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ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ต่อพฤติกรรม การป้องกันภาวะน�้ำหนักเกินของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน ในอ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
จิตร มงคลมะไฟ สม.* นพรัตน์ ส่งเสริม PhD* *
เกศรา แสนศิริทวีสุข ปร.ด** * วราทิพย์ แก่นการ พย.ม.****

บทคัดย่อ

ภาวะน�้ำหนักเกิน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดโรคเรื้อรังท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และส่งผลกระทบทั่ว
โลกทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ เนื่องจากพบอุบัติการณ์และแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นแกนน�ำในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านมีพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกินจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือ
ตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกินของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ในอ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านจ�ำนวน 100 ราย สุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 50 ราย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองเพื่อป้องกัน
ภาวะน�้ำหนักเกิน กลุ่มควบคุมได้รับส่งเสริมสุขภาพตามปกติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล รวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนมีนาคม ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกินประกอบด้วยด้าน
การบริโภคอาหาร การออกก�ำลังกาย และการจัดการกับอารมณ์ มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.97 ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.84 ประเมินค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไคสแคว์
และทดสอบค่าทีที่เป็นอิสระต่อกัน
เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมมีกลุ่มตัวอย่างคงอยู่ 95 ราย กลุ่มทดลองจ�ำนวน 48 ราย (ร้อยละ 96.00) กลุ่มควบคุมจ�ำนวน 47
ราย (ร้อยละ 94.00) อายุเฉลี่ย 47 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 83 เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลพื้นฐานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลัง
จากใช้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกลุ่มช่วยเหลือตนเอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกิน
ด้านการออกก�ำลังกาย และการจัดการกับอารมณ์ เพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และมีค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอวลดลงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกลุ่มช่วยเหลือตนเองส่งผลต่อ ดัชนีมวลกาย เส้นรอบ
เอว และพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกินในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ส่วนการบริโภคอาหารควรมีการ
ปรับเปลี่ยนตามบริบทของชุมชนและเน้นอาหารที่จัดหาได้ง่ายในท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มช่วยเหลือตนเอง ภาวะน�้ำหนักเกิน อาสาสมัครสาธารณสุข
*นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
**รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
*** ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
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Abstract

Overweight one of the factors that affect the occurrence of chronic disease, premature death and it affects
both the social and economic world because of the incidence and rising trend. Village health volunteers act as
leaders in changing health behaviors and improving the quality of life in the community. Health promotion for
village health volunteers has a prevalence of overweight.
This quasi-experimental research was designed to study the effect of health promotion program and self-help
group on overweight prevention behaviors of village health volunteers in Loei Nok Tha District, Yasothon province.
The sample was 100 village health volunteers were randomly assigned to each intervention and control group.
The intervention group received a health promotion program and the use of self-help groups to prevent overweight.
The control group received regular health promotion from district health promotion hospital. Data were collected
during March 2017 to August 2017 by using a questionnaire; Food consumption, exercise and emotional
management. The content validity index was 0.97 and Cronbach’s alpha coefficient was 0.84. Data were analyzed
using descriptive statistics, chi-square, and independent t-test.
At the end of the program, there were 95 participants. The experimental group was 48 (96.00%). The control
group was 47 (94.00%). The mean age was 47 years, mostly female, 89%, agricultural occupation 83%. Baseline
between experimental group and control group were not statistically significant differences at the 0.05 level. After
using health promotion program with self-help group, Exercise and emotional management behavior improved more
in the study group than before the experiment and the control group at the 0.05 level. The intervention group had
mean waist circumference and body mass index were lower than before the experiment and the control group at
the 0.05 level. However, Food consumption was not significant difference between the control and intervention group.
Conclusion and recommendation: Health promotion programs with self-help groups affect body mass index,
waist circumference and overweight prevention behaviors among village health volunteers. Food consumption
should be adjusted in the context of the community and focused on food that is easily available locally.
Keywords: health promotion, self-help group, overweight, village health volunteers
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บทน�ำ

ภาวะน�ำ้ หนักเกิน (Overweight) และโรคอ้วน (Obesity)
เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ทัว่ โลกทีส่ ามารถป้องกันได้
โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก เป็นหนึ่งในปัญหา
สาธารณสุขที่ร้ายแรงที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 211 ที่ส่งผลก
ระทบเป็นวงกว้าง ทัง้ ทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ เนือ่ งจาก
พบอุบัติการณ์และแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น2 ทั้งยังเป็นภาวะที่
ปรากฏในทุกประเทศทั่วโลกโดยพบ 1 ใน 8 ของผู้ใหญ่ทั่ว
โลก หรือราว 641 ล้านคน จากจ�ำนวน 5,000 ล้านคนมีโรค
อ้วน ในปีพ.ศ. 2557 ประเทศสหรัฐอเมริกาพบโรคอ้วนมาก
ทีส่ ดุ ในโลกถึงร้อยละ 13 รองลงมา ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซีย
บราซิล เม็กซิโก อียปิ ต์ เยอรมนี ปากีสถาน และอินโดนีเซีย
ซึ่งใน 10 ประเทศนี้มีคนอ้วนอยู่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของคน
อ้ ว นทั่ ว โลก 3 ส� ำ หรั บ ประเทศไทยปี พ .ศ. 2558 พบว่ า
ประชากรอายุ 15-79 ปี พบมีภาวะน�้ำหนักเกินร้อยละ 23
และมีโรคอ้วนร้อยละ 7.5 ผู้หญิงมีภาวะน�้ำหนักเกินร้อยละ
26.1 และโรคอ้วนร้อยละ 9.8 ส่วนผู้ชายมีภาวะน�้ำหนักเกิน
ร้อยละ 19.7 และโรคอ้วนร้อยละ 5.0 ช่วงอายุ 35-64 ปีมี
ความชุกภาวะน�ำ้ หนักเกิน และโรคอ้วนสูงทีส่ ดุ มากกว่าทุก
กลุม่ อายุ และผูห้ ญิงมีความชุกดังกล่าวสูงกว่าผูช้ ายทุกช่วง
กลุ่มอายุ4 ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการเจ็บป่วย มีโรคแทรกซ้อนมากมาย เป็น
อันตรายถึงชีวิต ใช้เวลารักษายาวนาน และมีค่าใช้จ่ายสูง
เป็นปัจจัยเสีย่ งโรคเกีย่ วกับถุงน�ำ้ ดี โรคซึมเศร้า ภาวะหายใจ
ล� ำ บากและหยุ ด หายใจขณะหลั บ และโรคข้ อ เข่ า เสื่ อ ม
เป็นต้นโดยคนที่มีโรคอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้มากกว่า
ปกติ 2-3 เท่า และมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคใดโรคหนึ่งดัง
กล่าวมากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า5-6 นอกจากนั้นยังพบความ
สัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรคอ้วนและของโรคที่พบ
ร่วม และในภาพรวมยังมีผลลดอายุคาดเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยด้วย7
จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะน�้ำหนักเกินของประชากร
ในจังหวัดยโสธร โดยส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี
พ.ศ. 2558 ในประชากรกลุม่ อายุ 15 ปีขนึ้ ไป พบว่า มีปจั จัย
เสี่ยงต่อภาวะน�้ำหนักเกินได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย อยู่ในช่วง
23 - 29 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และเส้นรอบเอวผู้ชาย
มากกว่า 90 เชนติเมตรร้อยละ 28.64 และอ�ำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร จากการส�ำรวจภาวะน�้ำหนักเกินในอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านทั้งหมดจ�ำนวน 1,796 คน
พบว่ามีภาวะน�ำ้ หนักเกินจ�ำนวน 527 คน คิดเป็นร้อยละ 29
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ซึง่ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ108 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ นมีบทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญในฐานะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย หากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ นมีภาวะน�ำ้ หนักเกินจะส่งผลให้เกิดภาวะเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่หรือเป็น
แบบอย่างด้านการดูแลสุขภาพได้ การส่งเสริมให้อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นมี พ ฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพทีถ่ กู ต้อง จึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยการใช้ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของ Pender9 ซึ่ง
ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม
การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง ความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรม อิทธิพล
ระหว่างบุคคล อิทธิพลจากสถานการณ์ ร่วมกับการน�ำกลวิธี
ของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับอาสา
สมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นที่ มี ภ าวะน�้ ำ หนั ก เกิ น
ประกอบด้วย การให้ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะเสีย่ งของภาวะน�ำ้
หนักเกิน ปรึกษาหารือและค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน การส่งเสริมสมรรถนะด้านการออกก�ำลังกายให้
เหมาะสมในแต่ละบุคคล จับคู่เสี่ยวลดโรคลดอ้วน และจัด
กิจกรรมให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ โดยกลไกการ
ท�ำงานของกลุม่ ช่วยเหลือตนเองประกอบด้วย ผูน้ ำ� กลุม่ และ
สมาชิกกลุม่ เจ้าหน้าทีใ่ นทีมสุขภาพจะมีบทบาทในด้านการ
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มในระยะแรก โดยประสานให้การ
ด�ำเนินงานของกลุม่ เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง ก่อให้เกิดประโยชน์
ในเรื่องการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติตัว อีกทั้งยังเป็น
วิธีการที่จะช่วยลดปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม
ของสมาชิกได้10 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของ
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการใช้กลุม่ ช่วยเหลือ
ตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�ำ้ หนักเกินของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น ในอ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วม
กับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ภาวะน�ำ้ หนักเกินของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
ในอ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
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การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research design) มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง (Two groups pre-post
test design) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู่บ้าน การศึกษาครั้งนี้ใ ช้สูตรการ
ค�ำนวณขนาดตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย กรณี 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน โดยค�ำนวณจาก
ขนาดอิทธิพล (Effect size) ซึ่งได้จากการค�ำนวณจากสูตร
ของ Glass11 และจากงานวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการ
สร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุม่ อาการอ้วน
ลงพุง ของอาสาสมัครสาธารณสุขของ ปาริฉัตร พงษ์หาร12
ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยนี้เท่ากับ 3.23 ซึ่งเป็นขนาด
อิทธิพลขนาดใหญ่ น�ำค่าอิทธิพลที่ค�ำนวณได้มาประมาณ
ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากตารางประมาณขนาดกลุ ่ ม
ตัวอย่างจากค่าอิทธิพลขนาดใหญ่ ทีอ่ ำ� นาจทดสอบ (Power)
= 0.80 และ ระดับความมีนัยส�ำคัญ (α) = 0.05 ได้ค่าขนาด
กลุม่ ตัวอย่างในแต่ละกลุม่ กลุม่ ละ 43 ราย13 และเพือ่ ป้องกัน
การสูญหายของกลุม่ ตัวอย่างระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เพิม่ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างอีกร้อยละ 20 ของขนาดกลุม่
ตัวอย่างทีค่ ำ� นวณ ดังนัน้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในงาน
วิจัยครั้งนี้กลุ่มละ 50 ราย
เกณฑ์การคัดเลือก(Inclusion criteria) ดังนี้ มีดชั นีมวล
กายมากกว่าหรือเท่ากับ 23.00 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ไม่มโี รคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ และยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจัย
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ดังนี้ ในระหว่าง
เข้าร่วมโครงการมีภาวะเจ็บป่วยทีร่ นุ แรง และขอยกเลิกการ
เข้าร่วมโครงการ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)โดยวิธีการจับฉลากแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลแบบปกติ
และกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับ
การใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตรวจสอบ
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในตัวแปรข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ
Chi-square test และ Independent t-test ผลการทดสอบ
พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิผู้ให้
ข้อมูลซึง่ ได้ชแี้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั และข้อมูลส่วนตัวจะ
ถูกเก็บรักษา ไม่เปิด เผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะ
รายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ผู้ที่เข้าร่วมวิจัย
สามารถออกจากการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลาไม่มีข้อ
ยกเว้นใด ๆ ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
ข้อมูลเกีย่ วกับ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส การศึกษา
รายได้ของครอบครัว
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือโปรแกรมสร้า ง
เสริมสุขภาพซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแบบจ�ำลองการสร้าง
เสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 9 ร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือ
ตนเองประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
		 2.1 การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม
(Perceived benefits of action) และการรับรูอ้ ปุ สรรคในการ
ปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived barriers to action) โดยการ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะเสีย่ งของภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วน
		 2.2 การจัดกลุม่ ช่วยเหลือตนเอง (self-help group)
ปรึกษาหารือและค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาภาวะน�้ำ
หนักเกินและโรคอ้วนร่วมกัน
		 2.3 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Perceived
self-efficacy) การส่งเสริมสมรรถนะด้านการออกก�ำลังกาย
ให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล
		 2.4 อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal
influences) จับคู่เสี่ยวลดโรคลดอ้วน
		 2.5 ความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรม (Activity-related
affect) การบันทึกอาหาร การออกก�ำลังกาย น�ำ้ หนักตัวและ
รอบเอวในแต่ละสัปดาห์จดั ให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และเล่าถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรมการลดน�ำ้ หนักทีส่ ำ� เร็จ
		 2.6 การใช้แหล่งประโยชน์ (Resource utilization)
ให้ข้อมูลในด้านการเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพ แนะน�ำแหล่ง
ประโยชน์ในพืน้ ที่ เช่น สมุนไพร อาหารและพืชผักทีม่ ใี นท้อง
ถิน่ โดยให้รบั ประทานอาหารพืน้ ถิน่ เพือ่ สุขภาพวันละ 1 มือ้
		 2.7 อิ ท ธิ พ ลจากสถานการณ์ (Situational
influences) จัดกิจกรรมให้มกี ารยกย่องเชิดชูบคุ คลต้นแบบ
3. แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�ำ้ หนัก
เกิน โดยผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากเครื่องมือของ อรุณรัศมี
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บุนนาค14 ประกอบด้วย ด้านการบริโภคอาหารจ�ำนวน 12 ข้อ
ด้านการออกก�ำลังกาย จ�ำนวน 9 ข้อ และด้านการจัดการ
กับอารมณ์ จ�ำนวน 9 ข้อ ลักษณะของค�ำถามเป็นแบบปลาย
ปิด ให้เลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียว ตามระดับการปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกันภาวะน�ำ้ หนักเกินของผูต้ อบ แบ่งเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธขี อง (Likert’s Scale)
โดยก�ำหนด ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ปฏิบัติเป็น
ประจ�ำ ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง ปฏิบตั บิ อ่ ยครัง้ ค่าเฉลีย่
2.51-3.50 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
หมายถึง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง และค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง
ไม่เคยปฏิบัติเลย
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ เครือ่ งมือผ่าน
การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา จากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน
ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.97 และน�ำไปทดสอบ
หาความเทีย่ งกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นทีอ่ ยู่
ในเขตอ�ำเภอกุดชุม จ�ำนวน 30 ราย ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งดั ง ได้ ก ล่ า วแล้ ว และท� ำ การหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha Coefficient ได้
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.84
4. แบบประเมินค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว
การเก็บรวบรวมข้อมูล ด� ำ เนิ น การระหว่ า งดื อ น
มีนาคม 2560 ถึง เดือน สิงหาคม 2560 ดังนี้
1. กลุ่มทดลอง ด�ำเนินการดังนี้
		 1) ครัง้ ที่ 1 ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง ผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุม่
ตัวอย่าง โดยด�ำเนินการสร้างสัมพันธภาพ แนะน�ำตนเอง
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยชี้แจงสิทธิ
ในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย และให้กลุ่มตัวอย่างลงนาม
ยินยอมในใบพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย สัมภาษณ์
ข้อมูลทัว่ ไปและแบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�ำ้
หนักเกิน และชั่งน�้ำหนัก วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย
เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน แนะน�ำการลงบันทึกการรับประทาน
อาหาร การออกก�ำลังกาย น�้ำหนักตัวและรอบเอวในแต่ละ
สัปดาห์ ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเสี่ยงของภาวะน�้ำหนักเกิน
และโรคอ้วน โดยให้สมาชิกกลุม่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่
กันและกัน
		 2) ครั้งที่ 2 การจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Selfhelp group) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง จัดกลุ่มๆละ 7-8 คนที่มี
ปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกันปรึกษาหารือและค้นหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนร่วมกัน จับคู่เสี่ยว
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ลดโรคลดอ้วน ให้ความรู้ด้านโภชนาการและเสริมทักษะ
ตามสภาพปัญหาของกลุ่ม
		 3) ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ก�ำหนดรูปแบบ
กิจกรรมออกก�ำลังกาย โดยผู้วิจัยสาธิตการออกก�ำลังกาย
ประกอบด้วย การเดินเร็ว การแกว่งแขน เต้นบัลสโลบ การ
เคลื่อนที่บนตาราง 9 ช่อง โดยออกก�ำลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง สมาชิกสามารถ
เลื อ กวิ ธี ก ารออกก� ำ ลั ง กายเอง ตามความถนั ด โดยให้
สอดคล้องกับสภาพร่างกายและวิถีชีวิตของตนเอง
		 4) ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 3 ชั่วโมง จัดให้มีการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ และเล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรม
การลดน�ำ้ หนักทีส่ ำ� เร็จให้ขอ้ มูลในด้านการเข้าถึงข้อมูลทาง
สุขภาพ แนะน�ำแหล่งประโยชน์ในพื้นที่ เช่น สมุนไพร
อาหารและพืชผักที่มีในท้องถิ่น
		 5) ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 ชั่วโมง จัดกิจกรรมให้มี
การยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ
		 6) ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 3 ชั่วโมง สัมภาษณ์แบบ
ประเมินพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�ำ้ หนักเกินชุดเดิม และ
ชั่งน�้ำหนัก วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย
		 4.2 กลุ่มควบคุม ด�ำเนินการดังนี้
			 1) ผูว้ จิ ยั แนะน�ำตัวและชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย สิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมการ
วิจยั และให้กลุม่ ตัวอย่างลงนามยินยอมในใบพิทกั ษ์สทิ ธิของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป และประเมิน
พฤติกรรมการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกิน และชั่งน�้ำหนัก วัด
เส้นรอบเอว ประเมินค่าดัชนีมวลกายเพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ไว้ใช้เปรียบเทียบ
			 2) กลุ่มควบคุมได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ
จากเจ้าหน้าที่ประจ�ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
			 3) ผู้วิจัยท�ำการรวบรวมข้อมูลอีกครั้งภาย
หลัง เสร็จสิ้นการศึกษาเดือนที่ 6 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ชุด
เดิม และชั่งน�้ำหนัก วัดเส้นรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย
เมือ่ สิน้ สุดการศึกษาผูว้ จิ ยั ให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลกระทบของ
ภาวะน�้ำหนักเกิน สาธิตการออกก�ำลังกาย และแนะน�ำการ
บริโภคอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ เปรียบเทียบความแตก
ต่างของข้อมูลก่อนการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่
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ควบคุมโดยการทดสอบสถิติไคสแควร์ (Chi-square test)
และการทดสอบสถิติทีแบบอิสระ (Independent t- test)
2. ทดสอบการกระจายของข้อมูลโดยใช้ Kolmogorov-smirnov test การแจกแจงเป็นแบบโค้งปกติจึงเปรียบ
เทียบคะแนนพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกินด้วย
สถิตเิ ปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ด้วย Independent t-test และ
ภายในกลุ่มด้วย Paired t-test

ผลการวิจัย

1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เมื่ อ สิ้ น สุ ด โปรแกรมมี ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างคงอยู่ 95 ราย กลุ่มทดลองจ�ำนวน 48 ราย ร้อยละ 96
กลุ่มควบคุมจ�ำนวน 47 ราย ร้อยละ 94 เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับ เพศ สถานภาพ

ระดับการศึกษา อาชีพ ทดสอบสถิติไคสแควร์ (Chi-square
test) และอาชีพ รายได้ ทดสอบสถิตทิ แี บบอิสระ (Independent
t- test) ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่าไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.05) (ตารางที่ 1)
2. ผลการทดสอบคะแนนพฤติกรรมการป้องกันภาวะ
น�้ำหนัก เกิน ของกลุ่ม ทดลอง พบว่า หลังการเข้า ร่วม
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ด้านการออกก�ำลังกาย ด้านการจัดการกับอารมณ์ และโดย
รวมเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p <0.05) ส่วนด้านการบริโภคอาหารพบว่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยดัชนีมวล
กาย และเส้นรอบเอวลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p <0.05) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
ข้อมูลพื้นฐาน

กลุ่มทดลอง (n = 48)
จ�ำนวน

ร้อยละ

กลุ่มควบคุม (n = 47)
จ�ำนวน

P-value

ร้อยละ

เพศ

0.14ns
ชาย

5

10.4

5

10.6

หญิง

43

89.6

42

89.4

สถานภาพ

0.38ns

โสด

2

4.2

2

4.3

คู่/อยู่ด้วยกัน

42

87.5

41

87.2

หม้าย/หย่า/แยก

4

8.3

4

8.5

ระดับการศึกษา

0.27ns

ประถมศึกษา

30

62.5

30

63.8

มัธยมศึกษา

17

35.4

17

36.2

ปริญญาตรี

1

2.1

-

-

อาชีพ

0.42ns

เกษตรกรรม

40

83.3

39

83

รับจ้าง/ค้าขาย/พนักงาน

5

10.4

6

12.8

งานบ้าน

3

6.3

2

4.3

Mean = 47.63

SD = 5.42

Mean =47.07

SD = 7.54

0.59 ns

Mean = 2,904.16,

SD =1,579.11

Mean =2,899.65

SD =1,516.12

0.47ns

อายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกิน ดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว ของ
กลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ
กลุ่มทดลอง (n=48)
ข้อมูล

ก่อนทดลอง

พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร

Mean
34.44

พฤติกรรมด้านการออกก�ำลังกาย

SD

หลังทดลอง

Paired t-test

P-value

SD

5.21

Mean
35.67

5.04

1.57

0.13

20.35

6.41

29.73

4.68

5.19

0.00*

พฤติกรรมการจัดการกับอารมณ์

25.83

3.46

30.16

2.04

4.38

0.02*

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม

80.62

12.32

120.89

7.36

6.12

0.00*

ดัชนีมวลกาย (BMI)

27.32

2.65

24.28

1.31

3.42

0.04*

เส้นรอบเอว

88.54

5.00

84.35

4.91

3.57

0.04*

3. ผลการทดสอบเมื่ อ สิ้ น สุ ด โปรแกรมการสร้ า ง
เสริมสุขภาพพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการป้องกัน
ภาวะน�ำ้ หนักเกินด้านการออกก�ำลังกาย และการจัดการกับ
อารมณ์ เพิ่มสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
ตารางที่

สถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว
ลดลงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ส่วนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารไม่มคี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 3)

3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันภาวะน�้ำหนักเกิน ดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อมูล

กลุ่มทดลอง
(n=48)

กลุ่มควบคุม
(n=47)

Independent-t

P-value

Mean

S.D.

Mean

S.D.

พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร

35.67

5.04

35.91

4.10

1.67

0.52

พฤติกรรมด้านการออกก�ำลังกาย

29.73

4.68

19.47

4.09

5.38

0.01*

พฤติกรรมการจัดการกับอารมณ์

30.16

2.04

27.45

3.98

4.85

0.04*

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม

120.89

7.36

86.82

9.77

5.41

0.00*

ดัชนีมวลกาย (BMI)

24.28

1.97

26.93

1.97

4.74

.03*

84.48

3.91

86.98

5.25

5.12

.03*

รอบเอว
*(p < .05)

การอภิปรายผล

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 89
อายุ เ ฉลี่ ย 47 ปี ซึ่ ง อยู ่ ใ นวั ย กลางคนประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมร้อยละ 83 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
3,000 บาท สอดคล้องกับการศึกษาของสุพัตรา บัวที15 พบ
ว่าสตรีวัยกลางคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมร้อยละ 79.70 และมีรายได้เฉลี่ย 1,001-5,000
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 63.38 ซึ่งต�่ำกว่ารายได้เฉลี่ย
ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2561

ต่อครัวเรือนต่อเดือนของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ (12,995 บาทต่อเดือน)16 กลุ่มตัวอย่างมีภาระในการ
ดูแลครอบครัวท�ำให้ไม่คอ่ ยมีเวลา ดังนัน้ โปรแกรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ จึงได้จดั กิจกรรมให้เหมาะสมในเรือ่ งเวลาและ
ความสะดวกโดยก�ำหนดเวลาในวันหยุดและช่วงเย็นหลังเลิก
งาน สัปดาห์ละ 3 ครั้งซึ่งภายหลังสิ้นสุดโปรแกรมการสร้าง
เสริมสุขภาพพบว่า ท�ำให้เกิดผลลัพธ์คอื เกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมและสอดคล้องกับการศึกษาของสุพิมพ์ อุ่นพรม
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และคณะ17 ทีพ่ บว่ากลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการให้ความ
รูด้ า้ นสุขภาพ เป็นเวลา 12 สัปดาห์มพี ฤติกรรมสร้างเสริมสุข
ภาพโดยรวมหลั ง การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง
สอดคล้องกับการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรม
อาการอ้วนลงพุงของอาสาสมัครสาธารณสุขโดยปาริฉัตร
พงษ์หารและคณะ18 ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม และการศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับ
รู้สมรรถนะแห่งตนโดยกลุ่มเพื่อนต่อพฤติกรรมการบริโภค
และการออกก�ำลังกายของวัยรุน่ ตอนต้นทีม่ ภี าวะโภชนาการ
เกินของ สิรินาถ ชาบุญเรือง และ ประนอม รอดค�ำดี19 พบว่า
กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคและการออกก�ำลังกาย
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value
<0.05) และจากการศึกษาปัจจัยท�ำนายการออกก�ำลังกาย
ของอาสาสมัครสาธารณสุขศึกษาของสุภาภรณ์ วรอรุณ และ
คณะ20 พบว่า การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของ
การออกก� ำ ลั ง กาย สามารถอธิ บ าย การผั น แปรของ
พฤติกรรมการออกก�ำลังกายได้ร้อยละ 60.60 (Adjust R2
=.606) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ0.001 สอดคล้อง
กับการศึกษาของทรัพย์ทวี หิรัญเกิดและคณะ21 ที่พบว่า
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยให้กลุ่มทดลอง มีค่า
เฉลี่ยของคะแนนความรู้และคะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีคา่ เฉลีย่ ของระดับความ
ดันโลหิตซีสโตลิค และค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต
ไดแอสโตลิคตาํ่ กว่าก่อนการทดลองและตํา่ กว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) และ ภัทรจิตรา สมานชาติ
และคณะ 22 ศึ ก ษาผลของโปรแกรมควบคุ ม น�้ ำ หนั ก ที่
เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ในนิ สิ ต ที่ มี น�้ ำ หนั ก เกิ น หรื อ เป็ น โรคอ้ ว นในหอพั ก ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามพบว่า กลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรม
ควบคุมน�้ำหนัก มีคะแนนพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
ความตั้งใจในการควบคุมอาหาร การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมน�้ำหนัก และความเชื่อในบรรทัดฐานของสังคม
ในการควบคุมอาหารมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<0.01) หลังจากเข้าร่วมการศึกษาเป็นระยะเวลา
3 เดือน
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าค่า
เฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
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ส�ำคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากโดยทั่วไปพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารของประชาชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่ ว นใหญ่ บ ริ โ ภคข้ า วเหนี ย วเป็ น อาหารหลั ก ซึ่ ง มี ส ่ ว น
ประกอบของแป้งในปริมาณทีส่ งู ในขณะทีม่ กี ารรับประทาน
ผั ก และผลไม้ ค ่ อ นข้ า งน้ อ ย ซึ่ ง พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ เ ป็ น
พฤติกรรมที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ท�ำให้คะแนนพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันมาก
นัก แม้จะมีการจัดกิจกรรมเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกลุม่
ทดลองแล้วก็ตามโดยจากการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บปี พ.ศ. 2558 ระดับเขตสุขภาพพบ
ว่าประชากรอายุ 15-79 ปี ร้อยละ 75.7 รับประทานผักหรือ
ผลไม้ได้ไม่เพียงพอตามเกณฑ์เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ
หรือรับประทานเฉลี่ยได้น้อยกว่า 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน4
การศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการใช้โมเดลการสร้าง
เสริมสุขภาพของเพนเดอร์ เป็นกรอบแนวคิดในการจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และพฤติกรรมการออกก�ำลังกายโปรแกรมสร้างเสริมสุข
ภาพร่วมกับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันภาวะน�ำ้ หนักเกินของอาสาสมัครสาธารณสุขมีระยะ
เวลาในการท� ำ กิ จ กรรม 6 เดื อ นท� ำ ให้ ก ารติ ด ตามและ
ประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการคงไว้
ซึง่ พฤติกรรมทีย่ งั่ ยืนยังไม่ชดั เจน และควรน�ำโปรแกรมการ
สร้างเสริมสุขภาพนี้ ไปใช้กับกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและใน
ชุมชนอื่นต่อไป ทั้งนี้สามารถปรับให้เหมาะสมตามท้องถิ่น
ที่ของตน อย่างไรก็ตาม ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควร
เพิม่ การได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชนในการเอือ้
ต่อการท�ำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจะช่วยให้เกิดความต่อ
เนื่องและยั่งยืน ดังนั้นควรมีก�ำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลกับการจัดกระท�ำของ
โปรแกรม

ข้อเสนอแนะ

1. การส่งเสริมพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารควร
มีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของชุมชนและเน้นอาหารที่
จัดหาได้ง่ายในท้องถิ่น
2. การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสถาน
บริการสุขภาพในการเอื้อต่อการท�ำกิจกรรมสร้างเสริมสุข
ภาพจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
volume 36 no.4 : October - December 2018

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ ตี่ รวจสอบเครือ่ งมือและ
ให้ ข ้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกุดแห่ที่กรุณาอ�ำนวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านต�ำบลกุดแห่ที่ให้ความร่วมมือใน
การศึกษาครั้งนี้จนส�ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
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