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ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติ กรรมการดูแลตนเองและระดับ
ความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูงที่ควบคุมไม่ได้วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้น*

บทคัดย่อ

ศุภลักษณ์ ทองขาว**
นิภา กิมสูงเนิน***
รัชนี นามจันทรา***

การวิจยั กึง่ ทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
การสนับสนุ นและให้ความรู้ร่วมกับแอพพลิเคชันไลน์
่
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นทีม่ ารับบริการ ตรวจรักษาในแผนกผูป้ ่ วย
นอกโรงพยาบาลราชวิถี เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คุณสมบัติ จํานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 30 คน โดยกลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรมการสนับสนุ นและให้ความรู้ตามแนวคิดของโอเร็มร่วมกับ
แอพพลิเคชันไลน์
่
เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง และเครื่องวัด
ความดันโลหิต วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา Independent T- Test และ Paired T- Test
ผลการวิจยั พบว่า หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรูใ้ นการดูแลตนเอง กลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการดูแลตนเอง สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001
ค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตซิสโตลิกกลุ่มทดลองหลังได้รบั โปรแกรม (MEAN = 137.5, S.D= 10.91) ตํ่ากว่าก่อน
ได้รบั โปรแกรม (MEAN = 149.30 , S.D= 10.39) และค่าเฉลีย่ ระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิก หลังได้รบั โปรแกรม
(MEAN = 85.03 , S.D=9.59) ตํ่ากว่าก่อนได้รบั โปรแกรม (MEAN = 95.83, S.D= 8.62) และตํ่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ .001 ตามลําดับ
สรุ ปและข้อเสนอแนะ โปรแกรมการสนับสนุ นและให้ความรู้ร่ วมกับการใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ถือเป็ น
เทคโนโลยีการสื่อสารทีผ่ ปู้ ่ วยทุกคนเข้าถึงสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองและควบคุมระดับความดัน
โลหิตของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ ดังนัน้ พยาบาลควรนําโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ ในผูป้ ่ วยความดัน
โลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น เพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองทีด่ ขี น้ึ ต่อไป
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Effects of educative-supportive program on self-care behaviors and blood
pressure levels among young adult patients with uncontrolled hypertension*

Abstract

Supalak Thongkao**
Nipa Kimsungnoen***
Rachanee Namjuntra***

This Quasi experimental research, the two group Pretest-Posttest Design aimed to study the
effect of educative and supportive Program with the Line Application among young adult patients with
uncontrolled hypertension. The samples were 60 patients with uncontrolled hypertension in young adults,
who received treatment at medical outpatient department. They were randomly assigned into two groups:
an experimental and a control group which consisted of 30 patients in each group. The experimental
group received Educative and Supportive Program with the Line Application, which was developed
based on the Orem’s concept. The control group received usual nursing care. The research instruments
were Self-care Behaviors questionnaires and blood pressures measurement. The data were analyzed
using descriptive statistics, independent t-test, and paired t-test.
The results of the study showed that after implementing the educative-supportive program, the
experimental group had significantly higher self-care behavior than before receiving the program and higher
than control group (p < .0 0 1 ) . The systolic blood pressure of experimental group after receiving the
program (MEAN = 137.50, S.D= 10.91) was lower than before receiving the program (MEAN = 149.30,
S.D= 10.39) and the diastolic blood pressure of experimental group after receiving the program (MEAN =
85.03, S.D=9.59) was lower than before receiving the program (MEAN = 95.83, S.D= 8.62) (p < .05) and
lower than control group (p < .001).
Conclusion and recommendations: According to the findings, the educative-supportive program
using LINE application which is a communication technology accessible for every patient to develop selfcare behaviors. In addition, this study could be provide a guideline of nursing practice in caring for young
adult patients with uncontrolled hypertension to improved better self-care behaviors.
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
โรคความดันโลหิตสูงเป็ นโรคไม่ตดิ ต่อทีม่ ี
ความสํา คัญ และมีความรุน แรงมากขึ้น องค์การ
อนามัยโลกรายงานว่าปั จจุบนั ทัวโลกมี
่
ผทู้ เ่ี ป็ นโรค
ความดันโลหิตสูงถึง 1,000 ล้านคน เสียชีวติ ปี ละ
เกือบ 8 ล้า นคน เฉลี่ย ประมาณนาทีล ะ 15 คน 1
โดย 1 ใน 3 พบในวัยผูใ้ หญ่ และคาดว่าในปี พ.ศ.
2568 ประชากรวัยผู้ใหญ่ทวโลกจะป่
ั่
วยเป็ นโรคนี้
เพิ่ม ขึ้น ถึง 1,560 ล้า นคน 2 จากสถิติโ ลกบ่ งชี้ว่ า
ผู้ป่ วยที่ม ีค วามดัน โลหิต สูงมีเ พีย งร้อยละ 50 ที่
ตระหนักถึงภาวะความดันโลหิตของตนเอง1 จาก
การศึก ษาผู้ป่ วยความดัน โลหิต สู ง ในวัย ผู้ใ หญ่
ตอนต้น จํานวน 3,303 รายพบว่า ร้อยละ 76 ไม่
สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ และร้อยละ 75
ไม่ ท ราบว่ า ตนเองเป็ นความดั น โลหิ ต สู ง 3 ใน
ประเทศไทย พบว่าอัตราการป่ วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง ในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมา พ.ศ. 2556 – 2560
เพิ่ม ขึ้น จากจํา นวน 3,936,171 คนเป็ น จํ า นวน
5,597,671 อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อ
ประชากรแสนคนในปี 2554-2558 เพิม่ จาก 3,664
คนเป็ น 7,886 คน4 และผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงใน
กลุ่มทีม่ อี ายุน้อยลงมีแนวโน้มสูงขึน้ จากรายงาน
การสํา รวจสุข ภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกาย ปี พ.ศ. 2553 และ 2557 พบว่า ความชุก
ของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปี ขน้ึ
ไป เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 21.4 (ชายร้อยละ 21.5 และ
หญิงร้อยละ 21.3) เป็ นร้อยละ 24.7 (ผูช้ ายร้อยละ
25.6 และผู้หญิงร้อยละ 23.9)5 กลุ่ม อายุท่มี ีอตั รา
เพิม่ สูงที่สุด คือ กลุ่มอายุ 30-39 ปี เพิม่ เป็ น 1.76
เท่า และกลุ่มอายุ 15-29 ปี เพิม่ เป็ น 1.75 เท่า ซึ่ง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ เพศชายและเพศหญิง6

75

เป้ าหมายในการดูแลผูป้ ่ วยความดันโลหิต
สู ง คื อ การควบคุ ม ความดั น โลหิ ต <140/90
มิลลิเมตรปรอท7 เพื่อป้ องกันความเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่จ ะเกิด ในอนาคต จากงานวิจ ัย
ปั จจัยทํานายการควบคุมความดันโลหิตของผูเ้ ป็ น
ความดันโลหิตสูงพบว่าผูป้ ่ วยจะต้องมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองซึ่งได้แก่การรับประทานยาถูกต้อง
ตามเวลา ตามขนาด การมาตรวจตามนัด การหลีก
เลี่ยงปั จจัยเสีย่ ง การรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย และการจัดการกับความเครียด 8,9,10
จากการวิเคราะห์สาเหตุทผ่ี ปู้ ่ วยความดัน
โลหิตสูงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นไม่สามารถควบคุมความ
ดันโลหิตได้ซง่ึ พบว่าจํานวนร้อยละ 50 ไม่สามารถ
ควบคุม ความดัน โลหิต ได้ต ามเป้ า หมาย 11 เนื่ อ ง
จากพฤติกรรมการดูแลตนเองทีไ่ ม่เหมาะสมทีเ่ กิด
จากการขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตัว ที่ถูกต้อง จากงานวิจยั พฤติกรรมสุขภาพและ
ภาวะสุขภาพของคนทํางานในสถานประกอบการ
ในเขตเมือ งใหญ่ กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ
82.90 อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (21-40 ปี ) พบว่ า
ร้อยละ 65.80 ไม่สามารถออกกํา ลังกายได้อย่า ง
สมํ่าเสมอ12 ร้อยละ 51.80 ไม่สงั เกตความผิดปกติ
ของร่างกายหรือสังเกตไม่สมํ่าเสมอโดยมีเหตุผลว่า
ไม่มเี วลา ด้วยส่วนใหญ่ใช้ชวี ติ ในที่ทํางาน อีกทัง้
วัยผู้ใหญ่ยงั คงมีสภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์ ตามช่วง
พัฒนาการจึงอาจเป็ น สาเหตุส่งเสริม ให้ผู้ป่วยไม่
เห็นความสําคัญ11
การดู แ ลผู้ ป่ วยความดั น โลหิ ต สู ง วั ย
ผูใ้ หญ่ตอนต้นให้มคี วามสามารถในการดูแลตนเอง
ได้ มีค วามจํ า เป็ นต้ อ งปรับ พฤติก รรมการดู แ ล
ตนเองให้ เ หมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต
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ประจํา วัน ของผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ใ นวัย ทํางาน
และการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการกระทําการ
ดู แ ลตนเองนั น้ โอเร็ม เรีย กว่ า การดู แ ลตนเองที่
จําเป็ น ซึง่ เป็ นความตัง้ ใจหรือเป็ นผลทีเ่ กิดได้ทนั ที
หลังการกระทํา การดูแลตนเองทีจ่ ําเป็ นมี 3 อย่าง
คื อ การดู แ ลที่ จํ า เป็ นโดยทั ว่ ไป ตามระยะ
พัฒ นาการ และเมื่อ มีภ าวะเบี่ย งเบนทางด้ า น
สุขภาพ13 เมื่อวัยผูผ้ ใู้ หญ่ตอนต้นมีภาวะเบี่ยงเบน
ทางด้านสุขภาพเนื่องจากความเจ็บป่ วยด้วยโรค
ความดันโลหิตสูงเพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถดูแลตนเอง
ได้และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่ างๆ พยาบาลมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย14.โดยระบบการพยาบาลแบบ
สนับสนุ นและให้ความรู้ตามแนวคิดของโอเร็ม15 มี
วิธีการให้ความช่วยเหลือ 4 วิธีคือ การสอน การ
ชีแ้ นะ การสนับสนุน และการสร้างสิง่ แวดล้อม โดย
กระบวนการดังกล่าวสามารถพัฒนาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองและควบคุมระดับความดันโลหิตได้ แต่
โปรแกรมการสนับสนุ นและให้ความรูผ้ ู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงดังกล่าวข้างต้นยังพบว่า มีขอ้ จํากัด ที่
อาจยังไม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของผูป้ ่ วยความดัน
โลหิ ต สู ง วั ย ผู้ ใ หญ่ ต อนต้ น เนื่ อ งจากวั ย ผู้ ใ หญ่
ตอนต้น อยู่ใ นวัย ทํางาน มีเ วลาน้ อย โปรแกรมที่
ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทํากิจกรรมกลุ่มนาน
และบ่อยครัง้ การนําแอพพลิเคชันไลน์มาใช้รว่ มกับ
โปรแกรมการสนับสนุ น และให้ความรู้ จะช่วยให้
ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูล มีการพูดคุยแลกเปลีย่ นรวมทัง้ มี
การให้คาํ ปรึกษาทางกลุ่มไลน์ พร้อมกับการสนับสนุน
คลิปวีดโี อ แผ่นภาพ และมีการทบทวนกิจกรรมการ
ดูแลตนเอง การฝึ กทักษะต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างพลังใจ
และความมันใจในการดู
่
แลตนเอง 16,17 ตลอดจนการ

สนับสนุ นในการช่วยเหลือ ทางด้านข้อมูลหรือการ
เตรีย มทางด้า นจิต ใจ เป็ นผลให้ผู้ป่ วยความดัน
โลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตัวเองที่เหมาะสม18
อีกทัง้ การใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
ยงั ช่วยลดข้อจํากัด
ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี เข้าถึงผู้ป่วยได้ง่าย ไม่ต้อง
คํ า นึ ง ถึ ง ระยะทาง สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เห็นได้ทงั ้ ภาพ เสียงหรือข้อมูลต่างๆ
ได้ชดั เจน ลดภาระของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง19 และ
ช่วยส่งเสริมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 20,21
โรงพยาบาลราชวิถีม ีผู้ป่ วยเข้า รับ การ
รักษาด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในปี พ.ศ. 25582560 มีจํานวน 23, 406, 23, 613, 24, 575 ราย
ตามลํ า ดับ ผู้ป่ วยความดัน โลหิต ≥ 200/110
mm.Hg. และความดันโลหิต < 90/60 mm.Hg. เป็ น
ผูป้ ่ วยวิกฤติตอ้ งส่งเข้าห้องฉุกเฉิน ผูป้ ่ วยความดัน
โลหิต ≥ 180/110 mm.Hg. แต่ ไม่เ กิน 200/110
mm.Hg. ส่งพบแพทย์ด่วนเพือ่ รับยาความดันโลหิต
ส่วนผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงที่ ≥ 140/90 mm.Hg.
แต่ไม่เกิน 180/110 mmHg และควบควบคุมความ
ดันโลหิตไม่ได้จะถูกส่งพบแพทย์ จากนัน้ จะได้พบ
พยาบาลเพื่ อ รั บ คํ า แนะนํ า การปฏิ บ ั ติ ต ั ว เป็ น
รายบุ คคล และจะนั ด ผู้ป่ วยมาเดือ นละครัง้ การ
ดูแลในปั จจุบนั พบว่าผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงที่ ≥
140/90 mm.Hg. แต่ไม่เกิน 180/110 mm.Hg. และ
ควบคุ ม ไม่ ไ ด้ ย ัง มีพ ฤติก รรมการดู แ ลตนเองไม่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนในระดับสูง โดยเฉพาะผูป้ ่ วยความ
ดันโลหิตสูงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่เป็ นวัยทํางานชีวิต
ส่วนใหญ่อยูก่ บั การทํางานและการเดินทางจึงทําให้
มีเ วลาออกกํ า ลัง กายน้ อ ยและนิ ย มรับ ประทาน
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อาหารจานด่ ว นเป็ นประจํ า อีก ทัง้ การพยาบาล
ตามปกติข องโรงพยาบาลเป็ น ระบบการส่งเสริม
การเรีย นรู้เ พื่อ ปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองยังไม่เพียงพอต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
รวมทัง้ ความเร่งรีบขณะรอรับการตรวจและความ
สนใจของผูป้ ่ วยต่อการรับฟั งความรูท้ อ่ี าจทําให้การ
ให้ ข ้อ มู ล ในเรื่อ งพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองไม่
เพีย งพอ รวมทัง้ ข้อ จํ า กัด ของอัต รากํ า ลัง ที่ไ ม่
เหมาะสมกับผู้ป่วยทีม่ จี ํานวนมาก ผูว้ ิจยั ในฐานะ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลราชวิถี
จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาระบบการพยาบาลผูป้ ่ วยความ
ดัน โลหิต สูง ที่ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ ใ นวัย ผู้ใ หญ่ ต อนต้ น
(อายุ 20-40 ปี ) เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองทีเ่ หมาะสม ควบคุมระดับความดันโลหิตได้
และป้ องกันภาวะแทรกซ้อน โดยพัฒนาโปรแกรม
การสนับสนุ นและให้ความรู้ ซึ่งเป็ นกระบวนการ
ช่ ว ยเหลื อ ของพยาบาลอย่ า งมี แ บบแผน ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยการสอน การชี้แ นะ การสนับ สนุ น
และการสร้างสิง่ แวดล้อม เพื่อให้เหมาะสมกับวิถี
ชีวติ ของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
ผู้ วิ จ ั ย เลื อ กใช้ แ อพพลิ เ คชัน่ ไลน์ ม าใช้ ร่ ว มกับ
โปรแกรมการสนับสนุ นและให้ความรู้ โดยตัง้ กลุ่ม
ไลน์ เป็ นช่องทางในการสื่อสารระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มตัง้ แต่ขนั ้ สอน ชี้แนะ สนับสนุ นและการสร้าง
สิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ วิ จ ั ย คาดว่ า เมื่ อ ผู้ ป่ วยเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมการสนับสนุ นและให้ความรู้ทพ่ี ฒ
ั นาขึ้น
จะทํ า ให้ ผู้ ป่ วยมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่
เหมาะสม ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ และที่
สํา คัญคือผู้ป่ วยสามารถป้ องกัน ภาวะแทรกซ้อน
จากโรคความดันโลหิตสูงได้
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ผู้ วิ จ ั ย นํ า แนวคิ ด การสนั บ สนุ น และให้
ความรูข้ องโอเร็ม (Educative Supportive Nursing
System) 15 ออกแบบโปรแกรม โดยโอเร็ม เชื่อว่ า
มนุ ษย์ทุกคนต้องการการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่
สมบู ร ณ์ ซึ่ ง ผู้ ป่ วยความดั น โลหิ ต สู ง วั ย ผู้ ใ หญ่
ตอนต้นส่วนใหญ่มปี ั ญหาเกีย่ วกับการดูแลตนเอง
ความรู้ในอาการและอาการแสดงของโรค อาการ
เตือนของโรค และยังมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ไม่เหมาะสม ไม่เห็นความสําคัญของการควบคุม
ระดับ ความดัน โลหิต ทํา ให้เ กิด ภาวะแทรกซ้อ น
ต่ า งๆ ตามมา เมื่อ ผู้ ป่ วยความดัน โลหิต สู ง วัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้น ไม่สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ แสดงถึงความพร่องในการดูแลตนเอง13
พยาบาลต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการดูแลตนเอง โดยใช้ระบบการ
พยาบาลสนั บ สนุ น และให้ ค วามรู้ ซึ่ ง มีวิ ธี ก าร
ช่ ว ยเหลือ 4 วิธี คือ การสอน การชี้แ นะ การ
สนับสนุ น และการสร้างสิง่ แวดล้อม ร่วมกับการนํา
แอพพลิเคชันไลน์
่
มาใช้เป็ นช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่ า งสมาชิ ก ในกลุ่ ม ตั ง้ แต่ ข ั น้ สอน ชี้ แ นะ
สนับสนุ นและการสร้างสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ผู้ป่วย
คงไว้ซง่ึ การดูแลตนเอง ในด้านการรับประทานยา
ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกกําลังกาย
ด้านการจัดการความเครีย ด ด้านการหลีกเลี่ย ง
ปั จ จั ย เสี่ย ง และด้ า นการมาตรวจตามนั ด ให้
สามารถควบคุ ม ระดั บ ความดั น โลหิ ต ได้ ซึ่ ง
การศึกษาครัง้ นี้ใช้ระดับความดันโลหิต เป็ นตัววัด
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง นั น่ คือ หากผู้ ป่ วยมี
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองอย่ า งเพี ย งพอและ
ต่อเนื่องอันเป็ นผลมาจากโปรแกรมการสนับสนุ น
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และให้ความรูก้ จ็ ะส่งผลให้ระดับความดันโลหิตอยู่
ในระดับปกติ
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก และระดับความดัน
โลหิตไดแอสโตลิก ก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลอง
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก และระดับความดัน
โลหิต ไดแอสโตลิก หลังการทดลองระหว่า งกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั กึง่ ทดลองแบบสอง
กลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงทีค่ วบคุมไม่ได้วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้น ทีม่ ารับบริการ
ที่ห้องตรวจอายุรกรรมทัวไปโรงพยาบาลราชวิ
่
ถี
คัด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเ กณฑ์ ก าร
คัด เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่า ง (Inclusion criteria) คือ ผู้ท่ี
ได้รบั การวินิจฉัยว่าป่ วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
ทีม่ อี ายุ 20-40 ปี ได้รบั การรักษาด้วยยาควบคุม
ความดันโลหิตสูงไม่เ กิน 10 ปี ควบคุมความดัน
โลหิ ต ไม่ ไ ด้ คื อ ระดั บ ความดั น โลหิ ต ซิ ส โตลิ ก
มากกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอทและ/หรือ
ระดับ ความดัน โลหิต ไดแอสโตลิก มากกว่ า หรือ
เท่ า กับ 90 มิล ลิ เ มตรปรอทอย่ า งน้ อ ย 2 ครัง้
หลังจากผู้ป่ วยได้นัง่ พัก 5 นาทีใ นการมารับการ
ตรวจรั ก ษา ไม่ ม ี ปั ญหาในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
สามารถใช้แอพพลิเคชันไลน์ได้ ไม่มกี ารปรับหรือ
เปลี่ย นยาระหว่ างการวิจยั ยินดีเ ข้าร่ว มวิจ ัยโดย
สมัครใจ กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือกลุ่ ม ทดลองจํ า นวน 30 คน และกลุ่ ม ควบคุ ม

จํานวน 30 คนโดยใช้หลักทีว่ ่าขนาดตัวอย่างของ
แต่ละกลุ่มในการศึกษาแบบทดลองไม่ควรน้อยกว่า
30 คน ของธวัชชัย วรพงศธร22 ทําการวัดก่อนและ
หลั ง การ ทด ลอ ง ( Two-group pretest-posttest
design) ใช้ร ะยะเวลาในการดํ า เนิ น การวิจ ัย 12
สัปดาห์
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการวิ จ ัย ประกอบด้ ว ย เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการ
ทดลองและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลองได้แก่
1.1 โปรแกรมการสนับสนุ นและให้ความรู้
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผู้วิจยั พัฒนามาจากแนวคิด
ระบบสนับสนุ นและให้ความรู้ (Educative Supportive
Nursing System)11 ประกอบด้วย 4 วิธคี อื
1) การสอน หมายถึง กิจกรรมให้ความรู้
แก่ผู้ป่วยความดันโลหิต สูงเกี่ย วกับ ความรู้เ รื่อง
ความดันโลหิตสูง ด้านการรับประทานยา ด้านการ
รับประทานอาหาร ด้านการออกกําลังกาย ด้านการ
จัดการความเครียด ด้านการมาตรวจตามนัด ด้าน
การหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยง ติดตามเพิม่ เติมในกลุ่ม
แอพพลิเคชันไลน์
2) การชีแ้ นะ หมายถึง กิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั ให้
การช่วยเหลือผูป้ ่ วยเพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยสามารถ
ตัด สิน ใจเลือ กวิธีก ารดู แ ลตนเองได้ ภ ายใต้ ก าร
แนะนํ าและการให้คําปรึกษาผ่านกลุ่ มแอพพลิเ ค
ชันไลน์ และอาจต้องใช้วธิ กี ารชี้แนะร่วมกับวิธกี าร
สนับสนุน
3) การสนั บ สนุ น หมายถึ ง กิจ กรรมที่
ผูว้ จิ ยั ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยการให้
สื่อการเรีย นรู้ วิดีทศั น์ คู่ม ือการดูแ ลตนเองผ่า น
กลุ่ ม แอพพลิเ คชัน ไลน์ การโทรศัพ ท์เ ยี่ย มเป็ น
รายบุคคลเพื่อติดตามซักถามถึงปั ญหาในการดูแล
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ตนเอง และกระตุ้นเตือนให้กําลังใจเพื่อให้ผู้ป่วย
ดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง
5) การสร้า งสิ่ง แวดล้ อ ม หมายถึง การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรูร้ ว่ มกันในกลุ่มผูป้ ่ วย ใช้
กระบวนการกลุ่ ม โดยแบ่ งกลุ่ ม กลุ่ ม ละ 3-5 คน
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้แ ละใช้กลุ่ ม แอพพลิเ คชัน ไลน์
เป็ นช่องทางพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อ
เพิ่ม แรงจู ง ใจของผู้ป่ วยในการวางเป้ าหมายที่
เหมาะสม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติและการ
ให้คณ
ุ ค่าต่อการดูแลตนเอง
1.2 คู่ม ือ การการดู แ ลตนเองของผู้ป่ วย
ความดันโลหิตสูงซึง่ ประกอบด้วยความรูเ้ รือ่ งความ
ดัน โลหิต สู ง และพฤติก รรมการดู แ ลตนเองของ
ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
2. เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบสอบถามข้อมูล ทัวไป
่ ประกอบ
ด้ว ย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ระยะเวลา
ทีเ่ ป็ นโรคความดันโลหิตสูง โรคประจําตัว นํ้าหนัก
ส่วนสูง เส้นรอบเอว การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา โรค
ร่วม ประวัตใิ นครอบครัว สิทธิการรักษา
2.2 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงสร้างขึน้ เองโดย
ผู้วิจ ัย ซึ่งประกอบด้ว ย 6 ด้าน จํา นวน 28 ข้อคือ
ด้า นการรับ ประทานยา จํ า นวน 4 ข้อ ด้า นการ
รับ ประทานอาหาร จํ า นวน 8 ข้อ ด้า นการออก
กํ า ลั ง ก า ย จํ า น ว น 5 ข้ อ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ความเครียด จํานวน 4 ข้อ ด้านการหลีกเลีย่ งปั จจัย
เสีย่ ง จํานวน 4 ข้อ และด้านการมาตรวจตามนัด
จํานวน 3 ข้อ โดยลักษณะคําถามเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับมีระดับคะแนน
0-3 คะแนน โดยแปลผลระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
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คะแนน 0 - 1.00 หมายถึง พฤติก รรมการดู แ ล
ตนเองอยู่ ใ นระดั บ ไม่ ดี คะแนน 1.01 - 2.00
หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูใ่ นระดับปาน
กลาง คะแนน 2.01 - 3.00 หมายถึง พฤติก รรม
การดูแลตนเองอยูใ่ นระดับดี
2.3 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัตชิ นิด
สอด แข น ยี่ ห้ อ Omron รุ่ น HBP-9020 มี ก า ร
ตรวจสอบความตรงของเครื่องทุกเดือนผู้วิจ ัย ใช้
เครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องเดียวกันตลอดการ
วิจ ัย และวัด ความดัน โลหิต ตามวิ ธีท่ีเ สนอโดย
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย18
การตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ องมื อ
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรม
การสนับสนุ นและให้ความรู้ แบบสอบถามข้อมูล
ทัวไป
่ และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่ วยความดัน โลหิต สู ง โดยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
จํ า นวน 3 ท่ า น ได้ค่ า ดัช นี ค วามตรงเชิง เนื้ อ หา
(Content Validity Index: CVI) เท่ า กั บ .99 และ
นํ า มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเที่ ย งโดยการนํ า
แบบสอบถามที่ผ่า นการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้ อหาแล้ ว ไปใช้ใ นผู้ป่ วยความดัน โลหิต สู งที่ม ี
ลักษณะคล้ ายกับกลุ่ ม ตัว อย่ างที่จะทํา การศึกษา
จํานวน 30 ราย ได้คา่ สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าครอนบราค
(Conbach’s coefficient alpha) เท่ากับ .85 และ .88
ในกลุ่มตัวอย่างจริง
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ดําเนินการขอการรับรองจริยธรรม
วิจ ัย จากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในคน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยรังสิต หมายเลข
จริ ย ธรรม 001/2019 และโรงพยาบาลราชวิ ถี
หมายเลขจริ ย ธรรม 61232 ผู้ วิ จ ั ย อธิ บ าย ถึ ง
วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนของการทําวิจยั การปฏิบตั ิ
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ตัว สิทธิทจ่ี ะตอบรับหรือปฏิเสธของผูเ้ ข้าร่วม และ
สามารถถอนตัว ออกจากโครงการวิจ ัย ได้ต ลอด
เวลาโดยไม่มผี ลกระทบต่อการรักษาทีไ่ ด้รบั และ
ข้อมูล ทัง้ หมดของกลุ่ ม ตัว อย่า งจะถูกเก็บ ไว้เ ป็ น
ความลับ การนํ า เสนอข้อมูล ในภาพรวมและจะ
นําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านัน้
การรวบรวมข้อมูล
1. ขัน้ เตรียมการทดลอง
1.1 ภายหลังได้รบั เอกสารรับรองจริยธรรม
จากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
และโรงพยาบาลราชวิถีแ ล้ ว ผู้วิจ ัย ทํ า หนั งสือขอ
อนุ ญาตผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล
1.2 ติดต่อประสานกับหน่วยงานทีจ่ ะเก็บข้อมูล
2. ขัน้ ระยะดําเนิ นการวิ จยั
ผู้วิจ ัยดํ า เนิ นการคัดเลือกกลุ่ ม ตัวอย่ า ง
โดยการคัดเลือกกลุ่ มตัวอย่าง จากตารางนัด และ
OPD CARD ในช่ ว งเวลา 06.00-11.00 น. เพื่ อ
คัดเลือกผู้ป่ วยความดันโลหิตสูงตามคุณสมบัติท่ี
กําหนดไว้ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
1. กลุ่มควบคุมมีการดําเนินการ 2 ครัง้ ครัง้
ที่ 1 ในวันแรก ดําเนินกิจกรรมการพยาบาลที่ห้อง
ตรวจอายุรกรรมทัวไป
่ โรงพยาบาลราชวิถี ผู้วิจ ัย
แนะนํ าตัวเอง ชี้แจงวัตถุ ประสงค์ และขัน้ ตอนการ
วิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทราบวิธดี ําเนินการ ระยะเวลา
เก็ บ ข้ อ มู ล ก่ อ นการทดลอง โดยให้ ผู้ ป่ วยตอบ
แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั ว่ ไปและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการดู แ ลตนเองและวัด ระดับความดัน
โลหิต จากนัน้ กลุ่ มตัวอย่างจะได้ร ับการพยาบาล
ตามปกติ โดยการให้ความรู้และแผ่นพับข้อมูลตาม
แนวทางของโรงพยาบาล ครัง้ ที่ 2 ในสัปดาห์ท่ี 12

ดําเนินกิจกรรมการพยาบาลทีห่ อ้ งตรวจอายุรกรรม
ทัวไป
่ โรงพยาบาลราชวิถี เก็บข้อมูลหลังการทดลอง
โดยให้กลุ่ มตัวอย่างตอบแบบสอบถามพฤติกรรม
การดู แ ลตนเองและวั ด ระดั บ ความดั น โลหิ ต
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูล นํ าข้อมูล
ไปวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจยั ต่อไป
2. กลุ่ ม ทดลองมี ก ารดํ า เนิ น การดั ง นี้
ดําเนินกิจกรรมการพยาบาลทีห่ อ้ งตรวจอายุรกรรม
ทัว่ ไป โรงพยาบาลราชวิ ถี ชี้ แ จงวัต ถุ ป ระสงค์
วิธดี ําเนินการ ระยะเวลา เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง
โดยให้ผู้ป่ วยตอบแบบสอบถามข้อมูล ทัว่ ไปและ
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองและวัดระดับ
ความดันโลหิต และดําเนินการเก็บข้อมูลดังนี้
1) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะได้ ร ั บ กิ จ กรรมการ
พยาบาลตามโปรแกรมการสนับสนุ นและให้ความรู้
ระยะเวลา 12 สัปดาห์
2) ผู้ วิ จ ั ย ดํ า เนิ น การตามโปรแกรมการ
สนับสนุนและให้ความรู้ เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์
สัปดาห์ท่ี 1 เก็บข้อมูลทัวไป
่ ข้อมูลพฤติกรรม
การดูแลตนเอง และวัดความดันโลหิต ดําเนินการ
สอนกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่ มๆ ละ 3-5 คน เกี่ยวกับ
ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง แบ่ งเป็ น 6
เรื่องประกอบด้วยความหมายของโรคความดันโลหิต
สูง ประเภทของโรคความดันโลหิตสูง อาการของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนของโรค
ความดันโลหิตสูง การรักษาโรคความดันโลหิตสูง
และความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ด้านการรับประทานยา
ด้านรับประทานอาหาร ด้านด้านการออกกําลังกาย
ด้ า นการจัด การความเครีย ด ด้ า นการหลีกเลี่ย ง
ปั จจัยเสีย่ ง ด้านการมาตรวจตามนัด ให้ความรูโ้ ดยมี
สไลด์ประกอบการบรรยาย โดยใช้วดิ ที ศั น์ร่วมกับให้
กลุ่มตัวอย่างทําตามวิดีทศั น์ เรื่องละประมาณ 2-5
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นาที และใช้ก ระบวนการกลุ่ ม แลกเปลี่ย นความ
คิด เห็ น เกี่ย วกับ พฤติ กรรมการดู แ ลตนเอง เปิ ด
โอกาสให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งซั ก ถามข้ อ สงสั ย และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท่ีตนเองเคยปฏิบ ัติและ
ผลลัพธ์ ท่ีเกิดขึ้น ช่ วยชี้แนะแนวทางเลือกที่กลุ่ ม
ตัวอย่างสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จัดสิง่ แวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรีย นรู้ โดยตัง้ กลุ่ มไลน์ สร้างบรรยากาศการ
เรียนรูร้ ่วมกันในกลุ่มผูป้ ่ วย บรรยากาศของการเป็ น
มิตร การยินดีให้ความช่ วยเหลืออย่างเต็มใจและ
เคารพในการตัดสินใจของผูป้ ่ วยและให้ค่มู อื การดูแล
ตนเองของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
สัปดาห์ท่ี 3,5,7,9,11 ติดตามปั ญหาในการ
ดูแลตนเองและให้การชี้แนะเมื่อผู้ป่ วยมีข ้อสงสัย
กระตุ้นเตือนให้กํา ลังใจเพื่อให้ผู้ป่ วยดู แ ลตนเอง
อย่างต่อเนื่องครัง้ ละประมาณ 5-10 นาที แลกเปลีย่ น
เรียนรูใ้ นกลุ่มแอพพลิเคชันไลน์โดยการส่งสื่อทีม่ ที งั ้
ภาพและเสียงทีเ่ ป็ นความรูเ้ รื่องความดันโลหิตสูง ส่ง
เป็ นแผ่นภาพและคลิปวิดโี อ เช่น อาหารสํารับผูป้ ่ วย
ความดันโลหิตสูง การออกกําลังกายสําหรับผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง เทคนิคการฝึ กเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อ
ผ่อนคลายความเครียด การรับประทานยาที่ถูกวิธี
ส่งสติ๊กเกอร์และพูดให้กําลังใจผู้ป่ วยในกลุ่ มไลน์
ตอบคําถามเมื่อมีขอ้ สงสัย ให้คาํ ปรึกษาผูป้ ่ วยทัง้ ใน
กลุ่มไลน์ และเป็ นรายบุคคล ช่วยหาแนวทางแก้ไข
เมือ่ ผูป้ ่ วยมีปัญหาในการดูแลตนเอง
สัปดาห์ท่ี 4,8 มาตรวจตามนัดทุก 4 สัปดาห์
และผู้วิจ ัยมาพบกับกลุ่ มตัว อย่ าง ที่ห้องรอตรวจ
อายุรกรรมทัวไปก่
่ อนเข้าพบแพทย์ ครัง้ ละ 10-15
นาที เพื่อสอบถามปั ญหาและอุปสรรคโดยใช้คาํ ถาม
ปลายเปิ ดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันเป็ นราย
กลุ่ ม ขณะอยู่ ท่ีบ้ า นมีปั ญหาการปรับ พฤติกรรม
อะไรบ้าง วิธีแก้ไขปั ญหาเป็ นอย่างไร ผู้วิจยั จะให้
การชีแ้ นะเพิม่ เติม
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สัปดาห์ท่ี 12 เก็บข้อมูลพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง และวัดความดันโลหิต ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ของข้อมูล นํ าข้อมูลไปวิเคราะห์ และสรุป
ผลการวิจยั ต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. วิเ คราะห์ข ้อมูล ทัวไปโดยใช้
่
การแจก
แจงความถี่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความเท่าเทียมกันระหว่าง
กลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติไคสแควร์
(Chi-square test)
3. ทด สอ บ การ กร ะจ าย ขอ งค ะแ น น
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิต
ของกลุ่ม ตัว อย่างโดยใช้ สถิติ Shapiro-Wilk เป็ น
โค้งปกติเป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้น
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
คะแนนพฤติกรรมการดูแ ลตนเอง ค่าเฉลี่ยระดับ
ความดันโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการ
ทดลองของแต่ละกลุ่ม โดยใช้สถิติ Paired t-test
5. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
คะแนนพฤติกรรมการดูแ ลตนเอง ค่าเฉลี่ยระดับ
ความดันโลหิต โดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง
กลุ่ ม ทด ลอ ง แ ล ะ กลุ่ ม ค ว บคุ ม โ ด ยใ ช้ ส ถิ ติ
Independent t-test
ผลการวิ จยั
1. ลักษณะของกลุ่ มตัวอย่ างจํ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มทดลองพบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 70 อายุ ระหว่ าง 31-40 ปี อายุเฉลี่ย
33.60 ปี (SD=6.44) สถานภาพโสด ร้อยละ 53.3 ทุก
คนนับถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่าปริญญาตรีมากทีส่ ดุ ร้อยละ 53.3 อาชีพค้าขาย
มากที่สุ ด ร้อยละ 33.3 รายได้ส่ วนใหญ่ อยู่ในช่ วง
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10,000 -20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 43.3 สิทธิการ
รักษาส่วนใหญ่เป็ นประกันสังคม ร้อยละ 86.7
กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ
53.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี อายุเฉลี่ย 33.53 ปี
(SD=5.75) สถานภาพโสด ร้อ ยละ 60 นั บ ถื อ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 86.7 ระดับปริญญาตรีหรือสูง
กว่าปริญญาตรี มากทีส่ ุด ร้อยละ 50 อาชีพรับจ้าง
มากทีส่ ุด ร้อยละ 73.3 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
10,000 -20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 73.3 สิทธิ
การรักษาส่วนใหญ่เป็ นประกันสังคม ร้อยละ 86.7
ลัก ษณะกลุ่ ม ตัว อย่า งจํ า แนกตามข้อ มูล
ด้านสุขภาพ กลุ่มทดลองพบว่าส่วนใหญ่ มีภาวะรอบ
เอวเกินร้อยละ60 มีภาวะอ้วนมากร้อยละ 33.3 มีภาวะ
อ้วนร้อยละ 50 ไม่มโี รคร่วมร้อยละ 66.7 มีบุคคลใน
ครอบครัวเป็ นความดันโลหิตสูงร้อยละ 60 ระยะเวลาที่
เป็ นความดันโลหิตสูงมากสุด ช่วง 0-5 ปี ร้อยละ 83
ไม่ด่มื สุราร้อยละ 76.7 ไม่สบู บุหรีร่ อ้ ยละ 90
กลุ่มควบคุมพบว่าส่วนใหญ่ มีภาวะรอบเอว
เกินร้อยละ 73.3 มีภาวะอ้วนมากร้อยละ 40 มีภาวะ
อ้วนร้อยละ 36.7 ไม่มโี รคร่วมร้อยละ 66.7 มีบุคคลใน
ครอบครั ว เป็ นความดั น โลหิ ต สู ง ร้ อ ยละ 73.3
ระยะเวลาทีเ่ ป็ นความดันโลหิตสูง มากสุด ช่วง 0-5 ปี
ร้อยละ 83 ไม่ด่มื สุราร้อยละ 70 ไม่สบู บุหรีร่ อ้ ยละ 93
ได้ ทํ า การทดสอบความเท่ า เทีย มกัน
ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม เนื่ อ งจาก
จํา นวนโดยใช้ส ถิติ ไคสแควร์ (Chi-square test)
พบว่าทัง้ สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับความ
ดันโลหิต ก่อนและหลังการทดลอง พบว่าก่อนการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมี ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยรวมเท่ากับ 1.32 (SD=0.40) พฤติกรรม
การดูแลตนเองรายด้าน ด้านการรับประทานยา
เท่ากับ 1.54 (SD=0.47) ด้านการมาตรวจตามนัด

เท่ า กับ 1.37 (SD=0.96) ด้ า นการรับ ประทาน
อาหารเท่า กับ 1.35 (SD=0.40) ด้า นการจัด การ
ความเครีย ดเท่ า กับ 1.28 (SD=0.53) ด้า นการ
ออกกํา ลังกายเท่ากับ 1.24 (SD=0.55) และด้า น
การหลีกเลี่ยงปั จจัยเสีย่ งเท่ากับ 1.15 (SD=0.57)
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี พฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยรวมเท่ากับ 2.08 (SD=0.31) พฤติกรรม
การดูแลตนเองรายด้าน ด้านการรับประทานยา
เ ท่ า กั บ 2 . 0 8 (SD=0.41) ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ความเครีย ดเท่ า กับ 2.53 (SD=0.52) ด้า นการ
หลีกเลีย่ งปั จจัยเสีย่ งเท่ากับ 2.53 (SD=0.52) ด้าน
การมาตรวจตามนัดเท่ากับ 2.52 (SD=0.44)ด้าน
การออกกํา ลังกายเท่า กับ 1.74 (SD=0.55) และ
ด้านการรับประทานอาหารเท่ากับ 1.64 (SD=0.34)
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั โปรแกรมฯ มีระดับความดัน
โลหิตซิสโตลิกและระดับความดันโลหิตไดแอสโต
ลิก (x=137.50, 85.03) ลดลงจากก่อนการทดลอง
(x= 149.30, 95.83)
เมื่อทํา การเปรีย บเทีย บ พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองโดยรวม ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
กลุ่ ม ทดลองหลัง การทดลองสูง กว่ า ก่ อ นทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 พฤติกรรม
การดูแลตนเองรายด้าน ด้านการรับประทานยา
ด้า นการจัด การความเครีย ด ด้า นการหลีกเลี่ย ง
ปั จจัยเสีย่ ง ด้านการมาตรวจตามนัด ด้านการออก
กําลังกาย สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 ด้านการรับประทานอาหาร สูง
กว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 ระดับความดันโลหิตซิสโตลิกและระดับความ
ดันโลหิตไดแอสโตลิกกลุ่มทดลองหลังการทดลอง
ตํ่ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.001 ดังตารางที่ 1

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับความดันโลหิตซิสโตลิกและระดับความดันโลหิต
ไดแอสโตลิก ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง (n=30)
รายการ
โดยรวม
การรับประทานยา
การรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย
การจัดการความเครียด
การหลีกเลีย่ งปั จจัยเสีย่ ง
การมาตรวจตามนัด
ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก
ระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิก

ก่อนทดลอง
Mean

S.D

หลังทดลอง
Mean

1.32
0.40 2.08
1.54
0.47 2.08
1.35
0.40 1.64
1.24
0.55 1.74
1.28
0.53 2.53
1.15
0.57 2.53
1.37
0.96 2.52
149.30 10.50 137.50
95.83 8.62 85.03

S.D.

Paired
t-test

Pvalue

0.31
0.41
0.34
0.55
0.52
0.52
0.44
10.91
9.59

-7.740
-4.646
-2.879
-3.888
-8.543
-10.967
-5.400
7.05
4.78

.001
.001
.007
.001
.001
.001
.001
.001
.001

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับความดันโลหิตซิสโตลิกและระดับความดันโลหิต
ไดแอสโตลิก หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
รายการ
โดยรวม
การรับประทานยา
การรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย
การจัดการความเครียด
การหลีกเลีย่ งปั จจัยเสีย่ ง
การมาตรวจตามนัด
ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก
ระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิก

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

Mean

S.D.

Mean

2.08
2.08
1.64
1.74
2.53
2.53
2.52
137.50
85.03

0.31
0.41
0.34
0.55
0.52
0.52
0.44
10.91
9.59

1.53
0.32
1.70
0.47
1.41
0.38
1.23
0.53
1.34
0.62
1.46
0.59
2.04
0.67
149.30 10.39
95.87 10.78

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับ
ความดันโลหิต หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่ม ควบคุม พบว่ า กลุ่มควบคุม พฤติกรรม

S.D.

Independent
t-test

Pvalue

-6.95
-3.51
-4.68
-5.04
-4.80
cc-5.99
-2.97
4.29
4.11

.001
0.04
0.01
.001
.001
.001
.001
.001
.001

การดูแลตนเองโดยรวมเท่ากับ 1.53 (SD=0.32)
พฤติก รรมการดู แ ลตนเองรายด้า น ด้า นการมา
ตรวจตามนัด เท่ า กับ 2.04 (SD=0.67) ด้า นการ

84

Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, Vol. 32 No.2 July – December 2021

รับ ประทานยาเท่ า กับ 1.70 (SD=0.47) ด้า นการ
หลีกเลีย่ งปั จจัยเสีย่ งเท่ากับ 1.46 (SD=0.59) ด้าน
การรับ ประทานอาหารเท่ า กับ 1.41 (SD=0.38)
ด้า นการจัด การความเครีย ดเท่ า กับ 1.34 (SD=
0.62) และด้ า นการออกกํา ลัง กายเท่ า กับ 1.23
(SD=0.53)
ผูป้ ่ วยที่ได้รบั โปรแกรมฯ มีระดับความ
ดัน โลหิต ซิ ส โตลิ ก และระดับ ความดัน โลหิต ได
แอสโตลิก (x=137.50, 85.03) ลดลงมากกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม (x= 149.30, 95.87) เมื่อ ทํ า การเปรีย บ
เทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001
พฤติก รรมการดู แ ลตนเองด้า นการออก
กําลังกาย ด้านการจัด การความเครีย ด ด้านการ
หลีกเลีย่ งปั จจัยเสีย่ ง ด้านการมาตรวจตามนัดของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 ด้านการรับประทานอาหาร
สูง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ด้ า นการรับ ประทานยา ของกลุ่ ม
ทดลองสูงกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนัย สํา คัญ ทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
การอภิ ปรายผล
หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
การดูแลตนเอง สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
อธิบ ายได้ ว่ า การพยาบาลตามปกติซ่ึง ถือ เป็ น
ระบบการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ปรับ เปลี่ ย น
พฤติก รรมการดูแ ลตนเองยังไม่เ พีย งพอต่ อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม รวมทัง้ ความเร่งรีบขณะรอ
รับการตรวจและความสนใจของผูป้ ่ วยต่อการรับฟั ง
ความรู้ทอ่ี าจทําให้การให้ขอ้ มูลในเรื่องพฤติกรรม

การดู แ ลตนเองไม่ เ พีย งพอ อีก ทัง้ ข้อ จํ า กัด ของ
อัตรากําลังทีไ่ ม่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยทีม่ จี ํานวนมาก
ส่วนโปรแกรมการสนับสนุ นและให้ความรูร้ ่วมกับ
การใช้แอปพลิเคชันไลน์
่
(Line) เป็ นกิจกรรมการ
ให้ความรูท้ ม่ี รี ปู แบบชัดเจนสามารถ กระตุน้ เตือน
และติดตามผูป้ ่ วยและสามารถสอบถามปั ญหาได้
ตลอดเวลา ทําให้ผปู้ ่ วยได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง เกิด
ความมันใจในการปรั
่
บ เปลี่ยนพฤติกรรม มีการ
พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น แ ล ะ ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า ท า ง
แอปพลิเคชันไลน์
่
พร้อมกับเสนอ คลิปวีดโี อ แผ่น
ภาพ เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีแนวทางในการปรับพฤติกรรม
ในการดู แ ลตนเองที่ดี ข้ึน เข้า ถึ ง ผู้ ป่ วยได้ ง่ า ย
ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั น ไ ด้ ทั ้ ง ส อ ง ท า ง อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เห็นได้ทงั ้ ภาพและเสียงหรือข้อมูล
ผู้ ป่ วยได้ ช ัด เจน ซึ่ ง เหมาะกับ ผู้ ป่ วยวัย ผู้ ใ หญ่
ตอนต้น ที่อยู่ในวัยทํางาน มีชวี ิตส่วนใหญ่อยู่กบั
การทํางานและเดินทาง มีเวลาน้อย ผูป้ ่ วยมีความ
สะดวก ทัง้ ขณะอยู่บา้ น ขณะเดินทาง และขณะอยู่
ทีท่ ํางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุดาสินี สุทธิ
ฤทธิ17์ ที่ใ ช้แ อพพลิเ คชัน ไลน์ ร่ ว มกับ การกํา กับ
ตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบ่ า้ นที่
มีภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐาน พบว่าพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกําลังกายดี
ขึ้น และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาที่ผ่ า นมาที่ใ ช้
ระบบการสนับสนุ นและให้ความรูต้ ามแนวคิดของ
โอเร็ม สามารถปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมการดู แ ล
ตนเองในด้ า นการรั บ ประทานยา, ด้ า นการ
รับ ประทานอาหาร,ด้านการออกกํา ลังกาย, ด้า น
การจัดการความเครียด, ด้านการหลีกเลี่ยงปั จจัย
เสีย่ ง, ด้านการมาตรวจตามนัด23-29
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ค่าเฉลีย่ ระดับความดันโลหิตซิสโตลิกและ
ระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิก ของกลุ่มทดลอง
หลัง การทดลองตํ่ า กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.001) และค่าเฉลี่ยระดับ
ความดันโลหิตซิสโตลิกและระดับความดันโลหิตได
แอสโตลิก หลังการทดลอง กลุ่มทดลองตํ่ากว่ากลุ่ม
ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (p< 0.001)
อธิ บ ายได้ ว่ า ผู้ ป่ วยความดัน โลหิต สู ง วัย ผู้ใ หญ่
ตอนต้นส่วนใหญ่มปี ั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ดู แ ลตนเอง เนื่ อ งจากมีเ วลาน้ อ ยเพราะเป็ นวัย
ทํางานชีวติ ส่วนใหญ่อยู่กบั การทํางาน กลุ่มทดลอง
ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสนับสนุ นและให้ความรูด้ ้วย
วิธกี ารสอน การชีแ้ นะ การสนับสนุน และการสร้าง
สิง่ แวดล้อม ร่วมกับการใช้แอพพลิเคชันไลน์ในการ
สื่อ สารส่ ง ข้อ มู ล ซึ่ง ได้ ทุ ก เวลาทุ ก สถานที่แ ละ
สามารถติดตาม กระตุ้นเตือน ชี้แนะ ได้เหมาะสม
และสอดคล้องกับวิถีช ีวิตของกลุ่ มตัวอย่า งที่เป็ น
ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น เช่น การ
ส่ ง คลิป วีดีโ อหรือ รู ป ภาพอาหารจํ า กัด โซเดีย ม
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงและอาหารสําหรับควบคุม
นํ้าหนัก แนะนํากลุ่มตัวอย่างให้ใช้หลักการบริโภค
อาหารเพื่อควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง โดยลด
การบริโภคอาหารรสเค็มและลดโซเดียมในอาหาร
ซึ่งสามารถลดความดัน โลหิตได้ทงั ้ systolic และ
diastolic30 อย่ า งไรก็ ต ามในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ม ี
ดรรชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ อ้วน 50% และอ้วน
มาก 33.3 %หลังการทดลองกลุ่มทดลองดัชนีมวล
กายไม่ม ีการเปลี่ย นแปลงอาจเป็ น สาเหตุม าจาก
ระยะเวลาการจัดทําโปรแกรมน้อยเกินไปจึงควรจัด
โปรแกรมในระยะยาวเพื่อประเมิน ประสิทธิภ าพ
ของโปรแกรมให้ช ัด เจน 25 และเพิ่ม ตัว แปรของ

85

นํ้ าหนักตัวและดัชนีมวลกายของผูป้ ่ วยซึ่งจะมีผล
ต่อการลดความดันโลหิตของผูป้ ่ วยความดันโลหิต
สูงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นต่อเนื่องระยะยาวต่อไป
การสนั บ สนุ น ดู แ ลตนเองด้ า นการออก
กําลังกายนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้สง่ ส่งคลิปวิดโี อการออกกําลัง
กายที่เ หมาะสมกับ ผู้ป่ วยความดัน โลหิต สูง เช่ น
การเดินแกว่งแขน และการเต้นแอโรบิกซึง่ งานวิจยั
ทีผ่ ่านมาพบว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกทํา
ให้ความดันโลหิตลดลงอย่างเห็นได้ชดั เนื่องจาก
เป็ นการออกกําลังกายเพื่อเพิม่ ความทนทานของ
หัว ใจและหลอดเลือ ด ที่ใ ช้ กล้ า มเนื้ อ กลุ่ ม ใหญ่
อย่างต่อเนื่องและเป็ นจังหวะ ทํา ให้ กล้ามเนื้อมี
การใช้ออกซิเจนในระบบของการใช้พลังงาน ส่งผล
ให้ปอด หัวใจ และหลอดเลือดทํางานเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้
ออกซิเ จนไปที่ก ล้ า มเนื้ อ นั น้ มีป ริม าณเพีย งพอ
อัต ราการเต้ น ของหัว ใจช้า ลง การกระจายของ
หลอดเลือดฝอยในกล้ามเนื้อและอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการออกกําลังกายมีมากขึน้ หลอดเลือดมี ความ
ยืดหยุ่นดีขน้ึ ความดันโลหิตลดลง มีปริมาตรเลือด
เพิม่ ขึน้ ฮีโมโกลบินเพิม่ ขึน้ ไขมันในเลือดลดลง31
กลุ่ม ตัว อย่างมีความกระตือรือร้น ในการ
ออกกํ า ลั ง ออกกํ า ลั ง กายมากขึ้น และมี ก ารให้
กําลังใจซึง่ กันและกันในกลุ่มไลน์ ให้กลุ่มตัวอย่าง
ฝึ กยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดโดย
ส่ ง เป็ นคลิป วิดีโ อทางกลุ่ ม ไลน์ ซ่ึง กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
สามารถฝึ กปฏิบ ัติได้ทงั ้ ในขณะอยู่ท่ที ํา งานหรือ
ขณะอยู่ บ้ า น ส่ ง สติ๊ก เกอร์ห รือ ข้อ ความกระตุ้ น
เตือนและให้กํา ลังใจกลุ่ มตัวอย่างเช่น “วัน นี้ออก
กําลังกายหรือยังค่ะ” “วันนี้กนิ ยาหรือยังค่ะ” “อย่า
ลืมกินยานะค่ะ” หรือส่งข้อความพูดคุยแลกเปลีย่ น
ให้คํ า ปรึก ษาและให้ข ้อ เสนอแนะในการปฏิบ ัติ
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กิจกรรม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มไลน์ สามารถสอบถาม
ปั ญหาได้ตลอดเวลาและสามารถสอบถามปั ญหา
ได้ในกลุ่มไลน์ หรือเป็ นรายบุคคล และมีการกล่าว
ชมเชยเมื่อผูป้ ่ วยปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเอง
ได้ ต ามเป้ าหมาย เช่ น “เยี่ย มไปเลยค่ ะ ” ทํา ให้
ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง
ผลของโปรแกรมฯ นี้ ช่ ว ยให้ผู้ป่ วยเกิด
ความเข้าใจเกีย่ วกับความเสีย่ งต่อภาวะแทรกซ้อน
โรคความดันโลหิตสูงมากขึน้ และเป็ นประโยชน์ต่อ
การนําไปใช้ในการดูแลตนเองได้ในชีวติ ประจําวัน
เกิ ด กํ า ลั ง ใจ เกิ ด ความมั น่ ใจในการปฏิ บ ั ติ
พฤติกรรมการดูแ ลตนเอง16,17 สามารถลดระดับ
ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จ ั ย ที่ ผ่ า นมาได้ ศึ ก ษาโปรแกรมการ
สนั บ สนุ น และให้ค วามรู้ต่ อ พฤติก รรมการดู แ ล
ตนเอง และระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความ
ดัน โลหิต สูง พบว่ า ผู้ป่ วยความดัน โลหิต สูง กลุ่ ม
ทดลองมีระดับความดัน โลหิตซิส โตลิกและระดับ
ความดันโลหิตไดแอสโตลิกหลังทดลองตํ่ากว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 23-29
สรุป ว่ า ผู้ป่ วยที่ไ ด้ร บั โปรแกรมการสนั บ
สนุ นและให้ความรูโ้ ดยใช้แอปพลิเคชันไลน์
่
ในการ
ส่งข้อมูลทีเ่ ป็ นความรูใ้ นการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
ความดันโลหิตสูงวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นช่วยให้ผปู้ ่ วยมี
การปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองทีด่ ขี น้ึ ส่งผลให้
ระดับความดันโลหิตซิสโตลิกและระดับ ความดัน
โลหิตไดแอสโตลิกลดลง
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. พยาบาลสามารถนํ า โปรแกรมการ
สนับสนุ นและให้ความรูต้ ่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ วัยผูใ้ หญ่
ตอนต้น ซึ่งประกอบด้วย การสอน การชี้แนะ การ
สนั บ สนุ น และการสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้
แอพลิ เ คชั น ไลน์ เป็ นสื่ อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
และให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ป่ วยใช้ เ ป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บ ั ติ ง านของการพยาบาลในการดู แ ลผู้ ป่ วย
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ว ัยผู้ใหญ่ ตอนต้น
เพือ่ ปรับพฤติกรรมตนเองและป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
จากโรคความดันโลหิตสูง
2. ควรพัฒ นาสื่อแอพลิเ คชัน ไลน์ ท่ีม ีท ัง้
เสี ย งภาพเคลื่ อ นไหว ขยายความคลอบคลุ ม
นํ า ไปใช้กบั ประชากรกลุ่ ม อื่นที่เ ป็ น โรคความดัน
โลหิตสูงให้เ กิดความรู้แ ละความเข้า ใจซึ่งนํ าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถดูแ ลตนเอง
และแนะนําผูอ้ น่ื ได้
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการวิจยั ติดตามและประเมินผลความ
คงทนของพฤติกรรมการดูแลตนเองและเพิม่ ตัวแปร
ของนํ้ าหนักตัวและดัชนีมวลกายของผูป้ ่ วยซึ่งมีผล
ต่อการลดความดันโลหิตของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นต่อเนื่องระยะยาวต่อไป
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