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 The objective of this quasi-experimental study was to evaluate the care program 
of pre-diabetes type II patients and the satisfaction towards the care program to pre-diabetes 
type II of Khorach Health Center in Rangwai subdistrict, Phanomthuan district, Kanchanaburi 
province. The 105 samples aged more than 35 years old and had risk of pre-diabetes type II 
were divided into 2 groups; 53 in control group and 52 in experimental group. The usual care 
was provided to the control group. The care program to pre-diabetes type II patients was 
provided to the experimental group. Instruments used were a record of risk score and a 
satisfaction questionnaire which was tested for content validity and reliability with Cronbach’s 
alpha coefficient 0.81. Data were collected 2 times before and 4 months after implementing 
the program. Data were analyzed by descriptive and analytical statistics including percentage, 
standard deviation, paired t-test, and chi-square. 
 The results showed that risk score of the experimental group was reduced more 
than that of the control group but it was not statistically significant. The satisfaction to the care 
program to pre-diabetes type II was higher than the usual care. All experimental samples 
satisfied in the convenience of traveling. On the other hand, 88.5% was less satisfied in the 
convenience of the place. 
 In conclusion, the care program to pre-diabetes type II provided beneficial results 
of risk score and the satisfaction. However, to help patients, health volunteers should be 
increasingly trained about knowledge and skills of health behavior change. Moreover, the 
convenience of place should be improved to be satisfied from patients. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 โรคเบาหวานเป็นโรคท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูป่้วย และเป็น

ปัญหาส าคญัทางดา้นสาธารณสุขของโลกจากสถิติในปี พ.ศ. 2543 พบผูป่้วยเบาหวาน 171 ลา้นคน

ทัว่โลก และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีผูป่้วยเบาหวานเพิ่มข้ึนเป็น 366 ลา้นคน (Wild et.al  

2009) สถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย จากสถิติของส านกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2544 มีผูป่้วยเบาหวาน จ านวน  151,115 คน และเพิ่มเป็น 372,226 

คน ในปี พ.ศ.2550 คิดเป็น 2.46 เท่าของปี พ.ศ.2544 ส าหรับจงัหวดักาญจนบุรี ในปี พ.ศ.2544 มี

ผูป่้วยเบาหวาน จ านวน 2,228 คน และเพิ่มเป็น 6,968 คน ในปี พ.ศ.2550 คิดเป็น 3.13 เท่า ของปี 

พ.ศ.2544 ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง 6 ปี เม่ือเทียบกบัสถิติของโลก 

โรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อผู ้ป่วยเบาหวาน โดยอาจก่อให้ เ กิดภาวะแทรกซ้อน เ ช่น 

ภาวะแทรกซอ้นทางตา ภาวะแทรกซอ้นทางไต โรคหัวใจและหลอดเลือด การติดเช้ือโรคต่างๆได้

ง่าย และความพิการจากการสูญเสียอวยัวะ เสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล และมีปัญหาคุณภาพ

ชีวิต เป็นตน้ 

 โรคเบาหวาน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1.เบาหวานชนิดท่ี 1 (Insulin dependent diabetes) 

เกิดจากตบัอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินไดอ้ยา่งเพียงพอ ผูป่้วยมกัมีรูปร่างผอมและจ าเป็นตอ้งฉีด

อินซูลินเขา้ทดแทนในร่างกายทุกวนั จึงจะสามารถเผาผลาญน ้าตาลไดเ้ป็นปกติ 2. เบาหวานชนิดไม่

พึ่งอินซูลิน (Non-insulin dependent diabetes) เป็นเบาหวานท่ีเกิดจากตบัอ่อนสามารถสร้างอินซูลิน

ไดแ้ต่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินไดน้อ้ยกว่าปกติ หรือมีภาวะด้ือต่ออินซูลิน (insulin resistance) 

ผูท่ี้เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ในประเทศไทย มากกวา่ 90% เป็นเบาหวานประเภทน้ี  

 ปัจจยัเส่ียงของการเกิดเบาหวานชนิดท่ี 2 หรือเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ไดแ้ก่ 1.

ปัจจยัทางพนัธุกรรม เช่น ผูท่ี้มีญาติใกลชิ้ดเป็นเบาหวานมีโอกาสเป็นเบาหวานร้อยละ 10-30 และ

ในบางเช้ือชาติ เช่น ในสหรัฐอเมริกาจะพบอุบติัการณ์เบาหวานสูงข้ึนในกลุ่ม African-American 
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หรือ Native Americans  มากกว่ากลุ่มชาวผวิขาว  2.ปัจจยัท่ีอยูอ่าศยั เช่นในกลุ่ม pima Indians มี

รายงานความชุกของเบาหวานในคนอายุมากกว่า 40 ปี ถึงร้อยละ40 ขณะท่ีชาวจีนและแอฟริกามี

ความชุก ร้อยละ 1-2  3.ความอว้น เน่ืองจากในคนอว้นมีการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่ท าใหฮ้อร์โมน

อินซูลินออกฤทธ์ิไดน้อ้ยลง 4.อาย ุผูท่ี้มีอายมุากข้ึนตบัอ่อนจะสังเคราะห์และหลัง่ฮอร์โมนอินซูลิน

ไดน้อ้ยลง 5.วิถีชีวิต เช่นการรับประทานอาหารไขมนัสูง การขาดการออกก าลงักาย การปล่อยให้

ความดนัโลหิตสูง การด่ืมสุรา เป็นตน้ (วิทยา ศรีดามา 2543) 

 การป้องกันโรคเบาหวานจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง เพราะหลายปัจจัยท่ีท าให้เกิด

โรคเบาหวานสามารถป้องกนัได ้เช่น ภาวะอว้นลงพุง การขาดการออกก าลงักาย การควบคุมระดบั

ความดนัโลหิต แต่ประชาชนไทยอาย ุมากกวา่ 35 ปี ร้อยละ 50 ท่ีเส่ียงต่อการเป็นเบาหวานไม่ไดรั้บ

การวินิจฉยั และไม่ทราบว่าตนเองเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน (Wichai Aekplakorn et.al 

2009)  จึงสูญเสียโอกาสในการด าเนินการป้องกนัและรักษา รวมทั้งระบบการคดักรองและดูแลกลุ่ม

เส่ียงของกระทรวงสาธารณสุขท่ียงัไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขอ้จ ากดั ทั้ง

เร่ือง ก าลงัคน และงบประมาณ จึงท าให้ มีจ  านวนผูป่้วยเพิ่มมากข้ึนส่งผลให้ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ

ของทั้งระดบับุคคล ครอบครัว สังคม และระดบัประเทศเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีในดา้นคุณภาพชีวิตของ

ผูป่้วยก็เป็นส่ิงส าคญั ถึงแมว้่าเทคโนโลยีทางดา้นการแพทยจ์ะสามารถยืดชีวิตผูป่้วยได ้แต่ไม่ได้

หมายความวา่คุณภาพชีวิตของผูป่้วยจะดีข้ึนเหมือนกนั (สมชาย สุขสิริเสรีกุล 2551) ถา้คุณภาพชีวิต

ของประชาชนในประเทศดี ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย และพิการ จากโรคท่ี

สามารถป้องกนัไดจ้ะท าให้ประชาชนเหล่านั้นเป็นแรงงาน (ทุน)ท่ีส าคญัในการเพิ่มผลิตภณัฑม์วล

รวม (GDP) ของประเทศ เม่ือ ผลิตภณัฑม์วลรวมสูง รัฐมีรายไดม้ากข้ึน ก็สามารถน าเงินมาบริหาร

ประเทศไดม้ากข้ึน ในทางกลบักัน หากการบริหารจดัการระบบสาธารณสุขไม่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีปัญหาสุขภาพมากๆ เป็นภาระค่าใชจ่้าย ท่ีรัฐตอ้งใชง้บประมาณมารักษามาก ท าใหก้าร

พฒันาประเทศส่วนอ่ืนๆ น้อยลง จ านวนคนท่ีเป็นแรงงานน้อยลง มีผลกระทบต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 

 จากรายงานสรุปการตรวจคดักรองผูท่ี้มีภาวะเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานของสถานีอนามยั

บา้นโคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ได ้

ตรวจคดักรองผูท่ี้ภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานในประชาชนอาย ุ35 ปีข้ึนไปตามนโยบายของ
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กระทรวงสาธารณสุขในเขตรับผดิชอบทั้งหมด 17 หมู่บา้น จ านวน 1,912 คนจากทั้งหมด 2,440 คน

โดยอาสาสมคัรสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 78.36 พบมีผูท่ี้เส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานในทุกระดบั

ความเส่ียงรวมกนัจ านวน 954 คน คิดเป็นร้อยละ 45.32 ซ่ึงถา้หากไม่ด าเนินการแกไ้ข จะท าให้ใน

อนาคตมีผูป่้วยเบาหวานเพิ่มมากข้ึน จากการศึกษาของ วิชัย  เอกพลากรและคณะ พบว่าใน

ระยะเวลา 12 ปี กลุ่มท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานตั้งแต่ความเส่ียงน้อย มีโอกาสเป็นเบาหวาน 

นอ้ยกว่าร้อยละ 5 จนถึงระดบัความเส่ียงสูงมากๆ มีโอกาสท าให้เกิดโรคเบาหวานไดม้ากกว่าร้อย

ละ 30 จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2552 พบว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มเส่ียงไม่ทราบว่าตนเองมี

ความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานเพราะทีมงานไม่สามารถแปลผล ณ จุดคดักรองไดเ้น่ืองจากยงั

ขาดความรู้และทกัษะ ท าให้กลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการรับรู้และดูแลตนเองได้อย่าง

ถูกตอ้ง ดงันั้นเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงพฒันาคุณภาพของโปรแกรมการดูแลกลุ่ม

เส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานในชุมชนข้ึนมา แต่ทั้งน้ี การใชโ้ปรแกรมดงักล่าวมีกระบวนการท่ีตอ้ง

ใช ้คนและทรัพยากรเพิ่มข้ึนและประชาชนจะพึงพอใจกบัโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนน้ีหรือไม่ จึงตอ้ง

ประเมินผลของโปรแกรมดงักล่าวเพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางการด าเนินงานท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด  

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

 เพื่อประเมินผลของโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 

 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ  

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลทางคลินิก (FPG,BMI,SBP,DBP และเส้นรอบเอว) ของกลุ่มเส่ียง

ต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มท่ีมีการใชแ้ละกลุ่มท่ีไม่ใชโ้ปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด

โรคเบาหวาน 

 2. เพื่อวดัระดับความพึงพอใจของกลุ่มท่ีใช้โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด

โรคเบาหวาน 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 เพื่อน าขอ้มูลและผลการศึกษามาเป็นแนวทางการด าเนินงานป้องกนัและควบคุม

โรคเบาหวานในพื้นท่ีต าบลรางหวาย 

 

สมมติฐำนกำรศึกษำ  

 ผูท่ี้เขา้โปรแกรม มีผลทางคลินิก (FPG,BMI,SBP,DBP และเส้นรอบเอว) ลดลง 

มากกวา่ผู ้ ท่ีไม่เขา้โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  

 ขอบเขตพื้นท่ี 

 ศึกษาในพื้นท่ีระดบัชุมชน ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามยับา้นโคราช ต าบลราง

หวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 3 หมู่บา้น คือหมู่ท่ี 15 บา้นตลาดใหม่ หมู่ท่ี 18 

บา้นนาทราย และหมู่ท่ี 23 บา้นใหม่ไทยด า 

ขอบเขตประชากรและประชากรตวัอยา่ง  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ีมีอาย ุ35 ปีข้ึนไปท่ีไดรั้บการตรวจคดักรอง

และประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยสถานีอนามยับา้นโคราช ต าบลราง

หวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรีและพบว่ามีความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ของ 3 หมู่บา้น คือหมู่ท่ี 15 บา้นตลาดใหม่ หมู่ท่ี 18 บา้นนาทราย และหมู่ท่ี 23 บา้นใหม่ไทยด า 

จ านวน 140 คน   

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ  

 1. กลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  หมายถึง ประชาชนท่ีมีขอ้บ่งช้ี ตามเกณฑก์าร
พิจารณาความเส่ียงของ ของ วิชยั  เอกพลากรและคณะ (Aekplakorn et.al 2009)   

 2. โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  หมายถึง โปรแกรมท่ีพฒันามา
จากแนวทางปฏิบติัส าหรับเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในการจดับริการคดักรองและเสริมทกัษะการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพลดเส่ียงลดโรคไม่ติดต่อในสถานบริการและในชุมชน   
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กรอบแนวคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา : การประเมินผลโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการ 

 เกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ของสถานีอนามยับา้นโคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนม 

   ทวน จงัหวดักาญจนบุรี    

 

 

 

 

 

โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อ 

การเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

 

1.ผลทางคลินิค 

(FPG,BMI,SBP,DBP และ

เส้นรอบเอว) 

2.ระดบัความพึงพอใจของ

กลุ่มท่ีใชโ้ปรแกรมการดูแล

กลุ่มเส่ียงต่อการเกิด

โรคเบาหวาน 

กลุม่ทดลอง 

1.ผลทางคลินิก (FPG,BMI,SBP,DBP 

และเสน้รอบเอว) 

กลุม่ควบคมุ 

1.ผลทางคลินิก 

(FPG,BMI,SBP,DBP และเสน้รอบ

เอว) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 งานวิจยัการประเมินผลโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดท่ี 2 น้ี 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1.โรคเบาหวาน 
 2.การตรวจคดักรองความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 
 3.โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.การประเมินความพึงพอใจ 
 5.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
โรคเบาหวาน 
 โรคเบาหวาน (เทพ หิมะทองค าและคณะ 2544) คือกลุ่มโรคทางเมตาบอลิซึมท่ีมี
ระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติอนัเป็นผลจากความบกพร่องของการหลัง่อินซูลินหรือการออก
ฤทธ์ิของอินซูลินหรือทั้งสองอย่าง ท าให้ร่างกายไม่สามารถน าน ้ าตาลในเลือดท่ีไดจ้ากอาหารไป
ใชไ้ดต้ามปกติ เน่ืองจากอินซูลินเป็นฮอร์โมนจากตบัอ่อนซ่ึงเป็นตวัพาน ้าตาลกลูโคสในเลือดเขา้ไป
ในเน้ือเยื่อของอวยัวะต่างๆ หากขาดอินซูลินแลว้ก็จะท าให้น ้ าตาลไม่สามารถเขา้ไปในเน้ือเยื่อได้
และจะมีน ้ าตาลในเลือดเหลือคา้งอยู่มากกว่าปกติซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากตบัอ่อนไม่สามารถสร้าง
ฮอร์โมนอินซูลินออกมาไดเ้พียงพอ หรือสร้างไม่ไดเ้ลย หรือสร้างไดแ้ต่ออกฤทธ์ิไดไ้ม่ดี ความ
ผดิปกติเหล่าน้ีลว้นส่งผลใหน้ ้ าตาลในเลือดเหลือคา้งอยูม่ากกว่าระดบัปกติ  โรคเบาหวาน แบ่งเป็น 
2 ชนิด คือ                                                                                                                                            
 1. เบาหวานชนิดที ่1 (Insulin dependent diabetes) 
 เกิดจากการขาดอินซูลิน ตบัอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลิน หรือสร้างไดน้้อยมากซ่ึง
อาจเป็นผลมาจากความผิดปกติทางกรรมพนัธ์ุร่วมกบัการติดเช้ือหรือการไดรั้บสารพิษ เบาหวาน
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ประเภทน้ีมกัพบไดน้อ้ย แต่อาการรุนแรงเม่ือไม่มีอินซูลินร่างกายก็ไม่สามารถน าน ้ าตาลเขา้ไปใน
เน้ือเยือ่เพื่อเผาผลาญใหเ้กิดพลงังานได ้ท าใหร้ะดบัน ้าตาลในเลือดสูงข้ึนส่งผลใหปั้สสาวะบ่อยและ
มีจ านวนมาก คอแห้ง กระหายน ้ า น ้ าหนักลด อ่อนเพลีย ส่วนใหญ่เกิดกบัผูท่ี้มีอายุน้อยกว่า 20 ปี 
อาการของโรคเกิดข้ึนทนัทีทนัทนัใดผูป่้วยมกัมีรูปร่างผอมจ าเป็นตอ้งฉีดอินซูลินเขา้ทดแทนใน
ร่างกายทุกวนั จึงจะสามารถเผาผลาญน ้ าตาลไดเ้ป็นปกติ มิเช่นนั้น ร่างกายจะเผาผลาญไขมนัจนท า
ใหร่้างกายผอมลงอยา่งรวดเร็วและถา้เป็นรุนแรง จะมีการคัง่ของสารคีโตน (Ketones) ซ่ึงเป็นของ
เสียท่ีเกิดจากการเผาผลาญไขมนัสารน้ีจะเป็นพิษต่อระบบประสาท ท าให้ผูป่้วยหมดสติถึงตายได้
รวดเร็ว เรียกว่า ภาวะคัง่สารคีโตน หรือ คีโตซิส (Ketosis) อาการท่ีเกิดข้ึนมกัเป็นอยา่งรุนแรงและ
เกิดข้ึนกะทนัหนั แต่ก็สามารถหลีกเล่ียงได ้คือตอ้งฉีดอินซูลินตามค าแนะน าของแพทย ์และปฏิบติั
ตามกฎเกณฑใ์นการดูแลตวัเองเม่ือเจบ็ป่วยอยา่งเคร่งครัด                                                                 

 2. เบาหวานชนิดที ่2 (Non-insulin dependent diabetes)  

 เป็นเบาหวานท่ีเกิดจากการขาดอินซูลินแต่ไม่มากเท่าชนิดท่ี 1 หรือมีภาวะด้ือต่อ
อินซูลิน (insulin resistance) ผูท่ี้เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ในประเทศไทย มากกวา่ 90% เป็นเบาหวาน
ประเภทน้ี ตบัอ่อนยงัสามารถสร้างอินซูลินไดแ้ต่ไม่เพียงพอ จึงท าใหมี้น ้ าตาลเหลือในกระแสเลือด
กลายเป็นเบาหวานได ้มกัพบในคนอาย ุ40 ปีข้ึนไป มีภาวะอว้นลงพุง ขาดการออกก าลงักาย และมี
ประวติัครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ซ่ึงในคนปกติจะมีระดับน ้ าตาลในเลือดประมาณ 70-115 
มิลลิกรัม/ เดซิลิตร ก่อนรับประทานอาหารเชา้และไม่เกิน 140 มิลลิกรัม/ เดซิลิตรหลงัรับประทาน
อาหารแลว้ 2 ชัว่โมง เม่ือในเลือดมีระดบัน ้ าตาลสูงมาก ไตจะกรองน ้ าตาลออกมากบัปัสสาวะ ผูท่ี้มี
ระดบัน ้าตาลในเลือดระหว่าง 140-180 มิลลิกรัม/ เดซิลิตรอาจตรวจไม่พบน ้ าตาลในปัสสาวะเพราะ
ไตมีความสามารถในการกั้นน ้ าตาลไดร้ะดบัหน่ึง การตรวจพบว่ามีน ้ าตาลในปัสสาวะจึงแสดงว่า
ระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงกว่า 180-200 มิลลิกรัม/ เดซิลิตรแลว้ ดงันั้นการตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือด
จึงเป็นการคน้หาผูท่ี้มีภาวะเส่ียงหรือผูท่ี้เพิ่งเร่ิมป่วยเป็นเบาหวานไดดี้กว่าการตรวจหาน ้ าตาลใน
ปัสสาวะ การรักษาเบาหวานประเภทน้ีท าไดต้ั้งแต่การควบคุมอาหารร่วมกบัการออกก าลงักายโดย
ไม่ตอ้งรับประทานยาลดน ้ าตาล แต่ถา้ระดบัน ้ าตาลในเลือดยงัสูงอยู่อาจตอ้งให้ยาร่วมดว้ยและใน
ผูป่้วยบางรายหากใช้การควบคุมอาหารร่วมกับการรับประทานยาแลว้ยงัไม่ได้ผลอาจตอ้งฉีด
อินซูลิน อยา่งไรกต็ามเบาหวานทั้งสองประเภทน้ีน าไปสู่ภาวะแทรกซอ้น เช่น ภาวะแทรกซอ้นทาง
ตา ภาวะแทรกซอ้นทางไต โรคหัวใจและหลอดเลือด การติดเช้ือโรคต่างๆไดง่้าย และความพิการ
จากการสูญเสียอวยัวะ (วิทยา  ศรีดามา 2543) ดงันั้นการลดความเส่ียงต่อการเกิดเบาหวาน สามารถ
ท าไดถึ้งแมว้่าจะมีปัจจยัเส่ียงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่น อาย ุเพศ กรรมพนัธ์ุ แต่ยงัมีปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ี
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สามารถปรับเปล่ียนได ้เช่น ระดบัความดนัโลหิต ความอว้น การออกก าลงักาย ส่ิงเหล่าน้ีสามารถ
ปรับเปล่ียนไดห้ากมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง และจะช่วยลดความเส่ียงต่อโรคดงักล่าวไดดี้ยิง่ข้ึน
หากสามารถคน้หาและรับทราบระดบัความเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานของตนเองและถา้เป็นรุนแรง 
จะมีการคัง่ของสารคีโตน (Ketones) ซ่ึงเป็นของเสียท่ีเกิดจากการเผาผลาญไขมนัสารน้ีจะเป็นพิษ
ต่อระบบประสาท ท าให้ผูป่้วยหมดสติถึงตายไดร้วดเร็ว เรียกว่า ภาวะคัง่สารคีโตน หรือ คีโตซิส 
(Ketosis) อาการท่ีเกิดข้ึนมกัเป็นอย่างรุนแรงและเกิดข้ึนกะทนัหัน แต่ก็สามารถหลีกเล่ียงได ้คือ
ตอ้งฉีดอินซูลินตามค าแนะน าของแพทย ์และปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ในการดูแลตวัเองเม่ือ เจ็บป่วย
อยา่งเคร่งครัด 

การตรวจคัดกรองความเส่ียงต่อการเกดิโรคเบาหวาน ชนิดที ่2 
 การคดักรอง (Screening) 
 การคดักรองคือกระบวนการแยกบุคคลท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคออกจากคนปกติ 
เพื่อการส่ือสารและสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลง ยบัย ั้งหรือชะลอเพื่อลดโอกาสการเกิดโรค
ตั้งแต่ระยะตน้ (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ส านกัโรคไม่ติดต่อ  2551) ซ่ึงการตรวจคดั
กรองผูท่ี้มีความเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานมีหลายวิธี เช่นการตรวจหาระดบัน ้ าตาลในปัสสาวะแต่วิธี
น้ีจะพบในกรณีท่ีมีระดับน ้ าตาลในเลือดสูงกว่า 180-200 มิลลิกรัม/ เดซิลิตรเพราะไตมี
ความสามารถในการกั้นน ้ าตาลไดร้ะดบัหน่ึง ท าให้มกัตรวจพบในระยะป่วยเป็นเบาหวานแลว้ แต่
การเจาะโลหิตตรวจหาระดบัน ้ าตาลกลูโคสในเลือด (Fasting plasma glucose (FPG)) ถา้ตรวจเม่ือ
เวลาใด ๆ ก็ตามมีน ้ าตาลมากกว่าหรือเท่ากบั 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตรหรือ ตรวจน ้ าตาลในเลือดเม่ือ
อดอาหารไม่นอ้ยกว่า 8 ชัว่โมง  มีน ้ าตาลมากกว่าหรือเท่ากบั 126 มิลลิกรัม /เดซิลิตร วินิจฉยัไดว้่า
เป็นโรคเบาหวาน (เทพ หิมะทองค าและคณะ 2544) ดงันั้นการเจาะเลือดจึงเป็นวิธีท่ีสามารถคน้หา
ผูป่้วยหรือกลุ่มเส่ียงไดเ้ร็วกว่าการตรวจน ้ าตาลในปัสสาวะ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณ
และก าลงัคนท าใหไ้ม่สามารถเจาะเลือดใหแ้ก่ประชาชนทุกคนได ้มีการศึกษาของ วิชยั  เอกพลากร
และคณะ ไดพ้ฒันาแบบประเมินความเส่ียงต่อเบาหวานของคนไทยซ่ึงพฒันาจากการศึกษาขอ้มูล
วิจยัระยะยาวของพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยประเมินโอกาสเกิดโรคเบาหวานในช่วง 12 ปี คือ
ระหว่างปีพ.ศ.2528-พ.ศ.2540 โดยท่ีแบบประเมินน้ีมีเกณฑ์การประเมินโดยอาศยัขอ้มูลในเร่ือง 
อาย ุเพศ ค่าดชันีมวลกาย ความยาวเสน้รอบเอว ระดบัความดนัโลหิตและประวติัเบาหวานในพ่อแม่ 
พี่นอ้ง โดยแบ่งระดบัความเส่ียงออกเป็น 5 ระดบั เร่ิมจากความเส่ียงนอ้ย  ความเส่ียงเพิ่มข้ึน ความ
เส่ียงสูง ความเส่ียงสูงมาก และความเส่ียงสูงมากๆ ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีแนะน าให้ตรวจน ้ าตาลในเลือดท่ี
ระดบัความเส่ียงสูงมากและระดบัความเส่ียงสูงมากๆเท่านั้น จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีง่าย ประหยดั และ
เหมาะกบัการใชป้ระเมินความเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ                       
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 จากการทบทวนวรรณกรรม เร่ือง การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเส่ียงสูงต่อโรคเบาหวาน 

วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี และ วิฑูรย ์โล่สุนทร ไดศึ้กษางานวิจยัท่ีบ่งบอกว่าโรคเบาหวานสามารถ

ป้องกนัไดด้ว้ยการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต เช่นการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีภาวะก่อนเบาหวานพบว่ากลุ่มท่ีควบคุมอาหารอยา่งเดียว กลุ่มท่ีออกก าลงักายอยา่งเดียว 

และกลุ่มท่ีควบคุมอาหารร่วมกบัการออกก าลงักายลดอตัราการเกิดโรคเบาหวานลงได ้ร้อยละ31, 

46 และ52 ตามล าดบัเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม ส าหรับประเทศฟินแลนด ์ศึกษาในผูท่ี้มีภาวะ

ก่อนเบาหวานโดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มท่ีไดรั้บมาตรการโดยการให้ค  าปรึกษาในการลด

น ้ าหนกัตวั ลดปริมาณการบริโภคไขมนัรวมและไขมนัอ่ิมตวั เพิ่มการบริโภคเส้นใยและออกก าลงั

กาย พบว่ากลุ่มท่ีได้รับมาตรการลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานลงได้ร้อยละ 58 ส่วน

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีศึกษาในผูมี้ภาวะก่อนเบาหวานเช่นกนัโดยแบ่งกลุ่ม ใหรั้บยา

หลอกและยาเมทฟอร์มินหรือไดรั้บโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมุ่งเน้นเป้าหมายการลด

น ้ าหนักตวัลงร้อยละ 7 และออกก าลงักายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที ติดต่อกนั 24 สัปดาห์ 

พบวา่กลุ่มท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีอุบติัการณ์ของโรคเบาหวานลดลงร้อยละ 

58 เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม โดยประสิทธิภาพของมาตรการน้ีใกลเ้คียงกนัทั้งในเพศชายและเพศ

หญิงและในกลุ่มท่ีมีเช้ือชาติต่างๆกนั อยา่งไรก็ตามเม่ือมีการศึกษาความคุม้ค่าของการปรับวิถีชีวิต

ต่อการลดความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน ยงัมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงอาจไม่เหมาะท่ีจะน าไปด าเนินการ

ทัว่ประเทศ และได้แนะน าว่าควรมีการพฒันารูปแบบโปรแกรมข้ึนใหม่ท่ีมีค่าใช้จ่ายต ่ากว่าน้ี 

(วิโรจน์ เจียมจรัสรังสีและคณะ 2552) 

 
โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกดิโรคเบาหวาน ชนิดที ่2 และทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 หน่วยบริการปฐมภูมิท่ีมีกระจายอยู่ทุกต าบลทัว่ประเทศนั้นมีบุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ประจ าประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีบริหารงานสาธารณสุข นกัวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพและ

เจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชนซ่ึงบางแห่งอาจมีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอตัราก าลงัน้ีเน่ืองจาก

ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณของประเทศแต่ทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญและมีอยู่ทุกแห่งคือ

อาสาสมคัรสาธารณสุข ท่ีอาสาเขา้มาท างานดา้นสาธารณสุขซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งเพศ 

อายุและวุฒิการศึกษา และมีอยู่ทุกหมู่บา้น ดงันั้นหากคนกลุ่มน้ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั

โรคเบาหวานและการลดความเส่ียงต่อการเกิดโรค จะสามารถด าเนินการควบคุมโรคน้ีไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพและครอบคลุมประชาชนทัว่ประเทศ จากการศึกษาของ ฉวีวรรณ นาคอุไร เร่ืองการ

เพิ่มคุณภาพระบบการคดักรองเบาหวานในสถานบริการพื้นฐาน จงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ.2548 โดย

เป็นการวิจยัก่ึงทดลองเก่ียวกบั ระบบการคดักรองภาวะเบาหวานในชุมชน ของสถานบริการ 2 แห่ง 

พบวา่ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียการรับรู้ความเส่ียงเพิ่มข้ึน ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉล่ียการรับรู้ความ

เส่ียงลดลง เม่ือเปรียบเทียบการรับรู้ความเส่ียงของทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความเส่ียง

สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ แต่ตน้ทุนของการเพิ่มคุณภาพระบบคดักรอง สูงเป็น 4 เท่าของแบบทัว่ไป 

(ฉวีวรรณ นาคอุไร 2552)                                                                                                   

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว สถานีอนามยับา้นโคราชจึงไดพ้ฒันาโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียง

ต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดท่ี 2 จากแนวปฏิบติัเพื่อเสริมทกัษะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียงลด

โรคไม่ติดต่อในสถานบริการสาธารณสุข โดยผสานแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมเร่ืองแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) ซ่ึงไดอ้ธิบายองคป์ระกอบ

พื้นฐานของแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ พฤติกรรม และบทบาทในการตดัสินใจของบุคคลเม่ือ

อยูใ่นภาวะเส่ียงโดยสรุปว่า การท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อหลีกเล่ียงจากการ

เป็นโรคนั้น จะตอ้งมีความเช่ือว่า 1) เขามีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค 2)โรคนั้นมีความรุนแรงต่อ

ชีวิตเขา 3) เม่ือปฏิบติัแลว้จะก่อใหเ้กิดผลแก่เขา โดยการช่วยลดโอกาสเส่ียงในการเกิดโรคหรือช่วย

ลดความรุนแรงในกรณีท่ีเป็นโรคและการปฏิบติัดงักล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัของเขา เช่น 

ค่าใชจ่้าย เวลา ความสะดวก ความกลวัและความละอาย นอกจากน้ียงัมีปัจจยัร่วมนอกเหนือจากการ

รับรู้ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตนในการป้องกนัโรค คือ 

 1. การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค (Perceived Susceptibility) หมายถึงความเช่ือ

หรือการรับรู้ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างต่างกนัข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ระดบัการศึกษา 

สังคม ศาสนา เป็นตน้ ผูท่ี้มีระดบัการรับรู้สูงต่อโอกาสเส่ียงในการเกิดโรคย่อมให้ความร่วมมือ

มากกวา่ผูท่ี้มีการรับรู้ในระดบัต ่าหรือไม่รู้ 

 2. การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรค (Perceived Seriousness or Severity) การรับรู้ท่ี

บุคคลมีต่อความรุนแรงของโรควา่มีผลกระทบดา้นต่างๆ ต่อตนเองอยา่งไร 
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 3. การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกนัโรค (Perceived Benefit of Taking 

Action) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงขอ้ดี ข้อเสียในการปฏิบัติตามค าแนะน าว่าเป็นการปฏิบัติท่ีดีและ

เหมาะสม 

 4. การรับรู้ต่ออุปสรรค (Perceived Barriers) การรับรู้ของบุคคลต่อปัญหาในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ เช่นค่าใชจ่้าย ความไม่สุขสบาย การด าเนินชีวิต การ

บริการของเจา้หนา้ท่ี 

 5. แรงจูงใจดา้นสุขภาพ (Health Motivation) หมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ

ท่ีมาจากส่ิงกระตุน้ทั้งภายในและภายนอก 

 6. ปัจจยัร่วม (Modifying Factor) หมายถึงปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา ไดแ้ก่ 

ประชากร โครงสร้าง ทศันคติ ปฏิสัมพนัธ์และการสนบัสนุน (จีระศกัด์ิ เจริญพนัธ์ 2549) 

 จากหลกัการดงักล่าวจึงไดน้ าแนวคิดทฤษฎีผสมผสานกบัแนวปฏิบติัเสริมทกัษะการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียงลดโรคไม่ติดต่อในสถานบริการสาธารณสุข มาพฒันาโปรแกรมการ

ดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 โดยเร่ิมจากการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อให้

สามารถปฏิบติัตามแนวปฏิบติัส าหรับเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในการจดับริการคดักรองและเสริม

ทกัษะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียงลดโรคไม่ติดต่อในสถานบริการสาธารณสุข โดยใชแ้บบ

ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานของคนไทยในการประเมิน และแจง้ระดบัความเส่ียงแก่

ผูรั้บบริการเป็นรายบุคคล นอกจากน้ีใหติ้ดตามเยีย่มเป็นระยะตามเกณฑร์ะดบัความเส่ียงท่ีก าหนด

มากบัแบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานของคนไทย แบ่งกลุ่มเส่ียงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

 กลุ่ม1 มีระดบัคะแนนความเส่ียง 2-5 คะแนน ติดตามเยีย่มเดือนละ 1 คร้ัง ติดต่อกนั 4 

เดือนประเด็นในการเยี่ยม คือ แนะน าและกระตุน้การออกก าลงักายสม ่าเสมอ รักษาน ้ าหนักตวั 

ตรวจความดนัโลหิต 

 กลุ่ม2 มีระดบัคะแนนความเส่ียง 6-8 คะแนนติดตามเยี่ยม ทุก 2 สัปดาห์ ติดต่อกนั 4 

เดือนประเด็นในการเยี่ยม คือการควบคุมอาหารและออกก าลงักายสม ่าเสมอ ควบคุมน ้ าหนักตวั 

ตรวจความดนัโลหิต 

 กลุ่ม3 มีระดบัคะแนน 9 คะแนนข้ึนไป ติดตามเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 คร้ังในเดือนแรก 

หลงัจากนั้น เยีย่มทุก 2 สปัดาห์ จนครบ 4 เดือน 
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การประเมินความพงึพอใจ 

 ชาง (Chang 1997, อา้งถึงใน จงจิต หงส์เจริญ 2550) ไดก้ล่าวถึงความพอใจนั้นเกิดจาก

การประเมินคุณภาพการบริการและเสนอแนวคิดในการประเมินคุณภาพบริการ คือ 

 1. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ความสะอาดของสถานท่ี การควบคุมเสียง แสงและ

อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 

 2. ความเพียงพอของบริการ ความสามารถในการใหบ้ริการตามเวลาท่ีเหมาะสม 

 3. ทกัษะการใหบ้ริการ ความช านาญและความปลอดภยัของผูรั้บบริการ 

 4. ศิลปะในการดูแล ไดแ้ก่ความเป็นมิตร อธัยาศยั ความเอาใจใส่และความเป็นกนัเอง 

 5. การใหค้  าอธิบาย ไดแ้ก่ การแนะน า แผนการดูแลรักษาและผลท่ีไดรั้บ 

 6. ความต่อเน่ืองของบริการ การดูแลโดยเจา้หนา้ท่ีคนเดิม ความเขา้ใจสภาพและความ

ตอ้งการของผูป่้วย 

 โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานท่ีพฒันาข้ึนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการ
ด าเนินการโดยอาสาสมคัรสาธารณสุข ถา้หากประสบผลส าเร็จและผูรั้บบริการพึงพอใจ จะสามารถ
ขยายใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งพื้นท่ีไดเ้พราะอาสาสมคัรสาธารณสุขมีอยูทุ่กหมู่บา้น โดยการศึกษาคร้ังน้ี
จดัให้มีการประเมินความพึงพอใจเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมฯให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี
ต่อไปทั้งน้ีเป็นการประเมินความพึงพอใจตั้งแต่เร่ิมตรวจคดักรอง จนถึงการประเมินคร้ังท่ี 2 หลงั
การด าเนินงาน 4 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่เนน้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเป็นหลกั 

 
การปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ลดภาวะเส่ียงต่อการเกดิเบาหวานและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 พฤติกรรม (ปณิธาน หล่อเลิศวิทย ์2541) ไดใ้ห้ความหมายของ พฤติกรรมหมายถึง 
กิจกรรมหรือการปฏิบติัใดๆของปัจเจกบุคคลกระท าไปเพื่อจุดประสงค์ใด ประสงค์หน่ึงหรือ 
แบ่งเป็น พฤติกรรมภายนอก หมายถึงกิจกรรม หรือการกระท าของบุคคลท่ีสามารถสังเกตได้ง่าย  
โดยบุคคลอ่ืน และพฤติกรรมภายในหมายถึงลกัษณะการกระท าหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตวั
ของบุคคลนั้นโดยผูอ่ื้นไม่สามารถสังเกตได ้ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือต่างๆมาช่วยในการสังเกต เช่น 
ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ เป็นตน้ 

 สุขภาพ ตามความหมายขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) 

หมายถึง “สภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ รวมถึงการด ารงชีวิตอยูใ่น

สังคมไดอ้ย่างเป็นปกติสุขและมิไดห้มายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและทุพพลภาพ
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เท่านั้น” ดงันั้นพฤติกรรมสุขภาพจึงหมายถึง กิจกรรม หรือการปฏิบติัของบุคคลทั้งท่ีสังเกตไดแ้ละ

สังเกตไม่ไดเ้พื่อความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณและสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคม

ไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข  

 พฤติกรรมสุขภาพท่ีควรปรับเปล่ียนเพื่อการลดระดบัความเส่ียงต่อการเกิด

โรคเบาหวานตามขอ้เสนอแนะของวิชยั  เอกพลากรและคณะ (Wichai Aekplakorn et.al 2009) คือ

      

1. การควบคุมระดับความดันโลหิต 
 ความดนัโลหิตหมายถึง ค่าความดนัโลหิตท่ีตรวจพบสูงเกินกว่าค่าปกติโดยมีค่าความ

ดนัโลหิตตวับนมากกว่าหรือเท่ากบั 140 mmHg และหรือค่าความดนัโลหิตตวัล่างมากกว่าหรือ

เท่ากบั 90 mmHg  ความดนัโลหิต คือแรงท่ีเลือดกระท าต่อผนงัหลอดเลือด ซ่ึงหมายถึงหลอดเลือด

แดงโดยเฉพาะ ดงันั้นความดนัโลหิตก็หมายถึงความดนัภายในหลอดเลือดแดง การเปล่ียนแปลง

ความดนัโลหิตมีสาเหตุดว้ยกนั 5 ประการคือ 1.ปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดออกจากร่างกาย ถา้หวัใจมีแรง

บีบตวัมาก ปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดออกมาก็มีมากและความดนัโลหิตก็จะสูงข้ึน 2.ความขน้ของเลือด 

เลือดท่ีมีลกัษณะเหนียวหนืดมาก จะท าใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึน 3.ความหยุน่ตวัของหลอดเลือด เม่ือ

หลอดเลือดแดงตีบแขง็หมดความหยุน่ตวั ความดนัโลหิตก็จะสูงข้ึน และเม่ือหลอดเลือดตีบแคบลง 

กระแสเลือดไหลผา่นยาก ท าใหส้ภาพการไหลเวียนของเลือดไม่ดี หวัใจตอ้งออกแรงบีบตวัมากข้ึน 

ท าใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึนดว้ย 4.ปริมาณเลือดในระบบหลอดเลือดแดง หากมีการใหเ้ลือด ปริมาณ

เลือดท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วท าใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึนดว้ย แต่จะเป็นอยูช่ัว่คราว และหากมีการเสีย

เลือด เช่นจากการบาดเจบ็ กจ็ะท าใหค้วามดนัเลือดต ่าลงได ้5.แรงตา้นท่ีปลายหลอดเลือด จากหลอด

เลือดแดงเลก็ท่ีไปเล้ียงอวยัวะต่างๆ จะเพิ่มหรือลดข้ึนอยูก่บัขีดความตึงตวัของผนงัหลอดเลือดแดง 

โดยเฉพาะกลา้มเน้ือเรียบในเยื่อชั้นกลาง ความดนัเลือดสูงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สภาวะ

ความดนัเลือดสูงแบบปฐมภูมิ (primary hypertention) เกิดจากวิถีชีวิตท่ีไม่ถูกตอ้ง สะสมมานาน 

เช่น การสูบบุหร่ี การปล่อยร่างกายให้อว้นผิดปกติ การมีอารมณ์เครียดเป็นประจ า การกินยาหรือ

สารเสพติดบางอย่างเป็นเวลานานเช่น ชา กาแฟ อาหารรสเค็ม การกินยาเม็ดคุมก าเนิด ความดนั

เลือดสูงแบบทุติยภูมิ(secondary hypertension) เกิดจากมีโรคประจ าตวัชนิดอ่ืนข้ึนมาก่อนแลว้จึง

เป็นเหตุใหเ้กิดความดนัโลหิตสูง เช่น โรคไต โรคตบั หลอดเลือดตีบแต่ก าเนิด เป็นตน้ (อดุลย ์ รัตน
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มั่นเกษม 2538) ดังนั้ นการควบคุมระดับความดันโลหิตท่ีสามารถท าได้จากการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพดงัน้ี 

 1.1 หลีกเล่ียงอาหารไขมนัสูง อาหารท่ีมีไขมนัมากเกินไป จะเขา้ไปสะสมในหลอด

เลือดแดงท าให้หลอดเลือดแข็งตวั ผนังหลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น ไขมนั เป็นสารอาหารท่ีให้

พลงังานสูง คือ 1 กรัม ให้พลงังาน 9 แคลอรี เม่ือเทียบกบัคาร์โบไฮเดรตซ่ึงให้พลงังานเพียง 4 

แคลอรี ไขมนัแบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆคือ 

 1.1.1โคเลสเตอรอล เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัในเยือ่ของสมองและระบบประสาท ใชส้ร้างกรดน ้ าดี ทั้งยงัเป็นวตัถุดิบในการสร้างฮอร์โมน
บางชนิด เช่น ฮอร์โมนเพศชาย ฮอร์โมนเพศหญิง และฮอร์โมนคอร์ติโซน และเป็นส่วนประกอบ
ในโมเลกลุของวิตามินดีดว้ย ร่างกายสามารถสร้างโคเลสเตอรอลข้ึนเองไดจ้ากตบั โคเลสเตอรอลท่ี
ไดจ้ากอาหารมีเฉพาะในอาหารท่ีมาจากสัตวเ์ท่านั้น มีมากในอาหารบางชนิด เช่น ไข่แดง เคร่ืองใน
สัตว ์มนัสัตว ์สัตวน์ ้ าบางชนิด เน่ืองจากโคเลสเตอรอลไม่ละลายในน ้ า การหมุนเวียนในร่างกายจึง
ตอ้งอาศยัไปกบักลุ่มโปรตีน เรียกวา่ไลโปโปรตีน (lipoprotein) มี 3 ชนิดคือ  

  1.1.1.1 HDL (high density lipoprotein) มีหนา้ท่ีพาโคเลสเตอรอลท่ีจบั
ตามผนังหลอดเลือดให้หมุนเวียนกลบัไปส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย ลด
อตัราเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ปริมาณท่ีเหมาะสมส าหรับผูช้ายคือ 35- 45 มก./ ดล.และ
ผูห้ญิงคือ 45- 55 มก./ ดล. ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให ้HDL สูงข้ึนคือ การออกก าลงักายแบบแอโรบิก 
การกินอาหารท่ีมีเบตา้แคโรทีน และวิตามินอี 

  1.1.1.2 LDL (low density lipoprotein) มีหนา้ท่ีพาโคเลสเตอรอลหมุน
เวียนไปทัว่ร่างกาย ถา้ไปถึงตบั ตบัก็จะน าไปใชป้ระโยชน์ แต่ถา้ถูกปฏิกิริยาออกซิเดชัน่โดยสาร
กลุ่มอนุมูลอิสระ ท าให้โครงสร้างเปล่ียนไป ตบัน าไปใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ก็จะล่องลอยอยูใ่นเลือด 
เกิดภาวะ LDL โคเลสเตอรอลสูง ซ่ึงมกัเกิดร่วมกบัภาวะโคเลสเตอรอลรวมสูงดว้ย ซ่ึงหากพอกพนู
มากข้ึนในหลอดเลือด จะเป็นปัจจยัหน่ึงท าให้หลอดเลือดแขง็ตวั เป็นโรคความดนัโลหิตสูง และ
เส่ียงต่อการอุดตนัของเส้นเลือด หวัใจขาดเลือด โรคกลา้มเน้ือหวัใจตาย และโรคหัวใจวายในท่ีสุด 
ถา้อุดตนัเส้นเลือดสมอง ก็เกิดโรคอมัพาต หรือเสียชีวิตไดเ้ช่นกนั ระดบั LDL โคเลสเตอรอลใน
เลือดท่ีถือว่าอยูใ่นเกณฑป์กติ จะตอ้งไม่เกิน 150 มก./ ดล. ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหร่้างกายมีระดบั LDL 
โคเลสเตอรอลสูง นอกจากการกินอาหารท่ีมีไขมนัมากเกินแลว้ ยงัสัมพนัธ์กบัภาวะท่ีร่างกาย มี
ความเครียด การรับมลพิษเขา้สู่ร่างกายมาก เป็นตน้                                                                                                                                                  
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 1.1.1.3 VLDL (very low density lipoprotein) มีหนา้ท่ีเป็นตวัพา
โคเลสเตอรอลท่ีผลิตจากตบั หรือท่ีกินเขา้ไป ส่งไปท่ีผิวหนงัเพื่อสร้างเยื่อหุ้มเซลลต่์างๆ และถา้มี
มากเกิน ก็เก็บสะสมไวใ้นชั้นไขมนัใตผ้ิวหนัง ก่อให้เกิดความอว้น แต่ยามใดก็ตามท่ีร่างกาย
ตอ้งการดึงเอาไขมนัเหล่าน้ีมาใช ้VLDL กจ็ะพากลบัจากผวิหนงัส่งกลบัไปยงัท่ีท่ีตอ้งการ จึงไม่ค่อย
มีผลกระทบต่อสุขภาพมากนกั ซ่ึงระดบัโคเลสเตอรอลท่ีเราตรวจหากนันั้น คือ ผลรวมของไลโป
โปรตีนทั้ง 3 ชนิดนัน่เอง 

 1.1.2 ฟอสโฟไลปิด เป็นไขมนัชนิดหน่ึงท่ีร่างกายใชเ้ป็นส่วนประกอบของเยือ่
หุ้มเซลล ์ เช่น เซลลเ์มด็เลือดแดง เซลลผ์นงัหลอดเลือด เป็นตน้ปริมาณของฟอสโฟไลปิดและโค
เรสเตอรอลภายในเซลล ์มีความสัมพนัธ์กบัภาวการณ์แก่ตวัของเซลลแ์ละความเส่ือมของอวยัวะ 
เช่นการแขง็ตวัของหลอดเลือด นอกจากน้ียงัเป็นสารลดความตึงผิวท่ีอยูภ่ายในถุงลมของปอด ถา้
ขาดสารน้ี ถุงลมปอดก็ไม่อาจพองตวัไดใ้นยามท่ีเราสูดลมหายใจเขา้ไป ฟอสโฟไลปิดจึงเป็นทั้ง
สารท่ีร่างกายตอ้งใชใ้นขณะท างานตามสรีรภาพของร่างกาย และบ่งช้ีว่าร่างกายแก่ชราไปแลว้
เพียงใด 

 1.1.3 ไตรกลีเซอไรด์ ส่วนใหญ่ไขมนัท่ีเรากินไปทั้งหมด ก็คือไตรกลีเซอไรด ์
ช่วยสร้างความอบอุ่นใหแ้ก่ ร่างกาย และยงัเป็นตวัท าละลายส าหรับวิตามินกลุ่มม่ีละลายในไขมนั
ไดแ้ก่ วิตามินเอ ดี อี และ เค  โครงสร้างของไตรกลีเซอไรด ์ประกอบดว้ย ไตรกลีเซอรอลกบักรด
ไขมนัอีก 3 โมเลกุล และกรดไขมนัท่ีเกาะอยูน่ี่เองท่ีเป็นตวับ่งช้ีสุขภาพ ซ่ึงกรดไขมนั แบ่งไดเ้ป็น 2 
ชนิดใหญ่ ๆ ตามโครงสร้างทางชีวเคมี คือ 

  1.1.3.1 กรดไขมนัอ่ิมตวั (saturated fatty acid) จะมีอะตอมของคาร์บอน

ท่ีต่อกนัเป็นลูกโซ่ดว้ยพนัธะเด่ียวเท่านั้น  โดยท่ีแขนของคาร์บอนแต่ละตวัจะจบัอะตอมของ

ไฮโดรเจนเตม็ไปหมด ไม่มีแขนว่างอยูเ่ลย ไขมนัชนิดน้ีจะมีอยูใ่นอาหารจ าพวกท่ี เราเห็นเป็นชั้นสี

ขาวติดอยูใ่นเน้ือสตัว ์หรือหนงัสตัวปี์ก ไข่แดง น ้ ามนัหมู เนย นม ผลิตภณัฑจ์ากนม รวมถึงน ้ ามนัท่ี

ไดจ้ากพืชบางชนิดก็เป็นแหล่งไขมนัอ่ิมตวัดว้ย เช่น กรดไขมนั พาลมิติก (palmitic) ท่ีมีมากใน

น ้ ามนัปาลม์ น ้ ามนัมะพร้าว ในไขมนัสัตวแ์ละผลิตภณัฑน์มเนย กรดไขมนัชนิดน้ีจะมีสถานะอนั

เฉ่ือยเนือยในกระบวนการเคมีของร่างกาย ถา้ไม่ถูกย่อยไปใชเ้ป็นพลงังานก็มีแนวโน้มท่ีจะ

ตกตะกอนในหลอดเลือด ท าให้ไขมนัในเลือดสูง เกิดความเส่ียงท่ีจะอุดตนัในหลอดเลือดได ้เป็น

ตน้เหตุของโรคความดนัโลหิตสูง หวัใจและสมองขาดเลือด เป็นอมัพฤกษ ์อมัพาต ฯลฯ 

 1.1.3.2 กรดไขมนัไม่อ่ิมตวั (unsaturated fatty acid) จะมีอะตอมของ

คาร์บอนท่ีเรียงตวักนั เกิดมีบางต าแหน่งท่ีจบัไฮโดรเจนไม่เตม็ก าลงัเกิดมีแขนคู่ (double bond) อยู่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

16 

 

บางต าแหน่ง ท าใหม้นัมีความว่องไวในปฏิกิริยาทางเคมีพร้อมท่ีจะเปิดรับปฏิกิริยาต่าง ๆ ดา้นหน่ึง

ก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย การบริโภคไขมนัชนิดน้ีจะช่วยให้คอเลสเตอรอลในเลือดลดลงแต่อีก

ดา้นหน่ึงก็พร้อมท่ีจะท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่กลายเป็นอนุมูลอิสระตวัก่อ

ปัญหาทางสุขภาพ  

 1.1.3.2.1 กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงเด่ียว เรียกว่า monounsaturated 
fatty acid (MUFA) เป็นกรดไขมนัท่ีมีธาตุคาร์บอนต่อกนัดว้ยพนัธะคู่เพียงหน่ึงต าแหน่ง การ
รับประทานอาหารไขมนัประเภทน้ี ทดแทนไขมนัอ่ิมตวัจะช่วยลดระดบั LDL Cholesterol ซ่ึงเป็น
ไขมนัท่ีไม่ดีก่อใหเ้กิดโรคหลอดเลือดตีบ อาหารท่ีมีกรดไขมนัชนิด MUFA ไดแ้ก่ อะโวคาโด ถัว่
ลิสง น ้ ามนัมะกอก และคาโนลา 

 1.1.3.2.1 กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซอ้น เรียกว่า polyunsaturated 
fatty acid (PUFA) หมายถึง กรดไขมนัท่ีมีธาตุคาร์บอนต่อกนัดว้ยพนัธะคู่อยูห่ลายต าแหน่ง หาก
รับประทานแทนไขมนัอ่ิมตวั จะไม่เพิ่มระดบัไขมนัในร่างกาย อาหารท่ีมีไขมนัชนิด PUFA ไดแ้ก่ 
น ้ามนัพืชทั้งหลาย เช่น น ้ ามนัขา้วโพด น ้ามนัดอกทานตะวนั น ้ ามนัถัว่เหลือง และน ้ามนัดอกค าฝอย 
(สิริพนัธ์ุ จุลกรังคะ 2547) น ้ ามนัพืชทุกชนิดมีส่วนประกอบของไขมนัอ่ิมตวัไขมนัไม่อ่ิมตวัแบบ
โมเลกุลเดียว และไขมนัไม่อ่ิมตวัแบบหลายโมเลกลุในสดัส่วนท่ีแตกต่างกนั 
 

2. การควบคุมน า้หนัก 

 โรคอว้น (Obesity) หมายถึง การท่ีมีไขมนัในร่างกายมากเกินไป เป็นผลจากการท่ี

ไดรั้บพลงังานจากอาหารมากกว่าพลงังานท่ีร่างกายใชไ้ป พลงังานท่ีเหลือจึงเป็นส่วนเกินและถูก

เกบ็สะสมในรูปของไขมนั ท าใหร่้างกายมีน ้าหนกัมากกวา่ปกติ (วณิชา กิจวรพฒัน์ 2551) 

 ความอว้นเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อหลายชนิด เพราะความอว้นท าให้ระบบเมตา

โบลิก (ระบบเผาผลาญท่ีส่งผลต่อการท างานของร่างกาย) และระบบฮอร์โมนในร่างกายท างาน

ผิดปกติ ทั้ งยงัมีผลให้เกิดภาวะด้ือต่อฮอร์โมนอินซูลิน (ท าให้เกิดโรคเบาหวานประเภท 2) 

โรคหวัใจและหลอดเลือด (คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดสู์ง) โรคความดนัโลหิตสูง มะเร็งบาง

ชนิด เช่น มะเร็งล าไสใ้หญ่ โรคกระดูกและขอ้เส่ือม โรคนอนกรนและหยดุหายใจในขณะหลบั โรค

ถุงน ้าดี โรคตบั และรอบเดือนผดิปกติในผูห้ญิง  

 โรคอว้นกลายเป็นโรคท่ีระบาดไปทัว่ทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ องคก์ารอนามยัโรคเปิดเผย

วา่ ในปัจจุบนัมีผูใ้หญ่ทัว่โลกท่ีมีน ้ าหนกัเกินมากกวา่ 1,000 ลา้นคน และในจ านวนน้ีอยา่งนอ้ยท่ีสุด 
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300 ลา้นคนเป็นโรคอว้น ส่วนเด็กอายตุ  ่ากว่า 5 ขวบทัว่โลก มีภาวะน ้ าหนกัเกินถึง 17.6 ลา้นคน ใน

ประเทศไทย เด็กวยั 5-12 ปี เป็นโรคอว้นสูงถึง 15-16 เปอร์เซ็นต ์มีการประมาณการไวว้่า ภายในปี 

2020 การตายท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกจะมาจากโรคเร้ือรังไม่ติดต่อเกือบ 3 ใน 4  

 ความเส่ียงของโรคไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งเพียงแค่น ้ าหนกัตวั แต่เก่ียวขอ้งกบับริเวณท่ีไขมนั

ในร่างกายสะสม เสน้รอบเอว จึงเป็นตวับ่งช้ีความเส่ียงอว้นลงพงุ ซ่ึงมกัจะเพิ่มตามอาย ุเสน้รอบเอว

เป็นส่ิงท่ีทุกคนประเมินไดเ้อง มีสายวดัเส้นเดียวก็สามารถติดตามป้องกนัอว้นลงพุงไดแ้ลว้  โดย

การวดัผา่นสะดือ ซ่ึงเกณฑป์ระเมินของกระทรวงสาธารณสุข คือ ผูช้ายรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร 

หมายถึง อว้นลงพงุ ผูห้ญิงรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร หมายถึงอว้นลงพงุ  

 2.1 สาเหตุ 
     ความอว้น เกิดจาก 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัท่ีควบคุมได ้และปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้(วณิ

ชา กิจวรพฒัน์ 2551) 
  2.1.1 ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้ 

   2.1.1.1 กรรมพนัธ์ุมีอิทธิพลต่อน ้ าหนกัตวัถึง 50 เปอร์เซ็นต ์เด็กท่ีพ่อแม่
ไม่อว้นมีโอกาสอว้นเพียง 10 เปอร์เซ็นต ์ส่วนเด็กท่ีพ่อหรือแม่อว้น ลูกมีโอกาสอว้น 80 เปอร์เซ็นต ์
อย่างไรก็ตาม การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม เน้นอาหารไขมนัต ่า รับประทานในเวลา
และปริมาณท่ีเหมาะสม มีกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งสม ่าเสมอ ก็สามารถลดอิทธิพลจาก
กรรมพนัธ์ุลงได ้

   2.1.1.2 เพศ ผูห้ญิงมีโอกาสอว้นมากกว่า เน่ืองจากผูช้ายมีกลา้มเน้ือ
มากกวา่ จึงมีการใชพ้ลงังานมากกวา่ นอกจากน้ีผูห้ญิงมกัมีนิสยัการกินจุบจิบมากกวา่ผูช้าย  

  2.1.1.3 อาย ุเม่ืออายมุากข้ึน ปริมาณกลา้มเน้ือและการท ากิจกรรมต่างๆ
จะน้อยลง ร่างกายจึงใช้พลงังานลดลง ผูห้ญิงหลงัหมดประจ าเดือน มวลกลา้มเน้ือจะลดลง 1 
เปอร์เซ็นตทุ์กปี ท าใหร้ะบบการเผาผลาญลดลง หากยงัรับประทานเหมือนเดิม พลงังานจากอาหาร
จะสะสมในรูปของไขมนัไดง่้ายข้ึน 

  2.1.1.4 อตัราการเผาผลาญอาหาร (Metabolic Rate) การท่ีร่างกายมี
ระบบเผาผลาญต ่าจะท าให้ อว้นง่าย ยีนมีอิทธิพลต่อการควบคุมอตัราการเผาผลาญพลงังานขั้น
พื้นฐาน (Resting Metabolic Rate or RMR) และพลงังานท่ีใชใ้นการเผาผลาญอาหาร (Thermic 
Effect of Food = TEF) 
   2.1.1.5 สรีรวิทยาของร่างกาย การสะสมไขมนัจะมีมากในวยัเด็ก ซ่ึงเป็น
วยัท่ีเจริญเติบโต หลงัวยัหนุ่มสาวเซลลไ์ขมนัจะเพิ่มขนาดมากกว่าปริมาณ นอกจากน้ีส่วนประกอบ
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ของร่างกาย เช่น กลา้มเน้ือ ไขมนั และฮอร์โมนจะเปล่ียนแปลงไปตามอาย ุกลา้มเน้ือจะลดลง และ
เม่ือเราเฉ่ือยชาลง ขณะท่ีไขมนัจะเพิ่มข้ึน แทนท่ี ดังนั้ นเม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ แต่ยงัรับประทาน
เหมือนเดิม ในขณะท่ีร่างกายใชพ้ลงังานนอ้ยลง อาหารท่ีเหลือใชจ้ะสะสมไวแ้ละท าใหอ้ว้นข้ึน 
  2.1.2 ปัจจยัท่ีควบคุมได ้ 

  2.1.2.1 กิจวตัรประจ าวนั การไม่ออกก าลงักาย และลกัษณะกิจกรรม
ประจ าวนั เช่นการท างานนั่งโต๊ะ ท าให้การเคล่ือนไหวร่างกายน้อย การใชพ้ลงังานก็นอ้ยตามไป
ดว้ย ดงันั้นการปรับวิถีชีวิตใหมี้การเคล่ือนไหวมากข้ึน เช่นการเดินข้ึนบนัไดแทนการข้ึนลิฟท ์การ
เดินเร็วๆ กจ็ะสามารถช่วยเพิ่มการใชพ้ลงังานข้ึนได ้

  2.1.2.2 รับประทานอาหารไขมนัสูงและเกินความตอ้งการของร่างกาย 
การด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบ เคยชินกบัอาหารส าเร็จรูป ซ่ึงมีไขมนัและแป้งสูง ท าให้ความเส่ียงต่อโรค
อว้นสูงข้ึน นอกจากน้ีอาหารไขมนัสูงยงัท าใหร่้างกายเก็บไขมนัส่วนเกินไดม้ากกว่าคาร์โบไฮเดรต
ส่วนเกิน ทั้งยงัเอาไปใชใ้นร่างกายนอ้ยกว่าดว้ย กล่าวคือ ถา้เรากินคาร์โบไฮเดรตเพิ่มข้ึน 100 กิโล
แคลอรี 77 เปอร์เซ็นต ์จะถูกเก็บเป็นไขมนัส่วนเกินในร่างกาย และถา้เรากินโปรตีนเพิ่มข้ึน 100 
กิโลแคลอรี ร่างกายจะเก็บเป็นไขมนัส่วนเกิน 75 เปอร์เซ็นต ์แต่ถา้เรากินไขมนัเพิ่มข้ึน 100 กิโล
แคลอรี ร่างกายจะเกบ็เป็นไขมนัส่วนเกินมากถึง 97 เปอร์เซ็นต ์

  2.1.2.3 การเล้ียงดู นิสัยการบริโภคของคนในครอบครัว มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของเด็กและครอบครัว 
  2.1.2.4 จิตใจและอารมณ์ หลายคนใชก้ารกินตอบสนองอารมณ์ เช่น 
เสียใจก็กิน ดีใจก็กิน บางคนใชก้ารกินแกอ้าการซึมเศร้า กรณีน้ีอาจตอ้งใชว้ิธีทางจิตเวชช่วยบ าบดั
ดว้ย 

  2.1.2.5 ความเครียด ท าให้ร่างกายหลัง่ฮอร์โมนคอร์ติซอล ยิ่งหลัง่มาก 
ไขมนัก็จะถูกเก็บสะสมมาก โดยเฉพาะในส่วนพุง เวลาท่ีเกิดความเครียด ผูห้ญิงจะมีความอยาก
อาหารมากข้ึน ฉะนั้นความเครียดจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้กินเกิน และเกิดการสะสมของไขมนั
เพิ่มข้ึน 
 2.2 โรคท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความอว้น 
  2.2.1 โรคหัวใจและหลอดเลือด คนอว้นมีแนวโนม้จะเป็นโรคความดนัโลหิต
สูง ไขมนัในเลือดสูง ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงของโรคหวัใจและหลอดเลือดอุดตนัสูงกว่าคนท่ีไม่อว้น การ
ลดน ้าหนกัเพียง 10 เปอร์เซ็นตส์ามารถลดความเส่ียงและป้องกนัโรคเหล่านั้นได ้

 2.2.2 โรคเบาหวานประเภท 2 ท่ีเกิดจากการด้ือต่ออินซูลิน มกัพบในคน อว้น 
นัน่คือตบัอ่อนตอ้งท างานหนกัข้ึน และค่อยๆ เส่ือมสภาพลงไปในท่ีสุด จนไม่สามารถหลัง่อินซูลิน 
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ออกมาใหเ้พียงพอท่ีจะควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดให้อยูใ่นเกณฑป์กติ ปัญหาร้ายแรงท่ีตามมาคือ 
โรคหัวใจหลอดเลือดตีบ การลดน ้ าหนักและออกก าลงักายสม ่าเสมอสามารถลดความเส่ียงของ
โรคเบาหวานได ้58 เปอร์เซ็นต ์และลดการใชย้าในคนเป็นเบาหวานอยูแ่ลว้ รวมทั้งความเส่ียงโรค
แทรกซอ้นท่ีมากบัโรคเบาหวาน คือ ตา ไต และปลายเทา้ (จากปลายประสาทเส่ือม) 

 2.2.3 โรคมะเร็ง ผูห้ญิงอว้นเส่ียงเป็นมะเร็งมดลูก ถุงน ้ าดี รังไข่ เตา้นม และ
ล าไส้ใหญ่ ส่วนผูช้ายอว้นเส่ียงเป็นมะเร็งในล าไส้ใหญ่ และต่อมลูกหมาก ความเส่ียงโรคมะเร็งนั้น
สูงข้ึนตามน ้ าหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึน ปริมาณไขมันในร่างกายเป็นต้นเหตุ ส าคญัของการเกิดมะเร็ง 
เน่ืองจากเน้ือเยื่อไขมนัท าให้เซลล์กลายพนัธ์ุเกิดความผิดปกติ ทั้งยงัสามารถผลิตฮอร์โมนและ
โปรตีนใหม้ะเร็งเติบโตเร็วข้ึนดว้ย ความอว้นท าใหร่้างกายอ่อนแอ ไม่สามารถก าจดัสารก่อมะเร็ง
ต่างๆท่ีเราไดรั้บจากอาหารและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัสะสมไวใ้นไขมนัจนกลายเป็นปัญหาในท่ีสุด 

 2.2.4 โรคหยดุหายใจขณะหลบั คนอว้นมกัมีปัญหาหยุดหายใจชัว่คราวขณะ
นอนหลับ และกรนรุนแรงขณะนอนหลับ ท าให้ง่วงนอนในเวลากลางวัน มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน 

 2.2.5 โรคไขขอ้เส่ือม ความอว้นเพิ่มน ้ าหนกัและแรงกดดนัใหก้บัส่วนล่างของ
ร่างกาย เช่น ขอ้ต่อ หัวเข่า สะโพก และส่วนหลงัของร่างกาย ขาและเทา้ตอ้งรองรับน ้ าหนกัมากข้ึน 
ท าใหก้ระดูกอ่อนของขอ้ต่อ เหล่านั้นเส่ือมเร็ว คนอว้นจึงมกัปวดขอ้ ปวดเข่ามาก เดินไม่ค่อยไหว 

 2.2.6 โรคเกาต ์เกิดจากกรดยริูกในเลือดสูง ท าใหผ้ลึกของกรดยริูกสะสมตาม
ขอ้ต่อ ท าใหป้วดตามขอ้ โรคเกาตม์กัพบในคนท่ีมีปัญหาโรคอว้น เช่นกนั 

 2.2.7 โรคน่ิวในถุงน ้ าดี เป็นอีกโรคหน่ึงท่ีพบในคนอว้น การลดน ้ าหนกัอยา่ง
รวดเร็วในระยะ สั้นมกัก่อให้เกิดโรคน้ี ฉะนั้นการลดน ้ าหนกัอยา่งชา้ๆ สัปดาห์ละคร่ึงกิโลกรัม จะ
เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

 2.3 แนวทางปฏิบติัเพื่อควบคุมน ้าหนกั (วณิชา กิจวรพฒัน ์2551) 
 2.3.1 รับประทานคาร์โบไฮเดรตอยา่งระมดัระวงั  คาร์โบไฮเดรตไม่ใช่แค่ขา้ว

และแป้งเท่านั้น แต่รวมถึงผลิตภณัฑจ์ากขา้ว ผลไม ้น ้ าผลไม ้นม น ้ าตาล น ้ าหวานและขนมหวาน 
แต่ร่างกายกย็งัตอ้งการคาร์โบไฮเดรต เป็นพลงังานพื้นฐาน และถา้กินมากเกินไป ร่างกายจะเปล่ียน
คาร์โบไฮเดรต ส่วนเกินเป็นไขมนัและสะสมบริเวณพุงมากกว่าส่วนอ่ืน ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
มากท่ีสุด ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 1 คาร์บ (15 กรัม)จะเท่ากบัอาหาร 1 ส่วนของหมวดอาหาร
แลกเปล่ียน ยกเวน้ผกั คาร์โบไฮเดรตท่ีดี คือ ไม่ผา่นกระบวนการแปรรูปมากนกั มีกากใยอาหารสูง 
เช่น ขา้วซ้อมมือ ขา้วโพด ลูกเดือย ถัว่ต่างๆ เผือก มนั ฟักทอง เมล็ด แปะก๊วย เส้นท่ีท าจากขา้ว
กลอ้งจะดีกว่าเส้นท่ีท าจากแป้งขดัสี คาร์โบไฮเดรตอนัตราย คือ น ้ าตาล น ้ าหวาน น ้ าอดัลม อาหาร
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แปรรูปท่ีมีแป้ง น ้ าตาล และไขมนั ระวงัปริมาณน ้ าผลไม ้100 เปอร์เซ็นต ์แมจ้ะมีประโยชน์ แต่ก็
เป็นคาร์บลว้นๆ ด่ืมมากกอ็ว้นไดเ้ช่นกนั 

 2.3.2  รับประทานอาหารเชา้ การงดอาหารเชา้ ท าใหร่้างกายลดระบบเผาผลาญ
ลง สมองจะหลัง่สารเคมีท่ีมีช่ือว่า นิวโรเพปไทดว์าย (neuropeptide Y) ซ่ึงจะส่งสัญญาณใหกิ้นโดย
ไม่รู้ตวั มีภาวะท่ีเรียกว่า “อาการกินกลางคืน” (Night Eating Syndrome) คือเม่ือเร่ิมกินม้ือกลางวนั
แลว้จะหยดุไม่ไดจ้นกระทัง่เขา้นอนคนท่ีงดอาหารเชา้มกักินจุบกินจิบและเลือกอาหารท่ีกินสะดวก 
ซ่ึงอาจมีไขมนั น ้ าตาล และแคลอรีสูง 
 2.3.3 ระบบเผาผลาญ ระบบเผาผลาญเป็นวิธีผลิตพลงังานจากอาหารมาใช้ใน
การท างานของร่างกาย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัฮอร์โมนและเอนไซม์หลายชนิด ระบบเผาผลาญจะเป็น
ตวัก าหนดอตัราการเผาผลาญพลงังาน (metabolic rate) ถา้อตัราการเผาผลาญต ่าจะท าใหน้ ้ าหนกัตวั
เพิ่มเร็วหรือลดน ้ าหนกัยาก เหตุผลท่ีท าใหน้ ้ าหนกัทรงตวัหลงัลดความอว้น เม่ือเร่ิมลดน ้ าหนกัดว้ย
การจ ากัดอาหาร จึงดูเหมือนว่าน ้ าหนักลดลงได้เร็วแต่กลบัยากข้ึนในในเวลาต่อมาหลงัจากท่ี
น ้ าหนกัลดลงไปแลว้ เพราะขณะท่ีเราอว้นระบบเผาผลาญยงัสูงอยู ่ฉะนั้นเม่ือลดแคลอรีจากอาหาร
ลงมาแม้เพียงเล็กน้อย จึงท าให้น ้ าหนักตัวลดลง และหลังจากท่ีสูญเสียเซลล์ไขมันและเซลล์
กลา้มเน้ือไปพร้อมกบัการสูญเสียน ้ าในระยะแรกระบบเผาผลาญจะลดต ่าลงร่างกายจึงตอ้งการ
พลงังานในการท างานน้อยลง ทุกๆ คร่ึงกิโลของเซลล์กลา้มเน้ือท่ีลดลงจะท าให้ระบบเผาผลาญ
ท างานลดลงประมาณวนัละ 9 กิโลแคลอรี น่ีเองเป็นเหตุผลว่าคนท่ีลดน ้ าหนกัจึงอว้นข้ึนไดง่้ายใน
เวลาต่อมาถา้ไม่ควบคุมต่อเน่ือง นอกจากน้ีพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการจากอาหารก็จะลดนอ้ยลงไป
อีก นั่นหมายถึงว่าปริมาณอาหารท่ีรับประทานจะตอ้งน้อยลงตามไปดว้ย นอกจากนั้น น ้ าเป็น
สารอาหารท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง หากด่ืมน ้ านอ้ยไป ระบบเผาผลาญจะลดลงเหมือนขาดอาหารโดยตบั
จะเก็บน ้ าไวแ้ทนท่ีจะใชใ้นหน้าท่ีอ่ืนๆเช่นเผาผลาญไขมนั การด่ืมน ้ าเยน็ๆ จะช่วยเพิ่มระบบเผา
ผลาญไดเ้ล็กน้อย จากการท่ีร่างกายตอ้งรักษาระดบัอุณหภูมิในร่างกาย  แต่ละคนมีประสิทธิภาพ
การเผาผลาญพลงังานแตกต่างกนั ซ่ึงอตัราการเผาผลาญของร่างกายมาจากพลงังาน 3 ส่วน คือ  
1.พลงังานพื้นฐานท่ีใชใ้นการท างานของอวยัวะภายในร่างกาย 2.พลงังานท่ีใชใ้นการเคล่ือนไหว
หรือออกแรง 3.พลงังานท่ีใชใ้นการยอ่ยอาหาร การปรับเปล่ียนวิธีการบริโภคและการใชพ้ลงังานจึง
มีผลต่อระบบการเผาผลาญของร่างกาย  

 2.3.3.1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระบบเผาผลาญไดแ้ก่ 
  2.3.3.1.1 อาย ุโดยธรรมชาติระบบระบบเผาผลาญของคนเราจะ

ลดลงประมาณ 5 เปอร์เซ็นตทุ์กๆ 10 ปี โดยเร่ิมหลงัจากอาย ุ40 ปี ขณะอยูเ่ฉยๆเพศชายจะเผาผลาญ
พลงังานไดม้ากกวา่เพศหญิง 
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  2.3.3.1.2 วิถีการด าเนินชีวิต ปริมาณของมวลกลา้มเน้ือ คนท่ีมี
กลา้มเน้ือมาก มีระบบการเผาผลาญสูงกว่าคนท่ีมีไขมนัมาก เพราะเซลลก์ลา้มเน้ือเป็นเซลลข์ยนั ใช้
พลงังานไดดี้กวา่เซลลไ์ขมนั ซ่ึงเปรียบไดก้บัเซลลข้ี์เกียจ 

  2.3.3.1.3 พนัธุกรรม ท าใหค้นเรามีระบบเผาผลาญแตกต่างกนั 
  2.3.3.1.4 โรคบางชนิด เช่นไทรอยดต์  ่า ระบบเผาผลาญชา้ลง 

 2.3.3.2 ปัจจยัเสริมเพิ่มการเผาผลาญ 
 2.3.3.2.1 หลีกเล่ียงความเครียด ความเครียดเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ี
ท าให้อว้นได ้โดยเฉพาะอว้นลงพุง เพราะความเครียด ท าให้ร่างกายหลัง่ฮอร์โมนคอร์ติซอล มีผล
ใหร้ะบบเผาผลาญลดลง  

 2.3.3.2.2 ออกก าลงักาย (โรม วงศป์ระเสริฐ 2546) ควรออกก าลงั
กายแบบแอโรบิกท่ีเผาผลาญพลงังานในเวลาสั้ นๆ และยกน ้ าหนักสร้างกลา้มเน้ือเพิ่มระบบเผา
ผลาญในระยะยาว ยิ่งสร้างกลา้มเน้ือมากเท่าไรอตัราการเผาผลาญ(ขณะอยูเ่ฉยๆ) ก็จะยิ่งสูงมากข้ึน
เท่านั้น เพราะเซลลก์ลา้มเน้ือเผาผลาญพลงังานไดม้ากกว่าเซลลไ์ขมนั ในการออกก าลงักายตอ้งมี
การเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือของร่างกาย ดงันั้น การเคล่ือนไหวตอ้งอาศยัพลงังานในการท างาน ระบบ
พลงังาน (Energy System) ท่ีใชใ้นการออกก าลงักายมีหลายระบบข้ึนอยูก่บัว่าจะออกก าลงักายใน
รูปแบบไหน โดยปกติคนทัว่ไปมกัมีความเขา้ใจผดิในการออกก าลงักายอยูม่าก คิดว่าการออกก าลงั
กาย รูปแบบใดกส็ามารถพฒันาความสามารถในการท างานของร่างกายได ้เช่นกนั แต่ความเป็นจริง
แลว้การออกก าลงักายต่างชนิด ต่างประเภท จะมีผลท าใหร่้างกายแขง็แรงสมบูรณ์แตกต่างกนัไป 
การออกก าลงักายท่ีไดป้ระโยชน์แทจ้ริงตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการจ าเป็นตอ้งเขา้ใจประเภทของการ
ออกก าลงักายว่าเป็นรูปแบบใด และตอ้งเขา้ใจระบบพลงังานท่ีใชใ้นการออกก าลงักายประเภทนั้น
จึงจะไดป้ระโยชน์อยา่งสูงสุด ดงันั้น ในเร่ืองของระบบพลงังานท่ีใชใ้นการออกก าลงักายในท่ีน้ี จะ
ท าให้ทราบเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงของประเภทการออกก าลงักาย ระบบพลงังานท่ีใชใ้นการออกก าลงั
กาย ในแต่ละประเภทและหลกัการจดัโปรแกรมการออกก าลงักาย โดยทัว่ไปมี 2 ประเภทดงัน้ี 

 2.3.3.2.2.1 การออกก าลังกายแบบแอนแอโรบิก 
(Anaerobic Exercise) การออกก าลงักายประเภทน้ีเป็นการออกก าลงักายโดยไม่มีการใชอ้อกซิเจน
จากภายนอกเขา้สู่ร่างกาย เพื่อเผาผลาญไขมนัใหเ้ป็นพลงังานท่ีสะสมอยูใ่นร่างกาย พลงังานท่ีใชจึ้ง
เป็นพลงังานท่ีสะสมอยูใ่นร่างกาย โดยท่ีพลงังานดงักล่าวจะไดม้าจาก Adenosine Tripphostphate  
(ATP) , Adenosine Diphostphate (ADP),Creatine Phosphate (CP) และ Glycogen ซ่ึงสะสมในตบั
และกลา้มเน้ือ ดงันั้นเม่ือมีการออกก าลงักายประเภทแอนแอโรบิกจะใช้พลงังานดงักล่าวโดยท่ี
พลงังานท่ีได ้มานั้นจะมีพลงัมาก เน่ืองมาจากการท างานอยา่งเตม็ท่ี แต่การออกก าลงักายแบบน้ีใช้
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เวลาไม่นานก็จะหมดแรงและเม่ือยลา้ คือใชเ้วลาไม่เกิน 45 นาที พลงังานดงักล่าวก็จะหมดไป 
ตวัอยา่งการออกก าลงักายประเภทน้ี คือ การยกน ้ าหนกั การกระโดด การทุ่ม การพุ่ง การขวา้งการ
ออกก าลงักายประเภทน้ีจึงไม่เหมาะส าหรับการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากไม่ไดใ้ชร้ะบบ
หายใจและระบบไหลเวียนในการท างาน 

 2.3.3.2.2.1 การออกก าลงักายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) 
การออกก าลงักายประเภทน้ีเป็นการออกก าลงักายท่ีใชอ้อกซิเจน เขา้ไปในร่างกายเพื่อไปเผาผลาญ
กบัไขมนั ในร่างกายใหไ้ดเ้ป็นพลงังานเพื่อใชใ้นการออกก าลงักายข้ึนมา การออกก าลงักายประเภท
น้ีจึงไม่หนักมากเหมือนกบัประเภทแรก เหมาะกบัการน าไปประยุกต์จดัเป็นโปรแกรมการออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากจะใชก้ารท างานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตท าใหไ้ด้
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีกบัปอดและหวัใจ 
  หลักการจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับพลังงานท่ีใช้เพื่อลดน ้ าหนักโดยยึด
หลกัการท่ีช่ือวา่ ฟิต (FID) ไดแ้ก่การก าหนดความถ่ีในการออกก าลงักาย (Frequency=F) ความถ่ีใน
การออกก าลงักาย คือจ านวนคร้ังในการออกก าลงักาย การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพควรออกก าลงั
กายอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 วนั ไม่ควรออกก าลงักายทุกวนั เพราะกลา้มเน้ือจะไดมี้การพกัผอ่น และ
ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ การก าหนดความหนกัในการออกก าลงักาย (Intensity= I) ความหนกัใน
การออกก าลงักายคือระดบัความเขม้ขน้ของกิจกรรม ซ่ึงความหนกัของแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป  
ดังนั้ น การออกก าลังกายในวยัท่ีไม่ใกล้เคียงกัน ไม่ควรออกก าลังกายด้วยกัน เพราะไม่เกิด
ประโยชน์ การก าหนดระยะเวลาในการออกก าลงักายแต่ละคร้ัง(Duration = D)การก าหนด
ระยะเวลาในการออกก าลงักายนั้นมีความจ าเป็นมาก เพราะว่าเม่ือเราทราบความถ่ี ความหนกัแลว้ 
แต่ไม่สนใจเร่ืองความนานในการออกก าลงักายกจ็ะไม่เกิดประโยชน์ เพราะเป็นการออกก าลงักายท่ี
เบาเกินไป ระยะเวลาในการออกก าลงักาย แต่ละคร้ังควรอยูใ่นช่วงประมาณ 30-45 นาที โดยปกติ
น ้ าหนกักลา้มเน้ือทุกๆ คร่ึงกิโลกรัมจะเผาผลาญพลงังานได ้35 กิโลแคลอรีต่อวนั ในขณะท่ีไขมนั
หนกัคร่ึงกิโลกรัม เผาผลาญพลงังานไดเ้พียง 2 กิโลแคลอรีต่อวนั ฉะนั้นการมีเซลลก์ลา้มเน้ือมาก
ข้ึน ร่างกายจึงเผาผลาญไดดี้ข้ึน หรือมีโอกาสอว้น นอ้ยมากนัน่เอง 
 2.3.4  หลีกเล่ียงน ้ าตาล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลดน ้ าหนกั Dr. John Foreyt แห่ง
ศูนยว์ิจยัโภชนาการจาก Baylor College of Medicine ในฮูสตนั ให้ความเห็นว่าหากคนเราไม่
บริโภคน ้ าตาลมากเกินไปก็ไม่มีปัญหา แต่ในความจริง คือ คนเรามกักินของหวานหรือน ้ าตาลจน
เลยเถิด ผูใ้หญ่ชาวอเมริกนักินน ้ าตาลเฉล่ียประมาณวนัละ 31 ชอ้นชา (ประมาณ 2/3 ถว้ยตวง หรือ 
124 กรัม ) น ้ าตาลสามารถเปล่ียนการท างานของอาหารในร่างกายได ้เพราะน ้ าตาลมี ค่าดชันี 
น ้ าตาลสูง (Glycemic Index หรือ GI ) หมายความว่าน ้ าตาลยอ่ยไดเ้ร็ว ท าใหน้ ้ าตาลในเลือดสูงเร็ว
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ข้ึน ตบัอ่อนตอ้งหลัง่ฮอร์โมนอินซูลินมากข้ึนเพื่อเซลลจ์ะไดน้ าน ้ าตาลในเลือดเปล่ียนไปใชเ้ป็น
พลงังานได ้ท าให้ระดบัน ้ าตาลลดลงอย่างรวดเร็วฉะนั้นเม่ือระดบัน ้ าตาลต ่า สมองจะสั่งการว่าถึง
เวลากินอีกแลว้ เพื่อปรับสมดุลของระดบัน ้ าตาล จึงท าใหอ้ยากกินหวานมากข้ึน ของหวานประเภท
ลูกอม น ้าอดัลม ขนมเช่ือมน ้าตาล จะมีค่า GI สูง เช่นเดียวกบัคุกก้ีและเคก้ไขมนัต ่า อาหารเหล่าน้ีจะ
มีน ้ าตาลมากข้ึนกว่าปกติ และท าจากแป้งขดัสี จึงมีค่า GI สูงไอศกรีมมีค่า GI ต  ่า แต่มีไขมนัสูง 
ไขมนัจะชะลอการปลดปล่อยน ้ าตาลกลูโคสแต่ให้พลงังานสูง แต่อยา่งไรก็ตาม น ้ าตาลยงัมีขอ้ดีคือ 
ความพึงพอใจในรสหวานนั้นมีมาแต่เกิด  George Armelagos ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมานุษวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลยั Emory ในแอตแลนตา ช้ีให้เห็นว่าการชอบรสหวานนั้นเป็นวิวฒันาการของความอยู่
รอดของมนุษยเ์รา ในยุคเก่าอาหารท่ีมีรสหวานบ่งบอกถึงความปลอดภยั ส่วนอาหารรสขมมกัจะ
บอกถึงความเป็นพิษ ท่ีแอบแฝงอยู ่แต่มาถึงสมยัน้ีก็ไม่แน่เสมอไป เพราะมะระเป็นผกัรสขมท่ีเป็น
อาหารท่ีดี ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือดไดเ้วลาเครียดเรามกัอยากกินของหวาน เพราะรสหวานท่ีล้ิน
กระตุน้การหลัง่สารเคมีในสมอง คือ เอนโดฟิน และเซโรโทนิน ซ่ึงช่วยอารมณ์ดีข้ึน และท าใหส้งบ
ไม่รุ่มร้อนน ้าตาลเพียงเลก็นอ้ยในอาหารจะใหป้ระโยชน์ในการคุมน ้ าหนกั โดยท่ีการลดนั้นง่ายกว่า
กาการงด ซ่ึงน ้ าตาลเพียง 10 เปอร์เซ็นตข์องพลงังานเท่านั้นท่ีจะให้ความสุขกบัการกินและคุม
น ้าหนกัไดพ้ร้อมๆกนั ปริมาณท่ีเหมาะสมส าหรับคนไทย ไม่ควรเกิน 6 ชอ้นชาต่อวนั 
 2.3.5 หลกัในการรับประทานอาหารเพื่อลดน ้าหนกั (วณิชา กิจวรพฒัน์ 2551)   
โดยทัว่ไประดบัแคลอรีท่ีต ่าประมาณ 1,000 – 1,200 ต่อวนัใชส้ าหรับผูห้ญิงและระดบัแคลอรี
ประมาณ 1,200-1,600 ต่อวนั ใชส้ าหรับผูช้าย และอาจใชไ้ดดี้กบัผูห้ญิงท่ีมีน ้ าหนกั 75 กิโลกรัมข้ึน
ไป หรือผูท่ี้ออกก าลงักายสม ่าเสมอ ถา้เรารับประทานอาหารลดลงวนัละ 500-1,000 แคลอรี จะลด
น ้ าหนกัไดส้ัปดาห์ละ ½-1 กิโลกรัม ในทางทฤษฎีน ้ าหนกัจะลดลงเพียง 9 – 11.5 กิโลกรัม ในบาง
คนแมน้ ้ าหนกัจะลดลงมากกว่าน้ีในระยะแรก แต่ภายใน 1 ปี น ้ าหนกัท่ีลดทั้งหมด ก็ไม่ต่างจากผูท่ี้
ลดน ้ าหนกัไดน้อ้ยกว่าในระยะแรก ส่วนใหญ่แลว้เม่ือเขา้สู่เดือนท่ี 6 ของการควบคุม น ้ าหนกัจะ
ลดลงยากข้ึน เน่ืองจากระบบเผาผลาญ ท่ีลดลงและปัญหาการปฏิบติัตวัอยา่งไม่ต่อเน่ือง 
 2.3.5.1 ควรเป็นอาหารท่ีหาไดง่้ายในชีวิตประจ าวนั การวางแผนควรใช้
อาหารหลกั 5 หมู่ ยงัไม่มีอาหารพิเศษชนิดใดท่ีไม่มีขอ้จ ากดัช่วยใหล้ดน ้าหนกัไดเ้ร็วอยา่งท่ีตอ้งการ 
โดยปกติการลดน ้าหนกัจะลดไดเ้ร็วใน 2-3 สัปดาห์แรก เน่ืองจากเป็นการลดน ้าเสียส่วนใหญ่ 
 2.3.5.2 รับประทานอาหารใหค้รบ 3 ม้ือ  
 2.3.5.3 เค้ียวช้าๆ ขณะรับประทานอาหาร จะช่วยให้ย่อยดีข้ึน 
ขณะเดียวกันร่างกายมีเวลาท่ีจะส่งสัญญาณไปท่ีสมอง เพื่อให้รับรู้ถึงความรู้สึกอ่ิม ซ่ึงใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที 
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  2.3.5.4 ลด/ เล่ียง อาหารท่ีมีไขมนัซ่อนรูป เช่น ช็อกโกแลต ไอศกรีม   
เบอเกอร่ีท่ีมีไขมนัสูง 
 2.3.5.5 จ ากดัปริมาณถัว่เปลือกแขง็ ประมาณ 30 กรัม เช่น เมด็มะม่วง
หิมพานต ์ถัว่ลิสง  
 2.3.5.6 เล่ียงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ซ่ึงให้พลงังานสูงเกือบเท่ากบัไขมนั 
ไขมนั 1 กรัม ใหพ้ลงังาน 9 กิโลแคลอรี แอลกอฮอล ์1 กรัม ใหพ้ลงังาน 7 กิโลแคลอรี นอกจากท า
ใหอ้ว้นง่ายแลว้ แอลกอฮอลย์งัไม่ดีต่อการลดน ้ าหนกั เพราะร่างกายสามารถเปล่ียนแอลกอฮอลเ์ป็น
ไขมนัไตรกลีเซอไรดไ์ด ้
 2.3.5.7 รับประทานอาหารเส้นใยสูง เช่น ผกั ผลไม ้และธญัพืช  อาหาร
เสน้ใยสูงช่วยควบคุมน ้าหนกั คนส่วนใหญ่มกัจะเขา้ใจว่าอาหารประเภทแป้งและคาร์โบไฮเดรตท า
ให้อ้วนและควรงด แต่ท่ีจริงอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซ่ึงได้แก่ ผกั ผลไม้ เมล็ดธัญพืช 
(ขา้วโพด ลูกเดือย และถัว่เมลด็แห้ง ประเภทถัว่เขียว ถัว่ด า ถัว่แดง) มีไขมนัต ่ามากและมีใยอาหาร
สูง ช่วยลดน ้ าหนักได้ ใช้เวลาเค้ียวนาน กว่า ท าให้อ่ิมเร็ว ย่อยช้า และกินเน้ือท่ีในกระเพาะ 
คาร์โบไฮเดรตจะท าให้อว้นต่อเม่ือกินมากเกินกว่าท่ีร่างกายตอ้งการ เม่ือเหลือใชก้็จะเปล่ียนเป็น
ไขมนัไตรกลีเซอไรด ์
 2.3.5.8 ลดอาหารเคม็จดั อาหารท่ีมีเกลือหรือส่วนประกอบโซเดียมสูง 
ท าใหร่้างกายเกบ็น ้าไวม้ากกวา่ปกติ ดงันั้นผูท่ี้ชอบบริโภคอาหารรสเคม็จดั จึงลดน ้าหนกัยาก ส่ิงท่ี
ควรท าคือ ลดอาหารเคม็ อาหารหมกัดอง เลือกผกัผลไมซ่ึ้งมีโพแทสเซียมสูง จะช่วยเพิม่สมดุล
ระหวา่งโซเดียมและโพแทสเซียม ทั้งยงัช่วยลดการกกัน ้าในร่างกาย แต่ไม่ควรจ ากดัการด่ืมน ้า และ
ควรด่ืมใหไ้ดว้นัละ 8 แกว้  
 2.3.5.9 รับประทานอาหารนอกบา้นนอ้ยลง อาหารม้ือใหญ่นอกบา้นกาจ
ท าใหน้ ้ าหนกัข้ึนโดยไม่จ าเป็น ซ่ึงอาจเกิดจากปริมาณเกลือหรือโซเดียม ในอาหารท่ีมีรสจดั จากทั้ง
เคร่ืองปรุงรสเคม็และเคร่ืองเทศ 
 2.3.5.10 ไม่ตุนอาหารไขมนัและน ้าตาลสูงไวใ้นบา้น 
 2.3.5.11 ติดตามการควบคุมน ้าหนกัอยูเ่สมอ 
 2.3.5.12 ใชส้มุดบนัทึก เพื่อบนัทึกการรับประทานอาหารและการออก
ก าลงักาย ให้เห็นความกา้วหนา้ของตนเอง หลีกเล่ียงการชัง่น ้ าหนกัทุกวนั เพราะน ้ าหนกัในแต่ละ
วนัเปล่ียนได ้ใน 1 กิโลกรัม อาจท าใหเ้สียก าลงัใจได ้
 2.3.5.13 แยกแยะความหิวและความอยากอาหาร 
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 2.3.5.14 อย่าเครียด ความเครียด ความเบ่ือ ความโกรธ ความหงุดหงิด 
ความกงัวล หรือความรู้สึกผดิ สามารถกระตุน้ความอยากอาหารได ้นอกจากน้ีฮอร์โมนความเครียด
ท าใหร่้างกายเกบ็ไขมนัไวม้ากข้ึน ฉะนั้นอยา่แกปั้ญหาดว้ยการกิน 
 2.3.6 ปัญหาในการลดน ้าหนกัไม่ถูกทาง ( ศลัยา คงสมบูรณ์เวช 2552) 

 2.3.6.1 อดอาหารมากเกินไป การจ ากดัแคลอรีมากเกินไป โดยเฉพาะ
จากโปรตีน จะท าใหร่้างกายสะสมแคลอรีมากกว่าท่ีจะเผาผลาญออกไป และยงัท าให้ร่างกายสลาย
กลา้มเน้ือมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เม่ือกลา้มเน้ือลดลง การเผาผลาญก็ลดลงตาม เพราะกลา้มเน้ือเป็นตวัท่ี
เผาผลาญพลงังาน วิธีแก ้แมว้่าตอ้งลดแคลอรีจากอาหาร แต่ไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งอด ตาม
หลกัการควรลดแคลอรีวนัละ 500 กิโลแคลอรี เพื่อลดน ้าหนกัสปัดาห์ละคร่ึงกิโลกรัม  
 2.3.6.2 รับประทานเร็วเกินไป โดยปกติร่างกายตอ้งใชเ้วลาประมาณ 15-
20 นาที สัญญาณความอ่ิมจึงจะเดินทางไปถึงสมอง การกินเร็วเกินไป จึงท าใหร่้างกายไดรั้บอาหาร
มากเกินความตอ้งการ วิธีแก ้ใชเ้วลาเค้ียวอาหารให้นานข้ึน วางชอ้นในแต่ละค า จิบน ้ าเล็กนอ้ยจะ
ช่วยยดืเวลากินใหน้านข้ึนได ้

 2.3.6.3 กินอาหารท่ีมีกากใยต ่า อาหารท่ีผา่นกระบวนการขดัสี เช่น ขา้ว
ขาว ขนมปังขาว หรือเสน้ก๋วยเต๋ียวประเภทต่างๆมีใยอาหารนอ้ยมาก แต่อาหารท่ีกากใยจะไม่มี
แคลอรี และช่วยใหอ่ิ้มทอ้งไดน้านกวา่ วิธีแก ้เลือกอาหารท่ีมีกากใยสูง เช่น ผกั ผลไม ้ธญัพืชไม่ขดั
สี ขา้วซอ้มมือ และถัว่ต่างๆอาหารท่ีมีกากจะช่วยใหอ่ิ้มเร็วและหิวชา้ 
 2.3.6.4 นอนไม่เพียงพอ การนอนไม่เพยีงพอท าใหอ้ว้นลงพงุง่าย  ผูช้าย
ท่ีนอนคืนละ 4 ชัว่โมงหรือต ่ากวา่ 7 ชัว่โมงติดกนั 6 คืน ในแต่ละสปัดาห์จะมีระดบัน ้าตาลอินซูลิน
ในเลือดสูง ท าใหล้ดน ้าหนกัยาก เพราะระดบัอินซูลินสูง จะท าใหร่้างกายเกบ็สะสมไขมนั จาก
อาหารส่วนเกินง่ายข้ึน วิธีแก ้ นอนใหห้ลบัอยา่งนอ้ยวนัละ 8 ชัว่โมง และควรนอนและต่ืนใหเ้ป็น
เวลาทุกวนั 
 2.3.6.5 เช่ือวา่การออกก าลงักายอยา่งเดียวโดยไม่ตอ้งควบคุมอาหารกล็ด
น ้าหนกัได ้  
  2.3.6.6 ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแคลอรี เคร่ืองด่ืมท่ีปลอดจากแคลอรี ไดแ้ก่ 
น ้ าเปล่า น ้ าชา น ้ าสมุนไพรไม่เติมน ้าตาล ดงันั้นหากด่ืม เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์น ้ าอดัลม น ้าผลไม ้
จึงลดน ้ า หนกัไดย้าก วิธีแก ้ด่ืมน ้ าวนัละ 2 ลิตร เพื่อใหร่้างกายไดน้ ้ าเพียงพอ โดยสังเกตไดจ้ากสี
ของปัสสาวะ มีสีเหลืองอ่อน 
  2.3.6.7 ชะล่าใจกบัน ้ าหนกัท่ีลดในระยะแรก การเห็นน ้ าหนกัท่ีลดลงท า
ให้หลายคนหยุดควบคุม และกลบัไปกินตามใจปาก รวมถึงหยุดออกก าลงักาย ท าให้น ้ าหนกัท่ีลด
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ไปกลบัคืนมาอย่างงรวดเร็ว วิธีแก ้พยายามท าต่อเน่ือง แมน้ ้ าหนักจะคงท่ีหรือไม่ลดอีกก็ตาม ถา้
ป้องกนัไม่ใหน้ ้ าหนกัท่ีลดเพิ่มข้ึนไดภ้ายใน 6 เดือน คุณอาจลดน ้าหนกัเพิ่มไดอี้กหลงัจากนั้น  
 พิสมยั  นนประสาท ท่ีได้ศึกษารูปแบบการให้ค  าปรึกษาตามหลกัโภชนบญัญติั 9 
ประการต่อการลดน ้าหนกัของนกัเรียนท่ีเป็นโรคอว้น โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโรคอว้น 7 คน เป็น
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1-3 แผนกอาหารและโภชนาการ หลงัจากการให้
ค  าปรึกษา นกัเรียนมากกว่าร้อยละ 50 สามารถปรับพฤติกรรม การรับประทานอาหาร และออก
ก าลงักายดีข้ึน และมีน ้าหนกัตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยภาพรวมภายหลงัท่ีไดรั้บค าปรึกษาเป็นเวลา 
8 สปัดาห์ นกัเรียนมีน ้าหนกัตวัลดลงโดยเฉล่ีย 2.53 กิโลกรัม (พิสมยั นนประสาท 2552) 
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บทที่ 3     

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 การศึกษาเพื่อประเมินผลโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 
ของสถานีอนามยับา้นโคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี น้ี มีวิธีด าเนินการ
วิจยัประกอบดว้ย 1.รูปแบบการวิจยั 2.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 4.การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล 5.สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
1. รูปแบบกำรวจัิย 
 การศึกษาแบบก่ึงทดลองคร้ังน้ี เป็นการประเมินผลโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการ
เกิดเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ของสถานีอนามยับา้นโคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรีโดยใชว้ิธีศึกษาสองกลุ่มวดัสองคร้ัง ห่างกนั 4 เดือน 
 

 O1      x   O2 กลุ่มทดลอง 

 O3      O4 กลุ่มควบคุม      

 

 O1    หมายถึง ผลทางคลินิก ระดบัน ้ าตาลในเลือด(FPG) ค่าดชันีมวลกาย(BMI) ค่าความ
ดนัซีสโตลิก(SBP) ค่าความดนัไดแอสโตลิก(DBP) และเส้นรอบเอว ก่อนการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลอง 
 x    หมายถึง โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2ในชุมชน     
 O2   หมายถึง ผลทางคลินิก ระดบัน ้ าตาลในเลือด(FPG) ค่าดชันีมวลกาย(BMI) ค่าความ
ดนัซีสโตลิก(SBP) ค่าความดนัไดแอสโตลิก(DBP) และเส้นรอบเอว ก่อนการทดลอง ของกลุ่ม
ทดลอง หลงัการทดลอง (4 เดือน) ของกลุ่มทดลอง 
 O3   หมายถึง ผลทางคลินิก ระดบัน ้ าตาลในเลือด(FPG) ค่าดชันีมวลกาย(BMI) ค่าความ

ดนัซีสโตลิก(SBP) ค่าความดนัไดแอสโตลิก(DBP) และเส้นรอบเอว ก่อนการทดลอง ของกลุ่ม

ทดลองก่อนการทดลอง ของกลุ่มควบคุม 
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 O4  หมายถึง ผลทางคลินิก ระดบัน ้าตาลในเลือด(FPG) ค่าดชันีมวลกาย(BMI) ค่าความ

ดนัซีสโตลิก(SBP) ค่าความดนัไดแอสโตลิก(DBP) และเสน้รอบเอว ก่อนการทดลอง ของกลุ่ม

ทดลองหลงัการใหสุ้ขศึกษาแบบทัว่ไป (4 เดือน) ของกลุ่มควบคุม 

 
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 2.1 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ีมีอาย ุ35 ปีข้ึนไปท่ีไดรั้บการ
ตรวจคดักรองและประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยสถานีอนามยับา้น
โคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรีและพบว่ามีความเส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของ 3 หมู่บา้น คือหมู่ท่ี 15 บา้นตลาดใหม่ หมู่ท่ี 18 บา้นนาทราย และหมู่ท่ี 
23 บา้นใหม่ไทยด า จ  านวน 140 คน   

 2.2 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนต าบลรางหวาย อ าเภอ
พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรีท่ีมีอาย ุ35 ปีข้ึนไป ของ 3 หมู่บา้น คือหมู่ท่ี 15 บา้นตลาดใหม่ หมู่ท่ี 18 
บา้นนาทราย และหมู่ท่ี 23 บา้นใหม่ไทยด า ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน จ านวน 104 คน
จากทั้งหมดจ านวน 140 คน โดยค านวณจากสูตรการหาขนาดตวัอยา่งของ Yamane ดงัน้ี 

 
Ne

2
1

N
n


   = 103.7 = 104 คน 

 n  =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 N  =  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 e   =  ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน (หรือ ก าหนดความเช่ือมัน่) 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 140 คน ยอมใหเ้กิดการผดิพลาด 5 %  ขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งคือ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ปรากฏว่ามีกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 105 คน แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือกลุ่มทดลองจ านวน 52 คน กลุ่มควบคุมจ านวน 53 คนโดยวิธี การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Random Sampling)แบ่งตามระดบัคะแนนความเส่ียงจ านวน 3 กลุ่มคือกลุ่มท่ี1 มี
ระดบัคะแนนความเส่ียง 2-5 คะแนน กลุ่มท่ี 2 มีระดบัคะแนนความเส่ียง 6-8 คะแนน กลุ่มท่ี 3 มี
ระดบัคะแนนตั้งแต่ 9 ข้ึนไป จากนั้นท าการสุ่มแต่ละกลุ่ม จนกระทัง่ไดจ้  านวนท่ีตอ้งการ โดยแยก
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของหมู่บา้น และด าเนินงานตามโปรแกรมการ
ดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีพฒันามาจากทฤษฎีผสมผสานกบัแนวปฏิบติั
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เสริมทกัษะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียงลดโรคไม่ติดต่อในสถานบริการสาธารณสุข ดว้ยการ
ติดตามเยี่ยมกลุ่มเส่ียงในชุมชนโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขในสัดส่วนไม่เกิน 1:5 (อาสาสมคัร
สาธารณสุขใหก้ารดูแลกลุ่มเส่ียงในเขตรับผดิชอบไม่เกิน 5 คน) แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 

 กลุ่มท่ี 1 (ระดบัคะแนน 2-5) ติดตามเยีย่มเดือนละ 1 คร้ัง ติดต่อกนั 4 เดือน 

 ประเดน็ในการเยีย่ม คือ แนะน าและกระตุน้การออกก าลงักายสม ่าเสมอ รักษาน ้าหนกั
ตวั ตรวจความดนัโลหิต 

 กลุ่มท่ี 2 (ระดบัคะแนน 6- 8) ติดตามเยีย่ม ทุก 2 สปัดาห์ ติดต่อกนั 4 เดือน 
 ประเดน็ในการเยีย่ม คือการควบคุมอาหารและออกก าลงักายสม ่าเสมอ ควบคุมน ้าหนกั

ตวั ตรวจความดนัโลหิต 
 กลุ่มท่ี 3 (ระดบัคะแนน ตั้งแต่ 9 ข้ึนไป) ติดตามเยีย่มสปัดาห์ละ 1 คร้ังในเดือนแรก 

หลงัจากนั้น เยีย่มทุก 2    สปัดาห์ จนครบ 4 เดือน 
  ประเดน็ในการเยีย่ม คือ แนะน าการควบคุมอาหารและออกก าลงักายสม ่าเสมอ ควบคุม
น ้าหนกัตวั และความดนัโลหิต และตรวจน ้าตาลในเลือด (ตรวจเดือนละ 1 คร้ัง จนครบ 4 เดือน) 
 อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในกระบวนการติดตามเยี่ยมตามโปรแกรมตอ้งผา่นการอบรมเพื่อ
พฒันาความรู้และทกัษะเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 40 คน เน้ือหาประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบั
โรคเบาหวาน สาเหตุ อาการ การปฏิบติัตวัของผูป่้วย การปฏิบติัตวัของกลุ่มเส่ียง และการป้องกนั
การเกิดโรค วิธีการประเมินภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความรู้เร่ืองโภชนาการ ความรู้เร่ือง
การออกก าลงักาย วิธีค  านวณค่า BMI ฝึกปฏิบติัการเจาะเลือดปลายน้ิวและวิธีวดัความดนัท่ีถูกตอ้ง 
ส่วนกลุ่มควบคุมหลงัจากไดรั้บการตรวจประเมินความเส่ียงไดมี้การให้สุขศึกษาคร้ังเดียวในวนัท่ี
ไดรั้บการตรวจคร้ังแรก หลงัจากนั้นไม่มีการติดตามเยี่ยม และตรวจประเมินความเส่ียงอีกคร้ังเม่ือ
ครบ 4 เดือน 
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แผนภาพท่ี 2 โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ของสถานีอนามยับา้น 

                     โคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 

 

3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมคร้ังน้ี ใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล แบบประเมินความเส่ียง
และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล และผลการตรวจ FPG, BMI, BP เส้นรอบเอวและ
แบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานของคนไทย ในภาคผนวก ก  

กลุ่มท่ี 1 (2-5 คะแนน) กลุ่มท่ี 2 (6-8 คะแนน) กลุ่มท่ี 3 (9 คะแนนข้ึน

ไป) 

ประเดน็ในการเยีย่ม ประเดน็ในการเยีย่ม 

 

ประเดน็ในการเยีย่ม 

 แนะน าและกระตุน้การ

ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 

รักษาน ้าหนกัตวั วดั

ความดนัโลหิต 

ควบคุมอาหารและออก

ก าลงักายสม ่าเสมอ 

ควบคุมน ้าหนกัตวั วดั

ความดนัโลหิต 

ควบคุมอาหารและออก

ก าลงักายสม ่าเสมอ 

ควบคุมน ้าหนกัตวั วดั

ความดนัโลหิต ตรวจ

น ้าตาลในเลือด(ตรวจ

เดือนละ 1 คร้ัง) 

โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ของสถานีอนามยับา้นโคราช 

ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 
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 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ ถามความเห็นเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโปรแกรม
การดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดท่ี 2 กบัการดูแลแบบทัว่ไปในปีท่ีผา่นมา มีประเด็นใน
การถามจ านวน 12 ขอ้แบ่งเป็น ขั้นตอนการตรวจคดักรองจ านวน 5 ขอ้และขั้นตอนการติดตามเยีย่ม
ตามโปรแกรมจ านวน  7 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัคือ ความพึงพอใจมากข้ึน ความพึงพอใจ
เหมือนเดิมและความพึงพอใจนอ้ยลง ซ่ึงจะใชป้ระเมินภายหลงัจบโปรแกรม ในภาคผนวก ข 

 3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  3.3.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบประเมินความพึง
พอใจไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษา และความครอบคลุมของ
เน้ือหา จนเป็นท่ียอมรับถือวา่มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาแลว้จึงน าไปทดลองใชต่้อไป 
 3.3.2 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบประเมินความ
พึงพอใจไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บการบริการตามโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการ
เกิดเบาหวานในหมู่ท่ี 1 บา้นโคราช จ านวน 30 คน ซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มทดลอง และน า
ผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ไดผ้ลการวิเคราะห์
ความเช่ือมัน่ = 0.81 
 
4.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าหนงัสือขอความร่วมมือถึงทุกหน่วยงาน และขออนุญาตเกบ็ขอ้มูลก่อนและ
หลงัรวม 2 คร้ังห่างกนั 4 เดือน ในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 105 คน 
 
5. สถิติและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 5.1 สถิติเชิงพรรณนา  
     5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส โรค

ประจ าตวั การรับรู้ความเส่ียง ประวติับิดามารดา ใช ้ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) 

 5.2 สถิติเชิงวิเคราะห์ 
     5.2.1 การเปรียบเทียบผลลพัธ์ก่อนและหลงัด าเนินการของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมใช ้ Paired samples  t-test ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
     5.2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลทัว่ไป ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง ใช ้Chi-square 
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บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการประเมินผลโปรแกรมการดูแลกลุ่มเ ส่ียงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ของสถานีอนามยับา้นโคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี ในประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน อาย ุ35 ปีข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบของ
สถานีอนามยับา้นโคราช การน าเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

  1. ขอ้มูลทัว่ไป 
  2.ขอ้มูลเปรียบเทียบผลทางคลินิกของกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มท่ีมี
การใชแ้ละกลุ่มท่ีไม่ใชโ้ปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 

  3. ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจต่อโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดเบาหวาน ชนิด
ท่ี 2ของกลุ่มทดลอง 

 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มทดลองซ่ึงเขา้โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียง
ต่อการเกิดเบาหวานชนิดท่ี 2 และกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการดูแลแบบทัว่ไป  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 65.4 และ 62.3 ตามล าดบัทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=.897)  กลุ่มทดลอง
มีอายเุฉล่ีย 47.96 + 8.47 ปี ส่วนกลุ่มควบคุมมีอายเุฉล่ีย 49.45 + 10.01 ปี ทดสอบทางสถิติโดย
แบ่งเป็น 3 ช่วงอายพุบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=.872) ระดบัการศึกษาส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัประถมศึกษา กลุ่มทดลองร้อยละ 84.6 กลุ่มควบคุมร้อยละ 79.2 ทดสอบทางสถิติ
โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัพบวา่ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=.645) ทั้งสองกลุ่มมีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.3 ในกลุ่มทดลองและร้อยละ73.6 ทดสอบทางสถิติโดย
แบ่งเป็น 3 ประเภทพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=.623)  ในกลุ่มทดลอง มี
สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 86.5 และร้อยละ 84.9 ในกลุ่มควบคุม ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ (p=.863)  ประมาณสองในสามไม่มีโรคประจ าตวั คือร้อยละ 67.3 ในกลุ่มทดลองและร้อย
ละ 64.2 ในกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=.893) การรับรู้ความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคเบาหวานส่วนใหญ่ไม่ทราบมาก่อนคือ ร้อยละ 84.6 ในกลุ่มทดลองและร้อยละ 86.8 ใน
กลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=.968) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประวติับิดา/
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มารดาหรือพี่นอ้งเป็นโรคเบาหวานในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ร้อยละ 25 และ 39.6 ตามล าดบั
ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=.164) กลุ่มคะแนนความเส่ียงของกลุ่มทดลองส่วน
ใหญ่อยูใ่นกลุ่ม 2 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนความเส่ียงส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่ม 3 และเม่ือทดสอบทาง
สถิติ พบวา่ ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p=.077)  ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
 

ขอ้มูลทัว่ไป กลุ่มทดลอง (n=52) กลุ่มควบคุม (n=53) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ      
 ชาย 18 34.6 20 37.7 
 หญิง 34 65.4 33 62.3 
อาย ุ  (  = 47.96 ,S.D. = 8.47) ( = 49.45 ,S.D. = 10.01) 
 35-44 ปี 19 36.5 18 34.0 
 45-54 ปี 19 36.5 22 41.5 
 55-64 ปี 12 23.1 8 15.1 
 65 ปีข้ึนไป 2 3.8 5 9.4 
ระดบัการศึกษา     
 ประถมศึกษา 44 84.6 42 79.2 
 มธัยมตน้ศึกษาตอนตน้ 5 9.6 4 7.5 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย 2 3.8 3 5.7 
 ปริญญาตรี 1 1.9 4 7.5 
อาชีพ     
 รับราชการ 0 0 1 1.9 
 เกษตรกรรม 35 67.3 39 73.6 
 รับจา้ง 11 21.2 10 18.9 
 คา้ขาย 6 11.5 3 5.7 
สถานภาพสมรส     
 คู่ 45 86.5 45 84.9 
 โสด 3 5.8 3 5.7 
 หมา้ย 4 7.7 5 9.4 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไป กลุ่มทดลอง(n=52) กลุ่มควบคุม(n=53) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การรับรู้ความเส่ียง     
 ทราบ 8 15.4 7 13.2 
 ไม่ทราบ 44 84.6 46 86.8 
ประวติับิดา/มารดาหรือพี่นอ้งเป็น
โรคเบาหวาน 

    

 มี 13 25 21 39.6 
 ไม่มี 39 75 32 60.4 
กลุ่มคะแนนความเส่ียง     
 กลุ่ม 1 (คะแนน 2-5) 10 19.2 6 11.3 
 กลุ่ม 2 (คะแนน 6-8) 23 44.2 16 30.2 
 กลุ่ม 3 (คะแนน 9ข้ึนไป) 19 36.5 31 58.5 

หมายเหตุ : ใชส้ถิติทดสอบ chi-square (p<0.05)  

 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเปรียบเทียบผลทางคลินิก (FPG, BMI, SBP, DBP และเสน้รอบเอว)  
  ขอ้มูลเปรียบเทียบผลทางคลินิก (FPG, BMI, SBP, DBP และเส้นรอบเอว) ของกลุ่ม
เส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มท่ีมีการใชแ้ละกลุ่มท่ีไม่ใชโ้ปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการ
เกิดโรคเบาหวาน ผลการศึกษาพบวา่ ผลทางคลินิกหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลองมีค่าลดลง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี BMI และ DBP ก่อนและหลงัด าเนินการของกลุ่ม
ทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกัน 
ส าหรับ SBP, FPG และเส้นรอบเอว ก่อนและหลงัด าเนินการของทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและเม่ือเปรียบเทียบผลทางคลินิกตามกลุ่มคะแนนความเส่ียงพบว่ากลุ่ม 1 
มี FPG ของกลุ่มทดลองท่ีมีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กลุ่ม 2 มีเส้นรอบเอวของกลุ่มทดลอง
ท่ีมีค่าลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วน DBP กลุ่มควบคุมมีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
กลุ่ม 3 SBP, DBP และเส้นรอบเอวของกลุ่มทดลองมีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนกลุ่ม
ควบคุมมี FPG และเสน้รอบเอวลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดงัแสดงในตารางท่ี 2-3 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลทางคลินิก (FPG, BMI, SBP, DBP และเสน้รอบเอว) ของกลุ่มเส่ียงต่อ
การเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มท่ีมีการใชแ้ละกลุ่มท่ีไม่ใชโ้ปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อ
การเกิดโรคเบาหวาน 

 

ผลทางคลินิก ก่อนทดลอง (n=52) หลงัทดลอง (n=53) p-value 

  S.D.   S.D. 
ดชันีมวลกาย      
     กลุ่มทดลอง 26.44 3.81 26.20 3.67 .029* 
     กลุ่มควบคุม 26.62 3.94 26.54 3.97 .214 
ความดนัซีสโตลิก      
     กลุ่มทดลอง 131.48 16.65 126.87 17.20 .016* 
     กลุ่มควบคุม 135.40 20.68 131.02 18.43 .018* 
ความดนัไดแอสโตลิก      
     กลุ่มทดลอง 80.75 9.90 78.37 9.64 .032* 
     กลุ่มควบคุม 80.53 15.85 78.60 9.42 .135 
ระดบัน ้าตาลในเลือด      
     กลุ่มทดลอง 68.10 13.03 63.83 13.10 .014* 
     กลุ่มควบคุม 74.04 16.35 70.40 17.38 .002* 
เสน้รอบเอว      
     กลุ่มทดลอง 87.71 9.18 85.15 8.74 <.001* 
     กลุ่มควบคุม 90.94 8.83 89.43 7.94 .001* 

หมายเหตุ : ใชส้ถิติทดสอบ paired samples t-test (p<0.05)  
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบผลทางคลินิก (FPG, BMI, SBP, DBP และเส้นรอบเอว) ตามกลุ่มคะแนน
ความเส่ียง ของกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มท่ีมีการใช้และกลุ่มท่ีไม่ใช้
โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 

ผลทางคลินิก ก่อนทดลอง (n=52) หลงัทดลอง (n=53) p-value 

  S.D.   S.D. 
กลุ่ม 1      

ดชันีมวลกาย      
     กลุ่มทดลอง 24.09 2.55 24.10 2.47 .982 
     กลุ่มควบคุม 23.47 1.48 23.46 1.44 .975 
ความดนัซีสโตลิก      
     กลุ่มทดลอง 123.80 15.93 120.80 21.11 .534 
     กลุ่มควบคุม 121.50 17.64 120.16 11.94 .662 
ความดนัไดแอสโตลิก      
     กลุ่มทดลอง 79.00 15.40 78.10 11.39 .857 
     กลุ่มควบคุม 74.00 12.19 74.66 10.19 .576 
ระดบัน ้าตาลในเลือด      
     กลุ่มทดลอง 69.90 9.56 63.80 8.10 .033* 
     กลุ่มควบคุม 71.16 9.66 66.50 11.67 .113 
เส้นรอบเอว      
     กลุ่มทดลอง 81.90 8.45 81.60 7.38 .826 
     กลุ่มควบคุม 76.50 4.84 76.33 4.67 .822 
 

หมายเหตุ : ใชส้ถิติทดสอบ paired samples t-test (p<0.05)  
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ตารางท่ี 3   (ต่อ) 
ผลทางคลินิก ก่อนทดลอง (n=52) หลงัทดลอง (n=53) p-value 

  S.D.   S.D. 
กลุ่ม 2      

ดชันีมวลกาย      
     กลุ่มทดลอง 25.56 2.57 25.29 2.40 .196 
     กลุ่มควบคุม 25.22 2.91 25.26 2.85 .812 
ความดนัซีสโตลิก      
     กลุ่มทดลอง 126.21 13.74 126.69 16.88 .878 
     กลุ่มควบคุม 137.06 26.90 132.00 19.47 .149 
ความดนัไดแอสโตลิก      
     กลุ่มทดลอง 79.04 8.56 77.91 10.03 .368 
     กลุ่มควบคุม 78.68 8.21 74.93 8.82 .047* 
ระดบัน ้าตาลในเลือด      
     กลุ่มทดลอง 64.43 14.80 62.86 13.43 .618 
     กลุ่มควบคุม 74.18 21.41 71.62 21.26 .090 
เส้นรอบเอว      
     กลุ่มทดลอง 85.43 8.00 83.08 8.15 .003* 
     กลุ่มควบคุม 88.37 5.45 87.00 5.09 .085 
 

หมายเหตุ : ใชส้ถิติทดสอบ paired samples t-test (p<0.05)  
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ตารางท่ี 3   (ต่อ) 
ผลทางคลินิก ก่อนทดลอง (n=52) หลงัทดลอง (n=53) p-value 

  S.D.   S.D. 
กลุ่ม 3      

ดชันีมวลกาย      
     กลุ่มทดลอง 28.73 4.48 28.38 4.41 .091 
     กลุ่มควบคุม 27.95 4.16 27.80 4.29 .283 
ความดนัซีสโตลิก      
     กลุ่มทดลอง 141.89 15.64 130.26 15.31 .002* 
     กลุ่มควบคุม 137.22 16.85 132.61 18.67 .138 
ความดนัไดแอสโตลิก      
     กลุ่มทดลอง 83.73 7.38 79.05 8.63 .020* 
     กลุ่มควบคุม 82.74 19.01 81.25 8.94 .602 
ระดบัน ้าตาลในเลือด      
     กลุ่มทดลอง 71.57 11.63 65.00 15.17 .065 
     กลุ่มควบคุม 74.51 14.71 70.51 16.45 .045* 
เส้นรอบเอว      
     กลุ่มทดลอง 93.52 7.99 89.52 8.67 .003* 
     กลุ่มควบคุม 95.06 7.32 93.22 6.35 .014* 
 

หมายเหตุ : ใชส้ถิติทดสอบ paired samples t-test (p<0.05)  
 
ส่วนที่ 3  ขอ้มูลความพึงพอใจ  
  ขอ้มูลความพึงพอใจต่อโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 
ของ  กลุ่มทดลอง ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อโปรแกรมการดูแลกลุ่ม
เส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบกบัการบริการท่ีไดรั้บในปีท่ีผ่านมาพบว่า 
ขั้นตอนการตรวจคดักรอง กลุ่มตวัอย่างทุกคนมีความพึงพอใจมากข้ึนเร่ืองความสะดวกสบาย ใน
การเดินทางมารับบริการมาก ข้ึนร้อยละ 100 ส่วนความสะดวกสบาย เก่ียวกบัสถานท่ี ท่ีรับบริการมี
ความพึงพอใจน้อยลง ร้อยละ 88.5 ส าหรับขั้นตอนการติดตามเยี่ยมตามโปรแกรมกลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจมากข้ึนเร่ืองความสะดวกสบายท่ีไดรั้บบริการต่อเน่ืองท่ีบา้นมากท่ีสุดคือร้อยละ 92.3 
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รองลงมาคือความสอดคลอ้งของกิจกรรมกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั ร้อยละ 88.5 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มทดลองท่ีมีระดบัความพึงพอใจต่อโปรแกรมดูแลกลุ่มเส่ียง 

ต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบกบัการบริการท่ีไดรั้บในปีท่ีผา่นมา
จ าแนกตามรายประเดน็ 

 

 

ประเดน็ขอ้คิดเห็นเม่ือเปรียบเทียบกบัการบริการท่ีไดรั้บ
ในปีท่ีผา่นมา 

ระดบัความพึงพอใจ (n=52) 

มากข้ึน เหมือนเดิม นอ้ยลง 

ขั้นตอนการตรวจคดักรอง    

1. ระยะเวลาท่ีรอคอยในการรับบริการ 48 (92.3) 2 (3.8) 2 (3.8) 

2. ความสะดวกสบาย ในการเดินทางมารับบริการ 52 (100) 0 0 

3. ความสะดวกสบาย เก่ียวกบัสถานท่ี ท่ีรับบริการ 0 6 (11.5) 46 (88.5) 

4 .การใหข้อ้มูล และค าแนะน าทัว่ไปชดัเจน 46 (88.5) 6 (11.5) 0 

5. การรับรู้ระดบัความเส่ียง 44 (84.6) 8 (15.4) 0 

ขั้นตอนการติดตามเยีย่มตามโปรแกรม    

6. ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บบริการต่อเน่ืองท่ีบา้น 48 (92.3) 4 (7.7) 0 

7. การไดรั้บการดูแลเอาใจใส่และความเป็นกนัเองของผู ้
ใหบ้ริการ 

45 (86.5) 7 (13.5) 0 

8. ความถ่ีในการใหบ้ริการ 45 (86.5) 7 (13.5) 0 

9. ความสอดคลอ้งของกิจกรรมกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 

46 (88.5) 6 (11.5) 0 

10. การใหข้อ้มูลและค าแนะน าเฉพาะบุคคล 44 (84.6) 8 (15.4) 0 

11. ค  าแนะน าสามารถน าไปปฏิบติัได ้ 43 (82.7) 9 (17.3) 0 

12.ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีไดรั้บหลงัจบโปรแกรม 42 (80.8) 10 (19.2) 0 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระแบบก่ึงทดลองคร้ัง น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลทาง

คลินิก (FPG, BMI, SBP, DBP และเส้นรอบเอว) ของกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มท่ีมี

การใชแ้ละกลุ่มท่ีไม่ใชโ้ปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และวดัระดบั

ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ของกลุ่มท่ีใชโ้ปรแกรม

การดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดท่ี 2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือประชาชนท่ี

มีอาย ุ 35  ปีข้ึนไป ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดท่ี 2 จ านวน 105 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มควบคุมจ านวน 53 คน และกลุ่มทดลอง จ านวน 52 คน  โดยวิธี การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลและผลการตรวจ ระดบัน ้ าตาลใน

เลือด ความดันโลหิต ดชันีมวลกายและเส้นรอบเอว  แบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิด

โรคเบาหวานของคนไทย และแบบประเมินระดบัความพึงพอใจต่อโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อ

การเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีสร้างข้ึนโดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากอาจารยท่ี์

ปรึกษา และทดสอบความเช่ือมัน่ = 0.81 เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 15 ตุลาคม 2552 ถึง 15 

กุมภาพนัธ์ 2553โดยการตรวจร่างกายและบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลพร้อมทั้งให้สุขศึกษาเหมือนกนั

ทั้งสองกลุ่ม หลงัจากนั้นด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมในกลุ่มทดลองจนครบ 4 เดือนเก็บขอ้มูล

และตรวจร่างกายซ ้ าทั้งสองกลุ่มและประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการ

เกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  ในกลุ่มทดลอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ จ  านวน 

ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงวิเคราะห์ ไดแ้ก่ paired t-test ,chi-square 

พบผลการศึกษาดงัน้ีคือ 

 เม่ือเปรียบเทียบผลทางคลินิก (FPG, BMI, SBP, DBP และเส้นรอบเอว) ของกลุ่มเส่ียง

ต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มท่ีมีการใชแ้ละกลุ่มท่ีไม่ใชโ้ปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่าค่าดชันีมวลกาย ความดนัไดแอสโตลิก ของกลุ่มทดลองมีค่าลดลง
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียลดลงแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับความ

ดนัซิสโตลิก ระดบัน ้ าตาล เส้นรอบเอว ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ 

  ระดับความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด

โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบกบัการบริการท่ีไดรั้บในปีท่ีผา่นมาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนการตรวจคดักรอง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ือง

ความสะดวกสบาย ในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 100 ส่วนเร่ืองท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยลงคือ 

ความสะดวกสบาย เก่ียวกบัสถานท่ี ท่ีรับบริการ ร้อยละ 88.5 ส าหรับขั้นตอนการติดตามเยี่ยมตาม

โปรแกรมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากข้ึนทุกขอ้โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เร่ือง

ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บบริการต่อเน่ืองท่ีบา้นร้อยละ 92.3 รองลงมาคือความสอดคลอ้งของ

กิจกรรมกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

 

อภิปรายผล 

 ผูศึ้กษาขออภิปรายผลการศึกษา ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 1.เม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลงัการทดลองพบว่ากลุ่มท่ีมีความเส่ียงอยูใ่นกลุ่ม 3 มีผล

ทางคลินิกลดลงมากกว่ากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เม่ือพิจารณาตามปัจจยัเส่ียงพบว่า ค่าดชันีมวลกายและ

ระดบัความดนัไดแอสโตลิกก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมของกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ ส่วนกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกนั ส าหรับระดบัความดนัซิสโตลิก ระดบั

น ้าตาลในเลือดและเสน้รอบเอว ก่อนและหลงัด าเนินการของทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความดนัซิสโตลิก ระดบัน ้ าตาลในเลือดและเส้นรอบเอว ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม อธิบาย

ไดว้า่ โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีใชแ้นวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเร่ืองแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (จีระศกัด์ิ เจริญพนัธ์ 2549)  สามารถท า

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้จากการท่ีกลุ่มทดลองไดรั้บรู้ถึงความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน 

การเยีย่มแต่ละคร้ังเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์และสนบัสนุนใหก้ลุ่มทดลอง เขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเกิด

จากการเป็นโรคเบาหวาน แนวทางการปฏิบติัเพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีสามารถปฏิบติัได้

โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต ประกอบกบัการกระตุน้จากส่ิงแวดลอ้ม เช่นการติดตามเยีย่ม
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ของทีมซ่ึงให้การดูแลตามระดบัความเส่ียงของแต่ละบุคคลจึงท าให้ ปัจจยัเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงได้

ดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเช่น ค่าดัชนีมวลกาย ความดนัโลหิต เส้นรอบเอว ระดับ

น ้าตาลในเลือด เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบั พิสมยั  นนประสาท ท่ีไดศึ้กษารูปแบบ

การให้ค  าปรึกษาตามหลกัโภชนบญัญติั 9 ประการต่อการลดน ้ าหนกัของนกัเรียนท่ีเป็นโรคอว้น 

โดยภาพรวมภายหลงัท่ีไดรั้บค าปรึกษาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ นกัเรียนมีน ้ าหนกัตวัลดลงโดยเฉล่ีย 

2.53 กิโลกรัม(พิสมยั  นนประสาท 2552) นอกจากน้ีการทบทวนวรรณกรรมของวิโรจน์  เจียมจรัส

รังษี และ คณะเก่ียวกบัการปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเส่ียง โดยการใชม้าตรการหรือโปรแกรมเก่ียวกบัการ

ควบคุมอาหารและออกก าลงักายในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟินแลนด์ และ

สหรัฐอเมริกาพบว่ากลุ่มท่ีไดรั้บมาตรการเก่ียวกบัการควบคุมอาหารและออกก าลงักายมีความเส่ียง

ต่อการเกิดโรคเบาหวานลดลงเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม  

 ส าหรับ ค่าดชันีมวลกายของกลุ่มทดลองท่ีลดลงอยา่งมีนยัส าคญันั้นอธิบายไดว้่าการลด

น ้ าหนักตอ้งใชค้วามพยายามอย่างต่อเน่ืองทั้งการควบคุมอาหารและการออกก าลงักาย ดงันั้นผูท่ี้

ขาดการกระตุน้อย่างสม ่าเสมอในกลุ่มควบคุมอาจท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ในขณะท่ี

กลุ่มทดลองไดรั้บการกระตุน้ตามโปรแกรมอยา่งสม ่าเสมอ ส่วนระดบัความดนัโลหิตมีปัจจยัอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งหลายปัจจยั เช่น การควบคุมอาหาร การออกก าลงักาย ความต่ืนเตน้ เคร่ืองวดั และเทคนิค

ในการวดั อาจท าใหมี้ผลคลาดเคล่ือนได ้

 2. ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิด

โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบกบัการบริการท่ีไดรั้บในปีท่ีผา่นมาพบว่า ขั้นตอนการตรวจ

คดักรอง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากข้ึน ยกเวน้ความสะดวกสบายเก่ียวกบัสถานท่ี ส่วน ขั้นตอน

การติดตามเยีย่มตามโปรแกรม กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากข้ึนเร่ืองความสะดวกสบายท่ีไดรั้บ

บริการต่อเน่ืองท่ีบ้าน ร้อยละ 92.3 รองลงมาคือความสอดคล้องของกิจกรรมกับการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั ร้อยละ 88.5 อธิบายไดว้่าการดูแลตามโปรแกรมโดยอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีผ่าน

การอบรมในเร่ืองการลดเส่ียงลดโรคตามแนวทางปฏิบติัส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการ

จดับริการคดักรองและเสริมทกัษะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียงลดโรคไม่ติดต่อในสถาน

บริการสาธารณสุข สามารถใหค้วามรู้และกระตุน้ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม

ตวัอยา่งซ่ึงน าไปสู่การลดปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานไดโ้ดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ
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เป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้เร่ืองความสะดวกสบายเก่ียวกบัสถานท่ี ท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุง ให้มีความ

สะดวกสบายในการรอรับบริการมากข้ึน จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาการจดัเตรียมท่ีส าหรับนัง่รอ

รับบริการไม่เพียงพอ ดงันั้นควรหาสถานท่ีในการตรวจคดักรองใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมมากข้ึน 

 

ข้อจ ากดัในการศึกษา 

 1. การเลือกใชส้ถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการให้บริการเน่ืองจากในหมู่บา้นมีสถานท่ีให้

เลือกไม่มากนัก เช่น วดั โรงเรียน ประกอบกับช่วงเวลาในการตรวจคดักรองเป็นช่วงเช้าก่อน

โรงเรียนเปิด ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเลือกสถานท่ีท่ีวดั ซ่ึงไม่สะดวกสบายเท่ากบัการตรวจคดักรองท่ี

สถานีอนามยั 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้   

 1.ควรฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขในเร่ืองความรู้และเสริมทกัษะการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพลดเส่ียงลดโรค ก่อนด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมทุกคร้ัง 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการวิเคราะห์ตน้ทุนประสิทธิผลเปรียบเทียบการด าเนินงานตามโปรแกรมการ

ดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดเบาหวาน ชนิดท่ี 2 กบัการดูแลกลุ่มเส่ียงแบบทัว่ไป เพื่อเป็นขอ้มูลในการ

ตดัสินใจ 
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ภาคผนวก  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เอกสารขออนญุาตในการท าวิจยัและรับรองจริยธรรมในมนุษย ์
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ท่ี  กจ.0427.16/ 352                                                                                                        สถานีอนามยับา้นโคราช 
                                                                                             ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน 
 จงัหวดักาญจนบุรี 
 

 1  ธนัวาคม  2552 
 

เร่ือง  ขออนุญาตในการท าวิจยัและรับรองจริยธรรมในมนุษย ์
 

เรียน  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรี 
 

         ขา้พเจ้า นางสาวรุ่งรัตน์  กล ่าสนอง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ปฏิบติังานประจ าท่ีสถานีอนามยับา้นโคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 
ก าลงัศึกษาหลกัสูตร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา วิทยาการสังคมและการจดัการระบบสุขภาพ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์) มีความสนใจศึกษา
คน้ควา้อิสระ (Independent study) ในหวัขอ้เร่ือง “การประเมินผลโปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อ
การเกิดเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ของสถานีอนามยับา้นโคราช ต าบลรางหวาย อ าเภอพนมทวน จงัหวดั
กาญจนบุรี” เพื่อน าผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานของ
ประชาชนต าบลรางหวาย 
 

 ในการน้ี ขา้พเจา้ จึงขออนุญาตในการศึกษาและเก็บขอ้มูลในหัวขอ้ดงักล่าว พร้อมขอ
การรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์รายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ยน้ี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

            (นางสาวรุ่งรัตน์  กล ่าสนอง) 
               นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

     ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา    ค าสัง่ 
   สมควรอนุญาต        อนุญาตและรับรองจริยธรรม 
   ไม่อนุญาต     ไม่อนุญาตและไม่รับรองจริยธรรม 
(ลงช่ือ)  (ลงช่ือ) 
            (นายพนม  พิสนาท)  
     สาธารณสุขอ าเภอพนมทวน  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบบนัทกึข้อมลูการตรวจคดักรองกลุม่เสีย่งเบาหวาน 
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แบบบนัทึกขอ้มูลการตรวจคดักรองกลุ่มเส่ียงเบาหวาน 
สถานีอนามยับา้นโคราช 

 
ช่ือ.......................................................อาย.ุ.............ปี ท่ีอยู ่เลขท่ี....................หมู่ท่ี.........ต.รางหวาย 
การศึกษา..........................อาชีพ......................สถานภาพ...................โรคประจ าตวั......................... 
น ้าหนกั.............กก. ส่วนสูง..............ซม. BMI………เส้นรอบเอว............ซม..FPG………มก./ดล. 
BP……………มม.ปรอท ท่านทราบมาก่อนหรือไม่วา่มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน............ 
 

 
เกณฑก์ารพิจารณาความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน 

ล าดบั ปัจจยั เกณฑป์ระเมิน คะแนน คะแนนท่ี
ได ้

1 อาย ุ < 45 ปี 0  
  45-49 ปี 1  
  50 ปีข้ึนไป 2  
2 เพศ ชาย 2  
  หญิง 0  
3 BMI < 23 0  
  23 < 27.5 3  
  > 27.5 5  
4 เส้นรอบเอว < 90 ในผูช้าย, < 80 ในผูห้ญิง 0  
  > 90 ในผูช้าย, > 80 ในผูห้ญิง 2  
5 ความดนัโลหิต < 140/90 0  
  > 140/90 2  
6 ประวติับิดา/มารดาหรือพี่

นอ้ง 
เป็นโรคเบาหวาน 4  

 รวมคะแนน    
ท่ีมา : คะแนนความเส่ียงโรคเบาหวานส าหรับคนไทย 2550 
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ตารางท่ี 5 การแปลผลคะแนนความเส่ียงและขอ้เสนอแนะส าหรับความเส่ียงระดบัต่างๆ 
 
ผลรวมคะแนน ความเส่ียงต่อการเกิด

โรคเบาหวาน ใน 12 ปี 
ขอ้แนะน า 

< 2 < 5 % ความเส่ียงนอ้ยโอกาสเป็นเบาหวาน 1 ใน 20 ควร
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ รักษาน ้าหนกัตวั ตรวจ
ความดนัโลหิต 

3 - 5 5 - 10 % ความเส่ียงเพิ่มข้ึน โอกาสเป็นเบาหวาน 1 ใน 12 
ควรออกก าลงักายสม ่าเสมอ รักษาน ้าหนกัตวั 
ตรวจความดนัโลหิต 

6 - 8 11 -20 % ความเส่ียงสูง โอกาสเป็นเบาหวาน 1 ใน 7 ควร
ควบคุมอาหารและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
ควบคุมน ้าหนกัตวั ตรวจความดนัโลหิต 

9 - 10 21-30 % ความเส่ียงสูงมาก โอกาสเป็นเบาหวาน 1 ใน 4 
ควรควบคุมอาหารและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
ควบคุมน ้าหนกัตวั ตรวจความดนัโลหิต และตรวจ
น ้าตาลในเลือด 

> 11 > 30 % ความเส่ียงสูงมากๆ โอกาสเป็นเบาหวาน 1 ใน 3 
ควรควบคุมอาหารและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
ควบคุมน ้าหนกัตวั และความดนัโลหิต และตรวจ
น ้าตาลในเลือด 

ท่ีมา : คะแนนความเส่ียงโรคเบาหวานส าหรับคนไทย 2550 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่โปรแกรมการดแูลกลุม่เสีย่ง 

ตอ่การเกิดเบาหวานชนิดท่ี 2 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 
โปรแกรมการดูแลกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดเบาหวานชนิดท่ี 2 

 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม     (กรุณาท าเคร่ืองหมาย       หนา้ขอ้ความต่อไปน้ี) 
  1. เพศ    ชาย   หญิง         2.  อาย.ุ.................ปี  
  2. วฒิุการศึกษา
สูงสุด 

    ประถม    มธัยมตน้    มธัยมปลาย   ปริญญาตรี 

  3. อาชีพ     รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ       

  เกษรตกรรม   รับจา้ง                      คา้ขาย 

โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงค าตอบท่ีท่านเลือก 
 

ท่านมีความเห็นกบัประเดน็ต่อไปน้ีอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัการ
บริการ 

ท่ีไดรั้บในปีท่ีผา่นมา 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากข้ึน เหมือนเดิม นอ้ยลง 

ขั้นตอนการตรวจคดักรอง    

1. ระยะเวลาท่ีรอคอยในการรับบริการ    

2. ความสะดวกสบาย ในการเดินทางมารับบริการ    

3. ความสะดวกสบาย เก่ียวกบัสถานท่ี ท่ีรับบริการ    

4 .การใหข้อ้มูล และค าแนะน าทัว่ไปชดัเจน    

5. การรับรู้ระดบัความเส่ียง    

ขั้นตอนการติดตามเยีย่มตามโปรแกรมฯ    

6. ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บบริการต่อเน่ืองท่ีบา้น    

7. การไดรั้บการดูแลเอาใจใส่และความเป็นกนัเองของผูใ้หบ้ริการ    

8. ความถ่ีในการใหบ้ริการ    

9. ความสอดคลอ้งของกิจกรรมกบัการด าเนินชีวติประจ าวนั    

10. การใหข้อ้มูลและค าแนะน าเฉพาะบุคคล    

11. ค  าแนะน าสามารถน าไปปฏิบติัได ้    

12.ผลของการเปล่ียนแปลงท่ีไดรั้บหลงัจบโปรแกรมฯ    
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