
ช่ืองานวจัิย   พฒันารูปแบบปรับเปล่ียนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส . ลดเบาหวานในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง 
ช่ือ ภาษาองักฤษ   
 ช่ิอผู้วจัิย ผอ่งศรี บุญญเลสนิรันตร์*, อญัชลี โฆษิตชยัมงคล* ,                * ,จอมขวญั นวพนัธ์* , และคณะ 
* กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยนอก โรงพยาบาลหว้ยพลู 
 หน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยนอก  
 ความเป็นมาและความส าคัญของงานและการแก้ปัญหาในการศึกษา/ วจัิย      
                                                     วถีิการด าเนินชีวติท่ีขาดความสมดุลมีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีไม่เหมาะสม ขาดการออกก าลงักาย เกิดความเครียดและหาทางออกโดยการทานอาหาร สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ท า
ใหมี้ภาวะน ้าหนกัเกินและอว้นเป็นสาเหตุหลกัส าคญัท าใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังหรือเรียกวา่โรควถีิชีวิตแพร่ระบาด
ทัว่โลกปัญหาท่ีพบในประเทศไทยคือโรคไม่ติดต่อเร้ือรังมีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึนจากขอ้มูลและสถิติพบวา่
สถานการณ์โรคความดนัโลหิตสูงในประเทศไทยป่วยและเขา้รับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุขดว้ยความดนัโลหิตสูงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกภาคเม่ือเปรียบเทียบจากขอ้มูล 10 ปีท่ีผา่นมา 
( พศ. 2543 –  .ศ. 2553)  พบวา่อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนจะมีผูป่้วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง จาก 259 เป็น  
1349  ซ่ึงถือวา่มีอตัราการเพิ่มข้ึน  5.21 เท่า และพบวา่มีปัญหาแทรกซอ้น เช่น   DM ซ่ึงเป็นปัญหาทั้ง ผูป่้วย
ครอบครัวชุมชนโรงพยาบาลและระดบัประเทศชาติหากไม่สามารถสกดักั้นหรือยดุย ั้งปัญหาไดจ้ะท าให้เกิด 
การเจบ็ป่วย  มีภาระค่าใชจ่้ายทางดา้นสุขภาพและสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอยา่งมหาศาล สูญเสียทั้งทรัพยากร
มนุษย ์ปัญหาท่ีพบในภาคกลาง คือ โรคเก่ียวกบัเมตาบอริค โรคอว้น โรคไม่ติดต่อ มีแนวโนม้ เพิ่มมากข้ึนพบเด็กวยั
เรียน มีน ้าหนกัเกิน การบริโภคอาการ fast food มากข้ึน  ปัญหาท่ีพบในจงัหวดั คือ คดักรองพบวา่ เด็กอายตุั้งแต่ 15 
ปีข้ึนไป พบวา่อว้น จากการบริโภคอาหารขยะ น ้าอดัลมมากข้ึน ปัญหาท่ีพบในอ าเภอ จากการส ารวจพบวา่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ ทานอาหารนอกบา้น ซ้ืออาหารถุงตามตลาดนดั อาหาร fast food  ด่ืมน ้าอดัลมมากวา่น ้าเปล่า จึง
ท าใหเ้กิด โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงมากข้ึน ปัญหาท่ี โรงพยาบาล พบแนวโนม้ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10  ทุกปี  (ปี 2555 พบผูป่้วย HT รายใหม่  100 ราย และพบวา่ผูป่้วยHT เจอภาวะแทรกซอ้น เร่ือง DM  
เพิ่มข้ึนทุกปี )จึงน ามาซ่ึงหาหนทางแกไ้ข ป้องกนั ลดโรคแทรกซอ้น ในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ปรับพฤติกรรมหลกั 
3 อ. 2ส.ในคลินิกสุขภาพดีท่ีโรงพยาบาล  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา/วิจัย  

1. เพ่ือพฒันาโปรแกรมการป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มป่วยความดนัโลหิตสูง 
2. เพ่ือทดลองและประเมินผลการใชโ้ปรแกรมการป้องกนัโรคเบาหวานของกลุ่มป่วยความดนัโลหิตสูง 

3.  เพื่อสร้างศกัยภาพในการดูแลตนเอง และชุมชน  
วธีิการศึกษา/วจัิย  

     แบบการวิจัย  O   แบบทดลองดว้ยDesign  การวิจยัพฒันาเชิงทดลอง (Experimental  Development    
Research)แบบกลุ่มเดียววดัก่อน – หลัง  จ  านวน 170 ราย  คัดเลือกผูป่้วยความดันโลหิตสูงท่ีตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนประจ าปีมีผลระดบัน ้ าตาล 100 – 125 มก./ดล.( Impair fasting glucose  )ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด



โรคแทรกซอ้นเบาหวานในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน พฤติกรรมท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงและวิธี
ป้องกนัโรคเบาหวาน  

 
 ประชากร ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ท่ีคลินิกโรคเร้ือรัง จ านวน 170 ราย  คดัเลือกผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีตรวจคดั
กรองภาวะแทรกซอ้นประจ าปีมีผลระดบัน ้าตาล 100 – 125 มก./ดล.( Impair fasting glucose  )ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลดโรคแทรกซอ้น 
 กลุ่มตัวอย่าง  ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ท่ีคลินิกโรคเร้ือรัง จ านวน 170 ราย  คดัเลือกผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีตรวจ
คดักรองภาวะแทรกซอ้นประจ าปีมีผลระดบัน ้าตาล 100 – 125 มก./ดล.( Impair fasting glucose  )ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมลดโรคแทรกซอ้น 
Intervention ทีใ่ช้ในการวจัิย การพฒันารูปแบบการปรับพฤติกรรมลดโรคแทรกซอ้นใชห้ลกั 3 อ. 2 ส. ,กลุ่มช่วย
เพื่อน ,ระดบัความดนัผูป่้วย , ผลการเจาะน ้าตาล (ภายใตก้ารงดน ้าและอาหาร 8 ชม . ) 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย มี  5  ช้ิน แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ,แบบประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน, 
Model  อาหาร และส่ือเร่ือง 3 อ. 2 ส.  , แบบประเมินความรู้  pre – post test ,  กลอ้งถ่ายรูป   
การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   ส่ือมีเน้ือหาสาระตามหลกัวชิาการ , ตรวจสอบแบบประเมินความรู้  
การเกบ็ข้อมูลการวจัิย  คณะผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลเองโดยการสัมภาษณ์แบบมีใบสอบถาม การสังเกต การสนทนา
กลุ่ม การประเมินความรู้หลงัใหค้  าแนะน าท า post test   
การวเิคราะห์ข้อมูลการวจัิย ด าเนินการโดยการน าขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้น
ตรวจวดัวิเคราะห์ผลน ้าตาลแลว้น าไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Hos XP  
สถิติทีใ่ช้    ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ ใชส้ถิติความถ่ี  ร้อยละ  ค่าต ่าสุด  ค่าสูงสุด  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา/วจัิย  พบวา่การใหสุ้ขศึกษา หลกั 3 อ. 2 ส. ร่วมกบัการใชส่ื้อประกอบการสอนหลายรูปแบบ ทั้งการสาธิต  และ
การใชต้วัแบบและแจกเอกสารคูมื่อ สามารถท าใหก้ลุ่มเส่ียงมีความเขา้ใจและน าวธีิการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

และผูป่้วยมีความตะหนกัสามารถคุมอาหารและชะลอการเกิดโรคเบาหวานแทรกซอ้นไดดี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ   

2555 2556 2557 2558.1 
อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นเป็นเบาหวานในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง(ราย)   3 2 3 2 

 
การน าส่ิงทีไ่ด้จากการศึกษา/วจัิยคร้ังนีไ้ปใช้ประโยชน์ 
 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
    ประโยชน์ต่อผูป่้วย   ท าใหผู้ป่้วยไม่มีโรคแทรกซอ้น  มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว สังคม 
ประเทศชาติ  
    ประโยชน์ต่อองคก์ร  ท าให ้ค่าใชจ่้ายในการดูแลผูป่้วย ลดลง ภาระงานของเจา้หนา้ท่ี ท่ีตอ้งดูแลผูป่้วย นอ้ยลง 
ท างานไดมี้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนโดยค านึงถึงผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง  



    ประโยชน์ต่อประเทศชาติ    ลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย ์ลดcost  ในการดูแลผูป่้วย  
    ส าหรับพืน้ทีว่จัิย   ควรพฒันาต่อไปอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นตวัแบบท่ีดีเยีย่มระดบัจงัหวดั ประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
    ส าหรับหน่วยงานบริหารพืน้ทีว่จัิย คือ สสจ. นครปฐม ควรส่งเสริมสนบัสนุนเผยแพร่ต่อยอดและขยายผลใหท้ัว่
จงัหวดัอยา่งรวดเร็ว มัน่คง และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป ดว้ยแนวคิดหลกัการและวธีิการของKMท่ีสมบูรณ์แบบ
น าไปสู่การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัน้ีและผลงานวชิาการท่ีจะพฒันาต่อๆไปทั้งระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
    ส าหรับผู้สนใจ    ควรศึกษาแนวคิดหลกัการและวธีิการจากการน ารูปแบบการแลแผลแบบใหม่ไปด าเนินการให้
เขา้ใจถ่องแทก่้อนน าไปประยกุตใ์ชใ้นบริบทของตนเอง 
   ส าหรับการท าวจัิยต่อไป ควรท าวจิยัในเร่ืองน้ีต่อไปตามแนวทางของR2R แทท่ี้มีการวดัผลอยา่งครบถว้นทั้ง 5 ดา้น 
คือดา้น ปริมาณงาน คุณภาพงานดา้นเวลาและแรงงานท่ีใช ้ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและดา้นเศรษฐศาสตร์
เก่ียวกบัความคุม้ค่าของการด าเนินงาน พร้อมทั้งไดเ้สนอแนะใหข้ยายผลไปยงังานประจ าอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ต่อเน่ืองและครอบคลุม  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


