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การศึก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย และพัฒ นา มี จุด มุ่ ง หมาย 1) เพื่ อ การสร้ างและออกแบบ
โปรแกรมการจัดการตนเองที่ มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ สุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง 2) เพื่อประเมินประสิทธิ ภาพโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์สขุ ภาพ สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ ได้ ก าหนดไว้ และ 3) เพื่ อ ทดสอบประสิ ทธิ ผลโปรแกรมการจัด การตนเองที่ มี ต่อ
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รักษาพยาบาลตามปกติ เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่
ดี แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง โปรแกรมการจัดการตนเอง เครื่ องวัดความดันโลหิต เครื่ อง
ชั่ง นา้ หนักและวัดส่วนสูง วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิ ติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมหลายตัวแปร
(MANCOVA) วิเคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ วมหลายตัวแปรแบบวัด ซ า้ (MANCOVA with Repeated
Measure) วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation analysis) และวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของโปรแกรม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
ผลการวิ จัย พบว่ า 1) การทดลองแบบรายบุ ค คล แบบกลุ่ม เล็ ก และแบบกลุ่ ม ใหญ่ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 75/75 2) ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและค่าดัชนีมวลกายมากกว่ากลุ่มควบคุม (p≤ .05) 3) ส่วนในระยะ
ติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
มากว่ากลุ่มควบคุม (p≤ .05) 4) ภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและดัชนีมวลกายมี การเปลี่ยนแปลงดีกว่าเมื่อเทียบกับ
ระยะก่อนการทดลอง (p≤ .05) แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มควบคุม ส่วนค่าความดันโลหิตของ
กลุ่มทดลองในระยะติดตามอีก 1 เดือนมีพฒ
ั นาการดีขึ ้น (p≤ .05) และ 5) พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลลัพธ์ทางสุขภาพ (p≤ .05)
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The objectives of the research and development study were (1) to develop a selfmanagement program on healthy lifestyle behaviors and health outcomes for the elderly with
hypertension, (2) to study the efficiency of a self-management program on healthy lifestyle
behaviors and health outcomes for elderly patients with hypertension, and (3) to study the
effects of the self-management program on healthy lifestyle behaviors and health outcomes
for elderly patients with hypertension. The participants in experimental group received the
self-management intervention for eight weeks, while the control group received conventional
nursing care. The instruments were used in this research included a healthy lifestyle
behaviors questionnaire, a self-efficacy questionnaire and a self-management program for
hypertensive elderly patients, an automatic sphygmomanometer, a weighing scale and a
height measuring scale. The data were analyzed by MANCOVA, repeated MANCOVA,
Correlation analysis, and the performance indices the effectiveness standard of 7 5 /75. The
research findings were as follows: (1) the efficiency level of the program was higher than the
criterion of 75/75; (2) After the program, healthy lifestyle behaviors and BMI of the
experimental group increased significantly compared to those of the control group (p≤ .05);
(3) After being in the program for four weeks, the healthy lifestyle behaviors and health
outcomes of the experimental group had increased significantly compared to those of the
control group (p≤ .05); (4) After the program and the one month follow-up, the experimental
group significantly improved in terms of healthy lifestyle behaviors and BMI compared to the
pretest (p≤ .05), while the control group did not change. Moreover, the blood pressure of
the experimental group significantly decreased at the fourth-week following the program
(p≤ .05). However, the change in blood pressure following the self-management program
and one month after completing the program was found to be significant. Finally, 5) healthy
lifestyle behaviors were significantly negatively correlated with health outcomes (p≤ .05).
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บทนำ
ภูมิหลัง
โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็ นโรคเรื อ้ รังไม่ติดต่อชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ และนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ โลก ในปี ค.ศ. 2025 จานวนผู้ป่วย โรค
ความดันโลหิตสูงได้ ถกู คาดการณ์ไว้ ว่า จะมีแนวโน้ มที่ สงู เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึง 1.56 พันล้ านคน
(Bell; Twiggs; & Olin. 2015) เช่นเดียวกับในประเทศไทย จากการสารวจสุขภาวะผู้สงู อายุไทย ปี
2556 ภายใต้ แผนงานส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุและผู้พิการ พบว่า ผู้สงู อายุส่วนใหญ่ป่วยเป็ นโรคความ
ดันโลหิตสูงมากที่สุด เมื่อเทียบกับโรคเรื อ้ รังไม่ติดต่อชนิดอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้ วนลงพุง โรค
หลอดเลือดสมองและหัวใจ (สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล; และคนอื่นๆ. 2557: 17) สอดคล้ องกับผลการ
สารวจสถิติผ้ ปู ่ วยและการเข้ ารับบริ การในสถานบริ การสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละ
ภู มิ ภ าค พบว่ า แนวโน้ ม ของผู้ สู ง อายุ โ รคความดัน โลหิ ต สู ง ที่ เ ข้ ามารั บ บริ ก ารในสถานบริ ก าร
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเหนือ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 25512555 เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ (กมลชนก เทพสิทธา; และ อรรถเกียรติ กาญจนพิบลู ย์. 2555: 203)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า อัตราการรับรู้ ว่าตนเองเป็ นโรคความดันโลหิตสูง
อัตราการเข้ าถึงการบริ การ และอัตราการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงได้ ตามแนวทางการรักษาโรค
ความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป พ.ศ. 2558 (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. 2558)
และคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ ยวกับการป้องกันการวินิจฉัยการประเมินและการรักษาโรคความดัน
โลหิตสหรัฐอเมริ กาฉบับที่ 8 (Joint National Committee 8th ) (James; et al. 2014: 507-520) นันมี
้
ค่อนข้ างต่า เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงไม่มีการแสดงอาการใดๆ ออก อย่างเด่นชัดมาในระยะแรก
จึงทาให้ ผ้ ูป่วยละเลยและใส่ใจติดตามดูแลตนเองร่ วมกับดาเนินชี วิต ที่ไ ม่เหมาะสม เช่น ขาดการ
เคลื่อนไหวและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ การมีน ้าหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน การสูบบุหรี่ การ
รับประทานอาหารที่ไม่ถกู หลักโภชนาการ เช่น อาหารที่มีไขมันสูง อาหาร ที่มีรสจัด การรับประทานยา
ลดความดันโลหิตไม่สม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทังการมี
้
ความเครี ยดสะสมเรื อ้ รัง พฤติกรรมเหล่านี ้ล้ วน
ส่งผลทาให้ ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ ้นได้ (WHO. 2013: 11) และส่งผลให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนที่รุนแรง
เช่น หัวใจล้ มเหลว หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ โรคไตวาย นาไปสู่ภาวะทุพพลภาพและอาจรุนแรงถึงขัน้
สูญเสียชีวิตได้ (Aronow; et al. 2011: 498-500)
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงให้ มีสุขภาวะที่ดี
นัน้ โดยการเปลี่ ย นแปลงการกระท าที่ เ ป็ นแบบแผนในการด าเนิ น ชี วิ ต ให้ มี ค วามเหมาะสมและ
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ครอบคลุมทังมิ
้ ตทิ างด้ านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งทัง้ 3 มิตินี ้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นองค์รวม
(Holistically) และนับว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่ช่วยป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้ อนที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ด้วย
การหันมาใส่ใจและจัดการสุขภาวะของตนเอง ทาให้ สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ อยู่ใน
เกณฑ์ที่กาหนดได้ อีกทังยั
้ งช่วยลดภาระค่าใช้ จา่ ยที่รัฐจะต้ องใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปได้ (Miok.
2002; Cakir; & Pinar. 2006: 190-215) แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั การส่งเสริ มสุขภาพของผู้สงู อายุ
ความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่ จ ะเน้ นการปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตทางด้ านร่ างกายและ
อารมณ์เป็ นหลัก ได้ แก่ การรับประทานอาหาร การควบคุมน ้าหนัก การออกกาลังกาย และการจัดการ
ความเครี ยด (นุชนาถ สานัก; และคนอื่นๆ. 2554; สุพชั ริ นทร์ วัฒนกุล; และคนอื่นๆ. 2556; อรวรรณ
ประภาศิลป์; ชดช้ อย วัฒนะ; และ ทิพาพร ธาระวานิช. 2556; อัมมร บุญช่วย. 2558; อารี ย์ เสนีย์.
2557; Tung; et al. 2013) ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ ที่ดีในด้ านอื่นๆ
เช่น พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี และการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การศึกษาโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ มีต่อการควบคุม ความดันโลหิต สาหรับผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในหน่วยปฐมภูมิด้วยการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบจากการสืบค้ น
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในงานวิจยั ทังหมด
้
12 เรื่ องของนงลักษณ์ จารัสพงษ์ (2553) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุความดันโลหิ ตสูงในระดับหนึ่งถึงสอง และกิจกรรมที่ใช้ ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตส่วนใหญ่ใช้ กลวิธีการให้ ความรู้ ทางด้ านโภชนาการ การออก
กาลัง กาย และการจัดการความเครี ยดร่ วมกับการให้ คาปรึ กษา ทัง้ รายกลุ่ม และรายบุคคล ดัง นัน้
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1)
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 2) การออกกาลังกาย 3) พฤติกรรมการป้องกันโรค 4) พฤติกรรม
การมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี และ 5) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม ซึ่งสอดคล้ องกับแผนพัฒนาผู้สงู อายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เน้ นและให้ ความสาคัญในการส่งเสริ มให้
ผู้สงู อายุมีศกั ยภาพและสามารถพึ่งพาตนเอง ทังในมิ
้ ติ ทางด้ านร่างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อนาไปสู่
พฤฒพลัง (Active Ageing) โดยส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุกระตือรื อร้ น กระฉับกระเฉงในการมีส่วนร่ วมใน
การดูแลตนเองและสังคมมากขึ ้น โดยการใช้ ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญาที่สงั่ สมมาในการทา
กิจกรรมต่างๆ ที่เอื อ้ ประโยชน์ให้ กับผู้อื่นและสังคม (คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2554; คณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงานผู้สงู อายุแห่งชาติ . 2545) ทาให้ ผ้ สู ูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เผชิญและจัดการกับภาวะแทรกซ้ อนจากอาการป่ วยต่างๆ ได้ ลดการพึ่งพาผู้อื่น และ
สามารถดาเนินชีวิตให้ อยู่กบั โรคได้ อย่างมีความสุข (Vogel; et al. 2009; WHO. 2002) รวมทังช่
้ วย
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เปลี่ยนจากภาระที่รัฐบาลต้ องดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้ เป็ นพลังในการพัฒนาตนเองและ
สังคมต่อไป (กัตติกา ธนะขว้ าง. 2551; ลัดดา เถียมวงศ์. 2551; Peel; McClure; & Bartlett. 2005;
Son; & Wilson. 2012; Thoits; & Hewitt. 2001)
การมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี สขุ ภาวะที่ดีไม่ได้ เป็ นผลมาจากยีนหรื อพันธุกรรม แต่
เกิดจากการที่มนุษย์สร้ างและกระทาขึ ้นมาด้ วยตนเองผ่านการส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพของตัวเอง
อย่างสม่าเสมอจนเป็ นแบบแผนในชีวิตประจาวัน เนื่องจากทุกคนมีศกั ยภาพในการดูแลตนเองให้ มี สุข
ภาวะที่ ดี ทัง้ ในมิ ติกาย จิ ต ใจ และสัง คม แต่อ ย่างไรก็ ต ามผู้ป่ วยส่ว นใหญ่ ก็ยัง ไม่ส ามารถปฏิ บัติ
พฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีไ ด้ อย่างยั่ง ยื นและต่อเนื่ อง ซึ่ง การที่ ผ้ ูป่วยจะปฏิ บัติ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีได้ อย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่องนัน้ จาเป็ นต้ องอาศัยแรงจูงใจ
และความสุขในการกระทากิจกรรมต่างๆ ด้ วยตนเอง อันจะส่งผลให้ ผ้ ูสูงอายุมีพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและมีผลลัพธ์ทางสุขภาพได้ อย่างยัง่ ยืนต่อไป
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่า การจัดกระทาตามแนวคิดจิตวิทยา เชิง
บวกถูกนาไปประยุกต์ใช้ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะในการพัฒนาสุข
ภาวะที่ดีของบุคคลได้ และมีความเชื่อพืน้ ฐานที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณลักษณะนิสัยเชิงบวกใน การ
อยากดารงชีวิตอยูอ่ ย่างมีความหมาย (Meaningful) ความสมบูรณ์ (Fulfilling) และสามารถกากับและ
พัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น (Seligman. 2000) การจัดกระทาตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกส่วนใหญ่มุ่งเน้ นในการพัฒนาศักยภาพที่เป็ นจุดแข็งของบุคคล เช่น ความ
เชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย การมองโลกในแง่ดี การมีความหวังและหา
หนทางไปสูค่ วามสาเร็ จ และการสามารถเผชิญและปรับฟื น้ ตัวจากเหตุการณ์ที่เลวร้ ายได้ นอกจากนัน้
การจัดกระทาตามแนวจิตวิทยาเชิงบวกยังช่วยลดสภาวะความเครี ยด ไม่สบายใจ อาการซึมเศร้ า และ
อารมณ์ทางลบได้ (Carson; et al. 2010; Sin; & Lyubomirsky. 2009) ในปั จจุบนั ได้ มีการประยุกต์ใช้
แนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกร่ ว มกับ การดูแ ลสุข ภาพ เช่ น จากการศึก ษาของ ฮัฟ แมนและคนอื่ น ๆ
(Huffman; et al. 2015) พบว่า การจัดกระทาทางจิตวิทยาเชิงบวกในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ทาให้
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และส่งผลต่อช่วยเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับอาห์น (Ahn; et al. 2015)
ที่พบว่า โปรแกรมการจัดการสุขภาพอย่างบูรณาการตามแนวคิดการเป็ นผู้สงู อายุที่ประสบความสาเร็ จ
ในกลุม่ หญิงสูงวัยชาวเกาหลีจานวน 33 คน เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ภายหลังการทดลอง ค่า
ดัชนีมวลกาย ค่าความดันโลหิตในขณะที่หวั ใจบีบและคลายตัว ค่าไขมันในเลือด และอาการซึมเศร้ ามี
ค่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง ในขณะที่สมรรถนะทาง
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ร่างกาย การสนับสนุนทางสังคมมีค่าเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเทียบกับก่อน
การทดลอง
นอกจากนัน้ ในการส่งเสริมพฤติกรรมการดาเนินชีวิตให้ มีสขุ ภาวะที่ดีที่ผา่ นมานันได้
้ เน้ น การ
จัดกิจกรรมในเชิงรับ เช่น การให้ ความรู้ คาแนะนาและอบรมผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ ป่ วยเป็ นหลัก ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับบริ บทของผู้สูงอายุที่มีข้อจากัดในการจดจ าหรื อเรี ยนรู้ สิ่งต่างๆ ที่ ลดลง (Heathcote.
2000) ทาให้ ผ้ ปู ่ วยยังคงประสบปั ญหาในการควบคุมโรคและภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ อัตรากลับมารับ
การรักษาด้ วยภาวะแทรกซ้ อนยังคงสูง อย่างไรก็ตามจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ผ่านมา
พบว่า การจัด การตนเอง โดยมี ครอบครั ว แพทย์ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ทางด้ านสาธารณสุขคอยให้ การ
สนับสนุน นับว่าเป็ นกระบวนการหนึ่งที่ได้ รับการยอมรับนามาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิรักษาผู้ป่วย
ด้ วยโรคเรื อ้ รังไม่ตดิ ต่อเป็ นจานวนมาก ทาให้ มีนกั วิชาการได้ พฒ
ั นาและเสนอแนวคิดการจัดการตนเอง
ไว้ เป็ นจานวนมาก ดังเช่น โทบินและคนอื่นๆ (Tobin; et al. 1986) ได้ เสนอแนวคิดการจัดการตนเอง
ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การติดตามตนเอง (Self-monitoring) 2) การเตือนตนเอง (Selfinstruction) และ 3) การตัดสินใจ (Decision making) ดังการศึกษาวิจยั ที่ประยุกต์ใช้ แนวคิดนี ้ เช่น
จินตนา บัวทองจันทร์ และคนอื่นๆ (2556) ในขณะที่แคนเฟอร์ และกาลิค บายส์ (Kanfer; & GaelickBuys. 1991) ได้ เสนอแนวคิดการจัดการตนเองที่เน้ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้ วย 4
ทักษะ ได้ แก่ 1) การตังเป
้ ้ าหมาย (Goal setting) 2) การติดตามตนเอง (Self-monitoring) 3) การ
ประเมินตนเอง (Self-evaluation) และ 4) การให้ แรงเสริ มตนเอง (Self - reinforcement) ดังการ
ศึกษาวิจยั ที่ประยุกต์ใช้ แนวคิดนี ้ เช่น สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล (2554) สุพชั ริ นทร์ วัฒนกุล และคนอื่นๆ
(2556) และ พามังกาส (Pamungkas; et al. 2015) ส่วนเคลียร์ (Creer. 2000: 95-129) ได้ เสนอ
แนวคิดการจัดการตนเองประกอบด้ วย 6 ทักษะ ได้ แก่ 1) การตังเป
้ ้ าหมาย (Goal setting) 2) การ
รวบรวมและประมวลข้ อ มูล (Information collection) 3) การประมวลและการประเมิ น ผล
(Information processing and evaluation) 4) การตัดสินใจ (Decision making) 5) การลงมือปฏิบตั ิ
(Action) และ 6) การสะท้ อนการปฏิบตั ิ (Self-reaction) ดังการศึกษาวิจยั ที่ประยุกต์ใช้ แนวคิดนี ้ เช่น
ลดาวัลย์ ฤทธิ์กล้ าและคนอื่นๆ (2555) จันทร์ เพ็ญ หวานคา และคนอื่นๆ (2558) และ วัฒนะและคน
อื่นๆ (Wattana; et al. 2007) เช่นเดียวกับลอริ กและฮอลแมน (Lorig; & Holman. 2003: 1-7) ได้ เสนอ
แนวคิดการจัดการตนเองที่ว่า การจัดการตนเองเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการดูแลตนเองเมื่อต้ องเผชิญ
ปั ญหากับโรคเรื อ้ รัง ทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ ซึ่งประกอบด้ วย 6 ทักษะ ได้ แก่ 1) การแก้ ไขปั ญหา
(Problem solving) 2) การใช้ แหล่งข้ อมูล (Resource utilization) 3) การตัดสินใจ (Decision making)
4) การสร้ างความสัมพันธ์ แบบหุ้นส่วนกับผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพ (The formation of a patient
provider partnerships) 5) การปฏิบตั ิ (Taking action) และ 6) การปรับให้ เหมาะสมในแต่ละบุคคล
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(Self tailoring) ดังการศึกษาวิจยั ที่ประยุกต์ใช้ แนวคิดนี ้ เช่น เบญจมาศ ถาดแสง และคนอื่นๆ (2555)
พัชรี อ่างบุญตา และคนอื่นๆ (2555) และจันทร์ จิรา สีสว่าง และคนอื่นๆ (2553) โดยแนวคิดการจัดการ
ตนเองทังหมดนั
้
นมี
้ พื ้นฐานมาจากแนวคิดการกากับตนเองตามทฤษฎีปัญญาสังคม (Social cognitive
theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) ที่เชื่อว่า บุคคลกระทากิจกรรมใดๆ ต้ องเกิดจากกระบวนการ
คิด โดยเริ่มจาก การสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินใจ และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ส่งผลให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับบริบทในการดาเนินชีวิตของตนเองต่อไป
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต อย่างมี
สุขภาวะที่ ดีและผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพ สาหรั บผู้สูง อายุความดันโลหิตสูง ด้ วยการบูรณาการแนวคิด
จิตวิทยาทางบวก (Seligman. 2000) และแนวคิดการกากับตนเองตามทฤษฏีปัญญาสังคม (Social
cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) เนื่องจากแนวคิดหรื อทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไม่เพียง
พอที่จะพัฒนาเป็ นโปรแกรมทางสุขภาพที่มีความซับซ้ อนได้ โดยในแต่ละแนวคิดจะช่วยให้ ผ้ สู ูงอายุมี
แนวทางในการดาเนินชีวิตที่ดีขึ ้น มีความกระฉับกระเฉง และดารงไว้ ซึ่งการมีสขุ ภาวะที่ดีตามศักยภาพ
ของผู้สงู อายุในแต่ละคน โดยมีความเชื่อที่ว่า ผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะทางบวกที่
จะกระทาสิ่ ง ใดนัน้ ได้ ด้วยตนเอง โดยผ่านการสัง เกตตนเอง กระบวนการตัดสินใจ และการแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเองหลังจากประเมินผลของการกระทาทังข้
้ อดีและข้ อเสียของการปฏิบตั ิในกิจกรรมนันๆ
้
ด้ วยตนเอง แล้ วนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยงั่ ยืนและเหมาะสมภายใต้ บริ บทของตนเองต่อไป
ดังนัน้ โปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงที่ถกู สร้ างขึ ้นนับว่าเป็ นกุญแจที่สาคัญในการส่งเสริ มสุขภาพ
ในเชิงรุ กที่มุ่งเน้ นการพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพและจุดแข็งภายในตัวของบุคคลให้ มีวิธีคิดในการ
จัดการตนเองเชิงบวกด้ วยตนเอง มีความมัน่ ใจและความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมการดาเนินชีวิ ต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอให้ เหมาะสมกับสุขภาพและบริ บทของตนเอง นาไปสู่
การมีสุขภาวะที่ดี ทังกาย
้
จิต และสังคม ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่มีการบูรณาการนาเอาสองแนวคิดนี ้มาใช้
ในการส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้สงู อายุค วามดันโลหิตสูง ผลจาก
การศึกษาสามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งโปรแกรมฯ ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของกลุม่ ตัวอย่างอย่างแท้ จริง ทาให้ ผ้ สู งู อายุสามารถจัดการตนเอง มีความหวัง มีกาลังใจที่จะ
แก้ ไขและสามารถเผชิญปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วยตนเอง รวมทังช่
้ วยให้ เกิดความคงอยู่
ของพฤติกรรมดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีได้ อย่างยัง่ ยืนมากยิ่งขึ ้น นาไปสู่การมีผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ที่ดี สามารถอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ค่า มีศกั ดิศ์ รี และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีตอ่ ไป
นอกจากนัน้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self-Efficacy) นับว่าเป็ นตัวแปร
หนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการแสดงพฤติกรรม เนื่องจากการรับรู้ ความสามารถของตนเองสามารถกาหนด
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ประสิทธิภาพในการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ช่วยควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
และการแสดงพฤติกรรม และช่วยในการตัดสินความสามารถของบุคคลในการกระทาสิ่งต่างๆ ทาให้ มี
งานวิจยั จานวนมากที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง โดยผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมใน การดาเนินชีวิต
ให้ มีสุขภาวะที่ดีสูง บุคคลนัน้ จะมีความมั่นใจและสามารถพฤติกรรมตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ไ ด้
(กนกวรรณ อุดมพิทยารัชต์. 2557; จุฑาวดี วงษ์ สมบัติ. 2551; สายฝน กันธมาลี. 2550; สุพิชชา วงค์
จันทร์ ; อังศินนั ท์ อินทรกาแหง; และ พรรณี บุญประกอบ. 2557; อังศินนั ท์ อินทรกาแหง; ทัศนา ทอง
ภักดี; และ วรสรณ์ เนตรทิพย์. 2553; Intarakamhang. 2012; Intarakamhang; & Dungchan. 2012)
กลุ่ม เป้าหมายในการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ ผู้สูง อายุที่มี ระดับความดันโลหิตสูง อยู่ในช่วง 140/90-159/99
มิลลิเมตรปรอทที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60-74 ปี หรื อวัยผู้สงู อายุตอนต้ น (Young old) (WHO. 2008) เนื่องจาก
เป็ นช่วงวัยที่ร่างกายเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น โดยอวัยวะต่างๆ มีความเสื่อมถอยลงบทบาทหน้ าที่
ทางสังคมที่ลดลง และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยงั มีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม และเป็ นผู้ที่มี
ภาวะน ้าหนักเกิน (BMI ≥ 25 กก./ตารางเมตร) เพิ่มสูงขึ ้น จากร้ อยละ 17.9 ในปี 2548 เป็ นร้ อยละ
22.6 ปี 2553 และภาวะอ้ วน (BMI ≥ 30 กก./ตารางเมตร) เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 2.5 เป็ นร้ อยละ 4.9
ตามลาดับ ทาให้ เกิดผลกระทบทังทางด้
้
านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จานวนผู้ป่วยด้ วยโรคเรื อ้ รัง
เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็ นสาเหตุการป่ วยที่พบมากที่สุด ในโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ ในปี 2557 เมื่อเทียบกับโรคอื่นๆ (โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่. 2557) อีก
ทัง้ ในวัย ผู้สูง อายุต อนต้ นนี ้ เป็ นวัยที่ บุคคลยัง มี ก าลัง ความสามารถในการดูแ ลและรั กษาตนเอง
รวมทัง้ ยัง มี ศัก ยภาพในการท าคุณ ประโยชน์ ต่า งๆ ให้ กับ สัง คมและประเทศชาติไ ด้ (วิ ท ธิ ลัก ษณ์
จันทร์ ธนสมบัต.ิ 2552; สุทธิชยั จิตะพันธุ์กลุ . 2544; WHO. 2002)
สาหรับในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง โดยการนาองค์ความรู้
เดิมที่มีอยูม่ าเป็ นฐานในการสร้ างและออกแบบด้ วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ แล้ วพัฒนา
ต่อยอดต่อไป ร่วมกับการสารวจความต้ องการจาเป็ นและการค้ นหาปั ญหา อุปสรรค และแนวทาง ใน
การส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีด้วยการสนทนากลุ่มของผู้สูงอายุ ความดัน
โลหิตสูง แล้ วดาเนินการจัดกระทาซ ้าๆ หลายครัง้ โดยนาผลที่ได้ มาปรับปรุงเป็ นระยะๆ เพื่อให้ มีความ
เหมาะสมและสอดคล้ องมากขึ ้น จนทาให้ ได้ โปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรม การดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้ องกับบริ บทของกลุ่ม เป้าหมาย ทาให้ เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ อย่างแท้ จริ งและเป็ นที่
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ยอมรับในเชิงวิชาการมากขึ ้น ขันตอนในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 การสร้ าง
และออกแบบโปรแกรมการจัดการตนเองที่มี ต่อพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีและ
ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง ซึ่งประกอบด้ วย ขันตอนที
้
่ 1 การสังเคราะห์
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยวิ ธี ก ารทบทวนวรรณกรรมอย่า งเป็ นระบบจากงาน วิ จัย ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ
โปรแกรมที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ขันตอนที
้
่ 2 การศึกษาความต้ องการ
จาเป็ นในการจัดการตนเองเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ขันตอนที
้
่ 3 การ
ค้ นหาและทาความเข้ าใจในปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่ งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดีด้วยการสนทนากลุ่ม และขัน้ ตอนที่ 4 การสร้ างและออกแบบร่ างโปรแกรมการ
จัดการตนเองที่ มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพ ส าหรั บ
ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง โดยนาผลที่ได้ จากขันตอนที
้
่ 1-3 มาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบการสร้ าง
และออกแบบร่างโปรแกรมฯ เพื่อนาไปใช้ ในระยะต่อไป ส่วนระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุ
ความดันโลหิตสูง ซึ่งประกอบด้ วย ขันตอนที
้
่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใช้ เกณฑ์
75/75 ที่ ไ ด้ กาหนดไว้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ . 2545) ซึ่ง แบ่ง ออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ แล้ วทาการปรับปรุงแก้ ไขจนได้ โปรแกรมฯ ฉบับ
สมบูรณ์ และขันตอนที
้
่ 2 การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการ
ดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีและผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพ ส าหรับผู้สูง อายุความดันโลหิตสูง โดยนา
โปรแกรมฯ ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างจริงต่อไป
ดังนัน้ ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่ มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงครัง้ นี ้ สามารถช่วยให้
ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างมีสุขภาวะที่ดีและมีผลลัพธ์ ทางสุขภาพที่ดีขึน้
ภายใต้ บริบทและสภาพปั ญหาของแต่ละบุคคล ตลอดจนทาให้ ผ้ สู งู อายุเห็นคุณค่าในตนเองที่สามารถ
ทาประโยชน์ให้ กบั สังคมตามศักยภาพที่ตนเองและองค์ความรู้ที่ได้ รับจากโปรแกรมฯ สามารถนามาใช้
เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศในการสร้ างความเข้ มแข็งและพัฒนาศักยภาพของผู้สงู อายุความ
ดันโลหิตสูง อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ อย่างแท้ จริ ง และสามารถเป็ นข้ อมูลให้ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ เป็ นทางเลือกหนึง่ ในการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ผู้สงู อายุในการส่งเสริ มการจัดการสุข
ภาวะตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน และส่งผลทาให้ ผ้ สู งู อายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีสามารถจัดการตนเองได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และดาเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ค่า
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อสร้ างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรม การ
ด าเนิ น ชี วิ ต อย่า งมี สุข ภาวะที่ ดี แ ละผลลัพ ธ์ ท างสุข ภาพ ส าหรั บ ผู้สูง อายุค วามดัน โลหิ ต สูง ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ ดังนี ้
1. เพื่อสร้ างและออกแบบโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้
กาหนดไว้
3. เพื่อทดสอบประสิทธิ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง

ควำมสำคัญของกำรวิจัย
การวิจัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัยได้ บูรณาการองค์ ค วามรู้ ที่ เป็ นสหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary) ทัง้
ทางด้ านจิตวิทยา สังคมวิทยา และสาธารณสุขมาเป็ นกรอบในการศึกษา ทาให้ สามารถเป็ นประโยชน์
ทังในระดั
้
บบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป ดังนี ้
1. ผลการวิจยั ที่ได้ ครัง้ นี ้เป็ นสิ่งที่ช่วยทาความเข้ าใจเกี่ยวกับลักษณะ กระบวนการ ผลลัพธ์
ของกระบวนการในการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์
ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
2. ผลการวิจัยครั ง้ นี ส้ ามารถใช้ เป็ นข้ อเสนอและทางเลื อกให้ กับผู้ สูง อายุ เพื่ อนาไปเป็ น
แนวทางในการส่ง เสริ ม การจัดการตนเองที่ มี ต่อพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีและ
ผลลัพธ์ ทางสุขภาพต่อไป นาไปสู่การวางนโยบายสาธารณสุขในระดับท้ องถิ่น หรื อศูนย์สาธารณสุข
ประจาท้ องถิ่น เพื่อเสริ มสร้ างพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี
ให้ แก่ผ้ ูสูง อายุ รวมทัง้ หน่วยงานภาครั ฐสามารถใช้ เป็ นแผนการเตรี ยมความพร้ อมให้ กับผู้สูง อายุ
เตรี ยมองค์กร หรื อหน่วยงานต่างๆ

ขอบเขตกำรวิจัย
ระยะที่ 1 กำรสร้ ำงและออกแบบโปรแกรมกำรจัดกำรตนเองที่มีต่อพฤติกรรม กำร
ดำเนินชีวิตอย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีและผลลัพธ์ ทำงสุขภำพ สำหรั บผู้สูงอำยุควำมดันโลหิตสูง
1. การสังเคราะห์งานวิจยั ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เพื่อศึกษา หาข้ อสรุปของภาพรวมของ
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งานวิจยั ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี โดยผู้วิจยั
ได้ กาหนดขอบเขตโดยกาหนดช่วงเวลาของงานวิจยั ที่รวบรวม คือ งานวิจยั ที่ทาการศึกษาระหว่างปี
ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2006-2015 และที่ได้ รับการตีพิมพ์ทงในระดั
ั้
บนานาชาติ แหล่งข้ อมูลงานวิจยั ที่นามา
ประมวลและสังเคราะห์ คือ ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ให้ บริ การสืบค้ นฐานข้ อมูลเอกสารฉบับ
เต็ม ของวารสาร วิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานการวิ จัย ที่ ไ ด้ ร วบรวมจากส านัก พิ ม พ์ ต่า งๆ ทั่ว โลก ได้ แ ก่
ProQuest Health and Medical Complete, Pubmed, Science-Direct, Scopus โดยใช้ คาสาคัญ
(Key words) ในการสืบค้ น ซึ่งประกอบด้ วย พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี (Healthy
Lifestyle Behavior) สุขภาวะที่ดี (Well-being) การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy eating)
การออกกาลังกาย (Exercise) พฤติกรรมการป้องกันโรค (Disease preventive behavior) พฤติกรรม
การมีสุขภาวะที่ดีทางจิตใจ (Psychological well-being behavior) การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
(Engaging in social activity) ผู้สงู อายุที่ประสบความสาเร็จ (Successful Aging)
2. การประเมินความต้ องการจาเป็ นในการจัดการตนเองเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี เพื่อศึกษาความต้ องการจาเป็ นในการส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดีของผู้สงู อายุที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60-74 ปี หรื อวัยผู้สงู อายุตอนต้ น (Young old) (WHO. 2008) ที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูง
ระดับที่ 1 ชนิดไม่ทราบสาเหตุ อันเนื่องจากการมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม และเป็ นผู้ที่
แพทย์ให้ ความเห็นว่าไม่มีภาวะแทรกซ้ อนที่รุนแรงเป็ นอันตราย แล้ วทาการจัดลาดับความสาคัญของ
ปั ญหา โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความต้ องการจาเป็ นแบบปรับปรุง (Modified Priority Need Index
หรื อ PNImodified) ทาให้ ทราบว่าปั ญหาที่สาคัญ และการวางแผน สร้ าง และออกแบบโปรแกรมฯ ให้
ตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ม เป้ าหมายมากขึ น้ โดยการสุ่ม เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่า งแบบแบ่ง ชัน้
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของกลุ่ม ตัวอย่างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ประกอบด้ วย 4 แขวง 96 ชุมชน (เทศบาลนครเชียงใหม่. 2557) ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
คานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane. 1967: 886) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ยอมให้ เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้ ± 5% จานวน 400 คน
3. การค้ นหาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดีด้วยการสนทนากลุ่ม เพื่อค้ นหาและทาความเข้ าใจถึง ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางใน การ
ส่งเสริมพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60-74
ปี หรื อวัยผู้สงู อายุตอนต้ น ทังบุ
้ คคลสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ และไม่สามารถควบคุมความดัน
โลหิตได้ โดยเลือกกรณี ศึกษาแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful Sampling)
(ชาย โพธิสิตา. 2552) จานวนกลุม่ ละ 5 คน
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4. การสร้ างและออกแบบร่ างโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติก รรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง แล้ วนาร่ างโปรแกรม
จัดการตนเองที่ มี ต่อพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีและผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพส าหรั บ
ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงมาตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาผู้ใหญ่ ด้ านพฤติกรรมศาสตร์ และด้ าน การ
ส่งเสริมสุขภาพ
ระยะที่ 2 กำรพัฒนำโปรแกรมกำรจัดกำรตนเองที่มีต่อพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิต
อย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีและผลลัพธ์ ทำงสุขภำพ สำหรั บผู้สูงอำยุควำมดันโลหิตสูง
1. พื ้นที่
พื ้นที่ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. เนื ้อหา
โปรแกรมการจัดการตนเองที่ มี ต่อ พฤติกรรมการดาเนิ นชี วิ ตอย่า งมี สุข ภาวะที่ ดีแ ละ
ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง สร้ างขึ ้นโดยมีพื ้นฐานมาจากแนวคิดจิตวิทยา
ทางบวก (Seligman. 2000) และแนวคิดการกากับตนเองตามทฤษฏีปัญญาสังคม (Social cognitive
theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) ในการจัดกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 8 ครัง้ โดยครอบคลุม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทงั ้ 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) พฤติกรรมการป้องกันโรค 2) การ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 3) การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม 4) การออกกาลังกาย และ 5)
พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
3. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ผู้สงู อายุที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 - 74 ปี หรื อผู้สงู อายุตอนต้ น ทังเพศหญิ
้
งและชาย ที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรื อผ่านการคัดกรอง
จากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้ อย 1 ปี ซึ่งมีคา่ ความดันโลหิตอยู่ในช่วง
140/90-159/99 มิลลิเมตรปรอท และเป็ นผู้ที่แพทย์ให้ ความเห็นว่าไม่มีภาวะแทรกซ้ อนที่เป็ นอันตราย
เช่น โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง ตาบอด สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันและทากิจกรรมด้ วย
ตนเองได้ มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้ วยการพูด การฟั ง การเขียนด้ วยภาษาไทยได้
ยินดีและเต็มใจเข้ าร่วมการศึกษา โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างในขันตอนที
้
่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมโดยใช้ เกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ การทดสอบประสิทธิภาพ
แบบรายบุคคลจานวน 6 คน แบบกลุ่มย่อยจานวน 10 คน และกลุ่มใหญ่จานวน 20 คน ส่วนขนาด
กลุ่มตัวอย่างในขันตอนที
้
่ 2 การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่ มีตอ่ พฤติกรรม
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การดาเนินชี วิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ ส าหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง แบ่ง
ออกเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 20 คน

ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรจัดกระทำ คือ โปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง มี 2 รูปแบบ ได้ แก่
1. การได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี สุขภาวะที่ดี
และผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
2. การไม่ได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี สุขภาวะที่
ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ตัวแปรควำมแปรปรวนร่ วม คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ได้ แก่
1. กลุม่ ผู้สงู อายุที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง
2. กลุม่ ผู้สงู อายุที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่า
ตัวแปรตำม
1. พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ได้ แก่ 1) พฤติกรรมการป้องกันโรค 2) การ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 3) การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม 4) การออกกาลังกาย และ 5)
พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
2. ผลลัพ ธ์ ทางสุข ภาพ ได้ แก่ ค่า ดัช นี ม วลกาย ค่าความดัน โลหิ ตขณะหัว ใจบีบ ตัวและ
คลายตัว

นิยำมศัพท์ เฉพำะ
ผู้สูงอำยุท่ ีมีควำมดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 - 74 ปี หรื อผู้สงู อายุตอนต้ น
ทังเพศหญิ
้
งและชายที่ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรื อผ่านการคัดกรองจากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขว่า
เป็ นโรคความดัน โลหิ ต สูง ชนิ ด ไม่ท ราบสาเหตุ อัน เนื่ อ งจากการมี พ ฤติก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ไ ม่
เหมาะสม โดยมีระดับความดันโลหิตสูงอยู่ในช่วง 140/90-159/99 มิลลิเมตรปรอทอย่างน้ อย 1 ปี และ
เป็ นผู้ที่แพทย์ให้ ความเห็นว่าไม่มีภาวะแทรกซ้ อนที่เป็ นอันตราย หรื อเป็ นอุปสรรคในการทากิจกรรม
กำรประเมินควำมต้ องกำรจำเป็ น หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
สภาพที่ เ ป็ นจริ ง ในปั จ จุบัน กับ สภาพที่ คาดหวัง อย่า งเป็ นระบบ ทาให้ ไ ด้ ข้อ มูล ที่ นะบุส ภาพความ
ต้ องการ อันมีความสาคัญต่อการวางแผนพัฒนาโปรแกรมต่อไป แล้ วทาการจัดลาดับความสาคัญของ
ความแตกต่างนัน้
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กำรประเมิ นประสิ ทธิ ภ ำพโปรแกรม หมายถึง การหาคุณภาพโปรแกรมด้ ว ยการน า
โปรแกรมไปทดลองใช้ แล้ วปรับปรุงให้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ประสิทธิภาพของโปรแกรม คือ
ระดับคุณภาพของโปรแกรมที่วดั จากการวิเคราะห์คา่ ร้ อยละของผลการประเมินการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
หน่วยกิจกรรม (E1) ต่อค่าเฉลี่ยร้ อยละของผลรวมจากการประเมินพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ
ภาวะที่ดี (E2) ค่าประสิทธิภาพโปรแกรมที่เป็ นการฝึ กทักษะโดยทัว่ ไปไม่ควรต่ากว่าร้ อยละ 75/75 และ
การยอมรับประสิทธิภาพของโปรแกรมด้ วยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนระหว่างร้ อยละ 2.5-5.0
โดยการยอมรับประสิทธิภาพของโปรแกรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ประสิทธิภาพที่ได้ สูง
กว่าเกณฑ์ เท่ากับเกณฑ์ และต่ากว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้

นิยำมปฏิบัตกิ ำร
กำรรั บรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง หมายถึง ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองที่จะ
ปฏิบตั ิหรื อมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีให้ สาเร็ จตามแนวคิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองของแบนดูรา (Bandura. 1986) แบบวัดการรั บรู้ ความสามารถของตนเองเป็ นแบบวัดที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ตังแต่
้ ไม่สามารถทาได้ (1 คะแนน) ถึงมัน่ ใจมาก
ที่สดุ (4 คะแนน) การแปลความหมาย คือ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสูง ส่วนผู้ที่ได้ คะแนนต่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่า
พฤติกรรมกำรดำเนินชีวิตอย่ ำงมีสุขภำวะที่ดี หมายถึง การกระทาที่ผ้ สู ูงอายุปฏิบตั ิใน
ชี วิ ต ประจ าวัน เพื่ อ สร้ างเสริ ม หรื อ คงไว้ ซึ่ ง การมี สุ ข ภาวะที่ ดี ทัง้ ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ และสัง คม
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) พฤติกรรมการป้องกันโรค 2) การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
3) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม 4) การออกกาลังกาย และ 5) พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. พฤติกรรมกำรป้องกันโรค หมายถึง การกระทาของบุคคลเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยง
ปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้ เกิดโรคและภาวะแทรกซ้ อนของโรค ได้ แก่ 1) การสังเกต เฝ้าติดตาม และค้ นหา
ความผิดปกติที่เกิดขึ ้นในร่ างกาย และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริ มสุขภาพและแหล่งปั จจัย
หรื อทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ ตนเองมีสขุ ภาวะที่ดี ทาให้ ผ้ สู งู อายุร้ ูจกั สภาพร่างกายของตนเอง
มากขึน้ ทาให้ ส ามารถช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและลดความรุ นแรนของโรคได้ และ 2) การ
หลีกเลี่ยงและควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็ นสาเหตุของภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ เช่น การงดสูบบุ หรี่ การ
ลดหรื อเลิกดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อคาเฟอีนเป็ นส่วนผสม
2. กำรรั บประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพ หมายถึง พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อควบคุม
ระดับความดันโลหิตสูง (Dietary Approach to Stop Hypertension: DASH) ได้ แก่ 1) การรับประทาน
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อาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืช 2) การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัด หรื อ
ส่วนประกอบของโซเดียมสูง และ 3) การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว
3. กำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมทำงสังคม หมายถึง การกระทาที่บคุ คลเข้ าไปมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับผู้อื่น รวมทังการช่
้
วยเหลือเกือ้ กูลกันเพื่อส่งเสริ มสังคมให้ สนั ติสุข ได้ แก่ 1) การ
ทางานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมตามที่ตนเองถนัดและสนใจ และ 2) การร่ วมกิจกรรมตามประเพณี
ศาสนา ชมรม หรื อชุม ชน การที่ ผ้ ูสูง อายุเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ ของสัง คมจะช่วยทาให้
ผู้สงู อายุสามารถปรับตัวเข้ ากับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยได้ อย่างเหมาะสม และทาให้ ผ้ สู งู อายุ
รู้สกึ พึงพอใจในชีวิตของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองมากขึ ้น
4. กำรออกก ำลั ง กำย หมายถึ ง การเคลื่ อ นไหวของร่ า งกายอย่ า งมี แ บบแผน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถภาพร่างกาย หลักของการออกกาลังกายตามหลัก FITT (American
College of Sport Medicine. 2006) ได้ แก่ 1) ความถี่ในการออกกาลังกาย (Frequency of Exercise)
ผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูงควรออกกาลังกายอย่างน้ อย 3-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ 2) ความหนักเบาในการ
ออกกาลังกาย (Intensity of Exercise) ควรเคลื่อนไหวและออกกาลังกายที่มีความหนักเบาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (Moderate-Intensity) 3) ระยะเวลาในการออกกาลังกาย (Time of Exercise) การ
เคลื่อนไหวและออกกาลังกายแต่ละครัง้ ควรใช้ เวลาอย่างน้ อยประมาณ 20-30 นาที โดยแบ่งออกเป็ น 3
ช่วง ได้ แก่ ช่วงอบอุ่นร่ างกาย (Warm up phase) ช่วงเข้ มข้ นของการเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย
(Endurance training phase) และช่วงผ่อนคลาย (Cool down phase) และ 4) ประเภทของการออก
กาลังกาย (Type of Exercise) ควรเลือกให้ เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจในแต่ละบุคคล
5. พฤติกรรมกำรมีสุขภำวะทำงจิตที่ดี หมายถึง การกระทาของบุคคลในการจัดการดูแล
สุขภาพจิตใจของตัวให้ มีสุขภาพจิตที่ดี นาไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่ 1)
การกระทาสิ่งต่างๆ อย่างอิสระด้ วยตนเอง 2) การใช้ ชีวิตและปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้น 3) การเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองให้ งอกงามขึ ้น 4) การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น 5) การจัดการ
และแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม และ 6) การปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนาที่ตนยึดถือ
การวัดพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดพฤติกรรม การ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีขึ ้นมาใหม่ให้ เหมาะสมกับบริบทของผู้สงู อายุในสังคม แบบวัดพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดรวมประมาณค่า 4 ระดับ ได้ แก่ ไม่เคย
ปฏิบตั เิ ลย (1) จนกระทัง่ ปฏิบตั เิ ป็ นประจา (4) การแปลความหมาย คือ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่า
เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีสงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนต่ากว่า
ผลลัพธ์ ทำงสุขภำพ หมายถึง ตัวบ่งชีท้ างด้ านสุขภาพที่ทาการวัดการเปลี่ยนแปลงของ
สุขภาพที่เป็ นขันสุ
้ ดท้ ายอันเกิดจากกระบวนการในการจัดการและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดาเนิน
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ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี สาหรับในการวิ จยั ครัง้ นี ้ ผลลัพธ์ ทางสุขภาพประกอบด้ วยค่าความดันโลหิต
และดัชนีมวลกาย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ควำมดันโลหิต หมายถึง ค่าที่แสดงถึงแรงดันภายในหลอดเลือดแดงที่เกิดจากการบีบ
ตัวของหัวใจ เพื่อสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี ้ยงส่วนต่างๆ ของร่ างกาย แรงดันโลหิตที่วั ดได้ มี 2 ค่า
คือ ความดันช่วงหัวใจบีบตัว (Systolic blood pressure) และความดันช่วงหัวใจคลายตัว (Diastolic
blood pressure) โดยวัดที่ต้นแขน เมื่อผู้ป่วยผ่อนคลายหรื อนัง่ พักแล้ วอย่างน้ อย 5 นาที และต้ องไม่
สูบบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนมาก่อนหน้ าอย่างน้ อ ย 30 นาที โดยการแปลผลของค่าความดัน
โลหิตในการวิจัยครัง้ นี ้ยึดตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป พ.ศ. 2555
ที่ว่า ถ้ าบุคคลนันมี
้ คา่ ความดันโลหิตอยู่ในช่วง 140-159/90-99 มิลลิเมตรปรอท ถือว่า บุคคลนันเป็
้ น
โรคความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 (Mild hypertension) ถ้ าบุคคลนันมี
้ คา่ ความดันโลหิตอยู่ในช่วง 160179/100-109 มิล ลิเ มตรปรอท ถื อว่า บุคคลนัน้ เป็ นโรคความดันโลหิตสูงระดับที่ 2 (Moderate
hypertension) และถ้ าบุคคลนันมี
้ คา่ ความดันโลหิตมากกว่าหรื อตังแต่
้ 180/110 มิลลิเมตรปรอท ถือ
ว่า บุคคลนันเป็
้ นโรคความดันโลหิตสูงระดับที่ 3 (Severe hypertension)
2. ดัชนีมวลกำย หมายถึง เกณฑ์ที่บอกถึงภาวะโภชนาการโดยรวมของบุคคล โดยประเมิน
จากน ้าหนักตัวเป็ นกิโลกรัมหารด้ วยความสูงเป็ นเมตรยกกาลังสองและมีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อตาราง
เมตร ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับตามเกณฑ์การประเมินน ้าหนักตัวโดยใช้ ดชั นีมวลกายสาหรับชาวเอเชีย
ขององค์การอนามัยโลก (WHO. 2004) ได้ แก่ 1) ภาวะน ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ คือ การที่บคุ คลมีคา่ ดัชนี
มวลกาย < 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 2) ภาวะน ้าหนักปกติ คือ การที่บคุ คลมีคา่ ดัชนีมวลกายอยู่
ในช่วง 18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และ 3) ภาวะน ้าหนักเกินกว่ามาตรฐาน คือ การที่บคุ คลที่มี
ค่าดัชนีมวลกาย ≥ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึง่ ภาวะน ้าหนักเกินกว่ามาตรฐานสามารถแบ่งออกเป็ น
3 ระดับ ดังนี ้ 1) บุคคลมีภาวะท้ วม คือ ผู้ที่มีคา่ ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 23-24.9 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร 2) บุคคลที่เป็ นโรคอ้ วนระดับ I คือ ผู้ที่มีคา่ ดัชนีมวลกาย 25-29.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 3)
บุคคลที่เป็ นโรคอ้ วนระดับ II คือ ผู้ที่มีคา่ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
จากการศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จัย ที เ กี ย วข้ อ ง ผู้วิ จัย ได้ จัด ลํ า ดับ การนํ า เสนอ
ดังต่อไปนี &
1. สถานการณ์ของโรคความดันโลหิตสูงในผู้สงู อายุไทย
2. พฤติกรรมการดําเนินชี วิตอย่างมี สุข ภาวะที ดีแ ละผลลัพ ธ์ ทางสุข ภาพ: ความหมาย
องค์ประกอบ การวัด และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
3. การรับรู้ ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดีและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ
4. โปรแกรมการจัดการตนเอง สําหรับผู้สงู อายุทีมีความดันโลหิตสูง
5. การวิจยั และพัฒนาโปรแกรม
6. กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐาน

1. สถานการณ์ ความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุไทย
ปั จ จุบันแนวโน้ ม ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพิม สูง ขึน& เรื อ ยๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม วัย
ผู้สงู อายุ (สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล. 2557: 115; Lionakis; et al. 2012: 135-147) ดังเช่น การรายงาน
สถิติสขุ ภาพทัว โลกขององค์การอนามัยโลก (WHO. 2012) พบว่า หนึงในสามของประชากรทังหมด
&
ต้ องเผชิญกับภาวะความดันโลหิตสูง ซึงเป็ นสาเหตุการตายอันดับ 3 ของประชากรทังหมดทั
&
วโลก
สําหรับประเทศไทย จากการสํารวจอัตราป่ วยของผู้ป่วยทีมีอายุ 60 ปี ขึ &นไปของกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีผ้ สู งู อายุป่วยด้ วยโรคความดันโลหิตสูงมากทีสุด เมือเทียบกับโรคอืนๆ และ
สถานการณ์การเข้ ารับการรักษาในสถานบริ การสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้ มเพิมขึ &นอย่างต่อเนืองในช่วงระหว่างปี 2550-2555 ซึงคิดเป็ นอัตราต่อแสน
คนดังนี & 1,025 1,150 1,230 1,349 1,434 และ 1,571 ตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข. 2556) นอกจากนันยั
& งพบว่าประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ทีมีความดันโลหิตสูงทังหมด
&
ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตของตนเองให้ น้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ซึงเป็ นเกณฑ์
มาตรฐานของผู้ทีมีคา่ ระดับความดันโลหิตปกติ (วิชยั เอกพลากร. 2553)
โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) หมายถึง ภาวะแรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงมีคา่ สูง
กว่าค่ามาตรฐาน โดยถ้ าวัดทีสถานพยาบาลแล้ วมีคา่ ความดันช่วงหัวใจบีบตัว ( S y s t o l i c B l o o d
Pressure) สูงกว่าหรื อเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอทและค่าความดันช่วงหัวใจคลายตัว (Diastolic
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pressure) สูงกว่าหรื อเท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท ซึง ถ้ าบุคคลนันมี
& คา่ ความดันโลหิตอยู่ในช่วง 140159/90-99 มิลลิเมตรปรอท ถือว่า บุคคลนันเป็
& นโรคความดันโลหิตสูงระดับที 1 (Mild Hypertension)
แต่ถ้าบุคคลนันมี
& คา่ ความดันโลหิตอยูใ่ นช่วง 160-179/100-109 มิลลิเมตรปรอท ถือว่า บุคคลนันเป็
& น
โรคความดันโลหิตสูงระดับที 2 (Moderate Hypertension) และถ้ าบุคคลนันมี
& คา่ ความดันโลหิต
มากกว่าหรื อตังแต่
& 18 0 / 1 1 0 มิลลิเมตรปรอท ถือว่า บุคคลนันเป็
& นโรคความดันโลหิตสูงระดับที 3
(Severe Hypertension) (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. 2558) ผู้สงู อายุทีมีความดัน
โลหิตสูงจํานวนมากไม่ทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูง เนืองจากโรคความดันโลหิตสูงเป็ นโรคทีไม่
ค่อยปรากฏอาการทีชดั เจน แต่ถ้าปล่อยไว้ เป็ นเวลานาน แรงดันเลือดจะไปทําลายผนังหลอดเลือดและ
อวัยวะทีสําคัญทัว ร่างกาย จะทําให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนจนถึงขันพิ
& การ อัมพฤกษ์ อัมพาต หรื อเสียชีวิต
ได้ (สุกญ
ั ญา ลิ &มรังสรรค์; และ พักตร์ วิภา สุวรรณพรหม. 2556: 66-77; James; et al. 2014)
ชนิดของโรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูงถูกจําแนกออกเป็ น 2 ชนิดตามสาเหตุของการเกิดของโรค (World
Health Organization, International Society of Hypertension: WHO-ISH. 2003) ได้ แก่
1. ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ ทราบสาเหตุ (Primary Hypertension or Essential
Hypertension) พบมากกว่าร้ อยละ 90 ของผู้ป่วยด้ วยโรคความดันโลหิตสูงทังหมด
&
โดยยังไม่ทราบ
สาเหตุทีแท้ จริ ง แต่ปัจจัยทีเกียวข้ องทีทําให้ เกิดโรคความดันโลหิตสูง ได้ แก่ 1) พันธุกรรม บุคคลทีมา
จากครอบครัวทีมีประวัติเป็ นโรคความดันโลหิตสูงจะมีแนวโน้ มทีจะมีระดับความดันโลหิตสูงมากกว่า
บุคคลทีมาจากครอบครัวทีมีระดับความดันโลหิตปกติ 2) อายุ ค่าความดันโลหิตจะสูงขึ &นตามอายุที
เพิมขึ &นในแต่ละปี โดยเฉพาะในผู้สงู อายุ เนืองจากความเสือมตามวัยและการสูญเสียความยืดหยุ่นของ
หลอดเลือด ทําให้ ค่าความดันช่วงหัวใจบีบตัวและคลายตัวจะเพิมขึ &นอย่างต่อเนืองช้ าๆ โดยค่าความ
ดันช่วงหัวใจบีบตัวมีแนวโน้ มทีสงู กว่าค่าความดันช่วงหัวใจคลายตัว ซึงค่าความดันช่วงหัวใจบีบตัวจะ
เพิมขึน& เฉลี ย 1-2 มิล ลิเมตรปรอทต่อปี ส่วนค่าความดันช่วงหัวใจคลายตัวจะเพิม ขึน& เฉลีย 0.5-1
มิลลิเมตรปรอทต่อปี 3) เพศ ผู้สงู อายุเพศหญิงจะมีอตั ราการเกิดความดันโลหิตสูงมากกว่าเพศชาย
เมือเทียบในวัยเดียวกัน เนืองจากภายหลังทีผ้ หู ญิงหมดประจําเดือนจะทําให้ การทํางานของเรนินใน
กระแสโลหิตเพิมมากขึ &น 4) ภาวะอ้ วน นํ &าหนักและส่วนสูงมีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับการเพิมของ
ระดับความดันโลหิต ซึง สอดคล้ องกับการประชุมของคณะกรรมการร่วมแห่งชาติสหรัฐอเมริ กา ครัง& ที 7
(The Joint National committee seventh) ทีพบว่า คนอ้ วนทีมีความดันโลหิตสูง เมือลดนํ &าหนักตัวลง
ทุก 10 กิโลกรัม จะช่วยลดระดับความดันโลหิตลงได้ 5-20 มิลลิเมตรปรอท (James; et al. 2014) 5)
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตทีไม่เหมาะสม เช่น ภาวะความเครี ยดทีเกิดขึ &นในชีวิตประจําวันจะไปกระตุ้น
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การทํางานของระบบประสาทซิมพาเธติกให้ หลัง สารนอร์ อิพิเนฟริ น (Norepinephrine) ส่งผลให้ หลอด
เลือดส่วนปลายหดรัดตัวและเพิมแรงต้ านทานภายในหลอดเลือด ทําให้ หัวใจต้ องบีบตัวเพิมขึน& จึง
นําไปสู่การมีค่าความดันโลหิตทีสูงขึน& นอกจากนัน& พฤติกรรมการบริ โภคทีไม่เหมาะสม ได้ แก่ การ
รั บ ประทานอาหารที มี ร สจัด เกลื อ และ/หรื อ โซเดี ย มสูง การรั บ ประทานยาไม่ส มํ า เสมอ การดื ม
แอลกอฮอล์หรื อเครื องดืมที มี คาเฟอี น และการสูบบุหรี เป็ นต้ น ซึงการปรั บเปลี ยนพฤติกรรม การ
ดําเนินชีวิตให้ เหมาะสมจะช่วยลดความเสียงในการเกิดโรคหัวใจ และระดับความดันโลหิตลงได้
2. ความดันโลหิตสูงชนิดทราบสาเหตุ พบได้ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของผู้ป่วยด้ วยโรค
ความดันโลหิตสูงทังหมด
&
และมักเกิดจากการเป็ นโรคอืนมาก่อน เช่น 1) โรคไต ทีมีสาเหตุมาจากเนื &อไต
และหลอดเลือดทีไปเลี &ยงไตตีบ ทําให้ เกิดภาวะไตวาย โรคหลอดเลือดไตอักเสบ โรคกรวยไตอักเสบ
และโรคไตจากเบาหวาน ส่งผลให้ เกิดการคัง ของนํ &าและโซเดียม นําไปสู่การมีระดับความดันโลหิตที
สูงขึ &น 2) โรคของต่อมไร้ ทอ่ เช่น โรคฟี โอโครโมไซโตมา (Pheochromocytoma) ทําให้ มีการหลัง ของอิพิ
เนฟรินและนอร์ อิพิเนฟรินเข้ ากระแสเลือดมาก ทําให้ หลอดเลือดหดตัวและระดับความดันโลหิตทีสงู ขึ &น
3) โรคระบบประสาท โดยระบบประสาทซิมพาเธติคจะหลัง สารนอร์ อิพิเนฟริ น สารนี &จะไปกระตุ้นให้ ไต
หลัง สารเรนิน ทํ าให้ ส ารแองจิโอเทนซิ นวัน (Angiotensin I) เปลี ย นเป็ นสารแองจิโอเทนซิน ทู
(Angiotensin II) ทําให้ หลอดเลือดตีบ แรงต้ านทานในเลือดเพิมขึ &น ถ้ าร่างกายไม่สามารถปรับตัวให้ อยู่
ในภาวะปกติได้ จะทําให้ เกิดความดันโลหิตสูงขึ &น และ 4) การได้ รับยาบางชนิด เช่น ยาฮอร์ โมนเอสโตร
เจน ยาสเตียรอยด์ ยาลดความอ้ วน ยาคุมกําเนิด เป็ นต้ น ทําให้ คนทีรับประทานยาพวกนี &เกิดความดัน
โลหิตสูงขึ &น (James; et al. 2014)
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
เป้าหมายของแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง คือ เพือควบคุมระดับความดันโลหิต
ให้ ตํากว่า 140/90 มิลลิเมตรของปรอทในผู้ป่วยทัว ไป หรื อควบคุมระดับความดันโลหิตให้ น้อยกว่า
130/80 มิลลิเมตรของปรอทในผู้ป่วยโรคไตเรื อ& รัง และผู้ป่วยโรคเบาหวาน แนวทางในการรักษาโรค
ความดันโลหิตสูงสามารถจําแนกออกเป็ น 2 แนวทาง ได้ แก่ 1) การรักษาโดยไม่ใช้ ยาหรื อ การ
ปรับเปลียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต และ 2) การรักษาโดยวิธีใช้ ยา โดยแต่ละแนวทางมีรายละเอียด
(James; et al. 2014) ดังนี &
1. การรักษาโดยไม่ ใช้ ยาด้ วยการปรับเปลียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
การรักษาโดยไม่ใช้ ยาด้ วยการปรับเปลียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตได้ รับความนิยมใช้ ใน
การรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในกลุ่มก่อนมีความดันโลหิตสูง (Prehypertension) และกลุ่มทีมี ค่า
ความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับหนึง (Hypertension stage I) เช่น การปรับพฤติกรรมการบริ โภคให้
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เหมาะสม การเคลือนไหวและออกกําลังกายอย่างสมําเสมอและต่อเนือง การจัดการความเครี ยด และ
การหลีกเลียงปั จจัยเสียงต่างๆ เป็ นต้ น
1.1 การบริโภคทีเหมาะสม เช่น การหลีกเลียงรับประทานอาหารทีมีรสจัด ไขมันสูง เกลือ
และ/หรื อโซเดียมสูง เป็ นต้ น แต่ควรหันมารับประทานอาหารแบบ DASH (Dietary Approach to Stop
Hypertension) ได้ แก่ อาหารทีเน้ นผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากนมทีมีไขมันตํา เนืองจากการลดหรื อ
จํากัดการรับประทานอาหารทีมีโซเดียมเป็ นส่วนประกอบสูง ทําให้ การคัง ของปริ มาณนํ &านอกเซลล์และ
ปริ ม าณของนํ า& เลื อดลดลง ความต้ านทานในหลอดเลื อดลดลง ระดับความดันโลหิตจึงลดลงด้ วย
(Levine. 2004) และการหลีกเลียงอาหารทีมีไขมันสูง โดยการรับประทานอาหารทีมีไขมันสูงจะทําให้
เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงและทําให้ เกิดการอุดตันของหลอดเลือด ทําให้ หลอดเลือดแดงแคบ
เล็กลงหรื อการหดตัวของหลอดเลือดเล็กๆ ทัวร่ างกาย ส่งผลให้ หัวใจต้ องสูบฉี ดเลือดแรงขึน& ระดับ
ความดันโลหิตจึงเพิมขึ &นด้ วย (Chobanian; et al 2003) รวมทังการรั
&
บประทานอาหารทีกากใยสูง เช่น
ผัก ผลไม้ ซึงช่วยให้ การขับถ่ายอุจจาระได้ เร็ วและดีขึ &น และเส้ นใยอาหารทีรับประทานเข้ าไปสามารถ
รวมตัวกับนํ &าดีทีร่างกายหลัง ออกมาช่วยในการย่อยและการดูดซึม ทําให้ โคเลสเตอรอลทีสะสมอยู่ใน
ร่างกายลดน้ อยลง ระดับความดันโลหิตจึงลดลงด้ วย (Singh; et al. 1992) รวมถึงการควบคุมนํ &าหนัก
หรื อดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) ให้ อยู่ในช่วง 18.5-24.9 ซึงจะพบว่าการลดนํ &าหนักตัว
10 กิโลกรัมจะช่วยให้ คา่ ความดันช่วงหัวใจบีบตัวลดลง ได้ 5-20 มิลลิเมตรปรอท โดยนํ &าหนักทีเพิมขึ &น
จะมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําให้ มีการใช้ ออกซิเจนเพิมขึน& แรงต้ านทานของหลอดเลือด
สูงขึ &น ทําให้ ระดับความดันโลหิตเพิมขึ &นด้ วย (สุรพรชัย กองพัฒนากูล. 2542)
1.2 การเคลื อนไหวและออกกํ าลังกายอย่างสมําเสมอและต่อเนื อง เช่น การเดินเร็ วๆ
อย่างน้ อย 30 นาทีต่อวัน และเกือบทุกวันซึงจะทําให้ ค่าความดันโลหิตลดลง 4-9 มิลลิเมตรปรอท
เนืองจากในการออกกํ าลังกายแบบแอโรบิกอย่างสมําเสมอและต่อเนื องจะช่วยให้ กล้ ามเนื อ& หัวใจ
แข็งแรงขึ &น หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น ลดอุดตันและแรงต้ านภายในหลอดเลือดลง ส่งผลให้ ความดัน
โลหิตมีคา่ ลดลง (JNC VII. 2003) ในการออกกําลังกายมีความสัมพันธ์กบั ค่าความดันโลหิตสูงทีลดลง
(Brandao; et al. 2002) ซึงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ 1) การตอบสนองหลังการออกกําลัง
กายแบบทันที ทําให้ ปริ มาตรของเลือดทีส่งออกจากหัวใจต่อนาทีในขณะพักจะลดลงในระดับตํากว่า
ก่อนเริ มออกกําลังกาย ซึงเรี ยกว่า Post-exercise hypotension (PEH) ความต้ านทานในหลอดเลือด
ลดลงด้ วย นําไปสูก่ ารลดลงของค่าความดันโลหิตสูง นอกจากนันยั
& งมีการปลดปล่อยสารทีทําให้ หลอด
เลือดขยายตัวในบริ เวณทีมีการหดรัดตัวของกล้ ามเนื &อ เช่น สาร Nitric oxide นําไปสู่การลดลงของค่า
ความดันโลหิตสูงเช่นกัน แต่ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวไม่แตกต่างกัน ในการลดลงของค่า
ความดันโลหิตนี &จะคงอยู่เป็ นระยะเวลา 22 ชัว โมงหลังจากออกกําลังกายเพียงครัง& หนึง (ปิ ยะนุช รัก
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พานิช. 2548) และ 2) การตอบสนองหลังการออกกําลังกายในระยะยาว ทําให้ เกิดการปรับตัวต่อการ
ฝึ กออกกํ าลังกายในระยะยาว ทําให้ เส้ นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดใหญ่ขึน& และช่วยส่งเสริ มการ
ทํางานของผนังชันในของหลอดเลื
&
อดทํางานดีขึ &นและช่วยลดระดับไขมันในเลือดลงได้
1.3 การจัดการความเครี ยด เช่น การสวดมนต์ การทําสมาธิ เป็ นต้ น จะช่วยลดความดัน
โลหิตสูงลงได้ โดยลดการกระตุ้นต่อระบบประสาทซิมพาธิติก (Sympathetic nervous system) ทําให้
ลดการหลัง อีพิเนฟริ น (Norepinephrine) ในเลือด นําไปสู่การลดการหดรัดตัวของหลอดเลือด ระดับ
ความดันโลหิตจึงลดลงด้ วย (จําลอง ดิษยวณิช และพริ ม& เพรา ดิษยวณิช. 2545) ในทางตรงกันข้ าม
บุคคลทีต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้ า วิตกกังวล และเครี ยดเรื อ& รัง ส่งผลให้ เกิดการกระตุ้นการทํางานของ
ระบบประสาทอัตโนมัตสิ ว่ นซิมพาเธติคให้ หลัง สารนอร์ อิพิเนฟริ น (Norepinephrine) ทําให้ หลอดเลือด
ส่วนปลายหดรัดตัว เพิมแรงต้ านทานภายในหลอดเลือด ทําให้ หวั ใจต้ องบีบและคลายตัวเพิมขึ &น ส่งผล
ให้ ความดันโลหิตสูงขึ &น นอกจากนันทํ
& าให้ เกิดการหลังฮอร์ โมนอะดรี นาลีน (Adrenaline) และคอร์ ติ
ซอล (Cortisol) หัวใจเต้ นเร็วขึ &นและผนังหลอดเลือดหดเกร็งมากขึ &น ระดับความดันโลหิตเพิมสูงขึ &นได้
1.4 การหลีกเลียงปั จจัยเสียงต่างๆ ได้ แก่ การเลิกสูบบุหรี เพราะสารนิโคตินในบุหรี จะทําให้ คา่ ความดัน
ช่วงหัวใจบีบตัวสูงขึ &น 4 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันช่วงหัวใจคลายตัวสูงขึ &น 3 มิลลิเมตรปรอท
เช่น การสูบบุหรี โดยในควันบุหรี มีสารต่างๆ มากกว่า 4000 ชนิด โดยเฉพาะสารนิโคติน (Nicotine) ซึง
ไปกระตุ้น ระบบประสาทซิ ม พาเธติ ค (sympathetic) ส่ ง ผลให้ เกิ ด การหลั ง สารแคทที โ คลามี น
(Catecholamine) เพิมขึ &น นําไปสู่การหดตัวของหลอดเลือดและหัวใจมีการเต้ นทีเร็ ว ระดับความดัน
โลหิตจึงเพิมขึ &นด้ วย
อย่างไรก็ตามในการรักษาโดยไม่ใช้ ยาหรื อการปรับเปลียนพฤติกรรมแล้ ว แต่ผ้ ปู ่ วยยังไม่
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดได้ จึงจําเป็ นต้ องใช้ การรักษาด้ วยวิธี การ
ให้ ยาต่อไป
2. การรักษาโดยวิธีการใช้ ยา
การใช้ ยาเพือลดความดันโลหิตจะช่วยลดแรงต้ านของหลอดเลือดส่วนปลายและเพิม
ปริ มาณเลือดทีออกจากหัวใจ และคงไว้ ซึงกลไกของประสาทรับความรู้สึก เพือช่วยให้ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือดสามารถปรับตัวต่อการกระตุ้นต่างๆ ยาทีใช้ ในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงสามารถ
จําแนกได้ 5 กลุม่ (James; et al. 2014) ได้ แก่
2.1 ยาขับปั สสาวะ (Diuretics) เช่น ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (Hydrochlorothiazide) สไป
โรโนแลคโตน (Spironolactone) ฟูโรซีไ มด์ (Furosemide) เป็ นต้ น ยากลุ่ม นี ม& ีฤทธิz ยับยัง& การดูดซึม
โซเดี ย มและคลอไรด์ ทํ า ให้ ร่ า งกายขับ โซเดี ย มคลอไรด์ อ อกทางไตและยับ ขับ โปตัส เซี ย มและ
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แมกนีเซียมออกทางปั สสาวะ หรื อยาบางตัวมีฤทธิzยบั ยังการขั
&
บโปตัสเซียม ซึงระยะแรกของการใช้ ยา
ทําให้ มีปัสสาวะมากขึ &น ปริมาณเลือดและเกลือแร่ในร่างกายลดลง เป็ นผลให้ ความดันโลหิตลดลง
2.2 ยากันเบต้
& าแอดรี เนอจิกรี เซฟเตอร์ (Beta-adrenergic receptor blockers) เช่น โพ
รพราโนลอล (Propranolol) อะทีนโนลอล (Atenolol) เมโทโพรลอล (Metoprolol) เป็ นต้ น ยากลุ่มนี &
ออกฤทธิzลดความดันโลหิตโดยยับยัง& เบต้ าแอดรี เนอจิกรี เซฟเตอร์ (Beta-adrenergic receptors) ที
สมอง หัวใจบีบตัวลดลง ลดอัตราการเต้ นของหัวใจ นอกจากนี &ยังลดการสร้ างเรนินทําให้ แองจิโอแทน
ซินทู (Angiotensin II) ซึงเป็ นตัวทีทําให้ หลอดเลือดหดตัว (Vasoconstrictor) ลดลงและลดการดูดซึม
โซเดียมทีไต
2.3 ยาต้ านแคลเซียม (Calcium channel blockers) เช่น แอมโลดิฟีน (Amlodipine) ไน
เฟ็ ดดิฟีน (Nifedipine) เวอร์ ราปามิล (Verapamil) เป็ นต้ น ยากลุ่มนี &จะออกฤทธิzลดความดันโดยการ
ห้ ามแคลเซียมไม่ให้ เข้ าเซลล์ของกล้ ามเนื &อทีอยู่รอบเส้ นเลือดส่งผลให้ เกิดการคลายตัวของกล้ ามเนื &อ
ทําให้ หลอดเลือดขยายตัว ความดันลดลง เนืองจากแรงต้ านทานภายในผนังของหลอดเลือดลดลง ซึงมี
การออกฤทธิzทีคอ่ นข้ างนาน 12-24 ชัว โมง
2.4 ยากัน& การทํางานของแองจิโอเทนซิน (Angiotensin receptor blockers) เช่น โล
ซาตาน (Losartan) วอลซาตาน (Valsartan) เป็ นต้ น ยากลุ่มนี &จะลดความดันโลหิต โดยแย่งแองจิโอ
แทนซินทูจับกับตัวรั บแองจิโอแทนซินทู ทํ าให้ ยับยัง& การทํ างานของแองจิโอแทนซินทู ลดการหลัง
ฮอร์ โมนอัลโดสเตอโรน ทําให้ หลอดเลือดขยายตัวและลดการดูดกลับของเกลือโซเดียม
2.5 ยายับยัง& การเปลียนเอนไซม์แองจิโอเทนซิน (Angiotensin coverting enzyme
inhibitors) เช่น อินาลิพริ ว (Enalipril) แคปโตพริ ว (Captopril) และเพอร์ รินโดพริ ว (Perindopril) เป็ น
ต้ น ยากลุ่มนี &จะลดความดันโลหิต โดยยับยังเอนไซม์
&
ในการเปลียนแองจิโอแทนซินวันให้ เป็ นแองจิโอ
แทนซินทู ซึงเป็ นตัวการทําให้ หลอดเลือดหดตัวและหนาตัวเพิมขึ &น และยังลดการหลัง ฮอร์ โมนอัลโดส
เตอโรน ทําให้ หลอดเลือดขยายตัวและลดการดูดกลับของเกลือโซเดียม
การเลือกใช้ ยารักษาความดันโลหิตสูงในทางปฏิบตั ิมกั พิจารณาตามสาเหตุและปั จจัยเสียง
ระดับของความดันโลหิตและการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย หลักการรักษาจะเป็ นไป
ตามขันตอน
&
โดยขันแรกใช้
&
ยาชนิดเดียวเป็ นกลุ่มยาขับปั สสาวะ เพราะสามารถลดความดันโลหิตสูงลง
โดยปริมาณของเลือดในระบบไหลเวียน และลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ลงได้ ขัน& ที 2 คือ ยาลดความดันโลหิตสูง (Antihypertensive
agent) เช่น ยากันแอดรี
&
เนอจิกเพิมเข้ าไปกับการใช้ ยาขับปั สสาวะ ถ้ ายังควบคุมไม่ได้ จึงเลือนไปใช้ ยา
ร่วมกันหลายชนิดต่อไป
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ผลกระทบจากภาวะความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูงเป็ นโรคเรื อ& รังทีไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ และจําเป็ นอย่างยิงที
จะต้ องควบคุมความดันโลหิตให้ อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนด เพือลดผลกระทบจากภาวะความดันโลหิตสูง
ทังทางด้
&
านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ดังนี &
1. ผลกระทบทางด้ านร่ างกาย โดยหากผู้ทีมี ความดันโลหิตสูง ไม่ส ามารถควบคุม ระดับ
ความดันโลหิตสูงของตนเองให้ อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน จะทําให้ หลอดเลือด
แดงถูกทําลายและเกิดการแข็งตัว เนืองจากความดันโลหิตสูง ทําให้ หลอดเลือดต้ องรับนํ &าหนักมากขึ &น
ทําให้ ผนังหลอดเลือดหนา แข็ง ขาดความยืดหยุ่น และแตกง่าย เกิดการอุดตัน ลิมเลือด ทําให้ การ
ไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก ขาดเลือดไปเลี &ยงอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น หัวใจ สมอง และไต ทําให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้ อนทีรุนแรงต่างๆ (Aronow; et al. 2011; Wang; & Vasan. 2005) ได้ แก่
โรคหัวใจขาดเลือด กล้ ามเนื &อหัวใจตาย หัวใจวาย เนืองจากผนังหลอดเลือดแดงทีไปเลี &ยง
หัวใจหนาขึ &น ทําให้ ปริ มาณเลือดทีไปเลี &ยงหัวใจลดลง และถ้ ามีการอุดตันของเลือดทีไปเลี &ยงหัวใจจะ
ทําให้ เกิดภาวะกล้ ามเนื &อหัวใจตาย และหัวใจวายได้ จากการทีหวั ใจห้ องล่างซ้ ายต้ องทํางานหนักเพิม
มากขึ &น โดยออกแรงบีบตัว เพือต้ านความดันในหลอดเลือดแดงทีเพิมขึ &น โดยระยะแรกหัวใจจะมี การ
ปรับตัวกล้ ามเนื &อหัวใจจะขยายตัวมากขึน& จึงทําให้ หัวใจห้ องล่างซ้ ายโต การทํางานของหัวใจแต่ละ
ห้ องจะเสื อมลง ถ้ า ภาวะนี เ& กิ ดขึน& ต่อไปเรื อ ยๆ เส้ นใยของกล้ า มเนื อ& หัว ใจจะหย่อ นไม่ส ามารถจะ
ขยายตัวได้ อีก การทํางานของหัวใจขาดประสิทธิภาพ นําไปสูภ่ าวะหัวใจล้ มเหลว
โรคหลอดเลือดสมอง เนืองจากความดันโลหิตสูงนําไปสู่การแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที
ไปเลี &ยงสมอง หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น ทําให้ หลอดเลือดแดงของสมองแตก การตีบแคบหรื ออุด
ตันได้ ง่าย ส่งผลให้ เนื &อสมองถูกทําลายส่งผลให้ เป็ นอัมพาต หรื อมีอาการสมองเสือม และอาจถึงขัน&
เสียชีวิตได้ ผู้ทีมีความดันโลหิตสูงจะมีโอกาสทีจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ มากกว่า 3-4 เท่าของคน
ทีมีความดันโลหิตปกติในวัยเดียวกัน
ไตวาย เนืองจาก ผู้ทีมี ภาวะความดันโลหิตที สูง เป็ นระยะเวลานาน จะทําให้ เกิ ด การ
เปลียนแปลงของหลอดเลือดทีไปเลีย& งไตหนาขึน& ทําให้ หลอดเลือดตีบ ปริ มาณเลือดทีไปเลีย& งไตไม่
เพียงพอ ทําให้ สมรรถภาพของไตในการกําจัดของเสียลดลง เกิดการคัง ของสารต่างๆ เช่น ครี เอตินิน
(Creatinine) และสารยูเรี ย ซึงเป็ นสารทีเป็ นพิษต่อร่ างกาย ถ้ ามีการคัง ของเสียในระดับทีสงู จะทําให้
ความดันโลหิตทีสงู อยูแ่ ล้ วกลับสูงมากขึ &นกว่าเดิมจนอาจจะเกิดอาการหมดสติ และเสียชีวิต
จอประสาทตาเสื อ ม เนื อ งจากผู้ ที มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง ต่ อ เนื อ งจะทํ า ให้ เกิ ด การ
เปลียนแปลงทีจอตาและระบบประสาทส่วนกลาง ทําให้ ผนังหลอดเลือดแดงฝอยเล็กๆ ในจอรับภาพ
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(Retina) หนาและหัวประสาทตาบวม (Papilledema) ทําให้ ประสาทตาเสือม ตามัวลงเรื อยๆ และตา
บอดในทีสดุ
2. ผลกระทบทางด้ านจิตใจ เมือบุคคลต้ องเผชิญกับโรคความดันโลหิตสูง ซึงเป็ นโรคทีไม่
สามารถรักษาให้ ขาดได้ รวมทัง& มีภาวะแทรกซ้ อนหรื ออาการข้ างเคียงของยาทีใช้ ในการักษา ทําให้
ความสามารถในการทํากิจกรรมต่างๆ ของผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลสูงขึ &น ไม่สามารถ
จัดการกับความเครี ยดและปั ญหาทีเกิดขึ &นได้ รู้ สึกว่าตนเองเป็ นภาระต่อผู้อืน ไร้ ค่า และทําให้ แสดง
อารมณ์โกรธฉุนเฉียวกับคนรอบข้ างได้ (Sherbourne; et al. 2004)
3. ผลกระทบทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจ โดยผู้ป่วยทีมี ความดันโลหิตสูงบางกรณี อาจ
รุนแรงและส่งผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ได้ ด้วยตนเอง ทําให้ แสดงบทบาทในสังคมลดลง
และจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิมขึ &น เนืองจากต้ องใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลตนเอง ซึงเป็ นผล
มาจากภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ทีเกิดขึ &น (Sherbourne; et al. 2004)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า โรคความดันโลหิตสูงไม่มีการแสดงอาการ
ใดๆ ออกอย่างเด่นชัดมาในระยะแรก จึงทําให้ ผ้ ปู ่ วยละเลยและใส่ใจติดตามดูแลตนเองร่วมกับดําเนิน
ชีวิตทีไม่เหมาะสม เช่น ขาดการเคลือนไหวและออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ การมีนํา& หนักตัวเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน การสูบบุหรี การรับประทานอาหารทีไม่ถูกหลักโภชนาการ เช่น อาหารทีมีไขมันสูง
อาหารที มี ร สจัด การรั บ ประทานยาลดความดัน โลหิ ต ไม่ ส มํ า เสมอและต่ อ เนื อ ง รวมทัง& การมี
ความเครี ยดสะสมเรื อ& รัง พฤติกรรมเหล่านี &ล้ วนส่งผลทําให้ ความดันโลหิตเพิมสูงขึน& ได้ ส่งผลให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้ อน และผลกระทบในด้ า นต่า งๆ เป็ นจํ า นวนมาก แต่อ ย่า งไรก็ ต าม การปรั บเปลี ย น
พฤติกรรมการดํ าเนินชี วิตของตนเองให้ มี สุข ภาวะที ดีนัน& นับว่าเป็ นแนวทางหนึง ในการรั กษาและ
ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ อยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดได้ รวมทังช่
& วยลดหรื อชะลอภาวะแทรกซ้ อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
2.1 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดี
สําหรับในการศึกษาครัง& นี & พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี มีพืน& ฐานมาจาก
นิยามสุขภาวะทีดีขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO. 1986) ทีว่า สุขภาวะ
ทีดี คือ ภาวะแห่งความสมบูรณ์ทงทางด้
ั&
านร่างกาย จิตใจ และสังคม มิได้ หมายความเฉพาะเพียงแต่
ความปราศจากโรคหรื อความพิการทุพลภาพเท่านัน& ทําให้ ผ้ สู งู อายุทีความดันโลหิตสูงสามารถทีจะ
ดําเนินชีวิตได้ อย่างเหมาะสม และสามารถพึงพาและช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว บุคคลอืน และสังคม
ได้ ตามศักยภาพของตนเอง ผู้สงู อายุเป็ นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีหลากหลายใน
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การช่วยเหลือสังคมตามทีตนเองถนัดและสนใจ และทําให้ ปรับตัวเข้ ากับบทบาททีเปลียนแปลงไปตาม
วัยได้ อย่างเหมาะสม รวมทังเกิ
& ดความรู้ สึกพึงพอใจในชีวิตของตนเองและรู้ สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าต่อ
สังคมมากขึ &น (WHO. 2002; สุทธิชยั จิตะพันธ์กลุ . 2545)
2.1.1 ความหมายและองค์ ประกอบของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดี
คําว่า พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีในผู้สงู อายุ มีชือเรี ยกทีแตกต่างกันออกไป
โดยมีเป้าหมายเพือให้ บุคคลนัน& มีแบบแผนการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพทีดี จึงทําให้ มีนกั วิชาการ
จํ า นวนมากสนใจและให้ ค วามหมายของคํ า ว่า พฤติก รรมการดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่า งมี สุขภาวะที ดี ซึ ง
สอดคล้ องและแตกต่างกันไป เช่น วอล์กเกอร์ ซีไคร์ ส และเพนเดอร์ (Walker; Sechrist; & Pender.
1987) คือ การปฏิ บตั ิเฉพาะบุคคลที ส่ง เสริ ม สุข ภาพจนเกิดเป็ นสุขนิสัยโดยได้ รับอิทธิ พลมาจาก
ครอบครัว สิงแวดล้ อม และชุมชนทีอาศัยอยู่ ซึงประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) โภชนาการ (Nutrition)
2) การมีกิจกรรมทางกาย (Physical activity) 3) การจัดการความเครี ยด (Stress management) 4)
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพ (Health responsibility) 5) การมี สัม พัน ธภาพกับ บุ ค คลอื น
(Relationships with others) และ 6) การบรรลุศกั ยภาพแห่งตน (Self-actualization) ในขณะที กิลลิส
(Gillis. 1997) ได้ เสนอว่า พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี หมายถึง การแสดงออกหรื อการ
กระทําทีเป็ นกิจวัตรในชีวิตประจําวันทีแสดงถึงการป้องกันการเจ็บป่ วยและส่งเสริ มสุขภาพ เพือคงไว้
ซึงสุขภาวะทีดี ได้ แก่ 1) โภชนาการ (Nutrition) 2) การทํากิจกรรมทางกาย (Physical Participation)
3) ความปลอดภัย (Safety) 4) การตระหนักรู้ทางด้ านสุขภาพ (Health Awareness) 5) การจัดการ
ความเครี ยด (Stress Management) และ 6) การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ในขณะที
เพนเดอร์ (Pender; et al. 2006) ให้ ความหมายของคําว่า พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี
หมายถึง การกระทําทีเป็ นกิจวัตรประจําวันหรื อนิสยั ทางด้ านสุขภาพ เพือส่งเสริ มให้ มีสขุ ภาพทีดีอย่าง
ต่อเนือง ซึง ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) การปฏิบตั ิด้านโภชนาการ (Nutrition Practices) 2) การออก
กํ าลังกาย (Exercise) 3) ความรั บผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) 4) การจัดการ
ความเครี ยด (Stress Management) 5) การช่วยเหลือพึงพาระหว่างกัน (Interpersonal Support)
และ 6) การพัฒนาทางด้ านจิตวิญญาณ (Spiritual Growth) เช่นเดียวกับ ฮาคิฮาซาโนกลูและโกซัม
(Hacihasanoglu; & Gozum. 2011) พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีประกอบด้ วย 6 ด้ าน
ได้ แ ก่ 1) โภชนาการ (Nutrition) 2) การออกกํ าลัง กาย (Exercise) 3) ความรับผิดชอบต่อสุข ภาพ
(Health Responsibility) 4) การจัดการความเครี ยด (Stress Management) 5) การช่วยเหลือพึงพา
ระหว่างกัน (Interpersonal Support) และ 6) การตระหนักรู้ในตน (Self-realization) และโฟร์ เราสซานี
และคนอืนๆ (Foroushani; et al. 2014) ที เสนอว่า พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี
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ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) การปฏิบตั ิด้านโภชนาการ (Nutrition Practices) 2) การออกกําลังกาย
(Exercise) 3) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) 4) การจัดการความเครี ยด
(Stress Management) 5) การช่วยเหลือพึงพาระหว่างกัน (Interpersonal Support) และ 6) การ
พัฒนาทางด้ านจิตวิญญาณ (Spiritual Growth)
สําหรับในส่วนของประเทศไทยได้ มีการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะทีดี เช่น กระทรวงสาธารณสุข (2549) ได้ เสนอว่า พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี
ตามยุทธ์ศาสตร์ เมืองไทยแข็งแรงใน 6 กลยุทธ์ (6 อ.) ได้ แก่ 1) อาหาร (Diet) 2) อารมณ์ (Emotion) 3)
ออกกําลังกาย (Exercise) 4) อโรคยา (Disease Reduction) 5) อนามัยสิงแวดล้ อม (Environment
Health) และ 6) อบายมุข (Temptation) ในขณะที เถียมวงศ์ และคนอืนๆ (Thiamwong; et al. 2008)
เสนอว่า พฤติกรรมการดําเนินชี วิตอย่างมีสุขภาวะที ดีประกอบด้ วย 1) การใช้ ชี วิตเรี ยบง่ายและ
พอประมาณ (Being Self-Sufficient and Living Simply) 2) การจัดการกับความเครี ยด (Managing
Stress and Making a Peaceful) 3) การมีสมั พันธภาพทีดีและได้ รับการสนับสนุนจากสังคม (Having
Social Relationship and Support) 4) การทําบุญและทําความดี (Making Merit and Good Deeds)
5) การตระหนักและดูแลตนเอง (Practicing Self-Care and Self-Awareness) 6) การไม่อยู่นิงเฉย
ด้ านกาย (Staying Physically Active) 7) การมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคม (Staying Socially Active) ส่วน
รัตนพันธ์และคนอืนๆ (Rattanapun; et al. 2009) ได้ เสนอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี
คือ การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันเพือให้ มีสขุ ภาพทีดี พึงพาตนเองได้ มีความพอดีในการดําเนินชีวิตอัน
ประกอบด้ วย 1) การหลีกเลียงการเจ็บป่ วยและความพิการ (Avoiding disease and disability) 2)
การมีสมรรถนะทีดีทงทางด้
ั&
านจิตใจและด้ านร่างกาย (Maintaining high cognitive and physical
function) และ 3) การปฏิบตั ิกิจกรรมทีมีคณ
ุ ค่า (Active engagement with life) นอกจากนันจากแผน
&
ยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีไทย (Thailand Healthy Lifestyle Strategic Plan) พ.ศ. 2554-2563 ของ
สํ า นัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ (2554) ได้ เ สนอว่ า พฤติก รรมการดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่า งมี สุขภาวะที ดี
หมายถึง การดําเนินชีวิตแบบไทยทีพอเพียงเพือการมีสขุ ภาพทีดีนนั & ซึงยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทังการบู
&
รณาการของระบบสุขภาพ บริ บทของสิงแวดล้ อม และการมีส่วนร่ วมของสังคม
เพือให้ ประชาชนมีภูมิค้ มุ กันและศักยภาพในการป้องกันสุขภาพจากโรควิถีชีวิต ได้ แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ ง ดังนัน& พฤติกรรมการดําเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะทีดีเป็ นการปรับเปลียนวิถีชีวิตใหม่ให้ มีการดําเนินชีวิตทีลดความเสียงและภาระแทรก
ซ้ อน ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ 1) พฤติกรรมการบริ โภคทีเหมาะสม 2)พฤติกรรมการเคลือนไหวและ
ออกกําลังกายทีเพียงพอ และ 3) การจัดการอารมณ์ให้ เหมาะสม และนอกจากนัน& ธนะขว้ าง อิสระ
มาลัย และหัถกิจ (Thanakwang; Isaramalai; & Hatthakit. 2014) ได้ ให้ ความหมาย พฤติกรรมการ
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ดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี หมายถึง การกระทําในการพัฒนาและรักษาไว้ ซึงความเป็ นอยู่ทีดีของ
ผู้สงู อายุ ประกอบด้ วย 1) การอยูอ่ ย่างพึง พาตนเองได้ (Being self-reliant) 2) การมีส่วนร่วมและยังคง
ประโยชน์ต่อสังคม (being actively engaged with society) 3) การมีความงอกงามทางปั ญญา
(Developing spiritual wisdom) 4) การคงไว้ ซึงการมีสุขภาพดี (Maintaining a healthy) 5) การ
เรี ยนรู้อย่างต่อเนือง (Engaging in active learning) และ 6) การเตรี ยมตัวเพือความมัน คงยามชรา
(Building up financial security) จากความหมายข้ างต้ น ทําให้ สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบของ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี ดังตาราง 1

√

√

√
√
√
√

√

9 (90)
9 (90)
9 (90)
8 (80)
7 (70)
3 (30)
2 (20)
2 (20)
2 (20)

√
√

1 (10)
1 (10)

√
√
√
√
√

√

√
√

√
√

ความถี (ร้ อยละ)

√
√
√
√

Thanakwang; Isaramalai; &
Hatthakit. (2014)

√
√
√

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
(2554)

√
√
√
√
√
√

Rattanapun; et al. (2009)

√
√
√
√
√

Thiamwong; et al. (2008)

√
√
√
√
√
√

กระทรวงสาธารณสุข (2549)

√
√
√
√
√

Foroushani; et al. (2014)

√
√
√
√
√

Hacihasanoglu; & Gozum
(2011)

Pender (2006)

1. พฤติกรรมการป้องกันโรค
2. การออกกําลังกาย
3. การมีสขุ ภาวะทางจิตทีดี
4. การมีสว่ นร่วมทางสังคม
5. โภชนาการ
6. การพัฒนาจิตวิญญาณ
7. การบรรลุศกั ยภาพแห่งตน
8. ความปลอดภัย
9. การใช้ ชีวิตเรียบง่ายและ
พอประมาณ
10. การเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง
11. การเตรี ยมตัวเพือความ
มัน คงยามชรา

Gillis (1997)

พฤติกรรมการดําเนินชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะทีดี

Walker; et al. (1987)

ตาราง 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี

จากการสังเคราะห์ในตาราง 1 ทําให้ ได้ องค์ประกอบของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมี สุข
ภาวะทีดี โดยพิจารณาจากค่าความถีตงแต่
ั & 5 ขึ &นไป หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของงานวิจยั ทังหมด
&
ดังนัน&
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พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี ประกอบด้ วย 1) พฤติกรรมการป้องกันโรค 2) การออก
กําลังกาย 3) พฤติกรรมการมีสุขภาวะทางจิตทีดี 4) การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม และ 5) การ
รับประทานอาหารเพือสุขภาพ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 90, 90, 90, 80, และ 70 ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียด ดังนี &
1. พฤติกรรมการป้องกันโรค (Disease preventive behavior) หมายถึง การกระทําที
แสดงถึงการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเอง ได้ แก่ 1) การสังเกต เฝ้าติดตาม และค้ นหาความผิดปกติที
เกิดขึ &นในร่ างกาย และแสวงหาความรู้ เกียวกับวิธีการส่งเสริ มสุขภาพและแหล่งปั จจัยหรื อทรัพยากร
ต่างๆ เพือสนับสนุนให้ ตนเองมีสขุ ภาวะทีดี ทําให้ ผ้ สู งู อายุร้ ูจกั สภาพร่างกายของตนเองมากขึ &น ทําให้
สามารถช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและลดความรุนแรนของโรคได้ และ 2) การหลีกเลียงและควบคุม
ปั จจัยเสียงต่างๆ ทีเป็ นสาเหตุของภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ได้ แก่ 2.1) การงดสูบบุหรี จะช่วยลดความดัน
โลหิตสูงลงได้ เนืองจากในควันบุหรี มีสารนิโคติน ทําให้ ความดันโลหิตเพิมขึ &นและหัวใจมีอตั ราการเต้ น
ทีเพิมขึน& ประมาณ 10-15 ครัง& ต่อนาที สารนิโคตินในบุหรี ทําให้ หลอดเลือดส่วนปลายมีการหดตัว
เพิมขึ &น และเป็ นอันตรายต่อเซลล์เยือบุผิวของหลอดเลือดแดง โดยการสูบบุหรี มวนแรกจะกระตุ้นหัวใจ
ให้ เต้ นเร็ วขึน& ประมาณ 10-15 ครัง& ต่อนาที นําไปสู่ความดันโลหิตที สูงขึน& 5-10 มิลลิเ มตรปรอท
(Norton. 1995) 2.2) การลดหรื อเลิกดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ โดยผู้ทีดืมแอลกอฮอล์มากกว่า 58.8
กรัมเป็ นเวลานาน ทําให้ เนื &อไตถูกทําลาย หรื อมากกว่า 3 แก้ วต่อวัน นําไปสู่ความดันโลหิตสูงทีสงู ขึ &น
โดยเฉพาะผู้สงู อายุทีมีความดันโลหิตสูงอยู่แล้ ว ส่วนการลดปริ มาณการดืมแอลกอฮอล์ให้ น้อยกว่า 30
ซี ซี ต่อ วันจะช่ว ยส่ง ผลให้ ค วามดันโลหิ ต ลดลงกว่าการดื ม แอลกอฮอล์ ที ม ากกว่า 30 ซี ซี ต่อ วัน
(Kotchen; & Kotchen. 1999) ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรงดหรื อจํากัดการดืมแอลกอฮอล์ ถ้ าหยุดดืม
ความดันโลหิตจะลดลงเรื อยๆ และ 2.3) การลดการดืมเครื องดืม พวกชา กาแฟ และเครื องดืมชูกําลัง
ซึงมีสารคาเฟอีน เนืองจากสารคาเฟอีนจะไปกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทซิมพาเธติก ทําให้
หลอดเลือดหดตัว แล้ วนําไปสู่การมีระดับความดันโลหิตเพิมขึ &น (Chobanian; et al. 2003) จากการ
รายงานทีศกึ ษาถึงผลของสารคาเฟอีนของ ฮาร์ ทเลย์ และคนอืนๆ (Hartley; et al. 2000) พบว่า ผู้ทีมี
ระดับความดันโลหิตต่างๆ กัน ตังแต่
& ความดันโลหิตปกติ สูงเล็กน้ อย และสูงแน่นอน จํานวน 18-73 คน
ทีดืมเครื องดืมทีมีสารคาเฟอีน 250 มิลลิกรัม แล้ ววัดความดันโลหิตซํ &าหลังจากนัน& 45-60 นาที พบว่า
ทุกกลุม่ มีคา่ ความดันโลหิตทีสงู ขึ &นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ป่วยทีมีความดันโลหิตสูงอยู่ก่อนแล้ ว ซึง
มากกว่า 1.5 เท่าของกลุม่ ทีความดันปกติ
2. การออกกําลังกาย (Exercise) หมายถึง การเคลือนไหวของร่างกายอย่างมีแบบแผน
โดยมีวัตถุประสงค์เพือเสริ มสร้ างสมรรถภาพร่ างกาย จากการทบทวนงานวิจัยทีผ่านมา พบว่า การ
ออกกําลังกายทีนิยมศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุทีมีภาวะความดันโลหิตสูง ได้ แก่ ไท่จีกง การเดินเร็ ว การ
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ว่ายนํ &า การรํ าไม้ พลอง (ศุชญา แก้ วสกุลทอง. 2551; Taylor-Pilae; et al. 2006: 598-606; Thurston;
& Green. 2004: 379-387)
หลักของการออกกําลังกายตามหลัก FITT (American college of sports medicine.
2006) ได้ แก่ 1) ความถีในการออกกําลังกาย (Frequency of Exercise) ผู้สงู อายุทีมีความดันโลหิตสูง
ควรออกกําลังกายอย่างน้ อย 3-5 ครัง& ต่อสัปดาห์ 2) ความหนักเบาในการออกกําลังกาย (Intensity of
Exercise) ควรเคลื อนไหวและออกกํ าลัง กายที มี ความหนักเบาอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ModerateIntensity) คือ การออกกํ าลัง กายที อยู่ใ นช่วงร้ อยละ 55-69 ของอัตราการเต้ นของหัวใจสูง สุด
(Maximum Heart Rate) ในแต่ละบุคคลหรื อจากดัชนีความหนักเบาในการเคลือนไหวและออกกําลัง
กายทีเพียงพอในแต่ละครัง& ซึง สามารถสังเกตได้ จากการมีเหงือออกขณะเคลือนไหวและออกกําลังกาย
และสามารถพูดคุยกับคนข้ างเคียงติดต่อกันเป็ นประโยคสลับกับการหายใจเข้ าออกตามปกติ โดยไม่มี
อาการเหนือยขัด 3) ระยะเวลาในการออกกําลังกาย (Time of Exercise) การเคลือนไหวและออกกําลัง
กายแต่ละครัง& ควรใช้ เวลาอย่างน้ อยประมาณ 20-30 นาที โดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ได้ แก่ ช่วงอบอุ่น
ร่างกาย (Warm up phase) ช่วงเข้ มข้ นของการเคลือนไหวและออกกําลังกาย (Endurance training
phase) และช่วงผ่อนคลาย (Cool down phase) และ 4) ประเภทของการออกกําลังกาย (Type of
Exercise) ควรเลือกให้ เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจในแต่ละบุคคล เช่น การเดินเร็ ว การ
วิงเหยาะ การว่ายนํ &า การปั นจักรยาน เป็ นต้ น ซึงจะช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแรงให้ กับร่ างกายและ
จิตใจ รวมทังช่
& วยป้องกันและลดโอกาสเสียงในการเจ็บป่ วยด้ วยโรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ ามเนือ&
หัวใจขาดเลือด และไขมันสูง
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ จะมีรายงานจํานวนมากบ่งชี &ว่า การเคลือนไหวและออกกําลังกาย
มีประโยชน์กบั สุขภาพ แต่ผ้ สู งู อายุในปั จจุบนั การเคลือนไหวและออกกําลังกายอยู่ในจํานวนไม่มากนัก
ดัง เช่น การศึกษาเกี ยวกับการเคลื อนไหวและออกกํ าลัง กายในผู้สูง อายุข อง วริ ศา จันทรั ง สี วรกุล
(2553) พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการเคลือนไหวและออกกํ าลังกายอยู่ในระดับตํา เนืองจากมีโรค
ประจําตัว ทําให้ มีข้อจํากัดในการเข้ าร่วมในการเคลือนไหวและออกกําลังกาย ในขณะทีการศึกษาของ
ธาริ น สุขอนันต์ และคนอืนๆ (2557: 66-75) ทีทําการศึกษาเรื อง ปั จจัยในการทํานายพฤติกรรมการ
เคลือนไหวและออกกําลังกายของผู้สูงอายุนนั & พบว่า การรับรู้ ประโยชน์ของการเคลือนไหวและออก
กําลังกาย การรับรู้อุปสรรค แรงสนับสนุนทางสังคม และทัศนคติในการเคลือนไหวและออกกําลังกาย
เพือสุขภาพ
3. พฤติกรรมการมีสุขภาวะทางจิตทีดี (Psychological well-being behavior) หมายถึง
การกระทําของบุคคลในการจัดการดูแลสุขภาพจิตใจของตัวให้ มีสขุ ภาวะจิตทางด้ านบวกในการดําเนิน
ชี วิต (Positive psychological functioning) ช่วยให้ บุคคลสามารถทํ าหน้ าที ข องตนเองได้ เ ต็ม
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ความสามารถ นําไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดี โดยมีพื &นฐานแนวคิดมาจาก อริ สโตเติล (Aristotle) ทีได้
เสนอว่า การอยู่อย่างมีชี วิตที ดีไม่เพียงแต่มีพืน& ฐานมาจากระดับความพึงพอใจเชิงอัตวิสัยกับสิง ที
ประสบมา แต่ยงั เน้ นถึงการดํารงชีวิตอยู่อย่างมีสุข เช่นเดียวกับนอร์ ตนั (Norton. 1976) ซึงเป็ นนัก
ปรัชญากลุม่ ยูไดโมนิส (Eudaemonist) ทีมงุ่ เน้ นถึงภาวะของการดํารงอยู่ ต่อมาวอทเทอแมนและคณะ
(Waterman; et al. 1990) ได้ เสนอว่า การมีสขุ ภาวะทีดีในรูปแบบของยูไดโมนิกส์เป็ นความรู้สึกของ
บุคคลทีสง่ ผลต่อการดําเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของบุคคล และใช้ ศกั ยภาพนันในการผลั
&
กดัน
ไปให้ ถึงเป้าหมายของชีวิต ต่อมาไรฟ์ (Ryff; Singer. 1996) ได้ เสนอว่า คุณลักษณะทางจิตด้ านบวก
ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของบุคคล รวมทังให้
& ความสําคัญกับความรู้สึกยินดี
(Pleasure) และภาวะของการดํารงอยู่ (Being) ที ม ากไปกว่าการเสพสุขอย่างหมกมุ่น (Self
indulgent) องค์ประกอบของการมีสุขภาวะทีดีในรู ปแบบของยูไดโมนิกส์สามารถจําแนกออกเป็ น 6
ด้ าน ได้ แก่ 1) ความเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy) 2) การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) 3) การมี
ความงอกงามในตน (Personal Growth) 4) การมีสมั พันธภาพทีดีกบั ผู้อืน (Positive Relations with
others) 5) ความสามารถในการจัด การกับ สถานการณ์ ต่า งๆ หรื อ การควบคุม สิ ง แวดล้ อม
(Environmental Mastery) และ 6) การมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต (Purpose in Life) โดยมีรายละเอียด ดังนี &
3.1 การใช้ ชีวิตและปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ &น เป็ นการกระทําด้ วยการมี
ทัศนคติทีดีตอ่ ตนเอง สามารถเข้ าใจและยอมรับการเปลียนแปลงของตนเอง ทังในแง่
&
ทีดีและไม่ดี ทําให้
มีความรู้สกึ ทางบวกต่อชีวิตในอดีตของตนเอง
3.2 การมีสมั พันธภาพทีดีกบั บุคคลอืน เป็ นการกระทําทีแสดงออกถึงความรัก มิตรภาพที
ดี และสัมพันธภาพทีอบอุน่ ให้ กบั ผู้อืน มีความรัก ความสัมพันธ์ทีใกล้ ชิด มีความไว้ วางใจในผู้อืน และมี
ความรู้สกึ ทีดีและเห็นอกเห็นใจผู้อืน
3.3 การกระทําสิงต่างๆ อย่างอิสระด้ วยตนเอง เป็ นการกระทําอย่างอิสระและสามารถ
ตัด สิน ใจกํ า หนดชี วิ ต ด้ ว ยตนเอง และสามารถอดทนต่อ แรงกดดัน ทางสัง คม โดยมี ค วามคิดและ
พฤติกรรมกระทําในสิงทีตนเห็นว่าดีแล้ ว
3.4 การจัดการและแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม เป็ นความสามารถของบุคคลในการ
เลือกหรื อสร้ างสรรค์สิงแวดล้ อมรอบตัวให้ เหมาะสมกับความต้ องการและความพอใจของบุคคลนัน&
รวมทังการที
&
บคุ คลสามารถมองเห็นประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ทีมีอยูร่ อบตัวได้
3.5 การปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาทีตนยึดถือ เป็ นการกระทําตามเป้าหมายในชีวิตใน
อดีตและปั จจุบนั โดยมีพื &นฐานมาจากหลักศาสนาทีตนยึดถือ การได้ กําหนดทิศทางชีวิตด้ วยตนเอง
และมุง่ มัน ในการดําเนินชีวิตให้ ไปสูเ่ ป้าหมายทีตงไว้
ั&
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3.6 การเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองให้ งอกงามขึ &น เป็ นการกระทําเพือพัฒนาศักยภาพทีตน
มีอย่างต่อเนือง ทังทางร่
&
างกายและจิตใจ มีการรับรู้ถึงศักยภาพของตนเองและเปิ ดโอกาสให้ ตนเองได้
รับรู้ ประสบการณ์ ใ หม่ๆ ทําให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ เห็นโอกาสในการปรับปรุ งตนเองและ
พฤติกรรมตลอดเวลา
4. การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม (Engaging in social activity) หมายถึง การกระทําที
บุคคลเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อืน รวมทังการช่
&
วยเหลือเกื &อกูลกันเพือส่งเสริ ม
สังคมให้ สนั ติสขุ ได้ แก่ 1) การทํางานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมตามทีตนเองถนัดและสนใจ และ 2) การ
ร่วมกิจกรรมตามประเพณี ศาสนา ชมรม หรื อชุมชน การทีผ้ สู ูงอายุเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ
ของสัง คมจะช่ว ยทํ า ให้ ผ้ ูสูง อายุส ามารถปรั บ ตัว เข้ า กับ บทบาทที เ ปลี ย นแปลงไปตามวัย ได้ อย่า ง
เหมาะสม และทําให้ ผ้ ูสูงอายุร้ ู สึกพึงพอใจในชีวิตของตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองมากขึน& (Alberta
Health and Wellness. 2002) รวมทังการพั
&
ฒนาศักยภาพของตนเองให้ ถึงขีดสูงสุด รวมทังการสร้
&
าง
ความสัมพันธ์ทีดีกบั ผู้อืนทีอยู่รอบข้ าง เช่น บุคคลในครอบครัว เพือน และบุคคลอืนๆ ทีเกียวข้ อง การ
สร้ างความสัมพันธ์ทีดีนนต้
ั & องเริมจากการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับผู้อืนได้ ง่าย การให้ ความรัก ความเป็ น
กันเองกับบุค คลใกล้ ชิด การยอมรั บ ฟั ง ความคิด เห็นผู้อืน และเมื อมี ปัญ หาสามารถที จ ะขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอืนได้ ฮาวิกเฮิร์ส (Havighurst. 1963) ได้ ทีเสนอว่า เมือเข้ าสู่วยั สูงอายุ ผู้สูง
สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลียนแปลงไปในทางเสือมของร่ างกาย จิตใจ และสังคม โดยไม่สามารถที
หลีกเลียงได้ ทําให้ เกิดข้ อจํากัดในการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมในกลุ่มผู้สงู อายุ เช่น การได้ ยินทีลดลง
ทําให้ การติดต่อและการสือสารกับผู้อืนทีไม่สะดวกนําไปสูก่ ารแยกตัวออกจากสังคม นําไปสู่การรู้สึกว่า
คุณค่าในตนเองทีลดลง ดังนัน& การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคมจึงเป็ นการเปิ ดโอกาสทีจะสร้ างความ
มัน คงทางสังคม การพูดคุยและพบปะกับครอบครัวและเพือนๆ อย่างสมําเสมอจะทําให้ ผ้ สู ูงอายุเกิด
ความรู้ สึกอบอุ่นและใกล้ ชิดกับบุคคลรอบข้ าง นอกจากนัน& ยังช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ ูสูงอายุมีสุขภาวะทีดี
จากการศึกษาของมิลเลอร์ (Miller. 1991) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทีส่งเสริ มการมีสขุ ภาวะทีดีในผู้สงู อายุ พบว่า
การมีความสัมพันธภาพทีดีกบั บุคคลอืน เป็ นปั จจัยหนึงทีมีผลต่อการมีสขุ ภาพทีดีของผู้สงู อายุ ซึงการ
มีความสัมพันธภาพทีดีกับบุคคลอืนประกอบด้ วยการสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีกับผู้อืนทีอยู่รอบข้ างด้ วย
การให้ ความรัก เห็นอกเห็นใจผู้อืน ความเป็ นกันเองกับบุคคลใกล้ ชิด การยอมรับฟั งความคิดเห็นผู้อืน
และเมือมีปัญหากล้ าทีจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลอืน
5. การรั บประทานอาหารเพือสุขภาพ (Healthy eating) หมายถึง พฤติกรรมการบริ โภค
อาหารทีถูกต้ องตามหลักโภชนาการจะช่วยให้ ผ้ สู ูงอายุสามารถคงไว้ ซึงการมีภาวะสุขภาพทีแข็งแรง
และลดความรุนแรงของโรคต่างๆ (Gradner; et al. 2000; Holmes. 2004) จากการสํารวจพฤติกรรม
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การรั บประทานอาหาร โดยสํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(2554) พบว่า ผู้สงู อายุมีการรับประทานอาหารโปรตีนน้ อยและตํากว่าความต้ องการทีร่างกาย
สําหรับการรับประทานอาหารเพือควบคุมระดับความดันโลหิตสูง (Dietary Approach to Stop
Hypertension: DASH) ของผู้สงู อายุให้ เหมาะสมในแต่ละวันนัน& ควรรับประทานอาหารให้ สมดุลและ
เพียงพอกับความต้ องการของร่ างกาย ซึงขึน& อยู่กับเพศ อายุ ขนาดส่วนประกอบของร่ างกาย และ
กิจกรรมทีทําในแต่ละวัน จากการศึกษาของแอปเพิลและคนอืนๆ (Apple; et al. 2003) และการศึกษา
ของ โรล กริมและ ฮิลดีเบรนท์ (Roel; Hildebrant; & Grimm. 2003: 466-472) พบว่าผู้ทีบริ โภคอาหาร
เพือควบคุมความดันโลหิตสูงสามารถช่วยลดค่าความดันโลหิตได้ ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดย
หลักในการบริโภคอาหารเพือควบคุมความดันโลหิตสูง ดังนี &
5.1 การรับประทานอาหารทีมีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืช จากการศึกษาของ
แคปแลน (Kaplan; et al. 1998) ทีพบว่า อาหารมังสวิรัติทีมีผกั และผลไม้ ทีมีกากใยและอาหารไขมัน
ตําสามารถช่วยลดระดับความดันโลหิตลงได้ เช่นเดียวกับผลของการประชุมของคณะกรรมการร่ วม
แห่งชาติสหรัฐอเมริ กา ครัง& ที 7 (The Joint National committee seventh) ทีเสนอว่า การรับประทาน
อาหารเพือควบคุมระดับความดันโลหิตสูงเป็ นการรับประทานอาหารทีเน้ นผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์นม
ไขมันตํา สามารถลดระดับความดันโลหิตได้ 5-20 มิลลิเมตรปรอท (Chobanian; et al. 2003)
5.2 การหลีกเลียงการรับประทานอาหารทีมีรสจัด รสเค็ม หรื อส่วนประกอบของโซเดียม
สูง เนืองจากโซเดียมมีคณ
ุ สมบัตดิ ดู นํ &าได้ ดี ทําให้ ความต้ านทานในเลือดมากขึ &น ส่งผลให้ มีระดับความ
ดันโลหิตเพิมมากขึ &น ซึงปฏิกิริยาตอบสนองนี &จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อาหารทีมีโซเดียมเป็ น
ส่วนประกอบ เช่น อาหารแปรรูปหรื อถนอมอาหาร ซอสหรื อเครื องปรุงรสชนิดต่างๆ อาหารกึงสําเร็ จรูป
ขนมต่างๆ ทีมีการเติมผงฟู ผงชูรส ผงกันบูด สารกันเชื &อรา และอาหารทะเล รวมทังยาบางชนิ
&
ด เช่น ยา
ลดกรด ยาแก้ ไอ ยาแก้ ท้องร่ วง เป็ นต้ น จากการทบทวนและงานวิจัยทีผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุควร
รับประทานโซเดียมน้ อยกว่า 100 มิลลิโมลต่อวัน หรื อน้ อยกว่า 6 กรัมต่อวัน ซึงจะสามารถช่วยลด
ความดันโลหิตลงได้ 2-8 มิลลิเมตรปรอท (Chobanian; et al. 2003; Ogihara; & Rakugi. 2005: 297314; Sacks; et al. 2001)
5.3 การหลีกเลียงการรับประทานอาหารทีมีไขมันอิมตัว ซึงมีมากในไขมันสัตว์และนํ &ามัน
พืชบางชนิด เช่น นํ &ามันหมู นํ &ามันปาล์ม เป็ นต้ น รวมทังอาหารที
&
มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น อาหารทีมีกะทิ
เป็ นส่วนประกอบและอาหารทะเลบางชนิด ดังนัน& ผู้ทีมีความดันโลหิตสูงควรหลีกเลียงอาหารทีมีไขมัน
อิมตัว และควรหันมาประกอบอาหารด้ วยวิธีต้ม ตุน๋ อบ นึง แทน (James; et al. 2014)
ดังนัน& พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี หมายถึง การกระทําทีผ้ สู งู อายุปฏิบตั ิใน
ชี วิ ต ประจํ า วัน เพื อ สร้ างเสริ ม หรื อ คงไว้ ซึ ง การมี สุข ภาวะที ดี ทัง& ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ และสัง คม
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ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2) การออกกําลังกาย 3) พฤติกรรม
การมีสขุ ภาวะทางจิตทีดี 4) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม และ 5) การรับประทานอาหารเพือสุขภาพ
ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีท เี กียวข้ องกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดี
ในการวิจยั ครัง& นี & พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดีถูกพัฒนาขึ &นจากการบูรณา
การแนวคิดต่างๆ ทังทางจิ
&
ตวิทยา สังคมศาสตร์ และสาธารณสุข เพือให้ ครอบคลุมการมีวิถีชีวิตทีมี สุข
ภาวะทีดีตามศักยภาพของผู้สงู อายุในแต่ละคน
1. แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมี
สุขภาวะทีดี
1.1 แนวคิดการสูงวัยอย่ างมีสุขภาวะทีดี (Healthy Ageing) (Peel; McClure; &
Bartlett. 2005)
แนวคิดการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะทีดีเป็ นการทีผ้ สู งู อายุสามารถส่งเสริ มและคงไว้ ซึง
การมีสขุ ภาวะทีดีตามแนวคิดขององค์กรทางสุขภาพของประเทศแคนาดา (Health Canada) ตังแต่
&
ปลายปี ค.ศ. 1970 และได้ พัฒนาเป็ นกรอบนโยบายในการดําเนินงานทีเกียวข้ องกับสุขภาพของ
ประชาชน โดยระบุคําจํากัดความของการสูงวัยอย่างมีสขุ ภาวะ เป็ นกระบวนการชีวิตทีเหมาะสมทีจะ
นําไปสู่ การเพิมและดํารงไว้ ซึงการมีสุขภาวะทีดี ความเป็ นอิส ระ และคุณภาพชีวิตที ดี รวมถึงการ
ส่งเสริ ม การเปลียนผ่านชีวิตอย่างประสบความสําเร็ จ การมีชีวิตทียืนยาวจนถึงช่วงสุดท้ ายของชีวิต
โดยไม่มีโรคทีคกุ คามต่อชีวิต และยังคงรักษาความสามารถในการทําหน้ าทีด้านร่างกายและจิตใจไว้ ได้
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ความหมายของแนวคิดการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะทีดีคอ่ นข้ างคล้ ายคลึงกับแนวคิดการสูงวัยทีประสบ
ความสําเร็จ จึงพบว่านักวิจยั บางคนเห็นว่าแนวคิดทังสอง
& คือ แนวคิดเดียวกัน และอาจใช้ แทนกัน ส่วน
นักวิจยั บางคนเห็นว่าการทีจะเป็ นผู้สงู อายุทีประสบความสําเร็ จได้ จะต้ องเป็ นผู้สงู อายุทีมีสขุ ภาพดีมา
ก่อน (Hansen-Kyle. 2005)
แฮนเซน ไคล์ (Hansen-Kyle. 2005) ได้ เสนอรูปแบบของการสูงวัยอย่างมีสขุ ภาวะที
ดี โดยคํานึงถึงปั จจัยทีเกี ยวกับความสูงอายุ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านร่ างกาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความเป็ นปั จเจกบุคคล ซึง ปั จจัยเหล่านี &ต้ องมีความสมดุลจึงจะเกิดภาวะของการปรับตัว (Adaptation)
การทดแทนหรื อการชดเชย (Compensation) ซึงจะนําไปสู่ภาวะยืดหยุ่นหรื อความสามารถใน การ
ปรับตัวต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน& ได้ (Resilience) ภาวะเหล่านี &ถื อเป็ นเหตุการณ์ ทีจะเกิดขึ &นก่อน
การมีสขุ ภาพดี และเมือบุคคลมีภาวะสุขภาวะทีดี เหตุการณ์ทีตามมา (Consequences) ก็คือการสูง
วัยทีประสบความสําเร็ จ (Successful Aging) คือ ความสามารถทีจะสร้ างหรื อคงไว้ ซึงบทบาทและ
วิถีทางการดําเนินชีวิตของตนเอง ประกอบไปด้ วยภาวะทีเป็ นอิสระ (Independence) และมีอํานาจใน
การตัดสินใจด้ วยตนเอง (Autonomy) ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ดังภาพประกอบ 2
การปรับตัว (Adaptation)

การทดแทน (Compensation)

มีความยืดหยุ่น (Resilience)
การสูงวัยอย่างมีสขุ ภาวะที"ดี (Healthy Ageing)
การสูงวัยที"ประสบความสําเร็จ (Successful Ageing)

อํานาจในการตัดสินใจ (Autonomy)

ความเป็ นอิสระ (Independence)

ภาพประกอบ 2 รูปแบบของการสูงวัยอย่างมีสขุ ภาวะทีดี (A model of healthy)
ทีมา: Hansen-Kyle, L. (2005). A Concept analysis of healthy aging. Nursing Forum.
40(2): 45-57.
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แนวคิดการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของประเทศไทยสอดคล้ องกับบริ บทต่างประเทศ
โดย การสูงวัยอย่างมีสขุ ภาวะทีดีเป็ นภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเกิดขึ &นได้ ทงในผู
ั & ้ ทีไม่มีโรคหรื อ
มีโรคประจําตัว และความสามารถทีจะกระทํากิจวัตรประจําวันและกิจกรรมต่างๆ ได้ ด้วยตนเอง จาก
ความซับซ้ อนทีเกิดจากความมีหลายมิติของแนวคิดการสูงวัยอย่างมีสขุ ภาวะทีดี เนืองจากแนวคิดนี &มี
ความเป็ นอัตวิสยั และให้ ความสําคัญในระดับปั จเจกบุคคล ทําให้ นกั วิจยั มีความพยายามทีจะหามติ
ร่วมกันของคําจํากัดความของแนวคิดนี & โดยเชือว่าควรจะมีการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพด้ านบวก ซึงบ่ง
ถึงศักยภาพในการทําหน้ าทีและปรับตัวต่อสิงแวดล้ อมได้ เป็ นอย่างดี และครอบคลุมการมีสขุ ภาวะทีดี
ทังทางร่
&
างกาย จิตใจ และสังคม (Peel; et al. 2005)
1.2 แนวคิดการสูงวัยอย่ างประสบความสําเร็จ (Successful ageing) (Rowe; &
Kahn. 1998)
แนวคิดการสูงวัยอย่างประสบความสําเร็จถูกพัฒนาขึ &นโดยรอว์และคาห์น (Rowe; &
Kahn. 1998) การสูงวัยอย่างประสบความสําเร็ จ คือ การทีผ้ สู งู อายุสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับความพึงพอใจและความปรารถนาของตนเอง โดยลักษณะการสูงวัยอย่าง
ประสบความสําเร็ จประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ 1) การปราศจากหรื อหลีกเลียงจากโรค
และภาวะทุพพลภาพ (Low probability of disease and disease related disability) 2) การรักษา
ความสามารถของร่ างกายและสติปัญญาให้ ยาวนาน (High cognitive and physical functional
capacity) และ 3) ทํางานเพือชุมชนและสังคม การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างสมําเสมอ และการใช้ หลัก
คําสอนทางศาสนาเป็ นเครื องยึดเหนียวจิตใจในการดําเนินชีวิต (Active engagement with life) ทําให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาวะทีดี มีส่วนร่ วมหรื อมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต รวมทังมี
& ความพึงพอใจในชีวิต โดยการมองคุณค่าในตนเองและ การมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้อืน (เล็ก สมบัต;ิ และคนอืนๆ. 2554)
อย่างไรก็ตามแนวคิดการสูง วัยที ประสบความสํ าเร็ จ เชื อว่า ผู้สูงอายุสามารถคง
รู ป แบบของกิ จ กรรมต่างๆ ที มี คุณ ค่าที มี อ ยู่ใ นวัย กลางคนต่อเนื อ งไปสู่ใ นวัยสูง อายุ แนวคิดนี ถ& ูก
วิพากษ์ วิจารณ์ว่าเป็ นอุดมคติเกินไป เพราะเป็ นการคาดหวังซึงไม่มีทางเป็ นจริ งทีผ้ สู งู อายุแต่ละคนจะ
คงระดับสูงๆ ของการทํากิจกรรมตังแต่
& วยั กลางคนจนเข้ าสู่วัยสูงอายุ และทําให้ ไม่เกิดคําอธิ บายใน
กลุม่ ของผู้เจ็บป่ วย ผู้พิการ คนอ้ วน ผู้ตดิ ยาและสารเสพติด ตลอดจนผู้ทีมีช่วงชีวิตหนึงไม่สามารถทีจะ
ทํ า กิ จ กรรมได้ ดัง นัน& แนวคิ ด การสูง วัย ที ป ระสบความสํ า เร็ จ จึ ง ถูก วิ จ ารณ์ ว่ า เป็ นการกล่ า วถึ ง
กระบวนการสูงอย่างกว้ างๆ และมองผู้สงู อายุเป็ นกลุ่มก้ อนเดียวกัน (Hutchison; et al. 2006; Walker.
2006) ในปี ค.ศ. 1980 แนวคิดการสูงวัยทีประสบความสําเร็ จได้ ถกู ปรับโฉมใหม่ในนามของแนวคิด
การสูงวัยอย่างเป็ นประโยชน์ (Productive ageing) ซึง เป็ นผลมาจากการพัฒนาทางด้ านการเมืองและ
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สังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนัน& โดยการปรับเปลียนความสนใจจากตัวผู้สงู อายุไปเป็ นตาม
กระบวนการของการพัฒนาคนไปตลอดช่วงชีวิต (Walker. 2006)
1.3 แนวคิดการสูงวัยอย่ างมีประโยชน์ (Productive Ageing) (Caro; et al. 1993)
แนวคิดการสูงวัยอย่างมีประโยชน์ ปรากฏครัง& แรกในปี ค.ศ. 1982 โดยนักสังคม
วิทยาทีตงข้
ั & อสังเกตว่าทําอย่างไรจึงจะสร้ างความสมดุลระหว่างความสูงอายุ การเป็ นภาระทีต้องพึงพิง
ของผู้สูง อายุ และการนําศักยภาพที มี อยู่ข องผู้สูงอายุม าสร้ างผลผลิตให้ เ กิ ดคุณ ประโยชน์ ต่องาน
ครอบครัว และชุมชน แนวคิดการสูงวัยอย่างมีประโยชน์ถกู พัฒนาขึ &นโดยคาโรห์และคนอืนๆ (Caro; et
al. 1993) การสูงวัยอย่างมีประโยชน์เป็ นการทีผ้ สู งู อายุสามารถนําความสามารถของตนเองไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้อืนและสังคม โดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนืองในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมตามความ
สนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล (Scott; et al. 2001)
บาสและคาโรห์ (Bass; & Caro. 2001) ได้ พยายามพัฒนากรอบแนวคิด เพือให้ ง่าย
ต่อ การทําความเข้ าใจกับแนวคิดการสูงวัยอย่างเป็ นประโยชน์ โดยพบว่าแนวคิดดังกล่าวประกอบไป
ด้ วย 5 ส่วนสําคัญ ซึง ทํางานกันอย่างเป็ นระบบ มีความเป็ นพลวัตรและเกียวพันซึง กันและกัน ดังนี &
1) สภาพแวดล้ อม (Environment) ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรม เหตุการณ์ โลก
การเมือง การเปลียนแปลงด้ านประชากร
2) สถานการณ์ (Situation) ได้ แก่ บทบาท ความรับผิดชอบ ระดับการศึกษา สถานะ
สุขภาพปั จจุบนั บริบทชุมชน ความคาดหวัง เป็ นต้ น
3) บุค คล (Individual) ได้ แ ก่ ทัศ นคติ เพศ เชื อ& ชาติ คุณ ลัก ษณะทางร่ า งกาย
องค์ประกอบทางชีวภาพ
4) นโยบายสังคม (Social policy) ได้ แก่ นโยบายของรัฐ ระบบบําเหน็จบํานาญ
ภาษี เป็ นต้ น
5) ผลลัพธ์ (Outcome) ได้ แก่ ระดับของการมีสว่ นร่วม
สําหรับแนวคิดการสูงวัยอย่างมีประโยชน์ในบริ บทของประเทศไทย หมายถึง การ
คงไว้ ซงึ ศักยภาพและความสามารถของผู้สงู อายุ โดยเป็ นความสามารถในการพึง ตนเองเท่าทีจะทําได้
ของผู้สงู อายุและการใช้ ความสามารถส่วนตัวในทางสร้ างสรรค์ให้ แก่ตนเอง ครอบครัว บุคคลอืนและ
สัง คม ส่วนผู้สูง อายุไ ทยรั บรู้ ว่าการเป็ นผู้สูง อายุอ ย่างเป็ นประโยชน์ คื อ การทํ ากิ จ กรรมใดๆ โดย
ผู้สงู อายุแต่ละบุคคลจะผลิตหรื อสร้ างสรรค์ความเจริ ญงอกงาม เพือประโยชน์ตอ่ ตนเองหรื อผู้อืนหรื อ
เป็ นการพัฒนาศักยภาพของตัวผู้สูงอายุเอง ธนาคารสมอง (Brain bank) เป็ นตัวอย่างหนึงทีได้
ประยุกต์ใช้ แนวคิดการสูงวัยอย่างมีประโยชน์ ผู้ทีเกษี ยณอายุแล้ วแต่ยังมีความรู้ ความสามารถมา
ช่ว ยงานเพื อ ประโยชน์ ส่ว นรวม และเป็ นพลัง ในการพัฒ นาประเทศ ซึง สอดคล้ อ งกับ สัง คมและ
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วัฒนธรรมไทยทีให้ ความเคารพนับถื อต่อผู้อาวุโส โดยให้ ผ้ ูเกษี ยณอายุแล้ วทีมีความรู้ ทักษะ ความ
เชียวชาญจากประสบการณ์ตา่ งๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อนั ดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่ น
ใหม่ เพือสร้ างสรรค์สิงทีดีงามเป็ นประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติหลังเกษียณอายุ
1.4 ทฤษฎีพัฒนาการของเพค (Peck’s Developmental Theory) (Peck. 1968)
เพค (Peck. 1968) ได้ จําแนกผู้สงู อายุเป็ น 2 กลุ่มคือผู้สงู อายุวยั ต้ นอายุ 55 - 75 ปี และผู้สงู อายุตอน
ปลายอายุ 75 ปี ขึ &นไปซึงทัง& 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันทังทางกายภาพและ
&
การมีปฏิสมั พันธ์ทางด้ าน
จิตวิทยาและสังคมซึง มีผลต่อการเปลียนแปลงทางด้ านจิตสังคมของผู้สงู อายุ 3 ลักษณะ คือ
1.4.1 ความสามารถในการแยกความแตกต่างของตนกับบทบาทในช่วงชีวิตทีผ่าน
มา (Ego differentiation and work-role preoccupation) เป็ นความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึงขึ &นอยู่
กับบทบาท หน้ าทีทีได้ รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามถ้ าความรู้ สึกภาคภูมิใจในตนเองไม่ได้ มาจากบทบาท
หน้ าที เมือเข้ าสูว่ ยั ผู้สงู อายุความรู้สึกนันก็
& ยงั คงอยู่ โดยพอใจทีจะหาสิงอืนๆมาทาทดแทน เช่น หางาน
อดิเรกทํา เข้ าร่วมชมรม หรื อกลุม่ ทีตนเองสนใจ เป็ นต้ น
1.4.2 ความสามารถทางร่ า งกายมี ก ารเปลี ย นแปลงไปตามธรรมชาติ (Body
transcendence and body preoccupation) เป็ นความรู้สกึ ทีผ้ สู งู อายุยอมรับว่าสภาพร่างกายของตน
ถดถอยลงและพยายามปรับตัวให้ เหมาะสม ชีวิตก็จะมีความสุข
1.4.3 การยอมรั บว่า ร่ างกายของตนเองเปลี ย นแปลงไปตามธรรมชาติกับสภาพ
ร่างกายก่อนสูงอายุ (Ego transcendence and Ego preoccupation) เป็ นความรู้ สึกทียอมรับ
กฎเกณฑ์ และ การเปลี ยนแปลงทางธรรมชาติแ ละยอมรั บความตายได้ โดยไม่ร้ ู สึกหวาดกลัว การ
ยอมรั บนีร& วมไปถึงกิจ กรรมต่างๆ ทีเ กี ยวข้ องกับความตาย ในทางตรงกันข้ าม ผู้สูงอายุทียึดติดกับ
สภาพร่างกายและพยายามยื &อไว้ ให้ ยาวนานทีสดุ จะไม่มีความพึงพอใจกับสภาพทีเป็ นอยู่ แล้ วมีความ
หวาดกลัวต่อความตาย
2. แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุข
ภาวะทีดี
2.1 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) (Havighurst. 1963)
ทฤษฎี กิ จ กรรมพั ฒ นาขึ น& โดย ฮาวิ ก เฮิ ร์ ส (Havighurst. 1963) ได้ อธิ บ ายถึ ง
สถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุทีเน้ นความสัมพันธ์ ในทางบวกระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรมกับความ
พึงพอใจในชีวิตของผู้สงู อายุกล่าวคือเมือบุคคลมีอายุมากขึ &นสถานภาพและบทบาททางสังคมจะลดลง
แต่บคุ คลยังมีความต้ องการทางสังคมเหมือนบุคคลในวัยกลางคน ทฤษฎีนี &เชือว่าผู้สงู อายุทีได้ เข้ าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทีตนเองสนใจ หรื อมีการเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลาจะทําให้ สามารถดําเนินชีวิตอยู่ใน
สัง คมอย่างมี ความสุข สํ า หรั บคํ าว่ากิ จ กรรมตามทฤษฎี นี & หมายถึง กิ จ กรรมต่างๆ นอกเหนื อจาก
กิ จ กรรมที บุค คลปฏิ บัติต่อตนเอง กิ จ กรรมที บุค คลปฏิ บัติต่อ เพื อนฝูง ต่อสัง คมหรื อชุม ชน ซึง เป็ น
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กิจกรรมทีทําให้ ผ้ สู ูงอายุเกิดความรู้ สึกว่าตนเองเป็ นประโยชน์ และยังมีคณ
ุ ค่า ดังนันการมี
&
กิจกรรมที
พอเหมาะกับวัยของผู้สูงอายุจึงเป็ นสิงทีมีคณ
ุ ค่าและจําเป็ น การจัดกิจกรรมให้ เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ควรคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี &
1) สภาพสังคมปั จจุบนั ทีทนั สมัยและเปลียนแปลงไป (Modernization Perspective)
เป็ นปั จจัยซึง ว่าด้ วยบทบาทของคนในสังคมเปลียนแปลงไปอาจทําให้ ผ้ สู งู อายุก้าวตามไปไม่ทนั
2) การเชือมโยงบุคคลแต่ละวัยแต่ละยุค (Intergeneration Linkage) เป็ นปั จจัยที
สนใจเกียวกับการเปลียนแปลงและประสบการณ์ชีวิตของคนเมืออายุมากขึ &น ซึงอาจมีความแตกต่าง
กันระหว่างคนในวัยเดียวกันแต่คนละยุคสมัย
3) บทบาทหน้ าที ตามโครงสร้ างของแต่ล ะวัยของคน (Structural Functional
Theory) ปั จจัยนี &กล่าวถึงการสูงอายุวา่ เมือคนเข้ าสูว่ ยั ชรามากขึ &นบทบาทหน้ าทีของตนเองก็จะลดลง
กิจกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้สงู อายุ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท (สถาบันเวช
ศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ. 2548) คือ
1) กิจกรรมทีไม่มีรูปแบบ เช่น อาสาสมัครให้ บริ การทางสุขภาพอนามัย ช่วยเหลือ
กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมทางด้ านสังคมสงเคราะห์ องค์การทางศาสนา
2) กิจกรรมทีมีรูปแบบ เพือการเรี ยนรู้เพือตอบสนองต่อความอยากรู้ ความอยากเห็น
เพือดําเนินกิจกรรมบางอย่างให้ เสร็ จ เช่น การเรี ยนรู้ ในระบบการศึกษาผู้ใหญ่ หรื อการเข้ าอบรมใน
ระยะสันๆ
&
3) กิจกรรมทีทําคนเดียว เช่น นันทนาการงานอดิเรก เล่นกีฬา เล่นดนตรี เป็ นสมาชิก
ชมรม สมาคมต่างๆ รวมทังการท่
&
องเทียว และเป็ นผู้บรรยายพิเศษซึงเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
และสังคมเป็ นต้ น ผู้สงู อายุควรหากิจกรรมนันทนาการทําเพือให้ ร่างกายกระตือรื อร้ น มีแนวคิดใหม่ ได้
สัมผัสคนอืนและจิตใจตืนตัว มีชีวิตชีวา
2.2 ทฤษฎี แยกตนเองหรื อ ทฤษฎี ก ารถอยห่ า ง (Disengagement Theory)
(Cumming; & Henry. 1961)
ทฤษฎีแยกตนเองหรื อทฤษฎีการถอยห่างเป็ นทฤษฎีทีถกู พัฒนาโดย คัมมิงและเฮ็นรี
(Cumming; & Henry. 1961) และได้ เผยแพร่และตีพิมพ์เป็ นครัง& แรกในหนังสือ Growing old: The
Process of Disengagement เมือปี 1961 ทฤษฏีนี &ได้ เน้ นถึงการทีผ้ สู งู อายุและสังคมจะลดบทบาทซึง
กันและกันอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามความต้ องการของร่ างกายและไม่อาจหลีกเลียงได้ เนืองจาก
ผู้สูง อายุจ ะยอมรับว่าตนเองมี ความสามารถลดลง สุข ภาพเสือมลงจึง ถอยหนีจ ากสัง คมเพื อลด
ความเครี ยดและรักษาพลังงาน พอใจกับการไม่เกียวข้ องกับสังคมต่อไป เพือถอนสภาพและบทบาท
ของตนให้ แก่คนรุ่ นหลัง ซึงระยะแรกอาจมีความวิตกกังวลอยู่บ้างในบทบาททีเปลียนแปลงไปและ
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ค่อยๆ ยอมรับการไม่เกียวข้ องกับสังคมต่อไปได้ ในทีสดุ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้ วบุคคลจะพยายาม
ผสานอยู่กบั สังคมให้ นานเท่าทีจะทําได้ เพือเป็ นการรักษาสมดุลทังด้
& านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์
ก่ อ นที บ ทบาทของตนเองจะแคบลงเมื อ มี อ ายุ เ พิ ม มากขึ น& โดยสรุ ป กระบวนการถอยห่ า งเป็ น
กระบวนการทีมีลกั ษณะเฉพาะดังนี 1)
& เป็ นกระบวนการพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป 2) เป็ นสิงทีมิอาจ
หลีกเลียงได้ 3) เป็ นกระบวนการเปลียนแปลงทีผ้ สู งู อายุถึงพอใจ 4) เป็ นสากลของทุกสังคม และ 5)
เป็ นสิงทีเกิดขึ &นตามธรรมชาติ เพือรักษาสมดุลของมนุษย์
ปั จจัยทีมีผลต่อการถอยห่างของผู้สงู อายุ ได้ แก่ กระบวนการชราทีมีความแตกต่าง
กันของแต่ละบุคคล สภาพสังคมและความเชือมโยงของอายุทีเพิมขึ &น (Eliopoulos. 2010: 16) จะเห็น
ได้ ว่าทฤษฎี การถอยห่าง และทฤษฎี กิจกรรมจะมี ความขัดแย้ งกัน ซึง นิวการ์ เ ท็น และคนอื นๆ
(Neugarten; et. al. 1968) ได้ ศกึ ษาเพือหาข้ อขัดแย้ งทังสองทฤษฎี
&
แล้ ว พบว่า การดําเนินชีวิตของ
ผู้สงู อายุทีประสบความสําเร็ จ มีความสุข และมีกิจกรรมร่วมกันนันขึ
& &นอยู่กบั บุคลิกภาพและแบบแผน
ชีวิตของแต่ละบุคคลทีผ่านมา ผู้ทีมีบทบาทในสังคม ชอบเข้ าร่วมกิจกรรมในสังคม ก็ต้องการทีจะร่วม
กิจกรรมต่อไป ส่วนผู้ทีชอบสันโดษ ไม่เคยมีบทบาทใดๆ ในสังคมมาก่อนก็ย่อมทีจะแยกตัวเองออกจาก
สังคมเมืออายุมากขึ &น และได้ เสนอแนวคิดใหม่เกียวกับทฤษฎีความต่อเนือง (Continuity Theory)
2.3 ทฤษฎีความต่ อเนือง (Continuity Theory) (Neugarten; et. al. 1968)
ทฤษฎี ค วามต่อ เนื อ งเป็ นทฤษฎี ที พัฒ นาขึน& โดย นิ ว การ์ เ ท็ น และคนอื น ๆ
(Neugarten; et. al. 1968) เพราะเหตุว่าทังทฤษฎี
&
กิจกรรมและทฤษฎีการถอยห่างไม่เพียงพอทีจะ
อธิบายถึง ความเปลียนแปลงทางด้ านสังคมของผู้สงู อายุได้ นักทฤษฎีกลุม่ นี &เชือว่า การดําเนินชีวิตของ
ผู้สงู อายุทีประสบความสําเร็ จนันขึ
& &นอยู่กบั บุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแต่ละช่วงวัยทีผ่านมาและ
มีปัจจัยอืนๆ ทีเข้ ามาร่วมอธิบาย ได้ แก่ แรงจูงใจ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภาพ
ความยืดหยุน่ ซึง สิงเหล่านี &เป็ นปั จจัยความสําเร็จและความล้ มเหลวในชีวิตบันปลายของผู
&
้ สงู อายุ
3. แนวคิดและทฤษฎีทางสาธารณสุขทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมี
สุขภาวะทีดี
แนวคิดการส่ งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender’s Health Promotion Model)
(Pender. 1996)
การส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ เป็ นแนวทางในการอธิบายถึงส่วนประกอบของแบบแผน
การดําเนินชีวิตทีช่วยส่งเสริ มการมีสุขภาพทีดี โดยมีพื &นฐานมาจากทฤษฏีคณ
ุ ค่าแห่งการคาดหวัง
(Expectancy-Value Theory) และความคาดหวัง ในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy
Expectancies) และเป็ นแบบจํ าลองการป้องกันสุขภาพที เ น้ นถึง ปั จ จัยที มี อิทธิ พ ลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจและการปฏิบตั ขิ องแต่ละบุคคล
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แบบจําลองการส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ลักษณะ
รายบุคคลและประสบการณ์ของบุคคล (Individual characteristic and experiences) ความคิดและ
อารมณ์ ต่อพฤติกรรม (Behavior-Specific Cognition and Affect) และพฤติกรรมผลลัพ ธ์
(Behavioral Outcome) โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี &
1. ลั ก ษณะรายบุ ค คลและประสบการณ์ ของบุ ค คล โดยมี ค วามเชื อ ที ว่ า บุค คลมี
เอกลักษณ์และประสบการณ์ทีแตกต่างกัน ซึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมทีส่งเสริ มสุขภาพ ลักษณะเฉพาะ
และประสบการณ์ของบุคคลประกอบด้ วยพฤติกรรมเดิมทีเกียวข้ อง (Prior related behavior) และ
ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal factors)
1.1 พฤติกรรมเดิมทีเกียวข้ อง (Prior Related Behavior) คือ พฤติกรรมทีเคยปฏิบตั ิ
มาจนกลายเป็ นนิสยั (Habit Formation) มีอิทธิพลทังทางตรงและมี
&
อิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมที
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ โดยผ่ า นการรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) การรั บ รู้ ประโยชน์
(Perceived Benefits) การรับรู้อปุ สรรค (Perceived Barriers) และอารมณ์ทีเกียวข้ องกับพฤติกรรม
(Self-Related Affect) ทําให้ เกิดการพิจารณาไตร่ตรองและความคาดหวังในความสามารถ (Efficacy
Expectation) และความคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcome Expectation) จะทําให้ บุคคลมีโอกาสทีจะ
แสดงพฤติกรรมนันซํ
& &า
1.2 ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) มีผลทังทางตรงและทางอ้
&
อมต่อพฤติกรรมที
ส่งเสริ มสุข ภาพ ซึงผลทางอ้ อมโดยส่ง ผ่านองค์ประกอบทางด้ านการรับรู้ และอารมณ์ ทีจําเพาะต่อ
พฤติกรรม ปั จจัยส่วนบุคคลสามารถแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
1.2.1 ปั จจัยด้ านชีวภาพ (Personal Biologic Factors) ประกอบด้ วยอายุ เพศ
ดัชนีมวลกาย ความสามารถในการเคลือนไหวและออกกําลังกาย ความแข็งแรง และความสมดุลของ
ร่างกาย เป็ นต้ น
1.2.2 ปั จจัยด้ านจิตใจ (Personal Psychological Factors) ประกอบด้ วย
ความรู้ สึกมีคณ
ุ ค่าในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรู้ ภาวะสุขภาพ และความสามารถของบุคคล
เป็ นต้ น
1.2.3 ปั จจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม (Personal Sociacultural Factors)
ประกอบด้ วย เชื &อชาติ ภูมิลําเนาเดิม วัฒนธรรม การศึกษา และสภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็ นต้ น
2. ความคิดและอารมณ์ ต่อพฤติกรรม (Behavior-Specific Cognition and Affect) เป็ น
ตัวแปรทีเกียวข้ องกับแรงจูงใจในการปรับเปลียนพฤติกรรมทีสง่ เสริมสุขภาพ ซึงประกอบไปด้ วย 6 ด้ าน
ดังนี &
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2.1 การรั บรู้ ประโยชน์ ของการกระทํา (Perceived Benefits of Action) สามารถ
อธิ บายได้ ด้วยทฤษฎี คุณ ค่าแห่ง ความคาดหวัง ทําให้ เ ป็ นแรงจูง ใจในการแสดงพฤติกรรมส่ง เสริ ม
สุขภาพออกมา การรับรู้ ประโยชน์ของการกระทําจะส่งผลต่อความมุ่งมัน ในการแสดงพฤติกรรม โดย
ขึ &นอยูก่ บั ความสําคัญของประโยชน์ทีได้ รับ และระยะห่างของเวลาการปฏิบตั กิ บั ผลประโยชน์ทีเกิดขึ &น
2.2 การรั บรู้ อุปสรรคในการกระทํา (Perceived Barriers of Action) จะทําให้ บคุ คล
หลีกเลียงที จะแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น การรับรู้ เกี ยวกับความไม่เหมาะสม ความไม่ส ะดวก
สิ &นเปลือง ความยากลําบาก หรื อการเสียเวลา เป็ นต้ น การรับรู้อปุ สรรคมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ทีส่งเสริ มสุขภาพ และทางอ้ อมโดยผ่านความมุ่งมัน ต่อการแสดงพฤติกรรมซึงจะทําให้ ความตังใจของ
&
บุคคลลดลง
2.3 การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) โดยมีพื &นฐานมา
จากทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของตนเองของแบนดูรา การทีบคุ คลตัดสินว่าตนเองมีความสามารถที
จะปฏิบตั กิ ิจกรรมหรื อแสดงพฤติกรรมนันๆ
& ได้ สําเร็จ โดยพิจารณาจากความคาดหวังในผลลัพธ์นนั &
2.4 อารมณ์ ท ีเกียวข้ องกับพฤติกรรม (Activity Related Affect) เป็ นความรู้ สึกทัง&
ทางบวกและทางลบทีเกิดขึ &นในช่วงก่อน ระหว่าง หรื อหลังการเกิดพฤติกรรม ความรู้ สึกนี &จะเก็บไว้ ใน
ความทรงจํ า และจะมี ผ ลต่อ พฤติ ก รรมนัน& ๆ อารมณ์ ที เ กี ย วข้ อ งกับ พฤติก รรมประกอบด้ ว ย 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ อารมณ์ทีเกิดจากการกระทําในขณะนัน& อารมณ์ของตนเองในขณะนัน& อารมณ์
เกียวข้ องกับบริบทในขณะทีกระทําพฤติกรรม
2.5 อิทธิพลระหว่ างบุค คล (Interpersonal Influences) ปั จจัยระหว่างบุคคล เป็ น
ความคิดทีเกียวข้ องกับพฤติกรรม ความเชือ ทัศนคติของผู้อืน ได้ แก่ ครอบครัว เพือน และผู้ให้ บริ การ
สุขภาพ อิทธิพลจากปั จจัยระหว่างบุคคล ประกอบด้ วย บรรทัดฐานของสังคม (Norms) การสนับสนุน
ทางสังคม (Social support) และการมีบคุ คลเป็ นแบบอย่าง (Modeling)
2.6 อิทธิ พลสถานการณ์ (Situational Influences) เป็ นการรั บรู้ และความคิดของ
บุคคลต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้ อมทีสง่ เสริมหรื อขัดขวางต่อการปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
ซึงประกอบด้ วย การรับรู้ถึงทางเลือกทีมีอยู่ (Perceptions of option available) ลักษณะของ ความ
ต้ องการ (Demand characteristics) และความเหมาะสมของสภาพแวดล้ อมทีจะกระทําพฤติกรรมนัน&
(Aesthetic features of the environment)
3. ผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Outcome) เป็ นการกําหนดความตังใจที
& จะปฏิบตั ิ
พฤติกรรมตามแผนทีกําหนดไว้ ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี &
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3.1 ความมุ่งมันต่ อแผนการกระทํา (Commitment to a Plan of Action) เป็ น ความ
ตัง& ใจของบุค คลที จ ะปฏิ บัติตามแผนที กํา หนด ซึง ประกอบด้ วย วิ ธี การปฏิ บัติ เวลา สถานที และ
เป้าหมายทีเป็ นไปได้ รวมทังกลยุ
& ทธ์เสริมแรงเพือจูงใจให้ ปฏิบตั ิ
3.2 ทางเลื อ กที ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการที เ กิ ด ขึ นp ในขณะนั pน (Immediate
Competing Demands and Preferences) หมายถึง พฤติกรรมทางเลือกอืนๆ ทีเกิดขึ &นทันที เช่น การ
เคลือนไหวและออกกําลังกายแต่ระหว่างทางผ่านห้ างสรรพสินค้ าจึงตัดสินใจไปเดินซื &อสินค้ าไม่ไปออก
กําลังกาย เพราะชอบซื &อของมากกว่าการเคลือนไหวและออกกําลังกาย เป็ นต้ น
3.3 แบบแผนการดําเนินชีวิตทีส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Lifestyles) เป็ น
การกระทําทีแสดงออกในการส่งเสริ มสุขภาพให้ ดีขึ &น รวมทังคงไว้
&
ซึงการมีร่างกายทีแข็งแรง พฤติกรรม
ทีส่งเสริ มสุขภาพเป็ นผลลัพธ์ ของการกระทํา ซึงเป็ นจุดสุดท้ ายของแบบจําลอง เมือบุคคลสามารถ
แสดงพฤติกรรมทีสง่ เสริมสุขภาพ โดยผสมผสานเป็ นส่วนหนึงของแบบแผนการดําเนินชีวิตได้ จะทําให้
ช่วยเพิมความสามารถในการทําหน้ าทีของร่างกายและการมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีในทุกช่วงพัฒนาการของ
มนุษย์ เนืองจากการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีมีเป้าหมายเพือคงไว้ ซึงการมีภาวะสุขภาพทังทาง
&
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณทีดีหรื อในระดับสูง (Optimal health or high-level wellness)
เช่น องค์การอนามัยโลกได้ เสนอว่า การดําเนินชีวิตเป็ นนิสยั แบบแผน หรื อวิถีในการดําเนินชีวิต ซึง
สะท้ อนถึงทัศนคติและค่านิยมของบุคคล หรื อวัฒนธรรมทังในด้
& านสุขวิทยาส่วนบุคคล ค่านิยมทาง
สังคม และองค์การทางสังคม ในขณะทีวอล์คเกอร์ ซีคริ สท์ และเพนเดอร์ (Walker; Sechrist; &
Pender. 1987: 77) ได้ เสนอว่า พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี หมายถึง การกระทําใน
กิจกรรมต่างๆ ทีบคุ คลปฏิบตั ใิ นชีวิตประจําวันตังแต่
& ตืนนอนจนกระทังเข้
& านอน ซึงมีอิทธิพลต่อสุขภาวะ
ของบุคคลนัน& องค์ประกอบของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี โดยสามารถแบ่งออกเป็ น
6 ด้ าน ได้ แก่
3.3.1 โภชนาการ (Nutrition) เป็ นการรับประทานอาหารทีถกู ต้ องเหมาะสมตามวัย
และได้ คณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
3.3.2 การเคลือนไหวและออกกํ าลังกาย (Exercise) เป็ นการเคลือนไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกายทีมีรูปแบบ เพือการสร้ างและคงไว้ ซงึ การมีสขุ ภาพทีดี เช่น การเดิน การวิงเหยาะ เป็ นต้ น
3.3.3 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) เป็ นการตระหนักต่อ
สุขภาพของตนเอง โดยมี การตรวจร่ างกายอย่างสมําเสมอ สังเกตการเปลียนแปลงต่างๆ เกี ยวกับ
สุขภาพ
3.3.4 การจัดการความเครี ยด (Stress Management) เป็ นพฤติกรรมในการผ่อน
คลายความเครี ยด เช่น การทําสมาธิ การออกกําลังกาย หรื องานอดิเรกทีชอบ เป็ นต้ น
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3.3.5 การมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับบุคคลอืน (Interpersonal Relations) เป็ นการ
ตระหนักถึงความรู้สกึ ใกล้ สนิทสนม มีความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน
3.3.6 การพัฒ นาทางด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ (Spiritual Growth) หมายถึ ง การมี
จุดมุง่ หมายในชีวิต กระทํากิจกรรมหรื อมีพฤติกรรมทีประสบผลสําเร็จตามจุดมุง่ หมายนัน&
2.1.3 การวัดและการประเมินพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดี
เครื องมือทีใช้ ในการวัดและการประเมินพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีทีนิยม
ใช้ ในปั จจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 แบบวัด ได้ แก่ แบบวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที
ดี (Healthy Lifestyle Behaviors Scale II (HLBS)) และแบบวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตทีส่งเสริ ม
สุขภาพ (Health Promotion Lifestyle Profile 2 (HPLP-II)) โดยแต่ละแบบวัดมีรายละเอียด ดังนี &
แบบวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี (Healthy Lifestyle Behaviors Scale II
(HLBS)) ถูกพัฒนาขึ &นโดย วอล์คเกอร์ และคนอืนๆ (Walker; et al. 1995) ซึงเป็ นแบบวัดทีประเมิน
ความถีในการแสดงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตทีสง่ เสริ มสุขภาพในชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล โดยมี
ข้ อคําถามทังหมด
&
48 ข้ อและเป็ นคําถามเชิงบวกทังหมด
&
และครอบคลุมองค์ประกอบของพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีทงั & 6 พฤติกรรม ได้ แก่ โภชนาการ การเคลือนไหวและออกกําลังกาย
การจัดการความเครี ยด การช่วยเหลือพึงพาระหว่างกัน ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และการพัฒนา
ทางด้ านจิตวิญญาณ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 4 ระดับ (A 4- point Likert-type
scale) คือ ไม่เคยปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิบางครัง& ปฏิบตั ิบ่อยครัง& ปฏิบตั ิเป็ นประจําโดยคะแนนตําสุด คือ 48
คะแนนและคะแนนสูงสุด คือ 192 คะแนน ผู้ทีมีคะแนนสูงจะมีระดับของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตเพือ
การมีสขุ ภาวะทีดีทีสงู (Aksoy; et al. 2011: 600–603; Bahar; et al. 2008: 1-12)
ในขณะทีแบบวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตทีส่งเสริ มสุขภาพ (Health Promotion Lifestyle
Profile 2 (HPLP-II)) ถูกพัฒนาขึ &นมาโดยวอล์คเกอร์ และคนอืนๆ (Walker; et al. 1995) ซึงเป็ น แบบ
วัดทีใช้ ในการวัดพฤติกรรมการดําเนินชีวิตทีส่งเสริ มสุขภาพทีเกี ยวข้ องกับสุข ภาพโดยมีข้อคําถาม
ทังหมด
&
52 ข้ อ และเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 4 ระดับ (A 4- point Likert-type scale) คือ ไม่เคย
บางครัง& บ่อยๆ และเป็ นประจําสมําเสมอ โดยคะแนนตําสุด คือ 52 คะแนนและคะแนนสูงสุด คือ 208
คะแนน ผู้ทีมีคะแนนสูงจะมีระดับของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดีสูง ต่อมาบาฮาร
และคนอืนๆ (Bahar; et al. 2008) ได้ ทําการทดสอบความเทียงตรงและความน่าเชือถือ (Validity and
reliability tests) พบว่าแบบวัด HPLP-II มีคา่ สัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha
coefficient) ในแต่ละองค์ประกอบ ได้ แก่ การจัดการความเครี ยด โภชนาการ ความรับผิดชอบต่อ
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สุขภาพ การมีกิจกรรมทางกาย การเข้ าใจตนเองอย่างแท้ จริ ง และการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
เท่ากับ 0.64 0.68 0.77 0.79 0.79 และ 0.80 ตามลําดับ
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยทีเกี ยวข้ องกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมี สุข
ภาวะทีดี พบว่า พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีในการวิจยั ครัง& นี & ซึง ถูกพัฒนาขึ &นจาก การ
สัง เคราะห์เ อกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้ อง (กระทรวงสาธารณสุข. 2549; สํ านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ . 2554; Foroushani; et al. 2014; Hacihasanoglu; & Gozum. 2011; Gillis. 1997;
Pender. 1996; Rattanapun; et al. 2009; Thanakwang; Isaramalai & Hatthakit. 2014;
Thiamwong; et al. 2008; Walker; Sechrist; & Pender. 1987) ในการสร้ างและพัฒนาแบบสอบถาม
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีได้ สร้ างตามนิยามความหมายทีสงั เคราะห์ขึ &นและปรับข้ อ
คําถามให้ เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมไทย ลักษณะของแบบสอบถามแต่ละข้ อคําถามใช้ ตวั เลือก
แบบมาตรวัดรวมประมาณค่า (Summated rating scale) แบบ Likert scale 4 ระดับ ได้ แก่ ไม่เคยเลย
(1) จนกระทัง เป็ นประจํา (4) การแปลความหมาย คือ ผู้ทีได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ทีมี
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีสงู กว่าผู้ทีได้ คะแนนตํากว่า
2.1.4 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดี
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี พบว่า มี
หลากหลายวิธี ทีช่วยให้ ผ้ ูสูง อายุส ามารถปรับเปลี ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมี สุข ภาวะที ดี
เหมาะสมกับสภาวะของโรค เช่น การศึกษาของ สุพชั ริ นทร์ วัฒนกุล และคนอืนๆ (2556) ทีศกึ ษาผล
ของโปรแกรมทีประยุกต์แนวคิดการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการเคลือนไหว
และออกกําลังกายของกลุม่ เสียงโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 68 คน เป็ นระยะเวลา 10
สัปดาห์ เมือสิ &นสุดโปรแกรม พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มทดลองมีความรู้ ในการจัดการตนเอง พฤติกรรม
การบริ โภคและการเคลือนไหวและออกกํ าลังกาย เพื อควบคุมระดับความดันโลหิตเพิม ขึน& อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่วนระดับความดันโลหิตลดลงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และการศึกษาของ กนกวรรณ อุดมพิทยารัชต์ (2557) ทีพบว่า
ภายหลังที กลุ่ม ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุไ ด้ รับโปรแกรมสุขศึกษาทีประยุกต์
ทฤษฏี การรับรู้ ความสามารถของตนเองจะมีการเคลือนไหวและออกกําลังกายเพิมขึน& มากกว่าก่อน
ทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05รวมทังค่
& าความดันโลหิตในกลุ่มทดลอง
ตํากว่าก่อนเข้ า ร่ วมโปรแกรมและกลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติทีระดับ .05 ในขณะที
การศึกษาของสุพิชชา วงค์จันทร์ อังศินันท์ อินทรกําแหง และพรรณี บุญประกอบ (2555: 83-94)
พบว่า พฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายมีอิทธิพลต่อดัชนีมวลกายของบุคลากร
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ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
เช่นเดียวกับการศึกษาในต่างประเทศของมิฮอก (Miok. 2002) ทีศึกษาเชิงทดลองเกียวกับการปรับ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดีในผู้สูงอายุชาวอเมริ กัน-เกาหลีทีป่วยเป็ นโรคความดัน
โลหิตสูงในระดับที 1 และไม่ได้ รับยาลดความดันโลหิต จํานวน 156 คน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า
กลุ่มผู้สงู อายุทีได้ รับการปรับพฤติกรรมมีความรู้ ทัศนคติ แบบแผนในการรับประทานอาหาร และการ
เคลือนไหวและออกกําลังกายดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 รวมทังมี
& ระดับ
ความดันโลหิต ค่าดัชนีมวลกาย และระดับคลอเลสเตอรอลตํากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ีระดับ .05
2.2 ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ (Health Outcomes)
2.2.1 ความหมายและองค์ ประกอบของผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
คําว่า ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ นันได้
& มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายไว้ เช่น แลง (Lang. 1976:
45-56) ได้ เ สนอว่ า ผลลัพ ธ์ ท างสุข ภาพ หมายถึ ง ตัว บ่ง ชี ท& างสุข ภาพที เ กิ ด ขึน& โดยวัด จาก การ
เปลี ย นแปลงที เ กิ ด ขึ น& ทํ า ให้ ทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการดูแ ลสุ ข ภาพ ในขณะที โ ดนาบี เ ดี ย น
(Donabedian. 1982) ได้ ให้ ความหมายเพิมเติมว่า ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี &ทาง ด้ าน
สุขภาพทีแสดงถึงการเปลียนแปลงของสถานะทางสุขภาพ
ดังนัน& ในการวิจยั ครัง& นี & ผลลัพธ์ทางสุขภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี &ทางด้ านสุขภาพทีแสดงถึง การ
เปลียนแปลงทางด้ านสุขภาพ ผลลัพธ์ทางสุขภาพในการวิจยั ครัง& นี &ประกอบด้ วย ความดันโลหิต (The
Blood Pressure) และค่าดัชนีมวลกาย (The Body Mass Index) เนืองจากระดับความดันโลหิตมี
ความสัมพันธ์ โดยตรงกับดัชนีมวลกาย เช่น จากการศึกษาของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (2554)
พบว่า ผู้ทีมีดชั นีมวลกายเกินมาตรฐาน ทําให้ เสียงต่อการมีความดันโลหิตทีสงู ขึ &นถึง 4.61 เท่าของผู้ทีมี
ดัช นี มวลกายปกติแ ละในขณะเดียวกัน ถ้ านํา& หนักตัวลดลง ค่าความดันโลหิตก็ จ ะลดลงด้ วย โดย
นํ &าหนักทีลดลง 1 กิโลกรัมจะมีความสัมพันธ์ กับการลดลงของความดันช่วงหัวใจบีบตัว (Systolic
Blood Pressure) 1.2-1.6 มิลลิเมตรปรอท และความดันช่วงหัวใจคลายตัว (Diastolic Blood
Pressure) 1.0-1.3 มิลลิเ มตรปรอท (วิชัย เอกพลากร. 2552) ซึงสอดคล้ องกับการประชุมของ
คณะกรรมการร่วมแห่งชาติสหรัฐอเมริ กา ครัง& ที 8 (The Joint National committee 8th ) ทีเสนอว่า ผู้ที
มีความดันโลหิตสูงและมีภาวะอ้ วนร่ วมด้ วย ถ้ ามีการลดนํ &าหนักตัวลงตังแต่
& 4.5 กิโลกรัมจะช่วยลด
ระดับความดันโลหิตลงได้ (James; et al. 2014: 507-520) โดยผลลัพธ์ทางสุขภาพแต่ละองค์ประกอบ
มีรายละเอียด ดังนี &
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ค่ าความดันโลหิต (The Blood Pressure) หมายถึง แรงดันภายในหลอดเลือดแดงทีเกิด
จากการบีบตัวของหัวใจ เพือสูบฉีดเลือดทีมีออกซิเจนไปเลี &ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ค่าแรงดันโลหิตที
วัดแบ่งออกเป็ น 2 ค่า คือ ความดันช่วงหัวใจบีบตัว (Systolic Blood Pressure) ซึงเป็ นขณะทีหวั ใจบีบ
ตัวฉี ดเลือดเข้ ามาในหลอดเลือดแดง ความดันช่วงหัวใจคลายตัว (Diastolic Blood Pressure) โดย
ความดันโลหิตจะเปลียนแปลงไปตามช่วงเวลา อายุ เพศ และสภาวะของร่ างกาย (James; et al.
2014: 507-520)
ค่ าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) หมายถึง เกณฑ์ทีบอกถึงภาวะโภชนาการ
โดยรวมของร่างกายและหาได้ จากการคํานวณด้ วย ค่านํ &าหนักตัวเป็ นกิโลกรัมหารด้ วยส่วนสูงเป็ นเมตร
ยกกําลังสอง ตามปกติแล้ วการหาดัชนีมวลกายจะเป็ นเครื องมือทีมีประสิทธิภาพและประหยัดในการ
จําแนกและวัดความรุ นแรงของภาวะโภชนาการได้ (Mahan; & Escott-Stump. 1996) ผู้ทีมีภาวะ
นํ &าหนักเกินมาตรฐานจะส่งผลกระทบทัง& ทางร่ างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ผู้ทีมีดชั นีมวลกาย
มากกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จะมีอตั ราการตายสูงกว่าผู้ทีมีดชั นีมวลกายน้ อยกว่า 30 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 30 (พรฑิตา ชัยอํานวย. 2545) นอกจากนี &ยังทําให้ เกิดอัตราการเกิด
ปั ญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด (ศรัญญา
คล้ ายสกุล. 2551) ส่วนผลกระทบทางด้ านจิตใจ ทําให้ มองภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-concept) ไป
ในทางลบ ความภาคภูมิในในตนเอง (Self esteem) ตํากว่าผู้ทีมีดชั นีมวลกายปกติ ซึงอาจเป็ นสาเหตุ
ของความเครี ยดได้ (สุภลักษณ์ บุญความดี. 2541)
2.2.2 การวัดและการประเมินของผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
ในปั จจุบนั การวัดความดันโลหิตสามารถวัดทําการวัดความดันโลหิตทีโรงพยาบาล การวัด
ความดันโลหิตตลอด 24 ชัว โมง และการวัดความดันโลหิตสูงจากการวัดความดันโลหิตทีบ้าน โดย
สมาคมความดันโลหิตสูงยุโรปได้ แนะนําให้ ผ้ ปู ่ วยต้ องนังพักอย่างน้ อย 5 นาที และไม่สูบบุหรี หรื อ
หลังจากสูบบุหรี หรื อดืมเครื องดืมทีมีคาเฟอีน (Caffeine) อย่างน้ อย 30 นาที หลังเข้ าห้ องนํ &าแล้ วใน
ตอนเช้ าให้ วดั ก่อนรับประทานยา นัง บนเก้ าอี &ทีมีพนักพิง แขวนวางบนโต๊ ะ ไม่ขยับแขน ไม่นงั ไขว้ ห้าง
เท้ า 2 ข้ างวางอยู่บนพื &น และไม่พดู คุยในช่วงเวลาทีวดั ความดันโลหิต (O’Brien; et al. 2003: 821848) จากแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบตั ิทวั ไป พ.ศ. 2555 ได้ จําแนกระดับ ความ
ดันเลือดออกเป็ นระยะของโรค ดังในตาราง 2 ซึงเกณฑ์ตดั สินว่าเป็ นโรคความดันเลือดสูงอยู่ทีระดับ
ความดันเลือดเท่ากับหรื อมากกว่า 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท เหมือนกับเกณฑ์ของ World Health
Organization / International Society of Hypertension (WHO/ISH Writing Group. 2003) และ
European Society of Hypertension – European Society of Cardiology Guidelines for the
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Management of Arterial Hypertension โดยผู้ทีมีเบาหวานหรื อโรคไตทํางานผิดปกติจะลดเกณฑ์มา
อยู่ทีระดับเท่ากับหรื อมากกว่า 130 / 80 มิลลิเมตรปรอท (หรื อทีระดับเท่ากับหรื อมากกว่า 130 / 85
มิลลิเมตรปรอทตามเกณฑ์ของ European Society of Hypertension) ส่วนเกณฑ์การวินิจฉัยโรค
ความดันเลือดสูงในผู้สงู อายุ ไม่แตกต่างจากเกณฑ์ทีใช้ ในประชากรทัว ไป (ตาราง 2)
ตาราง 2 ระดับความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) จําแนกตามความรุนแรงในผู้ใหญ่อายุ 18 ปี ขึ &นไป
จนถึงผู้สงู อายุ (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. 2555)
ความดันโลหิตช่ วงหัวใจ
ระดับความดันโลหิต
บีบตัว
(มิลลิเมตรปรอท)
เหมาะสม
< 120 และ
ปกติ
120-129 และ/หรื อ
ปกติคอ่ นข้ างสูง
130-139 และ/หรื อ
ความดันโลหิตสูงระดับที 1
140-159 และ/หรื อ
ความดันโลหิตสูงระดับที 2
160-179 และ/หรื อ
ความดันโลหิตสูงระดับที 3
≥180
ความดันโลหิตสูงช่วงหัวใจบีบตัวสูง
≥140

ความดันโลหิตช่ วงหัวใจ
คลายตัว
(มิลลิเมตรปรอท)
< 80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
< 90

ตาราง 3 เกณฑ์การประเมินนํ &าหนักตัวโดยใช้ ดชั นีมวลกายสําหรับชาวเอเชีย (WHO. 2004)
ภาวะนําp หนักตัว
นํ &าหนักตํากว่าเกณฑ์
ปกติ
นํ &าหนักเกินมาตรฐาน
- ท้ วม มีความเสียงต่อการเกิดโรคอ้ วน (At risk)
- โรคอ้ วนระดับ I (Obese grade 1)
- โรคอ้ วนระดับ II (Obese grade 2)

ดัชนีมวลกาย
< 18.500
18.500 - 22.999
≥ 23.000
23.000 - 24.999
25.000 - 29.999
>30.000
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ส่วนการหาค่าดัชนีมวลกายเป็ นวิธีการทีใช้ ในการประเมินการสะสมพลังงานในผู้ทีมีอายุ
ตังแต่
& 20 ปี ขึ &นไป โดยถ้ าดัชนีมวลกายทีเกินมาตรฐานบ่งบอกว่าบุคคลมีนํ &าหนักทีมากเกินไปไม่สมดุล
กับส่วนสูงหรื อมีไขมันสะสมอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย องค์การอนามัยโลก (WHO. 2004) ได้ เสนอ
เกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินภาวะนํา& หนักเกินมาตรฐานโดยการใช้ ค่าดัชนีมวลกาย สําหรับคน
เอเชีย ดังแสดงในตาราง 3
2.2.3 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีผ่านมา พบว่า การจัดการตนเองมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์
ทางสุขภาพ เช่น การศึกษาของศิริวฒ
ั น์ วงศ์พทุ ธคํา (2551) ทีทําการศึกษาผลของการจัดการตนเอง
ต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ โดย
กิจ กรรมประกอบด้ วยการให้ ความรู้ ร่ วมกับการฝึ กทักษะการจัดการตนเอง และติดตามเยียมกลุ่ม
ตัวอย่างทางโทรศัพท์และเยียมบ้ านทุกสัปดาห์อย่างน้ อย 1 ครัง& /สัปดาห์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงทีได้ รับโปรแกรมจะมีพฤติกรรมสุขภาพทีเพิมขึ &นและความดันโลหิตสูงลดลงกว่า
ก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษาของ
สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล (2554) ได้ ทําการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในด้ านอาหาร การ
เคลือนไหวและออกกําลังกาย และยาลดความดันโลหิตตามแนวคิดของแคนเฟอร์ และกาลิค บายส์
(Kanfer; & Gaelick-Buys. 1991) ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีเสียงต่อ
โรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 100 คน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังเสร็ จสิ &น
โปรแกรม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีเสียงต่อโรคหลอดเลือดสมองมีคา่ เฉลียของความดันโลหิตทีตํากว่า
กลุ่มทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงสอดคล้ องกับการศึกษาของ ศรี ชยั รัตนกูล และ
คนอืนๆ (Srichairattanakull; et al. 2014) ทีทําการศึกษาโปรแกรมพัฒนาตนเองโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในประชาชนชาวไทยทีเป็ นโรคความดันโลหิตสูงในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการจํานวน 42 คน โดย
ใช้ ระยะเวลาทังสิ
& &น 12 สัปดาห์ ซึงประกอบด้ วยการให้ ความรู้เกียวกับโรคความดันโลหิตและแนวทาง
ป้องกัน การตรวจสุขภาพ การใช้ ตรวจแบบ และการอภิปรายเกี ยวกับประโยชน์และอุปสรรคในการ
จัดการตนเอง รวมทังมี
& การติดตามเยียมบ้ าน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ป่วยด้ วย โรคความดันโลหิต
สูงทีเข้ าร่วมโปรแกรมจะมีการรับรู้ความสามารถในการจัดการตนเองทีเพิมขึ &นและมีคา่ ความดันโลหิตที
ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05 เมือเทียบกับกลุม่ ควบคุม
นอกจากนันการจั
&
ดการตนเองแล้ ว งานวิจยั ทีผ่านมายังได้ ทําการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้
ความสามารถของตนเองทีมีตอ่ ผลลัพธ์ทางสุขภาพ เช่น การศึกษาโปรแกรมการปรับเปลียนพฤติกรรม
สุขภาพโดยเน้ นส่งเสริ มการรับรู้ความสามารถในของตนเอง การดูแลตนเอง และการกํากับตนเองของ
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ผู้สงู อายุโรคความดันโลหิตสูง ศูนย์บริ การสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน
ของสุนนั ทา ศรี ศิริ (2555) ทีพบว่า ภายหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ ผู้สงู อายุในกลุ่มทดลองมีคา่ เฉลีย
ความดันช่วงหัวใจบีบตัวและความดันช่วงหัวใจคลายตัวและค่าดัช นี ม วลกายที ตํากว่าก่อนได้ รับ
โปรแกรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษาของอังศินันท์ อินทรกํ าแหง
ทัศนา ทองภักดี และ วรสรณ์ เนตรทิพย์ (2553: 97-112) ทีศกึ ษาผลการจัดการโครงการปรับเปลียน
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก PROMISE Model ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าภายหลังสิ &นสุดโครงการ ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพ ได้ แก่ การรับรู้ ความสามารถใน
การปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเอง ดีขึ &น
กว่าก่อนเข้ าร่ วมโครงการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และมีค่าดัชนีมวลกาย ค่าความดัน
โลหิต ค่ารอบเอวและสะโพกลดลงกว่าก่อนเข้ าร่วมโครงการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ
การศึกษาของอินทรกําแหง (Intarakamhang. 2012) และการศึกษาของอินทรกําแหง และดวงจันทร์
(Intarakamhang; & Dungchan. 2012) ทีทําการศึกษาผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 3 self ใน
ผู้ป่ วยกลุ่ ม เสี ย งด้ ว ยโรคเมตาบอลิ ก (Metabolic) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ป่ วยกลุ่ ม เสี ย งด้ ว ยโรค
เมตาบอลิก (Metabolic) ทีเข้ าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 3 self มีการรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองการกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเองดีขึ &นกว่าก่อนเข้ าร่ วมโครงการ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และมีคา่ ดัชนีชี &วัดทางการแพทย์ เช่น ค่าดัชนีมวลกาย ค่าความ
ดันโลหิต ค่ารอบเอวและสะโพก นํ &าตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด เป็ นต้ น ลดลงกว่าก่อนเข้ าร่ วม
โครงการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เช่นเดียวกับสุพิชชา วงค์จนั ทร์ อังศินนั ท์ อินทรกําแหง
และพรรณี บุญประกอบ (2557) ทีศกึ ษาผลโปรแกรมการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self (การ
รับรู้ความสามารถของตนเองการกํากับพฤติกรรมสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพตนเอง) เพือลด
ภาวะอ้ วนของวัยรุ่นตอนปลาย จํานวน 62 คน ผลการศึกษาพบว่าภายหลังสิ &นสุดโปรแกรมกลุ่มทีได้ รับ
โปรแกรม 3 Self มีคา่ ดัชนีมวลกายตํากว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05

3. การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy)
3.1 ความหมายการรับรู้ความสามารถของตนเอง
การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ การประเมินเกียวกับความสามารถของตนเองใน การ
กระทําตามเป้าหมายทีกําหนด (Bandura. 1997; Schunk. 2000) การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ขึ &นอยู่กบั การตัดสินใจของบุคคลว่าสามารถทําอะไรตามทักษะและความสามารถของตนเอง การรับรู้
ความสามารถของตนเองมีพื &นฐานมาจากทฤษฏีการเรี ยนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1997)
การรั บรู้ ความสามารถของตนเองมีผ ลต่อการกระทํ า กิจ กรรม การใช้ ความพยายาม ความอดทน
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ปฏิ กิริยาทางอารมณ์ ข องบุคคลและมี ความยื ดหยุ่นไปตามสภาพการณ์ โดยบุคคล 2 คนที มี
ความสามารถไม่แตกต่างกัน แต่มีการรั บรู้ ความสามารถของตนเองทีต่างกัน อาจแสดงพฤติกรรม
ออกมาแตกต่างกันได้ หรื อแม้ แต่บคุ คลคนเดียวกันทีรับรู้ความสามารถของตนเองในแต่ละสถานการณ์
แตกต่างกันก็อาจแสดงพฤติกรรมทีแตกต่างกันออกมาได้ เช่นกัน

การรับรู้
ความสามารถ
ของตนเอง

3.2 แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
แนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองถูกพัฒนาขึ &น โดยแบนดูรา (Bandura. 1997: 2223) ทีเสนอว่า การแสดงพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนนันต้
& องอาศัยการรับรู้ความสามารถของตนเอง
และความคาดหวังในผลลัพธ์ นนั & การรับรู้ ความสามารถของตนเองจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจของ
บุคคลในการเลือกแสดงพฤติกรรมออกมาในสถานการณ์ต่างๆ และขึ &นอยู่กับระดับความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง ความเข้ มหรื อความมัน ใจในความสามารถของตนเอง และการนําไปใช้ ใน
สถานการณ์อืนๆ ในขณะทีความคาดหวังเกียวกับผลทีเกิดขึ &นจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการกระทํา
พฤติกรรมของบุคคล ถ้ าบุคคลคาดหวังผลทีเกิดขึ &นในทางบวกจะส่งผลให้ บคุ คลนันแสดงพฤติ
&
กรรมนัน&
ออกมา แต่ถ้าบุคคลนันมี
& ความคาดหวังเกียวกับผลทีเกิดขึ &นในทางลบ บุคคลนันจะหลี
&
กเลียงทีจะแสดง
พฤติกรรมนันออกมา
&
การรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลทีจะเกิดขึ &นนันมี
& ความสัมพันธ์กนั มาก
โดยทีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองนี
&
&มีผลต่อการตัดสินใจทีจะกระทําพฤติกรรมของบุคคลนันๆ
&
ดังภาพประกอบ 3

สูง
ตํา

ความคาดหวังเกียวกับผลทีจะเกิดขึนp
สูง
ตํา
มีแนวโน้ ม
มีแนวโน้ ม
ทีจะทําแน่นนอน
ทีจะไม่ทํา
มีแนวโน้ ม
มีแนวโน้ ม
ทีจะไม่ทํา
ทีจะไม่ทําแน่นนอน

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนและความคาดหวังในผลลัพธ์
ทีมา: Bandura. A. (1999). Self-efficacy in Changing Societies. P.22.
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แบนดูราได้ เสนอวิธีการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนไว้ 4 วิธี ได้ แก่
1. ประสบการณ์ทีประสบความสําเร็ จ (Mastery experiences) เป็ นประสบการณ์โดยตรง
ของบุคคลทีได้ รับและประสบความสําเร็ จ ทําให้ เพิมความสามารถของตนเองได้ เพราะเชือว่าตนเอง
สามารถทีจะทําได้
2. การใช้ ตวั แบบ (Modeling) การมีตวั แบบทีแสดงพฤติกรรมทีมีความซับซ้ อนและได้ ผล
ของการกระทําตามทีคาดหวัง ทาให้ ผ้ สู งั เกตมีความรู้สึกว่าตนก็สามารถทําได้ หากมีความพยายามจริ ง
และไม่ยอ่ ท้ อ
3. การใช้ คําพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป็ นการบอกว่าบุคคลนันมี
& ความสามารถทีจะ
ประสบความสําเร็จได้
4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การลดการกระตุ้นทางอารมณ์จะช่วยให้
บุคคลสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ ดียิงขึ &น
3.3 การวัดและประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเอง
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั พบว่า มีนกั วิจยั จํานวนมากได้ สร้ างและพัฒนาแบบวัด
ทีแตกต่างกันออกไป ซึง สามารถจัดประเภทแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองออกเป็ น 4 ลักษณะ
ได้ แก่ 1) การวัดความมัน ใจในการปฏิบตั งิ าน โดยคําตอบเป็ นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ ตังแต่
&
ไม่มีความมัน ใจจนถึงมีความมัน ใจ 2) การวัดระดับความยากของงานทีปฏิบตั ิ โดยคําตอบ คือ ใช่ และ
ไม่ใช่ 3) การวัดแบบผสม คือ เป็ นการวัดทังความมั
&
น ใจและความยากใน การปฏิบตั ิ และ 4) การวัด
การรั บรู้ ความสามารถของตนเองในลักษณะทัวๆ ไป โดยคําตอบเป็ นมาตราส่วนประมาณค่าของ
ลิเคอร์ ตังแต่
& ไม่เห็นด้ วยอย่างยิงจนไปถึงเห็นด้ วยอย่างยิง ซึงผู้ทีได้ คะแนนรวมจากแบบวัดสูงกว่าจะ
เป็ นผู้ทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรมสูงกว่าผู้ทีได้ คะแนนรวมจากแบบวัดที
ตํากว่า (ปรี ดา เบ็ญคาน. 2548: 24; วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2542: 34)
ในการวิจยั ครัง& นี & ผู้วิจยั สร้ างและพัฒนาแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดําเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี โดยมีพื &นฐานจากแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองของแบนดูรา ซึงเป็ น
การวัดความมัน ใจในการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี แบบวัดเป็ นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์
ตังแต่
& ไม่มีความมัน ใจจนถึงมีความมัน ใจ โดยผู้สูงอายุทีมีคะแนนรวมจากแบบวัดสูงกว่าจะเป็ นผู้ทีมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองสูงกว่าผู้ทีได้ คะแนนรวมจากแบบวัดทีตํากว่า
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3.4 การรั บรู้ ความสามารถของตนกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดี
และผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีผ่านมา พบว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธ์ สูงกับการเปลียนแปลงและการคงอยู่ของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี
เช่น การศึกษาของแอนนิซีและโกจารา (Annesi; & Gorjala. 2010) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ของ การ
จัดการกํ ากับตนเองและการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการเคลือนไหวและออกกําลังกาย การ
รับประทานอาหาร และการเปลียนแปลงของดัชนีมวลกาย พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การเคลือนไหวและออกกําลังกาย การรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์ของการจัดการกํากับตนเอง
และการศึกษาผลโปรแกรมส่งเสริ มการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับประทานอาหารและการ
เคลือนไหวและออกกําลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 60 คน ของ ธิรานี โหมขุนทด
(2551) พบว่า ภายหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมส่งเสริ มการรับรู้ความสามารถของตนเอง ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงมีคะแนนเฉลียของพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการเคลือนไหวและออกกําลังกายสูง
กว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโปรแกรมและกลุ่ม ควบคุม อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติที ร ะดับ .05 เช่น เดี ย วกับ
การศึกษาของ สายฝน กันธมาลี (2550) ทีพบว่า ภายหลังผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเข้ าร่วมโปรแกรม
ส่งเสริ มการรับรู้ ความสามารถของตนเองมีคะแนนเฉลียของพฤติกรรมการเคลือนไหวและออกกําลัง
กายสูง กว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมและกลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิติทีระดับ .05 และมีค่า
ความดันโลหิตของผู้สงู อายุโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มทดลองตํากว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมและกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษาของวาสนา ครุฑเมือง (2547) ที
ศึกษาปั จจัยทํานายพฤติกรรมสุขภาพในผู้สงู อายุโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 200 คน พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองสามารถทํานายพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีในผู้สูงอายุทีมี
ความดันโลหิตสูงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้ องกับการศึกษาของ สุนนั ทา ศรี ศิริ
(2555) ทีทําการศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการปรับเปลียนพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีของผู้สงู อายุทีมีความดันโลหิตสูงทีศนู ย์บริ การสาธารณสุข 19 วงศ์
สว่าง กรุงเทพมหานครจํานวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม การส่งเสริ ม
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปลียนพฤติกรรมของผู้สงู อายุทีมีความดันโลหิตสูงทําให้
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความสามารถของตนเองเพิมขึน& ภายหลังการทดลอง 12 สัปดาห์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีคา่ เฉลียระดับความดันช่วงหัวใจบีบตัวและความดัน
ช่วงหัวใจคลายตัวตํากว่าก่อนได้ รับโปรแกรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ดังนันผู
& ้ วิจยั จึงนํา
การรับรู้ความสามารถของตนเองมาเป็ นตัวแปรจัดกลุม่ ในการวิจยั ครัง& นี &
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4. โปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดี
และผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สําหรั บผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
โปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์
ทางสุ ข ภาพ สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ค วามดั น โลหิ ต สู ง ครั ง& นี ม& ี พื น& ฐานมาจากปรั ช ญาปฏิ บั ติ นิ ย ม
(Pragmatism) ของจอห์นดิวอี & (John Dewey. 1938) ทีเชือว่า การเรี ยนรู้จะเกิดขึ &นได้ ก็ตอ่ เมือบุคคลลง
มือกระทําเอง (Learningby doing) และประสบการณ์ มีความสําคัญมากต่อการเรี ยนรู้ ของบุคคล
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ดังนัน& โปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที ดี แ ละผลลัพ ธ์ ทางสุข ภาพ สํ าหรั บผู้สูง อายุค วามดัน โลหิ ตสูง ที ถูกพัฒ นาขึน& ครั ง& นี เ& น้ น การ
ส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุเกิดเรี ยนรู้ด้วยการลงมือทําและนําตนเองในการเรี ยนรู้ (Self-Directed Learning)
โดยมีการเชือมโยงกับประสบการณ์และความสนใจของตัวผู้สงู อายุเองหรื อผู้สงู อายุเป็ นศูนย์กลางแห่ง
การเรี ยนรู้ ผู้สงู อายุจะเป็ นผู้กําหนดความต้ องการทีจะเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ และ
ประเมินความก้ าวหน้ าด้ วยตนเอง (อาชัญญา รัตนอุบล; และคนอืนๆ. 2555) ส่วนผู้จดั โปรแกรมให้ กบั
ผู้สูงอายุจะเป็ นเพียงเพือนร่ วมทาง (Facilitator) ในการเรี ยนรู้ ร่ วมกับผู้สูงอายุ โดยมีการแลกเปลียน
ประสบการณ์หรื อเป็ นผู้อํานวยความสะดวกและให้ การเสริ มแรงแก่ผ้ สู งู อายุอย่างต่อเนืองมากกว่าการ
ถ่ายทอดโดยตรง นอกจากนัน& แล้ วทรั พยากรหรื อแหล่งในการเรี ยนรู้ จะต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ูสูงอายุเกิ ด
ความสนใจและการเรี ยนรู้ได้ (นันทรัตน์ อมาตยกุล. 2555: 56)
โปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์
ทางสุข ภาพ สํ าหรับผู้สูง อายุความดันโลหิตสูง ทีถูกพัฒ นานี ส& ามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้สูงอายุทีมีความดันโลหิตสูงได้ 5 ประการ ได้ แก่ 1) ความต้ องการความรู้ เพือใช้ ในการดําเนินชีวิต
(Coping Needs) เช่น ความรู้เกียวกับโรคความดันโลหิตสูงและแนวทางในการปรับเปลียนพฤติกรรม
2) ความต้ องการทักษะทีจําเป็ นในการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี (Expressive Needs) เช่น ทักษะ
การจัดการตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์ ทีดีกับผู้อืน 3) ความต้ องการความรู้ เพือการถ่ายทอดให้ สงั คม
(Contributive Needs) เช่น การทํากิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ 4) ความต้ องการความรู้เพือความเข้ าใจ
สภาพแวดล้ อม (Influence Needs) เช่น ความรู้เกียวกับชุมชนและสภาพแวดล้ อมรอบตัวทังทางด้
&
าน
เศรษฐกิ จ และสั ง คม และ 5)
ความต้ อ งการความรู้ ในการพัฒ นาตนเองให้ ดี ขึ น& กว่ า เดิ ม
(Transcendence Needs) เช่น ความรู้ และการศึกษาทีจดั ในรูปแบบต่างๆ ทีทําให้ เกิดความสุขและ
ความพึงพอใจในชีวิต (McClusky. 1975)
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4.1 เป้าหมายการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุความดัน
โลหิตสูง
จากการสังเคราะห์แนวคิดของโนลล์ (Knowles. 1980) แม็กคลัสกี (McClusky. 1975) และ
เพ็ญแข ประจนปั จจนึก (2550) พบว่า เป้าหมายการจัดกิจกรรม สําหรับผู้สงู อายุสามารถแบ่งออกเป็ น
4 ด้ าน ดังนี &
1. เพื อให้ ผ้ ูสูงอายุไ ด้ พัฒ นาศักยภาพด้ วยตนเองอย่างต่อเนื องตลอดชีวิต โดยมุ่ง เน้ นให้
ผู้สงู อายุมีศกั ยภาพทีจะช่วยเหลือตนเอง ลดการเป็ นภาระของสังคม และสามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ได้
2. เพือเสริ มสร้ างความเชือมัน และทัศนคติเชิงบวกแก่ผ้ สู ูงอายุในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองด้ วยการมีความคิดเชิงบวกต่อตนเองและสังคม และเกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตในการรับมือกับ
ปั ญหาต่างๆ ในชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
3. เพื อให้ เกิ ดความเข้ าใจในกระบวนการชราภาพตามธรรมชาติ โดยมุ่ง เน้ นให้ ผ้ ูสูงอายุ
ตระหนักและเกิดความเข้ าใจในกระบวนการชราภาพทังทางร่
&
างกาย จิตใจ และสังคม
4. เพือให้ ผ้ สู ูงอายุเกิดภาวะพึงพาตนเองได้ อย่างยัง ยืนหรื อมีศกั ยภาพทีเหมาะสมในการมี
สุขภาพทีดี การมีสว่ นร่วม และความปลอดภัยในชีวิต
4.2 หลักการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุความดันโลหิต
สูง
จากการทบทวนแนวคิดและเอกสารทีเกียวข้ องกับหลักการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการ
ตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุ
ความดันโลหิตสูงสามารถสรุปได้ ดังนี & (McClusky. 1975; Moody. 1990; Knowles. 1980)
1. การจัดกิจกรรมควรจัดให้ สามารถตอบสนองตรงตามความต้ องการและความสนใจของ
ผู้สูงอายุในแต่ละคน หรื อเป็ นสิงทีผ้ ูสูงอายุร้ ู สึกว่าเป็ นสิงทีจําเป็ นในการดําเนินชีวิต (Needs and
Interests)
2. การเอาสถานการณ์หรื อประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับชีวิตผู้สงู อายุ (Life Situations) มา
เป็ นศูนย์กลางหรื อหลักในการเรี ยนรู้ (Life-Centered) เนืองจากประสบการณ์เป็ นแหล่งทรัพยากรทีมี
คุณ ค่า ต่อ การเรี ย นรู้ ทํ า ให้ ผ้ ูสูง อายุจ ะได้ เ รี ย นรู้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นัน& การจัด การเรี ย นรู้ ที
เหมาะสมควรยึดประสบการณ์ของผู้สงู อายุเป็ นหลัก
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3. การวิ เ คราะห์ ป ระสบการณ์ (Analysis of Experiences) ผู้สูง อายุแ ต่ล ะคนมี
ประสบการณ์ทีมีคณ
ุ ค่า โดยจัดเวลาให้ ผ้ สู ูงอายุได้ คิด และวิเคราะห์ประสบการณ์ในการทํากิจกรรม
อย่างละเอียดเพือนํ ามาใช้ ในออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ จะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ผู้สงู อายุมีความต้ องการทีจะเป็ นตัวของตัวเอง (Self-Directing) ผู้จดั โปรแกรมมีบทบาท
ในกระบวนการสืบหาหรื อค้ นหาคําตอบร่ วมกับผู้สูงอายุ (Mutual Inquiry) มากกว่าการทําหน้ าที
ส่งผ่าน ทําให้ ผ้ สู ูงอายุสามารถนําความรู้ ทีได้ มาใช้ ประยุกต์ใช้ ในแก้ ปัญหาทีเกิดขึ &นในชีวิตประจําวัน
ของตนเองและทํากิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) เมื ออายุเ พิม ขึน& บุคคลจะมี
ความสามารถในการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามความสามารถของผู้สงู อายุแต่ละคน
(Pace of Learning) ดังนัน& ในการจัดการเรี ยนรู้ จะต้ องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือ
จัดเตรี ยมรูปแบบของการจัดการเรี ยนรู้ เวลาทีจดั สถานทีให้ เหมาะสมกับผู้สงู อายุแต่ละคน
4.3 รูปแบบในการจัดการกิจกรรมของโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุ
ความดันโลหิตสูง
รู ปแบบในการจัดการกิจกรรมขึน& อยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสม ขนาดกลุ่มของ
ผู้สงู อายุ ลักษณะของผู้สูงอายุ สภาพแวดล้ อม และคุณภาพของวิทยากร (Knowles. 1980: 90-91)
สําหรับในการศึกษาครัง& นี & รู ปแบบการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการตนเอง สําหรับผู้สูงอายุทีมี
ความดัน โลหิ ต สู ง เพื อ กระตุ้ นให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถนํ า สิ ง ที เ รี ย นรู้ จากโปรแกรมไปปรั บ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้ นําไปสูก่ ารมีสขุ ภาพร่างกายและความเป็ นอยู่ทีดี และอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี &
1. รู ปแบบการจัดกิจกรรมระดับปั จเจกบุคคล เป็ นรู ปแบบทีมีความสําคัญค่อนข้ างมากใน
การปรับเปลียนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ เนืองจากเป็ นรูปแบบทีก่อให้ เกิดการสือสารแบบสองทาง เช่น
การให้ คํ า ปรึ ก ษาเป็ นรายบุค คลในการตัง& เป้ าหมายและวางแผน การลงมื อ ปฏิ บัติ ห รื อ การทํ า
แบบฝึ กหัดในกิจกรรมต่างๆ ด้ วยตนเอง
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมระดับกลุ่ม เช่น อภิปรายกลุ่ม การบรรยาย การใช้ กรณีตวั อย่าง/
บุคคลต้ นแบบ และการจัดทัศนศึกษา การทํากิจกรรมด้ วยกระบวนการกลุ่มนี & ทําให้ บคุ คลได้ ฟังหรื อมี
ประสบการณ์ในลักษณะเดียวกับผู้อืน ทําให้ ร้ ูสกึ ว่า ตัวเองไม่ได้ แตกต่างจากคนอืนหรื อไม่ร้ ูสกึ ท้ อแท้
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และสิ &นหวัง เพราะอย่างน้ อยก็ยงั มีเพือนทีมีประสบการณ์ลกั ษณะคล้ ายๆ กัน และจะช่วยให้ ผ้ สู งู อายุ
เกิดการยอมรับคําแนะนําในการแก้ ปัญหาบนพื &นฐานของความเข้ าใจ เห็นอกเห็นใจซึงกัน รวมทังได้
&
ระบายความทุกข์ ความกลัว และความวิตกกังวล ทําให้ มีกําลังใจทีจะทําต่อไป
4.4 แนวคิดทฤษฎีท เี กียวข้ องกับโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุความดัน
โลหิตสูง
ในปั จ จุบันมี นัก วิช าการจํ านวนมากที ศึกษาเกี ยวกับการจัด การตนเองไว้ หลากหลายทัง&
ทางด้ านสุขภาพ ด้ านจิตวิทยา และสุขศึกษา จึงเป็ นเรื องยากในการทีจะให้ คําจํากัดความของ การ
จัดการตนเองอย่างชัดเจนและครอบคลุมทังหมด
&
เช่น โทบินและคนอืนๆ (Tobin; et al. 1986) ได้ เสนอ
ว่า การจัดการตนเอง หมายถึง การกระทําทีบคุ คลพยายามควบคุมตนเองในการปฏิบตั ิกิจกรรม เพือ
ดูแ ลสุข ภาพและป้ องกัน โรคด้ ว ยตนเองอย่า งสมัค รใจ ทํ า ให้ เ กิ ด ปรั บ เปลี ย นเป็ นพฤติก รรมใหม่
กระบวนการจัดการตนเองประกอบด้ วย 3 ขันตอน
&
ได้ แก่ 1) การติดตามตนเอง (Self-Monitoring) เป็ น
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้ป่วยเอง ซึง จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถวิเคราะห์ แยกแยะสาเหตุและ
จัดการกับความเจ็บป่ วยของตนเองได้ อย่างเหมาะสม 2) การเตือนตนเอง (Self-Instruction) เป็ น
วิธีการทีจะช่วยให้ ผ้ ูป่วยฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมหรื อกระทําพฤติกรรมเพือกํ ากับ เพิม คงไว้ หรื อลด การ
ตอบสนองทีเหมาะสมและมีการกระตุ้นตนเองเพือให้ เกิดการเปลียนแปลง (Self-Induced Responses
Change) และ 3) การตัดสินใจ (Decision Making) เป็ นการพิจารณาเกียวกับพฤติกรรมในการจัดการ
ปั ญหาทีเกิดขึ &นในชีวิตประจําวัน ส่วนแคนเฟอร์ และกาลิค บายส์ (Kanfer; & Gaelick-Buys. 1991)
ได้ เสนอว่า การจัดการตนเอง คือ พฤติกรรมทีบุคคลจัดการต่อสถานการณ์ ทีเกิดขึน& กับตนเอง เพื อ
ควบคุมหรื อลดผลกระทบจากสถานการณ์นนั & โดยมีการติดตามตนเอง (Self-Monitoring) การประเมิน
ตนเอง (Self-Evaluation) และการเสริ มแรงตนเอง (Self-Reinforcement) ในขณะทีเคลียร์ (Creer.
2000: 95-129) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมการจัดการตนเอง คือ การเปลียนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยด้ วยตนเอง เพือควบคุมอาการและการเจ็บป่ วยทีเกิดขึ &น และลดผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และ
สังคม โดยมี 6 ขันตอน
&
ได้ แก่ การตังเป
& ้ าหมาย การรวบรวมข้ อมูล การประมวลข้ อมูลและประเมินผล
การตัดสินใจ การปฏิบตั ิ และการประเมินผลการปฏิบตั ิ ส่วน บารโลว์ และคนอืนๆ (Barlow; et al.
2002: 178) เสนอว่า พฤติกรรมการจัดการตนเอง คือ ความสามารถของบุคคลทีจะจัดการกับอาการ
ต่างๆ ทีเกิดจากโรคทางกายและใจ รวมทังมี
& การเปลียนแปลงวิถีในการดําเนินชีวิตเพือให้ มีคณ
ุ ภาพ
ชี วิ ต ที ดี ขึน& โดยการจัด การตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนัน& ต้ อ งอาศัย ความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ตา่ งๆ ของแต่ละบุคคล ส่วนลอริ กและฮอลแมน (Lorig; & Holman. 2003: 1-7) ได้ ให้
ความหมายของการจัดการตนเอง คือ การเรี ยนรู้ และฝึ กฝนทักษะทีจําเป็ นในการดูแลตนเองทังทาง
&
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ร่ างกายและจิตใจ เพือใช้ ในการเผชิญกับปั ญหาหรื อโรคเรื อ& รังต่างๆ ซึงประกอบไปด้ วย 6 ขันตอน
&
ได้ แก่ การแก้ ไขปั ญหา (Problem Solving) การตัดสินใจ (Decision Making) การใช้ แหล่งข้ อมูล
(Resource Utilization) การสร้ างความสัม พัน ธ์ แ บบหุ้น ส่ ว นกับ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสุข ภาพ (The
Formation of a Patient Provider Partnerships) การปฏิบตั ิ (Taking Action) และ การปรับให้
เหมาะสมในแต่ละบุคคล (Self Tailoring) ดัง นัน& การจัดการตนเอง หมายถึง การกระทํ าทีบุคคล
พยายามควบคุม ในการปฏิ บัติใ นการดูแ ลตนเอง เพื อ ควบคุม อาการของโรคด้ ว ยตนเอง และลด
ผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม
ในการวิจยั ครัง& นี & โปรแกรมการจัดการตนเองทีมีตอ่ พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
ทีดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงถูกพัฒนาขึ &นจากการบูรณาการแนวคิด
การกํากับตนเอง (Self-Regulation) และจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เนืองจากแนวคิด
หรื อทฤษฎีใดทฤษฎีหนึง ไม่เพียงพอทีจะพัฒนาเป็ นโปรแกรมทางสุขภาพทีมีความซับซ้ อนได้ โดยในแต่
ละแนวคิดจะช่วยให้ ผ้ สู งู อายุมีแนวทางในการดําเนินชีวิตทีดีขึ &น มีความกระฉับกระเฉง และดํารงไว้ ซึง
การมีสขุ ภาวะทีดีตามศักยภาพของผู้สงู อายุในแต่ละคน (Nieboer; & Lindenberg. 2002; Steverink;
& Lindenberg. 2005; Van Bruggen. 2001)
แนวคิดการกํากับตนเอง (Self-Regulation) (Bandura. 1989)
แนวคิ ด การกํ า กั บ ตนเองมี พื น& ฐานมาจากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทางสัง คมปั ญ ญา (Social
Cognitive Learning Theory) ทีเสนอโดย แอลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) (Bandura. 1989)
โดยเชือว่า ถึงแม้ ว่าบุคคลจะได้ รับอิทธิพลจากสิงแวดล้ อมมากระตุ้นให้ แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา
แต่บุคคลก็สามารถใช้ พทุ ธปั ญญา (Cognitive approach) ในการแสดงพฤติกรรมของตนเองออกมา
โดยการสัง เกตและเลี ยนแบบการกระทํ าของผู้อืนพฤติกรรมที ได้ จ ดจํ าในสมอง เมื อมี เ งื อนไขหรื อ
แรงจูงใจที เหมาะสม เช่น การศึกษาของ ศรัญ ญา คล้ ายสกุล (2551) ที ศึกษาผลของการกํ ากับ
พฤติกรรมการควบคุมอาหารร่ วมกับการปฏิบตั ิโยคะต่อระดับความดันโลหิตและค่าดัชนีมวลกายใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีมีนํ &าหนักเกินมาตรฐานทีมารับบริ การทีคลินิกผู้ป่วยนอกจํานวน 50 คน
ซึง แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและควบคุมอย่างละ 25 คน โดยกลุม่ ทดลองจะได้ รับการให้ ความรู้เป็ นรายกลุ่ม
เรื องโรคความดันโลหิตสูง ภาวะนําหนักตัวเกินมาตรฐาน และโภชนาการสําหรับผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ร่วมกับการปฏิบตั โิ ยคะทีบ้านเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พร้ อมทังการติ
&
ดตามจากผู้วิจยั เพือให้
คําแนะนําและให้ กําลังใจ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีระดับความดันโลหิตและค่า
ดัชนีมวลกายลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เช่นเดียวกับสิรญา ธาสถาน และคนอืนๆ
(2557) ทีศกึ ษาผลโปรแกรมการกํากับตนเองทีประยุกต์การแพทย์วิถีพทุ ธต่อพฤติกรรมดูแลตนเองและ
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ระดับความดันโลหิตในผู้ทีเสียงต่อโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 50 คน ซึงแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและ
ควบคุมอย่างละ 30 คน โดยกลุ่มทดลองได้ รับโปรแกรมการกํากับตนเองซึงประกอบด้ วยการสังเกต
การตัดสินใจ การแสดงปฏิ กิริยาต่อตนเองเพื อปรั บเปลียนพฤติกรรมการดูแลตนเองตามแนวทาง
การแพทย์วิถีพุทธ เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ทีเสียงต่อโรคความดันโลหิตสูงมี
ค่าเฉลี ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองตามแนวทางการแพทย์วิถีพุทธสูงกว่าก่อนทดลองและกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05 และค่าเฉลียของระดับความดันโลหิตตํากว่าก่อนทดลอง
และกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
แนวคิดการกํากับตนเองประกอบด้ วย 3 กระบวนการ ได้ แก่ กระบวนการสังเกตตนเอง (SelfObservation) กระบวนการตัดสิน (Judgment Process) และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (SelfReaction) โดยมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนการ ดังนี &
1. การสั ง เกตตนเอง (Self-Observation) เป็ นการให้ ข้ อมู ล ที จํ า เป็ นต่ อ การกํ า หนด
มาตรฐานของการกระทําทีมีความเป็ นไปได้ จริ ง และทําให้ เกิดความตระหนัก (Awareness) บุคคลจะ
ระมัดระวังตัวทีจะไม่แสดงพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์หรื อการถอนสิงกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมทีไม่พึง
ประสงค์ (Stimulus Removal) แต่จะแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์หรื อเข้ าใกล้ สิงกระตุ้นทีทําส่งเสริ ม
พฤติกรรมทีพึงปรารถนา (Selective stimulus exposure) มากขึน& กระบวนการสัง เกตตนเองนี &
ประกอบด้ วย 2 ขันตอน
&
ดังนี &
1.1 การตังp เป้ าหมาย (Goal Setting) เป็ นการกํ าหนดพฤติกรรมเป้าหมายที ต้อง
เปลียนแปลงและเกณฑ์ในการประเมินอย่างชัดเจน รู ปแบบลักษณะของเป้าหมายทีบคุ คลกําหนดขึ &น
นันเป็
& นไปตามระดับความยากง่ายของเป้าหมาย การตังเป
& ้ าหมายจะไม่ประสบผลสําเร็ จ ถ้ าเป้าหมาย
นันขั
& ดแย้ งกับเป้าหมายอืน โดยในการตังเป
& ้ าหมายในกิจกรรมต่างๆ ควรมีแนวทางปฏิบตั ิชดั เจนจึงจะ
ทํ าให้ บรรลุเ ป้าหมายนัน& คุณ สมบัติข องเป้าหมายที จ ะประสบความสํ าเร็ จ นัน& ประกอบด้ วย 1)
เป้ าหมายต้ อ งมี ค วามเฉพาะเจาะจงและมี ทิ ศ ทางในการกระทํ า ที แ น่น อน โดยบุค คลจะกํ า หนด
เป้าหมายในการกระทําพฤติกรรมทีเจาะจงชัดเจนว่า เขาจะต้ องกระทําพฤติกรรมอย่างไรหรื อเท่าไร 2)
เป้าหมายต้ องมีลักษณะทีท้าทายจะช่วยกระตุ้นหรื อจูงใจให้ บุคคลใช้ ความพยายามในการกระทํ า
พฤติ ก รรมนัน& มากขึ น& เพื อ ให้ ก ารกระทํ า นัน& บรรลุผ ลสํ า เร็ จ ตามเป้ าหมายที เ ขาได้ กํ า หนดไว้ 3)
เป้าหมายระยะสันในการกระทํ
&
าพฤติกรรมจะมีผลต่อแรงจูงใจและส่งเสริ มความสามารถของตนเอง
มากกว่าเป้าหมายระยะยาว เนืองจากบุคคลจะพบกับความสําเร็ จตามทีตงไว้
ั & ได้ ง่ายและเร็ ว และเมือ
บุค คลบรรลุผ ลสํ า เร็ จ ตามเป้ าหมายที กํ า หนดไว้ จะเป็ นแรงจูง ใจให้ บุค คลพยายามที จ ะกระทํ า
พฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายตามทีกําหนดไว้ ในระยะยาวมากขึ &น และ 4) เป้าหมายควรอยู่ในระดับ
ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริงทีสามารถปฏิบตั ไิ ด้
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1.2 การติดตามตนเอง (Self-Monitoring) เป็ นกระบวนการทีบุคคลสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมเป้าหมายทีเกิดขึ &นกับตนเอง เพือเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับทีเกียวกับกระทําพฤติกรรมทีบคุ คลได้
กระทําลงไปแล้ ว และแนวทางในการปฏิบตั ิเพือนําไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายทีต้องการ รวมถึงปั จจัยทีมี
อิทธิพลต่อปั ญหาสุขภาพทีบคุ คลกําลังพยายามจัดการการติดตามตนเองทําให้ ทราบลักษณะปกติของ
บุคคล และทําให้ มีความตระหนัก (Awareness) อย่างสมําเสมอ การมีความตระหนักต่อความปกติ
(Baseline) ของอาการ บุคคลจะระมัดระวังตัวทีจะไม่แสดงพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ แต่จะแสดง
พฤติกรรมทีพึง ประสงค์แทน การแสดงพฤติกรรมจึงเป็ นไปอย่างรู้ ตัว ขัน& ตอนในการติดตามตนเอง
ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
&
ได้ แก่ 1) การเลือกและกําหนดพฤติกรรมเป้าหมาย 2) การจําแนกพฤติกรรม
เป้าหมายออกเป็ นพฤติกรรมย่อยทีสามารถสังเกตได้ 3) การกําหนดวิธีการบันทึกและเครื องมือทีใช้
บันทึกการสังเกต 4) บันทึกพฤติกรรม 5) การแสดงผลการบันทึกข้ อมูลทีชดั เจน และ 6) การวิเคราะห์
ข้ อมูลทีทําการบันทึก
ประสิทธิภาพของการติดตามตนเอง ได้ แก่ 1) ระดับของแรงจูงใจทีจะพัฒนาตนเองหรื อ
ความต้ องการทีจะพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง (Motivation level) 2) การให้ คณ
ุ ค่าของพฤติกรรม
(Value) รวมทัง& ความยากง่ายของพฤติกรรม 3) ความสามารถในการควบคุม (Amenability to
control) และ 4) ช่วงเวลาระหว่างการเกิดพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Temporal
proximity) ถ้ าช่วงเวลาระหว่างการเกิดพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมสัน& จะส่ง ผลให้ เ กิ ดการ
เปลี ยนแปลงพฤติกรรมได้ ดียิง ขึน& เช่น ความต้ องการลดความดันโลหิต การบันทึกจํ านวนเกลื อที
รับประทานแต่ละมื &ออย่างทันทีทนั ใดจะส่งผลทําให้ เกิดความระมัดระวังในการรับประทานอาหารมาก
ขึ &นดีกว่าบันทึกในตอนก่อนนอนของแต่ละวัน
2. กระบวนการตัด สินใจ (Judgment Process) เป็ นกระบวนการที ต่อเนื องจาก
กระบวนการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง โดยการนําข้ อมูลทีได้ บนั ทึกไว้ เปรี ยบเทียบกับ
เป้าหมายหรื อมาตรฐานทีตงไว้
ั & นอกจากการตัดสินใจทีต้องอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลแล้ ว ปั จจัยที
เกียวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ ได้ แก่
2.1 การเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอ้ างอิงทางสังคม (Social Referential Comparison) ซึง
ประกอบด้ วยการเปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐานของสังคม (Normative Comparison) การเปรี ยบเทียบกับ
สังคม (Social Comparison) การเปรี ยบเทียบกับตนเอง (Self-Comparison) และการเปรี ยบเทียบกับ
กลุม่ (Collective Comparison) (Bandura.1986 อ้ างอิงใน สมโภชน์ เอียมสุภาษิต. 2550: 56 – 57)
2.2 คุณค่าของกิจกรรม (Valuation of Activities) กระบวนการตัดสินใจจะไม่ส่งผลใดๆ
ต่อบุคคล ถ้ าพฤติกรรมทีตดั สินนัน& ยังไม่มีคุณค่าพอแก่ความสนใจของบุคคล แต่ถ้าพฤติกรรมนัน& มี
คุณค่า การประเมินตนเองก็จะส่งผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทันที โดยถ้ าบุคคลพบว่า
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กิจกรรมนันมี
& คณ
ุ ค่าน้ อยหรื อไม่มีคณ
ุ ค่า บุคคลนันจะใช้
&
ความพยายามในการกระทํากิจกรรมนันน้
& อย
ในทางตรงกันข้ ามหากบุคคลพิจารณาว่าเป็ นกิจกรรมนันมี
& คณ
ุ ค่ามาก บุคคลนันจะใช้
&
ความพยายาม
ในการกระทํากิจกรรมนันมาก
&
ส่วนกิจกรรมทีมีคณ
ุ ค่าปานกลางจะก่อให้ เกิดการเปลียนพฤติกรรมน้ อย
เพราะจะไม่กระตุ้นให้ บุคคลกระทําพฤติกรรมมากนัก คุณ ค่าของกิ จ กรรมนัน& ขึน& อยู่กับคุณ ค่าของ
กิจกรรมและประโยชน์ทีจะได้ รับ
3. การแสดงปฏิกิริ ยาต่ อ ตนเอง (Self-Reaction) เป็ นกระบวนการแสดงปฏิ กิริ ยาต่อ
ตนเอง เมือตนเองประสบผลสําเร็ จในการเปลียนแปลงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึงสําเร็ จ การเสริ มแรง
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การเสริ มแรงทางบวกและทางลบ ในการเสริ มแรงควรเน้ นการเสริ มสร้ าง
แรงทางบวกมากกว่าทางลบ และบุคคลควรเป็ นผู้เลือกการให้ รางวัลแก่ตวั เอง เพราะผู้อืนไม่สามารถที
จะทราบว่าบุคคลนัน& มี ความต้ องการการเสริ ม แรงหรื อไม่ ในการเสริ ม แรงต้ องเสริ ม แรงทันที อย่าง
เหมาะสม โดยไม่ทําให้ เกิดปั ญหา แต่ถ้าบุคคลไม่สามารถกระทําได้ ตามพฤติกรรมเป้าหมายทีกําหนด
บุคคลนันก็
& จะแสดงปฏิกิริยาทางลบหรื อการลงโทษตนเอง หรื ออาจกลับเข้ ามาสู่กระบวนการสังเกต
ตนเอง กระบวนการตัดสิน และแสดงปฏิกิริยากับตนเองต่อไป
ตัวเสริ มแรงสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ 1) ตัวเสริ มแรงอาจเป็ นสิงของ (Material
Reinforces) เช่น อาหาร เสื &อผ้ า 2) ตัวเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforces) เช่น การชมเชย การ
ยกย่อง การยิ &ม 3) ตัวเสริ มแรงทีเป็ นกิจกรรม (Activity Reinforces) 4) ตัวเสริ มแรงทีเป็ นเบี &ยอรรถกร
(Token Reinforces) มักอยู่ในรูปของเบี &ย แต้ ม ดาว แสตมป์ หรื อคูปอง และ 5) ตัวเสริ มแรงภายใน
(Covert Reinforces) เป็ นตัวเสริ มแรงทีครอบคลุมถึงความคิด ความรู้ สึกต่างๆ เช่น ความพึงพอใจ
ความสุข ความภาคภูมิใจ
หลักการเสริมแรงประกอบด้ วย 1) ต้ องให้ หลังจากการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายนันทั
& นที ทําให้
เกิดการเรี ยนรู้ได้ ดีทีสดุ ว่าควรจะแสดงพฤติกรรมอะไร 2) ต้ องให้ อย่างสมําเสมอ หรื อแทบทุกครัง& ทีเกิด
พฤติกรรมเป้าหมาย 3) ควรจะบอกถึงเงือนไขในการให้ การเสริ มแรง เช่น ควรจะแสดงพฤติกรรมอะไร
ในสถานการณ์แบบไหน แล้ วจะได้ รับอะไรเป็ นการเสริ มแรง 4) ควรมีปริ มาณพอเหมาะทีจะเสริ มแรง
พฤติกรรมโดยไม่ก่อให้ เกิดการหมดสภาพของการเป็ นตัวเสริ มแรง เนืองจากบางครัง& ถ้ าให้ ตวั เสริ มแรง
มากเกิ นไปก็อาจทํ าให้ เกิ ดการหมดสภาพการณ์ ในการเป็ นตัวเสริ มแรงได้ โดยเฉพาะตัวเสริ มแรง
ประเภทตัว เสริ ม แรงปฐมภูมิ แต่ก็ ไ ม่ค วรจะให้ น้ อ ยเกิ น ไปจนไม่มี พ ลัง พอที จ ะทํ า ให้ บุค คลแสดง
พฤติกรรมออกมา 5) ต้ องเลือกให้ เหมาะกับแต่ละบุคคล 6) ถ้ าเป็ นไปได้ ควรใช้ ตวั เสริ มแรงทีมีอยู่ใน
สภาพแวดล้ อมนัน& 7) ควรมีการใช้ ตวั แบบหรื อการชี &แนะควบคู่ไปกับการเสริ มแรงด้ วย และ 8) การ
เสริมแรงตนเองควรมีการวางแผนการใช้ ตารางการเสริมแรงหรื อการยืดเวลาการสริ มแรง เมือพฤติกรรม
เป้าหมายเกิดขึ &นสมําเสมอ ควรมีการเปลียนแปลงวิธีการเสริ มแรงตนเองเสียใหม่ให้ เป็ น การใช้ ตาราง
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การเสริมแรงแทน หรื ออาจจะใช้ การยึดเวลาการเสริ มแรงก็ได้ เพราะจะทําให้ พฤติกรรมทีเปลียนแปลง
ไปนันคงอยู
&
่ได้ นานขึ &น แม้ ว่าจะไม่ได้ รับการเสริ มแรงอีกเลยในอนาคต (สมโภชน์ เอียมสุภาษิต.2550;
Kazdin. 1984 อ้ างใน ประทีป จินงี. 2540)
ส่วนการลงโทษตนเองถ้ าทําอย่างถูกต้ องเหมาะสมก็จะกระตุ้นให้ มีแรงผลักดันในการทํ า
พฤติกรรมทีพงึ ปรารถนามากขึ &นได้ เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษตนเองให้ เจ็บกาย เป็ นเทคนิคที
ใช้ ไม่ได้ ผลในการจัดการกับพฤติกรรมของตนเอง เพราะเมือถึงเวลาทีจะต้ องลงโทษจริ งๆ แล้ ว บุคคล
มักไม่ยอมลงโทษให้ ตนเองเจ็บปวด
ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการกํากับตนเองประกอบด้ วย 5 ปั จจัย (Bandura. 1991)
1. ประโยชน์ส่วนตัว (Personal Benefits) เมือบุคคลกระทําพฤติกรรมกํ ากับตนเองแล้ ว
ได้ รับประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง บุคคลนันจะยึ
&
ดมัน ต่อการกํากับตนเองส่งผลให้ การกํากับตนเองคง
อยูต่ อ่ ไป
2. การเสริ มแรงทางสังคม (Social Reinforcement) เมือบุคคลมีพฤติกรรมกํากับตนเอง
แล้ วได้ รับการยกย่อง ชมเชย สรรเสริ ญ ให้ การยอมรับ หรื อได้ รับการเสริ มแรงจากบุคคลในสังคม การ
เสริมแรงทางสังคมเหล่านี &จะช่วยให้ การกํากับตนเองคงอยูต่ อ่ ไป
3. การสนับสนุนจากตัวแบบ (Modeling Supports) บุคคลทีมีมาตรฐานในการกํากับตนเอง
หากได้ อยูใ่ นสิงแวดล้ อมทีบคุ คลอืนๆ รอบข้ างมีพฤติกรรมเดียวกับตนเอง บุคคลเหล่านี &จะมีส่วนช่วยใน
การเป็ นตัวแบบทีสนับสนุนซึง กันและกัน
4. ปฏิกิริยาทางลบจากบุคคลอืน (Negative Sanctions) บุคคลทีมีการพัฒนามาตรฐานใน
การกํากับตนเอง หากมีพฤติกรรมทีตํากว่ามาตรฐานจะทําให้ บคุ คลในสังคมแสดงปฏิกิริยาทางลบต่อ
เขา ซึง ปฏิกิริยาทางลบเหล่านี &จะส่งผลให้ บคุ คลย้ อนกลับไปใช้ มาตรฐานแบบเดิมอีก
5. การสนับสนุนจากสภาพแวดล้ อม (Contextual Supports) บุคคลทีอยู่ในสิงแวดล้ อมที
เคยส่ง เสริ ม ให้ มี การกํ ากับตนเองด้ ว ยมาตรฐานในระดับหนึง ย่อ มมี โอกาสที จ ะกํ า กับ ตนเองด้ ว ย
มาตรฐานนันอี
& ก และมีแนวโน้ มทีจะหลีกเลียงสถานการณ์ทีมีอทิ ธิพลให้ ตนเองต้ องลดมาตรฐานลงไป
1.2 จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) (Seligman. 2000)
จิตวิทยาเชิงบวกเป็ นศาสตร์ สาขาหนึงของจิตวิทยาตะวันตกสมัยใหม่ทีม่งุ ศึกษาการพัฒนา
และเติมเต็มศักยภาพของมนุษย์ให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึน& (Luthans. 2002) ต่างจากมุมมองของ
จิตวิทยาตะวันตกสายหลักหลังสงครามโลกครัง& ที 2 ทีม่งุ เน้ นศึกษาทีปัญหา วิธีรักษา วิธีการแก้ ปัญหา
และการป้องกันสภาวะทางลบทางด้ านจิตใจของมนุษย์ เป็ นสํ าคัญ ต่อมาในปี มาร์ ติน ซิลิกแมน
(Martin Seligman) เป็ นผู้ริเริ มให้ ความสําคัญในการศึกษาทียึดเอาจุดแข็งของมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง
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ของการพัฒนา คุณลักษณะนิสยั เชิงบวกของบุคคล ได้ แก่ การพัฒนาในด้ านคุณค่า (Value) จุดแข็ง
(Strength) ความยืดหยุ่น (Resiliency) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) ความหวัง (Hope) และ
ความสุข (Happiness) การรู้สึกขอบคุณ (Gratitude) ด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Seligman.
2000) ต่อมาลูแทนส์ และคนอืนๆ (Luthans; et al. 2007) ได้ ศกึ ษาโครงสร้ างของทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวก (PsyCap construct) ได้ แก่ ความเชือมัน ในความสามารถของตนเอง (Confidence) ความหวัง
(Hope) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) และการปรับฟื น& คืนสภาพ (Resilience) โดยมีความเชือ
พื น& ฐานที ว่า มนุษ ย์ ทุก คนมี คุณ ลัก ษณะนิ สัย เชิ ง บวกในระดับ ที แ ตกต่า งกัน รวมทัง& ทุก คนอยาก
ดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างมีความหมาย (Meaningful) ความสมบูรณ์ (Fulfilling) และสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองทีมีอยูใ่ ห้ มีประสิทธิภาพมากขึ &น
จิตวิทยาเชิงบวกทีนําไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายใน 3 ลักษณะ (Seligman 2004)
ดังนี &
1. การมีชีวิตทีร ื นรมย์ (The pleasant life) คือ การมีความสนุกสนาน ความสุขทีได้ รับ
การตอบสนองจากสิงแวดล้ อมรอบๆบุคคลนัน& เช่น การได้ ครอบครองทีทีต้องเองปรารถนา เป็ นต้ น
2. การมีวิถีชีวิตทีดี (The good life) คือ การมีชีวิตทีสามารถออกแบบได้ ด้วยตนเองและ
สามารถทํากิจกรรมตามวิถีชีวิตทีต้องการด้ วยความกล้ าหาญ การมองโลกในแง่ดี การมีทักษะทาง
สังคมทีดี และการมีความหวัง ทําให้ เกิดความอิมเอมทางใจและสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตทีดี
3. การมีชีวิตอยู่อย่ างมีคุณค่ า (The meaningful life) คือ การมีความหมายต่อตนเองและ
ผู้อืน ทําให้ เกิดความสงบสุข อันเป็ นเป้าหมายสูงสุดของความสุขและเป็ นความสุขทียงั ยืน
ตัวอย่างนักจิตวิทยาทีสนใจและทําการศึกษาเกี ยวกับแนวคิดจิตวิทยาทางบวก (Positive
Psychology) ได้ แก่ วิคเตอร์ ฟรังเคิล (Victor Frankl), รอลโล เมย์ (Rollo May), อีริค ฟรอมม์ (Eric
Fromm), คาร์ ล โรเจอร์ (Carl Rogers), อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow), และ อีริค อีริคสัน
(Erik Erikson) (Duckworth; Steen; & Seligman 2005) การศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้ นใน 4 ประเด็น
หลัก ได้ แก่ 1) ประสบการณ์การณ์เชิงบวก เช่น ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต 2) จิตลักษณะทีมี
ความคงทนภายในบุคคล เช่น ความสนใจและลักษณะทางบุคลิกภาพ 3) ความสัมพันธ์ เชิงบวก
ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม เช่น สมาชิกในครอบครัว เพือน และชุมชน 4) สถาบันทีส่งผลในเชิงบวกต่อ
บุคคล เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน จากการศึกษาประสิทธิ ภาพของการจัดกระทําทางจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive psychology intervention) ด้ วยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ของซินและลัมโบมิ
สกี (Sin; & Lyubomirsky. 2009) พบว่า การจัดกระทําทางจิตวิทยาเชิงบวกส่งผลต่อการมีสขุ ภาวะทีดี
และยังช่วยลดอาการซึมเศร้ าลงได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ บอไลเออร์ และคนอืนๆ (Bolier; et al.
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2013) ทีทําการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกระทําทางจิตวิทยาเชิงบวกในการศึกษาเชิงทดลองแบบ
สุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled studies) ด้ วยการวิเคราะห์อภิมาน พบว่า การจัด
กระทําทางจิตวิทยาเชิงบวกมีประสิทธิภาพในการเพิมสุขภาวะทีดีเชิงอัตวิสยั และสุ ข ภ า ว ะ ท า ง จิ ต
และทําให้ อาการซึมเศร้ าลดน้ อยลง
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีผ่านมา พบว่า ในช่วงแรกของจิตวิทยาเชิงบวกได้ ทํา
การพัฒนาการจัดประเภทของคุณลักษณะเด่น 24 ด้ าน (Character Strengths and Virtues) นับได้ ว่า
เป็ นการพัฒนาศาสตร์ ทางจิตวิทยาในมุมมองใหม่ คือเน้ นเรื องของการสร้ างความสุขหรื อสุขภาวะใน
เชิง จิตวิทยา (Psychological well-being) โดยได้ มี การจัดทํ าเครื องมื อ วัดที ใ ช้ ใ นการประเมิ น
คุณลักษณะเด่นแต่ละด้ านทีเรี ยกว่า Values in Action Inventory of Strengths (VIA-IS) ซึงเป็ นแบบ
ประเมินออนไลน์ประกอบด้ วย 240 ข้ อ (Seligman; et al. 2005)
กิจกรรมหรื อการจัดกระทําทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology intervention) มี
ประสิทธิภาพในการช่วยเพิมการมีสขุ ภาวะทีดี เช่น ความพึงพอใจในชีวิต สุขภาวะทางจิต และอารมณ์
ทางบวก นอกจากนันยั
& งช่วยลดอาการซึมเศร้ าและอารมณ์ทางลบ (Carson; et al. 2010; Sin &
Lyubomirsky. 2009) นอกจากนัน& จากการศึกษาของ ฮัฟแมนและคนอืนๆ (Huffman; et al. 2015)
พบว่า การจัดกระทําทางจิตวิทยาเชิงบวกส่งผลต่อช่วยเพิม พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพที
ดีขึ &นในผู้ป่วยด้ วยโรคหัวใจขาดเลือด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ดังภาพประกอบ 4 ด้ วย
เหตุนี &จิตวิทยาทางบวกจึงเป็ นศาสตร์ ทีผ้ วู ิจยั เลือกมาประยุกต์ใช้ เพือพัฒนาให้ ผ้ สู งู อายุมีพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี
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การจัดกระทํา
(Intervention)

โครงสร้ างทางจิตระยะใกล้
(Proximal Psychological Constructs)
การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
อารมณ์ดี (Positive affect)
การมีสขุ ภาวะทีดี (Well-being)

โครงสร้ างคันกลาง
(Mediating Constructs)
การกํากับตนเอง (Self-regulation)
การเชือในความสามารถของตนเอง
(Self-efficacy/confidence)
กระบวนการนึกคิด
(Cognitive Processing)

การจัดกระทําทาง
จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive psychology
intervention)

ผลลัพธ์

(Outcomes)
พฤติกรรมสุขภาพ
(Health Behaviors)

ผลลัพธ์ทางสรีรวิทยา
(Physiological Outcomes)
ตัวชี &ระดับการอักเสบ
(inflammatory markers)
โรคซึมเศร้ า (Depression)
โรควิตกกังวล (Anxiety)

แรงจูงใจ (Motivation)
การนอนหลับ พักผ่อน (Sleep)
พลัง (Energy)
การตังใจจดจ่
&
อ (Concentration)

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดกระทําทางจิตวิทยาเชิงบวกทีมีตอ่ พฤติกรรม
สุขภาพและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ทีมา:Huffman, J. C.; et al. (2015). A Positive Psychology Intervention for Patients
with an Acute Coronary Syndrome: Treatment Development and Proof-of-Concept Trial.
Journal of Happiness Studies. 1-22.
4.3 งานวิจัยทีศึกษาโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้สูงอายุท มี ีโรคความดันโลหิตสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมได้ มีการนําการจัดการตนเองมาประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางใน การ
พัฒนาโปรแกรมการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพเป็ นจํานวนมาก เช่น การศึกษาของดองโบและคน
อืนๆ (Dongbo; et al. 2003) ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมการจัดการตนเองในโรคเรื อ& รัง เช่น โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โดยใช้ แนวคิดของลอริ กและฮอลแมน (Lorig; & Holman. 2003) ซึงมี 6
ขันตอน
&
ประกอบด้ วย การแก้ ไขปั ญหา การตัดสินใจ การใช้ แหล่งข้ อมูล การสร้ างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ป่วยกับบุคลากรสุขภาพ การลงมือปฏิบตั ิ และการปรับทักษะการปฏิบตั ิให้ เหมาะสมในแต่ละบุคคล
ส่วนกิจกรรมการสอนและให้ ความรู้ การฝึ กทักษะและการสร้ างความเชือมัน ในการจัดการตนเองทัง& 3
ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการจัด การทางการแพทย์ การจัด การบทบาท และการจัด การอารมณ์ โดยมี
รายละเอียดโปรแกรม ดังนี & 1) การให้ ความรู้ เบื &องต้ นเกียวกับโรคความดันโลหิตสูง เช่น ความหมาย
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การจําแนกประเภทของความดันโลหิตสูง อาการและภาวะแทรกซ้ อนของโรคความดันโลหิตสูง และ
การจัดการตนเองโดยเน้ นการตังเป
& ้ าหมายด้ วยการค้ นหาปั ญ หาทีเ กิดขึน& แล้ วกํ าหนดหรื อการวาง
แผนการปฏิ บัติ เช่น การเคลื อ นไหวและออกกํ า ลัง กายอย่า งสมํ า เสมอ การรั บประทานอาหารที
เหมาะสม การทานยารักษาความดันเป็ นประจํา เป็ นต้ น แล้ วนําเสนอปั ญหาและร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็น 2) การตัดสินใจโดยให้ ผ้ สู งู อายุตดั สินใจทีจะจัดการแก้ ปัญหาทีเกิดขึ &นจากโรคความดันโลหิต
สูงด้ วยการยกตัวอย่างอาการทีเกิดขึ &นจากโรคความดันโลหิตสูงและให้ ผ้ สู งู อายุทีมีภาวะความดันโลหิต
สูงทดลองตัดสินใจเกียวกับการแก้ ปัญหาทีเกิดขึ &น 3) การเข้ าถึงและใช้ แหล่งทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์
เพือนํามาใช้ ร่วมกับการจัดการควบคุมความดันโลหิตของตนเอง 4) การสร้ างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ป่วยกับบุคลากรสุขภาพ ทําให้ สามารถบอกเล่าอาการของโรคความดันโลหิตทีเป็ นอยู่และผู้สงู อายุที
เป็ นโรคความดันโลหิตสูงสามารถทีจะประสานความร่วมมือกับบุคลากรสุขภาพ 5) การลงมือปฏิบตั ิ
เช่น การจัดการกับอาการทีเกิดขึ &น การเคลือนไหวและออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ การใช้ ยารักษา
ความดัน โลหิตเป็ นประจํา 6) การปรับทักษะการจัดการตนเองให้ เหมาะสมกับแต่ละคน เพือให้ บรรลุ
เป้าหมายทีแต่ละคนตังไว้
& โดยทําศึกษาในชุมชนเมือง 5 ชุมชนของเมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง 526 คน โปรแกรมประกอบด้ วยการสอนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 10-15 คน จํานวน 7 ครัง& ครัง& ละ
ประมาณ 2-2.5 ชัว โมง สัปดาห์เว้ นสัปดาห์ มีการประเมินผลลัพธ์ ก่อนการทดลอง และ 6 เดือนหลัง
การทดลอง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ ทักษะการจัดการตนเอง และมีความเชือมัน ใน
ตนเองเพิมขึ &นดีกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05 ในขณะที สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
(2554) ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมการจัดการตนเองเพือควบคุมความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยทีได้ รับการวินิจฉัย
เป็ นโรคความดันโลหิตสูงและเสียงต่อโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 100 คน โดยโปรแกรมการจัดการ
ตนเองถูกพัฒนาขึ &นจากแนวคิดการจัดการตนเองของของแคนเฟอร์ และกาลิค บายส์ (Kanfer; &
Gaelick-Buys. 1991) มาเป็ นแนวทางในการศึกษา ซึงประกอบด้ วย 3 ทักษะ ได้ แก่ 1) การติดตาม
ตนเอง (Self– Monitoring) 2) การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ 3) การให้ แรงเสริ มตนเอง
(Self-Reinforcement) ซึงเนื &อหาในโปรแกรมประกอบด้ วยด้ านอาหาร ด้ านการเคลือนไหวและออก
กําลังกาย และด้ านยาลดความดันโลหิต โปรแกรมแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ ได้ แก่ ระยะการประเมินปั ญหา
และความต้ องการ ระยะเตรี ยมการ ระยะปฏิบตั ิการ และระยะประเมินผลในการจัดการตนเอง ผล
การศึกษาพบว่าภายหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมการจัดการตนเอง 3 เดือน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที
เสียงต่อโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลียของความดันตํากว่าและมีความแตกต่าง จาก
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05 สอดคล้ องกับการศึกษาของ สุพิณญา คงเจริ ญ และ
คนอืนๆ (2556) ทีศึกษาโปรแกรม การจัดการตนเองเพือควบคุมความดันโลหิตสูงในชาวไทยมุสลิมที
เป็ นโรคความดันโลหิตสูง การวิจยั ครัง& นี &ใช้ แนวคิดการจัดการตนเอง (Self - Management Concept)
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ของแคนเฟอร์ และกาลิค บายส์ (Kanfer; & Gaelick-Buys. 1991) มาเป็ นแนวทางในการศึกษาโดย
แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยเพือให้ ความรู้เกียวกับโรคความดันโลหิตสูง การส่งเสริ มและฝึ กทักษะในการจัดการ
ตนเองเพือควบคุมโรคด้ วยการอภิปรายกลุ่มย่อย การติดตามกระตุ้นการจัดการตนเองโดยการเยียม
บ้ านและทางโทรศัพท์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้ รับการดูแลตามปกติ ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังเข้ าร่ วม
โปรแกรมเป็ นระยะเวลา 1 เดือน และติดตามอีก 3 เดือน ต่อมาพฤติกรรมการจัดการตนเองของกลุ่มที
ได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเองสูงมากกว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมและกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 ส่วนการควบคุมความดันโลหิต พบว่า ภายหลังทีติดตามอีก 3 เดือน กลุ่มทีได้ รับ
โปรแกรมการจัดการตนเองสําหรับผู้เป็ นความดันโลหิตสูงมีคา่ เฉลียระดับความดันโลหิต รวมทังภาวะ
&
เสียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตํากว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมและกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ีระดับ .05

5. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
การวิจยั และพัฒนามีวิวฒ
ั นาการและความเป็ นมาตังแต่
& หลังสงครามโลกครัง& ที 2 โดยมี การ
ประยุก ต์ ใ ช้ ก ารวิ จัย และพัฒ นาอย่ า งกว้ า งขวางในทุก ศาสตร์ แ ละสาขาวิ ช า เช่ น วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม การคมนาคม การบิน การเกษตร สังคมศาสตร์ ทําให้ เกิ ดการผสมผสานกัน
ระหว่างการวิจยั ประเภทพื &นฐานและประยุกต์เพือนําไปสู่การปฏิบตั ิในการแก้ ปัญหา พัฒนานวัตกรรม
ทําให้ เกิดวิธีการและแนวทางการปฏิบตั ใิ หม่ๆ
ในช่วงปี ค.ศ. 1950-1970 นักการศึกษาและนักวิจยั ทางด้ านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรม
ศาสตร์ พยายามศึกษาเพือเข้ าใจสาเหตุปัญหา ค้ นหาแนวทาง และวิธีการทีจะทําให้ สถานการณ์ตา่ งๆ
ในสังคมดีขึ &น จึงทําให้ มีการให้ ความสําคัญต่อการวิจยั ประเภทการวิจยั และพัฒนา โดยนําผลทีได้ รับ
จากการวิจัยทังประเภทพื
&
น& ฐานและประยุกต์มาใช้ ในการสร้ างผลิตผลทีสามารถนําไปใช้ ได้ (จรรจา
สุวรรณทัต. 2537)
5.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา
การวิจยั และพัฒนาเป็ นรูปแบบหนึง ของระเบียบวิธีการวิจยั ทีนําเอาแนวคิด กระบวนการของ
การวิจยั มาพัฒนาให้ ได้ ผลการวิจยั ทีเกิดประโยชน์และเป็ นทียอมรับมากขึ &น โดยมีนกั การศึกษาและ
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของการวิจยั และพัฒนาไว้ เช่น นงลักษณ์ วิรัชชัยและสุวิมล ว่องวาณิช
(2544) ได้ เสนอ ความหมายของการวิจยั และพัฒนาคือ กระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ประดิษฐ์
คิด ค้ น สิง ใหม่ห รื อ ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลงหรื อพัฒ นาการศึก ษา โดยเน้ น หลัก ตรรกวิ ท ยา
เป้าหมายของการวิจยั และพัฒนา คือ เพือใช้ เป็ นกระบวนการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของ
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นวัต กรรมหรื อ โปรแกรม โดยประกอบด้ ว ยการวิ จัย และกระบวนการพัฒ นา ซึง มี ขัน& ตอนในการ
ดําเนินการซํา& ๆ กันหลายๆ รอบ เพือปรับปรุ งและพัฒนานวัตกรรมหรื อโปรแกรมให้ มีคณ
ุ ภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึ &น ในขณะที วรรณี แกมเกตุ (2551: 37) ได้ ให้ ความหมายของการวิจัยและ
พัฒนา หมายถึง การวิจยั เพือสร้ างหรื อพัฒนานวัตกรรมและตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมที
พัฒนาขึน& วิธีการทําวิจัยอาจเริ มต้ นด้ วยการวิจยั เพือให้ ได้ ความรู้ มาใช้ ในการพัฒนา ทําการพัฒนา
และทําการวิจยั เพือตรวจสอบประสิทธิภาพ
จากความหมายของการวิจยั และพัฒนาข้ างต้ น ผู้วิจยั สามารถสรุปความหมายของการวิจยั
และพัฒนาได้ ว่า การวิจัยและพัฒนา หมายถึง ระเบียบวิธีการวิจัยทีใช้ กระบวนการวิจยั เป็ นฐานใน
การเรี ยนรู้ แสวงหาคําตอบของประเด็นปั ญ หา แสวงหาความรู้ ใหม่ เพื อนํ ามาใช้ ในการสร้ างและ
พัฒ นานวัต กรรมให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยมี เ ป้ าหมาย คื อ การพัฒ นาหรื อ การ
เปลียนแปลงให้ ดีขึ &นในทิศทางหรื อลักษณะทีต้องการ
5.2 กระบวนการในการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
นักวิชาการได้ เสนอกระบวนในการดําเนินการวิจยั และพัฒนาไว้ ดังนี &
จรรจา สุวรรณทัต (2537) ได้ เสนอ กระบวนในการดําเนินการวิจยั และพัฒนาในทางสังคม
และพฤติกรรมศาสตร์ กระบวนการในการดําเนินงานมีระเบียบแบบแผนและประสิทธิภาพทีสามารถ
นําไปใช้ ได้ อย่างกว้ างขวาง ซึงประกอบด้ วยขันตอนการวางแผน
&
(Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do)
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Check) และการพัฒนาปรับปรุง (Action) และในแต่ละขันตอนของ
&
การวิจยั และพัฒนามีรายละเอียด ดังนี &
1. การรวบรวมการวิจัยและข้ อมูล เป็ นการรวบรวมข้ อมูล จากการทบทวนวรรณกรรมที
เกียวข้ อง รวมทังการสั
&
งเกตภายใต้ สถานการณ์ตา่ งๆ
2. การเตรี ยมการ การให้ คํานิยามทักษะ การระบุวัตถุประสงค์ การกํ าหนดลําดับขัน& ตอน
และการทดสอบความเป็ นไปได้ ในสเกลเล็กๆ
3. การพัฒนานวัตกรรมในรู ปแบบขันต้
& น รวมทังการเตรี
&
ยมวัสดุอปุ กรณ์หรื อเนื &อหาใน การ
ถ่ายทอด คูม่ ือ และแบบวัด
4. การทดสอบขันต้
& น โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตและแบบวัด
5. การปรับปรุงผลิตผลในด้ านสําคัญๆ โดยอาศัยการเสนอแนะจากผลทีได้ จากการทดลอง
ภาคสนาม
6. การทดสอบภาคสนามขันสํ
& าคัญ ขันตอนนี
&
&อาจเพิมกลุ่มตัวอย่าง มีข้อมูลทังเชิ
& งปริ มาณ
ในผลทีเกิดขึ &นกับกลุม่ ตัวอย่าง และมีการประเมินโดยเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์และกลุม่ เปรี ยบเทียบ

66
7. การปรับปรุ งผลิตผลในขัน& นําไปใช้ แก้ ไขปรับปรุ งโดยอาศัยผลทีได้ รับจากการทดลอง
ภาคสนามขันสํ
& าคัญ
8. การทดลองภาคสนามเพื อการปฏิ บตั ิ เก็ บและวิเ คราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การ
สังเกต และแบบสอบถาม
9. การปรับปรุงผลิตผลขันสุ
& ดท้ าย ปรับปรุงผลิตผลโดยใช้ ผลจากการเสนอแนะในขันที
& 8
10. การเผยแพร่ แ ละการจําหน่ายจ่ายแจก โดยรายงานเกี ยวกับผลิตผลให้ แก่ทีประชุม
วิชาการและวิชาชีพ และนํารายงานลงในวารสาร และมีการควบคุมเพือให้ เกิดคุณภาพ
อุทยั บุญประเสริ ฐ (2542) ได้ เสนอ กระบวนในการดําเนินการวิจยั และพัฒนา ซึงพัฒนามา
จากการวิจยั เชิงทดลอง แบ่งออกเป็ น 7 ขันตอน
&
โดยมีรายละเอียด ดังนี &
1. การศึกษาวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และกําหนดเป้าหมายลักษณะนวัตกรรมทีต้องการ
2. การออกแบบต้ นแบบ (Prototype design) หรื อระบบในขันต้
& น (System design)
3. การทดสอบต้ นแบบในขันทดลองใช้
&
(Trial test) หรื อในการทดลองแบบนําร่ อง (Pilot
test)
4. การปรับปรุงต้ นแบบหรื อพัฒนาระบบจากผลการทดลอง (System improvement)
5. การทดสอบภาคสนาม (Field test) หรื อทดสอบระบบ (System run test) โดยทดสอบกับ
สภาพจริงในวงกว้ างขึ &น
6. การปรับปรุงให้ เหมาะสมยิงขึ &น (Improvement)
7. การดําเนินการผลิตและเผยแพร่หรื อนําออกสูต่ ลาด
นอกจากนัน& สุพกั ตร์ พิบลู ย์ (2552) ได้ เสนอ กระบวนในการดําเนินการวิจยั และพัฒนา
สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ขันตอน
&
โดยมีรายละเอียด ดังนี &
1. การวิจัยเพือหาข้ อมูล เบือ& งต้ นในการร่ างโปรแกรมด้ วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง (R1 การวิจยั ครัง& ที 1)
2. การสร้ างโปรแกรมฉบับร่าง แล้ วนําโปรแกรมฉบับร่างไปหาคุณภาพ โดยผู้เชียวชาญ แล้ ว
นําผลทีสรุปจากผู้เชียวชาญมา ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมฉบับร่าง (D1 การพัฒนาครัง& ที 1)
3. การนําโปรแกรมฉบับร่างไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง เพือศึกษาผลการใช้ โปรแกรม แล้ ว
วิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม (R2 การวิจยั ครัง& ที 2)
4. ปรับปรุ งจนได้ โปรแกรมฉบับสมบูรณ์ทีมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด (D2 การพัฒนา
ครัง& ที 2) แล้ วนําไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างจริง
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จากการศึกษากระบวนในการดําเนินการวิจัยและพัฒ นาของ จรรจา สุวรรณทัต (2537) อุทัย บุญ
ประเสริ ฐ (2542) และ สุพัตร์ พิบูลย์ (2552) พบว่า ขัน& ตอนในการดําเนินงานมีความสอดคล้ องกัน
ตาราง 4
ตาราง 4 การเปรี ยบเทียบระหว่างแนวคิดการวิจยั และพัฒนาของจรรจา สุวรรณทัต (2537) อุทยั บุญ
ประเสริ ฐ (2542) และ สุพกั ตร์ พิบลู ย์ (2552)
แนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ
แนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ
จรรจา สุวรรณทัต (2537)
อุทัย บุญประเสริฐ (2542)
1. การรวบรวมการวิจยั และข้ อมูล
1. การศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปั จจุบนั และกําหนดเป้าหมาย
การรวบรวมข้ อมูลจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง รวมทังการสั
&
งเกต ลักษณะนวัตกรรมทีต้องการ
ภายใต้ สถานการณ์ตา่ งๆ
2. การเตรียมการ
การให้ คํานิยามทักษะ การระบุ
วัตถุประสงค์ การกําหนดลําดับขันตอน
&
และการทดสอบความเป็ นไปได้ ในสเกล
เล็กๆ
3. การพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบขันต้
& น 2. การออกแบบต้ นแบบ
การเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์หรื อเนื &อหาใน
(Prototype design) หรื อระบบใน
การถ่ายทอด คูม่ ือ และแบบวัด
ขันต้
& น (System design)

แนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ
สุพัตร์ พิบูลย์ (2552)
1. การวิจยั ครัง& ที 1 (R1)
การวิจยั เพือหาข้ อมูลเบื &องต้ นใน
การร่างโปรแกรมด้ วยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง

2. การพัฒนาครัง& ที 1 (D1)
นําไปหาคุณภาพ โดยผู้เชียวชาญ
แล้ ว ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม
ฉบับร่าง
4. การทดสอบขันต้
& น
3. การทดสอบต้ นแบบในขันทดลอง
&
3. การวิจยั ครัง& ที 2 (R2)
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการ ใช้ (Trial test) หรื อในการทดลอง การนําโปรแกรมฉบับร่างไป
สังเกตและแบบวัด
แบบนําร่อง (Pilot test)
ทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง เพือ
ศึกษาผลการใช้ โปรแกรม แล้ ว
วิเคราะห์และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของโปรแกรม
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ตาราง 4 (ต่อ)
แนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ
จรรจา สุวรรณทัต (2537)
5. การปรับปรุงผลิตผล
การปรับปรุงโดยเสนอแนะจากผลทีได้
จากการทดลองภาคสนาม

แนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ
อุทัย บุญประเสริฐ (2542)
4. การปรับปรุงต้ นแบบหรื อพัฒนา
ระบบจากผลการทดลอง (System
improvement)

6. การทดสอบภาคสนามขันสํ
& าคัญ
อาจเพิมกลุม่ ตัวอย่าง มีข้อมูลทังเชิ
& ง
ปริมาณในผลทีเกิดและมีการประเมิน
โดยเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์และกลุม่
เปรี ยบเทียบ
7. การปรับปรุงผลิตผลในขันนํ
& าไปใช้
การแก้ ไขปรับปรุงโดยอาศัยผลทีได้ รับ
จากการทดลองภาคสนามขันสํ
& าคัญ
8. การทดลองภาคสนาม การเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การ
สังเกต และแบบสอบถาม
9. การปรับปรุงผลิตผลขันสุ
& ดท้ าย
การปรับปรุงผลิตผลโดยใช้ ผลจากการ
เสนอแนะในขันที
& 8
10. การเผยแพร่และการจําหน่ายจ่าย
แจกการรายงานเกียวกับผลิตผลให้ แก่ที
ประชุมวิชาการและวิชาชีพ และนํา
รายงานลงในวารสาร และมีการควบคุม
เพือให้ เกิดคุณภาพ

5. การทดสอบภาคสนาม (Field
test) หรื อทดสอบระบบ (System
run test) โดยทดสอบกับสภาพจริง
ในวงกว้ างขึ &น
6. การปรับปรุงให้ เหมาะสมยิงขึ &น
(Improvement)

7. การดําเนินการผลิตและเผยแพร่
หรื อนําออกสูต่ ลาด

แนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ
สุพัตร์ พิบูลย์ (2552)
4. การพัฒนาครัง& ที 2(D2)
การปรับปรุงจนได้ โปรแกรมฉบับ
สมบูรณ์ทีมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ที
กําหนด แล้ วนําไปใช้ กบั กลุม่
ตัวอย่าง
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จากการศึกษาแนวคิดการวิจัยและพัฒนาข้ างต้ น ทําให้ ผ้ ูวิจยั สามารถสรุ ปกระบวนในการ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึงประกอบไปด้ วย 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที 1 การสร้ างและ
ออกแบบโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
ทีดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สําหรับผู้สงู อายุทีมีความดันโลหิตสูง และระยะที 2 การพัฒนาโปรแกรม
การจัดการตนเองทีมีความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุทีมีความดันโลหิตสูง แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้ แก่ ตอนที 1 การประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรม การจัดการตนเอง สําหรับผู้สงู อายุทีมีความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์ 75/75 ทีได้
กําหนดไว้ และตอนที 2 การทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีความดันโลหิตสูงต่อ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุทีมีความดัน
โลหิตสูง โดยในการวิจยั และพัฒนาต้ องดําเนินไปอย่างต่อเนือง เพือให้ ได้ โปรแกรมการจัดการตนเองที
มีความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สําหรับ
ผู้สงู อายุทีมีความดันโลหิตสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
5.2 การใช้ การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบและการประเมินความต้ องการ
จําเป็ นในการสร้ างและออกแบบโปรแกรม
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ คือ รู ปแบบการวิจยั ชนิดหนึงทีใช้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการตอบคําถามการวิจัยทีตงขึ
ั & น& โดยใช้ วิธีการสืบค้ นหา รวบรวม คัดเลือก ประเมิน
คุณ ภาพ และการสกัด ข้ อมูล ของงานวิจัยที เ กี ยวข้ องอย่างเป็ นระบบที ชัดเจน และปราศจากอคติ
(Cook; et al. 1997) ในปั จจุบนั การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบได้ รับการยอมรับว่าเป็ นงานวิจยั
ทีให้ ข้อมูลทีน่าเชือถือมากทีสดุ เมือเทียบกับงานวิจยั อืนๆ (Harbour; & Miler. 2001) และยังช่วยบอก
ถึงทิศทางความต้ องการในการวิจยั ต่อไป (Murlow; et al. 1997) โดยอาจใช้ การวิเคราะห์ทางสถิติที
เรี ยกว่า การวิเคราะห์เมต้ า (Meta-analysis) ร่วมด้ วยหรื อไม่ก็ได้ (วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ. 2550)
5.2.1 รูปแบบของการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบสามารถทําได้ 4 รูปแบบ ตามชนิดของงานวิจยั ปฐม
ภูมิ ดังนี & (Pearson; Field; & Jordan. 2007)
1. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบในงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
เป็ นการสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยปฐมภูมิเชิงปริ มาณทีมีลกั ษณะข้ อมูลแบบตัวเลข (Numerical
data) โดยใช้ การวิเคราะห์เมต้ าในการสังเคราะห์ข้อมูล เมืองานวิจยั ปฐมภูมิทีได้ รับการคัดเลือกมีความ
สมบูรณ์ของสถิติ แต่หากงานนันมี
& ข้อมูลทางสถิติไม่เพียงพอทีจะสามารถวิเคราะห์ ก็สามารถสรุ ปผล
โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื &อหา
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2. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบในงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
เป็ นกระบวนการทีผสมผสานข้ อมูลจากงานวิจยั ปฐมภูมิเชิงคุณภาพทีได้ จากการสืบค้ นและการสร้ าง
บทสรุปของข้ อมูลทีสามารถอธิบายสาระสําคัญของแนวคิดนันได้
& อย่างชัดเจน
3. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจากความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ หนังสือ และ
ตํารา (Expert opinion and text) เป็ นกระบวนการทีจะหาข้ อสรุปทีสําคัญในข้ อความหรื อความเห็น
ของผู้เชียวชาญทีนา่ เชือถือ เพือสังเคราะห์เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึง แม้ จะเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์
ทีจดั อยู่ในระดับตํา แต่ในทางปฏิบตั ิผ้ ใู ช้ ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบก็ยงั ให้ การยอมรับ
และเห็นความสําคัญของความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญ
4. การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ นระบบที เ กิ ด ขึ น& จากการวิ เ คราะห์ ท างเศรษฐกิ จ
(Economic analysis) เป็ นการสังเคราะห์ข้อมูลเพือสร้ างหลักฐานเชิงประจักษ์ ทีมีการนําข้ อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์ มาวิเคราะห์ร่วมด้ วย เพือประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุน ซึงเป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจ
เลือกใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางปฏิบตั ิ
ขันp ตอนในการทําการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ
ขั น& ตอนในการทํ า การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ นระบบของสถาบั น Cochrane
collaboration ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
&
(Angela; et al. 2014) ดังนี &
1. การกําหนดหัวข้ อ (Title of systematic review) โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ทีมีอยู่จาก
งานวิจยั ทีผา่ นมาในเรื องทีสนใจ และควรตรวจสอบว่าเป็ นเรื องทีกําลังมีการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ น
ระบบหรื อไม่ จากการสืบค้ นในฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีมีความน่าเชือถือหรื อสืบค้ นจากฐานข้ อมูลที
อาจมี ผ้ ูรวบรวมการทํ าการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบมาแล้ วในหัวข้ อที ส นใจ เช่น ระบบ
ฐานข้ อมูลของ Cochrane collaboration ซึง เป็ นฐานข้ อมูลทีรวบรวมเฉพาะบทความทีเป็ นการทบทวน
อย่างเป็ นระบบเท่านัน& โดยการสืบค้ นนันจะต้
&
องมีการสืบค้ นอย่างเป็ นระบบ เป็ นขัน& ตอนทีสามารถ
ทําซํ &าได้ โดยผู้อืนได้
2. การกํ าหนดวัตถุประสงค์แ ละคําถามสํ าหรั บการทบทวน (Review question and
objective) เป็ นการกํ าหนดคํ า ถามจะใช้ วิ ธี การเช่น เดี ย วกับ งานวิจัย ปฐมภูมิ โดยข้ อ คํ าถาม ควร
ประกอบด้ วยประชากรทีต้องศึกษา การจัดกระทํา ผลลัพ ธ์ ทีส นใจ ซึงการตังคํ
& าถามควรกํ าหนดไว้
ล่วงหน้ าก่อนทําการทบทวนและไม่ตงคํ
ั & าถามตามผลงานวิจยั ทีผ่านมา โดยกําหนดวัตถุประสงค์และ
คําถามในการทบทวนจะนําไปสู่การกําหนดเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกรายงานวิจยั โดยข้ อคําถาม ควร
เป็ นไปตามหลัก PICO (PICO Format) (Melnyk; & Fineout-Overholt. 2005) ดังนี &
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P (Population) ประชากรทีต้องการศึกษา โดยระบุถึงโรค ลักษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ
เพศ เป็ นต้ น
I (Intervention) การจัดกระทําหรื อสิงเปรี ยบเทียบทีต้องการประเมิน โดยการระบุในเรื อง
ชนิด ขนาด วิธีการจัดกระทํา ความถีในการจัดกระทํา กรณีทีเป็ นการทบทวนเพือเปรี ยบเทียบการจัด
กระทํา ควรระบุวา่ เป็ นการเปรี ยบเทียบการจัดกระทําอะไร
C (Comparison) การเปรี ยบเทียบ เช่น การเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทีไม่ได้ รับการจัด
กระทํากับกลุม่ ทีได้ รับการจัดกระทํา
O (Outcomes) ผลลัพธ์ทีน่าสนใจ เช่น การมีสุขภาวะทีดี และสิงทีต้องคํานึงถึง คือ ผล
ลัทธ์ทีวดั คืออะไร วัดเมือไร
3. การกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจยั (Inclusion criteria) เป็ นการระบุถึงประชากรที
ศึกษา การจัดกระทําหรื อเปรี ยบเทียบ การวัดผลลัพธ์และรูปแบบการวิจยั ทีเหมาะสมกับคําถามสําหรับ
การทบทวน
4. การสืบค้ นงานวิจยั (Search Searching) เป็ นการค้ นหางานวิจยั ทีมีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจยั ควรมีการวางระบบในการค้ นหางานวิจยั ทีเกียวข้ องอย่างเป็ นระบบชัดเจน
วิธีการสืบค้ นสามารถกระทําได้ หลายวิธี เช่น การสืบค้ นด้ วยมือ (Hand searching) การสืบค้ นด้ วย
คอมพิวเตอร์ (Computerized searching) จากฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิก (Electronic database) การ
สืบค้ นงานวิจยั ทีไม่ได้ รับการตีพิมพ์ (Searching for unpublished materials) เป็ นต้ น
5. การประเมินคุณภาพงานวิจยั (Appraise for quality of research) เป็ นการตรวจสอบ
คุณภาพของงานวิจยั ทีผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกมาทําการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เครื องมือที
ใช้ ในการประเมิ น คุณ ภาพของงานวิ จัย มี ม ากมายและในปั จ จุ บัน ยัง ไม่ มี ข้ อยุ ติ แ ละการศึ ก ษา
เปรี ยบเที ยบว่า ควรใช้ เ ครื องมื อ ใดในการประเมิน คุณ ภาพของงานวิ จัย ที จ ะนํ ามาทํ าการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เช่น แบบการประเมินคุณภาพงานวิจยั ของชาร์ มเมอร์ (Chalmers; et al.
1981) แบบการประเมินคุณภาพงานวิจยั ของ Jadad (Jadad; et al. 1996) แบบการประเมินคุณภาพ
งานวิจยั ตามแนวทางของ Cochrane (Higgins; & Green. 2008) ในการใช้ เครื องมือในการประเมิน
คุณภาพงานวิจยั จะมีการให้ คะแนนงานวิจยั ตามลักษณะด้ านต่างๆ ทีใช้ ในการหลีกเลียงอคติ เมือนํา
คะแนนทังหมดมารวมกั
&
น ทําให้ ได้ คะแนนคุณภาพรวมของงานวิจยั แต่ละเรื อง สําหรับในการวิจยั ครัง& นี &
ใช้ เ กณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยตามแนวทางของ Cochrane โดยจะมี ประเด็นที ใช้ ในการ
พิจารณา 7 ประเด็นหลัก (Higgins; & Green, 2008) ได้ แก่
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1. การควบคุมคุณภาพ (Quality control) มีการควบคุมการจัดกระทําเพิมเติม (cointervention) เนืองจากถ้ ากลุม่ ตัวอย่างได้ รับการจัดกระทําเพิมเติมจะทําให้ ไม่สามารถเชือมัน ได้ อย่าง
เต็มทีวา่ ผลทีเกิดขึ &นเป็ นผลของการจัดกระทําทีกําลังศึกษาอยู่
2. กระบวนการสุ่ม (Randomization) เป็ นแบ่งกลุ่มโดยกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีโอกาสทีจะ
อยูใ่ นกลุม่ ใดกลุม่ หนึง อย่างเท่าเทียมกัน
3. การเปรี ยบเทียบลักษณะพื &นฐานของกลุม่ ทดลองและควบคุมมีความใกล้ เคียงกันก่อนเริ ม
การทดลอง (Comparability) เพือป้องกันลักษณะทีไม่เหมือนกันของกลุม่ ตัวอย่างตังแต่
& ต้น
4. อัตราในการติดตาม (Follow-up rates) การติดตามผลลัพธ์ ในการศึกษาอย่างครบถ้ วน
สมบูรณ์
5. อัตราการออกกลางคัน (Dropout rate) การอธิบายหรื อให้ เหตุผล และจํานวนผู้ทีออก
จากการศึกษากลางคันหรื อก่อนการทดลองสิน& สุด เนืองจากถ้ ากลุ่มตัวอย่างทีออกจากการทดลอง
จํานวนมาก การสรุปผลการทดลองอาจเกิดการผิดพลาดได้
6. วิธีการปกปิ ดสิงทดลอง (Blinding) ในการได้ รับการจัดกระทําของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
กลุ่ม รวมทังในขั
& นตอนการวิ
&
เคราะห์ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม (Blinding of participants, personal and
outcomes assessors)
7. การวิเคราะห์โดยนําผู้เข้ าร่วมการวิจยั ทุกคน ทังที
& ออกระหว่างการทดลองและเข้ าร่ วมใน
การทดลองอย่างไม่สมําเสมอมาเข้ าร่วมในการวิเคราะห์ตามกลุ่มทีถกู สุ่มเข้ ารับโปรแกรมตังแต่
& เริ มแรก
(Intention to treat analysis)
ในการแปลผลงานวิจยั ทีมีคณ
ุ ภาพสูงทีถกู คัดเข้ าจะต้ องผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้ อย 5
เกณฑ์ ผลงานวิจัยทีมีคุณภาพปานกลางจะต้ องผ่านเกณฑ์การประเมินในช่วง 3-4 เกณฑ์ และ
ผลงานวิจยั ทีมีคณ
ุ ภาพตําจะต้ องผ่านเกณฑ์การประเมินน้ อยกว่า 3 เกณฑ์
1. การสกัดข้ อมูล (Data extraction) หลังจากการอ่านงานวิจยั ปฐมภูมิแต่ละเรื องจะต้ อง
สกัดเอาข้ อมูลทีต้องการและบันทึกไว้ ในแบบบันทึกข้ อมูลหรื อใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Excel
QuatroPro Lotus Foxpro โดยข้ อมูลทีสกัดออกมา ได้ แก่ ชือบทความ ชือผู้เขียน ชือวารสาร ปี ทีพิมพ์
รูปแบบการวิจยั ลักษณะและจํานวนกลุม่ ตัวอย่าง การจัดกระทํา การวัดผลลัพธ์ ผลการวิจยั ข้ อคิดเห็น
เกี ยวกับงานวิจัย และชือผู้ทําการทบทวน หากต้ องการข้ อมูลเพิมเติมจากบทความทีอ่านควรมีการ
ติดต่อกับผู้เขียน
2. การสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจยั (Data synthesis) เป็ นขันตอนการสรุ
&
ปผลจาก การ
รวบรวมงานวิจยั ปฐมภูมิทีนํามาทบทวน สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
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2.1 การสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจยั โดยไม่ใช้ วิธีการทางสถิติ หากพบข้ อมูลในงาน
ปฐมภูมิทีมีลกั ษณะทีแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ นการวัดผลลัพธ์ การจัดกระทําทีแตกต่างกัน หรื อมีข้อมูล
ไม่ครบ เช่น ปราศจากการรายงานค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผู้ทําการทบทวนจะทําการสังเคราะห์
ข้ อมูลจากผลการวิจยั โดยวิธีการสรุปความ (Narrative summary)
2.2 การสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจยั โดยใช้ วิธีการทางสถิติ โดยจะต้ องใช้ ได้ ในกรณีที
ข้ อมูลในงานวิจยั นันเป็
& นการศึกษาในประชากรลักษณะเดียวกัน ใช้ วิธีการจัดกระทําแบบเดียวกันและ
วัดผลลัพธ์ ด้วยวิธีเดียวกัน และจํานวนของงานวิจยั ปฐมภูมิตงแต่
ั & 2 ขึน& ไป โดยมีการวิเคราะห์ หา
นํ &าหนักผลเฉลียหรื อการประมาณความสัมพันธ์ เป็ นค่าดัชนีมาตรฐานโดยค่าดัชนีมาตรฐานทีนิยมใช้
ได้ แก่ ค่าขนาดอิทธิ พล (Effect size) สัม ประสิทธิz ส หสัม พันธ์ เพี ยร์ สัน (Pearson’s Correlation
Coefficient) และวิเคราะห์ความมีนยั สําคัญ (Significance analysis) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย การ
ใช้ สถิตินนอยู
ั & ่หลายวิธี เช่น Bayesian Meta-regression Meta-analysis และ Frequents แต่วิธีทีนิยม
มากทีสดุ คือ Meta-analysis
3. การนําเสนอผล เป็ นพิจารณาผลของการทบทวนวรรณกรรมว่ามีความน่าเชือถือมากน้ อย
เพี ยงใด รวมทัง& อภิปรายผลและให้ ข้ อเสนอแนะที ไ ด้ จ ากการทบทวนวรรณกรรม ซึง พิจารณาจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ทีนํามาศึกษาในด้ านข้ อจํากัด การนําไปประยุกต์ใช้
ข้ อจํากัดของการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ
แม้ ว่าการทบทวนอย่างเป็ นระบบนีจ& ะมีความน่าเชือถืออยู่ในระดับต้ นๆ แต่ถ้าหากดําเนิน
ขันตอนวิ
&
ธีการวิจยั ไม่ดีพอก็อาจจะทําให้ การทบทวนในเรื องนันมี
& ความเชือถือลงทีน้อยลงได้ เช่น การ
ตังวั
& ตถุประสงค์ทีไม่ชดั เจน การสืบค้ นข้ อมูล และวิธีการทําทีไม่เป็ นระบบ ซึงสามารถแก้ ไขได้ โดยการ
ใช้ แ นวทางปฏิ บัติ สํ าหรั บการประเมินคุณ ภาพของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบที มี อ ยู่
มากมาย (Shea; et al. 2009) และอาจมาจากการนําข้ อมูลทีมีคณ
ุ ภาพการศึกษาทีตําเข้ ามา หรื อการ
กําหนดเกณฑ์การคัดเข้ าทีคอ่ นข้ างมีอคติ หรื อการวัดผลของการศึกษาทีคดั เลือกเข้ ามานันไม่
& สามารถ
แปลผลโดยรวมได้ เนืองจากแต่ละการศึกษาใช้ เกณฑ์ในการแปลผลแตกต่างกัน ทําให้ ผลการศึกษาที
ได้ ผิดไปจากความเป็ นจริ ง ดังนัน& การตรวจสอบข้ อมูลอย่างดีจึงเป็ นสิงทีสําคัญ และในการทบทวน
วรรณกรรมแต่ละเรื องจะกระทําโดยผู้ทบทวนมากกว่า 2 ขึ &นไป เพือเป็ นการตรวจสอบข้ อมูลกันและกัน
อย่างถูกต้ องและเมือมีข้อขัดแย้ งกันจะใช้ วิธีตกลงกันเพือหารื อถึงข้ อยุติทียอมรับได้ ในการแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบในครั ง& นีเ& ป็ นการศึกษาเพื อหาข้ อสรุ ปความรู้
เกียวกับโปรแกรมทีส่งเสริ มและคงไว้ ซึงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดีในผู้สูงอายุทีมี
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ความดั น โลหิ ต สู ง โดยอาศั ย กระบวนการทบทวนงานวิ จั ย อย่ า งเป็ นระบบโดย Cochrane
collaboration ทีประกอบด้ วยขัน& ตอนต่างๆ ได้ แก่ การกํ าหนดหัวข้ อการกํ าหนดวัตถุประสงค์และ
คําถามสําหรับการทบทวน การกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย การสืบค้ นงานวิจยั การประเมิน
คุณภาพงานวิจยั การสกัดข้ อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัย และการนําเสนอผลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยทําการวิเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองและกึงทดลองทีศึกษาเกี ยวกับการมีสุข
ภาวะทีดีในผู้สงู อายุทีเป็ นภาษาอังกฤษทีรายงานไว้ ตงแต่
ั & ปี ค.ศ. 2006 ถึง ค.ศ. 2015
5.2.2 การประเมินความต้ องการจําเป็ น (Needs Assessment)
การประเมินความต้ องการจําเป็ นนัน& ถื อว่าเป็ นขัน& ตอนที สําคัญ มากต่อการวางแผนและ
พัฒนาโปรแกรมต่างๆ เนืองจากเป็ นขันตอนที
&
สะท้ อนปั ญหาทีควรต้ องได้ รับการแก้ ไขและทางเลือกใน
การแก้ ปัญหาทีสอดคล้ องกับความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย ในการประเมินความต้ องการจําเป็ น
สามารถทําได้ หลายวิธีทีแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายของความต้ องการจําเป็ นทีกําหนดขึ &น สําหรับใน
การวิจยั ครัง& นี &จุดมุ่งหมายของความต้ องการจําเป็ น เพือสํารวจความต้ องการจําเป็ นด้ วยการพิจารณา
ค่าความแตกต่างระหว่างสภาวะทีเป็ นอยู่กบั สภาวะทีควรจะเป็ น ดังนัน& วิธีการประเมินความต้ องการ
จําเป็ น คือ โมเดลความแตกต่าง (Discrepancy Model)
คอฟแมนและเมเยอร์ (Kaufman; & Mayer. 1993) ได้ ให้ ความหมายของ การประเมินความ
ต้ อ งการจํ า เป็ น หมายถึ ง กระบวนการที ใ ช้ เ พื อ ระบุช่อ งว่า งระหว่า งผลที เ กิ ด ขึ น& ในปั จ จุบัน กับ ที
ปรารถนาจะให้ เกิด แล้ วจัดลําดับความสําคัญของช่องว่างนัน& เพือนํามาเลือกช่องว่างทีสําคัญทีสดุ มา
เป็ นประเด็นทีต้องดําเนินการต่อไป เนืองจากผลการประเมินความต้ องการจําเป็ นทําให้ ทราบว่ามีความ
ต้ องการอะไรบ้ างทีสําคัญทีสดุ ทีต้องเติมเต็มหรื อขจัดออก ในขณะที ริ เวอร์ และคนอืนๆ (Reviere; et
al. 1996) ได้ ให้ ความหมายของการประเมินความต้ องการจําเป็ น คือ กระบวนการทีมีการดําเนินอย่าง
เป็ นระบบสําหรับการคัดเลือกหรื อวิเคราะห์ปัจจัยเพือการตัดสินใจเกี ยวกับนโยบายและการดําเนิน
โครงการทุกขันตอน
&
ผลการประเมินใช้ ได้ เฉพาะกลุ่มประชากร แต่มีความเป็ นระบบบนฐานของข้ อมูล
เชิงประจักษ์และเน้ นทีผลลัพธ์
จากความหมายข้ างต้ น การประเมินความต้ องการจําเป็ น คือ กระบวนการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างสภาพในปั จจุบนั (What is) กับสภาพทีควรจะเป็ น (What should be) อย่างเป็ นระบบ
แล้ วจัดเรี ยงลําดับความสําคัญก่อนหลังของความแตกต่างนัน& เพือนําความต้ องการจําเป็ นทีสําคัญมา
วางแผนการบริหารจัดการ ภาพประกอบ 5
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การประเมินความต้ องการจําเป็ น
สภาพปั จจุบนั
(What is)

สภาพทีควรจะเป็ น
(What should be)
การบริหารจัดการ

การวางแผน (Planning)

เป้าหมาย (Goal)

การนําแผนสู่การปฏิบัติ
(Implementation)

การประเมิน (Evaluation)

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินความต้ องการจําเป็ นทีมีตอ่ การวางแผนและพัฒนา
ทีมา: สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิ จยั ประเมิ นความต้องการจํ าเป็ น.
กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลของการประเมินความต้ องการจําเป็ น
กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลของการประเมินความต้ องการจําเป็ นสามารถดําเนินการได้ หลายวิธี
ขึ &นอยูก่ บั ความเหมาะสมและความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน เช่น แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม สําหรับในงานวิจยั นี &ใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูล 2 วิธี ได้ แก่
วิธีการสํารวจหรื อการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) และวิธีการทีใช้ กระบวนการกลุ่ม (Group
process procedure) โดยมีรายละเอียด ดังนี &
การวิจัยประเมินความต้ องการจําเป็ นด้ วยการวิจัยเชิงสํารวจ เพือระบุความต้ องการ
จําเป็ น (Need identification) วิเคราะห์สาเหตุของความต้ องการจําเป็ น (Need analysis) และกําหนด
วิธี แ ก้ ปัญ หา (Need solution) ผลการวิจัยที ไ ด้ รับสามารถนํ าไปใช้ ใ นการวางแผนพัฒ นาการ
ดําเนินงาน ข้ อตกลงเบื &องต้ นในการประเมินความต้ องการจําเป็ นแบบใช้ การวิจยั เชิงสํารวจ 3 ประการ
ได้ แก่ 1) ผู้ตอบต้ องมีความเข้ าใจความหมายของข้ อความหรื อคําถาม 2) ผู้ตอบต้ องมีข้อมูลหรื อ
ความรู้เพียงพอ และ 3) ผู้ตอบมีความเต็มใจและตังใจที
& จะตอบอย่างซือสัตย์ โดยต้ องคํานึงถึงข้ อจํากัด
ของเวลาและทรัพยากรอืนๆ แบบสอบถามทีใช้ ในการประเมินความต้ องการจําเป็ นแบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะ (สุวิมล ว่องวาณิช. 2550) ดังนี &
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1. แบบสอบถามแบบการตอบข้ อมูลชุดเดียว (Single-Response Format) โดยมีลกั ษณะ
ของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
รายการ

ระดับความต้ องการจําเป็ น
1
2
3
4
5

0. การรับประทานผักผลไม้
00. การทํางานจิตอาสา
2. แบบการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) หรื อแบบทีกําหนดกลุ่มของข้ อความให้
ผู้ตอบ ตอบข้ อมูล 2 ชุด โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า และให้ ผ้ ตู อบ
ระบุสภาพทีเป็ นอยูจ่ ริงกับสภาพทีคาดหวังหรื อคิดว่าน่าจะเป็ น

รายการ

สภาพทีเป็ นจริง
สภาพทีควรจะเป็ น
น้ อยทีสุด< --------- > มากทีสุด น้ อยทีสุด< --------- > มากทีสุด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0. การรับประทานผักผลไม้
00. การทํางานจิตอาสา
การวิจยั ประเมินความต้ องการจําเป็ นแบบใช้ การวิจยั เชิงสํารวจสําหรับในการวิจยั ครัง& นี &ใช้
แบบสอบถามในการประเมิ น ความต้ อ งการจํ า เป็ นที ใ ช้ แบบการตอบสนองคู่ (Dual-Response
Format) โดยการให้ กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นเกียวกับสภาพทีควรจะเป็ นและสภาพทีเป็ นอยู่จริ ง
แล้ วนํามาจัดลําดับความสําคัญของปั ญหา (Setting Priority)
สําหรับการจัดเรี ยงลําดับความสําคัญความต้ องการจําเป็ นแบบการตอบสนองคู่ทีใช้ หลัก
ประเมินความแตกต่าง (Discrepancy Model) ได้ แก่ เทคนิควิธีการหาผลต่างของค่าเฉลีย (Mean
Difference Method หรื อ MDF) การหาค่าดัชนีความสําคัญของความต้ องการจําเป็ น (Priority Need
Index หรื อ PNI) และการหาค่าดัชนีความสําคัญของความต้ องการจําเป็ นแบบปรับปรุ ง (Priority
Need Index หรื อ PNI modified)
1. เทคนิควิธีการหาผลต่างของค่าเฉลีย (Mean Difference Method หรื อ MDF) เป็ นการหา
ผลต่างของค่าเฉลียของสภาพทีควรจะเป็ น (I) และค่าเฉลียของสภาพทีเป็ นจริง (D) บางคนเรี ยกวิธีนี &ว่า
Rank Order of Difference Scores
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MDF

= I

-

D

วิธีนี &มีข้อดีในด้ านการออกแบบการเก็บข้ อมูลทีไม่ยงุ่ ยาก จัดเรี ยงลําดับได้ ง่าย
ข้ อจํ ากัด คือ ยัง ไม่ส ามารถระบุค่าสูง สุดและตําสุดได้ และความไม่เ หมาะสมในการ
นําเอาสถานภาพในเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ทีตา่ งกันมาลบกัน เนืองจากถ้ าผลต่างของคะแนนเฉลีย
ทีได้ มาใกล้ เคียงกันจะทําให้ แปลผลได้ ยาก
2. การหาค่าดัชนีความสําคัญของความต้ องการจําเป็ น (Priority Need Index หรื อ PNI)
โดยมีพื &นฐานมาจากวิธี MDF โดยดัดแปลงให้ เป็ นรูปดัชนีทีสามารถบอกค่าตําสุดและสูงสุดได้ วิธีการนี &
ให้ ความสําคัญกับระดับคาดหวังเป็ นตัวถ่วงนํ &าหนัก โดยใช้ วิธีการเดิม แต่ถ่วงนํ &าหนักของผลต่างของ
ค่าเฉลียระหว่างค่าเฉลียของสภาพทีควรจะเป็ น (I) และค่าเฉลียของสภาพทีเป็ นจริ ง (D) ด้ วยนํ &าหนัก
ความสําคัญของค่าเฉลียของสภาพทีควรจะเป็ น (I)
PNI

= (I -

D) x

I

วิธีนี &มีข้อดีกว่าวิธี MDF ตรงที เมือถ่วงนํ &าหนักแล้ ว จะทําให้ เห็นความแตกต่างชัดเจนขึ &น
3. การหาค่าดัชนีความสําคัญของความต้ องการจําเป็ น แบบปรับปรุง (Priority Need Index
หรื อ PNI modified) วิธีนี &ปรับปรุงจากการหาค่าดัชนีความสําคัญของความต้ องการจําเป็ น แบบดังเดิ
& ม
โดยนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช ซึงเป็ นวิธีการทีหาค่าผลต่างค่าเฉลียของสภาพทีควรจะ
เป็ น (I) และค่าเฉลียของสภาพทีเป็ นจริง (D) แล้ วหารด้ วยค่าเฉลียของสภาพทีเป็ นจริ ง (D) เพือควบคุม
ขนาดของความต้ อ งการจํ า เป็ นให้ อ ยู่ใ นพิ สัย ที ไ ม่มี ช่ว งกว้ า งมากเกิ น ไป และให้ ค วามหมายเชิ ง
เปรี ยบเทียบ เมือใช้ ระดับของสภาพทีเป็ นอยู่เป็ นฐานในการคํานวณค่าอัตราการพัฒนาเข้ าสู่สภาพที
คาดหวัง
(I - D)
PNI =
D
การวิจัยประเมินความต้ องการจําเป็ นด้ วยการสนทนากลุ่ม เป็ นวิธีการทีเปิ ดโอกาสให้
ผู้เกียวข้ องมีส่วนร่ วมในการประเมินความต้ องการจําเป็ น สามารถนําไปใช้ ได้ หลายบริ บทและมีหลาย
วิธี วิธีทีมีประสิทธิภาพและเป็ นทีนิยมใช้ คือ เทคนิคการสนทนากลุม่
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การสนทนากลุ่มเป็ นกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการฟั งและเรี ยนรู้ จากกลุ่มผู้เข้ า
ประชุม วิธีการเก็บข้ อมูลแบบนี &เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมและผู้ดําเนินการมีปฏิสมั พันธ์แบบเผชิญหน้ ากัน
เกิดการสือสารกันภายในกลุ่มระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและผู้ดําเนินการอภิปราย เพือไปกระตุ้น
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อืนออกมาอย่างเปิ ดเผยและจริ งใจ นําไปสู่การกําหนดปั ญหา วางแผน
นําแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ และประเมินผล
วิธีการสนทนากลุ่มตามแนวคิดของมอร์ แกน (Morgan. 1988) โดยการชี &แจงจุดมุ่งหมาย
การเตรี ยมคําถามสําหรับการสัมภาษณ์กลุ่ม จากคําถามทัว ไปจนถึงคําถามเจาะลึก การกําหนดและ
เลือกผู้เข้ าร่วมกระบวนการทีมีภูมิหลังใกล้ เคียงกัน สถานทีต้องเป็ นทีเงียบ ผู้ดําเนินการต้ องเป็ นผู้ฟังที
ดี การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการกํ าหนดคําสําคัญ การจัดกลุ่มข้ อความทีเป็ นประเด็นหลัก ประเด็นที
สําคัญ คือ ต้ องระวังเรื องการเก็บรักษาความลับของผู้ให้ ข้อมูล
5.3 การทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยใช้ เกณฑ์ E1/E2
การทดสอบประสิทธิ ภาพของโปรแกรมตามเกณฑ์ประสิทธิ ภ าพ E1/E2 ตามแนวทางของ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2520) ซึง เป็ นผู้พฒ
ั นาการทดสอบประสิทธิภาพขึ &นครัง& แรกในประเทศไทย คือ การ
ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม เพือให้ ทราบว่าโปรแกรมมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ หรื อไม่ โดย
นําโปรแกรมไปทดลองใช้ เบื &องต้ น (Tryout) ปรับปรุง และนําไปใช้ จริ ง (Trial run หรื อ Test) จนแน่ใจว่า
แต่ละหน่วยนันมี
& ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้
หลักการแนวคิดพื &นฐานของการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2545: 295-297) คือ
1. การสร้ างความร่ วมมือในการทํากิจกรรมอย่างแข็งขัน (Active participation) โดยการที
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมได้ ลงมือปฏิบตั ิหรื อเข้ ามามีส่วนร่วมทังกายและใจ
&
จะทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมได้ มี
ประสบการณ์ตรงด้ วยตนเอง
2. กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ค ว ร เป็ น แ บ บ ค่ อ ย เ ป็ น ค่ อ ย ไ ป ที ล ะ เ ล็ ก ที ล ะ น้ อ ย (Gradual
approximation) โดยการจัดเรี ยงลําดับเนื &อหาสาระจากง่ายไปหายาก
3. การจัดประสบการณ์แห่งความสําเร็ จ (Success experience) เพือสร้ างความรู้ สึกทีดี
ความภาคภูมิใจในตนเอง ทําให้ เกิดการตระหนักในศักยภาพของตนเอง ทําให้ มีแรงในการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
4. การให้ ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ แบบทัน ที ทัน ใด (Immediate feedback) เป็ นการให้ ข้ อ มูล
ย้ อ นกลับ เพื อให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ วมโปรแกรมทราบผลของการกระทํ าที ต นเองได้ กระทํ า ลงไป และช่ว ยให้
ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมไปสูพ่ ฤติกรรมเป้าหมายทีกําหนดไว้
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ขันp ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ
ขันตอนการทดสอบประสิ
&
ทธิภาพสามารถทําได้ 2 แนวทาง คือ 1) การทดสอบประสิทธิภาพ
จาก E1/E2 และ 2) การทดลองใช้ จริ ง โดยแต่ละแนวทางมีรายละเอียด (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556: 1112) ดังนี &
1. การทดสอบประสิทธิภาพ เป็ นการทดลองใช้ เบื &องต้ น เพือทดสอบประสิทธิ ภาพก่อน
การทดลองใช้ จริง โดยทดสอบประสิทธิภาพทีผ้ ทู ดลองสามารถนําผลการทดลองใช้ เบื &องต้ นไปปรับปรุง
โปรแกรมก่อนนําไปใช้ จริง การทดสอบประสิทธิภาพประกอบด้ วย 3 ขันตอน
&
ได้ แก่
ขันp ตอนที 1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดียว (1:1) เป็ นการทดสอบประสิทธิภาพ
โปรแกรมกับผู้เข้ าร่วมโปรแกรมจํานวน 3 คน ซึงอยู่ในระดับอ่อน ปานกลาง และเก่ง โดยนักวิจยั ต้ อง
คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมอย่างใกล้ ชิด ว่าหงุดหงิด ทําหน้ าฉงน หรื อทําท่าทางไม่
เข้ าใจหรื อไม่ การประเมินประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากกิจกรรมหรื อภารกิจและงานทีมอบให้ ทําและ
ทดสอบหลังทํ ากิ จ กรรม แล้ วนํ าคะแนนมาคํานวณหาประสิทธิ ภ าพ หากไม่ถึงเกณฑ์ ต้องปรั บปรุ ง
เนื &อหา กิจกรรมระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลังทํากิจกรรมให้ ดีขึ &น ก่อนนําไปทดสอบประสิทธิภาพ
แบบกลุม่
ขันp ตอนที 2 การทดสอบประสิทธิ ภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็ นการทดสอบ
ประสิทธิภาพโปรแกรมทีปรับปรุงแล้ วกับผู้เข้ าร่วมโปรแกรมอย่างน้ อย 6-10 คน ซึงคละทังในระดั
&
บอ่อน
ปานกลาง และเก่ง โดยนักวิ จัย ต้ อ งคอยสัง เกตพฤติกรรมของผู้เ ข้ า ร่ ว มโปรแกรมอย่างใกล้ ชิ ดว่า
หงุดหงิด ทําหน้ าฉงน หรื อทําท่าทางไม่เข้ าใจหรื อไม่ การทดสอบประสิทธิภาพโดยการประเมินจาก
กิ จ กรรมหรื อ ภารกิ จ และงานที ม อบให้ ทํ า และประเมิ น ผลลั พ ธ์ แล้ วนํ า คะแนนมาคํ า นวณหา
ประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุงให้ ถึงเกณฑ์ทีกําหนด
ขันp ตอนที 3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เป็ นการทดสอบ
ประสิทธิภาพโปรแกรมทีปรับปรุงจากการทดลองแบบกลุ่มแล้ วไปทดลองกับผู้เข้ าร่วมโปรแกรมทังห้
& อง
เพือนําผลมาปรับปรุ งขันสุ
& ดท้ าย เพือจะได้ นําไปทดลองใช้ จริ ง โดยนักวิจยั ต้ องคอยสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เ ข้ าร่ วมโปรแกรมอย่างใกล้ ชิดว่า หงุดหงิ ด ทํ าหน้ าฉงน หรื อทํ าท่าทางไม่เ ข้ าใจหรื อไม่ การ
ทดสอบประสิทธิภาพโดยการประเมินจากกิจกรรมหรื อภารกิจและงานทีมอบให้ ทําและประเมินผลลัพธ์
แล้ วนําคะแนนมาคํานวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑ์ต้องปรับปรุ งให้ ถึงเกณฑ์ทีกําหนด แล้ ว
นําไปทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซํ &า อาจทดสอบประสิทธิภาพ 2-3 ครัง& จนได้ คา่ ประสิทธิภาพถึง
เกณฑ์ขนตํ
ั & า ด้ วยเหตุนี & ขันตอนทดสอบประสิ
&
ทธิภาพภาคสนามจึงแทนด้ วย 1:100
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2. การทดลองใช้ จริ ง เป็ นการนํ า โปรแกรมที ส ร้ างและพั ฒ นาขึ น& ไปทดลองใช้ ใน
สถานการณ์จริ ง แล้ วเปรี ยบเทียบนัยสําคัญทางสถิติระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองเพือ
ปรับปรุงเนื &อหาก่อนนําไปใช้ ตอ่ ไป
การกําหนดเกณฑ์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างกระบวนการกับผลลัพธ์
เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของโปรแกรมทีผ้ ผู ลิตโปรแกรมจะ
พึงพอใจว่า หากโปรแกรมมีประสิทธิภาพถึงระดับแล้ ว โปรแกรมนันมี
& คณ
ุ ค่าทีจะนําไปจัดกิจกรรม และ
คุ้มกับการลงทุน สําหรับการกํ าหนดเกณฑ์ประสิทธิ ภาพ กระทําได้ โดยการประเมินพฤติกรรมของ
ผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมใน 2 ประเภท คือ การประเมินพฤติกรรมต่อเนืองหรื อกระบวนการ (Transitional
behavior หรื อ Process) และการประเมินพฤติกรรมผลลัพธ์ (Terminal behavior หรื อ Product) โดย
กําหนดค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ซึงคิดจากคะแนนจากงานทุกชิ &นของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
มารวมกันและหาค่าเฉลีย แล้ วนํามาหาค่าร้ อยละ ส่วนค่าประสิทธิ ภ าพของผลลัพ ธ์ ข องแต่ล ะชุด
กิจกรรมในโปรแกรม (E2) ซึงคิดจากคะแนนของผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมทังหมดมารวมกั
&
น แล้ วหาร้ อยละ
ของค่าเฉลีย (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556: 11)
เกณฑ์ระหว่างกระบวนการกับผลลัพธ์ อาจใช้ แทนด้ วย E1/E2 การพิจารณาให้ มีคา่ ขึ &นอยู่กบั
ความเหมาะสม โดยปกติโปรแกรมทีเกียวกับความรู้ ความจํา มักตังค่
& าเป้าหมายไว้ 80/80 85/85 และ
90/90 ส่วนทีเป็ นทักษะอาจตังไว้
& ตํากว่า คือ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2545: 295-297) เมือทดลอง
ในภาคสนามแล้ วนําผลมาวิเคราะห์เพือเปรี ยบเทียบค่าระหว่างผลประสิทธิภาพจากการทดลองทีได้ รับ
กับเกณฑ์ทีตงไว้
ั & เพือดูว่าสมควรทีจะยอมรับประสิทธิภาพหรื อไม่ การยอมรับประสิทธิภาพทีกําหนดไว้
โดยให้ ถือค่าความแปรปรวนระหว่างร้ อยละ 2.5-5.0 ซึงประสิทธิภาพไม่ควรตํากว่าเกณฑ์ทีตงไว้
ั & เกิน
ร้ อยละ 5 แต่โดยปกติจะกําหนดไว้ ไม่เกินร้ อยละ ± 2.5 ดังนันการยอมรั
&
บประสิทธิภาพจึงมี 3 ระดับ
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556: 11) คือ
1. ประสิทธิ ภาพทีได้ สูงกว่าเกณฑ์ เมือประสิทธิภาพของโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด
ทีตงไว้
ั & มีคา่ เกินร้ อยละ 2.5 ขึ &นไป ต้ องปรับกิจกรรมและแบบวัดและทดลองใหม่ หากค่ายังสูงเกินร้ อย
ละ 2.5 ต้ องปรับเกณฑ์ให้ สงู ขึ &น
2. ประสิทธิภาพทีได้ เท่ากับเกณฑ์ เมือประสิทธิภาพของโปรแกรมเท่ากับหรื อสูงหรื อตํากว่า
เกณฑ์ทีตงไว้
ั & แต่ไม่เกินร้ อยละ ± 2.5
3. ประสิทธิภาพทีได้ ตํากว่าเกณฑ์ทีตงไว้
ั & แต่มีคา่ ไม่เกินร้ อยละ 2.5
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การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) สามารถคํานวณได้ จากสูตร
E1 =

x100

การหาผลสัมฤทธิzหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม (E2) สามารถคํานวณได้ จากสูตร
E2 =
E1
E2
∑x
N
A
B

x100

ร้ อยละของประสิทธิภาพของกระบวนการทีจดั ไว้ ในแต่ละกิจกรรม
ร้ อยละของประสิทธิภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมของผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
จํานวนผู้เข้ าร่วมโปรแกรม
คะแนนเต็มของผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรม
คะแนนเต็มของผลการปะเมินผลลัพธ์หลังทํากิจกรรมแต่ละหน่วย

จุดเด่นของการสะท้ อนค่าประสิทธิ ภาพ E1/E2 สามารถพิจารณาและตรวจสอบผู้เข้ าร่ วม
โปรแกรม ได้ ว่า กระบวนการเรี ยนรู้ ระหว่างทางก่อนทีจ ะถึงเป้าหมายของการเรี ยนรู้ หากมี ปัญหา
สามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้ และสามารถตรวจสอบผลการเรี ยนรู้รวบยอดสุดท้ าย
จุดอ่อนของการสะท้ อนค่าประสิทธิภาพ E1/E2 คือ การแสดงค่าแบบรวม โดยมองเฉพาะ
ภาพรวมของกลุ่ม ยังขาดกระบวนการทีจะพิจารณาผลการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล ซึงค่าประสิทธิภาพที
แสดงออกมาเท่ากันของทัง& สองกลุ่มนัน& อาจจะมีการกระจายของระดับความสามารถของผู้เข้ าร่ วม
โปรแกรมทีแตกต่างกัน

6. กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐาน
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการวิจยั โดยใช้ ระเบียบวิจยั แบบวิจยั และพัฒนา แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่
ระยะที 1 การสร้ างและออกแบบโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีตอ่ พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ
ภาวะทีดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สําหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง ซึงประกอบด้ วย ขันตอนที
&
 1 การ
สัง เคราะห์ ง านวิจัยที เ กี ยวข้ องด้ วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจากงานวิจัยทีศึกษา
เกียวกับโปรแกรมทีมีต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี ขัน& ตอนที 2 การศึกษาความ
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ต้ องการจําเป็ นในการจัดการตนเองเพือส่งเสริ มพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี ขันตอนที
&

3 การค้ นหาและทําความเข้ าใจในปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริ มพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีด้วยการสนทนากลุ่ม และขันตอนที
&
 4 การสร้ างและออกแบบร่างโปรแกรมการ
จัดการตนเองที มีต่อพฤติกรรมการดําเนินชี วิตอย่างมี สุข ภาวะที ดีแ ละผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพ สํ าหรั บ
ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง โดยนําผลทีได้ จากขัน& ตอนที 1-3 ซึงเป็ นข้ อมูลทีครอบคลุม และลุ่มลึก
นําไปสู่การสร้ างและออกแบบโปรแกรมฯ มาเป็ นข้ อมูลพืน& ฐานประกอบการสร้ างและออกแบบร่ าง
โปรแกรมฯ เพือนําไปใช้ ในระยะต่อไป ส่วนระยะที 2 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สําหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ซึงประกอบด้ วย ขันตอนที
&
 1 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใช้ เกณฑ์ 75/75 ทีได้ กําหนด
ไว้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2545) ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ การทดสอบประสิทธิภาพแบบรายบุคคล
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ แล้ วทํ าการปรั บปรุ ง แก้ ไ ขจนได้ โปรแกรมฯ ฉบับสมบูรณ์ โดยการยอมรั บ
ประสิทธิภาพทีกําหนดไว้ โดยให้ ถือค่าความแปรปรวนระหว่างร้ อยละ 2.5-5.0 ซึงประสิทธิภาพไม่ควร
ตํากว่าเกณฑ์ ทีตงั & ไว้ เ กินร้ อยละ 5 แต่โดยปกติจะกํ าหนดไว้ ไ ม่เกิ นร้ อยละ 2.5 โดยการยอมรั บ
ประสิทธิภาพจึงมี 3 ระดับ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2545: 295-297) ได้ แก่ 1) ประสิทธิภาพทีได้ สงู กว่า
เกณฑ์ เมือประสิทธิภาพของโปรแกรมสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดทีตงไว้
ั & มีค่าเกินร้ อยละ 2.5 ขึ &นไป ต้ อง
ปรับกิจกรรมและแบบวัดและทดลองใหม่ หากค่ายังสูงเกินร้ อยละ 2.5 ต้ องปรับเกณฑ์ให้ สูงขึ &น 2)
ประสิทธิภาพทีได้ เท่ากับเกณฑ์ เมือประสิทธิภาพของโปรแกรมเท่ากับหรื อสูงหรื อตํากว่าเกณฑ์ทีตงไว้
ั&
แต่ไม่เกินร้ อยละ ± 2.5 และ 3) ประสิทธิภาพทีได้ ตํากว่าเกณฑ์ทีตงไว้
ั & แต่มีคา่ ไม่เกินร้ อยละ 2.5 ซึงถูก
พัฒนาขึน& โดย ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) ในกลุ่มตัวอย่างแบบเดียว (1:1) แบบกลุ่ม (1:10) และ
ภาคสนาม (1:100) ก่อนนําไปทดลองจริ ง แล้ วทําการปรับปรุงแก้ ไขจนได้ โปรแกรมการจัดตนเองฉบับ
สมบูรณ์ ถึงจะนําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างจริงต่อไป
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี (Healthy Lifestyle Behaviors) เป็ น การ
กระทําของบุคคลทีปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั ในการสร้ างเสริ มหรื อคงไว้ ซึงการมีสขุ ภาวะทีดี ทังทางร่
&
างกาย
จิตใจ และสัง คม ซึง พัฒ นามาจากแนวคิด ทัง& ทางจิ ตวิทยา สัง คมศาสตร์ และสาธารณสุข ได้ แ ก่
แนวคิดการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะทีดี (Healthy Ageing) แนวคิดการสูงวัยอย่างประสบความสําเร็ จ
(Successful ageing) แนวคิดการสูงวัยอย่างมีประโยชน์ (Productive Ageing) ทฤษฎีพฒ
ั นาการของ
เพค (Peck’s Developmental Theory) ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีแยกตนเองหรื อ
ทฤษฎีการถอยห่าง (Disengagement Theory) ทฤษฎีความต่อเนือง (Continuity Theory) แนวคิดการ
ส่งเสริ มสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender’s Health Promotion Model) พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมี
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สุขภาวะทีดี ประกอบด้ วย 1) การรับประทานอาหารเพือสุขภาพ 2) การออกกําลังกาย 3) พฤติกรรม
การป้องกันโรค 4) พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตทีดี และ 5) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ส่วนผลลัพธ์ ทางสุข ภาพของผู้สูงอายุทีมีความดันโลหิตสูงในการวิจัยครัง& นีป& ระกอบด้ วย
ความดันโลหิต (The Blood Pressure) ซึงยึดตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบตั ิ
ทัว ไป พ.ศ. 2555 ทีว่า ถ้ าบุคคลนันมี
& คา่ ความดันโลหิตอยู่ในช่วง 140-159/90-99 มิลลิเมตรปรอท ถือ
ว่า บุคคลนันเป็
& นโรคความดันโลหิตสูงระดับที 1 (Mild Hypertension) ถ้ าบุคคลนันมี
& คา่ ความดันโลหิต
อยู่ในช่วง 160-179/100-109 มิลลิเมตรปรอท ถื อว่า บุคคลนัน& เป็ นโรคความดันโลหิตสูงระดับที 2
(Moderate Hypertension) และถ้ า บุคคลนัน& มี ค่าความดันโลหิตมากกว่าหรื อตัง& แต่ 180/110
มิลลิเมตรปรอท ถือว่า บุคคลนันเป็
& นโรคความดันโลหิตสูงระดับที 3 (Severe Hypertension) (สมาคม
ความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. 2555) และค่าดัชนีมวลกาย (The Body Mass Index) ซึงยึดตาม
เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO. 2004) ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ 1) ภาวะนํ &าหนักตํากว่า
เกณฑ์ คือ การทีบคุ คลมีคา่ ดัชนีมวลกาย < 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 2) ภาวะนํ &าหนักปกติ คือ การ
ทีบคุ คลมีคา่ ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และ 3) ภาวะนํ &าหนักเกินกว่า
มาตรฐาน คือ การทีบคุ คลทีมีค่าดัชนีมวลกาย ≥ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึงภาวะนํ &าหนักเกินกว่า
มาตรฐานสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี & 1) บุคคลมีภาวะท้ วม คือ ผู้ทีมีคา่ ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง
23-24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 2) บุคคลทีเป็ นโรคอ้ วนระดับที 1 คือ ผู้ทีมีคา่ ดัชนีมวลกาย 25-29.9
กิโลกรัมต่อตารางเมตร 3) บุคคลทีเป็ นโรคอ้ วนระดับที 2 คือ ผู้ทีมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
สํ า หรั บ โปรแกรมการจัด การตนเองได้ ถูก พัฒ นาขึน& จากแนวคิด การกํ า กับ ตนเอง (SelfRegulation) (Bandura. 1986) และแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) (Seligman.
2000) เป็ นหลัก ซึง เป็ นกระบวนการทีบคุ คลวางแผน ควบคุมและการกํากับพฤติกรรมของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพือปรับเปลียนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของตนเองให้ ไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายทีต้องการ
โดยคําว่า “การจัดการตนเอง” ในการวิจยั ครัง& นี & คือ กระบวนการเปลียนแปลงพฤติกรรมของตนเองที
นําไปสูก่ ารมีสขุ ภาวะทีดี รวมทังมี
& การเปลียนแปลงวิถีในการดําเนินชีวิต ขันตอนในโปรแกรมการจั
&
ดการ
ตนเองในการศึกษาครัง& นี &ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
&
ได้ แก่ การตังเป
& ้ าหมายด้ วยตนเอง (Self-set goal)
การวางแผน (Make a plan) การปฏิบตั ิ (Implementation) การเรี ยนรู้ ผ่านการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
(Learning through feedback) และการให้ กําลังใจ (Encouragement) หรื อ SMILE
นอกจากนัน& แล้ วการรั บรู้ ความสามารถของตนเองตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura.
1997) นับว่าเป็ นปั จจัยหนึงทีมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยการรับรู้
ความสามารถของตนเองเป็ นการทีบคุ คลตัดสินใจเกียวกับความสามารถของตนเองทีจะปฏิบตั ิให้ บรรลุ

84
ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ เมือบุคคลมี ความมันใจในความสามารถของตนเอง บุคคลจะพยายาม
ปฏิบตั ใิ ห้ ได้ ตามผลลัพธ์อย่างทีคาดหวังไว้ แต่เนืองจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง& นี &เป็ นกลุ่มผู้สงู อายุ
ซึง เป็ นผู้ทีมีการสะสมประสบการณ์ตา่ งๆ มาตังแต่
& สมัยทียงั ทํางาน และมีความแตกต่างกันในผู้สงู อายุ
แต่ละคน ทําให้ ในการวิจัยครั ง& นี & ผู้วิจัยได้ นําการรับรู้ ความสามารถของตนเองมาเป็ นตัวแปรความ
แปรปรวนร่วม
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีผ่านมาสามารถนํามาออกแบบกรอบแนวคิด
ในการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีตอ่ พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี
และผลลัพธ์ทางสุขภาพ สําหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง ดังนี &
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ระยะที 1 การสร้ างและออกแบบโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดี
และผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สําหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
การสังเคราะห์ งานวิจัยทีศึกษาผลของโปรแกรมทีมีผลต่ อพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดดี ้ วยการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ
การศึกษาความต้ องการจําเป็ นเพือส่ งเสริ มพฤติกรรมการดําเนิ น ชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะทีดดี ้ วยการประเมินความต้ องการจําเป็ น
การค้ นหาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่ งเสริมการมีพฤติกรรม
การดําเนินชีวติ อย่ างมีสุขภาวะทีดีด้วยการสนทนากลุ่ม
การสร้ างและออกแบบร่ างโปรแกรมการจัดการตนเองทีมตี ่ อพฤติกรรม
การดําเนินชีวติ อย่ างมีสุขภาวะทีดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสําหรับ
ผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง

ร่ างโปรแกรมการ
จัดการตนเองทีมตี ่ อ
พฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที
ดีและผลลัพธ์ ทาง
สุขภาพสําหรับ
ผู้สงู อายุความดัน
โลหิตสูง

ระยะที 2 การพัฒนาและทดลองโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดี
และผลลัพธ์ ทางสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง โดยนําไปทดลองแบบรายบุคคล กลุม่ ย่อย และกลุม่ ใหญ่ก่อน
เพือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ แล้ วจึงทําการพัฒนาปรับปรุ งจนได้ โปรแกรมทีสมบูรณ์ แล้ วนําไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริ ง เพือทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองทีมีต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดีและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ตัวแปรความแปรปรวนร่ วม
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
- กลุม่ ทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง
- กลุม่ ทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองตํา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะทีดี
1) การรับประทานอาหารเพื"อสุขภาพ
2) การออกกําลังกาย
3) พฤติกรรมการป้องกันโรค
4) พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะจิตทีด" ี
5) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม

- การได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเอง
- การไม่ได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเอง
ตัวแปรจัดประเภท
ครัง& ของการวัด: ก่อนการทดลอง สิ &นสุดการ
ทดลอง และระยะติดตาม

ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
- ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและหัวใจคลายตัว
-

ค่าดัชนีมวลกาย
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สมมติฐาน
จากการประมวลแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง สามารถตังสมมติ
&
ฐาน ได้ ดงั นี &
1. โปรแกรมการจัดการตนเองที มี ต่อ พฤติกรรมการดํา เนิ นชี วิ ตอย่า งมี สุข ภาวะที ดีแ ละ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ สําหรับผู้สงู อายุทีมีความดันโลหิตสูงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ทีได้ กําหนด
ไว้
2. ภายหลังสิ &นสุดการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายดีกว่ากลุม่ ควบคุม
2.1 ภายหลัง สิน& สุดการทดลอง กลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี ยพฤติกรรมการดําเนินชี วิต
อย่างมีสขุ ภาวะทีดี ทังด้
& านรวมและรายด้ านย่อยมากกว่ากลุม่ ควบคุม
2.2 ภายหลังสิ &นสุดการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลียของค่าดัชนีมวลกาย ความดัน
โลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่ากลุม่ ควบคุม
3. ในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่ากลุม่ ควบคุม
3.1 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะทีดี ทังด้
& านรวมและรายด้ านย่อยสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
3.2 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียของค่าดัชนีมวลกาย ความ
ดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่ากลุม่ ควบคุม
4. การเปลียนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะทีดี ดัชนีมวลกาย ความดัน
โลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวแตกต่างกันตามกลุ่มการทดลอง (กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม) และครัง& ของการวัด (ระยะก่อนการทดลอง ระยะภายหลังสิ &นสุดการทดลอง และระยะติดตาม
อีก 1 เดือน)
4.1 ภายหลัง สิ น& สุดการทดลองและในระยะติดตาม กลุ่ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี ย ของ
พฤติกรรมการดําเนินชี วิตอย่างมี สุข ภาวะที ดี ทัง& ภาพรวมและรายด้ านแตกต่างจากระยะก่อนการ
ทดลอง
4.2 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน คะแนนเฉลียของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะทีดี ทังภาพรวมและรายด้
&
านแตกต่างจากภายหลังสิ &นสุดการทดลอง
4.3 ภายหลังสิ &นสุดการทดลองและในระยะติดตามอีก 1 เดือนคะแนนเฉลียของดัชนีมวล
กาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวแตกต่างจากระยะก่อนการทดลอง
4.4 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน คะแนนเฉลียของดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจ
บีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่าเมือเทียบกับระยะหลังสิ &นสุดการทดลอง
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5. พฤติ ก รรมการดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี สุ ข ภาวะที ดี ทั ง& ด้ านรวมและรายด้ านย่ อ ยมี
ความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวทังใน
&
ระยะหลังสิ &นสุดการทดลองและระยะติดตามอีก 1 เดือน
5.1 ภายหลังสิ &นสุดการทดลอง พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี ทังด้
& านรวม
และรายด้ านย่อยมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะ
หัวใจคลายตัว
5.2 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีดี ทังด้
& านรวม
และรายด้ านย่อยมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะ
หัวใจคลายตัว

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นีใ้ ช้ รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และ
การดาเนินการในการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 กำรสร้ ำงและออกแบบโปรแกรมกำรจัดกำรตนเองที่มีต่อพฤติก รรม
กำรดำเนินชีวิตอย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีและผลลัพธ์ ทำงสุขภำพสำหรั บผู้สูงอำยุควำมดันโลหิตสูง
ขันตอน
้
1 การสังเคราะห์งานวิจยั ที่ศึกษาผลของโปรแกรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic review)
ขัน้ ตอน 2 การศึกษาความต้ องการจาเป็ นในการจัดการตนเองเพื่อส่ง เสริ มพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการประเมินความต้ องการจาเป็ น (The need assessment)
ขันตอน
้
3 การค้ นหาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริมการมีพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการสนทนากลุม่ (Focus group discussion)
ขันตอน
้
4 การสร้ างและออกแบบร่างโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรม การดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ระยะที่ 2 กำรพัฒนำโปรแกรมกำรจัดกำรตนเองที่มีต่อพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิต
อย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีและผลลัพธ์ ทำงสุขภำพสำหรั บผู้สูงอำยุควำมดันโลหิตสูง
ขันตอน
้
1 การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรม การดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้
กาหนดไว้
ขันตอน
้
2 การทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง

ระยะที่ 1 กำรสร้ ำงและออกแบบโปรแกรมกำรจัดกำรตนเองที่มีต่อพฤติกรรม
กำรดำเนินชีวิตอย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีและผลลัพธ์ ทำงสุขภำพสำหรั บผู้สูงอำยุควำมดัน
โลหิตสูง
ในระยะที่ 1 การสร้ างและออกแบบโปรแกรมฯ มีวัตถุประสงค์ย่อย ได้ แก่ 1) เพื่อศึกษา
สังเคราะห์และหาข้ อสรุ ปของภาพรวมของงานวิจยั ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีตอ่ พฤติกรรม
การดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ 2) เพื่ อศึกษา
ความต้ องการจาเป็ นในการส่ง เสริ มพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีด้วยการประเมิ น
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ความต้ องการจาเป็ น 3) เพื่อค้ นหาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริ มการมี พฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีด้วยการสนทนากลุ่ม และ 4) เพื่อสร้ างและออกแบบร่ างโปรแกรม
การจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับ
ผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
ขัน้ ตอน 1 กำรสังเครำะห์ งำนวิจัยที่ศึกษำผลของโปรแกรมที่มีผลต่ อพฤติกรรม
กำรดำเนินชีวิตอย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีด้วยกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ ำงเป็ นระบบ
ในการศึกษารายละเอียดของโปรแกรมที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี
โดยคัดเลือกงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ทงในระดั
ั้
บชาติและระดับนานาชาติ ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2006-2015
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ ใ ช้ ส าหรั บการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็ นระบบครั ง้ นี ้ ได้ แก่ งานวิ จัย ที่ ศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมหรื อการจัดกระทาต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี
และที่ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2006 ถึง 2015 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี ้
1. งานวิจยั ที่ศกึ ษาในประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุเฉลี่ยตังแต่
้ ตังแต่
้ 60-74 ปี หรื อวัย
ผู้สงู อายุตอนต้ น (Young old) (WHO. 2004) และ/หรื อมีคา่ ความดันโลหิตอยู่ในช่วง 140/90-159/99
มิลลิเมตรปรอท
2. งานวิจยั ที่มีศกึ ษาประสิทธิผลของโปรแกรมหรื อการจัดกระทา
3. งานวิจยั ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีเป็ นตัวแปรตาม
4. งานวิจยั ที่มีรูปแบบเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ซึ่งเป็ นการออกแบบที่มีกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม รวมทังมี
้ การสุม่ ตัวอย่างเข้ ารับการทดลอง และการวิจยั กึ่งทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบครัง้ นี ้ คือ แบบบันทึกการสกัดข้ อมูล
(Data extraction form) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการลงบันทึกข้ อมูลงานวิจยั ที่คดั เลือกมาเพื่อทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ แบบบันทึกการสกัดข้ อมูลประกอบด้ วย 3 ส่วน ได้ แก่ 1) ลักษณะทัว่ ไปและ
คุณ ภาพของงานวิจัย ได้ แก่ ชื่องานวิจัย ชื่ อผู้แต่ง ปี ที่ พิม พ์ รู ปแบบงานวิจัย จ านวนกลุ่ม ตัวอย่าง
เกณฑ์ที่ใช้ ในการคัดเลื อกกลุ่ม ตัวอย่าง สถานที่ให้ บริ การหรื อศึกษา และการประเมินคุณภาพของ
งานวิจยั ปฐมภูมิ โดยมีพื ้นฐานมาจากหนังสือของค็อกแครน สาหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบในการจัดกระทา (Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Intervention) 2) การจัด
กระท าที่ มี ผ ลต่อ พฤติก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต อย่า งมี สุข ภาวะที่ ดี ได้ แ ก่ แนวคิด หรื อ ทฤษฏี พื น้ ฐาน
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ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกระทา และเทคนิคที่ใช้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และ 3) ประสิทธิผลของการจัดกระทาที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในผู้สงู อายุ
กำรควบคุมคุณภำพกำรรวบรวมข้ อมูล
ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบครัง้ นี ้มีการควบคุมคุณภาพของการรวบรวมข้ อมูล
โดยทดสอบความตรงของผู้บนั ทึก 3 คน ได้ แก่ ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั อีก 2 คน โดยมีการใช้ แบบบันทึก
ผลการสกัดข้ อมูลไปทดลองรวบรวมข้ อมูลจากรายงานการวิจยั จานวน 3 เรื่ อง หลังจากนันน
้ าผลการ
บันทึกมาเปรี ยบเทียบ เพื่อหาความสอดคล้ องตรงกันของการบันทึก (Interrater agreement) เมื่อพบ
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในการบันทึก ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ทัง้ 2 คนได้ ทาการปรึกษาเพื่อหามติข้อสรุป
ร่วมกัน
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบภายใต้ แนวคิดขององค์กรความ
ร่วมมือค็อกแครน (Cochrane collaboration) (Clarke; & Oxman. 2003) โดยมีรายละเอียดขันตอน
้
ดังนี ้
1. การสื บ ค้ นงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ในการสื บ ค้ นจากฐานข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ให้ บริ การสืบค้ นฐานข้ อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร วิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจยั ที่ได้ รวบรวมจากสานักพิมพ์ตา่ งๆ ทัว่ โลก ได้ แก่ ProQuest Health and Medical Complete,
Pubmed, Scopus และ Science-Direct และบริ การสืบค้ นออนไลน์ทางอินเตอร์ เน็ต ในช่วงระยะเวลา
10 ปี ย้ อนหลัง คือ ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2006 ถึง ค.ศ. 2015 โดยใช้ คาสาคัญ (Key words) ในการสืบค้ น ซึ่ง
ประกอบด้ วย พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี (Healthy Lifestyle Behavior) สุขภาวะที่ดี
(Well-being) การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy eating) การออกกาลังกาย (Exercise)
พฤติกรรมการป้องกันโรค (Disease preventive behavior) พฤติกรรมการมีสุขภาวะที่ดีทางจิตใจ
(Psychological well-being behavior) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม (Engaging in social activity)
ผู้สงู อายุที่ประสบความสาเร็จ (Successful Aging)
2. การคัดเลือกงานวิจัยตามเกณฑ์ ที่กาหนด ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยแยกกันอ่านงานวิจัยที่
สืบค้ นได้ โดยพิจารณาจากชื่อเรื่ อง บทคัดย่อ แล้ วทาการคัดเลือกงานวิ จยั ตามเกณฑ์ที่กาหนด จากนัน้
นาข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบกัน เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการสรุ ปผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ ทาการ
ปรึกษาเพื่อหามติข้อสรุปร่วมกัน
3. การประเมินคุณภาพของงานวิจยั ปฐมภูมิ (Methodological quality assessment) ใน
การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ นระบบครั ง้ นี ใ้ ช้ เ กณฑ์ ต ามแนวทางของคอแครน (Cochrane)
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(Higgins; & Green. 2008) ประกอบด้ วย 7 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ 1) การควบคุมคุณภาพ (Quality
control) 2) กระบวนการสุ่ม (Randomization) 3) วิธีการปกปิ ดสิ่งทดลอง (Blinding) 4) การติดตาม
ประชากรในการศึกษาอย่างครบถ้ วนสมบูร ณ์ (Completeness of follow-up) 5) การออกจาก
การศึกษากลางคัน (Drop out) 6) การเปรี ยบเทียบความแตกต่าง (Comparability) ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมตังแต่
้ แรกเริ่ มการทดลอง และ 7) การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม
ทดลองหรื อกลุ่มควบคุม ถึงแม้ ตวั อย่างนัน้ อาจจะได้ รับหรื อไม่ได้ รับการจัดกระทาตามที่ได้ รับคัดเลือก
เข้ ากลุ่มตัง้ แต่ก่อนเริ่ มการจัดกระทา (Intention-to-treat analysis) เกณฑ์ในการแปลผลในการ
ประเมิน ได้ แก่ งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพสูงซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้ อย 5 เกณฑ์ งานวิจยั ที่มี
คุณภาพปานกลางซึง่ ผ่านเกณฑ์การประเมินในช่วง 3-4 เกณฑ์ และงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพต่าซึ่งต้ องผ่าน
เกณฑ์การประเมินน้ อยกว่า 3 เกณฑ์ (Higgins; & Green. 2011) ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั แยกกันสกัด
ข้ อมูลจากงานวิจยั และบันทึกข้ อมูลลงในแบบบันทึกการสกัดข้ อมูล จากนันน
้ าข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบ
กัน เมื่อมี ความคิดเห็นไม่ตรงกันในการสรุ ป ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ได้ ทาการปรึ กษาเพื่อหามติข้อสรุ ป
ร่วมกัน
4. การสกัดข้ อมูลจากงานวิจัย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยแยกกันสกัดข้ อมูลจากงานวิจัยและ
บันทึกข้ อมูลลงในแบบบันทึกการสกัดข้ อมูล จากนันน
้ าข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบกัน เมื่อมีความคิดเห็นไม่
ตรงกันในการสรุป ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ได้ ทาการปรึกษาเพื่อหามติข้อสรุปร่วมกัน
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content analysis) และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ 1) ลักษณะทัว่ ไปและคุณภาพของงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการจัดกระทาที่มีผลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี 2) การจัดกระทา
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี และ 3) ประสิทธิผลของการจัดกระทาที่มีต่อ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในผู้สงู อายุ
ขัน้ ตอน 2 กำรศึกษำควำมต้ องกำรจำเป็ นในกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิต
อย่ ำงมีสุขภำวะที่ดี
ในการศึกษาความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
ในผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ การศึกษาความต้ องการจาเป็ นนั น้ ทาให้ ได้
ข้ อมูลที่สะท้ อนถึงปั ญหาที่สาคัญที่สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60-74 ปี หรื อวัยผู้สูงอายุตอนต้ น
(Young old) (WHO. 2004) ที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็ นโรคความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 ชนิดไม่ทราบสาเหตุ อันเนื่องจากการมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่
ไม่เ หมาะสม และเป็ นผู้ที่แพทย์ ให้ ความเห็นว่าไม่มี ภ าวะแทรกซ้ อนที่ รุนแรงเป็ นอันตราย ในการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทาการสุ่มกลุ่ มตัวอย่างโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified
Random Sampling) ตามสัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้ วย 4 แขวง
96 ชุมชน (เทศบาลนครเชียงใหม่. 2557) ในกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคานวณจากสูตรของทาโร
ยามาเน่ (Yamane. 1967: 886) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ± 5%
จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
แบบสอบถามความต้ องการจาเป็ นในการส่งเสริมพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่
ดี มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรประมาณรวมค่า 4 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคยปฏิบตั ิเลย (1 คะแนน) ถึง
เป็ นประจา (4 คะแนน) ที่มีการตอบสนองคู่ (Dual-response format) จานวน 30 ข้ อ สาหรับในการ
แปลความหมายของคะแนนนัน้ พิจารณาจากคะแนนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ที่มีคะแนนรวม
มากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีสูงกว่าผู้ตอบแบบวัดที่ ได้ คะแนน
รวมน้ อยกว่าตัวอย่างแบบสอบถามความต้ องการจาเป็ น ดังตาราง 5
ตาราง 5 ตัวอย่างแบบสอบถามความต้ องการจาเป็ นการส่งเสริมพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ
ภาวะที่ดี
สภำพที่ควรจะเป็ น
1
2
3
4

รำยกำร
0. การรับประทานผักผลไม้
00. การทางานจิตอาสา

สภำพที่เป็ นจริง
1 2
3
4
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โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนของระดับความคิดเห็น ดังนี ้
ระดับควำมคิดเห็น
น้ อยที่สดุ
น้ อย
มาก
มากที่สดุ

คำถำมทำงบวก (คะแนน)
1
2
3
4

คำถำมทำงลบ (คะแนน)
4
3
2
1

กำรสร้ ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างและพัฒนาขึ ้นมาให้ สอดคล้ องกับนิยามปฏิบตั ิการ โดยครอบคลุม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ 2) การออกกาลังกาย 3) พฤติกรรมการป้องกันโรค 4) พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทาง
จิตที่ดี และ 5) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยดาเนินตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
2. ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือตามนิยามปฏิบตั ิการ แบบสอบถามความต้ องการจาเป็ น แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 ข้ อ
และส่วนที่ 2 การประเมินความต้ องการจาเป็ นมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับที่มีการ
ตอบสนองรายคู่ (Dual response) จานวน 30 ข้ อ
3. ตรวจสอบคุณภาพด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยผู้เ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดผลและวิจยั การศึกษา จานวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านพฤติกรรมศาสตร์ จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ านผู้สงู อายุ จานวน 2 ท่าน เป็ นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมของเนื ้อหา ความครอบคลุม และความสอดคล้ องตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ แล้ วนามา
ปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา คัดเลือกข้ อคาถามที่มีดชั นีความสอดคล้ อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ตังแต่
้ .50 ขึ ้นไป โดยแบบสอบถามความต้ องการจาเป็ นการส่งเสริ มพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีมีคา่ IOC ระหว่าง 0.80-1.00 ถือว่าคาถามในแบบสอบถามนันมี
้
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Rovinelli; & Hambleton. 1977) มาปรับใช้ เพื่อปรับปรุ งและแก้ ไขให้
เหมาะสมต่อไป
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ วไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try
out) กับกลุ่มผู้สงู อายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100
คน นาแบบสอบถามที่ได้ มาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
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เพื่อหาความเชื่อมัน่ ได้ ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า เท่ากับ 0.92 เมื่อปรับปรุ งภาษาในแบบสอบถามให้ สนั ้
กระชับ และเข้ า ใจง่ า ย แล้ ว น าไปเก็ บ ข้ อ มูล จริ ง พบว่ า มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอบบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.94 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี ้มีความเชื่อมัน่ สูง (Nunnally.
1978)
กำรดำเนินกำรวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือขออนุญาตเก็บ รวบรวมข้ อมูลในการทาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริทรวิโรฒ
2. ผู้วิจยั ประสานงานกับผู้นาชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล พร้ อมทังนั
้ ดหมายวันเวลาในการเก็บข้ อมูล
3. ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจัยชี ้แจงให้ กลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ วิธีการตอบแบบสอบถาม
และขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม แล้ วรอรับแบบสอบถามกลับคืนในวันที่เก็บข้ อมูลหรื อ
ตามที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามนัดหมาย
4. เมื่อผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบถามคืนแล้ ว ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ รับกลับคืนมาทุ ก
ฉบับ เพื่อนาไปใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ถ้ าแบบสอบถามใดตอบไม่ถูกต้ อง เนื่องจากความเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อนในการตอบ ผู้วิจยั จะทาการอธิบายวิธีการตอบอีกครัง้ แล้ วให้ กลุ่มตัวอย่างพิจารณาตอบ
แบบสอบถามอีกครัง้ ให้ ถกู ต้ อง
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อให้ ผลการวิจยั ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ผู้วิจยั จึงให้ สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลทาโดยการใช้ การหาค่าเฉลี่ย ( ) และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. ในการหาค่าดัชนีความต้ องการจาเป็ นแบบปรับปรุ ง (Modified Priority Need Index
หรื อ PNImodified) เป็ นวิธีการศึกษาความต้ องการจาเป็ นจากระดับของสภาพที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั โดย
คานวณจากผลต่างระหว่างสภาพที่คาดหวัง (I) กับสภาพที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั (D) ต่อค่าสภาพที่เป็ น
จริ งในปั จจุบนั (D) ซึ่งนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิม ล ว่องวาณิชได้ ปรับปรุ งจากวิธีการหาค่าดัชนีความ
ต้ องการจาเป็ น (Priority Need Index หรื อ PNI) เพื่อควบคุมขนาดของความต้ องการจาเป็ นให้ อยู่ใน
พิสยั ที่ชว่ งไม่กว้ างมากเกินไป โดยมีสตู รในการคานวณ ดังนี ้

95
PNI modified = (I - D)
D
I (Importance) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง
D (Degree of success) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็ นจริงในปั จจุบนั
3. การจัด ล าดับ ความส าคัญ ของความต้ อ งการจ าเป็ นนัน้ พิ จ ารณาจากการเรี ย งค่ า
PNImodified จากมากไปหาน้ อย ถ้ าค่า PNImodified ที่มีคา่ มากแสดงว่ามีความต้ องการจาเป็ นสูงที่ต้องได้ รับ
การพัฒนามากกว่าค่า PNImodified ที่มีคา่ น้ อยกว่า
4. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ นจริ งและสภาพที่คาดหวังภายในกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ สถิตกิ ารทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่ไม่อิสระ (Paired sample t-test)
ขัน้ ตอน 3 กำรค้ นหำปั ญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรส่ งเสริมกำรมีพฤติกรรม
กำรดำเนินชีวิตอย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีด้วยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group discussion)
ในการค้ นหาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ
ภาวะที่ดีของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงด้ วยการสนทนากลุม่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ผู้ให้ ข้อมูล (Key Informants)
ในการสนทนากลุ่มนี ้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่มผู้สงู อายุที่สามารถควบคุมความดัน
โลหิตได้ และ 2) กลุ่มผู้สงู อายุที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ จานวนกลุ่มละ 5 คน โดยผู้วิจยั
ทาการเลือกผู้ให้ ข้อมูลด้ วยการยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นหลัก (Purposeful Sampling) (ชาย
โพธิสิตา. 2552) โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
1. ผู้สงู อายุแกนนาสุขภาพประจาชุมชนเมืองที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60-74 ปี หรื อวัยผู้สงู อายุตอนต้ น
(Young old) (WHO. 2004)
2. เคยได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตชนิดไม่ทราบสาเหตุ ระดับ
ที่ 1 อยูใ่ นช่วง 140/90-159/99 มิลลิเมตรปรอท ทังเพศชายและหญิ
้
ง
3.

ผู้สงู อายุที่ยินยอมและยินดีให้ ความร่วมมือในการทาการวิจยั ครัง้ นี ้

เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
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1. แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม ผู้วิ จัย จะสร้ างค าถามน าในการสัม ภาษณ์ จ ากการ
ประมวลข้ อมูล และทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดี เพื่อค้ นหาคาตอบของปั ญหาการวิจยั ให้ ครบถ้ วน โดยแนวคาถามเป็ นลักษณะปลายเปิ ด ทา
ให้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เป็ นไปอย่า งมี ทิ ศ ทาง ผู้วิ จัย มี แ นวค าถาม เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางส าหรั บ
ปฏิบตั ิงานในภาคสนาม และเมื่อผู้วิจยั ได้ เข้ าไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริ งจะมีการปรับเปลี่ยน
และสร้ างประเด็นคาถามใหม่ๆ อยู่เสมอตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ ข้ อมูลที่ได้ และ
ลักษณะของผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ นสาคัญ ตัวอย่างแนวคาถามในการสนทนากลุ่ม ได้ แก่ 1) ปั ญหาและ
อุปสรรคใดบ้ างที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง 2)
เงื่อนไขใดบ้ างที่ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในผู้สูงอายุความดัน
โลหิตสูง และ 3) แนวทางหรื อโปแกรมที่เหมาะสมในการพัฒนาและส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงควรเป็ นอย่างไร
2. เครื่ องบันทึกเสียง เพื่อช่วยในการบันทึกข้ อมูลในขณะทาการสนทนากลุ่ม ทาให้ ผ้ ูวิจัย
สามารถพูดคุย สอบถามข้ อมูลได้ โดยไม่ต้องพะวงกับการจดบันทึกมากเกินไป ทังยั
้ งสามารถช่วยใน
การตรวจสอบข้ อมูลตามที่สมั ภาษณ์ได้ โดยที่ข้อมูลไม่หายไป
กำรหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) หลังจากสร้ างแนวคาถามใน การ
สนทนากลุ่ม ขึน้ ตามกรอบแนวคิด จุดมุ่ง หมายของการวิจัยแล้ ว ผู้วิจัยได้ ทาการตรวจสอบ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดการประเมิน ด้ านเนื ้อหา และด้ านการวิจยั จานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมทังค่
้ าดัชนี
ความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์กบั ข้ อคาถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC)
โดยพิจารณาความเหมาะสมของคาถามในการสนทนากลุ่มที่มีคา่ เฉลี่ยตังแต่
้ 0.5 ขึ ้นไป ซึ่งมีค่า IOC
ระหว่ า ง 0.80-1.00 ถื อ ว่ า ค าถามในการสนทนากลุ่ม นัน้ มี ค วามตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Rovinelli; &
Hambleton. 1977) หลังจากนัน้ ผู้วิจยั จึงนาแนวคาถามในการสนทนากลุ่มมาปรับปรุ งแก้ ไขตาม
คาแนะนาให้ เหมาะสมก่อนนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริง
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูล ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบข้ อมูลในขณะที่ทาการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ควบคู่กันไป โดยมีการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก การตรวจสอบ
ภายในเพื่อพิจารณาว่าข้ อมูลที่ได้ เพียงพอและครอบคลุมหรื อไม่ ข้ อมูลที่ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาหรื อไม่ ผู้ให้ ข้อมูลและสถานที่ที่เลือกมาศึกษาเหมาะสมกับเรื่ องและแนวคาถามในการวิจยั
เพียงใด และมีการนาเสนอวิธีการ ขันตอนของการท
้
างานในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ อย่างชัดเจน
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โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ หรื อไม่ ส่วนการตรวจสอบภายนอก ผู้วิจยั มีการนาเสนอผลการวิจยั ให้
ผู้ให้ ข้อมูลตรวจสอบและวิจารณ์ เพื่อพิจารณาว่าข้ อสรุปและการตีความของผู้วิจยั ถูกต้ องหรื อตรงตาม
ทัศนะของผู้ให้ ข้อมูลมากน้ อยเพียงใด
กำรดำเนินกำรวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. การลงพืน้ ที่เบื ้องต้ นโดยผู้วิจยั ได้ ขอหนังสือแนะนาตัวและขออนุญาตเข้ าพื ้นที่ เพื่อเก็บ
ข้ อมูลจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒและนาไปติดต่อประสานงาน
อย่างเป็ นทางการในพื ้นที่ รวมทังท
้ าการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นของพื ้นที่ เช่น ข้ อมูลทางกายภาพ ข้ อมูล
ทางด้ านสาธารณสุข ข้ อมูลทางด้ านสังคม ข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจ เพื่อให้ เ ห็นภาพรวมของพื ้นที่อนั
เป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวางแผนการวิจยั ต่อไป
2. การเตรี ยมเครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้
นี ้ประกอบด้ วยแนวคาถามสาหรับการสนทนากลุม่ เพื่อเป็ นแนวทางในการสนทนา
3. การลงสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้ อมๆ กันตามที่ได้ วางแผนไว้
ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ การเข้ าสู่สนามโดยผ่านแกนนาหรื อบุคคลที่ร้ ู จกั ผู้ให้ ข้อมูลพาผู้วิจยั เข้ าสู่
พื ้นที่เก็บข้ อมูลและเข้ าไปสร้ างความรู้จกั คุ้นเคยกับผู้ให้ ข้อมูล เพื่อให้ เกิ ดความไว้ วางใจและให้ ความ
ร่วมมือแก่ผ้ วู ิจยั เป็ นอย่างดี ทาให้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลสามารถทาได้ อย่างราบรื่ น และให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
แสดงความยินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั โดยการลงนามยินยอม หรื อให้ ความยินยอมโดยใช้ วาจา แล้ วทา
การนัดวันเวลาและสถานที่ในการจัดสนทนากลุม่
4. ผู้วิจยั ดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม โดยแยกออกเป็ น 2 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 เป็ นการจัดสนทนา
กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ จานวน 5 คน และครัง้ ที่ 2 เป็ นการจัดสนทนากลุ่ม
ผู้สงู อายุที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ จานวน 5 คน เป็ นเวลา 1.30-2.00 ชัว่ โมง ในระหว่างทา
การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ ทาการแนะนาตนเอง ชี แ้ จงวัตถุประสงค์ในการจัดการสนทนากลุ่ม และ
แนะนาผู้เข้ าร่วมการสนทนาแต่ละคน รวมขออนุญาตบันทึกเสียงในระหว่างการสนทนากลุ่ม สิ่งที่ผ้ วู ิจยั
ต้ องตระหนักตลอดเวลาในการลงพื ้นที่ คือ การสนทนากับผู้ให้ ข้อมูลจะต้ องใช้ ความจริ ง ใจเสมอ จึงจะ
ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเกิดความจริ งใจและให้ ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้วิจยั เป็ นอย่างดี หลังจากเสร็ จสิ ้น
การสนทนากลุม่ ตามประเด็นที่กาหนด ผู้วิจยั ได้ ทาการสรุปผลการสนทนา กล่าวขอบคุณ และมอบของ
ที่ระลึก พร้ อมทังเชิ
้ ญผู้ให้ ข้อมูลร่วมรับประทานอาหารและเครื่ องดื่มด้ วยกัน
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5. ผู้วิจัยนาข้ อมูล ที่เ ก็ บรวบรวมมาวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุ ปผลการสนทนากลุ่ม ในแต่ละ
ประเด็นคาถาม เพื่อนามาสรุปเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
ของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) โดย
นาข้ อมูลมาเรี ยบเรี ยงและจาแนกอย่างเป็ นระบบ ทังในทางกายภาพและเนื
้
้อหา ผู้วิจยั ถอดข้ อมูลจาก
เครื่ องบันทึกเสียงแบบถอดชนิดคาต่อคา (Verbatim) และรักษาลักษณะที่เป็ นธรรมชาติ อารมณ์
ความรู้ สึก และบรรยากาศของการสนทนาไว้ ไม่ให้ เสี ยไป แล้ วทาการอ่านบทสนทนาทัง้ หมด เพื่ อ
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ลดทอนข้ อมูล สกัดสาระ และสร้ างข้ อสรุป โดยยึดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาเป็ นหลัก
ขัน้ ตอน 4 กำรสร้ ำงและออกแบบร่ ำงโปรแกรมกำรจัดกำรตนเองที่มีต่อพฤติกรรม
กำรดำเนินชีวิตอย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีและผลลัพธ์ ทำงสุขภำพสำหรั บผู้สูงอำยุควำมดันโลหิตสูง
ในขันตอนนี
้
้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างและออกแบบร่างโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง โดยมีพื ้นฐาน
มาจากข้ อมูลที่ได้ ในขันตอนที
้
่ 1 ถึง 3 ข้ างต้ น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับโปรแกรมที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบในขันตอนที
้
่ 1 การจัดลาดับความ
ต้ องการจาเป็ นในการส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาพที่ดีในขันตอน
้
2 และการศึกษา
ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริมการมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการ
สนทนากลุม่ ในขันตอน
้
3
2. กาหนดโครงสร้ างโปรแกรมที่ มี ต่อพฤติกรรมการด าเนิ นชี วิต อย่างมี สุขภาวะที่ ดีแ ละ
ผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ แนวคิดหรื อทฤษฎี
กิจกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และการประเมินผล ดังตาราง 6
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ตาราง 6 โครงสร้ างโปรแกรมที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
กิจกรรม
1. การ
ปฐมนิเทศ

2. ความรู้
เบื ้องต้ น
เกี่ยวกับ
ความดัน
โลหิตสูง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมเข้ าใจถึง
วัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของ
โปรแกรม
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมลงนาม
แสดงความยินยอม
ในการเข้ าร่วมการ
วิจยั
3. เพื่อเก็บข้ อมูล
ก่อนการทดลอง
4. เพื่อสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดี
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง
และพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวติ อย่างมี
สุขภาวะที่ดี

แนวคิด/
ทฤษฎี
- ทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ทาง
ปั ญญาสังคม
- แนวคิด
จิตวิทยาเชิง
บวก
- แนวคิดการ
ฝึ กอบรม
- แนวคิดการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ
ผู้สงู อายุ

ตัวอย่ ำงกิจกรรม (ระยะเวลำ)

ขัน้ นำ ใช้ เวลา 30 นาที
1. ลงทะเบียน และลงนามในใบ
ยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
2. แนะนาตนเอง ชี ้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และ
รายละเอียด
ขัน้ ดำเนินกำร ใช้ เวลา 60 นาที
1. เก็บข้ อมูลก่อนการทดลอง
ขัน้ สรุ ปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. ทาการนัดหมาย วัน เวลา และ
สถานที่ในการทากิจกรรมครัง้
ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการ
ซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
- ทฤษฎีการ
ขัน้ นำ ใช้ เวลา 30 นาที
เรี ยนรู้ทาง
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทาการ
ปั ญญาสังคม ลงทะเบียนและแบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่วม
- แนวคิด
กิจกรรม
จิตวิทยาเชิง
ขัน้ ดำเนินกำร ใช้ เวลา 60 นาที
บวก
1. ผู้วิจยั เชิญวิทยากรมาบรรยาย
- แนวคิดการ ในหัวข้ อ โรคความดันโลหิตสูง
สูงวัยอย่างมี
และแนวทางในการจัดการดูแล
สุขภาวะ
ตนเอง พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ู
- แนวทางการ เข้ ารับการอบรมได้ มีโอกาส
รักษาโรคความ ซักถามข้ อสงสัยและแลกเปลีย่ น
ดันโลหิตสูงใน เรี ยนรู้ประสบการณ์ในการใช้
เวชปฏิบตั ิ
ชีวิตประจาวัน
ทัว่ ไป

กำรประเมิน
1. ความยินยอมเข้ า
ร่วมการวิจยั
2. ผลลัพธ์ทาง
สุขภาพทาการวัด
โดย อสม.
3. ข้ อมูลทัว่ ไป การ
รับรู้ความสามารถ
ของตนเอง
4.พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวติ อย่างมี
สุขภาวะที่ดี
5. ความสนใจและ
การมีสว่ นร่วม
1. ความถูกต้ อง
จากแบบทดสอบ
ความรู้เบื ้องต้ น
เกี่ยวกับความดัน
โลหิตสูง
2. ความสนใจและ
ความร่วมมือในการ
เข้ าร่วมกิจกรรม
ของผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม โดย
พิจารณาจากความ
ตังใจ
้ การสนทนา
และซักถามในเรื่ อง
ความดันโลหิตสูง
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ตาราง 6 (ต่อ)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. พฤติกรรม 1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
การใส่ใจดูแล กิจกรรมสามารถ
สุขภาพตนเอง คานวณและแปลค่า
ดัชนีมวลกายได้
อย่างถูกต้ องด้ วย
ตนเอง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมฝึ กการ
จัดการตนเองใน
พฤติกรรมความ
รับผิดชอบทางด้ าน
สุขภาพได้ อย่าง
ถูกต้ องด้ วยตนเอง

แนวคิด/
ทฤษฎี

- ทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ทาง
ปั ญญาสังคม
- แนวคิด
จิตวิทยาเชิง
บวก
- แนวคิดการ
ดูแลสุขภาพ
ของตนเอง

ตัวอย่ ำงกิจกรรม (ระยะเวลำ)
2. ทาแบบทดสอบความรู้เบื ้องต้ น
เกี่ยวกับความดันโลหิตสูง พร้ อม
ทังเฉลย
้
ซักถามและตอบข้ อสงสัย
ขัน้ สรุ ปผล ใช้ เวลา 30 นาที
สรุปการทากิจกรรมและทาการนัด
หมาย วัน เวลา และสถานที่ใน
การทากิจกรรมครัง้ ต่อไป
ขัน้ นำ ใช้ เวลา 15 นาที
1. ทบทวนเบื ้องต้ นเกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูงในกิจกรรมครัง้ ที่
แล้ ว พร้ อมทังแลกเปลี
้
ย่ นความ
คิดเห็นภายในกลุม่
ขัน้ ดำเนินกำร ใช้ เวลา 75 นาที
1. ชัง่ น ้าหนักและวัดส่วนสูง โดย
อสม.
2. แนะนาวิธีการคานวณและแปล
ค่าดัชนีมวลกาย
3. ทาการกาหนดเป้าหมาย (Selfset goal) และวางแผน (Make a
plan) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ ลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง
สาหรับผู้สงู อายุที่มคี วามดันโลหิต
สูง แล้ วนามาแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกันภายในกลุม่
ขัน้ สรุ ปผล ใช้ เวลา 30 นาที
สรุปการทากิจกรรมและนัดหมาย
การทากิจกรรมครัง้ ต่อไป
กำรติดตำมเยี่ยมบ้ ำน ใช้ เวลา
30 นาที

กำรประเมิน

1. ความถูกต้ องใน
การคานวณและ
แปลค่าดัชนีมวล
กาย
2. ความถูกต้ อง
จากใบงานการ
จัดการตนเอง โดย
พิจารณาจากความ
เหมาะสมในการ
ตังเป
้ ้ าหมาย การ
วางแผนในความ
รับผิดชอบต่อ
สุขภาพ การบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั้
และปฏิกิริยา
ทางบวกที่ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมให้ คะแนน
กับตัวเอง
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4. การ
รับประทาน
อาหารเพื่อ
สุขภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมได้ รับ
ประสบการณ์ตรง
และมีสว่ นร่วมใน
การประกอบอาหาร
ที่เหมาะสมกับโรค
ความดันโลหิตสูง
ตามหลัก DASH
DIET (Dietary
Approaches to
Stop
Hypertension)
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมได้ ฝึกการ
จัดการตนเองในการ
รับประทานอาหาร

แนวคิด/
ทฤษฎี

- ทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ทาง
ปั ญญาสังคม
- แนวคิด
จิตวิทยาเชิง
บวก
- แนวคิด
อาหารที่
เหมาะสมกับ
โรคความดัน
โลหิตสูงตาม
หลัก DASH
DIET

ตัวอย่ ำงกิจกรรม (ระยะเวลำ)
1. ปฏิบตั ิตามแผนที่ได้ วางไว้
พร้ อมทังบั
้ นทึกการกระทาของ
ตนเอง (Implementation) ลงใน
คูม่ ือ
2. ผู้วิจยั ทาการเยี่ยมบ้ าน โดย
สอบถามการปฏิบตั ิที่ผา่ นมา
พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทา
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลของการ
กระทานันกั
้ บเป้าหมายทีเ่ คยได้ ตงั ้
ไว้ (Learning through
feedback) และให้ กาลังใจและ
ช่วยผู้เข้ าร่วมกิจกรรมปรับปรุง
แผนให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น
(Encouragement)
ขัน้ นำ ใช้ เวลา 60 นาที
1. ทบทวนการทากิจกรรมครัง้ ที่
แล้ ว พร้ อมทังแลกเปลี
้
ย่ นความ
คิดเห็นภายในกลุม่
2. กิจกรรม Bingo รายการอาหาร
ของหวาน และเครื่ องดื่มที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการ
รับประทาน สาหรับผู้สงู อายุที่มี
ความดันโลหิตสูง
3. เฉลย อธิบายและสรุปการเลือก
รับประทานอาหารให้ เหมาะสม
กับโรคความดันโลหิตสูงการเลือก
รับประทานอาหารให้ เหมาะสม
กับโรคความดันโลหิตสูง

กำรประเมิน

1. ความสนใจและ
การส่วนร่วมในการ
ประกอบอาหารเพื่อ
สุขภาพ สาหรับ
ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงตามหลัก
DASH DIET
2. ความถูกต้ อง
จากใบงานการ
จัดการตนเอง โดย
พิจารณาจากความ
เหมาะสมในการ
ตังเป
้ ้ าหมาย การ
วางแผนในการ
รับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ การ
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วัตถุประสงค์
เพื่อสุขภาพได้ อย่าง
ถูกต้ องด้ วยตนเอง

แนวคิด/
ทฤษฎี

ตัวอย่ ำงกิจกรรม (ระยะเวลำ)

กำรประเมิน

ขัน้ ดำเนินกำร ใช้ เวลา 60 นาที
1. ในแต่ละกลุม่ ทาการประกอบ
อาหารเพื่อสุขภาพ เมื่อแต่ละกลุม่
ประกอบอาหารเสร็ จแล้ วให้ สง่
ตัวแทนมานาเสนอ
2. แต่ละคนทาการกาหนด
เป้าหมาย (Self-set goal) และ
วางแผน (Make a plan) ในคูม่ ือ
แล้ วนามาแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกันภายในกลุม่
ขัน้ สรุ ปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. สรุปกิจกรรมและนัดหมายการ
ทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทัง้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้
ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
กำรติดตำมเยี่ยมบ้ ำน
1. ปฏิบตั ิตามแผนที่ได้ วางไว้
พร้ อมทังบั
้ นทึกการกระทาของ
ตนเอง (Implementation) ลงใน
คูม่ ือ
2. ผู้วิจยั ทาการเยี่ยมบ้ าน โดย
สอบถามการปฏิบตั ิที่ผา่ นมา
พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทา
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลของการ
กระทานันกั
้ บเป้าหมายทีเ่ คยได้ ตงั ้
ไว้ (Learning through
feedback) และให้ กาลังใจและ
ช่วยผู้เข้ าร่วมกิจกรรมปรับปรุง
แผนให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น
(Encouragement)

บรรลุเป้าหมายที่ได้
วางไว้ และปฏิกิริยา
ทางบวกที่ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมให้ คะแนน
กับตัวเอง
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แนวคิด/
ทฤษฎี
5. การมีสว่ น 1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม - ทฤษฎีการ
ร่วมทาง
กิจกรรมมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ทาง
สังคม
ออกแบบและทา
ปั ญญาสังคม
กิจกรรมจิตอาสา
- แนวคิด
เพื่อพัฒนาชุมชน
จิตวิทยาเชิง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม บวก
กิจกรรมได้ ฝึกการ
- แนวคิดการ
จัดการตนเองในการ สูงวัยอย่าง
มีสว่ นร่วมทางสังคม ประสบ
ได้ อย่างถูกต้ องด้ วย ความสาเร็จ
ตนเอง
- แนวคิดการ
สูงวัยอย่างมี
ประโยชน์
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวอย่ ำงกิจกรรม (ระยะเวลำ)

กำรประเมิน

ขัน้ นำ ใช้ เวลา 30 นาที
ทบทวนการทากิจกรรมครัง้ ทีแ่ ล้ ว
พร้ อมทังแลกเปลี
้
ย่ นความคิดเห็น
ภายในกลุม่
ขัน้ ดำเนินกำร ใช้ เวลา 60 นาที
1.วิเคราะห์ สภาพปั ญหาทางด้ าน
สุขภาพในปั จจุบนั ของชุมชน
2. ออกแบบและวางแผนกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
ทางด้ านสุขภาพและนาเสนอ
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชนทางด้ านสุขภาพรวมทังมี
้
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทา
การกาหนดเป้าหมาย (Self-set
goal) และวางแผน (Make a
plan) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงั ้
ไว้ ลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง
สาหรับผู้สงู อายุที่มคี วามดันโลหิต
สูง แล้ วนามาแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกันภายในกลุม่
ขัน้ สรุ ปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1สรุปการทากิจกรรมและนัดการ
ทากิจกรรมจิตอาสาของแต่ละ
กลุม่
กำรติดตำมเยี่ยมบ้ ำน
1. ปฏิบตั ิตามแผนที่ได้ วางไว้
พร้ อมทังบั
้ นทึกการกระทาของ
ตนเอง (Implementation)

1. ความสนใจและ
การมีสว่ นร่วมใน
การวิเคราะห์สาเหตุ
ออกแบบ และ
วางแผนกิจกรรมจิต
อาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชนทางด้ าน
สุขภาพ
2. ความถูกต้ อง
จากใบงานการ
จัดการตนเอง โดย
พิจารณาจากความ
เหมาะสมในการ
ตังเป
้ ้ าหมาย การ
วางแผนในการเข้ า
ร่วมกิจกรรมทาง
สังคมการบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ วาง
ไว้ และปฏิกิริยา
ทางบวกที่ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมให้ คะแนน
กับตัวเอง
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6. การออก
กาลังกาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมเข้ าใจหลัก
และข้ อควรระวังใน
การออกกาลังกาย
สาหรับผู้สงู อายุโรค
ความดันโลหิตสูง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมได้ ฝึกการ
จัดการตนเองในการ
ออกกาลังกายได้
อย่างถูกต้ องด้ วย
ตนเอง

แนวคิด/
ทฤษฎี

- ทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ทาง
ปั ญญาสังคม
- แนวคิด
จิตวิทยาเชิง
บวก
- หลักการออก
กาลังกาย
สาหรับ
ผู้สงู อายุโรค
ความดันโลหิต
สูง

ตัวอย่ ำงกิจกรรม (ระยะเวลำ)
2. ผู้วิจยั ทาการเยี่ยมบ้ าน โดย
สอบถามการปฏิบตั ิที่ผา่ นมา
พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทา
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลของการ
กระทานันกั
้ บเป้าหมายทีเ่ คยได้ ตงั ้
ไว้ (Learning through
feedback) และให้ กาลังใจและ
ช่วยผู้เข้ าร่วมกิจกรรมปรับปรุง
แผนให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น
(Encouragement)
ขัน้ นำ ใช้ เวลา 15 นาที
1. ทบทวนการทากิจกรรมครัง้ ที่
แล้ ว พร้ อมทังแลกเปลี
้
ย่ นความ
คิดเห็นภายในกลุม่
ขัน้ ดำเนินกำร ใช้ เวลา 60 นาที
1. ในการออกกาลังกายแบ่ง
ออกเป็ น 3 ช่วง คือ 1) ทาความ
อบอุน่ ร่างกาย (Warm up
phase) 2) ในช่วงออกกาลังกาย
(Endurance training phase)
โดยทาการเลือกออกกาลังกาย
ตามความสนใจอย่างอิสระ โดย
ความหนักในการออกกาลังกายที่
ทาให้ หายใจเร็วขึ ้น ถี่ขึ ้น ไม่หอบ
และสามารถพูดคุยได้ จนจบ
ประโยค และ 3) ช่วงผ่อนคลาย
(Cool down phase)

กำรประเมิน

1.ความสนใจและ
การเข้ าร่วมในการ
ออกกาลังกาย
2. ความถูกต้ อง
จากใบงานการ
จัดการตนเอง โดย
พิจารณาจากความ
เหมาะสมในการ
ตังเป
้ ้ าหมาย การ
วางแผนในการออก
กาลังกาย การบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ วาง
ไว้ และปฏิกิริยา
ทางบวกที่ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมให้ คะแนน
กับตัวเอง
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7. พฤติกรรม 1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
การมีสขุ ภาวะ กิจกรรมสามารถ
ทางจิตที่ดี สร้ างความสุขได้
ด้ วยตนเองตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมได้ ฝึกการ

แนวคิด/
ทฤษฎี

- แนวคิดการ
กากับตนเอง
- แนวคิด
จิตวิทยาเชิง
บวก

ตัวอย่ ำงกิจกรรม (ระยะเวลำ)

กำรประเมิน

2. ทาการกาหนดเป้าหมาย (Selfset goal) และวางแผน (Make a
plan) แล้ วนามาแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกันภายในกลุม่
ขัน้ สรุ ปผล ใช้ เวลา 30 นาที
สรุปการทากิจกรรมและนัดการทา
กิจกรรมครัง้ ต่อไป
กำรติดตำมเยี่ยมบ้ ำน
1. ปฏิบตั ิตามแผนที่ได้ วางไว้
พร้ อมทังบั
้ นทึกการกระทาของ
ตนเอง (Implementation) ลงใน
คูม่ ือ
2. เยี่ยมบ้ าน โดยสอบถามการ
ปฏิบตั ิที่ผา่ นมา พร้ อมทังให้
้
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลของการกระทา
นันกั
้ บเป้าหมายทีเ่ คยได้ ตงไว้
ั้
(Learning through feedback)
และให้ กาลังใจและช่วยผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรมปรับปรุงแผนให้ มีความ
เหมาะสมมากขึ ้น
(Encouragement)
ขัน้ นำ ใช้ เวลา 60 นาที
1. ทบทวนการทากิจกรรมครัง้ ที่
แล้ ว พร้ อมทังแลกเปลี
้
ย่ น
ประสบการณ์
2. นาแก้ วน ้าซึง่ มีน ้าอยูค่ รึ่งแก้ ว
ออกมาตังไว้
้ บนโต๊ ะ แล้ วในแต่ละ
กลุม่ ร่วมอภิปรายว่า น ้าในแก้ วนี ้มี
ลักษณะเช่นใด ระหว่าง

1. ความถูกต้ องใน
การสร้ างความสุข
ได้ ด้วยตนเองตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก โดยพิจารณา
จากการเปลีย่ น
ความเชื่อที่ไม่ดี
เกี่ยวกับตนเองให้
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ตาราง 6 (ต่อ)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
จัดการตนเองเพื่อ
การมีสขุ ภาวะที่ดี
ทางด้ านจิตตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก

แนวคิด/
ทฤษฎี

ตัวอย่ ำงกิจกรรม (ระยะเวลำ)

กำรประเมิน

นำ้ เหลือครึ่งแก้ ว หรื อ นำ้ หมด
ไปครึ่งแก้ ว พร้ อมทังให้
้ เหตุผล
ประกอบ แล้ วให้ แต่ละกลุม่ ส่ง
ตัวแทนออกมานาเสนอ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
ขัน้ ดำเนินกำร ใช้ เวลา 90 นาที
1. การพูดกับตนเอง (Self talk)
โดยแจกกระดาษให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมคนละ 1 แผ่น แล้ วให้
เขียนความรู้ สกึ ที่ไม่ดีเกี่ยวกับ
ตัวเองมาคนละ 3 อย่างด้ วย
ดินสอ
2. เขียนข้ อความเพื่อเปลีย่ นความ
เชื่อที่ไม่ดเี กี่ยวกับตนเองให้ เป็ น
เชิงบวกและเป็ นจริ งด้ วยปากกา
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
3. เมื่อเขียนความเชื่อใหม่ลงใน
กระดาษแล้ ว ให้ แต่ละคนใช้
ยางลบลบความเชื่อเดิมทิ ้ง แล้ ว
ให้ แต่ละคนอ่านออกเสียงความ
เชื่อใหม่ทงหมดให้
ั้
สมาชิกภายใน
กลุม่ ฟั งเพื่อแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นซึง่ กันและกัน
4. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทา
การกาหนดเป้าหมาย (Self-set
goal) และวางแผน (Make a
plan) แล้ วนามาแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกันภายในกลุม่

เป็ นเชิงบวกได้
2. ความถูกต้ อง
จากใบงานการ
จัดการตนเองเพื่อ
การมีสขุ ภาวะที่ดี
ทางด้ านจิตใจตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวกได้ โดย
พิจารณาจากความ
เหมาะสมในการ
ตังเป
้ ้ าหมาย การ
วางแผนเพื่อการมี
สุขภาวะที่ดี
ทางด้ านจิตใจตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก การบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ วาง
ไว้ และปฏิกิริยา
ทางบวกที่ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมให้ คะแนน
กับตัวเอง
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ตาราง 6 (ต่อ)
กิจกรรม

8. การปิ ด
โปรแกรม

วัตถุประสงค์

แนวคิด/
ทฤษฎี

ตัวอย่ ำงกิจกรรม (ระยะเวลำ)

ขัน้ สรุ ปผล ใช้ เวลา 30 นาที
สรุปการทากิจกรรมและนัดการทา
กิจกรรมครัง้ ต่อไป
กำรติดตำมเยี่ยมบ้ ำน
ระยะเวลา 30 นาที
1. ปฏิบตั ิตามแผนที่ได้ ตงไว้
ั้
พร้ อมทังบั
้ นทึกการกระทาของ
ตนเอง (Implementation)
2. เยี่ยมบ้ าน โดยสอบถามการ
ปฏิบตั ิที่ผา่ นมา พร้ อมทังให้
้
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลของการกระทา
นันกั
้ บเป้าหมายทีเ่ คยได้ ตงไว้
ั้
(Learning through feedback)
และให้ กาลังใจและช่วยผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมปรับปรุงแผนให้ มีความ
เหมาะสมมากขึ ้น
(Encouragement)
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม - แนวคิดการ ขัน้ นำ ใช้ เวลา 30 นาที
กิจกรรมตอบ
ประเมินผลการ 1. ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ทุก
แบบสอบถาม ได้ แก่ ฝึ กอบรม
กิจกรรมที่ผา่ นมา เปิ ดโอกาสให้
การรับรู้
สมาชิกได้ ซกั ถาม เพื่อให้ เกิด
ความสามารถของ
ความเข้ าใจและมัน่ ใจในการ
ตนเอง และ
นาไปใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไป
พฤติกรรมการมีสขุ
ภาวะที่ดี รวมทังวั
้ ด
ขัน้ ดำเนินกำร ใช้ เวลา 60 นาที
ค่าผลลัพธ์ทาง
1. ผู้ช่วยวิจยั ทาการชัง่ น ้าหนัก
สุขภาพ ได้ แก่ ค่า
และวัดส่วนสูง พร้ อมทังบั
้ นทึกลง
ความดันโลหิต
ในใบบันทึกผลลัพธ์ทางสุขภาพ
น ้าหนักและส่วนสูง

กำรประเมิน

1. ผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ ได้ แก่ ค่า
ดัชนีมวลกายและ
ค่าความดันโลหิต
ของผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม หลังจากที่
ผู้ช่วยวิจยั และอสม.
ทาการวัดและ
บันทึกลงในแบบ
บันทึกผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ
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โดยเจ้ าหน้ าที่
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
หมูบ่ ้ าน หลังเข้ าร่วม
โปรแกรม
2. เพื่อให้ คาชมเชย
และมอบของที่ระลึก
แก่ผ้ ทู ี่เข้ าร่วม
กิจกรรม

แนวคิด/
ทฤษฎี

ตัวอย่ ำงกิจกรรม (ระยะเวลำ)

กำรประเมิน

2. เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน (อส
ม.) ทาการวัดความดันโลหิต
พร้ อมทังบั
้ นทึกลงในแบบบันทึก
ผลลัพธ์ทางสุขภาพให้ กบั
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคน
3. ในขณะที่รอเข้ ารับการวัดผล
ลัพธ์ทางสุขภาพ ผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมทาการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวติ อย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
เพื่อเป็ นข้ อมูลหลังการทดลอง
ขัน้ สรุ ปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้วิจยั ทาการนัดหมาย วัน เวลา
และสถานที่ในการติดตามอีก 1
เดือนถัดไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการ
ซักถามข้ อสงสัยต่างๆ

2. การรับรู้
ความสามารถของ
ตนเอง และ
พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวติ อย่างมี
สุขภาวะที่ดีของ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
3. ความสนใจและ
การมีสว่ นร่วมของ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
โดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมการ
ซักถามและการเข้ า
ร่วมกิจกรรม

3. นาร่ างโปรแกรมที่ มี ต่อพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีและผลลัพ ธ์ ทาง
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงที่พฒ
ั นาขึ ้นมาตรวจสอบความเหมาะสมด้ วยแบบสอบถาม
ความเหมาะสมและความสอดคล้ องที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประกอบด้ วย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาผู้ใหญ่ ด้ านพฤติกรรมศาสตร์ และด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ การประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรมฯ เป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ น้อยที่สดุ (1 คะแนน) ถึงมากที่สดุ
(5 คะแนน)
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ตัวอย่ ำง แบบสอบถามความเหมาะสมและความสอดคล้ อง
0. คาชี ้แจงมีความชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
1.
น้ อยที่สดุ
น้ อย
ปานกลาง
_____
_____
_____

มาก
_____

มากที่สดุ
_____

การแปลความหมายของคะแนน โดยพิ จ ารณาจากค่าเฉลี่ ยของการตอบแบบสอบถาม
กาหนดระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best. 1997: 190) ดังนี ้
ช่ วงระดับคะแนน
1.000 - 1.499
1.500 - 2.499
2.500 - 3.499
3.500 - 4.499
4.500 – 5.000

ระดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญต่ อองค์ ประกอบของโปรแกรม
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้ อย
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ

4. ปรับปรุงร่างโปรแกรมที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงที่ผ้ ู วิจยั สร้ างขึ ้นตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้ มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น

ระยะที่ 2 กำรพัฒนำโปรแกรมกำรจัดกำรตนเองที่มีต่อพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิต
อย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีและผลลัพธ์ ทำงสุขภำพ สำหรั บผู้สูงอำยุควำมดันโลหิตสูง
ในระยะนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัด การตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง โดยแบ่งออกเป็ น 2
ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์ 75/75 ที่
ได้ กาหนดไว้ ทังแบบรายบุ
้
คคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ และ 2) การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
การจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับ
ผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
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ขั น้ ตอน 1 กำรประเมิ น ประสิ ทธิ ภ ำพของโปรแกรมกำรจั ด กำรตนเองที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมกำรดำเนินชีวิตอย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีและผลลัพธ์ ทำงสุขภำพ สำหรั บผู้ สูงอำยุควำม
ดันโลหิตสูงตำมเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กำหนดไว้
ในขันตอนนี
้
้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้ ด้วยแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวโดยการทดสอบก่อนหลัง (One
group pretest-posttest design)
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ผู้วิ จัย ได้ ท าการคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารคัด เลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้ แก่ ผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60-74 ปี หรื อวัยผู้สงู อายุตอนต้ น (Young old)
(WHO. 2004) ทัง้ เพศหญิ งและชายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์หรื อผ่านการคัดกรองจากเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขว่า เป็ นโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับ
ความดัน โลหิ ต อยู่ ใ นช่ ว ง 140/90-159/99 มิ ล ลิ เ มตรปรอทมาแล้ วไม่ ต่ า กว่ า 1 ปี และไม่ มี
ภาวะแทรกซ้ อนที่เป็ นอันตรายและเป็ นอุปสรรคต่อการทากิจกรรม รวมทังไม่
้ ได้ ป่วยเป็ นโรคเรื อ้ รังอื่นๆ
ร่วมด้ วย เช่น เบาหวาน มะเร็ง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบกรวยไตและต่อมหมวกไต สามารถประกอบ
กิจวัตรประจาวันและทากิจกรรมด้ วยตนเองได้ มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารด้ วยการพูด
การฟั ง การเขียนด้ วยภาษาไทยได้ ยินดีและเต็มใจเข้ าร่วมโปรแกรม และยังไม่เคยผ่านโปรแกรมการฯ
มาก่ อ น โดยขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งในการหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบรายบุค คล จ านวน 6 คน การหา
ประสิทธิภาพแบบกลุม่ ย่อย จานวน 10 คน และการหาประสิทธิภาพแบบกลุม่ ใหญ่ จานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วยโปรแกรมการที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่า งมี สุข ภาวะที่ ดี แ ละผลลัพ ธ์ ท างสุข ภาพส าหรั บ ผู้สูง อายุค วามดัน โลหิ ต สูง และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. โปรแกรมการที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงที่ถูกสร้ างในระยะที่ 1 โดยพื ้นฐานมาจากแนวคิดและทฤษฎีหลัก
ได้ แก่ แนวคิดการกากับตนเองและแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก และแนวคิดและทฤษฎีย่อยๆ ได้ แก่ แนว
ทางการรั กษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิ บตั ิทั่วไป แนวคิดการสูงวัยอย่างประสบความส าเร็ จ
แนวคิดการฝึ กอบรม แนวคิดการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สงู อายุ แนวคิดการสูงวัยอย่างมีสขุ ภาวะ
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และแนวคิดการสูงวัยอย่างมีประโยชน์ เพื่อนามาประกอบในการออกแบบกิจกรรมที่กาหนดขอบเขต
เนื ้อหาและวัตถุประสงค์ไว้ แล้ ว และกระบวนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์
แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้ วยหัวข้ อ วัตถุประสงค์ แนวคิด /สาระสาคัญ สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม
(ระยะเวลา) การวัดและประเมินผล โดยชุดกิจกรรมประกอบด้ วย 3 ด้ านหลัก ได้ แก่ 1) เนื ้อหาบทเรี ยน
ที่เกี่ยวข้ องกับความรู้และแนวทางปฏิบตั ิ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง 2) การฝึ กการจัดการตนเอง
ตามขันตอน
้
SMILE และ 3) การฝึ กประสบการณ์ตรง โดยแต่ละบทเรี ยนจะประกอบด้ วยแผนการจัด
กิจกรรมในแต่ละหน่วย และส่วนการประเมินผลในแต่ละกิจกรรม ประกอบด้ วย ใบงานการจัดการ
ตนเองในแต่ละกิจกรรมต่างๆ (E1)
สื่อประกอบกิจ กรรม โดยการศึกษาหลักการจัดกิจ กรรมส าหรับผู้สูงอายุ แนวทางการ
จัดทาสื่ อส าหรั บผู้สูง อายุ การวิเ คราะห์ เนื อ้ หาและกิจ กรรมในแต่ละหน่วย เพื่ อกาหนดรู ปแบบสื่ อ
ประกอบกิจกรรม แล้ วจัดทาสื่อและคูม่ ือประกอบกิจกรรมแต่ละหน่วย
2. แบบสอบถามลัก ษณะส่ ว นบุค คล ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน สภาพการเป็ นอยู่ และระยะเวลาที่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความ
ดันโลหิตสูง ผลจากแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลนี ้ใช้ วิเคราะห์บรรยายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวอย่ ำง แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล
(0) เพศ
 ชาย
 หญิง
(00) อายุ…………….ปี
3. แบบสอบถามพฤติกรรมการดาเนิน ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั พัฒนา
ขึ ้นมาจากการบูรณาการและสังเคราะห์ขึ ้นจากแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบตั ิ
ทัว่ ไปและผู้สงู อายุที่ประสบความสาเร็ จ โดยข้ อคาถามที่สร้ างขึ ้นถูกพัฒนาขึ ้นให้ สอดคล้ องกับนิยาม
เชิงปฏิบตั ิการและเหมาะสมกับบริ บทในการวิจยั ครัง้ นี ้ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) พฤติกรรมการป้องกันโรค 2) การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
3) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม 4) การออกกาลังกาย และ 5) พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรประมาณรวมค่า 4 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เคยปฏิบตั ิเลย (1 คะแนน) ถึงเป็ น
ประจา (4 คะแนน) การแปลความหมายของคะแนน โดยพิจารณาจากคะแนนรวมของผู้ตอบ
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แบบสอบถาม ผู้ที่มีคะแนนรวมมากแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีสูง
กว่าผู้ตอบแบบวัดที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
ตัวอย่ ำง แบบสอบถามพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี (E2)
พฤติกรรมกำรป้องกันโรค
0. ท่านหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นส่วนผสม
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
นานๆ ครัง้
ปฏิบตั เิ ป็ นบ่อยครัง้
_____
_____
_____

ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
_____

กำรรับประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพ
0. ท่านรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
นานๆ ครัง้
ปฏิบตั เิ ป็ นบ่อยครัง้
_____
_____
_____

ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
_____

กำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมทำงสังคม
0. ท่านอาสาสมัครหรื อให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมเพื่อสังคม โดยไม่ได้ รับค่าตอบแทนตามความ
สมัครใจ
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
นานๆ ครัง้
ปฏิบตั เิ ป็ นบ่อยครัง้
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
_____
_____
_____
_____
กำรออกกำลังกำย
0. ท่านออกกาลังกายอย่างน้ อยครัง้ ละ 20-30 นาที
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
นานๆ ครัง้
ปฏิบตั เิ ป็ นบ่อยครัง้
_____
_____
_____

ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
_____

พฤติกรรมกำรมีสุขภำวะทำงจิตที่ดี
0. ท่านเรี ยนรู้และเปิ ดโอกาสให้ ตนเองได้ มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ ดีขึ ้น
เช่น การเข้ าร่วมกิจกรรมการอบรมวิธีการจัดการความเครี ยดด้ วยตนเอง
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
นานๆ ครัง้
ปฏิบตั เิ ป็ นบ่อยครัง้
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
_____
_____
_____
_____
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เกณฑ์ ในกำรให้ คะแนนแต่ ละระดับ
ระดับควำมถี่ของพฤติกรรม
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย
นานๆ ครัง้
ปฏิบตั เิ ป็ นบ่อยครัง้
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา

คำถำมทำงบวก (คะแนน)
1
2
3
4

คำถำมทำงลบ (คะแนน)
4
2
3
1

กำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
การสร้ างและพัฒ นาแบบสอบถามพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีขึน้ มาใหม่ โดยมี
ขันตอนการสร้
้
างและพัฒนา ดังนี ้
1. กาหนดวัตถุประสงค์การวัดพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
2. ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการดาเนินชี วิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดี รวมถึงการวิเคราะห์เครื อข่ายเนื ้อหา นิยาม และวัตถุประสงค์เชิงพฤติ กรรมของแต่
ละหน่วยการเรี ยนรู้ในโปรแกรม
3. สร้ างและนาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม ปรับปรุ ง
แก้ ไขเนื ้อหา สานวนภาษาขององค์ประกอบต่างๆ ในแบบสอบถาม
4. สร้ างแบบตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล
จานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และ
หาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์กบั ข้ อคาถาม (Index of Item Objective Congruence:
IOC) โดยข้ อคาถามนี ้มีคา่ IOC ระหว่าง 0.80-1.00
5. นาแบบสอบถามพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีไปทดสอบใช้ กบั ผู้สงู อายุที่
ไม่ใ ช่ ก ลุ่ม ตัว อย่า งจ านวน 100 คน เพื่ อ หาความเชื่ อ มั่น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability) โดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.76 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามนี ม้ ี ค วามเชื่ อ มั่ นสูง (Nunnally. 1978) และมี ก ารตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก
(Discrimination) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ระว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม ทาให้ ได้ ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.21-0.58 ซึง่ ข้ อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ 0.2 ขึ ้นไป แสดงว่าแบบสอบถามนี ้สามารถจาแนก
แยกแยะหรื อจัดกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นกลุม่ ๆ ได้ (Ebel. 1972) ทาให้ สามารถนาไปเก็บข้ อมูลจริงได้
6. จัดพิมพ์แบบสอบถามพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีฉบับสมบูรณ์
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7. นาแบบสอบถามพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
เก็บข้ อมูลต่อไป
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
1. การทดลองแบบรายบุคคล จานวน 6 คน โดยดาเนินการเก็บข้ อมูล ได้ แก่ พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในระยะก่อนการทดลอง ดาเนินการจัดกิจกรรมจานวน 8 ครัง้ พร้ อมทัง้
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรม (E1) และดาเนินการเก็บข้ อมูล ได้ แก่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในระยะหลังการทดลอง (E2) รวมทังสั
้ งเกตพฤติกรรมระหว่างเข้ าร่ วมกิจกรรม
แล้ วนาไปปรับปรุงแก้ ไขก่อนนาไปทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม่ ย่อย
2. การทดลองแบบกลุม่ เล็ก ในผู้สงู อายุที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างและยังไม่เคยผ่านโปรแกรมฯ มา
ก่อน จานวน 10 คน แล้ วดาเนินการตามกระบวนการในโปรแกรมฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้นตังแต่
้ การวัดพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีก่อนและเมื่อสิ ้นสุดการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ รวมทังพิ
้ จารณาความ
เหมาะสมความชัดเจนเกี่ยวกับภาษา และนาคะแนนที่ได้ ไปคานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
เช่นเดียวกับการทดลองแบบรายบุคคล และปรับปรุงโปรแกรมฯ ให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
3. การทดลองแบบกลุม่ ใหญ่ ในผู้สงู อายุที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างและยังไม่เคยผ่านโปรแกรมการ
จัดการตนเองมาก่อน จานวน 20 คน แล้ ว ดาเนินการตามกระบวนการในโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นตังแต่
้
การวัดพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีก่อนและเมื่อสิ ้นสุดการเข้ าร่วมโปรแกรมการจัดการ
ตนเอง รวมทังพิ
้ จารณาความเหมาะสมความชัดเจนเกี่ยวกับภาษา และนาคะแนนที่ได้ ไปคานวณหา
ประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 75/75 เช่นเดียวกับการทดลองแบบรายบุคคล และปรับปรุ งโปรแกรมการ
จัดการตนเองให้ มีความสมบูรณ์
4. การนาโปรแกรมฯ ไปปรับปรุงแก้ ไขจนสมบูรณ์ เพื่อไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างจริง
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์.
2545) โดย E1 คือ ประสิทธิ ภาพของกระบวนการ ซึ่งได้ มาจากการวิเคราะห์ค่าร้ อยละของผลการ
ประเมินการปฏิบตั งิ านในแต่ละหน่วยกิจกรรม ดังตาราง 7
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ตาราง 7 กิจกรรมและคะแนนประจากิจกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง
พฤติกรรมการป้องกันโรค
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม
การออกกาลังกาย
พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
รวม

คะแนนประจำกิจกรรม
20
20
20
20
20
20
120

และส่วน E2 คือ ประสิทธิภาพของผลผลิต ซึง่ เป็ นค่าเฉลี่ยร้ อยละของผลรวมจากการประเมิน
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
2. สถิตทิ ดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ประสิทธิภาพของผลผลิตกับเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้ แล้ ว โดยใช้ การทดสอบค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ ตัวอย่าง 1 กลุม่ (One-sample T test)
ขัน้ ตอน 2 กำรทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมกำรจัดกำรตนเองที่มีต่อพฤติกรรม
กำรดำเนินชีวิตอย่ ำงมีสุขภำวะที่ดีและผลลัพธ์ ทำงสุขภำพ สำหรั บผู้สูงอำยุควำมดันโลหิตสูง
ในการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบ
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยการสุม่ และวัดระยะก่อนทดลอง หลังจากการดาเนินจัดโปรแกรมเสร็ จ
สิ ้นทันที และระยะติดตามอีก 1 เดือนถัดมา (The Randomized Pretest Posttest and Follow up
Control Group Design)

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

ก่อนการจัดโปรแกรม
(R) SE, B1, O1
(R) SE, B1, O1

ดาเนินการจัดโปรแกรม หลังการจัดโปรแกรม ติดตามผล
X1
B2, O2
B3, O3
X0
B2, O2
B3, O3
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R
เลือกกลุม่ กลุม่ อย่างจากประชากรโดยวิธีการสุม่
SE วัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
B1,2,3 วัดพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในครัง้ ที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง ครัง้
ที่ 2 ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง และครัง้ ที่ 3 ในระยะติดตามผลอีก 1 เดือนถัดมาตามลาดับ
O1,2,3 วัดผลลัพธ์ทางสุขภาพครัง้ แรกในครัง้ ที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง ครัง้ ที่ 2 ภายหลังสิ ้นสุดการ
ทดลอง และครัง้ ที่ 3 ในระยะติดตามผลอีก 1 เดือนถัดมาตามลาดับ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ยงั ไม่เคยผ่านโปรแกรมฯ มาก่อนและมีคณ
ุ สมบัติตาม
ขันตอนในการหาประสิ
้
ทธิ ภาพโปรแกรมฯ จานวน 40 คน โดยได้ มาจากการสุ่มแบบกลุ่มที่มีกลุ่ม
ควบคุม (Cluster Randomized Controlled Trail) แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ
20 คนเนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ จริ งครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ยึดหลักการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจยั เชิงทดลองอย่างน้ อยกลุม่ ละ 20 คน (สุวิมล ว่องวานิช; และนงลักษณ์ วิรัชชัย. 2546: 121122)
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ โปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพ ส าหรับผู้สูง อายุความดันโลหิตสูง แบบสอบถาม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ซึ่งมาจากในขันตอนการหาประสิ
้
ทธิภาพของโปรแกรมฯ
นอกจากนัน้ ในการศึกษาขันตอนนี
้
้มีเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เพิ่มเติม ได้ แก่
1. แบบสอบถำมกำรรั บรู้ ควำมสำมำรถของตนเองในพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิตอย่ ำง
มีสุขภำวะที่ดี
แบบสอบถามการรับรู้ ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดีเป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ซึ่งให้ ผ้ ตู อบ
ประเมินตนเอง โดยพิจารณาข้ อความที่กาหนดให้ แล้ วเลือกตอบตามความคิดเห็นของตน ตังแต่
้ ไม่
มัน่ ใจ (1 คะแนน) ถึงมัน่ ใจมากที่สดุ (4 คะแนน) โดยบุคคลที่มีคะแนนสูง แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีว่าอยู่ในระดับสูง ส่วนบุคคลที่
มีคะแนนต่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการดาเนินชีวิต อย่างมีสขุ
ภาวะที่ดีวา่ อยูใ่ นระดับต่า
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ตัวอย่ ำง แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
0. ท่านสามารถออกกาลังกายอย่างน้ อย 30 นาทีตอ่ ครัง้
ไม่มนั่ ใจ
_____

มัน่ ใจน้ อย มัน่ ใจมาก มัน่ ใจมากที่สดุ
_____
_____
_____

การสร้ างและพัฒนาแบบสอบถามการรับรู้ ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีมีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 กาหนดวัตถุประสงค์การวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
1.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับการรับรู้ ความสามารถ
ของตนเองในพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
1.3 สร้ างและนาแบบสอบถามที่ สร้ างขึน้ ไปให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กบั ข้ อคาถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยข้ อคาถามที่มี
คุณภาพคือ ข้ อที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป (Rovinelli; & Hambleton. 1977) โดยข้ อคาถามนี ้มีคา่
IOC ระหว่าง 0.80-1.00 แล้ วนาไปปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา
1.4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ วไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มผู้สงู อายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
100 คน นาแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ซึ่งเท่ากับ 0.74 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี ้มีความเชื่อมัน่ สูง (Nunnally. 1978) สามารถ
นาไปเก็บข้ อมูลจริงต่อไป
1.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีฉบับสมบูรณ์
1.5 นาแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่าง
มีสขุ ภาวะที่ดีไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างเพื่อเก็บข้ อมูลทาการวิเคราะห์ผลก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมฯ
2. เครื่ องมือที่ใช้ วัดระดับควำมดันโลหิตอัตโนมัติ (Automatic Blood Pressure
Measurement Device) ได้ รับการตรวจสอบ (Calibrate) ความเที่ยงตรงทุก 6 เดือนตามคุณภาพ
มาตรฐานจากโรงพยาบาลในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยวัดความดันโลหิตในผู้ป่วยคนเดียวกัน 2
ครัง้ เพื่อเปรี ยบเทียบดูความแตกต่างค่าความดันโลหิตที่วดั ได้ ทงั ้ 2 ครัง้ ซึ่งต้ องไม่แตกต่างหรื อมีความ
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แตกต่างน้ อยที่สุด ในการวัดความดันโลหิตสูงมีหน่วยเป็ นมิลลิเมตรปรอทและใช้ เครื่ องวัดความดัน
โลหิตเครื่ องเดิมทุกครัง้ ตลอดการวิจยั ขันตอนในการวั
้
ดความดันโลหิตมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 การเตรี ยมตัวก่อนทาการวัดความดันโลหิตนัน้ ผู้เข้ ารับการวัดความดันโลหิตต้ องไม่
ดื่มชาหรื อกาแฟ และสูบบุหรี่ มาก่อนทาการวัดอย่างน้ อย 30 นาที และถ่ายปั สสาวะให้ เรี ยบร้ อย
2.2 ก่อนทาการวัดค่าความดันโลหิต ผู้เข้ ารับการวัดต้ องนั่งพักบนเก้ าอี ้เป็ นเวลาอย่าง
น้ อย 5 นาที หลังพิงพนัก เพื่อลดความเกร็งหลัง เท้ าทัง้ 2 ข้ างวางราบพื ้น
2.3 การเลือกผ้ ารัดแขน (Arm cuff) ต้ องให้ เหมาะสมกับแขนของผู้เข้ ารับการวัด ส่วนที่
เป็ นถุงลม (Bladder) จะต้ องครอบคลุมรอบวงแขนของผู้เข้ ารับการวัดได้ ร้อยละ 80 แล้ วทาการพันผ้ า
รัดแขนที่ต้นแขนเหนือข้ อพับแขน 2-3 เซนติเมตร และให้ กึ่งกลางของถุงลม วางทับบนหลอดเลือดแดง
บริเวณเหนือข้ อพับศอก (Brachial artery) พอดี แล้ วทาการกดปุ่ ม start เพื่อเริ่มทาการวัด
2.4 ในขณะที่ทาการวัดแขนซ้ ายวางบนโต๊ ะให้ อยูใ่ นระดับหัวใจ ไม่ต้องกามือ แล้ วนัง่ นิ่งๆ
ไม่พดู คุยหรื อขยับตัวขณะวัด
2.5 เมื่อเครื่ องทาการวัดเสร็จจะแสดงค่าตัวเลขระดับความดันโลหิตออกมาอัตโนมัติ แล้ ว
ทาการวัดอย่างน้ อย 2 ครัง้ หากระดับความดันโลหิตที่วดั ได้ ต่างกันไม่เกิน ± 5 มิลลิเมตรปรอท ให้ นา 2
ค่ามาหาค่าเฉลี่ย หากต่างกันเกิน 5 มิลลิเมตรปรอท ต้ องทาการวัดครัง้ ที่ 3 และนาค่าที่ตา่ งกันไม่เกิน ±
5 มิลลิเมตรปรอท มาหาค่าเฉลี่ย
การแปลผลของค่าความดันโลหิตในการวิจยั ครัง้ นี ้ยึดตามแนวทางการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงในเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป พ.ศ. 2555 ที่ว่า ถ้ าบุคคลนันมี
้ คา่ ความดันโลหิตอยู่ในช่วง 140-159/90-99
มิลลิเมตรปรอท ถือว่า บุคคลนันเป็
้ นโรคความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 (Mild hypertension) ถ้ าบุคคลนัน้
มีค่าความดันโลหิตอยู่ในช่วง 160-179/100-109 มิลลิเมตรปรอท ถือว่า บุคคลนันเป็
้ นโรคความดัน
โลหิตสูงระดับที่ 2 (Moderate hypertension) และถ้ าบุคคลนันมี
้ คา่ ความดันโลหิตมากกว่าหรื อตังแต่
้
180/110 มิลลิเมตรปรอท ถือว่า บุคคลนันเป็
้ นโรคความดันโลหิตสูงระดับที่ 3 (Severe hypertension)
(สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. 2558)
3. เครื่ องชั่งนำ้ หนักและวัดส่ วนสูง ชนิด Floor type weight scale TANITA รุ่น BC-730
ใช้ สาหรับชัง่ นา้ หนักของกลุ่มตัวอย่างมีหน่วยเป็ นกิโลกรัม โดยได้ รับการตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Calibrate) ทุก 6 เดือน และที่วดั ส่วนสูงมีหน่วยเป็ นเซนติเมตร ในการชัง่ น ้าหนักและวัดส่วนสูงกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ เครื่ องชัง่ น ้าหนักและวัดส่วนสูงเครื่ องเดียวกันตลอดการวิจยั ค่าดัชนีมวลกาย (The Body
Mass Index) ซึ่งยึดตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO. 2004) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
1) ภาวะน ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ คือ การที่บุคคลมีคา่ ดัชนีมวลกาย < 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 2)
ภาวะน ้าหนักปกติ คือ การที่บคุ คลมีคา่ ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และ
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3) ภาวะน ้าหนักเกินกว่ามาตรฐาน คือ การที่บคุ คลที่มีค่า ดัชนีมวลกาย ≥ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ซึ่งภาวะน ้าหนักเกินกว่ามาตรฐานสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้ 1) บุคคลมีภาวะท้ วม คือ ผู้ที่มี
ค่าดัชนีมวลกายอยูใ่ นช่วง 23-24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 2) บุคคลที่เป็ นโรคอ้ วนระดับ I คือ ผู้ที่มีคา่
ดัชนีมวลกาย 25-29.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 3) บุคคลที่เป็ นโรคอ้ วนระดับ II คือ ผู้ที่มีค่าดัชนีมวล
กายมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
กำรดำเนินกำรวิจัย
ขัน้ ตอนในการดาเนินการวิจัยประกอบด้ วย 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะก่อนการทดลอง ระยะ
ทดลอง และระยะการติดตามผล
1. ระยะก่ อนกำรทดลอง
1.1 การเตรี ยมการ ตังแต่
้ การเตรี ยมและศึกษาข้ อมูลชุมชน ประสานพื ้นที่ และการสร้ าง
สัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน เพื่อทาความเข้ าใจบริ บทของชุมชน ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื ้นที่ โดยทาหนังสือขออนุญาตศึกษาวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ น ทรวิโ รฒถึง เทศบาลนครเชี ย งใหม่ และหน่ว ยงานสาธารณสุข ในชุม ชนเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ รวมทัง้ การแนะนาตัวอย่างเป็ นทางการกับผู้นาชุมชนและบุคลากรที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการวิจยั ระยะเวลาในการวิจยั และประสานขอความร่วมมือในเรื่ องเอกสาร
และข้ อมูลของชุมชน
1.2 การเตรี ยมผู้ช่วยวิจัยได้ รับความร่ วมมือจากทีมเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน จานวน 5-6 ท่าน โดยชี ้แจงวัตถุประสงค์ ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ขันตอนในการด
้
าเนิน
กิจกรรม และบทบาทในการดาเนินกิจกรรมในการเป็ นพี่เลี ้ยงประจากลุม่
1.3 ผู้วิจัยทาการประชาสัมพันธ์ โปรแกรมฯ ทัง้ การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ออก
เยี่ยมตามบ้ านพร้ อมกับเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเชิญชวนและ
ชี ้แจงรายละเอียดของโปรแกรมให้ กบั ผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงที่สนใจและเต็มใจมาเข้ าร่วมโปรแกรม
พร้ อมทังท
้ าการนัดประชุมผู้ที่สนใจเข้ าร่ วมโปรแกรมในการลงนามแสดงความยินยอมในการเข้ าร่ วม
การวิจยั หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ชี ้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเข้ าร่วมกิจกรรมและเก็บข้ อมูลก่อน
การทดลอง พร้ อมทังสร้
้ างสัมพันธภาพและนัดหมายผู้ที่สนใจเข้ าร่วมโปรแกรมในครัง้ ต่อไป
1.4 การดาเนินการเก็บข้ อมูลก่อนการทดลอง ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไป การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีด้วยการตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง
รวมทังวั
้ ดผลลัพธ์ ทางสุขภาพ ได้ แก่ ค่าความดันโลหิต น ้าหนักและส่วนสูงของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมโดย
เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) แล้ วทาการนัดกลุ่มทดลองในการทากิจกรรม
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ครัง้ ต่อไป ส่วนกลุ่มควบคุมได้ รับการรักษาตามปกติ แต่ทาการนัดหมายเพื่อเก็บข้ อมูลภายหลังสิ ้นสุด
การทดลองในสัปดาห์ที่ 8 และระยะการติดตามผลในสัปดาห์ที่ 12 ต่อไป
2. ระยะทดลอง
2.1 กลุ่มทดลองได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ แก่ การให้ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับความดัน
โลหิตสูง การฝึ กคานวณค่าดัชนีมวลกาย การแข่งขันในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ การทางานจิต
อาสาเพื่อชุมชน การออกกาลังกายในสวนสาธารณะ และการส่งเสริมพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่
ดี โดยในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ใช้ เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 8
สัปดาห์ และได้ รับการฝึ กในการกาหนดเป้าหมาย (Self-set goal) และการวางแผน (Make A Plan)
พร้ อมทัง้ ได้ รับแจกคู่มื อการจัดการตนเองที่ มี ต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง เพื่อนาไปฝึ กปฏิบตั ทิ ี่บ้าน
2.2 กลุ่มทดลองนาความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนรู้และแผนที่ตนเองได้ กาหนดไว้ มาฝึ กปฏิบตั ิ
ด้ วยตนเอง (Implementation) พร้ อมทังบั
้ นทึกการปฏิบตั ขิ องตนเองอย่างต่อเนื่องลงในคูม่ ือการจัดการ
ตนเองฯ เพื่อนามาใช้ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับในขันต่
้ อไป
2.3 ผู้วิจยั ทาการติดตามเยี่ยมบ้ านของกลุ่มทดลอง เพื่อสอบถามและติดตามการปฏิบตั ิ
ที่ผ่านมา พร้ อมทัง้ กระตุ้นให้ กลุ่มทดลองได้ เรี ยนรู้ ผ่านการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Learning through
feedback) โดยนาผลการบันทึกการปฏิบตั ิของตนเองมาเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ถ้ ากลุ่ม
ทดลองสามารถทาได้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ ทาให้ ผ้ ูทดลองเกิดกาลังใจ รู้ สึกภาคภูมิใจในตนเอง
และได้ รับคาชื่ นชมจากผู้วิจัย ทาให้ เกิ ดแรงจูง ใจในการทาพฤติกรรมนัน้ ต่อไป แต่ถ้าไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ผู้วิจยั จะให้ กาลังใจและช่วยกลุ่มทดลองปรับปรุงแผนให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น ซึ่ง
อยูใ่ นขันการให้
้
กาลังใจ (Encouragement)
2.4 ภายหลังสิ ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 8 ผู้วิจยั นัดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อ
ตอบแบบสบถามพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี และทาการวัดวัดความดันโลหิตและชัง่
น ้าหนักโดยเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน (อสม.)
3. ระยะติดตำมผล
ในระยะการติดตามผลในสัปดาห์ที่ 12 ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง ผู้วิจยั เว้ นระยะเวลาไว้
1 เดือน โดยไม่มีการจัดกระทาหรื อกระตุ้น ผู้วิจยั นัดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อตอบแบบสบถาม
พฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดี และทาการวัดวัดความดันโลหิตและชั่ ง นา้ หนักโดย
เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน (อสม.)
กำรจัดกระทำและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติ ดังนี ้
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1. สถิตบิ รรยำย
ในการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่ างและลักษณะ
ของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows รายละเอียดดังนี ้
1.1 การคานวณความถี่และร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 การคานวณค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
1.3 การตรวจสอบการแจกแจงปกติ ห ลายตั ว แปร โดยการหาประสิ ท ธิ์ ค วามเบ้
(Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) และสถิติ Shapiro-Wilk เพื่อตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นในการใช้
สถิติ MANCOVA
1.4 การตรวจสอบการเท่ากันของเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมของตัว
แปร โดยใช้ สถิติบอกซ์ (Box’s M Test) เพื่อตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นในการใช้ สถิติ MANOVA และ
ตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของตัวแปรทุกตัวด้ วยวิธี Levene’s Test
2. กำรวิเครำะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน
ในการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
2.1 การเปรี ยบเทียบสัดส่วนลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมด้ วยค่าสถิตไิ คสแควร์ (Chi-squre)
2.2 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์ 75/75 ที่
ได้ กาหนดไว้ ด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง 1 กลุม่ (One Sample T-test)
2.3 การวิเคราะห์ความแตกต่า งระหว่างคะแนนเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ทัง้ ด้ านรวมและรายด้ านย่อย โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม
หลายตัวแปร (MANCOVA) และควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อน คือ การรับรู้ ความสามารถของตนเองใน
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี และหากพบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแปรปรวนตัวแปรเดียว (Univariate Test) และทาการ
เปรี ยบเทียบรายคูต่ อ่ ไป
2.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของค่าดัชนีมวลกาย ค่าความดัน
โลหิ ต ขณะหัว ใจบี บ ตัว และคลายตัว โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว มหลายตัว แปร
(MANCOVA) และควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อน คือ การรับรู้ ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการ
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ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี และหากพบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่าง
มีสุขภาวะที่ดีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จึงทาการทดสอบความแปรปรวนตัวแปรเดียว (Univariate Test) และทาการเปรี ยบเทียบรายคู่
ต่อไป
2.5 การทดสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ดัชนีมวล
กาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังสิ ้นสุด
หลังการทดลอง และระยะติดตามอีก 1 เดือน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมหลายตัว
แปร แบบวัดซ ้า (MANCOVA with Repeated Measure) และควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อน คือ การรับรู้
ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
2.6 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ดัชนี
มวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation) ด้ วยการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ (Correlation
analysis) ในการบอกระดับหรื อขนาดของความสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สนั ตามเกณฑ์ ดังนี ้ (Hinkle. 1998: 118)
ค่ ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน
.90 - 1.00
.70 - .90
.50 - .70
.30 - .50
.00 - .30

ระดับของควำมสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์กนั สูงมาก
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามาก

กำรพิทักษ์ สิทธิผ้ ูเข้ ำร่ วมในกำรวิจัย
ผู้เข้ าร่วมในการวิจยั จะได้ รับการขอความยินยอมในการเข้ าร่วมการวิจยั ก่อนลงมือเก็บข้ อมูล
ทุกครัง้ ร่วมกับการชี ้แจงรายละเอียดสาระสาคัญของการวิจยั เหตุผลและวิธีการที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการเลือก
เข้ าเป็ นตัวอย่างเพื่อการเก็บข้ อมูล มีมาตรการที่จะรักษาความลับ โดยจะมีการปกปิ ดชื่อ นามสกุล
แหล่งข้ อมูลทังหมด
้
รวมทังการอธิ
้
บายผลกระทบที่อาจจะเกิดกับผู้เข้ าร่ วมการวิจยั และในทากิจกรรม
ทุกครัง้ ผู้วิจยั คานึงและป้องกันถึงอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นกับกลุม่ ตัวอย่าง โดยในการทากิจกรรม
ทุกครัง้ จะมีเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ประจา เพื่อคอยดูแลและให้ การ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น ในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ขึ ้น ผู้เข้ าร่วมในการวิจยั ครัง้ นี ้มีสิทธิที่จะ
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ให้ ความร่ วมมื อหรื อไม่ให้ ความร่ วมมือก็ ได้ และมีสิทธิ ที่จ ะเปลี่ยนใจหรื อถอนตัวจากการให้ ความ
ร่ ว มมื อ ได้ ทุก เมื่ อ ถ้ า ต้ อ งการ รวมทัง้ การจะขอหนัง สื อ รั บ รองจริ ย ธรรมการท าวิ จัย ในมนุษ ย์ จ าก
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ หมายเลขข้ อเสนอการวิจยั SWUEC-172/58E
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลถูกแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ผลการสร้ างและออกแบบโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ขันตอน
้
1 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่ศกึ ษาผลของโปรแกรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
ขันตอน
้
2 ผลการศึกษาความต้ องการจาเป็ นในการจัดการตนเองเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการประเมินความต้ องการจาเป็ น
ขันตอน
้
3 ผลการค้ นหาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริ มการมีพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการสนทนากลุม่
ขันตอน
้
4 ผลการสร้ างและออกแบบร่ างโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ขันตอน
้
1 ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ขันตอน
้
2 ผลการทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง

สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
S.D.
t
F
E1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จานวนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติ t ที่ได้ จากการคานวณ
ค่าสถิติ F ที่ได้ จากการคานวณความแปรปรวนหลายตัวแปร
ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จดั ไว้ ในโปรแกรมการจัดการตนเอง
โดยคิดเป็ นร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยในระหว่างการจัดกิจกรรมในแต่
ละหน่วยการเรี ยนรู้
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E2

หมายถึง ประสิ ท ธิ ภ าพของผลลัพ ธ์ โดยคิ ด เป็ นร้ อยละของคะแนนเฉลี่ ย
พฤติกรรมเป้าหมายภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง
2
หมายถึง ค่าสถิตไิ คสแควร์ (Chi-squre)
Std. Error หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
df
หมายถึง ระดับของความเป็ นอิสระ
G
หมายถึง กลุ่มการทดลอง ได้ แก่ 1) กลุ่มทดลองหรื อกลุ่มที่ได้ รับโปรมแกรมฯ
(E) หรื อ และ 2) กลุ่มควบคุมหรื อกลุ่มที่ไม่ได้ รับโปรแกรม แต่ได้ รับ
การรักษาตามปกติ (C)
SE
หมายถึง การรับรู้ ความสามารถของตนในการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี
ซึ่ง แบ่ง ออกเป็ นการรั บ รู้ ความสามารถของตนเองต่ า และการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองสูง
T
หมายถึง ครัง้ ของการวัด แบ่งออกเป็ น 3 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง
(T1) ครัง้ ที่ 2 ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง (T2) และครัง้ ที่ 3 ในระยะ
การติดตามอีก 1 เดือน (T3)
Sig
หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
df
หมายถึง ระดับของความเป็ นอิสระ
SS
หมายถึง ผลรวมของกาลังสอง
MS
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของกาลังสอง

ระยะที่ 1 ผลการสร้ างและออกแบบโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรั บผู้สูงอายุความ
ดันโลหิตสูง
ในระยะนีม้ ีวัตถุประสงค์ ดังนี ้ 1) เพื่อศึกษา สังเคราะห์และหาข้ อสรุ ปของภาพรวมของ
งานวิจยั ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ 2) เพื่อศึกษาความต้ องการจาเป็ นในการส่งเสริ มพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการประเมินความต้ องการจาเป็ น 3) เพื่อค้ นหาปั ญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการส่งเสริมการมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการสนทนากลุ่ม และ 4)
เพื่อสร้ างและออกแบบร่างโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
ที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง ผลการศึกษาในระยะที่ 1 มีรายละเอียด
ดังนี ้
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ขัน้ ตอน 1 ผลการสังเคราะห์ งานวิจัยที่ศึกษาผลของโปรแกรมที่มีผลต่ อพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ ยวกับประสิทธิ ผลของ
โปรแกรมที่ มี ต่อพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดี ผลการคัดเลื อกงานวิจัยที่ ใช้ ในการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ นระบบตามแนวคิ ด ขององค์ ก รความร่ ว มมื อ ค็ อ กแครน (Cochrane
collaboration) (Clarke; & Oxman. 2003) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ (ดังภาพประกอบ 6)
ผลการสืบค้ นจากฐานข้ อมูล จานวนทังหมด
้
1,378 เรื่ อง
1) ไม่ได้ ศกึ ษาประสิทธิผลของการจัดกระทาหรื อโปรแกรม
2) ไม่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีเป็ น
ตัวแปรตาม
3) กลุม่ ตัวอย่างไม่ใช่วยั ผู้สงู อายุ
4) งานวิจยั ที่ซ ้าซ้ อนในแต่ละฐานข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ น
งานวิจยั ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกจานวน 60 เรื่ อง
ไม่สามารถเข้ าถึงเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้
งานวิจยั ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกและนามาทาการทบทวนวรรณกรรมจานวน 45 เรื่ อง

ภาพประกอบ 6 ผลการคัดเลือกงานวิจยั ที่ใช้ ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ สาหรับการวิจยั
ครัง้ นี ้
1. ผลจากการสืบค้ นข้ อมูลและงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ได้ แก่ ProQuest Health and Medical Complete, Pubmed, Science-Direct, Scopus ในช่วง
ระยะเวลา 10 ปี ย้ อนหลัง คือ ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2006 ถึง ค.ศ. 2015 ด้ วยคาสาคัญ (Key words) ในการ
สืบค้ น ได้ แก่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี (Healthy Lifestyle Behavior) สุขภาวะที่ดี
(Well-being) การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy eating) การออกกาลังกาย (Exercise)
พฤติกรรมการป้องกันโรค (Disease preventive behavior) พฤติกรรมการมีสุขภาวะที่ดีทางจิตใจ
(Psychological well-being behavior) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม (Engaging in social activity)
ผู้สูงอายุที่ประสบความสาเร็ จ (Successful Aging) พบว่ามีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีจานวนทังหมด
้
1,378 เรื่ อง
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2. เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจากบทคัดย่อ พบว่า งานวิจยั จานวน 60 เรื่ องที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก ส่วนงานวิจยั จานวน 1,318 เรื่ อง ถูกคัดออกเนื่องจาก 1) ไม่ใช่งานวิจยั เชิงทดลองหรื อกึ่ง
ทดลองที่ ศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบ วิ ธี ก าร การจัด กระท า หรื อ โปรแกรม เช่ น การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและการสัง เคราะห์ความรู้ เชิ ง อภิ ม าน การศึกษาเชิง ส ารวจ การศึกษา
ความสัม พัน ธ์ การวิจัยเชิ ง คุณ ภาพ หรื อ ข้ อเสนอแนะหรื อ ความเห็ น จากคณะกรรมการที่ มี ความ
เชี่ยวชาญ 2) ไม่ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีเป็ นตัวแปรตาม 3) กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ใช่วยั ผู้สงู อายุ และ 4) งานวิจยั ที่ซ ้าซ้ อนในแต่ละฐานข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ น
3. เมื่อพิจารณาเนื ้อหาอย่างละเอียดจากบทความฉบับสมบูรณ์ พบว่า มีงานวิจยั จานวน 45
เรื่ อง ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก และผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิผลของโปรแกรมที่มีต่อ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี
ลักษณะทั่วไปของงานวิจัยที่ ผ่านเกณฑ์ การคัดเลื อก ประกอบด้ วย ประเภทของงานวิจัย
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั สถานที่ให้ บริ การหรื อศึกษา และการประเมินคุณภาพของงานวิจยั
ปฐมภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ประเภทของงานวิจยั ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1) งานวิจยั ที่มีกลุ่มทดลองและ
ควบคุม และมีการสุ่มตัวอย่างเข้ าการทดลอง แล้ วทาการวัดก่อนหลังการทดลอง จานวน 28 เรื่ อง คิด
เป็ นร้ อยละ 62.22 ของงานวิจยั ทังหมด
้
2) งานวิจยั ที่มีหนึง่ กลุม่ การทดลอง (G) แล้ วทาการวัดก่อนหลัง
การทดลอง จานวน 9 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 ของงานวิจยั ทังหมด
้
และ 3) งานวิจยั ที่มีกลุ่มทดลอง
และควบคุม แล้ วทาการวัดก่อนหลังการทดลอง จานวน 8 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 17.78 ของงานวิจยั
ทังหมด
้
ตามลาดับ
2. ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั ส่ว นมากที่มีขนาดใหญ่ (มากกว่า 30 คน) จานวน 35
เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 77.78 ของงานวิจยั ทังหมด
้
ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้ ารับ
การจัดกระทา ได้ แก่ 1) ยินดีในการเข้ าร่วมการศึกษา สามารถในการสื่อสาร และไม่มีปัญหาในการทา
กิจกรรมต่างๆ จานวนอย่างละ 45 เรื่ องคิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของงานวิจยั ทังหมด
้
2) ได้ รับการ
วินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิตจานวน 24 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 53.33 ของงานวิจยั ทังหมด
้
และ 3)
เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่เหมาะสม ได้ แก่ ไม่มีอาการหรื อป่ วยด้ วยโรคอื่นร่ วมด้ วยที่รุนแรง
เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคซึมเศร้ า หรื อบกพร่ องทางสติปัญญา จานวน 14 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ
31.11 ของงานวิจยั ทังหมด
้
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3. สถานที่ให้ บริการหรื อศึกษา พบว่า งานวิจยั ทังหมดมอบหมายงานให้
้
นากลับไปฝึ กปฏิบตั ิ
ที่บ้านจานวน 45 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของงานวิจยั ทังหมด
้
รองลงมามีการจัดกระทาในสถาน
บริ การสาธารณสุขหรื อโรงพยาบาลร่ วมด้ วย จานวน 17 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 37.78 ของงานวิจัย
ทังหมด
้
และมีเพียงบางส่วนที่มีการจัดกระทาในชุมชนหรื อชมรมผู้สูงอายุ จานวน 22 เรื่ อง คิดเป็ น
ร้ อยละ 48.89 ของงานวิจยั ทังหมด
้
4. ผลการประเมินคุณภาพของงานวิจยั ปฐมภูมิ พบว่า งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพสูงมีจานวน 23
เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 51.11 ของงานวิจยั ทังหมด
้
รองลงมางานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพปานกลางมีจานวน 18
เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 ของงานวิจยั ทังหมด
้
และงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพต่ามีจานวน 4 เรื่ องคิดเป็ น
ร้ อยละ 8.89 ของงานวิจยั ทังหมด
้
ส่ วนที่ 2 รู ปแบบของโปรแกรมที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี
จากงานวิจยั ทังหมดจ
้
านวน 45 เรื่ อง โดยเมื่อพิจารณาในตามแนวคิดหรื อทฤษฎีพื ้นฐานของ
โปรแกรมที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี (ตาราง 8) ผลการศึกษามีรายละเอียด
ดังนี ้
1. โปรแกรมที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี โดยมีพื ้นฐานมาจากทฤษฎี
การเรี ยนรู้ ทางปั ญญาสังคม จานวน 15 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 37.78 ของงานวิจยั ทังหมด
้
ระยะเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม เท่ากับ 29.00 สัปดาห์ ส่วนรูปแบบที่ถกู นามาใช้ ในการจัดกิจกรรม ได้ แก่
1) การฝึ กปฏิบตั ิเองที่บ้าน 2) การบรรยายให้ ความรู้ 3) การให้ คาปรึ กษาแบบรายบุคคล 4) การ
อภิปรายกลุ่ม 5) การสาธิต 6) การแสดงบทบาทสมมติ และ 7) เกม ตามลาดับ (คิดเป็ นร้ อยละ 37.78
26.67 17.78 15.56 8.89 2.22 และ 2.22 ของงานวิจยั ทังหมด
้
ตามลาดับ)
2. โปรแกรมที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี โดยมีพื ้นฐานมาจากแนวคิด
ทางจิตวิทยาเชิงบวก จานวน 15 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 37.78 ของงานวิจยั ทังหมด
้
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม เท่ากับ 17.25 สัปดาห์ ส่วนรูปแบบที่ถกู นามาใช้ ในการจัดกิ จกรรม ได้ แก่ 1) การฝึ ก
ปฏิบตั เิ องที่บ้าน 2) การอภิปรายกลุ่ม 3) การให้ คาปรึกษาแบบรายบุคคล 4) การบรรยายให้ ความรู้ 5)
การสาธิต 6) การใช้ เทคนิคการเล่าเรื่ อง และ 7) การแสดงบทบาทสมมติ ตามลาดับ (คิดเป็ นร้ อยละ
31.11 24.44 8.89 6.67 4.44 2.22 และ 2.22 ของงานวิจยั ทังหมด
้
ตามลาดับ)
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ตาราง 8 แนวคิดหรื อทฤษฎีพื ้นฐาน ระยะเวลา และรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ ในโปรแกรมที่มีตอ่ พฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
แนวคิดหรือ
ทฤษฏีพนื ้ ฐาน

ระยะเวลา (สัปดาห์ )

S.D. Min
ทฤษฎีการเรียนรู้ 29.00 24.51 4.00
ทางปั ญญา
สังคม

รู ปแบบ
กิจกรรม

Max
96.00 การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน

จานวน
(ร้ อยละ)
15
(33.33)

การบรรยาย
ให้ ความรู้

12
(26.67)

การให้
คาปรึกษา
แบบ
รายบุคคล

8
(17.78 )

การอภิปราย
กลุม่

7
(15.56)

การสาธิต

4
(8.89 )

งานวิจัย
Xue; et al. (2008), Bosworth; et al.
(2009), McManus; et al. (2010), Hebert;
et al. (2012), Intarakamhang; &
Duangchan (2012), Intarakamhang
(2012), Intarakamhang (2012),
Ogedegbe; et al. (2012), Park; et al.
(2012), Foy; et al. (2013), Janssen; et al.
(2013), Kimura; et al. (2013),
Srichairattankull; & Kaewpan (2014),
Kim; & You (2015), Park; & Kim (2015)
Xue; et al. (2008), McManus; et al.
(2010), Intarakamhang; & Duangchan
(2012), Intarakamhang (2012),
Intarakamhang (2012), Ogedegbe; et al.
(2012), Park; et al. (2012), Foy; et al.
(2013), Kimura; et al. (2013), Estebsari;
et al. (2014), Vrdoljak; et al. (2014), Kim;
& You (2015)
Xue; et al. (2008), Bosworth; et al.
(2009), McManus; et al. (2010), Hebert;
et al. (2012), Ogedegbe; et al. (2012),
Park; et al. (2012), Janssen; et al.
(2013), Park; & Kim (2015)
Intarakamhang; & Duangchan (2012),
Intarakamhang (2012), Intarakamhang
(2012), Foy; et al. (2013), Janssen; et al.
(2013), Srichairattankull; & Kaewpan
(2014), Kim; & You (2015)
McManus; et al. (2010), Intarakamhang;
& Duangchan (2012), Intarakamhang
(2012), Intarakamhang (2012)
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ตาราง 8 (ต่อ)
แนวคิดหรือ
ทฤษฏีพนื ้ ฐาน

ระยะเวลา (สัปดาห์ )
S.D.

Min

แนวคิดทาง
17.25 15.64 8.00
จิตวิทยาเชิงบวก

Max

48.00

รู ปแบบ
กิจกรรม

จานวน
(ร้ อยละ)

งานวิจัย

บทบาท
สมมติ
เกม

1
(2.22 )
1 (2.22 )

Vrdoljak; et al. (2014)

การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน

15
(33.33)

การอภิปราย
กลุม่

12
(26.67)

การให้
คาปรึกษา
แบบ
รายบุคคล
การบรรยาย
ให้ ความรู้

4 (8.89)

Chiang; et al. (2008), Clark; et al.
(2012), Intarakamhang; & Duangchan
(2012), Intarakamhang (2012),
Intarakamhang (2012), Boutin-Foster; et
al. (2013), Melendez Moral; et al. (2013),
Ogdegbe; et al. (2013), Ho; et al.
(2014), Melendez Moral; et al. (2014),
Killen; & Macaskill (2014), Ramirez; et
al. (2014), Yu; et al. (2014), Huffman; et
al. (2015), Kashaniyan; et al. (2015)
Chiang; et al. (2008), Clark; et al.
(2012), Intarakamhang; & Duangchan
(2012), Intarakamhang (2012),
Intarakamhang (2012), Melendez Moral;
et al. (2013), Ogdegbe; et al. (2013),
Ho; et al. (2014), Ramirez; et al. (2014),
Yu; et al. (2014), Huffman; et al. (2015),
Kashaniyan; et al. (2015)
Boutin-Foster; et al. (2013), Ogdegbe; et
al. (2013), Killen; & Macaskill (2014),
Huffman; et al. (2015)

การสาธิต

3 (6.67)

การใช้ เทคนิค
การเล่าเรื่อง

1
(2.22)

4 (8.89)

Vrdoljak; et al. (2014)

Intarakamhang; & Duangchan (2012),
Intarakamhang (2012), Intarakamhang
(2012), Yu; et al. (2014)
Intarakamhang; & Duangchan (2012),
Intarakamhang (2012), Intarakamhang
(2012)
Melendez Moral; et al. (2013)
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ตาราง 8 (ต่อ)
แนวคิดหรือ
ทฤษฏีพนื ้ ฐาน

ทฤษฎีการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ของเพนเดอร์

แนวคิดผู้สงู อายุ
ที่ประสบ
ความสาเร็จ

ระยะเวลา (สัปดาห์ )
S.D.

32.89 29.45

20.00 6.93

Min

4.00

Max

รู ปแบบ
กิจกรรม

บทบาท
สมมติ
96.00 การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน

จานวน
(ร้ อยละ)
1
(2.22)
9
(20.00)

งานวิจัย
Melendez Moral; et al. (2013)

การบรรยาย
ให้ ความรู้

5
(11.11)

การให้
คาปรึกษา
แบบ
รายบุคคล
การอภิปราย
กลุม่

3
(6.67)

Cakir; & Pinar (2006), Scala; et al.
(2008), Suwanphan; et al. (2009),
Hacihasanoglu; & Gozum (2011),
Intarakamhang (2012), Hekmatpou; et
al. (2013) , Foroushni; et al. (2014),
Hasandokht; et al. (2015), Stuck; et al.
(2015)
Cakir; & Pinar (2006), Intarakamhang
(2012), Hekmatpou; et al. (2013) ,
Foroushni; et al. (2014), Hasandokht; et
al. (2015)
Scala; et al. (2008), Suwanphan; et al.
(2009), Hacihasanoglu; & Gozum (2011)

2
(4.44)

Cakir; & Pinar (2006), Hekmatpou; et al.
(2013)

การสาธิต

2
(4.44)

Suwanphan; et al. (2009),
Intarakamhang (2012)

1
(2.22)

Scala; et al. (2008)

3
(6.67)

Geller; et al. (2014), Wang; et al. (2014),
Ahn; et al. (2015)

การบรรยาย
ให้ ความรู้

2
(4.44)

Wang; et al. (2014), Ahn; et al. (2015),

การให้
คาปรึกษา
แบบ
รายบุคคล
การอภิปราย
กลุม่

1
(2.22)

Wang; et al. (2014),

1
(2.22)

Wang; et al. (2014),

การแสดง
บทบาท
สมมุติ
12.00 24.00 การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน
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ตาราง 8 (ต่อ)
แนวคิดหรือ
ทฤษฏีพนื ้ ฐาน
ทฤษฎีการดูแล
ตนเอง

ระยะเวลา (สัปดาห์ )
S.D.
12.00 0.00

แนวคิดการสร้ าง 10.00 2.83
เสริมพลังอานาจ

การปรับตัวของ
รอย (Roy’s
adaptation)

12.00 0.00

รู ปแบบ
กิจกรรม

Min Max
12.00 12.00 การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน
การบรรยาย
ให้ ความรู้
การสาธิต
การอภิปราย
กลุม่
8.00 12.00 การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน
การอภิปราย
กลุม่
การบรรยาย
ให้ ความรู้
การให้
คาปรึกษา
แบบ
รายบุคคล
12.00 12.00 การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน
การบรรยาย
ให้ ความรู้

จานวน
(ร้ อยละ)

งานวิจัย

3
(6.67)

Intarakamhang; & Duangchan (2012),
Intarakamhang (2012), Intarakamhang
(2012)

2
(4.44)

Chang; et al. (2013), Shin; et al. (2015)

1
(2.22)
1
(2.22)

Chang; et al. (2013)

1
(2.22)

Hacihasanoglu; & Gozum (2011)

Shin; et al. (2015)

การอภิปราย
กลุม่
การบรรยาย
ให้ ความรู้
การสาธิต
รูปแบบในการ
เลือก ภาวะที่
เหมาะสม และ
การทดแทน
ทฤษฎีทนุ ทาง
สังคม

6.00

0.00

6.00

6.00

การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน

1
(2.22)

Geller; et al. (2014)

6.00

0.00

6.00

6.00

การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน
การบรรยาย
ให้ ความรู้

1
(2.22)

Foy; et al. (2013)
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ระยะเวลา (สัปดาห์ )

แนวคิดหรือ
ทฤษฏีพนื ้ ฐาน
ทฤษฎี
กระบวนการ
ผลิตทางสังคม

6.00

S.D.
0.00

โมเดลการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

3.00

0.00

Min
6.00

Max
6.00

3.00

3.00

รู ปแบบ
กิจกรรม

จานวน
(ร้ อยละ)

การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน
การให้
คาปรึกษา
แบบ
รายบุคคล

1
(2.22)

Frieswijk; et al. (2006)

การฝึ กปฏิบตั ิ
เองที่บ้าน

1
(2.22)

Gong; et al. (2015)

งานวิจัย

การบรรยาย
ให้ ความรู้
การอภิปราย
กลุม่

ส่วนขันตอนในการปรั
้
บเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่า การฝึ กปฏิบตั ิและติดตามตนเองเป็ นเทคนิค
ที่ใช้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกนาใช้ มากที่สุด จานวน 45 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของ
งานวิจยั ทังหมด
้
รองลงมา คือ การประเมินตนเองจากการกระทาที่ผ่านมา หรื อการสะท้ อนข้ อมูลจาก
การกระทาจานวนอย่างละ 30 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 ของงานวิจยั ทังหมด
้
การให้ สิ่งเสริ มแรง
ทางบวก จานวนอย่างละ 28 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 62.22 ของงานวิจยั ทังหมด
้
การวางแผนและหา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา จานวน 26 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 57.78 ของงานวิจัยทัง้ หมด การ
ตังเป
้ ้ าหมาย จานวน 25 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 55.55 ของงานวิจัยทัง้ หมด การจัดสิ่งแวดล้ อมให้
เอื ้ออานวยในการเปลี่ยนพฤติกรรมจานวนอย่างละ 11 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 24.44 ของงานวิจยั ทังหมด
้
การสร้ างพันธสัญญาในการปฏิบตั ิจานวน 4 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 8.89 ของงานวิจยั ทังหมด
้
และการ
วางแผนป้องกันการกลับมาทาซ ้าจานวน 2 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 4.44 ของงานวิจยั ทังหมด
้
ดังตาราง 9
และสาหรั บในการวิจัยครัง้ นี ้ เลือกใช้ เทคนิคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีค่าร้ อยละของความถี่
ตังแต่
้ 50 ของงานวิจัยทังหมด
้
ได้ แก่ การฝึ กปฏิบตั ิและติดตามตนเอง การประเมินตนเองจากการ
กระทาที่ผา่ นมา หรื อการสะท้ อนข้ อมูลจากการกระทา การให้ สิ่งเสริ มแรงทางบวก การวางแผนและหา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา และการตังเป
้ ้ าหมาย
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้
บเปลี่ยนพฤติกรรม
ขัน้ ตอน
การฝึ กปฏิบตั ิและ
ติดตามตนเอง

จานวน
(ร้ อยละ)
45
(100.00)

การประเมินตนเอง
จากการกระทาที่
ผ่านมาหรื อการ
สะท้ อนข้ อมูลจาก
การกระทา

30
(66.67)

การให้ สงิ่ เสริ มแรง
ทางบวกหรื อการให้
กาลังใจ

28
(62.22)

การวางแผนและ
แนวทางในการ
แก้ ไขปั ญหา

26
(57.78)

การตังเป
้ ้ าหมาย

25
(55.56)

งานวิจัย
Cakir; & Pinar (2006), Frieswijk; et al. (2006), Chiang; et al. (2008), Scala; et al. (2008), Xue; et al.
(2008), Bosworth; et al. (2009), Suwanphan; et al. (2009), McManus; et al. (2010), Hacihasanoglu;
& Gozum (2011), Clark; et al. (2012), Hebert; et al. (2012), Intarakamhang. (2012), Intarakamhang.
(2012), Intarakamhang; & Duangchan (2012), Ogedegbe; et al. (2012), Park; et al. (2012), BoutinFoster; et al. (2013), Chang; et al. (2013), Foy; et al. (2013), Hekmatpou; et al. (2013), Janssen; et
al. (2013), Kimura; et al. (2013), Melendez Moral; et al. (2013), Ogdegbe; et al. (2013), Estebsari;
et al. (2014), Foroushni; et al. (2014), Geller; et al. (2014), Ho; et al. (2014), Killen; & Macaskill
(2014), McNamara; et al. (2014), Melendez Moral; et al. (2014), Ramirez; et al. (2014),
Srichairattankull; & Kaewpan. (2014), Vrdoljak; et al. (2014), Wang; et al. (2014), Yu; et al. (2014),
Ahn; et al. (2015), Gong; et al. (2015), Hasandokht; et al. (2015), Huffman; et al. (2015),
Kashaniyan; et al. (2015), Kim; & You (2015), Park; & Kim (2015), Shin; et al. (2015), Stuck; et al.
(2015)
Cakir; & Pinar. (2006), Scala; et al. (2008), Xue; et al. (2008), Suwanphan; et al. (2009), Hebert; et
al. (2012), Intarakamhang (2012), Intarakamhang (2012), Intarakamhang; & Duangchan (2012),
Ogedegbe; et al. (2012), Park; et al. (2012), Boutin-Foster; et al. (2013), Chang; et al. (2013), Foy;
et al. (2013), Janssen; et al. (2013), Kimura; et al. (2013), Ogdegbe; et al. (2013), Estebsari; et al.
(2014), Geller; et al. (2014), Ho; et al. (2014), McNamara; et al. (2014), Srichairattankull; &
Kaewpan (2014), Wang; et al. (2014), Yu; et al. (2014), Ahn; et al. (2015), Gong; et al. (2015),
Kashaniyan; et al. (2015), Kim; & You. (2015), Park; & Kim (2015), Shin; et al. (2015), Stuck; et al.
(2015)
Cakir; & Pinar (2006), Scala; et al. (2008), Xue; et al. (2008), Suwanphan; et al. (2009), Hebert; et
al. (2012), Intarakamhang (2012), Intarakamhang (2012), Intarakamhang; & Duangchan (2012),
Ogedegbe; et al. (2012), Park; et al. (2012), Boutin-Foster; et al. (2013), Chang; et al. (2013), Foy;
et al. (2013), Janssen; et al. (2013), Kimura; et al. (2013), Ogdegbe; et al. (2013), Estebsari; et al.
(2014), Geller; et al. (2014), Ho; et al. (2014), McNamara; et al. (2014), Srichairattankull; &
Kaewpan (2014), Wang; et al. (2014), Yu; et al. (2014), Ahn; et al. (2015), Gong; et al. (2015),
Kashaniyan; et al. (2015), Shin; et al. (2015), Stuck; et al. (2015)
Cakir; & Pinar. (2006), Frieswijk; et al. (2006), Scala; et al. (2008), Xue; et al. (2008), Bosworth; et
al. (2009), Suwanphan; et al. (2009), Clark; et al. (2012), Intarakamhang. (2012), Intarakamhang.
(2012), Intarakamhang; & Duangchan. (2012), Park; et al. (2012), Chang; et al. (2013), Janssen; et
al. (2013), Ogdegbe; et al. (2013), Estebsari; et al. (2014), Foroushni; et al. (2014), Geller; et al.
(2014), Srichairattankull; & Kaewpan (2014), Vrdoljak; et al. (2014), Wang; et al. (2014), Ahn; et al.
(2015), Gong; et al. (2015), Hasandokht; et al. (2015), Huffman; et al. (2015), Kim; & You. (2015),
Park; & Kim. (2015), Shin; et al. (2015), Stuck; et al. (2015)
Cakir; & Pinar (2006), Frieswijk; et al. (2006), Scala; et al. (2008), Xue; et al. (2008), Suwanphan; et
al. (2009), Clark; et al. (2012), Hebert; et al. (2012), Intarakamhang. (2012), Intarakamhang (2012),
Intarakamhang; & Duangchan (2012), Ogedegbe; et al. (2012), Park; et al. (2012), Chang; et al.
(2013), Foy; et al. (2013), Janssen; et al. (2013), Ogdegbe; et al. (2013), Estebsari; et al. (2014),
Foroushni; et al. (2014), Geller; et al. (2014), Srichairattankull; & Kaewpan (2014), Hasandokht; et
al. (2015), Kashaniyan; et al. (2015), Kim; & You. (2015), Park; & Kim (2015), Shin; et al. (2015)
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ขัน้ ตอน
การจัดสิง่ แวดล้ อม
ให้ เอื ้ออานวยใน
การเปลีย่ น
พฤติกรรม
การสร้ างพันธ
สัญญาในการ
ปฏิบตั ิ
การวางแผนป้องกัน
การกลับมาทาซ ้า

จานวน
(ร้ อยละ)
11
(24.44)

งานวิจัย
Cakir; & Pinar (2006), Xue; et al. (2008), Hacihasanoglu; & Gozum (2011), Clark; et al. (2012),
Chang; et al. (2013), Foy; et al. (2013), Janssen; et al. (2013), Ogdegbe; et al. (2013), Estebsari; et
al. (2014), McNamara; et al. (2014), Park; & Kim. (2015)

4
(8.89)

Hacihasanoglu; & Gozum (2011), Ogedegbe; et al. (2012), Boutin-Foster; et al. (2013), Janssen; et
al. (2013),

2
(4.44)

Janssen; et al. (2013), Geller; et al. (2014)

ส่ วนที่ 3 ประสิทธิผลของโปรแกรมที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะ
ที่ดี
ประสิทธิผลของโปรแกรมที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) ผลผลิต (Output) และ 2) ผลลัพธ์ (Outcome) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(ตาราง 10)
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ตาราง 10 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโปรแกรมที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
ตัวแปรตาม

จานวน
(ร้ อยละ)

ผลผลิต
1. พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะที่ดี

45 (100.00)

- พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะ
ทางจิตที่ดี

28 (62.22)

งานวิจัย
Cakir; & Pinar. (2006), Frieswijk; et al. (2006), Chiang; et al.
(2008), Scala; et al. (2008), Xue; et al. (2008), Bosworth; et
al. (2009), Suwanphan; et al. (2009), McManus; et al. (2010).
Hacihasanoglu; & Gozum. (2011), Clark; et al. (2012),
Hebert; et al. (2012), Intarakamhang. (2012), Intarakamhang.
(2012), Intarakamhang; & Duangchan. (2012), Ogedegbe; et
al. (2012), Park; et al. (2012), Boutin-Foster; et al. (2013),
Chang; et al. (2013), Foy; et al. (2013), Hekmatpou; et al.
(2013) , Janssen; et al. (2013), Kimura; et al. (2013),
Melendez Moral; et al. (2013), Ogdegbe; et al. (2013),
Estebsari; et al. (2014), Foroushni; et al. (2014), Geller; et al.
(2014), Ho; et al. (2014), Killen; & Macaskill. (2014),
McNamara; et al. (2014), Melendez Moral; et al. (2014),
Ramirez; et al. (2014), Srichairattankull; & Kaewpan. (2014),
Vrdoljak; et al. (2014), Wang; et al. (2014), Yu; et al. (2014),
Ahn; et al. (2015), Gong; et al. (2015), Hasandokht; et al.
(2015), Huffman; et al. (2015), Kashaniyan; et al. (2015), Kim;
& You. (2015), Park; & Kim. (2015), Shin; et al. (2015), Stuck;
et al. (2015)
Cakir; & Pinar (2006), Frieswijk; et al. (2006), Chiang; et al.
(2008), Suwanphan; et al. (2009), Hacihasanoglu; & Gozum
(2011), Clark; et al. (2012), Intarakamhang. (2012),
Intarakamhang. (2012), Intarakamhang; & Duangchan
(2012), Park; et al. (2012), Chang; et al. (2013), Foy; et al.
(2013), Hekmatpou; et al. (2013), Janssen; et al. (2013),
Melendez Moral; et al. (2013), Estebsari; et al. (2014),
Foroushni; et al. (2014), Geller; et al. (2014), Ho; et al. (2014),
Melendez Moral; et al. (2014), Killen; & Macaskill (2014),
Ramirez; et al. (2014), Yu; et al. (2014), Hasandokht; et al.
(2015), Huffman; et al. (2015), Kashaniyan; et al. (2015), Kim;
& You (2015), Shin; et al. (2015), Stuck; et al. (2015)
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- พฤติกรรมการป้องกันโรค

จานวน
(ร้ อยละ)
28 (62.22)

- การออกกาลังกาย

27 (60.00)

- การรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ

23 (51.11)

ตัวแปรตาม

งานวิจัย
Cakir; & Pinar (2006), Scala; et al. (2008), Xue; et al. (2008),
Bosworth; et al. (2009), Suwanphan; et al. (2009), McManus;
et al. (2010), Hacihasanoglu; & Gozum (2011), Clark; et al.
(2012), Hebert; et al. (2012), Intarakamhang. (2012),
Intarakamhang. (2012), Intarakamhang; & Duangchan
(2012), Ogedegbe; et al. (2012), Park; et al. (2012), BoutinFoster; et al. (2013), Chang; et al. (2013), Janssen; et al.
(2013), Ogdegbe; et al. (2013), Estebsari; et al. (2014),
Foroushni; et al. (2014), McNamara; et al. (2014),
Srichairattankull; & Kaewpan. (2014), Vrdoljak; et al. (2014),
Wang; et al. (2014), Hasandokht; et al. (2015), Park; & Kim
(2015), Shin; et al. (2015), Stuck; et al. (2015)
Cakir; & Pinar (2006), Scala; et al. (2008), Xue; et al. (2008),
Suwanphan; et al. (2009), Hacihasanoglu; & Gozum (2011),
Hebert; et al. (2012), Intarakamhang. (2012), Intarakamhang.
(2012), Intarakamhang; & Duangchan (2012), Park; et al.
(2012), Chang; et al. (2013), Foy; et al. (2013), Hekmatpou;
et al. (2013), Janssen; et al. (2013), Kimura; et al. (2013),
Ogdegbe; et al. (2013), Estebsari; et al. (2014), Foroushni; et
al. (2014), Geller; et al. (2014), McNamara; et al. (2014),
Srichairattankull; & Kaewpan. (2014), Ahn; et al. (2015),
Gong; et al. (2015), Hasandokht; et al. (2015), Kim; & You
(2015), Shin; et al. (2015), Stuck; et al. (2015)
Cakir; & Pinar (2006), Scala; et al. (2008), Xue; et al. (2008),
Suwanphan; et al. (2009), Hacihasanoglu; & Gozum (2011),
Hebert; et al. (2012), Intarakamhang. (2012), Intarakamhang.
(2012), Intarakamhang; & Duangchan (2012), Park; et al.
(2012), Chang; et al. (2013), Hekmatpou; et al. (2013),
Janssen; et al. (2013), Kimura; et al. (2013), Ogdegbe; et al.
(2013), Estebsari; et al. (2014), Foroushni; et al. (2014),
Srichairattankull; & Kaewpan. (2014), Vrdoljak; et al. (2014),
Wang; et al. (2014), Hasandokht; et al. (2015), Shin; et al.
(2015), Stuck; et al. (2015)
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ตัวแปรตาม
- การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม

2. อื่นๆ
- การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง

จานวน
(ร้ อยละ)
14 (31.11)

9 (20.00)

การพั ฒ นาทางด้ านจิ ต
วิญญาณและสติปัญญา

5 (11.11)

- พฤติกรรมการกากับตนเอง

3 (6.67)

- ความรู้
ผลลัพธ์
1. ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
- ระดับความดันโลหิต

2 (4.44)

23 (51.11)

งานวิจัย
Cakir; & Pinar (2006), Hacihasanoglu; & Gozum (2011), Clark;
et al. (2012), Chang; et al. (2013), Foy; et al. (2013),
Hekmatpou; et al. (2013), Janssen; et al. (2013), Estebsari; et
al. (2014), Foroushni; et al. (2014), McNamara; et al. (2014),
Wang; et al. (2014), Ahn; et al. (2015), Gong; et al. (2015),
Hasandokht; et al. (2015), Huffman; et al. (2015),
Kashaniyan; et al. (2015), Kim; & You (2015), Park; & Kim
(2015), Shin; et al. (2015), Stuck; et al. (2015)
Suwanphan; et al. (2009), Hacihasanoglu; & Gozum (2011),
Intarakamhang.
(2012),
Intarakamhang.
(2012),
Intarakamhang; & Duangchan (2012), Park; et al. (2012),
Chang; et al. (2013), Foy; et al. (2013), Shin; et al. (2015)
Cakir; & Pinar (2006), Hacihasanoglu; & Gozum (2011), Clark;
et al. (2012), Ogdegbe; et al. (2013), Estebsari; et al. (2014),
Foroushni; et al. (2014)
Intarakamhang.
(2012),
Intarakamhang.
(2012),
Intarakamhang; & Duangchan (2012)
Bosworth; et al. (2009), Park; & Kim (2015)

Cakir; & Pinar (2006), Scala; et al. (2008), Xue; et al. (2008),
Bosworth; et al. (2009), Suwanphan; et al. (2009), McManus;
et al. (2010), Hacihasanoglu; & Gozum (2011), Hebert; et al.
(2012), Intarakamhang. (2012), Intarakamhang. (2012),
Intarakamhang; & Duangchan (2012), Ogedegbe; et al.
(2012), Park; et al. (2012), Boutin-Foster; et al. (2013),
Janssen; et al. (2013), Ogdegbe; et al. (2013), Foroushni; et
al. (2014), Srichairattankull; & Kaewpan. (2014), Wang; et al.
(2014), Yu; et al. (2014), Ahn; et al. (2015), Hasandokht; et al.
(2015), Stuck; et al. (2015)
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- ดัชนีมวลกาย

จานวน
(ร้ อยละ)
12 (26.67)

- ระดับไขมันในเลือด

8 (17.78)

- เส้ นรอบเอว

5 (11.11)

อื่นๆ
- ภาวะซึมเศร้ า

13 (28.89)

ตัวแปรตาม

- การรับรู้ภาวะสุขภาพ
ของตนเอง

- คุณภาพในการนอนหลับ
- สมรรถนะทางร่างกาย

13 (28.89)

1 (2.22)
1 (2.22)

งานวิจัย
Cakir; & Pinar (2006), Xue; et al. (2008), Hacihasanoglu; &
Gozum (2011), Hebert; et al. (2012), Intarakamhang. (2012),
Intarakamhang. (2012), Intarakamhang; & Duangchan (2012),
Janssen; et al. (2013), Ogdegbe; et al. (2013), Foroushni; et al.
(2014), Wang; et al. (2014), Hasandokht; et al. (2015)
Cakir; & Pinar (2006), Scala; et al. (2008), Xue; et al. (2008),
Intarakamhang. (2012), Intarakamhang. (2012),
Intarakamhang; & Duangchan (2012), Ahn; et al. (2015), Stuck;
et al. (2015)
Cakir; & Pinar (2006), Xue; et al. (2008), Janssen; et al. (2013),
Wang; et al. (2014), Hasandokht; et al. (2015)
Clark; et al. (2012), Chang; et al. (2013), Janssen; et al. (2013),
Melendez Moral; et al. (2013), Ho; et al. (2014), Melendez
Moral; et al. (2014), Ramirez; et al. (2014), Wang; et al. (2014),
Yu; et al. (2014), Ahn; et al. (2015), Huffman; et al. (2015), Park;
& Kim (2015), Shin; et al. (2015),
Xue; et al. (2008), McManus; et al. (2010), Clark; et al. (2012),
Chang; et al. (2013), Foy; et al. (2013), Hekmatpou; et al.
(2013), Kimura; et al. (2013), Geller; et al. (2014), McNamara;
et al. (2014), Killen; & Macaskill (2014), Wang; et al. (2014), Yu;
et al. (2014), Kim; & You (2015)
Yu; et al. (2014)
Foy; et al. (2013)

เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตของโปรแกรมที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี
พบว่า พฤติกรรมการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีและพฤติกรรมการป้องกันโรคจานวนถูกนามาศึกษามาก
ที่สดุ จานวนอย่างละ 28 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 62.22 ของงานวิจยั ทังหมด
้
รองลงมา คือ การออกกาลัง
กายจานวน 27 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 ของงานวิจยั ทังหมด
้
การรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ
จานวนอย่างละ 23 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 51.11 ของงานวิจยั ทังหมด
้
และการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม
จานวนอย่างละ 14 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 31.11 ของงานวิจยั ทังหมดตามล
้
าดับ และในขณะที่ผลผลิต
อื่นๆ ที่ถกู ศึกษามากที่สดุ ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง จานวน 9 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 20.00
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ของงานวิจยั ทังหมด
้
การพัฒนาทางด้ านจิตวิญญาณและสติปัญญา จานวน 5 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ
11.11 ของงานวิจัยทัง้ หมด พฤติกรรมการกากับตนเอง จานวน 3 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 6.67 ของ
งานวิจยั ทังหมด
้
ความรู้ จานวน 2 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 4.44 ของงานวิจยั ทังหมดตามล
้
าดับ
ส่วนผลลัพธ์ที่ถกู นามาศึกษามากที่สดุ ได้ แก่ ค่าระดับความดันโลหิตสูง จานวน 23 เรื่ อง คิด
เป็ นร้ อยละ 51.11 ของงานวิจยั ทังหมด
้
รองลงมา คือ ดัชนีมวลกาย จานวน 12 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ
26.67 ของงานวิจยั ทังหมด
้
ระดับไขมันในเลือด จานวน 8 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 17.78 ของงานวิจยั
ทังหมด
้
ค่าเส้ นรอบเอว จานวน 5 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 11.11 ของงานวิจยั ทังหมด
้
และส่วนผลลัพธ์
อื่นๆ ได้ แก่ ภาวะซึมเศร้ า จานวน 13 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 28.89 ของงานวิจัยทังหมด
้
และการรับรู้
ภาวะสุขภาพของตนเอง จานวน 13 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 28.89 ของงานวิจยั ทังหมด
้
รองลงมา คือ
คุณภาพในการนอนหลับ และสมรรถนะทางร่างกายจานวนอย่างละ 1 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 2.22 ของ
งานวิจยั ทังหมด
้
ตามลาดับ
ขัน้ ตอน 2 ผลการศึกษาความต้ องการจ าเป็ นในการจัดการตนเองเพื่อส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีด้วยการประเมินความต้ องการจาเป็ น
ผลการศึกษาความต้ องการจาเป็ นในการจัดการตนเองเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการประเมินความต้ องการจาเป็ นสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินความต้ องการ
จาเป็ น
ส่วนที่ 2 ผลการจัดลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ นเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง ด้ วยวิธีการค่าดัชนีความต้ องการจาเป็ น
แบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: PNI Modified)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ างในการประเมินความ
ต้ องการจาเป็ น
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินความต้ องการจาเป็ น พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทังหมดมี
้
จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 65.00 โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 64 ปี
อายุต่าสุด 60 ปี และอายุสูงสุด 72 ปี สถานภาพสมรสมากสุดคิดเป็ นร้ อยละ 65.00 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 69.00 และได้ รับเบี ้ยหวัด/บานาญคิดเป็ นร้ อยละ
40.750 รายได้ ตอ่ เดือนอยู่ในช่วง 5,000-10,000 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 75.750 อาศัยอยู่กบั คูส่ มรสคิด
เป็ นร้ อยละ 43.75 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีมวลกาย พบว่า ส่วนใหญ่มีคา่ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 23-24.9
ซึง่ ถือว่าท้ วม 206 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.50 ระยะเวลาที่ป่วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ระหว่าง 6-10
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ปี 308 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.00 กลุ่มตัวอย่างไม่มีโรคอื่นร่ วมด้ วยจานวน 223 คน คิดเป็ นร้ อยละ
55.75 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างอีก 177 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.25 มีโรคประจาตัวอื่นๆ ร่ วมด้ วย ได้ แก่
โรคเบาหวาน (ร้ อยละ 38.50) โรคไขมันในเลือดสูง (ร้ อยละ 4.75) โรคหลอดเลื อดสมองและหัวใจ
(ร้ อยละ 2.00) และโรคอื่นๆ (ร้ อยละ 1.75) ตามลาดับ (ตาราง 11)
ตาราง 11 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากร

จานวน (คน)

ร้ อยละ

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ (ปี ) ( = 63.93, S.D. = 3.42)
- 60 – 65 ปี
- 66 – 70 ปี
- 71 – 75 ปี
3. สถานภาพสมรส
- โสด
- สมรส
- หย่า
- หม้ าย
4. ระดับการศึกษา
- ไม่ได้ เรี ยนหนังสือ
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- อนุปริ ญญา
- ปริ ญญาตรี
5. แหล่งสาคัญที่มารายได้ หลัก
- เบี ้ยหวัด/บานาญ
- การประกอบอาชีพ
- บุตรหลาน
6. รายได้ /เดือน
- ต่ากว่า 5,000 บาท
- 5,001 – 10,000 บาท
- 10,001 – 20,000 บาท

140
260

35.00
65.00

310
77
13

77.50
19.25
3.25

115
260
17
8

21.750
65.00
9.25
4.00

3
276
40
23
58

0.75
69.00
10.00
5.75
14.50

163
41
196

40.75
10.25
49.00

52
303
45

13.00
75.75
11.25
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ตาราง 11 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากร
7. สภาพการเป็ นอยู่
- อยูค่ นเดียว
- อยูก่ บั คูส่ มรส
- อยูก่ บั บุตร หลาน
- อยูก่ บั คูส่ มรส บุตร หลาน
- อยูก่ บั ญาติพี่น้อง
8. ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) (WHO. 2000)
- 18.5 - 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (ปกติ)
- 23.0 - 24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (ท้ วม)
- 25.0 - 29.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (อ้ วนระดับที่ 1)
- ≥ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (อ้ วนระดับที่ 2)
9. ระยะเวลาที่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูง
- 1- 5 ปี
- 6 – 10 ปี
- มากกว่า 10 ปี
10. โรคประจาตัวอื่นๆ ร่วมด้ วย
- ไม่มี
- มี
- โรคเบาหวาน
- โรคไขมันในเลือดสูง
- โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ
- โรคภูมิแพ้

จานวน (คน)

ร้ อยละ

28
175
25
85
87

7.00
43.75
6.25
21.25
21.75

4
206
175
15

1.00
51.50
43.75
3.75

24
308
68

6.00
77.00
17.00

223
177
154
19
8
7

55.75
44.25
38.50
4.75
2.00
1.75

ส่ ว นที่ 2 ผลการจั ดลาดับ ความสาคั ญของความต้ องการจ าเป็ นในการส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีของผู้ สูงอายุความดันโลหิตสูงด้ วยวิธีการค่ าดัชนี
ความต้ องการจาเป็ นแบบปรับปรุง
การวิเคราะห์ความต้ องการจาเป็ นในการส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
ของผู้สูง อายุความดันโลหิตสูง ตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy Model) ระหว่า งสภาพที่
เป็ นอยูจ่ ริงในปั จจุบนั และสภาพที่คาดหวัง เพื่อสะท้ อนลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น ผล
การศึกษาในตาราง 12 พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในแต่ละด้ าน
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ย่อยในสภาพที่เป็ นจริ งและสภาพที่คาดหวังมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีคา่ PNIModified อยูร่ ะหว่าง 0.287 – 0.356 และเมื่อจัดลาดับความสาคัญของความต้ องการจาเป็ น
จากมากไปน้ อย ได้ แก่ 1) พฤติกรรมการป้องกันโรค 2) การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 3) การเข้ า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม 4) การออกกาลังกาย และ 5) พฤติกรรมการมี สุขภาวะทางจิตที่ดี โดยค่า
PNIModified เท่ากับ 0.356 0.341 0.336 0.331 และ 0.287 ตามลาดับ
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละด้ านย่อยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ
ภาวะที่ดีตามสภาพที่เป็ นจริงและสภาพที่คาดหวัง รวมทังการจั
้
ดลาดับความต้ องการจาเป็ นด้ วย
ค่าดัชนีความต้ องการจาเป็ นแบบปรับปรุง
พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี

สภาพที่เป็ นจริง

สภาพที่คาดหวัง

พฤติกรรมการป้องกันโรค
การรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ
การเข้ าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม
การออกกาลังกาย
พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะ
ทางจิตที่ดี

2.580

S.D.
0.411

3.499

S.D.
0.255

37.751*

0.356

1

2.554

0.367

3.425

0.199

43.580*

0.341

2

2.505
2.492

0.377
0.352

3.346
3.317

0.230
0.315

40.309*
35.051*

0.336
0.331

3
4

2.663

0.265

3.427

0.214

42.972*

0.287

5

t

PNI
Priority
modified

*มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05

จากตาราง 13 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในด้ าน
พฤติกรรมการป้องกันโรค พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการป้องกันโรคตามสภาพที่เป็ นจริ งและสภาพ
ที่คาดหวังมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า PNIModified อยู่ระหว่าง
0.295–0.421 ส่วนในการจัดลาดับความต้ องการจาเป็ นของพฤติกรรมการป้องกันโรคที่มีความสาคัญ
และมีความเร่งด่วนที่ต้องได้ รับการพัฒนาก่อน 3 อันดับแรก ได้ แก่ การสังเกต ตรวจเช็คความผิดปกติ
ของร่ างกายด้ วยตนเอง การลดหรื องดการดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น ้าอัดลม และการ
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด โดยมีคา่ PNIModified เท่ากับ 0.421 0.396 และ 0.375 ตามลาดับ หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั
จึงนาผลที่ได้ นี ้มากาหนดสาระในเนื ้อหาในโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคต่อไป
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้ านการป้องกันโรคตามสภาพที่เป็ นจริงและสภาพที่
คาดหวัง รวมทังการจั
้
ดลาดับความต้ องการจาเป็ นด้ วยค่าดัชนีความต้ องการจาเป็ นแบบปรับปรุง
พฤติกรรมการ
ป้องกันโรค
- การสังเกต
ตรวจเช็คความ
ผิดปกติของร่างกาย
- การลดหรื องดการ
ดื่มเครื่ องดืม่ ที่มี
คาเฟอีน
- การหลีกเลีย่ งสิง่ เสพ
ติด เช่น บุหรี่
- การลดหรื องดการ
ดื่มเครื่ องดืม่ ที่มี
แอลกอฮอล์
- การปรึกษาแพทย์
เมื่อเกิดความผิดปกติ
- การหาความรู้หรื อ
สิง่ ใหม่ๆ เพื่อการดูแล
สุขภาพด้ วยตนเอง

สภาพที่เป็ นจริง
S.D.

สภาพที่คาดหวัง
S.D.

t

PNI
modified

Priority

2.598

0.511

3.692

0.478

31.538*

0.421

1

2.510

0.520

3.503

0.515

27.169*

0.396

2

2.530

0.529

3.480

0.553

24.757*

0.375

3

2.618

0.517

3.485

0.553

23.474*

0.331

4

2.633

0.513

3.480

0.500

23.270*

0.322

5

2.593

0.550

3.358

0.480

21.402*

0.295

6

*มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
จากตาราง 14 เมื่อพิจารณาความต้ องการจาเป็ นของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ ดีในด้ านการรั บประทานอาหารเพื่ อสุขภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยของการรั บประทานอาหารเพื่ อ
สุขภาพตามสภาพที่เป็ นจริ งและสภาพที่คาดหวังมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีคา่ PNIModifiedอยู่ระหว่าง 0.241–0.421 การจัดลาดับความต้ องการจาเป็ นของพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่มีความสาคัญมากที่สดุ และมีความเร่งด่วนที่ต้องได้ รับการพัฒนาก่อน
3 อันดับแรก ได้ แก่ การหลีกเลี่ยงรับประทานเกลือโซเดียม การหลีกเลี่ยงหรื องดรับประทานอาหารที่
ไขมันชนิดอิ่มตัวหรื อมีคอเลสเตอรอลสูง และการหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีการแปรรูปหรื อหมัก
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ดอง โดยมีคา่ PNIModified เท่ากับ 0.421 0.380 และ 0.365 หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาผลที่ได้ นี ้มากาหนด
สาระในเนื ้อหาในโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้ านการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพตามสภาพที่เป็ น
จริงและสภาพที่คาดหวัง รวมทังการจั
้
ดลาดับความต้ องการจาเป็ นด้ วยค่าดัชนีความต้ องการ
จาเป็ นแบบปรับปรุง
การรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ
- รับประทานอาหารที่มีเกลือ
โซเดียมเป็ นส่วนประกอบไม่
เกิน 2000 มิลลิกรัมต่อหนึง่
หน่วยบริ โภค
- การรับประทานเนื ้อสัตว์ทมี่ ี
ไขมันต่า
- การหลีกเลีย่ งรับประทาน
อาหารที่มกี ารแปรรูปหรื อ
หมักดอง
- การรับประทานอาหารที่มี
กากใยสูง
- การรับประทานผักผลไม้ สด
ตามฤดูกาลมากกว่าการ
รับประทานผลไม้ กระป๋ อง
หรื อแปรรูป
- การรับประทานอาหาร
ประเภทนึง่ ต้ ม อบ ลวกแทน
การทอด

สภาพที่เป็ นจริง
S.D.

สภาพที่คาดหวัง
S.D.

2.470

0.519

3.510

0.500

29.135*

0.421

1

2.562

0.521

3.535

0.499

27.155*

0.380

2

2.578

0.519

3.520

0.500

27.196*

0.365

3

2.563

0.497

3.390

0.488

24.566*

0.323

4

2.556

0.527

3.378

0.485

22.653*

0.322

5

2.593

0.522

3.218

0.413

19.164*

0.241

6

t

PNI
modified

Priority

*มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
จากตาราง 15 เมื่อพิจารณาความต้ องการจาเป็ นของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดีในด้ านการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม พบว่า ค่าเฉลี่ยของการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมตาม
สภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็ นจริงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา่
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PNIModifiedอยู่ระหว่าง 0.302 – 0.373 การจัดลาดับความต้ องการจาเป็ นของพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในด้ านการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่มีความสาคัญมากที่สดุ และมีความเร่งด่วนที่
ต้ องได้ รับการพัฒนาก่อน 3 อันดับแรก ได้ แก่ การเป็ นจิตอาสาในการทากิจกรรมเพื่อสังคมตามความ
ถนัดและศักยภาพของตนเอง การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ชมรมหรื อองค์กรที่เป็ นสมาชิกอยู่
และการอาสาช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามที่เขาเจ็บป่ วยหรื อต้ องการความช่วยเหลือ โดยมีค่า PNIModified
เท่ากับ 0.373 0.360 และ 0.343 ตามลาดับ หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาผลที่ได้ นี ้มากาหนดสาระในเนื ้อหา
ในโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้ านการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมตามสภาพที่เป็ นจริ ง
และสภาพที่คาดหวัง รวมทังการจั
้
ดลาดับความต้ องการจาเป็ นด้ วยค่าดัชนีความต้ องการจาเป็ น
แบบปรับปรุง
การเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางสังคม

สภาพที่เป็ นจริง

สภาพที่คาดหวัง

- การเป็ นจิ ต อาสา
ตามความถนั ด และ
ศักยภาพของตนเอง
- การเข้ าร่ วมกิจกรรม
ต่ า งๆ ของสมาคม
ชมรมหรื อองค์ ก รที่
เป็ นสมาชิกอยู่
- การอาสาช่วยเหลือ
ผู้ อื่ น เมื่ อ ยามที่ เ ขา
เจ็บป่ วยหรื อต้ องการ
ความช่วยเหลือ
- เสีย สละแรงกาย
เวลา หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว น
ร่วม

2.563

S.D.
0.526

3.518

S.D.
0.510

26.505*

0.373

1

2.500

0.544

3.400

0.501

24.811*

0.360

2

2.500

0.501

3.358

0.480

25.614*

0.343

3

2.513

0.553

3.328

0.480

22.241*

0.324

4

t

PNI
modified

Priority
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ตาราง 15 (ต่อ)
การเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางสังคม

สภาพที่เป็ นจริง

สภาพที่คาดหวัง

- การเข้ าไปมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
การพัฒนาชุมชนหรื อ
แก้ ปั ญหาต่ า งๆ ใน
ชุมชน
- การเข้ าร่ วมกิจกรรม
ทางประเพณีศาสนา

2.518

S.D.
0.571

3.305

S.D.
0.461

21.662*

0.313

5

2.435

0.549

3.170

0.414

22.139*

0.302

6

t

PNI
modified

Priority

*มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
จากตาราง 16 เมื่อพิจารณาความต้ องการจาเป็ นของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดีในด้ านการออกกาลังกาย พบว่า ค่าเฉลี่ยของการออกกาลังกายตามสภาพที่คาดหวังและ
สภาพที่ เป็ นจริ งมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมี ค่า PNIModifiedอยู่
ระหว่าง 0.284 – 0.371 การจัดลาดับความต้ องการจาเป็ นของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดีในด้ านการออกกาลังกายที่มีความสาคัญมากที่สดุ และมีความเร่งด่วนที่ต้องได้ รับการพัฒนา
ก่อน 3 อันดับแรก ได้ แก่ การออกกาลังกายอย่างน้ อย 3-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ การออกกาลังกายที่มีการหด
และยึดกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ๆ ทัว่ ร่างกาย ได้ แก่ การเดิน วิ่งเหยาะ การปั่ นจักรยาน รามวยจีน กายบริ หาร
และการออกกาลังกายแต่ละครัง้ นานติดต่อกันอย่างน้ อย 20-30 นาทีโดยมีคา่ PNIModified เท่ากับ 0.371
0.354 และ 0.349 ตามลาดับ หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาผลที่ได้ นี ้มากาหนดสาระในเนื ้อหาในโปรแกรม
เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้ านการออกกาลังกายตามสภาพที่เป็ นจริ งและสภาพที่
คาดหวัง รวมทังการจั
้
ดลาดับความต้ องการจาเป็ นด้ วยค่าดัชนีความต้ องการจาเป็ นแบบปรับปรุง

การออกกาลังกาย
- การออกกาลังกาย
อย่างน้ อย 3-5 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์
- การออกกาลังกายที่มี
ก า ร ห ด แ ล ะ ยึ ด
กล้ ามเนื อ้ มั ด ใหญ่ ๆ
ได้ แก่ การเดิ น เร็ ว ร า
มวยจีน กายบริ หาร
- การออกกาลังกายแต่
ละครั ง้ นานติ ด ต่ อ กั น
อย่างน้ อย 20-30 นาที
การยื ด เหยี ย ด
กล้ ามเนื อ้ เอ็ น ก่ อ น
และหลังการออกกาลัง
กาย(warm up and
cool down)
- ออกกาลังกายจนรู้ สกึ
เหนื่ อ ยมี เ หงื่ อ ออกแต่
ยังพูดได้
- ไม่ออกกาลังกาย
ภายหลังรับประทาน
อาหารทันที

สภาพที่เป็ นจริง

สภาพที่คาดหวัง

2.425

S.D.
0.524

3.325

S.D.
0.469

25.552*

0.371

1

2.470

0.519

3.345

0.521

25.244*

0.354

2

2.438

0.507

3.288

0.495

24.443*

0.349

3

3.308

0.462

2.503

0.501

24.323*

0.322

4

3.358

0.490

2.560

0.517

22.608*

0.312

5

3.278

0.480

2.553

0.508

20.808*

0.284

6

t

PNI
modified

Priority

*มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
จากตาราง 17 เมื่อพิจารณาความต้ องการจาเป็ นของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดีในด้ านพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่าง
มีสขุ ภาวะที่ดีในด้ านการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีตามสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็ นจริ งมีความแตกต่าง
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กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา่ PNIModifiedอยู่ระหว่าง 0.190 – 0.441 การจัดลาดับ
ความต้ องการจาเป็ นของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในด้ านการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
ที่มีความสาคัญมากที่สดุ และมีความเร่งด่วนที่ต้องได้ รั บการพัฒนาก่อน3 อันดับแรก ได้ แก่ การเรี ยนรู้
หรื อหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง การจัดการ ควบคุม และแก้ ปัญหาและอุปสรรคได้ อย่าง
เหมาะสม และการดาเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอน โดยมีคา่ PNIModified เท่ากับ 0.441
0.310 และ 0.300 ตามลาดับ หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาผลที่ได้ นี ้มากาหนดสาระในเนื ้อหาในโปรแกรม
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้ านพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีตามสภาพที่เป็ น
จริงและสภาพที่คาดหวัง รวมทังการจั
้
ดลาดับความต้ องการจาเป็ นด้ วยค่าดัชนีความต้ องการ
จาเป็ นแบบปรับปรุง
พฤติกรรมการมี
สุขภาวะทางจิตที่ดี
- การเรียนรู้ หรื อหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาตนเอง
- การจัดการ ควบคุม และ
แก้ ปั ญ หาและอุป สรรคได้
อย่างเหมาะสม
- การดาเนินชีวติ ในแต่ละ
วันอย่างมีเป้าหมาย
- การสารวจและยอมรับ
แล้ วปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้น
- การทากิจวัตรด้ วยตนเอง
อย่างอิสระ
- การมีสมั พันธภาพที่ดีกบั
ผู้อื่น

สภาพที่เป็ นจริง

สภาพที่คาดหวัง

S.D.

S.D.

t

PNI
modified

Priority

2.455

0.499

3.538

0.499

31.187*

0.441

1

2.755

0.431

3.608

0.489

25.797*

0.310

2

2.550

0.503

3.315

0.465

21.724*

0.300

3

2.588

0.498

3.243

0.429

19.592*

0.253

4

2.810

0.393

3.508

0.501

24.217*

0.248

5

2.818

0.469

3.353

0.478

16.226*

0.190

6

*มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
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ขัน้ ตอน 3 ผลการศึกษาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่ งเสริ มพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงด้ วยการสนทนากลุ่ม
หลังจากการประเมินความต้ องการจาเป็ นแล้ ว ผู้วิจัยได้ ทาการสนทนากลุ่ม เพื่อทาความ
เข้ าใจปั ญ หา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีของ
ผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงต่อไป โดยผู้วิจยั ได้ คดั เลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่มตามเกณฑ์ที่ได้
กาหนดไว้ ทงหมด
ั้
จานวน 10 คน ดังนี ้ 1) ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงและควบคุมความดันโลหิต
ให้ อยู่ในระดับปกติได้ จานวน 5 คน และ 2) ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง แต่ไม่สามารถควบคุม
ความดันโลหิตให้ อยูใ่ นระดับปกติได้ จานวน 5 คน ผลที่ได้ จากการสนทนากลุม่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. อุ ปสรรคในการพั ฒนาพฤติก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี สุ ข ภาวะที่ ดี ส าหรั บ
ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
จากการสนทนากลุ่ม ของผู้ให้ ข้อ มูล หลักในประเด็น สาเหตุและอุปสรรคในการพัฒนา
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ได้ ส รุ ปร่ วมกันว่า อุปสรรคในการพัฒนาพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่ 1) อุปสรรคภายใน เช่น การขาดการใส่ใจดูแลสุขภาพ การไม่มีแรงจูงใจหรื อ
แรงผลักดัน และการเสื่อมถอยของสภาพร่ างกายและจิตใจและ 2) อุปสรรคภายนอก เช่น แหล่ง
ทรัพยากรในชุมชนที่ไม่เพียงพอ ดังตาราง 18 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ตาราง 18 ผลการสนทนากลุ่มในประเด็นสาเหตุและอุปสรรคในการพัฒนาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่าง
มีสขุ ภาวะที่ดี สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงในกลุ่ม
สาเหตุและอุปสรรค
ขาดการเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพ
ขาดแรงจูงใจหรื อแรงผลักดัน
การเสือ่ มถอยของสภาพร่างกายและจิตใจ
แหล่งทรัพยากรในชุมชนที่ไม่เพียงพอ

ผู้ให้ ข้อมูล
จานวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ร้ อยละ)
√ √
√
√ √
√ 6 (60.00)
√ √
√
√ 4 (40.00)
3 (30.00)
√
√
√
1 (10.00)
√

1.1 ขาดการเอาใจใส่ในการดูแ ลสุขภาพ โดยยังยึดติดกับการดาเนินชีวิตแบบเดิมๆ ดัง
ตัวอย่างคาพูดต่อไปนี ้
“บางที ป้ากึ๊ดว่าตัวเก่าหายดี ล่ะบ่ค่อยปวดหัวหรื อมี อาการอะหยัง้ แล้วเลยบ่ได้สนใจ
เรื ่องกิ๋ นยานัก” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 1)
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“หมอบอกหื อ้ ป้ าลองปรับการกิ๋ นดู ป้ าลองกิ๋ นที ห่ มอแนะนา มันจ๋ างแจ้ดแผ้ดบ่ลา ป้ า
เลยกลับมากิ๋ นเหมื อนเดิ ม พวกแกงฮัง เลที ่มี มันเยอะๆ มัส มั่น แคบหมู ข้ าวซอย ปลาร้ า ปลาเค็ ม
แหนม ป้ าว่านะ กิ๋ นก็ตาย บ่กิ๋นก็ตาย” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 2)
“มี อะหยัง๋ ก็กิ๋นอันนัน้ เปิ้ นยะอะหยัง๋ มาหือ้ จ๊ ะไปกึ๊ดนักต๋อนเจ๊ าป้ าดื ่มแค่กาแฟทุกเช้า
มื ้ออืน่ ก็กิ๋นพวกข้าวนึ่ง ผักลวก น้าพริ ก” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 5)
“พวกกิ จกรรมออกกาลังกายหรื อตรวจสุขภาพของทางเทศบาลที ่เปิ้ นจัดหื ้อ ป้ าบ่เคย
เข้าร่ วมเลย มันบ่ค่อยว่าง ป้ าต้องขายครัวทีก่ าดทุกวัน ตีสามตีสีล่ กุ ไปล่ะ เยีย๊ ะก๋านก่ออิ ดแล้ว บ่มีเวลา
ไปหรอก” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 7)
“ป้ าว่า โรคนี เ้ น้นกิ๋ นยาอย่างเดี ยวพอ ถ้าไม่กิ๋นยาก็เอาไม่อยู่หรอกอย่างอื ่นไม่ทาก็ไม่
เป็ นไร จะหือ้ มาออกกาลังกาย ป้ าก็ตึงบ่จ้าง” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 8)
“เวลากึดอะหยัง้ บ่ออกหรื อเกี ๊ยด ก่อจะไปสูบบุรี่ จดเหล้า มันเอาไว้แก้หง่อมหลับม๋
วนกาเดียว หลับไปเลย จะหือ้ มาเลิ กเหล้า เลิ กบุหรี ่ มันเลิ กยากนะ เวลามี ก๋านมี งานอะหยัง๋ เจ้าภาพ
เปิ้ นมักจะเลีย้ งเหล้า ไม่ว่างานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานศพ” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
คนที่ 9)
1.2 ขาดแรงจูงใจหรื อแรงผลักดันในการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ดังตัวอย่างคาพูด
ต่อไปนี ้
“พอไม่สบาย เลยบ่ใคร่ อยากไปไหน ตึงวันก็อยู่แต่กบั ในบ้าน ส่วนใหญ่ก็นงั่ ๆ นอนๆ
ดูทีวีอยู่บา้ นเฝ้ าบ้านหื อ้ เขา” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 3)
“บางคนไม่ สนใจตัวเก่ านัก ส่วนใหญ่ เป็ นโรคขี ้ค้านออกกาลังกาย ขาดแรงจู งใจใน
การออกกาลังกายผ่อสิ มีแต่คนขี ้ปมหลวง
ุ๋
ตุย้ กันนัก เข้าออกโฮงบาลกันนัก ” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดัน
โลหิตสูงคนที่ 6)
“คนที ่มาทางานเพื ่อชุมชนจริ งๆ ก็มีไม่กี่คนหรอก ส่วนใหญ่ต่างคน ต่ างอยู่ ถ้าไม่ มี
ค่าตอบแทนหื ้อก็ไม่มา เพราะบ่ได้มีรายได้อะหยัง๋ บางคนต้องยะก๋ านและบ่มีลูกหลานดูแล เบี ้ยยังชี พ
ที ่ได้ในแต่ละเดื อนมันไม่ เพี ยงพอ ทาหื ้อเปิ้ นบ่มีเวลามาเข้าร่ วม แต่ลุงมี บานาญเลยมาทาตรงนี ้ได้ ”
(ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 4)
“ถ้ายาหมดก็ ไปเอาที ่โฮงบาล แต่กว่าจะได้ตรวจต้องรอนาน และเซี ่ยงตังนัก เกรงใจ
เปิ้ นทีพ่ ามา ถ้าไม่ค่อยมี อาการอะหยัง๋ นัก ลุงไม่อยากมา” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 10)
1.3 การเสื่อมถอยของสภาพร่างกายและจิตใจ ทาให้ ไม่สะดวกในการทากิจกรรมต่างๆ
ด้ วยตนเอง จึงเลือกที่จะนัง่ ๆ นอนๆ อยู่กบั ที่ ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี ้
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“เฒ่ามาอิ ดง่ายขนาด บ่ค่อยมี แฮงยะอะหยัง่ ก็บ่ม่วน เลยบ่อยากยะอะหยัง่ ” (ตัวแทน
ผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 8)
“ลุงฮู้สึกว่าจะยะอะหยัง๋ ก่ออิ ดง่ายขนาด ป่ วยง่ายโตย เข้าโฮงบาลที ตอ้ งหื ้อเปิ้ นพาไป
ทาหื อ้ ฮู้สึกว่าเป็ นภาระเปิ้ น” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 9)
“ลุงเคยไปออกกาลังกายนะ ไปปั่ นรถถี บ ไปล่น แต่พกั หลังๆ อิ ดง่ายกับปวดเข่า เลย
หยุด กลัวออกกาลังไปล่ะจะเป็ นหนักกว่าเดิ ม” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 10)
1.4 แหล่งทรัพยากรในชุมชนที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เช่น สถานที่ที่ใช้ ในการทากิจกรรมหรื อ
ออกกาลังกายภายในชุมชนไม่เอื ้ออานวย ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี ้
“เมื ่อก่อนชุมชนร่ วมกับทางวัดจัดกิ จกรรมออกกาลังกายราไทจิ ชี่กง เชิ ญครู สอนราชี ่
กงมาช่วยนาราช่วงเย็นๆ เพราะต๋อนเจ๊ าเปิ้ นต้องลุกนึ่งข้าวข้าวหื ้อลูกหื ้อหลาน บางที ยงุ ก็นกั และต๋อน
นีท้ างวัดเปิ้ นสร้างศาลาใหม่ ทาหือ้ ไม่มีทีว่ ่างพอทีจ่ ะทากิ จกรรมล่ะ” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
คนที่ 9)
2. เงื่อนไขที่ช่ ว ยส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดพฤติก รรมการดาเนิ นชี วิ ต อย่ า งมี สุข ภาวะที่ดีใ น
ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
จากการสนทนากลุ่มของผู้ให้ ข้อมูลหลักในประเด็น แนวทางในการส่งเสริ มพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง ผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกท่านให้ ความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า เงื่อนไขที่สาคัญที่ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี
คือ การจัดการดูแลสุขภาพของตนเองและการสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะจากสมาชิกในครอบครัว
ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 การจัดการดูแลสุขภาพตนเองเป็ นเงื่อนไขที่สาคัญในการช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ สู ูงอายุมี
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี ้
“ตัวเก่าสาคัญสุด ต่อหื ้อหมอหรื อยาดี แค่ไหน ถ้าตัวเก่าไม่ จดั การดูแลตัวเก่ า มันก็ บ่
ช่วย” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 6)
“สุขภาพดีบ่มีขาย อยากได้หือ้ ยะเอง” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 9)
2.2 การสนับ สนุ น จากสมาชิ ก ในครอบครั ว จะช่ ว ยให้ ผู้สู ง อายุ ค วามดัน โลหิ ต สู ง มี
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีมากขึ ้น ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี ้
“เมื ่อก่อน ป้ าบ่ค่อยมี เวลาออกไปไหน ต้องเลี ้ยงหลาน พอหลานเข้าโฮงเฮี ยนลุงชวน
ไปทากิ จกรรมยะอะหยันก็ ไปตวยเปิ้ น เช่ น ออกกาลังกายตอนเจ๊ า แอ่วไหว้พระ จ้วยงานวัด มันทา
หื อ้ เฮาได้ออกแรงและม่วนตวย” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 5)
“อย่างเรื ่ องการกิ๋ นยา ลูกสาวป้ าเป็ นคนจัดการหื ้อยาหมด เปิ้ นกลัวป้ าลื มกิ๋ นยา พอ
ถึงกาหนดหมอนัดเปิ้ นก็พาไปส่งตลอด” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 3)
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3. แนวทางในการส่ งเสริ มพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีของผู้ สูงอายุ
ความดันโลหิตสูง
จากการสนทนากลุ่มของผู้ให้ ข้อมูลหลักในประเด็น แนวทางในการส่งเสริ มพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง ผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกท่านให้ ความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า ควรมีโปรแกรมหรื อการจัดกิจกรรมที่เน้ นการให้ ความรู้ และฝึ กทักษะที่จาเป็ นใน
จัดการตนเอง เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
3.1 รูปแบบและวิธีการในการนาเสนอความรู้และผลกระทบเกี่ยวกับโรคความดันโลหิต
สูง และแนวทางปฏิบตั ิดูแลสุขภาพในชีวิตประจาวัน เพื่อให้ ผ้ สู ูงอายุความดันโลหิตสูงมีความรู้ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีรูปแบบและวิธีการควรมี
ความยืดหยุ่น เป็ นกันเอง สนุกสนาน และยืดหยุ่นสอดคล้ องกับความต้ องการ ความสนใจ และบริ บท
ของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง เช่น การบรรยายหรื อเสวนาโดยบุคคลต้ นแบบหรื อผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์
ด้ านนัน้ เช่น แพทย์ เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุข ปราชญ์ ชุม ชน หรื อบุคคลที่เป็ นที่ นับถื อการสาธิ ต การ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกลุ่มหรื อกระบวนการกลุ่ม การท่ องเที่ยว และการ
เยี่ยมบ้ าน ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี ้
“ลุงเคยไปฟั งคุณหมอบรรยาย ท่านพูดดี นะท่านแนะนาหื ้อ กิ๋ นปลาเป็ นหลัก กิ๋ นผัก
เป็ นยา กิ๋ นก้วยอ่องเป็ นผลไม้ เตวหื ้อได้วนั ละ 3 กิ โล หมัน่ พาโลเจอะแจะ เฮาก็พยายามทาตามคู่มือตี ้
แจก” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 4)
“เมื ่ ออาทิ ตย์ ที่แล้วหมู่ ลุง จะจวนกันไปไหว้พ ระเก้ าวัดที ่ต่างจัง หวัด เป็ นการออก
กาลังกายไปในตัว พบปะสังสรรค์ กนั ม่ วนขนาด มันจ้วยหื ้อได้อู้ได้จ๋ากัน๋ แลกเปลี ่ยนความคิ ดเห็นกัน๋
อย่างเรื ่องสมุนไพร เพือ่ นลุงแนะนามาว่า ให้เอาตะไคร้ที่เผาจนเหลื องมาหัน่ แล้วต้มเป็ นน้าตะไคร้ แล้ว
เอามาดืม่ จะช่วยลดความดันได้” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 6)
“บางครั้งไปที ่โฮงบาล ตรวจก็บ่ถึง 10 นาที คนมันนัก หมอก็บ่ได้อู้อะหยัง่ นัก ป้ าก็ บ่
กล้าถามเปิ้ นมาก แต่การที ่คณ
ุ หมอจากเทศบาลมาแอ่วหาตี ้บ้าน ทาหื ้อป้ ากล้าถามหรื อขอคาแนะนา
เน้อ”(ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 3)
3.2 ระยะเวลาในการทากิจกรรมควรเน้ นถึงความสะดวกและชัดเจน ในการจัดกิจกรรม
แต่ละครัง้ ควรใช้ เวลาไม่เกิน 1-2 ชัว่ โมง ส่วนความถี่ในการรวมกลุ่มทากิจกรรม อาจเป็ นสัปดาห์ละครัง้
ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี ้
“ในการจัดกิ จกรรมแต่ละครั้งบ่ควรเกิ น 1-2 ชั่วโมง เพราะถ้าใช้เวลานักไป เปิ้ น
อาจก้าได้ สัปดาห์ ล ะครั้งกาลังดี เพราะผู้สู งอายุบางคนเปิ้ นอาจมี ธุระและหื ้อเปิ้ นได้มีเวลากลับไป
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ปฏิ บตั ิ พ่อง อาจเป็ นทุกเช้าวันอาทิ ตย์ แบบนี ้ที่ทกุ คนส่วนใหญ่ว่าง” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
คนที่ 9)
3.3 สถานที่ควรเป็ นสถานที่ที่สะดวกในการเดินทาง มีความมัน่ คงปลอดภัย เป็ นสัดส่วน
ไม่มีสิ่งรบกวนหรื อเบี่ยงเบนความสนใจ
“ศาลาอเนกประสงค์ ของชุมชน สวนสาธารณะ ศาลาวัดที ่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
แสงสว่างเพียงพอ ไม่รบกวนสมาธิ ในการจัดกิ จกรรม และกว้างขวางในการทากิ จกรรมป้ าว่าก็ดีเน้อ ”
(ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 2)
3.4 แหล่งข้ อมูลและสื่อการเรี ยนรู้ ควรเป็ นสื่อพวกเพลง คลิป วิทยากร และมีการแจก
คู่มือหรื อเอกสารประกอบเพื่อให้ สามารถนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิที่บ้านได้ ตามความสนใจของแต่ละคน
ต้ องสอดคล้ องกับกิจกรรมและควรเน้ นภาพประกอบที่เข้ าใจง่าย
“ป้ าเคยไปอบรม เปิ้ นหื ้อเอกสารเพือ่ นากลับไปอ่านทบทวนที ่บ้าน แต่คนเฒ่าจะหื ้อ
มานัง่ ว่าตัวหนังสื อหนัก มันก็บ่อไหว ควรทาเป็ นภาพหื ้อเข้าใจง่านก็ดีนะ คุณหมอพงษ์ ศิริ ปรารถนาดี
เปิ้ นก็อดู้ ี นะ เข้าใจง่ายตวย” (ตัวแทนผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงคนที่ 1)
ขัน้ ตอนที่ 4 ผลการสร้ างและออกแบบร่ างโปรแกรมและคู่มือการจัดการตนเองที่มี
ต่ อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรั บผู้สูงอายุความ
ดันโลหิตสูง
ในการสร้ างและออกแบบร่ า งโปรแกรมและคู่มื อการจัดการตนเองที่ มี ต่อพฤติก รรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงได้ มาจากใน
ขันตอนที
้
่ 1-3 ดังภาพประกอบ 7
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การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ
เทคนิคที่ใช้

แนวคิดทฤษฎี

 การฝึ กปฏิบตั ิและติดตาม
เอง

 แนวคิดการกากับ
ตนเอง

 การประเมินตนเองจากการ
กระทาที่ผ่านมา หรื อการ
สะท้ อนข้ อมูลจากการกระทา
 การให้ สิ่งเสริ มแรงทางบวก

 แนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก

 การวางแผนและหา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
 การตังเป
้ ้ าหมาย

การสนทนากลุ่ม

การประเมินความต้ องการจาเป็ น

การจัด
กิจกรรม

อุปสรรค และแนวทางที่
ส่ งเสริม

 รูปแบบ: การ
บรรยาย การปฏิบตั ิ
กระบวนการกลุม่
และการเยี่ยมบ้ าน

อุปสรรค
 อุปสรรคภายใน เช่น การขาดการใส่
ใจดูแลสุขภาพ การไม่มีแรงจูงใจหรื อ
แรงผลักดัน และการเสื่อมถอยของ
สภาพร่างกายและจิตใจ
 อุปสรรคภายนอก เช่น แหล่ง
ทรัพยากรในชุมชนที่ไม่เพียงพอ

 ระยะเวลา: ไม่
เกิน 1-2 ชัว่ โมง
สัปดาห์ละครัง้
 สถานที่: ศาลา
ชุมชน

แนวทาง
การจัดการดูแลสุขภาพของตนเองและ
การสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะ
จากสมาชิกในครอบครัว

ลาดับเนือ้ หา
- เนื ้อหาสาระในการจัด
กิจกรรม ได้ แก่ พฤติกรรม
การป้องกันโรค การ
รับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ การเข้ าร่วม
กิจกรรมทางสังคม การออก
กาลังกาย และการมีสขุ
ภาวะทางจิตที่ดี ซึง่ ค่า
PNIModified เท่ากับ 0.356
0.341 0.336 0.331 และ
0.287 ตามลาดับ

ร่างโปรแกรมการจัดการตนเองทีม่ ีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีด่ ี
และผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง

ภาพประกอบ 7 ร่างโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ร่ างโปรแกรมการจัดการตนเองที่ มี ต่อ พฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีและ
ผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงมีแนวคิดหลักพืน้ ฐานมาจากแนวคิดจิตวิทยา
ทางบวก (Seligman. 2000) และแนวคิดการกากับตนเองตามทฤษฎีปัญญาสังคม (Social cognitive
theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) ประกอบด้ วย 8 กิจกรรม ได้ แก่ การปฐมนิเทศ ความรู้เบื ้องต้ น
เกี่ยวกับความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการป้องกันโรค การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางสังคม การออกกาลังกาย การมีสุขภาวะทางจิตที่ดี และการปิ ดโปรแกรม ดังตาราง 19
และการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ใช้ ระยะเวลา 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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ตาราง 19 โครงสร้ างการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
กิจกรรม
1. การปฐมนิเทศ

2. ความรู้เบื ้องต้ น
เกี่ยวกับความดัน
โลหิตสูง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์
และรายละเอียดของโปรแกรม
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความ
ยินยอมในการเข้ าร่วมการวิจยั หลังจากที่ผ้ วู ิจยั
ชี ้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเข้ าร่วม
กิจกรรม
3. เพื่อเก็บข้ อมูลก่อนการทดลอง ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไป
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีด่ ี รวมทังวั
้ ด
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ ได้ แก่ ค่าความดันโลหิต
น ้าหนักและส่วนสูงของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
4. เพื่อสร้ างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้วิจยั กับผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะทีด่ ี

3. พฤติกรรมการใส่ 1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสามารถคานวณและ
ใจดูแลสุขภาพตนเอง แปลค่าดัชนีมวลกายได้ อย่างถูกต้ องด้ วยตนเอง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กการจัดการตนเองใน
พฤติกรรมความรับผิดชอบทางด้ านสุขภาพได้ อย่าง
ถูกต้ องด้ วยตนเอง
4. การรับประทาน
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับประสบการณ์ตรง
อาหารเพื่อสุขภาพ
และมีสว่ นร่วมในการประกอบอาหารที่เหมาะสมกับ
โรคความดันโลหิตสูงตามหลัก DASH DIET
(Dietary Approaches to Stop Hypertension)
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ฝึกการจัดการตนเอง
ในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้ อย่างถูกต้ อง
ด้ วยตนเอง

แนวคิด/ทฤษฎี
- ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
- แนวคิดการฝึ กอบรม
- แนวคิดการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ผู้สงู อายุ

- ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
- แนวคิดการสูงวัยอย่างมีสขุ ภาวะ
- แนวทางการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
- ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
- แนวคิดการดูแลสุขภาพของตนเอง

- ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
- แนวคิดอาหารที่เหมาะสมกับโรค
ความดันโลหิตสูงตามหลัก DASH
DIET
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ตาราง 19 (ต่อ)
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
5. การมีสว่ นร่วมทาง 1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้ ออกแบบและ
สังคม
ทากิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ฝึกการจัดการตนเอง
ในการมีสว่ นร่วมทางสังคมได้ อย่างถูกต้ องด้ วย
ตนเอง
6. การออกกาลังกาย 1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเข้ าใจหลักและข้ อควร
ระวังในการออกกาลังกาย สาหรับผู้สงู อายุโรคความ
ดันโลหิตสูง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ฝึกการจัดการตนเอง
ในการออกกาลังกายได้ อย่างถูกต้ องด้ วยตนเอง
7. พฤติกรรมการมี
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสามารถสร้ างความสุขได้
สุขภาวะทางจิตทีด่ ี ด้ วยตนเองตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ฝึกการจัดการตนเอง
เพื่อการมีสขุ ภาวะทีด่ ีทางด้ านจิตตามแนวคิด
จิตวิทยาเชิงบวก
8. การปิ ดโปรแกรม 1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรม
การมีสขุ ภาวะที่ดี รวมทังวั
้ ดค่าผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ได้ แก่ ค่าความดันโลหิต น ้าหนักและส่วนสูงโดย
เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน
หลังเข้ าร่วมโปรแกรม
2. เพื่อให้ คาชมเชยและมอบของที่ระลึกแก่ผ้ ทู ี่เข้ า
ร่วมกิจกรรม

แนวคิด/ทฤษฎี
- ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
- แนวคิดการสูงวัยอย่างประสบ
ความสาเร็จ
- แนวคิดการสูงวัยอย่างมีประโยชน์
- ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
- หลักการออกกาลังกายสาหรับ
ผู้สงู อายุโรคความดันโลหิตสูง
- แนวคิดการกากับตนเอง
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก

- แนวคิดการประเมินผลการ
ฝึ กอบรม

นอกจากนัน้ ผลจากการสังเคราะห์ขนตอนในการปรั
ั้
บเปลี่ยนพฤติกรรมที่ได้ จากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ทาให้ ได้ การจัดการตนเองเพื่อการมีสขุ ภาวะที่ดีด้วย SMILE ประกอบด้ วย
5 ขันตอน
้
ดังภาพประกอบ 8 ดังนี ้
1. การตัง้ เป้าหมายด้ วยตนเอง (Self-set goal) เป็ นขันตอนที
้
่มีพื ้นฐานมาจากแนวคิดการ
กากับตนเองของแบนดูรา (Bandura. 1989) ในขันการสั
้
งเกตตนเอง (Self-observation) และแนวคิด
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) (Seligman. 2000) ในการตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเองนันควร
้
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แบ่งเป้าหมายหลักออกเป็ นเป้าหมายย่อยๆ ที่จะนาไปสู่เป้าหมายหลัก การตังเป
้ ้ าหมายนันมี
้ อิทธิพล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากการตังเป
้ ้ าหมาย ทาให้ บคุ คลสามารถกาหนดทิศทางของการ
กระทาเพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ และทาให้ เกิดความพยายามและความตังใจที
้ ่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ท้าทายนัน้ (Lock; et al. 1981) ในการตังเป
้ ้ าหมายที่ประสิทธิภาพนัน้ ประกอบด้ วย 1)
เป็ นการกระทาที่ชดั เจนและจาเพาะ (Specific) 2) สามารถวัดได้ (Measureable) 3) มุ่งเน้ นที่การ
กระทา (Action-oriented) 4) อยู่ในระดับที่มีความเป็ นไปได้ จริ งและมีลกั ษณะที่มีความน่าท้ าทาย
(Realistic and challenging) และ 5) กาหนดระยะเวลาบรรลุเป้าหมายชัดเจน (Time frame)
(Bandura. 1989) เช่น การวางแผนในการเลือกรับประทานอาหารประเภท DASH โดยรับประทาน
สลัดผักเป็ นมื ้อเย็นทุกวันเป็ นเวลา 1 เดือน การวางแผนในการออกกาลังกายที่ตนเองสนใจอย่างน้ อย
สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ๆ ละ 30 นาที ดังนัน้ การตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเองจึงเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
2. การวางแผน (Make A Plan) เป็ นขันตอนที
้
่มีพื ้นฐานมาจากแนวคิดการกากับตนเอง
ของแบนดูรา (Bandura. 1989) ในขันการสั
้
งเกตตนเอง (Self-observation) และแนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก (Positive psychology) (Seligman. 2000) โดยการใช้ ยทุ ธวิธีการบรรลุเป้าหมาย (Strategies for
achieving goals) เพราะการมีเป้าหมายแต่เพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอที่จะทาให้ สามารถจัดการกับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงต้ องมีการวางแผนต่อไปด้ วยว่าจะทาอย่างไรให้
บรรลุเป้าหมาย ด้ วยวิธีการอย่างไร การวางแผนในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสมนันจะต้
้ องอาศัย
ปั จจัยทางด้ านความรู้ ความเข้ าใจ การรับรู้ ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนจากสังคม และ
แหล่งทรัพยากรที่เพียงพอเหมาะสมการวางแผนด้ วยตนเองโดยผ่านการไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ นา
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้ อมมาเป็ นข้ อมูลประกอบในการวางแผน ซึ่งจะกระตุ้น ชี ้นาให้ บุคคลริ เริ่ ม
แสดงแบบแผนพฤติกรรมที่มงุ่ สูก่ ารบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. การนาแผนที่ออกแบบไว้ ไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) เป็ นขันตอนที
้
่มีพื ้นฐาน
มาจากแนวคิดการกากับตนเองของแบนดูรา (Bandura. 1989) ในขัน้ การสังเกตตนเอง (Selfobservation) ด้ ว ยการติ ด ตามตนเอง (Self-monitoring) และแนวคิ ด จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก (Positive
psychology) (Seligman. 2000) โดยเป็ นการแสดงถึงความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อปฏิบตั ิ
ตามแผนที่ตนเองได้ วางไว้ พร้ อมทังมี
้ การสังเกตตนเอง (Self-observation) และการบันทึกพฤติกรรม
ตนเอง (Self-recording) ในรู ปแบบความถี่ ช่วงเวลา หรื อความยาวนานของช่วงเวลา หรื อผลของ
พฤติกรรม เพื่อเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับในขันตอนต่
้
อไป การลงมือปฏิบตั ิเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ปั จจัย 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านส่วนบุคคล ด้ านพฤติกรรม และด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีอิทธิ พลกาหนดซึ่งกัน
และกัน (Reciprocal determinism) (Bandura. 1986) นอกจากนันแล้
้ วช่วงเวลาระหว่างการเกิด
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พฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมนับว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญ เนื่องจากถ้ าช่วงเวลาระหว่างการเกิด
พฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมสันจะส่
้ งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ดียิ่งขึ ้น (Bandura.
1989)
4. การเรี ยนรู้ ผ่านการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Learning through feedback) เป็ นขันตอนที
้
่มี
พื น้ ฐานมาจากแนวคิด การก ากับ ตนเองของแบนดูร า ในขัน้ กระบวนการตัด สิน ใจ (Judgment
process) (Bandura. 1989) และและแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) (Seligman.
2000) เป็ นการพยายามทบทวนเหตุการณ์ที่บคุ คลได้ ลงมือกระทาอย่างรอบคอบ โดยนาข้ อมูลสังเกต
และจดบันทึกพฤติกรรมของบุคคลนันเองมาท
้
าการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback on performance)
ซึ่งอาจอยู่ในรู ปของคาพูด ข้ อความ หรื อกราฟแสดงข้ อมูลการกระทาของบุคคลมาเปรี ยบเทียบกับ
เป้าหมายที่ตนเองตังไว้
้ ถ้ าพฤติกรรมที่ได้ กระทาไปแล้ วไม่ได้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตนเองตังไว้
้ ทาให้
บุคคลได้ เรี ยนรู้ พัฒนาและปรับปรุ งศักยภาพตนเอง โดยเรี ยนรู้ และหาสาเหตุของความล้ มเหลวนัน้
เช่น พยายามยังไม่เต็มที่ มีความบกพร่องในเรื่ องความรู้และทักษะที่จาเป็ น หรื อการตังเป
้ ้ าหมายที่ไม่
ตรงกับ ความเป็ นจริ ง ท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ และนาไปสู่การแก้ ไ ขและการเปลี่ ยนแปลงปรั บปรุ ง
เป้าหมายและวางแผนการดาเนินการให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น ดังนัน้ ในขันการเรี
้
ยนรู้ ผ่านการให้
ข้ อมูลย้ อนกลับนี ้เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ และทัศนคติเชิงบวกแก่ผ้ สู งู อายุในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองด้ วยการให้ ข้อมูลย้ อนกลับและส่งเสริ มให้ เกิดความคิ ดเชิงบวกต่อตนเอง และเกิดการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตในการรับมือกับปั ญหาต่างๆ ในชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
5. การให้ กาลังใจ (Encouragement) เป็ นขันตอนที
้
่มีพื ้นฐานมาจากแนวคิดการกากับ
ตนเองของแบนดูรา (Bandura. 1989) ในขันการแสดงปฏิ
้
กิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) และแนวคิด
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) (Seligman. 2000) เพื่อส่งเสริ มให้ พฤติกรรมนันคงอยู
้
่หรื อ
เพิ่มขึ ้น ภายหลังจากที่บคุ คลได้ พิจารณา ไตร่ ตรอง และเปรี ยบเทียบกระทาของตนเองกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้ เมื่อบุคคลนัน้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทาให้ เกิดความรู้ สึ กมั่นใจ มีพลัง
อานาจที่ จ ะคงไว้ ซึ่ง พฤติก รรมนัน้ หรื อ อาจได้ รั บ รางวัล ซึ่ง ไม่ควรเป็ นสิ่ ง ที่ ต รงข้ า มกับ เป้ าหมาย
ความสาเร็ จ เช่น คาพูดชมเชยตนเอง ระบบเบี ้ยอรรถกร หลักในการเสริ มแรง ได้ แก่ 1) การเสริ มแรง
จะต้ องให้ หลังจากการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายนันทั
้ นที เนื่องจากจะทาให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการเสริ มแรงเกิดการ
เรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ ว่าควรจะแสดงพฤติกรรมอะไร 2) การเสริ มแรงจะต้ องให้ อย่างสม่าเสมอ หรื อแทบทุก
ครัง้ ที่เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 3) การเสริ มแรงควรจะบอกถึงเงื่อนไขการให้ การเสริ มแรง เช่น ควรจะ
แสดงพฤติกรรมอะไรในสถานการณ์แบบไหน แล้ วจะได้ รับอะไรเป็ นการเสริ มแรง 4) ตัวเสริ มแรงควรมี
ปริมาณพอเหมาะที่จะเสริมแรงพฤติกรรมโดยไม่ก่อให้ เกิดการหมดสภาพการเป็ นตัวเสริมแรง เนื่องจาก
บางครั ง้ ถ้ าให้ ตัวเสริ ม แรงมากเกิ นไปก็ อาจทาให้ เกิ ดการหมดสภาพการณ์ เป็ นตัวเสริ ม แรงได้ โดย
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เฉพาะตัวเสริ มแรงประเภทตัวเสริ มแรงปฐมภูมิ แต่ก็ไม่ควรจะให้ น้อยเกินไปจนไม่มีพลังพอที่จะทาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 5) ตัวเสริ มแรงนันจะต้
้ องเลือกให้ เหมาะกับแต่ละบุคคล 6) ถ้ าเป็ นไปได้
ควรใช้ ตวั เสริ มแรงที่มีอยู่ในสภาพแวดล้ อมนัน้ 7) ควรมีการใช้ ตวั แบบหรื อการชี ้แนะควยคูไ่ ปกับการ
เสริ มแรงด้ วย และ 8) การเสริ ม แรงควรมีการวางแผนการใช้ ตารางการเสริ มแรงหรื อการยืดเวลา
การสริ มแรง เมื่อพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ ้นสม่าเสมอ ควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสริ มแรงเสียใหม่
ให้ เ ป็ นการใช้ ตารางการเสริ ม แรงแทน หรื ออาจจะใช้ การยึดเวลาการเสริ มแรงก็ ได้ เพราะจะทาให้
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนันคงอยู
้
ไ่ ด้ นานขึ ้น แม้ วา่ จะไม่ได้ รับการเสริมแรงอีกเลยในอนาคต
การตัง้ เป้าหมายด้ วยตนเอง (Self-set goal)
- แนวคิดการกากับตนเอง:

การให้ กาลังใจ
(Encouragement)
- แนวคิดการกากับตนเอง:
ขันการแสดงปฏิ
้
กิริยาต่อตนเอง
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก

ขันการสั
้
งเกตตนเองโดยการการตังเป
้ ้ าหมาย
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก

S

E

การวางแผน (Make a plan)
- แนวคิดการกากับตนเอง:

M

L

การเรี ยนรู้ผ่าน
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
(Learning through feedback)
- แนวคิดการกากับตนเอง: ขันกระบวนการตั
้
ดสิน
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก

I

ขันการสั
้
งเกตตนเอง
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก

การลงมือปฏิบัติ (Implementation)
- แนวคิดการกากับตนเอง: ขันการสั
้
งเกต
ตนเอง โดยการติดตามตนเอง
- แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก

ภาพประกอบ 8 การจัดการตนเองเพื่อการมีสขุ ภาวะที่ดีตามขันตอน
้
SMILE
สาหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ ดี และผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง พบว่า
โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.60-4.80
(ตาราง 20) และข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างโปรแกรมฯ ได้ แก่ 1) ควรระบุวตั ถุประสงค์ในแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู้ให้ ชดั เจน ซึ่งจะทาให้ สามารถกาหนดและออกแบบกิจกรรมและผลลัพธ์ให้ สอดคล้ อง
กับ วัต ถุประสงค์ ไ ด้ 2) ในแต่ล ะขัน้ ตอนควรแยกเขี ย นให้ ชัดเจน เช่น ขัน้ นา ขัน้ ด าเนิ นการ ขัน้
ประเมินผลและติดตามเยี่ยมบ้ าน 3) ควรระบุระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมให้ ละเอียดและคานึงถึง
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ธรรมชาติในการเรี ยนรู้ของผู้สงู อายุ เช่น ในการออกกาลังกายจัดกี่ครัง้ ครัง้ ละกี่ชวั่ โมง การทากิจกรรม
จิตอาสาทาตอนไหน กี่ครัง้ 4) รายละเอียดในแต่ละกิจกรรมยังไม่ชดั เจน 5) ควรแยกการเก็บข้ อมูลก่อน
การทดลองออกจากหน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 1 เนื่องจากต้ องระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม วัดความ
ดันโลหิต ส่วนสูง และชัง่ นา้ หนัก เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วน 6) ควรระบุแนวคิดและทฤษฎี
พื ้นฐานในการจัดกิจกรรมของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ 7) ควรมีการสอบถามและบันทึกข้ อสังเกตใน
ตอนท้ ายของกิจกรรม ในแต่ละครัง้ 8) ควรระบุการประเมินให้ ชัดเจน เช่น ประเมินอย่างไร ด้ วย
เครื่ องมืออะไร 9) ในการใช้ ศพั ท์เทคนิค ควรมีการขยายความให้ รายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ ้น เช่น การ
กาหนดปั ญหาและเป้าหมาย เนื่องจากเมื่อนากลับไปกาหนดเองที่บ้าน อาจทาให้ เกิดความสับสนและ
ไม่เข้ าใจได้ 10) การบันทึกพฤติกรรมด้ วยตนเองไม่เหมาะสมกับในบริ บทผู้สูงอายุในประเทศไทย
เนื่องจากมีการจดบันทึกที่ค่อนข้ างมากและยาก ทาให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากเขียน
ได้ อาจเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกให้ ง่ายและสะดวกต่อการบันทึกสาหรับผู้สงู อายุ
ตาราง 20 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวติ อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
กิจกรรมใน
โปรแกรมการ
จัดการตนเอง
1 การปฐมนิเทศ
2 ความรู้
เบื ้องต้ นความ
ดันโลหิตสูง
3 พฤติกรรมการ
ป้องกันโรค
4 การ
รับประทาน
อาหารเพื่อ
สุขภาพ
5 การมีสว่ นร่วม
ทางสังคม
6 การออกกาลัง
กาย

จุดมุ่งหมาย

เนือ้ หา

ระดับ

ระดับ
มาก
ที่สดุ

เวลา

4.00

มาก

4.60

4.65

มาก
ที่สดุ

4.30

มาก

3.90

4.60

มาก
ที่สดุ

4.60

มาก
ที่สดุ

4.60

มาก
ที่สดุ

4.80

4.60
4.80

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

4.64

ระดับ
มาก
ที่สดุ

สื่อ

รู ปแบบ

ระดับ

ระดับ

การ
ประเมินผล
ระดับ

4.08

มาก

4.16

มาก

4.24

มาก

มาก

4.15

มาก

4.25

มาก

3.90

มาก

4.20

มาก

4.20

มาก

3.80

มาก

4.00

มาก

มาก

4.40

มาก

4.20

มาก

4.20

มาก

4.00

มาก

4.80

มาก

4.00

มาก

4.20

มาก

4.20

มาก

4.00

มาก

4.40

มาก

3.60

มาก

4.00

มาก

4.40

มาก

3.80

มาก
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ตาราง 20 (ต่อ)
กิจกรรมใน
โปรแกรมการ
จัดการตนเอง
7 พฤติกรรมการ
มีสขุ ภาวะทาง
จิตที่ดี
8 การปิ ด
โปรแกรม

จุดมุ่งหมาย
4.60

4.60

ระดับ
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

เนือ้ หา
4.00

ระดับ
มาก

4.00

มาก

เวลา
3.60

ระดับ
มาก

4.40

มาก

สื่อ

4.20

ระดับ
มาก

การ
ประเมินผล
ระดับ
3.60 มาก

4.20

มาก

4.20

รู ปแบบ

4.20

ระดับ
มาก

4.20

มาก

มาก

และปรับปรุ งร่ างโปรแกรมฯ ให้ มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไป
ทดลองในระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงต่อไป

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรั บผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
ผลจากการพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มี ต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนตาม
ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์
75/75 ที่ได้ กาหนดไว้ และขันตอนที
้
่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ขั น้ ตอนที่ 1 ผลการทดสอบประสิท ธิ ภ าพโปรแกรมการจั ดการตนเองที่มี ต่ อ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรั บผู้สูงอายุความดัน
โลหิตสูงตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้
ในการประเมิน ประสิทธิ ภาพโปรแกรมฯ เพื่อทดสอบสมมติฐ านข้ อที่ 1 โดยเริ่ มจากการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ ดีและผลลัพธ์
ทางสุขภาพของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงแบบรายบุคคล (One to One Tryout) ประกอบด้ วยผู้สงู อายุ
ความดันโลหิตสูงกลุม่ ย่อย 1 กลุม่ จานวน 6 คน
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ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ภายหลังสิ ้นสุดกิจกรรม พบว่า 1) ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความ
สนใจต่อเนื ้อหาที่วิทยากรนาเสนอ โดยสังเกตจากการซักถาม และจดบันทึกเนื ้อหาลงในคู่มือฯ เป็ น
ระยะๆ 2) หน่วยการเรี ยนรู้ ได้ รับความสนใจจากผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเป็ นอย่างมาก เพราะมีการนาเสนอ
เนื ้อหาที่เข้ าใจง่ายและสามารถฝึ กปฏิบตั ติ ามทีละขันตอนได้
้
จนเกิดความเข้ าใจ
ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง แบบรายบุคคลพบว่า
ประสิทธิภาพด้ านกระบวนการและมีประสิทธิภาพด้ านผลผลิต E1/E2 เท่ากับ 75.56/75.69 ซึ่งไม่
แตกต่างจากเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (ตาราง 21)
ตาราง 21 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงแบบรายบุคคล (n=6)
การหาประสิทธิภาพ
ด้ านกระบวนการ (E1)
ด้ านผลผลิต (E2)

คะแนนเต็ม
120
120

S.D.
90.67
90.83

10.86
13.70

ร้ อยละของ
ค่ าเฉลี่ย
75.56
75.69

เกณฑ์

Sig

75.00
75.00

0.88
0.89

สาหรับการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพของผู้สู งอายุความดันโลหิตสูง แบบกลุ่มย่อย (Small
Group Tryout) ประกอบด้ วยผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง 10 คน
ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ภายหลังสิ ้นสุดกิจกรรม พบว่า 1) ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้ วยความตังใจ
้ โดยมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการทากิจกรรม
ต่างๆ 2) ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ละเลยการจดบันทึกหรื อติดตามพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดี ทาให้ ไม่สามารถให้ ผลย้ อนกลับตนเองได้ อาจปรับเปลี่ยนโดยให้ ผ้ ทู ี่ดแู ลใกล้ ชิดคอยเตือน
หรื อช่วยบันทึก 3) ในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม อาจมีบางคนไม่กล้ าเสนอหรื อ
แสดงความคิดเห็น ควรมีพี่เลี ้ยงประจากลุ่ม เพื่อกระตุ้นให้ ทกุ คนได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่เท่า
เทียมกัน
จากตาราง 22 ผลการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของโปรแกรม พบว่า ประสิท ธิ ภ าพด้ า น
กระบวนการและมีประสิทธิภาพด้ านผลผลิต E1/E2 เท่ากับ 75.08/75.58 ซึ่งไม่แตกต่างจากเกณฑ์
75/75 ที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตาราง 22 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงแบบกลุม่ ย่อย (n= 10)
การหาประสิทธิภาพ
ด้ านกระบวนการ (E1)
ด้ านผลผลิต (E2)

คะแนนเต็ม
120
120

S.D.
90.10
90.70

7.95
11.22

ร้ อยละของ
ค่ าเฉลี่ย
75.08
75.58

เกณฑ์

Sig

75.00
75.00

0.97
0.85

ในผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง แบบกลุ่มใหญ่ (Field
Group) ประกอบด้ วยผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง 20 คน
ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ภายหลังสิ ้นสุดกิจกรรม พบว่า 1) ระยะเวลาในการทากิจกรรมมี
น้ อยเกินไป ไม่สามารถเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามเพิ่มเติม จึงควรต้ องจัดสรรเวลาให้ มีความยืดหยุ่น เพียงพอ
ในการทาแต่ละกิจกรรม 2) เมื่อเป็ นกลุ่มใหญ่ ทาให้ การมีส่วนร่วมไม่ทวั่ ถึง บางคนทากิจกรรม บางคน
นัง่ เฉยๆ อาจแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยจานวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อให้ ทุกคนได้ มีส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรมอย่างทัว่ ถึง เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึ กลองทากิจกรรมเองที่บ้าน และ 3) ควร
มีการชี ้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ก่อนทากิจกรรม เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมทราบและเตรี ยมตัวใน
การทากิจกรรมต่างๆ
จากตาราง 23 ผลการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของโปรแกรม พบว่า ประสิท ธิ ภ าพด้ า น
กระบวนการและมีประสิ ทธิภาพด้ านผลผลิต E1/E2 เท่ากับ 75.88/75.63 ซึ่งไม่แตกต่างจากเกณฑ์
75/75 ที่กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตาราง 23 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง แบบกลุม่ ใหญ่ (n=20)
การหาประสิทธิภาพ
ด้ านกระบวนการ (E1)
ด้ านผลผลิต (E2)

คะแนนเต็ม
120
120

S.D.
91.05
90.75

10.31
9.77

ร้ อยละของ
ค่ าเฉลี่ย
75.88
75.63

เกณฑ์

Sig

75.00
75.00

0.65
0.74

165
ดังนัน้ โปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติ กรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาและปรับปรุงขึ ้นมีคา่ ประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมเป็ นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้ จึงนาไปสู่การทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
การจัดการตนเองที่ มีต่อพฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตอย่างมีสุขภาวะที่ ดีและผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพของ
ผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิผ ลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่ อ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรั บผู้สูงอายุความดัน
โลหิตสูง
ในการวิจยั ขันตอนนี
้
้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
ที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง ประชากรในการทดลองขัน้ นี ้ ผู้สูงอายุ
ความดันโลหิ ตสูงที่ มีอายุตงแต่
ั ้ 60-74 ปี ไปที่ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และได้ รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่เกิน 160/100 มิลลิเมตรปรอท และเป็ นผู้ที่แพทย์ให้
ความเห็นว่าไม่มีภาวะแทรกซ้ อนที่เป็ นอันตราย สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ และยินยอมเข้ า ร่วม
การวิจยั กลุม่ ตัวอย่างได้ มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (Cluster Randomized Controlled
Trail) กลุ่มละ 20 คน โดยผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงในชุมชนที่ 1 เป็ นกลุ่มทดลอง ซึ่งได้ รับโปรแกรมฯ
และผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงในชุมชนที่ 2 เป็ นกลุ่มควบคุม ซึ่งได้ รับการรักษาตามปกติ ผลการวิจยั
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างทังหมดมี
้
จานวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 62.50 โดยมีอายุ
เฉลี่ยประมาณ 66 ปี อายุต่าสุด 60 ปี และอายุสูงสุด 72 ปี สถานภาพสมรสมากสุดคิดเป็ นร้ อยละ
47.50 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาคิดเป็ นร้ อยละ 72.50 ส่วนใหญ่มีเบี ้ยหวัด/
บานาญเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ หลักคิดเป็ นร้ อยละ 45.00 รายได้ ตอ่ เดือนอยู่ในช่วง 5,000-10,000
บาทคิดเป็ นร้ อยละ 85.00 ระยะเวลาที่ได้ รับวินิจฉัยเป็ นโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จะอยู่ในช่วง 6-10ปี คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 และเมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนลักษณะทัว่ ไปของกลุ่ม
ตัวอย่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้ วยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-squre) พบว่า กลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมมีสดั ส่วนลักษณะทัว่ ไปไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง
24-25
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ตาราง 24 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากร

กลุ่มทดลอง
(n = 20)

จานวน (ร้ อยละ)
กลุ่มควบคุม
(n = 20)

1. เพศ
- ชาย
6 (30.00)
- หญิง
14 (70.00)
2. อายุ (ปี ) ( = 65.88, SD = 3.04 Min = 60 Max = 72)
- 60 – 65 ปี
12 (60.00)
- 66 – 70 ปี
7 (35.00)
- 71 – 75 ปี
1 (5.00)
3. สถานภาพสมรส
- โสด
8 (40.00)
- สมรส
8 (40.00)
- หม้ าย
3 (15.00)
- หย่า
1 (5.00)
4. ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
14 (70.00)
- มัธยมศึกษา
5 (25.00)
- อนุปริ ญญา
1 (5.00)
- ปริ ญญาตรี
5. แหล่งสาคัญที่มารายได้ หลัก
- เบี ้ยหวัด/บานาญ
10 (50.00)
- ประกอบอาชีพ
5 (25.00)
- บุตรหลาน
5 (25.00)
6. รายได้ ตอ่ เดือน
- ต่ากว่า 5,000 บาท
1 (5.00)
- 5,001–10,000 บาท
19 (95.00)
- 10,001 บาทขึ ้นไป
7. สภาพการเป็ นอยู่
- อยูค่ นเดียว
8 (40.00)
- อยูก่ บั คูส่ มรส
5 (25.00)
- อยูก่ บั บุตรหลาน
4 (20.00)
- อยูก่ บั คูส่ มรส บุตร หลาน
3 (15.00)

9 (45.00)
11 (55.00)
10 (50.00)
9 (45.000)
1 (5.00)
2 (10.00)
11(55.00)
3 (15.00)
4 (20.00)
15 (75.00)
3 (15.00)
1 (5.00)
1 (5.00)
8 (40. 00)
7 (35.00)
5 (25.00)
4 (20.00)
15 (75.00)
1 (5.00)
2 (10.00)
4 (20.00)
7 (35.00)
7 (35.00)

ทัง้ หมด
(n = 40)

2

Sig

0.96

0.33

5.10

0.83

5.87

0.12

2.42

0.49

0.56

0.76

3.27

0.20

6.13

0.11

15 (37.50)
25 (62.50)
22 (55.50)
16 (40.00)
2 (5.00)
10 (25.00)
19 (47.50)
6 (15.00)
5 (12.50)
29 (72.50)
8 (20.00)
2 (5.00)
1 (2.50)
18 (45.00)
12 (30.00)
10 (25.00)
5 (12.50)
34 (85.00)
1 (2.50)
10 (25.00)
9 (22.50)
11 (27.50)
10 (25.00)
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ตาราง 24 (ต่อ)
จานวน (ร้ อยละ)
ลักษณะทางประชากร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
(n = 20)
(n = 20)
8. ระยะเวลาที่ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูง
- 1-5 ปี
6 (30.00)
7 (35.00)
- 6 – 10 ปี
8 (40.00)
8 (40.00)
- มากกว่า 10 ปี
6 (30.00)
5 (25.00)

ทัง้ หมด
(n = 40)

2

Sig

0.17

0.92

13 (32.50)
16 (40.00)
11 (27.50)

ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาพที่ดี
และผลลัพธ์ทางสุขภาพ จาแนกตามกลุม่ การทดลองและครัง้ ของการวัด
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ
ภาวะที่ดี
พฤติกรรมการป้องกันโรค
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม
การออกกาลังกาย
พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
ดัชนีมวลกาย
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
ความดันโลหิตขณะหัวใจคลาย

กลุ่มทดลอง (S.D.)
ก่ อน
หลัง
ติดตาม
79.50
95.55
96.45
(6.48)
(6.31)
(4.03)
16.55
18.50
19.10
(2.14)
(1.93)
(1.17)
17.35
19.85
20.00
(2.28)
(2.03)
(1.17)
14.75
17.25
17.75
(2.36)
(2.17)
(1.45)
16.75
20.30
20.20
(2.07)
(2.18)
(1.40)
14.35
19.60
19.45
(2.01)
(2.06)
(1.47)
24.88
22.25
23.08
(2.09)
(2.10)
(1.47)
141.70
141.65
139.90
(1.87)
(2.16)
(1.55)
90.50
90.65
89.45
(2.82)
(2.64)
(1.73)

กลุ่มควบคุม (S.D.)
ก่ อน
หลัง
ติดตาม
79.10
80.20
81.25
(5.08)
(7.54)
(3.75)
16.40
16.29
16.85
(2.01)
(2.39)
(1.60)
17.50
17.50
18.65
(2.31)
(2.91)
(1.14)
14.65
15.30
14.95
(1.95)
(2.27)
(1.23)
16.45
16.35
16.90
(2.19)
(2.91)
(1.45)
14.40
14.40
13.95
(2.39)
(2.35)
(1.15)
25.24
24.78
25.34
(2.11)
(2.50)
(2.19)
141.75
142.25
142.45
(2.15)
(2.63)
(1.70)
91.00
91.30
91.25
(2.29)
(2.20)
(2.90)
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. การตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1.1 การตรวจสอบการแจกแจงปกติ ห ลายตั ว แปรด้ ว ยตรวจสอบค่า ความโด่ ง
(Skewness) ความเบ้ (Kurtosis) ควบคู่กับการใช้ สถิ ติ Shapiro-Wilkเนื่องจากในการศึกษาครัง้ นี ม้ ี
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 20 คน ซึ่งถ้ าในกรณีกลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า 50 คนขึ ้นไปจึงจะสามารถใช้ วิธี
Kolmogorov-Smirnov test (ผจงจิต อินทสุวรรณ. 2545: 44-51) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัว
แปรส่วนใหญ่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ค่า z-values (Skewness& Kurtosis) อยู่ระหว่าง -1.96 ถึง 1.96
ดังนันตั
้ วแปรตามในแต่ละกลุม่ มีการแจกแจงเป็ นปกติ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ น (ภาคผนวก จ)
1.2 ความเท่ ากันของเมทริกซ์ ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วม ด้ วยสถิติ Box’
M Test พบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และเมื่อตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนตัวแปร
ตามแต่ละตัวด้ วยวิธี Levene’s Test พบว่า ทัง้ ในกลุ่มทดลองและควบคุมไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนันเมื
้ ่อพิจารณาคุณสมบัติของ Sphericity ของเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
พบว่า ค่า Epsilon ซึ่งเป็ นดัชนีสะท้ อนความเบี่ยงเบนออกจากเงื่อนไขของ Sphericity เข้ าใกล้ 1.0 ซึ่ง
ถื อ ว่า เป็ นไปตามข้ อ ตกลงเบื อ้ งต้ น ในเรื่ อ งการเท่ า กัน ของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ ว ม
(ภาคผนวก จ)
จากการตรวจสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ข้ อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นไปตาม
ข้ อตกลงเบื ้องต้ น ดังนัน้ จึงนาไปสูก่ ารทดสอบสมมติฐานต่อไป
ขัน้ ตอน 2 การทดสอบความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี และผลลัพธ์ ทางสุขภาพในระยะก่ อนการทดลอง
ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี และ
ผลลัพ ธ์ ท างสุขภาพในระยะก่ อ นการทดลองด้ ว ยการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ วมหลายตัว แปร
(Multivariate Analysis of Covariance) โดยนาตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีมาเป็ นตัวแปรร่วม (Covariates) ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพของกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในระยะก่อนการทดลองแล้ ว ดังตาราง 26 ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการ
ทดสอบสมมติฐานที่ 2-5 ต่อไป
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรในการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพก่อนการทดลอง
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
แหล่ งความแปรปรวน
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง
- กลุม่ การทดลอง (G)
ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง
- กลุม่ การทดลอง (G)

ค่ าสถิติ
Wilk’s Lambda ()

Multivariate
F-test

Sig

0.81
0.98

1.24
0.13

0.31
0.99

0.81
0.94

2.74
0.69

0.06
0.56

3. การทดสอบความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมี
สุขภาวะที่ดี และผลลัพธ์ ทางสุขภาพ ภายหลังการสิน้ สุดโปรแกรมและในระยะติดตามอีก 1
เดือน
ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
ที่ดี (ทังด้
้ านรวม และรายด้ านย่อย) และผลลัพธ์ทางสุขภาพ (ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจ
บีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว) ภายหลังการสิ ้นสุดโปรแกรมและในระยะติดตามอีก 1 เดือน ด้ วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Covariance) โดยนาตัวแปรการ
รั บ รู้ ความสามารถของตนเองในพฤติก รรมการดาเนิ นชี วิ ตอย่า งมี สุขภาวะที่ ดี ม าเป็ นตัว แปรร่ ว ม
(Covariates) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2-3 ดังนี ้
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรในการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม ภายหลังการทดลอง
แหล่ งความแปรปรวน
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง
- กลุม่ การทดลอง (G)
ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง
- กลุม่ การทดลอง (G)

ค่ าสถิติ
Wilk’s Lambda ()

Multivariate
F-test

Sig

0.79
0.34

1.71
10.24

0.15
< 0.01

0.85
0.66

2.08
6.13

0.12
< 0.05

สมมติฐานที่ 2 ภายหลังการสิน้ สุดโปรแกรม กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะที่ดี ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายดีกว่ า
กลุ่มควบคุม
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2 พบว่า เมื่อควบคุมการ
รับรู้ความสามารถของตนเองแล้ ว กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดีภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทงด้
ั ้ านรวมและรายด้ านย่อย
ภายหลังสิน้ สุดการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างน้ อย 1 ตัวแปร
เช่นเดียวกับค่าดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของค่า
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างน้ อย 1 ตัวแปร ดังนัน้ ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบ
ภายหลัง (Post hoc analysis) ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทีละตัวแปร เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยทีละตัวแปรเป็ นลาดับต่อไป ดังตาราง 28
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรทีละตัวแปรในการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ ภายหลังสิ ้นสุด
การทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะทีด่ ี
พฤติกรรมการป้องกันโรค
การรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ
การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม
การออกกาลังกาย
พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะ
ทางจิตที่ดี
ดัชนีมวลกาย
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว

แหล่ งความ
แปรปรวน
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น

SS

df

MS

F

Sig

1768.54
1535.69
21.88
170.31
31.58
207.08
24.98
175.79
123.10
238.77
235.90
182.48
83.99
173.92
2.74
219.887
6.74
219.52

1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37

1768.54
41.51
21.88
4.60
31.58
5.60
24.98
4.75
123.10
6.45
235.90
4.93
83.99
4.70
2.74
5.94
6.74
5.93

42.61

< 0.05

4.75

< 0.05

5.64

< 0.05

5.26

< 0.05

19.08

< 0.05

47.83

< 0.05

17.87

< 0.01

0.46

0.51

1.14

0.29

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรทีละตัวแปร พบว่าค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี สุขภาวะที่ดี ทัง้ ด้ านรวมและรายด้ านย่อยภายหลังสิน้ สุดการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร
ส่วนค่าเฉลี่ยของค่าดัชนี มวลกายภายหลัง สิน้ สุดการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้ น ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะ
หัวใจคลายตัวของกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจยั
จึงนาไปสู่การเปรี ยบเทียบรายคู่ (Pairwise Comparison) ตามวิธีบอนเฟอโรนีด้วยความเชื่อมัน่ 95%
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ของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม (ตาราง 29)
ตาราง 29 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูค่ ะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง

ตัวแปรตาม

กลุ่มการทดลอง

พฤติ ก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต กลุม่ ทดลอง (1)
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
กลุม่ ควบคุม (2)
พฤติกรรมการป้องกันโรค กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)
การรับประทานอาหาร
กลุม่ ทดลอง (1)
เพื่อสุขภาพ
กลุม่ ควบคุม (2)
การเข้ าร่วมกิจกรรม
กลุม่ ทดลอง (1)
ทางสังคม
กลุม่ ควบคุม (2)
การออกกาลังกาย
กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)
พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะ
กลุม่ ทดลอง (1)
ทางจิตที่ดี
กลุม่ ควบคุม (2)
ค่าดัชนีมวลกาย
กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)
ความดันโลหิตขณะ
กลุม่ ทดลอง (1)
หัวใจบีบตัว
กลุม่ ควบคุม (2)
ความดันโลหิตขณะ
กลุม่ ทดลอง (1)
หัวใจคลายตัว
กลุม่ ควบคุม (2)

ค่ าเฉลี่ย
94.78
80.97
18.37
16.83
19.60
17.75
17.10
15.45
20.15
16.50
19.52
14.48
22.01
25.02
141.68
142.22
90.55
91.40

ความแตกต่ าง
ของค่ าเฉลี่ย
(1-2)
13.81

Std.
Error

Sig

2.12

< 0.05

1.54

0.71

< 0.05

1.85

0.77

< 0.05

1.64

0.72

< 0.05

3.64

0.83

< 0.05

5.04

0.73

< 0.05

-3.01

0.71

< 0.01

-0.54

0.80

0.51

-0.85

0.80

0.29

จากตาราง 29 พบว่า ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมี สุขภาวะที่ดีในด้ านรวม และรายด้ านย่อย ได้ แก่ พฤติกรรมการป้องกันโรค การรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทาง
จิตที่ดีของกลุม่ ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทังดั
้ ชนีมวลกาย
ของกลุ่มทดลองน้ อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้ องสมมติฐาน
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ย่อยที่ 2 ที่วา่ ภายหลังการสิ ้นสุดโปรแกรม กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายดีกว่ากลุม่ ควบคุมบางส่วน
ดังนัน้ ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี สขุ ภาวะ
ที่ดี ทัง้ ด้ านรวมและรายด้ านย่อย และดัชนี มวลกายดีกว่ากลุ่มควบคุม แต่อย่างไรก็ตามทัง้ ในกลุ่ม
ทดลองและควบคุม มี ค่า เฉลี่ ย ของค่า ความดัน โลหิ ต ขณะหัว ใจบี บ ตัว และขณะหัว ใจคลายตัว ไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดาเนิน ชีวิต
อย่ า งมี สุขภาวะที่ดี ดั ชนี ม วลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบ ตัว และขณะหัว ใจคลายตัว
ดีกว่ ากลุ่มควบคุม
ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรในการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพในระยะติดตามอีก
1 เดือน ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
แหล่ งความแปรปรวน
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง
- กลุม่ การทดลอง (G)
ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง
- กลุม่ การทดลอง (G)

ค่ าสถิติ
Wilk’s Lambda ()

Multivariate
F-test

Sig

0.88
0.15

0.76
31.13

0.61
< 0.01

0.96
0.43

0.52
15.53

0.67
< 0.01

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า เมื่อควบคุมการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ในระยะติดตามอีก 1 เดือนพฤติกรรมการดาเนิน ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า คะแนน
เฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีทงด้
ั ้ านรวมและรายด้ านย่อยในระยะติดตามอีก
1 เดือน ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างน้ อย 1 ตัวแปร เช่นเดียวกับค่าดัชนีมวล
กาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของค่าดัชนีมวลกาย ความดัน
โลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว ในระยะติดตามอี ก 1 เดือน ระหว่างกลุ่มทดลองและ
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กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างน้ อย 1 ตัวแปร ดังนัน้ ผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบภายหลัง (Post hoc
analysis) ดัวยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทีละตัวแปร เพื่อทดสอบว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
ทีละตัวแปร เป็ นลาดับต่อไป
ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรทีละตัวแปรในการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพในระยะติดตาม
อีก 1 เดือน ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
แหล่ งความ
แปรปรวน
พฤติกรรมการดาเนินชีวิต กลุม่ การทดลอง
อย่างมีสขุ ภาวะทีด่ ี
ความคลาดเคลือ่ น
พฤติกรรมการป้องกันโรค กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
การรับประทานอาหาร
กลุม่ การทดลอง
เพื่อสุขภาพ
ความคลาดเคลือ่ น
การเข้ าร่วมกิจกรรม
กลุม่ การทดลอง
ทางสังคม
ความคลาดเคลือ่ น
การออกกาลังกาย
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
พฤติ ก รรมการมี สุข ภาวะ กลุม่ การทดลอง
ทางจิตที่ดี
ความคลาดเคลือ่ น
ค่าดัชนีมวลกาย
กลุม่ การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ความดันโลหิตขณะ
กลุม่ การทดลอง
หัวใจบีบตัว
ความคลาดเคลือ่ น
ความดันโลหิตขณะ
กลุม่ การทดลอง
หัวใจคลายตัว
ความคลาดเคลือ่ น
ตัวแปรตาม

SS

df

MS

F

Sig

2064.39
566.74
47.77
74.30
14.36
49.12
76.98
67.86
92.24
74.27
264.77
62.77
54.91
128.35
64.85
99.61
28.75
216.50

1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37
1
37

2064.39
15.38
47.77
2.01
14.36
1.33
76.98
1.83
92.24
2.01
264.77
1.83
54.91
3.47
64.85
2.69
28.75
5.85

134.78

< 0.01

23.79

< 0.01

10.81

< 0.01

41.97

< 0.01

45.95

< 0.01

156.06

< 0.01

15.83

< 0.01

24.09

< 0.01

4.91

< 0.05

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรทีละตัวแปร พบว่าค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการดาเนิน ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อยในระยะติดตามอีก 1
เดือน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร
ผู้วิจยั จึงนาไปสู่การเปรี ยบเทียบรายคู่ (Pairwise Comparison) ตามวิธีบอนเฟอโรนีด้วยความเชื่อมัน่
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95% ของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีในด้ านรวมและรายด้ านย่อย
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (ตาราง 32)
ตาราง 32 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูค่ ะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในด้ าน
รวมและรายด้ านย่อย ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ในระยะติดตามอีก 1 เดือน

ตัวแปรตาม

กลุ่มการทดลอง

ค่ าเฉลี่ย

ความแตกต่ าง
ของค่ าเฉลี่ย
(1-2)

Std.
Error

p value

พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่าง กลุม่ ทดลอง (1)
มีสขุ ภาวะที่ดี
กลุม่ ควบคุม (2)
พฤติกรรมการป้องกันโรค
กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)

96.31
81.39
19.11
16.84

14.92

1.29

< 0.01

2.27

0.47

< 0.01

การรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ
การเข้ าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม
การออกกาลังกาย

19.95
18.70
17.79
14.91
20.13
16.97
19.37
14.03
22.99
25.42
139.85
142.50
89.47
91.23

1.24

0.38

< 0.01

2.88

0.45

< 0.01

3.15

0.47

< 0.01

2.88

0.45

< 0.01

-2.43

0.61

< 0.01

-2.65

0.54

< 0.01

-1.76

0.79

< 0.05

พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทาง
จิตที่ดี
ค่าดัชนีมวลกาย
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบ
ตัว
ความดันโลหิตขณะหัวใจ
คลายตัว

กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)
กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)
กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)
กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)
กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)
กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)
กลุม่ ทดลอง (1)
กลุม่ ควบคุม (2)

จากตาราง 32 พบว่า ในระยะติดตามอีก 1 เดือน คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมี สุขภาวะที่ดีในด้ านรวม และรายด้ านย่อย ได้ แก่ พฤติกรรมการป้องกันโรค การรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทาง
จิตที่ดี รวมทังดั
้ ชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวของกลุ่มทดลอง
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มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องสมมติฐานย่อยที่ 3 ที่ว่า ใน
ระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ดัชนีมวลกาย
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่ากลุม่ ควบคุม
ดังนัน้ ในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
ที่ดี ค่าดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวในกลุม่ ทดลองดีกว่ากลุม่ ควบคุม
3. การทดสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี ดัชนี
มวลกาย ความดั นโลหิต ขณะหัวใจบีบ ตัว และขณะหัวใจคลายตัว ในระยะก่ อนการทดลอง
ระยะหลั งสิน้ สุด หลังการทดลอง และระยะติดตามอีก 1 เดือนแตกต่ างกันตามกลุ่ม การ
ทดลองด้ วยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วมหลายตัวแปร แบบวัดซา้ (MANCOVA with
Repeated Measure) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 4 ดังนี ้
สมมติฐานที่ 4 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี ดัชนี
มวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวแตกต่ างกันตามกลุ่มการ
ทดลอง (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) และครั ง้ ของการวัด (ระยะก่ อนการทดลอง ระยะหลัง
สิน้ สุดการทดลอง และระยะติดตามอีก 1 เดือน)
ในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี แตกต่างกัน
ตามกลุ่มการทดลองและครัง้ ของการวัด ผู้วิจยั เริ่ มทาการทดสอบปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มการ
ทดลอง (G) (กลุ่มทดลอง (E) และกลุ่มควบคุม (C) ) และครัง้ ของการวัด (ระยะก่อนการทดลอง (T1)
ระยะหลังสิ ้นสุดการทดลอง (T2) และระยะติดตามอีก 1 เดือน (T3)) ที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อย
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรสองทางของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีทงด้
ั ้ านรวมและรายด้ านย่อย โดยพิจารณาจาแนกตามกลุม่ การ
ทดลอง (G) และครัง้ ของการวัด (T)
ค่ าสถิติ
Wilk’s Lambda ()

Multivariate
F-test

Sig

0.30

12.20

< 0.01

ครัง้ ของการวัด (T)
ปฏิสัมพันธ์ 2 ทาง

0.53

1.95

0.07

กลุม่ การทดลอง (G) x ครัง้ ของการวัด (T)

0.11

16.97

< 0.01

แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
กลุม่ การทดลอง (G)
ภายในกลุ่ม

จากตาราง 33 พบว่ามีปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างกลุ่มการทดลองและครัง้ ในการวัดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีทงด้
ั ้ านรวมและ
รายด้ านย่อยมีความแตกต่างไปตามกลุ่มการทดลองและครัง้ ของการวัด หลังจากนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ทา
การวิเคราะห์อิทธิพลย่อย (Simple effect) เพื่อหาปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรหลักในระดับย่อยของอีก
ตัวแปรหลักหนึง่ ดังตาราง 34
ตาราง 34 ผลการทดสอบการวิเคราะห์อิทธิพลย่อยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อยระหว่างโปรแกรมกับครัง้ ในการวัดด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วมหลายตัวแปร
แหล่ งความแปรปรวน
กลุม่ การทดลอง (G)x ก่อนการทดลอง (T1)
กลุม่ การทดลอง (G)x หลังการทดลอง (T2)
กลุม่ การทดลอง (G)x ระยะติดตาม (T3)
กลุม่ ทดลอง (E) x ครัง้ ของการวัด (T)
กลุม่ ควบคุม (C) x ครัง้ ของการวัด (T)

ค่ าสถิติ
Wilk’s Lambda ()
0.98
0.34
0.15
0.05
0.68

Multivariate
F-test
0.13
10.24
31.13
37.644
1.00

Sig
0.99
< 0.01
< 0.01
< 0.01
0.48
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จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลย่อย พบว่า 1)ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มการทดลองกับ
การวัดในระยะหลังสิ ้นสุดการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 แสดงว่า ในระยะหลังสิ ้นสุด
การทดลองกลุ่มทดลองการมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ดีทงด้
ั ้ า นรวมและรายด้ านย่อย
แตกต่างจากกลุ่มควบคุม 2) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มการทดลองกับการวัดในระยะติดตามอีก 1 เดือน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ในระยะติดตามอีก 1 เดือนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติ ก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ทัง้ ด้ า นรวมและรายด้ า นย่ อ ยแตกต่ า งจ ากกลุ่ ม ควบคุม และ 3)
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับครัง้ ของการวัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ดีทงด้
ั ้ านรวมและรายด้ านย่อยในกลุ่มทดลองแตกต่างไปตาม
ครัง้ ของการวัด
หลัง จากการพบปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ มี นัย ส าคัญ ดัง กล่า วข้ า งจึง น าไปสู่ก ารเปรี ย บเที ย บรายคู่
(Pairwise Comparison) ตามวิธีบอนเฟอโรนีด้วยความเชื่อมัน่ 95% เพื่อพิจารณาคูท่ ี่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญต่อไป
ตาราง 35 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูค่ ะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ าน
รวมและรายด้ านย่อย ระหว่างครัง้ ของการวัดแต่ละครัง้ ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม

ตัวแปรตาม

กลุ่มการ
ทดลอง

พฤติกรรมการ
กลุม่ ทดลอง
ดาเนินชีวติ อย่าง
มีสขุ ภาวะที่ดี
กลุม่ ควบคุม

พฤติกรรมการ
ป้องกันโรค

กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

ครัง้ ที่วดั

ค่ าเฉลี่ย

ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)

79.15
94.78
96.31
79.45
80.97
81.39
16.54
18.37
19.11
16.41
16.83
16.84

ความ
การ
แตกต่ างของ
เปรียบเทียบ
ค่ าเฉลี่ย
2-1
15.63
3-1
17.16
3-2
1.53
2-1
1.52
3-1
1.94
3-2
0.42
2-1
1.83
3-1
2.57
3-2
0.74
2-1
0.43
3-1
0.43
3-2
0.01

Std.
Error

Sig

1.40
1.09
1.31
1.40
1.09
1.31
0.60
0.42
0.45
0.60
0.42
0.45

< 0.01
< 0.01
0.75
0.85
0.25
1.00
< 0.01
< 0.01
0.31
1.00
0.92
1.00
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ตาราง 35 (ต่อ)

ตัวแปรตาม
การรับประทาน
อาหารเพื่อ
สุขภาพ

กลุ่มการ
ทดลอง
กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

การเข้ าร่วม
กิจกรรมทาง
สังคม

กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

การออกกาลัง
กาย

กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

พฤติกรรมการมี กลุม่ ทดลอง
สุขภาวะทางจิตที่
ดี
กลุม่ ควบคุม

ครัง้ ที่วดั

ค่ าเฉลี่ย

ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)

17.25
19.60
19.95
17.60
17.75
18.70
14.54
17.10
17.79
14.86
15.45
14.91
16.67
20.15
20.13
16.53
16.50
16.97
14.39
19.52
19.37
14.36
14.48
14.03

ความ
การ
แตกต่ างของ
เปรียบเทียบ
ค่ าเฉลี่ย
2-1
2.35
3-1
2.70
3-2
0.35
2-1
0.15
3-1
1.11
3-2
0.95
2-1
2.56
3-1
3.25
3-2
0.69
2-1
0.59
3-1
0.05
3-2
-0.54
2-1
3.48
3-1
3.46
3-2
-0.02
2-1
-0.03
3-1
0.44
3-2
0.47
2-1
5.13
3-1
4.98
3-2
-0.15
2-1
0.12
3-1
-0.33
3-2
-0.45

Std.
Error

Sig

0.60
0.51
0.52
0.60
0.51
0.52
0.66
0.60
0.40
0.66
0.60
0.40
0.56
0.44
0.49
0.56
0.44
0.49
0.64
0.50
0.44
0.64
0.50
0.44

< 0.01
< 0.01
1.00
1.00
0.11
0.22
< 0.01
< 0.01
0.28
1.00
1.00
0.56
< 0.01
< 0.01
1.00
1.00
0.98
1.00
< 0.01
< 0.01
1.00
1.00
1.00
0.95

สมมติฐานย่ อยที่ 4.1 ภายหลังสิน้ สุดการทดลองและในระยะติดตาม กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ ยของพฤติก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี สุข ภาวะที่ ดี ทั ง้ ภาพรวมและรายด้ า น
แตกต่ างจากระยะก่ อนการทดลอง
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จากตาราง 35 การเปรี ยบเทียบรายคูค่ ะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
ที่ดี ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อยในการวัดแต่ละครัง้ เพื่อตอบสมมติฐานย่อยที่ 4.1 พบว่า กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวม และรายด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรม
การป้องกันโรค การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม การออกกาลังกาย
และพฤติกรรมการมี สุขภาวะทางจิ ตที่ดีในระยะหลัง สิ น้ สุดการทดลองแตกต่างจากระยะก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทงด้
ั ้ านรวม และรายด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรม
การป้องกันโรค การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม การออกกาลังกาย
และพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีแตกต่างจากระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังภาพรวม
้
และรายด้ านภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติด ตามไม่แตกต่างระยะก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สมมติฐานย่ อยที่ 4.2 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
ดาเนิ นชี วิ ต อย่ า งมี สุข ภาวะที่ ดี ทั ง้ ภาพรวมและรายด้ า นแตกต่ า งจากภายหลั งสิ น้ สุ ด การ
ทดลอง
จากตาราง 35 การเปรี ยบเทียบรายคูค่ ะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
ที่ดี ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อยในการวัดแต่ละครัง้ เพื่อตอบสมมติฐานย่อยที่ 4.2 พบว่า กลุ่มทดลอง
มี ค ะแนนเฉลี่ ย ของพฤติก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี สุข ภาวะที่ ดี ทัง้ ด้ า นรวมและรายด้ า น ได้ แ ก่
พฤติกรรมการป้องกันโรค การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม การออก
กาลังกาย และพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีในระยะติดตามอีก 1 เดือนไม่แตกต่างกับระยะหลัง
สิ ้นสุดการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังภาพรวม
้
และรายด้ านภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตามไม่แตกต่างระยะก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สาหรับในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและ
ขณะหัวใจคลายตัว ผู้วิจยั เริ่ มทาการทดสอบปฏิสมั พันธ์ ร่ วมกันระหว่างกลุ่มการทดลองและครัง้ ของ
การวัดที่มีตอ่ ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรสองทางของคะแนนเฉลี่ยของดัชนี
มวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว โดยพิจารณาจาแนกตามกลุม่
การทดลองและครัง้ ของการวัด
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่ างกลุ่ม
กลุม่ การทดลอง (G)
ภายในกลุ่ม
ครัง้ ของการวัด (T)
ปฏิสัมพันธ์ 2 ทาง
กลุม่ การทดลอง (G) x ครัง้ ของการวัด (T)

ค่ าสถิติ
Wilk’s Lambda ()

Multivariate
F-test

Sig

0.62

7.10

< 0.01

0.68

2.52

< 0.05

0.42

7.30

< 0.01

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่4.4 พบว่ามีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กลุ่มการทดลองและครัง้ ของการวัดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของ
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวมีความแตกต่างไปตามกลุ่มการ
ทดลองและครัง้ ของการวัด ซึง่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้ องกับสมมติฐานย่อยที่ 4.4 ดังนัน้ ผู้วิจยั จึง
ได้ ทาการวิเคราะห์อิทธิพลย่อย (Simple effect) เพื่อหาปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรหลักในระดับย่อย
ของอีกตัวแปรหลักหนึง่
ตาราง 37 ผลการทดสอบการวิเคราะห์อิทธิพลย่อยของดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
และขณะหัวใจคลายตัวระหว่างกลุม่ การทดลองกับครัง้ ของการวัดด้ วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมหลายตัวแปร
แหล่ งความแปรปรวน
กลุม่ การทดลอง (G)x ก่อนการทดลอง (T1)
กลุม่ การทดลอง (G)x หลังการทดลอง (T2)
กลุม่ การทดลอง (G)x ระยะติดตาม (T3)
กลุม่ ทดลอง (E) x ครัง้ ของการวัด (T)
กลุม่ ควบคุม (C) x ครัง้ ของการวัด (T)

ค่ าสถิติ
Wilk’s Lambda ()
0.95
0.66
0.43
0.25
0.86

Multivariate
F-test
0.63
6.13
15.53
16.16
0.84

Sig
0.60
< 0.01
< 0.01
< 0.01
0.55
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จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลย่อย พบว่า 1) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มการทดลองกับ
การวัดภายหลัง การทดลองอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม การ
ทดลองกับการวัดในระยะติดตามอีก 1 เดือนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกลุ่ม ทดลองกับ ครั ง้ ของการวัด อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 หลัง จากการพบ
ปฏิสมั พันธ์ที่มีนยั สาคัญดังกล่าวข้ างจึงนาไปสู่การเปรี ยบเทียบรายคู่ (Pairwise Comparison) ตามวิธี
บอนเฟอโรนีด้วยความเชื่อมัน่ 95% เพื่อพิจารณาคูท่ ี่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญต่อไป
ตาราง 38 ผลการเปรี ยบเทียบรายคูค่ ะแนนเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและ
ขณะหัวใจคลายตัว ระหว่างในการวัดแต่ละครัง้ ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตัวแปร
ตาม

กลุ่มการ
ทดลอง

ดัชนีมวล
กาย

กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

ความดัน
กลุม่ ทดลอง
โลหิตขณะ
หัวใจบีบตัว
กลุม่ ควบคุม

ความดัน
โลหิตขณะ
หัวใจคลาย
ตัว

กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

ครัง้ ที่วดั

ค่ าเฉลี่ย

ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)
ก่อน (1)
หลัง (2)
ติดตาม (3)

24.67
22.01
22.99
25.45
25.02
25.34
141.59
141.68
139.88
141.86
142.22
142.50
90.38
90.55
89.44
91.23
91.40
91.23

ความ
การ
แตกต่ างของ
เปรียบเทียบ
ค่ าเฉลี่ย
2-1
-2.66
3-1
-1.68
3-2
0.98
2-1
-0.43
3-1
-0.11
3-2
0.32
2-1
0.09
3-1
-1.72
3-2
-1.80
2-1
0.36
3-1
0.64
3-2
0.28
2-1
-0.67
3-1
-1.90
3-2
-1.23
2-1
0.17
3-1
0.00
3-2
-0.17

Std.
Error

Sig

0.30
0.44
0.46
0.30
0.38
0.45
0.52
0.46
0.60
0.52
0.46
0.57
0.44
0.41
0.55
0.44
0.46
0.56

< 0.01
< 0.01
0.13
0.49
1.00
1.00
1.00
< 0.01
< 0.01
1.00
0.52
1.00
0.40
< 0.01
< 0.01
1.00
1.15
1.24
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สมมติฐานย่ อยที่ 4.3 ภายหลังสิน้ สุดการทดลองและในระยะติดตามอีก 1 เดือน
คะแนนเฉลี่ ย ของดั ช นี ม วลกาย ความดั น โลหิต ขณะหั ว ใจบี บ ตั ว และขณะหั ว ใจคลายตั ว
แตกต่ างจากระยะก่ อนการทดลอง
จากตาราง 38 การเปรี ยบเทียบรายคู่คะแนนเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจ
บีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวในการวัดแต่ละครัง้ เพื่อตอบสมมติฐานย่อยที่ 4.3 พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยดัชนีมวลกายภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตามอีก 1 เดือนแตกต่างจากระยะ
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและความดันโลหิต
ขณะคลายตัวภายหลังสิน้ สุดการทดลองไม่แตกต่างจากระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
และขณะคลายตัวแตกต่างจากระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและความดันโลหิต
ขณะคลายตัว ทัง้ ภายหลังสิ น้ สุดการทดลองและในระยะติดตามไม่แตกต่างระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
สมมติฐานย่ อยที่ 4.4 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน คะแนนเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่ าเมื่อเทียบกับระยะหลังสิน้ สุดการ
ทดลอง
จากตาราง 38 การเปรี ยบเทียบรายคู่คะแนนเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจ
บีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวในการวัดแต่ละครัง้ เพื่อตอบสมมติฐานย่อยที่ 4.4 พบว่า กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีมวลกาย ในระยะติดตามอีก 1 เดือนไม่แตกต่างจากระยะหลังสิ ้นสุดการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 แต่คา่ เฉลี่ยของค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจ
คลายตัวในระยะติดตามอีก 1 เดือนในระยะติดตามแตกต่างจากระยะหลังสิ ้นสุดการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและความดันโลหิต
ขณะคลายตัวในระยะติดตามไม่แตกต่างจากหลังสิ ้นสุดการทดลองและอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในระยะหลังสิ ้นสุดการทดลองและระยะติดตามอีก 1
เดือน พบว่า พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวมและด้ านรายย่อยและค่าดัชนี
มวลกายมีความคงทนของการเปลี่ยนแปลง แต่ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว
ในระยะติดตามอีก 1 เดือน แตกต่างจากระยะหลังสิ ้นสุดการทดลอง
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4. การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว
ในการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ดัชนี
มวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวภายหลังสิน้ สุดการทดลองและใน
ระยะติดตามอีก 1 เดือน โดยการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 5 ดัง
ตาราง 39
ตาราง 39 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ด้ วยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อยกับ ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะ
หัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตามอีก 1 เดือน
ภายหลังสิน้ สุดการทดลอง
ตัวแปร

- พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวติ อย่างมีสขุ
ภาวะที่ดี
- พฤติกรรมการ
ป้องกันโรค
- การรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ
- การเข้ าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม
- การออกกาลังกาย
- พฤติกรรมการมีสขุ
ภาวะทางจิตที่ดี

ดัชนี
มวล
กาย

ความดันโลหิต ความดันโลหิต
ขณะหัวใจบีบ
ขณะหัวใจ
ตัว
คลายตัว

ในระยะติดตามอีก 1 เดือน
ความดัน
ดัชนี
ความดัน
โลหิตขณะ
มวล
โลหิตขณะ
หัวใจ
กาย
หัวใจบีบตัว
คลายตัว

-0.38*

-0.30

0.06

-0.51*

-0.67*

-0.33*

-0.36*

-0.09

0.10

-0.53*

-0.39*

-0.23

-0.37*

-0.40*

-0.13

-0.50*

-0.42*

-0.23

-0.31
-0.16

-0.25
-0.35*

0.03
0.14

-0.35*
-0.35*

-0.61*
-0.61*

-0.24
-0.25

-0.40*

-0.19

0.05

-0.44*

-0.68*

-0.36*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี ทัง้ ด้ านรวมและราย
ด้ านย่ อยมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนี มวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะ
หัวใจคลายตัวทัง้ ในระยะหลังสิน้ สุดการทดลองและระยะติดตามอีก 1 เดือน
สมมติฐานย่ อยที่ 5.1 พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุ ขภาวะที่ดี ทัง้ ด้ านรวมและ
รายด้ านย่ อยมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะ
หัวใจคลายตัวในระยะหลังสิน้ สุดการทดลอง
จากตาราง 39 พบว่า ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่
ดีทงด้
ั ้ านรวม พฤติกรรมการป้องโรค การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับดัชนีมวลกายในระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ ทางลบกับค่าความดันโลหิต
ขณะหัวใจบีบตัวในระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ในขณะที่พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีทงด้
ั ้ านรวมและรายด้ านย่อยไม่มีความสัมพันธ์ความดันโลหิตขณะหัวใจคลาย
ตัวอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 ซึ่ง ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลสอดคล้ องกับสมมติฐ านที่ 5.1
บางส่วน
สมมติฐานย่ อยที่ 5.2 พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี ทัง้ ด้ านรวมและ
รายด้ านย่ อยมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะ
หัวใจคลายตัวในระยะติดตามอีก 1 เดือน
จากตาราง 39 พบว่า ในระยะติดตามอีก 1 เดือน พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่
ดีทงด้
ั ้ านรวม พฤติกรรมการป้องกันโรค และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับดัชนีมวลกายในระดับปานกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการเข้ าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม การออกกาลังกาย และพฤติกรรมการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวล
กายในระดับน้ อยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนัน้ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดีทงด้
ั ้ านรวม การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม การออกกาลังกาย และพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะ
ทางจิ ต ที่ ดี มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างลบกับ ความดัน โลหิ ต ขณะหัว ใจบี บ ตัว ในระดั บ ปานกลางอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมการป้องกันโรค และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวในระดับน้ อยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และส่วนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีทงด้
ั ้ านรวม และพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทาง
จิตที่ดีมีความสัมพันธ์ ทางลบกับความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวในระดับน้ อยอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ 5.2 บางส่วน
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จากผลการวิเคราะห์การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติ กรรมการ
ดาเนินชี วิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรั บผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในการหา
ประสิทธิภาพโปรแกรมฯ ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้ และการหาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
จัดการตนเองที่ มี ต่อพฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีและผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพส าหรั บ
ผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงสามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้
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ระยะที่ 1 การสร้ างและออกแบบโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุข
ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ
เทคนิคที่ใช้

แนวคิดทฤษฎี

 การฝึ กปฏิบตั ิและติดตาม
เอง
 การประเมินตนเองจาก
การกระทาที่ผ่านมา หรื อ
การสะท้ อนข้ อมูลจากการ
กระทา
 การให้ สิ่งเสริ มแรงทางบวก

 แนวคิดการกากับ
ตนเอง
 แนวคิดจิตวิทยา
เชิงบวก

 การวางแผนและหา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา

การสนทนากลุ่ม

การจัด
กิจกรรม
 รูปแบบ: การ
บรรยาย การ
ปฏิบตั ิ
กระบวนการ
กลุม่ และการ
เยี่ยมบ้ าน
 ระยะเวลา: ไม่
เกิน 1-2 ชัว่ โมง
สัปดาห์ละครัง้
 สถานที่: ศาลา
ชุมชน

 การตังเป
้ ้ าหมาย

การประเมินความต้ องการจาเป็ น

อุปสรรค และแนวทางที่
ส่ งเสริม

ลาดับเนือ้ หา

อุปสรรค

เนื ้อหา
สาระในการจัดกิจกรรม
ได้ แก่ พฤติกรรมการป้องกัน
โรค การรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ การเข้ าร่วม
กิจกรรมทางสังคม การออก
กาลังกาย และการมีสขุ
ภาวะทางจิตที่ดี ซึง่ ค่า
PNIModified เท่ากับ 0.356
0.341 0.336 0.331 และ
0.287 ตามลาดับ

 อุปสรรคภายใน เช่น การขาดการ
ใส่ใจดูแลสุขภาพ การไม่มีแรงจูงใจ
หรื อแรงผลักดัน และการเสื่อมถอย
ของสภาพร่างกายและจิตใจ
 อุปสรรคภายนอก เช่น แหล่ง
ทรัพยากรในชุมชนที่ไม่เพียงพอ
แนวทาง
การจัดการดูแลสุขภาพของตนเองและ
การสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะ
จากสมาชิกในครอบครัว

ร่ างโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรั บผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะ
ที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
ขัน้ ตอน 1 ประสิทธิภาพโปรแกรมฯ ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้
รูปแบบ
- แบบรายบุคคล
- แบบกลุม่ เล็ก
- แบบกลุม่ ใหญ่

ประสิทธิภาพด้ านกระบวนการ/ประสิทธิภาพด้ านผลผลิต
75.57/75.70
75.08/75.58
75.88/75.63

เกณฑ์ 75/75
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ขัน้ ตอน 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มตี ่ อพฤติกรรมการดาเนินชีวติ อย่ าง
มีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
ตัวแปรความแปรปรวนร่ วม
- การรับรู้ ความสามารถของตนเอง

สอดคล้ องกับ สมมติฐานที่ 2-3 -

โปรแกรมการฯ
- การได้ รับโปรแกรมฯ
- การไม่ได้ รับโปรแกรมฯ

พฤติกรรมการดาเนินชีวติ อย่ างมีสุขภาวะที่ดี
พฤติกรรมการป้องกันโรค
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
การออกกาลังกาย
การมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ 5

ครั ง้ ของการวัด
- ก่อนการทดลอง
- ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง
- ระยะติดตาม

สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ 4

ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ
- ดัชนีมวลกาย
- ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
- ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง ในบทนี ้ ผู้วิจยั ได้
นาเสนอการสรุปสาระสาคัญโดยย่อของความมุ่ งหมาย สมมติฐาน วิธีดาเนินการวิจยั และผลการวิจยั
รวมทังการน
้
าเสนอการอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อสร้ างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการ
ดาเนินชี วิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพ ส าหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงโดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี ้
เพื่อสร้ างและออกแบบโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ
ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่าง
มีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้
กาหนดไว้
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง

สมมติฐานในการวิจัย
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทาให้ สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
1. โปรแกรมการจัดการตนเองที่ มี ต่อ พฤติกรรมการดาเนิ นชี วิ ตอย่า งมี สุข ภาวะที่ ดีแ ละ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนด
ไว้
2. ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายดีกว่ากลุม่ ควบคุม
2.1 ภายหลัง สิน้ สุดการทดลอง กลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยพฤติกรรมการดาเนินชี วิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อยมากกว่ากลุม่ ควบคุม
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2.2 ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของค่าดัชนีมวลกาย ความดัน
โลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่ากลุม่ ควบคุม
3. ในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่ากลุม่ ควบคุม
3.1 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
3.2 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของค่าดัชนีมวลกาย ความ
ดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่ากลุม่ ควบคุม
4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ดัชนีมวลกาย ความดัน
โลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวแตกต่างกันตามกลุ่มการทดลอง (กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม) และครัง้ ของการวัด (ระยะก่อนการทดลอง ระยะภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง และระยะติดตาม
อีก 1 เดือน)
4.1 ภายหลัง สิ น้ สุดการทดลองและในระยะติดตาม กลุ่ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย ของ
พฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดี ทัง้ ภาพรวมและรายด้ านแตกต่างจากระยะก่อนการ
ทดลอง
4.2 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดี ทังภาพรวมและรายด้
้
านแตกต่างจากภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง
4.3 ภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตามอีก 1 เดือนคะแนนเฉลี่ยของดัชนีมวล
กาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวแตกต่างจากระยะก่อนการทดลอง
4.4 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน คะแนนเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจ
บีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่าเมื่อเทียบกับระยะหลังสิ ้นสุดการทดลอง
5. พฤติ ก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี สุ ข ภาวะที่ ดี ทั ง้ ด้ านรวมและรายด้ านย่ อ ยมี
ความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวทังใน
้
ระยะหลังสิ ้นสุดการทดลองและระยะติดตามอีก 1 เดือน
5.1 ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวม
และรายด้ านย่อยมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะ
หัวใจคลายตัว
5.2 ในระยะติดตามอีก 1 เดือน พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวม
และรายด้ านย่อยมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตั วและขณะ
หัวใจคลายตัว
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงสามารถแบ่งวิธีการดาเนินการ
วิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การสร้ างและออกแบบโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรั บผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
ขันตอนที
้
่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั ที่ศกึ ษาผลของโปรแกรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic review)
ขันตอนที
้
่ 2 การศึกษาความต้ องการจาเป็ นในการจัดการตนเองเพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการประเมินความต้ องการจาเป็ น (The need assessment)
ขันตอนที
้
่ 3 การค้ นหาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริ ม การมีพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีด้วยการสนทนากลุม่ (Focus group discussion)
ขันตอนที
้
่ 4 การสร้ างและออกแบบร่ างโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพสาหรั บผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
ขันตอนที
้
่ 1 การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้
กาหนดไว้ โดยผู้วิจยั นาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
และผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูงที่ถกู ออกแบบและพัฒนาขึ ้นไปทดลองใช้
แบบรายบุคคลกับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง จานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการ
ดาเนินกิจกรรม แล้ วนาผลการทดลองมาปรับปรุงอีกครัง้ เพื่อนาไปใช้ กับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
กลุ่ม ย่อย จ านวน 10 คน และทดลองในกลุ่ม ใหญ่ ที่ไ ม่ใช่กลุ่ม ทดลอง จ านวน 20 คน เพื่ อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้
ขันตอนที
้
่ 2 การทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง
ชนิด 2 กลุ่มที่มีการวัดในระยะก่อนการทดลอง ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง และระยะติดตามอีก 1
เดือน (two group pretest posttest follow up design) สาหรับประชากรในการทดลองขันตอนนี
้
้
ผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูงที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60-75 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และได้ รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์วา่ มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่เกิน 160/100 มิลลิเมตรปรอท และเป็ นผู้ที่แพทย์
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ให้ ความเห็นว่าไม่มีภาวะแทรกซ้ อนที่รุนแรงและเป็ นอันตรายในการทากิจกรรม สามารถพูดและเขียน
ภาษาไทยได้ และยินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั กลุ่มตัวอย่างได้ มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
(Cluster Randomized Controlled Trail) กลุ่มละ 20 คน โดยผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูงในชุมชนที่
1 เป็ นกลุ่มทดลอง โดยได้ รับโปรแกรมฯ ที่ประกอบด้ วยการให้ ความรู้ ที่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี การฝึ กการจัดการตนเองด้ วยขันตอน
้
SMILE ได้ แก่
1) การตัง้ เป้าหมาย (Goal setting) 2) การวางแผน (Make a plan) 3) การลงมือปฏิบัติ
(Implementation) 4) การเรี ยนรู้จากการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Learning through feedback) และ 5)
การให้ กาลังใจ (Encouragement) รวมทังการติ
้
ดตามเยี่ยมบ้ าน เป็ นระยะเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์
และมีการติดตามอีก 1 เดือน และผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูงในชุมชนที่ 2 เป็ นกลุ่มควบคุม โดย
ได้ รับการรักษาตามปกติ ในการเก็บและรวบรวมข้ อมูลถูกแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะก่อนการ
ทดลอง ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง และระยะติดตามอีก 1 เดือน ผู้วิจยั นามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป ได้ แก่ 1) ข้ อมูลทัว่ ไปและลักษณะพื ้นฐานของตัวแปรถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2-3 ด้ วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมหลายตัวแปร (MANCOVA) 3) การทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 4 ด้ วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมหลายตัวแปร แบบวัดซ ้า 2 ทาง (Two-way Repeated Measures MANCOVA) และ 4)
การทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 5 ด้ วยการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ (Correlation analysis)

สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ สามารถสรุปตามสมมติฐานการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงสอดคล้ องกับ
สมมติฐานข้ อที่ 1 โดยโปรแกรมฯ ที่ถกู พัฒนาขึ ้นมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้
ดังนี ้
การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมฯ แบบรายบุคคล จานวน 6 คน พบว่า ร้ อยละค่าเฉลี่ย
ของคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการที่วดั ได้ จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละกิจกรรม
คิดเป็ น 75.56 และร้ อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนประสิทธิ ภาพของผลลัพธ์ ที่วัดได้ จากการประเมิน
พฤติกรรมหลังได้ รับโปรแกรมฯ คิดเป็ นร้ อยละ 75.69 ซึ่งไม่แตกต่างจากเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพโปรแกรมฯ แบบกลุ่ม ย่อย จ านวน 10 คน พบว่า ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการที่วดั ได้ จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละ
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กิจกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 75.08 และร้ อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่วดั ได้ จากการ
ประเมินพฤติกรรมหลังได้ รับโปรแกรม คิดเป็ นร้ อยละ 75.58 ซึ่งไม่แตกต่างจากเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนด
ไว้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมฯ แบบกลุ่มใหญ่ จานวน 20 คน ร้ อยละค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการที่วดั ได้ จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละกิจกรรมคิด
เป็ นร้ อยละ 75.88 และร้ อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่วดั ได้ จากการประเมิน
พฤติกรรมหลังได้ รับโปรแกรม คิดเป็ นร้ อยละ 75.63 ซึ่งไม่แตกต่างจากเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 1
2. ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีใน
ด้ านรวม และรายด้ านย่อยของกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่ มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ในขณะที่ภายหลังสิ ้นสุดโปรแกรม คะแนนเฉลี่ยของค่าดัชนีมวลกายของกลุม่ ทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 แต่อย่างไรก็ ตามทัง้ ในกลุ่ม ทดลองและควบคุม ในส่วนของ
คะแนนเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 2 บางส่วน
3. ในระยะติดตามอีก 1 เดือน คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีใน
ด้ านรวม และรายด้ านย่อยของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่ มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนคะแนนเฉลี่ยของค่าดัช นีม วลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวของกลุ่ม ทดลองดีกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวของกลุ่มทดลอง
ดีกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 3
4. ภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตาม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังภาพรวม
้
รายด้ านย่อย และคะแนนเฉลี่ยดัชนีมวลกายแตกต่าง
จากระยะก่ อนการทดลองอย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 แต่อ ย่างไรก็ ต าม กลุ่ม ทดลองมี
ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและความดันโลหิตขณะคลายตัวภายหลังสิ ้นสุดการทดลองไม่
แตกต่างจากระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในระยะติดตามอีก 1
เดือน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะคลายตัวแตกต่างจากระยะก่อน
การทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 4 บางส่วน
5. ส่วนผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ค่า
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและ
ระยะติดตามอีก 1 เดือน พบว่า ในกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและค่า
ดัชนีมวลกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่คา่ เฉลี่ยของค่าความดัน
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โลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวในระยะติดตามอีก 1 เดือนมีค่าลดลงจากระยะหลัง
สิ ้นสุดการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 4 บางส่วน
6. ภายหลัง สิน้ สุดการทดลอง พฤติกรรมการดาเนินชี วิตอย่างมี สุขภาวะที่ ดีทงั ้ ภาพรวม
พฤติกรรมการป้องกันโรค การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และพฤติก รรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีมี
ความสัม พัน ธ์ ทางลบกับ ดัช นี ม วลกายอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เช่น เดีย วกับ การ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับค่าความดันโลหิตขณะ
หัวใจบีบตัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ในขณะที่พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดีทัง้ ด้ านรวมและรายด้ านย่อยไม่มีความสัม พันธ์ ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ 5.1 บางส่วน
ในระยะติดตามอีก 1 เดือน พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทงด้
ั ้ านรวมและ
รายด้ านย่อยมีความสัมพันธ์ทางลบกับดัชนีมวลกายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนัน้
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีทงด้
ั ้ านรวม รายด้ านย่อยมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
ดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมการป้องกันโรค และการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวในระดับน้ อย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และส่วนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทงด้
ั ้ าน
รวม และพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีมี ความสัมพันธ์ทางลบกับความดันโลหิตขณะหัวใจคลาย
ตัว ในระดับ น้ อ ยอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล สอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานที่ 5.2 บางส่วน

อภิปรายผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1-5 ในการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุที่มี
ความดันโลหิตสูง ผู้วิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
จากสมมติฐานข้ อที่ 1 ที่กล่ าวว่ า โปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรั บผู้สูงอายุท่ มี ีความดันโลหิตสูง มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้
ผลการศึกษาพบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 1 โปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ที่ได้ กาหนดไว้ ทังในการทดลองใช้
้
แบบรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ พบว่า ค่าประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ แบบ
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รายบุคคลมักจะต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อนาโปรแกรมฯ ไปพัฒนาและปรับปรุ ง แล้ วนาไปทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุม่ เล็กจะทาให้ คา่ ประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ เพิ่มขึ ้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2556)
แต่เนื่องจากโปรแกรมฯ ถูกพัฒนาขึน้ ในการวิจยั ครัง้ นีถ้ ูกสร้ างจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
อย่า งเป็ นระบบ การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น และการสนทนากลุ่ม ท าให้ ไ ด้ โ ปรแกรมฯ ที่
ตอบสนองความต้ องการของผู้สงู อายุ ทาให้ สามารถจัดการตนเองตามขันตอน
้
SMILE อย่างมีความสุข
ประกอบด้ วย 1) การตังเป
้ ้ าหมาย (Goal setting) 2) การวางแผน (Make a plan) 3) การลงมือปฏิบตั ิ
(Implementation) 4) การเรี ยนรู้จากการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Learning through feedback) และ 5)
การให้ กาลังใจ (Encouragement) ทาให้ ผ้ สู งู อายุที่มีความดันโลหิตสูงมีความกระตือรื อร้ นและมีส่วน
ร่ วมในการทากิจกรรม แต่ถ้าหากผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถจัดการตนเองได้ ผู้วิจยั จะพู
กชักชวน ให้ กาลังใจ และสนับสนุนให้ บคุ คลนันท
้ าการตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนการดาเนินการใหม่จน
สามารถปฏิบตั ิบรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ ได้ สาหรับเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ผู้วิจัยกาหนดตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ ที่ 75/75 และค่าแปรปรวนต้ องอยู่ในช่วง 2.5-5 % (สุนนั ทา สุนทรประเสริ ฐ .
2544) ซึ่งสอดคล้ องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ที่เสนอว่า เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมที่เกี่ ยวข้ องกับทักษะควรตัง้ เกณฑ์ไว้ ที่ 75/75 และไม่ควรตังต
้ ่ากว่านี ้ เนื่องจากจะทาให้
โปรแกรมที่สร้ างขึ ้นไม่ได้ รับการปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพได้ ดังนัน้ โปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลั พธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุที่มีความดัน
โลหิตสูงที่ถกู สร้ างและออกแบบขึ ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนามาใช้ ในการจัดกิจกรรมต่อไป
จากสมมติฐานข้ อที่ 2-3 ที่กล่ าวว่ า ภายหลังสิน้ สุดการทดลองและระยะติดตามอีก 1
เดือน กลุ่ม ทดลองมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิ ตอย่ างมีสุข ภาวะที่ดี ดัชนี มวลกาย ความดัน
โลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวดีกว่ ากลุ่มควบคุม
เมื่อพิจารณาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดี พบว่า ภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อยมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 2-3 ที่เป็ นเช่นนี ้
สามารถอธิบายได้ ว่า โปรแกรมฯ ที่ถกู พัฒนาขึ ้นตามแนวคิดการกากับตนเองและแนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก โดยมีความเชื่อพืน้ ฐานที่ว่า ไม่มีใครสามารถปรับแต่งพฤติกรรมของคนอื่นๆ ได้ ดีเท่ากับตนเอง
และทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะทางบวกที่สามารถจัดการตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการ
สังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินใจด้ วยตนเอง และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ผู้วิจยั มีบ ทบาทเป็ น
โดยผู้วิ จัย เป็ นผู้ส นับ สนุน ช่ว ยเหลื อ (Facilitator) ในการกระตุ้น ให้ บุค คลนัน้ เกิ ด แรงจูง ใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้ วยตนเอง อีกทังกลุ
้ ่มทดลองในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ มีโอกาสฝึ ก
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จัดการตนเองตามขัน้ ตอน SMILE ทาให้ เกิดความตระหนักและสามารถปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตให้ สอดคล้ องกับบริ บทของกลุ่มทดลองแต่ละราย นาไปสู่การคงไว้ ซึ่งการมีสขุ ภาวะที่ดีด้วย
ตนเอง การจัดการตนเองตามขันตอน
้
SMILE ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การกาหนดเป้าหมาย
ด้ วยตนเอง (Self set goal) โดยเป้าหมายที่ถกู กาหนดขึ ้นนันต้
้ องความชัดเจน เป็ นไปได้ ที่ท้าทาย เป็ น
วัต ถุวิ สัย หรื อ สามารถวัดได้ และมี ก ารก าหนดระยะเวลาในการบรรลุเ ป้าหมายที่ ชัด เจน รวมทัง้
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและบริ บทของตนเอง เช่น การรับประทานสลัดผักพื ้นบ้ านทุกวันอย่างน้ อย 1 มื ้อ
เป็ นเวลา 1 เดือน ดังนัน้ ในการกาหนดเป้าหมายด้ วยตนเองนัน้ นับว่าเป็ นสิ่งที่สาคัญ ช่วยกระตุ้นและ
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิให้ สาเร็ จตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ (Aanand; et al. 2011) สอดคล้ องกับ
ทฤษฎีการกาหนดเป้าหมาย (Goal setting theory) ของล็อคและลาแธม (Locke; & Latham. 1990)
ที่เสนอว่า แต่ละคนมีแรงจูงใจที่ม่งุ มัน่ ในการไปสู่เป้าหมายที่ตนเองได้ กาหนดไว้ เป้าหมายควรเป็ น
เป้าหมายที่ท้าทาย เป็ นไปได้ และเฉพาะเจาะจง ซึง่ จะช่วยกาหนดทิศทางของแนวทางในการปฏิบตั ิได้
นาไปสู่การกระทาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้ 2) การวางแผน (Make a plan) เนื่องจากใน
การกาหนดเป้าหมายขึ ้นนันเปรี
้ ยบเสมือนการกาหนดทิศทางในการกระทา ซึ่งยังไม่อาจทาให้ บุคคล
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตนเองได้ กาหนดไว้ ได้ จึงจาเป็ นต้ องพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางหรื อ
แผนการปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับตนเอง โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้ อมของตนเองมา
ประกอบในการวางแผนและตัดสินใจ เช่น การวางแผนออกกาลังกายด้ วยการเดินเร็ วในสวนสุขภาพกับ
เพื่อนบ้ านละแวกเดียวกัน ในระยะแรกอาจใช้ เวลาเดินติดต่อกันทุกวัน วันละ 30 นาที แล้ วค่อยเพิ่มขึ ้น
ไปเรื่ อยๆ จนรู้สึกว่าเหนื่อยและมีเหงื่อออก โดยก่อนออกกาลังกาย ต้ องมีการศึกษาข้ อมูล วิธีการและ
ข้ อควรปฏิบตั ิในการเดินเร็ วที่ถกู ต้ อง และข้ อระมัดระวังในการเดินเร็ ว สาหรับผู้สงู อายุความดันโลหิต
สูง ในการวางแผนการปฏิ บัติที่ ถูก ต้ องและความชัดเจน จะช่ว ยให้ บุค คลนัน้ สามารถปฏิ บัติด้ ว ย
ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ 3) การลงมือปฏิบตั ิ
(Implementation) นอกจากการมี เ ป้าหมายและแนวทางปฏิ บัติแ ล้ ว การลงมื อปฏิ บัติและติดตาม
ตนเองนับว่าเป็ นกุญแจที่สาคัญในการจัดการตนเองตามขันตอน
้
SMILE โดยการลงมือปฏิบตั ิ พร้ อม
ทังท
้ าการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองในรูปความถี่ของพฤติกรรมหรื อผลของพฤติกรรม จะ
ทาให้ เกิดการเฝ้าระวังในพฤติกรรมของตนเอง นาไปสู่การปฏิบตั ิที่ต่อเนื่องและสม่าเสมอ รวมทังน
้ า
ข้ อมูลที่ได้ จากการติดตามตนเองมาเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับในขัน้ ตอนต่อไป (Maxine; et al. 2011)
สอดคล้ องกับการศึกษาของแมคมานัสและคนอื่นๆ (McManus; et al. 2005) ที่พบว่า การติดตาม
ตนเองโดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในรู ปแบบหนึ่ง ช่วยให้ บคุ คล
นันเกิ
้ ดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 4) การเรี ยนรู้จากการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
(Learning through feedback) ถือว่าเป็ นการประเมินตนเอง โดยการนาข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ จากการ
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ติดตามตนเองมาเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ ถ้ าบุคคลสามารถกระทาพฤติกรรมได้ ตาม
เป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ บุคคลนันจะเกิ
้
ดความพยายามที่จะกระทาพฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายใน
ระดับที่สงู ขึ ้น แต่ถ้าหากบุคคลไม่สามารถกระทาพฤติกรรมได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้ ทาให้ บคุ คล
นันได้
้ มีโอกาสทบทวนสิ่งที่ตนเองได้ กระทาไป เพื่อปรับปรุงข้ อบกพร่องของตนเองให้ ดีขึ ้น และ 5) การ
ให้ กาลังใจ (Encouragement) นับว่าเป็ นการเสริ มแรงชนิดหนึ่ง ถ้ าบุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ ได้ จะทาให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง และการเห็นประโยชน์ใน
กิจกรรมนัน้ ซึ่งเป็ นกาลังใจภายใน พร้ อมทัง้ ได้ รับกาลังใจจากภายนอก เช่น คาพูดให้ กาลังใจจาก
บุคคลรอบข้ าง รางวัล ทาให้ บุคคลนันเกิ
้ ดความต้ องการที่จะกระทาพฤติกรรมนันต่
้ อไป แต่ในกรณีที่
บุคคลไม่สามารถปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้ ผู้วิจยั จะพูดชั กจูงให้ กาลังใจเพื่อให้
บุคคลนันสามารถหาแนวทางใหม่
้
หรื อลองปรับแผนการปฏิบตั ิใหม่ให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น และ
เกิดความพยายามในการปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ อีกครัง้ สอดคล้ องกับทฤษฎีการ
เสริมแรงของสกินเนอร์ ที่วา่ เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนา แล้ วได้ รับการเสริ มแรงที่บคุ คลนัน้
ต้ องการหรื อมีคณ
ุ ค่าต่อบุคคลนัน้ ทาให้ บคุ คลเกิดการเรี ยนรู้และความพยายามในการแสดงพฤติกรรม
นันซ
้ ้าอีก แต่ถ้าหากบุคคลได้ รับสิ่งเสริ มแรงที่ไม่พึงปรารถนาก็จะทาให้ บคุ คลมีแนวโน้ มหลีกเลี่ยงหรื อ
หยุดแสดงพฤติกรรมนัน้ ผลการศึกษาครัง้ นี ส้ อดคล้ องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่ พ บว่า โปรแกรมการ
จัดการตนเองสามารถทาให้ ผ้ ปู ่ วยความดันโลหิตสูงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ เหมาะสมกับ
การดูแลรั กษาโรคความดันโลหิตสูง มากขึน้ เช่น การศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตของเบญจมาศ ถาดแสง และคนอื่นๆ (2555) ในกลุ่ม
ผู้สงู อายุความดันโลหิตสูงจานวน 34 ราย โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศึกษา
พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
ทางด้ านการออกกาลังกาย การควบคุมน ้าหนักให้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ การงดการสูบบุหรี่ การจัดการและ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง และการรับประทานยาลดความดันโลหิต ทาให้ กลุ่มทดลองมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ความเหมาะสมกับภาวะของโรคของตนเองมากขึ ้น เช่นเดียวกับการศึกษาของจันทร์ จิรา สี
สว่าง และคนอื่นๆ (2557) ที่ทาการศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองที่มีตอ่
พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตในกลุม่ ผู้สงู อายุโรคความดันโลหิตสูง จานวน 40 คน
ซึง่ แบ่งออกเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมเป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยโปรแกรมการสนับสนุนการ
จัดการตนเองนัน้ เน้ นการให้ ความรู้และคาแนะนาในการดูแลตนเองแก่ผ้ สู งู อายุ รวมทังมี
้ การฝึ กทักษะ
ที่ใช้ ในการจัดการตนเอง ได้ แก่ การแก้ ไขปั ญหา (Problem solving) การตัดสินใจ (Decision making)
การใช้ แหล่งข้ อมูล (Resource utilization) การสร้ างความสัมพันธ์กบั บุคลากร (The formation of a
patient-provider partnerships) การปฏิบตั ิ (Taking action) และการเลือกปฏิบตั ิด้วยตนเอง (Self
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tailoring) ตามแนวคิดการจัดการตนเองของลอริ กและฮอลแมน (Lorig; & Holman. 2003) ผล
การศึกษาพบว่า ภายหลังสิ ้นสุดโปรแกรม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองด้ านการ
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด และการผ่อนคลาย
ความเครี ยดสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษาของกชกร
ธรรมนาศีล และคนอื่นๆ (2558) ที่ศกึ ษาผลของโปรแกรมการส่งเสริ มการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้สงู อายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจาก 2 ชุมชนในเขตเมืองเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน โปรแกรมการ
ส่ง เสริ ม การดูแ ลตนเองประกอบด้ ว ยการให้ ค วามรู้ และฝึ กทัก ษะการจัด การตนเอง การป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้ อน และการเยี่ยมบ้ าน พร้ อมทังการสนั
้
บสนุนและให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์สปั ดาห์ละ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองสูง กว่าก่อนการทดลองและกลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนัน้
โปรแกรมการจัดการตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวมและราย
ด้ าน ดังนัน้ โปรแกรมฯ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีประสิทธิผลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
ทังภายหลั
้
งสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตามอีก 1 เดือน
ในขณะที่เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ ค่าดัชนีมวลกาย
พบว่า ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง และในระยะติดตามอีก 1 เดือน คะแนนเฉลี่ยของค่าดัชนีมวลกาย
ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ข้ อที่ 2-3 ที่เป็ นเช่นนี ้สามารถอธิบายได้ ว่า การที่ค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลองลดลงนี ้ อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มทดลองได้ ทาการจัดการตนเองตามขันตอน
้
SMILE ทาให้ สามารถประเมินสภาวะ
นา้ หนักของตนเอง รวมทัง้ ทบทวนพฤติกรรมการรั บประทานอาหารของตนเองว่าที่ ผ่านมามีความ
เหมาะสมหรื อไม่ พร้ อมทังวางแผนการรั
้
บประทานอาหารให้ เหมาะสมอยู่เป็ นประจาร่ วมกับการชั่ง
น ้าหนักทุกครัง้ ที่มาเข้ าร่ วมกิจกรรม เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงน ้าหนักของตนเองอยู่ตลอดระยะใน
การเข้ าร่วมกิจกรรม สอดคล้ องกับการศึกษาของนิมะ และคนอื่นๆ (Nima; et al. 2016) ที่ทาการศึกษา
ประสบการณ์การจัดการภาวะอ้ วนของสตรี มุสลิม ด้ วยการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์ วิทยา
ภายใต้ ปรัชญาการศึกษาแบบเฮอร์ เมนนิติกซ์ จากผู้ให้ ข้อมูล 11 ราย ซึ่งเป็ นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใน
การจัดการภาวะอ้ วนที่ดี ผลการศึกษาพบว่า วิธีการจัดการภาวะอ้ วน ได้ แก่ 1) การจัดการทางปั ญญา
ได้ แก่ การตังเป
้ ้ าหมายและกาหนดแนวทางในการจัดการความอ้ วน และการมีสติยบั ยังชั
้ ง่ ใจ และสร้ าง
กาลังใจให้ ตนเอง 2) การจัดการทางกาย ได้ แก่ การรับประทานอาหารตามหลักอิสลาม การออกกาลัง
กายอย่างต่อเนื่อง และการถือศีลอดและล้ างพิษ และ 3) การจัดการทางสังคม ได้ แก่ การสร้ างพลังใจ
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ในการลดน า้ หนัก และการปฏิ บัติ ต ามกิ จ กรรมของชุม ชน ดัง นัน้ โปรแกรมฯ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี
ประสิทธิผลต่อค่าดัชนีมวลกาย ทังภายหลั
้
งสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตามอีก 1 เดือน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและ
คลายตัวในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่ างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ใน
ระยะติดตามอีก 1 เดือน กลับพบว่า คะแนนเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจาก ภายหลัง
สิ ้นสุดการทดลอง ระยะเวลาในการดาเนินกิ จกรรมอาจใช้ ระยะเวลาสันไป
้ ทาให้ เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของค่าความดันโลหิตไม่ชดั เจน เช่น การศึกษาของมานัส (Mc Manus. 2010) ที่ศึกษาการจัดการ
ตนเองในเรื่ องการจัดการตนเองเพื่อติดตามควบคุมระดับความดันโลหิตและการปรับลดขนาดยาลด
ความดันด้ วยตนเองร่วมกับการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ พบว่า ค่าความดันโลหิตของกลุ่มทดลองมี
ค่าลดลง 12.9 มิลลิเมตรของปรอทใน 6 เดือน และ 17.6 มิลลิเมตรปรอทใน 12 เดือน ซึ่งแตกต่างจาก
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนัน้ ในการศึกษาของ ศิริวฒ
ั น์ วงศ์พทุ ธคา
(2551) ที่ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตสูงใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยการให้ ความรู้ และฝึ กทักษะการจัดการตนเองในเรื่ องอาหาร ความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ การออกกาลังกาย เป็ นจานวน 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์เป็ นจานวน 12 สัปดาห์ และมี
การเยี่ยมบ้ านใน 3 สัปดาห์แรก และหลังจากนันท
้ าการติดตามทางโทรศัพท์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ทดลองมี พ ฤติกรรมสุข ภาพและค่าความดันโลหิต ดี กว่า กลุ่ม ควบคุม และก่ อ นการทดลองอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ดังนัน้ โปรแกรมฯ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีประสิทธิผลต่อความดันโลหิตขณะ
หัวใจบีบตัวและคลายตัวในระยะติดตามอีก 1 เดือน
จากสมมติฐานข้ อที่ 4 ที่กล่ าวว่ า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมี
สุขภาวะที่ดี ดัชนี มวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวในระยะ
ก่ อนการทดลอง ระยะหลังสิน้ สุดการทดลอง และระยะติดตามอีก 1 เดือนแตกต่ างกัน
เมื่ อ พิจ ารณาการเปลี่ ย นแปลงของพฤติก รรมการด าเนิน ชี วิ ตอย่างมี สุขภาวะที่ ดี พบว่า
ภายหลังสิน้ สุดการทดลองและระยะติดตามอีก 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวม และรายด้ านย่อยมากกว่าในระยะก่อนการทดลอง และมี
การคงอยูข่ องพฤติกรรมเมื่อสิ ้นสุดการทดลองไปแล้ ว 1 เดือน แต่ในกลุม่ ควบคุมมีพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังสิ ้นสุดการทดลอง และระยะติดตามอีก 1
เดือนไม่แตกต่างกัน ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 4 บางส่วน ที่เป็ นเช่นนี ้สามารถอธิบายได้ ว่า
ในช่วงก่อ นการทดลองกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี การด าเนินชี วิต ประจ าวันที่ ไ ม่ดี ต่อ สุข ภาพ
(Unhealthy lifestyles) เช่น ขาดการออกกาลังกายหรื อเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง มีความวิตกกังวลสูง
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เก็บตัวอยู่ภายในบ้ านไม่ค่อยเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม ทาให้ ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้
เนื่องจากระบบการส่งเสริมสุขภาพที่ผา่ นมา ไม่ได้ สง่ เสริมให้ ผ้ สู งู อายุได้ นาศัก ยภาพตนเองมาใช้ ในการ
ควบคุมระดับความโลหิต โดยทีมสุขภาพจะเป็ นผู้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ทาให้ ผ้ สู ูงอายุไม่เกิดความ
ตระหนักหรื อเห็นความสาคัญ ขาดแรงจูงใจ ทาให้ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิได้ ดี
เท่าที่ควร (Dusing. 2006) แต่สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ รูปแบบของการจัดกิจกรรมในโปรแกรมฯ เน้ นการ
ฝึ กการจัดการตนเองตามขันตอน
้
SMILE ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ซึ่งมีความง่ายต่อการทาความเข้ าใจและมี
การสื่อความหมายออกมาเป็ นรู ปแบบที่ชัดเจน ทาให้ กลุ่มทดลองนาการจัดการตนเองตามขัน้ ตอน
SMILE ไปปฏิบตั ิได้ โดยง่ายร่ วมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกันร่ วมกับการวิเคราะห์
ปั ญหาในการจัดการตนเองในบรรยากาศที่เป็ นกันเอง ไม่ตงึ เครี ยด รับฟั งปั ญหา และเคารพในความ
เป็ นบุคคลของผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็ นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สงู อายุมากกว่าการบรรยายและ
ให้ ความรู้เพียงอย่างเดียว นอกจากนันกลุ
้ ่มทดลองได้ รับการกระตุ้นอารมณ์ทางบวกและเกิดความพึง
พอใจในการที่จะกระทา รวมทังในการติ
้
ดตามเยี่ยมบ้ านนัน้ ทาให้ กลุ่มทดลองจะได้ รับการสนับสนุน
และกระตุ้นให้ กาลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ สามารถจัดการตนเองเพื่อการมีสขุ ภาวะที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ส่งผลให้ ภายหลังสิ น้ สุดการทดลอง กลุ่มทดลองได้ รับการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในการกาหนดเป้าหมาย วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ เรี ยนรู้จากข้ อมูลย้ อนกลับ และให้ กาลังใจด้ วย
ตนเองใน ทาให้ กลุ่มทดลองเกิดความตระหนัก สามารถวางแผนการปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับอุปสรรค
ข้ อจากัดของตนเอง ความพึงพอใจและเห็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง สอดคล้ องกับ
แนวคิดการกากับตนเองของแคนเฟอร์ (Kanfer. 1991) ที่ว่า การจัดการตนเองจะต้ องเริ่ มจากการที่
บุคคลเห็นว่าพฤติกรรมนันส
้ าคัญ สาหรับตนเองและตังใจที
้ ่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ อย่างชัดเจน ดังเช่น การศึกษาของสุพิณญา คงเจริ ญ และคนอื่นๆ (2556) ที่ทาการศึกษาผล
ของโปรแกรมการกากับตนเองตามแนวคิดของแคนเฟอร์ (Kanfer. 1991) เพื่อควบคุมความดันโลหิต
ต่อพฤติกรรมการกากับตนในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและระดับความดันโลหิตและภาวะเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในชาวไทยมุสลิมที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดย
สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 57 คน โดยกลุ่มทดลองได้ รับการให้ ความรู้
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเป็ นกลุ่มย่อย การส่งเสริ มและฝึ กทักษะการกากับตนเองเพื่อควบคุมโรค
โดยการอภิปรายกลุม่ ย่อย การเยี่ยมบ้ านและติดตามทางโทรศัพท์เป็ นเวลา 1 เดือนและติดตามหลังเข้ า
ร่วมโครงการ 3 เดือน ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมการกากับตนเองและระยะเวลามีผลต่อพฤติกรรม
การกากับตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิต โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการกากับ
ตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิตภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและติดตามอีก 3 เดือนต่อมาสูงกว่าก่อน
การทดลองและกลุม่ ควบคุม และกลุ่มทดลองมีคา่ ความดันโลหิตในขณะที่หวั ใจบีบตัวและคลายตัวต่า
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กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนัน้ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อยมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น เมื่อเทียบกับระยะก่อนการทดลอง และมีการ
คงอยูข่ องพฤติกรรมเมื่อสิ ้นสุดการทดลองไปแล้ ว 1 เดือน
นอกจากนัน้ ในการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีมวลกาย พบว่า กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยของดัชนี
มวลกายภายหลังการทดลองและในระยะติดตาม 1 เดือนลดลงกว่าในระยะก่อนการทดลอง และมีการ
คงอยู่ของดัชนีมวลกายจากภายหลังการทดลองจนกระทัง้ ผ่านไปแล้ ว 1 เดือน แต่ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมมีดชั นีมวลกายในช่วงก่อนการทดลอง ภายหลังการทดลอง และในระยะติดตาม 1 เดือนไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอคล้ องกับสมมติฐานข้ อ 4 บางส่วน และอาจอธิบายได้ ว่า ผู้สงู อายุส่วนใหญ่มีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก ทาให้ หลีกเลี่ยงหารที่เคี ้ยวยาก จึงมักนิยมเลือกรับประทานอาหาร พวก
แป้ง น ้าตาล อาหารที่มีปริ มาณแคลอรี่ มากหรื อโคเลสเตอรอลสูง ทาให้ ปริ มาณแคลอรี่ จากอาหารที่
รับเข้ าไปในร่างกายมีมากกว่าปริ มาณพลังงานที่ใช้ ทาให้ เกิ ดการสะสมในร่างกาย อีกทังอั
้ ตราการเผา
ผลาญพลังงานขันพื
้ ้นฐาน (Basal metabolism rate: BMR) ที่ลดต่าลง และกิจกรรมใช้ พลังงานลดลง
(สถาบันเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ. 2548) แต่ถ้าผู้สงู อายุยงั คงมีพฤติกรรมการรับประทานที่เหมือนเดิมหรื อ
มากเกินไป ในขณะที่อตั ราการเผาผลาญกลับ ลดลง ทาให้ เกิดภาวะไม่สมดุลของพลังงานที่ได้ รับกับ
พลังงานที่ใช้ ไป นาไปสู่การสะสมไขมัน ดัชนีมวลกายย่อมเพิ่มขึน้ หรื อการมีภาวะโภชนาการเกินได้
(Grore. 2001) แต่ภายหลังเข้ ารับโปรแกรมและในระยะติดตาม กลุ่มทดลองได้ ทาจัดการตนเองในการ
ควบคุมการรับประทานอาหารและควบคุมน ้าหนักตัว ทาให้ จากัดแคลอรี และอาหารที่มีไขมันสูง อีกทัง้
ได้ มีโอกาสทากิจกรรมทางกายต่างๆ เพิ่มขึ ้น เช่น การออกกาลังกาย การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพิ่ม
มากขึ ้น จึงทาให้ ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานขันพื
้ ้นฐานขึ ้น น ้าหนักจึงลดลงด้ วย สอดคล้ อง
กับการศึกษานาร่องของ ภาวดี วิมลพันธุ์และขนิษฐา พิศฉลาด (2559) ที่ศกึ ษาการพัฒนาแนวปฏิบตั ิที่
มุ่งเน้ นการออกกาลังกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการปรึ กษาในการจัดการกับภาวะ
น ้าหนักเกินและอ้ วนในผู้สงู อายุจานวน 6 คน ด้ วยการบรรยายให้ ความรู้ การนากลับไปปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่องที่บ้าน และการติดตามเยี่ยมบ้ านของกลุ่มตัวอย่างสัปดาห์ละครัง้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีน ้าหนักน้ อยกว่าก่อนเข้ าร่วมโครงการนาร่อง สอดคล้ องกับการศึกษาของวัฒนพล ติ่งซุ่ยกุล
บัวแก้ ว และคนอื่นๆ (2555) ที่ทาการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริ มการจัดการตนเองตามแนวคิดของ
แคนเฟอร์ และกาลิคบายส์ (Kanfer; & Gaelick-Buy. 1991) ที่มีตอ่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารและค่า
ดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้ วน จานวน 52 รู ป โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมอย่างละ 26 คน โดยกลุ่มทดลองได้ มีการจัดการตนเอง พร้ อมทังบั
้ นทึกน ้าหนั กในแต่
ละสัปดาห์ ด้วยตนเอง และปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ทาให้ กลุ่ม ทดลองสามารถลด
น ้าหนักได้ ตามเป้าหมาย ส่งผลให้ กลุ่มทดลองเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งนับว่าเป็ นการเสริ มแรง
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ภายใน นาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ค่าดัชนีมวลกายภายหลังจากการทดลองและในระยะ
ติดตามลดลงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนัน้ ค่า
ดัชนีมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น เมื่อเทียบกับระยะก่อนการทดลอง และมีการคงอยู่ของค่าดัชนีมวลกายเมื่อ
สิ ้นสุดการทดลองไปแล้ ว 1 เดือน
แต่อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลาย
ตัว พบว่า กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะคลายตัวในระยะติดตามอีก
1 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น เมื่อเทียบกับก่อนการทดลองและภายหลังสิ ้นสุดการทดลอง แต่ใน
กลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง
สิ ้นสุดการทดลอง และระยะติดตามอีก 1 เดือนไม่แตกต่างกัน สอคล้ องกับสมมติฐานข้ อ 4 บางส่วน
และอาจเนื่องจากในระยะก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างทังสองรั
้
บรู้ว่าตนเองเป็ นโรคความดันโลหิตสูง
แต่ยงั คงมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม ละเลยและไม่สนใจค่าความดันโลหิตที่วดั ได้ หวังพึ่ง
แพทย์ในการควบคุมความดันโลหิตเท่านัน้ แต่เมื่อกลุ่มทดลองได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรมฯ
กลุ่มทดลองจัดการตนเองตามขันตอน
้
SMILE ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดีขึ ้น เช่น เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ออกกาลังกาย มีพฤติกรรมการมีสุข
ภาวะทางจิตที่ดี ตรวจสอบและป้องกันความผิดปกติของร่างกาย และเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมมาก
ขึ ้น เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวจึงค่อยๆ ลดลง
เนื่องจากในการออกกาลังกายในระยะยาวมีผลทาให้ ปริ มาณเลือดที่บีบออกจากหัวใจลดลง และแรง
ต้ านในหลอดเลือดแดงส่วนปลาย นาไปสู่ความดันเลือดแดงเฉลี่ยลดลง (Pescatello; et al. 2004)
เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์อภิมาน (Meta analysis) ของฟาการ์ ดและคอร์ นนีลิสเซน (Fagard; &
Cornelissen. 2004) จากงานวิจยั ทังหมด
้
72 เรื่ อง พบว่า ระดับความดันโลหิตใช้ ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สดุ คือ 6 สัปดาห์หลังจากได้ รับโปรแกรม แต่งานวิจยั ส่วนใหญ่ใช้ ระยะเวลาใน
การเปลี่ยนแปลง 14 สัปดาห์ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวในระยะ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกัน อาจขึ ้นอยู่กบั ความสม่าเสมอและระยะเวลา
ในการกระทากิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรมที่สง่ เสริมการควบคุมค่าความดันโลหิต ทาให้ ยงั ไม่สามารถวัด
การเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิตได้ อีกทัง้ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบและคลายตัวเป็ น
ผลลัพ ธ์ ทางสุขภาพที่ ต้องใช้ ระยะเวลาในการเปลี่ ยนแปลง (Herbert; & Sheppard. 2005)
เช่นเดียวกับการศึกษาของสุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล และคนอื่นๆ (Sookruadee Thutsaringkaransakul;
et al. 2012) ได้ ศกึ ษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ที่เสี่ยงเป็ นโรคหลอดเลือดในสมองโดยการให้ ความรู้ร่วมกับการฝึ กทักษะการจัดการตนเองและติดตาม
ด้ วยการโทรศัพท์ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้ รับโปรแกรม
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การจัดการตนเองมีคา่ ความดันโลหิตภายหลังการทดลองต่ากว่ากลุ่มที่ได้ รับการดูแลตามปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของเบญจมาศ ถาดแสง และคนอื่นๆ (2554) ศึกษาผล
ของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตของ
ผู้สูง อายุโรคความดันโลหิตสูง โดยการให้ ความรู้ ร่ วมกับการฝึ กทักษะ ได้ แก่ การตังเป
้ ้ าหมายและ
วางแผนปฏิบตั ิในการจัดการสุขภาพ และการติดตามเยี่ยมบ้ านหรื อการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ 1
ครัง้ ต่อสัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สงู อายุโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่า
ความดันโลหิตดีกว่าก่อนการทดลองและกลุม่ ที่ได้ รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนัน้ เมื่อสิ ้นสุดการทดลองไปแล้ ว 1 เดือนค่าเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและ
คลายตัวมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น เมื่อเทียบกับระยะก่อนการทดลองและระยะสิ ้นสุดการทดลอง
จากสมมติฐานข้ อที่ 5 ที่กล่ าวว่ า พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี ทัง้
ด้ านรวมและรายด้ านย่ อยมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตขณะหัวใจ
บีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวทัง้ ในระยะหลังสิน้ สุดการทดลองและระยะติดตามอีก 1 เดือน
ภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตามอีก 1 เดือนถัดมา พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดี ทังด้
้ านรวมและรายด้ านย่อยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางลบกับดัชนีมวลกาย แต่
การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับดัชนีมวลกายเฉพาะใน
ระยะติดตามอีก 1 เดือน เท่านัน้ ทาให้ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ 5 บางส่วน แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ ดีมีความสัมพันธ์ แบบแปรผกผันกับดัชนีมวลกาย โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกายภายหลังสิน้ สุด
การทดลองและในระยะติดตามอีก 1 เดือน โดยอาหารที่มีกากใยสูง ไขมันต่า ช่วยป้องกันไม่ให้ ไขมันไป
เกาะตามผนังหลอดเลือดและช่วยระบบขับถ่ายให้ เป็ นไปอย่างปกติ แต่ถ้าผู้สงู อายุที่รับประทานอาหาร
ที่มีโคเลสเตอรอลสูง ทาให้ แคลอรี่ จากอาหารที่รับประทานเข้ าไปในร่างกายมีมากกว่าปริ มาณพลังงาน
ที่ ใช้ ท าให้ เ กิ ดการสะสมในร่ างกาย รวมทัง้ อัต ราการเผาผลาญพลัง งานของผู้สูง อายุมี ลดลง แต่
ผู้สูง อายุยัง คงรั บประทานเท่าเดิม ทาให้ นา้ หนักเพิ่ม ขึน้ ส่ง ผลให้ ดชั นี ม วลการเพิ่ม ขึน้ ตามไปด้ วย
สอดคล้ องกับการศึกษาของเปี ยโซโตและคนอื่นๆ (Peixoto; et al. 2007) ได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างดัชนีมวลกายและพฤติกรรมการดาเนินชีวิตด้ วยการสารวจแบบตัดขวาง (a cross-sectional
survey) ในผู้ใหญ่ชาวบราซิลจานวน 1,252 คน ผลการศึกษาพบว่า การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
มีความสัมพันธ์ทางลบกับค่าดัชนีมวลกายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
พฤติกรรมการป้องกันโรคมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกายภายหลังสิ ้นสุดโปรแกรม
และในระยะติดตามอีก 1 เดือน เนื่องจากการหมัน่ สังเกตความผิดปกติของตัวเอง ทาให้ เกิดการรับรู้
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รู ปร่ างของตนเอง นาไปสู่การควบคุม น า้ หนัก ซึ่ง เป็ นตัวบ่ง ชี ท้ ี่ ส าคัญที่ บอกถึง สภาวะสุข ภาพ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้เน้ นการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงน ้าหนักของตนเอง รวมทังการศึ
้
กษาหา
ความรู้ เกี่ยวกับการลดนา้ หนักตามหลักวิทยาศาสตร์ การแพทย์จากหนังสือ วารสาร คาแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ กลุม่ ทดลองเกิดความตระหนักและป้องกันไม่ให้ เกิดภาวะน ้าหนักเกินขึ ้น สอคล้ องกับ
การศึกษาของดีลาแฮนตี และคนอื่นๆ (Delahanty; et al. 2002) พบว่า พฤติกรรมการควบคุมน ้าหนัก
ในโปรแกรมการป้องกันเบาหวานมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัชนีมวลกายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ส่วนพฤติกรรมการมีสุขภาวะทางจิตที่ ดีมีความสัมพันธ์ ทางลบกับดัช นีมวลกายภายหลัง
สิ ้นสุดโปรแกรมและในระยะติดตามอีก 1 เดือน เนื่องจากพฤติกรรมการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี ทาให้
บุคคลสามารถจัดการความเครี ยดและเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
รวมทังมี
้ ความพึงพอใจและความสุขในการดาเนินชีวิต แต่ในทางตรงกันข้ ามถ้ าบุคคลที่พฤติกรรมการ
มีสุขภาวะทางจิตที่ไม่ดี ทาให้ มีความวิตกกังวล เครี ยด มีอตั มโนทัศน์ในทางลบ นาไปสู่การลดความ
สนใจในการทากิจกรรมต่างๆ ทาให้ เกิดการสะสมพลังงานและไขมันในร่างกาย ทาให้ เกิดภาวะน ้าหนัก
เกิ นและอ้ วนได้ (Miller. 2009) แต่ในบางกรณี เมื่ อเกิดความวิตกกัง วล อาจแสดงออกโดยการ
รับประทานอาหารมากหรื อบ่อยขึ ้น เพื่อกลบเกลื่อนความทุกข์หรื อเป็ นสิ่งที่ทดแทน จนทาให้ ติดเป็ น
นิ สัย รั บ ประทานอาหารมากเกิ น ความต้ อ งการ น าไปสู่ ก ารมี น า้ หนัก ตัว ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ นอกจากนัน้
ความเครี ยดยังกระตุ้นให้ ร่างกายผลิตไขมันบริเวณหน้ าท้ องเพิ่มขึ ้น ทาให้ เกิดภาวะน ้าหนักเกินและโรค
อ้ วนได้ เช่นกัน อีกเหตุผลหนึ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ พยายามหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์
ต่างๆ หรื อลดความสนใจในการทากิจกรรมต่างๆ ทาให้ เกิดการสะสมพลังงานในร่ างกาย ทาให้ เกิด
ภาวะน ้าหนักเกินและอ้ วนได้ (บุญศรี นุเกตุ; และปาลีรัตน์ พรทวีกณ
ั ทา. 2548) สอคล้ องกับการศึกษา
ของหลิว (Liu; et al. 2015) ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายและสุขภาวะที่ทางจิตใน
ผู้สงู อายุที่มีอายุ 95 ปี ขึ ้นไป พบว่า ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในชีวิตอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
แต่ในขณะที่การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ดัชนีมวลกายเฉพาะในระยะติดตามอีก 1 เดือน อาจเนื่องมาจากการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมและ
การออกกาลังกายในระยะแรกเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไปสะสมทีละน้ อยตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล ไม่ได้ หกั โหม เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ แล้ วค่อยๆ เพิ่มความหนักในการทากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง จนเกิดการปรับตัวและปฏิบตั จิ นเป็ นแบบแผนในการดาเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ จึงจะ
ทาให้ บุคคลนันสามารถควบคุ
้
มน ้าหนักตนเองได้ (สถาบันเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ. 2552) สอคล้ องกับ
การศึกษาของจันทิมา ฤกษ์ เลื่อนฤทธิ์ และคนอื่นๆ (2553) ที่ทาการศึกษาปั จจัยทานายพฤติกรรมการ
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ส่งเสริ มสุขภาพของพระสงฆ์ จานวน 341 รู ป ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์แบบ
ผกผันกับการทากิจกรรมทางกาย (r = -0.124, p<.05) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีดชั นีมวลกายอยู่ในเกณฑ์
ปกติได้ ทาการออกกาลังกายด้ วยการกวาดลานวัดทุกวัน ครัง้ ละ 30 นาที
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี สุข ภาวะที่ ดี มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตาม
อีก 1 เดือน แต่มีความสัมพันธ์กบั ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวในระยะติดตามอีก 1 เดือน ซึ่งค่า
ความดันโลหิตในขณะที่หวั ใจบีบตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้ อมได้ ง่ายกว่า แต่ในขณะที่ค่า
ความดันโลหิตในขณะที่หัวใจคลายตัวไม่ค่อยมี การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ทาให้ สอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ 5 บางส่วน แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีมีความสัมพันธ์
แบบแปรผกผันกับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวภายหลังสิ ้นสุดการทดลองและในระยะติดตามอีก 1
เดือน และมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวในระยะติดตามอีก 1
เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดีในระยะภายหลังการทดลองและระยะติดตามอีก 1 เดือน พบว่า ความดันโลหิต
ขณะหัวใจบีบตัวมีความสัมพันธ์ ทางลบกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ตามหลัก DASH อาจ
เนื่องมาจากการลดหรื อจากัดการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมเป็ นส่วนประกอบสูง ทาให้ การคัง่ ของ
ปริ มาณน ้านอกเซลล์และปริ มาณของน ้าเลือดลดลง ความต้ านทานในหลอดเลือดลดลง ระดับความ
ดันโลหิตจึงลดลงด้ วย (Levine. 2004) และการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง โดยการรับประทานอาหาร
ที่มีไขมันสูงจะทาให้ เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงและทาให้ เกิดการอุดตันของหลอดเลือด ทาให้
หลอดเลือดแดงแคบเล็กลงหรื อการหดตัวของหลอดเลือดเล็กๆ ทัว่ ร่ างกาย ส่งผลให้ หวั ใจต้ องสูบฉี ด
เลือดแรงขึ ้น ระดับความดันโลหิตจึงเพิ่มขึ ้นด้ วย (JNC VII. 2003) รวมทังการรั
้
บประทานอาหารที่กาก
ใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ซึง่ ช่วยให้ การขับถ่ายอุจจาระได้ เร็วและดีขึ ้น และเส้ นใยอาหารที่รับประทานเข้ าไป
สามารถรวมตัวกับนา้ ดีที่ร่ างกายหลั่งออกมาช่วยในการย่อยและการดูดซึม ทาให้ โคเลสเตอรอลที่
สะสมอยู่ในร่างกายลดน้ อยลง ระดับความดันโลหิตจึงลดลงด้ วย (Singh; et al. 1992) สอดคล้ องกับ
การศึกษาลอว์เรนซ์ (Lawrence. 2006) พบว่า การรับประทานอาหารตามหลัก DASH โดยการลด
อาหารรสจัด หมักดองและเลือกรับ ประทานอาหารสด ไขมันต่า ผัก ผลไม้ และธัญพืช มีความสัมพันธ์
กับระดับความดันโลหิตที่ลดลง เช่นเดียวกับการศึกษาของ ฮาร์ นเด็น (Harnden. 2009) พบว่าการ
รับประทานอาหารแบบ DASH มีความสัมพันธ์กบั ระดับความดันโลหิตที่ลดลง และ การศึกษาของ คัท
เลอร์ และคนอื่นๆ (Cutler; et al. 1997) พบว่า การรับประทานเกลือโซเดียมที่ลดลง 77 มิลลิโมล/วัน มี
ความสัมพันธ์กบั การลดของค่าความดันโลหิตขณะบีบตัว 1.9 มิลลิเมตรปรอท แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั
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ค่าความดันโลหิตขณะคลายตัว เช่นเดียวกับการศึกษาของ แซคส์และคนอื่นๆ (Sacks; et al. 2001) ที่
ทาการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลัก DASH ในกลุ่มตัวอย่าง 412 คน พบว่า
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลัก DASH มีความสัมพันธ์ ทางลบกับความดันโลหิต
ขณะหัวใจบีบตัวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
เช่นเดียวกับการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ ทางลบกับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
โดยในการออกกาลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องจะช่วยให้ กล้ ามเนื ้อหัวใจแข็งแรงขึ ้น
หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น ลดอุดตันและแรงต้ านภายในหลอดเลือดลง ส่งผลให้ ความดันโลหิตมีค่า
ลดลง (JNC VII. 2003) ในการออกกาลังกายมีความสัม พันธ์ กับค่า ความดันโลหิตสูงที่ ลดลง
(Brandao; et al. 2002) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ 1) การตอบสนองหลังการออกกาลัง
กายแบบทันที ทาให้ ปริ มาตรของเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาทีในขณะพักจะลดลงในระดับต่ากว่า
ก่อนเริ่ มออกกาลังกาย ซึ่งเรี ยกว่า Post-exercise hypotension (PEH) ความต้ านทานในหลอดเลือด
ลดลงด้ วย นาไปสูก่ ารลดลงของค่าความดันโลหิตสูง นอกจากนันยั
้ งมีการปลดปล่อยสารที่ทาให้ หลอด
เลือดขยายตัวในบริ เวณที่มีการหดรัดตัวของกล้ ามเนื ้อ เช่น สาร Nitric oxide นาไปสู่การลดลงของค่า
ความดันโลหิตสูงเช่นกัน แต่ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวไม่แตกต่างกัน ในการลดลงของค่า
ความดันโลหิตนี จ้ ะคงอยู่เ ป็ นระยะเวลา 22 ชั่วโมงหลัง จากออกกาลัง กายเพียงครั ง้ หนึ่ง (ปิ ยะนุช
รักพานิช. 2548) และ 2) การตอบสนองหลังการออกกาลังกายในระยะยาว ทาให้ เกิดการปรับตัวต่อ
การฝึ กออกกาลังกายในระยะยาว ทาให้ เส้ นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดใหญ่ขึ ้นและช่วยส่งเสริ มการ
ทางานของผนัง ชัน้ ในของหลอดเลือดทางานดีขึน้ และช่วยลดระดับไขมันในเลือดลงได้ สอดคล้ อง
การศึกษาของ ฮิกาซิ และคนอื่นๆ (Higashi; et al. 2008) ที่พบว่า เมื่อบุคคลออกกาลังกายติดต่อเป็ น
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความดันโลหิต โดยพบว่าช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลง
การทาหน้ าที่ของเยื่อบุของหลอดเลือดให้ ช้าลง มีการปล่อยสารไนตริ กออกไซด์ ทาให้ ระบบไหลเวียน
โลหิตดีขึ ้น ความดันโลหิตจึงลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเช่นเดียวกับการศึกษา
พัชรวลัย ลอมแปลง และคนอื่นๆ (2554) พบว่า พฤติกรรมการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ค่าความดันโลหิตในขณะหัวใจบีบตัวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีและการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวในระยะติดตามอีก 1 เดือนถัดมา ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่า ในการ
เข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคม ทาให้ ผ้ สู งู อายุได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน ส่งผล
ให้ ผ้ สู งู อายุมีอตั มโนทัศน์ที่ดี รู้สึกพึงพอใจในชีวิต และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
เช่นเดียวกับผู้ที่มีพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี ช่วยลดความเครี ยดลงได้ จะช่วยลดการกระตุ้น
ต่อระบบประสาทซิ ม พาธิ ติก (Sympathetic nervous system) ทาให้ ล ดการหลั่ง อี พิเนฟริ น
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(Norepinephrine) ในเลือด นาไปสู่การลดการหดรัดตัวของหลอดเลือด ระดับความดันโลหิตจึงลดลง
ด้ วย (จาลอง ดิษยวณิช และพริ ม้ เพรา ดิษ ยวณิช. 2545) ในทางตรงกันข้ าม บุคคลที่ต้องเผชิญกับ
ภาวะซึม เศร้ า วิตกกัง วล และเครี ยดเรื อ้ รั ง ส่ง ผลให้ เกิ ดการกระตุ้นการทางานของระบบประสาท
อัตโนมัติส่วนซิมพาเธติคให้ หลัง่ สารนอร์ อิพิเนฟริ น (Norepinephrine) ทาให้ หลอดเลือดส่วนปลายหด
รัดตัว เพิ่มแรงต้ านทานภายในหลอดเลื อด ทาให้ หวั ใจต้ องบีบและคลายตัวเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ความดัน
โลหิตสูงขึ ้น นอกจากนันท
้ าให้ เกิดการหลัง่ ฮอร์ โมนอะดรี นาลีน (Adrenaline) และคอร์ ติซอล (Cortisol)
หัวใจเต้ นเร็วขึ ้นและผนังหลอดเลือดหดเกร็ งมากขึ ้น ระดับความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ ้นได้ (Kaplan. 2006)
แต่อย่างไรก็ตามอิทธิ พลของความเครี ยดที่ ส่ง ผลต่อระดับความดันโลหิตสูง ขึน้ อยู่กับลักษณะของ
ความเครี ยด การรับรู้ ต่อความเครี ยดของบุคคล และลักษณะทางสรี รวิทยาของแต่ละบุคคลที่มีต่อ
ความเครี ย ด (วัน ชัย พิ นิ ช กชกร. 2543) สอคล้ อ งกับ การศึก ษาของสุท ธเมธ รู้ ชอบ (2546) ที่
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะสุขภาพจิตกับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ
สาเหตุในกลุ่มผู้ป่วยจานวน 372 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีปัญหาทางด้ าน
สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กบั การไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
นอกจากนัน้ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการป้องกัน
โรค เช่น การควบคุมน ้าหนัก โดยน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นจะมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทาให้ มีการใช้
ออกซิเจนเพิ่มขึ ้น แรงต้ านทานของหลอดเลือดสูงขึ ้น ทาให้ ระดับความดันโลหิตเพิ่มขึ ้นด้ วย (สุพรชัย
กองพัฒนากูล. 2542; Harrison 1997) การงดการสูบบุหรี่ ถ้ าบุคคลไม่สามารถปฏิบตั ิตามพฤติกรรม
การป้องกันโรค เช่น การสูบบุหรี่ โดยในควันบุหรี่ มีสารต่างๆ มากกว่า 4000 ชนิด โดยเฉพาะสาร
นิ โ คติน (Nicotine) ซึ่ง ไปกระตุ้น ระบบประสาทซิ ม พาเธติค (sympathetic) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การหลั่ง
สารแคททีโคลามีน (Catecholamine) เพิ่มขึ ้น นาไปสู่การหดตัวของหลอดเลือดและหัวใจมีการเต้ นที่
เร็ ว ระดับความดันโลหิตจึงเพิ่มขึ ้นด้ วย สอดคล้ องกับการศึกษาของเอื ้อมพร ทองกระจาย (2557) ที่
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ สุขภาวะเชิงอัตวิสยั และตัวชี ้วัดทางคลินิกที่ คดั สรรในผู้ป่วยที่มีภาวะสมอง
ขาดเลือดชัว่ คราว จานวน 106 คน ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมน ้าหนัก การหลีกหรื องดสูบบุหรี่
และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษาของณัฐพร อยู่ปานและคนอื่นๆ (2558) พบว่า พฤติกรรม
การดูแลตนเองโดยรวม ด้ านการรั บประทานยา การออกกาลัง กาย และการรั บประทานอาหาร มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับระดับค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
และสุดท้ าย ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทาง
จิตที่ดี อาจเนื่องจากบุคคลที่มีพฤติกรรมการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี ทาให้ มีความเครี ยดสะสมน้ อย แต่
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บุคคลที่มีพฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดีอยูใ่ นระดับน้ อย ทาให้ มีความเครี ยดสะสมเรื อ้ รัง ส่งผลต่อ
การเพิ่มการหลัง่ ฮอร์ โมนต่างๆ จากไฮโปทาลามัส ต่อมใต้ สมอง และต่อมหมวกไตมากเกินปกติ ทาให้
ส่ ง ผลต่ อ ระบบหัว ใจและหลอดเลื อ ด ระดับ ความดัน โลหิ ต ขณะหัว ใจคลายตัว เพิ่ ม ขึ น้ ไปด้ ว ย
เช่นเดียวกับการศึกษาของวิราพรพรรณ วิโรจน์รัตน์ และคนอื่นๆ (2554) ที่ทาการศึกษาพฤติกรรมการ
ส่งเสริ มสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูง อายุในโครงการส่งเสริ มสุขภาพผู้สูง อายุ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 123 คน ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการส่งเสริ ม
สุขภาพด้ านสุขภาวะทางจิตที่ดีมีความสัมพันธ์ ทางลบกับความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ข้ อจากัดในการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้มีข้อจากัดการวิจยั ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. ในการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ ไม่ได้ มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แต่ใช้ การสุ่มแบบ
เจาะจง โดยให้ ชมุ ชนใดชุมชนหนึ่งในการทาการทดสอบประสิทธิภาพ ทาให้ กลุ่มตัวอย่างมิได้ สะท้ อน
สัดส่วนที่แท้ จริงตามการแจกแจงปกติ
2. ขาดการประเมินอิทธิพลของปั จจัยร่ วมอื่นๆ ที่มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตที่
อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ ได้ แก่ ชนิดอาหาร
การใช้ ยาหรื อ สมุนไพรต่างๆ การพักผ่อน เนื่ องจากเป็ นวิถีการดาเนินชี วิต ปกติของคนในชุม ชนที่
ควบคุมตัวแปรร่วมได้ ยาก
3. เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุ ค วามดัน โลหิ ต สู ง บางคนไม่ ไ ด้ จัด การหรื อ ประกอบอาหารเพื่ อ
รับประทานด้ วยตนเอง โดยมีผ้ ดู แู ลคอยจัดเตรี ยมอาหารให้ รับประทาน เช่น ลูก หลาน หรื อแม่บ้าน ซึ่ง
อาจมีความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมสาหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่เพียงพอ ดังนัน้ จึงควรมี
การจัดอบรมให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี่ทาหน้ าที่ดแู ลผู้สงู อายุความดันโลหิตสูง เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
4. ในช่วงที่ มีการทากิจ กรรมเป็ นช่วงฤดูฝน ซึ่ง เป็ นอุปสรรคในการออกกาลัง กายหรื อทา
กิจกรรมจิตอาสานอกบ้ าน ทาให้ ผ้ สู งู อายุความดันโลหิตสูงไม่สามารถทากิจกรรมได้ อย่างสม่าเสมอ

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมการจัดการตนเอง สาหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง มี
ผลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับการนาผลการวิจยั
ไปใช้ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
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1. สาธารณสุขจังหวัดหรื อโรงพยาบาลชุมชนควรสนับสนุนงบประมาณ และกาหนดนโยบาย
ให้ ทีมบุคลากรสาธารณสุขจัดกิจกรรมหรื อโครงการส่งเสริ ม แนะนา และเชิญชวนให้ ผ้ สู ูงอายุ ทัง้ ใน
ระดับคลินิกและชุมชน ได้ ฝึกจัดการดูแลสุขภาพของตนเองตามขันตอน
้
SMILE ร่วมกับติดตามเยี่ยม
บ้ านเพื่อกระตุ้น ส่งเสริ มและสนับสนุนในเชิงรุกให้ ผ้ สู งู อายุได้ จดั การตนเองตามขันตอน
้
SMILE อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2. โปรแกรมการจัดการตนเองฯ ที่ถูกพัฒนาขึน้ ครัง้ นี ้ เป็ นแนวทางหนึ่ งที่บุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขสามารถนาไปขยายและต่อยอด โดยประยุกต์ในการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริ มให้ ผ้ สู ูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงในหน่วยบริ การสุขภาพปฐมภูมิประเมินปั ญหาและออกแบบ
กิจกรรมพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีด้วยตัวของผู้สูงอายุ เอง เพื่อให้ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับบริบทของผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขควรมีระบบการติดตามและโทรศัพท์ติดตามผู้ที่
ได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเองฯ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับ
โปรแกรมการจัดการตนเองฯ ได้ ทบทวนความรู้และทักษะต่างๆ ในการจัดการตนเอง
4. ผู้ดแู ลผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง ครอบครัว และชุมชนควรมีส่วนร่วมในโปรแกรมการ
จัดการตนเองฯ เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการจัดการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตให้ มีสขุ
ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพให้ ดีขึ ้น เช่น คอยสอบถามถึงการบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที่ผ้ สู งู อายุ
ที่มีความดันโลหิตได้ กาหนดไว้ และการให้ กาลังใจและชื่นชมเมื่อผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสามารถทา
ได้ บรรลุเป้าหมายที่ได้ วางไว้
5. ผู้นาชุมชนควรส่งเสริ มและกระตุ้นให้ ผ้ ูสูงอายุได้ มีโอกาสมาทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
อย่างต่อเนื่องตามความถนัดของแต่ละคน เช่น การแข่งขันกีฬาภายในชุมชน ตลาดนัดสุขภาพ การจัด
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาในท้ องถิ่นให้ เยาวชนรุ่นหลัง เป็ นต้ น

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
สาหรับในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ควรมีการศึกษาในบริบทอื่นๆ เช่น ในเขตชนบทและเขตเมืองหรื อในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล เพื่อศึกษาความแตกต่างของประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรม
การดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์ ทางสุขภาพ สาหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงใน
บริ บทอื่นๆ ว่าปั จจัยใดบ้ างที่เป็ นตัวแปรส่งผลให้ มีความแตกต่างของประสิทธิ ผลของโปรแกรมฯ ใน
กลุม่ ผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
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2. ควรทาการศึกษาโดยประยุกต์ใช้ กับกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความรุ นแรงอยู่ใน
ระดับต่างๆ หรื อโรคเรื อ้ รังอื่นๆ และเนื่องจากการศึ กษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง สาหรั บ
ผู้สูง อายุที่ ป่ วยด้ ว ยโรคเรื อ้ รั ง ในประเทศไทยยัง มี จ านวนไม่ ม าก หากมี ก ารศึก ษาวิ จัย ในโรคที่
หลากหลายจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการตนเอง สาหรับผู้สูงอายุที่ป่วยด้ วยโรคเรื อ้ รัง
และเป็ นพื ้นฐานความรู้และข้ อมูลในการนาไปพัฒนาการศึกษาวิจยั เพื่อต่อยอดความรู้ตอ่ ไป
3. ควรมี การศึกษาเปรี ยบเที ยบผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่ มี ต่อพฤติกรรมการ
ดาเนิ น ชี วิ ต อย่างมี สุข ภาวะที่ ดี และผลลัพ ธ์ ทางสุข ภาพ ส าหรั บผู้สูง อายุที่ มี ค วามดันโลหิ ต สูง กับ
โปรแกรมอื่นๆ เช่น โปรแกรมการจัดการโดยครอบครัวหรื อชุมชน สังคม เป็ นต้ น เพื่อให้ ได้ ประโยชน์
สูงสุดทางการศึกษาวิจยั
4. ควรทาการศึกษาถึงผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพ สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูงในด้ านอื่นๆ เพิ่มเติม
เช่น คุณภาพชีวิต การใช้ ย า ภาระโรค อัตราการกลับเข้ ามารักษาซ ้าในโรงพยาบาล ภาวะแทรกซ้ อน
จากโรคในระยะยาว เป็ นต้ น
5. ควรศึก ษาให้ ครอบคลุม ถึ ง ปั จ จัย เชิ ง เปรี ยบเที ย บแบบพหุร ะดับ ในหลายกลุ่ม เพราะ
ผู้สูง อายุในแต่ละพื น้ ที่ แต่ล ะช่วงวัยมี บริ บทที่ ต่างกันและมีปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมที่ แตกต่างกัน
ดังนันจึ
้ งควรออกแบบศึกษาในลักษณะเช่น Multigroup Multilevel Structural Equation Modeling
Approach (MMSEM) เป็ นต้ น ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ สาหรับผู้ให้ บริ การทางการแพทย์และผู้รับริ การสูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง เช่ น ปั จจัยการ
จัดการโดยตนเอง ปั จจัยการจัดการสุขภาพโดยสังคมหรื อผู้ให้ บริ การทางการแพทย์และสิ่งแวดล้ อม ใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานภาพต่างกัน เช่น กลุ่มช่วงอายุ การสมรส การอยู่ร่วมกันของครอบครัว เป็ นต้ น
เพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
6. จากผลการวิจยั ในระยะติดตาม อีก 1 เดือนถัดมา พบว่าพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุข ภาวะที่ ดี มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่า งไม่มี นัย ส าคัญ ดัง นัน้ ควรมี ก ารติด ตามช่ ว งยาว (Longitudinal
design) เพื่อการติดตามค้ นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นซ ้า เพื่อให้ พฤติกรรมมีการคงอยู่
ต่อไป
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หนังสือให้ ความยินยอมเข้ าร่ วมในโครงการวิจัย
(Informed Consent Form)
วันที่ ……………...
ข้ าพเจ้ า……………………………..….อายุ……….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที่………….
ถนน………...................หมูท่ ี่………….แขวง/ตาบล………………..….………....เขต/
อาเภอ…..…………………................จังหวัด…………....................................โทรศัพท์
.............................................
ขอทาหนังสือนีใ้ ห้ ไว้ ต่อหัวหน้ าโครงการวิจัยเพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่ า
ข้ อ 1 . ข้ าพเจ้ า ได้ รับทราบโครงการวิจยั ของ นางสาว พิชชาดา สุทธิแป้น
เรื่ อง การวิจยั และพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มตี อ่ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
และผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สงู อายุที่มคี วามดันโลหิตสูง
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ า ยินยอมเข้ าร่ วมโครงการวิจัยนี ้ ด้ วยความสมัครใจ โดยมิได้ มีการบังคับขู่เข็ญ
หลอกลวงแต่ ประการใด และจะให้ ความร่ วมมือในการวิจัยทุกประการ
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ า ได้ รับการอธิบายจากผู้วิจยั เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั ประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยอาการหรื ออันตรายที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังแนวทางป
้
้ องกัน และแก้ ไข หากเกิดอันตราย ค่าตอบแทนทีจ่ ะ
ได้ รับ ค่าใช้ จ่ายที่ข้าพเจ้ าจะต้ องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้ อา่ นข้ อความที่มีรายละเอียดอยูใ่ นเอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่วม
โครงการวิจยั โดยตลอด อีกทังยั
้ งได้ รับคาอธิบายและตอบข้ อสงสัยจากหัวหน้ าโครงการวิจยั เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และ
ตกลงรับผิดชอบตามคารับรองในข้ อ 5 ทุกประการ
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ า ได้ รับการรับรองจากผู้วิจยั ว่าจะเก็บข้ อมูลส่วนตัวของข้ าพเจ้ าเป็ นความลับ จะเปิ ดเผย
เฉพาะผลสรุ ปการวิจยั เท่านัน้
ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ า ได้ รับทราบจากผู้วจิ ยั แล้ วว่า หากมีอนั ตรายใดๆ อันเกิดขึน้ จากการวิจัยดังกล่ าว ข้ าพเจ้ า
จะได้ รับการรักษาพยาบาลจากคณะผู้วิจยั โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายและจะได้ รับค่าชดเชยรายได้ ที่สญ
ู เสียไปในระหว่างการ
รักษาพยาบาลดังกล่าว ตลอดจนมีสทิ ธิ์ได้ รับค่าทดแทนความพิการที่อาจเกิดขึ ้นจากการวิจยั ตามสมควร
ข้ อ 6. ข้ าพเจ้ า ได้ รับทราบแล้ วว่าข้ าพเจ้ ามีสทิ ธิ์จะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยั นี ้ และการบอกเลิกการ
ร่วมโครงการวิจยั จะไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาโรคที่ข้าพเจ้ าจะพึงได้ รับต่อไป
ข้ อ 7. หากข้ าพเจ้ ามีข้อข้ องใจเกี่ยวกับขันตอนของการวิ
้
จยั หรื อหากเกิดผลข้ างเคียงที่ไม่พงึ ประสงค์จาก
การวิจยั สามารถติดต่อกับนางสาว พิชชาดา สุทธิแป้น หมายเลขโทรศัพท์: 086 915 5355
ข้ อ 8. หากข้ าพเจ้ า ได้ รับการปฏิบตั ิไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ในเอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่วมการวิจยั ข้ าพเจ้ าจะ
สามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับการพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์หรื อผู้แทน ได้ ที่
สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11015-11018
/ ข้ าพเจ้ า.....
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ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความตามหนังสือนี ้โดยตลอดแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตามเจตนาของข้ าพเจ้ า จึงได้ ลง
ลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญพร้ อมกับหัวหน้ าโครงการวิจยั และต่อหน้ าพยาน

ลงชื่อ …………………………………...
(………………………………….....)
ผู้ยินยอม / ผู้แทนโดยชอบธรรม

ลงชื่อ ……………………………………
(……………………………….......)
ผู้ให้ ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้ าโครงการวิจยั

ลงชื่อ ……………………………………พยาน
(…………………………………… )

ลงชื่อ …………………………………พยาน
(…………………………………… )

ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั อ่านหนังสือไม่ออก ผู้ที่อา่ นข้ อความทังหมดแทนผู
้
้ เข้ าร่วมการวิจยั คือ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นพยาน

ลงชื่อ …………………………………พยาน
(…………………………………….)
หมายเหตุ
1. ในกรณีผ้ ใู ห้ ความยินยอมมีอายุไม่ครบ 18 ปี บริ บรู ณ์ จะต้ องมีผ้ ปู กครองตามกฎหมายเป็ นผู้ให้ ความ
ยินยอมด้ วย หรื อ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ ด้วยตนเอง จะต้ องมีผ้ มู ีอานาจทาการแทน เป็ นผู้ให้ ความ
ยินยอม
2. กรณีผ้ ยู ินยอมตนให้ ทาวิจยั ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ให้ ผ้ วู ิจยั อ่านข้ อความในหนังสือให้ ความ
ยินยอมนี ้ให้ แก่ผ้ ยู ินยอมตนให้ ทาวิจยั ฟั งจนเข้ าใจแล้ ว และให้ ผ้ ยู ินยอมตนให้ ทาวิจยั ลงนาม หรื อพิมพ์ลาย
นิ ้วหัวแม่มือรับทราบ ในการให้ ความยินยอมดังกล่าวด้ วย
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เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
 แบบสอบถามในการประเมินความต้ องการจาเป็ นเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ
ภาวะที่ดีของผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีและ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีของผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
 แผนการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
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แบบสอบถามในการประเมินความต้ องการจาเป็ น
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ
ที่มีความดันโลหิตสูง
คาชีแ้ จง: แบบสอบถามในการประเมินความต้ องการจาเป็ นพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้สงู อายุ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความต้ องการจาเป็ น
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีของผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชีแ้ จง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ…………ปี
3. สถานภาพการสมรส
 1) คู่
 2) โสด
 3) หม้ าย
 4) หย่า
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ไม่ได้ รับการศึกษา
 2) ประถมศึกษา
 3) มัธยมศึกษา
 4) อนุปริ ญญา
 5) ปริ ญญาตรี
 6) สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. แหล่งสาคัญที่มารายได้ หลัก
 1) เบี ้ยหวัด/บานาญ
 2) การประกอบอาชีพ
 3) บุตรหลาน
 4) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………
6. รายได้ ……………………………..บาท/เดือน
7. สภาพการเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
 1) อยูค่ นเดียว
 2) อยูก่ บั คูส่ มรส
 3) อยูก่ บั คูส่ มรส บุตร หลาน
 4) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………
8. น ้าหนักตัว………………กิโลกรัม ส่วนสูง……………….เซนติเมตร
9. ระยะเวลาที่ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคความดันโลหิตสูง………………..ปี
10.โรคประจาตัวอื่นๆ และความเจ็บป่ วยที่พบร่วม
 1) ไม่มี
 2) มี โปรดระบุ………………………………
11. ท่านดืม่ เครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้ า เบียร์ หรื อไวน์
 1) ไม่ดื่ม
 2) ดื่ม โปรดระบุ………………………………
12. ท่านดืม่ เครื่ องมือที่มีสารคาแฟอีน เช่น ชา กาแฟ โกโก้ น ้าอัดลมประเภทโคล่า และเครื่ องดื่มชูกาลัง
 1) ไม่ดื่ม
 2) ดื่ม โปรดระบุ………………………………
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามประเมินความต้ องการจาเป็ นเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะทีด่ ี
คาชีแ้ จง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับความรู้สกึ หรื อความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ ในแต่ละ
ข้ อ โดยไม่มีคาตอบใดที่ถือหรื อผิด และคาตอบที่ได้ จะถือเป็ นความลับ ฉะนันจึ
้ งขอความกรุณาให้ ทา่ น
ตอบตามความเป็ นจริ งและกรุณาตอบทุกข้ อ โดยข้ อคาถามมีทงหมด
ั้
30 ข้ อ และเลือกตอบตามเกณฑ์
ดังนี ้
ปฏิบัติเป็ นประจา
หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมในเรื่ องนันเป็
้ นประจาสม่าเสมอ
ปฏิบัติเป็ นบางครัง้
หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมในเรื่ องนันเป็
้ นบางครัง้ หรื อบางวัน
ปฏิบัตนิ านๆ ครัง้
หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมในเรื่ องนันนานๆ
้
ครัง้
ไม่ เคยปฏิบัติ
หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบตั ิกิจกรรมตามข้ อความนันเลย
้

สภาพในปั จจุบัน
ไม่
เคย

นานๆ
ครัง้

บาง
ครัง้

สภาพที่น่าจะเป็ น
ประ
จา

พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะที่ดี
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
1. การรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก
ผลไม้ และธัญพืชในอัตราส่วน 2 ใน 3 ส่วนของ
แต่ละมื ้ออาหาร
2. การอ่ า นฉลากโภชนาการและเลื อ ก
รั บ ประทานอาหารที่ มี เ กลื อ โซเดี ย มเป็ น
ส่ว นประกอบไม่เกิ น 2000 มิล ลิกรั มต่อหนึ่ ง
หน่วยบริ โภคหรื อกินเกลือไม่เกินวันละ 1 ช้ อน
ชา
3.การรับประทานเนื ้อสัตว์ที่มีไขมันตา่ เช่น เนื ้อ
แดงไม่ติดมัน เนื ้อปลา หรือเนื ้ออกไก่ โดย
หลีกเลี่ยงเนื ้อที่ติดมันหรือมีคอเลสเตอรอลสูง
4. การรับประทานอาหารประเภทนึ่ง ต้ ม อบ
ลวกแทนการทอด
5. การหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มกี ารแปร
รูปหรือหมักดอง เช่น ปลาเค็ม ปลาร้ า แหนม ไส้
กรอกอีสาน ปลากระป๋ อง เต้ าหู้ยี ้ ผักดอง ไข่เค็ม
กุนเชียง
6. การรับประทานผักผลไม้ สดตามฤดูกาล
มากกว่าการรับประทานผลไม้ แปรรูป
การออกกาลังกาย
1. การออกกาลังกายอย่างน้ อย 3-5 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์

ไม่
เคย

นานๆ
ครัง้

บาง
ครัง้

ประจา
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สภาพในปั จจุบัน
ไม่
เคย

นานๆ
ครัง้

บาง
ครัง้

สภาพที่น่าจะเป็ น
ประ
จา

พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะที่ดี
2. การออกกาลังกายแต่ละครัง้ นานติดต่อกัน
อย่างน้ อย 20-30 นาที
3. การออกกาลังกายจนรู้สกึ เหนื่อยมีเหงื่อออก
แต่ยงั พูดได้
4. การไม่ออกกาลังกายภายหลังรับประทาน
อาหารทันที
5. การออกกาลังกายที่มีการหดและยึด
กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ๆ ได้ แก่ การปั่ นจักรยาน รา
มวยจีน กายบริหาร
6. การยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ เอ็น ก่อนและหลัง
การออกกาลังกาย(warm up and cool down)
พฤติกรรมการป้องกันโรค
1. การปรึกษาแพทย์หรือบุคคลากรทางด้ าน
สาธารณสุขทันที เมื่อเกิดความผิดปกติของ
ร่างกาย โดยไม่ปล่อยให้ เรือ้ รังจนเกิด
ภาวะแทรกซ้ อน
2. การลดหรืองดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
เช่น ชา กาแฟ โกโก้ น ้าอัดลมประเภทโคล่า และ
เครื่องดื่มชูกาลัง
3. การหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
4. การลดหรืองดการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ เช่น เหล้ า เบียร์ หรือไวน์
5.การสังเกต ตรวจเช็คความผิดปกติของ
ร่างกายด้ วยตนเองเช่น การชัง่ น ้าหนัก การวัด
ความดันโลหิต
6. การหาความรู้หรือสิ่งใหม่ๆ เพื่อการดูแล
สุขภาพด้ วยตนเอง เช่น อ่านหนังสือนิตยาสาร
สุขภาพ ฟั งวิทยุ ดูรายการโทรทัศน์ การเข้ า
อบรมด้ านสุขภาพ
พฤติกรรมการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี
1. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนรอบข้ าง
2 ท่านดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ทา่ นนับถือ
หรืออย่างมีเป้าหมาย
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สภาพในปั จจุบัน
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พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะที่ดี
3. ท่านเปิ ดโอกาสให้ ตนเองได้ เรียนรู้ หรือมี
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ท้าทาย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงสุขภาพของตนเอง
4. ท่านสารวจและยอมรับทังข้
้ อดีและข้ อเสีย
ของตนเองตามความเป็ นจริง แล้ วปรับปรุงแก้ ไข
ให้ ดีขึ ้น
5. ท่านจัดการ ควบคุม และแก้ ปัญหาใน
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้ อย่างเหมาะสม
6. ท่านทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ได้ ด้วยตนเอง
อย่างอิสระ มีความสุขและเป็ นที่น่าพึงพอใจ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
1. การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ชมรม
หรือองค์กรที่เป็ นสมาชิกอยู่ เช่น การเลี ้ยง
อาหารกลางวันเด็กกาพร้ าของชมรมผู้สงู อายุ
2. การเข้ าร่วมกิจกรรมตามเทศกาล วัฒนธรรม
และประเพณีตา่ งๆ เช่น ทอดผ้ าป้า ทอดกฐิ น
สงกรานต์ ลอยกระทง
3. เสียสละแรงกาย เวลา หรือทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์สว่ นร่วม เช่น บริจาคเงินหรือ
จัดเตรียมสิ่งของเพื่อบริจาคให้ แก่ผ้ เู ดือดร้ อน
หรือประสบภัย
4. การเป็ นจิตอาสาในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
โดยไม่ได้ รับค่าตอบแทนตามความถนัดและ
ศักยภาพของตนเอง เช่น การเป็ นวิทยากร
ปราชญ์ชมุ ชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
อาสาสมัครทางานในโรงพยาบาล วุฒอิ าสา
5. การเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
การพัฒนาชุมชนหรือแก้ ปัญหาต่างๆ ในชุมชน
เช่น อสม คณะกรรมการพัฒนาชุมชน การเป็ น
ลูกเสือชาวบ้ านพัฒนาชุมชน
6. การอาสาช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามที่เขา
เจ็บป่ วยหรือต้ องการความช่วยเหลือ เช่น การ
ช่วยบรรจุถงุ ยังชีพให้ กบั ผู้ประสบภัยต่างๆ การ
ไปเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง การเป็ นลูกเสือ
ชาวบ้ านพัฒนาชุมชน
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แบบสอบถาม
การรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี
และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุท่ มี ีความดันโลหิตสูง
คาชีแ้ จง: แบบสอบถามฉบับ ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้สงู อายุ ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง และส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชีแ้ จง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่อง  หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ…………ปี
3. สถานภาพการสมรส
 1) คู่
 2) โสด
 3) หม้ าย
 4) หย่า
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ไม่ได้ รับการศึกษา
 2) ประถมศึกษา
 3) มัธยมศึกษา
 4) อนุปริ ญญา
 5) ปริ ญญาตรี
 6) สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. แหล่ งสาคัญที่มารายได้ หลัก
 1) เบี ้ยหวัด/บานาญ
 2) การประกอบอาชีพ
 3) บุตรหลาน
 4) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………
6. รายได้ ……………………………..บาท/เดือน
7. สภาพการเป็ นอยู่ในปั จจุบนั
 1) อยูค่ นเดียว
 2) อยูก่ บั คูส่ มรส
 3) อยูก่ บั คูส่ มรส บุตร หลาน
 4) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………
8. ระยะเวลาที่ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูง………………..ปี
9. นา้ หนักตัว………………กิโลกรัม ส่วนสูง……………….เซนติเมตร
10. ค่ าความดันโลหิต……………/…………………..มิลลิเมตรปรอท
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
คาชีแ้ จง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับความรู้สกึ หรื อความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ ในแต่ละ
ข้ อ โดยไม่มีคาตอบใดที่ถือหรื อผิด และคาตอบที่ได้ จะถือเป็ นความลับ ฉะนันจึ
้ งขอความกรุณาให้ ทา่ น
ตอบตามความเป็ นจริ งและกรุณาตอบทุกข้ อ โดยข้ อคาถามมีทงหมด
ั้
30 ข้ อ และเลือกตอบตามเกณฑ์
ดังนี ้
ไม่ สามารถทา
มั่นใจน้ อย
มั่นใจมาก
มั่นใจมากที่สุด

หมายถึง ท่านไม่มีความเชื่อมัน่ ว่าตนเองมีความสามารถทีจ่ ะทากิจกรรมนันๆ
้ เลย
หมายถึง ท่านมีความเชื่อมัน่ น้ อยว่าตนเองมีความสามารถที่จะทากิจกรรมนันๆ
้
หมายถึง ท่านมีความเชื่อมัน่ มากว่าตนเองมีความสามารถที่จะทากิจกรรมนันๆ
้
หมายถึง ท่านมีความเชื่อมัน่ มากที่สดุ ว่าตนเองมีความสามารถที่จะทากิจกรรมนันๆ
้

พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี
1. ท่านสามารถรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ และ
ธัญพืชในแต่ละมื ้ออาหาร
2. ท่านสามารถหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงรับประทาน
อาหารที่มีรสจัด รสเค็ม หรือส่วนประกอบของโซเดียมสูง
3.ท่านสามารถหลีกเลี่ยงเนื ้อที่ติดมันหรืออาหารที่คอเลสเตอรอลสูง
4. ท่านสามารถออกกาลังกายอย่างน้ อย 3-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์
5. ท่านสามารถออกกาลังกายจนรู้สกึ เหนื่อยมีเหงื่อออกแต่ยงั พูดได้
6. ในแต่ละครัง้ ของการออกกาลังกาย ท่านสามารถออกกาลังกาย
ได้ นานติดต่อกันอย่างน้ อย 20-30 นาที
7. ท่านสามารถออกกาลังกายที่มีการหดและยึดกล้ ามเนื ้อมัด
ใหญ่ๆ ได้ แก่ วิ่งเหยาะ การปั่ นจักรยาน รามวยจีน กายบริหาร
8. ท่านสามารถสังเกต ตรวจเช็คความผิดปกติของร่างกายด้ วย
ตนเองเช่น การชัง่ น ้าหนัก การวัดความดันโลหิต
9. ท่านสามารถงดการสูบบุหรี่บหุ รี่
10. ท่านสามารถลดหรืองดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา
กาแฟ โกโก้ น ้าอัดลมประเภทโคล่า และเครื่องดื่มชูกาลัง
11. ท่านสามารถลดหรืองดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น
เหล้ า เบียร์ หรือไวน์
12. ท่านสามารถพูดคุยและมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่นได้
13. ท่านสามารถดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาที่ทา่ นนับถือหรืออย่าง
มีเป้าหมายได้
14. ท่านสามารถเรียนรู้หรือหามีประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ท้าทาย เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงสุขภาพของตนเองได้

ไม่ ม่ นั ใจ

มั่นใจน้ อย

มั่นใจมาก

มั่นใจมาก
ที่สุด
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พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่ างมีสุขภาวะที่ดี
15. ท่านสามารถสารวจและยอมรับทังข้
้ อดีและข้ อเสียของตนเอง
ตามความเป็ นจริง แล้ วปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้น
16. ท่านสามารถจัดการ ควบคุม และแก้ ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
17. ท่านสามารถทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ได้ ด้วยตนเองอย่าง
อิสระ มีความสุขและเป็ นที่นา่ พึงพอใจ
18. ท่านสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ได้ เช่น งานบุญ
งานสังสรรค์ ประเพณี
19. ท่านสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมหรือให้ ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนหรื อแก้ ปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น การ
เลือกตังผู
้ ้ นาชุมชน การเป็ นลูกเสือชาวบ้ านพัฒนาชุมชน
20. ท่านอาสาทางานจิตอาสาเพื่อสังคมโดยไม่ได้ รับค่าตอบแทน
ตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง เช่น การเป็ นวิทยากร
ปราชญ์ชมุ ชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญา อาสาสมัครทางานใน
โรงพยาบาล วุฒิอาสา

ไม่ ม่ นั ใจ

มั่นใจน้ อย

มั่นใจมาก

มั่นใจมาก
ที่สุด
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
คาชีแ้ จง: โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับความรู้สกึ หรื อความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ ในแต่ละ
ข้ อ โดยไม่มีคาตอบใดที่ถือหรื อผิด และคาตอบที่ได้ จะถือเป็ นความลับ ฉะนันจึ
้ งขอความกรุณาให้ ทา่ น
ตอบตามความเป็ นจริ งและกรุณาตอบทุกข้ อ โดยข้ อคาถามมีทงหมด
ั้
30 ข้ อ และเลือกตอบตามเกณฑ์
ดังนี ้
ไม่ เคยปฏิบัติ
ปฏิบัตนิ านๆ ครัง้
ปฏิบัติเป็ นบางครัง้
ปฏิบัติเป็ นประจา

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ท่านไม่เคยทากิจกรรมนันๆ
้ เลย
ท่านทากิจกรรมนัน้ 1-2 ครัง้ ในหนึง่ สัปดาห์หรื อเมื่อมีโอกาส
ท่านทากิจกรรมนัน้ 3-5 ครัง้ ในหนึง่ สัปดาห์หรื อเมื่อมีโอกาส
ท่านทากิจกรรมนัน้ 6-7 ครัง้ ในหนึง่ สัปดาห์หรื อเมื่อมีโอกาสหรื อเป็ นประจา
ทุกครัง้ สมา่ เสมอ
ความถี่ของพฤติกรรม

พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะที่ดี
1. การรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ และ
ธัญพืชในอัตราส่วน 2 ใน 3 ส่วนของแต่ละมื ้ออาหาร
2. การอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานอาหารที่มี
เกลือโซเดียมเป็ นส่วนประกอบไม่เกิน 2000 มิลลิกรัมต่อหนึ่ง
หน่วยบริ โภคหรื อกินเกลือไม่เกินวันละ 1 ช้ อนชา
3.การรับประทานเนื ้อสัตว์ทมี่ ีไขมันต่า เช่น เนื ้อแดงไม่ตดิ มัน
เนื ้อปลา หรื อเนื ้ออกไก่ โดยหลีกเลีย่ งเนื ้อที่ตดิ มันหรื อมี
คอเลสเตอรอลสูง
4. การรับประทานอาหารประเภทนึง่ ต้ ม อบ ลวกแทนการ
ทอด
5. การหลีกเลีย่ งรับประทานอาหารที่มีการแปรรูปหรื อหมัก
ดอง เช่น ปลาเค็ม ปลาร้ า แหนม ไส้ กรอกอีสาน ปลากระป๋ อง
เต้ าหู้ยี ้ ผักดอง ไข่เค็ม กุนเชียง
6. การรับประทานผักผลไม้ สดตามฤดูกาลมากกว่าการ
รับประทานผลไม้ กระป๋ องหรื อแปรรูป
7. การออกกาลังกายอย่างน้ อย 3-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์
8. การออกกาลังกายแต่ละครัง้ นานติดต่อกันอย่างน้ อย 2030 นาที
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ความถี่ของพฤติกรรม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะที่ดี
9. การออกกาลังกายจนรู้สกึ เหนือ่ ยมีเหงื่อออกแต่ยงั พูดได้
10. การไม่ออกกาลังกายภายหลังรับประทานอาหารทันที
11. การออกกาลังกายที่มกี ารหดและยึดกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ๆ
ได้ แก่ วิ่งเหยาะ การปั่ นจักรยาน รามวยจีน กายบริ หาร
12. การยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ เอ็น ก่อนและหลังการออกกาลัง
กาย (warm up and cool down)
13. การปรึกษาแพทย์หรื อบุคคลากรทางด้ านสาธารณสุข
ทันที เมื่อเกิดความผิดปกติของร่างกาย โดยไม่ปล่อยให้ เรื อ้ รัง
จนเกิดภาวะแทรกซ้ อน
14. การลดหรื องดการดื่มเครื่ องดืม่ ที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ
โกโก้ น ้าอัดลมประเภทโคล่า และเครื่ องดื่มชูกาลัง
15. การหลีกเลีย่ งสิง่ เสพติด เช่น บุหรี่
16 การลดหรื องดการดืม่ เครื่ องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้ า
เบียร์ หรื อไวน์
17.การสังเกต ตรวจเช็คความผิดปกติของร่างกายด้ วยตนเอง
เช่น การชัง่ น ้าหนัก การวัดความดันโลหิต
18. การหาความรู้หรื อสิง่ ใหม่ๆ เพื่อการดูแลสุขภาพด้ วย
ตนเอง เช่น อ่านหนังสือนิตยาสารสุขภาพ ฟั งวิทยุ ดูรายการ
โทรทัศน์ การเข้ าอบรมด้ านสุขภาพ
19. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดกี บั คนรอบข้ าง
20. ท่านดาเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ทา่ นนับถือหรื ออย่างมี
เป้าหมาย
21. ท่านเปิ ดโอกาสให้ ตนเองได้ เรี ยนรู้ หรื อมีประสบการณ์
ใหม่ๆ ที่ท้าทาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง
22. ท่านสารวจและยอมรับทังข้
้ อดีและข้ อเสียของตนเองตาม
ความเป็ นจริ ง แล้ วปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้น
23. ท่านจัดการ ควบคุม และแก้ ปัญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ
ได้ อย่างเหมาะสม
24. ท่านทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ได้ ด้วยตนเองอย่างอิสระ มี
ความสุขและเป็ นที่นา่ พึงพอใจ
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ความถี่ของพฤติกรรม
พฤติกรรมการดาเนินชีวิต
อย่ างมีสุขภาวะที่ดี
25. การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ชมรมหรื อองค์กรที่
เป็ นสมาชิกอยู่ เช่น การเลี ้ยงอาหารกลางวันเด็กกาพร้ าของ
ชมรมผู้สงู อายุ
26. การเข้ าร่วมกิจกรรมตามเทศกาล วัฒนธรรม และ
ประเพณีตา่ งๆ เช่น ทอดผ้ าป้า ทอดกฐิ น สงกรานต์ ลอย
กระทง
27. เสียสละแรงกาย เวลา หรื อทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์สว่ น
ร่วม เช่น บริ จาคเงินหรื อจัดเตรียมสิง่ ของเพื่อบริ จาคให้ แก่ผ้ ู
เดือดร้ อนหรื อประสบภัย
28. การเป็ นจิตอาสาในการทากิจกรรมเพื่อสังคมโดยไม่ได้ รับ
ค่าตอบแทนตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง เช่น การ
เป็ นวิทยากร ปราชญ์ชมุ ชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
อาสาสมัครทางานในโรงพยาบาล วุฒิอาสา
29. การเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนา
ชุมชนหรื อแก้ ปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น อสม คณะกรรมการ
พัฒนาชุมชน การเป็ นลูกเสือชาวบ้ านพัฒนาชุมชน
30. การอาสาช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามทีเ่ ขาเจ็บป่ วยหรื อ
ต้ องการความช่วยเหลือ เช่น การช่วยบรรจุถงุ ยังชีพให้ กบั
ผู้ประสบภัยต่างๆ การไปเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง การเป็ น
ลูกเสือชาวบ้ านพัฒนาชุมชน
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แผนการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการตนเอง
สาหรั บผู้สูงอายุท่ มี ีความดันโลหิตสูง
คาชีแ้ จง
โปรแกรมการจัดการตนเอง สาหรับผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ การตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเอง (Self-set goal) การวางแผน (Make A Plan) การปฏิ บัติ
(Implementation) การเรี ยนรู้ผ่านการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Learning through feedback) และการให้
กาลังใจ (Encouragement) หรื อ SMILE สร้ างขึน้ จากแนวคิดการกากับตนเอง (Self-Regulation)
(Bandura. 1986) และแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) (Seligman. 2000) ในการจัด
กิจกรรมครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 8 ครัง้ โดยครอบคลุมพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทงั ้ 5
ด้ าน ได้ แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2) การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 3) การเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางสังคม 4) การออกกาลังกาย และ 5) พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ สู งู อายุที่มีความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
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ครั ง้ ที่ 1 การปฐมนิเทศ
จุดประสงค์

1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโปรแกรม
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความยินยอมในการเข้ าร่วมการวิจยั หลังจากที่
ผู้วิจยั ชี ้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเข้ าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อเก็บข้ อมูลก่อนการทดลอง ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไป การรับรู้ความสามารถของตนเอง และ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี รวมทังวั
้ ดผลลัพธ์ ทางสุขภาพ ได้ แก่ ค่าความดันโลหิต
น ้าหนักและส่วนสูงของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
4. เพื่อสร้ างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจยั กับผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียนและใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
2. เครื่ องชัง่ น ้าหนักดิจิตอลและวัดส่วนสูง
3. เครื่ องวัดความดันโลหิต
4. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม Power point
5. ใบบันทึกผลลัพธ์ทางสุขภาพ เช่น น ้าหนัก ส่วนสูง ค่า BMI และค่าความดันโลหิต
6. แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
วิธีการดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรมครัง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของ
โปรแกรม และลงนามแสดงความยินยอมในการเข้ าร่ วมการวิจัย รวมทังเก็
้ บข้ อมูลก่อนการทดลอง
วิธีการดาเนินกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทาการลงทะเบียน และขอความร่ วมมือในการวิจยั โดยลงนามในใบ
ยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
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2. ผู้วิจยั แนะนาตนเอง ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้ อตกลงเบื ้องต้ น และรายละเอียดใน
การเข้ าร่วมกิจกรรม เช่น กาหนดการ จานวนครัง้ วัน เวลา ระยะเวลา และสถานที่ในการทากิจกรรม
ขัน้ ดาเนินการ ใช้ เวลา 60 นาที
1. ผู้ช่วยวิจัยทาการชั่งนา้ หนักและวัดส่วนสูง พร้ อมทัง้ บันทึกลงในใบบันทึกผลลัพธ์ ทาง
สุขภาพ
2. เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ทาการวัดความดันโลหิตพร้ อม
ทังบั
้ นทึกลงในแบบบันทึกผลลัพธ์ทางสุขภาพให้ กบั ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคน
3. ในขณะที่รอเข้ ารับการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่
ดี เพื่อเป็ นข้ อมูลก่อนการทดลอง
ขัน้ สรุปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้วิจยั ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ด
โอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
2. ผู้วิจยั เชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
การติดตามเยี่ยมบ้ าน
การประเมินผล
1. ความยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั โดยผู้เข้ าร่วมกิจกรรมลงนามในใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
2. ผลลัพธ์ทางสุขภาพ ได้ แก่ ค่าดัชนีมวลกายและค่าความดันโลหิตของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
3. หลังจากที่ผ้ ชู ว่ ยวิจยั และอสม.ทาการวัดและบันทึกลงในแบบบันทึกผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ข้ อมูลทัว่ ไป การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีของ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
4. ความสนใจและการมีสว่ นร่วมของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ซักถามและการเข้ าร่วมกิจกรรม
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ครั ง้ ที่ 2 หน่ วยกิจกรรมที่ 1
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง
จุดประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี
แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่แรงดันของเลือดในหลอดเลือดมีคา่ สูงเกินปกติ โดยมีคา่ ความ
ดันตัวบนมากกว่าหรื อเท่ากับ 140 มม. ปรอท ค่าความดันตัวล่างมากกว่าหรื อเท่ากับ 90 มม. ปรอท
ไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมให้ อยูใ่ นระดับปกติได้ คือ ควรน้ อยกว่า 120/80 มม.
ปรอท
ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จะไม่มีการแสดงอาการออกมาแต่อย่างใด จนกระทัง่ ได้ รับการวัด
ความดันโลหิตโดยแพทย์หรื อพยาบาล บางรายอาจมีอาการเวียนศีรษะ มึนงง ตึงบริ เวณต้ นคอหลังตื่น
นอน คลื่นไส้ อาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ ในรายที่มีความดันโลหิตสูงมากๆ อาจมีอาการเลือดกาเดา
ไหล ตามัว ใจสัน่ มือเท้ าชา เหนื่อยง่าย อาจมีอาการเจ็บหน้ าอกร่วมด้ วย
การรักษาโดยการรั บประทานยาตามคาแนะนาของแพทย์ร่วมกับการปรับพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตให้ เหมาะ ได้ แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ2) การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 3) การ
ออกกาลังกาย 4) การเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมและ 5) พฤติกรรมการมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. คูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
3. ภาพจิ๊กซอว์ผลไม้ ลดความดันโลหิตสูง
4. กระดาษ A4
5. อุปกรณ์เครื่ องเขียน ได้ แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ
6. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม Power point
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วิธีการดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรมครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
ความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี วิธีการดาเนินกิจกรรมสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการลงทะเบียน
2. ในกิ จ กรรม “ยินดีไ ด้ ปะกั๋น ” โดยแจกภาพชิ น้ ส่วนผลไม้ ลดความดันโลหิตสูง ให้ กับ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม แล้ วให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนตามหาภาพชิ ้นส่วนของผลไม้ นนั ้ แล้ วนาชิ ้นส่วน
ภาพที่แต่ละคนได้ รับมาต่อให้ เป็ นภาพที่สมบูรณ์ ในกิจกรรมนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแบ่งกลุ่มผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม

3. เมื่อจับกลุ่มเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแนะนาตัวเอง โดยใช้ เทคนิคแนะนาตนเอง 1
นาที (One-Minute Autobiography) โดยแนะนาชื่อและบอกชื่อผลไม้ ที่ตนเองชอบรับประทาน พร้ อม
เหตุผ ลประกอบสัน้ ๆ ให้ กับสมาชิ กภายในกลุ่ม ฟั ง เป็ นเวลา 1 นาที เพื่ อทาความรู้ จักและสร้ าง
ความคุ้นเคยกันระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ ด้ วยบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย รวมทังเพื
้ ่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ที่ดี
ภายในกลุม่
ขัน้ ดาเนินการ ใช้ เวลา 60 นาที
1. ผู้วิจยั เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวข้ อ โรคความดันโลหิตสูงและแนวทางในการจัดการ
ดูแ ลตนเอง เนื อ้ หาประกอบด้ ว ยความรู้ เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ โรคความดัน โลหิ ต สูง สาเหตุ อาการ
ภาวะแทรกซ้ อน และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดี สาหรับผู้สูงอายุที่มีความ
ดันโลหิตสูง พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ มีโอกาสซักถามข้ อสงสัยและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ในการใช้ ชีวิตประจาวัน
2. ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทาแบบทดสอบความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง พร้ อมทัง้
เฉลย ซักถามและตอบข้ อสงสัย
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ขัน้ สรุปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้วิจยั สรุปการทากิจกรรมร่วมกับผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
2. ผู้วิจยั ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ด
โอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
3. ผู้วิจยั เชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
การติดตามเยี่ยมบ้ าน
การประเมินผล
1. ความถูกต้ องจากแบบทดสอบความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง
2. ความสนใจและความร่ วมมือในการเข้ าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณา
จากความตังใจ
้ การสนทนาและซักถามในเรื่ องความดันโลหิตสูง
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ครั ง้ ที่ 3 หน่ วยกิจกรรมที่ 2
พฤติกรรมป้องกันโรค
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถคานวณและแปลค่าดัชนีมวลกายได้ อย่างถูกต้ องด้ วย
ตนเอง
2. เพื่ อให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ วมกิ จ กรรมฝึ กการจัดการตนเองในพฤติกรรมความรั บผิดชอบทางด้ าน
สุขภาพได้ อย่างถูกต้ องด้ วยตนเอง
แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
คาว่า พฤติกรรมป้องกันโรค คือ การปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลใส่ใจสุขภาพของ
ตนเอง เช่น การสังเกตและเฝ้ าติดตามอาการผิดปกติต่างๆ ของร่ างกาย ทาให้ ผ้ ูสูงอายุร้ ู จักสภาพ
ร่างกายของตนเองมากขึ ้นและสามารถป้องกันรักษาได้ ทนั ท่วงที การสนใจที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการส่งเสริ มสุขภาพและแหล่งปั จจัยหรื อทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ ตนเองมีสขุ ภาวะที่ดี เช่น
การดูโทรทัศน์ การฟั งวิทยุ และอ่านหนังสือหรื อเอกสารแผ่นพับที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ การพูดคุยหรื อ
ขอคาแนะนาจากบุคลากรทางสาธารณสุขเกี่ ยวกับการปฏิ บั ติตัวที่ ถูกต้ องและเหมาะสมกับโรคที่
เป็ นอยู่ ทาให้ ชว่ ยป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและลดความรุนแรนของโรคได้
รวมทังการหลี
้
กเลี่ยงและควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็ นสาเหตุของภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ
เช่น การงดสูบบุหรี่ จะช่วยลดความดันโลหิตสูงลงได้ เนื่องจากในควันบุหรี่ มีสารนิ โคติน ทาให้ ความดัน
โลหิตเพิ่มขึ ้นและหัวใจมีอตั ราการเต้ นที่เพิ่มขึ ้นประมาณ 10-15 ครัง้ ต่อนาที สารนิโคตินในบุหรี่ ทาให้
หลอดเลือดส่วนปลายมีการหดตัวเพิ่มขึ ้น และเป็ นอันตรายต่อเซลล์เยื่อบุผิวของหลอดเลือดแดง โดย
การสูบบุหรี่ มวนแรกจะกระตุ้นหัวใจให้ เต้ นเร็ วขึ ้นประมาณ 10-15 ครัง้ ต่อนาที นาไปสู่ความดันโลหิตที่
สูงขึ ้น 5-10 มิลลิเมตรปรอท (Norton. 1995) การลดหรื อเลิกดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยผู้ที่ดื่ม
แอลกอฮอล์มากกว่า 58.8 กรัมเป็ นเวลานาน ทาให้ เนื ้อไตถูกทาลาย หรื อมากกว่า 3 แก้ วต่อวัน นาไปสู่
ความดันโลหิตสูงที่สงู ขึ ้น โดยเฉพาะผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้ ว ส่วนการลดปริ มาณการดื่ม
แอลกอฮอล์ให้ น้อยกว่า 30 ซีซีต่อวันจะช่วยส่งผลให้ ความดันโลหิตลดลงกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ที่
มากกว่า 30 ซีซีตอ่ วัน (Kotchen; & Kotchen. 1999) และลดการดื่มพวกชา กาแฟ และเครื่ องดื่มชู
กาลังซึง่ มีสารคาเฟอีน เนื่องจากสารคาเฟอีนจะไปกระตุ้นการทางานของระบบประสาทซิมพาเธติก ทา
ให้ หลอดเลือดหดตัว แล้ วนาไปสูก่ ารมีระดับความดันโลหิตเพิ่มขึ ้น (Chobanian; et al. 2003)
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สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. เครื่ องชัง่ น ้าหนักดิจิตอลและวัดส่วนสูง
3. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม Power point
4. คูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
วิธีการดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรมครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถคานวณและ
แปลค่าดัชนีมวลกาย และฝึ กการจัดการตนเองในการตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนในพฤติกรรมความ
รับผิดชอบทางด้ านสุขภาพของตนเองได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม วิธีการดาเนินกิจกรรมสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา ใช้ เวลา 15 นาที
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการทบทวนเบื ้องต้ นเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีในกิจกรรมครัง้ ที่แล้ ว พร้ อมทังแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็นภายในกลุม่
2. ผู้วิจยั ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้ และนาเข้ าสู่กิจกรรม ชัง่ มัน (น ้าหนัก)
กัน๋
ขัน้ ดาเนินการ ใช้ เวลา 75 นาที
1. ในกิจกรรม ชัง่ มัน (น ้าหนัก) กัน๋ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับการชัง่ น ้าหนักและวัดส่วนสูง โดย
ผู้ชว่ ยวิจยั
2. ผู้วิจยั แนะนาวิธีการคานวณและแปลค่าดัชนีมวลกายให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม เพื่อให้
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมสามารถคานวณดัชนีมวลกายได้ อย่างถูกต้ องโดยใช้ สตู รการหาค่าดัชนีมวลกาย ดังนี ้
ค่าดัชนีมวลกาย =

น ้าหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร)
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การแปลผลตามเกณฑ์ สาหรับประชากรเอเชียขององค์ การอนามัยโลก (WHO. 2000)

3. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทาการกาหนดเป้าหมาย (Self-set goal) ในพฤติกรรมความ
รับผิดชอบทางด้ านสุขภาพมาคนละ 1 อย่างลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดัน
โลหิตสูง
4. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทาการวางแผน (Make A Plan) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ลงในคู่มือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง แล้ วนามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุม่
ขัน้ สรุปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้วิจยั สรุปการทากิจกรรมร่วมกับผู้เข้ าร่วมกิจกรรม พร้ อมทังมอบหมายให้
้
ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมนาแผนที่ตนเองได้ วางไว้ ไปฝึ กปฏิบตั จิ ริงในชีวิตประจาวัน
2. ผู้วิจัยทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป โดยแบ่งกลุ่ม
ออกเป็ น 2 กลุม่ เพื่อออกแบบและเตรี ยมวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพในครัง้ ต่อไป พร้ อม
ทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
3. ผู้วิจยั เชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
การติดตามเยี่ยมบ้ าน
ในการติดตามเยี่ยมบ้ านมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ติดตามความก้ าวหน้ า และให้ กาลังใจใน
การปฏิบตั ิการจัดการตนเองของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม รวมทังตรวจสอบการบั
้
นทึกการจัดการตนเองและ
ร่วมหาแนวทางแก้ ไข ระยะเวลา 30 นาที โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ผู้เ ข้ าร่ วมกิจ กรรมปฏิบัติ ตามแผนที่ ได้ วางไว้ พร้ อมทัง้ บันทึกการกระทาของตนเอง
(Implementation) ลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
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2. ผู้วิจยั ทาการเยี่ยมบ้ าน โดยสอบถามการปฏิบตั ทิ ี่ผา่ นมา พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทา
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลของการกระทานันกั
้ บเป้าหมายที่เคยได้ ตงไว้
ั ้ (Learning through feedback)
ซึง่ จะทาให้ ทราบว่า ตนเองสามารถกระทาได้ ตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ หรื อไม่
3. ถ้ าผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถทาได้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรื อสูงกว่าที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ก็
จะได้ รับปฏิกิริยาทางบวกจากตนเอง เช่น ความรู้สกึ ภาคภูมิใจ มีความสุข การให้ รางวัลแก่ตนเอง และ
ได้ รับคาชื่นชมจากผู้วิจยั ซึง่ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ ฝึกฝนปฏิบตั ิตอ่ ไปอย่างต่อเนื่อง ทาให้ พฤติกรรม
นันคงอยู
้
่ต่อไป แต่ถ้าไม่บรรลุตามเป้าหมายนัน้ ผู้วิจยั ให้ กาลังใจและช่วยผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมปรับปรุ ง
แผนให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น (Encouragement)
การประเมินผล
1. ความถูกต้ องในการคานวณและแปลค่าดัชนีมวลกาย
2. ความถูกต้ องจากใบงานการจัดการตนเอง โดยพิจ ารณาจากความเหมาะสมในการ
ตังเป
้ ้ าหมาย การวางแผนในความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การบรรลุเป้าหมายที่ได้ ตงไว้
ั ้ และปฏิกิริยา
ทางบวกที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมให้ คะแนนกับตัวเอง
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ครั ง้ ที่ 4 หน่ วยกิจกรรมที่ 3
การรั บประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับประสบการณ์ตรงและมีส่วนร่ วมในการประกอบอาหารที่
เหมาะสมกับโรคความดันโลหิตสูงตามหลัก DASH DIET (Dietary Approaches to Stop
Hypertension)
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิ จกรรมได้ ฝึกการจัดการตนเองในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้
อย่างถูกต้ องด้ วยตนเอง
แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
สาหรับผู้ที่ป่วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูง จะต้ องเลือกรับประทานอาหารประเภท DASH diet
(Dietary Approch to Stop Hypertension) เช่น ผัก ผลไม้ และนมไขมันต่า เนื่องจากอาหารประเภทนี ้
มีไขมันอิ่มตัวและคลอเลสเตอรอลต่า มีใยอาหารสูง โดยเน้ นการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารที่ส่งผลให้
ลดความดันโลหิต (เช่น โปแตสเซียม, แคลเซียม และแมกนีเซียม) ซึ่งสามารถควบคุมได้ ทงความดั
ั้
น
โลหิตและไขมันในเลือด และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือโซเดียมเป็ นส่วนผสมอยู่ในปริ มาณที่คอ่ นข้ างสูง
เกินความจาเป็ น
หลักในการบริ โภคอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงตามหลัก DASH (Dietary Approch
to Stop Hypertension)
1. การบริโภคอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืช โดยจากผลของการประชุมของ
คณะกรรมการร่วมแห่งชาติสหรัฐอเมริ กา ครัง้ ที่ 7 (The Joint National committee seventh. 2003) ที่
เสนอว่า การรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตสูงเป็ นการรับประทานอาหารที่เน้ นผัก
ผลไม้ และผลิตภัณฑ์นมไขมันต่า สามารถลดระดับความดันโลหิตได้ 5-20 มิลลิเมตรปรอท
2. การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัด รสเค็ม หรื อส่วนประกอบของโซเดียมสูง
เนื่องจากโซเดียมมีคณ
ุ สมบัตดิ ดู น ้าได้ ดี ทาให้ ความต้ านทานในเลือดมากขึ ้น ส่งผลให้ มีระดับความดัน
โลหิตเพิ่มมากขึน้ ซึ่ง ปฏิกิริยาตอบสนองนีจ้ ะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อาหารที่มีโซเดียมเป็ น
ส่วนประกอบ เช่น อาหารแปรรูปหรื อถนอมอาหาร ซอสหรื อเครื่ องปรุงรสชนิดต่างๆ อาหารกึ่งสาเร็ จรูป
ขนมต่างๆ ที่มีการเติมผงฟู ผงชูรส ผงกันบูด สารกันเชื ้อรา และอาหารทะเล รวมทังยาบางชนิ
้
ด เช่น ยา
ลดกรด ยาแก้ ไอ ยาแก้ ท้องร่ วง เป็ นต้ น จากการทบทวนและงานวิจั ยที่ผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุควร
รับประทานโซเดียมน้ อยกว่า 100 มิลลิโมลต่อวัน หรื อน้ อยกว่า 6 กรัมต่อวัน ซึ่งจะสามารถช่วยลด
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ความดันโลหิตลงได้ 2-8 มิลลิเมตรปรอท (Chobanian; et al. 2003; Ogihara; & Rakugi. 2005: 297314; Sacks; et al. 2001)
3. การหลีกเลี่ยงการรั บประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ซึ่งมีมากในไขมันสัตว์และน ้ามันพืช
บางชนิด เช่น น ้ามันหมู น ้ามันปาล์ม เป็ นต้ น รวมทังอาหารที
้
่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น อาหารที่มีกะทิ
เป็ นส่วนประกอบและอาหารทะเลบางชนิด ดังนัน้ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี ้
และควรหันมาประกอบอาหารด้ วยวิธีต้ม ตุน๋ อบ นึง่ แทน (James; et al. 2014)
สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. อุปกรณ์ในการเล่น Bingo อาหารเพื่อสุขภาพ
3. วัตถุดบิ และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
4. คูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
วิธีการดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรมครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ฝึกประกอบอาหารเพื่อ
สุขภาพ และฝึ กการจัดการตนเองในการตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
วิธีการดาเนินกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา ใช้ เวลา 60 นาที
1. ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทาการทบทวนการทากิจกรรมครัง้ ที่แล้ ว พร้ อมทัง้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม เกี่ ยวกับปั ญ หา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ ไ ขการจัด การตนเองในความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ
2. ผู้วิจยั ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้
3. ผู้วิจยั ใช้ กิจกรรม Bingo ซึ่งเป็ นรู ปแบบกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรม ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างสนุกสนาน โดยผู้วิจยั แจกใบ Bingo ที่มีภาพประกอบเป็ นรายการ
อาหาร ของหวาน และเครื่ องดื่มที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการรับประทาน สาหรับผู้สูงอายุที่มี
ความดันโลหิตสูง ให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ วมกิจ กรรมคนละหนึ่ง ใบ พร้ อมทัง้ เหรี ยญกระดาษสาหรั บวางบนช่อง
เมนูอาหารที่สมุ่ จับขึ ้นมาได้
4. เมื่ อ ทุ ก คนพร้ อม ผู้วิ จัย ท าการสุ่ม จับ รายชื่ อ เมนู อ าหาร พร้ อมทัง้ ประกาศรายชื่ อ
เมนูอาหารที่ส่มุ จับขึ ้นมาได้ หลังจากนันให้
้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทุกคนร่ วมกันตัดสินว่า อาหาร ของหวาน
และเครื่ องดื่มที่สุ่มหยิบขึ ้นมานัน้ เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมในการรับประทาน สาหรับผู้สูงอายุที่มี
ความดันโลหิตสูง เพราะเหตุใด
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รายการอาหารที่ควรและไม่ ควรรับประทานอาหาร สาหรั บผู้สูงอายุท่ มี ีความดันโลหิตสูง
อาหาร ของหวาน และเครื่ องดื่มที่เหมาะสม อาหาร ของหวาน และเครื่ องดื่มที่ไม่ เหมาะสม
สาหรั บผู้สูงอายุท่ มี ีความดันโลหิตสูง
สาหรั บผู้สูงอายุท่ มี ีความดันโลหิตสูง
ข้ าวและธัญพืช
น ้าพริกอ่อง
จิ ้นส้ มหมก
แกงฮังเล
คัว่ แค
กล้ วย
ข้ าวซอย
คางหมูยา่ ง
แตงโม
ฟั กทอง
แคบหมูติดมัน
ถัว่ เน่าเมอะ
ชมพู่
องุ่น
น ้าพริกปลาร้ า
แกงโฮะ
แกงอ่อมปลาดุก
มังคุด
น ้าพริกน ้าปู
ผลไม้ ดอง
มะเขือเทศ
แก้ วมังกร
ปลาเค็ม
ข้ าวเหนียวกะทิ
ส้ ม
เนื ้อปลานึง่
กุนเชียง
ผักกาดดอง
สับปะรด
มะละกอ
น ้าอัดลม
ปลาเค็ม
ผัดผักเชียงดาใส่ไข่
นมพร่องมันเนย
เบียร์
เหล้ าขาว
น ้ากระเจี๊ยบแดง
น ้าใบบัวบก
ชา
กาแฟ
5. เล่นไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะมีผ้ ทู ี่วางเหรี ยญกระดาษเรี ยงตามแนวนอน แนวตังแนวทแยงมุ
้
ม
หรื อ ครบทัง้ 4 มุม ดังภาพ

6. หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั ทาการเฉลย อธิบายและสรุ ปการเลือกรับประทานอาหารให้ เหมาะสม
กับโรคความดันโลหิตสูงการเลือกรับประทานอาหารให้ เหมาะสมกับโรคความดันโลหิตสูงตามหลัก
DASH DIET (Dietary Approaches to Stop Hypertension) เพื่อนาเข้ าสู่ขนด
ั ้ าเนินการในกิจกรรม
มากิ๋นตวยกัน๋
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ขัน้ ดาเนินการ ใช้ เวลา 60 นาที
1. ในกิจกรรม มากิ๋นตวยกัน๋ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในแต่ละกลุม่ นาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ได้
เตรี ยมไว้ มาช่วยกันในการประกอบอาหาร เมื่อแต่ละกลุม่ ประกอบอาหารเสร็จแล้ วให้ สง่ ตัวแทนมา
นาเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้ ทาขึ ้น พร้ อมทังวิ
้ ธีการปรุง ประโยชน์และสรรพคุณของอาหารนัน้
2. ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมแต่ละคนทาการกาหนดเป้าหมาย (Self-set goal) ในการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพมาคนละ 1 อย่างลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
3. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทาการวางแผน (Make A Plan) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ลงในคู่มือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง แล้ วนามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุม่
ขัน้ สรุปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้วิจยั สรุปการทากิจกรรมร่วมกับผู้เข้ าร่วมกิจกรรม พร้ อมทังมอบหมายให้
้
ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมนาแผนที่ตนเองได้ วางไว้ ไปฝึ กปฏิบตั จิ ริงในชีวิตประจาวัน
2. ผู้วิจยั ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ด
โอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
3. ผู้วิจยั เชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
การติดตามเยี่ยมบ้ าน
ในการติดตามเยี่ยมบ้ านมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ติดตามความก้ าวหน้ า และให้ กาลังใจใน
การปฏิบตั ิการจัดการตนเองของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม รวมทังตรวจสอบการบั
้
นทึกการจัดการตนเอง และ
ร่วมหาแนวทางแก้ ไข ระยะเวลา 30 นาที โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ผู้เ ข้ าร่ วมกิจ กรรมปฏิบัติตามแผนที่ ได้ วางไว้ พร้ อมทัง้ บันทึกการกระทาของตนเอง
(Implementation) ลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
2. ผู้วิจยั ทาการเยี่ยมบ้ าน โดยสอบถามการปฏิบตั ทิ ี่ผา่ นมา พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทา
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลของการกระทานันกั
้ บเป้าหมายที่เคยได้ ตงไว้
ั ้ (Learning through feedback)
ซึง่ จะทาให้ ทราบว่า ตนเองสามารถกระทาได้ ตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ หรื อไม่
3. ถ้ าผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถทาได้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรื อสูงกว่าที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ก็
จะได้ รับปฏิกิริยาทางบวกจากตนเอง เช่น ความรู้สกึ ภาคภูมิใจ มีความสุข การให้ รางวัลแก่ตนเอง และ
ได้ รับคาชื่นชมจากผู้วิจยั ซึง่ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ ฝึกฝนปฏิบตั ิตอ่ ไปอย่างต่อเนื่อง ทาให้ พฤติกรรม
นันคงอยู
้
่ต่อไป แต่ถ้าไม่บรรลุตามเป้าหมายนัน้ ผู้วิจยั ให้ กาลังใจและช่วยผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมปรับปรุ ง
แผนให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น (Encouragement)
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การประเมินผล
1. ความสนใจและการส่วนร่ วมในการประกอบอาหารเพื่อ สุขภาพ สาหรับผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงตามหลัก DASH DIET
2. ความถูกต้ องจากใบงานการจัดการตนเอง โดยพิจ ารณาจากความเหมาะสมในการ
ตังเป
้ ้ าหมาย การวางแผนในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การบรรลุเป้าหมายที่ได้ วางไว้ และ
ปฏิกิริยาทางบวกที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมให้ คะแนนกับตัวเอง
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ครั ง้ ที่ 5 หน่ วยกิจกรรมที่ 4
การมีส่วนร่ วมทางสังคม
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้ ออกแบบและทากิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
2. เพื่ อให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ วมกิ จ กรรมได้ ฝึ กการจัดการตนเองในการมี ส่วนร่ วมทางสัง คมได้ อย่า ง
ถูกต้ องด้ วยตนเอง
แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
คาว่า “จิตอาสา” มีความหมายแตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่ละบุคคล นพพร ทิพวงศ์
(2552: 9-10) ได้ รวบรวมและสรุ ปความหมายของจิตอาสาไว้ ดังนี ้ จิตอาสา หมายถึง การที่บุคคล
เลือกทากิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างอิสระด้ วยความสมัครใจ (Choose) เพื่อทางานหรื อเข้ าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้อื่น ทังในระดั
้
บบุคคลหรื อสังคม (Social Responsibility) โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน (Without Monetary Profit) และไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทาตามหน้ าที่ (Beyond Basic
Obligations)
ปั จจัยเกือ้ หนุนที่ทาให้ ผ้ ูสูงอายุเข้ ามาทางานจิตอาสา (ไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์. 2548: 5152)
1. ระดับการศึกษาและอาชีพ เป็ นปั จจัยที่มีส่วนในการกาหนดสถานะของบุคคลในกลุ่ม
จิตอาสา โดยผู้ที่มีความรู้ หรื อการศึกษาสูง มีความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ก็มกั จะได้ รับการยอมรับ
เป็ นผู้นาในกลุม่ นันๆ
้ แต่ระดับการศึกษาไม่สงู ไม่ได้ เป็ นอุปสรรคในการเข้ าร่วมทางานอาสมัคร
2. สภาพเศรษฐกิจ การมีรายได้ อย่างพอเพียงในการดารงชีวิตเป็ นปั จจัยหนึ่งที่กาหนดการ
เข้ าร่วมหรื อไม่เข้ าร่วมทางานจิตอาสา
3. การสนั บสนุนทางสังคม การได้ รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวในด้ านการ
อานวยความสะดวก การให้ กาลังใจ การให้ การช่วยเหลือ และร่ วมมือกับผู้สูงอายุในการทางานจิต
อาสาของสมาชิกในครอบครัว
4. สภาพทางวัฒนธรรม การดาเนินกิจกรรมหลายอย่างมีความเกี่ยวข้ องกับศาสนาและ
วัฒนธรรม ค่านิยมเป็ นปั จจัยสาคัญที่เกื ้อหนุนให้ ผ้ สู งู อายุเข้ าร่วมทางานจิตอาสา
5. ภาวะสุขภาพ บุคคลที่ไม่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพหรื อไม่มีภาวะเจ็บป่ วยเรื อ้ รังจนถึงขัน้
ที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการทางานจิตอาสา หรื อมีสุขภาพที่แข็งแรง ทาให้ สามารถทากิจกรรมได้ อย่าง
ต่อเนื่อง
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ประโยชน์ ของการทางานจิตอาสา (ไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์. 2548: 54)
1. ด้ านจิตใจ ทาให้ เกิดความสบายใจ มีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองสามารถ
ทาสิ่งที่มีประโยชน์ให้ กับผู้อื่น และทาให้ ตวั เองมีกาลังใจ และยังช่วยเติมเต็มความเชื่อศรัทธาและ
อุดมการณ์ของตนเอง มีมมุ มองต่อสถานการณ์ชีวิตตัวเองในทางบวกมากขึ ้น รวมทังช่
้ วยให้ ผ้ สู งู อายุที่
ทางานจิตอาสาสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
2. ด้ านร่ างกาย การทางานจิตอาสานันให้
้ ผลดีต่อสุขภาพร่ างกายของผู้สูงอายุ เนื่องจาก
การทางานจิตอาสาต้ องมีการตื่นตัวและเคลื่อนไหวร่างกายในการทากิจกรรมต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ทา
ให้ ผ้ สู งู อายุได้ มีการออกกาลังกายไปในตัว ส่งผลให้ มีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น
3. ด้ านสังคม การทางานจิตอาสาช่วยให้ ผ้ สู ูงอายุได้ มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทาให้ เ กิดความรู้ สึกมีเพื่อน มีเครื อข่าย ไม่ร้ ู สึกโดดเดี่ยว และไม่ร้ ู สึกว่า
ตัวเองไร้ คา่
สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. กระดาษปรู๊ฟ
3. ปากกาเมจิ
4. คูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
วิธีการดาเนินกิจกรรม
วิธี การดาเนินกิ จ กรรมครั ง้ นี ้ มี วัตถุประสงค์เพื่ อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิ จ กรรมได้ ออกแบบและทา
กิจกรรมจิตอาสา และฝึ กการจัดการตนเองในการตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนในการเข้ าร่ว มกิจกรรมทาง
สังคมวิธีการดาเนินกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทาการทบทวนการทากิจกรรมครัง้ ที่แล้ ว พร้ อมทัง้ แลกเปลี่ยนความ
คิด เห็ น ภายในกลุ่ม เกี่ ย วกับ ปั ญ หา อุป สรรค และแนวทางในการแก้ ไ ขการจัด การตนเองในการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
2. ผู้วิจยั ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้
ขัน้ ดาเนินการ ใช้ เวลา 60 นาที
1. สมาชิกในแต่ละกลุม่ ช่วยกันวิเคราะห์ สภาพปั ญหาทางด้ านสุขภาพในปั จจุบนั ของชุมชน
2. สมาชิกในแต่ล ะกลุ่ม ร่ วมกันออกแบบและวางแผนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
ทางด้ านสุขภาพ
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3. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนทางด้ านสุขภาพ
รวมทังมี
้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทาการกาหนดเป้าหมาย (Self-set goal) ในการมีส่วนร่วมทาง
สังคมมาคนละ 1 อย่างลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
5. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทาการวางแผน (Make A Plan) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ลงในคู่มือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง แล้ วนามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุม่
ขัน้ สรุปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้วิจยั สรุปการทากิจกรรมร่วมกับผู้เข้ าร่วมกิจกรรม พร้ อมทังมอบหมายให้
้
ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมนาแผนที่ตนเองได้ วางไว้ ไปฝึ กปฏิบตั จิ ริงในชีวิตประจาวัน
2. ผู้วิจยั ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมจิตอาสาของแต่ละกลุม่
และการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
3. ผู้วิจยั เชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
การติดตามเยี่ยมบ้ าน
ในการติดตามเยี่ยมบ้ านมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ติดตามความก้ าวหน้ า และให้ กาลังใจใน
การปฏิบตั ิการจัดการตนเองของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม รวมทังตรวจสอบการบั
้
นทึกการจัดการตนเอง และ
ร่วมหาแนวทางแก้ ไข ระยะเวลา 30 นาที โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ผู้เ ข้ าร่ วมกิจ กรรมปฏิบัติตามแผนที่ ได้ วางไว้ พร้ อมทัง้ บันทึกการกระทาของตนเอง
(Implementation) ลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
2. ผู้วิจยั ทาการเยี่ยมบ้ าน โดยสอบถามการปฏิบตั ทิ ี่ผา่ นมา พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทา
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลของการกระทานันกั
้ บเป้าหมายที่เคยได้ ตงไว้
ั ้ (Learning through feedback)
ซึง่ จะทาให้ ทราบว่า ตนเองสามารถกระทาได้ ตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ หรื อไม่
3. ถ้ าผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถทาได้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรื อสูงกว่าที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ก็
จะได้ รับปฏิกิริยาทางบวกจากตนเอง เช่น ความรู้สกึ ภาคภูมิใจ มีความสุข การให้ รางวัลแก่ตนเอง และ
ได้ รับคาชื่นชมจากผู้วิจยั ซึง่ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ ฝึกฝนปฏิ บตั ิตอ่ ไปอย่างต่อเนื่อง ทาให้ พฤติกรรม
นันคงอยู
้
่ต่อไป แต่ถ้าไม่บรรลุตามเป้าหมายนัน้ ผู้วิจยั ให้ กาลังใจและช่วยผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมปรับปรุ ง
แผนให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น (Encouragement)
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การประเมินผล
1. ความสนใจและการมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์สาเหตุ ออกแบบ และวางแผนกิจกรรมจิต
อาสาเพื่อพัฒนาชุมชนทางด้ านสุขภาพ
2. ความถูกต้ องจากใบงานการจัดการตนเอง โดยพิจ ารณาจากความเหมาะสมในการ
ตังเป
้ ้ าหมาย การวางแผนในการเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมการบรรลุเป้าหมายที่ได้ วางไว้ และปฏิกิริยา
ทางบวกที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมให้ คะแนนกับตัวเอง
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ครั ง้ ที่ 6 หน่ วยกิจกรรมที่ 5
การออกกาลังกาย
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมเข้ าใจหลักและข้ อควรระวังในการออกกาลังกาย สาหรับผู้สงู อายุ
โรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ฝึกการจัดการตนเองในการออกกาลังกายได้ อย่างถูกต้ องด้ วย
ตนเอง
แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
หลักของการเคลื่อนไหวและออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ (American College of Sport
Medicine. 2006) ได้ แก่ 1) ความถี่ในการเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย (Frequency of Exercise)
ผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูงควรเคลื่อนไหวและออกกาลังกายอย่างน้ อย 3-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ 2) ความ
หนักเบาในการเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย (Intensity of Exercise) ควรเคลื่อนไหวและออกกาลัง
กายที่มีความหนักเบาอยู่ในระดับปานกลาง (Moderate-Intensity) คือ การเคลื่อนไหวและออกกาลัง
กายที่อยู่ในช่วงร้ อยละ 55-69 ของอัตราการเต้ นของหัวใจสูงสุด (Maximum Heart Rate) ในแต่ละ
บุคคลหรื อจากดัชนี ความหนักเบาในการเคลื่อนไหวและออกกาลัง กายที่ เพี ยงพอในแต่ละครั ง้ ซึ่ง
สามารถสังเกตได้ จากการมีเหงื่อออกขณะเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย และสามารถพูดคุยกับคน
ข้ างเคียงติดต่อกันเป็ นประโยคสลับกับการหายใจเข้ าออกตามปกติ โดยไม่มี อาการเหนื่ อยขัด 3)
ระยะเวลาในการเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย (Time of Exercise) การออกกาลังกายแต่ละครัง้ ควร
ใช้ เวลาอย่างน้ อยประมาณ 20-30 นาที โดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ได้ แก่ ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm up
phase) ช่วงเข้ มข้ นของการเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย (Endurance training phase) และช่วงผ่อน
คลาย (Cool down phase) และ 4) ประเภทของการเคลื่อนไหวและออกกาลังกาย (Type of
Exercise) ควรเลือกให้ เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจในแต่ละบุคคล เช่น การเดินเร็ ว การ
วิ่งเหยาะ การว่ายนา้ การปั่ นจักรยาน เป็ นต้ น ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ างความแข็ งแรงให้ กับร่ างกายและ
จิตใจ รวมทังช่
้ วยป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่ วยด้ วยโรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ ามเนือ้
หัวใจขาดเลือด และไขมันสูง เป็ นต้ น (American College of Sport Medicine. 2014)

272

ข้ อแนะนาในการออกกาลังกาย
1. ในการออกกาลังกายต้ องได้ รับคาแนะนาข้ อบ่งชี ้ที่ต้องหยุดออกกาลังกายหรื อต้ องลด
ความหนักของการออกกาลังกายที่จะเกิดอันตรายขึ ้น ถ้ ามีอาการเจ็บแน่นหน้ าอก หายใจไม่ทนั หอบ
ควรลดกาลังลงและหยุดพัก ถ้ ามีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียนศีรษะ ตึงที่ขา ใจสัน้ ควรปรึกษาแพทย์
2. ข้ อบ่งชี ้ที่ควรหยุดออกกาลังกาย ได้ แก่ แขนขาอ่อนเปลี ้ย ชีพจรเต้ นเร็วหรื อใจสัน่ มาก เจ็บ
หน้ าอก หายใจลาบาก หน้ าซีด ตัวเย็น
3. อย่ากลันหายใจระหว่
้
างออกกาลังกายโดยใช้ แรงต้ าน เพราะอาจทาให้ ความดันโลหิต
สูงขึ ้น
4. ถ้ ารับประทานยาขยายหลอดเลือด อาจทาให้ เกิดความดันโลหิต ต่าหลังออกกาลังกาย
ป้องกันได้ ด้วยการหยุดพัก
5. อย่าออกกาลังกายทันที หลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ ควรให้ เลย 4 ชัว่ โมงไปแล้ ว
สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียน
2. คูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
วิธีการดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรมครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมเข้ าใจหลักและข้ อควร
ระวัง ในการออกกาลังกาย สาหรั บผู้สูง อายุโรคความดันโลหิตสูง และฝึ กการจัดการตนเองในการ
ตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนในการออกกาลังกาย วิธีการดาเนินกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา ใช้ เวลา 15 นาที
1. ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทาการทบทวนการทากิจกรรมครัง้ ที่แล้ ว พร้ อมทัง้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในกลุ่มเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ ไขการจัดการตนเองในการเข้ าร่วม
กิจกรรมทางสังคม
2. ผู้วิจยั ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้ พร้ อมบอกข้ อแนะนาในการออกกาลัง
กาย หลังจากนันพากั
้
นเดินไปที่สวนสาธารณะ เพื่อออกกาลังตามความถนัดและสนใจของแต่ละคน
ขัน้ ดาเนินการ ใช้ เวลา 60 นาที
1. ในการออกกาลังกาย ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ 1) ก่อนออกกาลังกาย
แต่ละครัง้ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทาความอบอุ่นร่ างกาย (Warm up phase) เพื่อให้ ร่างกายได้ ปรับตัว
เตรี ยมพร้ อมของกล้ ามเนื ้อ ปอด หัวใจ 2) ในช่วงกายออกกาลังกาย (Endurance training phase)
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทาการเลือกกิจกรรมออกกาลังกายตามความสนใจอย่างอิสระ ซึ่งกิจกรรมนันต้
้ อง
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เป็ นการออกกาลังกายแบบแอโรบิกที่ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
เดิน โดยเริ่ มจากการเดินช้ าๆ แล้ วค่อยๆ เพิ่มช่วงระยะเวลาในการเดินเร็ วเรื่ อยๆ โดยความหนักในการ
ออกกาลังกายที่ทาให้ หายใจเร็วขึ ้น ถี่ขึ ้น ไม่หอบ และสามารถพูดคุยได้ จนจบประโยค และ 3) ช่วงผ่อน
คลาย (Cool down phase)
2. หลังจากออกกาลังกายแล้ ว ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทาการกาหนดเป้าหมาย (Self-set
goal) ในการออกกาลังกายมาคนละ 1 อย่างลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดัน
โลหิตสูง
3. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทาการวางแผน (Make A Plan) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ลงในคู่มือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง แล้ วนามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุม่
ขัน้ สรุปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้วิจยั สรุปการทากิจกรรมร่วมกับผู้เข้ าร่วมกิจกรรม พร้ อมทังมอบหมายให้
้
ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมนาแผนที่ตนเองได้ วางไว้ ไปฝึ กปฏิบตั จิ ริงในชีวิตประจาวัน
2. ผู้วิจยั ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ด
โอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
3. ผู้วิจยั เชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
การติดตามเยี่ยมบ้ าน
ในการติดตามเยี่ยมบ้ านมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ติดตามความก้ าวหน้ า และให้ กาลังใจใน
การปฏิบตั ิการจัดการตนเองของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม รวมทังตรวจสอบการบั
้
นทึกการจัดการตนเอง และ
ร่วมหาแนวทางแก้ ไข ระยะเวลา 30 นาที โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ผู้เ ข้ าร่ วมกิจ กรรมปฏิบัติตามแผนที่ ได้ วางไว้ พร้ อมทัง้ บันทึกการกระทาของตนเอง
(Implementation) ลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
2. ผู้วิจยั ทาการเยี่ยมบ้ าน โดยสอบถามการปฏิบตั ทิ ี่ผา่ นมา พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทา
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลของการกระทานันกั
้ บเป้าหมายที่เคยได้ ตงไว้
ั ้ (Learning through feedback)
ซึง่ จะทาให้ ทราบว่า ตนเองสามารถกระทาได้ ตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ หรื อไม่
3. ถ้ าผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถทาได้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรื อสูงกว่าที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ก็
จะได้ รับปฏิกิริยาทางบวกจากตนเอง เช่น ความรู้สกึ ภาคภูมิใจ มีความสุข การให้ รางวัลแก่ตนเอง และ
ได้ รับคาชื่นชมจากผู้วิจยั ซึง่ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ ฝึกฝนปฏิบตั ิตอ่ ไปอย่างต่อเนื่อง ทาให้ พฤติกรรม
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นันคงอยู
้
่ต่อไป แต่ถ้าไม่บรรลุตามเป้าหมายนัน้ ผู้วิจยั ให้ กาลังใจและช่วยผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมปรับปรุ ง
แผนให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น (Encouragement)
การประเมินผล
1. ความสนใจและการเข้ าร่วมในการออกกาลังกาย
2. ความถูกต้ องจากใบงานการจัดการตนเอง โดยพิจ ารณาจากความเหมาะสมในการ
ตังเป
้ ้ าหมาย การวางแผนในการออกกาลังกาย การบรรลุเป้าหมายที่ได้ วางไว้ และปฏิกิริยาทางบวกที่
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมให้ คะแนนกับตัวเอง
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ครั ง้ ที่ 7 หน่ วยกิจกรรมที่ 6
พฤติกรรมการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสามารถสร้ างความสุขได้ ด้วยตนเองตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
2. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ฝึกการจัดการตนเองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีทางด้ านจิตตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
คาว่า การมี สุขภาวะที่ ดีทางด้ านจิ ตใจ เป็ นภาวะที่ บุคคลมีความสงบสุขทางจิ ตใจหรื อมี
ความสุข ในปั จจุบนั มีหลายศาสตร์ ที่พยายามศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับความสุข เช่น ศาสนา ปรัชญา
ชีววิทยา และจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิทยา ซึ่ง ได้ พัฒนาแนวคิดที่เรี ยกว่า จิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology) ขึ ้น
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เป็ นแนวคิดที่ศกึ ษาเรื่ องความสุขและแนวทางในการสร้ างความสุข
ให้ กบั ชีวิต เพื่อตอบสนองเป้าหมายสูงสุดในชีวิต ในการสร้ างความสุขตามแนวคิดนี ้ประกอบด้ วยการ
พัฒนาจุดแข็งของตนเอง การปรับความคิดให้ เป็ นบวก และการกาหนดเป้าหมายในชีวิต ทาให้ เป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์มีสขุ นาไปสูก่ ารจัดการกับปั ญหาต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ศัก ยภาพที่ จ ะพัฒ นาตนเองเพื่ อ คุณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ขึน้ เนื่ อ งจากแนวคิด นี เ้ ชื่ อว่า บุค คลมี จุด แข็ ง มี
เป้าหมายในชีวิต และอยากพัฒนาตนเองให้ ดียิ่งขึ ้น (Seligman; et al. 2005) ดังนัน้ แนวคิดจิตวิทยา
เชิงบวกเป็ นแนวคิดที่เน้ นการนาจุดแข็งของมนุษย์มาเป็ นจุดศูนย์กลางและปรับความคิดให้ เป็ นบวก
นาไปสูก่ ารมีความสุข
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับโปรแกรมตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ งบวกที่มีตอ่ การมี
สุขภาวะที่ดีทางด้ านจิตใจ พบว่า เทคนิคการส่งเสริ มการมีสขุ ภาวะที่ดีทางด้ านจิตใจด้ วยตนเองตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ประกอบด้ วย 1) การปล่อยวางอดีตและทาปั จจุบนั ให้ ดีที่สดุ 2) การคิดถึงหรื อ
ค้ นหาสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน 3) การยิ ้มให้ กบั ตัวเองทุกวัน และ 4) การรู้จกั ให้ อภัย
สื่อ/อุปกรณ์
1. คูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
2. แก้ วน ้าที่มีน ้าอยูค่ รึ่งแก้ ว
3. กระดาษ A4
4. อุปกรณ์เครื่ องเขียน ได้ แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ
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วิธีการดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรมครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ฝึกสร้ างความสุขได้
ด้ วยตนเองตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกด้ วยเทคนิคการเปลี่ยนความเชื่อภายใน (Changing Inner
Beliefs) ให้ เป็ นความเชื่อทางบวก และฝึ กการจัดการตนเองในการตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนในการ
ส่งเสริมให้ ตนเองมีสขุ ภาวะที่ดีทางจิต วิธีการดาเนินกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา ใช้ เวลา 60 นาที
1. ผู้เ ข้ าร่ ว มกิ จ กรรมท าการทบทวนการท ากิ จ กรรมครั ง้ ที่ แ ล้ ว พร้ อมทัง้ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ ไขจากการทากิจกรรมในครัง้ ที่ผ่าน
มาให้ กบั สมาชิกภายในกลุม่ ได้ รับทราบ
2. ผู้วิจยั ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครัง้ นี ้ พร้ อมทังน
้ าแก้ วน ้าซึ่งมีน ้าอยู่ครึ่งแก้ ว
ออกมาตังไว้
้ บนโต๊ ะ แล้ วในแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายว่า น ้าในแก้ วนี ้มีลกั ษณะเช่นใด ระหว่าง นา้ เหลือ
ครึ่ งแก้ ว หรื อ นา้ หมดไปครึ่งแก้ ว พร้ อมทังให้
้ เหตุผลประกอบ แล้ วให้ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
นาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างกลุม่ เพื่อนาเข้ าสูก่ ิจกรรมปรับเปลี่ยนความคิด
ขัน้ ดาเนินการ ใช้ เวลา 90 นาที
3. ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการพูดกับตนเอง (Self talk) โดยแจกกระดาษให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมคนละ
1 แผ่น แล้ วให้ เขียนความรู้สกึ ที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองมาคนละ 3 อย่างด้ วยดินสอ
4. เขียนข้ อความเพื่อเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่ดีเกี่ยวกับตนเองให้ เป็ นเชิงบวกและเป็ นจริ งด้ วย
ปากกา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่ างการเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่ ดีเกี่ยวกับตนเองให้ เป็ นเชิงบวก
ความเชื่อที่ไม่ ดีเกี่ยวกับตนเอง
1. เฮาตึงย๊ ะบ่าจ่าง (ฉันทาไม่ได้ หรอก)
2. อ่ะหยัง๋ ปะล๊าปะเหลือ
(ปั ญ หาต่า งๆ เข้ า มาในชี วิ ต เยอะแยะไป
หมด)
3. เฮาตึงไร้ ประโยชน์ (ฉันไม่มีประโยชน์)

การเปลี่ยนความเชื่อภายในให้ เป็ นเชิงบวก
1. เฮาลองย๊ ะจะอี๋ดบู อ๋ (ฉันลองทาอย่างนี ้ดูก่อนไหม)
2. มันบ่ายากเกินความสามารถเฮา
(มันไม่ยากเกินความสามารถ)
3. เฮายังมีแฮงพอที่จะสามารถยะสิ่งดีๆ ให้ กบั เปิ น้ ได้
(เรายังมีแรงพอที่จะสามารถทาสิ่งดีๆ ให้ กบั ผู้อื่นได้ )
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5. เมื่อเขียนความเชื่อใหม่ลงในกระดาษแล้ ว ให้ แต่ละคนใช้ ยางลบลบความเชื่อเดิมทิ ้ง แล้ ว
ให้ แต่ละคนอ่านออกเสียงความเชื่อใหม่ทงหมดให้
ั้
สมาชิกภายในกลุ่มฟั งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน
6. ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมแต่ละคนทาการกาหนดเป้าหมาย (Self-set goal) ในการส่งเสริ มให้
ตนเองมีสขุ ภาวะที่ดีทางจิตมาคนละ 1 อย่างลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดัน
โลหิตสูง
7. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคนทาการวางแผน (Make A Plan) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ลงในคู่มือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง แล้ วนามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันภายในกลุม่
ขัน้ สรุปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้วิจยั สรุปการทากิจกรรมร่วมกับผู้เข้ าร่วมกิจกรรม พร้ อมทังมอบหมายให้
้
ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมนาแผนที่ตนเองได้ วางไว้ เพื่อการมีสขุ ภาวะที่ดีทางจิตไปฝึ กปฏิบตั จิ ริงในชีวิตประจาวัน
2. ผู้วิจยั ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการทากิจกรรมครัง้ ต่อไป พร้ อมทังเปิ
้ ด
โอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
3. ผู้วิจยั เชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
การติดตามเยี่ยมบ้ าน
ในการติดตามเยี่ยมบ้ านมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ติดตามความก้ าวหน้ า และให้ กาลังใจใน
การปฏิบตั ิการจัดการตนเองของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม รวมทังตรวจสอบการบั
้
นทึกการจัดการตนเอง และ
ร่วมหาแนวทางแก้ ไข ระยะเวลา 30 นาที โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ผู้เ ข้ าร่ วมกิ จ กรรมปฏิ บัติ ตามแผนที่ ไ ด้ ตงั ้ ไว้ พร้ อมทัง้ บันทึกการกระทาของตนเอง
(Implementation) ลงในคูม่ ือการจัดการตนเอง สาหรับผู้สงู อายุที่มีความดันโลหิตสูง
2. ผู้วิจยั ทาการเยี่ยมบ้ าน โดยสอบถามการปฏิบตั ทิ ี่ผา่ นมา พร้ อมทังให้
้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทา
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลของการกระทานันกั
้ บเป้าหมายที่เคยได้ ตงไว้
ั ้ (Learning through feedback)
ซึง่ จะทาให้ ทราบว่า ตนเองสามารถกระทาได้ ตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ หรื อไม่
3. ถ้ าผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถทาได้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หรื อสูงกว่าที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ก็
จะได้ รับปฏิกิริยาทางบวกจากตนเอง เช่น ความรู้สกึ ภาคภูมิใจ มีความสุข การให้ รางวัลแก่ตนเอง และ
ได้ รับคาชื่นชมจากผู้วิจยั ซึง่ เป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ ฝึกฝนปฏิบตั ิตอ่ ไปอย่างต่อ เนื่อง ทาให้ พฤติกรรม
นันคงอยู
้
่ต่อไป แต่ถ้าไม่บรรลุตามเป้าหมายนัน้ ผู้วิจยั ให้ กาลังใจและช่วยผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมปรับปรุ ง
แผนให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น (Encouragement)
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การประเมินผล
1. ความถูกต้ องในการสร้ างความสุขได้ ด้วยตนเองตามแนวคิดจิตวิทยาเชิ ง บวก โดย
พิจารณาจากการเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่ดีเกี่ยวกับตนเองให้ เป็ นเชิงบวกได้
2. ความถูก ต้ องจากใบงานการจัดการตนเองเพื่ อ การมี สุขภาวะที่ ดี ทางด้ านจิ ตใจตาม
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการตังเป
้ ้ าหมาย การวางแผนเพื่อการ
มีสขุ ภาวะที่ดีทางด้ านจิตใจตามแนวคิดจิตวิ ทยาเชิงบวก การบรรลุเป้าหมายที่ได้ วางไว้ และปฏิกิริยา
ทางบวกที่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมให้ คะแนนกับตัวเอง
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ครั ง้ ที่ 8 การปิ ดโปรแกรม
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และ
พฤติกรรมการมีสุขภาวะที่ดี รวมทัง้ วัดค่า ผลลัพธ์ ทางสุขภาพ ได้ แก่ ค่าความดันโลหิต นา้ หนักและ
ส่วนสูงโดยเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน หลังเข้ าร่วมโปรแกรม
2. เพื่อให้ คาชมเชยและมอบของที่ระลึกแก่ผ้ ทู ี่เข้ าร่วมกิจกรรม
แนวคิดและหลักการที่สาคัญ
สื่อ/อุปกรณ์
1. ใบลงทะเบียนและใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
2. เครื่ องชัง่ น ้าหนักดิจิตอลและวัดส่วนสูง
3. เครื่ องวัดความดันโลหิต
4. คอมพิวเตอร์ พร้ อมโปรแกรม Power point
5. ใบบันทึกผลลัพธ์ทางสุขภาพ เช่น น ้าหนัก ส่วนสูง ค่า BMI และค่าความดันโลหิต
6. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ
ภาวะที่ดี
7. ของที่ระลึก
วิธีการดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจ กรรมครัง้ นี ้ มี วัตถุประสงค์เพื่อเก็ บข้ อมูลหลังการทดลอง วิธี การดาเนิน
กิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ นา ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการลงทะเบียน
2. ผู้วิจยั ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรมที่ผ่านมา เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ซกั ถาม เพื่อให้
เกิดความเข้ าใจและมัน่ ใจในการนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไป
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ขัน้ ดาเนินการ ใช้ เวลา 60 นาที
1. ผู้ช่วยวิจัยทาการชั่งนา้ หนักและวัดส่วนสูง พร้ อมทัง้ บันทึกลงในใบบันทึกผลลั พธ์ ทาง
สุขภาพ
2. เจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ทาการวัดความดันโลหิตพร้ อม
ทังบั
้ นทึกลงในแบบบันทึกผลลัพธ์ทางสุขภาพให้ กบั ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมแต่ละคน
3. ในขณะที่รอเข้ ารับการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทาการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรั บรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี เพื่อเป็ น
ข้ อมูลหลังการทดลอง
ขัน้ สรุปผล ใช้ เวลา 30 นาที
1. ผู้วิจยั ทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการติดตามอีก 1 เดือนถัดไป พร้ อมทังเปิ
้ ด
โอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ทาการซักถามข้ อสงสัยต่างๆ
2. ผู้วิจยั เชิญผู้เข้ าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
การติดตามเยี่ยมบ้ าน
การประเมินผล
1. ผลลัพธ์ทางสุขภาพ ได้ แก่ ค่าดัชนีมวลกายและค่าความดันโลหิตของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
หลังจากที่ผ้ ชู ว่ ยวิจยั และอสม.ทาการวัดและบันทึกลงในแบบบันทึกผลลัพธ์ทางสุขภาพ
2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะที่ดีของ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
3. ความสนใจและการมีสว่ นร่วมของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ซักถามและการเข้ าร่วมกิจกรรม
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ภาพการทากิจกรรม
ครัง้ ที่ 1 การปฐมนิเทศ

ครัง้ ที่ 2 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับ
ความดันโลหิตสูง
ครัง้ ที่ 3 พฤติกรรมป้องกันโรค

ครัง้ ที่ 4 การรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ
ครัง้ ที่ 5 การมีส่วนร่ วมทางสังคม
ครัง้ ที่ 6 การออกกาลังกาย
ครัง้ ที่ 7 พฤติกรรมการมีสุขภาวะ
ทางจิตที่ดี
ครัง้ ที่ 8 การปิ ดโปรแกรม

การเยี่ยมบ้ าน

ระยะติดตาม อีก 1 เดือนถัดมา
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ผลการตรวจสอบข้ อตกลงเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการแจกแจง (Normal distribution) ของตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

Shapiro wilk

ความเบ้

ความโด่ ง

Shapiro wilk

ความเบ้

ความโด่ ง

-0.042

-0.635

0.939

-0.064

-0.818

0.967

-0.168
0.305

-1.377
-1.156

0.852
0.898

0.298
-0.071

-0.419
-0.875

0.955
0.944

0.213
-0.290
-0.802
0.194
0.500

-0.611
-1.095
0.102
-1.006
-0.716

0.925
0.902
0.861
0.956
0.922

0.528
-0.149
-0.213
-0.049
0.639

0.533
-1.036
-0.611
-0.662
-0.030

0.920
0.948
0.925
0.966
0.919

-1.021

0.305

0.881

-0.421

-0.450

0.955

-0.007

-0.835

0.974

0.203

0.711

0.978

0.107
0.163

-0.474
-0.386

0.929
0.950

-0.093
-0.429

-0.458
0.542

0.962
0.924

0.289
0.148
0.390
0.570
-0.124

-1.086
-0.520
-0.215
-0.641
-0.740

0.899
0.962
0.943
0.937
0.926

0.588
0.180
0.012
-0.041
-0.331

0.985
-0.541
-0.621
-0.063
0.052

0.912
0.943
0.925
0.956
0.930

-1.222

1.204

0.856

-0.652

-0.763

0.874

-0.238

-1.054

0.951

-0.160

0.007

0.970

-0.213
1.096

-0.611
0.704

0.925
0.816

0.099
0.065

-0.634
-0.470

0.959
0.910

0.254
-0.523
-0.282
0.161

-1.309
-0.135
2.123
-0.527

0.885
0.925
0.875
0.976

0.528
0.424
0.012
0.201

0.533
-0.405
-0.621
-0.652

0.920
0.928
0.925
0.954

ก่ อนการทดลอง
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
การรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
การออกกาลังกาย
การมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
ค่าดัชนีมวลกาย
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบ
ตัว
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจ
คลายตัว
หลังการทดลอง
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
การรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
การออกกาลังกาย
การมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
ค่าดัชนีมวลกาย
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบ
ตัว
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจ
คลายตัว
ติดตามผล
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
การรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
การออกกาลังกาย
การมีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี
ค่าดัชนีมวลกาย
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ตัวแปรที่ศึกษา
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบ
ตัว
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจ
คลายตัว

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

Shapiro wilk

ความเบ้

Shapiro wilk

ความเบ้

ความโด่ ง

ความโด่ ง

-0.098

0.100

0.949

0.424

0.386

0.903

-0.237

-0.938

0.946

-0.469

-0.247

0.948

ผลการทดสอบความเป็ นเอกพันธ์ ของเมทริกซ์ ความแปรปรวน-แปรปรวนร่ วมด้ วยวิธี Box’s
M test สาหรับการวิเคราะห์ ความแปรปรวนหลายตัวแปร
การวิเคราะห์ MANOVA
Box’s M
F
Sig
ระยะสิ ้นสุดการทดลอง
57.000
0.616 0.979
ระยะติดตามอีก 1 เดือนถัดมา
103.434
1.118 0.275
การทดสอบ Sphericity ของเมทริกซ์ ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วม
Mauchly's Test of Sphericityb
Within
Subjects
Effect
time

Epsilona

2

Sig.
.000

GreenhouseGeisser
.703

HuynhFeldt
.761

Lowerbound
.500

23.229

2

.000

.678

.733

.500

.512

24.128

2

.000

.672

.726

.500

PSY

.790

8.469

2

.014

.827

.907

.500

Social

.279

45.972

2

.000

.581

.621

.500

HLB

.490

25.654

2

.000

.662

.715

.500

BMI

.901

3.752

2

.153

.910

1.000

.500

Sys

.877

4.718

2

.095

.891

.983

.500

Dia

.708

12.425

2

.002

.774

.845

.500

Measure
Eat

Mauchly's W
.577

Approx. Chi-Square
19.825

Ex

.525

HR

df

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to an identity matrix.
a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects
table.
b. Design: Intercept + se + group
Within Subjects Design: time
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือและโปรแกรมที่ใช้ ในการวิจัย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นพ. พงษ์ศริ ิ ปรารถนา
2. รองศาสตราจารย์ ชูศรี วงศ์รัตนะ
3. รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
4. ว่าที่ร้อยตรี ดร. มนัส บุญประกอบ
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์
6. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. นริ สรา พึง่ โพธิ์สภ
7. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ดวงจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิสภาผู้สงู อายุแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
ข้ าราชการเกษียณ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ข้ าราชการเกษียณ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ข้ าราชการเกษียณ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ประจาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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