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บทคัดยอ
โรคไมติดตอเรื้อรังกลายเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย งานวิจัย
นีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกและความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานในเขตบริ การโรงพยาบาลส ง เสริ มสุ ข ภาพตํ า บลบ า นกล วยแพะ ในเดื อน
เมษายน และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 การศึกษาใชรูปแบบการศึกษาภาคตัดขวาง (Crosssectional study) การรวบรวมขอมูลมี 2 สวน ไดแก การศึกษาความชุกของผูปวย จากขอมูล
สุขภาพในพื้นที่วิจัยและฐานขอมูล Health Data Center และการประเมินความฉลาดทาง
สุขภาพของผูปวย 201 คน ดวยแบบสอบถาม ขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการประมาณคาโดย
ใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบวา เขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานกลวยแพะ มีอัตราชุกของโรคความดันโลหิตสูงมากกวาโรคเบาหวาน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตามอายุ อัตราชุกของผูปวยโรคเบาหวานในพื้นที่วิจัยสูงกวาอัตราชุกของผูปวยในระดับอําเภอ
และจังหวัด โดยเฉพาะในกลุมอายุมากกวา 60 ป (รอยละ 40.86 และ 23.25 ตามลําดับ) และ
ร อ ยละ 50 ของผูปวยอยู ใ นระดั บ เสี่ ย งด า นความฉลาดทางสุ ข ภาพ กลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีการศึ กษาระดับ ประถมศึ กษาและต่ํ า กวา ได รับ ข อมู ลสุ ข ภาพทุ กเดื อนจากอาสาสมั ค ร
(อสม.) / เพื่อนบาน รอยละ 70 ของผูปวยมี ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน อยางไรก็ตามพบวา ดานการใชบริการกลุมตัวอยางสวนใหญมีขอจํากัดในดานการ
อ า น การเลื อกข อมู ล ความเข า ใจข อ มู ล และการพิ จารณาข อมู ล ข า วสาร ผลการวิ จั ย เป น
ประโยชนตอการวางแผนควบคุมโรคและการสงเสริมสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ
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Abstract
Non-communicable chronic disease has rapidly become a major
public health concern in Thailand. This research aims to study the
prevalence of hypertension and diabetes as well as patient’s health literacy,
in the service area of Ban KluaiPhae District Health Promotion Hospital
between April–May, 2016. Using a Cross-sectional study design, data
collection was derived from research area and Health Data Center. Sample
size was estimated by Krejcie & Morgan table at 95% confidence interval.
Health literacy of 201 patients was assessed by questionnaire. The data
were analyzed by descriptive statistics. Research results showed that the
prevalence for hypertension was higher than Diabetes; especially for those
who aged 60 and over (rates were 40.86% and 23.25% respectively), and the
prevalence rate for hypertension is more likely to increase with age. The
prevalence of diabetes in the research area was higher than the prevalence
in district and province level. In addition, 50% of the patients had HbA1c at
a risk level. Health literacy survey results indicated that most of the sample
had finished primary school level/lower. They received health information
monthly from health volunteer/neighbors. 70% of samples had a basic
knowledge about the diseases but they had limited ability in gathering
information, reading, understanding and critical thinking. The research results
will enhance the efficiency of disease control and health promotion
planning.
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บทนํา
การวิจัยครั้งนี้ เริ่ม จากผูบริห ารของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
กลวยแพะไดขอคําแนะนําแนวทางควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจากผูวิจัย
เนื่องจากมีผลงานดานการควบคุมโรคดังกลาวต่ํากวาเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
และเปนปญหาในลักษณะเดียวกันอีกหลายพื้นที่
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เปนโรคในกลุมโรค NCDs องคการ
อนามัยโลก (WHO) เล็งเห็นวาเปนปญหาใหญที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตจาก
สถิติผูเสียชีวิตจากกลุมโรค NCDs ในป พ.ศ. 2552 พบวา สาเหตุการเสียชีวิตของประชากร
โลกทั้งหมด มีถึงรอยละ 63 ที่เกิดจากกลุมโรค NCDs และที่สําคัญกวานั้นคือ กวารอยละ
80 เปนประชากรของประเทศที่กําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทยเองสถิติลาสุดพบวามีถึง
14 ลานคนที่เปนโรคในกลุมโรค NCDs และที่สําคัญยังเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของ
ประชากรทั้ง ประเทศ จากสถิติป พ.ศ. 2552 พบวา มีป ระชากรเสียชีวิต จากกลุม โรค
NCDs มากกวา 300,000 คน หรือคิดเปน รอยละ 73 ของการเสียชีวิตของประชากรไทย
ทั้งหมดในป พ.ศ. 2552 คิดเปนมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ลานบาทตอ
ป อีก ทั้ง สถิติก ารเสียชีวิตดัง กลาวยัง มากกวาคาเฉลี่ยของทั้ง โลก (สํานัก งานกองทุ น
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2559)
สําหรับสถานการณโรคไมติดตอเรื้อรังของจังหวัดลําปาง โรคความดันโลหิตสูง
หั ว ใจขาดเลื อ ด หลอดเลื อ ดสมอง เป น ป ญ หาสุ ข ภาพอั น ดั บ 1 ของจั ง หวั ด ลํ า ปาง
โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ในป พ.ศ. 2558 (รายงาน 30 กรกฎาคม
2558) ลําปางมีผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 61,224 คน เปนผูปวยรายใหม จํานวน
4,614 คน และมีผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 31,486 คน เปนผูปวยรายใหม 3,789 คน
จากสถานการณดัง กลาว ปง บประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุข จึง มี
นโยบายการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โดยใช “ปงปอง
จราจรชีวิต 7 สี” เปนเครื่องมือในการจัดระดับความรุนแรงของโรค นอกจากนี้ความฉลาด
ทางสุขภาพ (Health Literacy) เปนสิ่งที่มีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะสุขภาพในปจจุบัน
องคการอนามัยโลกจึงไดรณรงคเรื่องความฉลาดทางปญญาดานสุขภาพเพราะ 1) โรคภัยไข
เจ็บรวมถึงสุขภาพจิตและสุขภาพสังคมทวีจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วรุนแรงและการระบาดก็
เปนไปอยางกวางขวางทั่วโลก 2) ในทุกประเทศยังมีชองวางระหวางความมีกับไมมี รูกับไมรู
ของประชากรในประเทศที่ทําใหคุณภาพชีวิตแตกตางกันไดอ ยางมาก และ 3) ในโลก
ปจ จุ บัน มีค วามซั บ ซ อ นประชาชนทุ ก คนต อ งเรีย นรู เ พื่ อ ใหส ามารถปฏิบั ติข องตนเอง
ปฏิสัมพันธหรือนําความรูไปสื่อสารกับผูอื่นและมีวิจารณญาณคือรูจักใชความคิดและรูจัก
ความรับผิดชอบตอสังคมดานสุขอนามัย
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การวิจัยครั้งนี้ จึงศึกษาความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
และระดั บ ความเสี่ ย งของโรคตามแนวคิ ด “ป ง ปองจราจรชี วิ ต 7 สี ” เพื่ อ ประเมิ น
สถานการณของปญหาในเชิงระบาดวิทยา และประเมินความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยใน
เขตบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะ เพื่อประโยชนใน
การวางแผนควบคุมโรคและการสงเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความชุ ก ของโรคความดั น โลหิ ต สู ง และโรคเบาหวานของ
ประชากรในเขตบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะตาม
กลุมอายุ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความชุ ก ตามระดั บ ความเสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง และ
โรคเบาหวานของผูปวยในเขตบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
กลวยแพะ
3. เพื่อประเมินความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยในเขตบริก ารสุขภาพของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะ
ขอบเขตการวิจัย
สํ า รวจความฉลาดทางสุ ข ภาพของผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง และ
โรคเบาหวานในเขตบริก ารโรงพยาบาลสง เสริ ม สุ ขภาพตํา บลบานกล วยแพะ โดยใช
แบบสอบถาม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และศึกษาความชุกของโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยใชขอมูลการคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะ สวนขอมูล
การคัดกรองโรคฯ ระดับอําเภอและจังหวัด เขาถึงจากฐานขอมูล Health Data Center
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ซึ่งเปนฐานขอมูลสุขภาพออนไลนของกระทรวง
สาธารณสุข
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ขอตกลงเบื้องตน
1. สถานบริการทุกแหงที่มีการรายงานผลในฐานขอมูล Health Data Center
ใชวิธีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และการบันทึกผลตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอยางเดียวกัน
2. สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแตละแหง มีการบันทึก
ขอมูลในฐานขอมูล Health Data Center ใหเปนปจจุบัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ใชการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) วิธีการศึกษาแบงเปน 2
สวน ไดแก การใชแบบสอบถามเก็บ ขอ มูล ความฉลาดทางสุขภาพของผูปวย ในเดือ น
เมษายน 2559 และการศึก ษาความชุ ก ของโรคฯ จากข อ มู ล การคั ดกรองโรคฯ ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะ และจากฐานขอมูล HDC ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง ในเดือนพฤษภาคม 2559
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาความชุกของโรค คือ ประชากรใน
เขตบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะ จํานวน 2,958 คน กลุม
ตัวอยาง คือ ผูที่ไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จํานวน 1,985
คน
สําหรับกลุมตัวอยาง ที่ใชในการประเมินความฉลาดทางสุขภาพ จํานวน 201
คน เปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ไดจากการสุมตัวอยางแบบไมอาศัย
ความนาจะเปนขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการประมาณคาโดยใชตารางของเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เกณฑประเมินโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานใชเกณฑการเฝาระวัง
ตามแนวคิด “ปงปองจราจรชีวิต 7 สี” ตามระบบการเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน โรคความ
ดันโลหิต สูง และโรคเบาหวานในประเทศไทย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข
(วิชัย เทียนถาวร, 2556)
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ภาพที่ 1 แนวคิดการเฝาระวังโรคดวย “ปงปองจราจรชีวิต 7 สี”
แบบวัดความฉลาดทางสุขภาพในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ในเขตพื้นที่บ ริก ารของโรงพยาบาลสง เสริม สุขภาพตําบลบานกลวยแพะ อําเภอเมือ ง
จังหวัดลําปาง มี 3 ตอนประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนแบบ
วัดของกองสุขศึก ษากรมสนับ สนุนสุ ขภาพกระทรวงสาธารณสุขประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับ โรคความดันโลหิ ตสูง และโรคเบาหวาน จํ านวน 14 ขอ แบบวัดมีลั ก ษณะให
เลือ กตอบวาใช / ไมใช / ไมแนใจ ถาตอบถูก ได 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือ ไมแนใจได
0 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรมการใชบริการประกอบดวยการวัดความฉลาดทาง
สุขภาพดานการใชระบบบริก ารสุขภาพระดับปฏิบัติสวนตัวระดับปฏิสัม พันธและระดับ
วิจารณญาณแปลจากแบบวัดความฉลาดทางสุขภาพของ (Ishikawa และคณะ, 2010)
เกณฑการใหคะแนนใหคะแนนเปน 1 เมื่อทําไมได / ไมเคยทํา, 2 ทํานาน ๆ
ครั้ง, 3 ทําบางครั้ง, 4 ทําบอยครั้ง และ 5 คะแนน หากทําทุกครั้ง
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ไดแก จํานวน อัตรารอยละ
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย แบงเปน 2 ตอน ไดแก ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน และความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ในเขตบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะ
ตอนที่ 1 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
จากการศึก ษาความชุก ของโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน โดยใช
ขอมูลจากการคัดกรองโรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะและขอมูลฯ
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เขาถึงจากฐานขอมูล Health Data Center ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามอายุในทุกพื้นที่ โดยพบอัตราปวย ประมาณรอยละ 12 รอยละ 25
และมากกวารอยละ 40 ในกลุมอายุ 40-49 ป กลุมอายุ 50-59 ป และกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป
ตามลําดับ

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบอัตรารอยละดวยโรคเบาหวานระหวาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานกลวยแพะ อ.เมืองลําปาง และ จ.ลําปาง จําแนกตามกลุมอายุ
สวนโรคเบาหวาน จากภาพที่ 2 พบว า มี อัตราปวยเพิ่ม ขึ้นตามกลุ ม อายุ
เชนเดียวกัน และในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะเริ่มพบไดในกลุมอายุ
<15 ป นอกจากนี้ยังมีอัตรารอยละของผูปวยมากกวาผูปวยฯ ในเขต อ.เมืองลําปาง และ
จ.ลําปาง ในทุกกลุมอายุ โดยมีอัตราชุกของโรคเบาหวานต่ํากวาโรคความดันโลหิตสูง ดัง
แสดงในภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบอัตราชุกดวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่
บริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะ จําแนกตามกลุม อายุ
เมื่อศึกษาผลการประเมินภาวะเสี่ยงโดยใชเกณฑ “ปงปองจราจรชีวิต 7 สี”
กลับพบวา จํานวนผูปวยที่ควบคุมโรคไมได พบในผูปวยโรคเบาหวานมากกวาผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงในทุกกลุมอายุ คือ มีความเสี่ยงในระดับ เหลือง สม และแดง และผูปวย
โรคเบาหวานที่ ไดผ ลการตรวจเปน สีเ ขีย วจากการตรวจ FBS เมื่ อ มีก ารตรวจซ้ํา ดว ย
HbA1clevel พบวา มีระดับความเสี่ยง สีเหลือง สม และแดง จํานวน 28, 16 และ 3 คน
ตามลําดับรายละเอียดแสดงใน ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 และ ตารางที่ 1

ภาพที่ 4 จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตพื้นทีบ่ ริการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานกลวยแพะ จําแนกตามระดับความเสี่ยงและกลุมอายุ
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ภาพที่ 5 จํานวนผูปวยโรคเบาหวานในเขตพื้นทีบ่ ริการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานกลวยแพะ จําแนกตามระดับความเสี่ยงและกลุมอายุ
ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยตามผลการตรวจ HbA1c ในผูปวยโรคเบาหวานที่ผานการตรวจ
FBS
HbA1c
level
นอกเกณฑ
เหลือง
สม
แดง

นอกเกณฑ
77
0
0
0

MDlevel (FBS)
เขียว เหลือง
163
32
28
24
16
21
3
10

สม
3
1
1
1

แดง
7
0
1
5

ตอนที่ 2 ความฉลาดทางสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และโรค
เบาหวานในเขตของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะ
จากการสํารวจขอมูลความฉลาดทางสุขภาพในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นกล ว ยแพะ
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 201 คน โดยใชแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางเปน
ผูปวยที่รับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะรอยละ 72.6 และเปน
ผูปวยที่รับบริการที่สถานบริการสุขภาพอื่นรอยละ 27.4 เปนผูปวยชายรอยละ 35.8 และ
ผูปวยหญิงรอยละ 64.2 อายุสูงสุด 88 ป และอายุต่ําสุด 37 ป
ดานการศึก ษากลุม ตัวอยางสวนใหญมีก ารศึก ษาสูงสุดระดับประถมศึก ษา
รอยละ 56.2 และต่ํากวาประถมศึกษารอยละ 40.3
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ดานการนับถือศาสนากลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 93.5
ดานการประกอบอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพรับจางรอยละ 62.2 รองลงมา
ทํากิจการสวนตัวหรือคาขายรอยละ 16.9 และไมไดทํางานรอยละ 16.4
ดานการรับขอมูลขาวสาร
1) ในรอบ 6 เดือนที่ผานมากลุม ตัวอยางสวนใหญ รอยละ 70.6 เคยไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานทุก
เดือน

2) แหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาการเจ็บปวย และการดูแลตนเอง สวนใหญ
ไดรับจากอสม./เพื่อนบาน รอยละ 45 รองลงมา คือ วิทยุ/โทรทัศน/หนังสือพิมพ รอยละ
34 และ เอกสารของโรงพยาบาล รอยละ 21

ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
จากการสํารวจความฉลาดทางสุขภาพในดานความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พบวากลุมตัวอยาง มีคาคะแนนเฉลี่ยของความรู 10.4
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.4 จากคะแนนเต็ม 14 และมีผลสํารวจรายขอ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบถูกเกี่ยวกับความรูเ รื่องโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวาน
ความรูที่สอบถาม

จํานวน (รอยละ)

1.ความดั น โลหิ ต ปกติ คื อ ความดั น โลหิ ต เท า กั บ หรื อ ต่ํา กว า 120/80
มม./ปรอท

106
(72.6)

2.ความดั น โลหิ ต สู ง คื อ ความดั น โลหิ ต เท า กั บ หรื อ สู ง กว า 140/90
มม./ปรอท
3.บิ ด ามารดาที่ ป ว ยเป น โรคความดั นโลหิ ต สู ง บุ ต รมี โ อกาสเป น โรค
ความดั น โลหิ ต สู ง ได

5.คนอ ว น และอ ว นลงพุ ง เสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง และ
โรคเบาหวาน ได ม ากกว า คนปกติ

103
(70.5)
83
(56.9)
121
(82.9)
128
(87.67

6.ผู ที่ มี ภ าวะเครี ย ดเป น ประจํา เสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง
และโรคเบาหวาน

117
(80.1)

7.ผู ที่ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล เ สี่ ย งต อ การเกิ ด โรคความดั น โลหิ ต
สู ง และโรคเบาหวาน

102
(69.9)

8.ผู ที่ สู บ บุ ห รี่ เสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง และโรคเบาหวาน

78
(53.4)

4.ผู ที่ รั บ ประทานอาหารรสเค็ ม เสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคความดั นโลหิ ต สู ง

9.การออกกํา ลั ง กายอย า งสม่ํา เสมออย า งน อ ยสั ป ดาห ล ะ 3 ครั้ ง ๆ ละ
อย า งน อ ย 30 นาที จะช ว ยลดความเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคความดั น
โลหิ ต สู ง และโรคเบาหวาน
10.ผู ที่ รั บ ประทานอาหารมั น หรื อ กะทิ เป น ประจํา เสี่ ย งต อ การเกิ ด
โรคความดั น โลหิ ต สู ง และโรคเบาหวาน
11.ผู ที่ กิ น ผั ก และผลไม ส ดอย า งน อ ยวั น ละ 5 ขี ด ต อ วั น ช ว ยลดความ
เสี่ ย งต อ การเป นโรคความดั น โลหิ ต และโรคเบาหวาน
12.เบาหวาน คื อ ระดั บ น้ํา ตาลในเลื อ ดสู ง เท า กั บ หรื อ สู ง กว า 100125 มก./ดล.

116
(79.45)
117
(80.1)
116
(79.45)
84
(57.3)

13.บิ ด ามารดาที่ ป ว ยเป น โรคเบาหวาน บุ ต รมี โ อกาสเป นโรค
เบาหวานได

93
(63.7)

14.ผู ที่ รั บ ประทานอาหารรสหวาน ขนมหวาน เป น ประจํา เสี่ ย งต อ
การเป น โรคเบาหวาน

134
(91.8)
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จากตารางที่ 2 พบวา ผูปวยรอยละ 70 ขึ้นไป มีความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานถูกตอง ยกเวน ความรูเกี่ยวกับปจจัยทางพันธุกรรม
ที่มีผลตอโรคเบาหวาน (รอยละ 63.7) ความรูเกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือด (รอยละ 57.3)
บิดามารดาที่ปว ยเป นโรคความดัน โลหิ ตสู ง บุต รมีโ อกาสเปนโรคความดัน โลหิตสู ง ได
(รอยละ 56.9) และปจจัยเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ (รอยละ 53.4)
ระดับความฉลาดในการใชบริการสุขภาพ
จากการสํารวจความฉลาดทางสุขภาพ ดานการใชบริการสุขภาพพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญ มีความฉลาดทางสุขภาพในระดับปานกลาง และคอนขางต่ํา ทั้งในระดับ
ปฏิบัติสวนตัว ระดับปฏิสัมพันธ และระดับวิจารณญาณ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3
จากตารางพบวา ผูปวยสวนใหญมีความฉลาดทางสุขภาพระดับปานกลาง และคอนขางต่ํา
สําหรับกลุมคอนขางต่ํา จําแนกรายละเอียดตามระดับ ดังนี้
ระดับปฏิบัติสวนตัว พบวา รอยละ 21.9 - 40.4 ของผูปวยมีขอจํากัดในดาน
การอาน และความเขาใจในเอกสารที่ไดรับแจก ตองใหคนอื่นชวยอานใหฟง
ระดับปฏิสัมพันธ พบวา รอยละ 23.3 - 33.5 ของผูปวยมีขอจํากัด ไดแก การ
ติดตามขอมูล การเลือกขอมูล และความเขาใจขอมูล สวนการการพูดคุยเกี่ยวกับโรคและ
การประยุกตใชขอมูล มีรอยละ 10.3 - 11.6 ที่มีการปฏิบัติในเกณฑคอนขางต่ํา
ระดับวิจารณญาณ พบวา รอยละ 19.8 - 31.5 ของผูปวยมีขอจํากัดดานการ
พิจารณาขอมูลขาวสาร การตรวจสอบขอ มูล การคนหาขอมูล มาใชประโยชน และการ
ประเมินขอมูล
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของระดับความฉลาดในการใชบริการสุขภาพของผูปวย
จําแนกตามระดับ ฯ

คําถาม

ระดับความฉลาด
ทางสุขภาพของผูปวย
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)

ระดับปฏิบัติสวนตัว การอานคําแนะนําหรือเอกสารที่
โรงพยาบาลแจก
1. พบวาตัวหนังสือในเอกสารมีขนาดเล็กเกินไป

54
(37)

64
(43.8)

2. พบวามีขอความหรือภาพที่ดูแลวไมเขาใจ

32
(21.9)

80
(54.8)

3. สนใจอาน ทําความเขาใจคําแนะนําจากเอกสาร

32
(21.9)

61
(41.8)

4. ตองใชเวลาในการอานทําความเขาใจนาน

34
(23.3)

75
(51.4)

5. ตองใหคนอื่นชวยอานใหฟง

59
(40.4)

20
(13.7)

6. รวบรวมหรือติดตามขอมูลเกี่ยวกับโรคที่เปนจากหลายๆ
แหลงเชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ

39
(26.7)

48
(32.9)

7. เลือกขอมูลเกี่ยวกับโรคที่เปนไดตามความตองการ

49
(33.5)

53
(36.3)

8. เขาใจขอมูลตาง ๆ ที่หามาได

34
(23.3)

68
(46.6)

9. พูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บปวยของคุณ เชน หมอ พยาบาล
ญาติ และเพื่อน

15
(10.3)

23
(15.8)

10. นําขอมูลที่ไดมามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

17
(11.6)

45
(30.8)

ระดับปฏิสัมพันธ ตั้งแตไดรับการวินิจฉัยวา เปนโรคเบาหวาน
หรือ โรคความดันโลหิตสูง คุณได
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของระดับความฉลาดในการใชบริการสุขภาพของผูปวย
จําแนกตามระดับ ฯ (ตอ)

คําถาม

ระดับความฉลาด
ทางสุขภาพของผูปวย
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)

ระดับวิจารณญาณ ตั้งแตไดรับการวินิจฉัยวา เปน
โรคเบาหวาน หรือ โรคความดันโลหิตสูง คุณได
11. พิจารณาวาขอมูลที่ไดมานั้นเหมาะกับกรณีของคุณ เชน
การปฏิบัติตัวทางสุขภาพที่คนอื่นบอกวาดี

30
(20.5)

61
(41.8)

12. พิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูลโดยเปรียบเทียบขอมูล
จากหลายแหลง

29
(19.8)

63
(43.2)

13. ตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล เชน วิเคราะห
ขอดี ขอเสีย ของสินคาที่โฆษณาวารักษาอาการที่คุณเปนได

39
(26.7)

67
(45.9)

14. คนหาหรือติดตามขอมูลมาใชในการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
เชน การกินอาหาร การออกกําลังกาย และการผอนคลาย
ความเครียด

36
(24.7)

55
(37.7)

15. เมื่อเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ทานจะวิเคราะห
และประเมินขอมูลไมเชื่อโดยทันที

46
(31.5)

62
(42.5)

สรุปผลการวิจัย
เขตพื้นที่บริการ รพ.สต.บานกลวยแพะมีอัตราชุกของโรคความดันโลหิตสูง
มากกวาโรคเบาหวานและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยมีอัตราชุกสูงสุดในกลุมประชากร
อายุ 60 ปขึ้นไป พบมากกวา รอยละ 40 ในโรคความดันโลหิตสูง และรอยละ 23.25 ใน
โรคเบาหวาน และพบวา อัตราชุกของผูปวยโรคเบาหวานมากกวาอัตราชุกของผูปวยในเขต
บริการของ อ.เมืองลําปาง และ จ.ลําปาง ในทุกกลุมอายุแ ละมี ผู ป ว ยกลุ ม เสี่ ย งมากกว า
ผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง พบจากการตรวจซ้ําดวย HbA1c ในผูปวยโรคเบาหวานที่
ไดผลการตรวจเปนสีเขียวหรือปกติ
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จากการสํา รวจข อ มู ล ความฉลาดทางสุ ข ภาพในผู ป ว ยโรค ความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานจํานวน 201 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพรับจาง
รอยละ 70.6 เคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรค และ
การดูแลตนเองทุกเดือ น แหลงขอ มูลขาวสารสวนใหญ คือ อสม./เพื่อนบาน รอยละ 45
รองลงมา คือ วิทยุ/โทรทัศน/หนังสือพิมพ รอยละ 34 และเอกสารของโรงพยาบาล รอยละ
21
จากการสํารวจความฉลาดทางสุขภาพในดานความรูพ บวา ผูปวยมีคะแนนเฉลี่ยดาน
ความรู 10.4 จากคะแนนเต็ม 14 และ รอยละ 70 ขึ้นไป มีความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานถูกตอง ยกเวนความรูเกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือด
ปจจัยทางพันธุกรรม และปจจัยดานการสูบบุหรี่ สวนความฉลาดทางสุขภาพดานการใช
บริการสุขภาพพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความฉลาดทางสุขภาพในระดับปานกลาง
และคอนขางต่ํา มีขอจํากัดในดานการอาน และความเขาใจในเอกสารที่ไดรับแจก การ
ติดตามขอมูล การเลือกขอมูล และความเขาใจขอมูล รวมถึงการพิจารณาขอมูลขาวสาร
การตรวจสอบขอมูล การคนหาขอมูลมาใชประโยชน และประเมินขอมูล
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
โรคความดันโลหิตสูงจะทําใหมีความเสี่ยงตอโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเปนสองเทา
ของคนทั่วไป และเพิ่มความเสี่ยงตอการปวยและเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอด
เลือดสมอง และโรคไต การวินิจฉัยพบในระยะแรกของโรคและการรักษาทันทวงที ดวยการ
ใชยาและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจะชวยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซอน (Lago และคณะ,
2007)
ความฉลาดทางสุขภาพจะมีความสัมพันธกับการรับผิดชอบตอสุขอนามัยของ
ผูปวย (กองสุขศึกษา, 2554) ทําใหภาวะเสี่ยงตอโรคระดับบุคคลและความชุกของโรคใน
ระดับพื้นที่ลดลง PRECEDE PROCEDE Model เปนทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ครอบคลุมดานบุคคล และสิ่งแวดลอม (Gielen และคณะ, 2017) สําหรับแนวทางสงเสริม
สุขภาพที่สอดคลองกับลักษณะผูปวยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกลวยแพะ
มีดังนี้
การ จั ด กิ จกร รมสื่ อส ารสุ ขภา พ โด ยใช สื่ อ รู ป ภาพที่ บ ง ชี้ ถึ ง ข อมู ล
(Infographics) จะชวยลดขอจํากัดในดานการอาน และความเขาใจในเอกสารที่ไดรับแจก
และเสริมความรูเกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือดกับการควบคุมเบาหวาน ปจจัยเสี่ยงตอโรค
ดานพันธุกรรมและการสูบบุหรี่
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กลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา และประกอบอาชีพ
รับจาง สงผลตอความสามารถในการเขาถึงขอมูล และการพิจารณาขอมูลขาวสาร การให
สุ ข ศึ ก ษาแบบกลุ ม จะช ว ยส ง เสริ ม ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ช ว ยเพิ่ ม การมี
ปฏิสัมพันธและวิจารณญาณ และอาจจัดใหมีการเผยแพรความรูผานเสียงตามสาย จะชวย
ผูที่รูหนังสือนอยเขาถึงขอมูลสุขภาพไดมากขึ้น
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนโรคที่มีความสัม พันธกับ วิถีชีวิต
โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย การจัดกิจกรรมที่เพิ่มปจจัยเสริม
และปจจัยเอื้อตอการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน กิจกรรมรณรงค และสถานที่ออก
กําลังกาย จะชวยกระตุนใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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