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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
ศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว วัดดัชนีมวลกายก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม (One-Group PretestPosttest Design) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ประชากรกลุ่มเสีย่ งและป่ วยโรคเรือ้ รังก่อนและหลัง การทดลองใช้โปรแกรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โปรแกรมการจัดการตนเองเป็ นลักษณะกิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั เครือข่ายสุขภาพ และประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างร่วมกันจัดขึน้ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ เก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและตรวจสอบคุ ณภาพเครื่องมือ เพื่อหาความตรงและความเที่ยงโดยใช้
ระยะเวลาดาเนินการ 8 เดือน กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ
1) การวางแผน 2) การปฏิบตั กิ าร 3) การสังเกตการณ์ 4) การสะท้อนผลการปฏิบตั ิและปรับปรุงแผน
รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาด้วยการใช้ความถีแ่ ละร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 150 คน หลังเข้าร่วมโปรแกรมมีค่าดัชนีมวลกายลดลงร้อยละ
50 ค่าดัชนีมวลกายคงที่ ร้อยละ 42 และค่าดัชนีมวลกายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 ส่วนค่าความดันโลหิต (128
ราย) ทีส่ ามารถควบคุมได้ ร้อยละ 68.75 ค่าความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ ร้อยละ 31.25 ค่าน้ าตาลใน
เลือดควบคุมได้รอ้ ยละ 86.3 ควบคุมไม่ได้ ร้อยละ 13.7
คาสาคัญ: โปรแกรมการจัดการตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ โรคเรือ้ รัง
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1. บทนา
โรคอ้วนลงพุงเป็ นมหันตภัยเงียบทีเ่ ป็ นสาเหตุหนึ่งทาให้ประชาชนมีความเสีย่ งและป่ วยด้วยโรค
เรือ้ รังในปี 2551–2552 พบว่า ประชาชนเป็ นโรคอ้วนเพิม่ ขึน้ มากกว่า ปี 2546–2547 โดยผูห้ ญิงอ้วน
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 34.4 เป็ น ร้อยละ 40.7 ส่วนผูช้ ายอ้วนเพิม่ จากร้อยละ 22.5 เป็ นร้อยละ 28.4 ภาวะ
อ้วนลงพุงมีความชุกเพิม่ ขึน้ ในผูห้ ญิง ร้อยละ 36.1 และ ผูช้ าย ร้อยละ 15.4 ใน ปี 2547 เพิม่ เป็ น ร้อยละ
45 และ 18.6 ใน ปี 2552 ตามลาดับ ผูท้ อ่ี ว้ นลงพุงจะเพิม่ โอกาสเสีย่ งในการเกิดโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์และอัมพาต จากรายงานการสารวจสุขภาพคนไทย ในปี 2553 พบว่า มี
ผูป้ ่ วยโรคอ้วนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 8,350 ราย โรคเบาหวาน 607,828 ราย โรคหัวใจหลอดเลือด
259,583 ราย (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555) ในผู้หญิงที่มรี อบเอว 80
เซนติเมตรขึน้ ไป ผูช้ ายมีรอบเองตัง้ แต่ 90 เซนติเมตรขึน้ ไป โดยรอบเอวทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกๆ 5 เซนติเมตร จะ
เกิดโรคเบาหวาน 3-5 เท่า ถ้าน้ าหนักตัวลดลง 5–10 % ของน้ าหนักเริม่ ต้นจะทาให้ไขมันในช่องท้อง
ลดลงไปได้ถึง 30 % รวมถึง ไขมันในเลือ ด น้ าตาลในเลือ ดและความดันโลหิต ลดลงด้ว ย เครือ ข่า ย
สุขภาพอาเภอท่าแพจึงต้อ งดูแลกลุ่ มผู้ป่วยโรคเรื้อ รังในชุมชน ปี 2555 จานวน 1,558 ราย ปี 2556
จานวน 1,780 ราย ปี 2557 จานวน 2,914 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิม่ ขึ้นในอัตรา ร้อยละ 14.25 และ
63.7 ตามลาดับ ซึง่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ผปู้ ่ วยทีม่ ารับบริการใน
คลินิกโรคเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยรายเก่า และรายใหม่ รวมถึงข้อมูลจากการเยีย่ มบ้านพบว่า ผูป้ ่ วยทราบว่าต้องลด
การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม แต่ในวิถชี วี ติ จริงไม่ทราบว่าจะหลีกเลี่ยงการบริโภคหารอย่างไร
บางรายไม่ให้ความสาคัญต่อการกลับมาพบแพทย์ตามนัด บางรายกินยาไม่ถูกต้อง บางรายกินยาเป็ น
ครัง้ คราว ทาให้มภี าวะแทรกซ้อนตามมาจนเกิดค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก ผูว้ จิ ยั จึงนาทฤษฎีและแนวคิด
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพมาเป็ นต้นแบบกรอบแนวคิดการจัดการโรคเรือ้ รังในชุมชน โดย
ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS)
ส่วนกระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพอาเภอ (District Health
System) เพื่อมาขับเคลื่อนงานบริการสาธารณสุขให้มคี ุณภาพมากขึน้ พร้อมเชื่อมต่อการดาเนินงาน
ด้านสุขภาพจากระดับนโยบายสู่การปฏิบตั ิ ด้วยการประสานงานและกระจายทรัพยากรในส่วนบุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การสนับสนุ นทางวิชาการ การจัดการ ใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลร่วมกับองค์กร
ภาคีได้อย่างครอบคลุมเป็ นธรรมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ จนสามารถบูรณาการทุกภาคส่วนมา
พัฒนาในเชิงบริหารจัดการบริการสุขภาพและด้านสังคมได้อย่างเป็ นระบบ โดยมีเป้ าหมายเพื่อทาให้
คุณภาพชีวติ ของประชาชนดีขน้ึ สามารถพึ่งตนเอง และดูแลสุขภาพตนเองได้ดมี ากขึ้น ตลอดจนเกิด
ชุมชนไม่ทอดทิ้งกันพร้อมทัง้ จัดการปั ญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มี
ศัก ยภาพเพียงพอที่จะเผชิญ กับปั ญ หาสุ ขภาพที่เ ปลี่ยนแปลงเพื่อ เกิดเครือข่ายความร่ว มมือ ในการ
จัดการสุขภาพทีเ่ ข้มแข็ง (การขับเคลื่อนสุขภาพระดับอาเภอ, 2557)
สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ (Self–Management) ใน
การ ดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ประกอบไปด้วย 1) Self–Care การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
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ปฏิสมั พันธ์ระดับตัวบุคคล ประกอบด้วย ตัวผูป้ ่ วยและครอบครัว ระดับบุคลากรทีมรักษาและสมาชิกใน
ชุมชน เพื่อผูป้ ่ วยได้รบั การเตรียมความพร้อมทักษะทีจ่ าเป็ น (Prepared) มีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ (Informed)
และมีแรงจูงใจ (Motivated) โดยการส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยสามารถดูแลสุขภาพของตัวเอง 2) Self-Efficacy มี
ความเชื่อมันที
่ จ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3) Self–Regulation สามารถกากับพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเองได้
สอดคล้องกับ UCARE แนวคิดระบบสุขภาพระดับอาเภอ ทีม่ อี งค์ประกอบพืน้ ฐาน 5 ประการคือ
1) การทางานร่วมกันในระดับอาเภอ (Unity district health team) 2) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน
(Community participation) 3) การทางานจนเกิดคุณค่ากับผูใ้ ห้รบั บริการและผู้รบั บริการ (Appreciation
and quality) 4) การแบ่งปั นทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human
development) 5) การให้บริการสุขภาพตามบริบททีจ่ าเป็ น (Essential care) ด้วยผูด้ าเนินการวิจยั
ปฏิบตั งิ านกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และหน่ วยบริการปฐมภูมมิ หี น้าที่ดูแลสุขภาวะของคนในชุมชน
ดังนัน้ จึงสนใจที่จะศึก ษาการพัฒนาโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองเพื่อ ควบคุ มน้ าหนักสาหรับการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง ในชุมชนอาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ด้วยการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่ วนเพื่อ
การจัดการสุ ขภาพชุมชนด้ว ยระบบเครือ ข่ายสุขภาพอ าเภอ ด้ว ยหลัก UCARE จะช่ว ยส่ งเสริมและ
สนับสนุนประชาชนและชุมชนร่วมกันดูแลสุขภาพ
นิ ยามศัพท์
โปรแกรมการจัดการตนเอง หมายถึง กิจกรรมที่ผู้วจิ ยั จัดขึน้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้ดขี น้ึ
พฤติ กรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง การกระทา การปฏิบตั ิ การแสดงออก และ
ท่าทีทจ่ี ะกระทาซึง่ ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ประกอบด้วย การรับประทานอาหาร การออกกาลังกายและ
อารมณ์
โรคเรื้อรัง หมายถึง โรคที่รกั ษาไม่หายและการรักษาจะช่วยเพียงประคับประคองไม่ให้มกี าร
สูญเสียการทางานของร่างกายเพิม่ ขึ้น ซึ่งมีหลายประเภท เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เป็ นต้น ลักษณะการเกิดโรคมีลกั ษณะการดาเนินของโรคยาว (Long
Duration) ระยะการแฝงตัวของโรคนาน (Long latent period) มีการสะสมและการก่อตัวของโรคจะ
เกิดขึน้ ทีละน้อย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเปรียบเทียบการควบคุมน้าหนักก่อนและหลังใช้การโปรแกรมการจัดการดูแลตัวเอง
2) เพื่อเปรียบเทียบการควบคุมความดันโลหิตก่อนและหลังใช้การโปรแกรมการจัดการดูแล
ตัวเอง
3) เพื่อเปรียบเทียบการควบคุมค่าน้าตาลก่อนและหลังใช้การโปรแกรมการจัดการดูแลตัวเอง
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4) เพื่อ ศึก ษาความพึง พอโปรแกรมการจัด การดูแ ลตนเองเพื่อ ควบคุ ม น้ าหนัก สาหรับ การ
เจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังในชุมชนตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
3. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การศึกษาผลการดูแลสุขภาพของตนเองจากวิธกี ารทีห่ ลากหลายภายใต้กรอบแนวคิด Self-care
ใช้หลัก UCARE ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS) มาเป็ นต้นแบบการ
จัดการโรคเรือ้ รังในชุมชน ในประชากรกลุ่มเสีย่ งและกลุ่มป่ วย จานวน 150 คน ในพืน้ ที่ ต.ท่าแพ อ.ท่า
แพ จ.สตูล สาหรับพัฒนาโปรแกรมจัดการดูแลตนเองเพื่อควบคุมน้ าหนักสาหรับการเจ็บป่ วยด้วยโรค
เรือ้ รังในชุมชน ดังนี้
1) กรอบแนวคิด Self-Care Management
2) ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS)
3) โปรแกรมการจัดการโรคเรือ้ รัง (Intervention)
โปรแกรมการจัดการตนเอง
ระยะที่ 1 ประเมิ นปัญหา
- ทาประชาคมคืนข้อมูล
- ประเมินปั ญหาตนเอง
- จัดกลุ่มตามปิ งปองจราจร 7 สี
- กาหนดเป้ าหมายและกิจกรรม
ร่วมกันเรื่องการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม 3อ. 2ส.
ระยะที่ 2 การวางแผนและปฏิ บตั ิ รว่ มกัน
- เตรียมความรู้ 3 อ 2 ส
- ทากิจกรรมกลุม่ สลับกับการให้
ความรู้
- ฝึกทักษะตามโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพด้านการควบคุม
อาหาร การออกกาลังกาย 11 ครัง้
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
- กากับตนเองในเรื่องการควบคุม
อาหาร ออกกาลังกายโดย
แลกเปลีย่ นกับบุคคลต้นแบบ
ระยะที่ 3 การวางแผนและปฏิ บตั ิ รว่ มกัน
- การติดตามผลการปฏิบตั ติ นตาม
แผน

การปรับพฤติ กรรมสุขภาพให้ต่อเนื่ องตาม
แนวทาง
การปรับพฤติ กรรมสุขภาพ 3 Self ด้วยหลัก
UCARE
3 Self
1. Self-care: การดูแลสุขภาพตัวเอง
2. Self-efficacy: ความเชื่อมันของตนเอง
่
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
3. Self-regulation: การกากับพฤติกรรม
สุขภาพตนเอง
หลัก UCARE
U: Unity District Health Team การทางาน
ร่วมกันในระดับอาเภอ
C: Community participation การมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายชุมชน
A: Appreciation and quality การทางานจน
เกิดคุณค่าทัง้ กับผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการ
R: Resource sharing and human
development การแบ่งปั นทรัพยากรและการ
พัฒนาบุคลากร
E: Essential care การให้บริการสุขภาพตาม
บริบท
ทีจ่ าเป็ น
ความเชื่อด้านสุขภาพ
1. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดความดัน
เบาหวาน
2. การรับรูป้ ระโยชน์ในการปฏิบตั ติ วั
3. การรับรูอ้ ุปสรรค
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4. ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิ จยั ปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียวโดยวัดความดันโลหิต วัดระดับน้าตาลในเลือด วัดรอบเอว ชังน
่ ้ าหนักก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรม (One-Group Pretest-Posttest Design) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพและการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มเสีย่ งและป่ วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ทัง้
ก่อนและหลังใช้โปรแกรมด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้
1) จัด เวที ประชาคม คืนข้อ มูล แก่กลุ่มตัว อย่าง เครือ ข่ายสุ ขภาพ ผู้นาชุมชน ครู ในชุมชน
ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ และหาข้อสรุปร่วม เพื่อนาไปสู่การกาหนดเป้ าหมายการ
จัดการปั ญหาประชากรกลุ่มตัว อย่าง เครือ ข่ายสุ ขภาพ ผู้นาชุมชน ครูใ นชุมชน ร่วมรับรู้ปัญหาของ
ตนเองของชุมชน ค้นหาสาเหตุ และกาหนดวิธกี ารแก้ปัญหา
2) ท าความเข้ า ใจเรื่ อ งการมี ส่ วนร่ วมในการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม สาหรับผู้เ ข้า ร่ว ม
โครงการค้นหาแนวทางทีเ่ หมาะสมกับความเป็ นอยู่ เช่น การรับประทานอาหาร การออกกาลังกายเพื่อ
ลดน้าหนักเพื่อควบคุมความดันโลหิตและลดระดับน้าตาลในเลือดกับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเสีย่ งและกลุ่ม
ป่ วย 150 คน ประกอบด้วย กลุ่มเสีย่ งและป่ วยความดันโลหิตสูง 128 คน กลุ่มเสีย่ งและป่ วยเบาหวาน22
คน
3) จัดกลุ่มย่อย แบ่งกลุ่มละ 15 คน ร่วมกันหาแนวทางการออกกาลังกายที่กลุ่มตัวอย่างชื่น
ชอบและมีความถนัด พบว่า กลุ่มคนทีม่ อี าชีพกรีดยางตกลงร่วมกันใช้วธิ กี ารเดินไปกรีดยางแทนการใช้
รถเป็ นแนวทางออกกาลังกาย กลุ่มผู้สูงอายุใช้วธิ กี ารออกกาลังกายแบบยืดเหยียดและเดินในช่วงเช้า เย็น กลุ่มวัยทางานจะใช้การออกกาลังกายทีม่ กี ารแข่งขัน เช่น ปั น่ จักรยาน เล่นฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง
เป็ นต้น
4) จัดสร้างแนวทางปฏิ บตั ิ ร่วมกันในกลุ่มตัวอย่ าง เช่น การรับประทานอาหาร การออก
กาลังกายและการจัดการเรือ่ งอารมณ์
5) จัดกิ จกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย ให้ความรูเ้ รื่อง 3 อ. 2 ส. โรคเรือ้ รังภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ โดยผู้ชานาญการ ทุก 1 เดือน (ได้รบั ความ
ร่วมมือจากโรงเรียนสอนศาสนาให้ใช้สถานทีใ่ นการทากิจกรรม)
6) จัดกิ จกรรมกลุ่มแลกเปลี่ ยนกับบุคคลต้ นแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเสริมกาลังใจแก่
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
7) สร้างแนวทางปฏิ บตั ิ ร่วมกันในกลุ่มประชากรตัวอย่างและเครือข่ายชุมชน 3 เรื่อง คือ
1) การรับประทานอาหารปลูก ผักกินเอง กลุ่มแม่บ้านที่เป็ นแม่ครัวในงานนู หรี (งานบุญ ของผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม) ลดปริมาณการใช้ผงปรุงรส ลดรสหวานมันเค็ม ร่วมมือร่วมใจในการไม่นาน้ าหวานไปใน
งานนูหรี (งานเลีย้ ง) 2) ประชากรกลุ่มตัวอย่างตกลงวางเป้ าหมายในการลดน้ าหนัก ร่วมกันทีจ่ ะควบคุม
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อาหาร ออกกาลังกายตามที่ช่นื ชอบและกลับมาชังน
่ ้ าหนัก วัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้วทุก
เดือน โดยได้รบั การสนับสนุ นอุปกรณ์จากองค์ก ารบริหารส่วนตาบลท่าแพ 3) อสม. และแกนนา
รับผิดชอบในการชังน
่ ้ าหนักวัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้วทุกเดือน และนัดทากิจกรรมกลุ่มเพื่อ
ประเมินตนเองปรับกิจกรรมแลกเปลีย่ นเล่าสู่กนั ฟั งในผลสาเร็จ
ประชากร
ประชาชนกลุ่มเสีย่ งและกลุ่มป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง ความดันโลหิตสูงและ โรคเบาหวาน มีค่า BMI
> 25กก/มม2 อายุ 25 ปี ขน้ึ ไป ในตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
กลุ่มตัวอย่าง
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 150 คน ที่สมัครใจและยินดีให้ความ
ร่วมมือในการวิจยั เริม่ ตัง้ แต่ต้น ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ ระยะเวลาในการศึกษาตัง้ แต่ เดือนตุลาคม
2558 ถึง เดือน พฤษภาคม 2559
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
1) แบบสารวจข้อมูลของประชากรกลุ่มเป้ าหมาย/แบบสอบถามการค้นหาปั จจัยเสี่ยง แบบ
สารวจที่ใช้ปรับปรุงจากแบบสารวจพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยง
โรคเรือ้ รังนามาหาความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างความเข้าใจใน
การใช้เครื่องมือกับแกนนา จิตอาสา ซึง่ เป็ นผูช้ ่วยในการเก็บแบบสอบถาม เมื่อเข้าใจตรงกันจึงได้นาไป
สอบถามกับกลุ่มประชากรตัวอย่างทีเ่ ป็ นกลุ่มเสีย่ ง กลุ่มป่ วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จานวน
150 คน
2) แผนที่ยุทธศาสตร์โรคเรื้อรังเป็ นเครื่องมือกาหนดกิจกรรม ที่ให้กบั กลุ่มประชากรตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาคม คืนข้อมูล ให้ความรูเ้ รื่องอาหาร (3 อ 2 ส) การออกกาลังกาย ความรูโ้ รคเรือ้ รัง ภาวะ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยจัดทาเป็ นชุดความรูท้ ค่ี ณะทางานนาไปให้กบั กลุ่มประชากรตัวอย่าง
3) การสร้างแรงจูงใจ โดยการชื่นชมบุคคลต้นแบบและนากลุ่มบุคคลต้นแบบเล่าถึงความสาเร็จ
ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นระยะเวลาเดือนละครัง้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การหาความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ผู้ว ิจยั นาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุ ณวุฒ ิ
จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง 1 ท่าน พยาบาลผู้จดั การ
โรคเรือ้ รังโรงพยาบาลทัวไป
่ 1 ท่าน พยาบาลผู้จดั การโรคเรื้อรังโรงพยาบาลชุมชน 1 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความครอบคลุม ความสอดคล้อง และความชัดเจนในเนื้อหาหลังจากผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ หมด
พิจารณาแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงนาแบบสอบถามนามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อให้มคี วามชัดเจนของเนื้อหาและมีความเหมาะสมด้านภาษาก่อนนาแบบสอบถามไปทดสอบความ
เทีย่ ง

7
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปทดสอบหาความเทีย่ ง โดย
การนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับประชากรทีศ่ กึ ษาจานวน 25
คน ภายในชุมชนเพื่อทดสอบความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ (Internal Consistency Reliability)
นาแบบสอบถามไปหาความเทีย่ งโดยใช้ค่าสถิติครอนบาคของแอลฟ่ า (Chonbach’s Alpha Coefficient)
ได้ค่าความเทีย่ งทัง้ ชุดเท่ากับ 97
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและสิทธิของกลุ่มตัวอย่างใน
การตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจยั ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั ครัง้ นี้ถอื เป็ นความลับ การนาเสนอ
ข้อ มูล ต่ างๆ จะไม่มกี ารเปิ ดเผยชื่อ และนามสกุ ล ที่แท้จ ริง หากมีข้อ สงสัยเกี่ยวกับ การวิจยั สามารถ
สอบถามผูว้ จิ ยั ได้ตลอดเวลา เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบรับทีจ่ ะเข้าร่วมการวิจยั และกลุ่มตัวอย่างสามารถขอ
ออกจากการวิจยั โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ทัง้ สิน้ ต่อกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ประชุมคณะทางาน และเครือข่ายตาบลท่าแพเพื่อชีแ้ จงการดาเนินงานดังนี้คอื
- คืนข้อมูลเพื่อทราบปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
- ประชาชนทราบปั ญหาสุขภาพของตนเอง
- จัดกลุ่มตามปิ งปองจราจร 7 สี
2) ประชุมประชาชนกลุ่มเสีย่ ง กลุ่มป่ วยและประชาชนทีส่ นใจทัวไป
่ มีกจิ กรรมดังนี้
- จัดกลุ่มตามปิ งปองจราจร 7 สี
- ชังน
่ ้าหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้ว
- ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาสุขภาพตามบริบทพืน้ ที่
- จัดกิจกรรม 3 อ 2ส โดยแกนนาและผูเ้ ชีย่ วชาญ
3) ประชุมคณะทางานแกนนา คัดเลือกบุคคลต้นแบบ จิตอาสา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
4) ทากิจกรรมกลุ่มกับประชากรกลุ่มตัวอย่างและแกนนาเพื่อถอดบทเรียน
5) ทาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพทาแบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพ
6) ติดตามประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ชังน
่ ้าหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลาย
นิ้ว
7) จัดกลุ่มใหม่ตามปิ งปองจราจร 7 สี
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลพฤติกรรมสุขภาพการดูแลตนเองของ
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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5. ผลการวิ จยั
6.1 ผลด้านกิ จกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
1) เกิดกระบวนการความร่วมมือจากคนในชุมชน เช่น ชุมชนเริม่ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และ
ลดผงปรุงรสในงานบุญต่างๆ มีแกนนาจิตอาสาเป็ นดูแลและสอดแทรกความรูร้ ่วมกันปลูกผักกินเองบ้าน
ละไม่น้อยกว่า 3 ชนิด
2) ได้แนวทางข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบตั ติ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้ าหมาย ได้แก่
กินอาหารตามคาแนะนาจากโภชนากรและปรุงจากผักพืน้ บ้านออกกาลังกายตามทีต่ นเองชอบ ทุกเดือน
มาวัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้ว วัดรอบเอว และชังน
่ ้าหนัก
3) สามารถดึงการมีส่ ว นร่ว มจากองค์การบริหารส่ ว นต าบลท่าแพ ในการสนับสนุ นอุ ปกรณ์
เครือ่ งวัดความดันโลหิตและเครือ่ งเจาะเลือดปลายนิ้ว
4) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าแพสนับสนุ นการกิจกรรมออกกาลังกายในหมู่บา้ น เช่นจัดแข่ง
ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ยบ์ อล
5) มีบุคคลต้นแบบมาเป็ นจิตอาสาในการแลกเปลีย่ นถึงผลสาเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทาให้น้าหนักลดควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดได้
6) ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่น้ าหนักลดลงสามารถเปลี่ยนจากกลุ่มเสี่ยงเป็ นกลุ่มปกติ ได้ ส่วน
กลุ่มป่ วยทีน่ ้าหนักลดสามารถควบคุมความดันโลหิตและระดับน้าตาลในเลือดได้มคี วามพึงพอใจในระดับ
มากทีส่ ุด ร้อยละ 100 และได้รบั คาชมจากแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลเมือ่ ไปตรวจตามนัด
ปัญหาที่พบในขณะดาเนิ นกิ จกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
1) การทากิจกรรมกลุ่มให้ความรูเ้ รื่องอาหารและการออกกาลังกายในระยะแรก พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างไม่เข้าใจเรื่อง “อาหารแลกเปลี่ยน” นักโภชนากรจึงใช้โมเดลอาหารมาจัดแสดงเป็ นตัวอย่าง
ในส่วนของการออกกาลังกายมีประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ูงอายุรวมอยู่ดว้ ยมีนักกายภาพบาบัด จึง
แนะนาการออกกาลังกายทีถ่ ูกต้องเหมาะสมกับผูส้ งู อายุ
2) ในชุมชนมีสนามออกกาลังกายที่ไม่เอื้อ อานวยความสะดวกโดยเครือข่ายชุมชนได้ร่วมกัน
ปรับปรุงสนามให้ประชาชนไปออกกาลังกายได้
3) ประชาชนประสบปั ญหาภัยแล้งในเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2559 ทาให้พชื ผักทีป่ ลูกตาย
อบต. และชุมชนจึงร่วมแก้ปัญหาโดยสูบน้ าจากแหล่งน้ าในอาเภอไปสนับสนุ น
6.2 ผลด้านการเข้าร่วมโปรแกรม
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พบว่ากลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรมมีน้าหนักลดลง ร้อยละ 50 คงที่ ร้อยละ 42 และเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 8 ความดันโลหิต (128 ราย) ควบคุมได้ ร้อยละ 68.75 ควบคุมไม่ได้ ร้อยละ 31.25 ค่าน้ าตาล
ในเลือดควบคุมได้ ร้อยละ 86.3 ควบคุมไม่ได้ ร้อยละ 13.7 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม เพศ อายุ ค่าดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตสูงและ
ระดับน้าตาลในเลือด (N= 150)
ข้อมูลทัวไป
่
กลุ่มตัวอย่าง
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
27
18.0
หญิง
123
82.0
อายุ
30 – 40 ปี
22
14.6
41 - 50 ปี
42
28.0
51 - 60 ปี
34
22.7
61 - 70 ปี
30
20.0
71 - 80 ปี
22
14.7
ค่าน้าหนัก
น้าหนักลดลง
75
50.0
น้าหนักคงที่
63
42.0
น้าหนักเพิม่ ขึน้
12
8.0
ความดันโลหิ ต (128 ราย)
ควบคุมได้
88
68.75
ควบคุมไม่ได้
40
31.25
เบาหวาน (22ราย)
ควบคุมได้
19
86.3
ควบคุมไม่ได้
3
13.7
6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษาผลของการพัฒนาโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองเพื่อควบคุมน้ าหนักสาหรับการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง ในชุมชนตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรม
จานวน 150 คน ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเรือ้ รังความดันเบาหวานและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 3 อ. 2
ส.ภาวะแทรกซ้อนของโรคเรือ้ รัง และกระบวนการปิ งปอง 7 สี ทาให้กลุ่มตัวอย่างรู้สถานะของสุขภาพ

10
ตนเอง ด้ว ยวิธ ีการบรรยายเรื่องอาหารแลกเปลี่ยนใช้โมเดลอาหาร การออกกาลังกายที่ถูกต้อง ฝึ ก
ปฏิบตั ิ การยืดเหยียด วิธกี ารออกกาลังกายทีไ่ ม่ทาให้เกิดอันตราย เช่น หกล้ม เปิ ดโอกาสให้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและปรับเปลี่ยนกิจกรรม เข้ากลุ่ มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ ซึ่ง
กระบวนการกลุ่มเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยให้สมาชิก มีพลัง มีแรงบันดาลใจ เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่นาไปสู่การปฏิบตั ิ
ได้จริง จากประสบการณ์ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง นามาแลกเปลีย่ นกับสมาชิกในกลุ่มทา
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางทีด่ ขี น้ึ ซึง่ ระบบสุขภาพระดับอาเภอนาหลักคิดมาใช้
ดาเนินงานเพราะเชื่อว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเป็ นแบบจาลองการทางานในชุมชนเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม ด้วยวิธกี ารประชุมระดมความคิดเห็นอย่างเป็ นประชาธิปไตยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้ความสาคัญกับ Working Relationship คือ สัมพันธภาพที่นาไปสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดขี น้ึ ของ
ประชาชนมีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการขับเคลื่อนและกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องทีมอย่างชัดเจนและมี
การบริหารจัดการทีด่ ี (Good Governance) และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชนทุกภาคส่วน
ในทุกขัน้ ตอน ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ร่วมประเมินผล โดยมีเป้ าหมายร่วมกัน คือ การทางาน
ด้านสุขภาพเพื่อยกระดับการพึ่งตนเองทาให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ และไม่ทอดทิ้งกัน (การขับเคลื่อ น
สุขภาพระดับอาเภอ, 2557)
7. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1) เพื่อ ความมีประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองเพื่อ ควบคุ มน้ าหนักควร
มีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและกลุ่มตัวอย่าง
2) การทาวิจยั แบบมีส่วนร่วมด้วยการใช้โปรแกรมการจัดการดูแลตนเองเพื่อควบคุมน้ าหนัก
ควรมีการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเป็ นระยะเพื่อความเหมาะสมตามความสมัครใจของประชากรและ
สภาพแวดล้อมตรงตามวิถกี ารดาเนินชีวติ
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