
 
 

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
The Effect of a Self-management Program on Blood Pressure Control Behavior Of Hypertensive Patients 

นุสบา  สันหละ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองตาม
แนวคิดของ Kanfer and Gaelick-Buys (1991) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็นโรคความดันโลหิตสูงตามที่กำหนด ที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา จำนวน 27 คน สุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ โปรแกรมการจัดการตนเอง 
และแบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิต ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .741 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Wilcoxon Sign Rank Test ผลการวิจัยพบว่า 

หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิต (  = 2.77, 
SD = 0.13) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (  = 2.51, SD = 0.23) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( z = -
4.155, p < .001) 

ดังนั้น จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรนำโปรแกรมการจัดการตนเองไปใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมระดับความดันโลหิตในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือลดความรุนแรง
จากโรคความดันโลหิตสูงและคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี 
 

คำสำคัญ: โปรแกรมการจัดการตนเอง การควบคุมระดับความดันโลหิต ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

บทนำ 
โรคความดันโลหิตสูง เป็น 1 ในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลกตายก่อนวัยอันควร และเป็น

ปัญหาที่กำลังมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งภาวะ
ความดันโลหิตสูงจะไม่มีสัญญาณเตือนหรืออาการแสดงให้เห็น จึงมักจะถูกเรียกว่าเป็น “ฆาตกรเงียบ” 
(Silent killer) ผู้ป่วยจำนวนมากเป็นโรคนี้โดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง หากไม่ได้รับ
การดูแลรักษาจะทำให้เพ่ิมความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า และความเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นเป็นสี่เท่าดังข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO, 2013) พบว่า โรคความดัน
โลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ 12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด ทั้งยังมี
ผลสูญเสียปีสุขภาวะ 57 ล้านปีหรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของ DALYs จำนวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูงทั่วโลก
พบว่ามีจำนวนเกือบถึงพันล้านคน ซึ่งสองในสามจะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และมีการคาดการณ์ว่าจะมี
ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกเพ่ิมขึ้นถึงเป็น 1.56 พันล้านคน ในปีพ.ศ. 2568 โดยสาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากปัจจัยการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การมีกิจกรรมทางกายน้อยลง การบริโภคอาหารที่มี



 
 

ส่วนประกอบของเกลือ และไขมันสูง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ซึ่งนำมาสู่ภาระ
โรคที่เพ่ิมข้ึน  

จากรายงานสถิติสาธารณสุขในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรแสนคนในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556–2560) เพิ่มข้ึนจาก 12,342.14 (จำนวน 3,936,171 คน) เป็น 14,926.47 (จำนวน 
5,597,671 คน) และจากข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อัตราการป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรแสนคนในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2558–2560) เพ่ิมขึ้นจาก 916.89 (จำนวน 540,013 คน) เป็น 1,353.01 (จำนวน 813,485 คน) 
และสำหรับจังหวัดสงขลา พบอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรแสนคนในปีพ.ศ. 2555-
2557 เพ่ิมขึ้นจาก 1,311 เพ่ิมเป็น 1,394 และ 1,423 ตามลำดับ ในส่วนของโรงพยาบาลควนเนียง อัตรา
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในปี พ.ศ.2559-2561 เพ่ิมขึ้นจาก 1,580 เพ่ิมเป็น 
1,784 และ 1,818 ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอควน
เนียง จังหวัดสงขลา อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2558-2560 เพ่ิมขึ้นจาก 
129 เพ่ิมเป็น 178 และ 215 ตามลำดับ (ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดสงขลา , 2561) ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลระดับประเทศ จังหวัดสงขลา และอำเภอควนเนียง ทั้งนี้สาเหตุสำคัญของการเกิดโรค
ดังกล่าว เนื่องจากประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของโรค พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เน้น
อาหารหวาน มัน เค็ม ขาดการออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การเผชิญกับภาวะเครียด
ในการใช้ชีวิตประจำวัน และที่สำคัญ คือ ขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง ทั้งในภาวะปกติ และยาม
เจ็บป่วย 

ดังนั้น จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมการ
จัดการตนเองที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง จึงทำให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับตนเองได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการจัดการตนเอง โดยนำ
แนวคิดการจัดการตนเองของ Kanfer and Gaelick-Buys (1991) มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการกระตุ้น 
และแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยเกิดจากกระบวนการรับรู้ของผู้ป่วย
เอง มีการประเมินและตัดสินใจแล้วว่าพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลให้เกิดภาวะ
สุขภาพที่ดขีึ้น 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

  เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

 เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ระหว่างก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมการจัดการตนเอง 
 



 
 

สมมติฐานการวิจัย  
คะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเอง 
สูงกว่าก่อนเข้า ร่วมโปรแกรมการจัดการตนเอง 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุม

ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการตนเองของ Kanfer and Gaelick-Buys (1991) 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ควบคุมพฤติกรรมที่ เหมาะสมกับตนเอง 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย    

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Quasi-

Experimental One Group Pre–test Post–test Design) ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัย 
ดังนี้ 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยทีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิต
สูงที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีการ
กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ ดังนี้ 

เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) 
1. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
2. ผู้ที่มารับบริการในคลินิกโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง 
3. มีอายุตั้งแต่ 35 - 85 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
4. สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติและมีเวลาในการร่วมทำกิจกรรมกับทางผู้ทำวิจัย 

โปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุม 
ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผู้ป่วย 
• การให้ความรู้โดยรวม 
• การฝึกทักษะในการประเมินปัญหา 
• การตั้งเป้าหมายในการควบคุมระดับความดันโลหิต 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดการตนเอง 
• กำกับติดตามตนเอง 
• การประเมินตนเอง 
• การเสรมิแรงตนเอง 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
• ติดตามโดยการเยี่ยมบ้านและติดต่อทางโทรศัพท ์

 

 

พฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิต 
• การบริโภคอาหาร 
• การออกกำลังกาย 
• การใช้ยา 
 
• การจัดการอารมณ์และความเครียด 
 

 



 
 

5. มีการรับรู้ ถาม - ตอบรู้เรื่อง มีสติสัมปชัญญะปกติ 
6. สมัครใจและยินดีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) 
1. ผู้ที่ไม่ได้มารับบริการในคลินิกโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง 
2. ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับทางผู้ทำวิจัยได้ 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ตามที่กำหนด ที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
คำนวณโดยใช้โปรแกรม G* Power ใช้ Test family เลือก t-tests, Statistical test เลือก Means: 
Differences between two independent means (matched paired) กำหนดค่าอิทธิพลขนาดกลาง 
(Effect size) = 0.5 ค่าความคลาดเคลื่อน (Alpha)= .05 และค่า Power = 0.8 ได้กลุ่มตัวอย่าง 27 คน 
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ส่วน คือ เครื่องมือในการทดลอง และเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุม

ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดการจั ดการตนเองของ 
Kanfer and Gaelick-Buys (1991) มาเป็นกรอบในการสร้างโปรแกรมการจัดการตนเอง ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน คือ 

  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผู้ป่วย โดยให้ความรูโดยรวม ใช้สื่อการสอนเป็นพาวเวอร์พอยด์ 
แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง และสื่อบุคคล หลังจากพาวเวอร์พอยด์จบให้ผู้ป่วยฝึกทักษะการประเมิน
ปัญหา การตั้งเป้าหมายในการควบคุมระดับความดันโลหิตและการเฝ้าติดตามโดยลงบันทึกในแบบบันทึก
ค่าความดันโลหิตที่บ้าน ก่อนผู้ป่วยกลับบ้านผู้วิจัยแจกแผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงและแบบบันทึกค่า
ความดันโลหิตที่บ้านแก่ผู้ป่วย 

  ขั้นตอนที่ 2 การจัดการตนเอง (Self-management) ประกอบด้วยการกำกับติดตาม
ตนเอง (Self-monitoring) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) และการเสริมแรงตนเอง (Self-reinforcement) โดยการ
ติดตามตนเอง ผู้วิจัยและผู้ป่วยจะร่วมกันประเมินปัญหาและกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการควบคุมระดับ
ความดันโลหิต ผู้ป่วยเป็นคนตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการตนเองปฏิบัติพฤติกรรมการจัดการตนเอง ลง
บันทึกในแบบบันทึกค่าความดันโลหิตที่บ้านอย่างต่อเนื่องและไปวัดความดันโลหิตที่สถานบริการปฐมภูมิ
ใกล้บ้าน ในการประเมินตนเองผู้ป่วยประเมินการปฏิบัติพฤติกรรมการจัดการตนเอง จากข้อมูลที่บันทึกไว
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดหากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการตนเอง ผู้ป่วยจะขอคำปรึกษา
จากผู้วิจัยและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแกไขการเสริมแรงตนเอง ผู้ป่วยจะให้แรงเสริม
ตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งผู้วิจัยให้แรงเสริมแกผู้ป่วยโดยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการ
จัดการตนเองต่อไป 

  ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติพฤติกรรมของผู้ป่วย โดยผู้วิจัย
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติพฤติกรรมของผู้ป่วยโดยการเยี่ยมบ้านและติดต่อทางโทรศัพท์ 



 
 

ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิต และ
แบบสอบถาม ซึ่ งผู้ วิจัยได้ พัฒนามาจากแบบสอบถามในงานวิจัยของสมพร เจือจันทึก (2552) 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

  2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับ
ความดันโลหิต ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง  

  2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิต ประกอบด้วย ข้อคำถาม
รวม 15 ข้อ ลักษณะการตอบแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ  
    1) ระดับการปฏิบัติประจำ หมายถึง การที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการ
กระทำกิจกรรมในข้อนั้นทุกวันใน 1 สัปดาห์ หรืออย่างน้อย 4 วัน/ สัปดาห์  
    2) ระดับการปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง การที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการ
กระทำกิจกรรมในข้อนั้นทุก 1-3 วัน ใน 1 สัปดาห์   
    3) ระดับการไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง การที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่มีการ
กระทำกิจกรรมในข้อนั้นเลย      

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับการปฏิบัติประจำ   กำหนดคะแนนเป็น 3  
ระดับการปฏิบัติบางครั้ง   กำหนดคะแนนเป็น 2 
ระดับการไม่เคยปฏิบัติ   กำหนดคะแนนเป็น 1 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาความเชื่อมั่นของ

เครื่องมือ (Reliability) ดังนี้ 
  1) ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ 

โปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ วิยาจารย์ชำนาญการพิเศษ 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพผู้มี
ประสบการณ์การทำงานดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุม
และเหมาะสมของเนื้อหา ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 หลังจากนั้นนำเครื่องมือทั้งหมดมา
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ   

  2) การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา
ทดลองใช้กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง จำนวน 27 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ และคำนวณค่า
ความเที่ ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์  อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ได้ค่าความเท่ียง เท่ากับ .741 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 



 
 

ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 12 สัปดาห์ ได้ดำเนินกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการ
ตนเองด้วยตนเองทั้งหมด และมีผู้ช่วยวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการดำเนิน
กิจกรรม ดังนี้  

ขั้นก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
1. หลังจากนำเสนอโครงร่างวิจัยผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ในการร่วมสำรวจรายชื่อ
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

2. ผู้วิจัยเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านพยาบาลประจำคลินิกที่ได้ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือนัดหมาย  

3. ผู้ วิจัยดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) ที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง และแนะนำตัวกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ เริ่มต้น
สัมพันธภาพที่ด ี

4. ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 27 
คน เพ่ือประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการควบคุมระดับความดัน
โลหิต โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย  

ขั้นดำเนินการเข้าร่วมโปรแกรม 
สัปดาห์ที่ 1  
กิจกรรมที่ 1 ตรวจวัดความดันโลหิต, ทำแบบสอบถามก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม , ให้ความรู้/

แลกเปลี่ยนเรื่องรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง แนะนำวิธีการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง และมีการสาธิตการออกกำลังกาย 

สื่อที่ใช ้ 
1. พาวเวอร์พอยด์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรคความดันโลหิตสูง ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง

ด้านการรับประทานอาหาร การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการอารมณ์   
 2. แผ่นพับ เรื่องโรคความดันโลหิตสูง  
    3. สื่อบุคคล ได้แก่ผู้วิจัย บรรยายให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 4. แบบบันทึกค่าความดันโลหิตที่บ้าน 

5. สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
6. แบบสอบถามก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
สัปดาห์ที่ 2 
กิจกรรมที่ 2 การออกกำลังกาย โดยผู้วิจัยนำออกกำลังกายด้วยตนเอง 
สัปดาห์ที่ 3-11 
กิจกรรมที่ 3  การจัดการตนเองที่บ้าน โดยผู้วิจัยจะมีการติดตามเยี่ยมบ้านและติดต่อทางโทรศัพท ์ 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
2. การออกกำลังกาย 



 
 

3. กระตุ้นจากบุคคลในครอบครัวตั้งนาฬิกาปลุกเตือนการรับประทานยาของผู้ป่วย 
4. ตรวจวัดความดันโลหิตตามแบบบันทึกค่าความดันโลหิตที่บ้านเป็นประจำ 
สัปดาห์ที่ 12 
กิจกรรมที่ 4 ทำแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
ขั้นหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
1. ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 27 คน 
2. หลังจากสิ้นสุดการดำเนินการเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและสรุปผลการดำเนินการเข้าร่วมโปรแกรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และนำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ กำหนดระดับนัยสำคัญไว้ที่ระดับ .05 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ คำนวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง  
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรมแกรมการจัดการตนเอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Wilcoxon Sign 
Rank Test (Shapiro test = .029) 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการ

ควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง 
อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยนำเสนผลการศึกษาดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ผลการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 27 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.4 มีอายุ
เฉลี่ย 61.89 ปี (SD=11.55) มีค่าความดันซีสโตลิค (Systolic Pressure) เฉลี่ย 127.81 มิลลิเมตรปรท 
และมีค่าความดันไดแอสโตลิค (Diastolic Pressure) เฉลี่ย 68.44 มิลลิเมตรปรท จบระดับการศึกษา
ประถมศึกษา ร้อยละ 88.9 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 77.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 
63 รายได้เฉลี่ย 5,000 - 10,000 บาท ร้อยละ 48.1 ระยะเวลาเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เฉลี่ย 
8.52 ปี และไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 81.5 แสดงดังตาราง 1 
 
ตารางท่ี 1. แสดงผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (n=27) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 8 29.6 
     หญิง 19 70.4 
อายุ (   = 61.89, SD = 11.55, Min = 40, Max = 85) (ปี) 
 
 



 
 

ระดับความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) 
     ค่าความดันซีสโตลิค (Systolic Pressure) (   = 127.81, SD = 11.10, Min = 105, Max = 149) 
     ค่าความดันไดแอสโตลิค (Diastolic Pressure) (   = 68.44, SD = 8.95, Min = 53, Max = 86) 

2. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนพฤติกรรมก่อนและหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหติสูง 

 
 
 

ระดับการศึกษา   
     ไม่ได้รับการศึกษา 2 7.4 
     ประถมศึกษา 24 88.9 
     ปวส./อนุปริญญา/ปวท. 1 3.7 
สถานภาพสมรส   
     คู่   21 77.8 
     หม้าย/หย่า/แยก 6 22.2 
อาชีพ   
     ไม่มีอาชีพ/ว่างงาน 2 7.4 
     เกษตรกรรม 17 63.0 
     รับจ้าง 4 14.8 
     ธุรกิจสว่นตัว/ค้าขาย 3 11.1 
     อ่ืนๆ     1 3.7 
รายได้ 
     ไม่มีรายได้ 1 3.7 
     ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 10 37.0 
     5,001-10,000 บาท/เดือน 13 48.1 
     10,001-15,000 บาท/เดือน 2 7.4 
     15,001-20,000 บาท/เดือน   1 3.7 
ระยะเวลาเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (   = 8.52, SD = 5.06, Min = 2, Max = 24) (ปี) 
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง 
     ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 22 81.5 
     อัมพฤกษ์/ อัมพาต               1 3.7 
     อ่ืนๆ 4 14.8 



 
 

 

 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุม
ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง อำเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิต ( = 2.77, 
SD= 0.13) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (  = 2.51, SD= 0.23) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (z= -4.155, 
p < .001)  
 

อภิปรายผล 
จากการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผล
การศึกษาพบว่า คะแนนพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิต หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการ
ตนเอง ( = 2.77, SD= 0.13) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเอง ( = 2.51, SD= 0.23) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการจัดการตนเองมีผลทำให้คะแนน
พฤติกรรมมีเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการประยุกต์ใช้
แนวคิดพฤติกรรมร่วมกับแนวคิดการจัดการตนเอง โดยนำแนวคิดการจัดการตนเองของ Kanfer and 
Gaelick-Buys (1991) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ควบคุมพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับตนเอง จนสามารถปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการตนเองได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งสรุป
ขั้นตอนดังกล่าวได้ ดังนี้ 

การเตรียมผู้ป่วย เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดการตนเอง มีการใช้เพาเวอร์
พอยด์ ซึ่งสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพในการสอนที่ดีที่สุด ให้ทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วย
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจากการได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง 

การจัดการตนเอง ประกอบไปด้วย 1) การกำกับติดตามตนเอง (Self-monitoring) มีการบันทึก
พฤติกรรมสุขภาพลงในแบบบันทึกค่าความดันโลหิตที่บ้าน ช่วยให้ผู้ป่วยรู้ปัญหาของตนเอง มองเห็นความ
เป็นไป ได้ในการแก้ปัญหา มีการตั้งเป้าหมาย และตัดสินใจเลือกการปฏิบัติพฤติกรรมการจัดการตนเอง 
เพ่ือควบคุมระดับความดันโลหิตด้วยตนเอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมการจัดการตนเองที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติได้ไม่ยุ่งยาก ทำให้ผู้ป่วยมั่นใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการจัดการตนเองนั้น 2) 
การประเมินตนเอง (Self-evaluation) คือ ผู้ป่วยประเมินเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่บันทึกกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ พิจารณาเห็นถึงประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมจัดการตนเอง ทำให้อยากปฏิบัติพฤติกรรมการ
จัดการตนเองนั้นต่อไป และ 3) การเสริมแรงตนเอง (Self-reinforcement) คือ เมื่อผู้ป่วยสามารถปฏิบัติ

 
N 

คะแนนพฤติกรรมการควบคุม 
ระดับความดันโลหิต z p-value 

 SD 
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 27 2.51 0.23 -4.155 <.001 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม 27 2.77 0.13   



 
 

พฤติกรรมการจัดการตนเองตามเป้าหมายได้แล้วเกิดผลดีกับตนเอง โดยเกิดความภูมิใจ ซึ่งเป็นการ
เสริมแรงทางบวกให้ปฏิบัติพฤติกรรมการจัดการตนเองนั้นอย่างต่อเนื่องต่อไป  

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วย ผู้วิจัยโทรศัพท์
ติดตามผลการปฏิบัติพฤติกรรมการจัดการตนเอง ซึ่งในแต่ละครั้งจะให้ผู้ป่วยประเมินผลการปฏิบัติ
พฤติกรรมจากข้อมูลที่บันทึกไว้และเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการตนเอง ผู้วิจัยและผู้ป่วยจะ
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการ
จัดการตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 1995) ที่อธิบาย
ว่าการดูแลตนเองเป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระทำเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ในการ
ดำรงไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพ ความเป็นอยู่อันดี และแสดงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองได้สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของเบญจมาศ ถาดแสง ดวงฤดี ลาสุขะและทศพร ดำผลศิริ (2555) ศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ นอกจากนี้ยังพบผลการศึกษาของศิริวัฒน์ วงศ์
พุทธคำ (2551) พบว่า การจัดการตนเองทำให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ได้เหมาะสม และส่งผลให้ความดันโลหิตของผู้ป่วยลดลง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ติดตามผลการนำโปรแกรมกาจัดการตนเองไปใช้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง
ว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการจัดการตนเองดีขึ้นหรือไม่ 
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