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บทคัดย่อ
การวิิจััยในครั้้�งนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาประสิิทธิิผลของโปรแกรมพััฒนา
ศัักยภาพอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
ในผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง เป็็นการศึึกษาแบบกึ่่ง� ทดลอง (Quasi experimental
research) โดยใช้้แบบแผนการวิิจััยกลุ่่�มเดีียววััดก่่อนและหลัังการทดลอง (The
One Group Pretest Posttest Design) ศึึกษากัับอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้านที่่�อาศััยอยู่่�ในเขตองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลสระประดู่่� อำำ�เภอวิิเชีียรบุุรีี 
จัังหวััดเพชรบููรณ์์ จำำ�นวน  40 คน คััดเลืือกแบบเจาะจง โดยประยุุกต์์ใช้้กรอบ
แนวคิิดจากทฤษฎีคี วามสามารถแห่่งตนของ Bandura กลุ่่�มทดลองได้้รับั โปรแกรม
ทั้้�งสิ้้น 
� 8 กิิจกรรม เป็็นระยะเวลา 10 สััปดาห์์ ประกอบไปด้้วยกิิจกรรมการบรรยาย
สื่่�อวีีดีีทััศน์์การเล่่นเกม  การเสนอตััวแบบ การจััดกิิจกรรมกลุ่่�ม  การจำำ�ลอง

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำ�บลสระประดู่ อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
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สถานการณ์์ การแสดงบทบาทสมมติิ การสาธิิตฝึึกปฏิิบััติิ และการเยี่่�ยมบ้้าน เก็็บ
รวบรวมข้้อมููลก่่อนและหลัังการทดลองโดยใช้้แบบสอบถามที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นเอง
ตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหาโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 5 ท่่าน ตรวจสอบความเชื่่อ� มั่่น� ของ
แบบสอบถามส่่วนที่่� 2 ด้้วยวิิธีีของ Kuder-Richardson (1993) (KR-20) ได้้เท่่ากัับ
0.72 และส่่วนที่่�3 ด้้วยวิิธีีสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาครอนบาคได้้เท่่ากัับ 0.82 วิิเคราะห์์
ข้้อมููลโดยการหาค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย�  ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และค่่าสถิิติิ Pairedsample t-test ผลการวิิจััยพบว่่า ภายหลัังการทดลองกลุ่่�มทดลองมีีค่่าคะแนน
เฉลี่่ย� ด้้านความรู้้�เกี่่ย� วกัับโรคความดัันโลหิิตสููงและโรคหลอดเลืือดสมองมีกี ารรัับรู้้�
ความสามารถของตนเองและมีทัี กั ษะการดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่ว่ ยโรคความดัันโลหิิต
สููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองสููงกว่่าก่่อนการทดลองอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิที่่�ระดัับ .05
คำำ�สำำ�คััญ : โปรแกรมพััฒนาศัักยภาพ; อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน;
ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง; ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
Abstract
This quasi-experimental research aims to study investigate
effectiveness of village health volunteer’s competency development
program for stroke prevention among hypertensive patients. It was
used the one group pretest posttest design. Purposive sampling
technique was applied to select 40 willing village health volunteers
in the Subdistrict Administrative Organization in Sa Pradu sub-district,
Wichian Buri district, Petchabun province. Bandura’s Self-Efficacy
theory is applied was used as a conceptual framework in this study.
The experimental group was required to complete 8 activitiesfor 10
weeks include health education, video media, games, modeling,
group activities, simulations, role-playing, demonstrations, practices,
and home visits. Questionnaires were distributed to collect data
before and after the participants joined the program which were
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developed by the researcher. Content validity of questionnaires was
verified by the 5 experts. The reliability of the second part using the
Kuder-Richardson formulas yielded the coefficients of 0.72 (KR-20)
andthe third part using the Conbach’s Alpha Coefficient of0.82. Data
analysis was made for percentage, mean, standard deviation, pairedsamples t-test. The results showed that after the program, the
experimental group hadknowledge about hypertension and strokes,
self-perception, and skills of care to advise hypertensive patients for
stroke prevention higher than that before the experiment by a
statistically significant at p<0.05.
Keywords : Competency Developmentprogram ; Village Health
Volunteer ; Stroke Prevention ; Hypertensive Patients
บทนำ�
โรคหลอดเลืือดสมอง (Stroke) เป็็นโรคทางระบบประสาทที่่�มีีความรุุนแรง
เกิิดจากภาวะที่่�สมองขาดเลืือดไปเลี้้�ยงจากการอุุดตัันหรืือแตกของเส้้นเลืือดใน
สมองเกิิ ด อาการของอัั มพ ฤกษ์์  อัั มพ าต หรืือร้้ า ยแรงถึึ ง ขั้้� น เสีียชีีวิิ ต ได้้ ใน
ประเทศไทย พบว่่า โรคนี้้เ� ป็็นสาเหตุุอันดั
ั บั แรกที่่�ทำำ�ให้้เสีียชีีวิิต จากรายงานข้้อมููล
ของกองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุุข พบว่่า อััตราการป่่วยด้้วย
โรคหลอดเลืือดสมอง ในระหว่่างปีี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่่�มขึ้้�นจาก 451.39 เป็็น 
506.20 ต่่อประชากร 100,000 คน จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากโรคหลอดเลืือดสมองปีี
ละประมาณ 30,000 ราย กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค (2562) ผู้้�ป่่วยโรค
หลอดเลืือดสมองต้้องประสบกัับความทุุกข์์ทรมานทั้้�งทางด้้านร่่างกายที่่�ช่ว่ ยเหลืือ
ตััวเองไม่่ได้้ เกิิดความพิิการ ต้้องพึ่่�งพาการดููแลช่่วยเหลืือจากครอบครััว บทบาท
ทางสัังคมลดลงมีีสภาพจิิตใจอ่่อนแอ สููญเสีียคุุณค่่าความเป็็นตััวของตััวเอง
เกิิดภาวะซึึมเศร้้า เกิิดความสููญเสีียทางด้้านเศรษฐกิิจของครอบครััว สัังคมและ
ประเทศชาติิ ปััจจััยเสี่่�ยงหลัักที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคหลอดเลืือดสมอง คืือ โรคความดััน
โลหิิตสููงคิิดเป็็นร้้อยละ 67.3 ของผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเกิิดภาวะแทรกซ้้อน
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โรคหลอดเลืือดสมอง (จอม สุุวรรณโณ และคณะ, 2561) และหากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�
ไม่่สามารถควบคุุมระดัับความดัันโลหิิตจากหลายสาเหตุุปััจจััย เช่่น  มีีไขมัันใน
เลืือดสููง บริิโภคอาหารไม่่เหมาะสม ขาดการออกกำำ�ลังั กาย ดื่่ม� แอลกอฮอล์์ สูบู บุุหรี่่�
เป็็นต้้น ย่่อมเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองมากขึ้้�น  สถานการณ์์
โรคความดัันโลหิิตสููงในประเทศไทย ข้้อมููลสำำ�นักั นโยบายและยุุทธศาสตร์์สำ�นั
ำ กั งาน
ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข พบว่่า อััตราการป่่วยด้้วยโรคความดัันโลหิิตสููง ในระหว่่าง
ปีี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่่�มขึ้้�นจาก 2,008.92 เป็็น  2,245.09 ต่่อประชากร
100,000 คน และพบว่่า ระหว่่างปีี พ.ศ. 2559-2561 อััตราการป่่วยรายใหม่่ของ
โรคความดัันโลหิิตสููง เพิ่่�มขึ้้�นจาก 916.89 เป็็น 1,353.01 ต่่อประชากร 100,000
คน (กองโรคไม่่ติิดต่่อ กรมควบคุุมโรค, 2562) ดัังนั้้�น การป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อน
จากภาวะโรคหลอดเลืือดสมอง การคััดกรองสุุขภาพและการให้้ความรู้้� ในการปรัับ
เปลี่่� ย นพฤติิ ก รรมสุุ ข ภาพถืือว่่ า เป็็ นสิ่่� ง จำำ� เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ที่่� บุุ ค ลากรทางด้้ า น
สาธารณสุุขต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหาดัังกล่่าว
โรคความดัันโลหิิตสููงเป็็นโรคเรื้้�อรัังที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นอัันดัับหนึ่่�งในประชากร
ตำำ�บลสระประดู่่� อำำ�เภอวิิเชีียรบุุรีี จังั หวััดเพชรบููรณ์์ ซึ่่ง� เป็็นพื้้นที่่
� ใ� นการศึึกษานี้้� ใน
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2561- 2563 พบผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงและผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดภาวะ
แทรกซ้้อนโรคหลอดเลืือดสมองเพิ่่�มขึ้้นทุ
� กุ ปีี อัตั ราการป่่วยด้้วยโรคความดัันโลหิิต
สููง ในระหว่่างปีี พ.ศ. 2561-2563 เพิ่่�มขึ้้�นจาก 83.66 เป็็น 100.66 ต่่อประชากร
1,000  คน และพบอััตราผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเกิิดภาวะแทรกซ้้อนโรคหลอด
เลืือดสมองในระหว่่างปีี พ.ศ. 2561-2563 เพิ่่�มขึ้้�นจาก 14 เป็็น 17 ต่่อประชากร
1,000 คน และพบอััตราเสีียชีีวิิตด้้วยโรคหลอดเลืือดสมองใน  ปีี 2561 - 2563
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 0.8 เป็็น 1.3 ต่่อประชากร 1,000 คน  กลุ่่�มงานเวชระเบีียน (2563)
จากการสอบถามข้้อมููลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงในชุุมชน พบว่่า ผู้้�ป่่วยโรคความ
ดัันโลหิิตสููงส่่วนใหญ่่มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับโรค ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรค การดููแลตนเอง
และภาวะแทรกซ้้อนจากโรคความดัันโลหิิตสููงยัังไม่่เพีียงพอขาดความตระหนัักใน
การดููแลตนเองและในปััจจุุบััน พบว่่า ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงมีีภาวะสุุขภาพ
เสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองและมีีอััตราป่่วยสููงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
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อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) เป็็นตััวแทนภาคประชาชนที่่�
ได้้รับั การคััดเลืือกจากประชาชนในแต่่ละหมู่่�บ้้าน เป็็นกลไกหลัักในการดำำ�เนิินงาน
ด้้ า นสาธารณสุุ ข ในชุุ มชนที่่� มีี บ ทบาทสำำ�คัั ญ ในการช่่ ว ยเหลืือและให้้ บ ริิ ก าร
สาธารณสุุขแก่่ประชาชนในชุุมชน  เป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงด้้านสุุขภาพอนามััย
และผลัักดัันให้้เกิิดการจััดการสุุขภาพในหมู่่�บ้้านได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  กอง
สนัับสนุุนภาคประชาชน  กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุุข
(2556) เนื่่�องจากอยู่่�ใกล้้ชิิดประชาชนและเข้้าใจปััญหาและความต้้องการของ
ประชาชนมากที่่�สุุด การดำำ�เนิินงานของโรงพยาบาลวิิเชีียรบุุรีีที่่�ผ่่านมาได้้มีีการจััด
กิิจกรรมกัับอสม. ในพื้้�นที่่�ตำำ�บลสระประดู่่�  โดยมีีการอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโรค
ความดัันโลหิิตสููงและโรคหลอดเลืือดสมองแต่่ยังั ไม่่ครอบคลุุม จากการสัังเกตและ
สััมภาษณ์์เพื่่อ� เก็็บข้้อมููลเบื้้�องต้้นกับั อสม.จำำ�นวน 20 คน โดยผู้้�วิจัิ ยั เป็็นผู้้�เก็็บข้้อมููล
ด้้วยตนเองทำำ�ให้้ทราบว่่า อสม.  ยัังขาดความรู้้�จำำานี้วินี้ 15 คน  ขาดทัักษะจำำานี้วินี้
15 คน และไม่่มีคี วามมั่่�นใจในการดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง เพื่่อ� ป้้องกัันโรค
หลอดเลืือดสมองจำำ�นวน  20 คน ส่่งผลให้้เกิิดการทำำ�งานที่่�ยัังไม่่มีีประสิิทธิิภาพ 
ทั้้�งนี้้ห� ากอสม. ได้้รับั การพััฒนาความรู้้� การรัับรู้้�ความสามารถของตนเองและทัักษะ
ในการดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองจะทำำ�ให้้
อสม.เกิิดความมั่่�นใจ  สามารถดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง เพื่่�อ
ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในชุุมชนได้้อย่่างมั่่น� ใจและมีีประสิิทธิภิ าพเพิ่่�มมากขึ้้น�
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่่า การรัับรู้้�ความสามารถแห่่งตน เป็็นปัจั จััย
สำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้บุคุ คลเกิิดความมั่่�นใจสามารถแสดงพฤติิกรรมที่่�ดีีออกมาซึ่ง่� การรัับรู้้�
ความสามารถแห่่งตนนั้้�นพััฒนาได้้จากปััจจััยการรัับรู้้�  4 วิิธีี คืือ การเรีียนรู้้�ผ่่าน
ประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จ การใช้้แบบอย่่างที่่�ดีี การใช้้คำำ�พูดู ชัักจููง และการกระตุ้้�น 
ทางอารมณ์์ มีีผู้้�นำำ�ทฤษฎีีความสามารถแห่่งตนมาสร้้างเป็็นโปรแกรมโดย กิิรณานัันท์์
สนธิิธรรม  และ สมเสาวนุุช จมููศรีี  (2563) ได้้ศึึกษาผลของโปรแกรมการรัับรู้้�
สมรรถนะแห่่งตนต่่อการดููแลผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเสี่่ย� งก่่อนความดัันโลหิิตสููงของอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านโดยใช้้ทฤษฎีีการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตน  4 วิิธีี  โดยใช้้
ระยะเวลาทั้้�งสิ้้น 
� 12 สััปดาห์์ ประกอบด้้วยกิิจกรรมเรีียนรู้้�ผ่่านประสบการณ์์ทำำ�งาน
ของตนเอง เรีียนรู้้�ตััวแบบ ฝึึกปฏิิบััติิการให้้คำำ�แนะนำำ�กลุ่่�มเสี่่�ยงและการเยี่่�ยมบ้้าน 
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ผลการวิิจัยั  พบว่่า อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นมีีการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่ง
ตนในการดููแลกลุ่่�มเสี่่ย� งก่่อนความดัันโลหิิตสููงเพิ่่�มมากขึ้้น� อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
จิิรััชยา สุุวิินทรากร และคณะ (2562) ศึึกษาผลของโปรแกรมการส่่งเสริิมการ
รัับรู้้�ความสามารถของตนเองของอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นในการเฝ้้า
ระวัังและป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง เป็็นระยะเวลา 8 สััปดาห์์ ประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีี
ความสามารถแห่่งตน โดยใช้้ปััจจััยการรัับรู้้�ทั้้�ง 4 วิิธีี ผ่่านการฝึึกอบรมให้้ความรู้้� 
การฝึึกทัักษะปฏิิบััติิและการนิิเทศติิดตามการปฏิิบััติิงานในชุุมชน  ผลการวิิจััย
พบว่่า กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้�  การรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง การ
เฝ้้าระวัังและป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองหลัังการทดลองระยะติิดตามสููงกว่่าก่่อน
การทดลองและสููงกว่่ากลุ่่�มเปรีียบเทีียบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ จ
ิ ากการทบทวน
ทฤษฎีีและโปรแกรมดัังกล่่าว ยัังพบว่่า ส่่วนใหญ่่เน้้นการอบรมให้้ความรู้้�และการ
ฝึึกปฏิิบััติิการเยี่่�ยมบ้้านแต่่ยัังขาดการฝึึกวิิเคราะห์์วางแผนการเยี่่�ยมบ้้านและการ
ใช้้สื่่�อให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มทดลอง ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจใช้้ทฤษฎีีความ
สามารถแห่่งตนของ Bandura (1997) ประยุุกต์์ใช้้ปััจจััยการรัับรู้้�ทั้้�ง 4 วิิธีี  เพิ่่�ม
เติิมในส่่วนการวิิเคราะห์์วางแผนการเยี่่�ยมบ้้านร่่วมกัับการใช้้สื่่�อและกิิจกรรมที่่�
หลากหลายเพื่่�อให้้อสม. มีีความรู้้�  เกิิดความมั่่�นใจ  มีีการรัับรู้้�ความสามารถของ
ตนเองและมีีทักั ษะในการดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงได้้อย่่างถููก
ต้้องเหมาะสมสามารถดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
สมองได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่่อ� เปรีียบเทีียบความรู้้� การรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง และทัักษะในการ
ดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองก่่อนและหลััง
เข้้าร่่วมโปรแกรมฯ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้้�วิิจััยได้้ประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีความสามารถแห่่งตนของ Bandura (1997) ใน
การพััฒนาโปรแกรมพััฒนาศัักยภาพอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านเพื่่�อ
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้�ป่่วยโรค ความดัันโลหิิตสููง จากทฤษฎีีกล่่าวไว้้ว่่า
คนเราจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงหรืือแสดงออกเนื่่�องจากปััจจััย 3 ด้้าน คืือ ปััจจััยด้้าน
บุุคคล ปััจจััยด้้านพฤติิกรรม และปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และการที่่�บุุคคลจะแสดง
พฤติิกรรมออกมาหรืือไม่่นั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับการรัับรู้้� บุุคคลนั้้�นจะต้้องมีีความรู้้� และรัับ
รู้้�ได้้ว่า่ ตนเองมีคี วามสามารถที่่�มากพอจึึงจะสามารถแสดงพฤติิกรรมนั้้�นออกมาได้้
ในทางตรงข้้ามหากบุุคคลนั้้�นปราศจากซึ่ง่� ความรู้้�และความสามารถที่่�มากพอ ก็็จะ
ทำำ�ให้้บุุคคลนั้้�นแสดงพฤติิกรรมออกมาน้้อยหรืือไม่่แสดงพฤติิกรรมออกมาเลยซึ่่�ง
การที่่�บุุคคลจะรัับรู้้�ได้้ถึึงความสามารถของตนเองนั้้�นสามารถพััฒนาจากปััจจััย 4
วิิธีี ประกอบกััน ได้้แก่่ ประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จ การได้้เห็็นแบบอย่่างที่่�ดีี การใช้้
คำำ�พูดู ชัักจููง และการกระตุ้้�นทางอารมณ์์ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำำ�วิิธีีพัฒ
ั นาการรัับรู้้�ทั้้ง� 4 วิิธีี มา
ประยุุกต์์ใช้้ในแต่่ละกิิจกรรมของโปรแกรมฯ และได้้เพิ่่�มเติิมในส่่วนการฝึึกวิิเคราะห์์
วางแผนการดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงก่่อนการเยี่่�ยมบ้้าน การใช้้สื่่�อต่่างๆให้้
เหมาะสมกัับกลุ่่�มทดลองร่่วมกัับกิิจกรรมที่่�หลากหลาย ซึ่่�งผู้้�วิิจััยเชื่่�อว่่าโปรแกรม
ที่่�จััดขึ้้�นนี้้�จะสามารถพััฒนาศัักยภาพอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านทั้้�งใน
ด้้านความรู้้�เกี่่�ยวกัับโรคความดัันโลหิิตสููง และโรคหลอดเลืือดสมอง เพิ่่�มการรัับรู้้�
ความสามารถของตนเอง และช่่วยเสริิมสร้้างทัักษะการดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่ว่ ยโรค
ความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองได้้อย่่างมีปี ระสิิทธิภิ าพโปรแกรม
นี้้�ใช้้ระยะเวลาในการดำำ�เนิินกิิจกรรมทั้้�งสิ้้�น 10 สััปดาห์์ ประกอบด้้วิย 8 กิิจักรรม 
ในรายละเอีียด ดัังนี้้�
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ตัวแปรอิสระ
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
เพื�อป้ องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ตําบลสระประดู่ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมี 8 กิจกรรม ใช้เวลา 10 สัปดาห์ ดังนี�
กิิกิจกรรมที่่
“ฉัันนอยากรู
อยากรู้้้”�”
กรรมที � 1 “ฉั
- กิจกรรมการให้ความรูเ้ รื�องโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคหลอดเลือดสมอง
� 2 “ฉัั
� 2 น“ฉัเข้้นาเข้ใจ”
กิิจกรรมที่่
กิจกรรมที
าใจ”
- กิจกรรมการดูแลและให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
เพื�อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
- กิจกรรมการฝึ กทักษะวัดความดันโลหิตและการแปลค่า
ความดันโลหิตที�ถกู ต้อง
� 3 “ฉัั
�นใจ”
� 3 น“ฉัมั่่�นนมัใจ”
กิิจกรรมที่่
กิจกรรมที
- กิจกรรมการสร้างการรับรูค้ วามสามารถตนเองโดยใช้
ประสบการณ์ที�ประสบความสําเร็จ,การใช้ตวั แบบ,
การใช้คาํ พูดชักจูงและการกระตุน้ ทางอารมณ์
จกรรมที
4 “ฉั
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ตัวแปรตาม
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านเพื�อป้ องกัน
โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
1.ความรูเ้ รื�องโรคความดันโลหิตสูง
และโรคหลอดเลือดสมอง
2.การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการดูแลให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงเพื�อป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมอง
3. ทักษะการดูแลให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงเพื�อป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมอง

รููปภาพที่่�
ดการวิิ
รูปภาพที1� 1 กรอบแนวคิิ
กรอบแนวคิดการวิ
จยั จััย

สมมติฐานการวิจัย
ภายหลัังการทดลอง กลุ่่�มทดลองที่่�ได้้รัับโปรแกรมพััฒนาศัักยภาพอาสา
สมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้�ป่่วยโรค
ความดัันโลหิิตสููง มีคี ะแนนความรู้้� การรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง และมีีทักั ษะ
การดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองสููงกว่่าก่่อน
การทดลอง
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วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นแบบกึ่่�งทดลอง (Quasi Experimental Research) ชนิิด
กลุ่่�มเดีียววััดก่่อนและหลัังการทดลอง (The One Group Pretest Posttest
Design)

5

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึึกษาครั้้�งนี้้� คืือ อสม.ตำำ�บลสระประดู่่� อำำ�เภอวิิเชีียรบุุรีี 
จัังหวััดเพชรบููรณ์์ จำำ�นวน 80 คน และกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ อสม.ในเขตองค์์การบริิหาร
ส่่วน ตำำ�บลสระประดู่่� อำำ�เภอวิิเชีียรบุุรีี จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ทุุกคนที่่�ยิินดีีเต็็มใจและ
สมััครใจเข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน  40 คน คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)โดยมีีคุุณสมบััติติ ามเกณฑ์์ (Inclusion Criteria) ดัังนี้้  � (1)
ไม่่มีีปััญหาเรื่อ�่ งการสื่่อ� สารและความจำำ� (2) สามารถอ่่านออกและเขีียนภาษาไทยได้้
(3) ยิินดีีเข้้าร่่วมทุกุ กิิจกรรมของโครงการ เกณฑ์์การคััดออก (Exclusion Criteria)
(1) มีีความดัันโลหิิตมากกว่่า 160/100 มม.ปรอท (2) มีีอาการปวดศีีรษะ  (3) มีี
อาการเหนื่่�อยหอบ เกณฑ์์การถอดถอน (Withdrawal Criteria) ดัังนี้้�   (1) ขาด
การเข้้าร่่วมกิิจกรรมของโครงการวิิจััยมากกว่่า 1 ครั้้�งขึ้้�นไป (2) ย้้ายถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััย
ออกจากในเขต อบต.  สระประดู่่�  (3) เจ็็บป่่วยด้้วยโรคร้้ายแรงทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมของโครงการได้้ เช่่น  มีีระดัับความดัันโลหิิตสููงมากกว่่า160/100
มม.ปรอท และมีีอาการหอบเหนื่่�อยหรืือเสีียชีีวิิตระหว่่างการดำำ�เนิินโครงการวิิจััย  
(4) ลาออกจากการเป็็นอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการวิิจััย ประกอบด้้วย
1.1) โปรแกรมพััฒนาศัักยภาพอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านเพื่่�อ
ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง เป็็นโปรแกรมที่่�ผู้้�วิิจััย
พััฒนาขึ้้�นตามแนวคิิดของ Bandura (1997)
1.2) คู่่�มืือพููดได้้อสม. ใส่่ใจความดััน ป้้องกัันหลอดเลืือดสมอง ซึ่่�งเป็็น
นวััตกรรมของผู้้�วิิจััยที่่�ได้้พััฒนาขึ้้�นมีีลัักษณะเป็็นหนัังสืือเสีียงมีีปุ่่�มกดสามารถ

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำ�บลสระประดู่ อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Effectiveness of Village Health Volunteer’s Competency Development Program for Stroke Prevention Among Hypertensive Patients
in Sa Pradu Subdistrict Wichian Buri District Phetchabun Province

ฟัังเสีียงได้้โดยผ่่านลำำ�โพงหรืือหููฟัังได้้เสีียบผ่่านตััวคู่่�มืือได้้ ผ่่านการจดลิิขสิิทธิ์์�จาก
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น เมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุนุ ายน 2563
1.3) คู่่�มืือการดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
สมองผู้้�วิิจััยพััฒนาขึ้้�น จากการทบทวนวรรณกรรม 
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่
2.1) แบบสอบถามสำำ�หรัับอสม.ซึ่่�งพััฒนาขึ้้�นตามกรอบแนวคิิดทฤษฎีีความ
สามารถแห่่งตนประกอบด้้วย 3 ส่่วน ได้้แก่่
	ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�เข้้าร่่วมโปรแกรมเป็็นแบบเลืือกตอบ ได้้แก่่ เพศ 
อายุุ สถานภาพ ระดัับการศึึกษา อาชีีพหลััก รายได้้ ระยะเวลาในการเป็็น อสม.
	ส่่วนที่่� 2 แบบทดสอบเรื่่�องโรคความดัันโลหิิตสููงและโรคหลอดเลืือดสมอง
ลัักษณะคำำ�ถามเป็็นแบบเลืือกตอบ 3 ตััวเลืือก จำำ�นวน  20 ข้้อ คะแนนเต็็ม  20
คะแนน วััดผลตามเกณฑ์์การประเมิินความรู้้�จากการเรีียนรู้้�ของ Bloom (1971)
โดยแบ่่งเป็็น  3 ระดัับ คืือ ระดัับสููงได้้คะแนนร้้อยละ 80 ขึ้้�นไป (16-20 คะแนน)
ระดัับปานกลางได้้คะแนนร้้อยละ 61-79 (12-15 คะแนน) และระดัับต่ำำ��ได้้คะแนน
น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ ร้้อยละ 60 (0-11 คะแนน) แบบสอบถามนี้้�ได้้ผ่่านการตรวจ
สอบความตรงตามเนื้้�อหาโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจำิ ำ�นวน 5 ท่่าน มีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง
ของเนื้้�อหา (Index of Congruence : IOC) เท่่ากัับ 0.94 และค่่าดััชนีีความตรง
ตามเนื้้�อหา (Content Validity Index : CVI) เท่่ากัับ 1 และนำำ�ไปทดลองใช้้กัับ
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นตำำ�บลใกล้้เคีียงที่่�มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�ม
ตััวอย่่างจำำ�นวน  30 คน ทดสอบ ค่่าความเที่่�ยงของข้้อมููลด้้วยวิิธีีของ KuderRichardson (1993) (KR-20) ได้้ค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ 0.72
	ส่่วนที่่� 3 แบบสอบถามเรื่่อ� งการรัับรู้้�ความสามารถของตนเองในการดููแลให้้
คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง จำำ�นวน 
11 ข้้อ คะแนนเต็็ม  55 คะแนน ลัักษณะของคำำ�ถามเป็็นการวััดแบบมาตราส่่วน
การประมาณค่่า (Rating Scale) เลืือกตอบ 5 ตััวเลืือก ได้้แก่่ มั่่�นใจมาก มั่่�นใจ  
ไม่่แน่่ใจ มั่่�นใจน้้อย ไม่่มั่่�นใจ โดยเลืือกตอบเพีียง 1 คำำ�ตอบที่่�ตรงกัับความเป็็นจริิง
มากที่่�สุุด โดยแปลผลออกมา คืือ มั่่�นใจและไม่่มั่่�นใจ ตอบแบบวััดเจตคติิ Likert,
Rensis (1967) มีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้องของเนื้้�อหา (Index of Congruence : IOC)
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เท่่ากัับ 0.96 และค่่าดััชนีีความตรงตามเนื้้�อหา (Content Validity Index : CVI)
เท่่ากัับ 1 ได้้วิิเคราะห์์ค่่าความเที่่�ยง (Reliability) ด้้วยวิิธีีของ Cronbach’s
method (1951) ได้้ค่า่ สััมประสิิทธิ์แ์� อลฟ่่า (Coefficient Of Alpha) เท่่ากัับ 0.82
2.2) เครื่่�องมืือสำำ�หรัับผู้้�วิิจััย เป็็นแบบประเมิินทัักษะอสม.ในการดููแลให้้คำำ�
แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง จำำ�นวน  14
ข้้อ ประกอบด้้วย 3 ส่่วน ได้้แก่่ (1) ทัักษะด้้านการให้้ความรู้้�เรื่่อ� งโรคความดัันโลหิิต
สููงและโรคหลอดเลืือดสมอง (2) ทัักษะด้้านการวััดความดัันโลหิิตและการแปลค่่า
ความดัันโลหิิตที่่�ถููกต้้อง (3) ด้้านการดููแลสุุขภาพผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อ
ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองตามหลััก 3อ2ส จำำ�นวน  14 ข้้อ คะแนนเต็็ม  28
คะแนน ลัักษณะของคำำ�ถามเป็็นการวััดแบบมาตราส่่วนการประมาณค่่า (Rating
Scale) เลืือกตอบ 3 ตััวเลืือก ได้้แก่่ ทำำ�ได้้ ทำำ�ได้้บางส่่วน ทำำ�ไม่่ได้้โดยผู้้�วิิจััยเลืือก
ตอบเพีียง 1 คำำ�ตอบที่่�ตรงกัับความเป็็นจริิงมากที่่�สุุด ตอบแบบวััดเจตคติิ Likert,
Rensis   (1967) แบบประเมิินนี้้�ได้้ผ่่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหาโดย
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำำ�นวน  5 ท่่าน  มีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้องของเนื้้�อหา (Index of
Congruence : IOC) เท่่ากัับ 1 และค่่าดััชนีีความตรงตามเนื้้�อหา(Content
Validity Index : CVI) เท่่ากัับ 1  
การพิิทัักษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง
การวิิจััยนี้้�ผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น  เลขที่่� 24/2563 กลุ่่�มตััวอย่่างได้้รัับข้้อมููล วััตถุุประสงค์์
กิิจกรรม ระยะเวลา ประโยชน์์ผลกระทบจากการวิิจััย รวมถึึงสิิทธิ์์�ขอถอนตััวจาก
การวิิจััยโดยไม่่กระทบต่่อการรัักษาพยาบาล การลงชื่่�อเป็็นไปด้้วยความยิินยอม/
สมััครใจเข้้าร่่วมจนสิ้้นสุ
� ดุ การวิิจัยั  ข้้อมููลกลุ่่�มทดลองทั้้�งหมดจะปกปิิดเป็็นความลัับ
การนำำ�เสนอผลการวิิจััยจะเป็็นข้้อสรุุปภาพรวมในรููปของค่่าเฉลี่่�ยทางสถิิติิเท่่านั้้�น
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
หลัังจากได้้รัับอนุุญาตจากผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลวิิเชีียรบุุรีี ผู้้�วิิจััยได้้
ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ประสานงานกัับผู้้�ใหญ่่บ้า้ น หมู่่�ที่่� 5 บ้้านโคกหนองแจง
เพื่่�อดำำ�เนิินการขอใช้้สถานที่่�ในการดำำ�เนิินการทดลองโดยใช้้ระยะเวลาทั้้�งสิ้้�น  10
สััปดาห์์ จำำ�นวน 8 กิิจกรรม โดยแบ่่งการทดลองเป็็น 3 ระยะ ดัังต่่อไปนี้้�
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1. ระยะเตรีียมการทดลอง เป็็นการรัับสมััครกลุ่่�มตััวอย่่างเข้้าร่่วมโปรแกรม 
ชี้้� แจงวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องการวิิ จัั ย อธิิ บ ายขั้้� น ตอนในการทำำ� วิิ จัั ย และผู้้�วิิ จัั ย ให้้
กลุ่่�มทดลองทำำ�แบบสอบถาม (Pre-test) และผู้้�วิิจััยประเมิินทัักษะการดููแลผู้้�ป่่วย
โรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองกลุ่่�มทดลองก่่อนเริ่่มกิ
� จิ กรรม 
1 สััปดาห์์
2. ระยะทดลอง (สััปดาห์์ที่่� 1-10) ดัังนี้้�
2.1) กิิจกรรมที่่� 1 ฉัันอยากรู้้�  (สััปดาห์์ที่่� 1 ใช้้เวลา 3 ชม.) ให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับโรคความดัันโลหิิตสููงและโรคหลอดเลืือดสมอง เรีียนรู้้�ผ่่านเกมจัับคู่่�
บััตรคำำ�และเรีียนรู้้�ผ่่านการสัังเกตจากประสบการณ์์ของผู้้�อื่น่� มีีการนำำ�เสนอตััวอย่่าง
กรณีีศึึกษาเพื่่อ� บอกเล่่าความรุุนแรงและผลกระทบที่่�เกิิดจากโรคหลอดเลืือดสมอง
2.2) กิิจกรรมที่่� 2  ฉัันเข้้าใจ (สััปดาห์์ที่่� 2 ใช้้เวลา 3 ชม.) ให้้ความรู้้�เรื่่�อง
การให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองตาม
หลััก 3อ2ส. การรัับประทานยาและการรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�องฝึึกปฏิิบััติิวััดความดััน
โลหิิตและแปลค่่าความดัันโลหิิตที่่�ถููกต้้อง
2.3) กิิจกรรมที่่� 3 ฉัันมั่่�นใจ (สััปดาห์์ที่่� 3 ใช้้เวลา 3 ชม.) เป็็นการนำำ�ตััว
แบบที่่�ดีีมาแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จเน้้นการใช้้คำำ�พูดู ชัักจููงใจสร้้างพลััง
บวกเพิ่่�มทััศนคติิที่่ดีี� ในการดููแลผู้้�ป่่วย เพื่่อ� ให้้กลุ่่�มทดลองเกิิดการรัับรู้้�ความสามารถ
ของตนเองเกิิดความมั่่�นใจในการดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรค
หลอดเลืือดสมอง
2.4) กิิจกรรมที่่� 4 ฉัันทำำ�ได้้ (สััปดาห์์ที่่� 4 ใช้้เวลา 3 ชม.) เป็็นการฝึึก
วิิเคราะห์์และวางแผนการดููแลผู้้�ป่่วยก่่อนการเยี่่�ยมบ้้าน  เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจ
กระตุ้้�นเร้้าทางอารมณ์์ โดยผ่่านการแสดงบทบาทสมมติิ ช่่วยให้้กลุ่่�มทดลองลด
ความเครีียดคลายความวิิตกกัังวลในการดููแลผู้้�ป่่วย
2.5) กิิจกรรมที่่� 5 ฉัันมีีกำำ�ลัังใจ (สััปดาห์์ที่่� 5-6 ใช้้เวลา 20 ชม.) เป็็นการ
ลงเยี่่ย� มบ้้านครั้้ง� ที่่� 1เน้้นการสร้้างสััมพันธ
ั ภาพที่่�ดีีประเมิินภาวะสุุขภาพของผู้้�ป่่วย
และวางแผนกิิจกรรมในการดููแลผู้้�ป่่วย
2.6) กิิจกรรมที่่� 6 ฉัันพร้้อมลุุย (สััปดาห์์ที่่� 7-8 ใช้้เวลา 20 ชม.) เป็็นการ
ลงเยี่่�ยมบ้้านครั้้�งที่่� 2 เน้้นการฝึึกทัักษะการดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยดููแลตนเอง

113

5

114

5

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

ตามหลััก 3อ2ส (อาหาร อารมณ์์ ออกกำำ�ลัังกาย ไม่่ดื่่�มสุุรา ไม่่สููบบุุหรี่่�) การ
รัับประทานยาและการรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�องโดยเน้้นการดููแลแบบองค์์รวมทั้้�ง
ร่่างกาย จิิตใจ สัังคม จิิตวิิญญาณ
2.7) กิิจกรรมที่่� 7 ฉัันทำำ�สำำ�เร็็จ  (สััปดาห์์ที่่� 9 ใช้้เวลา 6 ชม.) เป็็นการ
ลงเยี่่�ยมบ้้านครั้้�งที่่� 3 ให้้การดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยในรายที่่�มีีปััญหาเพื่่�อ
ติิดตามและประเมิินความก้้าวหน้้าในการดููแลผู้้�ป่่วย
2.8) กิิจกรรมที่่� 8 สรุุปผลการดำำ�เนิินกิจิ กรรม (สััปดาห์์ที่่� 10 ใช้้เวลา 2 ชม.)
เป็็นการสรุุปการดำำ�เนิินกิิจกรรม  สร้้างความคิิดรวบยอด กล่่าวขอบคุุณผู้้�เข้้าร่่วม
วิิจััยในครั้้�งนี้้�และปิิดโครงการ
3. ระยะหลัังเสร็็จสิ้้�นการทดลอง ผู้้�วิิจััยให้้กลุ่่�มทดลองทำำ�แบบสอบถาม 
(Post-test) และผู้้�วิิจััยประเมิินทัักษะการดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อ
ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองกลุ่่�มทดลองหลัังเสร็็จสิ้้�นกิิจกรรม1 สััปดาห์์
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1. ข้้อมููลทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่าง นำำ�มาวิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา
(Descriptive Statistic)โดยการแจกแจงความถี่่�ร้อ้ ยละค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน 
2. เปรีียบเทีียบความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่ย� คะแนนด้้านความรู้้�เรื่่อ� งโรคความ
ดัันโลหิิตสููงและโรคหลอดเลืือดสมอง การรัับรู้้�ความสามารถของตนเองและทัักษะ
การดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
สมองในระยะก่่อนและหลัังการทดลองด้้วยสถิิติิ Paired Sample t-test โดย
กำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ 0.05
ผลการวิจัย
กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็น อสม.จำำ�นวน 40 คน เพศหญิิง คิิดเป็็นร้้อยละ 62.5 เพศ
ชาย คิิดเป็็นร้้อยละ 37.5 มีีอายุุเฉลี่่�ย 54 ปีี (SD = 9.8) อายุุต่ำำ��สุุดและอายุุสููงสุุด
อยู่่�ในช่่วง 27-70 ปีี เมื่่�อจััดกลุ่่�มอายุุ พบว่่า ส่่วนใหญ่่อยู่่�ระหว่่าง 51-60 ปีี คิิดเป็็น
ร้้อยละ 42.5 ส่่วนใหญ่่สถานภาพคู่่� คิิดเป็็นร้้อยละ 82.5 จบชั้้�นมััธยมศึึกษา
คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 50 ประกอบอาชีีพเกษตรกรรมคิิดเป็็นร้อ้ ยละ 65 มีรี ายได้้ต่อ่ เดืือน
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เฉลี่่�ยน้้อยกว่่า 5,000 บาท และอยู่่�ระหว่่าง 5,001-10,000 บาท มีีจำำ�นวนเท่่ากััน 
คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 42.5 มีีระยะเวลาในการเป็็นอสม. ตั้้�งแต่่ 10 ปีีขึ้้น� ไป คิิดเป็็นร้อ้ ยละ
57.5
ผลการวิิจัยั  พบว่่า กลุ่่�มทดลองมีรี ะดัับความรู้้�เรื่่อ� งโรคความดัันโลหิิตสููงและ
โรคหลอดเลืือดสมองเพิ่่�มขึ้้นจ
� ากก่่อนการเข้้าร่่วมโปรแกรมมีีระดัับคะแนนความรู้้�
อยู่่�ในระดัับสููงร้้อยละ 50 เป็็นร้้อยละ100 ภายหลัังการเข้้าร่่วมโปรแกรมกลุ่่�ม
ทดลองมีกี ารรัับรู้้�ความสามารถของตนเองในการดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่ว่ ยโรคความ
ดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองเพิ่่�มขึ้้นจ
� ากก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม อยู่่�
ในระดัับสููงร้้อยละ 30 เป็็นร้อ้ ยละ 70 ภายหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรม และกลุ่่�มทดลอง
มีีทัักษะการดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอด
เลืือดสมองเพิ่่�มขึ้้�น อยู่่�ในระดัับสููงร้้อยละ 15 เป็็นร้้อยละ 95 ภายหลัังการเข้้าร่่วม
โปรแกรม ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของความรู้้�เรื่่�องโรคความดัันโลหิิตสููงและโรค
หลอดเลืือดสมอง การรัับรู้้�ความสามารถของตนเองและทัักษะการ
ดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองก่่อน
และหลัังการเข้้าร่่วมโปรแกรม (n = 40)
ก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม
หลัังเข้้าร่่วมโปรแกรม
ระดัับ
ระดัับ
ระดัับ
ระดัับ
ระดัับ
ระดัับ
ระดัับ
คะแนน
ความรู้้�
การรัับรู้้�
ทัักษะ
ความรู้้�
การรัับรู้้�
ทัักษะ
จำำ�นวนร้้อยละจำำ�นวนร้้อยละจำำ�นวนร้้อยละจำำ�นวนร้้อยละจำำ�นวน ร้้อยละ จำำ�นวน ร้้อยละ
สููง
(ร้้อยละ 20 50 12 30 6 15 40 100 28 70 38 95
80 ขึ้้�นไป)
ปานกลาง
(ร้้อยละ 15 37.5 24 60 20 50 0
0 12 30
2
5
60-79)
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ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของความรู้้�เรื่่�องโรคความดัันโลหิิตสููงและโรค
หลอดเลืือดสมอง การรัับรู้้�ความสามารถของตนเองและทัักษะการ
ดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองก่่อน
และหลัังการเข้้าร่่วมโปรแกรม (n = 40) (ต่่อ)

5

ก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม
หลัังเข้้าร่่วมโปรแกรม
ระดัับ
ระดัับ
ระดัับ
ระดัับ
ระดัับ
ระดัับ
ระดัับ
คะแนน
ความรู้้�
การรัับรู้้�
ทัักษะ
ความรู้้�
การรัับรู้้�
ทัักษะ
จำำ�นวนร้้อยละจำำ�นวนร้้อยละจำำ�นวนร้้อยละจำำ�นวนร้้อยละจำำ�นวน ร้้อยละ จำำ�นวน ร้้อยละ
ต่ำำ��
(น้้อยกว่่า
5 12.5 4 10 14 35 0
0
0
0
0
0
ร้้อยละ
60)
14.95
40.78
16.43
18.40
46.20
25.28
S.D.
2.77
6.11
4.34
1.23
4.24
2.51
Min./
10/19
28/54
7/25
16/20
37/55
20/28
Max.

จากการวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบความแตกต่่างของคะแนนความรู้้�เกี่่ย� วกัับโรค
ความดัันโลหิิตสููงและโรคหลอดเลืือดสมองของกลุ่่�มทดลองก่่อนและหลัังเข้้าร่่วม
โปรแกรม พบว่่า กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่ย�  หลัังการทดลองสููงกว่่าก่่อนการทดลอง
( =14.95 , S.D. = 2.77 ; =18.40 , S.D. = 1.23) อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(t = 6.81, p<0.001) เมื่่�อเปรีียบเทีียบค่่าคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�ความสามารถของ
ตนเองในการดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอด
เลืือดสมอง พบว่่า กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ยหลัังการทดลองสููงกว่่าก่่อนการ
ทดลอง ( =40.78 , S.D. = 6.11 ; =46.20 , S.D. = 4.24) อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (t = 4.84, p < 0.001) เมื่่�อเปรีียบเทีียบค่่าคะแนนเฉลี่่�ยทัักษะการดููแล
ให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง พบว่่า
กลุ่่�มทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ยหลัังการทดลอง สููงกว่่าก่่อนการทดลอง ( = 16.43,
S.D. = 4.34 ; = 25.28 , S.D. = 2.51) อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ(t = 11.39,
p < 0.001) ดัังตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2 เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยคะแนนความรู้้�เรื่่�องโรคความดัันโลหิิตสููงและ
โรคหลอดเลืือดสมองการรัับรู้้�ความสามารถของตนเองและทัักษะการ
ดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองก่่อน
และหลัังการเข้้าร่่วมโปรแกรม (n = 40)
ข้อมูล

S.D.

95%CI

ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
14.95
2.77
2.17 ถึง 4.13
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
18.40
1.23
การรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลผู้ป่วย
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
40.78
6.11
1.82 ถึง 6.82
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
46.20
4.24
ทักษะการดูแลและให้คำ�แนะนำ�ผู้ป่วย
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
16.43
4.34
7.28 ถึง 10.42
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
25.28
2.51

t-test p-value
6.81

<0.001

4.84

<0.001

11.39

<0.001

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึึ ก ษาประสิิ ทธิิ ผ ลของโปรแกรมพัั ฒ นาศัั ก ยภาพอาสาสมัั ค ร
สาธารณสุุขเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง ตำำ�บล
สระประดู่่� อำำ�เภอวิิเชีียรบุุรีี จังั หวััดเพชรบููรณ์์ โดยประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีคี วามสามารถ
แห่่งตนของ Bandura (1997) สามารถนำำ�มาอภิิปรายผลการศึึกษาโดยใช้้วิธีีิ การ
วิิเคราะห์์อ้า้ งอิิงทฤษฎีเี อกสารงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องและตามสมมติิฐานการศึึกษาได้้
ดัังนี้้�
กลุ่่�มทดลองมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้� เกี่่�ยวกัับโรคความดัันโลหิิตสููงและโรค
หลอดเลืือดสมองหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมสููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรมอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิ ซึ่่�งเป็็นไปตามสมมติิฐานการวิิจััย เป็็นผลมาจากที่่�กลุ่่�มทดลองได้้
เข้้าร่่วมโปรแกรม ซึ่่�งมีีกิิจกรรมในการให้้ความรู้้�เรื่่�องโรคความดัันโลหิิตสููงและโรค
หลอดเลืือดสมองหลากหลายวิิธีี ได้้แก่่ การบรรยายประกอบวีีดีีทััศน์ กิ
์ จิ กรรมกลุ่่�ม 

5
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

การระดมความคิิดเห็็น เล่่นเกมจัับคู่่�รููปภาพกัับบััตรคำำ� แสดงบทบาทสมมติิ ศึึกษา
คู่่�มืือ อสม.ใส่่ใจโรคความดัันป้อ้ งกัันโรคหลอดเลืือดสมอง รวมทั้้�งคู่่�มืือ พููดได้้ “อสม.
ใส่่ใจความดัันป้้องกัันหลอดเลืือดสมอง” เป็็นหนัังสืือเสีียงที่่�มีีภาพประกอบและ
คำำ�บรรยายที่่�สั้้น� กระชัับ ตััวอักั ษรเป็็นระเบีียบชััดเจนที่่�ช่ว่ ยเสริิมสร้้างความรู้้� ความ
เข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�เรีียนได้้เพิ่่�มขึ้้�น  และช่่วยด้้านการมองเห็็นของ อสม.ที่่�เป็็นกลุ่่�ม
ผู้้�สูงู อายุุ สอดคล้้องกัับทฤษฎีีของ Jerrold, Kemp & Don Smelle (1989) กล่่าวว่่า
การพิิจารณาเลืือกใช้้สื่่�อการสอน คืือ คุุณลัักษณะของสื่่�อที่่�ผู้้�สอน ควรศึึกษาและ
เลืือกใช้้สื่อ่� แต่่ละชนิิดให้้เหมาะสมกัับผู้้�เรีียน นอกจากนี้้มี� กี ารนำำ�เสนอตััวอย่่างกรณีี
ศึึกษาที่่�มีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่เหมาะสมส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเกิิด
ภาวะแทรกซ้้อนโรคหลอดเลืือดสมอง เพื่่�อบอกเล่่าเรื่่�องราวความรุุนแรง และ
ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อตนเอง ครอบครััว  และสัังคม  เกิิดการกระตุ้้�นทางอารมณ์์
เกิิดแรงจููงใจ  และส่่งผลให้้กลุ่่�มทดลองเกิิดการรัับรู้้�ความสามารถของตนเองเพิ่่�ม
ขึ้้น� ในด้้านความรู้้�ดัังที่่� Bandura (1997) ได้้อธิิบายไว้้ว่า่ การรัับรู้้�ได้้ถึงึ ความสามารถ
ของตนเองนั้้�น สามารถพััฒนาได้้จาก 4 ปััจจััย ประกอบด้้วย การใช้้ประสบการณ์์
ความสำำ� เร็็ จ  การใช้้ตัั ว แบบ การใช้้ คำำ�พูู ด ชัั ก จูู ง และการกระตุ้้�นทางอารมณ์์
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ จิิรััชยา สุุวินท
ิ รากร และคณะ (2562) พบว่่า การใช้้
กลวิิธีีทางสุุขศึึกษา การบรรยายความรู้้�เรื่่�องโรคหลอดเลืือดสมอง การสาธิิตทำำ�ให้้
เห็็นเป็็นตัวั อย่่าง การฝึึกปฏิิบัติั แิ ละการนิิเทศติิดตาม กลุ่่�มทดลองมีคี วามรู้้�เรื่่อ� งโรค
หลอดเลืือดสมองหลัังการทดลองและระยะติิดตามสููงกว่่าก่่อนทดลองและสููงกว่่า
กลุ่่�มเปรีียบเทีียบสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ พัันทิิพพา บุุญเศษ และ ลััฆวีี 
ปิิยะบััณฑิิตกุุล (2561) ศึึกษาประสิิทธิิผลของโปรแกรมป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
สมองต่่อพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในกลุ่่�มเสี่่ย� งสููง พบว่่าจากการ
จััดกิิจกรรมโดยใช้้วิิดีีทััศน์์เป็็นสื่่�อกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ประกอบการบรรยายโดยใช้้
ระบบประสาทสััมผััสที่่�มองเห็็นภาพเคลื่่�อนไหว หููได้้ยิินเสีียง และอธิิบายสิ่่�งที่่�เกิิด
ขึ้้�นทำำ�ให้้กลุ่่�มทดลองที่่�เข้้าร่่วมโปรแกรมได้้ซึึมซัับและจดจำำ�จากสิ่่�งที่่�ได้้ชมมากขึ้้�น 
พบว่่า ภายหลัังการทดลองผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเสี่่�ยงสููงที่่�เข้้าร่่วมโปรแกรมการป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมอง มีีค่่าเฉลี่่ย� ของคะแนนด้้านความรู้้�สููงกว่่าก่่อนการทดลองและ
สููงกว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับบริิการสุุขภาตามปกติิ
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กลุ่่�มทดลองมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�ความสามารถของตนเองในการดููแล
ให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองหลัังเข้้า
ร่่วมโปรแกรมสููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรมอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติซึ่ิ ง่� เป็็นไปตาม
สมมติิฐาน  การเปลี่่�ยนแปลงนี้้�เกิิดจากการที่่�กลุ่่�มทดลองเข้้าร่่วมโปรแกรมซึ่่�งมีี
กิิจกรรมเพื่่อ� สร้้างการรัับรู้้�ความสามารถของตนเองและสร้้างความมั่่�นใจให้้กับั กลุ่่�ม
ทดลองประกอบด้้วยกิิจกรรมการใช้้ตััวแบบ (Modeling) นำำ�เสนอตััวแบบอย่่างที่่�
ดีีซึ่ง่� เป็็นอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นดีีเด่่นสาขาการป้้องกัันและควบคุุม
โรคไม่่ติิดต่่อมาแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ในการดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
เป็็นการเรีียนรู้้�ผ่่านประสบการความสำำ�เร็็จ  มีีการใช้้คำำ�พููดโน้้มน้้าวสร้้างแรงจููงใจ
และกระตุ้้�นทางอารมณ์์สร้้างกำำ�ลังั ใจให้้กับั กลุ่่�มทดลองในการดููแลผู้้�ป่่วย นอกจาก
นั้้�นผู้้�วิิจััยให้้กลุ่่�มทดลองแบ่่งกลุ่่�มพููดคุุยกัันเองเพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ที่่เ� คย
ประสบผลสำำ�เร็็จในการดููแลผู้้�ป่่วย โรคความดัันโลหิิตสููง สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ ปาณิิสรา ส่่งวััฒนายุุทธ และ จิินต์ทิ์ พิ า ศิิริกุิ ลุ วิิวัฒ
ั น์์ (2562) ได้้ส่ง่ เสริิมสุขุ ภาพ
โดยการเล่่าเรื่่�องในผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง พบว่่า การเล่่าเรื่่�องทำำ�ให้้ได้้เรีียน รู้้�
จากประสบการณ์์ของสมาชิิกในกลุ่่�มที่่�มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงกัับตนเอง ส่่งผลให้้เกิิด
การผสานความรู้้�และพฤติิกรรมเดิิม  เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้จนเกิิดความรู้้�ใหม่่แล้้วนำำ�ไป
ปรัับให้้เหมาะสมกัับตนเองและคงไว้้ซึ่่�งพฤติิกรรมที่่�เหมาะสม กิิจกรรมดัังกล่่าว
สอดคล้้องกัับปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง Bandura (1997)
การรัับรู้้�ความสามารถของตนเองสามารถพััฒนาได้้จาก 4 ปััจจััย คืือ การใช้้
ประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จ การใช้้ตััวแบบ ในโปรแกรมนี้้�ได้้นำำ�ตััวแบบที่่�เป็็นบุุคคล
จริิง ซึ่ง่� เป็็นอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นดีีเด่่น มีรี ะดัับความสามารถใกล้้
เคีียงกัับกลุ่่�มทดลองทำำ�ให้้กลุ่่�มทดลองรู้้�สึกึ ได้้ ว่า่ ไม่่เกิินความสามารถที่่�เขาจะทำำ�ได้้
มีีลัักษณะความเป็็นกัันเอง อบอุ่่�น และการใช้้คำำ�พููดโน้้มน้้าวชัักจููงเพื่่�อให้้เกิิดแรง
จููงใจ  สนัับสนุุนให้้กำ�ลั
ำ ังใจ  มีีพฤติิกรรมที่่�เสริิมแรงในทางบวกและการกระตุ้้�นทาง
อารมณ์์เพื่่�อให้้กลุ่่�มทดลองรู้้�สึึกมีีคุุณค่่ารัับรู้้�ความสามารถของตนเอง เชื่่�อมั่่�นใน
ตนเองเพิ่่�มขึ้้น� และมีคี วามมั่่�นใจในการดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกััน
โรคหลอดเลืือดสมอง ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ กิิรณานัันท์์ สนธิิธรรม  และ
สมเสาวนุุช จมูศรีี 
ู (2563) ได้้ศึกึ ษาผลของโปรแกรมการส่่งเสริิมการรัับรู้้�สมรรถนะ
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แห่่งตนต่่อการดููแลกลุ่่�มเสี่่�ยงก่่อนความดัันโลหิิตสููงของอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้านโดยใช้้ทฤษฎีีการรัับรู้้�สมรรถนะตนเองทั้้�ง 4 ด้้าน คืือ การเรีียนรู้้�
ด้้วยประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จของตนเอง การเรีียนรู้้�โดยใช้้ตััวแบบ การชัักจููงด้้วย
วาจา และการกระตุ้้�นทางอารมรณ์์ พบว่่า อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
ที่่�ได้้รัับการเข้้าร่่วมโปรแกรมการส่่งเสริิมการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตนภายหลัังการ
ทดลองมีคี ะแนนเฉลี่่ย� การรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตนสููงกว่่าก่่อนทดลอง สอดคล้้องกัับ
การศึึกษาของ นวพร วุุฒิิธรรม และคณะ (2563) ศึึกษาผลของการเสริิมสร้้างการ
รัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตนต่่อการควบคุุมระดัับความดัันโลหิิตในกลุ่่�มเสี่่ย� งโรคความดััน
โลหิิตสููง พบว่่า การใช้้ประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จ การใช้้ตััวแบบหรืือประสบการณ์์
จากผู้้�อื่่�นที่่�เป็็นตััวแบบหรืือสััญลัักษณ์์ที่่�มีีคุุณลัักษณะคล้้ายคลึึงกััน ทำำ�ให้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างมีีความใส่่ใจ จดจำำ�  การใช้้คำำ�พููดชัักจููงให้้กำำ�ลัังใจและการกระตุ้้�นทาง
อารมณ์์มีผี ลต่่อจิิตใจเกิิดกระบวนการปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมสุุขภาพ จึึงพบว่่า กลุ่่�ม
ทดลองมีกี ารรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง ความคาดหวัังถึึงผลลััพธ์ใ์ นการปฏิิบัติั ตัิ ว 
ั
และพฤติิกรรมการปฏิิบััติิตััวสููงกว่่าก่่อนการทดลองและสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม 
กลุ่่�มทดลองมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยทัักษะ การดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความ
ดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมสููงกว่่าก่่อนเข้้า
ร่่วมโปรแกรมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิซึ่่�งเป็็น ไปตามสมมติิฐาน ทัักษะที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
นี้้เ� ป็็นผลมาจากกลุ่่�มทดลองได้้ฝึกึ ปฏิิบัติั จริ
ิ งิ โดยการเยี่่ย� มบ้้าน ทั้้�งการ ฝึึกวััดความ
ดัันโลหิิตและการแปลผล การคำำ�นวณ BMI การให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดััน
โลหิิตสููงใน   การดููแลตนเองตามหลััก 3อ2ส. การรัับประทานยาและการไปพบ
แพทย์์ตามนััด โดยมีีผู้้�วิิจััยเป็็นพี่่�เลี้้�ยง คอยให้้คำำ�ชี้้�แนะ เน้้นการเรีียนรู้้�แบบมีี
ส่่วนร่่วม  การทำำ�งานเป็็นทีีม  มีีการวิิเคราะห์์วางแผนการดููแลผู้้�ป่่วยก่่อนการลง
เยี่่�ยมบ้้าน โดยใช้้สถานการณ์์จำำ�ลอง เรีียนรู้้�และสัังเกตประสบการณ์์จากตััวแบบ
กิิจกรรมดัังกล่่าวส่่งผลให้้กลุ่่�มทดลองเกิิดการรัับรู้้�ความสามารถของตนเองและ
สามารถฝึึกทัักษะการดููแลผู้้�ป่่วย โรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือด
สมองได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ ภาสิิต ศิิริิเทศและ ณพวิิทย์์  ธรรมสีีหา
(2562) พบว่่า การประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีความสามารถของตนเองในการส่่งเสริิมการ
มีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีีในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุเพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุมีีความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิ

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำ�บลสระประดู่ อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Effectiveness of Village Health Volunteer’s Competency Development Program for Stroke Prevention Among Hypertensive Patients
in Sa Pradu Subdistrict Wichian Buri District Phetchabun Province

พฤติิกรรมสุุขภาพที่่�พึงึ ประสงค์์ โดยใช้้โมเดลจากผู้้�สููงอายุุที่่ป� ระสบผลสำำ�เร็็จในการ
ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมมาแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ ใช้้คำำ�พููดชัักจููง กระตุ้้�นทาง
อารมณ์์ ส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเสี่่�ยงโรคความดัันโลหิิตสููง มีีการรัับรู้้�ความสามารถ
ของตนเองและมีีพฤติิกรรมการดููแลตนเองมากกว่่าก่่อนการทดลอง สอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของ กมลทิิพย์์ ทิิพย์์สัังวาล และคณะ (2561) ศึึกษาผลของโปรแกรมการ
พััฒนาสมรรถนะอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชน จาก
การได้้รับั การฝึึกทัักษะการให้้ความรู้้� การออกกำำ�ลังั กาย การดููแลสุุขภาพช่่องปาก
การประเมิินแผลกดทัับ การลงเยี่่ย� มบ้้านผู้้�สููงอายุุติดิ บ้้านติิดเตีียงสััปดาห์์ละ 2 วััน 
และเยี่่�ยมบ้้านผู้้�สููงอายุุที่่�ช่่วยเหลืือตััวเองได้้ดีีทุุก 2 สััปดาห์์ พบว่่า คะแนนเฉลี่่�ย
ด้้านทัักษะการดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชนในกลุ่่�มทดลองสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมและสููงกว่่า
ก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม  แต่่อย่่างไรก็็ตามในแบบทดสอบเรื่่�องของความรู้้�เรื่่�องโรค
ความดัันโลหิิตสููงและโรคหลอดเลืือดสมอง การรัับรู้้�ความ สามารถของตนเอง และ
ทัักษะการดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงของกลุ่่�มทดลองหลัังเข้้า
ร่่วมโปรแกรมยัังมีีบางข้้อที่่�กลุ่่�มทดลองยัังทำำ�ไม่่ได้้นั้้น� เนื่่อ� งจากปััจจััยทางด้้านอายุุ
ระดัับการศึึกษาและระยะเวลาในการเป็็นอสม. มีีผลต่่อความแตกต่่างในด้้านความ
รู้้� การรัับรู้้�และทัักษะการดููแลให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วย ซึ่่�งทัักษะที่่�จะเกิิดขึ้้�นได้้นั้้�นต้้อง
อาศััยความรู้้�และการรัับรู้้�ความสามารถของตนเองที่่�เกิิดขึ้้�นก่่อนที่่�จะเกิิดความ
สามารถในการกระทำำ�สิ่่�งนั้้�นๆได้้ สอดคล้้องกัับทฤษฎีีความสามารถแห่่งตนของ
Bandura (1986) อธิิบายไว้้ว่่า การรัับรู้้�ความสามารถของตนเองมีีความสำำ�คััญมีี
ผลต่่อพฤติิกรรมการพััฒนาความสามารถและทัักษะ บุุคคลที่่�มีทัี กั ษะเดีียวกัันอาจ
แสดงพฤติิกรรมหรืือการปฏิิบัติั งิ านในลัักษณะหรืือคุุณภาพที่่�แตกต่่างกัันได้้ ขึ้้น� อยู่่�
กัับว่่าบุุคคลนั้้�นมีีการรัับรู้้�ความสามารถของตนเองสููงหรืือต่ำำ��ในสถานการณ์์นั้้�น ๆ
จึึงเป็็นโอกาสพััฒนาในกิิจกรรมครั้้�งต่่อไปผู้้�วิิจััยจึึงควรให้้ความสำำ�คััญกัับกลุ่่�ม
ทดลองที่่�ยังั ทำำ�ไม่่ได้้โดยการใช้้กลวิิธีีต่า่ งๆได้้แก่่ การใช้้ตัวั แบบ เพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� น ให้้
เพื่่อ� นคนที่่�ทำำ�ได้้สอนคนที่่�ยังั ทำำ�ไม่่ได้้ ใช้้คำำ�พูดู ชัักชููงใจ กระตุ้้�นทางอารมณ์์ ให้้กำำ�ลังั
ใจกลุ่่�มทดลองพยายามฝึึกทบทวนเนื้้�อหาในคู่่�มืือบ่่อยๆ และฝึึกให้้กลุ่่�มทดลอง
ปฏิิบััติิสิ่่�งนั้้�นซ้ำำ�� ๆ เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้� สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ และพััฒนาการ
รัับรู้้�ความสามารถของตนเอง จุุดเด่่นของโปรแกรมนี้้� คืือ มีีการฝึึกคิิดวิิเคราะห์์
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โจทย์์จากสถานการณ์์จำำ�ลอง ฝึึกการวางแผนการดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููง
ก่่อนการเยี่่ย� มบ้้าน และมีีการใช้้สื่อ�่ ที่่เ� หมาะสมกัับกลุ่่�มทดลอง คืือ การใช้้คู่่�มืือพููดได้้
“อสม.ใส่่ใจความดัันป้้องกัันหลอดเลืือดสมอง” (นวััตกรรมที่่�ผู้้�วิิจััยจััดทำำ�ขึ้้�น)
สามารถช่่วยเสริิมสร้้างความรู้้�  การรัับรู้้�  สร้้างความเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�เรีียนได้้เพิ่่�ม
ขึ้้�นซึ่่�งจะมีีความแตกต่่างจากงานวิิจััยที่่�ผ่่านมาอย่่างชััดเจน
ด้้ วยเหตุุ ผลข้้างต้้นจึึงสรุุปได้้ว่่า โปรแกรมพัั ฒนาศัั กยภาพอาสาสมัั คร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองในผู้้�ป่่วยโรคความดััน
โลหิิตสููง ตำำ�บลสระประดู่่� อำำ�เภอวิิเชีียรบุุรีี  จัังหวััดเพชรบููรณ์์ ใช้้ทฤษฎีีความ
สามารถแห่่ ง ตนของแบนดูู ร ามาประยุุ ก ต์์ ใช้้ ใ นโปรแกรมโดยการเรีียนรู้้�ผ่่ าน
ประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จ การใช้้ตััวแบบ การใช้้คำำ�พููดชัักจููง และการกระตุ้้�นทาง
อารมณ์์ เพื่่อ� เสริิมสร้้างการรัับรู้้�ความสามารถแห่่งตน เสริิมสร้้างทัักษะในการดููแล
และให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
ส่่งผลให้้อสม. เกิิดความรู้้�  เกิิดการรัับรู้้�ความสามารถของตนเองและมีีทัักษะการ
ดููแลและให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง
เกิิดความมั่่�นใจและมีีความเชื่่อ� มั่่นว่
� า่ ตนเองจะสามารถดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิต
สููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ข้อเสนอแนะ
	ข้้อเสนอแนะจากการศึึกษา
1) ควรนำำ� วิิ ธีี จัั ดโปรแกรมดัั งกล่่ า วไปประยุุ กต์์ ใช้้ ในกลุ่่�มอาสาสมีั ค ร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นในบริิบทที่่�เหมืือนหรืือคล้้ายคลึึงกััน เพื่่อ� สร้้างเครืือข่่าย
การดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองให้้ขยายเพิ่่�มขึ้้น�
2) ส่่งเสริิมให้้กลุ่่�มทดลองได้้หมั่่น� เข้้าไปดููแลพููดคุุยกัับผู้้�ป่่วยและหมั่่�นศึึกษา
หาความรู้้�อยู่่�เสมอเพื่่อ� ให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจและส่่งผลทำำ�ให้้มีคี วามมั่่�นใจในการ
ดููแลผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่�อป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองมากยิ่่�งขึ้้�น
3) กลุ่่�มทดลองควรส่่งเสริิมญาติิให้้มีีส่่วนร่่วมนการฝึึกทัักษะในการดููแล
และให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ป่ว่ ยโรคความดัันโลหิิตสููงเพื่่อ� ป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมอง เพื่่อ�
เป็็นการดููแลผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิดสม่ำำ��เสมอ
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	ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
1) ควรเพิ่่�มกลุ่่�มเป้้าหมายเข้้ามีส่่วนร่่วมในโปรแกรม  เช่่น ผู้้�ดููแลหรืือ
ญาติิเข้้ามาศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับโรคความดัันโลหิิตสููงและโรคหลอดเลืือด
สมองเพื่่�อให้้มีีส่่วนร่่วมในการดููแลผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิดและต่่อเนื่่�อง
2)  ควรทำำาการศึึกษาประสิิทธิผิ ลของโปรแกรมพััฒนาศัักยภาพอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้า้ นโดยประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีคี วามสามารถแห่่งตน ซึ่ง่� ประกอบ
ไปด้้วยการทำำ�กิจิ กรรมในทำำ�นองเดีียวกัันในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยเรื้้อ� รัังอื่่น� ๆ เช่่น โรคเบาหวาน 
โรคไต โรคหััวใจ เป็็นต้้น
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