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ความสั มพันธ์ ของความแตกฉานด้ านสุ ขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที.
ไม่ พงึ. อินซู ลนิ (เบาหวานชนิดที. 2) ใน อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
Relationship of Health Literacy and Self-Care Behavior among Type 2 Diabetic Patients in
Banpong District, Ratchaburi Province.
กันตพงษ ปราบสงบ 1
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บทคัดย่อ
โรคเบาหวานเป็ นปั ญหาทีสําคัญอย่างหนึ งของประเทศไทย ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีมีความแตกฉาน
ด้านสุ ขภาพตํามีแนวโน้มทีจะดู แลสุ ขภาพของตนเองได้ไม่ค่อยดี การวิจยั ภาคตัดขวาง(Cross sectional
study) ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ชนิ ดทีไม่
พึงอินซู ลิน (เบาหวานชนิ ดที 2) ในศูนย์สุขภาพชุ มชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 2) เพือ
ศึกษาระดับพฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน 3) เพือศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
แตกฉานด้านสุ ขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน จํานวน 400 คน (อายุ 30 – 80 ปี ) ถูกคัดเลือกแบบเจาะจงจากศูนย์สุขภาพชุ มชน
เมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ แบบประเมินระดับความ
แตกฉานด้านสุ ขภาพ 3 ระดับ ซึ งพัฒนาโดย อิชิกาว่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลสําเร็ จรู ป
สถิ ติทีใช้ ได้แก่ ความถี (f) ร้ อยละ (%) ค่าเฉลี ย ( ̅ ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความแตกฉานทางด้านสุ ขภาพ กับ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ด้วยค่าสัมประสิ ทธิUสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s correlation)
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน มีระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพในภาพรวมอยูใ่ นระดับตํา
( ̅ = 1.80, S.D. = 0.76) และ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 37.16, S.D. =3.218)
โดยภาพรวม ความแตกฉานด้ า นสุ ข ภาพกับ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน มี
ความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับทีตํามาก (r = 0.113, p = 0.023)
จากผลการศึ ก ษาในครั งนี ผูท้ ี ทํา หน้า ที ดู แลรั ก ษาผูป้ ่ วยเบาหวานควรตระหนัก ถึ ง ระดับ ความ
แตกฉานด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วย และ ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมเบาหวานของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
คําสําคัญ : โรคเบาหวาน ชนิ ดที 2, ความแตกฉานด้านสุ ขภาพ, พฤติกรรมสุ ขภาพ
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Abstract
Background and purpose: Diabetes Mellitus (DM) is one major problem in Thailand. Diabetic patients
with limited health literacy tend to have worse outcome. The study aimed to describe health literacy and
self-care behavior, and examine the association of health literacy with self-care behavior in patients with
diabetes.
Method: 400 diabetes patients aged 30 – 80 years old were purposively selected from a primary
healthcare center: Banpong health center, BanPong District, Ratchaburi Province. Data were collected by
using questionnaires. The 3-level Health Literacy Scale developed by Ishikawa was used to assess health
literacy level. A Pearson’s correlation was run to determine the relationship between health literacy and
self-care behavior.
Results: Regarding the health literacy levels, overall aspects were at an inadequate level ( ̅ = 1.80, S.D.
= 0.76), when considering each aspect; Functional Health Literacy was at a moderate level while
Interactive Health Literacy ( ̅ = 1.31 , S.D. = 0.68) and Critical Health Literacy ( ̅ = 1.85 , S.D. = 0.76)
were at a inadequate level . For self-care behavior, participants had diabetes self-care behavior at a
moderate level. Regarding the relationship between health literacy and self-care behavior, for overall
aspects there were very little correlation (r = 0.111, p = 0.027), when considering each aspect; for
Interactive Health Literacy (r = 0.118, p = 0.018) and Critical Health Literacy (r = 0.124, p = 0.013), there
were very little correlation, while there was no correlation between Functional Health Literacy and selfcare behavior.
Conclusions: The results encourage efforts to monitor health literacy and self-care behavior in the Thai
population and examine associations with diabetes outcome.
Keywords : Type 2 Diabetes, Health Literacy, Health Behavior

บทนํา
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โรคเบาหวานเป็ นสาเหตุของการเสี ยชี วิตของผูป้ ่ วยทัวโลกจํานวนมาก สําหรับในประเทศไทยนัน
จากรายงานการเฝ้ าระวังโรคไม่ติดต่อเรื อรัง พ.ศ.2553 พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 มีจาํ นวนผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
สะสม (ปี พ.ศ. 2549 – 2553) จํานวน 888,580 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 1,394.91 ต่อประชากรแสนคน ซึ งสู ง
เป็ นอันดับทีสองรองลงมาจาก โรคความดันโลหิ ตสู งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื อรัง (อมรา ทองหงส์ และคณะ,
2555)
การรั กษาโรคเบาหวานนันสามารถใช้วิธีการควบคุ มอาหาร การออกกําลังกาย ร่ วมกับการใช้ยา
รั บประทาน แต่จากระยะเวลาที เป็ นโรคเบาหวานที นานขึน ผูป้ ่ วยบางรายอาจไม่ส ามารถควบคุ มระดับ
นําตาลในเลือดได้ จึงจําเป็ นต้องใช้ยาอินซู ลินเพือควบคุมระดับนําตาลแทน โดยทัวไปแล้ว ผูป้ ่ วยเบาหวาน
ชนิ ดที 2 นันมัก พบในผูม้ ี อายุม ากกว่า 40ปี ปั จจัยเสี ยงในการเกิ ดโรคเบาหวานชนิ ดนี ได้แก่ อายุม าก มี
นําหนักตัวมากกว่าปกติ การไม่ออกกําลังกาย และมีกรรมพันธุ์ของโรคเบาหวาน(ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ และ
กอบชัย พัววิไล, 2546) การเป็ นโรคเบาหวานมานาน และควบคุมระดับนําตาลในเลือดได้ไม่ดี จะทําให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อ นเรื อรั ง จากโรคเบาหวานได้ง่ า ย ซึ งเป็ นสาเหตุ ข องการเจ็บ ป่ วยและเสี ย ชี วิ ต ในผูป้ ่ วย
เบาหวานอาจพบภาวะแทรกซ้อนตังแต่เมือเริ มวินิจฉัยว่าเป็ นเบาหวาน เนื องจากผูป้ ่ วยอาจเป็ นโรคเบาหวาน
มานานโดยไม่มีอาการ (สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ, 2551) เป้ าหมายการรักษาโรคเบาหวานคือ
การควบคุมระดับนําตาลในเลือดให้อยูใ่ นระดับปกติหรื อใกล้เคียงปกติมากทีสุ ด (วีรพันธ์ โขวิฑูรกิจ, 2549)
โดยการควบคุมระดับนําตาลหลังอดอาหาร 8- 12 ชัวโมง (Fasting plasma glucose: FPG) ให้อยูใ่ นระดับ 90130 มิลลิกรัม/เดซิ ลิตร หรื อ การควบคุมระดับเบาหวานสะสมให้มีค่า น้อยกว่าร้อยละ 7 (ADA, 2007)
เนื องจากโรคเบาหวานเป็ นโรคเรื อรั ง ดังนันผูป้ ่ วยต้องมาพบแพทย์และพยาบาลเป็ นประจําเพือ
ตรวจสุ ขภาพ รับยาและ รับคําแนะนําจากแพทย์และพยาบาลในเรื องเกียวกับการดูแลสุ ขภาพและการปฏิบตั ิ
ตนเพือควบคุมไม่ให้ระดับนําตาลในเลือดสู งเกินกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในการพบปะแพทย์และพยาบาลแต่
ละครัง ผูป้ ่ วยต้องบอกเล่าอาการและปั ญหาต่างๆทีเกี ยวข้องกับโรคเบาหวานของตนเอง ส่ วนแพทย์และ
พยาบาลนันก็จะให้คาํ แนะนําวิธีปฏิบตั ิตนแก่ผปู ้ ่ วยพร้อมกับจัดยาให้และอธิ บายวิธีการใช้ยา การทีจะทําให้
ผูป้ ่ วยเข้าใจสิ งทีแพทย์และพยาบาลแนะนํามาและนําไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องนัน การสื อสารระหว่างผูป้ ่ วย
กับแพทย์และพยาบาลต้องมีประสิ ทธิ ภาพ สิ งหนึ งทีเป็ นตัวขัดขวางทําให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถเข้าใจสิ งทีแพทย์
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และพยาบาลแนะนํา นันคือ การทีผูป้ ่ วยไม่ค่อยเข้าใจข้อมูลด้านสุ ขภาพ หรื อ ไม่ค่อยมีความแตกฉานด้าน
สุ ขภาพ(Health Literacy) นันเอง
คําว่า Health Literacy หรื อ ความแตกฉานด้านสุ ขภาพนัน คือ “ทักษะต่างๆทางการรับรู ้และทางสังคม ซึ ง
เป็ นตัวกําหนดแรงจูงใจและความสามารถของปั จเจกบุคคลในการทีจะเข้าถึง เข้าใจ และใช้ขอ้ มูลในวิธีการ
ต่างๆเพือส่ งเสริ มและบํารุ งรักษาสุ ขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ”( ขวัญเมือง แก้วดําเนิ น และ นฤมล ตรี
เพชรศรี อุไร, 2554) ความแตกฉานด้านสุ ขภาพ มี 3 ระดับ (Nutbeam, 2008) คือ ขันพืนฐาน (Functional
Health Literacy) ขันการมีปฏิสัมพันธ์(Interactive Health Literacy) และ ขันวิจารณญาณ (Critical Health
Literacy) การศึกษาในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน (Ad Hoc, 1999; Gazmararian et al., 1999; Schillinger et al.,
2002;Williams et al., 1998)พบว่า ผูป้ ่ วยที มี low health literacy นัน มักจะมีการดูแลสุ ขภาพไม่ค่อยดี มักมี
ระดับนําตาลในเลื อดทีสู งกว่าปกติ มักเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อย มีภาวะแทรกซ้อนมาก สิ งเหล่านี ทํา
ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทีสู งขึน
ศูนย์สุขภาพชุ มชนเมื องบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุ รี ได้เปิ ดให้บริ การดูแลรั กษาผูป้ ่ วย
เบาหวานในเขตเทศบาลบ้านโปงและพืนที ใกล้เคี ยง ซึ งจากประสบการณ์ ทีผ่านมาผูว้ ิจยั ได้สังเกตพบว่า
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที มารับการรั กษาทีศูนย์สุขภาพแห่ งนี บางคนมี ปัญหาเกี ยวกับการรู ้ และเข้าใจข้อมูล
สุ ขภาพทีได้รับจากเจ้าหน้าที หรื อ ปั ญหาการสื อสารกับผูอ้ ืนในการค้นหาข้อมูลสุ ขภาพทีตนเองต้องการ
และดูเหมือนว่าผูป้ ่ วยเหล่านี จะมีปัญหาเรื องสุ ขภาพมากกว่าคนทีรู ้และเข้าใจข้อมูลสุ ขภาพได้ดีกว่า ดังนัน
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานด้านสุ ขภาพกับพฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพของตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดทีไม่พึงอินซู ลิน (เบาหวานชนิ ดที 2) ในศูนย์สุขภาพชุ มชน
เมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี เพือนําผลการศึกษาทีได้มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการ
ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวานในเขตเทศบาลบ้านโป่ ง ให้มีความแตกฉานด้านสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับทีดี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาระดับ ความแตกฉานด้า นสุ ข ภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ชนิ ด ที ไม่ พึ งอิ น ซู ลิ น
(เบาหวานชนิดที 2) ในศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
2. เพือศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
3.เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานด้านสุ ขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที 2 อายุ 30 – 80 ปี ทีขึนทะเบียนทังหมดทีศูนย์สุขภาพชุ มชนเมือง
บ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ปี 2557 จํานวน 1,100 ราย
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครังนี เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional analytical
research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประชากรทีศึกษาคือผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที 2 ทีมารับบริ การใน
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ ง ในช่วง วันที 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2558 ช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น.
มีจาํ นวน 400 ราย โดยผูว้ จิ ยั ทําการสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยเบาหวานทีอาสาเข้าร่ วมทําวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม โดย
ผูท้ ีเข้าร่ วมตอบแบบสอบถามจะต้องสามารถพูดภาษาไทย และต้องไม่มีปัญหาเกียวกับการรับรู ้และจดจํา
เครื.องมือทีใ. ช้ ในการศึกษาวิจัย
ใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที 1 แบบสอบถามลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลียต่อเดือน
ส่ วนที 2 แบบประเมินความแตกฉานด้านสุ ขภาพ ซึ งมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับขันพืนฐาน ระดับขัน
การมีปฏิสัมพันธ์ และ ระดับขันวิจารณญาณ ลักษณะเป็ นมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ
ดังนี
ความถี.ของการปฏิบัติ
การปฏิบัติทางบวก
การปฏิบัติทางลบ
ไม่เคย
1
4
นานๆครัง
2
3
บางครัง
3
2
บ่อยครัง
4
1
แบบประเมินนีได้ปรับปรุ งมาจากแบบประเมินของ Isikawa และคณะ จากประเทศญีปุ่ น ซึ ง ผศ.ดร.
วันทนา มณี ศรี วงศ์กุล อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้นาํ มาแปลและใช้ในงานวิจยั ก่อนการใช้ใน
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การศึ กษาวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) กับผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที 2 ที มี
ลักษณะคล้ายคลึ งกับประชากรกลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 30 ชุ ด นํามาวิเคราะห์ความเชื อมันโดยคํานวณหาค่า
สัมประสิ ทธิU อัลฟาของครอนบาคซ์ (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) มีค่าเท่ากับ 0.94 การแปลผลข้อมูล
จากค่าคะแนนเฉลีย ( ̅ ) มีเกณฑ์การแปลความหมาย (Ishikawa et al., 2008) ดังนี
คะแนน 1.0 - 2.0
หมายถึง
มีระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพตํา
คะแนน 2.1 – 3.0
หมายถึง
มีระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพปานกลาง
คะแนน 3.1 – 4.0
หมายถึง
มีระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพสู ง
ส่ วนที 3 แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานโรคเบาหวาน ทัง 4 ด้าน
ได้แก่ การดูแลด้านร่ างกาย การดูแลด้านภาวะแทรกซ้อน การดูแลด้านการรักษาพยาบาล การดูแลด้านจิตใจ
อารมณ์ และสังคม นําข้อมูลมาหาค่าระดับฤติกรรมทังโดยภาพรวม รายด้าน และ รายข้อ โดยหาค่าเฉลีย ( X
) และ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมาย (เสรี ราชโรจน์, 2537:65-68) ดังนี
คะแนนค่ าเฉลีย.

ระดับพฤติกรรม

41.6 – 48.0

สู ง

35.2 - 41.5

กลาง

16.0 - 35.1

ตํา

การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน เพืออธิ บายข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ระดับความ
แตกฉานด้านสุ ขภาพ และ ระดับพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ และ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความ
แตกฉานทางด้า นสุ ข ภาพ กับ พฤติ ก รรมการดู แลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ด้ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิU
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson’s correlation)ซึ งจะแสดง ค่าความสัมพันธ์ ของตัวแปรสองตัวที เป็ น
อิสระต่อกัน และทิศทางของความสัมพันธ์ (Munro H. Barbara, 2005, p. 249) โดยมีเกณฑ์ประเมินระดับ
ความสัมพันธ์ ดังนี
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0.90≤r≤1.00 หรื อ -1.00≤r≤-0.90
0.70≤r≤0.89 หรื อ -0.89≤r≤-0.70
0.50≤r≤0.69 หรื อ -0.69≤r≤-0.50
0.26≤r≤0.49 หรื อ -0.49≤r≤-0.26
-0.25 ≤r≤ 0.25
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หมายความว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมาก
หมายความว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง
หมายความว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
หมายความว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา
หมายความว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํามาก
ผลการวิจัย

ส่ วนที. 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ชนิ ดที 2 ในศูนย์สุขภาพชุ มชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.7 มีอายุเฉลีย 59 ปี อายุตาสุ
ํ ด 31 ปี อายุสูงสุ ด 80 ปี มีช่วงอายุ 60 –
69 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 29.3 มี สถานภาพสมรสเป็ นคู่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 71.6 มี ระดับการศึ กษาสู งสุ ด คือ ชัน
ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 57.2 ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของกิจการ คิดเป็ นร้อยละ 44.3 มีรายได้เฉลียต่อเดือน
อยูใ่ นช่วง 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.5
ส่ วนที. 2 ระดับความแตกฉานด้ านสุ ขภาพ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ชนิดที 2 ในศูนย์สุขภาพชุ มชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี มี
ระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับตํา ( ̅ = 1.80 , S.D. = 0.75) เมือพิจารณาเป็ นราย
ระดับพบว่า ระดับขันพืนฐาน (Functional Health Literacy) อยูใ่ นระดับปานกลาง ( ̅ = 2.25, S.D. = 0.83)
ระดับขันการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Health Literacy) อยูใ่ นระดับตํา ( ̅ = 1.31 , S.D. = 0.68) และระดับ
ขันวิจารณญาณ (Critical Health Literacy) อยูใ่ นระดับตํา ( ̅ = 1.85 , S.D. = 0.76) ดังตารางที 1
ตารางที. 1 ค่าเฉลีย ( ̅ ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพ ของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ในศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี (n=400)
ระดับความแตกฉานด้ านสุ ขภาพ

ค่ าเฉลีย. S.D.
( ̅)
2.25 0.82
2.27 1.02

คะแนนเฉลีย. Functional Health Literacy
1.ตัวหนังสื อในเอกสารมีขนาดเล็กเกินไป
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2.พบตัวหนังสื อหรื อคําทีไม่รู้ความหมายหรื อไม่เข้าใจ
3.เนือหาของเอกสารยากเกินไป
4.ต้องใช้เวลานานในการอ่านและเข้าใจเอกสาร
5.ต้องการคนช่วยในการอ่านเอกสาร
คะแนนเฉลีย. Interactive Health Literacy
6.มีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
7.มีการคัดเลือกข้อมูลทีท่านต้องการ
8.มีความเข้าใจในข้อมูลทีท่านเลือก
9.มีการแลกเปลียนข้อมูลทีท่านมีกบั คนอืน
10.นําข้อมูลทีค้นหาได้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
คะแนนเฉลีย. Critical Health Literacy
11.พิจารณาข้อมูลทีได้รับว่าเหมาะสมกับอาการเจ็บป่ วยของ
ท่าน
12.พิจารณาว่าข้อมูลทีได้มีความน่าเชือถือเพียงไร
13.มีการตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้องหรื อไม่
14.มีการคิดทบทวนก่อนการตัดสิ นใจทีจะนําข้อมูลทีได้รับไป
ใช้
รวม
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2.17
2.14
2.24
2.42
1.31
1.27
1.28
1.35
1.30
1.35
1.85

0.84
0.86
0.92
1.12
0.68
0.64
0.64
0.79
0.73
0.81
0.76

1.96

0.87

1.78
1.65

0.78
0.78

2.02

0.97

1.80

0.75

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ.า
ตํา
ตํา
ตํา
ตํา
ตํา
ตํ.า
ตํา
ตํา
ตํา
ตํา
ตํ.า

ส่ วนที. 3 วิเคราะห์ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุ มชนเมืองบ้านโป่ งส่ วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมสุ ขภาพของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 63.9 รองลงมา คือระดับตํา คิดเป็ นร้ อยละ 27.4
และระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 8.7 ดังตารางที 2
ตารางที. 2 ระดับพฤติกรรมสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุ มชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้าน
โป่ ง จังหวัดราชบุรี
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จํานวน
ร้ อยละ
ตํา (16.0 – 35.1)
110
27.4
ปานกลาง (35.2 – 41.5)
257
63.9
สู ง (41.6 – 48.0)
35
8.7
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ส่ วนที 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความแตกฉานทางด้านสุ ขภาพ กับ พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุ มชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ด้วยค่า
สัมประสิ ทธิUสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s correlation)
เมื อหาความสัมพันธ์ ระหว่างความแตกฉานด้านสุ ขภาพกับพฤติ กรรมการดู แลตนเองของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน พบว่า โดยภาพรวม ความแตกฉานด้า นสุ ข ภาพกับ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับทีตํามาก (r = 0.113, p = 0.023) เมือพิจารณาเป็ นรายระดับ
พบว่า ความแตกฉานด้านสุ ขภาพระดับขันการมีปฏิ สัมพันธ์(r = 0.118, p = 0.018) และ ระดับขัน
วิจารณญาณ(r = 0.124, p = 0.013) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง อยูใ่ นระดับทีตํามาก ส่ วน
ความแตกฉานด้านสุ ขภาพระดับพืนฐาน ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง ดังตารางที 3
ตารางที. 3 ค่าเฉลี ย ( ̅ ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานด้าน
สุ ขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ในศูนย์สุขภาพชุ มชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอ
บ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี (n=400)
ความแตกฉานด้ านสุ ขภาพ
โดยรวม
ระดับพืนฐาน
ระดับขันการมีปฏิสัมพันธ์
ระดับขันวิจารณญาณ

( ̅)
1.80
2.25
1.31
1.85

S.D.
0.595
0.829
0.684
0.760

r
0.113
0.034
0.118
0.124

Sig.
0.023*
0.502
0.018*
0.013*

*หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สรุ ปและอภิปรายผล
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี.ยวกับระดับความแตกฉานด้ านสุ ขภาพของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานในศู นย์ สุขภาพ
ชุ มชนเมืองบ้ านโป่ ง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี มีระดับความ
แตกฉานด้านสุ ขภาพรวมอยูใ่ นระดับตํา อาจเป็ นเพราะว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีรายได้นอ้ ย และมีระดับการศึกษา
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ส่ วนใหญ่ตากว่
ํ ามัธยมศึกษา ซึ งทําให้ผูป้ ่ วยมีความสามารถในการเข้าใจข้อมูลได้นอ้ ย และมีโอกาสได้รับ
ข้อมูลสุ ขภาพได้นอ้ ยด้วย
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเกี.ยวกับระดับพฤติกรรมการดู แลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในศู นย์ สุขภาพ
ชุ มชนเมืองบ้ านโป่ ง อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุ มชนเมื องบ้านโป่ ง มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเป็ นเพราะผูป้ ่ วยอยู่ในเขตเทศบาลซึ งมี ความสะดวกในการใช้สาธารณู ปโภคต่างๆ ผูป้ ่ วย
ได้รับการตรวจหาระดับนําตาลในเลื อด 2 เดื อนต่อครั ง การเดิ นทางไปพบแพทย์ทีศูนย์สุขภาพมี ความ
สะดวกเพราะอยู่ในพืนที เขตเทศบาล และ ผูป้ ่ วยในพืนที นี มี ความเห็ นว่า คนในพืนที จํานวนมากเป็ น
โรคเบาหวาน จนทําให้รู้สึกว่า การเป็ นโรคเบาหวานเป็ นโรคทีไม่น่ากลัว จึงไม่ค่อยวิตกกังวลใจ
3.ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานด้านสุ ขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ใน
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความแตกฉานด้ า นสุ ข ภาพกับ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง ของผู ้ป่ วย
โรคเบาหวาน ในศูนย์สุขภาพชุ มชนเมืองบ้านโป่ ง มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับตํามาก ซึ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ทีผ่านมาทีพบว่า ความรู ้และความเข้าใจในข้อมูลสุ ขภาพ ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลสุ ขภาพของตนเองของผูป้ ่ วย โดยเฉพาะอย่างยิงเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ไม่มีความสัม พันธ์ กบั ความแตกฉานด้านสุ ขภาพระดับพืนฐาน ที เป็ นเช่ นนี อาจเป็ นเพราะ ความ
แตกฉานด้านสุ ขภาพในระดับนี เป็ นเพียงแค่ การแสดงถึ งการมีทกั ษะในการอ่านและเข้าใจข้อมูลสุ ขภาพ
ของผูป้ ่ วย แต่ไม่ได้แสดงถึ งแรงจูงใจที ทําให้ผูป้ ่ วยต้องการมี สุขภาพที ดี ขึน ทําให้ถึงแม้ว่าผูป้ ่ วยจะอ่าน
เอกสารเกียวกับข้อมูลสุ ขภาพได้ดีขึน แต่ก็ไม่ได้ช่วยกระตุน้ ทําให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมดูแลตนเองได้ดีขึนอย่าง
เห็ นได้ชดั ในทางกลับกัน ถ้าพิจารณา ความแตกฉานด้านสุ ขภาพระดับขันการมีปฏิสัมพันธ์ กับ ระดับขัน
วิจารณญาณ จะพบว่า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง เนืองจากว่า ทังสอง ระดับนี เกียวข้องกับ
แรงจูงใจของผูป้ ่ วย ซึ งเกิดจากการทีผูป้ ่ วยต้องการทีจะมีสุขภาพทีดีและเกิดความตระหนักว่า ข้อมูลสุ ขภาพ
ที ดีจะเป็ นแนวทางที จะช่ วยทํา ให้เขามี สุ ขภาพดี ขึน ผูป้ ่ วยจึ งมี ความกระตื อรื อร้ นที จะค้นหาข้อมู ลและ
พยายามเลือกใช้ขอ้ มูลทีถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง
จากผลการศึ ก ษาในครั งนี ผูท้ ี ทํา หน้า ที ดู แลรั ก ษาผูป้ ่ วยเบาหวานควรตระหนัก ถึ ง ระดับ ความ
แตกฉานด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วย และ ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมเบาหวานของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ให้มากขึน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
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1). เจ้าหน้าทีควรให้ความดูแล และความสนใจแก่ผูป้ ่ วยทีมีระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพทีตํา
เป็ นพิเศษ อย่างเช่น เอกสารควรมีเนือหาทีง่ายต่อการเข้าใจ มีขนาดตัวหนังสื อทีเห็นได้ชดั และมีการพูดคุย
ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยกลุ่มนีให้มาก
2). ควรมี การจัดกิ จกรรมให้ผูป้ ่ วยที มี ระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพที ตํา ได้มีการแลกเปลี ยน
ข้อมูลกับผูป้ ่ วยทีมีระดับความแตกฉานด้านสุ ขภาพทีสู ง เพือเพิมโอกาสทีจะได้รับข้อมูลทางด้านสุ ขภาพ
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครัhงต่ อไป
1). ควรศึ กษาวิจยั ถึ งปั จจัยที ส่ งผลต่อความแตกฉานด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานในศูนย์
สุ ขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ ง อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
2). ควรศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานด้านสุ ขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและการควบคุมเบาหวาน
กิตติกรรมประกาศ
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