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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของความฉลาดทางสุขภาพ
กับปัจจัยด้านลักษณะประชากร และการจัดการตนเองในผูท้ เ่ี ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีอ่ าศัยในชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี กลุม่ ตัวอย่างเลือกโดยวิธกี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอนจำ�นวน 303 คน มีเกณฑ์การคัดเข้า คือ                  
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มาอย่างน้อย 1 ปี ยังคงได้รบั การรักษาด้วยยาลดระดับน้�ำ ตาล
ในเลือด มีสัญชาติไทย สื่อสารภาษาไทยได้ และยินดีให้สัมภาษณ์ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย                       
แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป แบบสัมภาษณ์ความฉลาดทางสุขภาพ และแบบสัมภาษณ์การจัดการตนเองของ               
ผูเ้ ป็นเบาหวาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา และหาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ
และตัวแปรอืน่ โดยใช้สถิติ Mann Whitney U test, Kruskal Wallis และ Spearman Rank Correlation
Coefficient ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  
รายได้ของครอบครัว และระยะเวลาการเป็นเบาหวาน มีความสัมพันธ์กบั ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05) มีความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพโดยรวมและการ            
จัดการตนเองโดยรวมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.001) เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ความฉลาดทาง
สุขภาพทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองด้านการใช้บริการสุขภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < 0.01) และความฉลาดทางสุขภาพขัน้ การมีปฏิสมั พันธ์มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดการตนเองทัง้ โดยรวม
และรายด้านทุกด้านอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
Received: May 25, 2020
*
*
**
**

Revised: November 3, 2020

Accepted: January 2, 2021

Corresponding Author, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Email: wimonrut.b@rsu.ac.th
Corresponding Author, Assistant Professor, School of Nursing, Rangsit University. Email: wimonrut.b@rsu.ac.th
อาจารย์ประจำ�คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Instructor, School of Nursing, Rangsit University

198...

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

ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางสุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่อาศัยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี /
The Association of Health Literacy with Self-Management in People with Type 2 Diabetes Living in Communities, Pathum Thani Province

ผลการศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้พยาบาลสามารถวางแผนให้ความรู้ในการดูแลและจัดการตนเอง           
แก่ผปู้ ว่ ยทีเ่ ป็นเบาหวานได้เหมาะสมตามระดับของความฉลาดทางสุขภาพ นอกจากนีก้ ารศึกษาในประชากร
ผูเ้ ป็นเบาหวานในชุมชนอืน่ และการศึกษาปัจจัยทำ�นายความฉลาดทางสุขภาพและการจัดการตนเองของ
ผูเ้ ป็นเบาหวาน อาจช่วยขยายองค์ความรูแ้ ละนำ�สูก่ ารปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนขึน้
คำ�สำ�คัญ: ความฉลาดทางสุขภาพ การจัดการตนเอง เบาหวานชนิดที่ 2

Abstract
A correlational research study was conducted aiming to investigate the relationships
among health literacy, demographic characteristics, and self-management of people with
type 2 diabetes living in communities in Pathum Thani province, Thailand. The 303                 
participants were randomly selected using a multistage sampling method using the                  
following inclusion criteria: (i) had been diagnosed with type 2 diabetes for at least one
year (ii) consistently taking oral anti-diabetic agent(s), and (iii) were Thai citizens who
spoke Thai language and were willing to be interviewed. The instruments consisted of
the interview forms on demographic characteristics, Health Literacy, and the Diabetes
Self-Management. Data were analyzed using descriptive statistics. Mann Whitney U test,
Kruskal Wallis, and Spearman Rank Correlation Coefficient were used to investigate the
associations among health literacy and other variables. The results showed that                         
demographic characteristics such as educational level, marital status, family income, and
duration of having diabetes were significantly associated with health literacy sum scale
(p < 0.05). Sum scale of health literacy and self-management were found to be                          
significantly associated (p < 0.001). All levels of health literacy were related to healthcare
use subscale (p < 0.01), and communicative health literacy was significantly related to sum
scale and all subscales of self-management (p < 0.05).
These research findings may assist nurses to design health teaching plans                  
concerning self-care management that are appropriate to the level of patient’s health
literacy. Additionally, the study of diabetes populations in other communities and study
of predictive factors of health literacy and self-management of people with diabetes may
widen such knowledge and lead to practice enhancements.
Keywords: health literacy, self-management, self-management, type 2 diabetes
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
เบาหวานชนิ ด ที่ 2 เป็ นโรคเรื้ อ รั ง ที่ มี     
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในหลายประเทศทัว่ โลก
ในประเทศไทย เบาหวานเป็น 1 ใน 5 โรคเรื้อรัง
ที่ มีรายงานอัตราความชุก สูงในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา และอัตราความชุกมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
อย่างช้า ๆ ทุกปี1 ซึ่งสอดคล้องกับสถิติที่พบใน
จังหวัดปทุมธานี จากสถิติดังกล่าว พบว่า อำ�เภอ
เมืองปทุมธานีเป็นอำ�เภอที่มีอัตราผู้เป็นเบาหวาน
รายใหม่สูงเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด (1.47%)2
ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลสุขภาพที่หลากหลาย
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพด้วยตนเอง
นอกเหนื อ จากคำ � แนะนำ � ที่ ไ ด้ รั บ จากบุ ค ลากร
ทางการแพทย์ ทำ�ให้แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาด
ทางสุขภาพ (health literacy) อยู่ในความสนใจ
มากขึน้ ซึง่ ความฉลาดทางสุขภาพ หมายถึง ระดับ
ความสามารถและทักษะของบุคคลในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสุขภาพเพื่อค้นหาคำ�ตอบที่ต้องการ
บุคคลจะวิเคราะห์ ตีความ ตรวจสอบ และ
ทำ�ความเข้าใจข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการตัดสินใจ
เลือกใช้ขอ้ มูลในการจัดการด้านสุขภาพของตนเอง
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์3,4 ความฉลาดทาง
สุขภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ จากระดับพืน้ ฐานสูร่ ะดับ
ทีส่ งู ขึน้ ระดับแรกเป็นความฉลาดทางขัน้ พืน้ ฐาน
(functional health literacy) ซึ่งเป็นทักษะการ
อ่าน การเขียนพืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยให้บคุ คลเข้าใจ และ
ร่ ว มมื อ หรื อ ปฏิ บั ติ ต ามคำ � แนะนำ � ของบุ ค ลากร
สุขภาพ ระดับที่ 2 ความฉลาดทางสุขภาพขัน้ การ
มีปฏิสัมพันธ์ (communicative or interactive
health literacy) เป็นทักษะในการแสวงหาข้อมูล
สุขภาพจากช่องทางต่าง ๆ การเลือกใช้และจำ�แนก
ข้อมูลที่ได้รับ และนำ�ข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้
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เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ส่วนระดับที่ 3
ความฉลาดทางสุขภาพขั้นวิจารณญาณ (critical
health literacy) เป็นทักษะทางปัญญาและ
ทางสังคมขัน้ สูงสุดทีบ่ คุ คลสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทีไ่ ด้รบั และตัดสินใจใช้ขอ้ มูลเพือ่ จัดการปัญหาด้าน
สุ ข ภาพหรื อ ควบคุ ม สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนได้5
จากผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านลักษณะทางประชากรที่มีอิทธิพลต่อความ
ฉลาดทางสุขภาพ อาจสรุปเป็นเบือ้ งต้นได้วา่ อายุ
ที่มากขึ้น และระดับการศึกษาน้อย6–8 มีความ
สัมพันธ์กับระดับความฉลาดทางสุขภาพต่ำ�  และ
ปัจจัยที่ใช้ทำ�นายระดับความฉลาดทางสุขภาพได้
ดีที่สุด คือ ระดับการศึกษา6 ส่วนปัจจัยอื่น เช่น
เพศ6 สถานภาพสมรส6,9 รายได้6–8,10 และระยะ
เวลาการเป็นเบาหวานกับความฉลาดทางสุขภาพ
พบความสั ม พั น ธ์ เ พี ย งบางการศึ ก ษา ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องในทางเดียวกันทั้งหมด จึงไม่อาจสรุป
ความสัมพันธ์ที่แน่นอนได้ และการศึกษาในผู้ที่
เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สรุปในเบือ้ งต้นได้วา่ ความ
ฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
รู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการควบคุมระดับ
น้ำ�ตาลในเลือด11 โดยบุคคลที่มีความฉลาดทาง
สุขภาพขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ จะควบคุมระดับ
น้ำ�ตาลในเลือดได้น้อยกว่าคนที่มีความฉลาดทาง
สุขภาพเพียงพอถึง 4.76 เท่า12 ซึง่ ความฉลาดทาง
สุขภาพที่ไม่เพียงพอนี้ อาจนำ�ไปสู่ภาระในการ
จัดการหรือการดูแลตนเองจากปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับโรคเบาหวาน
การจั ด การตนเองในผู้ ที่ เ ป็ น เบาหวาน
(diabetes self-management) เป็นกระบวนการที่
ผันแปรต่อเนื่องที่บุคคลคิด ตัดสินใจ และการใช้
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แหล่งประโยชน์จากครอบครัวหรือเครือข่ายทาง
สังคมของตนเอง เพือ่ ควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด
หรือจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับเบาหวาน13 การศึกษาที่ผ่านมาพบความ
สัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับการ
จัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน14 และ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุไทยที่
เป็นโรคเรื้อรังซึ่งรวมถึงเบาหวาน9 ในขณะที่บาง
การศึกษาพบความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างความ
ฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เช่น ด้านอาหาร การออกกำ�ลังกาย การดูแลเท้า
การตรวจระดับน้ำ�ตาลในเลือดด้วยตนเอง โดยมี
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเครือข่ายในสังคม
(social support)15 หรือการรับรู้ความสามารถ
ของตน (self-efficacy)16,17 เป็นปัจจัยตัวกลาง
(Mediator) ของความสัมพันธ์ดังกล่าว
ปั จ จุ บั น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความฉลาดทาง
สุขภาพยังไม่ถกู นำ�มาใช้แพร่หลายในประเทศไทย
และการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางสุขภาพ และการดูแลตนเองหรือการ
จัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวานในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา ส่วนใหญ่ดำ�เนินการในต่างประเทศทั้งใน
ทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย15–17 แต่ผลการ
ศึกษายังไม่สามารถสรุปแน่นอนได้ว่าความฉลาด
ทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางตรงกับการจัดการ
ตนเองของผู้ ที่ เ ป็ น เบาหวาน 11 นอกจากนี้ ใ น
ประเทศไทยมีการศึกษาเรื่องนี้จำ�กัด การศึกษาที่
พบเป็ น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
สุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังหลายโรค 9
ยังไม่พบงานวิจัยที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์กับการ
จั ด การตนเองของผู้ ที่ เ ป็ น เบาหวานชนิ ด ที่ 2
ทัง้ ทีม่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลหรือผูเ้ ป็นเบาหวาน

ทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน การศึกษาในประเด็นนี้จึงอาจ
เป็ น การเปิ ด ประเด็ น ความรู้ ใ หม่ ที่ จ ะช่ ว ยให้
บุคลากรทางการแพทย์เข้าใจข้อจำ�กัดในการเรียนรู้
ของผู้ที่เป็นเบาหวาน และให้ความรู้สุขภาพที่
เหมาะสมกับระดับความสามารถในการเรียนรูข้ อง
ผู้ป่วย

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์แนวคิดจากโมเดล
ของ AHRO18 ที่ใช้ในการทบทวนงานวิจัยอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับความฉลาดทางสุขภาพและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพร่วมกับการทบทวนรายงาน
การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาด
ทางสุขภาพ มาใช้เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย
(รูปที่ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านลักษณะประชากรกับความฉลาดทางสุขภาพ
และปั จ จั ย ด้ า นความฉลาดทางสุ ข ภาพกั บ การ
จัดการตนเองในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ความฉลาดทางสุขภาพเป็นต้นทุนด้านความ
สามารถของบุคคลที่จะนำ�มาใช้ในการทำ�ความ
เข้าใจและตัดสินใจเลือกข้อมูลสุขภาพพื้นฐานที่
เหมาะสมกับตนเอง ซึ่ง Nutbeam5 แบ่งระดับ
ของความฉลาดทางสุขภาพออกเป็น 3 ขั้นตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
ระดับที่ 1 เป็นทักษะพืน้ ฐานในการอ่านและเขียน
ซึง่ ช่วยให้บคุ คลสามารถทำ�หน้าทีแ่ ต่ละวันของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (functional health               
literacy) ระดับที่ 2 เป็นทักษะของบุคคลในการ
ดึงข้อมูลจากหลากหลายแหล่งรวมถึงการรับข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการสือ่ สารกับบุคลากรทางการแพทย์มาใช้
และประยุกต์ให้เหมาะสมกับตนเอง (communicative
health literacy) ระดั บ 3 เป็ น ทั ก ษะใน
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การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพที่ตนได้รับ เพื่อการ
ตัดสินใจด้านสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับตนเอง (critical
health literacy) ปัจจัยพื้นฐานด้านลักษณะ
ประชากร ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัว และระยะ
เวลาการเป็นโรคเบาหวาน อาจส่งผลต่อความ
ฉลาดทางสุขภาพ โดยปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ
โอกาสและเวลาในการค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพของบุคคล ซึ่งการได้รับข้อมูลสุขภาพที่
เพียงพอจะช่วยให้บคุ คลมีขอ้ มูลในการคิด วิเคราะห์
และเรียนรู้ที่จะปรับ เลือกใช้ และตัดสินใจใช้
ข้อมูลที่เหมาะสมกับตนได้ และอาจช่วยส่งเสริม
ให้บคุ คลมีการจัดการตนเองในขณะใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ ม
กับเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การจัดการ
ตนเองเมื่อเป็นเบาหวานที่สำ�คัญจะครอบคลุม 4
ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดการ (ควบคุม) ระดับ
น้�ำ ตาลในเลือด การควบคุมอาหาร การออกกำ�ลังกาย
และการใช้บริการทางด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ลักษณะประชากรกับความฉลาดทางสุขภาพ และ
ความฉลาดทางสุขภาพกับการจัดการตนเองในผูท้ ี่
เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาศัยในชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ อายุ
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ของ
ครอบครัว และระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน
มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพ
2. คะแนนความฉลาดทางสุขภาพโดยรวม
มีความสัมพันธ์กับคะแนนการจัดการตนเองโดย
รวมของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาศัยใน
ชุมชน จังหวัดปทุมธานี
3. คะแนนความฉลาดทางสุขภาพรายด้าน
มีความสัมพันธ์กบั คะแนนการจัดการตนเองรายด้าน

»˜¨¨ÑÂ´ŒÒ¹ÅÑ¡É³Ð»ÃÐªÒ¡Ã
ÍÒÂØ à¾È ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
Ê¶Ò¹ÀÒ¾ÊÁÃÊ ÃÒÂä´Œ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ
ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃà»š¹âÃ¤àºÒËÇÒ¹
¤ÇÒÁ©ÅÒ´·Ò§ÊØ¢ÀÒ¾
- ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
- ¢Ñé¹¡ÒÃÁÕ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸
- ¢Ñé¹ÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³

-

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ¹àÍ§
àÁ×èÍà»š¹àºÒËÇÒ¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÃÐ´Ñº¹íéÒµÒÅã¹àÅ×Í´
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍÒËÒÃ
¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ
¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั เกีย่ วกับความฉลาดทางสุขภาพและการจัดการตนเองในผูเ้ ป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2
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ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางสุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่อาศัยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี /
The Association of Health Literacy with Self-Management in People with Type 2 Diabetes Living in Communities, Pathum Thani Province

ของผู้ ที่ เ ป็ น เบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ อ าศั ย ใน
ชุมชน จังหวัดปทุมธานี

การดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบภาคตัดขวาง
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (crosssectional correlational study) โดยศึกษาใน
ประชากรไทยทีเ่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การ
วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาอย่างน้อย 1 ปีที่อาศัย
ในชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ที่ได้รับการ
วินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มาอย่าง
น้อย 1 ปี ที่ยังคงรับการรักษาโดยวิธีรับประทาน
ยาและพักอาศัยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี เลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(multistage sampling method) วิธีการสุ่มโดย
แบ่งเขตพักอาศัยของประชากรออกเป็นระดับ
ระดับ 1 คือ อำ�เภอในจังหวัดปทุมธานี ระดับ 2
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.)
ในอำ�เภอทีส่ มุ่ ได้ และระดับ 3 คือ ชุมชนในความ
รับผิดชอบของ รพ.สต. ที่สุ่มได้ ผู้วิจัยทำ�การสุ่ม
อำ�เภอตัวอย่าง 1 อำ�เภอ จากนั้นสุ่ม รพ.สต.
ตัวอย่าง 1 แห่ง และสุม่ 1 ชุมชนในความรับผิดชอบ
ของ รพ.สต. ที่สุ่มได้ ผู้ที่เป็นเบาหวานทุกคน
ที่มีรายชื่อในเวชระเบียน และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ จะได้รบั การคัดเลือกเป็นกลุม่ ตัวอย่าง กรณี
จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอ ผู้วิจัยสุ่มชุมชน
เพิ่มทีละชุมชน กรณีจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างยังคงไม่
เพียงพอ ผูว้ จิ ยั จะสุม่ รพ.สต.เพิม่ อีก 1 แห่ง และ
ดำ�เนินการสุ่มชุมชนจนได้กลุ่มตัวอย่างครบตาม
จำ�นวนทีค่ �ำ นวณได้ (296 คน) ซึง่ การศึกษานีเ้ ก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทัง้ หมด
303 คน
จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างคำ�นวณจากสูตรที่ใช้
สำ�หรับการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง = (Z 1-α/2)2SD2/ d2) โดยกำ�หนดค่า
พื้นที่ใต้โค้งปกติ (Z 1-α/2) เท่ากับ 1.96 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการจัดการตนเอง
ในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จากงานวิจัยที่ผ่านมา
(SD) เท่ากับ 1.2413 และกำ�หนดระดับความ
แม่นยำ�  (Precision level: e หรือ d) เท่ากับ
0.2 ได้จ�ำ นวนกลุม่ ตัวอย่าง 148 คน ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่
จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 เท่า คือ อย่างน้อย
296 คน เพื่อให้มีค่าอำ�นาจการทดสอบ (Power)
อยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากมี ตั ว แปรที่
เกี่ยวข้องในการหาความสัมพันธ์กับความฉลาด
ทางสุขภาพมากถึง 6 ตัวแปร ส่วนเกณฑ์การ
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง คือ (1) แพทย์วนิ จิ ฉัยว่าเป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 มาอย่างน้อย 1 ปี (2) ยังคง
ได้รับการรักษาโดยการรับประทานยาลดระดับ
น้ำ�ตาลในเลือด และ (3) มีสัญชาติไทย สามารถ
สื่ อ สารภาษาไทยและยิ น ดี ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว น
เกณฑ์การคัดออก คือ ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย   
อินซูลินอย่างเดียว หรือป่วยนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และผู้ เ ป็ น เบาหวานที่ มี ชื่ อ ใน
เวชระเบียนแต่ไม่ได้พักอาศัยในชุมชนขณะเก็บ
รวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบ
สัมภาษณ์ 3 ชุด ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไปซึง่ พัฒนาโดย
ผู้วิจัย ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุ
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ของ
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ครอบครัว เป็นต้น และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
เจ็บป่วย เช่น ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน
สิทธิการรักษา สถานพยาบาลทีใ่ ช้ประจำ� เป็นต้น
2. แบบสัมภาษณ์ความฉลาดทางสุขภาพ
(The 14-item Health Literacy scale: HLS-14)
ซึ่งพัฒนาโดย Suka et al.19 ใช้วัดระดับความ
สามารถของบุคคลในการรับข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพจากหลายแหล่ง ความสามารถในการ
ทำ�ความเข้าใจข้อมูลทีไ่ ด้รบั การวิเคราะห์ ตีความ
และใช้ขอ้ มูลเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ วกับสุขภาพของ
ตนอย่างเหมาะสม ต้นฉบับแบบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยผู้วิจัย
ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 14 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ ขั้นพื้นฐาน (functional health literacy)
ขั้นการมีปฏิสัมพันธ์ (communicative health
literacy) และขั้นวิจารณญาณ (critical health
literacy) คำ�ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ คะแนน 1-5 โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 2 ไม่เห็นด้วย 3 ไม่แน่ใจ 4 เห็นด้วย
และ 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง คะแนนโดยรวมและ
คะแนนรายด้านที่สูงขึ้น หมายถึง มีความฉลาด
ทางสุขภาพทีด่ ขี นึ้ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน พบค่าความตรงตาม
เนื้อหาเท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ความเชือ่ มั่นโดยนำ�
ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาศัยใน
ชุมชนจำ�นวน 30 คน พบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค 0.71 ภายหลังตัดข้อคำ�ถามที่ 5
ออก 1 ข้อ แบบสอบถามชุดนี้จึงประกอบด้วย
ข้อคำ�ถามทั้งหมด 13 ข้อ
3. แบบสัมภาษณ์การจัดการตนเองของผูท้ ี่
เป็นเบาหวานฉบับภาษาไทย (diabetes SelfManagement Questionnaire-Revised:
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DSMQ-R, Thai version) พัฒนาโดย Schmitt
et al. และแปลเป็นภาษาไทยโดย Boonsatean13
ใช้ส�ำ หรับประเมินกิจกรรมทีใ่ ช้ในการจัดการตนเอง
ของบุคคลที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในช่วงระยะ
8 สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา ต้ น ฉบั บ ประกอบด้ ว ย
ข้อคำ�ถาม 20 ข้อสำ�หรับผูท้ ร่ี บั การรักษาโดยการรับ
ประทานยาลดระดั บ น้ำ � ตาลในเลื อ ด แบ่ ง ข้ อ
คำ�ถามออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ วิธีการจัดการกับ
ระดับน้�ำ ตาลในเลือด การควบคุมอาหาร การออก
กำ�ลังกาย และการใช้บริการทางด้านสุขภาพ
คำ�ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
คะแนน 0-3 โดย 0 หมายถึง ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้
ปฏิบัติ 1 หมายถึง ใช้หรือปฏิบัติบ้าง 2 หมายถึง
ใช้หรือปฏิบัติมาก และ 3 หมายถึง ใช้หรือปฏิบัติ
มากทีส่ ดุ ค่าคะแนนรวมของการจัดการตนเองโดย
รวมและรายด้ า นจะถู ก แปลงโดยใช้ สู ต รให้ มี
คะแนนตั้งแต่ 0-10 คะแนนมาก หมายถึง การ
จัดการตนเองมีประสิทธิภาพสูง ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน พบค่าความ
ตรงตามเนือ้ หาเท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ความเชือ่ มัน่
โดยนำ�ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ทีอ่ าศัยในชุมชนจำ�นวน 30 คน พบค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค 0.72 ภายหลังตัดข้อคำ�ถาม
ที่ 14 ออก 1 ข้อ แบบสอบถามชุดนี้จึงประกอบ
ด้วยข้อคำ�ถามทั้งหมด 19 ข้อ
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ขอรับรองจริยธรรมในการ
วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยรังสิต เอกสารรับรองโครงการวิจัย
เลขที่ COA. No. RSUERB2019-027 และขอ
อนุ ญ าตเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนของสำ�นักงานสาธารณสุข

ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางสุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่อาศัยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี /
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จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามจดหมายที่ ปท 0032/4045
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะได้รับการพิทักษ์สิทธิ์
เคารพในความคิดและเอกสิทธิ์ โดยผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูล
มากพอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทำ�วิจัย
การปฏิบตั ติ วั สิทธิของผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา ประโยชน์
และความเสีย่ งทีอ่ าจได้รบั และสิทธิในการถอนตัว
ออกจากการศึกษาตามความต้องการได้ทุกเวลา
โดยไม่จำ�เป็นต้องแจ้งเหตุผลใด และจะไม่มีผล
กระทบต่อการรักษาหรือการดูแลทีไ่ ด้รบั เมือ่ ผูเ้ ข้า
ร่วมวิจัยเข้าใจข้อมูล และเต็มใจเข้าร่วมโครงการ
ผู้วิจัยจะให้เซ็นต์ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
แล้วจึงเริ่มเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ นอกจาก
นี้ขอ้ มูลทั้งหมดทั้งในกระดาษและในคอมพิวเตอร์
จะใช้รหัสเป็นตัวเลข และถูกเก็บเป็นความลับ
และจะถูกนำ�เสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุแหล่ง
ทีม่ าเป็นรายบุคคล และจะใช้ขอ้ มูลเพือ่ การศึกษา
เท่านั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างโดยการ
สัมภาษณ์ที่บ้าน ที่คลินิกโรคเรื้อรังของ รพ.สต.
หรื อ สถานที่ ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งสะดวก โดยที ม
สัมภาษณ์จำ�นวน 3 คน ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
สัมภาษณ์ตามข้อความในแบบสอบถามทีใ่ ช้ในงาน
วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคมพฤศจิกายน 2562 ก่อนเริม่ เก็บข้อมูล ผูส้ มั ภาษณ์
อธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค์ การปฏิ บั ติ ตั ว ของผู้ ถู ก
สัมภาษณ์ และรายละเอียดในการพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่
ตัวอย่าง ถามความสมัครใจและให้เซ็นต์ใบยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจยั แล้วจึงเริม่ เก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แต่ละ
ครั้งใช้เวลาประมาณ 20-40 นาที ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลภายหลังการสัมภาษณ์
เสร็จสิน้ กรณีตอ้ งการข้อมูลเพิม่ เติมหรือข้อมูลไม่
ครบถ้วน ผู้สัมภาษณ์จะโทรศัพท์นัดหมายเพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ข้อมูลทั่วไป คะแนนความฉลาดทางสุขภาพ และ
คะแนนการจั ด การตนเองเมื่ อ เป็ น เบาหวาน
ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ลักษณะทางประชากรและความฉลาดทางสุขภาพ
ซึง่ ข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นโค้งปกติ ดังนี้ ปัจจัย
ด้านลักษณะทางประชากรที่เป็นตัวแปรแจงนับ
(categorical variable) 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ
ใช้สถิติ Mann Whitney U test มากกว่า 2 กลุม่
ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ใช้สถิติ
Kruskal Wallis ส่วนปัจจัยด้านลักษณะทาง
ประชากรที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง (continuous
variable) ได้แก่ อายุ รายได้ครอบครัว ระยะ
เวลาการเป็นเบาหวาน ใช้สถิติ Spearman Rank
Correlation Coefficient
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางสุขภาพโดยรวมและรายด้าน (ข้อมูลมี
การกระจายไม่เป็นโค้งปกติ) และการจัดการตนเอง
โดยรวม และรายด้านใช้สถิติ Spearman Rank
Correlation Coefficient

ผลการวิจัย

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
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กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 จำ�นวน 303 คน เกือบทั้งหมดนับถือศาสนา
พุทธ (99.3%) ส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ (62%)
โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 62.8 ปี (SD = 10.0)
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (72.9%) มากกว่า
ครึ่งเป็นเพศหญิง (59.4%) มีสถานภาพสมรส         
คู่ (57.4%) และไม่ได้ประกอบอาชีพ (57.8%)
รายได้เฉลีย่ ของครอบครัวเท่ากับ 19,516.7 บาท/
เดือน (SD 65,657.6) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
ครึง่ ประเมินว่ารายได้ครอบครัวของตนเองมีเพียงพอ
แต่ไม่เหลือเก็บ (53.5%) ด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเจ็บป่วย พบว่า ระยะเวลาเฉลีย่ ของการเป็น
เบาหวานเท่ากับ 8.7 ปี (SD 7.3) มีระดับน้ำ�ตาล
เฉลีย่ ในเลือดครัง้ ล่าสุด 141.8 มก./ดล. (SD 43.7)
ร้อยละ 50.8 มีระดับน้�ำ ตาลอยูใ่ นเกณฑ์ทคี่ วบคุม
คือ 130 มก./ดล. (50.8%) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
รับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
(96%) โดยใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

(91.4%) มากกว่าครึ่งเคยมีอาการแทรกซ้อนจาก
เบาหวาน (57.4%) โดยเฉพาะอาการชาปลายมือ
ปลายเท้าทัง้ 2 ข้าง (37.6%) และส่วนใหญ่มโี รค
ร่วม (87.8%) โดยโรคร่วมที่พบบ่อย คือ ความ
ดันโลหิตสูงร่วมกับไขมันในเลือดสูง (40.6%) รอง
ลงมาคื อ ความดั นโลหิ ต สู ง เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
(31.7%)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากรและความฉลาดทางสุขภาพ
ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะประชากรที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กบั ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวมอย่างมี
นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ ระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัว และระยะ
เวลาการเป็นเบาหวาน โดยรายได้ของครอบครัว
ที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาการเป็นเบาหวานนาน
ขึ้น จะมีคะแนนความฉลาดทางสุขภาพสูงขึ้น
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะทางประชากร กับความฉลาดทางสุขภาพโดยรวม  
(n = 303)
ลักษณะทางประชากร
อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน

ค่าสถิติ
rs = -.057
Z = -1.625
H = 17.776**
H = 9.892**
rs = 0.231***
rs = 0.099*

rs = Spearman rank correlation coefficient Z = Mann-Whitney U-test
H = Kruskal-Wallis H-test
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p-value
0.319
0.104
0.001
0.007
0.000
0.043
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความฉลาดทาง
สุขภาพและการจัดการตนเอง
ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวม มีความ
สัมพันธ์กับการจัดการตนเองโดยรวม การจัดการ
ตนเองด้านการควบคุมอาหาร และการใช้บริการ
ทางด้านสุขภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาความฉลาดทางสุขภาพรายด้าน พบว่า
1) ความฉลาดทางสุขภาพทุกด้านมีความ
สัมพันธ์กับการจัดการตนเองด้านการใช้บริการ

สุขภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
2) ความฉลาดทางสุขภาพขัน้ การมีปฏิสมั พันธ์
มีความสัมพันธ์กบั การจัดการตนเองทัง้ โดยรวมและ
ทุกด้านอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
3) ความฉลาดทางสุขภาพขัน้ วิจารณญาณ
มีความสัมพันธ์กับการจัดการตนเองโดยรวม การ
ควบคุมอาหาร และการใช้บริการทางด้านสุขภาพ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพโดยรวมและรายด้านกับการจัดการตนเอง          
โดยรวมและรายด้าน (n = 303)
หัวข้อ		
การจัดการตนเอง การจัดการระดับ การควบคุม การออกกำ�ลัง การใช้บริการ
				
โดยรวม
น้ำ�ตาลในเลือด อาหาร
กาย ทางด้านสุขภาพ
				
rs (p-value) rs (p-value)rs (p-value) rs (p-value) rs (p-value)
ความฉลาดทางสุขภาพ
0.200***
0.087
0.166**
0.095
0.258***
โดยรวม
(0.000)
(0.066)
(0.002)
(0.049)
(0.000)
ความฉลาดทางสุขภาพ
0.090
0.016
0.057
0.083
0.136**
ขั้นพื้นฐาน
(0.058)
(0.388)
(0.163)
(0.076)
(0.009)
ความฉลาดทางสุขภาพ
0.281***
0.097*
0.258***
0.194***
0.246***
ขั้นการมีปฏิสัมพันธ์
(0.000)
(0.046)
(0.000)
(0.000)
(0.000)
ความฉลาดทางสุขภาพ
0.161**
0.071
0.129*
0.042
0.230***
ขั้นวิจารณญาณ
(0.003)
(0.108)
(0.013)
(0.231)
(0.000)
rs = Spearman rank correlation coefficient
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การอภิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ
โดยรวมกับปัจจัยด้านลักษณะประชากรทีค่ น้ พบใน
การศึกษานี้ สนับสนุนแนวคิดเกีย่ วกับอิทธิพลของ
ปัจจัยส่วนบุคคลต่อความฉลาดทางสุขภาพ โดย
ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วเกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม หรื อ
ขัดขวางโอกาสและเวลาในการค้นหา และเข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพของบุคคล รวมทัง้ เกีย่ วข้องกับระดับ
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์และ
เลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับตนเอง3 ข้อค้นพบ
ครัง้ นีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา ซึง่ พบว่า
ความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับระดับ
การศึกษา6,7 สถานภาพสมรส9 และรายได้7,8
โดยบุคคลที่มีการศึกษาต่ำ�กว่า จะมีโอกาสน้อย
กว่าในการเลือกงานที่มีรายได้สูง จึงมักใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการทำ�งานหาเลี้ยงชีพ ทำ�ให้มีโอกาส
น้อยในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและบริการสุขภาพ
ที่ ห ลากหลาย อาจส่ ง ผลต่ อ ศั ก ยภาพในการ
ทำ�ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพทีไ่ ด้รบั และสมรรถนะ
ในการค้นหา เลือกสรร และตัดสินใจเลือกใช้
ข้อมูลสุขภาพทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตน3
อย่างไรก็ตามครอบครัวหรือคู่สมรสนับเป็นแหล่ง
สนับสนุนทางสังคมที่สำ�คัญของคนไทย ซึ่งช่วย
เหลือผู้เป็นเบาหวานในหลายมิติของการดำ�เนิน
ชีวติ ทัง้ การช่วยเหลือและเอือ้ ประโยชน์ซงึ่ กันและ
กัน การร่วมทุกข์ร่วมสุข ดูแลเอาใจใส่ และเป็น
เพื่ อ นคู่ คิ ด 13 การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า การ
ส่งเสริมแรงสนับสนุนทางสังคมแก่ผทู้ ม่ี คี วามจำ�กัด
ของความฉลาดทางสุขภาพ (limited health
literacy) จะช่วยให้มีการพัฒนาด้านการดูแล
ตนเองดีขึ้น15 ดังนั้นการที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
ครึ่งมีสถานภาพสมรสคู่ อาจเกี่ยวข้องกับการมี
208...
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คูค่ ดิ ช่วยตัดสินใจ ช่วยสนับสนุนให้ผเู้ ป็นเบาหวาน
คิดพิจารณา เรียนรู้ และเลือกใช้ข้อมูลสุขภาพที่
เหมาะสมกับตนเองได้ดีขึ้น ส่วนระยะเวลาของ
การเป็นเบาหวาน จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่
เป็นพลวัตรในการค้นหา คิด ตัดสินใจเพื่อให้
ตนเองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเบาหวานได้ เมื่อมีระยะ
เวลาการเป็นเบาหวานนานขึ้น กระบวนการนี้จะ
เกิดขึ้นต่อเนื่องซ้ำ� ๆ ก้าวหน้าไม่สิ้นสุด จนผู้เป็น
เบาหวานเข้าใจถึงการปรับตัวในการดำ�เนินชีวิต
และสามารถผสมผสานความรูท้ ไี่ ด้รบั ให้กลมกลืน
กับวิถชี วี ติ ในรูปแบบของตนเองได้13 อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยด้านอายุซึ่งการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพนั้น ผลที่
ค้นพบแตกต่างจากข้อสรุปทีไ่ ด้จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา3
อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ และมีระยะเวลาเฉลีย่
ในการเป็นเบาหวานนานกว่า 8 ปี ปัจจัยนีอ้ าจส่ง
ผลให้มกี ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิด ความเชือ่
และผ่านกระบวนการเรียนรู้ คิด และการตัดสินใจ
เลือกใช้ข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ทำ�ให้ไม่พบความ
แตกต่างของความฉลาดทางสุขภาพระหว่างกลุ่ม
อายุที่ต่างกัน
ส่วนผลการศึกษาซึง่ พบว่า ในภาพรวมความ
ฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ตนเองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ อาจเนือ่ งจากการ
มีความฉลาดทางสุขภาพและการมีการจัดการ
ตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อเป็นเบาหวาน ต้องใช้
ทักษะทีค่ ล้ายคลึงกัน ทัง้ ด้านทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ทักษะการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ทักษะการสือ่ สารกับบุคลากรสุขภาพและเครือข่าย
อื่น ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางสุขภาพ
เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถตั ด สิ นใจใน    
การจัดการโรคและการจัดการชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับ

ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางสุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่อาศัยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี /
The Association of Health Literacy with Self-Management in People with Type 2 Diabetes Living in Communities, Pathum Thani Province

โรคเบาหวานอย่างผสมผสานสอดคล้องกับการ
ดำ � เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง ต นไ ด้ 3 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า นี้                  
สอดคล้องกับการศึกษาของ Rachmawati, Sahar,
and Wati14 ซึง่ ศึกษาในกลุม่ ผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่อาศัยในประเทศอินโดนีเซีย และพบ
ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางสุขภาพโดยรวม
กับการจัดการตนเองด้านการควบคุมอาหาร และ
ด้านการใช้บริการสุขภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ ความสัมพันธ์ที่ค้นพบดังกล่าว อาจเป็นผล
มาจากการที่คนไทยซึ่งเป็นเบาหวานมักให้ความ
สำ�คัญกับการควบคุมอาหาร การไปตรวจตามนัด
และการพยายามปฏิ บั ติ ต ามคำ � แนะนำ � ของ
บุคลากรสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือด
ของตนเอง13 เมื่อบุคคลไปตรวจตามนัดอย่าง
สม่ำ�เสมอ ย่อมได้รับข้อมูลโดยตรงจากบุคลากร
สุขภาพ และมีโอกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั
กลุ่มผู้ที่เป็นเบาหวานด้วยกัน ส่งผลให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวมากขึ้น
จึงอาจนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาประยุกต์ใช้กบั ตนเองใน
ด้านทีต่ นเองให้ความสำ�คัญและคิดว่าเป็นประโยชน์
ในการควบคุมโรคของตน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับเบาหวานได้
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ายด้ า นพบ
ประเด็นทีน่ า่ สนใจ คือ การจัดการตนเองด้านการ
ใช้บริการสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความฉลาด
ทางสุขภาพทุกด้าน (ทุกระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน  
ขั้นการมีปฏิสัมพันธ์ และขั้นวิจารณญาณ) และ
ความฉลาดทางสุ ข ภาพขั้ น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
มีความสัมพันธ์กบั การจัดการตนเองทุกด้าน (การ
จัดการระดับน้ำ�ตาลในเลือด การควบคุมอาหาร
การออกกำ�ลังกาย และการใช้บริการสุขภาพ)
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้อาจ
สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างการใช้

บริการสุขภาพ กับความฉลาดทางสุขภาพขั้นการ
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โดยมี ปั จ จั ย การสื่ อ สารระหว่ า ง
ผู้เป็นเบาหวานและบุคลากรสุขภาพเป็นสื่อกลาง          
กล่าวคือ การทีผ่ เู้ ป็นเบาหวานไปตรวจตามนัดหรือ
ไปใช้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพต่ อ เนื่ อ งสม่ำ � เสมอ
จะทำ�ให้ผู้เป็นเบาหวานมีโอกาสสื่อสารทางตรง  
(การสื่อสารทางวาจา) กับบุคลากรสุขภาพ อาจ
ส่งผลให้ผเู้ ป็นเบาหวานมีความรูค้ วามเข้าใจในการ
ดูแลตนเอง และยังเป็นการเพิ่มโอกาสการรับรู้
ข้อมูลหรือรู้แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพจากบุคลากร
หรือเครือข่ายผู้ที่เป็นเบาหวานด้วยกัน เป็นการ
ช่ ว ยทำ � ความเข้ าใจข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บให้ ชั ด เจนขึ้ น
นอกจากนีก้ ารมีเครือข่ายกับกลุม่ ผูท้ เี่ ป็นเบาหวาน
จะทำ�ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
มีการเรียนรู้ทางอ้อมจากประสบการณ์ของผู้อื่น
และนำ�มาเป็นข้อมูลในการคิด ตัดสินใจเลือกสิง่ ที่
เหมาะสมกับตนเอง กระบวนการในการเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ� ๆ อาจช่วยสร้างให้
ผูเ้ ป็นเบาหวานพัฒนาระดับความฉลาดทางสุขภาพ
ของตนจากระดับพื้นฐาน (functional health
literacy) ที่เป็นระดับการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�
หรือร่วมมือกับการรักษาดูแลของบุคลากรสุขภาพ
ขึน้ สูร่ ะดับปฏิสมั พันธ์ (interactive health literacy)
ที่มีทักษะด้านการค้นหา จำ�แนก และประยุกต์ใช้
ข้ อ มู ล สุ ข ภาพที่ ไ ด้ รั บให้ เ หมาะสมกั บ ตนเองได้
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Inoue, Takahashi,
and Kai20 ที่พบว่าบุคคลที่มีความฉลาดทาง
สุขภาพขั้นการมีปฏิสัมพันธ์สูง และการได้รับคำ�
อธิบายที่ชัดเจนจากบุคลากรสุขภาพ จะทำ�ให้
ผูเ้ ป็นเบาหวานมีความเข้าใจในการดูแลตนเองสูง
ขึน้ และมีความเชือ่ มัน่ ในการจัดการเบาหวานของ
ตนเองมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติการพยาบาล
ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะช่วยให้พยาบาลสามารถ
1. วางแผนให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
และการปฏิ บั ติ ตั ว แก่ ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น เบาหวานได้
เหมาะสมตามระดับของความฉลาดทางสุขภาพ
ของผู้เป็นเบาหวาน
2. พัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ และ
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการตนเองเมื่อเป็น
เบาหวานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านรูปแบบ
การสือ่ สารทีเ่ หมาะสม โดยพยาบาลทำ�หน้าทีเ่ ป็น
พีเ่ ลีย้ งหรือผูเ้ อือ้ อำ�นวย ช่วยให้ขอ้ มูลทีจ่ �ำ เป็นและ
สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ย
เรียนรูเ้ กีย่ วกับข้อมูลสุขภาพและการจัดการตนเอง
อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมทัง้ สนับสนุนให้ครอบครัวรับรูข้ อ้ มูล

สุขภาพและมีสว่ นร่วมในการคิดและตัดสินใจร่วม
กับผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนผลการวิจัยที่
ผ่ า นมาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ด้ า น
ลักษณะประชากรและการจัดการตนเองในผู้เป็น
เบาหวาน กับความฉลาดทางสุขภาพ ดังนั้นการ
ขยายผลของการศึ ก ษาไปยั ง ประชากรผู้ เ ป็ น
เบาหวานในชุมชนอืน่ หรือการศึกษาปัจจัยทีม่ สี ว่ น
ในการทำ�นายความฉลาดทางสุขภาพ และการ
จัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวาน อาจช่วยขยาย
องค์ความรูใ้ ห้กว้างและนำ�สูก่ ารปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนขึน้

แหล่งทุนสนับสนุน

การศึกษาครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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