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บทคัดยอ 
 วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาสถานการณการดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง พัฒนารูปแบบหมูบานสุขภาพดีอยาง
ยั่งยืนแบบมีสวนรวม และประเมินผลรูปแบบหมูบานสุขภาพดี อยางยั่งยืน แบบมีสวนรวมของจังหวัดอางทอง 
แบงการวิจัยเปน 2 ระยะ ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน ทีมขับเคลื่อนการ
พัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดี ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ตัวแทนทีมนําเครือขาย
สุขภาพของหมูบาน เก็บขอมูลโดย การสนทนากลุมในการระดมความคิดเห็น จนไดรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของจังหวัดอางทอง  ระยะท่ี 2 การทดสอบประสิทธิผลของการดําเนินงานหมูบานสุขภาพดี อยางยั่งยืน ในพ้ืนท่ี
เปาหมาย 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองอางทอง อําเภอแสวงหา และอําเภอสามโก เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
ประเภท pre-posttest designed โดยทดลองกับกลุมตัวอยาง เปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
จํานวน 90 คน ท่ีสุมโดยเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ติดติดตามผลลัพธทางดานสุขภาพ และทางดาน
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี และสัมภาษณความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม การวิเคราะหขอมูลใชการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะหเชิงปริมาณ
ใชสถิติเชิงพรรณนา การเปรียบเทียบความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.และระดับความ
เสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของกลุมตัวอยางกอนและหลังดําเนินการ  
 ผลการศึกษา พบวา  

 1. รู ป แ บ บ ห มู บ า น ต น แ บ บ สุ ข ภ า พ ดี  อ ย า ง ยั่ ง ยื น  จั ง ห วั ด อ า ง ท อ ง  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  
1. เปาหมายในการดําเนินการ คือ กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 2. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
หมูบานสุขภาพดี ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และทีมนําเครือขายสุขภาพของหมูบาน 
3. กิจกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย (1) ระดับบุคคล มีการสรางความรอบรูดานสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3 อ. 2 ส. (รูโรค/ รูตัวเอง /รูแลวปรับเปลี่ยน (2) ระดับครอบครัว ใหการ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ตามแนวทาง 3 ช 
(ชักชวน /ชวยเหลือ/ ชื่นชม) (3) ระดับชุมชน ใหการสนับสนุนการสรางสุขภาพในชุมชนตามแนวทาง 3 ส (สราง
กระแส/ สรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี/ สรางเสริมกําลังใจ) 
 2. ผลการทดลองใชรูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน จังหวัดอางทอง พบวา ความรอบรู
ดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ผลลัพธดานสุขภาพ พบวา ลดระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต 
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สูงจากระดับเสี่ยง มาเปนระดับปกติ ผลลัพธดานสิ่งแวดลอม พบวา ชุมชนมีการสรางเสริมสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การมีสุขภาพดี คือ การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไวรับประทานในครอบครัว การกําจัดขยะท่ีถูกวิธีและ
การกําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลาย ผลการสัมภาษณความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม พบวา มีความพึงพอใจ
กิจกรรมในทุกระดับของการดําเนินงาน 
คําสําคัญ : หมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน   กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ผูวิจัยสังกัด  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

 
Abstract 

 The participatory action research (PAR) aims to study the situation of healthy village 
model, Ang Thong's way of life, to develop the participatory sustainable healthy village model, 
and to evaluate the participatory sustainable healthy village model in Ang Thong Province. The 
research was divided into 2 phases. Phase 1: developing the participatory sustainable healthy 
village model. The team driving the development of healthy village model consisted of 
professional nurses, public health officers, and the village health network lead team. Data was 
collected by group discussion and brainstorming for suitable model for Ang Thong context. 
Phase 2: testing the effectiveness of sustainable healthy village implementing in the target 
arears of 3 districts such as Muang Ang Thong District, Sawaeng District, and Samko District. It is 
the quantitative research with pre-post test designed experimenting with the sample group for 
90 cases at risk for diabetes and hypertension by purposive sampling, following up health 
outcomes and environment in conducive to good health and interviewing the satisfaction of 
the participants. Qualitative data was analyzed by analytic induction and the quantitative data 
was analyzed by descriptive statistics.  Comparing health literacy and health behaviors 
according to the guidelines with the risk of diabetes and high blood pressure of the samples 
before and after implementation. 

The result found that  
 1.Healthy village model for sustainable health in Ang Thong Province consists as 

follows. 1) Action targets are people at risk of diabetes and hypertension. 2) The team driving 
the development of healthy village model consists of professional nurses. public health officers 
and the village health network lead team. 3) Implementation activities consisted of: (1) at the 
individual level, building health literacy and health behavior change according to the guidelines 
(know disease / know yourself / know and change), (2) at the family level, providing support for 
behavior change among the risk groups of diabetes and hypertension according to the 
guidelines (persuasion / help / appreciation), (3) at the community level, providing support the 
health building in the community according to the guidelines (trend/ environment in conducive 
to good health / empowerment). 
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 2. The results of the trial using the sustainable healthy village model in Ang Thong 

found that health literacy and health behaviors according to the guidelines before and after 
participating in the activities were different statistically significant at the 0.05 level. Health 
outcomes were found to reduce the risk of diabetes and hypertension from the risk to normal 
level. Environmental outcomes found that the community has built the environment in 
conducive to good health. Those were the cultivation of organic vegetable gardens for family 
consumption, and the proper disposal of waste and disposal of mosquito larvae breeding sites. The 
interview results of the satisfaction among the participants found that they were satisfied with 
the activities at all levels of the implementation. 
Keywords: sustainable healthy village model, at risk of diabetes and hypertension  

1. บทนํา 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2580) ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ และสุขภาวะ และในประเด็นท่ี 13 ของแผนยุทธศาสตรชาติ  คือ 
“การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี”(1) กระกรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) เปนกลไกเชื่อมตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดยการกําหนดทิศทางเปาหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตรนั้น พิจารณาจากการประเมิน
สถานการณและปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการพัฒนาสุขภาพ (2) จากการประเมินสถานการณปญหาสุขภาพใน
ชวงเวลาท่ีผานมา พบวา คนไทยมีการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีมีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม
เหมาะสม เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน อวน และคาดประมาณวา
จํานวนการตายของคนไทยจากโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพจะเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก (3) ในปพ.ศ. 2556 
กระทรวงสาธารณสุขไดมีการยกระดับการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเนนเปาหมายให
ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ หลังจากนั้นไดจัดตั้งสํานักงานบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.) 
เพ่ือเปนกลไกในการจัดทํายุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ป 2554 - 2563 โดยมีปรัชญาและแนวคิดหลักในการ
พัฒนาวิถีชีวิตไทยใหหางไกลและปราศจากปจจัยเสี่ยง มีปจจัยเสริมท่ีเอ้ือตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
สรางภูมิคุมกันและสุขภาวะของสังคม  

 จังหวัดอางทองไดขับเคลื่อนการดําเนินงานการปองกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง 
มาอยางตอเนื่อง แตแนวโนมสถานการณโรคไมติดตอเรื้อรังยังเปนปญหาสําคัญของจังหวัดอางทอง ผลจากการคัด
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 3 ปท่ีผานมา (ป พ.ศ. 2560- ป พ.ศ. 2562) พบวาสัดสวนของกลุมเสี่ยง
ดวยโรคเบาหวาน มีแนวโนมสูงข้ัน คือ พบกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานรอยละ 7.42 (8,060 คน) รอยละ 7.62 (8,639 
คน) และรอยละ 7.73 (8,442 คน) ตามลําดับ) (4) ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง ได
มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง เพ่ือลดกลุมเสี่ยงและกลุม
ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม ในพ้ืนท่ีนํารอง อําเภอละ 1 หมูบาน รวม 7 หมูบาน ภายใต
โครงการ “หมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง” และมีการประเมินผลการดําเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
พบวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเพ่ือการมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดโรค ยังไมเกิดความยั่งยืน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดี ใหเกิดความอยางยั่งยืน โดยการใช
ขอมูลจากการถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการท่ีผานมา นํามาวิเคราะหตอยอดในประเด็นท่ีประสบ
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ความสําเร็จ และเสริมสรางการมีสวนรวมของเครือขายสุขภาพชุมชนในการวิเคราะหสภาพปญหาเพ่ือนํามากําหนด
แนวทางการพัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน จังหวัดอางทอง 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณการดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง 

 2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน แบบมีสวนรวมของจังหวัดอางทอง 

 2.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลรูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน แบบมีสวนรวมของจังหวัดอางทอง 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

วัสดุและวิธีการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

 

ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน  
ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณการดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดีวิถีคนอางทองโดยการศึกษาขอมูลและเอกสารท่ี
เก่ียวของและการสนทนากลุม (focus group) สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการ รพ.สต. เครือขายสุขภาพภาคประชาชน
และกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

 
ข้ันตอนท่ี 2 การระดมสมองเพ่ือรวบรวมความคดิเห็นจากทีมขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดีในการกําหนด
แนวทางการพัฒนาหมูบานสุขภาพดีอยางยั่งยืน 

 
ข้ันตอนท่ี 3 เตรียมความพรอมการนําแนวทางท่ีพัฒนาข้ึนไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี โดยการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน 

 
 
 

 วางแผน 

การสะทอนผล 
การปฏิบัติและการสังเกต 

 วางแผน 

การสะทอนผล 
การปฏิบัติและการสังเกต 

ระยะท่ี 2 การทดสอบประสิทธิผลของการดําเนินงานหมูบานสุขภาพดี อยางยั่งยืน 
ข้ันตอนท่ี 1 นําแนวทางท่ีพัฒนาข้ึนไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี 
ข้ันตอนท่ี 2 การตดิตามและประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยง  
               โรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดยใชแบบสอบถามประเมินแบบ 
               ประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. 

            ข้ันตอนท่ี 3 ติดตามผลลพัธ 
   1.ทางดานสุขภาพของกลุมเสีย่งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู ไดแก  

                 ระดับความดันโลหติ และระดับนํ้าตาลในเลือด 
  2. ทางดานสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพด ี
  3. สัมภาษณความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action Research: PAR) ซ่ึง
ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 การพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางย่ังยืน จังหวัดอางทอง มีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณการดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดีวิถีคนอางทอง ผูวิจัย
ดําเนินการศึกษาขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอนยอย ดังนี้  (1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการหมูบาน
ตนแบบสุขภาพดีวิถีคนอางทอง ป 2562 และการศึกษาผลการดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง 
ซ่ึง ดําเนินการในพ้ืนท่ี 7 อําเภอ ของจังหวัดอางทอง ท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว ในชวงเดือน พฤศจิกายน  2562 
ถึงเดือนสิงหาคม 2563 และ (2) จัดประชุมสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการดําเนิน
หมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง เพ่ือหาปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
พัฒนา สูความยั่งยืนในระยะถัดไป 

1.1 ประชากรท่ีศึกษาคือ ผูเก่ียวมีสวนของในการดําเนินงานตามโครงการหมูบาน 
ตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง จํานวน 12 คน ใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ประกอบดวย ตัวแทนสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 3 คน ตัวแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
จํานวน 3 คน ตัวแทนเครือขายสุขภาพภาคประชาชน จํานวน 3 คน ตัวแทนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง จํานวน 3 คน 
  1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยกําหนดประเด็นในการสนทนากลุมเรื่องกระบวนการ
ดําเนินการหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง เก่ียวกับความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ข้ันตอนท่ี 2 จัดประชุมระดมสมองเพ่ือพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน แบบมี
สวนรวมของจังหวัดอางทอง 
 2.1 ประชากรท่ีศึกษา คือทีมขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดี จํานวน 13 คน ใช
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพและ นักวิชาการสาธารณสุขของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง จํานวน 4 คน ตัวแทนทีมนําเครือขายสุขภาพหมูบาน จํานวน 9 คน 

 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยกําหนดกําหนดประเด็นท่ีใชในการระดมสมอง คือ  (1) 
รวมกันวิเคราะหและใหความคิดเห็นรวมกันถึงปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินงานท่ีผานมา (2) รวมกันออกแบบแนวทาง
พัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดีอยางยืน เรื่อง การสรางความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และ การเสริมสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมี
สุขภาพดี 

 ข้ันตอนท่ี 3 เตรียมความพรอมการนําแนวทางท่ีพัฒนาข้ึนไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี โดยแบงออกเปน 2 
ข้ันตอนยอย ดังนี้ (1)  คัดเลือกพ้ืนท่ีในการดําเนินการศึกษาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว จํานวน 3 อําเภอ ๆละ 1 
หมูบาน ไดแก หมู 3 ตําบลยานซ่ืออําเภอเมืองอางทอง หมู 7 ตําบลบานพราน อําเภอแสวงหา หมู 2 ตําบลอบทม 
อําเภอสามโก  (2) จัดประชุมชี้แจงทีมนําครือขายสุขภาพของหมูบานในพ้ืนท่ีวิจัย 3 หมูบาน ทีมนําครือขาย
สุขภาพของหมูบาน ใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน นายก
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ผูทรงคุณวุฒิ และปราชญชุมชน หมูบานละ 10 คน รวมท้ังสิ้น 30 คน 

ระยะท่ี 2 การทดสอบประสิทธิผล รูปแบบการดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน จังหวัด
อางทอง ในระยะนี้ เปนวิจัยก่ึงทดลอง (Pre-Post test design) โดยนําแนวทางการพัฒนาหมูบานตนแบบ
สุขภาพดี อยางยั่งยืน ท่ีพัฒนาข้ึนในระยะท่ี 1 ไปทดลองใชในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือทดสอบประสิทธิผลรูปแบบการ
ดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน จังหวัดอางทอง ท่ีพัฒนาข้ึนและนําไปดําเนินการ มีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 นําแนวทางท่ีรวมกันพัฒนาข้ึน ไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี  โดยทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
หมูบานตนแบบสุขภาพดี และทีมนําเครือขายสุขภาพของหมูบานรวมกัน วางแผนและการดําเนินการ กําหนด
กิจกรรมเปนรายสัปดาห ระยะรวม 28 สัปดาห ประชากรท่ีศึกษาคือ ประชาชนอายุ 35 ปข้ึนไปอาศัยอยูในอําเภอ
เมืองอางทอง  อําเภอแสวงหา และอําเภอสามโก จังหวัดอางทอง การคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) คือกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ท่ีสมัครใจ
เขารวมกิจกรรมของหมูบานสุขภาพดี อยางยั่งยืน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการกําหนดโควตา (Quota 
sampling) โดยกําหนดให อําเภอละ 30 คน รวมจาํนวน 90 คน 
 ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.กอนหลัง
ดําเนินงาน  กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกอนและหลังดําเนินงาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ
แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส. ของประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ของกอง
สุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ฉบับปรับปรุงป 2561 
 ข้ันตอนท่ี 3 สัมภาษณความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน
จังหวัดอางทอง หลังดําเนินโครงการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการสัมภาษณกําหนดแบบโควตา (Quota sampling) 
โดยกําหนดกลุมตัวอยางคือผูรวมกิจกรรมโครงการฯ อําเภอละ 5 คน รวมจํานวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
คือแบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืนจังหวัดอางทอง 
  
  ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลลัพธ แบงออกเปน 2 ดานคือ (1) ดานสุขภาพทางกาย โดยตรวจวัด
ระดับน้ําตาลในเลือด และระดับความดันโลหิต (2) ดานสิ่งแวดลอมโดยการสํารวจสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมี
สุขภาพดี 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและแบบบันทึกขอมูลตาง ๆ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน และแบบประเมิน
ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส. ซ่ึงผูวิจัยไดใช แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส. ของประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงป 2561 ใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ
วาตรงตามเนื้อหาหรือไม จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content Analysis) 
นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 



7 
 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง (Angthong Provincial Public Health Office)  
 

 
 2) ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสนทนากลุม ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) โดย
นําขอมูลมาเรียบเรียงและจําแนกเปนระบบ จัดลําดับตามเนื้อหาท่ีตองการศึกษา 

 3) ขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  และขอมูลความรอบรูดาน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส. กอนและหลังดําเนินโครงการใชสถิติ Paired t-test 

ระยะเวลาดําเนินการ  เดือน กันยายน 2563- กรกฎาคม 2564  
 การพิทักษสิทธิและจริยธรรมวิจัย 
 การวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอางทอง หมายเลข ATGEC40/2563  ลงวันท่ี 7 กันยายน 2563  

5. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน จังหวัดอางทอง สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 
 5.1 การศึกษาสถานการณการดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง  
ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนท่ี 7 อําเภอ ของจังหวัดอางทอง อําเภอละ 1 ตําบล ๆละ 1 หมูบาน ดําเนินการในชวงเดือน 
พฤศจิกายน  2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 โดยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของและสนทนากลุมถอดบทเรียนการ
ดําเนินงาน ผลการศึกษาพบวา ข้ันตอนการดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง มี 5 ข้ันตอน คือ 1) 
สาธารณสุขอําเภอคัดเลือกหมูบานเปาหมาย 2) ประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคน
อางทอง 3) สาธารณสุขอําเภอและเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานหมูบานตนแบบ
สุขภาพดี วิถีคนอางทอง 4) สาธารณสุขอําเภอและเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี สนับสนุนการดําเนินงานในดาน
การเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และกระตุน ติดตามการดําเนินงานและ
รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน และ 5) ประเมินผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน 
เพ่ือนําไปสูการวางแผนพัฒนาในระยะตอไป ผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคน
อางทอง สรุปไดดังนี้  
 1) ผลการดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง ดานสุขภาพ พบวา   
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดดีในระยะ 3 เดือนแรก
ของการดําเนินโครงการ โดยพบกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กลับมาอยูในกลุมปกติ 
รอยละ 10.4 และรอยละ 16.2 ตามลําดับ ผลการประเมินครั้งท่ี 2 คือระยะ 6 เดือน หลังสิ้นสุดโครงการ พบวา 
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงกลับไปเปนกลุมปกติลดลง คือ รอยละ 8.8  และรอยละ 
14.0 ตามลําดับ 

2) ผลการดําเนินงานหมูบานตนแบบ สุขภาพดี วิถีคนอางทอง ดานสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ 
มีสุขภาพดี พบวา หมูบานท้ัง 7 หมูบาน มีกิจกรรมเสริมสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี ไดแก การ
จัดการขยะในครัวเรือน การกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และปรับปรุงสถานท่ีออกกําลังกายในหมูบาน 

3) ผลการสนทนากลุม เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการดําเนินหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคน
อางทอง สรุปขอคนพบจากการถอดบทเรียน การดําเนินงานหมูบานตนแบบสุขภาพดี วิถีคนอางทอง เปนดังนี้ 
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 3.1) การคัดเลือกหมูบานเปาหมายเขารวมโครงการ ควรมีหลักเกณฑการคัดเลือกหมูบาน

ชัดเจน และมีผูเก่ียวของจากภาคสวนตาง ๆ รวมพิจารณาและตัดสินใจ และตองสรางการมีสวนรวมของชุมชน
และภาคีเครือขายในทุกข้ันตอนของกระบวนการรวมกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 3.2) ตองมีการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ 
เพ่ือใหเกิดความอยางยั่งยืนของโครงการ 

 3.3) ปจจัยท่ีกอใหเกิดความสําเร็จของโครงการ คือการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต 
ของคนในชุมชน 

 5.2 การพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางย่ังยืน จังหวัดอางทอง โดย การประชุม
ระดมสมองทีมขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดี เพ่ือพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยาง
ยั่งยืน ของจังหวัดอางทอง แบบมีสวนรวม การกําหนดเปาหมายและแนวทางการจัดกิจกรรมการเสริมสราง
สุขภาพครอบคลุมตั้งแต ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ดังนี้ 

1) ระดับบุคคล หมายถึง ตัวของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  
ท่ีตองสามารถดูแลสุขภาพตนเองได โดยใชแนวคิด 3 ร. (รูโรค/รูตนเอง/รูแลวปรับเปลี่ยน) ดังนี้ 

 • รูโรค หมายถึง กลุมเสี่ยงฯ มีความรูเรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
      • รูตนเอง หมายถึง กลุมเสี่ยงฯ สามารถประเมินตนเองไดวาความเสี่ยงของตนเองท่ียังคงอยู

มาจากพฤติกรรมใดและสามารถประเมินสุขภาพเบื้องตนของตนเองได  
 •รูแลวปรับเปลี่ยน หมายถึง กลุมเสี่ยงฯ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการรับประทาน

อาหารและการออกกําลังกาย จนเปนวิถีชีวิตประจําวัน 
2) ระดับครอบครัว หมายถึงครอบครัวของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดัน 

โลหิตสูง ท่ี สงเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ตามแนวทาง 3 ช. (ชักชวน/ชวยเหลือ/ชื่นชม) 

• ชักชวน หมายถึงบุคคลในครอบครัวกลุมเสี่ยงชักชวนใหมีการปฏิบัติตัวเรื่องการรับประทาน 
อาหารและการออกกําลังกาย ตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว 

 • ชวยเหลือ หมายถึง บุคคลในครอบครัวกลุมเสี่ยงชวยหาขอมูลความรูท่ีมีประโยชน 
สนับสนุนการปรับเปลีย่นพฤติกรรมของกลุมเสี่ยง 

 • ชื่นชม หมายถึง การใหบุคคลในครอบครัวกลุมเสี่ยงชื่นชมใหกําลังใจกลุมเสี่ยง เพ่ือเปน
แรงสนับสนุนในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

3) ระดับชุมชน หมายถึง เครือขายสุขภาพชุมชนท่ีคอยสนับสนุน กระตุนการสรางเสริมสุขภาพ 
สุขภาพในชุมชน ตามแนวทาง 3ส. 

 • สรางกระแส หมายถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในหมูบาน เพ่ือสรางการรับรูกระตุนติดตาม  
ใหกลุมเสี่ยงมีการรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีดีอยางตอเนื่อง  

 • สรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี หมายถึง คนชุมชนมีการสนบัสนุนใหเกิดมติ 
ขอตกลงของหมูบานในการเสริมสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
     • สรางเสริมกําลังใจ หมายถึง เครือขายสุขภาพในชุมชนมีกิจกรรมสรางเสริมกําลังใจแกกลุมเสี่ยงและครอบครัว
และคนในชุมชน เพ่ือกระตุนใหเกิดการดูแลสุขภาพท่ีดี อยางยั่งยืน 
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เปาหมายและแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีสรางข้ึนไดนําไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีเปาหมาย มีระยะเวลาในการ

ดําเนินกิจกรรมจํานวน 28 สัปดาห รายละเอียดมีดังนี้ 
  สัปดาหท่ี 1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการแกทีมนําเครือขายสุขภาพหมูบาน 
     สัปดาหท่ี 2 ประชาสัมพันธ ชักชวนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

ดวยสื่อตางๆในหมูบาน และชักชวนแบบเดินเคาะประตู เพ่ือเขารวมโครงการ 
 สัปดาหท่ี 3 ชี้แจงการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  ตามหลัก 3อ.2ส.  

ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด และระดับความดันโลหิต กอนเขารวมกิจกรรม 
 สัปดาหท่ี 4 ฝกทักษะการประเมินสุขภาพตนเอง และการเขาถึงแหลงขอมูลความรู  ตาง ๆ ดังนี้ 
  -การคนหาขอมูลเรื่องโรค และการปฏิบัติตัวดวย Goggle /แนะนํา Website ท่ีมีขอมูล

เชื่อถือได/ตั้งกลุม Line สมาชิก เพ่ือสงขอมูลความรู/แนะนําศึกษาความรูในสมุดประจําตัว 
 -ฝกทักษะการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องรับประทานอาหารของตนเอง 
 -ใหสมาชิกรวมกันสรางขอความสั้นๆท่ีใชเตือนตนเอง เชน “กินผักครึ่งหนึ่ง อยางอ่ืน

ครึ่งหนึ่ง”หรือ “ไมหวาน ไมมัน ไมเค็ม”  
 สัปดาหท่ี 5 ฝกทักษะการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตของกลุมเสี่ยงฯ เชน 

การออกกําลังกายดวยไมพลอง ยางยืด  แกวงแขน  โดยการสรางเปาหมายรวมของการออกกําลังกาย คือ “เดินวัน
ละ 10,000 กาว” 
 สัปดาหท่ี 6 จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธของครอบครัว  ดวยกิจกรรม Walk rally ครอบครัว
สุขภาพดี เปนฐานความรูและการปฏิบัติรวมกันของคนในครอบครัว เรื่อง 3อ. 2ส.กิจกรรม 3 ฐานคือ 

 1) ฐานชักชวนกันเปนครอบครัวสุขภาพดี 
 2) ฐานชวยเหลือใหสุขภาพดี มีความสุข 
 3) ฐานชื่นชมเม่ือทําดี 

  สัปดาหท่ี 7 จัดเวทีประชาคมหมูบานสรางขอตกลงรวมของหมูบาน 3 ขอ 
 1) การปลูกผักปลอดสารพิษไวกินเองในครัวเรือน 
 2) บานสะอาดปราศจากขยะ 
 3) บานปลอดลูกน้ํายุงลาย 

  สัปดาหท่ี 8-22 สื่อสารความรู และกิจกรรม 3 อ.2ส. ของกลุมเสี่ยง ผาน Line กลุม กระตุนการ
สรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี ผานหอกระจายขาว สัปดาหแรกสื่อสารทุกวันและตอมา สัปดาห 1 ครั้ง 
 สัปดาหท่ี 23-24 คัดเลือกบุคคล และครอบครัวท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี อยางตอเนื่อง เพ่ือ
เปนบุคคลหรือครอบครัว ตนแบบสุขภาพดี 
 สัปดาหท่ี 25-26 การประเมินผล ดังนี้ 

 -ประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
 -ประเมินสภาวะสุขภาพ โดยการตรวจวัดระดับน้ําตาลและวัดความดันโลหิตกลุมเสี่ยงฯ 

 -สํารวจหลังคาเรือนท่ีรวมกิจกรรม ปลูกผักปลอดสารพิษไวรับประทานใน 
ครัวเรือน หลังคาเรือนท่ีกําจัดขยะอยางถูกวิธี และหลังคาเรือนท่ีมีการกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 
 สัปดาหท่ี 27-28  สรปุผลโครงการและคืนขอมูลในท่ีประชุมคณะกรรมการหมูบาน และประกาศ
เกียรติคุณ ยกยอง“ครอบครัวตนแบบสุขภาพดี” 
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 5.3 การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางย่ังยืน หลังการดําเนินตาม
กิจกรรม มีดังนี้ 
  1) ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลังการเขารวม
กิจกรรมของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 90 คน พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 75.6 อายุอยูในชวง 56-65 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 
55.6 สถานภาพสมรสคู จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 64.4 การศึกษา ประถมศึกษา จํานวน 28 คน คิดเปนรอย
ละ 31.1 และการประกอบอาชีพ ใชแรง เชน   ทําไร ทํานา ทําสวน รับจางท่ัวไป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 
71.1  ความรอบรูดานสุขภาพ พบวามีความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของความรอบรูดานสุขภาพกอน และ
หลังการเขารวมกิจกรรม โดยท่ีกอนการทดลองมีระดับความรอบรูดานสุขภาพไมเพียงพอตอการปฏิบัติตนตาม
หลัก 3อ.2ส. ( x =34.02 , S.D= 3.771) สวนหลังการทดลองมีระดับความรอบรูดานสุขภาพเพียงพอและอาจมี
การการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส. ไดถูกตองบาง ( x =55.09 , S.D= 10.222)  และเม่ือเปรียบเทียบคาคะแนน
เฉลี่ยความรอบรูดานสุขภาพกอน และหลังเขารวมกิจกรรม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.05 รายละเอียด ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1   เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรอบรูดานสุขภาพ 
                กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม 
ความรอบรูดานสุขภาพ n x  SD. t P-value 
กอนการทดลอง 
-ระดับความรอบรูดานสุขภาพไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส. 

90 34.02 3.711 21.856 .000*** 

หลังการทดลอง 
-ระดับความรอบรูดานสุขภาพเพียงพอ
และอาจมีการการปฏิบัติตนตามหลัก  
3อ.2ส. ไดถูกตองบาง 

90 55.09 10.222   

***p-value < 0.05 
 ผลการวิเคราะหความรอบรูดานสุขภาพรายดาน อยูในระดับพอใช ขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอย 3 
ลําดับ คือ (1) ทักษะการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตามหลัก 3อ.2ส( x =2.52,S.D=1.173) (2) ทักษะความรู
ความเขาใจทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส ( x =2.79,S.D=.772) และ (3) ทักษะการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ
ตามหลัก 3อ.2ส ( x =3.62,S.D=.881) หลังการทดลองพบวาคาคะแนนเฉลี่ยของความรอบรูดานสุขภาพเพ่ิมข้ึน
ทุกดาน โดยขอท่ีเพ่ิมจากระดับจากพอใชเปนระดับปานกลาง คือ (1) ทักษะการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศตาม
หลัก 3อ.2ส (2) ทักษะการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส (3) ทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ี
ถูกตองตามหลัก 3อ.2ส และ (4) ทักษะการจัดการตนเองตามหลัก 3อ.2ส  สวนทักษะท่ีกอนและหลังการเขา
รวมกิจกรรมยังคงระดับพอใชเหมือนเดิมคือ (1) ทักษะความรูความเขาใจทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส และ (2) 
ทักษะการสื่อสารสุขภาพตามหลัก  3อ.2ส. รายละเอียด  ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรอบรูดานสุขภาพ 
                รายดาน กอนและหลังเขารวมโครงการ 
ความรอบรูสุขภาพ (รายดาน) กอนการทดลอง แปลผล หลังการทดลอง แปลผล 

x  S.D  x  S.D  
1. ทักษะความรูความเขาใจทาง
สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส 

2.79 .772 พอใช 4.57 .960 พอใช 

2. ทักษะการเขาถึงขอมูลและ
บริการสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส 

3.62 .881 พอใช 5.18 1.659 ปานกลาง 

3. ทักษะการสื่อสารสุขภาพ
ตามหลัก 3อ.2ส 

5.12 1.689 พอใช 6.90 2.550 พอใช 

4. ทักษะการจัดการตนเองตาม
หลัก 3อ.2ส 

5.01 1.369 พอใช 7.39 2.311 ปานกลาง 

5. ทักษะการรูเทาทันสื่อและ
สารสนเทศตามหลัก 3อ.2ส 

2.52 1.173 พอใช 4.77 2.482 ปานกลาง 

6. ทักษะการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลัก 3อ.2ส 

4.70 .988 พอใช 9.93 1.099 ปานกลาง 

โดยรวม 34.02 3.711 พอใช 55.09 10.222 ปานกลาง 
 พฤติกรรมตาม 3 อ.2 ส.กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม พบวา กอนการทดลองมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ไมถูกตอง ( x =8.48,S.D=1.367) หลังการทดลองมี
พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ไดถูกตองเปนสวนใหญ แตไมสมํ่าเสมอ ( x
=18.13,S.D=3.188) และเม่ือเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตาม 3 อ.2 ส. กอนและหลังการเขารวม
กิจกรรมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 รายละเอียด ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมตาม 3อ.2ส. 

พฤติกรรมตาม 3 อ.2 ส. n x  SD. t P-value 
กอนการทดลอง 
-มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ไมถูกตอง 

90 8.48 1.367 29.705 .000*** 

หลังการทดลอง 
-มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส.ไดถูกตอง
เปนสวนใหญแตไมสมํ่าเสมอ 

90 18.13 3.188   

***p-value < 0.05 

 2) ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ในหมูบานภาพดี อยางยั่งยืน 
จังหวัดอางทอง จํานวน 90 คน พบวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสามารถปรับเปลี่ยนเปนกลุมปกติ 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 23.33  
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 3) ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี  โดยการประเมินจากความรวมมือ
ของคนในชุมชนใน พบวา (1) ประชาชนมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไวรับประทานในครัวเรือน รอยละ 
65.7 โดยพืชผักสวนครัว 5 ชนิดหลักท่ีปลูกไดแก พริก กระเพรา ขา ตะไคร มะกรูด นอกจากนนี้ยังมีพืชผักสวน
ครัวอ่ืน ๆอีก ไดแก มะละกอ มะเขือ ถ่ัวพู โหระพา (2) มีการกําจัดขยะถูกวิธี รอยละ 91.6 และ (3) มีการกําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายและผลการสํารวจไมพบลูกน้ํายุงลาย รอยละ 92.7 
 4) ผลการสัมภาษณความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม พบวา มีความพึงพอใจในกิจกรรมใน
ระดับบุคคลในการใหความรูรูปแบบใหมในกลุมไลนการคนหาขอมูลในเว็ปไซด ระดับครอบครัว พึงพอใจกับการ
กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของครอบครัวในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมในครอบครัว ระดับ
ชุมชน พึงพอใจในเรื่องการสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือการมีสุขภาพท่ีดีของคนในชุมชน ท้ังเรื่องการปลูกผักไว
รับประทานเอง และการดูแลบานใหสะอาด 

    สรุป รูปแบบการพัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน จังหวัดอางทอง ท่ีไดพัฒนาข้ึน และ
ทดสอบแลวพบวามีประสิทธิผลท่ีดี ดังแผนภาพท่ี 1 

แผนภาพท่ี 1  รูปแบบการพัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน จังหวัดอางทอง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
หมูบานตนแบบสขุภาพดี สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพใน

ชุมชนตามแนวทาง 3 ส.  
(สรางกระแส/สรางส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการ
มีสุขภาพดี/สรางเสริมกําลังใจ) 

สงเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุม
เสี่ยงความดันโลหิตสูงตามแนวทาง 3 ช.  
(ชักชวน/ชวยเหลือ/ชื่นชม) 

สรางความรูดานสุขภาพและการปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 3อ.2ส. ตามแนวทาง 3ร.  
(รูโรค/รูตนเอง/รูแลวปรับเปล่ียน) 

ทีมนําเครือขาย 
สุขภาพของหมูบาน 

กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
1. มีความรอบรูดานสุขภาพและมกีารปรับเปลี่ยน 
    พฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. 
2. ลดระดับความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและ    
    โรคความดันโลหิตสูงจากกลุมเสี่ยงมาเปนกลุมปกต ิ

ดานสุขภาพ 
ความรวมมือของชุมชน 
1. มีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
    ไวรับประทานนครัวเรือน 
2. มีการกําจัดขยะท่ีถูกวิธี 
3. มีการกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย 

ดานส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
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6. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบวา กระบวนการพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืนในครั้งนี้มี
ข้ันตอน ดังนี้ (1) การศึกษาการดําเนินงานท่ีผานมาจากเอกสารท่ีเก่ียวของและการสนทนากลุมถอดบทเรียนผูท่ี
เก่ียวของ (2) ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานสุขภาพดีรวมกันคิดหาแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
(3) ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานสุขภาพดี รวมกับทีมนําเครือขายสุขภาพหมูบาน จัดกิจกรรมเพ่ือสรางสุขภาพ
กายและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดี (4) การประเมินผลการดําเนินงาน กระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการวิเคราะห
เพ่ือการวางแผนการสรางเสริมสุขภาพโดยใชหลักการมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยท่ีผูวิจัยนําแนวคิดดังกลาวมา
ประยุกตใชรวมกับรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นํามาใชในการกําหนดข้ันตอนการดําเนินการและ
นําเทคนิควิธีการท่ีสอดคลองกับการสงเสริมการมีสวนรวมเขามาประยุกตใช เชน การระดมสมอง และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เปนตน และสอดคลองกับแนวคิดของการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกองสุข
ศึกษา ป 2556 (5) ผลของการพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืนจังหวัดอางทองมีสาระสําคัญคือ  
 การศึกษาขอมูลการดําเนินการท่ีผานมา ของการดําเนินงานตามโครงการสุขภาพดี วิถีคนอางทอง ท่ี
ใหการดูแลกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กอนการเริ่มตนวงรอบของการพัฒนา
รูปแบบหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน ทําใหผูวิจัยเริ่มตนวงรอบของการพัฒนาตอยอดท่ีครอบคลุม แก
ขอจํากัดในการดําเนินงานท่ีผานมา ตั้งแตการคัดเลือกผูเก่ียวของท่ีจะมารวมระดมสมองเปนผูท่ีเคยขับเคลื่อน
รูปแบบการดําเนินงานท่ีมา และทีมนําเครือขายสุขภาพหมูบานท่ีจะเปนผูสานตอกิจกรรมใหเกิดข้ึนตาม
วัตถุประสงค สงผลใหการดําเนินงานในข้ันตอไปมีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน ข้ันตอนการศึกษานี้มีความสอดคลอง
กับแนวคิดการพัฒนาชุมชนของ สมใจ วินิจกุล (2550 )(6)  ท่ีพบวาข้ันตอนแรกในการศึกษาชุมชนคือ การหา
ขอมูลของชุมชนดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสาร เปน
ตน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาใชในการวิเคราะหชุมชน โดยข้ันตอนแรกวิเคราะหแจกแจงและจัดหมวดหมู
ตามประเภทของขอมูล นํามาวิเคราะหสภาพปญหาท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี จากนั้นมีการจัดลําดับปญหา
และการวิเคราะหแนวทางการแกไขหรือพัฒนา และสอดคลองกับการศึกษาของ  นิรมล โทแกว (2564)(7)  พบวา 
การพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ ในระยะเตรียมการ ตองมีการคนหาปญหาและศึกษาบริบทของพ้ืนท่ี นําขอมูล
ท่ีไดมาวิเคราะหปญหาสถานการณ เพ่ือนําไปสูการวางแผนจัดกิจกรรมเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพแกชุมชน
ไดอยางเหมาะสม 

 การจัดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตองการใหประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิต
สูงมีความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการจัดการใหเกิดการตระหนัก
รูถึงปญหาสุขภาพตนเอง และสามารถวิเคราะหความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปนตนเหตุได การดําเนิน
กิจกรรมควรเสริมสรางศักยภาพของกลุมเสี่ยงฯในการดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ือความยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ อัมพรทิพย อุดทาโท (2564)(8) ท่ีพบวา ผูปวยโรคเบาหวานท่ีสามารถจัดการตนเองได (Self- 
management) จะสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดียิ่งข้ึน 

 นอกจากนี้ รูปแบบการพัฒนาหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน จังหวัดอางทอง ยังเนนการมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมใหแกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดยมีทีมขับเคลื่อนการ
พัฒนาหมูบานสุขภาพดี รวมกับทีมนําเครือขายสุขภาพหมูบาน ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึง
สอดคลองกับ Green & Kreuter (2005)(9) เนนท่ีหลักการมีสวนรวม หมายถึง ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stake 
Holders) ตองมีสวนรวมอยางจริงจังในการท่ีจะระบุบงชี้ปญหาท่ีเรงดวน และเปาประสงคของตนอยางชัดเจนใน
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การพัฒนากําหนดแนวทางและการดําเนินงานแกปญหา และสอดคลองกับหลักการมีสวนรวมในงานพัฒนาชุมชน
โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญคือ ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน เปนผลจากการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอน
ของกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยตองใหประชาชนท่ีมีสวนเก่ียวของหรือเปนผูไดรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนา
และเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ี ในงานพัฒนาชุมชน จะสรางเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชน 
ซ่ึงเปนพลังสําคัญท่ีผลักดันใหการพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จ (สมใจ วินิจกุล, 2550)(6) และสอดคลองกับ
การศึกษาของ พิศมัย สุขอมรรัตน (2562)(10) ท่ีพบวาปจจัยความสําเร็จในการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามนโยบายชุมชนสรางสุข : “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” คือ มีทีมงานและแผนการดําเนินงานแบบ
มีสวนรวมจากเครือขาย โดยเขามามีสวนรวมตั้งแต รวมใหขอมูล รวมคิด รวมวางแผน รวมทํา/ดําเนินการ รวม
ติดตามประเมินผลและรับผลประโยชน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองมีรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุมวัย และรูปแบบการสื่อสารสุขภาพท่ีเหมาะสมกับชุมชน คือ สื่อบุคคล รวมกับใชเทคโนโลยี 
(ไลน) 

 การจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเกิดผลตามวัตถุประสงคไดนั้น เกิดจากรูปแบบการสราง
กิจกรรมมีความสอดคลองกันตั้งแตระดับบุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชน สอดคลองกับโมเดลนิเวศวิทยา
เชิงสังคม (social ecological model) ซ่ึงมาแมคลีรอยและคณะ ไดนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชในการสรางเสริม
สุขภาพ โดยแบงระดับของสิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพเปน 5 ระดับ คือ ระดับบุคคล 
(intrapersonal) ระหวางบุคคล (interpersonal) องคกร(organizational) ชุมชน (community) นโยบาย
สาธารณะ (public policy) (พรรณี ปานเทวัญ, 2560)(11) สอดคลองกับการศึกษาของมุสตอพา ซิและคณะ 
(2561)(12) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพโดยใชแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคมและระยะการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือควบคุมระดับไขมันในเลือดของพนักงานในสถานประกอบการท่ีพบวา การพัฒนา
โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ โดยใชแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคมและระยะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทําใหพบจุดแข็ง คือ 
โปรแกรมสามารถใชงานไดจริงกับพนักงานท่ีทํางานในสถานประกอบการ มีความงายในการใชงาน สอดคลองกับ
บริบทของพนักงานในสถานประกอบการและมีการจัดการในการสงเสริมสุขภาพในทุกระดับของสังคมเพ่ือใหมี
ความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดระดับไขมันในเลือดของพนักงานได และสอดคลองกับการศึกษา
ของ เพ็ญนภา พิสัยพันธุและคณะ (2563)(13) ท่ีพบวา รูปแบบการสรางศักยภาพชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพคือ ใหชุมชนมีสวนรวมในทุกกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีครอบคลุมท้ังระดับ
บุคคล ระหวางบุคคล และชุมชน ชวยลดดัชนีมวลกายและเสนรอบเอวของคนในชุมชนได และสอดคลอง
การศึกษาของ วิมลศรี  อุทัยพัฒนาชีพ และพิณญาดา อําภัยฤทธิ์ (2562)(14) ท่ีศึกษาประสิทธิผลการพัฒนา
หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนแบบ และไดใหขอเสนอเชิงนโยบายไววา ในการจัดทําแผนระยะยาว 
“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” หรือ “การสรางเสริมสุขภาพ ในชุมชน” ตองมีความยืดหยุนของกลุมเปาหมายและ
ผลลัพธ ดวยการใหแตละพ้ืนท่ีเปนผูกําหนด แผนของตนเอง ตามสภาพความพรอมหรือเง่ือนไขของชุมชน  

 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจกรรมตามโครงการหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน จังหวัดอางทอง 
ดานความรอบรูดานสุขภาพ พบวามีความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของความรอบรูดานสุขภาพกอนและหลัง
การเขารวมกิจกรรม โดยท่ีกอนการทดลองมีระดับความรอบรูดานสุขภาพไมเพียงพอตอการปฏิบัติตนตามหลัก 3
อ.2ส. สวนหลังการเขารวมกิจกรรมมีระดับความรอบรูดานสุขภาพเพียงพอและอาจมีการการปฏิบัติตนตามหลัก 3
อ.2ส. ไดถูกตองบางและเม่ือเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความรอบรูดานสุขภาพกอนและหลังเขารวมกิจกรรม 
พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  เกิดผลลัพธท่ีดีเนื่องจากผูวิจัยและผูรวมวิจัยซ่ึงลวน
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แลวแตเปนบุคคลท่ีเคยเขารวมโครงการสุขภาพดี วิถีคนอางทอง จึงแสดงความคิดเห็นในการสรางกิจกรรมได
สอดคลองกับบริบทของคนในชุมชนของจังหวัดอางทอง เชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกําลังกายจากการไป
รวมกิจกรรมกลุม เปนการออกกําลังกายดวยตนเอง ตามวิถีชีวิต ซ่ึงจะทําใหเกิดความยั่งยืน ท้ังนี้เปนเพราะกลุม
เสี่ยงฯ ท่ีพบสวนใหญประกอบอาชีพใชแรง เชน ทําไร ทํานา ทําสวน รับจางท่ัวไป ซ่ึงเวลาของการดําเนินวิถีชีวิต
ไมสอดคลองกับการไปรวมกิจรรมการออกกําลังกายแบบกลุมอยางพรอมเพรียงเหมือนท่ีผานมา แตจะใหวิธีการ
กระตุนและเสริมกําลังใจจากคนในครอบครัว และชุมชน  

 กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมมีกิจกรรมใหชุมชนรวมกันสรางสิ่งแวดลอมในครอบครัว ในชุมชน ใหเอ้ือตอ
การมีสุขภาพดี โดยการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไวรับประทาน คนในชุมชนมีการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 
และมีการกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย  ถือวาเปนกิจกรรมท่ีรวมสรางสงผลใหคนในชุมชนมีสุขภาพดี ไม
เจ็บปวยในโรคท่ีปองกันได สอดคลองกับการศึกษาของยุวดี รอดจากภัย และคณะ (2561)(15) ท่ีศึกษารูปแบบการ
พัฒนาชุมชนและครอบครัวตนแบบเพ่ือดูแลผูสูงอายุ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใชการศึกษาสถานการณ ความ
ตองการ ในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ตามแนวคิดการใชชุมชนเปนฐานและเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการเพ่ือ
การดูแลผูสูงอายุ ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 1. การอบรมการดูแลผูสูงอายุในเรื่องการบริโภคอาหาร 2. 
สาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ 3. การออกกําลังกายดวยการแกวงแขน 4. การทําหัวเราะบําบัด 5. หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 6. การจัดทําคูมือสําหรับการดูแลผูสูงอายุ 7. การเยี่ยมบานผูสูงอายุ และ 8. การยกยองครอบครัว
ตนแบบ สอดคลองกับการศึกษาของ ถนัต จากลาง และคณะ (2559)(16) ท่ีพบวาการบริหารการพัฒนาหมูบาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย (1) โครงสรางและบทบาทหนาท่ี ระเบียบกฎเกณฑของหมูบาน (2) 
การนํากระบวนการ AIC มาใชในการพัฒนาหมูบาน (3) การสรางระบบการดําเนินงานท่ีชัดเจน (4) การสราง
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สอดคลองกับ นิตยา โพกลาง และคณะ 
(2558)(17) ศึกการพัฒนารูปแบบหมูบานตนแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือดแบบมีสวนรวม จังหวัดมหาสารคาม พบวา ความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ออกกําลังกาย 
การกินผักปลอดสารพิษ และทํากิจกรรมท่ีเพ่ิมความฉลาดทางสุขภาพ เกิดข้ึนจากการวางแผนแบบมีสวนรวมของ
ชุมชน คือ จัดตั้งชมรมออกกําลังกายและสรางลานออกกําลังกายท่ี ม่ันคงถาวร จัดตั้งกองทุน ปุยหมักชีวภาพ และ
รณรงคประชาชนทุกครัวเรือนมีการปลูกผักกินเองโดยปราศจากการใชสารเคมี มีศูนยการเรียนรูชุมชนและ
โครงการเสียงตามสายใหความรูดานสุขภาพ 

 อีกสวนหนึ่งในการสรางความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส ตามแนวทางของการสรางความ
รอบรูท่ีประชาชนตองคนหาขอมูลดานสุขภาพท่ีถูกตองไดดวยตนเอง ประกอบกับการดําเนินงานอยูในชวง
สถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 จึงตองใชวิธีการสื่อสารผานกลุมไลนของแตละชุมชน โดยมีผูรับผิดชอบ
ในการใหความรู ใหคําแนะนํา ฝกการคนหาขอมูลท่ีเชื่อถือได รวมกับการบันทึกขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือกํากับพฤติกรรม
การดูแลตนเอง อีกท้ังการใหกําลังใจกันผานชองทางท่ีสรางข้ึนจึงทํากิจกรรมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด สอดคลองกับกระบวนการพัฒนายกระดับชุมชนรอบรูดานสุขภาพของกองสุขศึกษา (กอง
สุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2563)(18) ในการพัฒนาชุมชนรอบรูดานสุขภาพในตําบล มีกระบวนการ
ดําเนินงาน 7 ข้ันตอน คือ 1) จัดตั้งและพัฒนาคณะทํางานหรือทีมขับเคลื่อนงานสุขศึกษาระดับตําบล 2) ศึกษา
ขอมูล ทําความเขาใจภาวะสุขภาพและปจจัยสาเหตุของปญหาสุขภาพในตําบล/ชุมชน 3) กําหนดเปาหมายและ
วางแผนแกปญหารวมกับพ้ืนท่ีเปาหมายตําบล 4) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบรูดานสุขภาพในพ้ืน
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เปาหมายระดับตําบล 5) ประสานความรวมมือภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีตําบล 6) สงเสริมพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบ และ7) 
ประเมินผลและถอดบทเรียนเพ่ือการปรบัปรุงและขยายผล 

7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1) ในจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือแกไขปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังในพ้ืนท่ี ทุกหนวยงานควรตองมี
การใชขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใชวางแผนแกไขปญหา หรือพัฒนางานอยางครบถวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือการถอดบทเรียนจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน ในการตอยอดจากความสําเร็จ 
และแกไขในสวนท่ีพบวายังเปนปญหา ซ่ึงถือวาเปนหนทางลัดท่ีจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จไดรวดเร็วข้ึน 
 2) ในการแกปญหาโรคไมติดเตอเรื้อรัง ซ่ึงเปนกลุมโรคท่ีมีสาเหตุและปจจัยมาจากพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร และการออกกําลังกายท่ีไมเหมาะสม  เปนโรคเก่ียวกับวิถีชีวิตประจําวันของคน ดังนั้นการ
แกปญหาท่ียั่งยืนคือ การพัฒนาศักยภาพของตัวกลุมเสี่ยงใหมีความรอบรูดานสุขภาพ และการมีสวนรวมของ
ชุมชน โดยการใหบทบาทกับคนในชุมชน ไดแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนรู กําหนดกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
เอง เพ่ือใหสอดคลองวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางแทจริง เปนพ้ืนฐานการสรางชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน 
ใหคนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได 
 3) การสรางหมูบานตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน ควรมีการขยายผลใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของ
จังหวัดอางทอง ดวยการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ ท่ีมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน จึงจะทํา
ใหเกิดการรอบรูดานสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางยั่งยืน 
         7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบตําบลตนแบบสุขภาพดี อยางยั่งยืน โดยตอยอดจากโครงการ
ตําบลจัดการสุขภาพ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการภาคสวนตาง ๆ ในชุมชนไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 2) ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง รายใหม ท่ี
เชื่อมโยงการดูแลตั้งแต ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพ่ือใหผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลและความ
ดันโลหิตไดอยางตอเนื่อง ลดภาวะแทรกซอนของโรค 
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