ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดไม่ได้ /
Effects of a Health Literacy Promotion Program on Health Behaviors in Older Adults with Uncontrolled Type 2 Diabetes

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดไม่ได้
Effects of a Health Literacy Promotion Program on Health
Behaviors in Older Adults with Uncontrolled Type 2 Diabetes
จันสุดา สืบพันธ์* เพลินพิศ บุณยมาลิก** พัชราพร เกิดมงคล***
Junsuda Suebpan* Plernpit Boonyamalik** Patcharaporn Kerdmongkol***

บทคัดย่อ
การวิจยั กึง่ ทดลองนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพใน
ผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดไม่ได้ต่อพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุม
ระดับน้�ำ ตาลในเลือด กลุม่ ตัวอย่างคือ ผูท้ ม่ี อี ายุ 60-69 ปี ทัง้ เพศหญิง และเพศชายทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย
ว่าเป็นโรคเบาหวาน และมีผลตรวจ HbA1c ไม่เกิน 6 เดือน ≥ 7% หรือมีระดับน้�ำ ตาลในเลือดขณะอด
อาหาร 6-8 ชัว่ โมง (FBS ≥ 130 mg/dl) 2 ครัง้ ติดต่อกัน และรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) 2 แห่งในจังหวัดนนทบุรี เลือก รพ.สต. แบบเจาะจงเป็นกลุม่ ทดลอง 1 แห่ง และ
กลุม่ เปรียบเทียบ 1 แห่ง จากนัน้ สุม่ อย่างง่ายเลือกอาสาสมัครตามเกณฑ์คดั เข้า แห่งละ 30 คน กลุม่
ทดลองได้รบั โปรแกรมส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ทัง้ สิน้ 4 กิจกรรม สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 90
นาที และการโทรศัพท์ตดิ ตามกระตุน้ เตือนในสัปดาห์ท่ี 6 เก็บรวบรวบข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรม
สุขภาพในการควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด ในสัปดาห์ท่ี 1, 4 และ 8 ซึง่ มีคา่ ความตรงเชิงเนือ้ หา (CVI)
0.85 และค่าความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 0.78
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ Chi-square test , Fisher’s Exact test, Repeated measure one-way
ANOVA, Post-hoc Bonferroni และ Independent t-test
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ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด
ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ อย่างมีนยั สาํ คัญทางสถิติ
(p-value < 0.05)
ผลการศึกษาสนับสนุนผลของโปรแกรมและสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเองในผูส้ งู อายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อไป
คำ�สำ�คัญ: ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ผูส้ งู อายุ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับ
น้�ำ ตาลในเลือด

Abstract

The purpose of this quasi-experimental research was to study the effects of a
health literacy program on health behaviors; specifically, controlling blood sugar levels in
the elderly with type 2 uncontrolled diabetes. The sample consisted of 60-69 year-olds,
both male and female, who had been diagnosed with diabetes and had HbA1c ≥ 7%
within the previous 6 months, or with fasting blood sugar levels (FBS) ≥ 130 mg/dl for
6-8 hours in 2 consecutive tests, and who receive treatment at 2 district health-promoting
hospitals in Nonthaburi province. Two hospitals were purposively selected, one to act
as the experimental group and one as the comparison group. Then, 30 study subjects
who met the inclusion criteria were randomly selected from each hospital. The experimental
group received a program to promote health literacy in relation to blood sugar control
behaviors. The program consisted of four 90-minute sessions, carried out one time per
week, and a 10-minute follow-up phone call in the 6th week. Data related to health
behaviors for controlling blood sugar levels were collected by interview questionnaires in
weeks 1, 4, and 8, with content validity (CVI) measured at 0.85 and Cronbach’s alpha
coefficient at 0.78. Data were analyzed using the Chi-square test, Fisher’s Exact test,
Repeated measure one-way ANOVA, Post-hoc Bonferroni, and Independent t-test.
The results revealed that, in the experimental group, the mean scores of health
behaviors in the control of blood sugar levels after the experiment and the follow up
period were higher than before the experiment, and with respect to the comparison group,
with statistical significance (p-value < 0.05).
The study findings supported the effects of the program on health behaviors in
the control of blood sugar levels and can be further applied to promote self-care in the
elderly with type 2 diabetes.
Keywords: health literacy, elderly, type 2 diabetes, health behaviors in control blood sugar
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบันโลกมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ใน
ปี พ.ศ. 2560 มีประชากรผูส้ งู อายุหรือคนทีม่ ีอายุ
60 ปีขึ้นไป มากถึง 962 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 13 ของประชากรโลก1 ซึ่งพบว่าโรคเบาหวาน
เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข
ลำ�ดับต้น ๆ และมีแนวโน้มการป่วยเพิ่มมากขึ้น2
ซึ่งโรคเบาหวานในผู้สูงอายุมักจะมีความซับซ้อน
กว่าวัยผู้ใหญ่ทั่วไปเนื่องจากผู้สูงอายุมีโรคร่วม
หลายโรค และมีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถใน
การทํากิจวัตรประจําวันลดลง3
ประเทศไทยมีจำ�นวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อย
ละ 17 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าอีกไม่
เกิน 4 ปี ข้างหน้านี้ จะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ โรคเบาหวานเป็น 1 ใน 3 ของโรคเรือ้ รัง
ทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุ ซึง่ พบว่ากลุม่ ทีม่ อี ายุ 60-69
ปี มีความชุกโรคเบาหวานสูงสุด ทั้งในเพศชาย
และหญิง (ร้อยละ 15.9 และ 21.9 ตามลำ�ดับ)4
และยังพบว่า 1 ใน 5 คนของผู้สูงอายุที่เป็นโรค
เบาหวานมีโรคแทรกซ้อน5 ซึ่งโรคเบาหวานและ
ภาวะแทรกซ้ อ นในผู้ สู ง อายุ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถ
ควบคุมและป้องกันได้
จังหวัดนนทบุรีมีประชากรที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.81 และมีโรคเบาหวาน
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญ 1 ใน 5 อันดับ
แรกของจังหวัด6 โดยมีอบุ ตั กิ ารณ์เสียชีวติ ด้วยโรค
เบาหวานและภาวะแทรกซ้ อ นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
21.326 จากการลงสำ�รวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ย
สูงอายุโรคเบาหวานส่วนใหญ่ ขาดความเข้าใจ

และความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั ใน
การควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดที่ถูกต้อง โดย
เฉพาะปัจจัยด้านอาหาร
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีในการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าการศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นโปรแกรมการจัดการตนเองทีเ่ น้นการปรับ
พฤติ ก รรมแต่ ยั ง ขาดการพั ฒ นาในด้ า นการคิ ด
วิเคราะห์ นอกจากนี้ พบว่า พฤติกรรมด้านการ
รับประทานอาหาร และการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ยหลั ง เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมการกํากับตนเอง ซึ่งอาจเกิดจากความ
สามารถในการเรียนรูแ้ ละความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ที่แตกต่างของแต่ละบุคคล7
การส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำ�คัญและ
ยัง่ ยืน โดยเชือ่ ว่าหากผูส้ งู อายุมคี วามรูค้ วามเข้าใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ รวมถึงทักษะทาง
สังคมที่จะทําความเข้าใจ และใช้ข้อมูลสุขภาพใน
การจัดการความเจ็บป่วยหรือการใช้ยาอย่างถูก
ต้องจะส่งผลให้มพี ฤติกรรมในการดูแลสุขภาพทีด่ ี
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ รวมถึง
ลดความถี่ของอัตราการเข้าโรงพยาบาล การเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในโรคเรื้อรัง ซึ่งจะลดอัตราการ
เสียชีวิต8-10
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ
(Health Literacy) หมายถึง ทักษะต่าง ๆ ทางการ
รับรู้และทางสังคม ซึ่งเป็นตัวกําหนด แรงจูงใจ
และความสามารถของปัจเจกบุคคลในการทีจ่ ะเข้าถึง
เข้าใจ และใช้ข้อมูลในวิธีการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
และบํารุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ11
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีคุณลักษณะพื้นฐาน 6
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ประการ คือ (1) การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและ
บริการสุขภาพ (2) ความรู้ ความเข้าใจ (3) ทักษะ
การสือ่ สาร (4) ทักษะการตัดสินใจ (5) การจัดการ
ตนเอง และ (6) การรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งการสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจะช่วยพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใน
ระบบบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
โดยเฉพาะในประชากรผูส้ งู อายุ11 จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า ผู้ป่วยที่มีคะแนนความรอบรู้
ด้านสุขภาพสูงจะทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ดีต่อสุขภาพ12
ดั ง นั้ นในฐานะพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน
ผูว้ จิ ยั เห็นถึงปัญหาสุขภาพในผูป้ ว่ ยสูงอายุโรคเบา
หวานชนิดที่ 2 ทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะต้องอาศัยอยูเ่ พียง
ลําพังเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ยังขาดความเข้าใจ
และการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่ง
ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีการติดต่อสือ่ สารทีเ่ จริญก้าวหน้า
ทาํ ให้ผสู้ งู อายุมโี อกาสได้รบั ข้อมูลด้านสุขภาพจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ ทีถ่ กู ต้องและไม่ถกู ต้องจาํ นวน
มาก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรม
ส่งเสริมความรอบรูท้ างสุขภาพ เพือ่ มุง่ เน้นให้ผสู้ งู
อายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมระดับน้ำ�ตาล
ในเลือดไม่ได้มีความรู้ เข้าใจ และตัดสินใจเลือก
ใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในการ
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถดูแลตนเองและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวานได้

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่
2 ทีค่ วบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือดไม่ได้ตอ่ พฤติกรรม
สุขภาพในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ผูส้ งู อายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุม
ระดับน้ำ�ตาลในเลือดไม่ได้ในกลุ่มทดลองที่ได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูง
อายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมระดับน้ำ�ตาล
ในเลื อ ดไม่ ไ ด้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม
สุขภาพในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด หลัง
การทดลอง และระยะติ ด ตามผลสู ง กว่ า กลุ่ ม
เปรียบเทียบ
2. ผูส้ งู อายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุม
ระดับน้ำ�ตาลในเลือดไม่ได้ในกลุ่มทดลองที่ได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูง
อายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมระดับน้ำ�ตาล
ในเลื อ ดไม่ ไ ด้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม
สุขภาพในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดหลัง
การทดลองและระยะติ ด ตามผลสู ง กว่ า ก่ อ น
ทดลอง

วิธีดำ�เนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-experimental research) แบบสองกลุ่ม
วัดผลก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล (Two –group, time series design)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา เป็นผูส้ งู อายุโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด
ไม่ได้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยการกำ�หนดขนาด
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยโปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป G
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power 3.1.9.213 คำ�นวณค่า Effect size โดยมี
ค่า Effects size เท่ากับ 0.79514 และขนาด
ตัวอย่างกลุ่มละ 30 คน โดยกำ�หนดเกณฑ์คัดเข้า
ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี ทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย 2) เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างน้อย 1 ปีขึ้น
ไป 3) มีระดับ HbA1c ≥ 7% ครั้งสุดท้ายก่อน
วันเก็บข้อมูลไม่เกิน 6 เดือน หรือมีระดับน้ำ�ตาล
ในเลือดขณะอดอาหาร 6-8 ชัว่ โมง (FBS ≥ 130
mg/dl) 2 ครั้งติดต่อกัน 4) ได้รับการรักษาด้วย
ยาเม็ด 5) มีสัญชาติไทยและสามารถ พูด อ่าน
เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี และ 6) ยินยอม
และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย กลุ่มทดลองได้รับ
การดู แ ลตามโปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น ส่ ว นกลุ่ ม
เปรียบเทียบได้รบั การดูแลแบบปกติจากคลินกิ โรค
เบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตำ�บล

1. การเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
2 แห่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันด้านการดําเนินวิถี
ชีวิต ลักษณะพื้นที่ และระบบบริการด้านสุขภาพ
จากนั้นกําหนดกลุ่มทดลอง และกลุม่ เปรียบเทียบ
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางแม่นาง
เป็นกลุม่ ทดลอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านหนองกางเขน เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
		 2.1 คัดเลือกผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่
2 ทีไ่ ม่สามารถควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือดได้ คือ
มีระดับ HbA1c ≥7 เปอร์เซ็นต์ ครั้งสุดท้ายก่อน

วันเก็บข้อมูลไม่เกิน 6 เดือน หรือมีระดับน้ำ�ตาล
ในเลือดขณะอดอาหาร 6-8 ชั่วโมง FBS ≥ 130
มิลลิกรัม/เดซิลิตร 2 ครั้งต่อเนื่องกันย้อนหลัง ณ
วันที่เก็บข้อมูล จากทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานของ
แต่ละ รพ.สต.
		 2.2 นํารายชื่อผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ จ ากเวชระเบี ย นแล้ ว เขี ย นรายชื่ อ ผู้ ป่ ว ย
ทั้งหมด ในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตํ า บลเพื่ อ จั บ สลากคั ด เลื อ กเข้ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
กลุ่มละ 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
		 1.1 โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุ ข ภาพต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ โ รค
เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดไม่ได้ ใช้
เวลาจัดกิจกรรม 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ
ละ 90 นาทีและการโทรศัพท์ตดิ ตามกระตุน้ เตือน
ในสัปดาห์ที่ 6
		 1.2 สื่ อ ประกอบการให้ ค วามรู้ ไ ด้ แ ก่
สไลด์ประกอบคำ�บรรยาย โมเดลอาหาร แผนภาพ
ปริมาณน้ำ�ตาลในเครื่องดื่ม และคู่มือการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานและอาหารโรค
เบาหวาน โดยใช้ ส ไลด์ ป ระกอบคำ � บรรยาย
อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การปฏิบัติตน
เพื่อควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด โดยให้ตัวแทน
ของกลุม่ ทดลองเขียนปัจจัยดังกล่าวไว้บนกระดาษ
ฟลิปชาร์ต แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำ�เสนอ
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แนวทางการปฏิบตั ติ นเพือ่ ควบคุมระดับน้ำ�ตาลใน
เลือด กิจกรรมการฝึกเลือกรับประทานอาหารเพือ่
ควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด โดยใช้โมเดลอาหาร
สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ด้านยารักษา
โรคเบาหวาน อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหาจากการรับประทานยาที่พบบ่อย
ได้แก่ ปัญหาการใช้ยาผิดเนือ่ งจากอ่านฉลากยาได้
ไม่ชัด หรือไม่อ่านฉลากยา ปัญหาลืมรับประทาน
ยาหรือรับประทานยาไม่ตรงเวลา และปัญหาไม่
ใช้ยาตามแพทย์สั่ง หยุดยาหรือปรับเพิ่มหรือลด
ปริมาณยาด้วยตนเอง การแก้ไขปัญหา จากนั้น
นำ�เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา การฝึกทักษะ
การอ่านฉลากยา
สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้
ด้ า นสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ด้ า นการออกกำ � ลั ง กาย
บรรยายเกี่ยวกับหลักการและชนิดของการออก
กำ�ลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายถึงความถูกต้องน่าเชือ่ ถือ
ของข้อมูลและสื่อที่ได้รับเกี่ยวกับการออกกำ�ลัง
กายและส่งตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอ การฝึกการตั้ง
เป้าหมายเกีย่ วกับการออกกำ�ลังกายเพือ่ ควบคุมระดับ
น้ำ�ตาลในเลือด สาธิตและฝึกการออกกำ�ลังกาย
สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ การสาธิตวิธีการดูแลเท้า
และวิธีการผ่อนคลายความเครียดโดยการผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ และการควบคุมลมหายใจ แล้ว
ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสาธิ ต ย้ อ นกลั บ การใช้
สถานการณ์สมมติเกีย่ วกับการได้รบั ข้อมูลสุขภาพ
จากสือ่ หรือช่องทางต่าง ๆ ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มละ 1 สถานการณ์ จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่ม
ร่ วมกั นอภิ ป รายถึงความถูก ต้อ งน่า เชื่อ ถือ ของ
114...
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ข้อมูลและสือ่ ทีไ่ ด้รบั และส่งตัวแทนกลุม่ นำ�เสนอ
สัปดาห์ที่ 6 การโทรศัพท์ติดตามกระตุ้น
เตือนจะโทรครั้งละ 10 นาที จำ�นวน 1 ครั้ง โดย
เป็นการติดตามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามกิจกรรมที่ได้อบรมในสัปดาห์ที่ 1-4 และ
กระตุ้นให้ปฏิบัติสม่ำ�เสมอ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสั ม ภาษณ์ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพในการ
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ เ หมาะสมกั บ
สภาวะโรค การออกกําลังกาย การรับประทานยา
และการดูแลสุขอนามัยทั่วไป เป็นคําถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 4 ระดับ
จำ�นวน 14 ข้อ ค่าความตรงเชิงเนือ้ หา (Content
validity index) เท่ากับ 0.85 และมีค่าความ
เชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.78

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สำ�เร็จรูป SPSS for window version 18
(License Mahidol) โดยกำ�หนดระดับนัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลทั่วไปนำ�มา
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบโดย
ใช้สถิติ Chi-square test และ independent
t-test และ Fisher’s Exact test
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2. สถิติเชิงวิเคราะห์
		 2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
คะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในการควบคุ ม
ระดับน้�ำ ตาลในเลือด ภายในกลุม่ ทดลอง ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล โดย
ใช้สถิติ Repeated measure one-way ANOVA
และเมือ่ พบว่ามีคใู่ ดคูห่ นึง่ มีคะแนนเฉลีย่ แตกต่าง
กัน จึงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วย
วิธี Post-hoc Bonferroni
		 2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำ�ตาล
ในเลือด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล โดยใช้สถิติ Independent t-test

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากร
พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มี
คุณลักษณะส่วนบุคคลคล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 65-69 ปี การศึกษา
ส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
สถานภาพทางการเงินส่วนใหญ่พอใช้ นอกจากนี้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ยั ง มี โ รคประจํ า ตั ว อื่ น ๆ
นอกเหนือจากโรคเบาหวานอีกด้วย ทั้งนี้กลุ่ม
ทดลองมีโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 41.67 และกลุม่ เปรียบเทียบมีภาวะไขมัน
ในเลือดสูงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.86 มีค่า
เฉลี่ย FBS ในกลุ่มทดลอง 156.90 mg/dL และ
กลุ่มเปรียบเทียบ 148.93 mg/dL ตามลำ�ดับ มี
ค่าเฉลี่ย HbA1c ในกลุ่มทดลอง 7.41% และ
กลุ่มเปรียบเทียบ 7.2% ตามลำ�ดับ เมื่อเปรียบ
เทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บส่ ว นใหญ่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น
ยกเว้น ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะ
ทางการเงิน ทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 1)
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ
ในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ระหว่ า งกลุ่ ม และภายในกลุ่ ม ทดลองกั บ กลุ่ ม
เปรียบเทียบ
1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
สุ ข ภาพในการควบคุ ม ระดั บ น้ำ � ตาลในเลื อ ด
ระหว่างกลุ่ม
กลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในการควบคุ ม
ระดับน้ำ�ตาลในเลือดเท่ากับ 41.700 ± 6.70
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงขึ้นเท่ากับ 54.83
± 1.29 และคะแนนเฉลี่ยระยะติดตามผลเท่ากับ
52.90 ± 4.00
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ ในระยะก่อนการ
ทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพในการ
ควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือดเท่ากับ 44.80 ± 4.80
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองลดลงเท่ากับ 38.43
± 6.17 และคะแนนเฉลี่ยระยะติดตามผลเท่ากับ
38.43 ± 5.88
เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Independent
t-test พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพใน
การควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดก่อนการทดลอง
พบว่ากลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p = 0.044)
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทดลองและในระยะ
ติดตามผลพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < 0.001)(ดังตารางที่ 2 และแผนภูมิ 1)
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามคุณลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ เปรียบเทียบ
       ลักษณะทัว่ ไป
(n = 30)
(n = 30)
p
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน ร้อยละ
เพศ					
ชาย
11
36.7
9
30
0.010a
หญิง
19
63.3
21
70
อายุ (ปี)					
± SD		 63.20 ± 3.33		 64.97 ± 3.46			
0.048b
ค่าต่�ำ สุด - ค่าสูงสุด		 60-69		 60-69
ระดับการศึกษา					
ประถมศึกษา
27
90
25
83.3
<0.001a
สูงกว่าประถมศึกษา
3
10
5
16.7
สถานะทางการเงิน					
<0.001c
เงินพอใช้
26
86.7
21
70
เงินเหลือเก็บ
4
13.3
9
30
โรคประจําตัวอืน่ ๆ					
0.694c
ไม่มี
2
6.67
2
6.67
*มี (ตอบได้มากกว่า 1)
28
93.33
28
93.33
		 โรคความดันโลหิตสูง
15
41.67
13
37.14
		 โรคไขมันในเลือดสูง
13
36.11
15
42.86
		 โรคหัวใจ
2
5.56
1
2.86
		 โรคหลอดเลือดสมอง
2
5.56
4
11.43
		 โรคไตวาย
2
5.56
1
2.86
		 โรคมะเร็ง
2
5.56
1
2.86
จำ�นวนปีทเ่ี ป็น
โรคเบาหวาน (ปี)					
± SD
7.03 ± 4.64
7.37 ± 4.45 		
0.606b
ค่าต่�ำ สุด -ค่าสูงสุด
1-21
1-21
FBS (md/dL)					
± SD
156.90 ± 41.21 148.93 ± 32.41		
0.409b
ค่าต่�ำ สุด-ค่าสูงสุด
130-329
130-306
HbA1C (%)					
± SD
7.41 ± 0.59
7.2 ± 0.47			
0.276b
ค่าต่�ำ สุด-ค่าสูงสุด
6.3-8.9
6.5-8.4
a
b
c
= chi-square test, = independent t-test, = Fisher’s Exact test
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
สุขภาพในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด ใน
แต่ ล ะช่ ว งเวลาของการทดลองภายในกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
เมือ่ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Repeated Measure
one way ANOVA และ Post-hoc Bonferroni
พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในการ
ควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด ภายในกลุม่ ระหว่าง
กลุ่ ม และปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) (ดังตารางที่ 3)
เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลใน

เลือดภายในกลุ่มทีละคู่ โดยใช้สถิติ Repeated
Measure one way ANOVA และ Post-hoc
Bonferroni พบว่า
กลุ่มทดลอง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลใน
เลือดภายในกลุม่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และระยะติดตามผล พบว่า หลังการทดลองและ
ระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) และเมื่อ
เปรียบเทียบหลังการทดลองและระยะติดตามผล
พบว่าระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหลัง
ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64

...117

จันสุดา สืบพันธ์ เพลินพิศ บุณยมาลิก พัชราพร เกิดมงคล / Junsuda Suebpan, Plernpit Boonyamalik, Patcharaporn Kerdmongkol

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดระหว่างกลุ่ม
			 ทดลอง และกลุม่ เปรียบเทียบในระยะก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล
พฤติกรรมสุขภาพในการ
ควบคุมระดับน้�ำ ตาล
ในเลือด
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ระยะติดตามผล

กลุม่ ทดลอง
(n = 30)
Mean
SD
41.70
6.70
54.83
1.29
52.90
4.00

กลุม่ เปรียบเทียบ
t
p
(n = 30)
Mean
SD		
44.80
4.80
-2.060 0.044
38.43
6.17
14.243 <0.001
38.43
5.88
11.137 <0.001

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือดใน 3 ช่วงเวลา
			 ระหว่างกลุม่ และภายในกลุม่
พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุม
SS
df
MS
F
p
ระดับน้�ำ ตาลในเลือด
ระหว่างกลุม่ 					
กลุม่
3854.94
1.00
3854.94 76.14 <0.001
ความคลาดเคลือ่ น
2936.68
58.00
50.63		
ภายในกลุม่ 					
เวลา
364.43
1.27
286.87
12.76 <0.001
ความคลาดเคลือ่ น
1656.02
73.68
22.48		
ปฏิสมั พันธ์ของกลุม่ *เวลา
กลุม่ *เวลา
3462.88
1.27
2725.85 121.28 <0.001
ความคลาดเคลือ่ น
997.88
58.00
17.21		
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด
		
ในแต่ละช่วงเวลาของการทดลอง ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
พฤติกรรม
กลุม่ ทดลอง (n = 30)
กลุม่ เปรียบเทียบ (n = 30)
สุขภาพในการ
Mean SD
Mean
p
Mean SD Mean p
ควบคุมระดับ
Difference
Difference
น้�ำ ตาลในเลือด					
ก่อนทดลอง 41.70 6.70 -13.13 <0.001 44.80 4.80 6.37 <0.001
หลังทดลอง
54.83 1.29			
38.43 6.17		
ก่อนทดลอง 41.70 6.70 -11.20 <0.001 44.80 4.80 6.37 <0.001
ระยะติดตามผล
52.90 4.00			
38.43 5.88		
หลังทดลอง 54.83 1.29
1.93 0.001
38.43 6.17 0.00 1.000
ระยะติดตามผล
52.90 4.00			
38.43 5.88		
		 F = 59.12, df = 2, p <0.001
			F = 17.41, df = 2, p <0.001
กลุ่มเปรียบเทียบ เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลใน
เลือดภายในกลุม่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และระยะติดตามผล พบว่าหลังการทดลองและ
ระยะติ ด ตามผลมี ค ะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า ก่ อ น
ทดลองอย่างมีนยั สาํ คัญทางสถิติ (p < 0.001) และ
เมือ่ เปรียบเทียบหลังการทดลองและระยะติดตาม
ผลพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 4)

อภิปรายผล จากผลการศึกษาสามารถอภิปราย

ผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากร ในการ
ศึกษาครัง้ นี้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบส่วน
ใหญ่มีคุณลักษณะทางประชากรที่คล้ายคลึงกัน
ได้แก่ สถานภาพการสมรส อาชีพหลักทั้งในอดีต
และปัจจุบนั สิทธิการรักษาพยาบาล สถานบริการ
ด้านสุขภาพทีไ่ ปใช้บริการเมือ่ เจ็บป่วย ยกเว้นกลุม่

เปรียบเทียบมี เพศหญิง อายุเฉลี่ย ระดับการ
ศึกษา และสถานะทางการเงิน สูงกว่ากลุม่ ทดลอง
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ด้าน
สถานะทางการเงิน ผูส้ งู อายุทไี่ ม่มภี าระหนีส้ นิ จะ
มีคุณภาพชีวิตดีสูงเป็น 1.96 เท่าของผู้สูงอายุที่มี
ภาระหนี้สิน ผู้สูงอายุที่ไม่มีหนี้สินสะท้อนให้เห็น
ถึงการมีเศรษฐานะทีส่ ามารถแสวงหาปัจจัยพืน้ ฐาน
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอำ�นวยความสะดวกในชีวิต
ประจำ�วัน อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
การรั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพที่ เ หมาะสม เพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนให้ดขี น้ึ ได้10
อายุ การศึกษาและสถานภาพทางการเงินจึงเป็น
ปัจจัยสำ�คัญทีม่ ผี ลต่อความรอบรูท้ างสุขภาพ10 ซึง่
จากข้อมูลคุณลักษณะประชากร พบว่า ผู้สูงอายุ
ในกลุม่ เปรียบเทียบ มีลกั ษณะส่วนบุคคลทีอ่ าจส่ง
ผลต่อความรอบรู้ทางสุขภาพที่ดีกว่ากลุ่มทดลอง
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2. พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับ
น้ำ�ตาลในเลือด
ภายหลังการให้โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดไม่ได้ ในกลุ่มทดลอง
พบว่ า คะแนนเฉลี่ย พฤติก รรมสุข ภาพในการ
ควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด ภายหลังการทดลอง
และระยะติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่าง
มีนยั สาํ คัญทางสถิติ (p < 0.001) และเมือ่ เปรียบ
เทียบ คะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มพบว่า คะแนน
เฉลีย่ พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้�ำ ตาล
ในเลือด ก่อนการทดลองของกลุ่มเปรียบเทียบมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p = 0.044) ซึง่ สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ทางประชากรของผูส้ งู อายุในกลุม่ ทดลอง ทีม่ แี นว
โน้ ม ที่ จ ะมี ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพที่ ดี ก ว่ า กลุ่ ม
ทดลอง จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพในการ
ควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือดทีด่ กี ว่า อย่างไรก็ตาม
ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล พบ
ว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ
ในการควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือดเพิม่ ขึน้ และสูง
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < 0.001)
ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า
กิ จ กรรมในโปรแกรมส่ ง เสริ ม ความรอบรู้ ด้ า น
สุขภาพทีจ่ ดั ขึน้ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุในกลุม่ ทดลอง
เกิ ด ทั ก ษะในการปรับพฤติก รรมสุข ภาพในการ
ควบคุ ม ระดั บ น้ำ � ตาลในเลื อ ดดี ขึ้ น นอกจากนี้
การสาธิตย้อนกลับ โดยให้ผู้สูงอายุอธิบายข้อมูล
ที่พยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพสอน หรือ
อธิบายให้ฟัง ด้วยคําพูดตามความเข้าใจของผู้
สูงอายุเอง ซึง่ หากผูส้ งู อายุยงั ไม่เข้าใจก็ให้อธิบาย
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ใหม่อีกครั้งจนกว่าผู้สูงอายุจะเข้าใจข้อมูลหรือ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง เพื่อที่จะทําให้ผู้สูงอายุเข้าใจ
สถานการณ์สุขภาพของตนเอง และนำ�ข้อมูล
สุขภาพไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ถกู ต้อง
ซึง่ ความรอบรูท้ างสุขภาพมีผลทัง้ ทางตรงและทาง
อ้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยซึ่งจะ
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ ได้แก่ การ
ควบคุมโรค15
ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษา16
โปรแกรมประกอบด้วย การพัฒนาทักษะด้าน
ความเข้าใจข้อมูลทีเ่ ป็นตัวอักษร พัฒนาทักษะการ
สื่อสารสุขภาพ และการติดตามเยี่ยมบ้าน ซึ่งพบ
ว่าการพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพเป็นกิจกรรม
ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยเบาหวานมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองทีเ่ หมาะสมกับภาวะโรคซึง่ จะช่วยลดความ
รุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคได้
จากผลการศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายได้ ว่ า
พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลใน
เลือดเป็นผลมาจากการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพที่
เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม 6 ทักษะ ใน
4 ด้าน คือ ด้านอาหาร ยารักษาโรคเบาหวาน การ
ออกกำ�ลังกาย และ การดูแลสุขอนามัยทั่วไป ซึ่ง
มีความแตกต่างกับการสอนสุขศึกษาทั่วไป โดย
โปรแกรมนี้มีการเน้นทั้งในด้าน ความรู้ ความ
เข้าใจ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การสือ่ สารสุขภาพ
การตัดสินใจ การดูแลตนเอง และการรูเ้ ท่าทันสือ่
ซึง่ มีความสำ�คัญและส่งผลให้มกี ารปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่างได้
สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใน
การควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดของกลุ่มทดลอง
นั้นเกิดจากการจัดกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริม
ความรอบรูท้ างสุขภาพผูส้ งู อายุโรคเบาหวานชนิดที่

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดไม่ได้ /
Effects of a Health Literacy Promotion Program on Health Behaviors in Older Adults with Uncontrolled Type 2 Diabetes

2 ที่ครอบคลุมคุณลักษณะพื้นฐานทั้ง 6 ประการ
ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพในการ
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดภายหลังการทดลอง
และในระยะติดตามผล สูงกว่าก่อนทดลอง และ
สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ทดลองได้นำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การทำ�กิจกรรมของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้
ทางสุภาพผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ทั้ง 6 ทักษะไป
ใช้ในการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมระดับน้ำ�ตาลใน
เลือดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการนำ�ทักษะความ
รอบรู้ทางสุขภาพทั้ง 6 องค์ประกอบเหล่านั้นมา
ใช้ดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้คะแนน
เฉลีย่ พฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้�ำ ตาล
ในเลือดของกลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
และกลุ่มเปรียบเทียบ
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลความรอบรู้
ด้านสุขภาพจาก 6 องค์ประกอบขั้นพื้นฐานเป็น
3 ด้านเพือ่ ความเหมาะสมกับกลุม่ ผูส้ งู อายุโรคเบา
หวานดังนี้
1. ด้านความรู้ความเข้าใจและการสื่อสาร
สุขภาพซึ่งเมื่อผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับโรคและภาวะสุขภาพของคนเอง รวมถึงความ
สามารถในการสื่อสารสุขภาพเกี่ยวกับโรคและ
สุขภาพของตนเองได้
2. ด้านการเข้าถึงข้อมูลและด้านการรู้เท่า
ทันสือ่ ผูส้ งู อายุโรคเบาหวานสามารถเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพ การเลือกแหล่งข้อมูลสุขภาพที่น่าเชื่อถือ
เพือ่ นำ�ไปประกอบการตัดสินใจในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สุขภาพ หรือการปฏิเสธ หลีกเลีย่ ง ข้อมูลสุขภาพได้
3. การตัดสินใจ และการจัดการตนเอง

ผู้สูงอายุโรคเบาหวานสามารถตัดสินใจในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ หรือการปฏิเสธ หลีก
เลี่ยง และปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้

ข้อจำ�กัดในการวิจัยครั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ป่วย
ที่รับบริการที่ รพ.สต.ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยไม่มีการจับคู่ตัวแปรด้าน
คุณลักษณะประชากร ทำ�ให้มีความแตกต่างของ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าร่วม
โปรแกรม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
สุขภาพในการควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือดสูงกว่า
ก่อนทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่ได้ไม่สามารถ
อ้างอิงไปยังประชากรทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุโรคเบาหวาน
ทั้งหมดได้ ทั้งนี้จะสามารถสรุปอยู่เพียงขอบเขต
ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการติดตามผลของโปรแกรมใน
ระยะยาวมากกว่า 12 สัปดาห์ เพือ่ ติดตามดูความ
คงทนและความต่อเนือ่ งของการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ในการควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด และเพือ่ ตรวจ
วัดระดับ HbA1c
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้รูปแบบการ
วิจยั แบบ Randomized Controlled Trial (RCT)
เพื่อเป็นการลดอคติที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเลือก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
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ÊØ¢ÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÃÐ´Ñº¹íéÒµÒÅã¹àÅ×Í´ áÅÐãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡ÑºâÃ¤àºÒËÇÒ¹ ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ¹ã¹¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁÃÐ´Ñº¹íéÒµÒÅã¹àÅ×Í´ áÅÐÁÍº¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ´ÙáÅµ¹àÍ§ã¹¡ÅØ‹Áà»ÃÕÂºà·ÕÂº

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิการดำ�เนินการ
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