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บทคัดยอ
งานวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของกระบวนการสุขศึกษาเพื่อสรางเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพในการปองกันโรคอวนของเด็กวัยรุนตอนตนในโรงเรียนเอกชน ผูเขารวมการวิจัย ไดแก นักเรียน
จำนวน 60 คน จากโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
กลมุ ตัวอยางถูกแบงออกเปนกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุมในจำนวนเทากัน กลมุ ทดลองไดรบั กระบวนการสุขศึกษา
เพื่อสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันโรคอวนของเด็กวัยรุนตอนตน เปนจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ
50 นาที ดวยระยะเวลา 2 สัปดาห สวนกลมุ ควบคุมไดรบั การใหสขุ ศึกษาตามแนวทางปกติของสำนักโภชนาการ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบวัดผลของกระบวนการสุขศึกษาเพือ่ สรางเสริมความรอบรดู า นสุขภาพ
ในการปองกันโรคอวน ซึ่งไดนำมาประยุกตใชกอนและหลังการทดลองรวมทั้งในระยะติดตามผล วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรพหุนาม และการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรพหุนาม
แบบวัดซ้ำ
ผลการศึกษาพบวา 1) กลุมทดลองหลังจากเขารวมกระบวนการสุขศึกษาในชวงหลัง และติดตามผล
มี ค า เฉลี่ ย ของคะแนนความรอบรู ด า นสุ ข ภาพในการป อ งกั น และควบคุ ม โรคอ ว น และพฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารตลอดจนการมีกิจกรรมทางกายสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ระดับความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันโรคอวนและพฤติกรรมการกิน ตลอดจนการออกกำลังกายของ
วัยรุนตอนตนในกลุมทดลองในระยะหลังและระยะติดตามผล สูงกวาชวงกอนการทดสอบอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
คำสำคัญ: ความรอบรดู า นสุขภาพ โรคอวน วัยรนุ ตอนตน สุขศึกษา
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The effects of health education process that enhance health literacy for
obesity prevention among the early adolescents in private schools,
Wiang Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province
Wilawan Tangsattayatithan1, * M.N.S.

ABSTRACT
This quasi-experimental research aimed to study the effect of health education processes to
enhance health literacy in the prevention of obesity among early adolescents in a private school.
The participants were 60 students from the Office of the Private Education Commission, Fang District,
Chiang Mai, Thailand. The study subjects were divided equally into experimental and control groups.
The experimental group obtained a health education process to enhance health literacy in the prevention
of obesity among early adolescents for 5 sessions, 50 minutes each time, with a period of 2 weeks.
The control group obtained health education following the usual guidelines of the Bureau of Nutrition.
The data collecting tool was the measure of the health education process for enhancing health literacy
in the prevention of obesity, which was applied before and after the experiment including in the follow-up
period.
The results were analyzed using the Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and repeated
measures MANOVA. The results showed that: 1) The experimental group, after attending the health education
process, at the post and follow up period, had higher levels of average health literacy scores in the
prevention and control of obesity, and eating behavior as well as physical activity than the control group,
with a statistical significance of 0.05. 2) The level of health literacy in the prevention of obesity and eating
behavior as well as physical activity in the early adolescents in the experimental group, at the post and
follow up periods, were higher than that of the pretest, with a statistical significance of 0.05
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บทนำ
โรคอวน (Obesity) เปนปญหาสุขภาพที่สำคัญ
ในระดั บ นานาชาติ ห ลายประเทศให ค วามสนใจและ
พยายามลดภาวะความรุ น แรงของโรคอ ว นในเด็ ก
ปจจุบนั ความชุกของโรคอวนในเด็กอายุระหวาง 5-19 ป
มีแนวโนมสูงขึน้ จากจำนวนเด็กอวนจำนวน 11 ลานคน
ในป พ.ศ. 2518 ไดเพิม่ เปน 124 ลานคน ในป พ.ศ. 2559
(WHO, 2018) ในประเทศไทยกำลังประสบปญหาของ
ภาวะน้ำหนักเกินในเด็กวัยเรียน ทีม่ แี นวโนมสูงมากขึน้
ผลการสำรวจภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนและวัยรุน
อายุ 6-14 ป มีความชุกของภาวะโภชนาการเกินเพิม่ ขึน้
จากป พ.ศ. 2560 ถึง 2562 เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 10.3
เปน 13.1 (Raksachon & Manawiroj, 2020)
เด็กทีเ่ ริม่ อวนและอวน จะมีผลกระทบตอพัฒนาการ
ทัง้ ทางรางกาย สติปญ
 ญา อารมณ และสังคม ทีส่ ำคัญ
ไปกวานั้นคือ โอกาสเสี่ยงของเด็กอวนเมื่อเติบโตเปน
ผใู หญ จะเปนผใู หญทอี่ ว น รอยละ 25.0 คือ เด็กอวน
4 คน จะเปนผใู หญอว น 1 คน และหากเปนวัยรนุ อวน
โอกาสเสีย่ งจะสูงถึง รอยละ 75.0 คือ วัยรนุ อวน 4 คน
จะเปนผใู หญอว น 3 คน (Munsraket, 2020) ประมาณ
1 ใน 3 ของเด็กที่มีประวัติอวนตั้งแตวัยเด็กมีโอกาส
เปนโรคอวนในวัยรนุ (รอยละ 75) (Maneedang, 2018)
โรคอวนในเด็กเปนสาเหตุของการปวยดวยโรคเรื้อรัง
ในวัยผใู หญ ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Saeloo & Wiriyasirikul, 2020)
และสงผลตอคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลสูงขึน้ (Coates,
Kintu, Gupta, Wroe, Adler, Kwan et al., 2020) ผลเสีย
ที่ตามมาจากการเปนโรคอวน ตั้งแตวัยเด็กคือ ทำให
ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอยูในรูปของ VLD (Very
Low Density Lipoprotein) เปนไขมันชนิดไมดี ซึง่ จะ
ทำหนาที่พาเอาไขมันไปสะสมอยใู นบริเวณหลอดเลือด
ทัว่ รางกาย ทำใหเกิดหลอดเลือดตีบ แข็ง มีโอกาสเปน
โรคหัวใจสูง (Chuaysrinuan, Chaimay, & Woradet, 2020)
นอกจากนัน้ ยังเกิดปญหาเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ
เนือ่ งจากเกิดการคัง่ ของกาซคารบอนไดออกไซด โดยเฉพาะ
เวลานอนหลับ ปอดจะขยายตัวนอยทำใหรา งกายไดรบั
ออกซิเจนไมเต็มที่ อาจเกิดอันตรายถึงแกชวี ติ (Saeloo
& Wiriyasirikul, 2020) เด็กทีอ่ ว นมักมีปญ
 หาเกีย่ วกับ
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ขอและกระดูก ทำใหปวดหัวเขา ปวดขอเทา กระดูกงอ
และขาโกง เพราะตองแบกรับน้ำหนักมากอยตู ลอดเวลา
มี ป ญ หาทางด า นพั ฒ นาการที่ ต อ งใช ก ล า มเนื้ อ คื อ
จะทำใหเดินไมคลองตัว เมื่อเดินหรือวิ่งจะเหนื่อยงาย
ในเด็กโต อาจพบอาการปวดสะโพก ทำใหเดินไมได
ผลกระทบตอสุขภาพ เหลานีท้ ำใหประเทศไทยตองสูญเสีย
คาใชจายในการรักษาโรคเรื้อรังอันเกิดจากโรคอวน
หลายพันลานบาท ทัง้ ๆ ทีโ่ รคอวนเปนเรือ่ งปองกันได
ดวยการสงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมการบริโภค
และการออกกำลังกายทีถ่ กู ตองเหมาะสม (Tantieakarat
& Kuneepong, 2018; Lamid, Pongkaset, & Chainapong,
2021)
กระบวนการสุขศึกษา เปนแนวทางที่สำคัญของ
การสงเสริมใหเด็กวัยเรียน มีพฤติกรรมการบริโภค และ
การออกกำลังกายที่ถูกตอง เนื่องจากการใหความรู
ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ สาเหตุ ข องโรคอ ว น
ความผิดปกติของเมตาบอลิซมึ ในเด็กอวน ภาวะแทรกซอน
และผลกระทบดานสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ จากการเปนโรคอวน
จึงเปนสิง่ สำคัญทีต่ อ งสรางความตระหนักใหเกิดขึน้ กับ
ผเู กีย่ วของทุกฝาย เพือ่ นำไปสกู ารควบคุมปองกัน และ
แกไขปญหาภาวะเริม่ อวนและอวนในเด็กวัยเรียนใหเกิด
ความยัง่ ยืนตอไป (Somkhanngern & Jumpa, 2021)
การควบคุมและแกไขปญหาดังกลาว โดยการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพตองเกิดจากความตั้งใจในการดูแล
สุขภาพ การพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง เพือ่ เปน
การเพิ่มพูนความรอบรูดานสุขภาพ
ความรอบรดู า นสุขภาพ (Health literacy) เปนผลจาก
การทำงานสุขศึกษา ซึง่ ทำใหเกิดการพัฒนาและเสริมสราง
ใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ ทั้งการสราง
และพัฒนาขีดความสามารถระดับบุคคล ในการทีจ่ ะทำ
ใหตัวเองมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน โดยการชี้นำระบบ
สุขภาพที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน (Nutbeam, McGill, & Premkumar, 2018;
Fleary, Joseph, & Pappagianopoulos, 2018) มีการ
แลกเปลีย่ นขอมูลสุขภาพของตนเองรวมกับผใู หบริการ
และสามารถคาดการณความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นได พรอมกับการกำหนดเปาหมายในการดูแล
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สุขภาพตนเอง เชน ถาประชาชนไมรอบรดู า นสุขภาพ ก็จะ
ทำใหพฤติกรรมการปองกันโรคของประชาชนนอยลง
แตมีพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมา
คือ สุขภาพไมดีตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
บอยครัง้ ขึน้ เมือ่ ประชาชนขาดความสามารถในการดูแล
สุขภาพของตนเอง จำนวนผปู ว ยดวยโรคเรือ้ รังจะเพิม่ ขึน้
ผลที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือ คาใชจายในการ
รักษาพยาบาลเพิม่ สูงขึน้ ตองพึง่ พาบริการทางการแพทย
และยารักษาโรคที่มีราคาแพง โรงพยาบาลและหนวย
บริการสุขภาพตองมีภาระหนักในดานการรักษาพยาบาล
ส ง ผลให เ กิ ด ข อ จำกั ด ในการทำงานส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ประชาชนไม ส ามารถเข า ถึ ง การบริ ก ารทางสุ ข ภาพ
ไดอยางสมบูรณ กระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาจะ
ทำใหเกิดการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพโดยตรง
และจะส ง ผลให ป ระชาชนเกิ ด พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่
เหมาะสมอยางยั่งยืน (Svendsen, Bak, Sorensen,
Pelikan, Riddersholm, Skals et al., 2020; Janchai,
Deoisres, & Chaimongkol, 2021)
ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพ มี ค วามสำคั ญ ต อ ต อ
กระบวนการพั ฒ นาพฤติ ก รรสุ ข ภาพหลายประการ
ในระดับบุคคล พบวา บุคคลทีม่ คี วามรอบรดู า นสุขภาพ
จะมีความสามารถในการดูแลและรักษาสุขภาพของ
ตนเองให แ ข็ ง แรงตามช ว งวั ย ต า งๆ ทำให ส ามารถ
ประกอบกิจกรรมและการงานไดอยางเขมแข็ง ไมถกู หลอก
หรือมีพฤติกรรมทีไ่ มถกู ตอง (Fleary & Joseph, 2020)
ซึง่ อาจสงผลตอสุขภาพของตนเองจนเกิดโรคภัยไขเจ็บ
ที่รุนแรง หรือตองรักษาตัวเรื้อรัง ทำใหตองขาดงาน
เกิดความสูญเสียทั้งเวลาและคาใชจายในการรักษา
พยาบาล เปนภาระแกคนใกลชดิ หรือครอบครัวทีต่ อ ง
ใหการดูแลและใหความชวยเหลือ ในทางตรงกันขาม
บุคคลที่มีความรอบรูดานสุขภาพจะสามารถพึ่งตนเอง
ทางสุขภาพได และสามารถชวยสรางครอบครัวที่มี
สุขภาพดีไดดว ย (Chenglai, Prampate, & Ponsung, 2021)
ขอมูลภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน 6-14 ป ของ
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมจาก Health Data Center
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(HDC) พบขอมูลทีส่ อดคลองกับขอมูลในระดับประเทศ
คือ พบนักเรียนมีภาวะอวนและเริม่ อวนจากรอยละ 13.3
ในป พ.ศ. 2560 เปนรอยละ15.6 ในป พ.ศ. 2562
นอกจากนี้ ยั ง พบว า เด็ ก นั ก เรี ย นวั ย รุ น ตอนต น จาก
โรงเรียนเอกชน ทัง้ 3 แหง (โรงเรียนรังษีวทิ ยา โรงเรียน
ฉือจี้ โรงเรียนสายอักษร) มีภาวะโภชนาการเกิน ในป
พ.ศ. 2563 คิดเปนรอยละ 18.0 19.3 และ 25.5 ตามลำดับ
ซึ่งเปนแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ และสูงกวาปญหา
ภาวะโภชนาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานมัธยมศึกษา (Fang
hospital, 2020) จากขอมูลดังกลาว ผวู จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะ
ศึกษาถึงกระบวนการสุขศึกษาเพื่อสรางเสริมความ
รอบรดู า นสุขภาพ ในการเขาถึงขอมูลความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคอวน อันจะนำไปสู
การปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะ
เรื่องสุขภาพสวนบุคคลภายในครอบครัว เพื่อปองกัน
และควบคุมโรคอวนในลำดับตอไป

วัตถุประสงคการวิจยั
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของกระบวนการสุ ข ศึ ก ษาเพื่ อ
สรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันโรค
อ ว นของเด็ ก วั ย รุ น ตอนต น ตำบลเวี ย ง อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม
วัตถุประสงคเฉพาะ
1.เพือ่ เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ผลลัพธดา นความรอบรู
ดานสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ของ
เด็กวัยรนุ ตอนตน กอนการทดลอง หลังการทดลองทันที
หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 12
สัปดาห ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
2.เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลลัพธดานความรอบ
รดู า นสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของ
เด็กวัยรนุ ตอนตน กอนการทดลอง หลังการทดลองทันที
หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 12
สัปดาห ภายในกลุมทดลอง
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สมมุตฐิ านการวิจยั
1.คะแนนเฉลีย่ ผลลัพธดา นความรอบรดู า นสุขภาพ
และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ของเด็กวัยรนุ ตอนตน
เมือ่ สิน้ สุดการทดลองคือ หลังการทดลองทันที หลังการ
ทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 12 สัปดาห
ในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
2.คะแนนเฉลีย่ ผลลัพธดา นความรอบรดู า นสุขภาพ
และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ของเด็กวัยรนุ ตอนตน
ในกลมุ ทดลอง เมือ่ สิน้ สุดการทดลอง คือ หลังการทดลอง
ทันที หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง
12 สัปดาห สูงกวากอนการทดลอง

ระเบียบวิธวี จิ ยั
โครงการวิจยั นีไ้ ดรบั การรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย สำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดเชียงใหม IRB No. 1/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2564
รูปแบบการวิจัย
กลุมทดลอง O1...........X, O2…F…O3…F...O4
กลุมควบคุม O5………O6….......O7......…..O8
O1, O5 หมายถึง การเก็บขอมูลกอนการทดลอง
X
หมายถึง กระบวนการสุขศึกษาเพือ่ สรางเสริม
ความรอบรดู า นสุขภาพในการปองกันโรคอวน
ของเด็กวัยรนุ ตอนตน ตำบลเวียง อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม
O2, O6 หมายถึง การเก็บขอมูลหลังการทดลอง
ทันที
F
หมายถึง ติดตามผลการทดลองกลมุ ทดลอง
O3, O7 หมายถึง การเก็บขอมูลหลังการทดลอง
ครัง้ ที่ 2 หลังการทดลอง 4 สัปดาห
O4, O8 หมายถึง การเก็บขอมูลหลังการทดลอง
ครัง้ ที่ 3 หลังการทดลอง 12 สัปดาห
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย
และมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 10-14 ป) ที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน คือ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index:

56

ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

BMI) ตัง้ แต 23 ขึน้ ไป (Pine, Barch, Luby, & Whalen,
2020) จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จำนวน
3 โรงเรียน ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
และมัธยมศึกษาปที่ 1-2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียน
รังษีวิทยา โรงเรียนฉือจี้ โรงเรียนสายอักษร จำนวน
160 คน (Fang hospital, 2020)
กลมุ ตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย
และมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีภาวะโภชนาการเกินจาก
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ศึกษาเอกชน จำนวน 3 โรงเรียน โดยแบงออกเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม
คำนวณขนาดตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบคาคะแนน
เฉลี่ยระหวาง 2 กลุม (Two independent means)
โดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากงานวิจัย
ทีใ่ กลเคียงทีส่ ดุ กับงานวิจยั ในครัง้ นี้ คือ ผลของโปรแกรม
สงเสริมความรอบรูดานโภชนาการตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนตน
(Singtong, Ivanovitch, & Boonshuyar, 2020) โดยใช
คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรม
สุขภาพหลังไดรับโปรแกรม
คำนวณขนาดตัวอยางไดจากสูตร

μ1 คาเฉลีย่ คะแนนกลม
ุ ที่ 1 = 85.47, SD (σ1) =

9.96
μ2 คาเฉลีย่ คะแนนกลม
ุ ที่ 2 = 92.71, SD (σ2) =
8.58
r อัตราสวน = 1.00
α คาความคลาดเคลือ
่ น = 0.05, Z (0.975) =
1.959964
β Beta = 0.200, Z (0.800) = 0.841621
ไดขนาดตัวอยางกลมุ ละ 26 คน
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สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยเพิ่มขนาดตัวอยาง
อีกรอยละ 15 เพื่อปองกันกลุมตัวอยางที่อาจยุติการ
เขารวมในการศึกษา (Drop out) ดังนัน้ จึงไดกลมุ ตัวอยาง
กลมุ ละ 30 คน รวมจำนวนกลมุ ตัวอยางทัง้ สิน้ 60 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดำเนินการวิจยั ประกอบ
ดวยคูมือการดูแลตนเองของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนัก
เกิน สมุดบันทึกการบริโภคอาหาร การทำกิจกรรมทาง
กาย และเวลานอนของเด็กนักเรียนซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ โดย
นักวิจัย
2) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
แบบประเมิ น ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพเพื่ อ ป อ งกั น
โรคอวนสำหรับนักเรียนอายุ 9-14 ป (นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึ ก ษาตอนปลายและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น )
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบดวย 3 ตอน
จำนวน 71 ขอ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของนักเรียน (16 ขอ)
ตอนที่ 2 ความรอบรูทางสุขภาพ ประกอบดวย
ความรูความเขาใจทางสุขภาพเพื่อปองกันโรคอวน
การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพเพือ่ ปองกันโรคอวน
การสื่ อ สารเพื่ อ เพิ่ ม ความเชี่ ย วชาญในการป อ งกั น
โรคอวน การจัดการเงือ่ นไขทางสุขภาพของตนเองเพือ่
ปองกันโรคอวน การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศเพื่อ
ปองกันโรคอวน การตัดสินใจเลือกปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองเพือ่
ปองกันโรคอวน จำนวน 35 ขอ เปนแบบวัดประมาณคา
5 ระดับ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผเู ชีย่ วชาญ
3 ทาน ไดขอ คำถามทีม่ คี า IOC ตัง้ แต 0.7 ขึน้ ไปทุกขอ
มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's
Alpha Coefficient) เทากับ 0.85
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
เพือ่ ปองกันโรคอวน จำนวน 20 ขอ เปนแบบวัดประมาณคา
5 ระดับ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผเู ชีย่ วชาญ
3 ทาน ไดขอ คำถามทีม่ คี า IOC ตัง้ แต 0.7 ขึน้ ไปทุกขอ
มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.77
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3) กระบวนการสุขศึกษาเพื่อสรางเสริมความ
รอบรดู า นสุขภาพ ในการปองกันโรคอวนของวัยรนุ
ตอนตน
กิจกรรมที่ 1 สรางสัมพันธภาพ ประเมินตนเอง
ทำแบบทดสอบความรอบรดู า นสุขภาพ สงเสริมความรู
เรื่องโรคอวน ใชสื่อวีดีโอคนแปลงรางดาราเคยอวน
แนะนำ กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฐานความรแู ละฝกปฏิบตั ิ
- สาธิตการเลือกบริโภคอาหารตามโซนสี
- ฉลากโภชนาการ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- ประเมินภาวะโภชนาการ
กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลครัง้ ที่ 1 พบปะผปู กครอง
ติดตามภาวะโภชนาการ และกระตนุ เตือนการใชคำพูด
ชั ก จู ง และให ค วามเชื่ อ มั่ น กั บ เด็ ก ว า สามารถเปลี่ ย น
แปลงตนเองได
กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลครัง้ ที่ 2 ทำแบบทดสอบ
ความรอบรดู า นสุขภาพ ตรวจสมุดบันทึกการรับประทาน
อาหาร และกิจกรรมทางกาย 1 เดือนที่ผานมา สรุป
วิเคราะห และประเมินผล
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
ประกอบดวย 1) สถิตพิ รรณนา ไดแก จำนวน รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติอนุมาน
ประกอบดวย การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร
พหุนาม (MANOVA) เพือ่ ตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั
ขอที่ 1 และการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร
พหุนามแบบวัดซ้ำ (Repeated MANOVA) เพือ่ ตรวจสอบ
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยวิเคราะหอิทธิพลของ
กระบวนการสุ ข ศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ คะแนนค า เฉลี่ ย
ผลลัพทดา นความรอบรทู างสุขภาพ และคะแนนพฤติกรรม
การดูแลรักษาสุขภาพ ในระยะกอนการทดลอง หลังการ
ทดลองและระยะติดตามผล โดยทำการตรวจสอบการ
ทดสอบความเปนเอกพันธของเมตริกความแปรปรวน-
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ความแปรปรวนรวมของประชากร (Homogeneity of
Variance Covariance Matrices) โดยใชสถิตทิ ดสอบ
Box's M และการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย
ระหวางกลุม (Multivariate Tests) โดยเลือกใชสถิติ
Pillai's Trace เมื่อพบวาขอตกลงเบื้องตนเปนไปตาม
เงื่อนไข จึงทำการวิเคราะหดวยสถิติ MANOVA เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ผลการวิจยั
1) ขอมูลลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง
พบวา นักเรียนกลมุ ทดลอง และกลมุ ควบคุมมีอายุเฉลีย่
12.55 และ 12.70 ตามลำดับ ศึกษาอยชู นั้ ประถมปที่ 5
ถึง มัธยมศึกษาปที่ 2 สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
(รอยละ 95.0) เมื่อทำการทดสอบความแตกตางของ
ขอมูลคุณลักษณะประชากรประกอบดวย อายุ ผลการเรียน
เพศ ศาสนา ภาวะโภชนาการ การพักอาศัย สถานสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และสถานภาพทางการเงิน
ของผูป กครอง ของทั้ ง สองกลุมมีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปร
พหุนาม (MANOVA) เพือ่ ตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั
ขอที่ 1 ผวู จิ ยั วิเคราะหอทิ ธิพลของกระบวนการสุขศึกษา
ที่ ส ง ผลต อ คะแนนค า เฉลี่ ย ผลลั พ ท ด า นความรอบรู
ทางสุขภาพ และคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
ในระยะกอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล โดยทำการตรวจสอบการทดสอบความเปน
เอกพันธของเมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวน
ร ว มของประชากร (Homogeneity of Variance
Covariance Matrices) โดยใชสถิติทดสอบ Box's M
และการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลีย่ ระหวางกลมุ
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(Multivariate Tests) โดยเลือกใชสถิติ Pillai's Trace
เมือ่ พบวาขอตกลงเบือ้ งตนเปนไปตามเงือ่ นไข จึงทำการ
วิเคราะหดวยสถิติ MANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั จากการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลมุ
(Tests of Between-Subjects Effects) นักเรียนในกลมุ
ทดลองที่เขารวมกระบวนการสุขศึกษาและนักเรียน
ในกลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกระบวนการสุขศึกษา
มี ค ะแนนการประเมิ น ผลลั พ ท ด า นความรอบรู ท าง
สุขภาพและคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
หลังการเขารวมโปรแกรมและระยะติดตามผลแตกตาง
กันอยางมีนยั สาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยในระยะ
หลังการทดลอง คะแนนผลลัพทดานความรอบรูทาง
สุขภาพในกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม แตกต า งกั น
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 16.279,
p-value < 0.001) และในระยะติดตามผลมีคะแนนความ
รอบรู ท างสุ ข ภาพของกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม
แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(F = 10.721, p-value = 0.002) ในระยะหลังการ
ทดลองคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ในกลมุ
ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (F = 29.291, p-value < 0.001)
และในระยะติ ด ตาม ผลคะแนนพฤติ ก รรมการดู แ ล
รักษาสุขภาพ ในกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 24.275,
p-value < 0.001) จากนัน้ ผวู จิ ยั วิเคราะหเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคู (Pairwise Comparisons) ดวยวิธีการ
Least Significant Difference ภายหลังการทดสอบรวม
ระหว า งคะแนนความรอบรู ท างสุ ข ภาพและคะแนน
พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ในระยะกอนการทดลอง
หลังการทดลองและระยะติดตามผลระหวางกลมุ ควบคุม
และกลมุ ทดลอง ดังแสดงผลในตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมของคะแนนคาเฉลี่ยผลลัพธดานความรอบรูทางสุขภาพ
และคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพระยะกอนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล ระหวาง
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง
แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม

ความคลาดเคลือ่ น

รวม

ตัวแปร
ตาม
HL
PostHL
FOLHL
HB
PostHB
FOLHB
HL
PostHL
FOLHL
HB
PostHB
FOLHB
HL
PostHL
FOLHL
HB
PostHB
FOLHB

SS
24.025
7425.625
4473.225
4.225
739.600
632.025
21443.750
17333.750
15855.750
1820.550
959.500
989.350
341341.000
488085.000
469981.00
21761.000
288428.000
27887.000

Df
1
1
1
1
1
1
58
58
58
58
58
58
60
60
60
60
60
60

MS
24.025
7425.625
4473.225
4.225
739.600
632.025
564.309
456.151
417.251
47.909
25.250
26.036

F

p-value

0.0433
16.279
10.721
0.088
29.291
24.175

0.838
0.001*
0.002*
0.768
0.001*
0.001*

หมายเหตุ: HL คือ คะแนนความรอบรทู างสุขภาพกอนทดลอง, PostHL คือ คะแนนความรอบรทู างสุขภาพหลัง
ทดลอง, FOLHL คือ คะแนนความรอบรทู างสุขภาพระยะติดตามผล, HB คือ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพกอนทดลอง,
PostHB คือ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพหลังการทดลอง, FOLHB คือ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพระยะติดตามผล
* p-value < 0.05
3) ผลการวิเคราะหวิเคราะหความแปรปรวน
ของตัวแปรพหุนามแบบวัดซ้ำ (repeated MANOVA)
เพื่ อ ตรวจสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ข อ ที่ 2 เริ่ ม จาก
การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม
(Multivariate Tests) พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย
คะแนนความรอบรูทางสุขภาพและคะแนนพฤติกรรม
การดูแลรักษาสุขภาพ ในแตละชวงเวลาแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (Wilks' Lambda
= 0.017, F = 230.031, p-value < 0.001) จากนั้น
จึงทำการวิเคราะหความแปรปรวนของการวัดแตละครัง้

ของขอมูลเพือ่ ตรวจสอบขอตกลงเบือ้ งตนของการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ โดยใชสถิติ Mauchly's Test
of Sphericity พบวาความแปรปรวนในการวัดแตละครัง้
ของคะแนนความรอบรูทางสุขภาพแตกตางกันอยาง
ไมมนี ยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (p-value = 0.604)
ซึง่ เปนไปตามเงือ่ นไขการวิเคราะหความแปรปรวนของ
ตัวแปรพหุนามแบบวัดซ้ำ ในขณะที่ความแปรปรวน
ในการวัดแตละครัง้ ของคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษา
สุขภาพ แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
(p-value < 0.001) เมือ่ พิจารณาผลวิเคราะหความแปรปรวน
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ของตั ว แปรพหุ น ามแบบวั ด ซ้ำ ของค า เฉลี่ ย คะแนน
ความรอบรทู างสุขภาพในกลมุ ทดลองจำแนกตามชวงเวลา
โดยใชสถิติ Sphericity Assumed พบวาการวัดในชวงเวลา
ทีแ่ ตกตางกันระหวางกอนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผลในกลมุ ทดลอง มีอทิ ธิพลทำใหคา เฉลีย่ ของ
คะแนนความรอบรู ท างสุ ข ภาพมี ค วามแตกต า งกั น
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (F = 567.718,
p-value < 0.001) และผลการวิเคราะหความแปรปรวน
ของตั ว แปรพหุ น ามแบบวั ด ซ้ำ ของค า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ในกลมุ ทดลองจำแนก
ตามชวงเวลาโดยใชสถิติ Greenhouse-Geisser พบวา
การวัดในชวงเวลาทีแ่ ตกตางกันระหวางกอนการทดลอง
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ในกลุมทดลอง
มีอิทธิพลทำใหคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแล
รั ก ษาสุ ข ภาพ มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (F = 33.684, p-value < 0.001)
ดังแสดงผลในตาราง 2

เพื่อตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 2 ผูวิจัยจึงทำการ
เปรียบเทียบเปนรายคดู ว ยวิธี Least square difference
(LSD) ผลการวิเคราะหทางสถิตพิ บวา คาเฉลีย่ คะแนน
ความรอบรู ท างสุ ข ภาพหลั ง การทดลองสู ง กว า ก อ น
การทดลองอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(p-value < 0.001) คาเฉลี่ยคะแนนความรอบรูทาง
สุขภาพในระยะติดตามผลสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001)
คาเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 (p-value < 0.001) คาเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรม
การดูแลรักษาสุขภาพ ในระยะติดตามผลสูงกวากอน
การทดลองอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(p-value < 0.001)

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหคะแนนความรอบรูทางสุขภาพและคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพในระยะ
กอนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล ในกลมุ ทดลอง
แหลงความ
แปรปรวน
ชวงเวลา

ความคลาดเคลือ่ น

* p-value < 0.05
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การวัด

SS

ความรอบรู
11217.900
ทางสุขภาพ
พฤติกรรมการ
699.033
ดูแลรักษาสุขภาพ
ความรอบรู
3775.433
ทางสุขภาพ
พฤติกรรมการ
394.300
ดูแลรักษาสุขภาพ

Df

MS

F

p-value

2

5608.950

567.718

0.001*

2

33.684

33.684

0.001*
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สรุปและอภิปรายผล
ผลของกระบวนการสุขศึกษา เพือ่ สรางเสริมความ
รอบรูด า นสุ ข ภาพในการปองกันโรคอวนของเด็กวัยรนุ
ตอนตน ผลการวิเคราะหขอ มูลพบวาความรอบรทู างสุขภาพ
และคะแนนพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ เพิ่มขึ้น
ในกลมุ นักเรียนทีไ่ ดรบั กระบวนการสุขศึกษา เพือ่ สรางเสริม
ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพในการป อ งกั น โรคอ ว นของ
เด็กวัยรนุ ตอนตน อันเนือ่ งมาจากการฝกขัน้ ตอนในการ
พัฒนาทักษะสังคมจากการฝกปฏิบัติตามทฤษฎีการ
เรียนรเู นนพฤติกรรม (Behavior Theory) ซึง่ เปนเทคนิค
การสงเสริมทักษะเนนที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได
วามีปฏิสมั พันธกบั สิง่ แวดลอมอยางไร และสิง่ แวดลอม
สามารถเพิม่ หรือลดพฤติกรรมไดอยางไร ของ Minghelli
(2018) ที่สามารถนำมาใชไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน
ในวัยรุนตอนตน ในงานวิจัยนี้คือกลุมทดลองมีความ
รอบรทู างสุขภาพทีด่ ขี นึ้ เนือ่ งจากพวกเขาไดรบั โอกาส
ในการฝกวางเงื่อนไขการกระทำ โดยกระบวนการฝก
วางเงื่อนไขการกระทำนั้น เปนการเสริมสรางความ
รอบรทู างสุขภาพใหเกิดขึน้ ระหวางพวกเขา (Folkvord,
.. Boyland, Kelly, & Buijzen, 2016; Fleary,
Anschutz,
et al., 2018) หลังจากมีความรอบรทู างสุขภาพทีด่ ขี นึ้ แลว
จะนำไปสพู ฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพทีด่ ขี นึ้ ในกลมุ
นักเรียนที่ไดรับกระบวนการสุขศึกษา (Chutipattana,
Sripitak, & Thongsamsi, 2019; Ruangying, Jorajit,
Janyam, 2016)
กระบวนการสุขศึกษา เพื่อสรางเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพในการปองกันโรคอวนของเด็กวัยรนุ ตอนตน
ทำให ผู เ ข า ร ว มได ฝ ก ใช ก ารรู คิ ด ทางสั ง คม (Social
Cognitive Theory) (Sanont & Harnkiattiwong, 2020)
นักเรียนที่เขารวมกระบวนการสุขศึกษา ไดใชทักษะ
ในการแสดงออกถึงความเกีย่ วของกันดวยเชือ่ ในความ
สามารถของตน (Self-efficacy) (Javier Jr, Tiongco, &
Jabar, 2019) โดยการแบงปนขอมูล หรือประสบการณ
ทีค่ ลายคลึงกัน ในระหวางการทำกิจกรรม และหลังการ
ทำกิจกรรมเพือ่ สรางเสริมความรอบรดู า นสุขภาพในการ
ปองกันโรคอวนนั้น การใสใจ (Attention) การรับรู
(Perception) การจำ (Memory) การตัดสินใจ (Decision
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making) การเขาใจมโนทัศน (Concept understanding)
จะนำไปสพู ฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพทีด่ ขี นึ้ (Fleary
et al., 2018; Saeloo & Wiriyasirikul, 2020; Nudla,
Jittanoon, & Balthip, 2016)
กระบวนการสุขศึกษา เพือ่ สรางเสริมความรอบรดู า น
สุขภาพในการปองกันโรคอวนของเด็กวัยรุนตอนตน
ทำใหกลมุ ทดลองสามารถมีระดับความรอบรดู า นสุขภาพ
ซึ่ ง จะนำไปสู ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพได
การจัดกิจกรรมสุขศึกษา โดยตองมีผูปกครองเขารวม
กิจกรรมตัง้ แตครัง้ แรกทีด่ ำเนินการ และทุกครัง้ ทีม่ กี าร
ติดตามผล เนื่องจากพบวากลุมตัวอยางสวนใหญยังมี
การรับประทานอาหารทีไ่ มถกู ตองตามหลักโภชนาการ
นั่นคือ การรับประทานโดยไมไดดูพลังงานของอาหาร
แตละประเภทและไมไดเลือกรับประทานอาหารที่ปรุง
ดวยการนึง่ อบ ยาง และตนุ การใหผปู กครองเขารวม
ตั้งแตกิจกรรมครั้งแรก จะทำใหผูปกครองไดทราบ
รายละเอียดของการจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
ในการรวมกิจกรรมฐานความรูสอดคลองกับการศึกษา
ของ Isasi & Wills (2011) และการศึกษาของ Teixeira,
Mata, Williams, Gorin, & Lemieux (2012) ทีพ่ บวา
การกำกับตนเองสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
การออกกำลังกายและการลดลงของน้ำหนัก นอกจาก
นี้ ใ นการทบทวนงานวิ จั ย ที่ จั ด โปรแกรมในเด็ ก และ
เยาวชนอายุ 19 ปลงมา ที่มีน้ำหนักเกินและอวนที่มี
ประสิทธิผลพบวา โปรแกรมทีจ่ ดั กระทำควรมีเปาหมาย
มีทั้งการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย พอแม
ผูปกครองเขามามีสวนรวม การออกแบบโปรแกรม
สอดคลองกับบริบท มีการสนับสนุนและฝกแกนนำ
อยางมีประสิทธิภาพ ใชกจิ กรรมการมีสว นรวมและแนวคิด
ทางพฤติกรรมศาสตร มีการทำงานรวมกับชุมชนหรือ
ใหการสนับสนุนชุมชน เพิม่ การออกกำลังกายในโรงเรียน
ตลอดสัปดาห ปรับสิ่งแวดลอมดานอาหารในโรงเรียน
เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการของอาหารในโรงเรียน
การออกแบบภายใต สิ่ ง แวดล อ มและวั ฒ นธรรมที่
สนับสนุนการบริโภคอาหารสุขภาพและการออกกำลังกาย
ทำครอบคลุมทัง้ หมด (ไมเลือกเฉพาะเด็กหรือเยาวชนที่มี
น้ำ หนั ก เกิ น หรื อ เสี่ ย ง) ให บ ริ ก ารโดยครูซึ่งมีสวน
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สนับสนุนโดยตรงหรือทำรวมกับผเู ชีย่ วชาญเฉพาะสาขา
ระยะเวลาการทำงานนานและบูรณาการ เขาสหู ลักสูตร
การเรียนการสอน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1) การร ว มกิ จ กรรมด ว ยความสมั ค รใจของ
กลุ ม ตั ว อย า ง จะทำให ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ประสบผลสำเร็จไดมากขึน้ โดยการประเมินพฤติกรรม
และเพิม่ การประเมินความพรอม (Stage of change) ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมตัวอยางและครอบครัว
และเมื่อดำเนินการไปไดระยะหนึ่ง อาจตองแบงการ
จัดกิจกรรมเปนกลมุ ตามขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง เชน
กลมุ ทีอ่ ยใู นขัน้ ไมสนใจปญหา กลมุ ลังเลใจ กลมุ ตัดสิน
ใจและเตรียมตัว ซึ่งในแตละขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
จะมีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่แตกตางกันออกไป
2) การประเมินความรอบรูดานสุขภาพของกลุม
ตัวอยาง ควรแยกการประเมินเปนในแตละ องคประกอบ
ของความรอบรดู า นสุขภาพ เชน ทักษะการเขาถึงขอมูล
ทักษะการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ทักษะการจัดการตนเอง
ทักษะการรเู ทาทันสือ่ และทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิ
ที่ถูกตองเพื่อปองกันโรคอวน ซึ่งในแตละทักษะจะมี
แนวทางปฏิบัติเพื่อการสรางเสริมทักษะในแตละดาน
อยแู ลว เชน การออกแบบสือ่ ทีใ่ ชในกระบวนการสุขศึกษา
ที่ ไ ด ม าตรฐานและมี ค วามหลากหลายเหมาะสมกั บ
กลมุ ตัวอยาง การปรับปรุงการสือ่ สาร และสภาพแวดลอม
ในโรงเรียน บาน และชุมชน เพื่อชวยใหเขาถึงขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การประยุกตใชรูปแบบ
แอพพลิเคชั่น ในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกตอง
เหมาะสมตามหลักโภชนาการ
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3) การดำเนิ น กิ จ กรรมกระบวนการสุ ข ศึ ก ษา
ในแตละครัง้ ควรเพิม่ กิจกรรมการเรียนรู เชน การจัดฐาน
การเรียนรู โดยใหมกี ารฝกปฏิบตั ริ ว มดวย เชน การจัดฐาน
กิจกรรมการเรียนรูการประกอบอาหารที่พลังงานต่ำ
และเปนอาหารในทองถิน่ ทีผ่ ปู กครองสามารถจัดทำให
บุตรหลานได โดยใหผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวม
ในการฝ ก ปฏิ บั ติ แ ละควรจั ด กระบวนการสุ ข ศึ ก ษา
ที่เนนเชิงกระบวนการที่เขมขนในดานการสรางเสริม
ความสามารถของบุคคล เชน ทักษะการฟง พูด อาน
เขียน ทีเ่ หมาะสมกับกลมุ ตัวอยาง เพือ่ สรางเสริมความ
รอบรดู า นสุขภาพใหกลมุ ตัวอยางมีศกั ยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเอง ตลอดจนชวยแนะนำสิ่งที่ถูกตองใหกับ
เพือ่ นๆ กลมุ ทีม่ ภี าวะโภชนาการเกินเชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดกระบวนการ
ใหนกั เรียนตัง้ เปาหมายของการลดน้ำหนัก (ลดไขมัน)
ในชวงระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป ควรมีการติดตาม
ภาวะโภชนาการของนักเรียนกลมุ ทดลอง โดยใหทางโรงเรียน
มีสวนรวมในการติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน
ทีร่ ว มกิจกรรม นอกเหนือจากการชัง่ น้ำหนัก วัดสวนสูง
ที่ มีก ารทำเป น ประจำทุ ก ภาคการศึ ก ษา ในช ว งป ด
ภาคเรียนนานๆ เชน เกิดการระบาดของโรค เชน โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดทำแอพพลิเคชั่น
รายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคน (อาจมี
รูปถาย แสดงการเปลีย่ นแปลง ของรูปรางของแตละคน)
จะเปนอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทำใหเด็กกลุมตัวอยางเกิด
การแขงขันและบรรลุผลสำเร็จไดในที่สุด

วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิตติกรรมประกาศ
ผวู จิ ยั ขอขอบพระคุณ ผอู ำนวยการโรงพยาบาลฝาง
จังหวัดเชียงใหม ที่สนับสนุนกระบวนการวิจัยในครั้งนี้
ผูบริหารสถานศึกษาในพื้นที่วิจัย ที่เห็นความสำคัญ
และสนั บ สนุ น ให ดำเนิ น การวิ จั ย ในพื้ น ที่ จ นเสร็ จ สิ้ น
กระบวนการ

เอกสารอางอิง
Chenglai, N., Prampate, C., & Ponsung, S. (2021).
Development of health literacy model of
overweight students using the artificial
intelligence activities and social network in
Trang Province. Journal of Sakon Nakhon
Hospital, 24(1), 11-22. (in Thai)
Chuaysrinuan, J., Chaimay, B., & Woradet, S. (2020).
Factors associated with health literacy
towards obesity prevention among primary
school students in Cha-Uat District, Nakhon Si
Thammarat Province. Journal of community
public health, 6(1), 23-35. (in Thai)
Chutipattana, N., Sripitak, T., & Thongsamsi, I. (2019).
Relationship between health literacy and
overweight and obesity among adolescent
students in Yala Province. Thai Pharmaceutical
and Health Science Journal, 15(2), 98-105.
Coates, M. M., Kintu, A., Gupta, N., Wroe, E. B.,
Adler, A. J., Kwan, G. F. et al. (2020).
Burden of non-communicable diseases
from infectious causes in 2017: A modelling
study. The Lancet Global Health, 8(12),
e1489-e1498.
Fang Hospital. (2020). Annual performance report
2020. Chiang Mai: Fang Hospital. (in Thai)
Fleary, S. A., & Joseph, P. (2020). Adolescents'
health literacy and decision-making: A
qualitative study. American journal of health
behavior, 44(4), 392-408.

ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

Fleary, S. A., Joseph, P., & Pappagianopoulos, J.
E. (2018). Adolescent health literacy and
health behaviors: A systematic review.
Journal of adolescence, 62, 116-127.
.. D. J., Boyland, E., Kelly, B.,
Folkvord, F., Anschutz,
& Buijzen, M. (2016). Food advertising
and eating behavior in children. Current
Opinion in Behavioral Sciences, 9, 26-31.
Isasi, C., & Wills, T. (2011). Behavioral self-regulation
and weight-related behaviors in inner-city
adolescents: A model of direct and indirect
effects. Childhood obesity, 7(4), 306-315.
Janchai, N., Deoisres, W., & Chaimongkol, N. (2021).
A improving health literacy using the
health education and health empowerment
program in Thai adults with uncontrolled
hypertension: A randomized controlled trial.
Pacific Rim International Journal of Nursing
Research, 25(4), 600-613.
Javier Jr, R., Tiongco, M., & Jabar, M. (2019).
How health literate are the iGeneration
Filipinos? Health literacy among Filipinos
early adolescents in middle schools. AsiaPacific Social Science Review, 19(3), 16-19.
Lamid, P., Pongkaset, A., & Chainapong, K. (2021).
Health literacy and influence of interpersonal
relations towards food consumption behavior
to prevent obesity among grade 6 students
in Municipality school, Yala Municipality.
Academic Journal of Community Public
Health, 7(1), 35-35. (in Thai)
Maneedang, P. (2017). The role of community
health nurse in obesity prevention of school
children. Journal of Nursing and Health Care,
35(4), 16-24. (in Thai)

63

วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Minghelli, B. (2018). The importance of improving
health literacy in schools. EC Orthopaedics,
9, 7-10.
Munsraket, R. (2020). Health promotion of school-age
children with obesity to reduce risks of
diabetes in school. Regional Health Promotion
Center 9 Journal, 14(35), 437-449. (in Thai)
Nudla, P., Jittanoon, P., & Balthip, K. (2016). The
development of internet-based dietary
self-monitoring program for overnutrition
adolescents. Songklanagarind Journal of
Nursing, 36(4), 70-84.
Nutbeam, D., McGill, B., & Premkumar, P. (2018).
Improving health literacy in community
populations: A review of progress. Health
promotion international, 33(5), 901-911.
Pine, A., Barch, D. M., Luby, J., & Whalen, D. J.
(2020). Emotion identification in preschool
and early adolescent body mass index:
exploring the roles of depressive symptoms
and peer relations. Child Psychiatry &
Human Development, 51(2), 321-329.
Raksachon, J., & Manawiroj, S. (2020). Promoting
over nutrition management of primary school
students in schools under the Nonthaburi
Municipality Nonthaburi Province. Journal of
Humanities and Social Sciences, Rajapruk
University, 6(1), 174-185. (in Thai)
Ruangying, J., Jorajit, S., & Janyam, K. (2016).
Food consumption behavior of adolescents
in Songkhla Province: Synthesis of literacy
and factors influencing food consumption
behavior. Journal of Liberal Arts Prince of
Songkla University, 8(1), 245-264. (in Thai)

64

ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

Saeloo, J., & Wiriyasirikul, N. (2020). The relationship
between health literacy and obesity
prevention behaviors of school age children
with overweight and obesity in schools
under Primary Educational Service Area
Office Mueang District, Nakhon Si Thammarat
Province. Journal of MCU Nakhondhat, 7(11),
1-15. (in Thai)
Sanont, R., & Harnkiattiwong, T. (2020). Application
of social cognitive theory to explain health
behavior. Journal of Humanities and Social
Sciences Loei Rajabhat University, 3(1), 12-22.
(in Thai)
Singtong, T., Ivanovitch, K., & Boonshuyar, C. (2020).
Effects of a nutrition literacy promotion
program on eating behavior of secondary
school students. Thai Journal of Public
Health, 50(2), 148-160. (in Thai)
Somkhanngern, J., & Jumpa, P. (2021). Health
promotion in obese student. Journal of
Research and Development Institute
Rajabhat Maha Sarakham University, 8(2),
101-116. (in Thai)
Svendsen, M. T., Bak, C. K., Sorensen, K., Pelikan,
J., Riddersholm, S. J., Skals, R. K. et al.
(2020). Associations of health literacy with
socioeconomic position, health risk behavior, and health status: A large national population-based survey among Danish adults.
BMC Public Health, 20(1), 1-12. doi:10.1186/
s12889-020-08498-8.
Teixeira, P., Mata, J., Williams, G., Gorin, A., &
Lemieux, S. (2012). Self-regulation, motivation,
and psychosocial factors in weight
management. Journal of Obesity, 2012.
doi:10.1155/2012/582348

วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Tuntiakarat, S., & Khuneepong, A. (2017). Factors
associated with the overweight of primary
students in public school. Journal of
Preventive Medicine Association of
Thailand, 7(3), 272-279. (in Thai)

ปที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

World Health Organization. (2018). Taking action
on childhood obesity report. London: World
Obesity Federation. Retrived June 18, 2018,
from https://www. who.int/end-childhoodobesity/
publications/taking-actionchildhood-obesity.

65

