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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ได้
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บทคัดย่อ 

 การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเป็นส่ิงท่ีต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ซ่ึงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์                  

เพ่ือศึกษา (1) การจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรค เบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลใน                    

เลือดไม่ได้ (2) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน                        

ท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ความรู้ในการดูแลตนเอง การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการ                  

สนับสนุนทางสังคม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ ท่ีมารับการรักษา ณ แผนก              

ผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะโรคเบาหวาน โรงพยาบาลไชโย จํานวน 100 ราย ท่ีได้มาจากการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 

แบบสอบถามความรู้ในการดูแลตนเอง แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และ

แบบสอบถามการจัดการตนเองในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .88, .93, .95 และ .96 ตามลําดับ                    

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน               

ท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ มีการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉล่ีย                    

70.10  (SD = 12.44) การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความรู้ในการดูแลตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้                

ในระดับปานกลาง (r= .65, .36, .30 ตามลําดับ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพควรส่งเสริมการจัดการตนเองในการควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุโรคเบาหวานมีการรับรู้

สมรรถนะแห่งตน เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการดูแลตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงจะส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ําตาล

ในเลือด

คําสําคัญ: ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน; การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด; การจัดการตนเอง
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Abstract 

 Controlling plasma glucose should be a major concern especially in older patients with diabetes.    

The purposes of this research were to examine: (1) self-management for the plasma glucose control                      

in uncontrolled diabetes elderly; and (2) relationships among related factors including, body mass                

index, self-care knowledge, perceived self-efficacy and social support, and self-management for the 

plasma glucose control in uncontrolled diabetes elderly. The simple random sampling technique                            

was used to recruit 100 elderly with uncontrolled diabetes who had visited a diabetes clinic.                                       

The self-care knowledge questionnaire, perceived self-efficacy questionnaire, social support questionnaire 

and self-management in elderly patients’ diabetes disease questionnaire were used to collect data.                         

The reliability coefficients of these scale were .88, .93, .95 and .96, respectively. Descriptive statistics                  

and the Pearson’s product moment correlation were employed to analyze data. 

 The results indicated that the elderly with uncontrolled diabetes had high level of self-management 

(Mean=70.10, SD=12.44) The perceived self-efficacy, self-care knowledge, and social support had                 

significant positive correlation to self-management for the plasma glucose control in uncontrolled                   

diabetes elderly at moderate levels (r= .65, .36, .30, respectively.)

 The findings of the study provide a backdrop to promote self-management for controlling plasma 

glucose in the uncontrolled diabetes elderly by enhancing their perceived self-efficacy, self-care                       

knowledge and social support.
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