
P310 : ปัจจัยที่ผลต่อการควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านนาสีนวน ต้าบลกุดปลาดุก อ้าเภอเมือง  จังหวัดอ้านาจเจริญ 

แจ่มจันทร์  พุ่มโพธิ์                    รพ.สต.บ้านนาสีนวน 
 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบพรรณนาภาคตัดขวาง( Observational Descriptive 
stidies ) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาสีนวน ต าบลกุดปลาดุก อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 ที่อยู่ ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาสีนวนจ านวน 110 คน  เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ด้าน คือแบบสอบ ถามข้อมูลทั่วไป(เพศ ,อายุ ,สถานภาพ ,ระดับ
การศึกษา,อาชีพ,ระยะเวลาการเป็นโรค) แบบสอบถามด้านความรู้(ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน)แบบสอบถาม
ด้านการสนับสนุนทางสังคม(การเข้าถึงบริการ,การได้รับข้อมูลข่าวสาร)และแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ(การควบคุมอาหาร,การออกก าลังกาย,การรับประทานยา) ข้อค าถามมีทั้งค าถามเชิงบวกและเชิง
ลบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเพศชายร้อยละ 30.9 เพศหญิงร้อยละ 69.1 
อายุเฉลี่ย 58 ปี อายุสูงสุด 85 ปี อายุต่ าสุด 42 ปี สถานภาพส่วนใหญ่สมรสร้อยละ 70.91 จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 55.45 และท าอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 77.27 ระยะเวลาในการเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เฉลี่ย 11 ปี โดยระยะเวลาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นานที่สุด 36 ปี และน้อยที่สุด 
1 ปี มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานอยู่ในระดับดี ร้อยละ 81.22 ทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคมอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 65.65 มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 44.50 ข้อเสนอแนะควร
น าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 ให้
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส้าคัญ 

 โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
ในปี 2558 ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน 415 ล้านคน ท านายในปี 2588 จะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มเป็น 642 
ล้านคน(สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี,2558) นอกจากโรคเบาหวานจะเกิดจากรรมพันธุ์แล้วยังเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่คนใน
ยุคปัจจุบันนิยมบริโภคอาหารที่มีไขมันและน้ าตาลสูง อาหารปรุงส าเร็จจากร้านต่างๆ อาหารถุง อาหารตาม
ร้านสะดวกซื้อและขนมกรุบกรอบ เป็นต้น ทั้งน้ียังมีพฤติกรรมขาดการออกก าลังกายที่ต่อเน่ืองส่งผลให้ป่วย
เป็นโรคเบาหวานทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกายซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัว 

 การรักษาโรคเบาหวานมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญ คือ ภาวะแทรกซ้อนที่ตา ไตและภาวะแทรกซ้อนที่เท้า และให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในคนไทยโดยพบประมาณร้อยละ 95ของผู้ป่วย
(สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
,2557) ในเขตรับผิดชอบของโรคพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาสีนวน ต าบลกุดปลาดุก อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญมีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมด 110 คน ในปี 2562 มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 ที่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีจ านวน 21 คน ร้อยละ 19.09 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน(เป้าหมาย 
≥40%) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาสีนวน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการและส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ป่วยให้มีระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ ในเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทัศนคติและพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาสีนวน 

ขอบเขตของวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัย เชิงส ารวจแบบพรรณนาภาคตัดขวาง( Observational Descriptive 
stidies ) เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมบ้านนาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
จ านวน 110 คน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 

 

 

 



เครื่องมือการวิจัยและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคม 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ในวันที่มารับบริการในคลินิกโรค
เร้ือรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาสีนวน จ านวน 18 คน  และแจกแบบสอบถามผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่ได้มารับบริการที่รพ.สต.โดยให้อสม.ที่ได้รับค าแนะน าในการสัมภาษณ์เป็นผู้สอบถาม
จ านวน 92 คน จากน้ันผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามเมื่อพบว่ามีการตอบแบบสอบถามไม่
ครบทุกข้อต้องน ากลับไปสอบถามเพิ่มจนครบถ้วนอีกคร้ังเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพโดยใช้ความถี่ ร้อยละ 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิงร้อยละ 61.10 อายุเฉลี่ย 58 ปี อายุสูงสุด 85 ปี 
อายุต่ าสุด 42 ปี สถานภาพส่วนใหญ่สมรสร้อยละ 70.91 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 
55.45 และท าอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 77.27 ระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เฉลี่ย  11 ปี โดย
ระยะเวลาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นานที่สุด 36 ปี และน้อยที่สุด 1 ปี ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน n=110 ร้อยละ 
เพศ ชาย 34 30.90 
 หญิง 76 61.10 
อายุ ≤30 5 4.54 
 31-59 38 34.55 
 ≥60 67 30.91 

X = 58 Min 42 Max 85 
สถานภาพ โสด 2 1.82 
 สมรส 78 70.91 
 หม้าย 25 22.72 
 หย่า/แยก 5 4.54 
ระดับการศึกษา ต่ ากว่าประถมศึกษา 22 20 
 ประถมศึกษา 61 55.45 
 มัธยมศึกษา 17 15.45 
 ปวช./ปวส. 10 9.09 
อาชีพ เกษตรกร 85 77.27 
 รับจ้าง 12 10.91 
 ค้าขาย 13 11.81 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2(ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน n=110 ร้อยละ 
ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน 1-10 ปี 18 16.37 
 11-20 ปี 22 20 
 21-30 ปี 35 31.82 
 31-40 ปี 35 31.82 

X = 11 Min = 1 Max = 36 
 ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความรู้ในภาพรวมในระดับดีร้อย
ละ  โดยข้อที่ตอบถูกมากทีสุ่ดคือโรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ร้อยละ 84.54  ข้อที่ตอบ
ถูกน้อยที่สุดคือ อาการปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย น้ าหนักลด กระหายน้ าไม่ใช่อาการของโรคเบาหวาน ร้อยละ 
20.91 ตามตารางที่ 2 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

ข้อ ค าถาม n=110 
  ใช่ ร้อยละ ไม่ใช่ ร้อยละ 

1 โรคเบาหวานสามารถติดต่อทางกรรมพันธุ์ได ้ 93 84.54 17 15.46 
2 อาการปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย น้ าหนักลด กระหายน้ าไม่ใช่อาการของ

โรคเบาหวาน 
23 20.91 87 79.09 

3 โรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได้ 26 23.64 84 76.36 
4 ผู้ป่วยเบาหวานต้องได้รับอย่างสม่ าเสมอ 90 81.82 20 18.18 
5 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ เวลามีบาดแผลจะหายช้า

กว่าคนปกติทั่วไป 
85 77.27 25 22.73 

6 โรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้ากินยาสม่ าเสมอ 27 24.55 83 75.45 
7 การรับประทานอาหารรสหวานจัด ท าให้เป็นโรคเบาหวานได้ 79 71.82 31 28.18 
8 การสูบบุหรี่เป็นประจ าท าให้เป็นโรคเบาหวานได้ 32 29.09 78 70.91 
9 เม่ือมาตรวจโรคเบาหวานไม่ต้องงดน้ างดอาหารก่อนตรวจ 25 22.73 85 77.27 
10 อาการแทรกซอ้นของโรคเบาหวานท าใหเ้กิดภาวะไตวายและไตเสื่อมได้ 81 73.64 29 26.36 
 

ด้านทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคม พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เห็นด้วยเร่ืองผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาส
เสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆได้มากที่สุดร้อยละ 84.55 ไม่เห็นด้วยมากที่สุดในเร่ืองการทานยาเป็นประจ าท าให้ไม่
ต้องควบคุมอาหารที่มีรสชาติหวาน ร้อยละ 84.55  ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการสนับสนุนทางสังคม 

  n=110 
ข้อ ค าถาม เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็น

ด้วย 
ร้อยละ 

1 ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับยาอย่างสม่ าเสมอจะท าใหค้วบคุมระดับน้ าตาล
ได้ไม่ด ี

92 83.64 18 16.36 

2 การทานยาเป็นประจ าท าให้ไม่ต้องควบคุมอาหารที่มีรสชาติหวาน  17 15.45 93 84.55 
3 การที่ท่านไม่ทานอาหารที่มีรสชาติหวาน ท าให้ไม่จ าเปน็ต้องพบแพทย์

ตามนัด 
14 12.73 96 87.27 

4 ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆได้ 93 84.55 17 15.45 
5 การควบคุมน้ าหนักไม่ให้อ้วนจะช่วยป้องกันโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น

โรคเบาหวานได้ 
82 74.55 28 25.45 

6 การปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทยจ์ะท าให้ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 80 72.73 30 27.27 
7 การมาพบแพทย์ตามนัดท าให้ท่านได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง 78 70.91 32 29.09 
8 ระยะเวลาในการรอพบแพทย์ท าให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่าย 79 71.82 31 28.18 
9 การมาพบแพทย์ตามนัดท าให้เสียรายได้จากการท างาน  56 50.91 54 49.09 
10 การออกก าลังกายสม่ าเสมอจะท าให้ท่านควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 88 80 22 20 
  



ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านนาสีนวน พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2มีพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุห ร่ีร้อยละ  80  ชอบนอน
มากกว่าการออกก าลังกายร้อยละ 76.36 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 พฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

ข้อค าถาม ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติ 
 บ่อยครั้ง ร้อยละ ปาน

กลาง 
ร้อย
ละ 

นานๆ
ครั้ง 

ร้อย
ละ 

ไม่
ปฏิบตั ิ

ร้อย
ละ 

1.ท่านดื่มน้ าอัดลมหรือน้ าหวาน 3 2.73 12 10.91 32 29.09 63 57.27 
2.ท่านไปรับการตรวจระดับน้ าตาลในเลือดเพ่ือ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าตาล 

65 59.09 32 29.09 13 11.82 0 0 

3.ท่านรับประทานอาหารทอดมากกว่าการต้ม 1 9.09 58 52.73 28 25.45 23 20.91 
4.ท่านรับประทานอาหารที่มีรสชาติหวาน 5 4.55 48 43.64 57 51.82 10 9.09 
5.ท่านรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 78 70.91 24 21.82 6 5.45 2 1.82 
6.ท่านดื่มสุราและสูบบุหรี่ 3 2.73 12 10.91 7 6.36 88 80 
7.ท่านได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 66 60 11 10 18 16.36 15 13.64 
8.ท่านดูแลตัวเองและควบคุมอาหารเ พ่ือให้
ร่างกายไม่อ้วนจนเกินไป 

56 50.91 34 30.91 11 10 9 8.18 

9.ท่านชอบนอนมากกว่าออกก าลังกาย 84 76.36 10 9.09 10 9.09 6 5.45 
10.ท่านออกก าลังกายสัปดาห์ละ3ครั้งๆละ
อย่างน้อย 30 นาที 

72 65.45 28 25.45 5 4.54 5 4.54 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติได้(ค่า FBS ต่ ากว่า 140 mg/dl) อายุของผู้ป่วยตรงกันข้ามกับค่าระดับน้ าตาลในเลือด คือผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2ที่มีอายุมากสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีกว่าผู้ป่วย ที่มีอายุน้อย ด้านความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 พบว่า ผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในระดับดีแต่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่สามรถควบคุ ม
ระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางหลวงเหนือ ต าบลกุด
จิก อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู (ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับ รู้
ประโยชน์ของการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับ
น้ าตาลในเลือด(สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย.2559) 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรจัดรูปแบบในการให้ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานให้เหมาะสมกับ
บุคคลให้ต่อเน่ือง 
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