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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา ที่มีตอความรูและพฤติกรรมใน
การดูแลตนเองของผูปวยความดันโลหิตสูง รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยกึ่งทดลองกลุมตัวอยางกลุมเดียว วัด
สองครั้งกอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เลือกโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง โดยมี
เกณฑคือ ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง หรือมีคาความดันโลหิต Systolic มากกวา
หรือเทากับ 140 mmHg และมีคาความดัน Diastolic มากกวาหรือเทากับ 90 mmHg โปรแกรมสุขศึกษา
ประกอบดวยการสอนสุขศึกษาเรื่องความดันโลหิตสูง เพื่อใหกลุมตัวอยางมีความรูในการดูแลตนเองและ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการดู แลตนเองในเรื่ องการรั บประทานอาหาร การออกกํ าลั งกาย การผ อนคลาย
ความเครียด การงดหรือลดปริมาณการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การรับประทานยาอยาง
ถูกตอง และการตรวจตามนัด เพื่อลดภาวะแทรกซอนของโรคหลอดเลือดสมอง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคือ แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามความรูและพฤติกรรมในการดูแลตนเอง และเครื่องวัดความ
ดันโลหิต เก็บขอมูลกอนการทดลองและหลังการทดลอง 2 สัปดาห วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา และสถิติ
อางอิงโดยใช dependent t-test ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยความรูในการ
ดูแลตนเองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษานี้แสดงวาโปรแกรมสุขศึกษา มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดีขึ้น จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรเนนเจาหนาที่พยาบาลใหคําแนะนําผูปวยในชุมชนอยาง
ตอเนื่อง และในการใหความรู คําแนะนําแตละครั้ง ทั้งผูสอนและผูปวย ควรมีความพรอม รวมทั้งสิ่งแวดลอม
ควรเอื้อในการเรียนการสอน เลือกเวลา สถานที่ที่เหมาะสม เพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิผลสูงสุด
คําสําคัญ:

ประสิทธิผล โปรแกรมสุขศึกษา การดูแลตนเอง ความดันโลหิตสูง
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ABSTRACT
The research purpose was to study the effective of health education program on self-care
knowledge and behavior of hypertension patient. The research used a one group pre test – post test
design. The subjects were selected by purposive sampling and specified criteria, consisted of 30
hypertension patients. They were treated by doctor and/or have had systolic blood pressure more
than 140 mmHg or diastolic blood pressure more than 90 mmHg. The health education program
comprised of teaching for modifying knowledge and behavior on diet consumption, exercise, stress
management, decreasing smoking and alcohol drinking, using medication correctly and follow up.
The instrument used questionnaires to collect self-care knowledge and behavior. Data were collected
before and after intervention 2 weeks and were analyzed for percentage, mean, standard deviation
and dependent t-test. The result showed that after having the health education program applying selfcare theory in hypertension patient, the mean score of self-care knowledge and behavior of post-test
were higher than pre-test at the statistical significance of 0.05. The result indicated the effectiveness
of health education program on changing self-care knowledge and behavior of hypertension patient.
It is suggested from this research that advise nurses to teach hypertensive patients in
community continuing and concerned about ready, appropriate environment, place and time when
they guided patients for a highly effective of perception.
Keywords: Effectiveness, Health Education Program, Self-care, Hypertension
ความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันประเทศไทยไดเปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบมาจากกระแสการเปลี่ยน แปลงของสั ง คมโลกและการเปลี่ ย นแปลงของ
ประเทศไทย ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รวมถึงมีการใชเทคโนโลยีมากขึ้น สงผลตอปญหา
สุขภาพของประชาชนที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม
มากขึ้น จากการบริโภคอาหารไมไดสัดสวนและไม
เหมาะสม ขาดการออกกํ า ลั ง กาย การใช ชี วิ ต
ประจําวันที่กอใหเกิดความเครียด จนเปนผลเสียตอ
สุขภาพอันกอใหเกิดโรคเรื้อรัง โรคเหลานี้ไมสามารถ
ป องกั นได ด วยยาหรื อวั คซี น ดั งนั้ นแนวทางการ
ปองกันที่ดีที่สุดคือสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน
ดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

โรคความดันโลหิตสูงเปนปญหาสาธารณสุข
ที่มีความสําคัญโรคหนึ่งซึ่งพบบอย มีอุบัติการณ
สูงขึ้นและมีอันตราย เปนภาวะเรื้อรังที่รักษาไม
หายขาด และสามารถเกิดภาวะแทรกซอนที่ทําให
เกิ ด ความเสื่ อ มของอวั ยวะต า งๆ ทํ า ให เ กิ ด โรค
ตามมาและเป น อั น ตรายถึ ง แก ชี วิ ตได เช น โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคเสนเลือดที่ขาตีบ จอประสาท
ตาเสื่อม ไตเสื่อมหนาที่ เปนตน (ผองพรรณ อรุณแสง,
2552) แตภาวะแทรกซอนที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ของโรคความดันโลหิตสูงคือ โรคหลอดเลือดสมอง
ซึ่งพบวาโรคความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงหลัก
ของการเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองทั้ งจากสาเหตุ
หลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตัน
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(Woft, 1999 cited in Goldstein et al., 2001) และ
พบวารอยละ 70 ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
เกิดจากโรคความดันโลหิต (Cubrilo- Turek, 2004)
อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองของ
ผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจะสูงกวาคนปรกติ
ราว 4 เทาเมื่อมีความดัน systolic มากกวา 160
มิลลิเมตรปรอท หรือความดัน Diastolic มากกวา
หรือเทากับ 95 มิลลิเมตรปรอท (Sacco et al., 1997)
จากการศึ ก ษาของแมคมาฮอน และรอดเจอร
(Macmahon & Rodger, 1994 cited in Sacco et al.,
1997) พบวา ความดันโลหิตสูงเล็กนอยจะมีความ
เสี่ยงสัมพัทธเทากับ 1 เมื่อระดับความดันโลหิต
เทากับ 136/84 มิลลิเมตรปรอท มีความเสี่ยงสัมพัทธ
เทากับ 0.5 และเมื่อความดันโลหิตเทากับ 123/76
มิลลิเมตรปรอท มีความเสี่ยงสัมพัทธเทากับ 0.35
ดังนั้นจะเห็นวาระดับความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นจะ
มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกวาคนที่มี
ระดับความดันโลหิตอยูในระดับต่ํา ในประชาชน
ทั่ ว ไประดั บ ความดั น โลหิ ต ไม ค วรเกิ น 140/90
มิลลิเมตรปรอท แตถาเปนโรคเบาหวานรวมดวย
ควรมีระดับความดันโลหิตไมเกิน 130/85 มิลลิเมตร
ปรอท (Chobaniann et al., 2003 cited in CubriloTurek, 2004) เชนเดียวกับการศึกษาของฮารมเซน
และคณะ (Harmsen et al., 2006) พบวาปจจัยที่มี
ผลตอโรคหลอดเลือดสมองชนิดอุดตันหรือตีบคือ
ภาวะความดันที่สูงโดยเฉพาะคาความดันโลหิตซิส
โตลิค มากกวา 160 มิลลิเมตรปรอท
ในประเทศไทย พบวามีผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองเพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 คน/ป (สํานัก
โรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
2547) โดยในป 2548 พบวามี 21 จังหวัดที่มีอัตรา
ผูปวยในมากกวา 160 คนตอ 100,000 ประชากร
เมื่อพิจารณาคาใชจายในการรักษาประมาณ 100,000
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- 1,000,000 บาทตอคนตอปขึ้นอยูกับความรุนแรง
ของโรค ซึ่งถือวาเปนการสูญเสียเงินในการรักษา
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองคอนขางสูง ดังนั้นการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้นแลว มักมีความรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิต หรือถารอดชีวิตอาจมีภาวะทุพพลภาพได ที่เรียกกันวา อัมพฤกษ อัมพาต นั่นเอง ซึ่ง
ต อ งอาศั ย ระยะเวลาในการฟ น ฟู ส มรรถภาพ
ยาวนานเกิดภาวะเรื้อรังตามมา สงผลกระทบตอตัว
ผูปวยทั้งดานทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
(Anderson, Linto, & Stewart-Wynne, 1995) รวมทั้ง
สงผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ
ชาติ (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, มปป.)
จากรายงานประจําป 2552 พบผูปวยเปน
โรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษา ณ สถาน
บริการสาธารณสุข ในป 2551 จํานวน 1,145,557 คน
ในจํานวนนี้เปนผูปวยใหมจํานวน 363,930 คน
และพบผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนถึง 22,133 คน
(สํ า นั ก โรคไม ติ ด ต อ กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) พบอัตราการปวยของผูปวยใน
ตอประชากร 100,000 คน ดวยโรคความดันโลหิตสูง
ในป 2549, 2550 และ 2551 เทากับ 659.57, 778.12
และ 860.53 ตามลําดับ (สํานักโรคไมติดตอ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553) และหาก
เปรี ยบเที ยบอั ตราการเข าพั กรั กษาตั วใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากการปวย
ดวยโรคความดันโลหิตสูงในภาพรวมของประเทศ
พบวาเพิ่มขึ้นจาก 216.6 ตอประชากร 100,000 คน
ในป 2542 เปน 860.53 ตอประชากร 100,000 คน
ในป 2551 (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2553) และพบอัตราตายตอ
ประชากร 100,000 คนดวยโรคความดันโลหิตสูงใน
ป 2549, 2550 และ 2551 เทากับ 3.8, 3.6 และ 3.9
ตามลําดับ และอัตราตายดวยโรคหลอดเลืองสมอง
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เทากับ 20.6, 20.8 และ 20.8 ตามลําดับ (สํานักโรค
ไมติดตอ กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุข,
2553) ในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนผูปวยในดวย
โรคความดันโลหิตสูง ในป 2552 และ 2553 เทากับ
88,855 และ 95,247 ราย อัตราการปวยของผูปวย
ในตอประชากร 100,000 คน เทากับ 1,557.02 และ
1,670.42 ตามลําดับ (สํานักโรคไมติดตอ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และพบ
จํ านวนผู เสี ยชี วิ ตด วยโรคความดั นโลหิ ตสู งในป
2552 และ 2553 เทากับ 209 และ 205 ราย อัตรา
ตายด ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ต อ ประชากร
100,000 คน เทากับ 3.66 และ 3.60 ตามลําดับ
(สํ า นั ก โรคไม ติ ด ต อ กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2555) ซึ่งกรุงเทพมหานครเปนจังหวัด
ที่มีจํานวนและอัตราการปวยของผูปวยในดวยโรค
ความดันโลหิตสูง รวมทั้งจํานวนและอัตราตายดวย
โรคความดันโลหิตสูง สูงที่สุดในประเทศไทย
ดังนั้นจะเห็นไดวา การควบคุมความดัน
โลหิตจึงมีความจําเปน เพื่อชวยลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโรคหลอด
เลือดสมองที่เกิดขึ้นแลวมักจะมีอันตรายถึงชีวิตได
จากทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม กลาววา การ
ดูแลตนเองเปนการกระทํ ากิ จกรรมในภาวะปกติ
ของมนุ ษ ย เพื่ อให การทํ าหน าที่ และพั ฒนาการ
เปนไปตามปกติ และสงเสริมสุขภาพใหเจริญเติบโต
และพัฒนาการในระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่ งมี จุดเนนที่
การปองกัน การบรรเทา การรักษา หรือการควบคุม
สถานการณที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ต อ ชี วิ ต สุ ข ภาพ หรื อ ความผาสุ ก รวมทั้ ง การ
แสวงหาและการมี สวนร วมในการรั กษาและการ
พยาบาล ซึ่งวัตถุประสงคของการดูแลตนเอง มี
ความจําเปน 3 อยาง คือ การดูแลตนเองที่จําเปน
โดยทั่ ว ไป การดู แ ลตนเองที่ จํ า เป น ตามระยะ
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พัฒนาการ และการดูแลตนเองที่จําเปนเมื่อมีภาวะ
เบี่ยงเบนทางดานสุขภาพ การวิจัยในครั้งนี้จะเนน
การดู แ ลตนเองที่ จํ า เป น เมื่ อ มี ภ าวะเบี่ ย งเบน
ทางดานสุ ขภาพเนื่องจากความเจ็บปวยดวยโรค
ความดันโลหิตสูง เพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง
ได แ ละป อ งกั น ภาวะแทรกซ อ นที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดย
เฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งพยาบาลมีวิธีการ
ชวยเหลือโดยวิธีการสอนสุขศึกษา ซึ่งเปนวิธีการที่
จะชวยเหลือผูปวยในการพัฒนาความรูหรือทักษะ
บางประการ และเปนวิธีการที่สําคัญมากวิธีหนึ่งใน
การพั ฒนาความสามารถของผู ป วยในการดู แ ล
ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซ อนโรคหลอดเลื อดสมองในอนาคต
และลดการสูญเสียทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
และเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
สุขศึกษา ที่มีตอความรูในการดูแลตนเองของผูปวย
ความดันโลหิตสูง
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
สุ ข ศึ ก ษา ที่ มี ต อ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของ
ผูปวยความดันโลหิตสูง
สมมติฐานการวิจัย
1. ภายหลั ง ได รั บ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา
ผูปวยความดันโลหิตสูงมีความรูในการดูแลตนเอง
เพื่อปองกันภาวะหลอดเลือดสมองดีกวากอนไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษา
2. ภายหลั ง ได รั บ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา
ผูปวยความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เพื่อปองกันภาวะหลอดเลือดสมองดีกวากอนไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎี
การดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนสุขภาพ
1.ใหความรูเกี่ยวกับโรคและความรูในการ
ดูแลตนเองของผูปวยความดันโลหิตสูง
2. แนะนํ า พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมกั บ โรค
ไดแก
- การออกกําลังกาย
- การรับประทานอาหาร
- การจัดการความเครียด
- การหลี ก เลี่ ย งเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล
- การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
- การรับประทานยาอยางถูกตอง
- การตรวจตามนัด

ตัวแปรตาม
ความรู
-โรคความดันโลหิตสูง
-การดูแลตนเองของผูปวย ความดัน
โลหิตสูง

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
ความดันโลหิตสูง
เพื ่อ ปอ งกัน ภาวะแทรกซอ นโรค
หลอดเลือดสมอง

ระดับความดันโลหิต

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช รู ป แบบการวิ จั ย กึ่ ง
ทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบ
กลุ ม ตั ว อย า งกลุ ม เดี ย ววั ด ซ้ํ า ก อ นและหลั ง การ
ทดลอง (one group pre test-post test design)
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือคือ ประชาชนที่
ป ว ยเป น ความดั นโลหิ ต สู ง ที่ อ ยู ใ นชุ ม ชนร ว มใจ
พัฒนาเหนือ เขตบางเขน และชุมชนอินทามระ 16
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน กลุม
ตัวอยางเลือกโดยการสุมแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยมีเกณฑคือ เปนผูที่ไดรับการวินิจฉัย
จากแพทยวาเปนความดันโลหิตสูง และ/หรือ เปน

ผูที่มีคาความดันซีสโตลิค (Systolic pressure)
มากกวาหรือเทากับ 140 mmHg หรือ มีคาความ
ดันไดแอสโตลิค (Diastolic pressure) มากกวาหรือ
เทากับ 90 mmHg (JNC 7, 2003)
ดํ าเนิ นการโดยใช โปรแกรมสุ ขศึ กษาที่
ประยุกตใชทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม เปน
การสอนสุขศึกษารายบุคคลที่บาน ระยะเวลาการ
เก็บราบรวมขอมูลระหวางวันที่ 5 กรกฎาคม 2554
ถึง 10 สิงหาคม 2554 โปรแกรมสุขศึกษา ประกอบ
ดวยกิจกรรม 3 ครั้งๆ ละ 30-45 นาที แตละครั้งหาง
กัน 1 สัปดาห กิจกรรมประกอบดวย

กันยายน – ธันวาคม 2555 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

ครั้งที่ 1 เยี่ ยมบ านและให ความรู เรื่ อง
ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย
สาเหตุ อาการ การรั กษา ภาวะแทรกซ อนที่ อาจ
เกิดขึ้น โดยมีอุปกรณประกอบการบรรยายคือ ภาพ
พลิก เอกสารคูมือสุขภาพ และวัดความดันโลหิต
ครั้งที่ 2 เยี่ ยมบ านและให ความรู เรื่ อง
ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การ
จั ดการความเครี ยด การหลี กเลี่ ยงเครื่ องดื่ มที่ มี
แอลกอฮอล การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การรับประทาน
ยาอยางถู กต อง การตรวจตามนัด โดยมี อุปกรณ
ประกอบการบรรยายคื อ ภาพพลิ ก เอกสารคูมื อ
สุขภาพ และวัดความดันโลหิต
ครั้งที่ 3 เยี่ยมบานและใหผูปวยอานใบ
สถานการณผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ แทรก
ซอนโรคหลอดเลือดสมอง ใหตอบคําถามถึงสาเหตุ
ของการเกิดภาวะแทรกซอนและวิธีการปฏิบัติตน
เพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด ภาวะหลอดเลื อ ดสมอง
วัตถุประสงคเพื่อใหผูปวยมีสวนรวมในการเรียนรู
เรื่ องโรคความดั นโลหิ ตสู ง วิ ธี การปฏิ บั ติ ตนเพื่ อ
ป อ งกั นการเกิ ด ภาวะหลอดเลื อดสมอง และวั ด
ความดันโลหิต
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 2 สวนคือ
1. เครื่องมือที่ใชในการจัดโปรแกรมสุข
ศึกษา ประกอบดวย
1.1 แผนการสอนสุ ข ศึ ก ษา เรื่ อ ง
ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย
สาเหตุ อาการ การรั กษา ภาวะแทรกซ อนที่ อาจ
เกิดขึ้น การปฏิบัติตนดานการรับประทานอาหาร
การออกกํ าลั งกาย การจั ดการความเครี ยด การ
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การหลีกเลี่ยง
การสูบบุหรี่ การรับประทานยาอยางถูกตอง การ
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ตรวจตามนัด โดยมีอุปกรณประกอบการบรรยาย
คือ ภาพพลิก เอกสารคูมือสุขภาพ
1.2 เครื่องวัดความดันโลหิต
1.3 ใบสถานการณ ผู ป วยความดั น
โลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนโรคหลอดเลือดสมอง
ใหผูปวยบอกถึงสาเหตุและวิธีการปฏิบัติตนเพื่อ
ปองกันการเกิดภาวะหลอดเลือดสมอง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย
2.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล 10 ขอ
2.2 แบบสอบถามความรู ใ นเรื่ อ ง
สาเหตุ อาการและอาการแสดง ภาวะแทรกซ อน
ความรูในการดูแลตนเองของผูปวยความดันโลหิต
สูง ประกอบดวย การรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การจัดการความเครียด การหลีกเลี่ยง
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
การรับประทานยาอยางถูกตอง การตรวจตามนัด
จํานวน 20 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ
จาก 3 ตัวเลือกคือ ใช ไมใช ไมทราบ มีเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี้ ขอความที่ถูก ใช = 1 คะแนน ไมใช/
ไมทราบ = 0 คะแนน ขอความที่ผิด ใช/ไมทราบ =
0 คะแนน ไมใช = 1 คะแนน การตัดสินระดับความรู
ใชเกณฑในการแบงระดับความรูของบลูม (Bloom,
1971) เปน 3 ระดับดังนี้ ระดับความรูสูง หมายถึง
มีระดับคะแนนตั้งแต 28 คะแนนขึ้นไป ระดับ
ความรูปานกลาง หมายถึง มีระดับคะแนนระหวาง
20-27.9 ระดับความรูต่ํา หมายถึง มีระดับคะแนน
นอยกวา 20 แบบสอบถามความรูมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.717
2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู ป วยความดั นโลหิ ตสู ง เพื่ อ ป องกั น
ภาวะแทรกซอนโรคหลอดเลือดสมอง ในเรื่องการ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการ
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ความเครียด การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การรับประทานยาอยาง
ถูกตอง การตรวจตามนัด จํานวน 20 ขอ ลักษณะ
คําถามแบงกลุ มตามลั กษณะความสม่ําเสมอใน
การปฏิบัติตนคือปฏิบัติสม่ําเสมอ ปฏิบัติบางครั้ง
และไมปฏิบัติ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ขอความ
เชิงบวก ปฏิบัติสม่ําเสมอ = 2 คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง
= 1 คะแนน ไมปฏิบัติ = 0 คะแนน ขอความเชิงลบ
ปฏิบัติสม่ําเสมอ = 0 คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง = 1
คะแนน ไมปฏิบัติ = 2 คะแนน การตัดสินระดับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองแบงเปน 3 ระดับไดแกดี
ปานกลาง และควรปรับปรุง ดังนี้ พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดี คะแนน = 26.7-40.0 พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองปานกลาง คะแนน = 13.4-26.6 พฤติกรรมการดูแลตนเองควรปรับปรุง คะแนน = 0-13.3
การแปลผลคะแนนที่เปนไปไดมีคา 0-40 คะแนน
ระดั บ คะแนนยิ่ ง สู ง แสดงถึ ง พฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองของผูปวยความดันโลหิตสูงเพื่อปองกันภาวะ
แทรกซอนโรคหลอดเลือดสมองยิ่งดี แบบสอบถาม
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยความดันโลหิต
สูง มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.709
2.4 แบบบันทึกระดับความดันโลหิต
โดยวั ดระดั บความดั นโลหิ ตก อนเริ่ มการทดลอง
ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง แลวนําคา
ความดันโลหิตมาแปลผลตามเกณฑของ JNC คือ
ผูปวยที่มีคาความดันซีสโตลิค (Systolic pressure)
มากกวาหรือเทากับ 140 mmHg หรือ มีคาความ
ดันไดแอสโตลิค (Diastolic pressure) มากกวาหรือ
เทากับ 90 mmHg (JNC 7, 2003)
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป ขอมูลทั่วไปวิเคราะหโดยใชการแจกแจง
ความถี่ โดยนําเสนอในรูปของตาราง แสดงจํานวน
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รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน วิเคราะห ขอมูล
ความแตกตางของความรู และพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ก อ นและหลั ง การทดลอง ด ว ยสถิ ติ
Dependent-sample t-test โดยใชระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α =0.05
สรุปผลการวิจัย
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ
70.0) โดยมีอายุเฉลี่ย 64 ป มีมากกวาครึ่งที่มี
สถานภาพสมรสคู (ร อยละ 56.7) ส วนใหญ ได รั บ
การศึกษา (รอยละ86.7) ประมาณ 2 ใน 3 จบการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 73.4) และมีงานทํา
(รอยละ 76.7) โดยประมาณ 1 ใน 3 ประกอบอาชีพ
คาขาย (รอยละ 30.0) รองมาเปนพอบาน/แมบาน
(รอยละ 23.3) และรับจาง (รอยละ 16.7) ตามลําดับ
มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัว 9,750 บาท มีมากกวา
ครึ่งที่มีระยะการเจ็บปวยอยูในชวง 1-5 ป (รอยละ
60.0) ผูป วยสวนใหญ มีการรักษาอย างสม่ํ าเสมอ
(ร อยละ 83.3) และไม มี ภาวะแทรกซ อน (ร อยละ
86.7) ส วนใหญ ของผู ที่ มี ภาวะแทรกซ อนเป นโรค
หัวใจโต รอยละ 6.7 และมีมากกวาครึ่งที่เคยไดรับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวโรคความดันโลหิตสูง
(รอยละ 53.3) โดย 1 ใน 3 ของผูปวยไดรับคําแนะนํา
จากแพทยผูทําการรักษา (รอยละ 33.3) รองมาไดรับ
คําแนะนําจากพยาบาล รอยละ 13.3
ระดับความรูของกลุมตัวอยางกอนและหลัง
ไดรับโปรแกรมสุขศึกษา พบวา กอนไดรับโปรแกรม
สุขศึกษา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ย 11.77 คะแนน
โดยมีคะแนนอยูในระดับสูง มากที่สุด (รอยละ 40.0)
และหลังได รับโปรแกรมสุ ขศึ กษา กลุ มตั วอยางมี
คะแนนเฉลี่ย 19.23 คะแนน โดยมีคะแนนอยูใน
ระดับสูงทุกคน (รอยละ 100.0)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความรูโรคความดันโลหิตสูงของกลุมตัวอยางกอนและหลังไดรับโปรแกรม
สุขศึกษา (n = 30)
ความรู
S.D
t
p-value
x
(two-tailed)
กอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
11.77
4.09
หลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
19.23
0.89
-9.835
< .001
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิต
สูงของกลุมตัวอยาง พบวา กอนไดรับโปรแกรมสุข
ศึกษามีคาคะแนนเฉลี่ย 11.77 และภายหลังไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษามีคาคะแนนเฉลี่ย 19.23 ซึ่ง
ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษาคาคะแนนเฉลี่ย
ความรู สูงกวากอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001)

ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุม
ตั ว อย า งก อ นและหลั ง ได รั บ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา
พบวา กอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษา กลุมตัวอยาง
มีคะแนนเฉลี่ย 28.83 คะแนน สวนใหญมีคะแนน
ระดับดี (รอยละ 86.7) และหลังไดรับโปรแกรมสุข
ศึกษา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ย 34.07 คะแนน
สวนใหญมีคะแนนอยูในระดับดี (รอยละ 96.7)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมตัวอยางเพื่อปองกันภาวะหลอดเลือด
สมองกอนและหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา (n = 30)
พฤติกรรมการปฏิบัติตน
S.D
t
p-value
x
(two-tailed)
กอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
28.83
4.04
หลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
34.07
3.84
-6.786
< .001
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
การเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องของพฤติ กรรมการดู แล
ตนเองของกลุมตัวอยางเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน
โรคหลอดเลือดสมอง พบวา กอนไดรับโปรแกรมสุข
ศึกษามีคาคะแนนเฉลี่ย 28.83 และภายหลังไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษามีคาคะแนนเฉลี่ย 34.07 ซึ่ง

ภายหลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษาคาคะแนนเฉลี่ย
ของพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ป อ งกั น ภาวะ
แทรกซอนโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากอนไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (pvalue < .001)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ภายหลังไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษา ผูปวยความดันโลหิตสูงมีความรู
ในการดู แลตนเองเพื่ อป องกั นภาวะหลอดเลื อ ด
สมองดีกวากอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังไดรับโปรแกรม
สุขศึกษา ผูปวยความดันโลหิตสูงมีคาคะแนนเฉลี่ย
ความรูโรคความดันโลหิตสูงเทากับ 19.23 ซึ่งสูงกวา
กอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาที่ มีคาคะแนนเฉลี่ย
11.77 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001)
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 และแนวคิดของ
Orem & Taylor (อางใน สมจิต หนุเจริญกุล, 2544)
ที่วาการดูแลตนเองเปนพฤติกรรมที่ตองเรียนรู และ
เปนกิจกรรมที่จะทํ าด วยความตั้ งใจในวั ยผู ใหญ
บุ ค คลจะปรั บ หน า ที่ แ ละพั ฒ นาการของตนเอง
ตลอดจนปองกัน ควบคุม กําจัดโรคและการบาด
เจ็บตางๆ โดยการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
เรียนรูวิธีการที่จะดูแลตนเองและสิ่งแวดลอมที่คิด
วาจะมีผลตอหนาที่และพัฒนาการของตนเอง และ
แนวคิดของบุญยง เกี่ยวการคา (2526) ที่กลาวถึง
โปรแกรมสุขศึกษาวาหมายถึงกระบวนการจัดโอกาส
และประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
อย างเป นระบบ และมี จุ ดมุ งหมายที่ จะให บุ คคล
ครอบครัวและชุมชนสามารถคิดและหาเหตุผลดวย
ตนเอง รวมทั้งการเลือกและตัดสินใจที่จะปฏิบัติตน
ในทางที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดสุขภาพดีตลอดไป และ
สอดคล องกั บแนวคิ ดของสุ รี ย จั นทรโมลี (2527)
ที่ ว าการเตรี ยมประสบการณ เรี ยนรู ข อ เท็ จ จริ ง
แนวคิดหลักการที่ถูกตองเหมาะสมกับสุขภาพของ
กลุมเปาหมาย ใชเวลา ใชกระบวนการสอนสื่อการ
สอนหลายๆ อยางประกอบกัน เพื่อใหผูฟงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความเชื่อ เจตคติและการ
ปฏิบัติตน และยังสอดคลองกับ Redman (อางใน
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ธนพร โกมะหะวงศ, 2544) ที่กลาววาการเรียนรู
ด า นความรู ความเข า ใจเป น การเรี ย นรู ที่ ทํ า ให
สามารถกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใชความคิด ผูเรียน
จะไดรับความรู ความเขาใจและมโนทัศนเพิ่มขึ้น
การเรียนรูประเภทนี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากการไมรูเปนรู
จากผลการวิจัย อภิปรายไดวาโปรแกรม
สุขศึกษาที่สรางขึ้น ทําใหผูปวยความดันโลหิตสูงมี
ความรูในการดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะหลอด
เลือดสมองเพิ่มขึ้นจากกอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
เกิดจากองคประกอบประกอบหลัก 3 องคประกอบ
ไดแก 1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีคุณภาพ โดยมี
การทบทวนวรรณกรรม ความรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ครอบคลุมเนื้อหาที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามที่ใช
ในการวิจัย ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญและนํามา
ปรับแกไขและนําไปทดลองใชกับผูปวยที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง และนํามาหาคุณภาพ
ของเครื่องมือกอนนําไปใชจริง 2. โปรแกรมสุขศึกษา
นําไปใชกับผูปวยความดันโลหิตสูงที่อยูบาน และ
ไปสอนโดยมีการนัดหมายการสอนลวงหนาในเวลา
ที่ผูปวยวาง ผูปวยไมตองกังวลกับการเดินทางหรือ
ภารกิจอื่นๆ ทําใหผูปวยมีความเต็มใจและตั้งใจฟง
ในสิ่งที่ใหความรู ประกอบกับผูปวย จํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 46.7 ไมเคยไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูงมากอน เมื่อใหโปรแกรมสุข
ศึกษา ผูปวยจึงมีความรูสูงขึ้นอยางชัดเจน และ 3.
ผูสอนมี ความตั้ งใจสอน เพราะต องการใหผูปวย
สามารถดูแลตนเองไดถูกตอง และเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน ผูสอนทุกคนตองการใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 2 ภายหลังไดรับโปรแกรม
สุขศึกษา ผูปวยความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการ
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ดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะหลอดเลือดสมองดีกวา
กอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังไดรับโปรแกรม
สุขศึกษา ผูปวยความดันโลหิตสูงมีคาคะแนนเฉลี่ย
การปฏิบัติตนเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนโรคหลอด
เลือดสมอง เทากับ 34.07 ซึ่งสูงกวากอนไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษาที่มีคาคะแนนเฉลี่ย 28.83 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<.001) ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของสมจิต หนุเจริญกุล (2544) ที่วาการ
ดูแลตนเองตามการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (health
deviation self-care requisites) เปนการดูแล
ตนเองเมื่ อเกิ ดความเจ็ บป วย เกิ ดโรค ได รั บการ
รักษา ไดรับอันตรายหรือทุพลภาพ อันเปนเหตุทํา
ใหความสามารถในการดูแลตนเองลดลง กิจกรรม
ดานนี้แบงเปน 6 ประเภทไดแก แสวงหาความ
ช ว ยเหลื อ จากบุ ค คลที่ เ ชื่ อ ถื อ ได เช น เจ า หน า ที่
สุ ขภาพ รั บรู สนใจ ดู แ ลผลของพยาธิ สภาพ ซึ่ ง
รวมถึงผลกระทบตอพัฒนาการของตนเอง ปฏิบัติ
ตนตามแผนการรั กษาพยาบาล การวินิจฉัย การ
ฟนฟูและการปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น
อยางมีประสิทธิภาพ รับรู สนใจ ดูแลและปองกัน
ความไมสุขสบายจากผลขางเคียงของการรักษา
หรือจากโรค ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากความเจ็บปวยและการรักษา โดยรักษาไวซึ่งอัต
มโนทั ศ น แ ละภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข องตนเอง ปรั บ
บทบาทตนเองใหเหมาะสมในการพึ่งพาตนเองและ
ผูอื่น เรี ยนรูที่จะมี ชีวิตอยูกับผลของพยาธิสภาพ
หรือภาวะที่เปนอยู รวมทั้งผลของการวินิจฉัยและ
การรั ก ษา ในรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ส ง เสริ ม
พัฒนาการของตนเองใหดีที่สุดตามความสามารถที่
เหลื ออยู รู จั กตั้ งเป าหมายที่ เป นจริ ง เพื่ อชวยให
โครงสราง หนาที่และพัฒนาการของแตละบุคคล
ดําเนินไปไดถึงขีดสูงสุด และสอดคลองกับแนวคิด
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ของวาสนา จั นทร สว าง (2550) ที่ ว าสุ ขศึ กษามี
วัตถุประสงคเพื่อสรางเสริม ปรับเปลี่ยนและคงไวซึ่ง
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสม เพื่อพัฒนา
สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต และทํ า ให ป ระชาชน
สามารถดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน
จากผลการวิจัย อภิปรายไดวาโปรแกรม
สุขศึกษาที่สรางขึ้น ทําใหผูปวยความดันโลหิตสูงมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะหลอด
เลื อ ดสมองดี ก ว า ก อ นได รั บ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา
เนื่องจากผูปวยไดรับความรูจากโปรแกรมสุขศึกษา
ที่ผูวิจัยจัดใหและนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ประกอบกับผูสอนมีการเยี่ยม
บาน ใหความรูคําแนะนําเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง 3
ครั้ง และมีการกระตุนใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ที่ถูกตองเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจั ยที่ พบว า ภายหลั งไดรั บ
โปรแกรมสุขศึกษา ผูป วยความดันโลหิ ตสู งมี ค า
คะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตน
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอนโรคหลอดเลือดสมอง สูงกวากอน
ได รั บ โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา จึ ง ขอเสนอแนะให นํ า
ผลการวิจัยไปใช ดังนี้
ดานการบริการ
1. เนนเจาหนาที่พยาบาล ใหคําแนะนํา
ใหความรูเกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
แก ผู ป ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ทุ ก รายในชุ ม ชนที่
รับผิดชอบอยางตอเนื่องและติดตามผลอยางนอย 3
ครั้งหรือมากกวานั้น เพื่อปองกันภาวะแทรกซอน
โรคหลอดเลือดสมองในผูปวย
2. ควรมีการจัดทําสื่อที่สวยงาม มีสีสัน
เพื่อดึงดู ดใจให อาน และตัวหนั งสือมีขนาดใหญ
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เนื่ องจากผู ป ว ยส วนใหญ เป นผู สู งอายุ ที่ สายตา
มองเห็นไมชัด
3. ควรจัดใหมีการใหความรู คําแนะนํา
แกผูปวยอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง ในเรื่องการบริโภค
อาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา การ
มาตรวจตามนัด การสังเกตอาการผิดปกติ เปนตน
เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรัง รักษา
ไมหายขาดและอาจเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง
และเป นอั นตรายถึ งชี วิ ตได ต องได รั บการรั กษา
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ดานการบริหาร การจัดระบบการสอน
การดูแลตนเองในผูปวยความดันโลหิตสูง
1. ควรจั ดใหมี ชมรมผู สูงอายุ ในชุ มชน
เพื่ อ ให ผู สู ง อายุ ที่ ป ว ยด ว ยโรคเดี ย วกั น ได
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นและประสบการณ ให
กํ าลั งใจและช วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น ทํ าให เกิ ด
แรงจูงใจในการดูแลตนเองมากขึ้น
2. ในการใหความรู คําแนะนําแตละครั้ง
ทั้งพยาบาลผูสอนและผูปวย ควรมีความพรอม
รวมทั้งสิ่งแวดลอมควรเอื้อในการเรียนการสอน
เลือกเวลา สถานที่ที่เหมาะสม เพื่อใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ดานการจัดการเรียนการสอน
1. ในการฝ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าการพยาบาล
อนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล สามารถนํา
โปรแกรมสุขศึกษา ไปใชไดกับผูปวยความดันโลหิต
สูงในชุมชน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาซ้ํา โดยเปลี่ยนกลุมตัวอยางเชน
ผูปวยความดั นโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตไมได ผูปวยที่ ไดรับการรักษาไมสม่ําเสมอ
หรือใหสุขศึกษาแกญาติที่เปนผูดูแล
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2. ศึ ก ษาป จจั ยทางด านขนาดของ
ครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว แรงสนั บสนุน
ทางสังคม รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยความดันโลหิตสูง
3. ใชกลวิธีอื่นรวมในการให ความรูแก
ผูปวยความดันโลหิตสูง เชน กระบวนการกลุม การ
สรางแรงจูงใจ การสรางเสริมพลังอํานาจ
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