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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจในการ

ปองกนัโรคความดนัโลหิตสงู กลุมตวัอยางเปนกลุมเสีย่งท่ีไดรบัการคดักรองจากประชาชนทีม่อีายมุากกวา 35 

ปขึน้ไป จากโรงพยาบาลบางปลามา ตาํบลโคกคราม อาํเภอบางปลามา จงัหวดัสพุรรณบรุ ี จาํนวน 30 คน ใช

ระยะเวลา 3 เดอืนในการเกบ็ขอมลู เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษา คอื แบบสอบถามขอมลูพืน้ฐาน  แบบสอบถาม

ความรูและพฤติกรรมในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจท่ีผูศึกษา

สรางขึ้นตามแนวคิดของกิบสัน วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและ Paired t-test  ผลการวจิยัพบวา ประชาชนกลุมเสีย่งโรคความดนัโลหติสงูหลงัเขารวมโปรแกรม

การเสริมสรางพลังอาํนาจในการปองกนัโรคความดันโลหิตสงู มรีะดบัคะแนนความรูและพฤติกรรมในการ

ปองกันโรคความดันโลหิตสงูกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนยัสาํคัญทีส่ถติทิีร่ะดับ 0.001 ซึง่ผลการวิจยั

ครั้งนี้ เปนขอเสนอแนะใหบุคลากรท่ีทํางานในการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน ควรมีการนํารูปแบบ

การเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงไปใช โดยมีการกระตุนสงเสริมใหประชาชน

มกีารเสริมสรางพลังอาํนาจในการปองกนัโรคความดันโลหติสงูอยางตอเนือ่ง เพ่ือดแูลสขุภาพไมใหเกดิโรค

ความดันโลหิตสูง การสอนนักศึกษาพยาบาล ควรมีการสอดแทรกความรูของกระบวนการเสริมสรางพลัง

อํานาจ ใหมีการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะหเกี่ยวกับการเสริมสรางพลังอํานาจ เพื่อนําไปใชในการดูแล

สุขภาพประชาชนตอไป

คําสําคัญ: โรคความดันโลหิตสูง  การเสริมสรางพลังอํานาจ  พฤติกรรมสุขภาพ
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Abstract
 The purpose of this quasi-experimental research paper was to study on effect of the empowerment 

program in the prevention of hypertension disease. The sampling consisted 30 persons at risk that have 

been screened for hypertension disease at Bangplama hospital, Tambon Chokchram, Suphanburi province,

over a three month period. The empowerment program is based on Gibson,s concept. Frequency, percent-

age, mean, standard deviation and paired t-test were used for data analysis.

        The research results concluded that people with a risk of hypertension disease after participation 

in the empowerment program was statistical signifi cantly higher than before entering the program at 

p-value 0.001. The fi nding from this study can be used to health promotion from public health offi cials 

and to teach nursing students for for further development of these conclusions.

Keyword: Hypertension,  Empowerment, Health Behavior
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศ ความเจริญกาวหนาทาง

เทคโนโลยีตางๆ ทั้งทางดานการแพทย การศึกษา 

การเกษตร และอื่นๆ สงผลใหความเปนอยูในการ

ดํารงชีวิตของประชากรเปล่ียนแปลงตามไปดวย 

ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล 

การทํางาน การรับประทานอาหาร ขาดการออก

กําลังกาย สงผลใหเกิดโรคเรื้อรัง เชน โรคความ

ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด 

เปนตน ซึ่งเปนปญหาสุขภาพที่เปนปญหาหลัก

ของสาธารณสุข   จากรายงานขององคการอนามัย

โลก  พบวามีผูเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง รอย

ละ 63 ของจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก คาดวา

ในป พ.ศ. 2573 ประชากรโลกจํานวน 23 ลานคน

จะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โดย

รอยละ 85 อยูในประเทศกําลังพัฒนา โรคความดัน

โลหิตสูงเปนสาเหตุการตายท่ัวโลกสูงถึงรอยละ 

12.8  ของสาเหตกุารตายทัง้หมด (สาํนกังานกองทนุ

การสรางเสริมสุขภาพ, 2559) โดยในประเทศไทย

พบประชากรที่เปนโรคความดันโลหิตสูงในป พ.ศ.

2556  เสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิตสูง เปน
จํานวน 5,165 คน ซึ่งสูงกวาขอมูลการตายป 2555 
ที่มีจํานวน 3,684 คน สถานการณปวยและเขารับ

การรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวง

สาธารณสุขดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบ 

จากป 2546 และป 2556 พบวา อัตราผูปวยในตอ
ประชากรแสนคนดวยโรคความดนัโลหติสงูเพิม่จาก 

389.8 เปน 1,621.72  ถือวามีอัตราเพิ่มขึ้นกวา 4 เทา 

(สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป, 2556) ใน

จงัหวดัสพุรรณบรุพีบประชากรทีเ่ปนโรคโรคความ

ดันโลหิตสูงจํานวน 17,054 คนสูงข้ึนจากปที่แลว

จํานวน  1,184 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุพรรณบุรี, 2557)

 องคการอนามัยโลกไดใหคําจํากัดความ

กลุมโรคไมติดตอวา เปนกลุมโรคท่ีมีสาเหตุจาก

พฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม โรคความดันโลหิตสงูเปน

โรคเรื้อรังที่รักษาไมหายขาด  โรคนี้อาจไมมีอาการ

ชัดเจนในระยะเร่ิมแรก  ทําใหผูที่เปนโรคละเลย

ตอการรักษาควบคุมใหถูกตองตามวิธีการ ผูที่เปน

โรคความดันโลหิตสูงจะตองไดรับการดูแลและ

การรักษาอยางตอเน่ือง จึงจําเปนจะตองรักษาเพ่ือ

ปองกันและลดความรุนแรงจากภาวะแทรกซอน 

จากสถานการณตางๆ สงผลใหมีการสูญเสียคา

ใชจาย สิ้นเปลืองในดานสงเสริม การปองกันการ

รักษาและการฟนฟู  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี

ไมเหมาะสม จากพันธุกรรม และบางสวนจากการ

รักษาพยาบาล ซึ่งมีสวนสัมพันธกับสถานภาพทาง

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนที่แตละบุคคลจะตองเรียนรู เก่ียวกับการ

ปฏิบัติตนเอง เพ่ือชวยใหแตละบุคคลเกิดการเรียน

รู เพื่อปรับตัวแกไขปญหาสุขภาพของตนเอง ให

สามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข

         การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) 
เป นกระบวนการที่ส งเสริม และพัฒนาความ

สามารถของบุคคล เพื่อใหบุคคลสามารถแสวงหา

วิธีการ เพื่อใหบรรลุความตองการ และแกปญหา

ของตนเอง รวมถงึความสามารถในการใชทรพัยากร

ที่จําเปน ในการควบคุมความเปนอยูหรือชีวิตของ

ตน ซึ่งแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจที่นํามา

ประยุกตใชกันมาก ไดแก กระบวนการที่เสนอโดย 

กิบสัน (Gibson, 1993) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
คือ 1) การคนพบสภาพการณจริง เปนขั้นตอนท่ี
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พยายามใหบุคคลคนพบและยอมรับเหตุการณ ที่

เกิดข้ึนจริงกับตนเอง ประกอบไปดวย การตอบ

สนองของบุคคลดานอารมณ ดานสติปญญา การ

รับรู  ดานพฤติกรรม  2) การสะทอนคิดอยางมี

วิจารณญาณ การท่ีบุคคลเร่ิมมีความตระหนัก การ

แสวงหาแหลงประโยชน เปนแรงขับที่จะเพิ่ม

ความสามารถในการสะทอนคิดของบุคคล เกิดการ

ทบทวนเหตุการณ สถานการณอยางรอบคอบ เพ่ือ

ตัดสินใจและจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสม 

เกิดมุมมองใหมในแงมุมตางๆ และเขาใจชัดเจน

เพื่อนําไปสูการแกปญหา และการเปลี่ยนแปลง

ที่ดีขึ้น 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่

เหมาะสม (taking charge) เพื่อควบคุมและจัดการ

กับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ชวยใหการตัดสินใจแก

ปญหาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคคล

เกิดความเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึน มีความมุงมั่นไป

สูเปาหมายอยางสมํา่เสมอ ดวยคณุคาของบคุคลเอง 

4) การคงไวซึง่การปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธิภาพ (holding 

on) เปนผลมาจากการทีบ่คุคลตระหนกัในความเขม

แข็ง มีความสามารถในตนเอง พยายามคงอยูดวย

ตนเอง และมีพลังอํานาจ มีความสามารถ และคง

ไวซึ่งพฤติกรรมการแกปญหานั้นสําหรับใชครั้งตอ
ไป เมื่อพบปญหาสามารถยอนกลับไปในวงจรของ

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจไดอีกอยางเปน

พลวัตร ทั้งนี้ มีปจจัยนําคือ ความคับของใจ ความ

รูสกึขดัแยง การมปีญหาอปุสรรค ความคาดหวงั การ
ขาดภาวะสมดุล ประกอบกับการมุงมั่นทุมเท ความ

ผูกพันและความรัก เปนแรงผลักดันใหบุคคลเกิด

พลัง มีกําลังใจ สงผลใหบุคคลพยายามที่จะกระทํา

พฤติกรรมตางๆ เพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น จากการ

ศึกษาการใชโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจในผู
ปวยโรคความดันโลหติสงูพบวา คะแนนพฤติกรรม

การดแูลตนเองและคาระดบัความดนัโลหติสงูอยูใน

เกณฑปกติหลังเขารวมโปรแกรมเสริมสรางพลัง

อํานาจ (เนตรนิภา จันตระกูลชัย, 2557)

         ในฐานะท่ีผูศึกษาเปนบุคลากรสาธารณสุข

ไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงมีความ

ประสงคที่จะหาแนวทางในการปองกันการเกิดโรค

ความดันโลหิตสูง เพื่อนําผลท่ีไดไปเปนแนวทางใน

การดูแลสุขภาพประชาชนตอไป  ดังนั้น ผูศึกษาจึง

สนใจท่ีจะนํากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ 

(Gibson, 1993) มาใชในการศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบความรูและพฤตกิรรม

ในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลัง

การเขารวมโปรแกรมการเสรมิสรางพลงัอาํนาจแบบ

กลุม

สมมติฐานการวิจัย
 กลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงหลังเขารวม

โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกัน

โรคความดันโลหิตสูง มีระดับคะแนนความรูและ
พฤติกรรมในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงกวา

กอนเขารวมโปรแกรม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการศึกษาในครั้งนี้ การเสริมสรางพลัง

อํานาจ (Empowerment) เปนกระบวนการที่สง

เสริมและพัฒนาความสามารถของบุคคล เพื่อให

บุคคลสามารถแสวงหาวิธีการ เพื่อใหบรรลุความ

ตองการและแกปญหาของตนเอง  กิบสัน (Gibson, 
1993) ไดกลาวถึงการเสริมสรางพลังอาํนาจประกอบ

ดวย 4 ขั้นตอนคือ 1) การคนพบสภาพการณจริง 
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เปนขั้นตอนที่พยายามใหบุคคลคนพบและยอมรับ

เหตุการณ ที่เกิดขึ้นจริงกับตนเอง ประกอบไปดวย 

การตอบสนองของบุคคลดานอารมณ ดานสติ

ปญญา การรบัรู ดานพฤตกิรรม             2) การสะทอน

คิดอยางมีวิจารณญาณ การที่บุคคลเริ่มมีความ

ตระหนัก แสวงหาแหลงประโยชน เปนแรงขับท่ีจะ

เพิ่มความสามารถในการสะทอนคิดของบุคคล เกิด

การทบทวนเหตุการณ สถานการณอยางรอบคอบ 

เพ่ือตัดสินใจและจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะ

สม เกดิมมุมองใหมในแงมมุตางๆ และเขาใจชดัเจน

เพื่อนําไปสูการแกปญหา และการเปลี่ยนแปลง

ที่ดีขึ้น 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่

เหมาะสม (taking charge) เพื่อควบคุมและจัดการ

กับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ชวยใหการตัดสินใจแก

ปญหาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคคล

เกิดความเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึน มีความมุงมั่นไป

สูเปาหมายอยางสมํา่เสมอ ดวยคณุคาของบคุคลเอง 

4) การคงไวซึง่การปฏบัิตทิีม่ปีระสทิธภิาพ (holding 

on) เปนผลมาจากการทีบ่คุคลตระหนกัในความเขม

แข็ง มีความสามารถในตนเอง พยายามคงอยูดวย

ตนเอง และมีพลังอํานาจ มีความสามารถและคงไว

ซึ่งพฤติกรรมการแกปญหานั้นสําหรับใชครั้งตอไป 

ดังนั้นกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบ

สัน จึงทําใหเกิดศักยภาพหรือพลังความสามารถใน

การดูแลตนเองใหเกิดประสิทธิภาพตอไป

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

กลุมเสี่ยง
ความรูและพฤติกรรมสุขภาพในการปองกัน

โรคความดันโลหิตสูง

โปรแกรมสรางเสริมพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย: ประยุกตจากแนวคิดของกิบสัน (Gibson, 1993)
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นิยามตัวแปร
 โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ หมาย

ถงึ การปฏิบตัติามแผนเพ่ือทาํใหประชาชนกลุมเส่ียง

ตอโรคความดันโลหิตสูงเกิดการกระทําสิ่งที่ดีที่สุด 

ตามความสามารถและศักยภาพ สงผลใหบุคคลเกิด

การพัฒนาตนเอง รูสึกมีความหวัง มีพลังในตนเอง 

ไมทอถอย  สามารถควบคุมตนเอง จดัการและตัดสิน

ใจในการดูแลและแกไขปญหาไดดวยตนเอง ซึ่งผู

ศกึษาสรางขึน้ตามแนวคดิการสรางเสริมพลงัอาํนาจ

ของกิบสัน (Gibson, 1993) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 

(Gibson, 1995) คือ 1) การคนพบสภาพการณจริง  

2) การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ  3) การตัดสิน

ใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม  4) การคงไว

ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเปนโปรแกรม

ที่กระทําในลักษณะเปนกลุมการเรียนรูรวมกันตาม

ขั้นตอน

 ประชาชนกลุมเส่ียงตอโรคความดันโลหิต

สงู หมายถึงประชาชนท่ีไดรบัการคัดกรองโรคความ

ดันโลหิตสูง มีคาความดันโลหิต มากกวา 120/90 

mmHg แตไมเกิน 140/90 mmHg

 พฤติกรรมการปองกนัโรคความดนัโลหติสงู  

หมายถงึ พฤตกิรรมในการดแูลตนเองในการปองกนั

ไมใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง

วิธีดําเนินการวิจัย:
 การวิจัยครั้ งนี้ เป นการวิจัยกึ่ งทดลอง 

(Quasi-experimental research) โดยใชกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ของกิบ

สัน (Gibson, 1993) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้ง

นี้ เปนประชากรอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไปที่ไดรับการ
คัดกรองสุขภาพแลวพบวา มีภาวะเส่ียงตอการเกิด

โรคความดันโลหิตสูง มีคาความดันโลหิต มากกวา 

120/90 mmHg แตไมเกิน 140/90 mmHg ของตําบล

โคกคราม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุมตัวอยาง ไดรับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) จํานวน 30 คน

 ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยนี้เปนการศึกษากลุมเส่ียงจากการ

คัดกรองประชาชนอายุมากกวา 35 ปขึ้นไปในเขต

ตาํบลโคกคราม อาํเภอบางปลามา จงัหวัดสพุรรณบุรี  

ใชระยะเวลา 3 เดือนในการเก็บขอมูล 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 เกณฑการคัดเขา เปนประชากรกลุมเสี่ยงท่ี

มีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีอายุ 35 ปขึ้นไป

 2. ได รับการคัดกรองจากโรงพยาบาล

บางปลามา พบมภีาวะเสีย่งตอโรคความดนัโลหติสูง

 3. สามารถใหขอมลูและเต็มใจท่ีจะใหขอมลู

 เกณฑการคัดออก

 1. กลุ มตัวอยางไมยินยอมที่จะเขาร วม

โครงการวิจัยตอ

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 3 

สวน ดังนี้

 1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป
 2. แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคความ

ดันโลหิตสูงของกองสุขศึกษา แบบสอบถามมี

ทั้งหมด 12 ขอ  ลักษณะคําตอบของแบบสอบถาม

เปนการเลือกขอที่ถูกตอง

 3. แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโรคความดันโลหิตสูงของกองสุขศึกษา 
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แบบสอบถามมีทั้งหมด 16 ขอ

 ลักษณะคําตอบของแบบสอบถามเปน

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 4 ระดับ โดย

ใหผูตอบประเมินขอความในแตละขอ ที่ไดอธิบาย

ไดตรงหรือใกลเคียงกับความสามารถในการปฏิบัติ

จริง ในการดูแลสุขภาพในการปองกันโรคความดัน

โลหิตสูง ซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้ไดแก

 ปฏิบัติเปนประจํา         หมายถึง สามารถปฏิบัติ

พฤติกรรมนั้นๆ ประมาณ 5-7 วันใน 1 สัปดาห

 ปฏิบัติเปนบางครั้ง       หมายถึง สามารถปฏิบัติ

พฤติกรรมนั้นๆ ประมาณ 1-3 วันใน 1 สัปดาห

 ปฏบิตัเิปนนาน ๆ ครัง้   หมายถงึ สามารถปฏบิตัิ

พฤติกรรมนั้นๆ ประมาณ 1-2 วันใน 1 เดือน

 ไมเคยปฏิบัติเลย   หมายถึง ไมเคยมีพฤติกรรม

นั้นเลย

 เกณฑการใหคะแนน 

 ปฏิบัติเปนประจํา ให          4   คะแนน

 ปฏิบัติเปนบางครั้ง    ให          3   คะแนน

 ปฏิบัติเปนนานๆ ครั้ง ให          2   คะแนน

 ไมเคยปฏิบัติเลย        ให 1   คะแนน

เกณฑการแปลผลคะแนน

 คาคะแนนเฉลี่ยที่อยูในชวง  3.01 - 4.00 
หมายถึง  มีพฤติกรรมในการปองกันโรคความดัน

โลหิตสูง   อยูในระดับดี

 คาคะแนนเฉล่ียที่อยู ในชวง 2.01 - 3.00  
หมายถึง  มีพฤติกรรมในการปองกันโรคความดัน
โลหิตสูง  อยูในระดับดีพอใช                                                                   

 คาคะแนนเฉล่ียที่อยู ในชวง 1.00 - 2.00  

หมายถึง  มีพฤติกรรมในการปองกันโรคความดัน

โลหิตสูงอยูในระดับไมดี                                                                                                                                             

 โปรแกรมกระบวนการเสริมสรางพลัง
อาํนาจซ่ึงผูศกึษาสรางข้ึนตามแนวคิดการสรางเสริม

พลงัอาํนาจของ กบิสนั (Gibson, 1993) ประกอบดวย 

4 ขั้นตอน ดังนี้

 ขัน้ตอนท่ี 1 การคนพบสถานการณจรงิ เปน

ขัน้ตอนแรกของกระบวนการเสริมสรางพลังอาํนาจ 

เปนขั้นตอนที่พยายามใหบุคคลคนพบและยอมรับ

เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงกับตนเอง  ทําใหเกิดการ

ตอบสนองดานอารมณ ดานสตปิญญาการรับรู และ

พฤตกิรรมการตอบสนองดานอารมณ มกีารทบทวน

ความรูเกีย่วกบัโรคความดนัโลหติสงู กจิกรรมในขัน้

ตอนนี้ เปนการไดรับขอมูลที่ถูกตองเรื่องโรคความ

ดนัโลหิตสงูและแนวทางการดแูลตนเอง ทาํใหกลุม

ตัวอยางพรอมท่ีจะรับรู เกิดกําลังใจ มีความเช่ือมั่น

ในความรูความเขาใจของตน เกิดการยอมรับสภาพ

การณที่เปนจริง ชวยปรับเปล่ียนความคิด  ความ

รูสึกในทางท่ีดีมีกําลังใจท่ีดีขึ้น ตระหนักถึงความ

สามารถในการดูแลตนเอง เพื่อตอบสนองความ

ตองการในการดูแลตนเอง พยายามคนหาปญหา 

สาเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพที่เปนจริง กระทําในสิ่ง

ที่ดีที่สุดและเหมาะสมตอไป และจากกระบวนการ

ที่ใชดําเนินการ ยังเอื้อใหกลุมตัวอยางสามารถแลก

เปล่ียนประสบการณ  มโีอกาสรับรูถงึปญหาของคน

อื่น ทําใหเกิดความเขาใจ
 ขัน้ตอนที ่2 การสะทอนคดิอยางมวีจิารณญาณ 

กิจกรรมในข้ันตอนน้ี ใหกลุมทดลองไดสะทอน

คิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวท่ีผานมา  โดยใชคําถาม

สะทอนคิด ความสามารถในการปฏิบัติตัวดูแล
ตนเองที่ผ านมา คําถามชวยใหกลุ มทดลองคิด

ทบทวนและสํารวจปญหาที่ เกิดขึ้นกับตนเอง 

ทําใหเกิดความเขาใจชัดเจน นําไปสูการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลงการดูแลตนเอง เพื่อตอบสนองความ

ตองการการดูแลตนเองที่ดีขึ้น เชน การดูแลดาน
รางกายและจิตใจ การชวยใหกลุมทดลองเกิดการ
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พฒันาความรูสกึมีพลังอาํนาจในการควบคุมตนเอง 

คนหาทางเลือกตางๆ ในการปฏิบัติ  หลังการคิด

วิเคราะหอยางละเอียด จะชวยใหกลุมทดลองมีการ

พัฒนาขึ้น ตระหนักถึงความเขมแข็ง ความสามารถ

ของตนเอง  เกิดความรูสึกมั่นใจในความรูความ

สามารถ การตัดสินใจ ทักษะของตนเองในการที่

จะดูแลตนเองมากขึ้น นําไปสูการตัดสินใจเลือก

การปฏิบัติที่เหมาะสม  และทําใหมีการรับรูถึงพลัง

อํานาจในตนเอง  เมื่อผานขั้นตอนนี้ กลุมทดลองจะ

มีความเขมแข็ง มีความสามารถและมีพลังมากข้ึน 

        ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ

ดวยตนเอง กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ใหกลุมทดลอง

ยกตัวอยางปญหาผลกระทบจากการดูแลตนเอง 

เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชีวิต

ประจําวัน โดยการรับฟงการเลาประสบการณที่

ดีเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ใชกระบวนการกลุมใน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ มีการอภิปรายปญหา

รวมกัน วิเคราะหตนเอง กลุมทดลองสามารถเลือก

วิธีปฏิบัติที่คิดวาตนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อ

เพ่ิมความสามารถในการดูแลตนเอง เกิดความเชื่อ

มั่นในตนเองมากข้ึน มีความมุงมั่นไปสูเปาหมาย 

ดวยคุณคาของตนเอง ผูวิจัยใหกําลังใจในการนําไป
ปฏิบัติที่บาน โดยกําหนดระยะเวลา 1 เดือน พรอม

กับแนะนําใหสมาชิกติดตามสนับสนุนซึ่งกันและ

กันอยางตอเนื่อง

 ขั้นตอนท่ี 4 การคงไวซึ่งการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ กจิกรรมในข้ันตอนน้ี ใหกลุมทดลอง

นาํวิธปีฏิบตัทิีต่นตัดสนิใจเลือกปฏิบตั ิถาพบปญหา

ในการปฏิบัติตามทางท่ีเลือกแลว ใชกระบวนการ

กลุมในการรวมมือแกไขปญหา กลุมทดลองสามารถ

หาวิธีแกปญหาที่กลุ มเสนอแนะดวยตนเอง ถา
ปฏิบัติแลวเกิดประสิทธิภาพ หรือความสําเร็จ กลุม

ทดลองเกิดความรู สึกมีอํานาจในการควบคุมสิ่ง

ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอตนเองได มีความสามารถและ

คงไวซึ่งพฤติกรรมการแกปญหานั้นสําหรับใชใน

คร้ังตอไป เมื่อพบปญหาสามารถยอนกลับไปใน

วงจรของกระบวนการอยางมพีลวตัร ถาไมสาํเรจ็จะ

ไดรบักาํลงัใจในการปรบัปรุง แกไขและปฏบิตัติอไป

จากกระบวนการกลุม ปฏิสัมพันธระหวางกันของ

สมาชิกในกลุม ชวยใหไดเรียนรูปญหาและแนวทาง

แกไข

 เคร่ืองมือดังกลาวผานการตรวจสอบความ

ตรงตามเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานท่ีมี

ความเชีย่วชาญในการพยาบาลผูใหญและหาคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีของครอนบาช 

(Cronbach’s  Alpha  Coefficient) ไดดังนี้

 ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงมีคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.98

 พฤติกรรมการดูแลตนเองโรคความดัน

โลหิตสูง   มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.90

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
 1. ผูวิจัยนําเสนอเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ

พิทักษสิทธิ์ผูปวยตอคณะกรรมการวิจัยในมนุษย
ของวิทยาลัย

 2. ทําหนังสือไปยังหัวหนาโรงพยาบาลสง

เสริมสุขภาพตําบลบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และขอ
อนุญาตในการศึกษาและรวบรวมขอมูล

 3. สอบถามความสมัครใจของกลุมตัวอยาง  

แนะนําตนเอง อธิบายวัตถุประสงคของการศึกษา 
ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือใน

การศึกษา พรอมทั้งแจง การพิทักษสิทธิ์ของกลุม

ตัวอยางในการรวมการศึกษา โดยช้ีแจงใหกลุ ม
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ตัวอยางทราบถึงการเขารวมการศึกษาที่จะเปนไป

ตามความสมัครใจโดยใหอานเอกสารยินยอม และ

ลงลายมือช่ือแนบทาย ซึ่งไมมีผลกระทบใดๆ ตอผู

เขารวมการศึกษา ขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง

จะเก็บเปนความลับและนําเสนอในรูปผลของการ

ศึกษาเทานั้น

 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลทั่วไปวิเคราะห

ดวยการหาคาความถ่ีและรอยละ และวิเคราะห

เปรียบเทียบคะแนนความรูเกี่ยวกับโรคความดัน

โลหิตสูงและพฤติกรรมการดูแลตนเองโรคความ

ดันโลหิตสูง ระหวางกอนและหลังการเขารวมการ

เสรมิสรางพลังอาํนาจ โดยใชสถติกิารทดสอบความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีความ

สมัพันธกัน (Paired t-test)

ผลการวิจัย
 1. ขอมูลท่ัวไปกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง 

รอยละ 86.7 เพศชายรอยละ 13.3  มีอายุอยูในชวง 

45-54  ป มากที่สุดรอยละ 56.7  รองลงมามีอายุอยู

ในชวง  35-44 ป รอยละ 23.3 มีสถานภาพสมรส

รอยละ 73.3 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 

76.7 รองลงมามัธยมตน/ปวช.  รอยละ 20.0 มีอาชีพ

เกษตรกรและรบัจาง เทากนั รอยละ 43.3  มรีายไดตํา่

กวา 5,000 บาทรอยละ 76.7 รองลงมา  5001-10000  

บาท รอยละ 20.0  สิทธิในการรักษามีบัตรสุขภาพ  

รอยละ 93.3  และไมมีโรคประจําตัวรอยละ 90.0

 2. ขอมูลเปรียบเทียบคะแนนความรูและ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการปองกันโรคความ

ดนัโลหิตสูง กอนและหลังการเสริมสรางพลังอาํนาจ

ในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง

 ขอมูลเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง 

กอนและหลังการเสริมสรางพลังอํานาจในการ

ปองกันโรคความดันโลหิตสูง  วิเคราะหโดยการหา

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการปองกันโรคความ

ดนัโลหิตสูง กอนและหลังการเสริมสรางพลังอาํนาจ

ในการปองกนัโรคความดันโลหิตสงู  พบวา คะแนน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการปองกันโรคความ

ดันโลหิตสูงภายหลังการไดรับโปรแกรมการเสริม

สรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิต

สูงสูงกวา  กอนไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลัง

อํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูง 

กอนและหลังการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง

ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการปองกัน

โรคความดันโลหิตสูง

กลุมตัวอยาง x̄ S.D. paired 

t-test   

p-value       x̄ S.D. paired 

t-test   

p-value       

กอนการทดลอง 7.67      1.124                                          44..23       4.232

หลังการทดลอง 11.73       0.449    0.158*** 0.00         54.47        4.074        0.644*** 0.00      

***  p < 0.001
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผูวิจัยไดอภิปรายตามวัตถุประสงค และ

สมมุติฐานการวิจัยดังนี้

 วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความรูและ

พฤติกรรมในการปองกันโรคความดันโลหิตสงูกอน

และหลังการเขารวมโปรแกรมการเสริมสรางพลัง

อํานาจ

 สมมติฐานการวิจัยกลุมเส่ียงโรความดัน

โลหิตสูงหลังเขารวมโปรแกรมการเสริมสรางพลัง

อํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง มีระดับ

คะแนนความรูและพฤติกรรมในการปองกันโรค

ความดันโลหิตสูงสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม

 จากการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริม

สรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิต

สูงของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา

หลังเขาโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจใน

การปองกันโรคความดันโลหิตสูง ระดับคะแนน

พฤติกรรมในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงกวา

กอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.001 ซึง่สนบัสนนุสมมตฐิานการศกึษาทีต่ัง้

ไว อธิบายไดวาโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ

ในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงที่สรางขึ้น สง

ผลใหกลุมตัวอยางมีศักยภาพในการดูแลตนเองใน
การปองกนัโรคความดันโลหิตสงูโดยอธิบายไดดงันี้

 ขั้นตอนท่ี 1 การคนพบสถานการณจริง 

เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการเสริมสรางพลัง

อํานาจพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

กลุมตวัอยางเขาใจเก่ียวกับการดําเนินโครงการ มกีาร
ทบทวนความรูเกีย่วกบัโรคความดนัโลหติสงู พบวา

กลุมตัวอยางบางรายยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับโรค

ความดันโลหิตสูง ผูวิจัยจึงบรรยายเพิ่มเติมเก่ียวกับ

โรคความดันโลหิตสูง แนวทางการดูแลตนเองและ

แลกเปล่ียนความคิดระหวางสมาชิกกลุม และจาก

กระบวนการที่ใชดําเนินการยังเอ้ือใหกลุมตัวอยาง

สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ มีโอกาสรับรูถึง

ปญหาของคนอื่น ทําใหเกิดความเขาใจ

 ขัน้ตอนที ่2 การสะทอนคดิอยางมวีจิารณญาณ 

พบวาคําถามชวยใหกลุมตัวอยางคิดทบทวนและ

สํารวจปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ทําใหเกิดความ

เขาใจชัดเจน กลุมทดลองมีการพัฒนาข้ึน มีทักษะ

ของตนเองในการท่ีจะดูแลตนเองมากข้ึน นําไปสู

การตัดสินใจเลือกการปฏิบัติที่เหมาะสม 

         ขัน้ตอนที ่3 การตดัสินใจเลอืกวธิปีฏิบตัดิวย

ตนเอง พบวากลุมตัวอยางสามารถเลือกวิธีปฏิบัติที่

คิดวาตนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมความ

สามารถในการดแูลตนเอง ผูวจิยัใหกาํลงัใจในการนาํ

ไปปฏบิตัทิีบ่าน โดยกาํหนดระยะเวลา 1 เดอืน พรอม

กับแนะนําใหสมาชิกติดตามสนับสนุนซึ่งกันและ

กันอยางตอเนื่อง

 ขั้นตอนท่ี 4 การคงไวซึ่งการปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพ พบวากลุมตัวอยางนําวิธีปฏิบัติที่ตน

ตัดสินใจเลือกปฏิบัติ เมื่อพบปญหาในการปฏิบัติ

ตามทางท่ีเลือกแลว ใชกระบวนการกลุมในการ

รวมมือแกไขปญหา กลุมทดลองสามารถหาวิธีแก
ปญหาที่กลุมเสนอแนะ นําไปปฏิบัติและคงไวซึ่ง

พฤติกรรมการแกปญหานั้นสําหรับใชในครั้งตอไป  

จากผลการใชโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ

ในผูปวยโรคความดนัโลหติสูงของประชากรทีเ่ส่ียง
ตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง ตําบลโคกคราม 

อําเภอบางปลามา จ.สุพรรณบุรี พบวา หลังเขารวม

โปรแกรมการเสริมสรางพลังอาํนาจ ผูปวยโรคความ

ดนัโลหิตสงูมคีวามรูและพฤติกรรมการปองกนัโรค

สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม  ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาของเนตรนิภา จันตระกูลชัย (2557) ที่พบ
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วาการใชโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจในผู

ปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมไดหลังเขา

รวมโปรแกรม มีคะแนนความรูและพฤติกรรมการ

ปองกันโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมไดสูงกวา

กอนเขารวมโปรแกรม

         ภายหลังการใชโปรแกรมการเสริมสรางพลัง

อํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง ชวยให

กลุมตัวอยางเกิดการคนพบสภาพการณจริงที่เกิด

ขึ้นกับตนเอง มีการสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบตัใินการดูแลตนเอง

ที่สอดคลองกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของ

ตนเอง โดยมีกลุมเปนเวทีในการแลกเปล่ียนเรียน

รูประสบการณซ่ึงกันและกันของสมาชิกกลุม หา

แนวทางการแกไขปญหารวมกัน ใหกําลังใจซ่ึงกัน

และกันกับปญหาท่ีคลายคลึงกัน ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของธนาภรณ ใจมา (2550: 52)

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
 ดานสาธารณสุข

          บุคลากรที่ทํางานในการสรางเสริมสุขภาพ

ของประชาชน ควรมีการนําการเสริมสรางความรู

และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการปองกันโรค
ความดันโลหิตสูงไปใช โดยมีการกระตุนสงเสริม

ใหประชาชนมีการเสริมสรางพลังอํานาจในการ

ปองกนัโรคความดันโลหิตสงูอยางตอเนือ่ง เพือ่ดแูล

สุขภาพไมใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง
 ดานการศึกษา

          การสอนนักศึกษาพยาบาล ควรมีการสอด

แทรกความรูของกระบวนการเสรมิสรางพลังอาํนาจ 
ใหมีการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะหเกี่ยวกับ

การเสริมสรางพลังอํานาจ เพื่อนําไปใชในการดูแล

สุขภาพประชาชนตอไป

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
 1. ควรมีการศึกษาติดตามเพ่ือประเมินความ

ยั่งยืนการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันโรค

ความดันโลหิตสูงในระยะยาว

 2. ควรมีการศึกษาลักษณะเดียวกันใน

ประชากรกลุมเสี่ยงดวยโรคอื่นๆ
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