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การวิจัยครัง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาบริ บท สถานการณ์ สาเหตุและแนวทางการ
แก้ ปัญหาสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง 2) เพื่อสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วย
การมีส่วนร่ วมของชุมชน 3) ศึกษาประสิทธิผลการใช้ โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง และ 4)พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังด้ วยกระบวนการมีส่วนร่ วม โดยผู้ร่วมวิจัยขับเคลื่อนในพืน้ ที่ 10 คน กลุ่มเสี่ยงที่เข้ าร่ วม
วิจยั ในบทบาทผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 10 คน และกลุ่มเสี่ยงฯ ที่เข้ าโปรแกรมฯ 51 คน
โดยใช้ การมีส่วนร่ วมทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ ศึกษาบริ บทพื ้นที่ ร่วมวางแผน นาแผนไปปฏิบตั ิ และปรับปรุ ง
สรุ ป เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก และแบบวัดการรับรู้ ความสามารถตนเอง การควบคุม
ตนเอง การดูแ ลสุข ภาพตนเอง ที่ มี ค่า ความเชื่ อ มั่น สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า เท่ า กับ .82, .86 และ .70
ตามลาดับ และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
ผลการวิจยั พบว่า 1) บริ บทชุมชนบางเกลือเป็ นชุมชนกึ่งเมืองและชนบท มีสถิติกลุม่ เสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อเรื อ้ รังสูง ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้ านสุขภาพ สาเหตุนาที่ทาให้ คนในชุมชนมีสขุ ภาพดี
ได้ แก่ แรงจูงใจ เจตคติ และความสามารถในการดูแลสุขภาพ สาเหตุที่เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิตวั ได้ แก่ มี
พื ้นที่ว่างสาหรับการออกกาลังกาย มีนโยบายร่ วมกันเรื่ องการคัดกรอง และสาเหตุส่งเสริ มการปฏิบตั ิ
ตัว ได้ แก่ การมีตวั แบบจากพ่อแม่และเพื่อน การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน และมีกิจกรรมการออกกาลัง
กายขององค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น และสาเหตุหลักที่ทาให้ คนในชุมชนของกลุ่มผู้สงู อายุมีสขุ ภาพดี
มาจากปั จจัยสาคัญคือ การดารงชีวิตประจาวันตามแบบดังเดิ
้ มและเรี ยนรู้ ที่จะพัฒนาสุขภาพตนเอง
เสมอ และนาสาเหตุหลักมาเป็ น แนวทางในการจัดกิ จกรรมการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ คื อ
แรงจูงใจ เจตคติ การรับรู้ ความสามารถ การควบคุมตนเองในการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุนกลุ่ม
เพื่อน 2)กระบวนการพัฒ นาผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจยั ร่ วมกันวิเคราะห์ จดั ทา
แนวทางกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเข้ าร่วมกิจกรรมทดลองใช้ แนวทางกิจกรรมฯพร้ อม
ทังร่้ วมกันปรับปรุง เพื่อใช้ ได้ จริงในกลุ่มเสี่ยง พบว่า ผู้นาฯ มีการรับรู้ความสามารถตนเอง การควบคุม
ตนเอง และการดูแลตนเองเพิ่ ม ขึน้ (p<.01) และมี ผลลัพ ธ์ ด้านสุขภาพดีขึน้ (p<.05) 3) ผลการจัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้ นการมีส่วนร่วมของผู้นา พบว่ากลุ่มเสี่ยงฯภายหลังการเข้ า

ร่วมกิจกรรมมี การรับรู้ความสามารถตนเอง (p<.05) การควบคุมตนเอง (p<.01) และการดูแลสุขภาพ
ตนเอง (p<.01) เพิ่ม ขึน้ กว่าก่อนการเข้ าร่ วมกิ จกรรม และมี ผลลัพ ธ์ ด้านสุขภาพดีขึน้ (p<.05) และ
4)ได้ รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนบางเกลือด้ วยกระบวนการมีสว่ นร่วมเริ่มตังแต่
้
(1) ศึกษาบริบท ปัญหา และสาเหตุที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพของชุมชน (2) สร้ างความตระหนักและ
เตรี ย มความพร้ อมผู้ร่วมวิจัย โดยใช้ ชุม ชนเป็ น ฐาน (3) ร่ วมกัน วิเคราะห์ ปั ญ หาและแนวทางการ
แก้ ปั ญ หา (4) พัฒ นาแนวทางการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุขภาพโดยผู้ร่วมวิจัย (5) สร้ างผู้น านัก
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพ (6) จัด กิ จ กรรมในกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่อ เรื อ้ รั ง และ (7) ติ ด ตาม
ประเมินผลพฤติก รรมสุขภาพและผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ (8)การสะท้ อนผลหลังการปฏิบตั ิงาน (After
Action Review: AAR)
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The purposes of this research were 1) to study the context, situation, the causes
and guidelines for solving the health problems specifically the risk of non-communicable
chronic diseases by translating experience into health management, including best
practices or healthy elders, 2) to build health behavior, with modifications of the leader of
community participation, 3) to study the effects of behavioral change and 4) to develop
health behavior modification models of non-communicable chronic diseases risks using
participatory processes with ten co-researchers, ten people in a risk group for developing
health behavior modifications and leaders and fifty-one people who were a risk group
regarding health behavior modifications. This research followed the participatory approach,
beginning with context, planning, implementation and conclusion. The methods employed
were in-depth interviews and questionnaires on self-efficacy, self-control and self-care with
alpha coefficient .82, .86 and .70, respectively, as well as health outcomes
The results revealed that: 1) Bangklua is a semi-urban and rural, area with a risk of
non-communicable chronic diseases . The predisposing factors were motivation, attitudes
and abilities in health care. The enabling factors were blank spaces for exercise and copolicy in screening. The reinforcing factors were role-models including parents and peers,
peer support and exercise activities by the local administrative organization. The main
factors that caused healthiness in the elderly were traditional livelihoods and learning to
develop self-health to create guidelines for health behavior modification activities including
motivation, attitude, self-efficacy, self-control and peer support ; 2) according to building a
health behavior modification leader co-researchers analyzed the guidelines preparing the
model and also had a revision of the model revision of implementation in risk groups which
found that leaders had more self-efficacy, self-control and self-care ( p<. 01) than more
health outcomes (p<.05) 3) the output of organized health behavior modification programs

emphasizing the participation of the leader demonstrate that high risk groups had more selfefficacy and self-control (p<.05) and more self-care (p<.01) at the end of the intervention
were significantly different from those at the baseline, it was also indicated better health
outcomes (p<.05) and 4) increased the healthy behavior modification model of the Bangklua
community in the participation process, from (1) the investigation of the context, problems
and causes regarding health care support in the community; ( 2) creating individual
awareness and the preparation of co-researchers was community-based; (3) an analyzing
the problem and solving model (4) developing the health behavior modification model; (5)
building a health behavior modification leader;( 6) organizing activities in a noncommunicable chronic disease risk group and ( 7) monitoring and evaluating the health
behavior and outcomes.(8) After Action Review (AAR)

งานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั
จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ ได้ รับทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
นับว่าเป็ นเกี ยรติอย่างสูงในการได้ รับทุนครัง้ นี ้ ทาให้ ผ้ ูวิจัยสามารถทาการวิจัย และพัฒ นารู ปแบบ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ สาเร็ จ ได้ ด้วยดี เพื่ อเป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังให้ มีสุขภาวะที่ ดี เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนและบุคลากร
ทางด้ านสุขภาพ และผู้สนใจต่อไป
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้สาเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี จากการได้ รับความกรุณาในการให้ คาแนะนา
ปรึ ก ษา และการให้ ข้ อ เสนอแนะจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัง ศิ นั น ท์ อิ น ทรก าแหง ประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ดวงจันทร์ กรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์
ขอกราบขอบพระคุณ กรรมการสอบปากเปล่าที่ ใ ห้ ข้อเสนอแนะ ทาให้ งานปริ ญ ญานิพ นธ์
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชยั ประธานคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่า รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์ อินทรกาแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ดวงจันทร์ และ
อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในการให้ คาปรึ กษาและตรวจเครื่ องมื อ
ประกอบด้ วย อาจารย์ ดร.พรรณี บุ ญ ประกอบ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประที ป จิ น งี่ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.นริ สรา พึ่งโพสภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา วัฒ ายุ และอาจารย์ ดร.ฐิ ติมา
เวชพงศ์ รวมทังประชาชนและเจ้
้
าหน้ าที่สาธารณสุข ในชุมชนบางเกลือที่ให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วม
กิจกรรมทุกท่าน ทาให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ และคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาขาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ประยุกต์ทกุ ท่านที่มีสว่ นสาคัญทาให้ ปริญญานิพนธ์ สาเร็จด้ วยดี
ท้ ายนี ้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาที่ทาให้ การอุปการะ อบรมเลี ้ยงดู ตลอดจนส่งเสริ ม
การศึกษาและให้ กาลังใจเป็ นอย่างดี และขอขอบคุณ เจ้ าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ ผ้ ูวิจัย
ค้ นคว้ าและนามาอ้ างอิงในการทาวิจยั จะกระทัง่ งานวิจยั ฉบับนี ้สาเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
“การมี สุข ภาพที่ ดี ทัง้ ร่ า งกายและจิ ตใจ มี ชี วิ ตอยู่ในสังคมได้ อ ย่า งเป็ น สุข นัน้ เป็ น ความ
ต้ องการ และความจาเป็ นพื ้นฐานของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาได้ อย่างชอบธรรม สุขภาพอยู่ในตัว
ของคุณ อยู่ในครอบครัว อยู่ในโรงเรี ยน สถานที่ ทางาน ในชุม ชน นั่นคื อ อยู่ในชีวิต ” (ประเวศ วะสี .
2543)จากค ากล่า วนี ส้ ะท้ อ นให้ เห็ น ว่า สุขภาพที่ ดี นัน้ เป็ น ที่ ป รารถนาของทุก คนในสัง คมเป็ น สิ่ ง ที่
แสวงหาและสร้ างมันขึ ้นมาได้ ด้วยตนเอง แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมรอบตัว ส่งเสริ มให้
เกิดโรคและภัยสุขภาพให้ แนวโน้ ม ของอัตราการเกิด เพิ่ม ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รัง ที่ก ระบวนการเกิด โรคนั ้นไม่ไ ด้ ขึ ้นอยู่ก ับ การแพร่ ก ระจายของเชือ้ โรคแค่มีปั จ จัย ที่เพีย งพอ
(Sufficient agent) ก็ส ามารถทาให้ เ กิด โรคได้ ปั จ จัย ดัง กล่าว เช่น ภาวะอ้ วน ขาดการออกกาลัง
กาย ภาวะเครี ยดเรื อ้ รัง เป็ นต้ น ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังนี ้มีระยะเวลาการดาเนินการของโรคที่มีความ
ต่อ เนื ่อ งและยาวนานตลอดช่ว งชีว ิต (ส านั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรค. 2553) อั น ได้ แ ก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งนับวัน ทวีความรุ นแรง
และมีการกระจายของโรคเพิ่ม ขึ ้น เนื่องมาจากความเจริ ญด้ านเทคโนโลยี สภาพแวดล้ อม รวมทั ้ง
ปั จ จัย พื ้นฐานของประชากรในชุม ชนนั ้นๆ เช่น เศรษฐกิจ สัง คมและวัฒ นธรรม ที่ส่งผลต่อ วิถีชีวิต
และก่อ ให้ เ กิด พฤติก รรมสุข ภาพที่ไ ม่เหมาะสมมีค วามซับ ซ้ อ นและยากที่จ ะจัด การป้อ งกัน และ
ควบคุมโดยใช้ เครื่ องมือใดๆ (สานักควบคุมโรคไม่ติดต่อ. 2556: 4)
จากการศึกษาข้ อมูลของสถานการณ์โรคขององค์การอนามัยโลก (WHO. 2013) ได้ มีการ
แจ้ งเตือนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงในวันอนามัยโลกปี พ.ศ.2556 ว่าโรคนี ้ได้ คร่ าชีวิตคนจานวน
1.5 ล้ านคน เกือบทุกปี ถือว่าเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อการเกิดโรคหัวใจวาย ภาวะกล้ ามเนื ้อหัวใจ
วายเฉี ย บพลัน (Heart attack) ภาวะสมองขาดเลือ ด (Stroke) ซึ่ง มีก ารสูญ เสีย ค่า ใช้ จ ่ายในการ
ดูแลจานวนมาก และองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2573 จะมีผ้ ูเสียชีวิตด้ วยโรคหลอด
เลือ ดสมองและหัว ใจ จ านวน 23 ล้ า นคน (ส านัก งานกองทุน สนับ สนุน การสร้ างเสริ ม สุข ภาพ.
2557) ส่วนข้ อมูล จากสมาพันธ์ เบาหวานนานาชาติ (International diabetes federation) พบผู้ที่
เป็ นเบาหวานทัว่ โลกมีถึง 285 ล้ านคน และคาดการณ์ ว่าจะมีผ้ เู ป็ นเบาหวานทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นมากกว่า
435 ล้ านคน ในปี พ.ศ.2573 หากไม่มีการป้องกันและควบคุมที่มีประสิ ทธิภาพ และจากการศึกษา
พบว่า สาเหตุมาจากปั จจัยเสี่ยง ในการใช้ ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ได้ แก่ บริ โภคอาหารที่มีพลังงานเกิน

2
กินผักผลไม้ น้อย ขาดการออกกาลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเหล้ า อันเป็ นปั ญหาที่จะนาไปสู่โรคเรื อ้ รังต่างๆ
(กองสุขศึกษา. 2556: 2; อ้ างอิงจาก Arthur. 2005)
จากสถานการณ์ การตรวจสุขภาพของคนไทยในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ครัง้ ที่ 5 พ.ศ.
2557 พบว่า ความชุก ของความอ้ ว น (BMI ≥ 25 กก/ตรเมตร) มีแ นวโน้ ม สูง ขึ ้นอย่า งชัด เจน
โดยเฉพาะในผู้ห ญิง ความชุก เพิ ่ม ขึ ้นจากร้ อ ยละ 40.7 ในปี 2552 เป็ น ร้ อ ยละ 41.8 ในปี 2557
ความชุกของโรคเบาหวานมีร้อยละ 8.9 สูงกว่าปี 2552 (ร้ อยละ 6.9) โรคความดันโลหิตสูง พบร้ อย
ละ 24.7 สูงกว่าปี 2552 (ร้ อยละ 22) ความชุกของภาวะเมแทบอลิกซินโดรมพบร้ อยละ 28.9 ซึ่งสูง
กว่า ปี 2552 (ร้ อ ยละ 21.1) ซึ่ง อนาคตในอีก 10-20 ปี ข้ า งหน้ า ถ้ า ปั ญ หานี ้ยัง ไม่ไ ด้ รับ การแก้ ไ ข
รัฐบาลต้ องจ่ายค่ารักษาอาการแทรกซ้ อนจากภาวะการกินเกินจนก่อให้ เกิดโรคเรื อ้ รังต่างๆ เป็ นเงิน
มหาศาลมากกว่าปี ล ะ 1 แสนล้ านบาท และส่ง ผลเสียต่อชีวิตและสุขภาพ คือ ความพิการ ภาวะ
สุขภาพจิตที่แย่ลงของผู้ดแู ลและครอบครัว และอาจเสียชีวิตได้ (สานักควบคุมโรคไม่ติดต่อ. 2555)
แต่โรคไม่ต ิด ต่อ เรื อ้ รัง นี เ้ ป็ น โรคที่ ส ามารถป้อ งกัน ได้ โดยมีวิถีก ารดาเนิน ชีวิต แบบที่เหมาะสมกับ
สุขภาพ (Healthy lifestyle) ร่ วมกับการนาไปเป็ นประเด็นสาคัญต่อการดาเนินงานด้ านสาธารณสุข
เพื่อเพิ่มระดับการตระหนักรู้ ของประชาชนให้ สงู ขึ ้นจึงจะสามารถป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อได้
(WHO. 2013)
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็ นในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชนด้ วยตนเอง ถือว่าเป็ นแนวทางการ
แก้ ปัญหาที่ทาให้ เกิดความยัง่ ยืน จึงทาให้ การดาเนินงานด้ านสาธารณสุขมูลฐานมี การผลักดัน และ
บรรจุให้ เป็ นนโยบายและแผนสาธารณสุขแห่งชาติ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตงแต่
ั้
ฉบับ ที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) จนถึงแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.25552559) โดยหลักการสาคัญ ของการสาธารณสุขมูลฐานคือ การมี ส่วนร่ วมของชุมชนให้ ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ ร้ ูสึกเป็ นเจ้ าของ และเข้ าร่วมช่วยเหลืองาน ด้ านสาธารณสุขทังด้
้ าน กาลังคน กาลังเงิน และ
วัสดุอุปกรณ์ ตา่ งๆ โดยปะชาชนในชุมชนนันเป็
้ นผู้ตระหนักถึงปั ญหาของชุมชนของตนเองเป็ นอย่างดี
จึงเป็ นผู้กาหนดปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ ไขปั ญหาโดยชุมชนเอง ทังที
้ ่เป็ นความรู้
ดัง้ เดิม ในชุม ชน หรื อ เป็ น ภูมิ ค วามรู้ ใหม่ๆ ที่ ชุม ชนได้ เรี ยนรู้ เพิ่ ม เติม ว่าเหมาะสมกับ ชุม ชน ในการ
แก้ ปั ญ หา ทัง้ นี ก้ ลวิธี ก ารด าเนิ น การที่ ส าคัญ ที่ สุด ประการหนึ่ ง คื อ การมี ส่วนร่ ว มของอาสาสมัค ร
สาธารณสุขสาธารณสุข เพื่อเกิดการดูแลที่ต่อเนื่อง (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และปารณัฐ สุขสุทธ์ .
2550)
จากนโยบายตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ดัง กล่า วข้ า งต้ น กระทรวง
สาธารณสุขมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงใน
การเกิดโรคเรื อ้ รัง เช่นการสนับสนุนให้ ประชาชนมีพฤติกรรมออกกาลังกาย การเพิ่มการรับประทานผัก
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และลดไขมัน (กองสุขศึกษา. 2556) ส่วนการประเมินผลนัน้ ยัง ไม่ได้ ให้ ผลลัพธ์ ที่ชัดเจน ในแนวทาง
การปฏิบตั ิและการลดจานวนของผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังในระดับประเทศ (พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ; และ
คณะ. 2556) อาจเป็ นเพราะว่าบุคคลภายนอกชุมชนมักเป็ นผู้กาหนดหรื อวิเคราะห์และสรุปปั ญหา
ของชุมชนเองเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ นาการมีส่วนร่ วม โดยคนในชุมชนให้ อยู่ในฐานะผู้ร่วม
วิจัย ทาให้ ประชาชนก้ าวไปสู่การคิดเอง ทาเอง และแก้ ปัญหาเองได้ ในที่สุด (ดุษฎี โยเหลา. 2555)
การนาแนวคิดการมีส่วนร่วมได้ มีบทบาทและมีความสาคัญต่อความสาเร็จในการพัฒนาทุกระดับ เกิด
จากการให้ ความสาคัญกับศักยภาพและความสามารถของคนภายในชุมชน เช่น การศึกษาของสมใจ
วินิจกุล และนิตยา สุขชัยสงค์ (2556) ได้ นาการมี ส่วนร่ วมของชุม ชน ใช้ วิธี การประชุมระดมความ
คิดเห็น ร่วมค้ นหาปั ญหา ดาเนินโครงการ โดยกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง ส่งผล
ต่อการสร้ างเสริ ม สุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังเพิ่มสูงขึ ้น กระบวนการ
ดังกล่าวถือได้ ว่าเป็ นการจาลองการทางานในชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จที่ ส่งเสริ ม ให้ เกิดการใช้ ข้อมูล
ของชุมชนเป็ นฐานในการระดมความคิดเห็นอย่างเป็ นประชาธิปไตย (จีระศักดิ์ เจริ ญพันธ์ ; และเฉลิม
พล ตันสกุล. 2550) ทาให้ เกิดการพัฒนาทังการวิ
้
จยั และการพัฒนามนุษย์ (ดุษฎี โยเหลา. 2555)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทางปั ญญา และพฤติกรรมของบุคคล (Bandura. 1969) พบว่าการนาหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดังกล่าวมาใช้ ในการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์ สขุ ภาพ หลังจากการได้ ร่วมกิจกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ควบคุมระดับนา้ ตาลได้ ดีขึน้ และกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีระดับความดันที่ลดลงโดยมี การ
จัดการในด้ านการรับประทานอาหาร ด้ านการออกกาลังกาย และด้ านการจัดการความเครี ยด (พรพนิต
ปวงนิยม. 2552; สุรพล อริ ยะเดช. 2555; อังศินนั ท์ อินทรกาแหง. 2555) ในประเทศเม็กซิโกมีการ
ใช้ โปรแกรมการให้ ความรู้ในเรื่ องอาหาร การออกกาลังกายควบคู่กับการบันทึกด้ วยตนเอง โดยมีนัก
สุขภาพเป็ นผู้ที่คอยสนับสนุน (Staten; et al. 2008) อีกทังมี
้ การประยุกต์ใช้ วฒ
ั นธรรมของท้ องถิ่นและ
ทรั พ ยากรในชุม ชนมาร่ ว มสนับ สนุน (Whitt-Glover; et al. 2013) และมี ก ารด าเนิ น การที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการลดนา้ หนักโดยเพิ่ม ทัศนคติในการควบคุม นา้ หนักร่ วมกับการผสมผสานด้ านการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตเข้ าไปด้ วย (McVey; et al. 2013)
ดังนันการปรั
้
บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดี การดาเนินการให้
เกิ ดตามผลลัพ ธ์ ดังกล่าวนัน้ บริ บ ทชุม ชนเป็ น จุดเริ่ ม ต้ นที่ ส าคัญ โดยใช้ วิธี ศึกษาปั ญ หาและความ
ต้ องการ ช่วยกันวิเคราะห์สภาพการณ์ ปัจจุบนั ในการแก้ ปัญหาของชุมชนเพื่อใช้ วางแผนจัดกิจกรรม
ไปสู่เป้าหมายและความเหมาะสมของกิ จ กรรมในพื น้ ที่ เป้าหมาย (ประภาเพ็ ญ สุวรรณ; และสวิง
สุวรรณ. 2536: 253-254; อ้ างอิงจาก Green; et al. 1979) โดยการแสวงหาสาเหตุที่มีในบริ บทของ
ชุมชนด้ วยการรวบรวมประสบการณ์ ที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนินงาน แนวทางสุขภาพของผู้มี
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ประสบการณ์ ในการดารงอยู่ของการมีสุขภาพดีของคนในชุ มชน ล้ วนเป็ นข้ อมูลสาคัญที่ จะนาไปต่อ
ยอดให้ เกิ ดการพัฒ นาการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ มี ประสิทธิ ภ าพมากขึน้ (กองสุขศึกษา.
2554; จงจิต วงษ์ สุวรรณ; และคณะ. 2552) ทุกขันตอน
้
ทุกภาคส่วนในชุมชนจะต้ องมีส่วนร่วมด้ วย
เสมอ ทังการรั
้
บรู้ข้อมูลและแนวทางพัฒนาสร้ างเสริมสุขภาพ
จากการศึกษาข้ อมูลจากเอกสารและสอบถามเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ในเขตอาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิ งเทรา พบว่ามี ประชากรอายุ 15 ปี ขึน้ ไป จานวน 28,041 คน มี กลุ่ม เสี่ ยงโรคเบาหวาน
จ านวน 1,887 คน (ร้ อยละ 6.73) และกลุ่ม เสี่ ยงโรคความดัน โลหิ ต สูง จ านวน 8,511 คน (ร้ อยละ
30.35) และเมื่อศึกษาเป็ นรายตาบล พบว่าตาบลบางเกลือเป็ นพื ้นที่หนึง่ ที่พบปั ญหาประชาชนมีความ
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคเรื อ้ รั ง ในปี 2558 มี จ านวนประชากรที่ มี อ ายุ 15 ปี ขึ น้ ไป ที่ เป็ นกลุ่ ม เสี่ ย ง
โรคเบาหวาน จานวน 198 คน (ร้ อยละ 4.80) และกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง จานวน 337 คน
(ร้ อยละ 8.18) (สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะกง. 2558) และพบพฤติกรรมที่ส่งผลให้ ประชาชน
มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังของชุมชนตาบลบางเกลือ คือเรื่ องการบริ โภคอาหาร การออกกาลัง
กาย และกลุ่มประชาชนดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ยงั่ ยืน เป็ นกลุ่มเดิมที่กลับมามาสู่วงจร
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซ ้าๆ (สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะกง. 2558) และคุณสมบัติที่
เป็ นลักษณะเฉพาะของชุมแห่งนี ้คือมีการดาเนินงานด้ านสาธารณสุขที่ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดี
ของประชาชนและองค์กรต่างๆ ในชุมชน
ชุม ชนต าบลบางเกลื อ เป็ น ชุม ชนที่ ยัง หลงเหลื อ วิถีชี วิตดัง้ เดิม ร่ วมกับ วิถี ของชุม ชนเมื อ ง
ที่ สิ่งแวดล้ อมส่งผลกระทบกับรู ปแบบของการดาเนินชีวิต เช่น ด้ านการบริ โภคอาหาร การประกอบ
อาชี พ เป็ นต้ น ส่วนด้ านการดาเนิน การป้องกันโรคไม่ติดต่อ เรื อ้ รังนัน้ ส านักงานสาธารณสุขอาเภอ
บางปะกง มีนโยบายการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทังในเชิ
้ งรุกและเชิงรับ และพื ้นที่ก็มีความโดดเด่น
ในด้ านการประสานความร่ วมมือ จนได้ รับรางวัลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานด้ านสุขภาพระดับดี
มาก (สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางประกง. 2557) และนโยบายในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังใน
ปั จ จุบัน นัน้ ได้ มี ก ารผลักดันให้ มี การดูแลร่ วมกันในชุม ชน โดยการเปิ ดคลิ นิกโรคเรื อ้ รั ง ขึน้ ที่ สถานี
อนามัยตาบลบางเกลือ ส่งผลให้ ทงประชาชนและเจ้
ั้
าหน้ าที่สาธารณสุขมีความตระหนักในเรื่ องของ
ปั ญ หาการเพิ่ม ขึน้ ของผู้ป่วย โรคเรื อ้ รังในชุมชน จึงมีแนวคิดร่ วมกัน ในการหาวิธีการดูแลกลุ่ม ที่ มี
ภาวะเสี่ยงด้ านพฤติกรรมสุขภาพให้ มีการเปลี่ยนแปลงทังด้
้ านความคิดและพฤติกรรม จนไม่ ก่อให้ เกิด
โรคในอนาคต และยังเป็ นโอกาสที่จะทาให้ ประชาชนทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ ยวข้ อง ได้ มีการแสดง
ความคิดเห็น การวางแผน และดาเนินการร่วมกัน ในการหารูปแบบในการดูแ ลประชาชนในชุมชน โดย
วิธีการต่างๆ ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของบริ บทชุมชน และการมีส่วนร่วมทุกขันตอน
้
เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในการดูแลสุขภาพต่อไป
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ควำมมุ่งหมำยกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบท สถานการณ์ สาเหตุและแนวทางการแก้ ปัญหาสุขภาพกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
2. เพื่อสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยการมีสว่ นร่วมของชุมชนบางเกลือ
3. เพื่ อศึก ษาประสิ ทธิ ผ ลการใช้ โปรแกรมการปรับ เปลี่ ย นพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม เสี่ ย ง
โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
4. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกลุ่ ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง
ด้ วยการมีสว่ นร่วม

ควำมสำคัญของกำรวิจัย
1. ทาให้ กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลลัพธ์ ทาง
สุขภาพ
2. ชุมชนได้ มีการเรี ยนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
3. ชุมชนได้ แบบอย่างหรื อแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังที่มีความสอดคล้ องกับวิถีชีวิตในชุมชนตนเอง

ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
พื ้นที่ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ชุมชนตาบลบางเกลือ อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
เป็ น เนื อ้ หารู ปแบบการปรับ เปลี่ ย นพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อ เรื อ้ รั ง
โดยเน้ นชุมชนเป็ นฐาน ด้ วยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ขอบเขตด้ ำนกลุ่มเป้ ำหมำย
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ กาหนดกลุม่ เป้าหมาย ในชุมชนตาบลบางเกลือ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ศึกษำบริบทชุมชน
1.1 ผู้ให้ ข้อมูลเรื่ องการดาเนินงานด้ านการควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื อ้ รังของตาบลบางเกลือ
คือ สาธารณสุขอาเภอบางปะกง และเจ้ าหน้ าที่ ที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อของสาธารณสุข
อาเภอบางปะกงและสถานีอนามัยตาบลบางเกลือ
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1.2 ผู้ให้ ข้อมูลด้ านประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการดูแลสุขภาพภายใต้
บริ บทวิถีชีวิต คือ ผู้สูงอายุที่มีสขุ ภาพดีไม่ มีโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง อาศัยอยู่ในชุมชนบางเกลือมานานกว่า
30 ปี ระยะที่ 2 แนวทำงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของชุมชน
กิจกรรมครัง้ ที่ 1 ร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังด้ วยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้ วย ผู้ที่มีประสบการณ์การดูแลกลุม่ เสี่ยง
โรค
ไม่ติดต่อเรื อ้ รัง และประชาชนที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการดาเนินงาน ได้ แก่
1) เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและนักพัฒ นาได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุขจากสถานีอนามัย
ตาบลบางเกลือ นักปรับพฤติกรรมสุขภาพ และ
2) กลุ่มประชาชน ได้ แก่ ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง และตัวแทนประชาชนทัว่ ไป รวมทังหมด
้
จานวน 10 คน
กิจกรรมครัง้ ที่ 2 การสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้ แก่
กลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่สมัครเข้ ารับการอบรมให้ เป็ นนักปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
สุขภาพตนเองและผู้อื่น และเพื่อเป็ นผู้ชว่ ยนักวิจยั จานวน 10 คน
กิจกรรมครั ง้ ที่ 3 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง ได้ แก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ที่สมัครเข้ าร่วมโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ จานวน 51 คน

นิยำมเชิงปฏิบัตกิ ำร
1. รู ปแบบ หมายถึง กระบวนการที่เป็ นขันตอน
้
เพื่อสนับสนุน ให้ ชมุ ชนมีการดาเนินการหรื อ
จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง โดยมีความสอดคล้ องกับสภาพปั ญหา และวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน ตามแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง มุ่งเน้ นการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจยั ที่อยู่
ในชุมชน มีการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมด้ วยพฤติกรรมสุขภาพ และผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ
2. โปรแกรมปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ ติดต่ อเรื อ้ รั ง หมายถึง
การกระทาในการแก้ ไขพฤติกรรมสุขภาพตนเอง ของกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ที่ประยุกต์ใช้ หลักการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สร้ างขึ ้นจากผู้ร่วมวิจยั ในชุมชนตาบลบางเกลือ เพื่อมุ่งกระทาให้ กลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เปลี่ยนแปลงทางความคิด แก้ ไขพฤติ กรรมสุขภาพเพื่อไม่ให้ เกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังในอนาคต
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3. กลุ่ ม เสี่ ยงโรคไม่ ติด ต่ อเรื อ้ รั ง หมายถึง ผู้ที่มี อายุ 15 ปี ขึน้ ไปได้ รับการตรวจสุขภาพ
เบื ้องต้ นด้ วยการวัดความดันโลหิต เจาะน ้าตาลในเลือด ชัง่ น ้าหนัก วัดรอบเอว และการใช้ แบบคัดกรอง
ความเสี่ยง โดยมีผลการวิเคราะห์การตรวจสุขภาพแล้ วพบว่า อยูใ่ นกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง มีดงั นี ้
3.1 ผู้ที่เป็ นกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ที่มีระดับความดันโลหิตซีสโตลิค
(Systolic Blood Pressure: SBP) มี ค่ า 130-139 มม.ปรอท และ/หรื อ ความดัน โลหิ ต ไดแอสโตลิ ค
(Diastolic Blood Pressure: DBP) มีค่า 85-89 มม.ปรอท และไม่ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ น
โรคความดันโลหิตสูงและได้ รับการรักษาด้ วยยา (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. 2555)
3.2 ผู้ที่เป็ นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ที่ได้ รับการคัดกรองโรคเบาหวานด้ วยการ
เจาะเลือดที่ ปลายนิว้ มื อ (Fasting capillary blood glucose) พบค่านา้ ตาลในเลื อดมี ค่า >100-125
มก./ดล. และไม่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเบาหวานและได้ รับการรักษาด้ วยยา (สมาคมความดัน
โลหิตสูงแห่งประเทศไทย. 2555)
3.3 กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ หมายถึง ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคคือกลุ่มเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน มี การสูบบุหรี่ มี ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ กิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอ นา้ หนักเกินและความอ้ วน บริ โภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และมี การดื่มแอลกอฮอล์ อย่างใด
อย่างหนึง่ (กระทรวงสาธารณสุข. 2554)
4.ผู้ นำนั กปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภำพ หมายถึง กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่เข้ ารับ
การอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้ วมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพ และผลลัพธ์
สุขภาพ เป็ นตัวแบบที่ดีให้ กบั กลุ่มเสี่ยงฯในชุมชนและสามารถถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบตั ิตวั ในการ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังได้
5. เทคนิ คกำรสะท้ อ นผลหลั งกำรปฏิบั ติงำน (After Action Review: AAR) หมายถึง
เป็ นการทบทวนวิธีการทางานทัง้ ด้ านความส าเร็ จ และปั ญ หาที่ เกิดขึน้ ทัง้ นี ไ้ ม่ใช่เพื่ อค้ นหาคนที่ ทา
ผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทัง้ สิ ้นแต่เป็ นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทางาน
เพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น ไม่ให้ เกิดปัญหานี ้ขึ ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ ซงึ่ วิธีการที่ดีอยูแ่ ล้ ว
6. พฤติกรรมสุขภำพ หมายถึง
1) กำรรั บ รู้ ควำมสำมำรถของตนเอง หมายถึง การที่ กลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติด ต่อเรื อ้ รัง
เชื่อมัน่ ว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระทาการดูแลสุขภาพได้ ด้วยตนเอง ทังในด้
้ านการออกกาลังกาย
การบริโภคอาหาร และการจัดการความเครี ยดได้ ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอและถูกต้ องที่จะนาไปสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพ
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2) กำรควบคุมตนเอง หมายถึง วิธีการที่กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังนามาใช้ เพื่อให้ เกิด
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกาลังกาย การบริ โภคอาหาร และการจัดการความเครี ยดนัน้
ยังคงอยูแ่ ละแผ่ขยายได้ เพื่อให้ ตนเองไม่เป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง ด้ วยเทคนิคการควบคุมตนเอง ดังนี ้
1. การควบคุม สิ่ ง เร้ า (Stimulus control) การควบคุม สิ่ ง เร้ าเป็ น กระบวนการจัด
เงื่อนไขสภาพแวดล้ อมเพื่อที่จะทาให้ พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์นนไม่
ั ้ สามารถเกิดขึ ้นได้
2. การเตื อ นตัว เอง (Self-monitoring) เป็ นเทคนิ ค หนึ่ ง ของการควบคุ ม ตนเอง
ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ การสังเกตตนเอง (Self-observation) และการบันทึกตนเษง (Self-recording)
การเตื อนตนเองนัน้ สามารถใช้ ได้ กับ พฤติกรรมทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็ น พฤติก รรมภายนอกหรื อ
พฤติกรรมภายใน อีกทังยั
้ งสามารถใช้ ได้ ทงในการเพิ
ั้
่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์
3. การเสริ ม แรงตนเองและการลงโทษตนเอง (Self-reinforcement and selfpunishment) เป็ นเทคนิคการควบคุมตนเองโดยที่บคุ คลจะเป็ นผู้ให้ ผลกรรมด้ วยตนเอง ต่อพฤติกรรมที่
เกิดขึ ้นหลักในการดาเนินการนัน้ มีอยู่ด้วยกัน 2 ขันตอน
้
คือ 1) บุคคลต้ องพิจารณาถึงเกณฑ์ในการ
เสริ มแรงหรื อการลงโทษด้ วยตนเอง และ 2) บุคคลต้ องให้ การเสริ มแรงเมื่อการตอบสนองนัน้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ หรื อการให้ การลงโทษเมื่อการสนองตอบไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึง่ เรี ยกว่า
เป็ นการเสริมแรงหรื อการลงโทษด้ วยตนเอง
4. การทาสัญญาตนเอง (Self-Contracting) เป็ นวิธีการที่บุคคลสัญญากับตนเองว่า
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองเช่นใดบ้ าง แต่แทนที่จะเก็บสัญญากับตนเอง จัดทาให้ เป็ นรู ปธรรม
มากขึ ้น ดังนันการท
้
าสัญญากับตนเองจึงมีผ้ อู ื่นเข้ ามาเกี่ยวข้ องการทาสัญญานันควรมี
้
การทาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้เพื่อการป้องกันการกระทาที่ไม่สม่าเสมอ แต่ถ้าไม่ทาลายลักษณ์อกั ษรในกรณีที่ตก
ลงกันกับผู้อื่นว่าจะกระทาตามที่ตนเองได้ กล่าวไว้
3) พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพตนเอง (Self-care) หมายถึง การกระทาที่ทาให้ ตนเอง
ไม่เป็ นกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง ประกอบด้ วย
1. การออกกาลังกาย หมายถึง บุคคลนันๆ
้ ได้ มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ด้ วยการทากิจวัตรประจาวัน การทางาน และการออกกาลังกายซึง่ มีผลให้ ร่างกายมีการเคลื่อนไหวส่วน
ต่างๆ เพิ่ ม ขึน้ มากกว่าปกติ เช่น การเล่น กี ฬ า การท างานบ้ าน การเดิน เร็ ว การวิ่ง เป็ น ต้ น ซึ่งการ
เคลื่ อ นไหวร่ างกายดังกล่าวต้ อ งมี ค วามสม่ าเสมอ มี ค วามหนัก และระยะเวลาในการเคลื่ อ นไหว
ร่างกายเพื่อส่งเสริมให้ เกิดการเผาผลาญพลังงานของร่างกายส่งผลให้ ร่างกายมีระดับน ้าตาลในกระแส
เลือด ระดับความดันโลหิตอยูใ่ นภาวะปกติ
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2. การบริ โภคอาหาร หมายถึง บุคคลนัน้ ๆ ปฏิ บัติเกี่ ยวกับ การรับ ประทานอาหาร
ลักษณะนิสยั ในการรับประทานอาหาร ความถี่ในการรับประทานอาหาร ปริ มาณพลังงานที่ได้ รับ และ
การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้ องการของร่างกาย เพื่อให้ ได้ รับสารอาหารครบถ้ วน
และส่งเสริมให้ มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
3. การจัดการความเครี ยด หมายถึง บุคคลมีความพยายามเปลี่ยนแปลงความรู้สึก
และการแสดงออก เพื่อจัดการอารมณ์ ของตนเองและจัดการกับเหตุการณ์ หรื อสิ่งกระตุ้นที่ทาให้ เกิด
ความเครี ยด ซึ่งเป็ นปฏิ กิริยาตอบสนองทางร่ างกายและจิ ตใจ เพื่ อลดความเครี ยดและรักษาภาวะ
สมดุลของร่างกาย จิตใจให้ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการศึกษาครัง้ นี ้วัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยแบบสอบถามประกอบด้ วย
3 ด้ าน ดังนี ้
1. แบบสอบถามการดูแ ลตนเอง (Self-efficacy) ผู้วิ จัย ปรั บ จากแบบวัด ของสุพิ ช ชา
วงค์ จัน ทร์ (2554) ที่ ไ ด้ สร้ างแบบวัด พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เพื่ อ ลดภาวะอ้ วนของวัย รุ่ น ตอนปลาย
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม ที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 และอังศินนั ท์ อินทรกาแหง (2552) ที่ได้ สร้ าง
แบบวัดการดูแลสุขภาพวัดผู้เข้ าร่ วมโครงการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ ข้ อคาถามมี ค่าความ
เชื่ อมั่น เท่ากับ 0.85 ผู้วิจัยมี การปรับ เป็ น แบบวัดการดูแลสุขภาพตนเอง ที่ มี ลัก ษณะเป็ น แบบการ
ประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั 6ิ -7 วัด/สัปดาห์” จนถึง “ไม่ได้ ปฏิบตั เิ ลย
2. แบบสอบถามควบคุมตนเอง (Self-control) ผู้วิจยั ปรับจากพัชรี ดวงจันทร์ (2553) ที่
ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกาลังกาย ข้ อคาถามมี คา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.78 และแบบวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการออกกาลังกาย ข้ อคาถามมี คา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87 โดยผู้วิจยั ปรับเป็ นแบบวัดการควบคุมตนเองครัง้ นี ้ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบการ
ประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ”
3. แบบสอบถามการดูแลตนเอง(Self-care) ผู้วิจยั ปรับจากแบบวัดของสุพิชชา วงค์จนั ทร์
(2554) ที่ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ เพื่ อลดภาวะอ้ วนของวัยรุ่ นตอนปลาย ประกอบด้ วยข้ อ
คาถาม ที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 และอังศินนั ท์ อินทรกาแหง (2552) ที่ได้ สร้ างแบบวัดการดูแล
สุขภาพวัดผู้เข้ าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ข้ อคาถามมี ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85
ผู้วิจยั มีการปรับเป็ นแบบวัดการดูแลสุขภาพตนเอง ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบการประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้
“ปฏิบตั ิ 6-7 วัน/สัปดาห์” จนถึง “ไม่ได้ ปฏิบตั เิ ลย”
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
เกณฑ์การให้ คะแนนจากคาตอบทัง้ 5 ตัวเลือก ผู้ตอบเลือกได้ 1 คาตอบ ในแต่ละข้ อคาถาม
มีทงค
ั ้ าถามมีทงทางบวกและทางลบ
ั้
ถ้ าตอบ”6-7วัน/สัปดาห์” “มากที่สดุ ” หรื อ “มากที่สดุ ” ในคาถาม
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เชิงบวกจะได้ 5 คะแนนและลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่ได้ ปฏิบตั ิเลย” หรื อ “น้ อยที่สดุ ” “ไม่เลย”จะได้ 1
คะแนน ส่วนคาถามเชิงลบจะได้ คะแนนตรงกันข้ าม ถ้ าผู้ตอบได้ คะแนนรวมมากกว่า แสดงถึงการดูแล
สุขภาพตนเอง การควบคุมตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเองมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนรวมต่า
กว่า
7. ผลลัพธ์ ทำงสุขภำพ หมายถึง การตรวจร่างกายในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ทัง้
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้ วพบว่าหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม
มีผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพดีขึ ้น โดยในการศึกษาครัง้ นี ้มีคา่ ผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพในระดับปกติ ดังนี ้
6.1 ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) มีคา่ น้ อยกว่า 25 กก./ตารางเมตร
6.2 วัดรอบเอว ชาย < 90 ซม.หรื อ 36 นิ ้ว ส่วนหญิง < 80 ซม.หรื อ 32 นิ ้ว
6.3 ค่าความดันโลหิตวัดได้ จากระดับความดันโลหิตซีสโตลิค (Systolic Blood Pressure:
SBP) <130 มม.ปรอท และ/หรื อความดันโลหิตไดแอสโตลิค (Diastolic Blood Pressure: DBP) <85
มม.ปรอท
6.4 ค่าระดับน า้ ตาลในเลื อดที่ ได้ ม าจากการเจาะนา้ ตาลปลายนิว้ (Fasting capillary
blood glucose) ได้ คา่ ที่น้อยกว่า 100 มก./ดล.
8.ประสิท ธิผ ลของโปรแกรมปรั บ เปลี่ ยนพฤติก รรมสุ ข ภำพ หมายถึง พฤติกรรม
สุขภาพ และผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ ้นหลังจากกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังได้ รับ
กิจกรรมตามโปรแกรมฯ

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การวิจัยเรื่ องการพัฒ นารู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังด้ วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็ นการหาคาตอบว่าสาเหตุใดๆ ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่จะ
ช่วยส่งเสริ มและสนับสนุน ให้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพได้ อย่างยัง่ ยืน และเราจะทา
อย่างไรจึงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ด้ วยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเอง ทังนี
้ ้เพื่อให้ เหมาะสมในการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนบางเกลือ จึงนาแนวคิดการมี
ส่วนร่ วมของผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ อง กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมาร่ วมกันพัฒ นารู ปแบบการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุข ภาพของกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ ติด ต่อ เรื อ้ รั ง ที่ จ ะท าให้ ไปถึง เป้า หมายในการ
ดาเนินการทังหมดที
้
่อยูภ่ ายใต้ แนวคิดและทฤษฎี ดังนี ้
1. แนวคิด PRECEDE Model (Green; & Kreuter. 2005) นามาใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษา
ในระยะที่ 1 ศึกษาบริ บท โดยที่ มี แนวคิดพื น้ ฐานที่ ว่าพฤติกรรมมนุษ ย์ เกิ ดจากหลายสาเหตุในการ
วางแผนและกาหนดกลวิธีในการดาเนินงานโดยตังเป้
้ าหมายไปที่ผลลัพธ์ (Outcome) โดยนาการวาง
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แผนการสร้ างเสริ มสุขภาพตังแต่
้ ขนตอนที
ั้
่ 1 ถึงขันตอนที
้
่ 5 ดังนี ้ การประเมินทางสังคม การประเมิน
ปั ญหาการเจ็บป่ วย การวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยา การประเมินการบริหารนโยบายและการวางแผนการ
ดาเนินงาน และการดาเนินงาน ตามแผน ข้ อมูลที่นามาวิเคราะห์ ได้ มาจากการสนทนากับเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดีในชุมชน
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ปัญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) และทฤษฎี การเรี ยนรู้แบบ
การกระทา (Operant Condition Theory)
2.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ปั ญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) เชื่อว่าพฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ผลมาจากสภาพแวดล้ อมแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มีผลมาจากกระบวนการ
ทางปั ญญาด้ วย กล่าวคือ ถ้ ากระบวนการทางปั ญญาเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลง
ด้ วย (Bandura. 1986) ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงนาวิธีการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy)
มาเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาหรื อพฤติกรรม
2.2 ทฤษฎี การเรี ยนรู้ แบบการกระทา (Operant Condition Theory) ในการศึกษาได้ นา
เทคนิคการควบคุมตนเอง (Self-control) อยู่บนพื ้นฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการกระทาซึง่ มีความ
เชื่ อ ว่ า พฤติ ก รรมของบุ ค คลนัน้ จะถู ก ควบคุม ด้ ว ยเงื่ อ นไขน าและผลกรรม นั่น คื อ ถ้ าเงื่ อ นไขน า
เปลี่ยนแปลงหรื อผลกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้ วย ในเงื่อนไขของการควบคุม
ตนเองนัน้ บุคคลจะเป็ นผู้จดั การเงื่อนไขนาและผลกรรมด้ วยตนเอง แทนที่บคุ คลอื่นจะเป็ นผู้จดั การให้
(Skiner. 1953)
การนาแนวคิดและทฤษฎี ดังกล่าวข้ างต้ น มาเป็ นแนวทางในการกาหนดรู ป แบบกิ จกรรม
ก่อให้ เกิดความยัง่ ยืนของการเรี ยนรู้ เกิดการรับรู้ ความสามารถตนเองและการควบคุมตนเองในการ
ดูแลตนเองสุขภาพทังด้
้ านอาหาร การออกกาลังกาย และการจัดการความเครี ยด
3. แนวคิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เป็ นกลุ่มโรคที่ไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการติดเชื ้อ ไม่ได้ เกิด
จากเชื ้อโรค หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลจากรูปแบบการดาเนินชีวิต
ที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย ง เช่ น การขาดการออกก าลัง กาย รั บ ประทานอาหารหวาน มั น เค็ ม และมี
ความเครี ยดที่ส่งผลให้ เกิด โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ซึ่งจะมีการดาเนินของโรคช้ าๆ และมีอาการรุ นแรงขึน้
หากไม่มีการควบคุม แต่โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังเป็ นโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ (สานัก
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ. 2556)
4. แนวคิดการมีสว่ นร่วม (Participatory Approach) เป็ นแนวทางการดาเนินงานที่สง่ เสริ มให้
เกิ ดการมี ส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ งทัง้ ระดับบุคคลและองค์กรมี ขัน้ ตอนการพัฒ นา มี 4 ประเด็น ได้ แก่
1) การมี ส่ว นร่ วมในการตัด สิ น ใจ ตัง้ แต่ การก าหนดปั ญ หาและความต้ อ งการ การวางแผน การ

12
ดาเนินการทากิจกรรม และการตัดสินใจปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
โดยการสนับสนุนด้ านทรัพยากร การบริหารจัดการ การให้ ความร่วมมือ รวมทังการร่
้
วมแรงร่วมใจ การ
ประสานงานและให้ ความช่วยเหลือ 3) การมีส่วนร่ วมในการับผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ น
ผลประโยชน์ทงทางบวกและทางลบที
ั้
่ได้ จากโครงการ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งเป็ น
ส่วนร่ ว มในการควบคุม ตรวจสอบการด าเนิ น กิ จ กรรมทัง้ หมด (Cohen; & Uphoff. 1981)แนวคิ ด
ดังกล่าวนามาใช้ ในการดาเนินการในการพัฒ นารู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังภาพรวมของการศึกษาในครัง้ นี ้ แสดงในภาพประกอบ 1
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พัฒนำรูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของ
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ ติดต่ อเรือ้ รังโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐำน

ของ

ระยะที่ 1 ศึกษำบริบท: PRECEDE Model
สัมภาษณ์สาธารณสุขอาเภอและ
เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

ศึกษา ทาความเข้ าใจบริ บทชุมชน ปัญหาชุมชน
สภาพและสาเหตุสนับสนุนในชุมชน

นาเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ โรคเรื อ้ รัง

แสวงหาแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านสุขภาพ
ในผู้สงู อายุสขุ ภาพดีไม่มีโรคเรื อ้ รัง

สร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับขันตอนการวิ
้
จยั /
บทบาทผู้ร่วมวิจยั

เตรี ยมความพร้ อมผู้ร่วมวิจยั จากชุมชน

ระยะที่ 2 แนวทำงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของชุมชน
กิจกรรมครั ง้ ที่ 1
ร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง
ด้ วยการมีสว่ นร่วมของชุมชน

กิจกรรมครั ง้ ที่ 2
สร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
P: ร่ วมวางแผนปรับปรุงโปรแกรมฯตาม

P: ร่ วมวางแผนการร่ างโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

A&O: สนทนากลุม่ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ความรู้ และประสบการณ์และ
สกัดออกมาเป็ น ”ร่ างโปรแกรมฯ”
ประกอบด้ วย กิจกรรม สื่อ อุปกรณ์
ในเรื่ องอาหาร ออกกาลังกายและ
การจัดการความเครี ยด โดยใช้ ชมุ ชน
เป็ นฐาน
-ตรวจสอบร่ างโปรแกรมฯโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพ
-สังเกตการมีสว่ นร่ วมของผู้ร่วมวิจยั
ในการแสดงความคิดเห็น

R: สะท้ อนผลการดาเนินงาน
โดยใช้ เทคนิค AAR

คาแนะนาผู้เชี่ยวชาญและวางแผน
ดาเนินงานตามโปรแกรมฯ ดังกล่าว

A&O:-จัดกิจกรรมแก่ผ้ นู านักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ จานวน 10 คนเพื่อเป็ น
ผู้ช่วยผู้วิจยั โดยทีมวิจยั
-สังเกตการมีสว่ นร่ วมในการจัดกิจกรรม
ของทีมวิจยั และการมีสว่ นร่ วมในกิจกรรม
ของผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
R: สะท้ อนผลการดาเนินงานโดยการใช้
เทคนิค AAR
-ประเมินผลรู ปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกับกลุม่ เป้าหมายจาก
1. แบบวัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่
เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง (Self-Efficacy SelfControl และ Self-care) ก่อน/หลังเข้ าร่ วม
กิจกรรม
2. สอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพร่ างกายและจิตใจ
3. ประเมินผลลัพธ์สขุ ภาพผู้นา หลังอบรม 2
และ 12 สัปดาห์

กิจกรรมครั ง้ ที่ 3
ป ระสิ ท ธิ ผ ล ข องโป รแ กรม การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ
P: วางแผนปรับปรุงชุดกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาให้ เหมาะกับกลุม่ เสีย่ งโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังมากขึ ้น

A&O: ผู้ร่วมวิจยั และผู้นาสุขภาพร่วมจัด
กิจกรรมให้ กบั กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื อ้ รังของตาบลบางเกลือ 51 คน
- สังเกตการมีสว่ นร่ วมในการจัดกิจกรรม
ของผู้ร่วมวิจยั และความสนใจกิจกรรม
ของกลุม่ เป้าหมาย
R: สะท้ อนผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้ วยเทคนิค AAR
-ประเมินผลรูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกับกลุ่มเป้าหมายจาก
1. แบบวัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง (Self-Efficacy SelfControl และ Self-care) ก่อน/หลังเข้ าร่วม
กิจกรรม
2. สอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและจิตใจ
3. ประเมินผลลัพธ์สขุ ภาพก่อนอบรมและ
หลังอบรม 2 สัปดาห์โดยวัดจากความดัน
โลหิต นน. ฯลฯ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

จัดประชุมเพื่อนาเสนอ
ผลการวิจยั และคูม่ ือ
เพื่อคืนข้ อมูลโดยมอบ
สูช่ มุ ชนพร้ อมรับฟัง
ข้ อเสนอแนะจากผู้นา
บุคลากรสาธารณสุข
และตัวแทนผู้ร่วมวิจยั

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตามหัวข้ อ
ต่อไปนี ้
1. สถานการณ์โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
2.1 การพัฒนาโดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน (Community Base Development)
2.3 รู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังด้ วยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
3. ทฤษฎีที่ใช้ ในการวิเคราะห์ สาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมสุขภาพ
3.1 การส่งเสริมสุขภาพ PRECEDE MODEL
3.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพ ได้ แก่
3.2.1 การรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy)
3.2.2 การควบคุมตนเอง (Self-control)
3.2.3 การดูแลสุขภาพ (Self-care) ตามหลัก 3 อ.
3.2.4 ผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพ
4. วิธีวิจยั และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4.1 การมีสว่ นร่วม
4.2 การสะท้ อนผล

ส่ วนที่ 1 สถานการณ์ โรคไม่ ตดิ ต่ อเรื อ้ รั ง
1.1 ภาพรวมสถานการณ์ โรคไม่ ตดิ ต่ อเรือ้ รัง
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เป็ นกลุ่มโรคสาเหตุสาคัญของ
“โรคไม่ติดต่อ” ซึ่งปั จจุบนั นับเป็ นความเสี่ยงของโรคในสองสาเหตุสาคัญที่มีขนาดใหญ่มากมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นรวดเร็ วและมีความรุนแรงต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจของระดับโลก ได้ แก่ วิกฤตสิ่งแวดล้ อม
และโรคไม่ติดต่อ โรคกลุ่มนี ้ได้ ถูกศึกษาและยอมรับ ว่าสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้ อมและแบบแผนชีวิตที่
เสี่ยง ดังนัน้ การลดหรื อการเพิ่มขึ ้นของโรคกลุ่ มนี ้ จึงขึน้ อยู่กับการรับรู้ และตระหนัก เพื่อให้ เกิดการ
ป้องกันและควบคุมปั ญหา(สานักควบคุมโรคไม่ติดต่อ. 2553) ซึ่งสถานการณ์ของโรคเรื อ้ รังในภาพรวม
มีรายละเอียด ดังนี ้
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1) โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดัน โลหิ ต สูง คื อ ภาวะที่ มี ระดับ ความดัน โลหิ ต สูง เรื อ้ รั ง มี ค่า ตั ง้ แต่ 140/90
มิลลิเมตรปรอทขึ ้นไป แรงดันในหลอดเลือดที่สูงจะไปทาลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สาคัญทั่ว
ร่ า งกายจึง เรี ย กโรคนี ว้ ่า เป็ น “เพชฌฆาตเงี ย บ” (ธาริ ณี พัง จุนัน ท์ ; และนิ ต ยา พัน ธุ เวทย์ . 2557)
องค์การอนามัยโลก รายงานทัว่ โลกพบว่ามีผ้ ทู ี่มีความดันโลหิตสูงมากถึงพันล้ านคน ซึง่ สองในสามของ
จานวนนี ้อยู่ในประเทศกาลังพัฒนา โดยประชากรวัยผู้ใหญ่ทวั่ โลก 1 ใน 3 คน มีภาวะความดันโลหิต
สูงและประชากรวัยผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ามี 1 ใน 3 คน มีภาวะความดันโลหิตสูง
เช่นกันและคาดการณ์ ว่าในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) ประชากรวัยผู้ใหญ่ทวั่ โลกจะป่ วยเป็ นโรคความ
ดั น โลหิ ต สู ง 1.56 พั น ล้ านคน (WHO. 2011) และสมาพั น ธ์ ความดั น โลหิ ต สู ง โลก (World
Hypertension League) คาดการณ์วา่ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงทัว่ โลก จะเป็ นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
1.8 พันล้ านคน ยังเป็ นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรวัยผู้ใหญ่ทวั่ โลก ส่วน
ประชากรแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีผ้ เู สียชีวิตจากความดันโลหิตสูงประมาณ 1.5 ล้ านคน ซึ่งโรค
ความดันโลหิตสูงนี ้ ยังเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตเกื อบ ร้ อยละ 50 ด้ วยโรคอัมพฤกษ์ /อัมพาต และ
โรคหัวใจ (ธาริณี พังจุนนั ท์; และนิตยา พันธุเวทย์. 2557)
ส่วนในประเทศไทย จากการสารวจสุขภาพคนไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป พบมีความชุกของโรค
ความดันโลหิตสูงลดลงเล็กน้ อย จากร้ อยละ 22 ในปี พ.ศ.2546-2547 เป็ นร้ อยละ 21.4 (10.8 ล้ านคน)
ในปี พ.ศ.2551-2552 ผู้ชายและผู้หญิงมีภาวะความชุกใกล้ เคียงโดยมีผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับการวินิจฉัยเพิ่มขึ ้น
จาก ร้ อยละ 28.6 เป็ น ร้ อยละ 49.7 ทังในส่
้ วนของการรักษาและสามารถควบคุมได้ เพิ่มขึ ้นจาก ร้ อย
ละ 8.6 เป็ น ร้ อยละ 28.6 นอกจากนี ้การตรวจคัดกรองสุขภาพคนไทยอายุ 35 ปี ขึ ้นไป ทั่วประเทศในปี
พ.ศ.2552 ทังสิ
้ ้น 21.2 ล้ านคน พบผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 2.2 ล้ านคน (ร้ อยละ 10.2) และกลุ่มเสี่ยง
2.4 ล้ านคน (ร้ อยละ 11.4) กลุ่มป่ วยความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซ้ อน จานวน 93,144 คน (ร้ อยละ
6.2) ทังทางหั
้
วใจร้ อยละ 26.8 สมอง ร้ อยละ 23 ไต ร้ อยละ 21.8 และตา ร้ อยละ 17.5 (สานักนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ . 2554) และจากข้ อมู ล สถิ ติ ข องส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี พ.ศ.2555 มีผ้ เู สียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิตสูงเป็ น จานวน
3,684 คน สถานการณ์ ป่วยและเข้ ารับการรักษาในสถานบริ การสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
ด้ วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้ มเพิ่ม ขึ ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรี ยบเทียบจากปี พ.ศ.2544
และปี พ.ศ.2555 พบว่าอัตราผู้ป่วยในต่อแสนคนด้ วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มจาก 287.5 (จานวน
156,442 ราย) เป็ น 1,570.6 (จานวน 1,009,385 ราย) ถือว่ามีอตั ราเพิ่มขึ ้น 5 เท่า (5.46 เท่า)
ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดโรคความดันโลหิตสูง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขสรุปว่าเกิด
จากพฤติกรรมการใช้ ชีวิตโดยเฉพาะการบริโภคอาหารเค็ม รับประทานผักผลไม้ ไม่เพียงพอ ความอ้ วน
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ขาดการออกกาลังกาย ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และมีภาวะเครี ยด อายุที่เพิ่มขึน้ ความดัน
โลหิตสูงที่ ส่งผลต่อสุขภาพคือเป็ นสาเหตุให้ เกิ ดหัวใจล้ ม เหลว หลอดเลื อดสมองแตก/ตีบ (Stroke)
โรคเบาหวาน และมีแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของโรคไตวายระยะสุดท้ ายตามมาได้ (ธาริ ณี พังจุนนั ท์; และ
นิตยา พันธุเวทย์. 2557: 3; อ้ างอิงจาก WHL. 2013)
2) โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็ นโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกั บ เมตตาบอลิ ซึ ม
(Metabolism) โดยมี ระดับ น า้ ตาลในเลื อ ดสูง ซึ่ง เป็ นผลมาจากความผิด ปกติของการหลั่งอิน ซู ลิ น
ก่อให้ เกิดการเสื่อมและเสียหน้ าที่ของระบบหลอดเลือดและหัวใจและอวัยวะอื่นๆ ทางานล้ มเหลวได้
(วิชยั เอกพลากร. 2549) จากรายงานสถิติสขุ ภาพทัว่ โลกปี พ.ศ.2555 ขององค์การอนามัยโลก พบว่า
1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผู้ใหญ่ เป็ นโรคเบาหวาน ซึ่งโรคเบาหวานเป็ นโรคเรื อ้ รังที่เป็ นปั ญหาใน
ศตวรรษที่ 21 ปั จจุบนั พบผู้ป่วยโรคเบาหวานทัว่ โลก 371 ล้ านคน และประมาณ 280 ล้ านคน เป็ นผู้ที่
เสี่ ยงต่อโรคเบาหวาน คาดว่าปี พ.ศ. 2573 จะมี ผ้ ูป่วยเบาหวานถึง 500 ล้ านคน โรคเบาหวานและ
ภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึ ้นเป็ นสิ่งที่สามารถป้องกันและควบคุมได้ (สานักควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ. 2555)
สาหรับประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2546-2547 และปี พ.ศ.2551-2552 แนวโน้ มความชุก
ของโรคเบาหวานคงเดิมร้ อยละ 6.9 (3.5 ล้ านคน) ความชุกในผู้หญิงสูงกว่าในผู้ชาย (ร้ อยละ 7.7 และ
6) แต่มี ผ้ ูป่ วยได้ รับ การวินิ จ ฉัยเพิ่ ม จาก ร้ อยละ 44.3 เป็ น ร้ อยละ 68.8 และในส่วนของการรั กษา
สามารถควบคุมได้ เพิ่มขึ ้นจาก ร้ อยละ 12.2 เป็ นร้ อยละ 28.5 และจากการคัดกรองคนไทยอายุ 35 ปี
ขึ ้นไป ในปี พ.ศ.2552 จานวน 21 ล้ านคน พบผู้ป่วยเบาหวาน 1.4 ล้ านคน (ร้ อยละ 6.8) และกลุม่ เสี่ยง
1.7 ล้ านคน (ร้ อยละ 8.2) กลุ่ม ผู้ป่ วยที่ มี ภ าวะแทรกซ้ อน 107,225 คน (ร้ อยละ 10) ทัง้ ทางสายตา
ร้ อยละ 38.5 เท้ า ร้ อยละ 31.6 และไต ร้ อยละ 21.5 และคาดการณ์ ว่ า ปี 2568 จะพบผู้ ป่ วยถึ ง
4.7 ล้ านคนเสียชีวิต ปี ละ 52,800 คน ภาวะแทรกซ้ อนทางสายตา ทาให้ มีสายตาเลือนรางและอาจตา
บอดในที่ สุด ประมาณ ร้ อยละ 2 หากเป็ น มานานกว่า 15 ปี แต่ ถ้ า มี ก ารตรวจรั ก ษาตาในระยะที่
เหมาะสมสามารถลดโอกาสตาบอดได้ ถึงร้ อยละ 50 และทาให้ เป็ นแผลเรื อ้ รังบริเวณเท้ า ต้ องตัดขาหรื อ
เท้ า ผู้ป่วยเบาหวานนันมี
้ ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองสูงเป็ น 2-4 เท่าเมื่อเทียบกับคน
ปกติ และมากกว่าครึ่งของผู้ป่วยเบาหวาน พบความผิดปกติของปลายระบบประสาท ผู้ชายกว่าครึ่ ง
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีสาเหตุจากโรคเบาหวาน (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ . 2554)
จากรายงานผลการส ารวจพฤติ ก รรมเสี่ ย งต่อ การเกิ ด โรคไม่ติ ด ต่อ และการบาดเจ็ บ
พ.ศ.2553 ในประชากรอายุ 15-75 ปี พบว่า ความชุกของพฤติกรรมเสี่ ยงที่สาคัญต่อการเกิดโรคได้ แก่
มีภาวะนา้ หนักเกิน ร้ อยละ 21.3 มีภาวะอ้ วน ร้ อยละ 4.4 การสูบบุหรี่ ร้ อยละ18.7 การดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร้ อยละ 29.5 ส่วนของพฤติกรรมป้องกัน โรคของประชาชนที่ มี การปฏิ บัติ ได้ แก่ การมี
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กิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ร้ อยละ 82.2 การออกกาลังกายอย่างน้ อย 30 นาที/ครัง้ อย่างน้ อย 3
ครัง้ /สัปดาห์ ร้ อยละ 34.3 และการรับประทานผักและผลไม้ รวมกัน ต่อวันที่เพียงพอ ร้ อยละ 21.7
(สถาบันวิจยั สาธารณสุขไทย. 2553) ดังนันหากสามารถป้
้
องกันควบคุมการเกิดของปั จจัยเสี่ยงร่วม ก็
สามารถลดโรคได้ อีกหลายโรคโดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สาคัญ คือการลดน ้าหนักให้ อยู่ในระดับ
ปกติ และออกกาลังกายสม่าเสมอทาให้ ความเสี่ยงจากการเกิดโรคเบาหวานลดลงถึง ร้ อยละ 58 ดังนัน้
การปรับวิถีชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ออกกาลังกาย การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการ
คัดกรองภาวะแทรกซ้ อนของกลุม่ ป่ วย (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ . 2554)
3) กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ เป็ นปั ญหาสาธารณสุขระดับประเทศ คือ โรคหัวใจขาดเลือด
(Cardiovascular diseases) โรคหลอดเลื อ ดสมองใหญ่ (Cerebrovascular diseases) อั ม พฤกษ์
อัมพาตซึ่งเป็ นสาเหตุการป่ วย การเสียชีวิตอันดับต้ นๆ ของประชากรไทย เมื่อเปรี ยบเทียบสาเหตุการ
เสียชีวิต พบว่ามีอตั ราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ สาเหตุของ
โรคกลุ่มนีเ้ กิดจากโรคเรื อ้ รัง คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ เบาหวาน และอ้ วน
(นิตยา พันธุเวทย์; และหทัยชนก ไชยวรรณ. 2557)
3.1) โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular diseases) ในประเทศไทยจาก
ข้ อมู ล ของกระทรวงสาธารณสุ ข ในช่ ว งปี พ.ศ.2554-2556 พบว่ า อั ต ราตายด้ วยโรคหั ว ใจและ
หลอดเลือดต่อประชากร 100,000 คน มีแนวโน้ มเพิ่ มขึ ้นเรื่ อยๆจากปี พ.ศ.2554 พบอัตราตาย 61.91
ส่ ว นในปี พ.ศ.2556 มี ผ้ ู เสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคหัว ใจและหลอดเลื อ ดพบอัต ราตาย 83.34 หรื อ จ านวน
54,530 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 150 คนหรื อเฉลี่ยชัว่ โมงละ 6 คน (นิตยา พันธุเวทย์ ; และหทัยชนก
ไชยวรรณ. 2557)อัตราการตายที่แสดงให้ เห็นว่า โรคหัวใจขาดเลือดยังคงมีความรุ นแรงเพราะอัตรา
ตายด้ วยโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจสะท้ อนให้ เห็นว่าโรคหัวใจขาดเลือดเป็ นโรคที่
มีความรุ นแรงและต้ องได้ รับการดูแลอย่างเร่ งด่วนเพื่ อลดโอกาสเสี่ยงในกลุ่ม ที่มี ความเสี่ยงสูงและ
ควบคุมก่อนที่จะเกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ ้น (สานักควบคุมโรคไม่ติดต่อ. 2557) และผลการ
สารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังของกรมควบคุมโรคปี พ.ศ.2548-2550 พบว่ามีความเสี่ ยง
ป่ วยโรคหัวใจสูงร้ อยละ 86 ที่นิยมรับประทานอาหารไขมันสูงทาให้ มีไขมันสะสมในเส้ นเลือดแดง ทา
ให้ เกิดโรคหัวใจและเส้ นเลือดตีบและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การสร้ างค่านิยมความเสี่ยงจากปั จจัย
ด้ านอาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ บุหรี่ และสุราด้ วยการกินดี ไร้ พงุ งดอาหารหวานจัดและเค็มเพิ่มผัก
ผลไม้ มองโลกในแง่ดี การปรับพฤติกรรมดังกล่าวสัมพันธ์ กับการควบคุมเบาหวาน ระดับน ้าตาลใน
เลือดและความดันโลหิตสูงอยู่ในภาวะปกติ จะช่วยชะลอการเป็ นโรคหัวใจขาดเลือด (สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ . 2554)
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3.2) โรคหลอดเลื อ ดสมอง (Cerebrovascular diseases) เป็ นโรคหนึ่ ง ที่ เป็ น
สาเหตุหลักของการตายในประชากรทั่วโลก คือโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular diseases)
ซึ่ ง จัด อยู่ ใ นกลุ่ ม ของโรคหลอดเลื อ ดเสื่ อ มของร่ า งกาย เช่ น เดี ย วกั บ โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
(Cardiovascular diseases) ความแตกต่า งกัน อยู่ที่ โรคหลอดเลื อ ดสมองประกอบด้ ว ยชนิ ด ต่างๆ
หลายชนิด ซึ่งเนื่องมาจากสาเหตุและพยาธิสรี รวิทยาของการเกิดโรคที่แตกต่างกัน ในขณะที่โ รคหัวใจ
และหลอดเลือดมักเกิดจากภาวะตีบตันของหลอดเลือดเพียงอย่างเดียว และความแตกต่างที่เห็นได้
ชัด เจนอี กอย่างหนึ่ง ก็ คื อผู้ป่ วยที่ มี ส มองขาดเลื อดจากโรคหลอดเลื อดสมองตี บ หรื อ อุด ตัน อาจมี
ภาวะแทรกซ้ อนที่เป็ นอันตรายคือการมีเลือดออกซ ้าซ้ อนในสมอง ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ ผ้ ปู ่ ว ยมีอาการเลวลง
ในขณะที่ผ้ ทู ี่มีโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจ ขาดเลือดจะไม่เกิดอันตรายจากภาวะเลือดออกซ ้าอีก (สานักควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อ. 2554)
สาหรับในประเทศไทย ข้ อมูลจากองค์การอนามัยโลกและองค์การอัมพาตโลก ในปี
2004 ให้ ข้อมูลว่ามีผ้ เู สียชีวิตร้ อยละ 8.8 ในผู้ชายและร้ อยละ 14.2 ในผู้หญิง ซึง่ มี ร้ อยละของอัตราการ
เสียชีวิตที่ใกล้ เคียงกันและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพศหญิ ง มีอตั ราตายสูงกว่าเพศชาย และมี
ข้ อมูลทางระบาดวิทยาที่ระบุว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็ นสาเหตุที่สาคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองทัว่ โลก และเกิดโรคได้ สูงในกลุ่มประชากรสูงอายุ (WHO. 2013) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่
รอดชีวิตนันจะยั
้ งคงมีความพิการหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อย เนื่องจากเนื ้อสมองถูกทาลายไป และต้ อง
ใช้ ชีวิตอย่างพิการ ตลอดช่วงชีวิตที่เหลือ ซึ่งความพิการดังกล่าวส่งผลกระทบมิใช่ตอ่ ตัวผู้ป่วยเท่านัน้
แต่ยงั ส่งผลต่อ ครอบครัวชุมชนประเทศชาติอีกด้ วยและเป็ นสาเหตุหลักของการสูญเสียปี สขุ ภาวะในปี
พ.ศ.2552 (Disability Adjusted Life Years: DALYs) ที่ ส าคัญ ของประเทศเป็ น อัน ดับ ที่ 3 รองจาก
อุบตั ิเหตุการจราจร (กระทรวงสาธารณสุข . 2556) การป้องกันไม่ให้ เกิดโรคจึงเป็ นวิธีการที่ดี ที่สดุ ใน
ปัจจุบนั โดยลดปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด ความเครี ยด การสูบ
บุหรี่ ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ . 2554)
1.2 ข้ อมูลทั่วไปชุมชนตาบลบางเกลือเกี่ยวกับโรคไม่ ตดิ ต่ อเรื อ้ รั ง
ชุมชนตาบลบางเกลือ ตังอยู
้ ่ที่อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นชุมชนกึ่งเมืองที่ยงั มี
การประกอบอาชีพและดารงชีวิตเป็ นแบบชนบทประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และมีส่วนหนึ่งใช้ ชีวิต
อยู่กับการทางานในโรงงานที่ต้องใช้ ชีวิตที่รีบเร่ งแบบสังคมเมืองในการทางาน การกิน การนอน ที่ผิด
จากที่เคยปฏิบตั มิ าก่อนนี ้ (สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะกง. 2557)
จากการศึกษาข้ อมูล เบือ้ งต้ นของพื น้ ที่ที่ศึกษาในเขตอาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี 2558 พื น้ ที่ ดัง กล่ า วมี ป ระชากรอายุ 15 ปี ขึ น้ ไป จ านวน 28,041 คน มี ก ลุ่ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน
จานวน 1,887 คน (ร้ อยละ 6.73) กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน จานวน 728 คน กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
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จานวน 8,511 คน (ร้ อยละ 30.35) กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จานวน 1,390 คน พบผู้ป่วยโรคหัวใจ
จานวน 77 คนโรคอัมพฤกษ์ จานวน 52 คน และโรคอัมพาต จานวน 10 คน และเมื่อศึกษาเป็ นราย
ตาบลจะพบว่า ตาบลบางเกลือเป็ นพื ้นที่ที่พบปั ญหาประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื อ้ รัง พบ
จานวนประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป จานวน 4,122 คน มีกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จานวน 101 คน (ร้ อย
ละ 2.45) และกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จานวน 337 คน (ร้ อยละ 8.18) พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จานวน 198 คน โรคความดันโลหิตสูง จานวน 494 คน โรคมะเร็ ง จานวน 13 คน โรคหัวใจ จานวน 7
คน รวมทังโรคอั
้
มพฤกษ์ /อัมพาต จานวน 23 คน จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงของตาบล
บางเกลือมีสถิติที่อยู่ในระดับสูง และพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบให้ เกิดกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื อ้ รั งและการ
เป็ นโรคดังกล่าว คือเรื่ องการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย และกลุ่มประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงมีการ
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ยั่งยื นเป็ นกลุ่ม เดิม ที่ กลับมามาสู่วงจรของการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมซา้ ๆ
(สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะกง. 2557)
1.3 ปั จจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่ อโรคไม่ ตดิ ต่ อเรือ้ รัง
ปั จจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังเป็ นปั จจัย ต่างๆ ที่มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
พฤติกรรมบุคคล แบบแผนพฤติกรรมหรื อวิถีชีวิต การเผชิญสภาวะแวดล้ อมสังคมและกายภาพหรื อ
การส่ ง ผ่ า นทางพฤติ ก รรมและสิ่ ง ที่ มี ม าแต่ ก าเนิ ด ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐานทางระบาดวิ ทยาที่ รั บ รู้ ว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรค ความรุนแรงของการดาเนินโรค ภาวะแทรกซ้ อน ความพิการ และการตาย
ของโรคไม่ติดต่อ และปั จจัยเสี่ยงนี ้ถูกพิจารณาถึงเพื่อการป้องกัน โดยปกติการเกิดและการดาเนินโรค
ของประชากรเชื่ อมโยงกับปั จ จัยหลัก 3 ด้ าน ได้ แก่ ปั จจัยของกลุ่ม บุ คคลและประชากร (อายุ เพศ
พันธุกรรม อาชีพ ) ปั จจัยตัวกระทา(Agent) หรื อปั จจัยสาเหตุ และปั จจัยสิ่งแวดล้ อม (หมายรวมถึง
เศรษฐกิจ พฤติกรรมสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ) (สานักควบคุมโรคไม่ติดต่อ. 2553)
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นพิจารณาได้ จากภาพประกอบ 2
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ปั จจัยสาเหตุ
Causative Factor

เวลา

กลุม่ ต่างๆ หรื อ ประชากรและ
คุณลักษณะของกลุม่ หรื อประชากรเช่น
เพศ การศึกษา อาชีพ บุคลิกภาพ
บุคคลฯลฯ

สิง่ แวดล้ อมกายภาพ พฤติกรรมสังคม
วัฒนธรรม องค์ประกอบสภาวะแวดล้ อม

ภาพประกอบ 2 สามเหลี่ยมทางระบาดวิทยาประยุกต์สาหรับโรคเรื อ้ รังและความผิดปกติทาง
พันธุกรรม(Advanced epidemiology triangle diseases and behavioral disorders)
ที่มา: สานักควบคุมโรคไม่ติดต่อ (2553)
จากข้ อเท็จจริงเชิงประจักษ์ ที่กล่าวในสถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังจะพบว่าปั จจัยเสี่ยง
หลักที่สง่ ผลต่อการเกิดโรคเรื อ้ รังแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท (สานักควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ. 2553)
1.3.1 ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ได้ แก่ อายุ เพศ พันธุกรรม ประวัตคิ รอบครัว ฯลฯ
1.3.2 ปั จจัยเสี่ยงที่ เปลี่ยนแปลงได้ จากการศึกษาที่ผ่านมาในประชากรประเทศต่างๆ
และประเทศไทย พบว่า กลุ่มปั จจัยเสี่ยงร่วมที่ ปรับเปลี่ยนได้ ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ ้นของการเกิด
โรคเรื อ้ รัง รวมทังโอกาสในการป้
้
องกันควบคุมปั จจัยเสี่ยงนันๆ
้ สามารถเรี ยงตามลาดับความสาคั ญได้
ดังนี ้ การบริ โภคยาสูบ การบริโภคเกินไม่ได้ สดั ส่วน การขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ภาวะความดัน
โลหิตสูงที่เพิ่มขึ ้น ภาวะน ้าหนักเกินและอ้ วน ภาวะระดับน ้าตาลที่สงู ขึ ้น ภาวะไขมันผิดปกติ การบริโภค
เครื่ องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์แบบบัน่ ทอนสุขภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ก) การสูบบุหรี่ หรื อการบริ โภคยาสูบ การสูบบุหรี่ เป็ นปั จจัยเสี่ยงหนึ่งใน 4 ปั จจัยหลัก
ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ต่างๆ และทาให้ เกิดการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร สาหรับผลต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดพบว่า ในควันบุหรี่ มีสารพิษหลายอย่างที่เป็ นอั นตรายต่อหลอดเลือดหัวใจ
โดยเฉพาะนิโคตินและคาร์ บอนมอนนอกไซด์ ปริ มาณและระยะเวลาของการสูบบุหรี่ มีผลกับความเสี่ยง
ต่อการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ยิ่งสูบมากยิ่งมีความเสี่ยงมาก เป็ นต้ น
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ข) พฤติกรรมการบริโภคเกินไม่ได้ สดั ส่วน การบริโภคผักผลไม้ น้อย ซึง่ องค์การอนามัย
โลกแนะนาว่าควรบริ โภคไม่น้อยกว่า 400 กรัม ในแต่ละวัน นอกจากนัน้ ยังพบว่ามี การบริ โภคเกลื อ
โซเดียม ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารร่ วมกันการคัดกรองและการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง
ช่วยลดความชุกของโรคความดัน โลหิ ต สูง และการตายจากโรคหลอดเลื อดสมอง (อัม พฤกษ์ และ
อัมพาต) ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนัน้ การบริ โภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนา้ ตาลสูง
ไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ (Trans fatty acids) และ/หรื อเกลือโซเดียม สูงกว่ามาตรฐานความต้ องการ
ของร่างกายที่จะนาไปใช้ ในร่างกาย ล้ วนเป็ นการบริโภคเกิน และสารปนเปื อ้ นที่มีผลต่อการทาลายของ
หลอดเลือดทัว่ ร่างกาย ทังนี
้ ้ จากสภาวะแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว โดยเฉพาะค่านิยมอาหารฟาสต์ฟูด อาหารสาเร็ จรู ป ขนมคบเคี ้ยว น ้าหวาน น ้าอัดลม อาหาร
รสจัดทัง้ เค็ม หวาน ไขมันสูง ฯลฯ รวมทัง้ การกระตุ้นการบริ โภคผ่านการส่งเสริ มการตลาดและการ
โฆษณา การเพิ่มและการกระจายอย่างรวดเร็วและความง่ายต่อการเข้ าถึงอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
มากขึ ้นต่อคนส่วนใหญ่ที่บริ โภคไม่ได้ สดั ส่วนเป็ นผลต่อทังระดั
้ บความดันโลหิต ระดับน ้าตาลและ/หรื อ
ไขมันในเลือด และการสะสมของแคลอรี่ ส่วนเกิน เกิดการบาดเจ็บของหลอดเลือด การสะสมของไขมัน
ในผิวของหลอดเลือดและการสะสมของเซลล์ไขมันที่พงุ และทัว่ ร่างกายของกลุม่ คนเหล่านี ้
ค) การขาดกิ จ กรรมที่ เพี ย งพอ การมี กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวที่ เพี ย งพอและ
สม่าเสมอช่วยส่งเสริมการมีสขุ ภาพที่ดีและเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และโรคไม่ติดต่ออื่นๆ ผู้ที่ออกกาลังกายน้ อยเป็ นสาเหตุสาคัญต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคอ้ วน เป็ นต้ น อย่างไรก็ดีทิศ
ทางการพัฒ นาสัง คมและเศรษฐกิ จ ของชุม ชนและการพัฒ นาสถานที่ ป ฏิ บัติง าน การศึก ษา การ
เดินทางและการพักผ่อนมีผลต่อสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่เอื ้อหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการออกกาลัง
กายในชีวิตประจาวัน
ง) ความไม่สามารถควบคุมน ้าหนักเกินและอ้ วน เป็ นปั จจัยเสี่ยงสาคัญใหม่ของโรค
ไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในประชากรไทย ภาวะน ้าหนักเกินและอ้ วนนี ้สามารถ
สังเกตได้ อย่างง่ายๆ โดยใช้ ค่า ดัชนีมวลกายและการวัดรอบเอว พบว่าถ้ าค่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มสูง
มากกว่าหรื อเท่ากับ 25 และผลการวัดรอบเอวมาตรฐานได้ สูงมากกว่าหรื อเท่ากับ 80 เซนติเมตร ใน
ผู้ห ญิ ง และ 90 เซนติ เมตร ในผู้ช ายจะมี ค วามสัม พัน ธ์ โดยตรงต่อ การเกิ ด โรคความดัน โลหิ ต สู ง
เบาหวาน ความผิดปกติของการทางานของอินซูลินสูงขึ ้นในเลือดไปมีผลทาลายหลอดเลือดโดยตรง
นอกจากนันภาวะน
้
้าหนักเกินและอ้ วนโดยเฉพาะร่วมกับปั จจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้ แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง
ระดับน ้าตาลในเลือดสูง ไขมันเอชดีแอลต่า และไขมันผิดปกติอื่นๆ ในเลือดที่เรี ยกว่า”กลุ่มเมตาบอลิค”
จะมีผ ลต่อการเพิ่มขึน้ ของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลื อดสมองมากกว่า 3-5 เท่าภาวะ
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น ้าหนักเกินและอ้ วนเกิดจากพฤติกรรมการบริ โภคเกินความจาเป็ นขาดความสมดุลของพลังงานเข้ า
และออก ไม่สามารถควบคุมน ้าหนักที่เหมาะสมได้ ทาให้ เกิดภาวะโภชนาการเกิน มีภาวะน ้าหนักเกิน
มาตรฐาน หรื อเป็ นโรคอ้ วน
จ) การบริ โภคเครื่ องดื่ ม ที่ มี แอลกอฮอล์ แบบบั่น ทอนสุขภาพ เช่น สุรา เบี ย ร์ ไวน์
ซึง่ รูปแบบการดื่มและปริ มาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะผลต่ อหลอดเลือด พบว่า
แม้ ว่าจะมี ฤทธิ์ ระยะเฉี ยบพลันต่อการกดระบบประสาทส่วนกลาง การขยายตัวของหลอดเลือดส่วน
ปลาย การขับปั สสาวะ การทาลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร และการเกิด ภาวะน ้าตาลในเลือดต่าแต่ถ้า
บริ โภคในปริ มาณสูงมากกว่า 2 แก้ วมาตรฐานต่อวันในเพศชาย และ 1 แก้ วมาตรฐานต่อวันในเพศ
หญิง จะมีการเพิ่มขึ ้นของระดับความดันโลหิต และโรคเรื อ้ รังอื่นๆ เช่นโรคตับแข็ง
ฉ) ความไม่สามารถรับมือได้ ตอ่ ความเครี ยดเรื อ้ รัง ซึง่ ความเครี ยดนันมี
้ สาเหตุทงทาง
ั้
ร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้ อม การมีความเครี ยดน้ อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็ นผลดีตอ่ สุขภาพ จะ
มี อ าการปวดศี รษะ ปวดกล้ ามเนื อ้ หัว ใจเต้ น เร็ ว แน่ น ท้ อ ง มื อ เท้ า เย็ น ความเครี ย ดมี ผ ลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิต ระดับน ้าตาลและไขมันในเลือด รวมทังการหดเกร็
้
งของหลอด
เลือดเกิดผลต่อหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะความเครี ยดเรื อ้ รังติดต่อกันเป็ นเวลานาน
1.3.3 กลุม่ ปัจจัยเสี่ยงสรี รวิทยาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ มีรายละเอียดดังนี ้
ก) ภาวะความดันโลหิตสูง กลุ่มบุคคลที่มีภาวะความดันโลหิตสูงกว่า 110 มิลลิเมตร
ปรอท ซิ ส โตลิ ก ทุ ก 10 มิ ล ลิ เ มตรปรอทและสู ง มากกว่ า 75 มิ ล ลิ เมตรปรอท ไดแอสโตลิ ค ทุ ก
5 มิลลิเมตรปรอทจะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากกว่าคนที่มีระดับความดันโลหิตอยู่ในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ ้น
เฉลี่ยประมาณสองเท่า อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในประชากรจะพบผู้ที่ภาวะความดันโลหิตสูงก ้ากึ่ง
คือ ระหว่าง 120 ถึง139 มิลลิเมตรปรอท ซิสโตลิคและ/หรื อ 80 ถึง 89 มิลลิเมตรปรอท ไดแอสโตลิค
จะเป็ นกลุ่มที่ทาให้ เกิด ร้ อยละของจานวนโรคหลอดเลือดสมองตีบตันและหัวใจขาดเลือดถึง ร้ อยละ
70 ของโรคที่เกิด ซึ่งมากกว่ากลุ่มผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิต สูงแล้ ว คือที่ระดับความดัน
โลหิตที่มากกว่าหรื อเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอท ซิสโตลิค และ/หรื อ มากกว่าหรื อเท่ากับ 90มิลลิเมตร
ปรอท ไดแอสโตลิค โดยจากการศึกษาภาระโรคในประเทศไทย พ.ศ.2547 พบว่าความดันโลหิตสูงเป็ น
ปั จ จัย เสี่ ย งของภาระโรคอัน ดับ ที่ 5 ของชายไทย และอัน ดับ 2 ของหญิ ง ไทย โดยท าให้ เสี ย ชี วิ ต
ประมาณปี ละ 7 หมื่นราย (ร้ อยละ 18) สูญเสียปี สุขภาวะจาการตายและพิการ ปี ละ 6 แสนคน ทัง้ นี ้
ครึ่ งหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และความดันโลหิตถื อเป็ นปั จจัย
เสี่ยงสาคัญของภาระโรคที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และจะเป็ นประโยชน์อย่างมากถ้ าสามารถ
ลดระดับความดันโลหิตเฉลี่ยลงไปที่ระดับ 115 มิลลิเมตรปรอทซีสโตลิค
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ข) ภาวะน า้ ตาลในเลื อ ดสู ง จากการตรวจเลื อ ดหลัง อดอาหารนาน 12 ชั่ว โมง
(Fasting Plasma Glucose: FPG) มากกว่า 100 มก/ดล. ขึ ้นไป พบว่าจะเริ่ มมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานเพิ่มขึ ้น และเพิ่มโอกาสการทาลายของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดกลางและ
เล็กเพิ่มขึ ้นเมื่อระดับน ้าตาลในเลือดเพิ่มขึ ้น และเมื่อ น ้าตาลในเลือดสูงมากกว่า 126 มก/ดล.หรื อเป็ น
โรคเบาหวานประเภทที่ 1 หรื อประเภทที่ 2 จากการศึก ษาพบว่าเป็ น ปั จ จัย เสี่ ย งที่ ท าให้ อัต ราของ
โรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ ้นมากกว่า 2-4 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบผู้ที่ไม่เป็ นโรคเบาหวานและโอกาส
เสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อพบภาวะน ้าตาลในเลือดสูงขึ ้นร่วมกับภาวะความดันโลหิตที่สูงมากกว่า 130/85
มิลลิเมตรปรอท ภาวะอ้ วน ลงพุง ภาวะไขมันผิดปกติ นอกจากนันยั
้ งมีภาวะแทรกซ้ อนอื่นๆ ตามมาอีก
ได้ แก่ โรคหลอดเลือดที่จอประสาทตา โรคไตเสื่อม ภาวะน ้าตาลในเลือดต่าหรื อสูง เกินไป ภาวะแผลที่
เท้ าเรื อ้ รัง ภาวะติดเชื ้อผิดปกติ เป็ นต้ น เกิดโรคของหลอดเลือดหลายโรค ได้ แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรค
หลอดเลือดสมอง เป็ นต้ น
ค) ภาวะไขมัน ในเลื อ ดผิ ด ปกติ ได้ รั บ การศึก ษาและพบว่า เป็ นปั จ จัย เสี่ ย งหลัก
ของความสัม พัน ธ์ ต่อ การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดตี บ และตัน ในประเทศต่า งๆ ได้ แก่ ระดับ ไขมัน คลอ
เลสเตอรอลรวม (Total Blood Cholesterol) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides) และไขมันเอชดีแอล
(High density cholesterol) ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ โดยการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด พบว่า ระดับ
คลอเลสเตอรอลสูงที่เป็ นปั ญหาต่อหลอดเลือด ≥200 mg/dl ขึ ้นไป ขณะที่ภาวะ Triglyceride ≥150
mg/dl และภาวะ HDL-C ต่า หมายถึง < 40 mg/dl ในหญิง ทังนี
้ ้จะเสี่ยงเพิ่มขึ ้นในระดับความผิดปกติ
ที่ต่าลงเมื่อพบว่า มีภาวะเมตาโบลิซึ่มผิดปกติร่วม (Metabolic syndrome) สาหรับการศึกษาระบาด
วิทยาในประเทศไทยพบว่า ภาวะ HDL-C ต่า มีความสาคัญต่อค่าโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือด
มากกว่าค่าไขมันผิดปกติตวั อื่นโดยเฉพาะเมื่อพบร่วมกันในภาวะเมตาโบลิซงึ่ ปกติร่วม
จากรายละเอียดของภาพรวมสถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังและปั จจัยที่ ส่งผลต่อโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รัง จะเห็นได้ ว่าปั จจัยเรื่ องการบริ โภคยาสูบ การบริ โภคเกินไม่ได้ สัดส่วน การขาดกิจกรรม
ทางกาย ที่เพียงพอ ภาวะความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ ้น ภาวะน ้าหนักเกินและอ้ วน ภาวะระดับน ้าตาลที่
สูงขึ ้น ภาวะไขมันผิดปกติ การบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แบบบัน่ ทอนสุขภาพ การมีภาวะของโรค
เรื อ้ รังต่างๆ ล้ วนเป็ นสาเหตุซึ่งกันและกันที่ส่งผลก่อให้ เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ ้นและเป็ นสาเหตุ
ของโรคเรื อ้ รังอื่นๆ ได้ เสมอ ดังนันการปรั
้
บวิถีชีวิตในเรื่ องการรับประทานอาหาร การควบคุมนา้ หนัก
เป็ นสิ่งที่ส่งผลที่ดีตอ่ การดาเนินของโรคทังกลุ
้ ม่ ที่มีภาวะเสี่ยงและกลุ่มที่มีการดาเนินของโรคอยู่แล้ ว ดัง
สรุปได้ ตามภาพประกอบ 3
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พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ ถกู ต้ อง
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
-บริ โภค หวาน มัน เค็ม มากไป
-บริ โภคผักและผลไม้ น้อย
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
-ออกกาลังกายน้ อยไม่เพียงพอ
พฤติกรรมความเครียด

ปั ญหาสุขภาพ/โรค

โรคไม่ ติดต่ อ
-โรคเบาหวาน
-โรคความดันโลหิตสูง
-โรคหัวใจ
-โรคหลอดเลือดสมอง
-โรคอ้ วน เป็ นต้ น

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา

ภาพประกอบ 3 ความเชื่อมโยงพฤติกรรมสุขภาพที่สง่ ผลต่อปัญหาสุขภาพ/โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
ที่มา: กองสุขศึกษา (2556)

ส่ วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 การพัฒนาโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน (Community-Based Development)
ผู้วิจัย จะต้ อ งมี พื น้ ฐานความรู้ เกี่ ย วกับ ชุม ชน และความรู้ เกี่ ย วข้ อ งแนวทางการพัฒ นา
ศักยภาพของชุมชน เพื่อการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุม่ เสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังในชุมชนโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน บูรณาการไปในการจัดกิจกรรมให้ เข้ ากับวิถีชีวิตของชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยัง่ ยืน โดยแนวคิดพื ้นฐานที่จะนามาใช้ มีดงั นี ้
พื ้นฐานความรู้เกี่ยวกับชุมชน มีสาระสาคัญได้ แก่ ความหมายของชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน และการพัฒนาโดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน
2.1.1 ความหมายชุมชน คาว่า “ชุมชน (Community)” ความหมายหลากหลายแล้ วแต่
ว่าจะนาไปใช้ ในการศึกษาด้ านใด สามารถสรุปความหมายของชุมชนดังนี ้
1) “ชุม ชน” ในความหมายทางสัง คมวิท ยาปั จ จุบัน หมายถึ ง กลุ่ม คนที่ อาศัย อยู่
ในอาณาบริเวณเดียวกัน มีความรู้สกึ เป็ นพวกเดียวกันและมีความผูกพันในทางเศรษฐกิจและการเมือง
มีการกาหนดระเบียบทางสังคม มีอาณาบริ เวณที่ถือครองของชุมชน มีความรู้สึกเป็ นพวกเดียวกัน มี
ความผูกพันกันและมีเอกลักษณ์เฉพาะคน เช่น ศาสนาเดียวกัน มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
เดียวกัน มีการปกครองระบอบเดียวกัน (สมใจ วินิจกุล. 2550)
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2) “ชุม ชน” ในอีกความหมายหนึ่ง คือ การที่คนจ านวนหนึ่งมี วัตถุประสงค์ร่วมกัน
มีความเอื ้ออาทรต่อกัน มีความพยายามทาอะไรร่วมกัน มีการเรี ยนรู้ร่วมกันซึง่ รวมถึงการติดต่อสื่อสาร
กันด้ วย (สมใจ วินิจกุล. 2550)
3) บริ บ ทของชุม ชนที่ ร วมถึ ง บุค คล ลัก ษณะทางกายภาพ วัฒ นธรรม ประเพณี
สิ่งแวดล้ อมทางสังคมของชุม ชน ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมี อิทธิ พ ลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิ ต
โอกาส ความสาเร็จ และผลลัพธ์ การพัฒนา (สมใจ วินิจกุล. 2550; อ้ างอิงจาก Clitherore; & Stokols.
1998)
4) นอกจากนี ้บริ บทของชุมชนยังรวมถึงสถาบันทางสังคมที่อยูใ่ นชุมชน สิ่งที่อยู่รอบๆ
บุค คลและความสัม พัน ธ์ ของบุค คลในสังคม (สมใจ วินิจ กุล . 2550; อ้ างอิงจาก Anderson; et al.
2003) สถาบัน ทางการสัง คม หมายถึ ง องค์ ก รทางศาสนาและวัฒ นธรรม ระบบเศรษฐกิ จ และ
โครงสร้ างทางการเมื อ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่ร อบบุ ค คล หมายถึ ง เพื่ อ นบ้ า น สถานที่ ท างาน และเมื อ งต่า งๆ
ความสัมพันธ์ทางสังคมหมายถึง ตาแหน่งหรื อฐานะทางสังคม การรวมกลุ่มทางสังคม และเครื อข่าย
ทางสังคม สิ่งทังหมดนี
้
้เป็ นทรัพยากรในการสร้ างสุขภาพที่ยงั่ ยืน หากทรัพยากรเหล่านี ้ขาดแคลนจะ
เป็ นปัจจัยเสี่ยงที่บนั่ ทอนภาวะสุขภาพ
5) ชุมชนในความหมายของผู้รับบริ การ มองชุมชนเป็ นที่รวมของบุคล ไม่ได้ มองเป็ น
ลักษณะของปัจเจกบุคคล การดาเนินงานสาธารณสุขจะต้ องปฏิบตั ิการในส่วนที่เป็ นปั จเจกบุคคล และ
กลุ่ม คน ผลลัพ ธ์ ของการส่ง เสริ ม สุขภาพกาหนดขึน้ ในระดับ ชุม ชน เช่น การด าเนิ น โครงการถนน
ปลอดภั ย ส าหรั บ วัย รุ่ น และการจั ด ให้ มี ส นามเด็ ก เล่ น ส าหรั บ เด็ ก เล็ ก ร่ ว มกั บ ผู้ ปกครอง การ
เปลี่ยนแปลงเช่นนีน้ าไปสู่สุขภาวะของชุม ชน การส่งเสริ มสุขภาพชุมชนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายระดับ เริ่ ม จากระดับบุคคล ที่ มี การเคลื่ อนไหวทาให้ ร้ ู สภาพชุม ชนโดยรวม การปรับเปลี่ ยน
นโยบายต่างๆ ต้ องมองในระดับสังคม เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างกว้ างขวาง เมื่อการ
พัฒนามุ่งสู่ชมุ ชน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขกับชุมชนต้ องมีเป้าหมายในการพัฒนาเหมือนกัน สมาชิกทุก
คนในชุมชนต้ องมีสว่ นร่วมในทุกขันตอนของกระบวนการด
้
าเนินงาน
ดังนัน้ คาว่า “ชุมชน” จึงมีความหมายกว้ าง ทังกลุ
้ ่มคนขนาดเล็กไม่กี่คนจนถึงกลุ่มคน
ขนาดใหญ่ เช่ น ชนเผ่ า หนึ่ ง หมู่ บ้ า นหนึ่ ง หรื อ เมื อ งหนึ่ ง ความเป็ นชุม ชนนี ม้ ี ขึ น้ ในสถานที่ แ ละ
สถานการณ์ต่างๆ กัน เช่น ความเป็ นชุมชนในที่ทางาน ความเป็ นชุมชนทางวิชาการ ความเป็ นชุมชน
ทางอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น ซึ่งความเป็ นชุมชนหรื อการรวมกลุ่มกัน ทาให้ กลุ่มมีศกั ยภาพสูงมาก เพราะมี
วัตถุประสงค์และจิตสานึกในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายๆ อย่างร่วมกัน มีความรัก มีการ
กระทาและมีการเรี ยนรู้ร่วมกัน
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2.1.2 แนวคิดกระบวนการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนมีลกั ษณะสาคัญประการหนึ่ง คือเป็ นกระบวนการที่ต้องดาเนินงานเป็ น
ขัน้ ตอนต่อ เนื่ อ งกัน ไปตามล าดับ และทุก ขัน้ ตอนมี ค วามเชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์ กัน ถ้ าหากด าเนิ น งาน
ข้ ามขั น้ ตอนหนึ่ ง ขั น้ ตอนใดแล้ วก็ จ ะเกิ ด ปั ญหาและไม่ ป ระสบความส าเร็ จ โดยขั น้ ตอนของ
กระบวนการพัฒนาชุมชนอาจแบ่งได้ เป็ น 6 ขันตอน
้
ดังนี ้ (สมใจ วินิจกุล. 2550)
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาชุมชน การหาข้ อมูลของชุมชนด้ วยการสารวจด้ วยวิธีการต่างๆ
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสารวจ เป็ นต้ น เพื่อนาข้ อมูล
ที่ได้ จากการศึกษามาวิเคราะห์และนาไปใช้ ประโยชน์ต่อไป การศึก ษาชุมชนเป็ นขันตอนแรกของการ
้
พัฒนาชุมชน เพราะถ้ าไม่มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ไม่มีความรู้ ความเข้ าใจในชุมชนแล้ ว การพัฒนาชุมชนก็จะ
ไม่ถกู ทิศทางและไม่ประสบความสาเร็จ
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ชุมชน เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาชุมชนในขันตอน
้
แรกวิเคราะห์ในลักษณะของการแจกแจง และจัดหมวดหมู่ตามประเภทของข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์บริ บท
ต่างๆ ของชุมชน วิเคราะห์ปัญหาที่แท้ จริ งของชุมชน การจัดลาดับปั ญหาของชุมชนและการวิเคราะห์
แนวทางการแก้ ไข หรื อพัฒนาชุมชน
ขั น้ ตอนที่ 3 การวางแผนและโครงการพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น ขัน้ ตอนต่อ เนื่ อ ง จาก
ขันตอนที
้
่ 2 กล่าวคือ เมื่อวิเคราะห์ชมุ ชนตามลาดับแล้ ว นาผลการวิเคราะห์มาจัดทาแผนและโครงการ
พัฒ นาชุมชนเพื่ อเตรี ยมพัฒ นาชุมชนต่อไป โดยทั่วไปการวางแผนและโครงการในงานพัฒ นาชุมชน
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ คือการกาหนดแผนและโครงการ การจัดทารายละเอียดของโครงการ การ
ประเมินและอนุมตั โิ ครงการ การปฏิบตั แิ ละดาเนินงานตามโครงการ และการประเมินผลโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 4 การดาเนินงานพัฒนาชุมชน เป็ นการร่วมกันดาเนินงานการพัฒนาชุมชน
ตามแผนและโครงการในขัน้ ตอนที่ 3 ซึ่ง ต้ องมี การบริ ห ารโครงการเพื่ อ ให้ มี การประสานงาน การ
สนับสนุน การอานวยความสะดวกของโครงการเพื่อความสาเร็จของโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 5 การประเมินผล เป็ นการตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานในขันตอน
้
ที่ผ่านมาในเชิงปริ ม าณ (Quantitative Evaluation) และเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Evaluation) ทัง้ ใน
ระยะเตรี ยมงาน และในระหว่างการดาเนินงานเพื่ อทราบถึงความสาเร็ จ ข้ อบกพร่ องหรื ออุปสรรค
ปัญหาที่เกิดขึ ้นในทุกขันตอนของการด
้
าเนินงานพัฒนาชุมชน
ขั น้ ตอนที่ 6 การทบทวนเพื่ อ แก้ ไขปั ญหาและอุ ป สรรค เป็ น การน าผลจากการ
ประเมิ นผลในขัน้ ตอนที่ 5 มาใช้ ประโยชน์ ในการป้องกั น ปรับปรุ งแก้ ไขปั ญ หาอุปสรรคที่ เกิ ดขึน้ ใน
ขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒ นาชุม ชนอย่างทัน ท่วงที ทัง้ ในขัน้ ตอนของการเตรี ย มการ การ
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ปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้ เป็ นการนาผลการประเมิ นมาทบทวนเพื่ อปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับการนาไป
ดาเนินการครัง้ ต่อไปรวมทังการขยายผลของการพั
้
ฒนาชุมชนไปยังโครงการหรื อชุมชนอื่นๆ อีกด้ วย
2.1.3 แนวคิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชนทัง้ 6 ขันตอนที
้
่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จะประสบความสาเร็ จได้
ด้ วยการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างแท้ จริง หรื อการมีสว่ นร่วมมากในทุกขันตอน
้
เป็ นเพราะการสร้ าง
จิตสานึกของประชาชนในกระบวนการพัฒนาของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน และอุทิศตน
ให้ กับ การพัฒ นาชุม ชนอย่างเต็ม ที่ นอกจากการพัฒ นาชุม ชนทุกขัน้ ตอนจะต้ องมี ค วามเกี่ ยวข้ อ ง
สัมพันธ์กนั ตามลาดับแล้ วยังต้ องมีสว่ นร่วมในทุกขันตอนอี
้
กด้ วยดังสรุป ดังภาพประกอบ 4
การมีสว่ นร่วม

4
การดาเนินงาน

ของประชาชน

การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

5
การประเมินผล

3
การวางแผน
โครงการ

การมีสว่ นร่วม

การมีสว่ นร่วม

ของประชาชน

ของประชาชน

6
ทบทวนปัญหา
อุปสรรค
การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

2
1
การศึกษาชุมชน

การวิเคราะห์
ปั ญหา
การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

ภาพประกอบ 4 แนวคิดการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชน
ที่มา: สมใจ วินิจกุล (2550)
การมีส่วนร่ วมของประชาชน ในกระบวนการพัฒนาชุมชน จึงมาจากแนวคิดการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน และแนวคิดการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนรวมกัน มีแนวคิดที่สาคัญ คือความสาเร็ จ
ของการพัฒ นาชุมชน เป็ นผลจากการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทุกขันตอนของกระบวนการพั
้
ฒนา
ชุมชนไม่ใช่ด้วยการดาเนินงานโดยภาครัฐ ภาคประชาชน หรื อ องค์การเอกชนเพียงฝ่ ายเดียว โดยต้ อง
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ให้ ประชาชนที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องหรื อ เป็ นผู้ ได้ รั บ ผลที่ เกิ ด ขึ น้ จากการพั ฒ นาเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทังการมี
้
ส่วนร่วมของบุคคล การรวมกันเป็ นกลุม่ องค์กร และเครื อข่าย
ส่วนหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนหรื อหน่วยงานอื่นๆ เป็ นผู้เข้ าร่วมสนับสนุน
ส่งเสริ มเพื่อรวมพลังกันพัฒ นาชุมชนเท่านัน้ การมีส่วนร่ วมของประชาชน ในงานพัฒ นาชุมชนนีจ้ ะ
สร้ างเสริ มให้ ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหนชุมชนของตนเอง อันจะทาให้ เกิดจิตสานึกความเป็ น
ชุม ชนและความรู้ สึก เป็ น เจ้ าของชุม ชน ซึ่ง เป็ น พลัง ส าคัญ ที่ ผ ลัก ดัน ให้ ก ารพัฒ นาชุม ชนประสบ
ความสาเร็ จหลักการที่สาคัญ หลักการมีส่วนร่ วม หมายถึง ผู้ที่มี ส่วนได้ ส่วนเสียต้ องมีส่วนร่ วมอย่าง
จริ งจังในการที่จะระบุบง่ ชี ้ปั ญหา ที่เร่งด่วน และเป้าประสงค์ของตนอย่างชัดเจนในการพัฒนากาหนด
แนวทางและการดาเนินงานแก้ ปัญหา
2.1.4 การพัฒนาชุมชนโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน
การพัฒ นานัน้ ถ้ าพิ จ ารณาแนวทางการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาส่ ว นใหญ่ จ ะยึ ด บุค คล
เป็ นฐานในการพัฒนา จึงเกิดข้ อจากัดในการประสบผลสาเร็จในระยะยาว จึงทาให้ เกิดการพัฒนาไปสู่
ชุมชนเป็ นฐานในการพัฒ นา (ณรงค์ศกั ดิ์ หนูสอน. 2553: 78) โดยการจัดการสุขภาวะในชุมชน ต้ อง
เน้ นภารกิจของคนในชุมชน จึงเกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืนในระยะยาวของระบบการดูแลสุขภาพ ที่
ต้ องปรับเปลี่ ยนบทบาทของผู้ให้ การดูแลมาสู่การสนับสนุนบทบาทของชุม ชนในการสร้ างสรรค์สุข
ภาวะ ในชุมชนด้ วยตนเองตามข้ อมูลและบริบทวิถีชีวิตของเขาที่เป็ นอยู่
การสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็งเพื่อให้ เกิดการพัฒนาทางด้ านสุขภาพอย่างยัง่ ยืนด้ วยการเป็ น
หุ้นส่วนระหว่างสมาชิกในชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง เป็ นสิ่งสาคัญต่อการตัดสินใจร่ วมกัน ตาม
ปัญหาของชุมชนที่เป็ นอยู่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการรับรู้และเข้ าใจความต้ องการทางสุขภาพของชุมชน ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั เป็ นผู้ที่มีบทบาทในการเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการบูรณาการด้ านทรัพยากร
ด้ า นสุข ภาพในชุม ชนที่ มี อ ยู่ในต าบลบางเกลื อ และเป็ น ผู้ส ร้ างการมี ส่ว นร่ ว มระหว่า งเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขกลุม่ ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ผู้นาในชุมชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นที่จะเข้ ามาสนับสนุนทางด้ านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสุขภาพ เพื่อเพิ่มความเข้ มแข็ง
ของชุมชน โดยใช้ ข้อมูลของทางด้ านสุขภาพ ปั ญหาทางด้ านสุขภาพของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ที่เข้ ามา
คุกคามในชุมชน ที่เรี ยกว่าการใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานความคิดให้ กบั ชุมชน ได้ กาหนดปั ญหาของตนเอง ถ้ า
ชุมชนต้ องการให้ มี การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในระยะยาว และมีความสอดคล้ องกับความต้ องการ
ของชุมชน สมาชิก ของชุมชนจะต้ องเป็ นผู้ริเริ่มขึ ้นมาเอง
การประสบความสาเร็ จในการใช้ ชุมชนเป็ นฐานนัน้ นาไปใช้ ในการดูแลสุขภาพในกลุ่ม
ต่างๆ ดังเช่น การศึกษาของรัชนี สรรเสริ ญ และคณะ (2554) ที่ใช้ ครอบครัวและชุมชนเป็ นฐานในการ
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พัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยเริ่ มต้ นจากการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้ องการของคน
พิการ ในอาเภอนายายอาม ทังในส่
้ วนของคนพิการ ผู้ดแู ล การได้ รับบริ การทางด้ านสังคม สวัสดิการ
และสิ ทธิ ประโยชน์ โดยการพัฒ นาจากหลายภาคส่วนของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยในชุม ชนทุกขัน้ ตอน
ควบคู่ไปกับขัน้ ตอนมอง คิด และปฏิบตั ิ (Look – Think – Act) ที่มีลกั ษณะเกลียวปฏิสมั พันธ์ (Spiral
action) ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด นวัต กรรมการดูแ ลภาวะเรื อ้ รั ง โดยใช้ ก ารพัฒ นาระบบการดูแ ลโดย
ครอบครัว หุ้นส่วนในชุมชน และทีมสุขภาพเชิงรุก ที่มีปฏิสมั พันธ์กบั คนพิการโดยตรง และเชื่อมโยงเข้ า
กับระบบของการดูแลสนับสนุนขององค์กรในชุมชน ผลของการพัฒนาโดยครอบครัว และชุมชนนี ้ทาให้
เกิดนวัตกรรมในการดูแลที่มี ความเป็ นเนื ้อเดียวกันทังระบบ
้
โดยมีเครื อข่ายของจิตอาสามามีส่วนร่วม
และมีศูนย์การเรี ยนรู้ เพื่ อการดูแลคนพิการในชุมชน ผลลัพธ์ ที่ได้ คือการเข้ าถึงข้ อมู ลข่าวสารในการ
ดารงชีวิตและคุณภาพชีวิต เกิดผลลัพธ์ ด้านบวกต่อครอบครัว ก่อเกิดความภาคภูมิใจของผู้ที่เป็ นจิต
อาสาที่ให้ การดูแลและทีมสุขภาพ อีกทังยั
้ งพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความเข้ าใจ ตระหนักถึง
ความสาคัญและบทบาทในการดูแลผู้พิการมากขึ ้น และในส่วนของผู้พิการมีความพึงพอใจมากที่สดุ ใน
ประเด็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเอง
การประสบความสาเร็ จของ เรื่ องการใช้ ชุมชนเป็ นฐานในชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังในชุมชนได้ มีการศึกษารู ปแบบและกระบวนการดาเนินโครงการ เพื่อนาไปสู่พฒ
ั นาองค์ความรู้
และบทเรี ยนของการด าเนิ นงานลดเสี่ ยงโรคติดต่อเรื อ้ รังในใน ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุม แก้ ว
จังหวัดปทุมธานี (สานักควบคุมโรคไม่ติดต่อ. 2553) ซึ่งจากการถอดบทเรี ยนจากพื ้นที่ ดังกล่าวซึง่ เป็ น
ชุม ชนกึ่งเมื อง มี การริ เริ่ ม ดาเนินโครงการจากส่วนกลางโดยใช้ แนวคิดทฤษฎี การมี ส่วนร่ วมและใช้
ชุมชนเป็ นฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา หน่วยงานและเครื อข่ายเป้าหมายให้ มีการดาเนินงานเฝ้า
ระวังจัดการป้องกันลดปั ญหาจากปั จจัยเสี่ยง และเพื่อสนับสนุนให้ เครื อข่ายมีการดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน โดยแบ่งขันตอนการด
้
าเนินงานเป็ น 7 ขันตอน
้
คือ 1) การประชุมชี ้แจง
ระหว่างส่วนกลาง และหน่วยงานร่ วมดาเนินการ 2) ศึกษาข้ อมูลเชิงเอกสารและปฏิบัติการลงพืน้ ที่
ศึกษาข้ อมูล จริ ง 3) จัดรณรงค์คัดกรองความเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อในชุม ชน 4) จัด ประชุม แลกเปลี่ ยน
เปลี่ยนเรี ยนรู้การดาเนินงานในชุมชน 5) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้ อมและปรับแก้ ภาคี
เครื อข่ายและแกนนา 6) นิเทศติดตาม และประเมินผล และ 7) สรุปผลการดาเนินงาน
ปั จจัยที่ทาให้ ประสบความสาเร็ จ ได้ แก่ การออกแบบโครงสร้ างส่วนบน ที่ริเริ่ มภายใต้
แนวคิด ชุม ชนเป็ น ฐาน ทาให้ การออกแบบกิ จ กรรมเป็ น ระบบ และขัน้ ตอนตามแนวคิดที่ ครบตาม
ขัน้ ตอน PDCA (Plan – Do – Check – Act) และมี ก ารศึ ก ษาชุม ชนจริ ง ถื อ เป็ นจุด เริ่ ม ของการใช้
แนวคิดชุม ชนเป็ นฐานการมี ส่วนร่ วมของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยในชุม ชน มีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
และการคืนข้ อมูลให้ แก่ชมุ ชน(สานักควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ. 2553)
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จากการศึกษาทัง้ 2 เรื่ องได้ นาแนวคิดการใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน ในการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยหรื อกลุ่มคนที่ต้องใช้ เวลายาวนาน เห็นได้ ว่าส่วนที่ คล้ ายคลึงกันและเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ประสบ
ความสาเร็ จในการนาแนวคิดการใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานมา ใช้ คือ จุดเริ่มต้ นในบริ บทที่เป็ นอยู่ของชุมชนนัน้
ว่าเป็ นอย่างไรทังสภาพปั
้
ญหา แหล่งสนับสนุน และผู้เข้ ามาร่วมในการดาเนินงาน มีเทคนิคที่ส่งเสริ ม
ให้ การพัฒ นาประสบผลสาเร็ จ ยิ่งขึน้ ในเรื่ องการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในชุม ชนเห็นได้ ว่าความ
แตกต่างของบริ บทของปั ญ หา กลุ่มเป้าหมายไม่มีสูตรสาเร็ จในการพัฒ นาสุขภาพและการดูแลโรค
เรื อ้ รั ง ขึน้ อยู่กับ บริ บ ทที่ แ ตกต่า งกัน ของชุม ชน สถานการณ์ ที่ แ ตกต่างกัน ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การออกแบบ
กระบวนการที่แตกต่างกันไป
2.1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
คอลลาจี รีและคณะ (Colagiuri; et al. 2010) ได้ ศึกษาโปรแกรมป้องกันโรคเบาหวาน
ของเมืองซิดนีย์ (Sydney) โดยใช้ ข้อมูลชุมชนเป็ นฐานการศึกผลของโปรแกรมนี ้ใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 50-60 ปี ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคเบาหวานโดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์แยกแยะและ
ได้ รับหลักสูตรการดูแลเบื ้องต้ นและได้ รับการปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตโดยใช้ ข้อมูลของชุมชนเป็ น
ฐานวิธีการดาเนินงานประกอบด้ วยกิจกรรมที่เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่มจานวน 3 ครัง้ โดยพฤติกรรม
ที่ ต้องมี การเปลี่ยนแปลงคือ น า้ หนัก ต้ องลดลงร้ อยละ 5 มี การออกกาลังกาย 210 นาที ต่อสัปดาห์
(วิธีการแอโรบิคและการออกกาลังอย่างหนัก) การจากัดเรื่ องอาหารที่มีไขมัน และไขมันไม่อิ่มตัว การ
รับประทานผัก การติดตามต้ องทาทุก 3 เดือนเป็ นเวลา 12 เดือน ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของ
โปรแกรมประเมินได้ จากการเปลี่ยนแปลงในระยะแรกในเรื่ องของ น ้าหนัก การออกกาลังกายและการ
รับประทานอาหาร ส่วนการเปลี่ยนแปลงใน ระยะที่ 2 คือการเปลี่ยนแปลงของรอบเอว น ้าตาลในเลือด
ระดับความดันโลหิตและไขมันในเส้ นเลือด ซึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการได้ รับโปรแกรม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
พาโซกิ และคณะ (Pazoki; et al. 2007) ได้ ศึกษาผลของโปรแกรมทาให้ หัวใจแข็งแรง
โดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน ในกลุ่มผู้หญิ งที่มีสุขภาพแข็งแรงด้ วยการออกกาลังกาย ใช้ การวิจยั แบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างอายุ 25-66 ปี จานวน 335 คนโดยแบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองโปรแกรมใช้ เวลา 8 สัปดาห์ โดยโปรแกรมนันมี
้ การประยุกต์เรื่ องการดาเนินชีวิตด้ วย
การเพิ่มการออกกาลังกายแต่อยู่บนพื ้นฐานของโปรแกรมกิจกรรมสาหรับผู้หญิ ง (American Activity
Program for Woman) มีการใช้ ดนตรี ควบคู่ในการปฏิบตั ิร่วมกับการให้ ความรู้ สปั ดาห์ละ 1 ครัง้ ทังมี
้
การเยี่ยมบ้ านโดยอาสาสมัคร 53 คนที่เป็ นคนในท้ องถิ่นร่วมกับองค์กรในชุมชน หลังการศึกษาพบว่า
ค่าระดับความดันตัวบนและความรู้เรื่ องโรคหัวใจ ในกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญและมี
ความแตกต่างจากกลุม่ ทดลอง
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2.2 รู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุ ข ภาพกลุ่ ม เสี่ ย งโรคไม่ ติด ต่ อ เรื อ้ รั งด้ ว ย
การมีส่วนร่ วมของชุมชน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีความเสี่ยงทางด้ านสุขภาพที่จะทาให้ เกิดภาวะโรค
เรื อ้ รังนัน้ การค้ นหารูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเป็ นไปได้ กลมกลืนกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนนันมี
้ ความจาเป็ นเป็ นอย่างยิ่ง และเพื่อการก่อเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ยัง่ ยืนนัน้ คนในชุมชนต้ องเป็ นผู้ที่มีส่วนร่ วมในการสร้ างรู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนัน้
ขึน้ มาด้ วยชุม ชนเอง ดังนัน้ เพื่ อให้ เกิ ดแนวคิดส าหรับการพัฒ นารู ปแบบการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
สุขภาพผู้วิจยั นาเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับรูปแบบดังนี ้
2.2.1 ความหมายของรู ปแบบ
รูปแบบใช้ ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Model” สาหรับความหมายของรู ปแบบมีผ้ ใู ห้
ความหมายไว้ ดังนี ้
กู๊ ด (ชุ ลี ก ร ยิ ม้ สุ ด . 2552: 57; อ้ างอิ ง จาก Good. 1973) รวบรวมความหมายไว้
4 ความหมาย คือ 1) แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ างหรื อทาซา้ 2) ตัวอย่าง
เพื่อเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียง ตัวอย่างในการเป็ นครูที่ดี 3) แผนภูมิ หรื อรู ปสามมิติซึ่ง
เป็ นตัวแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรื อหลักการหรื อแนวคิด และ 4) ชุดของปั จจัยหรื อตัวแปรที่สมั พันธ์ กัน ซึ่ง
รวมถึงตัวแปรประกอบ หรื อสัญ ลักษณ์ ทางระบบสังคม อาจเป็ นสู ตรคณิ ตศาสตร์ หรื อบรรยายเป็ น
ภาษาก็ ไ ด้ เช่น เดี ย วกับ ดาฟ (ชุลี ก ร ยิ ม้ สุด . 2552: 58; อ้ า งอิ ง จาก Daff. 1944) กล่ า วว่า รู ป แบบ
หมายถึงตัวแทนอย่างง่ายที่ใช้ อธิบายมิติที่สาคัญบางมิติขององค์กร ในขณะที่ ทิศนา แขมมณี (2550)
กล่าวว่ารูปแบบเป็ นเครื่ องมือทางความคิดที่บคุ คลใช้ ในการสืบสอบหาคาตอบ ความรู้ ความเข้ าใจใน
ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ โดยสร้ างมาจากความคิด ประสบการณ์ การใช้ อุปมาอุปไมยหรื อจากทฤษฎี
หลัก การต่างๆและแสดงออกในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ง และณั ฐ ศักดิ์ จัน ทร์ ผ ล (2552) กล่าวว่า
รูปแบบหมายถึงโครงสร้ างโปรแกรม แบบจาลองหรื อตัวแบบจาลองสภาพความเป็ นจริ งที่สร้ างขึ ้นจาก
การลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาว่ามี สิ่งใดบ้ างที่ จะต้ องนามาศึกษาเพื่ อใช้ ทดแทนแนวคิดหรื อ
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึง่ โดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของรูปแบบนันๆ
้
2.2.2 ประเภทของรู ปแบบ
คีฟ (ทิศนา แขมมณี . 2550; อ้ างอิงจาก Keeves. 1997) กล่าวว่าประเภทของรู ปแบบ
จะต้ องมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี ้
1) รูปแบบจะต้ องไปสู่การทานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสจู น์ ทดสอบได้
กล่าวคือสามารถนาไปสร้ างเครื่ องมือเพื่อไปพิสจู น์ทดสอบได้
2) โครงสร้ างของรู ป แบบจะต้ องประกอบด้ วยความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ (Causal
relationship) ซึง่ สามารถใช้ อธิบายปรากฏการณ์หรื อเรื่ องนันได้
้
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3) รู ป แบบจะต้ อ งสามารถช่ ว ยสร้ างจิ น ตนาการ (Imagination) ความคิ ด รวบยอด
(Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทังช่
้ วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้
4) รู ปแบบควรจะประกอบด้ วยความสัม พันธ์ เชิงโครงสร้ าง (Structural relationships)
มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Association relationships)
รูปแบบ (Model) ที่มีโครงสร้ างต่างๆ ที่สมั พันธ์กนั โดยรูปแบบตามความคิดของคีฟ (ทิศ
นา แขมมณี. 2550; อ้ างอิงจาก Keeves. 1988: 178) จาแนกได้ 5 รูปแบบ คือ
1) รู ปแบบคล้ าย (Analogue Model) คือรูปแบบที่มีความสาพันธ์ กับระบบกายภาพมัก
เป็ น รู ป แบบที่ ใ ช้ ในวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพเป็ นรู ป แบบที่ น าไปใช้ อุป มากับ สิ่ ง อื่ น ได้ เช่ น รู ป แบบ
แบบจาลองระบบสุริยะที่เกิดขึ ้นจริง เป็ นต้ น
2) รูปแบบที่อธิบายความหมายหรื อให้ ความหมาย (Semantic Models) เป็ นรูปแบบที่ใช้
ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบชนิดนี ้จะใช้ วิธีการอุปมาในการพิจารณาด้ วยภาษามากกว่าที่
จะใช้ วิธีอปุ มาในการพิจารณาด้ วยโครงสร้ างกายภาพ
3) รูปแบบที่มีลกั ษณะเป็ นแผนภูมิแบบแผน หรื อโครงการ (Schematic Model)
4) รู ป แบ บ เชิ ง คณิ ตศาสตร์ (Mathematical Models) คื อ เป็ นรู ป แบ บ ที่ ก าห น ด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในรูปสมการหรื อฟั งชันทางคณิตศาสตร์
5) รู ปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) เป็ นรู ปแบบที่มีโครงสร้ างเป็ นสมการเชิงเส้ นที่
ประกอบด้ วยตัวแปรสัมพันธ์กันเป็ นเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบจากลักษณะ
การแบ่งประเภทของรู ปแบบของนักวิชาการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ วจะเห็นได้ ว่าการแบ่งประเภทของ
รู ปแบบตามแนวคิดที่ หนึ่งนัน้ บอกให้ ทราบถึงลักษณะการเขียนรู ปแบบที่ มี กี่ลักษณะส่วนการแบ่ง
ประเภทของรู ปแบบที่ สองและสามนัน้ เป็ น การแบ่งประเภทของรู ป แบบที่ มี กี่ลักษณะส่วนการแบ่ง
ประเภทของรูปแบบตามแนวคิดพื ้นฐานในการเสนอรู ปแบบในการบรรยาย อธิบายปรากฏการณ์นนๆ
ั้
เป็ นหลัก
2.2.3 รู ปแบบการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การจัด กิ จ กรรมเพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพนัน้ มี จุด มุ่ ง หมายส าคัญ คื อ
การปรับ พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้ ถูกต้ อง เพื่ อน าไปสู่สุขภาวะที่ ดี ซึ่งการจะปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพนัน้ มี ส าเหตุต่างๆ หลายประการ ทัง้ ที่ เป็ นปั จจัยภายในและปั จ จัยภายนอกแต่ที่
สาคัญ คือกลุ่ม เป้าหมายที่ จะต้ องปรับพฤติกรรมนัน้ จะต้ องมี ส่วนร่ วมในกิ จ กรรมการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยจะเน้ นผู้รับบริ การเป็ นสาคัญ และมีการดาเนินการร่วมกับสื่อต่างๆ และการบูร
ณาการวิธีการเรี ยนรู้และงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องเข้ าด้ วยกัน จึงจะทาให้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจึงจะประสบความสาเร็ จในการปลูกฝั งพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
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ประสงค์ดงั นัน้ การจัดกิจกรรมปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จึงต้ องใช้ กระบวนการหรื อเทคนิคการ
จัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมอาจกล่าวได้ ว่าต้ องสร้ างนวัตกรรมขึ ้นใหม่ในการดาเนินงาน ร่วมกับ เทคนิค
การสื่อสารทางด้ านเทคโนโลยี ก็ จะช่วยให้ การดาเนินงานสามารถพัฒนาไปจนมีสภาพตามเงื่อนไขที่
ต้ อ งการและมี คุณ ภาพ (กองสุ ข ศึก ษา. 2556: 15) ในการพัฒ นาการจัด กิ จ กรรมการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพนัน้ มีแนวทาง ในการดาเนินงานที่ หลากหลายผู้ศึกษาจึงได้ รวบรวมรู ปแบบการ
ดาเนินดังต่อไปนี ้
กองสุขศึกษา (2556: 16) ได้ กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนัน้
ควรเน้ นที่ผ้ รู ับบริการเป็ นสาคัญคือ
1) ในการจัดการเรี ยนรู้ด้านสุขภาพมีเป้าหมายที่สาคัญที่สดุ คือการจัดการให้ ผ้ ู รับบริ การ
ที่มี ปัญ หาสุขภาพเกิ ดการตระหนักรู้ ถึงปั ญ หาสุขภาพตนเอง และสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เป็ นต้ นเหตุของปั ญหา
2) ดาเนินการปรับพฤติกรรมสุขภาพได้ ด้วยตนเอง ให้ บรรลุเป้าประสงค์ตามกาลังหรื อ
ศักยภาพของแต่ละคน
3) ผู้รับบริ การแต่ละคนมีความแตกต่างกันทังด้
้ านความต้ องการความสนใจ ความถนัด
และยังมีทกั ษะพื ้นฐานอันเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะใช้ ในการเรี ยนรู้ด้านสุขภาพที่แตกต่ างกันก่อให้ เกิด
การแสดงผลของการเรี ยนรู้ ด้านสุขภาพออกมาในลักษณะที่ต่างกันจึงควรมี การจัดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของกลุม่ เป้าหมายแต่ละคน
4) การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้ นผู้รั บบริ การเป็ น
สาคัญ ผู้นาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควรมีความเชื่อพื น้ ฐานที่ว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน ทุก
คนสามารถเรี ยนรู้ได้ และเชื่อว่าการเรี ยนรู้เกิดได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา
5) การจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ จึ ง ต้ อ งเป็ นการจัด การ
บรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัดสถานการณ์ ฯลฯ ให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดการเรี ยนรู้ได้ เต็มตามศักยภาพผู้
ที่ จะมาเป็ นผู้นาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องรู้ จักผู้รับบริ การให้
ครอบคลุมอย่างรอบด้ าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเพื่อนาไปเป็ นพื ้นฐานในการ
ออกแบบหรื อวางแผนการเรี ยนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมาย
กองสุขศึกษา (2556: 6) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพนัน้ เป็ นกระบวนการที่มุ่งให้ บุคคล กลุ่ม บุคคล รวมถึงชุม ชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความคิด ให้ เป็ นไปในทิศทางที่จะส่งเสริมให้ เกิดสุขภาวะที่ดีซงึ่ พบว่า โดยทัว่ ไปแล้ วคนเราสามารถเกิด
การเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ จากหลากหลายทาง เช่น การได้ ยิน การสัมผัส การ
อ่านหรื อการใช้ สื่อเทคโนโลยี ต่างๆ เป็ นต้ น การเรี ยนรู้ ของคนในแต่ละวัย จะแตกต่างกันเด็กมักจะ
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เรี ยนรู้ด้วยการเรี ยนในห้ องเรี ยน หรื อการซักถาม ในขณะที่ผ้ ใู หญ่มกั เรี ยนรู้ ด้วยประสบการณ์รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่กองสุขศึกษา ได้ นาเสนอไว้ ทงในระดั
ั้
บบุคคล ระดับกลุ่มและระดับชุมชน
สรุปได้ ดังภาพประกอบ 5
วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ระดับบุคคล

ระดับกลุ่มบุคคล

ระดับชุมชน

-การสนทนา

-การบรรยาย

-การจัดเวทีประชาคม

-การให้ คาปรึ กษา

-การสาธิต

-การจัดทาโครงการแก้ ปัญหา

ทางสุขภาพเป็ น
รายบุคคล

-การลงมือปฏิบตั ิ

สุขภาพในระดับชุมชน
-การรณรงค์ด้านสุขภาพ

-การใช้ กรณีตวั อย่าง/

บุคคลต้ นแบบ
-การใช้ สถานการณ์จาลอง
-การแสดงบทบาทสมมติ
-การบรรยายหมู่
-การอภิปรายหมู่
-การระดมพลังสมอง
-การใช้ แผนที่ความคิด
-การจัดมุมความรู้
ด้ านสุขภาพ
-การจัดป้ายนิเทศ
-การจัดนิทรรศการ

ภาพประกอบ 5 วิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่มา: กองสุขศึกษา (2556)
2.2.4 รู ปแบบการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับนโยบายในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ ตดิ ต่ อเรือ้ รัง
พิม พ์ พ รรณ ศิล ปสุวรรณและคณะ (2556) ได้ ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุ ปผลการ
ดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในระดับประเทศ พ.ศ.
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2551-2555 พบว่า ผลลัพธ์การประเมินผลเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ได้ ถกู กาหนดไว้ อย่างชัดเจนเพื่อ
ลดปั ญ หาและอุบัติก ารณ์ ข องโรคไม่ติด ต่อ เรื อ้ รั ง มี ก ารก าหนดนโยบายทัง้ แนวดิ่ง และแนวราบที่
สอดคล้ องกัน การขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานทัง้ นโยบายเชิงรุ กและนโยบายเชิงรับ โดยการส่งเสริ มให้
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ทังในด้
้ านการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการ
อารมณ์ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา รวมถึงการลดปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ส่งเสริ มการดาเนินชีวิตเชิง
สุขภาพในประชาชนทัว่ ไป และการป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง ในประชากรกลุม่ เสี่ยง และตังแต่
้
ปี พ.ศ.2555 เป็ นต้ นมา มีการใช้ แผนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.2554-2563 ในการขับเคลื่อน
ทุกภาคส่วน นโยบายที่เกิดขึ ้นมีความสอดคล้ องกัน มีแผนปฏิบตั ิรองรับรวมถึงการระบุถึงการกากับ
ติดตาม เฝ้าระวังควบคุมกากับ ประเมินผล แต่แผนการประเมินผลอย่างเป็ นระบบไม่ชดั เจนที่จะชี ้นาแนว
ทางการปฏิบตั จิ ริงได้
การวิเคราะห์การตอบสนองของระบบสุข ภาพโดยกองสุขศึกษาได้ มีการนาเครื่ องมือ เฝ้า
ระวังและเตือนภัยสุขภาพและได้ วิเคราะห์จากรายงานพบว่าปัจจัยเสี่ยงในการดาเนินชีวิตที่จ ะนามาใช้
เป็ นแนวทางในสร้ างรูปแบบการดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี ้
1) ประชากรส่วนใหญ่มีความตระหนักในปั ญหาโรคไม่ติดต่อมากขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญ
โดยมีรายงานวิจยั ในแต่ละพื ้นที่ให้ การสนับสนุน มีการระดมทุนใช้ ทรัพยากรในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ ้น
แต่ยงั ไม่พอเพราะขาดการชี ้นา ติดตาม หรื อมีตวั แทนที่ก่อเกิดในชุมชนเอง
2) การจัดการสิ่งแวดล้ อมและวิถีการดาเนินชีวิตในเรื่ องพฤติกรรมเสี่ยง การสูบบุหรี่ ดื่ ม
สุราอย่างหนักยังไม่ลดในประชากรกลุม่ เสี่ยง เช่น วัยรุ่น
3) การบริโภคอาหาร และการออกกาลังกายมีแนวโน้ มดีขึ ้น แต่ความเครี ยดในการดาเนิน
ชีวิตในเขตเมืองมีการแข่งขันสูง มีความรี บเร่งในวิถีการดาเนินชีวิต ก่อให้ เกิดความตึงเครี ยด
4) ขาดต้ นแบบที่จะลดความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมได้ แก่ความเชื่อ ค่านิยม วิถี
การดาเนินชีวิตของประชาชนแต่ละพื ้นที่อย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง ทาให้ หลายกิจกรรมขาดความเป็ นไปได้
ในเชิงปฏิบตั ิ หรื อปฏิบตั ิได้ แต่ไม่ยงั่ ยืนโดยเฉพาะพื ้นที่ที่มีการเฝ้าระวังโดย อสม.เป็ นส่วนใหญ่ ในการ
นาแผนสู่การปฏิบตั ิ รวมถึงการสร้ างความเข้ มแข็งทางสุขภาพให้ กับชุมชน โดยเน้ นการมีส่วนร่วมของ
สถาบันทางสังคมและภาคประชาสังคม การเป็ นเครื อข่ายในการสร้ างวิถีชีวิตเพื่อการมีสขุ ภาพดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากการศึกษาครัง้ นี ้ยังได้ เสนอแนะมาตรการสาคัญเพื่อให้ ระบบการดาเนินงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังประสบความสาเร็ จ คือ การมีภาวะผู้นาที่ดี การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เพียงพอและ
ยั่ง ยื น ศัก ยภาพของสถาบัน ต่า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพี ย งพอที่ จ ะสนับ สนุน กิ จ กรรม/โครงการ ในด้ า น
กระบวนการเสนอว่าควรมีการแบ่งประชากรกลุ่มเป้าหมายคือระดับความรุ นแรงของประชากรกลุ่ม
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เสี่ยง การดาเนินการเฝ้าระวังและป้องกันควรได้ รับการพัฒนาจากผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย การดาเนินงานที่
ผ่านมายังไม่สะท้ อน ถึงการมีสว่ นร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างแท้ จริง
จากการศึกษาในภาพรวมนี ้ ผู้ศึกษาจึงนาผลการศึกษาที่ สาคัญ ในการจัดรู ปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ สอดคล้ องกับวัฒ นธรรม ความเชื่อ ค่านิยม วิถีการดาเนินชี วิตของ
ชุมชนตาบลบางเกลือ เพื่อให้ การปฏิบตั ิตวั เป็ นไปได้ จริ ง เกิดความยัง่ ยืน และนาผลการวิเคราะห์ใน
เรื่ องของการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนมาเป็ นส่วนช่วยให้ การดาเนินงานประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ ้น
2.2.5 รู ปแบบการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ประยุกต์ ใช้ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ
ลงสู่การปฏิบัตขิ องกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ ตดิ ต่ อเรื อ้ รั ง
ในที่นี ้ขอนาเสนอกิจกรรมที่ผ้ ศู กึ ษาได้ รวบรวมมาเป็ นแนวทางในการดาเนินการดังนี ้
1) เป็ นงานวิจัยเชิ งทดลอง ส่วนใหญ่ มี ลักษณะการออกแบบกิ จ กรรมโดยผู้วิจัยเป็ น ผู้
กาหนดเองแล้ วนามาเป็ นเครื่ องมือ ในการศึกษา เช่น สุพชั ริ นทร์ วัฒนกุลและคณะ (2556) ศึกษาโดย
ใช้ โปรแกรมการเรี ยนรู้ในการจัดการตนเอง เรื่ องอาหาร และการออกกาลังกายของกลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูงโดยให้ ความรู้ 10 ครัง้ คือครัง้ ที่ 1 การสร้ างความรู้เกี่ยวกับเรื่ องโรค เรี ยนรู้ การจัดการตัวเอง
โดยใช้ กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สาธิ ต ฝึ กปฏิบัติ เรื่ องการจัดการอาหาร ครัง้ ที่ 2
เรื่ องการออกกาลังกาย โดยใช้ เทคนิคเหมือนครัง้ ที่ 1 แต่ที่เพิ่มเติมก็คือการให้ ความรู้ เรื่ องโรคแก่ญาติ
และอาสาสมัครสาธารณสุขครัง้ ที่ 3-4 เริ่ มปรับพฤติกรรมการบริ โภค การออกกาลังกาย ครัง้ ที่ 5 ครัง้ ที่
6 การสร้ างทักษะการประเมินตนเอง และแรงเสริมตนเองในการจัดการตนเอง ด้ านการบริโภค และการ
ออกกาลังกาย ครัง้ ที่ 7–8 ฝึ กปฏิบตั ิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บ้าน ครัง้ ที่ 9 การให้ แรงสนับสนุนทาง
สังคมโดยการติดตามเยี่ยมบ้ าน ครัง้ ที่ 10 กระตุ้นเตือนและสร้ างแรงจูงใจในการจัดการตนเอง เรื่ อง
อาหาร และการออกกาลังกาย ด้ วยการประเมินจากสมุดบันทึก เวลาให้ กาลังใจ กลุม่ ตัวอย่างมีจานวน
34 คน ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง 10 สัปดาห์ หลังการทดลองมีก ารเปลี่ยนแปลงระดับความรู้ การ
รับรู้ความสามารถในการจัดการตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการจัดการตนเอง ด้ านการบริ โภค
อาหาร และการออกกาลังกาย เพื่อควบคุมความดันโลหิตเพิ่มขึ ้นกว่าก่อนทดลอง และมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
สตาเท็นและคณะ (Staten; et al. 2008) ได้ ศึกษาประสิทธิ ภ าพของโปรแกรมป้องกัน
(Pasos Adelante Chronic Disease Prevention) ในชุมชนเมืองเม็กซิโก ซึ่งโปรแกรมนี ้มีเป้าหมายคือ
การป้องกันและควบคุม โรคเรื อ้ รังในเม็ กซิโก โดยการให้ มี การจดบันทึกด้ วยตนเองด้ านโภชนาการ
(Self-reported nutrition) และการออกกาลังกาย (Physical activity) ผลการทดสอบก่อนและหลังเข้ า
โปรแกรมนัน้ ใช้ วิธีการตรวจวัดทางด้ านร่างกาย การตอบคาถามและการตรวจทางห้ องทดลองโดยที่
โปรแกรมนี ้จะใช้ เวลา 12 สัปดาห์และมีระยะติดตามผลอีก 12 สัปดาห์โดยโปรแกรมนี ้จะใช้ วิธีการให้
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ความรู้กลุ่มเป้าหมายเรื่ องอาหาร และการออกกาลังกายโดยมีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการจานวน 305 คน และ
ระยะติดตามคงเหลือ เพียง 254 คน โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถลดค่าดัชนี มวลกาย เอวและสะโพก
ระดับน ้าตาลในเลือดทังในระยะหลั
้
งการทดลองและระยะติดตามดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ยกเว้ นระดับ
ความดัน การศึกษานี ้ยังสรุ ป อีกว่าการให้ ข้อมูลพืน้ ฐานทางสุขภาพนันเป็
้ นสิ่งที่ทาให้ กลุ่มเป้าหมาย
สะดวกในการควบคุมดุแลสุขภาพตนเอง
2) การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยตัวของผู้วิจยั เองจากการนา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่ วมกับทฤษฎี อื่นๆ เช่น อภัสริ น มะโนและ
คณะ (2555) ประสิ ทธิ ผ ลของโปรแกรมการประยุกต์ท ฤษฎี แรงจูงใจในการป้องกันโรคร่ วมกับ แรง
สนับสนุนทางสังคมในการป้องกันความดัน โลหิต สูงในชายวัยกลางคน เขตกรุ ง เทพมหานคร โดย
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีแรงจูงใจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมใช้ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยพัฒนากิจกรรม
กิจกรรมประกอบด้ วย 4 ครัง้ ๆ ละ 1-2 ชัว่ โมงห่างกัน 1 สัปดาห์ ครัง้ ที่ 1 สร้ างการรับรู้ความรุนแรงและ
โอกาสเสี่ยงต่อการเป็ นโรคความดันโลหิตสูง คือ การชมวีดีทัศน์ประกอบคาบรรยายการเรี ยนรู้ จาก
ผู้ป่วยที่เป็ นความดันโลหิตสูงและมีภาวะแทรกซ้ อน อภิปรายกลุ่มร่ วมกันพิจารณาถึงโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิ ด โรคจากดั ช นี ม วลกาย ระดั บ ความดั น โลหิ ต และเส้ นรอบเอวครั ง้ ที่ 2 สร้ างการรั บ รู้
ความสามารถตนเองด้ านพฤติกรรมการบริ โภคอาหารโดยให้ ความรู้ การสาธิต ฝึ กทักษะและอภิปราย
กลุ่ม ครัง้ ที่ 3 สร้ างการรับรู้ ความสามารถตนเองด้ านพฤติกรรมการออกกาลังกายโดยให้ ความรู้ การ
สาธิตฝึ กทักษะและอภิปรายกลุ่ม ครัง้ ที่ 4 สร้ างการรับรู้ประสิทธิผลของการตอบสนองในผลดีของการ
ควบคุมอาหารและการออกกาลังกายโดยการคัดเลือกตัวแบบ อภิปรายกลุ่มจัดกิจกรรมให้ ญาติ 1 ครัง้
โดยการชม วีดีทศั น์ บรรยาย การเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วย และแนะนาบทบาทญาติในการเป็ นผู้ให้
การสนับสนุนเพื่อให้ เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
โทติ คิ ดิ ส (Totikidis. 2013) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโดยมี ชุ ม ชนเป็ น
ศูนย์กลางในการป้องกันโรคในบริ บทของออสเตเรี ยเนื่องจากโรคเรื อ้ รังมีอตั ราเพิ่มขึ ้นของโรคเรื อ้ รังและ
ทัว่ โลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วย ความทุกข์ทรมาน ความพิการ ปั ญหา
ทางจิตสังคมการเสียชีวิต และทางด้ านเศรษฐกิจและวิกฤตด้ านนโยบายสุขภาพ อย่างไรก็ตามโรค
เรื อ้ รังจานวนมากและสถานการณ์ โรคสามารถป้องกันได้ โ ดยใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ของชุมชนและการ
ส่งเสริ มสุขภาพพื ้นฐานของชุมชน ร่วมกับ ปรัชญาของจิตนิยม (Idealism) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาแบบแผนการส่งเสริ มสุขภาพโดยมีชมุ ชนเป็ นศูนย์กลางเพื่อช่วยในการพัฒนาสุขภาพและ
ป้องกันโรคเรื อ้ รังในบริ บทของออสเตรเลีย ความเฉพาะเจาะจงของการศึกษานี ้คือเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
การสารวจความเป็ นไปได้ ของข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทางสถิติหรื อทางระบาดวิทยาและการทางานร่วมกัน
ของคนในชุมชนในการป้องกันการเกิดโรคเรื อ้ รังและการพัฒนาสุขภาพในระดับบุคคล ชุมชนและระดับ
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ระบบ การวิจัยนี ใ้ ช้ กระบวนทัศน์ การปฏิ บัติ (Praxis) และการออกแบบการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการมี 3
ขัน้ ตอน โดยขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ เชิงลึกด้ านสุขภาพโดยใช้ เชิงปริ ม าณและข้ อมูลทางการ
ระบาดและการตังค
้ าถาม:มีหลักฐานเชิงประจักษ์ /สถานะความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอะไรบ้ างปั จจัยความ
ไม่เท่าเทียมกันในชุมชนวิกตอเรี ย(Victorian) และครอบคลุม Victorianและออสเตเรี ย ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้
วิจัยเชิงคุณ ภาพด้ วยการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมี ส่วนร่ วมในการดาเนินการโดยการมีส่วนร่ วมของ
สมาชิกกลุ่มเล็กๆจากชุมชนหนึ่งของเมืองเมลเบิร์น ในการดูแลของชุมชนในการส่งเสริ มสุขภาพและ
ป้องกันโรค คาถามที่ใช้ :การส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรคมีประโยชน์อะไรต่อชุมชน มีแนวคิด
อะไรสาหรับการดาเนินการส่งเสริ มสุขภาพชุมชน ขันตอนที
้
่ 3 เป็ นการประเมินผลกลยุทธ์โดยการใช้
คาถาม: ในวิถีทางใดที่ทาให้ เกิดการมีส่วนร่วมของข้ อมูลทางด้ านสุขภาพและชุมชนที่นาไปสู่ผลลัพธ์
ทางสุขภาพโดยพบว่าขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นการระบุปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและผลลัพธ์ ใน
ความไม่เท่าเที ยมกัน ขัน้ ตอนที่ 2 พบ 6 ปั จ จัยหลัก ที่ มี ป ระโยชน์ ส าหรั บชุม ชนในการป้องกัน และ
ส่งเสริ มสุขภาพและการสร้ างความคิดที่มีประโยชน์สาหรับการดาเนินการส่งเสริ มสุขภาพชุมชน และ
ขัน้ ตอนที่ 3 แสดงให้ เห็ น ผลการประเมิ น เชิ ง บวกโดยผู้ เข้ า ร่ ว มและมี ก ารระบุ ตัว ชี ว้ ัด ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จของกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม
3) เป็ นการพัฒ นารู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้ การแบบมีส่วนร่ วม
เช่น กิ ตติพ ร เนาว์ สุว รรณและคณะ (2556) ได้ ศึกษาเรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุขภาพของ
นักเรี ยนที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีสว่ นร่วมของภาคีสขุ ภาพชุมชนการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิง
ปฏิ บัติก าร (Action Research) มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาพฤติก รรมสุขภาพของนักเรี ย นที่ มี ภ าวะ
โภชนาการเกิน และศึกษาการมีสว่ นร่วมของภาคีเครื อข่ายสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
นักเรี ยนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ขันตอน
้
คือขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ
ของนักเรี ยนที่มีภาวะโภชนาการเกิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้ แก่ นักเรี ยนที่มีภาวะโภชนาการเกินโรงเรี ยน
เทศบาล 4 (วัดแหลมทราย) สังกัดเทศบาลนครสงขลา ใช้ วิธีเลื อกสุ่มแบบเจาะจง และขัน้ ตอนที่ 2
ศึก ษาการมี ส่วนร่ วมของภาคี เครื อข่ายสุขภาพ ผู้วิจัย ใช้ กระบวนการวิจัย เชิ ง ปฏิ บัติการภายใต้ 4
ขันตอน
้
ได้ แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิการ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้ อน
กลับ (Reflection) กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ครูโรงเรี ยนเทศบาล 4 ผู้ปกครอง อสม.ตัวแทนจากเทศบาลนคร
สงขลา อาจารย์ พ ยาบาลและนักศึกษาพยาบาล เครื่ องมื อที่ ใช้ เป็ น แบบสอบถามและเค้ าโครงข้ อ
คาถามในการสนทนากลุม่ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลด้ วยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละและการวิเคราะห์
เชิ งเนื อ้ หา จากการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการมี พ ฤติกรรมภาวะ
โภชนาการเกิน ด้ านความรู้ ทัศนคติและด้ านการปฏิบตั ิตนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยหลังเสร็ จสิ ้นโครงการ และ
การมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรี ยนที่มีภาวะ
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โภชนาการเกินในนักเรี ยน อยู่ในระดับดีมากโดยแต่ละส่วนจะเข้ ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
การวางแผน ประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกและสนับสนุนบุคลากรเพื่อง่ายต่อการเข้ าถึง
เนอร์ และคณะ (Nur; et al. 2009) ใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริ ม
สุขภาพที่ของผู้สูงอายุและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื อ้ รัง :การศึกษาการประเมินความต้ องการ
ของผู้สงู อายุในชนบทมาเลย์ ผู้ดแู ล และผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพ มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบ
การมี สุขภาพดีของผู้สูงอายุและลดความเสี่ยงของโรคเรื อ้ รังในมาเลย์ มีการศึกษาโดยการประเมิ น
ความจาเป็ นที่ต้องได้ รับการดาเนินการในสถานะความรู้ทางโภชนาการและข้ อมูลความต้ องการซึง่ เป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ การศึกษาแบบตัดขวางได้ รับการดาเนินการในผู้สูงอายุ
จานวน 267 คน ผู้ดูแล จานวน 54 คนและผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพ จานวน 66 คน ในพื น้ ที่ชนบท 2
แห่ ง ของคาบสมุ ท รมาเลเซี ย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ความรู้ ทางโภชนาการที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ ต าม
แบบสอบถามสาหรับผู้สงู อายุ และผู้ดแู ลโดยใช้ แบบสอบถามด้ วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพ
มีการวัดการทางานด้ านร่างกายผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีระดับความรู้ในเรื่ องโภชนาการต่า
ร้ อยละ 43 ระดับความพึงพอใจในเรื่ องโภชนาการระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 33.7 ไม่พึงพอใจมาก ร้ อย
ละ 15.7 และรู้ สึ ก ดี ร้ อยละ 6.7 การพูด คุย การให้ ค าปรึ ก ษาของผู้เชี่ ย วชาญด้ า นสุข ภาพและสื่ อ
อิเล็กทรอนิก เช่น ทีวีและวิทยุที่นาเสนอเกี่ยวกับ ด้ านโภชนาการในผู้สูงอายุและการจัดการของกลุ่ม
ผู้สงู อายุ มีเพียงร้ อยละ 45 ที่นาความรู้ เป็ นใช้ ร่วมกิจกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพทังหมดใช้
้
แนวทาง
ในการจัดการในกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุ ร้ อยละ 63.6 อย่างไรก็ตามความรู้ด้านโภชนาการมีอยู่เพียงส่วน
น้ อ ยเท่ านัน้ ในแนวทางการดูแ ล จากการวิ เคราะห์ ด้ ว ย การถดถอยพหุคูณ ชี ใ้ ห้ เห็ น “ระดับ ของ
การศึกษา” รวมทัง้ “ทักษะทางสังคม” ทาให้ เห็นถึง “ปั ญหาการสื่อสาร” เครื่ องมือวัดระดับทักษะใน
ชีวิตประจาวันที่มีก่อนหน้ านี ้ “ข้ อมูลด้ านโภชนาการ” และ “การมีส่วนร่วมในโปรแกรมการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ” ถูกนามาทานายระดับความรู้ทางด้ านโภชนาการในกลุม่ ผู้สงู อายุ
ริ กเซียร์ เดลลิ และคณะ (Ricciardelli; et al. 2012) ศึกษาเรื่ องการส่งเสริ ม รู ปร่ างที่ สม
ส่วนการรั บประทานอาหารเพื่ อสุขภาพ และการออกกาลังกายในชนพื น้ เมื องประเทศออสเตรเลีย :
การศึกษารูปแบบ พบปั ญหาสุขภาพร่างกายที่เลวร้ ายของคนพื ้นเมืองในประเท ชี ้ให้ เห็นถึงปั จจัยการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเ ช่น คุณค่าทางอาหารต่าและการไม่ออกกาลังกาย ส่งผลให้ มีสขุ ภาพที่แย่ลง สิ่งที่
ยากคือการที่จะทาอย่างไรให้ ชนพื ้นเมืองมีการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพและทาอย่างไรให้ คนเหล่านันดู
้ แล
ร่างกายของเขา นอกจากนีย้ งั ต้ องเข้ าใจที่เป็ นระบบในเรื่ องผลกระทบของปั จจัย สังคมวัฒนธรรมนัน้
ส่งผลอย่างไรต่อทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพของพวกเขา งานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นการศึกษารูปแบบ
ของการวิเคราะห์โดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานของปั จจัยรอบด้ านสุขภาพและภาพลักษณ์ด้านร่างกายของคน
ประเทศออสเตเรี ยการศึกษามีการดาเนินการร่วมกันของประชาชนชาวออสเตเรี ยโดยใช้ กรอบการวิจยั
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เชิงปฏิ บตั ิการแบบมี ส่วนร่ วมโดยประชาชนมาจาก 3 แห่ง และมีการสัมภาษณ์ เพื่ อทาความเข้ าใจ
ประสบการณ์ แ ละมุม มองของปั ญ หาต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ สุขภาพและพฤติก รรมสุข ภาพข้ อ มูล ที่
รวบรวมได้ นนเพื
ั ้ ่อนาไปใช้ ในการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) และ ผลการศึกษา
จะนาไปใช้ ในการพัฒนาและดาเนินกิจกรรมของชุมชน ในแต่ละสถานที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการวิจยั ของชุมชนตนเอง เพื่อนาไปเพิ่มกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพและดาเนินการร่วมกันในอนาคต
สรุ ปแนวทางการพัฒนารู ปแบบการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สาหรับในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงได้ นาแนวคิดสาคัญของการศึกษาที่ผ่านมา ทังระเบี
้
ยบวิธี
วิจยั และเทคนิคในการพัฒนารวมทังรู้ ปแบบการจัดกิจกรรม จะเห็นได้ วา่ ความสาเร็จในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในด้ านการสร้ างกิ จกรรมนัน้ ไม่เพี ยงแค่ตัวผู้วิจัยอย่างเดียวเท่านัน้ ที่ จะสร้ างสรรค์ห รื อ
รวบรวมทฤษฎี และแนวคิดมากาหนดกิจ กรรมลงสู่กลุ่ม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ซึ่งด้ านการจัดการ
เรี ยนรู้ มี หลัก ที่ สาคัญ คือการสร้ างความตระหนัก รู้ ถึงปั ญ หาสุขภาพตนเอง ซึ่งการศึกษาครัง้ นี ก้ ็นา
วิธีการตรวจสุขภาพเบื ้องต้ นที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงในการดูแลสุขภาพ
ด้ ว ยตนเอง การจัด การเรี ย นรู้ ที่ ท าให้ ก ลุ่ม เป้าหมายมี ก ารรั บ รู้ ความสามารถในการดูแ ลตนเอง
จนกระทัง่ สามารถควบคุมตนเอง ซึ่งกิจกรรมที่มีความจาเป็ นจากการศึกษาข้ างต้ นนัน้ ส่วนใหญ่เน้ นที่
เรื่ องอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการอารมณ์ ที่เกี่ยวกับความเครี ยด ประกอบไปด้ วยกิจกรรม
ที่ ให้ กลุ่ม เป้าหมายได้ เรี ยนรู้ และฝึ กทักษะให้ สามารถทาได้ เอง ร่ วมกับ สื่ อ อุป กรณ์ ที่เชื่ อมโยง ให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของกลุ่ม โดยใช้ ศักยภาพของคนในชุ มชนร่ วมกันคิด ช่วยกันสร้ างแนวทางการ
เรี ยนรู้ ที่อยู่บนพื ้นฐานของชุมชนและทรัพยากร ในพื ้นที่โดยใช้ กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ในชุมชนทุกภาคส่วนทังเจ้
้ าหน้ าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อาสาสมัคร กลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รัง และประชาชนทัว่ ไปเข้ ามามีส่วนในการสร้ างรูปแบบ การเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยมีผ้ วู ิจยั เป็ นผู้ให้ ค วามสะดวก กระตุ้น ผู้มีส่วนร่วมแสดงศักยภาพออกมาอย่าง
เต็มที่ โดยใช้ การสนทนากลุ่ม (Focus group)ในการตุ้นให้ เกิดการ มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนไปถึง
จุดมุ่งหมาย คือการสร้ างรูปแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติ ดต่อ
เรื อ้ รั ง ของชุม ชนต าบลบางเกลื อ การศึ ก ษาครั ง้ นี ก้ ็ เพื่ อ เป็ นการลดจุ ด อ่ อ นของการด าเนิ น การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบเดิมๆ ที่เกิดจากรูปแบบกิจกรรมที่ไม่สอดคล้ องกับค่านิยมวัฒนธรรม
วิถีการดาเนินชีวิต ขาดความเป็ นไปได้ ของการปฏิบตั ิกิจกรรมและความไม่ยงั่ ยืนของพฤติกรรมของ
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง แนวทางการดาเนินงานพอสรุปองค์ประกอบของรูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ดังภาพประกอบ 6
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1. การวิเคราะห์ พฤติกรรม

1. การกาหนดพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมาย
2. การรวบรวมและบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง

กับพฤติกรรมสุขภาพ
3. การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ
4. การกาหนดสิ่งที่มีศกั ยภาพเป็ นตัวเสริ มแรง
5. วางแผนและดาเนินการเปลี่ยนแปลง
6. ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. การประยุกต์ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ท่นี ามาใช้ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

1. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
คือ การรับรู้ความสามารถ (Self-efficacy)
2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทา (Operant Conditioning
Theory) คือการควบคุมตนเอง (Self-control)
3. ทฤษฎีการดูแลตนเอง (Self-care Theory) โดยนามาประยุกต์ใช้
ในเรื่องการดูแลเรื่องอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการ
ความเครียด

3. การจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย
เน้ นผู้เข้ ารั บการปรั บ
พฤติกรรมเป็ นสาคัญ

1. จัดการให้ ผ้ ถู กู ปรับพฤติกรรมที่มีปัญหาสุขภาพเกิดความตระหนัก
และสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปั ญหาสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพที่เป็ นต้ นเหตุ
2. จัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน
ตามเหตุปัจจัยของผู้รับบริการแต่ละคน
3. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเพื่อนาไปเป็ นพื ้นฐานในการ
ออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของผู้รับการปรับ
พฤติกรรม

4.การประยุกต์ ใช้ เทคนิค
การจัดการเรี ยนรู้การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

1. วิธีการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ (Practice Method)
2. วิธีจดั การเรียนรู้แบบสาธิต (Demonstration Method)
3. วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์จาลอง (Simulating
Method)
4. วิธีจดั การเรียนรู้โดยใช้ กรณีตวั อย่าง
5. วิธีการเรียนรู้โดยใช้ เกมส์

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่มา: กองสุขศึกษา (2556)

42

ส่ วนที่ 3 ทฤษฎีท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ สาเหตุและพฤติกรรมสุขภาพ
3.1 การส่ งเสริมสุขภาพ PRECEDE Model
กรี นและครัวเทอร์ (Green; & Kreuter. 2005; อาภาพร เผ่าวัฒ นา; และคณะ. 2556) ได้
เสนอรู ป แบบการส่งเสริ ม สุขภาพ ที่ น ามาประยุกต์ใช้ วางแผนและประเมิ น โครงการสุขศึกษาและ
ส่งเสริ ม สุขภาพ โดยมี แนวคิดพื น้ ฐานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิ ดจากปั จจัยหลากหลาย (Multiple
factors) เช่น ปั จจัย ด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม ฯลฯ ในการวางแผนและกาหนดกลวิธีในการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างเสริ มสุขภาพจึงต้ องวิเคราะห์ ปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมเพื่อ
ใช้ ประกอบการวางแผน และกาหนดกลวิธีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อไป ทังนี
้ ้ เป้าหมาย
หลักของ PRECEDE คือผลลัพธ์ (Outcomes) มากกว่าปั จจัยนาเข้ า (Inputs) ต้ องพิจารณาผลลัพ ธ์
ก่อน แล้ วค่อยพิจ ารณาว่า มี ปั จจัยหรื อสาเหตุอะไรบ้ าง ที่ จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผน โดยมี
หลักการที่สาคัญ 2 ประการ ดังนี ้
1) หลักการมีส่วนร่ วม หมายถึง ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย ต้ องมีส่วนร่วมอย่างจริ งจังในการที่จะ
ระบุบ่งชี ้ปั ญหาที่เร่งด่วน และเป้าประสงค์ของตนอย่างชัดเจนในการพัฒนากาหนดแนวทางและการ
ดาเนินงานแก้ ปัญหา หลักการนี ้ได้ พฒ
ั นาและประยุกต์มาจากทฤษฎีการพัฒนาชุมชนและแบบจาลอง
การเสริมสร้ างพลังอานาจ (Empowerment Education Model) ของเปาโล แฟร์ (Paulo Freire)
2) บทบาทที่ ส าคัญ ของปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่ เป็ นตัวกาหนดสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน เช่น ความไม่เสมอภาคของสื่อต่างๆ การเมือง และทางสังคม
3.1.1 กรอบแนวคิด PRECEDE Model (อาภาพร เผ่าวัฒ นา; และคณะ. 2556) มี 5
ระยะ
ระยะที่ 1 การประเมินทางสังคม (Social Assessment) เป็ นการประเมินสภาพปั ญหา
ทางสังคมในกลุ่มประชากรเป้าหมาย ซึ่งสามารถทาได้ โดยการศึกษาความต้ องการและความคาดหวัง
ส่วนบุคคล การประเมินปัญหาของสังคมที่เกิดขึ ้นจะเป็ นเครื่ องมือชี ้ระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
ระยะที่ 2 การประเมิ น ปั ญ หาการเจ็ บ ป่ วย หรื อ ภาวะสุ ข ภาพด้ า นพฤติ ก รรม และ
สิ่ ง แวดล้ อม (Epidemiological Behavioral and Environment Assessment) เป็ นการพิ จารณ า
เป้าหมายทางสุขภาพเฉพาะอย่าง โดยอาศัยข้ อมูลต่างๆ ที่มีอยูแ่ ล้ ว หรื อข้ อมูลที่เก็บรวบรวมขึ ้นมาใหม่
เช่น สถิติชีพ ข้ อมูลทางการแพทย์และวิทยาการระบาด แล้ วทาการเลือกปั ญหาสุขภาพที่ควรได้ รับการ
แก้ ไข
ระยะที่ 3 การวิ เคราะห์ ท างการศึ ก ษาและนิ เวศวิ ท ยา (Education and Ecological
Assessment) ในขันตอนนี
้
้ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยด้ านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติ กรรมสุขภาพทังที
้ ่
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เป็ นปัจจัยภายในตัวบุคคล และปั จจัยภายนอกบุคคลเพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการวางแผนสุขศึกษา โดย
ในขันตอนนี
้
้ จะแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้ องออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ ปัจจัยนา ปัจจัยเอื ้อ และปัจจัยเสริม
ก) ปั จ จัยนา (Predisposing factors) หมายถึ ง ปั จ จัยที่ เป็ น พื น้ ฐานและก่ อให้ เกิ ด
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรื อในอีกด้ านหนึ่ง ปั จจัย นี ้จะเป็ นความพอใจของบุคคล
ซึ่งได้ มาจากประสบการณ์ ในการเรี ยนรู้ ซึ่งความพอใจนีอ้ าจมี ผลทัง้ ในทางสนับสนุนหรื อยับยัง้ การ
แสดงพฤติกรรม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั แต่ละบุคคล ปัจจัยซึ่งเป็ นองค์ประกอบของปั จจัยโน้ มน้ าว ได้ แก่ ความรู้
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม การรับรู้ นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงสถานภาพทางสังคม-เศรษฐกิจ และอายุ
เพศ ระดับการศึกษา ขนาดของครอบครัว ซึ่งปั จจัยเหล่านี จ้ ะมี ผลต่อการวางแผนโครงการทางสุข
ศึกษาด้ วย ได้ แก่
ความรู้ เป็ นปั จจัยนาที่สาคัญ ในการที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม แต่การเพิ่ม
ความรู้ ไม่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสมอไป ถึงแม้ ความรู้ จะมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
และความรู้ เป็ นสิ่ งจ าเป็ น ที จ ะก่อให้ เกิ ด การแสดงพฤติกรรม แต่ความรู้ อย่างเดียวไม่เพี ยงพอที่ จ ะ
ก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ จะต้ องมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้ วย
การรับรู้ เป็ นการที่ร่างกายรับสิ่งเร้ าต่างๆ ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสส่วนใดส่วน
หนึ่ง แล้ วตอบสนองเอาสิ่ งเร้ านัน้ ออกมา เป็ นลักษณะของจิ ตที่ เกิ ด ขึน้ จาการผสมกันระหว่างพวก
ประสาทสัมผัสชนิดต่างๆ แล้ วความคิดร่ วมกับประสบการณ์ เดิม ที่มี อยู่ การรับรู้ เป็ นตัวแปรทางจิ ต
สังคมที่เชื่อว่ามีผลกระตุ้นต่อพฤติกรรมสุขภาพบุคคล
ความเชื่ อ เป็ นความมั่นใจในสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็ นปรากฏการณ์ หรื อวัตถุว่าสิ่งนัน้ ๆ
เป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องจริ ง ให้ ความไว้ วางใจ เช่น แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (Health Belief Model) ซึ่ง
เน้ นว่าพฤติกรรมสุขภาพจะขึ ้นอยูก่ บั ความเชื่อใน 3 ด้ าน
1) ด้ านความเชื่ อ ต่อ โอกาสเสี่ ย งของการเป็ น โรคหรื อได้ รับ เชื อ้ โรค เป็ น ความเชื่ อ
เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของสุขภาพ หรื ออยูใ่ นอันตราย
2) ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ความรุ น แรงของสิ่ ง ที่ เ ป็ นอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพในด้ าน
ความเจ็บปวด ทรมาน การเสียเวลา เสียเศรษฐกิจ)
3) ความเชื่อเกี่ ยวกับผลตอบแทนที่ได้ จากการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้ องว่าจะคุ้มค่า
มากกว่า ราคา เวลา และสิ่งต่าง ๆ ที่ลงทุนไป เมื่อความเชื่อดังกล่ าวและจะทาให้ บคุ คลมีความพร้ อม
ในการแสดงพฤติกรรม
ค่านิยม เป็ นการให้ ความสาคัญ ให้ ความพอใจในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งบางครัง้ ค่านิยมของ
บุคคลก็ขดั แย้ งกันเอง เช่น ผู้ที่ให้ ความสาคัญต่อสุขภาพ แต่ขณะเดียวกันเขาก็พอใจในการสูบบุหรี่ ด้วย
ซึง่ ความขัดแย้ งของค่านิยมเหล่านี ้ก็เป็ นสิ่งที่จะวางแผนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วย
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ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกที่คอ่ นข้ างจะคงที่บคุ คลที่มีตอ่ สิ่งต่างๆ เช่น บุคคล วัตถุ
การกระทา ความคิด ซึง่ ความรู้สกึ ดังกล่าวมีทงที
ั ้ ่มีผลดีและผลเสียในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ข) ปั จจัยเอือ้ (Enabling factors) หมายถึง สิ่งที่เป็ นแหล่งทรัพยากรที่จาเป็ นในการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลชุมชน รวมทัง้ ลักษณะที่จะช่วยให้ บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ได้
ด้ วยและความสามารถที่ จ ะใช้ แหล่งทรัพ ยากรต่า งๆ ซึ่ง มี ส่ว นเกี่ ยวข้ อ งกับ ราคา ระยะทาง เวลา
นอกจากนันสิ
้ ่งที่จะเป็ นในการแสดงพฤติกรรมหรื อช่วยให้ การแสดงพฤติกรรมนันๆ
้ เป็ นไปได้ ง่าย
ค) ปั จ จัยเสริ ม (Reinforcing factors) หมายถึง สิ่ง ที่ บุคคลจะได้ รับหรื อคาดว่าจะ
ได้ รับจากบุคคลอื่น อันเป็ นผลจากการกระทาของตน สิ่งที่บุคคลจะได้ รับอาจเป็ นรางวัลที่เป็ นสิ่งของ
คาชมเชย การยอมรับ การลงโทษ การไม่ยอมรับ การกระทานัน้ ๆ หรื ออาจเป็ น กฎระเบียบที่ บังคับ
ควบคุมให้ บุคคลนันๆ
้ ปฏิบตั ิตามก็ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้บุคคลจะได้ รับจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อตนเอง
เช่น ญาติ เพื่อน แพทย์ ผู้บงั คับบัญชา เป็ นต้ น และอิทธิพลของบุคคลต่างๆ นันก็
้ จะแตกต่างกันไปตาม
พฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ โดยอาจจะช่วยสนับสนุนหรื อยับยังการแสดงพฤติ
้
กรรมนันๆก็
้ ได้
พฤติกรรมหรื อการกระทาต่างๆ ของบุคคล เป็ นผลมาจากอิทธิพลร่ วมของปั จจัยทัง้
3 ดัง กล่าวมาแล้ ว คือ ปั จ จัยนา ปั จจัยเอื อ้ และปั จ จัยเสริ ม ดังนัน้ ในการวางแผนการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมใดๆ จึงจาเป็ นต้ องคานึงถึง อิทธิพลจากปั จจัยดังกล่าวร่วมกันเสมอ โดยไม่ควรนาปั จจัยใด
ปั จจัยหนึ่งมาพิจารณาโดยเฉพาะ ได้ แก่ 1) เป็ นแรงจูงใจที่จะต้ องกระทาให้ ได้ 2) การดัดแปลงหรื อหา
แหล่งทรัพยากรที่สามารถทาให้ เกิดพฤติกรรมนันได้
้ 3) เป็ นปฏิกิริยาต่างๆ ที่บุคคลอื่นแสดงออกให้
ทราบหลังจากพฤติกรรมนันแล้
้ ว 4) ต้ องมีการเสริ มแรง และทาให้ พฤติกรรมนัน้ คงทนต่อไป และ 5) ใน
การเสริ ม แรงหรื อการลงโทษของพฤติกรรมนัน้ อาจมี ผลการะทบถึง ปั จจัยนารวมทัง้ ปั จ จัยเอื อ้ ด้ วย
เช่นกัน
ระยะที่ 4 การป ระเมิ น การบริ ห ารนโยบายและการวางแผนการด าเนิ น การ
(Administrative Policy Assessment and Intervention Alignment) เป็ นการประเมิ นความสามารถ
และทรั พ ยากรขององค์ ก รและด้ านการบริ ห ารซึ่ง อาจพบว่ามี ปั ญ หาหลายประการที่ ขัด ขวางการ
วางแผนดาเนินงาน เช่น ข้ อจากัดของทรัพยากร การขาดนโยบาย ปั ญหาด้ านเวลาหรื อขาดบุคลากร
เป็ นต้ น ดังนัน้ ในการวางแผนเพื่ อดาเนินงานสุขศึกษาหรื อปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพจะต้ องให้
ความสาคัญกับขันนี
้ ้ ไม่น้อยกว่าในขันตอนอื
้
่นๆ และจะต้ องมีการวินิจและพิจารณาให้ ครอบคลุมทุก
ด้ านเหมือนกับการวินิจฉัยหาปัจจัยที่มีตอ่ พฤติกรรม
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ระยะที่ 5 การดาเนินงานตามแผน (Implementation) หลังจากได้ ข้อมูลจากการประเมิน
ใน 4 ขันตอนแรกการก
้
าหนดกลยุทธ์ การดาเนินงานจะต้ องคานึงถึงการผสมผสานของกลวิธีด้านสุข
ศึกษาและการจัดทานโยบาย กฎระเบียบ และการบริ หารการจัดการองค์กรเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ระยะที่ 6-8 การประเมินผล (Evaluation) ขัน้ ตอนนีจ้ ะปรากฎอยู่ในขันตอนของการ
้
ดาเนินงาน โดยทังนี
้ ต้ ้ องมีการกาหนดหลักเกณฑ์ ในการประเมินผลและดัชนีชี ้วัดไว้ อย่างชัดเจนแล้ ว
การประเมินผลใน PRECEDE-PROCEED Framework จะประกอบด้ วยการประเมินใน 3 ระดับ คือ
การประเมินกระบวนการจัดทาโครงการ (ขัน้ ตอนที่ 6: process evaluation) การประเมิ นผลกระทบ
ของโครงการหรื อผลของโปรแกรมที่เกิดขึ ้นในระยะสัน้ (ขันตอนที
้
่ 7: impact evaluation) และท้ ายสุด
คือ การประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล ซึ่งการประเมินในขันตอนนี
้
้จะ
เป็ นการดาเนินงานระยะยาว (ขันตอนที
้
่ 8: outcome evaluation) ดังภาพประกอบ 7
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ระยะที่ 4 การประเมิน
การบริ หารนโยบายและ
การวางแผนการ
ดาเนินการ
การสร้างเสริมสุขภาพ

ระยะที่ 3 การ
วิเคราะห์ทาง
การศึกษาและ
นิเวศวิทยา

ระยะที่ 2 การประเมิน
ปัญหาการเจ็บป่วย หรือ
ภาวะสุขภาพด้าน
พฤติกรรมและด้าน
สิ่งแวดล้อม

ระยะที่ 1 การประเมิน
ทางสังคม

ปัจจัยนา (ความรู้ ทัศนคติ
ค่านิยม ความเชื่อ การ
รับรู้)
พฤติกรรมและ
แบบแผนการ
ดาเนินชีวิต

การให้สุขศึกษา
ปัจจัยเสริม (ความคิดเห็น
ของบุคคลหรือกลุม่ คน,
กฎระเบียบข้อบังคับ)

สุขภาพ

คุณภาพชีวิต

นโยบายกฎข้อบังคับ
ปั จ จั ย เอื้ อ (ทรั พ ยากรที่ มี
อยู่ การเข้ า ถึ งทรั พ ยากร
ทักษะ อุปกรณ์)
ระยะที่ 5 การดาเนินงาน
ตามแผน

ระยะที่ 6 การ
ประเมินผล
กระบวนการ

สิ่งแวดล้อม
ระยะที่ 7 การ
ประเมินผลกระทบ

ระยะที่ 8 การประเมิน
ผลลัพธ์

ภาพประกอบ 7 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ PRECEDE-PROCEED Model
ที่มา: กรี นและครัวเทอร์ (Green; & Kreuter. 2005)
ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัย ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ PRECEDE-PROCEED Framework ในการวาง
แผนการสร้ างเสริ มสุขภาพ ตังแต่
้ ขนตอนที
ั้
่ 1 การประเมินทางสังคม จนถึง ขันตอนที
้
่ 5 โดยนาไปใช้
วางแผนงานโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพอย่างเป็ นระบบตังแต่
้ การวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้ อมูลในการ
จัดทาโครงการ การวางแผนจัดกิจกรรม และการดาเนินงาน
การศึกษาที่ นาแนวคิดนี ้ ไปใช้ ในการดาเนินการวิจัย เช่น การศึกษาของอุระณี รัตนพิทักษ์
(2556) ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการเบาหวานด้ วยตนเองต่อความรู้พฤติกรรมและดัชนีสขุ ภาพใน
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ผู้เป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยแบ่งกลุ่มเป็ นกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้ รับโปรแกรม
การจัด การเบาหวานด้ วยตนเองภายใต้ ก รอบแนวคิด PRECEDE-PROCEED Model และการรับ รู้
ความสามารถของตนเอง ขณะที่ กลุ่ม ควบคุม ได้ รับ การดูแลตามปกติ พบว่า กลุ่ม ทดลองมี ค วามรู้
พฤติกรรม นา้ ตาลในเลื อด นา้ ตาลสะสมดีกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยส าคัญ โปรแกรมมี ค่าขนาด
อิทธิพลปานกลางถึงสูง ผู้เป็ นเบาหวานในกลุ่มทดลองรักษาพฤติกรรมสุขภาพคงอยู่นาน 18 เดือน มี
การนาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ น กรอบแนวคิดในการพัฒ นากิจกรรมในโปรแกรม โดยกิจกรรมเกี่ยวข้ อง
กั บ ปั จจั ย น า ได้ แก่ การให้ ความรู้ เรื่ อ งโรคและการรั ก ษา การรั บ รู้ การเป็ นโรค การป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้ อน การควบคุมอาหาร และการออกกาลังกาย กิ จกรรมเกี่ยวข้ องกับปั จจัยเอื ้อ ได้ แก่ การ
ฝึ ก ทัก ษะการจัด การตนเองที่ ช่วยให้ ผ้ ูเป็ น เบาหวานคงไว้ ซึ่ง พฤติก รรมที่ ต้ อ งการ ส่ว นกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้ องกับปั จจัยเสริ ม ได้ แก่ การสนับสนุนของพยาบาลที่ช่วยกระตุ้นและให้ กาลังใจผู้เป็ นเบาหวาน
ในการจัดการตนเอง การทบทวนความรู้และทักษาการจักการตนเองตามภาวะโรค และสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้เป็ นเบาหวานส่วนกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะแห่งตน (Self-Efficacy)
ได้ แก่ การให้ ความรู้และฝึ กทักษะการจัดการตนเองร่ วมกับการคาดหวังผลที่เกิดขึ ้น การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้เข้ าร่วมโครงการ การสนทนากับผู้ประสบความสาเร็ จในการควบคุมน ้าตาลในเลือด
การชักชวนให้ ปฏิบตั ิตวั ให้ เหมาะสม และมีการนาแนวคิด Precede-Proceed Model ไปใช้ เป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในพระสงฆ์จงั หวัดระยองในการศึกษาของ โกเมน ควรหา
(2553) ศึกษาอัตราการสูบบุหรี่ และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในพระสงฆ์ ผล
การศึกษาพบว่าพระสงฆ์จงั หวัดระยองมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้ อยละ 64.2 ปั จจัยที่มีความพันธ์กับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ได้ แก่ ระยะเวลาบวช ความรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการไม่สูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการไม่สูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ การเข้ าถึงบุหรี่ การปฏิบตั ิหน้ าที่
ของพระสงฆ์ การรับรู้กฎและข้ อห้ ามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการได้ รับการสนับสนุนข้ อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้จะนาแนวคิด PRECEDE Model มาใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในดาเนินการ
ในการสารวจข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อค้ นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค
เรื อ้ รังของชุมชนตาบลบางเกลือ โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง การสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข และการสัมภาษณ์ ผ้ ูสูงอายุที่มีสุขภาพดี เพื่อเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนและการ
กาหนดกิจกรรมในการดาเนินงานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยหวังผลให้ กลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพดีขึ ้นลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
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3.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ ทางด้ านสุขภาพ
การประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการนา
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทางปั ญ ญาเชิ ง สัง คม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ การ
วางเงื่ อ นไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) และแนวคิ ด การดูแ ลสุข ภาพตามหลัก 3 อ
โดยนาเสนอ ดังนี ้
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางปั ญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory)
แนวคิดพื น้ ฐานของทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางปั ญ ญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory)
กล่าวถึงการเรี ยนรู้ว่าไม่จาเป็ นที่จะต้ องพิจารณาในแง่ของการแสดงออก หากแต่ว่าการได้ มาซึง่ ความรู้
ใหม่ๆ (Acquired) ถือว่าการเรี ยนรู้ได้ เกิดขึ ้นแล้ วแม้ จะยังไม่มีการแสดงออกก็ตาม ดังนันการเรี
้
ยนรู้ของ
แบนดูรานัน้ มักจะเน้ นที่การเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายในโดยไม่จาเป็ น ที่ต้องมีการแสดงออก แต่
การแสดงออกของพฤติกรรมนัน้ เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงการเรี ยนรู้ โดยแนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีการ
เรี ย นรู้ ทางปั ญ ญาเชิ ง สัง คม มี ค วามเชื่ อ ว่า การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมของบุค คลเป็ น ผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบ 3 ชนิดซึ่งเป็ นตัวกาหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal determinism)
ได้ แก่พ ฤติกรรม การรู้ คิดและปั จจัยส่วนบุคคล และอิทธิ พลของสิ่งแวดล้ อม ความสัมพันธ์ ดงั กล่าว
แสดงได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี ้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2556: 48)

ภาพประกอบ 8 การกาหนดซึง่ กันและกันของปัจจัยทางพฤติกรรม (B) สภาพแวดล้ อม
(E) และส่วนบุคคล(P)
ที่มา: แบนดูรา (Bandura. 1986; สมโภช เอี่ยมสุภาษิต. 2556: 48)
จากแนวคิดพื ้นฐานที่แบนดูรา นาเสนอนัน้ เน้ นว่าพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไม่
ได้ ผ ลมาจากสภาพแวดล้ อม แต่เพี ยงอย่างเดี ยวหากแต่มี ผลมาจากกระบวนการทางปั ญ ญาด้ วย
กล่าวคือ ถ้ ากระบวนการทางปั ญญาเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงด้ วย (ประทีป จินงี่.
2540) ดัง นัน้ ในการศึก ษาครั ง้ นี จ้ ึ ง น าวิ ธี ก ารรั บ รู้ ความสามารถของตน ที่ จ ะน ามาเปลี่ ย นแปลง
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กระบวนการทางปั ญญาหรื อพฤติกรรม โดยจะนาเสนอแนวคิดที่สาคัญและการศึกษาที่เกี่ ยวข้ องใน
ลาดับต่อไป
3.2.1 การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)
การรับรู้ ความสามารถของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเองที่จะจัดการและดาเนินการกระทาพฤติกรรม ให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในสถานการณ์
บางครัง้ อาจคลุมเครื อไม่ชดั เจน แปลกใหม่ ไม่สามารถทานายสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ ซึ่งสภาพการณ์ เหล่านี ้
มักจะทาให้ บุคคลเกิดความเครี ยดได้ การรับรู้ความสามมารถของตนนี ้มิได้ ขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจของ
บุค คลว่าเขาสามารถท าอะไรได้ ด้ ว ยทัก ษะที่ เขามี อ ยู่ (Bandura. 1986; สมโภชน์ เอี่ ย มสุภ าษิ ต .
2556)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างการรั บรู้ ความสามารถของตนกับพฤติกรรมของบุคคล
แบนดูราเชื่อว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระทาของบุคคล บุคคล
อาจมีความสามารถไม่ตา่ งกันแต่แสดงออกในคุณภาพที่ตา่ งกันได้ ถ้ ารับรู้ความสามารถของตนเองใน
แต่ล ะสภาพการณ์ แตกต่างกันก็ อาจแสดงพฤติกรรมออกมาได้ แตกต่างกันเช่นกัน แบนดูราเห็นว่า
ความสามารถของคนเรานัน้ ไม่ ต ายตัว หากแต่ยื ด หยุ่น ตามสภาพการณ์ ดัง นัน้ สิ่ ง ที่ จ ะก าหนด
ประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาวการณ์นนๆ
ั ้ นัน่
คือถ้ าเรามีการรับรู้ ว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนันออกมา
้
คนที่รับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถ้ อย และประสบความสาเร็ จในที่สดุ (สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต. 2556; อ้ างอิงจาก Evans. 1989)
แบนดูรากล่าวว่าการรับรู้ความสามารถของตนที่มีผลต่อบุคคลในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. ผลต่อการเลือกกระทาพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน บุคคลตัดสินใจอยูต่ ลอดเวลาว่าเขา
ต้ องทาพฤติกรรมใด และอีกนานเท่าใด ทังต้
้ องตัดสินใจเลือกกิจกรรมต่างๆ การที่บคุ คลตัดสินใจว่าจะ
แสดงพฤติกรรมใดนัน้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการรับรู้ ความสามารถ บุคคลมี แนวโน้ ม เลี่ ยงงาน หรื อ
สภาพการณ์ ที่เชื่อว่าเกินความสามารถ แต่ในขณะเดียวกันบุคคลเลือกทางานนัน้ ถ้ าเขาเชื่อว่าเขามี
ความสามารถเพี ย งพอที่ จ ะท างานนัน้ ให้ ประสบผลส าเร็ จ ได้ (ประที ป จิ น งี่ . 2540; อ้ า งอิ ง จาก
Schunk. 1981) บุคคลที่ มี ก ารรั บ รู้ ความสามารถของตนสูง จะเลื อ กท างานที่ มี ลัก ษณะท้ าทาย มี
แรงจูงใจพัฒ นาความสามารถของตนให้ มีความก้ าวหน้ า ส่วนบุคคลที่ รับรู้ ความสามารถของตนต่า
มักจะหลีกเลี่ยงงาน ท้ อถอย ขาดความมัน่ ใจในตนเอง อย่างไรก็ตามบุคคลที่ประเมินความสามารถ
ของตนเองสูงเกินไปก็มกั ประสบความล้ มเหลว ในการทางาน ส่งผลให้ เกิดความเครี ยด ความคาดหวัง
และรู้สึกว่าความล้ มเหลวเป็ นสิ่งเลวร้ าย แก้ ไขไม่ได้ ส่วนบุคคลที่ประเมินความสามารถของตนต่า กว่า
ความสามารถที่ เป็ น จริ ง มัก ขาดความพยายามและ ความมุม านะในการทางาน มี ความสงสัยใน
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ความสามารถของตนเอง ดังนัน้ ถ้ าบุคคลประเมินความสามารถของตนถูกต้ องจะส่งผลต่อการเลือก
กระทาพฤติกรรม ทาให้ การกระทานัน้ มีโอกาสประสบความสาเร็จสูง
2. ผลต่อความใช้ ความพยายามและความมุมานะในการทางาน การรับรู้ความสามารถ
ของตนของบุคคลเป็ นตัวกาหนดว่าจะต้ องใช้ ความพยายามเท่าไรและต้ องใช้ ความพยายามที่จะเผชิญ
กับอุปสรรคหรื อประสบการณ์ ที่พึงพอใจไปนานเท่าใด (Bandura. 1986; ประทีป จินงี่. 2540) เมื่ อ
เผชิญ กับอุปสรรคต่างๆ บุคคลรับรู้ ความสามารถของตนสูง จะมีความกระตือรื อร้ น และจะใช้ ความ
พยายาม ความมุมานะในการทางานนานกว่าคนที่มีการรับรู้ความสามารถต่า และการที่บคุ คลใช้ ความ
พยายาม และความมุมานะในการทางานอย่างเต็มที่ตลอดเวลา เขาก็มีแนวโน้ มที่จะทางานได้ ประสบ
ความสาเร็จสูง
3. ผลต่อการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตน จะมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการคิดและปฏิ กิริยาทางอารมณ์ ของบุ คคลในขณะที่ ทาพฤติกรรม มี ผลต่อการคาดคะเน
เกี่ ยวกับการจัดการกับสภาพแวดล้ อมในภายหน้ าของเขา บุคคลรับรู้ ว่าตนมีความสามารถสูงจะมี
ความพยายามและเอาใจใส่ในการกระทาพฤติกรรมต่างๆ มาก และเมื่อพบกับอุปสรรคต่างๆ บุคคลก็
จะกระตุ้น ตนเองให้ ใช้ ค วามพยายามมากยิ่ ง ขึน้ ส่วนบุค คลที่ รับ รู้ ว่าตนเองมี ค วามสามารถต่ า มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะมี ป ฏิ กิ ริย าทางอารมณ์ ต่อตนเองในทางลบ เช่น ไม่มี ค วามสุข มี ค วามหวาดหวั่น มี
ความเครี ยดสูงและเขากระทาพฤติกรรมต่างๆ อย่างไม่เต็มความสามารถ อันจะส่งผลให้ บคุ คลประสบ
กับความล้ มเหลวในการกระทาพฤติกรรมมากขึ ้น (ประทีป จินงี่. 2540)
4. เป็ นผู้กากับผลที่เกิดขึ ้นจากการกระทาพฤติกรรม มากกว่าเป็ นผู้ทานายพฤติกรรม นัน่
คือ บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนสูง มักเป็ นคนที่พยายามกระทาพฤติกรรมและยอมรับ ผลต่างๆ ที่
เกิ ดขึน้ จากการกระท าพฤติกรรมของตน จะเลื อกการกระท าที่ มี ลัก ษณะท้ าทาย และจะใช้ ความ
พยายามอย่างมาก เพื่อให้ การกระทานันบรรลุ
้
เป้าหมาย แม้ ว่าในบางครัง้ การกระทานี ้จะประสบความ
ล้ มเหลวที่เกิดขึ ้นว่าเป็ นสิ่งที่ชว่ ยสนับสนุนให้ เกิดความสาเร็จต่อไป ซึ่งต่างจากบุคคลที่มีความคาดหวัง
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองต่า มักจะเป็ นคนไม่ค่อยกระทาพฤติกรรม จะรอให้ ความสาเร็ จหรื อ
ความล้ ม เหลวในการกระทาเป็ นไปตามความเชื่อหรื อคาทานายและมักจะหลีกเลี่ ยงการกระทาที่ มี
ลักษณะยากๆ ขาดความพยายาม มีความทะเยอทะยานต่าและมีความเครี ยดสูง
การที่บคุ คลใด มีการรับรู้ความสามารถของตนต่อการกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
สูง บุคคลก็มีแนวโน้ มที่จะกระทาพฤติกรรมนัน้ สูงด้ วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้ ามถ้ าบุคคลมีการรับรู้
ความสามารถของตนในการกระทาพฤติกรรมนันต
้ ่า บุคคลก็มีแนวโน้ มที่จะกระทาพฤติกรรมนันต
้ ่าหรื อ
อาจไม่ ท าพฤติ ก รรมนั น้ เลยก็ ไ ด้ นอกจากนี ้ แบนดู ร า (Bandura. 1986; ประที ป จิ น งี่ . 2540)
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ได้ กล่าวถึงการกระทาพฤติกรรมบุคคล แม้ ว่าบุคคลจะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง บุคคลก็
อาจจะไม่กระทาพฤติกรรมนันก็
้ ได้ ถ้ ามีปัจจัยต่อไปนี ้
1) ขาดแรงจูงใจหรื อถูกบังคับจากภายนอกให้ กระทา
2) การตัด สิ น ผลกรรมที่ ผิ ด พลาดไป ท าให้ บุ ค คลรู้ ว่ า ไม่ ค้ ุม ค่ า ที่ ต นจะกระท า
พฤติกรรมนัน้
3) ความไม่ทนั การณ์ในการประเมินความสามารถของตน เพราะประสบการณ์ทาให้
บุคคลเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ ถ้ าหากบุคคลไม่ได้ ประเมิ นตนเองตลอดเวลาจะทาให้ บุคคล
ตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนผิดพลาดไป อันมีผลทาให้ บคุ คลไม่กระทาพฤติกรรม
4) การประเมินการรับรู้ความสามารถของตนผิดพลาด
5) การประเมินความสาคัญของทักษะย่อยๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการกระทาพฤติกรรม
นันผิ
้ ดพลาด
6) เป้าหมายของการกระท ามี ลัก ษณะคลุม เครื อ ไม่ชัด เจน และเป้าหมายนั น้ ไม่
สามารถ ปฏิบตั ไิ ด้
7) การรู้จกั ตนเองไม่ถกู ต้ อง
โดยมีคาถามว่าการรับรู้ ความสามารถของตนเองนัน้ เกี่ ยวข้ องหรื อแตกต่างอย่างไรกับ
ความคาดหวังผลที่เกิดขึ ้น (Outcome expectation) เพื่อให้ เข้ าใจและชัดเจน โดยแบนดูรา (Bandura.
1977) ได้ เสนอภาพแสดงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ ้น ดังภาพประกอบ 9
บุคคล

พฤติกรรม

ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้น
ความคาดหวัง
ผลที่จะเกิดขึ้น

ภาพประกอบ 9 ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ ้น
ที่มา: แบนดูรา (Bandura, 1977: 193)
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การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็ นการตัดสินความสามารถของตนเองว่า จะสามารถ
ทางานได้ ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่ จะเกิดขึ ้น เป็ นการตัดสินใจว่าผลกรรมใดจะ
เกิดขึ ้นจากการกระทาพฤติกรรมดังกล่าว เช่นนักกีฬามีความเชื่อว่า เขากระโดดได้ สูงถึง 6 ฟุต ความ
เชื่อดังกล่าวเป็ นการตัดสินความสามารถของตนเอง การได้ รับการยอมรับจากสังคม การได้ รับรางวัล
การพึงพอใจในตนเองกระโดดสูงถึง 6 ฟุต เป็ นความหวังผลที่จะเกิดขึ ้น แต่จะต้ องระวังความเข้ าใจผิด
เกี่ ย วกับ ความหมายของคาว่าผลที่ เกิ ด ขึน้ ผลที่ เกิ ด ขึน้ ในที่ นี จ้ ะหมายถึ ง ผลกรรมของการกระท า
พฤติกรรมเท่านัน้ มิได้ หมายถึงผลที่แสดงถึงการกระทาพฤติกรรม เพราะว่าผลที่แสดงถึงการกระทา
พฤติ ก รรมนัน้ จะท าพฤติ ก รรมนั น้ จะพิ จ ารณาว่ า พฤติ ก รรมนั น้ สามารถท าได้ ต ามการตัด สิ น
ความสามารถของตนเองหรื อไม่ นันคื
้ อจะกระโดดได้ สงู ถึง 6 ฟุตหรื อไม่ ซึ่งจากการกระโดดได้ สงู ถึง 6
ฟุตหรื อไม่นนั ้ มิใช่เป็ นการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ ้น ซึ่งมุ่งที่ผลกรรมที่จะได้ จากการกระทาพฤติกรรม
ดังกล่าว
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ ้นนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั
มากโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองนี
้
้ มีผลต่อการตัดสิ นใจ ทีจะกระทาพฤติกรรมของบุคคล
นันๆ
้ ซึง่ จะเห็นได้ จากภาพประกอบ 10
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ ้น
สู ง
การรับรู ้
ความสามารถ
ของตนเอง

ตำ่

สู ง

มีแนวโน้มที่จะทา
แน่นนอน

มีแนวโน้มที่จะ
ไม่ทา

ตำ่

มีแนวโน้มที่จะ
ไม่ทา

มีแนวโน้มที่จะ
ไม่ทาแน่นนอน

ภาพประกอบ 10 ความสัมพันธ์ของการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ ้น
ที่มา: แบนดูรา (Bandura. 1986)
จากภาพประกอบ 10 แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ความสามารถของ
ตนเอง และความคาดหวังที่จะเกิดขึ ้นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ความสามารถของตนเองนัน้ แบน
ดูราเสนอว่ามีอยูด่ ้ วยกัน 4 ปัจจัย คือ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2556; อ้ างอิงจาก Evans. 1989)
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1. ประสบการณ์ ท่ ี ป ระสบความสาเร็ จ (Mastery Experiences) ซึ่งแบนดูราเชื่ อว่า
เป็ นวิธีการที่ มี ประสิทธิ ภ าพมากที่ สุด ในการพัฒ นาการรับรู้ ความสามารถตนเอง เนื่ องจากว่าเป็ น
ประสบการณ์ โดยตรงความสาเร็ จทาให้ เพิ่มความสามรถของตนเอง บุคคล จะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะ
ทาได้ ดังนันในการที
้
่จะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนันจ
้ าที่จะต้ องฝึ กให้ เขามีทกั ษะเพียง
พอที่จะประสบความสาเร็ จได้ พร้ อมๆ กับการทาให้ เขารับรู้ ว่าเขามีความสามารถจะกระทาเช่นนันจะ
้
ท าให้ เขาใช้ ทั ก ษะ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ กได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด บุ ค คลที่ รั บ รู้ ว่ า ตนเองมี
ความสามารถนัน้ จะไม่ยอมแพ้ อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามทางานต่างๆ เพื่ อให้ บรรลุถึงเป้าหมายที่
ต้ องการ
2. การใช้ ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้ สงั เกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมทีมีความซับซ้ อ น
และได้ รั บ ผลกรรมที่ พึ ง พอใจ ก็ ท าให้ ผู้ ที่ สัง เกตฝึ กความรู้ สึ ก ว่ า เขาก็ จ ะสามารถที่ จ ะประสบ
ความสาเร็ จได้ ถ้าเขาพยายามจริ งและไม่ย่อท้ อ ลักษณะของการใช้ ตวั แบบที่ส่งผลต่อความรู้สึกว่าเขา
มีความสามารถที่จะทาได้ นนั ้ ได้ แก่ การแก้ ปัญหาของบุคคลที่มีความกลัวต่อสิ่งต่าง ๆ โดยที่ให้ ดตู วั
แบบทีมีลกั ษณะ คล้ ายกับตนเองก็สามารถทาให้ ลดความกลัวต่างๆ เหล่านันได้
้ (Kazdin. 1974)
3. การใช้ คาพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป็ นการบอกว่าบุคคลนันมี
้ ความสามารถ
ที่จะประสบความสาเร็จได้ วิธีการดังกล่าวนันค่
้ อนข้ างใช้ ง่ายและใช้ กนั ทัว่ ไปซึ่ง แบนดูรากล่าวว่าการ
ใช้ คาพูดชักจูงนันไม่
้ คอ่ ยได้ ผลดีนกั ในการที่จะทาให้ คนเราสามารถที่พฒ
ั นาการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Evans. 1989) ซึ่ ง ถ้ าจะให้ ได้ ผลควรจะใช้ ร่ ว มกั บ การท าให้ บุ ค คลมี ป ระสบการณ์ ข อง
ความส าเร็ จ ซึ่งอาจต้ อ งค่อ ย ๆสร้ างความสามารถให้ กับ บุค คล อย่า งค่อ ยเป็ น ค่อ ยไปและให้ เกิ ด
ความสาเร็ จตามลาดับขันตอนพร้
้
อมทังการใช้
้
คาพูดชักจูง ร่วมกันก็ย่อมที่จะได้ ผลดีในการพัฒนาการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง
4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์ มีผลต่อการ
รับรู้ความสามารถของตน บุคคลที่ถกู กระตุ้นอารมณ์ทางลบ เช่น การอยูใ่ นสภาพที่ถกู ข่มขูจ่ ะทาให้ เกิด
ความวิ ต กกั ง วลและความเครี ย ด นอกจากนี อ้ าจจะท าให้ เกิ ด ความกลั ว และน าไปสู่ ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนต่าลง ถ้ าอารมณ์ ลกั ษณะดังกล่าวเกิดมากขึ ้น ก็จ ะทาให้ บุคคลไม่สามารถที่จะ
แสดงออกได้ ดี อันจะนาไปสูป่ ระสบการณ์ของความล้ มเหลว ซึง่ จะทาให้ การรับรู้เกี่ยวกับความสามารถ
ของตนต่าลงไปอีก แต่ถ้าบุคคลสามารถลดหรื อระงับการถูกกระตุ้นทางอารมณ์ ได้ จะทาให้ การรับรู้
ความสามารถของตนดีขึ ้นอันจะทาให้ การแสดงออกถึงความสามารถดีขึ ้นด้ วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่ น าแนวคิด เรื่ องการรั บ รู้ ความสามารถของตนเองไปใช้ ในการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อโรคเรื อ้ รัง เช่น วราลี วงศ์ศรี ชาและอรสา กงตาล (2556) ได้ ศกึ ษา
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ผลของการใช้ โปรแกรมการส่งเสริ มสมรรถนะแห่งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในเขตพื ้นที่ โรงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน โดยใช้ โปรแกรมการ
ส่ ง เสริ ม สมรรถนะแห่ ง ตน จากแนวคิ ด ของแบนดูร า โดยมี ก ารวัด ผลก่ อ นและหลัง การทดลอง
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน จานวน 30 คน และ อสม. จานวน 11 คนซึ่งมีส่วนร่วมใน
การติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล กลุ่มจะได้ รับโปรแกรมต่อเนื่องเป็ นเวลา 12
สัปดาห์ ซึ่งประกอบด้ วยการให้ ความรู้เรื่ องเบาหวาน ฝึ กทักษะการเลือกอาหาร การออกกาลังกาย และ
คลายเครี ยด โดยการใช้ ตวั แบบ จดหมายเตือน และการเยี่ยมบ้ าน พบว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวานมากขึ ้น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการออกกาลังกายเปลี่ ยนแปลงดี
ขึ ้นสามารถจัดการความเครี ยดได้ ดีขึน้ สาหรับดัชนีด้านสุขภาพ พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีค่า
ดัชนีมวลกาย ความยาวเส้ นรอบเอวและ ผลน ้าตาล ลดลงกว่าก่อนการทดลอง
ปวีณ์ภสั ร เศรษฐสิริโชติ, อัจฉรา ปุราคม และสบสันต์ มหานิยม (2556) ได้ ศกึ ษาผลของ
โปรแกรมลดน ้าหนักโดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อควบคุมความดันโลหิตในกลุ่ม
เสี่ ยงความดันโลหิตสูง ตาบลสระกาแพงใหญ่ อาเภออุทุม พรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ กลุ่ม ตัวอย่าง
จานวน 50 คน เป็ นกลุ่มทดลอง 25 คนและกลุ่ม ควบคุม 25 คน โดยมีอายุระหว่าง 25-60 ปี มีระดับ
ความดันโลหิตอยู่ในช่วง ตัวบน 120-139 มิลลิเมตรปรอทโดยใช้ โปรแกรมลดนา้ หนักที่มุ่งเน้ นการมี
กิจกรรมทางกายและ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริ โภคอาหารเป็ นเวลา 9 สัปดาห์ ทาการเก็บ
ข้ อมูลดัชนีมวลกาย เส้ นรอบเอว ความดันโลหิต คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการลดน ้าหนัก พบว่าภายหลัง
การทดลอง กลุ่ม เป้าหมายมี ค่าเฉลี่ ยดัช นี ม วลกายเส้ นรอบเอว ความดันโลหิตและมี คะแนนเฉลี่ ย
พฤติ ก รรมลดน า้ หนัก เพิ่ ม ขึน้ เมื่ อ เที ย บกับ กลุ่ ม ควบคุม จากผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วแสดงว่ า การ
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนนันส่
้ งผลดีตอ่ การลดน ้าหนัก
ไพโรจน์ พัวพันธ์ และเพลินจิต คันถรจนาจารย์ (2551) ได้ ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ ของ
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับการปฏิบตั เิ พื่อควบคุมภาวะน ้าหนักตัวเกินในหญิงวัยกลางคน อาเภอบ้ าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่าหญิงวัยกลางคนจานวนมากประสบปัญหาทางด้ านภาวะน ้าหนักเกินแต่การ
ควบคุมภาวะนา้ หนักตัวเกินให้ ได้ ผลจาเป็ นต้ องอาศัยพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ ดี และการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนจะช่วยให้ เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตน ซึ่งอาจนาไปสู่การปฏิบตั ิตนที่
เหมาะสมได้ วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนกับการ
ปฏิบตั ิ เพื่อควบคุมน ้าหนักตัวเกินในหญิงวัยกลางคนที่มีอายุ 40-60 ปี ที่เข้ ารับบริ การในคลินิกหญิงวัย
ทองจานวน 333 คน จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนโดยรวมอยู่ในระดับสูง และด้ าน
การบริ โภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับสูงเช่นกัน โดยมีความมัน่ ใจมากถึงมากที่สุด
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ในการปฏิ บัติในเรื่ อ งการกิ น ผัก ที่ มี ก าก การเดิ น ในระยะทางสัน้ ๆ แทนการใช้ พ าหนะ การไม่ ดื่ ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายเครี ยด และการดื่มน ้าเปล่าแทนการดื่มน ้าหวานหรื อน ้าอัดลม ในด้ าน
การปฏิบตั พิ บว่าหญิงวัยกลางคนมีการปฏิบตั ิเพื่อควบคุมภาวะน ้าหนักตัวโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง มีการ
ปฏิบตั ิด้านการบริ โภคอาหาร และด้ านการมีกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับสูงและปฏิบตั ิบ่อยครัง้ และ
เป็ นประจา ไม่กินอาหารจานด่วน การกินอาหารที่มีกาก การเดินในระยะทางสันๆ
้ แทนการใช้ พาหนะ
การงดกินอาหารประเภทขนมหวาน การไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การงดกินแป้ง และการใช้ เวลาว่าง
ทากิจกรรมออกกาลัง และยังพบว่าความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ ความสามารถกับการปฏิบตั ิ เพื่ อ
ควบคุมภาวะนา้ หนักเกินในภาพรวมมีระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ ระดับปานกลางกับการ
ปฏิบตั ติ นในการควบคุมอาหารและด้ านการมีกิจกรรมทางกาย แต่พบว่าหญิงวัยกลางคนส่วนมากยังมี
ปั ญหาในเรื่ องการรับรู้ความสามารถและการปฏิบตั ิในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ให้ พลังงานสูง
และการไม่ออกกาลังกายจึงทาให้ หญิงกลางคนไม่สามารถควบคุมน ้าหนักของตัวเองได้
อรวรรณ ประภาศิลป์ (2554) ได้ ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริ ม สมรรถนะในการ
จัดการตนเองในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิก ซินโดรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาผลของโปรแกรม การ
ส่งเสริ มสมรรถนะในการจัดการตนเอง ภาวะอ้ วน ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและ
การหายของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมที่มารับบริ การในแผนกผู้ป่วย
นอกของโรงพยาบาลท่าม่วง โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลม่วงชุมและตาบลหนองขาว จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมการศึกษาจานวน 90 คน เป็ นกลุ่มทดลอง 46 คน และกลุ่มควบคุม 44 คน
กลุ่ม ทดลองได้ รับโปรแกรมส่งเสริ ม สมรรถนะในการจัดการตนเองที่ พัฒ นาจากทฤษฎี การส่งเสริ ม
สมรรถนะแห่งตน ของแบนดูราและแนวคิดการจัดการตนเองของเคลียร์ ประกอบด้ วย การส่งเสริ ม
สมรรถนะในการจัดการตนเองโดย การให้ ความรู้ เป็ นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและ
หลักการในการจัดการตนเอง เพื่ อการลดนา้ หนัก การอภิ ป รายกลุ่ม ย่อยร่ วมกับการฝึ ก ทักษะการ
จัดการตนเองในเรื่ องการควบคุมนา้ หนักและการเดินเร็ ว เพื่อการลดนา้ หนัก รวมทัง้ การให้ ค่มู ือการ
ส่งเสริมการจัดการตนเองและการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์เป็ นการกระตุ้นให้ มีการจัดการตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง กลุ่มควบคุมได้ รับการดูแลตามปกติ มีการเก็บข้ อมูลก่อนและหลังเข้ าร่ วมโครงการ พบว่า
ภายหลังเข้ าร่ วมโครงการ 4 สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์ กลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ ยคะแนนพฤติกรรมการ
จัด การตนเองสูง กว่าก่ อ นเข้ าร่ วมโครงการและสูง กว่ากลุ่ม ควบคุม ภายหลัง เข้ าร่ วมโครงการ 12
สัป ดาห์ กลุ่ม ทดลองมี ค่าดัช นี ม วลกาย เส้ น รอบเอวต่ ากว่าก่อ นเข้ าร่ วมโครงการและต่ากว่ ากลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองที่มีองค์ประกอบของภาวะเมตาโบลิกซินโดรมน้ อยกว่าก่อนเข้ าร่วมโครงการ
และมีการหายจากภาวะเมตาบอลิกซินโดรมมากกว่ากลุม่ ควบคุม
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3.2.2 การควบคุมตนเอง (Self-control)
ปั ญ หาที่ มั ก พ บกั น อยู่ เ สมอในการปรั บ พ ฤติ ก รรมก็ คื อ ปั ญ หาของการคงอยู่
(Maintenance) และการแผ่ ข ยาย (Generalization) ของพฤติ ก รรมหลั ง พฤติ ก รรมเป้ า หมายนั น้
เปลี่ ย นแปลงไปแล้ วทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากว่า พฤติ ก รรมเป้ าหมายที่ เปลี่ ย นแปลงไปนัน้ มัก จะเกิ ด ขึ น้ ใน
ระยะเวลาหนึ่ง แล้ วจะค่อยๆหายไปหรื อไม่ก็มักจะเกิดในสภาพการณ์ ที่เฉพาะเจาะจงเท่านัน้ ซึ่งนัก
ปรับพฤติกรรมก็ จะต้ องคอยปรับพฤติกรรมของบุคคลที่ เข้ ารับการปรับพฤติกรรมไปตลอด อันเป็ น
เงื่ อนไขที่ เป็ นไปไม่ได้ ดังนัน้ จึงได้ มี นักปรับพฤติกรรมจ านวนมากพยายามค้ นหาวิธีการต่างๆ ที่จ ะ
นามาใช้ ในการปรับพฤติกรรม เพื่อที่จะทาให้ พฤติกรรมเป้าหมายนันคงอยู
้
่และแผ่ขยายได้ เทคนิคการ
ปรับพฤติกรรมทางปัญญาก็จดั ได้ ว่าเป็ นแนวทางหนึ่ง ส่วนอีกแนวทางหนึ่งได้ แก่ การใช้ วิธีการควบคุม
ตนเอง (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2556)
เทคนิคการควบคุมตนเอง อยู่บนพืน้ ฐานของทฤษฎีการเรี ยนรู้ แบบวางเงื่อนไขแบบการ
กระทา ซึ่งความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลนัน้ จะถูกควบคุ มด้ วยเงื่อนไขนาและผลกรรม นั่นคือถ้ า
เงื่อนไขนาเปลี่ยนแปลงหรื อผลกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้ วยในเงื่อนไขของ
การควบคุมตนเองนันบุ
้ คคลจะเป็ นผู้จดั การเงื่อนไขนาและผลกรรมด้ วยตนเอง แทนที่บคุ คลอื่นจะเป็ น
ผู้จดั การให้
การควบคุม ตนเองนัน้ มักจะเกี่ ย วเนื่ อ งกับการแสดงพฤติกรรมที่ มี เงื่ อนไขผลกรรมที่
ขัดแย้ งกันนี ้มี 4 ลักษณะ คือ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2556: 332; อ้ างอิงจาก Kazdin. 1989)
1) หลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมที่จะทาให้ ได้ รับ ผลกรรมทางบวกโดยทันที เพื่อ จะไม่ได้
รับผลกรรมทางลบในอนาคต เช่น หลี กเลี่ ยงกิ น อาหารที่ ช อบเป็ น จานวนมาก เพื่ อ จะได้ ไม่อ้วนใน
อนาคตหรื อหยุดการสูบบุหรี่ เพื่อจะได้ ไม่เป็ นมะเร็ งที่ปอด หรื อหลีก เลี่ยงการเที่ยวโสเภณีเพื่อจะได้ ไม่
เป็ นโรคเอดส์ เป็ นต้ น
2) แสดงพฤติก รรมที่ จ ะได้ รั บ ผลกรรมทางลบทัน ที เพื่ อ จะได้ รับ ผลกรรมทางบวกที่
มากกว่าในอนาคต เช่น การทางานหนักเพื่ อจะได้ มีฐานะดีขึน้ ในอนาคต หรื อการที่ นักกี ฬ าฝึ กซ้ อม
อย่างหนักเพื่อจะได้ เป็ นผู้ชนะในอนาคต เป็ นต้ น
3) การไม่กระทาพฤติกรรมที่ได้ รับผลกรรมทางบวกเล็กน้ อยทันที เพื่อจะได้ รับผลกรรม
ทางบวกที่ ม ากกว่าในอนาคต เช่น การไม่ไปเที่ ยวสังสรรค์ (ได้ รับ ความสนุกทั น ที ) เพื่ อจะใช้ เวลา
อ่านหนังสือ อันจะนาผลกรรมทางบวกมาให้ ในอนาคต (ผลการเรี ยนดีขึ ้นหรื อทาให้ มีโอกาสเรี ยนต่อ
ในระดับสูง) เป็ นต้ น
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4) การกระทาพฤติกรรมที่ได้ รับผลกรรมทางลบแต่น้อยทันที เพื่อจะหลีกเลี่ยงผลกรรม
ทางลบจานวนมากในอนาคต เช่น การไปหาหมอฟั นเพื่อขูดหินปูน ตรวจฟั น หรื อทาความสะอาดฟั น
ซึง่ เป็ นสิ่งที่ไม่นา่ พอใจนัก แต่ทว่าจะทาให้ ไม่เกิดการปวดฟั นอย่างรุนแรงได้ ในอนาคต
จากเงื่ อ นไขของการขัด แย้ ง ของผลกรรมทัง้ 4 ประการนี ท้ าให้ บุค คลจะต้ อ งกระท า
พฤติกรรมบางอย่างเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่ทาให้ บคุ คลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ ซึ่ง สกินเนอร์ (Skiner. 1953) เรี ยกพฤติกรรมนัน้ ว่าพฤติกรรมควบคุม ดังนัน้ การฝึ กการควบคุม
ตนเองก็คือการฝึ กให้ คนเราสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมควบคุมได้ ซึ่งการกระทาเช่นนัน้ จะทาให้
บุคคลสามารถทนต่อสิ่งเย้ ายวน อันจะทาให้ บคุ คลสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ นนั่ เอง
วิธีดาเนินการ
วิธีการดาเนินการฝึ กควบคุมตนเองนัน้ ในขันต้
้ น ดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับวิธีการ
ปรับพฤติกรรมวิธีการอื่นๆ คือ เริ่ มต้ นจากการวิเคราะห์พฤติกรรม กาหนดพฤติกรรมเป้ าหมาย สารวจ
ตัวเสริ มแรง และบันทึกพฤติกรรม เป็ นต้ น ต่างกันตรงที่ขนตอนเหล่
ั้
านัน้ ผู้ที่ดาเนินการคือผู้เข้ ารับการ
บาบัด ส่วนผู้บาบัดจะเป็ นผู้สอนวิธีการต่างๆ ให้ กบั ผู้เข้ ารับการบาบัด จากนันจึ
้ งค่อยสอนเทคนิคการ
ควบคุมตนเองให้ กบั ผู้รับการบาบัด เพื่อ ที่ว่าผู้เข้ ารับการบาบัดนันจะสามารถใช้
้
เทคนิค เหล่านันได้
้ ด้วย
ตนเอง
ผู้เข้ ารับการบาบัดจะต้ องได้ รับการบอกถึงขันตอนทั
้
งหมดของโปรแกรม
้
โดยที่เขาจะต้ อง
ตระหนักว่าเขาจะต้ องดาเนินการด้ วยตนเองทังหมดเขาจะได้
้
รับการฝึ กทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อที่ว่า
เขาจะสามารถดาเนินการด้ วยตนเองได้ ซึ่งการบอกถึงขันตอนต่
้
างๆ ตลอดจนการฝึ กทักษะต่างๆ ที่
จาเป็ นให้ นนั ้ อาจใช้ เวลาเพียง 1-2 ครัง้ เท่านัน้ เนื่องจากหลักการต่างๆ มีไม่มากนักและไม่มีอะไรที่
สลับซับซ้ อน ความเข้ าใจและทักษะต่างๆ จะเพิ่มขึ ้นเองเมื่อได้ ดาเนินโปรแกรมไปแล้ ว
เทคนิคการควบคุมตนเอง
1. การควบคุมสิ่งเร้ า (Stimulus control) เป็ นกระบวนการจัดเงื่อนไขสภาพแวดล้ อม
เพื่อทาให้ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นนั ้ ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ (Kanfer; & Gaelick. 1986) ซึ่งแคซดิน
(Kazdin. 1989) ได้ กล่าวว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นัน้ มักเกิดขึ ้นในเงื่อนไขของสิ่งเร้ า 3 ลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
1.1 เป็ นพฤติกรรมที่ถูกควบคุมด้ วยสิ่งเร้ าหลายประเภทด้ วยกัน เช่น พฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ อาจจะเกิดขึ ้นเมื่อตื่นเช้ า หลังจากการดื่มกาแฟ คุยกับเพื่อน อยู่คนเดียวและหลังรับประทาน
อาหารเป็ นต้ นซึง่ สภาพการณ์เหล่านันสั
้ มพันธ์กบั พฤติกรรมการสูบบุหรี่ บอ่ ยครัง้ จนทาให้ บคุ คลนันสู
้ บ
บุห รี่ ทุ ก ครั ง้ เมื่ อ ต้ อ งอยู่ในสภาพการณ์ ดัง กล่ า ว หนทางแก้ ไขก็ คื อ หาทางก าจัด สิ่ ง เร้ าที่ ค วบคุม
พฤติกรรมสูบบุหรี่ นนเสี
ั้ ย
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1.2 พฤติกรรมที่ไม่ได้ ถูกควบคุมโดยสิ่งเร้ าอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเด่นชัด อย่างเช่น
ในกรณี ของเด็กที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือ บ่อยครัง้ เมื่อต้ องอยูใ่ นสภาพการณ์ดงั กล่าว ดังนันเด็
้ กก็
มักจะเกิดปั ญ หาได้ ง่ายเมื่ อต้ องอ่านหนังสื อที่ โต๊ ะหรื ออาจถูกรบกวนด้ วยสิ่งเร้ าอื่ นๆ ได้ ง่าย ดังนัน้
หนทางแก้ ไขก็คือการพัฒนาสิ่งเร้ าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อควบคุมพฤติกรรมนัน้
1.3 เป็ นพฤติ ก รรมที่ ถูก ควบคุม ด้ ว ยสิ่ ง เร้ าที่ ไ ม่ เหมาะสมในสัง คม เช่ น พวกที่ มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศโดยเฉพาะพวกที่ชอบโชว์อวัยวะเพศของตนเอง หรื อชอบใช้ สิ่งของของเพศ
ตรงข้ าม พฤติกรรมเหล่านี ้มักจะควบคุม ด้ วยสิ่งเร้ าที่เหมาะสมในสังคม ดังนันหนทางแก้
้
ไขก็คือการ
เปลี่ยนสิ่งเร้ าที่ควบคุม พฤติกรรมดังกล่าวนัน้ เสี ย นอกจากที่เราได้ ร้ ู ถึงลักษณะของสิ่งเร้ าที่มี ผลต่อ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราก็สามารถที่จะจัดการกับสิ่งเร้ านันเพื
้ ่อไม่ให้ พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์นนั ้
เกิดขึ ้นได้ ซึง่ เทคนิคในการจัดการกับสิ่งเร้ าอาจทาได้ ดงั วิธีการดังต่อไปนี ้
ก) ในกรณี ที่พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์เกิดขึ ้นจากสิ่งเร้ า หลายประเภทสามารถ
ควบคุมได้ โดยกาจัดสิ่งเร้ าที่ควบคุม พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นนั ้ เช่น การที่คนเรามักจะสูบบุหรี่ เมื่อ
อยู่คนเดียวหรื อนัง่ ที่โต๊ ะอาหารหลังจากรับประทานอาหารแล้ ว ดังนันวิ
้ ธีการกาจัดสิ่งเร้ า บุคคลนันต้
้ อง
หาเพื่อนมาอยู่ด้วย และต้ องลุกจากโต๊ ะอาหารทันทีที่รับประทานอาหารเสร็ จแล้ ว พฤติกรรมสูบบุหรี่ ก็
ไม่เกิดขึ ้น เช่น ในกรณีหญิงสาวคนหนึง่ ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ เธอบอกว่าเธอจะสูบบุหรี่ มากเมื่อมีคนอยู่
รอบตัวเธอ เมื่อดูทีวี อ่านหนังสือ หรื อเมื่อเอนตัวลงนอนเพื่อพักผ่อน ผู้ดาเนินการบาบัดจึงบอกให้ เธอ
เลือกสถานที่ที่เธอจะสูบบุหรี่ ด้วยตัวเธอเอง แต่ต้องเป็ นสถานที่ที่เธอไม่มี โอกาสจะได้ รับการเสริ มแรง
เลย เธอก็เลือกเอาที่เก้ าอี ้ตัวหนึ่งที่เธอจะเอาไว้ นงั่ สูบบุหรี่ เธอยังขอร้ องไม่ให้ สมาชิก ในครอบครัวของ
เธอพูดกับเธอ หรื อเดินไปหาเธอในขณะที่เธอนัง่ อยู่ที่เก้ าอี ้ตัวนันเพื
้ ่อสูบบุหรี่ จากข้ อมูลพื ้นฐานพบว่า
เธอสูบบุหรี่ เฉลี่ยวันละ 30 มวนแต่หลังจากดาเนินการไปได้ 9 วันพบว่าการสูบบุหรี่ ของเธอลดลงเหลือ
แค่ 12 มวนต่อวัน เธอต้ องการที่จะลดการสูบบุหรี่ ลงไปอี กเธอจึงตัดสินใจย้ ายเก้ าอี ้เพื่อสูบบุหรี่ ของเธอ
ลงไปไว้ ที่ห้องใต้ ดินเพื่อที่ว่าจะได้ ยากแก่การลงไปสูบ ปรากฏว่าเหลือ 5 มวนต่อวัน และหลังจาก 1
เดื อ น ของการด าเนิ น โปรแกรมเก้ าอี ส้ ู บ บุ ห รี่ ป รากฏว่ า เธอเลิ ก สู บ บุ ห รี่ โ ดยเด็ ด ขาด (สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต. 2556: 336; อ้ างอิงจาก Nalan. 1968)
ข) ใช้ วิธี การกาหนดสิ่ งเร้ าที่ เฉพาะเจาะจงเพื่ อ ให้ เกิ ด พฤติกรรมที่ พึงประสงค์
อย่างเช่นในกรณีที่นอนไม่หลับหรื อในกรณีการนามาใช้ ในโปรแกรมการลดความอ้ วนได้ อีกเช่นงานวิจยั
ที่ทากับนักศึกษาอายุ 24 ปี ต้ องการลดน ้าหนักให้ ได้ 20 ปอนด์จากการวิเคราะห์พฤติกรรมพบว่า สิ่ง
เร้ าที่ก่อให้ นกั ศึกษาคนนี ้รับประทานอาหารได้ แก่ การเห็นอาหาร การเดินเข้ าไปในครัว การดูทีวี อ่าน
หนังสือคุยกับเพื่อน และช่วงเวลา 5 โมงเย็นของวันศุกร์ จนถึงเวลานอนในวันอาทิตย์ โปรแกรมการลด
น า้ หนัก จึ ง เริ่ ม จากการควบคุม สิ่ ง เร้ าเฉพาะเจาะจงโดยการรั บ ประทานอาหารได้ เฉพาะที่ โต๊ ะ
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รั บ ประทานอาหาร ที่ บ้ าน ที่ โ รงอาหารของมหาวิ ท ยาลัย หรื อ ที่ ร้ านอาหารเท่ า นั น้ โดยขณะที่
รับประทานอาหารนัน้ จะไม่ทากิจกรรมอื่นเลยนอกจากจะคุยกับผู้เข้ าร่ วมรับประทานอาหารเท่านัน้
นอกจากนี ้เขาจะรับประทานอาหารเฉพาะที่ตกั ครัง้ แรกเท่านัน้ ซึง่ จะต้ องเหลือเศษอาหารบางส่วนไว้ ใน
จานด้ วย เขาต้ องไม่รับประทานอาหารของผู้อื่น เมื่ อรับประทานอาหารเสร็ จ แล้ วจะต้ องจดเวลาที่
รับประทานอาหารไว้ ด้วย เพราะว่าเขาจะไม่รับประทานอาหารอีกจนกว่าจะผ่านไป 3 ชัว่ โมงครึ่งแล้ ว
สุดท้ ายต้ องไม่เข้ าครัวเลยนอกจากไปเตรี ยมอาหารเท่านัน้ อาหารทุกอย่างจะต้ องเก็บไว้ ไม่ให้ เห็น การ
ดาเนินการเช่นนีป้ รากฏว่านา้ หนักของนักศึกษาคนนี ้ลดลงตามที่ต้องการ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต .
2556: 336; อ้ างอิงจาก Ferster; et al. 1962)
ค) เปลี่ ย นสิ่ ง เร้ าที่ ค วบคุม พฤติ ก รรมไม่ เหมาะสมนัน้ อย่ า งเช่ น การควบคุ ม
พฤติ ก รรมทางเพศของชายหนุ่ ม ที่ เ ป็ นรั ก ร่ ว มเพศโดยถู ก ควบคุ ม จากสิ่ ง เร้ าที่ สัง คมไม่ ย อมรั บ
(เด็กผู้ชาย) แทนที่จะเป็ นสิ่งเร้ าที่สงั คมยอมรับ (ผู้หญิง) ดังนันจึ
้ งต้ องดาเนินการเปลี่ยนการควบคุมสิ่ง
เร้ าดังกล่าว โดยการให้ ผ้ หู ญิ งนันสามารถกระตุ
้
้ นความรู้สึกทางเพศของชายหนุ่ มทัง้ 2 คนนี ้ โดยที่เขา
ทาการบาบัดที ละคน ให้ ชายหนุ่มทาการบาบัดความใคร่ ด้วยตนเอง โดยที่ทุกครัง้ เมื่อทาการบาบัด
ความใคร่ ด้วยตนเองให้ พูดกับตนเองว่ากาลังมี ความสัม พันธ์ กับผู้หญิ ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็ นการ
เปลี่ ย นสิ่ ง เร้ าที่ ค วบคุม พฤติก รรมนั่น เอง (สมโภชน์ เอี่ ย มสุ ภ าษิ ต . 2556: 336; อ้ า งอิ ง จาก Van
Deventer; & Laws. 1978)
การควบคุมสิ่งเร้ านันจะเห็
้
นได้ ว่าเป็ นเทคนิคที่เข้ าใจได้ ง่าย อีกทังสามารถด
้
าเนินการได้
ด้ วยตนเองและเมื่อผู้เข้ ารับการบาบัดเข้ าใจหลักการแล้ ว ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ วิธีการดังกล่าว
แก้ ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจาวันของตนเองได้ อีกด้ วย
2. การเตื อนตัวเอง (Self-monitoring) เป็ นเทคนิคที่สาคัญ มากในการควบคุม ตนเอง
เนื่องจากการเตือนตนเองสามารถใช้ เป็ นเทคนิคหนึ่งของการควบคุมตนเอง ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ
การสัง เกตตนเอง (Self-observation) และการบัน ทึกตนเอง (Self-recording) การเตื อนตนเองนัน้
สามารถใช้ ได้ กบั พฤติกรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมภายนอกหรื อพฤติกรรมภายใน อีกทังยั
้ ง
สามารถใช้ ได้ ทงั ้ ในการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเพิ่ม
ระดับความสนใจในการเรี ยน การทาให้ ผลการเรี ยนดีขึ ้น การลดพฤติกรรมการกินและสูบบุหรี่ การลด
พฤติกรรมการก่อกวนในชันเรี
้ ยน การลดการพูดเสียงดังและพฤติกรรมก้ าวร้ าวและพฤติกรรมย ้าคิดย ้า
ทา เป็ นต้ น
การดาเนินการเตือนตนเอง
การด าเนิ นการเตื อนตัวเองที่ จ ะได้ ผ ลนัน้ เริ่ ม ต้ น จากการเลื อกและกาหนดพฤติก รรม
เป้าหมายให้ ชัดเจน โดยที่ผ้ ูบาบัดและผู้ถูกบาบัดจะต้ องมีการตกลงร่ วมกัน รวมทัง้ ทิศทางของการ
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เปลี่ ย นแปลง ซึ่ง อาจเป็ น ลดหรื อ เพิ่ ม ก็ ไ ด้ โดยที่ ผ้ ูบ าบัด เป็ น ผู้ฝึ ก ปฏิ บัติให้ ผ้ ูรับ การบ าบัด คื อ การ
แยกแยะพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึน้ การบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายด้ วยตนเองและการวิเคราะห์
ข้ อมูล โดยที่ เมื่ อมี การปฏิ บตั ิจริ งนัน้ ผู้ถูกบาบัดจะต้ องเป็ นผู้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้ วยตนเอง
รวมทังการวิ
้
เคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2556: 341)
3. การเสริมแรงตนเองและการลงโทษตนเอง (Self-reinforcement and self-punishment)
การเสริ มแรงตนเองและการลงโทษตนเองจัดได้ วา่ เป็ นเทคนิคหนึ่งของการควบคุมตนเอง
โดยที่บุคคลจะเป็ นผู้ให้ ผลกรรมด้ วยตนเอง ต่อพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ซึ่งหลักในการดาเนินการนัน้ มีอยู่
ด้ วยกัน 2 ขันตอน
้
คือ
3.1 บุคคลจะต้ องพิจารณาถึงการสนองตอบ ที่จะได้ รับการเสริ มแรงหรื อการลงโทษ โดย
จะต้ องพิจ ารณาถึงเกณฑ์ ในการเสริ มแรงหรื อการลงโทษด้ วยตนเอง ซึ่งเรี ยกว่าเป็ นการกาหนดตัว
เสริมแรงหรื อตัวลงโทษด้ วยตนเอง
3.2 บุคคลต้ องให้ การเสริ มแรงเมื่อการตอบสนองนันเป็
้ นไปตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ หรื อการให้
การลงโทษเมื่อการสนองตอบไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ซึ่งเรี ยกว่าเป็ นการเสริ มแรงหรื อการ
ลงโทษด้ วยตนเอง ในด้ านของการเสริ มแรงนัน้ ตัวเสริ มแรงที่นามาใช้ อาจเป็ นตัวเสริ มแรงที่บุคคลนัน้
หามาเองหรื อบุคคลอื่น (ครูหรื อผู้ปกครอง) หามาให้ ก็ได้ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็นสาคัญ ประเด็นสาคัญ
อยู่ที่วา่ บุคคลนันจะต้
้ องเป็ นผู้พิจารณาว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะได้ รับการเสริมแรง และผลต่อพฤติกรรมอะไร
มากกว่าส่วนการลงโทษด้ วยตนเองนันแน่
้ นอนที่เขาต้ องจัดการให้ การลงโทษด้ วยตัวของเขาเอง และตัว
ลงโทษที่ เขาน ามาใช้ นัน้ เขาจะต้ อ งเป็ น ผู้ห ามาเอง การเสริ ม แรงตนเองเป็ น การลงโทษตนเองนัน้
จาเป็ นต้ องอาศัยกระบวนการ สังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง พร้ อมทังประเมิ
้
นตนเองว่าพฤติกรรม
ที่แสดงออกนันตรงตามเกณฑ์
้
ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ดงั นันวิ
้ ธีการเตือนตัวเองจึงจัดได้ วา่ มีสว่ นสาคัญอย่าง
มากต่อการเสริ มแรงตนเองและการลงโทษตนเองในการนาเอาการเสริ มแรงและการลงโทษมาใช้ นนั ้
ไม่คอ่ ยนิยมนามาใช้ เนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาเกิดจากผลข้ างเคียงของการใช้ การลงโทษได้
4. การทาสัญญาตนเอง (Self-contracting)
การทาสัญญาตนเองจัดได้ ว่าเป็ นเทคนิคหนึ่งของการควบคุมตนเองเป็ นวิธีการที่บุคคล
สัญ ญากับตนเองว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองเช่นใดบ้ าง แต่แทนที่จะเก็บสัญ ญากับตนเอง
เอาไว้ ในใจการทาสัญญากับตนเองในกระบวนการควบคุมตนเองจะทาให้ เป็ นรูปธรรมมากขึ ้นทัง้ นี ้
เพื่อเป็ น การป้องกันไม่ให้ ตนเองนัน้ หลีกเลี่ยงจากสัญ ญาที่ทาไว้ กับตนเอง ดังนัน้ การทาสัญญากับ
ตนเองจึงมีผ้ ูอื่นเข้ ามาเกี่ ยวข้ องด้ วย ทังนี
้ จ้ ะต้ องมีการกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลที่ได้ ทาการตกลงกันไว้ การทาสัญญานันควนมี
้
การทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้เพื่อการป้องกัน
การกระทาที่ไม่สม่าเสมอ แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ไม่ได้ หมายความว่าจาเป็ นที่จะต้ องมีการทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
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ถ้ าคู่สัญ ญานัน้ แน่ใจว่าสามารถรักษาคามั่นสัญญาที่ให้ ไว้ ต่อกันได้ อย่างไรก็ตามการทาสัญ ญากับ
ตนเองควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต . 2556: 347; อ้ างอิงจาก Mahoney; &
Thoresen. 1974)
1) กาหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ชดั เจน
2) บอกถึงสิ่งที่บคุ คลจะต้ องกระทาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนัน้
3) บอกถึงการเสริ มแรงตนเอง เมื่อตนเองได้ ดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่สัญญากับ
ตนเองไว้ และลงโทษตนเองเมื่อไม่สามารถดาเนินการได้ ตามสัญญาที่ตนเองกาหนดไว้
4) ในกรณี ที่มีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้ องด้ วยนัน้ บุคคลนันควรมี
้
หน้ าที่ในการให้ ผลกรรม
บางอย่างในกรณีที่บคุ คลนันท
้ าตามสัญญา และในกรณีที่บคุ คลนันไม่
้ ทาตามสัญญา
5) สัญญานันควรจะเปลี
้
่ยนแปลงให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ได้ ดังนันจึ
้ งควรมีการ
กาหนดวันเวลาที่จะมีการทบทวนสัญญาไว้ ด้วย ทังนี
้ ้เพื่อที่ว่าบุคคลจะสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเป้าหมายและผลกรรมของตนเองใหม่ได้ นนั่ เอง
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อประสิทธิภาพของการควบคุมตนเอง
ปั ญ หาที่ ผ้ ูบ าบัดมักจะพบในการดาเนิ น โปรแกรมการควบคุม ตนเองนัน้ คื อ ผู้เข้ ารั บ
การบ าบัดไม่ส ามารถรัก ษาเงื่ อนไขข้ อตกลงที่ ก าหนดไว้ ในการดาเนิ น โปรแกรมได้ การที่ จ ะท าให้
โปรแกรมการควบคุม ตนเองมี ประสิ ทธิ ภ าพได้ นัน้ จ าเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้ องทาให้ ผ้ ูเข้ ารับการบาบัด
ดาเนิ นตามเงื่ อนไขข้ อตกลงที่ ได้ ตกลงกันไว้ แล้ ว ซึ่ง การที่ ผ้ ูเข้ ารับการบาบัด จะรักษาข้ อตกลงได้ ดี
หรื อไม่นนั ้ โดยมิคลู สั (Mikulas. 1986) เชื่อว่าน่าจะขึ ้นอยูก่ บั ปัจจัย 4 ประการ คือ
1. ความตระหนั ก (Awareness) เป็ นการรับรู้ ถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นในจิตสานึกซึ่งรวมทัง้ การ
รับรู้ความรู้สึกและความคิด ความตระหนักไม่ใช่ความคิด แต่เป็ นการรู้ถึงความคิดเมื่อบุคคลเกิดความ
ตระหนักก็จะนามาสูค่ วามคิด ซึง่ ก็มีผลต่อการควบคุมตนเอง
ในการควบคุมตนเองนัน้ คนเราจะต้ องตระหนักถึงพฤติกรรม และ/หรื อขันตอนของการ
้
เกิดพฤติกรรมที่จะต้ องเปลี่ยนเพื่อนาไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นขันตอนแรกที
้
่สาคัญ
ในการพัฒนาการควบคุมตนเอง ซึง่ วิธีการพัฒนาให้ เกิดความตระหนักนันสามารถท
้
าได้ โดยการฝึ กทา
พฤติกรรมซ ้าแล้ วซ ้าอีก ซึ่งการฝึ กให้ พร้ อมทัง้ เน้ นความสนใจไปสู่พฤติกรรมที่กระทานัน้ ก็ย่อมส่งผล
ให้ เกิดความตระหนักขึ ้นมาได้ นอกจากนี ้ยังอาจทาได้ โดยการใช้ การให้ ข้อมูลป้อนกลับ จากเพื่อนหรื อ
ผู้ใกล้ ชิด การให้ บนั ทึกพฤติกรรมตนเองตลอดจนการฝึ กฝนอีก
2. การดาเนินการ (Intervention) เป็ นการดาเนินการควบคุมการกระทาของตนเอง โดย
การกระท าเพื่ อ ควบคุม ตนเองนัน้ จะเริ่ ม ต้ น เมื่ อ บุค คลเกิ ด ความตระหนัก และการกระท าบางสิ่ ง
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บางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อแสดงพฤติกรรมอื่นทดแทน นอกจากนี ้ยังอาจทาได้ โดยการ
ให้ การผ่อนคลาย หยุดความคิดใช้ จินตนาการ หรื อการใช้ การเสริมแรงตนเองเป็ นต้ น
3. ความรู้ สึ ก แห่ งตน (Sense of self) เป็ นปั จจัยที่ ส าคัญ ของการควบคุม ตนเองที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ วคนเราไม่เพียงแค่คิดหรื อพูดเท่านัน้ หากแต่เป็ นความรู้ สึกของ”ฉัน”ที่เห็น
คิด หรื อพูด ความรู้ สึกแห่งตนนัน้ อาจมีผลต่อการควบคุมตนเองใน 2 ประการคือการที่ทาให้ บุคคล
บิดเบือนการรับรู้เพื่อจะให้ สอดคล้ องกับความรู้สึกแห่งตน ซึ่งลักษณะการบิดเบือนการรับรู้จะมีผลต่อ
การพัฒนาความตระหนักของบุคคลนันอั
้ นเป็ นผลต่อการควบคุมตนเอง ส่วนอีกประการหนึง่ เกี่ยวข้ อง
กับความเชื่อของบุคคลว่าเขาสามารถจะทาในสิ่งที่ปรารถนาได้ หรื อไม่ ความเชื่อดังกล่าวมีผลต่อการ
ควบคุมตนเองโดยตรง
4. ความรู้ สึกแห่ งความปรารถนา (Sense of will) สิ่งที่มาคู่กับความรู้ สึกแห่งตนคือ
ความรู้สึกแห่งความปรารถนา ซึ่งเป็ นความรู้สึกที่ เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจของการกระทา นัน่ คือเมื่อ
ทาให้ เกิดความเชื่อว่าเขาสามารถทาได้ แล้ วสิ่งต่อมาที่ทาให้ บุคคลกระทานัน้ ขึ ้นอยู่กับความรู้ สึกแห่ง
ความปรารถนา ความปรารถนาสามารถทาให้ เกิดขึน้ ได้ โดยผ่านการสร้ างแรงจูงใจภายใน ซึ่งอาจ
เพิ่มขึ ้นได้ ถ้าบุคคลรับรู้ว่าความสาเร็ จต่างๆ ของเขานันเกี
้ ่ยวข้ องกับการกาหนดสิ่งต่างๆ ด้ วยตัวของเขา
เอง
ข้ อดีของการควบคุมตนเอง
1. ในการดาเนินโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยบุคคลภายนอกนัน้ ประสบกับ
ปั ญ หาที่ ผ้ ูดาเนิน โปรแกรมไม่ส ามารถที่ จ ะให้ ผลกรรมต่อพฤติกรรมที่ เหมาะสมได้ อย่างสม่ าเสมอ
เนื่องจากในบางครัง้ ผู้ดาเนินโปรแกรมไม่ทนั ได้ สงั เกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในการ
ทาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเป็ นกลุ่ม เช่น ในสภาพห้ องเรี ยน อีกทังบางพฤติ
้
กรรมที่ต้องการจะให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้ อาจเกิดขึ ้นในสภาพการณ์ ที่ผ้ ดู าเนินโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมไม่
สามารถเข้ าไปสังเกตเห็นได้ จึงทาให้ ไม่สามารถดาเนินโปรแกรมได้ อย่างต่อเนื่องดังนันวิ
้ ธีการที่ดีที่สุด
ที่สามารถแก้ ปัญหาในลักษณะดังกล่าวนี ้ได้ คือการให้ ผ้ เู ข้ ารับการบาบัดนันด
้ าเนินโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมด้ วยตนเอง
2. การควบคุม ตนเองจัดได้ ว่าเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ มีประสิทธิ ภ าพในการทาให้ เกิ ดการแผ่
ขยายของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ นการแผ่ขยายข้ ามสถานการณ์ ข้ ามพฤติกรรม หรื อข้ าม
เวลา (การคงอยู่ของพฤติกรรม) การเปลี่ ยนแปลงของพฤติ กรรมที่ส าคัญ ถ้ าไม่เกิดการแผ่ขยายก็ มี
ประโยชน์ น้ อยมากเพราะว่าทันทีที่บคุ คลนันไม่
้ ได้ อยู่ในสภาพการณ์ที่ได้ รับการเรี ยนรู้ เขาก็จะไม่แสดง
พฤติกรรมดังกล่าวอีกเนื่องจากสภาพที่ เขาได้ รับการเรี ยนรู้ นนั ้ กลายเป็ นสิ่งเร้ าที่แยกแยะได้ สาหรับ
พฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปของเขา หรื ออาจเป็ นไปได้ ว่าผู้ที่ดาเนินโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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นันได้
้ กลายเป็ นสิ่งเร้ าที่แยกแยะได้ สาหรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเขา หรื ออาจเป็ นไปได้ ว่าผู้ที่
ดาเนินโปรแกรมการปรับพฤติกรรมอยู่ด้วยเนื่องจากเขาคาดคะเนว่าการแสดงพฤติกรรมใหม่ของเขา
คาดคะเนว่าการแสดงพฤติกรรมใหม่ของเขานัน้ จะไม่นาไปสูก่ ารเสริมแรงที่เขาต้ องการ
3. พฤติกรรมบางชนิ ดไม่สามารถที่จะให้ บุคคลภายนอกมาเป็ นผู้ควบคุมได้ เนื่องจาก
ในสภาพแวดล้ อ มของบุค คลนัน้ มี สิ่ ง เร้ ามากมาย อี ก ทัง้ ยัง มี ก ารให้ ก ารเสริ ม แรงและการลงโทษ
ตลอดเวลา อย่างเช่นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร (เพื่อการลดน ้าหนัก) หรื อ
พฤติกรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี ้ดาเนินการได้ ประสบความสาเร็ จอย่างสูงถ้ ามี
การใช้ วิธีการควบคุมตนเองเข้ าร่ วมด้ วย ทัง้ นีถ้ ้ าไม่มี การฝึ กการควบคุมตนเองเข้ าร่ วมด้ วยแล้ วอาจ
เป็ นไปได้ ที่บคุ คลเหล่านันจะกลั
้
บไปแสดงพฤติกรรมเช่นเดิมในสภาพสิ่งเร้ าที่เขาใช้ ชีวิต อยู่ นอกจากนี ้
การควบคุม ตนเองยัง ใช้ ได้ อย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพกับพฤติกรรมที่ ไม่ส ามารถจะสังเกตเห็น ได้ หรื อ ที่
เรี ยกว่าพฤติกรรมภายใน ได้ แก่ ความคิด หรื อความรู้ สึกต่างๆ อย่างเช่น การยา้ คิด ความวิตกกังวล
หรื อความรู้สกึ เศร้ า เป็ นต้ น
4. การใช้ การควบคุมตนเองนัน้ บางครั ง้ สามารถที่จะนามาใช้ ควบคุมพฤติกรรมที่ได้ รับ
ผลกรรมที่ อ่อน ซึ่งผลกรรมที่ อ่อนนัน้ อาจหมายถึงผลกรรมที่มี ปริ ม าณน้ อยมาก หรื ออาจเกิดขึน้ ช้ า
เกิ น ไป ไม่ มี ค วามส าคัญ ในการรั บ รู้ ของบุค คล ซึ่ง มัก จะไม่ ส่ง ผลต่อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรม
อย่างเช่นโปรแกรมการลดความอ้ วน การออกกาลังกาย หรื อการสูบบุหรี่ จะเห็นได้ ว่าผลกรรมที่เกิดขึ ้น
จากการเข้ าร่วมโปรแกรมดังกล่าวนัน้ ค่อนข้ างจะเกิดช้ าเกินไป หรื อบางครัง้ ก็ไม่เกิดเลย ซึง่ ไม่สามารถ
จะไปแข่งขันกับผลกรรมที่เป็ นการเสริ มแรงอย่างทันทีทนั ใดได้ ดังนันการด
้
าเนินโปรแกรมต่อพฤติกรรม
ดังกล่าวจึงควรใช้ การควบคุมตนเองเข้ าร่วมด้ วย เช่น การสูบบุหรี่ ควรให้ มีการควบคุมตนเอง โดยการ
ที่ทนั ทีที่เริ่ มจุดบุหรี่ สบู ก็จะต้ องได้ รับผลกรรมทางลบ อย่างทันทีทนั ใด โดยตนเองเป็ นผู้ ให้ ผลกรรมนัน้
ซึง่ ถ้ าทาได้ เช่นนี ้ก็จะทาให้ อตั ราการสูบบุหรี่ ลดลงได้
5. คนหลายคนสามารถทาได้ ดีถ้าเขาเป็ นผู้กาหนด และตัดสินใจเลือกที่จะกระทา จาก
การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการเสริ มแรงโดยตนเองเป็ นผู้เลือก
กับให้ ผ้ ูอื่นเป็ นผู้เลื อกนัน้ ผลปรากฏว่าการเลือกผลกรรมด้ วยตนเองมี ประสิทธิ ภาพในการควบคุม
พฤติกรรมได้ เท่าๆกับคนอื่นเป็ นผู้เลือกให้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภ าษิ ต. 2556; อ้ างอิงจาก Bandura; &
Perloff. 1967; Felixbrod; & O’Leary. 1973; สวาท เส้ น ทอง. 2529) อย่างไรก็ ต ามจากการศึกษา
พบว่าให้ บคุ คลเป็ นผู้เลือกเกณฑ์ในการเสริ มแรงและตัวเสริ มแรงด้ วยตนเองกลับพบว่าถ้ าให้ บคุ คลเป็ น
ผู้เลือกเกณฑ์ในการเสริมแรงและตัวเสริ มแรงด้ วยตนเองกลับพบว่าวิธีดงั กล่าวมีประสิทธิภาพมากกว่า
บุคคลอื่น เป็ นผู้กาหนดการเสริมแรง (Lovitt; & Curtiss. 1969)

64
6. การควบคุมตนเองนันจะช่
้ วยประหยัดเวลาในการดาเนินการของผู้บาบัดหรื อผู้ดาเนิน
โปรแกรมเนื่องจากกระบวนการปรับพฤติกรรมทังหมดนั
้
น้ ผู้เข้ ารับการบาบัดเป็ นผู้จดั การแทบทังสิ
้ น้
ผู้บาบัดเป็ นเพียงแต่ให้ คาแนะนาและชี ้แนะบางประการเท่านัน้ และถ้ าพิจารณาในแง่ของการจัดการ
แทบทัง้ สิ น้ ผู้ บ าบัด เป็ นเพี ย งแต่ ใ ห้ ค าแนะน าและชี แ้ นะบางประการเท่ า นัน้ และถ้ าพิ จ ารณา
ในแง่ของการจัดการเรี ยนการสอนได้ มากยิ่งขึ ้น เนื่องจากครู ไม่จาเป็ นที่จะต้ องไปเสียเวลาตรวจและ
ให้ คะแนนต่อการทาการบ้ านของเด็กนักเรี ยนเนื่ องจากเด็กนักเรี ยนจะเป็ นผู้ดาเนินการเอง ให้ การ
เสริ มแรงเอง อีกทังควบคุ
้
มพฤติกรรมตนเองให้ อยู่ในลักษณะที่เหมาะสม โดยที่ครูไม่จาเป็ นต้ องเข้ าไป
เกี่ยวข้ อง ครูก็จะมีเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนได้ มากขึ ้น (Lovitt. 1973)
7. การควบคุมตนเองจัดได้ วา่ เป็ นเป้าหมายของการปรับพฤติกรรม ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้บาบัด
นันไม่
้ สามารถที่จะไปทาการบาบัด ผู้เข้ ารับการบาบัดได้ ตลอดเวลา ดังนันวิ
้ ธีการที่จะไม่ให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
บาบัดต้ องยึดติดอยู่กบั ผู้บาบัด คือ การฝึ กให้ ผ้ เู ข้ ารับการบาบัดได้ ตลอดสามารถที่จะควบคุมตนเองได้
นั่นเองซึ่งเป้าหมายนีด้ ูเหมือนว่าจะเป็ นเป้าหมายเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนที่ต้องการให้
นักเรี ยนสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยตัวของเขาเองโดยไม่มีใครมาควบคุม หรื ออาจกล่าว
ได้ วา่ เป้าหมายของการศึกษาคือการสร้ างให้ เด็กสามารถควบคุมตนเองได้ นนั่ เอง
8. การควบคุมตนเองนันจะท
้
าให้ ผ้ ทู ี่เข้ ารับการบาบัดมีความรู้สึกดีกบั ตัวเองไม่ว่าจะเป็ น
ในแง่ทศั นคติตอ่ ตัวเอง รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง หรื อความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ นอกจากนี ้ยัง
ทาให้ บคุ คลเหล่านี ้มองโลกในแง่ดีอีกด้ วย เพราะมีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเป็ นเพราะว่าเขาเป็ น
ผู้กระทา ให้ เกิดขึ ้นนัน่ เอง
การทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ นนี เ้ พื่ อให้ เห็นหลักการ เทคนิคการควบคุม ตนเองและมี
ผู้ที่นาแนวคิดในการควบคุมตนเองไปใช้ ในการศึกษาดังนี ้
พัชรี ดวงจันทร์ (2553) ได้ ทาการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองและ
การรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางจิต ตัวแปรทางพฤติกรรม และตัวแปร
ทางกายภาพ ในเด็ ก นั ก เรี ย นที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุ งเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ทางจิตตัวแปร ทางพฤติกรรม และตัวแปรทางกายภาพของกลุ่มตัวอย่าง ภายหลังการทดลองและ
ระหว่างกลุม่ ที่ได้ รับและไม่ได้ รับโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาคือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 และ
5 ของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน 40 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุม่ ละ 20 คน กลุม่ ทดลองได้ รับโปรแกรมการควบคุมตนเองด้ านการบริ โภคอาหารและการเคลื่อนไหว
ออกกาลังด้ วยตนเองในชีวิตประจาวัน 2 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ รับโปรแกรมเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคอ้ วนและเบาหวานชนิดที่ 2 แบบสอบถามการ
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ควบคุมพฤติกรรมการเคลื่ อนไหวออกกาลัง และแบบบันทึกนา้ หนัก วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนาและการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการ
ทดลอง ความรู้ เกี่ยวกับโรคอ้ วนและเบาหวานชนิดที่ 2 และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ดชั นีมวลกาย ดัชนีมวล
กายในรูปคะแนนมาตรฐาน และเปอร์ เซ็นไทล์ของดัชนีมวลกายระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าในกลุ่มทดลอง ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้ วน
และเบาหวานชนิดที่ 2 การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
การเคลื่อนไหวออกกาลัง และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลังเพิ่มขึ ้นจากก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดัชนี
มวลกาย ดัชนีมวลกายในรู ปคะแนนมาตรฐาน และเปอร์ เซ็นไทล์ข องดัชนีมวลกายระหว่างก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง
ซาลมอนและคณะ (Salmon; et al. 2014) ได้ ศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจต่อแรงกระตุ้น: เมื่อ
การควบคุมตนเองต่าในการส่งเสริมสุขภาพด้ านการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
การเลือกรับประทานอาหารคือการกระทาที่ไม่เหตุผล เมื่อไรที่บคุ คลไม่สามารถหรื อไม่เต็มใจที่จะมีการ
ควบคุม ตนเอง ภายใต้ การควบคุม ตนเองที่ ต่า บุคคลมี ความยากลาบากที่ ควบคุม การรับประทาน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ดีตอ่ สุขภาพ ในทางตรงกันข้ ามกับวิจยั ที่มีก่อนหน้ านี ้มีเป้าหมายที่จะส่งเสริ มให้
เกิ ดทางเลื อ กเพื่ อ สุข ภาพโดยการส่งเสริ ม การควบคุม ตนเองสูง การศึก ษาครั ง้ นี ใ้ ช้ ป ระโยชน์ จ าก
สถานการณ์ที่การควบคุมตนเองต่าโดยใช้ กลยุทธ์ภายใต้ แนวโน้ มเหล่านี ้ การใช้ การวิเคราะห์พฤติกรรม
(กฎการตัดสินใจอย่างง่าย) คาแนะนาอย่างรวดเร็ วเท่าที่จะทาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารให้ ก ารรั บ รองทางกฎหมาย (เช่น การยึด กฎเกณฑ์ ที่ สื่ อ ส่วนใหญ่ ให้ ก ารรับ รอง
ผลิตภัณ ฑ์เหล่านัน)
้ วิธีการ:ใช้ วิธีการทดลองโดยมีนกั เรี ยนจานวน 127 คน (119 คนเป็ นเพศชาย) มี
อายุเฉลี่ย 20.47 ปี ในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ รูปแบบ 2X2X2 คือ 2 (การควบคุมตนเอง ต่า/สูง) 2 (หลักฐาน
ทางสังคมกับการแก้ ปัญหาไม่ได้ ) 2 (การออกไปและการควบคุมตนเอง) กับปั จจัยภายใน ตัวแปรตาม
เป็ นจ านวนตัว เลื อ กอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพในการเลื อ กอาหารในงานอาหารสุ ข ภาพ ผลการศึก ษา
สอดคล้ องกับการศึกษาก่อนหน้ านี ้คือคนเลือกอาหารเพื่อสุขภาพน้ อยลงในผู้ที่มีการควบคุมตนเองต่า
อย่างไรก็ตามผลกระทบเชิงลบของการควบคุมตัวเองต่าในการเลือกซื ้ออาหารที่มีผลตรงกันข้ ามกับ
สุขภาพเกี่ยวข้ องกับความถูกต้ องทางสังคมในกรณี ที่คนทาเพื่อสุขภาพ มากขึน้ เป็ นตัวเลือกภายใต้
เงื่อนไขของการควบคุมตนเองต่า สรุปคือการควบคุมตนเองอาจเป็ นประโยชน์ มากขึ ้นสาหรับการเลือก
อาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าการควบคุมตัวเองสูงเป็ นการใช้ ประโยชน์ จากสถานการณ์ การควบคุม
ตนเองที่ต่า การควบคุมตนเองเป็ นวิธีการใหม่และมีแนวโน้ มที่จะเป็ นแรงกระตุ้นในการส่งเสริมสุขภาพ
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ในการทบทวนแนวคิดในเรื่ องการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) ที่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่ได้ พบกับสถานนะทางสุขภาพของตนโดยที่ยงั
ไม่สามารถจะทานายผลของการดูแลสุขภาพได้ ในอนาคต จึงต้ องทาให้ บุคคลที่เป็ นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี ้
มี การตัดสิ น ใจในการปฏิ บัติด้วยทัก ษะที่ เขามี อ ยู่ โดยที่ ก ลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติด ต่อเรื อ้ รังนัน้ ต้ องมี การ
ควบคุม ภายในตัว บุ ค คล (Internal control) เพื่ อ การลดอิ ท ธิ พ ลภายนอกลงโดยที่ บุ ค คลเป็ นผู้ ที่
ด าเนิ น การด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง ถ้ าบุ ค คลลดอิ ท ธิ พ ลภายนอกได้ ม ากเท่ า ไรก็ จ ะท าให้ ความเชื่ อ มั่น ว่ า
พฤติกรรมนันเป็
้ นการควบคุมตนเองได้ มากขึ ้น (ประทีป จินงี่. 2540; อ้ างอิงจาก Wilson; & O’Leary.
1980) โดยการใช้ เทคนิคการควบคุมตนเอง (Self-control) เพื่อลดความไม่ยงั่ ยืนของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และส่งผลให้ เกิ ดการดูแลสุขภาพตนเอง (Self-care) มากขึน้ ซึ่งจะกล่าวในส่วน
ถัดไป
3.2.3 การดูแลสุขภาพตนเอง (Self-care) ตามหลัก 3อ (อาหาร อารมณ์ และการ
ออกกาลังกาย)
ความหมายการดูแลสุขภาพตนเอง
โอเรม (Orem. 1985) กล่าวว่าการดูแลสุขภาพตนเองเป็ นการปฏิ บตั ิกิจกรรมที่บุคคล
ริ เริ่ มและกระทาด้ วยตนเองเพื่อรักษาไว้ ซึ่งชีวิต สุขภาพและสวัสดิภาพของตนและเมื่อกระทาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพจะมีส่วนช่วยให้ โครงสร้ างหน้ าที่ และพัฒ นาการดาเนินไปได้ ถึงขีดสูงสุด การที่บุคคล
จะสามารถดูแ ลตนเองได้ อ ย่ า งเหมาะสมต้ อ งริ เริ่ ม ปฏิ บัติ กิ จ กรรมดูแ ลตนเองอย่ า งต่อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
ประกอบด้ วยปั จจัยต่อไปนี ้ คือ 1) มีความรู้ความชานาญ และความรับผิดชอบในการดูแลตนเอง 2) มี
แรงจูงใจที่จะกระทาและมีความพยายามอย่างต่อเนื่องจนได้ รับผลสาเร็ จ 3) ให้ ความสาคัญกับการมี
สุขภาพดี 4) รับ รู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง สามารถลดอัต ราเสี่ ยงต่อการเกิ ด โรคได้ 5) ให้ กระท า
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอ โดยมีข้อบกพร่องหรื อการลืมน้ อยที่ สดุ จนบรรลุผลสาเร็ จตามต้ องการ และ 6)
มีกาลังใจและความตังใจสู
้ ง ตังแต่
้ เริ่ มปฏิบตั ิจนสิ ้นสุดซึ่งสอดคล้ องกับอังศินันท์ อินทรกาแหง (2552:
78) กล่าวว่าการดูแลสุขภาพตนเองหมายถึงการกระทาการปฏิบัติของบุคคลที่มี ผลต่อสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว และชุมชน
ในการศึกษาครั ง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ศึกษาการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็ นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
และผู้ที่เป็ นโรคเรื อ้ รังอยู่แล้ วนัน้ สิ่งที่บคุ คลกลุ่มนี ้ควรมีการปฏิบตั ิที่ส่งผลดีตอ่ สุขภาพคือการปฏิบตั ิตวั
ทางด้ าน การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และการจัดการทางอารมณ์จงึ สรุปได้ วา่ การดูแลสุขภาพ
ตนเองหมายถึงการกระทาที่เกี่ยวกับเรื่ องการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการทางด้ าน
อารมณ์ ของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ที่จะทาให้ ลดภาวะเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ เกิดโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รัง
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การบริโภคอาหาร
องค์ ก ารอนามัย โลก (WHO. 1972) ได้ ก ล่ า วถึ ง พฤติ ก รรมบริ โภคอาหารว่า เป็ น การ
ประพฤติปฏิบตั ิที่เคยชินในการรับประทานอาหาร ได้ แก่ ชนิดของอาหารที่กิน รูปแบบการกิน หรื อกิน
อะไร กินอย่างไร จานวนมื ้อที่กิน และอุปกรณ์ที่ใช้ รวมทังสุ
้ ขนิสยั ก่อนและหลังกินซึง่ สอดคล้ องกับเรวดี
จงสุวัฒ น์ (2556) กล่าวถึ งพฤติกรรมบริ โภคอาหารว่า งนอกจากจะเป็ นการแสดงออกเกี่ ยวกับการ
รับประทานอาหารทัง้ ทางด้ านความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ิทงั ้ ที่สังเกตได้ และสังเกตไม่ได้ และเซน
เจอร์ รวมทัง้ ซู เตอร์ แ ละคราวเลย์ (สุพิ ช ชา วงค์ จัน ทร์ . 2557; อ้ างอิ ง จาก Sanjur. 1982; Suitor;
&Crowley. 1984) กล่าวว่าการบริ โภคอาหาร หมายถึ ง สิ่ ง ที่ บุค คลกระท าหรื อ ปฏิ บัติ ในการเลื อ ก
อาหารมาบริ โภคและนาอาหารไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ร่างกาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยพื ้นฐาน 4
ปั จจัย คือ การบริ โภคอาหาร ความชอบอาหาร ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารและปั จจัยเกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรม
จากการรวบรวมข้ อมูลพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สมดุลนัน้ เป็ น
สาเหตุหนึ่งของการเกิดโรควิถีชีวิต ได้ แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ งและ
โรคหลอดเลื อดสมอง โดยกองสุขศึกษา (2554) ได้ รวบรวมความรู้ และเผยแพร่ ในเรื่ องการบริ โภค
อาหาร ที่ไม่สมดุลส่งผลต่อสุขภาพให้ เสื่อมถอยก่อนวัยอันควร และที่พบมากที่สดุ คือ บริ โภคผักและ
ผลไม้ น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของร่างกายเนื่องจากเป็ นแหล่งวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร
ซึง่ เป็ นผลดีตอ่ สุขภาพ ยังช่วยลดคลอเลสเตอรอลไม่ดีในเลือด นอกจากนันยั
้ งพบว่ามีการบริ โภคหวาน
มากจนทาให้ เกิดโทษและโรคอ้ วน โรคเบาหวานที่เกิดจากระดับน ้าตาลในเลือดขาดสมดุล และความ
หวานยังท าให้ มี อัต ราเสี่ ยงต่อโรคหัวใจและโรคไต รับ ประทานไขมัน มากไปจนท าให้ ส ะสมอยู่ใน
ร่างกายทาให้ เป็ นโรคอ้ วน มีไขมันชนิดไม่ดี (LDL) อุดตันเส้ นเลือด เป็ นต้ นเหตุของโรคหัวใจ หลอด
เลือดสมองตีบ ความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งบางชนิด ส่วนการบริโภคอาหารเค็มมากเกิดความเสี่ยง
ต่อโรคความดันโลหิตสูงเพราะรสเค็มทาให้ ร่างกายกักเก็บน ้ามากขึ ้นจึงทาให้ เลือดไหลเวียนช้ า ทาให้
เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจและไตทางานหนักขึ ้น
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ใหญ่ในด้ านพฤติกรรมการบริ โภค ได้ แก่ เพศ
หญิ ง การประกอบอาชีพเป็ นกลุ่มอาชีพที่ไม่ต้องใช้ แรงงาน ครอบครัวที่มีโรคที่สามารถถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม เป็ นผู้ที่มีโรคประจาตัว การมีทัศนคติที่ดี และร้ านค้ าครบวงจรที่สะดวกต่อการซื ้ออาหาร
(r = .351, .246, .186, .166 และ .238 ตามลาดับ) (อัญฐิ ริมา พิสยั พันธ์ . 2556) ส่วนในวัยเด็กนัน้ มีผ้ ู
ศึกษาปั จจัยทานายพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ที่มีน ้าหนักเกิน
เกณฑ์ พบว่าปั จจัยเสริ มคือ การได้ รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาและการรับรู้ อิทธิพลจากสื่อบุคคล (r =
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.638) และความเชื่อต่อการที่นา้ หนักเกินเกณฑ์ (r = .241) มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารของเด็กนักเรี ยนที่มีนา้ หนักเกิน และจากการสารวจปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิในการป้องกัน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงนัน้ การปฏิ บตั ิตวั ที่ถกู ต้ องด้ านการรับประทานอาหาร คือ การ
กินอาหารครบ 3 มื ้อต่อวัน ดื่มน ้าสะอาด การไม่รับประทานเค็มและหวาน ประเภทของน ้ามัน ปริ มาณ
ของข้ าว การดื่มชา กาแฟ น ้าอัดลม น ้าหวาน การรับประทานผลไม้ ตามฤดูกาลเหล่านี ้มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างมี นยั สาคัญ (บุบผาชาติ ทีงาม;
และคณะ. 2552) และการได้ รับการส่งเสริ มทางด้ านโภชนาการในเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
โดยการใช้ แบบแผนความเชื่อทางด้ านสุขภาพและทฤษฎี การรับรู้ความสามารถตนเองจะมีส่วนช่วย
ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค และส่งผลให้ ระดับความดันโลหิตลดลงเป็ น
การป้องกันภาวะแทรกซ้ อนที่ จ ะเกิ ดขึน้ ได้ (เสาวนี ย์ ขวานเพชร; และคณะ. 2554) สอดคล้ องกับ
การศึกษาของวิท-โกลเวอร์ และคณะ (Whitt-Glover; et al. 2010) ได้ นาเรื่ องของอาหาร โดยประยุกต์
จากวัฒนธรรมการรับประทานอาหารตามวัฒนธรรมของชุมชนแอฟริ กัน -อเมริ กัน เพื่อหยุดโรคความ
ดันโลหิตสูง โดยมี การฝึ กให้ มี ความมั่นใจและรับรู้ ความสามารถของตนในการลดการบริ โภคเกลื อ
ไขมัน และกิ น สิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ คื อ ผัก ผลไม้ ผ ลลัพ ธ์ ส ามารถลดระดับ ความดัน ได้ ห ลัง ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ในเรื่ องการรับประทานอาหาร
จากการประมวลเอกสารเรื่ องการบริ โภคอาหารซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่บุคคลนันๆ
้ ได้ มีการ
ปฏิบตั ิทงั ้ ลักษณะนิสัยการกินและการเลือกรับประทานซึ่งเกิดจากปั จจัยที่เกิดจากภายนอกคือจาก
ครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม สื่อต่างๆ และปั จจัยภายในที่เกิดจากความเชื่อส่วนบุคคล
ด้ านสุขภาพ ความชอบอาหาร ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้จะใช้ การส่งเสริ มด้ านโภชนาการให้ ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคให้ เหมาะสมกับสุขภาพตนเองและมี
สุขภาพที่ดีในอนาคต
การออกกาลังกาย
การออกกาลังกาย เป็ นกิ จกรรมของร่ างกายที่ ช่วยสร้ างเสริ มและคงไว้ ซึ่งสุขภาพและ
ความแข็งแรงของร่ างกาย การออกกาลังกายช่วยเสริ ม สร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ และระบบ
ไหลเวียนโลหิต รวมทังสร้
้ างเสริ มทักษะทางกีฬา การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอจะช่วยสร้ างเสริ ม
ระบบภูมิค้ มุ กันและช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคระบบไหลเวียนโลหิต เบาหวาน และโรค
อ้ วน นอกจากนี ้การออกกาลังกายยังช่วยเสริ มสร้ างสุขภาพจิตและลดความเครี ยดได้ (Stampfer; et
al. 2000; Hu; et al. 2001) สอดคล้ องกับมนัส ยอดคา (2548) กล่าวว่าเป็ นการประกอบกิจกรรมใดๆ
ที่ทาให้ ร่างกายหรื อส่วนต่างๆของร่ างกายเกิดการเคลื่ อนไหว มี ผลให้ ระบบต่างๆ สมบูรณ์ และเกิ ด
ประโยชน์ ทัง้ ด้ านร่ างกาย จิ ต ใจ สติปั ญ ญาและสังคมส่วนส านักงานกองทุนสนับ สนุน ส านักงาน
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กองทุนสนับ สนุน การสร้ างเสริ ม สุขภาพ (สสส.) นัน้ ไปกล่าวในหนังสื อแค่ “ขยับ ” กระฉับ กระเฉง
เพิ่ ม เติม ในเรื่ องการออกกาลังกายว่ าเป็ นการเคลื่ อ นไหวร่ างกายที่ มี ก ารวางแผน มี แบบแผน โดย
กิจกรรมที่เป็ นการกระทาซ ้าๆ หรื อสม่าเสมอโดยมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้ องกับนักวิชาการอื่นๆ คือการ
เพิ่ ม หรื อ คงไว้ ซึ่ ง สมรรถภาพทางกาย และได้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การออกก าลัง กายได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิมที่กล่า วว่าการออกกาลังกายต้ องทาด้ วยความแรงระดับปานกลาง-หนักอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นเวลา 20 นาที ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์ เป็ นแนวคิดใหม่ที่กล่าวว่าการเคลื่อนไหวออก
แรง หรื อการออกกาลังกายแม้ เพียงเล็กน้ อยก็มีประโยชน์ ยิ่งเคลื่อนไหวร่างกายหรื อออกกาลังกายมาก
ขึ ้นก็ยิ่งมีประโยชน์มากขึ ้น (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ. 2555)
ดัง นัน้ ในการออกก าลัง กายในชี วิต ประจ าวันนัน้ จึง ใช้ การเคลื่ อนไหวร่ างกายในการ
ทางาน (Work-related physical activity) โดยประเมิ นได้ จากอิริยาบถส่วนใหญ่ ที่ได้ จากการทางาน
เช่น การยืน นั่น หรื อเดิน และประเภทของการทางาน โดยดูจากลักษณะการออกแรงในการทางาน
ร่ วมกับ ระยะเวลาที่ ใช้ ในการท างาน (เป็ น ชั่วโมงและนาที ) ต่อวัน และจ านวนวัน ต่อ สัป ดาห์ โดย
พิจารณารวมทังงานที
้
่ก่อรายได้ และไม่เกิดรายได้ อนั ได้ แก่ การเคลื่อนไหวร่ างกายในการเดินทางใน
ชีวิตประจาวันโดยใช้ ความสาคัญกับการเดินทางที่ใช้ การเดินหรื อการขี่จกั รยานเป็ นเวลา 10 นาทีขึ ้นไป
และการเคลื่ อนไหวร่ างกายในเวลาว่างจากการทางาน เช่นการออกกาลังกายแบบเบา การนอนดู
โทรทัศน์ การนัง่ ๆ นอนๆ อ่านหนังสือ การทาสวน หรื อการออกกาลังกายอย่างหนัก เช่น เต้ นแอโรบิค
การวิ่ง และการออกก าลัง กายแบบปานกลาง เช่น เดิน เร็ วๆ ว่ายน า้ แต่การเคลื่ อนไหวร่ างกายที่
สามารถช่วยให้ มีสุขภาพที่ดีขึ ้นได้ หมายถึง การใช้ กล้ ามเนื ้อให้ ทางานในระดับปานกลาง เช่น เดินเร็ ว
หรื อ เดินกระฉับ กระเฉงและท าต่อ เนื่ องกัน เป็ น เวลา 30 นาที ในเกื อบทุกๆ วัน ของสัป ดาห์ ทัง้ นี ม้ ี
หลักฐานทางการแพทย์ที่ชดั เจนว่า การเคลื่อนไหวร่างกายในระดับปานกลางและทาต่อเนื่องอย่างน้ อย
30 นาทีเทียบเท่ากับการใช้ พลังงาน 150 แคลอรี่ เพียงพอแล้ วที่จะทาให้ คนทัว่ ไปมีร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงและมี สุขภาพดีโดยรวมตลอดจนลดอัตราเสี่ ยงต่อการเกิดโรคได้ ไม่มี ความจาเป็ นอันใดที่
จะต้ องออกกาลังกายอย่างหนักเหมือนนักกี ฬา (สานักงานกองทุนสนับสนุน การสร้ างเสริ มสุขภาพ.
2555)
การศึกษาการออกกาลังกายของทีมนักวิจัยในสหรัฐเผยว่า การวิ่งเป็ นการออกกาลังกาย
ที่ชว่ ยป้องกันโรคหัวใจและโรคเรื อ้ รังอื่นๆ ได้ โดยเป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพผู้ใหญ่อเมริกนั
จานวน 55,137 คนและพบว่าคนที่ออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเป็ นประจามีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
และโรคเรื อ้ รังต่างๆน้ อยกว่าคนที่ไม่วิ่งเลย นอกจากนี ้ยังอายุยืนกว่าคนไม่วิ่งเลยประมาณ 3 ปี และด็
อกเตอร์ ลี ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ด้ า นกายวิ ภ าคซึ่ง เป็ น วิท ยาศาสตร์ ด้ า นการเคลื่ อ นไหวทางกายที่
มหาวิทยาลัย Lowa State University ได้ นาเสนอข้ อมูลการเปรี ยบเทียบคนที่วิ่งออกกาลังกายและไม่
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วิ่งออกกาลังกาย พบว่าคนที่ วิ่งออกกาลังกายมี ความเสี่ ยงน้ อยลงร้ อยละ 30 ต่อการเสี ยชี วิต ด้ วย
โรคมะเร็ ง และมี โอกาสเสี่ยงน้ อยลงร้ อยละ 45 จากการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ ยวกับหลอดเลือดหัวใจ
รวมทังหั
้ วใจวายและเส้ นเลือดแตกในสมองเมื่อเปรี ยบเทียบกับคนที่วิ่งออกกาลังกาย และยังพบอีกว่า
ความเร็วของการวิ่ง ระยะทางการวิ่ง ตลอดจนความบ่อยของการวิ่งไม่ มีผลต่อการเสี่ยงจากโรคเหล่านี ้
คนที่วิ่งช้ าและคนที่วิ่งเพียง 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ตา่ งก็ได้ รับประโยชน์จากการวิ่งเหมือนคนที่วิ่งเร็ว และ
ระยะทางไกลกว่าคนที่ วิ่งเกิน 6 ปี มี โอกาสเสี่ ยงเป็ นโรคหัวใจน้ อยที่ สุดในกลุ่ม ที่ ศึกษา (Lee; et al.
2014) สอดคล้ องกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (2556) กล่าวว่าประโยชน์ที่เกิด
จากการออกกาลังกาย คือ ผลดีตอ่ หัวใจในการสูบฉี ดโลหิตไปเลี ้ยงร่ างกาย ผลดีต่อเส้ นโลหิตทาให้ มี
ความยื ดหยุ่น ลดโอกาสการเป็ นโรคความดัน โลหิต สูง ส่งผลดีต่ออัตราการเต้ นของชี พ จร ช่วยลด
ปริ มาณของกรดแลคติกได้ ดี ทาให้ เกิดอาการเหนื่อยช้ าลง ผลดีต่อทางเดินอาหารทาให้ ขบั ถ่ ายดีขึน้
ผลดีตอ่ น ้าหนักตัว ช่วยให้ เกิดการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
พบว่าคนที่เคลื่อนไหวร่างกายน้ อยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่ากลุ่มคนที่มี
กิจ กรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย 1.9 เท่า ห่างไกลโรคเบาหวานเนื่ องจากการออกกาลังกายช่ว ยให้
ร่างกายเผาผลาญพลังงานและลดไขมันในเลือด และพบว่าผู้ที่เป็ นโรคเบาหวานในระยะเริ่ มต้ น การ
ออกกาลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารจะช่วยควบคุมนา้ ตาลในเลือดได้ นอกจากนัน้ ยังช่วย
บรรเทาความเครี ยด สามารถบาบัดอาการวิตกกังวลของผู้ป่วยเพียง 1 สัปดาห์ มีข้อแนะนาถึงระดับ
การเคลื่อนไหวที่เพียงพอ (Sufficiently activity) คือการใช้ กาลังกายในระดับปานกลางเป็ นเวลาอย่าง
น้ อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรื อการใช้ กาลังอย่างหนักเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 60 นาทีต่อสัปดาห์ ซึ่งการใช้
กาลังกายนี ้รวมถึงการทางาน การเดินทาง และการใช้ กาลังกายในเวลาพักผ่อนเข้ าด้ วยกัน
ในการน าหลักการของการออกก าลังกายมาช่วยในลดการด าเนิ น ของโรคเรื อ้ รั ง ได้ มี
การนาโปรแกรมการออกกาลังกายโดยการแกว่งแขนร่ วมกับการสนับสนุนของบุคคลในครอบครัว
ในผู้สูงอายุ ที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ โดยแบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดย
กลุ่มทดลองได้ รับการฝึ กแกว่งแขน ดูวีดีทศั น์เรื่ องการแกว่งแขนและได้ รับแผ่นพับเรื่ องการแกว่งแขน
ร่วมกับให้ ครอบครัว คอยช่วยสนับสนุนในการนาการจดบันทึกเป็ นเวลา 9 สัปดาห์ๆ ละ 3 ครัง้ พบว่า
ภายหลังสิ ้นสุดโปรแกรมการออกกาลังกายผู้สงู อายุ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการออกกาลังกายดีกว่า
กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัว ส่วนด้ านระยะเวลาที่ออกกาลังกายต่อวัน จานวน
วันออกกาลังกายต่อสัปดาห์ และจานวนครัง้ ของการแกว่งแขนแต่ละท่าเพิ่มขึ ้นกว่าก่อนได้ รับโปรแกรม
(ยุพา จิ๋วพัฒนากุล; และคณะ. 2556)
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การจัดการความเครียด
สุขภาพจิตใจเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินชีวิตที่เป็ นสุข การส่งเสริ มสุขภาพจิตใจช่วยให้
ปรับตัวในชีวิตให้ เป็ นประโยชน์ทงการท
ั้
างาน สังคม ความคิดและอารมณ์ เป็ นปกติ สามารถป้องกัน
ปั ญหาทางสุขภาพจิตและโรคทางจิ ตเวชได้ องค์การอนามัยโลกกล่าวถึงการมีสุขภาพจิตดี หมายถึง
สภาพจิตใจที่เป็ นสุข สามารถมีสมั พันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นไว้ ได้ อย่างราบรื่ น สามารถ
ทาตนให้ เป็ นประโยชน์ได้ ภายใต้ สิ่งแวดล้ อมที่มี การเปลี่ยนแปลงทัง้ สังคม และความเป็ นอยู่ในการ
ด ารงชี พ วางตั ว ได้ อย่ า งเหมาะสมและปราศจากอาการป่ วยของโรคทางจิ ต ใจและร่ า งกาย
องค์ประกอบของการทาให้ สุขภาพจิตดีได้ ขึ ้นอยู่กับปั จจัยทางกาย โดยมีร่างกายที่ แข็งแรง ปราศจาก
โรค ปั จ จัยทางจิตใจ ประกอบด้ วยความคิดดี อารมณ์ หรื อความรู้ สึก สดชื่น ร่ าเริ ง มี ความสุข และ
ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม มีสมั พันธภาพที่ดีและยัง่ ยืนกับผู้อื่น วางตัวเหมาะสม และการดาเนิน
ชีวิตที่ดีเป็ นประโยชน์ต่อผู้อื่น แต่ชีวิตคนเกิดมาต้ องมีการปรับตัวให้ เกิดความสมดุลในการดารงชีวิต
ความเครี ยด (Stress) เป็ นผลรวมของปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ ้นเมื่อต้ องเผชิญปั ญหา
การเปลี่ยนแปลงหรื อสถานการณ์ ต่างๆ การจัดการความเครี ยดที่เหมาะสม (Eustress) จะกระตุ้นให้
เกิดการปรับตัวแก้ ไขปั ญหาเกิดการพัฒนาอย่างสร้ างสรรค์ แต่ความเครี ยดที่มากเกินไปเป็ นผลเสียต่อ
ร่างกาย และจิตใจ เกิดความไม่สบายใจ (Distress) ทาให้ เกิดอาการต่างๆ ปรับตัวไม่ได้ มี การแก้ ไข
ปั ญ หาได้ ต่ากว่าความสามารถที่ แท้ จ ริ งหรื อเกิ ด โรคทางกายหลายโรคที่ อาการเกิ ด ขึน้ สัม พันธ์ กับ
ความเครี ยด เช่น โรคเรื อ้ รังต่างๆ ความเครี ยดจึงเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทกุ คนจะต้ องเผชิญและฝึ กฝน
เอาชนะ (ศูนย์เพื่อนใจวัยทางาน. 2558)
ความหมายของการจัดการความเครี ยด
มิลเลอร์ (Miller. 1983) ได้ กล่าวไว้ ว่า การเผชิญความเครี ยด (Coping) เป็ นการโต้ ตอบ
ทางพฤติกรรมที่เกิดจากการเรี ยนรู้ที่ประสบความสาเร็ จที่ทาให้ สิ่งเร้ า เช่น สถานการณ์ที่อนั ตรายหรื อ
รบกวน เป็ นกลาง และลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus; & Folkman. 1984) มุ่งอธิบายด้ านจิตวิทยา
ที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Ego Psychology) ได้ เพิ่มเติมใน
เรื่ องการเผชิญ ความเครี ยดว่าเป็ นนความคิดที่อยู่ในความเป็ นจริ งและยืดหยุ่น เป็ นการแสดงออกถึง
การแก้ ปั ญ หาและลดความเครี ยดโดยให้ ความส าคัญ ที่ กระบวนการคิด และการรับรู้ ความสัม พันธ์
ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้ อมมากกว่าพฤติกรรม โชดอฟและคณะ (เครื อวัลย์ ทรัพ ย์เจริ ญ . 2542;
อ้ างอิงจาก Chodoff; Friedman; & Hamburg. 1964) ได้ กล่าวว่าการเผชิญความเครี ยดโดยมุ่งเน้ น
ด้ านจิตใจว่าเป็ นพฤติกรรมของจิตใจในกระบวนการปรับสมดุลทางอารมณ์ หรื อกลวิธีทางด้ านจิตใจ
เพื่อแก้ ไขสภาวะที่คกุ คามต่อเสถียรภาพทางด้ านจิตใจ เพื่อลดความกดดันทางจิตใจและอารมณ์ ถ้ า
การจัดการความเครี ยดที่ เน้ นไปที่ กระบวนการคิด กระบวนการจัดการกับปั ญ หาหรื อสิ่งเร้ า ธอยส์
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(เครื อวัลย์ ทรัพย์เจริ ญ. 2542; อ้ างอิงจาก Thoits. 1986) กล่าวว่าการเผชิญความเครี ยดเป็ นความ
พยายามทางความคิด หรื อพฤติกรรมในการจัดการกับความต้ องการภายในหรื อภายนอกที่ บุคคล
ประเมินว่ารบกวนกิจกรรมตามปกติ และยาเกอร์ (Yager. 1989: 53) ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่าเป็ นการใช้
ความพยายามด้ านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และพฤติกรรมเพื่อจัดการกับความต้ องการภายในและ
ภายนอกบุคคลที่มากเกินกว่าแหล่งประโยชน์ธรรมดาของบุคคล ซึ่งในการเผชิญความเครี ยดบุคคล
ต้ องมีการประเมิน ตัดสินใจเกี่ยวกับ เหตุการณ์ วางแผนที่จะมีการกระทามีการแก้ ปัญหาและประเมิน
สิ่งที่ได้ กระทาลงไป การเผชิญความเครี ยดจะประสบความสาเร็ จ ได้ บคุ คล ต้ องมีความพร้ อมทังด้
้ าน
ร่างกายและอารมณ์ในการที่จะสามารถรับรู้ จาแนก วางแผนและตัดสินใจได้
สรุปได้ ว่าการจัดการความเครี ยดเป็ นการเผชิญกับความเครี ยดโดยจัดการกับสิ่งที่บคุ คล
รับรู้ว่าเป็ นสิ่งคุกคามซึ่งอาจเป็ นปั จจัยภายในหรื อภายนอกบุคคลก็ได้ ซึ่งความเครี ยดนันมี
้ มากเกินจน
บุคคลนันๆไม่
้ สามารถจัดการเพื่อให้ มีความรู้สึกเป็ นสุข หรื อความเครี ยดนันออกไปได้
้
วิธีการจัดการความเครี ยดในผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง
นักวิชาการที่สาคัญ ที่กล่าวถึง คือลาซาลัส (Lazarus) มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะคือ การ
เผชิญ ความเครี ยดโดยมุ่งแก้ ไขปั ญหา (Problem-focused coping) เป็ นการมุ่งจัดการกับปั ญหาโดย
การกาหนดขอบเขตของปั ญ หา หาทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือกและลงมื อแก้ ไขปั ญ หา โดยมี
เป้ า หมายที่ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ล ดการคุก คาม และเป้ า หมายในการช่ ว ยให้ ส ามารถแก้ ปั ญ หาอย่า ง
เหมาะสม รวมทังทั
้ กษะและวิธีการใหม่ๆ อีกลักษณะหนึ่งเป็ นการจัดการโดยมุ่งแก้ ไขอารมณ์ที่เป็ นทุกข์
(Emotional-focused coping) เป็ นการเผชิญปั ญหาที่มุ่งลดอารมณ์ หรื อความรู้ สึกที่ไม่เป็ นสุขโดยไม่
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์จริง โดยนาเอากระบวนการทางความคิดหรื อการใช้ กลไกทางจิตมาใช้
สาหรับนักวิชาการที่ผ่านมาได้ นาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเครี ยดมาใช้ กบั ผู้ป่วย
โรคเรื อ้ รังโดยมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ใหญ่โดยพบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการจัดการความเครี ยด ได้ แก่ เพศหญิง คนที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่
มีโรคถ่ายทอดได้ ทางพันธุกรรม การมีสถานที่เพื่ อผ่อนคลายความเครี ยดในชุม ชน และการระบาย
ความทุกข์ให้ บุคคลใกล้ ตวั ฟั ง (r = .288, .227, .179, .279 ตามลาดับ) (อัญฐิ ริมา พิสัยพันธ์ . 2556:
352) รู ปแบบ การส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนของวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามนัน้ มี การ
ส่งเสริมให้ มีการผ่อนคลายความเครี ยด ให้ มีการพักผ่อนที่เพียงพอและไม่ทางานหักโหมมากจนเกินไป
เพราะจะท าให้ เป็ น สาเหตุข องการเกิ ด โรคความดัน โลหิ ต สูง วิ ธี ที่ ใช้ กับ ผู้สูง อายุคื อ การฝึ ก สมาธิ
บาบัดรักษากายจิ ต (วิทยาลัยพยาบาลศรี ม หาสารคาม. 2556) และจากการศึกษาผลของการจัด
โปรแกรมจัดการความเครี ยดโดยใช้ การรับรู้ สมรรถนะตนเอง ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อระดับ
ความเครี ยดของพนักงานสถานประกอบการ โดยกลุ่มทดลองได้ รับโปรแกรมจัดการความเครี ยด ที่มี
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กิจกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสาธิต การฝึ กปฏิบตั ิ การสนับสนุนจากหัวหน้ าและคูม่ ือฝึ ก
ปฏิบตั ิโดยกลุ่มที่นามาเปรี ยบเทียบนันได้
้ รับความรู้ จากบอร์ ด/แผ่นพับและคู่มือฝึ กปฏิบตั ิ พบว่า การ
รับรู้ สมรรถนะตนเองในการจัดการความเครี ยดสูงกว่า ก่อนการทดลองและสูงกว่ ากลุ่มเปรี ยบเทียบ
(รวินนั ท์ นุชศิลป์ . 2552) ส่วนการศึกษาของจินตนาบัวทองจันทร์ และคณะ (2556) ที่จดั มีการศึกษาใน
บุคคลกรสายสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี กรุ งเทพที่มีความเสี่ยงมีการเผาผลาญอาหาร
ผิดปกติโดยใช้ โปรแกรมการจัดการตนเองระยะที่ 1 ประเมินปั ญหาประกอบด้ วยการสร้ างสัมพันธภาพ
ประเมิ นปั ญ หาตนเองและการก าหนดเป้าหมายร่ วมกัน ในเรื่ องการปรับ พฤติกรรม ระยะที่ 2 การ
วางแผนการปฏิบตั ิโดยมีการเตรี ยมความรู้ ฝึ กทักษะด้ าน การควบคุมอาหาร การออกกาลังกายและ
การจัดการความเครี ยด และกิจกรรมกากับตนเองทัง้ 3 ด้ าน ระยะที่ 3 ติดตามผลการปฏิบตั ิ โดยใช้
เวลาทังหมดจ
้
านวน 12 สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์กลุ่มตัวอย่างจะได้ รับการประเมินในเรื่ อ งนา้ หนัก
เส้ นรอบเอวและความดันโลหิตและมีการบันทึกการกากับตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในเรื่ องการ
ควบคุมอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการความเครี ยดโดยพบว่าหลังการเข้ ารับโปรแกรมมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทัง้ 3 ด้ านสูงขึ ้น และมีการศึกษาที่ใช้ หลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
เพื่อการบริหารความเครี ยดในองค์กรโดยศึกษาเชิงคุณภาพกับผู้ที่มีความเครี ยดตังแต่
้ ตาแหน่งสารวัตร
ถึงตาแหน่งรองผู้บงั คับการ ผลการศึกษาพบว่านาหลักธรรม ได้ แก่ หลักไตรลักษณ์ หลักอริ ยสัจ 4 และ
หลักโยนิ โสมนสิ การ มาประยุกต์ใช้ ในการบริ ห ารความเครี ยดได้ อย่างเหมาะสมนัน้ ท าให้ ร้ ู เท่าทัน
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถยอมรับปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้ ตามความเป็ น
จริ ง (ชนิการ ภูวดิษยคุณ. 2554) ส่วนในการศึกษาของต่างประเทศนันมี
้ รูปแบบการศึกษาที่แตกต่าง
ไปโดยมี การผสมผสานเรื่ อ งการรั บ รู้ ในเรื่ อ งความมี อ คติเกี่ ย วกั บ เรื่ องน า้ หนัก ร่ วมกับ การส่ง เสริ ม
สุขภาพจิตในการป้องกันภาวะน ้าหนักเกินโดยใช้ โปรแกรมการลดอคติและการส่งเสริ มสุขภาพจิตใน
กลุ่มที่กาลังจะเริ่มมีการประกอบอาชีพโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม ทาให้ สามารถควบคุมน ้าหนักตนเองได้
(McVey; et al. 2013)
ความเครี ยดเป็ นอารมณ์ ที่เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลไปกระทบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มาทาหน้ าที่
เป็ นสิ่ งเร้ าให้ ร่างกายตอบสนองออกมาซึ่งอาจเป็ นอารมณ์ ทางด้ านลบ ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งกลุ่มเสี่ยงโรคเรื อ้ รังนี ้อารมณ์อาจส่งผลต่อการปฏิบตั ิตวั ทางด้ านการบริ โภคที่เพิ่มขึ ้นและ
การออกก าลัง กายน้ อ ยลง ดัง นัน้ กิ จ กรรมหนึ่ง ที่ ค วรจะน าเข้ าไปช่ว ยในเรื่ อ งของการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมคือการมีทกั ษะในการจัดการความเครี ยดในรูปแบบต่างๆที่จะเกิดกับกลุ่มที่เข้ ามารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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4.2.4 ผลลัพธ์ ทางด้ านสุขภาพ
การจัด การดู แ ลสุ ข ภาพกลุ่ ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง ได้ แก่ โรคความดัน โลหิ ต สู ง
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ เป็ นต้ น ที่นาแนวคิดต่างๆ มาใช้ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน การประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนัน้ เน้ นการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนที่เหมาะสม ทังด้
้ านการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการอารมณ์ รวมถึงการลด
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ส่งเสริ มการดาเนินชีวิตเชิงสุขภาพ เป็ นการสร้ างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื อ้ รังในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผลลัพธ์ ทางด้ านสุขภาพที่แสดงให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนของกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่พบในการประเมินในโปรแกรมการดูแลดังกล่ าวมาแล้ วดังในการศึกษาของว
ราลี วงศ์ศรี ชา (2552) จารุณี ปลายยอด (2555) กมลพรรณ วัฒนากร (2556) และปาริ ฉัตร พงษ์ หาร
(2555) ที่ใช้ โปรแกรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยนาดัชนีด้านสุขภาพคือ ค่าดัชนีมวลกาย ความ
ยาวเส้ นรอบเอว ระดับความดันโลหิต และผลน ้าตาลในเลือด ในการประเมินผลของการใช้ โปรแกรมที่
ส่งผลต่อสุขภาพของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม โดยผู้วิจัยได้ รวบรวมเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินดัชนีทางด้ าน
สุขภาพ ดังนี ้
1) ดัชนีมวลกาย BMI
การวัดปริ มาณไขมันในร่ างกายเป็ นเรื่ องที่ต้องใช้ เครื่ องมือในการวัด จึงใช้ ดชั นีมวลกาย
มาวัดค่าที่ได้ มีความแม่นยาและสัมพันธ์กบั ปริมาณไขมันในร่างกาย วิธีวดั ก็สะดวก
การคานวณดัชนีมวลกายและตัวอย่างการคานวณ
ดัชนีมวลกาย (BMI) = น ้าหนัก(กก.)
ส่วนสูง (ม.)2
ตัวอย่างเช่น ส่วนสูง 170 ซม. น ้าหนัก 85 กก.
1.น ้าหนักตัง้ 85 กก.
2.ส่วนสูง X ส่วนสูง = 1.70 X 1.70 = 2.89
ดัชนีมวลกาย (BMI) = 85/2.89 = 29.41 กก./ตารางเมตร
ดัช นี ม วลกาย (BMI) สามารถวัด ได้ ง่ ายโดยวัด ส่ วนสูง และน า้ หนัก และค านวณตาม
ตัวอย่างที่ ได้ กล่าวมา ค่านี ม้ ี ค วามสัม พันธ์ กับปริ ม าณไขมันในร่ างกายหรื อการค านวณ ที่ ประชุม
องค์การอนามัยโลกในปี 1995กาหนดให้ ใช้ ค่า BMI ต่าสุด 20.00 กก/ม2 ในปี 1997 กาหนดให้ เปลี่ยน
ค่า BMI ต่าสุด ในคนปกติเป็ น 18.50 กก/ม2 แทนดังนันคนปกติ
้
จะมี BMI อยู่ระหว่าง 18.50-24.99กก/
ม2 โดยองค์การอนามัยโลกใช้ เกณฑ์การจาแนกระดับของการที่มีน ้าหนักเกินและอ้ วน ตามดัชนีความ
หนาของร่างกายและเส้ นรอบเอวดังแสดงไว้ ในตาราง 1
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ตาราง 1 การจาแนกภาวะโภชนาการตามระดับดัชนีความหนาของร่างกายและเส้ นรอบเอว
ดัชนีความหนาของร่ างกาย
(Body Mass Index) กก/ม2
< 18.50
18.50-24.99
≥ 25.00
25.00-29.99
30.00-34.99
35.00-39.99
≥ 40.00

ภาวะโภชนาการ
น ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
ปกติ
อ้ วน
น ้าหนักเกิน
อ้ วนระดับที่ 1
อ้ วนระดับ 2
อ้ วนระดับ 3

ปั จจัยเสี่ยงที่ทาให้ เกิดการเจ็บป่ วยร่ วมกับสาเหตุ
อื่น
ต่า (แต่ปัจจัยเสี่ยงต่ออาการทางคลินิกอื่นๆ สูง)
ปานกลาง
เพิ่มขึ ้น
ปานกลาง
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรงมาก

ที่มา: รังสรรค์ ตังตรงจิ
้
ต และเบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์ (2550)
โดยทั่วไปการประเมินความอ้ วนจะใช้ ค่าดัชนีความหนาของร่ างกายที่มีค่าเท่ากับหรื อ
มากกว่า 30 เป็ นเกณฑ์ตดั สิน การใช้ คา่ BMI มากกว่าหรื อเท่ากับ 30 ตัดสินความอ้ วนที่เป็ นคนเอเชีย
มีน้อยมาก ไม่เพียงพอที่จะศึกษาวิจยั เพื่อหาความสัมพันธ์กบั โรคที่พบได้ บอ่ ยๆ ในคนอ้ วน ดังนันจึ
้ งได้
มีการศึกษาวิจัยและกาหนดเกณฑ์ ตดั สินใหม่สาหรับคนเอเชีย ดังแสดงไว้ ในตารางที่ 3 ข้ อมูลที่ ใช้
อ้ างอิงส่วนใหญ่ได้ มาจากประเทศญี่ปนุ่ และจีน
ตาราง 2 อัตราความรุนแรงของการเจ็บป่ วยที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีความหนาของร่างกาย ในระดับ
ต่างๆ และเส้ นรอบเอวในกลุม่ ผู้ใหญ่เอเชีย
ภาวะโภชนาการ

ดัชนีมวลกาย
(BMI) กก/ม2

น ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์

< 18.50

ปกติ
น ้าหนักเกิน
อ้ วน
อ้ วนระดับ 1
อ้ วนระดับ 2

18.50-22.99
≥ 23.00
23.00-24.99
25.00-29.99
≥ 30.00

ปั จจัยเสี่ยงร่ วมที่ทาให้ เกิดการเจ็บป่ วย
เส้ นรอบเอว (เซนติเมตร)
<90(ผู้ชาย)
≥90 (ผู้ชาย)
<80(ผู้หญิง)
≥80 (ผู้หญิง)
ต่า(แต่ปัจจัยเสี่ยงต่ออาการทางคลินิกอื่นๆ สูง)
ปกติ
ปกติ
เพิ่มขึ ้น
เริ่มมีปัจจัยเสี่ยง
ปานกลาง
รุนแรง

ที่มา : Willet; Dietz; & Colditz (1999); Kanasawa; et al. (2002)

ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรงมาก
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ผู้ที่จะมีภ าวะเสี่ยงต่อโรคของผู้ที่มีนา้ หนักเกิน หรื ออ้ วนนัน้ จะมี ภาวะเสี่ยงต่อการเป็ น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยที่ มี
เส้ นรอบเอวมากแม้ ว่า BMI จะปกติก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นกัน จะเห็นได้ วา่ ผู้ที่มีดชั นีมวลกาย
มากกว่า 23 กิ โลกรัม /ตารางเมตร (ส าหรับคนเอเชี ย) ไม่ว่าจะเป็ นหญิ ง หรื อชายจะเกิ ดอุบัติการณ์
ของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ดังนันจึ
้ งกาหนดว่าหากดัชนีมวลกายมากกว่า 23
จะถือว่าอ้ วน และจากการวิจยั พบว่า เส้ นรอบเอวที่เหมาะสมสาหรับคนเอเชียคือ 90 เซนติเมตรสาหรับ
ผู้ชายและ 80 เซนติเมตรสาหรับผู้หญิง
2) เส้ นรอบเอว
การวัดเส้ นรอบเอวจะมีความสัมพันธ์ กับปริ มาณไขมันในอวัยวะภายในช่องท้ องมากจะ
พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าไขมันที่อยู่ตามแขนขา ผู้ที่มีดชั นีมวลกายเกินแต่เส้ นรอบเอว
ไม่เกินกลุม่ นี ้มีความเสี่ยงต่อโรคไม่มาก
ตาราง 3 ค่ารอบเอวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค สาหรับคนเอเชีย
ค่ ารอบเอวที่มีความเสี่ยงต่ อการเกิดโรค

สาหรับคนเอเชีย

ชาย > 40 นิ ้ว หรื อ 102 ซม.

ชาย > 90 ซม.หรื อ 36 นิ ้ว

หญิง > 35 นิ ้ว หรื อ 88 ซม.

หญิง > 80 ซม.หรื อ 32 นิ ้ว

ที่มา: ดัดแปลงจากแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป พ.ศ. 2555
วิธีวัดเส้ นรอบเอว
การวัดต้ องวัดท่ายืน เท้ าแยกจากกัน 25-30 เซ็นติเมตร วัดรอบเอวระดับกึ่งกลางกระดูก
สะโพกส่วนบนสุดและขอบล่างของกระดูกซี่โครงให้ ขนานกับพื น้ ผู้วดั ต้ องนั่งข้ างๆ และต้ องวัดขณะ
หายใจออกเท่านันส่
้ วนสะโพกให้ วดั บริเวณส่วนที่ยื่นออกมามากที่สดุ
3) ระดับนา้ ตาลในเลือด
การวิจยั ครัง้ นี ้ทาการศึกษาในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังที่ต้องดู ระดับน ้าตาลในกระแส
เลือดเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็ นเบาหวานที่พบบ่อยที่สดุ ในคนไทย เป็ น
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ผลมาจากการมีภาวะดื ้อต่ออินซูลิน ร่วมกับการบกพร่อ งในการผลิตอินซูลินที่เหมาะสมพบในคนอายุ
30 ปี ขึ ้นไป รู ปร่างท้ วมหรื ออ้ วน อาจไม่มีอาการผิดปกติ หรื ออาจมีอาการของโรคเบาหวานได้ อาการ
มักไม่รุนแรงและค่อยเป็ นค่อยไปมักมีประวัติโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพ่อแม่ หรื อพี่ น้องโดยที่ความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดนี ้พบมากเมื่อมีอายุสงู ขึ ้น มีน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้น การขาดการออกกาลัง
กาย และพบมากขึน้ ในหญิ งที่ มี ประวัติการเป็ นเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ (สมาคมโรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทย. 2557)
สมาคมโรคเบาหวานแห่ ง ประเทศไทย (2557) ก าหนดแนวทางในการคั ด กรอง
โรคเบาหวานโดยใช้ วิธีการประเมินความเสี่ยงหรื อใช้ เกณฑ์ความเสี่ ยงดังนี ้ 1) ผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ ้นไป 2)
ผู้ที่อ้วน(BMI มากกว่า 25 กก./ม 2 และ/หรื อ มี รอบเอวเกิ น มาตรฐาน) และมี พ่อแม่ พี่ หรื อน้ อง เป็ น
โรคเบาหวาน 3) เป็ นโรคความดันโลหิตสูงหรื อการรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตอยู่ 4) มีระดับ
ไขมัน ในเลื อดผิ ด ปกติห รื อ รับ ประทานยาลดไขมัน ในเลื อ ดอยู่ 5) มี ป ระวัติเป็ น โรคเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์ ห รื อ เคยคลอดบุต รที่ น า้ หนัก ตัว แรกเกิ ด เกิ น 4 กิ โลกรั ม 6) เคยได้ รับ การตรวจพบว่าเป็ น
Impaired Glucose Tolerance (IGT) หรื อ Impaired Fasting Glucose (IFG) 7) มี โ รคหั ว ใจและ
หลอดเลื อ ด (Cardiovascular Disease) และ 8) มี ก ลุ่ม อาการถุง น า้ ในรั ง ไข่ (Polycystic Ovarian
Syndrome) ผู้ที่มีเกณฑ์เสี่ยงข้ อหนึ่งใน 8 ข้ อนี ้ควรส่งตรวจเบาหวาน ถ้ าปกติให้ ตรวจซ ้าทุกปี หรื อตาม
คะแนนความเสี่ยงซึ่งประเมินได้ วิธีการคัดกรองโรคเบาหวานทาโดยการส่งเจาะเลือดที่ปลายนิว้ มือ
(Fasting Capillary Blood Glucose)
ตาราง 4 ค่าระดับน ้าตาล และการแปลผล
ค่ าระดับนา้ ตาล
ถ้ า Fasting Capillary Blood Glucose (FCG)
< 100 มก./ดล
ถ้ าระดับ Fasting Capillary Blood Glucose
(FCG) ระหว่าง 100-125 มก./ดล.
ถ้ าระดับ Fasting Capillary Blood Glucose
(FCG) ระหว่าง ≥126 มก./ดล.

การแปลผล
กลุม่ ปกติ ยังไม่เป็ นโรคและโอกาสเสี่ยงมีน้อย
กลุม่ Pre-DM ต้ องเจาะซ ้าทุก 6 เดือน
สงสัยว่าจะเป็ นเบาหวาน นัดเจาะซ ้าอีก 2 สัปดาห์

ที่มา: สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (2557)
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ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานนัน้ จะนากลุ่มที่มีระดับ Fasting
Capillary Blood Glucose (FCG) ระหว่าง 100-125 มก./ดล. เป็ นกลุม่ Pre-DM ซึ่งเป็ นกลุ่มที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้ วทาให้ ปัจจัยที่จะนาไปสู่การเป็ นโรคเบาหวานลดลงได้
4) ความดันโลหิต (Blood Pressure)
เป็ นดัชนีชี ้วัดทางด้ านการดูแลสุขภาพว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรื อไม่โดยประเมินได้
จากระดับความดันโลหิตถ้ าระดับความดันโลหิตซีสโตลิค (Systolic Blood Pressure: SBP) ≥ 140
มม.ปรอท และ/หรื อความดันโลหิตไดแอสโตลิค (Diastolic Blood Pressure: DBP) ≥ 90 มม.ปรอท
โดยวิธีการวัดความดันโลหิต ที่ถูกต้ องนันต้
้ องมีการปฏิบตั ิดงั นี ้ (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศ
ไทย. 2555)
4.1) การเตรี ยมผู้ป่วย ไม่รับประทานชาหรื อกาแฟและไม่สบู บุหรี่ ก่อนทาการวัด 30
นาที พร้ อมกับถ่ายปั สสาวะให้ เรี ยบร้ อย ให้ ผ้ ูป่วยนั่งพักบนเก้ าอีใ้ นห้ องที่เงียบสงบเป็ นเวลา 5 นาที
หลังพิงพนักเพื่อไม่ต้องเกร็ งหลังเท้ า 2 ข้ างวางราบกับพื ้น ห้ ามนัง่ ไขว่ห้าง ไม่พูดคุยขณะวัด แขนซ้ าย
หรื อขวาที่ต้องการวัดวางอยู่บนโต๊ ะไม่ต้องกามือ
4.2) การเตรี ย มเครื่ องมื อ ทั ง้ เครื่ อ งวัด ความดัน โลหิ ต ชนิ ด ปรอท (Mercury
Sphygmanometer) และเครื่ องวั ด ความดั น โลหิ ต ช นิ ด อั ต โนมั ติ (Automatic Blood Pressure
Monitoring Device) จะต้ องได้ รับการตรวจเช็คมาตรฐานอย่างสม่าเสมอเป็ นระยะๆและใช้ Arm Cuff
ขนาดที่ เหมาะสมกับแขนของผู้ป่วย กล่าวคือ ส่วนที่เป็ นถุงลม (Bladder) จะต้ องครอบคลุม วงแขน
ผู้ป่วยได้ ร้อยละ 80 สาหรับแขนทัว่ ไปจะใช้ Arm Cuff ที่มีถงุ ลมขนาด 12 ซม.x 22 ซม.
วิธีการวัด
- การวัดความดันโลหิตจะกระทาที่ แขนซึ่งใช้ งานน้ อยกว่า (Non-Dominant Arm) พัน
Arm Cuff ที่ต้นแขนหรื อเหนือข้ อพับ 2-3 ซม. และให้ กึ่งกลางของถุงลมซึง่ จะมีเครื่ องหมายวงกลมเล็กๆ
ที่ขอบให้ วางอยูบ่ นหลอดเลือดแดง Brachial
- ให้ ประมาณระดับ SBP ก่อนโดยการคล าบี บลูกยาง (Rubber Bulb) ให้ ลมเข้ าไปใน
หลอดแก้ วลดระดับลงในอัตรา 2-3 มิลลิเมตรปรอท/วินาที จนเริ่ มคลาชีพจรได้ ถือเป็ น Arm Cuff ระดับ
SBP คร่าวๆ
- วัด ระดับ ความดัน โลหิ ต โดยการฟั ง ให้ วาง Bell หรื อ Diaphragm ของ Stethoscope
เหนือหลอดเลือดแดง Brachial แล้ วบีบลูกยางให้ ระดับปรอทสูงกว่า SBP ที่คลาได้ 20-30 มิลลิเมตร
ปรอท แล้ ว ค่อ ยๆปล่ อ ยลมออกมา เสี ย งแรกที่ ไ ด้ ยิ น (Korotkoff Sound Phase I) จะตรงกับ SBP
ปล่อยระดับปรอทลงจนเสียงหายไป (Korotkoff Sound Phase V) จะตรงกับ DBP
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- ให้ ทาการวัด 3 ครัง้ ห่างกันครัง้ ละ 1-2 นาทีจากแขนเดียวกันและท่าเดียวกัน นา 2 ค่า
หลังที่วดั ได้ มาเฉลี่ย
- ในการวัดความดันโลหิตครัง้ แรก แนะนาให้ วดั ที่แขนทังสองข้
้
างหากต่างกัน เกิน 20/10
มิลลิเมตรปรอทแสดงถึงความผิดปกติของหลอดเลือดให้ สง่ ผู้ป่วยต่อไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
- หากความดันโลหิตของแขนทังสองข้
้
างไม่เท่ากัน โดยเฉพาะในผู้สงู อายุมากกว่าร้ อยละ
10 จะมี SBP ของแขนทังสองข้
้
างต่างกัน >10 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตจะใช้ ข้างที่มีคา่ สูงกว่า
- สาหรับในผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้สงู อายุและผู้ป่วยเบาหวาน หรื อในรายที่มีอาการหน้ ามืด
เวลาลุกขึ ้นยืน ให้ วดั ความดันโลหิตในท่ายืนด้ วย โดยวัดความดันโลหิตในท่านอนหรื อนัง่ หลังจากนันให้
้
ผู้ป่วยยืนแล้ ววัดความดันโลหิตซ ้าอีกครัง้ หลังยืนภายใน 3 นาที หาก SBP ในท่ายืนต่ากว่า SBP ในท่า
นอนมากกว่ า 20 มิ ล ลิ เ มตรปรอท ถื อ ว่ า ผู้ ป่ วยมี ภ าวะ Orthostatic Hypotension การตรวจหา
Orthostatic Hypotension จะมีความไวขึ ้นหากเปรี ยบเทียบ SBP ในท่านอนกับ SBP ในท่ายืน
การประเมินความรุนแรงตามระดับความดันโลหิต มีการจาแนกดังตาราง 5
ตาราง 5 การจาแนกระดับความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) จาแนกความรุนแรงในผู้ใหญ่
อายุ 18 ปี ขึ ้นไป
SBP
(มิลลิเมตรปรอท)
Optimal
< 120
Normal
120-129
High Normal
130-139
Grade 1 Hypertension(mild)
140-159
Grade 2 Hypertension(moderate)
160-179
Grade 3 Hypertension(severe)
≥ 180
Isolated systolic hypertension
≥ 140
Category

และ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ

DBP
(มิลลิเมตรปรอท)
< 80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥ 110
< 90

ที่มา: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป พ.ศ. 2555
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ในการศึกษาครัง้ นี ้จะนากลุ่มบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงคือกลุ่ม
High Normal มาเข้ ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราการเกิดโรคความดัน

ส่ วนที่ 4 วิธีวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
4.1 การมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการหาคาตอบสร้ างกลวิธี สื่ออุปกรณ์ที่เอื ้อต่อคนในชุมชนนัน้
สอดคล้ องกับสิ่งที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นตามเป้าหมายการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขคือการที่คนไทยมี
สุขภาพดี มีอายุคาดหมายเฉลี่ยสูงขึ ้นเป็ น 80 ปี ลดอัตราการเพิ่มของการเจ็บป่ วยด้ วยโรคที่ปอ้ งกันได้
คือหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง นาไปสู่การลดรายจ่ายด้ านสุ ขภาพของ
บุคคลในระยะยาวโดยกาหนดการพัฒนาด้ วยการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ให้ ชมุ ชนมีบทบาทใน
การส่งเสริ มสุขภาพ เฝ้าระวังสุข ภาวะของชุมชนให้ มีสุขอนามัยที่ดี โดยหนุนเสริ มศักยภาพชุมชนให้
สามารถดาเนินการได้ ด้วยตัวเองด้ วยวิธีการพัฒ นาที่เน้ นการมี ส่วนร่ วม (สานักงานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข. 2554: 119)
ความหมายการมีส่วนร่ วมในชุมชน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2554) ให้ ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบตั ิและการ
ร่วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวเอง ในขณะที่ กาญจนา แก้ วเทพ (2551) ได้ แสดง
ทัศนะเกี่ยวกับเรื่ องการมีส่วนร่วม คือการผูกโยงอยู่กบั ความรู้สกึ “เป็ นเจ้ าของ” (Sense of ownership)
ซึง่ เป็ นเสมือนเหรี ยญ 2 ด้ านในด้ านหนึ่งความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของจะนามาซึง่ ความห่วงใยดูแลรักษา แต่ใน
อี กด้ านหนึ่งความรู้ สึก เป็ น เจ้ าของจะเกิ ดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่ อผู้เป็ น เจ้ าของมี อานาจที่ ส ามารถจะเข้ าไป
“จัดการ” กับสิ่งของหรื อเรื่ องราวนันได้
้ ซึ่งก็คือการมีสว่ นร่วมได้ นนั่ เอง วรรณชนก จันทชุม (2549) ได้ ให้
ความหมายของการมีส่วนร่ วมว่าเป็ นกระบวนการที่ทางานร่ วมกันแบบหุ้นส่ วนระหว่างบุคคล กลุ่ม
บุคคลและองค์กรในภาครัฐและเอกชน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการตัดสินใจในการกาหนดปั ญ หา
ความต้ องการของชุม ชน การวางแผน การดาเนินการ การจัดองค์กร การบริ หารจัดการ การระดม
ทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน การรับผลประโยชน์และการประเมินผล เพื่อดาเนินการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค์ อรทัย ก๊ กผล (2552) ให้ ความหมายของการมีสว่ นร่วมว่าการ
ที่องค์กรท้ องถิ่นเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าไปร่วมในการกาหนดกฏเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริ หารและ
ตัดสินใจของท้ องถิ่ นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้ต้ องอยู่ บนพื ้นฐาน
ของการที่ประชาชนจะต้ องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ ความสามารถในการกระทา และมีความเต็ม
ใจที่ จ ะเข้ าร่ ว มต่ อ กิ จ กรรมนั น้ ๆ และโคเฮนและอั ฟ ฮอฟ (Cohen; & Uphoff. 1981: 6) ได้ ให้
ความหมายการมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชนว่ า สมาชิ ก ของชุ ม ชนต้ อ งเข้ ามามี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งใน 4 มิ ติ
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ได้ แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการ
พัฒนา รวมทังลงมื
้ อปฏิบตั ติ ามที่ได้ ตดั สินใจ 3) การมีสว่ นร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจาก
การดาเนินงาน และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ โดยเป็ นสร้ างโอกาสให้ สมาชิกทุกคน
ของชุมชน ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมช่วยเหลือและเข้ ามามีอิทธิ พลต่อกระบวนการดาเนินกิจกรรมในการ
พัฒนา รวมถึงได้ รับผลประโยชน์จากการพัฒนานันอย่
้ างเสมอภาค
ความหมายของนักวิชาการที่กล่าวมาข้ างต้ นในเรื่ องการมีส่วนร่วมในชุมชนนันผู
้ ้ วิจยั จะ
กล่าวถึง 3 องค์ประกอบด้ วยกันคือ ส่วนแรกบุคคลที่เข้ ามามีส่วนร่ วมมีนักวิชาการได้ กล่าวถึงบุคคล
ในที่นี ้หมายถึงบุคคลที่มาให้ ความช่วยเหลือ (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2554) ผู้วิจยั ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียในชุมชน โดยมีผ้ ูวิจยั เป็ นผู้สนับสนุน (วรรณชนก จันทชุม. 2549) สอดคล้ องกับแนวคิด
ของโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen; & Uphoff. 1981: 6) ส่วนที่ 2 คือเรื่ องกระบวนการ กล่าวว่าสมาชิกใน
ชุมชนนันต้
้ องเข้ ามีส่วนร่วม โดยสมาชิกต้ องเข้ ามีส่วนเกี่ยวข้ องใน 4 มิติ คือ ร่ วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบตั ิ
ร่วมแบ่งปั นผลประโยชน์ และร่ วมประเมินผล สอดคล้ องกับแนวคิดของ (วรรณชนก จันทชุม. 2549)
สิ่งที่เพิ่มเติมในวิธีการของการมีส่วนร่ วมคือเรื่ องของต้ องมีการบริ หารที่ดี (สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. 2554) และจะต้ องทาให้ ในชุมชนมีอานาจเข้ าไปจัดการกับเรื่ องราวนันๆ
้ ด้ วยความเสมอ
ภาค (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข. 2554; อ้ างอิง จาก กาญจนา แก้ วเทพ. 2551) และที่
สาคัญคือ การสร้ างความรู้สึกความเป็ นเจ้ าของชุมชน ไม่ใช่แค่เพียงการเรี ยกร้ องแสดงความต้ องการ
แต่ต้อ งท าให้ ปั ญ หาของชุม ชนเป็ น เรื่ อ งของประชาชน และการแก้ ปั ญ หาของชุม ชนเป็ น เรื่ อ งของ
ประชาชนที่จะต้ องทาร่วมกัน (อรทัย ก๊ กผล. 2552: 9) และส่วนที่สาม คือความสาเร็ จของการทาให้
ประชาชนในชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วม คือการบริหารจัดการที่ดี โดยการวิเคราะห์ปัญหาที่ถ้วนถี่ มีการนา
เทคนิคที่หลากหลายและเหมาะสมกับประชาชนและมีความจริ งใจในการดาเนินงาน (อรทัย ก๊ กผล.
2552: 9)
สรุ ปความหมายของการมีส่วนร่ วมของชุมชน คือ การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนในชุมชน
เข้ ามามีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชนด้ วยความเต็มใจ และเสมอภาคโดยให้ มีการดาเนินการ
รับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ เช่น การบริ หาร การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ ไข ร่วมกันลงมือปฏิบตั ิร่วมรับ
ผลประโยชน์และการประเมินผล โดยมีบุคคลหรื อผู้วิจัยมาเป็ นผู้สนับสนุนหรื ออานวยความสะดวก
เพื่อให้ กิจกรรมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์
หลักการมีส่วนร่ วม
หลักการการมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุมชนจะต้ องมี ลักษณะการเข้ าร่ วมอย่างครบ
วงจรตังแต่
้ ต้นจนถึงสิ ้นสุด มิใช่การจัดเวทีการมีส่วนร่ วมเพียงครัง้ เดียว ดังเช่นในการแก้ ไขปั ญหาของ
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ชุมชน ควรมีการเปิ ดให้ ประชาชนในชุมชนเข้ าร่วมตังแต่
้ ต้นจนจบ สอดคล้ องกับแนวคิด อรทัย ก๊ กผล
(2552) และจินตวีร์ เกษมศุข (2554) ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
1. เริ่ มตังแต่
้ การเกิดจิตสานึกในตนเองและถือเป็ นภาระหน้ าที่ของตนในฐานะที่ เป็ นส่วน
หนึง่ ของสังคมหรื อชุมชนที่ตนเองอยู่
2. ร่ ว มคิ ด ด้ ว ยกั น ว่ า อะไรเป็ นปั ญ หาของชุ ม ชน มี ส าเหตุอ ย่ า งไรและจะจัด ล าดับ
ความสาคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรจัดการกับปัญหาใดก่อน
3. ร่ วมกัน วางแผนการดาเนิ น งานว่าจะจัดกิ จ กรรมหรื อโครงการอะไรจะแบ่งงานกัน
อย่างไร ใช้ งบประมาณมากน้ อยเพียงใดจะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็ นผู้ดแู ลรักษา
4. ร่ วมดาเนินงานประชาชนในชุมชนจะต้ องเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยความเต็มใจเต็มกาลัง
ความรู้ความสามารถของตนเอง
5. ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาการทางานร่วมกัน ประชาชนจะต้ องมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบถึงอุปสรรคและร่ วมกันในการหาทางแก้ ไขปั ญ หา เพื่อให้ งานหรื อภารกิ จดังกล่าว
สามารถสาเร็จลุลว่ งตามกฎหมาย
6. ร่ วมรั บ ผลประโยชน์ ประชาชนที่ เข้ า มามี ส่ วนร่ ว มกิ จ กรรมของชุม ชนแล้ วย่อ มได้
ประโยชน์ร่วมกันซึ่งอาจไม่จาเป็ นที่จะต้ องอยู่ในรูปเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็ นความสุขสบายความ
พอใจในสภาพของความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ระดับของการมีส่วนร่ วม
ระดับของการมีส่วนร่ วมนัน้ ถวิลวดี บุรีกุล (2550) ได้ มี การแบ่งระดับขันการมี
้
ส่ ว น
ร่วมของประชาชนว่า จานวนประชาชนที่เข้ ามีส่วนร่วมในแต่ละระดับ จะเป็ นปฏิภาคกับระดับของการ
ส่วนร่วมกล่าวคือ ถ้ าระดับการมีสว่ นร่วมต่า จานวนประชาชนที่เข้ ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการ
มีส่วนร่วมสูงขึ ้นเพียงใด จานวนประชาชนที่เข้ ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลาดับ ซึ่งระดับของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเรี ยงตามลาดับจากต่าสุดไปสูงสุดได้ แก่ ระดับการให้ ข้อมูล ระดับการเปิ ดรั บความ
คิดเห็นของประชาชน ระดับการปรึกษาหารื อ ระดับการวางแผนจนถึงระดับการตัดสินใจร่วมกัน ระดับ
การร่วมปฏิบตั ิ ระดับการติดตามตรวจสอบ จนสูงสุดคือระดับการควบคุมโดยประชาชน อย่างไรก็ตาม
ระดับการมี ส่วนร่ วมที่ ได้ กล่าวมาข้ างต้ น นัน้ เป็ น เพี ยงระดับ การมี ส่วนร่ วมในโครงการที่ ส่วนใหญ่
ภาครัฐเป็ นผู้กระทาต่อประชาชนเพียงเท่านันยั
้ งไม่พบว่าการมีสว่ นร่วมที่เกิดขึ ้นจากพลังของประชาชน
อย่างแท้ จริ ง นอกจากนัน้ โกวิทย์ พวงงาม ( 2551 ) ได้ มองการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็ นระดับ
(Degree) ของการมีสว่ นร่วมซึง่ จัดแบ่งจากระดับน้ อยไปหามาก ดังนี ้
1.ระดับที่ 1 ถูกบังคับให้ ร่วม มองว่าการที่ประชาชนที่เข้ ามามีสว่ นร่วมในโครงการต่างๆ
เพราะถูกบังคับโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง
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2.ระดับที่ 2 ถูกหลอกให้ ร่วม ลักษณะนี ้ประชาชนจะถูกล่อใจด้ วยผลประโยชน์ในรูปของ
ค่าจ้ างแรงงาน หรื อความสะดวกสบายบางอย่าง
3.ระดับที่ 3 ถูกชักชวนให้ เข้ าร่วม การมีสว่ นร่วมในลักษณะเช่นนี ้ ส่วนมากเป็ นโครงการที่
ทางราชการคิดขึ ้นเองเรี ยบร้ อยแล้ วพยายามชักชวนประชาชนให้ ร่วมมือในทุกรูปแบบโดยอาศัยระบบ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆว่าเป็ นโครงการที่ดีขอให้ ประชาชนให้ ความร่วมมือ
4.ระดับที่ 4 สัมภาษณ์แล้ ววางแผนให้ ลักษณะการมีสว่ นร่วมในชนิดนี ้จะปรากฏว่า
ปัญหาความต้ องการและเสียงเรี ยกร้ องประชาชนจะได้ รับการเอาใจใส่ขึ ้นบ้ าง กล่าวคือ ผู้ที่
วางโครงการจะต้ องสารวจปั ญหาและความต้ องการของประชาชนด้ วยการเรี ยกประชุม สอบถาม
สัมภาษณ์ แต่การตัดสินใจว่าปัญหาของชาวบ้ านคืออะไร ควรจะแก้ ไขด้ วยวิธีใด จะวางแผนอย่างไร
และจะปฏิบตั ิตามแผนอย่างไร ซึง่ ยังคงเป็ นเรื่ องของทางราชการ
5.ระดับที่ 5 มีโอกาสเสนอความคิดเห็น ในระดับนี ้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวข้ องกับการวางโครงการและดาเนินการตามโครงการ แต่การตัดสินใจยังเป็ นส่วนราชการอยู่
6.ระดับที่ 6 โอกาสเสนอโครงการ ในระดับนี ้ทางราชการกับประชาชนจะมีปรึกษาหารื อกัน
อย่างใกล้ ชิด ประชาชนมีโอกาสในการตัดสินใจว่าปัญหาของตนเองคืออะไร จะแก้ ไขได้ อย่างไร วิธีใดที่
ดีที่สดุ จนกระทัง่ มีสิทธิเสนอโครงการและเข้ าร่วมปฏิบตั ิด้วย
7.ระดับที่ 7 มีโอกาสในการตัดสินใจ ซึง่ ในระดับนี ้ประชาชนจะเป็ นหลักสาคัญของการ
ตัดสินใจทุกเรื่ องตังแต่
้ การวางแผน การปฏิบตั แิ ผนและการประเมินผลโครงการ
ซึง่ ระดับการมีส่วนร่วม สามารถสรุปลักษณะและยังใช้ ระดับของการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนที่กล่าวมาแล้ วดังแผนภาพต่อไปนี ้
มีโอกาสตัดสินใจด้ วยตนเอง

มีส่วนร่ วมสูงที่สุด

มีโอกาสเสนอโครงการ

มีส่วนร่ วมสูง

มีโอกาสเสนอความเห็น
ถูกสัมภาษณ์ ความ

มีส่วนร่ วมปานกลาง

ถูกชักชวน
ถูกหลอก
ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการมีส่วนร่ วม
ถูกบังคับ

มีส่วนร่ วมน้ อย

ไม่ มีส่วนร่ วมเลย

ภาพประกอบ 11 แสดงระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
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ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วม คัฟแมน (Koufman. 1949: 7) ศึกษาปั จจัย
ที่เกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นาชุมชน พบว่า อายุ เพศ การศึก ษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้ และ
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้ องถิ่น มีความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนอรทัย ก๊ ก
ผล (2552) ได้ กล่าวถึงการทางานเพื่อให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งต้ องคานึงถึง
หลักการที่สาคัญ 3 ประการคือ
1. การมีสว่ นร่วมต้ องเกิดจากความเต็มใจที่จะเข้ าร่วม เพราะทาให้ เกิดความรู้สกึ เป็ นส่วน
หนึง่ ของชุมชนในการแก้ ไขปัญหา/ตัดสินใจในเรื่ องนันๆ
้
2. กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มนั น้ ต้ องตั ง้ อยู่ บ นพื น้ ฐานของความเส มอภาคและขี ด
ความสามารถของแต่ล ะบุค คลที่ จ ะเข้ ามามี ส่วนร่ วมซึ่ง สอดคล้ องกับ องค์ก ารอนามัยโลก (World
Health Organization: WHO)(โกวิทย์ พวงงาม. 2551: 206; อ้ างอิงจาก WHO)ที่ กล่าวว่าต้ องมี การ
เปิ ดโอกาสให้ ทุกๆ คน และทุกๆ กลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้ าร่ วมในการพัฒนาโดยอาจอยู่ในรู ปตัวแทน
หรื อการเข้ าร่วมโดยตรง
3. การมีส่วนร่วมต้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของเสรี ภาพ/อิสรภาพที่ตดั สินใจว่าจะเลือกหรื อจัด
ให้ มีการมีส่วนร่วมหรื อไม่ ข้ อสาคัญคือ การมีส่วนร่ วมนันต้
้ องไม่เกิดจากการบังคับหรื อขู่เข็ญจากผู้ที่
เหนือกว่า
ในการวิจัยครัง้ นีก้ ารมี ส่วนร่ วมของชุมชนเป็ นหัวใจหลักในการดาเนินงานผู้วิจัยได้ นา
หลักการนี ้มาใช้ ตงแต่
ั ้ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ และการประเมินผลด้ วยหลักของความ
เสมอภาคทุ ก ขั น้ ตอนโดยที่ ผ้ ู วิ จั ย เป็ นเพี ย งผู้ อ านวยความสะดวกในการด าเนิ น งานจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดของคนในชุมชน
4.2 การสะท้ อนผลการปฏิบัตงิ าน
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ ูวิจยั ได้ นาเครื่ องมือที่ใช้ ในการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้ เทคนิค
การทบทวนก่อนการปฏิ บตั ิ (Before Action Review: BAR) และการวิเคราะห์หลังการปฏิ บตั ิ (After
Action Review: AAR) หรื อการเรี ยนรู้ระหว่างทางาน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1) การทบทวนก่อนการปฏิบตั ิ (Before Action Review: BAR) ในปั จจุบนั นี ้นอกจาก
การใช้ เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติแล้ วยังมี แนวคิดทบทวนก่อนการปฏิ บตั ิขึน้ มาใช้ (วิจารณ์
พาณิช. 2551)เพื่อเป็ นการซักซ้ อมก่อนการปฏิบตั ิ อาจอยู่ในรูปการบรรยายสรุปให้ ทกุ คนปฏิบตั ิตามที่
ผู้บรรยายกล่าว หรื อทาในรูปแบบการเข้ าร่วมซักซ้ อมความเข้ าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะ
นาผลการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเป้าหมายร่วม ที่ตงใจไว้
ั ้ ซงึ่ บางครัง้ อาจมีการปรับแต่งแนวทางปฏิบตั จิ ากที่
เตรี ยมไว้ ก็ ได้ การเริ่ มต้ นอาจเริ่ มจากการบรรยายภาพรวม และการนาผลจากการทบทวนหลังการ
ปฏิบตั ิ (AAR) ในครัง้ ที่ผ่านมาชี ้แจงเพื่อให้ การปฏิบตั ิในครัง้ นี ้ดีขึ ้น ไม่ผิดซ ้า และป้องกันปั ญหาเฉพาะ
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หน้ าที่อาจเกิดขึ ้น แล้ วจบด้ วยการเตรี ยมทา การทบทวนหลังการปฏิบตั ิ (AAR) (กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร.
2555)
ขั น้ ตอนการท าการทบทวนก่ อ นการปฏิ บั ติ (Before Action Review: BAR)
(National Health Service: NHS Improving Quality) มีดงั นี ้
(1) ชี ้แจงเป้าหมายและแนวทางการปฏิบตั ใิ นภาพรวม
(2) ชีแ้ จงผลจากการทาการทบทวนหลังการปฏิ บัติ (After Action Review:
AAR) ครัง้ ก่อน
(3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกาหนดเป้าหมายและแนวทางที่ดีที่สุดที่จะ
ปฏิบตั ใิ นครัง้ นี ้
(4) ชี แ้ จงแนวทาง/ข้ อค าถามที่ จ ะใช้ ในการทาการทบทวนหลังการปฏิ บัติ
(AAR) ครัง้ ต่อไป
คาถามที่ใช้ ในการทาการทาการทบทวนก่อนการปฏิบตั ิ (Before Action Review:
BAR) (National Health Service: NHS Improving Quality) คือ
(1) อะไรที่ทาให้ พวกเราบรรลุตามเป้าหมาย
(2) สิ่งที่ท้าทายเราอยูใ่ นปัจจุบนั มีอะไรบ้ าง
(3) สิ่งที่เราได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา
(4) สิ่งที่จะช่วยให้ เราประสบความสาเร็จมีอะไรบ้ าง
(5) เราจะวัดผลสาเร็จนันได้
้ อย่างไร
(6) วิธีการอะไรที่เราจาเป็ นต้ องมีในการหลีกเลี่ยงปัญหา
ในการศึก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย น าหลัก การนี ม้ าใช้ เพื่ อ ตัง้ เป้า หมายในการเริ่ ม ต้ น การ
ดาเนินงาน เพื่ อให้ เกิ ด ความชัดเจน และมี การสะท้ อนผลการปฏิ บัติงานเพื่ อนาข้ อมูลไปใช้ ในการ
พัฒนาในระยะต่อไป
2.การวิ เ คราะห์ ห ลัง การปฏิ บัติ (After Action Review: AAR) เป็ นการเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ (Experiential Learning)ในอดี ต ของตนเองว่า การด าเนิ น การที่ ผ่ า นมานัน้ ประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่ อย่างใด เพราะเหตุใด จะแก้ ไขอย่างใด ทังนี
้ ้เพื่อให้ อนาคตที่ดีกว่าการเรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์จะช่วยให้ การทางานมีประสิทธิภาพดีขึ ้น ลดขันตอนการท
้
างาน ลดระยะเวลาการทางาน
ได้ เหตุที่ต้องทบทวนหลังการทางาน เนื่องจากเมื่องานเสร็ จลงใหม่ๆ ผู้ปฏิบตั ิยงั คงจดจารายละเอียด
ในการทางานนัน้ ได้ ดี หากมี การทบทวนหลังจากการท างานเสร็ จ สิ น้ ลงก็ จ ะได้ ข้อมูลการทางานที่
ชัดเจน และครบถ้ วน เพราะเพิ่งทาลงไปไม่นานมานี ้ ทาให้ ได้ ข้อมูลในการทางานที่ดีกว่าการนางานที่
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ทาเสร็ จไปนานแล้ ว กลับมาศึกษาในภายหลัง ซึ่งการจดจาสิ่งต่างๆ อาจลดทอนลงข้ อมูลที่ได้ จากการ
ทางานไม่ชดั เจน และไม่ครบถ้ วน
นอกจากนี ้มีผ้ อู ธิบายของการวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิ เป็ นการเปิ ดใจและการเรี ยนรู้
หลังการทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเสร็ จสิ ้นลงเพื่อถอดบทเรี ยน ชื่นชมความสาเร็ จ และหาทางพัฒนา
ให้ ดียิ่งขึ ้นเป็ นขันตอนหนึ
้
่งในวงจรการทางาน เป็ นการทบทวนวิธีการทางานทังด้
้ านความสาเร็ จ และ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นทังนี
้ ้ไม่ใช่เพื่อค้ นหาคนที่ทาผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทังสิ
้ ้นแต่เป็ นการทบทวน
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารท างาน เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้ ไม่ ให้ เกิ ด ปั ญ หานี ข้ ึ น้ อี ก ใน
ขณะเดียวกันก็คงไว้ ซงึ่ วิธีการที่ดีอยูแ่ ล้ ว
การวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ง่ายแต่ทรงพลัง ที่กองทัพสหรัสอเมริกา
คิดขึ ้นใช้ ในการทาสงครามเวียดนาม ใช้ ทนั ทีหลังการรบเล็กๆ เสร็ จสิ ้นช่วยให้ ข้อมูลและข้ อคิดเห็นของ
ทหารระดับ ล่ า งสุ ด เป็ นประโยชน์ ต่ อ การวางแผนรบครั ง้ ต่ อ ไป (วิ จ ารณ์ พานิ ช . 2549: 162)
กระบวนการวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิ สามารถตังค
้ าถามเพื่อการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้
ระหว่างกันได้ จะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ เกิดการวิเคราะห์ อ่านสภาพการณ์ ปรับแนวทางการดาเนินงาน
อยูต่ ลอดเวลาสร้ างวัฒนธรรมการใช้ ความรู้ในการปฏิบตั แิ ละกากับการทางานให้ เกิดขึ ้นเป็ นวัฒนธรรม
บุคคล และกลุม่ บุคคล (ศุภวัลย์ พลายน้ อย; และเนาวรัตน์ พลายน้ อย. 2552)
ในการทา AAR ก็ เช่นเดียวกัน กับ การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ โดยทั่วไปจะต้ องสร้ าง
บรรยากาศที่เป็ นอิสระ เท่าเทียม ชื่นชมยินดีหรื อบรรยากาศที่คิดบวกดังนันการจั
้
ดเก้ าอี ้ในห้ องประชุม
ควรจัดเป็ นวงกลมหรื อรูปตัวยูและไม่ต้องมีโต๊ ะเพื่อให้ เกิดความรู้ สึกใกล้ ชิดกันบรรยากาศสบายๆ ไม่
เป็ นห้ องเรี ยนเกิดบรรยากาศและความรู้สึกเท่าเทียมและเป็ นอิสระในที่ประชุม การทา AAR จะประสบ
ความสาเร็ จสูงมากหากผู้เข้ าร่วมพูดออกมาจากมุมมองที่แตกต่างหลากหลายยิ่งแตกต่างหลากหลาย
ยิ่งดีในระหว่างที่คนอื่นพูดขอให้ คนที่เหลือฟั งอย่างตังใจ
้ (วิจารณ์ พานิช. 2549: 163)
ก) วิธี การวิเคราะห์หลังการปฏิ บัติ ไม่ยุ่งยากซับซ้ อนแต่อย่างใด เพี ยงแค่ตอบ
คาถาม และทาครบ 7 ขันตอน
้
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ. 2550; สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. 2550; วิจารณ์ พาณิช. 2549) ดังนี ้
คาถาม 6 ข้ อสาหรับการวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิ คือ
1) เป้าหมายของการมาประชุม ครัง้ นี ้ หรื อสิ่งที่ คาดว่าจะได้ รับจากการทางาน
หรื อกิจกรรมร่วมกัน คืออะไร
2) เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลมากเกินคาดเพราะอะไร
3) เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลน้ อยหรื อไม่บรรลุผลเพราะเหตุใด
4) สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ที่เป็ นประโยชน์ที่สดุ คืออะไร
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5) คิดจะกลับไปทาอะไรต่อ (เป็ นการกระตุ้นให้ ความรู้ ที่สะสมฝั งลึกและกระตุ้น
ให้ มีแรงปรารถนาในการดาเนินการต่อ)
6) ถ้ าจะมีการจัดประชุมเช่นนี ้อีก มีข้อเสนอแนะให้ ปรับปรุงส่วนไหนบ้ าง
ข) ขันตอนในการวิ
้
เคราะห์หลังการปฏิบตั ิ มี 7 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ควรจัดประชุม เพื่ อการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติทันที ทันใดหรื อเร็ วที่ สุด
หลังจากจบการทางานหรื อกิจกรรมนัน้ ๆ ในขณะที่ผ้ ูเกี่ ยวข้ องยังอยู่พร้ อมหน้ า และยังจาเหตุการณ์
ต่างๆ ได้ ดี บทเรี ยนที่ ได้ รับสามารถนาไปใช้ ทันทีในวันต่อไป ควรกาหนดเวลาไว้ ในแผนการทางาน
ล่วงหน้ า เพื่อให้ สมาชิกเห็นว่าอยูใ่ นแผนงาน ไม่ใช่สว่ นที่เพิ่มมา
ขัน้ ที่ 2 สร้ างบรรยากาศที่เหมาะสมเป็ นบรรยากาศของการเปิ ดใจ ทุกคนต้ อง
เรี ยนรู้ ไม่ใช่วิพากษ์ การกระทา ไม่มีการกล่าวซ ้าเติมตอกย ้าซึง่ กันและกัน ไม่ใช่การประเมินผลงานของ
บุคคล
ทุกคนมีสว่ นร่วม มีสถานะเท่าเทียมกัน ไม่มีความเป็ นนักวิชาการและชาวบ้ าน
ขันที
้ ่ 3 จัดให้ มีผ้ ูอานวย (Facilitator) ทาหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก กระตุ้น
ตังค
้ าถามให้ ทุกคนได้ แสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของตน ช่วยให้ ทีม ได้ เรี ยนรู้ ไปสู่เป้าหมายที่
ต้ องการ
ขันที
้ ่ 4 ตรวจสอบความเข้ าใจเรื่ องเป้าหมาย โดยแบ่งเหตุการณ์ออกเป็ นกิจกรรม
ที่ชดั เจน ซึง่ แต่ละกิจกรรมควรมีวตั ถุประสงค์ และแผนปฏิบตั กิ ารเริ่มต้ นอภิปราย
ขันที
้ ่ 5 ทบทวนว่าเกิดอะไรขึ ้น เป็ นการค้ นหาความจริ งที่เกิดขึ ้นเพื่อดูว่ามีปัญหา
อะไรบ้ าง บางครัง้ การกระตุ้นให้ สมาชิกบอกเล่าความรู้ สึกของตนอาจจะทาให้ สามารถแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับประเด็นที่ลกึ ลงไปได้ อีก
ขั น้ ที่ 6 เปรี ย บเที ย บแผนกั บ ความจริ ง การเรี ย นรู้ ที่ แ ท้ จริ ง จะเกิ ด ขึ น้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบแผนกับความเป็ นจริ ง และพิจารณาว่า “ทาไมจึงมีความแตกต่าง” วางแผนว่าจะรักษา
ความสาเร็ จและปรับปรุ งจุดอ่อนได้ อย่างไร อาจจะขอให้ สมาชิก เขียนประเด็นสาคัญที่ได้ เรี ยนรู้หนึ่ง
ประเด็น เอาติดตัวกลับไปด้ วย เพื่อให้ เกิดจุดศูนย์กลางในการคิดและอยูใ่ นความทรงจา
ขัน้ ที่ 7 บันทึกผลการประชุม ในประเด็นที่ ส าคัญ ไว้ เพื่ อเตือนความจ าส าหรั บ
การเรี ยนรู้ของทีม ถามตัวเองว่าจะมีใครได้ ประโยชน์จากบทเรี ยนนี ้และเผยแพร่ให้ ทราบ
ค) ข้ อดีของการวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิ ทาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในกิจกรรมที่
ร่ วมทามากขึน้ ทาให้ เกิดการเรี ย นรู้ ในการทางานต่างๆ และที่สาคัญเป็ นกิจกรรมที่ ช่วยให้ ผ้ ูเข้ าร่ วม
ตระหนักในคุณค่าของความคิดเห็นที่ตา่ งกัน เห็นพลังของความแตกต่างหลากหลายจากประสบการณ์
ตรง นอกจากนันประสบการณ์
้
จะทาให้ แต่ละคนเกิดความมัน่ ใจในตัวเองเห็นคุณค่าตัวเอง การมีเจต
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คติเช่นนี ้สาคัญมากต่อการดาเนินการจัดการความรู้แบบ “มีชีวิต” (วิจารณ์ พานิช. 2549: 165) และได้
เรี ยนรู้การทางานเป็ นทีม
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ นาการวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิ จากการสนทนากลุ่ม ในแต่ละระยะ
ของการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีการสะท้ อนผลที่เกิดขึ ้นในขณะปฏิบตั ิงานหรื อหลังการปฏิบตั ิ
เพื่อนามาสิ่งที่ได้ กลัน่ กรองนันมาสร้
้
างความรู้ (Create) ที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Share) ในการ
สนทนากลุ่มของผู้ร่วมวิจยั สุดท้ ายก็นาความรู้ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ (Use) ในการสร้ างรูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากคนในชุมชนเอง
4.3 เทคนิคการรวบรวมข้ อมูล
การสัมภาษณ์
ในการศึกษาครัง้ นี ้ วิธีการที่ ส าคัญ ที่ สุดคื อการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ (Share) เพื่ อให้ การ
พัฒนารู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยกระบวนการมีส่วนร่วม และกลมกลืนวิถีของชุมชน
โดยใช้ เครื่ องมือ
1. การสัมภาษณ์ (Interview)
การสั ม ภาษณ์ เป็ นปฏิ สั ม พั น ธ์ ห รื อ สถานการณ์ ของการสนทนา ซั ก ถาม โต้ ตอบ
แบบเผชิญหน้ า (Face to face) อย่างมีจดุ มุ่งหมายระหว่างบุคคลสองฝ่ ายคือ นักวิจยั หรื อผู้ สัมภาษณ์
(Interviewer) กับ ผู้ถูกสัม ภาษณ์ (Interviewee) โดยที่ ป ระเด็นค าถามที่ ได้ ออกแบบไว้ เพื่ อรวบรวม
ข้ อ มูล ส าหรั บ ตอบปั ญ หาการวิ จัย การสัม ภาษณ์ ที่ ใช้ ในการศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น
เครื่ องมื อหลัก ส าหรับ รวบรวมข้ อมูล (วรรณี แกมเกตุ. 2551: 249; อ้ างอิง จาก Kerlinger; & Lee.
2000)
ประเภทของการสัมภาษณ์
การสัม ภาษณ์ มี ห ลายประเภทหลายวิธี ขึน้ อยู่กับ เกณฑ์ ก ารแบ่ง สามารถน าไปใช้ ให้
เหมาะสมแตกต่างกันไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้ (วรรณี แกมเกตุ. 2551)
1) ประเภทของการสัมภาษณ์ แบ่งตามรูปแบบการสัมภาษณ์
1.1) การสัม ภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ าง(Structure interview) การสัม ภาษณ์ แ บบนี ้
เป็ นการสัม ภาษณ์ ที่มี การกาหนดและจัดเตรี ยมข้ อคาถามที่ แน่นอนไว้ ล่วงหน้ ามีการจัดเรี ยงลาดับ
ก่อนหลังของข้ อคาถาม รวมทัง้ การใช้ ภ าษา การใช้ คาต่างๆ ถูกกาหนดไว้ อย่างชัดเจนในลักษณะ
เช่นเดียวกับแบบสอบถาม แต่ในกรณี ของการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ประกอบการ
สัมภาษณ์ คือแบบสัม ภาษณ์ (Interview schedule) การสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ างนีเ้ หมาะสาหรับ
กรณีที่นกั วิจยั ต้ องการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ จากกลุ่มตัวอย่างจานวนมาก ในลักษณะของการวิจยั เชิง
สารวจที่กลุ่มตัวอย่างอาจมีข้อจากัดในเรื่ องความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ จึงต้ องอาศัยการ
สัมภาษณ์แทนการใช้ แบบสอบถาม ในกรณีนี ้นักวิจยั อาจไม่สามารถทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่ ม
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ตัวอย่างได้ เองทังหมด
้
ซึ่งต้ องอาศัยพนักงานช่วยสัมภาษณ์ดงั นันจึ
้ งต้ องออกแบบสัมภาษณ์ให้ มีความ
ชัดเจน พร้ อมทังต้
้ องมีการทาความเข้ าใจร่วมกันก่อนการไปสัมภาษณ์เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ การ
สัมภาษณ์ด้วยวิธีนี ้ทาให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู เบี่ยงเบนเนื่องจากความแตกต่างในการสัมภาษณ์ และมักเป็ น
ข้ อมูลในภาพกว้ างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องศึกษา แต่มีข้อจากัดตรงที่ทาให้ ได้ ข้อมูลไม่ลึกซึ ้งเพียงพอ ในแง่
ของความหมายและความรู้ สึกนึกคิดที่แฝงเร้ นอยู่ จึงไม่นิยมใช้ เป็ นวิธีการหลักในการรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั คุณภาพ
1.2) การสัม ภาษณ์ แ บบไม่มี โครงสร้ าง (Unstructured interview) การสัม ภาษณ์
แบบนี เ้ ป็ น วิธี ก ารที่ มี ความยื ดหยุ่น สูง และเปิ ด กว้ าง ไม่มี ข้อ กาหนดข้ อคาถามที่ แน่น อนตายตัวไว้
ล่วงหน้ า จะถามเนื ้อหาสาระอะไรก่อนหลัง และจะใช้ คา ใช้ ภาษาอย่างไรในการถามก็ได้ ผ้ สู มั ภาษณ์มี
อิสระในการตังค
้ าถาม สามารถปรับเปลี่ยนคาถาม ลีลาการใช้ คาถามให้ เหมาะสมตามบริ บทของการ
สัมภาษณ์ได้ อย่างเต็มที่ และไม่จาเป็ นจะต้ องใช้ ภาษาในการถามเหมือนกันทุกคน แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้สมั ภาษณ์
ต้ อ งพยายามล้ ว งหาค าตอบที่ ต้ อ งการในการวิ จัย ให้ ไ ด้ อ ย่ า งลึ ก ซึง้ เพี ย งพอและครอบคลุ ม การ
สัมภาษณ์ แบบนี ้เป็ นวิธีการที่ เหมาะสาหรับใช้ รวบรวมข้ อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ และต้ องอาศัยผู้
สัม ภาษณ์ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละทัก ษะในการสัม ภาษณ์ เป็ น อย่ า งดี ในการสัม ภาษณ์ แ บบนี ม้ ัก
ดาเนินการโดยตัวนักวิจัยเอง เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องที่ตนเองทาวิจยั ทราบถึง
ข้ อมูล ที่ ต้ องการ ดัง นัน้ จึง สามารถตัง้ ค าถามปรั บ เปลี่ ยนคาถามได้ ต ามความเหมาะสมในขณะที่
สัมภาษณ์ โดยนักวิจยั อาจเตรี ยมประเด็นการสัมภาษณ์ หรื อแนวคาถามกว้ างๆ ไว้ ล่วงหน้ าก็ได้ การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ างนี ้อาจแบ่งออกเป็ นแบบย่อยๆ อีก 2 แบบ คือการสัมภาษณ์แบบเปิ ดกว้ าง
ไม่จากัดคาตอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ดังนี ้
(1) การสัมภาษณ์ แบบเปิ ดกว้ างไม่จากัดคาตอบ การสัมภาษณ์ แบบนีเ้ ป็ นการ
สัมภาษณ์ ที่มี วตั ถุประสงค์เพื่ อให้ ผ้ ูถูกสัมภาษณ์ มีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นหรื ออธิ บายแนวคิด
ของตนเองเกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่ นักวิจัยต้ องการออกมาอย่างเต็มที่ โดยที่นักวิจัยไม่ได้ กาหนด
กรอบหรื อประเด็นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้ อมูลที่จะได้ รับสาหรับเรื่ องนันๆ
้ หากแต่มีแนวคิดทางด้ าน
ทฤษฎี ในเรื่ องนัน้ ๆอยู่แล้ ว (สุภางค์ จันทวานิช. 2551) การสัมภาษณ์ แบบนีอ้ าจนาไปใช้ เพื่อสารวจ
แนวคิดเบื ้องต้ นเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ก่อนที่จะศึกษาเจาะลึกเพื่อลงข้ อสรุปเกี่ยวกับเรื่ องนันๆ
้
(2) การสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth interview) ซึ่ง เป็ น การสัม ภาษณ์ ที่
นักวิจยั หรื อผู้สมั ภาษณ์ มีจุดสนใจหรื อประเด็นที่ต้องการศึกษาโดยนักวิจั ยต้ องใช้ ความเชี่ยวชาญใน
การตะล่อม (Probe) เพื่อล้ วงเอาความจริ งหรื อความรู้สึกนึกคิดลึกๆ จากผู้ถกู สัมภาษณ์ให้ มากที่สดุ ใน
กรณีที่เห็นว่าผู้ถกู สัมภาษณ์พดู นอกเรื่ องก็ต้องพยายามโยงเข้ าหาประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ หรื อใน
บางครัง้ อาจจะต้ องหาจังหวะรวบรัดบทอย่างสุภาพ โดยไม่ให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์เกิ ดความรู้สึกไม่สบายใจ
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และไม่อยากให้ ความร่วมมือ การกระทาเช่นนี ้ได้ ต้องอาศัยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมทัง้
ศิลปะของผู้สัม ภาษณ์ เป็ นส าคัญ ซึ่งนักวิจัยจะต้ องฝึ กฝนและเตรี ยมการสัม ภาษณ์ ไว้ ล่วงหน้ าเป็ น
อย่างดี
1.3) การสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม (Groupinterview) เป็ น การสัม ภาษณ์ ที่ มี ผ้ ูให้ สัม ภาษณ์
ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปในเวลาเดี ยวกัน การสัม ภาษณ์ กลุ่ม ใช้ เมื่ อนักวิจัยต้ อ งการข้ อเท็ จ จริ งหรื อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ จากสมาชิกทังกลุ
้ ม่ แนวคิดการสัมภาษณ์กลุ่มนี ้ได้ รับการปรับปรุงให้ มี
ระเบียบวิธี ชัดเจนขึน้ โดยรวมแนวคิดการสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth interview) เข้ ากับการ
สัมภาษณ์กลุ่มให้ ผลการพัฒนาเป็ นเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) (นงลักษณ์ วิรัช
ชัย. 2543) บางครัง้ อาจใช้ คาว่า “การสัมภาษณ์ กลุ่ม ” “การสนทนากลุ่ม ” หรื อ “การอภิ ปรายกลุ่ม
เฉพาะเจาะจง”
2.การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)
การสนทนากลุม่ เป็ นเทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพวิธีหนึง่ โดยใช้ ลกั ษณะของ
การสัมภาษณ์กลุม่ แบบเจาะลึก กับกลุม่ คนจานวนหนึง่ ที่ถกู เลือกมารวมกันแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ
ที่ นั ก วิ จั ย ก าหนดเพื่ อ การสนทนาโต้ ตอบถกปั ญหา หรื อ การอภิ ป รายร่ ว มกั น มี จุ ด มุ่ ง หมาย
เฉพาะเจาะจงเพื่ อ หาข้ อ มู ล ที่ ถูก ต้ อ งตรงประเด็ น ส าหรั บ ตอบค าถามการวิ จัย เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
โดยเฉพาะ (วรรณี แกมเกตุ. 2551)
สจ๊ วตและชามดาซานี (ชาย โพธิ สิตา. 2554: 208-209; อ้ างอิงจาก Stewart; & Shamdasani.
1990) ให้ นิยามการสนทนากลุ่มโดยเน้ นความสาคัญของพลวัตกลุ่ม (Group dynamics) ในฐานะเป็ น
หัวใจสาคัญ ของการสนทนา ในความหมายนี ก้ ุญ แจส าคัญ สู่ความส าเร็ จของการสนทนาอยู่ที่การ
จัดการให้ มี พ ลวัตกลุ่ม ให้ มี ความเหมาะสม เพื่ อให้ สมาชิกกลุ่ม ตอบคาถามของนักวิจัยเป็ นรายคน
ดังเช่น ในการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยนัยนี ้ข้ อมูลที่ดีจากการสนทนากลุม่ ควรจากการสนทนากลุ่ม
ควรจะมาจากการอภิ ปรายที่สมาชิกกลุ่มมีการโต้ ตอบต่อกันในหัวข้ อที่ผ้ ดู าเนินการยกมาเป็ นประเด็น
การสนทนา เพราะคุณสมบัติข้อนี ้เองวิธีการนี ้จึงถูกเรี ยกว่า “การสัมภาษณ์กลุม่ แบบเฉพาะเจาะจง”
การสนทนากลุ่มต่างจากวิธีการที่เกี่ ยวกับกลุ่มแบบอื่นๆกล่าวคือการสนทนากลุ่มไม่ใช่
การสัม ภาษณ์ คนเป็ นกลุ่ม (Group interview) ที่ มุ่งหาข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับเรื่ องที่ นักวิจัยต้ องการซึ่ง
อาจจะเป็ นข้ อมูลเชิงปริมาณหรื อคุณภาพก็ได้ เช่นการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้นาชุมชนหลายคนพร้ อมกันเพื่อ
รวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ ยวกับชุมชนนันๆ
้ ในเรื่ องเกี่ยวกับ ประชากร เศรษฐกิจ การศึกษา และสุขภาพ
อนามัยของคนในชุมชนโดยรวม เป็ นต้ นในการสัมภาษณ์กลุม่ เช่นนัน้ ผู้สมั ภาษณ์มกั ใช้ แบบสอบถามที่
มีคาถามทังแบบปลายเปิ
้
ดและปลายปิ ด แต่การสนทนากลุ่มเป็ นการอภิปรายมากกว่าการสัมภาษณ์
ดังที่กล่าวมาแล้ ว ขณะเดียวกันการสนทนากลุ่ม ก็ไม่ใช่การระดมสมองของกลุ่มผู้ร้ ู จุดต่างอยู่ที่การ
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ระดมสมองนันมุ
้ ่งหาข้ อสรุปที่ลงตัว (Consensus) เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง แต่การสนทนากลุ่มมุ่งหา
ความคิดเห็นประสบการณ์ ของผู้ร่วมสนทนา ซึ่งอาจแตกต่างกันหลากหลายไม่จาเป็ นต้ องสอดคล้ อง
กันเสมอไป (ชาย โพธิสิตา. 2554: 209)
เทคนิคการจัดสนทนากลุ่ม
เทคนิคการจัดสนทนากลุ่ม นี ้ เคอร์ ลินเจอร์ และลี (วรรณี แกมเกตุ. 2551; อ้ างอิงจาก
Kerlinger; & Lee. 2007) กล่าวไว้ ว่าขนาดของกลุ่มควรจะใหญ่พอที่จะสร้ างมุมมองที่หลากหลาย แต่
ก็ควรเป็ นกลุ่มที่ เล็ กพอที่ จะบริ หารจัดการได้ เกี่ ยวกับเรื่ องนี ้ โดยสนอแนะว่าจานวนสมาชิกในกลุ่ม
สนทนาควรอยู่ระหว่าง 7-10 คน ซึ่งเป็ นขนาดกลุ่มที่พอเหมาะที่จะเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแต่ละคนได้ มี
ส่วนร่วมในการสนทนา การจัดกลุ่มสมาชิก ผู้ให้ สมั ภาษณ์ นักวิจยั ควรเลือกสรรกลุ่มคนที่ เป็ นผู้ร้ ูหรื อ
ผู้ให้ ข้อมูล สาคัญ (Key informants) และเป็ นผู้มีคุณลักษณะภูมิหลังใกล้ เคียงกัน (Homogeneous)
(ชาย โพธิสิตา. 2554: 225) เพื่อช่วยให้ สมาชิกในกลุม่ กล้ าและเต็มใจที่จะตอบคาถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นได้ อย่างอิสระเสรี
ในการเลือกผู้ที่จะมาเป็ นกลุ่มสนทนาในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยเริ่มจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
การดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจากสถานีอนามัยตาบลบางเกลือ
จานวน 1 คน นักปรับพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 1 คน ในกลุ่มประชาชน ได้ แก่ ผู้นาชุมชนจานวน 2 คน
อาสาสมัค รสาธารณสุข จ านวน 2 คน ประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย งโรคเรื อ้ รั ง จ านวน 2 คน และตัวแทน
ประชาชน จานวน 2 คนเป็ นต้ น รวมทังหมด
้
10 คน โดยการจัดกลุ่มครัง้ นี ้เป็ นการจัดกลุ่มสมาชิกที่มี
ลักษณะสาคัญ คล้ ายกัน คือ ผู้ที่มี ประสบการณ์ ในการดูแลกลุ่มเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังและมี ส่วน
เกี่ยวข้ องด้ านอื่นๆ
การดาเนินการสนทนา ควรประกอบด้ วย ผู้ดาเนินการสนทนา (ผู้วิจยั ) ผู้จดบันทึก (Note
taker) เจ้ าหน้ าที่ทั่วไป ทาหน้ าที่ มีหน้ าที่ บนั ทึกเทปเสี ยงและมี หน้ าที่ บันทึกสิ่งที่ สังเกตเห็นระหว่าง
การสนทนา เช่น สีหน้ าท่าทาง (พฤติกรรม) ของสมาชิกกลุ่ม การสนทนาเริ่ ม ด้ วยการแนะนาตัวสันๆ
้
อธิบายชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่ม วัตถุประสงค์ของการวิจยั และถ้ ามีการบันทึกเทป
ควรแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ม รั บ ทราบ แล้ วจึง เกริ่ น น าด้ ว ยค าถามเบาๆ เป็ น การอุ่น เครื่ อ งเพื่ อ สร้ าง
บรรยากาศความคุ้นเคย ความสบายใจให้ เกิดขึ น้ ในกลุ่มสนทนา แล้ วจึงเริ่มซักไซ้ ไล่เรี ยงเข้ าสู่ประเด็น
ค าถามหลั ก ค าถามเจาะลึ ก ในประเด็ น ที่ ต้ องการศึ ก ษาในระหว่ า งการด าเนิ น การสนทนานี ้
ผู้ดาเนินการสนทนา ต้ องให้ เวลาแก่สมาชิกในการตอบคาถามอย่างอิสระเสรี และต้ องมีเทคนิคในการ
กระตุ้นผู้ที่ไม่ค่อยพูดให้ มีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นบ้ าง และคอยควบคุมสมาชิกบางคนที่พูดเก่งๆ
ไม่ให้ ชี ้นาความคิดของผู้อื่น ในตอนท้ ายของการสนทนาควรจบลงด้ วยคาถามที่ผ่อนคลาย หรื ออาจใช้
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คาถามเสริ มหรื อเพิ่มเติม ในประเด็นที่ยงั ไม่ชดั เจน การใช้ เวลาในการดาเนินการสนทนานันไม่
้ ควรใช้
เวลาเกิน 2 ชัว่ โมงในการสนทนากลุม่ แต่ละครัง้ (ชาย โพธิสิตา. 2554: 25)
จะเห็ น ได้ ว่า การสนทนากลุ่ม เป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนัน้ ขึน้ อยู่กับ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญของผู้นากลุ่มในการควบคุมการสนทนาให้ ครอบคลุมและตรงประเด็น การสนทนากลุ่มยังมี
ข้ อดีตรงที่เป็ นวิธีการที่ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายได้ มากกว่าการสัมภาษณ์รายบุคคล แต่ก็มีข้อจากัด
เกี่ยวกับความสามารถในการสรุปอ้ างอิง (Generalization) (วรรณี แกมเกตุ. 2551)

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรค
ไม่ติด ต่อ เรื อ้ รั ง ในชุม ชนด้ วยกระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุม ชน มี จุด มุ่ง หมาย1) เพื่ อ ศึก ษาบริ บ ท
สถานการณ์ สาเหตุแ ละแนวทางการแก้ ปั ญ หาสุ ขภาพกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ติด ต่อ เรื อ้ รั ง โดยการถอด
ประสบการณ์ ในการจัดการสุขภาพของตนเองและชุมชนรวมทัง้ แนวทางปฏิบตั ิที่ดีของผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพดีในชุมชนบางเกลือ 2) เพื่อสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบางเกลือ 3) เพื่ อศึกษาประสิทธิผ ลการใช้ โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง 4) เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังด้ วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอกระบวนการวิจยั แบ่งเป็ น 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. การคัดเลือกพื ้นที่ในการทาวิจยั และคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
2. การออกแบบการวิจยั
3. การดาเนินการวิจยั
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. จริยธรรมในการวิจยั

1. การคัดเลือกพืน้ ที่ในการทาวิจัยและคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
การศึกษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ได้ เลือกพืน้ ที่เป้าหมายและกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์
ของการศึกษาเพราะในการดาเนินการวิจยั ด้ วยการมีส่วนร่วมนันจะต้
้
องได้ รับความร่วมมือจากชุมชน
และกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลจึงจะทาให้ การดาเนินงานวิจยั ประสบความสาเร็จ
โดยกาหนดคุณสมบัตขิ องพื ้นที่ ดังนี ้
1. มีระยะทางใกล้ กบั กรุงเทพมหานครมีลกั ษณะเป็ นชุมชนกึ่งเมืองและชนบท
2. มีสถิตขิ องประชาชนกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังอยูใ่ นระดับสูง
3. มีความร่วมมือที่ดีกนั ทุกภาคส่วนในชุมชน
ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ คดั เลือกพื ้นที่ตาบลบางเกลือ อาเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความ
น่าสนใจของพื ้นที่ที่จะศึกษานี ้คือ เป็ นชุมชนกึ่งเมืองและชนบท วิถีชีวิตของประชาชนในพืน้ ที่มีความ
หลากหลายทังที
้ ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และเมื่อศึกษาสถิติที่ได้ จากการคัด
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กรองพบว่ามีจานวนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จานวน 101คน (ร้ อยละ 2.45) และกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง จานวน 337 คน (ร้ อยละ 8.18) (สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะกง. 2558)
อี กส่วนหนึ่ง ส านัก งานสาธารณสุขอาเภอ มี การทางานที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานมี ก าร
ประสานความร่ วมมื อได้ ดีกับหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นผู้นาชุมชนภาค
ประชาชนตลอดจนภาคี เครื อข่ายด้ านสุข ภาพจนได้ รับ รางวัล การประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ ของงานด้ าน
สุขภาพระดับดี ม าก (ส านักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะกง. 2557) ผู้ศึกษาจึงได้ เลือกตาบลบาง
เกลือนี ้เป็ นพื ้นที่ในการศึกษาเนื่องจากพื ้นที่มีคณ
ุ สมบัติที่เอื ้อต่อการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และจากข้ อมูลสถิติของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังที่พบนันสมควรที
้
่จะได้ รับการดูแลเพื่อไม่ให้
ประชาชนของชุมชนมีการดาเนินของโรคจนกลายเป็ นกลุม่ ป่ วยในอนาคตได้
คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสาหรับในการศึกษาครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 4 ระยะรายละเอียดของผู้ให้ ข้อมูลมีดงั นี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชน
ผู้ให้ ข้อมูลเรื่ องการดาเนินงานด้ านการควบคุมโรคไม่ติดต่อ คือ สาธารณสุขอาเภอบางปะกง
และเจ้ าหน้ าที่ ในสานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะกง และเจ้ าหน้ าที่สถานีอนามัยตาบลบางเกลือ
ที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผู้ให้ ข้อมูลด้ านประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการดูแลสุขภาพภายใต้ บริ บทวิถี
ชีวิต ของชุมชน คือ ผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดีไม่มีโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง จานวน 14 คน
เกณฑ์ การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล
1. ผู้ให้ ข้ อ มูล เรื่ อ งการด าเนิ น งานด้ า นการควบคุม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ของต าบลบางเกลื อ
คือ สาธารณสุขอาเภอบางปะกงและเจ้ าหน้ าที่ในสานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะกง และเจ้ าหน้ าที่
สถานีอนามัยตาบลบางเกลือที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็ นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2. ผู้ให้ ข้อมูลเรื่ องประสบการณ์ และแนวทางการปฏิ บตั ิตวั ทางด้ านสุขภาพคือผู้สูงอายุ
และญาติ/ผู้ดแู ลผู้สงู อายุ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี ้
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ ผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดีในชุมชน
- เป็ นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ ้นไป
- มีภมู ิลาเนาและอาศัยอยูท่ ี่ตาบลบางเกลือมากว่า 30 ปี
- ไม่มีโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
- ยินยอมในการให้ ข้อมูลด้ านสุขภาพ
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ผู้ให้ ข้อมูลรอง ได้ แก่ ญาติผ้ สู งู อายุที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก
- เป็ นผู้ที่อาศัยอยูก่ บั ผู้สงู อายุหรื อให้ การดูแลอย่างใกล้ ชิด
- ยินยอมในการให้ ข้อมูลด้ านสุขภาพ
ระยะที่ 2 แนวทางการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน
กิจกรรมครั ง้ ที่ 1 ร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังด้ วยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้ วย
1) เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและนักพัฒ นาได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุขจากสถานีอนามัย
ตาบลบางเกลือ จานวน 1 คน นักปรับพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 1 คน และ
2) กลุ่ม ประชาชน ได้ แ ก่ ผู้น าชุม ชน จ านวน 2 คน อาสาสมัค รสาธารณสุข (อสม.)
จานวน 2 คน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง จานวน 2 คน และตัวแทนประชาชนทัว่ ไป จานวน
2 คน รวมทังหมด
้
จานวน 10 คน
เกณฑ์ การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลกลุ่มผู้ร่วมวิจัย
1. เป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และมีประสบการณ์ในกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. เป็ นบุคคลที่ได้ รับการยอมรับจากชุมชนในการเป็ นตัวแทนของประชาชน
3. เป็ นผู้ที่สมัครใจเป็ นผู้ร่วมวิจยั และสามารถเข้ าร่วมได้ ตลอดกระบวนการวิจยั
กิจกรรมครัง้ ที่ 2 การสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่สมัครเข้ ารับการอบรมให้ เป็ นผู้นา
นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองและผู้อื่น และเพื่อเป็ นผู้ชว่ ยนักวิจยั จานวน 10 คน
เกณฑ์ การคัดเลือกผู้นากลุ่มเสี่ยงโรคไม่ ตดิ ต่ อเรือ้ รัง
1. เป็ นผู้ที่ได้ รับการคัดกรองจากสถานี อนามัยตาบลบางเกลื อ แล้ วพบว่าเป็ นกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจโรคใดโรคหนึง่
2. เป็ นผู้ที่สมัครใจเข้ ารับการอบรมเพื่อเป็ นนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
และผู้อื่นและเพื่อเป็ นผู้ชว่ ยนักวิจยั โดยเข้ าร่วมตลอดกระบวนการศึกษา
กิ จกรรมครั ้งที่ 3 ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม เสี่ ยง
โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
กลุ่ มเป้ าหมาย ประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง ที่ ส มัค รเข้ าร่ ว มโครงการ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง จานวน 51 คน
เกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
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1. เป็ นผู้ที่ได้ รับการคัดกรองจากสถานี อนามัยตาบลบางเกลือ แล้ วพบว่าเป็ นกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจโรคใดโรคหนึง่
2. เป็ นผู้ที่สมัครใจเข้ ารับการเข้ าร่ วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
โดยเข้ าร่วมตลอดกระบวนการศึกษา

2. การออกแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participatory Approach) ที่เน้ นการปฏิบตั ิการจริ ง
ในชุม ชนเพื่ อแก้ ปัญ หา ที่ ผ้ ูวิจัยและผู้ร่วมวิจัยมี ความสนใจร่ วมกัน โดยอาศัยความร่ วมมื อของทัง้
2 ฝ่ ายด้ วยวิ ธี ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ห็ น ว่ า สามารถน ามาแก้ ปั ญ หาที่ ส นใจร่ ว มกั น ได้
กระบวนการวิจัย ประกอบด้ วย 3 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนดาเนินการวิจัย ประกอบด้ วยการคัดเลือก
ชุม ชน และการสร้ างความสัม พันธ์ กับ ชุม ชน 2) ระยะดาเนิน การวิจัย ประกอบด้ วยการศึกษาและ
วิเคราะห์ ปัญ หาร่ วมกับชุม ชน การพิจารณากาหนดปั ญ หา การออกแบบการวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้ อ มูล การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป และการน าเสนอผลการวิจัย และ 3) การติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (สิริรัตน์ วิภาสศิลป์ . 2552: 159) การวิจยั ที่เน้ นการมีส่วนร่วมนี ้เป็ นวิธีการ
เพื่อหาคาตอบให้ แก้ ปัญหาแล้ วนาแนวทางที่ได้ จากการศึกษามาเป็ นแนวทางดาเนินการพัฒนาต่อไป
แนวคิดการมีส่วนร่ วมเป็ นรู ปแบบการดาเนินงานที่เหมาะต่อการนามาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
เพราะสามารถใช้ แก้ ปัญหาร่วมกัน ระหว่างผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั โดยใช้ วิจยั เชิงคุณภาพในการรวบรวม
สภาพปั ญ หาและการด าเนิ นงานของโรคไม่ ติด ต่อ เรื อ้ รัง ในชุม ชนตาบลบางเกลื อ เพื่ อ ให้ เห็ นแนว
ทางการแก้ ปัญหา ในการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ การสนทนากลุ่ม เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของกลุ่มผู้ร่วมวิจยั เป็ นการหาคาตอบในจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ เพื่อพัฒนา
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง ด้ วยการมีสว่ นร่วมของชุมชนบาง
เกลือมี การพัฒนา ดังนี ้ กิจกรรมครัง้ ที่ 1 ร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังด้ วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมครัง้ ที่ 2 สร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และกิจกรรมครัง้ ที่ 3 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อเรื อ้ รัง แต่ละกิจกรรมใช้ การมีส่วนร่ วมของชุมชนโดยมีหัวใจสาคัญ คือการการสนทนากลุ่ม
เพื่อการสกัด กลัน่ กรองความรู้ จนเป็ นโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการสะท้ อนผลหลัง
การปฏิบตั งิ าน (After Action Review: AAR) อย่างสร้ างสรรค์เพื่อนาไปเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาในครัง้
ต่อไปโปรแกรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯนันมี
้ ความสมบูรณ์ โดยวัดผลได้ จากการเปลี่ยนแปลงด้ าน
พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ และสุดท้ ายได้ ภาพรวมของการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
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รู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังด้ ว ยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป

3. การดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชน
1.1 สารวจข้ อมูลพืน้ ฐานพืน้ ที่อาเภอบางปะกง
1.1.1 ศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นและหาข้ อสรุปร่วมกันของพื ้นที่อาเภอบางปะกง จากเอกสาร
และการสัมภาษณ์ สาธารณสุขอาเภอบางปะกง และเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เกี่ยวกับขอบเขตพื ้นที่ ที่รับผิดชอบ ประชากร ลักษณะภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของ
ประชาชน วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน และพื ้นที่
ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังในพื ้นที่ของอาเภอบางปะกง
1.1.2 คัดเลือกชุมชนที่จะเข้ าร่วมในการศึกษา เป็ นชุมชนที่มีสถิติของประชาชนที่มีกลุ่ม
เสี่ ยงที่ มี ส ถิ ติสูง และมี ปัญ หาของชุม ชนจากการท าประชาคมหมู่บ้ าน เรื่ องโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รั งเป็ น
ประเด็นหลักและชุมชนให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี ในการดาเนินการแก้ ปัญหา โดยสาธารณสุขอาเภอ
เจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องทัง้ ระดับอาเภอและระดับตาบล ได้ คัดเลื อกชุม ชนตาบลบางเกลื อ เข้ าร่ วมใน
การศึกษา และได้ มีการประสานงานเรี ยนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ อง คือ หัวหน้ าสถานีอนามัยตาบลบางเกลือ
ประธานชุม ชน ประธานอาสาสมัค รสาธารณสุข ตัวแทนกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อ เรื อ้ รัง และตัวแทน
ประชาชน เพื่ อผู้วิจัยจะได้ ทาความเข้ าใจและชี แ้ จงกระบวนการศึกษาพร้ อมทัง้ รับสมัครผู้ ที่มี ส่วน
เกี่ยวข้ องเป็ นร่วมวิจยั
1.1.3 ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ร่วมกัน ศึกษาสถานการณ์ของปั ญหา แนวทางการดาเนินงาน
จากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง และรวบรวมประสบการณ์และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการดูแล
สุขภาพภายใต้ บริ บทวิถีชี วิต ของผู้สูงอายุในชุม ชนตาบลบางเกลือ โดยใช้ การสัม ภาษณ์ เชิงลึก (Indepth Interview) เพื่ อดึงประสบการณ์ การดูแ ลตนเอง โดยคัดเลื อกผู้สูงอายุ(Key informant) ผู้ให้
ข้ อมูลที่มีสขุ ภาพแข็งแรงไม่มีโรคเรื อ้ รังอาศัยอยูใ่ นชุมชนแห่งนี ้นานกว่า 30 ปี จานวน 14 คน
1.2 เตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ ผ้ ูร่วมวิจัย
1.2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่สมัครใจเข้ า เป็ นผู้ร่วมวิจยั จานวน
1 วัน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการทาวิจยั ดังนี ้
1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่ วมกันนาเสนอข้ อมูลเกี่ ยวกับสถานการณ์ ความรุ นแรง
ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง และสถานการณ์ เกี่ ยวกับประชาชนกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ที่เกิดขึน้ ใน

98
ชุมชนตาบล บางเกลื อ ซึ่งได้ ม าจากผู้ให้ ข้อมูลในชุม ชนในการส ารวจข้ อมูลพื น้ ฐานเพื่ อสร้ างความ
เข้ าใจและเพิ่มความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ ้น
2) ทาความเข้ าใจการมีส่วนร่วมในการวิจยั ขันตอนการวิ
้
จยั และบทบาทหน้ าที่ของผู้
ร่วมการวิจยั โดยผู้เข้ าร่วมประชุม เป็ นบุคคลที่ชุมชนคัดเลือก ได้ รับการยอมรับจากชุมชน และมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจากสถานีอนามัยตาบล
บางเกลือ จานวน 1 คน นักปรับพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 1 คน กลุม่ ประชาชน เช่น ผู้นาชุมชนจานวน
2 คน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จานวน 2 คน ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง จานวน 2
คน และตัวแทนประชาชนจานวน 2 คน เป็ นต้ น รวมทังหมด
้
จานวน 10 คน
ระยะที่ 2 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน
2.1 กิจกรรมครั ง้ ที่ 1: ร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังด้ วยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
2.1.1 การวางแผน (Planning: P)
ก) การจัด ประสบการณ์ ให้ ผ้ ูร่วมวิจัยร่ วมกันวางแผนจัดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ทัง้
ด้ านความรู้และประสบการณ์ ของผู้ร่วมวิจยั ในการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงไม่ติดต่อเรื อ้ รังให้ มีการ
ถ่ายทอดออกมาด้ วยวิธีการสนทนากลุ่ม มีผ้ ูวิจัยเป็ นผู้อานวยความสะดวก ด้ วยการใช้ เทคนิคการ
ทบทวนก่อนการปฏิบตั งิ าน (Before Action Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ร่วมกันร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ทัง้ เนื อ้ หากิจกรรม ทักษะการปฏิ บตั ิและสื่ออุปกรณ์ ในด้ านการดูแลตนเอง
เรื่ องอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการความเครี ยด รวมทัง้ การประเมิ นผลด้ านพฤติกรรม
สุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านพฤติ ก รรมสุ ข ภาพตรวจสอบร่ า งโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
ข) ในขัน้ วางแผนนี ้ ผู้ ร่ ว มวิ จัย น าเสนอข้ อ มู ล หลัก ที่ ไ ด้ จ ากการบัน ทึ ก การถอด
ประสบการณ์ การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีในชุมชน และการดาเนินงานการดูแล
กลุม่ เป้าหมายของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในชุมชน ที่เป็ นประเด็นหลักในด้ านการรับรู้ความสามารถและ
การควบคุมตนเองในด้ านการดูแลเรื่ องอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการความเครี ยด เพื่อเป็ น
ข้ อมูลหลักในการร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีเป้าหมายร่วมกันในการกาหนด
เป้าหมายและแนวทางการปฏิบตั ิ ในภาพรวมตลอดกระบวนการ ในกิจกรรมครัง้ ที่ 1
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2.1.2 การปฏิบัตแิ ละการสังเกต (Action & Observe: A&O)
1. การจัด การสนทนากลุ่ ม โดยมี ผ้ ู วิ จัย เป็ นผู้ อ านวยความสะดวกให้ ผู้ร่ ว มวิ จัย
ดาเนินการสนทนาให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ คือการร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุม่ เสี่ยง โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
2. การด าเนิ น การสนทนาน าความรู้ ที่ ได้ จ ากการบัน ทึ ก ความรู้ จากการการถอด
ประสบการณ์ การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีในชุมชน และการดาเนินงานการดูแล
กลุ่ม เป้าหมายของเจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุขในชุม ชนเป็ นข้ อมูลเบือ้ งต้ น เพื่ อเสาะแสวงหาความรู้ และ
ประสบการณ์ จ ากการปฏิ บตั ิ ในด้ านการดูแลกลุ่ม เป้าหมายทัง้ ด้ านอาหาร การออกกาลังกายและ
การจัดการความเครี ยด มาผนวกกัน สกัดออกมาเป็ น “โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรม
สุขภาพด้ วยตนเอง” ออกมาบันทึกไว้
3. นาร่ างแนวทางกิจกรรมตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านสุขภาพ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ความเป็ นไปได้ ทงกิ
ั ้ จกรรมและสื่ออุปกรณ์
การสังเกต
- การมีส่วนร่ วมของผู้ร่วมวิจัยในการแสดงความคิดเห็น การซักถามและการร่ วมลงมือ
ร่างกิจกรรมในโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.1.3 การสะท้ อนผล (Reflex: R)
- โดยใช้ รูปแบบการตังค
้ าถาม ของเทคนิคการสะท้ อนผลหลังการปฏิบตั ิ (After Action
Review: AAR) กับทีมผู้วิจยั วิธีการมี ดังนี ้
1. จัดการประชุมทันทีหลังการปฏิบตั กิ ิจกรรมโดยมีผ้ วู ิจยั เป็ นผู้อานวยความสะดวก
2. เป็ นผู้อานวยความสะดวกกระตุ้นให้ ผ้ ูร่วมวิจัยร่ วมกันวิเคราะห์ตามประเด็นคาถาม
ต่อไปนี ้
- คาถามที่ 1 เป้าหมายของการมาประชุม ครัง้ นี ้ สิ่งที่ คาดหวัง หรื อสิ่งที่ คาดว่าจะ
ได้ รับจากการทางานหรื อกิจกรรมร่วมกัน คืออะไร
- คาถามที่ 2 เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลมากเกินคาดเพราะอะไร
- คาถามที่ 3 เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลน้ อยหรื อไม่บรรลุผล เพราะเหตุใด
- คาถามที่ 4 สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ที่เป็ นประโยชน์ที่สดุ คืออะไร
- คาถามที่ 5 คิดจะกลับไปทาอะไรต่อ (เป็ นการกระตุ้นให้ ความรู้ ที่สะสมฝั งลึกและ
กระตุ้นให้ มีแรงปรารถนาในการดาเนินการต่อ)
- คาถามที่ 6 ถ้ าจะมีการจัดประชุมเช่นนี ้อีก มีข้อเสนอแนะให้ ปรับปรุงส่วนไหนบ้ าง
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3. บันทึกการประชุมเพื่อนาไปใช้ ปรับปรุงในกิจกรรมครัง้ ต่อไป
2.2 กิจกรรมครัง้ ที่ 2: สร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.2.1 การวางแผน (Planning : P)
ก) จัด ประชุม การสนทนากลุ่ม ของผู้ร่ว มวิ จัย เพื่ อ ร่ ว มกัน วางแผนการด าเนิ น ใน
กิจกรรมที่ 2 โดยใช้ เทคนิคการทบทวนก่อนการปฏิบตั งิ าน (AAR) มีวตั ถุประสงค์คือ
1. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาพในกิจกรรมครัง้ ที่ 1
2. เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมตามแนวทางกิจกรรมที่ปรับปรุงแล้ วในผู้นานักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังเพื่อเป็ นผู้ชว่ ยผู้วิจยั
โดยในขันตอนนี
้
้มีผ้ วู ิจยั เป็ นผู้อานวยความสะดวก มีสิ่งที่ได้ รับจากการสะท้ อนผลหลัง
การปฏิ บัติง าน (AAR) ในกิ จ กรรมครัง้ ที่ 1 และข้ อเสนอแนะที่ ได้ รับ จากการตรวจร่ างรู ป แบบการ
ปรับ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุขภาพของผู้เชี่ ย วชาญด้ านสุข ภาพ และชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ และกิ จกรรมใน
ภาพรวมในกิจกรรมครัง้ ที่ 2
ข) จัดการสนทนากลุ่ม ของผู้ร่วมวิจัยเพื่ อแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ในมุม มองของตนเอง
เพื่อยกระดับความรู้ที่จะนามาปรับปรุ งกิจกรรม สื่อและอุปกรณ์ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ทัง้ 3 ด้ านคือ ด้ านอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการความเครี ยด ให้ มี ความเป็ นไปได้ และ
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2.2.2 การปฏิบัตแิ ละการสังเกต (Act & Observe: A&O)
การปฏิบัติ
ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ทดลองใช้ สื่อและอุปกรณ์ ที่ได้ รับการปรับปรุงแล้ วตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญโดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
ก) รับสมัครประชาชนที่ได้ รับการประเมินจากสถานีอนามัยตาบลบางเกลือแล้ วพบว่า
เป็ นกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังใน เพื่อเข้ ารับการอบรมเป็ น ผู้นานักปรับพฤติกรรมสุขภาพ และเพื่อ
เป็ นผู้ชว่ ยนักวิจยั จานวน 10 คน โดยเป็ นบุคคลที่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ ตามที่กาหนด
ข) จัดการเรี ยนรู้ ตามกิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยผู้
ร่วมวิจยั เป็ นผู้ให้ ความรู้ด้านเนื ้อหาและฝึ กปฏิบตั จิ ริง
ค) ทดลองใช้ สื่อ อุปกรณ์ และแบบสอบถามเพื่อการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพหลัง
การเข้ าร่วมกิจกรรม ของกลุม่ ผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เข้ ารับการอบรม

101
การสังเกต
- การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจยั ในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
- การให้ ความสนใจและความร่วมมือของกลุม่ ผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.2.3 การสะท้ อนผล (Reflex: R)
ก) ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบตั ิงานการดาเนินการในโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้ วยการสะท้ อนผลการปฏิบตั งิ าน (After Action Review: AAR)
ข) สอบถามความพึงพอใจของกลุ่ม ผู้นานักปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ มี ต่อ
กิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสิ่งที่ต้องมี การปรับปรุ งแก้ ไขเพื่อความ
เหมาะสมยิ่งขึ ้น
ค) ประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพตามแบบสอบถามการรั บ รู้
ความสามารถ การควบคุมตนเองและการดูแลสุขภาพ และผลลัพธ์ ด้านสุขภาพของกลุ่มผู้นานักปรับ
พฤติกรรมหลังการอบรม 2 สัปดาห์และหลังการอบรม 12 สัปดาห์ ได้ แก่ น ้าหนัก ระดับความดันโลหิต
ระดับน ้าตาลในเลือด ดัชนีมวลกายและรอบเอว
กิจกรรมครั ง้ ที่ 3: ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ ตดิ ต่ อเรือ้ รัง
2.3.1 การวางแผน (Planning: P)
ก) จัด การสนทนากลุ่ ม ผู้ ร่ ว มวิ จัย วางแผนการด าเนิ น ในกิ จ กรรมครั ง้ ที่ 3 โดยมี
วัตถุประสงค์คือ
1. ปรับปรุ งโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามการสะท้ อนผลหลัง
การปฏิบตั งิ าน (AAR) ในกิจกรรมครัง้ ที่ 2
.
2. จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
ในกิ จ กรรมครั ง้ ที่ 3 นี ้ มี ก ารทบทวนร่ ว มกัน โดยใช้ เทคนิ ค การทบทวนก่ อ นการ
ปฏิบตั งิ าน (BAR) และร่วมกันตังเป้
้ าหมายในภาพรวมของ กิจกรรมครัง้ ที่ 3
ข) จั ด การสนทนากลุ่ ม ของผู้ ร่ ว มวิ จั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรม สื่ อ และอุ ป กรณ์
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ มีความเป็ นไปได้ และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชนของกลุ่ม
เสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ตามการสะท้ อนผลของผู้ร่วมวิจยั และกลุ่มผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใน
กิจกรรม ครัง้ ที่ 2
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2.3.2 การปฏิบัตแิ ละการสังเกต (Act & Observe: A&O)
การปฏิบัติ
ก) ประชาชนกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อ เรื อ้ รังในเขตตาบลบางเกลื อ สมัครเพื่ อเข้ ารับ
การอบรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และสามารถเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมได้ ตามที่ ก าหนด
จานวน 51 คน
ข) จัดการเรี ยนรู้ตามกิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับ
การใช้ สื่ออุปกรณ์ โดยผู้ร่วมวิจยั และผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็ นผู้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้
การสังเกต
- การมีส่วนร่ วมของผู้ร่วมวิจัยและผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการร่ วมกัน
จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแผน
- การให้ ความสนใจและความร่วมมือของกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
2.3.3 การสะท้ อนผล (Reflex: R)
ก) ผู้ร่วมวิจยั และผู้วิจยั ร่ วมกันสะท้ อนผลการปฏิบตั ิงาน ตามกิจกรรมของโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้ วยการทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน (After Action Review: AAR)
ข) มีการประเมินผลกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี ้
1. ประเมิ นผลลัพ ธ์ ทางด้ านสุขภาพคือ การชั่งนา้ หนัก วัดระดับความดันโลหิต
ระดับน ้าตาลในเลือด ดัชนีมวลกายและรอบเอว ทังก่
้ อน และหลังจากการอบรม 2 สัปดาห์
2. ประเมิ นผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ แบบวัด การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ประกอบด้ วย การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
(Self-efficacy) การควบคุ ม ตนเอง (Self-control) และการดู แ ลตนเอง (Self-care) ทั ง้ ก่ อ นและ
หลังจากการอบรม 2 สัปดาห์
3. สอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพร่ างกายและ
จิตใจ
2.4 การนาเสนอผลการวิจัยและคืนข้ อมูลกลับสู่ระบบ
นาเสนอผลการวิจัย และคืน ข้ อ มูลสู่ชุม ชนโดยการมอบสื่ อ และคู่มื อ ให้ กับ แกนน าชุม ชน
สถานีอนามัยตาบลบางเกลือและประชาชนที่เข้ าร่วมวิจยั
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4. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังส่
้ วนที่เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพและส่วนที่
เป็ นการรวบรวมข้ อมูลในเชิงปริมาณโดยเครื่ องมือ ดังนี ้
4.1 การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิ จัย ร่ วมกัน เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ตลอด
ระยะเวลาการดาเนินการวิจยั วิธีเก็บข้ อมูล ได้ แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์สาธารณสุขอาเภอ
บางปะกงเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขที่ปฏิบตั ิงานที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางปะกง และตาบลบาง
เกลือ ที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เพื่อทาความเข้ าใจชุมชนและการปฏิบตั ิงาน
ที่ผ่านมา และใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิบตั ิทางด้ าน
สุขภาพในผู้สงู อายุที่ไม่มีโรคเรื อ้ รัง ใช้ การสังเกตพฤติกรรมของบุคคล เช่น สังเกตพฤติกรรมของแกนนา
สุข ภาพและกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่อ เรื อ้ รั ง ขณะท ากิ จ กรรมปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม สุข ภาพ สัง เกต
พฤติกรรมของผู้ร่วมวิจัย การมี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ความรู้ สึกต่างๆ เป็ นต้ น รวมทัง้
บริ บททัว่ ๆ ไปที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั และบันทึกการสัมภาษณ์ โดยใช้ เครื่ องบันทึกเสียงเป็ นหลัก การ
เก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี ้
4.1.1 การสัมภาษณ์ในระยะที่ 1 เพื่อเก็บข้ อมูลด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) ระยะศึ ก ษาบริ บ ท โดยใช้ การสั ม ภาษณ์ แบบไม่ เ ป็ นทางการ (Interview)
สาธารณสุขอาเภอ และเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่ อระดับอาเภอ และระดับตาบล
เช่น ข้ อมูลเกี่ ยวกับบริ บทต่างๆ ข้ อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
และแนวทางการทากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง ปัญหาใน
ด้ านการดูแลกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เป็ นต้ น ใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ดโดยที่นกั วิจยั ไม่ได้
กาหนดกรอบหรื อประเด็นที่เฉพาะเจาะจงในเรื่ องนันๆ
้ โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั พอสังเขปดังนี ้
(1) สถานการณ์ ทางด้ านสุขภาพของอาเภอบางเกลือเป็ นอย่างไร สถิติของโรค
เรื อ้ รังใดมีอตั ราการเกิดสูงสุดและเป็ นปั ญหาที่ต้องได้ รับการแก้ ไข และมีวิธีการแก้ ไขอย่างไร
(2) ปั ญ หาในการดูแ ลกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่อ เรื อ้ รั ง ของต าบลบางเกลื อ เป็ น
อย่างไร
(3) รู ป แบบที่ ใช้ ในการดูแ ลกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่อ เรื อ้ รั ง ของต าบลบางเกลื อ
เป็ นรูปแบบไหน อย่างไร
2) การแสวงหาแนวทางการปฏิบตั ิทางด้ านสุขภาพ ตามบริ บทของชุมชนตาบลบาง
เกลือโดยใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) ในผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคเรื อ้ รัง ซึ่งเป็ นจุดสาคัญ
ของการวิจยั ที่ จะนาไปเป็ นแนวทางการสร้ างกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
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ติดต่อเรื อ้ รัง ลักษณะของคาถามเป็ นคาถามปลายเปิ ด จะเน้ นการยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เป็ นหลัก
เพื่อเอื ้อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสามารถแสดงออกถึง ความคิดและการปฏิบตั ิของตนเองได้ อย่างอิสระ โดยผู้วิจยั
จะต้ องใช้ ความเชี่ยวชาญในการตะล่อมถาม (Probe) เพื่อล้ วงเอาความจริ งหรื อความรู้ นึกคิดลึกๆ ให้
มากที่สดุ โดยมีประเด็นข้ อคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พอสังเขปดังนี ้
(1) ความคาดหวังทางด้ านสุขภาพของท่านเป็ น อย่างไร อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้
ท่านต้ องดูแลสุขภาพ
(2) อะไรบ้ างที่เป็ นแรงชักนามาให้ เกิดการใส่ใจและดูแลสุขภาพตนเอง
(3) ท่านทาอย่างไรให้ สขุ ภาพของท่านเป็ นไปตามที่ทา่ นคาดหวัง
(4) ในสภาพแวดล้ อมของชุม ชนตาบลบางเกลื อ มี อะไรบ้ างที่ สนับสนุนการดูแล
สุขภาพ
(5) แบบอย่างการดูแลสุขภาพของท่านมาจากแหล่ง ใดบ้ าง และถ่ายทอดการดูแล
ตนเองอย่างไร
(6) การดูแลสุขภาพอย่างไร จึงทาให้ ทา่ นไม่เกิดโรคเรื อ้ รัง
4.1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus group interview) เพื่อรวบรวมข้ อมูลที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
โดยใช้ ลักษณะของการสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึกกับกลุ่ม คนจ านวนหนึ่งเพื่ อ มุ่งหาความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ดงั นี ้
1) แนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้
ร่วมวิจยั คือ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจากสถานีอนามัยตาบลบางเกลือ นักปรับพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่ม
ประชาชนตาบลบางเกลือ เช่น ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รัง และตัวแทนประชาชน รวมทัง้ หมด 10 คน ซึ่งล้ วนแล้ วเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการจัด
กิ จ กรรมปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม อาจเป็ นผู้จัดกิ จ กรรม หรื อเป็ น ผู้เข้ าร่ วมกิ จ กรรม หรื อเป็ น ผู้ที่คอย
สนับสนุนการดาเนินการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่มโดยมีผ้ ูวิจัยเป็ นผู้อานวยความสะดวก และทุกครัง้
หลัง จากการจัด กิ จ กรรมมี ก ารทบทวนหลัง การปฏิ บัติง าน (After Action Review: AAR) ในแต่ล ะ
กิจกรรมของการวิจยั
ประเด็ น การสนทนากลุ่ ม (Focus group interview) ในการพั ฒ นารู ป แบ บการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ ติดต่อเรื อ้ รังในชุมชนด้ วยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ตาบลบางเกลือพอสังเขป ดังนี ้
(1) ท่านคิดว่าสถานการณ์ โรคในชุมชนของเราเป็ นอย่างไร สาเหตุที่ทาให้ ประชาชน
ในตาบลบางเกลือเกิดปัญหาสุขภาพที่เอื ้อให้ เกิดโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
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(2) เป้าหมายของการประชุมในวันนีค้ ือการพัฒนาแนวทางกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังของตาบลบางเกลือ ที่ผ่านมาท่านมีประสบการณ์ใน
การให้ การดูแลประชาชนกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังอย่างไร และมีรูปแบบกิจกรรมอะไรบ้ าง อย่างไร
(3) รู ปแบบกิจกรรมที่ ใช้ ในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังของตาบลบางเกลือที่ทา่ นมีประสบการณ์ร่วมมีข้อดีและข้ อด้ อยอย่างไร
(4) อะไรที่เป็ นสิ่งท้ าทายในการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังของตาบลบางเกลือ
(5) สิ่ งที่ จ ะช่วยให้ เราประสบความส าเร็ จ ตามเป้าหมายมี อะไรบ้ าง และมี วิธี ก าร
อย่างไร
แนวทางในการสร้ างข้ อคาถามทังการสั
้
มภาษณ์ ทวั่ ไป (Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) และการสนทนากลุ่ ม (Focus group interview) ผู้ วิ จั ย น าแนวค าถามใน
การสัมภาษณ์ ที่สร้ างขึน้ ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้ องและครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั จากนัน้ นาไปทดลองสัมภาษณ์ กับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและผู้สูงอายุ
ในชุมชน เพื่อเป็ นการทาความเข้ าใจแนวคาถามที่สร้ างขึ ้นก่อนนาไปใช้ จริง
4.1.3 สังเกตการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การเข้ าร่วมกิจกรรม
การแสดงบทบาทการเป็ นผู้ร่วมวิจยั การเป็ นผู้นาสุขภาพ การมีพฤติกรรมที่เป็ นแบบอย่างด้ านสุขภาพ
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยยึดหลักของการมีสว่ นร่วมในทุกขันตอน
้
4.1.4 สังเกตผู้เข้ ารับการอบรมขณะทากิจกรรมในการอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเช่น ความสนใจในกิจกรรมทังการให้
้
ความรู้ และทักษะการปฏิบตั ิ เช่น การออกกาลังกาย
4.2 การเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณ เครื่ องมือที่ใช้ ประกอบด้ วย
4.2.1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมาเองเพื่ อประเมินผลลัพธ์
ทางด้ านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื อ้ รัง ประกอบด้ วย น ้าหนัก ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย รอบ
เอว ระดับความดันโลหิต และระดับน ้าตาลในเลือด
ตัวอย่างแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
น ้าหนัก.........กิโลกรัม
ส่วนสูง..........เซ็นติเมตร
4.2.2 แบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง
แบบสอบถามการดูแลตนเอง ผู้วิจยั ปรับจากแบบวัดของสุพิชชา วงค์จนั ทร์ (2554) ที่ได้
สร้ างแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดภาวะอ้ วนของวัยรุ่นตอนปลาย ประกอบด้ วยข้ อคาถาม ที่มีค่า
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ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 และอังศินันท์ อินทรกาแหง (2552) ที่ ได้ สร้ างแบบวัดการดูแลสุขภาพวัด
ผู้เข้ าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ข้ อคาถามมี ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.85 ผู้วิจยั มีการ
ปรับเป็ นแบบวัดการดูแลสุขภาพตนเอง ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบการประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ปฏิบตั ิ6-7
วัด/สัปดาห์” จนถึง “ไม่ได้ ปฏิบตั เิ ลย”
ตัวอย่างแบบสอบถามการดูแลสุขภาพ
(0) ฉันออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องจนเหงื่อซึมครัง้ ละประมาณ 30 นาที
1 ( ) ไม่ได้ ปฏิบตั ิ 2 ( ) 1-2 วัน/สัปดาห์
3 ( ) 3วัน/สัปดาห์
4 ( ) 4-5 วัน/สัปดาห์ 5 ( ) 6-7วัน/สัปดาห์
4.2.3 แบบสอบถามการควบคุมตนเอง
แบบสอบถามควบคุมตนเอง ผู้วิจัยปรับจากพัชรี ดวงจันทร์ (2553) ที่ ได้ สร้ างแบบวัด
การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการออกกาลังกาย ข้ อคาถามมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.78 และแบบวัดการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการออกกาลังกาย ข้ อคาถามมีคา่ ความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.87 โดยผู้วิจัย ปรับ เป็ นแบบวัดการควบคุม ตนเอง ที่ มี ลักษณะเป็ นแบบการประเมิ นค่า 5
ระดับ ตังแต่
้ “มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ”
ตัวอย่างแบบสอบถามแบบวัดการควบคุมตนเอง
(0) ฉันควบคุมตนเองให้ ลดการกินอาหารทอด เช่นกล้ วยแขกทอด มันทอด ข้ าวเกรี ยบ ได้
1 ( ) น้ อยที่สดุ
2 ( ) น้ อย
3 ( ) ปานกลาง
4 ( ) มาก
5 ( ) มากที่สดุ
4.2.4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองผู้วิจยั ปรับจากสุพิชชา วงค์จนั ทร์ (2554)
ที่ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self เพื่อลดภาวะอ้ วนของวัยรุ่นตอนปลาย ข้ อคาถามมีคา่ ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 และอังศินนั ท์ อินทรกาแหง (2552) ที่ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ ความสามารถของ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้ วยข้ อคาถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.89 โดยผู้วิจยั ปรับเป็ นแบบการประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “มากที่สดุ ” ถึง “ไม่เลย”
ตัวอย่างแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง
(0) ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถหาวิธีลดความเครี ยดได้ ด้วยตนเอง
1 ( ) ไม่เลย
2 ( ) น้ อย
3 ( )ค่อนข้ างมาก
4 ( ) มาก
5 ( ) มากที่สดุ
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนนจากคาตอบทัง้ 5 ตัวเลื อก ผู้ตอบเลื อกได้ 1 คาตอบ ในแต่ละข้ อ
คาถาม มีทงค
ั ้ าถามมีทงทางบวกและทางลบ
ั้
ถ้ าตอบ”6-7วัน/สัปดาห์” หรื อ “มากที่สดุ ” ในคาถามเชิง
บวกจะได้ 5 คะแนนและลดลงตามลาดับจนถึง “ไม่ได้ ปฏิบตั ิเลย” “น้ อยที่สุด” หรื อ “ไม่เลย”จะได้ 1
คะแนน ส่วนคาถามเชิงลบ จะได้ คะแนนตรงกันข้ าม ถ้ าผู้ตอบได้ คะแนนรวมมากกว่า แสดงถึงการดูแล
สุขภาพตนเอง การควบคุมตนเอง และการรับรู้ ความสามารถของตนเองมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนรวม
ต่ากว่า
4.2.5 การหาคุณภาพเครื่ องมือเชิงปริมาณ
แบบประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้ วยแบบวัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่ม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ประกอบด้ วย การรับรู้ ความสามารถตนเอง(Self-efficacy)
การควบคุม ตนเอง (Self-control) และการดูแ ลตนเอง (Self-care) เป็ น แบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้ มีการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี ้
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content validity) โดยนาแบบสอบถาม
ที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางจิตวิทยาและการสร้ าง
เครื่ องมือวัด จานวน 5 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื ้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
โด ยห าค่ า ความ สอดค ล้ องระหว่ า งวั ต ถุ ป ระสงค์ กั บ ข้ อค าถาม (Index of Item Objective
Congruence: IOC) โดยข้ อค าถามที่ มี คุณ ภาพคือ ข้ อ ที่ มี ค่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป (Rovinelli; &
Hambleton. 1977) โดยข้ อคาถามครัง้ นี น้ ี ม้ ีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 จากนัน้ นามาปรับปรุ งแก้ ไข
ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ ได้ ปรับปรุ ง แล้ วจาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ กับกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ที่ ไม่ได้ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่าง
จานวน 30 คน มาทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์อลั ฟาครอนบัค (Cronbach’s
alpha coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อ
อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 กับคะแนนรายฉบับ ด้ านการรับรู้ความสามารถตนเอง การควบคุมตนเองและ
การดูแลสุขภาพตนเอง มีคา่ ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า เท่ากับ .82 .86 และ.70 ตามลาดับ ซึ่งถือ
ว่าแบบสอบถามนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่ สูง (Nunnally. 1978) สามารถนาไปเก็บข้ อมูลจริงต่อไป
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (สุภางค์ จันทวานิช. 2555) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 การใช้ แ นวคิด ทฤษฎี แ ละสร้ างกรอบแนวคิด ส าหรั บ การวิเคราะห์ ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้ วิธีการสร้ างความรู้ที่ได้ ตามวิธีการอุปนัย ซึง่ เป็ นการนาข้ อมูลเชิงรูปธรรมหรื อข้ อเท็จจริ ง
ที่รวบรวมได้ จ ากการวิจัยมาสรุ ปเป็ นความรู้ ความคิดสู่ข้อสรุ ปที่ เป็ นแนวคิดทฤษฎี ผู้วิจัยจึงต้ องมี
ความรู้ทฤษฎี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาวิจยั เพื่อใช้ เป็ นกรอบกว้ างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยใน
การวางแผนการเก็ บข้ อมูล ช่วยให้ ผ้ ูวิจัยเกิ ดแง่มุม การมองปั ญ หาและนาทฤษฎี ม าใช้ พิจ ารณาว่า
ข้ อ สรุ ป ที่ ส ร้ างขึน้ สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ใด แนวคิด ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล เช่น แนวคิ ด
PRECEDE Model เป็ นต้ น
ขันที
้ ่ 2 การตรวจสอบข้ อมูลเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ในความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลว่า ข้ อมูลมีความ
ครบถ้ วนหรื อยัง ข้ อมูลอยูใ่ นระดับที่จะนามาวิเคราะห์ได้ หรื อไม่ และตอบปัญหาการวิจยั ได้ หรื อยัง
1) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ได้ ของข้ อมูล ในการวิจัยครัง้ นีใ้ ช้ วิธีการตรวจสอบ
โดยนาข้ อมูลที่รวบรวมจากผู้ให้ ข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้ องน่าเชื่อของ
ข้ อมูล โดยการตรวจสอบสามเส้ า (Triangulation) จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากหลายแหล่ง (Data
triangulation) ข้ อมูลด้ านบริ บทชุมชนและการดาเนินงานในด้ านการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
ได้ แ ก่ แหล่ ง ปฐมภู มิ ซึ่ ง ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ ผ้ ู ให้ ข้ อ มู ล คื อ สาธารณสุ ข อ าเภอและเจ้ า หน้ าที่
ผู้รับผิดชอบงานควบคุม โรคไม่ติดต่อ แหล่งทุติยภูมิ คือเอกสารการปฏิบัติงานซึ่งแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ส่วนแนวทางการปฏิบตั ิตนทางด้ านสุขภาพเพื่อการมีสขุ ภาวะได้ มาจากแหล่ง
ปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้สูงอายุที่มี สุขภาพดีและญาติ หรื อผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่ อตรวจสอบ
ความถูกต้ องของข้ อมูลจากทุกแหล่งว่ามี ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร นอกจากนันยั
้ งทาการตรวจ
โดยใช้ การสอบทานข้ อมูลโดยผู้ให้ ข้อมูลเป็ นผู้ตรวจสอบ (Member check) โดยหลังจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูลในแต่ละรายเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วผู้วิจยั ทาการถอดเทปและส่งให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลพิจารณาตรวจสอบ
คาให้ สมั ภาษณ์ของผู้วิจยั ว่าถูกต้ องหรื อไม่ หากการถอดคาสัมภาษณ์ไม่ตรงหรื อมีความบิดเบือนจากที่
ใช้ สมั ภาษณ์จะได้ ทาการปรับแก้ ให้ ถกู ต้ อง
2) การตรวจสอบเพื่อดูความครบถ้ วนของข้ อมูล ผู้วิจยั จะพิจารณาว่าข้ อมูลที่เก็บมา
ได้ ด้วยการสัมภาษณ์และการศึกษาจากเอกสารมีเนื ้อหาสาระเพีย งพอที่จะตอบปั ญหาการวิจยั หรื อยัง
โดยมีการตรวจสอบข้ อมูลตลอดในช่วงของการทาวิจยั
ขันที
้ ่ 3 การจดบันทึกและการทาดัชนีข้อมูล ผู้ศกึ ษายึดหลักของไมล์และอูเบอร์ แมน (ชาย
โพธิสิตา. 2554: 337-350; อ้ างอิงจาก Miles; & Huberman. 1994) มีวิธีการดาเนินการดังนี ้
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5.1.1 การจัด ระเบี ย บข้ อ มู ล (Data organizing) เป็ น กระบวนการคัด เลื อ กการท าให้
ข้ อมูลอยู่ในรูปที่เข้ าใจง่าย ย่อความ และแปลงข้ อมูลดิบให้ พร้ อมสาหรับนาไปใช้ ในขันตอนต่
้
อไป โดย
จัดระเบี ยบข้ อมูล ทางกายภาพของข้ อมูลที่ ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ สาธารณสุขอาเภอและเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มี
โรคเรื อ้ รัง เมื่ อได้ ข้อมูลที่เพี ยงพอจึงถอดข้ อมูลจากเทปบันทึกเสียง การจดบันทึก แล้ วนามาจั ดเป็ น
หมวดหมู่ทางกายภาพเพื่อความสะดวกต่อการค้ นหา ซึ่งกระบวนการนีเ้ ป็ นการทอนข้ อมูลให้ เล็กลง
(Data reduction) สะดวกต่อการวิเคราะห์โดยยึดตามกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยใช้ วิธีการกาหนด
รหัส ข้ อ มู ล (Coding) เป็ นตัว เลขแทนความหมายต่า งๆ หลัง จากนัน้ เป็ นขัน้ ตอนของการค้ น หา
ความหมายที่ปรากฏอยู่ในข้ อความนันๆ
้ ที่ตรงประเด็นที่เราต้ องการศึกษา และเพื่อให้ สะดวกต่อการ
ตรวจสอบข้ อมูลว่าครบถ้ วนและเพียงพอหรื อไม่
5.1.2 การแสดงข้ อมูล (Data display) เป็ นการนาเอาหน่วยข้ อมูลที่เราแตกออกมาเป็ น
ส่วนย่อยๆ และให้ รหัสข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ วมาจัดกลุ่มเข้ าด้ วยกัน (Reassembling) เป็ นกลุ่มๆ โดยใช้
ประเด็นหรื อหัวข้ อการวิเคราะห์ (Themes) ที่ผ้ วู ิจยั ได้ กาหนดไว้ ตามแนวคิดทฤษฎี ที่ใช้ เพื่อการจัดกลุ่ม
ข้ อมูล แต่ก็มี การปรับปรุ ง ประเด็นตามข้ อมูลที่ ได้ อยู่เสมอ เพื่ อ ให้ ข้อมูลที่ ได้ ง่ายต่อ สื่อสารให้ ผ้ ูอ่าน
เข้ าใจ ได้ ง่าย และเพื่อสะดวกในการอ่านเพื่อหาความหมายและหาข้ อสรุปต่อไป
5.1.3 การหาข้ อสรุ ป ผู้ วิ จั ย ตี ค วามและตรวจสอบความถู ก ต้ องตรงประเด็ น ของ
ผลการวิจยั (Conclusion, interpretation and verification) ขันตอนนี
้
้เป็ นกระบวนการหาข้ อสรุ ปและ
การตี ค วามหมายของผลข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ากการแสดงข้ อมู ล รวมถึ ง การตรวจสอบว่ า ข้ อสรุ ป /
ความหมายที่ได้ นนมี
ั ้ ความถูกต้ องตรงประเด็นและน่าเชื่อถือเพียงใด โดยเขียนประโยคซึง่ ผู้วิจยั เห็นว่า
เป็ น ลัก ษณะหรื อ ความเชื่ อ มโยงของข้ อ มูล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ชั่ว คราวแล้ ว ก าจัด ข้ อ มูล ที่ เห็ น ว่า ไม่
เกี่ยวข้ องออกไป
ขันที
้ ่ 4 การสร้ างบทสรุ ป ในขัน้ นีผ้ ้ ูวิจยั นาข้ อสรุ ปย่อยๆ มาเชื่อมโยงเพื่อให้ เป็ นบทสรุ ป
ซึ่งตอบปั ญ หาของการวิจัย โดยการเชื่อมโยงความสัม พันธ์ ของข้ อสรุ ปย่อยๆ เข้ าด้ วยกัน แล้ วนาไป
เขียนรายงานการวิจยั
5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ในช่วงการทดลองในกิจกรรมครัง้ ที่ 2 และ 3 ของการวิจยั ครัง้ นี ้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้ กับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังในตาบลบางเกลือ ตามแนวทางที่ผ้ ูร่วมวิจัยสร้ างขึน้ มามี
การประเมินผลการปฏิบตั ติ วั ทางด้ านสุขภาพ โดยใช้ แบบวัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
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เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ประกอบด้ วยการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) การควบคุมตนเอง
(Self-control) และการดูแลตนเอง (Self-care) ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ดังนี ้
5.2.1 ข้ อมูลทั่วไปได้ แก่ อายุ นา้ หนัก ส่วนสูง รอบเอว ค่าดัชนีมวลกาย ระดับความดัน
โลหิตและระดับน ้าตาลในเลือด โดยหาค่าเฉลี่ย
5.2.2 วิเคราะห์ ค ะแนนการปฏิ บัติตัวทางด้ านสุข ภาพโดยรวม ก่อ นและหลัง เข้ าร่ ว ม
กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง โดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2.3 เปรี ย บเที ย บคะแนนการปฏิ บัติ ตัว ทางด้ า นสุข ภาพรายด้ า นและโดยรวมของ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง ทังก่
้ อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง โดยใช้ สถิติทดสอบ Paired Sample ttest

ส่ วนที่ 6 การพิทกั สิทธิผ้ ูเข้ าร่ วมในการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ นขัน้ ตอนของการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้วิ จัย ท าการเก็ บ รวบรวมโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลและการสัมภาษณ์กลุม่ ซึง่ เป็ นบุคคลที่อยู่ในชุมชนตาบลบางเกลือซึ่งเป็ นที่
รู้จกั ของคนทัว่ ไปในชุมชน การนาข้ อมูลไปใช้ ต้องคานึงถึงศักดิ์ศรี และคุณค่ารวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้นโดยในรายงานการวิจยั จะไม่เปิ ดเผยชื่อจริ ง รวมทังสถานที
้
่ปฏิบตั ิงานหรื อสถานที่อยู่อาศัยใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั คานึงถึงความยินยอมของผู้ให้ ข้อมูล โดยการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะทาหนังสือ
อธิ บายและข้ อความยินยอมในการเข้ าร่วมการวิจยั ซึ่งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยขัน้ ตอนต่างๆ ของการวิจยั การเก็บรักษาข้ อมูลไว้ เป็ นความลับ การตรวจสอบความถูกต้ อง
สมบูรณ์ของข้ อมูลที่เปิ ดเผย การตรวจความถูกต้ องของข้ อมูลที่ให้ นกั วิจยั ก่อนการวิเคราะห์และพิมพ์
เผยแพร่ส่สู าธารณะ ตลอดจนการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ การขอให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้ องของข้ อมูล การมีสิทธิตอบหรื อไม่ตอบของผู้ถกู วิจยั รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้ ซกั ถามข้ อ
สงสัย เพิ่ ม เติ ม จนเข้ า ใจและให้ เวลาในการทบทวนก่ อ นตัด สิ น ใจตอบค าถาม พร้ อมทัง้ ชี แ้ จงว่ า
ผลการวิจยั จะถูกนาเสนอในภาพรวมและข้ อมูลทังหมดใช้
้
เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านัน้ รวมทัง้
การขอหนัง สื อ รั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุษ ย์ จ ากมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ หมายเลข
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการพัฒ นารู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังด้ วยการมีส่วนร่ วมของชุมชน เป็ นการวิจยั ที่เน้ นการลงมือปฏิบตั ิจริ งในชุมชนที่ทาการศึกษา และ
อาศัยความร่วมมือของตัวผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ได้ ให้ ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั แบ่งตามลักษณะของข้ อมูล คือข้ อมูลเชิงคุณภาพ และข้ อมูลเชิง
ปริมาณ ดังนันการน
้
าเสนอผลการผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 ศึก ษาบริ บ ท สถานการณ์ สาเหตุแ ละแนวทางการแก้ ปั ญ หาสุข ภาพกลุ่ม เสี่ ย ง
โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
ส่วนที่ 1 บริบทชุมชน
ส่วนที่ 2 ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลต่อการจัดการสุขภาพตามทฤษฎี PRECEDE Model
ส่วนที่ 3 การเตรี ยมความพร้ อมผู้ร่วมวิจยั และจัดทาร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตอนที่ 2 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน
ส่วนที่ 1 การสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
ตอนที่ 3 รู ปแบบการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังของชุมชนตาบล
บางเกลือ

ตอนที่ 1 ศึกษาบริ บท สถานการณ์ สาเหตุและแนวทางการแก้ ปัญหาสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รัง
ส่ วนที่ 1 บริบทชุมชน
1.1 ข้ อมูลทั่วไปของชุมชนบางเกลือ
จากการศึกษาข้ อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขร่ วมกับการสังเกต
ของผู้วิจยั พบว่า ชุมชนบางเกลือตังอยู
้ ่ในอาเภอบางปะกง มีจานวน 7 หมู่บ้าน เส้ นทางเข้ าสู่ชุมชนเป็ น
ทางแยกออกมาจากถนนบางนา-ตราด เป็ น แหล่งซือ้ ขายอาหาร ทัง้ อาหารสดเช่น เนื อ้ หมู ปลา ขนม
หวาน ขนมปั งและอาหารปรุงสาเร็ จ เช่น แกงถุง ยาต่างๆ เป็ นต้ น ตลาดแห่งนีเ้ ป็ นแหล่ง ค้ าขายดังเดิ
้ ม
ของชุมชนโดยเปิ ดให้ ผ้ ูคนได้ จับจ่ายซือ้ อาหารเพื่อการบริ โภคตังแต่
้ เช้ าตรู่ จนถึงพลบค่า และยังมี ร้าน
สะดวกซื ้อที่เปิ ดให้ บริการตลอด 24 ชัว่ โมง จานวน 5 แห่ง จึงทาให้ มีรถและผู้คนจานวนมากที่สญ
ั จรผ่าน
บริ เ วณนี แ้ ละเข้ ามาซื อ้ ขายอาหารกั น ตลอดเวลา เมื่ อ เดิ น ทางเข้ ามาตามถนนในชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น
ถนนลาดยางจะพบโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 2 แห่ง ผลิตอุปกรณ์ดบั เพลิงและผลิตของเล่นเด็ก เป็ น
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แหล่งประกอบอาชีพของคนวัยทางานในชุมชน และพื ้นที่ใกล้ เคียงโดยมีชีวิตการทางานเป็ นกะกลางคืน
หรื อกลางวันและมีการทางานล่วงเวลามีวนั หยุดเพียง1วันในหนึง่ สัปดาห์ การเดินทางด้ วยรถยนต์ถือเป็ น
การสัญจรที่มีความสะดวก รวดเร็ วอย่างหนึ่งของชุมชน เมื่อเดินทางเข้ ามาถึงในพื ้นที่ของใจกลางชุมชน
ภาพที่ผ้ วู ิจยั เห็นจนชินตาของที่นี่ก็ คือบ่อปลา บ่อกุ้ง ซึ่งคนในชุมชนจะพูดว่า ”ล็อคปลา” ”ล็อคกุ้ง” ก็จะ
เห็นผู้เลี ้ยงปลา-กุ้ง เดินให้ อาหารและสับต้ นหญ้ าอยูร่ อบบ่อในช่วงเช้ าและช่วงบ่าย ปลาที่นิยมเลี ้ยงกันก็
คือปลาสลิดและปลานิล โดยมีการใช้ อาหารที่อยูใ่ นธรรมชาติคือต้ นหญ้ าร่วมกับการใช้ อาหารเม็ดปลาใน
การเลี ้ยง ซึ่งถือได้ ว่าการเลี ้ยงปลาเป็ นอาชีพหลักของคนในชุมชนแห่งนี ้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงพื ้นดินที่ใช้
ในการปลูกข้ าวทางการเกษตร เพื่อมาทาอาชีพทางการประมง อีกทังยั
้ งเป็ นแหล่งอาหารหลักที่หาได้ ง่าย
ในการบริ โภคของผู้คนในชุมชน แหล่งนา้ ที่สาคัญในชุมชนคือ แม่น ้าบางปะกงและคลองซอยต่างๆ ซึ่ง
เป็ นคลองที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติและลาคลองที่เป็ นการขุดเพื่อการเกษตร ที่ริมคลองเล็กๆ ในแหล่งชุมชน
มีการปลูกบ้ านเรื อนสาหรับอยู่อาศัย บางส่วนจะมีบ้านเรื อนที่อยู่ติดกันหนาแน่น ทาให้ การสัญจรต้ องใช้
ถนนปูนเล็กๆลัดเลาะไปตามลาคลอง ซึ่งคนที่อาศัยในบริ เวณนี ้ต้ องใช้ การสัญจรด้ วยการเดินและการใช้
มอเตอร์ ไซด์ ส่วนการเดินทางโดยทัว่ ๆ ไปของชุมชนนัน้ ใช้ ทงการเดิ
ั้
นทางโดยมอเตอร์ ไซด์และรถยนต์
ส่วนในคลองธรรมชาตินนบางส่
ั้
วนยังคงหลงเหลือการเดินทางแบบวิถีเดิมๆ ให้ เห็นอยูบ่ ้ างคือการเดินทาง
ด้ วยเรื อพายและ เรื อเครื่ อง ซึ่งสังเกตได้ จากสะพานที่ใช้ สาหรับข้ ามคลอง ยังมีลกั ษณะที่โค้ งสูงกว่าปกติ
จากการสังเกตวิถีการดาเนินชีวิตทางด้ านการกิน นันพบว่
้
าประชาชนยังมีการหาปลาตามธรรมชาติเพื่อ
มารับประทานด้ วยวิธี การ ยกยอ ทอดแห และการปลูกผักและผลไม้ ไว้ รับประทานเองเช่น กระเพรา
ผักคะน้ า กล้ วยและมะม่วง เป็ นต้ น ส่วนการออกกาลังกายในชุมชนที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ
นัน้ ได้ พบกลุ่มที่มีการเต้ นแอโรบิค ที่วดั ลาดยาวที่ประชาชนในชุมชนประมาณ 10 คน ที่มาร่วมกันออก
กาลังกาย ในส่วนของสถานที่ที่ใช้ ในการออกกาลังกายเป็ นพื ้นที่ว่างของสนามโรงเรี ยน และวัดในชุมชน
สถานที่ ส าคัญ อี ก แห่ง หนึ่ ง เมื่ อ เดิน เข้ ามาในชุม ชนแห่ง นี ท้ ี่ เป็ น ศูน ย์ รวมใจในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และเป็ นศูนย์รวมกิจกรรมสาคัญๆ ที่เกิดขึ ้นในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ พื ้นที่ของวัด
ในการรวมตัวกันในการปฏิบตั ิกิจกรรม เช่นการอบรมของหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่ วัดบางเกลือ และวัด
ลาดยาว ผู้คนในชุมชนบางเกลือนับถื อศาสนาพุทธเป็ นหลักและมีการเข้ าร่ วมในการประกอบพิธีทาง
ศาสนาทุกวันพระ และวันสาคัญทางศาสนาอื่นๆ จานวนมาก และทัง้ 2 วัดนี ้ก็ยงั เป็ นที่ตงของโรงเรี
ั้
ยนซึ่ง
เป็ นสถานศึกษาที่คนในชุมชนยังนิยมส่งลูกหลานเข้ าเรี ยนอยูจ่ านวนมาก
วัฒนธรรมของชุมชนบางเกลือ ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือชุมชนแห่ งนี ้ประชาชนส่วนหนึ่ง สืบทอด
เชือ้ สาย มาจากมอญจึงยังหลงเหลือ วัฒ นธรรมให้ เห็น อยู่บ้าง ในเรื่ องการสร้ างที่อยู่อาศัย มีการปลูก
บ้ านเรื อน ชิดติดกันโดยรอบๆ ก็จะเป็ นบ้ านญาติ พี่น้องกัน จนสามารถเดินในระยะ 2 -3 ก้ าว ก็ไปถึงกัน
ได้ ด้ านภาษาก็ยงั คงใช้ ภาษามอญในผู้สงู อายุ ส่วนคนรุ่นลูกหลานได้ รับการถ่ายทอดและพูดได้ เป็ นคาๆ

113
แต่ไม่ได้ ใช้ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ด้ านการแต่งกายแบบมอญ ยังมีให้ เห็นอยู่ในช่วงเทศกาลงาน
บุญใหญ่ๆ เช่น วันสงกรานต์จะเห็นผู้ชายใส่ผ้าสโร่ง มีผ้าพาดบ่าหรื อผูกเอว ส่วนผู้หญิงก็น่งุ ผ้ าถุงมีผ้า
คล้ องคอด้ านศิลปวัฒ นธรรมที่มองเห็นมีความแตกต่างจากที่อื่นก็คือ การมีเสาหงส์ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์
ของชาวมอญที่ให้ ความหมายแสดงถึงชีวิต จิตใจของชาวมอญที่มีความผูกพันอยู่กบั พระพุทธศาสสนา
จะตังตระหง่
้
านอยูห่ น้ าโบสถ์ จานวน 2 ต้ น ทาให้ ทราบว่านี่คือวัดมอญ และสิ่งที่จะเกิดควบคู่กบั เสาหงส์
ก็คือ "ธงตะขาบ" ซึง่ ทังสองสิ
้
่งนี ้ จะใช้ ร่วมกันในงานบุญวันสงกรานต์ โดยนาธงตะขาบขึ ้นไปแขวนบนเสา
หงส์ เพื่อเป็ นการแสดงถึงการบูชาพระพุทธเจ้ า โดยตะขาบในความหมายของคนมอญก็คือ การเป็ นสัตว์
ที่มีลาตัวยาว มีเท้ ามากมีเขี ้ยวเล็บต่อสู้ศตั รูได้ เหมือนกับคนมอญ และมีความหมายทางปริศนาธรรมเช่น
หนวดคือสติสมั ปชัญญะ หางคือขันติ ตาคือความกตัญญู เป็ นต้ น ส่วนด้ า นวัฒธรรมทางด้ านการกิน คน
มอญจะนิยมกินแกงส้ มผักที่ใช้ ปลาย่างและลูกกะลอตที่มีรสเปรี ย้ วเป็ นส่วนผสม นิยมรับประทานผักที่มี
ยางเช่น ผักปัง และไม่ชอบรับประทานอาหารที่สว่ นผสมของกะทิ การรับประทานอาหารดังกล่าวส่งผลให้
ผู้สงู อายุที่ยงั คงวิถีการกินรูปแบบมอญมีสขุ ภาพแข็งแรง
สถานบริ การด้ านสุขภาพ ในชุมชนเป็ นที่ตงของสถานี
ั้
อนามัยตาบลบางเกลือ ที่ทาหน้ าที่ดแู ล
สุขภาพคนในชุมชน และให้ การรักษาโรคทัว่ ไป และมีคลินิกที่ให้ บริ การสาหรับประชาชนที่ เป็ นโรคเรื อ้ รัง
วิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงผูกพันร่วมกัน บ้ าน วัด โรงเรี ยนและสถานีอนามัยด้ วยการเอื ้อเฟื อ้ และพึง่ พาซึ่ง
กันและกัน และอี กหน่วยงานหนึ่งที่ มี การทางานร่ วมกันและใกล้ ชิด กับคนในชุม ชนในการดูแลด้ าน
สิ่งแวดล้ อม งบประมาณที่ใช้ ในการจัดสาธารณูป โภคต่างๆ ให้ แก่ชมุ ชนก็คือองค์การบริ หารส่วนตาบล
บางเกลือ ซึ่งตังอยู
้ ่ในละแวกเดียวกัน ผู้วิจยั สังเกตเห็นถึงความร่วมมือกันในชุมชนที่มีให้ แก่กัน ทัง้ การ
แบ่งปั นผัก ปลาที่มีอยู่ การประสานงานกันในการจัดกิจกรรมของวัดและสถานีอนามัย และการให้ ความ
ร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ของชุมชนในทุกๆ กิจกรรมจนเรี ยกได้ ว่า เป็ นชุมชนต้ นแบบให้ กบั
อีกหลายๆ ชุมชนในอาเภอบางปะกง สิ่งแวดล้ อม และการดูแลต่างๆ เป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงกันในการส่งเสริ ม
การดูแลจัดการสุขภาพของคนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนแห่งนี ้ จึงพบว่ามีผ้ สู งู อายุจานวนพอสมควร ที่มีสขุ ภาพ
ดีช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มีโรคเรื อ้ รังและมีการปฏิบตั ิตวั ในการจัดการสุขภาพด้ วยตนเองสิ่งเหล่านี ้ล้ วน
มีสาเหตุหลายประการ ที่เอื ้อให้ เขาดูแลตนเองได้ และส่งเสริ มให้ คนเหล่านี ้ มีการปฏิบตั ิที่ตอ่ เนื่อง และมี
ความเชื่อมโยงสอดคล้ องเกี่ยวข้ องกับการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน
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1.2 สถานการณ์ ของโรคไม่ ตดิ ต่ อเรือ้ รังในชุมชนบางเกลือ
1.2.1 ข้ อมูลทางระบาดวิทยาของชุมชนบางเกลือ
การศึกษาข้ อมูลทางระบาดวิทยา จากเอกสารและฐานข้ อมูลของสถานีอนามัยบางเกลือ
พบข้ อมูล ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ในพื น้ ที่ ที่ ได้ จากการตรวจสุขภาพคนในชุม ชนตัง้ แต่อายุ 15 ปี ขึน้ ไป
ดังตาราง 6
ตาราง 6 จานวนผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไป
ปี พ.ศ.2558-2560

พ.ศ.

ปีจานวน
ประชากร
อายุ 15 ปี
ขึน้ ไป
(คน)

โรคความดันโลหิตสูง
กลุ่มเสี่ยงฯ

ผู้ป่วย

(คน / ร้ อยละ (คน / ร้ อยละ
ของประชากร) ของประชากร)

โรคเบาหวาน
ผู้ป่วย
รายใหม่
(คน/ ปี )

กลุ่มเสี่ยงฯ

ผู้ป่วย

(คน/ร้ อยละ
(คน/ร้ อยละ
ของประชากร) ของประชากร)

ผู้ป่วย
รายใหม่
(คน/ปี )

2558

4,122

337 (8.18)

494 (11.98)

7

101 (2.45)

198 (4.80)

7

2559

4,022

342 (8.50)

512 (12.73)

3

98 (2.44)

196 (4.87)

4

2560

4,177

328 (7.85)

417 (9.98)

3

104 ( 2.49)

161 (3.85)

5

จากตาราง 6 พ บว่ า กลุ่ ม เสี่ ย งของโรคความดั น โลหิ ต สู ง มี แ นวโน้ มลดลงเล็ ก น้ อย
ในปี พ.ศ.2558 พบกลุ่มเสี่ยงฯร้ อยละ 8.18 ปี พ.ศ.2560 มีพบร้ อยละ 7.85 และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
มีแนวโน้ ม เพิ่ม ขึน้ ปี พ.ศ.2558 พบร้ อยละ 2.45 ปี พ.ศ. 2560 พบร้ อยละ 2.49 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของประชาชนนันยั
้ งไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างจริงจัง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงทางด้ านสุขภาพ
เช่น อ้ วนลงพุง ระดับความดันโลหิตและน ้าตาลในเลือดยังสูงกว่ามาตรฐาน มีพฤติกรรมเสี่ยงด้ านการ
รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม เครื่ องดื่มชูกาลัง เป็ นต้ น (สถานีอนามัยตาบลบางเกลือ ข้ อมูลการคัด
กรองความเสี่ยงด้ านสุขภาพ. 2560)
ผลกระทบที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังกับประชาชนในชุมชนคื อ มีผ้ ปู ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
(อัมพฤกษ์ /อัมพาต) ซึ่งต้ องได้ รับการดูแลต่อเนื่องและยาวนาน จานวน 7 คน และมีผ้ สู งู อายุที่ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ น้อยต้ องมีกิจกรรมอยู่ติดบ้ าน จานวน 31 คน (ฐานข้ อมูลสถานีอนามัยตาบลบางเกลือ. 2560)
ที่เป็ นภาระให้ ครอบครัวและชุมชนต้ องให้ การดูแล
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“เมื่อก่อนนโยบายเรายังไม่มี การคัดกรองอย่างจริ งจัง ตอนนี พ้ อเราเริ่ ม คัดกรองในเรื่ องของ
ความดัน เบาหวาน เราลุกไปคัดกรองมากขึ ้น” (เจ้ าหน้ าที่)
จากการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขสิ่งที่มีผลกระทบกับสถิติของการเพิ่มขึ ้นของการเกิด
โรคและกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังเกิดจาก นโยบายเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองเพื่อ
การค้ นหากลุม่ เป้าหมายและการหาแนวทางการแก้ ไข ทาให้ ประชาชนกลุม่ เสี่ยงเข้ าถึงบริการได้ มากขึ ้น

ส่ วนที่ 2 ปั จจัย/สาเหตุท่ มี ีผลต่ อการจัดการสุขภาพตามทฤษฎี PRECEDE MODEL
การศึกษาแนวทางการปฏิ บัติตัวทางด้ านสุขภาพที่ดีนนั ้ ผู้ร่วมวิจัยและผู้วิจัย ร่ วมกัน ศึกษา
สาเหตุที่สาคัญ ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนบางเกลือ โดยผู้วิจัยได้ นาเครื่ องมือทางการวิจัยเชิง
คุณภาพมาใช้ โดยการสัมภาษณ์ สาธารณสุขอาเภอบางปะกง เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังระดับอาเภอ และผู้รับผิดชอบของตาบลบางเกลือ เป็ นการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง และ
ใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนบางเกลือมานานเกิน 30 ปี เพื่อค้ นหาสาเหตุต่างๆ
ทังภายในและภายนอก
้
ตัวบุคคล เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ างแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุข ภาพของกลุ่ม เสี่ ย ง โรคไม่ติด ต่อเรื อ้ รั ง ข้ อ มูล ทั่ว ไปของผู้สูงอายุ ที่ เป็ น ผู้ให้ ข้ อ มูล จ านวน 14 คน
รายละเอียด ดังตาราง 7
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ตาราง 7 ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้สงู อายุ
ที่
1
2
3
4

นาม
สมมติ
นาง ก.
นางข.
น.ส.ค.
นาย ง.

อายุ
(ปี )
72
82
63
80

5

นาง จ.

83

6

นาง ฉ.

70

7
8
9
10

นาง ช.
นาย ซ.
น.ส. ฌ.
นาง ญ.

63
87
64
63

11
12

นาง ฎ.
นาง ฏ.

64
64

13
14

นาย ฐ.
นาง ฑ.

84
74

การศึกษา

ภูมิลาเนา

สถานะทางสุขภาพ

ป.4
ป.4
ป.4
อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
ป.1
อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
ป.4
ป.4
ป.4
เทียบเท่า
ปริญญาตรี
ป.4
อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
ป.3
ป.4

ต.บางเกลือ
ต.บางเกลือ
ต.บางเกลือ
ต.บางสมัคร

ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง
ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง
ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง
ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง

โรค
ประจาตัว
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ต.บางเกลือ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง

ไม่มี

ต.บางเกลือ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง

ไม่มี

ต.บางเกลือ
ต.บางเกลือ
ต.บางเกลือ
ต.บางเกลือ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง
ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง
ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง
ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ต.บางเกลือ
ต.บางเกลือ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง
ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง

ไม่มี
ไม่มี

บ้ านลาดยาว
ต.บางเกลือ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง
ช่วยเหลือตัวเองได้ ร่างกายแข็งแรง

ไม่มี
ไม่มี

จากตาราง 7 ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ สู ง อายุ ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ในการผู้ ให้ ข้ อมู ล หลั ก
(Key- informants) คือ การไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ใดๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและ
โรคหัวใจ และอยู่ในชุม ชนแห่งนีเ้ ป็ นเวลามากกว่า 30 ปี เพื่ อมาอธิ บายประสบการณ์ การดูแลตนเอง
ทางด้ านสุขภาพ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ นามสมมติทงหมด
ั้
ส่วนใหญ่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเป็ นเพศหญิงจานวน
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11คน มี อายุอยู่ระหว่าง 60-70 ปี การศึกษาจบชัน้ ป.4 ภูมิ ล าเนาอยู่ที่ ต าบลบางเกลื อตัง้ แต่เกิ ด กับ
ครอบครัว ทุกคน มีร่างกายแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ประสบการณ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง ผู้วิจยั ได้ สรุปร่วมกันจากการสัมภาษณ์
เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุข และกลุ่ม ผู้สูงอายุ ดังกล่าวข้ างต้ น ว่ามี สาเหตุใดบ้ างที่ เกี่ ยวข้ อง ส่งเสริ ม และ
สนับสนุนให้ พวกเขาสามารถจัดการสุขภาพตนเอง จนทาให้ การดูแลสุขภาพมีความต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ซึง่ ผู้วิจยั นาเสนอข้ อมูลร่วมที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล ดังนี ้
2.1 สาเหตุนาไปสู่การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สาเหตุนาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนนั ้ ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้ วิธีการ
สร้ างแรงจูง ใจด้ ว ยตนเองในการดูแ ลสุ ข ภาพ และมี เจตคติ ที่ ดี ต่อ การดูแ ลสุ ข ภาพจนน าไปสู่ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สง่ ผลให้ พฤติกรรมมีความคงทนและสม่าเสมอ ดังนี ้
1) แรงจูงใจในการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ให้ ข้อมูลมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตังแต่
้ วัยผู้ใหญ่ ต่อเนื่องจนปั จจุบนั พบว่ามีแรงจูงใจทางบวกคือ มีความต้ องการ เช่น อยากมี
สุขภาพแข็งแรง ไม่อยากเป็ นภาระและอยากดูแลคนในครอบครัว จึงส่งผลให้ มี แรงจูงใจในการดูแล
ตนเองทัง้ ด้ าน การรับประทานอาหารที่ เหมาะสม การออกกาลังด้ วยตนเองสม่ าเสมอ และมี วิธีการ
จัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกั บ ทฤษฎี ท างจิ ต วิท ยาเรื่ องแรงจูงใจภายใน (Intrinsic
Motivation) (มุกดา ศรี ยงค์และคณะ. 2559) ที่เกิดจากความต้ องการภายใน ที่เป็ นแรงผลักดันที่เกิด
จากภายในของบุคคล ที่ ทาให้ คนเราสามารถทาสิ่งต่างๆได้ ด้วยตนเอง ได้ แก่ ความต้ องการ เจตคติ
เป็ นต้ น
"สุขภาพดีของป้าคื อตังใจว่
้ าจะดูแลตัวเอง ไม่ต้องเป็ นภาระใครในครอบครัว กินอยู่ก็
ต้ องระมัดระวัง" (นาง ก)
“เรื่ องสวยงามไม่ยอมแพ้ ในวัยเดียวกันเราไม่ยอม” (นาง ฎ)
"ฉันต้ องไม่ป่วย ต้ องแข็งแรง เพราะต้ องดูแลน้ องชาย" ”(น.ส. ฌ)
2) เจตคติต่อการดูแลสุขภาพ ผู้สงู อายุส่วนใหญ่มองเห็นประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ
ตนเอง มีความพึงพอใจในการดูแลสุขภาพตนเองและมีความมุ่งมัน่ ที่จะทาพฤติกรรมสุขภาพตนเองอยู่
เสมอ และมี ค วามรู้ สึ ก ทางบวกและมี ค วามพึ ง พอใจในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางด้ า นสุข ภาพที่ ไ ม่
เคร่งเครี ยด มีความสนุกสนาน และมีประโยชน์ สอดคล้ องกับแนวคิดของ แมกไกว (McGuire.1985) ที่
เป็ นคุณลักษณะภายในตัวของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยมีความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้
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“คนเราอยูเ่ ฉยๆ มากๆ แล้ วไม่ทาอะไรเลย เหมือนก็งอลงเยอะ” (นาย ซ)

หน้ า

“...ทาแล้ วก็สบาย ร่างกายแข็งแรงใจคอก็ดี ไม่งนจะหงุ
ั้
ดหงิด” (น.ส. ค)
"การมีกิจกรรมที่สนุกสนาน ร่ วมกับ การเรี ยนรู้ ทาให้ เขามาเข้ าร่ วมกิ จ กรรมมากขึน้ "(เจ้ า
ที่สาธารณสุข)

2) การรั บ รู้ ความสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของผู้ สู งอายุ จากการถอด
ประสบการณ์ การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุ สาเหตุที่สาคัญก็คือพวกเขามีความสามารถที่จะเลือก
ชนิดของอาหารในการรับประทานและวิธีการปรุงอาหารที่มีประโยชน์ด้วยตนเอง มีวิธีการออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับตนเอง และหาวิธีที่จะผ่อนคลายอารมณ์เครี ยดด้ วยตนเอง มีการดารงตนเป็ นตัวแบบอย่าง
ให้ กั บ บุ ค คลในครอบครั ว ในการส่ ง ผ่ า นการดูแ ลสุ ข ภาพตนเอง ซึ่ ง สอดคล้ องกับ ทฤษฎี ก ารรั บ รู้
ความสามารถตนเอง ของแบนดูรา(1986) ที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดจากการเรี ยนรู้ โดยเน้ นที่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน และมีความเชื่อว่าพฤติกรรมของคนเราไม่ได้ เกิดจากสิ่งแวดล้ อมเพียง
อย่างเดียว ยังขึ ้นอยูก่ บั ปัจจัยส่วนบุคคลด้ วย โดยทัง้ 3 สิ่งมีผลซึง่ กันและกัน
จากข้ อมูล ที่ ได้ จ ากการศึกษาการรับรู้ ความสามารถของตนเอง ในการดูแลสุขภาพด้ าน
การรับประทานอาหารของผู้ให้ ข้อมูล ผลของพฤติกรรมดังกล่าวเนื่องมาจากสิ่งแวดล้ อมของชุมชนแห่งนี ้
เอื ้อต่อการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ คือ มีแหล่งเลี ้ยงปลาจานวนมากอยู่ในชุมชน มีแหล่งน ้าตาม
ธรรมชาติตดั ผ่านชุมชน มีพื ้นที่ เพียงพอในการปลูกผัก ผลไม้ ไว้ รับประทานเองในครอบครัวเป็ นสิ่งส่งผล
ต่อการดูแลสุขภาพ “อ๋อ..ที่นี่เลี ้ยงปลาเยอะ...แถวนี ้ปลาเยอะก็กินแต่ปลา” (นาง ก)
"ที่บ้านปลูกไว้ กินเอง ผัก กระเพรา มะม่วง ใครอยากกินก็มาเด็ดเอา ไม่หวง" (นาย ซ)
อีกประการหนึ่งที่มีความสาคัญ คือ การที่พวกเขายังคงดารงวิถีชีวิตแบบดังเดิ
้ มในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ผลเกิดจากการเรี ยนรู้ คือ
1. การประสบความสาเร็ จด้ วยตนเองในการนาวิธีที่เหมาะสมมาใช้ ในการดูแลตนเอง ทัง้
ด้ านการรับประทานอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการความเครี ยด เช่น การเรี ยนรู้ด้วยตนเองใน
การปฏิบตั ิตวั ด้ านสุขภาพที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย โดยดูจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับร่างกายในการที่พวกเขา
ไม่เกิดโรคเรื อ้ รังใดๆ
“ไม่มีหรอก สมัยก่อนจะไปเอาความรู้ ที่ไหน ก็ต่างคนต่างทา ต่างคนต่างกิน ไม่ร้ ู ว่า มันดี
ปลาผักน่ะ มันเป็ นไปโดยอัตโนมัติของมันเองไม่มีใครบอก เรี ยนรู้ ด้วยตนเองทัง้ นัน้ เลย ดูจากร่ างกาย
ตัวเอง ว่ามันแข็งแรงดี” (นาง ก)
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”ทาได้ ก็ทามันทุกอย่างร่างกาย เราคิดว่าถ้ าเราไม่ทามันก็เป็ นโน่นเป็ นนี่ใช่ไหม แขน ขา เส้ น
มันจะยึด” (น.ส. ฎ)
“เราหาอะไรทาให้ เพลินๆ เราจะได้ ไม่ต้องคิดอะไรมาก” (นาย ช)
2.การใช้ ตวั แบบ (Model) จากบุคคลในครอบครัวคือพ่อแม่ และเพื่อนที่ประสบความสาเร็ จ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ในด้ านการประกอบอาหารรับประทานเอง การออกแรงทุกวันผ่านการประกอบ
อาชีพ และการลดความเครี ยดด้ วยวิธีการของตนเอง
“ก็กินแบบธรรมชาติเก็บผัก หาปลาอย่างที่แม่ทาให้ กิน” (นาง ก)
“เรื่ องสวยงามไม่ยอมแพ้ ในวัยเดียวกันเราไม่ยอม เห็นเพื่อนสวย หุน่ ดี เราต้ องทาได้ ”
(นาง ฎ)
3) การควบคุมตนเองในการดูแลสุขภาพตนเอง ทังด้
้ านการรับประทานอาหาร การออก
กาลังกายและการจัดการความเครี ยด สอดคล้ องกับ ทฤษฎี การเรี ยนรู้แบบวางเงื่อนไขแบบการกระทา
ของสกินเนอร์ (Skiner. 1953) ซึง่ มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลนันจะถู
้ กควบคุมด้ วยเงื่อนไขนาและ
ผลกรรม นัน่ คือถ้ าเงื่อนไขนาเปลี่ยนแปลง หรื อผลกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้ วย
เงื่อนไขของการควบคุมตนเองนัน้ บุคคลจะเป็ นผู้จดั การเงื่อนไขนาและผลกรรมด้ วยตนเอง แทนที่บุคคล
อื่นจะเป็ นผู้จดั การให้
จากข้ อ มูล ที่ ได้ จ ากการศึกษาในเรื่ อ งการควบคุม ตนเองในกลุ่ม ผู้ให้ ข้อ มูลนัน้ มี การเรี ย นรู้
การควบคุมตนเอง เป็ นผู้จดั การเงื่อนไขนา และผลกรรมด้ วยตนเอง โดยไม่ใช่บุคคลอื่น เป็ นผู้จดั การให้
ด้ วยวิธีการหลีกเลี่ยง การแสดงพฤติกรรมที่จะทาให้ ได้ รับผลกรรมทางบวกโดยทันที เพื่อจะไม่ได้ รับผล
กรรมทางลบในอนาคต เช่น การรับประทานอาหารที่พอดีไม่มากเกินไป จนเกิดความอ้ วน ออกกาลังกาย
ทุกวันแล้ วแข็งแรงไม่พิการ
“เวลากิ น อะไร กิ น ให้ มันพอดี กิ น นา้ แล้ วพอดี คนสมัย นี ม้ ัน กิ นเกิ นพอดี ถึงอ้ วนกัน อย่างงี ”้
(นาย ซ)
สาเหตุที่ส่งผลให้ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล มีการควบคุมตนเองที่ดี พบว่า เกิด ความตระหนักในการดูแล
สุข ภาพ โดยได้ รับ ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ จากเจ้ า หน้ าที่ ส าธารณสุข เรื่ อ งการปฏิ บัติ ตัว ด้ า นสุข ภาพอย่ า ง
สม่ าเสมอทัง้ ด้ านการรับ ประทานอาหารที่ ถูกหลัก การออกกาลังกายที่ เหมาะสม ร่ วมกับ การมี ก าร
ควบคุมความเครี ยดได้ ด้วยตนเองนัน้ ผลการตรวจผลลัพธ์ ด้านสุขภาพพบว่า มีผลระดับความดันโลหิต
ปกติ ไม่เป็ นโรคเบาหวาน จึงทาให้ มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจน้ อยลง การปฏิบตั ิตวั ด้ านสุขภาพนัน้
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ผู้สูงอายุส ามารถควบคุม ตนเองให้ มี การปฏิ บัติตวั ด้ านสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ มี ความตระหนัก จาก
ผลลัพธ์ที่เกิดกับสุขภาพของตนเอง
"หมอบอกว่าแข็งแรงดี ไม่มีโรคอะไร ปกติทกุ อย่าง" (นาง ก)
“เดินไปแกว่งแขนแกว่งขา กระโดดโลดเต้ นแล้ วเราก็สบาย ทาได้ ทกุ วัน” (น.ส. ฎ)
4.กลุ่มเพื่อน (Socail) เป็ นเทคนิคที่มีความสาคัญ ของประชาชนในชุมชนแห่งนี ้ ที่ทาให้
เกิดแรงจูงใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง จากการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ องในชุมชนพบว่า การรวมกลุ่มพูดคุยกันอยู่เสมอ ที่บริเวณร้ านค้ าในชุมชน หน้ าสถานี
อนามัย และบริ เวณศาลานัง่ เล่นที่วดั ของหมู่บ้าน ในช่วงเวลาเย็นเพื่อพูดคุยกันในเรื่ องต่างๆที่เกิดขึ ้นใน
ชุมชนทัง้ เรื่ องทั่วๆ ไปและเรื่ องของสุขภาพ และจากการบอกกล่าวของผู้ให้ ข้อมูลที่ เป็ นผู้สูงอายุ และ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขว่า กลุ่มพวกนี ้มีความสาคัญในการพูดคุย หรื อการแลกเปลี่ยนเรื่ องราวต่างๆ ซึง่ กัน
และกัน และจากการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข มีข้อเสนอแนะประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่มี
ความสาเร็ จสูงมีกิจกรรมการจัดการอบรมการลดนา้ หนักที่ได้ ผลคื อ การมี ค่หู ูในการตักเตือนกัน กลุ่ม
เพื่อนจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญในการปรับเปลี่ยนพติกรรมสุขภาพ
“ก็คยุ กับเพื่อนๆ บอกแกกินอย่างนี ้ไม่ได้ นะ ชอบคุยกัน หรื อว่าไปร่วมกับหน่วยงานถ้ าเขามี
กิจกรรมเราก็ไปร่วมกับเค้ า”(นาง ญ)
“การจัดเป็ นคูห่ ู ในการลดน ้าหนัก ทาให้ เขาคอยเตือนกันมากขึ ้นยิ่งถ้ ามีเงินรางวัลด้ วยละก็
แข่งกันดีมาก ให้ ทาคนเดียวไม่คอ่ ยประสบความสาเร็จ” (เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข)
จากข้ อมูล ที่ ผ้ ูวิจัย ได้ ท าการศึกษาบริ บ ทชุม ชน และถอดประสบการณ์ ก ารดูแ ลตนเองของ
ผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดี ไม่มีโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง ก็จะพบว่าการที่จะมีสขุ ภาพที่ดีนนั ้ ต้ องมีสาเหตุตา่ งๆ มีการ
สนับสนุนจากสิ่งรอบตัว จากผู้อื่น หรื อสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของตนเอง ในการดูแลสุขภาพตนเองที่ยงั่ ยืน
และต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลที่ รวบรวมมาวิเคราะห์ให้ ชัดเจนตามแนวทางของสาเหตุ ที่มี ผลต่อการ
จัดการสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎี PRECEDE Model ดังนี ้
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ขัน้ ที่ 5 การ
ดาเนินงาน
-ผู้ร่วมวิจยั และผู้วิจยั
ร่วมร่างรูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

ขัน้ ที่ 4 การวิเคราะห์
ทางการบริ หาร
-ผู้ร่วมวิจยั และผู้วิจยั
ทาFocus group เพื่อค้ นหา
กิจกรรมที่เหมาะสม

ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์
ทางการศึกษา
-ผู้ร่วมวิจยั และผู้วิจยั ร่วมสัมภาษณ์
ผู้สงู อายุ

สาเหตุท่ใี ห้ คนในชุมชน
มีสุขภาพดี

สาเหตุนา
-ร่ฃางชุด
กิจกรรม
ลดโรคไม่
ติดต่อเรือ้ รัง
ด้ วยการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ

กิจกรรมลดโรค
ไม่ ติดต่ อเรือ้ รัง
-กิจกรรมสร้ างเสริม
สุขภาพด้ วย 3 อ.
-สร้ างผู้นาด้ าน
สุขภาพ
-กิจกรรมที่ทา
ร่วมกันของคนใน
ชุมชนที่มีความ
สนุกสนาน

-การสร้ างแรงจูงใจด้ านสุขภาพ
-การมีเจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ
ตนเอง
-การรับรู้ ความสามารถในการดูแล
สุขภาพ

-การควบคุมตนเองในการดูแล
สุขภาพ
สาเหตุท่ เี อือ้ ต่ อการปฏิบัตฯิ

-การออกกาลังกายด้ วยตนเอง
-มีพื ้นที่วา่ งสาหรับการออกกาลัง
กาย
สาเหตุการส่ งเสริม
-การมีต้นแบบจากพ่อแม่และเพื่อน
-มีกิจกรรมการเจริญสติ วิปัสสนา
ในชุมชน
-มีการสนับสนุนจากกลุม่ เพื่อน
-มีกิจกรรมออกกาลังกายจาก
อบต.
-มีนโยบายร่วมกันในการดูแล
สุขภาพ

ขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์
ทางระบาดวิทยา
-ผู้ร่วมวิจยั และผู้วิจยั
รวบรวมข้ อมูลสถิตแิ ละ
สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข

สถิติเพิ่มขึน้ ของ
โรคเรือ้ รังและกลุ่ม
เสี่ยงในชุมชน
-มีโรคเบาหวาน
-มีโรคความดันสูง
-มีผ้ ปู ่ วยโรค
อัมพฤกษ์ /อัมพาต
-มีความเสี่ยงต่อการ
เป็ นโรคหัวใจ
-มีกลุม่ เสี่ยง
โรคเบาหวาน
-มีกลุม่ เสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูง

ขัน้ ที่ 1 การวิเคราะห์
ทางสังคม
-ผู้ร่วมวิจยั และผู้วิจยั
ร่วมกันรวบรวมข้ อมูล

สิ่งแวดล้ อม
-ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม/
เลี ้ยงปลา
-แหล่งอาหารทางธรรมชาติ
-ประกอบอาชีพรับจ้ าง
โรงงานอุตสาหกรรม
-แหล่งอาหารทะเล

พฤติกกรมเสี่ยง
ด้ านสุขภาพ
-กินอาหารหวาน มัน เค็ม
-รับประทานอาหารไม่เป็ นเวลา
-ขาดการออกกาลังกาย
-มีความเครียดจากภาวะ
เศรษฐกิจ
-สูบบุหรี่/ดื่มสุรา/เครื่องดื่มชู
กาลัง

ภาพประกอบ 12 ภาพรวมของระยะที่ 1 การวิเคราะห์ชมุ ชนเพื่อการวางแผนการพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง PRECEDE Model (ขันที
้ ่ 1-5)
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ผู้วิจยั ร่วมค้ นหาสาเหตุที่สาคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้สงู อายุ ด้ วยความถี่ของการ
ตอบของผู้ให้ ข้อมูล มีการสอบถามย้ อนกลับถึงสิ่งที่สาคัญในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในกลุม่ ผู้ให้
ข้ อมูล และร่วมกันวิเคราะห์กบั ผู้ร่วมวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังต่อไป
การสร้ างแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(Motivation)
เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ
(Attitude)

MA-3S Program

A: Attitude

การดูแลตนเอง
(Self-care)
ด้ วย 3 อ. (อาหาร

3S: Self-efficacy

ออกกาลังกายและ
อารมณ์)

M: Motivation
การรับรู้ความสามารถตนเอง
(Self-Efficacy)
การควบคุมตนเอง
(Self-Control)

Self-control
Social group

กลุม่ เพื่อน
(Social group)
ภาพประกอบ 13 สาเหตุหลักของการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง ของชุมชนบางเกลือ ด้ วย MA-3S Bangklua Program
สาเหตุที่ปรากฏในภาพประกอบ 13 ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั นามาร่างกิจกรรม ทังขั
้ นตอนการด
้
าเนิน
กิจกรรม สื่อและอุปกรณ์การใช้ และแบบประเมินที่ใช้ ในการจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังต่อไป

123
ส่ วนที่ 3 การเตรียมความพร้ อมผู้ร่วมวิจัยและร่ างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ
3.1 การเตรี ยมความพร้ อมผู้ร่วมวิจัย
การเตรี ยมความพร้ อมผู้ร่วมวิจยั ได้ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ แก่ผ้ รู ่วมวิจยั ประกอบด้ วย
เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข จากสถานี อ นามั ย ต าบลบางเกลื อ นัก ปรั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ผู้ น าชุ ม ชน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประชาชนกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง และตัวแทนประชาชนทัว่ ไป รวมผู้
ร่วมวิจยั ทังหมด
้
จานวน 10 คน โดยผู้วิจยั จัดการประชุม วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 9.00-15.30 น.ที่
ห้ องประชุมสถานีอนามัยตาบลบางเกลือ เพื่อทาความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของงานวิ จยั บทบาทการ
เป็ นผู้ร่วมวิจยั ในการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในการสร้ างความตระหนั ก ร่ ว มกั น ถึ ง ปั ญ หาทางด้ านสุ ข ภาพที่ เกิ ด ขึ น้ ผู้ วิ จัย ใช้ รู ป แบบ
ของการสนทนากลุม่ เพื่อให้ มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยมีกิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 ร่วมกันรับรู้สถานการณ์ของโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังในระดับประเทศ และของชุมชนบาง
เกลือ จากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2 ร่วมกันตังเป้
้ าหมายทางด้ านสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมที่ 3 ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นร่วมของเป้าหมายทางด้ านสุขภาพ
กิจกรรมที่ 4 ร่วมสร้ างแนวทางการแก้ ปัญหา
กิจกรรมที่ 5 ผู้วิจยั นาเสนอบทบาทหน้ าที่ของผู้ร่วมวิจยั จากกิจกรรมดังกล่าวสรุปผลของ
กิจกรรมได้ ดงั นี ้
กิจกรรมที่ 1 การนาเสนอสถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังในระดับประเทศ และของชุมชน
บางเกลือ จากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ร่วมวิจยั แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า
สถานการณ์ ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังของโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลื อดหัวใจ
เป็ นปั ญ หาทัง้ ระดับประเทศ และในชุมชนของตนเองโดยให้ ข้อมูลสนับสนุน ร่ วมกันถึงการเพิ่มขึ ้นของ
ผู้ป่วยที่มารับบริ การที่สถานีอนามัยตาบลบางเกลือ มีผ้ ทู ี่เป็ นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเพิ่มขึ ้นในชุมชน และ
การตรวจสุขภาพประจาปี ของประชาชนในชุมชน พบว่าผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็ นโรคเบาหวานเพิ่มขึ ้น
ในชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 ร่วมกันตังเป้
้ าหมายทางด้ านสุขภาพ โดยผู้วิจยั เป็ นผู้ดาเนินการ กระตุ้นให้ ผ้ รู ่วม
วิจัยแสดงความคิดเห็น พบว่ามี จุดมุ่งหมายในการดูแลตนเองและครอบครัวคือต้ องการให้ ตนเอง และ
บุคคลในครอบครัวมีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคเรื อ้ รังทางกาย และโรคทางจิตใจ โดยใช้ วิธีการออกกาลัง
กาย การดูแลตนเองด้ านอาหาร และไม่เคร่งเครี ยดในการดาเนินชีวิต ส่วนจุดมุง่ หมายในการดูแลสุขภาพ
คนในชุมชนนันต้
้ องการให้ คนในชุมชนมี สุขภาพแข็งแรง ไม่ติดสิ่งเสพติด และไม่เป็ นโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
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ด้ วยการรับประทานอาหารที่ถกู ต้ อง มีสถานที่ออกกาลังกายในชุมชน มีผ้ นู าด้ านสุขภาพในการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องในชุมชน และต้ องการให้ ผ้ ปู ่ วยโรคเรื อ้ รังของสถานีอนามัยบางเกลือมีจานวนลดลง
กิ จกรรมที่ 3 ร่ วมกันวิเคราะห์ ประเด็นร่ วมของเป้าหมายทางด้ านสุขภาพ โดยพบประเด็น
ร่วมกัน คือ คนในชุมชนมีความสุขกาย ด้ วยการกินถูกวิธี มีสถานที่ออกกาลังกาย และมีความสุขใจที่เกิด
มาจากการมีกิจกรรมผ่อนคลายในชุมชน
กิจกรรมที่ 4 ร่วมสร้ างแนวทางการแก้ ปัญหา เพื่อลดปั จจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แก่กลุ่มเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ผู้ร่วมวิจยั จึงมีความเห็นจะร่วมกัน จัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ “สุขภาพดี ปลอดโรคด้วย
3อ” และสร้ างผู้นาด้ านสุขภาพ เพื่อเป็ นตัวอย่างการดูแลสุขภาพและให้ การดูแลคนในชุมชนต่อไป และ
นาเสนอตัวอย่างชุมชนตัวอย่างที่มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกันแล้ วประสบความสาเร็ จ
เพื่ อ สร้ างเสริ ม พลัง อานาจ (Empowerment) ในการร่ วมกัน หาแนวทางการด าเนิ น งานในชุม ชนของ
ตนเอง
กิจกรรมที่ 5 สร้ างความเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของผู้ร่วมวิจัย และความเข้ าใจในรู ปแบบของ
การศึกษา ที่เน้ นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้ วยการ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเชิงสร้ างสรรค์ ให้ เกียรติความคิดซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมตลอดการพัฒนา
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
3.2 การร่ างโปรแกรมการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ มเสี่ยงโรคไม่ ติดต่ อ
เรือ้ รังด้ วยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน ผู้วิจยั เน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้ร่วมวิจยั โดย
นาข้ อมูลที่ ได้ จากส่วนที่ 3 ในกิจกรรมการเตรี ยมความพร้ อมของผู้ร่วมวิจัย ได้ มี ส่วนร่ วมในการเสนอ
โครงการสาหรับการแก้ ปัญ หาโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ของชุมชนบางเกลือ คือ "สุขภาพดี ด้ วย 3 อ.(อาหาร
ออกกาลังกาย และอารมณ์)" และ "การสร้ างผู้นาในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน" ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ติด ต่อ เรื อ้ รั ง ในชุม ชนบางเกลื อ มี เป้าหมายให้ ค นในชุม ชนมี สุข ภาพดี โดยมี กิจ กรรมการร่ า ง
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังด้ วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ดังนี ้
ในการร่ างโปรแกรมฯ มี วตั ถุป ระสงค์ ในการดาเนิ นงานเพื่ อ ให้ ผ้ ูร่วมวิจัย ร่ วมกันร่ าง
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ทังเนื
้ ้อหากิจกรรม ทักษะการ
ปฏิบตั ิและสื่ออุปกรณ์ในด้ านการดูแลตนเองเรื่ องอาหาร การออกกาลังกาย และการจัดการความเครี ยด
ตามแนวทางที่ ได้ จ ากการมี ส่วนร่ วมของผู้ร่วมวิจัยเมื่ อวัน ที่ 19 กันยายน 2559 รวมทัง้ แนวทางการ
ประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพโดยผู้วิจยั วางแผนการดาเนินงาน ประกอบด้ วย การวางแผน การปฏิบตั ิตาม
แผน การสังเกตและการสะท้ อนผล ดังนี ้
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1) Planning: P การวางแผน
ในขันวางแผนนี
้
้ผู้ร่วมวิจยั นาเสนอข้ อมูลหลักที่ได้ จากการบันทึกการถอดประสบการณ์การ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีในชุมชน และการดาเนินงานการดูแลกลุ่มเป้าหมายของ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในชุมชน ทังด้
้ านการสร้ างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เจตคติใน
การดูแลสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองและการควบคุมตนเอง ในด้ านการดูแลสุขภาพตนเอง เรื่ อง
อาหารการออกกาลังกาย และการจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง เพื่อเป็ นข้ อมูลหลักต่อการพิจารณาการ
ร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และกาหนดเป้าหมายในร่วมกันในการร่างเนื ้อหากิจกรรม
ทักษะการปฏิ บัติและสื่ออุปกรณ์ เพื่ อให้ กลุ่ม เป้าหมายมี ความสามารถในการดูแลตนเองได้ ในเรื่ อง
อาหารการออกก าลัง กาย และการจัด การความเครี ย ด และแนวทางการปฏิ บัติ ในภาพรวมตลอด
กระบวนการโดยใช้ เทคนิค การทบทวนก่อนการปฏิบตั งิ าน (Before Action Reseach: BAR)
2) การปฏิบัตแิ ละการสังเกต (Action & Observe: A&O)
1) จัดการสนทนากลุ่ม ผู้วิจยั ทาหน้ าที่ เป็ นผู้อานวยความสะดวก กระตุ้นการแสดงความ
คิดเห็นเพื่ อให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของผู้ร่วมวิจัย ในการสร้ างชุดกิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
2) นาสาเหตุหลักในการดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชนมาเป็ นข้ อมูลหลักในการสร้ าง
ชุดกิจกรรม ที่ประกอบด้ วยเนื ้อหา ทักษะการปฏิบตั ิและสื่อ อุปกรณ์และการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริงสอดคล้ องกับวิถีชีวิตคนในชุมชน
3) ดาเนินการสนทนาเพื่อกระตุ้นกลุ่ม ให้ เสนอแนวทางในด้ านการดูแลกลุ่มเป้าหมายทัง้
ด้ านอาหาร การออกกาลัง กายและการจัด การความเครี ยด จนได้ เป็ น “ชุด กิ จ กรรมในโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยตนเอง”
ในการร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังใน
กลุ่มผู้ร่วมวิจยั ได้ มีการมอบหมายให้ พยาบาลวิชาชีพประจาสถานีอนามัย และอาสาสมัครสาธารณสุข
เป็ นผู้รับผิดชอบหลัก และรับคาแนะนาเพิ่มเติมเรื่ องกิจกรรมจากนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
"การจัดกิจกรรมให้ ความรู้ พี่ว่าอย่าเน้ นการให้ ความรู้แบบห้ องเรี ยนนะ เป็ นฐานได้ ออกเดิน
ไป เดินมาไม่ง่วงดี" (อสม.)
" เรื่ องกิ จ กรรมนะ ควรหากลองมานะ ครั ง้ แรกต้ อ งให้ ร้ ู สึก ประทับ ใจอยากมาร่ วมกิ จ กรรม
ต่อเนื่อง"
สรุป การสนทนาการร่ างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ ด้ วยการมีส่วนร่ วม
ของชุม ชน กิ จ กรรมของโปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพนัน้ มี ก ารเสนอแนวทางการ
ดาเนินงาน คือ1) ไม่เน้ นเป็ นการเรี ยนรู้ แบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบในห้ องเรี ยน ควรมีการจัดการ
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เรี ยนรู้แบบฐานความรู้ เพื่อให้ เกิดความกระตือรื อร้ น และมีกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน 2) การใช้ แรงจูงใจ
ในการเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิธี การแข่ง ขันระหว่างเพื่ อ น ระหว่างกลุ่ม ด้ วยผลลัพ ธ์ ท างด้ านสุขภาพ 3) การจัด
กิจกรรมนันควรมี
้
การสอดแทรกกิจกรรมเกม จะเพิ่มแรงจูงใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม 4) ควรมีรางวัลเป็ น
สิ่งกระตุ้นให้ เกิดการเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ 5) ทีม ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่ วมในการทาอุปกรณ์
ประกอบกิจกรรม มีรายละเอียดการดาเนินกิจกรรม ดังนี ้
ร่ างชุด กิ จ กรรมในการปรั บ เปลี่ยนพฤติก รรมสุ ข ภาพด้ วยตนเองของกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ ติดต่ อ
เรือ้ รัง
1) ขัน้ ก่ อนวางแผนชุดกิจกรรมก่ อนลงมือปฏิบัติ จานวน 6 ชม.(วันที่ 19 ก.ย.59)
วัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบกิจกรรมดูแลสุขภาพตนเองฯ ร่วมกันจากผลการศึกษาระยะที่ 1
เทคนิคและแนวคิดที่ใช้ 1) เทคนิคการสนทนากลุม่ 2) เทคนิคการสะท้ อนผล ประกอบด้ วย
การทบทวนก่อนการปฎิบตั งิ าน (Before Action Reseach: BAR) และการทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน
(After Action Reseach: AAR) เป็ นแนวคิดการจัดการความรู้ (วิจารณ์ พาณิช. 2552).
รายละเอียดกิจกรรม
1. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและผู้วิจยั นาเสนอสาเหตุของการดูแลสุขภาพตนเอง ที่พบจากการ
สัมภาษณ์ผ้ สู งู อายุและเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
2. อธิบายบทบาทของผู้วิจยั ในการดาเนินการสนทนา และบทบาทของผู้ร่วมวิจยั มีหน้ าที่
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยการใช้ คาถามตามแนวทางของเทคนิค BAR และ AAR
3.นาสาเหตุหลักในการจัดกิจกรรมมาเป็ นประเด็นในการคิดกิจกรรม เช่น การสร้ างแรงจูงใจใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้ างเจตคติที่ดี การสร้ างการรับรู้ความสามารถตนเอง เช่น การสร้ างความรู้
โดยเนื ้อหายึดตามเนื ้อหาหลัก 3 อ: อาหาร ออกกาลังกายและการจัดการความเครี ยด และการควบคุม
ตนเองในการนาวิธีการต่างๆ ไปปฏิบตั ิที่บ้าน
4.การสะท้ อนผลหลังการปฏิบตั งิ าน AAR เพื่อนาข้ อมูลไปปรับปรุงต่อไป
สื่อ อุปกรณ์ กระดาษ ฟลิปชาร์ ท-ปากาเคมี-บอร์ ดมีขาตัง้
ผลลัพธ์ ท่ ไี ด้ รับ ชุดกิจกรรมจานวน 6 ครัง้ และระยะติดตาม 2 ครัง้
2) ขัน้ วางแผนกิจกรรม ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงขันตอนกิ
้
จกรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผลลัพธ์ให้ เกิดตามสาเหตุหลักของการมีสขุ ภาพดีของคนในชุมชน ดังนี ้
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ครัง้ ที่ 1 การตังเป้
้ าหมายและวางแผนการดูแลสุขภาพ
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ กลุม่ เสี่ยงฯรับรู้ข้อมูลสุขภาพตนเอง
2.เพื่อให้ กลุม่ เสี่ยงฯมีความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังและปัจจัยเสี่ยง
ในการเกิดโรค
3.เพื่อให้ กลุม่ เสี่ยงฯมีแรงจูงใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนวคิดที่ใช้ 1) ในการทากิจกรรมกลุม่ คือ กลุม่ สัมพันธ์
2) ในการพัฒนาผลลัพธ์
-ใช้ เทคนิคการแรงจูงใจของทฤษฎีทางจิตวิทยาเรื่ องแรงจูงใจภายใน (Intrinsic
Motivation) (มุกดา ศรี ยงค์และคณะ. 2559)และเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ ของสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ แมกไกว (McGuire.1985)
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ของ
แบนดูรา (Bandura. 1986) และการควบคุมตนเอง ของ สกินเนอร์ (Skiner. 1953)
-การดูแลสุขภาพ ของ โอเรม (Orem. 1985) ด้ าน 3 อ. (อาหาร ออกกาลังกาย
และอารมณ์)
รายละเอียดกิจกรรม
1.สร้ างความตระหนักของปั ญหาจากการคัดกรองสุขภาพ
2.การตังรางวั
้ ลที่ตรงกับความต้ องการร่วมกัน
3.การให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค
4.การตังเป้
้ าหมายและการวางแผนการดูแลสุขภาพตนเองในระยะสัน้ และ
ระยะยาว
5.กาหนดวิธีการให้ ได้ ตามเป้าหมาย
6.การกาหนดรางวัลใน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
สื่อ อุปกรณ์ - อุปกรณ์การตรวจสุขภาพเช่น เครื่ องวัดความดัน สายวัด เครื่ องวัดส่วนสูง
-แบบเป้าหมายเราจะเป็ นดาว
-แบบฟอร์ มพันธะ 7 ข้ อในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผลลัพธ์ ท่ ไี ด้ รับ -มีแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ มีความรู้เรื่ องโรคเรื อ้ รัง และแนวทางการลดปัจจัย
เสี่ยง
-มีการรับรู้ความสามารถตนเองในเรื่ องอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกาย
และการจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง
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ครั ง้ ที่ 2 การติดตามผลการปฏิบตั ิตวั ที่บ้าน
วัตถุประสงค์ สมาชิกกลุม่ ได้ รับข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพตนเอง
เทคนิค กระบวนการกลุม่ การสาธิต
แนวคิดที่ใช้ การรับรู้ความสามารถตนเอง -การเสริมแรงทางบวก -การดูแลสุขภาพ
รายละเอียดกิจกรรม
1.สมาชิกกลุม่ ได้ รับข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพตนเอง
1.ใช้ เทคนิค การสะท้ อนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (AAR)
2.นาวิธีการดูแลตนเองมานาเสนอในกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3.ให้ รางวัลบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
สื่อ อุปกรณ์ แบบบันทึกผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
ผลที่ได้ รับ ได้ รูปแบบการดูแลตนเอง-ได้ รูปแบบการเพิ่มสุขภาพ
ครัง้ ที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การดูแลสุขภาพตนเอง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกทุกคนได้ แลกเปลี่ยนการดูแลตนเอง
แนวคิดที่ใช้ การใช้ "กลุม่ เพื่อนเป็ นการชักนาการปฏิบตั ิ
เทคนิค-การให้ คาปรึกษาแบบกลุม่ -การฝึ กปฏิบตั ิ
รายละเอียดกิจกรรม
1.สมาชิกกลุม่ ได้ รับข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพตนเอง
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ "การดูแลตนเองด้ านอาหาร" แก่เพื่อนร่วมทีม
3.ติดตามผลการควบคุมตนเองเรื่ องอาหาร
4.ดาเนินการควบคุมตนเองการฝึ กสติกบั การรับประทานอาหารที่บ้าน
5.นาเสนอผลการควบคุมตนเอง การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ปัญหาอุปสรรค และการให้
ข้ อมูลย้ อนกลับโดยมีการพบกันระหว่างสมาชิกโดยมีพี่เลี ้ยงประจากลุม่ เป็ นผู้อานวยความสะดวก
อุปกรณ์ -แบบบันทึกผลลัพธ์สขุ ภาพ
ผลที่ได้ รูปแบบการดูแลตนเองในเรื่ องการรับประทานอาหาร
ครัง้ ที่ 4 รูปแบบการรับประทานอาหารท้ องถิ่น
วัตถุประสงค์
1.สมาชิกกลุม่ ได้ รับข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพตนเอง
2.เพื่อให้ สมาชิกทุกคนได้ แลกเปลี่ยนการดูแลตนเองเรื่ องอาหาร
3.ให้ สมาชิกมีความรู้และฝึ กการปฏิบตั ิด้านการปรุงอาหาร
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แนวคิดที่ใช้
1.การทากิจกรรม กระบวนการกลุม่ การบรรยาย และการสาธิต
2.พัฒนาผลลัพธ์
2.1 การรับรู้ความสามารถตนเอง
2.2 การเสริมแรงทางบวก
2.3 การดูแลสุขภาพ
2.4 การควบคุมตนเอง
รายละเอียดกิจกรรม
1.สมาชิกกลุม่ ได้ รับข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพตนเอง
2.แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้นาวิธีการดูแลตนเองมานาเสนอในกลุม่ และวิธีการควบคุมตนเอง
3.ให้ รางวัลบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
4.ฝึ กการเลือกวัตถุดบิ ในการปรุงอาหาร และการปรุงรส
สื่ออุปกรณ์ อุปกรณ์การปรุงอาหาร
ผลที่ได้ รับ ได้ รูปแบบการดูแลตนเองเรื่ องอาหารเพื่อสุขภาพ
ครัง้ ที่ 5 การออกกาลังกายด้ วยตนเอง
วัตถุประสงค์
1.สมาชิกกลุม่ ได้ รับข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพตนเอง
2.เพื่อให้ สมาชิกทุกคนได้ แลกเปลี่ยนการดูแลตนเองเรื่ องอาหาร
3.เพื่อให้ สมาชิกมีรูปแบบการออกกาลังกายด้ วยตนเอง
แนวคิดที่ใช้ การรับรู้ความสามารถตนเอง
เทคนิค กระบวนการกลุม่ -การอธิบาย-การสาธิต-ใช้ ตวั แบบการออกกาลังกายโดยผู้นาฯ
สื่อ อุปกรณ์
-วีดีโอสาธิตการออกาลังกายด้ วยการแกว่งแขนของ สสส.
-ผ้ าขนหนู -เพลงประกอบการออกกาลังกาย
รายละเอียดกิจกรรม
1.สมาชิกกลุม่ ได้ รับข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพตนเอง
2.เพื่อให้ สมาชิกทุกคนได้ แลกเปลี่ยนการดูแลตนเองเรื่ องอาหาร
3.สมาชิกกลุม่ นาเสนอรูปแบบการออกกาลังกายของตนเองและผลที่ได้ รับ
ผลที่ได้ รูปแบบการออกกาลังกาย อาหารด้ วยตนเองที่บ้าน
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ครัง้ ที่ 6 การจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง
วัตถุประสงค์
1.สมาชิกกลุม่ ได้ รับข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพตนเอง
2.เพื่อให้ สมาชิกทุกคนได้ แลกเปลี่ยนการดูแลตนเองเรื่ องอาหารและการออกกาลังกาย
3.เพื่อให้ กลุม่ เสี่ยงมีรูปแบบการจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง
เทคนิค กระบวนการกลุม่ การอธิบาย การฝึ กปฏิบตั ิ และเทคนิค AAR
แนวคิด การรับรู้ความสามารถ การเสริมแรงทางบวก การดูแลสุขภาพและการควบคุมตนเอง
รายละเอียดกิจกรรม
1.สมาชิกกลุม่ นาเสนอวิธีการดูแลตนเองมานาเสนอในกลุม่
2.สมาชิกนาเสนอความถี่ในการปฏิบตั แิ ละวิธีการควบคุมตนเองให้ กระทา
3.ให้ รางวัลบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
4.ให้ สมาชิกกลุม่ เสี่ยงระดมสมองเรื่ องวิธีการจัดการความเครี ยดของตนเองให้ มากที่สดุ
5.ให้ สมาชิกจัดกลุม่ การจัดการความเครี ยดที่สามารถทาได้ และไม่สามารถทาได้
6.ฝึ กกการใช้ การหายใจ เช้ า-ออกลดความเครี ยด
สื่อ อุปกรณ์ เพลงประกอบการฝึ กปฏิบตั ิ
ผลที่ได้ รับ -ได้ รูปแบบการดูแลตนเอง
-ได้ รูปแบบการเพิ่มสุขภาพ รูปแบบการผ่อนคลายความเครี ยดด้ วยตนเอง
ครัง้ ที่ 7-8 ระยะติดตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมาชิกกลุม่ ได้ นาทักษะการควบคุมตนเองที่ได้ รับจากโปรแกรมไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
เทคนิค กระบวนการกลุม่
แนวคิด การควบคุมตนเอง
รายละเอียดกิจกรรม 1.สมาชิกกลุม่ ได้ รับข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพตนเอง
2.สมาชิกนาเสนอความถี่ในการปฏิบตั แิ ละวิธีการควบคุมตนเองให้
กระทาสื่อ อุปกรณ์ แบบบันทึกผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
ผลที่ได้ รับ รูปแบบการควบคุมตนเอง
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3) การสังเกตการมีส่วนร่ วมของผู้ร่วมวิจัย
การสังเกตของผู้วิจยั ในการมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็นในการทากิจกรรมการร่ าง
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ร่วมวิจยั มีความกระตือรื อร้ นในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของคนอื่ น อย่ า งมี เหตุผ ล และมี ก ารซัก ถามความคิ ด เห็ น ตลอดกระบวนการร่ า ง
โปรแกรมฯ
3. การสะท้ อนผล (Reflex: R) ใช้ เทคนิคการสะท้ อนผลหลังการปฏิบตั ิ (After Action
Review: AAR) สรุปได้ ดงั นี ้
ตาราง 8 ผลของการทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน (After Action Review :AAR)การร่างโปรแกรมฯ
ข้ อคาถาม

ทบทวนผลหลังการปฏิบตั ิงาน
(After Action Review :AAR)
การทบทวนเป้าหมาย
คือการร่างรูปแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ เสีย่ ง
โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
1.เป้าหมายของการมาประชุมครัง้ นี ้ สิง่ ที่คาดหวัง -ร่ า งกิ จ กรรมตามสิ่ ง ที่ ร่ ว มกั น น าเสนอแนวทางการแก้ ไขคื อ
หรื อสิง่ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการทางานหรื อ
โครงการ”สุข ภาพดี ด้ วย 3 อ.” และ "กิ จ กรรมสร้ างผู้ น าด้ าน
กิจกรรมร่วมกัน คืออะไร
สุขภาพ"
-กิจกรรมที่ทาร่วมกันความร่วมมือของผู้ร่วมวิจยั
2 เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลมากเกินคาดเพราะ ความร่ วมมือของผู้ร่วมวิจัยทัง้ ในรู ปแบบการแสดงความคิดเห็น
อะไร
และการจดบันทึก ตลอดการประชุมร่างกิจกรรมความร่วมมือของผู้
ร่วมวิจยั
3 เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลน้ อยหรื อไม่บรรลุผล -การออกแบบวัดการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจาก
เพราะเหตุใด
ถูกจากัดด้ วยเวลาในการดาเนินกิจกรรมจึงต้ องให้ ผ้ รู ับผิดชอบหลัก
(จนท.สาธารณสุข)ไปร่างข้ อคาถามและนามาพบผู้ร่วมวิจยั อีกครัง้
-กิ จกรรมในเรื่ องการจัดการอารมณ์ เป็ น กิ จกรรมที่บรรลุผลน้ อ ย
เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่หารูปแบบได้ ยากในการใช้ สติในการดาเนิน
กิจกรรมร่ วมกับการรับประทานอาหารและร่ วมกับการออกกาลัง
กาย
4 สิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ ที่เป็ นประโยชน์ที่สดุ คืออะไร
- คือได้ ทางานร่วมกับบุคคลที่แตกต่างกัน แต่สามารถร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นในเรื่ องการดูแลสุขภาพได้ เป็ นอย่างดี
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ตาราง 8 (ต่อ)
ข้ อคาถาม
5 คิดจะกลับไปทาอะไรต่อ

6 ถ้ าจะมีการจัดประชุมเช่นนี ้อีก มีข้อเสนอแนะให้
ปรับปรุงส่วนไหนบ้ าง

ทบทวนผลหลังกิจกรรม
(After Action Review :AAR)
-ผู้ร่วมวิจยั คิดว่ากลับไปจะไปทบทวนกิจกรรมที่ตนเองเคย
มีป ระสบการณ์ ร่วมในการปฏิ บัติ มานาเสนอพัฒ นาร่ าง
กิ จ กรรมในโปรแกรมการปรั บ เปลี่ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพ
ต่อไป
-ถ้ าจะมีการจัดประชุมร่ างกิจกรรมด้ านสุขภาพอีกครัง้ จะ
ทบทวนและจดจาสิง่ ต่างๆมาก่อนเพื่อให้ กิจกรรมดาเนินไป
อย่างราบรื่ น

ตอนที่ 2 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน
ส่ วนที่ 1 การสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1. การวางแผน (Planning: P)
ผู้วิจัยนัดกับผู้ร่วมวิจัยที่ ห้องประชุม สถานี อนามัยบางเกลื อ วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา
9.00-15.00 น.ได้ ทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ ้น ในกิจกรรมการร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังด้ วยการมี ส่วนร่ วมของชุม ชน ตามโครงการที่ ผ้ ูร่วมวิจัยได้ ตงั ้ ขึน้ คื อ
“สุขภาพดี ปลอดโรคด้ วย 3 อ.และการสร้ างผู้นาสุขภาพ” และนาข้ อมูลที่ได้ จากการถอดประสบการณ์
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุที่ไม่เป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังโดยมีสาเหตุที่สาคัญในการจัดกิจกรรม คือ
การใช้ เทคนิคการสร้ างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง เทคนิคการสร้ างเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ
การรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ การควบคุมตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในกลุ่มเพื่อน โดย
ใช้ เทคนิค การทบทวนก่อนการปฏิบตั ิงาน (BAR) ได้ มีการนาร่างชุดกิจกรรมดังกล่าวไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบดังนี ้
1) การวิพากษ์ โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
คาแนะนาจากผู้เชี่ย วชาญในการปรับ ปรุ งร่ างชุดกิ จ กรรมโปรแกรมการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง คือ ผศ.ดร.ประทีป จินงี่ อาจารย์ประจาสถาบันวิจัย
พฤติก รรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรี น คริ นทรวิโรฒ สาขาวิช าการปรับพฤติกรรม นางสมพร ใจสมุท ร
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการพิเศษ(ข้ าราชการบานาญ) นักกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และ ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ ผู้ปฎิบตั ิงานกองสุขศึกษา กรมสนับ สนุน กระทรวงสาธารณสุข
เป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ให้ คาแนะนาด้ านความสอดคล้ องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์
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ผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมกันกาหนดเป้าหมายในการปฏิบตั ิกิจกรรมคือ การปรับปรุ งกิจกรรม
ของร่างรูปแบบตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
1.1) กิจกรรมการสร้ างแรงจูงใจภายในนัน้ ควรให้ เวลาในการให้ กลุ่ม เสี่ยงฯได้ ทา
เป็ นรายบุคคล และควรมีค่หู ู (Buddy)ในการรับรู้ ส่วนการกาหนดส่วนแรงจูงใจภายนอกนันไม่
้ ควรที่จะ
ทาให้ มีผลกระทบต่อแรงจูงใจภายใน
1.2) กิจกรรมเรื่ องความรู้ และการรับรู้ความสามารถตนเอง ควรเป็ นกิจกรรมที่กลุ่ม
เสี่ยงฯสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ เช่น การกินน ้าตาล จานวนอาหารที่ควรรับประทานได้ ในแต่ละชนิด โดยให้
ใช้ วิธีการง่ายๆ เช่น จานวนชิ ้นจานวนคาต่อมื ้อ เป็ นต้ น
1.3) กิจกรรมการออกกาลังกายนัน้ ควรเป็ นรู ปแบบที่ กลุ่มจะนาไปประยุกต์ใช้ ใน
การออกกาลังกายด้ วยตนเองที่บ้านได้
1.4) กิจกรรมการจัดการความเครี ยด ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นกิจกรรมนั่งสมาธิ หรื อ นา
พระภิ กษุ ม าแสดงเทศนา ควรให้ กลุ่ม เสี่ ย งได้ คิดกิ จ กรรมที่ ตนเองได้ ใช้ แล้ ว ด้ วยตนเอง น ามาพูดคุย
แลกเปลี่ยนในกลุ่ม ในการทากิจกรรม และควรเน้ น เรื่ องการมีสติกับการรับประทานอาหารให้ มากขึน้
เพราะเป็ นปัจจัยสาคัญกับกลุม่ เสี่ยงฯ ที่ต้องการลดน ้าหนัก
1.5) กิจกรรมระยะติดตาม เสนอแนะว่าควรมีการเยี่ยมบ้ านร่ วมด้ วยเพื่ อเป็ นการ
ตรวจสอบข้ อมูลย้ อนกลับกับบุคคลในครอบครัวถึงการปฏิบตั ิตวั ด้ านสุขภาพ และดูความสอดคล้ องของ
การปฏิบตั ติ วั และผลลัพธ์สขุ ภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
2) จัดทาชุดกิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรค
ไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง และจัดทาสื่อ เครื่ องมือวัดผลให้ สอดคล้ องกับกิจกรรม
หลังจากได้ รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ร่วมวิจยั ได้ นดั หมายกับผู้ร่วมวิจยั เพื่อมา
ปรับปรุงร่างโปรแกรมฯ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ได้ แก่ แนวการจัดกิจกรรม สื่อการเรี ยนรู้ เครื่ องมือวัดผล
และผู้ให้ ความรู้ ผลการสนทนากลุม่ สรุปได้ ดงั นี ้
2.1) แนวการจัดกิ จ กรรม ผู้ร่วมวิจัย เสนอแนะว่าให้ มี เกมร่ วมกับการเรี ยนรู้ ด้ าน
เนื ้อหาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสนุกสนาน
2.2) การจัดทาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื อ้ รั ง ผู้ ร่ ว มวิ จัย มี ก ารลงความเห็ น ให้ พยาบาลวิ ช าชี พ ของสถานี อ นามั ย บางเกลื อ อาสาสมัค ร
สาธารณสุข และนักปรับพฤติกรรมเป็ นผู้รับผิดชอบจัดทาแผนของเนื ้อหากิจกรรม
2.3) สื่อการเรี ยนรู้ ที่จัดทา แผ่นภาพพลิก การนาเสนอข้ อมูล เป็ นภาพประกอบคา
บรรยาย วีดีโอประกอบกิจกรรม 3 อ. (อาหาร ออกกาลังกาย และอารมณ์)
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2.4) กาหนดกิจกรรมในการการตังเป้
้ าหมายของตนเองโดยมีบดั ดี ้ในการรับรู้ การ
ปฏิบตั ติ วั มุง่ สูเ่ ป้าหมาย
2.5) การนาโมเดลอาหารที่ชดั เจนเข้ าใจง่าย จดจาง่ายมาเป็ นอุปกรณ์ ในการสอน
เรื่ องความรู้และการปฏิบตั ติ วั ด้ านอาหาร
2.6) เพิ่มกิจกรรมเรื่ องสาธิตการชงกาแฟและเครื่ องดื่มที่มีรสหวาน ที่ขายในชุมชน
เละ ”การเลือกซื ้อเลือกกิน เพื่อสุขภาพ”
2. การปฏิบัตแิ ละการสังเกต (Act & Observe: A&O)
ผู้ร่วมวิจยั ได้ นากิจกรรมตามโปรแกรมฯ ไปทดลองใช้ ในกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่ได้ รับ
การประเมินจากสถานีอนามัยตาบลบางเกลือ จานวน 10 ราย สมัครเข้ ามาเพื่อรับการอบรมเป็ นผู้นานัก
ปรับพฤติกรรมสุขภาพและเป็ นผู้ช่วยนักวิจัย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 และ 23 ต.ค.59 ที่ ห้องประชุม
สถานี อนามัยตาบลบางเกลื อ ผู้ร่วมวิจัยได้ นากิ จ กรรมตามโปรแกรมการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมฯไป
ทดลองสอนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม สื่อการเรี ยนรู้ ระยะเวลา และข้ อบกพร่ องของ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยให้ กลุ่ม เสี่ ยงฯ ทากิจกรรมต่างๆ ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ทกุ แผน ยกเว้ นการฝึ กปฏิบตั ิการประกอบอาหาร เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ และต้ องใช้ อปุ กรณ์
ในการประกอบอาหารจริง
จากการสังเกต การทดลองจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ร่วมวิจยั พบว่า การจัด
กิจกรรมตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สามารถดาเนินการได้ ตามแผน ดังนี ้
1) ผู้เข้ ารั บ การอบรมเป็ น ผู้น านัก ปรั บ พฤติก รรมสุข ภาพและเพื่ อเป็ น ผู้ช่วยนัก วิจัย
จานวน 10 คน เป็ นบุคคลที่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ ตลอดการอบรม
2) จัดการเรี ยนรู้ตามกิจกรรมของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยผู้ร่วม
วิจยั เป็ นผู้ให้ ความรู้ด้านเนื ้อหา และฝึ กปฏิบตั จิ ริงในกิจกรรมการออกกาลังกาย และการจัดเมนูอาหาร
3) ทดลองใช้ สื่ อ อุปกรณ์ และแบบทดสอบเพื่ อการประเมิ น พฤติกรรมสุขภาพ และ
ผลลัพ ธ์ ทางด้ านสุขภาพ ก่อนและหลังการเข้ าร่ วมกิจ กรรม ทากิจ กรรมให้ ความรู้ เพื่ อพัฒ นาการรับรู้
ความสามารถของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ใช้ วิธีการการระดมสมอง ระดมความคิดในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ใน
กิจกรรมการจัดเมนูเพื่อสุภาพ และมีการตังเป้
้ าหมายของตนเองในการดูแลสุขภาพ และนาเสนอวิธีการ
ต่างๆ ที่ทาให้ ไปถึงตามเป้าหมาย และได้ ฝึกการออกกาลังกาย และบันทึกการปฏิบตั ิในเรื่ องการออก
กาลังกายและอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน ในการทดลองใช้ กิจกรรมต่างๆ
หลังการอบรมได้ สอบถามถึงความรู้สึกของการเข้ าร่วมกิจกรรม พบว่า มีบางกิจกรรมที่ผ้ เู ข้ ารับ
การอบรมไม่ เข้ า ใจ เนื อ้ หายากในการจดจ าไปใช้ ใ นการปฏิ บัติ เช่ น ปริ ม าณอาหารแต่ ล ะชนิ ด ที่
รับประทานได้ ต่อวัน ต้ องมีการซักถาม และทาความเข้ าใจหลายครัง้ แบบบันทึกกิจกรรมการออกกาลัง
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กาย และการรับประทานอาหาร ซึ่งผู้ปฏิ บัติกล่าวว่ามันซับซ้ อนเกิ นไป ควรมี เวลาให้ นาเสนอในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มากกว่าการยึดการบันทึ กกิจกรรมเพราะบางครัง้ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิไม่แน่นอน
ส่วนเรื่ องการออกกาลังกายนอกจากนาเสนอด้ วย วีดีโอควรจะมีการนาเสนอท่าทางจากผู้นาฯร่ วมด้ วย
ส่วนการเข้ าร่ วมกิจ กรรมทุกครัง้ ควรมี รางวัลจูงใจในการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม และรางวัลส าหรับ บุคคลที่
ปฏิบตั ติ วั จนมีความเปลี่ยนแปลงด้ านผลลัพธ์สขุ ภาพ จากการสะท้ อนหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมวิจยั
และผู้วิจยั นาข้ อบกพร่องที่ได้ รับไปปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
3. การสะท้ อนผล (Reflex: R) ด้ วยเทคนิคการสะท้ อนผลหลังการปฏิบตั ิงาน (AAR) สรุปได้
ดังนี ้
ตาราง 9 การทบทวนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (AAR) การสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ข้ อคาถาม

การทบทวนผลหลังกิจกรรม
(After Action Review: AAR)
ทบทวนเป้าหมาย
-เพื่อการปรับปรุงกิจกรรมตามการสะท้ อนผล การร่างโปรแกรมฯ
ได้ มีการปรับปรุงกิจกรรมดังนี ้
1.แนวการจัดกิจกรรมควรมีเกมและเพลงเพิ่มความสนุก
2.ผู้รับผิดชอบหลักทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้อานวยความสะดวกได้ ดี
3.จัดทาสือ่ เป็ นภาพพลิก ใช้ วีดีโอการออกกาลังกาย
4.นาโมเดลอาหารมาใช้ เพื่อให้ กลุม่ เข้ าใจง่าย
5.เพิ่มกิจกรรมสาธิตการชงกาแฟและเครื่ องดื่มรสหวาน
เปรี ยบเทียบมาตรฐานการกิน
1. เป้าหมายของการมาประชุมครัง้ นี ้ สิ่งที่คาดหวัง -การจัดการอบรมให้ กลุ่มเสี่ยงฯจานวน 2 ครัง้ ตามกาหนดการ
หรื อ สิ่ ง ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการท างานหรื อ ที่วางแผนไว้
กิจกรรมร่วมกัน คืออะไร
2. เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลมากเกินคาดเพราะ -ผู้ร่วมวิจยั สามารถเป็ นผู้นาเรื่ องการออกกาลังกายด้ วยตนเองได้
อะไร
เช่น การแกว่งแขน ไม้ กระบองยายบุญมี การออกกาลังกายด้ วย
ผ้ าขนหนู
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ตาราง 9 (ต่อ)
การทบทวนก่ อนการปฏิบัตงิ าน

ทบทวนผลหลังกิจกรรม

(Before Action Review:BAR)

(After Action Review :AAR)

3. เป้ า หมายส่ ว นใดที่ บ รรลุ ผ ลน้ อยหรื อ ไม่ -การไม่ได้ ฝึกปฏิบตั ิเรื่ องการเลือกวัตถุดิบในการทาอาหารของผู้นา
บรรลุผล เพราะเหตุใด

ด้ านสุขภาพ และการสาธิ ตการชงกาแฟ เนื่องจากเวลาในการเข้ า
ร่วมกิจกรรมมีจากัด

4. สิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ ที่เป็ นประโยชน์ที่สดุ คืออะไร

-รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมที่ จู ง ใจให้ ผู้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเกิ ด การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ

5. คิดจะกลับไปทาอะไรต่อ

-กลับไปปฏิบตั ิตามที่ได้ เรี ยนรู้ร่วมกับผู้ร่วมวิจยั

6. ถ้ าจะมีการจัดประชุม เช่นนี ้อีก มีข้อเสนอแนะ -ต้ องนาบุคคลที่ยินดีเข้ าร่วมกิจกรรมและต้ องการที่จะเปลีย่ นแปลง
ให้ ปรับปรุงส่วนไหนบ้ าง

สุขภาพ จึงจะประสบความสาเร็ จ และถ้ าจะให้ โครงการประสบ
ความส าเร็ จ ต้ อ งมี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ข องผู้จัด ประชุ ม ให้ เกิ ด ความ
ชัดเจนในแต่ละครัง้ เพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ติดขัดในทุกด้ าน
-แบบบันทึกกิจกรรมการออกกาลังกายและการรับประทานอาหาร
มี ความซับ ซ้ อ น ควรมี เวลาให้ น าเสนอในการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้
มากกว่าการยึดการบันทึกกิจกรรมเพราะบางครัง้ ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิไม่แน่นอน
-กิจกรรมที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเข้ าใจยาก เช่น ปริ มาณอาหารแต่ละ
ชนิดที่รับประทานได้ ต่อวัน ต้ องเปิ ดโอกาสมีการซักถาม และทา
ความเข้ าใจหลายครัง้
-การร่วมกิจกรรมทุกครัง้ ควรมีรางวัลจูงใจในการเข้ าร่วมและรางวัล
สาหรับผู้ที่ปฏิบตั ิตวั ได้ เป็ นอย่างดี
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4. ผลการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุ ขภาพตนเองของผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแบบวัด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของกลุ่ ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง (แบบวัด 3 S)
ประกอบด้ วยการรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) การควบคุมตนเอง (Self-control) และ
การดูแลตนเอง (Self-care)และผลการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพ
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นผู้นานักปรั บเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตาราง 10 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
15-20 ปี
21-30
31-40
41-50
51-60
60 ขึ ้นไป
รวม

ผู้นาด้ านสุขภาพ
จานวน

(ร้ อยละ)

1
9
10

10
90
100

1
1
6
2
10

10
10
60
20
100

จากตาราง 10 กลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้นาการ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม จานวน 10 คน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 90
ส่วนใหญ่อายุอยูร่ ะหว่าง 51-60 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60
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ตาราง 11 ผลของการรับ รู้ ความสามารถตนเอง การควบคุม ตนเอง และการดูแลตนเองของผู้นานัก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ (n=10)
ตัวแปร
การรับรู้ความสามารถ (Selfefficacy)
การควบคุมตนเอง(Self-control)
การดูแลตนเอง(Self-care)

ก่ อนเข้ าโปรแกรมฯ
SD

หลังเข้ าโปรแกรม
SD

57.90

7.25

78.60

10.18

9.04**

69.60
39.10

8.68
4.18

81.10
49.10

7.95
5.02

4.47**
7.03**

t

**P < .01
จากตาราง 11 ได้ ทาการทดสอบการรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง และการ
ดูแลตนเองของผู้นานักปรับพฤติกรรมก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ พบว่า การรับรู้ ความสามารถ
ตนเองการควบคุมตนเอง และการดูแลตนเองของผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังเข้ า
ร่วมโปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 9.04, 4.47 และ 7.03 ตามลาดับ)
ตาราง 12 ผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพของผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
2 สัปดาห์ (n=10)
ตัวแปร
ระดับความดันโลหิต ตัวบน
(Systoilic pressure)
ระดับความดันโลหิต ตัวล่าง
(Diastoilic pressure)
ระดับน ้าตาลในเลือด
รอบเอว
ดัชนีมวลกาย

ก่ อนเข้ าโปรแกรมฯ
SD
137.80
19.48

หลังเข้ าโปรแกรม
SD
126.50
12.82

t
3.54**

88.40

7.32

88

8.34

-.12

96.40
92
27.34

14.05
17.70
6.24

98.60
80
26.58

12.69
14.73
5.57

.33
-2.33*
-2.55*

** P<.01 * P < .05
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จากตาราง 12 ได้ ท าการทดสอบผลลัพ ธ์ ด้ า นสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ ระดับ ความดัน โลหิ ต ตัว บน
(Systoilic pressure) ระดับความดันโลหิตตัวล่าง (Diastoilic pressure) ระดับน ้าตาลในเลือด รอบเอว
และดัชนีมวลกายของผู้นานักปรับพฤติกรรมก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า ระดับความดันโลหิต
ตัวบน (Systoilic pressure) ของผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ
แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 3.54) รอบเอว และดัชนี มวลกายของผู้นานัก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t = -2.53, และ -2.55 ตามล าดับ) ส่วนระดับความดันโลหิตตัวล่ าง (Diastoilic pressure)
และระดับน ้าตาลในเลือดของผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตาราง 13 ผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพของผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
12 สัปดาห์ (n=10)
ตัวแปร
ระดับความดันโลหิต ตัวบน
(Systoilic pressure)
ระดับความดันโลหิต ตัวล่าง
(Diastoilic pressure)
ระดับน ้าตาลในเลือด
รอบเอว
ดัชนีมวลกาย

ก่ อนเข้ าโปรแกรมฯ
SD
137.80
19.48

หลังเข้ าโปรแกรม
SD
120.60
6.72

2.67*

88.40

7.32

81.40

3.03

2.61*

98.6
92
27.34

12.68
17.70
6.24

85.20
84.70
25.84

4.18
8.23
4.99

3.86**
2.35*
2.93*

t

** P<.01 * P < .05

จากตาราง 13 ได้ ท าการทดสอบผลลัพ ธ์ ด้ า นสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ ระดับ ความดัน โลหิ ต ตัว บน
(Systoilic pressure) ระดับความดันโลหิตตัวล่าง (Diastoilic pressure) ระดับน ้าตาลในเลือด นา้ หนัก
รอบเอว และดัชนีมวลกายของผู้นานักปรับพฤติกรรมก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า ระดับความ
ดัน โลหิ ต ตัวบน (Systoilic pressure)ระดับ ความดัน โลหิ ต ตัวล่าง (Diastoilic pressure) และรอบเอว
แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 (t = 2.67, 2.61และ 2.35 ตามล าดับ) ส่วนระดับ
นา้ ตาลในเลื อ ด และดัช นี ม วลกาย ของผู้น านักปรับ เปลี่ ยนพฤติก รรมสุข ภาพก่ อ นและหลังเข้ าร่ ว ม
โปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (t = 3.86 และ 2.93 ตามลาดับ)
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จากผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่วดั จากการรับรู้ ความสามารถตนเอง การควบคุม
ตนเอง และการดูแลตนเองของผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ 2
สัป ดาห์ แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ แต่ ผ ลลัพ ธ์ ท างด้ า นสุข ภาพไม่ แ ตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ เนื่ องมาจากระยะเวลาน้ อยเกินไปในการปฏิ บตั ิตวั ทางด้ านสุขภาพ แต่มีแนวโน้ ม
ผลลัพ ธ์ ด้านสุขภาพดีขึน้ มีค่าใกล้ เคียงกับค่ามาตรฐานในสัปดาห์ที่ 12 หลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แสดงให้ เห็นว่ากลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่เข้ ารับการอบรมตามโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ สามารถเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และส่งผลให้ ผลลัพ ธ์ ด้านสุขภาพมี
แนวโน้ มดีขึ ้น เป็ นข้ อมูลที่แสดงให้ ว่าพวกเขาสามารถเป็ นผู้นาด้ านสุขภาพได้ สามารถเป็ นแบบอย่างใน
การดูแลสุขภาพให้ กบั กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังในชุมชน และสามารถเป็ นวิทยากรร่วมกับผู้ร่วมวิจยั ใน
การให้ คาแนะนาด้ านสุขภาพในกิจกรรมครัง้ ต่อไปได้
สิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการประสบความสาเร็ จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้นา คือการมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ได้ จากการรับทราบผลลัพธ์สขุ ภาพเป็ นสิ่ง
กระตุ้นให้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการมีเจตคติที่ดีตอ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ส่ ว นที่ 2 ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกลุ่ มเสี่ ย ง
โรคไม่ ตดิ ต่ อเรือ้ รัง มีการดาเนินกิจกรรม ดังนี ้
1. การวางแผน (Planning: P)
ก) จั ด การสนทนากลุ่ ม ผู้ ร่ ว มวิ จั ย วางแผนการด าเนิ น ในกิ จ กรรมครั ง้ นี ้ โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันคือ ปรับปรุ งรู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามการสะท้ อนผลหลังการ
ปฏิบตั งิ าน ในกิจกรรมการสร้ างผู้นาฯ และเตรี ยมจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง โดยผู้วิจยั กับผู้ร่วมวิจยั ได้ จดั กิจกรรมการสนทนากลุ่มที่ห้องประชุมสถานีอนามัยบาง
เกลือ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น.
การทบทวนการประเมินผลหลังการปฏิบตั งิ านในวงรอบที่ 2 ดังนี ้
1) การประสบความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต้ องนาบุคคลที่ยินดีเข้ า
ร่วมกิจกรรม และต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพจึงจะประสบความสาเร็ จ และมีการแบ่งหน้ าที่ของผู้
จัดประชุมให้ เกิดความชัดเจนในแต่ละครัง้ เพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ตดิ ขัดในทุกด้ าน
2) แบบบันทึกกิจกรรมการออกกาลังกายและการรับประทานอาหาร มีความซับซ้ อน
ควรใช้ วิธีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้มากกว่าการยึดการบันทึกกิจกรรมเพราะบางครัง้ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิ
ไม่แน่นอน
3) กิ จ กรรมที่ ผ้ ู เข้ ารั บ การอบรมเข้ า ใจยาก เช่ น ปริ ม าณอาหารแต่ ล ะชนิ ด ที่ ควร
รับประทานต่อวัน ต้ องเปิ ดโอกาสให้ มีการซักถาม และทาความเข้ าใจหลายๆ ครัง้
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4) การร่วมกิจกรรมทุกครัง้ ควรมีรางวัลจูงใจในการเข้ าร่วมและรางวัลสาหรับผู้ที่ปฏิบตั ิ
ตัวได้ เป็ นอย่างดี
ข) จัดการสนทนากลุ่มของผู้ร่วมวิจยั เพื่อ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในมุมมองของตนเองเพื่อ
ยกระดับความรู้ ที่จะนามาปรับปรุ งกิจกรรม สื่อและอุปกรณ์ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ มี
ความเป็ นไปได้ และสอดคล้ องกับวิ ถีชีวิตของชุมชนของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังตามการสะท้ อนผล
ของผู้ร่วมวิจยั และกลุ่มผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลังการปรับปรุ ง มีกิจกรรม จานวน 6 ครัง้ และ
ระยะติดตามเยี่ยมบ้ าน จานวน 2 ครัง้ เพื่อการกระตุ้นการปฏิบตั ิตวั และตรวจสอบความสอดคล้ องของ
การดูแลตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ชุ ด กิ จ กรรมตามโปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุ ข ภาพของกลุ่ ม เสี่ ยงโรคไม่
ติดต่ อเรือ้ รัง“สุขภาพดีด้วยกิจกรรม 3 อ”
ประกอบด้ วย 1) แนวคิดที่ ใช้ 2) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 3) โครงสร้ างเนื อ้ หา 4) แนวทาง
การจัดการเรี ยนการสอน 5) การวัดและประเมินผล 6) รายละเอียดโปรแกรมฯ
1) แนวคิดที่ใช้
1.1ในการทากิจกรรมกลุม่ คือ กลุม่ สัมพันธ์
1.2 ในการพัฒนาผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
-ใช้ เทคนิคการแรงจูงใจของทฤษฎีทางจิตวิทยาเรื่ องแรงจูงใจภายใน (Intrinsic
Motivation) (มุกดา ศรี ยงค์และคณะ. 2559)และเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ ของสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ แมกไกว (McGuire.1985)
-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ของ
แบนดูรา (Bandura. 1986) และการควบคุมตนเอง ของ สกินเนอร์ (Skiner. 1953)
-การดูแลสุขภาพ ของ โอเรม (Orem. 1985) ด้ าน 3 อ. (อาหาร ออกกาลังกาย
และอารมณ์)
2) จุดมุ่งหมาย
2.1 จุดมุ่งหมายของโปรแกรม
1. ให้ กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังมีแรงจูงใจ มีความสามารถในการดูแลสุขภาพ
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในกลุม่ เพื่อนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. ให้ คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3. ให้ เกิดผู้นาด้ านสุขภาพและดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องในชุมชน
2.2 ผลลัพธ์ ของโปรแกรม
1. กลุม่ เสี่ยงฯมีแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองให้ มีผลลัพธ์ทางสุขภาพเป็ นปกติ
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2. แกนนาด้ านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่ อง 3
อ (อาหาร การออกกาลังกายและการจัดการอารมณ์ ) และการปฏิ บตั ิตวั เป็ นตัวอย่างแก่ประชาชนใน
ชุมชนได้
3. กลุม่ เสี่ยงฯมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและมีผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ ้น
4. ชุมชนสามารถนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปใช้ กับกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังในชุมชนได้
3) โครงสร้ างเนือ้ หา
โปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพของกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่อ เรื อ้ รั ง ก าหนด
โครงสร้ างรูปแบบกิจกรรมที่ดาเนินการดังนี ้ ดังนี ้
1. กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างแรงจูงใจทางด้ านสุขภาพ มีดงั นี ้
1.1 กิจกรรมเปิ ดใจยอมรับสุขภาพ
1.2 แบบสอบถามการดูแลสุขภาพก่อน-หลัง การเข้ าร่วมโครงการ
1.3 การกาหนดรางวัลของการทาได้ ตามเป้าหมาย
1.4 การกาหนดกลุม่ เพื่อการแข่งขันระหว่างกลุม่ และแข่งขันภายในกลุม่
2. กิจกรรมเพื่อสร้ างเจตคติท่ ดี ีต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ สร้ างความสนุกสนาน
3. กิจกรรมจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง
3.1 พัฒนาความรู้เรื่ องโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
- ฐานภัยร้ ายจากโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและหัวใจ
3.2 หลักการรับประทานอาหาร
- การรับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ กับการควบคุมน ้าหนัก
- กิจกรรมทาอาหารเพื่อสุขภาพ
- “อาหารลดโรค ลดเสี่ยง”
- เลือกกิน เลือกซื ้อ
- เมนูชสู ขุ ภาพ
3.3 หลักการออกกาลังกายด้ วยตนเอง
- การออกกาลังกายด้ วยการแกว่งแขน
- “เพื่อนสอนเพื่อน” ในการออกกาลังกายด้ วยตนเอง
- แต่ละกลุม่ ออกมาเป็ นผู้นาท่าออกกาลังกายด้ วยตนเองร่วม
กับการใช้ ลมหายใจ
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3.4 หลักการจัดการความเครี ยด
- ฝึ กสติจากการเคี ้ยวอาหาร
- ฝึ กลมหายใจเพื่อการผ่อนคลายในการออกกาลังกาย
4. กิจกรรมจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมตนเองในการดูแลสุขภาพ
4.1 การตังเป้
้ าหมายและพันธะสัญญาในการปฏิบตั ริ ่วมกัน
4.2 กากับติดตามผลลัพธ์ด้านสุขภาพและการบันทึกการปฏิบตั ิกิจกรรม
4.3 ทบทวนตนเองตามเป้าหมาย
4.4 ทบทวนตนเองด้ วยผลลัพธ์ทางสุขภาพ
5. กิจกรรมจุดมุ่งหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในกลุ่มเพื่อน
5.1 ให้ สมาชิกกลุม่ ได้ แลกเปลี่ยนการดูแลตนเองทัง้ 3 อ. ทุกครัง้
5.2 ฝึ ก ปฏิ บัติก ารออกก าลัง กาย “เพื่ อนสอนเพื่ อ น” ในการออกก าลัง กายด้ ว ย
ตนเอง
4) แนวทางการจัดการเรียนการสอน แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการขับเคลื่อนขันตอนการด
้
าเนิน
กิจกรรม การจัดการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กองสุขศึกษา. 2556: 16) ได้ กล่าวว่าควรเน้ นที่
ผู้รับบริการเป็ นสาคัญคือ
1. ในการจัด การเรี ย นรู้ ด้ านสุ ข ภาพมี เป้าหมายที่ ส าคัญ ที่ สุด คื อ การจัด การให้
ผู้รับบริ การที่ มีปัญ หาสุขภาพเกิดการตระหนักรู้ ถึงปั ญ หาสุขภาพตนเอง และสามารถวิเคราะห์ ความ
เชื่อมโยงระหว่างปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เป็ นต้ นเหตุของปัญหา
2. ดาเนินการปรับพฤติกรรมสุขภาพได้ ด้วยตนเอง ให้ บรรลุเป้ าประสงค์ตามกาลัง
หรื อศักยภาพของแต่ละคน
3. ผู้รับบริ การแต่ละคนมีความแตกต่างกันทังด้
้ านความต้ องการความสนใจ ความ
ถนัด และยัง มี ทัก ษะพื น้ ฐานอัน เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคัญ ที่ จ ะใช้ ในการเรี ย นรู้ ด้ า นสุขภาพที่ แ ตกต่างกัน
ก่ อ ให้ เกิ ด การแสดงผลของการเรี ย นรู้ ด้ า นสุข ภาพออกมาในลัก ษณะที่ ต่า งกัน จึ ง ควรมี ก ารจัด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของกลุ่มเป้าหมายแต่
ละคน
4. การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้ นผู้รับบริ การ
เป็ นสาคัญ ผู้นาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควรมีความเชื่อพื ้นฐานที่ว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน
ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ได้ และเชื่อว่าการเรี ยนรู้เกิดได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา
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5. การจัดการเรี ยนรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จึงต้ องเป็ นการจัดการ
บรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัดสถานการณ์ ฯลฯ ให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดการเรี ยนรู้ได้ เต็มตามศักยภาพผู้ที่
จะมาเป็ นผู้ น าในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพจึ ง มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งรู้ จัก ผู้รั บ บริ ก ารให้
ครอบคลุมอย่างรอบด้ าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเพื่อนาไปเป็ นพืน้ ฐานในการ
ออกแบบหรื อวางแผนการเรี ยนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมาย
5) การวัดและประเมินผล
การประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีกระบวนการดังนี ้
1. ประเมิ น ผลลัพ ธ์ ท างด้ านสุขภาพคื อ การชั่ง น า้ หนัก วัด ระดับ ความดัน โลหิ ต
ระดับน ้าตาลในเลือด ดัชนีมวลกายและรอบเอว ทังก่
้ อนและหลังจากการอบรม 2 สัปดาห์
2. ประเมิ น ผลการปรั บเปลี่ ย นพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ แบบวัด การปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง (แบบวัด 3 S) ประกอบด้ วยการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) การควบคุมตนเอง (Self-control) และการดูแลตนเอง (Self-care) ทัง้ ก่อน และ
หลังจากการอบรม 2 สัปดาห์
6) โปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุ ข ภาพฯของกลุ่ ม เสี่ ย งโรคไม่ ติด ต่ อ เรื อ้ รั ง
(รายละเอียดดังภาคผนวก) ตัวอย่างของโปรแกรมฯ ดังแสดงในตาราง 13
ตาราง 14 ตัวอย่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ
วันเดือนปี

- เครื่องวัด

การเข้ าร่วม

13 พ.ย 59

ความดัน

กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

1

เปิ ดใจยอมรับ

1. เพื่อสร้ าง

1. ให้ กลุม่ เสี่ยงตรวจ

- การสร้ าง

สุขภาพ

แรงจูงใจ

สุขภาพเบื ้องต้ น

ความ

ทางด้ าน

2. ทาแบบประเมินการดูแล ตระหนัก

สุขภาพ

ตนเอง

- การรับรู้ตอ่ น ้าตาล

2. เพื่อให้ กลุม่

3. ให้ คาแนะนารายบุคคล

โอกาสเสี่ยง

- สายวัดเอว

เสี่ยงรับรู้ข้อมูล ถึงผลของสุขภาพ

ต่อการเกิด

- เครื่องชัง่ น ้าหนัก

สุขภาพตนเอง

โรค

- ที่วดั ส่วนสูง

เวลา
240
นาที

วัตถุประสงค์

รายละเอียดกิจกรรม
พอสังเขป

การ
ประเมินผล

ครัง้
ที่

แนวคิด

สื่อ อุปกรณ์

- เครื่องเจาะ

เครื่องคิดเลข
- แบบวัด 3 S

ที่ปฏิบัติ
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ตาราง 14 (ต่อ)

ครัง้ ที่

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

รายละเอียดกิจกรรม
พอสังเขป

แนวคิด

สื่อ อุปกรณ์

การ
ประเมินผ
ล

2. ฐานภัยร้ าย

1. เพื่อพัฒนา

1. แบ่งกลุม่ ในการเข้ า

- การสร้ าง

1. ภาพพลิกใน การ

จากโรคความ

ความสามารถใน

รับการเรียนรู้เป็ นฐาน

ความตระหนัก

การให้ ความรู้

สอบถาม

ดันโลหิตสูง

การดูแลตนเอง

จากวิทยากรเจ้ าหน้ าที่

- แนวคิดเรื่อง

ทัง้ 3 โรค2.

ย้ อนกลับ

โรคเบาหวาน

2. เพื่อพัฒนา

สาธารณสุขและแกนนา

โรคฯ

แบบประเมิน

ประเมินการ

และโรคหัวใจ

ความรู้เรื่องโรคไม่ สุขภาพ

การรับรู้ความ

ความเสี่ยงของ รับรู้

ติดต่อเรือ้ รัง

2. จัดฐานการเรียนรู้ 4

เสี่ยงต่อการ

โรค

ฐานคือ โรคเบาหวาน

เกิดโรค

-

วันเดือนปี
ที่ปฏิบัติ

โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และประเมิน
ความเสี่ยงฯ
2
เวลา
240
นาที

ฉันจะเป็ นดาว

1. เพื่อสร้ าง

1. กากับติดตามผลลัพธ์ - การสร้ าง

1. แบบพันธะ

มีเป้าหมาย

แรงจูงใจทางด้ าน

ด้ านสุขภาพ

7 ข้ อ

และขันตอน
้

สุขภาพ

2. คืนข้ อมูลผลลัพธ์ด้าน ภายใน

2. เป้าหมาย

ตาม

2. เพื่อการ

สุขภาพและนาผลลัพธ์

- การควบคุม

การเป็ นดาว

เป้าหมาย

กากับตนเอง

3. รางวัล

ทุกคน

ตังเป้
้ าหมาย และ มาแลกเปลี่ยนวิธีการใน
วิเคราะห์อปุ สรรค การดูแลตนเอง
3. เพื่อควบคุม

3. การตังเป้
้ าหมายและ

ตนเองในการดูแล พันธะสัญญาในการ
สุขภาพ

ปฏิบตั ิรายบุคคลและให้

4.เพื่อกาหนด

สมาชิกกลุม่ ร่วมรับรู้

รางวัลในการ

ร่วมกัน

ปรับเปลี่ยน

4. กาหนดรางวัลสาหรับ

พฤติกรรมตนเอง

บุคคลที่ทาได้ ตาม
เป้าหมาย

แรงจูงใจ

27 พ.ย 59
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2. การปฏิบัตแิ ละการสังเกต (Act & Observe :A&O)
การปฏิบัติ
ก) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังในเขตตาบลบางเกลือสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจานวน 57 คนแต่เมื่อเสร็ จสิ ้นโครงการมีบุคคลที่เข้ าร่วมทุกกิจกรรมตามที่กาหนด
จานวน 51 คน
ข) จัดการเรี ยนรู้ ตามกิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่ วมกับ
การใช้ สื่ออุปกรณ์ โดยผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกับผู้ร่วมวิจยั เป็ นผู้จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
จานวน 6 ครัง้ และมีระยะติดตามเยี่ยมบ้ าน จานวน 2 ครัง้
การสังเกต
-จากการสังเกตผู้ร่วมวิจยั และผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีความกระตือรื อ้
ร้ นในการร่ วมกันจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตังแต่
้ การเตรี ยมสถานที่ การช่วยตรวจ
ผลลัพธ์ สขุ ภาพและการบันทึก การเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กลุ่มเสี่ยงฯในการทากิจกรรม และการร่วมการติดตาม
เยี่ยมบ้ าน
-จากการสังเกตกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังมีความสนใจตังแต่
้ ผ้ นู าด้ านสุขภาพชักชวน
ให้ เข้ าร่วมกิจกรรม การร่วมกิจกรรมสนุกสนานมีอารมณ์ร่วมกับกิจกรรม สนใจซักถามในประเด็นที่สงสัย
เช่นเรื่ องการรับประทานอาหาร ร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย และสนใจในผลลัพธ์สขุ ภาพของตนเอง
3. การสะท้ อนผล (Reflex:R)
ก) หลัง การจัด การอบรมผู้ ร่ ว มวิ จัย และผู้ วิ จัย ร่ ว มกั น สะท้ อนผลการปฏิ บัติ ง านการ
ดาเนินการใน ด้ วยเทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน (After Action Review: AAR) ดังนี ้
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ตาราง 15 การทบทวนผลหลัง การปฏิ บัติ ง าน (AAR) ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมฅสุขภาพในกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
ข้ อคาถาม
ทบทวนเป้าหมาย

การทบทวนผลหลังกิจกรรม
(After Action Review: AAR)

ปรับปรุ งกิจกรรม และการจัดกิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงฯตามรู ปแบบ
กิ จกรรมที่สร้ างขึน้ สิ่งที่ค าดหวัง คือกลุ่ม เสี่ยงที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรม
ตลอดโครงการ และสามารถเปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพได้ จน
ผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพดีขึ ้น
1. เป้าหมายของการมาประชุมครัง้ นี ้ สิง่ ที่คาดหวัง -กลุ่มเสี่ยงที่เข้ าร่ วมกิจกรรมตลอดโครงการ และสามารถเปลี่ยน
หรื อ สิ่ ง ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการท างานหรื อ พฤติกรรมสุขภาพได้ จนผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพดีขึ ้น
กิจกรรมร่วมกัน คืออะไร
2. เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลมากเกินคาดเพราะ -ผู้ร่วมวิจยั สามารถร่วมเป็ นวิทยากรและเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กลุม่ เสี่ยงฯ
อะไร
และได้ รับการยอมรับจากลุม่
-ชักชวนประชาชนที่มีความสนใจในโครงการมาเข้ าร่วมโครงการได้
เกินเป้าหมาย
3. เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลน้ อยหรื อไม่บรรลุผล ในเรื่ องการได้ รับความรู้ในการดูแลตนเองไม่ครบตามกิจกรรม และ
เพราะเหตุใด
การลดน ้าหนักของสมาชิกกลุ่มเพราะเป็ นผลลัพธ์ สขุ ภาพที่ทาได้
ยากและต้ องใช้ ระยะเวลาในการที่น ้าหนักจะอยู่ในช่วงที่เป็ นปกติ
เหตุผลจากการประกอบอาชีพ และครอบครัว แต่ก็ได้ แก้ ปัญ หา
ด้ วยการแจกแผ่นพับในการให้ ความรู้ ในส่วนท่สาคัญ ๆ เช่น การ
รับประทานอาหาร
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ตาราง 15 ต่อ
ข้ อคาถาม

การทบทวนผลหลังกิจกรรม
(After Action Review: AAR)

4. สิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ ที่เป็ นประโยชน์ที่สดุ คืออะไร

คื อ การจั ด กิ จ กรรมที่ จู ง ใจให้ ผู้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการทางานเป็ นทีม และการ
เป็ นผู้นาในการดูแลช่วยเหลือสมาชิกกลุม่
กลุ่มผู้นาคิดว่าเมื่อกิ จกรรมจบลงแล้ วก็ จะให้ การติดตามกลุ่ม
สมาชิ ก ทั ง้ 51 คนเพื่ อ ร่ ว มเป็ นผู้ น าด้ านสุข ภาพ และเมื่ อ มี
กิจกรรมด้ านสุขภาพก็จะมาเข้ าร่วมและตัวเป็ นตัวอย่างต่อไป
5. คิดจะกลับไปทาอะไรต่อ
-เมื่อกิจกรรมจบลงแล้ วก็จะให้ การติดตามกลุม่ สมาชิกทัง้ 51 คน
เพื่อร่ วมเป็ นผู้นาด้ านสุขภาพ และเมื่อมีกิจกรรมด้ านสุขภาพก็
จะมาเข้ าร่วมและตัวเป็ นตัวอย่างต่อไป
6. ถ้ าจะมีการจัดประชุม เช่นนี ้อีก มีข้อเสนอแนะให้ - นาบุคคลที่ยินดีเข้ าร่วมกิจกรรมและต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงส่วนไหนบ้ าง
สุขภาพ จึงจะประสบความสาเร็ จ และเพิ่มความสามารถของ
ตนเองในการเป็ นผู้นากิจกรรมให้ มากขึ ้น
- ถ้ า จะมี ก ารจัด ประชุม อี ก ครั ง้ ควรจัด ในสถานที่ ๆ เป็ น ห้ อ ง
ประชุมปิ ดเพื่อให้ เกิดความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ข) มีการประเมินผลกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี ้
1. มี การประเมิ นผลลัพ ธ์ ทางด้ านสุขภาพคือ การชั่งนา้ หนัก วัดระดับความดันโลหิต
ระดับน ้าตาลในเลือด ดัชนีมวลกายและรอบเอว ทังก่
้ อนและหลังจากการอบรม 2 สัปดาห์ คือในวันที่ 7
เมษายน 2560 ที่สถานีอนามัยตาบลบางเกลีอ
2.มี การประเมิ นผลการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ แบบวัดการปรับ เปลี่ ยน
พฤติก รรมสุข ภาพของกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ติด ต่อเรื อ้ รั ง ประกอบด้ วยการรับ รู้ ความสามารถของตนเอง
(Self-efficacy) การควบคุมตนเอง (Self-control) และการดูแลตนเอง (Self-care)ทัง้ ก่อนและหลังจาก
การอบรม 2 สัปดาห์ เพื่อนาผลไปวิเคราะห์ตอ่ ไป
4.ผลการเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังตามแบบ
วัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง (แบบวัด 3 S) ประกอบด้ วยการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) การควบคุมตนเอง (Self-control) และการดูแลตนเอง (Selfcare)ที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ มา และวัดผลลัพ ธ์ ท างด้ านสุขภาพ ทัง้ ก่อนและหลัง จากการอบรม 2 สัปดาห์
ส่วนข้ อมูลเชิงคุณภาพรวบรวมได้ จากการสังเกต สัมภาษณ์ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม นาเสนอข้ อมูลดังนี ้
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4.1 การวิเคราะห์ ข้อมู ลส่ วนบุ คคลของกลุ่ มตัวอย่ างที่เป็ นกลุ่ มเสี่ ยงโรคไม่ ติดต่ อ
เรือ้ รัง
ตาราง 16 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่ วมกิจกรรมการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง (n=51)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
15-20 ปี
21-30
31-40
41-50
51-60
60ขึ ้นไป
รวม
3.ภาวะเสี่ยงโรคไม่ ติดต่ อเรือ้ รัง (n=51)
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ

กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ ติดต่ อเรือ้ รัง
จานวน

ร้ อยละ

8
43
51

15.7
84.3
100

3
6
2
14
17
9
51

5.9
11.8
3.9
27.5
33.3
17.6
100

27
22
51

52.94
43.14
100

จากตาราง 16 กลุ่ม ตัวอย่างที่เข้ าร่ วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง จานวน 51 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84.3
ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 4150 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 และพบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่ม เสี่ ย งโรคหัวใจ ร้ อยละ 100 มี
ความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ร้ อยละ 52.94 และมีความเสี่ยงโรคเบาหวาน ร้ อยละ 43.14
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4.2 ผลของการดูแลตนเอง การควบคุมตนเอง และการรั บรู้ ความสามารถของกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ ตดิ ต่ อเรือ้ รัง ก่ อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ
ตาราง 17 ผลของการดูแลตนเอง การควบคุมตนเอง และการรับรู้ ความสามารถของกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ (n=51)
ตัวแปร
การดูแลตนเอง
(Self-care)
การควบคุมตนเอง
(Self-control)
การรับรู้ความสามารถตนเอง
(Self-efficacy)

ก่ อนเข้ าโปรแกรมฯ
SD

หลังเข้ าโปรแกรม
SD

t

3.95

.38

3.95

.38

13.40**

3.35

.55

3.66

.52

3.16**

3.67

.72

3.96

.68

2.03*

**

p<.01 *p<.05

จากตาราง 17 ได้ ท าการทดสอบการดู แ ลตนเอง และการควบคุ ม ตนเอง และการรั บ รู้
ความสามารถตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ พบว่า การดูแล
ตนเองและการควบคุมตนเอง ของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 13.40 และ 13.16 ตามลาดับ) ส่วนการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (t = 2.03)
4.3 ผลลัพธ์ ทางด้ านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงฯ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ
กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ หลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ 2 สัปดาห์
ตาราง 18 ผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงฯ โรคความดันโลหิตสูงหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
2 สัปดาห์ (n=27)
ตัวแปร
ระดับความดันโลหิต ตัวบน
(Systoilic pressure)
ระดับความดันโลหิต ตัวล่าง
(Diastoilic pressure)

ก่ อนเข้ าโปรแกรมฯ
SD

หลังเข้ าโปรแกรม
SD

t

145.59

9.10

129.26

10.25

9.06**

93.33

11.34

82.59

4.48

4.74**

**p<.01
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จากตาราง 18 ได้ ท าการทดสอบผลลั พ ธ์ ด้ า นสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ ระดับ ความดัน โลหิ ต ตัว บน
(Systoilic pressure) ระดับ ความดัน โลหิ ต ตัว ล่า ง (Diastoilic pressure) ของกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่อ
เรื อ้ รังก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ พบว่า ระดับความดันโลหิตตัวบน (Systoilic pressure) ระดับ
ความดันโลหิตตัวล่าง (Diastoilic pressure) ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ก่อนและหลังเข้ าร่วม
โปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 9.06, 4.74 ตามลาดับ)
ตาราง 19 ผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงฯ โรคเบาหวานหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ 2 สัปดาห์
(n=22)
ตัวแปร

น ้าตาลในเลือด

ก่ อนเข้ าโปรแกรมฯ
SD

114.50

20.87

หลังเข้ าโปรแกรม
SD

98.64

7.09

t

3.96**

**p<.01
จากตาราง 19 ได้ ทาการทดสอบผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ ของกลุ่มเสี่ยงฯ โรคเบาหวาน คือ ระดับ
น ้าตาลในเลือด ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า ระดับน ้าตาลในเลือด ของกลุม่ เสี่ยงโรคเบาหวาน
ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t = 3.96)
ตาราง 20 ผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงฯ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ 2 สัปดาห์ (n=51)
ตัวแปร

ดัชนีมวลกาย
น ้าหนัก
รอบเอว

ก่ อนเข้ าโปรแกรมฯ
SD

30.39
68.98
90.81

4.99
15.69
13.80

หลังเข้ าโปรแกรม
SD

29.76
66.90
86.27

4.87
13.78
8.30

t

5.43**
5.09**
4.09**

**p<.01
จากตาราง 20 ได้ ทาการทดสอบผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ ของกลุ่มเสี่ยงฯ โรคเบาหวาน คือ ดัชนี
มวลกาย น ้าหนัก และรอบเอว ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า ดัชนีมวลกาย น ้าหนัก และรอบเอว
ของกลุ่มเสี่ยงฯ ก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ ฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01
(t = 5.43, 5.09 และ 4.09 ตามลาดับ)

152
4.4 ความพึงพอใจต่ อกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพร่ างกายและจิตใจ
จากการสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพร่ างกายและจิตใจของ
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทังกิ
้ จกรรมที่สร้ างความสนุกสนาน การ
ได้ ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนในชุมชน การได้ รับทราบผลลัพธ์ด้านสุขภาพเป็ นระยะๆ หลังจากการปฏิบตั ิตวั ที่
บ้ าน และมีความพึงพอใจต่อการได้ รับความรู้เรื่ องโรคและการดูแลตนเองทัง้ 3 อ.(อาหาร ออกกาลังกาย
และอารมณ์)และมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายผู้เข้ ารับการอบรม เพราะทาให้ มีการ
เคลื่ อนไหวได้ ดี ขึน้ มี บุคลิ กภาพดีขึน้ และมีความพึงพอใจต่อการภาพรวมของกิจ กรรมเพราะทาให้ มี
ความสุขกับกิจกรรมที่ทาร่วมกันในชุมชน
"ป้าดีใจที่ได้ มาเข้ าร่วมกิจกรรมกับหมอครัง้ นี ้ มันทาให้ ป้ามีความรู้ เคยรู้ ว่ากินผลไม้ ไม่
อ้ วน กินกล้ วยวันละเป็ น 10 ลูกเพิ่งมารู้ ความนีเ้ องว่ามันกิ นได้ แค่ 5 ลูกต่อวัน ไม่งนั ้ มันจะอ้ วน ท่าทาง
ออกกาลังกายแกว่งแขน การใช้ ผ้าขนหนูทาให้ มีอะไรที่บ้านพอนึกถึงคาหมอ วันๆนึงก็ไม่หยุดทาโน่นทานี่
ทัง้ วัน นี่ ก็ลดความอ้ วนไปได้ 2-3 กิโลแล้ ว คราวหน้ ามาจะทาให้ เพื่ อนๆดูนะว่าฉันลดได้ อีก " (สมาชิก
กลุม่ )
"ดีจงั หมอทาให้ คนในชุมชนมาช่วยกันดูแล จะได้ ไม่เป็ นเบาหวาน ความดันกัน" (สมาชิก
กลุม่ )
"หมอมาเยี่ยมบ้ านด้ วย ดีนะจะได้ ไม่ลืมที่จะกระตุ้นตัวเองตลอด" (สมาชิกกลุม่ )
จากการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รัง พบว่ากลุ่มเสี่ยงฯ ที่เข้ ารับการอบรม จานวน 6 ครัง้ และมีการติดตามเยี่ยมบ้ าน จานวน 2
ครัง้ รวมระยะเวลา 19 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ านสุขภาพก่อนและหลังการอบรมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และผลลัพธ์ด้านสุขภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้ มเข้ าสูค่ า่ ปกติ และมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมี
ประสิทธิภาพที่จะใช้ ในการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังของชุมชนตาบลบางเกลือ และสิ่งสาคัญใน
การประสบความสาเร็ จในกิจกรรมครัง้ นี ้นอกจากกลุ่มเสี่ยงฯจะมีแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพและมี เจต
คติที่ดีในการดูแลสุขภาพแล้ ว การควบคุมตนเองให้ มีการดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้านของผู้เข้ าร่ วมการ
อบรมเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั กลุ่มเพื่อน อีกประการหนึ่งคือการใช้ กิจกรรมในการเยี่ยมบ้ านผู้ที่
เข้ าร่ วมกิจกรรมร่ วมกับผู้นาด้ านสุขภาพเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่ อง และได้
ตรวจสอบข้ อมูลย้ อนกลับกับญาติถึงการปฏิบัติตวั ที่บ้าน พบว่า กลุ่มเสี่ยงฯมีความระมัดระวังในการ
เลือกรับประทานอาหาร และมีการเคลื่อนไหวร่างกายทังท่
้ าทางการออกกาลังกาย และการทางานบ้ าน
ทุกวัน จึงเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จึงถือได้ ว่ากิจกรรมการเยี่ยมบ้ าน เป็ นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นและ
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ส่งผลให้ มี การดูแลอย่างต่อเนื่ องในชุม ชน จึงควรนาไปใช้ กับการดูแลกลุ่มเสี่ ยงโรตไม่ติดต่อเรื อ้ รังใน
ชุมชนบางเกลือต่อไป
ตอนที่ 3 การพัฒนารู ปแบบการปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ ติดต่ อเรื อ้ รั งของชุมชน
ตาบลบางเกลือ
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ที่ได้ จากการ
วิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นรูปแบบที่ผ้ วู ิจยั ได้ สงั เคราะห์จาก กระบวนการดาเนินการวิจยั ที่ผ่านมา โดยกระบวนการ
ขัน้ ตอน องค์ป ระกอบต่างๆ ที่ ใช้ ในการดาเนินการวิจัยครัง้ นี ้ ส่งผลให้ กลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง มี
พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพดีขึ ้น ในการสังเคราะห์รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ ติด ต่อ เรื อ้ รั ง ของผู้วิจัย อิ ง อยู่บ นหลัก การ แนวคิด ทฤษฎี รวมทัง้ งานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ อง ทาให้ ได้ รูปแบบในความหมายของกระบวนการหรื อขันตอนที
้
่พฒ
ั นามาจากประสบการณ์การ
เรี ยนรู้เฉพาะ ซึ่งรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ประกอบไปด้ วย
องค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1.ทาความเข้ าใจบริบท ปั ญหาของชุมชน โดยประยุกต์ ใช้ PRECEDE Model
การทาความเข้ าใจบริ บท ปั ญหาของชุมชน โดยผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันศึกษาเอกสารของ
สถานีอนามัย และการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและผู้สงู อายุที่มีสุขภาพดี นามาร่วมกันวิเคราะห์
เพื่ อทาความเข้ าใจบริ บทของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพของชุม ชน และการดาเนินการ
แก้ ปั ญ หาด้ านสาธารณสุขที่ ผ่านมา และนาข้ อมูลที่ ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูสูงอายุที่ มี สุขภาพดี เพื่ อ
วิเคราะห์ ห าแนวทางที่ ท าให้ ค นในชุม ชนสุข ภาพดี ตามแนวทางของ PRECEDE Model (Green; &
Kreuter. 2005) เพื่อนามาวางแผนการสร้ างเสริมสุขภาพตังแต่
้ ขนตอนที
ั้
่ 1 ถึงขันตอนที
้
่ 5 ดังนี ้
ขั น้ ที่ 1 การวิ เคราะห์ ท างสั งคม ผู้ร่ว มวิจัย และผู้วิจัย ร่ วมกัน รวบรวมข้ อ มูล ของ
ชุมชนทด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านอาชีพ ที่สง่ ผลถึงพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน
ขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์ ทางระบาดวิทยา ผู้ร่วมวิจยั และผู้วิจยั รวบรวมข้ อมูลสถิติโดย
การศึกษาข้ อมูลทางระบาดวิทยา จากเอกสารและฐานข้ อมูลของสถานีอนามัยบางเกลือ ข้ อมูลของโรค
ไม่ติดต่อเรื อ้ รังในพื น้ ที่จากการตรวจสุขภาพคนในชุมชนตังแต่
้ อายุ 15 ปี ขึน้ ไป ร่ วมกับการสัม ภาษณ์
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขถึงสถานการณ์ ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง และนาข้ อมูลไปนาเสนอในการสร้ างความ
ตระหนักให้ กบั ผู้ร่วมวิจยั
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ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์ ทางการศึกษา ผู้ร่วมวิจยั และผู้วิจยั ร่วมกันสัมภาษณ์ผ้ สู งู อายุ
ที่มีสขุ ภาพดีไม่มีโรคเรื อ้ รังในชุมชนเพื่อค้ นหาสาเหตุที่สาคัญทังสาเหตุ
้
นา สาเหตุที่เอื ้อต่อการปฏิบตั ิตวั
ด้ า นสุขภาพ และสาเหตุที่ ส่งเสริ ม ที่ ส่ง ผลต่อ การดูแ ลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่ อ งทัง้ ด้ านการ
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย และการจัดการความเครี ยด
ขั น้ ที่ 4 การวิ เคราะห์ ท างการบริ ห าร ผู้ร่วมวิจัย และผู้วิจัย ร่ วมสนทนากลุ่ม เพื่ อ
ค้ น หากิ จ กรรมที่ เหมาะสมโดยผ่านกิ จ กรรม ร่ วมกันรั บรู้ สถานการณ์ ของโรคไม่ติด ต่อเรื อ้ รัง ร่ วมกัน
ตังเป้
้ าหมายทางด้ านสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นร่วมของเป้าหมาย
ทางด้ านสุขภาพ และ ร่วมสร้ างแนวทางการแก้ ปัญหาโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังของชุมชน
ขัน้ ที่ 5 การดาเนินงาน ผู้ร่วมวิจยั และผู้วิจยั ร่วมร่างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
2.เตรียมความพร้ อมผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัยนัน้ เป็ น ผู้ที่ ได้ รับ การคัดเลื อ กจากชุม ชนว่ามี ส่วนเกี่ ย วข้ องกับ การจัด กิ จ กรรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง และเป็ นที่ยอมรับของชุมชนเพื่อมาเป็ น
ตัวแทนให้ กบั ชุมชน และมีความสมัครใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมได้ ตลอดโครงการ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาคัญ
ในขันตอนแรกของการมี
้
ส่วนร่วมในการดาเนินการแก้ ไขปั ญหาในชุมชน การเตรี ยมความพร้ อมของผู้ร่วม
วิจยั โดยผู้วิจยั จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการในการสร้ างความตระหนักถึงปั ญหาของโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังร่วมกัน
จากการนาเสนอสถานการณ์ ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ทังในระดั
้
บประเทศและของชุมชนโดยใช้ ชมุ ชนเป็ น
ฐาน ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็ นผู้ร่วมวิจยั จนมีความคิดเห็นร่วมกัน
ว่าเป็ นปั ญ หาที่ต้องได้ รับการแก้ ไข และต้ องสร้ างให้ คนในชุมชนมองเห็นศักยภาพของตนเอง และให้
ทราบถึงบทบาทหน้ าที่ของผู้ร่วมวิจัย และกระตุ้นให้ เกิดพลังร่ วมในการสร้ างโครงการ กิจกรรมในการ
แก้ ไขปั ญ หา และนาเสนอความสาเร็ จของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เกิดจากคนในชุมชน
ร่วมกันดาเนินการ เพื่อรับรู้ความสามารถของตนเองและสร้ างการมีสว่ นร่วมของผู้ร่วมวิจยั ในการร่วมกัน
ในการแก้ ปัญหาของชุมชน
3.ร่ วมกันค้ นหาแนวทางการแก้ ปัญหาร่ วมกัน
ร่วมกันค้ นหาแนวทางการแก้ ปัญหาร่วมกัน เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญที่ใช้ การมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยนาข้ อมูลที่ได้ จาการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขและผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดี นามาหาแนวทางของ
ชุมชน ในการแก้ ปัญหาการดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชน โดยจัดการสนทนากลุ่มผู้ร่วมวิจยั เพื่อ
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กาหนดเป้าหมายในการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ผ่านกิจกรรม ร่วมกันรับรู้ สถานการณ์
ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ร่ วมกันตังเป้
้ าหมายทางด้ านสุขภาพของตนเอง ครอบครั วและชุม ชน ร่ วมกัน
วิเคราะห์ประเด็นร่ วมของเป้าหมายทางด้ านสุขภาพ และ ร่วมสร้ างแนวทางการแก้ ปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังของชุมชน โดยมีเป้าหมายการมีสขุ ภาพดี ในการสนทนาครัง้ นี ้ได้ กาหนดโครงการแก้ ไขปั ญหา คือ
"สุขภาพดี ด้ วย 3 อ. และการสร้ างผู้นาสุขภาพ" และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็ นประเด็นร่วมเพื่อ นามา
เป็ นแนวทางในการสร้ างกิจกรรมในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รัง คือ MA-3s Bangklua Program ที่ประกอบด้ วย การสร้ างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ (Motivation)เจตคติต่อ
การดูแลสุขภาพ (Attitude)การรับรู้ ความสามารถตนเอง(SelfEfficacy)การควบคุมตนเอง(Self-Control) และกลุม่ เพื่อน(Social group)
4.ร่ างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เป็ นขัน้ ตอนการพัฒ นาโปรแกรมการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้ การมี ส่วนร่ วมทุก
ขันตอนของผู
้
้ ร่วมวิจยั นาทฤษฎี ทางด้ านพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการรับรู้ ความสามารถตนเอง
การควบคุมตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเอง และใช้ แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ
เจตคติที่ดีเป็ นเทคนิคในการดาเนินกิจกรรม ในการร่างโปรแกรมฯใช้ การสนทนากลุ่มเป็ นเครื่ องมือในการ
ระดมความคิดเห็น แต่ละครัง้ ของกิจกรรมประกอบด้ วย ขันวางแผน
้
ขันปฏิ
้ บตั ิการและการสังเกต และ
การสะท้ อนผล ชุดกิจกรรมตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ใช้ การมีสว่ นร่วมของชุมชนมี
ขันตอนดั
้
งนี ้
1) ขัน้ ก่อนวางแผนชุดกิจกรรมก่ อนลงมือปฏิบตั ิ ใช้ การสนทนากลุ่มโดยกาหนดวัตถุประสงค์
ร่ วมกันในการออกแบบกิจกรรมดูแลสุขภาพตนเองฯ ร่ วมกันจากผลการศึกษาระยะที่ 1โดยเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขและผู้วิจยั นาเสนอสาเหตุของการดูแลสุขภาพตนเอง ที่พบจากการสัมภาษณ์ ผ้ สู ูงอายุและ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข และทบทวนบทบาทของผู้ร่วมวิจยั ในการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และนาเสนอ
สาเหตุหลักในการจัดกิจกรรมมาเป็ นประเด็นในการคิดกิจกรรม และใช้ การสะท้ อนผลหลังการปฏิบตั ิงาน
(AAR)เพื่ อน าข้ อมูล ไปใช้ ในการปรั บ ปรุ ง ต่อไป ผลลัพ ธ์ ที่ ได้ คื อชุด กิ จ กรรมจ านวน 6 ครั ง้ และระยะ
ติดตาม 2 ครัง้
2) ขันวางแผนกิ
้
จกรรม ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงขันตอนกิ
้
จกรรม ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผลลัพธ์ให้ เกิดตามสาเหตุหลักของการมีสขุ ภาพดีของคนในชุมชน ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 การตังเป้
้ าหมายและวางแผนการดูแลสุขภาพ
ครัง้ ที่ 2 การติดตามผลการปฏิบตั ติ วั ที่บ้าน
ครัง้ ที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การดูแลสุขภาพตนเอง
ครัง้ ที่ 4 รูปแบบการรับประทานอาหารท้ องถิ่น
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ครัง้ ที่ 5 การออกกาลังกายด้ วยตนเอง
ครัง้ ที่ 6 การจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง
ครัง้ ที่ 7-8 ระยะติดตาม และนาร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ
ดังกล่าว ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์และกิจกรรมแล้ วนามาปรับปรุง
ก่อนนาไปใช้ ในการสร้ างผู้นาฯ
3) การสังเกตการมีสว่ นร่วมของผู้ร่วมวิจยั โดยใช้ การสังเกตการแสดงความคิดเห็นในการเข้ า
ร่วมกิจกรรม
5.การพัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน
แนวทางของกิจกรรมถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่หวั ใจสาคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพราะเป็ นการกาหนดเนื ้อหาสาระ ความรู้ ทักษะการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เป็ นเป้าหมายที่ต้องเกิดขึ ้นแก่
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง และใช้ เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมิ นผล พฤติกรรม
สุข ภาพและผลลัพ ธ์ ด้ านสุขภาพแก่ ผ้ ู จัด กิ จ กรรมอี กด้ วย โดยมี กระบวนการพัฒ นาแนวทางการจัด
กิ จ กรรม คือ 1) กาหนดโครงร่ างกิ จ กรรมเบื อ้ งต้ น 2) ถอดความรู้ จากผู้ร่วมวิจัย 3) วิพ ากษ์ โครงร่ าง
รู ปแบบกิจกรรม 4) จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ สื่อ และเครื่ องมือประเมินผล ด้ วยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนและมีความสอดคล้ องกับวิถีชีวิตชุมชน เพื่อให้ เกิดแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมในโปรแกรมฯใน
การศึกษาครัง้ นี ้ จึง นาไปทดลองใช้ กับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่สมัครเข้ าเป็ นผู้นานักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตนเอง ในภาคทฤษฎี
ผลการทดลองใช้ ชุดกิจกรรมนันพบว่
้
าผู้นาฯ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลังการเข้ ารับ
การอบรม และมี ผ ลลัพ ธ์ ทางด้ านสุขภาพมี การเปลี่ ยนแปลงมี แนวโน้ ม เข้ าสู่ค่ามาตรฐาน และมี การ
สะท้ อนผลหลังการปฏิบตั ิงาน ให้ มีการปรับปรุงกิจกรรมการให้ ความรู้เรื่ องอาหาร และปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรทาให้ มี รู ปแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม สาหรับใช้ ในการจัด การ
เรี ยนรู้ในกลุม่ เสี่ยงฯต่อไป
6.จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นขัน้ ของการนาหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุม ชนที่ ส ร้ างขึ น้ ไปใช้ ในการจัด การเรี ย นรู้ โดยยึ ด รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามกองสุขศึกษา. (2556) ที่ ได้ กล่าวว่า ควรเน้ นที่ ผ้ ูรับบริ การเป็ นสาคัญ โดย
กิจกรรมการเรี ยรู้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้ แก่ 1) การเรี ยนรู้ภาคเนื ้อหา โดยผู้ร่วมวิจยั ที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขเป็ นผู้สอนหลัก 2) กิจกรรมการเรี ยนรู้ ภาคปฏิบตั ิซึ่งใช้ เวลาเป็ นส่วนใหญ่ ในกิจกรรม โดยผู้
ร่ วมวิจยั อื่นๆเป็ นผู้สอนส่วนผู้ร่วมวิจัยอื่นๆเข้ ามามีส่วนร่ วมในเรื่ องภาคปฏิบตั ิและการเป็ นตัวแบบใน
กิจกรรมต่างๆ
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ในการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนันควรน
้
าบุคคลที่มีความสมัครใจและสามารถเข้ า
ร่วมโครงการได้ ตลอดกิจกรรม และใช้ ผ้ รู ่วมวิจยั ที่เป็ นผู้นาฯ เป็ นตัวแบบในการปฏิบตั ิ ตวั ทางด้ านสุขภาพ
เนื่องจากเป็ นตัวแบบที่มีความใกล้ เคียงและคล้ ายคลึงกัน เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการประสบความสาเร็จใน
การปฏิบตั ิ
7.ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ร่วมวิจัย ได้ ท าหน้ าที่ ป ระเมิ น ผลการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรม ตามหน้ าที่ ที่ ได้ รับ มอบหมาย
แล้ วสรุปผลร่วมกัน ซึ่งพบว่า การจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการวิจยั ครัง้ นี ้ ทาให้
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทังด้
้ านการรับรู้ความสามารถตนเอง การควบคุม
ตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเองดีขึ ้น และผลลัพธ์ สุขภาพ เช่น ระดับความดันโลหิต ระดับน ้าตาลใน
เลือด น ้าหนัก รอบเอวและดัชนีมวลกาย มีคา่ ลดลงหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม
8.การสะท้ อนผลหลังการปฏิ บัติงาน (After Action Review: AAR) โดยทาทันทีหลังการทา
กิจ กรรมนัน้ ๆ โดยการใช้ ข้อคาถามของเทคนิคนี ้ เป็ นแนวทางเพื่ อให้ เกิดความชัดเจนของข้ อมูลที่ จ ะ
นาไปใช้ ในการพัฒนาโปรแกรมและรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อไป
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั สรุ ปเป็ นภาพรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังได้ ดงั ภาพประกอบ 14
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ระยะที่ 1
ศึกษาบริ บท

1) ทาความเข้ าใจบริ บท สาเหตุ ปั ญหาของชุมชน โดยประยุกต์ PRECEDE Model
1.ศึกษาเอกสารของสถานีอนามัยเพื่อทาความเข้ าใจสถานการณสุขภาพชุมชนและสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขเพื่อทาความเข้ าใจบริ บทของ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพชุมชน และการแก้ ปัญหาด้ านสาธารณสุข
3.สัมภาษณ์ผ้ สู งู อายุที่มีสขุ ภาพดีเพื่อหาแนวทางที่จะทาให้ คนในชุมชนสุขภาพดีตามวิถีชีวิต
4.วิเคราะห์ชมุ ชนเพื่อการวางแผนพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม PRECEDE Model และวิเคราะห์ประเด็นร่วมของสาเหตุหลักในการ
ดูแลสุขภาพ ได้ "MA 3 S
2) เตรียมความพร้ อมผู้ร่วมวิจัย
1.สร้ างความตระหนักด้ วยการนาเสนอข้ อมูลสถานการณ์โรคเรื อ้ รังโดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน (Commmunity-Based)โดยผู้ร่วมวิจยั จากหน่วยงานสาธารณสุข
2.เสริ มสร้ างพลังอานาจด้ วยการนาเสนอการประสบความสาเร็ จของชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของชุมชน
4.ร่วมรับรู้บทบาทและขันตอนการวิ
้
จยั แบบมีสว่ นร่วม
3) ร่ วมกันค้ นหาแนวทางการแก้ ปัญหาร่ วมกัน จัดการสนทนากลุม่ ผู้ร่วมวิจยั โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและแนวทางการแก้ ปัญหา
ได้ โครงการของชุมชนคือ "สุขภาพดีด้วย 3 อ. และการสร้ างผู้นาสุขภาพ" และร่วมกันวิเคราะห์จนได้ สาเหตุหลักในการดูแลสุขภาพตนเอง
ระยะที่ 2
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กิจกรรมครัง้ ที่ 1 ร่ างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ ติดต่ อเรื อ้ รังด้ วยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
P: ร่างชุดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนฯ โดยนาข้ อมูลโครงการของชุมชนคือ "สุขภาพดีด้วย 3 อ. และการสร้ างผู้นาสุขภาพ" สาเหตุหลักในการดูแลสุขภาพตนเอง "MA-3S"
โดยใช้ เทคนิคการทบทวนก่อนการปฏิบตั ิงาน (BAR)
A&O: จัดสนทนากลุม่ เพื่อระดมสมองในการคิดชุดกิจกรรม และสื่ออุปกรณ์ โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก จนได้ ชดุ กิจกรรมจานวน 6 ครัง้ และระยะ
ติดตาม 2 ครัง้ และส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญดูความสอดคล้ อง ใช้ การสังเกตผู้ร่วมวิจยั ในการมีสว่ นร่วม
R: การสะท้ อนผลด้ วยเทคนิค (AAR) โดยใช้ แนวคาถามได้ ผลลัพธ์เรื่ องการดาเนินงานที่สาเร็ จขึ ้นอยูก่ บั ผู้รับผิดชอบหลัก

กิจกรรมครัง้ ที่ 2 สร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
P: จัดสนทนากลุม
่ โดยนาข้ อมูลที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงชุดกิจกรรม โดยใช้ เทคนิค BAR จนพร้ อมที่ทดลองใช้ เพื่อสร้ างผู้นาสุขภาพตามโครงการ
ของชุมชน
A&O: จัดกิจกรรมให้ แก่ผ้ ทู ี่สมัครเข้ ารับการอบรมเป็ นผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในภาคทฤษฎี อาทิตย์ละ 1 ครัง้ จานวน 2 อาทิตย์ และฝึ กภาคปฏิบตั ิในเรื่ อง
การออกกาลังกายด้ วยตนเอง
R: สะท้ อนผลการดาเนินงานโดยใช้ เทคนิค AAR เพื่อได้ ปัญหาในการปรับปรุงในครัง้ ต่อไป และสอบถามความพึงพอใจของผู้นาฯ เพื่อสะท้ อนความรู้สกึ และประเมินผล
ตามแบบวัดพฤติกรรม 3S หลังการอบรม และประเมินผลลัพธ์สขุ ภาพจากการดูแลตนเองหลังการอบรม 2 และ 12 สัปดาห์

กิจกรรมครั ง้ ที่ 3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
P: จัดสนทนากลุม่ โดยนาผลการสะท้ อนผลมาเป็ นข้ อมูลหลักในการระดมความคิด โดยใช้ เทคนิค BAR จนได้ ชดุ กิจกรรม จานวน 6 ครัง้ และให้ มีการติดตาม
เยี่ยมบ้ าน จานวน 2 ครัง้
A&O: จัดกิจกรรมให้ กลับกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังจานวน 51 คน โดยผู้ร่วมวิจยั และผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 6 ครัง้ และสุม่ ในการเยี่ยมบ้ าน
จานวน 2 ครัง้ และใช้ การสังเกตการมีสว่ นร่วมของผู้ร่วมวิจยั และความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย
R: การสะท้ อนผลโดยใช้ เทคนิค AAR ในกลุม่ ผู้ร่วมวิจยั และประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทังก่
้ อนและหลังการอบรม และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ 2 สัปดาห์หลัง
จบการอบรม และสอบถามความพึงพอใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม

นาเสนอข้ อมูลผลการวิจยั และมอบชุดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุม่ เสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง

ภาพประกอบ 14 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังของชุมชนตาบลบางเกลือ

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังด้ วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจยั นาเสนอ การสรุปสาระสาคัญโดยย่อของจุดมุ่งหมาย วิธีการ
ดาเนินการวิจยั และผลการวิจยั รวมทังการน
้
าเสนอการอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

จุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาบริบท สถานการณ์ สาเหตุและแนวทางการแก้ ปัญหาสุขภาพกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
เพื่อสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยการมีสว่ นร่วมของชุมชนบางเกลือ
เพื่ อ ศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ โปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพในกลุ่ม เสี่ ย ง
โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกลุ่ ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง
ด้ วยการมีสว่ นร่วม

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังด้ วยการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน แบ่งวิธีการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาบริ บท เพื่อทาความเข้ าใจบริบท สาเหตุ ปัญหาของ ในเรื่ องการดาเนินงาน
เรื่ องการควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข และการค้ นหาแนวทาง
การปฏิบตั ิตวั ที่ดีด้านสุขภาพใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดีไม่มีโรคเรื อ้ รัง ที่อาศัยอยู่
ในชุม ชนบางเกลื อนานกว่า 30 ปี ชุม ชน นามาวิเคราะห์ ชุม ชนเพื่ อการวางแผนพัฒ นารู ปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวคิด PRECEDE Model และมีการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ รู ่วม
วิจยั ด้ วยการสร้ างความตระหนักจากสถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง และสร้ างพลังอานาจ และทา
ความเข้ าใจบทบาท
ระยะที่ 2 แนวทางการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุ ข ภาพของชุ ม ชน มี การด าเนิ นการ
3 กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมครัง้ ที่ 1 ร่างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ โดยใช้ รูปแบบการ
สนทนากลุ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทบทวนข้ อมูลที่ ได้ จากระยะศึกษาบริ บทชุมชน ร่ วมกันจัดทา”ชุดกิจ กรรม”
ของโปรแกรมการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่ง ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญด้ านสุขภาพ ดูความสอดคล้ อ ง
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ของวัตถุประสงค์และการดาเนินกิจกรรม และใช้ เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน(AAR)ในการ
สะท้ อนผลการดาเนินงาน
กิจกรรมครัง้ ที่ 2 สร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยผู้ร่วมวิจยั ได้ นาสิ่งได้
จากการสะท้ อนผลในกิ จ กรรมครั ง้ ที่ 1 พื่ อ ปรั บ ปรุ ง แนวทางการจัด กิ จ กรรมตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญและได้ นากิจกรรมนันมาใช้
้
ในการสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และทดลองใช้
เครื่ องมือประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพ และให้ ผ้ รู ่วมวิจยั
และกลุม่ ผู้นาที่เข้ าร่วมกิจกรรมร่วมกันสะท้ อนผลและทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน (AAR)
กิจกรรมครัง้ ที่ 3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
โดย ปรับปรุงกิจกรรมตามที่ได้ รับจากการสะท้ อนผลจากการอบรมผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ทาการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ กบั กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง และมีการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ เครื่ องมือ 3-Self และผลลัพธ์ ทางด้ านสุขภาพ และมีการสอบถามความพึง
พอใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมและร่วมกันสะท้ อนผลและทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน (AAR)

สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ ดงั นี ้
1.จากการศึกษาบริ บทชุมชนทาความเข้ าใจบริ บท สาเหตุ ปั ญ หาของชุม ชน โดยประยุกต์
PRECEDE Model พบว่าชุม ชนบางเกลื อเป็ น ชุม ชนกึ่งเมื องและชนบท สิ่งแวดล้ อมยังเอื อ้ ให้ มี การ
ด าเนิ น ชี วิต ตามวิถี เดิม มี ส ถิ ติข องกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ติ ด ต่อ เรื อ้ รั ง สูง คนในชุม ชนมี พ ฤติก รรมเสี่ ย ง
ทางด้ านสุขภาพ การถอดประสบการณ์ ในการจัดการสุขภาพของตนเองและชุม ชนรวมทัง้ แนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดีของผู้สูงอายุที่มีสขุ ภาพดี ได้ จดั การสนทนากลุ่มกับผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
และแนวทางการแก้ ปั ญ หาของชุม ชนโดยการจัด โครงการ"สุขภาพดี ด้ ว ย 3 อ.และการสร้ างผู้น า
สุขภาพ" ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุสาคัญของคนในชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง มาเป็ นแนวทางการ
สร้ างกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ของชุมชนบางเกลือ ด้ วย MA-3S
Bangklua Program คือ การสร้ างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Motivation) เจตคติ
ต่อการดูแลสุขภาพ (Attitude) การรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy) การควบคุมตนเอง (SelfControl)และกลุ่ม เพื่ อน (Social group) และมี การเตรี ยมความพร้ อมผู้ร่วมวิจัยด้ วยการสร้ างความ
ตระหนัก (Awareness) ด้ วยการนาเสนอข้ อมูลสถานการณ์ โรคทัง้ ในระดับประเทศและระดับตาบล
การสร้ างพลังอานาจ(Empowerment)ด้ วยการนาเสนอความสาเร็ จของการสร้ างหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และทาความเข้ าใจบทบาทของผู้ร่วมวิจยั
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2. เพื่ อสร้ างผู้นานักปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยกระบวนการมี ส่วนร่ วมได้ มี การจัด
อบรมในภาคทฤษฎี แ ก่ ผ้ ูน าและภาคปฏิ บัติ ในเรื่ อ งการออกก าลัง กาย ประเมิ น ผลด้ ว ยแบบวัด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่า การรับรู้ความสามารถตนเอง การควบคุมตนเอง และการดูแลตนเอง
ของผู้นานักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ โดยหลังการอบรม 2 สัปดาห์
และพบว่า ผลัพธ์ด้านสุขภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และระดับ .05
ยกเว้ น ระดับ ความดัน โลหิ ต ตัว ล่ า ง (Diastoilic pressure) และระดับ น า้ ตาลในเลื อ ดของผู้น านัก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เนื่องมาจากระยะเวลาน้ อยเกินไปในการปฏิบตั ิตวั ทางด้ านสุขภาพ และพบว่า แนวโน้ มผลลัพธ์ ด้าน
สุขภาพดีขึ ้นมีคา่ ใกล้ เคียงกับค่ามาตรฐานหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ 12 สัปดาห์ พบว่า ระดับความ
ดัน โลหิ ต ตัว บน (Systolic pressure)แลระดับ ความดัน โลหิ ต ตัว ล่ า ง (Diastolic pressure) ระดับ
น ้าตาลในเลือด รอบเอว และดัชนีมวลกาย ก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 และ.01
จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่ากลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังที่เข้ ารับการอบรมตามโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และส่งผลให้ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
มี แนวโน้ ม ดีขึน้ เป็ น ข้ อมูล ที่ แสดงให้ เห็น ว่าพวกเขาสามารถเป็ น ผู้นาด้ านสุขภาพได้ สามารถเป็ น
แบบอย่างในการดูแลสุขภาพให้ กับกลุ่ม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังในชุม ชน และสามารถเป็ นวิทยากร
ร่วมกับผู้ร่วมวิจยั ในการให้ คาแนะนาด้ านสุขภาพในกิจกรรมครัง้ ต่อไปได้
สิ่งที่สาคัญ อีกประการหนึ่งในการประสบความสาเร็ จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้นา คือการมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ได้ จากการรับทราบผลลัพธ์สขุ ภาพ
เป็ น สิ่ ง กระตุ้น ให้ เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุข ภาพ และการมี เจตคติที่ ดี ต่อ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รัง พบว่ากลุ่มเสี่ยงฯ ที่เข้ ารับการอบรม จานวน 6 ครัง้ และมีการติดตามเยี่ยมบ้ าน จานวน
2 ครัง้ รวมระยะเวลา 19 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ านสุขภาพก่อนและหลังการอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และผลลัพธ์ด้านสุขภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้ มเข้ าสู่คา่
ปกติ และมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ แสดงให้ เห็น ว่าโปรแกรมการปรับเปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพมีประสิทธิภาพที่จะใช้ ในการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังของชุมชนตาบลบาง
เกลือ และสิ่งสาคัญในการประสบความสาเร็ จในกิจกรรมครัง้ นี ้นอกจากกลุม่ เสี่ยงฯจะมีแรงจูงใจในการ
ดูแลสุขภาพและมีเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพแล้ ว การควบคุมตนเองให้ มีการดูแลตนเองต่อเนื่องที่
บ้ านของผู้เข้ าร่ วมการอบรมเกิดจากการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กับกลุ่มเพื่ อน อีกประการหนึ่งคือการใช้
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กิจกรรมในการเยี่ยมบ้ านผู้ที่เข้ าร่วมกิจกรรมร่ วมกับผู้นาด้ านสุขภาพเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่องและได้ ตรวจสอบข้ อมูลย้ อนกลับกับญาติถึงการปฏิบตั ิตวั ที่บ้าน พบว่ากลุ่มเสี่ยงฯ
มีความระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหาร และมีการเคลื่อนไหวร่างกายทังท่
้ าทางการออกกาลัง
กาย และการทางานบ้ านทุกวัน จึงเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จึงถื อได้ ว่ากิจกรรมการเยี่ยม
บ้ าน เป็ นสิ่งที่ชว่ ยกระตุ้นและส่งผลให้ มีการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน จึงควรนาไปใช้ กบั การดูแลกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังในชุมชนบางเกลือต่อไป
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ด้ วยการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย 8 ขัน้ ตอน ได้ แ ก่ 1)ท าความเข้ าใจบริ บ ท ปั ญ หาของชุ ม ชน
โดยประยุก ต์ ใช้ PRECEDE Model 2) เตรี ยมความพร้ อมผู้ร่วมวิ จัย 3) ร่ วมกัน ค้ น หาแนวทางการ
แก้ ปั ญ หาร่ วมกัน 4) ร่ างโปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุข ภาพ 5) การพัฒ นาแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน 6) จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 7) ติดตาม
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ 8) การสะท้ อนผลหลังการ
ปฏิบตั ิงาน (After Action Review: AAR) และมอบชุดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติก รรมสุขภาพของ
กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังคืนกลับสูช่ มุ ชน

อภิปรายผล
1. เพื่อศึกษาบริ บท สถานการณ์ สาเหตุและแนวทางการแก้ ปัญหาสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่ อเรือ้ รัง ตามความมุ่งหมายการวิจัยข้ อที่ 1
ศึกษาบริ บท สถานการณ์ สาเหตุและแนวทางการแก้ ปัญ หาสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังโดยโดยประยุกต์ใช้ PRECEDE Model มีขนตอนในการศึ
ั้
กษาปั ญหาของชุมชนด้ วยการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้ องของสถานีอนามัยบางเกลือ และฐานข้ อมูลเพื่อรวบรวมข้ อมูลสถานการณ์ของโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังในชุมชนและการสัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สงู อายุในชุมชนที่มีสุ ขภาพดีไม่มีโรคเรื อ้ รัง และวิเคราะห์ชุมชนร่วมกันโดย
ประยุกต์ใช้ PRECEDE Model เพื่อวางแผนการสร้ างเสริ มสุขภาพ โดยนาขัน้ ตอนการวิเคราะห์จาก
ขัน้ ที่ 1 การวิ เคราะห์ ท างสัง คม ขัน้ ที่ 2 การวิ เคราะห์ ท างระบาดวิ ท ยา ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์ ท าง
การศึกษา ขัน้ ที่ 4 การวิเคราะห์ ท างการบริ หาร และขัน้ ที่ 5 การดาเนิน งาน นาข้ อมูลที่ ได้ จ ากการ
วิเคราะห์ มาเป็ นข้ อมูล ในการจัดการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมวิจัย เพื่ อการวิเคราะห์ ปัญ หาโดยใช้ ชุม ชน
เป็ นฐาน (Community - Based)และหาแนวทางการแก้ ปัญ หาของชุม ชนด้ วยการมี ส่วนร่ วมในการ
จัดทาโครงการสุขภาพดีด้วย 3 อ. และ การสร้ างผู้นาสุขภาพ และร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุหลักของการ
ดูแ ลสุขภาพตนเองของคนในชุม ชน คื อ การสร้ างแรงจูง ใจในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุข ภาพ
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(Motivation)เจตคติ ต่ อ การดูแ ลสุข ภาพ (Attitude) การรั บ รู้ ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy)
การควบคุมตนเอง(Self-Control) และกลุ่ม เพื่ อน (Social group) หรื อ "MA-3s Bangklua Program"
ซึง่ ผลที่ได้ เป็ นไปตามความมุง่ หมายการวิจยั เนื่องมาจาก
กระบวนการค้ น หาปั ญ หาด้ วยการมี ส่วนร่ วมของชุม ชน โดยใช้ ข้อมูลของชุม ชนเป็ นฐาน
ในการหาแนวทางการแก้ ปั ญ หาของชุม ชนของการศึก ษาครั ง้ นี ้ ซึ่ง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด
กระบวนการพัฒ นาโดยใช้ ชุม ชนเป็ น ฐาน ของสมใจ วินิ จ กุล . (2550) ที่ มี ขัน้ ตอนการเริ่ ม ต้ น จาก
การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การวางแผนและโครงการพัฒนาชุมชน ดาเนินงานพัฒนาชุมชน
การประเมินผล และการทบทวนเพื่อการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรค โดยเน้ นเรื่ องของการมีส่วนร่วมของ
ชุม ชนในทุก ขัน้ ตอนโดยไม่ได้ ดาเนินงานโดยภาครัฐ เพี ยงอย่างเดียว และเน้ น มี ส่วนร่ วมของชุม ชน
ในกระบวนการพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ที่ ตั ง้ แต่ ต้ นจนถึ ง สิ น้ สุ ด โครงการ โดยมี ผ้ ู วิ จั ย เป็ นผู้ อ านวย
ความสะดวกในการจัดการสนทนากลุ่ม ซึ่งระดับของการมีส่วนร่ วมในการศึกษาครัง้ นี ้คือ ผู้ร่วมวิจัย
มีโอกาสเสนอโครงการให้ ทางราชการ มีการปรึกษาหารื อกันอย่างใกล้ ชิด คนในชุมชนมีโอกาสในการ
ตัดสินใจว่าปั ญหาของตนเองคืออะไร จะแก้ ไขได้ อย่างไร วิธีใดที่ดีที่สดุ จนกระทัง่ มีสิทธิเข้ าร่วมปฏิบตั ิ
ด้ วย โดยผู้ร่วมวิจยั เป็ นตัวแทนชุมชนที่ได้ รับการยอมรับในการแก้ ปัญหาด้ านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ในการศึกษาครัง้ นีท้ ากิจกรรมภายใต้ โครงการสุขภาพดี ด้ วย 3 อ.และการสร้ างผู้นา
สุขภาพ โดยการหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาครัง้ นีโ้ ดยใช้ ข้อมูลที่ได้ มาจากชุมชนเอง (Community Based) โดยมุ่งไปที่ผลของพฤติกรรมสุขภาพ และผลลัพธ์ สุขภาพ โดยใช้ สาเหตุนา สาเหตุที่เอื ้อและ
ส่งเสริมในการดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชนมาเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมในการแก้ ไขปัญหา
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ สมพงษ์ จันทร์ โอวาท และคณะ (2557) ที่ศึกษาการพัฒ นารู ปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง : กรณีศกึ ษาเครื อข่ายบริ การสุขภาพแกดา จังหวัด
มหาสารคาม โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาสถานการณ์ คุณ ภาพชี วิตผู้ป่ วยโรคเรื อ้ รัง ในเครื อข่าย
สุขภาพแกดา ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง และพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง โดยศึกษาในกลุ่ มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังจานวน 426 คน
และที มสหวิชาชีพ ผู้ให้ บริ การ จานวน 209 คน เครื่ องมือทางการศึกษา แบบสอบถามคุณภาพชีวิต
การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลหลัก การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การวางแผนการ
กาหนดการพัฒ นา การประชุม เชิ งปฏิ บัติก าร และการสรุ ป สู่ ส าธารณะ โดยทุก กระบวนการเน้ น
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการมีส่วนร่วม และสอดคล้ องกับการศึกษาจากต่างประเทศของคอลลาจีรี
และคณะ (Colagiuri; et al. 2010) ได้ ศกึ ษาโปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานของเมืองซิดนีย์ (Sydney)
โดยใช้ ข้อมูลชุมชนเป็ นฐานการศึกผลของโปรแกรมนีใ้ ช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 50-60 ปี ที่มี ความ
เสี่ยงสูงในการเกิดโรคเบาหวานโดยกลุ่มตัวอย่างจะถูกวิเคราะห์แยกแยะและได้ รับหลักสูตรการดูแล
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เบื ้องต้ นและได้ รับการปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตโดยใช้ ข้อมูลของชุมชนเป็ นฐานในการศึกษาได้
ประยุกต์ใช้ แนวคิด PRECEDE Model ที่มีการใช้ อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ชมุ ชนเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ สอดคล้ องกับ อัมพร วงศ์ติ๊บและคณะ (2558) ที่ศึกษาการพัฒ นา
โปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุม่ เสี่ยงโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนซึง่ นาแนวคิด
PRECEDE-PROCEDE Model ของ กรี นและกรูเตอร์ (2005) ในการพัฒนาโปรแกรม โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดนีใ้ น ระยะที่ 1 การพัฒ นาโปรแกรมโดยการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเพื่ อ วินิจฉัยปั ญหา โดยพบว่ามี ผ้ ูป่วยมีภาวะแทรกซ้ อนเป็ นโรคหลอด
เลือดสมองในชุมชน พบกลุ่มเสี่ยงฯเพิ่มขึ ้น พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง มีการออกกาลังกายน้ อย
นิ ย มบริ โภคอาหารส าเร็ จ รู ป มี แ หล่ ง ทรั พ ยากร ได้ แก่ หอกระจายข่ า ว สถา นที่ อ อกก าลัง กาย
ตลาดร้ านค้ า ปั จ จัย น าพบว่ายัง พร่ อ งเรื่ อ งความรู้ เกี่ ย วกับ การบริ โภคอาหาร การออกก าลัง กาย
มี ส ถานที่ ในการออกก าลังกายแต่ไม่เพี ยงพอ ด้ านปั จ จัย เสริ ม ได้ รับ การสนับ สนุน จากเจ้ าหน้ า ที่
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ เพื่อน ครอบครัวและมีนโยบายและโครงการดูแลต่อเนื่องแต่ไม่กระจายสู่
ระดับหมู่บ้านมีการสนับสนุนงบประมาณจากหลายแหล่งและนาข้ อมูลที่ได้ ไปจัดทาโปรแกรมป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยนาข้ อมูลที่ได้ ในระยะที่ 1
มาเป็ นแนวทางในการจัดโปรแกรม
การใช้ ชุม ชนเป็ น ฐานในการพัฒ นาระบบการดูแ ลผู้ป่ วย และเป็ น ปั จ จัย ที่ ท าให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการนาแนวคิดการใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานมาใช้ คือ จุดเริ่ มต้ นในบริ บทที่เป็ นอยู่ของชุมชนนัน้
ว่าเป็ นอย่างไรทังสภาพปั
้
ญหา แหล่งสนับสนุน และผู้เข้ ามาร่วมในการดาเนินงาน มีเทคนิคที่ส่งเสริ ม
ให้ การพัฒ นาประสบผลส าเร็ จ ยิ่งขึน้ ในเรื่ องการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในชุม ชนเห็นได้ ว่าความ
แตกต่างของบริ บทของปั ญ หา กลุ่ม เป้าหมายไม่มี สูตรสาเร็ จในการพัฒ นาสุขภาพและการดูแลโรค
เรื อ้ รัง ขึน้ อยู่กับบริ บทที่ แตกต่างกันของชุม ชน สถานการณ์ ที่ แตกต่างกัน ที่ ก่อให้ เกิ ดการออกแบบ
กระบวนการที่แตกต่างกันไป
2.สร้ างผู้นานักปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยการมีส่วนร่ วมของชุมชนบางเกลือ
ตามวัตถุประสงค์ ข้ อที่ 2
การสร้ างผู้นาฯ จากชุดกิจกรรมที่ใช้ ในการจัดการอบรมนันถู
้ กสร้ างขึ ้นมาจากการมีส่วนร่วม
(Participatory Approach) ของผู้ ร่ว มวิ จัย โดยใช้ ข้ อ มูล ของชุม ชนเป็ น ฐาน (Community - Based)
ในการสร้ างชุดกิ จกรรม โดยกิจ กรรมประกอบด้ วย การตัง้ เป้าหมายและวางแผนการดูแลสุขภาพ
การติดตามผลการปฏิบตั ิ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ รูปแบบการรับประทานอาหารท้ องถิ่น การออกกาลัง
กายด้ วยตนเอง การจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง และระยะติดตาม พฤติกรรมด้ านสุขภาพ และ
ผลลัพ ธ์ ด้านสุขภาพ โดยมีการจัดการอบรมให้ กับกลุ่ม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่ สมัครใจเข้ ารับการ
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อบรมเป็ น ผู้น านักปรั บเปลี่ ย นพฤติกรรมสุขภาพตนเองและผู้อื่น จ านวน 2 ครั ง้ อาทิ ต ย์ ล ะ 1 ครั ง้
โดยเป็ นภาคทฤษฎี และการฝึ กปฏิบตั ิในเรื่ องการออกกาลังกาย และให้ นาความรู้ที่ได้ รับเพื่อไปปฏิบตั ิ
ด้ วยตนเองที่บ้าน และพบว่าการรับรู้ความสามารถตนเอง การควบคุมตนเอง และการดูแลตนเอง ของ
ผู้นานักปรับเปลี่ย นพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ โดยหลังการอบรม 2 สัปดาห์
และพบว่า ผลัพธ์ด้านสุขภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับ .05
ยกเว้ น ระดับ ความดัน โลหิ ต ตัว ล่ า ง (Diastolic pressure) และระดับ น า้ ตาลในเลื อ ดของผู้ น านัก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมฯ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เนื่องมาจากระยะเวลาน้ อยเกินไปในการปฏิบตั ิตวั ทางด้ านสุขภาพ และพบว่า แนวโน้ มผลลัพธ์ ด้าน
สุขภาพดีขึ ้นมีคา่ ใกล้ เคียงกับค่ามาตรฐานหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ 12 สัปดาห์ พบว่า ระดับความ
ดัน โลหิ ต ตัว บน (Systolic pressure)แลระดับ ความดัน โลหิ ต ตัว ล่ า ง (Diastolic pressure) ระดับ
น ้าตาลในเลือด รอบเอว และดัชนีมวลกาย ก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 และ.01 สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของการวิจยั เนื่องมาจาก
จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่ากลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังที่เข้ ารับการอบรมตามโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และส่งผลให้ ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
มี แนวโน้ ม ดีขึน้ เป็ น ข้ อมูล ที่ แสดงให้ เห็น ว่าพวกเขาสามารถเป็ น ผู้นาด้ านสุขภาพได้ สามารถเป็ น
แบบอย่างในการดูแลสุขภาพให้ กับกลุ่ม เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังในชุม ชน และสามารถเป็ นวิทยากร
ร่ วมกับผู้ร่วมวิจัยในการให้ คาแนะนาด้ านสุขภาพในกิ จกรรมครัง้ ต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้ องกับกองสุข
ศึกษา (2556) ที่กล่าวถึงผู้นาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือผู้ที่มีหน้ าที่หรื อได้ รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการดาเนินงานด้ านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนให้ ถกู ต้ องเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับวิถีชีวิต โดยอาศัยหลักการทางานแบบมีสว่ นร่วมและต้ องใช้ ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อการ
จัดการปรั บ เปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพไปสู่เป้าหมายการพึ่งตนเองของประชาชนและชุม ชน โดยมี
บทบาทที่ ส าคัญ คื อ ผู้เชี่ ย วชาญด้ านพฤติก รรมสุขภาพ ผู้ป ระสานงาน ผู้จัด การพัฒ นาและผู้ให้
คาปรึ กษาด้ านสุขภาพ เป็ นต้ น สอดคล้ องกับ อารี ย์ บัวหลวง (2557) ในเรื่ องผลสัมฤทธ์ การพัฒ นา
ศักยภาพ อสม.เชี่ ยวชาญของศูนย์ สุขภาพชุม ชนเมื องบ้ านเขาพุราง ตาบลปากแพรก อาเภอเมื อง
จังหวัดกาญจนบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับงานส่งเสริมสุขภาพ และการนา
ความรู้ไปปฏิบตั งิ านในละแวกบ้ านของ อสม.พบว่า อสม.มีความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ 6 ด้ าน ส่วนการนาความรู้ ที่ ได้ จากการอบรมไปปฏิ บตั ิงานจริ งพบว่า อสม.
สามารถออกไปให้ คาแนะนาความรู้ ที่ได้ จากการอบรม เช่นการเฝ้าระวัง การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค
เรื อ้ รัง สามารถลดการกินอาหารหวาน มัน เค็มได้ สามารถวางแผนสุขภาพระดับตาบลได้ และสามารถ
เป็ นผู้นาหรื อเป็ นตัวแทนในการปฏิ บัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ ส่วนในเรื่ องของระยะเวลาการ
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เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยการปฏิบตั ิด้วยตนเองที่บ้านนัน้
ซึ่งผลการศึกษาของผู้นาฯในระยะเวลา 4 สัปดาห์นนั ้ มีการเปลี่ยนแปลงเพียงพฤติกรรมสุขภาพ ส่วน
ผลลัพ ธ์ ด้ า นสุ ข ภาพเรื่ อ งของระดับ ความดัน โลหิ ต ตัว ล่ า งและค่ า น า้ ตาลในเลื อ ดยัง ไม่ พ บการ
เปลี่ยนแปลงต้ องใช้ ระยะเวลาถึง 12 สัปดาห์ จึงมีความแตกต่างของผลลัพธ์ด้านสุขภาพ สอดคล้ องกับ
การจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงานวิจยั ของพิชชาดา สุทธิแป้น (2559)ที่ทาการวิจยั และ
พัฒ นาโปรแกรมการจัดการตนเองที่ มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ ดีและผลลัพ ธ์
สุขภาพสาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง พบว่ากลุม่ ทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเองเป็ น
เวลา8 สัปดาห์ภายหลังสิ ้นสุดระยะเวลาติดตาม 1 เดือน กลุม่ ทดลองมีสขุ ภาวะที่ดี และมีดชั นีมวลกาย
มีการเปลี่ยนแปลงดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มทดลอง ดังนันในการปฏิ
้
บตั ิตวั ทางด้ านสุขภาพและ
การวัดผลลัพธ์ด้านสุขภาพนันควรค
้
านึงถึงเรื่ องของระยะเวลาในการดาเนินการด้ วย
3. ประสิทธิผลการใช้ โปรแกรมการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่ อเรือ้ รัง ตามจุดมุ่งหมายการวิจัยข้ อที่ 3
การจัดอบรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังตามชุดกิจกรรมโดยผู้ร่วมวิจยั และนักปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ โดยน าทฤษฎี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ด้ า นการรั บ รู้ ความสามารถตนเอง
การควบคุม ตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเอง และใช้ เทคในการสร้ างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและเจตคติที่ดี มาประยุกต์ใช้ ในกิจกรรม ด้ วยการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด และการ
สะท้ อ นผลจากการเป็ น ผู้จัดกิ จ กรรม และผู้เข้ าร่ วมกิ จ กรรมการปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรม จนเป็ นชุด
กิจกรรมเป็ นระยะเวลา 19 สัปดาห์ เป็ นการให้ ความรู้ภาคทฤษฎี และการฝึ กปฏิบตั ิจานวน 6 ครัง้ และ
ติดตามเยี่ยมบ้ านจานวน 2 ครัง้ พื่อกระตุ้นการปฏิบตั ิตัวด้ านสุขภาพ และเป็ นการตรวจสอบความ
สอดคล้ องเรื่ องการปฏิบตั ิตวั กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้ านสุขภาพก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และผลลัพธ์ด้านสุขภาพเกิด
การเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้ มเข้ าสู่ค่าปกติ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้
เห็นว่าโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีประสิทธิภาพที่ จะใช้ ในการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติด ต่อเรื อ้ รัง ของชุม ชนตาบลบางเกลื อ และสิ่ งส าคัญ ในการประสบความส าเร็ จ ในกิ จ กรรมครัง้ นี ้
นอกจากกลุ่ ม เสี่ ย งฯจะมี แ รงจู ง ใจในการดูแ ลสุ ข ภาพและมี เจตคติ ที่ ดี ใ นการดูแ ลสุ ข ภาพแล้ ว
การควบคุมตนเองให้ มีการดูแลตนเองต่อเนื่องที่ บ้านของผู้เข้ าร่วมการอบรมเกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้กบั กลุม่ เพื่อน อีกประการหนึ่งคือการใช้ กิจกรรมในการเยี่ยมบ้ านผู้ที่เข้ าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้นา
ด้ านสุขภาพเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และได้ ตรวจสอบข้ อมูลย้ อนกลับกับ
ญาติถึงการปฏิบตั ิตวั ที่บ้าน พบว่า กลุ่มเสี่ยงฯมีความระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหาร และมี
การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายทั ง้ ท่ า ทางการออกก าลั ง กาย และการท างานบ้ า นทุ ก วัน จึ ง เห็ น ความ
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เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จึงถือได้ ว่ากิจกรรมการเยี่ยมบ้ าน เป็ นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นและส่งผลให้ มีการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน จึงควรนาไปใช้ กบั การดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังในชุมชนบางเกลือ
ต่อไป และพบว่าผู้เข้ าร่ วมมีความพึงพอใจในการเข้ าร่ วมกิจกรรมและผลลัพ ธ์ ทางด้ านสุขภาพดีขึน้
ผลการวิจยั สอดคล้ องกับความมุง่ หมายการวิจยั ข้ อที่ 3 เนื่องมาจาก
1.โปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพถู ก สร้ างขึ น้ มาบนพื น้ ฐานของชุ ม ชน
(Community - Based) และการหาแนวทางการแก้ ไขโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ประกอบ
กับการนาทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎีการเรี ยนรู้การวาง
เงื่อนไขแบบการกระทา (Operant Conditioning) และแนวคิดการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. ร่ วมกับ
ข้ อมูลที่ได้ จากชุมชนคือ สาเหตุหลักที่สร้ างให้ คนในชุมชนมีการดูแลสุขภาพตนเองได้ ดี จนเกิดเป็ นชุด
กิจ กรรมที่ ชุม ชนสร้ างขึน้ เอง คือ "MA-3S Bangklau Program"ที่ ประกอบด้ วยชุดกิ จ กรรมเพื่ อสร้ าง
การสร้ างแรงจูง ใจในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพ(Motivation) เจตคติ ต่อ การดูแ ลสุข ภาพ
(Attitude) การรั บ รู้ ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy) การควบคุ ม ตนเอง (Self-Control) และ
กลุม่ เพื่อน (Social group) ที่ให้ ทงความรู
ั้
้ ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ใิ นการจัดกิจกรรม จนทาให้ เกิด
การเปลี่ ยนแปลงทัง้ พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพ ซึ่ง พบว่าการสร้ างแรงจูงใจในการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมและเจตคติที่ ดี ที่ น ามาใช้ เป็ น เทคนิ ค ที่ ส่ ง ให้ ก ลุ่ม เสี่ ย งฯมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติก รรมสุข ภาพสอดคล้ อ งกับ งานวิจัยของจิ ราภรณ์ นกแก้ วและคณะ (2560) ที่ ศึก ษาผลของ
โปรแกรมการพยาบาลเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการฝึ กโยคะต่อดัชนีมวลกายและระดับน ้าตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีน ้าหนักเกินมาตรฐาน พบว่า หลังการเข้ าร่วมโปรแกรม 6 สัปดาห์ พบว่า
ระดับน ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยต่ากว่าก่อนเข้ าโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญ และการมีเจตคติที่ในการมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองสอดคล้ องกับการศึกษาของ อังศินนั ทร์ อินทรกาแหง และอนันต์ มาลารัตน์
(2555) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้ นผู้รับบริ การเป็ นศูนย์ กลางที่มีต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของนิสิตที่มีภาวะอ้ วน พบว่า ในกลุ่มนิสิตที่มีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมสุขภาพ
สูงเมื่อเข้ าโปรแกรม จะมีการรับรู้ความสามารถตนเอง การกากับตนเองและพฤติกรรมดูแลสุขภาพสูง
กว่านิสิตกลุ่มอื่นอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ การนาทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ อ งด้ านพฤติกรรมมาใช้ ในการจัด
กิจกรรมทังการให้
้
ความรู้ และการเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ทิ งการเลื
ั้
อกชนิดอาหาร และรูปแบบการออก
กาลังกาย ร่วมกับการมีตวั แบบที่เป็ นผู้นาด้ านสุขภาพที่มีคณ
ุ สมบัตคิ วามคลึงกัน ทาให้ กลุม่ ฯมีการรับรู้
ความสามารถตนเองในการน าไปดูแลต่อเนื่ องที่ บ้า น ซึ่ง ก็ สอดคล้ องกับ พรพิ ม ล อุลิ ตผล (2558)
ที่ศกึ ษาการใช้ โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้ กรอบแนวคิดแบบ
แผนความเชื่อด้ านสุขภาพและทฤษฎี การรับรู้ ความสามารถในตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ โปรแกรมดังกล่าวพบว่า คะแนน
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เฉลี่ยด้ านพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้ รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ แสดงว่าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในเรื่ อง
ของการกากับตนเองที่บ้านสอดคล้ องกับการศึกษาของสุกาญจน์ อยู่คงและธราดล เก่งการพานิช
(2558) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการกากับตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร ในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 พบว่าโปรแกรมดังกล่าวมีผลทาให้ ผ้ ปู ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือด
ไม่ได้ รับรู้ความสามารถตนเอง มีความคาดหวังในผลดีของการปฏิบตั ติ วั ด้ านการควบคุมอาหาร และมี
พฤติกรรมการควบคุมอาหารซึง่ ดีขึ ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนันการน
้
าทฤษฎี
ทางด้ านพฤติกรรมร่ วมกับการใช้ เทคนิคการสร้ างแรงจูงใจและการมีเจตคติที่ดีของการศึกษาครัง้ นี ้
ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
2. ระยะเวลาการจัดกิ จ กรรมในครัง้ นี ้ จ านวน 6 ครัง้ และระยะติดตามเยี่ ยมบ้ านจ านวน
2 ครัง้ รวมระยะเวลา จานวน 19 สัปดาห์ ระยะเวลาในการเข้ าร่วมกิจกรรมและ กิจกรรมการเยี่ยมบ้ าน
นีส้ ่งผลในการกระตุ้นการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงฯ ซึ่ง สอดคล้ องกับ ศิริวฒ
ั น์ วงศ์พุทธคา (2551)
ที่ศกึ ษาการจัดการตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดย
การให้ ความรู้ และฝึ กทักษะการจัดการตนเอง เป็ นจานวน 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นจานวน 12 สัปดาห์
และมีการเยี่ยมบ้ านใน 3 สัปดาห์แรก และมีการติดตามทางโทรศัพท์พบว่ากลุ่มทดลอง มีพฤติกรรม
สุขภาพและค่าความดันโลหิตดีกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และสอดคล้ องกับการศึกษาของ รุ่ งรัตน์ กล่าสนอง (2553)ในเรื่ องการประเมินผลของโปรแกรม
การดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานพบว่ากลุ่มทดลองหลังได้ รับกิจกรรม 12 สัปดาห์ คะแนน
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลดลง และสอดคล้ องกับกชกร ธรรมนาศีลและคณะ (2558) ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมการส่งเสริ มการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมไม่ได้ เขตกรุงเทพมหานครพบว่าการให้ โปรแกรมการส่งเสริ มการดูแลตนเองสาหรับผู้สูงอายุ
จานวน 6 สัปดาห์ มีการติดตามเยี่ยมบ้ าน 1 ครัง้ และติดตามทางโทรศัพท์ 2 ครัง้ พบว่าคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการการดูแลตนเองสูงขึ ้นกว่ากลุม่ เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. รู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกลุ่ ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง ด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่ วม ตามความมุ่งหมายการวิจัย ข้ อที่ 4
รู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุข ภาพกลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ ติด ต่อ เรื อ้ รั ง ด้ วยกระบวนการ
มีส่วนร่ วม ประกอบด้ วย 2 ระยะ มี 7 ขันตอน
้
คือ 1) ทาความเข้ าใจบริ บท สาเหตุ ปั ญหาของชุมชน
โดยประยุกต์ใช้ PRECEDE Model 2) เตรี ยมความพร้ อมผู้ร่วมวิจยั โดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน 3)การสร้ าง
ให้ ผ้ ูร่วมวิจยั เกิดความตระหนักและเสริ มสร้ างพลังอานาจ 4) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและ
แนวทางการแก้ ปัญหาร่วมกัน 5) แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 6)การพัฒนาแนวทางการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน 7) จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 8)ติดตาม
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึง่ เป็ นไปตามรูปแบบที่กาหนด
ไว้ ตามกรอบแนวคิดเนื่องมาจาก
การใช้ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนตามแนวทาง การสร้ างเสริ ม สุ ข ภ าพ ระดั บ ชุ ม ชน
เป็ นกระบวนการสร้ างเสริมความสามารถของบุคคลและชุมชนในการดาเนินชีวิตให้ ไปสู่การมีสขุ ภาวะ
เป็ นการเพิ่มสมรรถนะให้ คนควบคุมปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดสุขภาพ และส่งผลให้ บุคคลมีสุขภาพดีขึ ้น
หลักการสร้ างเสริมสุขภาพระดับชุมชน มีแนวคิดหลักคือ การใช้ การศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานชุมชน ใช้ กลวิธี
การสร้ างเสริ ม สุขภาพที่ ห ลากหลาย และหัวใจส าคัญ คื อการสร้ างการมี ส่วนร่ วม สร้ างความเป็ น
หุ้ นส่ ว นกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว ยเสี ย การระบุ ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไข การลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละ
การประเมิ น ผล (อาภาพร เผ่ าวัฒ นาและคณะ. 2556) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของสมพงษ์
จันทร์ โอวาท และคณะ (2557) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบโดยใช้ การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง: กรณี ศึกษาเครื อข่ายบริ การสุขภาพแกดา จังหวัดมหาสารคามผลการศึกษาพบว่า
ระดับ คุณ ภาพชี วิ ต อยู่ในระดับ ปานกลาง การมี ส่ว นร่ วมของชุม ชนโดยมี โครงการการมี ส่ว นร่ ว ม
ของชุมชนในการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง CUP แกดา โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการโรคเรื อ้ รังด้ วยการดูแลแบบองค์รวมและใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน และโครงการที่ชมุ ชนมีส่วนร่วมได้ แก่
การพัฒนาทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยและการพัฒนาระบบส่ งต่อ การต่อยอดนวัตกรรม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยอยู่ในระดับดีมาก และการศึกษาครัง้ นี ้มีการดาเนินงาน ที่สอดคล้ อง
กับหลักการสร้ างเสริ มสุขภาพชุม ชน โดยในการศึกษาครัง้ นีม้ ี การดาเนินงานคือ 1) ทาความเข้ าใจ
บริ บท สาเหตุ ปั ญ หาของชุมชน โดยประยุกต์ใช้ PRECEDE Model 2) เตรี ยมความพร้ อมผู้ร่วมวิจัย
โดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน 3)การสร้ างให้ ผ้ รู ่วมวิจยั เกิดความตระหนักและเสริ มสร้ างพลังอานาจ 4) ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญ หาของชุมชนและแนวทางการแก้ ปัญหาร่ วมกัน 5) แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุข ภาพ 6)การพัฒ นาแนวทางการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของชุม ชน 7) จัด กิ จ กรรมการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพ 8)ติ ด ตามประเมิ น ผลการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ จนทาให้ เกิ ดความสาเร็ จในการสร้ างกิ จกรรมการดูแลของ (Green; & Kreuter.
2005) และใช้ หลักการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stake Holders)ในทุกขันตอน
้
ของกระบวนการพัฒ นาชุม ชน และร่ วมรับผลที่ เกิ ดขึน้ มาด้ วย (สมใจ วินิจ กุล.2550) และมี ความ
สอดคล้ องกั บ ระดับ ของนโยบายตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ตัง้ แต่ ฉ บับ ที่ 4
(พ.ศ.2520-2524) จนถึ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
โดยหลักการสาคัญของการสาธารณสุขมูลฐานคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนให้ ประชาชนในหมู่บ้านได้
รู้ สึกเป็ นเจ้ าของ และเข้ าร่ วมช่วยเหลื องาน ด้ านสาธารณสุขทัง้ ด้ าน กาลัง คน ก าลัง เงิน และวั ส ดุ
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อุปกรณ์ ต่างๆ โดยปะชาชนในชุม ชนนัน้ เป็ น ผู้ตระหนักถึงปั ญ หาของชุม ชนของตนเองเป็ นอย่างดี
จึงเป็ นผู้กาหนดปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ ไขปั ญหาโดยชุมชนเอง ทังที
้ ่เป็ นความรู้
ดัง้ เดิม ในชุม ชน หรื อเป็ น ภูมิ ค วามรู้ ใหม่ๆ ที่ ชุม ชนได้ เรี ย นรู้ เพิ่ ม เติม ว่าเหมาะสมกับ ชุม ชน ในการ
แก้ ปั ญ หา ทัง้ นี ก้ ลวิ ธี ก ารด าเนิ น การที่ ส าคัญ ที่ สุด ประการหนึ่ง คื อ การมี ส่วนร่ ว มของอาสาสมัค ร
สาธารณสุขสาธารณสุข เพื่ อเกิดการดูแลที่ต่อเนื่อง (โกมาตร จึงเสถี ยรทรัพ ย์ และปารณัฐ สุขสุทธ์ .
2550) สอดคล้ องกับการศึกษาของวัฒนา สว่างศรี และศิราณีย์ อินธรหนองไผ่ (2558) ที่ศกึ ษาเรื่ องการ
พัฒ นารู ป แบบการส่ง เสริ ม สุขภาพเพื่ อ ป้องกัน การเกิ ด โรคเบาหวานรายใหม่ในชุม ชน โดยมี ก าร
ดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ระยะได้ แก่ 1) ระยะก่อนการพัฒนารู ปแบบ เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์
ปั ญหา 2) ระยะพัฒนารูปแบบ เป็ นการพัฒนาทีม และการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริ มสุขภาพ และ
3) ระยะประเมินผล ผลการศึกษา ค้ นพบองค์ประกอบที่สาคัญจากการดาเนินโครงการตามรู ปแบบที่
พั ฒ นาขึ น้ 6 กิ จ กรรม ได้ แก่ 1) การท าประชาคมอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม 2) ติ ด ตามประเมิ น ผล
3) การวิเคราะห์ และค้ น ข้ อมูล ให้ ชุม ชน 4) การสร้ างแรงบัน ดาลใจด้ วยการศึกษาดูงาน 5) การให้
ความรู้ 6)การทาด้ วยใจ 7) การวิเคราะห์กิจกรรม 8) การเตรี ยมภาคีเครื อข่าย 9) การเดิน วิ่งสุขภาพ ซึ่ง
เรี ย กโดยรวมว่ า "PE DH KHWAO" model ภายหลั ง การพั ฒ นา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนน
พฤติกรรมสุขภาพในด้ านการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการอารมณ์ และความเครี ยด
เพิ่ ม ขึน้ มากกว่าก่อนการพัฒ นาอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ซึ่งจากการศึกษาครั ง้ นี ก้ ็ ได้ ใช้ "MA-3S
Bangklua Program" ช่วยเพิ่มระบบการดูแลที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังซึ่งปั จจัยความสาเร็ จของรูปแบบครัง้ นี ้ก็มีความสอดคล้ องกับ
การศึกษาของวัฒ นา สว่างศรี และศิราณี ย์ อินธรหนองไผ่ (2558) คือ การมีส่วนร่ วมดาเนินการโดย
ประชาชนดาเนินการร่วมกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ควรมีการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงฯในชุมชนบางเกลือ
ให้ ครอบคลุมทัง้ ตาบล ตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม MA-3s Bangklua program ร่ วมกับ
การติดตามผลลัพธ์ สุขภาพ และให้ การส่งเสริ มสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้ วยผู้นาด้ าน
สุขภาพ
1.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกพัฒนาขึ ้นตามบริ บทของชุมชนนี ้เป็ นแนวทาง
ให้ บคุ คลกรด้ านสุขภาพนาไปขยายผลต่อยอดโดยประยุกต์กิจกรรมให้ เข้ ากับบริ บทชุมชนของตนเอง
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1.3 บุคลากรด้ านสุขภาพควรมีการติดตามเยี่ยมบ้ านกลุม่ เสี่ยงฯเข้ าร่วมโครงการอย่างน้ อย
เดือนละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง
1.4 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในชุมชน ได้ แก่ ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และครอบครัว
ควรมีส่วนร่วมในการสร้ างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงฯ เพื่อให้ มีความรู้สึก
เป็ นเจ้ าของการดาเนินกิจกรรม และส่งผลต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรน ารู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาไปทดสอบ
ประสิทธิผลในชุมชนอื่นๆ และเพื่อศึกษาความแตกต่างของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง และประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และผลลัพธ์
ทางด้ านสุขภาพ
2.2 การศึกษาในบริ บทอื่นๆ ควรนาแนวคิด PRECEDE Model ร่ วมกับการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนไปใช้ ในการศึ ก ษาบริ บ ท ว่ า มี ส าเหตุ ใ ดบ้ างที่ เป็ นตั ว แปรที่ ส่ ง ผลต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ
ของชุมชน เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุม่ เสี่ยงฯ
2.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ควรมีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในกลุ่มเพื่อนสมาชิก และมีการเยี่ยมบ้ านเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการควบคุมตนเองอย่าง
ต่อเนื่องที่บ้าน
2.4 การสร้ างผู้นาสุขภาพเพื่อใช้ เป็ นตัวแบบ (Model)ในการดูแลสุขภาพ ทาให้ กลุ่มเสี่ยงฯ
มีการรับรู้ความสามารถเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเป็ นผู้ที่มีความคล้ ายคลึงกันกับกลุม่ เป้าหมาย
2.5 การสร้ างแรงจูงใจและเจตคติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไม่ได้ มีการวัดผลใน
การศึกษาครัง้ นี ้ แต่ควรคงไว้ ใช้ เป็ นเทคนิคในการสอดแทรกในโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และควรมีการวัดตัวแปรดังกล่าวในการศึกษาครัง้ ต่อไป
2.6 ควรศึ ก ษาให้ ครอบคลุ ม ถึ ง ปั จจั ย เชิ ง สาเหตุ ใ นหลายกลุ่ ม เพราะกลุ่ ม เสี่ ย งฯ
ในพื น้ ที่ มี ช่วงวัย ที่ แตกต่างกันอาจมี ปั จ จัยสนับ สนุน พฤติกรรมที่ แตกต่างกัน ดัง นัน้ ควรออกแบบ
การศึกษาในลักษณะ เช่น Stuctural Equation Modeling (SEM) เป็ นต้ น เพื่อค้ นหาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ที่ดีทางสุขภาพ
2.7 จากผลการวิจัยในระยะติดตาม พบว่า มีพฤติกรรมการดูแลตนเองมีแนวโน้ มลดลง
ดังนันควรมี
้
การติดตามช่วงยาว (Longitudinal design) เพื่อติดตามค้ นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
กระตุ้นซ ้าเพื่อให้ พฤติกรรมมีการคงอยู่
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ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้ อเสนอการวิจัย
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
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โปรแกรมการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยตนเอง
ของชุมชนตาบลบางเกลือ
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ความเป็ นมาของโปรแกรม
“การมี สุข ภาพที่ ดี ทัง้ ร่ า งกายและจิ ต ใจ มี ชี วิ ต อยู่ในสังคมได้ อ ย่า งเป็ น สุข นัน้ เป็ น ความ
ต้ องการ และความจาเป็ นพื ้นฐานของชีวิตที่มนุษย์ทกุ คนแสวงหาได้ อย่างชอบธรรม สุขภาพอยู่ในตัว
ของคุณ อยู่ในครอบครัว อยู่ในโรงเรี ยน สถานที่ ทางาน ในชุมชน นั่นคือ อยู่ในชีวิต ” (ประเวศ วะสี .
2543)จากค ากล่าวนี ส้ ะท้ อ นให้ เห็ น ว่า สุขภาพที่ ดี นัน้ เป็ น ที่ ป รารถนาของทุก คนในสัง คมเป็ น สิ่ ง ที่
แสวงหาและสร้ างมันขึ ้นมาได้ ด้วยตนเอง แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมรอบตัวส่งเสริ มให้
เกิดโรคและภัยสุขภาพให้ แนวโน้ ม ของอัตราการเกิดเพิ่ม ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รัง ที่ก ระบวนการเกิด โรคนั ้นไม่ไ ด้ ขึ ้นอยู่กับ การแพร่ ก ระจายของเชื ้อโรคแค่มีปั จ จัย ที่เพีย งพอ
(Sufficient agent) ก็ส ามารถทาให้ เกิด โรคได้ ปั จ จัย ดัง กล่าว เช่น ภาวะอ้ ว น ขาดการออกกาลัง
กาย ภาวะเครี ยดเรื อ้ รัง เป็ นต้ น ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังนี ้มีระยะเวลาการดาเนินการของโรคที่มีความ
ต่อ เนื ่อ งและยาวนานตลอดช่ว งชีว ิต (ส านั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรค. 2553) อัน ได้ แ ก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ง นับวันทวีความรุ นแรง
และมีการกระจายของโรคเพิ่มขึ ้น เนื่องมาจากความเจริ ญ ด้ านเทคโนโลยี สภาพแวดล้ อม รวมทั ้ง
ปั จ จัยพื ้นฐานของประชากรในชุมชนนั ้นๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
และก่อ ให้ เ กิด พฤติก รรมสุข ภาพที่ไ ม่เหมาะสมมีค วามซับ ซ้ อ นและยากที่จ ะจัด การป้อ งกัน และ
ควบคุมโดยใช้ เครื่ องมือใดๆ (สานักควบคุมโรคไม่ติดต่อ . 2556: 4)
จากการศึกษาบริ บทชุมชนพบว่าชุมชนบางเกลือเป็ นชุมชนกึ่งเมือง มีการประกอบอาชีพที่
เปลี่ยนแปลงจากอาชีพเกษตรกรรม เป็ นรับจ้ างในโรงงาน และการประมง ทาให้ มีการออกแรงในการ
ทางานน้ อยลง และพบว่ากลุ่มเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้ มลดลงเล็กน้ อย ในปี พ.ศ.2558
พบกลุ่ม เสี่ยงฯร้ อยละ 8.18 ปี พ.ศ.2560 มี พ บร้ อยละ 7.85 และกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวานมี แนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นปี พ.ศ.2558 พบร้ อยละ 2.45 ปี พ.ศ. 2560 พบร้ อยละ 2.49 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ของประชาชนนันยั
้ งไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างจริงจัง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงทางด้ านสุขภาพ เช่น อ้ วน
ลงพุ ง ระดับ ความดัน โลหิ ต และน า้ ตาลในเลื อ ดยัง สูง กว่ า มาตรฐาน มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งด้ า นการ
รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม เครื่ องดื่มชูกาลัง เป็ นต้ น (สถานีอนามัยตาบลบางเกลือ ข้ อมูลการคัด
กรองความเสี่ยงด้ านสุขภาพ. 2560)ผลกระทบที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังกับประชาชนในชุมชนคือ
มีผ้ ปู ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง(อัมพฤกษ์ /อัมพาต) ซึ่งต้ องได้ รับการดูแลต่อเนื่องและยาวนาน จานวน 7
คน และมีผ้ สู งู อายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ น้อยต้ องมีกิจกรรมอยู่ติดบ้ าน จานวน 31 คน (ฐานข้ อมูลสถานี
อนามัยตาบลบางเกลือ. 2560)ที่เป็ นภาระให้ ครอบครัวและชุมชนต้ องให้ การดูแล
จากปั ญ หาดังกล่าวชุมชนตาบลบางเกลือ จึงเล็งเห็นถึงปั ญ หาการเพิ่ม จานวนของผู้มารับ
บริ การในคลิ นิก โรคเรื อ้ รังในสถานี อนามัยตาบลบางเกลื อเพิ่ ม นมากขึน้ จึงร่ วมกันจัดท าโครงการ
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สุขภาพดีด้วย 3 อ.(อาหาร อารมณ์ และการจัดการอารมณ์ ) เพื่ อนากลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังใน
ชุมชนเข้ าร่ วมโปรแกรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยตนเองเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจในอนาคต

สาเหตุหลักการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนชุมชนบางเกลือ
จากการศึกษาบริบทชุมชนจากผู้สงู อายุที่มีสขุ ภาพดีไม่มีโรคเรื อ้ รัง และอาศัยอญุ่ในชุมชนบาง
เกลือ พบสาเหตุหลักที่จะนามาใช้ ในการสร้ างโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสี่ยงโรค
ไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง เพื่อนามาสร้ างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่เกิดความยัง่ ยืน ดังนี ้
1.เทคนิคการสร้ างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Motivation)
2.เจตคติตอ่ การดูแลสุขภาพ (Attitude)
3.การรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy
4.การควบคุมตนเอง (Self-Control)
5.กลุม่ เพื่อน (Social group)

วัตถุประสงค์ ของโปรแกรม
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนการดูแลสุขภาพด้ วยตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รัง
ในชุมชนตาบลบางเกลือ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
เพื่อปรับเปลี่ยนการรั บรู้ ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองและการดูแล
ตนเองทางด้ าน 3 อ. (อาหาร อารมณ์ และการจัดการอารมณ์) โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย ดังนี ้
1) เพื่ อให้ กลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง มี การรับรู้ ความสามารถของตนเองเกี่ ยวกับ
การบริโภคอาหาร การออกกากังกาย และการจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังเพิ่มขึ ้น
2) เพื่ อ ให้ ก ลุ่ม เสี่ ย งโรคไม่ติ ด ต่อ เรื อ้ รั ง มี ทัก ษะในการควบคุม ตนเองเกี่ ย วกับ การ
บริ โภคอาหาร การออกกากังกาย และการจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง เพื่ อป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังเพิ่มขึ ้น
3) เพื่ อ ให้ กลุ่ ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง น าทัก ษะการควบคุม ตนเองที่ ไ ด้ รั บ จาก
โปรแกรม ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ ทางด้ านสุขภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
4) เพื่ อ ให้ กลุ่ ม เสี่ ย งโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง มี น า้ ตาลในเลื อ ด ระดับ ความดัน โลหิ ต
รอบเอวและดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลงสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน หรื อ ลดลงจากก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม

กลุ่มเป้ าหมาย
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กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ ้นไปที่อาศัยอยู่ใ นตาบลบางเกลือที่เป็ นกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังโดยผ่านการประเมินตามแบบคัดกรองความเสี่ยงของสานักงานหลักประกันคุณภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)และได้ รับการประเมินจากสถานพยาบาลผู้ให้ บริ การว่ามีพฤติกรรมทางสุขภาพที่มี
แนวโน้ มจะทาให้ เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ

หลักการและแนวคิดที่ใช้ ในการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกายและ
การจัดการความเครี ยดด้ วยตนเองเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง สามารถประมวลแนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเรื่ องการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง
ในพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การออกาลังกายและการจัดการความเครี ยด โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภท
คือ แนวคิดที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการปรับเปลี่ยนการรับรู้ ความสามารถของตนเองและการควบคุม
ตนเองและพฤติกรรมสุขภาพซึง่ เป็ นเป้าหมายของโปรแกรมฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
แนวคิ ด ที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกั บ การปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรม สุ ข ภาพซึ่ งเป็ นเป้ าหมาย
ของโปรแกรม
1) แนวคิดเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง โดยมีกิจกรรมในการบรรยาย โปสเตอร์ กลไกการเกิดโรค
การตังค
้ าถาม การเล่นเกม และการอภิ ปรายกลุ่มย่อย เพื่ อให้ กลุ่ม เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังสามารถ
จดจ าและเข้ าใจเกี่ ยวกับ ความหมาย ความเชื่ อมโยงของปั จ จัยเสี่ ยง ผลเสี ย แนวทางการป้องกัน
และความสาคัญของการป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รัง
แนวคิ ดที ่ 1 ถูกนามาใช้ ในการปรับเปลี่ยนการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุม
ตนเองได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
และปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้ เกิดโรคดังกล่าว
2) แนวคิดเกี่ ยวกับแหล่งของการสร้ างการรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง (Bandura. 1977,
1997) เพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความสามารถของตนเองด้ านการบริ โภคอาหาร การออกกาลัง
กายและการจัด การความเครี ย ดด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รั ง โดยมี แ นวคิ ด ย่ อ ย
ประกอบด้ วย
2.1 การสร้ างประสบการณ์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ เพื่ อ ให้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ
ประสบการณ์ โดยตรงจากการฝึ กทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกายและการ
จัดการความเครี ยด และมีความเชื่อว่าเขาสามารถที่จะทาได้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้ วย การบรรยาย
การตังค
้ าถาม การเล่นเกม การฝึ กซ้ อมและลงมือปฏิบตั ิจริ งทั ง้ รายบุคคลและรายกลุ่ม การอภิปราย
กลุ่ม ย่อย การฝึ กคิดเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม และการนาประสบการณ์ เดิมของกลุ่ม เสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังมาเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ
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2.2 การใช้ ตวั แบบ โดยมีกิจกรรมดังนี ้ การให้ กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังเห็นตัวแบบ
ที่ประสบความสาเร็ จจากการแสดงพฤติกรรม เช่น ผู้นาสุขภาพที่ประสบความสาเร็ จจากการควบคุม
ตนเองในการรับประทานอาหาร มีการออกกาลังกายสม่าเสมอ และไม่มีอารมณ์เครี ยด จนลดน ้าหนัก
ได้ ลดระดับนา้ ตาลในเลือด หรื อลดระดับความดันได้ ในแต่ละครัง้ ที่มีกิจกรรม หรื อ กลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รังที่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ ตามที่ ได้ ตงเป้
ั ้ าหมายไว้ ซึ่งจะทาให้ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าเขาก็
สามารถที่จะประสบความสาเร็ จได้ ถ้าเขามีความตังใจที
้ ่จะทาในสิ่งที่ตงใจไว้
ั้
และไม่มีความรู้สึกท้ อแท้
ส่วนในการสาธิตการออกกาลังกายนัน้ ทาโดยผู้ร่วมวิจยั และผู้นาสุขภาพที่มีความชานาญในการออก
กาลังกายนันๆ
้ เช่น การแกว่งแขน ซึ่งจะช่วยให้ กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรี ยนรู้พฤติกรรมหรื อทักษะใหม่ๆ
ที่เป็ นผลจากการแสดงของตัวแบบ (ผู้สาธิต) การให้ กลุ่มตัวอย่างได้ เห็นตัวแบบ (เพื่อนในกลุ่ม) แสดง
พฤติกรรมทางบวกแล้ วได้ รับการเสริ มแรง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกลุ่ มตัวอย่างให้ แสดงพฤติกรรมทางบวก
หรื อระงับพฤติกรรมทางลบ รวมทังการให้
้
ผ้ นู าสุขภาพเป็ นตัวแบบในการบริ โภคอาหาร การออกกาลัง
กายและการจัดการความเครี ยด
2.3 การใช้ ค าพู ด ชัก จูง เป็ นการส่ ง เสริ ม ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมเพื่ อ ท าให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างรู้สกึ ว่าเขาสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ โดยกิจกรรมประกอบด้ วย การให้ สมาชิกในกลุ่ม
มีการให้ กาลังใจด้ วยคาพูด และ การพูดคุยตามนัดของกิจกรรม
แนวคิ ดที ่ 2 ถูกนามาใช้ ในการปรับเปลี่ยนตัวแปรและพฤติกรรม คือ
- ด้ านความรู้/การคิด และด้ านความรู้ สึก/จิตใจ ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การบริ โภคอาหาร การรับรู้ความสามารถของตนเองด้ านการออกกาลัง กาย และการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้ านการจัดการความเครี ยด
- ด้ านพฤติกรรม ได้ แก่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร พฤติกรรมการออกกาลัง กาย และ
พฤติกรรมการจัดการความเครี ยด
3) แนวคิ ด การฝึ ก ควบคุม ตนเอง (Kazdin. 2001) เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะในการควบคุม ตนเอง
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร พฤติกรรมการออกกาลัง กาย และพฤติกรรมการจัดการความเครี ยดโดย
ใช้ เทคนิคการควบคุมสิ่งเร้ าและการเตือนตนเอง ดังนี ้
3.1 การควบคุมสิ่งเร้ า โดยมีกิจกรรมคือ การกาจัดสิ่งเร้ าที่ทาให้ เกิดการบริ โภคอาหาร
ที่ไม่ถกู ต้ องตามหลักโภชนาการ/หลักของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคหัวใจ
และการกาจัดสิ่งเร้ าที่ไม่ทาให้ เกิดการออกกาลังกายในขณะที่สร้ างสิ่งเร้ าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ เกิด
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ถูกต้ องตามหลักโภชนาการ/หลักของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวานและโรคหัวใจ การออกกาลังกายด้ วยตนเองในระดับที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ การ
จัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง ประกอบด้ วย การจัดกิจกรรมเรื่ องอาหารมี การจัดเฉพาะอาหารรสจืด
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และของว่างที่มีน ้าตาลต่าให้ แก่กลุ่มตัวอย่าง การออกกาลังกายด้ วยตนเองขนาดปานกลางถึงแรงทุก
วันอย่างน้ อยวันละ 30 นาที และการจัดหารูปแบบการออกกาลังกายด้ วยตนเอง รู ปแบบการจัดการ
ความเครี ยดด้ วยตนเองให้ กลุม่ ตัวอย่าง
3.2 การเตือนตนเอง ซึ่งประกอบด้ วยกิจกรรม 4 ขันตอน
้
คือ การกาหนดพฤติกรรม
เป้าหมายให้ ชดั เจนและการฝึ กแยกแยะได้ ว่าพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ ้นหรื อไม่เกิดขึ ้น การฝึ กบัน ทึก
พฤติกรรมเป้าหมาย การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้ วยตนเอง การประเมินผลและการให้ แรงเสริ ม
ตนเอง โดยข้ อมูลที่ กลุ่มตัวอย่างได้ สงั เกตและบันทึกด้ วยตนเองจะถูกนามาเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับที่จะ
ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการความเครี ยด
จนถึงระดับสูงสุดที่กลุม่ ตัวอย่างแต่ละคนสามารถทาได้ ซึง่ การให้ ข้อมูลย้ อนกลับและการเสริมแรงนี ้จะ
ช่วยเพิ่มพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
แนวคิ ดที ่ 3 ถูกนามาใช้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือ
- ด้ านการคิ ด ได้ แก่ การควบคุ ม ตนเองในการบริ โ ภคอาหาร การควบคุ ม ตนเอง
ด้ านการออกกาลังกาย และการควบคุมตนเองในการจัดการความเครี ยด
- ด้ า นพฤติ ก รรม ได้ แก่ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหาร พฤติ ก รรมการออกก าลัง กาย
และพฤติกรรมการจัดการความเครี ยด

แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการขับเคลื่อนขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
4) การจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรม(กองสุข ศึก ษา. 2556:16)ได้ ก ล่า วว่า
ควรเน้ นที่ผ้ รู ับบริการเป็ นสาคัญคือ
1.ในการจัดการเรี ยนรู้ด้านสุขภาพมีเป้าหมายที่สาคัญที่สดุ คือการจัดการให้ ผ้ รู ับบริ การที่มี
ปัญหาสุขภาพเกิดการตระหนักรู้ถึงปั ญหาสุขภาพตนเอง และสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เป็ นต้ นเหตุของปัญหา
2.ด าเนิ น การปรั บ พฤติ ก รรมสุข ภาพได้ ด้ ว ยตนเอง ให้ บ รรลุเป้า ประสงค์ ต ามก าลัง หรื อ
ศักยภาพของแต่ละคน
3.ผู้รับ บริ ก ารแต่ล ะคนมี ค วามแตกต่างกัน ทัง้ ด้ านความต้ องการความสนใจ ความถนัด
และยังมีทกั ษะพื ้นฐานอันเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะใช้ ในการเรี ยนรู้ด้านสุขภาพที่แตกต่างกันก่อให้ เกิด
การแสดงผลของการเรี ยนรู้ ด้านสุขภาพออกมาในลักษณะที่ต่างกันจึงควรมีการจัดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของกลุม่ เป้าหมายแต่ละคน
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4.การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้ นผู้รับบริ การเป็ นสาคัญ
ผู้นาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควรมี ความเชื่อพืน้ ฐานที่ว่าทุกคนมี ความแตกต่างกั นทุกคน
สามารถเรี ยนรู้ได้ และเชื่อว่าการเรี ยนรู้เกิดได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา
5.การจัดการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จึงต้ องเป็ นการจัดการบรรยากาศ
จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัดสถานการณ์ ฯลฯ ให้ ผ้ รู ับบริการเกิดการเรี ยนรู้ได้ เต็มตามศักยภาพผู้ที่จะมาเป็ น
ผู้นาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องรู้จกั ผู้รับบริ การให้ ครอบคลุมอย่าง
รอบด้ าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเพื่อนาไปเป็ นพื ้นฐานในการออกแบบหรื อวาง
แผนการเรี ยนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมาย
แนวคิ ด ที ่ 4 เป็ น ส่ วนที่ ส อดแทรกอยู่ในขัน้ ตอนการด าเนิ น กิ จ กรรมตลอดระยะเวลาที่ ให้
กลุม่ ตัวอย่างใช้ โปรแกรม
5)แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างความตระหนัก ความตระหนักเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการพัฒนาการ
ควบคุมตนเอง (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2549) การสร้ างความตระหนักมีกิจกรรมประกอบด้ วย การให้
ข้ อมูลย้ อนกลับ การให้ ชงั่ และบันทึกน ้าหนัก รอบเอวของตนเองทุกสัปดาห์ และการให้ บนั ทึกพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร การออกกาลังกายประจาวันและวิธีการจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง
แนวคิ ดที ่ 5 เป็ นส่วนที่สอดแทรกอยู่ในขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ให้ กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ โปรแกรม
6) แนวคิด เกี่ ย วกับ การใช้ เกมประกอบการเรี ย นการสอน(วาริ น ทร์ อัก ษรน า. 2544) โดย
ประเภทของเกมที่นามาใช้ ในโปรแกรม ได้ แก่ เกมละลายพฤติกรรม และ เกมเพื่อประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้
จากหลักการและแนวคิดที่ ใช้ ในการปรับเปลี่ ยนการรับรู้ ความสามารถของตนเองและการ
ควบคุมตนเองดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของโปรแกรม แนวคิดที่
ใช้ ในโปรแกรม และวิธีดาเนินกิจกรรม ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
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ตาราง1 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของโปรแกรมฯ แนวคิดที่ใช้ ในโปรแกรมฯและวิธีดาเนินกิจกรรม

แนวคิดที่ใช้
วัตุประสงค์ ของโปรแกรม

ชื่อแนวคิด

จุดมุ่งหมายของแนวคิด

วิธีดาเนินกิจกรรม

1)เพื่อสร้ างแจงจูงใจในการ
-แนวคิ ด แรงจู ง ใจ -เพื่ อ กระตุ้น และสร้ าง -การตัง้ จุดมุ่งในการเข้ าร่ วมกิ จกรรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ภายใน
แรงจูงใจภายใน
และวิ ธี ก ารที่ ไ ปถึ ง เป้ า หมายและ
2)เพื่อการรับรู้ผลลัพธ์ทางด้ านสุขภาพ
ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข
-การใช้ กลุ่ม เพื่ อ นในการท ากิ จกรรม
และมีคหู่ ใู นการกระตุ้นการดูแลตนเอง
-การให้ รางวัล
1) เพื่อให้ กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง -แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
- การบรรยายเป็ นฐานความรู้
เข้ าใจความหมาย ความเชื่อมโยง
โรคความดันโลหิต เพื่อปรับเปลีย่ นการรับรู้ - การตังค
้ าถาม
ระหว่าง ปั จจัยเสีย่ ง ผลเสีย
สูง โรคเบาหวาน ค ว า ม ส า ม า รถ ด้ า น - การเล่นเกม
แนวทางการป้ อ งกัน และเล็ง เห็ น ถึ ง และโรคหัวใจ
ความรู้ /การคิด
- การอภิปรายกลุม่ ย่อย
ความส าคัญ ของการป้ อ งกั น โรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รัง
2) เพื่อให้ กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เพื่อปรับเปลีย่ นการรับรู้ การสร้ างประสบการณ์ ที่ ป ระสบ
มี ก ารรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง แหล่งของการ
ค ว า ม ส า ม า รถ ข อ ง ความสาเร็ จ
เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังเพิ่มขึ ้น สร้ างการรับรู้
ต น เอ งด้ าน ค วาม รู้ / - การบรรยาย - การตังค
้ าถาม
2.1 การบริ โภคอาหารเพื่อป้องกัน ความสามารถของ การคิด ด้ านความรู้ สกึ / - การเล่นเกม
โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เพิ่มขึ ้น
ตนเอง
อารมณ์ และด้ าน
- การฝึ กซ้ อมและลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
พฤติกรรม
ทังรายบุ
้
คคลและรายกลุม่
2.2 การออกกาลังกายเพื่อป้องกัน
- การอภิปรายกลุม่ ย่อย
โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เพิ่มขึ ้น
- การน าประสบการณ์ เดิ ม ของกลุ่ม
ตัวอย่างมาเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ
2.3การจัด การความเครี ย ดด้ ว ย
การใช้ ตวั แบบ
ตนเองเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
- การสาธิ ต การการประกอบอาหาร
เพิ่มขึ ้น
เพื่อสุขภาพโดยใช้ เมนูสขุ ภาพ
- การออกก าลัง กายด้ วยตนเองและ
การจัด การความเครี ย ดด้ วยตนเอง
ด้ วยการใช้ การหายใจร่วมกับการออก
ก าลั ง กายโดยวิ ท ยากรที่ เ ป็ นผู้ น า
สุขภาพในชุมชน
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แนวคิดที่ใช้
วัตุประสงค์ ของโปรแกรม

ชื่อแนวคิด

3) เพื่อให้ กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง การควบคุม
มีทกั ษะในการควบคุมตนเองเกี่ยวกับ ตนเอง: การเตือน
3.1 การบริ โ ภคอาหารเพื่ อ ตนเอง
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เพิ่มขึ ้น
3.2 การออกก าลั ง กายเพื่ อ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เพิ่มขึ ้น
2.3การจัดการความเครี ยดเพือ่
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เพิ่มขึ ้น
4) เพื่อให้ กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
น าทัก ษะการควบคุม ตนเองที่ ได้ รั บ
จากโป รแก รม ไปป ระยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน

จุดมุ่งหมายของแนวคิด

วิธีดาเนินกิจกรรม

- ก า รให้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ป ระ ส บ
ความสาเร็ จในการลดน ้าหนัก ลดรอบ
เอว ระดับความดันโลหิตและน ้าตาล
ในเลือดเป็ นตัวแบบที่ได้ รับการยกย่อง
-หรื อประสบความสาเร็ จในการแสดง
พฤติกรรมตามที่มอบหมายมาเป็ นตัว
แบบ
- การให้ ผ้ ู น าสุข ภาพเป็ นตัว แบบใน
การแสดงพฤติกรรม
การใช้ คาพูดชักจูง
- การให้ สมาชิกสมาชิ กกลุ่มมีส่วนใน
การให้ ก าลั ง ใจ ในการเข้ าร่ ว มใน
โปรแกรม
- การให้ กาลังใจด้ วยคาพูดเมื่อประสบ
ความสาเร็ จ
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นการ - การให้ ฝึกการควบคุมตนเองตาม 4
ควบคุมตนเองและด้ าน ขั น้ ตอนในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ แก่
พฤติกรรม
1) การกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้
ชั ด เจนและการฝึ กแยกแยะได้ ว่ า
พฤติ ก รรมเป้ า หมายเกิ ด ขึ น้ หรื อ ไม่
เกิดขึ ้น
2) การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ กลุ่ ม
เพื่อนในการปฏิบตั ิตวั ที่บ้าน
3)การประเมินผลและการให้ แรงเสริ ม
ตนเอง- การมอบหมายให้ ดาเนินการ
ควบคุมตนเองที่บ้านด้ านการบริ โภค
อาหารและการออกกาลังกายและการ
จัดการความเครี ยดตามที่ได้ ฝึกมา
- การนาเสนอ/ติดตาม ผลการควบคุม
ตนเอง การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
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แนวคิดที่ใช้
วัตุประสงค์ ของโปรแกรม

ชื่อแนวคิด

จุดมุ่งหมายของ
แนวคิด

5)เพื่อให้ กลุม่ เสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ การควบคุ ม ตนเอง: เพื่ อปรับเปลี่ยนด้ าน
เรื อ้ รังมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมสิง่ เร้ า
พฤติกรรม
5.1 การบริ โภคอาหารเพื่ อ
ป้องกัน โรคไม่ติ ดต่อ เรื อ้ รั ง ที่ ดี
ขึ ้น
5.2 การออกกาลัง กายเพื่อ
ป้องกัน โรคไม่ติ ดต่อ เรื อ้ รั งที่ ดี
ขึ ้น
5.3การจัดการความเครี ยด
ด้ ว ยตนเองเพื่ อป้อ งกัน โรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รัง เพิ่มขึ ้น
6) เพื่ อให้ ก ลุ่ ม เสี่ ย งโรค ไม่
ติด ต่อ เรื อ้ รั งมี น า้ ตาลในเลือ ด
ความดัน โลหิ ต รอบเอว ดัช นี
มวลกาย (BMI) ลดลงสู่เกณฑ์
มาตรฐาน หรื อ ลดลงจากก่อน
เข้ าร่วมโปรแกรม

เป็ นผลทางอ้ อมจาก
การที่ทกุ แนวคิด
ดังกล่าวข้ างต้ นช่วย
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ

วิธีดาเนินกิจกรรม

การบรรยายและการฝึ กปฏิบตั ิ เรื่ อง
- การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
-การรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรคทัง้
ชนิดและปริ มาณ
- การจัดเตรี ยมเฉพาะอาหารและของว่างที่
มีไขมันและน ้าตาลต่าให้ แก่กลุม่ ที่เข้ าอบรม
เช่นน ้าเต้ าหู้ กล้ วยน ้าว้ า
- การจัดหาท่าประกอบการออกกาลังกายที่
สามารถทาที่บ้านได้ ด้วยตนเองเพื่อ ความ
สะดวกต่อการทากิจกรรมทางกาย
-การจัดการอารมณ์ ของความเครี ยดด้ วย
ตนเองในทางที่ถกู ต้ อง
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นตั ว ดาเนิน กิ จกรรมตามแนวคิ ดต่างๆ ดังที่ ได้
แป รทางก าย ภาพ กล่าวไว้ ข้างต้ น และการวัดผลลัพธ์ทางด้ าน
ได้ แ ก่ น ้ า ต า ล ใ น สุขภาพทุกครัง้ ในการเข้ าร่วมกิจกรรม
เลือด ความดันโลหิต
รอบเอว น ้าหนัก และ
ดัชนีมวลกาย (BMI)
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ลักษณะของโปรแกรม
โปรแกรมฯ นี ้เป็ นหลักสูตรที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองที่เกี่ยวข้ อง
กับการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกายและการจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง โดยมีการจัดเนื ้อหา
และกิจกรรมที่ ส่งเสริ ม การปรับเปลี่ยนทัง้ ทางด้ านความรู้ /การคิด ความรู้ สึก/จิตใจ และพฤติกรรม/
ทักษะ กิจกรรมที่จดั ขึ ้นแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เป็ น การให้ ก ารอบรมตามหลัก สูต รเพื่ อ มุ่ง พัฒ นาความรู้ เกี่ ย วกับ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และปั จ จัยเสี่ ยงที่ ทาให้ เกิดโรค การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
และการควบคุมตนเอง ในการดูแลสุขภาพด้ านการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย และการจัดการ
ความเครี ยด จานวน 6 ครัง้ ใช้ เวลาทากิจกรรมครัง้ ละประมาณ 4 ชัว่ โมง การทากิจกรรมในแต่ละครัง้
มีระดับเป้าหมายของกิจกรรมที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
ระยะที่ 2 เป็ นการให้ กลุม่ เสี่ยงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังดาเนินการควบคุมตนเองด้ านการบริโภคการ
ออกกาลังกาย และการจัดการความเครี ยดด้ วยตนเองในชีวิตประจาวัน จานวน 4 สัปดาห์ โดยมีการ
ติดตามผลผลลัพธ์ ด้านสุขภาพและให้ ข้อมูลย้ อนกลับโดยวิทยากรและเพื่อนสมาชิกเดือนละ 1 ครัง้ ๆ ละ
ประมาณ 60 นาที
ระยะที่ 3 เป็ นการประเมินผลของโปรแกรม ซึ่งจะให้ กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ทาแบบวัด
การประเมินพฤติกรรมสุขภาพด้ านการรับรู้ความสามารถตนเอง การควบคุมตนเองและการดูแลตนเอง
และประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
ขัน้ ตอนการเตรียมการก่ อนการจัดกิจกรรม
ขันตอนการเตรี
้
ยมการก่อนการจัดกิจกรรมแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ในส่วนวิทยากร ควรศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และโรคหัวใจ ภาวะเสี่ยงที่ทาให้ เกิดโรคดังกล่าว และแนวทางการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันโรค แนวคิด
เกี่ ยวกับ แหล่งของการสร้ างการรับ รู้ ความสามารถของตนเอง แนวคิด เกี่ ย วกับ การควบคุม ตนเอง
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ างความตระหนัก รวมทังแนวคิ
้
ดที่เกี่ ยวข้ องกับ
การฝึ กอบรม เทคนิค รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะการใช้ เกมและกระบวนการกลุม่
2. ในส่วนการเตรี ยมการก่อนการดาเนินกิจกรรม
2.1 กาหนดลักษะของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ าร่ วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้
ชัดเจน คือ ผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไปได้ รับการตรวจสุขภาพเบื ้องต้ นด้ วยการวัดความดันโลหิต เจาะน ้าตาลในเลือด ชัง่
น ้าหนัก วัดรอบเอว และการใช้ แบบคัดกรองความเสี่ยง โดยมีผลการวิเคราะห์การตรวจสุขภาพแล้ วพบว่าอยู่ในกลุม่
เสีย่ งโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังมีดงั นี ้
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1.ผู้ที่ เป็ นกลุ่ม เสี่ ยงโรคความดัน โลหิ ตสูง หมายถึงผู้ที่ มี ระดับ ความดัน โลหิ ตซี ส โตลิ ค
(Systolic Blood Pressure, SBP)มี ค่ า 130-139 มม.ปรอท และ/หรื อ ความดัน โลหิ ต ไดแอสโตลิ ค
(Diastolic Blood Pressure,DBP)มีคา่ 85-89 มม.ปรอท และไม่ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรค
ความดันโลหิตสูงและได้ รับการรักษาด้ วยยา (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2555)
2. ผู้ที่เป็ นกลุ่ม เสี่ ยงโรคเบาหวาน หมายถึงผู้ที่ได้ รับการคัดกรองโรคเบาหวานด้ วยการ
เจาะเลือดที่ปลายนิว้ มื อ (Fasting Capillary Blood Glucose )พบค่านา้ ตาลในเลือดมีค่า >100-125
มก./ดล.และไม่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเบาหวานและได้ รับการรักษาด้ วยยา(สมาคมความดันโลหิต
สูงแห่งประเทศไทย, 2555)
3.กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ หมายถึงผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคคือกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง กลุ่ม เสี่ ยงโรคเบาหวาน มี การสูบบุหรี่ มี ภ าวะไขมันในเลื อดผิดปกติ กิ จกรรมทางกายไม่
เพียงพอ น ้าหนักเกินและความอ้ วน บริ โภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และมีการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างใด
อย่างหนึง่ (กระทรวงสาธารณสุข.2554)มีความสมัครใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม
ไม่มีโรคประจาตัวอื่นๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมตลอดโปรแกรมฯ
รับสมัครกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่มีคณ
ุ ลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และยินยอม
สมัครใจเข้ าร่วมกิจกรรม
2.2 จัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ตา่ งๆ
ขัน้ ตอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโปรแกรม
1. ให้ กลุม่ เป้าหมายดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรม
2. ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโปรแกรมในแต่ละครัง้ ผู้วิจยั ดาเนินการเพิ่มเติมดังนี ้
2.1 ให้ กลุ่ ม เป้ า หมายรั บ ทราบข้ อมู ล ด้ านสุ ข ภาพตนเองโดยการคื น ข้ อมู ล ให้
กลุม่ เป้าหมาย และนาไปแลกเปลี่ยนในกลุม่ เพื่อน
2.2 ในระหว่างโปรแกรมให้ กลุ่มเป้าหมายและนาไปเป็ นหลักฐานในการรับรางวัลเมื่อ
มีผลลัพธฺด้านสุขภาพดีขึ ้น
ขัน้ ตอนการประเมินผลโปรแกรม
มีการประเมินผล ดังนี ้
1. การประเมิ นผลกิ จ กรรมในโปรแกรมแต่ละครัง้ ตามวัต ถุป ระสงค์ข องกิ จ กรรม เช่น การ
สังเกตความร่วมมือ การมีสว่ นร่วม ความสาเร็จของงานที่ได้ มอบหมาย ความสนใจในกิจกรรม เป็ นต้ น
2. การประเมินผลตามวัตถุประสงค์หลักของแต่ละโปรแกรม ดังนี ้
2.1 ให้ กลุ่มเป้าหมายทาแบบวัด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง
และการดูแลตนเองก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
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2.2 เก็ บ ข้ อมูล ผลลัพ ธ์ ด้านสุขภาพทุกครัง้ ก่อนเข้ าร่ วมกิ จกรรมคือ ความดันโลหิ ต
เจาะน า้ ตาลในเลื อ ด รอบเอว น า้ หนัก และส่ วนสูง เพื่ อ น าไปค านวณค่า ดัช นี ม วลกาย ของกลุ่ม
กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าร่วมโปรแกรม
3. การประเมินความพึงพอใจโดยรวมของโปรแกรม โดยการสอบถามความพึงพอใจในการเข้ า
ร่วมโปรแกรมรวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
รายละเอียดของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
ของชุม ชนบางเกลื อ ขอน าเสนอโดยละเอี ย ดในลัก ษณะแผนการเรี ย นการสอน ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม อุปกรณ์ /สื่อการสอน การประเมินผล
เวลาที่ใช้ ดังต่อไปนี ้
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ตาราง 2 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุม่ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังของชุมชนบางเกลือ
ครัง้ ที่

ชื่อกิจกรรม

1
เวลา
240
นาที

เปิ ดใจยอมรับ 1. เพื่อสร้ าง
สุขภาพ
แรงจูงใจ
ทางด้ าน
สุขภาพ
2. เพื่อให้ กลุม่
เสีย่ งรับรู้ข้อมูล
สุขภาพตนเอง

2. ฐานภัย
ร้ ายจากโรค
ความดัน
โลหิตสูง
โรคเบาหวาน
และโรคหัวใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนา
ความสามารถ
ในการดูแล
ตนเอง
2. เพื่อพัฒนา
ความรู้เรื่ องโรค
ไม่ติดต่อเรื อ้ รัง

รายละเอียด
กิจกรรมพอ
สังเขป
1. ให้ กลุม่ เสีย่ ง
ตรวจสุขภาพ
เบื ้องต้ น
2. ทาแบบประเมิน
การดูแลตนเอง
3. ให้ คาแนะนา
รายบุคคลถึงผล
ของสุขภาพ

1. แบ่งกลุม่ ในการ
เข้ ารับการเรี ยนรู้
เป็ นฐานจาก
วิทยากรเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขและ
แกนนาสุขภาพ
2. จัดฐานการ
เรี ยนรู้ 4 ฐานคือ
โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และคุณ
เสีย่ งแค่ไหนในการ
เป็ นโรคเรื อ้ รัง

แนวคิด
- การสร้ าง
ความ
ตระหนัก
- การรับรู้
ต่อโอกาส
เสีย่ งต่อการ
เกิดโรค

- การสร้ าง
ความ
ตระหนัก
- แนวคิด
เรื่ องโรคฯ
- การรับรู้
ความเสีย่ ง
ต่อการเกิด
โรค

สื่อ อุปกรณ์

การ
วันเดือนปี
ประเมิน
ที่ปฏิบตั ิ
ผล
การเข้ า 13 พ.ย 59
ร่วม
กิจกรรม

- เครื่ องวัด
ความดัน
- เครื่ องเจาะ
น ้าตาล
- สายวัดเอว
- เครื่ องชัง่
น ้าหนัก
- ที่วดั ส่วนสูง
เครื่ องคิดเลข
- แบบวัด 3 S
1. ภาพพลิก
การ
ในการให้
สอบถาม
ความรู้ทงั ้ 3 ย้ อนกลับ
โรค
ประเมิน
2. แบบ
การรับรู้
ประเมินความ
เสีย่ งของโรค
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้
ที่

ชื่อ
กิจกรรม

2 ฉันจะเป็ น
เวลา ดาว
240
นาที

- อาหาร
หลัก 5
หมู่

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
กิจกรรมพอสังเขป

1. เพื่อสร้ าง
แรงจูงใจ
ทางด้ านสุขภาพ
2. เพื่อการ
ตังเป้
้ าหมาย
และวิเคราะห์
อุปสรรค
3. เพื่อควบคุม
ตนเองในการ
ดูแลสุขภาพ
4.เพื่อกาหนด
รางวัลในการ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมตนเอง

1. กากับติดตาม
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
2. คืนข้ อมูลผลลัพธ์
ด้ านสุขภาพและนา
ผลลัพธ์มา
แลกเปลีย่ นวิธีการใน
การดูแลตนเอง
3. การตังเป้
้ าหมาย
และพันธะสัญญาใน
การปฏิบตั ิรายบุคคล
และให้ สมาชิกกลุม่
ร่วมรับรู้ร่วมกัน
4. กาหนดรางวัล
สาหรับบุคคลที่ทาได้
ตามเป้าหมาย
2. เพื่อพัฒนา
1. วิทยากรโดย
ความสามารถใน พยาบาลวิชาชีพและ
การดูแลตนเอง ผู้นาสุขภาพให้ ความรู้
-ด้ านการ
เรื่ องอาหารหลัก 5
รับประทาน
หมู่
อาหาร
2. ฝึ กปฏิบตั ิโดย

แจกโมเดลอาหาร
แล้ ววิเคราะห์
ร่ วมกันว่าเป็ น
อาหารหลักหมูใ่ ด
3. ฝึ กการจัด
เมนูอาหาร 5 หมู่

การ
วันเดือนปี
แนวคิด สื่อ อุปกรณ์ ประเมิน
ที่ปฏิบตั ิ
ผล
- การสร้ าง
1. แบบ
มี
27 พ.ย 59
แรงจูงใจ
พันธะ 7 ข้ อ เป้าหมาย
ภายใน
2. เป้าหมาย
และ
- การควบคุม การเป็ นดาว ขันตอน
้
กากับตนเอง 3. รางวัล
ตาม
เป้าหมาย
ทุกคน

การรับรู้
ความ
สามารถใน
การดูแล
สุขภาพ

- โมเดล
อาหาร

สอบถาม
ย้ อนกลับ
จากการ
ตอบ
คาถาม
จาก
โมเดล
อาหารที่
ได้ รับ
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์
ที่

รายละเอียด
กิจกรรมพอสังเขป

2 ออกกาลัง
(ต่อ) กายแกว่ง
แขนอย่าง
ถูกวิธี

1. วิทยากร”แกน - การรับรู้
นาสุขภาพ”อธิบาย ความ
เรื่ องประโยชน์ของ สามารถ
การออกกาลังกาย
และการใช้ การออก
กาลังกายด้ วยการ
แกว่งแขน
2. นาเสนอ วีดีทศั น์
เรื่ องการแกว่งแขน
ที่ถกู วิธี
3. สาธิตการแกว่ง
แขนที่ถกู วิธีโดย
แกนนาสุขภาพ
4. ฝึ กการแกว่ง
แขนอย่างถูกวิธี
และการแกว่งแขน
ประกอบท่าทาง

3. เพื่อพัฒนา
ความสามารถใน
การดูแลตนเอง
-ด้ านการออก
กาลังกายด้ วย
ตนเอง

แนวคิด

สื่อ
อุปกรณ์

การ
ประเมินผล

- วีดีทศั น์
“การแกว่ง
แขน” ของ
สสส.

-ให้ ความ 27 พ.ย 59
ร่ วมมือใน
การฝึ ก
ปฏิบตั ิ
-สามารถ
แกว่งแขน
ได้ อย่าง
ถูกวิธี

วัน เดือน
ปี
ที่ปฏิบตั ิ
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้
ที่

ชื่อ
กิจกรรม

3 เปิ ดใจ
เวลา ยอมรับ
240 สุขภาพ
นาที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ าง
แรงจูงใจทางด้ าน
สุขภาพ

เรี ยนรู้
1. เพื่อติดตามและ
แลกเปลีย่ น แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
การดูแล
ในกลุม่ เพื่อน
ตนเอง

รายละเอียด
กิจกรรมพอสังเขป
1. ตรวจติดตาม
กากับผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพ
2. บันทึกผลใน
ตารางบันทึกสุขภาพ
เพื่อคืนข้ อมูลเป็ น
รายบุคคล
1. ให้ สมาชิกกลุม่ นา
สิง่ ที่ตนเองปฏิบตั ิที่
บ้ านแล้ วส่งผลดีตอ่
ผลลัพธ์ทางด้ าน
สุขภาพมา
แลกเปลีย่ นกับกลุม่
สมาชิก
2. พี่เลี ้ยงประจา
กลุม่ คือพยาบาล
วิชาชีพและแกนนา
สุขภาพร่วมสรุปใน
การแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้
3. สมาชิกกลุม่ ร่วม
คัดเลือกบุคคลที่มี
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ดี เป็ นบุคคล
ตัวอย่างและรับ
รางวัล

การ
ประเมิน
ผล

วันเดือนปี
ที่ปฏิบตั ิ

แนวคิด

สื่อ อุปกรณ์

- การสร้ าง
ความ
ตระหนัก
- การรับรู้ตอ่
โอกาสเสีย่ ง
ต่อการเกิด
โรค
การจัดการ
ความรู้ (KM)
- การใช้ ”
กลุม่ เพื่อน”
เป็ นการชัก
นาการ
ปฏิบตั ิ

- อุปกรณ์การ
ตรวจสุขภาพ
- ตารางบันทึก
ผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ

-รับรู้
24ธ.ค.59
ข้ อมูล
ทางด้ าน
สุขภาพ
ตนเอง

- สมุดบันทึก
สุขภาพ
- ของรางวัล

-ให้
ความ
ร่วมมือ
ในการ
ให้ ข้อมูล
การ
ปฏิบตั ิ
ตัวแก่
กลุม่
เพื่อน

213
ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้
ที่
3

ชื่อ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สติ สกัด
1.เพื่อพัฒนาความรู้
ความอยาก เรื่ องความเครียดที่
ส่งผลต่อสุขภาพ
2.เพื่อฝึ กความมีสติ
สติกบั การ
รับประทานอาหาร

รายละเอียด
กิจกรรมพอสังเขป
1.ผู้ร่วมวิจยั อธิบาย
เรื่ องความเครียด
และผลกระทบที่
ได้ รับจาก
ความเครี ยด
2.ผู้นาให้ สมาชิก
กลุม่ หยิบผลไม้ คน
ละ 1 ชิ ้นโดยยังไม่
ออกคาสัง่ แล้ ว
สังเกตพฤติกรรม
3.สะท้ อนกลับใน
ภาพรวมในการ
รับประทานทันที
โดยให้ ข้อสังเกตว่า
เวลาหิวการกินจะ
รวดเร็วมากจนไม่มี
สติทาให้ เกิดการรับ
ประธานมากกว่า
ความเป็ นจริ ง
4.ผู้นาฝึ กให้ สมาชิก
ลุม่ เคี ้ยวอาหาร
แบบช้ าๆ พร้ อมนับ
จานวนครัง้
5.ให้ รางวัลสาหรับผู้
ที่มีจานวนการเคี ้ยว
มากที่สดุ

แนวคิด

สื่อ อุปกรณ์

-การจัดการ -ผลไม้ เช่นฝรั่ง
ความเครี ยด หัน่ ชิ ้น
-การรับรู้
ความสา
มารถ

การ
ประเมิน
ผล

วันเดือนปี
ที่ปฏิบตั ิ

-มีการ 24ธ.ค.59
ฝึ ก
ปฏิบตั ิก
ารเคี ้ยว
กาหนด
สติและ
ตอบ
คาถาม
ในการ
ประยุกต์
ให้ ใน
การ
จัดการ
ความเค
รี ยดด้ วย
ตนเอง
ได้
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้
ที่
4
เวลา
240
นาที

ชื่อ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เรี ยนรู้
2. เพื่อการ
แลกเปลีย่ น แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
การดูแล
ในกลุม่ เพื่อน
ตนเอง

เมนูชู
สุขภาพ

3. เพื่อพัฒนา
ความสามารถใน
การดูแลตนเอง
-หลักการเลือก
รับประทานอาหาร

รายละเอียด
กิจกรรมพอสังเขป
1. ให้ สมาชิกกลุม่ นา
สิง่ ที่ตนเองปฏิบตั ิที่
บ้ านแล้ วส่งผลดีตอ่
ผลลัพธ์ทางด้ าน
สุขภาพมาแลก
เปลีย่ นกับกลุม่
สมาชิก
2. พี่เลี ้ยงประจา
กลุม่ คือพยาบาล
วิชาชีพและแกนนา
สุขภาพร่วมสรุปใน
การแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้
3. สมาชิกกลุม่ ร่วม
คัดเลือกบุคคลที่มี
การดูแลสุขภาพดี
และมีผลลัพธ์ทาง
สุขภาพดี เป็ นบุคคล
ตัวอย่างและรับ
รางวัล
1. แบ่งกลุม่ เพื่อ
ระดมความคิดเรื่ อง
วัตถุดิบในการปรุง
อาหารในท้ องถิ่น
2. วิทยากรและแกน
นาสุขภาพนา
วัตถุดิบในการปรุง
อาหารมาจัดไว้

แนวคิด

สื่อ อุปกรณ์

การจัดการ - สมุดบันทึก
ความรู้ (KM) สุขภาพ
- การใช้ ”
- ของรางวัล
กลุม่ เพื่อน”
เป็ นการชัก
นาการ
ปฏิบตั ิ

- กระดาษฟิ ป
ชาท
- ปากกาเคมี
- อุปกรณ์การ
ปรุงอาหาร

การ
ประเมิน
ผล

วันเดือนปี
ที่ปฏิบตั ิ

-มีการ 21 ม.ค.60
แลกเปลี่
ยน
ข้ อมูล
การดูแล
ตนเอง
กับกลุม่
เพื่อน
-แสดง
ความ
คิดเห็น
ในการ
ดูแล
ตนเองที่
บ้ านจาก
การ
ประยุกต์
ใช้ วธิ ีที่
ได้ จาก
กลุม่
-การเข้ า
ร่วม
กิจกรรม
และการ
แสดง
ความ
คิดเห็น
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้
ที่

ชื่อ
กิจกรรม

4

5
เวลา
240
นาที

“เพื่อนสอน
เพื่อน”เรื่ อง
การออก
กาลังกาย

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
กิจกรรมพอสังเขป

3. ให้ สมาชิกกลุม่ ฝึ ก
การเลือกวัตถุดิบใน
การปรุงยาโดยมี
แกนนาสุขภาพเป็ น
พี่เลี ้ยงในการบันทึก
การเลือกวัตถุดิบ
และการปรุง
4. วิทยากรและแกน
นาสุขภาพสรุปการ
สังเกตการเลือก
วัตถุดิบและการปรุง
อาหาร
5. แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ถึงวัตถุดิบทีใ่ ช้ ใน
การปรุงอาหารต่อ
สุขภาพ
3. เพื่อพัฒนา
1. แกนนาสุขภาพ
ความสามารถใน
เป็ นผู้นาการออก
การดูแลตนเอง
กาลังกายด้ วยการ
- การออกกาลังกาย แกว่งแขนประกอบ
ด้ วยตนเอง
ท่าทาง
2. ให้ สมาชิกแต่ละ
กลุม่ คัดเลือกบุคคล
ที่มีวิธีการออกกาลัง
กายด้ วยตนเองที่
บ้ านมานาเสนอเพื่อ
เป็ นการแลกเปลีย่ น
กันระหว่างกลุม่

การ
ประเมิน
ผล

วันเดือนปี
ที่ปฏิบตั ิ

แนวคิด

สื่อ อุปกรณ์

- การรับรู้
ความ
สามารถใน
การดูแล
ตนเองด้ าน
อาหาร

- วัตถุดิบ เช่น
ผัก เนื ้อสัตว์
อาหารทะเล
วุ้นเส้ น น ้าปรุง
ยา

11 ก.พ.60
สามารถ
เลือก
วัตถุดิบ
ที่มี
ประโยช
น์ตอ่
ร่างกาย
ได้

- การใช้ ”
กลุม่ เพื่อน”
เป็ นการชัก
นาการ
ปฏิบตั ิ
- แนวคิด
KM

เพลง
ประกอบการ
ออกกาลังกาย
กาย

11 ก.พ.60
สามารถ
นาเสนอ
การออก
กาลัง
กายที่
ตนเอง
ใช้ ที่บ้าน
ได้
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ตาราง 2 (ต่อ)
รายละเอียด
วัตถุประสงค์
กิจกรรมพอ
สังเขป
5
3. สรุปกิจกรรม
ร่วมกันถึงผลของ
การออกกาลังกาย
แต่ละรูปแบบ
บันทึกเตือน 4. เพื่อควบคุม
1. พี่เลี ้ยงประจา
ตนเอง
ตนเอง
กลุม่ อธิบายและให้
- ปฏิบตั ิกิจกรรม
คาแนะนาเกี่ยวกับ
ออกกาลังกาย
การติดตามการ
ต่อเนื่อง
ควบคุมตนเองด้ วย
- รับประทานอาหาร การแลกเปลีย่ นใน
ถูกหลัก
ครัง้ ต่อไป
6 ลมหายใจ 1.เพื่อให้ กลุม่ เสีย่ งมี 1.ให้ สมาชิกกลุม่
เวลา คลาย
รูปแบบการจัดการ เสีย่ งระดมสมอง
240 เครี ยด
ความเครี ยดด้ วย
เรื่ องวิธีการจัดการ
นาที
ตนเอง
ความเครี ยดของ
ตนเองให้ มากที่สดุ
2.ให้ สมาชิกจัด
กลุม่ การจัดการ
ความเครี ยดที่
สามารถทาได้ และ
ไม่สามารถทาได้
3.ฝึ กกการใช้ การ
หายใจ เช้ า-ออกลด
ความเครี ยดร่วมกับ
การออกกาลังกาย
ครัง้
ที่

ชื่อ
กิจกรรม

แนวคิด

สื่อ อุปกรณ์

การ
ประเมิน
ผล

วันเดือนปี
ที่ปฏิบตั ิ
11 ก.พ.60

การควบคุม
ตนเอง

-แบบบันทึก
ผลลัพธ์
สุขภาพ

สอบถา
ม
ย้ อนกลั
บถึง
ความ
เข้ าใจ

-การรับรู้
ความสา
มารถ
-การผ่อน
คลาย
ความเครี ยด

เพลง
-ความ 4 มี.ค.60
ประกอบการ สนใจใน
ออกกาลังกาย การฝึ ก
ปฏิบตั ิ
-การ
แสดงออ
กถึง
วิธีการ
ผ่อน
คลาย
ความเค
รี ยดด้ วย
ลมหาย
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ตาราง 2 (ต่อ)
ครัง้ ที่

ชื่อ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6(ต่อ)

1.แลก
เปลีย่ น
เรี ยนรู้
2.ทบทวน
ความรู้

2. เพื่อการติดตาม
และแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ในกลุม่ เพื่อน
2.เพื่อทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับ 3
อ.ในการดูแล
สุขภาพ

รายละเอียด
กิจกรรมพอสังเขป
4.ให้ อาสาสมัคร 1
กลุม่ ออกมาสาธิต
การออกกาลังกาย
ร่วมกับการใช้ ลม
หายใจคลาย
ความเครี ยด
1. ให้ สมาชิกกลุม่
นาเสนอสิง่ ที่ปฏิบตั ิ
ด้ วยตนเองด้ านการ
ออกกาลังกายและ
การรับประทาน
อาหาร และการ
จัดการอารมณ์ตาม
กิจกรรมควบคุม
ตนเองครัง้ ที่ 5
2. พี่เลี ้ยงประจา
กลุม่ คือพยาบาล
วิชาชีพและแกนนา
สุขภาพเป็ นผู้อานวย
ความสะดวก
3. สมาชิกกลุม่
ร่วมกันคัดเลือก
บุคคลรับรางวัล
บุคคลตัวอย่าง จาก
ผลของการดูแล
ตนเองตังแต่
้ เริ่ มเข้ า
โครงการ

แนวคิด

สื่อ อุปกรณ์

การ
ประเมิน
ผล

วันเดือนปี
ที่ปฏิบตั ิ
4 มี.ค.60

การจัดการ
ความรู้
(KM)เทคนิค
AAR
- การใช้ ”
กลุม่ เพื่อน”
เป็ นการชัก
นาการ
ปฏิบตั ิ

- ของรางวัล
-แบบบันทึก
การ
แลกเปลีย่ น
ของพี่เลี ้ยง
-แบบบันทึก
ผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพจานวน
6 ครัง้

-การนา
ข้ อมูล
มาใช้ ใน
การ
แลกเปลี่
ยน
เรี ยนรู้
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ตาราง 2 (ต่อ)
การ
วัตถุประสงค์
แนวคิด สื่อ อุปกรณ์ ประเมินผ
ล
7-8 ติดตามและ 1.เพื่อให้ สมาชิก
ติดตามผลการ
-AAR
-แบบบันทึก -การ
เวลา เยี่ยมบ้ าน กลุม่ ได้ นาทักษะ
ควบคุมตนเอง
-การควบคุม ผลลัพธ์ด้าน สอบถาม
60
การควบคุมตนเองที่ 1.ให้ ดาเนินการ
ตนเอง
สุขภาพ
จาก
นาที
ได้ รับจากโปรแกรม ควบคุมตนเองตาม -การรับรู้
-แบบพันธะ 7 บุคคลใน
ต่อ 1
ไปประยุกต์ใช้ ใน
ทักษะที่ได้ ฝึกมา
ความสา
ข้ อ
ครอบครัว
ครัง้
ชีวิตประจาวัน
2.ให้ นาเสนอผลการ มารถตนเอง: - เป้าหมาย ถึงการ
ควบคุมตนเอง
การสร้ าง
การเป็ นดาว ปฏิบตั ิตวั
-การเปลีย่ นแปลงที่ ประสบ
เกิดขึ ้น ปั ญหา
การณ์ที่
อุปสรรคที่พบ และ ประสบ
การให้ ข้อมูล
ความสาเร็จ
ย้ อนกลับ โดยมีการ
ติดตามเป็ นกลุม่
ใหญ่ที่สถานีอนามัย
ตาบลบางเกลือ
เวลา 6.00 น,
-การสะท้ อนผลหลัง
การดูแลตนเองใช้
แบบแบบพันธะ 7
ข้ อ และเป้าหมาย
การเป็ นดาว
ประกอบ
-ติดตามเยีย่ มบ้ าน
โดยสุม่ ทังผู
้ ้ ที่ควบคุม
ตนเองได้ และ
ควบคุมตนเองได้
น้ อย จานวน 10 ราย
ครัง้
ที่

ชื่อ
กิจกรรม

รายละเอียด
กิจกรรมพอสังเขป

วันเดือนปี
ที่ปฏิบตั ิ
4 มี.ค.60
และ
6 เม.ย.60
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เอกสารประกอบการอบรม
แบบฟอร์ มพันธะ 7 ข้ อ
พันธะสัญญาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โปรดกรอกข้ อมูล ความต้ องการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของท่านและลงนามพร้ อมให้ เพื่อนร่วมเป็ น
พยาน ดังนี ้
1. ท่านต้ องการปรับพฤติกรรมสุขภาพโดยมีเป้าหมายคือ
...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. ปั ญหาอุปสรรคสาคัญในการปรับพฤติกรรมทีเ่ ป็ นไปได้ ยาก
1..................................................................................
2..................................................................................
3.................................................................................
1. วิธีการที่สามารถทาให้ ทา่ นมีสขุ ภาพได้ ตามเป้าหมายคือ
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
3. ..................................................................................
2. ใครบ้ างที่จะช่วยให้ ทา่ นปรับพฤติกรรมได้
.......................................................................................................................................
..
3. ท่านปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อใคร
.......................................................................................................................................
.
4. ท่านตังใจเริ
้ ่ มทาอะไรบ้ างในการปรับพฤติกรรมให้ สาเร็ จ
1. ..................................................................................
2. ..................................................................................
3...................................................................................
5. เมื่อท่านมีพฤติกรรมได้ ตามเป้าหมายจะให้ รางวัลอะไรกับตนเอง
.......................................................................................................................................
.
หมายเหตุ ท่านต้ องการความรู้และทักษะเพิม่ เติมอะไร
..................................................................
ลงนาม.........................................................
เพื่อน...........................................................
วันที่............................................................
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เป้ าหมายเป็ นดาว

สาเร็จตาม
เป้าหมาย ฉันรู้สึก..................
คนที่เป็ นแรงบันดาลใจ
.................. ..............

ชื่อ-สกุล

ฉันทาสาเร็จเพื่อ
.........................

ชื่อ

...........................
.................................

วันเดือนปี ที่เริ่ม
....................

วั...นเดือนปี ที่สาเร็จ
.....................
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แบบบันทึกผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ
ชื่อ-สกุล.................................................................สี..............................ส่วนสูง......................ซม.

ผลลัพธ์
น ้าหนัก
รอบเอว
ความดัน
โลหิต
น ้าตาล
ในเลือด
ดัชนีมวกาย

บันทึกช่วยจา

ครัง้ ที่
1

ครัง้ ที่
2

ครัง้ ที่
3

ครัง้ ที่
4

ครัง้ ที่5

ครัง้ ที่
6

ครัง้ ที่
7

222

ภาคผนวก ง
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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224

225

226

227

228

ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย

229
229

ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่
E-mail address
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2533
พ.ศ.2535
พ.ศ. 2539
พ.ศ.2547
พ.ศ. 2549

พ.ศ.2560

นางสาวศิริเนตร สุขดี
10 พฤษภาคม 2512
จังหวัดสิงห์บรุ ี
7/2 ม.4 ตาบลแม่ลา อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี 16130
sukdee.nate@gmail.com
อนุปริญญาวิชาการพยาบาลแลผดุงครรภ์
จาก วิทยาลัยพยาบาลศรี ธญ
ั ญา
ศึกษาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาสุขศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พยาบาลศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

