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บทคัดยอ
การวิจยั เชิงพรรณนานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการดูแลสุขภาพของผูส งู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวาน โดยการมีสว นรวมของภาคีเครือ
ขายสุขภาพกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไสจอ ตําบลกุดใสจอ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุมตัวอยาง
คือผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน 52 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุเฉลี่ย 67.25 ป อาศัยอยูกับคูสมรสและบุตรหลาน มีอาชีพเกษตรกรรม มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ระยะเวลาการเปน
โรคเบาหวานเฉลี่ย 9.6 ป สวนใหญรักษาโดยยาเม็ดรับประทาน สําหรับการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน
มีการดูแลสุขภาพตนเองอยูใ นระดับดี (Mean= 2.39, SD= 0.15) โดยดานการใชยาและการติดตามผลการรักษามีคา เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
(Mean= 2.73, SD= 0.27) รองลงมา คือ การนอนหลับพักผอน (Mean = 2.68, SD = 0.37) และนอยที่สุด คือการออกกําลังกาย
(Mean = 1.83, SD = 0.30) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูส งู อายุ
ที่เปนโรคเบาหวาน พบวา เพศ อายุ การพักอาศัย อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเจ็บปวย การรับยา
ไมมีความสัมพันธกับการดูแลสุขภาพตนเองขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ควรมีการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายแกผูสูงอายุ
ที่เปนโรคเบาหวานอยางเหมาะสม พรอมทั้งการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูปวยเพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ใหกับผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน
คําสําคัญ: การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ โรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

Abstract
This descriptive research aimed to study about self-careofelderly patients with diabetes mellitus as partof health
network partnership with Tambon Health Promoting Hospital in Kutsaijor sub-district, Kantharawichai district, Maha
Sarakham province.The participants were 52 elderly patients with diabetes mellitus and data were collected by interviews.
The results revealed that most of participants were females,and had their average age 67.25 years. In addition, they
lived witht heir spouses and their children, were farmers, and had education in elementary level. The average years of
having diabetes mellitus of them were 9.6 with mainly used tablets for disease treatment. Self-care of the elderly with
diabetes mellitus was totally good (Mean = 2.39, SD = 0.15). The highest scores of self-care were the use of medication
and follow up for treatment domains (Mean = 2.73, SD = 0.27), followed by sleeping and rest domain (Mean = 2.68,
SD = 0.37) and exercise domain which was the lowest score (Mean = 1.83, SD = 0.30). There were not relationship
between self-care of diabetes mellitus in elderly patients and their demographic characteristics which were gender,
age, residence, occupation, income, education, duration of illness, and medication. The healthcare promotion for
elderly people with diabetes mellitus should be suggested in terms of the provision of appropriate physical activitiesand
group activities. These activities, therefore, may lead them to improve their quality of life.
Keywords: Self-Care of elderly, Diabetes wellitus, Tambon Henbon Tambon Health Promoting Hospital
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บทนํา
ในปจจุบันนี้สถานการณปญหาสุขภาพสวนใหญ พบวา โรค
เรื้อรังกําลังเปนภัยสุขภาพที่สําคัญของคนไทย เนื่องจากโรค
เรือ้ รังเปนโรคทีเ่ มือ่ เริม่ เปนแลวมักไมหายขาดจะตองไดรบั การ
ดูแลรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อควบคุมอาการของโรคไมให
ลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซอนหรือเปนอันตรายรุนแรงได และ
โรคเบาหวานนับวาเปนโรคเรือ้ รังชนิดหนึง่ ทีไ่ มสามารถรักษา
ใหหายขาด เปนโรคเรือ้ รังสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับการรับประทาน
อาหารที่ไมเหมาะสม การขาดการออกกําลังกาย และปญหา
สุขภาพจิต ซึง่ จะนําไปสูก ารเจ็บปวยแทรกซอนดวยโรคหลอด
เลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากเบาหวานและ
ภาวะไตวายเรือ้ งรังมากขึน้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติตระหนักและเห็นความจําเปนที่จะตองมีการลงทุนดาน
สุขภาพเพื่อเรงรัดดําเนินการอยางจริงจังในการลดหรือชะลอ
การเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานมิใหเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว
และหากเจ็บปวยก็สามารถเขาถึงบริการควบคุมปองกันความ
รุนแรงทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ปองกันหรือชะลอภาวะแทรกซอนทีจ่ ะ
1,2
เกิ ด ขึ้ น การสร า งสุ ข ภาพและการป อ งกั น โรคจึ ง เป น องค
ประกอบทีส่ าํ คัญของคุณภาพชีวติ ดังนัน้ จึงจําเปนทีจ่ ะตองมี
การพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุขทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับชุมชน การพัฒนาคุณภาพบุคลากรดาน
สุขภาพ และภาคีเครือขายดานสุขภาพ ใหมีความรู ความ
สามารถ ทักษะในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
จะสงผลใหการสรางสุขภาพและการปองกันโรคเพือ่ แกปญ
 หา
สุ ข ภาพในระดั บ พื้ น ที่ ไ ด รั บ การแก ไ ขและพั ฒ นาอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ก อ ให เ กิ ด ผลดี ต อ ภาวะสุ ข ภาพของบุ ค คล
ครอบครัว และชุมชน
การใหบริการระดับปฐมภูมินั้นตองใชชุมชนมารวม
ดําเนินงาน มากกวาการใหบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ กิ ด ระบบสุ ข ภาพในอนาคตที่ ต า งจากสภาพ
ปจจุบนั และเพือ่ ใหมพี นื้ ทีข่ องการพึง่ สถานบริการสุขภาพลด
ลง แตมีการเพิ่มการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นเชนมีการออก
กําลังกาย รับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมติดสุรา การกิน
รอน ใชชอนกลางลางมือ ใชหนากากอนามัย และการดูแล
รักษาตนเองเบือ้ งตนไดถกู ตองเหมาะสม เชน การเช็ดตัวลดไข
การรูจักรับประทานนํ้าเกลือแรเวลาเกิดทองรวงการซื้อหายา
ตามรานขายยาอยางถูกตองและปลอดภัยเปนตนในสวนของ
การใชบริการจากสถานบริการสุขภาพนั้น ใหมีการเพิ่มพื้นที่
และใหความสําคัญของใชการบริการระดับปฐมภูมิแตลดการ
ใชบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิลง ทั้งนี้ โรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลบานไสจอ ตําบลกุดใสจอ อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม ไดดําเนินการดูแลสุขภาพของผูปวยโรค
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เรื้อรังดังกลาวในเขตพื้นที่รับผิดชอบแลว แตก็ยังไมสามารถ
จัดการไดดีพอ และใน พ.ศ. 2554 ยังมีผูปวยเปนเบาหวานที่
เขาไมถึงบริการรอยละ 31.2 สวนผูปวยเบาหวานที่เขาถึง
บริการและควบคุมระดับนํ้าตาลไดมี รอยละ 28.5 ของผูปวย
เบาหวานทั้งหมดปญหาสําคัญของโรคเบาหวานที่ควบคุมไม
ไดคือ การเกิดภาวะแทรกซอนที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ผูป ว ยและคาใชจา ยดานสาธารณสุขโดยรวมไดแกโรคหัวใจโรค
หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบโรคไตวายเรือ้ รังนอกจากนัน้ เบา
หวานอาจทําใหเกิดภาวะตาบอดเปนแผลเรื้อรังที่เทาและขา
จนกระทัง่ ถูกตัดขา/ตัดนิว้ ได3ซึง่ นับวาเปนทีน่ า สังเกตอยางยิง่
จากสถิติป 2553 การปวยดวยโรคเบาหวาน ในกลุมผูสูงอายุ
ในเขตพืน้ ทีอ่ าํ เภอกันทรวิชยั ก็พบวาปญหาสุขภาพของผูป ว ย
ซึ่งมีทั้งหมด 1,190 คน มีอัตราตายของผูปวยดวยโรคเบา
หวานในกลุม ผูส งู อายุ รอยละ 1.22 แลในพืน้ ทีเ่ ขตความรับผิด
ชอบของโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นกุ ด ใส จ อ
อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม จากการสํารวจป 2553
มีจํานวนผูปวยโรคเบาหวานทั้งสิ้น 100 คน เปนผูสูงอายุ
จํานวน 52 คน มีรายงานการเสียชีวติ รอยละ 7.89 ซึง่ จากการ
สํารวจนั้นผูสูงอายุที่ปวยในกลุมโรคเบาหวานยังจะตองไดรับ
ความรูในเรื่องการดูแลของตนเองใหดียิ่งขึ้น ดวยเหตุผลดัง
กลาว จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาการดูแลสุขภาพของ
ผูส งู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นไส จ อ ตํ า บลกุ ด ใส จ อ อํ า เภอ
กันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม เพือ่ ใหผปู ว ยเหลานีม้ รี า งกาย
และจิตใจทีส่ มบูรณแข็งแรง ไมเกิดโรคแทรกซอนจากโรคเรือ้ รัง
ที่เปนอยูตอไป

วัตถุประสงคเพื่อศึกษา
(1) การดูแลตนเองของผูส งู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวาน
ในดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การนอนหลับ
พักผอน การจัดการความเครียด การใชยาและการติดตามการ
รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยโดยทั่วไป
(2) ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
Research) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูง
อายุที่เปนเบาหวานที่อาศัยอยูในชุมชนในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไสจอ เพื่อใหทราบ
ขอมูลที่เปนแนวทางในการจัดการสุขภาพของผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานตอไป
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ประชากร
ประชากร คือ ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน ที่อาศัย
อยูจริงในพื้นที่ และขึ้นทะเบียนเบาหวานในป 2554 – 2557
ในเขตพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไสจอ ตําบล
กุดใสจอ อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 52 คน

เครื่องมือที่ใชการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดประยุกตการพัฒนาเครื่องมือมาจาก
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูปวยเบาหวาน ในกลุมผูสูงอายุ โดยปรับปรุงให
สอดคลองกับเนือ้ หากรอบแนวคิดและกลุม ประชากรทีต่ อ งการ
ศึกษา และมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาช 0.78
ซึ่ ง แบบสอบถามมี ก ารแปลผลความหมายระดั บ การดู แ ล
สุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานในกลุมผูสูงอายุพิจารณาจาก
คะแนนที่ไดจากแบบสอบถามเปน 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับ
ปานกลาง ระดับไมดี ดังนี4้
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.66 หมายถึง มีระดับการดูแล
สุขภาพตนเองอยูในระดับไมดี
คะแนนเฉลีย่ 1.67 – 2.32 หมายถึง มีระดับการดูแล
สุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 2.33 – 3.00 หมายถึง มีระดับการดูแล
สุขภาพตนเองอยูในระดับดี
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณจากแบบสอบถาม และ
วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสูงสุด ตํ่าสุด คามัธยฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
statistics) คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s
Correlation Coefficient) โดยมีการสรุป อภิปรายผล และขอ
เสนอแนะ

ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ลักษณะประชากร
ผลการวิจัยพบวา การศึกษาการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลบานไสจอ ตําบลกุดใสจอ อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 84.6 อายุ
เฉลี่ย 67.25 ป มีการพักอาศัยอยูกับคูสมรสและบุตรหลาน
รอยละ 48.1 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 78.8 สวนใหญมรี าย
ไดนอยกวาหรือเทากับ 500 บาท รอยละ 53.8 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา รอยละ 98.1 ระยะเวลาการเจ็บปวยดวย
โรคเบาหวานเฉลี่ย 9.6 ป สวนใหญมีการรับยาแบบยาเม็ดรับ
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ประทาน รอยละ 94.2 และมีผูปวยเบาหวานสูงอายุที่คาระดับ
นํ้าตาลในเลือดปกติ รอยละ 75.0 และมีผูปวยที่คาระดับนํ้า
ตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ รอยละ 25.0
สวนที่ 2 การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่
เปนโรคเบาหวาน
ผลการศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่
เปนโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานไสจอ ตําบลกุดใสจอ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบวาสวนใหญมีการดูแลสุขภาพดานการดูแล
สุขภาพตนเองอยูในระดับดีเมื่อพิจารณารายดาน พบวามี
คะแนนเฉลี่ยการดูแลสุขภาพตนเองมากที่สุด คือดานการใช
ยาและการติดตามผลการรักษา (Mean = 2.73, SD = 0.27)
รองลงมา คือดานการนอนหลับพักผอน (Mean = 2.68, SD =
0.37) และนอยทีส่ ดุ คือดานการออกกําลังกาย (Mean = 1.83,
SD = 0.30)
2.1 การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานดานการควบคุมอาหาร
ผลการวิจยั พบวาสวนใหญผสู งู อายุทเี่ ปนโรคเบา
หวาน มีการดูแลสุขภาพตนเองในการควบคุมอาหารอยูใน
ระดับดี (Mean = 2.56, SD = 0.26) โดยคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ
ในเรื่องการรวมสังสรรคงานเลี้ยงและมีการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล (Mean = 2.98, SD = 0.66) โดยปฏิบตั เิ ปนประจํา
รอยละ 98.1 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 1.9 และไมเคยปฏิบัติ
รอยละ 0.0 รองลงมา คือในเรือ่ งการดืม่ แอลกอฮอล เชน ยาดอง
เหลา เบียร (Mean = 2.96, SD = 0.19) โดยปฏิบตั เิ ปนประจํา
รอยละ 3.8 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 0.0 และไมเคยปฏิบัติ
รอยละ 96.2 และนอยที่สุดในเรื่องของการรับประธานขนม
หวานทุกครั้งที่เห็น (Mean = 1.88, SD = 0.64) โดยปฏิบัติ
เปนประจํา รอยละ 26.9 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 57.7 และไม
เคยปฏิบัติ รอยละ 15.4
2.2 การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานดานการออกกําลังกาย
ผลการวิจยั พบวาสวนใหญผสู งู อายุทเี่ ปนโรคเบา
หวานมีการดูแลสุขภาพตนเองในการออกกําลังกายอยูใ นระดับ
ปานกลาง (Mean = 1.83, SD = 0.30) โดยคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุดในเรื่องการออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน
(Mean = 2.37, SD = 0.79) โดยปฏิบัติเปนประจํา รอยละ
44.2 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 44.2 และไมเคยปฏิบัติ รอยละ
11.5 รองลงมา คือการออกกําลังกายในแตละครัง้ ใชเวลาไมถงึ
30 นาที (Mean = 2.33, SD = 0.67) โดยปฏิบัติเปนประจํา
รอยละ 50.0 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 36.5 และไมเคยปฏิบัติ
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รอยละ 13.5 และนอยที่สุดในเรื่อง การเลือกประเภทการออก
กําลังกายทีต่ อ เนือ่ ง เชน การเดินเร็ว วิง่ ปน จักรยาน (Mean=
1.27, SD = 0.49) โดยปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 1.9 ปฏิบัติ
บางครั้ง รอยละ 23.1 และไมเคยปฏิบัติ รอยละ 75.0
2.3 การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานดานการนอนหลับพักผอน
ผลการวิจยั พบวาสวนใหญผสู งู อายุทเี่ ปนโรคเบา
หวาน มีการดูแลสุขภาพตนเองในการนอนหลับพักผอน อยูใ น
ระดับดี (Mean = 2.68, SD = 0.37) โดยคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ
ในเรือ่ งนอนในทีม่ อี ากาศถายเทไดสะดวก (Mean = 2.79, SD
= 0.41) โดยปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 78.8 ปฏิบัติบางครั้ง
รอยละ 21.2 และไมเคยปฏิบัติ รอยละ 0.0 รองลงมา คือการ
รับประทานยานอนหลับหรือยาคลายเครียดกอนนอน(Mean
= 2.76, SD = 0.46) โดยปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 1.9 ปฏิบัติ
บางครัง้ รอยละ 19.2 และไมเคยปฏิบตั ิ รอยละ 78.8 และนอย
ที่สุดในเรื่อง สวดมนต นั่งสมาธิ ทุกครั้งกอนเขานอน (Mean
= 2.48, SD = 0.41) โดยปฏิบตั เิ ปนประจํา รอยละ 63.5 ปฏิบตั ิ
บางครั้ง รอยละ 21.2 และไมเคยปฏิบัติ รอยละ 15.4
2.4 การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานดานการจัดการกับความเครียด
ผลการวิจัยพบวา สวนใหญผูสูงอายุที่เปนโรค
เบาหวานมีการดูแลสุขภาพตนเองในการจัดการกับความเครียด
อยูใ นระดับปานกลาง (Mean = 2.06, SD = 0.60) โดยคะแนน
เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ในเรือ่ งเมือ่ มีความเครียดผูส งู อายุจะอยูค นเดียว
ไมพูดกับใคร (Mean = 2.30, SD = 0.80) โดยปฏิบัติเปน
ประจํา รอยละ 21.2 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 26.9 และไมเคย
ปฏิบัติ รอยละ 51.9 รองลงมา คือ พยายามหาที่ตาง ๆ เพื่อ
ผอนคลายความเครียดเสมอ(Mean = 2.13, SD = 0.88) โดย
ปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 46.2 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 21.2
และไมเคยปฏิบัติ รอยละ 32.7 และนอยที่สุดในเรื่อง การพูด
คุยระบายกับคนใกลชดิ เมือ่ ผูส งู อายุรสู กึ ไมสบายใจ (Mean =
1.88, SD = 0.90) โดยปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 34.6 ปฏิบัติ
บางครั้ง รอยละ 19.2 และไมเคยปฏิบัติ รอยละ 46.2
2.5 การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานดานการใชยาและการติดตามผลการรักษา
ผลการวิจัยพบวาสวนใหญผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน มีการ
ดูแลสุขภาพตนเองในการใชยาและการติดตามผลการรักษาอยู
ในระดับดี (Mean = 2.73, SD = 0.27) โดยคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุดในเรื่องการเพิ่มและลดขนาดของยาเอง โดยไมปรึกษา
แพทย (Mean = 2.98, SD = 0.13) โดยปฏิบัติเปนประจํา
รอยละ 0.0 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 1.9 และไมเคยปฏิบัติ
รอยละ 98.1 รองลงมา คือ การรับประทานยาตามที่แพทยสั่ง
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ทุกครั้ง (Mean = 2.92, SD = 0.26) โดยปฏิบัติเปนประจํา
รอยละ 92.3 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 7.7 และไมเคยปฏิบัติ
รอยละ 0.0 และนอยที่สุดในเรื่อง การใชยาสมุนไพรรักษาโรค
เบาหวาน (Mean = 2.32, SD = 0.83) โดยปฏิบัติเปนประจํา
รอยละ 23.1 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 23.1 และไมเคยปฏิบัติ
รอยละ 55.5
2.6 การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวานดานการดูแลสุขภาพอนามัยโดยทั่วไป
ผลการวิจยั พบวาสวนใหญผสู งู อายุทเี่ ปนโรคเบา
หวานมีการดูแลสุขภาพอนามัยโดยทัว่ ไปอยูใ นระดับดี (Mean
= 2.34, SD = 0.22) โดยคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่อง
การสวมรองเทาที่แนนจนเกินไป (Mean = 2.92, SD = 0.26)
โดยปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 0.0 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 7.7
และไมเคยปฏิบัติ รอยละ 92.3 รองลงมา คือ การลางมือทุก
ครั้งกอนรับประทานอาหาร (Mean = 2.88, SD = 0.32) โดย
ปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 88.5 ปฏิบัติบางครั้ง รอยละ 11.5
และไมเคยปฏิบตั ิ รอยละ 0.0 และนอยทีส่ ดุ ในเรือ่ งมีการใชกระ
เป า นํ้ า ร อ นประคบเท า ทุ ก ครั้ ง ที่ รู สึ ก ชา (Mean = 1.23,
SD = 0.54) โดยปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 5.8 ปฏิบัติบางครั้ง
รอยละ 11.2 และไมเคยปฏิบัติ รอยละ 82.7
2.7 ระดับการดูแลสุขภาพตนเองของผูส งู อายุที่
เปนโรคเบาหวาน
ผลการวิจัยพบวา การดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานไสจอ ตําบลกุดใสจอ อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคามพบวาสวนใหญการดูแลสุขภาพของผูป ว ย
โรคเบาหวาน ในกลุมผูสูงอายุ มีการดูแลสุขภาพตนเองอยูใน
ระดับสูง จํานวน 32 คน รอยละ 61.5 และรองลงมา มีการดูแล
สุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง จํานวน 20 คน รอยละ
38.5 (Mean = 2.39, SD = 0.15)
ส ว นที่ 3 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะทาง
ประชากรกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่เปน
โรคเบาหวาน
จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะ
ทางประชากรกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูส งู อายุทเี่ ปนโรค
เบาหวานโดยใชสถิตวิ เิ คราะห สัมประสิทธิส์ หสัมพันธเพียรสนั
(Pearson’s Correlation Coefficient) พบวา อายุ รายไดเฉลีย่
ตอเดือน และระยะเวลาการเจ็บปวย ไมมคี วามสัมพันธกบั การ
ดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน (p =
0.433, p = 0.754, และ p = 0.786 ตามลําดับ) รายละเอียด
ดังแสดงในตาราง 3
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่
เปนโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานไสจอ ตําบลกุดใสจอ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบวา ในผูสูงอายุ จํานวน 52 คน มีการดูแล
สุขภาพตนเองอยูในระดับดี 32 คน มีการดูแลสุขภาพตนเอง
อยูในระดับปานกลาง 20 คน โดยการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานแบงเปน 6 ดาน คือ การควบคุม
อาหาร การออกกําลังกาย การนอนหลับพักผอน การจัดการ
กับความเครียด การใชยาและการติดตามผลการรักษา และ
การดูแลสุขภาพอนามัยโดยทั่วไป ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุ
ที่เปนโรคเบาหวานมีการดูแลสุขภาพตนเองในภาพรวมอยูที่
ระดับดี โดยการรับประทานยาและมารับการรักษาตามนัดมี
คะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือการพักผอนและการควบคุม
อาหารเนื่องจากผูสูงอายุกลุมนี้มีความเขาใจวาเบาหวานเปน
โรคเรือ้ รังทีจ่ ะตองใหความสําคัญกับการรักษาทีต่ อ เนือ่ งจึงให
ความสําคัญกับการรับประทานยาและมาพบแพทยตามนัด
และจะตองระวังในเรือ่ งการรับประทานอาหารทีจ่ ะสงผลตอระ
ดับนํ้าตาลในเลือดไดสอดคลองกับรายงานการวิจัยของทรรศ
นีย สิรวิ ฒ
ั นพรกุลและคณะ5,6,7 และคะแนนเฉลีย่ ทีน่ อ ยทีส่ ดุ คือ
การออกกําลังกายทั้งนี้อาจเนื่องจากผูสูงอายุบางคนกลัววา
อาจเกิดอันตรายจากการออกกําลังกายและสงผลตอการเปน
โรคเบาหวานได8,9 ซึง่ การออกกําลังกายหรือมีกจิ กรรมทางกาย
เปนปจจัยที่มีผลตอการลดระดับนํ้าตาลในเลือดในผูปวยเบา
หวาน10,11 สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะ
ทางประชากรกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูส งู อายุทเี่ ปนโรค
เบาหวานพบวา เพศ อายุ การพักอาศัย อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเจ็บปวย การรับยา
ไมมคี วามสัมพันธกบั การดูแลสุขภาพตนเองของผูป ว ยโรคเบา
หวานไมสอดคลองกับรายงานการศึกษาของปนนเรศ กาศอุ
ดมและมัณฑนา เหมชะญาติ12,13

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ควรสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายทีเ่ หมาะสม
กับผูส งู อายุทเี่ ปนโรคเบาหวาน และการออกกําลังกายทีถ่ กู วิธี
เพื่อการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหดียิ่งขึ้น
2. ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูก
ตองในการควบคุมอาหาร เพื่อใหผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน
มีการปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารที่ถูกตองและไดสาร
อาหารทีเ่ พียงพอตอรางกาย และชวยใหสามารถควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ
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3. ควรจัดอบรมใหความรูอาสาสมัครสาธารณสุข
หรือญาติ ในเรื่องการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่เปนโรคเบา
หวานเพือ่ ชวยดูแลและปองกันการเกิดโรคแทรกซอนเนือ่ งจาก
โรคเบาหวานกับผูสูงอายุได
4. ควรใหผูปวยโรคเบาหวาน มีกิจกรรมรวมกัน
เพือ่ สรางความสัมพันธซงึ่ กันและกัน ซึง่ จะทําใหผสู งู อายุทเี่ ปน
โรคเบาหวานมีกําลังใจและลดความเครียดที่อาจจะเกิดจาก
การเจ็บปวยเรื้อรังได

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จสมบูรณลงไดดวยความกรุณา
และความชวยเหลืออยางยิง่ จาก นายสังวรณ วรไวย ผูอ าํ นวยการ
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นไส จ อ บุ ค ลากรใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดใสจอ อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ที่ใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูลในการวิจัย ขอขอบคุณ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีไ่ ดใหการ
สนับสนุนงบประมาณเงินรายได ในหนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั ระบบ
สุขภาพในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการวิจัยในครั้งนี้
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Table 1 Self-care forelderlypatients with diabetes mellitus
Self-care
Drug treatment and follow-up
Rest and sleeping
Diet
General self-care
Stress management
Exercise
Total health care

Mean
2.73
2.68
2.56
2.34
2.06
1.83
2.39

S.D.
0.27
0.37
0.26
0.22
0.60
0.30
0.15

Level of Practices
good
good
good
good
moderate
moderate
good

Table 2 Percent of self-care levelof the elderlypatients with diabetes mellitus
Level of self-care
Good
Moderate
Fair

Percent (N =52)
61.532
38.520
0.0 0

Table 3 The relationship between demographic characteristics and self-care of the elderlypatients with diabetes mellitus
Demographic characteristics
Age
Income per month
Duration of illness

p-value ( r )
0.433- 0.111
0.753- 0.045
0.7860.039

