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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการปองกันโรค
ไตเร้ือรัง และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 
2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีอายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 135 คน เครื่องมือที่
ใชคือแบบทดสอบความรอบรูดานสุขภาพ ดานทักษะความรู ความเขาใจ และดานทักษะการตัดสินใจ รวมท้ังแบบสอบถามความ
รอบรูดานสุขภาพ ดานทักษะการเขาถึงขอมูล ดานสุขภาพและบริการสุขภาพ ดานทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ดานทักษะการ
จัดการตนเอง ดานทักษะการรูเทาทันสื่อ และแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรัง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธสเปยรแมน 

ผลการศึกษาพบวา ผูปวยเบาหวานสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 62.2 และมี
พฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 88.9 ความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรัง
มีความสัมพันธทางบวกกันอยูในระดับต่ํา (r = .227, P<0.05) ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ิมความรอบรูดานสุขภาพ และสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคไต
เรื้อรังในผูปวยเบาหวานตอไป 

คําสําคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ, พฤติกรรมการปองกันโรคไตเรือ้รัง, ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
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Abstract 

This descriptive research is aimed to study health literacy, behavior for preventive the progression of 

chronic kidney disease and the relationship between health literacy and behavior for preventive the 

progression of chronic kidney disease among type 2 diabetes patients, Rang Nok sub-district, Sam Ngam 

district, Phichit province. The samples were 135 patients, aged 35 and older who participated. The research 

tools were doing the health literacy test (Cognitive and Decision skills), health literacy questionnaires (Access, 

Communication, Self-management and Media skills) and behavior for preventive the progression of chronic 

kidney disease questionnaires. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, 

Spearman Rank Correlation Coefficient or Spearman’s rho. 

The results were shown: that health literacy was at a moderate level (62.2%) and behavior for 

preventive the progression of chronic kidney disease was at a good level (88.9%). The health literacy was 

positively correlated with behavior for preventive the progression of chronic kidney disease at a low level (r = 

.227, P<0.05). The results from this study can be used as basic knowledge for authorities to plan health 

literacy programs and activities for promoting behavior for preventive the progression of chronic kidney 

disease in diabetes patients. 

Keywords: health literacy program, behavior for preventive the progression of chronic kidney disease, 

diabetes patients 

1. บทนํา
โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีเปนปญหาสาธารณสุข มีอุบัติการณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป ซึ่งพบบอยในผูอายุ 35 ปขึ้นไป 

ขอมูลจากองคการอนามัยโลกรายงานวาผูปวยเบาหวานเพิ่มข้ึนจาก 108 ลานคน ในป 2523 เปน 422 ลานคน ในป 2557 
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายไดต่ําและปานกลางจะพบผูปวยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ในป 2559 พบวามีผูเสียชีวิตดวยโรคเบาหวาน 
1.5 ลานคน และอีก 2.2 ลานคน เสียชีวิตเนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2562) ปจจุบัน
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ประชากรไทยวัยผูใหญปวยเปนโรคเบาหวานถึง 4.8 ลานคน ในจํานวนนี้มีผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาเพียงรอยละ 
35.6 หรือ เพียง 2.6 ลานคน บรรลุเปาหมายในการรักษาไดเพียง 0.9 คน ทําใหอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในเมืองไทยมี
มากถึง 200 รายตอวัน คาดการณวาความชุกของโรคเบาหวานจะเพ่ิมสูงข้ึนถึง 5.3 ลานคนภายในป 2583 และวัยผูใหญตอนตน
นั้น มีขอมูลช้ีชัดวาโรคมีความรุนแรงกวาเบาหวานที่เกิดในวัยกลางคนและผูสูงอายุ รวมถึงตอบสนองตอการรักษาไดน อยกวา 
นําไปสูการเกิดโรคแทรกซอนตางๆ อยางรวดเร็วและรุนแรงกวา สรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนกลุมประชากรใน
การทํางาน (วรรณี นิธิยานันท, 2559; วรรณี นิธิยานันท, 2562) 

 ขอมูลจากโครงการสํารวจโรคเบาหวานในประเทศไทย ป พ.ศ.2549 บงช้ีวา ในจํานวนผูปวยโรคเบาหวานที่ ไดรับการ
รักษา มีผูปวยรอยละ 44 เปนโรคไต รอยละ 31 เปนโรคตา และรอยละ 8 เปนโรคหัวใจ และการศึกษายังพบวาเกือบรอยละ 30 
ของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการรักษามีโรคไตเร้ือรัง ในขณะท่ีมีรอยละ 7.2 และ 6.4 มีโรคตา และโรคหัวใจตามลํา ดับ (Novo 

Nordisk, 2560) โรคเบาหวานเปนสาเหตุสําคัญอันดับหนึ่งท่ีสงผลใหเกิดภาวะไตเร้ือรัง เนื่องจากโรคเบาหวานจะมีน้ําตาลในเลือด
สูง ทําใหเกิดเซลลบริเวณไต ในระดับเซลลมีหลายปจจัยที่มีผลทําใหเซลล ทําหนาที่หรือสภาวะแวดลอมหรือการทํางาน
เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหความสามารถในการเก็บโปรตีน ในการทํางานสวนตางๆ เสื่อมลงอยางชาๆ ตามระยะเวลาหรือความ
รุนแรงของโรคเบาหวานท่ีเปน (วีรศักดิ์ แพรชินวงศ, 2561) ซึ่งผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 รอยละ 20-40 มีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะโรค
ไตเร้ือรังระยะที่ 1-3 ซึ่งสวนใหญในระยะนี้ไมแสดงอาการ ทําใหผูปวยรอยละ 94 ขาดความตระหนักจนกลายเปนโรคไตเร้ือรัง
ระยะท่ี 4-5 และเปนไตวายระยะสุดทายที่จะตองรักษาดวยการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด ลางไตทางชองทอง หรือปลูก
ถายไต และมีอัตราการเสียชีวิตได นอกจากมีอัตราการนอนโรงพยาบาลสูงกวาคนปกติแลว ยังมีคาใชจายและทรัพยากรในการดูแล
รักษาสูงมาก (สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย, 2559) 

 โรคเบาหวานหากเริ่มมีภาวะไตเสื่อมถอืวาเปนเรื่องสําคัญ เพราะในประเทศไทยสาเหตุอันดับหนึ่งของคนไขที่ตองฟอกไต
หรือไตวายเรื้อรังสุดทายคือมาจากโรคเบาหวาน ถือวาเปนภัยรายอันดับหนึ่ง ซึ่งตองพยายามปองกัน ไมใหมีภาวะไตเสื่อม หากมี
แลวตองพยายามควบคุมไมใหไตเสื่อมลง (วีรศักดิ์ แพรชินวงศ , 2561) และมีอุบัติการณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุ  ซึ่งผูที่มีอายุ 
35 ปขึ้นไปจะเสี่ยงเปนโรคเบาหวานมากกวาคนท่ัวไป (สุปรียา เสียงดัง, 2560) ผูปวยเบาหวานท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดได จะสงผลทําใหมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเปนเวลานาน และสงผลกระทบกับอวัยวะสําคัญ ตางๆ เชน สมอง หัวใจ ตา ไต 
และเทา ทําใหเกิดโรครวมตามมาอีกหลายโรค (เอกลักษณ วโนทยาโรจน, 2560) ถาประชาชนโดยการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตั้งแต
จะเปนการเพิ่มภาระการทํางานใหหนวยงานดานสุขภาพอยางมากทําใหประเทศเสียคาใชจายดานการรักษาพยาบาล และการ
จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณและเวชภัณฑมีราคาแพง (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2555) 

 จากการรายงานสถานการณโรคเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่  3 ไดแก จังหวัดชัยนาท 
นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร และพิจิตร พบวาในป 2562 มีจํานวนผูปวยดวยโรคเบาหวานรวม 158,918 ราย คิดเปนรอยละ 
8.84 พบผูเสียชีวิต 4,224 ราย คิดเปนรอยละ 2.28 ซึ่งในจังหวัดพิจิตรพบผูปวยโรคเบาหวานรวม 30,812 ราย คิดเปนรอยละ 
10.12 พบผูเสียชีวิต 768 ราย คิดเปนรอยละ 2.18 ในอําเภอสามงามพบผูปวยโรคเบาหวานรวม 2,293 ราย คิดเปนรอยละ 10.37 
พบผูเสียชีวิต 43 ราย คิดเปนรอยละ 1.80 จากการสํารวจขอมูลยอนหลังในผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
รังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร พบวามีอัตราการปวยดวยโรคเบาหวานในแตละปเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2559-2562 เทากับ 
10.74, 10.76, 11.89 และ 12.21 ตามลําดับ จากการสํารวจสุขภาพของผูปวยเบาหวานในชุมชนพบวาประชาชนมีแนวโนมที่จะ
เกิดภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้นจากระดับน้ําตาลในเลือดที่ไมสามารถควบคุมได (HDC กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

 ความรอบรูดานสุขภาพเปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคลในการธํารงรักษาสุขภาพตนเองอยาง
ยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพของตนเองรวมกับผูใหบริการได รวมถึงสามารถคาดการณความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจ
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เกิดขึ้น และสามารถกําหนดเปาประสงคในการดูแลสุขภาพตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ , 2561) จากรายงาน
ฉบับสมบูรณโครงการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ป ขึ้นไป พ.ศ. 2560 พบวา ความรอบรูดาน
สุขภาพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลลัพธสุขภาพ ไดแก การมีโรคเร้ือรัง และภาวะอวนลงพุง ผูปวยโรคเร้ือรังหรือ
ภาวะอวนลงพุงมักจัดอยูในกลุมคนที่มีความรอบรูดานสุขภาพนอย เมื่อเทียบเคียงคะแนนความรอบรูดานสุขภาพกับผลลัพธทาง
สุขภาพ ในกลุมประชากรท่ีศึกษาท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไป ที่ไดรับการตรวจรางกาย พบวากลุมประชากรท่ีไมมีโรคเร้ือรังมีคะแนนความ
รอบรูสูงกวากลุมที่เปนโรคเร้ือรังในทุกมิติการวัด (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2560) ซึ่งประชาชนท่ีขาดความสามารถใน
การดูแลตนเอง จะทําใหจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ทําใหคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

 จากเหตุผลขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีผูปวยโรคเบาหวานในป พ.ศ. 2561-2562 
จํานวน 202 คน ซึ่งผูปวยโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได จะนําไปสูการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ         
ที่มักจะมีอาการรุนแรงเพ่ิมขึ้นทีละนอยหากไมไดรับการควบคุมอาจทําใหเกิดความพิการหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด 
นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลโรคแทรกซอนเพิ่มเติม ดังนั้นจะไดขอมูลเกี่ยวกับความรอบรูดาน
สุขภาพตอพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก 

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิด

ที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
3. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากร ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป 
ที่มารับบริการที่คลินิกผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 202 คน 
กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีอายุ 35 ปขึ้นไป ที่มารับบริการที่คลินิกผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 135 คน โดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 95 (P = 0.05) เกณฑในการคัดเขา ไดแก 1) มีอายุ 35 ปขึ้นไป และ 2) มีความสมัครใจและยินดีในการใหขอมูล 
เกณฑในการคัดออก ไดแก 1) อยูในสภาวะเจ็บปวยท่ีเปนอุปสรรคตอการใหขอมูล และ 2) ไมสะดวกในการใหขอมูล  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการมีโรคประจําตัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 7 ขอ สวนที่ 
2 แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพ ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ  
จํานวน 12 ขอ ดานทักษะความรู ความเขาใจ จํานวน 13 ขอ ดานทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ จํานวน 10 ขอ ดานทักษะการ
ตัดสินใจจํานวน 10 ขอ  ดานทักษะการจัดการตนเอง จํานวน 10 ขอ และดานทักษะการรูเทาทันสื่อ จํานวน 10 ขอ และ สวนที่ 3 
แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมด 4 ดาน จํานวน 116 ขอ ประกอบดวย ดาน
รับประทานอาหาร จํานวน 20 ขอ ดานการใชยา จํานวน 20 ขอ ดานการออกกําลังกาย จํานวน 20 ขอ และดานพฤติกรรมอื่นๆ 
จํานวน 56 ขอ 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีความเท่ียงตรงอยูระหวาง 0.67-1 คาความเช่ือมั่น (Reliability) จากการ
ทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มีสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค (Cronbach ’s alpha 

coefficient) ดานทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ, ดานทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ, ดานทักษะการจัดการ
ตนเอง ดานทักษะการรูเทาทันสื่อ และพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีคาเทากับ 0.85, 0.84, 0.75, 

0.88 และ 0.96 ตามลําดับ คาความเช่ือมั่นจากสูตร KR20 ของคูเดอรริชารตสัน (Kuder-Richardson) ดานทักษะความรู ความ
เขาใจ และดานทักษะการตัดสินใจ มีคา 0.77 และ 0.77 ตามลําดับ คาความยากงาย มีคา 0.57 -0.80 และคาอํานาจจําแนก 
แบบสอบถามมีคาเทากับ 0.20-0.76 และแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.20-0.53 

4. ผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีมีจํานวนทั้งหมด 135 คน โดยพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 71.1 เพศชายมีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 28.9 มีอายุ
ระหวาง 60-69 ป มากที่สุดมีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 34.1 รองลงมา คือ อายุระหวาง 50-59 ป จํานวน 34 คน และ 70-79 
ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 25.2 และ 21.5 ตามลําดับ สถานภาพสมรสสวนใหญมีสถานภาพสมรสมากที่สุดจํานวน 104 คน 
คิดเปนรอยละ 77 รองลงมา คือ หมาย จํานวน 25 คน และโสด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.5 และ 4.5 ตามลําดับ ระดับ
การศึกษาสวนใหญมีระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 84.4 รองลงมา คือ ไมไดเรียนหนังสือ จํานวน 
10 คน และมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 7.5 และ 5.9 ตามลําดับ อาชีพมากท่ีสุด คือ ไมมีอาชีพ/เปน
แมบาน/ทํางานบาน จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมา คือ เกษตรกร จํานวน 35 คน และรับจางทั่วไป จํานวน 33 คน 
คิดเปนรอยละ 25.9 และ 24.4 ตามลําดับ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากท่ีสุด คือ ต่ํากวา 1 ,000 บาท/เดือน จํานวน 67 คน คิดเปน
รอยละ 49.6 รองลงมา คือ 1,001-4,999 บาท/เดือน จํานวน 39 คน และ 5,000-9,999 บาท/เดือน จํานวน 28 คน คิดเปนรอย
ละ 28.9 และ 20.8 ตามลําดับ สวนใหญมีระยะเวลาการปวยเปนโรคเบาหวาน มากที่สุด คือ ต่ํากวา 10 ป จํานวน 94 คน คิดเปน
รอยละ 69.7 รองลงมา คือ 11-19 ป จํานวน 23 คน และ 20-29 ป จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 17.0 และ 11.1 ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสขุภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิด
ที่ 2 รายดาน (n=135) 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรัง 

ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
r P-Value ระดับความสัมพันธ 

1. ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ
2. ทักษะความรู ความเขาใจ
3. ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ
4. ทักษะการตัดสินใจ
5. ทักษะการจัดการตนเอง
6. ทักษะการรูเทาทันสื่อ

.222** 

.137 

.161 

.147 

.459** 
.110 

.010 

.114 

.062 

.090 

.000 

.205 

ต่ํามาก 

ไมสมัพันธ 
ไมสมัพันธ 
ไมสมัพันธ 

ต่ํา 
ไมสมัพันธ 

จากตารางท่ี 2 พบวาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 มีคาความสัมพันธมากที่สุด คือ ทักษะการจัดการตนเอง มีความสัมพันธระดับต่ํา ( r = .459) และทักษะการ
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เขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ มีความสัมพันธระดับตํ่ามาก (r = .222) ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดาน
ทักษะความรู ความเขาใจ ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการรูเทาทันสื่อไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 (n=135) 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรัง 

ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
r P-Value ระดับความสัมพันธ 

ความรอบรูดานสุขภาพ .227** .008 ต่ํา 

จากตารางที่ 3 พบวาความรอบรูดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในระดับ (r = .227, P<0.05) 
5. สรุปผลการวิจัย

ตอนท่ี 1 ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ความรอบรูดานสุขภาพ และพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรัง 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล พบกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.1 มีอายุอยูในชวง 60-69 ป คิดเปน

รอยละ 34.1 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 77 ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 84.4 มีอาชีพ ไมมีอาชีพ/เปน
แมบาน/ทํางานบานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 1 ,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 49.6 และมี
ระยะการมีโรคประจําตัวอยูในชวง ต่ํากวา 10 ป คิดเปนรอยละ 69.7  

สวนท่ี 2 ความรอบรูดานสุขภาพท้ัง 6 ดาน ผลการศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
( = 39.27, S.D. = 9.079) ทักษะความรู ความเขาใจอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 40.7 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 31.92, S.D. = 7.806) ทักษะการตัดสินใจอยูในระดับดี คดิเปนรอยละ 54.8 ทักษะการ
จัดการตนเองกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในภาพรวมอยูในระดับดี (  = 39.21, S.D. = 4.989) และทักษะการรูเทาทัน
สื่อกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในภาพรวมอยูในระดับดี (  = 34.96, S.D. = 7.691)  

สวนที่ 3 พฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังทั้ง 6 ดาน ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมผูปวยเบาหวานตําบลรังนกสวนใหญอยูในระดับดี คิดเปน
รอยละ 88.9  

ตอนท่ี 2 ความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบล
รังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรือ้รังในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 
2 พบวา ความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานโดยรวมอยูในระดับ
ความสัมพันธต่ํา (r = .227) ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดยรายดานมีคาความสัมพันธมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ทักษะการจัดการ
ตนเองมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r = .459) และอยูในระดับต่ํามาก คือ ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ 
(r = .222) ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สวนดานทักษะความรู ความเขาใจ ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะ
การรูเทาทันสื่อไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรัง 
6. อภิปรายผลการวิจัย
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ความรอบรูดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ํา 
(r = .227) ซึ่งพบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความรอบรูดานสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และสวนใหญมีระดับ
การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา สวนใหญเขาสูวัยเกษียณอายุเนื่องจากมีอายมุากกวา 60 ขึ้นไป แสดงใหเห็นวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 
2 ที่ผูวิจัยไดศึกษานั้นใชทักษะการมีปฏิสัมพันธ มีการรับรู เขาใจขอมูลการปองกันโรคไตเรื้อรัง สามารถติดตอสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ
กับบุคลากรทางการแพทย เลือกขอมูลที่ไดรับ นํามาปรับใชไดกับชีวิตประจําวันไดดีพอสมควร แตยังไมสามารถจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันโรคไตเรื้อรังไดในระดับดี โดยยังตองมีการจัดการกับตนเองใหเหมาะสมกับภาวะของโรค และ
ตองมีทักษะความสามารถในการเลือกใชขอมูลตางๆใหเพิ่มข้ึน จนนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปองกันโรคไตเรื้อรัง        
ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ มนตรี นรสิงห และสุทธิพันธ ถนอมพันธ (2562) พบวา ความรอบรูดาน
สุขภาพโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับพอใช คือมีความรอบรูดานสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจปฏิบัติตนไดถูกตองบาง โดยใหมี
การจัดบริการเพื่อเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและการจัดการตนเองของผูปวยและญาติอยางเปนระบบมากขึ้น สอดคลองกับ
การวิจัยของ กันตพงษ ปราบสงบ (2559) พบวา มีระดับความแตกฉานดานสุขภาพรวมอยูในระดับต่ํา เปนเพราะวาผูปวยสวนใหญ
มีรายไดนอย และมีระดับการศึกษาสวนใหญต่ํากวามัธยมศึกษา ซึ่งทําใหผูปวยมีความสามารถในการเขาใจขอมูลไดนอย และมี
โอกาสไดรับขอมูลสุขภาพไดนอยดวย มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยูในระดับปานกลาง เปนเพราะผูปวยอยูในเขตเทศบาล ซึ่งมี
ความสะดวกในการใชสาธารณูปโภคตางๆ ผูปวยในพ้ืนท่ีทีน่ี่มีความเห็นวา คนในพ้ืนท่ีจํานวนมากเปนโรคเบาหวาน จนทําใหรูสึกวา
การเปนโรคเบาหวานเปนโรคที่ไมนากลัว จึงไมคอยวิตกกังวลใจ และความแตกฉานดานสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคเบาหวานมีความสมัพันธกันอยูในระดับที่ต่ํามาก (r = 0.113, p = 0.023) ความรูและความเขาใจในขอมูลสุขภาพ ไมคอย
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรม
การดูแลตนเองไมมีความสัมพันธกับความแตกฉานดานสุขภาพระดับพื้นฐาน ที่เปนเชนนี้ เปนเพราะความแตกฉานดานสุขภาพใน
ระดับนี้เปนเพียงแคการแสดงถึงการมีทักษะในการอานและเขาใจขอมูลสุขภาพของผูปวย แตไมไดแสดงถึงแรงจูงใจท่ีทําใหผูปวย
ตองการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทําใหถึงแมวาผูปวยจะอานเอกสารเกี่ยวกับขอมูลสุขภาพไดดีขึ้น แตก็ไมไดชวยกระตุนทําใหผูปวยมี
พฤติกรรมดูแลตนเองไดดีขึ้นอยางเห็นไดชัด สวนดานทักษะความรู ความเขาใจ ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ 
และทักษะการรูเทาทันสื่อไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรัง เนื่องจากผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก    

มีขอจํากัดปจจัยบริบทหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานอายุ ดานการศึกษา และสวนมากไมไดประกอบอาชีพใดๆ จึงอาจขาดความรู
และความเขาใจ อีกทั้งยังมีปญหาทางดานการมองเห็นหรือการอาน การยอมรับและเช่ือถือขอมูลที่เผยแพรผานสื่อโดยไมตองคิด
วิเคราะหหรือตรวจสอบกอน ความสามารถในการตัดสินใจนอย จึงจําเปนตองมีผูชวยในการอาน รับสื่อขอมูล และตัดสินใจแทน 
เชน ลูก หลานของผูปวยเบาหวาน จึงเปนสาเหตุทําใหทักษะความรู ความเขาใจ ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ 
และทักษะการรูเทาทันสื่อนอยลง สอดคลองกับ ลักษณา พงษภุมมา และศุภรา หิมานันโต (2560) จะพบวา การท่ีผูปวยเบาหวาน
มีระดับการศึกษาที่สูงจะทําใหมีความรูความเขาใจดานสุขภาพ สามารถนําเอาความรู ความเขาใจดานสุขภาพมาปฏิบัติได เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหมีความสุขภาพท่ีดี ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ จริยา นพเคราะห และคณะ (2563 )
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พบวาความรอบรูดานสุขภาพและการจัดการตนเองในผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานอยูในระดับสูง และความรอบรูดานสุขภาพมี
ความสัมพันธทางบวกกับการจัดการตนเองในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.54 , p < .01)  
7. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อใชในการปรับ

วิธีการใหความรูหรือการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ เกี่ยวกับการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานใหเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่ 
โดยมีการพัฒนาส่ือที่เหมาะกับวัย และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการวางแผนดูแลดวยตนเองได และควรมีการนําขอมูลพื้นฐานไป
เปนขอมูลสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
โดยเนนดานทักษะความรูความเขาใจ และทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ  

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังดวยตนเอง และรับขอมูลทางสุขภาพท่ี

นาเชือ่ถือ ครอบครัวหรือผูดูแลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ควรมีการเอาใจใส และใหการดูแล เชน การรับประทานอาหารรสจืด การ
รับประทานยาตรงเวลา และไปพบแพทยตามนัด และ ชุมชน ควรมีมาตรการในการใหความรู ความเขาใจ และการสื่อสารขอมูล
สุขภาพ ผานหลายๆชองทาง เชน เสียงตามสาย อสม. ผูนําชุมชน หรือ ปายประชาสัมพันธ 
8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรังนกท่ีชวยเหลือในการทํา
วิจัยนี้ในพ้ืนท่ีเปนอยางดี ขอขอบพระคุณผูปวยโรคเบาหวานในตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรทุกทานที่ใหความรวมมือ 
และสละเวลาชวยตอบแบบสอบถามวิจัยนี้เปนอยางดี 
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