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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง ที่มีผลต่อ ภาวะโภชนาการ และ ภาวะสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่รบั ผิดชอบของ เทศบาลตาบลเวียงคุก อ.เมือง จังหวัดหนองคาย อายุ 60 ปี ขึ้นไปที่เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จานวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการตรวจภาวะโภชนาการ
และการตรวจร่างกาย แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร สถิติที่ใช้ ได้แก่ จานวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t- test หรือ Wilcoxson sign rank test
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาบริโภคที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 8 สัปดาห์ กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ลดลง การบริโภคอาหารกลุ่มผัก และ ผลไม้รส
ไม่หวานจัดเพิ่มขึ้น และมีการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
2. น้าหนักลดลง ดัชนีมวลกายลดลงและเส้นรอบเอวลดลง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05)
3. ระดับความดันโลหิต Systolic และ Diastolic ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05)
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Title: Changing Food Consumption Behavior Among High Risk Groups of Non
Communicable Diseases (reducing the sugary, fatty and salty foods) at Wiengkook
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Abstract
The objective of this one group pre-post test quasi-experiment study is to
access the effect of the program for changing food consumption behavior among high
risk group of Non Communicable Diseases (NCDs) (reducing the sugary, fatty and salty
foods) on Nutritional status and health status. Participants were 34 elderly residents
in the area of Wiengkook Subdistrict Municipality, Mueng District, Nongkhai Province
who are high risk of NCDs. The tools of this study are Changing food consumption
behavior program, questionnaire, physical examination records, and eating behaviors
self-records. Percentage, mean, standard deviation and paired t-test and Wilcoxson
sign rank test are used to analyze the data.
After 8 weeks, the results shows that
1. After joining the program, most of participants eat less sugary fatty and salty
foods, eat more fruit and vegetable and exercise more.
2. The mean body weight, body mass index (BMI) and waist circumference of
participants after joining the program are lower than before joining the
program significantly (p<0.05).
3. The mean Systolic and Diastolic blood pressure after joining the program
are lower than before joining the program significantly (p<0.05).
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