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บทคดัย่อ 

 การศกึษานี้เป็นการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
ศกึษากลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดยีว วดัดชันีมวลกายก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรม (One-Group Pretest-
Posttest Design) เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการสร้างเสรมิสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ประชากรกลุ่มเสีย่งและป่วยโรคเรือ้รงัก่อนและหลงัการทดลองใช้โปรแกรมด้วยกระบวนการมสี่วนร่วม
ของชุมชน โปรแกรมการจดัการตนเองเป็นลกัษณะกจิกรรมทีผู่ว้จิยั เครอืข่ายสุขภาพ และประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งรว่มกนัจดัขึน้ เกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพดว้ยการสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์ เกบ็ขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณโดยใช้แบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืเพื่อหาความตรงและความเที่ยงโดยใช้
ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดอืน กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื 
1) การวางแผน 2) การปฏบิตักิาร 3) การสงัเกตการณ์ 4) การสะท้อนผลการปฏบิตัิและปรบัปรุงแผน 
รวมถงึการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนาดว้ยการใชค้วามถีแ่ละรอ้ยละ  
 ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง 150 คน หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมมคี่าดชันีมวลกายลดลงรอ้ยละ 
50 ค่าดชันีมวลกายคงที่ รอ้ยละ 42 และค่าดชันีมวลกายเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 8 ส่วนค่าความดนัโลหติ (128 
ราย) ทีส่ามารถควบคุมได ้รอ้ยละ 68.75 ค่าความดนัโลหติสงูทีค่วบคุมไมไ่ด ้รอ้ยละ 31.25 ค่าน ้าตาลใน
เลอืดควบคุมไดร้อ้ยละ 86.3 ควบคุมไมไ่ด ้รอ้ยละ 13.7 
 
ค าส าคญั: โปรแกรมการจดัการตนเอง พฤตกิรรมสุขภาพ โรคเรือ้รงั 
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1. บทน า  

 โรคอว้นลงพุงเป็นมหนัตภยัเงยีบทีเ่ป็นสาเหตุหนึ่งท าใหป้ระชาชนมคีวามเสีย่งและป่วยดว้ยโรค
เรือ้รงัในปี 2551–2552 พบว่า ประชาชนเป็นโรคอ้วนเพิม่ขึน้มากกว่า ปี 2546–2547 โดยผูห้ญงิอ้วน
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 34.4 เป็น รอ้ยละ 40.7 ส่วนผูช้ายอ้วนเพิม่จากรอ้ยละ 22.5 เป็นรอ้ยละ 28.4 ภาวะ
อว้นลงพุงมคีวามชุกเพิม่ขึน้ในผูห้ญงิ รอ้ยละ 36.1 และ ผูช้าย รอ้ยละ 15.4 ใน ปี 2547 เพิม่เป็น รอ้ยละ 
45 และ 18.6 ใน ปี 2552 ตามล าดบั ผูท้ีอ่ว้นลงพุงจะเพิม่โอกาสเสีย่งในการเกดิโรคเบาหวาน โรคความ
ดนัโลหติสงู โรคหวัใจ อมัพฤกษ์และอมัพาต จากรายงานการส ารวจสุขภาพคนไทย ในปี 2553 พบว่า มี
ผูป่้วยโรคอว้นเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล 8,350 ราย โรคเบาหวาน 607,828 ราย โรคหวัใจหลอดเลอืด 
259,583 ราย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ, 2555) ในผู้หญงิที่มรีอบเอว 80 
เซนตเิมตรขึน้ไป ผูช้ายมรีอบเองตัง้แต่ 90 เซนตเิมตรขึน้ไป โดยรอบเอวทีเ่พิม่ขึน้ทุกๆ 5 เซนตเิมตร จะ
เกดิโรคเบาหวาน 3-5 เท่า ถ้าน ้าหนักตวัลดลง 5–10 % ของน ้าหนักเริม่ต้นจะท าให้ไขมนัในช่องท้อง
ลดลงไปได้ถึง 30 % รวมถึงไขมนัในเลือด น ้าตาลในเลือดและความดนัโลหิตลดลงด้วย เครอืข่าย
สุขภาพอ าเภอท่าแพจงึต้องดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรงัในชุมชน ปี 2555 จ านวน 1,558 ราย ปี 2556 
จ านวน 1,780 ราย ปี 2557 จ านวน 2,914 ราย มผีู้ป่วยรายใหม่เพิม่ขึ้นในอตัรา ร้อยละ 14.25 และ 
63.7 ตามล าดบั ซึง่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ จากการสมัภาษณ์และการสงัเกตการณ์ผูป่้วยทีม่ารบับรกิารใน
คลนิิกโรคเรือ้รงั ผูป่้วยรายเก่า และรายใหม ่รวมถงึขอ้มลูจากการเยีย่มบา้นพบว่า ผูป่้วยทราบว่าต้องลด
การรบัประทานอาหารหวาน มนั เคม็ แต่ในวถิชีวีติจรงิไม่ทราบว่าจะหลกีเลี่ยงการบรโิภคหารอย่างไร 
บางรายไม่ให้ความส าคญัต่อการกลบัมาพบแพทยต์ามนัด บางรายกนิยาไม่ถูกต้อง บางรายกนิยาเป็น
ครัง้คราว ท าใหม้ภีาวะแทรกซอ้นตามมาจนเกดิค่าใชจ้่ายเป็นจ านวนมาก ผูว้จิยัจงึน าทฤษฎแีละแนวคดิ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมสุขภาพมาเป็นต้นแบบกรอบแนวคดิการจดัการโรคเรือ้รงัในชุมชน โดย
ผ่านกระบวนการขบัเคลื่อนระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ (DHS) 
 ส่วนกระทรวงสาธารณสุขใหค้วามส าคญักบัแนวคดิเรื่องระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health 
System) เพื่อมาขบัเคลื่อนงานบรกิารสาธารณสุขใหม้คีุณภาพมากขึน้ พรอ้มเชื่อมต่อการด าเนินงาน 
ดา้นสุขภาพจากระดบันโยบายสู่การปฏบิตัิ ดว้ยการประสานงานและกระจายทรพัยากรในส่วนบุคลากร 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การสนับสนุนทางวชิาการ การจดัการ ใชป้ระโยชน์ระบบขอ้มลูร่วมกบัองคก์ร
ภาคไีด้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมและสอดคล้องกบับรบิทพื้นที่ จนสามารถบูรณาการทุกภาคส่วนมา
พฒันาในเชงิบรหิารจดัการบรกิารสุขภาพและด้านสงัคมได้อย่างเป็นระบบ โดยมเีป้าหมายเพื่อท าให้
คุณภาพชวีติของประชาชนดขีึน้ สามารถพึ่งตนเอง และดูแลสุขภาพตนเองได้ดมีากขึ้น ตลอดจนเกิด
ชุมชนไม่ทอดทิ้งกนัพรอ้มทัง้จดัการปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล มี
ศกัยภาพเพียงพอที่จะเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเกิดเครอืข่ายความร่วมมอืในการ
จดัการสุขภาพทีเ่ขม้แขง็ (การขบัเคลื่อนสุขภาพระดบัอ าเภอ, 2557)  
 สอดคล้องกบัทฤษฎแีละแนวคดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมสุขภาพ (Self–Management) ใน
การ ดูแลผูป่้วยโรคเรือ้รงั ประกอบไปดว้ย 1) Self–Care การมสี่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
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ปฏสิมัพนัธร์ะดบัตวับุคคล ประกอบดว้ย ตวัผูป่้วยและครอบครวั ระดบับุคลากรทมีรกัษาและสมาชกิใน
ชุมชน เพื่อผูป่้วยไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทกัษะทีจ่ าเป็น (Prepared) มขีอ้มลูทีเ่พยีงพอ (Informed) 
และมแีรงจงูใจ (Motivated) โดยการส่งเสรมิใหผู้ป่้วยสามารถดูแลสุขภาพของตวัเอง 2) Self-Efficacy มี
ความเชื่อมัน่ทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ  3) Self–Regulation สามารถก ากบัพฤตกิรรมสุขภาพ
ตนเองได ้  
 สอดคลอ้งกบั UCARE แนวคดิระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ ทีม่อีงคป์ระกอบพืน้ฐาน 5 ประการคอื  
1) การท างานร่วมกนัในระดบัอ าเภอ (Unity district health team) 2) การมสี่วนร่วมของเครอืข่ายชุมชน 
(Community participation) 3) การท างานจนเกดิคุณค่ากบัผูใ้หร้บับรกิารและผู้รบับรกิาร (Appreciation 
and quality) 4) การแบ่งปันทรพัยากรและพฒันาบุคลากร (Resource sharing and human 
development) 5) การใหบ้รกิารสุขภาพตามบรบิททีจ่ าเป็น (Essential care)  ดว้ยผูด้ าเนินการวจิยั
ปฏบิตังิานกลุ่มงานเวชศาสตรค์รอบครวั และหน่วยบรกิารปฐมภูมมิหีน้าที่ดูแลสุขภาวะของคนในชุมชน  
ดงันัน้จงึสนใจที่จะศึกษาการพฒันาโปรแกรมการจดัการดูแลตนเองเพื่อควบคุมน ้าหนักส าหรบัการ
เจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั ในชุมชนอ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ด้วยการสรา้งความร่วมมอืทุกภาคส่วนเพื่อ
การจดัการสุขภาพชุมชนด้วยระบบเครอืข่ายสุขภาพอ าเภอ ด้วยหลกั UCARE จะช่วยส่งเสรมิและ
สนบัสนุนประชาชนและชุมชนรว่มกนัดแูลสุขภาพ 
 
 นิยามศพัท ์
 โปรแกรมการจดัการตนเอง หมายถึง กจิกรรมที่ผู้วจิยัจดัขึน้เพื่อส่งเสรมิความสามารถของ
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของตนเองใหด้ขีึน้   
 พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถงึ การกระท า การปฏบิตัิ การแสดงออก และ
ท่าททีีจ่ะกระท าซึง่ก่อใหเ้กดิผลดต่ีอสุขภาพ ประกอบดว้ย การรบัประทานอาหาร การออกก าลงักายและ
อารมณ์ 
 โรคเรื้อรงั หมายถงึ โรคที่รกัษาไม่หายและการรกัษาจะช่วยเพยีงประคบัประคองไม่ให้มกีาร
สูญเสยีการท างานของร่างกายเพิม่ขึ้น ซึ่งมหีลายประเภท เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสูง 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคมะเรง็ เป็นตน้ ลกัษณะการเกดิโรคมลีกัษณะการด าเนินของโรคยาว (Long 
Duration) ระยะการแฝงตวัของโรคนาน (Long latent period) มกีารสะสมและการก่อตวัของโรคจะ
เกดิขึน้ทลีะน้อย 
 
2. วตัถปุระสงค ์   

1) เพื่อเปรยีบเทยีบการควบคุมน ้าหนกัก่อนและหลงัใชก้ารโปรแกรมการจดัการดแูลตวัเอง 
2) เพื่อเปรยีบเทยีบการควบคุมความดนัโลหติก่อนและหลงัใช้การโปรแกรมการจดัการดูแล

ตวัเอง 
3) เพื่อเปรยีบเทยีบการควบคุมค่าน ้าตาลก่อนและหลงัใชก้ารโปรแกรมการจดัการดแูลตวัเอง 
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4) เพื่อศึกษาความพึงพอโปรแกรมการจดัการดูแลตนเองเพื่อควบคุมน ้าหนักส าหรบัการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงัในชุมชนต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยั 

การศกึษาผลการดแูลสุขภาพของตนเองจากวธิกีารทีห่ลากหลายภายใต้กรอบแนวคดิ Self-care 
ใช้หลกั UCARE ผ่านกระบวนการขบัเคลื่อนระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ (DHS) มาเป็นต้นแบบการ
จดัการโรคเรือ้รงัในชุมชน ในประชากรกลุ่มเสีย่งและกลุ่มป่วย จ านวน 150 คน ในพืน้ที่ ต.ท่าแพ อ.ท่า
แพ จ.สตูล ส าหรบัพฒันาโปรแกรมจดัการดูแลตนเองเพื่อควบคุมน ้าหนักส าหรบัการเจบ็ป่วยด้วยโรค
เรือ้รงัในชุมชน ดงันี้ 

1) กรอบแนวคดิ Self-Care Management 
2) ระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ (DHS) 
3) โปรแกรมการจดัการโรคเรือ้รงั (Intervention) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการจดัการตนเอง 
ระยะท่ี 1 ประเมินปัญหา 
- ท าประชาคมคนืขอ้มลู 
- ประเมนิปัญหาตนเอง  
- จดักลุ่มตามปิงปองจราจร 7 ส ี
- ก าหนดเป้าหมายและกจิกรรม

ร่วมกนัเรื่องการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม 3อ. 2ส. 

ระยะท่ี 2 การวางแผนและปฏิบติัรว่มกนั 
- เตรยีมความรู ้3 อ 2 ส 
- ท ากจิกรรมกลุ่มสลบักบัการให้

ความรู ้
- ฝึกทกัษะตามโปรแกรมการปรบั

พฤตกิรรมสขุภาพดา้นการควบคุม
อาหาร การออกก าลงักาย 11 ครัง้ 
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

- ก ากบัตนเองในเรื่องการควบคมุ
อาหาร  ออกก าลงักายโดย
แลกเปลีย่นกบับุคคลตน้แบบ 

ระยะท่ี 3 การวางแผนและปฏิบติัรว่มกนั 
 -  การตดิตามผลการปฏบิตัตินตาม
แผน 

 

การปรบัพฤติกรรมสุขภาพให้ต่อเน่ืองตาม
แนวทาง 

การปรบัพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ด้วยหลกั 
UCARE 

3 Self 
1.   Self-care: การดแูลสขุภาพตวัเอง 
2. Self-efficacy: ความเชื่อมัน่ของตนเอง

ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
3. Self-regulation: การก ากบัพฤตกิรรม

สขุภาพตนเอง  
หลกั UCARE 

U: Unity District Health Team การท างาน
ร่วมกนัในระดบัอ าเภอ 
C: Community participation การมสี่วนร่วม
ของเครอืขา่ยชุมชน 
A: Appreciation and quality การท างานจน
เกดิคุณค่าทัง้กบัผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร   
R: Resource sharing and human 
development การแบ่งปันทรพัยากรและการ
พฒันาบุคลากร   
E: Essential care การใหบ้รกิารสุขภาพตาม
บรบิท 
ทีจ่ าเป็น   
ความเช่ือด้านสุขภาพ 
1. การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิความดนั
เบาหวาน 
2. การรบัรูป้ระโยชน์ในการปฏบิตัติวั 
3. การรบัรูอุ้ปสรรค 
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4. ระเบียบวิธีวิจยั  

 การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ศกึษากลุ่ม
ตวัอยา่งกลุ่มเดยีวโดยวดัความดนัโลหติ วดัระดบัน ้าตาลในเลอืด วดัรอบเอว ชัง่น ้าหนักก่อนและหลงัเขา้
ร่วมโปรแกรม (One-Group Pretest-Posttest Design) เพื่อเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการสร้างเสรมิ
สุขภาพและการดแูลตนเองของกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มเสีย่งและป่วยโรคความดนัโลหติสูง โรคเบาหวาน ทัง้
ก่อนและหลงัใชโ้ปรแกรมดว้ยการมสี่วนรว่มของชุมชน ดงันี้ 

1) จดัเวทีประชาคม คนืข้อมูลแก่กลุ่มตวัอย่าง เครอืข่ายสุขภาพ ผู้น าชุมชน ครู ในชุมชน
ร่วมกนัแสดงขอ้คดิเหน็ วเิคราะหส์ถานการณ์ และหาขอ้สรุปร่วม เพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายการ
จดัการปัญหาประชากรกลุ่มตวัอย่าง เครอืข่ายสุขภาพ ผู้น าชุมชน ครูในชุมชน ร่วมรบัรู้ปัญหาของ
ตนเองของชุมชน คน้หาสาเหตุ และก าหนดวธิกีารแกปั้ญหา 

2) ท าความเข้าใจเร่ืองการมีส่วนร่วมในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม ส าหรบัผู้เข้าร่วม
โครงการคน้หาแนวทางทีเ่หมาะสมกบัความเป็นอยู่ เช่น การรบัประทานอาหาร การออกก าลงักายเพื่อ
ลดน ้าหนกัเพื่อควบคุมความดนัโลหติและลดระดบัน ้าตาลในเลอืดกบักลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มเสีย่งและกลุ่ม
ป่วย 150 คน ประกอบดว้ย กลุ่มเสีย่งและป่วยความดนัโลหติสงู 128 คน กลุ่มเสีย่งและป่วยเบาหวาน22 
คน  

3) จดักลุ่มย่อย แบ่งกลุ่มละ 15 คน ร่วมกนัหาแนวทางการออกก าลงักายที่กลุ่มตวัอย่างชื่น
ชอบและมคีวามถนัด พบว่า กลุ่มคนทีม่อีาชพีกรดียางตกลงร่วมกนัใชว้ธิกีารเดนิไปกรดียางแทนการใช้
รถเป็นแนวทางออกก าลงักาย กลุ่มผู้สูงอายุใช้วธิกีารออกก าลงักายแบบยดืเหยยีดและเดนิในช่วงเช้า-
เยน็ กลุ่มวยัท างานจะใชก้ารออกก าลงักายทีม่กีารแข่งขนั เช่น ปัน่จกัรยาน เล่นฟุตบอล ตะกรอ้ เปตอง 
เป็นตน้   

4) จดัสร้างแนวทางปฏิบติัร่วมกนัในกลุ่มตวัอย่าง เช่น การรบัประทานอาหาร การออก
ก าลงักายและการจดัการเรือ่งอารมณ์ 

5) จดักิจกรรมกลุ่ม ประกอบดว้ย ให้ความรูเ้รื่อง 3 อ. 2 ส. โรคเรือ้รงัภาวะแทรกซอ้นของ 
โรคเรื้อรงั เช่น โรคหลอดเลอืดสมอง หลอดเลอืดหวัใจ โดยผู้ช านาญการ ทุก 1 เดอืน (ได้รบัความ
รว่มมอืจากโรงเรยีนสอนศาสนาใหใ้ชส้ถานทีใ่นการท ากจิกรรม) 

6) จดักิจกรรมกลุ่มแลกเปล่ียนกบับุคคลต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจเสรมิก าลงัใจแก่
ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

7) สร้างแนวทางปฏิบติัร่วมกนัในกลุ่มประชากรตวัอย่างและเครือข่ายชุมชน 3 เรื่อง คอื 
1) การรบัประทานอาหารปลูกผกักินเอง กลุ่มแม่บ้านที่เป็นแม่ครวัในงานนูหร ี(งานบุญของผู้นับถือ
ศาสนาอสิลาม) ลดปรมิาณการใชผ้งปรงุรส ลดรสหวานมนัเคม็ ร่วมมอืร่วมใจในการไม่น าน ้าหวานไปใน
งานนูหร ี(งานเลีย้ง) 2) ประชากรกลุ่มตวัอย่างตกลงวางเป้าหมายในการลดน ้าหนักร่วมกนัทีจ่ะควบคุม
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อาหาร ออกก าลงักายตามที่ชื่นชอบและกลบัมาชัง่น ้าหนัก วดัความดนัโลหติ เจาะเลอืดปลายนิ้วทุก
เดอืน โดยได้รบัการสนับสนุนอุปกรณ์จากองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าแพ 3) อสม. และแกนน า
รบัผดิชอบในการชัง่น ้าหนักวดัความดนัโลหติ เจาะเลือดปลายนิ้วทุกเดอืน และนัดท ากจิกรรมกลุ่มเพื่อ
ประเมนิตนเองปรบักจิกรรมแลกเปลีย่นเล่าสู่กนัฟังในผลส าเรจ็ 

 ประชากร  
ประชาชนกลุ่มเสีย่งและกลุ่มป่วยดว้ยโรคเรือ้รงั ความดนัโลหติสูงและ โรคเบาหวาน มคี่า BMI 

> 25กก/มม2  อาย ุ25 ปีขึน้ไป ในต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล 

กลุ่มตวัอย่าง  
สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 150 คน ที่สมคัรใจและยนิดใีห้ความ

ร่วมมอืในการวจิยั เริม่ตัง้แต่ต้นตลอดจนสิ้นสุดโครงการ ระยะเวลาในการศึกษาตัง้แต่ เดอืนตุลาคม 
2558 ถงึ เดอืน พฤษภาคม 2559    

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1) แบบส ารวจข้อมูลของประชากรกลุ่มเป้าหมาย/แบบสอบถามการค้นหาปัจจยัเสี่ยง แบบ

ส ารวจที่ใช้ปรบัปรุงจากแบบส ารวจพฤตกิรรมสุขภาพของกองสุขศกึษา แบบสอบถามพฤตกิรรมเสี่ยง
โรคเรือ้รงัน ามาหาความตรงและความเที่ยงของเครื่องมอืโดยผู้เชี่ยวชาญ และการสรา้งความเขา้ใจใน
การใชเ้ครื่องมอืกบัแกนน า จติอาสา ซึง่เป็นผูช้่วยในการเกบ็แบบสอบถาม เมื่อเขา้ใจตรงกันจงึไดน้ าไป
สอบถามกบักลุ่มประชากรตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง กลุ่มป่วย โรคความดนัโลหติสูงและเบาหวาน จ านวน 
150 คน  

2) แผนที่ยุทธศาสตร์โรคเรื้อรงัเป็นเครื่องมือก าหนดกิจกรรม ที่ให้กบักลุ่มประชากรตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ ประชาคม คนืขอ้มลู ใหค้วามรูเ้รื่องอาหาร (3 อ 2 ส) การออกก าลงักาย ความรูโ้รคเรือ้รงั ภาวะ
เสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้โดยจดัท าเป็นชุดความรูท้ีค่ณะท างานน าไปใหก้บักลุ่มประชากรตวัอยา่ง  

3) การสรา้งแรงจงูใจ โดยการชื่นชมบุคคลต้นแบบและน ากลุ่มบุคคลต้นแบบเล่าถงึความส าเรจ็ 
ทีเ่กดิขึน้เป็นระยะเวลาเดอืนละครัง้  

 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 การหาความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผู้วิจยัน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้รงั 1 ท่าน พยาบาลผู้จดัการ
โรคเรือ้รงัโรงพยาบาลทัว่ไป 1 ท่าน พยาบาลผู้จดัการโรคเรื้อรงัโรงพยาบาลชุมชน 1 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ความครอบคลุม ความสอดคลอ้ง และความชดัเจนในเนื้อหาหลงัจากผูท้รงคุณวุฒทิัง้หมด
พจิารณาแลว้ ผูว้จิยัจงึน าแบบสอบถามน ามาปรบัปรุงแก้ไขใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อใหม้คีวามชดัเจนของเนื้อหาและมคีวามเหมาะสมด้านภาษาก่อนน าแบบสอบถามไปทดสอบความ
เทีย่ง 
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การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเทีย่ง โดย
การน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบัประชากรทีศ่กึษาจ านวน 25 
คน ภายในชุมชนเพื่อทดสอบความสอดคลอ้งภายในของเครื่องมอื (Internal Consistency Reliability)  
น าแบบสอบถามไปหาความเทีย่งโดยใชค้่าสถติิครอนบาคของแอลฟ่า (Chonbach’s Alpha Coefficient) 
ไดค้่าความเทีย่งทัง้ชุดเท่ากบั 97 

 การพิทกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 
 ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการวจิยัขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและสทิธขิองกลุ่มตวัอย่างใน
การตอบรบัหรอืปฏเิสธการเขา้รว่มการวจิยั ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการวจิยัครัง้นี้ถอืเป็นความลับ การน าเสนอ
ข้อมูลต่างๆ จะไม่มกีารเปิดเผยชื่อและนามสกุลที่แท้จรงิ หากมขี้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจยัสามารถ
สอบถามผูว้จิยัไดต้ลอดเวลา เมื่อกลุ่มตวัอย่างตอบรบัทีจ่ะเขา้ร่วมการวจิยัและกลุ่มตวัอย่างสามารถขอ
ออกจากการวจิยั โดยไมม่ผีลกระทบใดๆ ทัง้สิน้ต่อกลุ่มตวัอยา่ง 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 

1) ประชุมคณะท างาน และเครอืขา่ยต าบลท่าแพเพื่อชีแ้จงการด าเนินงานดงันี้คอื 
- คนืขอ้มลูเพื่อทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
- ประชาชนทราบปัญหาสุขภาพของตนเอง 
- จดักลุ่มตามปิงปองจราจร 7 ส ี

2) ประชุมประชาชนกลุ่มเสีย่ง กลุ่มป่วยและประชาชนทีส่นใจทัว่ไป มกีจิกรรมดงันี้ 
- จดักลุ่มตามปิงปองจราจร 7  ส ี
- ชัง่น ้าหนกั วดัรอบเอว วดัความดนัโลหติ  เจาะเลอืดปลายนิ้ว 
- รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาสุขภาพตามบรบิทพืน้ที ่
- จดักจิกรรม 3 อ 2ส  โดยแกนน าและผูเ้ชีย่วชาญ 

3) ประชุมคณะท างานแกนน า คดัเลอืกบุคคลตน้แบบ จติอาสา เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ 
4) ท ากจิกรรมกลุ่มกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งและแกนน าเพื่อถอดบทเรยีน 
5) ท าแบบประเมนิพฤตกิรรมสุขภาพท าแบบสอบถามความเชื่อดา้นสุขภาพ 
6) ตดิตามประเมนิพฤตกิรรมสุขภาพ ชัง่น ้าหนัก วดัรอบเอว วดัความดนัโลหติ เจาะเลอืดปลาย

นิ้ว 
7) จดักลุ่มใหมต่ามปิงปองจราจร 7 ส ี
 
การวิเคราะหข้์อมลู  

 ใช้สถิติพรรณนาในการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพการดูแลตนเองของ
กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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5. ผลการวิจยั 

6.1 ผลด้านกิจกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
1) เกดิกระบวนการความร่วมมอืจากคนในชุมชน เช่น ชุมชนเริม่ลดอาหารหวาน มนั เคม็ และ 

ลดผงปรงุรสในงานบุญต่างๆ มแีกนน าจติอาสาเป็นดูแลและสอดแทรกความรูร้่วมกนัปลูกผกักนิเองบา้น
ละไมน้่อยกว่า 3 ชนิด 

2) ไดแ้นวทางขอ้ตกลงรว่มกนัในการปฏบิตัตินปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย ไดแ้ก่   
กนิอาหารตามค าแนะน าจากโภชนากรและปรุงจากผกัพืน้บา้นออกก าลงักายตามทีต่นเองชอบ ทุกเดอืน
มาวดัความดนัโลหติ เจาะเลอืดปลายนิ้ว วดัรอบเอว และชัง่น ้าหนกั 

3) สามารถดึงการมสี่วนร่วมจากองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าแพ ในการสนับสนุนอุปกรณ์
เครือ่งวดัความดนัโลหติและเครือ่งเจาะเลอืดปลายนิ้ว   

4) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าแพสนับสนุนการกจิกรรมออกก าลงักายในหมู่บา้น เช่นจดัแข่ง
ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ยบ์อล 

5) มบีุคคลต้นแบบมาเป็นจติอาสาในการแลกเปลีย่นถงึผลส าเรจ็ในการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม 
ท าใหน้ ้าหนกัลดควบคุมความดนัโลหติและระดบัน ้าตาลในเลอืดได้ 

6) ประชากรกลุ่มตวัอย่างที่น ้าหนักลดลงสามารถเปลี่ยนจากกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มปกติได้ ส่วน
กลุ่มป่วยทีน่ ้าหนกัลดสามารถควบคุมความดนัโลหติและระดบัน ้าตาลในเลอืดไดม้คีวามพงึพอใจในระดบั
มากทีสุ่ด รอ้ยละ 100 และไดร้บัค าชมจากแพทยพ์ยาบาลจากโรงพยาบาลเมือ่ไปตรวจตามนดั 

ปัญหาท่ีพบในขณะด าเนินกิจกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

1) การท ากจิกรรมกลุ่มให้ความรูเ้รื่องอาหารและการออกก าลงักายในระยะแรก พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างไม่เขา้ใจเรื่อง “อาหารแลกเปล่ียน” นักโภชนากรจงึใช้โมเดลอาหารมาจดัแสดงเป็นตวัอย่าง 
ในส่วนของการออกก าลงักายมปีระชากรกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูสู้งอายุรวมอยู่ดว้ยมนีักกายภาพบ าบดัจงึ
แนะน าการออกก าลงักายทีถู่กตอ้งเหมาะสมกบัผูส้งูอาย ุ  

2) ในชุมชนมสีนามออกก าลงักายที่ไม่เอื้ออ านวยความสะดวกโดยเครอืข่ายชุมชนได้ร่วมกนั
ปรบัปรงุสนามใหป้ระชาชนไปออกก าลงักายได ้

3) ประชาชนประสบปัญหาภยัแลง้ในเดอืนมนีาคม ถงึ พฤษภาคม 2559 ท าใหพ้ชืผกัทีป่ลูกตาย 
อบต. และชุมชนจงึรว่มแกปั้ญหาโดยสบูน ้าจากแหล่งน ้าในอ าเภอไปสนับสนุน 

 
6.2 ผลด้านการเข้าร่วมโปรแกรม  
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 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งหลงัเขา้รว่มโปรแกรมมนี ้าหนกัลดลง รอ้ยละ 50 คงที ่รอ้ยละ 42 และเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 8 ความดนัโลหติ (128 ราย) ควบคุมได้ รอ้ยละ 68.75 ควบคุมไม่ได้ รอ้ยละ 31.25 ค่าน ้าตาล 
ในเลอืดควบคุมได ้รอ้ยละ 86.3 ควบคุมไมไ่ด ้รอ้ยละ 13.7 รายละเอยีดดงัตารางที ่1 
  
ตารางท่ี 1 จ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม เพศ อาย ุค่าดชันีมวลกาย ความดนัโลหติสูงและ 

ระดบัน ้าตาลในเลอืด (N= 150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ข้อมลูทัว่ไป กลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน รอ้ยละ 
เพศ   
    ชาย 27 18.0 
    หญงิ 123 82.0 
อาย ุ   
    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 
ค่าน ้าหนัก   
   น ้าหนกัลดลง  75 50.0 
   น ้าหนกัคงที ่ 63 42.0 
   น ้าหนกัเพิม่ขึน้  12 8.0 
ความดนัโลหิต (128 ราย)   
   ควบคุมได ้ 88 68.75 
   ควบคุมไมไ่ด ้ 40 31.25 
เบาหวาน (22ราย)   
  ควบคุมได ้ 19 86.3 
  ควบคุมไมไ่ด ้ 3 13.7 
 
6. อภิปรายผลการวิจยั 

 การศึกษาผลของการพฒันาโปรแกรมการจดัการดูแลตนเองเพื่อควบคุมน ้าหนักส าหรบัการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงั ในชุมชนต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล กลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรม
จ านวน 150 คน ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัโรคเรือ้รงัความดนัเบาหวานและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 3 อ. 2 
ส.ภาวะแทรกซ้อนของโรคเรือ้รงัและกระบวนการปิงปอง 7 ส ีท าให้กลุ่มตวัอย่างรู้สถานะของสุขภาพ
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ตนเอง ด้วยวธิีการบรรยายเรื่องอาหารแลกเปลี่ยนใช้โมเดลอาหาร การออกก าลงักายที่ถูกต้อง  ฝึก
ปฏบิตั ิการยดืเหยยีด วธิกีารออกก าลงักายทีไ่ม่ท าใหเ้กดิอนัตราย เช่น หกล้ม เปิดโอกาสใหร้่วมแสดง
ความคดิเห็นและปรบัเปลี่ยนกิจกรรม เข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกบัพฤติกรรมสุขภาพซึ่ง
กระบวนการกลุ่มเป็นสิง่ทีช่่วยให้สมาชกิ มพีลงั มแีรงบนัดาลใจ เกดิแนวคดิใหม่ๆ ที่น าไปสู่การปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ จากประสบการณ์ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่าง น ามาแลกเปลีย่นกบัสมาชกิในกลุ่มท า
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสุขภาพไปในทางทีด่ขี ึน้ ซึง่ระบบสุขภาพระดบัอ าเภอน าหลกัคดิมาใช้
ด าเนินงานเพราะเชื่อว่า กระบวนการมสี่วนร่วมเป็นแบบจ าลองการท างานในชุมชนเพื่อส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่ม ดว้ยวธิกีารประชุมระดมความคดิเหน็อยา่งเป็นประชาธปิไตยรว่มกบัภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ให้ความส าคญักบั Working Relationship คอื สมัพนัธภาพที่น าไปสู่ผลลพัธ์ทางสุขภาพที่ดขี ึน้ของ
ประชาชนมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบในการขบัเคลื่อนและก าหนดบทบาทหน้าทีข่องทมีอย่างชดัเจนและมี
การบรหิารจดัการทีด่ ี(Good Governance) และสรา้งการมสี่วนร่วมของเครอืข่ายและชุมชนทุกภาคส่วน
ในทุกขัน้ตอน ร่วมรบัรู ้ร่วมคดิ ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมนิผล โดยมเีป้าหมายร่วมกนั คอื การท างาน
ด้านสุขภาพเพื่อยกระดบัการพึ่งตนเองท าให้มคีุณภาพชวีติที่ดขี ึ้นและไม่ทอดทิ้งกัน (การขบัเคลื่อน
สุขภาพระดบัอ าเภอ, 2557) 
 
7. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1) เพื่อความมปีระสิทธิภาพการใช้โปรแกรมการจดัการดูแลตนเองเพื่อควบคุมน ้าหนักควร  
มกีารปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของชุมชนและกลุ่มตวัอยา่ง    
 2) การท าวจิยัแบบมสี่วนรว่มดว้ยการใชโ้ปรแกรมการจดัการดแูลตนเองเพื่อควบคุมน ้าหนกั 
ควรมกีารปรบัเปลีย่นโปรแกรมเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามความสมคัรใจของประชากรและ
สภาพแวดลอ้มตรงตามวถิกีารด าเนินชวีติ 
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