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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการประยุกตทฤษฎี
ความสามารถตนเองตอพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และระดับความดันโลหิตใน
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีความดันซิสโตลิค
ตั้งแต 140 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป จํานวน 61 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน ที่ไดเขารวมกิจกรรม
ตามโปรแกรมการสรางเสริมการรับรูความสามารถตนเองดานการควบคุมอาหารและการออกกําลัง
กาย เปนเวลา 7 สัปดาห และกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 31 คน ไดรับบริการสุขภาพตามปกติ เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวัดความดันโลหิต กอนและหลังการทดลอง วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square, Independent t-test และ Paired
t-test
ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุม
อาหารและการออกกําลังกายสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<.001) กลุมทดลอง มีคาระดับความดันซิสโตลิคลดลงเฉลี่ยจากกอนการทดลอง และ
ลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.005) รวมทั้งจํานวนสมาชิกของกลุม
ทดลองสามารถควบคุมความดันซิสโตลิคใหอยูในระดับที่ยอมรับได (SBP≤139 mmHg) มากกวา
กลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.001) ซึ่งโปรแกรมนี้อาจนําไปประยุกตใชกับผูสงู อายุ
โรคเรื้อรังอื่นๆ ไดอีก
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Abstract
The main objective of this quasi-experimental study was to examine effects of a selfefficacy theory application on diet control, exercise behaviors, and blood pressure in older adults
with hypertension. There were sixty-one older adults participated, as 30 participants in the
experimental group and 31 participants in the comparison group. The 7-week intervention
program to promote perceived self-efficacy on diet control and exercise. The comparison group
got routine conventional health care services from their Subdistrict Health Promoting Hospital.
Data collection was done by using questionnaire and systolic blood pressure assessment.
Statistical analysis was performed using mean, percentages, standard deviation, Chi-square test,
pair t-test, and independent t-test.
Results reveal significant higher post-test mean scores of diet control and exercise
behaviors in the experimental group than the pre-test score, and greater than those in the
comparison group (p<.001). In addition, a significant decrease of post-test systolic blood pressure
mean score than the pre-test in the experimental group was found. The systolic blood pressure
mean score in the experimental group was also lower than those in the comparison group (p=.005).
After the intervention, there were more participants in the experimental group having acceptable
systolic blood pressure (SBP≤139 mmHg) than those in the comparison group (p=.001). This
intervention program could be applied for other chronic condition in older adults.
KEY WORDS : Older adults with hypertension / Adults with hypertension / Self-efficacy / Diet
control / Exercise behaviors
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันประเทศไทยเปนสังคมผูสูงอายุโดย ป พ.ศ.2554 มีประชากรผูสูงอายุ รอยละ
12.19 (สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) และเมื่อมีผูสูงอายุมากขึ้น สิ่งที่นาเปนหวงคือปญหา
สุขภาพ เนื่องจากเมื่อเขาสูวัยสูงอายุแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมถอยลงในหลายๆ ดานตาม
กระบวนการชรา จึงสงผลใหผูสูงอายุไทยสวนใหญมีโรคประจําตัวอยางนอย 1 โรค (ศิริพันธุ สา
สัตย, 2553: 5) และความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังที่พบมากถึงรอยละ 20-30 ของผูสูงอายุใน
ประเทศไทย (วลัยพร นันทศุภวัฒน, 2551: 55)
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขในปจจุบัน เนื่องจากแบบ
แผนการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในหลายดาน ไดแก พฤติกรรมการรับประทานอาหารจานดวน
อาหารขยะ ขาดการออกกําลังกาย การเผชิญกับความเครียดในหลายๆดาน รวมทั้งปจจัยเสริมจาก
กระบวนการชรา ที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงของระบบหลอดเลือดที่มีความยืดหยุนลดลง จึงทําให
มีโอกาสพบโรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุไดมาก
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคที่รักษาไมหายขาด จะตองดูแลตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่ง
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงมี 2 แบบ คือ การรักษาแบบใชยา และไมใชยา แตทั้ง 2 แบบจะตองมี
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่ ถู ก ต อ งในด า น การควบคุ ม อาหารเค็ ม ไขมั น สู ง
รับประทานอาหารที่ มีก ากใยสู ง การออกกําลังกาย การจั ด การความเครีย ด การรั บ ประทานยา
สม่ําเสมอ การมาตรวจตามนัด การงดเหลา บุหรี่ เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตใหอยูในระดับ
ปกติ ดั งการศึก ษาของ วิ ภาวรรณ จรรยศุ ภ ริ น ทร (2544) พบวา การปรับเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการ
ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการผอนคลายความเครียด สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตลดลงได จะเห็นไดวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย
และการผอนคลายความเครียดที่เหมาะสม จะสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได แตไดมีคน
กลาวไววา การออกกําลังกายยังชวยลดความเครียด ความวิตกกังวล ที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
ความดันโลหิตสูง รวมทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจไดอีกดวย (มันทนา ประทีปะเสน และวงเดือน ปนดี,
2542: 14) ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเฉพาะการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายวาสามารถทําใหระดับ
ความดันโลหิตลดลงใหอยูในระดับที่เหมาะสมไมเกิน 140/90 มิลลิเมตร (Chobanian, Bakria, Black,
et al. 2003).
จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่กาวสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว จากสถิติผูสูงอายุจังหวัด
นนทบุรีป พ.ศ.2552 มีรอยละ 11.86 (121,384 คน) (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552) และจากรายงานอัตราผูปวยในดวยโรคความดันโลหิตสูงใน
จั ง หวั ด นนทบุ รี ป พ.ศ.2552 มี อั ต ราป ว ย 1223.00 ต อ แสนประชากร (สํ า นั ก โรคไม ติ ด ต อ กรม
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ควบคุมโรค, 2552) และจากการไปศึกษาขอมูลที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานสัมฤทธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบวา โรคที่เปนอันดับ 1 ไดแก โรคความดันโลหิตสูง และจากสถิติ
ผูปวยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานสัมฤทธิ์ ป พ.ศ. 2553 พบวา ผูที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไปเปนโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 87.11 ของผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่มาใชบริการ และ
โรคแทรกซอนที่เกิดจากโรความดันโลหิตสูง รอยละ70-100 เกิดกับผูสูงอายุ จากการคนหาปญหา
เพิ่มเติม พบวา ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงไมมีความมั่นใจในการมีพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
และการออกกําลังกายที่ถูกตอง แตในดานอื่นๆนั้น ไดแก การจัดการความเครียด การรับประทานยา
และการมาตรวจตามนัดนั้นทําไดดีแลว ซึ่งทฤษฏีที่เหมาะสมที่จะชวยใหผูสูงอายุโรคความดันโลหิต
สูงมีความมั่นใจในการมีพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสมนั้น
คือ ทฤษฏีความสามารถตนเอง (Bandura, 1997) คือ ทําใหผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงเกิดการ
รับรูความสามรถตนเองวาสามารถทําได และรับรูผลดีของการปฏิบัติวาทําแลวจะเกิดผลดีกับตนเอง
อยางไร โดยพัฒนาดวย การใชประสบการณตรง การใชตัวแบบ การพูดจูงใจ และการประเมิน
สภาวะทางสรีระ จากการศึกษาของ Lee, Arthur และ Avis (2007) พบวา กลุมทดลอง ภายหลังไดรับ
โปรแกรมโดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง มีการรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังใน
ผลดีของการปฏิบัติ และมีความมั่นใจในการออกกําลังกายดวยการเดินมากกวากลุมควบคุม การ
สงเสริมความสามารถตนเองเพื่อสรางความมั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุมอาหารและ
การออกกําลังกาย เปนบทบาทสําคัญในการปองกันภาวะแทรกซอนของผูสูงอายุโรคความดันโลหิต
สูง
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองตอพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
การออกกําลังกาย และระดับความดันโลหิตในผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
สมมติฐานการวิจัย
1.
หลังไดรับโปรแกรมการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง มีผลใหกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวา
กลุมเปรียบเทียบ
2.
หลังไดรับโปรแกรมการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง กลุมทดลองมีคา
ระดับความดันซิสโตลิคลดลงเฉลี่ยจากกอนการทดลอง และลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบ และมี
จํานวนผูสูงอายุที่มีระดับความดันซิสโตลิคในเกณฑที่เหมาะสมดีกวากลุมเปรียบเทียบ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมโดยการประยุกตทฤษฏีการรับรูความสามารถ
ตนเอง
ประกอบดวย
1 การใหความรูและจัดประสบการณตรง
- การสาธิตและฝกทักษะการเลือกอาหาร
- การสาธิตและฝกทักษะการออกกําลังกาย
2 การใชตัวแบบ
- ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมถูกตอง
ควบคุมความดันได
- จากตัวแบบของผูสูงอายุโรค HT ในกลุมที่ประสบ
ความสําเร็จ
3 การพูดจูงใจ
4 การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสรีระวิทยา

พฤติกรรม
1.การควบคุมอาหาร
2.การออกกําลังกาย

ระดับความดัน
ซิสโตลิค

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research Design) โดยศึกษา
แบบสองกลุมวัดสองครั้ง คือ แบงกลุมตัวอยางที่จะศึกษาเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ และมีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งกอนและหลังการทดลอง ทั้งใน 2 กลุม
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบ
สาเหตุที่มาใชบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานสัมฤทธิ์ และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลทาทราย ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื่องจาก 2 โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลมีการใหบริการในรูปแบบที่คลายคลึงกัน เนื่องจากเจาหนาที่ผานการอบรมมาจากที่
เดียวกัน และลักษณะของประชากรคลายคลึงกันในการดําเนินชีวิต ระยะทางระหวาง 2 โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหางกัน 4 กิโลเมตร ระหวางเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2554
กลุมตัวอยาง
กลุมตัว อย าง คือ ผู สูงอายุ โรคความดัน โลหิตสูงที่มีอายุระหวาง 60-70 ป เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีระวิทยายังไมคอยเปลี่ยนแปลงมาก ยังสามารถที่จะชวยเหลือตัวเอง
ไดเปนสวนใหญ มีคาระดับความดันโลหิตระหวาง 140/90-180/100 มม.ปรอท เพื่อความปลอดภัย
ในการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย ไมมีโรคแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูงจากการ
วินิจฉัยของแพทย สามารถจัดการความเครียดในชีวิตประจําวันของตนเองได ประเมินโดยใชแบบ
ประเมินความเครียด (Stress Test) ตองมีคะแนนไมเกิน 17 คะแนน และไมมีปญหาในการพูด ฟง มี
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สติ สั ม ปชั ญ ญะเป น ปกติ ประเมิ น โดยแบบทดสอบสภาพสมองเบื้ อ งต น ฉบั บ ภาษาไทย ต อ งมี
คะแนนมากกวา 15 คะแนน ที่มาใชบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานสัมฤทธิ์และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาทราย ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง จนไดกลุมตัวอยางกลุมละ
34 คน และเซ็นยินยอมเขารวมการวิจัย จะมีการตัดออกจากการวิจัยหากกลุมตัวอยางไมสามารถเขา
รวมกิจกรรมตลอดการวิจัยหรือขอถอนตัวจากการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีผูที่ไมสามารถเขารวม
ไดตลอดการวิจัยทั้งหมด 7 คน เปนกลุมทดลอง 4 คน และกลุมเปรียบเทียบ 3 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
1.2 แบบสอบถามพฤติกรรมดานการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิ ตสู ง ลักษณะคําถามเปนการวัดการปฏิบัติของกลุ มตั วอยางในแตละ
กิจกรรม ซึ่งดัดแปลงมาจาก ดุษฏี พงศอุดม (2549) และ อรนุช พงษสมบูรณ (2552) เปนขอคําถาม
แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไมปฏิบัติเลย ซึ่งขอคําถามมีทั้งดานบวกและดานลบผูเลือกตอบสามารถเลือกตอบ
ไดเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับการปฏิบัติของตนเอง
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง โปรแกรมการรับรูความสามารถตนเอง ที่ใชจัดกิจกรรม 5
ครั้ง ในระยะเวลา 7 สัปดาห
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1.
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของโครงสร า ง โดยนํ า เครื่ อ งมื อ ให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน
2.
ตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิ ต สู ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมื อ นกลุ ม ตั ว อย า ง และคํ า นวณความเที่ ย งของแบบสอบถามโดยใช
สัมประสิทธิ์ของครอนบาธ ไดคาความเชื่อมั่นพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย
ของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = .826
ขอคํานึงถึงการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ผ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมในมนุ ษ ย ข อง คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPH2011 – 143)
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ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดนนทบุรี
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
รพสต. ทานสัมฤทธิ์

ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
รพสต. ทาทราย

คัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนดไว ไดกลุมทดลอง 34 คน

คัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนดไว
ไดกลุมเปรียบเทียบ 34 คน

สัปดาหที่ 1
-pre test
-ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต,แจกสมุดบันทึกและคูมือ
-ใหความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
-เชิญตัวแบบดานบวกคือผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตไดมาถายทอดประสบการณ
-อภิปรายกลุม -ตั้งเปาหมาย

สัปดาหที่ 1
-pre test
-ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต
-แจกสมุดบันทึกและคูมือ

ทองเสีย 1คน
สัปดาหที่ 2
-ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต
-ใหความรูเรื่องการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง
-สาธิตอาหาร 1 สวนของอาหารแตละกลุม
-ฝกเลือกอาหารโดยเรียงตามลําดับพลังงาน
-สาธิตและฝกออกกําลังกายดวยการเดินและแกวงแขน
-เชิญสมาชิกกลุมที่ทําไดตามเปาหมายมานําเสนอ
-พูดจาชักจูง ใหกําลังใจ ใหคนที่ยังปฏิบัติไมไดใหพยายามตอไป
-ตั้งเปาหมาย -แจกใบบันทึกอาหารและการออกกําลังกาย

ผาตัดตอกระจก 1 คน
สัปดาหที่ 3
-ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต
-ทบทวนเรื่องอาหารและการออกกําลังกาย
--เชิญสมาชิกกลุมที่ทําไดตามเปาหมายมานําเสนอ
-พูดจาชักจูง ใหกําลังใจ ใหคนที่ยังปฏิบัติไมไดใหพยายามตอไป
-ตั้งเปาหมาย
สัปดาหที่ 4
-โทรศัพทเยี่ยมติดตามความกาวหนาของการมีพฤติกรรมการควบคุม
อาหารและออกกําลังกายและกระตุนเตือนใหมีพฤติกรรมที่ถูกตองตอไป
ไปตางจังหวัด 1 คน
ไปปฏิบัติธรรม 1 คน
สัปดาหที่ 5 และ 6
-เยี่ยมบานติดตามความกาวหนาของการมีพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
และออกกําลังกายและกระตุนเตือนใหมีพฤติกรรมที่ถูกตองตอไป
ไปตางจังหวัด 2 คน
ไมสบาย 1 คน
สัปดาหที่ 7
-post test
-ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต
(n=30)

สัปดาหที่ 7
-post test
-ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต
(n=31)

แผนภูมิที่ 1 สรุปขั้นตอนการคัดเลือกกลุมตัวอยางและการดําเนินการวิจัย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาตั้งแตเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2554 ใชระยะเวลาทั้งสิ้น 7 สัปดาห
จัดกิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยนัดกลุมทดลองมาทํากิจกรรมกลุม ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทานสัมฤทธิ์ 3 ครั้ง โทรศัพทเยี่ยม 1 ครั้ง และเยี่ยมบานอีก 1 ครั้ง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยการหา
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square test, Independent t-test และ Paired t-test
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.05
ผลการวิจัย
การเปรียบเทียบขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ พบวา การศึกษา
ครั้งนี้ ทั้งสองกลุมมีลักษณะประชากรไมแตกตางกันในทุกๆ ดาน ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพหลัก แหลงของรายได รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาการเปนโรคความดัน
โลหิตสูง ชนิดของยาลดความดันที่รับประทานอยู การมีโรคประตัวอื่นๆนอกเหนือจากโรคความดัน
โลหิ ต สู ง ประวั ติ ก ารสู บ บุ ห รี่ และดื่ ม เหล า จึ ง เป น กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ หมาะสมที่ จ ะมาเข า ร ว มใน
การศึกษาครั้งนี้
ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการควบคุม
อาหารและการออกกําลังกายสูงกวากอนการทดลอง (ตารางที่ 1) และสู งกวากลุ มเปรียบเทีย บ
(ตารางที่ 2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) กลุมทดลอง มีคาระดับความดันซิสโตลิคลดลงเฉลี่ย
จากกอนการทดลองและลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.005) (ตารางที่
3) และจํานวนสมาชิกของกลุมทดลองสามารถควบคุมความดันซิสโตลิคใหอยูในระดับที่ยอมรับได
มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.001) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย ระหวางกอนและหลังการทดลอง ใน
กลุมทดลอง (n=30)
ตัวแปร
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

x

S.D.

t

p-value

32.36
40.66

4.58
3.63

9.527

<.001

9.43
16.26

5.60
3.66

6.110

<.001
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย ระหวาง กลุมทดลอง (n=30) และ
กลุมเปรียบเทียบ (n=31) หลังการทดลอง
ตัวแปร
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ

x

S.D.

t

p-value

40.66
33.19

3.63
3.57

8.101

<.001

16.26
8.87

3.66
4.61

6.914

<.001

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาระดับความดันซิสโตลิคลดลงเฉลี่ย ระหวาง กลุมทดลอง (n=30) และกลุมเปรียบเทียบ
(n=31) หลังการทดลอง
ตัวแปร
ระดับความดันซิสโตลิค
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ

d

S.D.

t

p-value

13.30
4.64

9.50
13.40

2.900

.005

ตารางที่ 4 จํานวนความดันซิสโตลิค หลังการทดลอง ระหวาง กลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ
หลังการทดลอง
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ

ระดับความดันซิสโตลิค
90-139 mmHg
140-160 mmHg
22
8
10
21

χ/2

p-value

10.314

.001

หมายเหตุ เหตุผลที่เลือกพิจารณาเฉพาะคาความดันซิสโตลิคเพราะวาคาความดันซิสโตลิคจะสูงขึ้น
ตามอายุ ในขณะที่คาความดันไดแอสโตลิคหลังอายุ 50 ปจะลดลง
การอภิปรายผล
ผลของโปรแกรมโดยการประยุ ก ตทฤษฎีค วามสามารถตนเอง ส ง ผลใหก ลุ ม ทดลองมี
พฤติ ก รรมการควบคุ ม อาหารและการออกกํ า ลั ง กาย สู ง กว า ก อ นการทดลอง และสู ง กว า กลุ ม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) ซึ่งพฤติกรรมเปาหมายที่ผูสูงอายุโรคความดันโลหิต
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สูงปฏิบัติสม่ําเสมอ สงผลใหกลุมทดลอง มีระดับความดันซิสโตลิคลดลงเฉลี่ยจากกอนการทดลอง
และลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญ (p=.005) และจํานวนสมาชิกของกลุมทดลอง
สามารถควบคุ ม ความดั นซิ สโตลิ คให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได ม ากกว า กลุ ม เปรี ย บเที ย บอย า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p=.001) ทั้ ง นี้ ก ารจั ด กิ จ กรรมต า งๆ สอดคล อ งกั บ ข อ เสนอตามทฤษฏี
ความสามารถตนเองของแบนดูรา (Bandura 1997: 104) ที่กลาววา ความสามารถของบุคคลพัฒนามา
จากปจจัยหลัก 4 ประการ ไดแก (1) การจัดประสบการณตรง โดยการฝกทักษะและทดลองปฏิบัติ
จริง ทั้งในเรื่องของการสาธิตอาหารแตละหมวดหมูที่เหมาะสมกับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
จากการดัดแปลงโดยการประยุกตอาหารตานความดันโลหิตสูง (DASH) และธงโภชนาการไทย มี
การฝกเลือกอาหาร การฝกปฏิบัติการออกกําลังกายดวยการเดินและการแกวงแขนที่ถูกตอง (2) การ
ใชตัวแบบดานบวก ซึ่งตามแนวคิดของแบนดูรา บุคคลตนแบบควรมีลักษณะที่คลายคลึงกันปฏิบัติ
แลวประสบความสําเร็จ ในการศึกษาครั้งนี้ไดเชิญผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนที่เปนที่
รูจัก และนาเชื่อถือ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตอง ควบคุมระดับความดันโลหิตได ไมเกิดโรค
แทรกซอน มาถายทอดประสบการณใหฟง และมีการอภิปรายรวมกัน และมีการเชิญสมาชิกกลุมที่
สามารถปฏิบัติไดตามเปาหมายที่ตนเองตั้งไวมาถายทอดใหสมาชิกทานอื่นฟง (3) การไดรับการพูด
ชักจูงจากตัวแบบ และผูวิจัย ทําใหกลุมทดลองเชื่อวาเขามีความสามารถที่จะทําได และทําแลวจะเกิด
ผลดี จะมีสวนชวยใหบุคคลมีกําลังใจและมีความเชื่อมั่นในการมีพฤติกรรมนั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ยังมีการตั้งเปาหมายเปนตัวกระตุนใหเขามีความพยายามที่จะทําใหไดตามเปาหมายที่
ตนเองตั้งไวใหเหมือนคนอื่นๆที่สามารถทําได รวมทั้งการกระตุนเตือนโดยการโทรศัพทเยี่ยมและ
เยี่ยมบานเพื่อติดตามความกาวหนา และสงเสริมใหปฏิบัติตอไป และ (4) การประเมินสภาวะทาง
สรีระวิทยา ในการศึกษาครั้งนี้จะมีการชั่งน้ําหนักและวัดความดันโลหิตทุกครั้งกอนเขารวมกิจกรรม
ทําใหกลุมตัวอยางเกิดการรับรูความสามารถตนเองวาสามารถทําไดและทําไดถูกตองจึงมีความ
มั่นใจที่จะนําไปสูการแกไขปญหาของตนเองในพฤติกรรมที่ยังไมมีความมั่นใจและยังทําไมได และ
ประเมินการรับรูความสามารถตนเองไดมากขึ้น เมื่อไดลองกระทําแลว เกิดผลดีตอสุขภาพของ
ตนเอง คือ ระดับความดันซิสโตลิคลดลง จึงทําใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติ และมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทํา
ใหเกิดความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติเพิ่มขึ้น จึงนําไปสูการมีพฤติกรรมการควบคุมอาหารและ
การออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสมไดมากขึ้น และมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการ
ควบคุ ม อาหารและการออกกํา ลัง กายต อไป เพื่ อ ควบคุม ระดับ ความดัน โลหิต ให อยู ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของวิภาวรรณ จรรยศุภรินทร (2544) ซึ่งศึกษาการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา
กลุมทดลอง มีการรับรูความสามารถตนเอง มีความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติและพฤติกรรม
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การปองกันภาวะแทรกซอนดีขึ้นกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ และพบว า ระดั บ ความดั น โลหิ ต ของกลุ ม ทดลองลดลงมากกว า กลุ ม เปรี ย บเที ย บอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้งไมพบภาวะแทรกซอนในผูปวยทุกราย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง ซึ่งประกอบดวย การทํา
กิจกรรมทํานองเดียวกันในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังอื่นๆ เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต เปนตน
2. ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนเพศหญิง ในการศึกษาครั้งตอไป
ควรจะมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโดยแยกเพศชายและหญิง เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นวามี
ความแตกตางกันหรือไม
3. ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใ ชร ะยะเวลา 7 สั ปดาห ทํ า ใหทราบผลการเปลี่ ย นแปลงใน
ระยะแรกเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มการวิจัยประเมินผลในกลุมตัวอยางเดิม เพื่อประเมิน
ความสม่ําเสมอของการมีพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย และประเมินคาระดับ
ความดันซิสโตลิคเปนระยะๆ
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