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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล
ของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูงมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและระดับความดันโลหิต 
ของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่ขี 
จ านวน 30 คน  ที่ได้จากการคัดกรอง เก็บข้อมูลโดย ใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และแบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงตามหลัก3อ.2ส วัดก่อนและหลังการ
ด าเนินโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง . โดยจะเริ่ม
ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา 
และ paired t-test  
 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 76.70  อายุ 41-50 ปีร้อยละ 56.70(อายุ
เฉลี่ย 45.40 ปี) สถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 73.30  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 62.50 อาชีพ
เกษตรกรร้อยละ 85.34 ภายหลังการได้รับโปรแกรมโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อ
พฤตกิรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p-value<0.000) พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมฯอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p-value<0.001)  นอกจากนี้ระดับความดันโลหิตซีสโตลิกและไดแอสโต
ลิกต่ ากว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p-value<0.002)  ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ช่วยให้กลุ่มเสี่ยงมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นและระดับความดันโลหิตลดลง  
ดังนั้นควรน าโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไป
ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงต่อไป 
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บทน า(Introduction) 
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น  เนื่องจากเป็นโรคที่รักษาไม่

หายขาด ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่าง ๆ และเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือด
หัวใจ โรคไตเรื่องรัง(James et al., 2014)  หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและควบคุมระดับความดันโลหิต
ได้อาจรุนแรงถึงขั้นพิการหรือตายก่อนวัยอันควร (Matsushita et al., 2010) องค์การอนามัยโลกรายว่าทั่ว
โลกมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงประมาณหนึ่งพันล้านคน คาดว่าในปี ค.ศ.2025 จะมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงถึง 1.56 พันล้านคน (World health organization, 2011) โดยแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคความดัน
โลหิตสูงประมาณ 8 ล้านคน และโรคท่ีเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 17 ล้านคน 
สถานการณ์ของประเทศไทย  พบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการป่วยสูงที่สุด รองลงมาคือโรคเบาหวาน  
จากข้อมูล พ.ศ.2550 – 2557  อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2550  
มีอัตราป่วย 1,025.44 ต่อแสนประชากร  ในปี พ.ศ.2557  เพ่ิมเป็น 1,710.89 ต่อแสนประชากร  ส าหรับ
ชุมชนบ้านไร่ขีสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในปี พ.ศ.2560 อัตราป่วย 91.2 ต่อ
พันประชากร อัตราอุบัติการณ์ 0.63  ในปี พ.ศ.2562 อัตราป่วย 102.7 ต่อพันประชากร  อัตราอุบัติการณ์ 
2.88 กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง คือ ผู้ที่มีระดับความดันโลหิตซีสโตลิก 120 -139 มิลลิเมตรปรอท และ/
หรือความดันโลหิตไดแอสโตลิก 80 – 89 มิลลิเมตรปรอท(Joint National Committee 7,  2003)  ซึงเป็น
กลุ่มท่ีจะพัฒนาไปสู่การป่วยในไม่ช้าแต่หากปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพ่ือลดโรคความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ก็
สามารถป้องกันไม่ให้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงได้  โดยปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มาจาก
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง  ได้แก่  การรับประทานอาหารเค็ม  รับประทานผักผลไม้ไม่เพียงพอ  ภาวะ
น้ าหนักเกิน  ขาดการออกกก าลังกาย  เครียด  สูบบุหรี่  ดื่มสุรา (World health day,  2013)   

จากการทบทวนวรรณกรรม(Taggart et al.,  2012)  พบว่าหากเพ่ิมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การให้สุขศึกษาแบบกลุ่มเป็นวิธีการประสบความส าเร็จ
มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มท่ีสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การให้ค าปรึกษารายบุคคล 
การติดตามทางโทรศัพท์ การใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (Dennis et al., 
2012) แต่การ    ด าเนินการต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพใกล้เคียงกัน (ธี
ระ  วรธนารัตน์และคณะ, 2558)  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” (Health literacy) ในภาษาไทยที่หลากหลาย เช่น 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขใช้ค าว่า “ความแตกฉานด้านสุขภาพ” ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพใช้ค าว่า “การรู้เท่าทันด้านสุขภาพ” ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพใช้ค าว่า “ความฉลาดทางสุขภาวะ” ส่วนกองสุขศึกษา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ใช้ค าว่า “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” กองสุขศึกษา ให้
ความหมายของ“ความรอบรู้ด้านสุขภาพ”(Health literacy) คือ ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล 
ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติและการจัดการตนเองรวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพ
ส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี(กองสุขศึกษา,2561) 
คุณลักษณะส าคัญที่จ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความรอบรู้ด้านสุขภาพประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ดังนี้  
 1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (Access skill) หมายถึง การใช้ความสามารถใน เลือก
แหล่งข้อมูล รู้วิธีการในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งจนข้อมูลมี
ความน่าเชื่อถือ  
 2. ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive skill) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติ  



 
 

 3. ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด อ่าน 
เขียน รวมทั้งสามารถสื่อสารและโน้มน้าวให้บุคคลอื่นเข้าใจและยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน  
 4. ทักษะการจัดการตนเอง (Self-management skill) หมายถึง ความสามารถในการก าหนด 
เป้าหมาย วางแผน และปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติพร้อมทั้งมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติตามเป้าหมาย เพ่ือน ามา
ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  
 5. ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดทางเลือกและปฏิเสธ 
หรือหลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติโดยมีการใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์ผลดีผลเสียเพ่ือการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง
พร้อมแสดงทางเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง  
 6. การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy skill) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สื่อน าเสนอและสามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่  
อาจเกิดข้ึนกับสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนรวมทั้งมีการประเมินข้อความสื่อเพ่ือชี้แนะแนวทางให้กับชุมชน และ
สังคม (กองสุขศึกษา,2561)  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องและสถานการณ์โรคความดันสูงที่มี
แนวโน้มรุนแรงขึ้นคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาจึงได้จัดท าโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบ
รู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในเขต
รับผิดชอบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงต่อไป 
 
ค าถามการวิจัย 
 โปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูงมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและระดับความดันโลหิต
สูงหรือไม่ 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและระดับความ
ดันโลหิต 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงส าหรับกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงส าหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูง 
3. เพ่ือเปรียบเทียบค่าระดับความดันโลหิตก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงส าหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
 
 
 



 
 

ขอบเขตและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูงและระดับความดันโลหิตสูง  ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงซึ่งได้จากการคัดกรองโรคความดันโลหิต
สูง ในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่ขี 5 หมู่บ้าน ปี พ.ศ.2563  ทุกคน  จ านวน 
62 ราย รูปแบบการศึกษาแบบกึ่งทดลอง(Quasi experimental research)  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของ นัทบีม (Nutbeam,  2000, 2008) มาประยุกต์ใช้
กับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือให้มีความสามารถค้นหาปัจจัยเสี่ยงและตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรม
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง  นัทบีมแบ่งระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3 ระดับ คือ  ระดับที่ 1  ความรอบรู้
ด้านสุขภาพข้ันพื้นฐาน เป็นมารรถนะทางด้านการอ่าน เขียน คิดค านวณ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน คงไว้ซึ่งสถานะสุขภาพ  ระดับที่ 2  ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นการมีปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ทักษะ
ขั้นพ้ืนฐานกับทักษะทางสังคมที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม การประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ระดับท่ี 2  ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ ได้แก่ทักษะทางปัญญาและ
สังคมที่สูงขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารที่สูงขึ้น วิเคราะห์เปรียบเทียบ ควบคุมจัดการสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน  เน้นปัจเจกชนและการมีส่วนร่วมผลักดันสังคมไปพร้อมกัน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับขั้นพ้ืนฐานและขั้นปฏิสัมพันธ์เท่านั้น  
เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าประชาชนไทย ยังมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับไม่ดีพอหรือ
พอใช้  ไม่เพียงพอต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องยั่งยืนได้  จึงต้องพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้น
พ้ืนฐานและขั้นปฏิสัมพันธ์ให้ดีก่อน เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาสู่ขั้นวิจารณญาณต่อไป นัทบีม กล่าวว่าความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานสุขศึกษาและกิจกรรมการสื่อสาร  ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนา
โปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงส าหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง โดยเน้นการพัฒนาทักษะ 6 ด้าน ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยการสื่อสารทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันหิตสูงมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น จนส่งผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีคือระดับความดันโลหิตลดลง  
ดังแผนภาพที่ 1 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  ประยุกต์จากแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของนัทบีม (Nutbeam,  
2000, 2008) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
ภายหลังการใช้โปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงส าหรับกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงส าหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรม 
    2. ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงส าหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม 
    3. ค่าระดับความดันโลหิตหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูงส าหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ต่ ากว่าก่อนได้รับโปรแกรม 
 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงส าหรับกลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง  หมายถึง กระบวนการที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพของกลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง ให้สามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูง  โดย
พัฒนาจากแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของนัทบีม 

โปรแกรมการส่งเสริมความรอบรูด้า้นสุขภาพในการป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูงส าหรับกลุม่เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

1. การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

1.1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจโรค
ความดันโลหิตสูงและการป้องกัน 

1.2. กิจกรรรมการพัฒนาทักษะการเขา้ถึงข้อมูล 

1.3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการจดัการตนเองใช้เทคนิค 
3 ค าถาม การจดบันทึกพฤติกรรมการป้องกันโรค
ความดันโลหิตด้วยตนเอง 

2. การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏสิัมพันธ ์

2.1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและการใช้แอพพลเิคชั่นไลน ์

2.2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดสนิใจและทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อโดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 

1. ความรอบรูด้้านสุขภาพ 

1.1. ทักษะการเข้าถึงข้อมูล 

1.2. ทักษะความรู้ความเข้าใจ 

1.3. ทักษะการจัดการตนเอง 

1.4. ทักษะการสื่อสาร 

1.5. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

1.6. ทักษะการตัดสินใจ 

2. พฤติกรรมการป้องกันโรคความดนัโลหิต
สูง 

3. ระดับความดันโลหติ 



 
 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  หมายถึง  ความสามารถของคน กลุ่มบุคคล ชุมชน   หรือประชากรในสังคม
โดยรวมในการค้นหาค าตอบที่ต้องการ เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จ าเป็น ตรวจสอบและท าความเข้าใจข้อมูลที่ได้
รับมาและประพฤติปฏิบัติโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ความ
จ าเป็น ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการแปลค านี้ไว้แตกต่างกันไป อาทิเช่น “ความแตกฉานด้านสุขภาพ” หรือ “การ
รู้เท่าทันด้านสุขภาพ” หรือ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” หรือ “ความฉลาดทางสุขภาวะ” (สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งท่ี 11) 

พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง  หมายถึง  กิจกรรมหรือการกระท าใด ๆของบุคคลวัย
ท างานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ให้ตนเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง พฤติกรรมตาม
หลัก 3อ 2ส ประกอบด้วย  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ลดอาหารเค็ม  การอ่านฉลากโภชนาการ  ออกก าลัง
กาย  การจัดการอารมณ์  ลดหรืองดสูบบุหรี่  ลดหรืองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย(Material and method) 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่ม
เดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (The One Group Pretest Posttest Design) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรคือประชาชนที่มีอายุ 35 – 59 ปี ที่ผ่านการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงแล้วมีระดับ

ความดันโลหิตมีค่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง(Systolic 130 - <=140 mmHg, Diastolic 85-<=90 mmHg)   ทุก
คนจ านวน 30 คน  

เครื่องมือการวิจัยและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค 

ความดันโลหิตสูงสาหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ประยุกต์จากแนวคิด
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของนัทบีม (Nutbeam, 2000, 2008) ใช้ระยะเวลาการด าเนินการภายใน 8 สัปดาห์ 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล    

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยประยุกต์จากแบบ 
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของคนไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่เป็น 
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 9 ตอน จ านวน 54 ข้อ ร่วมกบ  ั แบบประเมินความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มวัยท างานอายุ 15-59 ปี ของกองสุขศึกษา กรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 ซึ่งใช้ส าหรับประเมินความรอบรู้ด้าน 
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ในประชาชนวัยท างานกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 5 ตอน จ านวน 30 ข้อ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจับศึกษาเฉพาะ 
ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเพียงโรคเดียว จึงดัดแปลงข้อค าถามในบางข้อ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับกลุ่มตวัอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ประยุกต์ประกอบด้วย 3 ส่วน จ านวน 
42 ข้อ 

 
 



 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ 

2.ผู้วิจัยตรวจสอบผลการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงประปีงบประมาณ 2562 ว่ามีกี่คน ใครบ้าง ที่
อยู่ของกลุ่มตัวอย่างท าหนังสือเชิญกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการวิจัย และขอความ
ร่วมมือในการวิจัย 

3.ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงตามหลัก3อ.2ส. โดยจะเริ่มดาเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 

4.ขึ้นตอนด าเนินโปรแกรมฯ  
 4.1 สัปดาห์ที่ 1 อธิบายแบบสอบถามและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง  วัด

ความดันโลหิต 
 4.2 สัปดาห์ที่ 2 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยเป็นวิทยากรกลุ่ม 

บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ค้นหาปัญหาของตนเอง วางแผนแก้ไขปัญหา ตั้งเป้าหมาย จัดตั้ง
กลุม่ไลน์ สาธิตและฝึกการสืบค้นข้อมูล แล้วบันทึกตามคู่มือบันทึกพฤติกรรม 

 4.3 สัปดาห์ที่ 3-4 นัดกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล เพ่ือติดตามประเมินผลการใช้คู่มือคนละ 1 
ครั้งที่ รพ สต ไร่ขี 

 4.4 สัปดาห์ที่ 5 ติดตามกระตุ้นเตือนการปฏิบัติพฤติกรรมทางกลุ่มไลน์และให้ค าปรึกษาเป็น
รายคน 

 4.5 สัปดาห์ที่ 6-7 ส่งข้อความทางไลน์เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงให้กลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์
และตัดสินใจเลือกปฏิบัติหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 4.6 สัปดาห์ที่ 8 ด าเนินกิจกรรมกลุ่มตามเดิม ตอบแบบสอบถามหลังการทดลอง วัดความดัน
โลหิต ประเมินทักษะการปฏิบัติตามสมุดบันทึกพฤติกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

5. เมื่อสิ้นสุดการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลทุกชุด จนได้
ข้อมูลครบตามที่ก าหนด เพ่ือน ามาวเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ส าหรับอธิบายข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่ม 

ตัวอย่างเพ่ือเปรียบเทียบขอ  ้ มูลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
ใช้สถิติ paired t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 
 
 
 



 
 

ผลการวิจัย(Result) 
 ลักษณะท่ัวไป  
 จากการวิจัยพบว่ากลผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 76.70  อายุ 
41-50 ปีร้อยละ 56.70(อายุเฉลี่ย 45.40 ปี) สถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 73.30  ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้นร้อยละ 62.50 รองลงมาประถมศึกษาร้อยละ 30.0 อาชีพเกษตรกรร้อยละ 85.34  
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 พบว่าก่อนทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพเท่ากับ 53.76  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
8.76 หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพเท่ากับ 69.45  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.46 
และเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่าหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ(p-value<0.000) ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t p-value 

ก่อนการทดลอง 30 53.76 8.76 -11.89 0.000 
หลังการทดลอง 30 69.45 7.46   
      

 
 พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 
 พบว่าก่อนทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ 32.03  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.56 หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ 
40.35  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.77 และเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูงพบว่าหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p-value<0.001) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ 
 

พฤติกรรมการป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูง 

จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t p-value 

ก่อนการทดลอง 30 32.03 7.56 -7.12 <0.001 
หลังการทดลอง 30 40.35 3.88   
      

 
 ระดับความดันโลหิต 
 พบว่าก่อนทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความดันโลหิตซีสโตลิกเท่ากับ 132.14  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5.41 หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความดันโลหิตซีสโตลิกเท่ากับ 126.90  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.43  
เปรียบเทียค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตซีสโตลิกหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ(p-value=0.002)  



 
 

ก่อนทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิกเท่ากับ 85.21  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.87 
หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิกเท่ากับ 80.01  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.14  
เปรียบเทียค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิกหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p-value<0.001)  ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความดันโลหิต ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
 

พฤติกรรมการป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูง 

จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t p-value 

SBP       ก่อนการทดลอง 30 132.14 5.41 3.02 0.002 
            หลังการทดลอง 30 126.90 9.43   
DBP       ก่อนทดลอง 30 85.21 5.87 4.87 <0.001 
            หลังทดลอง 30 80.01 6.14   

 
อภิปรายผล(Discussion) 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขควรน าโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูงการน าผลการวิจัยไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยประยุกต์ให้เหมะสม
กับบริบทแต่ละพ้ืนที ่
2.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างควรเพ่ิมปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน เช่น น้ าหนักเกิน การสูบบุหรี่ โดยจับคู่กับอายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ 
3.ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเชิญภาคีเครือข่ายอ่ืน เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ร่วมด้วย และ
เพ่ิมระยะเวลาติดตามให้ยาวกว่านี้ 
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