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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  
    ในประเทศไทย  โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
ลดลง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า  
ปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน และ 
มักเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคมาจากวิถีชีวิต 
แบบเนือยนิ่ง โรคอ้วน และอายุที่มากขึ้น ในจ านวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย  
และดูแลรักษาเพียงร้อยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 ล้านคน บรรลุเป้าหมายใน 
การรักษาได้เพียง   0.9 คน ท าให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในเมืองไทย 
มีมากถึง 200 รายต่อวัน คาดการณ์ว่าความชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง  
5.3 ล้านคนภายในปี 2583 จากข้อมูลส านักงานสาธารสุขจังหวัดบุรีรัมย์  
(ต.ค 2562-ส.ค. 2563) พบว่าในจังหวัดบุรีรัมย์มีประชากรทั้งหมด 1,595,746 คน  
ผลการส ารวจผู้ป่วยเบาหวาน จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 68,566 คน ควบคุมน้ าตาล 
ไดด้ี 23,201 คนคิดเป็นร้อยละ 33.84 ซึ่งยังมีผู้ป่วยอกีจ านวนมากทีไ่มส่ามารถ
ควบคุมระดบัน้ าตาลได ้ 
  ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
ตามมามากมาย  เช่น ภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต หัวใจ และเท้า  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย  
     รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบส ารวจมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง
โรคเบาหวานกับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด   
     กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ อายุต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไป  
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบแบบสอบถามระดับความรู้ด้านสุขภาพ     

  2. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ระดับ น้ าตาล
ในเลือด ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด   

      

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลประชากรของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 91.70 ) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 8.30 ) 
ส่วนใหญ่ อายุ มากกว่า 60 ปี  การศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้ง 36 คน การศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 41.70 และอาชีพอื่นๆ เช่น แม่บ้าน เกษตรกร 
หรือบางคนอยู่กับบุตรและไม่ได้ประกอบอาชีพ ส าหรับรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท 
กลุ่มตัวอย่าง มีค่าระดับน้ าตาลหลังอดอาหาร ครั้งรองสุดท้ายอยู่ในช่วง 100 -200 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ทั้ง  36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนระดับน้ าตาลหลัง   อด
อาหารครั้งสุดท้ายพบว่า        ค่าระดับน้ าตาล 100-200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มี
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 และ และระดับน้ าตาล 200-300 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ค่าระดับน้ าตาลสะสมในเลือด ร้อย
ละ 5.00-7.00 มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 63.89 ค่าระดับน้ าตาลสะสมในเลือด 
ร้อยละ 7.01-9.00 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.55 ค่าระดับน้ าตาลสะสมใน
เลือด ร้อยละ 9.01-11.00 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56  
 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานระดับปานกลางจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.10 และ ระดับสูง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กับระดับน้ าตาลในเลือด
หลังอดอาหารครั้งรองสุดท้ายในระดับต่ ามาก คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์=0.06 
ค่า p=0.72  (P < 0.05),       ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานมี
ความสัมพันธ์กับระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหารครั้งสุดท้ายในระดับค่อนข้างต่ า 
คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์=0.28 ค่า p=0.09 (P< 0.05) และ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเรื่องโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กับระดับน้ าตาลสะสมในระดับต่ ามาก คือ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์=0.14 ค่า p=0.42 (P< 0.05) 
     

อภิปราย 
         จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 36 คน ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 
ปี การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พงษ์ศิริ งามอัมพร
นารา (2560) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือไม่
ได้เรียนหนังสือ ในการท าแบบสอบถามส่วนใหญ่ตามองไม่เห็นตัวหนังสือ และบางคน
ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ แต่กลับพบว่า สามารถควบคุมระดับน้ าตาลให้อยู่ในช่วง 
100-200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ได้ รวมทั้งการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดสะสมอยู่
ในเกณฑ์ปกติได้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ โกเมทและคณะ 
(Gomes et al, 2020) ที่ศึกษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในประเทศ
บราซิล พบว่า ผู้ป่วยมีระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ไม่เพียงพอแต่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดสะสมอยู่ในระดับต่ ากว่า ร้อยละ 7.00 แต่จากการศึกษา
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานพบว่าอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธเนศวุฒิ สายแสง และคณะ (2014) ที่พบว่า
ประมาณสองในสาม หรือ ร้อยละ 68 ของกลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทางสุขภาพอยู่
ในระดับต่ า  
 จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวานกับ
ระดับน้ าตาลในเลือดไม่ว่าจะเป็นระดับน้ าตาลหลังอดอาหารครั้งรองสุดท้าย ครั้ง
สุดท้าย และระดับน้ าตาลสะสม โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman 
rank correlation coefficient) ในการวิเคราะห์ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างต่ าและต่ ามาก 
   

ข้อเสนอแนะ 
  1. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษายังมีจ านวนน้อยมากส าหรับการหาค่า
ความสัมพันธ์ ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากกว่า
นี ้
 2. ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ในปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลกับระดับน้ าตาลของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วย 
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