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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลของผู้สูงอายุ

โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 12 รายที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองสาม และกลุ่มควบคุม 12 รายที่
อาศัยอยู่ในชุมชนคลองสี่ กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลซึ่งพัฒนาขึ้นตามรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์และหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาการทดลอง 12 สัปดาห์มีการติดตามผลเป็นระยะโดยการเยี่ยมบ้านและ
ติดตามทางโทรศัพท์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการบริการตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ โปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพ 
สมุดบันทึกสุขภาพและเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย paired 
t-test และ independent t-test 

ผลการศึกษาพบว่าภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบคุคล กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
สุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย ด้านโภชนาการ และพฤติกรรมโดยรวมสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย
และพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p< 0.05 ส าหรับค่าความดันโลหิตก่อนและหลังการ
ทดลองและการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกัน 

ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลช่วยให้ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ แต่อาจต้องใช้เวลาในการติดตามผลการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพจน
กลายเป็นวิถีชีวิตประจ าวันจะมีส่วนช่วยให้การควบคุมความดันโลหิตได้ผลดียิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ : โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
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Abstract 

This quasi-experimental study aimed to examine the effect of Individual health 

promotion program using Pender's Health Promotion model and Participatory learning 

process in hypertensive elderly patients at Klongsam Community, Klongluang, 

Pathumthani. The patients age more than 60 years with hypertension were the sample and 

were selected in accordance with the inclusion criteria. Total sample were 24 patients 

which divided equally into experimental group from Klongsam Community controlled 

group from Klongsi Community. The experiment group attended the Individual Health 

Promotion Program. Each subject was allowed to select their own health promotion 

category and 12 weeks follow up by home visit and telephone interview was done. The 

controlled group received routine care. The tool of this research was Individual Health 

Promotion Program. The tool for collecting data were the health-promoting behavior 

structured interview, handbook for self- recording health data and digitalized blood 

pressure measurement. Data were analyzed by descriptive statistics and hypotheses were 

tested by paired t-test and independent t-test.  

 The result shows that after attending the individual health promotion program, 

there were improvement in mean score of health responsibilities, exercise, and nutrition 

including the total health-promoting behavior among the experimental group than that of 

before (p-value <0.05). Comparing to controlled group, there were significant mean 

difference in exercise and total health-promoting behavior among experimental group 

before and after implementation of the program. However, there was not statistically 

different in blood pressure level between the two groups. 

 Result in this study indicates that this Individual Health Promotion Program has a 

good impact on health-promoting behavior for elderly hypertensive patient. Time with 

continuous reinforcement of health promotion program and practice as daily living 

activities will ultimately help to control and optimize the blood pressure level in elderly 

hypertensive patients. 
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บทน า 

ปัจจุบันโครงสร้างของประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเพิ่มจากร้อยละ 6.8 ในปี พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 14.9 ในปีพ.ศ. 2557 ผู้สูงอายุชายร้อยละ 45.1
และผู้สูงอายุหญิงร้อยละ 54.9 และคาดว่าในปีพ.ศ.2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 
20.5 ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32ของจ านวนประชากรไทยทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)          
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย 
เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และมีภาวะทุพพลภาพเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น 
จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พ.ศ. 2557(วิชัย เอกพลกร, 2557) พบว่า
ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง ในปีพ.ศ.2557 เท่ากับร้อยละ 24.7 ซึ่งจะท าให้มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ที่รุนแรงกลายเป็นผู้เสียโอกาสในการดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างทันท่วงที  
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การรักษาโรคความดันโลหิตสูงมีเป้าหมายคือการควบคุมระดับความดันโลหิตต่ ากว่า140-150/90 มม.
ปรอท ในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 60 - 80 ปี และความดันโลหิต ต่ ากว่า 150/90 มม.ปรอทในผู้ป่วยที่อายุ มากกว่า 
80 ปี (สมาคมความดันโลหิตแห่งประเทศไทย, 2558) การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโอกาส
ที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน น้อยลง แต่ถ้าเป็นโรคอื่นร่วมด้วยจะท าให้ภาวะแทรกซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น  (ราม รังสินธุ์, 
2555) การเกิดโรคแทรกซ้อนจะท าให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีการสูญเสียปีสุขภาวะท าให้ค่าใช้จ่ายและค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น การรักษาโรคความดันโลหิตท าได้โดยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตให้เหมาะสม สิ่งส าคัญในกระบวนการรักษา คือ การให้ค าปรึกษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
เป็นรายบุคคล ร่วมกับการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และเป็นรูปธรรมร่วมกัน มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
และหม่ันให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วย(สมาคมความดันโลหิตแห่งประเทศไทย, 2558)    
 การศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ผ่านมา  พบว่ามีการ
ประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดหลายรูปแบบมาใช้ในการส่งเสริมเสริมสุขภาพผู้ป่วย(ปิ่นนเรศ กาศอุดมและ
และมณฑณา เหมชะญาติ, 2554; เบญจมาศ ถาดทองและคณะ, 2555; จันทร์จิรา สีสว่างและคณะ, 2557) มี
การพัฒนารูปแบบการติดตามผลด้วยการเยี่ยมบ้านและติดตามทางโทรศัพท์  (แสงทอง ธีระทองค าและคณะ
,2557) ระยะการทดลอง 6-12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าภายหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและการ
จัดการตนเอง ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองและดีกว่า
กลุ่มควบคุม แต่ยังไม่มีการรายงานการติดตามว่าผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพไป
แล้วมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาลจึง
สนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลส าหรับผู้สงูอายุโรคความดันโลหิตสูงตามกรอบแนวคดิ
ของเพนเดอร์ที่เห็นว่าการส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่กระท าอย่างต่อเนื่องและต้องผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชีวิตของบุคคลจึงจะเกิดผลที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Pender NJ. et.al, 2006) ผลการวิจัยจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้นิสิตพยาบาลมีบทบาทในการช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจะท าให้การควบคุมความดันโลหิตมีประสิทธิภาพมากสามารถ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
ที่อาจเกิดขึ้นได้และขึ้น เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันสูง ในกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ และความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลและกลุ่มควบคุม 
สมมุติฐานงานวิจัย  

1. ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล มีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

2. ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล มีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพสูงกลุ่มควบคุม  
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3. ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล มีความดันโลหิตต่ า
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

4. ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล มีความดันโลหิต
ต่ ากว่ากลุ่มควบคุม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ดูแลผู้สูงอายุ น าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
รายบุคคลไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสามในการวางแผนเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) ชนิดสองกลุ่มวัดก่อนและหลังท าการ
ทดลอง (Two-group Pretest and Posttest design)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น โรคความดันโลหิตสูง  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลคลองสาม และคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนดโดยกลุ่มทดลองเป็นผู้สูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลคลองสาม จ านวน 12 คน และกลุ่มควบคุมเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 12 คน ด าเนินการให้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยการจับคู่ ให้มีความคล้ายคลึงกันทั้งเพศ ความรุนแรงของความ
ดันโลหิตอยู่ในระดับเดียวกัน ระยะเวลาของการเป็นโรคความดันโลหิต 

ค่าความดันโลหิต 

โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล 

- กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ 
- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในเร่ืองการปฏิบัติตัวเพื่อ  

ควบคุมความดันโลหิต 
- การท าข้อตกลงการปฏิบตัิตัว 
- การใช้สมุดบนัทึกสุขภาพเพื่อเป็นเครื่องมือ 
  ในการประเมินตนเอง 
- ติดตามโดยการเยี่ยมบ้านและโทรศัพท์สัปดาห์  
  ละ1คร้ัง 
 

พฤติกรรมสุขภาพ 
- ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ  
- ด้านกิจกรรมทางกาย 
- ด้านโภชนาการ  
- ด้านการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
- ด้านการพฒันาทางจิตวิญญาณ 
- ด้านการจัดการกับความเครียด 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลของผู้สูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1.1 การสร้างสัมพันธภาพ โดยมีการพูดคุยสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้วิจัยกับผู้สูงอายุและ
ครอบครัว การวัดความดันโลหิต  
   1.2 การด าเนินการตามกรอบแนวคิดในการสร้างโปรแกรม ใช้เวลาด าเนินการ 3 ชั่วโมง 
ประกอบด้วย กระบวนการส าคัญ 3 ช่วงดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมช่วงที่ 1 การเปิดใจ สร้างความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดของการท ากิจกรรมใน
โครงการวิจัย เพื่อให้สามารถควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติได้ 

กิจกรรมช่วงที่ 2 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2544) 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเชิงประสบการณ์ และการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยผู้วิจัยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ         
ได้น าเอาประสบการณ์ของตนเองที่มีอยู่ มาใช้ในการเรียนรู้ ผู้สูงอายุได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะท าให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากเพื่อนในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุลง
มือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเอง เพื่อสร้างความตระหนัก ความมุ่งมั่นตั้งใจ และสร้างทัศนคติเชิงบวกในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแก่ตนเองในการควบคุมความดันโลหิตจากการใช้กระบวนการกลุ่ม        
ท าให้ผู้สูงอายุได้ข้อปฏิบัติเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  

กิจกรรมช่วงที่ 3 ผู้วิจัยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุสรุปสิ่งที่ได้จากการกระท ากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ และการท าข้อตกลงในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ แจกสมุดบันทึกสุขภาพเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง หลังจากท ากิจกรรมเสร็จแล้วผู้สูงอายุ
เซนต์ยินยอมเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
   2.1 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงประกอบด้วย ข้อมูล
ส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 47 ข้อ ข้อ
ค าถามมีทั้งค าถามด้านบวกและด้านลบ โดยการให้คะแนนค าถามด้านบวก มีดังนี้ คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบ
ปฏิบัติกิจกรรมในข้อนั้นอย่างสม่ าเสมอ คะแนน 3 หมายถึง ผู้สอบปฏิบัติกิจกรรมในข้อนั้นบ่อยๆครั้ง คะแนน 2 
หมายถึง ผู้สอบปฏิบัติกิจกรรมในข้อนั้นนานๆคร้ัง คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบไม่ปฏิบัติกิจกรรมข้อนั้นเลย ส าหรับ
ค าถามด้านลบการแปลผลจะตรงข้ามกับค าถามด้านบวก 
  2.2 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ 
  2.3 สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิต 
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ผู้วิจัยท าการสอบถามผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงและสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ดูแลหลัก 

เกี่ยวกับระยะเวลาเป็นโรคความดันโลหิตสูง ยาที่รับประทานประจ า การท ากิจวัตรประจ าวัน ได้แก่ การไปพบ
แพทย์ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย สิ่งที่ท าให้เครียด
และกิจกรรมคลายเครียด เป็นต้น เพื่อน ามาใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างสมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 

2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล แบบสัมภาษณ์ซึ่งดัดแปลงจากแบบ
สัมภาษณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของวิภาพร สิทธสาตร์และสุชาดา สวนนุ่ม (2550) และสมุดบันทึก
สุขภาพ ซึ่งดัดแปลงจากคู่มือการดูแลตนเองเรื่องความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2554)  
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)  

ผู้วิจัยน าเครื่องมือมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล สมุดบันทึกสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหากับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยตรวจสอบกระบวนการด าเนินการ ความเหมาะสมของกิจกรรม ที่ใช้ในโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ตรวจสอบภาษาที่ใช้ในแบบสัมภาษณ์และสมุดบันทึกสุขภาพ ตลอดจนพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทั่วไป จากนั้นน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

การตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Reliability) 
แบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการแก้ไขเหมาะสม น าไปไปตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยน าไปทดลอง

ใช้กับผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย แล้วน ามาหาค่าความสอดคล้องภายในโดย
การค านวณหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ความเที่ยง
เท่ากับ .81 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ ท าการตรวจหาความตรงของเคร่ืองมือโดยตรวจสอบสภาพของ
เครื่องมือสม่ าเสมอ 
การด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นด าเนินการทดลอง 
 1. กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่ได้รับการการดูแลตามโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล โดยวันแรกนัด
ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จ. 
ปทุมธานี ท าการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพที่ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม
สุขภาพ วัดความดันโลหิตและแจกสมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้อ่านรายละเอียด และท าความ
เข้าใจ พร้อมซักถามสงสัย ในรายที่ผู้สูงอายุมีผู้ดูแลมาด้วยให้ผู้ดูแลอ่านและท าความเข้าใจ เพื่อให้ใช้สมุดบันทึก
ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสมุดบันทึก การจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้เวลาด าเนินการ 3 ชั่วโมง  ตามแผนการ
ด าเนินการ 
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 2. การโทรติดตามทางโทรศัพท์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4 ครั้ง ทุกสองสัปดาห์ เป็นเวลา 3 ครั้ง  
รวม 7 ครั้ง ในการติดตามทางโทรศัพท์แต่ละคร้ังผู้วิจัยได้ท าการสอบถามผู้สูงอายุเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
ควบคุมความดันโลหิต ปัญหาและอุปสรรคของการท าพฤติกรรมสุขภาพ การให้ค าแนะน าเพิ่มเติมและการ
แนะน าการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ พร้อมบันทึกข้อมูลและปัญหาส าคัญ ใช้เวลาพูดคุยประมาณ 15-20 นาทีต่อ
คร้ัง และมีการเยี่ยมบ้าน 1 ครั้งหลังจากการทดลองด าเนินไป 4 สัปดาห์ 
 3. เมื่อครบ 12 สัปดาห์ ผู้วิจัยและทีมงานพบผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มทดลองและผู้ดูแลหลัก
อีกครั้งเพื่อท าการประเมินผลการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุตามแบบ
สัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพ 
 4. กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มที่ได้รับการรักษาพยาบาลตามปกติในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสี่ 
อ าเภอคลองหลวง จ. ปทุมธานี ผู้วิจัยและทีมงานวดัความดันโลหิตและตามแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพ ครั้ง
ที่1และสัมภาษณ์คร้ังสุดท้ายโดยห่างจากการสัมภาษณ์ข้อมูลคร้ังแรก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
การพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย 
 ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มประชากรโดยการน าโครงการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการเก็บข้อมูลในการ
วิจัย  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมวิจัยโดยเป็นผู้ตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเองข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ถือเป็นความลับ การน าเสนอการศึกษาวิจัยนี้ จะน าเสนอในภาพรวมและน าไปใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการเท่านั้น ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยและท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติต่างๆดังนี้ 

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ แจกแจงความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติ ใช้สถิติ klomogorov-

smirnov test การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพและค่าความดันโลหิตของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ Paired t-test การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
สุขภาพและค่าความดันโลหิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ Independent t-test 
 
สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อายุที่ตอบแบบสัมภาษณ์ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มทดลองมีอายุระหว่าง 
60 ถึง 87 ปี จ านวน 12 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ75 ชาย ร้อยละ 25 มีอายุเฉลี่ย 74.5 ปี จบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 75 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 41.7 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตร
หลานและอาศัยรวมกันทั้งคู่สมรส บุตรหลานเท่ากันร้อยละ50 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนมากที่สุด  
ร้อยละ 41.7 สามารถดูแลตนเองได้ ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่ได้ท างาน 
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ร้อยละ 83.4 มีแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากการหาเลี้ยงตนเองเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่มี
รายได้พอใช้ ร้อยละ 66.7 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพส่วนใหญ่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อย
ละ 91.7 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มควบคุมมีอายุระหว่าง 60 ถึง 80 ปี จ านวน 12 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 
83.3 ชายร้อยละ16.7 มีอายุเฉลี่ย71.9 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 66.7 มี
สถานภาพสมรสเป็นหม้าย ร้อยละ75 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตรหลานมากที่สุดร้อยละ 75 มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คนมากที่สุดร้อยละ 33.3 สามารถดูแลตนเองได้ ร้อยละ100 ส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานร้อยละ 58 มี
แหล่งที่มาของรายได้มาจากการหาเลี้ยงตนเองและบุตรหลานให้เงินใช้ร้อยละ75 ส่วนใหญ่มีรายได้พอใช้ ร้อยละ 
83.3 การได้รับรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ100 
ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบเพฤติกรรมสุขภาพและค่าความดันโลหิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพรายด้าน 6 ด้าน พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม และค่าความ
ดันโลหิตก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลของกลุ่มทดลอง  พบว่าภายหลังเข้าร่วม
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย และด้านโภชนาการแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ p–value เท่ากับ 0.001, 0.002, และ 0.019ตามล าดับ แต่ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และด้านการจัดการกับความเครียดพบว่า ไม่มีความ
แตกต่าง ส าหรับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม พบว่ามีความแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ p–value เท่ากับ 0.001 ความดันโลหิตก่อนและหลังการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ และค่าความดันโลหิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วม

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตโดยใช้ สถิติ paried t-test (N=12) 
 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง t p-value 
  ̅ SD  ̅ SD   
 พฤติกรรมสุขภาพรายด้าน       
 ด้านความรับผิดชอบด้านสุขภาพ 2.79 0.50 3.41 0.29 4.32 0.001* 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2.93 0.51 3.33 0.48 2.12 0.057 

 ด้านการออกก าลังกาย 2.36 0.76 3.29 0.52 4.16 0.002* 
 ด้านโภชนาการ 2.88 0.29 3.20 0.35 2.75 0.019* 

 ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 3.36 0.44 3.52 0.30 1.02 0.330 

 ด้านการจัดการกับความเครียด 2.72 0.50 2.91 0.39 1.50 0.163 

 พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม  17.04 2.25 19.67 1.62 4.42 0.001* 
 ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว 121.08 15.84 121.67 13.79 0.117 0.909 
 ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 75.00 8.78 71.00 5.91 -1.031 0.325 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p< 0.05 
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2.2 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ และผลต่างของค่าความดัน
โลหิตระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพฯ ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มทดลองมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพ(  ̅) ด้านการออกก าลังกาย แตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  p-value 
เท่ากับ 0.004 ส่วนผลต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพอีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบด้านสุขภาพ  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านโภชนาการ ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ และด้านการจัดการกับ
ความเครียด ไม่แตกต่างกัน ผลต่างของพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value เท่ากับ 0.043 ส าหรับผลต่าง
ของค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและผลต่างของค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ และค่าความดันโลหิตของกลุ่มทดลองก่อนและ

หลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิต  โดยใช้สถิติ 
Independent t –test (N=24) 

 
 

พฤติกรรมสุขภาพ 
 

ผลต่างค่าแฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ   

หลังการทดลอง t p-value 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม   
  ̅ SD   ̅ SD   

พฤติกรรมสุขภาพรายด้าน 
 ด้านความรับผิดชอบด้านสุขภาพ 

 
0.62 

 
0.49 

 
0.47 

 
0.57 

 
0.67 

 
0.508 

 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 0.40 0.66 - 0.06 0.50 1.92 0.068 

 ด้านการออกก าลังกาย 0.93 0.77 - 0.05 0.73 3.17 0.004* 
 ด้านโภชนาการ 0.32 0.40 0.016 0.41 0.96 0.347 

 ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 0.17 0.57 0.37 0.47 - 0.94 0.356 

 ด้านการจัดการกับความเครียด 0.20 0.46 0.23 0.60 - 0.09 0.930 

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม  2.62 2.06 1.11 0.38 2.15 0.043* 
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว 0.58 17.24 - 9.25 20.24 1.28 0.214 
ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว - 4.00 13.44 1.08 14.97 - 0.88 0.391 
  ̅= ผลต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p< 0.05 
 
 
 

157



 
 

การอภิปรายผล 
 ภายหลังเข้าร่วมในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นกลุ่มทดลอง
มีการปฏิบัติตนตามข้อแนะน าเพื่อควบคุมความดันโลหิตเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ระหว่างด าเนินการวิจัยได้มี
การเยี่ยมบ้านและติดตามผลทางโทรศัพท์ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ ด้านการออกก าลังกาย ด้านโภชนาการเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากในขณะเข้าร่วมโปรแกรมฯผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการรับรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น การติดตามผลทางโทรศัพท์พร้อมให้ค าแนะน า
แก่ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลพร้อมทั้งให้ก าลังใจในปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพทีดี การให้ความส าคัญผู้สูงอายุและความ
แสดงออกถึงความห่วงใย ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ การติดตามผลใน 1 เดือนแรกทุกสัปดาห์และต่อมาทุกสองสัปดาห์ท า
ให้ผู้สูงอายุปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพบ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะการออกก าลังกายที่พบว่าผู้สูงอายุมีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอและท าต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่ออกก าลังกายเกือบทุกวัน ระยะเวลาในการ
ออกก าลังกายก่อนเข้าโปรแกรมฯ มีค่าเฉลี่ย 17.08 นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.34 และหลังเข้าโปรแกรมฯ 
มีค่าเฉลี่ย 30 นาที ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.64 ส าหรับด้านโภชนการพบว่าผู้สูงอายุรับประทานแกงกะทิลดลง 
ดื่มนมและธัญพืชเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงรับประทานน้ าพริกผักลวกและเนื้อสัตว์ตากแห้ง 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าภายหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีค่าความต่างของพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกายมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ p – valueเท่ากับ 0.004 เนื่องจากภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 12 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมี
การเพิ่มการออกก าลังกายทั้ง ความถี่ ความแรง ระยะเวลา และ ประเภทของการออกก าลังกาย การออกก าลัง
กายเหล่านี้มีผลต่อการลดระดับของความดันโลหิต (พานทิพย์ แสงประเสริฐ, 2550) ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่มี
การออกก าลังกายแต่มีกิจกรรมทางกาย (Physical activity) เช่น การท างานบ้านเดินรอบบ้าน ระยะเวลาเฉลี่ย 
18 นาที จึงท าให้ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก าลังกายมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม  

การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและ
ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมและเทียบกับกลุ่มควบคุม การส่งเสริมให้
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพียง 12 สัปดาห์ อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้สูงอายุปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพจน
เกิดเป็นวิถีชีวิตประจ าวันจนท าให้ความดันโลหิตลดลงได้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. ควรปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยมีการให้ข้อมูล ติดตามอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่องและควรให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง 

2. ควรพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และระบบส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อติดตามประเมินผลและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพและควบคุมความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดข้ึนได้ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพียง 12 สัปดาห์เท่านั้นจึงท าให้ทราบผลการเปลี่ยนแปลง

ระยะแรกเท่านั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยการติดตามและประเมินพฤติกรรมสุขภาพและค่า
ความดันโลหิตในระยะยาวต่อไป เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .)         
ในการให้ข้อมูลและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมความดันโลหิตของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนตามโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล 
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