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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั เป็ นผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง จานวน 50 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 25 คน และกลุม่ ควบคุม 25 คน ได้มาโดยการแบ่งแบบแบ่งชัน้
เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ประกอบด้ว ย โปรแกรมปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพ 3 Self ร่ว มกับ แรงสนับ สนุน ทางสัง คม และ
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.80- 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ Independent t – test
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รบั โปรแกรมปรับเปลี่ย นพฤติกรรมสุข ภาพ 3 Self ร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคม มี พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2ส. ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกกาลังกาย ด้านอารมณ์ อยู่ในระดับดี
ไม่สบู บุหรี่ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เช่นเดียวกับกลุ่มที่ได้รบั บริการปกติ (2) ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รบั
โปรแกรมปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพ 3 Self ร่ว มกับ แรงสนับ สนุน ทางสัง คมมี ค วามรู เ้ รื่อ งโรคความดัน โลหิ ต สูง การรับ รู ้
ความสามารถในตนเอง การกากับตนเอง การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สูงกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รบั บริการปกติ และ
(3) ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รบั โปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมมีระดับความดัน
โลหิตลดลงมากกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รบั บริการตามปกติ
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Abstract
This experimental research (Quasi-Experimental Research) comprises 2 comparison groups testes
twice (Two Group Pretest-Posttest Design); it applies the 3 Self Mental Behavior Changing Program, with social
support. The subjects ,50 individuals, were divided in 2 groups by employing Cohen Power Analysis;25 subjects
in the experimental group and 25 in the control group. The tools employed in the research are The 3 Self Mental
Behavior Changing Program with social support and a questionnaire with a 0.80-0.94 confidence rate. The
statistics used in the information analysis are: percentage, average, standard deviation and Independent t-test.
The research findings were as follows: (1) The hypertension patients associated 3-self health behavior
modification program together with social support intellectual of behavioral health 3, 2S. and patients receiving
normal services of food consumption, emotional and exercise were good level, No smoking and no alcohol.
( 2 ) The hypertension patients under the 3 Self Mental Behavior Changing program with social support have a
better knowledge on HBP, acknowledge their own potential, have self- control to prevent hypertension than
before the experiment, and have a higher knowledge than the patients who receive regular treatment. and
(3) The hypertension patients under the 3 Self Mental Behavior Changing Program with social support have a
more reduced blood pressure than before the experiment and a more decreased blood pressure than the HBP
patients under regular treatment.
Keywords: Hypertension, 3-self health behavior modification program, social support
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บทนา
โรคความดันโลหิตสูง เป็ น 1 ในสาเหตุสาคัญที่ทา
ให้ประชากรทั่วโลกตายก่อนวัยอันควร เป็ นปั ญหาที่มีความ
รุ น แรงมากขึ น้ ทั้ง ในประเทศที่ พัฒ นาแล้ว และประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ ภาวะความดันโลหิตสูงจะไม่มีสญ
ั ญาณ
เตื อ นหรื อ อาการแสดงให้เ ห็ น จึ ง มั ก จะถู ก เรี ย กว่ า เป็ น
“ฆาตกรเงียบ” (Silent killer) ผูป้ ่ วยจานวนมากเป็ นโรคนีโ้ ดย
ที่ไม่รูต้ วั มาก่อนว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง หากไม่ได้รบั การ
ดูแลรักษาจะทาให้เพิ่มความเสี่ยงของกล้ามเนือ้ หัวใจตาย
เพิ่มขึน้ เป็ นสองเท่า และความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่ ม ขึน้ เป็ น สี่เ ท่า (สานัก โรคไม่ติ ด ต่อ , 2561) จากข้อ มูล
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2013) พบว่า โรคความดันโลหิต
สูงเป็ นสาเหตุการตาย ทั่วโลกสูงถึง 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ
12.8 ของสาเหตุการตายทัง้ หมด ทัง้ ยังมีผลสูญเสียปี สขุ ภาวะ 57
ล้า นปี หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3.7 ของ DALYs จ านวนผู้ที่ มี
ความดันโลหิตสูงทั่วโลกพบว่ามีจานวนเกือบถึงพันล้านคน
ซึง่ สองในสามจะอยูใ่ นประเทศกาลังพัฒนา
โรคความดั น โลหิ ต สู ง เป็ นโรคเรื ้อ รัง ที่ ร ัก ษาไม่
หายขาด แต่ผปู้ ่ วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทัง้
ในเรื่อ งการบริโภคอาหาร การออกก าลัง กาย การจัด การ
ความเครียด การรับประทานยาที่ถกู ต้อง สิง่ เหล่านีม้ ีผลทาให้
ผู้ป่ วยควบคุม ระดับ ความดัน โลหิ ต ให้อ ยู่ใ นสภาวะปกติ
สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วยได้
และทาให้ผปู้ ่ วยดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสขุ เกิด
จาก 2 สาเหตุ หลัก คื อ 1) พัน ธุ ก รรม และ 2) สาเหตุจาก
ปั จจัยทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและวิถีชีวิต
ของบุคคลทาให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ เช่น
กิ จกรรมทางกายต่าหรือการขาดการออกกาลังกาย ความ
อ้วนหรือนา้ หนักตัวมาก ความเครียด การบริโภคอาหารที่มี
ไขมัน อิ่ ม ตัว ในปริ ม าณที่ ม ากและบริ โ ภคปริ ม าณเส้น ใย
อาหาร ไม่เพียงพอ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
เป็ น ต้น (สิ ท ธา พงษ์ พิ บูล ย์, 2556; นภาพร ห่ ว งสุข สกุล ,
2555 และ ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2552)

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัด
อุบลราชธานี มีอตั ราการป่ วยของโรคค่อนข้างสูง ดังจะเห็น
ได้จากข้อมูลผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง ที่โรงพยาบาลให้บริการ
และท าการรัก ษาตั้ง แต่ปี 2554- 2558 มี ดัง นี ้ ปี 2554 มี
จานวน 1,456 รายปี คิดเป็ นร้อยละ 19.8% ปี 2555 มีจานวน
1,323 ราย ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.0% ปี 2556 มีจานวน 1,528
ราย ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.78% ปี 2557 มีจานวน 1,625 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 22.1% และปี 2558 มีจานวน 1,418 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 19.2 % จะเห็นได้วา่ มีอตั ราเพิ่มขึน้ ทุกปี
สิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้การป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาโรคความดัน โลหิ ต สูง ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ
ตั ว ผู้ป่ วยนั้น เองโดยท าการปรับ เปลี่ ย นพฤติ สุข ภาพให้
เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่สาคัญที่จะต้องปรับเปลี่ยน
เรียกว่า พฤติกรรม 3 Self นัน้ คือ การรับรู ค้ วามสามารถแห่ง
ตน (Self – Efficacy)การกับ กับ ตนเอง (Self - Regulation)
และการดูแลตนเอง (Self – Care) พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self
ดัง กล่า วนี จ้ ะก่อ ให้เกิ ดพฤติ กรรมสุข ภาพที่ ดี และยั่งยืนได้
นอกจากนีก้ ารรู จ้ กั ตนเอง และการใช้ตวั แบบจะทาให้บุคคล
เกิ ด การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองและส่ง ผลให้บุคคล
สามารถกากับตนเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ได้ (สมโภชน์ เอื่ ย มสุ ภ าษิ ต, 2550) ขณะเดี ย วกั น ผล
การศึกษาของ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2551) พบว่า ปั จจัย
ด้านสังคมโดยเฉพาะ ครอบครัว ญาติพี่นอ้ งและเพื่อนบ้าน
เพื่อนร่วมงาน สื่อ ต่างก็มีอิทธิ พลต่อการลดระดับความดัน
โลหิตสูงของผูป้ ่ วยทัง้ สิน้ ดังนัน้ หากเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดียิ่งขึน้ โดยการเพิ่มบทบาทให้
ครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน เจ้ าหน้าที่
สาธารณสุขในการเป็ นแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อเอือ้ ต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทัง้ ในเรื่องการบริโภคอาหาร
การออกกาลังกาย การจัดการความเครียด การรับประทาน
ยาลดระดับความดันโลหิต จะสามารถนาไปสู่การลดระดับ
ความดันโลหิตของผูป้ ่ วยให้อยู่ภาวะปกติได้สาเร็จ ดังนัน้
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาโดยการน าแนวคิ ด 3 Self
ประกอบด้วย การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองการกากับ
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ตนเอง และการดูแลตนเอง ร่วมกับทฤษฎีการสนับสนุนทาง
สัง คม มาประยุก ต์ใ ช้ใ นโปรแกรมปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหา
วชิ ราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผูว้ ิจัยคาดหวังว่าผล
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงให้เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม
อันจะส่งผลดีให้กับตัวผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงเองและทาให้
ผูป้ ่ วยมีสขุ ภาพที่ดีและดารงชีวิตได้อย่างปกติสขุ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. อาหาร อารมณ์
ออกกาลังกาย 2 ส. ไม่สบู บุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิตสูงในกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม กับ
กลุม่ ที่ได้รบั การบริการปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู เ้ รื่องโรคความดันโลหิต
สูง การรับรู ค้ วามสามารถในตนเอง การกากับตนเอง และ
การดูแ ลตนเองของผู้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สูง หลัง การ
ทดลอง ระหว่างกลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม กับ
กลุม่ ที่ได้รบั การบริการปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูง หลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รบั
โปรแกรมปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพตามหลัก 3 Self
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม กับกลุม่ ที่ได้รบั การบริการปกติ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตั ว อย่า ง ตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุรบั บริการที่คลินิกโรค
เรือ้ รัง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิ ร าลงกรณ จัง หวัด
อุบลราชธานี จานวน 50 คน แบ่งเป็ นกลุ่ มทดลอง 25 คน
และกลุม่ ควบคุม 25 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรง

สนับสนุนทางสังคม แบบทดสอบความรูเ้ รื่องโรคความดันโลหิต
สูงและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส มีลกั ษณะเป็ นแบบถูก – ผิด
จานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 แบบประเมิน
พฤติ ก รรมสุข ภาพ มี ลัก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) จานวน 10 ข้อ และแบบประมาณค่า จานวน 22
ข้อ มี ค่า ความเชื่ อ มั่น เท่ากับ 0.83 แบบสอบถามการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง จานวน 12 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ประมาณค่า มีค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.79 แบบสอบถาม
พฤติ ก รรมการควบคุ ม ก ากั บ ตนเอง มี ลัก ษณะเป็ น แบบ
ประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการดูแลตนเอง มีลกั ษณะเป็ นแบบประมาณค่า มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental
research) มีรูปแบบการวิจัยแบบการทดลองแบบสองกลุ่ม
มี การวัดก่ อนการทดลอง 1 ครั้ง และหลังการทดลอง 1 ครัง้
( Randomized Control-Group Pretest Posttest Design)
กลุม่ ทดลอง (RE) คือกลุม่ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง จานวน
25 คน ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลัก 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม กลุม่ ควบคุม คือ
กลุ่ม ผู้ป่ วยโรคความดันโลหิ ต สูงจานวน 25 คน ได้ร ับ การ
ปฏิบตั ิตามแบบบริการปกติ ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
ขั้นตอนการทดลอง
1. ขั้นเตรียมการ โดยประชุมชีแ้ จงวิธีการศึกษา
รายละเอี ย ดกิ จ กรรมของโปรแกรมปรับ เปลี่ย นพฤติกรรม
สุขภาพ วัตถุประสงค์ของโครงการ แจ้งสถานที่ในการทดลอง
จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ และจัดเตรียมสถานที่ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ ลงทะเบียนบริเวณจะทาการทดลอง
2. ขั้นก่อนการทดลอง ให้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมทาแบบทดสอบความรู เ้ กี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ และวัดความดันโลหิต
3. ขั้ น ด าเนิ น การทดลอง ดาเนินการทดลอง 8
สัปดาห์ (2 เดือน) ตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมใน
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ดังตารางที่ 1

102 ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
มีรายละเอียดดังนี ้
1. ศึ กษาพฤติ ก รรมสุข ภาพตามหลัก 3 Self ของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม กับผูป้ ่ วยที่ได้รบั บริการปกติโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่
การแจกแจงความถี่คา่ ร้อยละค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความรู เ้ รื่องความดันโลหิตสูง การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) การก ากั บ ตนเอง
(Self - Regulation) การดู แ ลตนเอง (Self - Care) และค่ า
ความดันโลหิต ระหว่างกลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม กับผู้ป่ วยที่ ได้ร ับบริการปกติ โดยใช้ก ารทดสอบค่า t
แบบสองกลุม่ เป็ นอิสระต่อกัน

สรุปผลการวิจัย
1. ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง กลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรม
มี พ ฤติ ก รรมสุข ภาพด้า นการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ใ น
ระดับดี (x̅= 3.23, S= 0.69) ด้านการออกกาลังกาย โดยเล่น
กี ฬาหรือออกกาลังกาย ร้อยละ 88.00 ด้านอารมณ์อยู่ใ น
ระดับ ดี (x̅=2.66, S=0.55) ไม่ สูบ บุ ห รี่ /ยาสูบ และไม่ ดื่ ม
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ทกุ ชนิดทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ส่วนกลุม่
ที่ได้รบั บริการปกติมีพฤติกรรมสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการบริโภคอาหารโดยรวมอยูใ่ นระดับดี (x̅ = 3.01, S = 0.69)
การเล่นกีฬาหรือออกกาลังกาย ร้อยละ 84.00 ด้านอารมณ์อยู่
ในระดับพอใช้ (x̅=2.37,S=0.44) ไม่สบู บุหรี่ /ยาสูบ และไม่
ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ทกุ ชนิดทัง้ หมด (ร้อยละ 100)
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความรู ้เ รื่ อ งโรคความดัน
โลหิตสูง การรับรู ค้ วามสามารถในตนเอง การกากับตนเอง
และการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง หลังการ
ทดลอง ของกลุ่ม ที่ ไ ด้ร ับ โปรแกรมปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมกับกลุ่มที่ได้รบั การ
บริการปกติ พบว่า

2.1 ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รบั โปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมมีความรู เ้ รื่องโรคความดันโลหิตสูง การ
รับรู ค้ วามสามารถในตนเอง การกากับตนเอง และการดูแล
ตนเอง ดีกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รบั บริการปกติ ดังตารางที่ 2
3. ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของระดับ
ความดันโลหิตของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงระหว่างกลุม่ ที่
ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3
Self ร่ว มกับ แรงสนับ สนุน ทางสัง คมและกลุ่ม ที่ ไ ด้ร ับ การ
บริการปกติ พบว่า กลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมที่ได้รบั โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคม มีความแตกต่างของระดับความดันโลหิต
Systolic และ Diastolic ลดลงกว่า กลุ่มที่ ได้ร ับ บริการปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=-0.26, P = 0.02,
t=-7.59, P = 0.00)

อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุ ปผลการวิจยั เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิต
สูง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิ ร าลงกรณ มี ป ระเด็ น
สาคัญที่นามาอภิปรายผลดังนี ้
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของผู้ป่วย
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมที่ได้รบั โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมมีความรู เ้ รื่องโรคความดันโลหิตสูง ดีกว่ากลุ่มที่
ได้รบั บริการปกติ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั อธิบายได้ว่า
ความรู เ้ ป็ นตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
แต่ละบุคคล (Pender ,1996) เป็ นปั จจัยต่อการเกิดพฤติกรรม
จะเป็ นประโยชน์ต่อการออกแบบกิ จกรรมเพื่อสนับสนุนให้
เกิดพฤติกรรม สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอรอนงค์ บุรีเลิศ
(2556) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการรับ รู ค้ วามสามารถของ
ตนเองและควบคุม ตนเองเพื่ อ การปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 103
สุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สาหรับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล พบว่า หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
รู ปแบบ กลุม่ เสี่ยงมีความรู เ้ กี่ยวกับโรคเบาหวาน เพิ่มขึน้ จาก
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรู ปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2. การรับรู้ความสามารถในตนเอง (Self-efficacy)
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมที่ได้รบั โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม มีการรับรู ค้ วามสามารถในตนเอง ดีกว่ากลุ่มที่
ได้รบั บริการปกติ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิ บายได้
ว่ า การรั บ รู ้ ค วามสามารถในตนเองเป็ นการตั ด สิ น
ความสามารถตนเองในการกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ที่มีผลต่อการ
ดารงชี วิตสอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura (1986) ที่ว่า
ก า รรั บ รู ้ ค ว า มสา มารถ ขอ ง ตนเอ ง เ ป็ นการตั ด สิ น
ความสามารถของตนเองว่าสามารถทางานได้ในระดับใด
และความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึน้ เป็ นการตัดสินว่า
ผลกรรมใดจะเกิดขึน้ จากการกระทาพฤติกรรมนัน้ ซึง่ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้
นั้น มี ค วามสัม พัน ธ์กัน มากและมี ผลต่อ การตัด สิ น ใจที่จะ
กระทาพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ๆ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ดุษฏี พงษ์อุดม (2549) ได้ศึกษาความสามารถในการ
ดูแ ลตนเอง แรงสนับ สนุน ทางสัง คมและความเครียดของ
ผู้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สูง ของโรงพยาบาลแมคอร์มิ ค
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความสามารถ
ในการดูแลตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรพนิต ปวงนิยม (2551)
ได้ศึ ก ษาผลของรู ป แบบการรับ รู ้ค วามสามารถตนเองต่อ
พฤติ ก รรมส่ง เสริม สุข ภาพในกลุ่ม เสี่ย งความดัน โลหิ ต สูง
อาเภอเมือง จังหวัดตราด พบว่า กลุม่ ทดลองที่ได้รบั รู ปแบบ
การรับ รู ค้ วามสามารถตนเองมีค ะแนนพฤติ กรรมส่งเสริม
สุ ข ภาพด้ า นการรั บ ประทานอาหารด้ า นการจั ด การ
ความเครียด และด้านการออกกาลังกายสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
และมี ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต ต่ า กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อรอนงค์ บุรีเลิศ (2556) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการรับรู ้
ความสามารถของตนเองและควบคุ ม ตนเองเพื่ อ การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ เสี่ยงโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ส าหรับ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล พบว่ า
หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมตามรู ปแบบ กลุ่มเสี่ยงมีการรับรู ้
ความสามารถตนเองและการควบคุมตนเองในการบริโ ภค
อาหารและการเคลื่อ นไหวออกก าลัง กาย พฤติ ก รรมการ
บริโภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลัง และ
HDL-C เพิ่มขึน้ จากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรู ปแบบอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และกลุ่ม เสี่ ย งมี น ้าหนักตัวและดัชนี
มวลกายลดลงจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรู ปแบบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
3. การกากับตนเอง (Self - regulation) ผลการวิจัย
พบว่า กลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมที่ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม มี
การกากับตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ได้รบั บริการปกติ เป็ นไปตาม
สมมติ ฐ านการวิ จัย อธิ บ ายได้ว่ า การกระท าใด ๆ ที่ จ ะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ จะต้ อ งเกิ ด จากการก ากั บ ตนเอง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura (1986) ที่ว่าการกากับ
ตนเอง เป็ นกระบวนการที่บคุ คลตัง้ เป้าหมายไว้สาหรับตนเอง
และคิดหากลวิธีให้บรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง ซึ่งแบนดูรามี
ความเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เป็ นผลพวงของการ
เสริ ม แรงและการลงโทษจากภายนอกเท่ า นั้น แต่ ม นุษ ย์
สามารถกระทาบางสิ่งอย่างเพื่อควบคุมความคิด ความรู ส้ กึ
และการกระท าของตนเอง ด้ว ยผลกรรมที่ เ ขามองหาเอง
สาหรับตัวเขา สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อภิชาติ เจริญยุทธ
(2552) ได้ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการส่ ง เสริ ม
สุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง พบว่า หลังการ
ทดลองการรับรู ค้ วามสามารถตนเอง ความคาดหวังในผล
ของการปฏิบตั ิตน และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุ
โรคความดันโลหิตของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อรอนงค์ บุรีเลิศ (2556) ศึกษาการพัฒนา
รู ปแบบการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองและควบคุมตนเอง
เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพในกลุ่ ม เสี่ ย ง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล พบว่า หลังจากที่เข้าร่วมกิ จกรรมตามรู ปแบบ กลุ่ม
เสี่ยงมีการรับรู ค้ วามสามารถตนเอง และการควบคุมตนเอง
ในการบริโภคอาหารและการเคลือ่ นไหวออกกาลัง พฤติกรรม
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การบริโภคอาหารและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลัง
และ HDL-C เพิ่ ม ขึ ้น จากก่ อ นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของรู ป
แบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มเสี่ยงมี
นา้ หนักตัวและดัชนีมวลกายลดลงจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ของรูปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. การดูแลตนเอง (Self care) ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่ ม ที่ ไ ด้ร ับ โปรแกรมที่ ไ ด้ร ับ โปรแกรมการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม มี
การดูแ ลตนเองดี ก ว่ากลุ่ม ที่ ได้ร ับ บริก ารปกติ เป็ น ไปตาม
สมมติ ฐ านการวิ จั ย อธิ บ ายได้ ว่ า การดู แ ลตนเองเป็ น
กระบวนการกระทาที่ไม่หยุดนิ่ง จาเป็ นต้องมีการปรับเปลีย่ น
วิ ธี ก ารและล าดับ การกระท าให้เ หมาะสมตามเวลาและ
สถานการณ์ อ ยู่ ต ลอดเวลา ซึ่ ง บุ ค คลสามารถกระท า
พฤติกรรมที่เป็ นการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
จะทาให้บคุ คลนัน้ มีสขุ ภาพดีและสามารถดารงชีวติ ได้อย่างมี
ความสุข จากผลการวิจัยพบว่าผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
ส่ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองอยู่ใ นระดับ สูง ทั้ง นี ้
เนื่ อ งจากการได้ร ับ โปรแกรมการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุข ภาพ 3 Self ร่ ว มกั บ แรงสนับ สนุ น ทางสัง คม เป็ นการ
ส่งเสริมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโดยการให้ความรู แ้ ละทา
ความเข้าใจกับผูป้ ่ วยและญาติในการปฏิบตั ิตวั ที่ถกู ต้อง โดย
การกระตุน้ ให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมด้วยการประชาสัมพันธ์
ให้ความรูเ้ กี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องและการ
ออกติดตามเยี่ยมผูป้ ่ วยโดยอสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
เขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สายฝน กันธมาลี (2550) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการ
ส่ง เสริม สมรรถนะแห่ง ตนและการสนับ สนุน ทางสังคมต่อ
พฤติกรรมการออกกาลังกายและความดันโลหิตในผูส้ งู อายุ
โรคความดันโลหิตสูง พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การออกกาลังกายของผูส้ ูงอายุโรคความดันโลหิ ตสูง กลุ่ม
ทดลองหลังได้รบั โปแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและ
การสนับสนุนทางสังคมสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการออก
กาลังกายของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูงกลุม่ ทดลองหลัง
ได้รบั โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับ สนุน

ทางสังคมสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ
เจริญ ยุท ธ (2552) ได้ศึก ษาประสิท ธิ ผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง พบว่า
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง
ของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05และสอดคล้อ งกั บ ผล
การศึกษาของ สุกญ
ั ญา คุขนุ ทด (2552) ได้ศกึ ษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมสุข ภาพของผู้ป่ วยความดัน โลหิ ต สูง โดย
ประยุก ต์ใ ช้ท ฤษฎี ก ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง (Self
Efficacy Theory) ทฤษฎี แ รงสนั บ สนุ น ทางสัง คม พบว่ า
ภายหลังการทดลองผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงกลุ่มทดลองมี
พฤติ ก รรมสุข ภาพ ดี ก ว่ า ก่ อ นการทดลองและดี ก ว่า กลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีระดับ
ความดันโลหิตต่ ากว่าก่อนทดลองและต่ ากว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ระดับความดันโลหิต ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ที่
ได้รบั โปรแกรมที่ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม มีระดับความ
ดันโลหิต ลดลงกว่ากลุ่มที่ได้รบั บริการปกติและลดลงกว่า
ก่อนการทดลอง เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิ บายได้ว่า
การที่ผปู้ ่ วยเข้าร่วมกิจกรรรมตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมทา
ให้ความรู ค้ วามเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึน้
และการได้ร ับ ทราบข้อ มูล ความรู ้ ข่ า วสาร จากบุค คลใน
ครอบครัวและจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการมาก
ขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองดี มีการ
กากับตนเองดี มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้เป็ นอย่างดี จึงทาให้ผปู้ ่ วยมีการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้เป็ นปกติ
ได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุกัญญา คุขุนทด (2552)
ได้ศกึ ษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพของผูป้ ่ วยความดัน
โลหิตสูง พบว่า ภายหลังการทดลองผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมสุขภาพ ดีกว่าก่อนการทดลองและ
ดี ก ว่า กลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 105
และมีระดับความดันโลหิตต่ ากว่าก่ อนทดลองและต่ า กว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3
Self ร่ ว มกั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั งคม ผลการวิจัยพบว่า
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมมีประสิทธิ ผล ทาให้ผปู้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ต สูง ที่ ได้ร ับ โปรแกรมปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมสุข ภาพ 3
Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม มีความรู เ้ รื่องโรคความ
ดันโลหิตสูง การรับรูค้ วามสามารถในตนเอง การกากับตนเอง
การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ดีกว่าผูป้ ่ วย
ที่ได้รบั บริการปกติ และมีระดับความดันโลหิต ลดลงมากกว่า
ผูป้ ่ วยที่ได้รบั บริการตามปกติ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
อธิ บายได้ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็ นโรคเรือ้ รังที่รกั ษาไม่
หายขาด สิ่ง ที่ สาคัญ ที่ สุด ที่จ ะท าให้การป้อ งกัน และแก้ไข
ปั ญหาโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิ ภาพคือ ตัว
ผูป้ ่ วยนัน้ เองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติสขุ ภาพให้เหมาะสมซึง่
พฤติ ก รรมสุข ภาพที่ ส าคัญ ที่ จ ะต้อ งปรับ เปลี่ ย นเรี ย กว่ า
พฤติกรรม 3 Self นัน้ คือ การรับรู ค้ วามสามารถแห่งตน (Self
– efficacy) การกับ กับ ตนเอง (Self - regulation) และการ
ดูแลตนเอง (Self – care) พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ดังกล่าว
นีจ้ ะก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและยั่งยืนได้ โปรแกรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพโดยการประยุกต์แนวคิด 3 Self
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงให้เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ ทัง้ นีเ้ นื่ องจากการ
รู จ้ ักตนเอง และการใช้ตวั แบบจะทาให้บุคคลเกิดการเข้าใจ
ในความสามารถของตนเองและส่ง ผลให้บุค คลสามารถ
กากับตนเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ ส่วน
การให้แรงสนับสนุนทางสังคมโดยการอบรมให้ความรู ้ แจก
เอกสารความรู เ้ กี่ ยวกับ โรคความดัน โลหิต สูง การติดตาม
เยี่ ย มบ้ า นโดยเจ้ า หน้ า ที่ เป็ นสิ่ ง สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป่ วยมี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม (สมโภชน์ เอื่ยมสุภาษิ ต
2550; อั ง ศิ นั น ท์ อิ น ทรก าแหง 2552) สอดคล้อ งกั บ ผล
การศึกษาของ อรอนงค์ บุรีเลิศ (2556) ศึกษาการพัฒนา
รู ปแบบการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองและควบคุมตนเอง
เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพในกลุ่ ม เสี่ ย ง

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล พบว่า หลัง จากที่เข้าร่วมกิ จกรรมตามรู ปแบบกลุ่ม
เสี่ยงมีความรู เ้ กี่ยวกับโรคเบาหวานการรับรู ค้ วามสามารถ
ตนเองและการควบคุมตนเองในการบริโภคอาหารและการ
เคลื่ อ นไหวออกก าลัง พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและ
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกาลัง และ HDL-C เพิ่มขึน้ จาก
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรู ปแบบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05และกลุ่มเสี่ยงมีนา้ หนักตัวและดัชนีมวลกายลดลง
จากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรู ปแบบอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ สุร เกี ย รติ
อาชานานุภ าพ (2551) ที่ ว่ า ปั จ จัย ด้า นสัง คมโดยเฉพาะ
ครอบครัว ญาติพี่นอ้ งและเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน สือ่ ต่างก็
มีอิทธิ พลต่อการลดระดับความดันโลหิตสูงของผูป้ ่ วยทัง้ สิน้
ดังนัน้ หากเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ดียิ่งขึน้ โดยการเพิ่มบทบาทให้ครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน
หรื อ เพื่ อ นร่ว มงาน เจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุข ในการเป็ น แรง
สนับ สนุน ทางสัง คมเพื่อ เอื อ้ ต่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ทัง้ ในเรื่องการบริโภคอาหารการออกกาลังกาย การ
จัด การความเครีย ด การรับ ประทานยาลดระดับความดัน
โลหิตสูง จะสามารถนาไปสูก่ ารลดระดับความดันโลหิตของ
ผูป้ ่ วยให้อยู่ภาวะปกติได้สาเร็จ ดังจะเห็นและสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ชูณรงค์ สุขประเสริฐ (2553) ที่ว่าการให้แรง
สนับสนุนทางสังคมมีสว่ นช่วยให้ผปู้ ่ วยโรคความดัน โลหิตสูง
สามารถลดระดับความดันโลหิตสูงให้อยูใ่ นภาวะปกติได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การน าผลวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
1.1 จากผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงมีความรูเ้ กี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยูใ่ นระดับสูง
แต่ยังมีความรู ค้ วามเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อาการของ
โรคความดันโลหิตสูง และการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ที่จะ
ส่งผลต่อโรคดังนัน้ หน่วยงานสาธารณสุขที่มีบทบาทในการ
สร้า งเสริม สุข ภาพภาคประชาชน เช่น โรงพยาบาลชุมชน

106 ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ควรส่งเสริมในด้านความรู ้ แก่
ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของ
โรคความดันโลหิตสูงให้มากขึน้ โดยใช้กระบวนการให้สขุ ศึกษา
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวในหมู่บา้ น วิทยุชุมชนและ
การให้สขุ ศึกษาเป็ นกลุม่ เมื่อผูป้ ่ วยมารับบริการในสถานบริการ
สุขภาพ ซึ่งจะทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสารเพิ่มมาก
ขึน้ เพื่ อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บัติ ตนในการป้อ งกันโรค
ความดันโลหิตสูงที่ถกู ต้อง
1.2 โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล และ
โรงพยาบาลชุมชนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู แ้ บบมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทากระเป๋ าคู่มือความรู ้
เรื่อ งโรคความดันโลหิ ตสูง สาหรับ อาสาสมัค รสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ ้า น (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
ครอบครัว (อสค.) จะเป็ นการช่วยให้เข้าถึงผูป้ ่ วยและประชาชน
ในพืน้ ที่และเข้าถึงข้อมูลโรคมากยิ่งขึน้
1.3 บุ ค ลากรด้า นสุ ข ภาพที่ มี ห น้า ที่ ใ นการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควรนาโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมไป
ประยุก ต์ใ ช้ใ นผู้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สูง ในพื น้ ที่ อื่ น ที่ มี
บริบทคล้ายคลึงกัน และสามารถประยุกต์ใช้กับผูป้ ่ วยกลุ่ม
โรคเรือ้ รังอื่น เช่น โรคเบาหวาน
1.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีมสุขภาพ ตลอดจน
ผูเ้ กี่ ยวข้องควรนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้
จากการวิจัยเป็ นแนวทางในการจัดการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
ควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยความดันโลหิต
สูงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังอื่นๆ เช่น
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ ทาให้
ทราบผลการเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมสุข ภาพในระยะแรก

เท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรศึกษาวิจยั เพื่อติดตามประเมินผลความ
คงทนของพฤติกรรมสุขภาพ โดยศึกษาและติดตามประเมินผล
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาไปแล้ว 6 เดือน เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงจะ
เห็ น การเปลี่ ย นแปลงได้อ ย่า งชัด เจน และทราบถึ ง ความ
คงทนของพฤติกรรมสุขภาพ
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Action Research) หรื อ การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research
and Development) เพื่ อ หารู ป แบบสร้า งการมี ส่ว นร่วมใน
กระบวนการพัฒ นาสุข ภาพและการป้ อ งกัน โรคความดัน
โลหิตสูงที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่าง
สูงจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องหลายท่านซึ่งไม่อาจนามากล่าวได้ทงั้ หมด
ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรเี ลิศ
และรองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย เชือ้ สาธุชน คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา ที่กรุณาสละเวลา ให้การดูแลเอาใจใส่ ให้คาปรึกษา
อย่างใกล้ชิด พร้อมทัง้ ให้คาแนะนา ตรวจสอบแก้ไข ชีแ้ นะ
แนวทางที่ เ ป็ น ประโยชน์เ พื่ อ ให้วิ ท ยานิ พ นธ์สมบูร ณ์ที่ สุด
ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหา
วชิราลงกรณ และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกท่านที่ให้ความ
ร่ว มมื อ ในการวิจัย/เก็ บ รวบรวมข้อ มูล กราบขอบพระคุณ
คุณพ่อและคุณแม่ที่ให้กาลังใจและเป็ นแรงผลักดันให้ผวู้ ิจยั มี
กาลังใจในการทางานวิทยานิพนธ์ครัง้ นีจ้ นสาเร็จลุล่วงด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ที่พึงได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ ผูว้ ิจัยขอ
มอบให้ผมู้ ีพระคุณทุกท่านตลอดจนนักวิชาการต่างๆ ที่ผวู้ ิจยั
อ้างอิงดังปรากฏในงานวิจยั นีท้ กุ ท่าน
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 Self ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงและการให้บริการตามปกติ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
สัปดาห์ท่ี 1
สร้างสัมพันธภาพ และค้นหาตัวตน
- แนะนาขัน้ ตอนการบริการ
- วิเคราะห์ภาวะทางสุขภาพ
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดัน
โลหิตสูง
- ค้นหาพฤติกรรมที่ตอ้ งแก้ไข
- นัดหมายครัง้ ต่อไป
- มอบหมาย บันทึกการรับประทานอาหาร
- ทดสอบความรูแ้ ละวัดความดันโลหิตสูงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 2
ตัง้ เป้ าหมายและหาแรงจูงใจ
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดัน
โลหิตสูง
- ประเมินผลการรับประอาหารในรอบสัปดาห์
- ตัง้ เป้าหมายในการควบคุมนา้ หนัก ควบคุมการรับประทานอาหารให้
เหมาะสมต่อร่างกายที่จะได้รบั แต่ละมือ้
- ซักถาม สนทนา ร่วมแก้ปัญหา และหาแรงจูงใจ
- ให้ความรูเ้ รือ่ งความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
- นัดหมายครัง้ ต่อไป
สัปดาห์ที่ 3
ปรับพฤติกรรมการกิน
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดัน
โลหิตสูง/ ทบทวนสิ่งที่เรียนรู ้
- ประเมินผลการบันทึกอาหาร 1 อาทิตย์
- ประเมินความต้องการพลังงานในแต่ละวัน
- ให้ขอ้ มูลเรือ่ งธงโภชนาการ และอาหารเพื่อลดความดันโลหิตสูง
- บันทึกการรับประทานอาหาร
- สรุปการเรียนรู/้ นัดหมายครัง้ ต่อไป
สัปดาห์ที่ 4
ปรับพฤติกรรมการออกกาลังกาย ประกอบด้วย
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดัน
โลหิตสูง
- วิเคราะห์ผลการรับประทานอาหาร
- ประเมินพฤติกรรมการออกกาลังกาย
- ค้นหาปั ญหาความเสี่ยงของการออกกาลังกาย
- ทดสอบสรรถภาพทางกาย

การให้บริการปกติของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
สัปดาห์ท่ี 1
-ลงทะเบียน
-บอกวัตถุประสงค์ และขัน้ ตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ
รายกลุม่
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิตสูง
- ซักประวัติ เพื่อคัดกรองภาวะ แทรกซ้อน
- แจกแผ่นพับความรู ้ “ โรคความดันโลหิตสูง”และ“คูม่ ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ถกู ต้อง”

สัปดาห์ที่ 2
- ลงทะเบียน
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิตสูง
- ซักประวัติ เพื่อคัดกรองภาวะ แทรกซ้อน
- แจกแผ่นพับความรู ้ “ โรคความดันโลหิตสูง”และ“คูม่ ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ถกู ต้อง”

สัปดาห์ที่ 3
- ลงทะเบียน
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิตสูง
- ซักประวัติ เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
- แจกแผ่นพับความรู ้ “ โรคความดันโลหิตสูง”และ“คูม่ ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ถกู ต้อง”

สัปดาห์ที่ 4
- ลงทะเบียน
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิตสูง
- ซักประวัติ เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
- แจกแผ่นพับความรู ้ “ โรคความดันโลหิตสูง”และ“คูม่ ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ถกู ต้อง”
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- ฝึ กการออกกาลังกาย การแกว่งแขน/การนั่งสมาธิบาบัด
- วางแผนการออกกาลังกาย
- สรุป/นัดหมายครัง้ ต่อไป
ตารางที่ 1 (ต่อ)
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
สัปดาห์ที่ 5
ยกระดับพฤติกรรมทีด่ ีให้เป็ นนิสัย
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดัน
โลหิตสูง
- ทบทวนความรูท้ ี่ผ่านมา
- ประเมินการกินและการออกกาลังกาย
- ติดตามระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
- ให้ความรูก้ ารป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตเกินกว่าปกติ
- ให้ความรูก้ ารป้องกันไม่ให้นา้ หนักตัวกลับมา
สัปดาห์ท่ี 6
ติดตามเยี่ยมบ้าน
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดัน
โลหิตสูง
- ทบทวนความรูท้ ี่ผ่านมา
- ประเมินการกินและการออกกาลังกาย
- ติดตามระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
- ให้ความรูก้ ารป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตเกิน
สัปดาห์ที่ 7
ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดัน
โลหิตสูง
-ประเมินพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการควบคุมนา้ หนักให้ลดลง
-ประเมินความคิดและพฤติกรรมการซักถามและการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงในการควบคุม นา้ หนัก ความดันโลหิตสูง BMI รอบเอว
สัปดาห์ที่ 8
ถอดบทเรียนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประกอบด้วย
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิตสูง
- ทบทวนความรูท้ ี่ผ่านมา
- สรุปผลการดาเนินการ ทุกขัน้ ตอน
- เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- อภิปรายซักถามปั ญหาและข้อเสนอ

การให้บริการปกติของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
สัปดาห์ที่ 5
- ลงทะเบียน
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิตสูง
- ซักประวัติ เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
- แจกแผ่นพับความรู ้ “ โรคความดันโลหิตสูง”และ“คูม่ ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ถกู ต้อง”

สัปดาห์ท่ี 6
- ลงทะเบียน
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิตสูง
- ซักประวัติ เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
- แจกแผ่นพับความรู ้ “ โรคความดันโลหิตสูง”และ“คูม่ ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ถกู ต้อง”

สัปดาห์ที่ 7
- ลงทะเบียน
- ชั่งนา้ หนัก วัดส่วนสูง BMI ความยาวของเส้นรอบเอว วัดความดันโลหิตสูง
- ซักประวัติ เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
- แจกแผ่นพับความรู ้ “ โรคความดันโลหิตสูง”และ“คูม่ ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ถกู ต้อง”
สัปดาห์ที่ 8
จัดกิจกรรม ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
- ลงทะเบียน, วัดระดับความดันโลหิตหลังการทดลอง
- อภิปรายซักถามปั ญหาและข้อเสนอ
- ทาแบบทดสอบหลังการทดลอง
- เก็บรวบรวมแบบบันทึกวัดระดับความดันโลหิตก่อนและหลังการ
ทดลอง
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความรูเ้ รือ่ งโรคความดันโลหิตสูง การรับรูค้ วามสามารถในตนเอง การกากับตนเอง และการดูแลตนเองระหว่างกลุม่ ที่ได้รบั
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม กับกลุม่ ที่ได้รบั บริการปกติ

กลุม่

รายการ
ความรูเ้ รือ่ งโรคความดันโลหิตสูง
การรับรูค้ วามสามารถในตนเอง
การกากับตนเอง
การดูแลตนเอง

n

S

t

P

2.33

5.05

0.00

2.04

0.05

3.08

0.00

3.07

0.00

กลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรม

25

กลุม่ ที่ได้รบั บริการปกติ

25

X
14.64
11.80

กลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรม

25

3.19

0.61

กลุม่ ที่ได้รบั บริการปกติ

25

2.88

0.44

กลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรม

25

3.38

0.39

กลุม่ ที่ได้รบั บริการปกติ

25

3.08

0.28

กลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรม

25

3.23

0.42

กลุม่ ที่ได้รบั บริการปกติ

25

2.89

0.35

1.58

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความดันโลหิตของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงระหว่างกลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3 Self ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม กับกลุม่ ที่ได้รบั บริการปกติ
ระดับความดันโลหิต
ความดันโลหิต Systolic
ความดันโลหิต Diastolic

กลุม่
ได้รบั โปรแกรม
ได้รบั บริการปกติ
ได้รบั โปรแกรม
ได้รบั บริการปกติ

X
5.04
0.36
-13.08
1.08

S
7.80
6.10
8.66
3.49

t
-0.26

P
0.02

-7.59

0.00

