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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ ต�ำบลเหล่าหลวง อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเหล่าหลวง อ�ำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 64 คน เลือกแบบจาะจง กลุ่มทดลอง ได้รบั โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตนเองตามแนวคิดของ
เพนเดอร์ ใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มเปรียบเทียบ ได้รับการดูแลตามปกติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านสนามชัย จ�ำนวนกลุ่มละ 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
ของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนา
และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า หลังทดลองใช้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมไม่ได้ในกลุ่มทดลอง มีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้สกึ ที่มีต่อพฤติกรรม อิทธิพล
ระหว่างบุคคล และพฤติกรรมการดูแลตนเอง สูงกว่าก่อนทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และมีการรับรู้อุปสรรค ค่าความดันโลหิตซีสโตลิค และไดแอสโตลิค ต�่ำกว่าก่อนทดลองและต�่ำกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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Abstract

This quasi-experimental research aimed to study effects of a health promotion program for elderly patients
with uncontrolled hypertension in tambon Laoluang, Kasetwisai district, Roi-Et province. The sample was uncontrolled
hypertension elderly in Laoluang health promotion hospital. The experimental group received the health promotion
program developed according to Pender’s concept for 8 weeks. The control group received regular services in
Sanamchai health promotion hospital. The sample included 32 patients in each group. They were selected by the
purposive sampling technique according to inclusion criteria. The tools of this research comprised: 1) the health
promotion program for the elderly patients with uncontrolled hypertension and 2) interview questionnaires about
health promotion behaviors of hypertension elderly. Its Cronbach’s alpha coeffificient yielding values 0.89. Data were
analyzed by descriptive statistics, paired sample t-test, and independent sample t-test. The results of this study were
as follows. 1) After using the program, perception of benefifits, self-effif icacy, affection responding to behaviors, and
interpersonal inflf luences were signifif icantly higher than before and higher than the control group (p < .01). 2) After
using the program, perception of obstacles, systolic and diastolic blood pressure were lower than before and lower
than the control group(p < .01).
Keywords: Hypertension Disease, Elderly, Health Promotion Program

ความส�ำคัญของปัญหา

จ�ำนวน 88 คน
ผูส้ งู อายุทปี่ ว่ ยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ. 2558
จ�ำนวน 50 คน มีความรู้ การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค
อยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรม และอิทธิพลระหว่างบุคคลเกีย่ วกับ
การดูแลตนเองอยูใ่ นระดับต�ำ่ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลบ้านอุ่มเม่า จังหวัดร้อยเอ็ด, 2558) Pender (1987)
อธิบายว่า การเสริมสร้างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพนั้นจะ
ต้องเสริมสร้างให้มนุษย์เกิดการเรียนรูโ้ ดยผ่านจากพฤติกรรม
ทีม่ นุษย์เคยมีมาก่อนและถ้าได้รบั แรงสนับสนุนจากปัจจัย
ภายในและภายนอกตัวบุคคลจะท�ำให้เกิดพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ซึง่ น่าจะได้นำ� มาใช้ในการปรับพฤติกรรม
ควบคุมความดันโลหิตของผู้สงู อายุ อัมมร บุญช่วย (2557)
พบว่าผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความ

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็นสาเหตุการ
เสียชีวติ ทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในผูส้ งู อายุ จากรายงานขององค์การ
อนามัยโลก (WHO, 2013) มีผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
มากถึงพันล้านคน คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 ผู้สูงอายุ
ทัว่ ทัง้ โลกจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 1.56 พันล้านคน
และในแต่ละปีประชากรสูงวัยทัว่ โลกเสียชีวติ จากโรคความ
ดันโลหิตสูงเกือบ 8 ล้านคน โดยโรคความดันโลหิตสูง
พบเป็นอันดับ 2 ของโรคเรื้อรังที่พบในประเทศไทย ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผสู้ งู อายุปว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
จ�ำนวน 86,067 คน (71.25 %) ซึง่ ไม่สามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ ร้อยละ 58.2 ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีผสู้ งู อายุ
เป็นโรคความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้จำ� นวน 19,419 คน (59.0 %) (ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด, 2558) ซึ่งเป็นผู้ป่วยในอ�ำเภอเกษตรวิสัย
ถึง 3,875 คน (59.84%) และอยู่ในต�ำบลเหล่าหลวง
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คาดหวังในผลของการปฏิบตั ติ นและมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และมีระดับความดันโลหิตต�ำ่
กว่ากลุม่ ควบคุม ปิน่ นเรศ กาศอุดมและมัณฑนา เหมชะญาติ
(2554) วิจัยพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ
ผู้วิจัย จึงได้น�ำรูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของเพนเดอร์มาใช้สร้างโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
ส�ำหรับผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ในงาน
วิจยั นีเ้ พือ่ น�ำผลการวิจยั ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยให้เหมาะสมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดตี ่อไป

2. การรับรู้อุปสรรค ค่าความดันโลหิตซิสโตลิค
และไดแอสโตลิคของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่ม
ทดลอง หลังเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ต�ำ่
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ และต�ำ่ กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
กรอบแนวคิดของการวิจยั ผูว้ จิ ยั น�ำรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของ Pender (1987) ในการรับรู้ประโยชน์
ของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ
พฤติกรรม การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้สกึ ที่
มีตอ่ การปฏิบตั พิ ฤติกรรม และอิทธิพลระหว่างบุคคลทีเ่ ป็น
แรงสนับสนุนทางสังคม มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรม
สร้างเสริมสุขภาพตนเอง

วัตถุประสงค์การวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ
สองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจาก
แพทย์วา่ เป็นโรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมความดันโลหิต
ไม่ได้ ทีม่ ารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
บ้านอุ่มเม่า และบ้านสนามชัย ต�ำบลเหล่าหลวง อ�ำเภอ
เกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
		 กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 64 คน เลือกแบบเจาะจง
โดยเป็นผู้ท่มี ีอายุ 60-75 ปี มีระดับความดันโลหิต ตั้งแต่
140/90 มิลลิเมตรปรอทขึน้ ไปไม่มภี าวะแทรกซ้อน เป็นโรค
ความดันโลหิตสูงอย่างน้อย 5 ปี สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันได้และช่วยเหลือตัวเองได้ดี และสามารถสื่อ
ความหมายเข้าใจกันได้ดี
ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป G*power
โดยก�ำหนดอ�ำนาจการทดสอบที่ระดับ .80 ก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และขนาดอิทธิพลเท่ากับ
.70 ซึง่ ได้จากงานวิจยั ของ สวรินทร์ พวงโคกกรวด (2553)
ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มละ 26 คน
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. เปรียบเทียบการรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม
และอิทธิพลระหว่างบุคคล ของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิต
สูงกลุม่ ทดลอง ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมสร้าง
เสริมสุขภาพตนเอง และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบหลังหลังทดลอง
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองและค่า
ความดันโลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิคของผู้สูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง กลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง และระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบหลังทดลอง

สมมติฐานการวิจัย

1. การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ความรู้สึกที่มตี ่อพฤติกรรม อิทธิพลระหว่างบุคคล
และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูงกลุ่มทดลอง หลังเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริม
สุขภาพตนเอง สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริม
สุขภาพตนเอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
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เป็นผู้สูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลบ้านอุ่มเม่า จ�ำนวน 32 คน และกลุ่มควบคุมเป็น
ผู้สูงอายุที่รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
บ้านสนามชัย จ�ำนวน 32 คน โดยจับคูใ่ ห้มคี วามคล้ายคลึง
กันในปัจจัยของอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะ
เวลาของการเป็นโรคความดันโลหิต และระดับความดัน
โลหิต
เครื่องมือวิจัย มี 2 ส่วน ดังนี้
1. เครื่องมือการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมสร้าง
เสริมสุขภาพตนเอง ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมไม่ได้ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้รูปแบบพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (1987) ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง โรคความดันโลหิตสูง
โภชนาการ การออกก�ำลังกาย และการจัดการความเครียด
1 ครั้ง โดยใช้สื่อ Power Point และการสร้างการรับรู้
2) กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
ตนเอง การเสนอตัวแบบและการใช้แบบบันทึกการปฏิบตั ิ
ตนของผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 3) กิจกรรมการนิเทศติดตาม และ
การเยีย่ มบ้าน3 ครัง้ ห่างกันทุก 2 สัปดาห์ 4) การอภิปราย
กลุ่มและสรุปผลการทดลอง
2. แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย
3 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน 13 ข้อ ใช้การ
เลือกตอบและเติมข้อความ
		 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์การรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบัติ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม และอิทธิพล
ระหว่างบุคคล จ�ำนวน 73 ข้อ ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมินแนวปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ของกชกร ธรรมน�ำศีล (2558) ค�ำตอบ
ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย และไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ค�ำถามชิงบวกให้คะแนน 5-1 ตามล�ำดับ และ

ค�ำถามเชิงลบให้คะแนน 1-5 ตามล�ำดับ
		 ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแล
ตนเองในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง จ�ำนวน 13 ข้อ
ดัดแปลงจากแบบประเมินแนวปฏิบตั กิ ารทางการพยาบาล
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ของกชกร ธรรมน�ำศีล
(2558) การตอบใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบตั ิ
มากที่สดุ ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฎิบัติน้อย และ
ปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ ค�ำถามเชิงบวกให้คะแนน 5-1 ตามล�ำดับ
และค�ำถามเชิงลบให้คะแนน 1-5 ตามล�ำดับ
3. เครื่องวัดความดันโลหิต
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสัมภาษณ์โดยผูท้ รงวุฒิ จ�ำนวน
5 ท่าน ประกอบด้วย อายุรแพทย์ และพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1.00
น�ำไปใช้กับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความ
ดันโลหิตไม่ได้ จ�ำนวน 30 หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาค ของส่วนที่ 2 และ3 ได้เท่ากับ 0.89 และ 0.94
ตามล�ำดับ
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง โครงการวิจยั ได้รบั
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามหนังสือเลขที่ 008/2561
และส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอเกษตรวิสยั ตามหนังสือ
เลขที่ ID COE152561 ผู้วิจัยได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์
การวิจัย วิธีด�ำเนินการวิจัย สิทธิตอบรับหรือปฏิเสธการ
เข้าร่วมวิจยั การรักษาความลับของข้อมูล และการน�ำเสนอ
ผลการวิจยั ในภาพรวม ผู้ยินดีเข้าร่วมการวิจยั ได้ลงนาม
ในแบบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
กลุม่ ทดลอง ผูว้ จิ ยั จัดโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ
ตนเองให้กลุ่มผู้ป่วย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านอุ่มเม่า ดังนี้
ก่อนการทดลอง ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั วัดความดัน
โลหิต และรอบเอว ชั่งน�ำ้ หนักตัว สัมภาษณ์ผู้ป่วยตาม
4
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แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 2 และ 3 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้น
ผู้วิจัยด�ำเนินการดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 การสร้างความรู้-การรับรู้ ผู้วิจัย
ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น จ�ำนวน 9 คน
เป็นผู้จัดกิจกรรม ใช้เวลา 2 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้างการรับรู้
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง ด้านโภชนาการ
การออกก�ำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด และการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ความส�ำคัญ ประโยชน์และอุปสรรค
เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง
กิจกรรมที่ 2 การเสนอตัวแบบบุคคล ให้เล่า
ประสบการณ์พฤติกรรมเชิงบวกที่สามารถควบคุมอาหาร
มีการออกก�ำลังกาย การผ่อนคลายความเครียดและสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ได้เป็นอย่างดี และเชิงลบที่ไม่สามารถปฏิบัติพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพตนเองจึงไม่สามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหิตให้อยูใ่ นเกณฑ์เป้าหมายได้หรือมีภาวะแทรกซ้อน
เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ 3 การสาธิตและการฝึกปฏิบัติวิธีการ
สร้างเสริมสุขภาพตนเองในการใช้ยาที่ถูกวิธี การเลือก
รับประทานอาหาร การออกก�ำลังกายโดยการใช้ยางยืด
การท�ำสมาธิบ�ำบัดโดยการหายใจ และการผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยวิธีต่าง ๆ โดยวิทยากร และชี้แจงการใช้
แบบบันทึกการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองเรื่องอาหาร
การออกก�ำลังกาย การใช้ยา และการผ่อนคลายความเครียด
ในแต่ละวัน พร้อมทัง้ มอบหมายให้ผ้สู งู อายุทำ� แบบบันทึก
การปฏิบัตใิ นการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
กิจกรรมที่ 4 การอภิปรายกลุ่มและการสรุปผล
การทดลอง
สัปดาห์ที่ 3, 5, และ 7 จัดกิจกรรม สัปดาห์ละ
1 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง
นิเทศติดตามโดยผูว้ จิ ยั ในการท�ำกิจกรรมกลุม่ แลก
เปลีย่ นเรียนรู้ ด้วยการซักถามและตรวจสอบความถูกต้อง

ในการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในการเลือก
รับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การใช้ยา และการ
ผ่อนคลายความเครียด และการท�ำแบบบันทึกทุกวัน มอบ
หมายให้อาสาสมัครสาธารณสุข (ผูช้ ว่ ยวิจยั ) เป็นผูก้ ระตุน้
การท�ำกิจกรรมและการลงบันทึกในสมุดบันทึกทุกวันจน
ครบ 8 สัปดาห์ โดยการติดตามเยี่ยมบ้าน และผู้วิจัย
ติดตามทางโทรศัพท์รวมถึงการให้คำ� แนะน�ำถึงทีบ่ ้าน วัด
ความดันโลหิต รอบเอว ชัง่ น�ำ้ หนัก เพือ่ กระตุ้นให้ผ้สู งู อายุ
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองทีถ่ กู ต้อง แนะน�ำเพิม่ เติมกรณี
ที่ยังปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง ผู้วจิ ัยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจาก
การฝึกการดูแลตนเอง ปรึกษาหารือร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัปดาห์ที่ 8 ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั สัมภาษณ์ผ้ปู ่วย
อีกครั้ง หลังสิ้นสุดการทดลอง และวัดความดันโลหิต
กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการรักษาพยาบาลตาม
ปกติจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
บ้านสนามชัย ต�ำบลเหล่าหลวง อ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัด
ร้อยเอ็ดโดยสอนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการ
ปฏิบตั ติ วั ของผู้ป่วย โดยไม่มสี อื่ การสอน ผู้วจิ ยั และผู้ช่วย
วิจัย วัดความดันโลหิตและสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์
ครั้งที่ 1 และในสัปดาห์ที่ 8
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนา และ t–test ก�ำหนดค่านัย
ส�ำคัญที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป ผู้ป่วยในกลุ่มทดลอง ร้อยละ
68.7 เป็นหญิง ร้อยละ 62.4 มีอายุในช่วง 66-77 ปี
ร้อยละ 53.1 ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ
50 มีอาชีพเกษรกรรม และมีรายได้ตอ่ เดือนอยูใ่ นช่วง 1,001
-2,000 บาท ร้อยละ 90.6 มีระยะเวลาการป่วย 6-10 ปี
และได้รับยา 1-3 ชนิด ร้อยละ 78.1 มีความดันโลหิตซิส
โตลิคอยู่ในช่วง 140-159 mmHg และ ร้อยละ 84.4 มี
5
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ความดันโลหิตไดแอสโตลิคอยู่ในช่วง 90-99 mmHg กลุ่ม
เปรียบเทียบร้อยละ 71.9 เป็นหญิง ร้อยละ 81.3 มีอายุใน
ช่วง 66-77 ปี ร้อยละ 81.2 ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 78.1 มีอาชีพเกษรกรรม ร้อยละ 75 มีรายได้
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 1,001 -2,000 บาท ร้อยละ 84.4 มีระยะ
เวลาการป่วย 6-10 ปี ร้อยละ 87.5 ได้รับยา 1-3 ชนิด
ร้อยละ 75 มีความดันโลหิตซิสโตลิคอยู่ในช่วง 140-159
mmHg และ ร้อยละ 90.6 มีความดันโลหิตไดแอสโตลิค
อยู่ในช่วง 90-99 mmHg
2. ผลการเปรียบเทียบการรับรูป้ ระโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้สึกที่มี

ต่อพฤติกรรม และอิทธิพลระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง และระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบหลังทดลอง
		 2.1 หลังการทดลอง ผู้สูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูงในกลุ่มทดลอง มีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม และอิทธิพล
ระหว่างบุคคลของ สูงกว่าก่อนทดลอง แต่มกี ารรับรูอ้ ปุ สรรค
ต�่ำกว่า ก่อนทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 (ตาราง 1)

ตาราง 1 เปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อปุ สรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้สกึ ทีม่ ตี ่อพฤติกรรม
		 และอิทธิพลระหว่างบุคคลของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลังทดลองโดยใช้ paired t-test (n = 32)
ตัว แปร
การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค
การรับรู้ความสามารถตนเอง
ความรู้สกึ ที่มีต่อพฤติกรรม
อิทธิพลระหว่างบุคคล

ก่อ นทดลอง
X
SD
4.37
0.13
4.54
0.57
4.40
0.18
3.31
0.23
4.33
0.23

		 2.2 หลังทดลอง ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง
ในกลุ่มทดลองมีการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง ความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรม และอิทธิพลระหว่าง

หลัง ทดลอง
t
p-value
X
SD		
4.68
0.14
8.318
.000
1.51
0.16
-28.973
.000
4.69
0.16
6.767
.000
4.49
0.48
11.173
.000
4.70
0.11
9.265
.000
บุคคล สูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ ส่วนการรับรูอ้ ปุ สรรคต�ำ่ กว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
(ตาราง 2)
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ตาราง 2 เปรียบเทียบ การรับรู้ประโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม
		 อิทธิพลระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังทดลองโดยใช้ t - test (n = 64)
ตัวแปร
การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค
การรับรู้ความสามารถตนเอง
ความรู้สกึ ที่มีต่อพฤติกรรม
อิทธิพลระหว่างบุคคล

กลุ่มทดลอง
(n = 32)
X
SD
4.68
0.14
1.51
0.16
4.69
0.16
4.49
0.48
4.70
0.11

3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และค่าความดันโลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิคของผูส้ งู อายุ
โรคความดันโลหิตสูงกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง และระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบหลังทดลอง

กลุ่มเปรียบเทียบ
t
p-value
(n = 32)
X
SD		
4.04 0.34
9.621
.000
2.62 0.40
-14.298
.000
4.04 0.48
7.179
.000
3.39 0.39
9.904
.000
3.96 0.52
7.683
.000

		 3.1 หลังทดลอง ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง
กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิม่ ขีน้ และความดัน
โลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิคต�ำ่ ลงกว่าก่อนทดลอง อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตาราง 3)

ตาราง 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองและความดันโลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิคของกลุ่มทดลอง ระหว่าง
		 ก่อนและหลังทดลองโดยใช้ Paired t-test (n = 32)
ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ความดันโลหิตซีสโตลิค
ความดันโลหิตไดแอสโตลิค

ก่อนทดลอง
X
SD
3.78
0.27
153.00
8.62
93.87
9.24

		 3.2 หลังทดลอง ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิต
สูงในกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ และมีความดันโลหิตซีสโตลิคและไดแอสโตลิค

หลังทดลอง
t
X
SD		
4.61
0.27
11.378
123.81
17.65
-9.308
81.50
9.24
-6.365

p-value
.000
.000
.000

ต�ำ่ กว่ากลุม่ เปรียบเทียบ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.001 (ตาราง 4)
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ตาราง 4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความดันโลหิตซิสโตลิค และไดแอสโตลิค ระหว่างกลุ่มทดลองและ
		 กลุ่มเปรียบเทียบ หลังทดลองโดยใช้ t-test (n = 64)
ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ความดันโลหิตซีสโตลิค
ความดันโลหิตไดแอสโตลิค

กลุ่มทดลอง
(32 คน)
X
SD
4.61
0.35
123.81 17.65
81.50
9.20

กลุ่มเปรียบเทียบ
(32 คน)
X
SD		
4.03
0.44
148.03
5.59
94.12
3.19

t

p-value

9.110
-7.398
-7.304

.000
.000
.000

มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพและความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติพฤติกรรมต่อไป การรับรู้ว่าเครือข่ายทาง
สังคมของตนเองให้การสนับสนุนในด้านวัตถุ ข้อมูลข่าวสาร
และการเห็นแบบอย่าง ได้เรียนรู้จากการสังเกตผู้อื่นที่
กระท�ำพฤติกรรมนั้นๆ ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นกิจกรรมในโปรแกรมสร้างเสริม
สุขภาพตนเอง จึงท�ำให้เกิดความมุ่งมัน่ ต่อแผนการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของตนเองได้ ส่วนค่าความดัน
โลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิค เป็นผลลัพธ์ในการลดความ
ดันโลหิตที่คาดหวังในทางบวกของบุคคลที่ได้ปฏิบัติ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
ผลงานวิจัยของนักวิชาการที่สอดคล้องกับผลการ
วิจยั นีไ้ ด้แก่ อิทธิพล คุ้มวงศ์ (2554 ) ทีพ่ บว่าหลังทดลอง
การใช้รปู แบบการส่งเสริมการออกก�ำลังกายโดยการใช้ยาง
ยืด ท�ำให้ผ้สู งู อายุมกี ารรับรู้ประโยชน์เพิม่ ขึน้ กว่าก่อนการ
ทดลอง (p < .05) สุนันทา ศรีศริ ิ (2555) ใช้การเรียนรู้จาก
ตัวแบบ การสาธิตและฝึกปฏิบตั ติ ามโปรแกรมปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง ท�ำให้
การรับรู้ความสามารถตนเองเพิ่มขึ้น (p < .05) อารีย์
ธวัชวัฒนานันท์ (2557) ใช้การเรียนรูจ้ ากตัวแบบ การสาธิต
และฝึกปฏิบัติ การติดตาม การกระตุ้นหรือให้คำ� แนะน�ำ
จากผู้วิจัย หลังทดลองกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการ

โดยสรุป โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง มีผล
ให้ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต
ไม่ได้ มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง การรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง ความรู้สกึ ที่มีต่อพฤติกรรม
อิทธิพลระหว่างบุคคล ดีขนึ้ และการรับรูอ้ ปุ สรรค ความดัน
โลหิตซิสโตลิค และไดแอสโตลิคลดลง

การอภิปรายผลการวิจัย

โดยสรุปของผลการวิจัยนี้เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และสนับสนุนรูปแบบพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของ เพนเดอร์(1987) ทีอ่ ธิบายว่าการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้คาดคะเน
ประโยชน์ทจี่ ะได้ และการรับรู้อปุ สรรคในสิง่ ทีข่ ดั ขวางการ
ปฏิบัติพฤติกรรม และจัดการอุปสรรคได้ ก่อให้เกิดแรง
จูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพต่อเนื่องได้ การรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคลเกิดจาก
ประสบการณ์ตรงทีบ่ คุ คลได้รบั ในอดีตหรือจากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้อนื่ ส่งผลต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม บุคคลมีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองจากการได้เห็นการกระท�ำของบุคคลอืน่ ทีป่ ระสบผล
ส�ำเร็จและความคาดว่าผลจากการกระท�ำนัน้ ๆ มีประโยชน์
ต่อตนเอง อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพฤติกรรม
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ส่งเสริมสุขภาพ มากกว่าก่อนทดลอง (p < .05) กัตติกา
ธนะขว้าง, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, และชนกพร จิตปัญญา
(2553) พบว่าความรู้สึกที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูส้ งู อายุในระดับสูง (r = 0.60, p < .05) รัญณชา
มังคละพลัง, กุลชญา ลอยหา, และจ�ำลอง วงษ์ประเสริฐ
(2560) พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความรู้
เรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้
อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมความดัน
โลหิตสูงเพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการปฏิบตั ติ วั ใน
การควบคุมความดันโลหิต สูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ (p < .05) อัมมร บุญช่วย (2557) พบว่า
กลุ่มทดลองมีระดับความดันโลหิตต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม
สุนันทา ศรีศิริ (2555) พบว่ากลุ่มทดลองมีความดันโลหิต
ซิสโตลิคและไดแอสโตลิคต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรม และ

บุญนภา บุญเรือน, ธราดล เก่งการพานิช, มณฑา
เก่งการพานิช, และประสิทธิ์ ลีระพัน (2556) พบว่าหลัง
ทดลอง กลุม่ ทดลองทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมทีม่ กี ารแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการออกก�ำลัง มีการรับรู้
อุปสรรค ลดลงกว่าก่อนทดลองและต�่ำกว่ากลุ่มเปรียบ
เทียบ (p < .05)

ข้อเสนอแนะ

1. พยาบาลควรน�ำโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ
ตนเองนี้ ไปใช้กับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ไม่ได้ในการปฏิบัติงานประจ�ำ
2. สมาชิกในครอบครัว หรือเครือข่ายสุขภาพใน
ชุมชน เช่น ผู้น�ำชุมชน ต้องมีบทบาทในการกระตุ้นเตือน
ให้ผปู้ ว่ ยได้ปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างสม�ำ่ เสมอ
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