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รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ : ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2  
ผู้เข้าร่วมโครงการดูแลตนเองท่ีคลีนิกเบาหวานในโรงพยาบาลพนมไพร  อำเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย. (KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE (KAP) OF 
DIABETES MELLITUS TYPE II PATIENTS IN MULTIDISCIPLINARY PROGRAM  AT 
DIABETES MELLITUS CLINIC, PHANOMPHRAI HOSPITAL, PHANOMPHRAI 
DISTRICT, ROI-ET PROVINCE, THAILAND) อ. ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ. 
ดร.ประเทือง หงสรานากร   114 หน้า.  

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายลักษณะทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 
ท่ีเข้าร่วมโครงการดูแลตนเองท่ีคลีนิกเบาหวานในโรงพยาบาลพนมไพร และ เพ่ือช้ีวัดระดับความรู้ในการดูแลตนเอง 
รวมถึงทัศนคติท่ีมีต่อการดูแลตนเอง และการปฏิบัติตนเองของผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
ท้ังน้ียังมุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมของผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 และระดับความรู้ในการดูแลตนเอง 
รวมถึงทัศนคติท่ีมีต่อการดูแลตนเอง และการปฏิบัติตนเองของผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประเภท 2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จริง จำนวน 430 ราย 
รวมถึงศึกษาปัจจัยท่ีมีผลทำให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการดูแลตนเองและผู้ป่วยท่ีไม่ประสบความสำเร็จในการดูแลตนเองโด
ยใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 20คนใน 4 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 5 คน ประกอบด้วย 1) 
พยาบาล2)ผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการ 3) ผู้ป่วยท่ีประสบความสำเร็จในการดูแลตนเอง 
4)ผู้ป่วยท่ีไม่ประสบความสำเร็จในการดูแลตนเอง  

 จากการวิเคราะห์ผลพบว่า ผู้ป่วย เบาหวานประเภท2 ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 70.9 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 51 ปี 
โดยผู้ป่วยท้ังหมด นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 77.2 จบการศึกษาต่ำกว่าระดับประถมศึกษา ซ่ึงร้อยละ 79.8 แต่งงานแล้ว 
ท้ังน้ียังพบอีกว่าผู้ป่วยร้อยละ 42.1 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนประมาณ 2,422 บาท 
มีรายจ่ายเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนประมาณ 2,565 บาท 
 ระดับความรู้มีคะแนนเต็ม 38 คะแนน มีค่าเฉล่ีย 22.38 คะแนน 
ส่วนระดับทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน มีค่าเฉล่ีย 47.55 คะแนน 
และผู้ป่วยฯมีคะแนนเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 69 คะแนน โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 53.88 
คะแนน เมื่อนำมาหาค่าไคสแควร ์พบว่า วิธีการปฏิบัติตนมีความสัมพันธ์กับความรู,้ ทัศนคต,ิ เพศ, การศึกษา, 
อาชีพ,ลักษณะงาน, ความถี่ของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด  และระยะเวลาท่ีผู้ป่วยเป็นเบาหวาน (p < .05). 
จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลทำให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จได้แก่ 
ผู้ป่วยท่ีประสบความสำเร็จในการดูแลตนเอง จะมีปัจจัยเหล่าน้ีประกอบด้วย 1.) มีท่ีพักอยู่ใกล้โรงพยาบาลไปมาสะดวก 2.) 
เข้าใจในเน้ือหาและคำแนะนำจากโปรแกรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และ 3.) มีคนคอยดูแลอยู่ท่ีบ้าน 
ในขณะท่ี ผู้ป่วยท่ีไม่ประสบความสำเร็จในการดูแลตนเองจะมีปัจจัยเหล่าน้ีประกอบด้วย 1.) 
ท่ีพักอาศัยอยู่ไกลโรงพยาบาลทำให้ไปมาลำบาก 2.) 
ไม่เข้าใจในเน้ือหาและคำแนะนำจากโปรแกรมจึงไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้3.) ไม่มีคนคอยดูแลและ 4.) 
ไม่เช่ือว่าโปรแกรมน้ีจะทำให้มีสุขภาพดีขึ้นรวมถึงคิดว่าได้รับการรักษาไม่เท่าเทียมกับผู้ป่วยคนอื่นจึงทำให้ไม่อยากเข้าร่วมโปรแก
รม . 
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The aims of this research were to describe the socio-demographic characteristics 

of Diabetes Mellitus Type II patients joining “Multidisciplinary Program” at Diabetes 
Mellitus Clinic, in Phanomphrai Hospital and to identify the level of self-care knowledge, 
including attitude and practice of the patients.  The study also focused on the relationship 
between patients’ socio-demographic characteristics and the level of self-care knowledge, 
attitude and practice. The subjects were DM type II patients who actually joined the 
program for a number of 430. The study also described the factors influencing the success 
and the non-success of the patients in their self care through an in-depth interview with 20 
subjects in 4 sample groups each of 5 persons, they were 1) nurses 2) care givers of the 
patients 3) successful patients for their self care 4) unsuccessful patients for their self care. 
Based on the result of data analysis, DM type II patients joining the program were mostly 
females (70.9%) with an average age of 51 years old. All of them were Buddhists. 
Seventy-seven point two percent of them had an educational background lower than 
prathomsuksa level. Furthermore, 79.8% of the subjects were married and 42.1% of them 
were farmers. The average patients’ household income was approximate 2,422 
baht/month while their household expense was about 2,565 baht/month. Out of 38 scores 
on knowledge, the subjects had a mean of 22.38 scores, out of 60 scores on attitude, the 
subjects had a mean of 47.55 scores, and out of 69 scores on practice, the subjects had a 
mean of 53.88 scores. By using Chi-Square test, it found that practice had the relationship 
with knowledge, attitude, sex, educational level attained, occupation, field of work, 
frequency of blood sugar test, and duration of diabetes suffering (p < .05). Factors 
influencing successful and unsuccessful patients in their self care practice included 1.) 
living near the hospital 2.) understanding the instructions and suggestions given by the 
program and could apply them in their daily life and 3) having a care-taker at home (for 
successful patients). On the other hand, the unsuccessful self-care behavior patients were 
influenced by 1.) living in a remote area 2.) not understanding the instructions and 
suggestions given thus no application on their daily living 3.) not having a care-taker at 
home, and 4.) having an attitude that this program could not improve their health and that 
there was an unequal treatment thus not motivating them to join the program. 
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