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บทคัดย่อ
กำรวิจยั แบบกึง่ ทดลองแบบ 2 กลุ่ม วัดก่อน-หลัง และติดตำมผลกำรทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำประสิทธิผลของโปรแกรมกำรประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในกำรป้ องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุ นทำง
สังคมต่อพฤติกรรมรับประทำนยำรักษำโรคควำมดันโลหิตสูง ในกลุ่มผูส้ ูงอำยุ 60-80 ปี จำนวน 44 คน
แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรีย บเทีย บกลุ่ ม ละ 22 คน โดยกลุ่ ม ทดลองได้ร บั โปรแกรมส่งเสริม
พฤติกรรมรับประทำนยำรักษำโรคควำมดันโลหิตโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในกำรรักษำโรคและแรง
สนับสนุ นทำงสังคม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภำษณ์ ประกอบด้วย กำรรับรูค้ วำมรุนแรง กำรรับรู้
โอกำสเสีย่ ง กำรรับรูค้ วำมสำมำรถตนเอง กำรรับรูป้ ระสิทธิผลของผลลัพธ์ พฤติกรรมกำรรับประทำนยำ
รักษำโรคควำมดันโลหิตสูง และแรงสนับสนุนทำงสังคมจำกสมำชิกในครอบครัวและอำสำสมัครสำธำรณสุข
วิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนำ Independent t-test และ Repeated Measure one-way ANOVA
ผลกำรวิจยั พบว่ำ หลังกำรทดลอง และระยะติดตำมผล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีย่ กำรรับรูค้ วำม
รุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรูค้ วำมสำมำรถตนเอง กำรรับรูป้ ระสิทธิผลของผลลัพธ์ พฤติกรรมกำร
รับประทำนยำ และแรงสนับสนุ นทำงสังคมสูงกว่ำก่อนกำรทดลองและสูงกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมี
นัย ส ำคัญทำงสถิติ (p-value < 0.05) ส่ว นค่ำ ระดับควำมดัน โลหิตลดลงกว่ ำ กลุ่ม เปรียบเทีย บ อย่ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (p-value < 0.05)
ข้อเสนอแนะ: พยำบำลควรนำโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมกำรรับประทำนยำรักษำโรคควำมดัน
โลหิต สู ง ในผู้สู ง อำยุ ม ำประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่อ ให้เ กิด กำรเปลี่ย นแปลงกำรปฏิบ ัติ ตัว และป้ องกัน กำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อนจำกโรคได้อย่ำงต่อเนื่อง
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The effectiveness of the application of the protection motivation theory and
social support of antihypertensive drug behavior among elderly people
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Abstract
This quasi-experimental research with two group, pre-post tested, and follow-up, aimed to
examine the effectiveness of the protection motivation theory and social support of antihypertensive
drug behavior among elderly people. Sample were 44 elderly people at age 60-80 years old. The
participants were equally assigned into an experimental and comparison groups, 22 each. The
experimental group received health promotion behavior program applied with Protection Motivation
Theory and social support. Data were collected using a questionnaire that included perceived
susceptibility of disease, self-efficacy of taking medication, perceived of the effectiveness of the
results, behavior of using antihypertensive drug, and social support from family members as well
as health care volunteer. Data were analyzed by descriptive statistics, Paired t-test, and Repeated
Measure one-way ANOVA.
The result found that in the experimental group the mean scores for perceived severity of
disease, perceived susceptibility of disease, self-efficacy of taking medication, perceived of the
effectiveness of the results, behavior of antihypertensive medication adherence, and social support
from family members and health care volunteer were higher than the mean scores in the
comparison group with statistical significance (p-value < 0.05) after intervention and follow-up. The
mean scores for blood pressure was lower than the mean scores in the comparison group with
statistical significance (p-value < 0.05).
This study suggests that nurses should apply health promotion behavior program of
antihypertensive medication adherence for elderly people in order to change behavior and to
prevent disease complications.
Keywords: drug behavior, protection motivation theory, social support, elderly people with hypertension
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคควำมดันโลหิตสูงเป็ นโรคทีม่ อี นั ตรำย
ร้ำยแรง พบว่ำทัวโลกมี
่
อุบตั กิ ำรณ์ จำนวนคนป่ วย
มำกขึน้ คำดว่ำประมำณในปี 2025 จะมีผปู้ ่ วยทีม่ ี
ภำวะควำมดันโลหิตสูง 1,560 ล้ำนคนทัวโลก
่
โดย
ในภูมภิ ำคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้ มีอุบตั ิกำรณ์
ป่ วย 9.4 ล้ำนคน 1 ในประเทศไทยพบว่ำรำยงำน
สถำนกำรณ์ ป่ วยและเข้ำ รับ กำรรัก ษำในสถำน
บริกำรสำธำรณสุข มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 มีอตั รำผูป้ ่ วยในต่อประชำกร
แสนคน ด้วยภำวะควำมดันโลหิตสูง 8,525 มีอตั รำ
เพิ่ม ขึ้น ส ำหรับ ในเขตกรุ ง เทพมหำนคร พบว่ ำ
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2560 มีอตั รำกำร
ตำยด้วยโรคควำมดันโลหิตสูง จำนวนเพิม่ ขึ้นทุกปี
คื อ 305 และ 319 คนต่ อ ประชำกรแสนคน
ตำมลำดับ และมีอตั รำป่ วยสูงสุดในกลุ่มผูท้ อ่ี ำยุ 60
ปี ข้นึ ไป พบ 4,056.19 คนต่ อ ประชำกรแสนคน
ซึง่ กำรศึกษำพบว่ำโอกำสเกิดภำวะควำมดันโลหิตสูง
มีควำมสัมพันธ์กบั อำยุ โดยผูท้ อ่ี ำยุ 60 ปี ขน้ึ ไป มี
โอกำสเกิด ภำวะควำมดัน โลหิต สูง ประมำณ 50
เปอร์เซ็นต์ และจะเพิม่ มำกขึน้ เป็ น 66 เปอร์เซ็นต์
เมื่ออำยุ 65 ปี ขน้ึ ไป2-3 ถ้ำไม่ได้ควบคุมระดับควำม
ดันโลหิต มีโอกำสทำให้เกิดภำวะแทรกซ้อน โดย
อัตรำภำวะควำมดันโลหิตสูงทีเ่ กิดภำวะแทรกซ้อน
จำกโรค พบภำวะหลอดเลือดหัวใจ 1,097 คนต่อ
ประชำกรแสนคน ภำวะหลอดเลือดสมอง 382.3
คนต่อประชำกรแสนคน3 และมีกำรศึกษำยืนยันว่ำ
กลุ่มผูส้ งู อำยุ 65 ปี ขน้ึ ไป ภำวะควำมดันโลหิตสูงมี
ควำมสัมพันธ์ต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกโรค
ระบบหลอดเลือดหัวใจ4 สำหรับในประเทศไทย ใน
ปี พ.ศ. 2555 มีภำวะแทรกซ้อนในประชำกรเกิดขึน้
ร้อยละ 1.42 ในผูป้ ่ วยภำวะควำมดันโลหิตสูง โดยที่
พบสูงสุด คือ ภำวะแทรกซ้อนทำงหัวใจ ร้อยละ 76.54
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รองลงมำ คือ ภำวะแทรกซ้อนทำงไต ร้อยละ 15.05
และภำวะแทรกซ้อนหลำยอย่ำง ร้อยละ 8.45
จำกกำรศึกษำพบว่ำประสิทธิผลของกำร
ควบคุมระดับควำมดันโลหิตในผู้สูงอำยุท่ไี ด้ผลดี
ที่สุ ด คือ กำรรับ ประทำนยำอย่ ำ งถู ก ต้ อ งและ
ต่อเนื่อง สำมำรถลดโอกำสเกิดภำวะแทรกซ้อนที่
เป็ นอันตรำยต่อชีวติ จำกโรคได้6 ซึง่ พฤติกรรมกำร
รับประทำนยำไม่ต่อเนื่องในผูส้ ูงอำยุโรคควำมดัน
โลหิต สู ง พบได้ บ่ อ ยโดยมีก ำรศึก ษำยืน ยั น ว่ ำ
ผู้สูงอำยุรบั ประทำนยำต่อเนื่ องและถูกต้องเพีย ง
ร้อ ยละ 26 ถึง 59 ของผู้ป่ วยทัง้ หมด 7 และพบ
ผู้ สู ง อำยุ ร้ อ ยละ 60 ไม่ ม ำตรวจตำมแพทย์ นั ด
ไม่ปฏิบตั ติ ำมแผนกำรรักษำ ไม่สำมำรถอ่ำนฉลำก
ยำได้ ไม่ เ ข้ ำ ใจในค ำแนะน ำ เป็ นผลให้ เ กิ ด
พฤติกรรมควำมไม่รว่ มมือในกำรรับประทำนยำ ทำ
ให้ไม่สำมำรถควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้8 จำก
กำรศึก ษำงำนวิจ ัย เกี่ย วกับ ประสิท ธิผ ลของกำร
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้ำนกำรรับประทำนยำอย่ำง
ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมสุขภำพผูส้ ูงอำยุโรคควำมดัน
โลหิตสูง พบว่ ำ มีปั จ จัย หลำยด้ำ นที่ส นับ สนุ น ให้
ผู้สูงอำยุรบั ประทำนยำอย่ำงถูกต้อง เช่ น ควำมรู้
เกี่ย วกับ ควำมดัน โลหิตสูง และกำรใช้ย ำ อำกำร
ข้ ำ งเคี ย งของยำ กำรรั บ รู้ ส มรรถนะแห่ ง ตน
กำรรับรูอ้ ุปสรรคกำรรับประทำนยำ 9 กำรสนับสนุน
ทำงสัง คม กำรติ ด ตำมดู แ ลสุ ข ภำพที่บ้ ำ นของ
บุ ค ลำกรทำงสำธำรณสุ ข และกำรใช้ โ ทรศัพ ท์
ติดตำมเยีย่ มอำกำรทีบ่ ำ้ น10,11
ในกำรวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ ผู้ วิ จ ั ย ได้ น ำทฤษฎี
แรงจูงใจในกำรป้ องกันโรค (Protective Motivation
Theory) ร่วมกับแนวคิดแรงสนับสนุ นทำงสังคมมำ
ประยุกต์ใช้ในโปรแกรม ในคือผูส้ ูงอำยุ ชำย-หญิง
ที่ม ีอ ำยุ ตัง้ แต่ 60 ปี ขึ้น ไปที่ส ำมำรถช่ ว ยเหลื อ
ตนเองได้ และไม่มภี ำวะสมองเสื่อม ในชุมชนเขต
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กรุงเทพมหำนคร โดยกำรส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่ำง
มีกำรรับรู้ควำมรุนแรง กำรรับรู้โอกำสเสี่ยง กำร
รั บ รู้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลในผลลั พ ธ์ ข องกำร ป ฏิ บ ั ติ
กำรรับรูค้ วำมสำมำรถตนเองในระดับสูง จะเป็ นตัว
เชื่อมโยงที่นำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำร
ป้ องกันภำวะแทรกซ้อนของโรคอย่ำงเหมำะสม12
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
กำรศึก ษำนี้ ใ ช้ก รอบทฤษฎีแ รงจู ง ใจใน
กำรป้ องกัน โรค (Protective Motivation Theory )
และแรงสนับสนุ นทำงสังคม โดยกำรผ่ำนกำรรับรู้
ควำมรุ น แรง กำรรั บ รู้ โ อกำสเสี่ ย ง กำรรั บ รู้
ประสิท ธิผ ลในผลลัพ ธ์ ข องกำรปฏิบ ัติ กำรรับ รู้
ควำมสำมำรถตนเอง เน้ น กระบวนกำรคิด เพื่อ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ผ่ำนกำรสือ่ สำรเพือ่ กระตุน้
ให้เกิดควำมกลัว ก่อให้เกิดผลต่อควำมคิด ทัศนคติ
แบบแผนพฤติกรรม ซึ่งกำรรับรู้ทงั ้ หมดนี้เป็ นตัว
เชื่อมโยงทีจ่ ะนำไปสู่กำรเปลีย่ นแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมในกำรป้ องกันภำวะแทรกซ้อนของโรค
อย่ำงได้เหมำะสม 13 -14 โดยส่งเสริมกำรฝึ กทักษะ
กำรในกำรรับประทำนยำทีถ่ ูกต้อง พร้อมจดบันทึก
กำรรับ ประทำนยำ เพื่อ สร้ำ งควำมมัน่ ใจให้ก ับ
ผู้ ป่ วยเพิ่ม ขึ้น เพิ่ม กำรรับ รู้ค วำมสำมำรถของ
ตนเองโดยอำศัยแรงสนับสนุ นทำงสังคมเข้ำ มำมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ จำกครอบครัวและอสส.
โดยกำรพูดให้กำลังใจ ให้คำแนะน ำ กำรกระตุ้น
เตือนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมด้ำนกำรรับประทำนยำ
ที่ถูกต้องจนทำให้สำมำรถควบคุมค่ำระดับ ควำม
ดันโลหิตตำมเป้ ำหมำยกำรรักษำได้15
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อเปรีย บเทีย บค่ำเฉลี่ย ของคะแนน
กำรรับรูค้ วำมรุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรู้
ควำมสำมำรถตนเอง กำรรับรู้ในประสิทธิผลของ

ผลลัพธ์ในพฤติกรรม พฤติกรรมกำรรับประทำนยำ
และแรงสนับ สนุ น ทำงสังคม และระดับ ควำมดัน
โลหิต ก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลอง และระยะ
ติดตำมผลของกลุ่มทดลอง
2. เพื่อเปรีย บเทีย บค่ำ เฉลี่ย ของคะแนน
กำรรับรูค้ วำมรุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรู้
ควำมสำมำรถตนเอง กำรรับรู้ในประสิทธิผลของ
ผลลัพธ์ในพฤติกรรม พฤติกรรมกำรรับประทำนยำ
แรงสนับสนุ นทำงสังคม และระดับควำมดันโลหิต
ก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลองและระยะติดตำม
ผล ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
สมมุติฐานการวิ จยั
1. หลัง กำรทดลองและระยะติด ตำมผล
กลุ่ ม ทดลองมีค่ำ เฉลี่ย ของคะแนนกำรรับ รู้ควำม
รุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรูค้ วำมสำมำรถ
ตนเอง กำรรับรูใ้ นประสิทธิผลของกำรรับประทำน
ยำ และพฤติก รรมกำรรับ ประทำนยำ และแรง
สนับสนุนทำงสังคม ดีขน้ึ กว่ำก่อนกำรทดลอง ส่วน
ค่ำระดับควำมดันโลหิตลดลงกว่ำก่อนกำรทดลอง
2. หลัง กำรทดลองและระยะติด ตำมผล
กลุ่ ม ทดลองมีค่ำ เฉลี่ย ของคะแนนกำรรับ รู้ควำม
รุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรูค้ วำมสำมำรถ
ตนเอง กำรรับรูใ้ นประสิทธิผลของกำรรับประทำน
ยำ และพฤติกรรมกำรรับประทำนยำ แรงสนับสนุน
ทำงสังคม และค่ำ ระดับ ควำมดัน โลหิต หลังกำร
ทดลองและระยะติดตำมผล ดีกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
กำรวิจยั ครัง้ นี้เป็ นกำรวิจยั กึง่ ทดลองแบบ
สองกลุ่มทดลองวัดก่อน-หลัง และติดตำมผลกำร
ทดลอง
ประชากร คือ ประชำกรสูงอำยุทอ่ี ำศัยอยู่
ในชุมชนของกรุงเทพมหำนคร
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูส้ ูงอำยุทอ่ี ำศัยอยู่ใน
ชุมชนในเขตศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 31 คัดเลือก
กลุ่ ม ตัว อย่ ำ งโดย ท ำกำรสุ่ ม แบบง่ ำ ย (Simple
random sampling) ค ำนวณขนำดตั ว อย่ ำ งจำก
ขนำดอิทธิพล effect size เท่ำกับ 1.05 จำกนัน้ นำ
ค่ำทีไ่ ด้ไปเทียบกับตำรำงของโคเฮน 17 โดยกำหนด
ระดับควำมเชื่อมัน่ ที่ 0.05 และอำนำจกำรทดสอบ
ที่ 0.80 พบว่ำได้จำนวนของกลุ่มตัวอย่ำง ในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม กลุ่ ม ละ 17 คน และ
ป้ องกันกลุ่มตัวอย่ำงสูญหำยระหว่ำงกำรวิจยั จึง
เพิม่ กลุ่มตัวอย่ำงขึ้น ร้อยละ 30 ได้กลุ่มตัวอย่ำ ง
กลุ่มละ 22 คน เกณฑ์ในกำรคัดเข้ำศึกษำ ได้แก่ 1)
อำยุ 35 ปี ขน้ึ ไป 2) ได้รบั กำรวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำ
เป็ นโรคควำมดัน โลหิต สู ง อย่ ำ งน้ อ ย 2 ปี 3) มี
สมำชิกในครอบครัวเป็ นผูด้ แู ลและสำมำรถเข้ำร่วม
กิ จ กรรมได้ และ 4) มี ค วำม สำมำรถในกำร
ช่วยเหลือตนเองได้ ADL มำกกว่ำ 12 คะแนน ส่วน
เ ก ณ ฑ์ คั ด อ อ ก จ ำ ก ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ไ ด้ แ ก่ มี
ภำวะแทรกซ้ อ นจำกโรคควำมดัน โลหิต สู ง ไม่
สำมำรถเข้ำใจและสือ่ สำรภำษำไทยได้
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน
คือ เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นกำรเก็บ รวบรวมข้อมูล และ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรทดลอง มีรำยละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้รบั
กำรตรวจสอบคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วำม
เชีย่ วชำญ 3 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงของเนื้อหำ
ควำมครอบคลุ ม ควำมเหมำะสมของภำษำที่ใ ช้
และทดสอบคุณ ภำพเครื่องมือกับ ประชำกรกลุ่ ม
ผูส้ ูงอำยุซ่งึ มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกับกลุ่มตัวอย่ำ งที่
ศึกษำ จำนวน 30 คน แบบสัมภำษณ์ประกอบด้วย
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1) ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
ประชำกร ได้แ ก่ อำยุ เพศ อำชีพ รำยได้ ระดับ
ควำมดันโลหิต จำนวนสมำชิกในครอบครัว ระดับ
ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเอง
2) กำรรับรูค้ วำมรุนแรงจำกโรคควำมดัน
โลหิต สูง และภำวะแทรกซ้อ น ซึ่ง ผู้วิจ ัย สร้ำ งขึ้น
มีเนื้อหำเกีย่ วกับ ควำมรุนแรงของภำวะแทรกซ้อน
จำกโรคควำมดั น โลหิ ต สู ง ในผู้ สู ง อำยุ ที่ เ ป็ น
อั น ตรำยแก่ ช ี วิ ต เช่ น โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ
โรคหลอดเลื อ ดสมองแตกหรือ ตับ โรคไตวำย
โรคจอประสำทตำเสื่ อ ม เป็ นต้ น มี ข ้ อ ค ำถำม
จำนวน 8 ข้อ ลักษณะข้อคำถำมเป็ นแบบมำตรำ
ส่ ว นประมำณค่ ำ 3 ระดับ ค่ ำ ควำมเที่ย งโดยหำ
สัมประสิทธิ ์แอลฟำของครอนบำคได้ผล 0.91
3) กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงจำกโรคควำมดัน
โลหิตสูงและภำวะแทรกซ้อน ซึ่งผูว้ จิ ยั สร้ำงขึน้ มี
เนื้อหำเกีย่ วกับโอกำสเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกโรค
โดยปั จ จัย จำกพฤติกรรมกำรรับประทำนยำที่ไม่
ถูกต้อง เช่น ลืมรับประทำนยำ ปรับลดหรือเพิม่ ยำ
เอง เป็ นต้น มีขอ้ คำถำมจำนวน 10 ข้อ ลักษณะข้อ
คำถำมเป็ นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 3 ระดับ
ค่ ำ ควำมเที่ ย งโดยหำสัม ประสิ ท ธิ แ์ อลฟำของ
ครอนบำคได้ผล 0.82
4) กำรรับ รู้ค วำมสำมำรถตนเองในกำร
รับประทำนยำเพื่อป้ องกันภำวะแทรกซ้อนจำกโรค
ควำมดัน โลหิต สู ง ซึ่ ง ผู้ วิ จ ัย สร้ ำ งขึ้น มีเ นื้ อ หำ
เกีย่ วกับกำรแสดงพฤติกรรมกำรรับประทำนยำที่
ถูกต้องเพื่อป้ องกันภำวะแทรกซ้อนจำกโรคควำม
ดันโลหิตสูง ได้แก่ เรื่องกำรรับประทำนยำได้ตรง
กับช่วงเวลำ รับประทำนยำได้ถูกชนิดยำที่แพทย์
สัง่ รับประทำนยำตำมขนำดที่แพทย์สงั ่ ไปรับยำ
ตำมวันทีแ่ พทย์นัด สังเกตอำกำรผิดปกติเพื่อแจ้ง
อำกำรแพทย์ได้ เป็ นต้น มีขอ้ คำถำมจำนวน 8 ข้อ
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ลักษณะข้อคำถำมเป็ นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ
3 ระดับ ค่ำควำมเที่ยงโดยหำสัมประสิทธิ ์แอลฟำ
ของครอนบำคได้ผล 0.88
5) กำรรับ รู้ ป ระสิท ธิ ผ ลของผลลั พ ธ์ ใ น
พฤติก รรมกำรรับ ประทำนยำเพื่อ ป้ องกัน ภำวะ
แทรกซ้อนจำกโรคควำมดันโลหิตสูง ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้ำง
ขึ้น มีเนื้อหำเกี่ยวกับ ควำมรู้สกึ เชื่อมันและมั
่
นใจ
่
ว่ำกำรปฏิบตั ิพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทัง้ ในเรื่องกำร
รับประทำนยำถูกขนำด กำรรับประทำนยำต่อเนื่อง
กำรเก็บยำอย่ำงถูกวิธี รับประทำนยำตรงเวลำ กำร
พกยำรับประทำนเมื่อต้องออกเดินทำงนอกที่พ กั
อำศัยเพื่อรับประทำนยำอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นต้น ข้อ
คำถำมจำนวน 10 ข้อ ลักษณะข้อคำถำมเป็ นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ 3 ระดับ ค่ำควำมเทีย่ งโดย
หำสัมประสิทธิ ์แอลฟำของครอนบำคได้ผล 0.78
6) พ ฤ ติ ก ร ร ม ก ำ ร ป ฏิ บ ั ติ ตั ว ใ น กำ ร
รับประทำนยำเพื่อรักษำโรคควำมดันโลหิตสูง ซึ่ง
เป็ นพฤติกรรมที่ผู้สูงอำยุปฏิบตั ิเป็ นประจำทุกวัน
ผูว้ จิ ยั สร้ำงขึน้ มีเนื้อหำเกีย่ วกับกำรรับประทำนยำ
รั ก ษำอย่ ำ งถู ก ต้ อ ง กำรรั บ ประทำนยำอย่ ำ ง
ต่ อ เนื่ อ ง กำรเก็บ ยำที่ถู ก ต้ อ ง กำรไม่ ซ้ือ ยำมำ
รับประทำนเอง เป็ นต้น ข้อคำถำมจำนวน 14 ข้อ
ลักษณะข้อคำถำมเป็ นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ
4 ระดับ ค่ำควำมเที่ยงโดยหำสัมประสิทธิ ์แอลฟำ
ของครอนบำคได้ผล 0.86
7) กำรได้รบั แรงสนับสนุ นทำงสังคมจำก
สมำชิกในครอบครัว หรืออำสำสมัครสำธำรณสุข
ชุมชน ซึ่งผู้วิจยั สร้ำงขึ้น มีเนื้อหำเกี่ยวกับ คนใน
ครอบครัวและอำสำสมัครสำธำรณสุขให้คำชมเชย
ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในกำรจัดยำ ติดตำมระดับ
ควำมดันโลหิต สอบถำมอำกำรผิดปกติ เป็ นต้น ข้อ
คำถำมจำนวน 17 ข้อ ลักษณะข้อคำถำมเป็ นแบบ

มำตรำส่วนประมำณค่ำ 3 ระดับ ค่ำควำมเทีย่ งโดย
หำสัมประสิทธิ ์แอลฟำของครอนบำคได้ผล 0.86
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น กำร ทดลอง คื อ
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมรับประทำนยำรักษำ
โรคควำมดันโลหิตสูง โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจ
ในกำรป้ องกันโรคร่วมกับแนวคิดแรงสนับสนุ นทำง
สังคม โดยส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรูค้ วำม
รุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ งจำกโรคควำมดันโลหิต
สูง และสร้ำงให้ผู้ป่วยเกิด กำรรับ รู้ควำมสำมำรถ
ตนเองในกำรรับรู้ประสิทธิผลในผลลัพ ธ์ข องกำร
ปฏิบตั ิ เพือ่ สำมำรถควบคุมค่ำระดับควำมดันโลหิต
ตำมเป้ ำหมำยกำรรั ก ษำได้ ได้ แ ก่ 1) คู่ ม ื อ กำร
รับประทำนยำ 2) สไลด์ประกอบกำรสอนเรื่องโรคควำม
ดันโลหิตสูงและภำวะแทรกซ้อน 3) เครื่องวัดควำมดัน
โลหิ ตชนิ ดปรอท ซึ่ งมี กำรทดสอบเที ยบค่ ำควำม
เที่ยงตรงของกำรวัด ปี ละ 1 ครัง้ โดยศูนย์เครื่องมือ
แพทย์ วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
และได้ใช้เครื่องมือดังกล่ำว เครื่องเดียวกันตลอด
กำรวิจยั กลุ่มตัวอย่ำงจะได้ร บั กำรประเมินผลก่อน
กำรทดลองด้ ว ยแบบสั ม ภำษณ์ โดยใช้ เ วลำ
ประมำณ 10-15 นำทีต่อคน มีผู้วิจ ัย ผู้ร่ว มวิจ ัย
และผูช้ ่วยนักวิจยั สัมภำษณ์ทงั ้ หมด 3 คน แล้วจึง
เริม่ ดำเนินกิจกรรมตำมโปรแกรม กำรวิจยั ซึ่งจัด
ขึน้ 3 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัวโมง
่ 30 นำที กลุ่มละประมำณ
8 -12 คน ทีศ่ นู ย์สขุ ภำพชุมชนโดยผูว้ จิ ยั จะโทรนัด
หมำยกับกลุ่มตัวอย่ำงก่อนทุกครัง้ และในสัปดำห์ท่ี
4 โทรศัพท์ตดิ ตำมกระตุน้ เตือนโดยผูว้ จิ ยั ใช้เวลำ 5
นำที/รำย สัปดำห์ท่ี 6 จะติดตำมผลและประเมินผล
ซึง่ กิจกรรมมีรำยละเอียดดังนี้
สัปดำห์ท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงกำรรับรูค้ วำม
รุนแรง กำรเสริมสร้ำงกำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ งโดยผ่ำน
สือ่ กระตุน้ ให้เกิดควำมกลัว ใช้สไลด์มภี ำพประกอบ
คำบรรยำย
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สัปดำห์ท่ี 2 มีกำรดำเนินกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 นำเสนอตัวแบบด้ำนลบทีม่ ี
ภำวะแทรกซ้อนจำกโรคควำมดันโลหิตสูง ให้กลุ่ม
ตัวอย่ำงคิดทบทวนในพฤติกรรมเสีย่ งและให้ขอ้ มูล
ย้อ นกลับ กำรเสริม สร้ำ งกำรรับ รู้ค วำมสำมำรถ
ตนเองใช้คำพูดชักจูงโดยผูว้ จิ ยั ให้คำชมเชย และ
กำรสร้ำงประสบกำรณ์ ท่ปี ระสบควำมสำเร็จ ผ่ำ น
กำรฝึ ก ทัก ษะ เทคนิ ค กำรบัน ทึก และกำรจัด ยำ
รับประทำน
กิจกรรมที่ 2 กำรอภิปรำยผลดีภำยหลัง
จำกกำรรับประทำนยำอย่ำงถูกต้อง กำรเสริมสร้ำง
แรงสนับสนุ น ทำงสังคม โดยสมำชิกในครอบครัว
เช่น กำรให้กำลังใจ กำรชื่นชมในกำรกระทำ และ
อำสำสมัครสำธำรณสุข ชุม ชน โดยกำรให้ข ้อมูล
ข่ำวสำร กำรให้คำปรึกษำ กำรติดตำมวัดค่ำควำม
ดันโลหิต กำรเยีย่ มบ้ำน สัปดำห์ละ 1 ครัง้
สัปดำห์ท่ี 3 โทรศัพท์ตดิ ตำมกระตุน้ เตือน
และให้คำแนะนำทำงโทรศัพท์
สัป ดำห์ ท่ี 4 ท ำกำรเก็บ ข้อ มู ล หลัง กำร
ทดลอง โดยกำรสัมภำษณ์หน้ำต่อหน้ำ
สัปดำห์ท่ี 8 (ระยะติดตำมผล) เพือ่ ติดตำม
ควำมยัง่ ยืน ในระหว่ ำ งนี้ ก ลุ่ ม ทดลองได้ ร ับ แรง
สนับสนุ นทำงสังคมจำกสมำชิกในครอบครัว และ
อำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชน ทำกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์หน้ำต่อหน้ำ
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั นำโครงร่ำงวิจยั ขอกำรรับกำรรับรอง
จำกคณะกรรมกำรจริย ธรรมกำรวิจ ัย ในมนุ ษ ย์
คณะพยำบำลศำสตร์เ กื้อ กำรุ ณ ย์ มหำวิท ยำลัย
นวมิ น ทรำธิ ร ำช รหัส โครงกำรวิ จ ั ย IRB KFN
12/2019 และผูว้ จิ ยั นำหนังสือรับรองจริยธรรมจำก
มหำวิท ยำลัย เสนอต่ อ ผู้อ ำนวยกำรศู น ย์บ ริก ำร
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สำธำรณสุข เมื่อได้รบั กำรอนุ มตั แิ ล้ว กลุ่มตัวอย่ำง
ทุกคนได้ร บั กำรชี้แ จงว่ ำ สำมำรถยกเลิก กำรเข้ำ
ร่ ว มวิจ ัย ได้ต ลอดเวลำโดยไม่ ม ีผ ลต่ อ กำรรัก ษำ
พยำบำล แบบสอบถำมจะไม่ ม ีก ำระบุ ช่ือ กลุ่ ม
ตัว อย่ำ ง แบบสอบถำมทัง้ หมดจะถูกทำลำยเมื่อ
งำนวิจยั ได้รบั กำรนำเสนอและเผยแพร่แล้ว โดยใน
กำรเผยแพร่ขอ้ มูลจะทำให้ภำพรวมเท่ำ นัน้ ไม่ม ี
กำรระบุชอ่ื ในกำรรำยงำนผลกำรวิจยั ผูว้ จิ ยั อธิบำย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรวิ จ ั ย ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งทรำบ
ประโยชน์ของกำรวิจยั ข้อมูลทีไ่ ด้จะเก็บเป็ นควำม
ควำมลับ
การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัย ด ำเนิน กำรเก็บข้อมูลในผู้ป่วยโรค
ควำมดันโลหิตสูงโดยเริม่ จำกกำรคัดเลือกผูป้ ่ วยทีม่ ี
คุณสมบัตติ ำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด จำกนัน้ เข้ำพบกับ
กลุ่ ม ตัว อย่ ำ งสร้ำ งสัม พัน ธภำพ แนะน ำตนเอง
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนกำรวิจยั และกำรพิทกั ษ์
สิทธิ ์แก่ผทู้ ส่ี มัครใจเข้ำร่วมโครงกำรแล้วให้ลงนำม
เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรในเอกสำรยินยอมตน กลุ่ม
ควบคุ ม จะได้ ร ับ ควำมรู้ ต ำมปกติ ท่ีศู น ย์ บ ริ ก ำร
สำธำรณสุขจัดให้ตำมนัดทุกครัง้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล และคะแนนด้ำนกำร
รับรู้ควำมควำมรุนแรง กำรรับรู้โอกำสเสี่ยง กำร
รับรูค้ วำมสำมำรถตนเอง กำรรับรูป้ ระสิทธิผลของ
ผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ พฤติก รรมกำรปฏิบตั ดิ ้ำนกำร
รับประทำนยำและแรงสนับสนุนทำงสังคมวิเครำะห์
ด้วยสถิตพิ รรณนำ
2. ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่ำ มีกำร
กระจำยตัวเป็ นโค้งปกติ โดยใช้สถิติ Kolmogorov–
Smirnov test เปรียบเทียบค่ำเฉลีย่ คะแนนด้ำนกำร
รับรู้ควำมควำมรุนแรง กำรรับรู้โอกำสเสี่ยง กำร
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รับรูค้ วำมสำมำรถตนเอง กำรรับรูป้ ระสิทธิผลของ
ผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ พฤติกรรมกำรปฏิบตั ดิ ้ำนกำร
รับประทำนยำ แรงสนับสนุ นทำงสังคม และระดับ
ควำมดันโลหิต ในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังได้รบั
โปรแกรม โดยใช้สถิติ (t-test dependent sample)
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ด้ำนกำรรับรู้
ควำมควำมรุนแรง กำรรับรู้โอกำสเสี่ยง กำรรับรู้
ควำมสำมำรถตนเอง กำรรับ รู้ป ระสิท ธิผ ลของ
ผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ พฤติกรรมกำรปฏิบตั ดิ ้ำนกำร
รับประทำนยำ แรงสนับสนุ นทำงสังคม และระดับ
ควำมดัน โลหิต ในแต่ ล ะช่ ว งเวลำระหว่ ำ งกลุ่ ม
เปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ Repeated
Measure ANOVA ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นพบว่ำ
ทัง้ สองกลุ่มเป็ นอิสระต่อกัน กำรแจกแจงข้อมูลเป็ น
ปกติ
ผลการวิ จยั
ลักษณะทำงประชำกร พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำง
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง โดยกลุ่ ม ทดลองกั บ
เปรียบเทียบ (ร้อยละ 68.2 และ 59.1 ตำมลำดับ)
ด้ำนอำยุ พบว่ำ กลุ่มทดลองมีอำยุระหว่ำง 62-82
ปี เฉลีย่ 68.68 (±5.23) ปี ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบ
มีอ ำยุ ร ะหว่ ำ ง 63-80 ปี เฉลี่ย 69.40 (±4.80) ปี
สถำนภำพสมรสมีส ถำนภำพคู่ จบกำรศึ ก ษำ
ระดับชัน้ ประถมศึกษำ ไม่ได้ประกอบอำชีพ ทัง้ สอง
กลุ่ ม มีเ ป็ นส่ ว นใหญ่ ระยะเวลำในกำรเจ็ บ ป่ วย
พบว่ ำ กลุ่ ม ทดลอง กำรเจ็บ ป่ วยระหว่ ำ ง 2-22 ปี
เฉลี่ย 10.31 (±5.67) ปี ส่ว นในกลุ่ ม เปรีย บเทียบ
3-18 ปี เฉลี่ ย 10.09 (±5.14) ปี ระดั บ ควำมดัน
โลหิตพบว่ำกลุ่มทดลองมีค่ำระดับควำมดันโลหิต
ตัว บน เฉลี่ย 160.59 (±5.23) mmHg ระดับควำม
ดันโลหิตตัวล่ำง เฉลีย่ 87.36 (±4.43) mmHg ส่วน
ในกลุ่ ม เปรีย บเทีย บมีร ะดับ ควำมดัน โลหิต บน

เฉลีย่ 161.77 (±6.62) mmHg ระดับควำมดันโลหิต
ตัว ล่ ำ งมีค่ ำ เฉลี่ย 87.86 (±4.43) mmHg พบว่ ำ มี
คุณลักษณะส่วนบุคคลในด้ำนต่ำง ๆ ไม่แตกต่ำง
กันทำงสถิติ (p-value > 0.05)
คะแนนเฉลี่ ย ด้ ำ นกำรรับ รู้ ค วำมควำม
รุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรูค้ วำมสำมำรถ
ตนเอง กำรรับรูป้ ระสิทธิผลของผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ
พฤติ ก รรมกำรปฏิ บ ั ติ ด้ ำ นกำรรับ ประทำนยำ
แรงสนับสนุ นทำงสังคม และระดับควำมดันโลหิต
ก่ อ นกำรทดลอง พบว่ ำ กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรีย บเทีย บมีค ะแนนเฉลี่ย ด้ ำ นกำรรับ รู้ค วำม
ควำมรุ น แรง กำรรั บ รู้ โ อกำสเสี่ ย ง กำรรั บ รู้
ควำมสำมำรถตนเอง กำรรับ รู้ป ระสิท ธิผ ลของ
ผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ พฤติกรรมกำรปฏิบตั ดิ ้ำนกำร
รับ ประทำนยำ แรงสนั บ สนุ น ทำงสัง คม และค่ ำ
ระดับควำมดันโลหิต พบว่ำ ก่อนกำรทดลอง กลุ่ม
ทดลองและกลุ่ ม เปรีย บเทีย บ มีคะแนนเฉลี่ย ทุก
ด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ดังตำรำงที่ 1
เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ด้ำนกำรรับรู้
ควำมควำมรุนแรง กำรรับรู้โอกำสเสี่ยง กำรรับรู้
ควำมสำมำรถตนเอง กำรรับ รู้ป ระสิท ธิผ ลของ
ผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ พฤติกรรมกำรปฏิบตั ดิ ้ำนกำร
รับประทำนยำ และแรงสนับสนุ นทำงสังคม หลัง
กำรทดลองและระยะติด ตำมผล พบว่ ำ ในกลุ่ ม
ทดลองคะแนนเฉลีย่ ทุกด้ำนดีกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบ
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p-value < 0.05) ส่วน
ค่ ำ เฉลี่ ย ระดับ ควำมดัน โลหิ ต ขณะหัว ใจบีบ ตัว
(SBP) และค่ำเฉลีย่ ระดับควำมดันโลหิตขณะหัวใจ
คลำยตัว (DBP) หลังกำรทดลองและระยะติดตำม
ผลลดลงกว่ำก่อนกำรทดลอง อย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิ ติ (p-value < 0.05) ส่ ว นกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ
ค่ ำ เฉลี่ ย ระดับ ควำมดัน โลหิต ขณะหัว ใจบีบ ตัว
(SBP) และค่ำเฉลีย่ ระดับควำมดันโลหิตขณะหัวใจ
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คลำยตัว (DBP) หลังกำรทดลองและระยะติดตำม
ผลสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง
ส่วนคะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรรับรูค้ วำมควำม
รุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรูค้ วำมสำมำรถ
ตนเอง กำรรับรูป้ ระสิทธิผลของผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ
พฤติกรรมกำรปฏิบตั ดิ ้ำนกำรรับประทำนยำ แรง
สนับสนุ นทำงสังคม และระดับควำมดันโลหิตขณะ
หัวใจบีบตัว (SBP) ระดับควำมดันโลหิตขณะหัวใจ
คลำยตั ว (DBP) ระหว่ ำ งกลุ่ ม ทดลองกั บ กลุ่ ม
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เปรียบเทียบแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(p-value < 0.05) ส่ว นคะแนนเฉลี่ยภำยในกลุ่ม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p-value <
0.05) และเมื่อเปรีย บเทีย บในช่ว งเวลำที่ต่ ำ งกัน
พบว่ำ กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนน
เฉลี่ย แตกต่ ำ งกัน อย่ ำ งมีนั ย ส ำคัญ ทำงสถิติ (pvalue < 0.001) ดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 1 เปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ด้ำ นกำรรับ รู้ควำมควำมรุน แรง กำรรับ รู้โ อกำสเสี่ย ง กำรรับ รู้
ควำมสำมำรถตนเอง กำรรับรูป้ ระสิทธิผลของผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ พฤติกรรมกำรปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรรับประทำน
ยำ และแรงสนับสนุนทำงสังคมในระยะก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลอง และระยะติดตำมผล ระหว่ำงกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ (n=22)
ตัวแปร
การรับรูค้ วามความรุนแรง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ระยะติดตำมผล
การรับรูโ้ อกาสเสี่ยง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ระยะติดตำมผล
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ระยะติดตำมผล

กลุ่มทดลอง
Mean (SD)

กลุ่มเปรียบเทียบ
Mean (SD)

t

df

p-value*

15.45(1.79)
22.09(1.10)
23.63(1.58)

15.31(1.79)
14.54(1.10)
14.36(1.36)

0.24
14.72
29.32

42
42
42

0.804
<0.001
<0.001

20.77(1.82)
28.50(1.33)
29.90(1.42)

20.09(1.47)
18.13(1.42)
17.54(1.50)

1.36
24.89
37.11

42
42
42

0.180
<0.001
<0.001

16.63(1.83)
20.04(1.52)
23.31(1.78)

16.00(1.41)
15.04(1.78)
14.72(1.70)

1.28
13.65
42.21

42
42
42

0.205
<0.001
<0.001
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ตารางที่ 1 เปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ด้ำ นกำรรับ รู้ควำมควำมรุน แรง กำรรับ รู้โ อกำสเสี่ย ง กำรรับ รู้
ควำมสำมำรถตนเอง กำรรับรูป้ ระสิทธิผลของผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ พฤติกรรมกำรปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรรับประทำน
ยำ แรงสนับสนุนทำงสังคมและค่ำควำมดันโลหิตในระยะก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลอง และระยะติดตำม
ผล ระหว่ำงกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ (n=22) (ต่อ)
กลุ่มทดลอง
Mean (SD)
การรับรูป้ ระสิ ทธิ ผลของผลลัพธ์การปฏิ บตั ิ
ก่อนทดลอง
21.13(2.99)
หลังทดลอง
27.77(1.71)
ระยะติดตำมผล
29.05(1.13)
พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ด้านการรับประทานยา
ก่อนทดลอง
47.59(4.73)
หลังทดลอง
53.04(1.83)
ระยะติดตำมผล
54.68(1.24)
แรงสนับสนุนทางสังคม
ก่อนทดลอง
42.36(3.48)
หลังทดลอง
48.09(1.99)
ระยะติดตำมผล
50.04(1.95)
ตัวแปร

ความดันโลหิ ต
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ระยะติดตำมผล
*

p-value < 0.05

กลุ่มเปรียบเทียบ
Mean (SD)

t

df

p-value*

20.13(1.63)
19.18(1.22)
18.90(1.10)

1.53
18.93
29.99

42
42
42

0.133
<0.001
<0.001

46.00(4.74)
45.18(3.37)
44.40(2.48)

1.11
9.59
17.34

42
42
42

0.272
<0.001
<0.001

41.72(3.73)
39.72(2.93)
38.90(2.68)

0.58
11.06
18.31

42
42
42

0.562
<0.001
<0.001

ตัวบน

ตัวล่าง

ตัวบน

ตัวล่าง

160.59
(5.23)
142.13
(6.87)
139.13
(6.87)

87.36
(4.58)
84.27
(3.70)
81.68
(2.71)

161.77
(6.62)
161.81
(3.99)
162.18
(3.99)

87.86
(4.68)
89.04
(4.78)
90.13
(5.04)

ตัวบน/
ตัวล่าง
0.65/
0.35
11.23/
3.69
13.59/
6.92

ตัวบน/ตัวล่าง
42

0.515/0.722

42

<0.001/<0.001

42

<0.001/<0.001
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ด้ำนกำรรับรูค้ วำมควำมรุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรูค้ วำมสำมำรถ
ตนเอง กำรรับรูป้ ระสิทธิผลของผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ พฤติกรรมกำรปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรรับประทำนยำ และแรงสนับสนุน
ทำงสังคม ในแต่ละช่วงเวลำของกำรทดลอง ภำยในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=22)
ตัวแปร
การรับรูค้ วามความรุนแรง
หลังทดลอง-ก่อนทดลอง
ระยะติดตำมผล-ก่อนทดลอง
ระยะติดตำมผล-หลังทดลอง
การรับรูโ้ อกาสเสี่ยง
หลังทดลอง-ก่อนทดลอง
ระยะติดตำมผล-ก่อนทดลอง
ระยะติดตำมผล-หลังทดลอง

กลุ่มทดลอง
MD (Std.Er.)
p-valuea*

กลุ่มเปรียบเทียบ
MD (Std.Er.)
p-valuea*

6.63(0.42)
< 0.001*
8.18(0.39)
< 0.001*
1.54(0.25)
< 0.001*
F=291.28, df=1.44, p-value<0.001c*

-0.77(0.45)
0.304
-0.95(0.42)
1.000
-0.18(0.54)
1.000
F=2.28, df=2, p-value=0.115b

6.22(0.76)
< 0.001*
7.63(0.74)
< 0.001*
1.40(0.32)
< 0.001*
F=79.98,df=1.27,p-value<0.001c*

-1.95(0.22)
0.504
-2.54(0.26)
1.000
-0.59(0.19)
1.000
F=68.58,df=2,p-value<0.001b*

การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
หลังทดลอง-ก่อนทดลอง
2.59(0.85)
0.012*
ระยะติดตำมผล-ก่อนทดลอง
5.86(0.61)
< 0.001*
ระยะติดตำมผล-หลังทดลอง
3.27(3.27)
< 0.001*
F=45.30,df=1.20,p-value<0.001c**
การรับรูป้ ระสิ ทธิ ผลของผลลัพธ์การปฏิ บตั ิ
หลังทดลอง-ก่อนทดลอง
6.63(0.54)
< 0.001*
ระยะติดตำมผล-ก่อนทดลอง
7.90(0.60)
< 0.001*
ระยะติดตำมผล-หลังทดลอง
1.27(0.41)
< 0.001*
F=129.76,df=2,p-value<0.001b*
พฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ด้านการรับประทานยา
หลังทดลอง-ก่อนทดลอง
5.45(0.85)
< 0.001*
ระยะติดตำมผล-ก่อนทดลอง
7.09(0.96)
< 0.001*
ระยะติดตำมผล-หลังทดลอง
1.63(0.44)
< 0.001*
F=44.41,df=1.34,p-value<0.001c*

-0.95(0.33)
0.127
-1.27(0.34)
0.105
-0.31(0.12)
0.147
F=10.65,df=1.18,p-value<0.001c*
-0.95(0.27)
0.107
-1.22(0.27)
0.125
-0.27(0.15)
0.249
F=14.53,df=1.46,p-value<0.001c*
-0.81
0.349
-1.59
0.198
-0.77
0.252
F=4.15,df=1.47,p-value=0.036c
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ด้ำนกำรรับรูค้ วำมควำมรุนแรง กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรูค้ วำมสำมำรถ
ตนเอง กำรรับรูป้ ระสิทธิผลของผลลัพธ์กำรปฏิบตั ิ พฤติกรรมกำรปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรรับประทำนยำ และแรงสนับสนุน
ทำงสังคม ในแต่ละช่วงเวลำของกำรทดลอง ภำยในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=22) (ต่อ)
ตัวแปร

กลุ่มทดลอง
MD (Std.Er.)
p-valuea*

แรงสนับสนุนทางสังคม
หลังทดลอง-ก่อนทดลอง
ระยะติดตำมผล-ก่อนทดลอง
ระยะติดตำมผล-หลังทดลอง

5.72(0.50)
< 0.001*
7.68(0.69)
< 0.001*
1.95(0.42)
< 0.001*
F=59.53,df=1.40,p-value<0.001c*
ความดันโลหิ ตขณะหัวใจบีบตัว (SBP)
หลังทดลอง-ก่อนทดลอง
-18.45(2.08)
< 0.001*
ระยะติดตำมผล-ก่อนทดลอง
-21.45(2.65)
< 0.001*
ระยะติดตำมผล-หลังทดลอง
-3.00(2.42)
< 0.001*
F=9.91,df=1,p-value<0.001c*
ความดันโลหิ ตขณะหัวใจคลายตัว (DBP)
หลังทดลอง-ก่อนทดลอง
-3.01(0.61)
< 0.001*
ระยะติดตำมผล-ก่อนทดลอง
-5.68(0.70)
< 0.001*
ระยะติดตำมผล-หลังทดลอง
-2.59(0.42)
< 0.001*
F=46.54,df=1.56,p-value<0.001c*
*

กลุ่มเปรียบเทียบ
MD (Std.Er.)
p-valuea*
-2.00(0.54)
0.104
-2.81(0.56)
0.124
-0.81(0.28)
0.027
F=0.43,df=1.61,p-value=0.612c
-o.59(1.67)
0.759
0.40(1.90)
0.832
1.00(0.84)
0.796
F=11.12,df=1,p-value=0.021c
1.18(0.67)
0.290
2.27(0.78)
0.026
1.09(0.52)
0.152
F=5.72,df=2,p-value=0.001b

p-value < 0.05, a Bonferroni, b Sphericity assumed, c Greenhouse-Geisser

การอภิ ปรายผล
จำกผลกำรวิ จ ั ย พบว่ ำ กลุ่ ม ทดลอง
มีค ะแนนเฉลี่ย ด้ ำ นกำรรับ รู้ ค วำมควำมรุ น แรง
กำรรับรูโ้ อกำสเสีย่ ง กำรรับรูค้ วำมสำมำรถตนเอง
กำรรั บ รู้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของผลลั พ ธ์ ก ำรปฏิ บ ั ติ
พฤติกรรมกำรปฏิบตั ดิ ้ำนกำรรับประทำนยำ และ
แรงสนับสนุ นทำงสังคม หลังได้รบั โปรแกรมดีกว่ำ
กลุ่ ม เปรีย บเทีย บ อย่ ำ งมีนั ย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ ท่ี
ระดับ .05 ส่วนค่ำเฉลี่ยระดับควำมดันโลหิตขณะ
หัวใจบีบตัว (SBP) ระดับควำมดันโลหิตขณะหัวใจ
คลำยตัว (DBP) ลดลงกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมี

นัย ส ำคัญทำงสถิติท่รี ะดับ .05 ทัง้ นี้ อธิบ ำยได้ว่ ำ
เป็ นผลมำจำกโปรแกรมส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรม
รับ ประทำนยำรัก ษำโรคควำมดัน โลหิต สู ง ที่ม ี
กำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้ควำมรุนแรง กำรรับรู้โอกำส
เสี่ยง โดยกำรน ำเสนอตัวแบบที่ม ีกำรปฏิบ ัติตนไม่
ถูกต้องและมีภำวะแทรกซ้อนจำกโรคควำมดันโลหิตสูง
จำกกำรทีไ่ ม่รบั ประทำนยำ ทำให้ผสู้ ูงอำยุรบั รู้ถึง
ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ ควำมรุ น แรง
ปั จจั ย เสี่ ย งที่ ท ำให้ เ กิ ด ภำวะแทรกซ้ อ นจำก
โรคควำมดันโลหิตสูงเช่น กำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
มีภ ำวะอัมพำต และเกิดกำรรับ รู้ประสิทธิผลของ
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ผลลัพธ์กำรปฏิบตั ติ วั ในกำรป้ องกันภำวะแทรกซ้อน
ซึ่งสอดคล้องกับ งำนวิจ ัย ของ เค็ม เร็น และคณะ
ทีศ่ กึ ษำปั จจัยทีม่ ผี ลต่อกำรรับประทำนยำในผูป้ ่ วย
ควำมดั น โลหิ ต สู ง โดยกำรประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบ
ควำมเชื่อ ด้ำ นสุข ภำพ พบว่ ำ ปั จ จัย ที่ส ำคัญและ
มี ผ ลต่ อ กำรรั บ ประทำนยำอย่ ำ งถู ก ต้ อ งคื อ
กำรได้ร บั รู้ถึงควำมรุน แรง กำรรับ รู้โ อกำสเสี่ย ง
กำรรับ รู้ป ระโยชน์ และกำรรับ รู้ค วำมสำมำรถ
ตนเองในกำรปฏิบตั ติ วั ทำให้ผปู้ ่ วยสำมำรถปฏิบตั ิ
ตัวได้อย่ำงถูกต้อง18
น อ ก จ ำ ก นี้ ก ำ ร เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง กำ ร รั บ รู้
ควำมสำมำรถตนเองในผูส้ งู อำยุ โดยกำรสนับสนุน
จำกกำรใช้ ค ำพู ด ชัก จู ง โดยนั ก วิ จ ัย ให้ ค วำมรู้
คำแนะนำ เพื่อให้ผสู้ งู อำยุมคี วำมเชื่อมันว่
่ ำตนเอง
สำมำรถกำรรับประทำนยำได้อย่ำงถูกต้อง เพรำะ
กำรสร้ำ งควำมเชื่อ มัน่ ว่ ำ ตนเองเป็ นสิ่ง ที่ส ำคัญ
นอกจำกนี้กำรเสริมสร้ำงกำรรับรูป้ ระสิทธิผลของ
กำรมีพฤติกรรมผ่ำนกำรอภิปรำยผลดีภำยหลังจำก
กำรปฏิบตั กิ ำรรับประทำนยำอย่ำงถูกต้อง จะเป็ น
กำรเสริม แรงเพื่อให้เ กิด ควำมมันใจมำกยิ
่
่ง ขึ้น 19
โปรแกรมนี้ยงั มีแรงสนับสนุนทำงสังคมจำกสมำชิก
ในครอบครั ว โดยกำรส่ ง เสริ ม ให้ ส มำชิ ก ใน
ครอบครัว ให้ก ำลัง ใจ กำรชื่น ชมในกำรกระท ำ
กำรสอบถำมอำกำร และมีกำรติด ตำมสนับสนุ น
จำกอำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชน โดยกำรเยี่ย ม
บ้ำน กำรติดตำมวัดค่ำควำมดันโลหิต กำรให้ขอ้ มูล
ข่ำ วสำร ค ำแนะน ำ และกำรให้ค ำปรึก ษำที่เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้สู ง อำยุ ใ นกำรปฏิบ ัติตัว จึง ท ำให้
ผูส้ งู อำยุสำมำรถรับประทำนยำอย่ำงสม่ำเสมอและ
ปฏิบตั ติ วั ได้อย่ำงถูกต้อง20,21
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ข้อจากัดของการวิ จยั
ในกำรติดตำมเยีย่ มบ้ำนของผูป้ ่ วยจำนวน
2 รำย โดย อำสำสมัค รสำธำรณสุ ข ชุ ม ชน เพื่อ
ติดตำมวัดค่ำควำมดันโลหิต ไม่สะดวกให้เยีย่ มตำม
เวลำทีก่ ำหนดต้องเลื่อนเวลำออกไป ทำให้เสีย่ งต่อ
กำรสูญหำยของกลุ่มตัวอย่ำง แต่ผวู้ จิ ยั ได้ตดิ ตำม
เยี่ยมบ้ำนพร้อมกับอำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชน
ในภำยหลังเมือ่ ผูป้ ่ วยและญำติผดู้ แู ลพร้อม
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ผลกำรวิ จ ัย ใช้ เ ป็ นแนวทำงส ำหรับ
พยำบำลชุมชน โดยนำแนวทำงแรงสนับสนุ นทำง
สัง คมจำกอำสำสมัค รสำธำรณสุ ข ชุ ม ชน คอย
ติดตำมควำมค่ำระดับดันโลหิต กำรรับประทำนยำ
เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีพฤติกรรมกำรรับประทำนยำรักษำ
โรคควำมดันโลหิตสูงอย่ำงถูกต้องและต่อเนื่อง
2. ควรมีกำรนำแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจใน
กำรป้ องกันโรคร่วมกับแนวคิด แรงสนับสนุ น ทำง
สังคมไปใช้ในกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภำพใน
กลุ่ ม โรคเรื้ อ รัง กลุ่ ม อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ม ี พ ฤติ ก รรม
สุขภำพทีถ่ กู ต้อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
กำรพัฒนำโปรแกรมครัง้ ต่อไป อำจเพิ่ม
ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมเพิม่ ขึน้ แต่ระยะในกำร
จัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ไม่ควรเกิน 1 ชัวโมง
่
เพื่อให้
ผู้ สู ง อำยุ ไ ด้ ร ับ กิจ กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งและไม่ เ ยอะ
จนเกินไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงกำรวิจยั นี้ได้รบั กำรสนับสนุนทุนวิจยั จำกกองทุน
วิจยั มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
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