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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุม
ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest control group design) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้โปรแกรมการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุท่ี
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเมือง โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเองพัฒนาขึ้นตามแนวคิด Health
Belief Model (HBM) กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูส้ งู อายุทป่ี ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รัง จำ�นวน 70 คน โดยใช้เทคนิคการจับคู่ ด้านเพศและ
ชนิดของโรคประจำ�ตัว ทำ�ให้ลกั ษณะทางประชากรไม่แตกต่างกัน ทำ�การสุม่ อย่างง่ายแบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็นกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม กลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมเป็นเวลา 40 นาทีตอ่ ครัง้ จำ�นวน 2 ครัง้ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยสถิตพิ รรณนาและสถิตทิ ี ผลการวิจยั พบว่าภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมป้องกันตนเอง
จากโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t=2.3, p<.05) ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า
โปรแกรมนี้สามารถเพิ่มระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ดีในผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้ ข้อเสนอแนะพยาบาล
เวชปฏิบตั ชิ มุ ชนควรได้รบั การส่งเสริมให้น�ำ โปรแกรมไปใช้ในกลุม่ โรคเรือ้ รังอืน่ ๆ
คำ�สำ�คัญ: ผูส้ งู อายุทม่ี โี รคเรือ้ รัง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
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Abstract
The purpose of the quasi-experimental study using pre-test post-test control group design was to
examine the effects of self-protective behavior modification program on self-protective behavior in
older adults with chronic disease in urbanized community. A self-protective behavior modification
program was developed by applying Health Belief Model (HBM). The sample consisted of 70 older
adults with chronic diseases, using the Matching Technique in gender and the type of diseases. Therefore,
the demographic characteristics are not different. The sample were equally assigned by simple random
sampling to an experimental group and a control group. Participants in the experimental group received
intervention for 40 minutes/time in 2 times for 10 weeks. Data were analyzed using descriptive
statistics, and T-test.
The result indicated that after participating in the intervention program, mean score of selfprotective behavior for the experimental group was statistically significantly higher than mean score
of the control group (t=2.3, p<.05). It could be concluded that this program was useful to increase selfprotective behavior of elderly with chronic condition. Suggestion: Community health nurses should be
encouraged to use this program in other chronic disease.
Keywords: older adults with chronic disease, coronary artery disease, self-protective behavior.

บทนำ�

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease
[CAD]) เป็นกลุ่มโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นลำ�ดับที่หนึ่ง
ของประชากรทัว่ โลก โดยในปีค.ศ. 2015 พบผูเ้ สียชีวติ มากถึง
17.7 ล้านคน (World Health Organization, 2017) เฉพาะ
ในสหรัฐอเมริกาพบผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 610,000 ราย และมี
รายงานผู้ป่วย Heart attack จำ�นวนมากถึง 735,000 คน
(Mozaffarian, Benjamin, & Go, 2015) สำ�หรับประเทศไทย
ในแต่ละปีมผี เู้ สียชีวติ จาก CAD เฉลีย่ สูงถึง 54,530 ราย และ
มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ มาตัง้ แต่ปพี .ศ. 2554-2556 พบผูเ้ สียชีวติ
ต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 22.47, 23.45 คน และ 26.91
คน ตามลำ�ดับ (สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (Strategy and Planning Division,
2014). ซึง่ มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดำ�เนินชีวติ และการมี
โรคเรือ้ รัง อันจะนำ�ไปสูก่ ารเกิด Atherosclerosis กลายเป็น

ปัจจัยชักนำ�ให้เกิด CAD ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ได้แก่
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะช็อก
จากหัวใจหรือภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น (Ambrose & Singh,
2015) Atherosclerosis มักพบในผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีโรค
ความดันโลหิต ภาวะไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และสูบบุหรี่
ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญในการเกิดกระบวนการอักเสบของเซลล์
เอนโดทีเลียม ให้ปล่อยสาร thrombomodulin (TM) เซลล์น้ี
ถูกปล่อยออกมาในขณะทีเ่ ซลล์มกี ารฉีกขาด จากการอุดตันของ
Coronary artery เกิด Thrombosis ทำ�ให้การนำ�ส่งออกซิเจน
ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ ในระยะแรกจะทำ�ให้เกิด
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชั่วคราว (Myocardial ischemia)
ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันเวลาจะมีผลทำ�ให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจ
ตาย (Myocardial infarction) ตามมาและเสียชีวติ ได้ (Levine,
et al., 2011) ผลกระทบของผู้ป่วยหากไม่เสียชีวิตฉับพลัน
(Sudden death) ก็จะดำ�รงชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมาน จาก
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สมรรถภาพในการทำ�งานหัวใจลดลง เหนื่อยง่ายพบมากถึง
ร้อยละ 52 ทำ�ให้ผู้ป่วยมีกิจกรรมและความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันลดลง ต้องพึ่งพาและเป็นภาระของ
คนในครอบครัว และทีส่ ดุ จะต้องเข้ารับการรักษา ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น จากลักษณะการดำ�เนินของโรคที่อาจมี
อาการกำ�เริบได้ตลอดเวลา ทำ�ให้ผสู้ งู อายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบรู้สึกว่าเป็นภาวะคุกคามต่อชีวิต (Korpkarn, Waree,
& Chommanar, 2017) โรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถป้องกัน
ได้ดว้ ยการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันทีถ่ กู ต้อง ลดปัจจัยเสีย่ ง
ทีแ่ ก้ไขได้ (Modifiable risks factors) ได้แก่ ลดการบริโภค
อาหารไขมันสูงมากเกินไป เพิม่ การออกกำ�ลังกาย การหลีกเลีย่ ง
บุหรี่ แอลกอฮอล์ และความเครียด พร้อมทัง้ ป้องกันตนเองไม่
ให้มโี รคเรือ้ รังต่างๆ (Mendis, Puska, & Norrving, 2011)
โดยผู้ท่เี ป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
สูบบุหรี่และอ้วน จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
(Mendis, et al., 2011; Nutchanart,et al., 2015) ซึง่ มี
รายงานจากวิจยั ของฟอกซ์ (Fox, 2010) ทีพ่ บว่าโรคเบาหวาน
ทำ�ให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตามมาได้ถงึ ร้อยละ 8.7 ดังนัน้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นวิธีการที่คุ้มค่าที่สุด
ซึ่งต้องทำ�ควบคู่กับการเลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ ลดนํ้าหนัก
โดยควบคุมดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-24.9 Kg/m2 และ
ออกกำ�ลังกายวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตไม่เกิน 140/90 mmHg ร่วมกับการรับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์เพือ่ ควบคุมระดับ cholesterol ให้นอ้ ย
กว่า 200 mg/d, LDL-C น้อยกว่า 100 mg/dl และระดับ
HbA1C น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7% รวมถึงการมีกจิ กรรมผ่อน
คลายความเครียด (Smith, et al., 2011; Stewart, Manmathan, & Wilkinson, 2017)
ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจ สะท้อนได้
จากการพบอัตราการตายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ต้องได้
รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบกับมีผู้สูงอายุในชุมชน
จำ�นวนมากที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและยังไม่แสดงอาการหาก
ละเลยก็อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความรุนแรงของโรค
ที่ซับซ้อนมากขึ้น การศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาวิธีการในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยนำ�ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ
(Health Belief Model; HBM) มาประยุกต์ใช้ ในการสร้าง
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของโรคให้เกิดขึน้ เพือ่ ให้

เกิดการรับรู้ภาวะคุกคามของโรคต่อตนเอง สามารถเปรียบ
เทียบประโยชน์กับอุปสรรคผลเสียหรือค่าใช้จ่ายหากเจ็บป่วย
โดยเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีคิดว่าดี เหมาะสมและคุ้มค่าให้กับ
ตนเอง พร้อมทัง้ จะเชือ่ ในความสามารถแห่งตนว่าทำ�ได้ ก็จะ
ทำ�ให้พฤติกรรมส่วนบุคคลดีข้ึน (Rosenstock, Strecher,
& Becker, 1988) จากงานวิจัยที่ผ่านมา Thawinee, &
Noraluk (2016) ได้น�ำ ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (HBM)
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความร่วมมือในการรับประทานยา
ของผูป้ ว่ ยกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดมาแล้ว พบว่า ความร่วมมือ
ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ในการรับประทานยาดีขน้ึ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
ออกแบบโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจ โดยนำ�ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (HBM)
มาใช้เป็นกรอบการศึกษา โดยสร้างจุดเด่นให้แตกต่างและเน้น
การรับรูค้ วามเสีย่ งและความรุนแรง ด้วยการใช้ดชั นีบง่ ชีส้ ขุ ภาพ
ผลการตรวจเลือดที่เป็นอันตรายให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และ
ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
และต่อเนือ่ งต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูง
อายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใน
ระยะก่อนและหลังเข้ารับโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจในผู้สูง อายุ ท่ีป่ว ยด้ ว ยโรคเรื้อ รั ง
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจและกลุ่มที่ไม่ได้รับ
โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ

สมมุตฐิ านการวิจยั

1. ผูส้ งู อายุทป่ี ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รังกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอด
เลือดหัวใจมีคะแนนเฉลีย่ หลังเข้ารับโปรแกรมฯสูงกว่าในระยะ
ก่อนเข้ารับโปรแกรมฯ
2. ผู้ สู ง อายุ ท่ี ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
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โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
หลอดเลือดหัวใจมีคะแนนเฉลี่ยหลังได้รับโปรแกรมฯสูงกว่า
กลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมฯ

กรอบแนวคิดการวิจยั

การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ
(Health Belief Model; HBM) มาเป็นกรอบในการออกแบบ

โปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด
หัวใจให้กับผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมเพือ่ สร้างการรับรูต้ าม
องค์ประกอบหลักของทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (Rosenstock, et al., 1988) ดังรูปภาพที่ 1

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
1. การรับรูโอกาสเสี่ยง นําผล FBS หรือ HbA1C
หรือ BP หรือระดับไขมันในเลือดแจงรายบุคคล
2. การรับรูความรุนแรง ใหความรูดวยการ
บรรยายประกอบวิดีทัศน
3. การรับรูประโยชน ใหความรูโดยการสอนดวย
การบรรยาย
4. การรับรูอุปสรรค อภิปรายกลุมในการคนหา
อุปสรรคของตนเองที่มีตอการปองกันโรค
5. การรับรูความสามารถของตนเอง เสนอตัวแบบ
ในการสะทอนคิด เลาประสบการณที่ดีและเปน
แบบอยางในการปองกันโรค
6. สิ่งชักนําสูการปฏิบัติ ติดตามเยี่ยมบานเพื่อ
กระตุนเตือน

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

พฤติกรรมการปองกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
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ระเบียบวิธวี จิ ยั

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental
Research) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ทดลอง (Experimental group) และกลุม่ ควบคุม (Control
group) ซึ่งมีระยะเวลาดำ�เนินการทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ และ
วัดผลทันทีหลังเสร็จสิน้ การทดลอง ซึง่ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูส้ งู อายุทป่ี ว่ ย
ด้วยโรคเรือ้ รังอันเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
อาศัยอยูใ่ นชุมชน กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ทั้งเพศชายและหญิงอาศัยอยู่ในชุมชนฝั่งกรุงธนเหนือของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑ์คัดเข้าร่วมวิจัย (Inclusion
criteria) คือ เป็นผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี
ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หรือภาวะไขมันในเลือดสูง ทีส่ ามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วัน
ได้ด้วยตนเอง มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และสามารถสื่อสาร
โดยการอ่าน เขียนภาษาไทยได้ และใช้เกณฑ์คดั ออก (Exclusion criteria) คือ มีอาการของการเจ็บป่วยที่รุนแรงและ
กำ�ลังคุกคามชีวิต หรือมีโรคร่วม ได้แก่ โรคทางจิตเวชที่มี
อาการรุนแรง หรือมีอาการกำ�เริบซา้ํ ในโรคเดิม ภายใน 3 เดือน
เช่น มีอาการหวาดระแวง หรือคิดว่าจะมีคนมาทำ�ร้าย โรค
ซึมเศร้าขั้นรุนแรง หรือโรคมะเร็ง และทำ�การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. เลือกกลุ่มตัวอย่างจากศูนย์บริการสาธารณสุข
ในเขตกรุงธนเหนือ สังกัดสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีท่ ใ่ี กล้สถาบันตัง้ อยู่ เพือ่ ทีจ่ ะนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้รบั
มาเป็นแนวทางในการจัดบริการทางวิชาการด้านสุขภาพให้
กับชุมชนนัน้ ๆ ต่อไป ประกอบด้วย 4 เขต ได้แก่ ทวีวฒ
ั นา
บางพลัด บางกอกน้อย ตลิ่งชัน โดยกำ�หนดกลุ่มตัวอย่างให้
เป็นพื้นที่ศึกษาที่ต่างกัน ด้วยการจับสลากสุ่มแบบไม่ใส่คืน
(sampling without replacement) 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ได้เขต
บางกอกน้อย ดำ�เนินการเลือกกลุม่ ตัวอย่างในความรับผิดชอบ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) และครัง้ ที่ 2 ได้
เขตบางพลัดดำ�เนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างในความรับผิดชอบ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข 31 (เอิบ-จิตร ทังสุบตุ ร) เป็นกลุม่
ตัวอย่าง

2. จับสลากกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้ากลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ด้วยการจับสลากครัง้ ที่ 1 เป็นกลุม่ ทดลอง ได้แก่
กลุม่ ตัวอย่างในความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 30
(วัดเจ้าอาม) และกลุม่ ควบคุมเป็นกลุม่ ตัวอย่างในความรับผิด
ชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 31 (เอิบ-จิตร ทังสุบตุ ร)
3. คัดเลือกผู้ท่เี ข้าร่วมวิจัยตามเกณฑ์ท่กี ำ�หนดจน
ครบตามจำ�นวน คือ กลุม่ ละ 35 คน
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง คำ�นวณโดยใช้ power analysis
(G*Power 3.1.9.2) ในการกำ � หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ใช้ก�ำ หนด Effect size = 0.85 โดยกำ�หนดค่าความเชือ่ มัน่ =
0.05, Power of test = 0.95 (Cohen, 1998) ได้กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ละ 32 คน แต่การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการเก็บข้อมูลด้วยความ
สมัครใจจึงอาจได้รบั ความร่วมมือจากกลุม่ ตัวอย่างไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงคำ�นวณกลุ่มตัวอย่างเพิ่มร้อยละ 10 รวม
ประชากรในการศึกษาอย่างน้อยกลุม่ ละ 35 คน ซึง่ เป็นขนาด
ที่เพียงพอที่จะบอกความแตกต่างที่มีความหมายที่ระดับนัย
สำ�คัญทางสถิติ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
เครื่องมือสำ�หรับการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง
1. เครื่องมือสำ�หรับการรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย แบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่
		 1.1 แบบสำ�รวจข้อมูลทัว่ ไปส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย ข้อมูลเกีย่ วกับ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ เป็นต้น
		 1.2 แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากโรคหลอดเลือดหัวใจ จำ�นวน 20 ข้อ ซึ่งได้ประยุกต์ใช้
จากงานศึกษาของจรีรัตน์ สุทธิพัฒนางกูรและรัตน์ศิริ ทาโต
(Chareerat & Ratsiri, 2017) เป็นข้อคําถามเชิงบวกและเชิง
ลบ ลักษณะคาํ ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับสำ�หรับข้อคำ�ถามเชิงบวกคือ ปฏิบัติเป็นประจํามีค่า
5 คะแนนและไม่เคยปฏิบตั เิ ลย มีคา่ 1 คะแนน ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบความครอบคลุมเชิงเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ซึง่ มีคา่ Content of validity index เท่ากับ 1 การตรวจสอบ
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ได้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ไ ด้ ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาด (Cronbach’s alpha
Coefficient) เท่ากับ 0.86 สำ�หรับการศึกษาครัง้ นี้ มีคา่ ความ
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เชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.86 ใช้ประเมินหลังเสร็จสิน้ โปรแกรมในสัปดาห์
ที่ 10 การแปลผลใช้คา่ คะแนนรวมของทุกข้อ คะแนนรวมสูง
หมายถึง มีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองคือโปรแกรมการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผูส้ งู อายุท่ี
มีโรคเรือ้ รัง เพือ่ สร้างการรับรูก้ ารเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและ
ผลกระทบที่ตามมาของโรค ซึ่งถูกออกแบบอย่างมีแบบแผน
ตาม HBM (Rosenstock, et,al, 1988) และได้ผ่านการ
หาความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คำ�นวณค่า
Content of validity index เท่ากับ = 1 ประกอบด้วย 3
กิจกรรมหลัก ดังนี้
		 2.1 ให้ความรู้ เพือ่ สร้างพลังการรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง
ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทัง้ การรับรูป้ ระโยชน์
ของการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยมีรายละเอียดของ
กิจกรรม คือ แจ้งผลระดับนํ้าตาลในเลือด ไขมันมันในเลือด
และระดับน้ําตาลสะสม และระดับความดันโลหิตให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้ทราบเป็นรายบุคคล และให้ความรู้ เรือ่ งความรุนแรง
และอันตรายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ร่วมกับใช้วีดิทัศน์นำ�
เสนอภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง แล้วให้ความรูก้ ารป้องกันโรคแก่
ผู้สูง อายุ ท่ีมีโรคเรื้อ รั ง เน้ น ที่พ ฤติ ก รรมป้ อ งกั น ตนเองและ
ประโยชน์จากการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ดำ�เนินการในสัปดาห์
ที่ 1,2,3
		 2.2 อภิปรายกลุม่ เพือ่ สร้างพลังการรับรูอ้ ปุ สรรค
ของการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้แสดงความคิดเห็นและ
ร่วมกำ�หนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ในประเด็น
1) ปัญหาและอุปสรรคทีท่ �ำ ให้ทา่ นไม่ดแู ลตนเอง 2) ท่านมีขอ้
เสนอแนะในการแก้ปญ
ั หาหรืออุปสรรคนัน้ อย่างไร ดำ�เนินการ
ในสัปดาห์ท่ี 6
		 2.3 ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติ
เพือ่ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นการให้ค�ำ แนะนำ�เพิม่ เติม
ในข้อที่สงสัย และให้กำ�ลังใจ รวมถึงแนะนำ�ให้สมาชิกใน
ครอบครั ว กระตุ้น เตื อ นให้ ก ลุ่ม ตั ว อย่ า ง มี พ ฤติ ก รรมการ
ป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจที่ดี ดำ�เนินการใน
สัปดาห์ท่ี 8 9 และ 10
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อผู้อำ�นวยการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (วัดเจ้าอาม) และ 31 (เอิบ-จิตร

ทังสะบุตร) เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการทำ�วิจยั ขัน้ ตอนการ
ดำ�เนินการ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอความอนุเคราะห์ใช้
สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำ�กิจกรรมการวิจัยให้
ผูช้ ว่ ยวิจยั และเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการสาธารณสุขให้เข้าใจตรงกัน
จากนัน้ เข้าสูก่ ระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจยั (Recruitment process) ดังนี้ 1) ผูช้ ว่ ยวิจยั ทำ�การเชิญชวนกลุม่ ตัวอย่าง
เข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั ด้วยโปสเตอร์
ที่ผ้วู ิจัยจัดทำ�ขึ้นติดไว้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 2 แห่ง
เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าร่วมโครงการมากพอหรือครบ
ตามจำ�นวนแล้ว จะยุตกิ ารประชาสัมพันธ์ทนั ที 2) จากนัน้ จึง
ขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย (Informed consent
process) โดยผู้ช่วยวิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออธิบาย
วัตถุประสงค์ กระบวนการและกิจกรรมการเข้าร่วม การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ การพิทกั ษ์
สิทธิกลุม่ ตัวอย่าง การออกจากการศึกษา และให้กลุม่ ตัวอย่าง
ลงนามเป็นลายลักษณ์อกั ษรในเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมวิจยั และ
หนังสือเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจยั โดยการบอกกล่าวอย่างเต็มใจ
ทัง้ 2 ฉบับ 3) ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผเู้ ข้าร่วม
วิจยั ตอบแบบสอบถามเอง ซึง่ มีผชู้ ว่ ยวิจยั เป็นผูต้ อบคำ�ถามเมือ่
สงสัย 4) ผูช้ ว่ ยวิจยั ตรวจสอบแบบสอบถามทัง้ หมด หากมีขอ้ มูล
ใดไม่ครบสมบูรณ์ ผูช้ ว่ ยวิจยั จะต้องดำ�เนินการให้กลุม่ ตัวอย่าง
ตอบให้ครบ โดยเป็นความยินยอมสมัครใจเท่านัน้ และดำ�เนิน
การทดลอง ดังนี้
กลุม่ ควบคุม จำ�นวน 35 ราย ได้รบั บริการจากศูนย์
บริการสาธารณสุขตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่ประจำ�ของคลินิก
แต่ไม่ได้รบั โปรแกรมจากผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนการทดลอง ได้แก่ 1) แบบสำ�รวจข้อมูลทัว่ ไปส่วนบุคคล
2) แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอด
เลือดหัวใจ จำ�นวน 20 ข้อ เมือ่ ครบ 10 สัปดาห์ จึงดำ�เนินการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล หลั ง การทดลอง และนำ � ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ม า
วิเคราะห์และรายงานผลการดำ�เนินการวิจยั ต่อไป
กลุม่ ทดลอง จำ�นวน 35 ราย ได้รบั บริการจากศูนย์
บริการสาธารณสุขตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่ประจำ�ของคลินิก
และได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เข้าสูก่ จิ กรรมของโครงการวิจยั
ดังนี้
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สัปดาห์ท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง พร้อม
ทัง้ ชีแ้ จงรายละเอียดต่างๆของแบบสอบถาม
สัปดาห์ท่ี 2 เป็นกิจกรรมกลุม่ ประกอบด้วย กิจกรรม
ที่ 1 การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งโดยการ แจ้งผลระดับนํา้ ตาลในเลือด
ไขมั น ในเลื อ ด และระดั บ น้ํ า ตาลสะสมซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล เดิ ม
และระดับความดันโลหิตให้กลุม่ ตัวอย่างได้ทราบเป็นรายบุคคล
ใช้เวลา 60 นาที กิจกรรมที่ 2 การรับรูค้ วามรุนแรง กิจกรรม
ที่ 3 การรับรู้ประโยชน์ ใช้การบรรยายถึงความรุนแรงและ
อันตรายของโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมกับใช้วีดิทัศน์แล้วสรุป
ประเด็นตอบข้อสงสัย ใช้เวลา 60 นาที กิจกรรมที่ 4 การรับรู้
อุปสรรค และ กิจกรรมที่ 5 การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ทัง้ 2 กิจกรรมนีแ้ บ่งกลุม่ ย่อยออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ ละ 7 คน
อภิปรายกลุม่ มีเนือ้ หาเน้นให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ได้แสดงความคิดเห็น
และร่วมกำ�หนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองกลุ่ม
สะท้ อ นคิ ด และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใช้ เวลาทั้ ง หมด
30 นาที
สัปดาห์ท่ี 3-5 ไม่มกี จิ กรรมเป็นช่วงเวลาให้ผเู้ ข้าร่วม
วิจยั ได้ใช้กระบวนการรับรูต้ า่ งๆ ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สัปดาห์ท่ี 6 กิจกรรมที่ 6 เยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรม
กระตุน้ การปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้ค�ำ แนะนำ�
ในประเด็นทีส่ งสัย และให้ก�ำ ลังใจรวมถึงแนะนำ�ให้สมาชิกใน
ครอบครัวให้มสี ว่ นร่วม
สัปดาห์ท่ี 7-9 ไม่มกี จิ กรรม เป็นช่วงเวลาให้ผเู้ ข้าร่วม
วิจยั ได้ใช้กระบวนการรับรูต้ า่ งๆ ในการปฏิบตั ิ
สัปดาห์ท่ี 10 เก็บรวบรวบข้อมูลหลังการทดลองด้วย
แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ Frequency, Percentage,
Mean และ Standard Deviation
2. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจระหว่าง กลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ T-test
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง โครงการวิจยั ผ่าน
การรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการทำ�วิจยั ในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ แล้ว ผูว้ จิ ยั ดําเนินการพิทกั ษ์สทิ ธิของ

กลุม่ ตัวอย่างโดยมีการเคารพศักดิศ์ รี และสิทธิของมนุษย์ทใ่ี ช้
เป็นตัวอย่างในการวิจยั โดยการเข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั
ความสมัครใจของกลุม่ ตัวอย่างว่าจะยินยอมเข้าร่วมในการวิจยั
หรือไม่ สามารถขอยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลาและ
จะไม่มผี ลใดๆ ต่อการได้รบั บริการจากศูนย์บริการสาธารณสุข
ข้อมูลที่ได้จะปิดเป็นความลับ หากมีข้อสงสัยสามารถที่จะ
สอบถามผูว้ จิ ยั ได้ตลอดเวลา เมือ่ ผูส้ งู อายุยนิ ดีเข้าร่วมการวิจยั
ให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย และข้อมูลที่ได้จะ
ถูกทําลายทันทีหลังการวิจัยสิ้นสุด ผลการวิจัยนําเสนอใน
ภาพรวม และนําไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการเท่านัน้

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทัว่ ไปส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 เป็น
ผูส้ งู อายุทง้ั หมด 70 คน มีอายุเฉลีย่ 70 ปี แยกเป็นเพศหญิง
50 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 และเพศชาย 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.6 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.4 มีสถานภาพสมรสคู่
รองลงมา ร้อยละ 32.9 มีสถานภาพหม้าย ส่วนใหญ่ ร้อยละ
41.4 จบชั้นประถมศึกษา และอาศัยอยู่กับครอบครัวโดยมี
สมาชิกเฉลีย่ 4 คน ซึง่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.9 มีรายได้เฉลีย่
ครอบครัวตํา่ กว่า 5,000 บาทต่อเดือน และไม่ได้ประกอบอาชีพ
แล้ว พบมากถึง ร้อยละ 60
2. พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือด
หัวใจ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการให้โปรแกรม ผล
จากการวิ จัย พบว่ า ภายในกลุ่ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ย ของ
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ก่อนการทดลองเท่ากับ 42.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.48 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.54
และ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.78 ส่วนในกลุม่ ควบคุมมี
คะแนนเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
หลอดเลือดหัวใจก่อนการทดลองเท่ากับ 42.32 และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.36 หลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
42.25 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.70 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน คะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะก่อนและหลัง
		 การทดลอง
กลุม่ ทดลอง(n=35)			
Possible Actual mean		
Range
Range		
SD

กลุม่ ควบคุม(n=35)
Possible Actual
Range
Range

mean

ก่อนการทดลอง

20-100

36-46

42.00

2.48

20-100

36-46

42.32

2.36

หลังการทดลอง

20-100

45-76

56.54

7.78

20-100

40-72

42.25

2.70

SD

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจระหว่างกลุม่ ทดลองและ
		 กลุม่ ควบคุมในระยะก่อนการทดลอง

กลุม่ ทดลอง (n=35)

mean
42.00

SD
2.49

กลุม่ ควบคุม (n=35)

42.32

2.36

t
-.54

df
68

p-value
.59

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
		 ในระยะก่อนและหลังการทดลอง
กลุม่ ตัวอย่าง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
					
mean SD
mean
SD

Mean
t
different

df

p-value

กลุม่ ทดลอง (n = 35)

42.00

2.48

56.54

7.78

14.53

-10.46*

34

.00

กลุม่ ควบคุม (n = 35)

42.32

2.36

42.25

2.70

-0.07

0.30

34

.76

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความแตกต่างของผลต่างคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากหลอดเลือดหัวใจของ
		 กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในระยะหลังการทดลอง

กลุม่ ทดลอง (n=35)

mean
56.54

SD
7.78

กลุม่ ควบคุม (n=35)		

42.25		

2.70

t
10.26*

df
68

p-value
.00
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
		 แบ่งเป็นรายด้านในระยะหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ด้านพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
ด้านพฤติกรรมการบริโภคสุราและบุหรี่
ด้านพฤติกรรมการจัดการความเครียด
ด้านพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำ�ปี

กลุม่ ทดลอง (n=35)
Mean
S.D.

กลุม่ ควบคุม (n=35)
Mean
S.D.

t

p

15.34
17.17
4.03
14.66
4.77

12.46
11.03
3.94
10.57
4.26

3.56*
8.70*
0.18
6.86*
1.15

.00
.00
.85
.00
.25

เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ในระยะก่อนการทดลองโดย
ใช้ ส ถิ ติที (Independent t-test) พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจไม่แตก
ต่างกันดังแสดงในตารางที่ 2
เมื่ อ ปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมการ
ป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมในระยะก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ
ที (Dependent t-test) ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือด
หัวใจ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p < .05) โดยมีคา่ เฉลีย่ หลังการทดลองเท่ากับ 56.54
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.80 จากตารางที่ 3
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของผลต่าง
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง
โดยใช้สถิติที (Independent t-test) พบว่าค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างของผลต่างคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 4)
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากหลอดเลือดหัวใจ
รายด้าน ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง พบว่า หลังการ
ทดลองคะแนนเฉลีย่ ด้านพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย และด้าน

4.21
3.90
2.22
2.91
2.23

2.28
1.52
1.53
1.99
1.34

พฤติกรรมการจัดการความเครียดของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุม่ ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) ดัง
ตารางที่ 5

อภิปรายผลการวิจยั

ผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคหลอด
เลือดหัวใจมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน อธิบาย
ได้ว่า โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดการสร้าง
เสริมสุขภาพ (HBM) นี้ กระบวนการในแต่ละขั้นตอนของ
โปรแกรมทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่างเกิดการรับรูไ้ ด้ครบทุกองค์ประกอบ
คือ 1) การรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง 2) การรับรูต้ อ่ ความรุนแรง 3) การ
รับรูป้ ระโยชน์ 4) การรับรูอ้ ปุ สรรค 5) การรับรูค้ วามสามารถ
แห่งตน และ 6) ได้รับสิ่งชักนำ�ในการปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย จนทำ�ให้ผ้สู ูงอายุกลุ่มทดลองรับรู้ประโยชน์และ
ลดอุปสรรคทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเช่น การ
ออกกำ�ลังกายและการจัดการความเครียดที่เหมาะสมกับวัย
และจากการได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์ของการออกกำ�ลังกาย
และวิ ธีก ารลดความเครี ย ดด้ ว ยตนเองทำ � ให้ ผู้เข้ า ร่ ว มวิ จัย
สามารถเปรียบเทียบประโยชน์กับอุปสรรคและเลือกวิธีการ
ปฏิบัติท่ีดีเป็นประโยชน์มากที่สุดแก่ตนเอง นั่นคือ การมี
พฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง สามารถทำ�ได้ง่ายด้วย
ตัวเอง ไม่จำ�กัดสถานที่ แต่อย่างไรก็ตามด้านพฤติกรรมการ
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บริโภคอาหาร การบริโภคสุราและบุหรี่ และการตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปีทง้ั 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกันเนือ่ งมาจากโปรแกรมนีม้ รี ะยะ
เวลาในการดำ�เนินการเพียง 10 สัปดาห์ซ่งึ ยังไม่มากพอที่จะ
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและที่สำ�คัญปัจจัยดังกล่าวนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกในครอบครัวด้วยโดย
เฉพาะอย่างยิง่ รูปแบบการรับประทานอาหารของครอบครัวที่
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสมาชิกในครอบครัว
ทุกคน ต่างจากการศึกษาของวรรณวิมล เมฆวิมล (Mekwimon,
2013) ทีพ่ บว่าความรูเ้ กีย่ วกับการรับประทานอาหาร และการ
รับรูป้ ระโยชน์ของการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ นอกจากนี้แล้วกิจกรรม
ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ เช่น การได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับการรับประทานอาหารจากสือ่ ต่างๆ และการ
ได้รับคำ�แนะนำ� หรือการสนับสนุนให้ปฏิบัติตนเรื่องการรับ
ประทานอาหารของผู้สูงอายุจากบุคคลต่างๆ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูส้ งู อายุในการศึกษา
ของ ชัยณรงค์ ทรงทอง (Thongthong, 2017) ทีป่ รับเปลีย่ น
พฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานในกลุม่ ผูส้ งู อายุโดยใน
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จำ�นวน 38 คน
หลังการทดลองพบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าก่อน
การทดลอง ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้มกี ารนำ�ผลการตรวจเลือดของ
กลุ่มตัวอย่างมาประกอบการให้ความรู้ อาทิการแจ้งผลเลือด
เพื่อเพิ่มการรับรู้ความเสี่ยง สามารถสร้างความตระหนักถึง
โอกาสเสี่ ย งได้ ดี แ ละมากพอ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งรั บ รู้ โ ทษและ
ภาวะสุขภาพที่เป็นอันตรายรุนแรงจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
จนทำ�ให้ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองรู้สึกคุกคามต่อชีวิต ทั้งยังรับรู้
ความสามารถในตนเองว่าสามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ และรับรูป้ ระโยชน์และลด
อุปสรรคที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ทำ�ให้
ควบคุมความรุนแรงของโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็นอยู่ และผลักดันให้ผสู้ งู
อายุมกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้ในทีส่ ดุ และยังช่วยลดความ
รู้สึกที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการออกกำ�ลังเป็น
ประจำ�โดยไม่เขินอายสามารถทำ�ได้ตอ่ ไป ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างยัง
ได้รบั การกระตุน้ เตือนจากการเยีย่ มบ้าน ทำ�ให้เกิดพฤติกรรม
การป้องกันตนเองจากโรคหลอดเลือดหัวใจถูกกระตุ้นจน
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ

แนวคิดของ HBM ที่ว่าการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อหลีก
เลีย่ งจากการเป็นโรค บุคคลนัน้ ต้องมีการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทจ่ี ะ
ได้รับ มีความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง มีการรับรู้ว่า
อุปสรรค์ทม่ี อี ยูล่ ดลงนอกจากนีก้ ารรับรูค้ วามเสีย่ งของการเกิด
โรครวมถึงอันตรายต่างๆจากโรคและภาวะแทรกซ้อนจะนำ�มา
ซึง่ การมีพฤติกรรมทีด่ หี รือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนัน้ (Rosenstock, et al., 1988) Duangduan, Worraphol, และ Warakorn
(2016) ทีน่ �ำ แนวคิดความเชือ่ ด้านสุขภาพ มาใช้ในการวิจยั เรือ่ ง
ผลของการใช้โปรแกรมประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ด้าน
สุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลหนองไผ่ หลังการ
ทดลอง พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและ
ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นโรคเบาหวาน
การรับรูป้ ระโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบตั ติ วั ในการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และส่งผลให้กลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
ทั้งด้านการรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกายและการ
จัดการความเครียด ดีกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เช่นเดียวกันกับผลการศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพ
ต่อความรู้ ความเชือ่ และพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน
ในนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยะลา พบว่า
กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
สุขศึกษาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคะแนน
เฉลีย่ สูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.
05 (Niwat, Kannika, Boonsit, & Paiboon, 2015)
สรุป หลังเข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม
ป้องกันตนเองจากโรคหัวใจ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05 แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมดังกล่าวทำ�ให้
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ดีข้ึนได้ แต่มี
พฤติกรรมรายด้าน ของด้านการบริโภคอาหาร ด้านบริโภค
สุราและบุหรี่และด้านการตรวจสุขภาพประจำ�ปี แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ี .05 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

1. ควรสนับสนุนให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิก
โรคเรื้อรั ง ของศู น ย์ บ ริก ารสาธารณสุข ได้นำ�โปรแกรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการดูแลปกติ
(Usual care) โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายและ
การจัดการความเครียด
2. ควรสนับสนุนให้พยาบาลได้รบั การพัฒนากระบวน
การสร้างพลังการรับรู้ และฝึกฝนทักษะต่างๆ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการ
เกิดการรับรูท้ ด่ี คี รบทุกองค์ประกอบตาม HBM
3. การปฎิบตั กิ ารพยาบาลของพยาบาลในคลินกิ โรค
เรื้อรังของศูนย์บริการสาธารณสุข ต้องติดตามเยี่ยมบ้าน ซึ่ง
เป็นกิจกรรมสำ�คัญที่จะทำ�ให้ผู้รับบริการปฏิบัติพฤติกรรมได้
อย่างต่อเนือ่ ง

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ในอนาคต

1. ควรศึกษาในกลุม่ ผูร้ บั บริการทีอ่ ยูน่ อกเหนือจาก
พื้นที่บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตเมือง และ
เน้นศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร บริโภค
สุราและบุหรีแ่ ละการตรวจสุขภาพประจำ�ปี
2. ควรมีการศึกษาติดตามอาการและอาการแสดง
ของภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ เพือ่ เป็นตัวบ่งชีใ้ นการป้องกัน
โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ รวมถึ ง ควรเพิ่ ม ข้ อ มู ล ของค่ า ดั ช นี
ทางชีวภาพ (Biomarkers) ในการศึกษา อาทิ ความดันโลหิต
ระดั บ น้ํา ตาลสะสม หรื อ ระดั บ ไขมั น ในเลื อ ดเพื่อ พิ สูจ น์
ประสิทธิภาพของโปรแกรมหลัง จากสัปดาห์ท่ี 10 ทีโ่ ปรแกรม
เสร็จสิน้
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