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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวาน ตําบล
หนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 180 คน ใชการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 72.2 และผูปวยมี
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 94.4 ผลจากการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและสงเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานตอไป 

คําสําคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ , พฤติกรรมการควบคุมระดับน้าํตาลในเลือด, ผูปวยโรคเบาหวาน             
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Abstract 

This descriptive research is aim to study health literacy and blood sugar control behavior among 

diabetic patients, Nong Sano Sub-district, Sam Ngam District, Phichit Province. The sample were 180 people 

who participated in this study by simple random sampling. The tools were questionnaires. Data were 

analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation. 

The results were shown: that health literacy was at a moderate level 72.2%) and blood sugar control 

behavior was at a good level (94.4%). The results of this research can be used as a basic for promoting health 

literacy and blood sugar control behavior among diabetic patients. 

Keywords: health literacy, blood sugar control behavior, diabetes patients 

1. บทนํา
การพฒันาและเสริมสรางใหประชาชนมีความรอบรูดานสขุภาพ เปนการสรางและพัฒนาขีด ความสามารถระดับบุคคลใน

การธํารงรักษาสุขภาพตนเองอยางยั่งยืน มีการช้ีนําระบบสุขภาพที่สอดคลอง กับปญหาและความตองการของประชาชน มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพของตนเองรวมกับผูใหบริการ และสามารถคาดการณความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนได รวมท้ัง
กําหนดเปาประสงคในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการโรคเร้ือรังที่กําลังเปนปญหาระดับโลก ดังนั้นหาก
ประชากรสวนใหญของประเทศมีระดับความรอบรูดานสุขภาพต่ํายอมจะสงผลตอสภาวะสุขภาพในภาพรวม (สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2559) 

จากสถานการณความรอบรูดานสุขภาพท่ัวโลกพบวาแตละประเทศชาติสมาชิกขององคการอนามัยโลกไดเห็นความสําคัญ
กับการดําเนินการตามนโยบายเพื่อการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนในประเทศใหครอบคลุมทั่วหนา จากผลการ
สํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรอยละ 35 มีความรอบรูดานสุขภาพ และอัตราของผูที่มีความรอบรูดานสุขภาพตํ่า จะพบใน
ผูสูงอายุ และพบวาความรอบรูดานสุขภาพในระดับต่ํา มีความสัมพันธกับผลลัพธทางสุขภาพที่ไมดี (Office of Disease 

Prevention and Health Promotion, 2015 อางถึงใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2560) ในประเทศแคนาดา ผลสํารวจ 
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(Rootman & Gordon - El Bihbety, 2008 อางถึงใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2560) พบวาผูใหญในกลุมแคนาดาที่อายุมากกวา 
65 ปหรือรอยละ 88 มีระดับความรูดานสุขภาพต่ํากวาระดับที่เพียงพอและขาดความรอบรูในดานความรูเกี่ยวกับสุขภาพเม่ือยาม
เจ็บปวย ในประเทศนิวซีแลนดผลสํารวจ (Korero Marama, 2010 อางถึงใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2560)  

สําหรับสถานการณความรอบรูดานสุขภาพในประเทศไทยมีการสํารวจความรูดานสุขภาพทุกจังหวัดในวัยผูใหญที่เสี่ยงตอ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรวม 30,793 คน สํารวจโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป พ.ศ. 2557 พบคนไทยสวนใหญ     
มีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับไมดี รอยละ 59. 4 และมีพฤติกรรมผลลัพธทางสุขภาพ ไดแก พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ
การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพในชุมชนอยูในระดับที่ไมดีคิดเปนรอยละ 53. 5 และพบปญหาท่ีเปนสาเหตุของความรอบรูดาน
สุขภาพไดแก ปญหาในระบบบริการสุขภาพ คือ ผูสูงอายุอานเอกสารแนะนําการปฏิบัติตัวและอานฉลากยาไมไดเพราะมีขนาดเล็ก
เกินไปทําใหกินยาไมถูกวิธีจึงสงผลใหรักษาไมหายขาดมีอาการแทรกซอนตามมา (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2555) ผูปวยเบาหวานท่ี
ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได จะสงผลทําใหมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเปนเวลานาน ซึ่งจะทําใหเส นเลือดทั่วรางกาย
เสื่อม และสงผลกระทบกับอวัยวะสําคัญ ตางๆ เชน สมอง หัวใจ ตา ไต และเทา (เอกลักษณ วโนทยาโรจน, 2560)  

ในจังหวัดพิจิตร พบ อัตราการตายจากโรคเบาหวาน ในป พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 โดยพบวา ในป พ.ศ.2559 มีอัตราการ
ตายจากโรคเบาหวาน เทากับ 11.01 ตอแสนประชากร ป พ.ศ. 2560 มีอัตราการตายจากโรคเบาหวาน เทากับ 11.07 ตอแสน
ประชากร และในป พ.ศ.2561 มีอัตราการตายจากโรคเบาหวาน เทากับ 12.96 ตอแสนประชากร (กองโรคไมติดตอ, 2561) ซึ่งใน
ป พ.ศ.2562 มีผูที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จํานวน 327 คน แตยังไมพบ
ผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน การทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร และปญหา
ขาดทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ และบริการสุขภาพ เชน ขาดขอมูลที่นาเช่ือถือสําหรับนําไปใชในการดูแลสุขภาพ ทําให
ผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผูโรคปวยเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน 
อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม 

จังหวัดพิจิตร 
3. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยประชากร คือผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน 
อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 327 คน และกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัด
พิจิตร จํานวน 180 คน โดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (P = 0.05) และ
ใชวิธีการการสุมอยางงาย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโรคเบาหวาน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
จํานวน 6 ขอ สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพ ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ ดานที่ 1 ทักษะการเขาถึงขอมูลดาน
สุขภาพและบริการสุขภาพ จํานวน 8 ขอ ดานที่ 2 ทักษะความรู ความเขาใจ เปนแบบทดสอบความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 
จํานวน 12 ขอ แบบสอบถามประเภทเลือกตอบแบบถูก – ผิด ดานที่  3 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ 
จํานวน 9 ขอ ดานที่ 4 ทักษะการตัดสินใจ ความสามารถในการตัดสินใจในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของ
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กับการดูแลสุขภาพ เปนแบบสอบถามประเภทเลือกตอบแบบถูก –  ผิด  (Ture False) จํานวน 10 ขอ ดานที่ 5  ทักษะการจัดการ
ตนเอง จํานวน 10 ขอและดานที่ 6 ทักษะการรูเทาทันสื่อ จํานวน 9 ขอ สวนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 103 ขอเปนแบบมาตราสวนประมาณคา Rating scale  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยมีความเที่ยงตรง (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.0 คาความเช่ือมั่น (Reliability) 

จากการทดลองใชกับกลุมที่ลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน มีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach ’s alpha 

coefficent) ดานความรอบรูดานสุขภาพ คือ ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ ทักษะการสื่อสารขอมูล
สุขภาพ ทักษะการจัดการตัวเอง และทักษะการรูเทาทันสื่อเทากับ 0.70, 0.70, 0.79 และ 0.70 ตามลําดับ ดานพฤติกรรม คือ การ
รับประทานอาหาร การใชยา การด่ืมแอลกอฮอล การสูบบุหรี่การจัดการความเครียดและการออกกําลังกาย เทากับ 0.88 , 0.93, 

0.97, 0.94, 0.71 และ 0.77 ตามลําดับ วิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความรู โดยใชสูตร KR20 ของคูเดอรริชารตสัน 
(Kuder-Richardson) โดยเครื่องมือในวิจัยในคร้ังนี้ มีคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ ดานทักษะความรู ความเขาใจ และดานทักษะ
การตัดสินใจ เทากับ 0.724 และ 0.710 ตามลําดับ คาความยากงายของเครื่องมือ เทากับ 0.39-0.80 คาอํานาจจําแนก มีคา 0.20-
0.98 หาคาอํานาจจําแนกดวยวิธีการหาคา B-lndex มีคาอํานาจจําแนกของเครื่องมือ เทากับ 0.39-0.80 

4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโรคเบาหวาน 

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 

    ชาย 
    หญิง 

69 

111 

38.3 

61.7 

อาย ุ
    32-47 ป 
    48-62 ป 
    63-78 ป 

 = 56.36, S.D. = 10.55, Min = 32, Max = 78         

40 

77 

63 

22.2 

42.8 

35.0 

สถานภาพสมรส 
    โสด 

    สมรส 

    หมาย 

    หยา / แยก 

20 

125 

31 

4 

11.1 

69.5 

17.2 

2.2 

ระดับการศึกษา 
    ไมไดเรียน 

    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษา 
    ปวช. / ปวส. 
    ปริญญาตร ี

32 

115 

14 

11 

8 

17.8 

63.9 

7.8 

6.1 

4.4 
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ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ 

    รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
    พนักงานเอกชน 

    รับจางท่ัวไป 

    คาขาย 

    เกษตรกร 
    อื่น ๆ 

6 

10 

36 

15 

89 

24 

3.3 

5.6 

20.0 

8.3 

49.4 

13.4 

รายไดเฉลี่ย (บาท) ตอเดือน 

    ต่ํากวา 5,000 บาท 

    5,001 – 10,000 บาท 

    สูงกวา 10,000 บาท 

 = 7301.7, S.D. = 4111.7, Min = 600 , Max = 20,000       

76 

75 

29 

42.2 

41.7 

16.1 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนทั้งหมด 180 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
61.7 อายุสวนใหญอยูระหวาง 48-62  ป คิดเปนรอยละ 42.8 รองลงมาคืออายุระหวาง 63-78 ปและ 32-47 ป คิดเปนรอยละ 
35.0 และ 22.2 ตามลําดับ สถานภาพสมรสสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 69.5 รองลงมาคือ หมาย, โสดและหยา/
แยก คิดเปนรอยละ 17.2, 11.1 และ 2.2 ตามลําดับ ระดับการศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 63.9 
รองลงมาคือ ไมไดเรียน, มัธยมศึกษา, ปวช./ปวส., และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 17.8 , 7.8, 6.1 และ 4.4 ตามลําดับ อาชีพสวน
ใหญมี อาชีพเกษตรกร  คิดเปนรอยละ 49.4 คิดเปนรอยละ 20.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.2 
รองลงมาคือ รายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาทและ สูงกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.7 และ 16.1 ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความรอบรูดานสุขภาพจําแนกรายดาน (n=180) 

 ความรอบรูดานสุขภาพ  S.D. แปลผล 
1. ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ
2. ทักษะความรู ความเขาใจ
3. ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ
4. ทักษะการตัดสินใจ
5. ทักษะการจัดการตนเอง
6. ทักษะการรูเทาทันสื่อ

16.35 

9.04 

25.46 

8.35 

29.43 

21.29 

7.432 

1.474 

5.177 

1.436 

6.555 

6.802 

ไมด ี

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ปานกลาง 
ไมด ี

จากตารางที่ 2 ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพอยูในระดับไมดี ( = 16.35, S.D.= 7.432), ทักษะ
ความรู ความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ( =9.04, S.D.=1.474), ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพอยูในระดับปานกลาง ( = 25.46, 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2787 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



S.D.= 5.177), ทักษะการตัดสินใจอยูในระดับดี ( = 8.35, S.D.= 1.436), ทักษะการจัดการตนเองอยูในระดับปานกลาง ( = 

29.43, S.D.= 6.555) และทักษะการรูเทาทันสื่ออยูในระดับไมดี ( =21.29 , S.D.= 6.802) ตามลําดับ และภาพรวมผูปวย
โรคเบาหวานมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 72.2 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน จําแนกตามระดับพฤติกรรม (n=180) 

ระดับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด จํานวน รอยละ 
ดี (378 - 515) 
ปานกลาง (241 - 377) 
ไมดี (103 - 240) 

 = 426.73, S.D. = 27.106, Min = 314, Max = 480                  

170 

10 

0 

94.4 

5.6 

0 

จากตารางที่ 3 พบกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสวนใหญอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 94.4 
และพฤติกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 5.6 รายดานพบวา การรับประทานอาหาร   
อยูในระดับดี ( = 3.66, S.D.= 1.105), การใชยาอยูในระดับดีมาก ( = 3.73, S.D.= 0.624),  การด่ืมแอลกอฮอล อยูในระดับดี
มาก ( = 4.61, S.D.= 0.836),  การสูบบุหรี่อยูในระดับดีมาก ( = 4.70, S.D.= 0.747),  การจัดการความเครียดอยูในระดับดี   
( = 3.69, S.D.= 1.159),  และการออกกําลังกายอยูในระดับดี ( = 3.84, S.D.= 1.190) 
5. สรุปผลการวิจัย

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล พบกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 61.7  มีอายุอยูในชวง 48 - 62 ป คิด
เปนรอยละ 42.8 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 69.5 และระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 63.9 มีอาชีพเกษตรกร
มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 49.4 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 5,000 คิดเปนรอยละ 42.2 

สวนท่ี 2 ความรอบรูดานสุขภาพท้ัง 6 ดาน ผลการศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
กลุมตัวอยางมีทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพอยูในระดับไมดี คิดเปนรอยละ 62.2  มีทักษะความรู ความ
เขาใจอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 50.0 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.8 ทักษะการตัดสินใจ
อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 73.9 ทักษะการจัดการตนเองอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.2 ทักษะการรูเทาทันสื่ออยูใน
ระดับไมดี คิดเปนรอยละ 61.7 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการควบคุมระดับน้าํตาลในเลือดทั้ง 6 ดาน ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญอยูในระดับดี 
คิดเปนรอยละ 94.4 และอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 5.6 รายดานพบวา การรับประทานอาหารอยูในระดับดี ( = 3.66, 
S.D.= 1.105), การใชยาอยูในระดับดีมาก ( = 3.73, S.D.= 0.624),  การด่ืมแอลกอฮอล อยูในระดับดีมาก ( = 4.61, S.D.= 

0.836),  การสูบบุหรี่อยูในระดับดีมาก ( = 4.70, S.D.= 0.747),  การจัดการความเครียดอยูในระดับดี ( = 3.69, S.D.= 1.159),  
และการออกกําลังกายอยูในระดับดี ( = 3.84, S.D.= 1.190) 
6. อภิปรายผลการวิจัย
 6.1 ความรอบรูดานสุขภาพ 
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จากการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย
พบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับปานกลาง อาจเปนผลมาจากผูปวยโรคเบาหวานมีทักษะการเขาถึง
ขอมูลดานสุขภาพและทักษะการรูเทาทันสื่อ อยูในระดับไมดี อาจอธิบายไดวาผูปวยโรคเบาหวานสวนนอยสามารถเขาถึงขอมูล
ดานสุขภาพได เชน สามารถคนหาทางอินเตอรเน็ต หรือสามารถอานแผนพับความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน แลวสามารถเขาใจ คิด
และวิเคราะหได  ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญเปนผูที่มีอายุระหวาง 48 – 62 ป ซึ่งสวนใหญมี
ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา และรองลงมาคือ ไมไดเรียน จึงทําใหมีพื้นฐานดานความรอบรูในระดับนอย คือ บางคนสามารถ
อานออกเขียนได และคิด วิเคราะหได และบางคนไมสามารถอานหนังสือได ซึ่งสอดคลองกับขวัญเมือง แกวดําเกิง ที่กลาววา 
ความสําคัญของทักษะท่ีมีความจําเปนสําหรับบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเองนั้นไดแก ทักษะทางการรับรู ทักษะดานการ
สื่อสาร ทักษะการใชสื่อออนไลน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเทาทันสื่อ ทักษะการตัดสินใจ (ขวัญเมือง แกวดําเกิง , 2560) และ
สอดคลองกับ วชิระ เพ็งจันทร ซึ่งกลาวไววา การสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพเปนวิถีทางหน่ึงในการเพ่ิมพลังใหกับประชาชน
ในการตัดสินใจ เลือกใชขอมูลและปฏิบัติตนอยางถูกตอง รวมทั้งการควบคุมปจจัยที่สงผลเสยีตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยูทําให
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน (วชิระ เพ็งจันทร, 2560) 
 6.2 พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม 
จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูในระดับดี อาจเปน
เพราะผูปวยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารดี อธิบายไดวา ผูปวยเบาหวานมีการรับประทานผักที่มีกากใย เชน 
ผักบุง ผักคะนา ผักกาด และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจําพวก เบอเกอรี่ ผลไมแชอิ่ม อาหารกระปอง เครื่องในสัตว เนื้อสัตว
ติดมัน ปลาหมึก หอย และกุง พฤติกรรมการใชยาของผูปวยเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมในการใชยาไดดีมาก อธิบายไดวา ผูปวย
เบาหวานสวนใหญ ไดรับประทานยาเบาหวานตรงตามขนาดที่แพทยสั่ง หลีกเลี่ยงการซ้ือยาเบาหวานมารับประทานเอง 
รับประทานยาเบาหวานตรงตามเวลาท่ีแพทยสั่ง พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลของผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลอยูในระดับดีมาก อธิบายไดวา ผูปวยเบาหวาน งดหรือลดการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมากกวา 1 ขวดตอวัน ผูปวย
เบาหวานสามารถเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได เมื่อไดเริ่มด่ืมไปแลว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูป วยโรคเบาหวานมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่อยูในระดับดีมาก อธิบายไดวา ผูปวยเบาหวานสามารถงดหรือลดการสูบบุหรี่นอยกวา 1 ซองตอวัน หลีกเลี่ยงการสูบ
บุหรี่เมื่อดื่มแอลกอฮอล และสามารถงดหรือลดการสูบบุหรี่มากกวา 1 ซองตอวัน พฤติกรรมการจัดการความเครียดของผูปวย
โรคเบาหวานอยูในระดับดี อธิบายไดวา ผูปวยโรคเบาหวาน มักหางานอดิเรกทํา ปรึกษาคนท่ีไวใจได เมื่อผูปวยโรคเบาหวานรูสึก
หงุดหงิด และเมื่อผูปวยโรคเบาหวาน รูสึกหงุดหงิด หรือรําคาญบุคคลรอบขาง จะทํากิจกรรมท่ีช่ืนชอบเพ่ือการผอนคลาย 
พฤติกรรมการออกกําลังกายของผูปวยเบาหวานอยูในระดับดี อธิบายไดวา ผูปวยโรคเบาหวานมีการออกกําลังกายดวยการเดิน 
โดยเดินไปซื้อของในระยะท่ีใกลๆ แทนการใชยานพาหนะ และเลือกท่ีจะหากิจกรรมอ่ืนๆ ทําแทนการออกกําลัง ซึ่งสอดคลองกับ 
อมรรัตน รักฉิม กลาววา นอกจากการดูแลตัวเองของผูปวยดวยการกินยา หรือ การควบคุมอาหารเพ่ือลดระดับน้ําตาล แลวยังมี
ปจจัยอื่นๆ เชน แรงสนับสนุนทางสังคม การใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานดานโภชนาการของโรคเบาหวาน และการออกกําลัง
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กาย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเอง ยังสงผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวย (อมรรัตน รักฉิม สงวน ลือเกียรติ
บัณฑิต และวรนุช แสงเจริญ, 2561)  
7. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินกิจกรรมความรอบรูดานสุขภาพ โดยเสริมทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและทักษะ

การรูเทาทันสื่อใหกับผูปวยโรคเบาหวานใหเพิ่มขึ้น และสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยโรคเบาหวานใหอยูในระดับดี 

ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาปจจัยอื่นๆใหมากข้ึน และสํารวจพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานอยางตอเนื่อง 
8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ประชาชนในตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในความรวมมือในการวิจัย และขอขอบคุณผู
อํานายการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน ที่ใหขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ จนงานวิจัยดําเนินไปไดดวยดี 
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