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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่ งทดลองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการป้ องกันภาวะไตเสื่ อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรังระดับ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรังระดับ 3 ในพื้นที่ ตำ� บลส�ำราญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบไปด้ วยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 ราย โดยมีโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่ ง
ประกอบไปด้ วยการให้ ความรู้เรื่ องอาหาร ยา การออกก�ำลังกาย การคลายเครียด การสร้ างเป้ าหมายในการดูแลตนเอง
กิจกรรมการสร้ างพันธะสัญญาร่วมกันในการปฏิบตั ติ นในการดูแลสุขภาพตนเอง สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่
สถิตพิ รรณนาประกอบไปด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิตอิ นุมานใช้ เปรียบเทียบค่าสัดส่วน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบด้ วย Chi-square test และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ด้ วยสถิติ Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้ าร่วมโปรแกรมค่าเฉลี่ ยคะแนนความรอบรู้
ด้ านสุขภาพโดยรวมของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) หลังเข้ าร่วมโปรแกรม
ค่าเฉลี่ ยอัตราการกรองของไตของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=.038) และหลังเข้ าร่วม
โปรแกรมค่ าเฉลี่ ยระดับน�้ำตาลในเลือดสะสมของกลุ่มทดลองน้ อยกว่ ากลุ่มควบคุ มอย่ างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p=.012)
ค�ำส�ำคัญ: การป้ องกันภาวะไตเสื่ อม; ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; โรคเบาหวาน
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Abstract

This quasi-experiment research aimed to determine effectiveness of health literacy developmental program
for kidney degenerative prevention among type II diabetic patients with stage 3 chronic kidney condition in
Samran sub-district, Mueang district, Khon Kaen. The samples included 20 individuals for each experimental
and controlled group. The health literacy developmental program was consisted of knowledge regarding food,
medicine, physical exercise training, stress relief, goal setting for self-care, participative self-care activities
and health visiting. The statistics were used in this research included frequency, percentage, average and
standard deviation for descriptive statistical analysis. Inferential statistic Chi-square test was not only used to
proportionally compared between experimental group and its counterpart, but independent t-test was also used
to compared the average between those two groups. The results revealed that an average of health literacy
scores of the experimental group were increased with statistical significance (p<.001). The glomerular filtration
of the experimental participants was statistically significantly greater than the controlled participants, after the
project participation (p=.038). In addition, cumulative blood sugar of the experimental group was reduced
with statistical significance, when compared to its counterparts (p=.012).
Keywords: simulation-based learning; self-efficacy; injection skill; nursing student
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โรคเบาหวานเป็ นความผิดปกติทางเมตาบอลิซมึ ซึ่ งมีลกั ษณะส�ำคัญคือระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูงอันเนื่ องมาจาก
ความบกพร่องในการหลั่งอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน การเกิดภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดสูง
เป็ นระยะเวลานานท�ำให้ เกิดการท�ำลาย การเสื่ อมสมรรถภาพ และการล้ มเหลวในการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ1 ซึ่ งในปัจจุบนั
ความชุกของโรคเบาหวานยังคงเพิ่ มสูงขึ้นเรื่ อยๆ สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติคาดว่าในปี พ.ศ.2588 จ�ำนวนผู้ป่วย
เบาหวานจะมีมากถึง 629 ล้ านคน2 โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าจ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานจะเพิ่ มขึ้นเป็ น 2 เท่าในปี
พ.ศ.2573 และจะมีผ้ ูเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้ อนของโรคเบาหวานมากถึง 3.2 ล้ านคนในแต่ละปี 3
จากสถิตขิ ้ อมูลในประเทศไทยพบว่าประชากรมีความชุกไตวายเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3 ขึ้นไป ร้ อยละ 3.0-8.94
แต่เมื่ อมีเบาหวานร่วมด้ วยจะพบความชุกเพิ่ มขึ้นเป็ นร้ อยละ 6.0-25.05 โดยมีอตั ราตายเพิ่ มขึ้นถึงร้ อยละ 31.1 และเมื่ อ
โรคด�ำเนินเข้ าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ าย (end stage renal disease) ผู้ป่วยจ�ำเป็ นจะต้ องได้ รับการฟอกเลือดด้ วย
เครื่ องไตเทียม หรือการล้ างไตทางช่องท้ องแบบต่อเนื่ องหรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต6 โดยที่ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ มีภาวะไตเสื่ อมเรื้อรังระดับ 3 ซึ่ งเป็ นไตเสื่ อมระยะก่อนฟอกไต การท�ำงานของไตจะเริ่ มลดลงในระดับปานกลาง
ในผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ในกลุ่มนี้จะเริ่มมีอาการแสดงออกมาจนถึงมีความผิดปกติเกิดร่วมหลายอย่าง ได้ แก่ ความดันโลหิตสูง
เพิ่ มขึ้น มีแคลเซียมในเลือดต�ำ่ โลหิตจาง ตรวจพบภาวะเลือดเป็ นกรด โพแทสเซียมในเลือดอยู่ในระดับสูง และฟอสเฟต
ในเลือดอยู่ในระดับสูง เป็ นต้ น7 แนวทางหนึ่ งในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติ
คือ การชะลอการเสื่ อมของไต โดยผู้ป่วยต้ องสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ ต้งั แต่ในเรื่ องของการควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด ควบคุมความดันโลหิต เป็ นต้ น ซึ่ งมีความเกี่ ยวโยงกับพฤติกรรมในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น การออกก�ำลังกาย
การรับประทานอาหาร การรับประทานยา ความเครียด เป็ นต้ น
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็ นแนวคิดทฤษฎีทสี่ ามารถประเมินบุคคลได้ ว่าเป็ นผู้มคี วามรู้ ความเข้ าใจ มีทกั ษะ
การใช้ ข้อมูลข่าวสารทางด้ านสุขภาพ สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ เลือกใช้ บริการ8 นอกจากนี้
ทฤษฎีน้ ยี งั สัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมสุขภาพตนเองของกลุ่มที่ มคี วามรอบรู้ด้านสุขภาพต�ำ่ โดยวัดจากการอ่าน
ออกเขียนได้ และมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดโรคสูงกว่ากลุ่มที่ มคี วามรอบรู้ด้านสุขภาพสูงและกลุ่มที่ มคี วามรอบรู้
ด้ านสุขภาพสูงจะดูแลตนเองและการประเมินสถานะสุขภาพด้ วยตนเองได้ ดีกว่ากลุ่มที่ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต�่ำ9
ซึ่ งจากการศึกษางานวิจยั ที่ ผ่านมา พบว่ามีการใช้ โปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองแก่ผ้ ูป่วยเบาหวานชนิดที่ 210 ที่ ศกึ ษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ เป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อโรคไตเรื้อรัง โดยพบว่าหลัง
เข้ าร่วมโปรแกรม ซึ่ งจากรายงานการศึกษาพบผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะไตเรื้อรังร่วมด้ วยมากถึงร้ อยละ 20–40 โดยผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงจะมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปได้ ถงึ ประมาณร้ อยละ 1.90 และ
1.60 เท่าตามล�ำดับ11 ซึ่ งส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องใช้ งบประมาณการล้ างไตเป็ นการเฉพาะแยกจาก
งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว จากปี งบประมาณ 2558 จ�ำนวน 5,247 ล้ านบาทเพิ่ มเป็ น 6,318 ล้ านบาท
ในปี 2559 ซึ่ งถ้ ารวมงบประมาณส�ำหรับบริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ในสิทธิอนื่ ๆ รัฐบาลต้ องใช้ งบประมาณสูงถึงหนึ่ งหมื่ นล้ านบาท
ต่อปี 12 ดังนั้นการชะลอไตเสื่ อมในผู้ป่วยเบาหวานที่ มภี าวะไตเสื่ อมระยะที่ 3 จึงมีความส�ำคัญมากประกอบกับไม่พบ
การศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ เป็ นกลุ่มที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรังในระดับ 3 แต่อย่างใด ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้ องกันภาวะไตเสื่ อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรังระดับ 3 เพื่ อน�ำข้ อมูลที่ ได้ ไปใช้ ในการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ เหมาะสม เพื่ อเป็ นการ
ส่งเสริมผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ มพี ฤติกรรมสุขภาพที่ ดี และสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื่ อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ อัตราการ
กรองของไต และระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรังระดับ 3

สมมติฐานการวิจยั

1. หลังเข้ าร่วมโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรัง
ระดับ 3 ในกลุ่มทดลองมีความรอบรู้ด้านสุขภาพดีกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม และดีกว่ากลุ่มควบคุม
2. หลังเข้ าร่วมโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรัง
ระดับ 3 ในกลุ่มทดลองมีอตั ราการกรองของไตมากกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม และมากกว่ากลุ่มควบคุม
3. หลังเข้ าร่วมโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรัง
ระดับ 3 ในกลุ่มทดลองมีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสมน้ อยก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม และน้ อยกว่ากลุ่มควบคุม

กรอบแนวคิดการวิจยั

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของ Nutbeam (2008)13 “Conceptual
model of health literacy as a risk” ที่ พัฒนามาจากสองประเด็นที่ ต่างกันในการดูแลรักษาทางคลินิก (clinical care)
และการพัฒนาสุขภาพของประชาชน (public health) ซึ่ งสะท้ อนให้ เห็นถึง “ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค” โดยจะให้
ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการส่งเสริมสุขภาพต่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่ ส่งผลให้ บุคคลมีการ
ควบคุมสุขภาพ และปรับเปลี่ ยนปัจจัยที่ ส่งผลให้ ประชาชนมีสขุ ภาพดีข้ นึ ในกรณีบุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพต�ำ่
จะส่งผลต่อการปฏิบตั ติ วั และการจัดการทางสุขภาพ ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่ การเข้ าถึงข้ อมูล (access) ความรู้
ความเข้ าใจ (cognitive) ทักษะการสื่ อสาร (communication skill) การจัดการตนเอง (self-management) การรู้
เท่าทันสื่ อ (media literacy) และ ทักษะการตัดสินใจ (decision skill) และแนวคิดกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข14 มาใช้ ในการวิจัย

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (quasi-experimental research) แบบสองกลุ่มวัดผลก่อนหลัง (two
group pretest-posttest design)
ประชากรเป็ นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรังระดับ 3 ในเขตต�ำบลส�ำราญ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งมีท้งั สิ้น 13 หมู่บ้าน รวม 152 คน (ข้ อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้ านโคก และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลส�ำราญ) และกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรังระดับ 3 ในเขต
ต�ำบลส�ำราญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ มาจากการสุ่มอย่างง่ายมา 1 หมู่บ้าน คือบ้ านส�ำราญ หมู่ที่ 1 เพื่ อเป็ นกลุ่ม
ทดลอง และสุ่มอีก 1 หมู่บ้าน คือบ้ านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 5 เพื่ อเป็ นกลุ่มควบคุม โดยมีเกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างเข้ ารับ
การศึกษา (inclusion criteria) ดังนี้ ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า (1) เป็ นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อม
เรื้อรังระดับ 3 ซึ่ งได้ จาก OPD card (2) มีความสามารถในการเรียนรู้ตามปกติ สามารถได้ ยิน ฟัง พูด ไม่มอี ปุ สรรค
ในการสื่ อสารและอ่านออก เขียนได้ (3) สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (4) ไม่มภี าวะแทรกซ้ อน เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง จากการวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่ งทราบได้ จาก OPD card และ (5) ยินดีเข้ าร่วมโครงการวิจัย และ
มีเกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) คือ มีข้อจ�ำกัดในการออกก�ำลังกาย ได้ แก่ มีความดันโลหิตขณะพักสูงเกิน
200/100 มิลลิเมตรปรอท มีภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะที่ ยังควบคุมไม่ได้ มีอาการเจ็บหน้ าอก เป็ นต้ น รวมทั้งไม่
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สามารถเข้ าร่วมโครงการได้ ตลอดการทดลอง ซึ่ งจะได้ กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน การค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างใช้ หลักการของ Polit & Hungler15 ที่ ระบุว่าถ้ าเป็ นการวิจัยแบบทดลอง
กลุ่มตัวอย่างควรมีขนาดอย่างน้ อยที่ สดุ 20-30 ราย และถ้ าเป็ นเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม แต่ละกลุ่มไม่ต่ำ� กว่า 10 ราย
โดยกลุ่มทดลองได้ รับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้ องกันภาวะไตเสื่ อมจ�ำนวน 3 ครั้ง และการออกติดตาม
เยี่ ยมบ้ าน รวมระยะเวลาในการด�ำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำหรับกลุ่มควบคุมจะได้ รับ
บริการด้ านการพยาบาลตามมาตรฐานตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของเครือข่ายบริการสุขภาพอ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้งานวิจัยครั้งนี้ได้ รับรองการศึกษาวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโครงการวิจัย เลขที่ HE6210028 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

เครื่องมือในการวิจยั

เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบด้ วย อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ข้ อค�ำถามเป็ นแบบเลือกตอบ จ�ำนวน 3 ข้ อ
และเป็ นแบบเติมค�ำตอบ จ�ำนวน 1 ข้ อ
2. แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่ ผ้ ูวจิ ยั ปรับปรุงมาจาก กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ12
ข้ อค�ำถามประกอบด้ วย 6 ด้ าน ดังนี้
		 (1) ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับโรคเบาหวานและโรคไต จ�ำนวน 10 ข้ อ เป็ นข้ อความเชิงบวก 7 ข้ อ
(ข้ อที่ 1 2 3 5 8 9 และ 10) และเชิงลบ 3 ข้ อ (ข้ อที่ 4 6 และ 7) ค�ำถามเป็ นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ไม่ทราบ
(หากเป็ นข้ อความเชิงบวก และเชิงลบ ได้ 0 และ 0 คะแนนตามล�ำดับ) ไม่ถูกต้ อง (หากเป็ นข้ อความเชิงบวก และเชิงลบ
ได้ 0 และ 1 คะแนนตามล�ำดับ) และถูกต้ อง (หากเป็ นข้ อความเชิงบวก และเชิงลบ ได้ 1 และ 0 คะแนนตามล�ำดับ)
การแปลผลใช้ เกณฑ์ของ Bloom13 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ สูง (8-10 คะแนน) ปานกลาง (5-7 คะแนน) และต�ำ่
(0-4 คะแนน)
		 (2) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลทางสุขภาพและการบริการทางสุขภาพ จ�ำนวน 8 ข้ อ เป็ นข้ อความเชิงบวก 7 ข้ อ
(ข้ อที่ 1-7) และเชิงลบ 1 ข้ อ (ข้ อที่ 8) ค�ำถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เป็ นแบบเลือกตอบ
5 ตัวเลือก คือเห็นด้ วยอย่างยิ่ ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ ง ได้ คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามล�ำดับ
การแปลผลใช้ เกณฑ์ของ Bloom13 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ สูง (32-40 คะแนน) ปานกลาง (24-31 คะแนน)
และต�ำ่ (8-23 คะแนน)
		 (3) ด้ านทักษะการจัดการตนเอง จ�ำนวน 6 ข้ อ เป็ นข้ อความเชิงบวก 5 ข้ อ (ข้ อที่ 1-5) และเชิงลบ 1 ข้ อ
(ข้ อที่ 6) ค�ำถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือเห็นด้ วยอย่างยิ่ ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ ง หากเป็ นข้ อความเชิงบวก ได้ คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามล�ำดับ และหากเป็ นข้ อความ
เชิงลบ ได้ คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามล�ำดับ การแปลผลใช้ เกณฑ์ของ Bloom13 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ สูง
(24-30 คะแนน) ปานกลาง (18-23 คะแนน) และต�ำ่ (6-17 คะแนน)
		 (4) ด้ านทักษะการตัดสินใจ จ�ำนวน 6 ข้ อ เป็ นข้ อความเชิงบวก 4 ข้ อ (ข้ อที่ 1 2 5 และ 6) และเชิงลบ
2 ข้ อ (ข้ อที่ 3 และ 4) ค�ำถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือเห็นด้ วยอย่างยิ่ ง
เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ ง หากเป็ นข้ อความเชิงบวก ได้ คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามล�ำดับ
และหากเป็ นข้ อความเชิงลบ ได้ คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามล�ำดับ การแปลผลใช้ เกณฑ์ของ Bloom13 โดยแบ่งออก
เป็ น 3 ระดับ คือ สูง (24-30 คะแนน) ปานกลาง (18-23 คะแนน) และต�ำ่ (6-17 คะแนน)
		 (5) ด้ านทักษะการสื่ อสาร จ�ำนวน 5 ข้ อ เป็ นข้ อความเชิงบวก 3 ข้ อ (ข้ อที่ 1 3 และ 5) และเชิงลบ 2 ข้ อ
(ข้ อที่ 2 และ 4) ค�ำถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือเห็นด้ วยอย่างยิ่ ง เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ ง หากเป็ นข้ อความเชิงบวก ได้ คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามล�ำดับ และ
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หากเป็ นข้ อความเชิงลบ ได้ คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามล�ำดับ การแปลผลใช้ เกณฑ์ของ Bloom13 โดยแบ่งออกเป็ น
3 ระดับ คือ สูง (20-25 คะแนน) ปานกลาง (15-19 คะแนน) และต�ำ่ (5-14 คะแนน)
		 (6) ด้ านการรู้เท่าทันสื่ อ จ�ำนวน 5 ข้ อ เป็ นข้ อความเชิงบวก 3 ข้ อ (ข้ อที่ 2-4) และเชิงลบ 2 ข้ อ (ข้ อที่ 1
และ 5) ค�ำถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือเห็นด้ วยอย่างยิ่ ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ ง หากเป็ นข้ อความเชิงบวก ได้ คะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามล�ำดับ และหากเป็ น
ข้ อความเชิงลบ ได้ คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ตามล�ำดับ การแปลผลใช้ เกณฑ์ของ Bloom13 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
คือ สูง (20-25 คะแนน) ปานกลาง (15-19 คะแนน) และต�ำ่ (5-14 คะแนน)
ในการแปลผลคะแนนรวมแต่ละด้ านเพื่ อน�ำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดของความรอบรู้ด้านสุขภาพด้ าน
การเข้ าถึงข้ อมูลทางสุขภาพและการบริการทางสุขภาพด้ านทักษะการจัดการตนเองด้ านทักษะการตัดสินใจ ด้ านทักษะ
การสื่ อสาร และด้ านการรู้เท่าทันสื่ อ ที่ ข้อค�ำถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่านั้น ในข้ อความที่ เป็ นข้ อความเชิงลบ
ก่อนวิเคราะห์ผ้ ูวิจัยได้ ดำ� เนินการกลับค่าคะแนน (recode) ดังนี้ ค�ำตอบที่ ระบุเห็นด้ วยอย่างยิ่ ง (จาก 5 เป็ น 1) เห็น
ด้ วย (จาก 4 เป็ น 2) ไม่แน่ใจ (จาก 3 เป็ น 3) ไม่เห็นด้ วย (จาก 2 เป็ น 4) และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ ง (จาก 1 เป็ น 5)
ส�ำหรับข้ อความเชิงบวกไม่มกี าร recode แต่อย่างใด โดยในการแปลผลความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมทั้ง 6 ด้ าน ผู้วจิ ยั
ได้ ใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ ยในการเปรียบเทียบ โดยมีคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 30-160 คะแนน
โดยในส่วนของแบบสอบถามนี้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำ� นวน 3 ท่าน มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา .67-1.00
จากนั้นได้ นำ� ไปทดลองใช้ (try-out) กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรังระดับ 3 ในเขตต�ำบลโนนท่อน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 30 คน ที่ มคี ุณลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ และวิเคราะห์
ค่าความเชื่ อมั่น (reliability) โดยข้ อค�ำถามที่ มคี ำ� ตอบแบบ 0 และ 1 คะแนน จะวิเคราะห์โดยใช้ สตู รของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
(Kuder-Richardson; KR-20) ส�ำหรับข้ อค�ำถามที่ มคี ำ� ตอบแบบ 1 - 5 คะแนน จะวิเคราะห์โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาร์ค (cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งพบว่าด้ านความรู้ความเข้ าใจ ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลทาง
สุขภาพและการบริการทางสุขภาพ ด้ านทักษะการจัดการตนเอง ด้ านทักษะการตัดสินใจ ด้ านทักษะการสื่ อสาร และ
ด้ านการรู้เท่าทันสื่ อ มีค่าความเชื่ อมั่น เท่ากับ .81 .78 .85 .83 .79 และ .83 ตามล�ำดับ และมีค่าความเชื่ อมั่นโดย
รวมทั้งฉบับเท่ากับ .82
3. แบบเก็บข้ อมูลอัตราการกรองของไต และระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสม ทีมคณะผู้วจิ ยั ได้ ดำ� เนินการเก็บสิ่ งส่งตรวจ
ที่ เป็ นการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วงเวลาเดียวกัน ในวันประเมินผล
การตรวจร่างกายประจ�ำปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลส�ำราญ และน�ำส่งไปตรวจที่ ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
ที่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โดยการประสานงานด้ วยหนังสือของทางราชการ ส�ำหรับการตรวจระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
(FBS) ได้ ดำ� เนินการตรวจโดยใช้ เครื่ องมือ รุ่น Accu-Chek Performa ตรวจโดยพยาบาลวิชาชีพที่ เป็ นทีมคณะผู้วิจัย
4. เครื่ องมือด�ำเนินการวิจยั ประกอบด้ วย โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้ วย(1) เดือน
แรก ในกลุ่มทดลองจัดอบรมให้ ความรู้เรื่ องโรคไต การสังเกตอาการและการรักษา และภาวะแทรกซ้ อน เป็ นเวลา 3
ชั่วโมง โดยวิทยากรที่ เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ ปฏิบตั งิ านในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน และคณะผู้วิจัย (2) เดือน
ที่ สอง ในกลุ่มทดลองเป็ นการให้ ความรู้เรื่ องอาหาร ฉลากโภชนาการ ยา การเข้ ากลุ่มแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การใช้ แบบ
บันทึกการรับประทานอาหาร เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง โดยวิทยากรที่ เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ ปฏิบตั งิ านในการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในชุมชน และคณะผู้วจิ ยั (3) เดือนที่ สาม ในกลุ่มทดลองเป็ นการให้ ความรู้เรื่ องการออกก�ำลังกาย การฝึ กปฏิบตั ิ
การออกก�ำลังกายที่ ถูกวิธี การใช้ แบบบันทึกการออกก�ำลังกายและประเภทของการออกก�ำลังกาย การคลายเครียด การ
สร้ างเป้ าหมายในการดูแลตนเองจากผลการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่ ได้ รับจากโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่ จะส่งผลให้ ตนเองมีการควบคุมสุขภาพ และปรับเปลี่ ยนปัจจัยที่ ส่งผลให้ ตนเองมีสขุ ภาพดีข้ ึน กิจกรรมการ
สร้ างพันธะสัญญาร่วมกันในการปฏิบตั ติ นในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง โดยวิทยากรที่ เป็ นพยาบาล
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วิชาชีพที่ ปฏิบตั งิ านในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน และคณะผู้วิจัย (4) หลังจากเมื่ อครบระยะเวลา 3 เดือนแล้ ว
คณะผู้วจิ ยั ได้ แนะน�ำให้ กลุ่มทดลองไปฝึ กปฏิบตั ติ ่อที่ บ้าน ในระหว่างการปฏิบตั ติ ่อเนื่ องที่ บ้านของกลุ่มทดลองจะมีคณะ
ผู้วิจัยด�ำเนินการออกเยี่ ยมบ้ าน เดือน 1 ครั้ง จากเดือนที่ 4 – 12 โดยจะติดตามพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่ องการ
รับประทานอาหาร โดยใช้ แบบบันทึกการรับประทานอาหารทั้งประเภทและปริมาณ การออกก�ำลังกาย โดยใช้ แบบ
บันทึกการออกก�ำลังกายทั้งประเภทการออกก�ำลังกายและระยะเวลา การรับประทานยา การคลายเครียด และอื่ นๆ ที่
คณะผู้วิจัยด�ำเนินการไว้ ตามโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ กำ� หนดไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยมีรายละเอียดในการด�ำเนินการ
วิจัย ดังนี้
(1) เดือนแรกเป็ นการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเมินผลการตรวจร่างกายประจ�ำปี ได้ แก่ ระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือด (fasting blood sugar: FBS) ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสม (HbA1c) อัตราการกรองของไต (estimated
Glomerular Filtration Rate: eGFR) ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจากนั้นคณะผู้วจิ ยั ด�ำเนินการจัดกิจกรรม
โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มทดลองโดยการอบรมให้ ความรู้เรื่ องโรคไต การสังเกตอาการและ
การรักษา และภาวะแทรกซ้ อน เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง โดยวิทยากรที่ เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ ปฏิบตั งิ านในการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรังในชุมชน และคณะผู้วิจัย
(2) เดือนที่ สอง ในกลุ่มทดลองเป็ นการให้ ความรู้เรื่ องอาหาร ฉลากโภชนาการ ยา การเข้ ากลุ่มแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ การใช้ แบบบันทึกการรับประทานอาหาร เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง โดยวิทยากรที่ เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ ปฏิบตั งิ าน
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน และคณะผู้วิจัย
(3) เดือนที่ สาม ในกลุ่มทดลองเป็ นการให้ ความรู้เรื่ องการออกก�ำลังกาย การฝึ กปฏิบตั กิ ารออกก�ำลังกายที่ ถูกวิธี
การใช้ แบบบันทึกการออกก�ำลังกายและประเภทของการออกก�ำลังกาย การคลายเครียด การสร้ างเป้ าหมายในการดูแล
ตนเอง กิจกรรมการสร้ างพันธะสัญญาร่วมกันในการปฏิบตั ติ นในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง โดยวิทยากร
ที่ เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ ปฏิบตั งิ านในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน และคณะผู้วิจัย
(4) หลังจากเมื่ อครบระยะเวลา 3 เดือนแล้ ว คณะผู้วจิ ยั ได้ แนะน�ำให้ กลุ่มทดลองไปฝึ กปฏิบตั ติ ่อที่ บ้าน ในระหว่าง
การปฏิบตั ติ ่อเนื่ องที่ บ้านของกลุ่มทดลองจะมีคณะผู้วิจัยด�ำเนินการออกเยี่ ยมบ้ าน เดือน 1 ครั้ง (5) เมื่ อครบ 1 ปี
แล้ วคณะผู้วจิ ยั ด�ำเนินการติดตามกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่ อประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเมินผลการตรวจ
ร่างกายประจ�ำปี ได้ แก่ ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด (Fasting blood sugar: FBS) ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสม (HbA1c)
อัตราการกรองของไต (estimated Glomerular Filtration Rate: eGFR)

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

คณะผู้วิจัยด�ำเนินการบันทึกข้ อมูล ตรวจสอบความสอดคล้ องของข้ อมูล และวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป ดังนี้
1. ใช้ สถิตพิ รรณนา ได้ แก่ จ�ำนวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าต�ำ่ สุดและค่าสูงสุด ในการวิเคราะห์
และน�ำเสนอข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ใช้ สถิตอิ นุมาน ได้ แก่ สถิติ Chi-square test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าสัดส่วนข้ อมูลทัว่ ไป
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และใช้ สถิติ Independent t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร
ที่ ศกึ ษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีการทดสอบข้ อตกลงเบื้องต้ นของการใช้ สถิติ (assumption) โดย
พบว่าข้ อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (p>.05) ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยก�ำหนดที่ ระดับนัยส�ำคัญ .05
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ผลการวิจยั

1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
		 เมื่ อพิจารณาข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ ศกึ ษา พบว่า ค่าสัดส่วนของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเมื่ อจ�ำแนก
ตามกลุ่มอายุ การศึกษา รายได้ ต่อเดือน (บาท) และสถานภาพสมรส ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตก
ต่างกัน (p>.05) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง

72.7
8
41.1
12
48.8 (5.8), 42:68

.077
27.3
3
58.6
17
47.1 (4.7), 44:67
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45.5

8
12
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54.5
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9
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52.9

12
8

52.2
47.1

.749

9
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47.4
52.4

10
10

52.6
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2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ อัตราการกรองของไต ระดับโซเดียมในปั สสาวะ ระดับอัลบูมิน
ในปั สสาวะ ระดับน�้ำตาลในเลือดสะสม
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม พบว่า ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมค่าเฉลี่ ยคะแนนความรอบรู้
ด้ านสุขภาพโดยรวมของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 88.10 คะแนน (SD=14.01) และกลุ่มควบคุม เท่ากับ 88.20 คะแนน
(SD=14.43) ซึ่ งไม่แตกต่างกัน (p=.493) หลังเข้ าร่วมโปรแกรมค่าเฉลี่ ยคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม
ของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 110.20 คะแนน (SD=14.88) และกลุ่มควบคุม เท่ากับ 87.40 คะแนน (SD=11.36)
ซึ่ งค่าเฉลี่ ยคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p<.001)
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยอัตราการกรองของไตของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระหว่าง
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม พบว่า ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมค่าเฉลี่ ยอัตราการกรองของไตของกลุ่มทดลอง เท่ากับ
50.80 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ 1.73 ตารางเมตร (SD=4.96) และกลุ่มควบคุม เท่ากับ 51.80 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ
1.73 ตารางเมตร (SD=5.47) ซึ่ งไม่แตกต่างกัน (p=.337) หลังเข้ าร่วมโปรแกรมค่าเฉลี่ ยอัตราการกรองของไต
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ของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 57.40 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ 1.73 ตารางเมตร (SD=8.96) และกลุ่มควบคุม เท่ากับ 51.30
มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ 1.73 ตารางเมตร (SD=4.95) ซึ่ งค่าเฉลี่ ยอัตราการกรองของไตของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=.038)
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม พบว่า ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมค่าเฉลี่ ยระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสมของกลุ่มทดลอง
เท่ากับ 7.99 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (SD=1.17) และกลุ่มควบคุม เท่ากับ 8.09 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (SD=1.11)
ซึ่ งไม่แตกต่างกัน (p=.423) หลังเข้ าร่วมโปรแกรมค่าเฉลี่ ยระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสมของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 7.41
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (SD=.89) และกลุ่มควบคุม เท่ากับ 8.45 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (SD=1.04) ซึ่ งค่าเฉลี่ ยระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดสะสมของกลุ่มทดลองน้ อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=.012) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยความรอบรู้ด้านสุขภาพ อัตราการกรองของไต และระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสม
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
*ที่ ระดับนัยส�ำคัญ .05

อภิปรายผลการวิจยั

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยขอน�ำเสนอการอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นข้ อค้ นพบที่ สำ� คัญ ดังนี้
1. โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้ องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มภี าวะไตเสื่อม
เรื้อรังระดับ 3 ที่ นำ� มาใช้ ในกลุ่มทดลอง พบว่าหลังเข้ าร่วมโปรแกรมค่าเฉลี่ ยคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม
ของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) หลังเข้ าร่วมโปรแกรมค่าเฉลี่ ยอัตราการก
รองของไตของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=.038) และหลังเข้ าร่วมโปรแกรมค่า
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เฉลี่ ยระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสมของกลุ่มทดลองน้ อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=.012) ซึ่ งผลการศึกษา
นี้สามารถน�ำมาอธิบายได้ ว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรังระดับ 3 เพิ่ ม
ขึ้นจากกิจกรรมการเสริมสร้ างความรอบรู้ให้ กบั กลุ่มตัวอย่าง ทั้งในเรื่ องของการให้ ความรู้เรื่ องอาหาร ฉลากโภชนาการ
ยา การเข้ ากลุ่มแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การใช้ แบบบันทึกการรับประทานอาหาร การให้ ความรู้เรื่ องการออกก�ำลังกาย การ
ฝึ กปฏิบตั กิ ารออกก�ำลังกายที่ ถูกวิธี การใช้ แบบบันทึกการออกก�ำลังกายและประเภทของการออกก�ำลังกาย การคลายเครียด
การสร้ างเป้ าหมายในการดูแลตนเอง กิจกรรมการสร้ างพันธะสัญญาร่วมกันในการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
การแนะน�ำให้ ไปฝึ กปฏิบตั ติ ่อที่ บ้าน ในระหว่างการปฏิบตั ติ ่อเนื่ องที่ บ้านมีคณะผู้วิจัยด�ำเนินการออกเยี่ ยมบ้ าน เดือน 1 ครั้ง
โดยทุกกิจกรรมมีการปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่ ประกอบด้ วย 6 ประเด็น ได้ แก่ (1)
ด้ านความรู้ความเข้ าใจ โดยคณะผู้วจิ ยั ให้ ความรู้เกี่ ยวกับโรคเบาหวานและโรคไต (2) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลทางสุขภาพ
และการบริการทางสุขภาพ (3) ด้ านการจัดการตนเอง (4) ด้ านการตัดสินใจ (5) ด้ านการสื่ อสาร และ (6) ด้ าน
การรู้เท่าทันสื่ อ ซึ่ งผลการศึกษานี้สอดคล้ องกับแนวคิดการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ เกิดจากการได้ รับการ
ถ่ายทอดให้ บุคคลในการเข้ าถึง เข้ าใจ มีทกั ษะทางสังคมที่ กำ� หนดแรงจูงใจและความสามารถเฉพาะบุคคลในการ
ท�ำความเข้ าใจและใช้ ข้อมูลเพื่ อให้ ตนเองปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีความมั่นใจในการปฏิบตั ิ ช่วยให้ สขุ ภาพ
ของตนเองดีข้ นึ โดยการสามารถปรับเปลี่ ยนวิถชี ีวิตและความเป็ นอยู่ต่อไปได้ เป็ นแนวคิดที่ สามารถประเมินบุคคล
ได้ ว่าเป็ นผู้มคี วามรู้ ความเข้ าใจ มีทกั ษะการใช้ ข้อมูลข่าวสารทางด้ านสุขภาพ สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประเมิน
และตัดสินใจ เพื่ อพัฒนาด้ านสุขภาพตนเอง8 นอกจากนี้แนวคิดนี้ยังสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
ตนเองของกลุ่มที่ มคี วามรอบรู้ด้านสุขภาพที่ อยู่ในระดับไม่ดี รวมทั้งยังสอดคล้ องกับการศึกษาอื่ นๆ10,17-18
2. ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ออัตราการกรองของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ มภี าวะไตเสื่ อมเรื้อรังระดับ 3 มีระดับอัตราการกรองของไตที่ เพิ่ มขึ้นและในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=.038) และผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสมในผู้
ป่ วย มีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสะสมลดลงและในกลุ่มทดลองน้ อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=.012) ผลการ
วิจัยนี้อธิบายได้ ว่า หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมนี้ผ้ ูป่วยที่ เป็ นกลุ่มทดลองมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในด้ านต่ างๆที่ ดีข้ ึนกว่ าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมและดีกว่ ากลุ่มควบคุมที่ ได้ รับการดูแลแบบปกติตาม
มาตรฐานตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของเครือข่ายบริการสุขภาพอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้ ผ้ ูป่วย
ในกลุ่มทดลองมีอตั ราการกรองของไตที่ เพิ่ มขึ้นและมากกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่ งผลที่ เกิดขึ้นอาจจะเป็ นผลมาจากโปรแกรมนี้
ที่ มกี จิ กรรมที่ หลากหลายและมีระยะเวลาการด�ำเนินกิจกรรมตามโปรแกรมเป็ นระยะเวลานาน 1 ปี โดยกิจกรรมมี
ทั้งการให้ ความรู้เรื่ องอาหาร การออกก�ำลังกายที่ ถูกวิธี การใช้ ยา กิจกรรมทางสังคมด้ วยการเข้ ากลุ่มแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
กิจกรรมการสร้ างพันธะสัญญาร่วมกันในการปฏิบตั ติ นในการดูแลสุขภาพตนเอง การคลายเครียด การแนะน�ำให้ ไปฝึ กปฏิบตั ิ
ต่อที่ บ้าน ในระหว่างการปฏิบตั ติ ่อเนื่ องที่ บ้านมีคณะผู้วิจัยด�ำเนินการออกเยี่ ยมบ้ าน เดือน 1 ครั้ง โดยทุกกิจกรรมมี
การปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพด้ วย ซึ่ งมีระยะเวลารวม 1 ปี

ข้อเสนอแนะ

โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้ องกันภาวะไตเสื่ อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มภี าวะไตเสื่ อม
เรื้อรังระดับ 3 นี้สามารถน�ำไปปรับใช้ กบั ผู้ป่วยกลุ่มนี้ในพื้นที่ อนื่ ๆที่ มบี ริบทที่ ใกล้ เคียงกับการศึกษานี้ คือเป็ นชุมชนกึ่ งเมือง
กึ่ งชนบท ที่ ตั้งของหมู่บ้านเป็ นเขตพื้นที่ ที่ อยู่ใกล้ ตัวเมืองหรือชานเมือง อยู่ในเขตเทศบาล เป็ นชุมชนใหม่ที่ขยายและ
เปลี่ ยนแปลงมาจากชุมชนชนบทดั้งเดิม มีทตี่ ้งั ของหน่วยงานราชการ ร้ านสะดวกซื้อ มีความเจริญทางด้ านวัตถุมาก มีการ
รวมกลุ่มอย่างเป็ นทางการ และประชากรมีการประกอบอาชีพที่ หลากหลาย เช่น ค้ าขาย รับจ้ าง รับราชการ เป็ นต้ น รวมทั้ง
การน�ำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษากับผู้ป่วยกลุ่มอื่ นๆ ในชุมชนที่ มลี ักษณะที่ ใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง จากการวินิจฉัยของแพทย์ เป็ นต้ น
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