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K 41550051  :  สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต / โรคเบาหวาน / โรงพยาบาลนครชัยศรี 
  รัตนาวดี  จูละยานนท : คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครชัย
ศรี  (QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUES AT NAKORNCHAISRI 
HOSPITAL) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : อ.ดร. ผกามาศ  ไมตรีมิตร และ อ.ดร. อาทร  ริ้วไพบูลย. 114 
หนา. ISBN 974-653-698-2     
 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาล 
นครชัยศรีและศกึษาปจจัยที่สัมพันธกับคณุภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศร ี โดย
ใชแบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปและแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององคการอนามยัโลก (WHOQOL BREF) 
สัมภาษณผูปวยโรคเบาหวานแผนกผูปวยนอกทุกคนของโรงพยาบาลนครชยัศรีที่มารับการรักษาอยาง
ตอเนื่องอยางนอย 1 ป และไมมีโรคประจาํตัวอ่ืนหรือความพิการทีเ่กิดกอนไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา
เปนโรคเบาหวาน และยินดีใหการรวมมือตอบแบบสอบถามจาํนวน 128 คน ตั้งแตเดือนกันยายน-ธันวาคม 
2545 วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธระหวางตัวแปรดวย T-
test และ Anova  
 ผลการศกึษาครัง้นี้พบวาคาเฉลีย่คุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยโรคเบาหวานโรงพยาบาล 
นครชัยศร ีอยูที่ 70.17 คะแนน ซ่ึงถือวาอยูในระดับด ีและพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกบัคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชยัศร ีคือ ระดับการศึกษา (p = 0.001) อาชีพ (p = 0.004)รายได
สวนตัว (p = 0.003) รายไดของครอบครวั (p = 0.000) ความเพียงพอของรายได (p = 0.000) สถานภาพใน
ครอบครัว (p = 0.035) สิทธิในการรักษาพยาบาล (p = 0.024) การเขานอนเขารับการรักษาตวัใน
โรงพยาบาลเนือ่งจากโรคเบาหวานหรือภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน (p = 0.010) จํานวนอาการ
แสดงออกของโรคเบาหวาน (p=0.000) ความพิการทีเ่กิดจากโรคเบาหวาน (p = 0.028) จํานวน
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน(p = 0.005) สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับคณุภาพชีวิตของผูปวย
โรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรไีดแก เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ลักษณะการอยูอาศัยในครอบครวั 
อายุที่เริ่มปวย ระยะเวลาที่ปวย การเกดิแผลที่เทา ระดับน้ําตาลในเลือด วิธีการรักษาโรคเบาหวาน  
 จากผลการศกึษาครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางในการพฒันารปูแบบการดูแลสุขภาพของผูปวย
โรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรีและพัฒนาการบรกิารดานหนาของโรงพยาบาลนครชัยศรีตอไป   
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MELLITUES AT NAKORNCHAISRI HOSPITAL. THESIS ADVISORS : PAGAMAS  MAITREEMIT, Ph.D.,  
AND ARTHORN  RIEWPAIBOON, Ph.D. 114 pp. ISBN 974-653-698-2.     
 
 The objectives of this study are, firstly, to examining the quality of life (QOL) of the patients with 
Diabetes Mellitus at Nakornchaisri Hospital and, secondly, to investigate the affecting factors thereof.  As 
the information collecting tools, a general interview form and the World Health Organization’s Quality or 
Life Basic Reviewing and Examining Form (WHOQOL BREF) were in this study. 128 diabetic patients 
with a continuous record of at least one year follow-up case and with no record of any other current 
diseases or disability prior to being diagnosed as a diabetic patient were interviewed between 
September and December 2002.  The statistical analysis tools were percentage (%), means (X), 
standard deviation (S.D.) and T-test as well as ANOVA for defining the relation between variations.  
 It was found that means of QOL of the patients with Diabetes Mellitus of Nakornchaisri Hospital 
was 70.17% provisionally regarded as good. In addition, the factors affecting QOL were education (p = 
0.001) occupation (p = 0.004) personal income (p = 0.003) family income (p = 0.000) adequate income 
(p = 0.000) status in the family (p = 0.035) medical welfare (p = 0.024) hospital admittance due to 
Diabetes Mellitus or its complications (p = 0.010) symptoms of Diabetes Mellitus (p = 0.000) disability 
caused by Diabetes Mellitus (p = 0.028) number of complications (p = 0.005) whereas sexuality, marital 
status, living environment, age at onset of the disease, duration of the disease, presence of foot sores, 
blood sugar or the range of treatments used were not. 
 The outcome of this study can be used as a guideline for establishing a plan for the health 
care of patients with Diabetes Mellitus as well as improving out patient services at Nakornchaisri Hospital. 
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 23 คาเฉลี่ยคุณภาพชวีิตแยกตามการเขานอนรับการรักษาโรงพยาบาล  65 
 24 คาเฉลี่ยคุณภาพชวีิตแยกตามจํานวนอาการแสดงออกของโรคเบาหวาน  66 
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 26 คาเฉลี่ยคุณภาพชวีิตแยกตามความพกิารที่เกิดจากโรคเบาหวาน  67 
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 29 คาเฉลี่ยคุณภาพชวีิตแยกตามวิธกีารรักษาโรคเบาหวาน  70 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เบาหวานเปนกลุมของโรคไมติดตอที่สําคญัมาก และเปนปญหาที่สําคัญยิ่งดาน 
สาธารณสุขของหลายๆ ประเทศทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย เนื่องจากเปนโรคเรื้อรังที่มีอุบัติการสูง 
และกอใหเกิดภาวะแทรกซอนที่สําคัญ ไดแก โรคแทรกซอนทางระบบหัวใจ และหลอดเลือด การ
เสื่อมหนาที่ของระบบประสาทสวนปลาย การเสื่อมของจอตา อันเปนสาเหตุทีท่ําใหเกิดตาบอดได 
การเสื่อมของหนวยไต เกิดการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะไดงาย ผูปวยมีโอกาสทพุพลภาพ จากที่
กลาวมาแลว จะเหน็วาโรคเบาหวานยงัสงผลตอปญหาดานเศรษฐกจิและสังคมของชาติ จากการ
ประชุมโรคเบาหวานสากลครั้งที ่ 16 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ที่กรุงเฮลซิงก ินครหลวงของ
ฟนแลนด รายงานวา โรคเบาหวานกาํลังเปนปญหาที่สําคัญและไดรับความสนใจอยางมากใน
ปจจุบัน องคการอนามัยโลกระบุวา มีผูปวยเบาหวานอยางนอย 135 ลานคน และจะเพิม่เปน 2 
เทาในอีก 10 ปขางหนา (สุมณฑา เสรีรัตน 2540 : 8) เมื่อเปรียบเทยีบกับการรายงานของทาฟท 
(Taft 1984 : 30 - 42) ซึ่งไดสํารวจโรคเบาหวานในประเทศตางๆ ทั่วโลก เมื่อป ค.ศ. 1984 พบวา 
มีประชากรเปนโรคเบาหวานประมาณรอยละ 1 - 5 หรือ 40 ลานคนของประชากรทั้งหมดจะเหน็ได
วาโรคเบาหวานเพิม่ข้ึนประมาณ 3 เทา ในชวงระยะเวลา 15 ปเทานั้น ซึ่งเปนอัตราการเพิม่ที่สูง
มาก จากการรายงานการสาํรวจของแฮรสี (Harris 1998 : 518) พบวา ผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับ
การวนิิจฉัยในกลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไปของประเทศสหรฐัอเมริกาในป ค.ศ. 1988 - 
1994 มีความชุกรอยละ 5.1 หรือมีจํานวน 10.2 ลานคน สวนความชุกของผูปวยโรคเบาหวานทีย่ัง
ไมไดรับการวินิจฉัยมีรอยละ 2.7 หรือ 5.4 ลานคน และความชกุของผูปวยโรคเบาหวานในกลุม
ประชากรทีม่ีอาย ุ40 - 74 ป เพิ่มจากรอยละ 8.9 ในป ค.ศ. 1976 - 1980 เปนรอยละ 12.3 ในป 
ค.ศ. 1988 - 1994 และความชกุของโรคเบาหวานสูงถึงรอยละ 40 เมื่ออายเุกนิ 80 ปข้ึนไป ซึ่ง
พบวาความชกุของโรคเบาหวานในประเทศสหรัฐอเมริกา มีอัตราการเพิม่สูงขึ้นอยางนาวติก 
โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยงคืออาย ุ40 ปข้ึนไป  
 สําหรับประเทศไทย มีการสํารวจเพื่อศึกษาอัตราความชกุของโรคเบาหวานทั่วประเทศ
คร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2514 ในกลุมประชากรทุกอาย ุจํานวน 322,153 คน โดยสมาคมโรคเบาหวาน
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แหงประเทศไทย โดยการตรวจปสสาวะ หาน้ําตาลเพื่อใชเปนเกณฑในการวนิิจฉัยโรคเบาหวาน 
พบวา อัตราความชกุ รอยละ 20.5 (สาธิต วรรณแสง 2531 : 9 - 15) ตอมาไดมีการสํารวจสภาวะ 
สุขภาพอนามยัของประชากรไทยในป พ.ศ. 2534 ในกลุมตัวอยางอายุ 15 ปข้ึนไป พบวามีผูปวย 
โรคเบาหวานรอยละ 2.4 จากขอมูลการศึกษาครั้งนี ้ สามารถคาดการณไดวา ความชกุของโรค 
เบาหวานมีประมาณรอยละ 4 - 7 ในประชากรอายุระหวาง 30 - 60 ป และอาจสูงถงึรอยละ 10 - 
15 ในประชากรอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป สําหรับประชากรอายุระหวาง 0 - 15 ป คาดวา ความชกุ
โรคเบาหวานไมเกินรอยละ 0.1 และประชากรที่เสีย่งตอการเกิดโรคเบาหวาน จะเหน็ชัดเจนในกลุม
ประชากรทีม่ีอายุมากกวา 30 ปข้ึนไป ในป พ.ศ. 2536 และจัดลําดับความสาํคัญของโรคเบาหวาน
อยูในอันดับ 7 ของกลุมโรคไมติดตอ ในประเทศไทย ซึ่งมทีั้งหมด 21 โรค (กระทรวงสาธารณสุข 
2538)  และจากการศึกษาของ ภานุพนัธ พุฒสุข (2542 : 108)ในผูปวยโรคเบาหวาน 250 คน ใน 
โรงพยาบาลของรัฐจํานวน 7 แหง ระหวางเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2541 พบวาผูปวยโรค 
เบาหวานเสียคารักษาโดยเฉลี่ยคนละ 6,017.50 บาทตอป ซึ่งสูงกวาคารักษาของผูปวยทัว่ไปถึง 
127 เทา และจากขอมูลอัตราการเสียชวีิตของประชากรไทย (ตารางที ่ 1) พบวา โรคในระบบ 
เมตาบอลิซึม (ซึ่งรวมโรคเบาหวาน)  เปนสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยระดับตนๆ (ปรีชา   
มรทกานติกุล 2545 : 14 – 24)  
ตารางที ่1 สาเหตุการเสยีชีวิตของชาวไทย ป พ.ศ. 2540 
สาเหตุ อัตราการเสียชวีิตตอประชากร 1 แสนคน 
- โรคระบบไหลเวียนโลหิต 
- สาเหตุภายนอกของการปวยและตาย 
- โรคเนื้องอก 
- โรคระบบหายใจ 
- โรคติดเชือ้ปรสิตบางชนิด 
- โรคเลือดและอวัยวะที่สรางเลือด และความ

ผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุมกัน 
- โรคระบบยอยอาหาร 
- โรคระบบประสาท 
- โรคของระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 
- โรคตอมไรทอ โภชนาการและเมตาบอลิซึม 

98.6 
62.3 
43.8 
33.8 
27.9 
14.6 
 
14.3 
13.9 
8.7 
8.2 

ที่มา :  กระทรวงสาธารณสุข, ทําเนียบโรงพยาบาล และสถิติสาธารณสุข 2543 – 
2544(กรุงเทพมหานคร : อัลฟา รีเสิรช, 2543), 28. 
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 ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและทางการแพทย และวิวัฒนาการทางการศึกษา
คนควาเกี่ยวกบัโรคเบาหวานสงผลใหผูปวยโรคเบาหวานมีชีวิตที่ยนืยาว ประกอบกับภาวะที่เร้ือรัง
ของโรคเบาหวานในปจจุบนัยังไมมวีิธีการรักษาใหหายขาดได ผูปวยจําเปนตองไดรับการดูแล
อยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต โดยการรับประทานยา ฉีดยา รวมกับการควบคุมอาหาร ออกกําลงักาย 
การปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด เพื่อควบคมุระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดบั
ปกติ หรือใกลเคียงปกติมากที่สุด (วิจารณ  บุญสิทธ ิ   2533 : 79)  แตถาหากควบคุมไมไดจะ
กอใหเกิดภาวะแทรกซอนทีสํ่าคัญไดแก ภาวะแทรกซอนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ประสาท ไต ตา ระบบเลือด และระบบภูมิคุมกันของรางกาย (ไพบูลย   สุริยะวงศไพศาล  2539 : 
45) อาภา ใจงาม (2535 : 127 -  132) ไดกลาวไววา การเจ็บปวยเรื้อรังนํามาซึง่ความรูสึกสูญเสยี
อํานาจ เมื่อบุคคลเจ็บปวยทําใหสมรรถภาพทางกาย ทั้งดานการทาํหนาที่และการรักษาดุลยภาพ
ของรางกาย ไมสามารถควบคุมได ทําใหรูสึกออนเพลยีและเหนื่อย ไมสามารถทาํกิจกรรมสําหรับ
ตนเองไดเชนเคย หมดอํานาจในการเปนตัวของตัวเอง และการโตแยงกับบุคคลอื่น เกิดความ
ขัดแยงดานจติใจ จากการตองพึ่งพาผูอ่ืน ทําใหคิดวาตนเองเปนภาระของครอบครัว ตองเปลี่ยน
บทบาทจากผูที่มีอิสระมาเปนผูพึง่พงิ จีรนุช  สมโชค (2540 : 65) ไดศึกษาแบบแผนการดําเนนิ
ชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน ไดแก กิจวัตร 
ประจําวนั การรับประทานอาหาร การพักผอน การขับถาย การออกกาํลังกาย พบวา แบบแผนการ
ดําเนนิชีวิตของผูปวยเปลี่ยนแปลงไปในขณะเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน เมื่อเทยีบกับเมื่อกอน 
เจ็บปวย ดังนัน้ โรคเบาหวาน นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพใหเสื่อมโทรม และอายุส้ันแลว ยังสง 
ผลกระทบทางดานจิตใจตอผูปวยตองยอมรับกับสภาวะของตนเองทีถู่กจํากัดลง ขาดความอิสระ  
รูสึกไมมั่นคงและไมปลอดภัยในชีวิต ความเปนอยูทางสังคมตองเปลี่ยนไป เนื่องจากความ
เจ็บปวย เปาหมายหลักในการดูแลผูปวยนอกจากจะมุงหวังในการบาํบัดรักษาอาการตางๆ 
ตลอดจนการปองกันภาวะแทรกซอนและนอกจากจะตองการใหผูปวยมีอายุยนืยาวเทากับคน
ทั่วไปแลว ยังจําเปนตองคํานึงถงึคุณภาพชีวิตของผูปวยดวย (อภิชาติ   วิชญาณรัตน 2537 : 38) 
ดังนัน้ คุณภาพชีวิตจงึไดรับความสนใจมากขึ้นเพื่อพฒันาชวีิตความเปนอยูของผูปวยหลงัมีชวีติ
รอดจากโรคแทรกซอนและโรครายที่เกิดขึน้ เพื่อใหผูปวยสามารถกลับไปใชชีวิตอยางมีคุณภาพ
ที่สุดในสภาพแวดลอมและสังคมของตนเอง (กิ่งแกว  ปาจรีย 2540 : 279 – 281) เพราะชวีิตที่มคีา 
มีความสุขไมไดข้ึนอยูกับการมีชีวิตที่ยนืยาว แตอยูทีค่ณุภาพหรือความสุขในชวงชีวิตที่เหลืออยู 
(Taylor 1987 : 234 – 240) แตถาหากมชีีวิตที่มีคุณภาพและมีอายุยนืยาวดวย นั่นคือส่ิงมีมนษุย
ทุกคนปรารถนาที่สุด 
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 แนวคิดเกี่ยวกบัคุณภาพชีวติเริ่มปรากฏเมื่อป ค.ศ. 1947 เมื่อองคการอนามัยโลกไดให
คําจํากัดความเกี่ยวกับภาวะสุขภาพไววา สุขภาพไมไดเพียงแตหมายถงึการปราศจากโรคและ
ความพิการเทานัน้ แตจะเปนความผาสุขทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคมของบุคคลดวย (Orley 
1994 : 138) ซึ่งแนวคิดสอดคลองกับประเวศ  วะส ี (2539 : 9) ที่กลาววา สุขภาพ หมายถึง สุข
ภาวะทั้งทางกาย ทางจิต และสังคม โดยมีระบบสิ่งแวดลอมชวยค้ําจุนชีวิตอนัเปนที่ปรารถนาของ
มนุษย และเปนจุดมุงหมายของการพฒันาสาธารณสุข 
 และจากทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรี พบวา ในป พ.ศ. 
2544 มีคนไขเบาหวาน จํานวน 544 คน ป 2545 มีจํานวนคนไขเบาหวาน จํานวน 636 คน จะเห็น
วาจาํนวนคนไขเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรีเพิ่มข้ึน 92 คน (รอยละ 16.91) ภายในเวลา 1 
ป ปริมาณการบริโภคยา เฉพาะยาลดน้ําตาลในเลือด ตามบัญชียาของโรงพยาบาลนครชัยศรี ซึ่ง
ไดแก Glibenclamide, Metformin, Glipizide และ Insulin โดยยังไมไดรวมถึงยาอืน่ที่ลดภาวะโรค
แทรกซอนของผูปวยเบาหวาน จะเหน็วาปริมาณการใชของยาดงักลาวเพิ่มข้ึนทุกรายการ ดัง
ตารางที ่2  
ตารางที่ 2 ปริมาณการใชยาลดน้าํตาลในเลือดของโรงพยาบาลนครชัยศรี ป พ.ศ. 2544 และ 

พ.ศ. 2545 
รายการยา ปริมาณการบริโภคป 2544 ปริมาณการบริโภค ป 2545 
Metformin 500 mg 
Glibenclamide 5 mg 
Glipizide 
Insulin ทุกชนดิ 

274,500 เม็ด 
339,000 เม็ด 
12,400 เม็ด 
564 Vial 

386,000 เม็ด 
430,500 เม็ด 
14,100 เม็ด 
565 Vial 

 
 นอกจากนี้ภายใตนโยบายหลักประกันถวนหนาของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนการ 
ดูแลสุขภาพประชาชนคนไทย ตั้งแตเกิดจนตาย ใหคนไทยมีสุขภาพด ี สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐมไดใหความสําคัญกับกลุมผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจาก
โรค 
เบาหวาน เปนโรคที่คุกคามคุณภาพชีวิตของผูปวย และทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูง จากการศึกษาของ วรรณา  สามารถ (2542 : 153) คาดประมาณความสูญเสียรายได 
ประชาชาตทิั้งหมดจากการปวยดวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอนิซูลินทีป่ระเมินจากแบบวัดคุณภาพ
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ชีวิตขององคการอนามัยโลกเทากับ 235,519,961,906 บาท สวนจากเทคนิคการวัดแบบ Time 
Trade Off  เทากับ 2,355,199,619,060 บาท 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเหน็ไดวาปจจุบันเปาหมายของการรักษาโรคเบาหวานของ 
ผูปวยไมไดอยูที่การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเทานัน้ แตจะอยูทีก่ารรักษาผูปวยใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีดวย ซึ่งคุณภาพชวีิตจะมีองคประกอบ 4 ดานตามแนวคิดของซาน (Zhan 1992 : 796) คือ 
ดานความพงึพอใจในชวีิต (Life Satisfaction) ดานอัตมโนทัศน (Self Concept) ดานสุขภาพและ
ความสามารถทางกาย (Health and Functioning) และดานสงัคม เศรษฐกิจ (Socioeconomic 
factors) และการรักษาโรคของคนไขโรคเรื้อรังนอกจากจะรักษาโดยทางการแพทยแผนปจจุบนั
แลว พฤติกรรมการแสวงหาการรักษา (Health seeking behavior) ของผูปวยจะเกิดขึ้น เมื่อรับรู
วาตัวเองปวยและในสังคมมีวิธีการรักษาหลายอยางทีผู่ปวยจะเลือกได เชน หมอพื้นบาน หมอ
สมุนไพร (มัลลิกา   ปติโก 2534 : 63) และจากผลการศึกษาของอาทร   ร้ิวไพบูลย  ทําการศึกษา
ในคนไขเบาหวานโรงพยาบาลนครชัยศรปี 2533 พบวา มีผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัย
ศรีมีประสบการณพิการใชสมุนไพรถงึรอยลละ 84 (อาทร   ร้ิวไพบูลย 2533 : 8) 
 จากแนวคิดและเหตุผลทีก่ลาวมาขางตน ประกอบกับในชวงที่ผานมาไมเคยมี
การศึกษาถึงคณุภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรี ซึ่งเปนคนไขโรคเรื้อรัง
ที่มีปริมาณสงูที่สุดของโรงพยาบาล ผูศึกษาจงึตองการที่จะศึกษาคณุภาพชีวิตของผูปวย
โรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศร ีโดยศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มผีลตอคุณภาพชวีิตของผูปวย 
ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใชในการวางแผนในการพฒันาการใหบริการผูปวยโรคเบาหวาน 
ลดคาใชจายทีเ่กิดจากภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวาน ตลอดจนเปนแนวทางในการ
ศึกษาวจิัยในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัคุณภาพชีวิตตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรี 
 2. ศึกษาปจจัยทีสั่มพันธกับคุณภาพชีวิต 
 
ปญหาการวจิัย 
 ผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรีที่มารับการรักษาตอเนื่องมีคุณภาพชีวิต
อยางไร 
สมมติฐาน 
 1. ปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพสมรส มีความสมัพนัธกับคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
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 2. ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก ระดับการศึกษา รายได มีความสัมพันธกับ 
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
 3. ปจจัยดานสุขภาพ ไดแก ระยะเวลาการเจ็บปวย ระดับความรุนแรงของโรค มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชวีิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
 4. การรักษาทางเลือกอื่น ไดแก การใชสมนุไพร มีความสมัพันธกับคุณภาพชีวิตของ 
ผูปวยโรคเบาหวาน 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีศ้ึกษาในผูปวยนอกโรคเบาหวานทุกคนของโรงพยาบาลนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ที่เขามารับการรักษาในชวงเดือนกนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2545 โดยเลือก
เฉพาะ 
ผูปวยทีม่ารับการรักษาอยางตอเนื่องที่โรงพยาบาลนครชัยศรีตั้งแต 1 ปข้ึนไป โดยเลือกทกุกลุม
อาย ุ และผูปวยใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยผูปวยที่ศึกษาตองไมมีโรคประจําตัว
อ่ืน  
ยกเวน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดโคโรนารี โรคหลอดเลอืดสมอง โรคไต โรคไขมัน
ผิดปกติ โรคตา ซึ่งเกิดหลังจากการเปนโรคเบาหวาน รวมทั้งไมมีความพิการที่เกิดกอน
โรคเบาหวาน หรือความพิการที่ไมไดมาจากโรคเบาหวาน 
นิยามศัพท 
 1. คุณภาพชีวิต หมายถงึ การที่มีชีวิตที่สุขสบายหรือมีความผาสุข การที่จะมีชวีิตที่ 
สุขสบายหรือมีความผาสุข จะตองประกอบดวยองคประกอบทัง้เชิงวัตถุวิสัย (objective) และเชิง 
จิตวิสัย (subjective) องคประกอบเชิงวตัถุวิสัย ไดแก การมีปจจัยพื้นฐานสําหรับการดํารงชวีิต 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอม สวนองคประกอบเชิงจิตวิสัย ไดแก ความรูสึก 
นึกคิด คานิยม ความพงึพอใจในชีวิต 
 2. โรคเบาหวาน หมายถงึ โรคที่เกิดเนื่องจากความผิดปกติ ของตอมไรทอ โดยเฉพาะ  
เบตาเซลลในตับออน ไมสามารถหลั่งฮอรโมนอินซูลินไดเพียงพอ หรือฮอรโมนอินซูลินที่มีอยูไม
สามารถออกฤทธิ์ได เปนผลใหเกิดความผดิปกติเกี่ยวกบัเมตาบอลิซมึ (metabolism) ของกลูโคส  
ทําใหระดับกลโูคสในเลือดสูงกวาปกติเมื่อเทียบกบัอาย ุ เมื่อระดับกลูโคสสูงเกินกวาความสามารถ
ที่ไตจะสกัดกัน้ไวไดจะทาํใหมีกลูโคสออกมาในปสสาวะ เกิดอาการปสสาวะบอยมาก ดื่มน้ํามาก 
กินอาหารมากเพื่อจะใหสมดุลยกับส่ิงที่สูญเสียไป เมื่อระดับกลูโคสในเลือดสูงมากเปนเวลานาน
จะทําใหมกีารเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซึมของโปรตีนและไขมันตามมาดวย และยังกอใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ ในรางกายโดยเฉพาะระบบหลอดเลือดซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพของ
ผูปวยเปนอยางมาก 
 3. ผูปวยโรคเบาหวาน หมายถงึ ผูปวยที่ไดรับการวนิิจฉัยจากแพทยวาเปนโรค 
เบาหวานชนิด ไมพึ่งอนิซูลิน 
 4. ปจจัยดานประชากร  หมายถงึ คุณลักษณะบางประการของผูปวยโรคเบาหวาน 
ประกอบดวย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
  เพศ  ไดแก เพศหญงิ  เพศชาย 
  อาย ุ  หมายถงึ  จํานวนปเต็มของอายุของผูปวยโรคเบาหวาน 
ถามีเศษ 6 เดือน ปดเปน 1 ป 
  สถานภาพสมรส หมายถงึ สภาพสมรสของผูปวยโรคเบาหวาน แบงตามการสมรส 
ไดแก โสด  คือ ไมไดแตงงาน   สมรส  คือ แตงงานและอยูดวยกัน   หมาย/หยา/แยก  คือ สมรส
แลวแตไมไดอยูดวยกนั 
 5. ปจจัยทางสงัคมและเศรษฐกจิ ไดแก รายได ระดับการศึกษาของผูปวยโรค 
เบาหวาน 
  รายได หมายถงึ  รายไดรวมของครอบครัวโดยประมาณเปนบาท ที่ครอบครัวของ
ผูปวยโรคเบาหวานไดรับแตละเดือน 
  ระดับการศึกษา  หมายถึง  วุฒกิารศึกษาที่ผูปวยไดรับที่สูงที่สุด 
 6. ปจจัยดานสุขภาพ  ไดแก  ระยะเวลาการเจ็บปวย ความรุนแรงของโรค วิธีการ
รักษาและควบคุมโรค  
  ระยะเวลาการเจ็บปวย   หมายถึง  เวลาตั้งแตผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปน 
โรคเบาหวาน จนถงึวนัสัมภาษณ นับเปนปเต็ม   
  ความรุนแรงของโรค หมายถงึ  อาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้นในผูปวยโรค 
เบาหวาน อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซอน ไดแก ตามัว/บอด อัมพาต การถูกตัดนิว้ แขน หรือขา  
เจ็บหนาอก/เหมือนหอบจากอาการของโรคหัวใจ และอาการบวมจากภาวะไตวาย 
  การรักษาทางเลือกอื่น  ไดแก  การใชสมุนไพรควบคูไปกับการรักษาของแพทย 
โดยเกิดจากพฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผูปวยโรคเบาหวาน 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ปจจัยดานประชากร 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 

ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดสวนตัว 
- รายไดครอบครัว 
- ความเพียงพอของรายได 
- สิทธิในการรักษาพยาบาล 
- สถานภาพในครอบครัว 
- ลักษณะการอยูอาศัย 

ปจจัยดานสุขภาพ 
- อายุที่เริ่มปวย 
- ระยะเวลาที่ปวย 
- การเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาล
- อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 
- การเกิดแผลที่เทา 
- ความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน 
- ระดับน้ําตาลในเลือด 
- ภาวะโรคแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 

ปจจัยอ่ืน 
- การรักษาทางเลือก (การใชสมุนไพร) 
 

คุณภาพชีวิตของผูปวย 
โรคเบาหวาน 

- ดานรางกาย 
- ดานจิตใจ 
- ดานสังคมและเศรษฐกิจ 
- ดานสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
  
 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 คําวาคุณภาพชีวิตปรากฏขึ้นครั้งแรกในสาํนวนที่สละสลวยของรัฐบาลอเมริกา ในป
ค.ศ.1960 (Burckhardt 1982 : 2) เนื่องจากคุณภาพชีวิตเปนสิง่สําคัญที่ทุกคนปรารถนาอกีทัง้ยังเปน
เปาหมายหลกัในการพัฒนาประชากรของประเทศตางๆ ในปจจุบนั โดยเชื่อในแนวคิดที่วาถาคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาในดานตางๆ ก็จะทําไดดี และรวดเร็วขึ้น การที่คนจะมีคุณภาพชวีติที่ดีได 
ตองรูจักคิด รูจักทาํ รูจักตัดสินใจ คําวา คุณภาพชีวิตจงึเกิดขึ้นพรอมกับคําวาประชากรศึกษา โดยถูก
กําหนดขึ้นจากปญหาความเปนอยูที่ไมสมดุลของมนุษย (ศุภชัย  ศุภวรรณ 2529 : 85 – 87) ในทาง
การแพทยไดกาํหนดใหคุณภาพชวีิตเปนเปาหมายหลักในการใหบริการ นอกเหนือไปจากการชวยให
ผูปวยมีชวีิตรอด รักษาไวซึง่สุขภาพและลดอัตราการเจบ็ปวยลง 
 
ความหมายของคุณภาพชวีิต 
 คุณภาพชีวิตเปนนามธรรมที่มีความหมายกวาง (Richard and Britget 1993:460-466)  
เนื่องจากมีความสลับซับซอน และครอบคลุมทุกๆ ดานทีเ่กี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษย อัน
กอใหเกิดความพึงพอใจ และมีความสขุในชีวิตของบคุคลนั้นๆ จึงทาํใหคุณภาพชีวิตมีความหมายที่
หลากหลาย ซึ่งมาจากหลายๆ มุมมอง การใหความหมายของคุณภาพชวีิตนัน้ขึ้นอยูกับแนวคิด ทัศนะ 
และวัตถุประสงคของการศึกษาในแตละบคุคล ดังนัน้การใหความหมายของคุณภาพชีวิตจงึเปนสิ่งที่
ยากและไมมีความหมายใดที่มีความเห็นเหมือนกันหมด (Farquhar 1995 : 22) และแมในปจจุบนัก็ยงั
ไมมีคํานิยามหรือความหมายทีเ่ปนมาตรฐาน (McSweeny and Creer 1995 : 6-71) 
 พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานป 2525 ใหความหมายคุณภาพชวีิตวา ประกอบดวย 
คํา 2 คํา คือ “คุณภาพ” หมายถงึ ลักษณะความดีประจําตัวบุคคลหรือส่ิงของ และ “ชีวิต” หมายถงึ 
ความเปนอยู ดังนั้น คุณภาพชีวิตจงึหมายถงึ ลักษณะความเปนอยูที่ดีของบุคคล(พจนานกุรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน : 2525) โอเรม (Orem 1985 : 179) กลาววา คุณภาพชีวิตมีความหมายเชนเดียวกับ
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ความผาสุก ซึ่งเปนการรับรูของบุคคล ตอการมีชีวิตอยูตามประสบการณของความพงึพอใจความรูสึก
เปนสุขภายในจิตใจ 
 พาดิลลา และ แกรนท (Padilla and Grant 1985 : 45 - 60) ไดกลาวถงึคุณภาพชวีิตวาเปน
การรับรูความพึงพอใจในชวีติที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสุขภาพ โดยวัดจากความสามารถในการทํา
หนาที่ตางๆ ของรางกาย ทศันคติตอตนเอง ตอสุขภาพ ความพอใจในชีวิต และความรูสึกวาตนเองไดรับ
การชวยเหลือจากสังคม 
 ฮันเตอร (Hunter 1992 : 17 - 20) กลาววา คุณภาพชีวติ หมายถงึ การมีชีวิตความเปนอยูที่
ดี ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ 
 แจ็คเคิล (Jackle 1974 : 362) กลาววา องคประกอบที่สําคัญของคณุภาพชีวิต คือความพึง
พอใจในการดําเนนิชีวิต เปนความยินดีตอชีวิตของแตละคนเปนความพอใจที่บุคคลไดรับจากการมี
กิจวัตรประจําวัน อันเปนสิง่ที่บุคคลรับรูเกี่ยวกับชีวิตของตนเองวามีความหมาย และสามารถดํารงไวซึ่ง
พัฒนาการในดานตางๆ  
 ดาลเคย และ โรคี (Dalkey and Rourke 1973 : 109 - 112) ใหความหมายของคุณภาพ
ชีวิตวา หมายถึงความรูสึกเปนปกติสุขของบุคคล ความพงึพอใจหรอืไมพึงพอใจกบัชีวิตของตน หรือมี
ความสุขและไมมีความสุข 
 ดูบอส (Dubos 1976 : 8 - 9) กลาวถึงคณุภาพชีวิตทีพ่อสรุปไดวา คือ ความอิ่มเอมในชีวิต 
ซึ่งแสดงถงึความสุข สําหรบัประเทศไทย ไมปรากฏแนชัดวารับถอยคํา “คุณภาพชวีิต” มาใชตั้งแต
เมื่อใด ปจจุบันไดรับความนยิมอยางแพรหลาย (กิ่งแกว  ปาจารีย 2540 : 279 – 281) โดย นิพนธ คัน
ธารสร (อางถงึใน วรรณา  สามารถ 2542 : 16) ไดกลาววาคุณภาพชวีิตเปนคณุภาพในดานสุขภาพ 
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซึ่งเปนคําเปรียบเทียบไมมกีฎเกณฑที่ตายตวัแนนอน 
โดยบุคคลหรือประเทศจะกาํหนดมาตรฐานในเรื่องดังกลาวแตกตางกนัตามความตองการซึง่อาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา และสภาวะตางๆ คุณภาพชีวิตเปนระดับการดํารงชีวิตของมนุษยตาม
องคประกอบของชีวิต ไดแก รางกาย อารมณ สังคม ความคิด และจิตใจ 
 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ (2528 : 4) ไดใหคําจาํกัด
ความของคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวติคือ ชีวิตที่ดมีีคุณภาพสามารถดํารงอยูไดในสังคมอยางปกติ
สุข และชีวิตทีม่ีคุณภาพนัน้จะรูไดโดยการที่คนหรือในชุมชนนั้นไดบรรลุเกณฑความจําเปนพืน้ฐาน หรือ
ความตองการพื้นฐานที่คนหรือชุมชนควรจะมีหรือจะเปน เพื่อใหชีวิตอยูไดอยางปกติพอสมควรใน
ชวงเวลาหนึง่ 
 ประภา   รัตนเมธานนท (2532 : 13) กลาวสรุปวา คุณภาพชีวิต คือ ความรูสึกเปนปกติสุข 
(Sense of well being) ซึ่งมีคําที่มีความหมายเหมอืนกันคือคําวา “ความพึงพอใจในชวีิต” (Life 
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satisfaction) และมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “ความสุข” (Happiness) ซึ่งเปนผลรวมของการ
ตอบสนองความรูสึกภายในตัวบุคคล 
 อุทุมพร จามรมาน (2530 : 1) กลาวถึง การใหความหมายของคุณภาพชีวิตวา บางคน
หมายถงึสภาพทางจิตใจที่รูสึกวามีความสุข บางคนมองถึงบริการของรัฐที่กอใหเกิดความสะดวกสบาย 
บางคนมองครอบคลุมถึงสภาพรางกาย จิตใจอารมณและสังคมที่กลมกลืน และบางคนมองเฉพาะ
สังคมทีม่ีระเบยีบและมีความปลอดภัย 
 บดี   ชนะมั่น (2530 : 821) กลาวสรุปถงึคณุภาพชีวิตวา หมายถึงสภาพความเปนอยูในทาง
ที่ดีทัง้ในแงของสวนบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
 ทัศนีย    จนิางกูร (2530 : 2) กลาวสรุปวา แมจะมีผูใหความหมายที่แตกตางกัน แตมี
ลักษณะที่คลายคลึงกันคือ คุณภาพชีวิตบงบอกสภาพความเปนอยูที่ดีในการดํารงชีวิตของแตละบุคคล 
 สิปปนนท   เกตุทัต (2523 : 2) ใหความหมายของคุณภาพชวีิตในแนวของการปรับตัววา คือ 
ชีวิตที่มีความสุข ชีวิตที่สามารถปรับตนเองใหเขากับธรรมชาติ ทั้งธรรมชาติทางกายภาพและทางสงัคม 
และสามารถปรับธรรมชาติใหเขากับตนเองโดยไมเบียดเบียนธรรมชาติและสังคม ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
 ลัดดาวัลย   สิงหคําฟ ู(2532 : 38) ใหความหมายของคณุภาพชีวิตไววา หมายถงึ ความรูสึก
พึงพอใจและมีความสุขในชีวิตของแตละบุคคลตามสภาพที่ตนดํารงอยู เปนการรับรูและตัดสินใจโดย
บุคคลนั้น 
 เกษม  วัฒนชยั (2532 : 65) กลาววาในทางการแพทย คุณภาพชีวิตหมายถงึความรูสึกพึง
พอใจของผูปวยตามสภาพทีต่นเองเปนอยู ซึ่งเกี่ยวของกบักิจกรรมทกุอยางของชีวิต 
 อาภา   ใจงาม (2535 : 128) กลาววา คุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุหมายถงึ ความพงึพอใจใน
การดํารงชวีิต สามารถทําหนาที่และดูแลตนเองใหมากที่สุด ตามสภาวะของความแข็งแรงและความ
จํากดัทีม่ีอยู มีความสุขทางดานจิตใจ ดําเนนิชีวิตตามแบบแผนการดําเนนิชีวิตปกติ และสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและคงไวซึ่งคุณคาแหงตน 
 การที่บุคคลจะมีคุณภาพชวีติที่ดีไดนั้น จะตองขึ้นอยูกบัองคประกอบตางๆ มากมาย และ
องคประกอบนั้นมีความสําคัญมากนอยแตกตางกนั ตามทรรศนะของแตละบุคคลหรือแตละสังคมซึ่ง
กลาวโดยสรุปแลวคุณภาพชวีิต หมายถึง การมีชวีิตทีสุ่ขสบายหรือมีความผาสุก และการทีช่วีิตจะมี
ความสบายหรือผาสุกไดนั้น จะตองประกอบดวยองคประกอบทัง้เชิงวัตถุวิสัย (Objective) และจิตวิสัย 
(Subjective) ซึ่งองคประกอบทางวัตถวุิสัย ไดแก ปจจัยพืน้ฐานสาํหรับการดํารงชีวิต ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอม สวนองคประกอบทางจิตวิสัย ไดแก ความรูสึก 
นึกคิด คานิยาม ความพงึพอใจในชีวิต 
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องคประกอบของคุณภาพชีวิต 
 ฟลานาแกน (Flanagan 1987 : 138 – 147) กลาวถงึองคประกอบของคุณภาพชีวติวา เปน
ความตองการพื้นฐานของมนุษย ซึ่งจําแนกได 5 องคประกอบดังนี ้คือ 
 1. มีความสุขสบายทางดานรางกายและวัตถ ุ ทางดานรางกาย ไดแก การมีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทางดานวตัถุ ไดแก การมีบานนาอยู มีอาหารที่ด ี มีเครื่อง
อํานวยความสะดวก 
 2. มีสัมพนัธภาพกับบุคคลอื่น เชน ความสัมพันธกับคูสมรส บิดามารดา ญาติพี่นอง เพื่อน
ฝูง และบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้การมบีุตรและการเลี้ยงดบูุตรก็ถือเปนความสัมพันธดานนี้ดวย 
 3. การมีกิจกรรมในสังคมและชมุชน การไดมีโอกาสสนับสนนุและชวยเหลอืผูอ่ืนในสงัคม 
 4. มีพัฒนาการดานบุคลิกภาพ และมีความสาํเร็จอยางสมบูรณตามพัฒนาการ เชน การมี
พัฒนาการทางสติปญญา การเรียนรู สนใจการเรียน และการเขาใจตนเอง รูจุดบกพรองของตนเอง มี
งานทีน่าสนใจทํา ไดรับผลตอบแทนที่ดี และการแสดงออกในทางสรางสรรค 
 5. มีสันทนาการ เชน อานหนังสือ ฟงดนตรี ดูกฬีา หรือส่ิงบันเทงิอืน่ๆ และมี 
สวนรวมในสงัคม 
 ชารมา (Sharma 1988 : 147, อางถงึใน ยุวด ี  ลีลัคนาวีระ 2536 : 19) ไดแบง 
องคประกอบของคุณภาพชวีิตออกเปน 2 ประเภทคือ 
 1. องคประกอบทางดานกายภาพ ไดแก อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ฯลฯ 
 2. องคประกอบทางดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การศึกษา การมงีานทาํ การบริการ
ทางดานการแพทยและการสาธารณสุข สภาพแวดลอมในการทํางาน ฯลฯ 
 บรูคฮารท (Bruckhardt 1982  : 56 - 59) กลาววา องคประกอบของคุณภาพชีวิต ควรวัดใน 
5 ดานคือ 
 1. ความรูสึกสนกุสนานในการดํารงชีวิต (Zest of life) คือ การมีความสขุ ความพึงพอใจ
ในสิ่งตางๆ ที่เปนกิจกรรมของชีวิตประจาํวัน 
 2. ความตั้งใจและความอดทนในการดําเนนิชีวิต (Resolution and fortitude) คือ การคิด
วาชวีิตมีความหมาย และยอมรับอยางเด็ดเดี่ยวในสิง่ทีช่วีิตเปนอยู 
 3. ความสมดุลยระหวางความปรารถนา และการไดรับความสําเร็จตามเปาหมาย 
(Congruence between desired and archived goals) คือ ความรูสึกประสบความสําเร็จในเปาหมาย
สําคัญที่ตั้งใจวาจะทํา 
 4. อัตมโนทัศน (Self concept) คอื การยึดถอืความนึกคิดทางดานบวกของตนเอง 
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 5. อารมณที่เปนสุข (Mood tone) คือ การมีความสุข อารมณอ่ิมใจเบิกบานหรือมองโลก
ในแงด ี
 ซาน (Zhan 1992 : 796) กลาววา คุณภาพชีวิตควรมีองคประกอบ 4 ดานคือ 
 1. ดานความพงึพอใจในชวีิต เปนสิ่งทีบ่คุคลรับรูถึงสิ่งที่ตนเองครองอยู ซึ่งอยูระหวาง
ความปรารถนาที่ตั้งไว และความสาํเร็จทีไ่ดรับ 
 2. ดานอัตมโนทศันเปนความเชื่อและความรูสึก เกี่ยวกับตนเองในชวงเวลาหนึ่ง รวมไปถึง
ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง และภาพลกัษณของตน อัตมโนทัศนจึงมีอิทธพิลอยางยิ่งในการสรางสัม
พันธภาพกบัผูอ่ืน 
 3. ดานสุขภาพและการทาํงานของรางกาย  
 สุธิดา   กาญจรังษ ี (2538 : 13 - 19) กลาวสรุปถงึองคประกอบของคุณภาพชวีิต วามี
องคประกอบทั้งหมด 4 ดาน ซึ่งสามารถสะทอนถงึการไดรับการตอบสนองทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณและสังคมของผูปวย ซึ่งไดแก 
 1. ความพึงพอใจในชวีิต เปนสวนประกอบทางอารมณ ทัศนคติของบุคคลที่มีตอชีวิต
ของตน อาจแสดงถึงผลสะทอนของความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกบัอดีต ปจจุบันและอนาคต โดยจะ
สะทอนถึงความสัมพันธระหวางความหวงัแรกเริ่ม เปาหมายและความสาํเร็จของบุคคล นอกจากนี ้
ความพึงพอใจในชีวิตจะมีอิทธิพลมาจากภูมิหลังของแตละบุคคล ลักษณะเฉพาะสิ่งแวดลอมและภาวะ
สุขภาพที่มีผลกระทบตอความพงึพอใจในชีวิต 
  มนุษยเปนสิง่มีชีวิตทีม่ีความตองการอยูเสมอและเปนการยากมากทีม่นุษยจะมีความ
พึงพอใจสูงสุด ยกเวนในชวงเวลานั้นๆ ทัง้นี้ถาเพราะธรรมชาติของมนษุยมีความตองการอยางหนึง่ เมื่อ
ไดรับการตอบสนองจนเปนที่นาพอใจแลว ก็จะมีความตองการอยางอืน่เขามาแทนที่เปนเชนนีเ้ร่ือยไป 
และลักษณะเฉพาะของชีวิตมนุษย ก็คือการทาํกิจกรรมตางๆ เพื่อใหไดมาในสิง่ทีป่รารถนา หรือส่ิงที่
ตองการ นั่นคอื เมื่อเกิดความปรารถนาขึ้นก็จะมีแรงขับ และการกระทาํก็จะถูกปลุกเราแลวจะเกิดความ
พอใจขึ้นจากการที่ไดบรรลุวัตถุประสงคตามความปรารถนา ซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทําใดๆ ของ
บุคคลที่จะปรากฏ ข้ึนอยูกับความตองการหรือความปรารถนาขัน้พื้นฐานของบคุคล และเพิ่มความ
ตองการจากระดับตํ่าสูระดับสูงขึ้นไปดังนี ้คือ 

1) ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) 
2) ความตองการความมัน่คงปลอดภัย (Safety needs) 
3) ความตองการความรักและความรูสึกเปนเจาของ (Belonging and love needs) 
4) ตองการการยอมรับนับถือ และความมีคุณคา (Esteem needs) 
5) ความตองการความสาํเร็จในชีวิต (Self-Actualization needs) 
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  ความตองการทั้งหลายทีก่ลาวมา เปนแรงจูงใจใหบุคคลแสวงหาการตอบสนองจน 
พอใจ 
 2. อัตมโนทัศน เปนเรื่องของความปกติสุขดานจิตใจ โดยเปนความเชือ่ ความรูสึกทีม่ีตอ
ตนเองของบุคคลในชวงเวลาหนึ่ง รวมไปถึงความรูสึกมคีุณคาในตนเอง ภาพลักษณของตนเอง เปนการ
รับรูเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวของกับประสบการณ รวมทัง้เปนเปาหมายและ 
อุดมการณของบุคคลดวย ในระยะหลังไดมนีักจติวิทยาหลายทานใหแนวคดิเกี่ยวกบัอัตมโนทัศนวา 
นอกจากจะเปนผลรวมของการรับรูที่บุคคลมีตอตนเอง ซึ่งประกอบดวยความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ เจต
คติ คานิยม และการยอมรับเกี่ยวกับตนเองทัง้ทางดานรปูราง คุณลักษณะและความสามารถดานตางๆ 
ของตน อันเปนเอกลักษณเฉพาะประจําตัวของบุคคลแลว อัตมโนทัศนยงัเปนผลมาจากการทีบุ่คคลมี
ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและสังคม รวมทั้งบุคคลทีม่ีความสาํคัญตอเขาในชีวิต เชน บิดา มารดา ผู
เลี้ยงด ู ซึ่งจะมีอิทธพิลตอการพัฒนาอัตมโนทัศนของแตละบุคคลโดยอัตมโนทัศนแบงออกเปน 2 ดาน 
ใหญๆ คือ 
  1. อัตมโนทัศนดานรางกาย (Physical Self) เปนการมองตนเอง เกี่ยวกับลักษณะ
รูปรางของตน ซึ่งหมายความรวมถงึลักษณะ รูปราง หนาที ่สมรรถภาพทางเพศ ทัง้ในภาวะที่ปกติและ
เจ็บปวย แบงไดเปน 
   1.1 การรับรูถึงความสามารถในการทาํหนาที่ของรางกายใหเหมาะสมกับเวลาและ
สถานที ่
   1.2 การรับรูถึงลักษณะ รูปราง หนาตา และอวัยวะตางๆ ของรางกาย 
  2. อัตมโนทัศนสวนตัว (Personal Self) เปนความเชื่อ คานยิม ความคาดหวัง  
เจตคติเกี่ยวกบัตนเองที่บุคคลยึดถืออยู แบงไดเปน 
   2.1 อัตมโนทัศนดานความมัน่คงแหงตน (Self consistency) เปนความรูสึก
เกี่ยวกับตนเอง ในลักษณะประจําตัวที่คงที่หรือเปนการรักษาความมั่งคงของอัตมโนทัศนของบุคคล 
ทั้งนี้บุคคลจะพยายามดาํรงไวซึ่งความสม่าํเสมอแหงตน หรือความสม่ําเสมอของอัตมโนทัศนของตน 
และพยายามหลีกเลี่ยงภาวะที่ไมสมดุล 
   2.2 อัตมโนทัศนดานปณิธานหรอืดานความหวัง (Self ideal, Self expectancy) 
เปนความรูสึกนึกคิดและความคาดหวังของบุคคลเกี่ยวกบัตนเองตามทีบุ่คคลนั้นปรารถนาที่จะเปน 
รวมทัง้การรับรูในสิ่งที่ผูอ่ืนคาดหวงัเกีย่วกบัตนเองดวย 
   2.3 อัตมโนทัศนดานการยอมรับตนเอง (Self esteem) เปนการรบัรูเกี่ยวกับ 
คุณคาของตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคาสมควรไดรับการยกยองนับถอื กอใหเกิดความภาคภูมิใจ 
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   2.4 อัตมโนทัศนดานศีลธรรมจรรยา (Moral ethical self concept) คือ การกําหนด
กฎเกณฑทางศีลธรรมจรรยา และส่ิงที่เขาคิดวามีคุณคาตามความสํานึกแหงตน โดยเฉพาะดาน ศาสนา 
แลวนํามาเปนหลักในการยึดถือปฏิบัติและประเมินตนเอง ในดานตางๆ 
  3. สุขภาพและการทาํงานของรางกาย เปนการรับรูความปกตสุิขดานรางกายซึ่ง
การที่คนเราจะดํารงชีวิตอยางมีความสุขไดนั้น องคประกอบที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ สุขภาพและ
การทาํงานของรางกายที่ด ี สามารถกระทาํสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง สามารถนําไปสูวิถีทางที่จะนาํมาซึ่ง
ความสุข และความสาํเร็จในชีวิต โดยอาจกลาวไดวา สุขภาพดี คือ คุณภาพชีวิตนั่นเอง 
  4. สังคมและเศรษฐกจิ การที่บุคคลเจ็บปวย ทาํใหผูปวยรูสึกวาตนเองแตกตางไป
จากผูอ่ืน ไมทราบวาตนเองเปนอยางไรในสายตาผูอ่ืน บทบาทในการเปนสมาชิกในสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนไป กลายเปนภาระของบุคคลอื่น ในครอบครัว โดยสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจถูกกาํหนด
เปนมาตรฐานทางสังคมวา ประกอบดวย 3 องคประกอบไดแก การประกอบอาชีพ การศึกษา และ
รายได เปนความสัมพันธระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอม โดยนอกจากจะประเมินการอาการทางคลินิค
แลว ยังประเมินในเรื่องการรับรูภาวะสุขภาพของบคุคล ส่ิงทีเ่กี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และ
ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับสังคมดวย 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชวีิต 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวามีผูกลาวถึงปจจัยที่มผีลกระทบตอ 
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานไว ดังนี ้
 กราสโกว และคณะ (Glasgow et al. 1977 : 562 - 7) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรค 
เบาหวานในวยัผูใหญ ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 2,056 คน พบวา ปจจัยที่สงผลใหผูปวยม ี
คุณภาพชีวิตที่ต่ํา ไดแก ระดับการศึกษาต่ํา รายไดนอย อายุมาก เพศหญิง ผูที่ไมมีหลักประกัน 
สุขภาพหรือผูที่ไดรับการประกันสุขภาพจากรัฐ ความรุนแรงของโรค และจํานวนของภาวะแทรกซอน
จากโรคเบาหวาน 
 จาคอบสัน และคณะ (Jacobson et al. 1994 : 267 - 74) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดพึง่อินซูลินและชนิดไมพึ่งอนิซูลิน พบวา เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาของการ
เจ็บปวย ความรุนแรงของโรค ชนิดของการรักษา และโรคแทรกซอน มีความสัมพันธกับคุณภาพชวีิตของ
ผูปวยโรคเบาหวาน 
 ไคนาเนน และคณะ (Keinanen et al. 1996 : 382 - 8) ศึกษาภาวะสุขภาพที่สัมพันธกับ 
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานตอนเหนือของประเทศฟนแลนด โดยใชเครื่องมือวัดคุณภาพชวีิต
ของ NHP (Nottingham Health Profile) พบวา ผูปวยเบาหวานที่ไดรับการรักษาดวยการรับประทานยา
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ลดน้ําตาลจะมีคุณภาพชีวติต่ํากวาประชากรทัว่ไป ระยะเวลาของการเจ็บปวย และอายุของผูปวยเปน
ปจจัยสําคัญทีม่ีอิทธพิลตอระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน วรรณา สามารถ (2542) ไดศึกษา
คุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอนิซูลิน พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
ของผูปวยเบาหวาน ไดแก เพศ การศึกษา รายได สิทธพิิเศษในการเบิกหรอืลดหยอนคารักษาพยาบาล 
ภูมิลําเนา การเขารับการรกัษาตัวในโรงพยาบาล อาการของโรคเบาหวาน และความพิการที่เกิดจาก
โรคเบาหวาน 
 จีรนุช สมโชค (2540) ศึกษาเกีย่วกับคุณภาพชีวิตของผูปวยของผูสูงอายุโรคเบาหวาน 
พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได ซึ่งปจจัยตางๆ 
เหลานี ้มีความสัมพนัธทางบวกกับคุณภาพชวีิต สวนปจจัยดานสุขภาพ ไดแก ระยะเวลาในการเจ็บปวย 
ความรุนแรงของโรค มีความสมัพนัธทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน  
นั่นคือ ผูที่มีระยะเวลาในการเจ็บปวยนาน มีความรุนแรงของโรคมาก มีคุณภาพชีวิตที่ต่ํากวา สําหรับ
อายุและการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมโรคเบาหวานนั้น พบวา มีความสัมพนัธกับคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคเบาหวานอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของดงัทีก่ลาวมาแลว สรุปวาปจจัยที่ควร
นํามาศึกษา ไดแก 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดสวนตัว 
7. รายไดครอบครัว 
8. ความเพียงพอของรายได 
9. สิทธิในการรักษาพยาบาล 
10. สถานภาพในครอบครัว 
11. ลักษณะการอยูอาศัย 
12. อายุที่เร่ิมปวย 
13. ระยะเวลาที่ปวย 
14. การเขานอนรบัการรักษาในโรงพยาบาล 
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การประเมินคุณภาพชีวิต 
 การประเมนิคุณภาพชีวิต หรือการสรางเครื่องมือในการประเมินคุณภาพชวีิตมีความ
แตกตางกนัขึ้นอยูกับแนวความคิด และวัตถุประสงคของการศึกษาในแตละเรื่อง พบวาแมในปจจุบันก็
ยังไมมีเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพชวีิตที่เปนมาตรฐานสากล อยางไรก็ตาม  
องคกรยูเนสโก มีเบอรก และซาน (UNESCO 1980 : 312; Meeberg 1993 : 36 – 37; Zhan 1992 : 
796) ใหเกณฑในการประเมินคุณภาพชวีิตโดยอาศัยตวับงชี ้2 ประเภท คือ 
 1. ตัวบงชี้เชงิวตัถุวิสัย (Objective Indicators) เปนขอมูลดานรูปธรรมที่มองเหน็ได นับ
ได วัดได เชน รายได ระดับการศึกษา อาชีพ อัตราการเปนโรค ลักษณะเหตุการณเนนพฤติกรรม หรือ
ลักษณะของแตละบุคคล ซึ่งเปนขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
 2. ตัวบงชี้ดานจติวิทยา (Subjective Indicators) เปนขอมูลดานจิตวิทยาที่บงบอกถึง
ความรูสึก และเจตคติตอประสบการณของบุคคลเกี่ยวกับชีวิต การรับรูตอสภาพความเปนอยู การ
ดํารงชีวิต รวมทัง้สิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต เชน ความพึงพอใจ ความผาสุข ภาวะสขุภาพ  
ความสุข และคุณคาในตนเองของบุคคล เปนตน 
 สตรอมเบริก (Stromberg 1984 : 88 - 91) ไดแบงวิธีการประเมินคณุภาพชีวิต ออกเปน 3 
วิธ ีคือ 
 1. การประเมินเชิงวัตถุวสิัย โดยวัดปริมาณ (Objective scales yielding quantitative 
data) เปนการประเมินผูปวยจากผูอ่ืน เชน แพทย พยาบาล หรือบุคคลอื่นๆ ในทีมสุขภาพ โดยประเมิน
ภาวะสุขภาพ รายได การศึกษาหรืออาชีพ แลวใหคาออกมาเปนคะแนน 
 2. การประเมินเชิงจิตวิทยา โดยวัดเปนปริมาณ (Subjective scales yielding 
quantitative data) เปนการประเมินโดยตนเอง ตามความหมายหรือประสบการณในชีวิตของ 
แตละคน เชน ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขในชีวิตที่ตนเองไดรับ โดยใหคาออกมาเปนคะแนน 
 3. การประเมินคุณภาพชีวิตเชิงจิตวสิัย โดยวัดเปนคุณภาพ (Subjective scales 
yielding qualitative data) เปนการประเมินลักษณะบรรยายและบอกถึงสภาพที่ตนเองเปนอยูตาม
ความคิดเหน็ หรือการรับรูของแตละบุคคล 
 ซาน (Zhan 1992 : 795 - 800) ไดสรุปแนวทางในการประเมินคุณภาพชีวิตวา ควรประเมิน
หรือวัดใหครอบคลุมองคประกอบทัง้ 4 ดานที่กลาวมาแลว คือ ดานความพึงพอใจ (Life satisfaction) 
ดานอัตมโนทศัน (self concept) ดานสุขภาพและความสามารถทางรางกาย (health and functioning) 
และดานสังคมเศรษฐกิจ (socioeconomic factors) 
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 ฟลานาแกน (Flanagan 1978 : 138 - 147) ไดศึกษา เพื่อคนหาความตองการหรือตัวบงชีท้ี่
แสดงถึงความตองการที่แทจริงของคุณภาพชีวิตของคนอเมริกันโดยทาํการสาํรวจจากชาวอเมริกนัเกือบ 
3,000 คน ที่มีความแตกตางกันในดานอายุ เชื้อชาติ และภูมิหลัง โดยไดสุมตัวอยางจากแหลงตางๆ ทั้ง
ประเทศ พบวา เร่ืองตางๆ ทีช่าวอเมรกิันสวนใหญกําหนดวาเปนสวนประกอบของ 
คุณภาพชีวิตมี 14 เร่ือง เรียกวา Domain Life Satisfaction ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับ 
 1. ความปกติสุขของรางกายและองคประกอบในการดําเนนิชีวิตแบงเปน 
  1.1 องคประกอบในการดําเนนิชวีิต ประกอบดวย อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน 
  1.2 สุขภาพ และความปลอดภัยสวนบุคคล ประกอบดวย การมีความสุข ความ
ปลอดภัยจากความเจ็บปวยดานรางกาย และจิตใจ 
 2. การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น แบงเปน 

2.1 สัมพันธภาพกบัคูสมรส หรือคูรัก 
2.2 การเลี้ยงดูบุตรหลาน 
2.3 สัมพันธภาพกบับุคคลในครอบครัว 
2.4 สัมพันธภาพกบัเพื่อนสนทิ 

 3. กิจกรรมทางสงัคม ชุมชนและกิจกรรมของพลเมือง แบงเปน 
3.1 กิจกรรมในการใหความชวยเหลือบุคคลอื่นๆ ในสังคม 
3.2 กิจกรรมในทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ 

 4. การพัฒนาตนเอง และมีความรูสึกอิ่มเอมใจ แบงเปน 
  4.1 การพัฒนาสตปิญญา มีการเรียนรู และมีความสามารถในการแกปญหา 
  4.2 ความเขาใจสวนบุคคล และการวางแผนของตนเอง ไดแก การมีเปาหมาย และ
หลักเกณฑในการดําเนินชวีติ 
  4.3 การประกอบอาชีพการงาน ไดรับการยอมรับ และประสบความสาํเร็จในการงาน 
 5. สันทนาการ แบงเปน 
  5.1 การมีปฏิสัมพนัธกับบุคคลในสังคม 

5.2 การไดรับส่ิงบันเทงิ เชน ดูโทรทัศน ฟงเพลง อานหนงัสอื 
  5.3 การหาสิ่งพักผอนหยอนใจ เชน การออกกาํลังกาย เลนกฬีา และการทองเทีย่ว 
 ในการประเมนิคุณภาพชวีติของบุคคลทั่วไป จะมุงเนนในดานความตองการพืน้ฐานในการ
ดํารงชีวิตวาไดรับการตอบสนองหรือไม แตในบุคคลที่เจ็บปวยดวยโรคตางๆ การประเมิน 
คุณภาพชีวิต จะตองคํานึงถงึผลกระทบจากโรค และการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดาํเนนิชีวิตประจําวนั
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ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอันสืบเนือ่งมาจากโรคหรือความเจ็บปวยทีเ่ปนอยู ในทาง
การแพทยไดเล็งเหน็ความสาํคัญของคุณภาพชีวิตในการนํามาใชประเมินผลการดแูลรักษาเปน
เวลานานกวา 20 ปแลว เนื่องจากมีแนวความคิดการดูแลรักษาผูปวยไมเพียงแตประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการรักษาเทานัน้ แตยังรวมถึงใหผูปวยเปนศูนยกลางในการประเมินผลลัพธของการรักษา 
เชน การประเมินคุณภาพชวีิตดานสุขภาพมาเปนเครื่องมือวัดคณุภาพชีวิตของผูปวย โดยวัดผลกระทบ
จากความเจ็บปวย ผลของการรักษา โดยเฉพาะในโรคทีเ่ร้ือรัง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิต พอจะสรุปไดวาคุณภาพชีวิตเปน
ความรูสึกนึกคิดหรือการรับรูที่เกิดขึ้นจากปจจัยพืน้ฐานดานประชากร ดานสุขภาพ และดานสังคมและ
เศรษฐกิจ สามารถประเมนิไดในเชิงจิตวิสัย โดยแบงออกเปนองคประกอบ 4 ดานคอื 

1. ดานความพงึพอใจในชวีิต 
2. ดานอัตมโนทศัน 
3. ดานสุขภาพและการทาํงานของรางกาย 
4. ดานสังคมและเศรษฐกิจ 

 ริชาด และ บริทเกท (Richard and Britget 1993 : 460) ไดแบงเครื่องมือทีใ่ชในการ
ประเมินคุณภาพชวีิต เปน 2 ประเภทคือ 
 1. เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป (generic instrument) สามารถนํามาประยกุตใชได
กับทุกโรค ทุกกลุมผูปวย ทุกกลุมประชากร เปรียบเทยีบระหวางกลุมเวลา หรือการรักษาได และมีความ
ครอบคลุมทุกๆ ดานของคณุภาพชีวิต ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้อยางนอยที่สุดตองประกอบดวย ดาน
รางกาย ดานจติใจ และดานสงัคม อยางไรก็ตามจุดออนของเครื่องมอืประเภทนี้คือ  
รายละเอียด เกี่ยวกับอาการและการทําหนาที่ของรางกายที่มีความสัมพนัธกับโรคนั้นๆ ไมเพียงพอ 
เครื่องมือประเภทนี้ไดแก 
  1.1 Profiles(Health Profiles) เปนเครื่องมือช้ินเดียว การใหคะแนนของคุณภาพชีวิต 
แยกเปนหลายๆ ดาน หรือคะแนนสามารถรวมกนัเปนดัชนีชีว้ัดตัวเดียว เครื่องมือประเภทนี ้ เชน 
Sickness Impact Profile, Nottingham Health Profile, The Quality of Well-being Scale, The 
Short-Form-36 Survey เปนตน 
  1.2 Utility Measure เปนเครื่องมือทีก่ําหนดใหคุณภาพชีวติมีคาตั้งแต 0.0-1.0 โดยที่
สุขภาพดี (perfect health) มีคาเทากับ 1.0 และความตาย (death) มีคาเทากับ 0.0 เครื่องมือประเภทนี้
ไดแก Visual Analog Scale, Time Trade-Off, Standard Gamble เปนตน 
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 2. เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะโรค (Specific Instrument) เปนเครื่องมือที่ใชเปนขอ
บงชี้ในทางการแพทยโดยเฉพาะ หรือเพื่อประเมินการทาํหนาที่ของรางกาย เฉพาะดานหรือกลุมผูปวยที่
ตองการศึกษา เครื่องมือประเภทนี้ไดแก 
  2.1 Disease specific(disease cluster specific) เปนเครือ่งมือที่ใชวัดภาวะสุขภาพ 
ผลกระทบ หรือ การรักษาของโรคที่ตองการศึกษา เครื่องมือประเภทนี ้ เชน Chronic Respiratory 
Questionnaire, Arthritis Categorical Scale เปนตน 
  2.2 Function Specific เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินอาการแสดงอารมณความ
เจ็บปวด การออกกําลงัในชวีิตประจําวนั (ADL = Activity of Daily Living) 

2.3 Ad hoc Measure 
2.4 Batleries of Specific Measure 

 สําหรับองคการอนามัยโลก ไดพัฒนาทางเครื่องมือวดัคุณภาพชีวิต ดวยเหตุผลของการ
พัฒนาเครื่องมือที่พอสรุปไดคือ 
 1. เครื่องมือที่ใชวัดสถานะสุขภาพ สวนใหญเนนประเดน็การเจ็บปวย การตาย ผลกระทบ
จากโรค และพฤติกรรมอนามัย 
 2. เครื่องมือที่ใชวัดพัฒนาขึน้เพื่อใชพิจารณาในสังคมเดียว และผลลัพธที่ไดยังไมนาพอใจ 
 3. ในทางการแพทยนั้นมุงเฉพาะโรค และผลักดันใหมองมนษุยในเชิงความตองการ 
ดูแลสุขภาพเทานั้น ซึ่งการดูแลสุขภาพควรดูความสมัพันธของมนษุย และความผาสุกของผูปวย เปน
เปาหมายหลกัเนื่องจากองคการอนามัยโลกใหคําจาํกัดความของคาํวา สุขภาพ หมายถงึ สภาวะที่มี
ความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสามารถอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข ไมเพียงแต
ปราศจากโรคและความพิการเทานัน้ (กิตติกร  มีทรัพย 2538 : 83-95) 
 จากเหตุผลดังกลาว องคการอนามยัโลกจึงสรางเครื่องมือสําหรับวัดคุณภาพชีวติที่เปน
สากลขึ้น (World Health Organization Quality of Life assessment instrument : WHOQOL) เพื่อใช
สําหรับวัดคุณภาพชีวิตของประชากรโลก แมจะมีเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกตางกนัภายใต 
แนวความคิดที่วา คุณภาพชีวิตคือ การรับรูของบุคคลภายใตบริบทของวฒันธรรม คานิยม และ 
เปาหมายในชวีิต ความคาดหวงัมาตรฐาน และส่ิงที่บุคคลเกี่ยวของอยูอันเปนผลซบัซอนมาจากสุขภาพ
รางกาย จิตใจ ระดับความเปนอิสระ ความสัมพันธทางสังคม ส่ิงแวดลอม และความเชื่อสวนบุคคล 
(World Health Organization 1993) 
 เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต ขององคการอนามยัโลก (WHOQOL-100) เปนเครื่องมือทีม่ีขอ
คําถาม 100 ขอ เพื่อประเมินคุณภาพชวีิตตามแนวคิดขององคกรอนามยัโลกที่ประกอบดวยกัน 6 ดาน 
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โดยในแตละดานอธิบายดานพฤตกิรรม สภาพความเปนอยู สมรรถภาพหรือศักยภาพ การรับรู หรือ
ประสบการณที่ผานมาของบุคคลดังนี ้คือ 
 1. ดานรางกาย (Physical domain) คือการรับรูทางดานรางกายของบุคคลที่มีผลตอ
ชีวิตประจําวันไดแก ความเจบ็ปวดและความไมสุขสบายของบุคคล (Pain and discomfort) พละกําลงั
และความเมื่อยลาในการดําเนินชวีิตประจาํวนั (energy and fatigue) การหลับนอนและการ 
พักผอน (sleep and rest) 
 2. ดานจิตใจ (psychological domain) คือการรับรูสภาพจิตใจของตนเอง ไดแก 
ความรูสึกที่ดทีี่มีตอตนเอง (positive feelings) และความรูสึกที่ไมดทีี่มีตอตนเอง (negative feelings) 
ความคิด การเรียนรู ความจําและสมาธ(ิthinking, learning, memory, and concentration) ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (self esteem) รวมทั้งการรับรูถึงภาพลักษณและรูปรางของตนเอง (bodily image 
and appearance) 
 3. ดานระดับความเปนอิสระ (level of independence) คือ การรับรูถึงความเปนอิสระที่
ไมตองพึ่งพาบุคคลอื่น ไดแก ความสามารถในการเคลือ่นไหวของรางกาย (mobility) ความสามารถใน
การประกอบกจิวัตรประจําวนั (activity of daily living) การพึง่พายาหรือการรกัษาทางการแพทย
(dependence on medicinal substances and medicals aids) และความสามารถในการทํางาน 
(working capacity) 
 4. ดานความสัมพันธทางสงัคม (social relationships) คือ การรับรูเกี่ยวกับความสมัพันธ
ระหวางตนเองกับบุคคลอื่นไดแก ความสมัพันธสวนบุคคล (personal relationship) การสนับสนนุทาง
สังคม (social support) และกิจกรรมทางเพศ (sexual activity) 
 5. ดานสิ่งแวดลอม (environment) คือการรับรูเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการดําเนนิ
ชีวิต ไดแก ส่ิงแวดลอมภายในบาน (home environment) แหลงการเงิน (financial resource) 
สวัสดิการดานสุขภาพและสังคม (health and social care : availability and quality) โอกาสในการ
ไดรับขาวสารหรือฝกทกัษะ (opportunities for acquiring information and skills) การเขารวม 
กิจกรรมสันทนาการ และการใชเวลาวาง (participation in and opportunities for recreations and 
leisure) ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) และการคมนาคม (transport) 
 6. ดานความเชื่อสวนบุคคล (spiritual/religion/personal beliefs) คือ การรับรูเกี่ยวกับ
ความเชื่อตางๆ ของตนที่มผีลตอการดําเนินชวีิต เชน ความเชื่อทางจิตวิญญาณ ศาสนา การให
ความหมายชวีิต และความเชื่ออ่ืนๆ ทีม่ีผลในทางทีด่ีตอการดําเนนิชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค 
เปนตน 
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 นอกจากนีย้ังมีคําถามอีก 1 ดาน ที่ถามถึงการรับรูของบุคคล ตอคุณภาพชีวิตและ 
สุขภาพโดยรวม (overall quality of life and health) 
 แตเนื่องจาก เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกที่ม ี 100 ขอ (WHOQOL-
100) มีจํานวนขอมากไปทําใหเสียเวลาในการเก็บขอมูล และการศึกษาดวยระบาดวทิยาสวนใหญ
คุณภาพชีวิตเปนเพยีงตวัแปรตัวแปรเดียวของหลายๆ ตัวแปรที่สนใจทาํการศึกษา ถามกีารปรับ
เครื่องมือที่ใชในการวัดคุณภาพชวีิตใหกะทัดรัด สะดวกในการใชและมีความถูกตอง จึงเปนการดี ดังนั้น 
องคการอนามยัโลกจงึพัฒนาเครื่องมือเปน WHOQOL-BREF ซึ่งมีคําถามทัง้หมด 26 ขอ ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ดานคือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสมัพนัธทางสงัคม และดานสิ่งแวดลอม ซึ่ง
สามารถนําไปประเมินคุณภาพชวีิตโดยรวม(overall quality of life and general healths) ได 
 ในการศึกษาครั้งนี ้ มุงศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพเชงิจิตวิสัยเทานัน้ เนื่องจากเห็นวา
ผูปวยสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับอาการแสดงความรูสึก และอื่นๆ ที่มีความสาํคัญกับตัวของเขาเองไดดี
ที่สุด จึงไดเลือกใช WHOQOL-BREF ซึ่งสามารถวัดคุณภาพชีวิตไดในกลุมคนไขที่ตาง 
วัฒนธรรมกันได ประกอบกบัคําถามทัง้ 26 ขอ แบงขอคําถามรายดานที่มองคุณภาพชีวิตประกอบดวย
หลายมิต ิ (4 ดาน) ในเชิงจติวิสัยเหน็ไดวา WHOQOL-BREF มีครอบคลุมทั้งแนวความคิดและแนวทาง
การประเมนิหลายอยางรวมกัน ซึ่งมมีาตรฐานกวาเครื่องมืออ่ืนๆ ที่เปน 
 
องคประกอบของ WHOQOL – BREF (The WHOQOL Group 1995 , 1403-9) 
 ประกอบดวย 4 หมวดใหญๆ  ดังตอไปนี ้
 
 หมวดที ่1 ดานรางกาย (Physical Domain) 
 คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคลซึ่งมีผลตอชีวิตประจําวัน แบงเปน 7 หมวด
ยอย ดังนี ้

1. ความเจ็บปวดและไมสุขสบายของบุคคล (pain and discomfort) ประกอบดวย การ
รับรูถึงความสามารถจัดการ ความกลัว ความกงัวล และความเครียดที่เกิดจากความเจ็บปวดทางดาน
รางกาย รวมถึงการใชยาเปนประจําเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด สําหรับการรูสึกไมสุขสบายทางดาน
รางกายอาจเกดิจาก อาการขอติด อาการปวด อาการคัน อาการดังกลาวจะทราบจากอาการแสดงหรือ
คําบอกเลาของผูปวยถึงแมวาจะไมมีการบนัทกึการใชยาก็ตาม 

2. กําลังและความเมื่อยลา (energy and fatigue) ประกอบดวย กําลังวังชา ความ
กระตือรือรน และความอดทนของแตละบุคคล ซึ่งถือวาเปนสิง่จําเปนตอการทํางานหรืองานอดิเรกตางๆ 
ในชีวิตประจาํวัน ความรูสึกกระปรี้กระเปรา มีกาํลังที่เพยีงพอตอการจัดการกับความ 
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เหน็ดเหนื่อยทีอ่าจมีผลมาจากปญหาอยางใดอยางหนึ่ง เชน ความเจบ็ปวย อาการซึมเศรา การออกแรง
มากเกินไป มีผลทาํใหเกิดความเมื่อยลาและการเพิ่มภาระพึง่พงิผูอ่ืนเนื่องจากความเมื่อยลาอยาง 
เร้ือรัง 

3. การนอนหลับและการพักผอน (sleep and rest) ประกอบดวย การรับรูเกี่ยวกับการ
นอนหลับและการพักผอนทีม่ีผลตอคุณภาพชวีิต ไดแก ความเพียงพอในการนอนหลับและการ 
พักผอน ปญหาในการนอนหลับ เชน การหลับยาก การตื่นกลางดกึ การตื่นนอนเร็ว การตื่นแลวไม
สามารถหลับตอไดอีก การไมสดชื่นเมื่อต่ืนนอน รวมถึงการใชยานอนหลับหรือสารอื่นๆ เพื่อใหหลับ โดย
ส่ิงที่รบกวนการนอนหลับหรือการพักผอนอาจเกิดจากบคุคลหรือส่ิงแวดลอม 

4. การเคลื่อนไหว (mobility) ประกอบดวย ความสามารถในการเคลื่อนไหวของบุคคลจาก
ที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่งโดยไมตองพึง่พาผูอ่ืน ซึ่งการพึง่พาผูอ่ืนในเรื่องการเคลื่อนไหว ยอมมผีลตอ
คุณภาพชวีิต แตในบางคนความพกิารไมอาจมีผลกระทบตอการเคลื่อนไหว เชน ผูที่ใชรถเข็นบางคน
อาจรูสึกพงึพอใจกับการเคลื่อนไหวไดทัง้ที่บานและทีท่าํงาน 

5. กิจวัตรประจําวัน (acitivities of daily living) ประกอบดวย ความสามารถของบุคคลใน
การประกอบกจิวัตรประจําวนั การดูแลตนเองและทรัพยสิน การทาํกิจกรรมที่จาํเปนตางๆ ในแตละวัน
อยางเหมาะสม ระดับการพึง่พาผูอ่ืนในการประกอบกิจวตัรประจําวันจะมีผลตอคุณภาพชีวิต 

6. การพึง่พายาหรือการรักษาทางการแพทย (dependence on medication of 
treatment) ประกอบดวย การรับรูของบุคคลวาตองพึ่งพายาตางๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ืนๆ 
เชน การฝงเข็ม การใชยาสมุนไพร เพื่อใหเกิดความสุขสบายทัง้ทางรางกายและจิตใจ ในบางคนวิธีการ
รักษาทางการแพทยอาจสงผลทางลบตอคุณภาพชีวิตได เชน ผลขางเคียงจากการรักษาดวยเคมบีําบัด
ใน 
ผูปวยโรคมะเร็ง ในขณะที่บางคนอาจสงผลใหคุณภาพชวีิตดีข้ึน เชน การใชยาแกปวดในผูปวย
โรคมะเร็ง รวมถงึวิธกีารรกัษาตางๆ ทางการแพทยที่ไมใชยาแตบคุคลยังตองพึง่พา เชน การใช
เครื่องกระตุนจังหวะการเตนของหวัใจ การใชแขนขาเทียม 

7. ความสามารถในการทํางาน (working capacity) ประกอบดวยความสามารถในการใช
พละกาํลังของบุคคลในการทํางาน ซึ่งงานในที่นีห้มายถงึกิจกรรมหลักของบุคคล โดยอาจจะไดรับ
หรือไมไดรับคาจางก็ได เชน อาสาสมัครในชุมชน การศกึษาเลาเรียน การทาํงานบาน โดยเนนลักษณะ
ของกิจกรรมหลักที่บุคคลนัน้ปฏิบัติอยูเปนประจํา โดยไมคํานงึถงึประเภทของงาน และความรูสึก
เกี่ยวกับงานทีท่ําหรือคุณภาพของสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

 
 หมวดที ่2 ดานจิตใจ (psychological Domain) 
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 คือ การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง ประกอบดวยหมวดยอย 6 หมวด ดังนี ้
1. ความรูสึกทางบวก (positive feeling) เปนประสบการณเกี่ยวกับความรูสึกทางบวกที่

บุคคลมีตอตนเอง เชน ความพอด ีความสงบ ความสุข ความหวงั และความสนุกสนานในชวีิต ซึ่งเปน
มุมมองและความรูสึกเกี่ยวกับชีวิตในอนาคต ความรูสึกทางลบจะไมรวมในหมวดนี ้

2. ความคิด การเรียนรู ความจํา และสมาธ ิ (thinking learning memory and 
concentration) เปนมุมมองของบุคคลเกี่ยวกับความคิด ความจํา การตัดสินใจ สมาธิ และ
ความสามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ของตนเอง รวมไปถึงความเร็วและความชดัเจนของความคิด 

3. ความภาคภูมใิจในตนเอง (self esteem) เปนการรับรูถึงความรูสึกทีม่ีตอตนเอง อาจ
เปนความรูสึกทางบวกหรือทางลบ เชน ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง ความพึงพอใจในตนเอง การ
ควบคุมตนเอง การประสบความสาํเร็จในเรื่องการศึกษา หนาที่การทํางาน และครอบครัว ความรูสึกมี
เกียรติ การเปนทีย่อมรับของคนอืน่ 

4. ภาพลักษณและลักษณะทั่วไป (body image and appearance) เปนมุมมองของ
บุคคลเกี่ยวกบัรูปรางหนาตาของตนเองทีป่รากฏใหเห็นทั้งดานบวกและดานลบ ข้ึนอยูกับความ 
พึงพอใจตามอัตมโนทัศนของบุคคล รวมถึงการรับรูภาพลักษณของตนเองที่เกิดจากการเสริมแตง เชน 
การเสริมสวย การใชแขนขาเทียม 

5. ความรูสึกทางลบ (negative feelings) เปนความรูสึกทางลบของบคุคลที่มีตอตนเอง 
ไดแก หมดหวงั เศราใจ เสียใจ หมดอาลัย กลัว วิตกกังวล และขาดความพงึพอใจในชีวิต 

6. จิตวิญญาณ ศาสนา ความเชื่อสวนบุคคล (spirituality / religion / personal beliefs) 
เปนความเชื่อดานตางๆ ของตนที่มีผลกระทบตอการดาํเนนิชีวิต เชน การรับรูถึงความเชื่อดานจิต
วิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืนๆ ที่มผีลในทางที่ดตีอการดําเนนิชีวิต มี
ผลตอการเอาชนะอุปสรรคตางๆ ชวยใหชีวิตมีความสขุ 
 
 
 
 
 หมวดที ่3 ดานความสมัพันธทางสังคม (Social Relationships Domain)  
 คือ การรับรูเร่ืองความสมัพันธของตนกบับุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งการรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลอืบุคคลอื่นในสังคมประกอบดวย 3 
หมวดยอย ดังนี ้
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1. สัมพันธภาพสวนบุคคล (personal relationships) เปนการแสดงความรูสึกที่เปนมิตร 
ความปรารถนาดี ความรักและความผกูพนั ที่สามารถแสดงออกไดทั้งดานรางกายและอารมณ เชน การ
กอด การสัมผัสจากคนใกลชิด การใหและรับความรัก การรวมทุกขรวมสุข นอกจากนี้ยงัรวมถึงความรัก
ระหวางเพื่อน รักคูครอง รักตางเพศ และรักรวมเพศ 

2. การสนับสนุนทางสังคม (social support) เปนการแสดงความรูสึกของบุคคลที่ไดรับ
ความชวยเหลอืหรือสนับสนนุจากครอบครัว เพื่อน ญาติ ในการแกปญหาทัง้เรื่องสวนตัว  
ครอบครัว การทํางาน ตลอดจนความรูสึกที่ไมดีที่ไดรับจากครอบครัวและเพื่อน เชน การพูดจาไมดี การ
ทํารายรางกาย 

3. กิจกรรมทางเพศ (sexual activity) เปนการแสดงความรูสึกเกี่ยวกับการกระตุนและ
ความตองการทางเพศของบคุคลที่สามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม โดยจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับแรง
ขับทางเพศ การแสดงออกทางเพศ ความสําเร็จทางเพศ ซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางจะยากเพราะในบาง
สังคมมองวาเปนเรื่องที่ไมควรเปดเผย หรือในบุคคลที่อายหุรือเพศตางกนัก็จะใหคําตอบที ่
แตกตางกนัไป 
 
 หมวดที ่4 ดานสิ่งแวดลอม (Environment Domain) 
 คือ การรับรูเกีย่วกับส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชวีติ ประกอบดวย 8 หมวดยอย 

1. ความมัน่คงและปลอดภัยทางกายภาพ (physical safety and security) โดยพิจารณา
ถึงความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมัน่คงและความปลอดภัยในชีวิตจากสิ่งคกุคามทางดานกายภาพ 
เชน การถูกกดขี่จากผูอ่ืนหรือจากการเมือง โดยความมัน่คงและปลอดภัยในชีวิตจะมีความหมายใน
ลักษณะของความรูสึกมีอิสระ ตั้งแตการดํารงชวีิตอยูอยางอิสระจนถงึการถกูกดขี่หรือถูกกักขัง 
นอกจากนีย้ังครอบคลุมถึงสถานทีพ่ักอาศัยที่จะใหความมั่นคงและปลอดภัย 

2. ส่ิงแวดลอมของที่อยูอาศัย (home environment) พิจารณาถึงสถานทีห่ลักทีบุ่คคล
อาศัยอยูเพื่อการหลับนอนหรือเก็บทรัพยสิน คุณภาพของสถานทีอ่ยูอาศัยโดยทั่วไปจะประเมินจาก
ความเปนสวนตัว มีส่ิงอาํนวยความสะดวก และคุณภาพของโครงสรางตัวอาคาร นอกจากนีท้ี่อยูอาศัย
จะรวมถงึสิ่งทีม่ีความหมายเชนเดียวกับทีอ่ยูอาศัยดวย เชน สถานอพยพ 

3. แหลงดานการเงิน (financial resource) พิจารณาจากความรูสึกพึงพอใจของบคุคล
เกี่ยวกับการเงนิและความเพยีงพอของรายไดตนเองที่จะทําใหมีชีวิตและสุขภาพที่ด ี โดยไมคํานงึถึงการ
มีงานทํา 

4. การบริการดานสุขภาพและสังคม (health and social care : availability) โดย
พิจารณาจากความคิดเหน็ของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพของบริการดานสขุภาพและสังคม รวมถึงบริการที่
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ใหโดยอาสาสมัครในชุมชนที่ตนไดรับหรือคาดหวงัจะไดรับ วาเปนไปตามความตองการอยางสมบูรณ
และมีคุณภาพหรือไม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความยากงายและความเปนกนัเองของการบริการ 

5. โอกาสที่จะไดรับขอมูลขาวสาร การเรียนรู และการฝกฝนทักษะใหม (opportunities for 
acquiring information and skills) พจิารณาถงึโอกาสและความตองการของบคุคลที่จะเรียนรูทักษะ
หรือความรูใหมๆ หรือส่ิงทีท่นัสมัย โดยอาจจะเปนโครงการการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบ 

6. การมีโอกาสหรือมีสวนรวมในการใชเวลาวาง และการพกัผอนหยอนใจ (participation 
in and opportunities for recreation and leisure) พิจารณาจากความสามารถ โอกาส และความ
สมัครใจของบุคคลที่จะมีสวนรวมในการใชเวลาวาง ทํางานอดิเรก และการพกัผอน 
หยอนใจ ซึ่งสามารถทาํกจิกรรมไดตั้งแตการพบปะเพื่อนฝงู การเลนกีฬา การอานหนังสอื ด ู
โทรทัศน ใชเวลาอยูกับครอบครัว จนถึงการไมทํากิจกรรมอะไรเลย 

7. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) พิจารณาจากความคิดเหน็ของ
บุคคลตอส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัว เชน เสียง มลภาวะตางๆ อากาศ และความสวยงามของสิ่งแวดลอม 

8. การคมนาคมขนสง (transport) พิจารณาจากความสะดวกในการเดินทางของบุคคล 
ชนิดของพาหนะที่ใชในการเดินทางแตจะไมเกี่ยวกับประเภทของการขนสง เพื่อใหสามารถประกอบกิจ
ธุระไดตามความตองการ 
 
แบบวัดคุณภาพชวีิตขององคการอนามยัโลก (WHOQOL – BREF) 
 แบบวัดคุณภาพชวีิตขององคการอนามัยโลก ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 26 ขอ ซึ่ง
ครอบคลุมคุณภาพชีวิต 4 ดาน คือ 
 1.  ดานรางกาย (physical domain) ขอคําถาม ไดแก ขอ 3 4 10 15 16 17 และ 18 รวม
ทั้งหมด 7 ขอ 
                  2.  ดานจิตใจ (psychological domain) ขอคําถาม ไดแก ขอ 5 6 7 11 19 และ 26  รวม
ทั้งหมด  6 ขอ 
                  3.  ดานความสัมพันธทางสงัคม (social relationship) ขอคําถาม ไดแก ขอ 20 21 และ 22  
รวมทัง้หมด 3 ขอ 
                  4.  ดานสิ่งแวดลอม (environment) ขอคําถาม ไดแก ขอ 8 9 12 13 14 23 24 และ 25 
รวมทัง้หมด  8 ขอ 
                  สําหรับขอคําถามที ่ 1 เปนขอคําถามการรบัรูของบุคคลเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตโดยรวมและ
ขอคําถามที ่2 เปนขอคําถามการรับรูของบุคคลเกี่ยวกบัสุขภาพโดยรวม 
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                  ขอคําถามทั้ง  26  ขอ มีขอความที่มีความหมายทางบวกจํานวน 23 ขอ และขอความที่มี
ความหมายทางลบจาํนวน 3 ขอ ไดแก ขอ 3 4 และ 26 ในแตละขอเปนมาตรสวนประมาณคา (rating 
scale) 5 ระดับ ใหผูตอบเลือก 1 2 3 4 หรือ 5 ดังนี ้
                  หมายเลข 1  หมายถงึ  ทานไมมีความรูสึกเชนนี้เลย รูสึกไมพอใจมาก หรือ
รูสึกแยมาก 
                  หมายเลข 2  หมายถงึ  ทานมีความรูเชนนัน้นานๆ คร้ัง รูสึกเชนนั้นเลก็นอย 
รูสึกไม 
พอใจ หรือรูสึกแย 
                  หมายเลข 3  หมายถงึ  ทานมีความรูสึกเชนนั้นปานกลาง รูสึกพอใจ
ระดับกลางๆ หรือรูสึกระดับแยระดับกลางๆ 
                  หมายเลข 4  หมายถงึ  ทานมีความรูสึกเชนนั้นบอยๆ รูสึกเชนนัน้มาก รูสึก
พอใจ หรือรูสึกดี 
                  หมายเลข 5 หมายถงึ ทานมีความรูสึกเชนนั้นเสมอ รูสึกเชนนัน้มากที่สุด รูสึกวาสมบูรณ 
รูสึกพอใจมาก หรือรูสึกดีมาก (Harper and Powwer 1997 : 35 – 60) 
 
การตรวจสอบคุณภาพของ WHOQOL-BREF 
 วิภาดา  มหรัตนวิโรจน (2542 : 52) ไดนํา WHOQOL-BREF ไปใชในการศึกษาใน 
ผูปวยโรคไต และคนปกตทิี่มลัีกษณะเดียวกับกลุมตัวอยางศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 40 ราย 
แลวนําขอมูลมาคํานวณหาคาความเชื่อมัน่โดยใชสัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟา ไดคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.91  
 วรรณา  สามารถ (2542 : 42) ไดนํา WHOQOL-BREF ไปศึกษาในกลุมคนปกต ิและกลุม
ผูปวยเบาหวานที่มีลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยางไดคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อมั่น 0.86 และ 0.87 
ตามลําดับ 
  
 
 
ขั้นตอนการคิดคาของคะแนนคุณภาพชีวิตที่ประเมนิจาก WHOQOL – BREF 
                  1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอคําตอบทั้ง 26 ขอ ที่สัมภาษณมา ในแตละขอจะมี
คะแนน 1-5 คะแนน 
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                   2. ขอความทีม่ีความหมายทางบวกจะใหคะแนนตามความหมายเลขที่เลือกตอบ สวน
ขอความทีม่ีความหมายทางลบ (3 ขอ) จะกลับคะแนน ดังนี ้
                    การเลือกหมายเลข คะแนนของขอความทางบวก คะแนนของขอความทางลบ 
                   หมายเลข 1 1  5 
                    หมายเลข 2 2  4 
                    หมายเลข 3 3  3 
  หมายเลข 4 4  2 
                    หมายเลข 5 5  1 

3. คํานวณคิดคาของคะแนนคณุภาพชีวิตในแตละดาน ดังนี ้
3.1 ดานรางกาย คิดคาของคะแนนคุณภาพชวีิต จาก 
 PHYS = ผลรวมคะแนนขอ 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18 
3.2  ดานจิตใจ คิดคาคะแนนของคุณภาพชีวิตจาก 
 PSYCH = ผลรวมของคะแนนขอ 5, 6, 7, 11, 19, 26 
3.3 ดานความสัมพันธทางสงัคม คิดคาของคะแนนคุณภาพชีวิตจาก 
 SOCIAL = ผลรวมของคะแนนขอ 20, 21, 22 
3.4  ดานสิ่งแวดลอม คิดคาของคะแนนคณุภาพชีวิตจาก 
 ENVIR = ผลรวมของคะแนนขอ 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25 

4. เปลี่ยนคาคะแนนของคุณภาพชีวิตทุกดานเปนคะแนนเตม็ 100 คะแนน โดยนําคะแนน
ที่ไดแตละดานจากขอ 3 มาเทยีบกับตาราง Method for converting law scores to transformed 
scores เพื่อใหคะแนนเต็ม 100 ในแตละดาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

29

29

การแปลงคะแนนในแตละหมวดใหเปนคะแนนที่เปรียบเทยีบกันได 
 

ตารางที่ 3  Method for converting raw scores to transformed scores 
 

Physical domain  Psychological Domain  Social relationships 
domain 

 Environment   Domain 

Raw 
Score 

Transformed 
score 

 Raw 
Score 

Transformed 
score 

 Raw 
Score 

Transformed 
score 

 Raw 
Score 

Transformed 
score 

 4-20 0-100   4-20 0-100   4-20 0-100   4-20 0-100 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

 

4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 

0 
6 
6 

13 
13 
19 
19 
25 
31 
31 
38 
38 
44 
44 
50 
56 
56 
63 
63 
69 
69 
75 
81 
81 
88 
88 
94 
94 

100 

 
 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 

4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
20 

 

0 
6 
6 

13 
19 
19 
25 
31 
31 
38 
44 
44 
50 
56 
56 
63 
69 
69 
75 
81 
81 
88 
94 
94 

100 

 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

4 
5 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 

0 
6 

19 
25 
31 
44 
50 
56 
69 
75 
81 
94 

100 

 8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 

0 
6 
6 

13 
13 
19 
19 
25 
25 
31 
31 
38 
38 
44 
44 
50 
50 
56 
56 
63 
63 
69 
69 
75 
75 
81 
81 
88 
88 
94 
94 

100 
100 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, แบบวัดคุณภาพชีวิต (WHOQOL – BREF) สําหรับภาคสนาม (กรุงเทพฯ : 
กระทรวงสาธารณสุข, 2539),  
 

5. คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม คิดจากคะแนนคุณภาพชีวิตแตละดานที่ถูกแปลงใหเปน
คะแนนเต็ม 100 ทั้ง 4 ดาน 

QOL = ( PHYS 100 + PSYCH 100 + SOCIAL 100 + ENVIR 100 ) /4  (คะแนนเต็ม 100) 
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 การแบงระดับคุณภาพชีวติ 
 คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนนตั้งแต 0 - 100 คะแนน  ในการศึกษาครั้งนี้แบงคุณภาพชีวิต
ออกเปน 5 ระดับคือ ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง ดี และดีมาก โดยมีชวงคะแนนดังนี้ (Best 1977 : 174) 
 0-20 คะแนน แสดงถึงคุณภาพชีวิตอยูในระดับตํ่ามาก 
 21-40 คะแนน แสดงถึงคุณภาพชีวิตอยูในระดับตํ่า 
 41-60 คะแนน แสดงถึงคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 
 61-80 คะแนน แสดงถึงคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี 
 81-100 คะแนน แสดงถึงคุณภาพชีวิตอยูในระดับดีมาก 
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บทที่ 3 

  
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
รูปแบบการวิจัย 
 เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยวิธีการสํารวจ 
 
ประชากรกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรี ที่มารับ
การรักษาอยางตอเนื่องที่โรงพยาบาลนครชัยศรีตั้งแต 1 ปขึ้นไป และไมมีโรคประจําตัวอ่ืน
นอกเหนือจากโรคที่เกิดจากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน อันไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดโคโรนารี โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคไขมันผิดปกติ โรคตา ซ่ึงเกิดขึ้นกอนการ
เปนโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน และมีประวัติการรักษาตอเนื่องโดย ไมขาดนัดแพทย รวมทั้ง
ไมมีความพิการอื่น ที่ไมไดเกิดจากภาวะแทรกซอน ของโรคเบาหวานทุกคนที่เขามารับการรักษาที่ 
โรงพยาบาลนครชัยศรีในชวงกันยายน – ธันวาคม 2545 จํานวนทั้งส้ิน 128 คน 
 
เกณฑการเลือกกลุมตัวอยางเขามาในการศึกษา (Inclusion criteria) 

1. ผูปวยตองไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา เปนโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน ทีเ่ขา
รับการรักษาโรคเบาหวานอยางตอเนื่องที่แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลนครชัยศรีอยางนอย 1 ป
ขึ้นไป 

2. ไมอยูในระยะตั้งครรภ 
3. ไมมีโรคประจําตัวอ่ืน ยกเวนโรคหรือความผิดปกติที่เกิดจากภาวะแทรกซอนของ

โรคเบาหวานที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยพรอมกัน หรือหลังจากแพทยวินิจฉัยวาเปนโรค 
เบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน 

4. ไมมีความพิการใดๆ นอกจากความพิการนั้นเกิดจากภาวะแทรกซอนของโรค 
เบาหวาน เชน นิ้วขาด ขาขาด เปนตน 
 5. ไมไดรับอุบัติเหตุ หรือ บาดเจ็บในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ที่สงผลใหเกิดความ 
เจ็บปวด / หรือไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดเหมือนเดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

32

6. สามารถสื่อสารโตตอบกันได 
7. ยินดีใหความรวมมือในการศึกษาครั้งนี้ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เปนแบบสัมภาษณ ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1 แบบสัมภาษณดานขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  ความเพียงพอของรายได สิทธิพิเศษในการเบิกหรือลดหยอนคา
รักษาพยาบาล สถานภาพในครอบครัว ปจจุบันอาศัยอยูกับใคร 
                  สวนที่ 2 แบบสัมภาษณดานการเจ็บปวย ไดแก วัน เดือน ป ที่วินิจฉัยวาเปนโรค 
เบาหวาน อายุปเต็มที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน ระยะเวลาในการเจ็บปวย การเขานอน
รับการรักษาในโรงพยาบาล ชนิดของการรักษาโรคเบาหวาน การใชสมุนไพร อาการของ
โรคเบาหวาน การเกิดแผลที่เทา ความพิการทางกายที่เกิดจากโรคเบาหวาน 
                  สวนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHOQOL-BREF) 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 วิภาดา มหรัตนวิโรจน (2542 : 52) ไดนํา WHOQOL – BREF ไปใชในการศึกษาวจิยัใน
ผูปวยโรคไตและคนปกติที่มีลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยางศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 
40 ราย แลวนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟา ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – BREF เทากับ 0.91 
 วรรณา สามารถ (2542 : 42) ไดนํา WHOQOL BREF ไปศึกษาคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไป
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน โดยไดนํา WHOQOL BREF ไปศึกษาในกลุมคนปกติ 
268 คน ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.86 และศึกษาในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน ที่มี
ลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาจํานวน 268 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 
 ซ่ึงจากการทดสอบของวิภาดา มหรัตนวิโรจน และวรรณา สามารถคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นสูง ถือวาเครื่องมือหรือแบบสอบถามใชได 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดดวยตนเอง โดยดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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1. ผูวิจัยหารายชื่อกลุมตัวอยางจากสมุดทะเบียนรายชื่อผูปวยของโรงพยาบาล 
นครชัยศรี 

2. ผูวิจัยเขาพบเพื่อขอสัมภาษณผูปวยขณะรอเจาะเลือด  รอพบแพทย หรือหลังจากรับ
การตรวจแลวรอรับยา โดยผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม  

3. เมื่อผูปวยยินยอมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงใหทราบวา
ผลการสัมภาษณคร้ังนี้ไมมีผลตอการใหบริการหรือการรักษาของผูปวยทุกครั้ง 

4. ระหวางสัมภาษณ ผูวิจัยเปดโอกาสใหผูปวยซักถามสิ่งที่ไมเขาใจตลอดเวลา และถา
ผูปวยตองการยุติการสัมภาษณ ผูวิจัยจะยุติการสัมภาษณทันทีและยกเลิกการเก็บขอมูลรายนั้น 

5. นําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามทั้งหมดที่ขอมูลครบถวนมาวิเคราะหขอมูลตาม
วิธีการทางสถิติตอไป 
 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ตั้งแต กันยายน – ธันวาคม 2545 รวมระยะเวลา 4 เดือน 
 
การเตรียมขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณมาตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูล  
แลวนํามาลงรหัสบันทึกลงไปในแผนแมเหล็กเก็บขอมูล (Diskette) จากนั้น นําขอมูล 
ที่ไดไปวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรม SPSS VII Serial No 3805379 Licence No. 
30011845536348821944906348832 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใช 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) 
  ใชอธิบายขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางศึกษาที่ประกอบดวยลักษณะดาน
ประชากร ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานการเจ็บปวย และขอมูลคุณภาพชีวิต สถิติที่ใช ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytic Statistics) 
ใช T-test หาความสัมพันธของปจจัยดานตางๆที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย 

ไดแก ปจจัยดานประชากร สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ดานความเจ็บปวยที่แบงตัวแปรอิสระ
เปน 2 กลุม 
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 ใช ANOVAหาความสัมพันธของปจจัยดานตางๆที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของ 
ผูปวยไดแกปจจัยดานประชากร สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ดานความเจ็บปวยที่แบงตัวแปร
อิสระตั้งแต  2 กลุมขึ้นไป 
  กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (P = 0.05) 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิจัย 

 
ก า รศึ กษ าค รั้ ง นี้ เ ป น ก า ร ศึ กษ าคุณภาพชี วิ ต ข อ ง ผู ป ว ย โ ร ค เ บ าห ว านขอ ง โ ร งพย าบ าล 
นครชัยศรีที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล ซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค 
เบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินที่มารับการรักษาอยางตอเนื่องที่โรงพยาบาลนครชัยศรีตั้งแต 1 ปข้ึนไป และไม
มีโรคประจําตัวอ่ืนนอกเหนือจากโรคที่เกิดจากภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานหรือความพิการ ซึ่งเกิดขึ้น
กอนการเปนโรคเบาหวาน และมีประวัติการรักษาตอเนื่องโดยไมขาดการนัดของแพทย จํานวน 128 คน 
โดยนําเสนอผลการศึกษาตามหัวขอตอไปนี้ 
สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานดานประชากร ดานสังคมและเศรษฐกิจ และดานการเจ็บปวย 
สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของกลุมผูปวยโรคเบาหวาน 
สวนที่ 3     ขอมูลความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานดานประชากร ดานสังคม และเศรษฐกิจ และดานการเจ็บปวย 

1. สถิติเชิงพรรณนา 
1.1 ขอมูลดานประชากร ไดแก 

1.1.1 เพศ 
1.1.2 อายุ 
1.1.3 สถานภาพสมรส 

1.2 ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจของผูปวยโรคเบาหวาน 
1.2.1 ระดับการศึกษาของผูปวยโรคเบาหวาน 
1.2.2 การประกอบอาชีพของผูปวยโรคเบาหวาน 
1.2.3 รายไดสวนตัวของผูปวยโรคเบาหวาน 
1.2.4 รายไดรวมของครอบครัวของผูปวยโรคเบาหวาน 
1.2.5 ความเพียงพอของรายได ในการใชจายของครอบครัวของผูปวยโรค 

เบาหวาน 
1.2.6 สิทธิในการรักษาโรคของผูปวยโรคเบาหวาน 
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1.2.7 สถานภาพในครอบครัวของผูปวยโรคเบาหวาน 
1.2.8 ลักษณะการอยูอาศัยของผูปวยโรคเบาหวาน 

1.3 ขอมูลดานสุขภาพและการเจ็บปวยของผูปวยโรคเบาหวาน 
1.3.1 อายุที่เร่ิมปวยเปนโรคเบาหวาน 
1.3.2 ระยะเวลาในการเจ็บปวยเปนโรคเบาหวาน 
1.3.3 การเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคเบาหวาน 
1.3.4 ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 
1.3.5 อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 
1.3.6 การเกิดแผลที่เทาของผูปวยโรคเบาหวาน 
1.3.7 ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ณ วันเก็บขอมูล 
1.3.8 ภาวะโรคแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวานของผูปวยโรคเบาหวาน 

1.4 วิธีการรักษาโรคเบาหวานหรือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน 
 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของกลุมผูปวยโรคเบาหวาน (สถิติเชิงพรรณนา) 
1. ระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดาน
ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม 
2. คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดาน
ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม 
3. ค า เ ฉลี่ ย กา ร รั บ รู เ ร่ื อ งคุณภาพชี วิ ตและความพอใจ ในชี วิ ตของตน เองของผู ป ว ย โ รค 
เบาหวาน และการรับรู และพอใจในสุขภาพของตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 

4. คาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตรายขอตามแบบวัดคุณภาพชีวิต WHO QOL BREF 
 
สวนที่ 3 ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน (สถิติวิเคราะห) 

1. ปจจัยดานประชากร 
2. ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ 
3. ปจจัยดานสุขภาพและการเจ็บปวย 

4. ปจจัยอื่นๆ ไดแก วิธีการรักษาโรคเบาหวานและการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานดานประชากร ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานสุขภาพและการเจ็บปวย 
 
ขอมูลทั่วไปดานประชากร 
กลุมผูปวยเบาหวานที่ศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 128 คน เปนเพศชาย 43 คน เพศหญิง 85 คน คิดเปนรอยละ 33.60 
และ 66.40 อายุเฉลี่ย 63.34 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.38 อายุสูงสุดของกลุมผูปวย 89 ป ต่ําสุด 24 ป โดย
กลุมผูปวยที่อายุต่ํากวา 50 ป มีอยู 19 คน คิดเปนรอยละ 14.84 อายุ 50-59 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 
28.13 อายุ 60-69 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 42.19 อายุตั้งแต 70 ปข้ึนไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
14.84 สถานภาพสมรส มีผูปวยโสดจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.30 สมรสแลว อยูดวยกัน จํานวน 84 คน คิด
เปนรอยละ 65.60 เปนหมายหรือแยกกันอยู จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 28.10 
 
ตารางที่ 4 ขอมูลทั่วไปดานประชากร 
 
ขอมูลลักษณะทั่วไป จํานวน (N) รอยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม (N) 
 
อาย ุ
mean ± SD 
< 50 
50-59 
60-69 
≥ 70 
รวม (N) 
อายุต่ําสุด 24 
อายุสูงสุด 89 

 
43 
85 
128 
 
 
60.34 ± 10.38 
19 
36 
54 
19 
128 
 
 

 
33.60 
66.40 
100 
 
 
 
14.84 
28.13 
42.19 
14.84 
100 
 
 

 
 
ตารางที่ 4 (ตอ) 
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ขอมูลลักษณะทั่วไป จํานวน (N) รอยละ 
สถานภาพสมรส 
โสด 
คู 
หมาย / หยา / แยก 
รวม   (N) 

 
8 
84 
36 
128 
 

 
6.30 
65.60 
28.10 
100 

 
ขอมูลทั่วไปดานสังคมและเศรษฐกิจ 
ระดับการศึกษาของกลุมผูปวย พบวา ไมไดเรียนหนังสือเลย จํานวน 7 คน คิดเปน 
รอยละ 5.47 เรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 73.43 เรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 22 คน 
คิดเปนรอยละ 17.19 และเรียนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.91 ดานการประกอบ
อาชีพพบวาผูปวยจํานวน 79 คน หรือรอยละ 61.72 ไมไดประกอบอาชีพ ทําธุรกิจสวนตัวหรือคาขายจํานวน 21 
คน คิดเปนรอยละ 16.40 รับจางหรือกรรมกรจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 13.28 รับราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.77 และมีอาชีพเกษตรกรรมหรือกสิกรรม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
3.13 ข อ มู ล ร า ย ไ ด ส ว น ตั ว ข อ ง 
ผูปวยพบวา คาเฉลี่ยรายไดสวนตัวตอเดือน 3,492.97 บาท มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7132.01 โดย 
ผูปวย 80 คน หรือรอยละ 62.50 ไมมีรายไดสวนตัวเลย 21 คน หรือรอยละ 16.40 มีรายไดสวนตัวเดือนละไมเกิน 
5,000 บาท 13 คน หรือรอยละ 10.16 มีรายไดสวนตัวเดือนละ 5,001-10,000 บาท 8 คนหรือรอยละ 6.25 มี
รายไดสวนตัวเดือนละ 10,001-15,000 บาท และอีก 6 คน หรือรอยละ 4.67 มีรายไดสวนตัวมากกวาเดือนละ 
15,000 บาท 
ขอมูลดานรายไดรวมของครอบครัว มีคาเฉลี่ยเดือนละ 16,636.72 บาท สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 14,284.54 มีผูปวยจํานวน 21 คน หรือรอยละ 16.41 มีรายไดรวมของครอบครัวเดือนละไมเกิน 5,000 
บาท จํานวน 35 คน หรือรอยละ 27.34 มีรายไดรวมของครอบครัวเดือนละ 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 20 คน 
หรือรอยละ 15.63 มีรายไดรวมของครอบครัวเดือนละ 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 19 คน หรือรอยละ 14.84 มี
รายไดรวมของครอบครัวเดือนละ 15,001-20,000 บาท จํานวน 9 คน หรือรอยละ 7.03 มีรายไดรวมของครอบครัว
เดือนละ 20,001-25,000 บาท จํานวน 11 คน หรือรอยละ 8.59 มีรายไดรวมของครอบครัวเดือนละ 25,001-
30,000 บาท และอีก 13 คน หรือรอยละ 10.16 มีรายไดรวมของครอบครัวเดือนละ มากกวา 30,000 บาท ซึ่งถา
ม อ ง ใ น ด า น ค ว า ม 
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เพียงพอของรายไดในการใชจายของครอบครัวผูปวย พบวา จํานวน 27 คน หรือรอยละ 21.10 มี 
รายไดเพียงพอในการใชจายและยังเหลือเก็บสะสม 48 คน หรือรอยละ 37.50 มีรายไดเพียงพอในการใชจายแตไม
มีเหลือเก็บสะสม และอีก 53 คนหรือรอยละ 41.40 มีรายไดไมเพียงพอตอการใชจายในครอบครัว ขอมูลดานสิทธิ
ในการรักษา พบวา ผูปวยเพียง 2 คน หรือรอยละ 1.60 ที่ไมมีสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลเลยตองชําระเงินคา
รักษาเอง และจํานวน 37 คน หรือรอยละ 28.90 มีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาประเภทตองชําระเงินคาธรรมเนียม 
30 บาท 53 คน หรือรอยละ 41.40 มีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาประเภทไมตองชําระเงินคาธรรมเนียม 35 คน 
หรือรอยละ 27.30 ใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลได และอีกเพียง 1 คน หรือรอยละ 0.8 ใชสิทธิประกันสังคม ผูปวย
มีสถานภาพเปนหัวหนาครอบครัว 54 คน หรือรอยละ 42.20 เปนสมาชิกในครอบครัว 60 คน หรือรอยละ 46.90 
และเปนผูอาศัย 14 คน หรือรอยละ 10.90 สวนในดานลักษณะการอยูอาศัย พบวาผูปวย 125 คน หรือรอยละ 
97.70 อาศัยอยูเปนครอบครัว มีเพียง 3 คน หรือรอยละ 2.3 อาศัยอยูตามลําพังคนเดียว 
 

ตารางที่ 5 ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจ 
 
ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจ จํานวน (N) รอยละ 
ระดับการศึกษา 
ไมไดเรียนหนังสือ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปริญญาตรี / เทียบเทา 
รวม (N) 

 
7 
94 
22 
5 
128 

 
5.47 
73.43 
17.19 
3.91 
100 

 
อาชีพ 
ไมไดประกอบอาชีพ 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 

 
 
79 
7 
21 

 
 
61.72 
5.47 
16.40 

รับจาง / กรรมกร 
เกษตรกรรม / กสิกรรม 
รวม  (N) 

17 
4 
128 

13.28 
3.13 
100 

 
 
ตารางที่ 5 (ตอ) 
ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจ จํานวน (N) รอยละ 
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รายไดสวนตัว (บาท/เดือน) 
mean ± SD 
ไมมีรายได 
≤ 5,000 
5,001-10,000 
10,001-15,000 
> 15,000 
รวม  (N) 
ต่ําสุด = 0 
สูงสุด  = 45,000 
 

 
3,492.97 ± 7,132.01 
80 
21 
13 
8 
6 
128 

 
 
62.50 
16.40 
10.16 
6.25 
4.69 
100 

รายไดรวมของครอบครัว (บาท/เดือน) 
mean ± SD 
≤ 5,000 
5,001-10,000 
10,001-15,000 
15,001-20,000 
20,001-25,000 
25,001-30,000 
> 30,000 
รวม  (N) 
ต่ําสุด = 0 
สูงสุด = 90,000 
 

 
16,636.72 ± 14,284.54 
21 
35 
20 
19 
9 
11 
13 
128 

 
 
16.41 
27.34 
15.63 
14.84 
7.03 
8.59 
10.16 
100 

ความเพียงพอของรายได 
เพียงพอ มีเก็บสะสม 
เพียงพอ ไมมีเก็บสะสม 
ไมเพียงพอ 
รวม  (N) 

 
27 
48 
53 
128 

 
21.10 
37.50 
41.40 
100 

ตารางที่ 5 (ตอ) 
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ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจ จํานวน (N) รอยละ 
สิทธิในการรักษา 
ไมมีสิทธิพิเศษใดๆ (ชําระเงินเอง) 
บัตรทองชําระเงิน 30 บาท 
บัตรทองไมตองชําระเงิน 30 บาท 
เบิกได (ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ) 
ประกันสังคม 
รวม  (N) 
 

 
2 
37 
53 
35 
1 
128 

 
1.60 
28.90 
41.40 
27.30 
0.80 
100 

สถานภาพในครอบครัว 
หัวหนาครอบครัว 
สมาชิกในครอบครัว 
ผูอาศัย 
รวม  (N) 
 

 
54 
60 
14 
128 

 
42.20 
46.90 
10.90 
100 

ลักษณะการอยูอาศัย 
อยูคนเดียวตามลําพัง 
อยูกับครอบครัว 
รวม  (N) 

 
3 
125 
128 

 
2.30 
97.70 
100 

 
ขอมูลดานสุขภาพและการเจ็บปวย 
ในกลุมผูปวย ทั้งหมด 128 คน พบวาอายุที่เร่ิมปวยหรือเร่ิมรักษาโรคเบาหวานเฉลี่ย 51.55 ป สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 11.14 โดยอายุต่ําสุดคือ 22 ป สูงสุดคือ 82 ป โดยผูปวยจํานวน 6 คน หรือรอยละ 4.69 เร่ิมปวยเมื่อ
อายุนอยกวา 30 ป 14 คน หรือรอยละ 10.94 เร่ิมปวยเมื่ออายุ 30-39 ป 27 คน หรือรอยละ 21.09 เร่ิมปวยเมื่อ
อายุ 40-49 ป 47 คน หรือรอยละ36.72เร่ิมปวยเมื่ออายุ50 - 59 ป 29 คน หรือรอยละ 22.66 เร่ิมปวยเมื่ออายุ 60-
69 ป และอีก 5 คน หรือรอยละ 3.90 เร่ิมปวยเมื่ออายุ 70 ปข้ึนไป ระยะเวลาการเจ็บปวย พบวา คาเฉลี่ยของ
ระยะเวลาการเจ็บปวย 8.78 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.64 ป ระยะเวลาปวยต่ําสุดคือ 1 ป สูงสุด 30 ป โดย
ผูปวยจํานวน 52 คน หรือรอยละ40.62 ปวยมานานไมเกิน 5 ป 33 คนหรือรอยละ 250.78 ปวยมานาน 6-7 ป 23
คนหรือรอยละ 17.97 ปวยมานาน 11-15 ป 14 คนหรือรอยละ 10.94 ปวยมานาน 16-20 ป และอีก 6 คนหรือรอย
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ละ 16.40 ที่เคยเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาลในระยะเวลา 1 ปยอนหลังไป เนื่องจากภาวะโรคเบาหวาน 
สวนอีก 107 คน หรือรอยละ 83.60 ไมเคยเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาลเลยในระยะเวลา 1 ป ยอนหลังไป 
อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน พบวา มีผูปวยจํานวน 11 คน หรือรอยละ 8.59 ไมมีอาการแสดงออกของ
โรคเบาหวาน สวนอีก 117 หรือรอยละ 91.41 อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน โดยมีจํานวน 15 คน หรือรอยละ 
11.72 อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 1 อาการ 21 คน หรือรอยละ 16.41 อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 
2 อาการ  26 คน หรือรอยละ 20.31 อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 3 อาการ  25 คน หรือรอยละ 19.53 
อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 4 อาการ  16 คน หรือรอยละ 12.50 อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 5 
อาการ 11 คน หรือรอยละ 8.59 อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 6 อาการ และอีก 3 คน หรือรอยละ 2.34 
อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 7 อาการ ในเรื่องของการเกิดแผลที่เทาของผูปวยเบาหวาน พบวา 123 คน หรือ
รอยละ 96.10 ไมมีแผลที่เทา มีเพียง 5 คน หรือรอยละ 3.90 มีการเกิดแผลที่เทา สวนในดานการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด พบวาคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย ณ วันสัมภาษณ คือ 172 มก./ดล. สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 61.82 ระดับตํ่าสุด 80 มก./ดล. และสูงสุด 455 มก./ดล. โดยผูปวยจํานวน 23 คน หรือรอยละ 
17.97 มีระดับน้ําตาลในเลือด 70-120 มก./ดล. จํานวน 60 คน หรือรอยละ 46.88 มีระดับน้ําตาลในเลือด 121-
180 มก./ดล. และอีก 45 คน หรือรอยละ 35.15 มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา 180 มก./ดล. 
สวนภาวะโรคแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวาน พบวา ผูปวยจํานวน 47 คน หรือ 
รอยละ 36.70 และอีก 81 คน หรือรอยละ 63.30 มีภาวะโรคแทรกซอนจากเบาหวาน โดยใน 81 คน มี 55 คน หรือ
รอยละ 42.97 พบโรคแทรกซอน 1 โรค 16 คน หรือรอยละ 12.50 พบโรคแทรกซอน 2 โรค 9 คน หรือรอยละ 7.03 
พบโรคแทรกซอน 3 โรค และอีกเพียง 1 คน หรือรอยละ 0.80 พบโรคแทรกซอน 4 โรค และในกลุมผูปวยทั้งหมดมี
จํานวน 122 คน หรือรอยละ 95.31 ที่ไมพบความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน มีเพียง 6 คน หรือรอยละ 4.69 ที่มี
ความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน 
ในดานวิธีการรักษาโรคเบาหวานหรือการควบคุมระดับน้ํ าตาลในเลือด  พบวาในกลุม 
ผูปวยทั้งหมด 128 คน รักษาเบาหวานโดยการใชยาแผนปจจุบันเพียงอยางเดียวจํานวน 73 คน หรือรอยละ 57.03   
36 คน หรือรอยละ 28.13 รักษาเบาหวาน โดยการใชยาแผนปจจุบัน รวมกับการออกกําลังกายและหรือการ
ควบคุมอาหาร และอีก 19 คน หรือรอยละ 14.84 รักษาเบาหวานโดยการใชยาสมุนไพรรวมกับการรักษาของยา
แผนปจจุบันและหรือการออกกําลังกายและการควบคุมอาหาร 
ตารางที่ 6 ขอมูลดานสุขภาพและการเจ็บปวย 
 
ขอมูลดานสุขภาพและการเจ็บปวย จํานวน (N) รอยละ 
อายุปที่เร่ิมปวย 
Mean ± SD 

 
51.55 ± 11.14 
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< 30 ป 
30-39 ป 
40-49 ป 
50-59 ป 
60-69 ป 
≥ 70 ป 
รวม  (N) 
ต่ําสุด = 22 
สูงสุด = 82 
 

6 
14 
27 
47 
29 
5 
128 

4.69 
10.94 
21.09 
36.72 
22.66 
3.90 
100 

ระยะเวลาที่ปวย 
Mean ± SD 
≤ 5 ป 
6-10 ป 
11-15 ป 
16-20 ป 
> 20 ป 
รวม  (N) 
ต่ําสุด = 1 
สูงสุด = 30 
 

 
8.78 ± 6.64 
52 
33 
23 
14 
6 
128 
 

 
 
40.62 
25.78 
17.97 
10.94 
4.69 
100 

อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 
ไมมีอาการแสดงออกเลย 
มีอาการแสดงออก 1 อาการ 
มีอาการแสดงออก 2 อาการ 

 
11 
15 
21 

 
8.59 
11.72 
16.41 

ตารางที่ 6 (ตอ) 
 
ขอมูลดานสุขภาพและการเจ็บปวย จํานวน (N) รอยละ 
มีอาการแสดงออก 3 อาการ 
มีอาการแสดงออก 4 อาการ 

26 
25 

20.31 
19.53 
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มีอาการแสดงออก 5 อาการ 
มีอาการแสดงออก 6 อาการ 
มีอาการแสดงออก 7 อาการ 
รวม  (N) 
 

16 
11 
3 
128 

12.50 
8.59 
2.34 
100 

เกิดแผลที่เทา 
ไมเกิดแผลที่เทา 
เกิดแผลที่เทา 
รวม  (N) 
 
ระดับน้ําตาลในเลือด ณ วันสัมภาษณ 
Mean ± SD 
70-120 มก. / ดล. (ควบคุมไดดี) 
121-180 มก. / ดล. (ควบคุมไดพอใช) 
>180 มก. / ดล. (ควบคุมไมดีตองแกไข) 
รวม  (N) 
 

 
123 
5 
128 
 
 
1.72 ± 61.82 
23 
60 
45 
128 

 
96.10 
3.90 
100 
 
 
 
17.97 
46.88 
35.15 
100 

ภาวะโรคแทรกซอน 
ไมพบภาวะโรคแทรกซอน 
พบภาวะโรคแทรกซอน 1 โรค 
พบภาวะโรคแทรกซอน 2 โรค 
พบภาวะโรคแทรกซอน 3 โรค 
พบภาวะโรคแทรกซอน 4 โรค 
รวม  (N) 
 

 
47 
55 
16 
9 
10 
128 
 

 
36.70 
42.97 
12.50 
7.83 
0.80 
100 

 
 
ตารางที่ 6 (ตอ) 
ขอมูลดานสุขภาพและการเจ็บปวย จํานวน (N) รอยละ 
ความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน   
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ไมมีความพิการ 
มีความพิการ 
รวม  (N) 
 

122 
6 
128 

95.31 
4.69 
100 

วิธีการรักษาโรค 
ใชการรักษาแผนปจจุบันอยางเดียว 
ใชการรักษาแผนปจจุบัน + การออก 
  กําลังกายและ / หรือ ควบคุมอาหาร 
มีการใชสมุนไพรรวมกับการรักษา 
รวม 

 
73 
36 
 
19 
128 

 
57.03 
28.13 
 
14.84 
100 

 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
 
คุณภาพชีวิตดานรางกายในกลุมผูปวยโรคเบาหวานพบวารอยละ 6.25 มีคุณภาพชีวิตดานรางกายที่ต่ํามาก 
(คะแนน 0 - 20) รอยละ 4.69 มีคุณภาพชีวิตดานรางกายอยูที่ระดับตํ่า (คะแนน 21 - 40) รอยละ 26.56 มี
คุณภาพชีวิตดานรางกายอยูที่ระดับปานกลาง (คะแนน 41-60) รอยละ 36.72 มีคุณภาพชีวิตดานรางกายอยูใน
ระดับที่ดี (คะแนน 61 - 80) และรอยละ 25.78 มีคุณภาพชีวิตดานรางกายอยูในระดับดีมาก (คะแนน 81 - 100) 
คุณภาพชีวิตดานจิตใจในกลุมผูปวยโรคเบาหวานพบวา รอยละ 0.80 มีระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจอยูในระดับ
ต่ํามาก (คะแนน 0 - 20) รอยละ 6.25 มีระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจอยูในระดับตํ่า (คะแนน 21 - 40) รอยละ 
15.62 มีระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจอยูในระดับปานกลาง (คะแนน 41 - 60) รอยละ 46.87  มีระดับคุณภาพชีวิต
ดานจิตใจอยูในระดับดี (คะแนน 61 - 80) และรอยละ 30.46 มีระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจอยูในระดับดีมาก 
(คะแนน 81 - 100) 
คุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ พบวา ไมมีกลุมผูปวยโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ
อยูในระดับที่ต่ํามากเลย (คะแนน 0 - 20) รอยละ 0.8 มีคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ อยูในระดับตํ่า 
(คะแนน 21 - 40) รอยละ 20.30 มีคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง (คะแนน 41-60) 
รอยละ 43.75 มีคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจอยูในระดับดี (คะแนน 61 - 80) และรอยละ 35.15 มี
คุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจอยูในระดับที่ดีมาก (คะแนน 81 - 100) 
คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม พบวา ไมมีกลุมผูปวยโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับที่ต่ํา
มากเลย (คะแนน 0 - 20) รอยละ 0.80 มีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับตํ่า (คะแนน 21 - 40) รอยละ 
13.47 มีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง (คะแนน 41 - 60) รอยละ 42.18 มีคุณภาพชีวิตดาน
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ส่ิงแวดลอมอยูในระดับที่ดี (คะแนน 61 - 80) และรอยละ 43.75 มีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับที่ดี
มาก (คะแนน 81 - 100) 
คุณภาพชีวิตโดยรวมทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม  
พบวา รอยละ 60.94 ของคนไขเบาหวานมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับที่ดี (คะแนน 61 - 80) รอยละ 21.09 มี
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับที่ดีมาก (คะแนน 81 - 100) รอยละ 15.63 มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดบัปาน
กลาง (คะแนน 41 - 60) รอยละ 2.34 มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับตํ่า (คะแนน 21 - 40) และไมพบคนไขที่มี
คุณภาพชีวิตโดยรวมต่ํามากเลย (คะแนน 0 - 20) 
 
ตารางที่ 7 ระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานดานรางกาย,จิตใจ, สังคม, ส่ิงแวดลอมและ 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 

ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม 
ดาน 
ส่ิงแวดลอม 

ด า น คุ ณ ภ า พ
ชีวิต 
โดยรวม 

ร ะ ดั บ
คะแนน 
คุ ณ ภ า พ
ชีวิต N รอยละ N รอยละ N รอยละ N รอยละ N รอยละ 
0-20 
21-40 
41-60 
61-80 
81-100 

8 
6 
34 
47 
33 
 

6.25 
4.69 
26.56 
36.72 
25.78 

1 
8 
20 
60 
39 

0.8 
6.25 
15.62 
46.87 
30.46 

0 
1 
26 
56 
45 

0 
0.8 
20.30 
43.75 
35.15 

0 
1 
17 
54 
56 

0 
0.8 
13.27 
42.18 
43.75 

0 
3 
20 
78 
27 

0 
2.34 
15.63 
60.94 
21.09 

รวม 12
8 

100 12
8 

100 128 100 128 100 128 100 

 
คาเฉล่ียการรับรู เ ร่ืองคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตของตนเองของผูปวย  พบวา  
ผูปวยโรคเบาหวานมีการรับรูคุณภาพชีวิตของตัวเอง มีความพอใจในสภาพชีวิตตัวเองโดยรวม คะแนนเฉลี่ยคือ 
3.04 ซึ่งถือวาอยูในระดับปานกลาง และการรับรูและพอใจในสุขภาพของตัวเองอยูที่คะแนนเฉลี่ย 3.14 ซึ่งถือวา
อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน สวนคะแนนระดับคุณภาพชีวิตของผูปวยพบวา คาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิต
ดานรางกายของผูปวยอยูที่ 63.05 คะแนน และต่ําสุด 0 คะแนน สูงสุด 100 คะแนน แสดงวาคุณภาพชีวิตดาน
รางกายของผูปวยเบาหวานอยูที่ระดับดี (คะแนน 61 - 80) คุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูปวยพบวา คะแนนเฉลี่ย
อยูที่ 68.73 คะแนน คะแนนต่ําสุด 19 คะแนน คะแนนสูงสุดของคะแนน ซึ่งแสดงวาคุณภาพชีวิตดานจิตใจของ
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ผูปวยเบาหวานโดยเฉลี่ยอยูที่ระดับดี (คะแนน 61 - 80) คุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 
74.04 คะแนน คะแนนต่ําสุด 31 คะแนน สูงสุด 100 คะแนน แสดงวาคุณภาพชีวิตของผูปวยดานสังคมและ
เศรษฐกิจอยูในระดับดี คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมมีคะแนนเฉลี่ย 74.33 คะแนนต่ําสุด 38 สูงสุด 100 คะแนน 
แสดงวาคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมของผูปวยอยูที่ระดับดี (คะแนน 61 - 80) และสรุปคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้งสี่
ดานของผูปวย มีคะแนนเฉลี่ยที่ 70.17 คะแนน ต่ําสุด 30 คะแนน สูงสุด 97 คะแนน กลาวคือ ผูปวยโรคเบาหวาน
ของโรงพยาบาลนครชัยศรีมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับที่ดี (คะแนน 61 - 80) 
 
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
 

ตัวแปร 
คาคุณภาพชีวิต 
Mean ± S.D. 

ต่ําสุด สูงสุด 

คุณภาพชีวิตโดยทั่วไป 
คาเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 3.04 ± 0.89 1 5 

สุขภาพรางกายโดยทั่วไป 
คาเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 3.14 ± 1.18 1 5 

คุณภาพชีวิตรายดาน 
ดานรางกาย 
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 100 คะแนน) 

63.05 ± 19.56 0 100 

ดานจิตใจ 
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 100 คะแนน) 68.73 ± 16.00 19 94 

ดานสังคมและเศรษฐกิจ 
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 100 คะแนน) 74.04 ± 19.53 31 100 

 
 
ตารางที่ 8 (ตอ) 

ตัวแปร 
คาคุณภาพชีวิต 
Mean ± S.D. 

ต่ําสุด สูงสุด 

ดานสิ่งแวดลอม 
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 100 คะแนน) 74.33 ± 13.06 38 100 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 70.17 ± 12.51 30 97 
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คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 100 คะแนน) 
 
คาเฉลี่ยของคะแนนตามแบบประเมินคุณภาพชีวิตของ WHO QOL – BFRE พบวา ดานรางกาย ไดแก 
ความสามารถในการทํางานของผูปวย อยูที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.71 ซึ่งถือวาอยูในระดับคอนขางดี การพึ่งยาและ
การรักษาคะแนนเฉลี่ ย  2.43 ถือวาอยู ในระดับปานกลาง  การมี 
เร่ียวแรงและกําลังวังชาคะแนนเฉลี่ย 3.39 ถือวาอยูในระดับปานกลาง ความสามารถในการเคลื่อนไหวคะแนน
เฉลี่ย 3.70 ถือวาอยูในระดับคอนขางดี การนอนหลับและการพักผอนคะแนนเฉลี่ย 3.25 ถือวาอยูในระดับปาน
กลาง ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันคะแนนเฉลี่ย 4.19 ถือวาอยูในระดับดี ความสามารถในการทํางาน
คะแนนเฉลี่ย 3.94 ถือวาอยูในระดับดี 
ดานจิตใจ ไดแก ความรูสึกพึงพอใจในชีวิตของตนเองคะแนนเฉลี่ย 3.12 ถือวาอยูในระดับปานกลาง ความรูสึกใน
ทางบวกหรือความภูมิใจในตนเอง คะแนนเฉลี่ย 3.51 ถือวาอยูในระดับปานกลางคอนไปทางดี การมีสมาธิ
ความคิดและความสามารถในการเรียนรู คะแนนเฉลี่ย 3.66 ถือวาอยูในระดับปานกลางคอนไปทางที่ดี การ
ยอมรับในภาพลักษณรูปรางหนาตาของตนเองคะแนนเฉลี่ย 3.96 ถือวาดี ความรูสึกภูมิใจในตนเองคะแนนเฉลี่ย 
4.09 ถือวาอยูในระดับดี สวนความรูสึกในทางลบที่มีตอตนเอง ความรูสึกหงุดหงิด กลุมใจคะแนนเฉลี่ย 4.13 
แสดงวาไมคอยรูสึกในทางลบตอตนเอง ไมหงุดหงิดหรือกลุมใจบอย 
ดานสังคมและเศรษฐกิจ ความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลรอบขางคะแนนเฉลี่ย 4.10 แสดงวา
สามารถสรางสัมพันธภาพกับบุคคลในสังคมไดในระดับที่ดี ความพอใจในกิจกรรมทางเพศหรือการมีสัมพันธทาง
เพศ คะแนนเฉลี่ย 3.77 แสดงวาอยูในระดับคอนขางดี ความรูสึกพึงพอใจในการไดรับการสนับสนุนจากสังคม
คะแนนเฉลี่ย 4.13 แสดงวาอยูในระดับที่ดี 
ดานสิ่งแวดลอม พบวา ความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินคะแนนเฉลี่ย 4.33 ถือวาอยูในระดับดี ความพึง
พอใจในสภาพแวดลอมที่ อยู อาศัยคะแนนเฉลี่ ย  3.43 ถือว าอยู ในระดับ 
ปานกลาง ความเพียงพอในดานการเงินคะแนนเฉลี่ย 3.11 ถือวาอยูในระดับปานกลาง การรับรู 
ขอมูลขาวสารความรูคะแนนเฉลี่ย 3.96 ถือวาอยูในระดับคอนขางดี เวลาสําหรับการพักผอนหยอนใจมีเวลา
เพียงพอหรือไมคะแนนเฉลี่ย 4.19 แสดงวาเวลาในการพักผอนคอนขางเพียงพอในระดับที่ดี ความพอใจในสภาพที่
อยูอาศัยของตนเองคะแนนเฉลี่ย 3.98 ถือวาอยูในระดับที่ดี ความพอใจในดานการรับบริการดานสุขภาพคะแนน
เฉล่ีย 4.21 ถือวาอยูในระดับที่ดี เกือบดีมาก และความสะดวกสบายในการเดินทางคะแนนเฉลี่ย 4.05 ถือวาอยูใน
ระดับที่ดี 
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชีวิตรายขอของผูปวยโรคเบาหวาน 
 
ตัวแปร Mean ± S.D. 
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ดานรางกาย 
ความสามารถในการทํางาน 
การพึ่งยาและการรักษา 
เร่ียวแรงและกําลังวังชา 
ความสามารถในการเคลื่อนไหว 
การนอนหลับและการพักผอน 
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน 
ความสามารถในการทํางาน 
 

 
3.71 ± 1.42 
2.43 ± 1.23 
3.39 ± 1.29 
3.70 ± 1.18 
3.25 ± 1.39 
4.19 ± 0.89 
3.94 ±   0.9 

ดานจิตใจ 
ความรูสึกพึงพอใจในชีวิตของตนเอง 
ความรูสึกทางบวกที่มีตอตนเอง 
สมาธิ ความคิด การเรียนรู 
การยอมรับภาพลักษณของตนเอง 
ความภูมิใจในตนเอง 
ความระลึกในทางลบที่เกิดขึ้นในตนเอง 
 

 
3.12± 1.11 
3.51± 1.21 
3.66± 0.85 
3.96± 0.89 
4.09± 0.87 
4.13 ± 1.28 

ดานสังคม 
ความสัมพันธสวนบุคคลดานรางกายและอารมณ 
 ความพอใจในกิจกรรมทางเพศ 
กิจกรรมสนับสนุนจากสังคม 

 
4.10 ± 0.69 
3.77 ± 0.92 
3.99 ± 0.85 

 
 
ตารางที่ 9 (ตอ) 
ตัวแปร Mean ± S.D. 
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ดานสิ่งแวดลอม 
ความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ความพอใจในสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย 
ความเพียงพอดานการเงิน 
การไดรับขอมูลขาวสาร 
เวลาวางในการพักผอนหยอนใจ 
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย 
การไดรับบริการดานสุขภาพ 
ความสะดวกในการเดินทาง 

 
4.33 ± 1.2 
3.43 ± 0.94 
3.11 ±1.19 
3.96 ± 1.02 
4.19 ± 0.99 
3.98 ± 0.75 
4.21 ± 0.51 
4.05 ± 0.92 

 
สวนที่ 3 หาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆ กับคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวาน 
 
สวนที่ 3   เปนขอมูลดานความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานโรงพยาบาล 
โดยแบงปจจัยที่จะศึกษาออกเปน 

1. ปจจัยดานประชากร ไดแก 
- เพศ 

- อายุ 
- สถานภาพสมรส 

2. ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก 
- ระดับการศึกษาของผูปวย 
- อาชีพ 
- รายไดสวนตัว 
- รายไดครอบครัว 
- ความเพียงพอของรายได 
- สิทธิในการรักษาพยาบาล 
- สถานภาพในครอบครัว 
- ลักษณะการอยูอาศัย 

3. ปจจัยดานสุขภาพ 
- อายุที่เร่ิมปวย 
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- ระยะเวลาที่ปวย 
- การเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาล 
- อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 
- การเกิดแผลที่เทา 
- ความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน 
- ระดับน้ําตาลในเลือด ณ วันสัมภาษณ 
- ภาวะโรคแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 

4. ปจจัยอื่นๆ 
- วิธีการรักษา และควบคุมระดับน้ําตาล 

(กําหนด คา P = 0.05 ) 
 
ปจจัยดานประชากร 
 
เพศ 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของเพศชายมีคา 73.28 เพศหญิงมีคา 68.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.87 โดย
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแตละดานของเพศชายดานรางกายมีคา 65.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20.98 เพศหญิงมีคา 
61.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.84 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานจิตใจในเพศชายมีคา 71.88 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
16.11 ในเพศหญิงมีคา 67.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.79 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานสังคมเศรษฐกิจในเพศชาย
มีคา 76.91 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.00 ในเพศหญิงมีคา 72.59 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.62 คาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตดานสิ่งแวดลอมในเพศชาย มีคา 78.30 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.32 ในเพศหญิงมีคา 72.32 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 12.52 
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของเพศชาย และเพศหญิง พบวา มีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญ ทั้งดานรางกาย (P = 0.598) ดานจิตใจ (P = 0.884) ดานสังคมและเศรษฐกิจ (P = 0.101) 
ดานสิ่งแวดลอม (P = 0.894) และคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้ง 4 ดาน มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P = 0.925) 
 
 
 
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามเพศ 
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  คุณภาพชีวิตรายดาน  

เพศ 
จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
เพศ 
ชาย 
หญิง 
คา P 

 
43 
85 
128 

 
65.16±20.9
8 
61.98±18.8
4 
0.598 

 
71.88±16.1
1 
67.14±15.7
9 
0.884 

 
76.91±17.0
0 
72.59±14.6
2 
0.101 

 
18.30±13.3
2 
72.32±12.5
2 
0.894 

 
73.28±13.2
7 
68.60±11.8
7 
0.925 

 
อายุ 
ดานคุณภาพชีวิตของผูปวยที่มีอายุแตกตางกันโดยแบงกลุมอายุผูปวยเปน 5 กลุม คืออายุต่ํากวา 50 ป อายุอยู 
50 - 59 ป อายุ 60 - 69 ป และอายุ 70 ปข้ึนไป 70.74 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม มีคา 67.26, 65.89, 76.68, 72.84 ตามลําดับ กลุมผูปวยอายุ 50 - 59 ป จํานวน 36 คน 
มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 71.36 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมมีคา 65.22, 71.61, 73.64 และ 74.42 ตามลําดับ กลุมผูปวยอายุ 60 - 69 ป จํานวน 54 คน มคีาเฉลีย่
คุณภาพชีวิตโดยรวม 69.76 โดยมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 
61.43, 68.83, 73.24 และ 74.87 ตามลําดับ สวนกลุมผูปวยที่มีอายุตั้งแต 70 ปข้ึนไป จํานวน 19 คน มีคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตโดยรวม 68.53 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 
59.32, 65.84, 74.42 และ 74.11 ตามลําดับ 
จากผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานในกลุมอายุตางๆ ทั้ง 4 ดาน 
คือ ดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 
0.500, 0.501, 0.809, 0.952) และคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมก็มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญเชนกัน 
(P = 0.864) 
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ตารางที่ 11 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามกลุมอายุ 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

อายุ 
จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
ต่ํากวา 50 ป 
50 - 59 ป 
60 - 69 ป 
70 ปขึ้นไป 
คา P 

19 
36 
54 
19 
128 

67.26+20.0
6 
65.22+18.6
1 
61.43+19.6
8 
59.32+20.7
9 
0.500 

65.89+17.1
2 
71.61+13.7
4 
68.83+15.9
9 
65.84+18.9
3 
0.501 

76.68+15.8
4 
73.64+13.8
4 
73.24+16.2
1 
74.42+17.1
7 
0.869 

72.84+13.3
3 
74.42+11.6
0 
74.87+12.9
0 
74.11+16.4
2 
0.952 

70.74+12.3
0 
71.36+10.6
8 
69.76+12.8
6 
68.53+15.4
0 
0.864 

 
สถานภาพสมรส 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน คือ ผูปวยโรคเบาหวาน โสด จํานวน 8 
คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 70.38 สวนคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม มีคา 73.50, 68.88, 70.38 และ 68.13 ตามลําดับ กลุมผูปวยที่มีสถานภาพสมรสอยูเปนคูจํานวน 84 
คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 71.20 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม มีคา 61.79, 69.79, 76.63 และ 76.07 ตามลําดับ สวนกลุมคนไขที่สมรสแลวแตเปนหมายหรือหยา
หรือแยกกันอยูมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 67.72 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจสังคมเศรษฐกิจ
และส่ิงแวดลอม มีคา 63.67, 66.25, 68.81 และ 71.64 ตามลําดับ 
ทดสอบหาความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูปวย 3 กลุม คือ โสด คู หมาย/หยา/แยก คาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.031) สวนคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
ดานรางกาย ดานจิตใจ และสิ่งแวดลอมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.265, 0.544, 
0.089) และคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยกับสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.380) 
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามสถานภาพสมรส 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

สถานภาพสมรส 
จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
โสด 
คู 
หมาย / หยา / แยก 
คา P 

8 
84 
36 
128 

73.50 
+16.96 
61.79+20.7
8 
63.67+16.6
7 
0.265 

68.88+7.41 
69.79+16.9
4 
66.25+15.1
0 
0.544 

70.38+14.8
7 
76.63+16.0
5 
68.81+13.1
3 
0.031 

68.13+11.3
9 
76.07+13.9
6 
71.64+10.3
4 
0.089 

70.38+11.0
3 
71.20+13.4
2 
67.72+10.3
8 
0.380 

 
ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ 
 
ระดับการศึกษา 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุมผูปวยโรคเบาหวานที่ไมไดเรียนหนังสือจํานวน 7 คน มีคา 61.57 โดย
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมมีคา 48.43, 59.29, 68.71 และ 69.71 
ตามลําดับ กลุมผูปวยที่เรียนหนังสือระดับประถมศึกษาจํานวน 94 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 68.90 โดย
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมมีคา 61.38, 67.87, 72.29 และ 73.00 
ตามลําดับ ในกลุมผูปวยที่เรียนหนังสือถึงระดับมัธยมศึกษาจํานวน 22 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม74.41
โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมมีคา 69.45, 72.55, 79.27 และ 
75.64 ตามลําดับ สวนในกลุมผูปวยที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 
87.40 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมมีคา 86.60, 81.40, 91.40 
และ 88.80 ตามลําดับ ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยที่มีระดับการศึกษาที่
แตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.001) โดยเมื่อดูความแตกตางรายดาน พบวา 
ดานรางกาย ดานสังคมและเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.002, 0.012) 
สวนดานจิตใจ และส่ิงแวดลอม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.067, 0.055) 
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ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามระดับการศึกษา 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

ระดับการศึกษา 
จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
ไมไดเรียนหนังสือ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปริญญาตรี 
คา P 

7 
94 
22 
5 
128 

48.43+20.9
8 
61.83+19.0
1 
69.45+17.5
8 
86.60+10.2
9 
0.002 

59.29+23.2
8 
67.87+15.0
5 
72.55+16.6
0 
81.40+12.5
0 
0.067 

68.71+21.1
4 
72.29+13.9
2 
79.27+17.8
2 
91.40+12.8
8 
0.012 

69.71+12.3
2 
73.60+12.5
4 
75.64+13.9
6 
88.80+13.3
2 
0.055 

61.57+17.9
3 
68.90+11.2
2 
74.41+12.7
2 
87.40+8.35 
0.001 

 
อาชีพ 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยโรคเบาหวานไมไดประกอบอาชีพจํานวน 79 คน มีคา 68.23 โดยคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมมีคา 60.15, 66.29, 72.71 และ 73.34 
ตามลําดับ กลุมที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 7 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพโดยรวม 84.86 โดย
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมมีคา 81.43, 83.14, 84.00 และ 90.29 
ตามลําดับ กลุมผูที่มีอาชีพทําธุรกิจสวนตัวหรือคาขายจํานวน 21 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 74.05 โดย
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 66.19, 71.19, 81.24 และ 76.43 
ตามลําดับ กลุมผูมีอาชีพรับจางหรือกรรมกร จํานวน 17 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 67.59 โดยคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมมีคา 62.29, 69.24, 68.82 และ 69.53 
ตามลําดับ สวนกลุมผูมีอาชีพเกษตรกรรมหรือกสิกรรมจํานวน 4 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 73.50 โดย
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 74.75, 76.75, 67.25 และ 75.25 
ตามลําดับ 
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยที่มีอาชีพแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.004) โดยพบวา คุณภาพชีวิตเฉลี่ยดานรางกาย ดานสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.039, 0.028, 0.007) สวนดานจิตใจ พบวามีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.057) 
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ตารางที่ 14 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามอาชีพ 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

อาชีพ 
จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
ไมไดประกอบอาชีพ 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 
รับจาง / กรรมกร 
เกษตรกรรม / กสิกรรม 
คา P 

79 
7 
21 
17 
4 
128 

60.15±20.7
6 
81.43±9.61 
66.19±18.8
4 
62.29±13.8
6 
74.75±12.5
0 
0.039 

66.29±16.0
3 
83.14±9.44 
71.19±15.2
9 
69.24±16.6
5 
76.75±12.8
2 
0.057 

72.71±15.3
0 
84.00±13.8
6 
81.24±12.5
0 
68.82±17.1
4 
67.25±16.2
6 
0.028 

73.34±12.4
1 
90.29±9.50 
76.43±15.4
4 
69.53±9.98 
75.25±11.3
2 
0.007 

68.23±12.4
6 
84.86±7.01 
74.05±12.5
8 
67.54±10.6
0 
73.50±8.66 
0.004 

 
รายไดสวนตัว 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุมผูปวยที่ไมมีรายไดสวนตัวเลขจํานวน 80 คน มีคา 68.04 โดยคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 59.95, 66.16, 72.35 และ 73.29 
ตามลําดับ กลุมผูปวยที่มีรายไดสวนตัว ต่ํากวา 5,000 บาทท จํานวน 21 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 
69.24 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 65.24, 69.14, 70.86 
และ 71.05 ตามลําดับ กลุมผูปวยที่มีรายไดสวนตัวอยูตั้งแต 5,001-10,000 บาท จํานวน 13 คน คาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม 71.92 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 69.38, 
67.92, 77.46 และ 71.77 ตามลําดับ กลุมผูปวยที่มีรายไดสวนตัวตั้งแต 10,001-15,000 บาท จํานวน 8 คน มี
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 82.75 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม 
มีคา 71.25, 82.25, 89.88 และ 86.75 ตามลําดับ ในกลุมผูปวยที่มีรายไดสวนตัวมากกวา 15,000 บาท จํานวน 6 
คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 81.33 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม มีคา 72.00, 85.33, 79.17 และ 88.67 ตามลําดับ 
พบวาคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยที่มีรายไดสวนตัว แตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P = 0.003) โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน (P = 0.005, 0.020, 0.001) แตคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายมีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.177) 
 
ตารางที่ 15 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามรายไดสวนตัว 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

รายไดสวนตัว 
จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

(บาท/เดือน)  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
ไมมีรายได 
ต่ํากวา 5,000 
5,001-10,000 
10,001-15,000 
มากกวา 15,000 
คา P 

80 
21 
13 
8 
6 
128 

59.95±20.7
0 
65.24±13.0
1 
69.38±19.4
3 
71.25±16.4
0 
72.00±22.4
5 
0.177 

66.16±15.9
7 
69.14±14.1
9 
67.92±16.8
1 
82.25±12.2
3 
85.33±6.71 
0.005 

72.35±15.5
5 
70.86±17.4
9 
77.46±9.67 
89.88±11.1
0 
79.17±11.5
3 
0.020 

73.29±12.3
4 
71.05±13.0
1 
71.77±14.6
4 
86.75±8.61 
88.67±7.42 
0.001 

68.04±12.4
9 
69.24±10.3
9 
71.92±12.9
0 
82.75±8.71 
81.33±9.09 
0.003 

 
รายไดรวมของครอบครัว 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุมผูปวยที่มีรายไดรวมของครอบครัวไมเกินเดือนละ 10,000 บาท จํานวน 56 
คน มีคา 65.47 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 63.13, 63.39, 
68.20 และ 69.61 ตามลําดับ กลุมผูมีรายไดรวมของครอบครัว ตั้งแต 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 39 คน มี
ค า เ ฉ ลี่ ย คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต โ ด ย ร ว ม  70.97 โ ด ย ค า เ ฉ ลี่ ย 
คุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 62.10, 70.59, 76.15 และ 74.67 
ตามลําดับ กลุมผูมีรายไดรวมของครอบครัวตั้งแต 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 20 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
โดยรวม 75.00 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ 
ส่ิงแวดลอม มีคา 63.95, 74.45, 79.35 และ 81.40 ตามลําดับ กลุมผูมีรายไดรวมของครอบครัวมากกวา 30,000 
บาท จํานวน 13 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 80.54 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคม
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 77.08, 77.38, 84.96 และ 82.77 ตามลําดับ 
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ผูปวยที่มีระดับรายไดของครอบครัวแตกตางกัน พบวา คุณภาพชีวิตโดยรวมเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.000) โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดาน 
จิตใจ ดานสังคมเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.043, 0.004, 
0.000, 0.000) 
ตารางที่ 16 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามรายไดของครอบครัว 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

รายไดของครอบครัว 
จํานวน
(N) รางกาย จิตใจ 

สังคม / 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
< 10,000 
10,001 – 20,000 
20,001 – 30,000 
> 30,000 

คา P 

56 
39 
20 
13 
128 

60.13+21.4
6 
62.10+13.6
5 
63.95+20.6
5 
77.08+20.3
8 
0.169 

63.39+15.8
3 
70.59+14.3
1 
74.45+14.5
9 
77.38+17.1
6 
0.004 

68.20+15.3
9 
76.15+15.9
4 
79.35+10.0
2 
84.96+12.6
4 
0.000 

69.61+13.2
9 
74.67+9.95 
81.40+10.5
3 
82.77+15.5
3 
0.000 

65.48+12.3
7 
70.97+9.74 
75.00+9.74 
80.54+13.9
7 
0.000 

 
ความเพียงพอของรายได 
คาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยที่มีรายไดของครอบครัวเพียงพอใชจายและมีเก็บสะสมจํานวน 27 คน 
มีคา 77.33 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 68.44, 76.93, 
81.30 และ  82.04 ตามลําดับ  กลุมผูปวยที่มี รายไดรวมของ 
ครอบครัวเพียงพอใชจายแตไมมีเก็บสะสมจํานวน 48 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 71.56 โดยคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 63.85, 70.81, 75.27 และ 75.65 
ตามลําดับ สวนกลุมผูปวย ที่มีรายไดรวมของครอบครัวไมเพียงพอกับคาใชจาย จํานวน 53 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม 65.26 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 59.57, 
62.68, 69.23 และ 69.25 ตามลําดับ 
พ บ ว า ค า เ ฉ ลี่ ย คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต โ ด ย ร ว ม ข อ ง ผู ป ว ย ที่ ลั ก ษณ ะ ค ว า ม เ พี ย ง พ อ ข อ ง ร า ย ไ ด ใ น 
ครอบครัวแตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.000) โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

59
รางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.000, 0.003, 
0.000) สวนดานรางกายมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.149) 
ตารางที่ 17 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามความเพียงพอของรายได 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

ความเพียงพอของรายได 
จํานวน
(N) รางกาย จิตใจ 

สังคม / 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
เพียงพอ มีเก็บสะสม 
เพียงพอ ไมมีเก็บสะสม 
ไมเพียงพอ 
คา P 

27 
48 
55 
128 

68.44±18.2
4 
63.35±19.0
7 
59.57±20.2
8 
0.149 

76.93±10.6
8 
70.81±15.6
6 
62.68±16.4
3 
0.000 

81.03±12.5
2 
75.27±15.5
9 
69.23±15.4
4 
0.003 

82.04±9.71 
75.05±11.9
2 
69.25±13.4
7 
0.000 

77.33±8.66 
71.56±12.1
9 
65.26±12.5
4 
0.000 

 
สถานภาพในครอบครัว 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยที่มีสถานภาพเปนหัวหนาครอบครัวจํานวน 54 คน มีคา 70.87 โดย
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 61.76, 69.28, 75.28 และ 76.39 
ตามลําดับ กลุมผูปวยที่มีสถานภาพเปนสมาชิกในครอบครัว จํานวน 60 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 
71.43 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 64.43, 69.77, 76.23 
และ 74.88 ตามลําดับ สวนในกลุมผูปวยที่มีสถานภาพเปนผูอาศัยจํานวน 14 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 
62.07 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 62.07, 62.21, 59.86 
และ 64.00 ตามลําดับ 
คา เฉลี่ ยของคุณภาพชีวิตของผูปวยที่มีสถานภาพในครอบครัวตางกัน  คือเปนหัวหนา 
ครอบครัว เปนสมาชิกในครอบครัว หรือเปนผูอาศัย พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวย ที่มีสถานภาพ
ในครอบครัวแตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.035) สวนคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดาน
รางกาย และจิตใจ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.755, 0.269) สวนดานสังคมเศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอม มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.001, 0.005) 
ตารางที่ 18 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามสถานภาพในครอบครัว 
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  คุณภาพชีวิตรายดาน  

สถานภาพในครอบครัว 
จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
หัวหนาครอบครัว 
สมาชิก 
ผูอาศัย 
คา P 

54 
60 
14 
128 

64.76±20.6
7 
64.43±19.5
6 
62.07±15.5
4 
0.755 

69.28±17.6
0 
69.77±14.6
4 
62.21±14.5
7 
0.269 

75.28±14.4
4 
76.23±15.2
2 
59.86±14.4
9 
0.001 

76.3912.31 
74.88±13.0
0 
64.00±12.0
9 
0.005 

70.87±12.7
6 
71.43±11.9
6 
62.07±11.6
6 
0.035 

 
ลักษณะการอยูอาศัยในครอบครัว 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยที่อาศัยอยูคนเดียวตามลําพังจํานวน 3 คน มีคา 65.67 โดยคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 70.67, 64.67, 62.67 และ 65.00 
ตามลําดับ สวนกลุมผูปวยที่อยูกับครอบครัวจํานวน 125คนมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 70.28 โดยคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม มีคา 62.86, 68.83, 74.31 และ 74.55 ตามลําดับ 
คาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตของผูปวยที่มีลักษณะการอาศัยอยูในครอบครัวแตกตางกันคือ อยูคนเดียวตามลําพัง 
หรืออยูรวมกันเปนครอบครัว พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม และคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตแตละ
ดาน คือ ดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 
0.380, 0.334, 0.791, 0.733, 0.338) 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามลักษณะการอยูอาศัยในครอบครัว 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  
ลักษณะการอยูอาศัย 
ในครอบครัว 

จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
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อยูคนเดียวลําพัง 
อยูกับครอบครัว 
คา P 

3 
125 
128 

70.67±13.0
5 
62.86±19.6
9 
0.526 

64.67±9.61 
68.83±16.1
3 
0.429 

62.67±10.9
7 
74.31±15.5
5 
0.608 

65.00±3.46 
74.55±13.1
2 
0.087 

65.67±5.69 
70.28±12.6
2 
0.272 

สิทธิในการรักษาพยาบาล 
คาเฉลี่ยคุณภาพชวีิตโดยรวมของผูปวยที่ไมมีสิทธพิิเศษใดๆ ในการรักษาพยาบาลหรือกลุมที่ตองชําระเงนิเอง
จํานวน 2 คน มีคา 72.50 โดยคาเฉลี่ยคณุภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 
75.00, 69.00, 84.50 และ 59.50 ตามลําดบั กลุมผูปวยที่มีสิทธิบัตรทองตองชําระเงนิ 30 บาท จํานวน 37 คน มี
คาเฉลี่ยคุณภาพชวีติโดยรวม 68.84 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชวีิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม 
มีคา 63.68, 66.84, 72.70 และ 71.59 ตามลําดับ กลุมผูปวยทีม่ีสิทธบิัตรทองแตไมตองชําระเงิน 30 บาท จํานวน 
53 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวติโดยรวม 67.47 โดยคาเฉลีย่คุณภาพชีวิตดานรางกายจติใจ สังคมเศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม มคีา 59.98, 66.23, 70.04 และ 73.11 ตามลําดับ กลุมผูปวยทีม่ีสิทธเิบิกคารักษาพยาบาลคือกลุม
ขาราชการพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือขาราชการบํานาญมคีาเฉลี่ยคุณภาพชวีิตโดยรวม 75.51 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 66.89, 74.69, 80.34 และ 79.71 ตามลําดับ 
คาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตของผูปวยที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตางกัน พบวา คาเฉลี่ย 
คุณภาพชีวิตโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.024) โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดาน
รางกายและดานจิตใจ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.333, 0.083) สวนคาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตดานสังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.013, 0.013) 
 
 
 
 
ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามสิทธิในการรักษา 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

สิทธิในการรักษา 
จํานวน
(N) รางกาย จิตใจ 

สังคม / 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
ไมมีสิทธิพิเศษใดๆ 
บัตรทองเสีย 30 บาท 

2 
37 

75.20±6.87 
63.68±19.4

69.00±0.00 
66.84±15.9

84.50±13.4
4 

59.50±13.4
4 

72.50±13.4
4 
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บัตรทองไมเสีย 30 บาท 
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
คา P 

53 
35 
127 

8 
59.98±19.1
8 
66.89±19.8
0 
0.333 

6 
66.23±15.8
6 
74.69±15.8
2 
0.083 

72.70±15.4
7 
70.04±15.8
4 
80.34±13.1
2 
0.013 

71.59±11.6
9 
73.11±12.0
3 
79.71±14.5
1 
0.013 

68.84±11.1
9 
67.47±12.5
0 
75.51±12.8
3 
0.024 

 
ปจจัยดานสุขภาพ 
อายุที่เริ่มปวย 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยที่เร่ิมปวยเมื่ออายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 6 คน มีคา 72.17 โดยคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 68.83, 70.00, 78.17 และ 71.00 
ตามลําดับ กลุมผูปวยที่เร่ิมปวยเมื่ออายุ 30-39 ป จํานวน 14 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 70.71 โดย
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม มีคา 65.64, 70.71, 73.29 และ 72.86 
ตามลําดับ 
กลุมผูปวยที่เร่ิมปวยเมื่ออายุ 40-49 ป จํานวน 27 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 68.63 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 59.37, 66.07, 75.93 และ 72.22 ตามลําดับ 
กลุมผูปวยที่เร่ิมปวยเมื่ออายุ 50-59 ป จํานวน 47 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 68.91 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 63.30, 66.87, 72.06 และ 73.19 ตามลําดับ 
กลุมผูปวยที่เร่ิมปวยเมื่ออายุ 60-69 ป จํานวน 29 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 74.48 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 66.28, 74.93, 75.24 และ 80.69 ตามลําดับ 
กลุมผูปวยที่เร่ิมปวยเมื่ออายุ 70 ป จํานวน 5 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 61.40 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
ดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 47.60, 57.60, 72.60 และ 67.60 ตามลําดับ 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของคนไขเบาหวานที่เ ร่ิมปวยเมื่ออายุที่แตกตางกัน พบวา คาเฉลี่ย 
คุณภาพชีวิตโดยรวม และคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแตละดานคือ รางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ 
ส่ิงแวดลอม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.223, 0.346, 0.133, 0.877,0.076) 
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามอายุที่เร่ิมปวย 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

อายุที่เร่ิมปวย 
จํานวน
(N) รางกาย จิตใจ 

สังคม / 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพชีวิต
โดยรวม 
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  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
ต่ํากวา 30 ป 
30-39 ป 
40-49 ป 
50-59 ป 
60-69 ป 
70 ปขึ้นไป 
คา P 

6 
14 
27 
47 
29 
5 
128 

68.83±23.9
3 
65.64±18.8
7 
59.37±21.9
0 
63.30±20.0
3 
66.28±13.3
1 
47.60±27.6
6 
0.346 

70.00±15.4
7 
70.71±8.63 
66.07±19.8
7 
66.87±15.8
9 
74.93±11.4
8 
57.60±25.4
9 
0.133 

78.17±16.7
0 
73.29±13.7
2 
75.93±16.1
2 
72.06±16.8
4 
75.24±13.6
8 
72.60±17.9
8 
0.877 

71.00±12.9
8 
72.8611.16 
72.22±14.2
3 
73.19±12.3
7 
80.69±10.8
9 
67.60±21.7
3 
0.076 

72.17±13.3
2 
70.71±7.86 
68.63±13.9
0 
68.91±13.2
3 
74.488.87 
61.40±21.3
1 
0.223 

 
ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวาน 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยที่ปวยมานาน 1-5 ป จํานวน 52 คน มีคา 72.15 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
ดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 67.12, 70.33, 74.99 และ 76.06 ตามลําดับ กลุมผูปวย
ที่ปวยเปนโรคเบาหวานมานาน 6-10 ป จํานวน 33 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 70.82 โดยคาเฉลี่ย
คุ ณภ าพ ชี วิ ต ด า น ร า ง ก า ย จิ ต ใ จ  สั ง ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ 
ส่ิงแวดลอม มีคา 61.82, 69.28, 75.61 และ 75.33 ตามลําดับ 
กลุมผูปวยโรคเบาหวานที่ปวยเปนเบาหวานมานาน 11-15 ป จํานวน 23 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 
68.30 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 60.17, 66.39, 73.87 
และ 72.39 ตามลําดับ 
กลุมผูปวยเบาหวานที่ปวยเปนเบาหวานมานาน 16-20 ป จํานวน 14 คน มีคาเฉลี่ย 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 65.29 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ 
ส่ิงแวดลอม มีคา 55.29, 65.86, 70.07 และ 68.36 ตามลําดับ 
กลุมผูปวยโรคเบาหวานที่ปวยเปนเบาหวานมานาน 21 ข้ึนไป จํานวน 6 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 68.00 
โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 61.33, 66.00, 68.83 และ 
75.17 ตามลําดับ 
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คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานที่มีระยะเวลาการเจ็บปวยนานไมเทากัน พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
โดยรวม และคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแตละดาน คือ รางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีความแตกตาง
กันอยางไมนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.380, 0.334, 0.791, 0.733, 0.338) 
ตารางที่ 22 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามระยะเวลาที่ปวย 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

ระยะเวลาที่ปวย 
จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
1-5 ป 
6-10 ป 
11-15 ป 
16-20 ป 
21 ปขึ้นไป 
คา P 

52 
33 
23 
14 
6 
128 

67.12±18.3
3 
61.82±16.4
3 
60.17±22.9
6 
55.29±21.6
5 
61.33±25.9
0 
0.334 

70.33±15.3
1 
69.58±15.5
0 
66.39±18.2
8 
65.86±15.4
6 
66.00±19.7
7 
0.791 

74.79±15.5
5 
75.61±14.1
1 
73.87±18.4
3 
70.07±13.1
0 
68.83±18.5
4 
0.733 

76.06±12.5
1 
75.33±14.0
4 
72.39±12.1
5 
68.36±15.0
4 
75.17±12.3
0 
0.338 

72.15±12.3
1 
70.82±11.1
9 
68.30±14.6
7 
65.29±10.7
1 
68.00±15.8
0 
0.380 

 
 
 
การเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาล 
ค า เ ฉ ลี่ ย คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต โ ด ย ร ว ม ข อ ง ผู ป ว ย โ ร ค เ บ า ห ว า น ที่ ไ ม เ ค ย เ ข า น อ น รั บ ก า ร รั ก ษ า ใ น 
โรงพยาบาลจํานวน 107 คน มีคา 71.86 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม มีคา 66.35,71.28,74.96 และ74.36 ตามลําดับ สวนใหญกลุมผูปวยที่เคยเขานอนรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 61.57 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอม 46.24, 55.76, 69.33, 74.19 ตามลําดับ 
ค า เ ฉ ลี่ ย คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ผู ป ว ย โ ร ค เ บ า ห ว า น ที่ เ ค ย เ ข า น อ น รั บ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ใ น 
โรงพยาบาล และไมเคยเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาล พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.010) สวนคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแตละดาน พบวา ดานรางกาย จิตใจ มี
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คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.010, 0.004) แตดานสังคมเศรษฐกิจ และดาน
ส่ิงแวดลอม มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.091, 0.415) 
ตารางที่ 23 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามการเขานอนรับการรักษาโรงพยาบาล 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  
การเขานอนรับการรักษา
ในโรงพยาบาล 

จํานวน
(N) รางกาย จิตใจ 

สังคม / 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
ไมเคยนอน 
เคยนอนโรงพยาบาล 
คา P 

107 
21 
128 

66.35±16.9
2 
46.24±23.6
0 
0.010 

71.28±16.9
2 
55.76±20.0
5 
0.004 

74.96±14.8
0 
69.33±18.4
9 
0.091 

74.56±12.8
1 
74.19±14.5
7 
0.415 

71.86±11.0
0 
61.57±16.1
0 
0.010 

 
การแสดงออกของอาการของโรคเบาหวาน 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยที่ไมแสดงอาการของโรคเบาหวานเลย จํานวน 11 คน มีคา 73.00 โดย
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 72.77, 75.09, 71.00 และ 73.36 
ตามลําดับ กลุมผูปวยเบาหวานที่มีอาการแสดงของโรคเบาหวาน 1 อาการ จํานวน 15 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
โดยรวม 77.60 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 68.53, 78.00, 
85.00 และ 78.47 ตามลําดับ กลุมผูปวยที่มีอาการแสดงของโรคเบาหวานจํานวน 2 อาการ จํานวน 21 คน มี
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 74.48 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
มีคา 71.52, 72.95, 74.10 และ 78.67 ตามลําดับ กลุมผูปวยที่มีอาการแสดงของโรคเบาหวานจํานวน 3 อาการ 
จํานวน 26 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 73.65 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดลอม มีคา 71.00, 72.92, 73.12 และ 77.04 ตามลําดับ กลุมผูปวยที่มีอาการแสดงของโรคเบาหวาน
จํานวน 4 อาการ จํานวน 25 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 63.68 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย
จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 57.32, 63.20, 69.00 และ 72.36 ตามลําดับ กลุมผูปวยที่มีอาการ
แสดงของโรคเบาหวานจํานวน 5 อาการขึ้นไป จํานวน 30 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 63.13 โดยคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตดานรางกายจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 48.87, 59.80, 74.63 และ 68.87 
ตามลําดับ 
คา เฉลี่ ยคุณภาพชี วิ ตของผู ป วย โรค เบาหวานที่ มี จํ านวน  อาการแสดงออกของโรค 
เบาหวาน ไดแก ดื่มน้ํามาก ปสสาวะบอย น้ําหนักลด แผลหายชา ตาพรามัว ชาปลายมือปลายเทา ปวดขา เจ็บ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

66
หนาอก  ความรู สึกทางเพศลดลงหรือหมดไปพบวา  ถาผูปวยมีการแสดงออกของโรค 
เบาหวานจํานวนแตกตางกันจะมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมและแตละดานที่แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.000, 0.000, 0.000, 0.045, 0.028) 
ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามจํานวนอาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  
การเขานอนรับการรักษา 
ในโรงพยาบาล 

จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
ไมแสดงอาการ 
มีอาการ 1 อาการ 
มีอาการ 2 อาการ 
มีอาการ 3 อาการ 
มีอาการ 4 อาการ 
มีอาการ 5 อาการขึ้นไป 
มีอาการ 6 อาการ 
มีอาการ 7 อาการ 
คา P 

11 
15 
21 
26 
25 
30 
11 
3 
128 

72.27±12.6
6 
68.53±20.5
5 
71.52±14.1
1 
71.00±12.6
6 
57.32±18.4
8 
48.87±21.5
8 
37.55±21.3
2 
69.00±16.8
2 
0.000 

75.09±11.5
0 
78.00±9.93 
72.95±11.2
0 
72.92±12.4
6 
63.20±15.0
5 
59.80±20.5
5 
48.27±16.4
6 
77.00±3.46 
0.000 

71.00±14.8
5 
85.00±13.4
1 
74.10±14.9
2 
73.12±16.2
7 
69.00±13.8
0 
74.63±16.3
9 
71.09±14.0
0 
89.67±7.51 
0.045 

73.36±9.66 
78.47±12.3
6 
78.67±11.8
8 
77.04±11.0
6 
72.36±13.6
4 
68.87±14.8
4 
63.82±14.9
7 
81.33±6.51 
0.028 

73.00±9.31 
77.60±10.9
1 
74.48±10.5
2 
73.65±9.24 
65.68±11.3
6 
63.13±14.7
1 
55.27±11.7
1 
79.33±5.51 
0.000 

 
การเกิดแผลที่เทา 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยโรคเบาหวานที่ไมมีแผลที่เทาจํานวน 123 คนมีคา 70.12 โดยคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 63.42, 68.68, 73.79 และ 74.09 
ตามลําดับคุณภาพชีวิตโดยรวม 74.40 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม มีคา 53.80, 70.00, 80.20 และ 80.20 ตามลําดับ 
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คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานระหวางกลุมที่มีการเกิดแผลที่เทาและไมมีการเกิดแผลที่เทา พบวา 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม และแตละดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.169, 0.797, 
0.466, 0.882, 0.646) 
ตารางที่ 25 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามการเกิดแผลที่เทา 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

การเกิดแผลที่เทา 
จํานวน
(N) 

รางกาย จิตใจ 
สังคม / 
เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม 
คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
ไมมีแผลที่เทา 
มีแผลที่เทา 
คา P 

123 
5 
128 

63.42±19.6
3 
53.80±16.9
9 
0.797 

68.68±16.2
1 
70.00±10.2
0 
0.466 

73.79±15.6
2 
80.20±12.8
3 
0.882 

74.09±13.1
1 
80.20±11.2
1 
0.646 

70.12±12.7
0 
71.40±6.88 
0.169 

 
ความพิการที่เกิดจากภาวะโรคเบาหวาน 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยโรคเบาหวานที่ไมมีความพิการที่เกิดจากภาวะโรคเบาหวาน 122 คน มีคา 
70.81 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ 
ส่ิงแวดลอมมีคา 64.15,69.70.74.35 และ74.49 ตามลําดับ สวนกลุมผูปวยเบาหวานที่มีความพิการที่เกิดจาก
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานจํานวน 6 คนมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 57.17 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
ดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมมีคา 40.67,49.00,67.67 และ71.00 ตามลําดับ 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานโรคระหวางกลุมที่มีความพิการและไมมีความพิการที่เกิดจากภาวะ
โรคเบาหวาน  พบวา  คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ (P 0.028) แตคาเฉลี่ยแตละดานทั้ง 4 ดานพบวามีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตที่แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P 0.086, 0.112, 0.265, 0.648) 
 
ตารางที่ 26 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน 
 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  
ความพิการที่เกิดจาก 
โรคเบาหวาน 

จํานวน
(N) รางกาย จิตใจ 

สังคม / 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
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ไมมี 
มี 
คา P 

122 
6 
128 

64.15±18.5
9 
40.67±26.9
2 
0.086 

69.70±15.1
2 
49.00±21.7
9 
0.112 

74.35±15.1
4 
67.67±22.9
6 
0.265 

74.49±13.1
4 
71.00±11.7
1 
0.648 

70.81±11.8
5 
57.17±19.1
0 
0.028 

 
ภาวะโรคแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวาน 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยโรคเบาหวานที่ไมมีโรคแทรกซอนจํานวน 48 คนมีคา 73.69 โดยคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมมีคา 70.79, 72.98, 75.29 และ 75.08 
ตามลําดับ กลุมผูปวยที่มีโรคแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวานจํานวน 1 โรค จํานวน 54 คนมีคาเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม 69.11 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมมีคา 
62.28,67.09,73.17 และ73.39ตามลําดับกลุมผูปวยเบาหวานที่มีโรคแทรกซอน 2 โรคจํานวน 16 คนมีคาเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตโดยรวม 70.25 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 
54.81, 71.25, 77.69 และ 76.63 ตามลําดับ กลุมผูปวยเบาหวานที่มีโรคแทรกซอน 3 โรคจํานวน 10 คน มี
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 58.90 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม 
มีคา 43.20, 53.20, 66.90 และ 72.10 ตามลําดับ 
คาเฉลี่ยคุณภาพชวีิตของผูปวยทีม่ีจํานวนภาวะโรคแทรกซอนจากโรคเบาหวานที่แตกตางกนั พบวา คาคุณภาพ
ชีวิตเฉลี่ยโดยรวมมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิต ิในสวนคุณภาพชีวติแตละดานพบวาดานรางกาย 
ดานจิตใจ มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตที่แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P 0.000, 0.003) สวนดาน สังคม
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม คาเฉลี่ยคุณภาพชวีิตมีความแตกตางกนัอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ (P 0.326, 
0.751) 
 
ตารางที่ 27 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวาน 
 

  คุณภาพชีวิตรายดาน  
ภาวะแทรกซอนที่เกิดจาก 
โรคเบาหวาน 

จํานวน
(N) รางกาย จิตใจ 

สังคม / 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 

คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
ไมมีภาวะแทรกซอน 
มีภาวะแทรกซอน 1 ภาวะ 
มีภาวะแทรกซอน 2 ภาวะ 
มีภาวะแทรกซอน 3 ภาวะ 

48 
54 
16 
10 

70.79±16.6
2 
62.28±18.5
4 

72.98±13.5
7 
67.09±16.1
6 

75.29±16.4
1 
73.17±15.0
8 

75.08±11.7
8 
73.39±13.8
7 

73.69±11.0
1 
69.11±12.8
0 
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คา P 128 54.81±16.6

8 
43.20±24.2
3 
0.000 

71.25±9.53 
53.20±23.8
4 
0.003 

77.69±9.70 
66.90±20.2
0 
0.326 

76.63±11.8
9 
72.10±16.9
9 
0.751 

70.25±8.22 
58.90±16.8
5 
0.005 

 
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย ณ วันสัมภาษณ 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุมผูปวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือด ณ วันสัมภาษณอยูที่ระดับ 70-120 มก. ดล. 
จํานวน 23 คน มีคา 65.57 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 
52.78, 65.52, 70.39 และ 72.65 กลุมผูปวยเบาหวานมีระดับน้ําตาลในเลือด ณ วันสัมภาษณอยูที่ระดับ 121-
180 มก ดล. จํานวน 60 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 71.58 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ 
สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 66.58, 69.45, 73.87 และ 75.93 ตามลําดับ กลุมผูปวยเบาหวานมีระดับ
น้ําตาลในเลือด ณ วันสัมภาษณอยูที่ระดับมากกวา 180 มก./ดล. จํานวน 45 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 
70.64 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม มีคา 63.58, 69.42, 76.13 
และ 70.04 ตามลําดับ 
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลในเลือดแตกตาง แบงเปนกลุมที่ควบคุมระดับน้าํตาล
ไดดี (PBS = 70-120) พอใช (PBS = 121-180) ไมดีตองดูแล (มากกวา 180) พบวา คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.139) สวนคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแตละดาน พบวาในดาน
รางกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.014) แตดานจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และดาน
ส่ิงแวดลอมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ (P = 0.572, 0.354, 0.426) 
ตารางที่ 28 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  
ระดับน้ํ าตาลในเลือดของ 
ผูปวย ณ วันสัมภาษณ 

จํานวน
(N) รางกาย จิตใจ สังคม / 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D. Mean ± S.D.  
70-120  มก./ดล. (ดี) 
121-180  มก./ดล. (พอใช) 
มากกวา 180 มก./ดล. (ไมดี) 
คา P 

23 
60 
45 
128 

52.78±22.4
1 
66.58±18.4
4 
63.58±18.0
3 
0.014 

65.52±20.8
5 
69.45±14.2
3 
69.42±15.5
9 
0.572 

70.39±15.1
2 
73.87±15.6
9 
76.13±15.5
0 
0.354 

72.65±14.5
9 
75.93±12.5
7 
70.04±12.9
2 
0.426 

65.57±14.4
0 
71.58±12.0
0 
70.64±11.8
6 
0.139 

ปจจัยอื่นๆ 
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วิธีการรักษาโรคเบาหวาน 
คาเฉลี่ยคุณภาพชวีิตโดยรวมของผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าํตาลดวยการใชยาแผนปจจุบัน จํานวน 73 
คน มีคา 70.23 โดยคาเฉลี่ยดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และ 
ส่ิงแวดลอม มคีา 63.90, 69.00, 73.30 และ 74.22 ตามลําดับ กลุมผูปวยที่ควบคมุระดับน้ําตาลในเลือดดวยยา
แผนปจจุบันรวมกับการออกกําลงักายและควบคุมอาหารจํานวน 36 คนมีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 69.78 
โดยคาเฉลี่ยคณุภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม มีคา 61.19, 68.11, 75.36 และ 
73.75 ตามลําดับ กลุมผูปวยที่ใชยาแผนปจจุบันรวมกบัการใชสมนุไพรลดน้ําตาลและหรือการควบคุมอาหารและ
หรือการออกกาํลังกาย จํานวน 19 คน มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม 70.68 โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดาน
รางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม มีคา 63.26, 68.89, 74.37 และ 75.84 ตามลําดบั จากการ
ทดสอบความแตกตางระหวางกลุมผูปวยที่มีวธิีการรักษาโรคเบาหวานดวยวิธีการทีแ่ตกตางกนั พบวา คาเฉลี่ย
ของคุณภาพชวีิตโดยรวมของกลุมผูปวยเบาหวาน และรวมทัง้คาเฉลีย่คุณภาพชีวิตดานรางกาย จติใจ สังคม
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมมีคาแตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.966, 0.795, 0.963, 0.807, 
0.849) 
 
ตารางที่ 29 คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตแยกตามวิธีการรักษาโรคเบาหวาน 
  คุณภาพชีวิตรายดาน  

วิธีการรักษาโรคเบาหวาน จํ า น ว น
(N) รางกาย จิตใจ สังคม / 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต
โดยรวม 

  Mean ± 
S.D. 

Mean ± 
S.D. Mean ± S.D. Mean ± 

S.D. 
 

ยาแผนปจจุบัน 
ยาแผนปจจุบัน+และควบคุม
อ า ห า ร แ ล ะ /ห รื อ 
ออกกําลังกาย 

ยาแผนปจจุบัน+สมุนไพร และ
อาหารและ/หรือ การออก
กําลังกาย 

คา P 

73 
36 
 
 
19 
 
128 

63.90±18.9
0 
61.91±18.9
8 
 
 
63.26±23.6
7 
 
0.795 

69.00±14.8
6 
68.11±16.5
0 
 
 
68.89±19.7
7 
 
0.963 

73.30±12.94 
75.36±18.87 
 
 
74.37±18.26 
 
0.807 

74.22±12.3
7 
73.75±13.9
1 
 
 
75.84±14.5
5 
 
0.849 

70.23±11.4
9 
69.78±13.5
6 
 
 
70.68±14.7
3 
 
0.966 
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บทที ่5 

 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน และปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรี โดยศึกษาปจจัยตางๆ ดานประชากร ดานสังคม
เศรษฐกิจ ดานสุขภาพ และปจจัยอ่ืนๆ ที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน สรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
  1.1 ขอมูลดานประชากร 
   ผูปวยโรคเบาหวานที่ใชเปนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มี 128 คน เปนเพศชาย 43 
คน (รอยละ 33.60) เพศหญิง 85 คน (รอยละ 66.40) ชวงอายุที่พบมากคือ 60-69 ป (รอยละ 42.19) 
อายุเฉล่ียของกลุมผูปวย 60.34 ป อายุของผูปวยที่นอยที่สุดคือ 24 ป และอายุมากที่สุดคือ 89 ป ผูปวย
มีสถานภาพสมรสและยังอยูเปนคู 84 คน (รอยละ 65.60) เปนหมายหรือหยาหรือแยกกันอยู 36 คน 
(รอยละ 26.10) และโสด 8 คน (รอยละ 6.30) 
  1.2 ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจของผูปวยโรคเบาหวาน 
   1.2.1 ระดับการศึกษาของผูปวยโรคเบาหวาน 
     ผูปวยโรคเบาหวาน มีความรูระดับประถมศึกษา 94 คน (รอยละ 73.43) 
ระดับมัธยมศึกษา 22 คน (รอยละ 17.19) ไมไดเรียนหนังสือ 7 คน (รอยละ 5.47) และศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอีก 5 คน (รอยละ 3.91) 
   1.2.2 อาชีพพวกผูปวยโรคเบาหวาน 
     ผูปวยโรคเบาหวานไมไดประกอบอาชีพจํานวน 79 คน (รอยละ 61.72) ทํา
ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย 21 คน (รอยละ 16.40) รับจางหรือกรรมกร 17 คน (รอยละ 13.28) รับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 7 คน (รอยละ 5.47) ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมหรือกสิกรรม จํานวน 4 
คน (รอยละ 3.13) 
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   1.2.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปวยโรคเบาหวาน 
     ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปวยโรคเบาหวาน พบวา ไมมีรายได สวนตัวเลข
จํานวน 80 คน (รอยละ 62.50) รายไดเฉลี่ยสวนตัวเดือนละ 3,492.97 บาท รายไดสูงสุดเดือนละ 
45,000 บาท 
     ดานรายไดรวมของครอบครัวผูปวยโรคเบาหวาน พบวา สวนใหญมีรายได
เดือนละ 5,001-10,000 บาท (รอยละ 27.34) รายไดเฉลี่ยของครอบครัวเดือนละ 16,636.72 บาท บาง
ครอบครัวไมมีรายไดเลย และรายไดรวมของครอบครัวสูงสุด เดือนละ 90,000 บาท 
     ดานความเพียงพอของรายไดในการใชจายของครอบครัวผูปวย
โรคเบาหวาน พบวา มีผูปวย 53 คน (รอยละ 41.40) มีรายไดไมเพียงพอตอการใชจายในครอบครัว และ 
48 คน (รอยละ 37.50) มีรายไดเพียงพอตอการใชจาย แตไมมีเก็บสะสม และอีก 27 คน (รอยละ 
21.10) มีรายไดเฉล่ียเพียงพอตอการใชจายและยังเหลือเก็บสะสมอีกสวนหนึ่ง 
   1.2.4 สิทธิในการรักษาพยาบาลของผูปวยโรคเบาหวาน 
     ผูปวยเบาหวาน จํานวน 53 คน (รอยละ 41.40) มีสิทธิตามหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาหรือบัตรทองประเภทไมตองชําระคาธรรมเนียม 30 บาท รองลงมาจํานวน 37 คน (รอย
ละ 28.90) มีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือบัตรทองประเภทตองชําระเงินคา 
ธรรมเนียม 30 บาท และอีก 35 คน (รอยละ 27.30) มีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลได สวนที่เหลืออีก 2 คน 
(รอยละ 1.60) ตองชําระคารักษาพยาบาลเองทั้งสิ้น และอีก 1 คน (รอยละ 0.80) ใชสิทธิประกันสังคม 
   1.2.5 สถานภาพในครอบครัว และลักษณะการอยูอาศัยของผูปวยโรค 
เบาหวาน 
     พบวาผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีสถานะเปนสมาชิกในครอบครัว (รอย
ละ 46.90) รองลงมาคือเปนหัวหนาครอบครัว (รอยละ 42.20) และมีเพียงสวนนอยที่เปน 
ผูอาศัยในครอบครัว (รอยละ 10.90) ซึ่งผูปวยทั้งหมด 128 คน มีเพียง 3 คน (รอยละ 2.30) เทานั้นที่อยู
ตามลําพัง สวนอีก 125 คน (รอยละ 97.70) อยูกับครอบครัว 
  1.3 ขอมูลดานสุขภาพและการเจ็บปวยของผูปวยโรคเบาหวาน 
   1.3.1 อายุที่ขอเขาไดรับการวินิจฉัยวาปวยโรคเบาหวาน 
     พบวา ผูปวยเบาหวานสวนใหญจะปวยเปนโรคเบาหวาน หรือตรวจพบวา
ปวยเปนโรคเบาหวาน เมื่ออายุ 50-59 ป (รอยละ 36.72) โดยอายุเฉลี่ยที่ตรวจพบวาเปนโรคเบาหวาน 
คือ 51.55 ป และอายุต่ําสุดของผูปวยที่เร่ิมตรวจพบวาเปนโรคเบาหวานคือ 22 ป อายุมากที่สุดคือ 82 
ป 
   1.3.2 ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวาน 
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     พบวาในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน 128 คน สวนใหญปวยมาไมเกิน 5 ป 
(รอยละ 40.62) ระยะเวลาปวยเฉลี่ยของผูปวย 8.78 ป ระยะเวลาปวยนอยที่สุด 1 ป และปวยมานาน
ที่สุด 30 ป  
   1.3.3 การเขานอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของผูปวยโรคเบาหวาน 
     พบวา ผูปวยจํานวน 107 คน (รอยละ 83.60) ไมเคยเขานอนรับการรักษา
ในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคเบาหวาน หรือภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานเลย มีเพียง 21 คน (รอยละ 
16.40) ที่เคยเขานอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคเบาหวาน หรือภาวะแทรกซอนจาก
โรคเบาหวาน 
   1.3.4 อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน 
     จากการสอบถาม อาการแสดงออกของโรคเบาหวานของผูปวย 128 คน 
ถึงอาการโรคเบาหวาน ซึ่งไดแก ดื่มน้ํามาก ปสสาวะนอย น้ําหนักลด แผลหายชา ตาพรามัว ชาปลาย
มือปลายเทา ปวดขา เจ็บหนาอก ความรูสึกทางเพศลดลงหรือหมดไป พบวา มีผูปวยเพียง 11 คน (รอย
ละ 8.59) ที่เปนเบาหวานโดยไมมีอาการแสดงออกของโรคเบาหวานเลย สวนที่เหลืออีก 117 คน (รอย
ละ 91.41) มีอาการแสดงออกของโรคเบาหวานมากนอยตางกันไป ตั้งแต 1 อาการ จนถึง 7 อาการ โดย
ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญ (รอยละ 20.31) แสดงอาการโรคเบาหวาน 3 อาการ รองลงมาคือ 4 
อาการ (รอยละ 19.53) รองลงมาคือ 2 อาการ (รอยละ 16.41) รองลงมาคือ 5 อาการ (รอยละ 12.50) 
รองลงมาคือ 1 อาการ (รอยละ 11.72) รองลงมาคือ 6 อาการ (รอยละ 8.59) และมีเพียง 3 ราย (รอยละ 
2.34) ที่แสดงอาการของโรคเบาหวานถึง 7 อาการ 
   1.3.5 การเกิดแผลที่เทาของผูปวยโรคเบาหวาน 
     ในจํานวนผูปวยโรคเบาหวานทั้งหมด 128 คน มีเพียง 5 คน (รอยละ 3.90) 
ที่มีแผลที่เทาซึ่งเปนอาการของภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน และสวนที่เหลือจํานวน 123 คน (รอย
ละ 96.10) ไมมีการเกิดแผลที่เทา 
   1.3.6 ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน ณ วันสัมภาษณ 
     ในจํานวนผูปวยโรคเบาหวานทั้งหมด 128 คน พบวา มีผูปวยเพียง 23 คน 
(รอยละ 17.97) เทานั้น ที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดอยูในเกณฑที่ดี คือ อยูระหวาง 70-
120 ม.ก./ด.ล. มี 60 คน (รอยละ 46.88) ที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑที่พบใชได
คือ 121-180 ม.ก./ด.ล. และมีผูปวยถึง 45 คน (รอยละ 35.15) ที่ไมสามารถควบคุมระดับ 
น้ําตาลในเลือดไดและตองรับแกไขหรือทําการรักษาอยางดีคือ ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา 180  
ม.ก./ด.ล. โดยคาระดับน้ําตาลในเลือดเฉลี่ยของผูปวยคือ 172 ม.ก./ด.ล. คาระดับน้ําตาลในเลือดต่ําสุด 
80 ม.ก./ด.ล. สูงสุด 455 ม.ก./ด.ล. 
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   1.3.7 ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 
     ในผูปวยโรคเบาหวาน 128 คน พบวา มีผูปวยถึง 47 คน (รอยละ 36.70) ที่
ไมพบภาวะโรคแทรกซอนของโรคเบาหวานเลย และที่เหลืออีก 81 คน (รอยละ 63.30) มีการเกิดโรค
แทรกซอนของเบาหวาน ซึ่งไดแก 
     1. การซึมหรือหมดสติจาก ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง 
     2. ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 
     3. ความพิการของจอรับภาพ 
     4. ความพิการของไต 
     5. โรคหลอดเลือดโคโรนารี 
     6. โรคหลอดเลือดสมอง 
     7. โรคความดันโลหิตสูง 
     พบวา ผูปวยสวนใหญจํานวน 55 คน (รอยละ 42.97) มีโรคแทรกซอน
จํานวน 1 โรค รองลงมาอีก 16 คน (รอยละ 12.50) มีโรคแทรกซอน 2 โรค และที่เหลืออีก 10 คน (รอย
ละ 7.83) มีโรคแทรกซอน 3 โรค โดยในโรคแทรกซอนทั้งหมด โรคที่พบมากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูง 
พบถึง 61 คน รองลงมาคือ ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําพบ 18 คน ถัดลงมาคือ โรคหลอดเลือดไคโรนารี 14 
คน ถัดมาคือ ซึมหรือหมดสติจากภาวะน้ําตาลในเลือดสูง 12 คน ถัดมาคือ ความพิการของจอรับภาพ 
11 คน โดยไมพบผูปวยโรคเบาหวานที่มีโรคแทรกซอนทางไต และหลอดเลือดสมองเลย 
   1.3.8 ความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวานของผูปวยโรคเบาหวาน 
     ในจํานวนผูปวย 128 คน พบผูปวยเพียง 6 คน (รอยละ 4.69) ที่เกิดความ
พิการจากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ซึ่งทั้งหมดเกิดความพิการจากการถูกตัดขาหรือนิ้วเทา และ
ความพิการของจอรับภาพ (มองไมเห็น) สวนที่เหลืออีก 122 คน (รอยละ 95.31) ไมมีความพิการที่เกิด
จากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานเลย 
  1.4 วิธีการรักษาโรคเบาหวานของผูปวยโรคเบาหวาน 
   จากการสัมภาษณถึงวิธีการรักษาโรคเบาหวาน และวิธีการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผูปวยเบาหวาน ซึ่งไดแก 
   การควบคุมอาหาร 
   การออกกําลังกาย 
   การรับประทานยาลดน้ําตาลในเลือด 
   การฉีดอินซูลิน 
   การใชสมุนไพร 
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   โดยแบงกลุมของการรักษาตัว การใชยาแผนปจจุบัน การปฏิบัติตนของผูปวย และ
การใชสมุนไพรเพื่อลดน้ําตาลรวมดวย พบวา มีผูปวย 73 คน (รอยละ 57.03) รักษาโยการแพทยแผน
ปจจุบันอยางเดียว อีก 36 คน (รอยละ 28.13) ใชการรักษาโดยการแพทยแผนปจจุบัน รวมกับการ
ปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และมีอีก 19 คน (รอยละ 14.84) มีการใชสมุนไพรรวมกับ
การรักษาดวย 
 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
  คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน แบงเปน 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
สังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม 
  2.1 คุณภาพชีวิตดานรางกาย พบวาในผูปวยเบาหวานจํานวน 128 คน มีเพียง 8 คน 
(รอยละ 6.25) มีคุณภาพชีวิตดานรางกายที่ต่ํามาก และ 6 คน (รอยละ 4.69) มีคุณภาพชีวิตดาน
รางกายอยูในระดับที่ต่ํา และสวนใหญจํานวน  47 คน (รอยละ36.72) มีระดับคุณภาพชีวิตดานรางกาย
อยูในระดับที่ดี และมีผูปวยถึง 33 คน (รอยละ 25.78) มีระดับคุณภาพชีวิต อยูในระดับที่ดีมาก โดยสรปุ
แลวคุณภาพชีวิตดานรางกายของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรีจํานวน 80 คน(รอยละ 
62.50)มีระดับคุณภาพชีวิตดานรางกายอยูในเกณฑดีถึงดีมากโดยเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตดาน
รางกายของผูปวยโรคเบาหวานคือ 63.05 คะแนนต่ําสุด 0 สูงสุด 100 คะแนน ซึ่งกลาวไดพบวาโดย
เฉล่ียคุณภาพชีวิตดานรางกายของผูปวยโรคเบาหวานอยูในระดับดี (คะแนน 61 - 80 คะแนน) 
  2.2 คุณภาพชีวิตดานจิตใจ พบวาผูปวยโรคเบาหวาน 128 คนมีเพียง 1 คน (รอยละ 
0.8) ที่มีคุณภาพชีวิตดานจิตใจที่ต่ํามาก และอีกเพียง 8 คน (รอยละ 6.25) ที่มีคุณภาพชีวิตดานจิตใจ
อยูในระดับตํ่า และสวนใหญจํานวน 60 คน (รอยละ 46.87) มีคุณภาพชีวิตดานจิตใจอยูในระดับที่ดี 
และมีถึง 39 คน (รอยละ 30.46) มีคุณภาพชีวิตดานจิตใจอยูในระดับดีมาก โดยสรุปแลวคุณภาพชีวิต
ดานจิตใจของผูปวยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลนครชัยศรีจํานวน 99 คน (รอยละ 77.33) มีระดับ
คุณภาพชีวิตดานจิตใจอยูในระดับที่ดีถึงดีมาก โดยคาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูปวย
โรคเบาหวานโรงพยาบาลนครชัยศรีคือ 68.73 คะแนนต่ําสุด 19 คะแนน สูงสุด 94 คะแนน ซึ่งกลาวได
วาโดยเฉลี่ย คุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรีอยูในระดับที่ดี 
(61 - 80 คะแนน) 
  2.3 คุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจพบวาในผูปวยโรคเบาหวาน 128 คน ไมมี
ผูปวยคนใดเลยที่มีคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจอยูในระดับที่ต่ํามาก และมีเพียง 1 คน  
(รอยละ 0.8) ที่มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับที่ต่ํา ผูปวยสวนใหญจํานวน 56 คน (รอยละ43.75) มีคุณภาพ
ชีวิตอยูในระดับที่ดีมาก โดยสรุปแลวคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจของผูปวยโรคเบาหวาน
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โรงพยาบาลนครชัยศรีจํานวน 101 คน (รอยละ 78.90) มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับที่ดีถึงดีมาก โดย
คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจของผูปวยอยูที่ 74.04 คะแนนต่ําสุด 31 สูงสุด 100 
กลาวคือโดยเฉลี่ยแลวคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจของผูปวยโรคเบาหวานโรงพยาบาลนครชัย
ศรีอยูในระดับที่ดี (61-80 คะแนน) 
  2.4 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม พบวาในผูปวยโรคเบาหวาน 128 คน ไมมีผูปวยคน
ใดเลยที่มีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับที่ต่ํามากและมีเพียง 1 คน (รอยละ0.8) ที่มี 
คุณภาพชีวิตอยูในระดับที่ต่ําผูปวยสวนใหญจํานวน 56 คน (รอยละ43.75) มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับที่
ดีมาก โดยสรุปแลวคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมของผูปวยโรคเบาหวานจํานวน 110 คน(รอยละ 89.93) 
มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับที่ดีถึงดีมาก โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมอยูที่ 74.33 คาต่ําสุด 
38 สูงสุด 100กลาวคือโดยเฉลี่ยแลวคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมของผูปวยโรคเบาหวานโรงพยาบาล
นครชัยศรีอยูในระดับที่ดี (คะแนน 60 - 80) 
  2.5 คุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยโรคเบาหวานโรงพยาบาลนครชัยศรีพบวาในผูปวย
ทั้งหมด 128 คนไมมีผูปวยคนใดเลยที่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับที่ต่ํามาก และมีเพียง 3 คน 
(รอยละ 2.34) ที่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับที่ต่ํา สวนใหญจํานวน 78 คน (รอยละ60.94) มี
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูที่ระดับที่ดี โดยคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยอยูที่ 70.17 คาต่ําสุด 30 
สูงสุด 97 กลาวคือโดยเฉลี่ยแลวคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรี
อยูที่ระดับที่ดี (คะแนน 60 - 80) 
 
 3. สรุปความสัมพันธระหวางผูปวยตางๆ กับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน
ของโรงพยาบาลนครชัยศรี 
  3.1 ปจจัยดานประชากร อันไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส  

 3.1.1 เพศ  เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตระหวางเพศหญิง
และเพศชายที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาความแตกตางในเรื่องเพศของผูปวยโรค 
เบาหวานโรงพยาบาลนครชัยศรี ไมมีผลทําใหเกิดความแตกตางของคุณภาพชีวิตในดานรางกาย ดาน
จิตใจ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.598, 0.884, 0.101, 
0.894, 0.925) 
   3.1.2 อายุ  เมื่อแบงกลุมผูปวยเปน 4 กลุมอายุ คือ อายุต่ํากวา 30 ป อายุ 30 - 
39 ป อายุ 60-69 ป และอายุ 70 ปข้ึนไป แลวทําการทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตระหวาง
กลุมอายุที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาผูปวยที่อายุตางกัน ไมมีผลทําใหเกิดความแตกตางใน
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เร่ืองคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
โดยรวม (P = 0.500, 0.501, 0.869, 0.952, 0.864) 
   3.1.3 สถานภาพสมรส  เมื่อแบงกลุมผูปวยตามสถานภาพสมรส คือ โสด ไมได
สมรส สมรสแลวอยูกันเปนคู และสมรสแลวแตหยา แยกกันอยูหรือเปนหมาย แลวทําการทดสอบความ
แตกตางของคุณภาพชีวิตระหวางกลุมผูปวยที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 พบวา สถานภาพสมรสที่ตางกันไมไดทําใหผูปวยโรคเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่แตกตางกันในดาน
รางกาย ดานจิตใจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.265, 0.544, 0.089 และ 0.380) 
แตพบวาสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีผลทําใหคุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจแตกตางกัน (P = 
0.031) โดยผูปวยที่มีสถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู จะมีคุณภาพชีวิตที่ต่ําที่สุด (68.81 คะแนน) สูง
ข้ึนมาคือ สถานภาพโสด (70.38 คะแนน) และสูงที่สุด คือ ผูปวยที่มีสถานภาพสมรส (76.63 คะแนน) 
  3.2 ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสวนตัว 
รายไดรวมของครอบครัว ความเพียงพอของรายได สิทธิในการรักษาพยาบาล สถานภาพในครอบครัว 
ลักษณะการอยูอาศัย 
   3.2.1 ระดับการศึกษาของผูปวย เมื่อแบงกลุมผูปวยโรคเบาหวาน ตามระดับ
การศึกษาเปน 4 กลุมคือ กลุมที่ไมไดเรียนหนังสือเลย กลุมที่เรียนจบระดับประถมศึกษา กลุมที่เรียนจบ
ระดับมัธยมศึกษา และกลุมที่เรียนจบระดับปริญญาตรี และทําการทดสอบความแตกตางของคุณภาพ
ชีวิตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ระดับการศึกษาที่ตางกันไมไดทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิต 
ดานจิตใจ ดานสิ่งแวดลอมตางกัน (P = 0.067, 0.055) แตทําใหคุณภาพชีวิต ดาน 
รางกาย ดานสังคมและเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกตางกัน (P = 0.002, 0.012, 0.001) 
โดยพบวา ยิ่งระดับการศึกษาสูงขึ้น จะทําใหคุณภาพชีวิต ดานรางกาย ดานสังคมและเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตโดยรวม ดีข้ึน 
   3.2.2 อาชีพ เมื่อแบงกลุมผูปวยโรคเบาหวานตามอาชีพ คือ ไมไดประกอบอาชีพ 
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย รับจางหรือกรรมกร เกษตรกรรมหรือกสิกรรม แลว
ทําการทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาอาชีพที่แตกตาง
กันไมทําใหคุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูปวยตางกัน (P = 0.057) แตอาชีพที่ตางกัน มีผลใหคุณภาพ
ชีวิตดานรางกาย ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวมตางกันไป ผูปวยที่
ประกอบอาชีพรับราชการมีคุณภาพชีวิตดานรางกายดีที่สุด (81.43 คะแนน) รองลงมาคือ เกษตรกรรม
หรือกสิกรรม (74.75 คะแนน) ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย (66.19 คะแนน) รับจางหรือกรรมกร (62.29 
คะแนน) และไมไดประกอบอาชีพเลย (60.15 คะแนน) ตามลําดับ 
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     คุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ พบวา ผูปวยที่ประกอบอาชีพ 
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด (84.00 คะแนน) รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัวหรือ
คาขาย (81.24 คะแนน) ไมไดประกอบอาชีพ (72.71 คะแนน) รับจางหรือกรรมกร (68.82 คะแนน) และ
อาชีพเกษตรกรรมหรือกสิกรรม (67.25 คะแนน) ตามลําดับ 
     คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม พบวา ผูปวยที่ประกอบอาชีพรับราชการ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด (90.29 คะแนน) รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกรรมหรือกสิกรรม (75.25 คะแนน) 
ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย (76.43 คะแนน) ไมไดประกอบอาชีพ (73.34 คะแนน) รับจางหรือกรรมกร 
(69.53 คะแนน) ตามลําดับ 
     สวนคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวยที่ประกอบอาชีพแตกตางกัน 
พบวา ผูที่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีที่สุด (84.86 คะแนน) รองลงมาคือ ธุรกิจ
สวนตัวหรือคาขาย (74.05 คะแนน) เกษตรกรรมหรือกสิกรรม (73.50 คะแนน) ไมไดประกอบอาชีพ 
(68.23 คะแนน) และรับจางหรือกรรมกร (67.59 คะแนน) 
   3.2.3 รายไดสวนตัว เมื่อแบงกลุมผูปวยตามระดับรายไดเปน 5 กลุม คือ ไมมี
รายได  รายไดต่ํากวาเดือนละ 5,000 บาท รายไดเดือนละ 5,001 - 10,000 บาท เดือนละ 10,001 - 
15,000 บาท และรายไดสูงกวาเดือนละ 15,000 บาท แลวทดสอบหาคาความแตกตางของคุณภาพชีวิต
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา รายไดที่แตกตางกันไมมีผลทําใหเกิดความแตกตางของคุณภาพ
ชีวิตดานรางกาย (P = 0.177) แตทําใหเกิดความแตกตางกันของคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ดานสังคมและ
เศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.005, 0.020, 0.001, 0.003) แตไมสามารถ
กําหนดทิศทางของปจจัยเรื่องรายไดสวนตัววามีผลในทางบวกหรือทางลบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
โรคเบาหวานได 
   3.2.4 รายไดรวมของครอบครัว เมื่อแบงกลุมผูปวยตามระดับรายไดรวมของ
ครอบครัวเปน 4 กลุม คือ รายไดไมเกินเดือนละ 10,000 บาท รายไดเดือนละ 10,001 – 20,000 บาท  
เดือนละ 20,001 – 30,000 บาท เดือนละมากกวา 30,000 บาท  แลวทดสอบหาความแตกตางของ
คุณภาพชีวิตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา รายไดรวมของครอบครัวที่แตกตางกันไมมีผลตอ
คุณภาพชีวิตดานรางกาย (P = 0.169) แตทําใหเกิดความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ดาน
สังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.004, 0.000, 0.000, 0.000) โดย
ถายิ่งมีรายไดรวมของครอบครัวสูง คุณภาพชีวิตยิ่งสูงขึ้นตามไปดวย 
   3.2.5 ความเพียงพอของรายได เมื่อแบงกลุมผูปวยโรคเบาหวานตามความ
เพียงพอตอการใชจายและมีเหลือเก็บสะสม (รายไดมากกวารายจาย) กลุมที่มีรายไดเพียงพอตอการใช
จาย แตไมมีเหลือเก็บสะสม (รายไดเทากับรายจาย) และกลุมผูมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย 
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(รายไดนอยกวารายจาย) แลวนํามาทดสอบคาความแตกตางของคุณภาพชีวิตที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 พบวา ระดับความเพียงพอของรายไดที่ตางกัน ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตดานรางกาย (P = 
0.149) แตมีผลทําใหที่คุณภาพชีวิต ดานจิตใจ, สังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
โดยรวมแตกตางกัน (P = 0.000, 0.003, 0.000, 0.000) โดยพบวากลุมที่มีรายไดเพียงพอตอการใชจาย
และมีเหลือเก็บสะสมมีคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมดีที่สุด รองลงมาคือกลุมที่มีรายไดเพียงพอตอการใชจายแตไมมีเหลือเก็บสะสม และกลุมที่
มีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย 
   3.2.6 สิทธิในการรักษาพยาบาล เมื่อแบงกลุมผูปวยโรคเบาหวานตามสิทธใินการ
รักษาพยาบาล คือ กลุมผูปวยที่ไมมีสิทธิใดๆ ในการรักษาพยาบาลเลย (ชําระเงินเอง) กลุม 
ผูปวยหลักประกันสุขภาพถวนหนาประเภทตองชําระคาธรรมเนียม 30 บาท (บัตรทองเสีย 30 บาท) 
กลุมผูปวยหลักประกันสุขภาพถวนหนาประเภทไมตองจายคาธรรมเนียม 30 บาท (บัตรทองไมเสีย 30 
บาท) และกลุมผูปวยที่มีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลได (ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ครอบครัว 
ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือขาราชการบํานาญ) แลวมาทดสอบคาความแตกตางมาคุณภาพชีวิตที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา สิทธิในการรักษาพยาบาลที่แตกตางกันไมมีผลตอคุณภาพชีวิต
ของผูปวยดานรางกาย และดานจิตใจ (P = 0.333, 0.083) แตมีผลตอคุณภาพชีวิตดานสังคมและ
เศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวย (P = 0.013, 0.013, 0.024) โดยพบวา
ผูปวยที่ตองชําระคารักษาพยาบาลเองมีคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจดีที่สุด (84.50 คะแนน) 
รองลงมาคือผูปวยที่มีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลได (80.34 คะแนน) ผูปวยบัตรทองเสีย 30 บาท (72.70 
คะแนน) และผูปวยบัตรทองไมตองเสียเงิน 30 บาท (70.04 คะแนน) ตามลําดับ คุณภาพชีวิตดาน
ส่ิงแวดลอมพบวากลุมผูปวยที่มีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมดีที่สุดคือ กลุมผูปวยที่เบิกคา
รักษาพยาบาลได (79.71 คะแนน) รองลงมาคือ กลุมผูปวยบัตรทองที่ไมตองชําระเงิน 30 บาท (73.11 
คะแนน) กลุมผูปวยบัตรทองที่ตองชําระเงิน 30 บาท (71.59 คะแนน) และกลุมผูปวยที่ตองชําระคา
รักษาพยาบาลเอง (59.50 คะแนน) ตามลําดับ สวนคุณภาพชีวิตโดยรวมนั้น พบวา กลุมที่มีคุณภาพ
ชีวิตดีที่สุด คือ กลุมผูปวยเบิกคารักษาพยาบาลได (75.51 คะแนน) รองลงมาคือ ผูปวยชําระเงินเอง 
ผูปวยบัตรทองที่ตองชําระเงิน 30 บาท (68.84 คะแนน) และผูปวยบัตรทองที่ไมตองชําระเงิน 30 บาท 
(67.47 คะแนน) ตามลําดับ 
   3.2.7 สถานภาพในครอบครัว เมื่อแบงผูปวยโรคเบาหวานตามสถานภาพใน
ครอบครัวคือ เปนหัวหนาครอบครัว เปนสมาชิกในครอบครัว และเปนผูอาศัยในครอบครัว แลวนําคา
คุณภาพชีวิตมาทดสอบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาสถานภาพในครอบครัวที่
ตางกันของผูปวยไมมีผลตอคุณภาพชีวิตดานรางกาย และดานจิตใจ (P = 0.755, 0.269) แตมีผลตอ
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คุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.001, 0.005, 
0.035) กลาวคือ ผูที่เปนสมาชิกในครอบครัวจะมีคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจดีที่สุด (76.23 
คะแนน) รองลงมาคือ เปนหัวหนาครอบครัว (75.28 คะแนน) และผูอาศัย (59.86 คะแนน) ตามลําดับ 
สวนคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมพบวา ผูปวยที่เปนหัวหนาครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมดี
ที่สุด (76.39 คะแนน) รองลงมาคือ ผูปวยที่เปนสมาชิกในครอบครัว (74.88 คะแนน) และผูปวยที่เปนผู
อาศัย (64.00 คะแนน) ตามลําดับ สวนคุณภาพชีวิตโดยรวมพบวา ผูปวยที่มี 
คุณภาพชีวิตโดยรวมดีที่สุดคือผูปวยที่เปนสมาชิกในครอบครัว (71.48 คะแนน) รองลงมาคือ เปน
หัวหนาครอบครัว (70.87 คะแนน) และผูปวยที่เปนสมาชิกในครอบครัว (62.07 คะแนน) ตามลําดับ 
   3.2.8 ลักษณะการอยูอาศัยในครอบครัว เมื่อแบงผูปวยโรคเบาหวานทั้ง 128 คน 
ตามลักษณะการอยูอาศัยเปน 2 กลุม คือ กลุมผูปวยที่อยูคนเดียวตามลําพังและกลุมผูปวยที่อยูอาศัย
กับครอบครัว แลวนํามาทดสอบคาความแตกตางของคุณภาพชีวิตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวา ลักษณะการอยูอาศัยในครอบครัวไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยทั้งทางดานรางกาย ดาน
จิตใจ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.526, 0.429, 0.608, 
0.087, 0.272) 
  3.3 ปจจัยดานสุขภาพและความเจ็บปวย ซึ่งไดแก อายุที่เร่ิมปวยเปนโรคเบาหวาน 
ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวาน การเขานอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการแสดงออกของ
โรคเบาหวาน การเกิดแผลที่เทา ความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน ระดับน้ําตาลในเลือด ณ วัน
สัมภาษณ ภาวะโรคแทรกซอนของโรคเบาหวาน ผลการศึกษาพบวา 
   3.3.1 อายุที่เร่ิมปวยเปนโรคเบาหวาน เมื่อแบงกลุมผูปวยโรคเบาหวาน กลุมอายุ
ที่เร่ิมปวยเปน 5 กลุม คือ เร่ิมปวยเมื่ออายุ 30 - 39 ป 40 - 49 ป 50 - 59 ป 60 - 69 ป และ 70 ปข้ึนไป 
พบวา อายุที่เร่ิมปวยไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
สังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.346, 0.133, 0.877, 0.076, 
0.223) กลาวคืออายุที่เร่ิมปวยแตกตางกัน คุณภาพชีวิตผูปวยจะแตกตางหรือไมแตกตางกันก็ได 
   3.3.2 ระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวาน ซึ่งเมื่อแบงกลุมผูปวยโรคเบาหวานทั้ง 
128 คน ตามระยะเวลาที่ปวยเปนโรคเบาหวานเปน 5 กลุม คือ ปวยนาน 1 - 5 ป 6 - 10 ป 11 - 15 ป 
16 - 20 ป และ 21 ปข้ึนไป แลวนํามาทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 พบวาระยะเวลาที่ปวยไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ 
ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.346, 0.133, 0.877, 0.076, 
0.223) กลาวคือ ผูปวยที่มีระยะเวลาปวยเปนโรคเบาหวานตางกันจะมีคุณภาพชีวิตแตกตางหรือไม
แตกตางกันก็ได 
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   3.3.3 การเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคเบาหวานหรือ
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน ซึ่งเมื่อแบงกลุมผูปวยโรคเบาหวาน 128 คน เปนกลุมผูปวยที่เคยนอน
รับการรักษาในโรงพยาบาล และไมเคยเขานอนรับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรค 
เบาหวานหรือภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน แลวนํามาทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิต ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา การเคยเขานอนหรือไมนอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไมมีผล
ตอคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม (P = 0.091, 0.415) แตมีผลตอ 
คุณภาพชีวิตของผูปวยดานรางกาย ดานจิตใจ และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.010, 0.004, 0.010) 
กลาวคือ ผูปวยที่ไมเคยเขานอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล มีคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ 
และคุณภาพชีวิตโดยรวมดีกวา ผูปวยที่เคยเขานอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
   3.3.4 อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน พบวา จํานวนอาการแสดงออกของ
โรคเบาหวานไมมีผลตอคุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม (P = 0.055, 0.051) 
แตมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยดานรางกาย ดานจิตใจ และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.000, 
0.000, 0.000) แตไมสามารถบอกทิศทางไดวามีผลในทางบวกหรือทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูปวย 
   3.3.5 การเกิดแผลที่เทาของผูปวยโรคเบาหวาน เมื่อแบงผูปวยโรคเบาหวาน 128 
คน ออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่มีการเกิดแผลที่เทา และกลุมที่ไมมีการเกิดแผลที่เทา แลวนํามาทดสอบ
ความแตกตางของคุณภาพชีวิตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา การเกิดหรือไมเกิดแผลที่เทาไมมี
ผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดาน
ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P = 0.797, 0.466, 0.882, 0.646, 0.169) กลาวคือ ผูปวย
โรคเบาหวานที่มีแผลที่เทาหรือไมมีแผลที่เทา จะมีคุณภาพชีวิตที่แตกตางหรือไมแตกตางกันก็ได 
   3.3.6 ความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน พบวา เมื่อแบงผูปวยโรคเบาหวาน 128 
คน เปน 2 กลุมคือ มีและไมมีความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน พบวาคุณภาพชีวิตโดยรวมของทั้ง 2 
กลุมแตกตางกัน (P = 0.028) แตคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคมและเศรษฐกิจ และ
ดานสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกับ (P = 0.086, 0.112, 0.265, 0.648) 
   3.3.7 ระดับน้ําตาลในเลือด ณ วันสัมภาษณ เมื่อนํากลุมผูปวยเบาหวาน 128 คน 
มาแบงเปน 3 กลุม คือกลุมที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี ระดับน้ําตาลในเลือดอยูที่ 70 - 120 
ม.ก./ด.ล. กลุมที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดพอใช ระดับน้ําตาลในเลือดอยูที่ 121-180  
ม.ก./ด.ล. และกลุมที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดไมดี ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา 180  
ม.ก./ด.ล. แลวทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ระดับ
น้ําตาลในเลือดที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพชีวิตดานรางกายของผูปวย (P = 0.014) กลาวคือ กลุม 
ผูปวยที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดพอใชจะมีคุณภาพชีวิตดานรางกายดีที่สุด (66.58 คะแนน) 
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รองลงมาคือ กลุมที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดไมดี (63.58 คะแนน) และกลุมผูปวยที่ควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดไมดี (52.78 คะแนน) แตระดับน้ําตาลในเลือดที่แตกตางกันไมมีผลตอ 
คุณภาพชีวิตของผูปวยในดานจิตใจ ดานสังคมและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
โดยรวม (P = 0.572, 0.354, 0.426, 0.139) 
   3.3.8 ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน 
  3.4 ปจจัยอื่นๆ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้คือ วิธีการรักษา และควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
แบงกลุมผูปวยโรคเบาหวาน 128 คน เปน 3 กลุม คือกลุมที่ใชการรักษาทางการแพทยแผนปจจุบัน 
กลุมที่ใชการรักษาทางการแพทยแผนปจจุบันรวมกับการควบคุมอาหารหรือการออกกาํลงักาย และกลุม
ที่ใชสมุนไพรรวมในการรักษาดวยแลวทําการทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตที่ระดับ
ความสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา วิธีการรักษาและควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่แตกตางกัน ไมมีผล
ตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และเศรษฐกิจ ดาน
ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยรวม (P 0.795, 0.963, 0.807, 0.849, 0.966) 
 

อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานจํานวน 128 รายของโรงพยาบาล 
นครชัยศรี อภิปรายไดผลดังตอไปนี้ 
 
ลักษณะทั่วไปของกลุมผูปวยเบาหวาน 
 ลักษณะทั่วไปของกลุมผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย
อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชายเทากับ 1.9 : 1 เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนกลุมเฉพาะเจาะจงตาม
คุณสมบัติที่กําหนดในการเลือก ซึ่งผูปวยตองใหความรวมมือในการสัมภาษณ และพบวาโดยทั่วไปเพศ
หญิงจะใสใจสุขภาพมากกวาจึงทําให การติดตามการรักษาและการใสใจสุขภาพมากกวาเพศชาย 
อยางไรก็ตามพบวา โรคเบาหวานมักพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย เชนเดียวกับสถิติของตางประเทศ
ที่พบวา เพศหญิงเปนโรคเบาหวานมากกวาชาย ในอัตราสวน 3 : 3 (สนอง  อูนากูล 2520 : 89) และ
สอดคลองกับผลของวรรณา  สามารถที่ศึกษาคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไม
พึ่งอินซูลิน ที่พบวาอัตราสวนผูปวยเบาหวานเพศหญิงตอเพศชาย เทากับ 2.2 : 1  
(วรรณา  สามารถ 2542 : 129) แตขัดแยงกับการศึกษาอัตราความชุกของผูปวยโรคเบาหวานของ
ประชาชนที่อยูในชุมชนแออัด และที่อาศัยอยูในแฟลตการเคหะบริเวณทาเรือคลองเตย ที่พบวา ความ
ชุกของโรคเบาหวานในเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน (จิตร  สิทธิอมร, ศรีจิตรา  บุนนาค และสุ
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นิตย  จันทรประเสริฐ : 279 - 282) กลุมผูปวยสวนใหญอายุอยูในชวง 60 - 69 ป รองลงมาคือ 50 - 59 
ป เนื่องจากโรคเบาหวาน ความชุกจะมากขึ้นตามอายุ เพราะความกาวหนาทางการแพทยสงผลให
ผูปวยมีอายุยืนยาวมากขึ้น นอกจากนี้เมื่ออายุมากข้ึน ตับออนก็จะเสื่อมสมรรถภาพลง จึงทําใหการ
ผลิตฮอรโมนอินซูลินลดลง แตเมื่อกลุมอายุ 70 ปข้ึนไป สัดสวนของผูปวยลดนอยลงอาจเนื่องมาจาก 
ผู ป ว ย บ า ง ส ว น ไ ด เ สี ย ชี วิ ต ล ง ด ว ย โ ร ค เ บ า ห ว า น ห รื อ ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ อ น ข อ ง โ ร ค 
เบาหวานหรือโรคอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะทุกสวนของรางกายก็ตองเสื่อมถอยไป ตาม
กาลเวลา เมื่อเกิดการเจ็บปวยจึงมีโอกาสที่จะเสียชีวิตไดงายกวากลุมที่มีอายุนอยกวา และวัยสูงอายุ
จําเปนตองพึ่งพาผูอ่ืนสูงในการเขามาติดตามการรักษา ถาหากเกิดความเกรงใจ หรือไมมีคนที่
รับผิดชอบพามาติดตามการรักษา ทําใหผูปวยกลุมนี้มีสัดสวนนอยกวากลุมอ่ืน นอกจากนี้ยังพบวา
ผูปวยระดับอายุนอยที่สุด 24 ป สูงที่สุด 89 ป สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รองลงมาคือแยกกันอยูหรือ
หยาหรือเปนหมาย และมีเพียง 8 รายเทานั้นที่เปนโสด ไมไดสมรส มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา
รอยละ 73.43 ซึ่งเนื่องมาจากเปนการศึกษาภาคบังคับ ถาหากอีก 20 ปขางหนา ระดับการศึกษาสวน
ใหญอาจจะกลายเปนระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากการศึกษาภาคบังคับเปลี่ยนเปนมัธยมตน ไมได
ประกอบอาชีพถึงรอยละ 61.72 เนื่องจากผูปวยเบาหวาน สวนใหญเปนเพศหญิง และอายุ 50 ปข้ึนไป 
ซึ่งบทบาทของเพศหญิงจะเปนแมบาน ทํางานบาน และถาอายุมากขึ้นก็จะไมไดทํางานเพราะสังคมไทย
บุตรหลานจะมีหนาที่เล้ียงดูบุพการี รอยละ 62.50 ไมมีรายไดสวนตัว และรายไดเฉลี่ยของกลุมเดือนละ 
3,492.97 เนื่องจากดังที่กลาวมาแลววา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญเปนหญิง และอายุมากกวา 50 ป 
จึงไมไดประกอบอาชีพเพื่อหารายไดของครอบครัว และสงผลทําใหรายไดเฉล่ียของกลุมผูปวยต่ําตามไป
ดวย สวนรายไดในครอบครัวตอเดือนอยูที่ระดับ 5,001 - 10,000 บาทมากที่สุด (รอยละ 27.34) ซึ่ง
รายไดในครอบครัวไมพอใชจายเสียสวนใหญ (รอยละ 41.40) ซึ่งสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
ทําใหประชาชนสวนใหญประสบภาวะคาใชจายในครอบครัว สิทธิในการรักษาพยาบาลสวนใหญเปน
ผูปวยในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือที่เรียกวาบัตรทอง โดยรวมบัตรทองทั้ง 2 ประเภท 
คือ ประเภทตองชําระ 30 บาท และไมตองชําระ 30 บาท สูงถึงรอยละ 70.30 และเปนผูปวยที่มีสิทธิเบิก
คารักษาพยาบาลไดรอยละ 27.30 สวนที่เหลือใชสิทธิประกันสังคมอีก 1 คน (รอยละ 0.08) และมีเพียง 
2 คน (รอยละ 51.60) เทานั้นที่ไมมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเลยตองชําระคารักษาพยาบาลเอง ซึ่งตาม
น โ ย บ า ย ป ร ะ กั น 
สุขภาพถวนหนาและคนไทยทุกคนจะตองมีหลักประกันสุขภาพ แต 2 คนที่ไมมีสิทธิอาจเนื่องมาจากไม
ไปใชสิทธิตามสถานพยาบาลหลักที่ตนเองมีสิทธิ ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากความพอใจในการ
รักษาพยาบาล หรือไมประสงคจะใชสิทธิดวยคิดวามาตรฐานการรักษาจะแตกตางกันระหวางกลุม 
ผูปวยสิทธิตางกัน สวนใหญสถานะภายในครอบครัวเปนสมาชิกในครอบครัว (รอยละ 46.90) รองลงมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

84
คือ หัวหนาครอบครัว (รอยละ 42.20) และเกือบทั้งหมดอาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัว มีเพียง 3 คน
เทานั้นที่อยูตามลําพัง ซึ่งก็คงสืบเนื่องมาจากลักษณะสังคมไทยยังนิยมอยูกันเปนครอบครัวใหญ มีพอ 
แม พี่นอง ปูยา ลุงปา รวมกันอยูซึ่งเปนลักษณะของสังคม และวัฒนธรรมของคนไทย 
 สําหรับลักษณะการเจ็บปวยของผูปวยพบวาสวนใหญไดรับการวินิจฉัยวา ปวยเปน
โรคเบาหวาน เมื่ออายุ 50-59 ป (รอยละ 36.72) 60 - 69 ป (รอยละ 22.66) และ 40 - 49 ป (รอยละ 
21.09) ตามลําดับ ซึ่งสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานจะมากขึ้นตามอายุโดยมักพบ
เมื่ออายุ 40 ปข้ึนไป (สัญญา  รอยสมมุติ 2539 : 35) อยางไรก็ตามยังพบวาผูปวยที่อายุนอยที่สุดคือ 22 
ป เนื่องจากโรคเบาหวานก็สามารถพบในเด็กได (อภิชาต  วิชญาณรัตน 2527 : 89) ระยะเวลาในการ
เจ็บปวยมากที่สุดอยูที่ 1-5 ป (รอยละ 40.62) นอยที่สุด 1 ป มากที่สุด 30 ป แสดงใหเห็นวา ถึงแมปวย
เปนโรคเบาหวานก็ยังสามารถมีอายุยืนยาวไดถาเราสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูใน
เกณฑปกติ ทําใหปองกันหรือลดการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน ผูปวยจึงมีชีวิตที่ยืนยาวไดทั้ง
ที่ปวยเปนโรคเบาหวาน โดยในชวง 1 ปที่ผานมามีผูปวยที่ตองเขานอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
เนื่องจากโรคเบาหวานหรือภาวะโรคเบาหวานหรือภาวะโรคแทรกซอนของเบาหวาน เพียง 21 คน (รอย
ละ 16.40) และอาการแสดงออกของโรคเบาหวานหลัก 9 อาการ พบวามีอาการแสดงออกในผูปวยคน
ละหลายอาการ แตกตางกันไป แตอาการที่แสดงออกมากที่สุดคือ ชาปลายมือปลายเทา มีสูงถึง 56 คน 
รองลงมาคือ ตาพรามัว 45 คน ปสสาวะบอย 44 คน ปวดขาปวดนอง 38 คน หิวน้ําบอย 36 คน 
ความรูสึกทางเพศลดลงหรือหมดไป 33 คน เจ็บหนาอก 18 คน น้ําหนักลด 18 คน มีแผลหายชา 6 คน 
และอาการแทรกซอนอื่นๆ เชน วิงเวียน มึนศีรษะ อีก 14 คน และมีอีก 11 คน ที่ไมมีอาการแทรกซอน
เลย อาการแสดงออกของโรคเบาหวานจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและ
การดูแลสุขภาพของตนเองของผูปวย ถาผูปวยดูแลสุขภาพตนเองไดดี ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี
อาการแสดงออกของโรคเบาหวานก็จะนอยลง มีผูปวยที่แสดงอาการของโรคเบาหวาน 3 อาการมาก
ที่สุด (รอยละ 20.31) และจํานวนอาการที่แสดงออกในผูปวย 1 คน มีมากถึง 7 อาการ จํานวน 3 คน 
(รอยละ 2.34) แสดงใหเห็นวาการแสดงออกของอาการเบาหวานในผูปวยแตละคนจะไมเหมือนกัน 
ดังนั้น การประเมินผลการรักษาของผูปวยไมควรประเมินจากอาการเทานั้น ในดานการเกิดแผลที่เทา
พบวามีผูปวยเพียง 5 ราย (รอยละ 3.90) เทานั้นที่เกิดแผลที่เทา แสดงใหเห็นวาในกลุมผูปวยเบาหวาน
ที่ทําการศึกษามีความตระหนักในการดูแลสุขภาพเทาไดดี และใหความสําคัญกับการดูแลเทา ซึ่งปกติ
แลวปญหาเรื่องการเกิดแผลที่เทาของผูปวยเบาหวานเปนอาการที่แพทยตองเฝาระวังตลอดเวลา 
เนื่องจากถาปลอยใหผูปวยเบาหวานมีแผลที่เทาและไมทําการรักษาจะทําใหเกิดภาวะแทรกซอนและ
ความพิการตามมาได ระดับน้ําตาลในเลือด ณ วันสัมภาษณ ของผูปวย มีคาเฉลี่ย 172 ม.ก./ด.ล. ซึ่งถือ
วาอยูในระดับที่พอใช ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 46.88) ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดพอใช มีระดับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

85
น้ํ า ต า ล ใ น เ ลื อ ด อ ยู ที่  121 – 180 
 ม.ก./ด.ล. รองลงมาคือกลุมผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี ระดับน้ําตาลในเลือด
สูงกวา 180 ม.ก./ด.ล. และมีเพียงสวนนอย (รอยละ 17.97) ที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดด ีและเมือ่
ดูดานการรักษาโรคของผูปวย พบวา สวนใหญ (รอยละ 57.03) รักษาดวยการใชยาลดระดับน้ําตาลใน
เลือดอยางเดียว รองลงมาคือมีการใชการออกกําลังกาย และการควบคุมอาหารรวมดวย (รอยละ 
14.84) การควบคุมอาหารเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการรักษาโรคเบาหวานรวมทั้งการออกกําลังกายที่
เหมาะสม แตจากการศึกษาพบผูปวยเพียงบางสวนเทานั้นที่ใหความสําคัญกับการกับการดูแลรางกาย
ดวยการออกกําลังกายและการควบคุมอาหาร ทําใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยไมดีพอ 
ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน อันไดแก ความพิการของจอรับภาพ ความพิการของไต โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดโคโรนารี โรคหลอดเลือดสมองนั้น พบวา มีผูปวยสูงถึง 47 คน (รอยละ 
36.70) ไมมีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานเลย และสวนใหญ (รอยละ 42.97) มีอาการแทรกซอนของ
โรคเบาหวาน เพียง 1 อาการซึ่งสวนมากที่พบคือโรคความดันโลหิตสูง และที่เหลืออีกสวนนอย (รอยละ 
12.50) มีอาการแทรกซอน 2 โรค และ 3 โรค (รอยละ 7.3) ตามลําดับ ซึ่งพบวาผูปวยมีอาการแทรกซอน
เพียงเล็กนอย อาจเนื่องมาจากการศึกษาคร้ังนี้ ทําการศึกษาในระดับโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเปนการ
รักษาในระดับ Primary care และ Secondary Care ซึ่งถาผูปวยมีภาวะแทรกซอนหลายอาการก็จะไม
มาทําการรักษาในระดับโรงพยาบาลชุมชน ทําใหพบผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานไมมาก 
 
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานดวยการใชแบบประเมิน WHOQOL-
BREF ซึ่งแยกประเมินคุณภาพชีวิตไดรายดาน คือ 
 
 
 ดานรางกาย 
 จากการที่ผูปวยโรคเบาหวานมีความผิดปกติที่ระดับน้ําตาลในเลือดสูง เนื่องจากตับออน
ผลิตอินซูลินลดลงหรือระดับอินซูลินปกติแตเนื้อเยื่อด้ือตออินซูลิน จึงทําใหรางกายไมสามารถนําน้ําตาล
ในเลือดไปใชใหเปนพลังงานได รางกายจึงเกิดการออนเพลีย มีกําลังในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
นอยลง มีความสามารถในการทํางานนอยลง ผูปวยจําเปนตองรับประทานยาลดน้ําตาลในเลือดหรือฉีด
อินซูลินเปนประจํา พรอมทั้งตองควบคุมอาหาร ดังนั้น จึงพบวา คุณภาพชีวิตดานรางกาย ซึ่งก็คือ
ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทํากิจวัตรประจําวันการทํางาน ความยุงยากในการตอง
รับประทานยาหรือเขารับการรักษาซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิม ทําใหผูปวยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง แต
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ดานคุณภาพชีวิตของผูปวยที่ศึกษาอยูในระดับที่ดี ซึ่งอาจเปนผลมาจากการเลือกกลุมผูปวยที่เขามาใช
ในการศึกษา เลือกกลุมผูปวยที่มารับการรักษาอยางตอเนื่องจึงทําใหคุณภาพชีวิตดานรางกายของกลุม
ที่ศึกษาอยูในเกณฑที่ดี (คะแนน 60-80) 
 ดานจิตใจ 
 รางกายและจิตใจมีความสัมพันธที่แนบแนนและซับซอนไมสามารถแยกจากกันได  
ดังนั้น เมื่อเกิดความเจ็บปวยทางกาย ยอมจะสงผลกระทบตอทางดานจิตใจ เมื่อรางกายออนเพลีย 
ความสามารถในการทํางานก็ลดลง ทําใหผูปวยขาดความภาคภูมิใจในตนเอง มองตนเองไรคา  
ดังนั้นคุณภาพชีวิตดานจิตใจ ซึ่งเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอตนเอง การใหความรูสึกที่ดีตอตนเอง ก็จะ
ลดลงดวยเมื่อเจ็บปวย ในการศึกษาครั้งนี้พบวาคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูปวยอยูในเกณฑที่
ดี อาจเนื่องมาจากกลุมผูปวยที่ใชในการศึกษาเปนกลุมที่มารับการรักษาอยางตอเนื่องใสใจตอ 
สุขภาพของตนเอง รับประทานยาตามแพทยส่ังทําใหคุณภาพชีวิตดานจิตใจของผูปวยอยูในเกณฑที่ดี 
(คะแนน 60 - 80) 
 ดานสังคมและเศรษฐกิจ 
 เมื่อผูปวยมีปญหาทางดานรางกายที่สงผลตอการทํางานและทางดานจิตใจ ผูปวยจะเกิด
อาการทอแท หดหู ตองการการดูแลเอาใจใสและพึ่งพาบุคคลรอบขาง จึงทําใหความคาดหวังที่จะไดรับ
กําลังใจและความชวยเหลือจากผูอ่ืนสูง เมื่อไมสมหวังก็จะสงใหมองตนเองไรคา ขาดความภูมิใจใน
ตนเอง เปนภาระของผูอ่ืน ไมอยากเขารวมกิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้สภาวะเรื้อรังของโรคเบาหวาน
ยังสงผลกระทบตอผูอยูใกลชิดทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งความสามารถในการทํางานของผูปวย
เบาหวานลดลงตามสภาพของโรค ทําใหรายไดลดลง ทั้งนี้แมปจจุบันผูปวยไมตองคํานึงถึงคาใชจายใน
ก า ร รั ก ษ า เ นื่ อ ง จ า ก โ ค ร ง ก า ร ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ถ ว น ห น า ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง 
สาธารณสุข จากที่กลาวมาขางตน คุณภาพชีวิตดานสังคมและเศรษฐกิจของผูปวยโรคเบาหวานควรจะ
ต่ํา แตในกลุมผูปวยที่ศึกษาพบวาอยูในเกณฑที่ดี (74.04 คะแนน) อาจเนื่องมาจากกลุมผูปวยที่ศึกษา
เปนกลุมผูปวยที่มาทําการรักษาตอเนื่อง ซึ่งเปนกลุมที่ใสใจในสุขภาพของตนเอง 
 ดานสิ่งแวดลอม 
 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมนั้น เกี่ยวของกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สภาพที่
อยูอาศัย การเงิน การรับขอมูลขาวสาร การคมนาคม ซึ่งพบวาในกลุมผูปวยที่ศึกษาคุณภาพชีวิตดาน
ส่ิงแวดลอมอยูในเกณฑดี (74.33 คะแนน) อาจสืบเนื่องมาจากโรงพยาบาลนครชัยศรีตั้งอยูในเขต
เทศบาล ทําใหปจจัยดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไดแกความปลอดภัยในทรัพยสิน, สภาพที่อยูอาศัย การรับ
ขอมูลขาวสาร การคมนาคม อยูในเกณฑที่ดี เปนสังคมเมือง ผลของคุณภาพชีวิตของผูปวยดาน
ส่ิงแวดลอมจึงอยูในเกณฑที่ดีดวย 
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 คุณภาพชีวิตโดยรวม 
 คุณภาพชีวิตโดยรวมของผูปวย เปนผลสรุปจากคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
สังคมและเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม ซึ่งกลุมผูปวยโรคเบาหวานมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในเกณฑ
ที่ดี (70.17 คะแนน) ซึ่งถึงแมจะอยูในสภาวะโรคเบาหวานแตคุณภาพชีวิตยังอยูในเกณฑที่ดีสืบ
เนื่องมาจากการเลือกกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาเปนกลุมที่มารับการรักษาอยางตอเนื่อง  
นั่นแสดงถึงความใสใจในการดูแลสุขภาพ และโรงพยาบาลตั้งอยูในเขตเทศบาล ซึ่งถาใหสภาพ 
แวดลอมที่ดี การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัยในทรัพยสินสูง การสื่อสารและการรับขอมูลขาวสารดี 
ประกอบกับปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนคนไทยทุกคน ทํา
ใหภาระเรื่องคารักษาพยาบาลของผูปวยหมดไป โดยเฉพาะโรคเบาหวานซึ่งแตเดิม 
ผูปวยจะตองมีภาระในการรักษาพยาบาลสูงมาก จากที่กลาวมาขางตน ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวย
เบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรีอยูในเกณฑที่ดี 
 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
 จากผลการศึกษาของกลาสโกว และคณะ (Glasgow et al. 1977 : 562 – 567) ที่ศึกษา 
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานในวัยผูใหญ ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 2,056 คน พบวา ปจจัย
ที่มีผลทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ต่ํา ไดแก ระดับการศึกษาต่ํา รายไดนอย อายุมาก เพศหญิง ผูที่ไมมี
สิทธิหรือไดรับการประกันสุขภาพจากรัฐ ความรุนแรงของโรคมาก และจํานวนภาวะ 
แทรกซอนจากโรคเบาหวานมาก ซึ่งจากผลการศึกาาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลนครชัยศรีที่สอดคลองกับของกลาสโกวและคณะ คือ ระดับการศึกษา รายได สิทธิในการ
รักษาพยาบาล ความรุนแรงของโรค และจํานวนภาวะโรคแทรกซอนของเบาหวาน โดยพบวา ระดับ
การศึกษาที่สูงกวา รายไดที่สูงกวา ทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา และผูปวยที่มีสิทธิเบิกคา
รักษาพยาบาลจากจากรัฐจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีวกาผูปวยที่ไมมีสิทธิใดๆ ในการรักษาพยาบาล และ 
ผูปวยที่ไดรับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาจากรัฐ แตปจจัยในเรื่องเพศ พบวา ไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนครชัยศรี 
 จากผลการศึกษาของจากคอบสัน และคณะ (Jacobson et al. 1994 : 267 – 274) พบวา 
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน คือ เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาของการ
เจ็บปวย ความรุนแรงของโรค ชนิดของการรักษา และโรคแทรกซอน ซึ่งผลการศึกษาคุณภาพชีวิตใน
ผูปวยโรคเบาหวานโรงพยาบาลนครชัยศรีที่สอดคลองกับของจาคอบสัน และคณะ คือ ความ 
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รุนแรงของโรค และภาวะหรือโรคแทรกซอน สวนที่ขัดแยงกันคือ ปจจัยในเรื่อง เพศ สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาที่เจ็บปวย ชนิดของการรักษา 
 ผลการศึกษาของ ไคนาแนน และคณะ (Keinanen et al. 1996 : 385 – 388) พบวา ปจจัยที่
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน คือ ระยะเวลาของการเจ็บปวย และอายุของ
ผูปวย ซึ่งผลการศึกษาในผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรี พบวา ขัดแยงกับผลการศึกษา
ของ ไคนาแนน และคณะ โดยพบวา ระยะเวลาของการเจ็บปวย  และอายุของผูปวย ไมมีผลตอคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
 ผลการศึกษาของวรรณา  สามารถ (2542 : 87 – 98) พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
ของผูปวยโรคเบาหวาน คือ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดสวนตัว รายไดครอบครัว 
ความเพียงพอของรายได สิทธิในการรักษาพยาบาล การเขานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จํานวน
อาการแสดงออกของโรคเบาหวาน สวนปจจัยที่ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน คือ อายุ 
อาชีพ ลักษณะการอยูอาศัยในครอบครัว ระยะเวลาในการเจ็บปวย ชนิดของการรักษาโรค 
เบาหวาน (การรักษาทางเลือกอื่น ไดแก สมุนไพร) ระดับน้ําตาลในเลือด การเกิดแผลที่เทา และความ
พิการที่ เกิดจากโรคเบาหวาน  ซึ่งผลการศึกษาในผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาล 
นครชัยศรีที่สอดคลองกับการศึกษาของวรรณา  สามารถ คือ ปจจัยดาน ระดับการศึกษา รายได 
สวนตัว รายไดครอบครัว ความเพียงพอของรายได สิทธิในการรักษาพยาบาล การเขานอนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล จํานวนอาการแสดงออกของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ 
ผูปวย และปจจัยดานอายุ ลักษณะการอยูอาศัยในครอบครัว ระยะเวลาการเจ็บปวย การเกิดแผลที่เทา 
ระดับน้ําตาลในเลือด ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานา ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรี คือ อาชีพ และความพิการที่เกิดจาก
โรคเบาหวาน 
 ผลการศึกษาของ จีรนุช  สมโชค (2540 : 78 – 85) พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูปวย ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาในการเจ็บปวย ความ 
รุนแรงของโรค แตปจจัยดานอายุ และการปฏิบัติตัวไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน ซึ่ง
ผลการศึกษาในผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัยศรีที่สอดคลองกับผลการศึกษาของ 
จีรนุช  สมโชค คือ ปจจัยดานระดับการศึกษา รายได ความรุนแรงของโรค ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยโรคเบาหวาน และ อายุ ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน สวนที่ไม 
สอดคลองกับผลการศึกษาของจีรนุช  สมโชค คือ ปจจัยดานเพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปวย ไมมี
ผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน 
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 จากที่กลาวเปรียบเทียบผลการศึกษาทั้งหมดในผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลนครชัย
ศรี กับผลการศึกษาของผูวิจัยอื่น มีทั้งสวนที่ขัดแยงและสอดคลองกัน ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจาก จํานวน
ประชากรที่ใชศึกษาของโรงพยาบาลนครชัยศรีมีเพียง 128 คน และเลือกศึกษาเฉพาะในกลุมผูปวยที่มา
รับการรักษาอยางตอเนื่อง พรอมทั้งยินดีใหความรวมมือในการศึกษา ทําใหขอมูลที่ไดมาอาจมีการ
กระจายไมเหมาะสม ประกอบกับลักษณะสังคมของผูปวยโรงพยาบาลนครชัยศรี จะ 
แตกตางกับลักษณะประชาการที่ผูวิจัยอ่ืนศึกษาโดยกลาวถึงของวรรณา  สามารถ ศึกษาในผูปวย 
โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม  โรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลชลบุรี  
โรงพยาบาลหาดใหญ และโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งทั้งหมดลวนแตเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลนครชัยศรีแลวอาจมีปจจัยดานสังคมอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอผลการศึกษา
อยางหนึ่งก็คือ ลักษณะสังคมชนบท และเมืองที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด สวนของจีรนุช  สมโชค ก็
ศึกษาเฉพาะคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโรคเบาหวานเทานั้น จะเห็นวา การศึกษาในกลุมประชากรที่
แตกตางกัน สภาพสังคมตางกัน อาจสงผลใหผลการศึกษาที่ไดตางกัน 
 
ขอจํากัดในการวิจัย 
 1. จํานวนตัวอยางที่ใชศึกษามีจํานวนนอย เนื่องจากเครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณซึ่ง
ตองใชเวลานานประมาณ 20 – 30 นาทีตอคน ซึ่งผูปวยเบาหวานสวนมากจะตองอดอาหารและน้ํามา
เพื่อรอรับการตรวจเมื่อตรวจเรียบรอยก็เรงรีบกลับบานเนื่องจากหิวขาว ทําใหไดรับความรวมมือในการ
ตอบแบบสัมภาษณนอย 
 2. ผูวิจัยเปนเปนผูสัมภาษณผูปวยเองทุกราย และผูวิจัยเปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ซึ่ง
มีหนาที่ใหบริการกลุมผูปวยที่ศึกษา ทําใหผูปวยอาจไมกลาใหคําตอบที่คิดวาจะทําใหผูสัมภาษณไมพึง
พอใจ เกรงวาจะมีผลตอการรับบริการของผูปวย 
 3. การทําการศึกษาในผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยจะมาตามนัด ซึ่งโดยสวนใหญแพทยจะ
นัดผูปวยเดือนละ 1 คร้ัง หรือ 2 เดือน / คร้ัง ทําใหการหากลุมผูปวยคอนขางลําบาก จึงทําใหไดกลุม
ตัวอยางศึกษานอย 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรใชผูสัมภาษณที่เปนบุคคลที่ไมมีผลตอการใหบริการกลุม
ผูปวยที่จะศึกษา กลาวคือ ใหบุคคลที่ไมไดเปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลมาสัมภาษณ เพื่อให 
ผูปวยใหคําตอบที่เปนจริง และไมเบี่ยงเบนจากความรูสึกที่แทจริงของผูปวยเอง 
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 2. การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมที่มา
รับการรักษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ กับกลุมผูปวยที่มารับการรักษาไมตอเนื่อง ขาดนัด เพื่อจะได
นําผลที่ไดมาใชวางแผนการพัฒนาการักษาตอไป 
 3. การศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของกลุมผูปวยที่ใชและ
ไมใชสมุนไพรเปนการรักษาทางเลือกรวมกับการรักษาแผนปจจุบันของแพทย โดยหากลุม 
ตัวอยางใหมีจํานวนใกลเคียงกันเพื่อใหไดผลการศึกษาที่เปนตัวแทนอธิบายผลได 
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แบบสมัภาษณเรื่องคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน   
 

เลขที่แบบสอบถาม     
  
คําชี้แจง  ใหผูสัมภาษณทําเครื่องหมาย  ลงใน (   ) หนาขอความที่เปนคําตอบ และเติม

ขอความลงในชองวางที่ไดจากการสัมภาษณในแตละขอใหสมบูรณ 
 
� ทานมีโรคประจําตัวหรือไม (ยกเวน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดโคโรนารี โรค
หลอดเลือดสมอง โรคไต โรคไขมันผิดปกติ โรคตา ซ่ึงเกิดขึ้นหลังจากการเปนโรคเบาหวานชนิด
ไมพึ่งอินซูลิน) 
  (   ) 1. ไมมี (ใหสัมภาษณขอตอไป)   (   ) 2. มี (ไมตองสัมภาษณ
ตอไป) 
 
� ทานมีความพิการหรือไม (ยกเวนความพิการนั้นเกิดจากการเปนโรคเบาหวานชนิดไมพึ่ง
อินซูลิน เชน นิ้วขาด ขาขาด ตาบอด เปนตน) 
  (   ) 1. ไมมี (ใหสัมภาษณขอตอไป)   (   ) 2. มี (ไมตองสัมภาษณ
ตอไป) 
 
วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ   /    /2545 
ชื่อผูสัมภาษณ นาย/นาง/นางสาว            
ชื่อผูถูกสัมภาษณ นาย/นาง/นางสาว           
 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย         (   ) 2. หญิง 
2. วัน เดือน ปเกิด        อายุ   ปเต็ม 
3. สถานภาพสมรส 
 (   ) 1. โสด      (   ) 2. คู     (   ) 3.  หมาย/
หยา/แยก 
4. ศาสนา 
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 (   ) 1. พุทธ   (   ) 2. อิสลาม   (   ) 3. คริสต  (   ) 
4. อ่ืน ๆ 
5. สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด           
6. อาชีพในปจจุบัน 
 (   ) 1. ไมไดประกอบอาชีพ     (   ) 2. รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 (   ) 3. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย     (   ) 4. รับจาง/กรรมกร 
 (   ) 5. เกษตรกรรม/กสิกรรม     (   ) 6. แมบาน/ทํางานบาน 
 (   ) 7. อ่ืน ๆ ระบุ            
7. รายไดของตนเองตอเดือน         บาท 
8. รายไดของครอบครัวตอเดือน         บาท 
9. ความเพียงพอของรายไดในครอบครัวตอเดือน 
 (   ) 1. เพียงพอ มีเก็บสะสม  (   ) 2. เพียงพอ ไมมีเก็บสะสม (   ) 3. ไม
เพียงพอ 
10. สิทธิพิเศษในการขอเบิกหรือลดหยอนคารักษาพยาบาล 
 (   ) 1. ไมมีสิทธิพิเศษใด ๆ     (   ) 2. บัตรทองจายเงิน 30 บาท 
 (   ) 3. บัตรทองไมตองจายเงิน 30 บาท   (   ) 4. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 (   ) 5. ประกันสังคม       (   ) 6. อ่ืน ๆ  
11. สถานภาพในครอบครัว 
 (   ) 1.หัวหนาครอบครัว      (   ) 2. สมาชิกในครอบครัว 
 (   ) 3. ผูอาศัย 
12. ปจจุบันอาศัยอยูกับใคร 
 (   ) 1. อยูคนเดียวตามลําพัง 
 (   ) 2. อยูกับครอบครัว (ปูยา ตายาย พอแม ภรรยา/สามี บุตรหลาน พี่นอง)  
   จํานวนคนที่อาศัย   อยูดวยกันทั้งหมด   คน (รวมผูถูกสัมภาษณ) 
 
สวนที่ 2 ขอมูลดานการเจ็บปวย 
13. วัน เดือน ป ที่วินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน   /   /  
 (   ) จําไมได 
14. อายุปเต็มขณะที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน   ป 
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15. ระยะเวลาในการเจ็บปวย (นับตั้งแตวัน เดือน ปที่วินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานถึงวันที่ถูก
สัมภาษณ)    ป   เดือน   วัน 

16. ในชวง 1 ปที่ผานมา เขานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บปวยดวย
โรคเบาหวานและ/หรือโรคที่เกิดจากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน จํานวน  คร้ัง 

 
17. ชนิดของการรักษาโรคเบาหวานที่ไดรับในปจจุบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) การควบคุมอาหาร      (   ) การออกกําลังกาย 
 (   ) การรับประทานยาลดน้ําตาล    (   ) การฉีดยาอินซูลิน 
 (   ) การใชสมุนไพร       (   ) อ่ืน ๆ ระบุ  
18. อาการของโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอนที่พบในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 
 (   ) 0. ไมมี        (   ) 1. ดื่มน้ํามาก   (   
) 2. ปสสาวะบอย 
 (   ) 3. น้ําหนักลด      (   ) 4. แผลหายชา  (   ) 5. ตา
พรามัว 
 (   ) 6. ชาตามปลายมือปลายเทา   (   ) 7. ปวดขา   (   
) 8. เจ็บหนาอก 
 (   ) 9. ความรูสึกทางเพศลดลง/หมดไป (   ) 10. อ่ืน ๆ ระบุ  
19. การเกิดแผลที่เทา (diabetic foot ulcer หรือ gangrene) 
 (   ) ไมมี        (   ) มี 
21. ความพิการทางกายที่เกิดจากโรคเบาหวาน(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) 0. ไมมี         (   ) 1. ตัดนิ้ว จํานวน  นิ้ว 
 (   ) 2. ตัดขา จํานวน   ขาง    (   ) 3. ตาบอด จํานวน 
 ขาง 
 (   ) 4. อ่ืน ๆ ระบุ        

 
(ใหสัมภาษณผูปวยตอในสวนที ่3) 

 
  ตั้งแตขอ 22 - 25 ใหผูสัมภาษณเก็บขอมูลจากบัตรผูปวยนอก (OPD card) ของผู
ถูกสัมภาษณมาเติมลงในตารางและชองวาง โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน  (   )
 หนาขอความที่เปนคําตอบ 
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22. ระดับน้ําตาลในกระแสเลือด (FBS) ในชวง 1 ปที่ผานมา 
 

คร้ังที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ว/ด/ป             
FBS 
(mg/
dl) 

            

 
 
23. ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรคเบาหวาน 

1) การซึมและ/หรือหมดสติ เนื่องจากน้ําตาลในเลือดสูง การเกิดกรดในกระแสเลือด 
(DKA) ภาวะ hyperosmolar non-ketonic hyperglycemia 
coma (HNHC) ภาวะ lactic acidosis(LA) ในชวง 1 ปที่ผานมา 

 (   ) 0. ไมมี        (   ) 1. มี จํานวน  คร้ัง 
2) ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) ในชวง 1 ปที่ผานมา 
 (   ) 0. ไมมี        (   ) 1. มี จํานวน  คร้ัง 
3) ความพิการของจอรับภาพ (diabetic retinopathy) 
 (   ) 0. ไมมี        (   ) 1. มี เริ่มเปนเมื่อ พ.ศ. 
  
4) ความพิการของไต (diabetic nephropathy) 
 (   ) 0. ไมมี        (   ) 1. มี เริ่มเปนเมื่อ พ.ศ. 
  
5) โรคหลอดเลือดโคโรนารี (coronary artery disease) 
 (   ) 0. ไมมี        (   ) 1. มี เริ่มเปนเมื่อ พ.ศ.  
  
6) โรคหลอดเลือดสมอง (cerebro-vascular disease :CVD, cerebro-

vascular accident : CVA, stroke) 
 (   ) 0. ไมมี        (   ) 1. มี เริ่มเปนเมื่อ พ.ศ.  
  
7) โรคความดันโลหิตสูง (hypertension) 
 (   ) 0. ไมมี        (   ) 1. มี เริ่มเปนเมื่อ พ.ศ.  
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สวนที่ 3  แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHOQOL-
BREF) 
 
คําชี้แจง  ขอคําถามตอไปนี้ ใหผูสัมภาษณถามถึงความรูสึกเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยู สุขภาพ 
และเรื่องตางๆ ในชีวิตของผูถูกสัมภาษณในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาวาเปนอยางไร โดยใหทํา
เครื่องหมาย  ลอมรอบตัวเลขในชองคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณในแตละขอ 
 
ขอ คําถาม แยมาก แย กลางๆ ดี ดีมาก 
1 ทานคิดวาทานมีชีวิตความเปนอยู อยูในระดับใด 1 2 3 4 5 

 
 
 
ขอ คําถาม ไมพอใจ 

มาก 
ไมพอใจ กลางๆ พอใจ พอใจ

มาก 
2 ทานพอใจกับสุขภาพของทานเพียงใด 1 2 3 4 5 

 
ขอตอไปนี้ ถามถึงประสบการณของผูถูกสัมภาษณวา มากเพียงใด ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา 
ขอ คําถาม ไมเลย เล็กนอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
3 ทานรูสึกวาการปวยเปนโรคเบาหวานเปน

อุปสรรค/ปญหา ท่ีทําใหทานไมสามารถ
ทําในสิ่งท่ีอยากทําเพียงใด 

5 4 3 2 1 

4 ในชีวิตประจําวันทานมีความจําเปนตอง
พึ่งยาหรือการรักษาทางการแพทยเพียงใด

5 4 3 2 1 

5 ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิตท่ีเปนอยูขณะนี้
มากเพียงใด 

1 2 3 4 5 

6 ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมายสักแค
ไหน 

1 2 3 4 5 

7 ทานมีสมาธิในการทําสิ่งตางๆ ดีเพียงใด 1 2 3 4 5 
8 ในชีวิตประจําวันทานรูสึกปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินเพียงใด 
1 2 3 4 5 
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9 สภาพแวดลอมรอบๆ ตัวทานมีผลดีตอ
สุขภาพของทานเพียงใด 

1 2 3 4 5 

 
  ขอตอไปนี้ ถามถึงประสบการณหรือความสามารถที่กระทําวา สมบูรณเพียงใด ในชวง 2 
สัปดาหที่ผานมา 
ขอ คําถาม ไมเลย เล็กนอย ปานกลาง มาก สมบูรณ 
1
0 

ทานมีกําลัง/เรียวแรงเพียงพอที่จะดําเนิน
ชีวิตประจําวันเพียงใด 

1 2 3 4 5 

1
1 

ทานยอมรับสภาพรูปรางหนาตาของทาน
เองเพียงใด 

1 2 3 4 5 

1
2 

ทานมี เ งิน เพียงพอใชจ ายตามที่ท าน
ตองการเพียงใด 

1 2 3 4 5 

 
ขอ คําถาม ไมเลย เล็กนอย ปานกลาง มาก สมบูรณ
1
3 

ทานไดรับรูขาวสารตามที่ทานตองการใน
แตละวันเพียงใด 

1 2 3 4 5 

1
4 

ทานมีเวลาที่จะไดพักผอนอยางสบาย ๆ 
สักแคไหน 

1 2 3 4 5 

 
 ขอตอไปนี้ ถามถึงความรูสึกวา ดี หรือ พึงพอใจ ของผูถูกสัมภาษณเกี่ยวกับชีวิตในชวง 2 
สัปดาหที่ผานมา 
ขอ คําถาม ไมพอใจ

มาก 
ไม 

พอใจ 
กลางๆ พอใจ พอใจ

มาก 
15 ทานสามารถจะไปไหนมาไหนไดดีเพียงใด 1 2 3 4 5 
16 ทานพอใจกับการนอนหลับของทานเพียงใด

(หลับดีและเต็มอิ่ม) 1 2 3 4 5 

17 ทานพอใจกับความสามารถทํากิจวัตรประจําวัน
ของทานเพียงใด 1 2 3 4 5 

18 ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานของ
ทานเพียงใด 1 2 3 4 5 

19 ทานรูสึกภาคภูมิใจในตนเองเพียงใด 1 2 3 4 5 
20 ทานพอใจในความสามารถในการสราง 1 2 3 4 5 
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สัมพันธภาพ/ความเปนเพื่อนกับคนอื่นเพียงใด 
21 ทานพอใจกับความสุขทางเพศ/ชีวิตคูของทาน

เพียงใด 1 2 3 4 5 

22 ทานพอใจที่ไดรับการชวยเหลอืสักเพียงใด 1 2 3 4 5 
23 ทานพอใจกับสภาพที่อยูอาศัยของทานเพียงใด 1 2 3 4 5 
24 ทานพอใจกับการชวยเหลอืท่ีไดรับจาก 

โรงพยาบาล/สถานีอนามัย/สถานบริการ 
สุขภาพเพียงใด 

1 2 3 4 5 

25 ทานรูสึกพอใจในการคมนาคม/เดินทางของ
ทานเพียงใด 1 2 3 4 5 
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  คําถามตอไปนี้ ถามวา บอยคร้ังเพียงใด ที่ทานรูสึกหรือมีประสบการณบางอยางในชวง 2 
สัปดาหที่ผานมา 
 
ขอ คําถาม ไมเลย นานๆ 

คร้ัง 
ปานกลาง บอยๆ เสมอ

26 ทานมีความรูสึกที่ไมดี เชน รูสึกหดหู 
ผิดหวัง วิตกกังวล ซึมเศรา บอย
แคไหน 

5 4 3 2 1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
โรคเบาหวาน 
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โรคเบาหวาน 
 
 โรคเบาหวานเปนหนึ่งในโรคที่สําคัญมากทางระบาดวิทยา ซ่ึงทางองคการอนามัยโลก
ใหความสนใจ ทั้งนี้พบวา ประชากรไทยทุกๆ 100 คน จะมีผูปวยเปนเบาหวานถึง 4 คน (เทพ  
หิมะทองคํา 2539 : 15) ซ่ึงเบาหวานเปนโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติในการสรางหรือการทํางาน
อินซูลิน ซ่ึงเปนฮอรโมนที่จําเปนตอการเปลี่ยนน้ําตาล แปง และสารอื่นๆ โดยอินซูลิน ทําหนาที่
เปนตัวพาน้ําตาลกลูโคสในเลือดเขาไปในเนื้อเยื่อของอวัยวะตางๆ ถาขาดอินซูลินแลว จะทําให
น้ําตาลไมสามารถเขาไปในเนื้อเยื่อ และมีน้ําตาลในเลือดคางอยูมากกวาปกติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก
ตับออน ไมสามารถสรางฮอรโมนออกมาไดเพียงพอ หรือสรางไมไดเลย หรือสรางไดแตอินซูลิน
นั้นออกฤทธิ์ไดไมดี ความผิดปกติเหลานี้ลวนแตเปนสาเหตุที่ทําใหรางกายนําน้ําตาลไปใชไดไมดี 
สงผลใหน้ําตาลในเลือดเหลือคางอยูมาก และมีระดับสูงกวาปกติ เมื่อน้ําตาลในเลือดมีระดับน้ําตาล
สูงมาก ไตจะกรองออกมากับน้ําปสสาวะ ทําใหปสสาวะมีรสหวานจึงเรียกสภาวะนี้วา เบาหวาน 
 
เกณฑการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน 
 เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวานจะใชของ WHO criteria คือ จะ 
 1. Random Plasma Glucose คือ การเจาะตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ณ เวลาใดก็ได 
เพียงครั้งเดียว มากกวา 200 มิลลิกรัม / เดซิลิตร จะถือวา เปนโรคเบาหวาน 
 2. Fastiny Plasma Glucose คือ การเจาะตรวจระดับน้ําตาลในเลือด หลังจากงดอาหาร 
8-12 ชั่วโมง มากกวา 140 มิลลิกรัม / เดซิลิตร อยางนอย 2 คร้ัง จะถือวาเปนโรคเบาหวาน 
 สําหรับในคนที่มีคา Fastiny Plasma Glucose เกิน 115 มิลลิกรัม / เดซิลิตร แตไมเกิน 
140 มิลลิกรัม / เดซิลิตร ถือวาอาจมีความผิดปกติ จําเปนตองทดสอบโดยละเอียด  
 
สาเหตุและโอกาสที่ทําใหเปนเบาหวาน 
 เบาหวานเปนโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรม แตถาเปนปจจัยหนึ่งเทานั้น และยังมีปจจัย
เสี่ยงที่กอใหเกิดโรคเบาหวาน เชน 
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1. ความอวน  เนื่องจากคนอวนเนื่อเยื่อมีการเปลี่ยนแปลงทําใหฮอรโมนอินซูลินออก
ฤทธิ์ไดนอยลง 

2. สูงอายุ  ตับออนจะสังเคราะหและฮอรโมนอินซูลินไดนอยลง 
3. ตับออนไดรับความกระทบกระเทือน เชนตับออนอักเสบเรื้อรังจากการดื่มสุรามาก

เกินไป ตับออนบอบช้ําจากการเกิดอุบัติเหตุ 
4. การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เชน คางทูม หัดเยอรมัน 
5. ยาบางชนิด เชน ยาขับปสสาวะ ยาคุมกําเนิด ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นได 
6. การตั้งครรภ เนื่องจากมีฮอรโมนหลายชนิดที่รกสังเคราะหขึ้นมีผลยับยั้งการทํางาน

ของอินซูลิน (National Diabetes Data Group 1979 : 1039 - 57) 
 
ประเภทของโรคเบาหวาน 
  องคการอนามัยโลก (WHO study group 1985 : 409 - 431) ไดแบงโรคเบาหวานเปน 4 
ประเภท คือ 
 1. เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (Insulin  dependent diabetes : IDDM) กลุมอายุของคนที่
เปนมักเกิดกับคนอายุนอย (นอยกวา 40 ป) การทํางานของตับออนไมสามารถผลิตอินซูลินได หรือ
ผลิตไดเพียงเล็กนอย อาการแรกพบจะเกิดอาการรุนแรง การรักษาตองใชอินซูลินฉีด ระดับน้ําตาล
ในเลือดสูงมีผลใหเกิดการปสสาวะบอยและจํานวนมาก คอแหง น้ําหนักลด ออนเพลีย เมื่อรางกาย
ไมสามารถนําน้ําาตาลไปใชเปนพลังงานไดรางกายจะสลายไขมันและโปรตีนมาใชแทน ซ่ึง
กระบวนการสลายไขมันจะไดสารคีโตนซ่ึงมีฤทธิ์เปนกรด และเปนพิษตอรางกายออกมาการขาด
อินซูลินทําใหเกิดการสลายไขมันในอัตราที่รวดเร็วมาก ทําใหสารคีโตนเกิดขึ้นมาก ทําใหเกิดภาวะ
กรดคั่งในเลือดจากสารคีโตน (diabetic ketoacidosis, D.K.A.) เมื่อหายใจออกจะมีกล่ินเหมือน
ผลไม (fruity odor) มีอาการหายใจหอบลึก ชีพจรเตนเร็ว ผิวหนังแหงและอุน คล่ืนไส อาเจียน ปวด
ทอง ระดับความรูสึกตัวคอยๆ ลดลง ถาไมไดรับการรักษาจะหมดสติ แตภาวะนี้สามารถหลีกเลี่ยง
ได คือ ตองฉีดอินซูลินทุกวันตามคําแนะนําของแพทย และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย  
(ชนิดา  สุรสิงหชัยเดช 2539 : 30 - 32)  
 2. เบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน (non – insulin dependent diabetes : NIDDM) จะเกิด
ในกลุมคนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป การทํางานของตับออน ยังสามารถผลิตอินซูลินไดบางหรือเปนปกติ 
แตประเภทอินซูลินลดลง อาการแรกพบอาจมีอาการเล็กนอยหรือไมมีอาการเลยก็ได การรักษาอาจ
ควบคุมอาหารอยางเดียวโดยไมจําเปนตองใชอินซูลินหรือใชยารับประทาน หรือบางรายตองใช
อินซูลินฉีด จะพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และคนอวนมากเกินไป และยังเกี่ยวของกับ
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กรรมพันธุ ผูที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะมีญาติสายตรง เปนโรคเบาหวาน ก็มี 
แนวโนมที่จะเปนเบาหวานชนิดนี้ ผูปวยเปนเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน หากปลอยปละละเลย
ไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง น้ําตาลในเลือดจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากน้ําตาลเขาไปในเนื้อเยื่อไมได 
และโปรตีนถูกสลายมาสรางเปนน้ําตาลมากขึ้นที่ตับ น้ําตาลในเลือดจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนตอง
พยายามขับน้ําตาลออกมาทางปสสาวะ ทําใหผูปวยเสียน้ํามาก และเกิดภาวะขาดน้ํา ไตทํางานลดลง 
ทําใหน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอีก เพราะถูกขับออกจากรางกายไมได ผูปวยจะมีความรูสึกตัวลดลง
เรื่อยๆ ในที่สุดอาจหมดสติ เรียกภาวะนี้วา โคมาจากน้ําตาลในเลือดสูงมาก  (hyperosmolar 
hyperglycemic nonketotic coma) (ชนิดา   สุรสิงหชัยเดช 2539 : 32 - 33) 
 3. โรคเบาหวานที่เกี่ยวของกับภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition Related Dialetes 
Nellifus : MRDM) เปนเบาหวานที่พบเฉพาะในเขตรอน พบในคนอายุนอย การควบคุมเบาหวาน
ตองใชอินซูลิน (คณะทํางานแหงชาติเรื่องการควบคุมโรคเบาหวาน 2531 : 7-8) 
 4. โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติอ่ืน (Other type of dialetes) เชน จากการติด
เชื้อไวรัสบางชนิด ไดแก คางทูม , หัดเยอรมัน จากการใชยาบางชนิด เชน ยาขับปสสาวะ , ยา
คุมกําเนิด หรือจากการตั้งครรภ (คณะทํางานแหงชาติเรื่องการควบคุมโรคเบาหวาน 2531 : 7-8) 
 
โรคแทรกซอนของเบาหวาน 
 
 1. โรคแทรกซอนทางตา 
  1.1 เบาหวานขึ้นตา คือ อาการของเสนเลือดของจอรับภาพของตาจะโปงพองหรือ
มีเสนเลือด แตอาจไมมีอาการแสดงออก บางครั้งมีการแตกของเสนเลือดอยางมาก จนบังจอภาพ
หมด จะทําใหมองไมเห็น ทําใหเกิดโรคตาบอดกระทันหัน ตามสถิติพบวาผูปวยเปนโรคเบาหวาน 
ชนิดพึ่งอินซูลินมา 7 ป จะมีโอกาสเกิดเบาหวานขึ้นตาได 50 คนในรอยคน หรือ หากเปนเบาหวาน
มานาน 20 ป โอกาสจะเกิดสูงถึง 90 คน ในรอยคน ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้น ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาของการเปนเบาหวาน และการควบคุมเบาหวานทําใหดีเพียงใด (สุนทร ตัณฑนันทน 
2532 : 197 - 201) 
  1.2 ตอกระจก เปนภาวะที่เลนสของลูกตาขุนมัว ทําใหการมองเห็นลดลงหรือมอง
ไมเห็นเลย พบในคนสูงอายุ ผูปวยเบาหวานที่ควบคุมโรคไมดี จะทําใหเกิดโรคตอกระจกไดเร็วขึ้น 
การรักษาทําโดยการผาตัดลอกเอาเลนสที่เสื่อมออก และเอาเลนสเทียมใสแทน จะชวยใหการ
มองเห็นดีขึ้น (สมบุญ วงศธีรภัค 2539 : 38) 
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 2. โรคแทรกซอนทางไต  เปนสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุด เบาหวานลงไตไมได
เกิดกับผูปวยเบาหวานทุกคน ในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน 100 คน พบไดประมาณ 30 - 45 
คน และนอยกวา 20 คน ในผูปวยเบาหวานในประเภทไมพึ่งอินซูลิน ส่ิงที่บงวามีเบาหวานลงไต คือ 
การตรวจพบโปรตีนอัลบูมิน (albumin) ในปสสาวะ และหากโปรตีนอัลบูมินร่ัวออกจากรางกาย
มากๆ จะทําใหโปรตีนอัลบูมินในเลือดต่ําลง เกิดอาการบวมตลอดเวลาและบวมทั่วตัว และมีอาการ
ความดันโลหิตสูงรวมดวย สุดทาย จะเขาสูภาวะไตพิการ หรือไตวายเรื้อรัง มีอาการออนเพลีย เบื่อ
อาหาร คล่ืนไส อาเจียน ซึมลง ไมรูตัว เกิดอาการชัก รวมทั้งเกิดภาวะหัวใจลมเหลว (Rosett 1988 : 
143 - 148) ผูปวยเปนโรคเบาหวานนาน 15 ป พบ 1 ใน 5 รายจะมีปญหาเรื่องไตวาย 
 3. โรคแทรกซอนทางระบบประสาท 
  โรคแทรกซอนทางระบบประสาท พิจารณาตามอาการได 3 กลุม คือ 
  3.1 อาการที่เกิดจากประสาทสวนปลายเสื่อม เปนความผิดปกติที่ผูปวยมักจะ
สูญเสียประสาทรับความรูสึกบริเวณเทา โดยจะเริ่มที่ปลายเทาและลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆ ผูปวยจะไม
รูสึกเจ็บ และไมรับรูความรอนเย็น มักจะเปนที่เทาและขาทั้งสองขาง ในบางรายผูปวยจะมีอาการ
ปวดเสนประสาท โดยมีอาการปวดแสบปวดรอน หรือรูสึกเหมือนมีไฟชอต ปจจุบันไมมีวิธีการที่
จะทําใหเทาหายชาได การควบคุมน้ําตาลในเลือดจะชวยลดอาการชาหรือไมใหมีอาการมากขึ้น และ
พบวาภาวะประสาทเสื่อมรอยละ 7.5 เมื่อเร่ิมวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานและเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 
เมื่อเปนโรคเบาหวานเกิน 20 ป (ชัยชาญ   ดีโรจนวงศ 2537 : 48) 
  3.2 ความผิดปกติของเสนประสาทเสนใดเสนหนึ่ง  ความผิดปกติของเสนประสาท
เสนใดเสนหนึ่ง เชน ประสาทที่ไปเล้ียงกลามเนื้อตาผิดปกติ ทําใหกลอกตาไมไดในบางทิศทาง 
มองเห็นภาพซอน ผูปวยบางรายมีอาการปวดศีรษะมาก ความผิดปกตินี้จะดีและหายเองไดใน 2 - 12 
เดือน (สมบุญ   วงศธีรภัค 2539 : 40) 
  3.3 ระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อม ยังแยกได เปน 2 ประเภท 
   1. ประสาทอัตโนมัติ ที่ควบคุมระบบทางเดินอาหารเสื่อม ผลใหกระเพาะ
อาหารไมเคลื่อนไหว รับประทานอาหารไมคอยได มีอาการแนนทอง คล่ืนไส อาเจียน การดูดซึม
อาหารมีปญหา ทําใหเกิดการควบคุมระดับน้ําตาบในเลือดเกิดปญหาไดงาย และยังกอใหเกิดปญหา
ทองเสียเร้ือรังเปนๆ หายๆ (สมบุญ   วงศธีรภัค 2539 : 41) 
   2. ประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมระบบปสสาวะและระบบสืบพันธุเสื่อม เกิด
อาการกลั้นปสสาวะไมได ทําใหปสสาวะไหลออกไมรูตัว ภาวะกระเพาะปสสาวะไมบีบตัว ทําให
ปสสาวะดานในกระเพาะปสสาวะตลอดเวลา เปนตนเหตุของการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ และ
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พบวาผูปวยโรคเบาหวานมากกวารอยละ 40 จะสูญเสียสมรรถภาพทางเพศ โดยเฉพาะผูมีอายุ 40 ป
ขึ้นไป (อภิชาต    กงกะนันท 2537 : 32 - 34) 
 4. โรคแทรกซอนของหัวใจและหลอดเลือดแดง 
  ผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลไมดี เปนระยะเวลานานอาจจะเกิดภาวะเสน
เลือดตีบแข็ง (atherosclerosis) เร็วขึ้น ทําใหเกิดปญหากับอวัยวะที่เสนเลือดนั้นไปหลอเล้ียง เชน 
เสนเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอุดตัน ทําใหเกิดอัมพาต เสนเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอุดตันทําใหเกิดโรคหวัใจ
ขาดเลือด หรือหัวใจวาย หากเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อขาไมเพียงพอ ทําใหแขนขาออนแรง และมักมี
อาการปวดขาเวลาเดิน ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดเสนเลือดตีบ คือภาวะไขมันในเลือดสูง ความอวน การ
ขาดการออกกําลังกาย การสูบบุหร่ี และความดันโลหิตสูง (วัลลา   ตันตโยทัย 2536 : 241 - 267) 
และพบวาผูปวยเบาหวานมีโอกาสกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด มากกวาคนปกติ 2 - 3 เทา รอยละ 5 - 10 
ประสบปญหาภาวะหัวใจลมเหลว (Thai Multiconter Research on Diabetes Melhtus 1991) รอยละ 
45 จะมีภาวะเสนเลือดตีบตัน เกิดภายใน 20 ป และเกิดโรคผนังเสนเลือดแข็ง และตีบตัน 
(antherosclerosis) เร็วกวาคนปกติ 1.2 - 6.2 เทา (Levine 1987 : 315 - 330) 
 
การดูแลสุขภาพโดยทั่วไปของผูปวยเบาหวาน 
 โรคเบาหวาน เปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได ในระยะแรกๆ ผูปวยจะไมมี
อาการเจ็บปวย ผูปวยจึงไมอยากมาพบแพทยตามนัด ดังนั้น ในการรักษาผูปวยเบาหวาน จึงตอง
อธิบายใหผูปวยเขาใจ และการรักษาและโรคแทรกที่จะตามมาภายหลัง ดังนั้น เพื่อปองกัน การเกิด
ปญหาดังกลาว ผูปวยเบาหวาน จึงควรปฏิบัติดังนี้ 

1. พักผอนใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 7 - 8 ชั่วโมง 
2. หลีกเลี่ยงความเครียดทางอารมณ เพราะจะมีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นได 
3. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จะทําใหรางกายสดชื่น และควบคุมระดับน้ําตาลไดดี 

โดยเลือกประเภทของการออกกําลังกายใหเหมาะสม ดานสภาวะรางกายของตนเอง ทั้งนี้ควร
ปรึกษาแพทยดวย 

4. ชั่งน้ําหนักตัวทุกวัน ควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑมาตรฐาน อยาปลอยใหอวน
เพราะจะทําใหการควบคุมเบาหวานยากขึ้น 

5. หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ี และการดื่มเหลา 
6. ควรพบแพทยอยางสม่ําเสมอ แมจะรูสึกสบายดี เพื่อรับการตรวจสุขภาพ และ

คําแนะนําที่ถูกตอง ทั้งนี้ เนื่องจากโรคแทรกซอนสวนใหญ เกิดขึ้นกอนที่ผูปวยจะรูสึกตัวหรือมี
อาการ (อุไรวรรณ   ตวงสินธนากุล และมณฑา   ทรัพยพานิชย 2539 : 65) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 111

 ผูปวยเบาหวานควรดูแลสุขภาพฟน เพื่อปองกันการติดเชื้อและอักเสบ ผูปวยเบาหวาน
ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หมั่นรักษาความสะอาดของฟน และชองปาก แปรงฟน อยางนอยวันละ 2 คร้ัง 
2. พบทันตแพทย ตรวจสุขภาพของฟนและชองปาก ทุก 6 เดือน 

 
 ผูปวยเบาหวานควรดูแลสุขภาพผิวหนัง ซ่ึงผิวหนังจัดเปน ปราการชั้นนอกสุด ในการ
ปองกันเชื้อโรค ดังนี้ 

1. ดูแลรักษาความสะอาดของรางกายอยางทั่วถึง โดยเฉพาะตามซอกอับชื้น เชน ใต
ราวนม รักแร และขาหนีบ หลังอาบน้ํา ตองเช็ดบริเวณนี้ใหแหง มิฉะนั้นจะเกิดเชื้อราไดงาย 

2. ผิวแหงมาก ควรทาครีม บํารุงผิวใหชุมชื้นเสมอ 
3. ถาเหงื่อออกมาก ควรทาแปงฝุนบางๆ เพื่อใหรูสึกสบายขึ้น 
4. สวมเสื้อผาที่สะอาดและสบาย 
5. ถามีอาการอักเสบของผิวหนัง ผ่ืนคัน ฝพุพอง ควรปรึกษาแพทยทันที 
6. สํารวจเทาทุกวันวามีบาดแผล ตุมพอง รอยแตก เขียวชํ้า และรอยแตกหรือไม ออก

กําลังกายบริเวณขาและเทาอยางสม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 15 นาที เพื่อใหเลือดไหลเวียน และควร
ปรึกษาแพทยทันที ถามีแผล 
 
การดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
 การดูแลสุขภาพตนเอง เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน   
องคประกอบสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองที่สําคัญคือ การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย 
การดูแลรางกาย การจัดการกับความเครียด  
 การควบคุมอาหาร ผูปวยโรคเบาหวานตองการอาหารเชนเดียวกับที่คนทั่วไป การ
รับประทานอาหารที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมจะชวยใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเปนไปไดดี   
 อาหารที่ไมเหมาะกับผูปวยเบาหวานคือ อาหารที่มีไขมัน เกลือแร น้ําตาลในระดับสูง 
แมวาสารอาหารทั้งสามอยางจําเปนตอการดํารงชีวิตของคนทั่วไปและของผูปวยเบาหวานก็ตาม แต
หากมีสารอาหารอยางใดอยางหนึ่งมากเกินไปก็มีผลใหเกิดความเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจ ความดัน
และระดับน้ําตาลในเลือด ซ่ึงจะมีผลใหอาการของโรคเบาหวานเลวรายลง 
 อาหารคารโบไฮเดรตที่เหมาะสมกับผูปวยโรคเบาหวานเปนอาหารที่มีผลใหระดับ
น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอยางชาๆ เชน แปงและอาหารที่มีใยพืช และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลแปร
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รูปทางเคมีทั้งหลายเชน ขนมหวาน น้ําหวาน น้ําอัดลม เพราะจะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น
อยางรวดเร็ว 
 อาหารที่มีไขมันจากพืช เชน รําขาว ขาวโพด ถ่ัว ฯลฯ เปนอาหารที่เหมาะกับผูปวย
เบาหวาน  โดยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันจากสัตว และผูปวยโรคเบาหวานควรหลีกเลี่ยง
แอลกอฮอล เพราะจะทําใหการควบคุมเบาหวานทําไดยาก เนื่องจากจะใหพลังงานสูงถึง 7 แคลอรี
ตอกรัม 
 การดูแลรางกาย การดูแลรางกายอยางดีจะมีสวนชวยลดความรุนแรงของอาการของ
โรคเบาหวานและภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นในชวงบั้นปลายของชีวิต   ความบกพรองในการดูแล
โรคเบาหวานมีสวนใหเกิดโรคเหงือกอยางรุนแรง   
 การดูแลผิวมีความสําคัญตอผูปวยเบาหวานไมนอย เพราะโรคเบาหวานจะมีผลตอทุก
สวนของรางกาย และพบวา ราวหนึ่งในสามของผูปวยเบาหวานจะประสบปญหาโรคผิวหนัง ซ่ึง
เกิดไดงายกวาคนทั่วไป อาการเหลานั้นประกอบดวย การติดเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อรา หรือ 
อาการคัน นอกจากนั้นโรคผิวหนังบางอยางเกิดกับผูปวยเบาหวานโดยเฉพาะ เชน diabetic 
dermopathy, necrobiosis lipoidica diabeticorum, diabetic 
blisters, และ eruptive xanthomatosis   
 ผูที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมีแนวโนมที่จะมีผิวหนังแหงและมีความสามารถในการ
ปองกันเชื้อโรคต่ํา ซ่ึงมีสวนเพื่อความเสี่ยงตอการติดเชื้อ  ระวังมิใหผิวหนังแหง เพราะการเกาผิวที่
แหงหรือคันจะทําใหผิวหนังเกิดรอยแตกซึ่งจะทําใหติดเชื้อ  ทําใหผิวหนังชุมชื้นจะชวยมิใหผิวแตก
ในฤดูหนาว  ผูปวยเบาหวานควรจะรักษาผิวหนังในบริเวณผิวสัมผัสกัน เชน ใตวงแขนหรือซอกขา
หนีบ ใหสะอาดและแหงโดยการโรยแปงฝุน   หลีกเลี่ยงการอาบน้ํารอน และใชสบูที่มีสวนผสมที่
ชวยเพิ่มความชุมชื้นใหผิวหนัง (moisturizing soaps) หลังจากอาบน้ําควรใชครีมทาผิวประเภท
น้ํามันในน้ํา (oil-in-water skin cream)  แตระวังอยาทาครีมในระหวางนิ้วเทา เพราะความชุมชื้นเกิน
ควรจะกระตุนการเจริญของเชื้อรา   รักษาบาดแผลในทันที โดยการลางแผลดวยสบูและน้ําสะอาด 
หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาฆาเชื้อที่มีฤทธิ์กัดอยางรุนแรง เชน mercurochrome antiseptic, alcohol หรือ 
tincture iodine ในการลางแผล แลวปดแผลดวยผาก็อซปราศจากเชื้อ  หากเปนแผลขนาดใหญใหรีบ
ไปพบแพทย  ใหรีบไปพบแพทยผิวหนังหากคุณไมสามารถจัดการกับผิวหนังผิดปรกติไดเอง 
 การจัดการความเครียด ความเครียดมีผลใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเปนไปได
อยางยากลําบาก   ความเครียดเปนสิ่งที่ทําใหรางกายพฤติกรรมราวกับถูกโจมตีหรือทําราย   สาเหตุ
ของความเครียดอาจมาจากปญหาทางรางกาย เชน ความเจ็บปวย บาดเจ็บ หรือมาจากปญหาทาง 
จิตใจ เชน การทํางาน การแตงงาน การเงิน ฯลฯ 
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 เมื่อเกิดความเครียด รางกายจะมีปฏิกิริยาตอบโตในลักษณะเตรียมพรอมเพื่อจะสูหรือ
หนี   ในสภาพดังกลาวระดับของฮอรโมนหลายชนิดจะพุงขึ้นสูง ซ่ึงจะมีผลใหพลังงานสํารองของ
รางกาย อยางเชน ไขมัน หรือ กลูโคส ถูกขับออกสูกระแสเลือด   แตผูปวยเบาหวานจะไมสามารถ
ใชประโยชนจากพลังงานเหลานี้ไดอยางเต็มที่เนื่องจากความบกพรองของอินซุลิน   ดังนั้นจึงทําให
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น  และหากเปนความเครียดเรื้อรัง หรือ ความเครียดระยะยาวจะทําให
ระดับน้ําตาลสูงตลอดเวลา และทําใหอาการของโรคเบาหวานเลวรายลง การจัดการกับความเครียด
ที่ดีจึงชวยการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานไดเปนอยางดี (ไพบูลย  
สุริยะวงศไพศาล 2539 : 36 – 43) 
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