในพื้นที่หางไกล ยากตอการ
เขาถึงบริการ เครือขายบริการสุขภาพจัดใหมีแพทยประจําโรงพยาบาลเปนพี่เลี้ยงใหแกพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบบริการที่ดีผานการวางระบบชวยเหลือ ใหคําปรึกษา
ผานโปรแกรม Skype และการโทรศัพท ผลลัพธทําใหเกิดความมั่นใจแกพยาบาลเวชปฏิบั ติ
ชุ ม ชนในการดู แ ลผู ป ว ยเบาหวาน ก อ ให เ กิ ด สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว างแพทย พยาบาล และ
บุ คลากรอื่ น ในโรงพยาบาล เกิ ดความมั่ น ใจในการใชบัญ ชีย าหลักของผูปว ย และครอบครัว
ตลอดจนเกิดความพึงพอใจของผูปวย และญาติ (กอบกุล ยศณรงค, 2555)
การพัฒนาระบบงานบริการสงมอบยา และใหคําแนะนําการใชยา อําเภอวังเจา จังหวัด
ตาก ภายใตพยาบาลวิชาชีพระดับปฐมภูมิและทีมสนับสนุน เชน เภสัชกร อสม. ผูนําชุมชน ดวย
การพัฒนาระบบงานแบบมีสวนรวม โดยปรับแนวปฏิบัติของผูใหยา เพิ่มระยะเวลาในการให
คําแนะนําการใชยากับผูปวยแตละราย การปรับวัดนัดรับยาตามความตองการของผูปวย สงผล
ใหลดปญหาระบบ และเปลี่ยนกระบวนทัศนในการใหยา รวมทั้งทําใหผูปวยเบาหวานใชยาได
ถูกตองเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ผูใหบริการสุขภาพรวมทั้งพยาบาลวิชาชีพ ยังเห็นวาการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ การประสานงานกับชุมชน และการบูรณาการองคประกอบการดูแลผูปวย
โรคไมติดตอเรื้อรังมีผลตอการดูแลโรคเรื้อรัง ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ภาคเหนือ (สุทธีพร มูลศาสตร, ชมนาด พจนามาตรและนิชธาวัลย ถาวร, 2560) จึงเห็นไดวา
บทบาทพยาบาลในระบบบริ การสุ ขภาพปฐมภู มิ ในฐานะผู ให บ ริ การสุ ขภาพ (Health Care
Provider Role) เปนสิ่งจําเปน แตบทบาทในฐานะผูประสานงาน (Co-coordinator Role) โดย
ยึดผูปวยเปนสูงกลาง เปนสมรรถนะที่จําเปนอยางยิ่ง
3. ระดับปจจัยแวดลอมดานนโยบาย (Positive policy environment) ทั้งการเสริมสราง
ความเขมแข็งของเครือขาย การสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง การพัฒนากําลังคนและการ
จัดหาผูนํา การขับเคลื่อน พบวานโยบายชุมชนลดเบาหวาน กติกาชุมชนลดหวาน มัน เค็มในงาน
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บุญ จะเกิดขึ้นไดเมื่อผูนําชุมชนเห็นขอมูลที่เปนรูปธรรม เชน กราฟเสน กราฟแทง กราฟวงกลม
เกิดความตระหนักตอปญหาเบาหวานที่เกิดขึ้น คณะกรรมการของชุมชนจะเปนผูขับเคลื่อนใหเกิด
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน คณะกรรมการที่ขับเคลื่อนชุมชนดีควรผสมผสานระหวาง
ผูนําชุมชนและจิตอาสา การจัดสรรงบประมาณเพื่อใหคนในชุมชนไดเครื่องออกกําลังกาย ไดครู
ฝก ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูเรื่องเบาหวาน ปจจัยแวดลอมเหลานี้เอื้อใหไมเกิดผูปวยเบาหวาน
รายใหมไดไมนอยกวา 2 ป แสดงใหเห็นบทบาทพยาบาลในฐานะผูพิทักษสิทธิ (Advocacy Role)
ไดอยางชัดเจน (ชณิตา ประดิษฐสถาพร, 2559)
การประยุ ก ต ใ ช น วตกรรมการดู แ ลโรคเรื้ อ รั ง ขององค ก ารอนามั ย โลกเพื่ อ การดู แล
โรคเบาหวาน ทําใหเกิดการเชื่อมโยงทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน สงผลตอระดับน้ําตาล
ในเลือดของผูรับบริการ พฤติกรรมสุขภาพ ความรวมมือของคนในชุมชนตอการจัดการปญหา
และระบบบริการสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งแสดงใหเห็นความชัดเจนของบทบาทพยาบาลวิชาชีพที่
ทํางานในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่สอง ของชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
Factors Associated with Glycemic Control Among People
with Type 2 Diabetes Mellitus in Sub-district, Ubon Ratchathani
ปยะวดี ทองโปรง 1
Piyawadee Tongprong1
0

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบภาคตัดขวาง (Cross section
design) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของขอมูลสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกินเพล
ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม
2561 จํานวน 118 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวนบุ คคล
แบบสอบถามความรู เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวาน แบบสอบถามการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังนี้ ความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน มีคา KR–20 = 0.67 การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ มีคา
ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท า กั บ 0.78 และ 0.85
ตามลํ าดั บ วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ค าเฉลี่ ย ร อยละ ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิ เ คราะห
ความสัมพันธโดยใชสถิติไควสแควร (Chi–square test: x2) ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีความรู เกี่ ยวกั บโรคเบาหวาน การสนับสนุ นทางสั งคมโดยรวม และพฤติ กรรมการดูแล
สุ ขภาพโดยรวมอยู ในระดั บสู ง (ร อยละ 60.17, 52.54 และ 71.19 ตามลําดับ) เมื่อพิจ ารณา
ความสัมพันธ พบวาดัชนีมวลกายและการมาตรวจตามนัด มีความสัมพันธกับการควบคุมระดับ
น้ําตาลของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญในสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ไมมีความสัมพันธ
กับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2
คําสําคัญ: ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ, การสนับสนุนทางสังคม, การ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
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Abstract
The Objective of this survey research was to study the relationship
between personal factors, knowledge of diabetes, social support, health care
behaviors and glycemic control in type 2 diabetes mellitus patients. The sample
was 118 type 2 diabetes mellitus patients receiving services in diabetic clinic, Nong
Kin Phen Tambon Health Promoting Hospital, Warinchamrab Ubon Ratchathani,
during April- May 2018. Data collection instruments used in the study were
questionnaires consisting of personal information, knowledge of diabetes, social
support and health care behaviors. The reliability of the knowledge questionnaires
was KR- 20 = 0. 67, social support and health care behaviors questionnaires was
Cronbach’ s Alpha Coefficient of 0. 78 and 0. 85, respectively. The data were
analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi–
square test (x2). The result showed that the knowledge of diabetes, social support
and health care behaviors were at high levels ( 60. 17, 52. 54 and 71. 19 Percent,
respectively). For the relationship study, the body mass index and the follow up
by appointment were associated with glycemic control, statistically significant at
the 0.05 level. However, there was no significant association between knowledge
of diabetes, social support, health behavior and glycemic control. The results
showed that the development of models of care for type 2 DM patients must take
body mass index and the follow up by appointment, by focusing on the individual
needs of the patients to response appropriately, leading to better self- care and
blood sugar control among the patients.
Keywords: Type 2 diabetes mellitus, Health care behaviors, Social support,
Glycemic control
บทนํา

โรคเบาหวานเปน 1 ใน 5 ของโรคในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (non-communicable
diseases; NCD) ซึ่ งเป น ภั ย เงี ย บที่ ส ง ผลต อ สุ ข ภาพทํา ให เ กิด การเจ็บ ปว ย ความพิการ การ
สู ญ เสี ย สุ ข ภาวะ คุ ณ ภาพชี วิ ต และตายก อ นวั ย อั น ควรจํ า นวนมาก เป น ภาระการดู แ ล
รักษาพยาบาลและคาใชจายทั้งของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ สหพันธโรคเบาหวาน
นานาชาติรายงานวาในป พ.ศ.2558 มีจํานวนผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลก 415 ลานคน มีกลุม
เสี่ยงที่จะเปลี่ยนเปนผูปวยรายใหม จํานวน 318 ลานคน และคาดการณวา ในป พ.ศ.2583
ประเทศไทยจะมีผูปวยเบาหวานสูงถึง 5.3 ลานคน (สํานักโรคไมติดตอ, 2559) สอดคลองกับ
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รายงานของสํานักระบาดวิทยา ที่พบวาผูปวยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนเปนผูปวยรายใหม มี
จํานวน 393,887 ราย คิดเปนอุบัติการณ 602.03 ตอประชากรแสนคน กลุมอายุที่มีพบมากที่สุด
คือ กลุมอายุมากกวาหรือเทากับ 60 ป อัตราปวยเทากับ 1,726.43 ตอประชากรแสนคน โดย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับรายงานสูงสุด มีอัตราปวยเทากับ 697.22 ตอประชากรแสนคน
(อมรา ทองหงษ, 2558) สําหรับสถานการณโรคเบาหวาน ของจังหวัดอุบลราชธานี ในปพ.ศ.
2558-2560 ยังคงมีอัตราความชุกตอแสนประชากรเพิ่มขึ้น โดยอัตราความชุกโรคเบาหวานตอ
แสนประชากร เทากับ 4,814.29 4,649.17 และ 4,771.21 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี, 2561) นอกจากนี้ยังพบวาจังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราการเสียชีวิต ดวย
โรคเบาหวานเพิ่มขึ้น จากป 2559 มีอัตราการเสียชีวิตดวยโรคเบาหวาน 28.06 เปน 28.14 ตอ
ประชากรแสนคน ในป 2560 (สํานักโรคไมติดตอ, 2561) สําหรับตําบลหนองกินเพล อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา มีจํานวนผูปวยเบาหวานในป 2562 จํานวน 169 คน
โดยมี แนวโน มจํ านวนผู ปว ยรายใหม เ พิ่ มขึ้น คือ ในป 2560 จํานวนผูปว ยเบาหวานรายใหม
เทากับ 3 ราย ในป 2561 เพิ่มขึ้นเปน 5 ราย (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกินเพล,
2562) กระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็น ถึงความสําคัญดังกลาวจึงระบุใหเบาหวานเปนหนึ่งในโรค
ที่กระทรวงใหความสําคัญในแงของการปองกันและรักษา ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
โรคเบาหวานเปนภาวะที่รางกายมีน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ เกิดจากการขาดฮอรโมน
อินซูลิน หรือจากการดื้อตอฤทธิ์ของอินซูลิน ทําใหรางกายไมสามารถนําน้ําตาลไปใชไดตามปกติ
โรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากประชากรมีอายุยืนและมีการบริโภคอาหารที่มีไขมัน
น้ําตาล และพลังงานสูง รวมกับการออกกําลังกายหรือการเคลื่อนไหวรางกายนอย สาเหตุเหลานี้
เปนสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนได โดยการมีสวนรวมของผูปวยเบาหวานเอง ในการควบคุมดูแล
อาการเจ็บปวยของตนเอง การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานจําเปนตองอาศัย
การควบคุมพฤติกรรมในดานตาง ๆ คือ พฤติกรรมดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย
และการรับประทานยา และตองกระทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง (สมาคมโรคเบาหวานแหง
ประเทศไทยฯ, 2561) สอดคลองกับทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร (2002) ซึ่งเชื่อวา
แบบอยางของพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนกลยุทธที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม
ปจจัยระหวางบุคคลมีผลโดยตรงและโดยออมผานแรงกดดันทางสังคมและกลุม หรือกระตุนการ
ตั้งเจตจํานงในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนตัวบงชี้
โดยตรงตอผลลัพธทางสุขภาพที่ประสบผลสําเร็จ ดังนั้นหากผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมก็จะเกิดผลลัพธสุขภาพที่ดี คือ การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได
การควบคุมโรคเบาหวาน มีความสําคัญในการลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอน
โดย การควบคุมระดับน้ําตาลในเลื อด ใหอยูในเกณฑปกติห รือใกล เคีย งปกติมากที่สุด แนว
ทางการควบคุมน้ําตาลซึ่งกําหนดโดย American Diabetes Association (2017) คือการตรวจ
ระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง (self-measurement of blood glucose; SMBG) และการ
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ตรวจ hemoglobinA1c; HbA1c สําหรับประเทศไทยมีเปาหมายในการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดที่ FBS 70-110 mg/dL หรือ HbA1c < 6.5 %, FBS 80-130 mg/dl หรือ HbA1c < 7.0
% และ FBS 140-170 mg/dl หรือ HbA1c < 7.0–8.0% สําหรับคนที่ตองควบคุมเขมงวดมาก
ควบคุมเขมงวดและควบคุมไมเขมงวดตามลําดับ การปฏิบัติในการติดตามผลงานการรักษา ไดแก
การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร และ/หรือหลังอาหารทุกครั้งที่พบแพทย ตรวจ
HbA1c อยางนอยปละ 1 ครั้ง การประเมินและตรวจหาโรคแทรกซอนเปนระยะ โดยตรวจเลือด
ดูคาการทํางานของไต ระดับไขมันและตรวจตาปละ 1 ครั้ง คาน้ําตาลในเลือดที่ใชติดตามผูปวย
ระยะยาว เพื่อประเมินถึงภาวะแทรกซอนที่ตามมา คือคาน้ําตาลสะสมในเลือด HbA1c ซึ่งใชเปน
ตัวชี้วัดในการควบคุมน้ําตาล (สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ, 2561)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน มีทั้งปจจัยดานขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เชน อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา คาดัชนีมวลกาย ปจจัยดานการรับรูสมรรถนะแหงตนตอการควบคุมระดับน้ําตาลหรือ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และปจจัยดานแรงสนับสนุน
ทางสังคม สําหรับปจจัยดานขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล พบวาจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลรองคํา อําเภอรองคํา
จังหวัดกาฬสินธุ ของโศรดา ชุมนุย และคณะ (2550) พบวา ผูปวยเบาหวานที่มีเพศตางกัน มี
ความรูและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศ
หญิงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกวาเพศชาย ขณะที่การศึกษาของ Pablos-Velasco และ
คณะ (2014) ซึ่งศึกษาปจจัยที่ มีผลต อระดั บน้ําตาลในเลื อดของผู ปวยเบาหวานชนิ ดที่ 2 ใน
ประเทศแถบยุโรป กลับพบวา เพศชายสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีกวาเพศหญิง
สอดคลองกับการศึกษาของกุสุมา กังหลี (2557) พบวา เพศหญิงมีโอกาสที่จะไมสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดได มากกวาผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 เพศชาย เปน 1.72 เทา (OR = 1.72,
95% CI = 0.32-1.04) เมื่อศึกษาปจจัยดานอายุ จากการศึกษาของ Pablos-Velasco และคณะ
(2014) พบวา ผูปวยที่มีอายุนอยมีแนวโนมที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได (OR = 0.98,
CI = 0.97-0.99, P-value <. 001) แตจากการศึกษาของกุสุมา กังหลี (2557) กลับพบวาผูปวย
เบาหวานที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป มีโอกาสที่จะไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได
มากกวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุนอยกวา 60 ป เปน 2.88 เทา (OR = 2.88, 95% CI =
1.60-5.22)
จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผู ป ว ยเบาหวานใน โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ของอนุ ช า คงสมกั น (2555) พบว า การรั บ รู
ความสามารถของตนเองในดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกายและการรับประทานยา มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.001) เแตจากการศึกษาของ กุสุมา กังหลี (2557) พบวาปจจัยทางดาน
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ความรู เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวาน การสนั บ สนุน ทางสัง คม และพฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพไม มี
ความสัมพันธกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ของผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 แตจากการศึกษา
ของ ทรรศนีย สิริวัฒนพรกุล, นงนุช โอบะ และสุชาดา อินทรกําแหง ณ ราชสีมา (2550) ศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบวาแรงสนับสนุน
ของครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.130, p-value
< .05) กับระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
จากความสําคัญของปญหาและความขัดแยงของการศึกษาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ด ของผู ป ว ย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หนองกินเพล ตําบลหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี และคาดวาผลจากการศึกษาจะนํามาใช
ประโยชน เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผนการควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดเพื่ อ ป อ งกั น
ภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนทางสังคม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพสวนตําบลหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ คาดัชนีมวลกาย และระยะเวลาการดําเนินโรค ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม และปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กับ
การควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพสวนตําบลหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) แบบภาคตั ด ขวาง (Cross
section study) ประชากรที่ศึกษาครั้ งนี้เลื อกแบบเจาะจง คือ ผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 จาก
บัญชีผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกินเพล ป พ.ศ.2561 มี
จํานวนผูปวย จํานวน 169 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสู ตรของเครซี่และมอร แกน
(Krejcie and Morgan, 1970) ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 118 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยการ
สุ ม ตั ว อย า งแบบง า ย (Simple random sampling) โดยการจั บ ฉลาก มี เ กณฑ ก ารคั ด เลื อ ก
(Inclusion criteria) ดังนี้ 1) ผูที่ไดรับวินิจฉัยจากแพทยวาเปนเบาหวานชนิดที่ 2 2) มีอายุตั้งแต
18 ป ขึ้นไป 3) มีผลการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเฉลี่ยสะสม (HbA1C) หากไมมีขอมูลลาสุดให
ทําการยอนดูเวชระเบีย นก อนหน านั้น แตตองไมเ กิน 12 เดือน นับจากวันที่ผูปวยเขา มาพบ

14 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018

แพทยตามนัดครั้งสุดทาย 4) ผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2 มีการรับรูเกี่ยวกับเวลา สถานที่ บุคคลเปน
ปกติ หรือไดรับการยืนยันจากประวัติการรักษาของแพทย ญาติ หรือผูดูแลหลักวาไมมีภาวะ
สมองเสื่อม เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria) คือ ผูที่มีโรคแทรกซอนหรือโรคอื่น ๆ ที่
รุนแรง เชน ไตวาย ระยะที่ตองฟอกไต ตามัวมากจนมีปญหาการมองเห็น อัมพาต
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวนดังนี้
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ประกอบด ว ย เพศ อายุ ดั ช นี ม วลกาย (BMI) อาชี พ
สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษาระยะเวลาการดํ า เนิ น โรค ค า เฉลี่ ย ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อด
(HbA1C) ยอนหลัง 2-3 เดือน และการมาตรวจตามนัด ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด
สวนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เปนแบบสอบถามของกุสุมา
กังหลี (2557) เพื่อประเมินความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 11 ขอ
ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ โดยใหเลือกตอบขอที่ถูกตองและมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตอบถูก ได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน แปลผลเปน 2 ระดับ คือ มีความรูในระดับมาก
คือ ตอบถูกมากกวาและเทากับ 9 คะแนน และมีความรูในระดับนอย คือ ตอบถูกนอยกวา 9
คะแนน
สวนที่ 3 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม เปนแบบสอบถามของกุสุมา กังหลี
(2557) เพื่อประเมินการสนับสนุนทางสังคม 2 ดาน ประกอบดวยการเขาถึงบริการจํานวน 5 ขอ
การไดรับขอมูลขาวสารจํานวน 7 ขอ โดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) 4 ระดับ ดังนี้ มาก ปานกลาง นอย และไมเคยไดรับเลย แปลผลเปนคาคะแนนเฉลี่ยการ
สนั บ สนุ น ทางสั งคม 2 ระดั บ คื อมี คะแนนเฉลี่ย มากกวาและเทากับ 2.5 คะแนน แสดงว ามี
คะแนนการสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง และคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 2.5 คะแนน แสดงวามี
คะแนนการสนับสนุนทางสังคมในระดับต่ํา
สวนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เปนแบบประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของ กุสุมา กังหลี (2557) แบงเปน 3 ดาน ไดแก การควบคุมอาหารการออกกําลัง
กายและการรับประทานยา ประกอบดวยขอคําถาม 15 ขอ เปนคําถามทางบวก 13 ขอ คําถาม
ทางลบ 2 ขอ โดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ คือ
ปฏิบัติเปนประจําปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติเปนบางครั้ง ไมเคยปฏิบัติ แปลผลเปนคาคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 2 ระดับ คือ มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาและเทากับ 2.5 คะแนน แสดงวา
มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับสูง และคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 2.5 คะแนน แสดงวา
มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับต่ํา
แบบสอบถามทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Congruency) ตั้งแต 0.5
ขึ้ น ไป และมี คา ความเชื่ อมั่ น ของเครื่ อ งมื อดั ง นี้ แบบสอบถามความรูเกี่ย วกับ โรคเบาหวาน
การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ กุสุมา กังหลี (2557) มีคาความ
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เชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท า กั บ 0.71 0.71 และ 0.93
ตามลําดับ จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนทางสังคม
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ มาทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายกับ กลุมตัว อยาง
จํานวน 30 คน พบวา แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีคา KR–20 = 0.67 และ
แบบสอบถามการสนับ สนุ น ทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมีคาความเชื่อมั่น ของ
แบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha Coefficient) เทากับ 0.78 และ 0.85 ตามลําดับ
การเก็บรวบรวมขอมูลและการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
งานวิจัยนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ราชธานี จากนั้ น ผู วิ จั ยทํ า หนังสื อขออนุ ญ าตและขอความรวมมือจากเจาหนาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองกินเพล ในการรวบรวมขอมูลพรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและวิธี
รวบรวมขอมูล และนําบัญชีรายชื่อของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อยูในในพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองกินเพลมาทําการสุมตัวอยางตามที่กําหนด จากนั้น
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยวิธีการเก็บแบบสอบถามโดยการนําแบบสอบถาม เอกสารชี้แจง และใบ
ยินยอมไปสอบถามกลุ มตัว อย างที่บาน ในแบบสอบถามไม มีการระบุชื่ อ สกุล โดยกอนตอบ
แบบสอบถามกลุมตัวอยางจะไดรับเอกสารชี้แจงการวิจัย และใบยินยอมเขารวมการวิจัย หาก
กลุมตัวอยางไมสะดวกใจที่จะเขารวมโครงการวิจัยนี้ กลุมตัวอยางไมตองลงชื่อในใบยินยอมเขา
รวมการวิจัย และไมตองตอบแบบสอบถาม ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว
ไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคล แตจะรายงานผลการวิจัยเปนขอมูลสวนรวม ใบยินยอม
เขารวมการวิจัยจะถูกเก็บแยกจากแบบสอบถามที่ทานตอบ เพื่อปองกันการเชื่อมโยงถึงเจาของ
แบบสอบถาม เมื่อเก็บรวบรวมข อมู ลครบถว นตามกําหนดแลวผูวิจั ยทํ าการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลอีกครั้ง และนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุน
ทางดานสังคม และปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยใชคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ด า นข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ความรู เ กี่ ย วกั บ
โรคเบาหวาน การสนับสนุนทางดานสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กับการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ทดสอบความสัมพันธโดยใชสถิติไควสแควร (Chi–
square test; x2)
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ผลการวิจัย
1. ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนทางสังคม
และพฤติ ก รรมการดูแลสุ ขภาพของผู ปวยเบาหวานชนิด ที่ 2 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองกินเพล
ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75.42 มีอายุ
มากกวา 60 ปขึ้นไปรอยละ 61.87 มีสถานภาพสมรสคูมากที่สุดรอยละ 79.67 สวนใหญรอยละ
58.48 ประกอบอาชีพเกษตรกร มีดัชนีมวลกายมากกวาเกณฑมากที่สุดคิดเปนรอยละ 57.62 มี
ระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาขึ้นไปมากที่สุดรอยละ 89.83 สวนใหญมีระยะเวลาการ
เปนโรคเบาหวานนอยกวา 10 ปคิดเปนรอยละ 89.83 กลุมตัวอยางรอยละ 94.07 มีการมาตรวจ
ตามนัดสม่ําเสมอ และเมื่อพิจารณาการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมตัวอยาง พบวาสวน
ใหญสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ (HbA1C < 7) คิดเปนรอยละ 66.94
ป จจั ยด านความรู เกี่ ยวกั บโรคเบาหวาน พบว าผู ป วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตพื้ นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองกินเพล มีคะแนนความรูเฉลี่ยเทากับ
9.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.32 โดยกลุ มตั วอยางสวนใหญรอยละ 60.17 มีความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานอยูในระดับสูง และมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 39.83
ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม พบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองกินเพล มีคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคม
ดานการรับรูขอมูลขาวสารเทากับ 1.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 การสนับสนุนทางสังคม
ด านการเข าถึ งบริ การมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 3.20 ส ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.61 และการ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 โดยกลุม
ตัวอยางกึ่งหนึ่งมีการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ 52.54 และมีการ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูในระดับต่ําคิดเปนรอยละ 47.46
ป จ จั ย ด า นพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพ พบว า ผู ป ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองกินเพล มีคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพโดยรวมเทากับ 2.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ
รอยละ 71.19 มีพฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพโดยรวมอยูในระดับสู ง และมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพโดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 28.81
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยขอมูลสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การ
สนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กับการควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองกินเพล
เมื่ อพิ จารณาค าความสั มพั นธ พบว าปจจัยดานข อมู ลสวนบุ คคล ที่มีความสัมพั นธ กั บ
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไดแก ดัชนีมวลกาย และการมาตรวจตามนัด สําหรับปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การ
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สนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1 แสดงคาความสัมพันธระหวางปจจัยขอมูลสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กับการควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 (n = 118)
ปจจัยที่ศึกษา
X2
df
p-value
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
1.21
1
0.27
อายุ
0.25
1
0.65
ดัชนีมวลกาย
6.68
1
0.01*
อาชีพ
0.23
1
0.64
สถานภาพสมรส
3.66
1
0.06
ระดับการศึกษา
0.45
1
0.50
ระยะเวลาการดําเนินโรค
0.16
1
0.69
การมาตรวจตามนัด
5.00
1
0.03*
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
3.18
1
0.07
การสนับสนุนทางสังคม
0.35
1
0.55
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
1.96
1
0.16
*p <. 05
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กับการควบคุมระดั บ
น้ําตาลของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส งเสริ มสุขภาพส ว น
ตําบลหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลกับการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
อายุ จากการศึกษานี้พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 สอดคลองกับของดวงใจ พันธอารีวัฒนา (2561) และการศึกษาของ
อุสา พุทธรักษ และคณะ (2558) พบวาผูที่เปนเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลื อ ดให อ ยู ใ นระดั บ ปกติ ไ ด ส ว นใหญ จ ะเป น ผู สู ง อายุ ซึ่ ง เป น ช ว งที่ ต อ งประสบกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของชีวิต ที่เปนภาวะวิกฤตและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดยากขึ้น ดังนั้นเมื่อ
อายุมากขึ้นก็ยิ่งทําใหผูเปนโรคเบาหวานรูสึกวาตนเอง ตองพึ่งพาผูอื่นมากขึ้น ตองเปนภาระตอ
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ครอบครัวและสังคม อาจทําให ผูเปนเบาหวานมีความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง และการดูแล
สุขภาพลดลงสงผลใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติเปนไปไดยาก
เพศ จากการศึกษานี้พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 สอดคลองกับการศึกษาของดวงใจ พันธอารีวัฒนา (2561) พบวา
ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ไมมีความสัมพันธกับ การควบคุมค าน้ํ าตาลสะสมในเลื อด และ
สอดคลองกับการศึกษาของอุสา พุทธรักษ และคณะ (2558) ซึ่งศึกษาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกางปลา จังหวัดเลย อาจเนื่องมาจากใน
การศึกษานี้ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากถึงรอยละ 75.42 ทําใหไมมีความแตกตางกับ
เพศชายในดานการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ดัชนีมวลกาย จากการศึกษานี้พบวา ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธกับการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอุสา พุทธรักษ
และคณะ (2558) ซึ่งศึกษาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลกางปลา จังหวัดเลย ที่พบวาดัชนีมวลกายมีความสัมพันธกับการควบคุมระดั บ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และการศึกษาของละอองดาว คําชาตา และคณะ
(2560) ซึ่งพบวา โรคอวนลงพุงมีความสัมพันธกับการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยพบวาผูที่
อวนเล็กนอยจะมีโอกาสเกิดโรคเบาหวานไดมากกวาคนทั่วไป 2 เทา แตหากอวนในระดับปาน
กลางจะมีโอกาสเปนโรคเบาหวานไดเพิ่มขึ้น เปน 5 เทา และหากอวนมาก ๆ จะมีโอกาสเกิด
โรคเบาหวานไดถึง 10 เทา อธิบายไดวาในการศึกษานี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ ทําใหรับรูวาตนเองมีความเสี่ยงมากขึ้นในการเกิดภาวะแทรกซอน และมีความตระหนักใน
การดูแลตนเองมากขึ้น ทําใหสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได
สถานภาพสมรส จากการศึ กษานี้ พบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพัน ธกับ การ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด สอดคลองกับผลการศึกษาของกุสุมา กังหลี (2557) และการศึกษา
ของอุสา พุทธรักษ และคณะ (2558) ซึ่งพบวาสถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือด อธิบายไดวาแมกลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู แตเนื่องจากสวน
ใหญเปนผูสูงอายุ ซึ่งทั้งคูสมรสและผูปวยลวนมีปญหาจากความเสื่อมตามวัยทั้งคู ทําใหไมมีผู
คอยใหความชวยเหลือ ปลอบโยน ใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา สงผลใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ไมดี และทําใหไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได
อาชีพ จากการศึกษานี้พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลื อด สอดคล องกั บ ผลการศึ ก ษาของผุ ส ดี ดานกุล และคณะ (2554) ซึ่ งศึ กษาในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบของหนวยบริการปฐมภูมิเครือขายเมืองยา 5 พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจาง ทําใหไมมีเวลาในการดูแลตนเองหรือสนใจในการปรับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยางจริงจัง ทําใหไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได
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ระยะเวลาของโรค จากการศึ กษานี้พบวา ระยะเวลาของโรคไมมีความสัมพันธกับ
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 สอดคลองกับการศึกษาของอุสา
พุทธรักษ และคณะ (2557) ซึ่งศึกษาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลกางปลา จังหวัดเลย พบวา ระยะเวลาของโรค ไมมีความสัมพันธกับการ
ควบคุ มระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อดของผู ป ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 อาจเนื่องมาจากการที่ผูสูงอายุมี
ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวานนาน ทําใหเซลลเบตาในตับออนมีความเสื่อม และระดับน้ําตาลใน
เลือดมีโอกาสสูงไดมาก ทําใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดทําไดยากขึ้น
การมาตรวจตามนัด จากการศึกษานี้พบวา การมาตรวจตามนัดมีความสั มพั น ธ กับ
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่ งไม ส อดคล องกั บ การศึ ก ษาของอนุช า คงสมกัน (2555) พบวาการมาตรวจตามนั ด
สม่ําเสมอไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน
อธิบายไดวาการมาพบบุคลากรทางการแพทยจะทําใหไดรับการแนะนําเพื่อนําไปแกไข ทําใหเกิด
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี สวนในรายที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดแมจะมา
ตรวจตามนัดอาจเกิดจากผูเปนเบาหวานสวนใหญคิดวาการมาตรวจตามนัดคือการมารับยาเพียง
อยางเดียว แตหากไมปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพรวมดวยอาจทําใหการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไมมีประสิทธิภาพ
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
จากการศึกษานี้พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานไมมีความสัมพันธกับการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 สอดคลองกับผลการวิจัยของกุสุมา กังหลี
(2557) แตแตกตางจากผลการศึกษาของสุจิตรา บุญประสิทธิ์ และคณะ (2559) ในผูสูงอายุ
โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได พบวาความรูในการดูแลตนเอง มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ในระดับปานกลาง (r= .65,
.36, .30 ตามลําดับ) อธิบายไดวาผูปวยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองกินเพล ทุกครั้งจะมีการใหความรูเรื่องของการดูแลตนเองและการปฏิบัติตัวซึ่งเปน
ความรูเรื่องเดิมซ้ํา ๆ เปนระยะเวลานาน อาจทําใหเกิดความรูสึกเบื่อหนาย เนื่องจากบางครั้ง
ความรูที่ไดรับ อาจจะไมตรงกับปญหาของผูเปนโรคเบาหวาน จึงทําใหละเลยการปฏิบัติตนใน
การดูแลตนเองที่เหมาะสม สงผลใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดไมดี
3. ความสัมพันธร ะหวา งป จจั ยดานการสนับสนุน ทางสังคมกับการควบคุม ระดั บ
น้ําตาลในเลือดของผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2
จากการศึกษานี้พบวา การสนับสนุนทางสังคมไมมีความสัมพันธกับการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลอง
กับการศึกษาของกุสุมา กังหลี (2557) แตแตกตางจากการศึกษาของสุจิตรา บุญประสิทธิ์ และ
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คณะ (2559) ซึ่ง พบวาการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับการจัดการตนเองใน
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด อาจเนื่องมาจากแมผูปวยเบาหวานกลุมนี้จะรับการรักษาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใกลบาน แตในหมูบานไมมีรถโดยสาร ทําใหผูปวยเบาหวาน
บางส ว นซึ่งไม มีร ถส วนตั วเดิ นทางมารับ บริการไมสะดวก และผูปว ยเบาหวานสว นใหญเปน
ผูสูงอายุซึ่งความสามารถในการรับรูขอมูลขาวสารลดลง การแสวงหาขอมูลขาวสารจากสื่ออื่น ๆ
ลําบาก การไดรับขอมูลขาวสารเฉพาะเมื่อมาตรวจตามนัดอาจไมเพียงพอตอการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลื อด ขณะเดียวกัน ปจ จุบั นผูสู งอายุมักอยูลําพังหรืออยูกับ คูส มรสซึ่งเปน ผูสู ง อายุ
เชนกัน ทําใหขาดผูที่จะชวยดูแลหรือกระตุนใหเกิดความตระหนักใน การควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือด
4. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูเปนเบาหวานชนิดที่ 2
จากการศึกษานี้พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพไมมีความสัมพันธกับการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 สอดคลองกับการศึกษาของกุสุมา กังหลี (2557)
แตจากการศึกษาของธนวัฒน สุวัฒนกุล (2561) ซึ่งศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการควบคุม
ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดของผู ป ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 พบว า พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพมี
ความสัมพันธกับการควบคุมน้ําตาลในเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา
ผูปวยเบาหวานสวนใหญจะใหความสําคัญกับการรับประทานยาตามแผนการรักษา มากกวาการ
ปรับพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย เนื่องจากคิดวาเมื่อรับประทานยาแลว
จะชวยใหหายจากโรคเบาหวานและสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี
ขอเสนอแนะ
การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตองคํานึงถึงถึงปจจัยดานขอมูล
สวนบุคคล ไดแก ดัชนีมวลกาย และการมาตรวจตามนัดอยางสม่ําเสมอ โดยเนนความเปนปจเจก
บุคคล เพื่อตอบสนองความ ตองการของผูปวยเบาหวานอยางเหมาะสม ทําใหสามารถดู แล
ตนเองและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความชวยเหลือของ พ.ท.หญิง กุสุมา กังหลี ซึ่งให
ความอนุ เ คราะห ใ นการใช เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย และการสนั บ สนุ น จากคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัย ราชธานี
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั การปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล
การขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยครั้งแรก
Factors Relating To The First Clinical Practice
of Nursing Students Adaptation
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล ศึกษาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยครั้งแรก
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งของภาคกลาง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 100 คน ซึ่งไดจากการใชเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย
แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคล ปจจัยที่มีการปรับตัวในการนําความรู และทักษะการพยาบาลมา
ใช การปรับตัวใหเขากับภาระงาน การปรับใหเขากับกฏระเบียบขอบังคับ การปรับตัวใหเขากับสมาชิก
ในกลุม และอาจารยนิเทศ การปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ และนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation coefficient)
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล มีความสัมพันธกับปจจัยดานการนํา
ความรู และทักษะการพยาบาลมาใช ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับภาระงาน ปจจัยดานการ
ปรับตัวใหเขากับกฏระเบียบขอบังคับ ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับสมาชิกในกลุม อาจารย
นิเทศ และปจจัยดานการปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีความสัมพันธ, การปรับตัว, การขึ้นฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลบน
หอผูปวยครั้งแรก
Abstract
This research aims to study the adaptability of nursing students. Factors
related to the adjustment of nursing students to practice on the ward first. College
of Nursing and Health The university is among first year nursing students at two
year study of 119 people in 2560, which was obtained using a research tool
1-2นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Senior students
College of Nursing and Health, Suansunandha Rajabhat University)
3อาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Instructor College of Nursing and
Health, Suansunandha Rajabhat University) e-mail: apinya.ko@ssru.ac.th โทร 02-160-1370-1

24 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018

contains data query personal factors. Factors adaptation knowledge. Skilled
nursing and used Adapting to the workload. To adapt to the regulation. Adaptation
to the group members. And supervisor Adaptation to the place of practice. The
selection of respondents who complete the 100 and analyzed using statistical
correlation coefficient of Pearson (Pearson correlation coefficient).
The study indicated that Factors of a personal nature Factors associated
with knowledge. Skilled nursing and used Adjustment factors to the workload.
Factors to adapt to the regulation. Adjustment factors to the group supervisor and
the adjustment factor for a place to practice more. Significant of 0.05.
Keywords: factors relating, adaptation, first clinical practice of nursing students
บทนํา

นักศึกษาพยาบาลศึกษาอยูในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ถือวาเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาสุขภาพจิต เชน ความเครียด ความวิตกกังวล ซึมเศรา เปนตน นักศึกษาพยาบาลเปนกลุม
ที่อยูภายใตความกดดัน ความขับของใจ ความวิตกกังวล และความเครียดระดับสูง (Beck 1991)
เนื่ องจากต องมี การปรั บ ตั ว ในด า นพั ฒ นาการตามวัย และดานการเรีย นการสอนในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ในการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประกอบ
ไปดวยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมนักศึกษาพยาบาลใหเปนผูที่มีความสามารถทั้งใน
ดานวิชาการและการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งการฝกภาคปฏิบัตินั้นถือ
เปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลตอง
เผชิญกับสภาพบรรยากาศของหอผูปวยที่มีแตความเจ็บไขและทุกขทรมาน (Jack, 1992) การฝก
ทักษะปฏิบัติ การพยาบาลที่มีความยุงยากซับซอนเพื่อดูแลผูปวยที่มีความหลากหลาย นักศึกษา
ตองใชความอดทน ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบอยางสูง เพราะหาก
เกิดความผิดพลาดอาจเปนอันตรายตอชีวิตของผูปวยได อีกทั้งยังตองปรับตัวเขากับอาจารย
นิเทศที่มีลักษณะแตกตางกันไป การตองเผชิญและปรับตัวกับบุคลากรในหอผูปวย รวมทั้งความ
คาดหวังของผูปวยและญาติผูปวย (Mahat, 1998) สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนกอใหเกิดความเครียด
และความกดดันกับนักศึกษาได ซึ่งนักศึกษาพยาบาลสวนใหญมีความวิตกกังวลระดับสูงเมื่อขึ้น
ฝกปฏิบัติการพยาบาล เนื่องจากตองลงมือปฏิบัติจริงกับผูปวย ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลจึ งมี
ความเสี่ ย งต อ การเกิ ด ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ได เช น ความเครี ย ด และความวิ ต กกั ง วลขณะฝ ก
ภาคปฏิบัติ (Katherine, 2008)
การจัดโปรแกรมการเรียนของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เมื่อนักศึกษาเรียนในชั้นปที่
2 นักศึกษาจะเริ่มฝกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานบนหอผูปวยในโรงพยาบาล ซึ่งจะตอง
ศึกษาใหมีความรูกวางขวาง ครอบคลุมหลายทฤษฎี และหลายหลักการในการดูแลผูปวยอยางมี
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ประสิทธิภาพ ในการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจะมีโอกาสนําความรูจ าก
ภาคทฤษฎีมาประยุกตใชในการใชในการพยาบาลผูปวยในสภาพที่เปนจริง โดยจะปฏิบัติงาน
รวมกับแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอื่น ๆ และนักศึกษาพยาบาลจะต อ งฝก
ปฏิบัติงานเชนนี้ ในชั้นปท่ี 3 และชั้นปที่ 4 ดวย ในชวงของการฝกภาคปฏิบัตินี้นักศึกษาตอง
อดทน เสียสละ มีความเมตตากรุณา และรับผิดชอบสูง และจากการฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ขึ้นไปนั้น นักศึกษาจะตองปรับตัวอยางมากตอปญหาการเรียน ตอง
เผชิญกับความเครียดในการเรียนทั้งทฤษฎี และการฝกปฏิบัติ การขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย
เปนครั้งแรก เปนประสบการณที่กอใหเกิดความวิตกกังวลอยางมาก นักศึกษาจะตองเผชิญกับ
ปญหาทําใหเกิดความวิตกกังวล ความเครียด ความกดดัน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้
เปนสิ่งที่นักศึกษาตองปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมบนหอผูปวย ความเจ็บไขของผูปวย
ความเครียดที่เกิดจากความระมัดระวังในการปฏิบัติงานใหถูกตอง หากไมสามารถปรับตัวไดก็จะ
เกิดความคับของใจ ความขัดแยง และความวิตกกังวลจนทําใหเกิดปญหาทางดานพฤติกรรม อัน
เนื่องมาจากความบกพรองในการปรับตัวของนักศึกษา (เสาวลักษณ เจนวิริยะกุล, 2535)
การจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลจึงเริ่มตนดวยการสอน
ภาคทฤษฎี ตามดวยการสอนภาคปฏิบัติ เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว
โดยไมละเมิดสิทธิของผูปวย และความเชื่อที่วาการฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองกอนลงมือ
ปฏิบัติในสถานการณจริง จะชวยใหนักศึกษามั่นใจมากขึ้น และปรับตัวในสถานการณจริงไดดีขึ้น
กิจกรรมตาง ๆ กอใหนักศึกษาเกิดการรับรูความสามารถของตนเอง ไดทดลองตามทําตามแบบที่
อาจารยสาธิตใหดู มีอาจารยคอยดูแลเอาใจใส พบวาคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษามีผลตอ
การฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยครั้งแรกและมีความหลากหลายมาก ทั้งพื้นฐาน เจตคติ ความรูสึก
และความสามารถในการฝกปฏิบัติ ทําใหผลการสอน หรือแมแตการรับรูของนักศึกษาตอการ
เรียนการสอน วิธีและเวลาเดียวกัน อาจแตกตางไปจากวัตถุประสงคปลายทางที่อาจารยตั้งใจให
นักศึกษาไดรับ (วิราพรรณ วิโรจนรัตน และพัสมณฑ คุมทวีพร, 2547) และการฝกภาคปฏิบัติ
ของนักศึกษาพยาบาลที่ผานมา พบวาอาจารยพยาบาล อาจารยพี่เลี้ยง และพยาบาลที่ประจําหอ
ผูปวยที่ขึ้นฝกปฏิบัติ คาดหวังตอความสามารถของนักศึกษาสูง โดยคาดหวังวานักศึกษาจะตอง
เปนผูที่สามารถใหการพยาบาลผูปวยไดเปนอยางดี เพราะเปนผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน
มากอน มีการปรับตัวตัดสินใจ และการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง เพราะมีวุฒิภาวะได อยาง
เหมาะสม และที่สําคัญสามารถแบงเบาภาระของพยาบาลประจําตึกที่ฝกปฏิบัติได ซึ่งสิ่งเหลานี้
ทําใหนักศึกษาไมไดรับการดูแลเอาใจใส หรือไดรับการถายทอดความรูจากอาจารย และพยาบาล
บนตึกเทาที่ควร อีกทั้งบางครั้งยังมีการจองจับผิดพฤติกรรมนักศึกษา (วิราพรรณ วิโรจนรัตน
และพัสมณฑ คุมทวีพร, 2547) จะเห็นไดวาการฝกภาคปฏิบัติในวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิค
การพยาบาล ซึ่งเปนประสบการณในการฝกภาคปฏิบัติครั้งแรกของนักศึกษา มีความสําคัญตอ
การกาวสูวิชาชีพการพยาบาล ประสบการณที่ประทับใจในการฝกภาคปฏิบัติครั้งแรก จะชวย
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ปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และสามารถสรางพยาบาลวิชาชีพที่พึงประสงคและมีคุณภาพ ซึ่ง
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพได หากมีองคประกอบดานการศึ กษา
อาจารยพยาบาล อาจารยพี่เลี้ยง การเรียนการสอน สิ่งแวดลอม และบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความสอดคลองกัน
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาปจจัยที่มีผลตอทักษะปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคติตอ
วิชาชีพ ตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติครั้งแรกนั้นเปนอยางไร เพื่อเปน
ประโยชน ในการพั ฒ นากิ จ กรรมการจั ด การเรีย นการสอนภาคปฏิบัติ ข องหมวดวิช าชี พ การ
พยาบาลตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึ กษาระดั บ การปรั บ ตั ว ในการขึ้น ฝกปฏิบัติงานบนหอผูปว ย ของนักศึ ก ษา
พยาบาลชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มี
ความสัมพันธในการขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560
3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ในการขึ้นฝกปฏิบัติงาน
บนหอผูปวยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560
ขณะขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาลชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2561
กลุมตัวอยางของการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ขณะขึ้นฝกปฏิบัติ
การพยาบาล จํานวน 100 คน การคัดเลือกกลุมตัวอยาง แบบบังเอิญ (Accidental sampling) การ
เลือกกลุมตัวอยางครั้งนี้ใชสูตรของ Taro Yamane ในการกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ตัวแปรปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ อายุ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปนตัวแปรแบงประเภทของประชากร ที่มีผลตอสถานการณ การ
ปรับตัว 5 ดาน ประกอบดวย 1) การนําความรูและทักษะการพยาบาลมาใช 2) ภาระงาน 3)
กฎระเบียบขอบังคับ 4) สัมพันธภาพภายในกลุม สัมพันธภาพระหวางอาจารยนิเทศ และ 5)
สถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
คุณลักษณะสวนบุคคล
เพศ
อายุ
เกรดเฉลี่ย

ตัวแปรตาม
การปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล
การปรับตัวในการนําความรู และทักษะการพยาบาลมาใช
การปรับตัวใหเขากับภาระงาน
การปรับใหเขากับกฏระเบียบขอบังคับ
การปรับตัวใหเขากับสมาชิกในกลุม และอาจารยนิเทศ
การปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย แบบบรรยาย (Descriptive Research) เปรี ย บเที ย บหา
ความสัมพันธ (correlation research) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวในการ
ขึ้นฝกปฏิบัติครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560 ชวงเดือน มกราคม–
กุมภาพันธ พ.ศ.2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อ ที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เปน แบบสอบถามที่ผูวิ จัย สรา งขึ้น จากการทบทวน
วรรณกรรมซึ่งครอบคลุมตามวั ตถุประสงคและกรอบแนวคิด ของการวิจัย โดยแบบสอบถาม
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล เปนแบบตรวจรายการ (Checklist) หรือ
ใหเติมขอความเกี่ยวกับ เพศ อายุ และเกรดเฉลี่ย
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวในการขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวยครั้ง
แรก เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert) คือ
นอยที่สุด และ 5 คือ มากที่สุด มีคําถามทั้งสิ้น 21 ขอ ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) การปรับตัว
ในการนําความรู และทักษะการพยาบาลมาใช 2) การปรับตัวใหเขากับภาระงาน 3) การปรับตัว
ใหเขากับกฎระเบียบขอบังคับ 4) การปรับตัวใหเขากับสมาชิกในกลุม อาจารยนิเทศ และ 5) การ
ปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวในการขึ้นฝกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวยครั้ง
แรก เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
ตรงของเนื้ อ หา (Content validity) และนํ า ไปทดลองใช กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลหลั ก สู ต ร
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 2 จํานวน 20 คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่น
ของเครื่องมื อ (Reliability) โดยใชสูตรประสิทธแอลฟ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient ) ไดคาความเชื่อมั่น 0.97
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขออนุมัติจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในกลุม ตัว อย า งมี ก ารเก็ บ ข อูล มาจากแหล ง ข อ มู ล
ปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่มาจากการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บตัวอยางดวยตนเอง พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค และขอความรวมมือในการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิ เ คราะหขอมู ล ทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ขอมูล ปจ จัย ดานลักษณะสวน
บุคคล ดานเพศ อายุ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสถิติความถี่ (Frequency) และคารอย
ละ (Percentage)
2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานการนําความรู และทักษะการพยาบาล
มาใช ปจจัยดานการปรับตัวให เข ากับภาระงาน ปจจัยดานการปรับตัวให เข ากั บกฎระเบีย บ
ข อบั งคั บ ป จ จั ย ด า นการปรับ ตั วใหเ ข า กั บสมาชิกในกลุม อาจารยนิเทศ และปจ จัย ดานการ
ปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ โดยใชสถิติ Chi-square
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานการนําความรู และทักษะการพยาบาล
มาใช ปจจัยดานการปรับตัวให เข ากับภาระงาน ปจจัยดานการปรับตัวให เข ากั บกฏระเบี ย บ
ข อบั งคั บ ป จ จั ย ด า นการปรับ ตั วใหเ ข า กั บสมาชิกในกลุม อาจารยนิเทศ และปจ จัย ดานการ
ปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ เปรียบเทียบกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปที่ 2 โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation
coefficient)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาพยาบาล ชั้นป
ที่ 2 ปการศึกษา 2560 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 87 มีอายุ 20 ป รอยละ 85 รองลงมามี
อายุ 19 ป รอยละ 12 และอายุ 21 ป รอยละ 3 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (เกรดเฉลี่ย
สะสมอยูระหวาง 2.51–4.00) รอยละ 90 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
กลุมตัวอยางนักศึกษาชั้นปที่ 2
จํานวน (n)
เพศ
หญิง
87
ชาย
13
อายุ (ป)
19
12
20
85
21
3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
10
(นอยกวา 2.50)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
90
(2.51 – 4.00)

29

รอยละ
87.00
13.00
12.00
85.00
3.00
10.00
90.00

2. ผลการวิเคราะหระดับการปรับตัวของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ระดับการปรับตัวในการทํางานอยูในระดับสูง จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมามีการ
ปรับตัวในการทํางานอยูในระดับระดับกลาง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25 และไมมีกลุม
ตัวอยางใดเลย ที่มีการปรับตัวในการทํางานอยูในระดับต่ํา (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของการปรับตัวของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการปรับตัวในการทํางาน
ระดับการปรับตัวในการทํางาน
จํานวน (n)
รอยละ
ระดับสูง
75
75.00
ระดับกลาง
25
25.00
ระดับต่ํา
0
00.00
รวม
100
100.00
3. ผลการวิเคราะหระดับการปรับตัวในการทํางาน จําแนกตามปจจัยดานการนําความรู และ
ทักษะการพยาบาลมาใช ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับภาระงาน ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับ
กฎระเบียบขอบังคับ ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับสมาชิกในกลุม อาจารยนิเทศ และปจจัยดานการ
ปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ พบวา ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับกฎระเบียบขอบังคับ
เปนการปรับตัวในการทํางานของกลุมตัวอยางในระดับสูงที่สุด (x̄ = 4.53, SD = 2.398) รองลงมา คือ
ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับสมาชิกในกลุม อาจารยนิเทศ (x̄ = 4.07, SD = 2.311) ปจจัยดานการ
ปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ (x̄ = 3.78, SD = 1.655) ปจจัยดานการนําความรู และทักษะ
การพยาบาลมาใช (x̄ = 3.52, SD = 2.933) และปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับภาระงาน เปนปจจัย
ที่ทําใหกลุมตัวอยางมีการปรับตัวในการทํางานนอยที่สุด (x̄ = 3.2, SD = 2.764) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปรับตัวในการทํางานของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามปจจัยดานการนําความรู และทักษะการพยาบาลมาใช ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับ
ภาระงาน ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับกฏระเบียบขอบังคับ ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับสมาชิก
ในกลุม อาจารยนิเทศ และปจจัยดานการปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ
ลําดับ
ปจจัยที่สงผลตอระดับการปรับตัว
SD ระดับการปรับตัว
x̄
ที่
ในการทํางาน
ในการทํางาน
1. ดานการปรับตัวใหเขากับกฏระเบียบขอบังคับ 4.53 2.398
ระดับสูง
2. ดานการปรับตัวใหเขากับสมาชิกในกลุม
4.07 2.311
ระดับสูง
อาจารยนิเทศ
3. ดานการปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ 3.78 1.655
ระดับกลาง
4. ดานการนําความรู และทักษะการพยาบาลมาใช 3.52 2.933
ระดับกลาง
5. ดานการปรับตัวใหเขากับภาระงาน
3.2 2.764
ระดับกลาง
4. ผลการวิ เ คราะห ความสั ม พั น ธ ร ะหวา งปจ จั ย ดา นการนํ า ความรู และทักษะการ
พยาบาลมาใช ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับภาระงาน ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับกฏ
ระเบียบขอบังคับ ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับสมาชิกในกลุม อาจารยนิเทศ และปจจัยดาน
การปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ พบวาปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับภาระงาน มี
ความสัมพันธทางลบเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับกฏระเบียบขอบังคับมีความสัมพันธทางบวกเมื่อเปรียบเทียบ
กับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการนําความรู และทักษะการพยาบาลมาใช ปจจัย
ดานการปรับตัวใหเขากับภาระงาน ปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับกฎระเบียบขอบังคับ ปจจัย
ดานการปรับตัวใหเขากับสมาชิกในกลุม อาจารยนิเทศ และปจจัยดานการปรับตัวตอสถานที่ใน
การขึ้นฝกปฏิบัติ เปรียบเทียบกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2
โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation coefficient)
ตัวแปร/ปจจัย
เพศ
อายุ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
การนําความรู และทักษะการพยาบาลมาใช
-.175 -.122
-.016
การปรับตัวใหเขากับภาระงาน
-.231* -.024
-.039
การปรับตัวใหเขากับกฏระเบียบขอบังคับ
.220* -.132
.102
การปรับตัวใหเขากับสมาชิกในกลุมอาจารยนิเทศ
.010 -.062
.028
การปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ
.060 -.028
.093
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้น
ฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยครั้งแรก สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
สวนที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการปรับตัว ในการขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560 จากผลการศึกษา พบวากลุมตัว อยางสว นใหญ มี ร ะดั บ
การปรับตัวในการทํางานอยูในระดับสูง รองลงมามีการปรับตัวระดับปานกลาง และไมมีกลุม
ตัวอยางใดเลย ที่มีการปรับตัวในการทํางานอยูในระดับต่ํา
สวนที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลตอการปรับตัว ในการขึ้นฝกปฏิบัติงาน
บนหอผูปวยของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560 จากผลการศึกษา พบวาปจจัย
ดานการปรับตัวใหเขากับกฏระเบียบขอบังคับ และปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับสมาชิ กใน
กลุมอาจารยนิเทศ เปนปจจัยที่สงผลตอระดับการปรับตัวในการทํางานอยูในระดับสูง สวนปจจัย
ดานการปรับตัวตอสถานที่ในการขึ้นฝกปฏิบัติ ปจจัยดานการนําความรู และทักษะการพยาบาล
มาใช และปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับภาระงาน เปนปจจัยที่สงผลตอระดับการปรับตัวในการ
ทํางานอยูในระดับกลาง และไมมีปจจัยดานใดเลย ที่สงผลตอระดับการปรับตัวในการทํางานอยู
ในระดับต่ํา
สวนที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ที่มีผลตอการปรับตัว ในการขึ้น
ฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ปการศึกษา 2560 จากผลการศึกษา
พบวา นักศึกษาที่มีปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลดานเพศแตกตางกัน สงผลใหมีปจจัยดานการ
ปรับตัวใหเขากับภาระงาน และปจจัยดานการปรับตัวใหเขากับกฏระเบียบขอบังคับ แตกตางกัน
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดยใช ส ถิ ติ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น (Pearson
correlation coefficient)
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยที่สัมพันธกับการเตรียมความพรอมในการขึ้นฝกปฏิบัติงานบน
หอผูปวยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 กอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน เนื่องจากการเตรียมความพรอม
กอนขึ้นฝกปฏิบัติอาจสงผลใหเมื่อขึ้นฝกปฏิบัติแลว นักศึกษาพยาบาล มีความรูมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกอใหเกิดความมั่นใจและมีการปรับตัวที่เหมาะสมมากขึ้นดวย
เอกสารอางอิง
กนกพร เรืองเพิ่มพูล, สุดา รองเมือง, และพัชรินทร นินทจันทร. (2553). ลักษณะการปรับตัว
ทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 17(3), 478-492. สืบคนจาก
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/9052/7711
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ศึกษาปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของชุมชนขัวไมแกน
อําเภอหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี
A study Problems and Satisfaction of Education Management
Community Nursing Practice of Khua Mai Kaen Community,
Warinchumrap District, Ubon Ratchathani Province
ธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์ 1
Thanyasiri Thanyasawad1
0

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาและความตองการการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอนวิชา การปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของชุมชนขัวไมแกน กลุมตัวอยาง คือ ประชาชน
ในชุมชนขัวไมแกน ตําบลหนองกินเพล จํานวน 242 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผานการทดสอบคา
ความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือโดยวิธีทดสอบสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาคได .817
ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนขัวไมแกนตอการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.47 , SD = .561)
และรายด า นสมรรถนะวิ ช าชี พ อยู ใ นระดั บ มาก ( X = 4.34, SD = .579) ด า นความรู
ความสามารถในการทํ างานอยูในระดับ มาก( X = 4.47, SD = .568) และดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, SD = .537) และปญหาและอุปสรรคของชุมชนจาก
การสํารวจและวินิจฉัยชุมชนพบวามีปญหาดานสิ่งแวดลอมรอยละ 31.48 ดานพฤติกรรมการกิน
รอยละ 69.58 ดานยาเสพติดรอยละ 15 และผลการวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอในการ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรในการเตรียมความพรอมในการฝกทักษะสาขาวิชาการ
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การเรียนการสอน, วิชาการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน, ความพึงพอใจ
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Abstract
The purpose of this study were 1) problems and needs of education
management community health nursing practice 2) Satisfied with education
management of community health nursing. The samples were 242 peoples in
community. The tools were questionnaire evaluation of satisfaction, percent,
Mean, standard deviation, reliability were .817. The results of this research The
Level of Khua Mai Kaen Community satisfaction of teaching, community health
nursing was high level ( X = 4.47, SD = .561) competency performance was high
level ( X = 4.34, SD = .579)Ability to work was high level ( X = 4.47, SD = .568)
and Professional ethics was highest level. ( X = 4.59, SD = .537). Problems and
obstacles of the community from a community diagnosis survey and found that
there was 31.48 percent of Environmental, 69.58 percent of behavior, 15 percent
of narcotics drug. The result of this study were to suggestion on develop
competencies to prepare in practice for community health nursing disciplines in
order to provide more effective.
Keywords: Education management, Community health practices, Satisfaction
บทนํา

วิ ช าปฏิ บั ติการพยาบาลอนามั ยชุมชน (Community nursing practice) เป น ปฏิบัติ
การพยาบาลที่ มีเ ป า หมายในการดํ า รงไว ซึ่งสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนตั้งแต บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชนและสังคม การพยาบาลที่จัดใหชุมชนมีหลายรูปแบบ เปนการจัดกิจกรรมโดย
ประสานความรวมมือ เพราะเปนการเรียนการสอนที่กําหนดใหนักศึกษาพยาบาลทุกคนไดรับ
ประสบการณภาคปฏิบัติครบตามหลักสูตร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทบาทผูสอนหรืออาจารยนิเทศสามารถสงเสริมพัฒนาการนักศึกษาพยาบาลดานพุทธิพิสัย ดาน
จิตพิสัยและดานทักษะพิสัย เพื่อใหนักศึกษาพยาบาลเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
ซึ่งการถายทอดองคความรูของการพยาบาลอนามัยชุมชนที่ใหกับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
วิชาการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาวิชาโดยสรุปแบงเปน 6
ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมชุมชน 2) ขั้นประเมินสภาวะชุมชน (Community Health
Assessment) 3) ขั้ น การวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาอนามั ย ชุ ม ชน (Community Diagnosis & Priority
setting) 4) ขั้ น วางแผนแก ไขป ญ หาอนามั ย ชุมชน(Planning) 5) ขั้น ดําเนิน การแกไขปญ หา
อนามัยชุมชน (Intervention = Implementation) และ 6) ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
(ปริญญา จิตอราม, 2559: น.1) การพยาบาลในชุมชน (Community Nursing Practice) เปน
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ มี เ ป า หมายในการดํ า รงไว ซึ่ง สุ ข ภาพและสุ ข ภาวะของประชาชนหรื อ
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ผูใชบริการทุกระดับตั้งแตบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคม (กีรดา ไกรนุวัตร, 2551: 10-11) การ
พยาบาลอนามัยชุมชนจึงเปนปฏิบัติการที่ตองบูรณาการความรูทางการพยาบาลอนามัยชุมชน
และการสาธารณสุขการแพทยและการสาธารณสุข รวมถึงระบาดวิทยาจิตวิทยาและอื่น ๆ เขา
ดวยกันอยางกลมกลืน (Anderson & McLand, 2000) ในชุมชนโดยยึดหลักการมีสวนรวมของ
ชุมชนเปนสําคัญ ดังนั้นโดยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี สาขาวิชาการปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน เลือกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากกุดหวาย ที่มีความพรอมใน
ดานของชุมชนและใหการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยประสานทางสาธารณสุขอําเภอและ
แหลงฝกโดยตรงไดประชุมรวมกันเพื่อหาพื้นที่ คือ เขตอําเภอวารินชําราบ โดยมอบหมายเขาฝก
ในชุมชนขัวไมแก น หมู 2 ตําบลหนองกินเพล ซึ่งจากการติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชนที่ผานมา ยังไมพบการติดตามดานปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชน
ขัวไมแกน และความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
ดังนั้น คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญที่จ ะพัฒนาการจัด การเรียนการสอนภาคปฏิ บั ติ
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุดและเปนไปตามตองการของประชาชนในชุมชนขัวไมแกน และ
แกไขปญหาไดตรงตามตองการซึ่งจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนขัวไมแกน หมู 2 ตําบล
หนองกินเพล
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ตอการเรียนวิชาสอนการฝกปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของประชาชนในชุมชนขัวไมแกน หมู 2 ตําบลหนองกินเพล
สมมุติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ของคนใน
ชุมชนขัวไมแกน หมู 2 อยูในระดับมาก
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรศึกษา ไดแก ประชาชนในชุมชนขัวไมแกน จํานวน 650 คน
2. กลุมตัวอยาง แบบเจาะจง จํานวน 242 คน
3. การสุมตัวอยาง ไดมาจากการเทียบตารางคํานวณการสุมตัวอยางของเครจซี่และมอร
แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)

36 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได
2χ= คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% (χ2=3.841)
p = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถาไมทราบใหกําหนด p = 0.5)
4. การเก็บขอมูล โดยคณะผูวิจัยทําการอธิบายแบบสอบถามใหนักศึกษาพยาบาลมี
ความเขาใจก อน นําไปแจกจายใหกับประชาชนในชุ มชนขัว ไมแกน จํานวน 242 คน โดยให
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล นั ด หมายการขอรั บ แบบสอบถามคื น ภายใน 2-3 วั น ก อ นสิ้ น สุ ด การฝ ก
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน มีการตรวจสอบความสมบูรณกอนรวบรวบสงใหคณะวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (Descriptive Research) กลุ ม ตั ว อย า ง
ประกอบดวยประชาชนในชุมชนขัวไมแกน หมู 2 ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ที่เปนแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตร จํานวน 242 คน ตั้งแต 10
มิถุนายน–18 กรกฎาคม 2561
เครื่องมือในการวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดประยุกตมาจากแบบสอบถามของ พิมพใจ อุนบาน
(2559) ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของชุมชนขัวไมแกน
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนตอนักศึกษา
พยาบาล
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ นํา
แบบสอบถามมาวิ เ คราะห ห าความเที่ ย งด ว ยวิ ธี ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbarch’s Alpha Coefficient) แบบสอบถามมีคาความเที่ยง เทากับ .817
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สามารถนําปญหาที่ไดจากชุมชนนําไปจัดทําเปนโครงการในการพัฒนาภาวะสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนขัวไมแกนใหมีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของคนในชุมชน
พบวา คนในชุมชนขัวไมแกน หมู 2 จํานวน 242 คน พบวา เปนเพศหญิง จํานวน 166
คน รอยละ 68.6 เพศชาย จํานวน 76 คน รอยละ 31.4 มีอายุ ตั้งแต <20 ถึง >80ป ที่มีอายุ
มาก 61–70 ป จํานวน 83 คนรอยละ 34.30 รองลงมาอายุ 51–60 ป จํานวน 43 คน รอยละ
17.77 และอายุที่มีจํานวนนอยสุด ไดแก ผูที่มีอายุนอยกวา 20 ป จํานวน 4 คน รอยละ 1.6 ดัง
ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงเพศ อายุ ของคนในชุมชนขัวไมแกน ( n=242)
ประเภท
จํานวน
เพศ
หญิง
166
ชาย
76
อายุ
นอยกวา 20 ป
4
21-30 ป
25
31-40 ป
9
41-50 ป
32
51-60 ป
43
61-70 ป
83
71-80 ป
32
มากกวา 80 ป
14

รอยละ
68.6
31.4
1.6
10.33
3.72
13.22
17.77
34.30
13.22
5.79

2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของชุมชนขัวไมแกน
2.1 ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก ครัวเรือนมีสุขาภิบาลไมถูกลักษณะมากถึง รอยละ
6.38 มีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกสุขลักษณะโดยการเผาขยะพบมากถึงรอยละ 17.02 บริเวณ
บานมีลักษณะน้ําทวมขัง รอยละ 8.51 พบวามีสัตวนําโรค และสัตวที่เปนปญหาที่จะสงผลตอ
ภาวะสุขภาพมากถึงรอยละ 89.36 ไดแก หนูรอยละ 29.17 แมลงสาบรอยละ 20.83 ยุงรอยละ
27.08 และแมลงวันรอยละ 22.92 สภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอปญหาสุขภาพพบมากถึงร อยละ
36.17 ไดแก มลพิษทางอากาศรอยละ 94.12 และมลพิษทางเสียงรอยละ 5.88 ดังตารางที่ 2
ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพประชาชนในชุมชนขัวไมแกน ( n= 242 )
ประเภท
รอยละ
ครัวเรือนมีสุขาภิบาลไมถูกลักษณะ
6.38
กําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกสุขลักษณะโดยการเผาขยะ
17.02**
บริเวณบานมีลักษณะน้ําทวมขัง
8.51
สัตวที่เปนปญหาที่จะสงผลตอภาวะสุขภาพ
89.36**
สภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอปญหาสุขภาพ
36.17**
2.2 ดานพฤติกรรมสุขภาพ ในการบริโภคน้ําดื่ม พบวาดื่มน้ําไมถูกสุขลักษณะ รอยละ
17.02 คือ ดื่มน้ําประปาหมูบานโดยไมมีการกรองเพิ่ม ในสวนน้ําใชพบวาสวนใหญใชน้ําจาก
ประปาหมูบาน รอยละ 97.87 และยังมีรอยละ 2.13 ที่ใชน้ําไมสะอาด พฤติกรรมการรับประทาน
อาหารสวนใหญชอบรับประทานอาหารประเภทไขมันพบรอยละ 76.25 ชอบรับประทานอาหาร
หรือขนมหวานที่ปรุงรสดวยกะทิรอยละ 75.00 ชอบรับประทานอาหารประเภทรสเค็มจัดและรส
หวานจัดรอยละ 57.50 ดังตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนในชุมชนขัวไมแกน (n=242)
ประเภท
รอยละ
พฤติกรรมในการบริโภคน้ํา
ใชน้ําประปาหมูบาน
97.87
ดื่มน้ําไมถูกสุขลักษณะไมมีการกรองเพิ่ม
17.02**
ใชน้ําไมสะอาด
2.13*
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ชอบอาหารประเภทไขมัน
76.25**
ชอบอาหารหรือขนมหวานทีป่ รุงรสดวยกะทิ
75.00**
ชอบอาหารประเภทรสเค็มจัดและรสหวานจัด
57.50**
3. การประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนตอการฝกปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัย
ชุมชน พบวา คนในชุมชนขัวไมแกน หมู 2 มีความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติงานการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนั กศึกษาพยาบาลศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับ มาก ( X = 4.47, SD =
.561) เมื่อพิจารณารายขอพบวา นักศึกษามีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย นักศึกษา
มีนํ้าใจ และสละเวลาในการทํางาน ชุมชนไดรับประโยชนจากการฝกงานของนักศึกษา นักศึกษา
เขาทํางานตรงเวลาและนักศึกษามีมนุษยสัมพันธกับชุมชน ผูรวมงาน อยูในระดับมากสุด ( X =

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.4 October-December 2018

4.61, SD = .529, X = 4.60, SD = .515, X = 4.59, SD = .541,
X = 4.52, SD = .548) ตามลําดับ ดังตารางที่ 4 ดังนี้

X

39

= 4.57, SD = .566,

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชนตอการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร (n=242)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
ดานสมรรถนะวิชาชีพ
นักศึกษามีความรูความเขาใจในงานที่มอบหมาย
นั ก ศึ ก ษาสามารถใช อุ ป กรณ / เทคโนโลยี ตาม
สาขาวิชาชีพได
นักศึกษามีทักษะการทํางาน
นักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน
ดานความรูความสามารถในการทํางาน
นักศึกษาสามารถเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมาย
นักศึกษามีมนุษยสัมพันธกับชุมชน ผูรวมงาน
นักศึกษาสามารถสื่อสารในการทํางานกับผูอื่น
นักศึกษาสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
นักศึกษาเขาทํางานตรงเวลา
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ งานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
นักศึกษามีนํ้าใจและสละเวลาในการทํางาน
ชุ ม ชนได รั บ ประโยชน จ ากการฝ ก งานของ
นักศึกษา
ภาพรวม

X

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.34
4.33

.549
.608

มาก
มาก

4.32
4.39

.586
.574

มาก
มาก

4.43
4.52
4.48
4.44

.580
.548
.570
.575

มาก
มากสุด
มาก
มาก

4.57
4.61

.566
.529

มากสุด
มากสุด

4.60
4.59

.515
.541

มากสุด
มากสุด

4.47

.561

มาก

4. การประเมินความพึงพอใจแบงตามดาน 3 ดานดานสมรรถนะวิชาชีพ ดานความรู
ความสามารถในการทํางาน และดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
พบวา คนในชุมชนขัวไมแกน หมู 2 มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน ดานสมรรถนะวิชาชีพอยูในระดับมาก ( X = 4.34, SD = .579) ดานความรูความสามารถ
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ในการทํางานอยูในระดับมาก ( X = 4.47, SD = .568) และดานจรรยาบรรณวิชาชีพอยูในระดับ
มากสุด ( X = 4.59, SD = .537) ดังตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ดานสมรรถนะวิชาชีพ
ดานความรูความสามารถในการและดานจรรยาบรรณวิชาชีพ (n=242)
X
ระดับความ
ลําดับ
รายการ
S.D.
พึงพอใจ
1 ดานสมรรถนะวิชาชีพ
4.34
.579
มาก
2 ดานความรูความสามารถในการทํางาน 4.47
.568
มาก
3 ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.59
.537
มากสุด
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนีส้ ามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ผลการศึกษาปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนขัวไมแกน หมู 2 ตําบล
หนองกินเพล
ดานสิ่งแวดลอม สํานักงานอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย (2560) ใหความหมายวา
สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยลีกษณะทางกายภาพที่มองเห็นได จับตองได หรือ
สัมผัสดวยประสาทสัมผัสอื่น ๆ ได เชน มนุษย พืช สัตว ดิน น้ํา อากาศ สิ่งของตาง ๆ หรือเปน
นามธรรม ซึ่งไมสามารถมองเห็นหรือสัมผัสดวยประสาทสัมผัสอื่น ๆ ได เชน ขนมธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อตาง ๆ จากการศึกษาพบวา ชุมชนขัวไมแกนมีการกําจัดขยะ
มูลฝอยที่ไมถูกสุขลักษณะโดยการเผาขยะ บริเวณบานมีลักษณะน้ําทวมขัง มีสัตวนําโรค และ
สั ต ว ที่ เ ป น ป ญ หาที่ จ ะส ง ผลต อ ภาวะสุ ข ภาพมาก ได แ ก หนู แมลงสาบ ยุ ง และแมลงวั น
สภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอปญหาสุขภาพพบมาก ไดแก มลพิษทางอากาศ เนื่องจากมีโรงเตาเผาอิฐ
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกิตติพงศ พลเสน และคณะ (2559: 27) พบวา
ดานสิ่งแวดลอม พบ 3 ปญหา ไดแก (1) สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในบริเวณบานไมดี ไมดูแลรักษา
ความสะอาดและสภาพสิ่งแวดลอมภายในบาน (2) ปญหาการจัดการขยะในชุมชน เชน ยังไมมี
การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะ และ (3) มีแหลงเพาะพันธุยุงลายและสัตวนําโรคอื่น ๆ ใน
ชุมชน และสอดคลองกับการศึกษาของศศิวิมล บูรณะเรข และคณะ (2560: 58) พบวามีจํานวน
1 ใน 3 ของจํานวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่มีน้ําทวมขังในบริเวณบานรอยละ 33.54 และมียุงเปน
พาหะนําโรค รอยละ 99.39
ดานพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคน้ําดื่ม และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พบวา
สวนใหญใชน้ําประปาของหมูบานที่ผลิตเอง แตก็ยังพบวาดื่มน้ําไมถูกสุขลักษณะและไมมีการ
กรองเพิ่ม และสวนนอยยังใชน้ําไมสะอาดในการอุปโภค เชน นํามาอาบน้ํา ทําความสะอาด
ครัวเรือน ซึ่งการศึกษาของกิตติพงศ พลเสน และคณะ (2559: 26) พบวาประชากรดื่มนําฝนรอย
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ละ 59.0 ตามมาดวยน้ําดื่มบรรจุขวดและน้ําประปารอยละ 20.0 ทั้งนี้ประมาณสองในสามไมมี
การปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนดื่ม รอยละ 36.0ซึ่ งสอดคลองการศึกษาของศศิวิมล บูรณะเรข
และคณะ (2560: 58) ในการใช น้ํ าประปาในการบริ โ ภคร อยละ 84.76 ใชนํ้าประปาในการ
อุปโภครอยละ 100.00 ทั้งนี้ เปนเพราะวา ชุมชนขัวไมแกนเปนชุมชนที่มีบริเวณปาชุมชนจํานวน
มากลอมรอบ มีถนนเขาถึงชุมชนทุกบานเปนสวนใหญ และบางสวนทางเขาบานเปนทางเดิน
สาธารณะคอนขางแคบ ยังไมมีการทําทางระบายน้ํา ซึ่งจะตางจากชุมชนในเมืองจะมีทางระบาย
น้ําลงสูทอระบายใหญ เพื่อลดมลภาวะทางน้ําในหมูบาน และน้ําที่ใชอุปโภคและบริโภคในชุมชน
ส ว นใหญ ได มาจากน้ํ าประปาในเมื อ งมาพั ก ในถั ง พั ก น้ํา ในหมู บ า นและแจกจ ายไปตามบ า น
ครัวเรือนในชุมชนสวนครอบครัวที่อยูหางไกลจากแหลงจายน้ํา ก็จะอาศัยน้ําบาดาลใชเอง ซึ่ง
ไมไดตรวจคุณภาพน้ําแตอยางใด
ดานพฤติกรรมรับประทานอาหารอาหาร ชุมชนขัวไมแกน สวนใหญมีความเสี่ยงตอการ
เปน โรคไม ติดต อเรื้ อรั ง สาเหตุ เ พราะ ส ว นใหญช อบรับ ประทานอาหารประเภทไขมัน ชอบ
รับประทานขนมหวานที่ปรุงรสดวยกะทิและชอบอาหารประเภทรสเค็มจัดและรสหวานจัด ซึ่ง
แตกต า งจากการศึ กษาของมโนสี ศรี เ ปารยะ เพ็ญ พงษ (2559: 107) พบวาการรับ ประทาน
อาหารประเภทแปง คือ กวยเตี๋ยว ขนมจีน วุนเสน คาเฉลี่ย 3.25 อยูในระดับปานกลาง ของ
หวานประเภทขนมหวานพื้นบานไทย เชน ลอดชอง กลวย เชื่อม คาเฉลี่ย 3.19 อยูในระดับปาน
กลาง
2. ผลการศึ กษาความพึ งพอใจตอการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชนของประชาชนในชุมชนขัวไมแกนหมู2 ตําบลหนองกินเพล
ผลการศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนขัวไมแกน หมู 2 ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน อยู
ในระดับมากและเปนตามสมมติฐานที่ไดกลาวไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการเตรียมความ
พรอมของ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน มีการจัดการเรียนการสอนเปนลําดับขั้นเพื่อเตรียมความพรอม
ใหนักศึกษาพยาบาลมีความรูในเชิงทฤษฎี เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอวิชาชีพพยาบาล และตอการ
ทํ างานเพื่ อช ว ยเหลื อเพื่ อนมนุ ษย ที่เ จ็ บ ป ว ยและไดรั บ ความทุก ขทรมาน โดยการนําความรู
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลทั้ง 4 ดาน คือ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพแบบองครวม (ประนอม, 2544) โดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเพื่อใหนิสิตเกิดความเขาใจในเชิงทฤษฎีอยางลึกซึ้งกอนที่จะลงฝกปฏิบัติใน
ชุมชนซึ่งเปนสถานการณจริง และในภาคปฏิบัติมีอาจารยผูเชี่ยวชาญคอยควบคุม ดูแล ชี้แนะ
การฝกปฏิบัติใหแกนิสิตพยาบาลอยางใกลชิด ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับสูง
สอดคลองกับการศึกษาของ ณิชารีย ยิ่งวิริยะ (2547) โดยศึกษาติดตามผลการดําเนินงานพัฒนา
อนามัยชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนแหลงฝกวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 3
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 4 รุนที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พบวา
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ผูนําชุมชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตนของนักศึกษาในระดับมาก และนงพิมล นิมิตอานันท
(2554) ไดจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียนและชุมชน ในกระบวนการ
วินิจฉัยชุมชน ของนักเรียนพยาบาลกองทัพบกชั้นปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดวยการ
ประยุกตจัดการเรียนรูแบบสะทอนคิด (reflective learning) และการรวมกันระหวางนักศึกษา
กับชุมชน (participatory learning)พบวา ชุมชนมีความพึงพอใจมาก
ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากกุดหวาย สามารถนําปญหา ดานสิ่งแวดลอม ดาน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร กําหนดเปนโครงการโดยผานอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การใหความรูและติดตามการปรับพฤติกรรม อยางตอเนื่อง
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี
จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร และสงเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนขัวไม
แกน หมู 2 เพื่อใหประชาชนในชุมชนขัวไมแกน มีสุขภาวะที่ดี มีความเข็มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองไดตลอดไป
ขอเสนอแนะในการนําไปวิจัยตอไป
ควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของประชาชนในชุมชนและความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรตอการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเปนไปตามสภาพความเปนจริงตอไป
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พฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวยเบาหวานในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Foot Care Behavior of Diabetes Mellitus Patients of Nong Bo
Community Hospital, Nong Bo Sub District, Mueang District,
Ubonratchathani Province
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บทคัดยอ
การวิ จั ย เชิ งพรรณนาเพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการดูแลเทา ของผูปว ยเบาหวานในพื้ น ที่
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยใชกรอบแนวคิ ด การดู แลตนเองของโอเร็ ม กลุมตัว อยางเปน ผูปว ยโรคเบาหวานในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จํ า นวน 152 ราย เก็ บ รวบรวมข อมู ล โดยใชแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวย
โรคเบาหวาน ที่พัฒนาโดยลํายอง ทับทิมศรี (2541) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของครอนบาค
(Cronbach’s Coefficiency) 0.80 วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
60-69 ป สถานภาพสมรสคู ปวยเปนเบาหวานมานานมากกวา 5 ป ไมสูบบุหรี่ ควบคุมระดับ
น้ําตาลโดยการคุมอาหารและรับประทานยา ไมเคยรักษาในโรงพยาบาลดวยเรื่องแผลที่เทา และ
เคยไดรับคําแนะนําในการดูแลเทา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลเทาภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับปานกลาง (X̅ =3.16, SD.=0.80) โดยมีพฤติกรรมการดูแลเทาทุกดานอยูในระดับบานกลาง
พฤติกรรมการรักษาความสะอาดของผิวหนัง (X̅ =3.54, SD.=0.52) พฤติกรรมดานการตรวจเทา
เพื่อคนหาความผิดปกติ (X̅ =3.24, SD.=0.85) พฤติกรรมดานปองกันการเกิดบาดแผล (X̅ =2.81,
SD.=0.40) พฤติ ก รรมส ง เสริ ม การไหลเวี ย นเลื อ ดบริ เ วณเท า (X̅ = 3.27, SD.=0.50) และ
พฤติ ก รรมการดู แ ลรั ก ษาบาดแผล (X̅ = 3.29, SD.=0.56) และพบว า ผู ป ว ยโรคเบาหวานมี
พฤติกรรมปองกันการเกิดบาดแผลที่ไมถูกตอง คือ ผูปวยใชมีด ไม หรือของแข็งอื่น ๆ แคะซอก
เล็บเทาเพื่อทําความสะอาด และมีการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลเทา พฤติกรรมใน
ระดับพอใช คือ ลางเทา หรือแชเทาในน้ําอุนใหเล็บนิ่มกอนตัด และใสรองเทาบาง ๆ ขณะเดินใน
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บาน ดังนั้นจึงควรสรางความตระหนักในการดูแลเทาอยางถูกวิธีแกผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อให
สามารถดูแลเทาของตนเองและเฝาระวังการเกิดแผลที่เทาไดถูกตองตอไป
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดูแลเทา, ผูปวยเบาหวาน
Abstract
Descriptive research to study foot care behavior of diabetic patients using
Orem's self-care conceptual framework. The sample consisted of 152diabetic patients
in the responsibility of Nong Bo Subdistrict Health Promoting Hospital, Mueang District,
Ubon Ratchathani Province. Developed by Lamyong Thabthimsri (1998). These
questionnaires were tested for reliability coefficients 0.80 respectively. The raw data
was analyzed using descriptive statistic methods. The research found that most of the
samples were female. Age between 60-69 years, Marital status, Patients with diabetes
for more than 5 years, do not smoke, control sugar levels by diet and medication,
never hospitalized with foot ulcers and used to receive advice on foot care. The
sample group had foot care behaviors in all aspects at medium level ( X̅ = 3. 16,
SD.=0.80) with foot care behavior in every aspect at the medium level, skin cleanliness
behavior (X̅ = 3.54, SD.=0.52), foot examination behavior (X̅ = 3.24, SD.=0.85) wound
prevention behavior (X̅ =3.00,SD.=0.40) blood circulation promoting behavior (X̅ =3.27,
SD.=0.50) and wound care behavior (X̅ =3.29, SD.=0.56). Patients with diabetes have
incorrect behavior in preventing wounds. They use wood knives or other solids picking
nails to clean and have proper foot care behavior at a fair level. They wash their feet
or soak the feet in warm water to soften the nails before cutting and wearing thin
shoes while walking in the house. Should raise awareness of correct foot care for
diabetics so that patients can take care of their feet and monitor the occurrence of
foot ulcers correctly.
Keywords: Foot Care Behavior, Diabetes Mellitus Patients
บทนํา

โรคเบาหวานเป น โรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ที่ สํ า คั ญ ระดั บ โลก สมาพั น ธ
เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ไดทํานายวาป พ.ศ.2588 จะ
มีผูปวยเบาหวานทั่วโลกมากถึง 642 ลานคน และทุก 6 วินาที จะมีคนตายจากโรคเบาหวาน
(สมาคมโรคเบาหวานแห ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ , 2558) สํ า นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตราปวยดวยโรคเบาหวานระหวางป พ.ศ.2556-
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2560 เทากับ 1,081.25 1,032.50 1,233.46 1,292.79 และ 1,344.95 ตอแสนประชากร
ตามลํ า ดั บ (สํ า นั ก นโยบาย และยุ ท ธศาสตร กระทรวงสาธารณสุ ข , 2561) อั ต ราตายด ว ย
โรคเบาหวานระหวางป พ.ศ.2556-2560 เทากับ 15.00 17.50 19.40 22.30 และ 22.00 ตอ
แสนประชากรตามลําดับ (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตรและแผนงาน,
2561) สาเหตุของการเสี ยชีวิต และพิการของผูปว ยโรคเบาหวานเกิดจากภาวะแทรกซ อนที่
เกิดขึ้นในหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก สงผลใหเกิดพยาธิสภาพที่ตา ไต และการเสื่อมของหลอด
เลือดแดงขนาดใหญ ซึ่งเปนสาเหตุของโรคหัวใจ และปญหาที่เทา เนื่องจากการเสื่อมของปลาย
ประสาทรับความรูสึก ทําใหการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงที่เทาลดลง (อําภาพร นามวงศพรหม
และน้ําออย ภักดีวงศ, 2553) ซึ่งภาวะแทรกซอนที่เกิดกับเทาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการ
สูญเสียขา และเทาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มากที่สุด (International diabetes federation,
2012 อางถึงใน อัทคพล มลอา, กนกพร นทีธนสมบัติ และชฎาภา ประเสริฐทรง, 2558) การ
สูญเสียเทาสงผลใหคุณภาพชีวิตลดลง ภาพลักษณเปลี่ยนแปลง ความรูสึกมีคุณคาในชีวิตลดลง
เกิดภาวะซึมเศราตามมา นอกจากนี้ยังสงผลตอภาวะเศรษฐกิจทั้งของผูปวย ครอบครัว และ
ประเทศชาติ การดูแลเทาของผูปวยเบาหวานเปนสิ่งที่ผูปวยสามารถดูแลไดดวยตนเองโดยไม
ยากลําบาก เพราะเปนสิ่งที่ปฏิบัติอยูเปนกิจวัตรประจําวัน หากดูแลเทาอยางสม่ําเสมอ และ
ตอเนื่องจะชวยใหผูปวยสามารถรักษาโครงสราง และการทําหนาที่ของเทาใหเปนปกติเทาที่จะ
เป น ได รวมทั้ งป องกั น การเกิ ดแผลซึ่ งอาจก อใหเกิดความสูญเสีย และความพิการตามมาได
(ลํายอง ทับทิมศรี, 2541)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวย
โรคเบาหวานในหลายพื้ น ที่ เช น จิ ต รานนท โกสี ย รั ต นาภิ บ าล (2554) ศึ ก ษาความรู แ ละ
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพเท า ของผู ป ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ ตึ ก ผู ป ว ยใน
โรงพยาบาลพระอาจารย ฝ น อาจาโร อํ า เภอพรรณานิ ค ม จั ง หวั ด สกลนคร พบว า ผู ป ว ยมี
พฤติกรรมการดูแลเทาที่ถูกตองในภาพรวม รอยละ 68.4 พฤติกรรมการดูแลเทาที่มีคะแนนต่ํา
ที่สุด คือ การตัดเล็บเทาจนสั้น และตัดโคงมนบริเวณมุมเล็บ ใชยาแดง ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
หรือทิงเจอรไอโอดินใสแผล ใชมีด กรรไกร หรือของแข็งอื่น ๆ แคะซอกเล็บเทาเพื่อทําความ
สะอาด การศึกษาของ จารุวรรณ ศิลา, นงลักษณ แกวศรีบุตร, กลวยไม ธิพรพรรณ, ทินวิสุทธิ์
ศรีละมัย และณัฐสิทธิ์ รมศรี (2556) พบวาพระสงฆที่ปวยเปนโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชุมแพ
จั งหวั ด ขอนแก น มี ความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ วิธีการปฏิบัติตัวเกี่ย วกับ โรคไมถูกตอง ไมมา
ติดตามตรวจตามนัด หยุดฉันยาเอง และดูแลเทาเมื่อมีแผลไมถูกตอง พื้นที่ความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ ประกอบดวยบานหนองบอ หมูที่ 1 2 3 และ 4 บาน
มะเขือ หมูที่ 5 บานโพนงาม หมูที่ 6 และ 7 บานสําลาก หมูที่ 12 และบานทาสนามชัย หมูที่ 13
ในป พ.ศ.2561 มีผูปวยดวยโรคเบาหวานจํานวน 250 คน ผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทาในชวง
เดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2561 จํานวน 5 คน และยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
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ดูแลเทาของผูปวยโรคเบาหวานในชุมชนแหงนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการดูแล
เทาของผูปวยโรคเบาหวานในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนอง
บอ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวยโรคเบาหวาน และเปน
ขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปวางแผนในการดูแลผูปวยเบาหวานใหมีพฤติกรรมการดูแลเทาที่ถูกตอง
ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลเทาของ
ผูปวยเบาหวานในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
ขอบเขตการวิจัย ประชากร คือ ผูปวยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ ตําบลหนองบอ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 250
คน ประมาณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางการประมาณขนาดกลุมตัวอยางของ เครซี่และมอร
แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงในประสพชัย พสุนนท,2557) ไดกลุมตัวอยางที่เปน
ผูปวยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเลือกผูปวยเบาหวานที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ สามารถใหขอมูล
ไดดวยตนเอง และยินยอมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 152 คน สุมกลุม
ตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
บั ง เอิ ญ (Accidental sampling) ทํ า การศึ ก ษาในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของโรงพยาบาลส ง เสริ ม
สุขภาพตําบลหนองบอ ประกอบดวยบานหนองบอหมูที่ 1 2 3 และ 4 บานมะเขือ หมูที่ 5 บาน
โพนงาม หมูที่ 6 และ 7 บานสําลาก หมูที่ 12 และบานทาสนามชัย หมูที่ 13 ตําบลหนองบอ
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจัย เมษายน-พฤษภาคม 2561
กรอบแนวคิด ใชกรอบแนวคิดทฤษฎีของโอเร็ม พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวานเป น การดู แ ลตนเองด านความต อ งการการดู แ ลตนเองที่ จํ าเป น ในภาวะเบี่ ย งเบน
ทางดานสุขภาพ (health deviation self-care requisite: HDSCR) ซึ่งเปนพฤติกรรมการดูแล
เท า ในผู ป ว ยเบาหวาน เป น ความต อ งการการดู แ ลตนเองทั้ ง หมด (therapeutic self-care
demand) (Orem, 2001 อ า งใน พารุ ณี วงษ ศ รี และที ป ทั ศ น ชิ น ตาป ญ ญากุ ล , 2561) ซึ่ ง
ลํายอง ทับทิมศรี ไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวยโรคเบาหวาน
พบวาพฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวยโรคเบาหวานประกอบดวยกิจกรรม 5 ดาน คือ 1) ดาน
การดูแลความสะอาดของผิว หนั ง 2) ดานการตรวจเทาเพื่อคน หาความผิดปกติ 3) ดานการ
ปองกันการเกิดแผลที่เทา 4) ดานการสงเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณเทา และ 5) ดานการ
ดูแลรักษาบาดแผล (ลํายอง ทับทิมศรี, 2541)
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1.
2.
3.
4.
5.

การดูแลตนเองของผูปว ยดวยโรคเบาหวาน
โดยการประยุกตใชแนวคิดของ Orem
ดานการดูแลรักษาความสะอาดของผิวหนัง
ดานการตรวจเทาเพื่อคนหาความผิดปกติ
ดานการปองกันการเกิดแผลที่เทา
ดานการสงเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณเทา
ดานการดูแลรักษาบาดแผล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลทั่วไป
ของผู ป ว ยโรคเบาหวาน จํ า นวน 7 ข อ เป น ข อ คํ า ถามแบบเลื อ กตอบ เกี่ ย วกั บ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ทราบวาเปนโรคเบาหวาน ประวัติการสูบบุหรี่ การเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลดวยเรื่องแผลที่เทา และการไดรับคําแนะนําการดูแลเทา สวนที่ 2 แบบสัมภาษณ
พฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวยโรคเบาหวาน ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณพฤติกรรมการดูแลเทาของ
ผูปวยโรคเบาหวาน ที่พัฒนาขึ้นโดยคุณลํายอง ทับทิมศรี (2541) ที่สรางขึ้นจากกรอบแนวคิด
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลเทา
ของผู ป ว ยเบาหวาน ประกอบด ว ยคํ า ถามปลายปดเกี่ย วกับ การดูแลเทาทั้งที่ถูกตอง และไม
ถูกตอง 20 ขอ ครอบคลุม 5 ดาน ไดแก ดานการดูแลรักษาความสะอาดของผิวหนัง 2 ขอ ดาน
การตรวจเทาเพื่อคนหาความผิดปกติ 1 ขอ ดานการปองกันกันการเกิดแผลที่เทา 10 ขอ ดาน
การสงเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณเทา 4 ขอ และดานการดูแลรักษาบาดแผล 3 ขอ มีคําถาม
เชิงลบ 2 ขอ ไดแกขอที่ 7 และ 19 คําตอบมี 5 ระดับ (Rating Scale) การแปลความหมายของ
คะแนนพฤติกรรมการดูแลเทา แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 3.67-5.00 หมายถึง ระดับดี 2.343.66 หมายถึง ระดับปานกลาง และ 1.00–2.33 หมายถึง ระดับต่ํา
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ผู วิ จั ย ได นํ า แบบสั ม ภาษณ ไ ปใช กั บ ผู ป ว ย
โรคเบาหวานที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล า ยคลึ ง กั บ กลุ ม ตั ว อย า งแต ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า ง ในเขตพื้ น ที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ จํานวน 30 คน หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.80
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดอธิบาย
วั ต ถุ ป ระสงค ขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ใหกลุมตัว อยางทราบ พรอมทั้งชี้แจงกับ กลุ ม
ตัวอยางในการเขารวมการวิจัยครั้งนี้ ผูเขารวมการวิจัยมีสิทธิตัดสินใจเขารวมหรือปฏิเสธไมเขา
รวมการวิจัยไดโดยอิสระ ผูเขารวมการวิจัยมีสิทธิที่จะเพิกถอนการเขารับการวิจัยเมื่อใดก็ได และ
การเพิ กถอนดั งกล า วย อมไม เ ป น เหตุ ให ผู เ ข า รว มการวิจัย ตองรับ ผิดชอบใด ๆ หรือเสีย สิทธิ
ประโยชน อื่น ใดที่ มีอยู ทั้งสิ้ น ข อมู ล ที่ ได จ ากผูเขารว มการวิจัย จะถือเปน ความลับ ในการเก็บ
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รวบรวมขอมูล จะไมระบุชื่อหรือที่อยูของผูเขารวมการวิจัย โดยจะนําไปใชประโยชนทางวิชาการ
เทานั้น
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเขาพบนักศึกษาพยาบาลศาสตรเพื่อชี้แจงทําความเขาใจ
รายละเอียดของแบบสัมภาษณ วิธีการสัมภาษณ และการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยรวมในการ
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล กั บ นั ก ศึ ก ษาด ว ย โดยทํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข อ มู ล ถึ ง ผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ ประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หนองบอ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเขาพบกลุมตัวอยาง แนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค การพิทักษ
สิ ท ธิ และขอความร ว มมื อ ในการเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง แล ว รวบรวมแบบสั ม ภาษณ
ตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองกอนวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และขอมูลพฤติกรรมการ
ดูแลเทาของผู ปวยโรคเบาหวาน โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ผูปวยโรคเบาหวานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอเปนเพศหญิงมากที่สุด (รอยละ 64.5) มีอายุระหวาง
60-69 ป มากที่สุด (รอยละ 36.2) สวนใหญมีสถานภาพสมรสคูและอาศัยอยูดวยกัน (รอยละ
80.9) ปวยเปนเบาหวานมากกวา 5 ปมากที่สุด (รอยละ 61.2) สวนใหญไมสูบบุหรี่ (รอยละ
90.1) สวนใหญไมเคยเขารับรักษาในโรงพยาบาลดวยเรื่องแผลที่เทา (รอยละ 91.4) สวนใหญ
เคยไดรับคําแนะนําเรื่องการดูแลเทา (รอยละ 90.8)
พฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวยเบาหวาน ผูปวยโรคเบาหวานในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพฤติกรรมการ
ดูแลเทา ภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง (X̅ =3.16, SD.=0.80) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวยโรคเบาหวาน
(n=152)
พฤติกรรมการดูแลเทา

X

ดานการดูแลรักษาความสะอาดของผิวหนัง
1. ลางเทาโดยฟอกตามซอกนิ้วเทา และสวนตาง ๆ ของเทา
3.70
ดวยสบูออน ๆ ทุกวัน
2. ภายหลังการลางเทา หรือเมื่อเทาเปยกใชผานุมซับเทาและซอกนิ้วใหแหง 3.38
เฉลี่ย
3.54

S. D

ระดับ
พฤติกรรม

0.49

ดี

0.74
0.52

ปานกลาง
ปานกลาง
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พฤติกรรมการดูแลเทา
ดานการตรวจเทาเพื่อคนหาความผิดปกติ
3. ตรวจเทาหาความผิดปกติอยางละเอียด ทั่วทุกสวนทุกวัน โดยเฉพาะ
บริเวณซอกนิ้วเทา หรือใหคนใกลเคียงชวยตรวจเทาให
เฉลี่ย
ดานการปองกันการเกิดบาดแผล
4. ตัดเล็บเทาดวยความระมัดระวัง โดยตัดในแนวตรง ไมสั้นจนชิดเนื้อ
5. ลางเทา หรือแชเทาในน้ําอุนใหเล็บนิ่มกอนตัดเล็บเทา
6. ตรวจดูสภาพเล็บ ทุกครั้งที่ตัดเล็บ
7. ใชมีด ไม หรือของแข็งอื่น ๆ แคะซอกเล็บเทาเพื่อทําความสะอาด
8. ใสรองเทาบาง ๆ ขณะเดินอยูในบาน
9. ใสรองเทาทุกครั้งที่ออกจากบาน
10. กอนใสรองเทาตรวจดูภายในรองเทาวามีเศษหิน กรวด ทราย หรือ
วัตถุใด ๆ อยูภายในพรอมทั้งเคาะกอนใส
11. ใสรองเทาที่มีลักษณะหุม เทาได หรือเวลาเดินไมหลุดจากเทาไดงายไม
บีบรัด พื้นนุม และมีการระบายอากาศได เชน รองเทาผาใบ รองเทา
หนัง
12. ถาซื้อรองเทาใหม จะสวมรองเทาใหมนานครั้งละครึ่งชั่วโมงสลับกับ
รองเทาคูเกา และคอยเพิ่มเวลาใหนานขึ้นในวันตอไป
13. ถาซื้อรองเทาใหมจะเลือกรองเทาที่สวมใสสบาย ไมบีบรัด พื้นนุม มี
การระบายอากาศและความชื้นได
เฉลี่ย
ดานการสงเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณเทา
14. หลีกเลี่ยงการนั่งไขวหาง หรือการนั่งยองๆ หรือการยืนเปนเวลานานๆ
15. ไมสูบบุหรี่ หรือเลิกสูบบุหรี่ตั้งแตทราบวาเปนโรคเบาหวาน
16. เวลาอากาศเย็นมาก จะใสถุงเทา หรือใช ผาหมเทาใหอุน
17. นวดนิ้วเทา ฝาเทา และนอง หรือบริหารขาและเทาทุกวัน
เฉลี่ย
ดานการดูแลรักษาบาดแผล
18. เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นเล็กนอย ทําความสะอาดแผลดวยน้ําตมสุก หรือ
น้ําเกลือลางแผล
19. ใชน้ํายาเบทาดีน ใสแผล
20. ขณะมีแผลที่เทา ดูแลบาดแผลใหสะอาดและแหงอยูเสมอ
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวมทุกดาน

X

S. D

ระดับ
พฤติกรรม

3.24

0.85

ปานกลาง

3.24

0.85

ปานกลาง

3.47
1.70
3.19
1.81
1.71
3.86
3.07

0.68
0.95
0.92
0.53
1.06
0.43
0.91

ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ดี
ปานกลาง

3.05

0.82

ปานกลาง

2.73

0.77

ปานกลาง

3.47

0.69

ปานกลาง

2.81

0.40

ปานกลาง

3.26
3.83
3.10
2.89
3.27

0.82
0.67
1.07
0.97
0.50

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.14

0.91

ปานกลาง

2.32
3.41
2.96
3.16

0.93
0.96
0.56
0.80

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 พบวาผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลเทาภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับปานกลาง (X̅ =3.16, SD.=0.80) เมื่อพิจารณาในแตละดานพบรายละเอียด ดังนี้
1. ดานการดูแลรักษาความสะอาดผิวหนัง ผูปวยมีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของ
ผิวหนังภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ =3.54, SD.=0.52) ผูปวยลางเทาโดยฟอกตามซอก
นิ้วเทา และสวนตาง ๆ ของเทาดวยสบูออนๆทุกวัน มากที่สุด (X̅ =3.70, SD.=0.49) รองลงมาใช
ผานุมซับเทา และซอกนิ้วใหแหง ภายหลังการลางเทา หรือเมื่อเทาเปยก (X̅ =3.38, SD.=0.74)
2. ดานการตรวจเทาเพื่อคนหาความผิดปกติ ผูปวยมีพฤติกรรมการตรวจเทาเพื่อคนหา
ความผิดปกติ โดยตรวจเทาหาความผิดปกติอยางละเอียดทั่วทุกสวน ทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณ
ซอกนิ้วเทา หรือใหคนใกลเคียงชวยตรวจดูเทาให (X̅ =3.24, SD.=0.85) อยูในระดับปานกลาง
3. ดานการปองกันการเกิดบาดแผล ผูปวยมีพฤติกรรมการปองกันการเกิดบาดแผลภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ =2.81, SD.=0.40) เมื่อพิจารณารายขอพบวาพฤติกรรมที่อยูใน
ระดั บ ดี เพี ย งพฤติ ก รรมเดี ย ว คื อ ใส ร องเท า ทุ ก ครั้ ง ที่ อ อกจากบ า น ( X̅ = 3.86, SD.=0.43)
พฤติ ก รรมการป อ งกั น การเกิ ด บาดแผลที่ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ตั ด เล็ บ เท า ด ว ยความ
ระมัดระวัง โดยตัดในแนวตรง ไมสั้นจนชิดเนื้อ และถาซื้อรองเทาใหมจะเลือกรองเทาที่สวมใส
สบาย ไมบีบรัด พื้นนุม มีการระบายอากาศและความชื้นได (X̅ =3.47, SD.=0.68 และ X̅ =3.47,
SD.=0.68) ตามลําดับ รองลงมา คือ ตรวจดูสภาพเล็บทุกครั้งที่ตัดเล็บ (X̅ =3.19, SD.=0.92)
กอนใสรองเทาตรวจดูภายในรองเทาวามีเศษหิน กรวด ทราย หรือวัตถุใด ๆ อยูภายในพรอมทั้ง
เคาะกอนใส (X̅ =3.07, SD.=0.91) ใสรองเทาที่มีลักษณะหุมเทาได หรือเวลาเดินไมหลุดจากเทา
ไดงายไมบีบรัด พื้นนุม และมีการระบายอากาศได เชน รองเทาผาใบ รองเทาหนัง (X̅ =3.05,
SD.=0.82) และถาซื้อรองเทาใหม จะสวมรองเทาใหมนานครั้งละครึ่งชั่วโมงสลับกับรองเทาคูเกา
และคอยเพิ่มเวลาใหนานขึ้นในวันตอไป (X̅ =2.73, SD.=0.77) ตามลําดับ มีพฤติกรรมในระดับต่ํา
3 พฤติกรรม คือ ใชมีด ไม หรือของแข็งอื่น ๆ แคะซอกเล็บเทาเพื่อทําความสะอาด (X̅ =1.81,
SD.=0.53) รองลงมา คือ ใสรองเทาบาง ๆ ขณะเดินอยูในบาน (X̅ =1.70, SD.=1.06) และลาง
เทา หรือแชเทาในน้ําอุนใหเล็บนิ่มกอนตัดเล็บเทา (X̅ =1.70 SD.=0.95) ตามลําดับ
4. ดานการสงเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณเทา พฤติกรรมการสงเสริมการไหลเวียน
เลือดบริเวณเทาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ =3.27, SD.=0.50) พฤติกรรมระดับดี คือ ไม
สูบบุหรี่ หรือเลิกสูบบุหรี่ตั้งแตทราบวาเปนโรคเบาหวาน (X̅ =3.83, SD.=0.67) ระดับปานกลาง
คือ หลีกเลี่ยงการนั่งไขวหาง หรือการนั่งยอง ๆ หรือการยืนเปนเวลานาน ๆ (X̅ =3.26, SD.=0.82)
เวลาอากาศเย็นมากจะใสถุงเทา หรือใชผาหมเทาใหอุน (X̅ =3.10, SD.=1.07) และนวดนิ้วเทา
ฝาเทา และนอง หรือบริหารขา และเทาทุกวัน (X̅ =2.89, SD.=0.97) ตามลําดับ
5. ดานการดูแลรักษาบาดแผล พฤติกรรมการดูแลรักษาบาดแผลภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (X̅ =3.29, SD.=0.56) โดยขณะมีแผลที่เทา ผูปวยโรคเบาหวานดูแลบาดแผลใหสะอาด
และแหงอยูเสมอ มากที่สุด (X̅ =3.41, SD.=0.96) รองลงมา คือ เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นเล็กนอย
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ทําความสะอาดแผลดวยน้ําตมสุก หรือน้ําเกลือลางแผล (X̅ =3.14, SD.=0.91) ใชน้ํายาเบทาดีน
ใสแผล นอยที่สุด (X̅ =2.32, SD.=0.93) และ ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
ผูปวยโรคเบาหวานในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนอง
บ อส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง มี อายุ ร ะหว า ง 60-69 ป มีส ถานภาพสมรสคู ปว ยเปน เบาหวาน
มากกวา 5 ป ไมสูบบุหรี่ ผูปวยเบาหวานสวนใหญไมเคยเขารับรักษาในโรงพยาบาลดวยเรื่องแผล
ที่เทา เคยไดรับคําแนะนําเรื่องการดูแลเทา และมีพฤติกรรมการดูแลเทาภาพรวมทุกดานอยูใน
ระดับปานกลาง (X̅=3.16, SD.=0.80) สอดคลองกับ การศึ กษาของอโนทั ย ผลิตนนทเกี ย รติ
(2560) จิตรานนท โกสียรัตนาภิบาล (2554) ที่พบวาผูปวยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมในการดูแล
เทาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งถึงแมวาในการศึกษาครั้งนี้ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 90.8)
เคยไดรับคําแนะนําเรื่องการดูแลเทา แตอาจตองพิจารณาวิธีการใหความรูของบุคลากรทาง
สุขภาพ ความรูสึก และความสามารถในการนําความรูไปปฏิบัติไดของผูปวยเบาหวาน ดังเชน
การศึกษาของ จิตรานนท โกสียรัตนาภิบาล (2554) ที่พบวาพยาบาลมีภาระงานที่มากทําให
ระบบการใหความรูผูปวยในเรื่องการปฏิบัติตัวในเรื่องตาง ๆ ของผูปวยที่ใหเปนแบบการสอน
แบบครั้งเดียว และสอนในเรื่องตาง ๆ มากมายทําใหผูปวยรับรูไดไมดี ประกอบกับปฏิกิริยา และ
อารมณของผูปวยเบาหวานที่สวนใหญมีความรูสึกอึดอัด หงุดหงิด รําคาญ ทอแท และเบื่อหนาย
ที่จะตองรับผิดชอบดูแลเอาใจใสเทาเปนพิเศษ รวมทั้งมีความรูสึกที่สูญเสียความเปนอยูแบบ
สบายของชีวิต ปฏิกิริยาทางอารมณนี้อาจทําใหผูปวยเกิดพฤติกรรมการปลอยปละละเลย และไม
สนใจตนเองได การใหความรูแกผูปวยเบาหวานเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลเทาจึงควรประเมิน
การรับรู ความรู และพฤติกรรมการดูแลเทาเดิมของผูปวยกอนใหคําแนะนํา วามีพฤติกรรมใดที่
ผูปวยยังไมไดปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมเหมาะสม และซักถามถึงบริบท หรือแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตประจําวันวาอะไรเปนอุปสรรคที่ไมสามารถปฏิบัติการดูแลเทาอยางเหมาะสม และรวมกัน
หาวิธีที่ผูปวยยอมรับไดในบริบทนั้น ๆ เพื่อการมีสุขภาพเทาที่ดี (หนึ่งฤทัย จันทรอนิ ทร, อภิญญา
ศิริพิทยาคุณกิจ, และพรทิพย มาลาธรรม, 2558)
ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลเทาของผูปวยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองบอ เมื่อพิจารณารายดานพบรายละเอียด ดังนี้
ดานการดูแลรักษาความสะอาดของผิวหนัง ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลรักษา
ความสะอาดของผิวหนังบริเวณเทาอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.54, SD.=0.52) ผูปวยเบาหวาน
จะลางเทาโดยฟอกตามซอกนิ้วเทา และสวนตาง ๆ ของเทาดวยสบูออน ๆ ทุกวันอยูในระดับดี
(X̅ = 3.70, SD.=0.49) และภายหลังการลางเทา หรือเมื่อเทาเปยก ผูปวยจะใชผานุมซับเทา
และซอกนิ้วใหแหง อยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.38, SD.=0.74) สอดคลองกับการศึกษาของ
หนึ่งฤทัย จันทรอินทร, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, และพรทิพย มาลาธรรม (2558) ที่พบวาหลัง
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ทราบวาเปนเบาหวานผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลความสะอาดของผิวหนัง และเล็บ
แตกตางจากเดิม โดยใหความสําคัญกับการดูแลเทามากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนการดูแลเทาจัดหา
อุปกรณ เปลี่ยนวิธีการทําความสะอาดผิวหนัง และเล็บ เพราะความตองการการดูแลตนเองที่
จํ าเป น ในภาวะเบี่ ย งเบนทางด า นสุขภาพ (health deviation self-care requisite; HDSCR)
เป น ความต อ งการที่ สั ม พั น ธ กั บ ความเบี่ ย งเบนของโครงสร า ง และหน า ที่ ข องบุ ค คล และ
ผลกระทบของความผิดปกติตลอดจน วิธีการวินิจฉัยโรค และการรักษา (Orem, 2001 อางถึงใน
พารุณี วงษศรี และทีปทัศน ชินตาปญญากุล, 2561)
ดานการตรวจเทาเพื่อคนหาความผิดปกติ ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมดานการตรวจ
เท า เพื่ อ ค น หาความผิ ด ภาพรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง (X̅= 3.24, SD.=0.85) สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ อโนทัย ผลิตนนทเกียรติ (2560) ที่พบวาผูปวยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมในการ
ดูแลเทาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปวยเบาหวานคิดวามีนัดตรวจกับ
เจาหนาที่อยูแลวไมมีอาการเจ็บเทา ไมเคยเปนแผลที่เทามากอน มีความคิดวาเปนแผลไมนาน
แผลก็หายได จึงไมเห็นความจําเปน และความสําคัญของการตรวจเทาดวยตนเอง เพื่อปองกัน
การเกิดแผลที่เทา (ณัตยา บูรณไทย, 2553) ดังนั้นพยาบาลควรประเมินการรับรูความจําเปนใน
การดูแลเทาเมื่อเปนเบาหวาน และหาวิธีการเพิ่มการตระหนักรูถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได ให
สุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลเทา ควบคุมปจจัยเสี่ยง และปรับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง
ใหตรวจเทาอยางนอยปละครั้ง และสงพบแพทยเฉพาะทางเปนระยะ เพื่อดูความกาวหนาของ
รอยโรคที่เทาอยางต อเนื่อง (หนึ่งฤทัย จันทรอินทร, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, และพรทิ พย
มาลาธรรม, 2558)
ดานการปองกันการเกิดบาดแผล ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมดานการปองกันการเกิด
บาดแผลภาพรวม อยู ใ นระดั บ ปานกลาง ( X̅ = 3.00, SD.=0.40) พฤติ ก รรมป อ งกั น การเกิ ด
บาดแผลที่ อ ยู ใ นระดั บ ดี คื อ ผู ป ว ยเบาหวานใส ร องเท า ทุ ก ครั้ ง ที่ อ อกจากบ า น ( X̅ = 3.86,
SD.=0.43) พฤติกรรมปองกันการเกิดบาดแผลที่อยูในระดับปานกลาง คือ ตัดเล็บเทาดวยความ
ระมัดระวัง โดยตัดในแนวตรง ไมสั้นจนชิดเนื้อ (X̅ = 3.47, SD.=0.68) มีการตรวจดูสภาพเล็บทุก
ครั้งที่ตัดเล็บอยูในระดับดี (X̅ = 3.19, SD.=0.92) กอนใสรองเทาตรวจดูภายในรองเทาวามีเศษ
หิน กรวด ทราย หรือวัตถุใด ๆ อยูภายใน พรอมทั้งเคาะกอนใส (X̅ = 3.07, SD.=0.91) การที่
ผูปวยเบาหวานตรวจดูรองเทากอนสวม ระมัดระวังในการตัดเล็บเพื่อปองกันการเกิดแผลที่เทา
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้กลุมตัว อยางร อยละ 67.7 มีอายุ 60 ปขึ้นไป อาจมีปญหาเรื่องการ
มองเห็นไม ผูปวยจึงใหญาติชวยตัดเล็บให สอดคลองกับการศึกษาของหนึ่งฤทัย จันทรอินทร,
อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, และพรทิพย มาลาธรรม (2558) ที่พบวาผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน ให
ญาติหรือเจาหนาที่ตัดเล็บใหเนื่องจากเปนผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน ตาอาจจะมองเห็นไมชัด หรือ
มีปญหากมตัดเล็บเทาเองไมไดเนื่องจากมีภาวะอวนลงพุง การศึกษาครั้งนี้ผูปวยเบาหวานใส
รองเทาแบบสวม (รอยละ 59.9) และแบบคีบ (รอยละ 36.8) มากกวาแบบหุมสน (รอยละ 3.3)
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จึงอาจเกิดอันตรายงายกวารองเทาหุมสน และสงผลใหเกิดแผลที่เทาได สอดคลองกับการศึกษา
ของหนึ่งฤทัย จันทรอินทร, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, และพรทิพย มาลาธรรม (2558) และ
การศึกษาของสมเพียร ประภาการ (2552) ซึ่งอาจเปนเพราะรองเทาแตะแบบสวม และแบบคีบ
สวมใสงาย สะดวกไมติดพุงเวลากมใสร องเทา เนื่องจากการกมเงยสําหรับผูสูงอายุเปน เรื่ อง
ลําบาก สวนพฤติกรรมการเลือกรองเทาของผูปวยเบาหวานอยูในระดับปานกลางเชนกัน โดยถา
ผูปวยซื้อรองเทาใหมจะเลือกรองเทาที่สวมใสสบาย ไมบีบรัด พื้นนุม มีการระบายอากาศและ
ความชื้นได (X̅ = 3.47, SD.=0.69) เลือกสวมรองเทาที่มีลักษณะหุมเทาได หรือเวลาเดินไมหลุด
จากเทาไดงาย ไมบีบรัด พื้นนุม และมีการระบายอากาศได เชน รองเทาผาใบ รองเทาหนัง (X̅ =
3.05, SD.=0.82) ถาซื้อรองเทาใหมจะสวมรองเทาใหมนานครั้งละครึ่งชั่วโมง สลับกับรองเทาคู
เกา และคอยเพิ่มเวลาใหนานขึ้นในวันตอไป (X̅ = 2.73, SD.=0.77) จึงควรสงเสริมใหผูปวยสวม
รองเทาหุมสน มากกวาการใสร องเทาแตะแบบสวม หรือแบบคีบ และอธิบายใหผูปว ยที่ เ ป น
เบาหวานเกิดความเขาใจวาผูปวยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดแผลที่เทาไดมากกวาบุคคลอื่นเพราะ
ความเสื่อมของระบบประสาทสวนปลาย ประกอบกับความเสื่อมในการมองเห็น และการรับ
สัมผัส การสั่นสะเทือน แรงกด และการรับรูตําแหนง (Tactile sensation) ลดลง (หนึ่งฤทัย
จันทรอินทร, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, และพรทิพย มาลาธรรม, 2558) นอกจากนี้การศึกษา
ครั้งนี้ยังพบวาผูปวยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมปองกันการเกิดบาดแผลที่อยูในระดับที่ต่ํา คือ
ผูปวยใชมีด ไม หรือของแข็งอื่น ๆ แคะซอกเล็บเทาเพื่อทําความสะอาด (X̅ = 1.81, SD.=0.53)
และผูปวยลางเทา หรือแชเทาในน้ําอุนใหเล็บนิ่มกอนตัด (X̅ = 1.70, SD.=0.95) ใสรองเทาบาง ๆ
ขณะเดินอยูในบาน (X̅ = 1.71, SD.=1.06) สอดคลองกับการศึกษาของธนาภรณ สาสี, เบญจา
มุกตพันธุ, และพิษณุ อุตตมะเวทิน (2561) ที่พบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณรอยละ 30
มีพฤติกรรมการปองกันการเกิดแผลที่เทาอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง มีพฤติกรรมที่ตองปรับปรุง
ไดแก การขูดหนังเทา การแคะซอกเล็บดวยของมีคม
ดานการสงเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณเทา ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมดานการ
ส งเสริ มการไหลเวี ย นเลื อดบริ เ วณเท า ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง (X̅ = 3.27, SD.=0.50)
ผูปวยเบาหวานไมสูบบุหรี่ หรือเลิกสูบบุหรี่อยูในระดับดี (X̅ =3.83, SD.=0.67) การศึกษาครั้งนี้มี
ผูปวยเบาหวานที่ยังสูบบุหรี่อยูเพียงรอยละ 4.60 ซึ่งเปนพฤติกรรมการดูแลเทาที่ดีเพราะการสูบ
บุหรี่เปนสาเหตุชักนําใหเกิดหลอดเลือดตีบแข็งมีผลใหเลือดมาเลี้ยงบริเวณสวนปลายเทาลดลง
ทําใหเกิดแผล หรือเมื่อมีแผลแลวแผลจะหายชา (มณกร ศรีแปะบัว, 2557) ผูปวยเบาหวานเมื่อ
ทราบวาตนเองเปนโรคเบาหวานจะหลีกเลี่ยงการนั่งไขวหาง หรือการนั่งยอง ๆ หรือการยืนเปน
เวลานาน ๆ อยูในระดับปานกลาง (X̅ =3.26, SD.=0.82) ใสถุงเทา หรือใช ผาหมเทาใหอุนเวลา
ที่อากาศเย็นมาก (X̅ =3.10, SD.=0.67) นวดนิ้วเทา ฝาเทา และนอง หรือบริหารขา และเทาทุก
วัน (X̅ =2.89, SD.=0.97) สอดคลองกับการศึกษาของอภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ สุมาลี เชื้อพันธ
(2550) และการศึกษาของหนึ่งฤทัย จันทรอินทร, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, และพรทิพย มาลา
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ธรรม (2558) ที่กลุมตัวอยางเพียง 7 คนจาก 78 คนที่ทราบวาการนั่งยอง ๆ นั่งไขวหางหรือนั่ง
พับเพียบในทาเดียวนาน ๆ เกิน 10- 15 นาที สงผลเสียตอเทา พยาบาลจึงควรเนนย้ําถึงผลเสียที่
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการนั่งยอง ๆ นั่งไขวหางหรือนั่งพับเพียบในทาเดียวนาน ๆ เกิน 15 นาที ผูปวย
เบาหวานควรบริหารเทา โดยใชเทาฉีกหนังสือพิมพปนเปนกอนกลม เปนตน
ดานการดูแลรักษาบาดแผล ผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมดานการดูแลรักษาบาดแผล
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X̅ = 3.29, SD.= 0.56) โดยขณะมีแผลที่เทา จะดูแลบาดแผลให
สะอาด และแหงอยูเสมอ (X̅ = 3.14, SD.= 0.96) เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นเล็กนอย ทําความสะอาด
แผลดวยน้ําตมสุก หรือน้ําเกลือลางแผล (X̅ = 3.14, SD.=0.91) และใชน้ํายาเบทาดีนใสแผล (X̅ =
2.32, SD.= 0.93) สอดคลองกับการศึกษาของจิตรานนท โกสียรัตนาภิบาล (2554) ซึ่งการรักษา
แผลเบาหวานที่เทาในระดับไมรุนแรง ผูปวยหรือผูดูแลสามารถทําแผลไดเองที่บาน โดยทําความ
สะอาดแผลดวยน้ําเกลือปลอดเชื้อ (Normal Saline) วันละ 2 ครั้ง หามใช alcohol betadine
เขมขน น้ํายา dakin หรือ hydrogen peroxide ทําแผล เนื่องจากระคายเคืองเนื้อเยื่อมาก ซึ่ง
จะรบกวนการหายของแผล ควรหลีกเลี่ยงไมใหแผลเปยกน้ํา ถูกกด หรือรับน้ําหนัก หากแผลไม
หายภายใน 2 สัปดาห หรือแผลติดเชื้อ แพทยจะรับผูปวยไวในโรงพยาบาลเพื่อทําการเพาะเชื้อ
และใหการดูแลแผลที่เหมาะสมตอไป (อริสรา สุขวัจนี ,2558)
ขอเสนอแนะ
1. ก อ นให ค วามรู แ ก ผู ป ว ยเบาหวานพยาบาลควรประเมิ น การรั บ รู ความรู และ
พฤติกรรมการดูแลเทาเดิมของผูปวย กอนใหคําแนะนํา ซักถามถึงบริบท แบบแผนการดําเนิน
ชีวิตประจําวันวามีพฤติกรรมใดที่ผูปวยยังไมไดปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมเหมาะสม มีอุปสรรค ปญหา
ใดที่ทําใหไมส ามารถดูแลเทา อยา งเหมาะสม และรวมกันหาวิธีดูแลเทาที่ถูกตอง และผูปว ย
ยอมรับไดในบริบทนั้น ๆ เพื่อใหผูปวยเบาหวานนําไปปฏิบัติไดจริง
2. จากผลการวิจัยพบวา ผูปวยมีพฤติกรรมใชมีด ไม หรือของแข็งอื่น ๆ แคะซอกเล็บ
เทาเพื่อทําความสะอาด และลางเทาอยูในระดับมาก แตพฤติกรรมการแชเทาในน้ําอุนใหเล็บนิ่ม
กอนตัด ใสรองเทาบางๆ ขณะเดินอยูในบาน อยูในระดับพอใช ผูปวยเลือกใชรองเทาแตะแบบ
สวมและแบบคีบเปนสวนใหญ และพฤติกรรมการเลือกใชรองเทา การเปลี่ยนรองเทาใหมอยูใน
ระดับที่นอยกวาพฤติกรรมการดูแลเทาในดานอื่นๆ จึงควรใหความรูแกผูปวยเบาหวานทราบถึง
ความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เทาที่มีมากกวาบุคคลอื่น ควรเลือกใชรองเทาแบบหุมสน ที่น่ิม ไมรัด
แนน เมื่อตองเปลี่ยนรองเทาคูใหม ควรสวมรองเทาใหมสลับกับรองเทา คูเ กานานครั้งละครึ่ ง
ชั่วโมง และคอยเพิ่มเวลาใหนานขึ้นในวันตอไป ไมควรใชของแข็ง หรือไม แคะเล็บเพื่อลดความ
เสี่ยงการเกิดบาดแผลที่เทา และควรแชเทาในน้ําอุนใหเล็บนิ่มกอนตัด ใสรองเทาบางๆ ขณะเดิน
อยูใ นบาน
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3. ควรทํ า การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลเท า ของผู ป ว ยที่ เ ป น
เบาหวาน เนื่องจากในแตละพื้นที่มีการดําเนินชีวิต โครงสรางทางสังคม หรือวัฒนธรรมที่แตกตาง
กัน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ สํา เร็ จ ลงได ดวยดี ขอขอบคุณนักศึกษาชั้น ปที่ 3 ในรายวิช าวิจัยทาง
การพยาบาลที่ชวยเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทานที่รวมมือกับการเก็บ
รวบรวมขอมูล
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ผลงานนี้ยังไมเคยลงตีพิมพตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ
เผยแพรในที่อื่นๆ อีก นับจากวันที่ขาพเจาไดสงผลงานตนฉบับนี้ มายังกองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ
.................................................................. ลายมือชื่อ เจาของบทความ
(................................................................)
วันที่ ...................................................

แบบรับรองพิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
-------------------------------------------------------

ขาพเจา  ศาสตราจารย
 รองศาสตราจารย
 ผูชวยศาสตราจารย
 ดร.
 อาจารย
ชื่อ-สกุล .............................................................................................................................................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน ........................................................... โทรศัพทมือถือ ........................................................
โทรสาร .................................................. E-mail .............................................................................................
ขอรับรองวาไดตรวจสอบบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ เรื่อง :
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ของนักศึกษา ชื่อ-สกุล ......................................................................................................................................
วาถูกตองตามหลักวิชาการเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งบทความนี้ไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และ
ไมอยูระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพเผยแพรในที่อื่นๆ
.................................................................. ลายมือชื่อ
(................................................................)
อาจารยที่ปรึกษาหลัก
วันที่ ...................................................

ใบสมัครสมาชิก
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
-------------------------------------------------------

ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน .............................................. โทรศัพทมือถือ .................................................
E-mail .............................................................................................
 ขอสมัครเปนสมาชิกวารสาร “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ”
 หนึ่งป 4 ฉบับ
ราคา 500 บาท
 สองป 8 ฉบับ
ราคา 800 บาท
ชําระผาน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 313-0-73505-4
ชื่อบัญชี วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชธานี
โดยไดแนบหลักฐานการชําระเงิน :
 สําเนาหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน สงทางไปรษณียมายังมหาวิทยาลัยราชธานี
 อัพโหลดหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน มายัง e-mail: jrihs@rtu.ac.th วันที่ ………...
ฝายสมาชิกวารสาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี
261 เลี่ยงเมือง, ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000
โทรศัพท: 0-4531-9900 ตอ 124
โทรสาร: 0-4531-9911
E-mail : jrihs@rtu.ac.th

คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อส งเสริ มและเผยแพร ผ ลงานทางวิช าการที่ มีคุ ณภาพ พัฒ นาองคความรู ท าง
วิชาการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ
3. เพื่ อกระตุ น ให เ กิ ดการวิ จั ย การพัฒ นานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม
กําหนดการเผยแพร ปละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)
วารสาร Journal of Innovative Health Science รับบทความวิชาการ และบทความ
วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิ ช าการที่ มีป ระโยชน และน า สนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิ จัย ที่เปน ปจ จุบัน เปน
ประโยชนตอทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
สํ าหรั บ บทความที่ จ ะลงตี พิมพ ในวารสาร Journal of Innovative Health Science
จะตองเปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ
จากนั้ น กองบรรณาธิ ก ารจะตรวจสอบชื่ อ เรื่ อ งและเนื้ อ หาของบทความว า เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร
2. เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรว า บทความเป น บทความที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยที่ผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
3. กองบรรณาธิ ก ารส ง หนั ง สื อ ตอบรั บ การตี พิ ม พ ห รื อ ปฏิบั ติ ก ารตี พิ ม พ ใ ห เ จ า ของ
บทความ
ประเภทของผลงานวิชาการที่เปดรับตีพิมพ
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ
สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน
2. บทความวิ ช าการ (Academic Article) เป น บทความทางวิ ช าการที่ นํ า เสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่นาสนใจ ซึ่งผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน
จากการวิ จั ย ที่ ผ า นมา จากเอกสารอ า งอิ ง จากความคิดเห็น ของผูเขีย นและผูอื่น อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ที่สนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนํ า เสนอแนวทางในการวิ เ คราะห องค ความรูใหมๆ ที่ไมเคยมีผูร วบรวมเรีย บเรีย ง หรือ
วิเคราะหมากอน

การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพในวารสาร
บทความวิจัย ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)
3. ผลการวิจัย (Results)
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
5. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)
บทความวิชาการ ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. สาระในประเด็นตางๆ (Contents)
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
4. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)

การเตรียมตนฉบับผลงานที่รับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space)
พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25
นิ้ว
2. ชื่ อ เรื่ อ ง ต อ งมี ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหนากระดาษ
3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนที่มีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ
4. บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
บทคั ดย อภาษาอั ง กฤษ ให ใช คําวา “Abstract” ใชตัว อักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตั ว หนาชิ ด ช า ยหน า กระดาษ ส ว นเนื้ อ หาของบทคั ด ย อ ใช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
5. เนื้อหา
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน
15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)
5.2 เนื้ อ หาหั ว เรื่ อ ง ภาษาไทย ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา
ชิดซายหนากระดาษ
5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษให ใช ตัว อั กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสม่ําเสมอ
6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ
7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point และภาษาอั ง กฤษ ให ใ ช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 point

7.2 สวนประกอบอื่นหรือแหลงที่มาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ
8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology
Association)
9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่สงบทความวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร
การติดตอในการสงบทความ
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท : 045-319-900 ตอ 138
โทรสาร : 045-319-911
E-mail: jrihs@rtu.ac.th
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วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
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