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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพในปีงบประมาณ 2559 มีอายุระหว่าง 35-59 ปี 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดับน้้าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าระหว่าง 100-126 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
หลังงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง มีระดับความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 130/85-139/89 มิลลิเมตรปรอท 
และมีรอบเอว ในผู้ชายมากกว่า 90 เซนติเมตร ในผู้หญิงมากกว่า 80 เซนติเมตร จ้านวน 66 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 33 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 33 คน โดยวิธีการจับคู่ตามคุณลักษณะที่ก้าหนดกลุ่มทดลอง
ได้รับกิจกรรมฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงด้วยตนเอง ชมวีดีทัศน์ บรรยายประกอบสไลด์
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ. ได้แก่ อาหาร ออกก้าลังกาย และอารมณ์ ร่วมอภิปรายกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแบบด้านบวก สาธิตฝึกปฏิบัติการออกก้าลังกาย ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิ ติดตาม
และประเมินความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเขียนค้าปฏิญาณตนสัญญากับตนเอง
ว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือให้ค้าปรึกษา แนะน้า ให้ก้าลังใจ  
ให้ค้าชมเชย ในทุกกิจกรรมระยะเวลาด้าเนินการทดลอง 12 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า
โดยใช้สถิติ paired samples t-test และ independent samples t-test ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภค
อาหาร การออกก้าลังกาย และการจัดการอารมณ์ดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของการวิจัยนี้ 
สามารถน้าไปประยุกต์กับกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ 

 
 
 
 

ค าส าคัญ: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน 
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ABSTRACT 

 
 The objective of this quasi-experimental research was to study the effectiveness of 
a health behavior modification program for the high risk group of diabetes, hypertension, and 
obesity. The study samples were 66 persons who were screened as health risk group in fiscal 
year 2016. They were male and female, aged between 35-59 years, having Fasting Blood 
Sugar between 100-126 mg%, having blood pressure equal or higher than 130/85-139/89 
mmHg, and had waist circumference more than 90 centimeters in male or 80 centimeters in 
female. They were equally assigned into an experimental group and a comparison group 
using match paired technique according to specified criteria. The experimental group 
received instruction on self-practice in the analysis and identification of health risks, this was 
achieved through the use of audio visual presentations to impact knowledge on health 
behavior modification regarding diet, exercise, and emotion. They participated in group 
discussion, received positive reinforcement from role models, gained an understanding of 
proper exercise and meditation techniques through demonstration and practice sessions; 
Each member of the experimental group then made a self-pledge and promise to modify 
his health behaviors and if required get help, counseling, guidance, and emotional support 
from assigned staff. The experimentation lasted 12 weeks. Self-administered questionnaire 
was used to collect data. The data were analyzed by percent, mean, standard deviation, 
and mean different was tested by Paired samples t-test and Independent samples t-test at 
p=0.05. 
 Main results of the study revealed that after experiment, the experimental group had 
significantly higher mean scores on diet, exercise, and emotional management than before the 
experiment and that of the comparison group significantly at 0.05 level. Thus this health 
behavior modification program should be applied for other high risk groups. 

Keyword: Health behavior modification, High risk group, Diabetes,  Hypertension, Obesity 
significantly at 0.05 level. 
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            การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้กรุณาเสียสละ
ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ตลอดจนตรวจสอบและ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งมาโดยตลอด พร้อมทั้งให้ก าลังใจในการท างาน
วิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  
 ขอขอบพระคุณ คุณศุภกนก หันทยุง ที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าปรึกษา แนวทางในการท าวิจัย
ตลอดจนให้ก าลังใจจนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับพริก  
ที่สนับสนุนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม และเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นอย่างดี 
 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา 
มารดา ผู้มีพระคุณ บูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางการศึกษาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
ผู้วิจัยขอมอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่ผู้ที่สนใจ เพื่อน าข้อมูลในส่วนที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ  

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 โรคเรื้อรังเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคามที่ลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากข้อมูลสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ รายงานว่า
ในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 4 ล้านคนต่อปี เฉลี่ย 8 วินาทีต่อ 1 คน และพบว่ามีผู้ป่วย
เบาหวานมากกว่า 300 ล้านคน คนที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลางมีโอกาสมีโอกาสเป็นเบาหวาน
เร็วกว่าคนที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้สูง 10-20 ปี โดยพบมากขึ้นในวัยท างานข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก 
พบว่าทั่วโลกมีผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเกือบถึง 1,000 ล้านคน สองในสามของจ านวนนี้อยู่ในประเทศ
ก าลังพัฒนาโดยพบว่าคนในวัยผู้ใหญ่ของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ประชากร  
1 ใน 3 คน จะมีภาวะความดันโลหิตสูงแต่ละปีประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้เสียชีวิต
จากโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1.5 ล้านคน (วิชัย เทียนถาวร, 2556, หน้า 6) องค์การอนามัยโลก
รายงานใน พ.ศ. 2549 ว่าประชากรโลกถึง 1 ใน 4 มีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน และคาดการณ์ว่า
ปัญหาจะรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2558 อัตราภาวะน้ าหนักเกินจะสูงขึ้นเป็น 1 ใน 3 
นอกจากนี้ เด็กมีอายุต่ ากว่า 5 ปี มีถึง 22 ล้านคน ที่อยู่ในภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน ในจ านวนนี้
ประมาณ 3 ใน 4 ของเด็กมีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ า  
(นงนุช ใจชื่น และทักษพล ธรรมรังสี, 2557, หน้า 4-30) 
 สถานการณ์ในประเทศไทย 2 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวาน 3.5 ล้านคน แต่มีถึง 
1.1 ล้านคนที่ไม่รู้ว่าตนเองป่วย ที่น่าห่วงยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ ผู้ป่วยเหล่านี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
และสมองสูงกว่าคนปกติถึง 2-4 เท่า และมากกว่าครึ่งมีความผิดปกติของระบบประสาทและเสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศในผู้ชาย เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้า และไต (วิชัย เทียนถาวร, 2556, หน้า 6) ส่วนคนไทย
ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เกือบ 11 ล้านคน เสียชีวิต 5,165 คน และพบผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมเกือบ 
1 แสนคน ร้อยละ 50 ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค มีแนวโน้ม (ชัชดนัย มุสิกไชย พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ และสุจินต์ 
ชวิตรานุรักษ์, 2558, หน้า 9) ส่วนโรคอ้วน พบว่าการส ารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกาย 
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 และครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552  เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 
ของประชากรชายและหญิงไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนเพ่ิมข้ึน
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในผู้หญิงเพ่ิมร้อยละ 34.40 เป็นร้อยละ 40.70 ส่วนในผู้ชายเพ่ิมจากร้อยละ 22.50 
เป็นร้อยละ 28.40 ภายในระยะเวลา 7 ปี และเมื่อเปรียบเทียบภาวะอ้วนลงพุง พบว่าความชุกเพ่ิมขึ้นเช่นกัน 
จากการส ารวจ พ.ศ. 2547 ในผู้หญิงร้อยละ 36.10 ส่วนในผู้ชายร้อยละ 15.40 เพ่ิมเป็นร้อยละ 45.00 และ 
18.60 ในพ.ศ. 2552 ตามล าดับ นอกจากนี้เกือบ 3 ใน 10 คนของผู้ชายไทย และ 4 ใน 10 คนของผู้หญิงไทย
อยู่ในเกณฑ์ภาวะน้ าหนักเกิน (BMI≥ 25-29.9 กก./ตร.เมตร) ส าหรับภาวะอ้วน (BMI≥ 30 กก./ตร.เมตร) 
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ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า มีร้อยละ 18.60 ในชายไทย และร้อยละ 45.00 ในหญิงไทย  
(นงนุช ใจชื่น และทักษพล ธรรมรังสี, 2557, หน้า 4-30)   
 โรคเบาหวานมีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ทั้งโรคของระบบหลอดเลือดขนาดใหญ่ (macro 
vascular disease) และโรคของระบบหลอดเลือดขนาดเล็ก (micro vascular disease) เช่น โรคไต 
โรคแทรกซ้อนที่จอตา และความผิดปกติของเส้นประสาท ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการควบคุมเบาหวานให้ดี
จะเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง มีผลเสียอย่างมากในแง่การเจ็บป่วย  (morbidity) และการสูญเสียชีวิต 
(mortality) อันเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งในการส ารวจการสูญเสียปีสุขภาวะ 
ของประเทศไทย พบว่าเบาหวานเป็นสาเหตุส าคัญอันดับ 3 ของการสูญเสียปีสุขภาวะในเพศหญิง 
(ร้อยละ 7.00) และเป็นอันดับ 5 ของการสูญเสียปีสุขภาวะ ในเพศชาย (ร้อยละ 3.00) จะเห็นได้ว่า
โรคเบาหวานมีความชุกของการเกิดโรคสูง ประกอบกับเป็นโรคเรื้อรังที่มักมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ร่วมด้วย 
ท าให้ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจ านวนมากจนกลายเป็นภาระทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับผู้ป่วย ครอบครัว 
จนกระทั่งระดับประเทศ และพบว่าโรคแทรกซ้อนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษา
โรคเบาหวาน โดยค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็น 3.5 เท่า นอกจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายโดยตรงแล้ว โรคเบาหวาน
ยังส่งผลต่อความสุขสบายของผู้ป่วย รวมทั้งการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ ท าให้คุณภาพชีวิตโดยรวมลดลง 
(สุรชัย โชคครรชิตไชย สมชาติ สุจริตรังสี และวรัญญาภรณ์ พุ่มคุ้ม, 2554, หน้า 3-4) ส าหรับโรค
ความดันโลหิตสูง พบว่าอาจมีอาการหรือไม่มีอาการแสดงใดๆ ให้เห็น และที่ส าคัญที่สุดโรคความดันโลหิตสูง
ในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ เลยท าให้ปล่อยปละละเลย ไม่รักษาหรือรักษาไม่สม่ าเสมอ
และไม่ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่อันตรายต่างๆ ได้ เช่น ปวดศีรษะ อาการปวดศีรษะ
จากความดันโลหิตสูงพบได้ไม่บ่อยหนัก โดยทั่วไปมักจะปวดบริเวณท้ายทอย และมักจะเป็นในเวลาตอนเช้า 
อาจมีอาการคลื่นไส้ และมีอาการตามัว อาการปวดศีรษะซีกเดียว หรือปวดไมเกรน (migraine) มีผู้ที่สังเกตว่า
ไมเกรนและโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กัน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะเป็นไมเกรนมากกว่า
คนปกติ และผู้ที่เป็นไมเกรนก็จะพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงบ่อยกว่าผู้ไม่เป็น รวมทั้งผู้ที่มีอาการ
ปวดศีรษะซีกเดียว มักพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนปกติ มีเลือดก าเดาออก เป็นอาการ
ที่พบไม่บ่อยนัก ในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีเลือดก าเดาออก ส่วนมากถ้าไม่พบสาเหตุของโรคในโพรงจมูก 
ก็มักจะพบว่ามีความดันโลหิตสูง แต่อาจจะหายไปเมื่อควบคุมความดันโลหิตได้ปกติ และในผู้ที่มี
ความดันโลหิตตัวล่างสูงกกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยจะซึมและหมดสติร่วมกับอาการปวดศีรษะมาก 
ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน อาจชัก เป็นอัมพาต และอาจเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 
(ปฐญาภรณ์ ลาลุน, 2554,หน้า 17) ส าหรับความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูง พบว่าร่วมกับ
การเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ สมองหัวใจและตา มี รายงานว่าในกลุ่มที่มีระดับ
ความดันโลหิตซิสโตลิคมากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท เมื่ออายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น (ชัชดนัย มุสิกไชย พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ และสุจินต์ ชวิตรานุรักษ์, 
2558, หน้า 12-13) และยังพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่  
ความอ้วนและน้ าหนักเกิน พบว่าอุบัติการณ์ในคนที่มีภาวะอ้วนมากกว่าในกลุ่มคนที่มีความดันปกติ 
และการมีน้ าหนักเกินส่วนส าคัญในการเพ่ิมความดันโลหิต โดยเฉพาะในคนผู้สูงอายุ โรคอ้วนหรืออ้วนลงพุง 
คือ ภาวะที่มีปริมาณไขมันสะสมในร่างกายมากเกินปกติ ในทางปฏิบัติเกณฑ์ก าหนดหรือค่าจ ากัดความ
ของภาวะอ้วน อาศัยน้ าหนักตัวกับส่วนสูงที่นิยมใช้ คือ ดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

3 

 
 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่า คนเอเชียที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดนั้น  
เกิดขึ้นสัมพันธ์กับระดับ BMI ที่ต่ ากว่าคนตะวันตก ข้อมูลในคนไทยพบว่าผู้ชายไทยมี BMI ≥ 23 กก./ม2 
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ (วรรณี นิธิยานันท์, 2554, หน้า 1-3) 
 ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีข้อมูลอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน
และอัตราตาย ปีพ.ศ. 2557-2559 (อัตราป่วยต่อแสนประชากร 3.98 3.53 3.67) (อัตราตายต่อประชากร
คนป่วย 1.56 13.33 0.00) โรคความดันโลหิตสูง (อัตราป่วยต่อแสนประชากร 8.72 8.16 7.97) (อัตราตาย
ต่อประชากรของคนป่วย เท่ากับ (0.99 11.55 1.05) (กระทรวงสาธารณสุข HDC-Dashboard, 2559, 
ออนไลน์) จากข้อมูลอัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พบว่าสถานการณ์การเกิดโรค
มีแนวโน้มไม่คงที่ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริม
ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมีการพัฒนา health literacy ควบคู่ไปในกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด
เป็นตัวชี้วัดการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพที่ 62 “ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)” กลุ่มเป้าหมาย คือ 
กลุ่มเสี่ยงทุกพ้ืนที่ทั้ง 76 จังหวัด โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือป้องกันประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แต่ยังพบว่า โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
เป็นสาเหตุการตายส าคัญใน 10 อันดับแรกของประชากรไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 และเป็นสาเหตุ
การป่วยส าคัญ 5 อันดับแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550 และในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 พบว่าคนไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไป มีความชุกของโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.40 หรือ 10.80 ล้านคน นอกจากนี้
ยังพบว่าทั้ง 2 โรคนี้ต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคไต และภาวะแทรกซ้อน
ทางตาและเท้า และน าไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งสาเหตุการเกิดโรค
ทั้ง 2 นี้ ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การออกก าลังกาย และพฤติกรรมการคลายเครียด (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 
2556, หน้า 1-4)  
 ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ต าบลทับพริก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ผลการคัดกรองโรคเบาหวานกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เป้าหมายคัดกรองทั้งหมด 835 คน พบเสี่ยง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 6.83 เสี่ยงสูง 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป้าหมายคัดกรองทั้งหมด 1,153 คน 
พบเสี่ยง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 เสี่ยงสูง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 ผลการคัดกรอง
โรคความดันโลหิตสูงกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป้าหมายคัดกรองทั้งหมด 740 คน 
พบเสี่ยง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 12.97 เสี่ยงสูง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป้าหมายคัดกรองทั้งหมด 1,054 คน พบเสี่ยง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04 
เสี่ยงสูง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 ผลการคัดกรองภาวะอ้วนหรือภาวะอ้วนลงพุงกลุ่มอายุ 
15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป้าหมายคัดกรองทั้งหมด 1,723 คน พบภาวะอ้วนลงพุง 
จ านวน 549 คน คิดเป็นร้อยละ 31.86 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป้าหมายคัดกรองทั้งหมด 1,287 คน 
พบภาวะอ้วนลงพุง จ านวน 566 คน คิดเป็นร้อยละ 43.98 (กระทรวงสาธารณสุข HDC-Dashboard, 
2559, ออนไลน์)  
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 หน่วยบริการสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับพริก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลคลองหว้า ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินงานระบบการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง (3 อ 2 ส) ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ตามนโยบายสู่การปฏิบัติ จากกระทรวงสาธารณสุข ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า กระบวนการ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบด้วย 1) ด าเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือให้มีข้อมูล
พฤติกรรม 3 อ 2 ส และพฤติกรรมการดูแลตนเอง 2) ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มปกติ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพครอบคลุมทั้งกลุ่มเสี่ยง/ป่วย และ 3) ในกลุ่มปกติและและเสี่ยงใช้รูปแบบการด าเนินงาน
สุขศึกษาแบบ Mass ส าหรับกลุ่มป่วยเน้นการให้สุขศึกษารายบุคคล/กลุ่ ม และ Mass เพื่อให้
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมที่ถาวร (ฉันทพิชญา โพธิสาจันทร์ และคณะ, 2556, หน้า 8) 
ผลการด าเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของต าบลทับพริก พบว่าได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานทั้งหมด 
1,153 คน พบเสี่ยง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 เสี่ยงสูง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17 
ผลการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง คัดกรองทั้งหมด 1,054 คน พบเสี่ยง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.04 เสี่ยงสูง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 ผลการคัดกรองภาวะอ้วนหรือภาวะอ้วนลงพุงกลุ่ม
อายุ 15 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป้าหมายคัดกรองทั้งหมด 1,287 คน พบภาวะอ้วนลงพุง 
จ านวน 566 คน คิดเป็นร้อยละ 43.98 (กระทรวงสาธารณสุข HDC-Dashboard, 2559, ออนไลน์) 
(กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556, หน้า 1-4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับพริก
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองหว้า ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ได้ด าเนินการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  พบว่า
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 47 คน ภายหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับมาอยู่ในกลุ่มปกติ จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.29 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 37 คน กลับมาอยู่ในกลุ่มปกติ จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.32 กิจกรรมในการการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเน้นการสร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ (อาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ์) เพื่อให้เป็นกลุ่มปกติไม่ให้เกิดโรคจนเป็นกลุ่มป่วย โดยมีเกณฑ์ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 จากข้อมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพบยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50.00 อาจมาจากสาเหตุ
ระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเน้นการสร้างสุขภาพด้วย 3 อ 2 ส 
โดยเป็นกระบวนการแนะน าให้ความรู้โดยการสุขศึกษาในชุมชนเท่านั้น ท าให้ยังไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ ประกอบกับการสอบถามข้อมูลพบว่าบางรายปฏิบัติตัวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองไม่ต่อเนื่อง สาเหตุมากจากยังไม่มั่นใจตนเองว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ 
อาจส่งผลให้ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยังไม่ประสบกับความส าเร็จตามเป้าหมาย  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy theory) พบว่า
เป็นทฤษฎีที่บุคคลจะตัดสินใจว่าจะกระท าพฤติกรรมอย่างใดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองว่าจะกระท าได้หรือไม่และความคาดหวังในผลที่จะเกิดการกระท าพฤติกรรม เนื่องจาก
ความสามารถแต่ละคนที่จะกระท ากิจกรรมต่างๆ มีขีดจ ากัดไม่เท่ากัน ซึ่งการรับรู้ความสามารถตนเอง 
เป็นความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่ต้องการนั้นจนประสบความส าเร็จได้ผลลัพธ์
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ที่ต้องการ เชื่อมโยงไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อไป (Bandura, 1997, อ้างถึงใน อรวรรรณ 
น้อยวัฒน์ และอารยา ประเสริฐชัย, 2558, หน้า 9) จากการศึกษา ประหยัด ช่อไม้ และอารยา รนประวิตร 
(2558, หน้า 15-24) ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง พบว่าภายหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการความเครียดเพ่ิมขึ้นมากกว่า
ก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษา
ของนรเศรษฐ์ พูนสุวรรณ สุมัทนา กลางคาร และโกเมนทร์ ทิวทอง (2558, หน้า 70-78) ได้ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง พบว่าภายหลังการทดลองมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัว เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง 
สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
และโรคอ้วน ในทางท่ีดีขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจน าแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง (self-efficacy 
theory) มาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดท าโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูง
ต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเอง ในการจัดการ
ตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ กิจกรรมที่ 2 
รู้ทันโรค ลดเสี่ยง ลดป่วยโรคเบาหวาน โรคความด้นโลหิตสูง และโรคอ้วน โดยการบรรยาย แบ่งกลุ่ม
และร่วมอภิปรายกลุ่ม ชมเชย ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ กิจกรรมที่ 3 กินอย่างไร ออกก าลังกายอย่างไร อารมณ์แบบไหน ห่างไกลโรค 
โดยการบรรยาย แบ่งกลุ่มและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมที่ 4 ตัวแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ โดยการทบทวนกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
บรรยายกรณีแบบอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า
ปรึกษา กิจกรรมที่ 5 คาดหวังผลลัพธ์โดยการสัญญากับตนเอง โดยการฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ เขียนค า
ปฏิญาณตน กิจกรรมที่ 6 ติดตามความก้าวหน้าความคาดหวังของผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพตนเอง แบ่งกลุ่ม
และร่วมอภิปรายกลุ่ม และกิจกรรมที่ 7 ความคาดหวังผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ โดยการฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน 
ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งกลุ่มและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
จะเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย 
และการจัดการอารมณ์ ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
และโรคอ้วน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

6 

 
 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 ในกลุ่มทดลองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคอ้วน หลังเข้ารับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพดีกว่า ก่อนเข้ารับ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 1.2.2 ในกลุ่มทดลองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และโรคอ้วน หลังเข้ารับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออก าลังกาย การจัดการอารมณ์ 
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออก าลังกาย การจัดการอารมณ์ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ด้านการบริโภคอาหาร ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 1.4.2 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ด้านการออก าลังกาย ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 1.4.3 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ด้านการจัดการอารมณ์ ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 1.4.4 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ด้านการบริโภคอาหาร ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.4.5 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ด้านการออก าลังกาย ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.4.6 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ด้านการจัดการอารมณ์ ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
  

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูง
ต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (self-efficacy theory) ประกอบด้วย ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ การได้เห็นประสบการณ์
จากผู้อ่ืน การใช้ค าพูดจูงใจ และการกระตุ้นทางอารมณ์ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภค
อาหาร ด้านการออกก าลังกาย และด้านการจัดการอารมณ์ เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย  
 1.5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ได้แก่ ประชาชนกลุ่มอายุ 35-60 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่
ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวนทั้งหมด 1,100 คน  
 1.5.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ด ำเนินกำรวิจัย 
 พ้ืนที่ในการวิจัย ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559   
 
1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทบทวนเอกสาร แนวคิดรูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(self-efficacy theory) มาเป็นแนวทางในการวิจัย ซึ่งมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1.6.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง
ต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้   
 1) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการตนเองในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์  
 2) กิจกรรมที่ 2 รู้ทันโรค ลดเสี่ยง ลดป่วยโรคเบาหวาน โรคความด้นโลหิตสูง และโรคอ้วน 
โดยการบรรยาย แบ่งกลุ่มและร่วมอภิปรายกลุ่ม ชมเชย ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาอุปสรรค
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 3) กิจกรรมที่ 3 กินอย่างไร ออกก าลังกายอย่างไร อารมณ์แบบไหน ห่างไกลโรค 
โดยการบรรยาย แบ่งกลุ่มและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม  
 4) กิจกรรมที่ 4 ตัวแบบในการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย และอารมณ์ โดยการทบทวนกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บรรยายกรณีแบบอย่าง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าปรึกษา 
 5) กิจกรรมที่ 5 คาดหวังผลลัพธ์โดยการสัญญากับตนเอง โดยการฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ 
เขียนค าปฏิญาณตน  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

8 

 
 

 6) กิจกรรมที่ 6 ติดตามความก้าวหน้าความคาดหวังของผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพตนเอง แบ่งกลุ่มและร่วมอภิปรายกลุ่ม  
 7) กิจกรรมที่ 7 ความคาดหวังผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ โดยการฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน  
ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งกลุ่มและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
 1.6.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
และพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ ของกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงและโรคอ้วน 
 
                              ตัวแปรต้น                                             ตัวแปรตาม 
 

 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
            การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
            1.7.1 โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน หมายถึง โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามแนวคิดรูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self–efficacy theory) 
ซึ่งกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ (อาหาร ออกก าลังกาย และอารมณ์ )
ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้ 1) การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการตนเอง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ 2) รู้ทันโรค ลดเสี่ยง 
ลดป่วยโรคเบาหวาน โรคความด้นโลหิตสูง และโรคอ้วน 3) กินอย่างไร ออกก าลังกายอย่างไร อารมณ์
แบบไหน ห่างไกลโรค โดยการบรรยาย แบ่งกลุ่มและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 4) ตัวแบบในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ 5) คาดหวังผลลัพธ์โดยการสัญญา
กับตนเอง 6) ติดตามความก้าวหน้าความคาดหวังของผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ และ 7) ความคาดหวังผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ 
            1.7.2 ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน หมายถึง 
ประชาชนอายุระหว่าง 35-59 ปี ในพ้ืนที่ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านการตรวจ
คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพในปีงบประมาณ 2559 ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดับน้ าตาลในเลือด
ก่อนอาหารเช้าระหว่าง 100-126 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หลังงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง มีระดับ
ความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 130/85-139/89 มิลลิเมตรปรอท และมีภาวะของรอบเอวในผู้ชาย
มากกว่า 90 เซนติเมตร ในผู้หญิงมากกว่า 80 เซนติเมตร 
 1.7.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมที่แสดงเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารในเรื่องของความถี่ในการบริโภคอาหาร ประเภทอาหาร ชนิดอาหารที่รับประทาน 
วิธีการรับประทานอาหารของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
และโรคอ้วน โดยการปฏิบัติที่เคยชินจนเป็นนิสัยในการรับประทานอาหาร ในการหลีกเลี่ยงการกิน
อาหารหวานจัด เค็มจัด และไขมันแต่พอควร เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง และโรคอ้วน ประเภทอาหารที่บริโภค เช่น ขนมหวาน อาหารกรุบกรอบ อาหารทอด น้ าอัดลม 
อาหารที่มีไขมันสูง ผักผลไม้ อาหารกระป๋อง อาหารเค็ม บะหมี่ อาหาร ต้ม นึ่ง ลวก อบ เป็นต้น 
 1.7.4 พฤติกรรมการออกก าลังกาย หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวบริเวณส่วนต่างๆ 
ของร่างกายที่เกิดจากความสนใจ ความตั้งใจ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการออก าลังกายในเรื่องของความถี่ 
ระยะเวลา ประเภทและชนิดของการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง การอบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลัง
กายและคลายกล้ามเนื้อหลังการออกก าลังกาย และการเข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย  
 1.7.5 พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ หมายถึง การกระท า ความรู้สึกของร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้น
จากการตอบสนองต่อความกดดันจากสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถต่อสู้ความกดดันนั้นได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
ในเรื่องของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในรอบสองสัปดาห์ สาเหตุแห่งความเครียดในอดีตที่ผ่านมา  
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 1.7.6 กลุ่มทดลอง หมายถึง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคอ้วน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่เข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน 
ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ ที่ด าเนินตามกิจกรรม 
 1.7.7 กลุ่มเปรียบเทียบ หมายถึง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง และโรคอ้วน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคอ้วน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แต่ได้รับกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามปกติ 
 1.7.8 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปกติ หมายถึง กิจกรรมที่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูง
ต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ทั้งหมดและกลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 33 คน 
ในต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามปกติ โดยมีการเฝ้าระวังสุขภาพปิงปอง 7 สี การด าเนินการเฝ้าระวังโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มปกติ (สีขาว) กลุ่มเสี่ยง (สีเขียวอ่อน) ต้องเน้นการเฝ้าระวังป้องกันและส่งเสริมสุขภาพไม่ให้
กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง (สีเขียวอ่อน) หรือเกิดโรค (สีเหลือง) ยกเว้นในรายที่เป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรม) 
หรือไม้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ หรือยืดระยะเวลาการเกิดโรคออกไป  
 1.7.9 กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามปกติ หมายถึง เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเน้นการสร้างสุขภาพด้วย “3 อ” 
(อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) เพ่ือให้เป็นกลุ่มปกติ (สีขาว) ไม่เกิดโรคจนเป็นกลุ่มป่วย (สีเหลือง สีส้ม 
สีแดง) โดยได้รับกิจกรรมการบริการให้ข่าวสาร สุขศึกษา เสริมทักษะ ข้อแนะน าสมุดบันทึก ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยง/จัดการตนเอง ได้รับการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุก 6 เดือน  
 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
 1.8.1 ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน 
ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน 
 1.8.2 เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
 1.8.3 เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถู กต้อง 
เหมาะสมและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ด้วยหลัก 3 อ 
(อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์)     
 1.8.4 ผลการศึกษาวิจัยสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการของกลุ่มต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มี
ภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.1 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy theory) 
 2.2 พฤติกรรมสุขภาพที่เก่ียวข้อง 
  2.2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
  2.2.2 พฤติกรรมด้านอารมณ์ 
  2.2.3 พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย 
 2.3 ความรู้เกี่ยวกับโรค 
  2.3.1 โรคเบาหวาน 
  2.3.2 โรคความดันโลหิตสูง 
  2.3.3 โรคอ้วน 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.1.1 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self–efficacy theory)  
 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self–efficacy theory) เป็นทฤษฎีที่อัลเบริทแบนดูรา 
(Albert Bandura) พัฒนาขึ้นในระยะแรกแบนดูราได้เสนอกรอบแนวคิด ไว้ว่ากระบวนการเกิดพฤติกรรม
ของมนุษย์ควรมีลักษณะของการก าหนด การอาศัยซึ่งกันและกันของตัวแปร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปัจจัย
ภายในตัวบุคคล (internal person factor=P) อันได้แก่ ความเชื่อ การรับรู้ตนเอง 2) เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม 
(behavior condition=B) และ 3) เงื่อนไขเชิงสิ่งแวดล้อม (environmental condition= E) ซึ่งปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง 3 องค์ประกอบนี้ มีลักษณะต่อเนื่องเป็นขั้นตอน เป็นระบบที่เก่ียวกันไว้ (interlock system) 
โดยแต่ละองค์ประกอบต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งอิทธิพลแต่ละอย่างจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม (Bandura, 1977; อ้างถึงใน อรวรรณ น้อยวัฒน์ และอารยา ประเสริฐชัย, 2558, หน้า 8-11) 
ดังภาพ 2 
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    P 
 
 
 
 
  B                     E 

 
ภาพ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในตัวบุคคล เงื่อนไขเชิงพฤติกรรมและปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ที่มา: (Bandura, 1977; อ้างถึงใน อรวรรณ น้อยวัฒน์ และอารยา ประเสริฐชัย, 2558, หน้า 8) 
 
 ในระยะแรกแบนดูราได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังความสามารถของตนเองว่าเป็น
ความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความสามารถตนเองในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและความคาดหวังนี้เป็น
ตัวก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ต่อมาภายหลังใช้ค าว่า “การรับรู้ความสามารถในตนเอง 
(perceived self-efficacy)” แทนความคาดหวังในความสามารถของตนเอง การตัดสินใจของบุคคล     
ในการกระท าพฤติกรรมจะเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการหรือด าเนินการกิ จกรรม        
โดยแบบดูราเชื่อว่าบุคคลสองคนอาจมีความสามารถไม่แตกต่างกัน แต่จะแสดงออกมาในคุณภาพที่
แตกต่างกันได้ถ้าพบว่าคนสองคนนี้มีการรับรู้ความสามารถในตนเองและสภาพการณ์ที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นสิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพการแสดงออกขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถในตนเองใน
สภาพการณ์นั้นๆ จากแนวคิดเบื้องต้นแบนดูราได้พัฒนาและทดสอบทฤษฎีความสามารถของตนเอง 
โดยมีสมมติฐานว่าถ้าบุคคลคาดหวังหรือมีความเชื่อในความสามารถตนเองโดยที่ทราบว่าจะต้องท า
อะไรบ้าง และเมื่อท าแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้บุคคลนั้นก็จะปฏิบัติตาม โดยมีโครงสร้า งของ
ทฤษฎี ดังภาพ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 การรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลของการกระท าสภาพแวดล้อม 
ที่มา: (Bandura, 1977; อ้างถึงใน อรวรรณ น้อยวัฒน์ และอารยา ประเสริฐชัย, 2558, หน้า 9) 
 

บุคคล 
(person) 

พฤติกรรม 
(behavior) 

ผลลัพธ์ 
(outcome) 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(perceived self-efficacy) 

บุคคล 
(outcome expectation) 
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 จากภาพ 3 พบว่า โครงสร้างทฤษฎีของแบนดูราแสดงให้เห็นองค์ประกอบที่ส าคัขของทฤษฎีนี้ 
ซึ่งประกอบด้วย 
 1) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (perceived self-efficacy) หมายถึง ความเชื่อ
หรือความมั่นใจของของบุคคลว่าตนเองมีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่ต้องการนั้น  จนประสบ
ผลส าเร็จได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 2) ความคาดหวังในผลของการกระท า (outcome expectation) หมายถึง การที่บุคคล
ประเมินว่าพฤติกรรมที่ตนเองกระท านั้นจะน าไปสู่ผลกระท าที่ตนเองได้คาดหวังไว้อย่างแน่นอน 
 บุคคลที่ตัดสินว่าจะกระท าพฤติกรรมอย่างใดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถตนเอง
ว่าจะกระท าได้หรือไม่และความคาดหวังในผลที่จะเกิดการกระท าพฤติกรรม เนื่องจากมนุษย์เรียนรู้
ว่าการกระท าใดน าไปสู่ผลลัพธ์ใด แต่ความสามารถมนุษย์แต่ละคนที่จะกระท ากิจกรรมต่างๆ มีขีดจ ากัด
ไม่เท่ากัน ดังนั้น การที่บุคคลจะตัดสินใจว่าจะกระท าพฤติกรรมหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับการรับรู้
ความสามารถตนเอง และอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังในผลของการกระท า ซึ่งการรับรู้
ความสามารถตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดข้ึนมีความสัมพันธ์ ดังภาพ 4 

 
     ความคาดหวังในผลของการกระท า 
                                          สูง                           ต่ า 

 
การรับรู้ความสามารถ           สูง 

ตนเอง 
 
                         ต่ า 

 
 
ภาพ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลของการกระท า  
ที่มา: (Bandura, 1977, p.330-332; อ้างถึงใน อรวรรณ น้อยวัฒน์ และอารยา ประเสริฐชัย, 2558, หน้า 10) 
 
 นอกจากนี้แบนดูรา ยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
กับความคาดหวังในผลของการกระท า ถ้าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงและมีความคาดหวัง
ในผลของการกระท าสูงเช่นเดียวกับบุคคลจะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจกระท าพฤติกรรมนั้นแน่นอน 
ในทางตรงข้ามถ้าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่ า และมีความคาดหวังในผลของการกระท าต่ า
ด้วยบุคคลนั้นจะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไม่กระท าพฤติกรรมนั้น และแบนดูราได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความคาดหวังของบุคคลว่าอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับ (dimension) 3 มิติ คือ 
 1) มิติขนาดความคาดหวัง (magnitude) หมายถึง ระดับความคาดหวังของบุคคล
ในการกระท าสิ่งต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลในการกระท าพฤติกรรมหนึ่งหรือบุคคลเดียวกัน 
จะแตกต่างกันในพฤติกรรมที่แสดงออกในความยากง่าย ถ้าบุคคลที่มีความคาดหวังในความสามารถตนเองต่ า

มีแนวโน้มที่จะท า 
แน่นนอน 

มีแนวโน้มที่จะไม่ท า 

มีแนวโน้มที่จะไม่ท า มีแนวโน้มที่จะไม่ท า 
แน่นอน 
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หรือความสามารถจ ากัดท างานได้เฉพาะเรื่องที่ง่ายๆ ถ้ามอบหมายให้ท ากิจกรรมที่ยากเกินความสามารถ
อาจพบความล้มเหลวได้  
 2) มิติการแผ่ขยายความหวัง (generality) หมายถึง ประสบการณ์บางอย่างก่อให้เกิด
ความสามารถที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานอื่น ในสถานการณ์ที่คล้ายกันแต่ในปริมาณที่แตกต่างกัน
ของประสบการณ์บางอย่าง ไม่อาจน าความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถตนเองน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน 
 3) มิติเข้มข้นของความคาดหวัง (strength) ถ้าความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถ
ตนเองนั้น มีความเข้มข้นน้อย คือ ไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองเมื่อประสบการณ์ที่ไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังจะท าให้ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองลดลง แต่ถ้ามีความคาดหวังมาก
หรือมีความมั่นใจ บุคคลจะมีความพยายามแม้ว่าจะประสบเหตุการณ์ท่ีไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง
มากก็ตาม 
 แบนดูรา ได้เสนอแนะวิธีการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองไว้ 4 วิธี (Bandura, 
1977, pp. 330-332; อ้างถึงใน อรวรรณ น้อยวัฒน์ และอารยา ประเสริฐชัย, 2558, หน้า 8-11) 
ดังนี้ 
 1) ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (mastery experiences) ซึ่งแบนดูรา
เชื่อว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เนื่องจาก
เป็นประสบการณ์ตรง ความส าเร็จท าให้เพ่ิมความสามารถของตนเองจ าเป็นที่จะต้องฝึกให้บุคคลมีทักษะ
ที่เพียงพอที่จะประสบความส าเร็จได้พร้อมๆ กับการท าให้เขารับรู้ว่าเขามีความสามารถที่จะกระท า
พฤติกรรมนั้นๆ จะท าให้เขาใช้ทักษะที่ได้รับนั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 2) การใช้ตัวแบบ (modeling) การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่นกระท าพฤติกรรม
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วก็จะท าให้บุคคลรับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้นได้ หากว่าบุคคล
ต้องมีความสามารถในการกระท าสิ่งนั้นอยู่ก่อนแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น และบุคคลจะต้องบอกกับตนเอง
ว่าผู้อื่นสามารถท าแล้วประสบความส าเร็จเขาก็ต้องท าได้เช่นกันถ้าเขามีความตั้งใจและพยายาม 
 3) การชักจูงด้วยค าพูด (verbal persuasion) คือ การที่ผู้อ่ืนใช้ความพยายามในการพูด
กับบุคคลเพ่ือให้เขาเชื่อว่าเขามีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความส าเร็จได้ 
การเกลี่ยกล่อมจากผู้อ่ืนจะมีส่วนช่วยให้บุคคลมีก าลังใจ มีความเชื่อมั่นในการกระท าพฤติกรรมต่างๆ 
ให้ส าเร็จ 
 4) การกระตุ้นทางอารมณ์ (emotional arousal) จะมีผลต่อการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง โดยการกระตุ้นอารมณ์ในทางบวกจะท าให้การรับรู้ความสามารถของตนเองดีขึ้น อันจะท าให้
การแสดงออกถึงความสามารถในตนเองดีขึ้นด้วย 
 จากทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self- efficacy theory) จะเห็นได้ว่าถ้าบุคคล
สามารถคาดหวังหรือมีความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน โดยทราบว่าจะต้องท าอะไรบ้างและเมื่อท าแล้ว
จะได้ผลลัพธ์ตามที่ตนคาดหวังไว้บุคคลนั้นจะปฏิบัติตาม การรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนจึงเป็นสิ่งที่ท านาย
หรือตัดสินว่าบุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปฏิบัติตัวตามค าแนะน าอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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2.2 พฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.2.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 1) ความหมายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 เมื่อกล่าวถึง ค าว่า “พฤติกรรมการบริโภคอาหาร” หลายท่านได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
 องค์การอนามัยโลก (WHO; อ้างถึงใน คมสัน ฐิตเมธโส, เดช ชูจันอัด และปิยวรรณ 
หอมจันทร์, 2557, หน้า 13) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไว้ว่า หมายถึง การปฏิบัติ
ที่เคยชินจนเป็นนิสัยในการรับประทานอาหาร ซึ่งครอบคลุมถึงประเภทอาหาร ชนิดอาหารที่รับประทาน 
วิธีการรับประทาน ความถี่ในการรับประทานอาหาร และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ รวมทั้ง สุขนิสัยในการรับประทาน
อาหารด้วยในขณะที่สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ว่าเป็นการกระท าซึ่งส่งผลต่อกันและกันตลอดเวลาของความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรม และเหตุการณ์
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้กระท าขึ้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์ แต่ทั้งนี้
การบริโภคอาหารไม่ใช่พฤติกรรมธรรมชาติที่บุคคลจะท าได้ตามความพึงพอใจ การบริโภคมักเกิดขึ้น
โดยมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เพราะมนุษย์มีการเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคโดยผ่านกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เป็นสิ่งที่จะน าไปสู่ภาวะโภชนาการของบุคคล
การฝึกปฏิบัติ เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนเห็นความส าคัขอย่างยิ่ง  
เพราะคนเราจะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขอยู่ได้นั้น อันดับแรกต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 กุลนิดา สายนุ้ย (2553, หน้า 32) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติในการรับประทานอาหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับวิถีการด าเนินชีวิตที่มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องตามบทบาท
ของสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจของคนในการกระท าเกี่ยวกับอาหารซึ่งแต่ละสังคม
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และรายได้ต่างกันจะมีรูปแบบการบริโภคที่แตกต่างกันทั้งวิธีการรับประทานอาหาร
ว่าจะรับประทานอะไร อย่างไร มีคุณประโยชน์หรือเป็นโทษต่อร่างกายอย่างไร และพฤติกรรมการบริโภค
อาจจะจ าแนกไปตามลักษณะหรือประเภทบุคคลเป็นเด็ก ผู้ใหข่ คนชรา  
 นรินทร์ สังข์รักษา, คงเดช ลีโทชวลิต และช านาข สูขสิ้นภัย (2552, หน้า 15) 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติหรือแสดงออกเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหาร 
สุขลักษณะ และวิธีการรับประทานอาหารที่สามารถสังเกตได้ โดยเป็นลักษณะความชอบหรือไม่ชอบ
แต่ปฏิบัติเสมอๆ จนกลายเป็นความเคยชินที่ผู้บริโภคจะต้องน ามาพิจารณาในการเลือก ปรุง และรับประทาน
ของตนเองและครอบครัว 
 ทิพย์วรรณ สังข์ทอง และคณะ (2554, หน้า 7) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า พฤติกรรม
การบริโภคอาหาร หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกของบุคคลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในด้าน
การเลือกซื้ออาหาร การรับประทานอาหารที่บุคคลกระท าเป็นประจ าและการแสดงออกนั้น  อาจเป็น
การแสดงออกด้านการกระท าหรือการแสดงออกด้านความคิด ความรู้สึกต่างๆ ต่อการบริโภค  
ซึ่งการแสดงออกทั้งทางด้านการกระท าและความคิดนี้  ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละคนตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมถ้าบุคคลปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการแล้ว ย่อมส่งผล
ให้บุคคลนั้นมีโภชนาการดี ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลปฏิบัติไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดปัขหาด้านโภชนาการ 
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ดังนั้น การที่มีภาวะโภชนาการที่ดีได้นั้นจ าเป็นต้องมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีและถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 
 จากความหมายทั้งหมดที่กล่าวพอจะสรุปรวมได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอาหาร หมายถึง 
เป็นการแสดงออกด้านการกระท าหรือด้านความคิด ความรู้สึก ที่แสดงออกโดยการประพฤติ การปฏิบัติ 
มักเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางวัฒนธรรม 
คือ เกิดจากความเคยชินเป็นนิสัยหรือสุขนิสัยรวมถึงความชอบในการรับประทานอาหาร มนุษย์มีการเรียนรู้
พฤติกรรมการบริโภคโดยผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม รวมถึงขึ้นอยู่กับวิถีการด าเนินชีวิต
ที่มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องตามบทบาทของสังคมและวัฒนธรรม ในการตัดสินใจในการปฏิบัติ ถ้าบุคคล
ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดปัขหาด้านโภชนาการ ดังนั้น  การที่มีภาวะโภชนาการที่ดีได้นั้น
จ าเป็นต้องมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีและถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค (คมสัน ฐิตเมธโส, เดช ชูจันอัด และปิยวรรณ 
หอมจันทร์, 2557, หน้า 8-10)  
 นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคมากที่สุด คือ รายได้ แม้ว่า
จะมีความแตกต่างกันในแนวคิดของรายได้ ว่าเป็นรายได้ประเภทใดแต่ข้อสรุปส่วนใหข่ คือ การบริโภค
จะถูกก าหนดโดยรายได้เป็นส่วนใหข่ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการบริโภค เช่น 
 (1) ความมั่งคั่งหรือทรัพย์สิน (wealth) ซึ่งอิทธิพลของทรัพย์สินที่มี่ต่อการบริโภค
มีการอธิบายจากทฤษฎีช่วงอายุขัย แม้ว่าทฤษฎีรายได้ถาวรจะไม่ปรากฏตัวแปรทรัพย์สินมาอย่างเด่นชัด
ในฟังก์ชั่นการบริโภค แต่ Friedman ได้อธิบายว่า รายได้ถาวรเป็นรายได้ที่สามารถน ามาบริโภค
โดยไม่กระทบต่อฐานะทรัพย์สิน ดังนั้น ทรัพย์สินจึงถือว่าเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค 
 (2) จ านวนสินค้าคงทนถาวรที่บุคคลมีอยู่ เช่น รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ ถ้าบุคคล
มีสินค้าประเภทคงทนถาวรอยู่แล้วเป็นจ านวนมาก โอกาสที่จะซื้อหามาใหม่ก็มีน้อย เพราะสินค้าเหล่านี้
มีอายุการใช้ประโยชน์ยาวนาน แต่ถ้าบุคคลสินค้าประเภทคงทนถาวรอยู่จ านวนน้อยจึงมีแนวโน้ม
ที่จะซื้อหาใหม่มากขึ้น 
 (3) การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาสินค้าในอนาคต ถ้าผู้บริโภคคาดว่าปริมาณสินค้า
จะขาดแคลนหรือคาดว่าราคาสินค้าจะสูงขึ้น ผู้บริโภคจะพากันซื้อสินค้ามากักตุนไว้มากขึ้นแต่ถ้าผู้บริโภค
คาดว่าปริมาณสินค้าจะล้นตลาดหรือคาดว่าราคาสินค้าจะลดลงแล้ว ผู้บริโภคจะชะลอการซื้อไว้ โดยรอให้
ราคาลดลงถึงที่สุดก่อนจึงจะซื้อ 
 (4) อัตราดอกเบี้ย (interest) นักเศรษฐศาสตร์ส านัก Classic เชื่อว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ย
สูงขึ้นจะเป็นแรงจูงใจให้มีการออมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้การบริโภคลดลง 
 (5) การคาดคะเนเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต ถ้าผู้บริโภคคาดคะเนว่ารายได้ในอนาคต
ของเขาจะสูงขึ้น ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคมากข้ึน เก็บออมน้อยลงโดยหวังว่ารายได้
ที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต จะสามารถชดเชยการออมที่ต่ าลงในปัจจุบันได้ แต่ถ้าผู้บริโภคคาดว่าในอนาคต
เขาจะมีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้แล้ว ผู้บริโภคจะลดการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคลง โดยเตรียมเก็บ
ออมเงินเพ่ิมข้ึนเพื่อจะไม่ให้เดือดร้อนในอนาคต 
 (6) ระดับราคาและภาวะเงินเฟ้อ ถ้ารายได้ตัวเงิน (normal income) และระดับ
ราคามีอัตราเพ่ิมขึ้นเท่ากัน ท าให้รายได้แท้จริงมีระดับคงเดิมแล้ว การบริโภคแท้จริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลง 
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พฤติกรรมดังกล่าว มีข้อสมมติว่าผู้บริโภคไม่ถูกหลอกด้วยภาพลวงตาของเงิน หากผู้บริโภคมีภาพลวงตา
ของเงินแสดงว่าผู้บริโภคจะยืดมูลค่าตัวเงินเป็นหลัก โดยมิได้สนใจอ านาจซื้อหรือค่าที่แท้จริงของเงิน 
 (7) รสนิยมของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคมีรสนิยมเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของการชอบ
หรือไม่ชอบและชอบมากขึ้นหรือน้อยลงท าให้การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
 (8) การเลียนแบบในการบริโภค โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคมักเอาอย่างหรือตามอย่างผู้อ่ืน
ในการบริโภคเสมอ ดังนั้น ถ้าผู้บริโภคมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดหรือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนแล้ว ย่อมจะเอาอย่าง
ในการบริโภค 
 (9) จ านวนเงินสดที่บุคคลมีอยู่ หากบุคคลมีเงินสดอยู่ในมือเป็นจ านวนมากก็มีแนวโน้ม
ที่จะใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคมาก แต่ถ้าบุคคลมีเงินสดอยู่ในมือเป็นจ านวนน้อยก็จะมีแนวโน้มในการใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคน้อย 
 (10) ประเภทของรายได้ที่ผู้บริโภคได้รับ โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคที่มีรายได้ประจ า
แน่นอน มักมีแนวโน้มในการจ่ายเพ่ือการบริโภคมากกว่าผู้มีรายได้ไม่แน่นอน 
 (11) การเลื่อนเวลาในการบริโภค ถ้าบุคคลคิดว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้ว 
เขาจะคิดว่าเขาควรจะบริโภคเสียก่อน ในปัจจุบันมากกว่าในอนาคต ดังนั้น แนวโน้มของการใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคในปัจจุบันจะสูงขึ้น แต่ถ้าบุคคลคิดว่าอนาคตสดใสและแน่นอนเขาจะเลื่อนการบริโภค
ในปัจจุบันจะสูงขึ้น แต่ถ้าบุคคลคิดว่าอนาคตสดใสและแน่นอนเขาจะเลื่อนการบริโภคในปัจจุบันให้น้อยลง
เพ่ือการบริโภคท่ีมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น แนวโน้มของการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคจะต่ าลง 
 (12) รสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง การชอบมากขึ้นหรือน้อยลงย่อมท าให้
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
 (13) การเอาอย่างในการบริโภค ผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น  
ในลักษณะที่เห็นเขามีก็พยายามจะมีตาม 
 (14) ระดับการศึกษาของผู้บริโภคโดยทั่วไปแล้ว ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูง
มักมีแนวโน้มในการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคสูงกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่ า ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริโภค
มีระดับการศึกษาสูงเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูง 
 (15) การเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีอากรเพ่ิมขึ้นย่อมท าให้รายได้
ของผู้บริโภคหลังจากหักภาษีอากรแล้วเหลือน้อยลง ย่อมสามารถใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคน้อยลง 
 (16) การโฆษณาสินค้า ย่อมมีส่วนจูงใจในการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคของผู้บริโภคเสมอ 
 (17) การขยายตัวของตลาดสินค้าและบริการ ท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อหาสินค้า
หรือบริการได้สะดวกขึ้น มีผลกระทบต่อยอดรวมของรายจ่ายเพ่ือการบริโภคโดยตรง 
 (18) ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ฤดูกาล ค่านิยม หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
 จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคของผู้บริโภคนั้น
มีปัจจัยหลายประการขึ้นอยู่กับ รสนิยมของผู้บริโภค รายได้ที่ผู้บริโภคได้รับ แนวโน้มของการใช้จ่าย 
ของผู้บริโภคการโฆษณาสินค้า หรือแม้กระทั่ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าหรือการบริโภคอาหาร  
 3) พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ (คมสัน ฐิตเมธโส, เดช ชูจันอัด และปิยวรรณ 
หอมจันทร์, 2557, หน้า 16-18)  
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 การเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพนั้น เป็นการบริโภคอาหารเพ่ือให้ได้พลังงาน
และสารอาหารต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานของร่างกาย เพ่ือให้ร่างกายเจริขเติบโต มีภูมิต้านทาน
โรคช่วยซ่อมแซมระบบการท างานต่างๆ ของร่างกายให้เป็นปกติท าให้มีสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาว 
การรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่ 
เนื่องจากอาหารแต่ละอย่างประกอบด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดในปริมาณท่ีไม่เท่ากัน ซึ่งสารอาหาร
แต่ละชนิดให้ประโยชน์แก่ร่างกายแตกต่างกัน ดังนั้น การรับประทานอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี
จึงควรรับประทานอาหารหลายๆ ชนิด ในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุและสภาพร่างกาย เพ่ือให้ร่างกาย
มีการเจริขเติบโต และพัฒนาการอย่างเหมาะสม ซึ่งได้มีการแบ่งอาหารหลักของคนไทยตามสารอาหาร 
และลักษณะของอาหารออกเป็น 5 หมู่ และสามารถจ าแนกสารอาหารออกเป็น 6 ชนิด ประกอบด้วย 
อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง นม อาหารหมู่นี้เป็นแหล่งอาหารที่ดีของสารอาหาร
ประเภทโปรตีน มีหน้าที่ในการเสริมสร้างการเจริขเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ช่วยสร้าง
น้ าย่อย ฮอร์โมน น้ ามัน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ช่วยรักษาสมดุลของกรด และด่างในร่างกาย ช่วยรักษา
สมดุลของน้ าในหลอดเลือด เนื้อเยื่อ และเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย และต่างในร่างกาย ช่วยรักษาสมดุล
ของน้ าในหลอดเลือด เนื้อเยื่อ และเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย ควรได้รับพลังงานจากเนื้อสัตว์ ร้อยละ 10-15 
ของพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันและพวกถั่วเมล็ดแห้ง ร้อยละ 12 ของพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน
อาหารหมู่ที่ 2 ข้าว แป้งน้ าตาล เผือก มัน อาหารหมู่นี้เป็นแหล่งส าคัขของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
มีหน้าที่ให้พลังงาน และความร้อน เพ่ือเสริมสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย ควรได้รับ ร้อยละ 55 ของพลังงาน
ที่ควรได้รับในแต่ละวันอาหารหมู่ที่ 3 ผักต่างๆ อาหารหมู่นี้เป็นแหล่งอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ 
เป็นต้น สารอาหารที่ช่วยในกระบวนการเผาผลาขหรือช่วยให้ปฏิกิริยาต่างๆ ภายในร่างกายท างานได้
ตามปกติ ท าหน้าที่เป็นโครงสร่างของร่างกายเป็นองค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อและเส้นประสาท
เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตามิน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท างาน
ของอวัยวะต่างๆ อีกด้วย และยังมีใยอาหารซึ่งมีประโยชน์มากช่วยในการท างานของระบบขับถ่าย  
ท าให้ท างานปกติและยังช่วยดูดซับสารที่อาจเป็นพิษต่อร่างกายควรได้ รับประมาณ ร้อยละ 5 ของพลังงาน
ที่ควรได้รับในแต่ละวันอาหารหมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ อาหารหมู่นี้มีคุณค่าทางอาหารคล้ายกับหมู่ที่ 3 คือ 
ให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ตลอดจนใยอาหารท าหน้าที่ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อ
ในทุกอวัยวะ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยในการท างานของระบบขับถ่ ายให้เป็นปกติ ควรได้รับ
ประมาณ ร้อยละ 3 ของพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันอาหารหมู่ที่ 5 ไขมัน และน้ ามัน อาหารหมู่นี้
เป็นแหล่งของสารอาหารประเภทไขมัน มีหน้าที่ให้พลังงาน และความอบอุ่นแก่ร่างกาย แล้วยังมีส่วนช่วย
ในการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินหลายชนิด
ที่จ าเป็นต่อการท างานของร่างกายด้วย ควรได้รับประมาณร้อยละ 10 ของพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน
น้ า (water) จัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน แต่ร่างกายมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือช่วยให้ระบบในร่างกายท างานเป็นปกติ หลักการกินเพ่ือสุขภาพดีนอกจากจะรับประทานให้ครบ 
5 หมู่แล้ว ควรพิจารณาอาหารที่มาจากธรรมชาติ โดยแบ่งกลุ่มอาหารที่มาจากธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ซึ่งพิจารณาถึงกระบวนการแปรรูปได้ 3 กลุ่ม คือ ดังนี้ 
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 (1) อาหารที่มาจากธรรมชาติโดยตรง เช่น หัวกระเทียมสด หัวหอมสด น้ าผึ้งที่บีบคั้น
จากรวงผึ้ง พริกขี้หนูสด สมุนไพร เป็นต้น ซึ่งอาหารเหล่านี้จะใช้เป็นส่วนผสมของอาหารประจ าวันที่
ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง แต่เราจะพบอาหารที่มาจากธรรมชาติโดยตรงได้น้อยในปัจจุบัน 
 (2) อาหารปลอดสารเคมีในการผลิต ซึ่งเป็นพืชผลการเกษตรที่ไม่มีการใช้สารเคมี
เป็นปุ๋ยหรือป้องกันก าจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูก เช่น ผักพ้ืนบ้าน ผักปลอดสารพิษที่ปลูก โดยใช้ผักที่ปลูก
โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งการปลูกผักสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (3) อาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อย เพ่ือคงคามเป็นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด เช่น ผัก 
ผลไม้ รวมถึงข้าวซ้อมมือ อาหารกลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากผู้ผลิต จึงมีการผลิตอาหารกลุ่มนี้ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคด้วยกลวิธีต่างๆ ทางการตลาด 
 ประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพ สามารถแบ่งได้ดังนี้ (คมสัน ฐิตเมธโส, เดช ชูจันอัด 
และปิยวรรณ หอมจันทร์, 2557, หน้า 18-19)  
 (1) ข้าว และธัขพืช เช่น ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท โจ๊กข้าวกล้อง และธัขพืช
อ่ืนๆ เช่น งาด า ข้าวโอ๊ต กาแฟธัขพืช ธัขขาหารรวม 
 (2) ถั่ว และผลิตภัณฑ์จากถ่ัว 
 ก. ถั่วกินฝัก เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา 
 ข. ถั่วเมล็ดสด เช่น ถั่วลิสง ถั่วแระ ถั่วหรั่ง 
 ค. ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วด า ถั่วแดง 
 ง. ผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น โปรตีนเกษตร ฟองเต้าหู้ เต้าเจี้ยว และนมถั่วเหลือง 
 จ. อาหาร หรือขนมที่ท าจากถั่ว เช่น ถั่วกวน ซุปถั่วแดง ถั่วอบสมุนไพร ลูกชุบ 
 (3) เมล็ดที่มีเปลือกแข็ง หรือหนา เช่น เม็ดบัว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง 
เมล็ดแตงโม  
 (4) ผัก และผลิตภัณฑ์จากผัก 
 ก. ผักกินใบ ยอด ก้าน เช่น ใบต าลึง ผักกาด กวางตุ้ง คะน้า ผักชี ผักบุ้ง 
 ข. ผักกินดอก เช่น ดอกโสน ดอกแค 
 ค. ผักกินผล เช่น มะเขือเทศ ฟักทอง 
 ง. ผักกินราก เช่น หัวผักกาด กระชาย แครอท 
 จ. น้ าผักแท้ที่ได้จากการปั่น หรือคั้น ได้แก่ น้ ามะเขือเทศ น้ าแครอท น้ าตระไคร้ 
น้ าใบบัวบก น้ ามะนาวคั้น น้ ากระเจี๊ยบ 
 (5) ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลไม้ 
 ก. ผลไม้ที่กินดิบ เช่น กล้วย ส้ม มะละกอ มะม่วง มังคุด ฝรั่ง 
 ข. ผลไม้ที่กินสุก เช่น มะละกอ มะม่วงสุก แตงโม น้อยหน่า 
 ค. น้ าผลไม้ท่ีได้จากการปั่น หรือคั้น เช่น น้ าส้ม น้ ามะพร้าว น้ าสตอเบอรี ่
 ง. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากผลไม้ เช่น กล้วยตาก กล้วยกวน มะยมเชื่อม มะม่วงแช่อ่ิม 
 (6) ชา ในปัจจุบันที่นิยมดื่มมีอยู่ 3 แบบ คือ ชาด า ชาเขียว และชาอู่หลง ชาด า
และชาเขียวต่างกันที่กรรมวิธีการท าใบชาให้แห้ง ชาที่มีสีด าหรือสีน้ าตาลเป็นผลมาจากการตากใบชา 
และการหมัก ส่วนชาเขียวจะไม่มีการหมักใบชา ส่วนชาอู่หลงหรือชาโอวเล้ง จัดเป็นชากึ่งหมักอยู่ระหว่าง
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ชาด ากับชาเขียวท าที่ประเทศไต้หวันและจีนตอนใต้เท่านั้นและไม่เป็นที่นิยมมากนัก นอกจากนี้ ยังมี
ชาชงสมุนไพร ได้แก่ ชาที่ชงจากพืชผักตากแห้งที่เป็นสมุนไพร เช่น ชาเก๊กฮวย ชาดอกค าฝอย ชามะตูม 
เป็นต้น ชาในปัจจุบันมีหลายรูปแบบทั้งที่บรรจุของส าหรับชงเพียงครั้งเดียว หรือชนิดที่เป็นใบชา 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกได้ตามต้องการ 
 4) การบริโภคอาหารตามสุขบัขขัติแห่งชาติ 
 เป็นแนวทางที่แนะน าเรื่องการบริโภคอาหารให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยแบ่งออกเป็น 
9 ข้อ ดังนี้ (เกสร ขอรัตน์ และคณะ, 2547, หน้า 41) 
 (1) กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ าหนักตัว 
เพ่ือให้ได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนและมีน้ าหนักอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อ้วนและ
ผอมเกินไป 
 (2) กินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ เลือกกินข้าวกล้อง 
หรือข้าวซ้อมมือ แทนข้าวขาว จะได้คุณค่า และใยอาหารมากกว่า 
 (3) กินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจ า กินผัก-ผลไม้ทุกมื้อช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคและต้านมะเร็งได้ 
 (4) กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจ า ปลาเป็นโปรตีน
คุณภาพดีและย่อยง่าย ไข่เป็นอาหารที่ราคาถูก ถั่วเมล็ดแห้งเป็นโปรตีนจากพืชที่ใช้กินแทนเนื้อสัตว์ได้ 
 (5) ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย นมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง เด็กควรกินนม
วันละ 2-3 แก้ว ผู้ใหข่ควรดื่มนมพร่องมันเนย วันละ 1-2 แก้ว 
 (6) กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร กินอาหารประเภททอด ผัด และแกงกะทิ  
แต่พอควรเลือกกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง (ที่ไม่ไหม้เกรียม) แกงไม่ใส่กะทิเป็นประจ า 
 (7) หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด กินหวานมากเสี่ยงต่อการเกิด
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
 (8) กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่ไม่สุก และปนเปื้อนเชื้อโรค
และสารเคมี เช่น สารบอแร็กซ์ สารกันรา สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน และยาฆ่าแมลงท าให้เกิดโรคได้ 
 (9) งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคมะเร็งหลอดอาหาร และโรคร้ายอีกมาก 
 ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย หรือโภชนาบัขขัติ 9 ประการ 
ได้แก่ (เกสร ขอรัตน์ และคณะ, 2547, หน้า 42-45) 
 (1) กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ าหนักตัว 
 กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย คือ การกินอาหารหลายๆ ชนิด 
เพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆ กันในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ ถ้ากินอาหารไม่ครบทั้ง 5 หมู่
หรือกินอาหารซ้ าซากเพียงบางชนิดทุกวัน อาจท าให้ได้รับสารอาหารบางประเภทไม่เพียงพอ หรือมากเกินไป 
หมั่นดูแลน้ าหนักตัว ใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ส าคัขที่บอกว่ามีการกินอาหารถูกต้องเพียงพอหรือไม่ เพราะแต่ละคน
จะต้องมีน้ าหนักตัวที่เหมาะสมกับวัย และได้สัดส่วนกับความสูงของตัวเอง ดังนั้น การรักษาน้ าหนักตัว
ให้อยู่ในเกณฑ์โดยการกินอาหารให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับการออกก าลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
จึงมีความส าคัขและจ าเป็นอย่างยิ่ง ถ้าน้ าหนักตัวต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ หรือผอมไป จะท าให้ร่างกายอ่อนแอ
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เจ็บป่วยง่ายและประสิทธิภาพการเรียน การท างานด้อยลงกว่าปกติ หากมีน้ าหนักมากกว่าปกติหรืออ้วนไป
จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็งบางชนิด 
 (2) กินข้าวเป็นหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ 
 ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย เป็นแหล่งอาหารส าคัขที่ให้พลังงาน สารอาหาร
ที่มีมากในข้าว ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ ถือว่าเป็นข้าวที่มีประโยชน์เพราะมีใยอาหาร
แร่ธาตุ และวิตามินที่สูงกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาว ผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัขพืชอ่ืนๆ ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน 
เส้นหมี่ บะหมี่ วุ้นเส้น ตลอดจนแป้งต่างๆ ก็ให้พลังงานเช่นเดียวกับข้าว หากร่างกายได้รับอาหาร
ประเภทข้าวและแป้งมากเกินความต้องการจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันเก็บไว้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
จนท าให้เกิดโรคอ้วนได้ 
 (3) กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจ า 
 พืชผักและผลไม้ เป็นแหล่งส าคัขของวิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งสารอาหารอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นต่อร่างกาย เช่น ใยอาหารช่วยในการขับถ่าย และน าโคเลสเตอรอล และสารพิษที่ก่อมะเร็งบางชนิด
ออกจากร่างกาย การกินพืชผักและผลไม้ที่มีรสไม่หวานเป็นประจ าจะไม่ท าให้อ้วน เพราะให้พลังงานต่ า 
ประเทศไทยมีพืชผักและผลไม้ตลอดปี จึงควรส่งเสริมให้กินเป็นประจ าทุกๆ วัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
วัยเรียนและวัยรุ่น โดยให้กินให้หลากหลายชนิดสลับกันไป ส าหรับผู้ที่มีน้ าหนักเกิน ควรจ ากัดผลไม้
ที่มีรสหวานจัด เช่น ทุเรียน ละมุด ล าไย ขนุน มะขามหวาน องุ่น เพราะมีน้ าตาลสูง 
 (4) กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถ่ัวเมล็ดแห้งเป็นประจ า  
 ปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้ง เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี โปรตีน
เป็นสารอาหารที่ร่างกายจ าเป็นต้องได้รับอย่างเพียงพอ ทั้งคุณภาพและปริมาณ เพ่ือน าไปเสริมสร้าง
ร่างกายให้เจริขเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อซ่ึงเสื่อมสลายให้อยู่ในสภาพปกติ 
 ปลา เป็นโปรตีนที่ดี ย่อยง่าย มีไขมันต่ า เหมาะส าหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย 
ถ้ากินปลาเล็กปลาน้อย หรือปลากระป๋อง จะได้แคลเซียม ซึ่งช่วยท าให้กระดูกและฟันแข็งแรง ปลาทะเล
ทุกชนิดมีสารไอโอดีนป้องกันไม่ให้เป็นโรคขาดสารไอโอดีน 
 เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน การกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมีนเป็นประจ า ไม่เพียงแต่จะท าให้
ร่างกายได้โปรตีนอย่างเพียงพอเท่านั้น แต่จะท าให้ลดการสะสมไขมันในร่างกายและเลือด 
 ไข่ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง มีแร่ธาตุ และวิตามินที่จ าเป็น ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
ปรุงและกินง่าย ดังนั้น เด็กควรกินไข่วันละ 1 ฟอง ผู้ใหข่สามารถกินไข่ได้สัปดาห์ละ 2-3 ฟอง 
หรือวันเว้นวัน 
 ถั่วเมล็ดแห้ง และผลิตภัณฑ์ เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี หาง่าย ราคาถูก ได้แก่ ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว ถั่วด า ถั่วแดง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์จากถั่วเมล็ดแห้ง ได้แก่ เต้าหู้ เต้าเจี้ยว นมถั่วเหลือง และอาหาร
จากถ่ัว เช่น ถั่วกวน ขนมไส้ถั่วต่างๆ ควรกินถั่วเมล็ดแห้ง สลับกับเนื้อสัตว์เป็นประจ า จะท าให้ร่างกาย
ได้สารอาหารครบถ้วนยิ่งขึ้น 
 (5) ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 
 นม เป็นแหล่งแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง นอกจากนั้น
ยังมีโปรตีน กรดไขมันที่จ าเป็นต่อร่างกาย วิตามินต่างๆ เช่น วิตามินเอ ซึ่งช่วยในการมองเห็นในที่มี
แสงสลัวและช่วยเพ่ิมความต้านทานโรค วิตามินบี 2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก เด็กควรดื่มนมรสจืด 
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วันละ 2-3 แก้ว ผู้ใหข่ ควรดื่มนมวันละ 1 แก้ว ส าหรับผู้ที่มีน้ าหนักเกินควรดื่มนมพร่องมันเนย ควรดื่มนม
ควบคู่กับการออกก าลังกาย จะท าให้กระดูกแข็งแรงและชะลอการเสื่อมสลายของกระดูกทุกครั้งที่ซื้อนม
ควรสังเกต วัน เดือน ปี ว่าหมดอายุหรือไม่ 
 ปัขหาการดื่มนมแล้วท้องเดินหรือท้องอืด สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยให้ดื่ม
ทีละน้อยๆ แล้วค่อยๆ เพ่ิมขึ้น หรือดื่มหลังอาหารทันที ส าหรับนมถั่วเหลืองหรือน้ าเต้าหู้ เป็นผลิตภัณฑ์ 
จากถ่ัวเหลืองที่ให้โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ จึงเหมาะส าหรับดื่มเป็นประจ าเช่นกัน แต่มีแคลเซียมต่ ากว่า
นมวัวมาก 
 (6) กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร  
 ไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย อาหารแทบทุกชนิด
มีไขมันเป็นส่วนประกอบมากน้อยแตกต่างกันไป ไขมันทั้งจากพืชและสัตว์เป็นแหล่งพลังงานสูง ให้กรดไขมัน
ที่จ าเป็นต่อร่างกาย ช่วยในการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันคือ วิตามินเอ ดี อี และเค แต่ปัจจุบัน
คนไทยกินไขมันมากกว่าในอดีต การกินอาหารไขมันมากเกินไป ท าให้น้ าหนักตัวเพิ่ม เกิดโรคอ้วน
และโรคอื่นๆ ตามมา 
 ไขมันในอาหารมีทั้งกรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัว ไขมันอิ่มตัว
พบในเนื้อสัตว์ หนังสัตว์ น้ ามันจากสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น ไข่แดง ปลาหมึก 
หอยนางรม การได้รับกรดไขมันอ่ิมตัวและโคเลสเตอรอลมากเกินไป จะท าให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง 
เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ควรจ ากัดปริมาณไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอล และไม่ควรกินอาหารเหล่านี้
ในมื้อเดียวกัน ส าหรับไขมันจากพืชจะมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า (ยกเว้นน้ ามันมะพร้าว กะทิ 
และน้ ามันปาล์ม) 
 ดังนั้น ในการประกอบอาหารพวกทอด ผัด แกงที่ใช้ไขมันและกะทิ ควรกิน
แต่พอควรส าหรับของกินเล่น เช่น มันฝรั่งทอด จะมีไขมันสูง และมีสารอาหารอ่ืนน้อยมากควรหลีกเลี่ยง 
ส่วนผู้ที่ต้องการลดน้ าหนัก หรือผู้ที่มีน้ าหนักเกิน ควรหันมากินอาหารที่ปรุงด้วยวิธีนึ่ง ย่าง ตุ๋นแทน 
 (7) หลีกเลี่ยงการกินอาหารหวานจัด และเค็มจัด  
 ปัจจุบันคนไทยนิยมกินอาหารรสจัด และใช้เครื่องปรุงกันมาก ซึ่งถ้ากินอาหาร
รสหวานจัดและเค็มจัด มากเกินไปจนเป็นนิสัย จะท าให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ การกินอาหารหวานจัด 
ซึ่งส่วนประกอบใหข่เป็นน้ าตาล จะให้พลังงานโดยตรงต่อร่างกาย การกินน้ าตาลมากๆ เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เพราะนอกจากจะเป็นสาเหตุของโรคอ้วนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างไขมันประเภท
ไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งเป็นผลเสียต่อการเกิดโรคหัวใจ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงของหวาน น้ าหวาน และน้ าอัดลม 
ส่วนการกินอาหารรสเค็มจัดบ่อยๆ ที่ได้จากการเติมเกลือ น้ าปลา ซีอ้ิว อาหารหมักดอง ไข่เค็ม ปลาร้า 
ปลาเค็ม ขนมขบเคี้ยวขนมอบกรอบ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
 (8) กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน  
 หลักในการเลือกกินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน ได้แก่ เลือกกินอาหาร
ที่สดสะอาด ผลิตอาหารแหล่งที่เชื่อถือได้ มีเครื่องหมายที่รับรองคุณภาพ มีกลิ่น รส และมีสีสรร
ตามธรรมชาติ เลือกอาหารที่ผ่านขบวนการปรุง ประกอบให้สุกโดยใช้ความร้อน โดยเฉพาะอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ส าหรับผัก ผลไม้ ควรมีการล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุง และต้องมีสุขนิสัยที่ดี
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ในการกินอาหาร ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังจากใช้ส้วม ใช้ช้อนกลาง เมื่อกินร่วมกันหลายคน 
หยิบจับภาชนะอุปกรณ์ให้ถูกต้อง เช่น จับช้อน ส้อม ตะเกียง เฉพาะที่ด้ามจับ เป็นต้น 
     ส าหรับการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จ อาหารถุง ควรเลือกซื้ออาหาร
จากร้านจ าหน่ายอาหารหรือแผงลอยที่ถูกสุขลักษณะ เลือกอาหารที่ปรุงส าเร็จที่ปรุงสุกใหม่ มีการปกปิด
แมลงวันหรือบรรจุในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการใช้อุปกรณ์หยิบจับ หรือตักอาหาร แทนการใช้มือ   
 (9) งดหรือลดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  
 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ า มีโทษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับแข็ง สูงถึง 7 เท่า ของผู้ที่ไม่ดื่ม 
ทั้งยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร ล าไส้ และโรคมะเร็งหลอดอาหาร ถ้ากินกับแกล้ม
ที่มีไขมันสูง และโปรตีนสูงจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน และโรคเรื้อรังตามมา นอกจากนี้  
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ า จะท าให้สมรรถภาพการท างานลดลง ขาดสติ เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
 ดังนั้น ในรายที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า จะต้องลดปริมาณให้น้อยลง และถ้าหาก
งดดื่มได้จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ ที่ส าคัขต้องงดดื่มอย่างเด็ดขาด หากต้องท าหน้าที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
 2.2.2 พฤติกรรมด้านอารมณ์ 
 อารมณ์ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่เหมาะสมปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถ
แสดงบทบาท (สอดคล้องกับบทบาท) ในการเป็นแกนน า อารมณ์หรือความรู้สึก ความเป็นไปแห่งจิตใจ 
ในขณะหรือช่วงเวลาหนึ่งๆ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพมาก มักมีค าพูดที่กล่าวว่า “กายและจิตสัมพันธ์กัน” 
ถ้าอารมณ์เสีย ขุ่นมัว ก็จะสนับสนุนการเกิดสุขภาพที่ทรุดโทรม แต่ถ้าอารมณ์ดี แจ่มใส ก็จะท าให้
สุขภาพสมบูรณ์ เพ่ือให้เสริมสร้างภาวะอารมณ์ที่ดี จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจิต ทั้งทางด้านป้องกัน
และด้านส่งเสริมหลายระดับ ดังนี้ (บุขเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ และคณะ, 2556, หน้า 9-10) 
 1) การประกอบอาชีพโดยสุจริต กล่าววาจาโดยชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่ตกเป็นทาส
ของเครื่องเสพติดมึนเมาให้โทษต่างๆ   
 2) ขยันขันแข็ง และความมีน้ าใจในการช่วยเหลือในกิจการงาน   
 3) ท างานอย่างเป็นสุข การท างานด้วยความตั้งใจเป็นเรื่องส าคัขยิ่ง โดยหวังเกื้อกูลผู้อ่ืน 
ย่อมก่อให้เกิดความปิติ ความภูมิใจและรู้สึกเป็นสุข   
 4) การออกก าลังกายจนเหงื่อออกพอสมควรเป็นประจ าทุกวัน ท าให้ระบบประสาท
คลายความเครียด 
 5) อย่าวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ มากเกินไป ผู้ที่คิดหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของตัวเองตลอดเวลา 
เช่น กลัวจะไม่รวย กลัวจะขาดทุน กลัวจะไม่สวย กลัวคนจะไม่รัก กลัวจะไม่มีชื่อเสียง กลัวคนนินทาว่าร้าย 
กลัวจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ย่อมท าให้จิตใจไม่เป็นสุขและเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นจริงๆ  
 6) การฝึกแผ่ความรัก หรือแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่ส าคัขอย่างยิ่ง เมตตาเป็นเครื่องบ าบัด
ความโกรธและพยาบาทได้ เราต้องฝึกเมตตาให้ขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ จะท าให้ใจของเราสงบ
คลายความหงุดหงิดและร าคาข จิตของเราขณะที่แผ่เมตตานั้นจะอยู่ในภาวะที่เป็นกุศล เมื่อมีการพูดจา
ติดต่อกันกับผู้อื่นก็เป็นไปด้วยดี 
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 7) การสวดมนต์ภาวนา เป็นการบริหารจิตอย่างสูง มนุษย์เรียนรู้ความทุกข์จากการที่จิต
ฝักใฝ่อยู่แต่ในเรื่องของตนเอง จึงเกิดมีการสวดมนต์ขึ้น ถ้าจิตใจจดจ่ออยู่ในค าสวด ก็เป็นการเอาจิตออก
จากความจดจ่อในเรื่องของตัวเองท าให้จิตสงบที่เรียกว่า”สมาธิ” 
 การจัดการกับความเครียด ภาวะเครียดท าให้ร่างกายของท่านมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน
กลูคากอน ท าให้ระดับน้ าตาลเพ่ิมข้ึนในกระแสเลือด เมื่อเริ่มรู้สึกเครียดควรหาสาเหตุและหาทางแก้ไข
นอกจากนี้ ท่านควรรีบผ่อนคลายด้วยการก าจัดความเครียดดังกล่าวให้ออกจากใจและความคิด
ของท่านโดยเร็ว อย่าแก้ปัขหาโดยล าพัง ปรึกษาคนในครอบครัวหรือคนที่ท่านไว้วางใจเมื่ อท่าน
รู้สึกเครียดมากหรือขอค าแนะน าจากแพทย์หรือพยาบาล อาจท าสมาธิอ่านหนังสือ หรือท ากิจกรรม
ที่ชอบเพ่ือผ่อนคลาย (พรฤดี นิธิรัตน์ และคณะ, 2557, หน้า 28) 
 ความเครียดกับโรคเรื้อรัง คือ เหตุการณ์หรือสภาพใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความล าบากใจ 
ในการตัดสินใจ ความวิตกกังวลในความไม่แน่นอนของสถานการณ์ หรือเกิดความรู้กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
ความเครียดที่พอดีจะมีประโยชน์ท าให้คนมีแรงจูงใจ ที่จะต่อสู้หรือเอาชนะหรือแก้ปัขหาต่างๆ ในชีวิตได้ 
แต่ความเครียดที่มากเกินไปและไม่สามารถจัดการได้นั้นจะส่งผลเสียต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมได้ 
(สุเทพ นาคจันทร์, 2556, หน้า 1-7)  ดังนี้ 
 1) อาการแสดงของความเครียด ได้แก่ 
 (1) ผลต่อร่างกาย อาการทางร่างกายอาจจะสังเกตได้โดยการเต้นของชีพจรเบาและเร็ว 
การหายใจถี่ขึ้น หายใจสั้นกล้ามเนื้อตึงเครียดทั้งบริเวณต้นคอ แขน ขา บางคนอาจมีอาการผุดลุกผุดนั่ง 
นั่งไม่ติดที่ ขบฟัน บดกราม อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 
 (2) ผลต่อจิตใจ ขาดสมาธิ ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ยาก แม้ในเรื่องที่ง่าย หงุดหงิด
มีความวิตกกังวล มีความกลัวโดยไร้เหตุผลขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 
 (3) ผลต่อพฤติกรรม มีการรับประทานอาหารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบางคนมีการใช้ยา
มากขึ้น มีการกระตุกของกล้ามเนื้อ หรือมีอาการตาขยิบ บางคนชอบดึงผม กัดเล็บ กระทืบเท้า เรื่องการนอน
อาจมากขึ้นหรือน้อยลง มีการดื่มเหล้า หรือใช้ยาเสพติดมากขึ้น มีการก้าวร้าวฯลฯ 
 2) ความเครียดส่งผลต่อเบาหวาน มีการศึกษาพบว่า ภาวะความเครียดมีผลต่อร่างกาย
อย่างมาก ท าให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนซึ่งควบคุมการท างานต่างๆ ในร่างกาย ออกมาหลายชนิด โดยเฉพาะ
ฮอร์โมนบางชนิดจะท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น ในคนปกติร่างกายจะสร้างฮอร์โมนอินซูลิน
ออกมาช่วยลดระดับน้ าตาล แต่ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ฮอร์โมนอินซูลินบกพร่องอยู่แล้ว จึงท าให้
มีน้ าตาลในเลือดสูงขึ้นได้มากกว่าคนปกติ 
 3) หลากหลายวิธีคลายเครียด 
 (1) หาที่พึ่งพูดคุยหรือปรึกษา การพูดสิ่งต่างๆ ออกมาสามารถระบายอารมณ์
และความเครียดของเราออกมาได้ และช่วยให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในปัขหาของตัวเองผู้ที่เราสามารถ
พูดคุยด้วย อาจจะเป็นพ่อแม่ ขาติพ่ีน้อง เพ่ือน หรือแพทย์ พยาบาล การพูดคุยยังอาจท าให้คิดถึง
สถานการณ์ของตัวเองในแบบที่แตกต่างออกไป และอาจพบแนวทางแก้ไขปัขหา 
 (2) การคิดในแง่บวก คนเรามักจะมองปัขหาความยุ่งยากต่างๆ ในแง่ลบ ต าหนิตัวเอง 
โทษตัวเอง คิดกลับไปกลับมาในแง่ลบ ซึ่งเหล่านี้จะท าให้เครียดมากขึ้น การมองในแง่บวกมองว่าปัขหา
เป็นเพียงอุปสรรคที่จะผ่านพ้นไป ต้องอาศัยเวลาและโอกาสที่เหมาะสม ผลท่ีได้รับก็คือ ความรู้สึกมั่นใจ
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และความเครียดที่ผ่อนคลายลง เช่น ควรคิดว่าเราต้องสู้กับปัขหา เราต้องไม่ท้อถอย ปัขหานี้ต้องสามารถ
แก้ไขได้ แทนที่จะคิดว่าท าไมต้องเป็นอย่างนี้ ท าไมต้องเป็นเรา ท าไมมันยุ่งยากอย่างนี้ เป็นต้น 
 (3) การท าสมาธิ มีหลายวิธีในการท าสมาธิ แต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีใดก็ตาม การฝึกท า
สมาธิสามารถลดความเครียดได้อย่างมหาศาล และต่อสู้กับปฏิกิริยาในแง่ลบจากความเครียด 
และเมื่อมีความผ่อนคลาย ค าตอบของปัขหาที่ท าให้เครียด อาจจะปรากฏขึ้นวิธีการที่ง่ายที่สุด และท าได้
ตลอดเวลา คือ การก าหนดลมหายใจ การหายใจเข้าออกลึกๆ และพยายามให้รู้ตัวว่าตัวเองหายใจเข้า
หรือออกอยู่ อาจเพ่งความรู้สึกไปที่หน้าท้อง หายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องยุบ ซึ่งเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียดที่ง่ายดาย และมีประโยชน์อย่างมากมายต่อร่างกาย รวมถึงการเติมออกซิเจนในเลือด ที่ช่วย
กระตุ้นสมอง ให้ตื่นตัว ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและท าให้จิตใจความคิดสงบ 
       (4) เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ ปัขหาของความเครียดส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่คนเรา
รับภาวะต่างๆ หรือถูกรบกวนความสงบสุขในชีวิตจากผู้อ่ืนมากเกินไป อาจถึงเวลาที่จะเรียนรู้วิธีที่จะบอก
ปฏิเสธกับผู้คนที่เรียกร้องสิ่งต่างๆ จากเรา การปฏิเสธจะท าให้คนรู้สึกว่ามีอ านาจมากขึ้น และสามารถ
ป้องกันไม่ให้ชีวิตยุ่งเหยิงเกินไป จนวงจรความเครียดด าเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
    (5) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การเกร็งและคลายกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งหลายในร่างกาย 
สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดและรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นในเวลาไม่กี่นาที เริ่มด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อ
ทั้งหมดบนใบหน้า แยกเขี้ยวและยิ้มค้างไว้ 10 นาทีแล้วผ่อนคลาย 10 วินาที ท าซ้ ากับกล้ามเนื้อคอ 
ตามด้วยไหล่ และกล้ามเนื้ออ่ืนๆ ซึ่งสามารถท าแบบนี้ที่ไหนก็ได้ 
   (6) การออกก าลังกาย นอกจากจะช่วยควบคุมน้ าหนักและเพ่ือสุขภาพร่างกายที่ดี 
ยังสามารถคลายเครียดได้เป็นอย่างดี การออกก าลังกายท าให้เราหันเหความสนใจไปจากสถานการณ์
อันตึงเครียด เมื่อออกก าลังกายถึงระดับที่เหมาะสม ร่างกายจะสดชื่นแจ่มใส เป็นทางออกของการระบาย
ความหงุดหงิดคับข้องใจและท าให้ร่างกายสดชื่น 
 สรุปความเครียดมีผลต่อร่างกายอย่างมาก ท าให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนซึ่งควบคุมการท างานต่างๆ 
ในร่างกายออกมาหลายชนิด โดยเฉพาะฮอร์โมนบางชนิดจะท าให้ระดับน้ าตาลในเลือด จึงท าให้มีน้ าตาล
ในเลือดสูงขึ้นได้มากกว่าคนปกติ ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยเบาหวานมีอาการที่แสดงว่าเครียดแล้ว ได้แก่ การเต้น
ของชีพจรเบาและเร็ว การหายใจถี่ขึ้น หายใจสั้นกล้ามเนื้อตึงเครียดทั้งบริเวณต้นคอ แขน ขา บางคน
อาจมีอาการผุดลุกผุดนั่ง นั่งไม่ติดที่ ขบฟัน บดกราม อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ผลต่อจิตใจ ขาดสมาธิ 
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ยาก แม้ในเรื่องที่ง่าย หงุดหงิด มีความวิตกกังวล มีความกลัวโดยไร้เหตุผล
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และผลต่อพฤติกรรม มีการรับประทานอาหารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบางคน
มีการใช้ยามากขึ้น มีการกระตุกของกล้ามเนื้อ หรือมีอาการตาขยิบ บางคนชอบดึงผม กัดเล็บ กระทืบเท้า 
เรื่องการนอนอาจมากขึ้นหรือน้อยลง มีการดื่มเหล้า หรือใช้ยาเสพติดมากขึ้น มีการก้าวร้าว ฯลฯ ควรทราบ
วิธีการก าจัดความเครียดหากไม่สามารถก าจัดความเครียดได้ควรพบแพทย์ทันที 
 2.2.3 พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย 
 1) การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและป้องกันโรค (จุรีพร คงประเสริฐ และคณะ, 2555, 
หน้า 74-77)  
 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง การออกก าลังกายที่ลดความเสี่ยง
ของการเป็นโรคเรื้อรัง โดยการท ากิจกรรมโดยร่างกายมีการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบชัดเจนแน่นอน
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และใช้กล้ามเนื้อมัดใหข่ เช่น กล้ามเนื้อขา ล าตัว แขน เพ่ือเพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจ ท าให้เกิดการปรับ
และเปลี่ยนปริมาณเลือดที่เข้า-ออกหัวใจเกิดการเคลื่อนไหวของสารเคมีและสารอาหารในเลือด เช่น ฮอร์โมน
อินซูลิน สารอาหารไขมัน เป็นต้น 
 การปรับตัวในการฝึกและการออกก าลังกายนั้นต้องมีการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
และใช้เวลาในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ลักษณะของแบบฝึกในแต่ละบุคคลต้องปรับตามสมรรถภาพกาย
จากการออกก าลังกายที่ขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ โดยดูได้จากองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
พ้ืนฐานที่มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความอดทน ของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต (cardiovascular 
endurance) ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ (muscular strength/ endurance) ความอ่อนตัว 
(flexibility) และสัดส่วนของร่างกาย (body composition) ควรมีการสร้างสมรรถภาพทางกายให้ครบ
ทั้ง 4 องค์ประกอบ จึงท าให้เกิดความสมบูรณ์ ซึ่งการปรับตัวจากการออกก าลังกายที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาของร่างกายต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ จึงสร้างสมรรถภาพทางกายได้ 
 ประชาชนทั่วไปมีการเคลื่อนไหวจากการท างานและกิจกรรมประจ าวันที่หนัก-เบา
แตกต่างกัน โดยถ้าจะเทียบกับการออกก าลังกายที่นอกจากมีรูปแบบชัดเจนแน่นอนแล้วถ้าจะเปรียบเทียบ
การออกก าลังกายกับการเคลื่อนไหว ต้องมีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหข่ ท างานหนัก เช่น ยกของหนัก  
5-8 กิโลกรัม นาน 1 ชั่วโมงข้ึนไป 
 ดังนั้น การออกก าลังกายมีประโยชน์ทางสุขภาพแต่ต้องให้ร่างกายมีการฝึก
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลระยะเวลาที่เหมาะสม ความสม่ าเสมอหรือการคงไว้ ของร่างกาย
ที่แข็งแรง การออกก าลังกายที่ถูกต้องจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ เช่น ความอดทน
ของระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ปอดและหลอดเลือดท างานดีขึ้น เพ่ิมอัตราการเผาผลาขอาหาร 
ช่วยให้ระบบป้องกันโรคมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงและอัตราการตายจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ 
ความดันสูงและมะเร็ง ช่วยป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน 
 (1) สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการประกอบ
กิจกรรมใดเกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งความสามารถทางร่างกายในการด ารงชีวิตปกติ หรือการแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออย่างหนักติดต่อกันโดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้ปรากฏและร่างกาย
ฟ้ืนตัวสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในการท างานของร่างกายนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ในขณะพักเนื่องจากการออกก าลังกายท าให้เกิดการท างานและการพัฒนาของอวัยวะ ได้แก่ ระบบไหลเวียน 
โดยแสดงในตาราง 1  
 
ตาราง 1 แสดงสัดส่วนของเลือดที่เข้า-ออกหัวใจ 1 นาที ในระหว่างช่วงพักและออกก าลังกาย 
 

อวัยวะ พัก (ไม่ออกก าลังกาย) 
(Q=5 L/min) 

ออกก าลังกาย 
(Q=5 L/min) 

หัวใจ 5 % (0.25 L/min) 5 % (1.25 L/min) 
กล้ามเนื้อ 20 % (1 L/min) 85 % (21.25 L/min) 

สมอง 15 % (0.75 L/min) 4 % (1 L/min) 
ไต 20 % (1 L/min) 3 % (0.75 L/min) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

อวัยวะ พัก (ไม่ออกก าลังกาย) 
(Q=5 L/min) 

ออกก าลังกาย 
(Q=5 L/min) 

ล าไส้ 25 % (1.25 L/min) 5 % (1.25 L/min) 
กระดูก 4 % (0.2 L/min) 1 % (0.25 L/min) 

ที่มา: (Robergs & Robert, 1999; อ้างถึงใน จุรีพร คงประเสริฐ และคณะ, 2555, หน้า 75) 
 
 จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าปริมาณเลือดที่เข้า-ออกหัวใจมีการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละส่วนของอวัยวะส าคัขการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการท างาน ไม่อยู่นิ่ง  
ท าให้เกิดการถ่ายเทของเสีย การเคลื่อนที่ของฮอร์โมน ดังนั้นควรต้องมีการออก าลังกายเพ่ือกระตุ้นให้
ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 (2) องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายคนทั่วไปและกลุ่มพิเศษ  
 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกี่ยวกับ
ทักษะเฉพาะ เช่น นักกีฬา ผู้ออกก าลังกายประจ า หรือกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ 
 ในกลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปควรมีสมรรถภาพของทั้ง 4 ระบบเป็นหลัก ได้แก่ 
ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต (cardiovascular endurance) ความแข็งแรงและ
ความอดทนของกล้ามเนื้อ (muscular strength/ endurance) สัดส่วนของร่างกาย (body composition) 
และความอ่อนตัว (flexibility) องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายของกลุ่มที่เกี่ยวกับทักษะเฉพาะ 
เช่น นักกีฬา ผู้ออกก าลังกายประจ า หรือกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ต้องมีการสร้างองค์ประกอบ
เพ่ิมขึ้นอีก เช่น การท างานประสานกันของกล้ามเนื้อและระบบประสาท (coordination) การสร้าง
ความสมดุลร่างกาย (balance) และอ่ืนๆ 
 (3) หลักส าคัขของการฝึกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีค าถามว่าควรเริ่ม
อย่างไรและออกก าลังกายในปริมาณเท่าไรจึงจะเพียงพอ ค าตอบ คือ ต้องมีการประเมินจากตัวบุคคล
และการจัดการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ก. medical check-up ควรมีการตรวจร่างกายและประเมินก่อนการออกก าลังกาย
เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนเมื่อมีการออกก าลังกาย 
 ข. exercise testing การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ การทดสอบสมรรถภาพ
ของหัวใจและปอด การทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ การทดสอบความอ่อนตัว 
การวัดไขมันใต้ผิวหนัง การทดสอบนี้เพื่อทราบว่าร่างกายอยู่ระดับไหนและเพ่ือเตรียมการฝึกต่อไป 
 ค. exercise programming การสร้างโปรแกรมการฝึกของแต่ละบุคคล เช่น 
เมื่อออกก าลังกายแบบแอโรบิคอยู่แล้วก็เพ่ิมโปรแกรมการออกก าลังกายของความอ่อนตัว เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์จากการออกก าลังกายของแกนกลางล าตัว 
 ง. exercise training ลักษณะการฝึกต้องดูจากสภาพร่างกายและการเปลี่ยนแปลง
ของตนเองไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นหรือเพ่ือนเนื่องจากสภาพร่างกายแตกต่างกัน 
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 จ. fitness testing ทดสอบเพ่ือการประเมินความก้าวหน้าอีกครั้ง 
 ฉ. program modification การปรับโปรแกรมเพ่ือให้เหมาะสม 
 (4) การออกก าลังกายแบบไหนจึงจะพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้ดีที่สุด รูปแบบ
ของการออกก าลังกาย มี 2 แบบ ได้แก่  
 ก. การออกก าลังกายแบบแอโรบิค หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อใหข่ โดยมี
ความต่อเนื่องของกิจกรรม กิจกรรม ได้แก่ วิ่งเร็วสลับวิ่งเหยาะ พายเรือ วิ่งธรรมดาสลับเดินเร็ว วิ่งทางไกล 
ว่ายน้ า กระโดดเชือกจักรยาน  
 ข. การออกก าลังกายแบบแอนแอโรบิค หมายถึง การออกก าลังกายแบบไม่ต่อเนื่อง
ของกิจกรรม ได้แก่ แบดมินตัน เทนนิส วิ่งเร็วและว่ายน้ า ระยะสั้น ทั้งสองแบบสามารถเลือกได้
ตามความชอบ ตามวัตถุประสงค์และตามสะดวก เพ่ือให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ในขั้นต้นและเพ่ือ
การพัฒนาต่อไป 
 (5) การออกก าลังกายในปริมาณเท่าไรจึงจะเพียงพอในการฝึกทั้ง 2 แบบ มีปัจจัยส าคัข 
4 ประการ ที่จะต้องพิจารณาโดยยกตัวอย่างการฝึกสมรรถภาพของความอดทนระบบหัวใจและไหลเวียน คือ 
 ก. ความถี่ของการฝึก ควรมีการออกก าลังกาย 3-5 วัน ต่อ สัปดาห์หรือฝึกวัน
เว้นวัน  
 ข. ความเข้มของการฝึก การฝึกควรจะหนักพอสมควร โดยยึดถือจากอัตราการเต้น
ของหัวใจเป็นหลักให้อัตราการเต้นของหัวใจที่เป็นเป้าหมายอยู่ระหว่าง 60-90% ของการเต้นสูงสุดของหัวใจ 
 ค. ระยะเวลาของการฝึก การออกก าลังกาย ที่มีความเข้มสูงควรใช้เวลาระหว่าง 
15-60 นาที จะเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพได้ดี ส่วนการออกก าลังกายที่มีความเข้มต่ าแม้ใช้เวลาในการฝึก
นานมากกว่า 45 นาที เหมาะส าหรับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและลดน้ าหนักมากกว่า 
 ง. รูปแบบของการออกก าลังกาย เช่น แบบแอโรบิค โดยมีความต่อเนื่องของกิจกรรม 
ได้แก่ วิ่งเร็วสลับ วิ่งเหยาะ พายเรือ วิ่งธรรมดาสลับเดินเร็ว วิ่งทางไกล ว่ายน้ า กระโดดเชือก จักรยาน 
 2) การออกก าลังกายเพ่ือลดความเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ (จุรีพร คงประเสริฐ และคณะ, 
2555, หน้า 79-80)  
 ความส าคัขของการเคลื่อนไหวออกก าลังกายต่ออัตราการเกิดและอัตราการตาย
จากโรคหัวใจและหลอดเลือด ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ กิจกรรมทางกายที่ใช้ระบบ
การสร้างพลังงานแบบแอโรบิคที่มีการท างานแบบต่อเนื่อง ยาวนานมากกว่า 30 นาทีขึ้นไป เช่น เดิน วิ่ง 
พายเรือ การเต้นร า เป็นต้น ต้องให้ร่างกายมีการปรับตัวโดยระบบหัวใจและระบบหลอดเลือดต้องใช้เวลา 
6-12 สัปดาห์ แล้วแต่สภาพร่างกายและองค์ประกอบ เช่น ความหนัก ความถี่ ความบ่อย และชนิด
ของการออกก าลังกาย จึงจะสามารถปรับสภาพของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ และต้องออกก าลังกาย
โดยต้องรักษาระดับสมรรถภาพที่สร้างไว้ไม่ให้หายไปด้วย 
 ความหนัก ความถี่ ความบ่อย และชนิดการออกก าลังกาย ในการออกก าลัง
เพ่ือระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต มีการใช้ระดับหนักปานกลาง เช่น สามารถพูดได้โดยฟังเข้าใจไม่ติดขัด
หรือหอบหายใจหนักมาก ความถี่หรือบ่อยที่ใช้ในการออกก าลังกาย คือ 3-5 วันต่อสัปดาห์ โดยการเดิน
มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้มีเหงื่อออกแบบซึม สามารถลดความเสี่ยงจากการตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ จากภาวะความดันโลหิตสูง พบว่า ผู้ที่มีกิจกรรมทางกายสม่ าเสมอและสมรรถภาพ
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ร่างกายเมื่อมีการทดสอบแล้วอยู่ในระดับดี จะมีอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสู งน้อยกว่าผู้ที่มี
กิจกรรมทางกายน้อย และหากการออกก าลังกายแบบต่อเนื่องท าให้น้ าหนักลดเพียง 1 กิโลกรัม จะส่งผล
ต่อความดันโลหิตทั้งตัวบนและตัวล่างลดลง 3-10 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้น ทั้งการลดน้ าหนักและ
การออกก าลังกายล้วนส่งผลในการลดระดับความดันโลหิต 
 ความส าคัขของการเคลื่อนไหวออกก าลังกายต่อภาวะเบาหวาน พบว่า การมีกิจกรรม
ทางกายแบบแอโรบิคแบบต่อเนื่อง จะมีผลต่อการใช้คาร์โบไฮเดรตที่เก็บในรูปของไกลโคเจนในกล้ามเนื้อ 
ท าให้เพ่ิมความสามารถในการท างานของฮอร์โมนอินซูลิน ที่มีหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ าตาล 
เพ่ือให้เข้าสู่เซลล์และท าให้เซลล์สามารถน าน้ าตาลมาใช้เพ่ือเป็นพลังงานของกล้ามเนื้ออย่างสมบูรณ์ 
ท าให้เกิดผลในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แต่การออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวานต้องระวัง
และป้องกันเท้าที่อาจส่งผล ดังนั้นการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม และใช้เวลาในการออกไม่นานเกินไป
และการนวดเท้าทุกครั้งด้วยตนเองหลังออกก าลังกายจึงมีความจ าเป็น นอกจากนี้ต้องได้รับอาหารเบาๆ 
ก่อนการออกก าลังกาย 1-2 ชั่วโมง มีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าหลังจากออกก าลังกาย 
ดังนั้น นักส่งเสริมสุขภาพจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องโภชนาการเพ่ือการออกก าลังกายด้วย  
 ความส าคัขของการเคลื่อนไหวออกก าลังกายต่อระดับไขมัน พบว่า หลังจาก
การออกก าลังกายแบบหนักหรือต่อเนื่องแบบแอโรบิคและการฝึกน้ าหนัก จะมีผลต่อระดับไตรกลีเซอไรด์
ทั้งในพลาสมาและกล้ามเนื้อลดลงร่วมกับคอเลสเตอรอลและไลโปโปรตีน ความหนาแน่นต่ าจะลดลง
ในช่วงหลังจากเริ่มออกก าลังกาย 24-48 ชั่วโมง ส่วนการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวการออกก าลังกาย 
ที่มีระยะเวลามากกว่า 3 เดือน จะช่วยส่งเสริมในด้านการรักษาทางยาโดยอาจลดปริมาณและขนาดยา
ที่ใช้และนอกจากนี้การควบคุมอาหารยังส าคัขต่อการควบคุมระดับไขมันในเลือดด้วย  
 หลักการใช้กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวที่มีกิจกรรมของกล้ามเนื้อ
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ท าให้มีการใช้พลังงานมากกว่าขณะที่พัก โดยส่วนใหข่จะเน้นกล้ามเนื้อมัดใหข่
ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหัวใจและไหลเวียน โดยสมาคมโรคหัวใจของอเมริกาได้เปรียบเทียบ
กับกิจกรรมทางกายกับการออก าลังกายให้ เท่ากันต้องยกน้ าหนักสิ่งของประมาณ 8-10 กิโลกรัม
แบบต่อเนื่องนาน 1 ชั่วโมง ดังนั้น การใช้กิจกรรมทางกายจึงมีความหมายในการใช้พลังงานที่มากขึ้นกว่าปกติ 
และต้องท าเป็นนิสัยแบบสม่ าเสมอ เช่น การเดิน การขึ้นลงบันได และการลดเครื่องทุ่นแรงในชิตประจ าวัน 
เป็นต้น 
 การออกก าลังกาย คือ กิจกรรมทางกายที่มีการวางแผนหรือมีการเตรียมตัว โดยจะเป็น
กิจกรรมที่มีการกระท าซ้ าๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมหรือคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางร่างกาย (physical fitness) 
การปรับตัวที่สมบูรณ์ เช่น การออกก าลังกายเพ่ือด้านไข้หวัดต้องมีการออกก าลังกายอย่างน้อย 12 สัปดาห์
หรือประมาณ 3 เดือน ในความหนักระดับปานกลาง จึงสามารถส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ 
ส่วนใหข่ถ้าใช้ความหนักของการออกก าลังกายมากเกินไป นอกจากจะใช้เวลาในการออกก าลังกายแบบหนัก
จะสั้นลงแล้ว อาจส่งผลตรงกันข้ามโดยการท าให้ภูมิคุ้มกันไม่สมดุลท าให้เกิดผลเสียได้ ยกตัวอย่าง
จากนักกีฬาที่มีการฝึกหนักมากจะท าให้เป็นหวัดได้ง่าย 
 วิธีการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ต้องมีการตรวจร่างกาย
เพ่ือประเมินสภาพร่างกายที่เรียกว่าสมรรถภาพทางกายก่อนว่าสมบูรณ์หรือไม่ ความก้าวหน้าหรือระดับ
ของโรคควรมีการประเมินว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดังนั้น จะออกก าลังกายโดยวิธีใดจึงต้องมีการจัดโปรแกรม
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การออกก าลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและต้องมีการปรับโปรแกรมการฝึกการออกก าลังกายด้วย 
โดยเมื่อฝึกไประยะหนึ่งแล้วร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นนักสรีรวิทยาการออกก าลังกาย จึงต้อง
มีการปรับโปรแกรมเพ่ือให้ร่างกายปรับตัวได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่วนใหข่เมื่อให้ออกก าลังกาย
มักจะหวังผลให้รวดเร็ว ซึ่งอาจให้อุปกรณ์การออกก าลังกายที่มักโฆษณาว่าได้ผลรวดเร็ว โดยบอก
แต่ละด้านดีแต่ไม่บอกข้อห้ามและผลเสียที่เกิดขึ้น โดยการศึกษาทางการแพทย์มักเกิดผลต่อร่ างกาย
ในทางลบ เช่น เครื่องออก าลังกายแบบสั่นที่ใช้ความถี่ในการสั่นไม่เหมาะสม การวางท่าทาง การมีข้อจ ากัด
ของผู้ออกก าลังกาย เช่น โรคกระดูก โรคนิ่ว และโรคมะเร็งที่เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 
 ดังนั้น เมื่อผู้ที่มีโรคไม่ติดต่อ จะออกก าลังกายควรมีการประเมินสภาพร่างกาย 
การจัดโปรแกรมให้เหมาะสมตามความชอบ การแต่งกายให้ถูกต้องทั้งชนิดและเสื้อผ้าและรองเท้า  
การเตรียมความพร้อมทั้งอาหารและน้ าก่อนออกก าลังกาย การเลือกเวลาที่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกาย
ที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม และการรู้ตนเองโดยการประมาณให้เหมาะสมและถูกต้อง ปรึกษานักส่งเสริมสุขภาพ
ที่เหมาะสม เช่น นักสรีรวิทยาการออกก าลังกาย นักโภชนาการเพ่ือการออก าลังกายที่มีความส าคัข
เพ่ือจัดอาหารให้มีพลังงานที่เหมาะสมกับการออกก าลังกายด้วยเพ่ือการออกก าลังกายที่สามารถ
ชะลอความก้าวหน้าของโรค และสร้างสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงเพ่ือลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
ของโรคได้  
 3) วิธีการปฏิบัติในการออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจนมีข้ันตอนดังนี้ (พัชขา บุขชยานันต์ 
และยงเกษม วรเศรษฐการกิจ, 2558, หน้า 78) 
 (1) การอบอุ่นร่างกาย (warm up) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการออกก าลังกาย 
เป็นการเพ่ิมอุณหภูมิในกล้ามเนื้อ ท าให้กล้ามเนื้อสามารถหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบอุ่นร่างกาย
ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ตัวอย่างการอบอุ่นร่างกาย เช่น การเหยียด การสะบัดแข้งสะบัดขา แกว่งแขน 
วิ่งเหยาะๆ 
 (2) การออกก าลังกายเพ่ือให้ร่างกายเกิดการเผาผลาขพลังงานโดยใช้ออกซิเจน 
ในขณะออกก าลังกายอัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นถึงระดับที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับอายุของบุคคล
ประมาณ 65-75 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด อัตราเต้นหัวใจสูงสุดได้จากการค านวณโดยลบอายุ
เป็นปีออกจาก 220 (ความรุนแรงระดับปานกลาง) ตัวอย่างการออกก าลังกาย เช่น การเดินเร็ว การวิ่ง 
การข่ีจักรยาน การว่ายน้ า 
 (3) การผ่อนให้เย็นลง (cool down) เมื่อได้อออกก าลังกายที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่ 2 
แล้วควรค่อยๆ ผ่อนการออกก าลังกายทีละน้อย แทนการหยุดการออกกก าลังกายโดยทันที ทั้งนี้ เพ่ือให้
เลือดที่ค่ังอยู่ตาม กล้ามเนื้อได้มีโอกาสกลับคืนสู่หัวใจ 
 4) รูปแบบการออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจนเพื่อความแข็งแรงของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด และช่วยเผาผลาขไขมันในร่างกาย มีขั้นตอนดังนี้  (พัชขา บุขชยานันต์ และ
ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ, 2558, หน้า 78) 
 (1) การเดินเร็ว หมายถึง การเดินระยะไกลและเดินเร็วพอสมควรในช่วงแรกควรใช้เวลา
ประมาณ 15-30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพการเดินของแต่ละบุคคล เมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้ว 
จึงเพ่ิมเวลาให้มากขึ้นเป็น 1 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ควรเดินออกกก าลังกายตอนเช้าหรือเย็น เนื่องจาก
อากาศไม่ร้อน การเดินมีความเครียดน้อยกว่าการวิ่ง เกิดการบาดเจ็บได้น้อยกว่า ผู้ที่ มีความอ้วน
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หรือมีน้ าหนักมากกว่าปกติ การเดินถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการออกก าลังกายที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง ผู้ที่ไม่สามารถ
จะวิ่งได้เหมือนคนทั่วไป เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางร่างกาย การเดินอย่างกระฉับกระเฉงที่ใช้เวลาเดิน
ต่อเนื่องกันไป 1 ชั่วโมง จะใช้พลังงานประมาณ 300 กิโลแคลอรี่ (ซึ่งการวิ่ง 30 นาที ก็จะใช้พลังงาน
ประมาณ 300 กิโลแคลอรี่หรือสูงกว่านี้เพียงเล็กน้อย) การเดินควรใช้วิธีการเดินที่ค่อนข้างเร็ว
อย่างกระฉับกระเฉง ใช้ความเร็วประมาณ 5.5-6.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ร่างกายจะใช้พลังงานพอๆ กับการวิ่งเหยาะ
ด้วยความเร็วปานกลาง โดยให้เริ่มต้นปกติก่อน ก้าวให้คงที่ ช่วงแรกควรให้ได้ระยะทางประมาณ 
1.5 กิโลเมตรก่อน หลังจากนั้นค่อยๆ เพ่ิมระยะทางขึ้นไปทีละน้อยในช่วงต่อไป จนสามารถเดินอย่างต่อเนื่อง
ได้ในระยะทาง 3 กิโลเมตร จับชีพจรทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการเดินแล้ว อัตราชีพจรไม่ควรเกินกว่า 75% 
ของการเต้นหัวใจสูงสุด ช่วงต่อไปให้เพ่ิมระยะทางการเดินขึ้นไปเป็น 5-6.5 กิโลเมตร หากไม่สามารถ
รักษาความเร็วในการก้าวอย่างคงที่ได้ ให้ลดความเร็วของการเดินลงใช้เวลา 30-60 นาที แล้วเพ่ิมความเร็ว
ขึ้นมาใหม่ ให้สามารถเดินในระยะ 5-5.5 กิโลเมตรในเวลา 45-60 นาท ี
 (2) การวิ่ง การวิ่งท าให้ร่างกายทุกส่วนได้ออกก าลัง การเริ่มต้นควรวิ่งเหยาะๆ 
ช้าๆ ก่อน ลงด้วยส้นเท้า ถ่ายน้ าหนักตัวไปยังฝ่าเท้าและปลายเท้าตามล าดับ ก่อนที่จะถีบเท้าขึ้นไป 
การลงสู่พ้ืนของเท้า จุดสัมผัสพ้ืนของเท้าจะค่อนออกมาทางด้านนอกของฝ่าเท้า การวิ่งเหยาะ พยายาม
หลีกเลี่ยงการลงสู่พ้ืนด้วยปลายเท้าก่อน ซึ่งจะท าให้เกินการเจ็บป่วยของขาท่อนล่างและข้อเท้าได้ง่าย 
ผู้ที่มีปัขหาเกี่ยวกับข้อต่อทั้งหลายเช่น ข้อเข่า ข้อเท้า ผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือมีน้ าหนักตัวเกินจะเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บได้มากเมื่ออกก าลังกายด้วยการวิ่ง จึงควรต้องมีการระมัดระวังและมีการป้องกันที่อาจจะเกิด
การบาดเจ็บไว้ล่วงหน้า หรืออาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นการออกก าลังกายในรูปแบบอ่ืนแทน 
 การเริ่มต้นวิ่ง ควรเริ่มจากการวิ่งเหยาะๆ ไม่ควรหักโหมมากเกินไป ค่อยเป็นค่อยไป 
ใช้เวลาวิ่งประมาณ 5-10 นาที หากรู้สึกเหนื่อยมาก ควรหยุดหรือเปลี่ยนไปเป็นการเดิน เมื่อหายเหนื่อยแล้ว
จึงค่อยวิ่ง เมื่อร่างกายแข็งแรงดีขึ้นจึงค่อยเพ่ิมการวิ่งให้มากขึ้น โดยการเพ่ิมระยะทางหรือเวลาในการวิ่งขึ้นไป
ทีละเล็กน้อย 
 (3) การว่ายน้ า เป็นการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยมาก การว่ายน้ า
สามารถพัฒนาสมรรถภาพการท างานของระบบหัวใจ ไหลเวียนเลือด และระบบหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด การว่ายน้ าเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายในแนวราบ ช่วยลดแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นบริเวณ
สะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า อุณหภูมิของน้ าที่เย็นจะช่วยลดอัตราเต้นของหัวใจที่จะเพ่ิมสูงขึ้นขณะว่ายน้ า
ได้ดีกว่าการวิ่ง น้ าเป็นตัวพยุงน้ าหนักของร่างกายได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคอ้วน หรือมีน้ าหนักตัวมากๆ 
เมื่อออกก าลังกายในน้ า (water exercise) หรือว่ายน้ าจะเกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด การออกก าลังกาย
ด้วยการว่ายน้ าควรท าอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ควรว่ายน้ าให้เร็วและไกลพอสมควร เช่น 
ควรว่ายน้ าให้ได้ระยะทาง 300 เมตร ภายในเวลา 8 นาที เป็นต้น ไม่ควรกระท าอย่างเต็มที่ในตอน
เริ่มต้น เริ่มจากการว่าย 100 เมตร ช้า  ๆก่อน แล้ว พัก 5 นาที หายเหนื่อยแล้วว่ายต่ออีก 50 เมตร เมื่อร่างกาย
แข็งแรงดีแล้วจึงค่อยเพิ่มระยะทางให้ไกลออกไป 
 (4) การออกก าลังกายในน้ า (water exercise) เช่น การเดิน วิ่งเหยาะในน้ า จะช่วยให้
เกิดการปรับปรุงระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติทุกเพศทุกวัย รวมทั้ง
ผู้ที่มีสุขภาพที่ต่างกัน ผู้ที่เป็นโรคอ้วนเมื่ออกก าลังกายประเภทอ่ืน ความร้อนในร่างกายจะเพ่ิมสูงขึ้นมาก 
และขจัดออกจากร่างกายได้ค่อนข้างยาก (ความร้อนนี้เกิดจากกระบวนการ เมตาบอลิซึม) เนื่องจาก
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ติดชั้นไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนัง ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นฉนวนความร้อน การใช้การออกก าลังกาย
ในน้ าของผู้ที่เป็นโรคอ้วน จะท าให้ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้กระจายไปในน้ ามากข้ึน ลดการสะสมความร้อน
ในร่างกาย ความร้อนจะกระจายออกได้ง่ายเมื่ออยู่ในน้ ามากกว่าบนบก 
  การเริ่มต้นการออกก าลังกายในน้ า ให้เริ่มต้นด้วยการเดินในน้ าก่อน ที่มีความลึก
ระดับอก ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก ปฏิบัติครั้งละ 10 นาที 2 รอบ ต่อไปให้ใช้การเดินและวิ่งเหยาะ
ในน้ า 4 เที่ยวๆ ละ 5 นาที หลังจากนั้นฝึกวิ่งในน้ าข้ามสระว่ายน้ าทางขวาง แล้วว่ายน้ ากลับ ปฏิบัติซ้ าๆ กัน
หลายๆ เที่ยว จนสามารถปฏิบัติต่อเนื่องได้ 20-30 นาที เมื่อระดับสมรรถภาพทางกายเพ่ิมมากขึ้น 
ให้เพ่ิมการว่ายน้ ามากกว่าการวิ่งในน้ า จนกระท่ังสามารถว่ายน้ าได้ต่อเนื่อง 20-30 นาท ี
 (5) การถีบจักรยาน ผู้ที่มีปัขหาเกี่ยวกับข้อต่อทั้งหลาย ผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือน้ าหนัก
ตัวเกิน การถีบจักรยานน้ าหนักตัวจะตกอยู่บนอาน ไม่ขยับไปขยับมา สามารถถีบต่อเนื่องกัน  
โดยใช้เวลายาวนานได้ ลดแรงกดของร่างกายที่จะลงไปยังข้อต่อของขา เช่น ข้อเข่า ข้อเท้า ลดอัตรา
การบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับส่วนขา ดังนั้นผู้ที่ไม่สามารถออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะได้ เนื่องจาก
มีอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังช่วงล่าง ก็สามารถใช้การออกก าลังกายด้วยการถีบจักรยาน 
สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนในระบบหัวใจ การไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ 
และความอดทนของกล้ามเนื้อได้ดี 
 การเริ่มต้นในการถีบจักรยาน ควรถีบด้วยความเร็วพอสมควรแต่สม่ าเสมอ 
หรือถีบเร็วสลับช้าเป็นช่วงๆ ควรถีบจักรยานต่อเนื่องครั้งละ 30-45 นาทีในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก 
ควรถีบให้ได้ระยะทาง 1.6-3.2 กิโลเมตร ในความเร็วที่ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจถึง 60% ของอัตรา
การเต้นของหัวใจเป้าหมาย เมื่อสามารถถีบได้ในระยะทาง 5-8 กิโลเมตร จะต้องให้อัตราการเต้น
ของหัวใจเพิ่มขึ้นเป็น 70-75% ของอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย จนกระทั่งสามารถถีบต่อเนื่องได้  
16-24 กิโลเมตร ที่ให้อัตราการเต้นของหัวใจถึง 80% ของอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย 
                   การถีบจักรยานที่ต่อเนื่อง 8 กิโลเมตร ด้วยความเร็วเป็น 2 เท่า ของการวิ่งเหยาะ
จะเกิดประโยชน์เท่ากับการวิ่งเหยาะในระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ควรถีบจักรยานให้ต่อเนื่อง
ประมาณ 90 นาที/ครั้ง ความเร็ว 24 กิโลเมตร/ชั่วโมง 3-5 วัน/สัปดาห์ ช่วงแรกของการเริ่มต้นปฏิบัติ 
ไม่ควรเกิน 3 วัน/สัปดาห์ หากมากเกินไปอาจท าให้ปวดกล้ามเนื้อได้ 
  (6) การกระโดดเชือก เป็นวิธีที่สามารถเสริมสร้างความอดทนในระบบหัวใจและ
หายใจได้ดีมากประเภทหนึ่ง แต่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันอย่างน้อย 20 นาทีขึ้นไป จึงจะเกิดผลดี 
การกระโดดเชือกจะเผาผลาขไขมันทุกส่วนของร่างกายในเวลาเดียวกัน ท าให้กล้ามเนื้อทุกส่วนมีความกระชับ 
มีรูปร่างได้สัดส่วนมากขึ้น สิ่งที่เป็นปัขหาของการกระโดดเชือกคือ เมื่อปฏิบัติต่อเนื่องกันไปนานๆ จะท าให้
ข้อเข่า ข้อเท้า มีความกดดันมากขึ้น และมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บเพ่ิมมากขึ้นที่ข้อเข่า ขาท่อนล่าง 
กระดูกแตกร้าว เป็นต้น ผู้ที่มีน้ าหนักตัวมาก ผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือผู้ที่มีปัขหาเกี่ยวกับการท างานของข้อต่อ
ส่วนล่างของร่างกาย จึงต้องระมัดระวัง และมีการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือเลือกรูปแบบ
การออกก าลังกายประเภทอ่ืนแทน การที่จะเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในการกระโดดเชือก 
ต้องกระโดดสลับเท้า ซ้าย-ขวา การกระโดดเชือกแบบลงเท้าคู่ จะท าให้ขาท่อนล่างรับน้ าหนักกระแทก
เพ่ิมมากเกินไป ควรสวมรองเท้าที่เหมาะสม มีส่วนที่เสริมส้นเท้าโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงกระโดดเชือกบนพ้ืนที่
แข็งเกินไป 
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 (7) กิจกรรมกีฬา การเล่นกีฬาที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายมีอยู่หลายชนิด 
หลายประเภท ที่สามารถเลือกใช้ในการออกก าลังกายได้ ควรเลือกกีฬาประเภทที่ไม่มีการปะทะกันโดยตรง 
หากเลือกกีฬาที่มีการปะทะโดยตรงไม่ควรเล่นอย่างหักโหม หรือแบบแข่งขันเอาจริงเอาจังมากเกินไป 
อาจดัดแปลงกติกาให้ง่ายลง สิ่งส าคัขคือ หากรู้สึกเหนื่อยมากควรพักให้หายเหนื่อยก่อน เมื่อหายเหนื่อยแล้ว
ค่อยลงเล่นต่อ 
 5) ข้อแนะน าทั่วไปส าหรับการออกก าลังกาย (เกสร ขอรัตน์ และคณะ, 2547, หน้า 25-27) 
 (1) ออกก าลังกายเมื่อสภาวะร่างกายปกติดี หากมีอาการเจ็บป่วยเช่น เป็นหวัด 
หรือมีไข้ให้รอจนกระทั่งอาการที่มีอยู่หายเสียก่อน อย่างน้อยสัก 2-3 วัน 
 (2) ไม่ออกก าลังกายอย่างหนักทันทีหลังจากรับประทานอาหารใหม่ๆ ควรรอ
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะอาจจะเกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ หรือเป็นลมหมดสติได้ 
 (3) ดื่มน้ าให้เพียงพอ ส าหรับบุคคลทั่วไปแล้วการดื่มน้ าเปล่าที่สะอาด เป็นสิ่ง
ที่เหมาะสมที่สุด จากการที่ร่างกายต้องการน้ าเข้าไปทดแทนน้ าที่สูขเสียไปจากการออกก าลังกาย 
โดยทั่วไป การดื่มน้ าที่เหมาะสมท าได้โดยการดื่มก่อน ระหว่างและหลังจากการออกก าลังกาย โดยเฉพาะ
เมื่อออกก าลังกายที่มีความหนักพอควรนานเกิน 30 นาทีขึ้นไป ปัจจัยหลายชนิดมีผลต่อปริมาณน้ าที่ควรดื่ม 
เช่น ปริมาณการสูขเสียเหงื่อ ความหนักและระยะเวลาในการออกก าลังกายนั้น หรือสภาวะแวดล้อม
ในขณะนั้น หรือสุขภาพส่วนบุคคล ผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวควรระมัดระวังในเรื่องการดื่มน้ าให้พอเหมาะ 
ควรพบแพทย์ผู้รักษาเพ่ือรับค าแนะน าในเรื่องการดื่มน้ าทดแทนจากการออกก าลังกายเพ่ือความปลอดภัย
และเหมาะสม 
 (4) การออกก าลังกายควรค านึงถึงสภาพอากาศ ให้ระมัดระวังเมื่อออก าลังกาย
ในสภาวะอากาศที่ร้อน ท าให้เสียเหงื่อเพิ่มขึ้นอย่างมากได้ ควรดื่มน้ า ให้พอเพียงทั้งก่อนและหลัง
ออกก าลังกายแต่ละครั้ง อาการต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นจากอันตรายที่ร่างกายได้รับความร้อนสูงเกินไป 
ปวดศีรษะ วิงเวียน หน้ามืดเป็นลม คลื่นไส้ เป็นตะคริว ใจสั่น หากอุณหภูมิอากาศสูงมากควรหลีกเลี่ยง
โดยการออกก าลังกายในตอนเช้าหรือตอนเย็นที่อากาศเย็นลง จะเป็นผลดีต่อร่างกายมากกว่า 
 (5) หากเดินหรือวิ่งออกก าลังกายบนทางชัน ควรลดความเร็วลงเพ่ือมิให้ร่างกาย
ออกแรงหนักมากเกินไป ความหนักในการออกกก าลังกายในช่วงที่ความเร็วในการเดินหรือวิ่งลดลงควรยึด
จากความรู้สึกเป็นหลัก ความเร็วเมื่อเดินหรือวิ่งบนทางชันควรก่อให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยพอๆ กับเมื่อเดิน
หรือวิ่งบนทางราบที่ใช้ความเร็วมากกว่า 
 (6) สวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสม เสื้อผ้าไม่ควรรัดแน่นเกินไป เสื้อผ้าที่หลวม
สวมใส่สบายจะเหมาะสมกว่า เนื้อผ้าควรท าจากวัสดุที่เหมาะสมกับอากาศบ้านเรา เช่น ผ้าฝ้ายหรือผ้า
ที่มีรูระบายอากาศได้ ไม่ควรใช้เสื้อผ้าที่ท าจากยางหรือผ้าที่ไม่มีรูระบายอากาศ ในหน้าหนาว สวมเสื้อผ้า
ที่ช่วยรักษาความอบอุ่นของร่างกาย หากออกก าลังกายในที่ที่ได้รับแสงแดดโดยตรง ควรสวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อน
และสวมหมวกรองเท้าที่สวมควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของการออกก าลังกาย เช่น เลือกรองเท้า
ส าหรับวิ่งเมื่อต้องการวิ่งออกก าลังกาย หรือรองเท้าที่ออกแบบส าหรับเดินเมื่อต้องการเดินออกก าลังกาย 
เป็นต้น 
 (7) ตระหนักถึงข้อจ ากัดของตนเอง หากเป็นไปได้ควรไปรับการตรวจสุขภาพ
สม่ าเสมอหากไม่แน่ใจควรถามแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับข้อจ ากัดในการออกก าลังกายของตนว่ามีหรือไม่ 
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 (8) เลือกชนิดการออกก าลังกายให้เหมาะสม การฝึกออกก าลังกายชนิดทนทาน
เพ่ือปอด หัวใจเป็นสิ่งส าคัข ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่หนัก
หรือต้องใช้แรงปะทะมาก เพราะอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย หากเลือกท่ีจะร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ควรเริ่มที่ระดับความหนักน้อยๆ ก่อนค่อยๆ เพ่ิมความหนักขึ้นอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป ควรมีวันหยุดพัก
ที่ไม่ได้ออกก าลังกาย เพ่ือให้ร่างกายได้มีเวลาในการปรับตัวต่อความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้น 
ควรให้ความสนใจและท าการอบอุ่นร่างกาย (warm-up) ก่อนและหลังการออกก าลังกาย โดยการยืด
กล้ามเนื้อ (stretching) โยคะ ไท-ซี่ หรือออกก าลังกายแอโรบิคเบาๆ การออกก าลังกายแบแอโรบิคที่
เหมาะสม ได้แก่ การเดินเร็ว ว่ายน้ า ขึ้นบันได  กรรเชียง-พายเรือ ปั่นจักรยาน เป็นต้น 
 (9) ใส่ใจกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากมีอาการต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่
จะท าการออกก าลังกายต่อ 
 ก. อึดอัดรู้สึกไม่สบายกับร่างกายส่วนบน ได้แก่ อก แขน คอ คาง-ขากรรไกร 
ในขณะออกก าลังกาย ความรู้สึกผิดปกติดังกล่าวเป็นมากหรือน้อยก็ตาม หรือความรู้สึกอาจออกมา
ในรูปของความเจ็บปวด แสบร้อน แน่นๆ หรือรู้สึกคล้ายๆ อ่ิมอาหารก็ได้ 
 ข. หากมีอาการหน้ามืดเป็นลมขณะออกก าลังกาย ควรหยุดออกก าลังกายนั้น
จนกว่าจะได้รับค าปรึกษาหรือตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ 
 ค. รู้สึกอึดอัด หายใจไม่เพียงพอในขณะออกก าลังกาย โดยปกติแล้วในขณะ
ออกก าลังกายจะมีอัตราการหายใจเร็วขึ้นและหายใจแรงขึ้น แต่ไม่ควรมีความรู้สึกอึดอัดภายหลัง
ออกก าลังกาย ไม่ควรใช้เวลาเกินกว่า 5 นาทีที่การหายใจจะกลับคืนสู่สภาวะเดิม 
 ง. ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกระดูกหรือข้อต่อไม่ว่าจะเป็นในขณะหรือหลังจาก
ออกก าลังกายอาจเกิดขึ้นได้ เช่น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเล็กน้อย แต่หากอาการที่เกิดคือการปวดข้อ
หรือปวดหลัง ควรหยุดออกก าลังกายและพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย 
 (10) ระมัดระวังไม่ออกก าลังกายมากเกินไป ดังต่อไปนี้ 
 ก. ไม่สามารถออกก าลังกายจนจบได้ ที่ถูกแล้วเมื่อออกก าลังกายเสร็จสิ้นลง 
ร่างกายควรที่จะมีความสามารถเหลือที่จะออกก าลังกายต่อไป 
 ข. ไม่สามารถที่จะพูดคุยในขณะออกก าลังกาย เนื่องจากการหายใจเป็นอุปสรรค
เป็นสิ่งแสดงว่าการออกก าลังกายนั้นหนักเกินไป 
 ค. มีอาการคลื่นไส้ หรือหน้ามืดเป็นลมหลังออกก าลังกาย อาจเกิดจากการ
ออกก าลังกายที่หนักเกินไป หรือหยุดออกก าลังกายกะทันหันเกินไป (ใช้เวลาในการ cool down ไมเ่พียงพอ)  
 ง. เหนื่อยอ่อนแรงเรื้อรัง ในช่วงเวลาของวันที่เหลือหลังจากออกก าลังกายแล้ว
ไม่ควรมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ตรงกันข้ามควรจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า หากยังมีความรู้สึกเหนื่อย
อยู่เป็นประจ าภายหลังออกก าลังกายแสดงว่าความหนักในการออกก าลังกายอาจมากเกินไป  
 จ. นอนไม่หลับ ถ้าไม่สามารถนอนหลับได้ดีทั้งๆ ที่มีความรู้สึกเหนื่อยหมดแรง 
ควรลดปริมาณการออกก าลังกายจนกระทั่งอาการนอนไม่หลับนั้นหายไป การฝึกออกก าลังกายที่เหมาะสม
ควรเป็นการออกก าลังกายที่ท าให้การนอนหลับง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากขึ้นเพ่ือให้การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ
เกดิขึ้นได ้
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 ฉ. อาการเจ็บหรือปวดในข้อจริงๆ แล้วอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้ออาจเกิดขึ้นได้จาก
การออกก าลังกาย แต่อาการปวดข้อหรือข้อยึดไม่ควรมีจากการออกก าลังกายที่ถูกต้อง ควรปรับเทคนิค
การออกก าลังกายให้เหมาะสมโดยเฉพาะเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อและการอบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลังกาย 
อาการปวดหลังหรือเป็นตะคริว กล้ามเนื้ออาจบ่งถึงการใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้องได้ หากมีการปรับปรุงเทคนิค
แล้วยังมีอาการอยู่ควรปรึกษาแพทย์ 
 (11) ออกก าลังกายควรท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้ร่างกายมีเวลาส าหรับปรับตัว 
 จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าข้อแนะน าทั่วไปส าหรับการออกก าลังกาย 
ก่อนการออกก าลังกายทุกครั้งสภาพร่างกายต้องอยู่สภาวะปกติ ไม่เจ็บป่วย หลังจากรับประทานอาหารใหม่ๆ 
ควรรออย่างน้อย 2 ชั่วโมง ดื่มน้ าให้เพียงพอ สภาพแวดล้อมในการออกก าลังกาย ความหนักเบาระหว่าง
การออกก าลังกาย การแต่งกายที่เหมาะสม ชนิดของออกก าลังกาย โรคประจ าตัว ใส่ใจอาการที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างออกก าลังกาย เช่น เป็นลมหน้ามืด อึดอัดรู้สึกไม่สบาย ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกระดูกหรือข้อต่อ 
ระมัดระวังไม่ออกก าลังกายมากเกินไป ควรออกก าลังกายควรท าค่อยเป็นค่อยไป ให้ร่างกายค่อยๆ ปรับตัว 
จะส่งผลให้เรามีความปลอดภัยในการออกก าลังกาย 
 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับโรค 
 
 2.3.1 โรคเบาหวาน 
 1) ความส าคัขของโรคเบาหวาน  
 โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีความส าคัขต่อผู้ป่วยต่อครอบครัว ต่อประเทศชาติ 
เนื่องจาก โรคนี้เมื่อเป็นแล้วรักษาไม่หายขาดและต้องดูแลต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวาน
ไม่เพียงแต่มีผลกระทบทางกายแต่รวมไปถึงทางจิตใจที่ผู้ป่วยอาจมีความไม่สบายใจ ในการควบคุมอาหาร
ในการมาติดตามนัดต่อเนื่อง ต้องกินยาหรือฉีดยา การดูแลตนเองครอบครัวต้องร่วมรับรู้ให้ก าลังใจ ทีมที่ให้
การดูแลรักษาต้องเน้นตามมาตรฐานการรักษาและการส่งตรวจ คัดกรองโรคแทรกซ้อนต้องมีการท างาน
เป็นทีมแบ่งหน้าที่ร่วมดูแลผู้ป่วยและครอบครัว (สุรชัย โชคครรชิตไชย, สมชาติ สุจริตรังสี และวรัขขาภรณ์ 
พุ่มคุ้ม, 2554, หน้า 3)  
 เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัขหาส าคัขทางสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคามท่ีลุกลาม
อย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากข้อมูลสมาพันธ์เบาหวาน
นานาชาติ รายงานว่าในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 4 ล้านคนต่อปี เฉลี่ย 8 วินาทีต่อ 1 คน 
และพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า 300 ล้านคน คนที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลางมีโอกาส
เป็นเบาหวานเร็วกว่าคนที่อยู่ในประเทศท่ีมีรายได้สูง 10-20 ปี โดยพบมากข้ึนในวัยท างาน สถานการณ์
ในประเทศไทย 2 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวาน 3.5 ล้านคน แต่มีถึง 1.1 ล้านคนที่ไม่รู้ว่า
ตนเองป่วย ที่น่าห่วงยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ผู้ป่วยเหล่านี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
สูงกว่าคนปกติถึง 2-4 เท่า และมากกว่าครึ่งมีความผิดปกติของระบบประสาทและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ในผู้ชาย เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้า และไต (วิชัยเทียนถาวร, 2556, หน้า 6) 
 โรคเบาหวานมีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ทั้งโรคของระบบหลอดเลือดขนาดใหข่ 
(macro vascular disease) และโรคของระบบหลอดเลือดขนาดเล็ก (micro vascular disease) เช่น โรคไต 
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โรคแทรกซ้อนที่จอตาและความผิดปกติของเส้นประสาท ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการควบคุมเบาหวานให้ดี
จะเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง ภาวะแทรกซ้อนที่พบในผู้ป่วยเบาหวานทั้งที่เกิดในระยะสั้นและระยะยาว 
ล้วนแต่มีผลเสียอย่างมากในแง่การเจ็บป่วย  (morbidity) และการสูขเสียชีวิต (mortality) อันเป็นปัขหา
สาธารณสุขที่ส าคัขของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งในการส ารวจการสูขเสียปีสุขภาวะ ของประเทศไทยพบว่า
เบาหวานเป็นสาเหตุส าคัขอันดับ 3 ของการสูขเสียปีสุขภาวะในเพศหขิง (ร้อยละ 7.00) และเป็นอันดับ 5 
ของการสูขเสียปีสุขภาวะในเพศชาย (ร้อยละ 3.00) จะเห็นได้ว่าโรคเบาหวานมีความชุกของการเกิดโรคสูง 
ประกอบกับเป็นโรคเรื้อรังที่มักมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ร่วมด้วย ท าให้ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจ านวนมาก
จนกลายเป็นภาระทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับผู้ป่วย ครอบครัว จนกระทั่งระดับประเทศ และพบว่า
โรคแทรกซ้อนเป็นปัจจัยส าคัขที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวาน โดยค่าใช้จ่าย
จะเพ่ิมขึ้นเป็น 3.5 เท่า เมื่อผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดขนาดเล็กและ
ขนาดใหข่ร่วมด้วย นอกจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายโดยตรงแล้ว โรคเบาหวานยังส่งผลต่อความสุขสบาย
ของผู้ป่วย รวมทั้งการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ ท าให้คุณภาพชีวิตโดยรวมลดลง (สุรชัย โชคครรชิตไชย , 
สมชาติ สุจริตรังสี และวรัขขาภรณ์ พุ่มคุ้ม, 2554, หน้า 3-4)  
 2) ชนิดของโรคเบาหวาน (ชนิกา ตู้จินดา และคณะ, 2557, หน้า 1-2) 
 โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิดตามสาเหตุของการเกิดโรค 
 (1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes mellitus, T1DM)  
 (2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus, T2DM)  
 (3) โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจ าเพาะ (other specific types)  
 (4) โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus, GDM) 
 การระบุชนิดของโรคเบาหวาน อาศัยลักษณะทางคลินิกเป็นหลัก หากไม่สามารถ
ระบุได้ชัดเจนในระยะแรก ให้วินิจฉัยตามความโน้มเอียงที่จะเป็นมากที่สุด (provisional diagnosis) 
และระบุชนิดของโรคเบาหวานตามข้อมูลที่มีเพ่ิมเติมภายหลัง ในกรณีที่จ าเป็นและ/หรือสามารถท าได้ 
อาจยืนยันชนิดของโรคเบาหวานด้วยผลทางห้องปฏิบัติการ 
 โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นผลจากการท าลายเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนจากภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย ส่วนใหข่พบในคนอายุน้อยกว่า 30 ปี รูปร่างไม่อ้วน มีอาการปัสสาวะมาก กระหายน้ า 
ดื่มน้ ามาก อ่อนเพลีย น้ าหนักลด อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง (มักพบในวัยเด็ก) ซึ่งในบางกรณี
พบภาวะเลือดเป็นกรดจากสารคีโตน (ketoacidosis) เป็นอาการแสดงแรกของโรค หรือมีการด าเนินโรคช้าๆ 
จากระดับน้ าตาลที่สูงปานกลางแล้วเกิดภาวะ ketoacidosis เมื่อมีการติดเชื้อหรือสิ่งกระตุ้นชนิดอ่ืน 
ซึ่งมักจะพบการด าเนินโรคในกรณีหลังนี้ในผู้ใหข่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สนับสนุน คือ พบระดับ 
ซี-เป็ปไทด์ (C-peptide) ในเลือดต่ ามาก และ/หรือ ตรวจพบปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันต่อส่วนของเซลล์ไอส์เล็ท 
ได้แก่ Anti-GAD, islet cell autoantibody, IA-2 
 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด ในคนไทยพบประมาณร้อยละ 95 
ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด เป็นผลจากการมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับการบกพร่องในการผลิตอินซูลิน
ที่เหมาะสม มักพบในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป รูปร่างท้วมหรืออ้วน อาจไม่มีอาการผิดปกติ หรืออาจมีอาการ
ของโรคเบาหวานได้ อาการมักไม่รุนแรงและค่อยเป็นค่อยไป มักมีประวัติโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพ่อ แม่ 
หรือพ่ีน้อง โดยที่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดนี้พบมากเมื่อมีอายุสูงขึ้น มีน้ าหนักตัวเพ่ิมข้ึน 
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การขาดการออกก าลังกาย และพบมากขึ้นในหขิงที่มีประวัติการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โรคเบาหวาน
ที่มีสาเหตุจ าเพาะเป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจน ได้แก่ โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม เช่น MODY: maturity-onset diabetes of the young โรคเบาหวานที่เกิดจากโรค
ของตับอ่อน จากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ จากยา จากการติดเชื้อ จากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน หรือโรคเบาหวาน 
ที่พบร่วมกับกลุ่มอาการต่างๆ ผู้ป่วยจะมีลักษณะจ าเพาะของโรคหือกลุ่มอาการนั้นๆ หรือมีอาการ
และอาการแสดงของโรคท่ีท าให้เกิดเบาหวาน 
 โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นโรคเบาหวานที่ตรวจพบจากการท า glucose 
tolerance test ในหขิงมีครรภ์ ซึ่งภาวะนี้มักจะหายไปหลังคลอด ในกรณีที่มีระดับน้ าตาลที่เข้าได้
กับการวินิจฉัยเบาหวานทั่วไปจากการตรวจครั้งแรกที่คลินิกฝากครรภ์จะถือว่าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานทั่วไป 
 3) อาการและอาการแสดงของโรคเบาหวาน 
 ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น เพราะเซลล์ต่างๆ ไม่สามารถ
น ากลูโคสไปใช้ได้หมด ร่วมกับมีการสลายไกลโคเจนจากตับมากขึ้นด้วย จึงท าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการ
ต่างๆ จากพยาธิสรีวิทยาของโรค ดังนี้ (ลลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ และคณะ, 2548; อ้างถึงใน ณัฐธยาน์ 
ประเสริฐอ าไพสกุล, 2551, หน้า 21)  
 (1) ปัสสาวะบ่อยมากขึ้น (polyuria) เนื่องจากระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น ท าให้ท่อไต
ไม่สามารถดูดกลับได้หมดจึงมีน้ าตาลเหลือทิ้งมากับปัสสาวะ (glycosuria) และน้ าตาลที่ออกมากับปัสสาวะ
จะดึงน้ าออกมาด้วย จึงท าให้มีปัสสาวะมากกว่าปกติ 
 (2) กระหายน้ าและดื่มน้ ามากขึ้น (polydipsia) เมื่อถ่ายปัสสาวะมากขึ้นร่างกาย
เกิดภาวะขาดน้ า (dehydration) ผู้ป่วยจึงรู้สึกกระหายน้ า ท าให้ต้องดื่มน้ าบ่อยๆ 
 (3) หิวบ่อยและกินอาหารมากขึ้น (polyphagia) เนื่องจากร่างกายไม่สามารถน าน้ าตาล
มาเผาผลาขเป็นพลังงานได้ เซลล์ต่างๆ เมื่อขาดสารอาหารจะไปกระตุ้นไฮโปธาลามัส (hypothalamus) 
ท าให้รู้สึกหิวและกินอาหารมากขึ้น แต่เซลล์ไม่สามารถน ากลูโคสเข้าสู่เซลล์ได้ ร่างกายจึงเผาผลาขพลังงาน
จากกล้ามเนื้อและไขมันแทน ท าให้ผู้ป่วยผอมลง กล้ามเนื้ออ่อนลีบ อ่อนเปลี้ย เพลียแรง 
 (4) ภาวะกรดจากคีโตน (diabetic ketoacidosis) จากการขาดอินซูลินหรือได้รับ
อินซูลินไม่เพียงพอ ท าให้กลูโคลสไม่ถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานในร่างกาย จ าเป็นต้องใช้สารอาหาร
จากไขมันทดแทน ไขมันถูกสลายมาเป็นกรดไขมัน และมีการสร้างคีโตนที่ตับมากข้ึน ท าให้ระดับคีโตน
ในเลือดเพ่ิมขึ้น เนื่องจากคีโตนมีสภาพเป็นกรด จึงท าให้เกิดความเป็นกรดในร่างกาย และร่างกาย
พยายามปรับตัวโดยเพ่ิมการดูดกลับไปคาร์บอเนตทางไตมากขึ้น นอกจากนั้นการหายใจจะเพ่ิมขึ้น
เพื่อขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางลมหายใจ การปรับตัวแบบนี้ท าให้ผู้ป่วยมีอาการดื่มน้ ามาก  
มีภาวะโปตัสเซียมในเลือดต่ า มึนงง หายใจผิดปกติ หอบลึก ปัสสาวะมีคีโตน หายใจมีกลิ่นผลไม้ 
 (5) ชักและหมดสติชนิดฮัยเปอร์ออสโมลาร์ (hyperosmolar coma) เกิดจากร่างกาย
ขาดน้ า ความเข้มข้นของเลือดเพ่ิมขึ้นท าให้เกิดความล้มเหลวในการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย ปริมาณเลือด
ที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ที่ส าคัข คือ ไต และสมองลดลง ท าให้ผู้ป่วยชักและหมดสติได้จากอาการ
และอาการแสดงของโรคเบาหวาน ที่กล่าวมาข้างต้นผู้ป่วยเบาหวานควรมาพบแพทย์ไม่ว่าจะมาด้วย
อาการใดก็ตาม ควรได้รับการตรวจวัดระดับกลูโคสในเลือด เพ่ือสามารถวินิจฉัยโรคเบาหวานได้อย่างรวดเร็ว 
และช่วยให้สามารถให้การรักษาก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง  
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 4) ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน (สุรชัย โชคครรชิตไชย สมชาติ สุจริตรังสี และ 
วรัขขาภรณ์ พุ่มคุ้ม, 2554, หน้า 9-10)  
 (1) ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา (diabetic retinopathy) เกิดจากการที่น้ าตาลเข้าไป
ใน endothelium ของหลอดเลือดเล็กๆ ในลูกตา ท าให้หลอดเลือดเหล่านี้มีการสร้างไกลโคโปรตีน
ซึ่งจะถูกขนย้ายออกมาเป็น basement membrane มากขึ้น ท าให้ basement membrane หนา แต่เปราะ 
หลอดเลือดเหล่านี้จะฉีกขาดได้ง่าย เลือดและสารบางอย่างที่อยู่ในเลือดจะรั่วออกมา และมีส่วน
ท าให้ macula บวม ซึ่งท าให้เกิด blurred vision หลอดเลือดที่ฉีกขาดจะสร้างแขนงของหลอดเลือดใหม่
ออกมามากมายจนบดบังแสงที่มาตกกระทบยัง retina ท าให้การมองเห็นของผู้ป่วยลดลง 
 (2) ภาวะแทรกซ้อนทางไต (diabetic nephropathy) พยาธิสภาพของหลอดเลือดเล็กๆ 
ที่ glomeruli จะท าให้ nephron ยอมให้ albumin รั่วออกไปกับ filtrate ได้ proximal tubule 
จึงต้องรับภาระในการดูดกลับสารมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นนานๆ ก็จะท าให้เกิด renal failure ได้ 
 (3) ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท (diabetic neuropathy) หากหลอดเลือดเล็กๆ 
ที่มาเลี้ยงเส้นประสาทบริเวณปลายมือปลายเท้าพยาธิสภาพ ก็จะท าให้เส้นประสาทนั้นไม่สามารถ
น าความรู้สึกต่อไปได้ เมื่อผู้ป่วยมีแผล ผู้ป่วยก็จะไม่รู้ตัวและไม่ดูแลแผลดังกล่าว ประกอบกับเลือดผู้ป่วย
มีน้ าตาลสูง จึงเป็นอาหารอย่างดีให้กับเหล่าเชื้อโรค และแล้วแผลก็จะเน่า และน าไปสู่การตัดอวัยวะทิ้ง
ในส่วนที่เน่าในผู้ป่วยที่ควบคุมไม่ดี 
 (4) โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary vascular disease) เส้นเลือดหัวใจตีบขาดเลือด 
 (5) โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) เส้นเลือดสมองตีบเกิดอาการ
อัมพาต 
 (6) โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral vascular disease) ปลายนิ้วขาดเลือด
เกิดเน่าตาย 
 (7) แผลเรื้อรังจากเบาหวาน (diabetic ulcer)  
 (8) ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  
 5) การวินิจฉัยโรคเบาหวาน 
 การวินิจฉัยโรคเบาหวาน นอกจากจะอาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกาย 
แล้วยังต้องอาศัยการตรวจสอบทางชีวเคมีร่วมด้วย จึงจ าเป็นต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปว่าควรจะใช้ 
การทดสอบด้วยวิธีใดบ้าง จึงจะสมควรกับเหตุผลและการสูขเสียทางเศรษฐกิจน้อยที่สุด การวินิจฉัย 
โรคเบาหวาน (สมเกียรติ โพธิสัตย์, วรรณี ธิติยานนท์, อัมพร สุทธิจ ารูข และยุพิน เบ็จสุรัตน์วงศ์, 2554, 
หน้า 19-22) ดังนี้ 
 (1) การตรวจปัสสาวะ สามารถตรวจได้หลายวิธี เช่น การใช้น้ ายาเบนเนดิคท์ 
การใช้เม็ดคลินิกเทสต การใช้เทสตคลินิกสติค ไดนอสติค หรือไดอะเบอร ซึ่งขั้นตอนการตรวจ มีดังนี้ 
จุ่มเทสตเทปลงในปัสสาวะ 2 วินาที แล้วอ่านผลภายหลังจากจุ่มปัสสาวะแลว 30 วินาที เทียบสีของเทสตเทป 
ที่เปลี่ยนไปจากสีที่หน้ากลอง จะแสดงปริมาณน้ าตาลที่มีอยู่ในปัสสาวะ การเก็บเทสตเทปควรเก็บไว้
ในที่มิดชิด แห้ง และปิดจุกขวดให้แน่น ไม่ควรเก็บขวดใส่เทสตเทปไว้ในตู้เย็น เพราะจะไม่แสดงผล 
 (2) การตรวจเลือด มีหลายวิธีดัวยกัน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการตรวจวัด 
ระดับน้ าตาลในขณะอดอาหาร ซึ่งในการตรวจผู้ป่วยต้องอดอาหารและน้ าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เจาะเลือด
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บริเวณข้อพับแขนประมาณ 2 มิลลิลิตร เปรียบเทียบผลที่ได้กับค่าปกติ ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้วินิจฉัยว่า
เป็นผู้ป่วยเบาหวาน  
 (3) ระดับน้ าตาลในเลือดหลังจากอดอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ตรวจพบ
ระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่า 126 มิลลิกรัมตอ่เดซิลิตร (126 มิลลิกรัมตอ่เลือด 100 มิลลิลิตร) หรือตรวจพบ
ระดับน้ าตาลในพลาสมามากกว่า 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (140 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร) 2 ครั้ง 
หรือระดับน้ าตาลในเลือด เมื่อตรวจเวลาใดกไ็ด้ โดยไม่ต้องอดอาหารได้ค่าเกิน 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  
 
ตาราง 2 การแปลผลระดับน้ าตาลในเลือด 
 
 ปกติ impaired 

fasting 
glucose (IFG) 

impaired 
glucose 

tolerance (IGT) 

โรค 
เบาหวาน 

1. พลาสมากลูโคส 
   ขณะอดอาหาร, 
   FPG (มก.ดล.) 

<100 100 - 125 - ≥ 126 

2. พลาสมากลูโคสที่ 2 ชั่วโมง 
   หลังดื่มน้ าตาลกลูโคส 75 กรัม 
   OGTT 2 hr-PG (มก.ดล.) 

<140 - 140 - 199 ≥ 200 

3. พลาสมากลูโคสที่เวลาใดๆ 
   ในผู้ที่มีอาการชัดเจน (มก.ดล.) 

   ≥ 200 

ที่มา: (ชนิกา ตู้จินดา  และคณะ, 2557, หน้า 1) 
 
 6) การรักษาโรคเบาหวาน  
 การรักษาโรคเบาหวาน แบ่งออกเป็น 2 ประการ (เพ็ขศรี พงษ์ประภาพันธ์ 
สุวิมล แสนเวียงจันทร์ และประทีป ปัขขา, 2553, หน้า 12-13) 
 (1) เริ่มต้นด้วยการให้ค าแนะน าเรื่องการควบคุมอาหาร ลดน้ าหนักตัว (ถ้าอ้วน) 
การออกก าลังกาย และการปฏิบัติตัวอ่ืนๆ 
 (2) การรักษาด้วยยามีทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด ยาที่ใช้รับประทานในปัจจุบัน 
ได้แก่ 
 ก. ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (sulfonylureas) แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
 ก) first generation ได้แก่ โทบลูทาไมด์ 
 ข) second generation ได้แก่ ไกลเบนคลาไมด์ (glibenclamide) ไกลคลาไซด์ 
(gliclazide) ไกลพีไซด์ (glipezide) ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นเบต้าเซลล์ให้หลั่งอินซูลินเพ่ิมขึ้น ช่วยให้
เนื้อเยื่อตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้น โดยเพ่ิมหน่วยรับอินซูลิน (insulin receptor) ท าให้เกิดกระบวนการ 
กลูโคนีโอจีนีซีสลดลง อาการข้างเคียง ได้แก่ มีผื่นตามผิวหนัง คลื่นไส้ อาเจียน ตัวเหลือง ซีด เม็ดเลือดขาว
และเกล็ดเลือดต่ า แต่อาการข้างเคียงเหล่านี้พบได้น้อยมาก อาจพบน้ าตาลในเลือดต่ าในยาที่ออกฤทธิ์ยาว 
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เช่น ไกลเบนคลาไมด์ คลอโพรพาไมด์ และพบอาการโซเดียมต่ าได้จากผลข้างเคียงของยาคลอโพรพาไมด์ 
ซึ่งผลจากยาท าให้มีการหลั่งฮอร์โมนแอนตี้ไดยูริติก (antidiuretic hormone) ผิดปกติ 
 ข. ยากลุ่มไบกัวไนด์ (biguanides) ได้แก่ เมตฟอร์มิน (metformin) เฟรนฟอร์มิน 
(phrenformin) ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการดูดซึมกลูโคสจากล าไส้เล็ก กระตุ้นการใช้กลูโคสของเนื้อเยื่อส่วนปลาย 
และยับยั้งการสร้างกลูโคสจากตับ ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย ปวดมวน
ในท้อง ดังนั้น จึงควรรับประทานหลังอาหารทันที ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัข คือ ภาวะกรดแลกติกคั่ง 
(lactic acidosis) จึงไม่ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัขหาที่ไต ตับ หัวใจ ข้อดีของ ยากลุ่มนี้คือไม่ท าให้เกิดอาการ
น้ าตาลในเลือดต่ า ปัจจุบันใช้แต่ยาเมตฟอร์มินอย่างเดียว เพราะยาเฟรนฟอร์มินท าให้เกิดภาวะกรดแลคติก
คั่งได้สูง 
 ค. กลุ่มอัลฟากลูโคซิเดส อินฮิบิเตอร์ (alpha-glucosidase inhibitor) ได้แก่ 
อะคาโบส (acabose) โวจิลโบส (voglibose) มีผลในการลดระดับน้ าตาลหลังรับประทานอาหาร 
(postprandial plasma glucose) ออกฤทธิ์โดยการท างานของ alpha - glucosidase emzyme บริเวณผนัง
ล าไส้เล็ก ซึ่งเอนไซม์นี้ท าหน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหข่ ได้แก่ โอลิโกแซคคาไรด์ (oligosaccharides) 
และไดแซคคาไรด์ (disaccharides) ลดการดูดซึมกลูโคส ยาในกลุ่มนี้ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย วิธีการ
รับประทานยา คือ ควรรับประทานพร้อมอาหารเพ่ือให้ยาคลุกเคล้ากับอาหารท าให้ยาออกฤทธิ์ได้ดี
ผลข้างเคียง คือ ท้องอืด แน่นท้อง ปวดท้อง 
 ง. กลุ่มไทอะโซลลิไดนิดิโอน (thiazolidinedione) ได้แก่ โทรจิลทา (troglitazone)  
โรซิกลิทาโซน (rosiglitazone: avandia) มีผลระดับน้ าตาลในเลือดทั้งก่อนอาหารและหลังอาหาร ใช้ได้ผลดี
กับผู้ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินออกฤทธิ์โดยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพ่ิมความไวต่ออินซูลิน โดยเพ่ิมการใช้
กลูโคสของกล้ามเนื้อและลดการสร้างกลูโคสจากตับ ภาวะแทรกซ้อน คือ อาจเป็นพิษต่อตับน้ าหนักเพ่ิมขึ้น
จากมีน้ าคั่ง 
 จากข้อมูลดังกล่าว การรักษาโรคเบาหวานปัจจุบันประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ป่วยเบาหวานเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด เช่น ควบคุมอาหารโดยการรับประทานอาหาร
อย่างถูกต้องเหมาะสม การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ การลดน้ าหนัก นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยยา
ทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด แพทย์จะพิจารณาการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมตามลักษณะอาการของผู้ป่วย
แต่ละราย 
 2.3.2 โรคความดันโลหิตสูง 
 1) สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง 
 สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่าทั่วโลก
มีผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเกือบถึง 1,000 ล้านคน สองในสามของจ านวนนี้อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา
โดยพบว่าคนในวัยผู้ใหข่ของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ประชากร 1 ใน 3 คน 
จะมีภาวะความดันโลหิตสูงแต่ละปีประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้เสียชีวิตจากโรค
ความดันโลหิตสูงประมาณ 1.5 ล้านคน (วิชัย เทียนถาวร, 2556, หน้า 6) 
 ในสภาวะปัจจุบันความเจริขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้สถิติการเกิด
โรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90 ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน โดยพบมากในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป 
ซึ่งองค์การอนามัยโลกรายงานว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในสาเหตุส าคัขที่ท าให้ประชาชนอายุสั้น 
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ทั่วโลกมีผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้งโลกจะป่วยเป็นโรคนี้เพ่ิม 1,560 ล้านคน ปี 2556 คนไทยป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตเกือบ 11 ล้านคน เสียชีวิต 5,165 คน และพบป่วยรายใหม่เพ่ิมเกือบ 1 แสนคน 
ร้อยละ 50 ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มที่ป่วยแล้วพบว่ามีเพียง 1 ใน 4 ที่ควบคุม
ความดันโลหิตได้ ส าหรับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยให้ทุกพ้ืนที่
ตรวจคัดกรองและรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสุขภาพประจ าปี พบว่าโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน
อายุ 15 ปีขึ้นไป มีจ านวน 23 ล้านคนทุกปี แล้วแบ่งความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
มีจ านวน 23 ล้านคนทุกปี แล้วแบ่งความดันโลหิตสูง ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มที่มีความเสี่ยง 
และกลุ่มที่ป่วยเหตุผลเพ่ือได้รับการดูแลให้เหมาะสม (ชัชดนัย มุสิกไชย, พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ และ
สุจินต์ ชวิตรานุรักษ์, 2558, หน้า 9) 
 2) พยาธิสรีรวิทยา (สุรชัย โชคครรชิตไชย, สมชาติ สุจริตรังสี และวรัขขาภรณ์ พุ่มคุ้ม, 
2554, หน้า 57-58) 
 ระดับความดันโลหิต เกิดขึ้นโดยแรงดันเลือดจากหัวใจเข้าสู่หลอดเลือดแดง 
ปริมาณของเหลวในระบบหลอดเลือด (ซึ่งขึ้นกับความเข้มข้นของโซเดียมในเลือด) และความต้านทาน
ของกล้ามเนื้อของผนังหลอดเลือด 
 กลไกที่มีปฏิกิริยาต่อการควบคุมระดับความดันเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ได้แก่ ไต 
คือ มีการหลั่งฮอร์โมนการปรับความสมดุลของน้ าและการขับโซเดียม และระบบประสาทอัตโนมัติ 
เมื่อหน้าที่เหล่านี้สูขเสียความควบคุมจะท าให้เกิดความดันโลหิตสูง 
 ความดันโลหิตสูง เกิดจากการที่หลอดเลือดแดงแคบเล็กลงหรือการหดตัว
ของหลอดเลือดเล็กๆ ทั่วร่างกาย การที่หลอดเลือดแดงแคบเล็กลงหรือหดตัวนั้นจะท าให้เลือด ที่จะไปเลี้ยง
ร่างกายผ่านหลอเลือดดังกล่าวได้ช้าและน้อยลง ท าให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดแรงขึ้นเพ่ือที่จะได้มีเลือด
ไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตสูงเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะ
หลอดเลือดแดงแข็งตัวโดยผนังหลอดเลือดแดงอ่อนแอลง เนื่องจากแรงดันที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือพยายามให้เลือดไหล
ผ่านหลอดเลือดที่มีสิ่งมาเกาะตามผนัง เช่น ไขมัน 
 ด้วยเหตุผลที่ว่าความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 
ความดันโลหิตสูง จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมอง (stroke) โรคไต และโรคของหลอดเลือด
ของหัวใจ จากการศึกษาพบว่าผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 3-4 เท่า 
และโรคของหลอดเลือดของสมอง 7 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความเสี่ยง
ของโรคหลอดเลือดหัวใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ส าหรับความดันโลหิตที่เพ่ิมขึ้นทุกๆ 10  มิลลิเมตรปรอท 
 3) ปัจจัยเสี่ยง (สุรชัย โชคครรชิตไชย, สมชาติ สุจริตรังสี และวรัขขาภรณ์ พุ่มคุ้ม, 
2554, หน้า 58-62) 
 (1) ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัขของโรคความดันโลหิตสูง 
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ มีข้อมูลพบว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงร้อยละ 30-60 อาจเกิดจากพันธุกรรม ดังนั้น
ผู้ที่มีพ่อแม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจึงมีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากกว่า  
 (2) ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสรีรวิทยา (physiologic risk factors)  
 ก. อายุ ส่วนใหข่เมื่ออายุมากขึ้นความดันโลหิตจะสูงขึ้น ภาวะความดันโลหิตสูง
พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากว่าหลอดเลือดแดงมักเกิดการเสื่อมสภาพตามอายุรวมกับมีไขมันและหินปูน 
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(แคลเซียม) เข้าไปสะสมอยู่ตามผนังของหลอดเลือดแดง ท าให้หลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นและแข็งตัว 
ยิ่งมีไขมันและหินปูนสะสมมากก็ยิ่งต้องท าให้หัวใจต้องท างานหนักขึ้นเพ่ือดันเลือดให้ไหลไปตามหลอดเลือด 
จึงส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงตามมา 
 ข. เชื้อชาติ พบว่าคนผิวสีมีโอกาสเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้มากที่สุด 
 ค. ภาวะอ้วน น้ าหนักมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความดันโลหิต กลไก
ของความดันโลหิตที่สัมพันธ์กับความอ้วนยังไม่ชัดเจน แต่มีกลไกหนึ่งที่เป็นไปได้ คือ การเพ่ิมโซเดียม 
การเพ่ิมการดูดซึมโซเดียมเนื่องจากการเพ่ิมระดับอินสุลินเอสโตรเจน สัดส่วนที่ไม่ได้ขนาดระหว่าง
มวลของร่างกายกับขนาดของไต ความไม่ได้สัดส่วนของปริมาณเลือดกับขนาดของไต ความไม่ได้สัดส่วน
ของปริมาณเลือดกับความสามารถของหลอดเลือด และมีการเพ่ิมปฏิกิริยาของระบบประสาทซิมพาเตติก 
ซึ่งเกิดจากการเพิ่มพลังงานในการบริโภค 
 ง. เพศ พบว่าเพศชายมีโอกาสเกิดความดันโลหิตสูงมากกว่าเพศหขิง ยกเว้นผู้หขิง
ที่มีอายุเกิน 50 ปี และเข้าสู่ภาวะหมดประจ าเดือน ซึ่งจะพบอัตราการเกิดความดันโลหิตสูงพอๆ กับเพศชาย 
เนื่องจากฮอร์โมนเอสโทรเจนที่ลดลงมีผลต่อความดันโลหิตสูง 
 (3) ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม (environment risk factors)  
 ก. ความเครียดและจัดการกับความเครียดแบบไม่ถูกวิธี เมื่อใดก็ตามท่ีเราเกิด
ความเครียด ไม่สบายใจ โกรธ หงุดหงิด หรือกังวล จะท าให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมกัน 
คือ การหลั่งฮอร์โมนอะดรีนะลีนที่ผลิตจากต่อมหมวกไต ฮอร์โมนนี้กับสารอ่ืนๆ ที่ร่างกายหลั่งออกมา
จะท าให้เส้นเลือดหดตัว จึงเป็นการเร่งการไหลเวียนของเลือด อีกท้ังยังไปเพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจ
และระดับความดันโลหิตด้วยแล้วถ้าเป็นเช่นนี้บ่อยๆ นานวันเข้าก็เกิดความดันโลหิตสูงได้ 
 ข. สภาพภูมิศาสตร์ ผู้ที่อยู่ในสังคมเมืองจะพบภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่า
ในสังคมชนบท การเคลื่อนย้ายจากชนบทไปสู่เขตเมืองพบว่ามีระดับความดันโลหิตเพ่ิมข้ึน 
 ค. เวลา ความดันโลหิตจะขึ้นๆ ลงๆ ไม่เท่ากันตลอดวัน ตัวอย่างเช่น ในตอนเช้า
ความดันซิสโตลิกอาจจะวัดได้ 130 มิลลิเมตรปรอท ขณะที่ตอนช่วงบ่ายอาจวัดได้ถึง 140 มิลลิเมตรปรอท 
ขณะนอนหลับอาจวัดได้ต่ าถึง 100 มิลลิเมตรปรอท 
 (4) ปัจจัยเสี่ยงทางด้านอาหาร (dietary risk factors)  
 ก. โซเดียม (sodium) เมื่อร่างกายได้รับโซเดียมปริมาณมากจากอาหารเค็มๆ 
ติดต่อกันนาน หรืออาหารรสเผ็ดเปรี้ยวจัดซึ่งจะมีโซเดียมสูงจากการใช้เกลือ หรือน้ าปลาตัดรสชาด 
หรืออาหารที่มีผงชูรสเป็นส่วนประกอบ ซึ่งผงชูรสเป็นสารที่มีเกลือโซเดียมสูง เมื่อร่างกายได้รับอาหารเค็ม
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้ปริมาณโซเดียมในเลือดมากข้ึน ก็มีผลให้แรงดันของเหลวสูงขึ้น 
ร่างกายจึงต้องปรับสมดุลและท าให้เจือจางลง โดยการดันน้ าออกจากเซลล์ท าให้ปริมาณน้ ามีมากขึ้น  
ซึ่งเมื่อมีน้ าเลือดมากขึ้นก็ต้องใช้แรงดันเลือดเพ่ิมมากขึ้น ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น จึงมีโอกาสที่จะเสียชีวิต
จากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเพ่ิมข้ึนด้วย 
 ข. ไขมัน (lipids) ภาวะไขมันในเลือดสูงในระยะยาวก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดง
แข็งและอาจจะเกิดลิ่มเลือดเกาะบริเวณผนังหลอดเลือดได้ ในระยะยาวท าให้ความดันโลหิตสูงขึ้น อาหารที่มี
ไขมันสูงได้จากไขมันสัตว์ ไขมันแทรกในเนื้อสัตว์ และน้ าหวานที่แปลงเป็นไขมันในร่างกาย 
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 ค. แอลกอฮอล์ (alcohol) กลไกที่ท าให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในกลุ่มคนที่ดื่มสุรานั้น 
องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวว่า มีหลายกลไกด้วยกัน คือ มีการเพ่ิมระดับของ blood cortisol เพ่ิมระดับ
ของ catecholamine และมีผลกระทบต่อระบบ renin-angiotensin หรือผลกระทบต่อ antidiuretic 
hormone ในพวก alcohol withdrawal จะชักน าให้มีการหลั่ง adrenergic hormone จ านวนมาก 
ซึ่งจะท าให้มีการไหลเวียนโลหิตเพ่ิมมากขึ้น ในคนที่ดื่มจัดมักพบว่ามีความดันโลหิตสูงและยิ่งดื่มมาก 
ความดันโลหิตยิ่งสูงมากขึ้น ประมาณกันว่าร้อยละ 10 ของโรคความดันโลหิตสูงมีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา 
 ง. ยาบางชนิด เช่น ยาคุมก าเนิด ยาแก้ปวดข้อ และยาแก้หวัดบางชนิด  
ซึ่งมีสารบางอย่างที่ท าให้หลอดเลือดหดตัว เมื่องดใช้ยาดังกล่าวแล้วความดันจะกลับเป็นปกติ ยกเว้น
ผู้ที่ใช้ยาดังกล่าวแล้วความดันจะกลับเป็นปกติ ยกเว้นผู้ที่ใช้ยาดังกล่าวแล้วความดันจะกลับเป็นปกติ  
ยกเว้นผู้ที่ใช้ยาดังกล่าวเป็นประจ าเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดความดันโลหิตสูงถาวรได้ 
 จ. กาแฟ ฤทธิ์ของคาเฟอีนในกาแฟท าให้ความดันโลหิตของคนเราสูงขึ้นได้ชั่วคราว 
การดื่มกาแฟ 1 แก้ว ท าให้ความดันโลหิตทั้งขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวเพ่ิมขึ้น ประมาณ 5 มิลลิเมตรปรอท 
ผลดังกล่าวเกิดข้ึนเต็มที่ 30-60 นาที หลังดื่มกาแฟ และจะหายไปใน 2 ชั่วโมงต่อมา 
 3) กลไกก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง (ชัชดนัย มุสิกไชย, พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ 
และสุจินต์ ชวิตรานุรักษ์, 2558, หน้า 12-13)  
 ความดันโลหิตของบุคคลจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจ
และแรงต้านการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลายโดยความดันโลหิตคือปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ
ใน 1 นาที (cardiac output) และความต้านของหลอดเลือดส่วนปลาย การมีระดับความดันโลหิตสูง
เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หรือทั้งสองปัจจัย หรือจากความล้มเหลวของกลไกการปรับชดเชย
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความดันโลหิต ได้แก่ ระบบประสาทซิมพาธิติก ระบบเรนิน-แองจี
โอเทนซิน และระบบการท างานของไต โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 (1) การกระตุ้นประสาทซิมพาธิติกส่วนแอลฟาท าให้หลอดเลือดแดงหดตัว  
จึงมีความต้านทานของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น การกระตุ้นประสาทซิมพาธิติกจะมีผลต่อการท างาน
ของระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (renin angiotensin system) ท าให้ผลิตเองจีโอเทนซินทู (angiotensin) 
ส่งผลให้หลอดเลือดแดงหดตัวซึ่งท าให้ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายเพ่ิมขึ้น และการกระตุ้น
ประสาทซิมพาธิติกส่วนเบต้า ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมมากขึ้น และการกระตุ้นประสาทซิมพาธิติก
ส่วนเบต้าท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมมากขึ้น แรงบีบตัวของหัวใจแรงขึ้น จึงเพ่ิมปริมาณเลือด
ที่ออกจากหัวใจและท าให้ความดันโลหิตเพ่ิมข้ึน 
 (2) การลดของสารเหลวในระบบไหลเวียนท าให้ปริมาตรเลือดที่ไหลผ่านไตน้อยลง
ซึ่งกระตุ้นระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (renin angiotensin system) ท าให้หลอดเลือดหดตัว จึงเกิดแรงต้าน
ของหลอดเลือดทั่วร่างกายและแองจิโอเทนซินทู (angiotensin ii) ในระบบไหลเวียนจะกระตุ้นให้มีการหลั่ง
ฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน จากต่อมหมวกไตส่วนนอกซึ่งมีผลในการดูดซึมกลับของน้ าและโซเดียมที่ไต
ปริมาณของเลือดจึงเพ่ิมข้ึนและความดันโลหิตสูงขึ้น 
 (3) ต่อมใต้สมองส่วนหลังมีการหลั่งฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมน (anti-diuretic 
hormone) เพ่ือตอบสนองต่อการลดลงของสารเหลวในระบบไหลเวียนและฮอร์โมนดังกล่าว มีผล
ต่อกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดท าให้เลือดที่ไหลผ่านต้องถูกบีบให้ผ่านอย่างแรง จึงท าอันตราย
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ต่อเยื่อบุภายในหลอดเลือดซึ่งจะท าให้มีการหลั่งสาร ที่มีผลต่อหลอดเลือดท าให้หลอดเลือดมีการหดตัว
มากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูง พบร่วมกับการเสื่อมสภาพ
ของอวัยวะต่างๆ ที่ส าคัข ได้แก่ สมองหัวใจไตและตา มีรายงานว่าในกลุ่มที่มีระดับความดันโลหิตซิสโตลิค
มากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท เมื่ออายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
มากขึ้น  
 4) ชนิดของโรคความดันโลหิตสูง  
 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหข่เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ 
ถ้าได้รับการตรวจเฉพาะโรคอย่างพิเศษ พบว่าสามารถแยกความดันโลหิตสูงที่ทราบสาเหตุได้ ส่วนผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติหลายๆ อย่างรวมกัน ซึ่งในที่นี้สามารถ
แบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้เป็น 2 กลุ่มตามสาเหตุที่เกิด คือ 
 (1) โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (primary hypertension หรือ essential 
hypertension) หมายถึง ความดันโลหิตสูงที่ไม่พบโรคหรือภาวะผิดปกติ หรือสิ่งที่เป็นต้นเหตุ เป็นกลุ่ม
ที่ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งเมื่อแก้ไขความดันโลหิตสูงก็จะหายไป พบได้ประมาณร้อยละ 90-95 ของผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูงทั้งหมด (จักรพันธ์ ชัยพรประสิทธิ์, 2550, หน้า 177 อ้างถึงใน ปฐขาภรณ์ ลาลุน, 2554, 
หน้า 14) ซึ่งผู้ป่วยพวกนี้จะเริ่มเป็นอายุประมาณ 25-55 ปี แต่จะพบมากในคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 
และยิ่งมีอายุมากก็มีโอกาสพบมาก โรคความดันชนิดนี้พบว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม กล่าวคือ ผู้ที่มี
สายพันธ์เดียวกันที่เป็นโรคนี้ จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ที่ไม่มีสายพันธ์ของโรคนี้
ประมาณ 3 เท่า (สุรเกียรติ อาชานุภาพ, 2548, หน้า 150; อ้างถึงใน ปฐขาภรณ์ ลาลุน, 2554, หน้า 14) 
ซึ่งความดันโลหิตสูงประเภทนี้ก าลังเป็นปัขหาทางสาธารณสุขของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และประเทศ
ที่ก าลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยด้วย ส่วนใหข่เชื่อว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์
กับภาวะบางอย่าง ได้แก่ 
 ก. ปริมาณเกลือที่รับประทาน มีหลักฐานบ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
โซเดียมที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย โดยปริมาณโซเดียมที่เพ่ิมปริมาณข้ึนมีส่วนส าคัขที่ท าให้เกิดภาวะความดัน
โลหิตสูง แต่ปริมาณโซเดียมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ท าให้เกิดความดันโลหิตสูง 
 ข. การดื่มสุรามาก มีการศึกษาหลายฉบับที่ได้แสดงถึงความสัมพันธ์อย่างชัดเจน
ของการดื่มสุราจ านวนมากกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
 ค. ประวัติครอบครัว โรคความดันโลหิตสูงมีอุบัติการณ์เป็นสองเท่าในบุคคลที่มี
บิดามารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษา
ทางระบาดวิทยาที่สนับสนุนว่า องค์ประกอบทางพันธุกรรมมีส่วนถึงร้อยละ 30 
 ง. อ้วน และน้ าหนักเกิน พบอุบัติการณ์ในคนที่มีภาวะอ้วนมากกว่าในกลุ่มคน
ที่มีความดันปกติ และการมีน้ าหนักเกินมีส่วนส าคัขในการเพ่ิมความดันโลหิต โดยเฉพาะในคน
ผู้สูงอายุ 
 จ. เชื้อชาติ ในสหรัฐอเมริกาพบว่าในคนชาวผิวด าจะมีอุบัติการณ์ของโรค
ความดันโลหิตสูงมากกว่าและมีความรุนแรงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนผิวขาว 
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 (2) โรคความดันโลหิตสูงชนิดทราบสาเหตุ (secondary hypertension) หมายถึง 
โรคความดันโลหิตสูงที่ตรวจพบโรคภาวะผิดปกติ หรือเกิดจากสาเหตุบางอย่างที่สามารถอธิบายได้ เช่น 
โรคตะกั่วเป็นพิษ ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง การได้รับยาหรือฮอร์โมนบางอย่าง โรคต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ 
โรคพิษแห่งครรภ์ และโรคจากอวัยวะต่างๆ ที่พบได้มากคือ โรคไต และความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหข่ 
ดังนั้น ถ้าสาเหตุได้รับการแก้ไข โรคความดันโลหิตสูงก็จะหายไปด้วย ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงชนิดนี้
พบได้น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงทั้งหมด อายุที่พบมักจะมีอายุต่ ากว่า 30 ปี 
หรือมากกว่า 55 ปี (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2548, หน้า 150-151; อ้างถึงใน ปฐขาภรณ์ ลาลุน, 
2554, หน้า 14) 
 5) อาการและอาการแสดง (ปฐขาภรณ์ ลาลุน, 2554, หน้า 17) 
 โรคความดันโลหิตสูงอาจมีอาการหรือไม่มีอาการแสดงใดๆ ให้เห็น และที่ส าคัขที่สุด
โรคความดันโลหิตสูงในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ เลย ท าให้ปล่อยปละละเลยไม่รั กษา
หรือรักษาไม่สม่ าเสมอและไม่ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่อันตรายต่างๆ ได้ 
 (1) ปวดศีรษะ อาการปวดศีรษะจากความดันโลหิตสูง พบได้ไม่บ่อยหนัก โดยทั่วไป
มักจะปวดบริเวณท้ายทอย และมักจะเป็นในเวลาตอนเช้า อาจมีอาการคลื่นไส้ และมีอาการตามัว 
 (2) อาการปวดศีรษะซีกเดียว หรือปวดไมเกรน (migraine) มีผู้ที่สังเกตว่าไมเกรน
และโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กัน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะเป็นไมเกรนมากกว่าคนปกติ 
และผู้ที่เป็นไมเกรนก็จะพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงบ่อยกว่าผู้ไม่เป็น รวมทั้งผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ
ซีกเดียวมัก พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนปกติ 
 (3) เลือดก าเดาออก เป็นอาการที่พบไม่บ่อยนัก ในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีเลือด
ก าเดาออก ส่วนมากถ้าไม่พบสาเหตุของโรคในโพรงจมูก ก็มักจะพบว่ามีความดันโลหิตสูง แต่อาจจะ
หายไปเมื่อควบคุมความดันโลหิตได้ปกติ และในผู้ที่มีความดันโลหิตตัวล่างสูงกกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท 
ผู้ป่วยจะซึมและหมดสติ ร่วมกับอาการปวดศีรษะมาก ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน อาจชัก เป็นอัมพาต 
และอาจเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 
 6) การรักษาโรคความดันโลหิตสูง (พรศรี ศรีอัษฎาพร และคณะ, 2555, หน้า 29-35) 
 เป้าประสงค์ของการรักษาความดันโลหิตสูง ในผู้ป่วยทั่วไปให้ BP<140/90 
มิลลิเมตรปรอท ในผู้ป่วยและหลังเป็นอัมพฤกษ์/อัมพาตให้ BP<130/80 มิลลิเมตรปรอท และผู้ป่วย
ไม่มึนงงศีรษะ 
 การรักษาโรคความดันโลหิตสูง  
 (1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (lifestyle modification) ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถ
ลดความดันโลหิตได้ 
 ก. การลดน้ าหนักในผู้ที่มีน้ าหนักเกิน โดยมี BMI>25 มิลลิเมตรปรอท การลด
น้ าหนัก 10 กิโลกรัม ลดความดันโลหิต systolic ได้ 5-20 มิลลิเมตรปรอท 
 ข. DASH diet: Dietary approach to stop hypertension ให้ รับประทานผัก 
ผลไม้ นมพร่องมันเนย เลี่ยงไขมันจากสัตว์บกและสัตว์น้ าบางชนิดเช่น หอยนางรม และปลาหมึกสด 
อาหารที่มีโปรแตสเซียม แคลเซียม สามารถลดความดันโลหิต systolic ได้ 8-14 มิลลิเมตรปรอท 
(ผู้ที่เป็นเบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูงให้หลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัด เช่น ทุเรียน ล าไย ขนุน) 
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 ค. งดอาหารเค็ม ควรรับประทานอาหารรสจืด คือ รับประทานเกลือโซเดียม
น้อยกว่า 100 meq/วัน (2.4 กรัมโซเดียม/วัน หรือประมาณ 6 กรัมของ NaCl/วัน) ลดความดันโลหิต 
systolic ได้ 2-8 มิลลิเมตรปรอท 
 ง. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ลดความดันโลหิต systolic ได้ 4-9 มิลลิเมตรปรอท 
 จ. งดดื่ มแอลกอฮอล์  ถ้ าหลีกเลี่ ยงไม่ ได้ ให้ ดื่ มไม่ เกินปริมาณขนาดกลาง 
(moderation of alcohol consumption) ผู้ชายดื่มไม่เกิน 2 drinks ต่อวัน [1 ๐z หรือ 30 ซีซี ของ ethanol 
เช่น 2 ๐z (60 mL) of 100-proof spirit/day11] ส่วนผู้ชายน้ าหนักตัวน้อย ผู้หขิงดื่มไม่เกิน 1 drink/วัน 
จะลดความดันโลหิต systolic ได้ 2-4 มิลลิเมตรปรอท (ข้อนี้ไม่แนะน าเพราะแอลกอฮอล์กดการบีบตัว
ของกล้ามเนื้อหัวใจกระตุ้นหัวใจให้เต้นผิดจังหวะมากขึ้นในรายที่เต้นผิดจังหวะอยู่แล้ว ท าให้ตับอักเสบเลวลง 
และท าให้สมองที่ฟ่ันเฟือนอยู่แล้วเลวลง) 
 ฉ. งดสูบบุหรี่ สารกระตุ้น และสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ  
 ช. ฝึกอารมณ์ ควบคุมความเครียด หลีกเลี่ยงการอดนอน  
 (2) การใช้ยาลดความดันโลหิต  
 พิจารณาเริ่มใช้ยาลดความดันโลหิต ในการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทันที 
เมื่อผู้ป่วยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้น  
 ก. diuretics ยาขับปัสสาวะ hydrochlorothiazide ใช้ได้ดีในผู้ป่วยบวม 
รับประทานอาหารเค็มผู้สูงอายุ isolated systolic hypertension  
 ก) furosemide ใช ้ได ้ด ีใน ผู ้ป ่ว ยห ัว ใจล ้ม เหลว  โรค ไต เรื ้อ ร ังทั ้ง  
hydrochlorothiazide และ furosemide ท าให้เกิดระดับโปแตสเซียมในซีรัมต่ า อ่อนเพลีย 
จากเสียน้ ามากไป เสียโซเดียม ท าให้ซึมจาก hypernatremia  
 ข) spironolactone ช่วยไตเก็บโปแตสเซียม ใช้ได้ดีในผู้ป่วย primary 
aldosteronism ก่อนผ่าตัด หรือไม่อยากผ่าตัด ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ระวังการเกิด hyperkalemia 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ร่วมกับ ace-i, arb 
 ยาขับปัสสาวะจะเพิ่มฤทธิ์ให้กับยาลดความดันโลหิตอื่น (synergistic) 
ท าให้ความดันโลหิตลดลงมากยิ่งขึ้นด้วย 
 ข. adrenergic inhibitors 
 ก) betablokcer ออกฤทธิ์กดกล้ามเนื้อหัวใจ ลดความดันโลหิต และหัวใจเต้นช้า 
ใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงร่วมกับ (CAD: coronary artery disease) หัวใจเต้นเร็ว หัวใจล้มเหลว
ที่ควบคุมได้แล้ว ไม่ใช้ในผู้ป่วยหอบหืด (asthma) heart block หัวใจเต้นช้า และใน frank overt heart 
failure 
 ข) anti-adrenergic agents เช่น alpha-methyl dopa, ใช้ได้ดีในหขิงตั้งครรภ์ 
clonidine ใช้ได้ดีในผู้ป่วยนอนไม่หลับ แต่ถ้าใช้ยานี้ขนาด>150 ไมโครกรัม/วัน นานกว่า 6 อาทิตย์ 
แล้วหยุดยาทันทีอาจเกิด hypertensive crisis ได้ alpha-1 blocker เช่น prazosin ใช้ดีในผู้ป่วย 
(BPH: benign prostatic hypertrophy) ยา prazosin นี้มี first dose effect ดังนั้น ใช้ครั้งแรกเริ่มขนาด
ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม  
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 ค. angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE-I) ยานี้ออกฤทธิ์ block 
ที่ angiotensin converting enzyme ท าให้ angiotensin I ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น angiotensin II 
ได้ยา ACE-I นี้ ขยายทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด า แต่ขยายหลอดเลือดแดงมากกว่า และขยาย
ทั้ง afferent และ afferent arterioles ลด proteinuria (ref 11, 12) จาก probable decrease 
intraglomerular pressure ใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่มีหัวใจล้มเหลว (ref) หลังกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 
(อ้างอิง) เบาหวาน (อ้างอิง) ห้ามใช้ในหขิงตั้งครรภ์ hyperkalemia bilateral renal artery stenosis, renal 
artery stenosis of a solitary kidney ส่วนผลแทรกซ้อน คือ ไอ ACE-I นั้นมีทั้งฤทธิ์ short acting 
เช่น captopril ส่วน long acting เช่น enalapril 
 ง. angiotensin II receptor blocker (ARB) โดยทั่วไป angiotensin II จะไปจับกับ 
AT1 receptor ท าให้ เกิด vasoconstriction, vascular smooth muscle proliferation, aldosterone 
secretion, cardiac myocyte proliferation, increase sympathetic tone ผลคือ เกิดความดันโลหิตสูง 
กล้ามเนื้อหัวใจหนา ยานี้ออกฤทธิ์ไปจับกับ AT1 receptor ท าให้ความดันโลหิตลดลง ยากลุ่มนี้ใช้ได้ดี
เหมือน ACE-I รวมทั้ง contra-indication โดยยากลุ่มนี้ไม่ไอ (ไอ เท่ากับ placebo) ยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มใหม่
ก าลังถูกศึกษาเป็นอย่างมาก เช่น จาก LIFE study (อ้างอิง) นั้น losartan ลดการเกิดอัมพาตได้ดีกว่า 
atenolol ช่วยลดการเกิด new onset of atrial fibrillation (losartan candesartan: CHARM) ลดการเกิด 
new onset of DM เป็นต้น 
 จ. calcium channel blockers (CCB) ออกฤทธิ์ โดย inhibit calcium เข้า cell 
แบ่งเป็น non-dihydropyridine group เช่น verapamil, diltiazem ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ anti-arrhythmia ด้วย 
และกดกล้ามเนื้อหัวใจ ใช้ได้ในผู้ป่วย stable angina, ลด proteinuria 
              dihydropyridine group ยากลุ่มนี้ลดความดันโลหิตได้ดี แต่อาจท าให้บวมได้ 
เช่น เท้าบวม ยาทั้งกลุ่ม CBB นี้ ใช้ได้ดีใน Isolated systolic hypertension ท าให้ท้องผูกได้ ยกเว้น 
diltizem 
             ฉ. direct vasodilators เช่น ยา hydralazine, minoxidil ยากลุ่มนี้ ออกฤทธิ์
ขยายหลอดเลือดแดง ท าให้ลดความดันโลหิต แต่เกิด salt-water retention ได้ เกิดเท้าบวม ยา hydralazine 
ใช้ได้ดีในหขิงตั้งครรภ์ ydalazine+nitrate เป็น alternative choice ในการรักษากล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว 
ถ้าผู้ป่วยใช้ยา ACE-I และ ARB ไม่ได้ ยา hydralazine ไม่ควรใช้ในผู้ป่วย systemic lupus erythematosus 
(SLE) เพราะอาจเกิด LE like syndrome ได้ ส่วนยา minoxidil ช่วยท าให้ผมงอกได้ 
 (3) ข้อแนะน าในการท าให้ผู้ป่วยติดตามการรักษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 ก. ให้สังเกตสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยจะไม่ติดตามการรักษาและรับประทาน
อย่างต่อเนื่อง 
 ข. ตั้งเป้าหมายของการรักษา กล่าวคือลดระดับความดันโลหิตลงให้เป็นปกติ 
โดยให้เกิดฤทธิ์ไม่พึงประสงค์จากยาน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
 ค. ติดต่อกับผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาใช้โทรศัพท์ e-mail เป็นต้น 
 ง. พยายามท าให้การดูแลผู้ป่วยไม่แพงและเรียบง่าย 
 จ. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรม 
 ฉ. พยายามสอดแทรกการรับประทานยาเข้าไปในกิจวัตรประจ าวันผู้ป่วย 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

48 

 ช. ให้พิจารณาใช้ชนิดของยาตามหลักเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันนิยมให้ยาที่ออกฤทธิ์ยาว 
 ซ. ให้พิจารณาหยุดการรักษาที่ไม่ประสพผลส าเร็จและหาทางเลือกอ่ืน 
 ฌ. ให้ค านึงถึงฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยา โดยปรับชนิดยาและให้ยาที่จะป้องกัน
หรือก่อให้เกิดฤทธิ์ไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด 
 ข. ค่อยๆ เพ่ิมขนาดยาที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์
จนได้ขนาดยาที่เพียงพอเพ่ือให้ได้ระดับความดันโลหิตเป้าหมาย 
 ฎ. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและขาติมีทัศนคติที่ดีและความเข้าใจถูกต้องต่อการรักษา
ตลอดจนถึงความส าคัขท่ีจะต้องควบคุมให้ได้ถึงระดับความดันโลหิตเป้าหมาย 
 ฏ. พิจารณาให้บุคคลทางการแพทย์ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีแล้วมาช่วย
ในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 7) การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง (จันจิราภรณ์ วิชัย, สายสมร พลดงนอก 
และกิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์, 2558, หน้า 1-9) 
 (1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตให้เหมาะสม 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถือเป็นการรักษาขั้นแรกในการดูแล รักษาผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง ซึ่งประกอบด้วย 
 ก. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค 
 ก) การลดน้ าหนักในผู้ที่มีน้ าหนักเกิน องค์การอนามัยโลก แนะน าว่าในขั้นต้น
ควรลดน้ าหนัก อย่างน้อย 5 กิโลกรัม ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีน้ าหนักเกิน 
 ข) การลดปริมาณโซเดียมในอาหาร ลดโซเดียมในอาหารเหลือวันละ 0.5-2.3 กรัม 
หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ 1.2-5.8 กรัม 
 ค) ลดปริมาณแอลกอฮอล์ หรือจ ากัดปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20-30 กรัม
ต่อวันในเพศชายหรือ 10-20 กรัม ในเพศหขิง 
 การปรับเปลี่ยนอาหารโดยรวมต้องท าควบคู่กันไป รวมทั้งการกินผัก 
ผลไม้ เส้นใยอาหารในปริมาณมาก และลดไขมันอิ่มตัวด้วย จึงจะเห็นผลได้ชัดเจน 
 
ตาราง 3 แสดงตัวอย่างอาหาร DASH diet/ต่อวัน ได้พลังงาน 2,100 กิโลแคลอรี่ 
 
หมวดอาหาร ตัวอย่างอาหารในแต่ละวัน 
ผัก ผักดิบประมาณ 1 ถ้วยตวง 

ผักสุกประมาณ ½ ถ้วยตวง 
ผลไม ้ มะม่วง ½ ผล ส้ม 1 ลูก เงาะ 6 ผล กล้วยน้ าว้า 1 ผล 

แตงโม 10 ชิ้น ฝรั่ง 1 ผลเล็ก มังคุด 1 ผลเล็ก 
นม 
  - นมพร่องมันเนย 
  - นมครบส่วน 

 
1 กล่อง (240 ซีซี) 
1 กล่อง (240 ซีซี) 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 
หมวดอาหาร ตัวอย่างอาหารในแต่ละวัน 
ไขมัน 
ปลาและสัตว์ปีก 

- น้ ามัน 5 ซีซี เนย/มาการีน 5 กรัม 
- ปริมาณ 30 กรัม (ปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ) 

แป้ง ข้าว ธัขพืช - ขนมปัง 1 แผ่น ข้าวสวย 1 ทัพพี 
ที่มา: (พรศรี ศรีอัษฎาพร และคณะ, 2555, หน้า 6) 
 
 จากการศึกษาอาหารส าหรับผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงเรามักจะได้ยินชื่อ 
dash (dietary approaches to stop hypertension) เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์นม
ไขมันต่ า ร่วมกับการลดปริมาณไขมัน และไขมันอิ่มตัวในอาหาร 
 ข. ออกก าลังกาย 
 การออกก าลังกายส าหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรออกก าลังกายแบบแอโรบิค 
(แบบใช้ออกซิเจน) คือ การออกก าลังกายที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของกล้ามเนื้อ
มัดใหข่ๆ ซึ่งเป็นการใช้ออกซิเจนในการให้พลังงาน จะได้ประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ได้แก่ เดิน วิ่ง ว่ายน้ า ปั่นจักรยาน เป็นต้น ซึ่งการออกก าลังกายควรปฏิบัติทุกวัน อย่างน้อยวันละ 20 นาที 
หากไม่มีข้อห้าม  
 ก) การออกก าลังกายแบบแอโรบิค มีผลลดความดันโลหิต ได้อย่างไร 
(ก) การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของหลอดเลือดที่กล้ามเนื้อ ความต้านทานของหลอดเลือดลง 
(ข) การลดลงของระบบการสะสมของไขมันในร่างกาย 
 ข) หลักปฏิบัติในการออกก าลังกายที่ถูกต้อง (ก) มีการอุ่นเครื่องและผ่อนคลาย
อย่างถูกต้องอย่างน้อย 5-10 นาที ก่อนและหลังออกก าลังกาย (ข) พยายามออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
(ค) หลักในการออกก าลังกายอย่างถูกต้อง ได้แก่ ออกก าลังกายเมื่อรู้สึกว่าร่างกายปกติ ถ้ารู้สึกไม่สบาย 
รอให้หายก่อน อย่างน้อย 2 วัน ไม่ควรออกก าลังกายทันที หลังจากรับประทานอาหารอ่ิมใหม่ๆ ควรห่าง 
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ดื่มน้ าให้เพียงพอ ระวังเรื่องอากาศร้อนไม่ใส่เสื้อผ้าที่คับ หรืออึดอัดจนเกินไป 
เตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมส าหรับการออกก าลังกายให้พร้อม ไม่ควรออกก าลังกาย และควรปรึกษาแพทย์ 
หากมีอาการดังนี้ รู้สึกอึดอัด หรือไม่ปกติบริเวณส่วนบนของร่างกาย อาจจะมีอาการแน่น ปวด เจ็บ 
ตึง หรือร้าวก็ได้ มึนศีรษะ เวียนศีรษะ เจ็บปวด ตึงตามกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อ เหนื่อยมาก หอบ  
ขณะออกก าลังกาย 
 ค) บริหารคลายเครียด การจัดการคลายเครียดในชีวิตประจ าวัน ตามหลัก
เหตุผลและหลักจิตวิทยา มีอยู่  2 วิธี (ก) พยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์หรือสภาพที่จะท าให้เกิด
ความเครียดมาก (ข) ควบคุมปฏิกิริยาของตัวเอง ต่อสิ่งที่รู้สึกท าให้เราเครียด 
 (2) รับประทานยาและรับการรักษาต่อเนื่อง รับประทานยาตามแพทย์สั่งสม่ าเสมอ
ไม่ขาดยา และพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ไม่ควรหยุดยาหรือปรับเปลี่ยนยาด้วยตัวเอง ส าหรับผู้ป่วยที่ทานยา
ขับปัสสาวะ ควรรับประทานส้มหรือกล้วยเป็นประจ า เพ่ือทดแทนโปตัสเซียมที่สูขเสียไปในปัสสาวะ 
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 2.3.3 โรคอ้วน 
 1) สถานการณ์โรคอ้วน (นงนุช ใจชื่น และทักษพล ธรรมรังสี, 2557, หน้า 4-30) 
ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 การเพ่ิมขึ้นของปัขหาภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้
ในประชากรแทบทุกกลุ่มในแทบทุกสังคมรวมถึงประเทศไทย องค์การอนามัยโลกรายงานใน พ.ศ. 2549 
ว่าประชากรโลกถึง 1 ใน 4 มีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน และคาดการณ์ว่าปัขหาจะรุนแรงมากข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2558 อัตราภาวะน้ าหนักเกินจะสูงขึ้นเป็น 1 ใน 3 นอกจากนี้เด็กมีอายุ
ต่ ากว่า 5 ปี มีถึง 22 ล้านคนที่อยู่ในภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน ในจ านวนนี้ประมาณ 3 ใน 4 ของเด็ก
มีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ า 
 จากการส ารวจสุขภาพเด็กของประเทศไทย พบว่า เด็กไทยอายุ 1-14 ปี จ านวน 
540,000 คน หรือร้อยละ 4.70 มีภาวะน้ าหนักเกิน และอีก 540,000 คนหรือร้อยละ 4.60 เข้าข่ายโรคอ้วน 
โดยพบแนวโน้มว่า ความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 5.80 
ใน พ.ศ. 2539-2540 เป็นร้อยละ 8.50 ใน พ.ศ. 2551-2552 หรือเพ่ิมขึ้น 1.50 เท่า ในรอบ 14 ปีที่ผ่านมา 
โดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่าเด็กชายมีความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนสูงกว่า
เด็กหขิง 
 การส ารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 
และครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ของประชากรชายและหขิงไทย
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในผู้หขิง
เพ่ิมร้อยละ 34.40 เป็นร้อยละ 40.70 ส่วนในผู้ชายเพ่ิมจากร้อยละ 22.50 เป็นร้อยละ 28.40 ภายใน
ระยะเวลา 7 ปี และเมื่อเปรียบเทียบภาวะอ้วนลงพุง พบว่าความชุกเพ่ิมขึ้นเช่นกัน จากการส ารวจ พ.ศ. 2547 
ในผู้หขิงร้อยละ 36.10 ส่วนในผู้ชายร้อยละ 15.40 เพ่ิมเป็นร้อยละ 45.00 และ 18.60 ในพ.ศ. 2552 
ตามล าดับ 
 นอกจากนี้เกือบ 3 ใน 10 คนของผู้ชายไทย และ 4 ใน 10 คนของผู้หขิงไทย
อยู่ในเกณฑ์ภาวะน้ าหนักเกิน (BMI≥ 25-29.9 กก./ตร.เมตร) ส าหรับภาวะอ้วน (BMI≥ 30 กก./ตร.เมตร) 
ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า มีร้อยละ 18.60 ในชายไทย และร้อยละ 45.00 ในหขิงไทย 
 2) เกณฑก์ าหนด (วรรณี นิธิยานันท์, 2554, หน้า 1-3) 
 รูปร่างที่สมส่วนเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของทุกคน และอาจบ่งชี้ถึงสุขภาพของผู้นั้นได้ด้วย 
การประเมินด้วยสายตาสามารถระบุได้ว่าคนใดคนหนึ่งมีรูปร่างปกติ (พอดี) ผอม หรืออ้วน ทั้งนี้  
ขึ้นกับความคิด ความพอใจส่วนบุคคล ไม่มีมาตรฐาน ไม่อาจน ามาเปรียบเทียบกันได้ โดยทั่วไป น้ าหนักตัว
มีความสัมพันธ์กับความสูง และขึ้นกับปริมาณมวลกระดูก กล้ามเนื้อ ไขมัน และน้ าของร่างกาย 
การวัดสัดส่วนของร่างกายและน้ าหนักตัวจึงเป็นดัชนีประเมินรูปร่างและความสมส่วนที่ชัดเจนขึ้น 
 เกณฑ์ก าหนดอ้วนและอ้วนลงพุง  
 (1) อ้วน (obesity) หมายถึง ภาวะที่มีปริมาณไขมันสะสมในร่างกายมากเกินปกติ 
ผู้ที่มีน้ าหนักปกติ เมื่อมีปริมาณไขมันสะสมมากขึ้นและต่อเนื่อง จะผ่านจากภาวะน้ าหนักตังมากเกินจนเข้าสู่
ภาวะอ้วน ระยะเวลาเข้าสู่ภาวะอ้วนเร็วหรือช้าขึ้นกับอัตราเก็บสะสมไขมัน ในระยะยาวส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพได้หลายด้าน การวัดปริมาณไขมันของร่างกายท าได้หลายวิธี เช่น bioelectrical impedance 
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analysis, dilution techniques, dual energy X-ray absorptiometry, MRI หรือ magnetic resonance 
spectroscopy เครื่องมือเหล่านี้มีความแม่นย า แต่ราคาแพง ขนาดใหข่ จึงมีข้อจ ากัดในการใช้ 
 ในทางปฏิบัติ เกณฑ์ก าหนดหรือค่าจ ากัดความของภาวะอ้วนอาศัยน้ าหนักตัว
กับส่วนสูงที่นิยมใช้ คือ ดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI) และน้ าหนักตัวเทียบกับส่วนสูงตามเพศ 
ซึ่งเด็กและผู้ใหข่มีเกณฑ์วินิจฉัยต่างกัน ดัชนีมวลกายเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินความเหมาะสม
ของน้ าหนักตัวมีหน่วยเป็น กก./m² ค านวณจากสูตร  
 
 ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ าหนัก (กิโลกรัม) 
     ส่วนสูง² (เมตร) 
 BMI ในแต่ละชนชาติไม่เหมือนกัน พบว่าในคนเอเชียและคนผิวขาวที่มี BMI เท่ากัน
มีสัดส่วนของไขมันในร่างกายต่างกัน โดยเฉลี่ยคนเอเชียมีสัดส่วนของไขมันมากกว่า และมีส่วน
ที่เป็นโครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาหลายชิ้นที่พบว่า คนเอเชีย
ที่ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดนั้น เกิดขึ้นสัมพันธ์กับระดับ BMI ที่ต่ ากว่าคนตะวันตก 
ข้อมูลในคนไทยพบว่าผู้ชายไทยมี BMI≥23 กก./m² เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ รายงานวิชาการ
โดยผู้เชี่ยวชาขที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเกณฑ์ BMI ส าหรับคนเอเชีย 
โดยก าหนดให้ภาวะน้ าหนักเกินในคนเอเชีย หมายถึง ผู้ที่มี BMI≥23 กก./m² และอ้วน หมายถึง ผู้ที่ม ี
BMI≥25 กก./m² คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปใช้เกณฑ์นี้ ตาราง 4 
 
ตาราง 4 แนวทางการตัดสินสภาวะร่างกายคนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้ดัชนีมวลกาย 
 

สภาวะร่างกาย ดัชนีมวลกาย (กก./ m²) 
ผอม  
     ระดับ 3 < 16.0 
     ระดับ 2 16.0 – 16.9 
     ระดับ 1 17.0 – 18.4 
ปกติ 18.5 – 22.9 
น้ าหนักเกิน 23.0 – 29.9 
อ้วน  
     ระดับ 1a 25.0 – 29.9 
     ระดับ 1b 30.0 – 34.9 
     ระดบั 2 35.0 – 39.9 
     ระดับ 3 ≥ 40.0 

ที่มา: (วรรณี นิธิยานันท์, 2554, หน้า 2) 
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 ส าหรับเด็กมีการใช้ดัชนีมวลกายเช่นกัน ค านวณค่าดัชนีมวลกายวิธีเดียวกัน
แล้วน าไปเทียบกับกราฟหรือค่าดัชนีมวลกายอ้างอิงตามอายุและเพศ ในขณะนี้ยังไม่มีเกณฑ์อ้างอิง
มาตรฐานส าหรับเด็กไทย 
 การใช้น้ าหนักตัวเทียบกับส่วนสูงแบ่งตามเพศ ต้องมีเกณฑ์ปกติมาตรฐาน
ของชนชาตินั้นๆ เช่น ในสหรัฐอเมริกามีตารางน้ าหนักมาตรฐานตามส่วนสูงในแต่ละเพศท่ีได้จากข้อมูล
การมีชีวิตของกลุ่มบุคคลที่ติดตามระยะยาว ส าหรับประเทศไทยไม่มีข้อมูลนี้ อาจประเมินคร่าวๆ  
โดยใช้น้ าหนักตัวเทียบกับส่วนสูง 
      น้ าหนักตัวที่ควรเป็นของผู้ชาย (กก.)  = ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร ลบด้วย 100  
 น้ าหนักตัวที่ควรเป็นของผู้หขิง (กก.) = ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร ลบด้วย 100 
คูณด้วย 0.9 ส าหรับเด็ก ใช้น้ าหนักตัวมาประเมินด้วยกราฟอ้างอิงการเจริขเติบโตน้ าหนักตามความสูง 
(หรือความยาวในเด็กอ่อน) ของเด็กไทยอายุ 1 วัน ถึง 19 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข ถ้าน้ าหนักตามความสูง
ของเด็กมากกว่า ค่าน้ าหนักมัธยฐาน (median)+2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: 
S.D.) ถือว่าน้ าหนักเกิน และน้ าหนักตามความสูงของเด็กที่มากกว่าค่าน้ าหนักมัธยฐาน+3 เท่าของค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ถือว่าอ้วน 
 
ตาราง 5 ระดับความรุนแรงของภาวะอ้วนในเด็กโดยใช้ร้อยละของน้ าหนักตามความสูง 
 

ระดับ ร้อยละของน้ าหนักตามความสูง (% W/H) 
>120-140 >140-160 >160-200 >200 

ความรุนแรง 
ของภาวะอ้วน 

(obesity) 

เล็กน้อย 
(mild) 

ปานกลาง 
(moderate) 

รุนแรง 
(severe) 

รุนแรงมาก 
(morbid) 

ที่มา: (วรรณี นิธิยานันท์, 2554, หน้า 2) 
 
 นอกจากนี้อาจใช้ดัชนี ร้อยละของน้ าหนักตามความสูง (% weight-height, 
%W/H) %WH ค านวณจาก น้ าหนักตัว คูณด้วย 100 หารด้วย ค่าน้ าหนักอ้างอิงตามเกณฑ์ความสูง 
ค่า %W/H ทีม่ากกว่า 120 ถือว่าอ้วน ซึ่งแบ่งความรุนแรงตามตาราง 5 
 (2) อ้วนลงพุง (abdominal obesity) หมายถึง ภาวะที่มีไขมันสะสมในช่องท้อง 
(intra-abdominal adiposity) หรืออวัยวะในช่องท้อง (visceral fat) มากเกินควร โดยทั่วไปเมื่อไขมัน
สะสมมากขึ้นจะถูกน าไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันที่มีอยู่ทั่วร่างกาย ได้แก่ ในชั้นใต้ผิวหนัง ที่อยู่รอบอวัยวะต่างๆ 
ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะในช่องท้อง และแผงโอเม็นตั้ม (omentum) ดังนั้น เมื่อมีไขมันสะสม
ในช่องท้องมากๆ จะเห็นหน้าท้องยื่นออกมาชัดเจน เกณฑ์ก าหนดอ้วนลงพุงใช้ความยาวรอบเอว 
(waist circumference) เป็นดัชนีบ่งชี้ โดยมีการศึกษาที่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างรอบเอวและปริมาณ
ไขมันสะสมในช่องท้อง การวัดรอบเอวท าได้ง่ายและใช้ได้ในทุกกรณี มาตรฐานรอบเอวของคนแต่ละเชื้อชาติ
ความแตกต่างกัน ตาราง 6 
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ตาราง 6 เกณฑ์รอบเอวตามชนชาติส าหรับวินิจฉัยอ้วนลงพุง 
 

เชื้อชาติ รอบเอว (เซนติเมตร) ผู้ก าหนด 
ชาย หขิง 

อเมริกา ≥102 ≥88 aha/nhlbi, atp III 
แคนาดา ≥102 ≥88 health canada 
ยุโรป ≥102 ≥88 eur cardivas society 
ตะวันออกกลาง, เมดิเตอร์เรเนียน,  
Sub-Saharan African 

≥94 ≥80 intemational diabetes 
federation 

Ethic Central & South 
American เอเชีย 

≥90 ≥80 intemational diabetes 
federation, who 

ขี่ปุ่น ≥85 ≥90 japan obesity society 
จีน ≥85 ≥80 cooperative task force 

ที่มา: (วรรณี นิธิยานันท์, 2554, หน้า 3) 
 
 มาตรฐานรอบเอว ส าหรับคนไทย คือ ผู้ชายน้อยกว่า 90 เซนติเมตร และผู้หขิง
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีข้อมูลแสดงว่าชายไทยที่มีรอบเอว 85 เซนติเมตรขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อโรค
หลอดเลือดหัวใจ ผู้ที่อ้วนลงพุงอาจดูไม่อ้วนหรือไม่อ้วนตามดัชนีชี้วัดโดย BMI คือ BMI น้อยกว่า 25 กก./m² 
พบว่ามีรอบเอวมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคชัดเจนกว่า BMI อย่างไรก็ตาม อ้วนและอ้วนลงพุงมีความส าคัข
ในทางสุขภาพไม่น้อยกว่ากัน ถ้า BMI ที่สูงนั้น เกิดจากการมีไขมันสะสมมากไม่ใช่จากการเพ่ิมของส่วน
กล้ามเนื้อ คนไทยที่อ้วนหรืออ้วนลงพุงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานถ้าอ้วนและอ้วนลงพุงจะเพ่ิม
ความเสี่ยงสูงขึ้น 
 การวัดรอบเอวให้ท าในช่วงเช้า ขณะยังไม่ได้รับประทานอาหาร ต าแหน่งที่วัด
ไม่ควรมีเสื้อผ้าปิด หากมีให้เป็นเสื้อผ้าเนื้อบาง วิธีวัดที่แนะน า คือ 
 ก. อยู่ในท่ายืน เท้า 2 ข้างห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร 
 ข. หาต าแหน่งขอบบนสุดของกระดูกเชิงกรานและขอบล่างของชายโครง 
 ค. ใช้สายวัดพันรอบเอวที่ต าแหน่งจุดกึ่งกลางระหว่างขอบบนของกระดูกเชิงกราน
และขอบล่างของชายโครง โดยให้สายวัดอยู่ในแนวขนานกับพ้ืน 
 ง. วัดในช่วงหายใจออก โดยให้สายวัดแนบกับล าตัวพอดีไม่รัดแน่น 
 3) กลไกการเกิดอ้วนและอ้วนลงพุง (วรรณี นิธิยานันท์, 2554, หน้า 4-5) 
 พลังงานที่เหลือใช้จากอาหารที่กินมากเกินไป จะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังงานส ารอง
ในรูปกลัยโคเจนเก็บไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อลาย และกรดไขมันอิสระเก็บไว้ในเซลล์ไขมันที่มีอยู่ทั่วร่างกาย
เป็นไตรกลีเซอร์ไรด์ (triglyceride) หรือไตรอะซิลกลีเซอรอล (triacylglycerol) การเก็บพลังงานส ารอง
ในรูปกลัยโคเจนมีขีดจ ากัดในปริมาณ แต่ที่เซลล์ไขมันไม่มีขีดจ ากัดชัดเจน เซลล์ไขมันจะขยายขนาดใหข่ขึ้น
ตามปริมาณไตรกลีเซอไรด์ที่ เพ่ิมขึ้น ในขณะอดอาหารมีการสลายกลัยโคเจนที่สะสมในตับเป็นกลูโคส 
(glycogenolysis) ส่งไปให้เซลล์ใช้เป็นพลังงาน และตับสามารถเปลี่ยนกรดไขมันอิสระให้เป็นสารคีโตน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

54 

(ketone) เพ่ือใช้เป็นพลังงานได้ เมื่อร่างกายมีความต้องการพลังงานเพ่ิมเติม เช่น ในขณะออกก าลังกาย 
กล้ามเนื้อจะสลายกลัยโคเจนซึ่งมีจ านวนจ ากัดเป็นกลูโคสมาใช้ก่อน ต่อมาจึงสลายไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์
ไขมันเป็นกรดไขมันอิสระ ซึ่งจะผ่านกระบวนการดัดแปลงที่ตับให้เป็นกลูโคส (gluconeogenesis) 
ส่งไปยังกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ เพ่ือใช้เป็นพลังงาน และตับสามารถสร้างกลูโคสและกรดไขมันอิสระ
เป็นพลังงานได้ 
 ความอยากอาหาร ความรู้สึกอ่ิม และการเก็บสะสมไขมันในเซลล์ไขมัน มีกลไกควบคุม
ที่ซับซ้อน โดยศูนย์ควบคุมในระบบประสาทส่วนกลางฮัยโปธาลามัส (hypothalamus) ปราสาทเวกัส 
และฮอร์โมนจากหลายแห่ง เช่น เล็ปติน (leptin) จากเซลล์ไขมัน อินซูลิน ( insulin) จากตับอ่อน 
คอลีซอสโตไคนิน (cholecystokinin) จากทางเดินอาหารส่วนต้น ฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน 
 เซลล์ไขมันมี 2 กลุ่มใหข่ คือ เซลล์ไขมันในชั้นใต้ผิวหนังและเซลล์ไขมันที่อยู่สัมพันธ์
กับอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ไต ล าไส้ หลอดเลือด โดยทั่วไปการเก็บส ารองพลังงานในเซลล์ไขมัน
จะกระจายไปทั่วร่างกาย เมื่ออ้วนมากจึงมีรอบเอวใหข่ขึ้นตามน้ าหนักที่เพ่ิม (อ้วนและลงพุง) บางภาวะ
และปัจจัยบางอย่างส่งเสริมให้มีการสะสมไขมันเด่นหรือมากที่เซลล์ไขมันที่อยู่สัมพันธ์กับอวัยวะในช่องท้อง 
เมื่อเทียบการสะสมที่เซลล์ไขมันในชั้นใต้ผิวหนัง ท าให้มีรอบเอวใหข่ขึ้นหรือใหข่มากไม่สัมพันธ์
กับน้ าหนักเพ่ิมขึ้น (อ้วนลงพุง) เซลล์ไขมัน มี 2 ชนิด คือ เซลล์ไขมันขาว (white adipose) และเซลล์ไขมัน
มีสีน้ าตาล (brown adipose tissue) ทั้งสองมีความแตกต่างของคุณสมบัติในแง่การเผาผลาขพลังงาน 
(thermo genic capacity) เชื่อว่าเซลล์ไขมันสีน้ าตาลเพ่ิมการเผาผลาขพลังงาน มีส่วนท าให้การสะสม
ไขมันลดลง 
 ปัจจัยส่งเสริมให้การสะสมไขมันเด่นที่เซลล์ไขมันในอวัยวะช่องท้องที่พบ ได้แก่ 
เพศ แอลกอฮอล์ อาหารบางประเภท การสูบบุหรี่ ฮอร์โมนเพสชายต่ า ความผิดปกติทางพันธุกรรม 
 เพศ พบว่าเพศชายมีไขมันในช่องท้องมากกว่าเพศหขิง ในผู้ชายเมื่อน้ าหนักขึ้น
ลักษณะอ้วนจะเป็นแบบอ้วนที่พุง (android type of obesity) ส่วนผู้หขิงไขมันจะสะสมที่สะโพก
และตน้ขาลักษณะเป็นอ้วนที่ส่วนล่าง (ganoid type of obesity) 
 ฮอร์โมนเพศชายต่ าในชายสูงวัย พบว่าชายสูงวัยที่มีระดับฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน
ในเลือดต่ าจะมีลักษณะของกลุ่มอาการเมแทบอลิค (metabolic syndrome) เป็นส่วนใหข่ ระดับฮอร์โมน
ที่ต่ าเชื่อว่าส่วนหนึ่งอธิบายได้จากระดับโกลบินที่จับฮอร์โมนในเลือด (sex hormone-binding globulin) 
ลดลง แต่ระดับฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนอิสระในเลือด (free circulating testosterone blood level) ลดลง
เช่นกัน อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่น เช่น ฮอร์โมนเล็ปติน หรือรีเซ็ปเตอร์
ที่รับฮอร์โมนเพศชาย (androgen receptor) หรือเอนไซม์ในกระบวนการสร้างฮอร์โมนเพศชาย (steroid 
genic enzymes) ท าให้มีรอบเอวใหข่และกลุ่มอาหารเมแทบอลิค ชายที่มีภาวะขาดหรือพร่องฮอร์โมนเพศ
จะพบลักษณะเดียวกัน 
 แอลกอฮอล์ ข้อมูลทางระบาดวิทยา พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเกินก าหนด 
และต่อเนื่องท าให้มีไขมันสะสมในช่องท้องมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มเบียร์ น่าจะอธิบาย
จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเล็ปตินกับอะดิโปเน็คติน ซึ่งพบจากการศึกษาในหนูทดลอง แต่ไม่สัมพันธ์
กับการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน 
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 อาหารบางประเภท พบว่าการกินอาหารที่มีไยอาหาร (dietary fiber) สูง มีดัชนี
ความหวาน (glycemic index) ต่ าและปริมาณคาร์โบไฮเดรต (glycemic load) น้อย ช่วยป้องกันการเพ่ิม
ของน้ าหนักและรอบเอว การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ าตาล (soft drink) และน้ าผลไม้ประจ า วันละ 2 แก้ว 
ท าให้น้ าหนักขึ้นและอ้วนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าตาลฟรุ๊กโตสจากข้าวโพด (high fructose corn syrup) 
ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มบรรจุขวดหรือกระป๋อง เพ่ิมการเก็บสะสมไขมันในช่องท้อง  
 การสูบบุหรี่ ข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่าชายหรือหขิงที่เคยสูบบุหรี่หรือก าลัง
สูบบุหรี่มีไขมันในช่องท้องสะสมเพ่ิมขึ้น ผู้ที่สูบบุหรี่ประจ าส่วนหนึ่งมีปริมาณไขมันในร่างกายไม่มาก 
แต่ข้อมูลที่มียังไม่สอดคล้องกันทั้งหมด 
 ความผิดปกติทางพันธุกรรม เชื่อว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยหนึ่ง
เกี่ยวข้องกับน้ าหนักตัวและการสะสมไขมันร่างกาย โดยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม อาจเป็นความผิดปกติ
ของยีนที่สัมพันธ์กับอ้วนโดยตรง ยีนอื่น หรือยีนที่ควบคุมสมดุลพลังของร่างกาย 
 โดยสรุป น้ าหนัก ส่วนสูง และรอบเอว เป็นข้อมูลที่วัดได้ง่ายและใช้เป็นเกณฑ์ก าหนด
ภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงทั่วโลก ส าหรับคนไทยผู้ใหข่อิงข้อมูลของชาวเอเชีย ต้องการงานวิจัยเพ่ิมเติม
เพ่ือยืนยันว่ารอบเอวที่เหมาะสมของชายไทยควรต่ ากว่า 85 เซนติเมตร ส าหรับเด็กไทยใช้กราฟอ้างอิง
การเจริขเติบโตน้ าหนักตามความสูงหรือความยาวตัวของเด็กไทยอายุ 1 วัน ถึง 19 ปี ของกระทรวง
สาธารณสุข ปัจจัยภายในและสิ่งแวดล้อมหลายอย่างส่งเสริมให้น้ าหนักและรอบเอวเพ่ิมขึ้นจนเกิดภาวะอ้วน
และอ้วนลงพุง 
 4) การดูแลเรื่องอาหารส าหรับโรคอ้วน (พัชขา บุขชยานันต์ และยงเกษม วรเศรษฐการกิจ, 
2558, หน้า 52-68) 
 (1) ค าแนะน าวิธีการกินอาหารเพ่ือดูแลโรคอ้วนมีอะไรบ้าง จะลดการกินพลังงาน
จากอาหารให้น้อยลงได้อย่างไร (เป้าหมาย หลักการ วิธีการอย่างไร ควรคิดอย่างไร พูดอย่างไร ท าอย่างไร
ในการดูแลเรื่องอาหาร) 
 การควบคุมอาหาร เป็นเครื่องมือส าคัขที่แพทย์ใช้ในการให้การรักษาผู้ป่วย
ที่มีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน และโรคในกลุ่มเมตาบอลิซินโดรม ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ความผิดปกติ
ของไขมันในเลือด โรคเบาหวาน และภาวะ impaired fasting glucose: IFG หรือ impaired glucose 
tolerance: IGT แนวทางเวชปฏิบัติในประเทศไทย ได้กล่าวถึงหลักการในการให้รักษาด้วยการควบคุม
อาหารส าหรับโรคเหล่านี้ ดังนี้ 
 ก. บริโภคปริมาณอาหาร หรือพลังงานต่อวันพอเหมาะ เพื่อให้น้ าหนักตัว
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน      
 ข. ควรบริโภคคาร์โบไฮเดรต ไม่เกินร้อยละ 50.00-55.00 ไขมันไม่เกิน
ร้อยละ 30.00-35.00 และโปรตีนร้อยละ 15.00-20.00 ของพลังงานรวมในแต่ละวัน  
 ค. บริโภคปลา 2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือมากกว่า เพ่ือให้ได้โอเมก้า 3  
 ง. บริโภคอาหารที่มีใยอาหารสูง ให้ได้ใยอาหาร 14 กรัมต่ออาหาร 1000 กิโลแคลอรี่ 
 จ. จ ากัดปริมาณไขมันอ่ิมตัวไม่เกินร้อยละ 7.00 ของพลังงานรวมเป็นกรด
ไขมันอิ่มตัวหลายต าแหน่ง ดังนั้น ควรปรุงอาหารด้วยน้ ามันพืชที่สกัดจากถั่วเหลือง ข้าวโพด  
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เมล็ดดอกทานตะวัน หรือเมล็ดดอกค าฝอย ร าข้าว มะกอก และลดการปรุงอาหารด้วยน้ ามันที่มีกรด
ไขมันอิม่ตัวมาก เช่น น้ ามันมะพร้าว และน้ ามันปาล์ม 
 ฉ. ลดปริมาณคอเลสเตอรอลให้ต่ ากว่า 300 มก./วัน ยกเว้นในผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดที่รุนแรง และมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสูง 
ควรลดปริมาณคอเลสเตอรอลให้ต่ ากว่า 200 มก./วัน  
 ช. ลดปริมาณเกลือโซเดียมไม่เกิน 2300 มก./วัน โดยน้ าปลา 1 ช้อนโต๊ะ 
มีโซเดียม 1160-1420 มก. ซีอ้ิว 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 960-1420 มก. ผงชูรส 1 ช้อนชา มีโซเดียม 
492 มก. และเกลือแกง 1 ช้อนชา (6 กรัม) มีโซเดียม 2000 มก. 
 ซ. จ ากัดแอลกอฮอล์ในปริมาณไม่เกิน 1 ส่วน/วัน ส าหรับผู้หขิง และ 2 ส่วน/วัน
ส าหรับผู้ชาย โดย 1 ส่วนของแอลกอฮอล์ คือ วิสกี้ 45 มล. เบียร์ชนิดอ่อน 360 มล. หรือไวน์ 120 มล. 
 หลักการส าคัขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดน้ าหนัก คือ การลดปริมาณ
พลังงานจากอาหารลง ซึ่งเมื่อประกอบกับการออกก าลังกายและกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น จะท าให้
มีการเปลี่ยนแปลงสมดุลพลังงานในร่างกายและท าให้น้ าหนักตัวลดลง โดยทั่วไปแล้วมักแนะน าให้ผู้ป่วย
ลดพลังงานจากอาหารลงให้น้อยกว่าพลังงานที่ร่างกายต้องการประมาณ 500-1,000 กิโลแคลอรีต่อวัน 
เดิมมีการประมาณไว้ว่า การที่ผู้ป่วยได้รับพลังงานจากอาหารน้อยกว่าพลังงานที่ ร่างกายต้องการอยู่ 
500 กิโลแคลอรีต่อวัน จะท าให้น้ าหนักของผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตราคงที่ที่ 0.45 กิโลกรัม 
หรือ 1 ปอนด์ ต่อสัปดาห์ โดยน้ าหนักไม่ควรจะคงที่ในขณะที่ยังมีการลดพลังงานจากอาหาร อย่างไรก็ตาม
พบว่า การประมาณการนี้ไม่แม่นย า ทั้งนี้เนื่องจากร่างกายจะมีความต้องการใช้พลังงานลดลง ตามมวล
ของร่างกายด้วยอัตราเร็วที่ลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งคงที่ในที่สุด เมื่อร่างกายเข้าสู่สมดุลพลังงานใหม่ พบว่า
การประมาณที่แม่นย ากว่า ได้แก่ การลดปริมาณอาหารลง 10 กิโลแคลอรีต่อวันอย่างถาวร จะท าให้
น้ าหนักลดลง 0.45 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์ เมื่อร่างกายเข้าสู่สมดุลพลังงานใหม่ 
 (2) การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร 
 แพทย์สามารถใช้หลักการง่ายๆ ในการให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย เช่น การควบคุม
ปริมาณอาหารที่รับประทานอาหารในแต่ละครั้ง (portion control) และการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูง 
โดยทดแทนด้วยอาหารที่มีพลังงานต่ า (dietary substitution) แพทย์สามารถใช้วิธีนี้ ในการให้ค าแนะน า
แก่ผู้ป่วยเกือบทุกราย ทั้งผู้ป่วยที่มี good health literacy และ poor health literacy โดยควร
ปรับค าแนะน าให้เหมาะสมกับลักษณะการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ป่วยแต่ละราย  
 (3) ค าแนะน าท่ัวไป 
 ก. รับประทานอาหารให้ครบหมู่และหลากหลายในแต่ละวัน เพื่อป้องกัน
การขาดสารอาหาร เช่น ไวตามินและแร่ธาตุ 
 ข. เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความยั่งยืน ควรแนะน าให้ผู้ป่วย “ลด” 
แต่อย่า “อด” คือ ไม่ “หักดิบ” ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถ “อด” อาหารได้ต่อเนื่องในระยะยาวนั้น 
เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยมีน้ าหนักกลับเพ่ิมขึ้นใหม่หลังจากที่เลิก “อด” อาหารแล้ว (weight regain 
yo-yo effect) มีการศึกษาที่สนับสนุนว่าการ “ลด” พลังงานจากอาหารในระยะยาว เป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ช่วยท าให้ผู้ป่วยประสบความส าเร็จ ในการคงน้ าหนักตัวที่ลดลงไม่ให้เพ่ิมขึ้นหลังลดน้ าหนักแล้ว  
(weight loss maintenance) 
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 ค. รับประทานอาหารให้ตรงเวลาเพ่ือไม่ให้หิว และจัดอาหารว่างที่มีพลังงานต่ า 
(เช่น ผลไม้สดที่ไม่หวาน ซึ่งรับประทานได้ 10-15 ค า หรือนมหรือโยเกิร์ตขาดมันเนยรสจืด) เตรียมเอาไว้
ในเวลาที่หิว เพื่อจะได้ไม่รับประทานอาหารในปริมาณท่ีมากเกินไปในมื้อถัดมา 
 ง. รับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ าเสมอ และในปริมาณที่มากพอ ควรรับประทาน
มื้อเที่ยงในปริมาณที่พอเหมาะ รับประทานน้อยลงในมื้อเย็น และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
ในช่วงกลางคืนและก่อนนอน 
 จ. เคี้ยวช้าๆ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกอ่ิม ซึ่งท าให้รับประทานอาหารในแต่ละมื้อ
ในปริมาณเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป 
 (4) การควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละครั้ง 
 ก. รับประทานอาหารอาหารในสัดส่วน “2:1:1” คือ ผัก 2 ส่วน ต่อ โปรตีน 1 ส่วน 
ต่อข้าวหรือแป้ง 1 ส่วน ซึ่งมักจะท าให้สัดส่วนของแป้งลดลง และท าให้สัดส่วนของผักและโปรตีนเพ่ิมขึ้น 
 ข. ลดการรับประทานอาหาร จากมื้อละ 2 จาน เป็น 1 จาน หรือเปลี่ยนจาก
อาหารถ้วยใหข่ เป็นถ้วยเล็ก หรือ สั่งอาหารที่เดียว แต่แบ่งกันรับประทานสองคน 
 ค. จัดวางอาหารทั้งหมดที่จะรับประทานในแต่ละมื้อ ไว้ในจานใบเดียวก่อน
เริ่มรับประทานอาหารมื้อนั้น 
 ง. รับประทานผลไม้ ครั้งละไม่เกิน 10-15 ค า ต่อมื้อ 
 (5) การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูง โดยทดแทนด้วยอาหารที่มีพลังงานต่ า 
 ก. ฝึกการอ่านฉลากข้างกล่องอาหารส าเร็จรูป โดยเลือกรับประทานอาหาร
ชนิดที่มีพลังงานน้อย ทดแทนอาหารที่มีพลังงานมาก 
 ข. ลดอาหารที่ท าด้วยน้ ามัน เช่น ของทอด ผัด (เช่นผัดไทย ผัดซีอ้ิว ข้าวมันไก่) 
และเพ่ิมอาหารที่ท าด้วยการ ต้ม นึ่ง และย่าง (เช่น ก๋วยเตี๋ยว กระเพาะปลา)  
 ค. ลดชากาแฟที่ใส่นมและน้ าตาล น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าผลไม้ เหล้า เบียร์ 
ไวน์ โดยดื่มน้ าเปล่าทดแทน 
 ง. เลือกนมหรือโยเกิร์ต ที่มีไขมันต่ า (ชนิดขาดมันเนย หรือ พร่องมันเนย) 
และมีรสจืด นั่นคือไม่มีการเติมน้ าตาลเพ่ือปรุงรสในปริมาณมาก 
 จ. ลดเนื้อสัตว์ติดมัน เพ่ิมการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน ได้แก่ เนื้อ ไก่ 
ปลา ไข่ และเต้าหู ้
 ฉ. หลีกเลี่ยงอาหารที่มักมีพลังงานสูงและมีเกลือปริมาณมาก ได้แก่ ขนมหวาน 
อาหารมัน อาหารเค็มและของหมักดอง 
 ช. ลดการปรุงอาหารด้วยน้ าตาล เกลือ น้ ามัน เนย กะทิ และซอสปรุงรส และ
ใช้เครื่องเทศทดแทน เช่น พริกไทย กระเพรา โหระพา เป็นต้น 
 ซ. หลีกเลี่ยงไขมันอ่ิมตัว (เช่น น้ ามันหมู น้ ามันมะพร้าว) และไขมันทรานส์ 
(เช่น มาร์การีน ครีมเทียม เนยขาว) โดยทดแทนด้วยไขมันไม่อ่ิมตัว (เช่น น้ ามันร าข้าว ถั่วเหลือง 
เมล็ดทานตะวัน) อย่างไรก็ตาม ไขมันไม่อ่ิมตัวนั้นให้พลังงานเท่ากับไขมันอ่ิมตัว จึงไม่ควรรับประทาน
ในปริมาณท่ีมากเกินไป 
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 ฌ. เพ่ิมการรับประทานข้าวกล้อง หรือขนมปังโฮลวีต เนื่องจากมีใยอาหารมากว่า 
และส่งผลต่อระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหารน้อยกว่าข้าวสวยหรือขนมปังขาว อย่างไรก็ตาม ข้าวกล้องนั้น
ให้พลังงานเท่ากับข้าวสวย จึงต้องไม่รับประทานในปริมาณที่มากเกินไป 
 (6) การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยโดยก าหนดปริมาณพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละวัน 
 นอกจากการให้ค าแนะน าในลักษณะที่ได้กล่าวไปแล้ว การให้ค าแนะน าด้านอาหาร 
ยังสามารถท าได้โดยการก าหนดปริมาณพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อวัน ซึ่งก าหนดโดยการลดพลังงาน
จากอาหารลง ให้น้อยกว่าพลังงานที่ร่างกายใช้ประมาณ 500-1,000 กิโลแคลอรีต่อวัน เพื่อคงน้ าหนัก
ไว้ให้คงที่ แพทย์อาจพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือรับค าแนะน าจากนักก าหนดอาหาร หรือพยาบาลผู้
มีความเชี่ยวชาขในเรื่อง อาหารแลกเปลี่ยน (food exchange) และมีเวลาเพียงพอในการให้ความรู้
แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับปริมาณพลังงานในอาหารชนิดต่างๆ เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถท าตามค าแนะน าได้ 
 (7) เทคนิคและการแก้ปัขหาในการกินในชีวิตประจ าวันเพ่ือการดูแลโรคอ้วน 
เช่น ไม่มีอาหารลดน้ าหนักให้กิน มีแต่อาหารกินแล้วอ้วน ไม่ให้เลือก หรือไม่กินผัก ลดน้ าหนักได้ไหม 
เป็นต้น 
 มีผู้ป่วยหลายรายที่มีข้อจ ากัดทางสังคม เศรษฐกิจ หรือข้อจ ากัดอ่ืนๆ ซึ่งท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าที่กล่าวไปแล้วข้างต้นได้ แพทย์สามารถใช้ค าถามปลายเปิด เพ่ือถามถึง
อุปสรรคที่พบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น “เล่าให้หมอฟังได้ไหม ครับ/คะ ว่าตั้งแต่เริ่มลดน้ าหนักมา 
มีอะไรที่ยังท าได้ยาก หรือยังเป็นอุปสรรคบ้าง” 
 แท้ที่จริงแล้ว ผู้ป่วยน่าจะเป็นผู้ที่สามารถคิดหนทางแก้ไขปัขหาเหล่านี้ได้ดีที่สุด 
โดยมีแพทย์คอยสนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยเป็นผู้ที่เข้าใจถึงข้อจ ากัดของตนเองได้ดีที่สุด และ
ในท้ายที่สุดแล้ว ผู้ป่วยก็จ าเป็นต้องเป็นผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง แพทย์อาจใช้ค าถามปลายเปิด
เพ่ือน าเข้าสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น “หมอเข้าใจปัขหานี้ได้อย่างไร” ถ้าแพทย์มีเวลาไม่เพียงพอ
ในการให้ค าแนะน า สามารถปรึกษาพยาบาล หรือนักก าหนดอาหาร เพ่ือร่วมให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้ 
 เนื่องจากหลักการส าคัขในการปรับพฤติกรรมด้านอาหาร คือ ลดพลังงาน
จากอาหารลง ดังนั้น แม้ผู้ป่วยจะไม่รับประทานผัก แต่ถ้าโดยรวมแล้วสามารถลดปริมาณพลังงาน
ในอาหารลงได้ ก็จะมีน้ าหนักลดลงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผักมีสารอาหารหลายอย่างที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย เช่น ใยอาหาร ไวตามิน และแร่ธาตุ ดังนั้น แพทย์จึงควรแนะน าให้ผู้ป่วยรับประทานผัก
ไม่ต่ ากว่า 3 ทัพพี หรือ 9 ช้อนโต๊ะของผักต้ม ต่อวัน 
 (8) “ตัวช่วย” ในการดูแลเรื่องอาหารส าหรับโรคอ้วนมีอะไรบ้างเมื่อไหร่
จะขอความช่วยเหลือจากนักโภชนาการและพยาบาลผู้ให้ค าปรึกษา 
 พยาบาลผู้ให้ค าปรึกษา และนักก าหนดอาหาร มีบทบาทส าคัข ในการดูแลผู้
ที่น้ าหนักเกินและอ้วน เนื่องจากการให้ค าปรึกษาเป็นส่วนส าคัขในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ และมีหลายครั้ง
ที่แพทย์มีเวลาจ ากัด และไม่สามารถใช้เวลาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ แพทย์อาจพิจารณา
ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้รับค าปรึกษาจากพยาบาลผู้ให้ค าปรึกษา และนักก าหนดอาหาร ในกรณีเหล่านี้ 
 ก. เมื่อแพทย์ได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยแล้ว แต่ผู้ป่วยยังไม่ประสบความส าเร็จ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ข. ผู้ป่วยที่มีลักษณะการรับประทานอาหารที่จ าเพาะ เช่น อาหารมังสวิรัติ 
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 ค. ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าคัวที่ส่งผลกระทบต่อการแนะน าอาหาร เช่น โรคเบาหวาน 
โรคไตเรื้อรัง 
 ง. ผู้ป่วยที่ยังมีค าถามเพ่ิมเติม และต้องการพบพยาบาลผู้ให้ค าปรึกษาและ
นักก าหนดอาหาร 
 ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการค านวณพลังงานาจากอาหาร แพทย์สามารถแนะน า
ให้ใช้ข้อมูลจากหนังสือ “ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย” ซึ่งจัดท าโดยส านักโภชนาการ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 (9) จ าเป็นที่จะต้องหมั่นชั่งน้ าหนัก และปรับอาหารการกินเพ่ือดูแลโรคอ้วนหรือไม่ 
การคงน้ าหนักตัวที่ลดลงไม่ให้เพิ่มขึ้นหลังจากการลดน้ าหนักแล้วนั้น ท าได้ยากกว่าการลดน้ าหนัก
ในช่วงแรกเสียอีก ทั้งนี้เนื่องจากร่างกายมีการปรับตัวโดยเพ่ิมความอยากอาหาร และลดปริมาณพลังงาน
ที่ร่างกายใช้ลง ส่งผลท าให้น้ าหนักตัวกลับเพ่ิมขึ้นในผู้ป่วยจ านวนมากที่สามารถลดน้ าหนักได้ในช่วงแรก 
ซึ่งผลนี้ยังคงมีผลอยู่ตลอด ถึงแม้ผู้ป่วยจะสามารถลดน้ าหนักและคงน้ าหนักไม่ให้เพิ่มขึ้นได้มากกว่า  
1 ปีแล้วก็ตาม 
 การศึกษาพบว่า การชั่งน้ าหนักอยู่เสมอ และการปรับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารอย่างต่อเนื่องนั้นมีความส าคัขเป็นอย่างมาก จากการศึกษา national weight control registry 
ในสหรัฐอเมริกา พบว่าปัจจัยที่ช่วยท าให้ผู้ป่วย ประสบความส าเร็จในการคงน้ าหนักตัวที่ลดลงไม่ให้เพ่ิมขึ้น
หลังการลดน้ าหนักแล้ว ได้แก่ 
 ก. การบันทึก ทบทวนและติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนัก การรับประทาน
อาหาร และการออกก าลังกายของตนเอง (self-monitoring) อย่างต่อเนื่อง เช่น ชั่งน้ าหนักสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
และบันทึกปริมาณอาหารที่รับประทานทุกวัน 
 ข. การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 ค. พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ า อย่างสม่ าเสมอและยั่งยืน 
 ง. การรับประทานอาหารเช้า 
 จ. เพ่ิมการควบคุมอาหารและออกก าลังกายทันทีเมื่อเริ่มมีน้ าหนักกลับเพ่ิมขึ้นใหม่ 
ก่อนที่จะสายเกินแก ้
 (10) แพทย์มีบทบาทอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนในระยะยาวและทุกครั้ง
ที่มาตรวจ บทบาทของแพทย์ในการติดตามผู้ป่วยในระยะยาวได้แก่ 
 ก. ทบทวนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและออกก าลังกายของผู้ป่วย 
และแสดงความยินดีที่ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างต่อเนื่องโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพ่ือสุขภาพนั้น มีความส าคัขไม่ยิ่งหย่อนกว่าปริมาณน้ าหนักที่ลดลงเลย 
 ข. เมื่อน้ าหนักของผู้ป่วยที่เคยลดลงกลับหยุดนิ่ง แพทย์ควรท าความเข้าใจ
กับผู้ป่วยว่าสาเหตุนั้นไม่เกิดจากความล้มเหลวของผู้ป่วย แต่เกิดจากร่างกายปรับเข้าสู่สมดุลใหม่  
ซึ่งในขณะนั้นจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนพฤติกรรมควรจะเปลี่ยนแปลงจาก “การพยายามลดน้ าหนัก” 
เป็น “การพยายามคงน้ าหนักตัวที่ลดลงไม่ให้เพ่ิมขึ้นหลังการลดน้ าหนักแล้ว” 
 ค. ซักถามผู้ป่วยถึงอุปสรรคที่พบในการเปลี่ยนพฤติกรรม 
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 ง. เน้นย้ าปัจจัยที่จะช่วยท าให้ผู้ป่วยประสบความส าเร็จในการคงน้ าหนักตัว
ที่ลดลงไม่ให้เพ่ิมขึ้นหลังการลดน้ าหนัก ได้แก่การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง การติดตามน้ าหนักด้วยตนเองและจดบันทึกการรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 จ. นัดผู้ป่วยมาติดตามอยู่เสมอ ซึ่งจะมีผลช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสประสบความส าเร็จ 
ในการคงน้ าหนักตัวที่ลดลงไม่ให้เพ่ิมขึ้นหลังการลดน้ าหนักได้มากขึ้น 
 5) การออกก าลังกายเพ่ือรักษาและป้องกันอ้วนและอ้วนลงพุง (วรรณี นิธิยานันท์, 
2554, หน้า 138-148) 
 (1) การก าหนดเป้าหมายเพื่อลดน้ าหนัก ไม่ควรออกก าลังกายแบบหักโหม
หรือท าในคราวเดียวซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย แนะน าให้ตั้งเป้าหมายที่ไม่มากและมีความเป็นไปได้ เช่น
หากจะลดน้ าหนัก 0.5 กิโลกรัม ต้องออกก าลังกายโดยท าให้ร่างกายเผาผลาขพลังงานขึ้นรวมทั้งสิ้น 
3,500 กิโลแคลอรี่ การออกก าลังกายต่ ากว่านี้ (2,500 กิโลแคลอรี่) เป็นเพียงการควบคุมแต่ไม่ได้ลดน้ าหนัก 
การออกก าลังกายเพ่ือลดน้ าหนักให้ได้ผลต้องก าหนดเป้าหมายดังนี้ 
 ก. ขั้นที่ 1 ตั้งเป้าหมายเวลาว่าจะลดน้ าหนักด้วยการออกก าลังกาย ในเวลา 1 
หรือ 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน 
 ข. ขั้นที่ 2 ตั้งเป้าหมายน้ าหนักท่ีจะลด เช่น 
 หากจะลดน้ าหนัก 1 กก.ใน 1 สัปดาห์ ต้องออกก าลังกายหนักมาก (เผาผลาข
พลังงานให้ได้ 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน) อาจท าให้ร่างกายทรุดโทรม 
 หากตั้งเป้าหมายไว้ที่ ลดน้ าหนัก 0.5 กก.ใน 1 สัปดาห์ (ออกก าลังกายเผาผลาข
พลังงาน 500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน) ร่วมกับลดอาหารคือกินน้อยลง 500 กิโลแคลอรี่ต่อวันจะลดน้ าหนัก 
1 กก. ใน 1 สัปดาห์ได้เช่นกัน 
 ค. ขั้นที่ 3 ต้ังเป้ากิจกรรมที่ท า 
 ส าหรับผู้เริ่มต้นออกก าลังกายลดน้ าหนัก ควรออกก าลังกายเพ่ิมการเผาผลาข
พลังงานวันละ 300 กิโลแคลอรี่ ใน 2-3 วันแรก โดยเลือกกิจกรรมเบาๆ ที่เหมาะสม เช่น ผู้ที่มีน้ าหนักตัว 
80 กก. จะลดน้ าหนัก 1 กก. ต่อสัปดาห์ หากเลือกที่จะเล่นโบว์ลิ่งนาน 1 ชม. (ใช้พลังงานไป 258 กิโลแคลอรี่) 
ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม และน่าเบื่อ จ าเป็นต้องปรับ เช่น ให้ท ากิจกรรม 2-3 อย่างในแต่ละวัน 
เพ่ือให้มีการเผาผลาขแคลอรี่จ านวนรวมตามที่ต้องการ 
 
ตาราง 7 ปริมาณพลังงาน (กิโลแคลอรี่) ที่ใช้กับกิจกรรมเบา ปานกลาง และหนัก 
 
ความหนัก ตัวอย่างกิจกรรม จ านวนแคลอรี่ส าหรับผู้ที่มีน้ าหนัก 

60 กก. 70 กก. 80 กก. 
เบา 
 
 

โบว์ลิ่ง 
ขี่จักรยาน (16 กม.) 
ท างานบ้านทั้งวัน 

177 
236 
266 

211 
281 
317 

258 
345 
388 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 
ความหนัก ตัวอย่างกิจกรรม จ านวนแคลอรี่ส าหรับผู้ที่มีน้ าหนัก 

60 กก. 70 กก. 80 กก. 
ปานกลาง ปั่นจักรยานอยู่กับที่ (ไม่ฝืด) 

เต้นแอโรบิค 
เต้น steps แอโรบิค 

325 
354 
413 

387 
422 
493 

474 
518 
404 

หนัก ออกก าลังต่อเนื่องในยิม 
ปั่นจักรยานอยู่กับที่ (ไม่ฝืด) 
ปั่นจักรยานแข่งขัน 

472 
620 
944 

563 
739 
1126 

690 
906 
1380 

ที่มา: (วรรณี นิธิยานันท์, 2554, หน้า 148) 
 
 (2) การออกก าลังกายแบบแอโรบิคที่แนะน า 
 การอออกก าลังกายแบบแอโรบิคใช้หลักการให้กล้ามเนื้อมัดใหข่ๆ หลายๆ 
มัดได้ท างานพร้อมกันสลับกันอย่างต่อเนื่อง เหตุนี้ท าให้เกิดขบวนการน าไขมันที่สะสมตามที่ต่างๆ  
มาใช้เป็นพลังงาน ค าว่าการออกก าลังแบบแอโรบิคจึงไม่ได้หมายถึงการเต้นแอโรบิคเพียงอย่างเดียว 
หากสามารถออกแบบก าหนดการออกก าลังด้วยหลักการเดียวกัน ท าให้ร่างกายท างานแบบแอโรบิคได้เช่นกัน 
เช่น การออกก าลังแบบแอโรบิคที่บ้าน (home-based aerobic) การร่วมเต้นแอโรบิคที่ศูนย์การค้า 
ในสถานออกก าลังกาย (outdoor aerobic) ซึ่งการออกก าลังกายแบบแอโรบิคที่ปฏิบัติกันอยู่ เป็นรูปแบบ
ที่กล้ามเนื้อส่วนขาต้องท างานซ้ าๆ ต่อเนื่องนานเกินไป อาจไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัขหา
ของข้อเท้าและเข่า 
 (3) การออกก าลังกายแบบ circuit training ที่แนะน า 
 ใช้หลักการออกก าลังกายสลับ-พักของร่างกายหลายส่วน ท าให้ร่างกายท างาน
ในระดับ 40-50% ของความสามารถสูงสุด โดยทุกส่วนได้ท างาน (whole body workout) สามารถท าได้
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และยังก าหนดได้ว่าอยากเน้นลดในส่วนใดของร่างกาย รูปแบบที่ปฏิบัติ คือ 
 ก. ยืดเหยียด + ออกก าลังสลับแขน-ท้อง-ขา 12 สถานี (ท่า) ออกก าลังกาย
โดยให้ท า 1-2 นาที ต่อสถานี พัก 30 วินาที ท าครบทุกสถานีนับเป็น 1 เซ็ท พัก 3-5 นาทีระหว่างเซ็ท 
ท ารวม 3-5 เซ็ท มีผลท าให้ไขมันบริเวณท่ีออกก าลังกายลดลง กล้ามเนื้อกระชับและแข็งแรงมากข้ึน 
 ข. ยืดเหยียด + แอโรบิค + ออกก าลังสลับแขน + ท้อง-ขา โดยไม่ใช้อุปกรณ์ 
(ส าหรับการเริ่มต้น) 
 ค. ยืดเหยียด + วิ่ง + ออกก าลังสลับแขน-ท้อง-ขา ด้วยอุปกรณ์ตุ้มน้ าหนัก 
ยางยืด (ส าหรับขั้นก้าวหน้า) 
 (3) ข้อแนะน าการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายเพ่ือลดน้ าหนักในกลุ่มวัยต่างๆ 
โปรแกรมการออกก าลังลดน้ าหนักอาจท าให้เกิดความเบื่อหน่าย และอาจไม่เหมาะสมกับวัยต่างๆ 
จึงอาจต้องพิจารณารูปแบบกิจกรรมทางกายอ่ืนๆ มาเสริมเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินและท าให้
ต่อเนื่องนานขึ้น มีข้อแนะน าเบื้องต้น ดังนี้ 
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 กลุ่มเด็กเล็ก กิจกรรมการออกก าลังกายที่ควรท า ได้แก่ 
 อายุ 4-6 ขวบ การวิ่งกระโดด ขาเดียว-สองขา วิ่งไล่จับ กระโดดเชือก 

เตะลูกบอล กลิ้งตัว ม้วนตัว การปีนป่าย เกมส์ที่เกี่ยวกับ
การทรงตัว ขว้าง-รับลูกบอล เป็นต้น เน้นกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความชอบของเด็ก สนุกสนานตอบสนอง
วัยซุกซน 

 กลุ่มเด็กโต กิจกรรมการออกก าลังกายที่ควรท า ได้แก่ 
 อายุ 7-12 ขวบ          การโยนลูกบอลให้ลงห่วงหรือตะกร้า เตะลูกบอลให้

เข้าประตู ขี่จักรยาน แบดมินตัน เทนนิส ปิงปอง 
ยิมนาสติก ฟุตบอล 

 กลุ่มวัยรุ่น กิจกรรมการออกก าลังกายที่ควรท า ได้แก่  
 อายุ 13-20 ปี การออกก าลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหข่ เช่น ขา แขน 

ล าตัว ออกก าลังที ่มีการลงน้ าหนัก การกระแทก 
การเปลี่ยนทิศทาง การวิ่ง การออกก าลังกายแบบ aerobic 
เพ่ือรูปร่างและทรวดทรง และการยกน้ าหนัก (weight/ 
resistance training) เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง 
ของกระดูก 

 กลุ่มวัยท างาน กิจกรรมการออกก าลังกายที่ควรท า ได้แก่  
 อายุ 21-50 ปี การปรับเพ่ิมพฤติกรรมทางกายในชั่วโมงท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การวิ่ง การยกน้ าหนักในโรงยิม การเล่น
กีฬาทีม แอโรบิคกลุ่ม 

 กลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมการออกก าลังกายที่ควรท า ได้แก่  
 อายุ 51 ปี การวิ่ง การออกก าลังกายแบบ aerobic และการยกน้ าหนัก 

(weight/resistance training) ควรเลือกกชนิดบันได
แทนการใช้ลิฟท์หรือบันไดเลื่อน การขึ้นบันไดของผู้หขิง
วัยทอง ยังช่วยเสริมสร้างกระดูกอีกด้วย ก่อนและหลัง
การออก าลังกายหรือเล่นกีฬาทุกครั้ง ควรมีการยืดหยุ่น
กล้ามเนื้อในท่าพ้ืนฐาน แล้วจึงออกก าลังกายอย่างช้าๆ 
เช่น การร ามวยจีน ไทเก๊ก ชีกง ร าไม้พลอง หรือโยคะ 

 (4) อุปสรรคในการออกก าลังกายเพ่ือลดน้ าหนัก 
 ก. ตั้งเป้าหมายสูงที่เป็นไปได้ยาก (set a non-realistic goal) ตั้งเป้าหมายสูง
ภายในเวลาสั้น 
 ข. ต้องการเห็นผลในทันที (expecting immediate result) มักใจร้อนและ
อยากลดน้ าหนักให้ได้โดยเร็ว 
 ค. ด ารงพฤติกรรมการกินอยู่แบบเดิม (keep the same behavior) อาทิ 
นิสัยการกินมากกินจุกกินจิบ การซื้ออาหารมาเก็บ ใช้เครื่องอ านวยความสะดวก แนะน าให้กินช้าลง
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โดยการเคี้ยวอาหารนานขึ้น (ประมาณเกินกว่า 15 นาที) ตักอาหารให้น้อยลง วางช้อนและซ้อมทันที
ที่รู้สึกอ่ิม 
 ง. แรงจูงใจไม่เข้มข้น (weak stimulus) จึงมี่มีพลังขับเคลื่อนที่ยาวนานพอ 
 จ. พ่ึงพาวิธีการอ่ืน (believe in other methods) 
 (5) การออกก าลังกายเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าหนักเพ่ิม 
 ในวัยผู้ใหข่พบว่าแต่ละปีน้ าหนักจะขึ้นประมาณ 0.8 กิโลกรัม ดังนั ้น 
หากปริมาณอาหารที่กินไม่เปลี่ยนแปลง การเพ่ิมเผาผลาขพลังงานวันละ 100 กิโลแคลอรี่ โดยท ากิจกรรม
หรือการออกก าลังกายจะป้องกันไม่ให้น้ าหนักเพ่ิม ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการป้องกัน
ไม่ให้น้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้นมีค่อนข้างจ ากัด และผลลัพธ์แปรปรวน การควบคุมอาหารควบคู่กับการท ากิจกรรม
หรือการออกก าลังกายสม่ าเสมอยังเป็นกุขแจส าคัขส าหรับการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน โดยทั่วไป
ใช้หลักการและวิธีการเช่นเดียวกับการลดน้ าหนัก รูปแบบโปรแกรมที่เข้มงวดอาจไม่ประสบความส าเร็จ 
การออกก าลังกายแบบแอโรบิคร่วมกับฝึกกล้ามเนื้อที่พอเหมาะสม จะช่วยร่างกายมีสมรรถภาพ
และพละก าลังที่ดี พบว่าการฝึกโยคะช่วยลดอัตราการเพ่ิมน้ าหนักตัว 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 นุชนาถ ส านัก และคณะ (2554, หน้า 21-28) ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนหลักกิโลสาม 
ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อหากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ด้านการรับประทานอาหาร มีการให้ค าแนะน าการปฏิบัติตน เรื่องการรับประทานอาหารยกตัวอย่าง
เมนูอาหารทีรับประทานอาหารในแต่ละมื้อแต่ละวัน หลังจากนั้นก็บันทึกข้อมูลค านวณค่าพลังงาน
จากปริมาณอาหารที่ได้รับต่อวัน พร้อมทั้งติดตามผลกลุ่มเสี่ยงโดยการลงเยี่ยมบ้านเพ่ือสังเกต และสอบถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านการรับประทานอาหาร มีกิจกรรมการออกก าลังกายโดยท่าฤาษีดัดตน 
มีการส่งเสริมทักษะในเรื่องของการออกก าลังกายที่เหมาะสมโดยการให้ความรู้ประโยชน์ของการ
ออกก าลังกาย พร้อมทั้งสาธิตท่าทางฝึกปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งติดตามผลโดยการลงเยี่ยมบ้าน ผลการวิจัย
พบว่าการให้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีผลท าให้กลุ่มเสี่ยงมีการปฏิบั ติตัวและ
มีความคาดหวังในความสามารถตนเองในการควบคุมระดับความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัขทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 วิมลรัศมิ์ พันธุ์จิรภาค (2554, หน้า 66-69) ได้ท าการศึกษาโปรแกรมการออกก าลังกาย
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ผลการวิจัย
พบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกาย ความคาดหวัง
ในผลลัพธ์ของการออกก าลังกาย พฤติกรรมการออกก าลังกาย และการรับรู้ภาวะสุขภาพดีขึ้นกว่า
ก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ .05  
 ธนบดี ชุ่มกลาง และรุจิรา ดวงสงค์ (2555, หน้า 46-56) ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม
การออกก าลังกายโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
ในการบรรเทาความปวดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
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โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ผลการวิจัยพบว่าภายหลัง
การทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังผลจากผลลัพธ์ 
การปฏิบัติตัวสูงกว่าก่อนการทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ .05 ความปวด
ของข้อเข่าน้อยกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ .05  
 จินตนา บัวทองจันทร์ อุบล สุทธิเนียม และเสมอจันทร์ ธีรวัฒน์สกุล (2556, หน้า 46-59) 
ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพในบุคคลเสี่ยงที่มีการเผาผลาข
อาหารผิดปกติ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรม 12 สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 ด้าน (ด้านการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการความเครียด) 
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัขทางสถิติทีระดับ .05 จากผลการวิจัยโปรแกรม
การจัดการตนเองสามารถช่วยให้กลุ่มตัวอย่างสามารถจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพ่ือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภค 
 ณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร วีระศักดิ์ สืบเสาะ และดนัย ธีวันดา (2556, หน้า 89-99) ได้ท าการศึกษา
ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การป้องกันโรคหอบหืด ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมทีป่ระยุกต์การรับรู้ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุน
ทางสังคม สามารถท าให้ผู้ป่วยโรคหอบหืด มีระดับคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวัง
ในผลลัพธ์ของการป้องกันโรค การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่าโปรแกรมนี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การป้องกันโรคหอบหืดของผู้ป่วยในทางท่ีดีขึ้น 
 อังศินันท์ อินทรก าแหง และอนันต์ มาลารัตน์ (2556, หน้า 67-69) ได้ท าการศึกษาผลของ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของนิสิตที่มีภาวะอ้วน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง ผลการวิจัยพบว่านิสิต
ที่มีภาวะอ้วนในกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตน ก ากับตนเอง พฤติกรรมดูแลสุขภาพ
หลังทดลองเสร็จสิ้นทันทีและหลังทดลองเสร็จสิ้น 4 สัปดาห์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัขทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และภายหลังทดลองนิสิตในกลุ่มทดลองมีน้ าหนักตัวลดลงมากกว่านิสิตในกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ .05 
 รุสนี วาอายีตา และคณะ (2557, หน้า 90-104) ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง การก ากับตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง
และการลดน้ าหนักของบุคลากรที่มีภาวะน้ าหนักเกิน โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า
หลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรโรงพยาบาลรามันที่มีภาวะน้ าหนักเกิน  
มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการก ากับตนเอง และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักตัว ค่าดัชนีมวลกายและค่ารอบเอวหลังสิ้นสุดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สัปดาห์ที่ 24 ต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ สัปดาห์ที่ 12 และ 16 อย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ .05   
 นรเศรษฐ์ พูนสุวรรณ สมัทนา กลางคาร และโกเมนทร์ ทิวทอง (2558, หน้า 70-78) 
ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพและการจัดการพฤติกรรม
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สุขภาพของตนเองต่อความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ต าบลโคกม่วง 
อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่าเนื้อหาของโปรแกรมมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารอย่างมั่นใจ เอวหายไป กิจกรรมการออกก าลังกาย ส่งเสริมทักษะ
การออกก าลังกายที่ เหมาะสม โดยการฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย และกิจกรรมการผ่อนคลาย
ความเครียดที่เหมาะสมกับตนเอง ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมอยู่
ในระดับสูง เพ่ิมขึ้นจากก่อนทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 ประหยัด ช่อไม้ และอารยา ปรนประวิตร (2558, หน้า 15-24) ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรม
สร้างเสริมสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาดิน อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยประยุกต์ใช้ประยุกต์แนวคิดด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง การก ากับตนเอง และการดูแลตนเอง (3 self) ผลการวิจัยพบว่า ภายหลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูงและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการก ากับตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ 
การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการความเครียดน้อยกว่าก่อนการทดลองเพ่ิมขึ้นมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองกลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ การบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย และการจัดการความเครียดเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและเพิ่มมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มเสี่ยงได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมขึ้นมากกว่า
ก่อนการทดลอง แต่การรับรู้ความสามารถตนเองและพฤติกรรมการก ากับตนเองลดลง อาจมีสาเหตุ
เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างน้อยและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหข่เกิดความลังเลใจ
และยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทันทีหลังจากท ากิจกรรมไปแล้ว   
 พรพิมล อุลิตผล (2558, หน้า 441-452) ได้ท าการศึกษาการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถในตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเขาพนม อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีกิจกรรมสนทนากลุ่ม เรื่อง การควบคุมอาหาร 
สาธิตอาหารและการอ่านฉลากอาหาร เลือกเมนูอาหาร อาหาร ใน 1 วัน จากแผ่นภาพใช้เวลาประมาณ 
30-60 นาที การควบคุมการออกก าลังกาย สนทนากลุ่มประสบการณ์ในการออกก าลังกายของผู้ป่วย
และฝึกปฏิบัติบริหารกาย และจิตแบบองค์รวมใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 เสาวนีย์ ชูจันทร์ วนลดา ทองใบ และจีราภรณ์ กรรมบุตร (2559, หน้า 31-43) ได้ท าการศึกษา
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองและการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ผลการวิจัยพบว่า เด็กวัยเรียน
ที่มีภาวะน้ าหนักเกินกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนและการสนับสนุน
จากครอบครัว ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัขทางสถิติ ดังนั้นพยาบาลอนามัยโรงเรียน 
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หรือครูสามารถน าโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนและการสนับสนุนจากครอบครัว 
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปประยุกต์ใช้ เพ่ือป้องกันภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีภาวะ
น้ าหนักเกิน 
 โดยสรุปจากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประสิทธิผลของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนและหลัก 3 อ (อาหาร 
ออกก าลังกาย อารมณ์) ในกลุ่มที่ภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน 
ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ พบว่าภายหลังการทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการจัดการความเครียด มากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัขทางสถิติที่ระดับ .05 ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถแห่งตนและหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) 
มาประยุกต์ใช้ในโปรแกรม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออก าลังกาย 
และด้านการจัดการความเครียด ในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และโรคอ้วน 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) ศึกษาแบบสองกลุ่ม 
วัดสองครั้ง (the two-group pre test-post test design) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน 
มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานการวิจัย 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 รูปแบบกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัยจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (experimental group) และ
กลุ่มเปรียบเทียบ (comparison group) โดยรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ทั้ง 2 กลุ่ม 
โดยกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ เป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพปกติตามรูปแบบเดิม ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยทั้งหมด 12 
สัปดาห์ จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองท้ัง 2 กลุ่ม ตามแผนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

E1        X   
กลุ่มทดลอง                         O1     O2 

            12 wks    

 
กลุ่มเปรียบเทียบ             E2   O3              O4   

             12 wks   
 
ภาพ 5 แผนการวิจัย 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

68 

 
 

 โดยก าหนดให้   
 E1 หมายถึง กลุ่มทดลอง   
 E2 หมายถึง กลุ่มเปรียบเทียบ 
 O1, O3 หมายถึง การเก็บข้อมูลก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

ในสัปดาห์ที่ 1 
 O2, O4 หมายถึง การเก็บข้อมูลหลังการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

ในสัปดาห์ที่ 12 
 X หมายถึง โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วย

ด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน  ต าบลทับพริก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

            
แผนภูมิกำรทดลอง 

 
E1 

 

      O1,   X1    X2     X3     X4     X5     X6     X7     X8     X9     X10    X11   X12  O2               
 
 

          

 
 

          

   สัปดาห ์      1      2  3       4        5       6       7       8       9      10      11     12      
                                                         

12 สัปดาห ์
กลุ่มเปรียบเทียบ    
             O3                                                                                     O4 

 
 

    E2 
 

     

 
 

          

    สัปดาห์    1                                  12 สัปดาห์                                  12 
 
ภาพ 6 แผนภูมิการทดลอง 
 
 O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองโดยใช้แบบสอบถาม
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการจัดการกับความเครียด 
ในสัปดาห์ที่ 1 

กลุ่มทดลอง  
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 O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลองโดยใช้แบบสอบถาม
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการจัดการกับความเครียด 
ในสัปดาห์ที่ 12 
 O3 O4 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปรียบเทียบ ในระยะเวลาเดียวกันกับกลุ่มทดลอง 
โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการจัดการ
กับความเครียด ก่อนทดลองและหลังทดลอง 
 X หมายถึง โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
โดยผู้วิจัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทับพริก ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ให้แก่กลุ่มทดลอง ดังนี้ 
 X1 หมายถึง กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ เนื้อหา
กิจกรรมประกอบด้วย (1) ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพร้อมลงบันทึกลงในคู่มือการบันทึก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของแต่ละบุคคลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง (2) แจกแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยง 
(3) แจกคู่มือการบันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทุกคน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมีผู้วิจัย
และเจ้าหน้าที ่รพ.สต.ทับพริก คอยให้ค าแนะน าในการแปลผลความเสี่ยงจนทุกคนทราบความเสี่ยงของตนเอง 
(4) ดูวีดีทัศน์ เรื่อง รู้จักกลุ่มโรค NCD ผู้วิจัยสรุปประเด็นส าคัญภายหลังดูวีดีทัศน์จบ กระตุ้น พูดจูงใจ 
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ซักถามจนเข้าใจ (5) แต่ละบุคคล
วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกายและอารมณ์ เข้าใจ
พฤติกรรมเสี่ยงตนเอง เริ่มตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพร้อมก าหนดเป้าหมายด้วยตนเอง 
(6) ผู้วิจัยสรุป และให้ก าลังใจกลุ่มเสี่ยงสูงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย และอารมณ์ พร้อมให้ซักถามจนเข้าใจ พร้อมนัดหมายครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 2 
 X2 หมายถึง กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 กิจกรรม รู้ทันโรค ลดเสี่ยง ลดป่วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย (1) บรรยายประกอบการน าเสนอ
รูปแบบ power point ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน (2) แบ่งกลุ่ม 
โดยน าคู่มือบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ แต่ละบุคคลมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
อภิปรายกลุ่ม ผู้วิจัยสรุปประเด็นส าคัญภายหลังอภิปรายกลุ่ม (3) ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทับพริก
สรุปท ากิจกรรมวันนี้ เปิดโอกาสให้ซักถามจนเข้าใจ ชมเชยผู้ที่บรรลุตามเป้าหมายได้ส าเร็จ ให้ก าลังใจ 
แนะน าให้ค าปรึกษาผู้ที่ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ให้มีความมั่นใจว่าตนเองสามารถประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายได้ พร้อมนัดหมายครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 3 
 X3 หมายถึง กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 กิจกรรม กินอย่างไร ออกก าลังกายอย่างไร อารมณ์
แบบไหน ห่างไกลโรค เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย (1) บรรยายประกอบการน าเสนอรูปแบบ power point 
เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) (2) แบ่งกลุ่ม
ท ากิจกรรมการจัดการตนเอง โดยใช้หลัก 3 อ (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
จับฉลากเลือกหัวข้อ เมื่อได้หัวข้อเรียบร้อยแล้วแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามหัวข้อที่ ได้รับมอบหมาย 
รายละเอียดของหัวข้อ มีดังนี้ ก. การควบคุมอาหาร ข. การออกก าลังกาย ค. อารมณ์พาเพลิน “การสะกด 
สะกุด สกัด” ภายหลังท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายกลุ่ม 
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ผู้วิจัยสรุปประเด็นส าคัญจากการอภิปรายกลุ่ม (3) ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทับพริก สรุปการท ากิจกรรม
ในสัปดาห์นี้ เปิดโอกาสให้ซักถามจนเข้าใจ พร้อมนัดหมายครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 4 
 X4 หมายถึง กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 กิจกรรม ตัวแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย (1) ทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาซักถามปัญหาอุปสรรค ก่อนเริ่มท า
กิจกรรมในสัปดาห์นี้ (2) ออกก าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน (3) คัดเลือกสมาชิก เป็นตัวแบบในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้ตัวแบบพูดจูงใจ กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ (4) บรรยายประกอบการน าเสนอ
รูปแบบ power point กรณีศึกษา จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาแบบอย่างในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความส าเร็จ มีการก ากับและดูแล
สุขภาพตนเองด้วยการกระท าพฤติกรรม 3 อ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ควบคุมอาหาร ออก าลังกาย 
และควบคุมอารมณ์ตนเอง หลังจากนั้นผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่  รพ.สต.ทับพริก ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า
ปรึกษา กระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงที่เจออุปสรรค มีความมั่นใจตนเองว่าสามารถท าได้ จนเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ พร้อมนัดหมายครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 5 
 X5 หมายถึง กิจกรรมสัปดาห์ที่ 5 กิจกรรม คาดหวังในผลลัพธ์โดยการสัญญากับตนเอง 
เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย (1) ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิก่อนเริ่มกิจกรรม (2) เขียนค าปฏิญาณตนสัญญา
กับตนเอง เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยทุกคนเขียนค าปฏิญาณ
ลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยมีข้อความ “ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
เพ่ือ........?? แล้วน าไปติดไว้ที่บอร์ด 1 ใบ และอีก 1 ใบ เก็บไว้กับตนเอง หลังจากนั้นผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต.ทับพริก สรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากกิจกรรมนี้ ให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษาความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือกระตุ้นให้มีแรงจูงใจ ก าลังใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เปิดโอกาส
ให้ซักถามจนเข้าใจ พร้อมนัดหมายครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 6 
 X6-11 หมายถึง กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6-11 กิจกรรม ติดตามและประเมินความก้าวหน้า
ความคาดหวังของผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย 
และอารมณ์ เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย (1) แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 11 คน แต่ละกลุ่ม
ให้สมาชิกกลุ่มน าคู่มือบันทึกพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล ด้านการบริโภคอาหาร ออกก าลังกาย 
อารมณ์ มาวิเคราะห์ อภิปรายร่วมกันว่ามีพฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่ (2) ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ
อภิปรายกลุ่ม ช่วยกันวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ที่ เกิดขึ้นในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ พร้อมนัดหมายครั้งต่อไป
ในสัปดาห์ที่ 12 
 X12 หมายถึง กิจกรรมสัปดาห์ที่ 12 กิจกรรม ความคาดหวังผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย 
1) ออกก าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน โดยมีสมาชิกเป็นผู้น าการออกก าลังกาย 2) แบ่งกลุ่มออกเป็น 
3 กลุ่มๆ ละ 11 คน แต่ละกลุ่มให้สมาชิกวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพตนเองว่าบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม หลังจากนั้นสรุปข้อมูลที่ได้
จากการท ากิจกรรม ส่งตัวแทนร่วมอภิปรายกลุ่ม เมื่ออภิปรายกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่
รพ.สต.ทับพริก สรุปประเด็นส าคัญจากการท ากิจกรรมในสัปดาห์นี้ เปิดโอกาสให้ซักถามจนเข้าใจ 
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และร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 4) คัดเลือกตัวแทนของกลุ่มออกมาพูดระบาย
ความรู้สึกจากการเข้าร่วมโปรแกรม 

 
ตาราง 8 แสดงกิจกรรมในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วย

ด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน ต่อการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ 

 

กิจกรรม 
พฤติกรรมสุขภาพ 

การบริโภค
อาหาร 

การออก
ก าลังกาย 

อารมณ์ 

1. การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเอง 
   ในการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยน 
   พฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหาร 
   การออกก าลังกาย และอารมณ์ 

/ / / 

2. รู้ทนัโรค ลดเสี่ยง ลดป่วยโรคเบาหวาน 
   โรคความด้นโลหิตสูง และโรคอ้วน 

/ / / 

3. กินอย่างไร ออกก าลังกายอย่างไร อารมณ์ 
   แบบไหน ห่างไกลโรค 

/ / / 

4. ตัวแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
   การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ 

/ / / 

5. คาดหวังผลลัพธ์โดยการสัญญากับตนเอง / / / 
6. ติดตามความก้าวหน้าความคาดหวังของผลลัพธ์ 
   ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภค 
   อาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ 

/ / / 

7. ความคาดหวังผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยน 
   พฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร 
   การออกก าลังกาย และอารมณ์ 

/ / / 
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ภาพ 7 วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
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3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 3.2.1 ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนกลุ่มอายุ 35-60 ปี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลทับพริก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวนทั้งหมด 1,100 คน ได้รับการตรวจ
คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยใช้แบบคัดกรองความเสี่ยงของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง จ านวน 600 คน และมีผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูง จ านวน 150 คน แบ่งออกเป็น
ความเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 49 คน โรคความดันโลหิตสูง จ านวน 110 คน และโรคอ้วน จ านวน 61 คน 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพในปีงบประมาณ 2559 
มีอายุระหว่าง 35-59 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าระหว่าง  
100-126 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หลังงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง มีระดับความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 
130/85-139/89 มิลลิเมตรปรอท และมีภาวะของรอบเอว ในผู้ชายมากกว่า 90 เซนติเมตร ในผู้หญิงมากกว่า 
80 เซนติเมตร  
 1) วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าเกณฑ์โดยการเลือกวิธีการจับคู่ โดยอาศัยหลักการ
ที่เรียกว่า “the max min con principle” โดยการใช้ con (control extraneous systematic variance) 
สุ่มเข้ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 66 คน แสดงตามภาพ 6 
 การควบคุมความแปรปรวนอันเกิดจากตัวแปรแทรกซ้อนที่ส่งผลอย่างมีระบบ
ด้วยวิธีการจับคู่เป็นรายบุคคล (match subjects) เป็นการน าบุคคลที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
ที่เหมือนกันหรือคล้ายกันมาเรียงเป็นคู่ ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) เพศ (2) อายุ (ปี) (3) ระดับน้ าตาลในเลือด 
(4) รอบเอว 

 

ภาพ 8 คัดเลือกวิธีการเข้ากลุ่มตัวอย่าง 
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 2) เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างเข้าโปรแกรมสุขศึกษา  
 (1) เป็นประชาชนกลุ่มอายุ 35-59 ปี อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของต าบลทับพริก  
 (2) ไม่จ ากัดเพศและอายุ 
 (3) ยินยอมตกลงสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มี
ภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน จนสิ้นสุดการวิจัย 
 (4) สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาในการพูด การฟัง การมองเห็น และอ่านออก
เขียนได้ 
 3) เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (exclusion criteria) 
 ระหว่างการด าเนินการวิจัยกลุ่มตัวอย่างอาจมีอันตรายความเสี่ยงหรือมีเหตุ
ความจ าเป็นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามโปรแกรมฯ ได้  
 (1) ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบ 12 สัปดาห์  
 (2) กลุ่มตัวอย่างขอลาออก 
 (3) มีเหตุภาวะความจ าเป็น เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต ฯลฯ 
 
ตาราง 9 แสดงลักษณะของการจับคู่กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับน้ าตาล ระดับความดันโลหิต 

และรอบเอว 
 

คู่ท่ี คุณสมบัติ กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 
1 เพศ หญิง หญิง 

 อายุ (ปี) 45 48 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 110 113 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 87 89 

2 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 50 49 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 118 117 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 88 86 

3 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ป)ี 55 57 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 123 120 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 89 88 

4 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 40 40 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 105 107 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 85 85 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

75 

 
 

ตาราง 9 (ต่อ) 
 

คู่ท่ี คุณสมบัติ กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 
5 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 57 57 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 102 102 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 92 90 
6 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 59 58 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 110 110 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 95 93 
7 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 38 37 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 124 125 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 88 86 
8 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 56 59 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 105 105 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 100 103 
9 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 47 48 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 120 119 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 95 93 

10 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 54 52 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 105 104 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 99 97 

11 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 42 43 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 120 121 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 85 83 

12 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 56 58 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 105 102 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 96 97 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

คู่ท่ี คุณสมบัติ กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 
13 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 43 44 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 107 110 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 89 90 

14 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 37 37 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 125 124 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 95 96 

15 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 45 45 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 126 126 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 92 95 

16 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 55 57 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 116 116 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 86 86 

17 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 51 52 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 100 100 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 90 89 

18 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 45 47 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 110 112 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 92 94 

19 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 58 58 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 105 105 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 90 91 

20 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 36 35 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 126 126 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 83 84 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

77 

 
 

ตาราง 9 (ต่อ) 
 

คู่ท่ี คุณสมบัติ กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 
21 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 39 41 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 110 112 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 86 85 

22 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 55 58 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 108 106 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 93 94 

23 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 40 42 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 120 120 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 99 97 

24 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 59 57 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 124 125 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 91 90 

25 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 44 46 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 125 125 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 85 86 

26 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 55 56 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 100 102 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 87 88 

27 เพศ หญิง หญิง 
 อายุ (ปี) 58 58 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 110 108 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 93 95 

28 เพศ ชาย ชาย 
 อายุ (ปี) 45 44 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 125 124 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 97 98 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

คู่ท่ี คุณสมบัติ กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 
29 เพศ ชาย ชาย 
 อายุ (ปี) 36 37 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 116 118 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 97 99 

30 เพศ ชาย ชาย 
 อายุ (ปี) 40 43 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 108 110 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 93 94 

31 เพศ ชาย ชาย 
 อายุ (ปี) 51 50 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 125 125 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 96 95 

32 เพศ ชาย ชาย 
 อายุ (ปี) 46 45 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 116 114 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 92 91 

33 เพศ ชาย ชาย 
 อายุ (ปี) 57 54 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 105 105 
 รอบเอว (เซนติเมตร) 97 98 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.3.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
 1) โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
โดยมีกิจกรรมดังนี้      
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย (1) ตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้นพร้อมลงบันทึกลงในคู่มือการบันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของแต่ละบุคคลที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง (2) แจกแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยง (3) แจกคู่มือการบันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทุกคน 
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมีผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทับพริก คอยให้ค าแนะน าในการแปลผล
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ความเสี่ยงจนทุกคนทราบความเสี่ยงของตนเอง (4) ดูวีดีทัศน์ เรื่อง รู้จักกลุ่มโรค NCD ผู้วิจัยสรุป
ประเด็นส าคัญภายหลังดูวีดีทัศน์จบ กระตุ้น พูดจูงใจ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ซักถามจนเข้าใจ (5) แต่ละบุคคลวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ เข้าใจพฤติกรรมเสี่ยงตนเอง เริ่มตั ดสินใจ
ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพร้อมก าหนดเป้าหมายด้วยตนเอง (6) ผู้วิจัยสรุป และให้ก าลังใจ
กลุ่มเสี่ยงสูงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ 
พร้อมให้ซักถามจนเข้าใจ 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรู้ทันโรค ลดเสี่ยง ลดป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคอ้วน เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย (1) บรรยายประกอบการน าเสนอรูปแบบ power point 
ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน (2) แบ่งกลุ่มโดยน าคู่มือบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ 
แต่ละบุคคลมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน อภิปรายกลุ่ม ผู้วิจัยสรุป
ประเด็นส าคัญภายหลังอภิปรายกลุ่ม (3) ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทับพริกสรุปท ากิจกรรมวันนี้ เปิดโอกาส
ให้ซักถามจนเข้าใจ ชมเชยผู้ที่บรรลุตามเป้าหมายได้ส าเร็จ ให้ก าลังใจ แนะน าให้ค าปรึกษาผู้ที่ยังไม่สามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย ให้มีความมั่นใจว่าตนเองสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม กินอย่างไร ออกก าลังกายอย่างไร อารมณ์แบบไหน ห่างไกลโรค 
เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย (1) บรรยายประกอบการน าเสนอรูปแบบ power point เรื่อง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้หลัก 3 อ (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์) (2) แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการจัดการตนเอง 
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับฉลากเลือกหัวข้อ เมื่อได้หัวข้อเรียบร้อยแล้วแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดของหัวข้อ มีดังนี้ ก. การควบคุมอาหาร ข. การออกก าลังกาย ค. อารมณ์
พาเพลิน “การสะกด สะกุด สกัด” ภายหลังท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่ม
ออกมาอภิปรายกลุ่ม ผู้วิจัยสรุปประเด็นส าคัญจากการอภิปรายกลุ่ม (3) ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทับพริก 
สรุปการท ากิจกรรมในสัปดาห์นี้ เปิดโอกาสให้ซักถามจนเข้าใจ 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม ตั วแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื้ อหากิจกรรม
ประกอบด้วย (1) ทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซักถามปัญหาอุปสรรคก่อนเริ่มท ากิจกรรมในสัปดาห์นี้ 
(2) ออกก าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน (3) คัดเลือกสมาชิก เป็นตัวแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้ตัวแบบพูดจูงใจ กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ (4) บรรยายประกอบการน าเสนอรูปแบบ 
power point กรณีศึกษา จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาแบบอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความส าเร็จ มีการก ากับและดูแลสุขภาพตนเองด้วยการกระท า
พฤติกรรม 3 อ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ควบคุมอาหาร ออก าลังกาย และควบคุมอารมณ์ตนเอง หลังจากนั้น
ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทับพริก ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าปรึกษา กระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงที่เจออุปสรรค 
มีความมั่นใจตนเองว่าสามารถท าได้ จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมคาดหวังในผลลัพธ์โดยการสัญญากับตนเอง เนื้อหากิจกรรม
ประกอบด้วย (1) ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิก่อนเริ่มกิจกรรม (2) เขียนค าปฏิญาณตนสัญญากับตนเอง 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยทุกคนเขียนค าปฏิญาณลงใน
กระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยมีข้อความ “ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือ........?? 
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แล้วน าไปติดไว้ที่บอร์ด 1 ใบ และอีก 1 ใบ เก็บไว้กับตนเอง หลังจากนั้นผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่  รพ.สต.
ทับพริก สรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากกิจกรรมนี้ ให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษาความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือกระตุ้นให้มีแรงจูงใจ ก าลังใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เปิดโอกาสให้
ซักถามจนเข้าใจ 
 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมติดตามและประเมินความก้าวหน้าความคาดหวังของผลลัพธ์
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ เนื้อหากิจกรรม
ประกอบด้วย (1) แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 11 คน แต่ละกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มน าคู่มือบันทึกพฤติกรรม
สุขภาพของแต่ละบุคคล ด้านการบริโภคอาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ มาวิเคราะห์ อภิปรายร่วมกัน
ว่ามีพฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่ (2) ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนออภิปรายกลุ่ม ช่วยกันวิเคราะห์ 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย และอารมณ์ 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมความคาดหวังผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย  (1) ออกก าลังกาย
ด้วยท่าฤาษีดัดตน โดยมีสมาชิกเป็นผู้น าการออกก าลังกาย (2) แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 11 คน 
แต่ละกลุ่มให้สมาชิกวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพตนเองว่าบรรลุตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม หลังจากนั้นสรุปข้อมูลที่ได้จากการท า
กิจกรรม ส่งตัวแทนร่วมอภิปรายกลุ่ม เมื่ออภิปรายกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่  
รพ.สต.ทับพริก สรุปประเด็นส าคัญจากการท ากิจกรรมในสัปดาห์นี้ เปิดโอกาสให้ซักถามจนเข้าใจ 
และร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 4) คัดเลือกตัวแทนของกลุ่มออกมาพูดระบาย
ความรู้สึกจากการเข้าร่วมโปรแกรม 
 3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสัมภาษณ์ เป็นการวัดตัวแปรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง รอบเอว อาชีพหลัก ระดับ
การศึกษา และประวัติในครอบครัว (ญาติสายตรง) ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน 
ลักษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ คุณลักษณะจัดอยู่ในมาตรวัดนามมาตรา (norminal scale) 
 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีทั้งหมด 18 ข้อ โดยแบ่งเป็น
ค าถามเชิงบวก 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 2 6 8 12 13 15 16 และ 18 ค าถามเชิงลบ 9 ข้อ ได้แก่ 3 4 5 7 
9 10 11 14 และ17  
 ระดับของค าตอบมี 4 ระดับ คือ 1) ปฏิบัติทุกวัน 2) ปฏิบัติ 5-6 วันต่อสัปดาห์ 3) ปฏิบัติ
น้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ 4) ไม่เคยปฏิบัติ (เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี และคณะ, 2556, หน้า 25) 
มีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ระดับพฤติกรรม เชิงบวก       คะแนน ระดับพฤติกรรม เชิงลบ         คะแนน 
 ปฏิบัติทุกวัน 4 ปฏิบัติทุกวัน 1 
 ปฏิบัติ 5-6 วันต่อสัปดาห์ 3 ปฏิบัติ 5-6 วันต่อสัปดาห์ 2 
 ปฏิบัติน้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ 2 ปฏิบัติน้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ 3 
 ไม่เคยปฏิบัติ 1 ไม่เคยปฏิบัติ 4 
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 การจัดระดับพฤติกรรม ผู้วิจัยได้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามแบบแนวคิดของ เบสท์ (Best, 1997; 
อ้างถึงใน ภมร จันทร์ขจร, 2551, หน้า 40) ดังนี้ โดยปรับฐานคะแนนทุกตัวแปรเท่ากัน โดยน าผลรวมคะแนน
แต่ละตัวแปรหารด้วยจ านวนข้อของแต่ละตัวแปรคิดค่าคะแนนจาก (ค่าสูงสุด -ค่าต่ าสุด) หารด้วย
ระดับชั้น คือ 
 

=            คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                                             ระดับชั้น 

=                    4-1 
                                          4          =    0.75 

 
 การแปลผลโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.26 – 4.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมเหมาะสมท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.25 หมายถึง  มีพฤติกรรมเหมาะสม 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.76 – 2.50 หมายถึง  มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.75 หมายถึง  มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลย 
 ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย มีทั้งหมด 10 ข้อ โดยแบ่งเป็น
ค าถามเชิงบวก 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 4 5 6 8 และ 10 ค าถามเชิงลบ 4 ข้อ ได้แก่ 1 3 7 และ 9 การให้คะแนน 
แต่ละข้อดังนี้ 
 ระดับของค าตอบมี 3 ระดับ คือ 1) ปฏิบัติทุกวัน 2) ปฏิบัติบางวัน 3) ไม่เคยปฏิบัติ  
(เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี และคณะ, 2556, หน้า 25) มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ระดับพฤติกรรม เชิงบวก  คะแนน ระดับพฤติกรรม เชิงลบ     คะแนน 
 ปฏิบัติทุกวัน 3 ปฏิบัติทุกวัน 1 
 ปฏิบัติบางวัน 2 ปฏิบัติบางวัน 2 
 ไม่เคยปฏิบัติ 1 ไม่เคยปฏิบัติ 3 
 การจัดระดับพฤติกรรม ผู้วิจัย ได้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามแบบแนวคิดของ  เบสท์ (Best, 
1997; อ้างถึงใน ภมร จันทร์ขจร , 2551, หน้า 40) ดังนี้ โดยปรับฐานคะแนนทุกตัวแปรเท่ากัน 
โดยน าผลรวมคะแนนแต่ละตัวแปรหารด้วยจ านวนข้อของแต่ละตัวแปรคิดค่าคะแนนจาก (ค่าสูงสุด-
ค่าต่ าสุด) หารด้วยระดับชั้น คือ 
 
 =           คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                                                       ระดับชั้น 
 =             3-1    
                                              3     =  0.66 
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 การแปลผลโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมเหมาะสมท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.67 – 2.33 หมายถึง  มีพฤติกรรมเหมาะสม 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.66 หมายถึง  มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 ส่วนที ่4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ มีทั้งหมด 10 ข้อ โดยแบ่งเป็น
ค าถามเชิงบวก 5 ข้อ ได้แก่ข้อ 3 4 5 7 และ 10 ค าถามเชิงลบ 5 ข้อ ได้แก่ 1 2 6 8 และ 9  
 ระดับของค าตอบมี 4 ระดับ คือ 1) ปฏิบัติทุกวัน 2) ปฏิบัติ 5-6 วันต่อสัปดาห์ 3) ปฏิบัติ
น้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ 4) ไม่เคยปฏิบัติ (เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี และคณะ, 2556, หน้า 25)      
มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ระดับพฤติกรรม เชิงบวก       คะแนน ระดับพฤติกรรม เชิงลบ         คะแนน 
 ปฏิบัติทุกวัน 4 ปฏิบัติทุกวัน 1 
 ปฏิบัติ 5-6 วันต่อสัปดาห์ 3 ปฏิบัติ 5-6 วันต่อสัปดาห์ 2 
 ปฏิบัติน้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ 2 ปฏิบัติน้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ 3 
 ไม่เคยปฏิบัติ 1 ไม่เคยปฏิบัติ 4 
 การจัดระดับพฤติกรรม ผู้วิจัยได้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามแบบแนวคิดของ เบสท์ (Best, 1997; 
อ้างถึงใน ภมร จันทร์ขจร, 2551, หน้า 40) ดังนี้ โดยปรับฐานคะแนนทุกตัวแปรเท่ากัน โดยน าผลรวมคะแนน
แต่ละตัวแปรหารด้วยจ านวนข้อของแต่ละตัวแปรคิดค่าคะแนนจาก (ค่าสูงสุด-ค่าต่ าสุด) หารด้วย
ระดับชั้น คือ 
 
 =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
            ระดับชั้น 
 =                 4-1 
                                                   4   =   0.75   
 
 การแปลผลโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.26 – 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมเหมาะสมท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.25 หมายถึง มีพฤติกรรมเหมาะสม 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.76 – 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.75 หมายถึง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลย 
 
3.4 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 
 ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 3.4.1 มีกำรตรวจสอบควำมตรงของเนื้อหำ (content validity) โดยการน าแบบสัมภาษณ์
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจ
การคัดเลือกข้อค าถาม ดังนี้ ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป เป็นข้อค าถามที่ใช้ได้ค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณา
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ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือตัดข้อความนั้นออกไป ผลการวิเคราะห์ความตรงของเนื้อหา (content validity) 
ดังนี้ 
 1) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้ค่าความตรงของเนื้อหา (content 
validity) เท่ากับ 0.875 
 2) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการออกก าลังกาย ได้ค่าความตรงของเนื้อหา (content 
validity) เท่ากับ 0.886 
 3) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ ได้ค่าความตรงของเนื้อหา (content 
validity) เท่ากับ 0.792 
 3.4.2 กำรตรวจสอบควำมเชื่อม่ัน (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุ 35-59 ปี ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงและโรคอ้วน ต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จ านวน 30 คน ผลการทดลองใช้ 
น ามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ดังนี้ 
 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ 
ของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน วิเคราะห์ความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.785 
 1) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.729 
 2) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการออกก าลังกาย ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.863 
 3) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.765 
 
3.5 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1) ขั้นเตรียมการ 
 (1) ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทับพริก และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูง
ต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคอ้วน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว เพ่ือที่จะเข้าด าเนินการทดลอง  
 (2) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการวิจัย และขั้นตอนการท าการวิจัยต่อเจ้าหน้าที่
รพ.สต.ทับพริก และกลุ่มทดลองท่ีจะด าเนินการทดลอง จ านวน 33 คน 
 2) ขั้นก่อนการทดลอง 
 เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง ครั้งที่ 1 ด้วยแบบสอบถามก่อนการทดลอง ในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 33 คน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนี้     
 (1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก 
ส่วนสูง รอบเอว อาชีพหลัก ระดับการศึกษา และประวัติในครอบครัว (ญาติสายตรง) ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน  
 (2) ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
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 (3) ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 (4) ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ 
 3) ขั้นทดลอง 
 (1) กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง
ต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ประกอบด้วย
ทั้งหมด 7 กิจกรรมดังนี้ 
 ก. กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการตนเอง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ (สัปดาห์ที่1) 
 ข. กิจกรรมที่ 2 รู้ทันโรค ลดเสี่ยง ลดป่วยโรคเบาหวาน โรคความด้นโลหิตสูง 
และโรคอ้วน โดยการบรรยาย แบ่งกลุ่มและร่วมอภิปรายกลุ่ม ชมเชย ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าปรึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (สัปดาห์ที่ 2) 
 ค. กิจกรรมที่ 3 กินอย่างไร ออกก าลังกายอย่างไร อารมณ์แบบไหน ห่างไกลโรค 
โดยการบรรยาย แบ่งกลุ่มและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม (สัปดาห์ที่ 3) 
 ง. กิจกรรมที่ 4 ตัวแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย และอารมณ์ โดยการทบทวนกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บรรยายกรณีแบบอย่าง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าปรึกษา (สัปดาห์ที่ 4) 
 จ. กิจกรรมที่ 5 คาดหวังผลลัพธ์โดยการสัญญากับตนเอง โดยการฝึกปฏิบัติ
นั่งสมาธิ เขียนค าปฏิญาณตน (สัปดาห์ที่ 5) 
 ฉ. กิจกรรมที่ 6 ติดตามความก้าวหน้าความคาดหวังของผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาพตนเอง แบ่งกลุ่มและร่วมอภิปรายกลุ่ม (สัปดาห์ที่ 6-11) 
 ช. กิจกรรมที่ 7 ความคาดหวังผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ โดยการฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน 
ทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งกลุ่มและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม (สัปดาห์ที่ 12) 
 (2) กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มที่มี
ภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน มีได้รับกิจกรรม การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามปกติ 
 4) ขั้นหลังการทดลอง 
 เก็บข้อมูลหลังการทดลอง ครั้งที่ 2 ด้วยแบบสัมภาษณ์หลังการทดลอง ในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 66 คน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนี้     
 (1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก 
ส่วนสูง รอบเอว อาชีพหลัก ระดับการศึกษา และประวัติในครอบครัว (ญาติสายตรง) ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน  
 (2) ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 (3) ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
 (4) ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.6.1 น าข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อย 
 3.6.2 น าข้อมูลทั่วไปมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยพรรณนา  หาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.6.3 ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ 
ของกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ของกลุ่ม
ที่จะท าการศึกษาก่อนและหลังให้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.6.4 ท าการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ 
ของกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ก่อนและหลัง
ทดลองของกลุ่มทดลอง และเปรียบเทียบค่าคะแนนของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย 
และการจัดการอารมณ์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบภายหลังทดลอง 
 
3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใช้แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3.7.2 สถิติอนุมาน (inferential statistics) 
 1) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังทดลองภายในกลุ่มทดลอง     
ในพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ด้วยสถิติ paired sample 
t-test 
 2) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนหลังทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ในด้านค่าคะแนนของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการ
อารมณ ์ด้วยสถิติ independent sample t-test 
 3) ก าหนดระดับนัยส าคัญสถิติที่ระดับ .05 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มท่ีมีผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
สูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออก
ก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 4.2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 4.2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 4.2.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออก
ก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง 
โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 4.3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง 
 4.3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง 
 4.2.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง  
 4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออก
ก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังทดลอง ด้วยสถิติ paired sample t-test 
 4.4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 4.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 4.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง  
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 4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออก
ก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังทดลองด้วยสถิติ 
independent sample t-test 
 4.5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง 
 4.5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง 
 4.5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย รอบเอว อาชีพหลัก ระดับการศึกษา และประวัติ 
ในครอบครัว (ญาติสายตรง) ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน หรือไม่โดยการหา
ค่าร้อยละ (percentage) รายละเอียดข้อมูลทั่วไปแสดง ในตาราง 10 

ตาราง 10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 

จ านวน (n=33) ร้อยละ จ านวน (n=33) ร้อยละ 
เพศ     
       ชาย 6 18.18 6 18.18 
       หญิง 27 81.82 27 81.82 
อายุ (ปี)     
       35 - 39 5 15.16 5 15.16 
       40 - 49  12 36.36 14 42.42 
       50 - 60 16 48.48 14 42.42 
ดัชนีมวลกาย     
      ปกต ิ(18.5-22.99) 6 18.18 6 18.18 
      อ้วนระดับ 1 (23.00-24.99) 9 27.27 11 33.33 
      อ้วนระดับ 2 (25.00-29.22) 10 30.31 5 15.16 
      อ้วนระดับ3 (≥30) 8 24.24 11 33.33 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 

จ านวน (n=33) ร้อยละ จ านวน (n=33) ร้อยละ 
รอบเอว (เซนติเมตร)     
    เพศชาย (n=6)     
         รอบเอว 90-95 ซม. 2 33.33 3 50.00 
         รอบเอว 96-100 ซม.  4 66.67 3 50.00 
    เพศหญิง (n=27)     
         รอบเอว 80-85 ซม. 4 14.81 4 14.81 
         รอบเอว 86-90 ซม. 10 37.04 11 40.75 
         รอบเอว 91-95 ซม. 9 33.34 7 25.93 
         รอบเอว 96-100 ซม. 4 14.81 4 14.81 
         รอบเอว 101 ซม.ขึ้นไป 0 0.00 1 3.70 
อาชีพหลักในปัจจุบัน     
      เกษตรกรรม 23 69.69 26 78.79 
      รับจ้าง 10 30.31 7 21.21 
ระดับการศึกษา     
      ประถมศึกษา 11 33.33 20 60.61 
      มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 9 27.27 7 21.21 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 39.40 6 18.18 
ประวัติโรคประจ าตัว (ญาติสายตรง) เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน 
      มี 12 36.36 9 27.27 
          เบาหวาน 4 12.12 2 6.06 
          ความดันโลหิตสูง 7 21.21 5 15.15 
          ความดันโลหิตสูงและ 
          เบาหวาน 1 3.03 2 27.27 
          โรคอ้วน 0 0.00 0 0.00 
      ไม่มี 21 63.64 24 72.33 

 
 จากตาราง 10 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.82 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.48 
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีอายุระหว่าง 40-49 ปี และ 50-60 ปีเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 42.42 ดัชนีมวลกาย 
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อยู่ระดับอ้วนระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 30.31 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ อยู่ในระดับ
อ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 3 เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รอบเอวกลุ่มทดลองเพศชายส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 96-100 เซนติเมตร ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีรอบเอวระหว่าง 90-95 เซนติเมตร และ 
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96-100 เซนติเมตร เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เพศหญิงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่
รอบเอวอยู่ระหว่าง 86-90 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 37.04 (กลุ่มทดลอง) และ 40.75 (กลุ่มเปรียบเทียบ) 
อาชีพหลักส่วนใหญ่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 69.69 (กลุ่มทดลอง) และ 78.79 (กลุ่มเปรียบเทียบ) 
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 39.40 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.61 และประวัติโรคประจ าตัวของครอบครัวญาติสายตรง 
ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่
ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 63.64 (กลุ่มทดลอง) และ 72.33 (กลุ่มเปรียบเทียบ) ญาติสายตรง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 21.21 (กลุ่มทดลอง) 
และ 15.15 (กลุ่มเปรียบเทียบ) 
 
4.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ของกลุ่มทดลอง 
โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการทดลอง 
 
 4.2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง  

 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร x  S.D. ระดับ 

ก่อนทดลอง (n=33) 2.178 0.115 ไม่เหมาะสม 
หลังทดลอง (n=33) 3.597 0.009 เหมาะสมที่สุด 

 จากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่าก่อนการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
อยู่ในระดับไม่เหมาะสม ( x =2.178) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลอง ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =3.597) 
 4.2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง  

 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย x  S.D. ระดับ 

ก่อนทดลอง (n=33) 1.739 0.099 เหมาะสม 
หลังทดลอง (n=33) 2.639 0.102 เหมาะสมที่สุด 
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 จากตาราง 12 แสดงให้เห็นว่าก่อนการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
อยู่ในระดับเหมาะสม ( x =1.739) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลอง ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =2.639) 
 4.2.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

 
พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ x  S.D. ระดับ 

ก่อนทดลอง (n=33) 2.924 0.132 เหมาะสม 
หลังทดลอง (n=33) 3.500 0.090 เหมาะสมที่สุด 

 จากตาราง 13 แสดงให้เห็นว่าก่อนการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ 
อยู่ในระดับเหมาะสม ( x =2.924) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลอง ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =3.500) 
 
4.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก่อนและหลังการทดลอง 

 4.3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง 

ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังทดลอง  

 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร x  S.D. ระดับ 

กลุ่มทดลอง    
     ก่อนทดลอง (n=33) 2.178 0.115 ไม่เหมาะสม 
     หลังทดลอง (n=33) 3.597 0.009 เหมาะสมที่สุด 
กลุ่มเปรียบเทียบ    
     ก่อนทดลอง (n=33) 2.133 0.119 ไม่เหมาะสม 
     หลังทดลอง (n=33) 2.309 0.107 ไม่เหมาะสม 

 จากตาราง 14 แสดงให้เห็นว่าก่อนการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
อยู่ในระดับไม่เหมาะสม ( x =2.178) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรม
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =3.597) 
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าก่อนการทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับไม่เหมาะสม 
( x =2.133) ภายหลังการทดลองไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ( x =2.309)  
               4.3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังทดลอง  

 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย x  S.D. ระดับ 

กลุ่มทดลอง    
     ก่อนทดลอง (n=33) 1.739 0.099 เหมาะสม 
     หลังทดลอง (n=33) 2.639 0.102 เหมาะสมที่สุด 
กลุ่มเปรียบเทียบ    
     ก่อนทดลอง (n=33) 1.778 0.134 เหมาะสม 
     หลังทดลอง (n=33) 1.839 0.143 เหมาะสม 

 จากตาราง 15 แสดงให้เห็นว่าก่อนการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
อยู่ในระดับเหมาะสม ( x =1.739) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้พฤติกรรมการออกก าลังกาย อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด 
( x =2.639) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าก่อนการทดลองมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย อยู่ในระดับเหมาะสม 
( x =1.778) ภายหลังการทดลองไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้มีพฤติกรรม
การออกก าลังกายไม่มีการเปลี่ยนแปลง ( x =1.839)  
 4.3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง 

ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังทดลอง  

 
พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ x  S.D. ระดับ 

กลุ่มทดลอง    
     ก่อนทดลอง (n=33) 2.924 0.132 เหมาะสม 
     หลังทดลอง (n=33) 3.500 0.090 เหมาะสมที่สุด 
กลุ่มเปรียบเทียบ    
     ก่อนทดลอง (n=33) 2.921 0.196 เหมาะสม 
     หลังทดลอง (n=33) 2.848 0.169 เหมาะสม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

92 

 จากตาราง 16 แสดงให้เห็นว่าก่อนการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ 
อยู่ในระดับเหมาะสม ( x =2.924) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =3.500) 
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าก่อนการทดลองมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย อยู่ในระดับเหมาะสม ( x =2.924) 
ภายหลังการทดลองไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้มีพฤติกรรม
การจัดการอารมณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ( x =2.848)  
 
4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังทดลอง 

 4.4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
กลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร n x  S.D. t p-value 
หลังทดลอง 33 64.76 1.678 70.113 0.000* 
ก่อนทดลอง 33 39.21 2.073   

* P<.05 

 จากตาราง 17 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง พบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

ตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย n x  S.D. t p-value 
หลังทดลอง 33 26.39 1.029 47.444 0.000* 
ก่อนทดลอง 33 17.39 0.998   

* P<.05 
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 จากตาราง 18 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การออกก าลังกาย ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง พบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 

 
พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ n x  S.D. t p-value 
หลังทดลอง 33 35.00 0.901 24.554 0.000* 
ก่อนทดลอง 33 29.24 1.324   

* P<.05 

 จากตาราง 19 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การจัดการอารมณ์ ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง พบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
หลังทดลอง 

 4.5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง 

ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังทดลอง 

 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร n x  S.D. t p-value 
กลุ่มทดลอง 33 64.76 1.678 51.969 0.000* 
กลุ่มเปรียบเทียบ 33 41.58 1.937   

* P<.05 

 จากตาราง 20 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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 4.5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการการออกก าลังกาย 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง 

ตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังทดลอง 

 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย n x  S.D. t p-value 
กลุ่มทดลอง 33 26.39 1.029 26.028 0.000* 
กลุ่มเปรียบเทียบ 33 18.39 1.435   

* P<.05 

 จากตาราง 21 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การออกก าลังกาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 4.5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง 

ตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังทดลอง 

 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย n x  S.D. t p-value 
กลุ่มทดลอง 33 35.00 0.901 19.470 0.000* 
กลุ่มเปรียบเทียบ 33 28.48 1.698   

* P<.05 

 จากตาราง 22 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การจัดการอารมณ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
วัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลอง วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน 
ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  โดยใช้วิธีสุ่มอย่างแบบเจาะจง กลุ่มทดลอง 
จ านวน 33 คน กลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 33 คน ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที ่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคอ้วน จ านวน 12 สัปดาห์ 
 เครื่องมือในการทดลอง คือ โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูง
ต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้ 1) การส่งเสริม
การรับรู้ความสามารถตนเองในการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย และอารมณ์ 2) รู้ทันโรค ลดเสี่ยง ลดป่วยโรคเบาหวาน โรคความด้นโลหิตสูง และโรคอ้วน 
3) กินอย่างไร ออกก าลังกายอย่างไร อารมณ์แบบไหน ห่างไกลโรค โดยการบรรยาย แบ่งกลุ่มและร่วมกัน
อภิปรายกลุ่ม 4) ตัวแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย 
และอารมณ์ 5) คาดหวังผลลัพธ์โดยการสัญญากับตนเอง 6) ติดตามความก้าวหน้าความคาดหวังของผลลัพธ์
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์ และ 7) ความคาดหวัง
ผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และอารมณ์  
การด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นตัวเชื่อมโยงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร พฤติกรรรมการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ ในกลุ่มทดลอง 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
และโรคอ้วน ต าบลทับพริก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มละ 33 คน ผลการวิจัยพบว่า 
 ข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.82 
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.48 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีอายุระหว่าง 40-
49 ปี และ50-60 ปีเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 42.42 ดัชนีมวลกาย กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อยู่ระดับอ้วนระดับ 2 
คิดเป็นร้อยละ 30.31 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ อยู่ในระดับอ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 3 เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 รอบเอวกลุ่มทดลองเพศชายส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 96-100 เซนติเมตร ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีรอบเอว
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ระหว่าง 90-95 เซนติเมตร และ 96-100 เซนติเมตร เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เพศหญิงกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่รอบเอวอยู่ระหว่าง 86-90 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 37.04 (กลุ่มทดลอง) และ 
40.75 (กลุ่มเปรียบเทียบ) อาชีพหลักส่วนใหญ่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 69.69 (กลุ่มทดลอง) และ 
78.79 (กลุ่มเปรียบเทียบ) กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 
39.40 ส่วนกลุ ่มเปรียบเทียบอยู ่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.61 และประวัติโรค
ประจ าตัวของครอบครัวญาติสายตรงที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน กลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 63.64 (กลุ่มทดลอง) และ 72.33 
(กลุ่มเปรียบเทียบ) ญาติสายตรงของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
คิดเป็นร้อยละ 21.21 (กลุ่มทดลอง) และ 15.15 (กลุ่มเปรียบเทียบ) 
 5.1.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ของกลุ่มทดลอง 
โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการทดลอง  
 1) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับไม่เหมาะสม 
( x =2.178) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลอง ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผล
ให้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =3.597)  
 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับไม่เหมาะสม 
( x =2.178) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลอง ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =3.597) 
 3) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ อยู่ในระดับเหมาะสม 
( x =2.924) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลอง ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ส่งผลให้พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =3.500) 
 5.1.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลัง
การทดลอง 
 1) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับไม่เหมาะสม 
( x =2.178) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =3.597) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ 
พบว่าก่อนการทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับไม่เหมาะสม ( x =2.133) ภายหลังการทดลอง
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ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ( x =2.309) 
 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย อยู่ในระดับเหมาะสม 
( x =1.739) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ส่งผลให้พฤติกรรมการออกก าลังกาย อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =2.639) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า
ก่อนการทดลองมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย อยู่ในระดับเหมาะสม ( x =1.778) ภายหลังการทดลอง
ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้มีพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ( x =1.839) 
 3) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ อยู่ในระดับเหมาะสม 
( x =2.924) ภายหลังการทดดลอง เมื่อกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ส่งผลให้พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด ( x =3.500) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า
ก่อนการทดลองมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย อยู่ในระดับเหมาะสม ( x = 2.924) ภายหลังการทดลอง
ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้มีพฤติกรรมการจัดการอารมณ์  
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ( x =2.848)  
 5.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังทดลอง 
 1) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง  พบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การออกก าลังกาย ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง พบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์      
ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การจัดการอารมณ์ ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง พบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 5.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังทดลอง 
 1) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการการออกก าลังกาย 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การออกก าลังกาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 3) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การจัดการอารมณ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง             
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผลการวิจัยตามสมมุติฐานของการวิจัย และผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียด
ต่อไปนี้     
 5.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 39.21 ภายหลัง
การทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 64.76 ซ่ึงดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 เป็นเพราะว่า กลุ่มทดลองได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร 
โดยเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน โดยมีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงด้วยตนเอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริโภคอาหาร เพ่ือน ามาวางแผนและก าหนดเป้าหมาย ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคอาหาร ชมวีดีทัศน์การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด
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โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน น าไปสู่การป่วยเป็นโรคอาจอันตรายถึงเสียชีวิตได้  
บรรยายประกอบการน าเสนอรูปแบบ power point ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 
อ. อาหาร แบ่งกลุ่มและร่วมอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแบบด้านบวกจากสมาชิกในกลุ่มและ
ตัวแบบกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ติดตามและประเมินความก้าวหน้า
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารโดยการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคที่เป็นสาเหตุ
ไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และเขียนค าปฏิญาณตนสัญญากับตนเองว่าจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลังใจ 
ชมเชย ทุกกิจกรรม จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อังศินันท์ อินทรก าแหง และอนันต์ มาลารัตน์ (2556, หน้า 67-69) ได้ศึกษา
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยมีการก ากับตนเอง การรับรู้ความสามารถตนเอง 
โดยมีเนื้อหาในโปรแกรม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการเลือกรับประทานอาหาร 
การอภิปรายกลุ่ม การตั้งเป้าหมายร่วมกันและด้วยตนเอง ส่งผลให้ภายหลังทดลองมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยังสอดคล้องกับ นรเศรษฐ์ 
พูนสุวรรณ, สุมัทนา กลางคาร และโกเมนทร์ ทิวทอง (2558, หน้า 70-78) ได้จัดกิจกรรมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื้อหากิจกรรม ได้แก่ ให้ความรู้ ค าแนะน า และการสสาธิต ชมวีดีทัศน์ 
แบ่งกลุ่มและร่วมอภิปรายกลุ่ม การปฏิบัติตัวด้านการรับประทานอาหาร ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค 
หาแนวทางแก้ไข เพื่อวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งผลให้ภายหลังการทดองมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมด้านการออก าลังกาย ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การออกก าลังกาย ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 17.39 ภายหลังการทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 26.39 ซ่ึงดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 เป็นเพราะว่า กลุ่มทดลอง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
โดยเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน โดยมีกิจกรรม  ปฏิบัติ วิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงด้วยตนเอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงด้านการออกก าลังกาย เพ่ือน ามาวางแผนและก าหนดเป้าหมาย ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยด้านการออกก าลังกาย ชมวีดีทัศน์เรื่องประโยชน์ของการออกก าลังกาย ที่ช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนได้  บรรยายประกอบการน าเสนอรูปแบบ 
power point ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก อ. ออกก าลังกาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
การออกก าลังกาย โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มทดลองสามารถเลือกชนิดการออกก าลังกายตามความเหมาะสม 
แบ่งกลุ่มและร่วมอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแบบด้านบวกจากสมาชิกในกลุ่มและตัวแบบ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการออกกก าลังกาย ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย โดยการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคที่เป็นสาเหตุไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย และเขียนค าปฏิญาณตนสัญญากับตนเองว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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ด้านการออกก าลังกาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลังใจ ชมเชย ทุกกิจกรรม  
จากกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของธนบดี ชุ่มกลาง และรุจิรา ดวงสงค์ (2555, หน้า 46-56) ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถแห่งตนในการจัดท าโปรแกรมการส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยมีเนื้อหาชมวีดีทัศน์ 
อภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย ซักถามปัญหาอุปสรรค แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
และเจ้าหน้าที่ให้ก าลังใจในการออกก าลังกาย ส่งผลให้ภายหลังการทดลองการปฏิบัติตัวการออกก าลังกาย 
สูงกว่าก่อนการทดลอง และยังสอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา บัวทองจันทร์ อุบล สุทธิเนียม 
และเสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล (2556, หน้า 46-59) ได้จัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการออกก าลังกาย มีกิจกรรมการประเมินตนเอง ก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การออกก าลังกาย ฝึกทักษะโดยปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย การก ากับตนเองในเรื่องการออกก าลังกาย 
มีการติดตามผลการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ แบ่งกลุ่ม อภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มสมาชิก ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกายสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมด้านการจัดการอารมณ์ ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การจัดการอารมณ์ ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 29.24 ภายหลังการทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 35.00 ซึ่งดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย     
 เป็นเพราะว่า กลุ่มทดลองได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการอารมณ์ 
โดยเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน โดยมีกิจกรรม ปฏิบัติ วิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงด้วยตนเอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงด้านการจัดการอารมณ์ เพ่ือน ามาวางแผนและก าหนดเป้าหมาย ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงด้านการจัดการอารมณ์ ชมวีดีทัศน์เรื่องเกี่ยวกับสาเหตุของอารมณ์ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน บรรยายประกอบการน าเสนอรูปแบบ 
power point ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก อ. อารมณ์ ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิ แบ่งกลุ่ม
และร่วมอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแบบด้านบวกจากสมาชิกในกลุ่มและตัวแบบกรณีศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการจัดการอารมณ์  ติดตามและประเมินความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการอารมณ์ โดยการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคที่ เป็นสาเหตุไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและเขียนค าปฏิญาณตนสัญญากับตนเองว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการจัดการอารมณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลังใจ ชมเชย ทุกกิจกรรม 
จากกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทดลอง  
มีพฤติกรรมด้านการจัดการอารมณ์ ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของจินตนา บัวทองจันทร์ อุบล สุทธิเนียม และเสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล (2556, หน้า 46-59) 
ได้จัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการอารมณ์ มีกิจกรรม ประเมินตนเอง 
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ก าหนดเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการความเครียด วางแผนและฝึกทักษะการปฏิบัติการจัดการ
ความเครียด ก ากับตนเอง พร้อมติดตามผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยเนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย 
ตรวจคัดกรองสุขภาพ ได้รับความรู้ การแบ่งกลุ่ม อภิปรายกลุ่ม เขียนเป้าหมายตนเอง ผ่อนคลายความเครียด 
(หัวเราะบ าบัดความเครียด ก าหนดลมหายใจ ยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการความเครียด สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของประหยัด ช่อไม้ และอารยา ปรนประวิตร 
(2558, หน้า 15-24) ได้ประยุกต์โปรแกรมจากแนวคิดด้านการับรู้ความสามารถของตนเอง มีกิจกรรมบรรยาย
เรื่องความดันโลหิตป้องกันด้วยการจัดการความเครียด บุคคลต้นแบบเล่าประสบการณ์การจัดการ
ความเครียด กลุ่มเสี่ยงประเมินตนเองและสะท้อนการปฏิบัติตัวตามเป้าหมาย แต่ละบุคคลน าเสนอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการจัดการความเครียด ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการ
ความเครียดเพิ่มข้ึนมากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2.4 สมมติฐานข้อที่ 4 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเท่ากับ 64.76 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 41.58 ซึ่งดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
 เป็นเพราะว่า กลุ่มทดลองได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร 
โดยเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงด้วยตนเอง ชมวีดีทัศน์ 
บรรยายประกอบการน าเสนอรูปแบบ power point ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 
อ. อาหาร แบ่งกลุ่มและร่วมอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแบบด้านบวก ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเขียนค าปฏิญาณตนสัญญากับตนเองว่าจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลังใจ ชมเชย ทุกกิจกรรม 
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม แต่ได้รับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปกติ  
 จากกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังทดลอง
ดีกว่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของรุสนี วาอายีตา 
และคณะ (2557, หน้า 90-104) ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง การก ากับตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองและการลดน้ าหนัก
ของบุคลากรที่มีภาวะน้ าหนักเกิน โดยมีกิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จด้วยการให้ความรู้
ด้านโภชนาการ การใช้ตัวแบบการใช้ค าจูงใจเกิดรับรู้ความสามารถตนเองด้านการรับประทานอาหาร 
โดยวิธีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การบรรยาย ชมวีดีทัศน์ อภิปรายกลุ่ม สาธิตและฝึกปฏิบัติ การใช้ตัวแบบ 
การพูดให้ก าลังใจ ฝึกคิดเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ฝึกบันทึกพฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร 
และกล่าวชื่นชมในความส าเร็จ ส่งผลให้พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหาร สูงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพล อริยะเดช 
(2555, หน้า 205-216) ได้ศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุม
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โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยมีกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่องภาวะโภชนาการ ฝึกปฏิบัติ 
การประเมินภาวะสุขภาพตนเอง ฝึกปฏิบัติก ากับตนเองในการเลือกรับประทานอาหาร (ธงโภชนาการ 
อาหารโซนสี) ส่งผลให้ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มเสี่ยงมีค่าเฉลี่ยของความดัน systolic และ 
diastolic ลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยังคล้องกับการศึกษาของอังศินันท์ อินทรก าแหง 
และอนันต์ มาลารัตน์ (2556, หน้า 67-69) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยมีการก ากับตนเอง การรับรู้ความสามารถตนเอง โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ฝึกปฏิบัติการเลือกรับประทานอาหาร การอภิปรายกลุ่ม การตั้งเป้าหมายร่วมกันและด้วยตนเอง ส่งผลให้
ภายหลังทดลองมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.2.5 สมมติฐานข้อที่ 5 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มทดลอง 
มีพฤติกรรมด้านการออก าลังกาย ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การออกก าลังกาย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเท่ากับ 26.39 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 18.39 ซึ่งดีกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
 เป็นเพราะว่า กลุ่มทดลองได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
โดยเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน โดยมีกิจกรรม ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงด้วยตนเอง ชมวีดีทัศน์ 
บรรยายประกอบการน าเสนอรูปแบบ power point ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 
อ. ออกก าลังกาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายโดยสามารถเลือกชนิดการออกก าลังกาย
ตามความเหมาะสม แบ่งกลุ่มและร่วมอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแบบด้านบวก ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้า และเขียนค าปฏิญาณตนสัญญากับตนเองว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลังใจ ชมเชย ทุกกิจกรรม ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้
เข้าร่วมโปรแกรม แต่ได้รับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปกติ  
 จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกายหลังทดลอง
ดีกว่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของวิมลรัศมิ์ 
พันธุ์จิรภาค (2554, หน้า 66-69) ได้ท าการศึกษาโปรแกรมการออกก าลังกาย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถตนเอง มีกิจกรรมให้ความรู้การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย สาธิตการออกก าลังกาย 
ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกก าลังกาย เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแนะน าหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคของการออกก าลังกาย ยกย่องชมเชย ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการออกก าลังกาย ติดตาม
การบันทึกพฤติกรรมการออกก าลังกายและประเมินผล ส่งผลให้ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
การออกกก าลังกายดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของธนบดี ชุ่มกลาง และรุจิรา ดวงสงค์ (2555, หน้า 46-56) ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริม
การออกก าลังกาย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้
หลักการออกก าลังกายโดยการบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถามปัญหาอุปสรรคในการออกก าลังกาย 
ให้ก าลังใจ ส่งผลให้ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตัวสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของประหยัด ช่อไม้ และอารยา 
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ปรนประวิตร (2558, หน้า 15-24) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
มีกิจกรรมการบรรยายประกอบสไลด์เรื่องการออกก าลังกาย สาธิตการออกก าลังกาย กลุ่มเสี่ยงประเมินตนเอง
และสะท้อนผลการปฏิบัติตัวตามเป้าหมาย ฝึกทักษะการประเมินตนเองด้านการออกก าลังกาย 
น าเสนอตัวแบบ ส่งผลให้ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2.6 สมมติฐานข้อที่ 6 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมด้านการจัดการอารมณ์ ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
การจัดการอารมณ์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนเท่ากับ 35.00 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 28.48 ซึ่งดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
 เป็นเพราะว่า กลุ่มทดลองได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการอารมณ์ โดยเข้าร่วม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
และโรคอ้วน โดยมีกิจกรรม ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงด้วยตนเอง ชมวีดีทัศน์ บรรยายประกอบการ
น าเสนอรูปแบบ power point ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก อ. อารมณ์ ฝึกปฏิบัติการ
นั่งสมาธิ แบ่งกลุ่มและร่วมอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวแบบด้านบวก ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้า และเขียนค าปฏิญาณตนสัญญากับตนเองว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลังใจ ชมเชย ทุกกิจกรรม ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้
เข้าร่วมโปรแกรม แต่ได้รับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปกติ  
 จากกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมด้านการจัดการอารมณ ์หลังทดลอง
ดีกว่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของประหยัด ช่อไม้ 
และอารยา ปรนประวิตร (2558, หน้า 15-24) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดยมีกิจกรรม การบรรยายประกอบสไลด์
เรื่องการจัดการความเครียด ใช้บุคคลต้นแบบเล่าประสบการณ์การจัดการความเครียด น าเสนอตัวแบบ
พฤติกรรมก ากับและการดูแลตนเองด้านการจัดการความเครียดของแต่ละบุคคล ฝึกทักษะการประเมิน
และการสะท้อนผลการก ากับ ส่งผลให้ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูง ด้านการจัดการความเครียดเพ่ิมมากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สุพัชรินทร์ วัฒนกุล และคณะ (2556, หน้า 16-27) ด้านการผ่อนคลาย
ความเครียดมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เทคนิค ฝึกปฏิบัติวิธีการผ่อนคลายความเครียดแบบต่างๆ  
การอภิปรายกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลจากกิจกรรมท าให้กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการผ่อนคลายความเครียดที่ดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปช้้ 
 1) จากผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูง
ต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน มีประสิทธิผลในด้านของการบริโภคอาหาร 
ด้านการออกก าลังกาย และด้านการจัดการอารมณ์ จึงควรน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพ้ืนที่ต่อไป 
 2) จากการศึกษาวิจัยพบว่าจากการสนทนากลุ่มพบปัญหาอุปสรรคในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ พบว่าบางประเด็นจะส าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น ควรเน้นทรัพยากรในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 3) จากการศึกษาวิจัยพบว่าการรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะการจัดการดูแลตนเอง
ใช้วิธีการโดยการแบ่งกลุ่มสนทนาอภิปรายกลุ่มนั้น บางรายร่วมแสดงความคิดเห็นค่อนข้างน้อย อาจส่งผลให้
กลุ่มเสี่ยงยังไม่มีความไว้ใจและเชื่อมั่นในสิ่งผู้วิจัยแนะน าได้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและช่วยให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อไป ควรมีการติดตามเยี่ยมบ้านรายบุคคล เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี  
ระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มเสี่ยง และท าให้ผู้วิจัยได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของกลุ่มเสี่ยง   
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และกลุ่มที่มีรอบเอวเกิน เพ่ือน าไปสู่การวัดผลระดับน้ าตาล ระดับความดันโลหิต 
และรอบเอวที่ลดลงหลังจากการเข้ารับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 2) ควรมีการปรับปรุงโปรแกรม เพ่ือพัฒนาโปรแกรมให้เกิดประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการอารมณ์ โดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม หรือการสร้างแรงจูงใจ  
 3) ควรมีการศึกษาการติดตามประเมินประสิทธิผลโปรแกรมในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการ
อารมณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนต่อไป 
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รายการอ้างอิง 
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 เลขที่ (  )  (   ) 
 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มี

ภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน  
 
ค าชี้แจง 
 
 1. ให้ผู้สัมภาษณ์แนะน าตนเอง และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ต่อผู้ถูกสอบถาม 
ก่อนการพูดคุย 
 2. แบบสัมภาษณ์ นี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกก าลังกาย และด้านการจัดการอารมณ์  
 
แบบสัมภาษณ์ ชุดนี้ประกอบด้วย  4  ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป                                                  8  ข้อ 
ส่วนที่ 2   พฤติกรรมการบริโภคอาหาร                       18    ข้อ 
ส่วนที่ 3   พฤติกรรมการออกก าลังกาย       10 ข้อ 
ส่วนที่ 4   พฤติกรรมการจัดการอารมณ์                                            10   ข้อ 
 
 
 
 
 
 

นายไชยยา จักรสิงห์โต 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดเติมข้อความ  หรือท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง [  ] หน้าข้อความที่ตรงกับ             
การให้สัมภาษณ ์ของผู้ตอบ      
1. เพศ                                                                      
(   )  1. ชาย (   )  2. หญิง 
 
2.  ท่านมีอายุ   ………………….ปี  
      
3. ท่านมีน้ าหนักตัวกี่กิโลกรัม................กิโลกรัม 
 
4. ท่านมีส่วนสูงเท่าไหร่.........................เซนติเมตร 
 
5. รอบเอว...........................................เซนติเมตร 
 
6. อาชีพหลักในปัจจุบัน        
(   )  1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ       (   )  2. เกษตรกรรม 
(   )  3.  รับจ้าง      (   ) 4. ค้าขาย  
 
7. ระดับการศึกษา        
(   ) 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ   (   ) 2. ประถมศึกษา 
(   ) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.  (   ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
8. ประวัติในครอบครัว (ญาติสายตรง) ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน       
(   ) 1. ไมมี่         (  ) 2.มี (ระบุ).............................................................. 
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ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้ถูกสัมภาษณ์ พฤติกรรมการบริโภค 
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
 

ข้อ ค าถาม ระดับการปฏิบัติ 

ทุก
วัน

 

5-
6 

วัน
ต่อ

สัป
ดา

ห์ 

น้อ
ยก

ว่า
 5

 ว
ัน 

   
 

ต่อ
สัป

ดา
ห์ 

ไม
่เค

ย 

1 ท่านกินผักหลากหลายชนิดในหนึ่งวันมากกว่าวันละ 
4 ทัพพี เช่น ผักบุ้ง คะน้า ต าลึง ฟัก มะเขือเทศ มะระ 
แครอท กะหล่ าปลี ถั่ว สะตอ และอ่ืนๆ 

    

2 ท่านรับประทานผลไม้ประเภท มะละกอ แตงไทย ฝรั่ง 
วันละไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลกรัม 

    

3 ท่านกินผลไม้รสหวานจัด เช่น ทุเรียน ขนุน เงาะ 
น้อยหน่า ล าไย และอ่ืนๆ  

    

4 ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ าตาล เช่น กาแฟ น้ าชา น้ าอัดลม 
น้ าผลไม้ส าเร็จรูป น้ าหวาน  และอ่ืนๆ 

    

5 ในการกินอาหารแต่ละมื้อท่านเติมน้ าตาลเพิ่ม     
6 ท่านหลีกเลี่ยงอาหารหรือขนมที่ปรุงด้วยกะทิ เช่น 

แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด มัสมั่น แกงคั่ว กล้วยบวชชี 
บัวลอย ลอดช่อง และอ่ืนๆ 

    

7 ท่านกินเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง เช่น ขาหมูติดมัน หมูสามชั้น 
หนังไก่ คอหมูย่าง กุนเชียง เครื่องในสัตว์  ปลาหมึก 
และอ่ืนๆ 

    

8 ท่านหลีกเลี่ยงอาหารทอด เช่น ไก่ทอด กล้วยทอด 
ปาท่องโก๋ทอด และอ่ืนๆ 

    

9 ท่านกินอาหารประเภทแปรรูปหรือถนอมอาหาร เช่น 
อาหารกระป๋อง อาหารหมักดอง ผักดอง ผลไม้ดอง 
อาหารเค็ม อาหารตากแห้ง ปลาเค็ม ปลาร้า 

    

10 ท่านกินอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น บะหมี่ โจ๊ก ข้าวต้ม
ส าเร็จรูป 

    

11 ท่านกินของหวาน ขนมที่มีแป้งและน้ าตาลเยอะ เช่น 
ขนมเค้กคุกก้ี แพนเค้ก ขนมปัง 

    

12 ท่านหลีกเลี่ยงการใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร     
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ส่วนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ค าชี้แจง  โปรดให้ค าตอบที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว โดยค าตอบมีความหมาย
ดังนี้ 
ปฏิบัติทุกวัน/เป็นประจ า หมายถึง ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมตาม

ข้อความนั้นทุกวัน หรือเป็นประจ า 
ปฏิบัติบางวัน หมายถึง ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมตาม

ข้อความนั้นบางวันแต่ไม่เป็นประจ า 
ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมตาม

ข้อความนั้นเป็นบางครั้งหรือนานๆ ครั้ง หรือไม่เคยเลย 
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13 ท่านกินปลาอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ     
14 ท่านกินขนมกรุบกรอบเป็นถุง เช่น สาหร่าย ข้าวเกรียบ 

มันฝรั่ง 
    

15 ท่านกินอาหารประเภท ต้ม นึ่ง ลวก อบ     
16 ท่านรับประทานอาหารประเภทข้าวประมาณ 1-2 ทัพพี

ในแต่ละม้ือ 
    

17 ในการกินอาหารแต่ละมื้อ ท่านเติมน้ าปลา/เกลือ/น้ าปลา
พริก/ซีอ้ิว/ซอส/ซอสมะเขือเทศ เพิ่ม 

    

18 กินอาหารมื้อเย็นห่างจากเวลานอนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง     

ข้อ ค าถาม ระดับการปฏิบัติ 
ทุกวัน บางวัน ไม่เคย 

1 ท่านไม่มีการเคลื่อนไหวออกแรงจากการท างานบ้านเลย    
2 ท่านท างานประกอบอาชีพจนเหนื่อยและเหงื่ออก 

วันละ 3 ครั้งๆ ละไม่ต่ ากว่า 10 นาที รวมสะสม 
มากกว่าวันละ 30 นาที 

   

3 ท่านไม่ได้บริหารร่างกายก่อนการออกก าลังกาย 
และผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการออกก าลังกาย 
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ส่วนที่ 4 ข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของผู้ถูกสัมภาษณ์ พฤติกรรมการจัดการ
อารมณ์ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
 

ข้อ ค าถาม ระดับการปฏิบัติ 
ทุกวัน บางวัน ไม่เคย 

5 ท่านไม่มีเวลาแต่ท่านก็พยายามแบ่งเวลามาออกก าลังกาย    
6 ท่านออกก าลังกายด้วยการเดินและวิ่งเหยาะๆ    
7 ท่านเลือกใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซื้อของ 

ในระยะที่ใกล้ๆ 
   

8 ท่านเลือกชนิดการออกก าลังกายให้เหมาะสม 
กับตนเองเสมอ 

   

9 ท่านไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
ที่ทางชุมชนจัดไว้ให้ 

   

10 ขณะออกก าลังกาย ท่านหายใจเร็วขึ้นกว่าปกติ 
และมีเหงื่อออก ชีพจรเต้นเร็วขึ้น 

   

ข้อ ค าถาม ระดับการปฏิบัติ 
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1 ท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เมื่อรู้สึกโกรธ     
2 ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อระงับความเครียด     
3 ท่านมีอาการสดชื่นหลังตื่นนอน     
4 ท่านอารมณ์ดีไม่เครียด     
5 ท่านนอนหลับพักผ่อน น้อยกว่า วันละ 7-8 ชั่วโมง     
6 เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ ท่านผ่อนคลายความเครียด 

ด้วยวิธีใช้ยานอนหลับ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ 

    

7 ท่านท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เช่น ท าบุญ 
พักผ่อน กินอาหาร ดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลง ออกก าลังกาย 
ฯลฯ 

    

8 เมื่อท่านเครียดไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่ตามล าพัง 
คนเดียว 
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9 เมื่อท่านเจอปัญหาอุปสรรค ท่านไม่มีสติ ไม่ปล่อยวาง      
10 เมื่อท่านเครียดท่านจะยึดศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ 

โดยการท าบุญ ใส่บาตร ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
และฝึกสมาธิ ตามความสะดวกและเหมาะสม 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นายไชยยา จักรสิงห์โต 
วันเดือนปีเกิด 20 พฤศจิกายน 2512 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
ที่อยู่ 158 หมู่ 8 ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง 

จังหวัดสระแก้ว  
ต าแหน่งหน้าที่การงาน นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ 
สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสระแก้ว 

อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
ประวัติการศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2539 
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