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การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของคนวัยแรงงานเพื่อปองกันโรคความดัน โลหิตสูง
นฤมล โชวสูงเนิน, พย. ม. 1
เกษราวัลณ นิลวรางกูล, Ph.D. 2

บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีใ้ ชรปู แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสถานการณการดูแลตนเองของ
คนวัยแรงงานเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูง กลวิธีการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของคนวัยแรงงาน และ
ศักยภาพการดูแลตนเองของคนวัยแรงงานในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงหลังการดําเนินการวิจยั พืน้ ทีศ่ กึ ษา
คือหมูบ า นหนึง่ ในจังหวัดนครราชสีมา การดําเนินการวิจยั นีม้ ผี รู ว มดําเนินการวิจยั ซึง่ ใชวธิ กี ารคัดเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง ประกอบดวย คนวัยแรงงานอายุ 35-59 ปจํานวน 14 คน และผูมีสวนเกี่ยวของจํานวน 6 คน การรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณขอมูลทั่วไป การสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตอยางมีสวนรวม การบันทึก
ภาคสนาม สําหรับรวบรวมขอมูลทัว่ ไป และนําขอมูลทัว่ ไปมาวิเคราะหโดยใช จํานวน รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน คาสูงสุด คาตํา่ สุด และขอมูลปริมาณโซเดียมนํามาวิเคราะหเปนจํานวนปริมาณโซเดียมทีไ่ ดรบั ประทาน
ตอวัน สวนขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป เพศชาย 5 คน คิดเปนรอยละ 35.7 เพศหญิง 9 คน คิดเปนรอยละ 64.3 อายุสูงสุด
59 ป อายุตํ่าสุด 35 ป อายุเฉลี่ย 44.40 ป (SD. = 9.40) คนวัยแรงงานอาชีพรับจางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.1 ราย
ไดของครัวเรือนสวนใหญนอ ยกวา 5,000 บาทตอเดือน และพบวาการดูแลตนเองของคนวัยแรงงานในการปองกัน
โรคความดันโลหิตสูงไมเหมาะสมไดแก การรับประทานอาหารรสเค็มจัด การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การ
รับประทานผลไมและธัญพืชในปริมาณนอย การออกกําลังกายไมเหมาะสมและการใชสารเสพติดจําพวกเครือ่ งดืม่
ที่มีแอลกอฮอล เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเครื่องมือชูกําลัง และกาแฟ
กลวิธีในการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของคนวัยแรงงานเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูงประกอบ
ดวย การมีสว นรวมของคนวัยแรงงานและผูม สี ว นเกีย่ วของเริม่ ตัง้ แตคน หาปญหารวมกัน คืนขอมูล จัดลําดับความ
สําคัญของปญหา วางแผนรวมกัน ดําเนินการตามแผน และประเมินผล ซึ่งแผนการดําเนินการประกอบดวย การ
ประชุมอบรมเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรค การพัฒนาคูมือสําหรับการดูแล
ตนเอง การนําเสนอตัวแบบของการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูง การเยี่ยมบานและใหความรูเรื่อง
การปองกันโรคความดันโลหิตผานหอกระจายขาว
ภายหลังการดําเนินการวิจัยคนวัยแรงงานมีการดูแลตนเองที่เหมาะสม ลดการรับประทานอาหารรสเค็ม
ลด การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เพิ่มการรับประทานผลไมมากขึ้น มีการออกกําลังกายที่ถูกวิธี และลดการ
ใชสารเสพติด
พยาบาลชุมชนและบุคลากรสุขภาพที่เกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้คือกลวิธีการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลตนเองของคนวัยแรงงานเพือ่ ปองกันโรคความดันโลหิตสูงไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม สงเสริมใหคน
วัยแรงงานมีใหมีความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูงไดอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: การดูแลตนเอง, คนวัยแรงงาน, โรคความดันโลหิตสูง
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ศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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Abstract
This action research aimed to investigate working-aged peoples’ self-care to prevent hypertension, and to
develop a strategy to enhance their self-care abilities. The setting of this study was a village in Nakhonratchasima
province. Purposive sampling was used to recruit a sample of 14 working-aged people (35-59 years) and 6 health
workers who were specific random sampled and responsible for caring for this workforce. Questionnaires were
used to collect demographic data. Focus groups, in-depth interviews, participant observation and field notes were
used to collect qualitative data. Descriptive statistics were namely percentage, mean, standard deviation, range,
and sodium daily consumption level. Qualitative data were analyzed using content analysis.
Results showed that there were 5 males (35.7%) and 9 females (64.3%), the oldest was 59 years old and
the youngest was 35 years old, mean age was 44.40 years (range 35–59 years). 57.1 percent were contractors.
Their monthly income was less than 5,000 Baht. They had improper self-cares to prevent hypertension: high
sodium and fat food consumption, low quantities of fruits and grains, inappropriate exercise, and use of addictive
substances, e.g. alcohol, coffee and generic beverages.
The study developed a strategy to enhance self-care ability to prevent hypertension. Working-aged
people health personnel responsible for their care worked together to identify and prioritize problems, plan for
action, and implement and evaluate the action plan. The action plan included training on hypertension disease
prevention using a development of self-care hand-book. It also included role modelling by appropriate self-care
to prevent hypertension, home visits and providing knowledge related to hypertension prevention through village
broadcasting tower.
After the project, participants had increased self-care behaviors, reduced salty and fatty food consumption
and addictive substance use, while fruit consumption had increased. They also had more appropriate exercise
routines.
Community nurses and health personnel responsible could use these strategies to enhance working-aged
peoples’ ability to prevent hypertension.
Keywords: Self-care, Working-age, Hypertension
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บทนํา
สั ง คมโลกยุ ค ป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
และมีการพัฒนาตอเนื่องมาโดยตลอด ทั้งดานการ
คมนาคมขนสง การสือ่ สารทีไ่ รขดี จํากัด การอุปโภค
บริโภค สิ่งอํานวยความสะดวกจํานวนมากถูกหลอ
หลอมสรางขึ้นจากความคิดของมนุษย เพื่ออํานวย
ประโยชนและความสุขสบายใหแกมวลมนุษย รวม
ถึงดานสุขภาพความเปนอยูและการเจ็บปวย ซึ่งมี
วิวัฒนาการเทคโนโลยีทางดานการแพทยที่มีความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว แตโรคที่เกิดจากการ
เจ็บปวยดวยพฤติกรรมก็พบมากขึ้นตามมาดวยเชน
กัน เนื่องจาก วิถีการดําเนินชีวิตที่ขาดความสมดุล
เชน รายไดของครัวเรือนนอยไมเพียงพอตอราย
จาย ตองทํางานหนักเผชิญกับความเครียด การดูแล
สุขภาพของตนเองลดนอยลง ทําใหเกิดการเจ็บปวย
พิการ และเสียชีวิต โดยเฉพาะโรคไมติดตอเรื้อรัง
เปนปญหาที่มีความสําคัญระดับโลกมีสถานการณ
ทวีความรุนแรงและตอเนื่องมาโดยตลอด เชน โรค
ความดันโลหิตสูงซึ่งเปนโรคไมติดตอเรื้อรังที่ทั่ว
โลกใหความสําคัญ คนวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต 35
ปขนึ้ ไปมีโอกาสเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รังมากทีส่ ดุ โดย
เฉพาะโรคความดันโลหิตสูง (อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ, 2556) สําหรับประเทศไทยโรคความดัน
โลหิตสูง มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปรียบ
เทียบระหวางป 2551 ถึงป 2555 พบวาอัตราปวยเพิม่
ขึน้ จาก 500.7 เปน 937.6 ตอประชากรแสนคน และ
พบวาคนวัยแรงงานมีการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ
เรือ้ รังมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด
ซึ่งรวมถึงโรคความดันโลหิตสูง มากที่สุดคิดเปน
รอยละ 32.4 (จุรีพร คงประเสริฐ, นิตยา พันธุเวทย,
ณัฐธิวรรณ พันธุมุง, และ ลินดา จําปาแกว, 2557)
สําหรับจังหวัดนครราชสีมา พบผูป ว ยดวยโรคความ
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ดันโลหิตสูงในป พ.ศ. 2556 มีจํานวน 14,575 ราย
อัตราตายดวยโรคความดันโลหิตสูงเทากับ 3.2 ตอ
ประชากรแสนคน อัตราตายดวยภาวะแทรกซอน
จากการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงไดแก โรคหลอด
เลือดสมองซึ่งมีอัตราตายเทากับ 34.4 ตอประชากร
แสนคน และอัตราอุบตั กิ ารณของโรคความดันโลหิต
สูงพบ ในคนวัยแรงงานอายุ 15-59 ป เทากับ 7.3 ตอ
ประชากรแสนคน (สํานักโรคไมติดตอกรมควบคุม
โรค, 2556) และสาเหตุที่คนวัยแรงงานปวยเปน
โรคความดันโลหิตสูงเนื่องจากคนวัยแรงงานเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงดานสรีรวิทยาของรางกาย เปนจุด
เริ่มตนของการเจ็บปวยไดงายกวาชวงวัยอื่น การ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือ มีไขมันสะสม หลอด
เลือดแข็งตัวยืดหยุน นอยลง เกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด รวมถึงโรคของตอมไรทอ (อนัน โกนสันเทียะ,
2548; วุฒิชัย พุมเหรียญ, 2551; อรุณธร ลาสุด,
2551) และพบวายังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่
ชอบรับประทานอาหารรสเค็ม เชน การรับประทาน
ปลารา การปรุงรสดวยนํ้าปลา ซอส และผงชูรส
(สารภี แสงเดช, 2554; ขวัญใจ ผลศิริปฐม, 2554)
ปจจุบันรับประทานอาหารตามความสะดวก ทําให
ตองซื้ออาหารถุง อาหารปรุงดวยผงปรุงรส ผงชูรส
รับประทานอาหารที่มีไขมันและคลอเลสเตอรอล
สูง จําพวกเนื้อสัตวติดมัน เชน หนังหมู แคบหมู
การบริโภคผักและผลไมลดนอยลง (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2556) นอกจากนีค้ นวัยแรงงานมีการออก
กําลังกายนอยกวากลุมวัยอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบคน
วัยทํางาน 5 คน พบมีเพียง 1 คนเทานั้นที่ออกกําลัง
กาย และปจจัยอื่นเชน ความเครียดจากการทํางาน
ที่เรงรีบ ทําใหมีการจัดการความเครียดไมเหมาะสม
ไดแก การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ (สํานักงานสถิติแหง
ชาติ, 2556) จากการที่คนวัยแรงงานมีความเครียด
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จากการทํางาน ทําใหขาดความใสใจในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ดังนั้นในแตละปจึงพบคนวัย
แรงงานจํานวนมากทีไ่ มไดเขารับการตรวจคัดกรอง
โรคความดันโลหิตสูง และพบผูที่ไดรับการวินิจฉัย
วาเปนโรคความดันโลหิตสูงแลวแตไมมีการเขารับ
การรักษาแตอยางใด (วิชัย เอกพลากร, 2552) ซึ่ง
หากคนวัยแรงงานเหลานี้ไมสามารถดูแลตนเองให
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารรส
เค็ม อาหารไขมันสูง ขาดการออกกําลังกาย การดื่ม
เหลา การสูบบุหรี่ และการจัดการความเครียด อาจ
สงเสริมใหเกิดโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดัน
โลหิตสูงตามมา ซึ่งมีความรุนแรงและเปนอันตราย
ถึงแกชีวิต (Whelton, 1994) ดวยเหตุดังกลาวนี้จึง
พบสถิติผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมีจํานวน
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง และกอใหเกิดภาวะแทรกซอน
อื่นไดแก โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจลมเหลว
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต (อรรถเกียรติ กาญ
จนพิบูลวงศ, 2556) จากการทบทวนวรรณกรรมที่
ผานมาพบวางานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูงเปนการศึกษาโดย
ใชวิจัยเชิงปฏิบัติการและการใชวิจัยเชิงสํารวจซึ่ง
เนนในกลุมผูปวย กลุมเสี่ยงกอนเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงคือผูที่มีระดับความดันโลหิตตัวบนอยูใน
ชวง 120-139 มิลลิเมตรปรอท และระดับความดัน
โลหิตตัวลางอยูในชวง 80-89 มิลลิเมตรปรอท และ
กลุมผูดูแล (ขวัญใจ ผลศิริปฐม, 2554; เพ็ญศรี
สุพิมล, 2552; สารภี แสงเดช, 2554; สมพร เจือจัน
ทึก, 2552) และการพัฒนาศักยภาพเพื่อการปองกัน
โรคความดันโลหิตสูงจะเนนการพัฒนากลุมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขและบทบาทผูดูแล (วัชรา
สอนใหม, 2553; ศิริวรรณ ทองลน, 2554; วิทยา สิ้น
ภัย, 2556) จากความเปนมาถาผูใชแรงงานเปนโรค

ความดันโลหิตสูงจะสงผลเสียตอตนเอง ครอบครัว
และชุมชน พฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิต
สูงดวยตนเองจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และการ
วิจัยเชิงปฎิบัติการนี้เปดโอกาสใหคนวัยแรงงาน
มีสวนรวมในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการปองกัน
โรคความดันโลหิตสูงดวยตนเอง วิเคราะหปญหา
วางแผน และดําเนินการแกไขปญหารวมกันใน
ชุมชน ซึ่งเปนการพัฒนาคนวัยแรงงานใหมีความรู
ความสามารถ ตระหนักถึงความรุนแรง ของการเกิด
โรค ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการสรางเสริมสุข
ภาพสําหรับคนวัยแรงงานใหมีภาวะสุขภาพที่ดี มี
ความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีความพรอมใน
การทําหนาที่ ของตนเองอยางเหมาะสม ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของคนวัยแรงงาน
ใหมีความสอดคลองกับความตองการและบริบท
ของทองถิ่น จึงเปนปจจัยสําคัญเพื่อใหเกิดแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมให
มีสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บปวยโรคความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสถานการณการดูแลตนเองของ
คนวัยแรงงานในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อศึกษากลวิธีการพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลตนเองของคนวัยแรงงานในการปองกันโรค
ความดันโลหิตสูง
3. เพื่อศึกษาศักยภาพการดูแลตนเองของ
คนวัยแรงงานเพือ่ ปองกันโรคความดันโลหิตสูงหลัง
การดําเนินการวิจัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย




วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร Action
Research โดยการศึกษาสถานการณ การวางแผน
ดําเนินการตามแผนและประเมินผลสะทอนเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนางาน
ผูรวมดําเนินการวิจัย
มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 20 คน ซึง่ ใชวธิ กี ารคัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูใหขอมูลหลักคน
วัยแรงงานอายุ 35-59 ป จํานวน 14 คน และผูมี
สวนไดสวนเสียคือ ผูนําชุมชน 2 คน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 2 คน สมาชิกองคการ
บริหารสวนทองถิ่น 1 คน พยาบาลผูปฏิบัติงานใน
ชุมชน 1 คน
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
ผูว จิ ยั เสนอโครงการเพือ่ ขอรับการพิจารณา
รับรองตอคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจัยใน

มนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการอนุมัติเมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 มีการพิทักษสิทธิ์โดยชี้แจง
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดําเนินการ อยางละเอียด
เพื่อใหผูเขารวมดําเนินการวิจัยไดมีโอกาสตัดสินใจ
และใหความรวมมือ หากผูเขารวมดําเนินการวิจัยผู
ใดไมประสงคหรือมีความลําบากขัดของใจประการ
ใด ในระหวางทีเ่ ขารวมดําเนินการวิจยั ผูร ว มดําเนิน
การวิจัยมีสิทธิจะบอกยกเลิกไดตลอดเวลา ขอมูลที่
ไดจะเปนความลับและไมเปดเผยแตอยางใด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แนวทางการสัมภาษณแบบโครงสราง ใชสาํ หรับ
สัมภาษณขอมูลทั่วไปของคนวัยแรงงาน เชน เพศ
อายุ อาชีพ รายได การศึกษา โรคประจําตัว ประวัติ
โรคทางพันธุกรรม เปนตน
2. แนวทางการสนทนากลุม ใชสาํ หรับเปนแนวทาง
ในการสนทนากลุมมี 2 ชุด สําหรับคนวัยแรงงาน
อสม.และสําหรับกลุมผูเกี่ยวของ สําหรับคนวัย
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แรงงานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น
แนวคําถามเกี่ยวกับ ความรูเกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูง การดูแลตนเองตัวอยางคําถาม ทานทราบ
หรือไมวาโรคความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นไดอยางไร
และสําหรับกลุม ผูเ กีย่ วของ แนวคําถามเกีย่ วกับแผน
กิจกรรม หนวยงานที่ใหการชวยเหลือ
3. แนวทางสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ใช สั ม ภาษณ ห ลั ง
จากการสนทนากลุม เฉพาะคนวัยแรงงานที่รับ
ประทานอาหารรสเค็มหรือไดรับปริมาณโซเดียม
เกิ น มาตรฐานต อ วั น ลั ก ษณะคํ า ถาม เช น ชนิ ด
อาหาร ลักษณะอาหารรสเค็มและอาหารทีม่ โี ซเดียม
สูง ปริมาณการปรุงอาหาร และปริมาณการปรุงเพิม่
เติมสําหรับอาหารที่ซื้อมารับประทาน ปริมาณการ
รับประทานโซเดียมในแตละวัน หรือแตละมื้อที่รับ
ประทานอาหาร
4. แนวทางการสังเกตอยางมีสว นรวม คือ การมีสว น
รวมกับกิจกรรมของผูร ว มดําเนินการวิจยั โดยสังเกต
การเขารวมกิจกรรม สิ่งแวดลอมกายภาพ ประเพณี
วัฒนธรรม แหลงประโยชนทรัพยากรตอการวิจัย
5. แนวทางการบันทึกภาคสนาม เปนการจดบันทึก
ขอมูลดวยความละเอียด รอบคอบ การบันทึกภาค
สนามจะกระทําทุกกระบวนการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (action Research) มีขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมตัวผูวิจัย การเขาพื้นที่ที่ศึกษา
และการคัดเลือกผูรวมดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมตัวผูวิจัย ทบทวนวรรณกรรม
ประสบการณ จ ากการเรี ย นวิ ช าการวิ จั ย ทางการ
พยาบาล และประสบการณจากการแลกเปลีย่ นเรียน
รูกับอาจารยที่ปรึกษา เกี่ยวกับการทํางานในชุมชน

2.การเข า พื้ น ที่ ประสานงานเข า พื้ น ที่
อย า งไม เ ป น ทางการต อ ผู  นํ า ชุ ม ชน อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน และพยาบาลชุมชน
ที่รับผิดชอบหมูบานชี้แจงขออนุญาตดําเนินการ
วิจัยอยางไมเปนทางการ และสงหนังสืออยางเปน
ทางการเพื่อขออนุญาตดําเนินการวิจัย
3.การเตรียมและคัดเลือกผูดําเนินการวิจัย
ประชุมคนวัยแรงงานอายุ 35 - 59 ป เชิญคนวัย
แรงงานในชุมชนเพือ่ ขอความรวมมือดําเนินการวิจยั
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
เบื้องตน และกําหนดแผนดําเนินการ
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ข อ มู ล ทั่ ว ไปคนวั ย แรงงาน ตามแนวทางการ
สัมภาษณแบบโครงสราง
1.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากคนวัยแรงงาน
และผูเ กีย่ วของ โดยมีผรู ว มสนทนากลุม แตละครัง้ 8
-10 คน ใชเวลาครั้งละ 1-2 ชั่วโมง การสนทนากลุม
มีประเด็นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล การสนทนากลุม
แบงเปน 3 ครั้งดังนี้
การสนทนากลุม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
สํ า หรั บ วั ย แรงงานและอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจําหมูบาน แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับประเด็น
ความรูเ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง การดูแลตนเอง
กิจกรรมปองกันโรคความดันโลหิตสูง
การสนทนากลุม ครั้งที่ 1 สําหรับผูมีสวน
เกี่ยวของ ไดแกผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหาร
สวนทองถิ่น พยาบาลชุมชน เกี่ยวกับแผนหรือ
กิจกรรมในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง หนวย
งานทีเ่ กีย่ วของในการชวยเหลือ ความรวมมือ แหลง
ประโยชนหรือทรัพยากรชุมชน
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การสนทนากลุม ครั้งที่ 3 เพื่อคืนขอมูล
ยื น ยั น และเพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ
ของปญหา และรวมวางแผนแกไขปญหา โดยการ
สนทนากลุมครั้งนี้ผูรวมดําเนินการวิจัยทุกคนเขา
มามีสวนรวมดําเนินการ
1.3 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึก คือการเก็บ
รวบรวมข อ มู ล ในกรณี ที่ วั ย แรงงานรั บ ประทาน
โซเดียมมากเกินมาตรฐานตอวัน
1.4 การสั ง เกตอย า งมี ส  ว นร ว ม คื อ การ
สังเกตบริบทชุมชน การดําเนินชีวติ อาชีพ เศรษฐกิจ
ประเพณี ความเชื่อ
1.5 การจดบั น ทึ ก ภาคสนาม คื อ การจด
บั น ทึ ก การดํ า เนิ น การวิ จั ย ทุ ก ขั้ น ตอน ทั้ ง จาก
การสัมภาษณกึ่งโครงสราง การสนทนากลุมและ
การสังเกตแบบมีสวนรวมโดยบันทึกคํากลาวของ
ผูรวมดําเนินการวิจัย บันทึกกิริยา สีหนา ทาทาง
วิธีคิด วิธีพูด
2. การจัดทําแผน
นําขอมูลที่ผานการรวบรวมและวิเคราะห
เบื้องตน ดังกลาวคืนขอมูลยอนกลับสูชุมชน เพื่อ
ใหชุมชนรับรูเกี่ยวกับปญหาสถานการณการดูแล
ตนเองของตนเอง พรอมทั้งรวมกันวางแผนการ
ดําเนินการวิจัยเพื่อแกไขปญหารวมกัน
ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผนที่กําหนด
ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการอยางมีสวน
รวมในการปฏิบัติการตามแผนที่ไดกําหนด จากนั้น
สะทอนคิดปรับปรุงแผนการดําเนินการรวมกันเพือ่
ใหไดกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับบริบท ความ
ตองการของคนวัยแรงงานและชุมชน
ระยะที่ 4 การประเมินผลและการสะทอนผล การ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การวิ จั ย ประกอบไปด ว ย
การประเมินผลทุกขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย
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(formative evaluation) และการประเมินผลสรุป
ภาพรวมในระยะสุดทายของการสิน้ สุดกระบวนการ
ดําเนินการวิจัย (summative evaluation)
การตรวจสอบขอมูล
สิ่งสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพคือความ
นาเชื่อถือ โดยใชหลักการตรวจสอบแบบสามเสา
(Denzin, 1970) ดังนี้
1. ดานขอมูล คือการตรวจสอบวาขอมูลที่
เก็บจากแหลงสถานที่ ชวงเวลา หรือบุคคล ทีม่ คี วาม
แตกตางกันออกไป ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจะยังคง
ความเหมือนเดิมอยูหรือไม
2. ดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลเดิม ซึ่งเพื่อ
รวบรวมขอมูลในเรื่องเดียวกัน และถามผูใหขอมูล
หลักเพื่อใหเกิดความแนนอนและความเหมาะสม
3. ดานผูวิจัย คือ การที่ผูวิจัยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการแปลผล ซึ่ง
ทุกครั้งที่มีการเก็บขอมูลและนํามาเรียบเรียง ตอง
มีการนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําการตรวจ
สอบความนาเชื่อถือ ความถูกตองของขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลเชิงปริมาณ คือ ขอมูลทั่วไปนํามา
วิเคราะหแจกแจงในรูปแบบความถี่ รอยละ คาเฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ คือ วิเคราะหเชิงเนือ้ หา
ไดแก ถอดเทป เรียบเรียงขอมูล ถอดรหัส จัดกลุม ติด
ปายชื่อ การจําแนกประเภทขอมูล

114

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 23 No. 2 July - December 2017

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทัว่ ไป ผูร ว มดําเนินการวิจยั เปนคน
วัยแรงงานทั้งสิ้น 14 คน แบงเปน ชายจํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 35.7 หญิงจํานวน 9 คนคิดเปนรอย
ละ 64.2 ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก และผูมีสวนไดสวน
เสียจํานวน 6 คน ผูเขารวมดําเนินการวิจัย อายุเฉลี่ย
44.40 ป ประกอบอาชีพรับจางมากที่สุด 8 ราย คิด
เปนรอยละ 57.1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากที่สุด 6 ราย คิดเปนรอยละ 42.8 รายได
สวนใหญนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอย
ละ 35.7 มีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ
2. การดูแลตนเองของคนวัยแรงงานเพื่อ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง ดังนี้
2.1 สถานการณการดูแลตนเองของคนวัย
แรงงานเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูง
2.1.1 รับประทานอาหารรสเค็ม คนวัย
แรงงานสวนใหญรับประทานอาหารรสเค็มมีบาง
สวนรับประทานอาหารรสเค็มจัด สําหรับคนที่รับ
ประทานอาหารรสเค็มจัด ไดแก การรับประทาน
นํ้าปลา เกลือ ผงปรุงรส ผงชูรส ซอส ซีอิ๊ว ซุปกอน
ปลารา การรับประทานอาหารรสเค็มจัดทําใหรับ
ประทานอาหารไดรสชาติอรอยกลมกลอม ดังคํา
กลาวของหญิงวัยแรงงานวา “ชอบกินรสจัด เค็ม
จัด ทําใหอาหารอรอย” (FG2) หลายคนพยักหนา
เห็นดวยกับคํากลาวนี้ สอดคลองกับวัยแรงงานทาน
หนึง่ ซึง่ จะซือ้ อาหารกลองมารับประทานและมีการ
ปรุงนํา้ ปลาเพิม่ โดยไมมกี ารชิมรสกอนปรุง หญิงวัย
แรงงานคนนีก้ ลาววา “ซือ้ มาไมชมิ หรอก จะเชิงหนัก
เค็มหนอย ไมเค็มมันก็ไมอรอย ใสนํ้าปลากอนเลย
ถาถุงนํ้าปลาที่แถมมาเทไมหมด ก็ไมอรอย” (FG2)
นอกจากนีม้ กี ารปรุงอาหารดวยผงปรุงรสในปริมาณ
มากทุกวันหญิงวัยแรงงานกลาววา “ใสเครื่องปรุง

เยอะมั น ก็ พ อมี ร สชาติ ทํ า แล ว ก็ แ บ ง กั น กิ น จน
หมด เสียดาย” (FG2) คนวัยแรงงานภาคอีสานจะมี
ลักษณะเดนของใชเครื่องปรุงรสพื้นบานที่เรียกวา
ปลารา ในการรับประทานอาหารดังคํากลาวของคน
วัยแรงงานชายวา “คนอีสานนะเนาะ มันขาดปลารา
ไมได ทํานํ้าพริกก็ละเลงปลาแดก (ปลารา) ขนมจีน
ก็ใสปลาแดก ขาดปลาแดกไมได” (FG2)
2.1.2 รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง สวน
ใหญรับประทานอาหารที่มีไขมันเพราะอาหารที่มี
ไขมันทําใหรสชาติอาหารอรอย และทําใหเกิดความ
ตองการรับประทานอาหาร ลักษณะอาหารไดแก
อาหารจําพวกกะทิ ขนมหวานใสกะทิ และอาหาร
ผัดอาหารทอดจะนิยมใชนํ้ามันปาลม รับประทาน
อาหารไขมันจําพวกกะทิบอยมากที่สุด ดังคํากลาว
ของหญิงวัยแรงงานวา “อาทิตยหนึง่ ซือ้ เขาสวนมาก
เปนแกงกะทิ กินทุก 2-3 วัน วันหนึ่งกินทีละ 2 ถุง
เลือกไมไดสว นใหญเปนแกงกะทิ ซือ้ มาก็กนิ หมดถุง
ทั้งนํ้าทั้งตอน” (FG2) บางคนรับประทานอาหารไข
มันเปนประจําขาดไมได คํากลาวของชายวัยแรงงาน
วา “กินมันเปนปกติทุกวันอยางนอยตองไดกินวัน
ละมื้อ กินครั้งหนึ่งก็เยอะ มันละไมได ถาละมันก็
ไมอรอย พวกหมูทอด สามชั้นทอด ยิ่งขาดไมได”
(FG2) จากการสังเกตพบการรับประทานอาหารไข
มันที่ติดจนเปนนิสัยคือ การซื้อกากหมูมาติดไวที่
บานเปนประจํา สาเหตุเหลานี้เกิดจากการมีความรู
เกี่ยวสาเหตุกลไกการเกิดโรคความดันโลหิตสูงยัง
ไมถูกตองและไมครอบคลุม หญิงวัยแรงงานกลาว
วา “รูแ ควา เกีย่ วกับเสนเลือดตีบ ทําใหเกิดความดัน”
(FG1)
2.1.3 รั บ ประทานผลไม แ ละธั ญ พื ช ใน
ปริมาณนอย คนวัยแรงงานรับประทานในปริมาณ
นอย เนื่องจากราคาผลไมคอนขางแพงและธัญพืช
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หายาก ผลไมที่คนวัยแรงงานรับประทานสวนใหญ
เปนผลไมหางายตามทองถิ่นและตามฤดูกาลไดแก
กลวยนํ้าหวา มะละกอ มะมวง ฝรั่ง ดังคํากลาวจาก
การสนทนากลุมของหญิงวัยแรงงานวา “ผลไมไม
คอยสนใจกิน ราคาแพงกวาผัก กลวย มะมวงสุก
นี่ก็กินอยูมันหางาย” (FG2) หลายคนเห็นดวยและ
สนับสนุนและหญิงวัยแรงงานกลาววา “กินผลไม
นอย อาทิตยหนึ่งกิน 2-3 ครั้ง แตละครั้งกินนิดเดียว
สมลูกหนึ่งแคนั้น กลวยก็ไดกินเดิ้ง” (FG2) การรับ
ประทานธัญพืชนอยมาจากธัญพืชหายาก ราคาแพง
บางสวนรับประทานเปนนํา้ เตาหู ทีม่ สี ว นประกอบ
ของลูกเดือย ถัว่ แดง ขาวโพด และถัว่ เมล็ดตางๆ จาก
การสนทนากลุมหญิงวัยแรงงานกลาววา “กินนํ้า
เตาหูอ าทิตยละครัง้ ก็มลี กู เดือย ถัว่ แดงปนมา” (FG2)
2.1.4 ใชสารเสพติด คนวัยแรงงานสวน
ใหญดมื่ เครือ่ งทีม่ แี อลกอฮอลและเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี าเฟ
อีน พบวามีคนวัยแรงงานชายและหญิงบางสวน
ดื่มแอลกอฮอลเฉพาะเทศกาล คนวัยแรงงานชาย
เพียง 1 คน ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปริมาณ
เกินมาตรฐาน ดังคํากลาวของชายวัยแรงงานวา “ดืม่
เบียรหลังเลิกงานวันละ 1 ขวด พอเพื่อนมาก็รูกันวา
ตองดืม่ สนุกสนานกัน ถาอยากใหเลิกตองใหเขาเลิก
ผลิต” (FG2) และพบการดืม่ กาแฟซองสําเร็จรูปมาก
ที่สุดประมาณ 4-6 ซองตอวัน คนวัยแรงงานมีความ
เชือ่ วา กาแฟทําใหเกิดความรูส กึ สดชืน่ กระตือรือรน
เพิ่ ม กํ า ลั ง ในการทํ า งาน ดั ง คํ า กล า วของหญิ ง วั ย
แรงงานวา “กินกาแฟวันละ 6 ซอง เชาสอง สายๆ
อีกสอง ตกบายอีก สอง มันติดแลวเลิกไมได ทํางาน
บายมันก็งว งตองกินอีก” (FG2) และหญิงวัยแรงงาน
กลาววา “ชอบกินชา กาแฟทําใหหายเหนื่อย ชงกิน
วันละ 3 ซอง เกือบทุกวัน” (FG2)
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2.1.5 ออกกําลังกายไมเหมาะสม คนวัย
แรงงานขาดการออกกําลังกาย จากการไมมีเวลา
ทํางานหนัก จากการสนทนากลุม หญิงวัยแรงงาน
กลาววา “ไหนจะทํางาน ทํางานบาน วันเวลาหมด
ไป ก็เลยไมสนใจออกกําลังกาย แคนี่ก็เหนื่อยอยู
แลว เขาจะมายึดรถวันพรุง นีแ้ ลวจะใหมาออกกําลัง
กาย มันตองหาเลีย้ งปากทอง” (FG2) หลายคนเขาใจ
พยักหนาและเห็นดวยกับการทํางานมากกวาการ
ดูแลตนเอง ดังคํากลาวของหญิงวัยแรงงานวา “ไม
ไดออกกําลังกาย ทํางานเหนื่อย ไมมีเวลา” (FG2)
สําหรับคนวัยแรงงานบางสวนมีการออกกําลังกาย
แตเปนการออกกําลังกายที่ไมเหมาะสม ดังคํากลาว
ของชายวัยแรงงานวา “ผมขีจ่ กั รยานอาทิตยหนึง่ จัก
2 ครั้ง แตละครั้งกะวาจัก 45 นาทีได แตสวนใหญไป
ไรไปสวน ก็เหนื่อยแลวเหงื่อออกเยอะ” (FG2) และ
มีหญิงวัยแรงงานกลาววา “ไมคอยมีเวลาไมคอยได
ออกเลย แตเมื่อกอนแกวงแขน ถีบจักรยานแตเดี๋ยว
นีม้ นั ลา เมือ่ ยเขา แตกป็ น จักรยานกลางอากาศทําแค
5-10 นาที อาทิตยหนึ่งออกอยู 2 ครั้ง” (FG2)
2.1.6 ปญหาอุปสรรคและความตองการ คน
วัยแรงงานมีความเชื่อที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการรับ
ประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด ทําใหมีแรงทํางาน ไม
เปนอันตรายตอสุขภาพ และพบการบริโภครสเค็ม
จนเปนนิสัยที่สืบทอดมาตั้งแตครอบครัวโดยไมสง
ผลกระทบใหเกิดการเจ็บปวยแตอยางใด มีขอจํากัด
ในการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันโรค
ความดันโลหิตสูง สื่อคําแนะนําเหลานี้ไมสามารถ
ตอบสนองความต อ งการและวิ ถี ชี วิ ต ของคนวั ย
แรงงานไดอยางเหมาะสมและทั่วถึง ทําใหคนวัย
แรงงานมีความรูเ กีย่ วกับการดูแลตนเองเพือ่ ปองกัน
โรคความดันโลหิตสูงไมครอบคลุม จากการสนทนา
กลุมหญิงวัยแรงงานกลาววา “ไมทราบวาความดัน
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สูงคืออะไร” (FG1) และชายวัยแรงงานกลาววา “โรค
เกี่ยวกับเลือดนี่เด เลือดมันไหลไมดี ถามันมีอะไรมา
อุดตันก็ทําใหเปนอัมพฤต อัมพาต” (FG1) คนวัย
แรงงานมีความตองการเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูงคืออยากให เจาหนาที่
สาธารณสุขเขามาใหคําแนะนําการดูแลตนเองเพื่อ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง
2.2 กลวิ ธี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพการดู แ ล
ตนเองของคนวัยแรงงานเพื่อปองกันโรคความดัน
โลหิตสูง
2.2.1 การคืนขอมูลและการจัดลําดับความ
สําคัญ ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ อันดับแรก นําเสนอดวย
บทบาทสมมติซงึ่ นําเอาพฤติกรรมทีเ่ ปนปญหาและ
เกิดขึ้นจริงในชุมชน ทั้งนี้เพื่อสะทอนปญหาใหคน
วัยแรงงานเขาใจเห็นภาพปญหาของตนเองชัดเจน
ขึ้น การคืนขอมูลวิธีตอมาคือชี้แจงและบอกเลา
ขอมูลการดูแลตนเองของคนวัยแรงงานที่ไมเหมาะ
สมของการดูแลตนเองและสุดทายนําเสนอสถิตขิ อง
ขอมูลทั่วไปเปดโอกาสใหคนวัยแรงงานตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล และเรียงลําดับความสําคัญ
จากมากไปนอยไดดงั นี้ 1)รับประทานอาหารรสเค็ม
จัด 2) รับประทานอาหารไขมันสูง 3) รับประทานผล
ไมและธัญพืชปริมาณนอย 4) ออกกําลังกายไมเหมาะ
สม 5) การใชสารเสพติด 6) มีขอจํากัดในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและสือ่ การใหคาํ แนะนําไมครอบคลุม
7) ไมมีนโยบายในการปองกันโรคความดันโลหิต
สูงสําหรับคนวัยแรงงาน คนวัยแรงงานแสดงความ
คิดเห็นกับปญหาขางตนดังตอไปนี้ ปญหาลําดับ 1
ถึง 3 มีความเชื่อมโยงกันจึงควรแกไขไปพรอมกัน
ปญหาที่ 4 คนวัยแรงงานเห็นวาเปนปญหาที่แกไข
ยากเพราะสวนใหญทุกคนทํางานไมมีเวลา อยากให
ชวยแนะนําวิธีงายๆ อยางถูกตองและเหมาะสมกับ

การดําเนินชีวิต ปญหาที่ 5 คนวัยแรงงานคิดวาเปน
ปญหาสวนบุคคลไมมใี ครแกไขแทนกันไดตอ งรูด ว ย
ตนเอง แตอยากใหชว ยแนะนําผลกระทบจากการใช
สารเสพติด และบอกปริมาณทีด่ มื่ ไดตอ วัน ปญหาที่
6 คนวัยแรงงานเลือกมาแกไขเนื่องจากเห็นวาการ
เขาถึงขอมูลขาวสารและสือ่ การใหคาํ แนะนํามีอยาง
จํากัด ปญหาที่ 7 การไมมนี โยบาย คนวัยแรงงานเห็น
วาตองมาจากระดับประเทศ จึงไมไดนําปญหานี้มา
แกไข
2.2.2 กลวิธีการพัฒนาศักยภาพการดูแล
ตนเองของคนวั ย แรงงาน ผู  ร  ว มดํ า เนิ น การวิ จั ย
ไดรวมกันวางแผน ดังนี้ 1) การจัดประชุมอบรม
เสวนา ประเด็นการดูแลตนเองดานการลดการรับ
ประทานอาหารทีม่ รี สเค็ม การลดรับประทานอาหาร
ที่มีไขมันสูง การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยงสาร
เสพติด เรื่องการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคความ
ดันโลหิตสูง และอบรมเพิ่มความรูประเด็นของโรค
ความดันโลหิตสูง ซึ่งรูปแบบการประชุมอบรมมี
หลากหลายวิธี ไดแก การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียน
รูรวมกัน สาธิตฝกทักษะกายบริหาร สาธิตการ
คํานวณนํ้าหนักและการคํานวณปริมาณโซเดียม
จากฉลาก 2) นําเสนอตัวแบบของการดูแลตนเอง
ที่เหมาะสมโดยบอกกลาวเลาเรื่องราวของคนที่มี
สุขภาพในชุมชนเพื่อสรางแรงบันดาลในการดูแล
ตนเองปองกันโรคความดันโลหิตสูง 3)พัฒนาอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขใหเปนแกนนําในการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชนโดยติดตามเยีย่ มบาน 4) การ
ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวของชุมชนโดย
ผูนําชุมชนเปนแกนนําประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง 5) การจัดทําพัฒนาสือ่
คูม อื รวมกันเพือ่ ใชประกอบการดูแลตนเองปองกัน
โรคความดันโลหิตสูง
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2.3 การเปลี่ ย นแปลงศั ก ยภาพการดู แ ล
ตนเองของคนวัยแรงงานเพื่อปองกันโรคความดัน
โลหิตสูง แผนดําเนินการแผนระยะที่ 1 นาน 1
เดือนภายหลังการดําเนินการวิจัย ไดประชุมติดตาม
ประเมินผล 1 เดือน พบวาการดูแลตนเองของคนวัย
แรงงาน ไมเหมาะสม เนื่องจาก ระยะเวลาอบรมสั้น
คนวัยแรงงานจําเนือ้ หาไดไมครบถวน ภาพประกอบ
การบรรยายมีนอยไมชัดเจน ดังคํากลาวของหญิง
วัยแรงงานวา “สายตายาว อานยาก ถาเปนรูปภาพ
จะดีกวาไมตองอานนาน” (FG4) สําหรับกิจกรรม
การเยี่ยมบานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขพบ
วา ชวงแรกแกนนํา อสม.ที่เขารวมดําเนินการวิจัย
ไดรวมกิจกรรมเยี่ยมบานแตพบปญหาวา อสม.ไม
สามารถมาเยี่ยมบานคนวัยแรงงานได ผูรวมดําเนิน
การวิจยั ไดรว มกันปรับปรุงแผนการดําเนินการดังนี้
1)จัดประชุมอบรมเสวนาเพิ่มระยะเวลา 1 วัน 2)
พัฒนาสื่อเพิ่มภาพใหเขาใจงายทั้งสื่อประกอบการ
อบรมและสื่อคูมือ 3)ปรับปรุงการเยี่ยมบานโดย
อสม.รวมกันแบงเวลา การดําเนินการวิจัยในระยะ
ที่ 2 ไดดําเนินการตามแผนที่ปรับปรุงไวแผนที่ 2
ไดแก การจัดอบรมแบบตอเนื่องและเพิ่มระยะเวลา
อบรมเปน 1 วัน ใชสอื่ การสอนประกอบการบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชสื่อที่มีรูปภาพมากกวาตัว
หนังสือ อสม.มีการผลัดเปลี่ยนเยี่ยมบานและให
คําแนะนํา ภายหลังการดําเนินการระยะที่ 2 นาน
2 เดือน พบวาผูรวมดําเนินการวิจัยมีความรูและมี
ความเขาใจในประเด็นของโรคความดันโลหิตสูง
และสามารถดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคความดัน
โลหิตสูงได
2.4 การเปลี่ ย นแปลงศั ก ยภาพหลั ง การ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
2.4.1 คนวัยแรงงานรับประทานเค็มลดลง
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จากการสะทอนคิดของหญิงวัยแรงงานวา “แตกอ น
ไมรูก็พากันกินเด มันก็ไมเปนไรจักที พอเดี๋ยวนี้ก็
พยายามลดอยู ใสผงชูรสก็ไมใสทุกทีแลว กลัวเปน
ความดัน พิการเดินไมได” (FG4) หลายคนเห็นดวย
และมีการรับประทานอาหารรสเค็มที่เหมาะสมดัง
คํากลาวของหญิงวัยแรงงานวา “ผงชูรสที่เคยใส
ตลอดเวลาทํากับขาว เดีย๋ วนีล้ ดแลวใสบา งไมใสบา ง
ไมใสตลอดเหมือนแตกอ น ถาทํากับขาวก็พยายามใส
พวกผักแทน” (FG4)
2.4.2 ลดการรับประทานอาหารไขมันสูง
คนวัยแรงงานสวนใหญมกี ารดูแลตนเองดังคํากลาว
ของหญิงวัยแรงงานวา “เมื่อกอนไมเลือกกิน กินทุก
อยางมีอะไรก็กิน เดี๋ยวนี้ถา กินของมันๆ หลาย ก็ไม
ดีแกแลว เปนไรไปจะลําบากลูกเมียเอา” (FG4) และ
“กากหมูไมไดซื้อไวแลว แตก็ยังกินอยู 2 อาทิตยกิน
ครั้งนึง มันเลิกไมไดดอก แตลดนะได” (FG4)
2.4.3 รับประทานผลไมและธัญพืชเพิ่มขึ้น
โดยเนนรับประทานผลไมที่หางายในทองถิ่น ราคา
ยอมเยา รับประทานตามฤดูกาล เปนผลไมชนิดทีไ่ ม
หวานจัด ชายวัยแรงงานกลาววา “ผลไมเดี๋ยวนี้ก็กิน
อันทีม่ นั หางายๆ กลวย มะมวง กินทุกวัน บางทีกซ็ อื้
ลําไย สมมากิน” (FG4) และหญิงวัยแรงงานกลาววา
“ผลไมกนิ บอยอยูเ ดีย๋ วนี้ แทบทุกวัน ไมเคยขาด สลับ
กันไปมะละกอเดิง้ กลวยเดิง้ แลวแตจะมี” (FG4) และ
การรับประทานธัญพืชยังพบวามีการรับประทาน
ปริมาณนอยเนือ่ งจากหาซือ้ ยาก แตพบวามีบางสวน
ชอบรับประทานขาวโพดเปนประจําอาทิตยละ 3 วัน
2.4.4 ลดการใชสารเสพติด ไดมีการปรับ
เปลี่ยนลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ลง แมจะยังไมสามารถเลิกไดแตเปนจุดเริ่มตนของ
ความคิดที่ดี คนวัยแรงงานชายกลาววา “ลดไดแลว
คราวนัน้ บอกแลววาจะพยายามลด ตอนนีก้ ก็ นิ เบียร
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ทุกวันเหมือนแตกอนแหละแตวาลดลงจากเคยกิน
เบียร 1 ขวด ตอนนี้ 1 ขวดแบงกันกินกับเพื่อน มันก็
ยังเลิกไมไดแตจะพยายาม” (FG4) และคนวัยแรงงาน
ชายไดใหขอมูลสะทอนคิดวา “ก็เห็นวามันไมดี ผม
ก็มีลูกอยูสองคนอยากอยูกับลูกกับเมีย ไปนานๆ
ไมอยากเปนภาระใคร ไมอยากพิการเสนเลือดใน
สมองแตก นอนปอนขาวปอนนํ้า ไมเอา ก็คิดวาจะ
กินวันเวนวันกําลังพยายาม” (FG4) สําหรับเครือ่ งดืม่
ที่มีคาเฟอีนพบวามีการดื่มลดลง หญิงวัยแรงงาน
กลาววา “ทํางานมันงวงก็ยังกินอยู แตพยายามจะ
ลดจาก 4 ซองเหลือ 3 ซอง นี่ก็ไปบอกแฟนดาให
มันคอยๆ ลดกาแฟเดีย๋ วเปนโรคความดันสูง” (FG4)
2.4.5 ออกกําลังกายถูกวิธี มีการปรับเปลีย่ น
เป น การยื ด เหยี ย ดกล า มเนื้ อ บริ ห ารร า งกายตาม
ความถนัดบางคนเริม่ สละเวลามาออกกําลังกาย ซึง่
จากการสนทนากลุมหญิงวัยแรงงานกลาววา “ปน
จักรยานลา หัวเขา ตอนนี้ก็เลยแกวงแขนวันละ 100
ครั้งทุกวัน” (FG4) และคนวัยหญิงวัยแรงงานกลาว
เพิม่ เติมวา “ขายของทุกวัน ไมมเี วลาไดออกกําลังกาย
กลับมาก็ดโู ทรทัศน นอน แตทนี มี้ นั มีวนั ทีไ่ มไปขาย
ก็เลยไดออกกําลังกายตอนเชา ตืน่ มาเดินรอบบานไป
มาไปมา ไดจัก 15 หรือ 20 นาทีไดหรอกวะ แตไมได
ทําทุกวันอาทิตยนงึ ก็ไดอยูป ระมานจัก 3 วัน” (FG4)

การอภิปรายผล
1.1 การศึกษาสถานการณการดูแลตนเอง
ของคนวัยแรงงานเพื่อปองกันโรคความดันโลหิต
สูง การศึกษาครัง้ นีพ้ บวาคนวัยแรงงานมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูงที่
ไมเหมาะสม ไดแก การรับประทานอาหารรสเค็ม
เปนการบริโภคนิสยั สืบทอดมาตัง้ แตครอบครัว เชือ่
วารับประทานรสเค็มไมมอี นั ตรายตอสุขภาพ การรับ

ประทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูงพบวามีการรับประทาน
อาหารจําพวกกะทิ อาหารทอด ใชนํ้ามันปาลม รับ
ประทานผลไมในปริมาณที่นอยจะรับประทานตาม
ฤดูกาลของผลไมนนั้ ๆ สอดคลองกับการศึกษาหลาย
การศึกษา (สารภี แสงเดช, 2554; ขวัญใจ ผลศิรปิ ฐม,
2554; เพ็ญศรี สุพมิ ล, 2552; พัชรี รัศมีแจมและคณะ,
2556; Warren-Fidlow, Seymour & Huber, 2012) ที่
พบวาผูที่มีอายุระหวาง 35-59 ป มีการรับประทาน
อาหารรสเค็ม และนิยมใชเครื่องปรุงรสทุกชนิด
นิยมรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงจําพวกหมูขาว
รับประทานผลไมในปริมาณนอยและรับประทาน
ตามฤดูกาล การออกกําลังกาย พบวามีการออกกําลัง
กายไมเหมาะสม สวนใหญขาดการออกกําลังกาย
สอดคลองกับการศึกษาของ (สารภี แสงเดช, 2554;
ออมใจ กิจจานนท ,2550) ที่พบวาคนวัยทํางานอายุ
35 ปขึ้นไปมีพฤติกรรมการออกกําลังกายไมเหมาะ
สมทั้งระยะเวลาและความถี่ การใชสารเสพติดของ
คนวัยแรงงานจากการศึกษาพบวามีการดื่มกาแฟ
ที่มีสวนผสมของคาเฟอีน เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่อง
ดื่มแอลกอฮอลโดยเฉพาะเบียรเปนประจําทุกวัน
หลังเลิกงานเนื่องจากชอบความรื่นเริงสนุกสนาน
สอดคลองกับการศึกษาของประภารัตน ณ พัทลุง
(2552) ซึ่งพบคนวัยทํางานมีพฤติกรรมการใชสาร
เสพติดเปนการดื่มที่มีสวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรม
สังคม ความเชื่อ และความชอบสนุกสนานจึงทําให
มีการดื่มสุราในวัยทํางาน สําหรับดานนโยบายที่
สนับสนุนการดูแลตนเองของคนวัยแรงงานเพื่อ
การปองกันโรคความดันโลหิตสูงจากการดําเนินการ
วิจยั นีพ้ บวา ในชุมชนขาดนโยบายสําหรับดูแลคนวัย
แรงงานปองกันโรคระดับปฐมภูมิ
1.2 กลวิ ธี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพการดู แ ล
ตนเองเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูงพัฒนารูป
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แบบมาจากกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร คน
วัยแรงงานและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม
วางแผนดํ า เนิ น การแก ไ ข ปฏิ บั ติ ต ามแผน และ
ประเมินผล ซึ่งกระบวนการดังกลาวมาจากการ
สะท อ นคิ ด ด ว ยตนเองและเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
ปญหาการดูแลตนเองที่ตองแกไข สอดคลองกับ
แนวคิดของ Stringer (2007) ซึ่งกลาววาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเปนวงจรพลวัตของการทํางานรวมกัน
ตั้งแตการคนหาปญหา การคิด วิเคราะหและปฏิบัติ
ซึง่ เปนวงจรทีป่ ฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ งเพือ่ ปรับปรุงและ
พัฒนาใหเกิดความเหมาะสมตรงตามความตองการ
ของผูรวมดําเนินการวิจัย ภายหลังการดําเนินการ
วิจัย คนวัยแรงงานมีความเขาใจเกี่ยวกับโรคความ
ดันโลหิตสูงสามารถดูแลตนเองเพื่อปองกันโรค
ความดันโลหิตสูง ซึ่งการทํางานรวมกัน ทําใหเกิด
การตัดสินใจรวมกันสอดคลองกับการศึกษาของ
เกษราวัลณ นิลวรางกูร และคณะ (2550)
1.3 การเปลี่ยนแปลงหลังจากการพัฒนา
ศั ก ยภาพการดู แ ลตนเองของคนวั ย แรงงานเพื่ อ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง คนวัยแรงงานดูแล
ตนเองไดเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูงอยาง
เหมาะสม สามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ดู แ ล
ตนเองไดวิเคราะหปญหาไดดวยตนเองและดําเนิน
การแกไขปญหาไดอยางครอบคลุม การศึกษานี้พบ
วามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนวัยแรงงาน
เพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูง ไดแก การรับ
ประทานอาหารเค็มลดลง การรับประทานผลไม
และธัญพืชมากขึ้น มีการจัดสรรแบงเวลาเพื่อออก
กําลังกายและเริ่มออกกําลังกายดวยตนเองที่บาน
และชักชวนคนในครอบครัวใหมสี ว นรวมในการทํา
กิจกรรมเพื่อการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรดําเนินการวิจยั ในการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลตนเองของคนวัยแรงงาน เพื่อปองกันโรค
ความดันโลหิตสูงในพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อยืนยันผล
การศึกษาและสงเสริมใหคนวัยแรงงานสามารถ
ดูแลตนเองเพือ่ ปองกันโรคความดันโลหิตสูงไดอยาง
เหมาะสม
2. ควรดําเนินการวิจัยการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลตนเองของคนในกลุม วัยอืน่ ๆ เพือ่ ปองกัน
โรคความดันโลหิตสูง
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