The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 22 No. 1 January - June 2016

65

ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงของประชากร
ที่เสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลามา จ.สุพรรณบุรี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจในการ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง กลุม ตัวอยางเปนกลุม เสีย่ งทีไ่ ดรบั การคัดกรองจากประชาชนทีม่ อี ายุมากกวา 35
ปขนึ้ ไป จากโรงพยาบาลบางปลามา ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ใช
ระยะเวลา 3 เดือนในการเก็บขอมูล เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา คือ แบบสอบถามขอมูลพืน้ ฐาน แบบสอบถาม
ความรูและพฤติกรรมในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ผูศึกษา
สรางขึ้นตามแนวคิดของกิบสัน วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ Paired t-test ผลการวิจยั พบวา ประชาชนกลุม เสีย่ งโรคความดันโลหิตสูงหลังเขารวมโปรแกรม
การเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง มีระดับคะแนนความรูแ ละพฤติกรรมในการ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนยั สําคัญทีส่ ถิตทิ รี่ ะดับ 0.001 ซึง่ ผลการวิจยั
ครั้งนี้ เปนขอเสนอแนะใหบุคลากรที่ทํางานในการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน ควรมีการนํารูปแบบ
การเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงไปใช โดยมีการกระตุน สงเสริมใหประชาชน
มีการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ดูแลสุขภาพไมใหเกิดโรค
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, percentage, 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 significantly higher than before entering the program at
p-value 0.001. The finding from this study can be used to health promotion from public health officials
and to teach nursing students for for further development of these conclusions.
Keyword: Hypertension, Empowerment, Health Behavior
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ ความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีตางๆ ทั้งทางดานการแพทย การศึกษา
การเกษตร และอื่นๆ สงผลใหความเปนอยูในการ
ดํารงชีวิตของประชากรเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล
การทํางาน การรับประทานอาหาร ขาดการออก
กําลังกาย สงผลใหเกิดโรคเรื้อรัง เชน โรคความ
ดั น โลหิ ต สู ง โรคเบาหวาน โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด
เปนตน ซึ่งเปนปญหาสุขภาพที่เปนปญหาหลัก
ของสาธารณสุข จากรายงานขององคการอนามัย
โลก พบวามีผูเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง รอย
ละ 63 ของจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก คาดวา
ในป พ.ศ. 2573 ประชากรโลกจํานวน 23 ลานคน
จะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โดย
รอยละ 85 อยูในประเทศกําลังพัฒนา โรคความดัน
โลหิตสูงเปนสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึงรอยละ
12.8 ของสาเหตุการตายทัง้ หมด (สํานักงานกองทุน
การสรางเสริมสุขภาพ, 2559) โดยในประเทศไทย
พบประชากรที่เปนโรคความดันโลหิตสูงในป พ.ศ.
2556 เสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิตสูง เปน
จํานวน 5,165 คน ซึ่งสูงกวาขอมูลการตายป 2555
ที่มีจํานวน 3,684 คน สถานการณปวยและเขารับ
การรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุขดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบ
จากป 2546 และป 2556 พบวา อัตราผูปวยในตอ
ประชากรแสนคนดวยโรคความดันโลหิตสูงเพิม่ จาก
389.8 เปน 1,621.72 ถือวามีอัตราเพิ่มขึ้นกวา 4 เทา
(สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป, 2556) ใน
จังหวัดสุพรรณบุรพี บประชากรทีเ่ ปนโรคโรคความ
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ดันโลหิตสูงจํานวน 17,054 คนสูงขึ้นจากปที่แลว
จํานวน 1,184 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี, 2557)
องค ก ารอนามั ย โลกได ใ ห คํ า จํ า กั ด ความ
กลุมโรคไมติดตอวา เปนกลุมโรคที่มีสาเหตุจาก
พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม โรคความดันโลหิตสูงเปน
โรคเรื้อรังที่รักษาไมหายขาด โรคนี้อาจไมมีอาการ
ชัดเจนในระยะเริ่มแรก ทําใหผูที่เปนโรคละเลย
ตอการรักษาควบคุมใหถูกตองตามวิธีการ ผูท่ีเปน
โรคความดันโลหิต สูงจะต อ งได รั บ การดู แ ลและ
การรักษาอยางตอเนื่อง จึงจําเปนจะตองรักษาเพื่อ
ปองกันและลดความรุนแรงจากภาวะแทรกซอน
จากสถานการณตางๆ สงผลใหมีการสูญเสียคา
ใชจาย สิ้นเปลืองในดานสงเสริม การปองกันการ
รักษาและการฟนฟู การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสม จากพันธุกรรม และบางสวนจากการ
รักษาพยาบาล ซึ่งมีสวนสัมพันธกับสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงมีความ
จํ า เป น ที่ แ ต ล ะบุ ค คลจะต อ งเรี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติตนเอง เพื่อชวยใหแตละบุคคลเกิดการเรียน
รู เพื่อปรับตัวแกไขปญหาสุขภาพของตนเอง ให
สามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข
การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment)
เป น กระบวนการที่ ส  ง เสริ ม และพั ฒ นาความ
สามารถของบุคคล เพื่อใหบุคคลสามารถแสวงหา
วิธีการ เพื่อใหบรรลุความตองการ และแกปญหา
ของตนเอง รวมถึงความสามารถในการใชทรัพยากร
ที่จําเปน ในการควบคุมความเปนอยูหรือชีวิตของ
ตน ซึ่งแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจที่นํามา
ประยุกตใชกันมาก ไดแก กระบวนการที่เสนอโดย
กิบสัน (Gibson, 1993) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
คือ 1) การคนพบสภาพการณจริง เปนขั้นตอนที่
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พยายามใหบุคคลคนพบและยอมรับเหตุการณ ที่
เกิดขึ้นจริงกับตนเอง ประกอบไปดวย การตอบ
สนองของบุคคลดานอารมณ ดานสติปญญา การ
รับรู ดานพฤติกรรม 2) การสะทอนคิดอยางมี
วิจารณญาณ การที่บุคคลเริ่มมีความตระหนัก การ
แสวงหาแหล ง ประโยชน เป น แรงขั บ ที่ จ ะเพิ่ ม
ความสามารถในการสะทอนคิดของบุคคล เกิดการ
ทบทวนเหตุการณ สถานการณอยางรอบคอบ เพื่อ
ตัดสินใจและจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสม
เกิดมุมมองใหมในแงมุมตางๆ และเขาใจชัดเจน
เพื่อนําไปสูการแกปญหา และการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะสม (taking charge) เพื่อควบคุมและจัดการ
กับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ชวยใหการตัดสินใจแก
ปญหาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคคล
เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น มีความมุงมั่นไป
สูเ ปาหมายอยางสมํา่ เสมอ ดวยคุณคาของบุคคลเอง
4) การคงไวซง่ึ การปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ (holding
on) เปนผลมาจากการทีบ่ คุ คลตระหนักในความเขม
แข็ง มีความสามารถในตนเอง พยายามคงอยูดวย
ตนเอง และมีพลังอํานาจ มีความสามารถ และคง
ไวซึ่งพฤติกรรมการแกปญหานั้นสําหรับใชครั้งตอ
ไป เมื่อพบปญหาสามารถยอนกลับไปในวงจรของ
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจไดอีกอยางเปน
พลวัตร ทั้งนี้ มีปจจัยนําคือ ความคับของใจ ความ
รูส กึ ขัดแยง การมีปญ
 หาอุปสรรค ความคาดหวัง การ
ขาดภาวะสมดุล ประกอบกับการมุงมั่นทุมเท ความ
ผูกพันและความรัก เปนแรงผลักดันใหบุคคลเกิด
พลัง มีกําลังใจ สงผลใหบุคคลพยายามที่จะกระทํา
พฤติกรรมตางๆ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จากการ
ศึกษาการใชโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจในผู
ปวยโรคความดันโลหิตสูงพบวา คะแนนพฤติกรรม

การดูแลตนเองและคาระดับความดันโลหิตสูงอยูใ น
เกณฑปกติหลังเขารวมโปรแกรมเสริมสรางพลัง
อํานาจ (เนตรนิภา จันตระกูลชัย, 2557)
ในฐานะที่ผูศึกษาเปนบุคลากรสาธารณสุข
ไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงมีความ
ประสงคที่จะหาแนวทางในการปองกันการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง เพื่อนําผลที่ไดไปเปนแนวทางใน
การดูแลสุขภาพประชาชนตอไป ดังนั้น ผูศึกษาจึง
สนใจที่จะนํากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
(Gibson, 1993) มาใชในการศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความรูแ ละพฤติกรรม
ในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลัง
การเขารวมโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแบบ
กลุม

สมมติฐานการวิจัย
กลุม เสีย่ งโรคความดันโลหิตสูงหลังเขารวม
โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกัน
โรคความดันโลหิตสูง มีระดับคะแนนความรูและ
พฤติกรรมในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงกวา
กอนเขารวมโปรแกรม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาในครั้งนี้ การเสริมสรางพลัง
อํานาจ (Empowerment) เปนกระบวนการที่สง
เสริมและพัฒนาความสามารถของบุคคล เพื่อให
บุคคลสามารถแสวงหาวิธีการ เพื่อใหบรรลุความ
ตองการและแกปญหาของตนเอง กิบสัน (Gibson,
1993) ไดกลาวถึงการเสริมสรางพลังอํานาจประกอบ
ดวย 4 ขั้นตอนคือ 1) การคนพบสภาพการณจริง
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เปนขั้นตอนที่พยายามใหบุคคลคนพบและยอมรับ
เหตุการณ ที่เกิดขึ้นจริงกับตนเอง ประกอบไปดวย
การตอบสนองของบุ ค คลด า นอารมณ ด า นสติ
ปญญา การรับรู ดานพฤติกรรม 2) การสะทอน
คิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ การที่ บุ ค คลเริ่ ม มี ค วาม
ตระหนัก แสวงหาแหลงประโยชน เปนแรงขับที่จะ
เพิ่มความสามารถในการสะทอนคิดของบุคคล เกิด
การทบทวนเหตุการณ สถานการณอยางรอบคอบ
เพื่อตัดสินใจและจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะ
สม เกิดมุมมองใหมในแงมมุ ตางๆ และเขาใจชัดเจน
เพื่อนําไปสูการแกปญหา และการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะสม (taking charge) เพื่อควบคุมและจัดการ
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กับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ชวยใหการตัดสินใจแก
ปญหาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคคล
เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น มีความมุงมั่นไป
สูเ ปาหมายอยางสมํา่ เสมอ ดวยคุณคาของบุคคลเอง
4) การคงไวซงึ่ การปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพ (holding
on) เปนผลมาจากการทีบ่ คุ คลตระหนักในความเขม
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
ถึง การปฏิบตั ติ ามแผนเพือ่ ทําใหประชาชนกลุม เสีย่ ง
ตอโรคความดันโลหิตสูงเกิดการกระทําสิ่งที่ดีที่สุด
ตามความสามารถและศักยภาพ สงผลใหบุคคลเกิด
การพัฒนาตนเอง รูสึกมีความหวัง มีพลังในตนเอง
ไมทอ ถอย สามารถควบคุมตนเอง จัดการและตัดสิน
ใจในการดูแลและแกไขปญหาไดดวยตนเอง ซึ่งผู
ศึกษาสรางขึน้ ตามแนวคิดการสรางเสริมพลังอํานาจ
ของกิบสัน (Gibson, 1993) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
(Gibson, 1995) คือ 1) การคนพบสภาพการณจริง
2) การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) การตัดสิน
ใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม 4) การคงไว
ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเปนโปรแกรม
ที่กระทําในลักษณะเปนกลุมการเรียนรูรวมกันตาม
ขั้นตอน
ประชาชนกลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิต
สูง หมายถึงประชาชนทีไ่ ดรบั การคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูง มีคาความดันโลหิต มากกวา 120/90
mmHg แตไมเกิน 140/90 mmHg
พฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
หมายถึง พฤติกรรมในการดูแลตนเองในการปองกัน
ไมใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง

วิธีดําเนินการวิจัย:
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-experimental research) โดยใชกระบวนการ
เสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ของกิบ
สัน (Gibson, 1993) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้ เปนประชากรอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไปที่ไดรับการ
คัดกรองสุขภาพแลวพบวา มีภาวะเสี่ยงตอการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง มีคาความดันโลหิต มากกวา

120/90 mmHg แตไมเกิน 140/90 mmHg ของตําบล
โคกคราม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุมตัวอยาง ไดรับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) จํานวน 30 คน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษากลุมเสี่ยงจากการ
คัดกรองประชาชนอายุมากกวา 35 ปขึ้นไปในเขต
ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
ใชระยะเวลา 3 เดือนในการเก็บขอมูล
การเลือกกลุมตัวอยาง
เกณฑการคัดเขา เปนประชากรกลุมเสี่ยงที่
มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุ 35 ปขึ้นไป
2. ได รั บ การคั ด กรองจากโรงพยาบาล
บางปลามา พบมีภาวะเสีย่ งตอโรคความดันโลหิตสูง
3. สามารถใหขอ มูลและเต็มใจทีจ่ ะใหขอ มูล
เกณฑการคัดออก
1. กลุ  ม ตั ว อย า งไม ยิ น ยอมที่ จ ะเข า ร ว ม
โครงการวิจัยตอ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 3
สวน ดังนี้
1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
2. แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคความ
ดั น โลหิ ต สู ง ของกองสุ ข ศึ ก ษา แบบสอบถามมี
ทั้งหมด 12 ขอ ลักษณะคําตอบของแบบสอบถาม
เปนการเลือกขอที่ถูกตอง
3. แบบสอบถามพฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองโรคความดั น โลหิ ต สู ง ของกองสุ ข ศึ ก ษา
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แบบสอบถามมีทั้งหมด 16 ขอ
ลั ก ษณะคํ า ตอบของแบบสอบถามเป น
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
ปฏิบตั เิ ปนนาน ๆครัง้ หมายถึง สามารถปฏิบตั ิ
พฤติกรรมนั้นๆ ประมาณ 1-2 วันใน 1 เดือน
ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง ไมเคยมีพฤติกรรม
นั้นเลย
เกณฑการใหคะแนน
4 คะแนน
ปฏิบัติเปนประจํา ให
ปฏิบัติเปนบางครั้ง ให
3 คะแนน
ปฏิบัติเปนนานๆ ครั้ง ให
2 คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย
ให
1 คะแนน
เกณฑการแปลผลคะแนน
คาคะแนนเฉลี่ยที่อยูในชวง 3.01 - 4.00
หมายถึง มีพฤติกรรมในการปองกันโรคความดัน
โลหิตสูง อยูในระดับดี
คาคะแนนเฉลี่ยที่อยูในชวง 2.01 - 3.00
หมายถึง มีพฤติกรรมในการปองกันโรคความดัน
โลหิตสูง อยูในระดับดีพอใช
คาคะแนนเฉลี่ยที่อยูในชวง 1.00 - 2.00
หมายถึง มีพฤติกรรมในการปองกันโรคความดัน
โลหิตสูงอยูในระดับไมดี
โปรแกรมกระบวนการเสริ ม สร า งพลั ง
อํานาจซึง่ ผูศ กึ ษาสรางขึน้ ตามแนวคิดการสรางเสริม
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พลังอํานาจของ กิบสัน (Gibson, 1993) ประกอบดวย
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การคนพบสถานการณจริง เปน
ขัน้ ตอนแรกของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
เปนขั้นตอนที่พยายามใหบุคคลคนพบและยอมรับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงกับตนเอง ทําใหเกิดการ
ตอบสนองดานอารมณ ดานสติปญ
 ญาการรับรู และ
พฤติกรรมการตอบสนองดานอารมณ มีการทบทวน
ความรูเ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมในขัน้
ตอนนี้ เปนการไดรับขอมูลที่ถูกตองเรื่องโรคความ
ดันโลหิตสูงและแนวทางการดูแลตนเอง ทําใหกลุม
ตัวอยางพรอมที่จะรับรู เกิดกําลังใจ มีความเชื่อมั่น
ในความรูความเขาใจของตน เกิดการยอมรับสภาพ
การณที่เปนจริง ชวยปรับเปลี่ยนความคิด ความ
รูสึกในทางที่ดีมีกําลังใจที่ดีขึ้น ตระหนักถึงความ
สามารถในการดูแลตนเอง เพื่อตอบสนองความ
ตองการในการดูแลตนเอง พยายามคนหาปญหา
สาเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพที่เปนจริง กระทําในสิ่ง
ที่ดีที่สุดและเหมาะสมตอไป และจากกระบวนการ
ที่ใชดําเนินการ ยังเอื้อใหกลุมตัวอยางสามารถแลก
เปลีย่ นประสบการณ มีโอกาสรับรูถ งึ ปญหาของคน
อื่น ทําใหเกิดความเขาใจ
ขัน้ ตอนที่ 2 การสะทอนคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ใหกลุมทดลองไดสะทอน
คิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ผานมา โดยใชคําถาม
สะท อ นคิ ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ตั ว ดู แ ล
ตนเองที่ ผ  า นมา คํ า ถามช ว ยให ก ลุ  ม ทดลองคิ ด
ทบทวนและสํ า รวจป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง
ทําใหเกิดความเขาใจชัดเจน นําไปสูการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการดูแลตนเอง เพื่อตอบสนองความ
ตองการการดูแลตนเองที่ดีขึ้น เชน การดูแลดาน
รางกายและจิตใจ การชวยใหกลุมทดลองเกิดการ
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พัฒนาความรูส กึ มีพลังอํานาจในการควบคุมตนเอง
คนหาทางเลือกตางๆ ในการปฏิบัติ หลังการคิด
วิเคราะหอยางละเอียด จะชวยใหกลุมทดลองมีการ
พัฒนาขึ้น ตระหนักถึงความเขมแข็ง ความสามารถ
ของตนเอง เกิดความรูสึกมั่นใจในความรูความ
สามารถ การตัดสินใจ ทักษะของตนเองในการที่
จะดูแลตนเองมากขึ้น นําไปสูการตัดสินใจเลือก
การปฏิบัติที่เหมาะสม และทําใหมีการรับรูถึงพลัง
อํานาจในตนเอง เมื่อผานขั้นตอนนี้ กลุมทดลองจะ
มีความเขมแข็ง มีความสามารถและมีพลังมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ
ดวยตนเอง กิจกรรมในขั้นตอนนี้ ใหกลุมทดลอง
ยกตัวอยางปญหาผลกระทบจากการดูแลตนเอง
เป น การให ข  อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต นในชี วิ ต
ประจําวัน โดยการรับฟงการเลาประสบการณที่
ดีเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ใชกระบวนการกลุมใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ มีการอภิปรายปญหา
รวมกัน วิเคราะหตนเอง กลุมทดลองสามารถเลือก
วิธีปฏิบัติที่คิดวาตนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง เกิดความเชื่อ
มั่นในตนเองมากขึ้น มีความมุงมั่นไปสูเปาหมาย
ดวยคุณคาของตนเอง ผูวิจัยใหกําลังใจในการนําไป
ปฏิบัติที่บาน โดยกําหนดระยะเวลา 1 เดือน พรอม
กับแนะนําใหสมาชิกติดตามสนับสนุนซึ่งกันและ
กันอยางตอเนื่อง
ขั้ น ตอนที่ 4 การคงไว ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมในขัน้ ตอนนี้ ใหกลุม ทดลอง
นําวิธปี ฏิบตั ทิ ตี่ นตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิ ถาพบปญหา
ในการปฏิบัติตามทางที่เลือกแลว ใชกระบวนการ
กลุม ในการรวมมือแกไขปญหา กลุม ทดลองสามารถ
หาวิ ธี แ ก ป  ญ หาที่ ก ลุ  ม เสนอแนะด ว ยตนเอง ถ า
ปฏิบัติแลวเกิดประสิทธิภาพ หรือความสําเร็จ กลุม

ทดลองเกิดความรูสึกมีอํานาจในการควบคุมสิ่ง
ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอตนเองได มีความสามารถและ
คงไวซึ่งพฤติกรรมการแกปญหานั้นสําหรับใชใน
ครั้งตอไป เมื่อพบปญหาสามารถยอนกลับไปใน
วงจรของกระบวนการอยางมีพลวัตร ถาไมสาํ เร็จจะ
ไดรบั กําลังใจในการปรับปรุง แกไขและปฏิบตั ติ อ ไป
จากกระบวนการกลุม ปฏิสัมพันธระหวางกันของ
สมาชิกในกลุม ชวยใหไดเรียนรูป ญ
 หาและแนวทาง
แกไข
เครื่องมือดังกลาวผานการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานที่มี
ความเชีย่ วชาญในการพยาบาลผูใ หญและหาคาความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ข องครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดดังนี้
ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.98
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองโรคความดั น
โลหิตสูง มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.90

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยนําเสนอเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
พิทักษสิทธิ์ผูปวยตอคณะกรรมการวิจัยในมนุษย
ของวิทยาลัย
2. ทําหนังสือไปยังหัวหนาโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่ อ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษา และขอ
อนุญาตในการศึกษาและรวบรวมขอมูล
3. สอบถามความสมัครใจของกลุมตัวอยาง
แนะนําตนเอง อธิบายวัตถุประสงคของการศึกษา
ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือใน
การศึกษา พรอมทั้งแจง การพิทักษสิทธิ์ของกลุม
ตัวอยางในการรวมการศึกษา โดยชี้แจงใหกลุม
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ตัวอยางทราบถึงการเขารวมการศึกษาที่จะเปนไป
ตามความสมัครใจโดยใหอานเอกสารยินยอม และ
ลงลายมือชื่อแนบทาย ซึ่งไมมีผลกระทบใดๆ ตอผู
เขารวมการศึกษา ขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง
จะเก็บเปนความลับและนําเสนอในรูปผลของการ
ศึกษาเทานั้น
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลทั่วไปวิเคราะห
ดวยการหาคาความถี่และรอยละ และวิเคราะห
เปรียบเทียบคะแนนความรูเกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูงและพฤติกรรมการดูแลตนเองโรคความ
ดันโลหิตสูง ระหวางกอนและหลังการเขารวมการ
เสริมสรางพลังอํานาจ โดยใชสถิตกิ ารทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีความ
สัมพันธกัน (Paired t-test)

ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง
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
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เกษตรกรและรับจาง เทากัน รอยละ 43.3 มีรายไดตาํ่
กวา 5,000 บาทรอยละ 76.7 รองลงมา 5001-10000
บาท รอยละ 20.0 สิทธิในการรักษามีบัตรสุขภาพ
รอยละ 93.3 และไมมีโรคประจําตัวรอยละ 90.0
2. ขอมูลเปรียบเทียบคะแนนความรูและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการปองกันโรคความ
ดันโลหิตสูง กอนและหลังการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
ขอมูลเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
ก อ นและหลั ง การเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจในการ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะหโดยการหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการปองกันโรคความ
ดันโลหิตสูง กอนและหลังการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง พบวา คะแนน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการปองกันโรคความ
ดันโลหิตสูงภายหลังการไดรับโปรแกรมการเสริม
สรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิต
สูงสูงกวา กอนไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลัง
อํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
กอนและหลังการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
กลุมตัวอยาง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
*** p < 0.001

x̄
7.67
11.73

พฤติกรรมการปองกัน
โรคความดันโลหิตสูง
S.D. paired p-value
x̄
S.D. paired p-value
t-test
t-test
1.124
44..23 4.232
0.449 0.158*** 0.00 54.47 4.074 0.644*** 0.00
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อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยไดอภิปรายตามวัตถุประสงค และ
สมมุติฐานการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความรูและ
พฤติกรรมในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงกอน
และหลังการเขารวมโปรแกรมการเสริมสรางพลัง
อํานาจ
สมมติฐานการวิจัยกลุมเสี่ยงโรความดัน
โลหิตสูงหลังเขารวมโปรแกรมการเสริมสรางพลัง
อํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง มีระดับ
คะแนนความรูและพฤติกรรมในการปองกันโรค
ความดันโลหิตสูงสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริม
สรางพลังอํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิต
สูงของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา
หลั ง เข า โปรแกรมการเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจใน
การปองกันโรคความดันโลหิตสูง ระดับคะแนน
พฤติกรรมในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงกวา
กอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานการศึกษาทีต่ งั้
ไว อธิบายไดวาโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงที่สรางขึ้น สง
ผลใหกลุมตัวอยางมีศักยภาพในการดูแลตนเองใน
การปองกันโรคความดันโลหิตสูงโดยอธิบายไดดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 การคนพบสถานการณจริง
เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
กลุม ตัวอยางเขาใจเกีย่ วกับการดําเนินโครงการ มีการ
ทบทวนความรูเ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง พบวา
กลุมตัวอยางบางรายยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง ผูวิจัยจึงบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง แนวทางการดูแลตนเองและ

แลกเปลี่ยนความคิดระหวางสมาชิกกลุม และจาก
กระบวนการที่ใชดําเนินการยังเอื้อใหกลุมตัวอยาง
สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ มีโอกาสรับรูถึง
ปญหาของคนอื่น ทําใหเกิดความเขาใจ
ขัน้ ตอนที่ 2 การสะทอนคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
พบวาคําถามชวยใหกลุมตัวอยางคิดทบทวนและ
สํารวจปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ทําใหเกิดความ
เขาใจชัดเจน กลุมทดลองมีการพัฒนาขึ้น มีทักษะ
ของตนเองในการที่จะดูแลตนเองมากขึ้น นําไปสู
การตัดสินใจเลือกการปฏิบัติที่เหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั ดิ ว ย
ตนเอง พบวากลุมตัวอยางสามารถเลือกวิธีปฏิบัติที่
คิดวาตนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการดูแลตนเอง ผูว จิ ยั ใหกาํ ลังใจในการนํา
ไปปฏิบตั ทิ บี่ า น โดยกําหนดระยะเวลา 1 เดือน พรอม
กับแนะนําใหสมาชิกติดตามสนับสนุนซึ่งกันและ
กันอยางตอเนื่อง
ขั้ น ตอนที่ 4 การคงไว ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพ พบวากลุมตัวอยางนําวิธีปฏิบัติที่ตน
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติ เมื่อพบปญหาในการปฏิบัติ
ตามทางที่เลือกแลว ใชกระบวนการกลุมในการ
รวมมือแกไขปญหา กลุมทดลองสามารถหาวิธีแก
ปญหาที่กลุมเสนอแนะ นําไปปฏิบัติและคงไวซึ่ง
พฤติกรรมการแกปญหานั้นสําหรับใชในครั้งตอไป
จากผลการใชโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงของประชากรทีเ่ สีย่ ง
ตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง ตําบลโคกคราม
อําเภอบางปลามา จ.สุพรรณบุรี พบวา หลังเขารวม
โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ ผูป ว ยโรคความ
ดันโลหิตสูงมีความรูแ ละพฤติกรรมการปองกันโรค
สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาของเนตรนิภา จันตระกูลชัย (2557) ที่พบ
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วาการใชโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจในผู
ปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมไดหลังเขา
รวมโปรแกรม มีคะแนนความรูและพฤติกรรมการ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมไดสูงกวา
กอนเขารวมโปรแกรม
ภายหลังการใชโปรแกรมการเสริมสรางพลัง
อํานาจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง ชวยให
กลุมตัวอยางเกิดการคนพบสภาพการณจริงที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง มีการสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ
การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลตนเอง
ที่สอดคลองกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของ
ตนเอง โดยมีกลุมเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียน
รูประสบการณซึ่งกันและกันของสมาชิกกลุม หา
แนวทางการแกไขปญหารวมกัน ใหกําลังใจซึ่งกัน
และกันกับปญหาที่คลายคลึงกัน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของธนาภรณ ใจมา (2550: 52)

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ดานสาธารณสุข
บุคลากรที่ทํางานในการสรางเสริมสุขภาพ
ของประชาชน ควรมีการนําการเสริมสรางความรู
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการปองกันโรค
ความดันโลหิตสูงไปใช โดยมีการกระตุนสงเสริม
ใหประชาชนมีการเสริมสรางพลังอํานาจในการ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูงอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ดูแล
สุขภาพไมใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ดานการศึกษา
การสอนนักศึกษาพยาบาล ควรมีการสอด
แทรกความรูข องกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ
ใหมีการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะหเกี่ยวกับ
การเสริมสรางพลังอํานาจ เพื่อนําไปใชในการดูแล
สุขภาพประชาชนตอไป
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาติดตามเพือ่ ประเมินความ
ยั่งยืนการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกันโรค
ความดันโลหิตสูงในระยะยาว
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาลั ก ษณะเดี ย วกั น ใน
ประชากรกลุมเสี่ยงดวยโรคอื่นๆ
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