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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจในการปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปองกันความดันโลหิตสูง ในชาย
วัยกลางคน เขตกรุงเทพมหานคร รู ปแบบการวิจัยเปนแบบกึ่งทดลอง(Quasi –Experimental
Research Design) กลุมตัวอยางเปนชายวัยกลางคน 60 คน ที่อาศัยอยูในเขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพมหานคร แบงเปนกลุมทดลอง 30 คนและ กลุมเปรียบเทียบ 30 คน ระยะเวลาศึกษา 8
สัปดาห โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการปองกันความดันโลหิตสูงที่เนนดานการควบคุมอาหาร
และการออกกําลังกาย ประกอบดวย การชมวีดีทัศนประกอบการบรรยาย เรียนรูจากตัวแบบ การ
สาธิต ฝกทักษะ อภิปรายกลุม และไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลใกลชิดในครอบครัว เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กอน-หลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง วิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ทดลอง ดวยสถิติ Paired t-test, Independent t-test และ ANCOVA
ผลการศึ ก ษา พบว า กลุมทดลองมี การรั บรู ความรุ นแรง การรั บรู โอกาสเสี่ย ง การรั บรู
ความสามารถ การรับรูประสิทธิผลของการปฏิบัติ และมีพฤติกรรมการปองกันความดันโลหิตสูงดี
ขึ้นกวากอนการทดลองและดีขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<.001)
*
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และมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต ดัชนีมวลกายและเสนรอบเอวลดลงกวากอนการทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <.001)
ผลการวิจัยมีขอเสนอแนะในการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันความดันโลหิตสูงแก
ชายวัยกลางคน โดยควรจัดโปรแกรมการปองกันความดันโลหิตสูงโดยเนนการควบคุมอาหาร การ
ออกกําลังกายและนําคูมือบันทึกการปฏิบัติตนในการปองกันความดันโลหิตสูงมาใชในการประเมิน
พฤติก รรมเพื่ อ สร า งเสริม ความตั้ ง ใจในการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมแก ช ายวั ย กลางคนได อ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ความดันโลหิตสูง / ชายวัยกลางคน/ ทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค /
แรงสนับสนุนทางสังคม

Abstract
The purpose of the Quasi-Experimental Research design were to explore
the effectiveness of the application of the protection motivation theory and social
support in hypertension prevention among middle-aged men in Bangkok Metropolitan.
The samples were 60 middle-aged men living in Sampantawong District, Bangkok,
being divided into 30 persons in the experimental group and 30 persons in the
comparison group. The study took for totally 8 weeks. The experimental group had
been provided with the hypertension prevention program comprising video
presentation, lecture, learning from role models, demonstration, skill practice,
stimulation, and support from family members or relatives. The data were collected by
using the questionnaires during pre-experiment, post-experiment, and follow-up stage.
The data analysis was made by computer program including, mean, and standard
deviation. The comparison of the findings of the study was made by Paired t-test,
Independent t-test, and ANCOVA.The results showed that the experimental group had
better perceived noxiousness, perceived probability, perceived self-efficacy, perceived
response-efficacy, and hypertension preventive behaviors than pre-experiment and the
comparison group with a statistical significance (p-value<.001) and mean of blood
pressure, BMI, waist circumference, and the comparison group were lower than
pre-experiment with a statistical significance (p-value <.001).
.
The results of this study suggest that in promoting hypertension preventive
behaviors among middle-aged men should be recorded to perform hypertension
preventive behaviors. It is also suggested to evaluate behaviors and hypertension
prevention programs that emphasize diet control, exercise among middle-aged men,
increase intention behaviors among middle-aged men.

Keywords: Hypertension / Middle-aged men / Protection motivation theory /
Social support
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ความสําคัญของปญหา
ความดันโลหิตสูงเปนปญหาสาธารณสุข โดยกลุมอายุ 45 ปขึ้นไปปวยเปนความดัน
โลหิตสูงรอยละ 39.69 และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในผูสูงอายุ หากไมไดรับการรักษาหรือควบคุม
ระดับความดันโลหิตใหคงที่อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนของโรคเรื้อรังได เชน หัวใจและหลอด
เลือด ไตวาย และจอประสาทตาเสื่อม ปจจุบันพบวาทั่วโลกมีประชากรที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
ประมาณ1,000 ลานคนและเสียชีวิตดวยภาวะความดันโลหิตสูง 7.14 ลานคน โดยในประเทศ
สหรัฐ อเมริก าพบประชากรที่เ ปน ความดัน โลหิต สูง ประมาณ50 ลา นคน ในทวีป เอเชีย พบวา
ประเทศจีนมีความชุกของความดันโลหิตสูงมากที่สุด ประมาณ 239 ลานคน ประเทศญี่ปุนพบ
ประมาณ 33 ลานคน (Gu, et al., 2007:1-13)
สําหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเนนการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในการเฝาระวังโรคเรื้อรังที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนกลุมเสี่ยง โดยกําหนดใหภาวะ
ความดันโลหิตสูงเปน 1ในโครงการที่อยูในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังที่เปนปญหาทางดานสาธารณสุข
โดยมีโครงการการตรวจวัดความดันโลหิตประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปทั่วประเทศ ในป พ.ศ. 2550
ทั้งสิ้น 20.7 ลานคน (รอยละ 75) พบวามีผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงกวาปกติทั้งหมด 2.4 ลานคน
(รอยละ 11.6) (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2551:13)
รายงานจํานวนผูปวยความดันโลหิตรายภาค พบวากรุงเทพมหานครมีอัตราปวยสูงสุด
คือ รอยละ 35.09 รองลงมา คือ ภาคเหนือ รอยละ 30.97 จากการใหบริการคัดกรองสุขภาพเชิงรุกแก
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวาผูที่มารับบริการสวนใหญในชวงอายุ 40-59 ป เปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องจากชายวัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานครมีความสนใจในดาน
สุขภาพนอยกวาผูหญิง จึงทําใหไดรับการวินิจฉัยโรคจากภาวะความดันโลหิตสูงจากแพทยนอยกวา
เพศหญิง สงผลใหไดรับการรักษาลาชา จะเห็นไดจากสถิติการเสียชีวิตดวยภาวะความดันโลหิตสูงใน
กลุมเพศชายสูงกวาเพศหญิงในสัดสวนสูงถึง 3 เทา (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข, 2551:10-15)
รายงานการปวยดวยความดันโลหิตสูงของกรุงเทพมหานคร พบวาเขตที่มีผูปวยความ
ดันโลหิตสูงมากเปน 3 ลําดับ คือ เขตสัมพันธวงศ 14.48 เขตพระนคร 13.54 และเขตบางรัก 11.42
ตอประชากรแสนคน (กองพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร,2551:100-110)
ผลการคัดกรองความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชนเขตสัมพันธวงศ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.
2552 พบวาชายวัยกลางคน อายุ 40-59 ป มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนความดันโลหิตสูง เนื่องจาก
ไมตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ การรับรูที่ไมถูกตองในการปฏิบัติพฤติกรรม (วีระชัย ภานุมาตรรัศมี
และวันเพ็ญ แกวปาน, 2545: 46-68) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเปนวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันภาวะ
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ความดันโลหิตสูง(JNC 7 report. 2003:2568-2570) คือการออกกําลังกายและการควบคุมอาหาร
(Bacon, L. Sherwood, H. and Blumenthal, A. 2004: 307-316 ) จากพัฒนาการตามวัยของชายวัย
กลางคนพบวาเปนวัยที่ใหความสําคัญกับครอบครัวหากไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว
จะสงเสริมใหชายวัยกลางคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันควานดันโลหิตสูงไดเปน
อยางดี และสรางความสัมพันธที่ดีในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
จากการศึกษาประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันโรคเรื้อรังไดนํา
แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค (Protection Motivation Theory ) มาใชในการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพ ช ว ยสร า งความเข า ใจการเกิ ด ความกลั ว ของบุ ค คลที่ มี พื้ น ฐานของการ
ตอบสนอง ซึ่งการรับรูจะนําไปสูแบบแผนพฤติกรรม โดยจุดเนนของทฤษฏีเพื่อประเมินความตั้งใจ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความตองการ โดยโรเจอร (Roger) ไดกําหนดตัวแปรที่ทําให
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปองกันโรค 4 ตัวแปร คือ ความรุนแรงของโรค (Noxiousness) การรับรู
ตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค(Perceived Probability) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
ตอบสนอง (Response – Efficacy ) และ ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Self- Efficacy)
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ดี(Rogers ,1983 อางถึงใน
Plotnikoff, et al ., 2002: 87-98 ) แตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเนนในระดับบุคคลดังนั้น
ผูวิจั ย จึง ได นํ า แนวคิด แรงสนับสนุ นทางสัง คมมาประยุก ต รว มในการจัด โปรแกรมเพื่อ จะช ว ย
สนับสนุนใหบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เนื่องจากความสัมพันธของ
บุคคลในสังคม ทําใหบุคคลรูสึกปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถลดความเครียดและมี
การปรับตัวที่ดีขึ้น(Cohen, S and Will, T.A.W., 1985: 310) ทําใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง มี
ความมั่นใจ และสามารถแกไขปญหาได
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค
ร ว มกั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในการป อ งกั น ความดั น โลหิ ต สู ง ในชายวั ย กลางคน เขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. หลังการทดลองและระยะติดตามผล กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรงของการเกิด
ความดันโลหิตสูง การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูง การรับรูความสามารถของ
ตนเองในการปองกันความดันโลหิตสูง การรับรูประสิทธิผลของการปองกันความดันโลหิตสูง การ
ปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันความดันโลหิตสูงประกอบดวย การควบคุมอาหาร และการออกกําลัง
กายดีขึ้นกวากอนการทดลอง
2. หลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรงของการเกิด
ความดันโลหิตสูง การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูง การรับรูความสามารถของ
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ตนเองในการปองกันความดันโลหิตสูง การรับรูประสิทธิผลของการปองกันความดันโลหิตสูง การ
ปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันความดันโลหิตสูง ประกอบดวย การควบคุมอาหาร และการออกกําลัง
กายดีกวากลุมเปรียบเทียบ
3. ในระยะติดตามผล กลุมทดลองมี ระดับความดันโลหิต ดัชนีมวลกายและเสนรอบ
เอว ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการปองกันความดันโลหิตสูงในชายวัยกลางคน เขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังนี้
ตัวแปรตน
โปรแกรมการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมใน
การปองกันความดันโลหิตสูงในชายวัยกลางคน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
-การเสริมสรางการรับรูถึงอันตรายของการเกิด
ความดันโลหิตสูง
- การเสริ ม สร า งการรั บ รู ค วามสามารถของ
ตนเองในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น
ความดันโลหิตสูง
-การเสริมสรางการรับรูถึงผลของการปฏิบัติ
-การส ง เสริ ม ให มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการปองกันความดันโลหิตสูงโดยใช
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากสมาชิ ก ใน
ครอบครัว ในดานอารมณ การใหการประเมิน
ขอมูลขาวสารและดานเครื่องมือ

ตัวแปรตาม
1.การประเมินภาวะคุกคามตอสุขภาพ
- การรับรูความรุนแรงของความดัน
โลหิตสูง และการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ
เปนความดันโลหิตสูง
2. การประเมินความสามารถในการเผชิญ
ปญหา
- การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองใน
การควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย
- การรับรูในประสิทธิผลของการควบคุม
อาหารและการออกกําลังกาย
3.พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกัน
ความดันโลหิตสูง
- การควบคุมอาหาร
- การออกกําลังกาย

- ความดันโลหิตปกติ(<120/80 มิลลิเมตรปรอท)
- เสนรอบเอว
- ดัชนีมวลกาย
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วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยเปนแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research Design)
แบบเปรียบเทียบสองกลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (Before-after two group design)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก ชายวัยกลางคนอายุระหวาง 40 – 59 ป ที่อาศัยอยูใน
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คนและ กลุมเปรียบเทียบ
30 คน สุมตัวอยางโดยระบุเกณฑ คือ เปนชายวัยกลางคนอายุระหวาง 40 – 59 ป สามารถอานออก
เขียนได ไมเคยไดรับการวินิจฉัยการเปนความดันโลหิตสูง มีระดับความดันโลหิตระหวาง 120 -139
/ 80 - 89 มิลลิเมตรปรอท หรือดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 23 กิโลกรัมตอตารางเมตร หรือ
เสนรอบเอวมากกวาหรือเทากับ 36 นิ้ว ยินดีเขารวมการวิจัย
การคํ า นวณขนาดตั ว อย า ง ใช ก ารประมาณค า ขนาดอิ ท ธิ พ ล (Effect
size)
จากคาเฉลี่ย 2 กลุม ( Cohen, 1988 อางถึงใน Polit and Beck, 2004:497) จากงานวิจัยที่ผานมา โดย
การ กําหนดคา α =0.05 , Power = 0.80 ไดขนาดตัวอยางทั้งสิ้น 25 คนและมีการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ทั้ง 2 กลุม เพื่อปองกันการสูญหายระหวางการวิจัยไดกลุมทดลอง 30 คน
และกลุมเปรียบเทียบ 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 7 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป และผลการตรวจรางกายไดแก อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได ประวัติ
สมาชิกในครอบครัว การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล และผลการตรวจรางกาย
สวนที่ 2
แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงการเกิดความดันโลหิตสูง จํานวน 5 ขอคําถามแบบมาตรประมาณ
คา (Rating Scale) การรับรู 4 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่งเทากับ 1 คะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง
เทากับ 4 คะแนน สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดความดันโลหิตสูง จํานวน 5
ขอคําถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) การรับรู 4 ระดับ คือไมเห็นดวยอยางยิ่งเทากับ 1
คะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ 4 คะแนน สวนที่ 4 แบบสอบถามรับรูความสามารถของตนเองใน
การปองกันความดันโลหิตสูง จํานวน 5 ขอ คําถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) การรับรู 4
ระดับ คือไมเห็นดวยอยางยิ่งเทากับ 1 คะแนน เห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ 4 คะแนน
สวนที่ 5
แบบสอบถามการรับรูประสิทธิผลของการปองกันความดันโลหิตสูง จํานวน 5 ขอ คําถามแบบมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) การรับรู 4 ระดับ คือไมเห็นดวยอยางยิ่งเทากับ1 คะแนน เห็นดวยอยาง
ยิ่ง เทากับ 4 คะแนน สวนที่ 6 แบบสอบถามการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันความดันโลหิตสูงใน
ดานการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย ชวงเวลา 1 เดือนที่ผานมา คําถามแบบวัดมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับคือ ไมเคยปฏิบัติ เทากับ 1 คะแนน ปฏิบัติประจํา เทากับ 4
คะแนน หมวดที่ 1 การควบคุมอาหาร 5 ขอ หมวดที่ 2 การออกกําลังกาย 5 ขอ และสวนที่ 7
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แบบสอบถามการรับรูในการไดรับ แรงสนับสนุนจากญาติ เปนการวัดการปฏิบัติของญาติในการให
แรงสนับสนุนแกกลุมตัวอยาง มี 4 ระดับ คือ ไมเคยปฏิบัติ เทากับ 1 คะแนน ปฏิบัติประจํา เทากับ 4
คะแนน จํานวน 8 ขอ
ชุ ด ที่ 2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช วั ด การเปลี่ ย นแปลงทางด า นกายภาพ ประกอบด ว ย
เครื่องชั่งน้ําหนัก Electronic Body scale WA-DPS-200 (Azano) เครื่องวัดความดันโลหิต(Microlife
AG,9443 BP3BM1-3) และสายวัดรอบเอว (BMI Calculator, pfizer)
ชุดที่ 3 โปรแกรมการปองกันความดันโลหิตสูง ประกอบดวย กิจกรรม 4 ครั้ง ครั้งละ
ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง หางกันครั้งละ 1 สัปดาห โดยครั้งที่ 1 สรางการรับรูความรุนแรงและโอกาส
เสี่ยงตอการเปนความดันโลหิตสูง คือ การชมวีดีทัศนประกอบการบรรยาย การเรียนรูจากผูปวยที่
เปนความดันโลหิตสูงและมีภาวะแทรกซอน อภิปรายกลุมรวมกันพิจารณาถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ความดันโลหิตสูงจากดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิต และเสนรอบเอว ครั้งที่ 2 สรางการรับรู
ความสามารถของตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยการใหความรูในการเลือกรับประทาน
อาหารที่ถูกตอง การอภิปรายกลุม ฝกทักษะ ครั้งที่ 3 สรางการรับรูความสามารถของตนเอง ดาน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยใหความรูการออกกําลังกายที่ถูกตอง การสาธิต ฝกทักษะ อภิปราย
กลุม ครั้งที่ 4 สรางการรับรูประสิทธิผลของการตอบสนองในผลดีของการควบคุมอาหารและการ
ออกกําลังกาย โดยการคัดเลือกตัวแบบที่ดีในกลุมตัวอยางเลาประสบการณการปฏิบัติดานอาหารและ
ออกกําลังกายอยางละ 1 ตัวแบบ อภิปรายกลุม กิจกรรมของบุคคลใกลชิดในครอบครัวหรือญาติ จัด
กิจกรรม 1 ครั้ง ในสัปดาหที่1 ใชเวลา 1 ชั่วโมง โดย การชมวีดีทัศน ประกอบการบรรยาย การเลา
ประสบการณจากผูปวยที่ความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซอน และญาติแนะนําบทบาทการเปนผูให
การสนับสนุนแกกลุมตัวอยางเพื่อใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันความดันโลหิต
สูงได
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกันทั้ง 3 ครั้ง (ชุดที่เทาใด) โดยวัดระดับ
ความดันโลหิต ดัชนีมวลกายและเสนรอบเอว ทั้งกอนการทดลอง หลังการทดลองในสัปดาหที่ 5
และระยะติดตามผลการทดลองในสัปดาหที่ 8
การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ด ว ยสถิ ติ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน Paired t-test, Independent t-test และ ANCOVA กําหนดคาความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
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ผลการวิจัย
1. ภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
1.1 ภายในกลุมทดลอง พบวาหลังการทดลองและระยะติดตามผล มีคาคะแนนเฉลี่ย
การรับรูความรุนแรงของการเกิดความดันโลหิตสูง การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิต
สูง การรับรูความสามารถของตนเองในการปองกันความดันโลหิตสูง การรับรูประสิทธิผลของการ
ปองกันความดันโลหิตสูง การปฏิบัติ พฤติกรรมการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย ดีขึ้น
มากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value <.001) ดังตารางที่1 และ
พบวา คาเฉลี่ยของความดันโลหิต ดัชนีมวลกายและเสนรอบเอวลดลงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value <.001) ดังตารางที่ 2
1.2 ภายในกลุมเปรียบเทียบ พบวาหลังการทดลองและระยะติดตามผล การรับรูความ
รุนแรงของการเกิดความดันโลหิตสูงมีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกับกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ0.05 (p-value =.026 และ p-value =.007 ตามลําดับ) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการ
เกิดความดันโลหิตสูง คาคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองไมมีความแตกตางกันกับกอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value =.362 และ p-value =.950) การรับรูความสามารถของตนเองในการ
ปองกันความดันโลหิตสูง หลังการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันกับกอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =.015)ระยะติดตามผล คะแนนเฉลี่ยมีความแตกตางกับหลัง
การทดลองอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =.148) การรับรูประสิทธิผลการ
ปองกันความดันโลหิตสูงมีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกับหลังการทดลองอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ0.05 (p-value =116 และ p-value =.068)พฤติกรรมการควบคุมอาหาร มีคาคะแนนเฉลี่ย
แตกตางกับกอนการทดลองอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 (p-value =.284 และp-value
=.192) พฤติกรรมการออกกําลังกายมีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกับกอนการทดลองอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = .083) และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันกับกอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = .001) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
เปรียบเทียบ
ตัวแปร

คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรกอน หลัง และระยะติดตามผลภายในกลุมทดลองและกลุม

กลุมทดลอง (n=30)
⎯X S.D. t-test df
การรับรูความรุนแรงของการเกิดความดันโลหิตสูง
กอนการทดลอง
15.00 2.11 8.80 29
หลังการทดลอง
18.76 0.85
กอนการทดลอง
15.00 2.11 12.89 29
ระยะติดตามผล
19.53 0.68
หลังการทดลอง
18.76 0.85 3.51 29
ระยะติดตามผล
19.53 0.68

p-value ⎯X
< 0.001

กลุมเปรียบเทียบ (n=30)
S.D. t-test df p-value

12.46
13.36
12.46
13.63
13.36
13.63

1.75 2.34 29 0.026
1.54
1.75 2.88 29 0.007
1.21
1.54 0.77 29 0.442
1.21

การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูง
กอนการทดลอง
15.33 1.80 8.52 29 < 0.001
หลังการทดลอง
18.63 1.12
กอนการทดลอง
15.33 1.80 12.22 29 < 0.001
ระยะติดตามผล
19.46 0.62
หลังการทดลอง
18.63 1.12 2.97 29 0.006
ระยะติดตามผล
19.46 0.62

13.86
13.36
13.86
13.83
13.36
13.83

2.40 0.92 29 0.360
2.61
2.40 0.064 29 0.950
1.72
2.61 0.842 29 0.407
1.72

การรับรูความสามารถของตนเองในการปองกันความดันโลหิตสูง
กอนการทดลอง
14.00 3.32 5.25 29 < 0.001
หลังการทดลอง
17.13 1.90
กอนการทดลอง
14.00 3.32 8.78 29 < 0.001
ระยะติดตามผล
19.56 0.67
หลังการทดลอง
17.13 1.90 6.12 29 < 0.001
ระยะติดตามผล
19.56 0.67

13.80
11.73
13.80
12.53
11.73
12.53

3.36 2.58 29 0.015
2.85
3.36 1.48 29 0.148
3.11
2.85 1.22 29 0.230
3.11

การรับรูประสิทธิผลของการปองกันความดันโลหิตสูง
กอนการทดลอง
15.60 1.83 9.86 29 < 0.001 14.06
หลังการทดลอง
19.10 1.09
13.36
กอนการทดลอง
15.60 1.83 12.05 29 < 0.001 14.06
ระยะติดตามผล
19.70 0.46
12.83

1.77 1.62 29 0.116
2.23
1.77 1.89 29 0.068
2.85

< 0.001
< 0.001
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หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
การควบคุมอาหาร
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กอนการทดลอง
ระยะติดตามผล
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
การออกกําลังกาย
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กอนการทดลอง
ระยะติดตามผล
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
p < .05

19.10 1.09 2.82 29
19.70 0.46

0.008

13.36 2.23 0.76 29 0.451
12.83 2.85

14.13
17.23
14.13
18.93
17.23
18.93

1.77 7.30 29 < 0.001 12.66
1.50
12.23
1.77 15.19 29 < 0.001 12.66
0.78
12.06
1.50 5.00 29 < 0.001 12.23
0.78
12.06

11.93
16.33
11.93
16.66
16.33
16.66

3.67 4.92
2.68
3.67 5.79
1.58
2.68 0.60
1.58

1.34 1.09 29 0.284
1.69
1.34 1.33 29 0.192
1.76
1.69 0.34 29 0.735
1.76

29

< 0.001 12.26 2.74 1.79 29 0.083
10.96 3.12
29 < 0.001 12.26 2.74 3.72 29 0.001
9.43 3.30
29 0.550 10.96 3.12 1.73 29 0.094
9.43 3.30

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรภายในกลุมทดลองกอน หลัง และระยะติดตามผล
ตัวแปร
ความดันซีสโตลิค

ความดันไดแอสโตลิค

เสนรอบเอว

กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กอนการทดลอง
ระยะติดตามผล
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กอนการทดลอง
ระยะติดตามผล
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
กอนการทดลอง

⎯X
124.17
120.57
124.17
117.77
120.57
117.77
79.33
76.47
79.33
76.00
76.47
76.00
34.57

S.D. t-test df
8.73 3.54 29
9.58
8.73 5.32 29
5.50
9.58 2.56 29
5.50
6.79 2.63 29
8.48
6.79 3.74 29
4.79
8.48 0.413 29
4.79
2.11 3.80 29

p-value
< 0.001
< 0.001
0.016
0.014
0.001
0.683
0.001
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ดัชนีมวลกาย

หลังการทดลอง
กอนการทดลอง
ระยะติดตามผล
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
กอนการทดลอง
ระยะติดตามผล
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

34.23
34.57
33.93
34.23
33.93
24.01
23.69
24.01
23.13
23.69
23.13

2.19
2.11
1.81
2.19
1.81
2.55
2.55
2.55
2.06
2.55
2.06

6.23

29

< 0.001

2.75

29

0.010

3.50

29

0.002

6.91

29

< 0.001

3.93

29

< 0.001

p < .05

2. ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
2.1 กอนการทดลอง พบวา ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ มีคาคะแนนเฉลี่ย
การรับรูความรุนแรงของการเกิดความความดันโลหิตสูง การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดความความ
ดันโลหิตสูง การรับรูประสิทธิผลของการปองกันความดันโลหิตสูงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ0.05 (p-value<.001,p-value =.010 และ p-value =.002 ตามลําดับ) การรับรูความสามารถ
ของตนเองในการปองกันความดันโลหิตสูง คาคะแนนเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =.810)พฤติกรรมการควบคุมอาหาร คาคะแนนเฉลี่ยมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05(p-value=.001)พฤติกรรมการออกกําลังกาย มีคาคะแนน
เฉลี่ ย แตกต า งกั บ ก อ นการทดลองอย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05(p-value=.692)
ระดั บ ความดั น โลหิ ต เส น รอบเอวและ ดั ช นี ม วลกาย ค า คะแนนเฉลี่ ย มี ค วามแตกต า งกั น อย า ง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 (p-value=.210,p-value=.160, p-value=.220 และp-value=.064
ตามลําดับ)
2.2 หลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบวา ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบ การรับรูความรุนแรงของการเกิดความความดันโลหิตสูง การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดความดันโลหิตสูง การรับรูประสิทธิผลของการปองกันความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการ
ควบคุมอาหาร กอนการทดลอง คาคะแนนเฉลี่ยมีความแตกตางกัน จึงนําคะแนนเฉลี่ย กอนการ
ทดลองมาเป น ตั ว แปรร ว ม(Covariates)เปรี ย บเที ย บระหว า งกลุ ม พบว า คะแนนเฉลี่ ย ดี ก ว า
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001) ดังตารางที่ 3 การรับรูความสามารถ
ของตนเองในการป อ งกั น ความดั น โลหิ ต สู ง และการออกกํ า ลั ง กาย มี ค ะแนนเฉลี่ ย ดี ก ว า กลุ ม
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เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value<.001) ดังตารางที่ 4 ระดับความดัน
โลหิต เสนรอบเอว และดัชนีมวลกายลดลงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ( p-value < .001)
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนรวม(ANCOVA) คะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม
ระหวางกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ
Source
Sum of Squares df Mean Square F p-value
การรับรูความรุนแรง(A) กอนการทดลอง
0.78
1
0.78
0.80 0.370
ระหวางกลุม
344.53
1
344.53 352.9 < 0.001
ความคลาดเคลื่อน
55.64
57
0.97
รวม
578.58
59
การรับรูโอกาสเสี่ยง (B) กอนการทดลอง
1.34
1
1.34
0.38 0.530
ระหวางกลุม
348.09
1
348.09 99.41 < 0.001
ความคลาดเคลื่อน
199.58
57
3.50
รวม
575.93
59
การรับรูประสิทธิผลการปองกัน(C) กอนการทดลอง
1.96
1
1.96
0.46 0.490
ระหวางกลุม
623.51
1 623.51 147.77 < 0.001
ความคลาดเคลื่อน
240.50
57
4.21
รวม
949.73
59
(D)
การควบคุมอาหาร กอนการทดลอง
0.17
1
0.17
0.09 0.760
ระหวางกลุม
586.60
1 586.60 310.87 < 0.001
ความคลาดเคลื่อน
107.55
57
1.88
รวม
815
59
R2=.90( Adjusted R2=.90)A, R2=.65(Adjusted R2=.64)B, R2=.74( Adjusted R2=.73 )C,
R2=.86( Adjusted R2=.86 )D
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ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรกอน- หลัง และระยะติดตามผล ระหวางกลุมทดลองและเปรียบเทียบ
ตัวแปร
กลุมทดลอง (n=30) กลุมเปรียบเทียบ(n=30)
⎯X
S.D.
⎯X
S.D.
t-test df p-value
การรับรูความสามารถของตนเอง
กอนการทดลอง 14.00 3.32
13.80 3.36
0.23 58 0.818 a
หลังการทดลอง 17.13 1.90
11.73 2.85
8.62 58 < 0.001
ระยะติดตามผล 19.56 0.67
12.53 3.11
12.08 58 < 0.001
การออกกําลังกาย
กอนการทดลอง 11.93
หลังการทดลอง 16.33
ระยะติดตามผล 16.66
a
p < .05, two – tailed test

3.67
2.68
1.58

12.26
10.96
9.43

2.74
3.12
3.30

0.39 58 0.692 a
7.13 58 < 0.001
10.80 58 < 0.001

อภิปรายผล
โปรแกรมการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการปองกันความดันโลหิตสูงในชายวัยกลางคน เขตกรุงเทพมหานคร ทําใหกลุมทดลอง
มีการเปลี่ยนแปลงการรับรูความรุนแรงของการเกิดความดันโลหิตสูง การรับรูโอกาสเสี่ยงของการ
เกิดความดันโลหิตสูง การรับรูความสามารถของตนเองในการปองกันความดันโลหิตสูง การรับรู
ประสิทธิผลของการปองกันความดันโลหิตสูง การปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันความดันโลหิตสูง
ดี ขึ้ น กว า ก อ นการทดลองและดี ขึ้ น กว า กลุ ม เปรี ย บเที ย บอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(p
<.01)ซึ่ ง เป น ไปตามสมมติ ฐ านข อ ที่ 1
และข อ ที่ 2 และทํ า ให ค า คะแนนเฉลี่ ย ของ
ระดับความดันโลหิต ดัชนีมวลกายและเสนรอบเอวลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p-value <.001) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่3
ผลการศึ ก ษาดั ง กล า วสนั บ สนุน ทฤษฎี แ รงจู ง ใจในการป อ งกั น โรค การรั บ รูค วาม
รุนแรงของการเกิดโรค การสรางความเขาใจและทําใหเกิดความกลัวกับสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ซึ่งมีผลตอการตอบสนองทางดานพฤติกรรมสุขภาพ โดยอาศัยกระบวนการที่วาบุคคลจะไดรับ
ผลรายตอสุขภาพหากไมกระทําพฤติกรรมบางอยางตามคําแนะนํา เมื่อรับรูถึงอันตรายระดับสูงจะ
สงผลตอความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติก รรม(Rogers,1983 อางถึงในPlotnikoff and
Higginbotham, 2002: 88) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูง เปนการกระตุนทําให
เกิดความกลัว และปลุกเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมทําใหรับรูโอกาสเสี่ยงและ
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ความรุ น แรงของโรคดี ก ว า การกระตุ น ตามวิ ธี ป กติ ( อมรรั ต น เกตุ ด ารา,2543:73)
การรั บ รู
ความสามารถของตนเองเปนการสรางความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามคําแนะนําภายใตสถานการณตางๆได(Rogers,1983 อางถึงในPlotnikoff and
Higginbotham,2002:88)โดยทําใหกลุมตัวอยางเกิดการเรียนรูพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มี
ผลเสี ย ต อ สุ ข ภาพ (สมโภชน เอี่ ย มสุ ภ าษิ ต ,2550:233) การรั บ รู ก ารกระทํ า ของตนเอง
ที่กําลังมีความเสี่ยงตอการเปนโรค รวมกับความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้น(Rogers ,1983 อางถึงใน Plotnikoff and Higginbotham,2002:89)
การเปลี่ยนแปลงดานการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากมีการเพิ่มการรับรู
ถึงผลที่เกิดขึ้นรวมกับ การยอมรับที่จะปฏิบัติและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํา โดยเห็นวามี
ประโยชนและสามารถที่จะปฏิบัติตามได
สรุปผลการศึกษา
1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุ ม ทดลองและกลุ ม เปรี ย บเที ย บส ว นใหญ มี ส ถานภาพสมรสคู อาชี พ รั บ จ า ง
กลุมทดลองการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษารอยละ 43.3 กลุมเปรียบเทียบการศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 53.3 ทั้งสองกลุมสวนใหญ มีประวัติเจ็บปวย ดวยโรคทางพันธุกรรม
คือ ความดันโลหิตสูง รอยละ 36.7 และผูใหการสนับสนุนสวนใหญจะเปนภรรยา
2. ผลการศึกษา
หลั ง การทดลองและระยะติด ตามผล กลุ ม ทดลองมี ก ารเปลี่ ย นแปลงคะแนนเฉลี่ ย
การรั บ รู ค วามรุ น แรงของความดั น โลหิ ต สู ง การรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งของความดั น โลหิ ต สู ง
การรับรูความสามารถของตนเอง การรับรูประสิทธิผลของการปองกันความดันโลหิตสูง พฤติกรรม
การปองกันความดันโลหิตสูงดานการควบคุมอาหารและออกกําลังกาย สูงกวากอนการทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คาเฉลี่ยของความดันโลหิต ดัชนีมวลกายและเสนรอบเอว
พบวาหลังการทดลองและระยะติดตามผล ลดลงกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล ควรมีการเพิ่มเนื้อหาดานอาหารในรูปแบบของอาหาร
ลดความดันโลหิตสูง (DASH diet) มีการสาธิตอาหารและใหกลุมตัวอยางไดชิมอาหารที่นํามาเปน
ตัวอยาง พรอมใหกลุมตัวอยางนําเสนอเมนูอาหารในทองถิ่นที่จะปองความดันโลหิตสูงได นําเสนอ
วิธีการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ที่กลุมตัวอยางเลือกที่จะนําไปปฏิบัติมีการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม
2. ดานการศึกษา การนําโปรแกรมการปองกันความดันโลหิตสูงประยุกตใชควรมีการ
อบรมเจ า หน าที่ สาธารณสุ ข ให มีค วามรูแ ละเขาใจตามวัตถุ ประสงค ของโปรแกรม เพื่อ ให ก ลุม
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ตัวอยางมีความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคและโอกาสเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูง มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมและมีความตอเนื่อง
3. ดานการวิจัย ควรมีการนําคูมือการปฏิบัติตน เพื่อปองกันความดันโลหิตสูงในชาย
วัยกลางคนไปใชในการประเมินความเสี่ยงหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานพยาบาลและ
ชุมชนเพื่อเปนการประเมินประสิทธิผลถึงความสามารถในการกํากับการควบคุมอาหารและการออก
กําลังกายของคูมือการปฏิบัติตนเพื่อปองกันความดันโลหิตสูงสําหรับชายวัยกลางคน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํ า โปรแกรมการป อ งกั น ความดั น โลหิ ต สู ง ในชายวั ย กลางคนร ว มกั บ แรง
สนับสนุนทางสังคมประยุกตใชกับกลุมเสี่ยงตอความดันโลหิตสูง เชน ผูปวยเบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูงโรคเกาต ที่อาจมีแนวโนมที่จะเปนความดันโลหิตสูงโดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาใหเหมาะสม
กับโรคเรื้อรังที่เปนอยู และชายวัยกลางคนที่เปนกลุมเสี่ยงในสถานที่ทํางาน
2. การจัดโปรแกรมสัปดาหที่ 1 ควรมีการปรับลดเวลาการดูวีดีโอจาก25 นาที เปน
15 นาที เพราะอาจทําใหเกิดอาการเบื่อหนายในเนื้อหาได
3. การศึกษาโดยใชเทคนิคการมีสวนรวมของทั้งผูใหการสนับสนุนและกลุมทดลอง
ในดานการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายเพื่อใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถปฏิบัติได
อยางตอเนื่อง
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