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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงพรรณานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวาน และพฤติกรรมป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
และพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 150 ราย ได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่ใน
ระดับปานกลาง พฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ในรายด้านพบว่า ด้านการ
ควบคุมอาหาร ด้านการออกกำลังกาย ด้านการดูแลตนเองขณะเจ็บป่วย ด้านการใช้ยา และด้าน
การป้องกันภาวะแทรกซ้อนอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ส่วนด้านอารมณ์และจิตใจอยู่ในระดับเหมาะสม
*อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
**นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ปานกลาง ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.05)
คำสำคัญ : พฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Abstract
The major purpose of this descriptive study was to describe the knowledge about
diabetes mellitus and behavior in prevention of complications of diabetic patients in a
health promoting hospital, Bang Phli District, Samutprakan province. In addition, the
associated between knowledge about diabetes mellitus and preventing of complications
behavior of diabetics was also examined. One hundred and fifty diabetic patients who
received health services were systematic randomly recruited in a health promoting
hospital. Data were obtained by using questionnaires and analyzed by percentage, mean,
standard deviation and chi square.
The results showed that knowledge about diabetic was in a moderate level
whereas the behaviors in prevention of complications of diabetes patients were in a high
level. It was also found that food control, physical activities, self-care while illness,
medications, and prevention of complications were in a high level, whereas the stress
management was in a moderate level. The knowledge about diabetes mellitus had
statistical significant relationship (p-value < 0.05) with the behavior in prevention of
complications of diabetic patients in the health promoting hospital.
Keywords : behavior in prevention of complications, diabetic patients
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บทนำ
โรคเบาหวานเป็นภาวะความผิดปกติจาก
ที่เกิดจากการเผาผลาญ (อรพินท์ สีขาว. 2558 :
1) มีลักษณะสำคัญคือระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่ง
เป็นผลมาจากความบกพร่องในการหลั่งอินซูลิน
ของร่างกาย หรือการออกฤทธิ์ของอินซูลินหรือทั้ง
สองอย่างร่วมกัน การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
เป็ น ระยะเวลานาน ทำให้ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น
เรือ้ รังซึง่ เป็นผลให้มกี ารทำลาย การเสือ่ มสมรรถภาพ
และการล้มเหลวในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ
ได้ แ ก่ ตา ไต เส้ น ประสาท หลอดเลื อ ดแดง
ขนาดเล็กและหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ (สุทิน
ศรีอัชฎาพร. 2548 : 3) ทำให้เกิดโรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคไต ตาบอด ความเสียหาย
ของเส้นประสาท การตัดขาและเท้า (Mohammad.
2014 : online) ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตลดลง
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเป็นภาระค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษา (ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์. 2556 :
14) ดังนัน้ การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจึงมี
ความสำคัญ โดยต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ให้ใกล้เคียงปกติให้มากทีส่ ดุ อย่างสม่ำเสมอ จะเป็น
การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึง่ จะเกีย่ วข้อง
กั บ การปรั บ พฤติ ก รรมในการใช้ ชี วิ ต ด้ า นต่ า ง ๆ
ได้แก่ พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร การออก
กำลั ง กาย อารมณ์ แ ละสั ง คม การรั ก ษา การ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น ซึ่งถ้าปฏิบัติได้
ถู ก ต้ อ งและต่ อ เนื่ อ ง จะสามารถป้ อ งกั น ภาวะ
แทรกซ้ อ น และทำให้ ผู้ ป่ ว ยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
(เทพ หิมะทองคำ. 2552 : 20 ; ฉายศรี สุพรศิลป์ชยั .
2552 : 27 ; อมรรัตน์ ภิรมย์ชม และอนงค์ หาญสกุล.
ตุลาคม 2554-มีนาคม 2555 : 2-3) ในการศึกษา
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ครั้งนี้จึงสนใจพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ซึง่ เป็นพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง โดยประกอบด้ ว ย พฤติ ก รรมด้ า นการ
ควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย อารมณ์และ
จิตใจ การดูแลรักษาขณะเจ็บป่วย การใช้ยา และ
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ซึ่งการจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดังกล่าว ผู้ป่วยต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในโรคเบาหวาน แล้วจึงนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม (วีรศักดิ์ ศรินนภากร. 2557 : 4,7)
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุข ใน ปี พ.ศ.
2557 มี จ ำนวนผู้ ป่ ว ยใน ด้ ว ยโรคเบาหวาน
722.53 ต่อประชากรแสนคน อัตราตายด้วยโรค
เบาหวาน 11.35 ต่อประชากรแสนคน (กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ.
2558 : ออนไลน์) โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่
ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยบริการสุขภาพที่เป็นด่านหน้า
ในการให้บริการ คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ซึ่งมีบริการที่โดดเด่นในเรื่องให้คำปรึกษา
ที่ น ำไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ บ้ า น
(อุทัยวรรณ สุกิมานิล. 2548 : 36) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง ในอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ รับผิดชอบดูแลประชาชน 9
หมู่บ้าน มีโรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่ ส ำคั ญ เช่ น กั น จากรายงานของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้ พบผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ร้อยละ 7.89 ในปี พ.ศ. 2556-2558 มีผู้ป่วยโรค
เบาหวานรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลแห่งนี้ จำนวน 208, 200 และ 223 ราย
ตามลำดับ (ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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ตำบลแห่งหนึง่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ)
จะเห็ น ได้ ว่ า จำนวนผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานที่ ม ารั บ
บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามหากผู้ ป่ ว ยโรค
เบาหวานมีพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
เหมาะสม จะทำให้ มีคุณภาพชี วิตที่ดี สามารถ
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวาน และพฤติ ก รรม
ป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ น รวมทั้ ง ศึ ก ษาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ แ ละพฤติ ก รรมป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับ
บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำผล
การศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการให้ความรู้ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลแห่ ง หนึ่ ง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2558 จำนวน
223 ราย (ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลแห่งหนึง่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ)
ขนาดตั ว อย่ า งคำนวณโดยใช้ สู ต ร ของ Taro
Yamane (1973 : 25 อ้างใน บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธ์. 2553 : 88) ได้จำนวน 150 ราย สุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบมี ร ะบบ (systematic random
sampling) จากจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับ
บริการ ได้ช่วงการสุ่มเท่ากับ 2 ราย สุ่มจากผู้ป่วย
รายแรกที่มารับบริการ และบวกด้วยค่าของการ
สุ่ม คือ 2 ลำดับถัดไปคือคนที่ 3, 5, 7,….และ
ทำการสุ่มจนครบจำนวนที่ต้องการ (รายเว้นราย)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่เป็น
โรคเบาหวาน

เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
และพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวานกั บ พฤติ ก รรมการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่ ม ารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตำบลแห่งหนึง่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วิธีดำเนินงานวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
คือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรค
ไม่ตดิ ต่อทีม่ ารับบริการทีค่ ลินคิ เบาหวาน โรงพยาบาล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
พัฒนาโดยคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 2 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวาน
จำนวน 20 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบให้เลือก
ตอบ 3 ตัวเลือก เป็นแบบใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ
โดยตอบถู ก ให้ 1 คะแนน ตอบผิ ด หรื อ ตอบ
ไม่ทราบให้ 0 คะแนน
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมป้องกันภาวะแทรก
ซ้ อ นของผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวาน จำนวน 30 ข้ อ
ประกอบด้ ว ยพฤติ ก รรมด้ า นการควบคุ ม อาหาร
การออกกำลังกาย อารมณ์และจิตใจ การดูแล
รักษาขณะเจ็บป่วย การใช้ยา และการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้ อ น ลั ก ษณะคำถามเป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ
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ประกอบด้ ว ยปฏิ บั ติ ป ระจำ ปฏิ บั ติ บ่ อ ย ปฏิ บั ติ
บางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ ให้คะแนน 4, 3, 2
และ 1 ตามลำดับเป็นคำถามเชิงบวกและเชิงลบ
คำถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม 		
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวาน มี เ กณฑ์
การให้คะแนนดังนี้
ระดับต่ำ (คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 50.0)
เท่ากับ 0-9.9 คะแนน
ระดับปานกลาง (คะแนน ร้อยละ 50.079.9) เท่ากับ 10.0-15.9 คะแนน
ระดับสูง (คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80.0)
เท่ากับ 16.0-20.0 คะแนน (ประคอง กรรณสูตร.
2525 : 77)
เกณฑ์ในการจัดพฤติกรรมป้องกันภาวะ
แทรกซ้ อ นของผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวาน โดยใช้ วิ ธี
คำนวณอันตรภาคชั้น โดยใช้ค่าพิสัยซึ่งคำนวณ
จากคะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ำสุด แล้วนำผลลัพธ์
มาแบ่งเป็น 3 ช่วง เท่า ๆ กัน ได้เป็น 3 ระดับ
(วิเชียร เกตุสิงห์. 2538 : 9) ตัวอย่าง คะแนน
พฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยรวม
ปฏิ บั ติ ใ นระดั บ เหมาะสมน้ อ ย เท่ า กั บ
30.0 - 59.9 คะแนน
ปฏิบตั ใิ นระดับเหมาะสมปานกลาง เท่ากับ
60.0 - 89.9 คะแนน
ปฏิ บั ติ ใ นระดั บ เหมาะสมมาก เท่ า กั บ
90.0 - 120.0 คะแนน
การตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบสอบถาม
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (content validity)
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จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน (ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00) และทดลองใช้กับผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำบลเขาน้ อ ย อำเภอบ้ า นนา จั ง หวั ด
นครนายก จำนวน 30 ราย ในส่วนของความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน หาค่าความเชื่อมั่นตามวิธี
ของ คู เ ดอร์ ริ ช าร์ ด สั น γKR -20 (Kuder
Richadson) ได้ค่า 0.88 และพฤติกรรมป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หาค่า
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้
ค่า 0.71
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้ วิ จั ย ทำหนั ง สื อ จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขออนุญาตผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลแห่ ง หนึ่ ง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อชี้แจง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย และขออนุ ญ าตเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
2. เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าต คณะผู้ วิ จั ย จึ ง
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
โดยแนะนำตั ว ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย
และการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ก่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง รวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่รับบริการที่คลินิกโรคเบา
หวาน ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่
19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รายเว้น
ราย และไม่เก็บรวมผู้ป่วยที่ได้ตอบแบบสอบถาม
แล้ว โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง และใช้
การสั ม ภาษณ์ ต ามแบบสอบถามสำหรั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีปัญหาในการอ่าน
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3. คณะผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้องก่อนนำไปวิเคราะห์
จริ ย ธรรมการวิ จั ย งานวิ จั ย นี้ ผ่ า นการ
รั บ ร อ ง จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ เลขที่
รับรอง อ.355/2558 และดำเนินการโดยชี้แจงให้
ทราบถึ ง สิ ท ธิ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และลงนามใน
หนังสือยินยอม คณะผู้วิจัยจึงเก็บรวมรวมข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน กับข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับโรคเบา
หวาน และพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ได้แก่
การทดสอบไคสแควร์ (chi-square test) กับ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคเบา
หวานกับพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้
ป่วยโรคเบาหวาน

ผลของการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
71.3) มีอายุอยูใ่ นช่วง 60-69 ปี มากทีส่ ดุ (ร้อยละ
35.3) รองลงไปคือ อายุ 70 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ
25.3) มี ค่ า เฉลี่ ย อายุ 61.3 ปี ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 11.96 ระดับการศึกษา อยู่ในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 46.0) รองลงไป
คือมัธยมศึกษา (ร้อยละ 32.0) มีอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด (ร้อยละ 40.0) รองลงไป
คือไม่ได้ทำงาน (ร้อยละ 22.7) ระยะเวลาที่เป็น
โรคเบาหวาน พบมากที่สุดคือ 3-5 ปี (ร้อยละ
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32.0) รองลงไปคือ 12 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 19.3)
ระยะเวลาเฉลี่ย 8.17 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.9
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความ
รู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 62.7) แต่มีค่าเฉลี่ยโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (x-¯=15.95 S.D.=2.83)
ตามตารางที่ 1
3. พฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ของผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวาน ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานที่
เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง มี พ ฤติ ก รรมป้ อ งกั น ภาวะ
แทรกซ้อนโดยรวม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะ
สมมาก (ร้ อ ยละ 77.3) มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ
เหมาะสมมาก (x-¯=96.28 S.D.=10.96) ในราย
ด้านพบว่า ด้านการควบคุมอาหาร การออกกำลัง
กาย อารมณ์และจิตใจ การดูแลรักษาขณะเจ็บ
ป่วย การใช้ยา และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (ร้อยละ 78.0,
63.3, 50.7, 77.3, 84.7 และ 83.3 ตามลำดับ)
และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านอารมณ์
และจิตใจอยูใ่ นระดับเหมาะสมปานกลาง (x-=¯ 5.35
S.D.=1.69) ตามตารางที่ 2
ในรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสม
มาก มีบางข้อที่อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง
เช่น กินผลไม้รสหวาน กินขนมหวาน ดื่มน้ำอัดลม
น้ำหวาน และออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ
3 ครั้ง (ร้อยละ 53.4, 48.6, 50.0 และ 34.7 ตาม
ลำดั บ ) และมี บ างข้ อ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย
เช่น ดื่มเครื่องดื่ม ชากาแฟ เหล้าฯ เมื่อวิตกกังวล
เกีย่ วกับโรคเบาหวานจะปรึกษาบุคลากรสาธารณสุข
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ผ่อนคลายความเครียดด้วยการปรึกษาผู้ใกล้ชิด
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็น ถามแพทย์ถึง
ชนิดของยาเบาหวานและอาการข้างเคียง และพบ
แพทย์เพื่อตรวจหัวใจปีละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 39.3,
52.0, 39.3, 37.3, 53.5 และ 41.3 ตามลำดับ)
จากค่าเฉลี่ยพบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ใน
ระดั บ เหมาะสมมาก แต่ มี ห ลายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ
เหมาะสมปานกลางเช่น ดื่มเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
เหล้า ฯ กินผลไม้รสหวาน กินขนมหวาน ดื่มน้ำ
อัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้ ออกกำลังกายต่อเนื่อง

อย่างน้อย ครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย สัปดาห์ละ
3 ครั้ง เป็นต้น ตามตารางที่ 3
4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยว
กั บ โรคเบาหวานและพฤติ ก รรมป้ อ งกั น ภาวะ
แทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความรู้เกี่ยว
กั บ โรคเบาหวานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ p-value < 0.05 ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน (n = 150)
ความรู้

จำนวน
13
43
94

ต่ำ (0-9.99 คะแนน)
ปานกลาง (10.00-15.99 คะแนน)
สูง (16.00-20.00 คะแนน)
-x¯=15.95 S.D=2.83

ร้อยละ
8.7
28.6
62.7

ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
     ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมและรายด้าน (n = 150)
พฤติกรรมป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน

ช่วง
คะแนน

-x

น้อย

การควบคุมอาหาร

0

33(22.0) 117(78.0)

8-32

25.69

3.63

มาก

การออกกำลังกาย

6(4.0)

49(32.7)

95(63.3)

3-12

9.09

2.48

มาก

20(13.3) 54(36.0)

76(50.7)

2-8

5.35

1.69 ปานกลาง

7(4.7)

27(18.0) 116(77.3)

6-24

19.26

3.35

มาก

0

23(15.3) 127(84.7)

5-20

16.65

2.23

มาก

การป้องกันภาวะแทรกซ้อน

4(2.7)

21(14.0) 125(83.3)

6-24

0.24

3.32

มาก

รวม

1(0.7)

33(22.0) 116(77.3) 30-120 96.28 10.96

มาก

อารมณ์และจิตใจ
การดูแลรักษาขณะเจ็บป่วย
การใช้ยา

จำนวน (ร้อยละ)
ปานกลาง

มาก

ระดับ
S.D. พฤติกรรม
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ตารางที่ 3 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
		 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมรายข้อ (n = 150)
พฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ด้านการควบคุมอาหาร
1. กินอาหารครบ 3 มื้อ ตรงเวลาทุกวัน
2. ดื่มเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ เหล้า เบียร์
และเครื่องดื่มชูกำลัง*
3. กินผลไม้รสหวาน เช่น ลำไย ขนุน มะม่วงสุก*
4. กินอาหารหลัก 5 หมู่ ครบทุกมื้อ
5. กินผัก เช่น ผักกาด ผักคะน้า ผักบุ้ง
6. กินขนมหวาน เช่น ไอศกรีม ทองหยิบ เป็นต้น*
7. สูบบุหรี่*
8. ดื่มน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้*
ด้านการออกกำลังกาย
9. ออกกำลังกาย เช่น เดิน ขี่จักรยาน วิ่งเหยาะๆ
10. ออกกำลังกาย ต่อเนื่อง ครั้งละ 30 นาที
11. ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ด้านอารมณ์และจิตใจ
12. เมื่อรู้สึกวิตกกังวลกับโรคเบาหวานจะปรึกษา
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
13. ผ่อนคลายความเครียดด้วยการปรึกษาบุคคล
ใกล้ชิด เช่น สามี ภรรยา ญาติพี่น้องหรือเพื่อน
ด้านการดูแลตนเองขณะเจ็บป่วย
14. เตรียมลูกอมหรือขนมหวานไว้กินเมื่อมีอาการ
น้ำตาลในเลือดต่ำ
15. ปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรสาธารณสุข
16. ซักถามบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับอาการ
ความรุนแรง แนวทางการรักษาเมื่อเจ็บป่วย
17. พบบุคลากรสาธารณสุขเมื่อไม่สบาย
18. มีการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่
19. สังเกตอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ

จำนวน(ร้อยละ)
น้อย ปานกลาง มาก

-x¯

ความเหมาะสม
S.D ของพฤติกรรม

20(13.3) 16(10.7) 114(76.0) 3.60 0.77
59(39.3) 37(24.7) 54(36.0) 2.76 1.15

มาก
ปานกลาง

44(29.3)
19(12.7)
10(6.7)
37(24.7)
29(19.3)
40(26.7)

0.85
0.72
0.58
0.89
0.98
0.86

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

39(26.0) 44(29.3) 67(44.7) 3.16 0.88
52(34.7) 42(28.0) 56(37.3) 2.98 0.93
50(33.3) 52(34.7) 48(32.0) 2.95 0.87

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

78(52.0) 42(28.0) 30(20.0) 2.52 0.98

ปานกลาง

59(39.3) 48(32.0) 43(28.7) 2.82 0.93

ปานกลาง

55(36.7) 27(18.0) 68(45.3) 2.98 1.07

ปานกลาง

13(8.7) 27(18.0) 110(73.3) 3.63 0.68
29(19.3) 56(37.3) 65(43.4) 3.19 0.87

มาก
มาก

80(53.4)
22(14.7)
23(15.3)
73(48.6)
17(11.3)
75(50.0)

26(17.3)
109(72.6)
117(78.0)
40(26.7)
104(69.4)
35(23.3)

15(10.0) 43(28.7) 92(61.3)
56(37.3) 56(37.3) 38(25.4)
32(21.3) 48(32.0) 70(46.7)

2.78
3.59
3.71
2.93
3.42
2.89

3.51 0.67
2.75 0.98
3.20 0.88

มาก
ปานกลาง
มาก
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พฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ด้านการใช้ยา
20. กินยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมเมื่อมีเพื่อน
แนะนำ โดยหยุดกินยาเบาหวาน*
21. กินยาเบาหวานชนิดอื่น นอกเหนือจากที่ได้
รับจากแพทย์*
22. ฉีดยา/กินยาเบาหวานตรงตามเวลาทุกมื้อใน
แต่ละวัน ตามจำนวนที่แพทย์สั่ง
23. ลด/เพิ่มหรือหยุดยาเบาหวานด้วยตนเอง*
24. ถามแพทย์ถึงชนิดของยาเบาหวานและ
อาการข้างเคียงของการใช้ยาเบาหวาน
ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
25. พบแพทย์เพื่อตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
26. สวมรองเท้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน
27. ไปตรวจตามนัดของแพทย์
28. ฟอกเท้าด้วยสบู่แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดหรือ
แช่เท้าในน้ำอุ่นและเช็ดให้แห้ง
29. ตรวจความผิดปกติของไตจากแพทย์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
30. พบแพทย์เพื่อตรวจหัวใจ ปีละ 1 ครั้ง
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จำนวน(ร้อยละ)
น้อย ปานกลาง มาก

-x¯

ความเหมาะสม
S.D ของพฤติกรรม

17(11.3) 47(31.3) 86(57.4)

3.43 0.76

มาก

17(11.3) 42(28.3) 91(60.7)

3.45 0.79

มาก

16(10.7) 15(10.0) 119(79.3) 3.66 0.74

มาก

18(12.0) 30(20.0) 102(68.0) 3.50 0.86
80(53.3) 24(16.0) 46(30.7) 2.60 1.09

มาก
ปานกลาง

21(14.0)
6(4.0)
12(8.0)
38(25.3)

15(10.0)
12(8.0)
16(10.7)
46(30.7)

114(76.0)
132(88.0)
122(81.3)
66(44.0)

3.60
3.82
3.72
3.17

0.78
0.53
0.67
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก

43(28.7) 25(16.7) 82(54.6) 3.11

1.13

มาก

62(41.3) 27(18.0) 61(40.7) 2.81

1.16

ปานกลาง

* พฤติกรรมเชิงลบ	
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อน
		 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
พฤติกรรม
ความรู้
จำนวน(ร้อยละ)
จำนวน (ร้อยละ) น้อย- ปานกลาง
มาก
ต่ำ
5(3.3)
0
ปานกลาง
18(12.0)
33(22.0)
สูง
11(7.3)
83(55.3)
รวม
34(22.6)
116(77.3)
* มีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.05)

รวม
5(3.3)
51(34.0)
94(62.7)
150(100.0)

Fisher’s P-value
Exact test
24.54
0.00*
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในระดับ
สูง (ร้อยละ 62.7) ระดับความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่องจากได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค
เบาหวาน จากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพเป็นรายบุคคล
อย่ า งสม่ ำ เสมอ เมื่ อ มารั บ บริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก โรค
เบาหวาน อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยที่มีความรู้ใน
ระดับปานกลางและต่ำ (ร้อยละ 28.6 และ 8.7)
อาจมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่
ในระดั บ ประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 46.0 ซึ่ ง ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานที่มีระดับการศึกษาดีจะส่งเสริมให้
แสวงหาความรู้นำมาสู่การปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่
ถูกต้อง (กุสุมา กังหลี. กันยายน-ธันวาคม 2557 :
264) จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงต้อง
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานของผู้ป่วย
ให้อยู่ในระดับสูง
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มี
พฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยรวมอยู่ใน
ระดั บ สู ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานในคลินิคโรคเบาหวาน โรงพยาบาล
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับมาก (กฤษณา
คำลอยฟ้า. มกราคม-มิถุนายน 2554 : 17) แต่
ไม่สอดคล้องกับกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีร่ บั บริการ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (ดารารัตน์
อุม่ บางตลาด. 2557 : 195) อาจเนือ่ งจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นสถานบริการระดับปฐมภูมิ
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มี บ ริ ก ารโดดเด่ น ในเรื่ อ งให้ ค ำปรึ ก ษาที่ น ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ (อุทัยวรรณ
สุกิมานิล. 2548 : 36) มีขนาดเล็ก จำนวนผู้ป่วย
ไม่มาก จึงสามารถให้คำแนะนำการปฏิบัติตนได้
อย่างทั่วถึง
ในรายด้านพบว่าเกือบทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นด้านการจัดการอารมณ์และสังคม อยู่
ในระดั บ ปานกลาง สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานในคลินิคโรคเบาหวาน โรงพยาบาล
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรม
ด้านการรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนอยู่ใน
ระดั บ มาก (กฤษณา คำลอยฟ้ า . มกราคมมิถุนายน 2554 : 17) ไม่สอดคล้องกับกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานในอำเภอหนองบัวละเหว จังหวัด
ชัยภูมิ ทีม่ กี ารออกกำลังกาย การใช้ยาและติดตาม
ผลการรักษา การดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนอยู่ในระดับปานกลาง (อมรรัตน์
ภิรมย์ชม และอนงค์ หาญสกุล. ตุลาคม 2554มีนาคม 2555 : 6) และผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
โรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
มีพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย
การใช้ยาและการจัดการความเครียด อยู่ในระดับ
ปานกลาง (ทัศนีย์ เทอดจิตไพศาล และคณะ.
2558 : 260) อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานมารั บ บริ ก ารที่ โ รงพยาบาล
อย่างสม่ำเสมอ ได้รบั คำแนะนำจากแพทย์ พยาบาล
และบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพ จึ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต นที่
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ พฤติกรรมด้านอารมณ์
และจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานของทัศนีย์ เทอดจิตไพศาล
และคณะ (2558 : 260) ทีม่ กี ารจัดการความเครียด
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจิราพร เดชมา, วนิดา
ดุรงค์ฤทธิชยั และวิชชุดา กิจธรธรรม (2557 : 66)
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ศึกษาปัจจัยทำนายภาวะแทรกซ้อนของผู้เป็นโรค
เบาหวาน พบว่าความเครียดอธิบายการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนทีร่ ะบบประสาทและแผลทีเ่ ท้าได้ ร้อยละ
5.5 จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมส่วนนี้ให้อยู่ในระดับ
มาก
ในรายข้อ พบว่ายังมีหลายพฤติกรรมที่
อยู่ในระดับปานกลาง เช่น พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารที่มีรสหวาน เช่น ดื่มเครื่องดื่ม กินผลไม้
ที่มีรสหวาน กินขนมหวาน หรือในด้านออกกำลัง
กาย เช่น ออกกำลังกายอย่างน้อยครัง้ ละ 30 นาที
ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นต้น
จึงต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อไป Brunisholz and
et al. (November 2014 : 533) ศึกษาพบว่าการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการให้ความรู้และฝึก
ทักษะการดูแลตนเอง มีผลต่อกระบวนการดูแล
และผลลั พ ธ์ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวาน และ
ดารารัตน์ อุ่มบางตลาด (2557 : 204) ศึกษาพบ
ว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับผล
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ เมื่อผู้ป่วยมีการปฏิบัติตนถูกต้อง
ประจำสม่ำเสมอ จะสามารถลดหรือควบคุมระดับ
น้ ำ ตาลในเลือด และป้องกันหรือชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้ดี การที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะ
ประสบผลสำเร็จในการควบคุมระดับน้ำตาลใน
เลื อ ด และป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ นจากโรคเบา
หวานในระยะยาวขึ้ น อยู่ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองที่ผู้ป่วยปฏิบัติ (พุทธรักษ์ ดีสิน. มีนาคมมิถุนายน 2557 : 42)
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคเบาหวานมี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษา
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ของขวัญใจ ศุกรนันทน์ (พฤษภาคม-มิถุนายน
2555 : 237) ที่พบว่าความรู้มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิ บั ติ ใ นการบริ บ าลตนเองของผู้ ป่ ว ยโรค
เบาหวานในเขตเมื อ งอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
แต่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยโรค
เบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ดารารัตน์ อุ่มบางตลาด. 2557 : 203) ผู้ป่วยต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในโรคเบาหวานแล้วจึงจะนำ
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต นได้ อ ย่ า งเหมาะสม (วี ร ศั ก ดิ์
ศรินนภากร. 2557 : 4,7)

ข้อเสนอแนะ
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ใน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เอกสารคู่มือให้ความรู้
เป็ น แผ่ น ภาพ สื่ อ วี ดี โ อ ที่ มี เ นื้ อ หาเข้ า ใจง่ า ย
ตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในสื่อออน
ไลน์ เป็นต้น
2. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ โดยจัด
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย และให้ความรู้แก่
ครอบครัวในการดูแล และให้คำปรึกษากับผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้ พฤติ ก รรมที่ ยั ง มี ก ารปฏิ บั ติ ไ ม่
เหมาะสม เช่น บริโภคอาหารรสหวาน การออก
กำลังกาย ต้องปรับพฤติกรรมโดยสร้างแรงเสริม
เช่ น ให้ มี ต้ น แบบผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานที่ ป ฏิ บั ติ
เหมาะสมที่มีสุขภาพดี ให้รางวัลถ้าควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดได้ดี เป็นต้น
3. ควรศึ ก ษาพฤติ ก รรมป้ อ งกั น ภาวะ
แทรกซ้ อ นในผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานที่ มี ภ าวะ
แทรกซ้ อ นเกิ ด ขึ้ น แล้ ว โดยเป็ น การศึ ก ษาเชิ ง
คุณภาพ เพื่อทราบสาเหตุของพฤติกรรมที่ยังไม่
เหมาะสม และนำไปสู่การวางแผนแก้ไข
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กิตติกรรมประกาศ

สมุทรปราการ และนางพัชรินทร์ มณี พยาบาล
ประจำสถานี อ นามั ย บ้ า นละว้ า อำเภอบ้ า นนา
จั ง หวั ด นครนายก ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
แบบสอบถาม ขอขอบพระคุ ณ นางพราวพิ ร าษ
ควรดำรงธรรม ผู้ อ ำนวยการโรงพยาบาลส่ ง
เสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
รวมทั้งขอบคุณผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ขอขอบพระคุณอาจารย์สุจิตรา ชัยกิตติ
ศิลป์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายปริญญา วงค์ศรีลา
นั ก วิ ช าการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำบลบางแก้ ว อำเภอบางพลี จั ง หวั ด
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