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บทน า 

          โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขและมีความส าคัญ ต่อ การป่วย พิการ  และตาย
ก่อนวัยอันควรจ านวนมาก ได้แก่  โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต  
ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี้ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นโรคเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัว ชุมชน 
รวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพบว่าจากการคาดประมาณการสูญเสียรายได้
จากผลผลิตประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทย จากหัวใจ อัมพาต และเบาหวาน ในปี พ.ศ. 2549 ประมาณ 
4,200 ล้านบาท และในอีก 10 ปี ข้างหน้า พ.ศ. 2548  หากยังคงมีการเพิ่มของปัญหาเช่นเดียวกับเมื่อก่อน
ปี พ.ศ.2547 จะมีการสูญเสียสะสมเป็นประมาณ 52,140 ล้านบาท แต่ถ้ามีการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว
ได้ จะลดการสูญเสียรายได้ผลผลิต ร้อยละ 10-20 จากการสูญเสียทั้งหมด  

ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบท า
ให้เกิดความพิการและตายก่อนวัยอันควร สาเหตุนั้นมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น บริโภค
อาหารหวาน มัน เค็ม  ขาดการออกก าลังกาย ภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ใช้สารเสพติด ความเครียด ส่งผลให้ประชาชนป่วยเพิ่มมากข้ึน สถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญใน
ประเทศไทย มีอุบัติการณ์เพิ่มสูงขึ้น จากอัตราป่วย ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 261.26 ต่อ
แสนประชากร ในปีพ.ศ.2550 เพิ่มเป็น 278.64ในปี พ.ศ 2552  โรคหลอดเลือดในสมอง มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 
205.45 ในปีพ.ศ.2550 เพิ่มเป็น  227.10ในปี พ.ศ 2552  โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 778.12 
ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.2550 เพิ่มเป็น 1230.16 โรคเบาหวาน มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 650.43  ต่อแสน
ประชากรในปี พ.ศ.2550  เพิ่มเป็น 879.58 ในปี พ.ศ 2552  (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

จากข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี  2550 พบว่าอัตรา
ผู้ป่วยในต่อแสนประชากร จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1. โรคความดัน
โลหิตสูง 2. โรคเบาหวาน 3. โรคหัวใจขาดเลือด และ 4. โรคหลอดเลือดสมอง พบว่าโรคดังกล่าวมี อัตรา
การพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น จากปี 2540 ทุกโรค ดังนี้ 1 โรคความดันโลหิตสูง เพิ่มข้ึน 4.95 เท่า   
2. โรคเบาหวาน เพิ่มขึ้น 4.73 เท่า  3. โรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น 5.35 เท่า  และ 4. โรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่มข้ึน 2.75 เท่า  สาเหตุการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงหนึ่งปัจจัย หรือร่วมกัน



 
 

มากกว่าหนึ่งปัจจัย จากการใช้วิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม  ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิดโรคคือการรับประทานอาหาร
ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ     

โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขเนื่องจากเป็นโรคเร้ือรังที่รักษา 
ไม่หายขาดมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและมีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วยมากขึ้น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหาก
ไม่ได้รับการรักษามีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากกว่าคนปกติเพิ่มขึ้น 3 เท่าเกิดโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้น  
6  เท่าและเกิดโรคอัมพาตได้มากกว่าคนปกติเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า ขณะเดียวกันก็มีโอกาสเสียชีวิตจากหัวใจวาย
และเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกร้อยละ  20-30  และเสียชีวิตจากไตวายเรื้อรังร้อยละ  5-10  แต่
ในทางตรงข้ามผลการศึกษาทางการแพทย์ระบุว่าหากสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเป้าหมาย
หรือต่ ากว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทจะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตลงได้ร้อยละ  35-40  
ลดการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้มากกว่าร้อยละ  50  และลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ร้อยละ  20-25  
นอกจากนี้ยังเป็นโรคซึ่งท าให้ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เร่ิมพบว่าเป็นโรคจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง
แล้วมักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาที่  ส าคัญได้แก่โรคหัวใจอัมพาตไตวายได้จึงนับว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขที่ส าคัญ 

 จากผลการส ารวจการป่วยเป็นโรคเร้ือรังของประชาชน ในอ าเภออู่ทอง ของประชากรที่มี อายุ 
35  ปีขึ้นไป  ทั้งชายและหญิงจ านวน  772 คน  พบผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ านวน  165 คน  ในจ านวนนี้ มีผู้ป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง  65  คนคิดเป็นร้อยละ  38.46 และโรคเบาหวาน สูง  38  คนคิดเป็นร้อยละ  
22.49 แม้ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้   แต่สามารถดูแลและป้องกั นการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้ เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยในระยะเวลายาวนานท าให้ผู้ป่วยขาดความตระหนักใน
การดูแลตนเอง   และไม่เห็นถึงความส าคัญของการดูแลตนเอง   จึงส่งผลให้เกิดปัญหาและภาวะแทรกซ้อน
เพิ่มมากขึ้น    

 โรคเรื้อรังเกิดจากปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน (share common risk factors) ได้แก่ การบริโภค
อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ (unhealthy diet) การออกก าลังกาย/เคลื่อนไหวน้อย (physical inactivity) การ
สูบบุหรี่ การบริโภคแอลกอฮอล์ ภาวะน ้าหนักเกิน/อ้วน ภาวะน ้าตาลในเลือดสูง ภาวะความดันโลหิตสูง 
ภาวะไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว มีรากฐานมากจากการมีวิถีชีวิตที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพหรืออยู่ใน
สภาวะแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจและกายภาพที่เกื้อหนุนให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
แนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง และการ
สื่อสาร มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และการปฏิบัติตนไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค ดังนั้นการด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงไม่เพียงแต่ด าเนินงานมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลเท่านั้น แต่ต้องด าเนินงานในชุมชน
โดยชุมชน ตามบริบทของสังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยก าหนดในสถานการณ์ชุมชนที่แตกต่างกัน ท าให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิผล 

 การให้สุขศึกษาเพื่อการควบคุมโรคเรื้อรังด้วยตนเองน าไปสู่การลดค่าใช้จ่าย อย่างมากมาย 
ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการสุขศึกษาเพื่อการควบคุมโรคด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและลด
อัตราการเดินทางมารับการรักษาตัวที่แผนกฉุกเฉิน ตลอดจนการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลการรักษา
โรคเบาหวานในปัจจุบัน มีจุดประสงค์ให้ผู้ป่วยสามารถด าเนินชีวิตเหมือนคนปกติ มีสุขภาพแข็งแรง 
เนื่องจากโรคเรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมโรคไม่ให้อยู่ในระยะอันตรายและ
ป้องกัน หรือยืดระยะเวลาในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ วิธีการที่ได้ผลและยอมรับในทางการแพทย์ คือ การ
ควบคุมการรับประทานอาหาร คือ ให้ผู้ป่วยได้รับอาหารประจ าวันที่ถูกส่วนและมีแคลอรี่จ ากัดจ านวน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าตาลและไขมันจากสัตว์ให้น้อยลง ก็จะช่วยให้ระดับน้ าตาล และไขมันในเลือดลดลงได้  



 
 

 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญและมีความสนใจในการจัดท า  

โปรเเกรมการให้ความรู้และด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับผลการให้ความรู้เรื่องโรค การบริโภคอาหาร  กับ
โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในผู้ประกอบอาหารประจ าครัวเรือน ใน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆ ช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิด  ควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อน  
เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด าเนินต่อไปได้ด้วยดี ด้วยการให้ความรู้ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการประกอบอาหารส าหรับการบริโภคอาหารลด หวาน มัน เค็ม ร่วมกับ การเสริมแรงอย่าง
สม่ าเสมอ  มีกระบวนการเสริมแรงด้วยกิจกรรมกลุ่มให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตระหนักรู้ด้วยตนเอง  
 
ค าถามการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ประกอบอาหารส าหรับการบริโภคอาหารลด  หวาน  มัน  เค็ม  
เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างยั่งยืน  ควรท าอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร เก่ียวกับโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนที่มีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชาชน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะของประชาชนเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การออกก าลังกายมีคะแนนมากว่าก่อนการอบรม 

2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการใช้โปรแกรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง การออกก าลังกายมีคะแนนมากว่าก่อนการอบรม 

3. การออกก าลังที่ถูกสุขลักษณะของกลุ่มตัวอย่างหลังการให้โปรแกรมความรู้มากกว่าก่อน
การอบรม 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  คือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  พฤติกรรมเสี่ยงประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
เก่ียวกับโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง และ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของ ประชากรกลุ่มตัวอย่าก่อนใช้
โปรเเกรมการให้ความรู้เรื่อง โรคโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง การบริโภคอาหาร  การออกก าลังกาย และ 
การดูแลตนเอง เพื่อ ควบคุมและป้องกัน โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 

ตัวแปรควบคุม คือ โปรเเกรมการให้ความรู้ เรื่อง โรคโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง  
การบริโภคอาหารลด หวาน มัน เค็ม  การออกก าลังกายให้ถูกสุขลักษณะ และการดูแลตนเอง เพื่อควบคุม
และป้องกัน โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความรู้หลังจากการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริโภคอาหาร  กับโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของ ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างหลังใช้โปรเเกรมการให้ความรู้เรื่อง โรคโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง การบริโภคอาหาร  การออก
ก าลังกาย และการดูแลตนเอง เพื่อ ควบคุม และป้องกัน โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงข้อจ ากัดของการ
วิจัย (ถ้ามี)  



 
 

 การทดลองเพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการใน การควบคุม และป้องกัน  
โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน การน าผลวิจัยไปใชอ้าจไม่ครอบคลุมถึงประชากรที่มี วัฒนธรรมการด ารง
ชีพที่แตกต่างออกไปจากประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 
 
ความส าเร็จหรือความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ประชาชนมีความรู้และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การออกก าลังกายเพื่อ
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน อย่างยั่งยืน 

2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย และมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโอกาส
เสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
           3.  เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ในห้องเรียน ไปฝึกปฏิบัติงานจริงในพื้นทีข่องสถานีอนามัยต าบล อ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย  

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบิรโภคอาหาร การออกก าลังกายในการ
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  

 
ปัจจัยน าเข้า  

 
โปรเเกรมการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม  ผลการใช้โปรเเกรม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส 
สถานภาพครอบครัว 
รายได้ของตนเองฯลฯ 
ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร  ส าหรับ การควบคุม 

และป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานก่อนการใช้โปรแกรม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม  
       การออกก าลังกาย และ       
       การดูแลตนเองที่ถูกต้อง   
       ก่อนการใช้โปรเเกรม 
ระดับน้ าตาลในเลือด และ ระดับความดนัโลหิต 
ก่อนการใช้โปรเเกรม 

 ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน-ความดันโลหติ 
      การให้ความรู้ เร่ืองการบริโภคอาหาร       
      ลดหวาน มัน เด็ม 
ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อเสริมแรงการ

ปรับเปลี่ยนความเชื่อ, พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ,การ
ออกก าลังกาย และการดูแลตนเอง 

 ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร ส าหรับ 
การควบคุม และป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวานหลังการ
ใช้โปรเเกรม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน     
      มัน เค็ม การออกก าลังกาย และ       
     การดูแลตนเองที่ถูกต้อง หลังการ  
     ใช้โปรเเกรม 

ระดับน้ าตาลในเลือด และ ระดับความ 
     ดันโลหิต หลังการใช้โปรเเกรม 

 
 
            



 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ กลุ่มเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ก่อน และ หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่อง
โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง การบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม การออกก าลังกาย และ การดู แล
ตนเอง เพื่อ ควบคุม และป้องกัน โรคเบาหวาน -ความดันโลหิตสูง ในผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนของ
ประชาชน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการติดตามเยี่ยมหลังการให้ความรู้ 3 สัปดาห์  
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบอาหารประจ าครัวเรือน 8 ต าบล ในอ าเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ต าบลดอนคา  ต าบลบ้านโข้ง ต าบลจระเข้สามพัน ต าบลจร้าใหม่ ต าบล
หนองโอง ต าบลดอนมะเกลือ ต าบลยุ้งทะลาย  ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง  ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ใน
อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1103 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  ผู้ประกอบอาหารประจ าครัวเรือน 8 ต าบล ใน
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ต าบลดอนคา  ต าบลบ้านโข้ง ต าบลจระเข้สามพัน ต าบลจร้าใหม่ 
ต าบลหนองโอง ต าบลดอนมะเกลือ ต าบลยุ้งทะลาย  ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง  ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
และสมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร จ านวน 396 คน 
เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการให้ความรู้เรื่อง โรคเบาหวาน-ความดันโลหิต
สูง การบริโภคอาหารลด หวาน มัน เค็ม  การออกก าลังกาย และ การดูแลตนเอง เพื่อ ควบคุม และป้องกัน 
โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวมรวมข้อมูล 
2.1  แบบประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ของ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่สร้างโดย

สุทธิรัตน์  พิมพ์พงศ์ และคณะ  
 2.2  แบบทดสอบความรู้ เพื่อประเมินความรู้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน-ความดัน แบบวัด

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก าลังกาย และ พฤติกรรมการดูแลตนเอง  ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรมการให้ความรู้ 

     2.3  เครื่องมือวัดค่าระดับน้ าตาลในเลือด และ เครื่องมือวัดระดับความดันโลหิตที่ใช้ใน
คลินิกการสร้างเครื่องมือ  

 การสร้างเครื่องมือ เพื่อ ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน -ความดันโลหิตสูง  ซึ่งวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน  คือ 

 ขั้นตอนที่  1  การก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของเเบบประเมินความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการบริโภคอาหารลด หวาน มัน เค็ม  พฤติกรรมการออก
ก าลังกาย และ พฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยประยุกต์แบบวัดที่มีใช้อยู่ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล  สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 1. แบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เป็น
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ชนิดปลายปิด และปลายเปิด ลักษณะถาม -ตอบการปฏิบัติตนในด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหาร  การออกก าลังกาย ประกอบด้วย 



 
 

                     1.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารในครัวเรือน ได้แก่ เพศ อายุ   
น้ าหนัก  ส่วนสูง  การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจ าตัว ระดับน้ าตาลในเลือดก่อนเข้า
โครงการ เป็นต้น 
                     1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย แบบสอบถามในตอนนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นบวกและ
เป็นลบ เป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิต 5 ระดับ  
     พฤติกรรมที่เป็นบวก 

ปฏิบัติเป็นประจ า (ตั้งแต่5 วันใน 1 สัปดาห์ข้ึนไป)  ให้  5  คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยๆ (ตั้งแต่3-4 วันใน 1 สัปดาห์ข้ึนไป)                 ให้  4  คะแนน 
ปฏิบัติบางครั้ง (ตั้งแต่1-2 วันใน 1 สัปดาห์ข้ึนไป)              ให้  3  คะแนน 
ปฏิบัติเดือนละ1คร้ัง                                                    ให้   2   คะแนน 
ไม่ปฏิบัติเลย                                                               ให้  1  คะแนน 

     พฤติกรรมที่เป็นลบ 
ปฏิบัติเป็นประจ า (ตั้งแต่5 วันใน 1 สัปดาห์ข้ึนไป)           ให้  1  คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยๆ (ตั้งแต่3-4 วันใน 1 สัปดาห์ข้ึนไป)                 ให้  2  คะแนน 
ปฏิบัติบางครั้ง (ตั้งแต่1-2 วันใน 1 สัปดาห์ข้ึนไป)              ให้  3  คะแนน 
ปฏิบัติเดือนละ1คร้ัง                                                      ให้  4    คะแนน 

           ไม่ปฏิบัติเลย                                                          ให้  5  คะแนน 
 2. การให้คะแนนพิจารณาตามพฤติกรรมที่ปฏิบัติดังนี้คือ เกณฑการแปลความหมาย  

(เสรี ราชโรจน, 2537:65-68) ก าหนดการใหคะแนน แบบอิงเกณฑ แบงเปน 5 ระดับ ต่ ากวารอยละ 60, 
รอยละ60-79 และมากกวารอยละ80ของคะแนนต็ม วิธีการค านวณ การแปลความหมายของคะแนนความรู้ 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ให้เกณฑ์ของวิเชียร์ เกตุสิงห์(2538:10) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยช่วง 3.67-5.00 หมายถึง พฤติกรรมด้านบวกของผู้ป่วยอยู่ในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยช่วง 2.34-3.66 หมายถึง พฤติกรรมด้านลบของผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยช่วง 1.00-2.33 หมายถึง เจตคติของผู้ป่วยอยู่ในระดับต่ า 
 ขั้นตอนที่  2  การหาคุณภาพของเเบบประเมิน ตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน

วิเคราะห์ความสอดคล้อง มีค่า เท่ากับ 1.00 ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ชุดนี้ โดยวิธีสัมประสิทธ์อัลฟา มีค่า
รวมเฉลี่ยเท่ากับ 0. 81 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556  - กันยายน พ.ศ. 2557
แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงใน ต าบลดอนคา  ต าบลบ้านโข้ง ต าบลจระเข้สามพัน ต าบล  
จร้าใหม่ ต าบลหนองโอง ต าบลดอนมะเกลือ ต าบลยุ้งทะลาย  ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี ระยะเวลาด าเนินการวิจัย คือ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – กันยายน พ.ศ. 2557  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.  ประชุมชี้แจง รายละเอียดโครงการ แก่ ผู้น าท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุข 

2.  ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น และ อาสาสมัครสาธารณสุข ส ารวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย ใน
เขตรับผิดชอบสาธารณสุข และผู้น าท้องถิ่น จัดท าเบียนประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  3. จัดท าแผนการตรวจคัดกรอง แต่ละหมู่บ้าน พร้อมแจ้งแผนการด าเนินงานให้ 
อาสาสมัคร 



 
 

4. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  แกนน าอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยด าเนินการลงส ารวจชุมชน เพื่อหากลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และขอความสมัครใจผู้ประกอบอาหารในครัวเรือนที่มีกลุ่มเสี่ยง เข้าร่วม
วิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

5. จัดให้ความรู้ในเร่ืองการดูแลตนเอง การบริโภคอาหาร ลด เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เพื่อ 
ป้องกัน และลดภาวะเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ส าหรับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  

6. จัดให้ความรู้ในเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด เปรี้ยว หวาน มัน 
เค็ม เพื่อป้องกัน และลดภาวะเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ส าหรับประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองได้ถูกต้องและต่อเนื่อง 

7. ติดตามเยี่ยม และเสริมแรงกลุ่มตัวอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ลด เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เพื่อป้องกัน และลดภาวะเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน  

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น เสวนากลุ่มตัวย่าง และบุคคลในครอบครัว  โดยการใช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างพลังให้เกิดความตระหนักความมุ่งมั่นตั้งใจ และสร้างทัศนคติเชิงบวกในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย , ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ 
ตั้งเป้าหมาย วางแผน และหาแนวทางปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับตนเองและ
ครอบครัว จัดกิจกรรมเสวนาปัญหาการควบคุมน้ าตาลเช่น การประกอบอาหาร การรับประทานอาหาร  
ซึ่งเป็นการเล่าประสบการณ์จากบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในการดูแลสุขภาพ สัปดาห์ละ 1 วัน ประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพเช่นการบริโภคอาหารและ การออกก าลังกาย เดือนละ 2 ครั้ง ต่อเนื่อง  
3 เดือน 

2. ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมการบริโภคอาหารลด หวาน มัน เค็ม  
พฤติกรรมการออกก าลังกาย ความดันโลหิตสูง และวัดระดับน้ าตาลในเลือด หลังการทดลอง 1 เดือน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 
1.)   แจกแจง จ านวน ค่าความถี่ค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐาน 

  2.)  ค านวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม  พฤติกรรมการการออกก าลังกาย  ความดัน
โลหิตสูง และวัดระดับน้ าตาลในเลือด ก่อน และหลังให้ความรู้ 
  3.)  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม  พฤติกรรมการการออกก าลังกาย 
ความดันโลหิตสูง และวัดระดับน้ าตาลในเลือด ก่อน และหลังให้ความรู้ ของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบอาหาร
โดยใช้สถิติ pair t-test  
                 4.)  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม  พฤติกรรมการการออกก าลังกาย 
ความดันโลหิตสูง และระดับน้ าตาลในเลือด ก่อน และหลังให้ความรู้ ของกลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Analysis of varience 
 
 
 



 
 

สรุปผลการวิจัย 
 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการทางสถิติ แจกแจงความถี่ อัตรา  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของคะแนนพฤติกรรม และเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรม
การให้ความรู้ เร่ือง โรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง การบริโภคอาหารลด หวาน มัน เค็ม  การออกก าลังกาย 
และ การดูแลตนเองโดยใช้สถิติวิเคราะห์  Paired T-tes ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ประกอบอาหารกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 396 คน กลุ่มอายุ 
35-50 ปี มีมากที่สุด ร้อยละ 52.5 รองลงมา 51-65 ปี ร้อยละ 23.2 มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 11.1 และไม่
ตอบ ร้อยละ 13.1 กลุ่มตัวอย่าง มีศึกษาในระดับประถมศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 59.3 รองลงมา ไม่ได้รับ
การศึกษา ร้อยละ 23.2 ไม่ตอบ ร้อยละ 14.6  มัธยมศึกษา ร้อยละ 1.5 และ อนุปริญญา ร้อยละ 1.3 กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 49.0 รองลงมาไม่ระบุ ร้อยละ  20.2 รับจ้าง ร้อยละ 18.2 
ค้าขาย  ร้อยละ 5.6 ไม่ได้ท างาน ร้อยละ  5.3 และ รับราชการ ร้อยละ 1.8 กลุ่มตัวอย่างมีประวัติเจ็บป่วยของ
สมาชิกในครอบครัว เป็นโรคเบาหวาน/ความดันสูง ร้อยละ 49.0 รองลงมา ไม่เป็นโรคเบาหวาน/ความดันสูง 
ร้อยละ 34.1 และไม่ระบุ ร้อยละ 16.9 กลุ่มตัวอย่างไม่ระบุว่ามีการออกก าลังกายเป็นอย่างไร มากที่สุด ร้อยละ 
44.9 รองลงมา ไม่มีการออกก าลังกาย/นานๆครั้ง ร้อยละ 37.6 และออกก าลังกายสม่ าเสมอ เพียงร้อยละ 17.4  

 2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง คะแนนความรู้เรื่องโรค การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณ์ 
ลดหวาน มัน เค็ม, ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย, พฤติกรรมการออกก าลังกาย, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการร่วมโครงการวิจัย โดยค่าที (Paired t-test) พบว่า ภายหลังการเข้าร่วม
โครงการค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย พฤติกรรมการออกก าลังกาย และ พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t= 53.221, 107.195, 
11.513 และ31.459 ) 
 
ตารางที่1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอยา่ง 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของ

ค่าเฉลี่ย 

ความรู้เรื่องโรคและการบริโภค
อาหารที่ถกูสุขลักษณ ์

 ก่อนทดลอง 8.5138 316 1.81800 .10227 

 หลังทดลอง 12.3466 316 1.31875 .07419 

ความรู้เกี่ยวกับารออกก าลังกาย  ก่อนทดลอง 4.1258 190 1.28085 .09292 

 หลังทดลอง 7.9274 190 1.26405 .09170 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย  ก่อนทดลอง 1.3102 216 .46364 .03155 

 หลังทดลอง 1.7176 216 .45122 .03070 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ก่อนทดลอง 7.1865 249 1.43277 .09080 

 หลังทดลอง 11.5804 249 2.57675 .16329 



 
 

 
ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอยา่ง 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของ

ค่าเฉลี่ย 

ความรู้เรื่องโรคและการบริโภค
อาหารที่ถกูสุขลักษณ ์

 ก่อนทดลอง 8.5138 316 1.81800 .10227 

 หลังทดลอง 12.3466 316 1.31875 .07419 

ความรู้เกี่ยวกับารออกก าลังกาย  ก่อนทดลอง 4.1258 190 1.28085 .09292 

 หลังทดลอง 7.9274 190 1.26405 .09170 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย  ก่อนทดลอง 1.3102 216 .46364 .03155 

 หลังทดลอง 1.7176 216 .45122 .03070 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ก่อนทดลอง 7.1865 249 1.43277 .09080 

 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 
 

ตัวแปร 
ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
t df p- value 

ความรู้เรื่องโรคและการบริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

-3.83278 1.28019 .07202 -53.221 315 .000 

ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย -3.80158 .48884 .03546 -107.195 189 .000 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย -.40741 .52005 .03539 -11.513 215 .000 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร -4.39394 2.20396 .13967 -31.459 248  .000 

 
จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3    พบว่าภายหลังการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ยความรู้เรื่องโรค การ

บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณ์ ลดหวาน มัน เค็ม , ค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการออกก าลังกาย และ ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ 
ผลการเปรียบเทียบ คะแนน ด้วย การทดสอบค่า t พบว่าภายหลังการเข้าร่วมโครงการค่าเฉลี่ยความรู้เรื่อง
โรค การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณ์ ลดหวาน มัน เค็ม, ค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการออกก าลังกาย และ ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโครงการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t= 53.221, 107.195, 11.513 และ 31.459 ) 
 
อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการให้ความรู้เรื่องโรค การบริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ ลดหวาน มัน เค็ม, ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย, พฤติกรรมการออกก าลังกาย, พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร แก่ประชาชน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ หลังการเข้าร่วมโปรแกรม คะแนนความรู้เรื่องโรค 
ผลของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะของประชาชน เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง คะแนนมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ (t=12.34 ,p< 0.001) และความรู้เกี่ยวกับการออกก าลัง



 
 

กายมีคะแนนมากกว่าก่อนการอบรม ร้อยละ (t=7.92 ,p< 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สรัลรัตน
พันธสินทวีสุข (2551) ที่ศึกษา ผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความรู เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองอยูในระดับดี และ
พฤติกรรมการออกก าลังกายหลังเข้าร่วมกิจกรรม ดีขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงใจ  ศรีอ่อน 
(2543)  ได้ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขควบคุมความดัน
โลหิตสูงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสมุทรสาคร พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการ
รับรู้โรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย การผ่อนคลายความเครียด และ
การรับประทานยา สูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นกัน และ
สอดคล้องกับ ล าดวน  ก้อนสมบัติ (2552) ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง สถานีอนามัยน้ าปั้ว อ าเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน พบว่า ภายหลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง  แตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ด้านความรู้  การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสต่อการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ตามค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ การรับรู้
อุปสรรคของการแสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดีกว่า ก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. จากการศึกษา พบว่า สมาชิกในครอบครัวของผู้เข้าร่วมโครงการ มีประวัติเป็นโรคเบาและหรือ
ความดันโลหิตสูงถึง ร้อยละ 49.00 และ ก่อนเข้าร่วมกิจรรมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนในระดับต่ า แสดงว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ  การประกอบอาหารของ 
ผู้ประกอบอาหารไม่ได้ค านึงถึงคุณภาพอาหารและอาหารที่ถูกสุขลักษณะ แสดงว่าการบริโภคอาหารที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งเสริมการเกิดโรคเบาหวาน/ความดันสูงได้จริง นอกเหนือจาก
ความรู้ของผู้ประกอบอาหารและผู้บริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่กล่าวแล้วข้างต้น 

3. โปรแกรมการให้ความรู้เรื่องโรค การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดหวาน มัน เค็ม, ความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกาย, พฤติกรรมการออกก าลังกาย, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร แก่ประชาชน เป็น
โปรแกรมที่คณะผู้วิจัยจัดท าขึ้นโดยประยุกต์ทฤษฏีต่างๆ ในการสร้างโปรแกรม ได้แก่ การปรับเปลี่ยนความเชื่อ
ของชุมชน ทฤษฏีการเสริมแรงการรับรู้ ทฤษฏีการรับรู้ตนเอง การใช้ตัวแบบ ทฤษฏีการมีส่วนร่วม และมีการ
ติดตามเยี่ยมเป็นต้น เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย ประหยัด มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการชัดเจน และไม่เกิดความเครียด
ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นการที่ผลการวิจัยยืนยันว่าโปรแกรมการให้ความรู้ชุดนี้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ควรอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จะน ามาใช้ในการให้บริการทางสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน และก าหนด
เป็นแผนการปฏิบัติงานประจ าของโรงพยาบาล ตรงตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมสุภาพ
และการป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สูงที่สุดในปัจจุบันที่สามารถป้องกันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ควรน าโปรแกรมมาใช้ในการ
ให้บริการทางสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย ประหยัด มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการชัดเจน 
และไม่เกิดความเครียดระหว่างการให้บริการ 

2. ส านักงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ควรก าหนดเป็นแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าของโรงพยาบาลในสังกัด เพื่อการส่งเสริมสุภาพและการป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เพราะ
เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สูงที่สุดในปัจจุบันที่สามารถป้องกันได้ 



 
 

3. ควรเน้นการปรับทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการการออกก าลังกาย และ
รักษาค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสู ง และโรคเบาหวานในแต่ละพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

4. ควรปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเข้าไปให้ให้ความรู้ และจัดจ านวนกลุ่มในการให้ความรู้ที่
เหมาะสมในการรับรู้ ตามความเหมาะสมของแต่ล่ะพื้นที่ 

5. ควรน าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนเพื่อประโยชน์สูงสุดใน
การรับรู้ของผู้รับบริการ 
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