
การจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ครั �งที่ 17

“งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลังสังคม
 สู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ 

วันเสาร์ที่ 28 และ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง 

(New Normal)” 



















ความรู ความเขาใจและพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุม 

ระดับน้ำตาลไมไดในชุมชนบานทาขัว ตำบลบอแฮว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 

Knowledge, Understanding and Behavior of Reading Products Label Before Consumption 
of Patients with Uncontrolled DM in Ban Tha Khua , Bohaeo Sub-district , Mueng District, 
Lampang Province. 
 

ผูวิจัย   ภัทรนัย  ไชยพรม 

   ณัฐดนัย  ใจคุมเกา 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 

ไกรศร  วงศธิดา 

ดวงแข  สุขใจ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานทาขัว ตำบลบอแฮว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

เรณุกา  ยาอุด 

กุลธิดา  ปรังการ 

วิภารัตน  บุญผันธนากุล 

มานิศา  เขียวดี 

รัตนติกาล  ชำน ิ

ปวีณา  บัวแกว 

นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู ความ

เขาใจและพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไมไดใน

หมูบานทาขัว ตำบลบอแฮว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุมตัวคือผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลไมได 

(HbA1C >7%) ในหมูบานทาขัว จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย

สถิติความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเขาใจ

เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ คือการแสดงขอมูลโภชนาการ (28.00%) ไมเคยอานฉลากโภชนาการ (GDA) (80.95%) 

สาเหตุหลักท่ีไมไดอานขอมูลบนฉลากคือไมมีเวลาอาน (57.14%) ประโยชนของการอานฉลากโภชนาการคือชวยให

เลือกซื้อและรับประทานที่มีสารอาหารเหมาะสมตอสุขภาพ (52.38%) และควรมีฉลากหนาบรรจุภัณฑบนทุก

ผลิตภัณฑ (100%) สวนพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภค พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ

อานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคบอยครั้ง (x�=2.65, S.D.=0.99) จากการวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรมีโปรแกรม

สนับสนุนใหกลุมตัวอยางปรับเปลี่ยนความรูความเขาใจและพฤติกรรมการอานฉลากเพิ่มมากข้ึน 
 

คำสำคัญ : ความรู, ผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไมได, การอานฉลากผลิตภัณฑ 
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Abstract 
 This cross-sectional survey research aimed to study Knowledge, Understanding and 
Behavior of reading products label before consumption of Patients with Uncontrolled DM 
(HbA1C >7%) in Ban Tha Khua , Bohaeo Sub-district , Mueng District, Lampang Province. 
The sample consisted of 42 cases. The research instrument was the questionnaire. Data 
analyzed by using statistics of frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
results showed The sample group provides the definition of the words Nutrition labels are the 
label that show about nutrition information (28.00%) never read the information (80.95%) do 
not read the information on this label is because they do not have time and think that the 
benefits of reading nutrition labels can help to buy and choose food that contain nutrients that 
are appropriate for health ( 1 0 0 %) . Behavior of reading products label before consumption, 
the overall behavior was often level (x�=2.65, S.D.=0.99). The findings of this study suggest 
should be have intervention program for behavior change of increase knowledge, 
Understanding and Behavior of reading products label before consumption  
 
Key Words : Knowledge, Patients with Uncontrolled DM, Reading products label 
 

บทนำ 

 โรคเบาหวานเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญท่ัวโลกจากขอมูลของสมาพันธเบาหวานนานาชาติ ในป พ.ศ. 2556 

พบวามีผูปวยเบามากถึง 382 ลานคนทั่วโลก และคาดวาในป พ.ศ. 2578 มีแนวโนมวาจำนวนผูปวยโรคเบาหวาน

เพิ่มขึ้นเปน 592 ลานคน (Sicree, R., Show, J. and Zimmet, P., 2016) โดยเฉาะในประเทศที่กำลังพัฒนาและ

ประเทศแถบเอเชีย (World Health Organization, 2016) สำหรับในประเทศไทยขอมูลความชุกของโรคเบาหวาน

ในประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป พบวาความชุกของโรคเบาหวานในประเทศไทยกอนอายุ 15 ปขึ้นไปมีรอยละ 

9.6 และความชุกเพิ่มข้ึนตามอายุจากรอยละ 0.6 ในกลุมอายุ 15-29 ป ความชุกเพิ่มสูงสุดในกลุมอายุ 60-69 ป รอยละ 

16.7 ท่ีสำคัญพบวา 1 ใน 3 ของผูปวยปวยเบาหวานไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานมากอน (นุจรี อาบสุวรรณ 

และนิตา พันธุเวทย, 2558) และมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดไมดี

สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนในหลายระบบของรางกาย เชน จอประสาทตาเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอด

เลือดสมอง และภาวะไตวายเรื้อรัง (American Diabetes Association, 2011) และยังสงผลกระทบตอตอวิถีการ

ดำรงชีวิตภาวะเศรษฐกิจของผูปวย ครอบครัว และประเทศชาติ ดังนั้นการควบคุมโรคเบาหวานคือการลดหรือ

ชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนโดยการควบคุมระดับน้ำตาลใหอยูในเกณฑปกติหรือใกลเคียงมากที่สุด ที่ตองอาศัย

ปจจัย 5 ประการคือ การควบคุมอาหาร การรับประทานยา การออกำลังกาย การจัดการความเครียด และการดูแล

รักษาอยางตอเนื่อง (นันทิยา วัฒนายุ, 2552) สำหรับการอานฉลากโภชนาการโดยเฉพาะการอานฉลากบริโภคกอน

ซื้อเปนวิธีหนึ่งท่ีชวยใหผูปวยโรคเบาหวานมีความรูในเรื่องของปริมาณสารอาหารแตละประเภท เนื่องจากฉลาก

อาหารและโภชนาการเปนแหลงขอมูลพื้นฐาน ซึ่งฉลากอาหารท่ีมีการแสดงขอมูลโภชนาการบนผลิตภัณฑจะชวยให

ผูปวยโรคเร้ือรังไดทราบถึงชนิดและปริมาณสารอาหารท่ีไดรับจากการบริโภคนั้นๆทำใหเลือกบริโภคไดอยางเหมาะสม  

  

 

274



จากขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานทาขัวพบวาชุมชนบานทาขัวมีผูปวยเปนโรคเบาหวาน

จำนวน 86 คน ซึ่งสวนใหญเปนผูท่ีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไมได ประกอบกับชุมชนบานทาขัวพบกลุมเสี่ยงและ

กลุมผูปวยรายใหมยังสูงและมีแนวโนมสูงข้ึน อัตราการควบคุมโรคไดดีต่ำกวาเกณฑ อีกท้ังยังขาดความรูในการเลือก

รับประทานอาหารรวมถึงการอานฉลากผลิตภัณฑท่ีถูกตอง ซึ่งอาจสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคเบาหวาน

ในอนาคต ดังนั้นจากสถานการณดังกลาวคณะผูวิจัยมีความสนใจศึกษาเร่ืองความรูความเขาใจและพฤติกรรมการอาน

ฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลไมไดในชุมชนบานทาขัว เนื่องจากท่ีผานมา

พบวาในพื้นที่ยังไมมีการสำรวจและใหความรูเรื่องดังกลาว ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชเปนแนวทางใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการอานฉลากกอนบริโภคเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผูปวย

โรคเบาหวานในชุมชนบานทาขัวตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจและพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยโรคเบาหวานท่ี

ควบคุมระดับน้ำตาลไมไดในชุมชนบานทาขัว ตำบลบอแฮว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในรูปแบบการศึกษาภาคตัดขวาง 

(Cross Sectional Study)  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรในคร้ังนี้เปนผูปวยโรคเบาหวานท่ีอาศัยอยูบานทาขัว และข้ึนทะเบียนรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริม 

สุขภาพตำบลบานทาขัว จำนวน 86 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลไมได โดยมีคา HbA1C >7% ท่ีอาศัยอยูบานทา

ขัว จำนวน 42 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑคุณสมบัติท่ีกำหนดไว  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถามความรูความเขาใจและพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของ

ผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลไมได ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

 สวนท่ี 2 ความรูความเขาใจพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภค จำนวน 5 ขอ 

 สวนท่ี 3 พฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภค ลักษณะขอคำถามเปนแบบมาตราวัดลิเคิรท (Likert scale) 

จำนวน 8 ขอ โดยมีเกณฑการแปลผล ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 3.10 - 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคในระดับทุกคร้ัง 

 คาเฉลี่ย 2.10 – 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคในระดับบอยคร้ัง 

 คาเฉลี่ย 1.10 – 2.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคในระดับนานๆคร้ัง 

 คาเฉลี่ย 0.10 – 1.00 หมายถึง พฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคในระดับไมเคยปฏิบัติ 
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การเก็บรวบรมขอมูล  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมกลุมตัวอยางโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ประสานงานขออนุญาตผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพื่อดำเนินการเก็บขอมูล 

 2. ประสานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง 

 4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและวิเคราะหผล 

จริยธรรมการวิจัย 

 ผูศึกษาเคารพสิทธิของผูเขารวมศึกษา โดยดำเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางที ่สมัครใจตอบคำถามใน

การศึกษาคร้ังนี้ มีการอธิบายวัตถุประสงคกอนการสัมภาษณจนเปนท่ีเขาใจ ขอมูลท่ีไดจะเก็บเปนความลับ ไมนำไป

เปดเผยเปนรายบุคคล และกลุมตัวอยางมีสิทธิท่ีจะไมตอบคำถามหรือออกจากการศึกษาไดตลอดเวลา 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั ้งนี้วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

แสดงคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลทั่วไป 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.39) รองลงมาเพศชาย (รอยละ 47.61) อายุสวนใหญอยู

ในชวงระหวาง 51 - 60 ป (รอยละ 45.24) การศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 61.90) และมีอาชีพรับจางท่ัวไป 

(รอยละ 35.71) (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไป จำนวน (n=42) รอยละ 

เพศ   

 ชาย 20 47.61 

 หญิง 22 52.39 

อายุ   

 30 – 40 ป 2 4.76 

 41 - 50 ป 2 4.76 

 51 – 60 ป 19 45.24 

 60 – 70 ป 15 35.71 

 71 ปข้ึนไป 4 9.52 
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การศึกษา 

 ไมไดรับการศึกษา 4 9.52 

 ประถมศึกษา 26 61.90 

 มัธยมศึกษา 8 19.05 

 ปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี 4 9.52 

อาชีพ   

 ไมไดประกอบอาชีพ 7 16.67 

 เกษตรกร 4 9.52 

 รับจางท่ัวไป 15 35.71 

 ธุรกิจสวนตัว 8 19.05 

 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 4.76 

 อื่นๆ 6 14.29 

  

ความรูความเขาใจในพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยเบาหวานที่ ควบคุม

ระดับน้ำตาลไมได 

ความรูความเขาใจในพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยเบาหวานท่ี ควบคุมระดับ

น้ำตาลไมได พบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญมีความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับฉลากโภชนาการ คือการแสดงขอมูล

โภชนาการ ไดแก ปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ทำใหผูบริโภคเลือกรับประทานที่เหมาะสม (รอยละ 66.67) 

กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยอานฉลากโภชนาการ (GAD) (รอยละ 80.95) สวนใหญสาเหตุหลักที่ไมอานขอมูลบน

ฉลากโภชนาการเปนประจำ คือ ไมมีเวลาอาน (รอยละ 57.14) และสวนใหญคิดวาควรมีฉลากหนาบรรจุภัณฑบน

ทุกผลิตภัณฑ (รอยละ 100.00) (ตารางท่ี 2) 

 

ตาราง 2 ความรูความเขาใจในพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยเบาหวานที่ควบคุม           

ระดับน้ำตาลไมได (n=42) 

รายการ จำนวน รอยละ 

1. ฉลากโภชนาการ คืออะไร   

1.1 แสดงขอมูลโภชนาการ ไดแก ปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม  

ทำใหผูบริโภคเลือกรับประทานท่ีเหมาะสม 

28 66.67 

   1.2 แสดงขอมูลชื่อและท่ีต้ังของผูผลิต 3 7.14 

   1.3 แสดงวันเดือนปท่ีหมดอายุ 6 14.29 

   1.4 แสดงคำเตือนตางๆท่ีอาจกออันตรายแกผูบริโภค 5 11.90 
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พฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไมได 

 คาเฉลี่ยพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาล ไมได 

พบวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคบอยคร้ัง (x�=2.65, S.D.=0.99) เมื่อพิจารณา 

รายขอพบวากลุมตัวอยางอานฉลากกอนเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิททุกคร้ัง 

(x�=3.12, S.D.=0.92) สวนพฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง คือ เปรียบเทียบคุณคาอาหารจากฉลากโภชนาการกอน

เลือกซื ้อผลิตภัณฑอาหาร (x�=2.62, S.D.=1.06) อานฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก DGA) เพื ่อเลือกอาหารท่ี

เหมาะสมกับตนเอง (x�=2.57, S.D.=0.99) แบงจำนวนคร้ังในการกินอาหารตามขอมูลท่ีระบุบนฉลากหวาน มัน เค็ม 

(ฉลาก GDA) (x�=2.17, S.D.=1.08) และเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารท่ีมีฉลากแสดงสัญลักษณโภชนาการ “การเลือก

สุขภาพ” กอนตัดสินใจเลือกซื้อ (x�=2.79, S.D.=0.90) (ตารางท่ี 3) 

2. ทานเคยอานขอมูลบนฉลากน้ีหรือไม 

  
   2.1 ไมเคย 34 80.95 

   2.2 เคย 8 19.05 

3. สาเหตุหลักที่ทานไมอานขอมูลบนฉลากน้ีเปนประจำ   

    3.1 ขอมูลบนฉลากเขาใจยาก 2 4.76 

    3.2 ขอมูลไมมีประโยชน 1 2.38 

    3.3 ฉลากไมดึงดูด ไมนาสนใจ 7 16.67 

    3.4 ตัวเล็กเกนิไป 3 7.14 

    3.5 เลือกรสชาติเปนหลัก 5 11.90 

    3.6 เลือกจากราคาเปนหลัก 0 0.00 

    3.7 ไมมีเวลาอาน 24 57.14 

4. ประโยชนของการอานฉลากโภชนาการ   

    4.1 ชวยใหเลือกซื้อและรับประทานท่ีมีสารอาหารเหมาะสม 

ตอสุขภาพของตนเอง 

22 52.38 

    4.2 ชวยเปรียบคุณคาทางโภชนาการระหวางผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน  

 เพื่อเลือกผลิตภัณฑ อาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีดีกวา 

5 11.90 

    4.3 ชวยใหทราบวัน เดือน ปท่ีมีหมดอายุ บนฉลากผลิตภัณฑ 15 35.71 

5. ทานคิดวาควรมีฉลากหนาบรรจุภัณฑปรากฏบนผลิตภัณฑอาหาร 

 หรือไมอยางไร 

  

    5.1 ควรมีบนทุกผลิตภัณฑ 42 100.00 

    5.2 ควรมีบนบางผลิตภัณฑ 0 0.00 

    5.3 ไมควรมี 0 0.00 
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ตางรางที่ 3 พฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไมได 

(n=42) 

รายการ x� S.D. แปลผล 

1. ทานอานฉลากกอนเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปหรือเคร่ืองด่ืมใน 

   ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

3.12 0.92 ทุกคร้ัง 

2. ทานเปรียบเทียบคุณคาอาหารจากฉลากโภชนาการกอนเลือก 

   ซื้อผลิตภัณฑอาหาร 

2.62 1.06 บอยคร้ัง 

3. ทานอานฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก DGA) เพื่อเลือกอาหารท่ี 

    เหมาะสมกับตนเอง เชน อาหารท่ีมีปริมาณน้ำตาลต่ำ ไขมันต่ำ  

    หรือโซเดียมต่ำ 

2.57 0.99 บอยคร้ัง 

4. ทานแบงจำนวนคร้ังในการกนิอาหารตามขอมูลท่ีระบุบนฉลาก  

    หวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) 

2.17 1.08 บอยคร้ัง 

5. ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารท่ีมีฉลากแสดงสัญลกัษณ 

    โภชนาการ “การเลือกสุขภาพ” กอนตัดสินใจเลือกซื้อ 

2.79 0.90 บอยคร้ัง 

รวม 2.65 0.99 บอยครั้ง 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาครั ้งนี ้พบวา ความรู ความเขาใจในพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผู ปวย

เบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลไมได พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ คือ

การแสดงขอมูลโภชนาการ ไดแก ปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ทำใหผูบริโภคเลือกรับประทานที่เหมาะสม          

อีกท้ังไมเคยอานฉลากโภชนาการ (GAD) สาเหตุหลักท่ีไมอานขอมูลบนฉลากโภชนาการเปนประจำ คือ ไมมีเวลาอาน 

สวนใหญมีความคิดเห็นวาควรมีฉลากหนาบรรจุภัณฑบนทุกผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาพบวา

ผูบริโภคสวนใหญมากกวารอยละ 50 ไมเคยอานขอมูลบนฉลากอาหารและไมใหความสนใจกับขอมูลฉลากโภชนาการ 

โดยในกลุมผูที่อานฉลากโภชนาการนั้นจะมีความเขาใจความหมายขอมูล หรือสัญลักษณที่ระบุไวเพียงรอยละ 60 

และพบวาสวนใหญของผู ที ่อานฉลากอาหารนั้นใหความสนใจเฉพาะวันหมดอายุและเครื ่องหมาย อย. เทานั้น 

(Sirichakwal, P., 2007) หลายการศึกษาระบุวา ขอมูลบนฉลากอาหารรวมท้ังขอมูลท่ีแสดงคุณคาทางโภชนาการใน

หนึ่งหนวยบริโภคท่ีแสดงนั้น ยากตอความเขาใจของผูบริโภคและ ชี้ใหเห็นวาผูบริโภคจำนวนมากไมสามารถประเมิน

คุณคาทางโภชนาการได เนื่องจากขอมูลในฉลากอาหารไมชัดเจนและทำใหเขาใจยาก และผูบริโภคตองการสัญลักษณ

ทางโภชนาการแบบงายเพื่อสามารถเขาใจขอมูลโภชนาการไดมากข้ึน อยางไรก็ดีขอมูลบนฉลากอาหารรวมท้ังฉลาก

โภชนาการท่ีแสดงบนผลิตภัณฑอาหารนั้นเปนเครื่องมือที่ผูผลิตใชในการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

คุณคาโภชนาการ ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนประโยชนอยางมากในกลุมผูปวยโรคเร้ือรังเพื่อใหควบคุมการบริโภคท่ีเหมาะสม 

มีความเขาใจที่ถูกตองและสามารถนำไปใชไดในชีวิตประจำวันตามความตองการของรางกายได สวนพฤติกรรมการ

อานฉลากผลิตภัณฑกอนบริโภคของผูปวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลไมได ของการศึกษานี้โดยรวมกลุมตัวอยาง
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ปฏิบัติบอยครั้ง สอดคลองกับการศึกษาของ รุจิรา ปญญา และหทัยกาญจน เชาวนพูนผล (2557) พบวาพฤติกรรม

การใชฉลากโภชนาการในการเลือกซื้ออาหารของกลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติเปนบางครั ้งมีพฤติกรรมการอาน

รายละเอียดของฉลากโภชนาการเวลาเลือกซื้ออาหารมีระดับปฏิบัติบอยคร้ังอยางชัดเจน 

 จากผลการศึกษาหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลไมไดโดยการ

จัดโปรแกรมในการใหความรูเร่ืองของการอานฉลากโภชนาการ 
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