ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน
ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตาบลดงบัง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
วิไล พรหมบุตร ,สมบูรณ์ พันธ์บุตร,กิ่งทอง หาวงศ์.พิทักษ์ สิงห์บัวบาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงบัง
บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรม
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน ระดับนาตาลใน
เลือดในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานที่มีค่าระดั บนาตาลในเลือดระหว่าง 100-125 มก/
ดล.ในเขตพืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในปี พ.ศ.2563 จานวน 25 คน ซึ่งถูกคัดเลือกโดยวิธี
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นประกอบด้วย 1) โปรแกรมการพัฒนาการความรอบรู้ด้านสุขภาพตามแบบจาลองเส้นทาง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีระยะเวลา 6 สัปดาห์ 2) คู่มือความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการป้องกันโรคเบาหวาน 3)
แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ ที ผลการวิจัยพบว่า หลัง
การเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีคะแนนเฉลี่ยของความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤตกรรมการป้องกัน
โรคเบาหวานมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับนาตาลในเลือดมีค่า
น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน; โรคเบาหวาน;
บทนา
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญหนึ่งในสี่ของโรคไม่ติดต่อเรือรัง (NCD) ทังจานวนผู้ป่วยและ
ความชุ ก ของโรคเบาหวานเพิ่ ม ขึ นอย่ างต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งไม่ กี่ ท ศวรรษที่ ผ่ านมา พบว่า ทั่ ว โลกมี จ านวนผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานเพิ่ ม ขึ นจาก 108 ล้ า นคนในปี พ.ศ 2523 เป็ น 422 ล้ า นคนในปี พ.ศ. 2557 ความชุ ก ของ
โรคเบาหวานเพิ่มสูงขึนอย่างรวดเร็วในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่า ความชุกของโรคเบาหวานทั่วโลก
ในกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี เพิ่มขึนจากร้อยละ 4.7 ในปี พ.ศ 2523 เป็น ร้อยละ 8.5 ในปี พ.ศ. 2557 ในปี
พ.ศ. 2559 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานประมาณ 1.6 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตอีก 2.2 ล้านคนซึ่งเป็นผลมาจากระดับ
นาตาลในเลือดสูงในปี พ.ศ. 2555 เกือบครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตทังหมด ร้อยละ 43 ของประชากร37 ล้านคนที่
เสียชีวิตจากนาตาลในเลือดสูงเกิดขึนก่อนอายุ 70 ปี สัดส่วนของการเสียชีวิตที่เกิดจากระดับนาตาลในเลือดสูง
สาหรับทังชายและหญิงสูงที่สุดในกลุ่มอายุ 60-69 ปี (World Health Organization , 2016 ). ในปี พ.ศ. 2559 มี
ผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 1.6 ล้านคน เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 4 ของการเสียชีวิตทังหมดในโรค NCD (World
Health Organization , 2018).
เบาหวานเป็นโรคเรือรังที่พบบ่อย ทาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตลดลง เนื่องจากมีอาการแทรกซ้อนของอวัยวะ
ต่างๆ เช่น จอประสาทตาเสื่อม โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต แผลที่เท้า เป็นต้น จากข้อมูลภาระโรค โดย

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และสานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ในประเทศ
ไทย ปี 2556 โรคเบาหวาน เป็นภาระโรคลาดับที่ 7 ในผู้ชาย ทาให้สูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs loss) 236,000 ปี
(ร้อยละ 3.9 ของ DALYs loss) ส่วนในผู้หญิงเป็นภาระโรคอันดับที่ 2 ทาให้สูญเสีย 355,000 ปีสุขภาวะ (ร้อยละ
7.9 ของ DALYs loss)
ข้อมูลสถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561อัตรา
ตายจากโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน ตังแต่ปี 2559 – 2561 ในอัตรา 22.3
(จานวน14,487คน) , 22.0 (จานวน 14,322 คน) และ 21.9 (จานวน 14,306 คน) ตามลาดับ พบอัตราตายจาก
โรคเบาหวานในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิงอัตรา 25.6 (จานวน 8481 คน) , 25.0 (จานวน 8,304 คน)
และ 24.8 (จานวน 8,268 คน) ตามลาดับ เพศชายอัตรา 18.8 (จานวน 6,006 คน) , 18.8 (จานวน 6,018 คน)
และ 18.8 (จ านวน 6,038 คน) ตามล าดับ อัตราตายพบมากในกลุ่ มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยมีอัตรา 111.5
(จ านวน 11,028 คน) , 107.0 (จ านวน 10,998 คน) และ 103.0 (จ านวน 11,043 คน) ตามล าดั บ อัต ราตาย
จาแนกตามรายภาค พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตรา 28.3 (จานวน 6,190 คน) , 29.7 (จานวน
6,522 คน) และ 28.6 (จ านวน 6,285 คน) ตามล าดับ รองลงมาพบในกลุ่ มอายุ 15- 59 ปี และ อายุ 5-14 ปี
ตามลาดับ
จากรายงานการส ารวจสภาวะสุ ขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครังที่ 5 พ.ศ.2557 โดย
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (วิชัย เอกพลากร , 2527) พบว่าความชุกของเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปี ขึนไป
เพิ่มขึนจากร้อยละ 6.9 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2557 ผู้หญิงมีความชุกสูงกว่าผู้ชาย ร้อยละ 9.8 และ 7.8
ตามลาดับ และความชุกเพิ่มขึนตามอายุ จากร้อยละ 2.1 ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี ความชุกเพิ่มขึนสูงสุด ณ กลุ่มอายุ
60-69 ปี ทังในผู้ชายและหญิง ร้อยละ 15.9 และ 21.9 ตามลาดับ ความชุกของโรคเบาหวานในผู้ชายเพิ่มขึนจาก
ร้อยละ 6.0 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 7.8 ในปี 2557 ส่วนในผู้หญิง ความชุกเพิ่มขึนจากร้อยละ 7.7 เป็นร้อยละ 9.8
ตามลาดับ
การกระจายของความชุกเบาหวานตามภาค พบว่ามีความแตกต่างระหว่างเพศ โดยในผู้หญิง ความชุก
สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 11.7) รองลงมาคือ ภาคกลาง (ร้อยละ 10.8) ตามด้วยภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต้ และกรุ งเทพฯ ตามล าดั บ ส่ วนในผู้ ช าย พบว่าสู งสุ ดในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ (ร้อยละ 9.0)
รองลงมาคือ ภาคกลาง (ร้อยละ 8.5) ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และภาคใต้ ตามลาดับ สัดส่วนของผู้เป็นเบาหวานไม่
ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวาน เพิ่มขึนจากร้อยละ 31.2 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 43.1 ในปี 2557
ความชุ ก ของภาวะบกพร่ อ งของน าตาลในเลื อ ดหลั ง อดอาหาร (Impaired Fasting Glucose, IFG)
โดยรวมร้อยละ 14.2 ความชุกในผู้ชายสูงกว่าในหญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 15.1 และ 13.4 ตามลาดับ) พิจารณาระดับ
น าตาลตามภาคพบว่ า สู ง สุ ด ในชายคื อ กรุ ง เทพฯ (99.1 มก./ดล.) รองลงมาคื อ ภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลาดับ ส่วนในเพศหญิง ระดับนาตาลตามภาคพบว่าสูงสุด คือ
ภาคกลาง (100.2 มก./ดล.) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพฯ ตามลาดับ
ข้อมูลอัตราตายจากโรคเบาหวาน ต่อประชากรแสนคน จากสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ปี 2559 – 2560 พบว่าเขตสุขภาพที่ 10 มีแนวโน้มเพิ่มขึน อัตราตายเท่ากับ 26.3 (จานวน1,210
คน) และ 28.61 (จานวน 1,314 คน) ตามลาดับ ส่วนอัตราตายจากโรคเบาหวานจังหวัดอานาจเจริญปี 2559 –
2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึน อัตรา 31.32 (จานวน 118 คน) และ 33.17 (จานวน 135 คน) ตามลาดับ
ข้ อ มู ล อั ต ราป่ ว ยโรคเบาหวานจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ จาก Health Data Center (HDC) ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด อานาจเจริญ พบอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีแนวโน้มเพิ่มขึน ตังแต่ปี 2559-2562 พบมาก
ที่สุ ดในกลุ่ มอายุ ตังแต่ 60 ปี ขึนไป ในอัตรา 19.29 (จานวน 8,273 คน) , 20.53 (จานวน 9,547 คน) , 20.76
(จานวน 10,422 คน) และ 21.24 (จานวน 11,033 คน) ตามลาดับ อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานตังแต่ปี 2559-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึน อัตรา 2.74 (จานวน 212 คน) , 2.97 (จานวน 210 คน) , 3.01
(จานวน 163 คน) และ 3.02 (จานวน 166 คน) อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนปี 25592562 มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ น อั ต รา 799.15 (จ านวน 3,008 คน) , 855.43 (จ านวน 3,226 คน), 704.30 (จ านวน
2,663 คน) 690.51 (จานวน 2,609 คน) ตามลาดับ
ข้อมูลอัตราป่วยโรคเบาหวานอาเภอลืออานาจ จาก Health Data Center (HDC) สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ พบอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตังแต่ปี 2559-2562 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุตังแต่ 60 ปีขึน
ไป มีแนวโน้มเพิ่มขึน อัตรา 19.87 (จานวน 921 คน) , 20.43 (จานวน 1,018 คน) , 21.41 (จานวน 1,144 คน)
และ 22.34 (จานวน 1,216 คน) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี 2559-2562 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน อัตรา 2.86 (จานวน 22 คน) , 3.30 (จานวน 32 คน) , 4.45 (จานวน 35 คน) และ 3.81 (จานวน 30 คน)
ตามล าดั บ อัตราป่ ว ยรายใหม่ ของโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนปี 2559-2562 มี แนวโน้ม เพิ่ มขึน อั ตรา
760.08 (จานวน 280 คน), 712.64 (จานวน 263 คน) , 737.77 (จานวน 272 คน) และ 1,049.35 (จานวน 387
คน) ตามลาดับ
ข้อมูลอัตราป่วยโรคเบาหวานตาบลดงบัง จาก Health Data Center (HDC) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ พบอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตังแต่ปี 2559-2562 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุตังแต่ 60 ปีขึนไป มี
แนวโน้ มเพิ่มขึน อัตรา 15.31(จานวน 66 คน) , 18.51 (จานวน 87 คน) , 20.04 (จานวน 99 คน) และ 21.29
(จ านวน 109 คน) ตามล าดับ อัตราผู้ป่ ว ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ มเสี่ ยงเบาหวาน ปี 2559-2562 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน อัตรา 2.92 (จานวน 5 คน) , 3.51(จานวน 10 คน) , 4.66 (จานวน 9 คน) และ 5.94 (จานวน 12 คน)
ตามล าดับ อั ต ราป่ ว ยรายใหม่ข องโรคเบาหวานต่ อ ประชากรแสนคนปี 2559-2562 มี แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึน อั ต รา
633.82 (จ านวน 42 คน), 864.78 (จ านวน 55 คน) , 550.49 (จานวน 35 คน) และ 874.99 (จานวน 54 คน)
ตามลาดับ

จากการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ ยง อายุ 35 ปีขึนไปโดยการตรวจระดับนาตาลในเลื อดด้วยวิธีเจาะ
นาตาลปลายนิว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงบัง ปี 2562 พบความชุกของภาวะบกพร่องของนาตาลใน
เลือดหลังอดอาหาร (Impaired Fasting Glucose, IFG) โดยรวมร้อยละ 13.06 ความชุกในผู้ชายสูงกว่าในหญิง
เล็กน้ อย (ร้อยละ 15.38 และ 13.17 ตามล าดับ) พิ จารณา risk score พบกลุ่ มเสี่ ยงสู ง (คะแนน 6-8) ร้อยละ
40.62 รองลงมาได้แก่ กลุ่มเสี่ยงสูงมาก (คะแนน มากกว่า 8) ร้อยละ 39.06 กลุ่มเสี่ยงปานกลาง (คะแนน 3-5)
ร้อยละ 12.5 และกลุ่มเสี่ยงน้อย (คะแนน น้อยกว่า 2) ร้อยละ 7.8 ตามลาดับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและวิถีการดาเนินชีวิต ซึ่งสามารถป้องกันได้ การรักษา
ภายหลังการเกิดโรคอย่างเดียวไม่อาจลดภาระผู้ป่วย/ครอบครัวและสังคมในระยะยาวได้ การป้องกันการเกิดโรค
เป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องดาเนินการควบคู่กันไป ข้อมูลจากรายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจาปี
งบประมาณ 2559 สปสช. ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 909.20 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ วงเงิน 910.609 ล้านบาท สาหรับเป็นค่าบริการในการรักษา ด้วยยา การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/
ภาวะแทรกซ้อน และการสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความรู้ แรงจูงใจ และความสามารถของประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ
ประเมิน และประยุกต์ข้อมูลข่ าวสารทางสุขภาพ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับ การดูแล
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในตลอดช่วงอายุ ในการประชุมส่งเสริมสุขภาพ
โลกครังที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา องค์การอนามัยโลก (World
Health Organization : WHO) ได้ประกาศให้ประเทศสมาชิก ให้ความสาคัญกับการพัฒนาให้ประชาชนมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นกระบวนการ ทางปัญญา และทักษะทางสังคมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
และความสามารถของแต่ล ะบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมและบารุงรักษาสุขภาพ
ตนเองให้คงดีอยู่เสมอ จากการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย พบว่า ความรอบรู้ ด้านสุขภาพใน
ภาพรวม โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 59.4 ของประชาชนทังหมดมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ตนตามหลัก ซึ่งได้แก่ อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ และสุรา (3อ.2ส.) และข้อมูลการสารวจสุขภาพ
ประชากรไทย พ.ศ. 2557 ด้านพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ความชุกของการสูบบุหรี่เป็นประจา ร้อยละ 16.0 สัดส่วน
ของประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ นไป ที่ มี กิจ กรรมทางกายไม่ เพี ยงพอมี ร้อยละ 19.2 การมี กิ จกรรมทางกายไม่
เพียงพอมีมากในผู้สูงอายุ ร้อยละ 31.3 พฤติกรรมการกินพบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึนไป ร้อยละ 76 กิน
อาหารครบ 3 มือต่อวัน กินผักผลไม้ปริมาณเพียงพอต่อวัน ตามข้อแนะนา มีเพียงร้อยละ 25.9
ทักษะในการอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนหนึ่งของความรอบรู้ ด้านสุขภาพ แต่ผลการสารวจ การอ่านหนังสือ
สื่อสังคมออนไลน์ EMS/E-mail ในกลุ่มประชากรคนไทยอายุ 6 ปีขึนไป ของสานักงาน สถิติแห่งชาติ ซึ่งสารวจในปี
พ.ศ. 2558 พบว่า คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 66 นาทีต่อวัน ลดลงทุกกลุ่มวัย เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ช่วง
วัยที่มีการอ่านมากที่สุดเริ่มจากวัยเด็ก (ร้อยละ 90.7) เยาวชน (ร้อยละ 89.6) วัยทางาน (ร้อยละ 79.1) และวัย
สูงอายุ (ร้อยละ 52.8) อัตราการอ่านลดลงไปตามวัยที่เพิ่มขึน ผู้สูงอายุเพียงครึ่งหนึ่งเท่านันที่มีการอ่าน ซึ่งสะท้อน

ว่าปัญหาการรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ อาจจะรุนแรงขึน เมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับบุคคล
ด้ว ยการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และจั ดปั จ จัยแวดล้ อมที่ เอือ เพื่ อเพิ่ มความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ และมีพ ฤติก รรม
สุขภาพที่ถูกต้อง เนื่ องจากการพัฒ นาความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับผลลั พธ์สุ ขภาพ ได้แก่ สถานะ
สุขภาพโดยรวม ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดต่าลง ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มขึน ระยะเวลา ในการอยู่โรงพยาบาลสัน
ลง และความถี่ในการใช้บริการสุขภาพลดลง หากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ต่า ย่อมจะส่งผลต่อสภาวะโดยรวมกล่าวคือ ประชาชนขาดความสามารถ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง จานวน
ผู้ป่วยโรคเรือรังจะเพิ่มขึน ทา ให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพิ่มสูงขึน
จึงเป็นที่มาของการศึกษาครังนี ซึ่งผู้ศึกษาเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในคลินิกโรคเรือรังในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จึงสนใจที่จะศึกษา ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตาบลดงบัง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ สามารถนาข้อมูลไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านวิชาการ และการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการชะลอไตเสื่อมในพืนที่ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน ตาบลดงบัง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ตาบลดงบัง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อระดับนาตาลในเลือดในกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน ตาบลดงบัง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
คาถามการวิจัย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
หรือไม่
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่พัฒนาขึ นจากรูปแบบจาลองเส้นทางความรอบรู้
ด้ า นสุ ข ภาพ(health literacy pathway model) ของ เอ็ ด เวิ ร์ ด , วู้ ด , ดาวี ส์ และเอ็ ด เวิ ร์ ด ซึ่ งประกอบด้ ว ย
องค์ป ระกอบ 5 ขันตอน ได้แก่ ขันที่ 1 การสร้างความรู้ทางสุขภาพ (health knowledge) ขันที่ 2 การพัฒ นา
ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการปฏิบัติ (Health literacy skills & practices) ขันที่ 3 การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy action) ขันที่ 4 การพัฒนาทักษะการสร้างทางเลือก (production of

sheared decision) ขั นที่ 5 การใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตั ด สิ น ใจทางสุ ข ภาพ (make an informed decision/sheared
decision) เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีการแสดงออกทางพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในด้านการ
รับประทานอาหาร ด้านการออกกาลังกาย ด้านการจัดการความเครียด ส่งผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ ระดับนาตาลใน
เลือด ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงต่อไปนี
โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
1. การสร้างความรู้ทางสุขภาพ
1.1 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 1.2
ฝึกทักษะการอ่านคู่มือ
1.2 ฝึกทักษะการอ่านคู่มือ
2. การพัฒนาทักษะความรอบรูด้านสุขภาพและการปฏิบัติ
2.1 ฝึกทักษะการใช้ข้อมูลข่าวสาร การฟังข้อมูล
สุขภาพ การสื่อสารทางสุขภาพ การคานวณ การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3.1 ติดตามความตังใจในการกาหนดเป้าหมาย
วางแผนและการพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดย
การเยี่ยมบ้าน
4. การพัฒนาทักษะการสร้างทางเลือก
4.1 กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์การให้
เหตุผลวิเคราะห์สร้างทางเลือก และตัดสินใจได้
5. การใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางสุขภาพ
5.1 ทบทวนการปฏิบัติตนตามแผนที่ได้กาหนดไว้
ในการควบคุมระดับนาตาลในเลือด
5.2 แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพกับพยาบาลเวช
ปฏิบัติ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน
โรคเบาหวาน
-การบริโภคอาหาร
- การออกกาลังกาย
- การจัดการอารมณ์
ผลลัพธ์ทางคลินิก
-ระดับนาตาลในเลือด

ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบและวิธีการวิจัย
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) แบบกลุ่มเดียว เปรียบเทียบก่อน
และหลังทาการศึกษา (One group Pre-Postest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มเสี่ยงเบาหวานที่มีค่าระดับนาตาลในเลือดระหว่าง 100-125
มก/ดล.ในเขตพืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งถูกคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง
จานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
1)โปรแกรมการพัฒนาการความรอบรู้ด้านสุขภาพตามแบบจาลองเส้นทางความรอบรู้ด้านสุขภาพ มี
ระยะเวลา 6 สัปดาห์
ก่อนการทดลอง นัดประชุมชีแจงขันตอน วัตถุประสงค์ และการพิทักษ์สิทิในการเข้
ธ์
าร่วมโปรแกรมฯ
ยินยอมเข้าร่วมโปรแกรม ตอบแบบสอบถามก่อนการทดลอง ชั่งนาหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือด
ตรวจระดับนาตาลในเลือด (FBS)
สัปดาห์ที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ (ครังที่ 1) สร้างสัมพันธภาพ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการความเครียด ฝึกทักษะการอ่านฉลากโภชนาการ การคานวณ
เส้นรอบเอว ดัชนีมวลกาย แจกคู่มือและฝึกทักษะการอ่านคู่มือ
สัปดาห์ที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ (ครังที่ 2) บรรยายให้ความรู้การจัดการความเครียด ฝึกทักษะการใช้
ข้อมูลข่าวสาร การฟังข้อมูลสุขภาพ การสื่อสารทางสุขภาพ การคานวณพลังงาน ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ กิจกรรมกลุ่มย่อย วิเคราะห์สถานการณ์ การสร้างทางเลือกและการตัดสินใจ
สัปดาห์ที่ 3 เยี่ยมบ้าน (ครังที่ 1) ติดตามความตังใจและการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานจาก
แบบบันทึก การรับประทานอาหาร 3 วันก่อนเยี่ยมบ้าน แบบบันทึกการออกกาลังกาย ติดตามผลตรวจระดับ
นาตาลในเลือดโดยวิธีเจาะปลายนิว (DTX) ที่บ้านโดย อสม. ฝึกทักษะการฟัง แลกเปลี่ยนการตัดสินใจทางสุขภาพ
กับกลุ่มเสี่ยงและครอบครัว
สัปดาห์ที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ 3 (ครังที่ 3) ทบทวนการปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหาร และการ
ออกกาลังกาย กิจกรรมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะการอ่านและคานวณฉลากโภชนาการ จับคู่ฝึกทักษะ
การพูดสื่อสารสุขภาพ และการใช้ข้อมูลข่าวสารจากคู่มือ
สัปดาห์ที่ 5 เยี่ยมบ้าน (ครังที่ 2) ติดตามความตังใจและการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานจาก
แบบบันทึก การรับประทานอาหาร 3 วันก่อนเยี่ยมบ้าน แบบบันทึกการออกกาลังกาย ติดตามผลตรวจระดับ
นาตาลในเลือดโดยวิธีเจาะปลายนิว (DTX) ที่บ้านโดย อสม. ฝึกทักษะการฟัง แลกเปลี่ยนการตัดสินใจทางสุขภาพ
กับกลุ่มเสี่ยงและครอบครัว

สัปดาห์ที่ 6 ทบทวนการปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหาร และการออกกาลังกาย กิจกรรมกลุ่มย่อย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะการอ่านและคานวณฉลากโภชนาการ จับคู่ฝึกทักษะการพูดสื่อสารสุขภาพ และการใช้
ข้อมูลข่าวสารจากคู่มือ
หลังการทดลอง ชั่งนาหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจระดับนาตาลในเลือด (FBS)
2) คู่มื อ ความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพกับ การป้ อ งกั น โรคเบาหวาน เป็ น คู่มื อ ให้ ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บ
โรคเบาหวาน และการป้ อ งกั น โรคเบาหวาน ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ นเอง เนื อหาประกอบด้ ว ยความรู้ เกี่ ย วกั บ
โรคเบาหวาน แนวทางการป้องกันโรคเบาหวาน ด้านการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย และการจัด การ
ความเครียด แบบบันทึกการประเมินสุขภาพ แบบบันทึกการรับประทานอาหาร แบบบันทึกการออกกาลังกาย
3) แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ เป็น แบบสอบถามที่ผู้ วิจัย ประยุกต์ข้อคาถามจากงานวิจัย
ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี
1) ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีข้อคาถามจานวน 10 ข้อ
2) ทักษะการใช้ข้อมูลข่าวสาร จานวน 18 ข้อ
3) ทักษะการฟัง จานวน 6 ข้อ
4) ทักษะการพูดจานวน 3 ข้อ
5) ทักษะการคานวณ จานวน 15 ข้อ
6) ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ จานวน 3 ข้อ
การแปลผลความรอบรู้ด้านสุขภาพ แบ่งเป็น 3 ระดับ มีรายละเอียดดังนี
ร้อยละ 80 ขึนไปของคะแนนเต็ม หมายถึง มีความรอบรู้ระดับมาก
ร้อยละ 60-79.99 ของคะแนนเต็ม หมายถึง มีความรอบรู้ระดับปานกลาง
ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม หมายถึง มีความรอบรู้ระดับต่า
แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน
ผู้วิจัยประยุกต์ข้อคาถามจากงานวิจัย มีข้อคาถามทังสิน 37 ข้อ ทังทางบวกและทางลบ เป็นลักษณะข้อ
คาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติเกือบทุกครัง ปฏิบัติบางครัง
ปฏิบัตินานๆ ครัง ไม่เคยปฏิบัติเลย
การแปลผลคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานได้แก่ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกกาลัง
กาย ด้านการจัดการความเครียด แบ่งเป็น 5 ระดับ มีรายละเอียดดังนี
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานมากที่สุด

4). เครื่องตรวจระดับนาตาลในเลือด ชื่อ รุ่น On Call Advanced เป็นเครื่องตรวจระดับนาตาลในเลือดที่
ปลายนิวชนิดพกพา ที่ได้ดาเนินการสอบเทียบเครื่องมือที่มีมาตรฐานจากโรงพยาบาลลืออานาจ ทุก 6 เดือนการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ ที
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72 อายุอยู่ในช่วง 41 - 50 ปี
ร้อยละ 44 อายุเฉลี่ย 48 ปี อายุน้อยสุด 42 ปี อายุมากที่สุด 66 ปี สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 92
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 92 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 96 สิทธิการรักษาพยาบาลประเภท
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (n = 25)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ปี)
41 – 50
51 - 60
61 - 70
x ̅= 48, S.D. = 4.20, Min = 42, Max = 67
สถานภาพสมรส
คู่
หม้าย/หย่าแยก
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
เกษตรกรรม
ค้าขาย
สิทธิการรักษา
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

จานวน

ร้อยละ

21
4

84
16

11
4
10

44
16
40

23
2

92
8

23
1
2

92
4
8

24
1

96
4

25

100

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง ก่อนและหลังการทดลอง
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ N
M
S.D
ระดับ
t
p-value
ก่อนการทดลอง
25
68.8
7.72
ปานกลาง
.62
.432
หลังการทดลอง
25
84.5
6.53
มาก
12.5
.000
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพ พบว่า ภายหลังการวิจัย
กลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีความรอบรู้เรื่องโรคเบาหวาน แตกต่างจากก่อนการวิจัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
N
M
S.D
ระดับ
t
p-value
ก่อนการทดลอง
25
2.82
1.38
ปานกลาง
.232
.817
หลังการทดลอง
25
3.74
1.93
มาก
.335
.005
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ก่อนการทดลอง
25
1.82
1.41
ต่า
.424
.673
หลังการทดลอง
25
2.54
0.42
ปานกลาง
6.35
.004
พฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ก่อนการทดลอง
25
3.67
.68
ปานกลาง
2.29
0.40
หลังการทดลอง
25
4.78
.24
มาก
5.36
.000
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน พบว่า
ภายหลังการทดลองกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน แตกต่างจากก่อนการวิจัยอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับนาตาลในเลือด
ค่าระดับนาตาลในเลือด
N
M
S.D
t
p-value
ก่อนการทดลอง
25
124 12.23
1.30
.889
หลังการทดลอง
25
119 5.74
6.84
0.05
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับนาตาลในเลือดพบว่า ภายหลังการทดลอง
กลุ่มเสี่ยงมีค่าระดับนาตาลในเลือดลดลง แตกต่างจากก่อนการวิจัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบประเด็นสาคัญสามารถสรุปได้ดังนี
โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพทาให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน มีความฉลาดทาง
สุขภาพเพิ่มขึนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.01) ซึ่งผลการวิจัยนีอธิบายได้ว่า ความฉลาดทางสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานที่เพิ่มขึนจากการพัฒ นาทักษะด้านความเข้าใจข้อมูลที่เป็นตัวอักษรพัฒ นาความรู้และความจาคาศัพท์
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทาความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ฝึกทักษะกิจกรรมการอ่านเอกสารแผ่นพับโรคเบาหวาน
ฝึกคานวณพลังงานอาหาร การอ่านฉลากโภชนาการ การออกกาลังกาย การจัดการความเครียด ฝึกทักษะการอ่าน
ฉลากโภชนาการ การคานวณเส้ น รอบเอว ดั ช นี มวลกาย ฝึ กทั ก ษะการแก้ปั ญ หาและการตัด สิ น ใจ วิเคราะห์
สถานการณ์ การสร้างทางเลือกและการตัดสินใจ ฝึกทักษะการฟังข้อมูลสุขภาพ ฝึกทักษะการพูดข้อมูลสุขภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรวิจิตร ปานนาค ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางสุข ภาพ
ของผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ค วบคุ ม ระดั บ น าตาลในเลื อ ดไม่ ได้ ต าบลบางวั ว อ าเภอบางปะก ง จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองมีคะแนนความฉลาดทางสุขภาพ ความมั่นใจ ในการ
จัดการตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
สรุปได้ว่า โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึง การสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อ และการจัดการตนเอง ทา
ให้ผู้ป่วยมีความรู้และทักษะในการจัดการตนเอง ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไตเรือรังมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
การจัดการตนเองที่ดีขนึ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน ในกลุ่มเสี่ยง สามารถ
นาไปใช้กับกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในพืนที่อื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน
2.สามารถนาโปรแกรมนี ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเรือรังอื่น เช่น
ความดันโลหิตสูง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครังต่อไป
1.ควรมีการศึกษาโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานใน
กลุ่มผู้ดูแลในครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเบาหวานที่เป็นผู้สูงอายุ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะต่างๆในการศึกษาครังนี และขอขอบพระคุณ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงบังที่สนับสนุนอย่างดียิ่ง นอกจากนีขอขอบพระคุณอาสาสมัคร
วิจัยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามในการศึกษาครังนีอย่างครบถ้วน หากมีข้อ เสนอแนะ
ประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงในการศึกษาครังต่อไป
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