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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรคความดันโลหิต
สูงประจำาสถานีอนามัยและโรงพยาบาล จำานวน 8 คน ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง
ของสถานีอนามัยและโรงพยาบาล จำานวน 12 คน ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำานวน 12 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถใน
การดูแลสุขภาพตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ระยะที่ 2 การพัฒนาโครงร่างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
โดยการสร้างโครงร่างรูปแบบกิจกรรมและเครื่องมือประกอบการใช้กิจกรรม แล้วนำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
สอบและนำาไปศึกษานำาร่องกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของสถานีอนามัยบ้านใหม่ อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส จำานวน 5 คน แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไข ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของสถานีอนามัย
บ้านสุไหงปาดี อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบ
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง แบบวัดความรู้ การรับรู้และพฤติกรรมการดูแล
นักศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
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สุขภาพตนเอง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงได้ค่า KR 20 เท่ากับ 0.74 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.80 และ 0.77 ตามลำาดับ และระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
ทีอิสระ (t-test dependent)
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยโรคความ
ดันโลหิตสูงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของแบนดูรา 2 วิธี ดังนี้ การ
ชักจูงด้วยคำาพูด และประสบการณ์จากการกระทำาของผูอ้ น่ื และการสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าทีแ่ ละผูด้ แู ลผู้
ป่วย และใช้แนวคิดการดูแลสุขภาพตนเองของโอเร็มมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง โดยกำาหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ง้ั หมด 4 ครัง้ แต่ละครัง้ ห่าง
กัน 1 สัปดาห์ และผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
จากการเปรียบเทียบความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงมีความรูใ้ นการดูแลสุขภาพตนเอง มีการรับรู้ และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001, .01, และ .05 ตามลำาดับ และจาก
การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม อยูใ่ นระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 93.33
คำาสำาคัญ : รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, การดูแลสุขภาพตนเอง

ABSTRACT

The objective of this research was to develop self-care competency promotion activity model of hypertensive patients based on four phases of the research and development
procedure. The first phase was to study baseline data and related concepts and theories.The
samples consisted of 8 officers who were responsible for hypertension of health center offices
under Sungaipadi District Public Health Offices and Sungaipadi Hospital in Sungaipadi District, Narathiwat Province,12 patients who hospitalized at hypertensive clinic of hospitals and
health center offices,12 caregivers who took care of hypertensive patients. Data was collected
by using hypertensive patients interview forms, officer who were responsible for hypertension
interview forms and caregivers who took care of hypertensive patients interview forms.The
second phase was to develop a framework of self-care competency promotion activity model
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by constructing the framework of activity model and tools which were used in the activity. Then
expert judgements were used to examine them. Next is a pilot study for 5 hypertensive patients
of Banmai Health Center Office in Sungaipadi District, Narathiwat Province. Finally, to improve for
the framework and tools. The third phase was to try out for the self-care competency promotion
activity model. The samples in this study were 30 hypertensive patients of Ban Sungaipadi
Health Center Office in Sungaipadi District, Narathiwat Province. The tools for the study were the
self-care competency promotion activity model, tests for measuring the knowledge of self-care,
the perceived self-efficacy questionnaires regarding self-care and the behavior measuring test
about self-care action. Theirs Kuder-Richardson and Cronbach’s alpha coefficient were 0.74 0.80
and 0.77, respectively. The fourth phase was to evaluate and improve the self-care competency
promotion activity model. Hypertensive patients who took part in the activities were the samples
in this study. Satisfaction questionnaires toward the self-care competency promotion activity
model were as tools in this research. The statistic for analyzing data to find out the quality
of the self-care competency promotion activity model of hypertensive patients were index of
consistency, mean, standard deviation and independent t-test dependent.
The major findings of the research were as follows. The self-care competency promotion
activity model of hypertensive patients was held by learning activities based on self- efficacy
theory of Bandura which including of two methods: verbal persuasion and mastery experiences.
Social support from officer and patients caregiver. The theory Orem’s self theory was also used as
the approach of constructing the self-efficacy questionnaires of hypertensive patients. The program
for learning activities was set for 4 times: once per a week. The quality evaluation of the self-care
competency promotion activity model from comparing knowledge, perceiving, and self- care’s
behavior of hypertensive patients , it was found the posttest outcome revealed that hypertensive
patients had self- care knowledge at high level more than pretest at statistically significance
level of 0.001,perceiving in self – care was higher than pretest at statistically significance level of
0.01 self-care behavior was higher than pretest at statistically significance level of 0.05. Moreover,
from evaluating satisfaction of participation activities, it was found that hypertensive patients
who participated in the self-care activities had satisfaction toward the activity model at the high
level in percentage of 93.33 which was higher than the criterion.
Keywords : Competency Promotion Activity Model, Hypertension Patients, Self-Care
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บทนำา

ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ มีการเปลี่ยนแปลงวิทยาการต่างๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำาให้เกิด
ความเครียดจากสภาวะทางสังคม และจากวิวัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเจริญก้าวหน้าส่ง
ผลทำาให้ปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากโรคติดเชื้อต่างๆมีแนวโน้มลดลง และโรคไม่ตดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจาก
แบบแผนชีวติ ของมนุษย์ทม่ี สี ว่ นส่งเสริมทำาให้เกิดโรค ซึง่ โรคทีพ่ บอัตราป่วย อัตราการตาย เกิดภาวะแทรกซ้อน
และความพิการสูง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เป็นต้น (คณะ
กรรมการอำานวยการจัดทำาแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 9, 2544) จากการสำารวจพบว่า ผูป้ ว่ ยโรคความดัน
โลหิตสูงทีค่ วบคุมระดับความดันโลหิตได้มจี าำ นวนไม่ถงึ ร้อยละ 20 (จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2545) ปัญหา
ของการควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้เกิดจากการคิดว่าระดับความดันโลหิตของตนเองปกติแล้วหยุดรับ
ประทานยาเองไม่ไปพบแพทย์ (พึงใจ งามอุโฆษ, 2541) รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันและเกลือ
สูง ขาดการออกกำาลังกาย ไม่หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยเมื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้านและมีสิ่งแวด
ล้อมเดิมๆ อาจทำาให้ผู้ป่วยในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ป่วยความดันโรคโลหิตสูงเกิด
ภาวะความดันโลหิตสูง ขั้นรุนแรงและเสียชีวิตในที่สุด
กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาของโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งได้เริ่ม
ดำาเนินการมาตั้งแต่แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 6 – 9 ในสาขาส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค และ
สาขาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนด้านสุขภาพ
อนามัยเพื่อให้มีความรู้ทักษะและตระหนักถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดำาเนินการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณสุขในเบื้องต้น โดยเน้นทั้งในประชาชน
วัยเรียน วัยทำางานและผู้สูงอายุ (คณะกรรมการอำานวยการจัดทำาแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 9, 2544)
ในปั จ จุ บั น การดู แ ลสุ ข ภาพผู้ ป่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ยั ง เป็ น การดู แ ลจากเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขมากกว่าการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผู้ป่วยยังขาดการรับรู้
ความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมที่จำาเป็นจากบุคคลรอบข้าง เนื่องจากการส่งเสริมในด้าน
ต่างๆ จะต้องเป็นการทำางานในเชิงรุกที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทำาให้หลายคนมองว่าเป็นการ
ดำาเนินการที่ยุ่งยาก จึงมีผู้ให้ความสำาคัญน้อยกว่าการดูแลสุขภาพอย่างเดิม จากการศึกษาทฤษฎีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองของแบนดูรา (Bandura, 1997) ที่กล่าวถึงการรับรู้และตัดสินความสามารถของตนเองใน
การประกอบกิจกรรมที่กำาหนดภายใต้สภาวการณ์นั้นๆ นั่นคือ ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่ามีความสามารถ ก็จะ
แสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำาคัญและมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมความ
สามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพราะการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เป็นความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระทำาพฤติกรรมที่จำาเป็นในการดูแลสุขภาพตนเองได้ ดังนั้น
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรได้รับการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ

38

เพือ่ ลดภาวะแทรกซ้อน ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงต้องรับรู้ และเชือ่ ว่าตนเองมีความสามารถทีจ่ ะกระทำาพฤติกรรม
ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ แผนการรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้และใช้แนวคิดเกีย่ วกับการสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในด้านการให้ความรูใ้ นการปฏิบตั ติ นของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงให้มพี ฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสมและการสนับสนุนจากผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเพราะครอบครัวจะมีบทบาทที่สำาคัญต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและการเจ็บป่วยของผูป้ ว่ ย ถ้าผูป้ ว่ ยได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัวก็จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
เผชิญปัญหาและความเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ ได้ และผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, D.E., 1991)
ซึ่งเป็นกิจกรรมการดูแลตนเองขณะเจ็บป่วย 5 ด้าน ได้แก่ การแสวงหาบริการสุขภาพ ความสนใจต่อโรคและ
ผลกระทบของโรคต่อตนเอง การปฏิบัติตามแผนการรักษา การเฝ้าระวังผลข้างเคียงของโรค การยอมรับภาวะ
สุขภาพ และการเรียนรู้ที่จะดำารงชีวิตตามสภาพที่เกิดขึ้น มาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดความ
สามารถในการดูแลตนเองก่อนและหลังการใช้รูปแบบกิจกรรมที่สร้างขึ้น อันจะนำาไปสู่การดำารงชีวิตของผู้ป่วย
ในสังคมได้อย่างปกติสุขตามสภาพและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคซึ่งจะลดผลกระทบที่จะมีต่อสมาชิก
ในครอบครัว และเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากรสาธารณสุขในด้านควบคุมและป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง โดยมีจุดประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง
2. เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง
3. เพื่อศึกษาคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนการดำาเนินการ 4 ระยะ ดังต่อไปนี้
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ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยทำาการศึกษา วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหา
และความต้องการ เพื่อนำาข้อมูลมากำาหนดเป็นรายละเอียดของรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำาสถานีอนามัย
ในสังกัดสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอสุไหงปาดีและโรงพยาบาล สุไหงปาดี อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
รวมทั้งหมด 8 คน ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
สังกัดสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอสุไหงปาดี จำานวน 12 คน และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำานวน 12
คน
ระยะที่ 2 การพัฒนาโครงร่างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพ ตนเอง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การสร้างโครงร่างรูปแบบกิจกรรมและเครือ่ งมือประกอบการใช้รปู แบบกิจกรรม เป็นการ
นำาข้อมูลจากระยะที่ 1 และศึกษาแนวคิดทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและแนวคิดเกีย่ วกับการสนับสนุน
ทางสังคมมาเป็นพืน้ ฐาน ในการกำาหนดเป็นโครงร่างรูปแบบกิจกรรมและการสร้างสื่อที่จะใช้ประกอบการใช้รูป
แบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ขัน้ ที่ 2 การตรวจสอบโครงร่างรูปแบบกิจกรรม โดยนำาโครงร่างของรูปแบบกิจกรรมและเครื่อง
มือที่ใช้ประกอบกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในการนำาไป
ใช้จริง โดยการประเมินดัชนีความสอดคล้อง
ขั้นที่ 3 การศึกษานำาร่อง โดยการนำารูปแบบกิจกรรมไปทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงของสถานีอนามัยบ้านใหม่ ตำาบลสุไหงปาดี อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำานวน 5 คน เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้และกระบวนการนำาไปใช้จริงกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงโครงร่างรูปแบบกิจกรรม นำาผลที่ได้จากการศึกษานำาร่องมา
ปรับปรุงและพัฒนาโครงร่างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
โดยการนำารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1
สัปดาห์ รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ และ
ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นร่วม ของสถานีอนามัยบ้านสุไหงปาดี ตำาบลสุไหงปาดี อำาเภอ สุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส จำานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้
1. รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
2. แบบวัดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง
3. แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
4. แบบวัดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. แบบวัดความรูใ้ นการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นชนิดสองตัวเลือก ให้เลือกตอบ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” และให้
คะแนนตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR 20 ของ
คูเดอร์รชิ าร์ดสัน ได้เท่ากับ 0.74 หาค่าความยากง่าย มีคา่ ระหว่าง 0.3 - 0.8 และหาค่าอำานาจจำาแนก มีคา่
ระหว่าง 0.2 - 0.6
2. แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ วิเคราะห์
หาความเทีย่ งของเครือ่ งมือโดยหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของครอนบาคได้เท่ากับ 0.80
3. แบบวัดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ วิเคราะห์หาความเทีย่ ง
ของเครือ่ งมือโดยหาค่าสัมประสิทธิส์ มั พันธ์ของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.77
ระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
ผู้วิจัยได้มีการประเมินเพื่อดูคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมโดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผลการเปรียบเทียบความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองก่อนและหลังการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎี โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 การพัฒนาโครงร่างรูปแบบกิจกรรม โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
ผู้เชี่ยวชาญ
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ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบ
การมีนยั สำาคัญทางสถิติ ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้การทดสอบค่าทีอสิ ระ (t-test dependent)
ระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามระยะของการศึกษาได้ดังนี้
ระยะที่ 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น มี
ผลต่อการกระทำาของบุคคล ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเองเกิดจากการเรียนรู้ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์
ที่ประสบความสำาเร็จ การใช้ตัวแบบ การใช้คำาพูดชักจูง และการกระตุ้นทางอารมณ์ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
การเรียนรู้จากตัวแบบ และการใช้คำาพูดชักจูง จะประเมินผลจากการแสดงออกถึงการรับรู้ที่จะกระทำากิจกรรม
การดูแลสุขภาพ ในเรื่องการแสวงหาบริการสุขภาพ ความสนใจต่อโรคและผลกระทบของโรคต่อตนเอง การ
ปฏิบัติตามแผนการรักษา การเฝ้าระวังผลข้างเคียงของโรค และการยอมรับภาวะสุขภาพและการเรียนรู้ที่จะ
ดำารงชีวิตตามสภาพที่เกิดขึ้น ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม เป็นการสนับสนุนกันทั้ง ทางด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก การให้คุณค่า การให้กำาลังใจ ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านวัตถุสิ่งของ แรงงานและเงิน
เพื่อให้บุคคลได้รับ การสนับสนุน ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย อันได้แก่ การสนับสนุนจากผู้ดูแลผู้ป่วย จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งทางด้าน
การยกย่อง ชมเชย ให้กำาลังใจ การติดตามให้คำาปรึกษา
1.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ สรุปผลได้ดังนี้
1.2.1 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ที่รับผิดชอบงานควบคุมและป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยทั้ง 7 แห่ง สังกัดสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส พบว่า การดำาเนินงานควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันส่วนใหญ่จะ
เน้นการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่แล้วส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษาตามขั้นตอน เน้นการ
ดูแลจากเจ้าหน้าที่มากกว่าการส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลสุขภาพตนเอง และผู้ป่วยยังขาดความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพตนเองคิดว่าการกินยาอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว ทำาให้ไม่สามารถควบคุมและแก้ปัญหาการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงได้ จึงควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ชัดเจน เช่น การสาธิตอาหารที่เหมาะสมกับโรค การจัด
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /เพื่อนช่วยเพื่อน การสาธิตการออกกำาลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การเข้าค่าย
ทำากิจกรรมร่วมกันทั้ง ผู้ป่วยและผู้ดูแล การอบรมให้ความรู้และติดตามประเมินผล การสร้างแรงจูงใจ
โดยการให้รางวัล การแจกสมุดบันทึกสุขภาพประจำาตัว และการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น
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1.2.2 จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ผู้ป่วยทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
รักษาจะได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากเจ้าหน้าที่และได้รับการจะอธิบายสิ่งที่ตรวจพบให้ผู้ป่วยเข้าใจทุก
ครั้ง และผู้ป่วยทุกคนเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่และการดูแลสุขภาพตนเองขณะเจ็บป่วย ส่วนใหญ่
จะได้รับการอธิบายจากบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 91.67 และผู้ป่วยทุกคนต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยว
กับโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะหัวข้ออันตรายต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ร้อยละ 83.33 โดยต้องการให้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองโดยการให้เจ้าหน้าที่บรรยาย การนำาตัวแบบทีด่ มี าเล่าสูก่ นั ฟัง การจัด
กลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการดูจากสือ่ เช่น แผ่นซีดี หรือวิดโี อ เป็นต้น
1.2.3 จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงยังมีการรับประทานอาหารรสเค็ม หรือเติมน้ำาปลา เกลือ ซอส ในอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว และขาดควบคุม
น้ำาหนักไม่ให้อ้วนและการออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอทุกวัน ผู้ป่วยมีการดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม รวมถึงการไม่ไปตรวจรักษาตามวันเวลาที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่นัดทุกครั้งและ
ยังมีผู้ป่วยที่หยุดยาเองเมื่อไม่มีอาการผิดปกติและผู้ป่วยยังขาดความสนใจและพยายามหาความรู้เกี่ยวกับ
โรคและการปฏิบัติตัว โดยการอ่านหนังสือ วารสาร ฟังวิทยุ ดูทีวี หรือสื่ออื่นๆ
ระยะที่ 2. ผลการการพัฒนาโครงร่างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง สรุปผลได้ดงั นี้
2.1 ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหาและความต้องการ แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาโครงร่างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากำาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ และวิธีดำาเนินกิจกรรม และสื่อ
ประกอบการสอนซึ่งประกอบด้วย แผนการสอน แบบบันทึกการบริโภคอาหาร แผ่นพับ สื่อวิดีทัศน์ และ
คู่มือการดูแลตนเองสำาหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยกำาหนดให้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ละ
ครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์
2.2 ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญจำานวน 5 คน เกีย่ วกับการตรวจสอบความสอดคล้อง
และความเป็นไปได้ของการจัดกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.80 ขึน้ ไป
2.3 ผลการนำารูปแบบกิจกรรมไปทดลองศึกษานำาร่อง พบว่า การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เวลากว่าหนึ่ง
ชั่วโมงติดต่อกันทำาให้ผู้ป่วยมีสมาธิในการรับฟังลดลง และสื่อบางประเภทก็มีขนาดอักษรเล็กเกินไปมองเห็นไม่
ชัดเจน ทำาให้ยากในการอ่าน
2.4 การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมหลังการศึกษานำาร่อง ได้แก่ กิจกรรมทัง้ 4 ครัง้ จัดให้มเี วลาพักระหว่าง
การจัดกิจกรรม 10 นาที และมีการปรับเพิม่ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรม
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ระยะที่ 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สรุปผลได้ดังนี้
3.1 จากการเปรียบเทียบความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ ในการดูแลสุขภาพตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก่อน และหลังการ
ทดลอง
ระยะเวลาในการวัด
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

n
30
30

0.67
0.79

SD.
0.10
0.12

t
4.95***

3.2 จากการเปรียบเทียบการรับรูค้ วามสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรูค้ วามสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก่อน
และหลังการทดลอง
ระยะเวลาในการวัด
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

n
30
30

1.79
2.04

SD.
0.34
0.29

t
2.76**

3.3 จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก่อนและ
หลังการทดลอง
ระยะเวลาในการวัด
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

n
30
30

1.98
2.16

SD.
0.35
0.31

t
2.25*
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ระยะที่ 4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยผู้วิจัยกำาหนดเกณฑ์การพิจารณาความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
มากกว่าเกณฑ์การตัดสินที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จำานวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำาแนกตามระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบ
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรความดันโลหิตสูง
ระดับความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
รวม

จำานวน
(n = 30)
2
28
30

ร้อยละ
6.67
93.33
100.00

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง สามารถอภิปรายตามประเด็นสำาคัญ ได้ดังนี้
ระยะที่ 1 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงโดยมีขั้นตอนการอภิปราย ดังนี้
1.1 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ
แบนดูรา (Bandura, A., 1997) มีผลต่อการกระทำาของบุคคล ถ้าบุคคล มีความมั่นใจว่า ตนเองมีความ
สามารถก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้น ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเองเกิดจากการเรียนรู้ข้อมูลที่
ได้จากประสบการณ์ที่ประสบความสำาเร็จ การใช้ตัวแบบ การใช้คำาพูดชักจูง และการกระตุ้นทางอารมณ์ และ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม เป็นการสนับสนุนกันทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก การให้
คุณค่า การให้กำาลังใจ ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านวัตถุสิ่งของ แรงงานและเงิน เพื่อให้บุคคลได้รับ การ
สนับสนุน ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา กิจจาชาญชัยกุล ( 2542 ) เรื่องการ
ประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการดูแลสุขภาพของตนเองของ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
หลังการทดลอง ผู้ป่วยมีความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติ
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และพฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการควบคุมอาหาร การออกกำาลังกาย การผ่อนคลายความเครียด และ
การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001)
และงานวิจัยของปราณี ลอยหา (2550) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมสามารถส่งผลที่ดีต่อพฤติกรรมการ
ออกกำาลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05)
1.2 จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง พบว่า สถานบริการยังขาดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยจะเคยชินกับการได้รับการดูแลและติดตามจากเจ้าหน้าที่หรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม) มากกว่าการดูแลสุขภาพตนเอง และจากการสัมภาษณ์ผู้ดูแล
ผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยมีสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองไม่ถูกต้อง รวมถึงผู้ป่วยมีความต้องการที่จะได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคและดูแลสุขภาพตนเอง โดยวิธีการบรรยาย การนำาเสนอตัว และการเข้ากลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสบสุข
ศรีแสนปาง และคณะ (2546) พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง ทำาให้ผู้ป่วยมี
ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ระยะที่ 2. การสร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ย
โรคความดันโลหิตสูง อภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 การสร้างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงและเครื่องมือที่ใช้ประกอบกิจกรรม ผูว้ จิ ยั ได้นาำ ข้อมูลพืน้ ฐานของสภาพปัญหาและความต้องการของเจ้า
หน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ สถานบริการยังขาดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ผูป้ ว่ ยเหล่านีต้ อ้ งการได้รบั ความรูเ้ พือ่ การ
ดูแลสุขภาพตนเอง และผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของ
แบนดูรา (Bandura, A., 1997) และแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
ให้ความรู้ การยกย่อง เสริมแรง และผู้ดูแลผู้ป่วยในการสนับสนุนให้กำาลังใจ มาเป็นตัวกำาหนดกิจกรรมในการ
สร้างรูปแบบกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง มีความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองนั้นเป็นกระบวน
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยวิธีการต่างๆ โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ละครั้ง
ห่างกัน 1 สัปดาห์
2.2 การตรวจสอบโครงร่างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้วิจัยได้นำารูปแบบกิจกรรม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ตรวจสอบและให้
ความเห็นว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมในทุกๆ ด้านและความเป็นไปได้ในการนำารูปแบบกิจกรรมไปใช้
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นโดยมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 คะแนนขึ้นไป
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2.3 การศึกษานำาร่องและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม พบว่า การจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ใช้เวลากว่าหนึ่ง
ชั่วโมงติดต่อกันทำาให้ผู้ป่วยมีสมาธิในการรับฟังลดลง ผู้วิจัยจึงมีการพักระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายเพื่อการเรียนรู้กับกิจกรรมต่อไปและสื่อบางประเภท ก็มีขนาดตัวอักษรเล็กเกินไปมอง
เห็นไม่ชัดเจน ยากในการอ่าน จึงได้มีการปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ระยะที่ 3. คุณภาพของรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง อภิปรายผลได้ดังนี้
3.1 เปรียบเทียบความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง หลังการทดลอง ( = 0.79, SD.
= 0.12 ) และก่อนการทดลอง ( = 0.67, SD. = 0.10) เนือ่ งจากการจัดกิจกรรมทำาให้ผปู้ ว่ ยโรคความดัน
โลหิตสูงได้เรียนรูแ้ ละเกิดความรูใ้ นการดูแลสุขภาพตนเองสูงมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของประสบสุข
ศรีแสนปาง และคณะ (2546) พบว่า ภาย หลังการเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง กลุม่ ทดลอง
มีความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ ( p<0.05 )
3.2 เปรียบเทียบการรับรูค้ วามสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบ
ว่า ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรูค้ วามสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีคะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
หลังการทดลอง ( = 2.04, SD. = 0.29) และก่อนการทดลอง ( = 1.79, SD. = 0.34) เนือ่ งจากการจัด
กิจกรรมทำาให้ผปู้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงมีความมัน่ ใจทีจ่ ะกระทำาการดูแลสุขภาพตนเองให้ถกู ต้อง เหมาะสมได้
จึงมีการรับรูค้ วามสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองสูงมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริชาติ กาญจนพังคะ
(2549) พบว่า โปรแกรมการส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคความดัน
โลหิตสูงมีประสิทธิผลทำาให้เพิม่ การรับรูส้ มรรถนะของตนเอง อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ
3.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง หลังการทดลอง ( =
2.16, SD. = 0.31) และก่อนการทดลอง ( = 1.98, SD. = 0.35) เนื่อง จากการจัดกิจกรรมทำาให้ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงมีความรู้ และความมั่นใจในการดูแลสุขภาพตนเองจึงเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่
ถูกต้องสูงมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประสบสุข ศรีแสนปาง และคณะ (2546) ศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุใน
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ได้รบั โปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, D.E., 1991) ในกระบวนการ
กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม 2 ครั้ง ร่วมกับการใช้สื่อประกอบ คือ วีดิทัศน์ แผ่นพับ และคู่มือการดูแลตนเอง
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ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง กลุม่ ทดลองมีความรูแ้ ละ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ระยะที่ 4. จากการประเมินและปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการเปรียบเทียบการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในระยะที่ 3 ทำาให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้
การรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงภายหลังเสร็จ
สิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมทันที ซึ่งผู้วิจัยกำาหนดเกณฑ์พิจารณาที่ ระดับความพึงพอใจมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การวิจัยครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจมาก ร้อยละ 93.33 ซึ่งมากกว่า
เกณฑ์พิจารณาที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ใช้วิธีการให้ความรู้ที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย สื่อวีดิทัศน์ การสาธิต กิจกรรมกลุ่ม
ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้ป่วยที่ได้จากการศึกษาความต้องการในระยะแรกก่อนการสร้างรูปแบบกิจกรรม
ทำาให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม
สรุป

รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ในสถานบริการสาธารณสุข จากการประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบกิจกรรมโดยการประเมินความพึงพอใจและประมินความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากและความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. การให้ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ควรได้รบั การประเมินความรู้ การรับรู้
ตรวจสอบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างสม่ำาเสมอเป็นระยะ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ
2. รูปแบบกิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ สามารถดัดแปลงประยุกต์ใช้ พร้อมกับพัฒนาให้มคี วามเหมาะสมกับ
สภาพสังคม สิง่ แวดล้อม สภาพปัญหา และการดำาเนินชีวติ ประจำาวันของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
3. รูปแบบกิจกรรมนี้อาจนำาไปใช้ในกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง การป้องกัน และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือสามารถให้คำา
แนะนำาแก่บุคคลในครอบครัวได้
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4. ควรขยายเวลาในการศึกษา เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง และผล
การควบคุมระดับความดันโลหิต รวมทั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อน
5. ในขั้นตอนของการทดลอง การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยใช้แบบกลุ่มเดียว
วัดก่อนและหลังการทดลอง การวิจัยครั้งต่อไปควรใช้รูปแบบการทดลองแบบสองกลุ่มเปรียบเทียบวัดก่อนและ
หลังการทดลอง เพื่อการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้
รายการอ้างอิง
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