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การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง

ในต�าบลหินตั้ง อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหินตั้ง  Hintang Health  Promoting  Hospital  District

บทคัดย่อ

	 	 การศกึษาครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลลพัธ์ของการส่งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพครอบครวั		ทีม่สีมาชกิเป็น

บุคคลเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง	 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหินต้ัง	 อ�าเภอบ้านไผ่	 จังหวัด

ขอนแก่น			โดยประยกุต์ใช้กระบวนการกลุม่และแนวคดิการสร้างเสรมิสขุภาพส�าหรบัครอบครวั		ด�าเนนิการศกึษากลุม่

เดียวประเมินก่อนและหลังด�าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม	–	 เดือนมิถุนายน	พ.ศ.2559	 	กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก	่

บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงและครอบครัว	 	 จ�านวน	 	10	ครอบครัว	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี	ประกอบด้วย 

1)	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการส่งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพครอบครวัทีม่สีมาชิกเป็นบคุคลเสีย่งโรคความดันโลหติสงู	2)	เครือ่ง

มอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูได้แก่	แบบสมัภาษณ์ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูด้านสขุภาพ		และแบบสอบถามพฤตกิรรม

สุขภาพ		เครื่องมือทั้งหมดได้รับตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ		3	ท่าน	ให้มีความเหมาะสมในการใช้

ภาษาและความชดัเจนของภาษา	ความครอบคลมุครบถ้วนและสอดคล้องตามวตัถปุระสงค์		เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการ

สมัภาษณ์และตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมสขุภาพ	กจิกรรมส่งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพครอบครวัทีม่สีมาชกิเป็นบคุคล

เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง	 ประกอบด้วย	 1)	กิจกรรมวาดฝันครอบครัวของฉัน	 2)	 กิจกรรมสนทนาสร้างสุขภาพ 

3)	กจิกรรมพนัธะสญัญาเพือ่สขุภาพทีด่	ี4)		กจิกรรมเยีย่มบ้านให้ค�าปรกึษารายครอบครวั	ใช้เวลา	8	สปัดาห์			วเิคราะห์

ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ร้อยละ	และวิเคราะห์เนื้อหา

	 	 ผลการศึกษา	พบว่ากิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง		ส่งผล

ให้บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงและครอบครัวมีคะแนนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร	การออกก�าลังกายและการ

จัดการความเครียดดีขึ้น

ค�ำส�ำคัญ:	 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง	 กลุ่มเสี่ยง	ความ

ดันโลหิตสูง	ครอบครัว

Abstract

 The objective of this study was to promote health behaviour for families whose members were at risk of 

hypertension	at	Hintang	health	promoting	hospital,	Banphai	District,	Khon	Kaen	Province.	The	group	processing	

and	 family	health	 promotion	 conceptual	 framework.	One	group	pre-post	 test	 design	was	 conducted	between 

May	–	June	2016.	The	target	group	was	10	people	at	risk	of	hypertension	and	their	families.	The	study	instruments	

consisted	of:	1)	the	instrument	for	promoting	health	behaviour	among	families	with	risk-hypertension	person. 
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2)	The	instrument	used	to	collect	information,	including	interview	data	and	health	information,	and	health	behaviors	

questionnaire.All	instruments	have	been	checked	for	content	validity	by	3	experts	to	be	appropriate	in	language	

and	 clarity	of	 language,	 comprehensive	 and	 consistent	 objectives.Data	were	 collected	 through	 interviews	 and	

questionnaire	health	behaviors.	The	promoting	family	health	behaviors	among	family	with	hypertension	risked	

personthat	consisted	of	4	activities:		1)	the	activities	envisioned	my	family.	2)	Activity	building.	3)	Activities,	

commitment	to	stay	healthy.	4)	Home	visits	and	family	counseling.	The	data	analysis	was	done	by	frequency	and	

percentage	and	content	analysis.

	 	 The	results	indicated	that	the	family	health	promoting	behaviour	program’s	effect	to	risk-hypertension	

and	their	families	achieved	a	better	score	in	the	areas	of	nutrition,	exercise	and	stress	management	behaviors.

Keywords:	family	health	promoting	behavior,	risk-hypertension,	family.

บทน�ำ

	 โรคความดันโลหิตสูง	 	ปัจจุบันมีอุบัติการณ์เพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเน่ือง	โดยพบได้เรว็ขึน้ในบคุคลทีม่อีายนุ้อย	และ

พบมากตามอายุที่เพ่ิมขึ้น	 	คนทั่วโลกเป็นโรคความดัน

โลหิตสูง	1.5	พันล้านคนจากประชากรทั้งหมดประมาณ	

6,000	ล้านคน	 เสียชีวิตจากการเป็นโรคความดันโลหิต

สูงถึง	7	ล้านคนในแต่ละปี		ซึ่งประชากร	4	คนจะมี	1	คน	

ทีม่ภีาวะของความดนัโลหติสงู(1)	กระทรวงสาธารณสขุจงึ

ได้ก�าหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคความ

ดันโลหิตสูง	 ให้ประชาชนอายุ	15	ปีขึ้นไป	 ได้รับการคัด

กรองโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ	90(2)

	 จากข้อมูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรังส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น	พบว่าบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	

ปีพ.ศ.2556	จ�านวน	148,064	คน	ป่วยเป็นโรคความ 

ดันโลหิตสูงจ�านวน	962	คน	คิดเป็นร้อยละ0.65(3)	จาก

ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

บ้านไผ่		จงัหวดัขอนแก่น		พบว่าบคุคลเสีย่งความดนัโลหติ

สงู	ปีพ.ศ.2556	จ�านวน	3,964	คน	ป่วยเป็นโรคความดนั

โลหิตสูงจ�านวน	92	คน	 คิดเป็นร้อยละ	2.32(4)	 จาก

รายงานการเฝ้าระวังโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลหนิตัง้	ข้อมูล	3	ปีย้อนหลงั	(ปี	พ.ศ.2555	-	2557)	

พบว่าบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงป่วยเป็นโรคความ 

ดันโลหิตสูงเพิ่ม ข้ึนคิดเป ็นร ้อยละ	 2.47,	 2.97 

และ	3.44	ตามล�าดับ	 	ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี		

และผลการส�ารวจพฤตกิรรมของประชาชนเสีย่งโรคความ

ดันโลหิตสูงในพื้นที่ต�าบลหินตั้งจ�านวน	100	คน		พบว่า

บคุคลเสีย่งมพีฤตกิรรมสขุภาพทีไ่ม่เหมาะสม	คอืร้อยละ	

49	บรโิภคอาหารโดยไม่ได้ค�านงึถงึคณุค่าทางโภชนาการ	

ซ้ืออาหารส�าเร็จรูปมารับประทาน	 ใช้ผงชูรส	 เครื่องปรุง

รส	ปลาร้า	ในการปรงุอาหารร้อยละ	47		มกีารเคลือ่นไหว

ร่างกายน้อยลง		ขาดการออกก�าลงักาย	ท�าให้เป็นโรคอ้วน

ร้อยละ	33	การเร่งรีบกับการท�างานร้อยละ	11	 เครียด 

จากปัญหาครอบครัว	 	 และไม่มีเวลาพักผ่อนร้อยละ	9	

ท�าให้มโีอกาสเสีย่งต่อการเจบ็ป่วยด้วยโรคความดนัโลหติ

สูง(5)

	 จากการสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกับสิ่งที่มี

อิทธิพลทั่วไป	สิ่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ	และพฤติกรรม

เฉพาะที่มีผลต่อสุขภาพโดยการสนทนา	และสัมภาษณ์

ตามแบบสัมภาษณ์ซ่ึงได้ประยุกต์แนวค�าถามตามกรอบ

แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว(6)	บุคคลเสี่ยง

ความดันโลหิตสูงในพื้นที่ต�าบลหินตั้ง	จ�านวน	5	คน		เป็น

เพศหญิง	 4	คน	ชาย	1	คน	ทั้งหมดเป็นวัยท�างานอายุ

ระหว่าง	30-50	ปี		พบว่าไม่ทราบว่าตนเองเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคความดันโลหิตสูง	4	คนและอีก	1	คนทราบว่า

ตนเองเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้

ป้องกัน	 รับรู้ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่รักษาไม่

หายต้องรบัประทานยาตลอดชวีติ	ไม่มทีางป้องกนัเพราะ

พ่อแม่เป็นความดนัโลหติสงู	ลกูกต้็องเป็นความดนัโลหติ

สูง		จ�านวน	1	คน	ไม่ทราบความรุนแรงของโรคความดัน

โลหติสงู	จ�านวน	4	คน	รบัรูว่้าตนเองมสีขุภาพแขง็แรงไม่มี
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อาการผิดปกติ	 	สามารถท�างานได้	มีมารดาป่วยเป็นโรค

ไตวายเรือ้รงัทีต้่องดแูล	1	คน		ด้านการรบัประทานอาหาร	

3	คน	ไม่ทราบว่าอาหารมีผลต่อโรคความดันโลหิตสูง	2	

คน	ทราบว่ามีผลต่อโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้ให้

ความส�าคญัเท่าท่ีควร	บอกว่าถ้าไม่เพิม่ปลาร้า		และผงชรูส

ในการปรุงอาหาร	จะท�าให้อาหารไม่อร่อย	ถ้าบุตรหลาน

บอกว่าเคม็กจ็ะลดปรมิาณลง		และซือ้อาหารส�าเรจ็รปูจาก

ร้านค้ารับประทานเพราะไม่มีเวลาในการปรุงอาหารเอง	

มกีารรบัประทานเครือ่งดืม่ชกู�าลงัก่อนท�างานเป็นประจ�า

เพราะจะท�าให้มแีรงสามารถท�างานได้ดขีึน้	รวมทัง้กาแฟ	

น�้าอัดลม	ด้านการออกก�าลังกาย	 	1	คน	ไม่ทราบว่าการ

ออกก�าลังกายช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงมี	4	คน	

ทราบว่าการออกก�าลังกายมีผลต่อการป้องกันโรค	แต่ไม่

ได้ออกก�าลงักายเพราะคดิว่าท�างานหนกัอยูแ่ล้ว	ไม่จ�าเป็น

ต้องออกก�าลังกาย	ถ้าบุตรหลานชวนออกก�าลังกายก็จะ

ได้ออกก�าลังกายนานๆ	คร้ัง	ด้านความเครียด	3	คนไม่

ทราบว่าความเครยีดมผีลต่อการเกดิโรคความดนัโลหติสงู 

และทุกคนทราบว่าสุรามีผลต่อการเกิดโรค	แต่ไม่คิดว่า

เป็นปัญหาส�าหรับตนเองเพราะไม่ดื่มสุราเครื่องดื่ม

มึนเมาอยู่แล้ว	แต่ไม่ทราบว่ากาแฟมีผลต่อการเกิดโรค

ความดันโลหิตสูง		

	 จากการสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพครอบครัว

บคุคลเสีย่งความดนัโลหติสงูในพืน้ทีต่�าบลหนิตัง้	จ�านวน	

5	ครอบครัว	เป็นครอบครัวเดี่ยว	2	ครอบครัว	ครอบครัว

ขยาย	3	ครอบครัว		เป็นเพศหญิง	6	คน	ชาย	2	คน	เป็น

เด็ก	3	คน		ผู้ใหญ่	5	คน		มีอายุระหว่าง	30-50	ปี	มีเด็ก

อายุระหว่าง	10-12	ปี	ทั้ง	5	ครอบครัว	มีบทบาทในการ

ปรงุอาหารจ�านวน	3	คน	พบว่าไม่ทราบว่าสมาชกิครอบครวั

อยู่ในบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	3	ครอบครัว	 และ 

อีก	2	ครอบครัวทราบว่ามีสมาชิกเป็นบุคคลเสี่ยงความ

ดันโลหิตสูง	 	 ไม่รับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิต

สูง	และมีญาติป่วยเป็นความดันโลหิตสูง	 	แต่คิดว่าไม่มี

ทางป้องกันเพราะพ่อแม่เป็นความดันโลหิตสูงลูกก็ต้อง

เป็นความดันโลหิตสูงจ�านวน	4	ครอบครัว	ทราบความ

รุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง		จ�านวน		1		ครอบครัว	

ด้านการรบัประทานอาหาร	3	ครอบครวัไม่ทราบว่าอาหาร

มผีลต่อโรคความดนัโลหติสงูม	ี2	ครอบครวัทราบว่ามผีล

ต่อโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้ให้ความส�าคัญเท่าที ่

ควร	 	 ปรุงอาหารมาแบบไหนก็รับประทานแบบน้ัน 

ส่วนใหญ่รับประทานอาหารรสเค็ม	 บอกว่าเคยชินกับ

พฤติกรรมถ้าไม่เพิม่ปลาร้า	และผงชรูสในการปรงุอาหาร	

จะท�าให้อาหารไม่อร่อย		ต้องเตมิเครือ่งปรงุทกุครัง้ทีท่าน

อาหารประเภทก๋วยเต๋ียว		และบางส่วนซ้ืออาหารส�าเรจ็รปู

รับประทาน	 เพราะไม่มีเวลาปรุงอาหารเอง	 มีการ 

รับประทานเคร่ืองด่ืมชูก�าลังก่อนการท�างานเป็นประจ�า

เพราะจะช่วยให้ท�างานได้ดีขึ้นมีแรงในการท�างาน 

ด้านการออกก�าลังกายมี	 3	 ครอบครัวไม่ทราบว่าการ 

ออกก�าลังกายมีผลในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง	

นานๆ	ครั้งจะชวนกันออกก�าลังกายร่วมกัน	2	ครอบครัว	

ทราบว่าการออกก�าลังกายมีผลต่อการป้องกันโรค 

แต่ไม่ได้ออกก�าลังกายเพราะคิดว่าท�างานหนักอยู่แล้ว 

คดิว่าการท�างานออกแรงทีห่นกัทกุวันกเ็ป็นการออกก�าลงักาย

อยู่แล้ว	และไม่มีเวลา	ด้านความเครียด	5	ครอบครัวไม่

ทราบว่าความเครียดมีผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิต

สูง	 ด้านเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์	 ชา	 กาแฟ	 ทั้ง	 5	

ครอบครัวทราบว่าสุรามีผลต่อการเกิดโรค	แต่ไม่คิดว่า

เป็นปัญหาส�าหรบัครอบครวัตนเองเพราะไม่มคีนด่ืมสรุา

เครื่องดื่มมึนเมาอยู่แล้ว				

	 จากข้อมลูข้างต้น	พบว่าบคุคลเสีย่งความดนัโลหติสงู

มพีฤตกิรรมเสีย่งด้านการบรโิภคอาหาร	เพราะคดิว่าการ

รับประทานเครื่องดื่มชูก�าลังจะช่วยให้มีเรี่ยวแรงในการ

ท�างานหนักได้มากขึ้น	 ติดนิสัยในการปรุงอาหารด้วย

รสชาติเค็ม	ถ้าบุตรหลานบอกว่าเค็มก็จะลดปริมาณลง 

มีการรับรู้อุปสรรคด้านการจัดหาอาหาร	ได้แก่	ไม่มีเวลา

ประกอบอาหาร	ยุง่ยาก	เสยีค่าใช้จ่ายมาก	พฤตกิรรมด้าน

การออกก�าลังกาย	คิดว่าการท�างานหนักก็ถือว่าเป็นการ

ออกก�าลังกายแล้ว	 ขี้เกียจ	 รับรู้ถึงว่าการออกก�าลังกาย 

มีอุปสรรคมาก	 เช่น	 ไม่มีเวลา	 ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม 

รอคนในครอบครวัชวนออกก�าลงักาย	ครอบครวัส่วนใหญ่

เชื่อว ่า	 การท�างานหนักคือการออกก�าลังกายแล้ว	

พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด	 ไม่มีการจัดการ

ความเครียดที่เหมาะสม		และการพูดคุยกันในครอบครัว

มีน้อย		อีกทั้งสมาชิกในครอบครัวไม่ทราบว่าตนเองจะมี

ส่วนช่วยหรอืสนบัสนนุอย่างไร		จงึท�าให้ครอบครวัไม่เหน็
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ความส�าคัญของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ	 	แต่

อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้ท�างานเล้ียงดูลูก

หลานให้ได้ดีที่สุด

	 ครอบครัวมีความส� าคัญต ่อการปรับเป ล่ียน

พฤติกรรมบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	 โดยสมาชิกใน

ครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทั้งเร่ืองออกก�าลังกาย		

อาหาร	และความเครียด	 เป็นผู้ให้ก�าลังใจและทักท้วง

บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	 เมื่อมีพฤติกรรมเส่ียงต่อ

การเกิดโรค	 	 โดยผู้ศึกษาได้น�าเอาแบบจ�าลองการสร้าง

เสรมิสขุภาพส�าหรบัครอบครวั	(Model	for	Family	Health	

Promotion)	ของ	Loveland-Cherry(6)	มาประยกุต์เพือ่ให้

บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงและครอบครัว	 ซึ่งเชื่อว่า

พฤติกรรมสุขภาพครอบครัว	 	 ได้รับอิทธิพลมาจาก

แบบแผนของครอบครัว	คุณลักษณะของครอบครัว		ซึ่งมี

ผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		

เพื่อให้แต่ละครอบครัวปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ครอบครวัตนเอง		ร่วมกนัค้นหาพฤตกิรรมเดมิทีส่่งผลต่อ

การเกิดโรคความดันโลหิตสูง	สิ่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ		

ทั้งแบบแผนการขัดเกลาของครอบครัว	 การรับรู้ภาวะ

สุขภาพของครอบครัว	 ปัญหาและอุปสรรคที่ท�าให้

ครอบครัวไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้		และรับรู้

ความสามารถของตนเองและครอบครัวที่จะปรับ

พฤติกรรมสุขภาพ	 เพราะแต่ละสถานการณ์มีอิทธิพลที ่

ส่งผลกระทบต่อครอบครัวทั้งปัจจัยภายใน	และปัจจัย

ภายนอกทีแ่ตกต่างกนั	ผูศ้กึษาจงึได้น�าเอาการเรยีนรูแ้บบ

กลุม่มาประยกุต์ใช้ให้แต่ละครอบครวัเกดิการแลกเปลีย่น

เรียนรู ้ประสบการณ์	 โดยใช้	 4	 กิจกรรมสัปดาห์ที่6		

ประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ	และท�า		

Post-test	 ในสัปดาห์ที่	 8	 เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับวิถีการด�าเนินชีวิต	 อัน

จะน�าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองได้

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ศกึษาผลลพัธ์ของการส่งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพ

ครอบครัว		ที่มีสมาชิกเป็นบุคคลเสี่ยงโรคความดันโลหิต

สูงต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลเสี่ยงระยะก่อนความ

ดนัโลหติสงูและครอบครวัในเขตรบัผดิชอบ		โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลหินตั้ง	 	 อ�าเภอบ้านไผ่	 	 จังหวัด

ขอนแก่น	

ระเบียบวิธีศึกษำ

	 การศึกษาเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ครอบครัวที่มีบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงในต�าบลหิน

ตั้ง		อ�าเภอบ้านไผ่		จังหวัดขอนแก่น		มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาผลลัพธ ์ของการส ่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ครอบครวั			ทีม่สีมาชิกเป็นบคุคลเสีย่งโรคความดันโลหติ

สูง		ในเขตรับผิดชอบ		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

หินต้ัง	 อ�าเภอบ้านไผ่	 จังหวัดขอนแก่น	 ต่อพฤติกรรม

สุขภาพของบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงและครอบครัว

	 กลุม่เป้าหมายผูเ้ข้าร่วมการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย

 1.	 กลุ่มเสี่ยงควำมดันโลหิตสูง	ผู้ที่อาศัยอยู่บ้าน

สว่าง	 ต�าบลหินตั้ง	 	 อ�าเภอบ้านไผ่	 	 จังหวัดขอนแก่น		

จ�านวน	10	คน	ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม	 	 โดยมี

คุณสมบัติดังนี้

	 	 1.1	 ไม่เคยได้รับการวินิจฉัย	 	และไม่มีอาการ

ของโรคความดันโลหิตสูง

	 	 1.2	 มีความดันโลหิตค่าซิสโตลิกอยู่ระหว่าง	

120-139	mm.Hg	และค่าไดแอสโตลิกอยู่ระหว่าง		80-

89	mm.Hg	ประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ในช่วง

รณรงค์คดักรองโรคความดนัโลหติสงูในปี	2558	โดยการ

ตรวจคัดกรองตามแบบคัดกรองบุคคลเสี่ยงความดัน

โลหิตสูงของประชากรอายุ	 35	ปีขึ้นไป	 ของส�านักงาน 

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิโดยมกีารวดัความดนัโลหติ

ซ�้าก่อนเข้าร่วมศึกษาจ�านวน	2	คร้ัง	 โดยวัดห่างกัน	2	

สัปดาห์

 2.	 ครอบครัวบุคคลเสี่ยง	คือสมาชิกที่อาศัยอยู่ใน

บ้านเดียวกันกับบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง		และอาศัย

อยูใ่นเขตรบัผดิชอบโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลหนิ

ต้ัง		อ�าเภอบ้านไผ่		จงัหวดัขอนแก่น		จ�านวน	10	ครอบครวั		

และมีคุณสมบัติดังนี้

	 	 2.1	 มีสมาชิกอายุระหว่าง	10	-12	ปี	อาศัยอยู่

ในครอบครัว
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	 	 2.2	 เป็นบุคคลที่มีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรม

	 	 2.3	 สุขภาพแข็งแรง

	 	 2.4	 สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ดี

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้	ประกอบด้วย 

2	ส่วน

	 1.	 เค ร่ืองมือที่ ใช ้ ในการจัดกิจกรรมส ่งเสริม

พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นบุคคลเสี่ยง

โรคความดันโลหิตสูง

	 	 1.1	 กระดาษวาดภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะ

สุขภาพของบุคคลในครอบครัวที่คาดหวัง	

	 	 1.2	 แผนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุ		

อาการ	 	 และภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง		

และผลกระทบต่อครอบครัวที่มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

	 	 1.3	 แบบบนัทกึการตดิตามเยีย่มบ้านครอบครวั

ที่มีสมาชิกเป็นบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง

 2.		เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ประกอบด้วย

เครื่องมือ	2	ชุด	คือ	1)	แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและ

สอบถามพฤติกรรมบุคคลเส่ียงความดันโลหิตสูงและ

แบบสอบถามพฤตกิรรมสขุภาพบคุคลเสีย่งโรคความดนั

โลหิตสูง	 2)	 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและสอบถาม

พฤติกรรมครอบครัวบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	และ

แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวบุคคลเส่ียง

โรคความดันโลหิตสูง	ดังนี้

	 1.		ชุดที่	1	แบบสัมภาษณ์และสอบถามพฤติกรรม

บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงประกอบด้วย	2	ตอน

 ตอนที่	1	แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้าน

สุขภาพ		ประกอบด้วย

	 	 1.1	 	 ข ้อมูลทั่วไปของครอบครัว	 เป็นแบบ

สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของครอบครัว	 ประกอบ

ด้วย	คุณลักษณะและประชากรของครอบครัวแบบแผน

ระบบครอบครัว

	 	 1.2	 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพครอบครัว

	 	 1.3	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านสุขภาพบุคคล

เสีย่งความดนัโลหติสงู	เป็นแบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัข้อมลู

ทั่วไป			ประกอบด้วย		เพศ		อายุ	สถานภาพสมรส		ศาสนา		

ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้เฉลี่ย	 จ�านวนสมาชิกใน

ครอบครวั		ลกัษณะครอบครวั		บทบาทหน้าทีใ่นครอบครวั		

โรคประจ�าตวั		ใครเป็นคนดแูลสขุภาพในครอบครวั		และ

สิทธิในการรักษาสุขภาพ

 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพบุคคล 

เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง	 เป็นแบบสอบถาม	ที่มีข้อมูล

เก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของบุคคลเสี่ยงโรค

ความดันโลหิตสูง		แยกเป็น

	 	 2.1	 พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร

จ�านวน	8	ข้อ

	 	 2.2	 พฤติกรรมด้านการออกก�าลังกายจ�านวน 

5	ข้อ

	 	 2.3	 พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด	

จ�านวน	6	ข้อ

 2.	ชุดที่	 2	แบบสัมภาษณ์และสอบถามพฤติกรรม

ครอบครัวบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	ประกอบด้วย	2	

ตอน

	 ตอนที่	1	แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้าน

สุขภาพ		ประกอบด้วย	เพศ		อายุ	สถานภาพสมรส	ศาสนา	

ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้เฉลี่ย	 จ�านวนสมาชิกใน

ครอบครวั	ลกัษณะครอบครวั	บทบาทหน้าทีใ่นครอบครวั		

โรคประจ�าตัว		ใครเป็นคนดูแลสุขภาพในครอบครัว	และ

สิทธิในการรักษาสุขภาพ

 ตอนที	่2		แบบสอบถามพฤตกิรรมครอบครวับคุคล

เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

	 เป็นแบบสมัภาษณ์ทีม่ข้ีอมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ

ปฏบิตัติวัของครอบครวับคุคลเสีย่งโรคความดนัโลหติสงู				

แยกเป็น

	 	 2.1	 พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร

จ�านวน		5		ข้อ

	 	 2.2	พฤติกรรมด้านการออกก�าลังกายจ�านวน 

4	ข้อ

	 	 2.3	พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด		

จ�านวน	4	ข้อ
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การศึกษาโดยใช ้แนวคิดการส ่งเสริมสุขภาพ

ครอบครัวของ	 Loveland-Cherry(6)	 ในการส่งเสริม

พฤตกิรรมสขุภาพครอบครวัทีม่บีคุคลกลุม่เสีย่งความดนั

โลหิตสูง		มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา			ดังนี้

 1.	 ก่อนด�ำเนนิกำร	เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยการพดู

คุยและใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามบุคคลเส่ียง

ความดันโลหิตสูงและครอบครัว	 ประกอบด้วย	 ข้อมูล

ทั่วไป	 	 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการรับ

ประทานอาหาร	 	 การออกก�าลังกาย	 	 และการจัดการ

ความเครียดเป็นรายครอบครัว	 น�าข้อมูลมาวิเคราะห์

ปัญหาและความต้องการของบุคคลเส่ียงความดันโลหิต

สูงและครอบครัว

 2.	 หลังด�ำเนินกำร	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามบคุคลเสีย่งความดนัโลหติสงูและครอบครวั

บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	ประกอบด้วย	 ข้อมูลการ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการรับประทาน

อาหาร	การออกก�าลงักายและการจดัการความเครยีด	เป็น

รายครอบครัว

	 หลังจากนั้นน�าข ้อมูลที่ ได ้มาท�าการวิ เคราะห  ์

เปรียบเทียบค่าคะแนนพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการรับประทานอาหาร	การออกก�าลังกาย	และการ

จัดการความเครียด	 และประเด็นส�าคัญตามแบบ

สัมภาษณ์	 	 ซึ่งประเด็นที่จะน�ามาสรุป	 ได้แก่	พฤติกรรม

การส่งเสรมิสขุภาพของบคุคลเสีย่งความดนัโลหติสงู	และ

ครอบครัว	ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม

สขุภาพครอบครวัทีม่สีมาชิกเป็นบคุคลเสีย่งโรคความดนั

โลหิตสูง	 และผลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นบุคคลเสี่ยง

โรคความดันโลหิตสูง	 ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ด้านการรับประทานอาหาร	การออกก�าลังกายและการ

จัดการความเครียด	ของครอบครัวบุคคลเส่ียงความดัน

โลหิตสูง

 กระบวนกำร/ระเบียบวิธีศึกษำ	มีดังนี้		

 1.	 กจิกรรมวำดฝันครอบครวัของฉนั		โดยบอกถงึ

สุขภาพครอบครัวที่วาดฝันกับพฤติกรรมและสุขภาพที่

เป็นจริง	 เพื่อสะท้อนการรับรู้ภาวะสุขภาพพฤติกรรม

สุขภาพที่เป็นจริง	 และการรับรู้ความคาดหวังต่อภาวะ

สขุภาพของบคุคลเสีย่งโรคความดนัโลหติสงูจากมมุมอง

ของครอบครัว	 โดยกิจกรรมวาดฝันครอบครัวของฉันใน

กลุม่เดก็ครอบครวักลุม่เสีย่งความดนัโลหติสงู	โดยให้เดก็

วาดรูปครอบครัว	 คิดว่าสุขภาพคนในครอบครัวเป็น

อย่างไร	ครอบครวัมพีฤตกิรรมการออกก�าลงักาย		การรบั

ประทานอาหาร		การคลายเครียดอย่างไร		อยากให้คนใน

ครอบครัวมีสุขภาพเป็นอย่างไร		ใช้เวลา	30	นาที		

 2.	กิจกรรมสนทนำสร้ำงสุขภำพ		เพื่อส่งเสริมการ 

รับรู้ภาวะสุขภาพ	พฤติกรรมสุขภาพและค้นหาปัจจัย

พฤติกรรมเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล

เสีย่งโรคความดนัโลหติสงูจากมมุมองของครอบครวัและ

บคุคลเสีย่งความดันโลหติสงู		โดยให้เด็กน�าเสนอสขุภาพ

ครอบครัวที่วาดฝันกับพฤติกรรมและสุขภาพที่เป็นจริง

และร่วมกันกับบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงวิเคราะห์	

ค้นหาสาเหตุ	ปัจจัยเก่ียวข้องต่อพฤติกรรมสุขภาพด้าน

ต่างๆ	ของบุคคลเสี่ยง	จากนั้นร่วมกันเสนอแนวทางการ

แก้ไข	พยาบาลให้ความรูเ้รือ่งโรคความดนัโลหติสงู		เกีย่ว

กับปัจจยัเสีย่งทีท่�าให้เกิดโรค		การปฏบิติัตัวเพือ่การปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 	 เพื่อส่งเสริมการรับรู้ภาวะ

สขุภาพความเสีย่งและโรคความดนัโลหติ	และการป้องกนั	

ใช้เวลา	1	ชั่วโมง	30	นาที					

 3.	 กจิกรรมพนัธะสญัญำเพือ่สขุภำพทีด่	ีเพือ่สร้าง

บรรทดัฐานของครอบครวัร่วมกนัสร้างพฤตกิรรมสขุภาพ

ใหม่	 โดยท�ากิจกรรมพันธะสัญญาระหว่างครอบครัว

บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	 กับครอบครัว	 ส่งเสริม

พฤตกิรรมสขุภาพ	เพือ่เป็นข้อตกลงและเกดิแรงผลกัดนั

ให้บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงตระหนักที่จะส่งเสริม

พฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคความดนัโลหติ

สูงเพิ่มขึ้น	และท�ากิจกรรมปิดตาตีปี๊บระหว่างครอบครัว

เพือ่กระตุน้ให้ทราบถงึการท�างานเป็นทมี	ต้องอาศยัความ

สามัคคีความร่วมมือกันในครอบครัวในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมจึงจะประสบผลส�าเร็จ	ใช้เวลา	30	นาที		

 4.	 กิจกรรมเย่ียมบ้ำน	 	 โดยติดตามเยี่ยมบ้านให ้

ค�าปรึกษารายครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรม

สุขภาพทีละครอบครัว	เพื่อค้นหาปัญหา		อุปสรรค		การ

ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง	 และ 
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ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพโดยส่งเสริมการรับรู้ภาวะ

สุขภาพที่ถูกต้อง	ประโยชน์ของการปฏิบัติและลดหรือ

ขจัดอุปสรรคของการปฏิบัติ	 ร่วมกันก�าหนดบรรทัดฐาน

ของครอบครัวที่ส่งเสริมสุขภาพ

ผลกำรศึกษำ

	 จากการศึกษาการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ

ครอบครัวที่มีบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	 จ�านวน	10	

ครอบครัว	 เป็นระยะเวลาศึกษาครอบครัวละ	8	 สัปดาห์		

พบว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม

สุขภาพกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง	มีพฤติกรรมสุขภาพ

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	3	คน		ระดับดี	7	คน		หลัง

ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพคะแนนอยู่ในระดับ

ดีทุกคน	 	 ส่วนครอบครัวบุคคลเส่ียงความดันโลหิตสูง		

หลังได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพคะแนนอยู่ใน

ระดับปานกลาง	6	คน	ระดับดี	4	คน		จากก่อนได้รับการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่มีคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพภาพรวมอยู่ในระดับต�่าทุกคน

	 ทั้งนี้เนื่องจากการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ

ครอบครัวที่มีบุคคลเส่ียงความดันโลหิตสูงประกอบด้วย

ประเมนิข้อมลูครอบครวั	กิจกรรมวาดฝันครอบครวัของฉนั 

กิจกรรมสนทนาสร้างสุขภาพ	ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่ม	

กิจกรรมพันธะสัญญาเพ่ือสุขภาพที่ดีและติดตามเยี่ยม

บ้านที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดแบบจ�าลองการสร้าง

เสรมิสขุภาพส�าหรบัครอบครวั	(Model	for	Family	Health	

Promotion)	ของ	Loveland-Cherry(6)	 และการเรียนรู้

แบบกลุม่	สามารถประเมนิพฤตกิรรมสขุภาพ	ปัญหาตาม

สิ่งที่มีอิทธิพลทั่วไป	 ส่ิงที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ	 และ

พฤตกิรรมเฉพาะท่ีมผีลต่อสขุภาพได้ครอบคลมุในบรบิท

ที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัวและสามารถช่วยในการ

แก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพรายครอบครัวของแต่ละ

ครอบครวัโดยเปิดโอกาสให้ครอบครวัได้เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการรับรู้	 ตัดสินใจแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและ

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบท

ของแต่ละครอบครัว	ท�าให้บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง

และครอบครัวเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม	 เกิดความเป็น

เจ้าของในปัญหา	ตระหนักและรับรู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	สามารถ

ปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ป้องกนัโรคความดนัโลหติสงู

อย่างมีประสิทธิภาพโดยแต่ละกิจกรรมส่งเสริมการมี

พฤตกิรรมสขุภาพทีด่ไีด้		โดยการประเมนิข้อมลูทัว่ไปของ

ครอบครัว	ประกอบด้วย	 	คุณลักษณะและประชากรของ

ครอบครัวแบบแผนระบบครอบครัว	 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ

สุขภาพครอบครัว	 พฤติกรรมเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อ

สุขภาพของครอบครัวและพฤติกรรมสุขภาพของ

ครอบครัวที่มีบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	ท�าให้ทราบ

พฤตกิรรมสขุภาพของครอบครวัทีม่บีคุคลเสีย่งความดนั

โลหิตสูงและข ้อจ� า กัดหรือสาเหตุของการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพของแต่ละครอบครัวเบ้ืองต้น	 และ 

จากการด�าเนินกิจกรรมวาดฝันครอบครัวของฉัน	และ

กิจกรรมสนทนาสร้างสุขภาพโดยเรียนรู้แบบกลุ่ม		ท�าให้

บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงและครอบครัวได้รับรู้ภาวะ

สขุภาพของบคุคลเสีย่ง	และพฤตกิรรมสขุภาพบคุคลเสีย่ง

ความดันโลหิตสูงและครอบครัว	ความคาดหวังต่อภาวะ

สขุภาพของครอบครวั	และค้นหาปัจจยัสิง่ทีม่อิีทธพิลและ

พฤตกิรรมเฉพาะทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมสขุภาพบคุคล

เสี่ยงความดันโลหิตสูงและครอบครัว

	 ซ่ึงจากการประเมินข้อมูลและการด�าเนินกิจกรรม 

ข้างต้นท�าให้ครอบครวั	(เด็ก)	ทัง้หมดรบัทราบว่าสมาชกิ

ครอบครัว	 (มารดา)	 เป็นบุคคลเสี่ยงต่อโรคความดัน

โลหติสงู	จากทีไ่ม่เคยทราบมาก่อน		ส่วนบคุคลเสีย่งความ

ดนัโลหติสงูมกีารเข้าใจ	รบัรูภ้าวะเสีย่ง		และโรคความดนั

โลหติสงู	เพิม่ขึน้จากเดมิทีร่บัรูว่้ามภีาวะเสีย่งต่อโรคความ

ดันโลหิตสูงเพียง	 4	 คน	 และกล่าวถึงความหมายของ

บุคคลเสี่ยงในลักษณะของสาเหตุของการเป็นบุคคล 

เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง	 รับรู้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง	

ไม่เจ็บป่วย	 นอกจากน้ีการด�าเนินกิจกรรม	 การใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม	 ท�าให้มีการแลกเปลี่ยน

ความรู้	ส่งเสริมการรับรู้ภาวะสุขภาพ		พฤติกรรมสุขภาพ		

และค้นหาปัจจยัทีม่อีทิธพิลพฤตกิรรมสขุภาพของตนเอง	

อาท	ิอปุสรรคของการปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพของแต่ละ

คน	และแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน

ภายในกลุ่ม	 ท�าให้ได้แนวทางและแรงจูงใจที่จะปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัวตนเอง	นอกจาก



77สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นปีที่ 25 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2561

นี้ยังมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ		และรับรู้ภาวะเสี่ยง

ต่อโรคความดันโลหิตสูง		โรคความดันโลหิต	การป้องกัน

และการปฏบิตัติวัเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 

โดยพยาบาล

	 ซึ่งครอบครัวที่ศึกษาส่วนใหญ่มีปัจจัยที่ส่งเสริม 

พฤตกิรรมสขุภาพ	อาท	ิรบัรูป้ระโยชน์ของการปฏบิตัเิพือ่

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	 	มีระบบที่สนับสนุน

พฤติกรรมสุขภาพอาทิ	ตรวจคัดกรองสุขภาพประจ�าปี		มี	

การติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์พฤติกรรมการรับ

ประทานอาหาร	“ลดหวาน	ลดมัน	ลดเค็ม” รพ.สต.จัด

โครงการส่งเสริมการออกก�าลังกายในหมู่บ้าน	 อบต. 

มีโครงการส่งเสริมการออกก�าลังกายและจัดท�าลานกีฬา

ภายในหมู่บ้าน	ปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรม

สขุภาพ	อาท	ิการรบัรูอ้ปุสรรคซึง่เป็นอปุสรรคจากภายใน

บคุคล	เป็นส่วนใหญ่	อาท	ิ	ขีเ้กยีจออกก�าลงักาย	ไม่มเีวลา		

เข้าใจผิด	 	 ไม่ค่อยออกก�าลังกายคิดว่าท�างานหนักแล้ว 

ติดรสเค็ม	มัน	ต้องซื้ออาหารรับประทาน	ต้องการความ

รวดเร็วในการรับประทานอาหาร	 พฤติกรรมเดิมที่

เกี่ยวข้องชอบรับประทานอาหารประเภทผัด	 ทอด 

หมูติดมัน	ชอบดื่มเครื่องดื่มชูก�าลังเพราะดื่มแล้วสดชื่น

การท�างานหนักจนมเีหงือ่ออก	เป็นการออกก�าลงักายแล้ว

จึงไม่ออกก�าลังกายอีก	บรรทัดฐานของครอบครัวใน

เทศกาลส�าคัญ	ครอบครัวนิยมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	

รับประทานปิ้งย่าง	เนื้อย่าง	เพราะหาซื้อสะดวก	ไม่มีการ

ปลูกฝังเรื่องการออกก�าลังกายเพราะคิดว่าการท�างานที่

หนัก	คือการออกก�าลังกาย

	 กิจกรรมพันธะสัญญาเพื่อสุขภาพที่ดี	 ช่วยสร้าง

บรรทัดฐานของครอบครวัร่วมกนัสร้างพฤตกิรรมสขุภาพ

ใหม่	 โดยท�ากิจกรรมพันธะสัญญาระหว่างครอบครัว

บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง	 กับครอบครัวส่งเสริม

พฤตกิรรมสขุภาพ	เพือ่เป็นข้อตกลงและเกดิแรงผลกัดนั

ให้บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงตระหนักที่จะส่งเสริม

พฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคความดนัโลหติ

สูงเพิ่มขึ้น	และท�ากิจกรรมปิดตาตีปี๊บระหว่างครอบครัว

เพือ่กระตุน้ให้ทราบถงึการท�างานเป็นทมี	ต้องอาศยัความ

สามัคคีความร่วมมือกันในครอบครัวในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมจึงจะประสบผลส�าเร็จ

	 ส�าหรบักจิกรรมเยีย่มบ้าน		โดยตดิตามเยีย่มบ้านให้

ค�าปรึกษารายครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรม

สุขภาพทีละครอบครัว	 เป็นการค้นหาปัญหา	 อุปสรรค		

การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง	และ 

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพโดยส่งเสริมการรับรู ้ภาวะ

สุขภาพที่ ถูกต้อง	 ประโยชน์ของการปฏิบัติและลด

อุปสรรคของการปฏิบัติ	 และพฤติกรรมเดิมที่เก่ียวข้อง		

ร่วมกันก�าหนดบรรทัดฐานของครอบครัวที่ส่งเสริมสุข

ภาพ	และส่งเสรมิอทิธพิลจากเดก็ในการปฏบิตัพิฤตกิรรม

สุขภาพของบุคคลเสี่ยงตัวอย่างเช่น	มีพฤติกรรมขี้เกียจ

ออกก�าลงักาย		รบัรูว่้าออกก�าลงักายแล้วมปีระโยชน์ท�าให้

ร่างกายแข็งแรง	แต่ครอบครัวไม่เคยปลูกฝังเรื่องการออก

ก�าลังกายเลย		ถ้าบุตรชวนออกก�าลังกายก็จะออกก�าลังกาย

ร่วมกับบตุรนานๆ	ครัง้		และส่งเสรมิบตุรให้ชักชวนบคุคล

เสี่ยงความดันโลหิตสูงออกก�าลังกาย	 จนกลายเป็น

พฤติกรรมที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า		เป็นต้น		ซึ่ง

เป็นปัจจยัในครอบครวัทีช่กัน�าให้ปฏบิตัพิฤตกิรรม		สิง่ที่

ส่งเสรมิให้ครอบครวักลุม่เสีย่งซึง่เป็นเดก็มกีารปรบัตวัที่

ดีขึ้น		ส่วนหนึ่งมาจากบริบทที่เด็กอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน		

โรงเรียนเดียวกัน	 	 และอยู ่ในวัยใกล้เคียงกัน	 	 มาท�า

กิจกรรมร่วมกัน	 	ท�าให้ได้มีการพูดคุยกันภายในกลุ่มถึง

กิจกรรมที่ตนเองได้ปฏิบัติ	 และชวนกันปฏิบัติกิจกรรม

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สรุป วิจำรณ์ และข้อเสนอแนะ

	 ผลของกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ	 ทั้ง 

ด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร	พฤติกรรมการ 

ออกก�าลงักาย		และพฤติกรรมด้านการจดัการความเครยีด		

พบว่าภายหลังได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม

สขุภาพบคุคลเสีย่งโรคความดนัโลหติสงูและครอบครวัมี

การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพทั้งด้านพฤติกรรมการรับ

ประทานอาหาร	 พฤติกรรมการออกก�าลังกาย	 และ

พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียดดีขึ้น	 	 ผู้ศึกษามี 

ข้อเสนอแนะ	ดังนี้คือ	ด้านการปฏิบัติการพยาบาล	พบว่า

กจิกรรมส่งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพ	ทัง้ด้านพฤตกิรรมการ 

รับประทานอาหาร	 	พฤติกรรมการออกก�าลังกาย	 	 และ

พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียดดีขึ้น	 	 เจ้าหน้าที่
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สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยปฐมภูมิควรน�ากิจกรรม

ส่งเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพครอบครวัทีม่สีมาชิกเป็นบคุคล

เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง	 	ไปประยุกต์ใช้กับบุคคลเสี่ยง

ความดันโลหิตสูงรายอื่น	เพื่อช่วยให้บุคคลเสี่ยงความดัน

โลหิตสงูมกีารปฏบิตัพิฤตกิรรมการดแูลสขุภาพทีด่ขีึน้ด้าน

การวิจัย	พบว่ากิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ		ใช้

วิธีการที่หลากหลาย	ทั้งแบบจ�าลองการสร้างเสริมสุขภาพ

ส�าหรบัครอบครวั	(Model	for	Family	Health	Promotion)

ของ	Loveland-Cherry(6)	และการสนทนากลุม่		การน�าผล

การศึกษาที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน�ากิจกรรม

ไปประยกุต์ใช้กบัครอบครวัทีม่บีคุคลเสีย่งโรคเรือ้รงัอืน่ๆ		

เนื่องจากการศึกษาเก่ียวกับการส่งเสริมการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมที่มีบุคคลเสี่ยงโรคเรื้อรังยังพบน้อย	หากมีการ

ศึกษาและพัฒนาการส่งเสริมของครอบครัวที่มีโรคเร้ือรัง

อืน่	ๆ 	ทีห่ลากหลาย	กจ็ะท�าให้เกดิองค์ความรูเ้กีย่วกบัการ

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัวที่มีกลุ่มเสี่ยงที่

สามารถพัฒนาต่อยอดได้ต่อไป

กิตติกรรมประกำศ

	 การศกึษานี	้ส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด	ีจากบคุคลหลายๆท่าน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พัชราภรณ์	

เจนใจวิทย์	 ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	 มา	ณ 

โอกาสนี้		
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