
P109 : พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจ าวันของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองคล้า อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัด

อ านาจเจริญ 
อําไพ  มุธรรม  สุกัญญา  โล่ห์คํา     สสอ.เสนางคนิคม 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารรสเค็มของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้าน
หนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 2)เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
รสเค็มของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเส
นางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญจําแนกตาม เพศ อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ จํานวน 50 
คน  ซึ่งเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง  ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม  2563 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ( One 
way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน
ชีวิตประจําวันมากที่สุดคือทุกคร้ังที่คุณกินอาหารกึ่งสําเร็จรูปคุณมักเติมเคร่ืองปรุงจนหมดซอง  
จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 92.0 รองลงมาคืออ่านฉลากโภชนาการไม่เป็น หรือไม่เคยอ่านฉลาก
โภชนาการก่อนเลือกซื้อเลย จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 และอาหารที่ทําเองมักเติม
เคร่ืองปรุง จําพวก ซุปก้อน ผงปรุงรส ผงชูรส จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 ส่วนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน ที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ปฏิบัติส่วนใหญ่ คือ กินอาหาร
นอกบ้าน หรือซื้อกลับมากินที่บ้านเป็นประจํา (2-3 มื้อ/วัน)  จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 
รองลงมา คือ กินอาหารจําพวก ขนมกรุบกรอบปรุงรส มันฝร่ังทอดกรอบ ปลาเส้น สาหร่ายปรุงรส
ค่อนข้างบ่อย (3-4คร้ัง/สัปดาห์) จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0  และกินอาหารประเภทอาหาร
กึ่งสําเร็จรูป และอาหารกระป๋อง เช่น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โจ๊กกึ่งสําเร็จรูป ปลากระป๋อง ค่อนข้าง
บ่อย (3-4 คร้ัง/สัปดาห์) จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0  ในขณะที่ด้านลักษณะส่วนบุคคล  
พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่างกัน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
รสเค็มในชีวิตประจําวันต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 การศึกษาคร้ังน้ีสามารถนําผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการลด
การบริโภคอาหารรสเค็มของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  เพื่อให้ประชาชนลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และเป็นแนวทางในการดําเนินงานชุมชนลดเค็ม ลดโรคความดัน
โลหิตสูงต่อไป 
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บทน า 
 การบริโภคเกลือหรือโซเดียมเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง และส่งผล
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(Cardiovascular disease: CVD) และโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) (WHO, 2003) CVD เป็นสาเหตุการตายอันดับหน่ึงของโลก จากการคาดประมาณในปี
2015 พบว่า ประชากรโลก 17.7 ล้านคนต้องเสียชีวิตจาก CVD ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 31 ของการตาย
ทั้งหมด (WHO, 2011) โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยที่สําคัญทําให้เกิด CVD โดยเฉพาะโรคหลอด
เลือดสมองและโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วโลก นับเป็นหน่ึงในปัญหาสาธารณสุขสําคัญ 

มติสมัชชาอนามัยโลกเมื่อปี 2004 เสนอยุทธศาสตร์โลกด้านโภชนาการและการเคลื่อนไหว
ออกแรง(มติที่57.17) เน้นย้ําให้รัฐเสนอนโยบาย แผนงาน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
และปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ เมื่อปี 2013 องค์การอนามัยโลกภูมิภาคทวีปยุโรปได้มีการประชุมร่วม
รัฐมนตรีสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนประชาคม และองค์กรระหว่างรัฐ เสนอคําประกาศเวียนนา
ด้านโภชนาการและโรคไม่ติดต่อในบริบทสุขภาพปี 2020 เพื่อตอบสนองต่อมติสมัชชาอนามัยโลกใน
การสร้างสภาพแวดล้อมด้านโภชนาการส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพ กระตุ้นระบบส่งเสริมสุขภาพ
และสื่อสารสาธารณะด้านโภชนาการตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งพันธมิตรและภาคีเครือข่ายให้
มีส่วนร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค กําหนดให้การลดการบริโภคเกลือโซเดียมเปน็ 1 ใน 
9 เป้าหมายระดับโลกในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังโดยมีเป้าหมายลดบริโภคเกลือและโซเดียมลง
ร้อยละ 30 ภายในปี 2025 เช่นเดียวกันกับทั่วโลกที่ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เค็มโดยมีการก่อตั้ง World Action on Salt and Health(WASH) โดยมีสมาชิกจาก  95 ประเทศ 
และกําหนด “World Salt Awareness Week” หรือ“สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม” ในแต่ละปีจัด
ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนเมษายน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยตระหนักที่จะลดการ
บริโภคอาหารเค็ม ลดการเติมเคร่ืองปรุงรสเค็ม นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการลดปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังอย่างต่อเน่ือง 

การบริโภคเกลือโซเดียมมากเกินความต้องการมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิต
สูง โรคไตและโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งโรคกลุ่มน้ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหมาะสม กินอาหารเค็มจัดหรือบริโภคเกลือโซเดียมสูงเป็นประจําโดยเฉพาะเคร่ืองปรุงรสเค็ม ได้แก่ 
นํ้าปลา กะปิ ซีอิ้วขาว เกลือ ผงชูรส และผงปรุงรสต่างๆ จากการสํารวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์
ของประชากรไทยปี 2550 พบว่าประชากรไทยได้รับโซเดียมคลอไรด์โดยเฉลี่ย  10.9+2.6 กรัม โดย
ได้รับจากเคร่ืองปรุงรสต่างๆ มากถึง 8.0+2.6 กรัม คิดเป็นร้อยละ 80.3 ของโซเดียมคลอไรด์ทั้งหมด
ที่ได้รับ และเมื่อเทียบเป็นปริมาณโซเดียมพบว่าประชากรไทยได้รับโซเดียมสูงถึง  4,351.7 มิลลิกรัม
ต่อคนต่อวัน  สอดคล้องกับรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังที่  4 ปี 
2551-2552 พบว่าผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี บริโภคโซเดียมอยู่ในช่วง  2,961.9-3,633.8 มิลลิกรัมต่อวัน
ซึ่งเกินปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนําไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน  2,000 มิลลิกรัมต่อวัน และ
จากการรายงานสถานการณ์สุขภาพและปัจจัยเสี่ยงโรคเร้ือรังในประชาชนไทยในปี  2557 พบว่ามี
ปัจจัยเสี่ยงด้านโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของประชาชนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งภาวะอ้วนและเบาหวาน 



โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 24.7 ในปี 2557 ซึ่ง
เป็นผลจากวิถีการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะการบริโภคอาหารของคนไทยทั้งชนิดและปริมาณของ
อาหารที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพได้ขับเคลื่อน
นโยบายด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนไทย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี จึงมีการวางแนวทางในการดําเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน โดยให้ความรู้เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการกินอาหารลดเค็มที่เหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนําไปสู่
การมีสุขภาพดี ในปีงบประมาณ 2556 สํานักโภชนาการ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม  “สัปดาห์รณรงค์
ลดการกินเค็ม” ขึ้นตามแนวนโยบายลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค กําหนดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมในชีวิตประจําวัน และการดําเนินงานตามนโยบายปี 2557 สุขภาพดี 
เร่ิมต้นที่ น่ี (Good Health Starts Here) การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง โดย
ดําเนินการตามประเด็นเกี่ยวกับการลดเค็ม ลดหวาน เพิ่มการออกกาลังกาย  (Low salt/Low 
sugar/Exercise) การให้ความสําคัญในการดําเนินงานลดการบริโภคอาหารเค็ม และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีเป็นมาตรการที่ต้องเร่งดําเนินการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 
หากมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการลดบริโภคอาหารที่มีรสเค็ม เพื่อเป็น
แนวทางในการกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการบริโภคเค็ม ที่ง่ายต่อการ
ปฏิบัติและทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้ในการดูแลตนเองในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข  

จากการคาดประมาณการของการบริโภคเกลือในระดับโลก ในปี พ.ศ.2553 พบว่าประชากร 
โลกบริโภคเกลือ 10.06 กรัมต่อวัน และพบว่าผู้ชายมีก ารกินเค็มมากกว่ าผู้หญิง 10 เท่ า        
(Powles et al., 2013) และจากข้อมูลการสํารวจปริมาณการบริโภคเกลือของประเทศไทย โดยกอง
โภชนาการ กรมอนามัย ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า คนไทยได้รับเกลือเฉลี่ยจากการรับประทานอาหาร 
10.8 กรัมต่อ วันต่อคน คิดเป็นปริมาณโซเดียมที่ได้มากถึง 4,351.69 มิลลิกรัมต่อวันต่อคน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าคน ไทยได้รับเกลือในปริมาณที่มากกว่าปริมาณที่แนะนําต่อวันเกือบ 2 เท่า (วันทนีย์เกรียง
สินยศ, 2555) การรับประทานอาหารรสเค็มจัด จะส่งผลให้ความดันโลหิตสูง เพิ่มการร่ัวของโปรตีน
ในปัสสาวะ และยังมีผลเสียตอ่ไตโดยตรง ทําให้หัวใจทํางานหนักก่อใหเ้กิดภาวะหัวใจวาย และความ
ดันโลหิตสูง ความดันในสมองเพิ่มขึ้น มีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  2555: ออนไลน์) 

สํานักโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอสถิติการเจ็บป่วย
และการเสียชีวิตในปี 2555 พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรค
หลอดเลือดสมองใหญ่เพิ่มขึ้นจากปี 2554 และสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์ พบว่า ประเทศไทยมี
ผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง 8 ล้านคน และยังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10,000 คน ซึ่งโรค
กลุ่มน้ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องกินอาหารรสเค็มจัดเป็นประจํา คือ บริโภคอาหารที่มี
เกลือหรือโซเดียมสูง โดยเฉพาะจากเคร่ืองปรุงรสเค็ม ได้แก่ เกลือ นํ้าปลา กะปิ ซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรส 
ผงชูรส และผงปรุงรสต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปนิยมอาหารจาน
ด่วน อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง อาหารกึ่งสําเร็จรูป รวมทั้งอาหารตามร้านอาหารนอกบ้านที่ปรุงอาหาร
คํานึงถึงแต่รสชาติแต่ไม่คํานึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค จากการสํารวจปริมาณการบริโภคโซเดียมของ



ประชากรไทย สํานักโภชนาการกรมอนามัยในปี 2551 พบว่าการบริโภคโซเดียมสูงเกินปริมาณ
แนะนําถึง 2 เท่า (โซเดียม 4,351 มิลลิกรัม) หรือเปรียบเทียบเป็นเกลือ 10.8 กรัมต่อวัน จึงควรเร่ง
รณรงค์ให้ลดการกินเค็ม (กองสุขศึกษา.2562: ออนไลน์) 

จังหวัดอํานาจเจริญมีจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังจํานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ โดยในปี 2562 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด จํานวน 19,978 คน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ทั้งหมด จํานวน 29,326 คน และในพื้นที่อําเภอเสนางคนิคม มีผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างเดียว 
จํานวน 781 คน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างเดียว จํานวน 1783 คน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 1602 คน และผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง จํานวน   1,857  คน เป็นผู้ป่วยเพศชาย  861 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.36   เพศหญิง จํานวน 996  คน คิดเป็นร้อยละ 53.63  โดยมีจํานวนผู้ป่วย
โรคไตเร้ือรังที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน  175 คน เป็นเพศชาย  48 คน คิดเป็นร้อยละ  27.43  
หญิง  127 คน คิดเป็นร้อยละ  72.57  จํานวนผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังที่มีสาเหตุมาจากโรคความดันโลหิต
สูง   2 คน เป็นเพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า  มีผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างเดียว จํานวน 50 คน ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงอย่างเดียว จํานวน 66 คน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จํานวน 89 
คน และมีผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง จํานวน 110 คน เป็นเพศชาย 56 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9    เพศหญิง 
54 คน คิดเป็นร้อยละ  49.01   ซึ่งมีผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน จํานวน 14 
คน เป็นเพศชาย จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  28.57  เพศหญิง จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.43 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ.2562:ออนไลน์) จะเห็นว่าผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังที่มี
สาเหตุจากโรคเบาหวานในพื้นที่อําเภอเสนางคนิคมสูง กว่าจากสาเหตุจากโรคความดันโลหิตสูง 
ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มของผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว 
ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังสุภาพ   
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย และสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาการลดการบริโภคอาหารรสเค็มของประชาชนในพื้นที่ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนก
ตาม เพศ อายุ  สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 



 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเส
นางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน  50 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ปรับปรุงจากแบบสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม ในชีวิตประจําวัน จากสํานัก
โภชนาการ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
1. ผู้ศึกษาทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ไปยัง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
2. ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามวัน เวลา ที่ได้นัดหมาย โดยผู้ศึกษาชี้แจง 

อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา พร้อมทั้งควบคุมการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 

3. ผู้ศึกษานําแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และให้คะแนนแล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์หาค่าสถิติดังน้ี 
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ได้วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์หาค่าสถิติดังน้ี 
1. สถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูล (descriptive statistics) 
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา 

และรายได้ โดยใช้การแจกแจงความถี่ ( Frequency) หาค่าร้อยละ (percentage)  
1.2 วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม ในชีวิตประจําวัน โดยใช้การแจกแจง

ความถี่ (Frequency)  หาค่าร้อยละ (percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
2.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม ในชีวิตประจําวัน ของผู้ป่วย

โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ ตามตัวแปรเพศ โดยใช้สถิติที (t-test)  

2.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวั ด
อํานาจเจริญ ตามตัวแปร อายุ  สถานภาพ  อาชีพ  ระดับการศึกษา และรายได้  โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ผู้วิ จัย
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธีการของ Scheffé 

 



ผลการศึกษา 
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70 และเพศชาย ร้อยละ 30 

อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 41-59 ปี ร้อยละ 54 อายุเฉลี่ย  57 ปี (Min = 38 Max = 7) สถานภาพ 
สมรส ร้อยละ 86 รองลงมา หม้าย ร้อยละ 8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 92 รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 6 อาชีพส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร ร้อยละ 94 อื่นๆ(รับจ้าง นักบวช) ร้อยละ 6 รายได้ส่วนใหญ่ น้อยกว่า 5000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 82 รายได้เฉลี่ย  2960  บาท ดังตารางที่ 1  

 
 

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน(คน) 

(n=50) ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 15 30.0 
     หญิง 35 70.0 

รวม 50 100.0 
 

อายุ   
     ต่ํากว่า 20 ปี 0 0.0 
     20-39 ป ี 3 6.0 
     40-59 ป ี 27 54.0 
     60 ปีขึ้นไป 20 40.0 

รวม 
50 

100.0 
 

สถานภาพ   
     โสด 3 6.0 
     สมรส 43 86.0 
     หม้าย 4 8.0 
     หย่าร้าง 0 0 

รวม 50 100.0 
อาชีพ   
    เกษตรกร 47 94.0 
    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 0 0.0 
   ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0.0 
   อื่นๆ 3 6.0 

รวม 50 100.0 



 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน(คน) 

(n=50) 
ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา 46 92.0 
     มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย 3 6.0 
     ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 0 0.0 
     ปริญญาตรี 0 0.0 
     สูงกว่าปริญญาตรี 1 2.0 

รวม 50 100.0 
รายได้   
     น้อยกว่า 5,000 บาท 41 82.0 
     5001-10000 บาท 8 16.0 
    10001-15000 บาท 0 0.0 
    15001-20000 บาท 1 2.0 
     มากกว่า 20001 บาท 0 0.0 

รวม   50 100.0 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ  ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 มีอายุระหว่าง  40-59 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.0 มีสถานะภาพสมรส จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.0 และมีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0  
 
ตาราง 2 จํานวนร้อยละ ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน n=50 

พฤติกรรมการบริโภค 
ปฏิบัติ 

(จํานวน/ร้อยละ) 
ไม่ปฏิบัติ 

(จํานวน/ร้อยละ) 
1.คุณเป็นคนที่ชอบอาหารที่มีรสนําเป็น “รสเค็ม” 16 (32.0) 34 (68.0) 
2.ทุกคร้ังที่กินอาหารตามร้าน เช่น ก๋วยเตี๋ยว อาหารจาน
เดียว ข้าวราดแกง คุณมักเติมเคร่ืองปรุงรสเค็มเพิ่ม 32 (64.0) 18 (36.0) 

3.ทุกคร้ังที่กินอาหารที่ต้องปรุง เช่น ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ผัด
ซีอิ้ว คุณมักปรุงก่อนค่อยชิมเสมอ 

38 (76.0) 12 (24.0) 

4.คุณกินอาหารนอกบ้าน หรือซื้อกลับมากินที่บ้านเป็น
ประจํา (2-3 มื้อ/วัน) 

5 (10.0) 45 (90.0) 

5.อาหารที่คุณทําเองคุณมักเติมเคร่ืองปรุง จําพวก ซุปก้อน 41(82.0) 9 (18.0) 



ผงปรุงรส ผงชูรส 

พฤติกรรมการบริโภค ปฏิบัติ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

6.หลายคนบ่นว่า อาหารที่คุณทํา หรือที่คุณปรุงเอง มีรส
เค็ม 

12 (24.0) 38 (76.0) 

7.บนโต๊ะอาหารคุณมักมีเคร่ืองปรุงรสเค็ม เช่น เกลือ 
นํ้าปลา ซอส ซีอิ้ว หรือนํ้าพริก วางไว้เสมอ 

36 (72.0) 14 (28.0) 

8.คุณกินนํ้าจ้ิมในอาหารจําพวก ลูกชิ้น ข้าวมันไก่ สุกี้ หมู
กระทะโดยไม่คิดถึงปริมาณการกินในแต่ละคร้ังเลย  

26 (52.0) 24 (48.0) 

9.ทุกคร้ังที่คุณกินผลไม้สด คุณต้องจ้ิมพริกเกลือ หรือ
นํ้าปลาหวาน 

27 (54.0) 23 (46.0) 

10.คุณยังอ่านฉลากโภชนาการไม่เป็น หรือไม่เคยอ่านฉลาก
โภชนาการก่อนเลือกซื้อเลย 

45 (90.0) 5 (10.0) 

11.คุณกินกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากเน้ือและปลาที่มี
ความเค็ม เช่น แหนม ไส้กรอก แฮม ปลาเค็ม ค่อนข้างบ่อย 
(3-4 คร้ัง/สัปดาห์) 

14 (28.0) 36 (72.0) 

12.คุณกินอาหารประเภทอาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหาร
กระป๋อง เช่น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โจ๊กกึ่งสําเร็จรูป ปลา
กระป๋อง ค่อนข้างบ่อย (3-4 คร้ัง/สัปดาห์) 

8 (16.0) 42 (84.0) 

13.ทุกคร้ังที่คุณกินอาหารกึ่งสําเร็จรูปคุณมักเติมเคร่ืองปรุง
จนหมดซอง 

46 (92.0) 4 (8.00) 

14.คุณกินอาหารจําพวก ขนมกรุบกรอบปรุงรส มันฝร่ัง
ทอดกรอบ ปลาเส้น สาหร่ายปรุงรสค่อนข้างบ่อย (3-4คร้ัง/
สัปดาห์) 

7 (14.0) 43 (86.0) 

15.คุณไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีเกลือ หรือโซเดียม
สูงเลย 

20 (40.0) 30 (60.0) 

16.คุณรู้หรือไม่ว่าการบริโภคอาหารรสเค็มส่งผลให้เกิดโรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวาย
เร้ือรัง และโรคอื่นๆ 

23 (46.0) 27 (54.0) 

 
ผลการศึกษา พบว่า  ผู้ป่วยโรคเบาหวานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้าน

หนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม
ในชีวิตประจําวัน มากที่สุดคือทุกคร้ังที่คุณกินอาหารกึ่งสําเร็จรูปคุณมักเติมเคร่ืองปรุงจนหมดซอง  
จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 92.0 รองลงมาคุณยังอ่านฉลากโภชนาการไม่เป็น หรือไม่เคยอ่าน
ฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อเลยจํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 อาหารที่คุณทําเองคุณมักเติม



เคร่ืองปรุง จําพวก ซุปก้อน ผงปรุงรส ผงชูรส  จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 ทุกคร้ังที่กิน
อาหารที่ต้องปรุง เช่น ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ผัดซีอิ้ว คุณมักปรุงก่อนค่อยชิมเสมอ จํานวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76 และ บนโต๊ะอาหารคุณมักมีเคร่ืองปรุงรสเค็ม เช่น เกลือ นํ้าปลา ซอส ซีอิ้ว  หรือนํ้าพริก 
วางไว้เสมอ  จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน
ชีวิตประจําวัน ที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ปฏิบัติส่วนใหญ่ คือ กินอาหารนอกบ้าน หรือซื้อกลับมากินที่
บ้านเป็นประจํา (2-3 มื้อ/วัน)  จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมา คือ กินอาหารจําพวก 
ขนมกรุบกรอบปรุงรส มันฝร่ังทอดกรอบ ปลาเส้น สาหร่ายปรุงรสค่อนข้างบ่อย (3 -4คร้ัง/สัปดาห์) 
จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0  และกินอาหารประเภทอาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหารกระป๋อง 
เช่น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โจ๊กกึ่งสําเร็จรูป ปลากระป๋อง ค่อนข้างบ่อย (3-4 คร้ัง/สัปดาห์)  จํานวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.0  

 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ จําแนกตามเพศ 
 
เพศ n  ̅ SD t P 
ชาย 15 1.158 0.742 -9.876 0.00 
หญิง 35 1.653 0.187   
p<0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน
ชีวิตประจําวันแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน ของผู้ ป่วย 
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด  
อํานาจเจริญ จําแนกตามอายุ  
 
อายุ  n   ̅ SD F P 
ต่ํากว่า 20 ปี  0 0.000  0.000  72.309  0.00  
21-39 ปี  3 1.125  0.173   
40-59 ปี  26 1.324  0.098    
60 ปีขึ้นไป  21 1.782  0.280    
p<0.05  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน
ชีวิตประจําวันแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   



ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบ  ความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน 
ชีวิตประจําวัน ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุต่างกัน  
 

อายุ   ̅  ต่ํากว่า 20 ปี  21-40 ปี  41-59 ปี  60 ขึ้นไป  
ต่ํากว่า 2 0 ปี 0.000  -  -  -  -  
21-40  ปี 1.125  -  - - * 
41-59 ปี 1.324 - - - * 
60 ขึ้นไป 1.782 - - - - 
p<0.05 

ผลการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffé พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ที่มีอายุ  21-40 ปีมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน ชีวิตประจําวันแตกต่างกับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุ 
41-59 ปีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน ชีวิตประจําวันแตกต่างกับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 
ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง 

 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ จําแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ n  ̅ SD F P 
โสด 3 1.125 0.000 12.738 0.000 
สมรส 43 1.571 0.243   
หม้าย 4 1.078 0.031   
หย่าร้าง 0 0.000 0.000   
p<0.05 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีสถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม
ในชีวิตประจําวันแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบ  ความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน 
ชีวิตประจําวัน ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีสถานภาพต่างกัน  

สถานภาพ  ̅  โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง 
โสด 1.125 -  *  -  -  
สมรส 1.571 -  - * - 
หม้าย 1.078 - - - - 
หย่าร้าง 0.000 - - - - 
p<0.05 



ผลการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffé พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ที่มีสถานภาพโสดมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน ชีวิตประจําวันแตกต่างกับผู้ที่ สถานภาพสมรส และผู้ที่ มี
สถานภาพสมรสมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน ชีวิตประจําวันแตกต่างกับผู้ที่มีสถานภาพ
หม้าย ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง 
 
ตาราง 7 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ จําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ n  ̅ SD F P 
เกษตรกร 47 1.481 0.272 6.158 0.01 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 0 0.000 0.000   
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 1.875 0.000   
อื่นๆ 0 0.000 0.000   
p<0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน
ชีวิตประจําวันแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา n  ̅ SD F P 

ประถมศึกษา 47 1.481 0.396 6.158 0.01 
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย/ปวช. 3 1.875 0.000   
อนุปริญญา/ปวส. 0 0.000 0.000   
ปริญญาตรี 0 0.000 0.000   
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.000 0.000   
p<0.05 

ผลการศึกษา พบว่า  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรส
เค็มในชีวิตประจําวันแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 



ตาราง 9 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเส นางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ จําแนกตามรายได้ 

 
รายได้ n  ̅ SD F P 
น้อยกว่า 5,000 บาท 41 1.423 0.241 15.090 0.00 
5001-10000 บาท 8 1.875 0.000   
10001-15000 บาท 0 0.000 0.000   
15001-20000 บาท 1 1.875 0.000   
มากกว่า 20001 บาท 0 0.000 0.000   

 
ผลการศึกษา พบว่า  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 

อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม ใน
ชีวิตประจําวันแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนอง
คล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน 
มากที่สุดคือทุกคร้ังที่คุณกินอาหารกึ่งสําเร็จรูปคุณมักเติมเคร่ืองปรุงจนหมดซอง  จํานวน 46 คน คิด
เป็นร้อยล่ะ 92.0 รองลงมาคุณยังอ่านฉลากโภชนาการไม่เป็น หรือไม่เคยอ่านฉลากโภชนาการก่อน
เลือกซื้อเลยจํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 อาหารที่คุณทําเองคุณมักเติมเคร่ืองปรุง จําพวก ซุป
ก้อน ผงปรุงรส ผงชูรส จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 ทุกคร้ังที่กินอาหารที่ต้องปรุง เช่น 
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ผัดซีอิ้ว คุณมักปรุงก่อนค่อยชิมเสมอ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76 และ บน
โต๊ะอาหารคุณมักมีเคร่ืองปรุงรสเค็ม เช่น เกลือ นํ้าปลา ซอส ซีอิ้ว หรือนํ้าพริก วางไว้เสมอ  จํานวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 สอดคล้องกับ อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์(2556) ได้ศึกษา บทบาทประเทศ
ไทยในการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อลดการบริโภคเกลือ เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พบว่า คนไทยบริโภคเกลือเกินค่าที่แนะนําถึง 2 เท่า และทราบแหล่งของอาหารที่มีเกลือสูง 
คือร้อยละ80 มาจากเคร่ืองปรุงรสต่างๆได้แก่ นํ้าปลา เกลือ ซอส ซีอิ้วและผงชูรส อีกร้อยละ20 มา
จากอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปได้แก่ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปลากระป๋อง และข้อมูลจากกอง
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2552) พบว่า ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรุงรสที่ครัวเรือน
คนไทยนิยมใช้กันมาก 5 ลําดับแรก คือ เกลือ นํ้าปลา ซีอิ้วซอสปรุงรส กะปิ และซอสหอยนางรม  
และจากการกินอาหารที่มีเกลือ 5 อันดับแรก ได้แก่ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปพร้อมเคร่ืองปรุง ปลากระป๋อง 
ปลาทูน่ึง  นํ้าพริกต่างๆและปลาส้ม  สอดคล้องกับข้อมูลจากวารสารสาธารณสุขศาสตร์  ปีที่ 44 
ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน2557  พบว่า 5 อันดับแรก คือ น้าปลา เกลือ ซีอิ้วขาว กะปิ และผงปรุง
รสและจากการกินอาหารที่มีเกลือ 5 อันดับแรก ได้แก่ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปพร้อมเคร่ืองปรุง  ปลา
กระป๋องปลาทูน่ึง น้าพริกต่างๆและปลาส้ม  



1. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม ในชีวิตประจําวันของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ ที่มีเพศต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม
ในชีวิตประจําวันต่างกัน เน่ืองจากการรับรู้รสชาติของบุคคลแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป  ซึ่งโดย
ปกติลิ้นของคนเราจะมีการปรับตัว หากลดความเค็มลง 10% จะทําให้ลิ้นไม่สามารถจับรสชาติได้ จึง
ต้องค่อยๆ รสความเค็มลงทีละน้อย เพื่อให้มีความสุขกับการบริโภคเหมือนเดิม สอดคล้องกับการ
คาดประมาณการของการบริโภคเกลือในระดับโลก ในปี พ.ศ.2553 พบว่าประชากรโลกบริโภคเกลือ 
10.06 กรัมต่อวัน และพบว่าผู้ชายมีการกินเค็มมากกว่าผู้หญิง 10 เท่า ( Powles etal., 2013) และ
จากข้อมูลการสํารวจปริมาณการบริโภคเกลือของประเทศไทย โดยกองโภชนาการกรมอนามัย ในปี 
พ.ศ. 2552 พบว่า คนไทยได้รับเกลือเฉลี่ยจากการรับประทานอาหาร 10.8 กรัมต่อวันต่อคน คิดเป็น
ปริมาณโซเดียมที่ได้มากถึง 4,351.69 มิลลิกรัมต่อวันต่อคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยได้รับเกลือใน
ปริมาณที่มากกว่าปริมาณที่แนะนําต่อวันเกือบ 2 เท่า (วันทนีย์เกรียงสินยศ , 2555) 

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ ที่มีอายุต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีอายุต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม
ในชีวิตประจําวันต่างกัน เน่ืองจากเมื่ออายุเพิ่มมากต่อมรับรสที่ลิ้นลดจํานวนลง ทําให้ความสามารถ
ในการรับรสด้อยประสิทธิภาพลง ผู้สูงอายุจึงมักรับประทานอาหารรสจัดขึ้น โดยเฉพาะรสเค็ม  จึง
อาจส่งผลทําให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มแตกต่างกันออกไป   

3.การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ ที่มีสถานภาพต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม
ในชีวิตประจําวันต่างกัน เน่ืองจากสถานภาพของบุคคล มีผลมาจากการบริโภคของครัวเรือนด้วย 
กล่าวคือ ผู้ที่มีสถานภาพสมรสจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกกําหนดโดยครัวเรือน แต่สถานภาพโสด
น้ันสามารถเลือกบริโภคได้ตามที่ต้องการ จึงทําให้สถานภาพที่ต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
รสเค็มต่างกัน 

 



4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ ที่มีอาชีพต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มใน
ชีวิตประจําวันต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ลือชัย  ศรีเงินยวง, ธนิตา วงษ์จินดาและฐนิดา 
อภิชนะกุลชัย พบว่า ผู้ตอบแบบสํารวจประมาณร้อยละ 60 มีการใช้ผงปรุงรสทุกคร้ังที่ปรุงเอง โดย
กลุ่มที่มีสัดส่วนผู้ที่ตอบว่ามีการใช้ผงปรุงรสทุกคร้ังที่มีการปรุงอาหารสูงมากกว่าก ลุ่มอื่นคือ กลุ่ม
พ่อบ้าน/แม่บ้าน กลุ่มประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน/รับจ้างทั่วไป กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มพนักงาน/
ลูกจ้าง 

5. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวั ด
อํานาจเจริญ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า 
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรส
เค็มในชีวิตประจําวันต่างกัน เน่ืองจากระดับการศึกษามีผลต่อความรู้ อาชีพและรายได้ของบุคคลซึ่ง
จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคต่างกันออกไป กล่าวคือผู้มีการศึกษาสูงมีความรู้มาก มีการรับ รู้ 
และตระหนักถึงโทษของการบริโภคอาหารรสเค็มหรืออาหารที่มีประมาณโซเดียมสูงจึงทําให้มีการ
เลือกบริโภคและลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงลง มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า 

6. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัด
อํานาจเจริญ ที่มีรายได้ต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนอง
คล้า อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ ที่มีรายได้ต่างกัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็ม
ในชีวิตประจําวันต่างกัน เน่ืองจากรายได้เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพเหมือนหรือ
อาจแตกต่างกันออกไปตามรายได้ของแต่ละคนซึ่งอาจส่งผลทําให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
แตกต่างกันออกไปด้วย   
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองคลา้ อําเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอํานาจเจริญ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน มากที่สุดคือทุก
คร้ังที่คุณกินอาหารกึ่งสําเร็จรูปคุณมักเติมเคร่ืองปรุงจนหมดซอง  จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 
92.0 รองลงมาคุณยังอ่านฉลากโภชนาการไม่เป็น หรือไม่เคยอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อเลย
จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 อาหารที่คุณทําเองคุณมักเติมเคร่ืองปรุง จําพวก ซุปก้อน ผง
ปรุงรส ผงชูรส จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 ทุกคร้ังที่กินอาหารที่ต้องปรุง เช่น ก๋วยเตี๋ยว 
บะหมี่ ผัดซีอิ้ว คุณมักปรุงก่อนค่อยชิมเสมอ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76 และ บนโต๊ะอาหาร



คุณมักมีเคร่ืองปรุงรสเค็ม เช่น เกลือ นํ้าปลา ซอส ซีอิ้ว หรือนํ้าพริก วางไว้เสมอ จํานวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.0   

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบา้นหนองคล้า อําเภอเสนางคนิคม 
จังหวัดอํานาจเจริญ พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน ที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่
ปฏิบัติส่วนใหญ่ คือ กินอาหารนอกบ้าน หรือซื้อกลับมากินที่บ้านเป็นประจํา (2-3 มื้อ/วัน)  จํานวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมา คือ กินอาหารจําพวก ขนมกรุบกรอบปรุงรส มันฝ ร่ังทอด
กรอบ ปลาเส้น สาหร่ายปรุงรสค่อนข้างบ่อย (3-4คร้ัง/สัปดาห์) จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0  
และกินอาหารประเภทอาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหารกระป๋อง เช่น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โจ๊กกึ่ง
สําเร็จรูป ปลากระป๋อง ค่อนข้างบ่อย (3-4 คร้ัง/สัปดาห์) จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0  

3. ในขณะที่ด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่า  เพศชายกับเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อายุ ต่างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  สถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษากันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรส
เค็มในชีวิตประจําวันต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และรายได้ต่างกันมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  การศึกษา
คร้ังน้ีสามารถนําผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการลดการบริโภคอาหารรส
เค็มของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  เพื่อให้ประชาชนลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง และเป็นแนวทางในการดําเนินงานชุมชนลดเค็ม ลดโรคความดันโลหิตสูงต่อไป  
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