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1.  ชื่อเรื่อง 
 “โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการปฏิบัติตนควบคุมภาวะความดันโลหิตในผูสูงอายุโรคความดันโลหิต
สูงชนิดไมทราบสาเหต”ุ 
 
2.  รูปแบบของการนําผลการวิจัยไปใช 

 ใช Model ของ Stetler Model of Reasearch Utilizasion to facilitate evidence – based practice( 
Adapted from Stetler, C.B.1994) 

Phase 1. Preparation 
ขั้นตอนในการกําหนดปญหา 

1.1 ศึกษาและคนควาสถิติผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุทั้งในและตางประเทศ
พรอมทั้งกําหนดวัตถุประสงค 

1.2  ศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในหนวยงาน ไดแก แพทยประจําตกึ  หัวหนาพยาบาล 
 หัวหนาหนวย 

1.3 จากประสบการณการทํางานที่พบปญหาบอยครั้งที่เกิดขึ้น 
1.4  สืบคนงานจากงานวิจยัและวารสารที่เกี่ยวของ 

Phase  2. Validation 
2.1 หางานวจิยัและเอกสารมาสนับสนนุ 
2.2 ประเมินและวิเคราะหงานวิจยัที่คัดเลือก ประเมินความนาเชื่อถือที่จะนําลงสูการปฏิบัติ จุด

แข็ง จุดออนของงานวิจยัในภาพรวม ความเปนไปไดในการนําลงสูการปฏิบัติ 
2.3 ปรึกษาผูเชี่ยวชาญในหนวยงาน 

Phase  3. Comparative  Evaluation / Decision  Making  ทดลองปฏิบัติในหนวยงาน  
3.1 Fit  of  setting  จากทักษะบุคคลกรในหนวยงานที่มคีวามรูทางการดูแลเฉพาะทาง  
3.2 Feasibility   บุคลากรในหนวยงาน  
3.3 Substantiating   evidences การอางอิงหลักฐานเชิงประจักษ 
3.4 Current  practice ปฏิบัติใช 

Phase  4. Translation / application การถายทอดและดําเนินการ 
Phase  5. Evalution  ประเมนิผลการดําเนนิการ 
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3.  วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางโปรแกรมในการใหสุขศึกษาผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ 
2. เพื่อใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการปฏิบัติตน ควบคุมความดันในผูสูงอายโุรคความดันโลหิตสูงชนิด

ไมทราบสาเหตุ 
  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับพรอมแนวทางการประเมิน 
 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
- ผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต 
-  พยาบาลมีแนวทางที่เปนมาตรฐานในการใหสุขศึกษาผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูงชนิด

ไมทราบสาเหตุในการควบคุมความดัน 
 
แนวทางการประเมิน 

- ผูสูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฏิบัติตน การควบคุมความดนัโลหิตในเรื่อง การลด
น้ําหนกั การรบัประทานอาหาร จํากัดแกลือในอาหาร การออกกําลังกาย การมาตรวจตามนดั 
ลดปจจัยเสีย่งเชนเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล 
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4.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (การระบุปญหา , ทําปญหาใหชัดเจน) 
 จากรายงานขององคการอนามัยโรคแสดงใหเห็นวาโรคไมติดตอเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ของโลกและประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวาโรคไมติดตอที่พบบอยมากและเปนเหมือน
สัญญาณเตือนภัยไดแก มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ซึ่งพบอัตราการตายรอยละ49.7 
และอัตราการปวยรอยละ42.2 (WHO) สําหรับประเทศไทยพบวาอัตราตายดวยโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และหัวใจขาดเลือดของประชากรไทย ระหวาง พ.ศ.2541-2545 สูงขึ้นตามเวลาที่เพิ่มขึ้น จากการ
รวบรวมขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบอัตราตายดวยโรคเบาหวาน
เทากับ 7.9-11.8 ตอประชากรแสนคน อัตราตายดวยโรคความดันโลหิตสูงเทากับ3.3-5.1 ตอประชากร
แสนคน และอัตราตายดวยโรคหัวใจขาดเลือดเทากับ 3.6-14.4 ตอประชากรแสนคนและประชาชนใน
จังหวัดตราดเปนกลุมที่ประสบปญหาโรคความดันโลหิตสูงมากเชนกัน พบวามีความชุกของโรคความดัน
โลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกป ตั้งแต ป พ.ศ. 2545 -2547 เทากับ 1,980 2,040  2,119 ตอแสนประชากรตามลําดับ 
(รายงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ป 47) 
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตรเมืองไทย
แข็งแรง(Healthy Thailand) เนนนโยบาย 6 อ. ซ่ึงไดแก อโรคยา การไมเปนโรคหรือลดโรคติดตอและโรค
ไมติดตอก็เปนนโยบาย  และตัวช้ีวัดหนึ่งตามยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรง ซ่ึงโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเร้ือรังที่เปนปญหาสาธารณสุข สาเหตุมาจากปจจัยหลายอยางเนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมและประเทศเปลี่ยนไป วิถีชีวิตจากชุมชนชนบทกลายเปนชุมชนเมืองทําให
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมเชนพฤติกรรมไมออกกําลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
ไมถูกสุขลักษณะ  ภาวะอวน ภาวะเครียดจากสังคมภายนอกและสภาพเศรษฐกิจในครอบครัว  สงผลให
เกิดโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดตองไดรับการรักษาพยาบาล
ตอเนื่อง ทําใหตองเสียคาใชจายดานการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและโดยรวมของประเทศ 
 โรงพยาบาลเกาะชางยังไมมีรูปแบบโปรแกรมการใหสุขศึกษาที่แนนอน โดยปกติแลวเมื่อผูมารับ
บริการมาพบแพทย และระบุวาเปนโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานก็จะสงตัวมานัดที่แผนกนัด
ผูปวยใหมารับยาตอเนื่องตามนัดโดยไมมีการใหสุขศึกษาแตอยางใดและก็จะสงไปรับยาที่หองจายยาและ
กลับบาน จึงทําใหผูมารับบริการไมไดรับคําแนะนําที่เพียงพอในการปฏิบัติตนในการควบคุมความดัน
โลหิต และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง 
  ดังนั้นการใชโปรแกรมการใหสุขศึกษา  การแนะนํา  ซ่ึงเชื่อวาความรูจะทําให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตสูงอยูในระดับปกติอยาง
ตอเนื่อง ชะลอการเกิดภาวะแทรกซอน ชวยยืดอายุขัย ประโยชนสูงสุดยอมเกิดกับตัวผูปวยและครอบครัว 
โดยเฉพาะในกลุมผูปวยที่อยูตามชนบท จึงไดจัดทําโปรแกรมการใหสุขศึกษาเพื่อปองกันโรคความดัน
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โลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุในผูสูงอายุขึ้น เพื่อใหผูสูงอายุ มีความรู ความเขาใจ มีพฤติกรรมการปองกัน 
การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร ที่ถูกตองเหมาะสมตอไป 
 
5.  คํานิยามศัพท 
 ผูสูงอายุ คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60-75 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยูในพื้นที่เกาะชาง จังหวดั
ตราด ไมเปนโรคหัวใจ โรคเบาหวานไมเปนผูทุพพลภาพ หรือมีปญหาในการติดตอส่ือสารและ
สติสัมปชัญญะสมบูรณ 
 ผูปวยโรคความดันโลหิตสงูชนิดไมทราบสาเหตุ หมายถงึ ผูที่มีระดับความดันในเสนเลือดสูงกวา
คนทั่วไป ไดรับการวินจิฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดนัโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ มีระดับความดัน
โลหิตกอนการวินิจฉัยตั้งแต 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปและมารับการรักษาในแผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลเกาะชาง 
 การใหสุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดกจิกรรมสุขศึกษาเพื่อใหเกดิการแลกเปลี่ยน เรียนรู และ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปฏิบัติตน การปองกันภาวะความดันโลหิตในผูสูงอายโุรคความดันโลหิต
สูงชนิดไมทราบสาเหตุ  
6.  การสืบคนงานวิจัย 
 แนวทางการสืบคนงานวจิัยจากฐานขอมูลสารสนเทศ 
  
 วัตถุประสงคของการสืบคน 

1. เพื่อคนหางานวิจัยทกุระดับที่เกี่ยวของกับการใหสุขศึกษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิด
ไมทราบสาเหตุ 

2. เพื่อคนหาโปรแกรมการใหสุขศึกษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ 
  
 6.1  คําสําคัญท่ีใช 

- Hypertension , โรคความดันโลหิตสูง 
- Essential Hypertension, โรคความดันโลหติสูงชนิดไมทราบสาเหตุ 
- High Blood Pressure 
- High Blood Pressure and Health Education Program 
- Hypertension  and Health Education Program 
- Prevent Hypertension and Education Program 
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6.2  แหลงขอมูลท่ีใช 
 ฐานขอมูลที่ใชในการสืบคน หางานวิทยานิพนธ งานวจิัย โดยเลือกคาํสําคัญดังกลาว 
สืบคนผานระบบฐานขอมูลออนไลนของหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในฐานขอมูลตางๆ
ดังนี ้ Pubmed , Science direct ,  Electronic Journal , Tiac ,  EBSCO HOST , Google 
 

ผังในการสืบคน 
 

 Hypertension , โรคความดันโลหิตสูง                 253059 เรื่อง 
Essential Hypertension, โรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหต ุ              21627 เรื่อง 
High Blood Pressure                  33418 เรื่อง 
Hypertension  and Health Education Program                        220 เรื่อง 
Prevent Hypertension and Education Program                10 เรื่อง 
Health Education Program                                         676 เรื่อง 
 

1  เรื่อง  
 
 

Pubmed 

 
 
 
 
 

Science direct 0 เรื่อง 

 
 
 
 
 

Electronic Journal 

 
 
 
 
 
 

EBSCO HOST 

 
 
 
 

Hypertension , โรคความดันโลหิตสูง                 34355 เรื่อง 
Essential Hypertension, โรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหต ุ              3958 เรื่อง 
Hypertension , โรคความดันโลหิตสูง                 3059 เรื่อง 
Essential Hypertension, โรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหต ุ              627 เรื่อง 
Prevent Hypertension and Education Program                418 เรื่อง 

0 เรื่อง 

Hypertension , โรคความดันโลหิตสูง                 25300 เรื่อง 
Essential Hypertension, โรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหต ุ              21600 เรื่อง 
Hypertension  and Health Education Program                   220 เรื่อง 
 

1  เรื่อง 
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Hypertension , โรคความดันโลหิตสูง                22 เรื่อง 
 
 

 
 
 

Tiac 4  เรื่อง 

 
 
 
 Hypertension , โรคความดันโลหิตสูง                 55500000 เรื่อง 

Essential Hypertension, โรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหต ุ              9570000  เรื่อง 
Hypertension  and Health Education Program                        220 เรื่อง 
Prevent Hypertension and Education Program                1,890,000 เรื่อง 
Health Education Program                                         236,000,000 เรื่อง 

 
 
 

Google 1  เรื่อง 

 
 
เร่ืองท่ีได 

1. ขนิษฐา  ทองหยอด, 2543.ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฏี
แรงจูงใจเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตสูง ของผูสูงอายุในเขตเทศบาล อําเภอเดช
อุดม จังหวัดอบุลราชธานี 

2. นางสาวอุนใจ  เครือสถิต, 2542 . ประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพที่บานตอการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุในเขตเทศบาล
นครขอนแกน จังหวดัขอนแกน 

3. อารีรัตน  ตโนภาส, 2539. การประยุกตทฤษฏีความสามารถตนเองรวมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุ อําเภอ
มโนรมยจังหวดัชัยนาท 

4. พรทิพย  ธีรกาญจน, 2544. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสงเสริมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดปทุมธาน ี

5. Joshua Chodosh,MD, MSHS C.Morton,Phd;Walter Mojica. Meta-
Analysis:Chronic Disease Self-Management Programs for Older Adults 

6. Katherine K. Edgren. Community Involvement in the Conduct of aHealth 
Education Intervention and ResearchProject: Community Action Against Asthma 

7. Ray Marks, EdD. A Review and Synthesis of Researchfor Self-Efficacy-
Enhancing InterventionsReducing Chronic Disability: ImplicationsHealth 
Education Practice (Part II) 



Auther/Year  Title Result 
ขนิษฐา  ทองหยอด, 2543 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฏีแรงจูงใจ

เพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตสูง ของผูสูงอายุในเขตเทศบาล 
อําเภอเดชอดุม จังหวดัอุบลราชธานี 

เปนวจิัยกึ่งทดลอง แบงเปน 2 กลุมโดยจัดโปรแกรมการปฏิบัติตัวเพื่อ
ปองกันภาวะความดันโลหิตสูง 12 สัปดาห เพื่อเสริมสรางใหผูสูงอายุ
เกิด ความรู การรับรูความรุนแรงของภาวะความดันโลหติสูง การับรู
โอกาสเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น การ
รับรูความสามารถของตนเอง และการมีพฤติกรรมการปองกันภาวะ
ความดันโลหติสูงในเรื่องของ การบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย 
การผอนคลายความเครียดผลปรากฏวากลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรม
สุขศึกษามีพฤติกรรมปองกันภาวะความดนัโลหิตสูง มีการ
เปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ P<0.001 

นางสาวอุนใจ  เครือสถิต, 2542 ประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพที่บานตอการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุในเขต
เทศบาลนครขอนแกน จังหวดัขอนแกน 

เปนการวจิัยกึง่ทดลอง แบบมีกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
เปรียบเทียบผลกอนและหลังการทดลอง  ที่ไดรับโปรแกรมการดูแล
สุขภาพที่บาน 12 สัปดาหเพือ่ศึกษาผลของการดูแลสุขภาพที่บานตอ
การดูแลตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบ
สาเหตุ 

อารีรัตน  ตโนภาส, 2539. การประยกุตทฤษฏีความสามารถตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุ อําเภอ

เปนการวจิัยกึง่ทดลอง แบบมีกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
เปรียบเทียบผลกอนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาความสามารถใน



มโนรมยจังหวดัชัยนาท ตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการสงเสริมพฤติกรรมการ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง ปรากฏวาผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง
ความคาดหวังผลของการปองกันโรคความดันโลหิตสูง ดขีึ้นกวากอน
การทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ p<0.001 

ไพวัลย  นรสิงห, 2546. การประยกุตใชแนวคดิเทคนิค AIC ในการสงเสริมการดูแลตนเอง
ของผูปวยความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ : กรณีศึกษา 3 
หมู ในตําบลเขารวก อําเภอลําสนธิ จังหวดัลพบุรี. 

เปนวจิัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาสภาพปญหาของผูปวยความดนั
โลหิตสูง ชนิดไมทราบสาเหตุ ในดานความรูเกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูง พฤติกรรมควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง เพื่อใหเกิดการ
ดูแลตนเองดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การผอน
คลายความเครยีด 

พรทิพย  ธีรกาญจน,2544 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในจังหวดัปทมุธานี 
 

โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดปทุมธาน ีจัดทําในรูปแบบการสอน 
3 ครั้ง  แตละครั้งหางกัน 1  สัปดาห และเก็บขอมูลแบบสอบถามกอน
การทดลอง และสิ้นสุดการทดลองครั้งที่ 3 และติดตามการเยี่ยมบาน
ตอจากนัน้อีก 6 สัปดาห ปรากฏวามีพฤติกรรมสงเสริมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ภายหลังไดรับ
โปรแกรม ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการปฏิบัติมากที่สุดอยูในระดับสูง
รอยละ 76.7   

Joshua Chodosh,MD, MSHS Meta-Analysis:Chronic Disease Self-Management Programs for Self-management programs for diabetes mellitus and hypertension 



C.Morton,Phd;Walter Mojica Older Adults probably produce clinically important benefits,The elements of the 
program most responsible for benefits cannot be determined from 
existing data,and this inhibits specification of optimally effective or 
cost-effective programs. 

Katherine K. Edgren, MSW 
Edith A. Parker, DrPH 
Barbara A. Israel, DrPH 
Toby C. Lewis, MD, MPH 
Maria A. Salinas, AS, CHASS 
Thomas G. Robins, MD, MPH 
Yolanda R. Hill, MSW 
 

Community Involvement in the Conduct of a 
Health Education Intervention and Research 
Project: Community Action Against Asthma 

 

The results of the intervention and the epidemiological 
findings of CAAA will be reported in future articles. 
The community partners and community health workers 
will continue to participate in interpreting the data, 
disseminating the findings, and designing environmental 
health education interventions to improve the quality 
of life for families in Detroit. Community lay workers 
can be an important part of increasing knowledge and 
understanding of phenomena and can add tremendous 
the research and intervention are implemented using a 
partnership approach. There is a need to address questions 
such as How do you continually involve community 
members in participatory research? What are the 
processes to encourage community participation in the 
decision making and conduct of the research? How can 



you involve lay community members in data collection, 
and what tools and supports are needed? 
In this article, we focus on how a Steering Committee, 
composed of community members and representatives 
from community-based organizations, a local 
health department, an integrated care system, and academia 
actively participated in the design and implementation 
of a CBPR epidemiological and health education 
intervention study. The study seeks to increase our 
understanding and address environmental triggers of 
 

Ray Marks, EdD 
John P. Allegrante, PhD 
Kate Lorig, RN, DrPH 
 

A Review and Synthesis of Research 
for Self-Efficacy-Enhancing Interventions 
Reducing Chronic Disability: Implications 
Health Education Practice (Part II) 
 

Health education specialists continue to face increasing 
pressure to demonstrate the effectiveness of intervention 
programs. To ensure optimal self-efficacy for 
chronic diseases self-care, more attention should be 
given to the assessment of the three dimensions of selfefficacy 
in people with chronic disease: magnitude, 
strength, and generality. Self-efficacy should be 
assessed in terms of particularized judgments of capability 



 

that may vary across realms of activity, different 
levels of task demands within a given activity domain, 
and different situational circumstances (Van Der Bijl & 
Shortridge-Baggett, 2001), and interventions should be 
guided by these data. Research to identify specific 
demographic, medical, and psychosocial factors that 
may be important for tailoring self-efficacy interventions, 
and what the most effective self-efficacyenhancing 
ingredients are for attaining optimal outcomes, 
warrants additional practice-based inquiry. 
More work will be necessary to define the structural 
relationship between self-efficacy, psychological 
adjustment, and the physical condition of the patient 
with a chronic disease, as outlined by Hirai et al. (2002) 
for advanced cancer patients, and the impact of gender 
and ethnicity (Blanchard et al., 2002; Delanty, Meigs, 
Hayden, Williamson, & Nathan, 2002). 
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6.3 สรุปงานวิจัยท่ีใช 
 

Research design จํานวนเรื่อง 
Meta-Analysis 1 
Quasi-experimental research 4 
รวม 5 

 
 

ปญหาและอุปสรรคที่พบ  
 งานวิจยัที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ มีเปนจํานวนมากและ
ประกอบกับเวลามีอยางจํากดั ทําใหไดงานวิจยัที่เกีย่วกบัโปรแกรมการใหสุขศึกษา  ทําใหไมไดงานวิจยั
ที่นาสนใจและสอดคลองกับปญหาทางคลินิก การมีคุณคาในเชิงของศาสตร  และแนวโนมที่จะ
นําไปใชไดในการปฏิบัติในการสราง รูปแบบการใหสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปฏิบัติตน 
ควบคุมภาวะความดันโลหิตในผูสูงอายุโรคความดันโลหติสูงชนิดไมทราบสาเหตุในระดับหนึ่งเทานั้น 
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7. วิเคราะหและประเมินงานวิจัย 
ชื่อเร่ืองงานวิจัย : 

การประยกุตทฤษฏีความสามารถตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปองกันโรคความ
ดันโลหิตสูงในผูสูงอายุ อําเภอมโนรมย จงัหวัดชยันาท 

The Application of Self-Efficacy theory and social support to prevent hypertension among 
elderly in Manorom district of Chainat province 
ผูวิจัย : อารีรัตน ตโนภาส 
แหลงท่ีพิมพ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539  
 

หัวขอ รายละเอียด 
Research objective 

วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคหลัก 
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมสุขศึกษา ในการสงเสริม
พฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูงของผูสูงอายุ จังหวัดชยันาท 
วัตถุประสงคยอย 

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิต
สูงของผูสูงอายุในดานตอไปนี้ 
• ความคาดหวังความสามารถของตนเอง ในการปองกันโรคความ

ดันโลหิตสูง 
• ความคาดหวังผลในการปองกันโรคความดนัโลหิตสูง 
• การปฏิบัติตัวในการปองกนัโรคความดันโลหิตสูง 

2. ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคความดัน
โลหิตสูงกับตัวแปรตอไปนี ้
• ความคาดหวังความสามารถของตนเองในการปองกันโรค

ความดันโลหติสูง 
• ความคาดหวังผลในการปองกันโรคความดนัโลหิตสูง 

        3.  สัดสวนของกลุมตัวอยางที่มีระดับความดันโลหติลดลง และกลุม
ตัวอยางที่มนี้ําหนักเกินมาตรฐาน มีน้ําหนักตัวลดลง 

Research Design 
รูปแบบการวิจัย / 

 ระดับของงานวิจัย 

 
Quasi Experimental Research ( ระดับIII ) 

Sample ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้เปนผูที่มีอายุตั้งแต 60-75 ป ที่อาศัยอยู
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กลุมตัวอยาง ในจังหวดัชัยนาท และไมมโีรคประจําตัวรายแรงที่จะเปนอุปสรรคตอการ
รวมกิจกรรม 
การเลือกกลุมตัวอยางแบงออกเปน กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบดวย
วิธีการสุมหลายขั้นตอน multi-Stage Sampling  กลุมละ 40 คน ที่มีระดบั
ความดันก้ํากึ่งหรือมีน้ําหนกัเกินมาตรฐาน 

Research Instruments
เคร่ืองมือท่ีใช 

ประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 6 ชุด คือ 

1.  แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 5 สวน สวนที่ 1 แบบ
สัมภาษณขอมลูทั่วไป มีจํานวน 11 ขอ  สวนที่ 2 แบบ
สัมภาษณเพื่อคนหาบุคคลใกลชิดในครอบครัว จํานวน 
2 ขอ สวนที่ 3  แบบสัมภาษณความคาดหวังในผลของ
การปฏิบัติตัวในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง 
จํานวน 14  ขอ ความเที่ยง 0.4632 สวนที่ 4 แบบความ
คาดหวังในผลของการปฏิบัติตัวในการปองกันโรค
ความดันโลหติสูง จํานวน 12  ขอ ซ่ึงขอความแตละขอ
ของสวนที่ 3 และ 4 มีคําตอบใหเลือก 5 ตัวเลือกคือ 
เห็นดวย (3 คะแนน)ไมแนใจ (2 คะแนน)ไมเห็นดวย(1 
คะแนน) ความเที่ยงเทากับ 0.7646  สวนที่ 5  แบบ
สัมภาษณการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคความดันโลหิต
สูงจํานวน 21 ขอมีคะแนนระหวาง 0-59 คะแนน 
(ความเทีย่งทั้งฉบับเทากับ 0.7250) 

2. แบบบันทึกการรับประทานอาหารเพื่อปองกันโรค
ความดันโลหติสูงของผูสูงอาย ุ

3. สมุดบันทึกการติดตามใหการสนับสนุน และคําแนะนํา
แกผูสูงอายุในการปฏิบัติตัว เพื่อปองกันโรคความดัน
โลหิตสูง โดยญาติผูใกลชิด 

4. สมุดบันทึกความดนัโลหิตสูงของผูสูงอายุ(ประจําตัว
ผูสูงอายุ) 

5. แบบบันทึกการตรวจรางกายของผูสูงอายุ 
6. สมุดบันทึกการวัดความดันโลหิตสูงของผูสูงอายุ โดย 

อสม 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
1. แผนการสอนสุขศึกษา เร่ืองการปองกันโรคความดันโลหิตสูง 
2. แผนพับเรื่องการปองกันโรคความดันโลหติสูง 
3. คูมือการออกกาํลังกายของผูสูงอายุ 
4. จดหมายกระตุนเตือนผูสูงอายุพรอมกับการนัดหมายเขารวม

กิจกรรม 
 

Research setting อําเภอมโนรมย จังหวัดชยันาท 
Method / Content 
ระเบียบวิธีวิจัย 

โปรแกรมสุขศึกษาที่ประยกุตทฤษฏีความสามารถของตนเอง รวมกบัแรง
สนับสนุนทางสังคมในการปองกันโรคความดันโลหหิตสูง โดยการสราง
ความคาดหวังความสามารถของตนเอง และความคาดหวงัในการปฏิบัตติัวที่
ถูกตอง ดังนี ้

1. ช่ังน้ําหนกั วดัสวนสูง วัดความดัน วดัชีพจรและสัมภาษณผูสูงอาย ุ
2. โปรแกรมสุขศึกษาครั้งที่  1 ฟงพระเทศนเกี่ยวกับการดูแลตนเองใน

การปองกันโรคความดนัโลหิตสูง การรับประทานอาหาร การรูจัก
การออกกําลังกายใหพอเหมาะ และรูจกัคลายเครียดโดยการนั่งสมาธิ 
หรือมาทําบุญไหวพระทีว่ัด ประชุมกลุมยอย เร่ืองทําอยางไร 
ผูสูงอายุจึงจะปฏิบัติตัวในการปองกันโรคความดันโลหติสูงได 

3. โปรแกรมสุขศึกษาครั้งที่ 2 แนะนําการควบคุมน้ําหนกั และสาธิต
โภชนาการใหผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรงมาเลา
ประสงการณ และผูสูงอายุทีม่ีภาวะแทรกซอนมาเลาประสบการณ
ใหฟง 

4. โปรแกรมสุขศึกษาครั้งที่ 3 สาธิตการออกกําลังกายและสาธิตการ
คลายเครียด ฝกการนั่งสมาธิ คัดเลือกหวัหนากลุมเปนผูนําทีมการ
ออกกําลังกาย วัน เวน วัน 

5. ใน 4 สัปดาห หลังจากจดัโปรแกรมสุขศึกษาครั้งที่ 3  นัดผูสูงอายุมา
พบเพื่อประเมนิผลโดยการชัง่น้ําหนกั วดัความดัน สัมภาษณ 

Data collection 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลทั้งหมด 2 คร้ัง แบงเปน คร้ังที่ 1 กอนใชโปรแกรมสุขศึกษา
หลังจากเซ็นเขารวมวิจยัในสัปดาหแรกโดยแบบสอบถาม  คร้ังที่ 2 เมื่อไดรับ 
intervention แลวในสัปดาหที่ 10 

Research findings 
ผลการวิจัย 

1. ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังความสามารถตนเองสูงกวา
กอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทยีบอยางมีนยัสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ p<0.001 
2. ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังผลของการปองกันโรค

ความดันโลหติสูง ดีขึ้นกวากอนการทดลองและสูงกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 

3. ความคาดหวังความสามารถตนเองในการปองกันโรคความดัน
โลหิตสูงมีความสัมพันธในทศิทางบวก ในระดับพอใชอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 

การสกัดเพื่อการนําไปใช 
 

รูปแบบการใหสุขศึกษาผูสูงอายุเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม
ทราบสาเหตุ มีวิธีการดังนี ้

- เชิญพระมาเทศนเกีย่วกับการดูแลตนเองในการปองกันโรคความดัน
โลหิตสูง จัดประชุมกลุมยอย เร่ืองทําอยางไรผูสูงอายุจึงจะปฏิบัติตัว
ในการปองกนัโรคความดันโลหิตสูงได และการไดเห็นตวัแบบโดย
เชิญผูสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงมาพูดถึงการปฏิบัติตัวและพูดจูงใจ
ใหกลุมเปาหมายฟง พรอมสาธิตการออกกาํลังกายใหกลุมดูเปน
ตัวอยาง ทําใหกลุมผุสูงอายุเกิดความหวัง ความสามารถของตนเอง
ในการปองกนัโรคความดันโลหิตสูงขึ้น 

- การจัดกจิกรรมสุขศึกษาโดยการผสมผสานหลายๆวิธีเขาดวยกันเชน 
การประชุมกลุมยอย การสาธติ และการฝกปฏิบัติการใชแรง
สนับสนุนทางสังคมจากญาติ อสม และจากเจาหนาที่ ทําใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดดียิง่ขึ้น 

- การสาธิตและการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการนวด
คลายเครียด ควรเปนกลุมที่ไมใหญจนเกินไป กลุมละ 5 คน จะไดผล
ดีกวากลุมใหญและมีวิทยากรประจํากลุม 

- การนําตัวอยางของจริงมาใหดูเชน ตวัอยางน้ํามันพืชและตัวอยาง
ผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงและเกิดภาวะแทรกซอนมาให
กลุมตัวอยางดทูําใหมองภาพชัดเจน และกระตุนความสนใจของ
ผูสูงอายุเปนอยางด ี

- การจูงใจโดยมีของรางวัลเล็กๆนอยๆ สําหรับผูที่สามารถจะลด
น้ําหนกัหรือความดันลงได ก็จะทําใหปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมไดดี
ยิ่งขึ้น 

Utilization criteria 
การประเมินคุณภาพ 
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เพื่อนําไปใช 
1. Clinical relevance 
ความสอดคลองกับ
ปญหาทางคลนิิก 

มีความสอดคลองและตรงกบัปญหาที่กําหนดไว และโปรแกรมการใหขอมูล
ดังกลาวมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 

2. Scientific merit 
การมีความหมายหรือมี
คุณคาในเชิงของศาสตร 

ในรายงานมีความชัดเจนในเรื่องวิธีการเก็บขอมูล อธิบายเนื้อหาในโปรแกรม
ไดชัดเจน ใชเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถประเมินไดตรงกับตัวแปรที่
ตองการศึกษาจริงๆ การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยใชสถิติเหมาะสม 

Implementation 
potential 

แนวโนมท่ีจะนําไปใชได 
ในการปฏบิัตจิริง 

 

1. Transferability 
การเทียบเคียงองค
ความรูสูการปฏิบัติจริง 

มีโอกาสที่จะนําโปรแกรมลงสูการปฏิบัติได 

2. Feasibility 
ความเปนไปไดในการนาํ
วิธีการไปปฏิบตัิใน
สถานการณจริง 

มีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง 

3. Cost – benefit ratio 
ความคุมทุน คุม
ประโยชนเม่ือนําไปใช 

ประหยดัคาใชจายและเหมาะสมกับผูสูงอายุเพื่อปองกนัภาวะความดันโลหิต
สูง 
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ชื่อเร่ืองงานวิจัย : 
ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิต

สูง ของผูสูงอายุในเขตเทศบาล อําเภอเดชอุดม จังหวัดอบุลราชธานี 
The Effectiveness of  Health the application of the protection motivation theory to the health 

education program on hight blood pressure prevention among elderly people in det-udom municipality 
of ubonrathathani province. 
ผูวิจัย : นางสาวขนิญฐา ทองหยอด 
แหลงท่ีพิมพ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2543 ISBN 974-664-963-9 
 

หัวขอ รายละเอียด 
Research objective 

วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคหลัก 
เพื่อศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยกุตทฤษฏีแรงจูงใจ
เพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตสูงของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาล อําเภอเดช
อุดม จังหวัดอบุลราชธานี 
วัตถุประสงคยอย 
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตสูง ของ
ผูสูงอายุหลังจากเขารวมกจิกรรมโปรแกรมสุขศึกษาในเรือ่ง 

3. การรับรูความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูง 
4. การรับรูโอกาสการเกิดภาวะความดนัโลหติสูง 
5. ความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมปองกันภาวะความดันโลหิต

สูง 
6. การรับรูความสามารถของตนเองถึงการมีพฤติกรรมปองกันภาวะ

ความดันโลหติสูง 
7. การมีพฤติกรรมปองกันภาวะความดนัโลหิตสูงในเรื่อง การควบคุม

การบริโภคอาหาร การออกกําลังกายสม่ําเสมอ การผอนคลาย
ความเครียด การวัดความดันโลหิตสูงอยางสม่ําเสมอ และการ
หลีกเลี่ยงปจจยัเสี่ยงเชน การสูบบุหร่ี การดืม่สุราและเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมคาเฟอีน 

Research Design 
รูปแบบการวิจัย / 

 ระดับของงานวิจัย 

 
Quasi Experimental Research ( ระดับIII ) 
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Sample 
กลุมตัวอยาง 

ผูสูงอายุที่มีอายุเทากับหรือมากกวา 60 ป ขึ้นไปทั้งชายและหญิง อาศัยอยูใน
เขตเทศบาลอําเภอเดชอดุม จงัหวัดอุบลราชธานี สามารถอานออกเขียนได 
ชวยเหลือตัวเองไดดี มีระดบัความดันโลหิตต่ํากวา 1599/99 มิลลิเมตรปรอท 
ไมมีโรคประจาํตัวและไมไดรับยารักษาโรคอื่นเปนประจาํ 
ผูสูงอายุที่ผานเกณฑทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ โดยคัดเลือกเกณฑ 
ระดับความดนัโลหิตไมเกนิ 140/90 มิลลิเมตรปรอทเปนระดับความดัน
โลหิตปกติ และระดับความดนัโลหิตระหวาง 140/90 – 159/99 มิลลิเมตร
ปรอทเปนระดบัความดันโลหิตสูงเล็กนอย สุมเลือกผูสูงอายุตามเกณฑโดย
การจับฉลากหมายเลขชื่อผูสูงอายุ กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ตาม
ระดับความดนัโลหิตปกติ จาํนวนกลุมละ 24 คน และตามระดับความดนั
โลหิตสูงเล็กนอย จํานวนกลุมละ 24 คน 

Research Instruments
เคร่ืองมือท่ีใช 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวม
ขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  
แบงเปน 6 สวน 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ จํานวน 12 ขอ ไดแก ช่ือ สกุล เพส ระดับ
ความดันโลหติ ชีพจร น้ําหนัก สวนสูง ระดับการอานอกเขียนได อาชพี
ปจจุบัน สถานภาพการสมรส สถานภาพการเงินภายในครอบครัว แหลง
รายได บทบาทสถานภาพของผูสูงอายุภายในครอบครัว โดยการเติมคาํใน
ชองวางและเลือกตอบ  
สวนที่ 2  การับรูความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูง จํานวน 12 ขอ โดย
เนื้อหาครอบคลุมสาเหตุ อาการ ภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายตอรางกาย
และสังคม สรางขึ้นตามหลักการสรางขอคําถามแบบมาตราสวนประเมนิคา 
แบงเปน 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย โดยผูสูงอายุเลือกตอบ
เพียง 1 ตัวเลือก ในคําถามเชงิบวกและเชิงลบ เกณฑการใหคะแนนขอความ
แสดงการรับรูในทางบวก การใหคะแนน เห็นดวยให 3 คะแนน ไมแนใจให 
2 คะแนน ไมเห็นดวยให 1 คะแนน ขอความการรับรูในการทางลบ การให
คะแนนเหน็ดวยให 1 คะแนน ไมแนใจให 2 คะแนน ไมเห็นดวยให 3 
คะแนน การประเมินผลแบงเปน 3 ระดับ คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง
การรับรูสูง คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง การรับรูปานกลาง คะแนน
เฉล่ีย 1.00 – 1.66 หมายถึง การรับรูต่ํา  
 สวนที่ 3 การรับรูโอกาสการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง จํานวน 12 ขอ โดย
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ครอบคลุมเนื้อหาที่มีปจจยุเสีย่งตอการเกดิภาวะความดันโลหิตสูงของ
ผูสูงอายุในเรื่องเกี่ยวกับ การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายไมถูกตอง 
การมีภาวะเครยีด การตรวจวดัความดนัโลหิตไมสม่ําเสมอ การสูบบุหร่ี การ
ดื่มสุราและการดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมคาเฟอีน การใหคะแนนและเกณฑ
การประเมินเชนเดียวกับสวนที่ 2  
 สวนที่ 4 ความคาดหวังผลของการมีพฤติกรรมปองกันภาวะความดันโลหิต
สูง จํานวน 13 ขอ โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ผูสูงอายุคาดหวงัถึงผลประโยชน
ของการมีพฤติกรรมปองกันภาวะความดันโลหิตสูง โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ 
การรับประทานอาหารที่ไมเสี่ยงตอการเกดิภาวะความดนัโลหิตสูง การออก
กําลังกายสม่ําเสมอและถูกวธีิ การมีกิจกรรมคลายเครียดและการมวีิธีคลาย
เครียดที่ถูกตองเหมาะสมเมือ่เกิดภาวะเครยีด การตรวจวดัความดนัโลหิต
อยางสม่ําเสมอ และการหลกีเลี่ยงปจยัเสี่ยงเชนการสูบบหุร่ี การดื่มสุราและ
เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของตาเฟอีน เปนคําถาม แบบมาตรสวนประมาณคา 
แบงเปน 3 ระดับ คือเห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย โดยผูสูงอายุเลือกตอบ
เพียง 1 ตัวเลือก  ในขอคําถามตองเปนเชิงบวก เกณฑการใหคะแนน เห็นดวย 
3 คะแนน ไมแนใจ 2 คะแนน ไมเหน็ดวย 1 คะแนนเกณฑการประเมิน
เชนเดยีวกับสวนที่ 2  
  สวนที่ 5   การรับรูความสามารถของตนเองตอการมีพฤติกรรมการปองกัน
ความดันโลหติสูง จํานวน 13 ขอ โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ผูสูงอายุจะสามารถ
ปฏิบัติตัวในการปองกันภาวะความดนัโลหิตสูงได โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ 
การรับประทานอาหารที่ไมเสี่ยงตอการเกดิภาวะความดนัโลหิตสูง การออก
กําลังกายสม่ําเสมอและถูกวธีิ การมีกิจกรรมคลายเครียดและการมวีิธีคลาย
เครียดที่ถูกตองเหมาะสมเมือ่เกิดภาวะเครยีด การตรวจวดัความดนัโลหิต
สม่ําเสมอและการหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ง เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา แบงเปน 3 ระดับ คือ ทําได(3 คะแนน) ทําไดบาง (2 คะแนน )ทําไมได( 1 
คะแนน) โดยผูสูงอายุเลือกตอบ 1 ตัวเลือก เกณฑการประเมินเชนเดยีวกับ
สวนที่ 2  
สวนที่ 6 การมีพฤติกรรมการปองกันภาวะความดันโลหิตสูงของผูสูงอายุ 
ประกอบดวยพฤติกรรม การบริโภคอาหาร การออกกําลังกายสม่ําเสมอ การ
ผอนคลายความเครียด การหลีกเลี่ยงปจจยัเสี่ยง และการตรวจวดัความดนั
โลหิตสม่ําเสมอ โดยแบงเปน 3 ระดับ การปฏิบัติสม่ําเสมอหรือถูกตองให 2 
คะแนน การปฏิบัติเพิ่มจากเดิมให 1 คะแนน สวนการไมปฏิบัติและปฏิบัติไม
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ถูกตองใหคะแนน ศูนย เกณฑประเมินแบบอิงเกณฑ ระดับสูงมีคะแนน
มากกวารอยละ 80 ระดับปานกลาง มีคะแนนระหวางรอยละ 60-80 ระดับต่ํา 
มีคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ลงมา 
โปรแกรมสุขศึกษา โดยจัดกิจกรรมสุขศึกษา 12 สัปดาห ใน 
กลุมทดลองประกอบดวย กจิกรรมเสริมสรางการรับรูความรุนแรง การรับรู
โอกาสเสี่ยง การรับรูความสามารถของตนเองตอภาวะความดันโลหิตสูง 
กิจกรรมเสริมสรางความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น กจิกรรมกําหนดการ
ดําเนินการปองกันภาวะความดันโลหิตสูงจากภูมิปญยาโดยกลุม กจิกรรม
การเสริมสรางความคาดหวังผลที่จะเกิดขึน้ กิจกรรมกําหนดการดําเนินการ
ปองกันภาวะความดันโลหิตสูงจากภูมิปญญาโดยกลุม กจิกรรมการ
เสริมสรางความภาคภูมใิจในความสามารถของตนเอง และการกระตุนเตือน
โดยกลุม 

Research setting เขตเทศบาล อําเภอเดชอดุม จังหวดัอุบลราชธานี 
Method / Content 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. โปรแกรมสุขศึกษา โดยการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 12 สัปดาห ในกลุม
ทดลองประกอบดวย กิจกรรมการเสริมสรางการรับรูความรุนแรง 
การรับรูโอกาส การรับรูความสามารถของตนเองตอภาวะความดนั
โลหิตสูง กิจกรรมเสริมสรางความคาดหวงัผลที่จะเกิดขึน้ กิจกรรม
กําหนดการปองกันภาวะความดันโลหิตสูงจากภูมิปญญาโดยกลุม 
กิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมใิจในความสามารถของตนเอง 
และการกระตุนเตือนโดยกลุม สําหรับผูสูงอายุ  48 คน ในกลุม
ทดลอง 

- สัปดาหที่ 1 กําหนด 2 วัน มี 2 กิจกรรม กิจกรรมท่ี  1 การ
เสริมสรางความรู การรับรูความรุนแรง  การรับรูโอกาส 
การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงโดยการบรรยาย การ
อภิปรายหมู ประชุมกลุมยอยแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ กิจกรรมที่ 2  เสริมสรางความคาดหวังถึงผล
ของการมีพฤติกรรมเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิตสูง 
และการสงเสริมใหเกดิการรับรูความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง โดยการสาธิตและฝกปฏิบัติ 
อภิปรายหมู 

- สัปดาหที่ 2 กําหนดครึ่งวนั ใน  กิจกรรมที่ 2  เสริมสราง
ความคาดหวังถึงผลของการมีพฤติกรรมเพือ่ปองกันภาวะ
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ความดันโลหติสูง และการสงเสริมใหเกดิการรับรูความ
คาดหวังใน โดยการอภิปรายกลุมในสัปดาหที่ผานมาคนละ 
5 นาที ประเมนิการปฏิบัติตัวจากสมุดคูมอื กิจกรรมที่ 3 
กําหนดการปองกันภาวะความดันโลหิตสูงจากภูมิปญญา
โดยกลุม 

- สัปดาหที่ 3-6 และ 8-11 กําหนดประชุมทกุวันจนัทร 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกระตุนเตือน 

- สัปดาหที่ 7 กิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเองและประเมนิผลการปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการเกดิภาวะความดนัโลหิตสูง 

- สัปดาหที่ 12 กิจกรรมการเสริมสรางความภาคภูมใิจใน
ความสามารถของตนเอง ซํ้า 

2. แผนการฝกอบรมเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิต
สูงของผูสูงอายุ โดยผูเชีย่วชาญ เปนเวลา 1 วัน 

3. สมุดคูมือการปฏิบัติตัวพฤตกิรรมเพื่อปองกันภาวะความดันโลหิต
สูงของผูสูงอาย ุ

Data collection 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลทั้งหมด 2 คร้ัง แบงเปน คร้ังที่ 1 กอนใชโปรแกรมสุขศึกษา
หลังจากเซ็นเขารวมวิจยัในสัปดาหแรกโดยแบบสอบถาม  คร้ังที่ 2 เมื่อไดรับ 
intervention แลวในสัปดาหที่ 12  

Research findings 
ผลการวิจัย 

1. กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูง สูง
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบพบวากลุมทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ P<0.001 

2. กลุมทดลองมีโอกาสรับรูโอกาสเกิดภาวะความดันโลหติสูง มีการ
เปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ P<0.001 

3. กลุมทดลองมีความคาดหวังผลของการมีพฤติกรรมปองกันภาวะ
ความดันโลหติสูง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้กวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ P<0.001 

4. กลุมทดลองมีการรับรูความสามารถของตนเองถึงการมีพฤติกรรม
ปองกันภาวะความดันโลหิตสูง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกวากลุม
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เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.001 
5. กลุมทดลองมีพฤติกรรมปองกันภาวะความดันโลหิตสูง มีการ

เปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ P<0.001 

การสกัดเพื่อการนําไปใช 
 

ในการปองกนัภาวะความดันโลหิตสูงของผูสูงอายุ ทําไดดวยวิธีการ
ดังตอไปนี ้

1. โปรแกรมสุขศึกษา โดยการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 12 สัปดาห จะตอง
ประกอบไปดวย กิจกรรมการเสริมสรางความรู  การรับรูความ
รุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความสามารถของตนเองตอ
ภาวะความดันโลหิตสูง กิจกรรมเสริมสรางความคาดหวงัผลที่จะ
เกิดขึ้น  กิจกรรมกําหนดการดําเนินการปองกันภาวะความดันโลหิต
สูงจากภูมิปญญาโดยกลุม กจิกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง และการกระตุนเตือนโดยกลุม 

2. พยาบาลควรประยุกตทฤษฏีการสรางแรงจูงใจเพื่อปองกนัโรคของ
โรเจอร สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูสูงอายุในการปองกันภาวะ
ความดันโลหติสูงไดอยางมปีระสิทธิผล 

3. เชื่อวาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถปองกันภาวะความ
ดันโลหิตสูง 

4. มีการจัดกจิกรรมกลุมเปนประจําทุกสัปดาหอยางตอเนื่องโดยมีผูนํา
กลุมหรือรองผูนํากลุมเปนผูกระตุนหรือดาํเนินการประชมุกลุม 

Utilization criteria 
การประเมินคุณภาพ 

เพื่อนําไปใช 

 

1. Clinical relevance 
ความสอดคลองกับ
ปญหาทางคลนิิก 

มีความสอดคลองและตรงกบัปญหาที่กําหนดไว และโปรแกรมการใหขอมูล
ดังกลาวมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 

2. Scientific merit 
การมีความหมายหรือมี
คุณคาในเชิงของศาสตร 

ในรายงานมีความชัดเจนในเรื่องวิธีการเก็บขอมูล อธิบายเนื้อหาในโปรแกรม
ไดชัดเจน ใชเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถประเมินไดตรงกับตัวแปรที่
ตองการศึกษาจริงๆ การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยใชสถิติเหมาะสม 

Implementation 
potential 
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แนวโนมท่ีจะนําไปใชได 
ในการปฏบิัตจิริง 

1. Transferability 
การเทียบเคียงองค
ความรูสูการปฏิบัติจริง 

มีโอกาสที่จะนําโปรแกรมลงสูการปฏิบัติได 

2. Feasibility 
ความเปนไปไดในการนาํ
วิธีการไปปฏิบตัิใน
สถานการณจริง 

มีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง 

3. Cost – benefit ratio 
ความคุมทุน คุม
ประโยชนเม่ือนําไปใช 

ประหยดัคาใชจายและเหมาะสมกับผูสูงอายุเพื่อปองกนัภาวะความดันโลหิต
สูง 
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ชื่อเร่ืองงานวิจัย : 
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคความดัน

โลหิตสูงในจังหวัดปทุมธาน ี
 The Effectiveness of Health Education Program for the Health Promotion in 
Hypertension Elderly Patient Pathum Thani Province. 
ผูวิจัย : พรทิพย  ธีรกาญจน 
แหลงท่ีพิมพ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2544 
 

หัวขอ รายละเอียด 
Research objective 

วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคหลัก 
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการสงเสริมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ในปทุมธาน ี
วัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อศึกษาประเด็นสําคัญท่ีชี้ใหเห็นประสิทธิผล
โปรแกรมสุขศึกษาดังตอไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการไดรับโปรแกรมสุขศึกษา 
1.1 ความรูเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิตสูง 
1.2 การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงของผูสูงอาย ุ
1.3 การรับรูผลจากการปฏิบัติตวัที่ถูกตองในการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
1.4 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดนัโลหิตสูงของ

ผูสูงอายุ 
1.5 ทัศนคติตอการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุ
1.6 ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวที่ถูกตองของผูสูงอายุ

โรคความดันโลหิตสูง 
1.7 แรงสนับสนุนทางสังคม 
1.8 พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ

โรคความดันโลหิตสูง 
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเร่ืองโรคความดันโลหติสูง การ

รับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหิตสูง การรับรูความ
รุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูผลของการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง กับพฤติกรรมสงเสริมการดุแลสุขภาพตนเอง 

3. ศึกษาความสัมพันธปจจยัทางชีวสังคมกับพฤติกรรมสงเสริมการ
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ดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
4. ศึกษาปจจัยทีส่ามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสงเสริมการดูแล

สุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
Research Design 
รูปแบบการวิจัย / 

 ระดับของงานวิจัย 

 
Quasi Experimental Research ( ระดับIII ) 

Sample 
กลุมตัวอยาง 

ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปที่มีภูมลํิาเนาอยูในเขต
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการเลือกแบบเจาะจง Purposive 
Sampling แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม อยางละ 30 คน  

Research Instruments
เคร่ืองมือท่ีใช 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยเครื่องมือ 2 สวนไดแก  
สวนที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก 

- ลักษณะทางชวีสังคม(เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดเฉล่ียของ
ครอบครัวตอเดือน ระดับการศึกษา อาชีพปจจุบัน ระยะเวลาที่เปน
โรค การเขารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข การไดรับขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ และการเขารวมกิจกรรมในชุมชน) 

- ขอมูลความรูเร่ืองโรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุเปนแบบ
สัมภาษณทีใ่หเลือกตอบถูก-ผิด ไมทราบ ไมแนใจ จํานวน 18 ขอ 
โดยมีคาคะแนนระหวาง 0-18 คะแนน  มีคาความเชื่อมั่นที่
ตรวจสอบความตรง Validity = 0.740 

- ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดนัโลหิตสูง 
การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูถึงผลของ
การปฏิบบัติตัวท่ีถูกตอง มลัีกษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
Rating Scale มี 3 ตัวเลือก เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ขอคําถามมี
ลักษณะทางบวกและทางลบ จํานวน 28 ขอ มีคะแนนอยูในชวง 0-
28 คะแนน มีคาความเชื่อมัน่ที่ตรวจสอบความตรง Validity = 0.861 

- ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง ความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดในดานสุขภาพของตนเองตอ
โรคความดันโลหิตสูง ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบประมาณคา 
Rating Scale ประโยคบอกเลา 18 ขอ แตละประโยคมีมาตราวัด 6 
หนวย มีชวงคะแนนระหวาง 18-108 คะแนน คะแนนสูงแสเงวามี
ทัศนคติที่ดีตอการสงเสริมสุขภาพ มีคาความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบ
ความตรง Validity = 0.857 
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- ขอมูลดานความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวที่ถูกตองของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง มีลักษณะของแบบสัมภาษณเปน
แบบมาตราประมาณคา Rating Scale ประโยคบอกเลา จาํนวน 15 
ขอ แตละประโยคมีมาตราวดั 6 หนวย มีชวงคะแนนระหวาง 15-19 
คะแนน มีคาความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบความตรง Validity = 0.833 

- ขอมูลดานแรงสนับสนุนทางสังคมตอการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ส่ิงสนับสนุนจากบตุรหลาน สามี
หรือภรรยา สมาชิกในครอบครัว เจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อนบาน 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา Rating Scale 
ประโยคบอกเลาจํานวน 15 ขอ แตละประโยคมีมาตราวดั 6 หนวย มี
ชวงคะแนนระหวาง 15-90 คะแนน มีคาความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบ
ความตรง Validity = 0.611 

- ขอมูลดานพฤติกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง ลักษณะแบบ
สัมภาษณ Rating Scale จํานวน 20 ขอ แตละประโยคมีมาตราวัด 6 
หนวย มีชวงคะแนนระหวาง 20-120 คะแนน มีคาความเชือ่มั่นที่
ตรวจสอบความตรง Validity = 0.871 

 สวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชในโปรแกรมสุขศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ภายในตวับุคคลที่คาดวาจะสงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 

- องคประกอบดานเนื้อหาความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การ
รับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูง การรับรูถึงผลของการปฏิบัติตัวท่ี
ถูกตอง ทัศนคติตอการสงเสริมสุขภาพ ความคาดหวังในผลดีของ
การปฏิบัติตัวที่ถูกตอง แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการ
สงเสริมการดุแลสุขภาพตนเอง 

- องคประกอบดานกระบวนการ เนนการใชกระบวนการกลุมและการ
สนับสนุนทางสังคมไดแก กระบวนการเสริมสรางความรู การรับรู 
และทัศนคติ โดยการอภิปรายกลุม การบรรยายประกอบสื่อ สไลด วี
ดีทัศน การอภปิราย การสาธิต การใชส่ือเสมือนจริง การสนทนา
กลุมยอย การใชตนแบบที่เปนบุคคลจริงที่ดี 

- ส่ือ/อุปกรณ ไดแก สมุดบนัทึกสุขภาพประจําตวัผูสูงอายุ คูมือการดุ
แลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ลไลดเร่ืองโรค
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ความดันโลหติสูง การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ 
- กระบวนการกระตุนเตือน โดยการใชจดหมายกระตุนเตอืนผูสูงอายุ

และบุคคลในครอบครัว รวมกับการใชบตัรเชิญมารับการตรวจ
สุขภาพในแตละสัปดาห 

การรับรูทั้ง 3 ดานโดยรวมไดแก การรับรูความรุนแรงของโรคความดัน
โลหิตสูง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหิตสูง การรับรูผล
ในการปฏิบัตติัวที่ถูกตอง เกณฑการใหคะแนนตอบเห็นดวย ไมเหน็ดวย ไม
แนใจ (1,0,0 ตามลําดับ) เกณฑในการพิจารณาใหคะแนนระดับความรู มี
ความรูระดับสงู ไดคะแนนในชวงระหวาง 75.01 – 100.00 %  มีความรูระดับ
ปานกลาง ไดคะแนนในชวง 50.01-75.00%  มีความรูระดับต่ํา ไดคะแนน
ในชวง 0.01-50.00 % 

Research setting สถานีอนามัยคลองสี่ หมู 6  ตําบลคลองสี่  อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

Method / Content 
ระเบียบวิธีวิจัย 

โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูงในจังหวัดปทุมธานี จัดทําในรูปแบบการสอน 3 คร้ัง  แตละครั้ง
หางกัน 1  สัปดาห และเก็บขอมูลแบบสอบถามกอนการทดลอง และสิ้นสุด
การทดลองครั้งที่ 3 และติดตามการเยีย่มบานตอจากนั้นอกี 6 สัปดาห ดงันี้  
คร้ังท่ี 1   โดยการบรยายประกอบสไลดเกีย่วกับความรูเร่ืองโรคความดัน
โลหิตสูง และการใชกระบวนการกลุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูความคิดเหน็ 
คร้ังท่ี 2   โดยการเสนอตนแบบบุคคลจริงจากผูสูงอายุที่เปนโรคความดัน
โลหิตสูงและการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกตอง และการใชกระบวนการกลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเหน็ 
คร้ังท่ี 3   โดยการสาธิตจากอุปกรณตางๆและสื่อการสอน สไลด วีดีทศัน 
การออกกําลังกาย และการใชกระบวนการกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูความ
คิดเห็น สรุปการทํากิจกรรมกลุมทั้งโครงการ และกิจกรรมอําลา 

Data collection 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลทั้งหมด 3 คร้ัง แบงเปนครั้งที่ 1 กอนการใชโปรแกรมสุขศึกษา 
คร้ังที่ 2  หลังจากการใหสุขศึกษาครั้งที่ 3 และครั้งที่ 3 หลังจากครั้งที่ 3 โดยมี
การติดตามเยี่ยมบานในอกี 6 สัปดาหตอมา 

Research findings 
ผลการวิจัย 

1. การรับรูของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ภายหลังไดรับโปรแกรม 
คะแนนอยูในระดับสูงรอยละ 80   

2. ระดับความรูของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง  หลังทดลองอยูใน
ระดับปานกลางรอยละ 53.3 ระดับสูงรอยละ 40 ระดับต่ํารอยละ 6.7  
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อีก  6 สัปดาหตอมา ระดับสูงรอยละ 38.7 ระดับปานกลางรอยละ 
48.4 ระดับต่ํารอยละ  12.9 

3. การรับรูทั้ง 3 ดานโดยรวมไดแก การรับรูความรุนแรงของโรคความ
ดันโลหิตสูง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหิตสูง 
การรับรูผลในการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง ภายหลังไดรับโปรแกรมสุข
ศึกษาอยูในระดับสูงรอยละ 93.5  

4. ความคาดหวังในผลตอการปฏิบัติตัวที่ถูกตองของผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง หลังไดรับโปแกรมสุขศึกษา มีคะแนนอยูในระดบัปาน
กลางรอยละ 83.3  ระดับต่ํารอยละ 16.7 

5. แรงสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงหลัง
ไดรับโปรแกรม มีระดับคะแนนอยูในระดบัสูงรอยละ 70   

6. พฤติกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง ภายหลังไดรับโปรแกรม ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
มากที่สุดอยูในระดับสูงรอยละ 76.7   

การสกัดเพื่อการนําไปใช 
 

โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูงในจังหวัดปทุมธานี จัดทําในรูปแบบการสอน 3 คร้ัง  แตละครั้ง
หางกัน 1  สัปดาห และเก็บขอมูลแบบสอบถามกอนการทดลอง และสิ้นสุด
การทดลองครั้งที่ 3 และติดตามการเยีย่มบานตอจากนั้นอกี 6 สัปดาห ดงันี้  
คร้ังท่ี 1   โดยการบรยายประกอบสไลดเกีย่วกับความรูเร่ืองโรคความดัน
โลหิตสูง และการใชกระบวนการกลุมแลกเปลี่ยนเรยีนรูความคิดเหน็ 
คร้ังท่ี 2   โดยการเสนอตนแบบบุคคลจริงจากผูสูงอายุที่เปนโรคความดัน
โลหิตสูงและการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกตอง และการใชกระบวนการกลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเหน็ 
คร้ังท่ี 3   โดยการสาธิตจากอุปกรณตางๆและสื่อการสอน สไลด วีดีทศัน 
การออกกําลังกาย และการใชกระบวนการกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูความ
คิดเห็น สรุปการทํากิจกรรมกลุมทั้งโครงการ และกิจกรรมอําลา 
เพราะการใชกระบวนการกลุมเพื่อใหมกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองในดาน การับประทานอาหาร การออกกําลังกาย  การผอน
คลายความเครยีดการรับประทานยาที่ถูกตอง ทําใหเกดิสิง่เหลานี้ขึ้น 

Utilization criteria 
การประเมินคุณภาพ 

เพื่อนําไปใช 
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1. Clinical relevance 
ความสอดคลองกับ
ปญหาทางคลนิิก 

มีความสอดคลองและตรงกบัปญหาที่กําหนดไว และโปรแกรมการใหขอมูล
ดังกลาวมีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 

2. Scientific merit 
การมีความหมายหรือมี
คุณคาในเชิงของศาสตร 

ในรายงานมีความชัดเจนในเรื่องวิธีการเก็บขอมูล อธิบายเนื้อหาในโปรแกรม
ไดชัดเจน ใชเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถประเมินไดตรงกับตัวแปรที่
ตองการศึกษาจริงๆ การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยใชสถิติเหมาะสม 

Implementation 
potential 

แนวโนมท่ีจะนําไปใชได 
ในการปฏบิัตจิริง 

 

1. Transferability 
การเทียบเคียงองค
ความรูสูการปฏิบัติจริง 

มีโอกาสที่จะนําโปรแกรมลงสูการปฏิบัติได 

2. Feasibility 
ความเปนไปไดในการนาํ
วิธีการไปปฏิบตัิใน
สถานการณจริง 

มีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง 

3. Cost – benefit ratio 
ความคุมทุน คุม
ประโยชนเม่ือนําไปใช 

ประหยดัคาใชจายและเหมาะสมกับผูสูงอายุเพื่อปองกนัภาวะความดันโลหิต
สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. การสังเคราะหงานวิจัย 
 
Author/years Sample Criteria Theory program 

ขนิษฐา  ทองหยอด, 
2543 

ผูสูงอายุที่มีอายุเทากับ
หรือมากกวา 60 ป ขึ้น
ไปทั้งชายและหญิง 

HT  = 140/90 – 
159/99 mmHg 

-  Health Belief Model 
- Self  Efficacy 

-บรยายประกอบสื่อ 
-สมุดคูมือ 
-แผนพับ โปสเตอร 
-สาธิตและการฝกปฏิบัติ 
-อภิปรายกลุม 
-บรรรยายหมู 
-ประชุมกลุม 
-กระตุนเตือน 
-ตัวแบบ 

พรทิพย  ธีรกาญจน
,2544 

ผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูงที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไป 

HT  >140/90  mmHg 
ขึ้นไป 

-Aging 
-Orem 
- Self  Efficacy 
-Health Belief Model 

-สมุดคูมือ 
- บรรยายประกอบสื่อ 
-กระบวนการกระตุนเตือน 
--สาธิตและการฝกปฏิบัติ 
-ตัวแบบ 
-กระบวนการกลุม 

 
 
สรุป จากตารางจะเห็นวาลักษณะของกลุมตัวอยางคือผูสูงอายุที่มีอายุตัง้แต 60 ปขึ้นไปและมี
ระดับความดนัโลหิตตั้งแต 140 mmHg ขึ้นไป ทฤษฏีที่ใชใชแบบผสมผสานเขาดวยกัน สวน
รูปแบบของโปรแกรมไมมคีวามแตกตางกันจะมีความคลายคลึงกันมากที่สุด 
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9.  การสรางแนวปฏิบตัิจากงานวิจัย 
การสรางแนวปฏิบัติการพยาบาล (Clinical Practice Guideline, CPG / Clinical Nursing Practice 
Guideline, CNPG) 
 
เรื่อง  

โครงการใชผลงานวิจยัเพื่อการสรางโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตน 
ควบคุมภาวะความดันโลหิตในผูสูงอายุโรคความดันโลหติสูงชนิดไมทราบสาเหตุ พืน้ที่กิ่งอําเภอเกาะชาง 
จังหวดัตราด 
 

วัตถุประสงค 
3. เพื่อสรางโปรแกรมในการใหสุขศึกษาผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ 
4. เพื่อใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการปฏิบัติตน ควบคุมความดันในผูสูงอายโุรคความดันโลหิตสูงชนิด

ไมทราบสาเหตุ 
 

ผลลัพทของการใช CPG / CNPG :   
 1.   ผูสูงอายุมีพฤติกรรม การปฏิบัติตน การควบคุมความดันโลหิตที่เหมาะสม  

2.   ผูสูงอายุและครอบครัวมีความพึงพอใจตอการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาในการปฏิบัติตน การ
ควบคุมความดันโลหิตในผูสูงอายุโรคความดันสูงชนิดไมทราบสาเหตุ 

3.  หนวยงานไดประโยชนจากการลดคาใชจายในการรกัษาพยาบาล หากผูสูงอายุมพีฤติกรรม
การปองกันโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ 

 

ลักษณะกลุมประชากรที่จะใช CPG / CNPG 
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุที่มารับการรักษาทีแ่ผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลเกาะชาง 

  

การวางแผนเพื่อนํา CPG / CNPGไปปฏบิัติจริง 
1. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีสวนเกี่ยวของในการใชแนวปฏิบัติ 
2. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
3. นําไปใชที่โรงพยาบาลเกาะชาง 
4. นําเสนอหวัหนางาน 
5. จัดประชุมเจาหนาทีใ่นหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ เพือ่ช้ีแจงวัตถุประสงคและวางแผนการใชโปรแกรม 
6. เลือกลักษณะผูปวยตามกลุมกลุมเปาหมาย 
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แนวทางการปฏิบัติในการใชโปรแกรมใหสุขศึกษาผูสงูอายุโรคความดนัโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ 
 
 

พบแพทย 

ผูปวยโรคความดันโรหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ 
BP > 140/90 mmHG 

 

โปรแกรมสุขศึกษา 
- บรรยายประกอบสไลด บรรยายประกอบสื่อ 
- กระบวนการกลุม การอภิปรายกลุม การบรรยายหมู การ

ประชุมกลุม 
- การสาธิตและการฝกปฏิบัติ 
- หนังสือคูมือ แผนพับ 
- กระตุนเตือน 

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- การรับประทานอาหาร 
- การควบคุมน้ําหนัก 
- การออกกําลังกาย 
- จํากัดเกลือในอาหาร 
- เลี่ยงปจจัยเสี่ยงเชน งดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล  

แบบประเมินกอนทําโครงการ 
-  แบบประเมินการปฏิบัติตัวปองกันภาวะความดันโลหิตสูง 

นัดทํากลุม 

แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเกาะชาง 

แบบประเมินหลังทําโครงการ 
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โปรแกรมสุขศึกษา ประกอบดวย 
- บรรยายประกอบสไลด บรรยายประกอบสื่อ 
- กระบวนการกลุม การอภิปรายกลุม การบรรยายหมู การประชุมกลุม 
- การสาธิตและการฝกปฏิบัติ 
- หนังสือคูมือ แผนพับ 

 
แบบประเมิน ประกอบไปดวย 
 -  แบบประเมนิการปฏิบัติตัวปองกันภาวะความดันโลหติสูง 
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