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บทคัดยอ
บทนำ:

กลมุ เสีย่ งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิม่ มากขึน้ และมีโอกาสปวยเปนโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงรายใหมจนกลายเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ผูปวยตองเขารับการรักษา
ตลอดชีวิต ทำใหมีตนทุนในการรักษาพยาบาลสูงและเปนภาระในการดูแลอยางยาวนาน สาเหตุ
การเกิดโรคจากพฤติกรรม การบริโภค การออกกำลังกาย การพักผอน การสูบบุหรี่และดื่มสุรา
ดังนัน้ งานวิจยั ชิน้ นีจ้ งึ จัดทำขึน้ เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต เปนการปองกันการปวยเปนโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงของ อสม.เพือ่ ใหเปนแบบอยางทีดแี กประชาชนกลมุ เสีย่ งในชุมชนตอไป
วัตถุประสงค: เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ใน อสม.กลมุ เสีย่ งโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
วิธกี ารศึกษา: การศึกษาแบบทดลองกลมุ เดียวในชุมชน ศึกษาใน อสม.กลมุ เสีย่ งตอโรคเบาหวาน (FBS 100- 125
mg%) และความดันโลหิตสูง(120/80 -139/89mm.Hg) จำนวน 50 คน ระหวางเดือนมีนาคม – ตุลาคม
2557 รวบรวมขอมูลคาระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ของกลมุ เสีย่ งทีศ่ กึ ษา 2 ครัง้ ยอนหลัง
และ 3 ครัง้ หลังเขารวมโปรแกรม รวม 5 ครัง้ วิเคราะหขอ มูลดวยคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตดวยสถิติ 2- way
ANOVA
ผลการศึกษา: ผลการเปลีย่ นแปลงคาเฉลีย่ ระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต SBP, DBP มีคา ไมแตกตางกัน
ทัง้ 5 ครัง้
สรุป:
ผลของการเปลี่ยนแปลงภาวะเสี่ยงระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ยังไมไดผลเทาที่ควร
ควรศึกษาสาเหตุทที่ ำใหโปรแกรมไมไดผลใน อสม.กลมุ นี้ ผศู กึ ษาควรปรับปรุงการติดตามพฤติกรรม
สุขภาพอยางใกลชดิ ในชุมชน เพือ่ ใหเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอยางถูกตอง เหมาะสมมากขึน้
คำสำคัญ:
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.
2 ส., ระดับน้ำตาลในเลือด, ระดับความดันโลหิต

*กลมุ งานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ โรงพยาบาลหนองมวงไข จังหวัดแพร
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Abstract
Background: The trend of Diabetes Mellitus and Hypertension high risk group continuously increase.
They have change to be new cases of DM and HT and cause major health problems.
Patients must have treatments in all their lifetime, expend high cost and long term care.
These diseases cause by behaviors: consume, exercise, rest, smoke and drink. The objective
of this research was to study effect of health behavior changing program to decrease blood
sugar level and blood pressure. Diabetes Mellitus and Hypertension prevention among village
health volunteers will promote role model for high risk group in the community.
Objective:
To study effect of health behavior changing program among village health volunteers high
risk group for Diabetes Mellitus and Hypertension
Study design: Experimental study one group in the community. 50 village health volunteers high risk group
for Diabetes Mellitus (FBS 100-125mg%) and Hypertension (120/80 -139/89mm.Hg)
between March - October 2014. Blood sugar level and blood pressure of high risk group
were collected 2 times before participated this program and 3 times after participated
this program, total 5 times. Data were analyzed by using mean, standard deviation. Compared
mean of blood sugar level and blood pressure by 2- way ANOVA.
Result:
The change of blood sugar level and blood pressure: Systolic blood pressure and
diastolic blood pressure were not different in all 5 times.
Conclusion: The change of blood sugar level and blood pressure were indeterminate. It should be
study ineffective causes that effect this program in village health volunteers group and
improve health behaviors follow up closely in community to promote appropriate health
behaviors.
Keywords:
High risk group for Diabetes Mellitus and Hypertension, Health behavior changing
program, Blood glucose level, Blood pressure level

บทนำ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปนโรค
ไมติดตอเรื้อรัง เปนปญหาดานสาธารณสุขที่สำคัญไป
ทัว่ โลกมาอยางยาวนานและพบไดบอ ยเมือ่ อายุมากขึน้
เปนภัยเงียบที่สงผลกระทบทำใหเกิดความพิการและ
ตายกอนวัยอันควร ปจจุบันทั่วโลกใหความสำคัญกับ
การจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง เนื่องจากสภาวะความ
เปนอยูและวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทางดาน
ของแบบแผนพฤติ ก รรม การบริ โ ภค การพั ก ผ อ น
การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ฯลฯ
ทำใหผปู ว ยกลมุ นีม้ จี ำนวนเพิม่ มากขึน้ อยางตอเนือ่ ง
จากการสำรวจสภาวะสุขภาพคนไทย พ.ศ.25512552 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบวาคนไทย

อายุ 15 ปขนึ้ ไป เปนเบาหวานรอยละ 6.9 หรือประมาณ
3 ลานคน และเปนความดันโลหิตสูง รอยละ 21.4 หรือ
มากกวา 10 ลานคน รัฐบาลตองรับภาระคาใชจา ย 2 โรคนี้
ปละ 126,859 ลานบาท และพบวาผูปวยเบาหวาน
จำนวน 1 ใน 3 และผปู ว ยความดันโลหิตสูงรอยละ 50
ไมรูวาตัวเองปวย ซึ่งผูที่อยูในกลุมนี้หากไมไดรับการ
ดูแลรักษาจะเสีย่ งเกิดโรคแทรกซอนทำใหเสียชีวติ ไดสงู (1)
ขอมูลการปวยอำเภอหนองมวงไข ป 2554-2556 พบอัตรา
ปวยโรคเบาหวาน เทากับ 19,732.31, 27,628.97 และ
28,661.31 ตอประชากรแสนคน และอัตราปวยโรค
ความดันโลหิตสูงคือ 29,410.87, 40,564.37 และ
47,054.00 ตอประชากรแสนคน(2) จากการคัดกรอง
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วัสดุและวิธกี ารศึกษา

สุ ข ภาพประชากรกลุ ม เสี่ ย งที่ มี อ ายุ 35 ป ขึ้ น ไป
ของโรงพยาบาลหนองมวงไข ในปงบประมาณ 2556
จำนวน 1,544 คน พบมีภาวะเสีย่ งตอการเกิดโรคเบาหวาน
รอยละ 4.93 มีภาวะเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง
ร อ ยละ 31.87 มี ภ าวะเสี่ ย งต อ โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง รอยละ 8.68
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน หรืออสม.
เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแตละ
หมูบานและไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด โดยมีบทบาทหนาทีส่ ำคัญในฐานะ
ผูนำการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพอนามัย
(Change agents) การสือ่ ขาวสารสาธารณสุข การแนะนำ
เผยแพรความรู การวางแผน และประสานกิจกรรม
พั ฒ นาสาธารณสุ ข ให บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เบื้ อ งต น
การสงตอผูปวยไปรับบริการ การฟนฟูสภาพ และ
จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมูบาน
อสม. 1 คน รับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชน 8 -15
ครัวเรือน(3,4) ตำบลน้ำรัด ซึง่ เปนพืน้ ทีต่ งั้ ของโรงพยาบาล
หนองมวงไข มีจำนวน อสม. 102 คน จากขอมูลผลการ
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลมุ
อสม.ป 2556 พบ อสม. มีภาวะความเสีย่ งตอการเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน 56 คน
รอยละ 54.90 ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงรายใหม
1 คน รอยละ 1.79 ป 2557 พบ อสม.มีภาวะเสี่ยง
ตอการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน
50 คน รอยละ 49.02
จากสภาพปญหาและอุบตั กิ ารณเกิดโรคไมตดิ ตอ
เรื้อรังที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผูศึกษาจึงไดนำโปรแกรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. เพือ่ ลดเสีย่ งโรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ดำเนินการในอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมบู า น (อสม.) กลมุ เสีย่ งเพือ่ ให อสม.
เกิดความตระหนักตออันตรายของโรคไมติดตอเรื้อรัง
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางถูกตอง
เหมาะสม สงผลใหลดอุบัติการณโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง เปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพแก
ประชาชนกลมุ เสีย่ งในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาแบบทดลอง
กลมุ เดียวในชุมชน ไดศกึ ษาผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. เพือ่ ลดระดับน้ำตาลในเลือด
และความดันโลหิต ใน อสม.กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
(FBS 100-125 mg%)และความดันโลหิตสูง (120/80 139/89mm.Hg)(5) ในพืน้ ทีต่ ำบลน้ำรัด อำเภอหนองมวงไข
จังหวัดแพร จำนวน 50 คน ตัง้ แตเดือน มีนาคม 2557
ถึงตุลาคม 2557 ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน วิเคราะห
ขอมูลทั่วไปของกลุมศึกษาดวยการแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือด และ
ความดันโลหิตกอนและหลังเขารวมโปรแกรม ดวยสถิติ
2- way ANOVA
รูปแบบ 3อ.2ส. เปนแนวนโยบายที่กำหนดมา
เพื่อใชเปนหลักปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพลดภาวะเสีย่ งโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
3อ. คื อ อาหารออกกำลั ง กาย อารมณ และ 2ส.
คือไมดมื่ สุรา ไมสบู บุหรี(6,7,8)
่

ผลการศึกษา
อสม.ที่นำมาศึกษาจำนวน 50 ราย เปนหญิง
มากกวาชายในอัตราสวนประมาณ 5 ตอ 1 อายุระหวาง
30–63 ป เฉลี่ย 49.0 ป( SD=7.2) เปนเกษตรกร
รอยละ 90 น้ำหนักระหวาง 42-80 กิโลกรัม เฉลีย่ 56.8
(S.D. = 8.1) คาดัชนีมวลกาย ในเกณฑผอมรอยละ 2
ปกติ ร อ ยละ50 ท ว มร อ ยละ 22 อ ว นร อ ยละ 26
เฉลี่ย 23.1(S.D. = 3.1) มีกรรมพันธุโรคเบาหวาน
รอยละ 10 กรรมพันธุโรคความดันโลหิตสูงรอยละ18
กรรมพันธโุ รคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รอยละ 20
ไมสบู บุหรี่ แตดมื่ สุรารอยละ 38 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ลักษณะพืน้ ฐาน อสม.กลมุ เสีย่ งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
15-35
36-60
> 60
เฉลีย่ (± SD)
อาชีพ
ทำนา
รับจาง
อืน่ ๆ
น้ำหนัก (kg)
≤ 50
> 51 – 60
> 60
เฉลีย่ (± SD)
BMI (kg/m2)
ผอม (< 18.5)
ปกติ (18.5-22.9)
ทวม (23.0-24.9)
อวน (≥ 25)
เฉลีย่ (± SD)
มีกรรมพันธโุ รคเบาหวาน
มีกรรมพันธโุ รคความดันโลหิตสูง
มีกรรมพันธโุ รคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
สูบบุหรี่
ดืม่ สุรา
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จำนวน

รอยละ

9
41

18.0
82.0

4
43
3
48.96

8.0
86.0
6.0
(± 7.2)

45
1
4

90
2.0
8.0

12
21
17
56.8

24.0
42.0
34.0
(± 8.1)

1
25
11
13
23.1
5
9
10
0
19

2.0
50.0
22.0
26.0
(± 3.1)
10
18
20
0.0
38.0
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การเปลี่ ย นแปลงของค า เฉลี่ ย ระดั บ ความดั น
โลหิตDBP ในกลุมเสี่ยงที่ศึกษามีแนวโนมการเปลี่ยน
แปลงไมชัดเจน มีคาลดลงจากเดิมเล็กนอย คือจาก
79.3mm.Hg ในครัง้ แรก เปน 78.8, 78.8, 76.8 และ
78.4 mm.Hg ในครัง้ ตอมา (p = 0.569)
เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกอนและหลังเขารวม
โปรแกรม ผลการเปลีย่ นแปลงคาเฉลีย่ ระดับน้ำตาลในเลือด
และความดันโลหิต SBP, DBP มีคาไมแตกตางกัน
อยางไมมนี ยั สำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)

การเปลีย่ นแปลงของคาเฉลีย่ ระดับน้ำตาลในเลือด
ในกลุ ม เสี่ ย งที่ ศึ ก ษา มี แ นวโน ม การเปลี่ ย นแปลง
ไมชัดเจนคือ มีคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กนอย คือจาก
93.3 mg% ในครัง้ แรก เปน 105.1, 107.3,106.4 และ
108.0 mg% ในครัง้ ตอมา (p = 0.163)
การเปลีย่ นแปลงของคาเฉลีย่ ระดับความดันโลหิต
SBP ในกลุมเสี่ยงที่ศึกษามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ไมชัดเจน มีคาลดลงจากเดิมเล็กนอย คือจาก 126.8
mm.Hg ในครั้งแรก เปน123.96, 122.2, 121.5 และ
125.9mm.Hg ในครัง้ ตอมา (p = 0.305)

ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต กอน ระหวางและหลังเขารวมโปรแกรม
ลักษณะ

ครัง้ ที่ 1
Mean (± SD)

ครัง้ ที่ 2
Mean (± SD)

ครัง้ ที่ 3
Mean (± SD)

ครัง้ ที่ 4
Mean (± SD)

ครัง้ ที่ 5
Mean (± SD)

p-value

FBS
SBP
DBP

99.3 (± 13.5)
126.8 (± 11.2)
79.3 (± 8.1)

105.1 (± 16.1)
123.96 (± 13.5)
78.8 (± 8.6)

107.2 (± 12.3)
122.2 (± 12.1)
78.8 (± 8.3)

106.4 (± 16.3)
121.5 (± 10.7)
76.8 (± 9.4)

108.0 (± 15.5)
125.9 (± 14.0)
78.4 (± 8.9)

0.163
0.305
0.569

วิจารณ
ผลการศึกษา พบวากลมุ เสีย่ งมีผลการเปลีย่ นแปลง
ของคาเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิต
SBP, DBP มีคา ไมแตกตางกัน มีคา เฉลีย่ ระดับน้ำตาล
ในเลือดเพิม่ ขึน้ เล็กนอย และคาเฉลีย่ ระดับความดันโลหิต
SBP, DBP ลดลงเล็ ก น อ ยหลั ง เข า ร ว มโปรแกรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเปนระยะเวลา 6 เดือน โดยเจาหนาที่
สาธารณสุขใหความรใู นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ทุกเดือน ในประเด็นของการกินอาหารลดหวาน มัน เค็ม
ออกกำลังกายที่เหมาะสมอยางสม่ำเสมออยางนอย
สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาที การทำจิตใจใหผอ งใส
หาวิธีคลายเครียดที่เหมาะสม รวมทั้งควรพักผอนให
พอเพียงวันละ 6-8 ชัว่ โมงการลด ละ เลิก เครือ่ งดืม่ ทีม่ ี
แอลกอฮอล และการไมสบู บุหรีห่ รือหลีกเลีย่ งไมใหได
รับควันบุหรีแ่ ตขาดระบบการติดตาม ประเมินผลและการ
กระตนุ การปฏิบตั ติ วั เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
อยางตอเนือ่ งในชุมชน
นอกจากนีก้ ลมุ เสีย่ งทีน่ ำมาศึกษา สวนใหญมอี าชีพ
ทำการเกษตรตองออกทำงานหารายไดเลีย้ งครอบครัว

เกือบทุกวัน มีโอกาสออกกำลังกายทีม่ ปี ระสิทธิภาพนอย
เปนกลมุ ทีม่ อี ายุมากกวา 35 ป มีกรรมพันธโุ รคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญตอการ
เกิดโรคทีไ่ มสามารถแกไขได มีคา ดัชนีมวลกายอยใู นเกณฑ
ทวมหรืออวน ชอบกินผลไมหวานตามฤดูกาลครัง้ ละมากๆ
ขาดการควบคุ ม อาหารช ว งเทศกาลสงกรานต แ ละ
ออกพรรษา ยังมีพฤติกรรมในการดืม่ สุรา และทีส่ ำคัญ
กลมุ เสีย่ งเหลานีย้ งั ไมมอี าการแสดงของโรค ทำใหขาด
ความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อยางจริงจัง จึงสงผลใหคา ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับ
ความดันโลหิต SBP,DBP ไมลดลงเทาที่ควร ดังเชน
การศึกษาทีผ่ า นมา(9,10) โดยตางจากการศึกษา(11,12) ทีม่ ี
การสนับสนุนใหมีเพื่อนรวมทางในการปฏิบัติกิจกรรม
มี ก ารดู แ ลเอาใจใส ใ นการทำกิ จ กรรมจากบุ ค คลใน
ครอบครัวทำใหกลุมเสี่ยงมีกำลังใจ การจัดกิจกรรม
เฉพาะรายบุคคลและเยีย่ มบานเชิงรุกกลมุ เสีย่ งทีท่ ำให
เห็นชีวติ ความเปนอยทู แี่ ทจริง การใหชมุ ชนมีสว นรวม
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและ

-98-

Journal of the Phrae Hospital

Volume 22 No. 1 January-June 2014

รศ.ชไมพร ทวิชศรี ชมรมระบาดวิทยาคลินกิ นายแพทย
สมศักดิ์ โสฬสลิขติ ผอู ำนวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข
คุณอินทรา เทียมแสน และเจาหนาทีท่ กุ ทานในกลมุ งาน
เวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ โรงพยาบาล
หนองมวงไข

การสรางเครือขายสุขภาพชุมชนเพือ่ การติดตามประเมิน
ผลอยางตอเนื่อง ทำใหคาระดับน้ำตาลในเลือดและ
ความดันโลหิตหลังเขารวมโครงการลดลงอยางชัดเจน

สรุป
โปรแกรม 3อ.2ส.ไมไดผลใน อสม.กลมุ นี้ เนือ่ งจาก
อสม. ขาดความตระหนักในการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมในการป อ งกั น ควบคุ ม โรคอย า งจริ ง จั ง
เพราะผทู อี่ ยใู นกลมุ เสีย่ งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
จะยังไมแสดงอาการของโรค จึงไมใสใจถึงผลกระทบ
หรือภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับระบบ
การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตัวของกลุมเสี่ยง
ในชุมชนไมชดั เจน
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เจาหนาทีใ่ นระดับหนวยบริการปฐมภูมิ ควรมีการ
วิเคราะหปญ
 หา คนหาปจจัยเสีย่ งแบบมีสว นรวมกับกลมุ
เสี่ยง เพื่อรวมกันกำหนดกิจกรรมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ตอง เหมาะสม ใหกำหนดประเด็น
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลเปน
ลำดับแรก เนือ่ งจากเปนความเสีย่ งสูงและควรเปนผนู ำ
ในการทำกิจกรรมออกกำลังกายใหกบั กลมุ เสีย่ ง กำหนด
แนวทางและระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผลทีช่ ดั เจน
หลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ และ
มีการสรางเครือขายในชุมชนที่เปน อสม.ตนแบบดาน
สุขภาพเพือ่ รวมติดตามประเมินผลและกระตนุ กลมุ เสีย่ ง
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ปกติได
การคัดเลือกคนทีจ่ ะมาเปน อสม.ควรมีการกำหนด
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขในการคัดเลือกที่ชัดเจนเพื่อให
อสม.เป น ต น แบบหรื อ ผู นำการเปลี่ ย นแปลงด า น
พฤติกรรมสุขภาพแกประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
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