
                                                          

 
 

 ผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจกบัภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืด 

โดย 

 นางสาวสุภาพรรณ  สุขคล้าย 

การค้นคว้าอสิระนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาวทิยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2553

ลขิสิทธิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจกบัภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืด 

โดย 

 นางสาวสุภาพรรณ  สุขคล้าย 

การค้นคว้าอสิระนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาวทิยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2553 

ลขิสิทธิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



THE EFFECT OF USING EMPOWERMENT ON RISK CADIOVASCULAR DISEASE 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Supaphan  Sukklai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

MASTER OF SCIENCE 

Program of Social and Health System Management 

Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 

2010 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหก้ารคน้ควา้อิสระเรือง   “ ผลของโปรแกรม
การเสริมพลงัอาํนาจกบัภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด ” เสนอโดย นางสาวสุภาพรรณ สุขคลา้ย 
เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการสงัคมและ
การจดัการระบบสุขภาพ 
 
 

……........................................................... 
                                                                                (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
วนัที..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 
อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
 เภสชักรหญิง อาจารย ์ดร.ณฏัฐิญา  คา้ผล 
 
คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(เภสชักรหญิง อาจารย ์ดร.เยาวลกัษณ์  อาํรําไพ) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(เภสชักรหญิง รองศาสตราจารยร์ะพีพรรณ  ฉลองสุข) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(เภสชักรหญิง อาจารย ์ดร.ณฏัฐิญา  คา้ผล) 
............/......................../.............. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ง 

51358320 :  สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบสุขภาพ 
คาํสาํคญั   :  การเสริมพลงัอาํนาจ / ภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
 สุภาพรรณ  สุขคลา้ย : ผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจกบัภาวะเสียงต่อโรคหวัใจ
และหลอดเลือด.  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ภญ.อ.ดร.ณฏัฐิญา  คา้ผล.  69 หนา้. 
 
 การศึกษาวิจยักึงทดลองนี มีวตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจต่อ
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ณ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มตวัอย่างถูกเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี 
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ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (รอบเอว ความดนัโลหิต ระดบันาํตาลเกาะติดเม็ดเลือดแดง) ทุกค่าลดลงอย่างมี
นยัสาํคญั เมือเทียบกบักลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ ซึงไดรั้บการสอนสุขศึกษาเกียวกบัโรคหวัใจและหลอด
เลือด  คาํแนะนาํเกียวกบัการใชย้า  การใหค้าํปรึกษาเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล จากบุคลากรสาธารณสุข และจาก
การศึกษายงัพบอีกว่าค่าทางคลินิกของภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดของกลุ่มทีไดรั้บการพยาบาล
ตามปกติกลบัมีค่าเพิมขึน เมือวิเคราะห์ค่าทางคลินิกของภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดตามปัญหาเฉพาะ
รอบเอว ความดนัโลหิต ระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดง กพ็บกลุ่มทดลองมีรูปแบบเดียวกนัวา่หลงัเสร็จสินการ
วิจยั ค่าทางคลินิกทุกค่าของภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอย่างมีนยัสําคญั เมือเทียบกบักลุ่มที
ไดรั้บการพยาบาลตามปกติ ผลการวจิยัครังนีแสดงใหเ้ห็นวา่โปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ สามารถลดภาวะเสียง
ต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดได ้จึงควรมีการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจเขา้ไป ในการพฒันาระบบ
การใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพเพือป้องกนัและลดความเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดต่อไป 
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บทท ี  
  

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขทีสําคญัและเป็นสาเหตุการตาย และ
ความพิการทีเพิมขึนทวัโลก(Abequnde et. al. 2007: 432-440)ในส่วนประเทศไทยพบว่า ในปี            
พ.ศ. -   คนไทยป่วยดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือด ร้อยละ . , 5.9 และ 6.3  ตามลาํดบั 
นอกจากนียงัพบวา่ ในปี พ.ศ.   อตัราการตายดว้ยโรคหวัใจเป็น  .  ต่อแสนประชากร ซึงสูง
เป็นลาํดบั   ของสาเหตุการตายทงัหมด  (กระทรวงสาธารณสุข 2550: 48) สาํหรับประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครมีการสํารวจความชุกของภาวการณ์เกิดโรคต่าง ๆ พบว่า เป็นโรคอว้น ร้อยละ 

.  โรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ .  และโรคเบาหวาน ร้อยละ .  ในขณะทีความชุกของ
ประเทศพบร้อยละ 16.1, 8.31 และ 3.69 ตามลาํดบั โดยโรคอว้นของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร 
สูงเป็นลาํดับ 2  ส่วนความดันโลหิตสูง และเบาหวานเป็นลาํดับ  ของประเทศ  (กระทรวง
สาธารณสุข 2549: 59) 
 โรคหวัใจและหลอดเลือดมีสาเหตุสาํคญัทีเกิดจากการเสือมผนงัหลอดเลือดแดง  ทาํให้
หลอดเลือดแดงเกิดการแข็งตัว  (Ateroscherosis) ส่งผลโดยตรงต่อการตีบหรืออุดตันของ             
หลอดเลือดแดง ทีอวยัวะทีสําคญัของร่างกาย ไดแ้ก่ สมอง ไต และอวยัวะส่วยปลายอืน ๆ ปัจจยั
เสียงทีสาํคญั คือ การสูบบุหรี ภาวะไขมนัในเลือดสูง ภาวะความดนัโลหิตสูง และการขาดการออก
กาํลงักาย รวมทงัปัจจยัอืน ๆ คือ โรคเบาหวาน โรคอว้น และความเครียด (นิตยา  เพญ็ศิรินภา  และ
คณะ : 5) โดยผูที้เป็นเบาหวานจะมีความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิมขึนกว่าคนที  
ไม่เป็นเบาหวาน -   เท่า และร้อยละ  ของผูป่้วยโรคเบาหวานเสียชีวิตดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือด 
(Rippe J.M., et al. 2007: ) ภาวการณ์มีความดนัโลหิตสูงจะเพิมความเสียงต่อโรคหวัใจและ หลอด
เลือดเช่นกนั  โดยพบวา่  ในทุก ๆ    มิลลิเมตรปรอทของความดนัไดแอสโตลิก  (Diastolic Blood 
Pressure) ทีเพิมขึน หรือทุก ๆ  มิลลิเมตรปรอทของความดนัซิสโตลิก (Systolic  Blood Pressure) 
ทีเพิมขึน จากความดนัโลหิตทีระดบั /  มิลลิเมตรปรอท จะเพิมความเสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดเป็น  เท่า (Rippe J.M., et al. 2007: 13)  

การป้องกนัโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกนัไดโ้ดยการลดปัจจยัเสียงต่าง ๆ  
เพือป้องกนัและชะลอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึงสามารถป้องกนัได ้ทงัในระดบัปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ โดยการป้องกนัระดบัปฐมภูมิจะเน้นทีความพยายามลดปัจจยัเสียง  สนับสนุนผูป่้วย
โรคเรือรังใหมี้การปรับเปลียนพฤติกรรม และวิถีชีวิต แกไ้ขปัญหาทีตน้เหตุ  เพือป้องกนัและชะลอ    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่วนการป้องกนัระดบัทุติยภูมิจะเน้นทีความพยายามลดความ
รุนแรงหรือการตายในบุคคลทีป่วย  ซึงทีผ่านมาพบว่าสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ให้
ความสําคญัในการป้องกันในระดับทุติยภูมิมากกว่าระดับปฐมภูมิ   ผลทีพบ คือ การสูญเสีย
งบประมาณค่ารักษาพยาบาลสูง ตอ้งใชบุ้คลากรทางการแพทยจ์าํนวนมากในการรักษา  ในทาง
ตรงกนัขา้มกลบัพบว่าประชาชนทีมีความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิมมากขึน (นิตยา 
เพญ็ศิรินภา  และคณะ : 12) 
 จากรายงานผลสรุปการคดักรองสุขภาพของศูนยบ์ริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี  ในปี 
พ.ศ. 2551 ระหวา่งเดือนมกราคม-เดือนธนัวาคม มีผูไ้ดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพ จาํนวน 3,852 คน  
พบผูที้มีภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด จาํนวน 2,683 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7  เมือจาํแนก
ประเภทของความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่า มีผูป่้วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
จาํนวน 890 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 โรคเบาหวาน จาํนวน  659 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 โรคไขมนั
ในเลือดสูง จาํนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6  โรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จาํนวน 
386 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคไขมนัในเลือดสูง จาํนวน  
343 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7   และนาํหนกัเกิน จาํนวน  94 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ผลจากรายงาน
ดงักล่าวพบว่าหากไม่มีการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาหรือลดปัจจยัเสียงของการเกิดโรค อาจจะทาํให้
ในอนาคตมีผูป่้วยดว้ยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว ซึงแนวทางใน การแกปั้ญหา
และลดปัจจยัเสียงสามารถกระทาํโดยการปรับเปลียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออก
กาํลงักายเพิมมากขึน แต่ในอดีตทีผ่านมาการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมกัไม่ค่อยประสบความสําเร็จ
เนืองจากบุคลากรสาธารณสุขใชต้นเองเป็นจุดศูนยก์ลาง เป็นผูร้ะบุปัญหา ตงัเป้าหมายและกาํหนด
วิธีการให้แก่ประชาชนทาํให้ประชาชนเกิดความเครียด เบือหน่าย ต่อกิจกรรมทีจดัให้ (นิตยา  
เพญ็ศิรินภา  และคณะ : 16)   สุดทา้ยส่งผลให้คาํแนะนาํเพือปรับเปลียนพฤติกรรมลดปัจจยั
เสียงจึงถูกละเลยไม่ปฏิบติัตาม 
 โปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ ซึงพฒันาโดยสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
สาขากรุงเทพมหานครร่วมกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช  ไดน้าํแนวคิดการเสริมพลงัอาํนาจ
มาพฒันาเป็นโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ สาํหรับกลุ่มประชาชนทีมีความเสียงต่อโรคหวัใจและ
หลอดเลือด โดยลกัษณะของโปรแกรมจะเนน้ให้ผูป่้วยเป็นจุดศูนยก์ลาง และให้ผูป่้วยเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ฝึกทกัษะในการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และการใชว้ิจารณญาณ  มองสุขภาพตนเอง
ทีควรเป็นและคน้พบกลวิธีในการปรับเปลียนพฤติกรรมทีจะแกปั้ญหา อุปสรรค จนบรรลุเป้าหมาย
สุขภาพทีตนเองตอ้งการ (Funnnell and Anderson 2003: 456-457) ซึงผลของการประยกุตโ์ปรแกรม
การเสริมพลงัอาํนาจ กบักลุ่มเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด น่าจะทาํให้ผูป่้วยมีการดูแลสุขภาพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

ตนเองไดดี้ขึน ลดความเสียงของการเกิดต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดลง ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษา   
ผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจนีต่อการลดภาวะเสียงของโรคหัวใจและหลอดเลือด  และ       
อาจใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของชุมชนเพือใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน  
    

วตัถุประสงค์ของการศึกษา (Objective) 
 เพือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเสริมพลังอาํนาจต่อการลดภาวะเสียงของ
โรคหวัใจและหลอดเลือดในผูป่้วยกลุ่มเสียง  
 

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study) 
  . ขอบเขตพืนที 
  ศึกษาผลของการใชโ้ปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจในกลุ่มเสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในชุมชนหลงัวดัปทุมวนาราม  ชุมชนกุหลาบแดง  ชุมชนเคหะบ่อนไก่  ชุมชนพฒันา
บ่อนไก่ ชุมชนโปโล   ชุมชนพระเจน และชุมชนร่วมฤดี 
 .  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
  กลุ่มตวัอยา่งทีใชศึ้กษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) เป็น
กลุ่มเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ทีอาศยัอยู่ในชุมชนหลังวดัปทุมวนาราม เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน คือ  และกลุ่มควบคุม (Control Group) คือ ชุมชนกุหลาบแดง  
ชุมชนเคหะบ่อนไก่  ชุมชนพฒันาบ่อนไก่  ชุมชนโปโล  ชุมชนพระเจน และชุมชนร่วมฤดี จาํนวน 

 คน มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัก่อนและหลงัการทดลองในกลุ่มตวัอยา่งทงัสองกลุ่ม เพือศึกษา
ผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจกบัภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 . ภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง ภาวะทีผูป่้วยมีโรคความอว้น  
รอบเอว (เพศชาย  36  นิว เพศหญิง  32 นิว) และหรือมีการควบคุมระดบัความดนัโลหิตไดไ้ม่ดี 
(ระดบัความดนัโลหิตมากกว่า /  มิลลิเมตรปรอท) และหรือมีการควบคุมระดบันาํตาลเกาะติด 
เมด็เลือดแดงไม่ดี  (ระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดงมากกว่าร้อยละ 7)  (คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 2551: 5-6) 
 . โปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ หมายถึง กระบวนการเปลียนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ ทีจดัขึนโดยใชโ้ปรแกรมของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร 
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช เป็นแนวทางในการเสริมพลงัอาํนาจ ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพือป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือดในผูป่้วยโรคกลุ่มเสียง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 3. การพยาบาลตามปกติ  หมายถึง กิจกรรมทางการพยาบาลทีบุคลากรทีมสุขภาพ   
จดัให้มีขึน เพือผูม้ารับบริการในแผนกผูป่้วยนอกไดแ้ก่ การสอนสุขศึกษาเกียวกบัโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด  คาํแนะนาํเกียวกบัการใชย้า  การใหค้าํปรึกษาเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล  
 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ทีไดรั้บโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ มีศกัยภาพในการดูแล
ตนเอง 
 2. สามารถนาํผลทีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบการให้บริการสร้างเสริม
สุขภาพเพือป้องกนัและลดความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดทีสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บั
การใหบ้ริการผูป่้วยหรือผูม้ารับบริการสุขภาพอืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นแนวทางในการวิจยัเพือพฒันารูปแบบในการเสริมพลงัอาํนาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลทางคลินิกทีแสดงต่อภาวะเสียงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแ้ก่ (รอบเอว ระดบัความดนั    
ซีสโตลิก ระดบัความดนัไดแอสโตลิก  และระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดง) 
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บทที   
 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การศึกษาเรืองผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจกบัภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือและ   
งานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง  โดยมีสาระสาํคญัดงันี 
 1.  แนวคิดเกียวกบัโรคหวัใจและหลอดเลือด 
  1.1  ความหมายและความสาํคญัของโรคหวัใจและหลอดเลือด 
  1.2  ปัจจยัเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
 2. แนวคิดการเสริมพลงัอาํนาจ 
  2.1  ความหมายการเสริมพลงัอาํนาจ 
  2.2  แนวคิดการเสริมพลงัอาํนาจ 
  2.3  การวดัผลลพัธ์การเสริมพลงัอาํนาจ 
     2.4 ผลลพัธ์ของการเสริมพลงัอาํนาจ    
 3. บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการเสริมพลงัอาํนาจเพือลดความเสียงต่อ
โรคหวัใจและหลอดเลือด  
 4.  วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 
 

1.  แนวคดิเกยีวกบัโรคหัวใจและหลอดเลอืด 
 .   ความหมายและความสําคญัของโรคหัวใจและหลอดเลอืด 
  โรคหัวใจและหลอดเลือด  หมายถึง  สภาวะต่าง ๆ ทีมีการทาํลายหัวใจหรือหลอด
เลือดทีนาํเลือดไปยงัหรือออกจากหัวใจ  โรคหัวใจและหลอดเลือดประกอบดว้ยกลุ่มโรคต่าง ๆ  ที
เกียวกบัเส้นเลือดตีบหรืออุดตนัจากไขมนั  แคลเซียม  ของเสียจากเซลลห์รือลิมเลือด  โดยเฉพาะ
หลอดเลือดสาํคญัทีไปเลียงหวัใจและสมอง  โรคหวัใจและหลอดเลือดทีพบมากทีสุดถึงร้อยละ    
คือหลอดเลือดทีไปเลียงหัวใจมีการอุดตนั  ทาํให้หัวใจไดรั้บเลือดและออกซิเจนลดลง  ส่งผลให้
หวัใจขาดเลือด  หรืออาจมีการตายของเนือเยอืหวัใจได ้ รองลงมาคือหลอดเลือดทีไปเลียงสมองตีบ
หรือตนัร้อยละ   (Grady, D. 2006: 201) 
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 1.2 ปัจจัยเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืด 
  ปัจจยัเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดสามารถแบ่งออกเป็น  กลุ่ม คือ ปัจจยัเสียง
ทีไม่สามารถเปลียนแปลงได ้และปัจจยัเสียงทีสามารถเปลียนแปลงได้ (นิตยา  เพญ็ศิรินภา  และ
คณะ 2551: 4) 
  ปัจจัยเสียงทไีม่สามารถเปลยีนแปลงได้  ประกอบดว้ย   
  พนัธุกรรม พบวา่ สมาชิกของครอบครัวทีมีประวติัป่วยดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือด  
เช่น  พ่อ  แม่  ปู่  ยา่  ตา  ยาย  หรือพีนอ้ง  จะมีโอกาสทีป่วยดว้ยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า
ครอบครัวทวัไป 
  เพศ   พบว่า  ผูช้ายมีความเสียงมากกว่าเพศหญิง  โดยเฉพาะผูห้ญิงในวยัเจริญพนัธ์ุ
มีความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนอ้ย  แต่จะเพิมความเสียงมากขึนในวยัหมดประจาํเดือน
อนัเป็นผลจากการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน 
  อาย ุ พบวา่  อตัราการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดจะเพิมมากขึนเมือมีอายมุากขึน
ในทงัเพศชายและหญิง  
  ปัจจัยเสียงทสีามารถเปลยีนแปลงได้  ไดแ้ก่   
  การสูบบุหรี  บุคคลทีสูบบุหรีจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเป็นสองเท่าของ   
ผูที้ไม่สูบบุหรี (Edlin , G. et al. 2002: 311) ซึงการสูบบุหรีเป็นสาเหตุสาํคญัใหเ้กิดภาวะหวัใจขาด
เลือดและเสียชีวิต  โดยพบว่าอตัราการตายดว้ยโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเพิมขึนร้อยละ   ใน
ผูห้ญิง  และร้อยละ   ในผูช้ายทีสูบบุหรี  มวนต่อวนั(Rippe, J.M. et al. 2007: 12)ในคนทีสูบ
บุหรีประจาํหากเลิกบุหรีได ้  ปี  ความเสียงทีจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงมา
เท่ากบัคนทีไม่เคยสูบบุหรี  (Grady, D. 2006: 204)   
  ภาวะไขมนัในเลือดสูง  การบริโภคอาหารทีมีไขมนัสูง  และบริโภคไขมนัชนิดที
ไม่อิมตวัมากจะเป็นสาเหตุใหมี้ระดบัโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  ซึงมีผลกระตุน้ใหเ้กิดการจบัตวักนั
ของไขมนัทาํให้หลอดเลือดอุดตันได ้ ทงันี  โคเลสเตอรอลในเลือดจาํแนกเป็น   ประเภท  คือ  
โคเลสเตอรอลไม่ดี  หรือแอลดีแอล  (Low-density Lipoprotients: LDL) ทีทาํใหไ้ขมนัจบัตวัอยูต่าม
ผนังหลอดเลือด   กับประเภททีสองเป็นโคเลสเตอรอลดี  หรือ เอชดีแอล   (High-density  
Lipoprotients: HDL) ทีมีหน้าทีนาํพาโคเลสเตอรอลทีติดตามผนงัหลอดเลือดให้หลุดออกไป         
จึงช่วยลดการอุดตนัของหลอดเลือด  ภาวะแอลดีแอลสูง  เอชดีแอลตาํเกิดจากการบริโภคอาหารทีมี 
ไขมนัอิมตวัสูง  (ส่วนใหญ่ไดจ้ากไขมนัสัตว)์  ขาดการออกกาํลงักาย  มีภาวะเครียดสูง  รวมถึงมี
แนวโนม้ทางพนัธุกรรม  การศึกษาวิจยัพบว่า  การลดแอลดีแอลใหต้าํกว่า    มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

และการเพิมเอชดีแอลให้สูงกว่า    มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ สามารถลดความเสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได ้ (Rippe, J.M. et al. 2007: 12- )   

ความดันโลหิตสูง  การมีความดันโลหิตสูงจะเพิมความเสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด  ผลการศึกษาพบวา่  ในทุก ๆ   มิลลิเมตรปรอทของความดนัไดแอสโตลิก  (Diastolic  
Blood Pressure) ทีเพิมขึน หรือทุก ๆ  มิลลิเมตรปรอทของความดนัซิสโตลิก (Systolic Blood  
Pressure)  ทีเพิมขึน  จากความดันโลหิตทีระดับ /  มิลลิเมตรปรอท  จะเพิมความเสียงต่อ
โรคหวัใจและหลอดเลือดเป็น  เท่า ทงันีคนทีมีความดนัโลหิตสูง  มีโอกาสทีจะพบโคเลสเตอรอล
ในเลือดสูงมากกว่าร้อยละ   ซึงการมีปัจจัยเสียงตงัแต่  ปัจจัยขึนไป  ยิงเพิมความเสียงต่อ
โรคหวัใจและหลอดเลือดมากขึน  (Rippe, J.M. et al. 2007: ) ซึงการลดความดนัโลหิตจะตอ้ง
ควบคุมอาหาร  โดยลดการบริโภคเกลือและพลงังาน ลดนาํหนัก เพิมการออกกาํลงักาย จดัการ
ความเครียด  รวมทงักินยาตามแผนการรักษาของแพทย ์
  ขาดการออกกาํลงักาย  การไม่มีกิจกรรมทางกายเป็นปัจจยัเสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดมากกวา่คนทีมีการเคลือนไหวร่างกาย .  เท่า (Rippe, J.M. et al. 2007: 14) พบว่า การมี
กิจกรรมทางกายในระดบัหนักปานกลาง  สะสมอย่างน้อย   นาทีในแต่ละวนั  เช่น  การเดิน       
ทาํสวน  เตน้รํา  จะช่วยลดความเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดได ้

โรคเบาหวาน  พบวา่  ผูที้เป็นเบาหวานจะมีความเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด
เพิมขึนกว่าคนทีไม่เป็นเบาหวาน -   เท่า  โดยร้อยละ    ของผูป่้วยโรคเบาหวานเสียชีวิตดว้ย
โรคหวัใจและหลอดเลือด  (Rippe, J.M. et al. 2007: )   

โรคอว้น  ภาวะอว้นจะมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยเสียงอืน ๆ  ของโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เช่น ไขมนัสูง ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน พบว่า ผูที้มีนาํหนกัตวัเพิมขึน   กิโลกรัม 
ในช่วงวยัผูใ้หญ่จะมีความเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด  และโรคเบาหวานชนิดที   (Type  2  
Diabetes)  การศึกษาจาํนวนมากพบว่า  การลดนาํหนกัตวัลงแมเ้พียงร้อยละ -   สามารถลดความ
เสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดได ้ (Rippe, J.M. et al. 2007: )   

การมีความเครียด  บุคคลทีมีความเครียดสูงจะมีสารเคมีหลงัออกมาทีส่งผลกระทบ
ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด  ทําให้ผู ้ทีมีความดันโลหิตสูงบางรายหันไปสูบบุหรีเมือมี
ความเครียด  ส่งผลให้เพิมความเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด  การจะลดความเสียงจึงตอ้งเพิม
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและจดัการความเครียดไดอ้ยา่งเหมาะสม (Rippe, J.M. et al. 2007 
: 17)   
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2.  แนวคดิเกยีวกบัการเสริมพลงัอาํนาจ 
 การเสริมพลงัอาํนาจ เดิมเป็นคาํมาใชใ้นดา้นการบริหาร โดยเนน้การให้อาํนาจบุคคล
เพือใหบุ้คคลเกิดความมนัใจในการปฏิบติังาน อนันาํไปสู่เป้าหมายขององคก์รเพือเพิมผลผลิตและ
ประสิทธิภาพของงาน ต่อมาได้มีความพยายามให้ความหมายของคาํว่า การเสริมพลงัอาํนาจ 
(Empowerment) อย่างกวา้งขวางขึน  ตลอดจนมีการนาํการเสริมพลงัอาํนาจมาใชใ้นสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น ใชใ้นผูป่้วย ใชใ้นการพยาบาลเพือเสริมสร้างความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมบุคคล
ให้ดีขึน โดยกระบวนการของการเสริมพลงัอาํนาจช่วยให้บุคคลเกิดความมนัใจ มุ่งมนัในการทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเพียรพยายามมนัใจ และเชือมนัว่าตนมีอาํนาจทีจะทาํสิงต่าง ๆ ใหป้ระสบ
ความสาํเร็จไดดี้  (อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั 2541: 234) 
 2.1  ความหมายของการเสริมพลงัอาํนาจ 
  มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายทศันะดงันี  
  Gibson (1991)ไดก้ล่าวถึงการเสริมพลงัอาํนาจวา่ เป็นแนวคิดทีอธิบายกระบวนการ
ทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและชืนชม การส่งเสริม การพฒันาและเสริมสร้างความสามารถ
ของบุคคลในการตอบสนองความตอ้งการของตนเองและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง รวมถึงความสามารถ
ในการใช้ทรัพยากรทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต เพือให้เกิดความรู้สึกเชือมนัในตนเองและรู้สึกว่า
ตนเองมีอาํนาจสามารถควบคุมความเป็นอยูห่รือวิถีชีวิตของตนเองได ้  
  Greasley and King (2005)กล่าวว่า  ความหมายของการเสริมพลังอํานาจ มี
ความสัมพนัธ์กบัแนวคิดของอาํนาจ  (Concept of Power)  ซึงแนวคิดดงักล่าวเนน้ถึงการควบคุม 
(Control) การปกครอง (Hierarchy) และการควบคุมอยา่งเคร่งคดั (Rigidity) แต่ความหมายของ   
การเสริมพลงัอาํนาจในดา้นองคก์รและการจดัการ จะหมายถึง การให้อาํนาจและความรับผิดชอบ
แก่ผูป้ฏิบติังาน  ทาํให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของและการควบคุมงานไดด้ว้ยตนเอง การทาํ
ใหผู้ป้ฏิบติัสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ทงัส่วนบุคคล ทีมงาน และองคก์รโดยรวม และ
มีการจัดเครืองมือและทรัพยากร  เพือการพัฒนาการสร้างและเพิมพูนประสิทธิภาพและ
ความสามารถของบุคคล  
  Conger and Kanungo (1988) เป็นถึงการเสริมพลงัอาํนาจดา้นจิตใจ โดยการขจดั
ความรู้สึกไร้อาํนาจของบุคคล ใหมี้ความรู้สึกมนัใจในการทาํงาน  
  Funnell (2004) กล่าวว่า การเสริมพลงัอาํนาจผูป่้วยเป็นการช่วยให้บุคคลคน้พบ
และใชค้วามสามารถทีตนมีอยูใ่นการควบคุมโรคทีตนเองป่วยอยู ่
  Miller (1992) กล่าวว่า  การเสริมพลงัอาํนาจเป็นกระบวนการเพิมแหล่งของพลงั
อาํนาจสาํหรับบุคคล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  Rappaport  (1984 ) ให้ความหมายของการเสริมพลงัอาํนาจว่าเป็นกระบวนการที
บุคคล  องคก์ร  และชุมชนเพิมความสามารถในการควบคุมชีวิตของตน 
  Wallerstein and Bernstein (1988) อธิบายว่าการเสริมพลงัอาํนาจเป็นกระบวนการ
กระทาํทางสังคม (Social  Action  Process)  ทีส่งเสริมให้บุคคล  องคก์ร  และชุมชนสามารถ
ควบคุมตนเอง  (Autonomy) หรือมีความสามารถในการเลือกและกาํหนดอนาคตของตน  ชุมชน  
และสงัคมได ้
  จินตนา ยนิูพนัธ์ุ (2539:  45) กล่าวถึง ความเชือพืนฐานของการเสริมพลงัอาํนาจว่า
เป็นการมุ่งเนน้ทีการนาํเอาศกัยภาพทางปัญญา และพลงัในตวับุคคลมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ตนเองและผูอื้นเป็นแนวคิดทีมีความเกียวเนืองอย่างชดัเจนกบัการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนือง
ครบวงจรเป็นการสร้างสถานการณ์และการเริมตน้ใหม่ทีมีมากกวา่การมีส่วนร่วมของบุคคล 
  นิตยา  เพญ็ศิรินภา ( : 45) กล่าวว่า การเสริมพลงัอาํนาจเป็นกระบวนการพฒันา
ศกัยภาพของบุคคล กลุ่ม และชุมชน ให้สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาของตน โดยการร่วมกนัทาํ
กิจกรรมและควบคุมสิงต่าง ๆ เพือเปลียนแปลงชีวิตและสิงแวดลอ้มทีตนพกัอาศยั 
  สรุปได้ว่า การเสริมพลงัอาํนาจเป็นกระบวนการในการพฒันาและเสริมสร้าง
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อสุขภาพและการดาํเนินชีวิต
ของตนเองเพือให้บุคคลมีอาํนาจในการตดัสินใจ เสริมสร้าง พฤติกรรมทีเหมาะสม มีความรู้สึก
มนัใจ เป็นตวัของตวัเอง มีความเป็นอิสระ และรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า สามารถจดัการกบัสถานการณ์  
ทีเป็นปัญหาของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากนียงัส่งเสริมใหบุ้คคลเกิดความสามารถใน
ทาํงานและแกปั้ญหาต่าง ๆไดบ้รรลุผลสาํเร็จของตนเองและองคก์ร 
 2.2 แนวคดิการเสริมพลงัอาํนาจ 
  จากการศึกษาแนวคิดและวิธีเสริมพลงัอาํนาจ    สามารถสรุปกระบวนการเสริม   
พลงัอาํนาจไดด้งันี 
  Bling (1988)  กล่าวว่า  คุณลักษณะของการเสริมพลังอํานาจ  ประกอบด้วย 
กระบวนการสร้างแรงจูงใจ กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ การแสวงหาความรู้และทกัษะ และ
กระบวนการของการปรับเปลียนความคิด สิงทีตอ้งเกิดก่อนคือ การสร้างแรงจูงใจให้กบัผูป่้วย
เพือให้เกิดการมุ่งมนัทุ่มเท รับรู้ถึงหน้าทีความรับผิดชอบ ความสนใจและความสมหวงั โดยใช้
กระบวนการ 3 ขนัตอน คือ  
  1.  การคน้หาสิงกระตุน้ความเครียด ความสนใจและจุดแขง็ ไดแ้ก่ คน้หาเป้าหมาย
และความสนใจของผูป่้วยจากทศันะของผูป่้วย ลดปัจจยัทีมีผลต่อการสูญเสียพลงัอาํนาจในผูป่้วย 
ตระหนกัถึงจุดแขง็ของผูป่้วย และปฏิบติัต่อผูป่้วยในฐานะบุคคล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  2.  เอืออาํนวยการปรับเปลียนความคิด ได้แก่ กระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมใน  
การแกปั้ญหาช่วยผูป่้วยในการต่อรองเป้าหมายใหม่ เอืออาํนวยให้เกิดทศันคติทางบวกและสร้าง
ความหวงั 
  3.  เพิมแหล่งทรัพยากร ได้แก่  เครือข่ายทางสังคมของแต่ละบุคคล การใช้
กระบวนการสนบัสนุนกนัเอง เอืออาํนวยการสือสารระหวา่งสมาชิกครอบครัวและผูป่้วย เพิมแหล่ง
ทรัพยากรทางกายภาพ เอืออาํนวยให้เกิดความรู้และทกัษะ สนบัสนุนการตดัสินใจ และการเขา้ถึง
ระบบสุขภาพ ส่วนผลลพัธ์ของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ แบ่งเป็น  ผลลพัธ์ทีมีต่อประสบการณ์
ของผูป่้วย  ไดแ้ก่  การให้ความหมายของชีวิตและการมีความหวงั  ความเชือมนั  ความรู้  ทกัษะ      
การมองโลกในแง่ดี และผลต่อเนืองทีมีต่อพฤติกรรม ไดแ้ก่ ความมุ่งมนัผกูพนัต่อการรักษาพยาบาล 
การปรับตวัต่อการเจบ็ป่วย และความผาสุกทางจิต 
  Hawkes (1992) กล่าววา่ องคป์ระกอบของการเสริมพลงัอาํนาจประกอบดว้ย 
  1.  ผูป่้วย ทีมีลกัษณะความตงัใจทียอมรับการเสริมพลงัอาํนาจและรับผิดชอบมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายและตดัสินใจ สิงทีตอ้งคิดก่อนคือ ความไวว้างใจ ความจริงใจ 
ความซือสตัย ์เปิดเผย ทกัษะส่วนบุคคล ทกัษะในการสือสาร การเคารพซึงกนัและกนั กระบวนการ
ของการเสริมพลงัอาํนาจไดแ้ก่การสือสารทีเปิดเผย การตงัเป้าหมายและการตดัสินใจร่วมกนัการใช้
พฤติกรรมการเสริมพลงัอาํนาจในการจดัการสิงแวดลอ้ม เครืองมือและแหล่งทรัพยากรทีจาํเป็น 
ส่วนผลลพัธ์คือ เพิมความสามารถและประสิทธิภาพในการกาํหนดใหบ้รรลุเป้าหมายแต่ละบุคคล 
  2.  พยาบาลทีมีคุณลกัษณะการมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของและใชท้กัษะวิชาชีพ สิงที
ตอ้งคิดก่อนทาํคือ การยอมรับในคุณค่าของบุคคลอืน การยอมรับบุคคลอยา่งทีเขาเป็น ส่วนผลลพัธ์
คือ ความพึงพอใจกบัการเติบโตของตนและผูอื้น 
  Rodwell (1996)  กล่าววา่ การเสริมพลงัอาํนาจมีองคป์ระกอบทีสาํคญัคือ     
  1.  การเสริมพลงัอาํนาจเป็นคาํทีมีหลายมิติ(Multi-dimensional)ไดแ้ก่ มิติดา้น
จิตวิทยา  ดา้นสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  รวมถึงมิติในระดบับุคคล  กลุ่ม  และชุมชน 
  2.  การเสริมพลงัอาํนาจเป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) นนัคือการ      
เสริมพลงัอาํนาจจะเกิดขึนได้เมือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น  และนาํไปสู่การมองเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผูอื้น 
  3.  การเสริมพลงัอาํนาจเป็นกระบวนการ (Process)  คือ  เป็นเส้นทางหรือวิธีการ
ในการเพิมความสามารถหรือพฒันาบุคคลให้มีทกัษะ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรทีจาํเป็น มีพลงั
อาํนาจทีจะกระทาํเพือนาํไปสู่การเปลียนแปลงสถานการณ์ทีเผชิญอยูใ่หดี้ขึน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  4.  การเสริมพลงัอาํนาจเกียวขอ้งกบัความมีอิสระในการเลือก และการยอมรับที
จะมีความรับผดิชอบในสิงทีเลือก 
  ดารณี จามจุรี และจินตนา ยูนิพนัธ์ุ (2549) ไดน้าํแนวคิดการเสริมพลงัอาํนาจใน
ผูป่้วยของมิลเลอร์ (Miller) มาปรับใชก้บัผูป่้วยไทย โดยสรุปองคป์ระกอบของการเสริมพลงัอาํนาจ
ไว้ 4 ประเดน็ คือ 
  1.  คุณลกัษณะของการเสริมพลงัอาํนาจ  ซึงประกอบดว้ยบุคคล 2 กลุ่ม คือ           
ผูใ้หบ้ริการสุขภาพ คือ พยาบาล ซึงใชท้กัษะวิชาชีพทีสาํคญั คือ ทกัษะการสือสาร ทกัษะในการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการใช้อาํนาจในการรักษาพยาบาลในทางบวก และกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง ผูป่้วย ซึงมีความตงัใจทียอมรับการเสริมพลงัอาํนาจ หนา้ทีความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายและการตดัสินใจ 
  2.   สิงทีเกิดขึนก่อนการเสริมพลงัอาํนาจ ไดแ้ก่ ความเชือ ค่านิยมประสบการณ์
ของบุคคล ความไวว้างใจซึงกนัและกนั ความเชือในความสามารถในการตดัสินใจยอมรับในหนา้ที
และการกระทาํของตวัผูป่้วย และความมุ่งมนัทีจะให้ความร่วมมือกบัพยาบาลในการกระทาํทีจะ
เกิดขึนในอนาคต 
  3.  กระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ ซึงประกอบดว้ย 6 ขนัตอน คือ 
   3.1  การสร้างความร่วมมือระหว่างพยาบาลกับผูป่้วย เพือนาํไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกนัทีจะส่งผลต่อการจดัการกบัการเจบ็ป่วยและดูแลสุขภาพตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3.2  การคน้หาสภาพการณ์จริงของผูป่้วย เป็นการประเมินทศันะของผูป่้วยต่อ
ภาวะสุขภาพของตนเอง ความตอ้งการการเปลียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ   
   3.3  การสะทอ้นความคิดและการสร้างความเขา้ใจสถานการณ์ เป็นการช่วยให้
ผูป่้วยทบทวนเหตุการณ์รอบดา้น เพือการตดัสินใจและจดัการกบัปัญหาไดอ้ย่างเหมะสม เป็น
การฝึกทกัษะในการทาํความเขา้ใจกบัปัญหา การแสวงหาทางเลือก การพิจารณาเพือใหเ้กิดมุมมอง
ใหม่ เมือผูป่้วยสามารถคน้พบปัญหาตามสภาพการณ์จริง มองปัญหาไดช้ดัเจน เพือนาํไปสู่การ
แกปั้ญหาและการเปลียนแปลงทีดียงิขึน ในขนันีจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาความรู้สึกมีพลงัอาํนาจใน
การควบคุมตนเอง จากเดิมทีคิดว่าไม่สามารถดูแลตนเองได้ ไปสู่ความคิดทีว่าตนไม่ได้ไร้
ความสามารถทุกอย่าง ผูป่้วยจะมีทางเลือกในการปฏิบติั ตระหนักถึงความเขม้แข็งของตน
ความสามารถ ความถูกตอ้งของตน เกิดความรู้สึกมนัใจทีจะดูแลตนเองมากขึน 
   3.4  การสนบัสนุนเอืออาํนวย ขอ้มูล ความรู้ ทกัษะ แหล่งทรัพยากรและสร้าง
แรงจูงใจทีส่งผลต่อการตดัสินใจทีมีเหตุผลและเอืออาํนวยต่อการปฏิบติัตามทีตนไดต้ดัสินใจ โดย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตอ้งการการสนบัสนุนดา้นความรู้ ทกัษะและแหล่งทรัพยากรนนั เกิดจากความตอ้งการของผูป่้วย
เองทีมองเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
   3.5  การดาํเนินการดว้ยตนเอง ในขนัตอนนีบุคคลจะดาํเนินการแกปั้ญหาหรือ
การกระทาํกิจกรรมทีเป็นประโยชน์กบัตนเอง ตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบติัทีตนเองคิดว่าเหมาะสมดี
และดีทีสุด 
   3.6  การปรับเปลียนความคิดและการคงไวซึ้งความสามารถในการจดัการกบั
ความเจบ็ป่วย เมือบุคคลไดก้ระทาํกิจกรรมอยา่งต่อเนืองจะช่วยเพิมความสามารถ ความมนัใจทีจะ
รักษาและควบคุมสถานการณ์ของตนเองมากขึน ตลอดจนสามารถพฒันาวิธีการปฏิบติัตนในการใช้
บริการเพือสุขภาพของตนและบุคคล ในการดูแลตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเนือง 
  4.  ผลลพัธ์ของการเสริมพลงัอาํนาจดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ การเปลียนแปลง  การรับรู้ 
เช่น การเชือในสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) การนบัถือตนเอง (Self-esteem) การเปลียนแปลง
พฤติกรรม และการมีสุขภาวะทีดี ซึงเป็นภาวะทีบุคคลมีความสมบูรณ์ทงัทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม 
   Bishop (1988 ) กล่าววา่ หลกัสาํคญัของกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ คือ  
  1.  เนน้การเสริมพลงัอาํนาจใหแ้ก่บุคคล โดยการกระบวนการเรียนรู้ตอ้งสนบัสนุน
ให้บุคคล มองเห็นความสัมพนัธ์ของตนเอง กับสิงแวดล้อม และเชือว่าตนสามารถก่อให้เกิด        
การเปลียนแปลงสุขภาพของตนเอง ชุมชน 
  2.  เริมตน้จากประสบการณ์ของผูเ้รียน การเรียนรู้จะเริมตน้ จากประสบการณ์ที
ผูเ้รียนมีอยู่แลว้ แลว้ให้คิดวิเคราะห์ โดยใชว้ิจารณญาณ เพือโยงปัญหาต่าง ๆ ของความเขา้ใจ
ดงักล่าว จะนาํไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมทีบุคคลกระทาํอยู่ หรือทีจะกระทาํในอนาคต ใหเ้ป็นไป
ในทางทีถูกตอ้ง และเหมาะสม 
  3.  ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง โดยควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม ในทุก ๆ 
ขนัตอน ตงัแต่การเลือกประเด็นในการเรียนรู้ทีเป็นทีสนใจ และมีความสําคญัต่อผูเ้รียน              
การวางแผนกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการสนทนาและจดักิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
ตนเอง ตลอดจนการประเมินผลโครงการ 
  4.  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Collective Learning) คือ การทีทุกคนสอน ทุกคนเรียน 
โดยผูส้อนจะเปลียนบทบาทหนา้ที มาเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ หรือผูป้ระสานงาน แทนการเป็น
ผูถ่้ายทอดความรู้ตามบทบาทเดิมการทีผูเ้รียนไดแ้ลกเปลียนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ซึงกนั
และกนั นอกจากจะทาํให้แต่ละคนไดเ้กิดความรู้ใหม่ทีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงแลว้ ยงัช่วยให้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

รู้สึกการเป็นกลุ่มมีการคิดและกระทาํร่วมกนั ซึงการรวมกลุ่มกนันีจะทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกว่ามีพลงั
สนบัสนุนมากพอทีจะกระทาํการแกไ้ข 
  5.  ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลง โดยเป็นการเปลียนแปลงความรู้ ทศันคติความรู้สึก 
และทกัษะ ซึงอาจเป็นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนทนัที หรือมีการเปลียนแปลงภายหลงัเมือไดล้งมือ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ นอกจากนีกระบวนการเรียนรู้ จะนาํไปสู่การกระทาํเพือการเปลียนแปลง   
โดยจะมีการสนับสนุน  และกระตุน้ให้ผูเ้รียน  มีการวางแผนร่วมกนั  สําหรับการปฏิบติัเพือ          
การเปลียนแปลง 
  6. มีความยดืหยุน่ โดยจะมีการปรับเนือหา วิธีการ และสือการเรียน ใหเ้หมาะสม 
กบัความตอ้งการของผูเ้รียนและกลุ่มรวมทงัการเรียนรู้จะไม่จาํกดัเฉพาะในห้องเรียน  เนืองจาก
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้สิงต่าง ๆ จากประสบการณ์จริง และจากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองได้
ตลอดเวลา 
  7.  เป็นกระบวนการทีต่อเนืองการเสริมพลงัอาํนาจ มิไดสิ้นสุดเพียงแค่ในระยะ
การฝึกอบรม แต่ผูเ้รียนจะตอ้งนาํสิงทีเรียนรู้และวางแผนไปปฏิบติัจริง ทาํให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ 
จากประสบการณ์การทาํกิจกรรมอย่างต่อเนืองทังนีเจ้าหน้าทีจะต้อง เป็นผูส้นับสนุนการจัด
กิจกรรมและการเรียนรู้ดงักล่าวของกลุ่ม
  8.  มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบือ แต่มีวตัถุประสงคที์ชดัเจนเนืองจากบุคคลจะ
เรียนรู้ไดดี้ ในบรรยากาศของความสนุกสนาน โดยเฉพาะกลุ่มคนทีเป็นบุคคลทวัไป กลุ่มดอ้ย
โอกาส จะไม่ชอบการเรียนรู้ทีเป็นทางการ ดงันนักิจกรรมการเสริมพลงัอาํนาจ จึงใชรู้ปแบบที
สนุกสนาน ไม่น่าเบือ เป็นสือใหบุ้คคลไดท้าํกิจกรรม และเรียนรู้ได้ ตามวตัถุประสงค์  
 2.3  การวัดผลลพัธ์การเสริมพลงัอาํนาจ 
  Wallerstein (1994)ไดเ้สนอการวดัผลลพัธ์การเสริมพลงัอาํนาจ ดงันี  
  แนวคิดแรก  คือ  การมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกิจกรรมการศึกษา  หรือการทาํ
กิจกรรมการศึกษา  หรือการทาํกิจกรรมในชุมชน  จะช่วยให้บุคคลรับรู้ในคุณค่าและความสามารถ
ของตน  ตลอดจนเกิดความเชือว่าจะสามารถแกไ้ข  และเปลียนแปลงสภาพปัญหาทีประสบอยู่ได ้ 
ซึงตวัแปรทีสามารถวดัไดคื้อ  ความภาคภูมิใจตนเอง  (Self Esteem)  ความเชือในความสามารถ
ตนเอง  (Self Efficacy)  ทีจะควบคุมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมในการเปลียนแปลงแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
  แนวคิดทีสอง  คือ  ผลพลอยได้ (Outcome Relate) ทีเกิดจากการทีบุคคลได้
รวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรม  ซึงอาจทาํการวดัเครือข่ายทางสังคม  แรงสนบัสนุนทางสังคม  หรือความ
พึงพอใจของบุคคลในการปฏิสมัพนัธ์  หรือการรวมกลุ่มกนัในสงัคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  แนวคิดทีสาม  คือ  ผลการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกบัสิงแวดลอ้ม  หรือภาวะสุขภาพ
เปลียนแปลงในระดับกลุ่ม  ซึงสอดคลอ้งกับการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่  สนับสนุนให้งาน        
สุขศึกษา  ไม่ใช่มุ่งเฉพาะการปรับเปลียนพฤติกรรมของบุคคลเท่านัน  แต่จะตอ้งมีบทบาทใน      
การเปลียนแปลงสงัคมมากขึน  ดว้ยการเนน้การเสริมพลงัอาํนาจ เพือเกิดการกระทาํในลกัษณะของ
กลุ่มบุคคลในชุมชนทีจะนาํไปสู่การมีสุขภาพทีดีของประชาชนในชุมชน   
 นิตยา  เพญ็ศิรินภา  และคณะ (2551) เสนอวา่การวดัผลลพัธ์การเสริมพลงัอาํนาจ 
  . ควรมีการวดัผลลพัธ์เป็นระยะ ๆ ในช่วงเวลาทีกาํหนด  เพือใชไ้ปเป็นแนวทาง
และสนบัสนุนการจดักิจกรรมในระดบับุคคล และการนาํผลระดบับุคคลมารวบรวมและวิเคราะห์ 
จะทาํใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์และสะทอ้นถึงวิธีการดาํเนินงานทีดี (Best Practice) 
  . การวดัผลลพัธ์ในภาพรวมของกลุ่มประชากรเป้าหมาย จะช่วยให้มีขอ้มูลที
นาํมาใชก้าํกบัและปรับปรุงคุณภาพโปรแกรมการเรียนรู้ทีจดัให้กบัผูป่้วยหรือกลุ่มเสียงไดอ้ย่าง
ต่อเนือง 
  3. การวดัและประเมินผลควรกระทาํทงัการประเมินกระบวนการและผลลพัธ์ 
  4. การวดัผลลพัธ์ทีสําคญัของการจดัการเรียนรู้เพือการดูแลตนเองของผูป่้วย / 
กลุ่มเสียง ควรวดัทีการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีสาํคญั 
  5. การวดัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วย/กลุ่มเสียง   ควรมีการวดัตงัแต่ 
ครังแรกก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานทีจะนาํมาใชเ้ปรียบเทียบให้เห็น การ
เปลียนทีไดจ้ากการวดัเป็นระยะ ๆ ภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการเรียนรู้  
  . ควรทาํการวดัผลลพัธ์ทีต่อเนืองทีประกอบดว้ย การเรียนรู้การเปลียนแปลง
พฤติกรรม การเปลียนแปลงทางคลินิก และภาวะสุขภาพ โดยแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
การจดัโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ กบัการเปลียนแปลงพฤติกรรม และภาวะสุขภาพของผูป่้วย/
กลุ่มเสียงแต่ละคน 
 2.4 ผลลพัธ์ของการเสริมพลงัอาํนาจด้านสุขภาพ    
  ผลลัพธ์ของการเสริมพลังอํานาจ อาจเกิดขึนได้หลายมิติ  เนืองจากผลลัพธ์ 
(Outcome) ของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจกลุ่มเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด มีหลายระดบั
ซึงเกิดต่อเนืองกนั นบัตงัแต่กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ ภายหลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเสริม
พลงัอาํนาจส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เมือมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่าง
ต่อเนืองร่วมกบัการรักษาทีเหมาะสม จะส่งผลให้ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการหรือทางคลินิกดีขึน 
และทาํใหสุ้ขภาพดีขึนในระยะยาว (Mulcahy 2003) 
  นิตยา  เพญ็ศิรินภา  และคณะ (2551) เสนอวา่ผลลพัธ์การเสริมพลงัอาํนาจทาํใหเ้กิด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  . การเปลียนแปลงการรับรู้ การรับรู้เป็นตวับ่งชีทีใชก้นัมากในการอธิบายลกัษณะ
และความเชือทีสะทอ้นความรู้สึกของการควบคุม หรืออิทธิพลของบุคคลทีเคารพต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกทีหลากหลายรวมถึงการควบคุมตนเองและประสิทธิภาพในตนเองโดยอธิบายภาพรวม
ของผลลพัธ์ ไดแ้ก่ การนบัถือตนเอง (Self-esteem) ความสามารถใน การควบคุมตนเอง (Personnal-
control)  และการเชือในสมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) 
  . การเปลียนแปลงดา้นพฤติกรรมการเสริมพลงัอาํนาจเป็นการเปลียนแปลงดา้น
พฤติกรรม  ทีเนน้ความรู้และทกัษะทีเป็นผลของโอกาสในการเพิมความสามารถและปฏิบติัต่อกนั
ระหว่างบุคคล  ความสามารถของบุคคล  คุณลักษณะของพฤติกรรม  สมรรถนะ  ความคิด           
ความยืดหยุน่ ความสัมพนัธ์ และกิจกรรมรวมกลุ่มเป็นคาํทีใชอ้ธิบายการกระทาํของการเสริมพลงั
อาํนาจ  
  . การมีสุขภาวะทีดี (Well Being) เป็นภาวะทีบุคคลมีความสมบูรณ์ทงัร่างกาย
จิตใจ สงัคม จะมีความสุขทีดีไดแ้มอ้ยูใ่นภาวะเบียงเบนทางภาพหรือการเจบ็ป่วย การมีสุขภาวะทีดี
หมายถึง การทีผูป่้วยยอมรับต่อสภาพการเจ็บป่วยโดยตรงตามความเป็นจริง เชือว่าตนสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตตนเองได้ มีความหวงัต่อการมีชีวิตอยู่ ซึงผลลพัธ์ต่อเนืองของ   
การเสริมพลงัอาํนาจส่งผลต่อสุขภาวะทีดี นาํไปสู่การมีสุขภาพทีดี 
3.  บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการเสริมพลงัอาํนาจเพอืลดความเสียงต่อโรคหัวใจและ 
     หลอดเลอืด 
 ในการเสริมพลงัอาํนาจกลุ่มเป้าหมายเพือลดความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
จาํเป็นตอ้งอาศยัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดงัแนวคิดทีไดก้ล่าวมาแลว้ ซึงการทีจะ
เสริมพลงัอาํนาจ บุคคลจาํเป็นตอ้งมีการปรับการบริการสุขภาพ จากเดิมทีเน้นการรักษาพยาบาล 
และบุคลากรสาธารณสุขทําหน้าทีเป็นศูนย์กลางให้การบริการและให้ความรู้  มาเป็นเน้น              
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัควบคู่ไปกบัการรักษาพยาบาล โดยเปลียนให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการ และเน้นการพฒันาศักยภาพให้แระชาชนสามารถดูแลตนเองได ้        
จากทิศทางการบริการสุขภาพทีปรับใหม่นี  บุคลากรสาธารณสุขจึงจาํเป็นตอ้งปรับบทบาทใหม่   
จากผูรั้กษา ผูส้อน มาเป็นผูพ้ฒันาศกัยภาพหรือการเสริมพลงัอาํนาจให้บุคคลในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง นอกจากนียงัมีบทบาทอืน ๆ ทีเกียวขอ้งในการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อ  
การดูแลตนเองของบุคคลและชุมชนอีกดว้ย บทบาทของเจา้หนา้ทีในการเสริมพลงัอาํนาจใหบุ้คคล
มีดงันี  (นิตยา  เพญ็ศิรินภา  และกรองกาญจน์  ศิริภกัดี 2548 : 46) 
  . บทบาทการเป็นผูส้นับสนุนการเรียนรู้  บุคลากรสาธารณสุขผูจ้ดัการเรียนรู้  
เพือการเสริมพลงัอาํนาจบุคคลจะตอ้งมีการปรับเปลียนบทบาทจากการเป็นผูเ้ชียวชาญ นกัวิชาการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ทีทาํหน้าทีเป็นผูส้อนหรือผูถ่้ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ หรือชีนาํเรืองสุขภาพในแก่ประชาชน      
มาเป็นบทบาทผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ (Facilitative or Enabling Role) แทน (Wight 1999 : 235-243) 
เนืองจากกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจบุคคลจะเชือในความสามารถของบุคคลทีจะเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทีแต่ละคนมี และนํามาแลกเปลียนซึงกันและกนั ตลอดจนการเรียนรู้ทีจะเกิดขึน   
โดยตวัผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ในสิงต่าง ๆ จนเกิดความเขา้ใจดว้ยตนเอง ซึงเปรียบเสมือนการเกิด
ความรู้ใหม่ในตวัของผูเ้รียนเอง และทาํให้บุคคลตดัสินใจทีจะเปลียนแปลงสิงต่าง ๆ ให้ดีขึนดว้ย
ตนเองมิใช่ถูกสังหรือร้องขอให้ทาํ ดงันัน หน้าทีของบุคลากรผูจ้ดัการเรียนรู้คือการส่งเสริมให้
บุคคลทีเป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้โดยการจดับรรยากาศของการเรียนรู้ทีทาํให้ผูเ้รียนไดมี้
ส่วนร่วมใหม้ากทีสุดในการแลกเปลียนประสบการณ์และความคิดเห็น และนาํไปสู่การสร้างสรรค์
ความรู้ใหม่ รวมทงัการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิดและทกัษะในการปฏิบติัเพือให้เกิด   
การเปลียนแปลงในระดบับุคคลและกลุ่ม บรรยากาศพืนฐานในการจดัการเรียนรู้เพือเสริมพลงั
อาํนาจจะมีลกัษณะทีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทีเป็นสมาชิกกลุ่มต่างเรียนรู้จากกนัและกนั 
โดยถือว่าทงับุคลากรสาธารณสุขและสมาชิกกลุ่มต่างเป็นแหล่งของความรู้ความคิด ซึงบุคคลทีมี
ความเสียงและประสบการณ์โดยตรงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด นับได้ว่าเป็นผูเ้ชียวชาญใน
ปัญหาดงักล่าวของตน มิใช่บุคลากรเป็นผูเ้ชียวชาญหรือเป็นผูรู้้ในเรืองนัน ๆ แต่เพียงฝ่ายเดียว 
ดงันนั  การตรวจสอบ ขนัแรกว่าการเรียนรู้นนัเป็นไปตามหลกัการของการเสริมพลงัอาํนาจบุคคล 
หรือไม่ คือ ทงับุคลากรและสมาชิกกลุ่มต่างเป็นบุคคลสําคญัในการร่วมกิจกรรมหรือกระทาํเพือ
การเรียนรู้ในเรืองนนั ๆ หรือไม่ 
   ในการจดัการเรียนรู้เพือการเสริมพลงัอาํนาจ บุคลกรสาธารณสุขควรมีแนวคิด
และมีความเข้าใจในหลักการเสริมพลังอํานาจ  ตลอดจนมีทักษะในการใช้เทคนิคการจัด
กระบวนการเสริมพลงัอาํนาจบุคคล เพือให้เกิดความเชือมนัและสามารถจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับหลักการ เป็นผลให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนัน บุคลากร
สาธารณสุขควรไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะการเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้และสามารถวางแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และ
เวลา ตลอดจนสอดคลอ้งกบัหลกัการและกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ 
  . การเป็นผูก้ระตุน้และสนับสนุนบุคคลให้มีความเชือในความสามารถของ
ตนเอง การสร้างแรงจูงใจ โดยการใหก้าํลงัใจ การใหข้อ้มูลป้อนกลบัในความสาํเร็จ รวมถึงปฏิกิริยา
ต่าง ๆ ของบุคลกรสาธารณสุขทีแสดงต่อบุคคลกลุ่มเสียงนบัเป็นภาพสะทอ้นทางสังคมทีส่งผลต่อ
การรับรู้ถึงความสามารถของบุคคลดงักล่าว ทีจะนาํไปสู่ความเชือความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง โดยลดการพึงพาบุคลากรสาธารณสุข เช่น การชืนชมผูที้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองได้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

อยา่เหมาะสม หรือมีพฒันาการในการดูแลตนเองทีดีขึน การใหก้าํลงัใจกบัผูที้ยงัดูแลตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม หรือมีพฒันาการในการดูแลจนเองทีดีขึน การให้กาํลงัใจกบัผูที้ยงัดูแลตนเองไม่สําเร็จ
ตามเป้าหมาย แต่ก็ให้ความเชือมนัว่าเขาจะทาํไดส้ําเร็จโดยสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและปรับทางเลือกในการดูแลตนเองให้เหมาะสมยิงขึน หรือการช่วยใหข้อ้มูลป้อนกลบัที
ทาํให้บุคคลทราบผลดีทีเกิดขึนจากการมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึงบางครังบุคคลไม่สามารถ
รับรู้ไดด้ว้ยตนเอง เช่น ค่าระดบัไขมนัในเลือดทีดีขึน เป็นตน้ 
  . การจดัสิงแวดลอ้มทีเอือต่อการดูแลตนเองหรือการสร้างสุขภาพ เนืองจาก
ความสาํเร็จในการดูแลตนเองของบุคคลกลุ่มเสียง นอกจากตอ้งอาศยัทกัษะในการแสดงพฤติกรรม
การดูแลตนเองแลว้ ยงัตอ้งอาศยัปัจจัยแวดลอ้มทีเอือต่อการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่าง
ต่อเนือง ดงันนัจึงเป็นบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขทีจะตอ้งสนบัสนุนให้มีสิงแวดลอ้มทงัทาง
กายภาพและสังคมทีเอือต่อการดูแลตนเองดงักล่าว เช่น สนบัสนุนให้มีสถานทีออกกาํลงักายและ
กลุ่มออกกําลังกายทีหลากหลายในชุมชน เช่น กลุ่มเต้นแอโรบิก กลุ่มรํามวยจีน กลุ่มลีลาศ          
กลุ่มรําไมพ้ลอง กลุ่มเล่นกีฬาฟุตบอล ฯลฯ   เพือทีบุคคลจะสามารถเลือกไปเขา้ร่วมกลุ่มทีมีความ
สอดคลอ้งกับวยั สภาพร่างกาย เวลา ความชอบ และเงือนไขอืน ๆ ได้ เป็นต้น รวมถึงการให้
ครอบครัวเขา้มาร่วมในการเรียนรู้และเห็นความสาํคญัของตนเองในการมีส่วนช่วยสนบัสนุนบุคคล
ทีมีความเสียงให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเอง เช่น ช่วยจดัอาหารสุขภาพทีลดแป้งและ
ไขมนัใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว เป็นตน้ 
  . การสนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะทีส่งผลดีต่อสุขภาพ  บุคลากร
สาธารณสุขมีบทบาทสําคญัในการกระตุน้หรือสนับสนุนให้หน่วยงานปกครองทอ้งถิน องคก์ร 
และชุมชนต่าง ๆ ให้ความสาํคญักบัเรืองสุขภาพของประชาชน โดยมีนโยบายทีให้ความสนใจต่อ
ผลกระทบในดา้นดีต่อสุขภาพ ซึงนอกจากจะช่วยลดปัจจยัเสียงในสิงแวดลอ้มต่อสุขภาพแลว้ ยงัจะ
ช่วยสนบัสนุนการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองทีพึงประสงค ์และส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคคลและ
ประชาชนในสังคมอีกด้วย เช่น การมีนโยบายเขตปลอดบุหรีในสถานทีราชการ ทีช่วยกาํจัด
พฤติกรรมการสูบบุหรีของประชาชนและส่งผลดีต่อสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี หรือการมีนโยบาย
ส่งเสริมเมนูสุขภาพ ทาํให้ผูป้ระกอบการผลิตและขายอาหารส่งเสริมสุขภาพทีมีไขมนัตาํ เพิมผกั 
ผลไม ้ทาํให้ลดปัจจยัเสียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และประชาชนสามารถซืออาหาร
ถูกหลกัสุขภาพมารับประทานได ้ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชน 
  . การชีแนะให้บุคคลในสังคมให้ความสําคญักบัการดูแลตนเอง เนืองจาก
ประชาชนจาํนวนมากทียงัเชือว่าสุขภาพเป็นเรืองของบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะจากนโยบาย
ประกนัสุขภาพถว้นหน้า ทีการประชาสัมพนัธ์ในช่วงแรก ๆ ทาํให้ประชาชนให้ความสําคญักบั  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

การซ่อมสุขภาพมากกว่าการดูแลตนเองเพือสร้างสุขภาพ จึงนับเป็นบทบาทสําคญัของบุคลากร
สาธารณสุข และภาคส่วนอืน ๆ เช่น ครู นกัพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์ทีจะตอ้งชีแนะ
ให้ทุกคนในสังคมเห็นความสาํคญัของการดูแลตนเองตงัแต่ยงัไม่ป่วย ทงัการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรค เช่น การนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารหรือผลการศึกษาวิจยัดา้นสุขภาพทีชีใหเ้ห็นความสาํคญั
และความคุม้ค่าของการดูแลสุขภาพตนเองให้ไม่ป่วยทีส่งผลทงัต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม หรือการให้บุคคลในสังคมทีมีชือเสียงเป็นทียอมรับของประชาชน มาเป็นตวัอย่างทีดีของ
การดูแลสุขภาพ รวมทงับุคลากรสาธารณสุขตอ้งเป็นแบบอย่างทีดีในการดูแลสุขภาพตนเองให้
ประชาชนเห็น เพือให้เกิดความเชือถือ ศรัทธา และอยากปฏิบติัตาม นอกจากนียงัตอ้งชีให้สังคม
เห็นความสาํคญัของการดูแลสุขภาพ เพือทีจะคน้หาโรคตงัแต่ระยะแรกเริม ซึงหากพบว่าเริมเสียง
หรือมีการเจ็บป่วยเล็กนอ้ยหากมีการดูแลตนเองไดเ้หมาะสมก็จะสามารถลดปัญหาสุขภาพไม่ให ้   
รุกลาม หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้  ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจคัดกรองสุขภาพ 
โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง การสร้างกระแสดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลสถิติการเจ็บป่วย การเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคต่าง ๆ ทีสําคญั และจักกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะทีจาํเป็นใน        
การดูแลตนเองใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน เป็นตน้ 
  สรุปบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการเสริมพลงัอาํนาจบุคคลจะเปลียนแปลง
จากผูรั้กษา และผูส้อน มาเป็นบทบาทของผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ การเป็นผูก้ระตุน้และสนบัสนุน
ให้บุคคลมีทกัษะ และเชือในความสามารถของตน การจดัสิงแวดลอ้มทีเอือต่อการดูแลตนเอง     
การสนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะทีส่งผลดีต่อสุขภาพ และการชีแนะให้บุคคลในสังคม     
เห็นความสาํคญัของการดูแลตนเองดา้นสุขภาพ 
 

4.  วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 โรคหวัใจและหลอดเลือดเป็นการเจบ็ป่วยเรือรังทีไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้ทาํให้
ผูป่้วยตอ้งเผชิญปัญหาทางสุขภาพอยู่ตลอดเวลา การปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพหรือแบบ
แผนการดาํเนินชีวิตให้เหมาะสมกบัโรค จึงเป็นสิงสําคญัสําหรับผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
เพือใหผู้ป่้วยสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพและปลอดจากผลกระทบต่าง ๆ โดยการปรับตวั
เขา้กบัสภาวะการเจบ็ป่วยของตนเอง จากการทบทวนการศึกษาวิจยัทีผา่นมาเกียวกบัการเสริมพลงั
อาํนาจกบัโรคหวัใจและหลอดเลือดพบวา่ยงัมีการศึกษากนันอ้ย 
 ชาตรี แมตสี (2547) ไดศึ้กษาวิจยัเรืองผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อการควบคุมโรค
ของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง โรงพยาบาลแพร่ โดยประยกุตท์ฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกนัโรค
ร่วมกบักลุ่มช่วยเหลือตนเอง และการเสริมพลงัอาํนาจ มาใชใ้นการจดัโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ผลการวิจยั พบวา่ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสามารถส่งผลใหผู้ป่้วยมีการรับรู้ความรุนแรง การรับรู้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

โอกาสเสียง ความคาดหวงัในความสามารถตนเอง ความคาดหวงัในผลลพัธ์ ความตงัใจ                
ใฝ่พฤติกรรม แลการมีพฤติกรรมการควบคุมความดนัโลหิตสูงดียิงขึน ขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้
ระดบัความดนัโลหิตและดชันีมวลกายลดลงได ้
 บุษกร อ่อนโนน (2547)  ไดศึ้กษาวิจยัเรืองผลของการเสริมพลงัอาํนาจต่อความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน พบว่า คะแนนทีวดัไดภ้ายหลงัการเขา้ร่วมกระบวนการเสริม
พลงัอาํนาจสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกระบวนการอยา่งมีนยัสาํคญั   นอกจากนีกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา
ส่วนใหญ่รายงานวา่การเขา้ร่วมกระบวนการช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้เกียวกบัตนเองมากขึน 
 ราศรี คนัธีสาร (2549) ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการใชก้ระบวนการเสริมพลงัอาํนาจเพือ
ป้องกนัการเกิดโรคเบาหวานในชุมชนบา้นผาบ่อง  โดยกระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปลียน
ประสบการณ์เกียวกบัโรคเบาหวานสามารถ นาํมาวิเคราะห์วางแผนและปฏิบติั เพือปรับเปลียน
พฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคเบาหวานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่  
 พนารัตน์  เจนจบ (2545)   ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการเสริมพลงัอาํนาจในผูป่้วยโรครูมาตอยด ์
กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป่้วยโรครูมาตอยด ์ จาํนวน 10 ราย พบว่า ภายหลงัการใชก้ระบวนการเสริมพลงั
อาํนาจในกลุ่มทดลอง มีการรับรู้พลงัอาํนาจเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติภายกหลงัการเสริม
พลงัอาํนาจ 1 เดือน  และพบว่าปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจทีสาํคญัพบว่า มี   
8 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความรักตนเอง ความตระหนกัในความรับผดิชอบในตนเอง ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ความเชือในความสามารถตนเอง การเห็นคุณค่าในการทาํประโยชน์ เช่นประสบการณ์  
ในอดีต ความรุนแรงของการเจบ็ป่วยในขณะนีและผลการสนบัสนุนทางสังคม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดงัทีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า  กระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ
สามารถนาํมาประยกุตใ์ช ้เพือให้กลุ่มเสียงหรือผูป่้วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและช่วยให้รับรู้
ในคุณค่าและความสามารถของตน  ตลอดจนเกิดความเชือว่าจะสามารถแกไ้ข  และเปลียนแปลง
สภาพปัญหาทีประสบอยูไ่ด ้ โดยผา่นกระบวนการพินิจพิจารณา ทาํความเขา้ใจและนาํมาวิเคราะห์
เพือการตดัสินใจแลว้จึงตงัเป้าหมาย  วางแผนนาํไปสู่การกระทาํ มีการประเมินผลการกระทาํดว้ย
ตนเองโดยมีบุคลากรสาธารณสุขเป็นผูส้นบัสนุนและส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูป่้วยเพือให้
เกิดการเรียนรู้  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท ี 3 
 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 การศึกษาวิจยัครังนีเป็นการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจกบัภาวะเสียง
ต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด ของศูนยบ์ริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร                     
มีวิธีดาํเนินการวิจยั ประกอบดว้ย ) รูปแบบการวิจยั ) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ) เครืองมือ   
ทีใชใ้นการวิจยั ) ขนัตอนและวิธีการรวบรวมขอ้มูล  และ ) สถิติและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

.  รูปแบบการวิจัย  
 เป็นการวิจยักึงทดลอง (Quasi Experimental Design)   ซึงเป็นการศึกษาแบบสองกลุ่ม   
วดัก่อนและหลงั (Two Groups Pre and Post Test Design) มีวตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบผลของ
โปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจต่อการลดภาวะเสียงของโรคหวัใจและหลอดเลือดในผูป่้วยกลุ่มเสียง    
  

.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 .   ประชากร ประชากรทีใชศึ้กษาเป็นกลุ่มเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ทีพกั
อาศยัอยูใ่นพืนทีรับผดิชอบของศูนยบ์ริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี พบผูที้มีภาวะเสียงต่อโรคหวัใจ
และหลอดเลือด จาํนวน 2,683 คน   
 .   กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี คัดเลือกแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) จาํนวน 60 คน โดยผูว้ิจยัยึดหลกัการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีพอเหมาะของ     
การวิจยัแบบทดลองคืออยา่งนอ้ยทีสุดควรมี 30 คน โดยในแต่ละกลุ่มควรมีจาํนวนไม่ตาํกว่า 15 คน 
หากมีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม เนืองจากการวิจยักึงทดลองจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งควรจะมีใหม้าก
ทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีไดจ้ากการทดลองมีการกระจายเป็นโคง้ปกติและสามารถ
อา้งอิงไปยงักลุ่มประชากรไดดี้ทีสุด แต่ในกรณีทีกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนจาํกดั จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง  
ทีนอ้ยทีสุด คือ  คน เพือให้มีการกระจายของขอ้มูลใกลเ้คียงหรือเป็นโคง้ปกติมากทีสุด  (Burns 
and Grove 2001: 247)  จากนนัผูว้ิจยัสุ่มตวัอย่างเขา้กลุ่มดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลาก ถา้จบัไดเ้ลขคีเขา้กลุ่มทดลอง แต่ถา้จบัไดเ้ลขคู่เขา้กลุ่ม
ควบคุม  
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เกณฑก์ารคดัเลือก (Inclusion Criteria)  
 -    มีอายุมากกว่า 35 ปี ขึนไปทีพกัอาศยัอยู่ในพืนทีรับผิดชอบของศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 16 ลุมพินี 
 - ไม่มีอาการแสดงของโรคแทรกซ้อนร้ายแรง เช่นโรคหัวใจ โรคไต วณัโรค  และ  
ไม่อยูใ่นระหวา่งการตงัครรภ ์
 - ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นเบาหวาน และหรือมีระดับนําตาลเกาะติด        
เม็ดเลือดแดงมากกว่าร้อยละ 7 และหรือไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเป็นความดนัโลหิตสูง และ
หรือมีรอบเอว (เพศชาย  36  นิว เพศหญิง  32 นิว)  
  -    สามารถสือสาร และเขา้ใจภาษาไทยไดดี้ 
 -  ยนิดีเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดโปรแกรม 
 เกณฑก์ารคดัออก (Exclusion Criteria) 
 - ผูป่้วยทีมีระดบัความดนัโลหิตมากกวา่หรือเท่ากบั  /  มิลลิเมตรปรอท  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่ง 

เดินทางเขา้เยีย่มพบผูป่้วยในพ้ืนท่ี ศบส.  
16 ลุมพินี ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ก าหนด
เป้าหมายเป็นกลุ่มควบคุม 

เดินทางเขา้เยีย่มพบผูป่้วยในพ้ืนท่ีศบส.  
16 ลุมพินี ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ก าหนด
เป้าหมายเป็นกลุ่มทดลอง 

 

นดัหมายวนัท่ี  8ก.พ. 53,8 มี.ค.53, 5 เม.ย.53,  3 พ.ค.  53 มาตรวจ
สุขภาพ จ านวน 4 คร้ัง 

นดัหมายวนัท่ี  8ก.พ. 53,8 มี.ค.53, 5 เม.ย.53,  3 พ.ค.  53 มาตรวจ
สุขภาพ และท ากิจกรรมการเสริมพลงัอ านาจ จ านวน 4 คร้ัง 

 

กจิกรรมคร้ังที ่1     
8 ก.พ.  2553 
1. วดัรอบเอว 
ระดบัความดนัโลหิต 
ระดบัน ้ าตาลเกาะติดเมด็
เลือดแดง (เฉพาะผูเ้ป็น
เบาหวาน) 
2. ใหสุ้ขศึกษา 
3. เก็บขอ้มูลก่อนเร่ิม
วจิยั 
4. พบแพทย ์

5. รับยา 
 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรมคร้ังที ่2    
8  ม.ีค. 2553 
1. วดัรอบเอว 
ระดบัความดนั
โลหิต 
2. ใหสุ้ขศึกษา  
3. พบแพทย ์
4. รับยา 
 

กจิกรรมคร้ังที ่3      
5  เม.ย. 2553 
1. วดัรอบเอว 
ระดบัความดนั
โลหิต 
2. ใหสุ้ขศึกษา 
3. พบแพทย ์
4. รับยา 

 

กจิกรรมคร้ังที ่ 4   
3 พ.ค. 2553 
1.วดัรอบเอว 
 ระดบัความดนัโลหิต 
ระดบัน ้ าตาลเกาะติดเมด็
เลือดแดง (เฉพาะผูเ้ป็น
เบาหวาน) 
2. ใหสุ้ขศึกษา 
3. เก็บขอ้มูลหลงัวจิยั 
4. พบแพทย ์
5. รับยา 

 

กิจกรรมคร้ังที ่1    8  ก.พ. 2553 
1. วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต  ระดบัน ้ าตาลเกาะติด
เมด็เลือดแดง (เฉพาะผูป่้วยเบาหวาน)  
2. ใหสุ้ขศึกษา  
3. พบแพทย ์
4. รับยา 
5. เก็บขอ้มูลก่อนเร่ิมวจิยั                       
6. กิจกรรมการเสริมพลงัอ านาจ คร้ังท่ี 1    
-สร้างสมัพนัธภาพ 
- ฝันดี – ฝันร้าย  
-การเรียนรู้  ประสบการณ์การดูแลตนเอง 
-สุขภาพท่ีคาดหวงั 
-ก าหนดเป้าหมายและการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล 
7. มอบสมุดสุขภาพ/นดัหมายคร้ังต่อไป 

กิจกรรม คร้ังที ่2     8 ม.ีค. 2553 
1.วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต 
2. ใหสุ้ขศึกษา  
3. พบแพทย ์
4. รับยา 
5. กิจกรรมการเสริมพลงัอ านาจ  คร้ังท่ี 2        
- ตรวจสมุดบนัทึกสุขภาพ และทบทวน
เป้าหมายการเรียนรู้คร้ังท่ี 1 
- ละครคน 
- รักชีวติตอ้งปกป้องหวัใจ 
- เป้าหมายในชีวติฉนั 
- มอบสมุดสุขภาพ/นดัหมายคร้ังต่อไป 

กิจกรรม คร้ังที ่3    5  เม.ย. 2553 
1.  วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต 
2. ใหสุ้ขศึกษา  
3.พบแพทย ์
4. รับยา 
5. กิจกรรมการเสริมพลงัอ านาจ คร้ังท่ี 3    
- ตรวจสมุดบนัทึกสุขภาพและทบทวน
เป้าหมายการเรียนรู้คร้ังท่ี 2 
- รักษสุ์ขภาพ สร้างชีวติใหย้นืยาว 
- คน้หาตน้แบบท่ีดี 
- มอบสมุดสุขภาพ/นดัหมายคร้ังต่อไป 

กิจกรรม คร้ังที ่4     3  พ.ค. 2553 
1. วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต ระดบั
น ้ าตาลสะสมในเลือด (เฉพาะผูป่้วยเบาหวาน)  
2. ใหสุ้ขศึกษา  
3.พบแพทย ์
4. รับยา 
5. เก็บขอ้มูลหลงัวจิยั 
6. กิจกรรมการเสริมพลงัอ านาจ คร้ังท่ี 4    
- ตรวจสมุดบนัทึกสุขภาพ และทบทวน
เป้าหมายการเรียนรู้คร้ังท่ี 3 
- สร้างเครือข่ายสุขภาพ 
- ประเมินผลโครงการสรุปปัญหาและอุปสรรค 

                 

เกณฑ์การคดัเลอืก (Inclusion Criteria) 
- อายมุากกวา่ 35 ปี ข้ึนไปท่ีพกัอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี รับผดิชอบของ ศบส. 16 ลุมพินี 
- ไม่มีอาการแสดงของโรคแทรกซอ้นร้ายแรง เช่น โรคหวัใจ โรคไต วณัโรค และ 

ไม่อยูใ่นระหวา่งการ  ตั้งครรภ ์
- ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นเบาหวาน และหรือมีระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือดมากกวา่ 

ร้อยละ  7 และ/หรือ 
- ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นความดนัโลหิตสูงและหรือ 
- มีรอบเอว(เพศชาย ≥ 36  น้ิว เพศหญิง ≥ 32 น้ิว) 
- สามารถส่ือสาร และเขา้ใจภาษาไทยไดดี้ 
- ยนิดีเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดโปรแกรม 

             เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) 
- ผูป่้วยท่ีมีระดบัความดนัโลหิตมากกวา่หรือเท่ากบั 160/100 มิลลิเมตรปรอท  

 

 

เปรียบเทียบค่าทางคลินิกท่ีบ่งบอกภาวะเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 

เปรียบเทียบค่าทางคลินิกท่ีบ่งบอกภาวะเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

เปรียบเทียบค่าทางคลินิกท่ีบ่งบอกภาวะเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 

แผนภาพท่ี 2     ขั้นตอนการวจิยั                                                                                                                                  รายละเอียด กิจกรรมเสริมพลงัอ านาจอยูใ่นภาคผนวก ก                                                                                             
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หมายเหตุ เฉพาะผูท่ี้มีรอบเอว(เพศชาย ≥ 36  น้ิว เพศหญิง ≥ 32 น้ิว) จะไดรั้บบริการขอ้ 1-3 ( 1 .วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต  2. ใหสุ้ขศึกษา  3. พบแพทย ์)  
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 ขันตอนการวจิัย 
 1. คดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ทาํการคดัเลือกโดยตรวจสอบคุณสมบติัของผูที้มีภาวะเสียง
ต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดจากทะเบียนการดูแลผูป่้วยทีบา้นของแผนกอนามยัชุมชน  ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 16 ลุมพินี  ในช่วงระหวา่งวนัที  มกราคม 2553 - 30 มกราคม  ประเมินคุณสมบติั
ครบตามเกณฑ์การคดัเลือกทีกาํหนด และ เกณฑ์การคดัออก โดยเดินทางเขา้สํารวจและเยียม       
พบผูป่้วยในพืนทีศูนยบ์ริการสาธารณสุข  ลุมพินี พร้อมทงัชีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ขนัตอนในการวิจยั และขอความร่วมมือในการวิจยั หากกลุ่มตวัอย่างยินยอมให้ลงลายมือชือใน   
ใบยินยอมเขา้ร่วมวิจยัและกาํหนดเป้าหมายเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ตามขอ้กาํหนด และ
นดัหมาย วนั เวลา และสถานที จาํนวน 4 ครัง 
 . แบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มควบคุม  และกลุ่มทดลอง      
 3. ในแต่ละกลุ่ม กาํหนดให้ทาํกิจกรรม 4 ครัง  วนัระยะห่างระหว่างกิจกรรม
ประมาณ  เดือน ซึงมีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มดงันี 
 กลุ่มควบคุม 
 นัดหมายมาตรวจสุขภาพ และทาํกิจกรรมการให้สุขศึกษาปกติทีแผนกผูป่้วยนอก
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  ลุมพินี   โดยนัดหมายวนัที   ก.พ. ,  มี.ค. ,  เม.ย.  และ            
 พ.ค.   รายละเอียดกิจกรรมการใหสุ้ขศึกษาปกติ ดงันี 

   กจิกรรมครังท ี       ก.พ.   
   ) วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต ระดับนาํตาลเกาะติดเม็ด  เลือดแดง (เฉพาะ     
ผูเ้ป็นเบาหวาน) ) ใหสุ้ขศึกษา ) เกบ็ขอ้มูลก่อนเริมวิจยั ) พบแพทย ์ และ ) รับยา 
  กจิกรรมครังท ี       มี.ค.  
   ) วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต ) ใหสุ้ขศึกษา ) พบแพทย ์ และ )รับยา 
  กจิกรรมครังท ี        เม.ย.  
  ) วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต 2) ใหสุ้ขศึกษา ) พบแพทย ์ และ )รับยา 
  กจิกรรมครังท ี      พ.ค.  
  ) วดัรอบเอว ระดบัความดันโลหิต ระดบันาํตาลเกาะติดเม็ดเลือดแดง (เฉพาะ       
ผูเ้ป็นเบาหวาน) 2) ใหสุ้ขศึกษา ) เกบ็ขอ้มูลหลงัวิจยั ) พบแพทย ์ และ ) รับยา 
  หมายเหตุ   เฉพาะผูที้มีรอบเอว(เพศชาย  36  นิว เพศหญิง  32 นิว) จะไดรั้บ
บริการขอ้ -   ) วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต  2) ใหสุ้ขศึกษา  และ  ) พบแพทย ์ 
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  กลุ่มทดลอง 
  นดัหมายวนัที   ก.พ. ,  มี.ค. ,  เม.ย.  และ   พ .ค.   มาตรวจสุขภาพ 
และทาํกิจกรรมการเสริมพลงัอาํนาจ ทีศูนยสุ์ขภาพชุมชนหลงัวดัปทุมวนาราม  
  กจิกรรมครังท ี   วันที  ก.พ.  
  1) วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต  ระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดง (เฉพาะ
ผูป่้วยเบาหวาน) ) ใหสุ้ขศึกษา ) พบแพทย ์ ) รับยา  และ 5) เกบ็ขอ้มูลก่อนร่วมวิจยั  
  และหลงัจากนนัใหก้ลุ่มทาํกิจกรรมการเสริมพลงัอาํนาจ ครังที  ซึงมีวตัถุประสงค ์
ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม มองเห็นคุณค่าของตนเองและผูอื้น มองตนเองและผูอื้นในเชิงบวก คน้พบ
ความสามารถของตนเองและผูอื้น ลกัษณะกิจกรรมมี  กิจกรรมซึงเริมตน้โดยการให้ผูเ้ขา้ร่วมไดมี้
ส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกนั ทบทวนเป้าหมายของตนเองและ
สร้างสุขภาพทีคาดหวงั เกิดความตระหนกั และความเชือในความสามารถทีจะเปลียนแปลงตนเอง  
  รายละเอียดกิจกรรม ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมสร้างสัมพนัธภาพ ) กิจกรรมฝันดี – ฝันร้าย  

) กิจกรรมการเรียนรู้  ประสบการณ์การดูแลตนเอง ) กิจกรรมสุขภาพทีคาดหวงั และ 5) กิจกรรม     
การกาํหนดเป้าหมาย และวางแผนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล
  กจิกรรมครังท ี   วันที  มี.ค.  
  ) วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต ) ใหสุ้ขศึกษา )พบแพทย ์ และ ) รับยา        
  และหลังจากนันได้ให้กลุ่มทํากิจกรรมการเสริมพลังอํานาจ  ครังที  2 ซึงมี
วตัถุประสงค์ ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้ส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง ผลของการคิดและกระทาํร่วมกนั    
จะทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมรู้สึกว่ามีพลงัอาํนาจสนับสนุนสามารถหาแนวทางเอาชนะปัญหาและอุปสรรค 
และสร้างแรงบนัดาลใจในการดูแลสุขภาพของตนเองได ้ลกัษณะกิจกรรมประกอบดว้ย  กิจกรรม
ย่อยซึงทุกกิจกรรมจะส่งเสริม ให้ผูเ้ขา้ร่วมมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขนัตอน ตงัแต่การเลือกประเด็น   
การเรียนรู้ และสนทนากลุ่ม  การวางแผนกิจกรรมกลุ่ม การจดักิจกรรมและประเมินผลการเรียนรู้
ร่วมกนัในกลุ่ม   
  รายละเอียดกิจกรรมการเสริมพลงัอาํนาจในครังนี ไดแ้ก่ 1) ตรวจสมุดบนัทึก
สุขภาพ และ ทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ครังที   ) กิจกรรมละครคน ) กิจกรรมรักชีวิตตอ้ง
ปกป้องหวัใจ ) เป้าหมายในชีวิตฉนั และ 5) กิจกรรมการกาํหนดเป้าหมาย และวางแผนการดูแล
สุขภาพส่วนบุคคล 
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  กจิกรรม ครังท ี  วันที   เม.ย.  
  ) วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต ) ใหสุ้ขศึกษา   ) พบแพทย ์ และ ) รับยา        
  และหลังจากนันได้ให้กลุ่มทํากิจกรรมการเสริมพลังอํานาจ  ครังที  3 ซึงมี
วตัถุประสงค์ เพือให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้าํความรู้ และทกัษะทีจาํเป็นไปสู่การเปลียนแปลง
พฤติกรรมตนเอง และสามารถดูแลตนเองใหมี้สุขภาพดีอยา่งยงัยนืได้ ซึงอาจเป็นการเปลียนแปลง
ทีเกิดขึนทนัที หรือมีการเปลียนแปลงภายหลงัเมือไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ลกัษณะกิจกรรม
ประกอบดว้ย  กิจกรรมย่อยโดยแต่ละกิจกรรมจะทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมเรียนรู้วิธีการประเมินผลตนเอง
และปรับปรุงวิธีการดูแลสุขภาพตนเองจากตน้แบบทีดี จนกลายเป็นทกัษะสําคญัในการควบคุม
สุขภาพของตนเองไดอ้ยา่งยงัยนืต่อไป  
  รายละเอียดกิจกรรมการเสริมพลงัอาํนาจครังนี ไดแ้ก่  1) ตรวจสมุดบนัทึกสุขภาพ 
และทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ครังที 2   ) กิจกรรมรักษ์สุขภาพ สร้างชีวิตให้ยืนยาว  และ             
) กิจกรรมคน้หาตน้แบบทีดี 

  กจิกรรมครังท ี         พ.ค.  
  ) วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต  ระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือด (เฉพาะผูป่้วย
เบาหวาน) ) ใหสุ้ขศึกษา ) พบแพทย ์ ) รับยา และ ) เกบ็ขอ้มูลหลงัการวิจยั 
  หลงัจากนนัไดท้าํกิจกรรมการเสริมพลงัอาํนาจ ครังที 4  ซึงมีวตัถุประสงค ์ เพือให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้ทกัษะในการวางแผน  การทาํงานร่วมกนั จนสามารถเกิดเครือข่ายเพือน   
ช่วยเพือน หรือกลุ่มช่วยเหลือตนเองในกลุ่มเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดของชุมชน    
  รายละเอียดกิจกรรมการเสริมพลงัอาํนาจครังนี ไดแ้ก่ 1) ตรวจสมุดบนัทึกสุขภาพ
และทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ครังที 3  และ ) กิจกรรมสร้างเครือข่ายสุขภาพ 
    หมายเหตุ  ลักษณะกิจกรรมเสริมพลังอํานาจอย่างละเอียดทัง  ครัง อยู่ใน
ภาคผนวก  ก    
 .  เปรียบเทียบค่าทางคลินิกหลงัทาํกิจกรรมปกติ และกิจกรรมเสริมพลงัอาํนาจ  
  

.  เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีมี 2 ประเภท คือ 
 .  เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล และ      
ค่าวดัรอบเอว  ระดบัความดนัโลหิต ผลการตรวจระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดง (เฉพาะผูป่้วย  
ทีเป็นเบาหวาน) ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมวิจยั  
 .  เครืองมือทีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั ไดแ้ก่ โปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจซึงใช้
โปรแกรมของสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร พฒันาร่วมกบั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช เป็นแนวทางในการเสริมพลงัอาํนาจในการดูแลสุขภาพตนเอง
เพือป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู ้ป่วยกลุ่มเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด         
(ภาคผนวก ค ) 
 

.  ขันตอนและวธีิการรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 
 4.1  ขอรับรองโครงร่างงานวิจัยเพือรับการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยค์ณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 4.2  ขอหนังสือจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงประธาน
กรรมการประจาํสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เพือขออนุญาตใช้
เครืองมือโปรแกรมเสริมพลงัอาํนาจกบักลุ่มเสียงโรคหวัใจและหลอดเลือด 
 4.3  ขอหนังสือจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้าํนวยการ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี เพือขออนุญาตเกบ็ขอ้มูล 
 4.4 เมือไดรั้บหนงัสืออนุมติัแลว้ ผูว้ิจยัเขา้พบหัวหนา้กลุ่มงานพยาบาลอนามยัชุมชน
เพือชีแจงวตัถุประสงคข์องการวิจยั ขนัตอนการรวบรวมขอ้มูลและขอความร่วมมือในการทาํวิจยั 
  

.  สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 .   สถิติเชิงพรรณนา  
      ขอ้มูลทวัไป ไดแ้ก่ เพศ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ ใช้ ค่าความถี 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) 
 5.2  สถิติเชิงวิเคราะห์ 

      . .  เปรียบเทียบค่าเฉลียความแตกต่างภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดแดง 
ก่อนและหลงัดาํเนินการของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช ้ สถิติ Wilcoxon Matched Pairs 
Sign Ranks Test และ paired samples t-test กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
  . .2 เปรียบเทียบค่าเฉลียความแตกต่างภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ก่อนและหลงัดาํเนินการของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองทดสอบการกระจายของขอ้มูลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติ t-test for independent sample และ Mann Whitney U Test กาํหนดระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที  4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจกบัภาวะเสียงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดของประชาชนในพืนที แขวงลุมพินี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553  ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิจยั
ในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยายตามลาํดบัดงันี 
 ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างโดยแจกแจงความถีเป็นร้อยละ และ
เสนอในรูปแบบตาราง 
 ตอนที 2  ขอ้มูลเปรียบเทียบภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดของกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง  และเสนอในรูปแบบตาราง  
 ตอนที 3  ขอ้มูลเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจาํแนกกลุ่มยอ่ยเฉพาะราย
ทีมีภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีปัญหารอบเอว (เพศชาย 

 36  นิว เพศหญิง  32 นิว) กลุ่มทีมีปัญหาระดบัความดนัซีสโตลิก (  140 มิลลิเมตรปรอท) 
ระดบัความดนัไดแอสโตลิก  (  90 มิลลิเมตรปรอท) และระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดง (  7 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)  และเสนอในรูปแบบตาราง          
 ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี 
 

ตอนท ี1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยแจกแจงความถีเป็นร้อยละ และเสนอในรูปแบบ 
 ตาราง 
 วิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยแจกแจงความถี
เป็นร้อยละ แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 30 คน นาํเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง ดงัปรากฏตามตารางที 1 
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ตารางที 1  ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  จาํแนกตาม  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  
ระดบัการศึกษา  อาชีพ 

 
 ลกัษณะขอ้มูล กลุ่มควบคุม (n = 30) กลุ่มทดลอง (n = 30) p-value 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  
เพศ      .317* 
 ชาย 4 13.3 7 23.3  
 หญิง 26 86.7 23 76.7  
อาย ุ + S.D. 55.8+ 7.87 49.03+ 7.67 <.001* 
 -  ปี  .   .   
 -  ปี  .   .   
 -  ปี 10 33.3 0 0  
 มากกวา่  ปี 8 26.7 3 10  
สถานภาพ
สมรส 

     1.00** 

 โสด 5 16.7 6 20  
 คู่ 20 66.7 20 66.7  
 ม่าย/หยา่/แยก 5 16.7 4 13.3  
ระดบั
การศึกษา 

     .936** 

 ประถมศึกษา 12 40.0 13 43.3  
 มธัยมศึกษา 15 50.0 13 43.3  
 อนุปริญญา 1 3.3 2 6.7  
 ปริญญาตรี 2 6.7 2 6.7  
อาชีพ      .692** 
 ไม่ไดป้ระกอบ

อาชีพ/แม่บา้น 
17 56.7 15 50  

 ขา้ราชการ
บาํนาญ 

2 6.6 1 3.3  

 คา้ขาย/ประกอบ
อาชีพส่วนตวั 

11 36.7 14 46.7  

* สถิติไคสแควร์ (Chi-square test) ** สถิติฟิชเชอร์ (Fisher’s exect probability test) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

 จากตารางที 1 แสดงกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทีมีภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
จาํนวน 60 ราย  โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลอง 30 คน เมือเปรียบเทียบลกัษณะต่าง ๆ 
ของ กลุ่มตวัอยา่ง เช่น จาํแนกตามเพศ พบว่าเพศของทงัสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั (p-value = 
.317) ซึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ .  และ .  เมือจาํแนกสถานภาพสมรส  ระดบั
การศึกษา และอาชีพพบว่ากลุ่มตวัอยา่งทงั 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกนั โดยกลุ่มควบคุมและ   
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  และ .  ตามลาํดบั ระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ  และ .  
ตามลาํดับ ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ .  และ .  ตามลาํดับ       
รองลงไป คือ คา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั  ส่วนอายขุอง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกนัโดยกลุ่มควบคุมมีอายเุฉลีย 55.8+ 7.87 ปี และกลุ่ม
ทดลองมีอายเุฉลีย 49.03+ 7.67 ปี การกระจายอายเุป็นสองช่วง คือ ช่วงอาย ุ -  ปี คิดเป็นร้อยละ 

.  และอายุ -  ปี  คิดเป็นร้อยละ .   และกลุ่มทดลองอายุ -  ปี คิดเป็นร้อยละ           
(p-value = <.001)  
 

ตอนท ี2  ข้อมูลเปรียบเทยีบภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืดของกลุ่มควบคุมและ 
 กลุ่มทดลอง  และเสนอในรูปแบบตาราง 
 

ตารางที 2   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย รอบเอว  ระดบัความดนัโลหิตและ  
 ระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดงก่อนการวิจยัของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
 

ภาวะเสียงต่อโรคหวัใจ 
และหลอดเลือด 

กลุ่มควบคุม (n = 30) กลุ่มทดลอง (n = 30) p-value 
ก่อนไดรั้บการพยาบาล 
ตามปกติ 

ก่อนไดรั้บโปรแกรม 
การเสริมพลงัอาํนาจ 

 + S.D. + S.D.  

รอบเอว 33.45+3.53 33.71+2.41 .734 
ความดนัซีสโตลิก 136.00 6.21 139.33 10.48 .  
ความดนัไดแอสโตลิก 85.60 6.33 88 7.14 .  
ระดบันาํตาลเกาะติด 
เมด็เลือดแดง 

7.75 .28 7.13 .20 .  

 
จากตารางที 2  แสดงการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและ

หลอดเลือด ก่อนเริมทาํการวิจยัระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่าค่าทางคลินิกทีแสดง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

ความผดิปกติของภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดทงัสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั (p-value 
= .734, .152, .174 และ .762 ตามลาํดบั) 

 
ตารางที 3   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย รอบเอว  ระดบัความดนัโลหิต และ 
 ระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดงก่อนและหลงัการวิจยัของกลุ่มควบคุมและ 
 กลุ่มทดลอง 
 

ภาวะเสียงต่อโรคหวัใจ 
และหลอดเลือด 

กลุ่มควบคุม (n = 30) p-value        กลุ่มทดลอง (n = 30) p-value 
ก่อนไดรั้บการ 
พยาบาลตามปกติ 

หลงัไดรั้บการ 
พยาบาลตามปกติ 

 ก่อนไดรั้บ
โปรแกรม 
การเสริมพลงั
อาํนาจ 

หลงัไดรั้บ
โปรแกรม 
การเสริมพลงั
อาํนาจ 

 

 + S.D. + S.D.  + S.D.   
รอบเอว 33.45+3.53 33.85+3.49 <.001* 33.71+2.41 32.1+2.34 <.001* 
ความดนัซีสโตลิก 136.00 6.21 140.66 11.43 <.001* 139.33 10.48 128.00 9.61 <.001* 
ความดนัไดแอสโตลิก 85.60 6.33 88.00 17.49 .  88 7.14 80 6.43 <.001* 
ระดบันาํตาลเกาะติด 
เมด็เลือดแดง 

7.75 .28 8.15 .45 . * 7.13 .20 6.88 0.10 <.001* 

 
จากตารางที 3  แสดงการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและ

หลอดเลือดกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เมือเสร็จสินการวิจยั  
ในกลุ่มควบคุมทีได้รับการพยาบาลตามปกติ พบว่าค่าทางคลินิกของภาวะเสียงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแ้ก่ ค่ารอบเอว ระดบัความดนัโลหิตซีสโตลิก และระดบันาํตาล
เกาะติดเมด็เลือดแดง มีค่าเฉลียเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั (p-value = <.001, <.001 และ .  ตามลาํดบั) 
ยกเวน้ระดบัความดนัโลหิตไดแอสโตลิก ทงัก่อนและหลงัไม่มีความแตกต่างกนั  

สาํหรับกลุ่มทดลองทีไดรั้บโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ พบว่าทุกค่าทางคลินิกของ
ภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแ้ก่  ค่ารอบเอว ระดบัความดนัโลหิตซีสโตลิก   ระดบั
ความดนัไดแอสโตลิก และระดบันาํตาลเกาะติดเม็ดเลือดแดง  มีค่าเฉลียลดลงอย่างมีนัยสําคญั      
(p-value = <.001)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

ตารางที 4   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสองกลุ่มหลงัเสร็จสินการทดลอง 
 

ภาวะเสียงต่อโรคหวัใจ 
และหลอดเลือด 

กลุ่มควบคุม (n = 30) กลุ่มทดลอง (n = 30)  
p-value หลงัไดรั้บการพยาบาล 

ตามปกติ 
หลงัไดรั้บโปรแกรมการ 
เสริมพลงัอาํนาจ 

 + S.D. + S.D.  

รอบเอว 33.85+3.49 32.1+2.34 . * 
ความดนัซีสโตลิก 140.66 11.43 128.00 9.61 <.001* 
ความดนัไดแอสโตลิก 88.00 17.49 80 6.43 * 
ระดบันาํตาลเกาะติด 
เมด็เลือดแดง 

8.15 .45 6.88 0.10 <.001* 

 
จากตารางที 4  แสดงการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและ

หลอดเลือด หลงัเสร็จสินการวิจยัระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลงัเสร็จสินการทดลอง
พบว่าค่าทางคลินิกต่างๆไม่ว่าจะเป็น ค่าเฉลียของ รอบเอว ระดบัความดนัโลหิตซีสโตลิก ระดบั
ความดันไดแอสโตลิก และระดบันําตาลเกาะติดเม็ดเลือดแดง ของกลุ่มทดลองมีค่าตาํกว่ากลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญั (p-value = . 3, <.001, .  และ <.001 ตามลาํดบั)  

 

ตอนท ี3   ข้อมูลเปรียบเทยีบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจําแนกกลุ่มย่อยเฉพาะรายทมีี 
 ภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืดในประเด็นต่าง ๆ  
 

ตารางที 5   การเปรียบเทียบระหวา่งสองกลุ่มจาํแนกตามกลุ่มทีมีปัญหารอบเอวเกิน  
 (เพศชาย   36  นิว เพศหญิง   32 นิว) 
 
ภาวะเสียง
ต่อโรค 
หวัใจและ
หลอดเลือด 

กลุ่มควบคุม (n = 21) p-value กลุ่มทดลอง (n = 23) p-value p-value 
ก่อน 

p-value 
หลงั ก่อนไดรั้บ 

การพยาบาล
ตามปกติ 

หลงัไดรั้บ
การพยาบาล
ตามปกติ 

 ก่อนไดรั้บ
โปรแกรม 

หลงัไดรั้บ
โปรแกรม 

 

 + S.D. + S.D.  + S.D. + S.D.    
รอบเอว 34.57 3.38 35.02 3.27 <.001* 34.32 2.00 32.69 1.95 <.001* . 69 <.001* 

 
 จากตารางที 5  แสดงการเปรียบเทียบเฉพาะปัญหารอบเอวเกินระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ผลการวิเคราะห์พบวา่ก่อนการวิจยัไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม (p-value = . 69)
แต่หลัง เสร็จสินการวิจัย  กลุ่มควบคุม  (n=21) กลับมีค่ารอบเอวเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ                    
(p-value = <.001) ในขณะทีกลุ่มทดลอง (n = 23) มีค่ารอบเอว ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (p-value = 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

<.001) และเป็นผลทาํให้เมือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มภายหลงัเสร็จสินการวิจัย     
กลุ่มทดลองมีค่ารอบเอวนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญั (p-value = <.001) จาํแนกตามกลุ่ม    
ทีมีปัญหาระดบัความดนัซีสโตลิกสูง (  140 มิลลิเมตรปรอท) 
 

ตารางที 6  การเปรียบเทียบระหวา่งสองกลุ่มจาํแนกตามกลุ่มทีมีปัญหาระดบัความดนั 
 ซีสโตลิกสูง (  140 มิลลิเมตรปรอท) 
  
ภาวะเสียง
ต่อโรค 
หวัใจและ 
หลอดเลือด 

กลุ่มควบคุม (n = 16) p-value กลุ่มทดลอง (n = 20) p-value p-value 
ก่อน 

p-value 
หลงั ก่อนไดรั้บ

การพยาบาล
ตามปกติ 

หลงัไดรั้บ
การพยาบาล

ตามปกติ 

 ก่อนไดรั้บ
โปรแกรม 

หลงัไดรั้บ
โปรแกรม 

 

 + S.D. + S.D.  + S.D. + S.D.    
ความดนัซีส 
โตลิก 

140.25 6.21 146.25 5.0 .002* 145.23 5.11 132.8 5.6 <.001* .01* <.001* 

 
 จากตารางที 6  แสดงการเปรียบเทียบเฉพาะระดับความดันซีสโตลิกสูง ระหว่าง       
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  ผลการวิเคราะห์พบว่า ก่อนการวิจยัมีความแตกต่างกนั ระหว่างกลุ่ม        
(p-value = .01) แต่หลงัเสร็จสินการวิจยักลุ่มควบคุม (n = 16)  มีระดบัความดนัซีสโตลิกเพิมขึน
อยา่งมีนยัสาํคญั (p-value =  <.001) ส่วนกลุ่มทดลอง (n = 20) มีระดบัความดนัซีสโตลิก ลดลง 
อย่างมีนยัสาํคญั (p-value = <.001)   ทาํให้เมือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มภายหลงั     
เสร็จสินการวิจยักลุ่มทดลองมีระดับความดันซีสโตลิก ลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญั       
(p-value = <.001) จาํแนกตามกลุ่มทีมีปัญหาระดบัความดนัไดแอสโตลิกทีสูง (  90 มิลลิเมตร
ปรอท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

ตารางที 7  การเปรียบเทียบระหวา่งสองกลุ่มจาํแนกตามกลุ่มทีมีปัญหาระดบัไดแอสโตลิกสูง  
 (  90 มิลลิเมตรปรอท) 
                                      
ภาวะเสียง
ต่อโรค 
หวัใจและ
หลอดเลือด 

กลุ่มควบคุม (n = 15) p-value กลุ่มทดลอง (n = 19) p-value p-value 
ก่อน 

p-value 
หลงั ก่อนไดรั้บ

การพยาบาล
ตามปกติ 

หลงัไดรั้บ
การพยาบาล
ตามปกติ 

 ก่อนไดรั้บ
โปรแกรม 

หลงัไดรั้บ
โปรแกรม 

 

 + S.D. + S.D.  + S.D. + S.D.    
ความดนั 
ไดแอส 
โตลิก 

91.33 3.51 96.0 5.07 .004* 93.15 4.77 83.18 4.77 <.001* . 22 <.001* 

 
 จากตารางที 7  แสดงการเปรียบเทียบเฉพาะระดบัความดนัไดแอสโตลิกสูง ระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผลการวิเคราะห์พบว่า ก่อนการวิจยัมีไม่มีความแตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่ม (p-value = . ) แต่หลงัเสร็จสินการวิจยักลุ่มควบคุม (n = 15) มีระดบัความดนัไดแอสโตลิก 
เพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั (p-value = <.004) ส่วนกลุ่มทดลอง (n = 19) มีระดบัความดนัไดแอสโตลิก 
ลดลงอย่างมีนัยสําคญั (p-value = <.001) ทาํให้เมือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม          
กลุ่มทดลองจึงมีระดับความดันไดแอสโตลิก    ลดลงกว่าก ลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ                      
(p-value = <.001) จาํแนกตามกลุ่มทีมีปัญหาระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดงสูง (  7 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร)   
 

ตารางที 8   การเปรียบเทียบระหวา่งสองกลุ่มจาํแนกตามกลุ่มทีมีปัญหาระดบันาํตาลเกาะติด
 เมด็เลือดแดงสูง (  7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)   
 
ภาวะเสียงต่อ
โรคหวัใจ 
และ 
หลอดเลือด 

กลุ่มควบคุม (n = 8) p-value กลุ่มทดลอง (n = 8) p-value p-value 
ก่อน 

p-value 
หลงั ก่อนไดรั้บ

การพยาบาล
ตามปกติ 

หลงัไดรั้บ
การพยาบาล

ตามปกติ 

 ก่อนไดรั้บ
โปรแกรม 

หลงัไดรั้บ
โปรแกรม 

 

 + S.D. + S.D.  + S.D. + S.D.    
ระดบันาํตาล
เกาะติด 
เมด็เลือดแดง 

7.75 .28 8.15 .45 . 0 * 7.71 .20 6.88 0.10 <.001* .  <.001* 

 
 จากตารางที   แสดงการเปรียบเทียบเฉพาะระดับนําตาลเกาะติดเม็ดเลือดแดงสูง 
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผลการวิเคราะห์พบว่า ก่อนการวิจยัมีไม่มีความแตกต่างกนั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

ระหว่างกลุ่ม (p-value = . ) แต่หลงัเสร็จสินการวิจยั กลุ่มควบคุม (n = 8) มีระดบันาํตาลเกาะติด 
เมด็เลือดแดง เพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั (p-value = .<.003) ส่วนกลุ่มทดลอง (n = 8) มีระดบันาํตาล
เกาะติดเมด็เลือดแดง ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (p-value = <.001) ทาํให้เมือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างสองกลุ่มภายหลงัเสร็จสินการวิจยั พบว่ากลุ่มทดลองมีระดบันาํตาลเกาะติดเม็ดเลือดแดง 
ลดลงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญั (p-value = <.001) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที   
 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยครังนีเพือศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจกับภาวะเสียง      
ต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด เป็นการวิจยักึงทดลอง ซึงเป็นการศึกษาแบบสองกลุ่มวดัก่อนและหลงั 
มีวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจต่อการลดภาวะเสียงของ
โรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป่้วยกลุ่มเสียง แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มควบคุม 
และกลุ่มทดลอง  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือประชาชนทีมีอาย ุ35 ปีขึนไป ทีมีความ
เสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  จาํนวน 60 คน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ - เดือน
พฤษภาคม 2553  เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบติัทีกาํหนด   
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีมี 2 ประเภท ไดแ้ก่  1) เครืองมือทีใชท้ดสอบในการวิจยั 
คือโปรแกรมการสริมพลงัอาํนาจ  ซึงเป็นโปรแกรมของสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
สาขากรุงเทพมหานคร ร่วมกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช พฒันาขึนเพือการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพือป้องกนัโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป่้วยกลุ่มเสียง  และ 2) เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่  แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล และรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต ผลการตรวจระดบั
นาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดง (เฉพาะผูป่้วยทีเป็นเบาหวาน)  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลทาํโดยการบนัทึก
ขอ้มูลส่วนบุคคลทงัสองกลุ่ม  โดยทีกลุ่มควบคุมให้การพยาบาลตามปกติ   แต่กลุ่มทดลองดาํเนิน
กิจกรรมตามโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ     
 เก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นเวลา 4 เดือน   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ ไดแ้ก่ paired samples t-test, 
t-test for independent sample 

 

สรุปผลการศึกษา 
โปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจช่วยลดภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดโดยพบว่า

หลงัเสร็จสินการวิจยัค่าทางคลินิกของภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
เมือเทียบกบักลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ จากการศึกษายงัพบอีกวา่ค่าทางคลินิกของภาวะเสียง
ต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด เช่น ค่ารอบเอว ระดบัความดนัโลหิต ระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดง 
ของกลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติกลบัมีค่าเพิมขึน และเมือจาํแนกกลุ่มย่อยตามปัญหาเฉพาะ    
ก็พบรูปแบบเดียวกนัว่าหลงัเสร็จสินการวิจยั ค่าทางคลินิกทุกค่าของภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั เมือเทียบกบักลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ และค่าทางคลินิก
ของภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มทีได้รับการพยาบาลตามปกติมีค่าเพิมขึน
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เช่นเดียวกัน แมว้่ากลุ่มทีมีปัญหาเฉพาะระดับความดันซีสโตลิกสูงจะมีความแตกต่างกันก่อน     
การวิจยักต็าม 
 

อภิปรายผล 
 เมือเปรียบเทียบภาพรวมกลุ่มทีไดรั้บโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ มีภาวะเสียงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอย่างมีนัยสําคญั เมือเทียบกบักลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ     
ในขณะเดียวกนัเมือเปรียบเทียบจาํแนกกลุ่มย่อยตามปัญหาเฉพาะทีมีภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดก็พบรูปแบบเดียวกนัว่า ค่าทางคลินิกของภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดทุกค่า
ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (เมือเทียบกบักลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ) และในขณะเดียวกนัก็พบว่า 
ค่าทางคลินิกทุกค่าของภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดในกลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ
นนักลบัมีค่าเพิมขึน แมว้่ากลุ่มทีมีปัญหาเฉพาะระดบัความดนัซีสโตลิกสูงจะมีความแตกต่างกนั
ก่อนการวิจยัก็ตาม อาจเนืองมาจากกิจกรรมในโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ ทีประกอบด้วย
กิจกรรมหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การกระตุน้ใหก้ลุ่มเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดมีส่วนร่วมกบั
บุคลากรสาธารณสุขในการดูแลตนเอง 2) การรับรู้ในคุณค่าและความสามารถของตนตลอดจนเกิด
ความเชือวา่จะสามารถแกไ้ขและเปลียนแปลงสภาพปัญหาทีตนเองประสบอยูไ่ด ้3) การตงัเป้าหมาย 
วางแผนและปฏิบติั   และ  4) การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขจนกระทงันาํไปสู่เป้าหมายทีตงัไว้
ผูป้ฏิบติัตามขนัตอนต่าง ๆ เหล่านีจะเกิดความคาดหวงั เชือมนัตนเอง และส่งผลให้ภาวะเสียงต่อ
โรคหวัใจและหลอดเลือดลดลงได ้(สมจิต หนุเจริญกุล 25 6: 89)  ผลลพัธ์ทีเกิดจากโปรแกรมเสริม
พลงัอาํนาจนียงัสอดคลอ้งกบังานของชาตรี แมตสี (2547) ทีไดศึ้กษาผลของโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพต่อการควบคุมโรคของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง โรงพยาบาลแพร่ โดยประยุกตจ์าก
ทฤษฎีแรงจูงใจและการเสริมพลงัอาํนาจในการป้องกนัโรคพบวา่โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพนี ส่งผล
ให้ผูป่้วยมีการรับรู้โอกาสเสียง  เกิดความคาดหวงัในผลลพัธ์ทีดีขึน จนมีพฤติกรรมการควบคุม
ความดนัโลหิตสูงดีขึน ขณะเดียวกนัผลของระดบัความดนัโลหิตลดลงได ้อีกทงังานศึกษาของ 
บุษกร อ่อนโนน (2547) ทีศึกษาผลของการเสริมพลงัอาํนาจต่อความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูป่้วยเบาหวาน พบว่าคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองทีวัดได้ภายหลังการเข้าร่วม
กระบวนการเสริมพลงัอาํนาจสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกระบวนการอย่างมีนัยสําคญั และสุดทา้ยงาน
ศึกษาของราศรี คนัธีสาร (2549) ทีทาํในชุมชนบา้นผาบ่อง ก็พบว่าการใชก้ระบวนการเสริมพลงั
อาํนาจเพือป้องกนัการเกิดโรคเบาหวาน นาํมาวิเคราะห์วางแผน และปฏิบติั เพือปรับเปลียน
พฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคเบาหวานไดอ้ย่างเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของชุมชน ซึงรูปแบบ
กิจกรรมจะแตกต่างจากกลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ ทีบุคลากรสาธารณสุขมีมุมมองตนเอง
เป็นจุดศูนยก์ลาง ระบุปัญหา  พร้อมทงัตงัเป้าหมาย  และกาํหนดวิธีการใหแ้ก่ผูรั้บบริการ (กลุ่มเสียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด) โดยไม่ไดม้องสภาพปัญหาของผูรั้บบริการ ทาํให้ผูรั้บบริการไม่
ปฏิบติัตาม ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์ในงานวิจยันี ไม่ว่าจะเป็นค่ารอบเอว ระดบัความดนัโลหิต 
และระดบันาํตาลเกาะติดเม็ดเลือดแดง ในกลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติมีค่าเพิมขึน สําหรับ
กลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกตินนัจะสังเกตเห็นวา่ค่าภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดมีค่า
เพิมขึน อาจเป็นเพราะกิจกรรมการพยาบาลตามปกติ ซึงไดแ้ก่ การสอนสุขศึกษาในเรืองการลด
ภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น การเลือกรับประทานอาหาร  การลดนาํหนกั การออก
กาํลงักาย การปฏิบติัตนเพือลดภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และการรับประทานยาตาม
แผนการรักษาของแพทย ์ซึงปฏิบติัให้แก่ผูรั้บบริการทุกครังทีมาตรวจตามนดั ทาํให้ผูรั้บบริการมี
ความรู้เพิมมากขึน  เมือบุคลากรสาธารณสุขประเมินผลโดยการซักถามความรู้ก็จะสามารถตอบ
คาํถามไดถู้กตอ้ง  แต่ไม่ไดห้มายถึงผูรั้บบริการจะปฏิบติัตาม ดงัทีงานของ นภทัร์ ยาอินตา (2551) 
ทีพบว่าผูป่้วยเบาหวานสูงอายุมีคะแนนวดัความรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกาํลงักาย
ค่อนขา้งสูง สุดทา้ยผลระดบันาํตาลในเลือดเพิมขึน และเมือพิจารณาเฉพาะกลุ่มทีมีปัญหาระดบั
ความดนัซีสโตลิกสูง  พบว่า  ก่อนการวิจยัมีความแตกต่างกนัระหว่างสองกลุ่ม  โดยกลุ่มทีไดรั้บ
การพยาบาลตามปกติมีค่าเฉลียระดบัความดนัซีสโตลิกน้อยกว่ากลุ่มทีไดรั้บโปรแกรมการเสริม
พลงัอาํนาจ แต่หลงัเสร็จสินการวิจยักลบัพบว่าค่าเฉลียระดบัความดนัซีสโตลิกของกลุ่มทีไดรั้บ
โปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจลดลง แต่กลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติกลบัมีค่าเฉลียระดบั 
ความดนัซีสโตลิกเพิมขึน  อธิบายไดว้่าค่าเฉลียระดบัความดนัซีสโตลิกของกลุ่มทีไดรั้บโปรแกรม
การเสริมพลงัอาํนาจทีลดลง เป็นเพราะการลดความดนัโลหิตจะตอ้งมีพฤติกรรมสุขภาพทีเหมาะสม
ในเรืองการควบคุมอาหารโดยลดการบริโภคเกลือ และพลงังาน ลดนาํหนกั เพิมการออกกาํลงักาย 
(Rippe, J.M. et al. 2007: ) จึงจะส่งผลใหร้ะดบัความดนัซีสโตลิกลดลงได ้ดงันนั กลุ่มเสียงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดทีไดรั้บโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ ซึงเป็นกระบวนการในการพฒันา
และเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ทีมีผลกระทบต่อสุขภาพและ 
การดาํเนินชีวิตของตนเอง ทาํให้บุคคลมีอาํนาจในการตดัสินใจเสริมสร้างพฤติกรรมทีเหมาะสม  
(นิตยา เพญ็ศิรินภา  และคณะ 2551)  มีความเชือมนัในการจดัการกบัสถานการณ์ทีเป็นปัญหาของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกาํลงักาย ทีไดจ้าก
ประสบการณ์ตรง การเห็นตน้แบบในกลุ่มทีควบคุมอาหารได้   ทราบแนวทางและวิธีการออก    
กาํลงักายทีถูกตอ้ง จึงสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งผลให้
ระดับความดันซีสโตลิกลดลง สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเสริมพลังอํานาจด้านสุขภาพ             
เมือกลุ่มเสียงเกิดการเรียนรู้ภายหลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเสริมพลงัอาํนาจ จะส่งผลให้เกิด      
การเปลียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และเมือมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยา่งต่อเนืองร่วมกบัการรักษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ทีเหมาะสม จะส่งผลให้ผลทางคลินิกดีขึน และทาํให้สุขภาพดีขึนในระยะยาว (Mulcahy 2003)  
แตกต่างจากกลุ่มทีไดรั้บการพยาบาลตามปกติทีมีระดบัความดนัซีสโตลิกเพิมขึน ซึงอาจเกิดจาก
กลุ่มเสียงไม่ไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึนโดยตนเอง หรือจากความสามารถของตนเองทีจะ
เรียนรู้จากประสบการณ์ หรือแลกเปลียนประสบการณ์จากผูอื้น ตลอดจนไม่ไดผ้่านกระบวนการ
เสริมสร้างความสามารถในการควบคุมปัจจยัต่างๆ ขาดความเชือมนัในการจดัการกบัสถานการณ์ที
เป็นปัญหาด้านสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เชือว่าตนเองสามารถปรับเปลียน
พฤติกรรมสุขภาพทีถูกตอ้งได ้จึงปฏิบติัตนเช่นเดิม  ไม่เกิดการปรับเปลียนดา้นพฤติกรรมสุขภาพ 
ส่งผลให้ระดบัความดนัซีสโตลิกเพิมขึนภายหลงัเสร็จสินการวิจยั  ดงันนัการพยาบาลปกติทีทาํกนั
อยู่เป็นประจาํ ควรมีการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจเขา้ไป ซึงจะส่งผลในการดูแล
ผูป่้วยลดภาวะเสียงต่อโรคโดยเฉพาะโรคหวัใจและหลอดเลือดต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้   

1.  การเสริมพลงัอาํนาจน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึงทีเจา้หน้าทีสาธารณสุขสามารถ
นาํไปใชใ้นการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพเพือป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรือรังต่อไป 

2. การเสริมพลังอํานาจเป็นการเรียนรู้จากการแลกเปลียนประสบการณ์ของ
กลุ่มเป้าหมายดว้ยความสมคัรใจจากกลุ่มตวัอย่างทีใชโ้ปรแกรมตงัแต่เบืองตน้ สามารถทาํให้เกิด
การแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัไดอ้ยา่งกวา้งขวางและเกิดความตระหนกัรู้ดว้ยตนเองทีจะทาํให้
เกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพไดอ้ยา่งยงัยนื 

3. การทาํวิจยัในครังนีตอ้งอาศยัความร่วมมือของกลุ่มตวัอยา่ง ในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง กลุ่มตวัอย่างควรเขา้ร่วมการเรียนรู้ดว้ยกันอย่างต่อเนือง ฉะนันจึงควรมีผูน้าํกลุ่มที       
ทาํหนา้ทีประสานงานและกระตุน้ใหก้าํลงัใจใหเ้กิดกิจกรรมอยา่งต่อเนือง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเกียวกบัการเสริมพลงัอาํนาจในกลุ่มเสียงโรคเรือรังอืน ๆ เช่น     
โรคความดนัโลหิตสูง หรือโรคไตวายเรือรัง เป็นตน้ 

2. ควรมีการศึกษาการเสริมพลงัอาํนาจของกลุ่มเสียงโดยมีการติดตามในระยะยาว 
เพือประเมินผลของภาวะเสียงของโรคหวัใจและหลอดเลือดต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาด้วยรูปแบบอืน ๆ ร่วมกบัการเสริมพลงัอาํนาจเพือป้องกันโรค
โรคหวัใจและหลอดเลือด 
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1.  รอบเอว……………… เซนติเมตร  
2.  ระดบัความดนัโลหิต……………… มิลลิเมตรปรอท 
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เอกสารชีแจงผู้เข้าร่วมการวจัิย 
(Participant Information Sheet) 

 
 ในเอกสารนีอาจมีข้อความทีท่านอ่านแล้วย ังไม่เข้าใจ  โปรดสอบถามหัวหน้า

โครงการวิจยั หรือผูแ้ทนใหช่้วยอธิบายจนกวา่จะเขา้ใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนีกลบัไปอ่านทีบา้น
เพือปรึกษาหารือกบัญาติพีนอ้ง เพือนสนิท แพทยป์ระจาํตวัของท่าน หรือแพทยท่์านอืน เพือช่วยใน
การตดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยั 
 

โครงการวจิัยเรือง  ผลของโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจกบัภาวะเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
ชือผู้วจัิย             นางสาวสุภาพรรณ    สุขคลา้ย  
สถานทีวิจัย         ศูนยบ์ริการศาธารณสุข  ลุมพินี 
ผู้ให้ทุน                          - 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 โครงการวิจยันีทาํขึนเพือ เพือเปรียบเทียบภาวะเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
กลุ่มก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมสร้างเสริมพลงั ซึงจะมีประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บ คือ ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ ทีไดรั้บโปรแกรมการเสริมพลงัอาํนาจ  มีศกัยภาพในการดูแลตนเองและปรับเปลียน
พฤติกรรมตนเองเพือการป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคหวัใจและหลอดเลือด  
 ท่านไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมการวิจยันีเพราะ 

 - เป็นเพศชาย หรือหญิงทีมีอายุมากกว่า 35 ปีขึนไป   ทีพกัอาศยัอยู่ในพืนที
รับผดิชอบของศูนยบ์ริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 

 - ไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเป็นเบาหวานมีระดบันาํตาลสะสมในเลือดมากกว่า
ร้อยละ 7 และ/หรือไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเป็นความดนัโลหิตสูงและหรือมีดชันีมวลกาย
มากกวา่ 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  รอบเอว  เพศชายมากกวา่หรือเท่ากบั 90 เซนติเมตร เพศหญิง
มากกวา่หรือเท่ากบั 80 เซนติเมตร 

 

แบบ จว.2/  
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 - ได้รับการประเมินโดยใช้แบบประเมินความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
หวัใจไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั 5 

 - ไม่มีอาการแสดงของโรคแทรกซ้อนร้ายแรง เช่นโรคหัวใจ โรคไต วณัโรค และ      
ไม่อยูใ่นระหวา่งการตงัครรภ ์

 - สามารถสือสาร และเขา้ใจภาษาไทยไดดี้ 
 - ยนิดีเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ลอดโปรแกรม 

 และมีผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยนีทงัสินประมาณ    คน ระยะเวลาทีจะทาํการวิจัยทงัสิน          
4 เดือน 
 

ขันตอนการปฏิบัติตัวหากท่านเข้าร่วมโครงการวจิัย 
 เมือท่านเขา้ร่วมการวิจยัแลว้ สิงทีท่านจะตอ้งปฏิบติั คือ  

 - เขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 4 ครัง ห่างกนัครังละ 1 เดือน 
 - ชงันาํหนกั วดัส่วนสูง  ค่าดชันีมวลกาย  วดัรอบเอว รอบสะโพก ทุกครังทีเขา้ร่วม
กิจกรรม  
 - วดัระดบัความดนัโลหิต ทุกครังทีเขา้ร่วมกิจกรรม 
 - ตรวจวดัระดบันาํตาลสะสมในเลือด   เฉพาะผูป่้วยเบาหวาน ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม 
ครังที 1 และ กิจกรรมครังที 4  ซึงมีระยะเวลาห่างกนั  เดือน   ปริมาณเลือดครังละ  ซีซี และ    
ตอ้งงดนาํ งดอาหาร ก่อนเจาะเลือดเป็นเวลานาน  ช.ม.  
 

ความเสียงและ/หรือความไม่สบายทอีาจเกดิขึน 
 ความเสียงทีอาจจะเกิดขึนเมือเขา้ร่วมการวิจยั เช่น อาจมีเลือดออกไม่หยดุจากการเจาะ
เลือด และลดความเสียงโดยพยาบาลเจาะเลือดดว้ยความระมดัระวงัและใชส้าํลีกดบริเวณทีเจาะ
เลือดให้แน่นและแน่ใจแลว้ว่าเลือดหยุดไหลจึงให้กลบับา้น/สังเกตอาการอย่างใกลชิ้ด/พบแพทย์
ทนัที 
  

การเข้าร่วมโครงการวิจัยของท่านต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
 หากท่านไม่เขา้ร่วมในโครงการวิจยันีจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทงัในปัจจุบนัและอนาคต
ดา้นการรักษาพยาบาลของท่านโดยท่านก็จะไดรั้บการตรวจเพือการวินิจฉยัและรักษาโรคของท่าน
ตามวิธีการทีเป็นมาตรฐาน 
 หากเกิดผลขา้งเคียงทีไม่พึงประสงคจ์ากการวิจยั ท่านจะไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งไรบา้ง   
ไดรั้บการพยาบาลเบืองตน้และส่งพบแพทยท์นัที 
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ระบุชือผู้วจัิยทจีะสามารถติดต่อได้      
 หากมีขอ้ข้องใจทีจะสอบถามเกียวขอ้งกับการวิจัย หรือเมือบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจาก        
การวิจยัท่านสามารถติดต่อ  นางสาวสุภาพรรณ  สุขคลา้ย  ทีอยู ่ 49/355 อาคารบางขนุนทท์าวเวอร์  
ถนนชักพระ  แขวงชกัพระ เขตตลิงชัน  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10170  
โทรศพัทมื์อถือทีติดต่อได ้24 ชวัโมง  0840169657  
 

ค่าตอบแทนทีจะได้รับ   
 ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการทีผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัไม่ตอ้งรับผดิชอบจ่ายเอง 
 

ค่าใช้จ่ายทเีข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผดิชอบเองมีอะไรบ้าง      
  ไม่มี 
 

หากมีข้อมูลเพมิเติม   
 ทงัดา้นประโยชน์และโทษทีเกียวขอ้งกบัการวิจยันี ผูว้ิจยัจะแจง้ให้ทราบโดยรวดเร็ว   
ไม่ปิดบงั 
 

การรักษาความลบั   
 ขอ้มูลส่วนตวัของท่านจะถูกเก็บรักษาไว ้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะ
รายงานผลการวิจยัเป็นขอ้มูลส่วนรวม ขอ้มูลของผูร่้วมการวิจยัเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคล      
บางกลุ่มเขา้มาตรวจสอบได้ เช่น ผูใ้ห้ทุนวิจยั สถาบนั หรือองค์กรของรัฐทีมีหน้าทีตรวจสอบ 
คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นตน้ 
 

ท่านมีสิทธิถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมือใดกไ็ด้  
 โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เขา้ร่วมการวิจัยหรือถอนตวัออกจาก
โครงการวิจยันีจะไม่มีผลกระทบต่อการบริการและการรักษาทีสมควรจะไดรั้บแต่ประการใด 
 

หากท่านได้รับการปฏิบัติทไีม่ตรงตามทไีด้ระบุไว้ในเอกสารชีแจงนี  
 ท่านจะสามารถแจ้งให้ประธานคณะกรรมการ    จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์              
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทราบไดที้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย ์สาํนกังานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เบอร์โทร -  
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 ขา้พเจา้ไดอ่้านรายละเอียดในเอกสารนีครบถว้นแลว้ 
 
 
       ลงชือ…………………………………………… 
               (…………………………………………..) 
       วนัที……………………………………..…….. 
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ภาคผนวก  ค 
 

รายละเอยีดกจิกรรมการเสริมพลงัอาํนาจ 
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 โปรแกรมสร้างเสริมพลังของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขา
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช ในการดูแลสุขภาพตนเองเพอืป้องกัน
โรคหัวใจและหลอดเลอืดในผู้ป่วยกลุ่มเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืด  มีขนัตอนดังนี 
 - การตงัจุดประสงคก์ารสอนใหค้าํนึงถึงความตอ้งการ  และปัญหาสุขภาพของผูป่้วย  
โดยใหผู้ป่้วยเขา้ใจปัญหา  แกไ้ขปัญหา  โดยหาแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง   
 - การกาํหนดเนือหาหรือเนือเรือง  เพือเพิมความสาํคญัและเพิมทกัษะในการปฏิบติั
ตวัของผูป่้วยกลุ่มเสียงและให้ผูป่้วยไดรั้บรู้ความสามารถของตนเอง สามารถวางแผนการดูแล
ตนเอง  และปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
 - การเลือกกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัเนือหา  เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ เวลา  โดย
กิจกรรมทีใชมี้ดงันี มี  ครัง 
 ครังท ี   
 วดัรอบเอว ระดับความดันโลหิต  ระดับนาํตาลเกาะติดเม็ดเลือดแดง (เฉพาะผูป่้วย
เบาหวาน) 
 กจิกรรมที  สร้างสัมพนัธภาพ 
 วตัถุประสงค์   
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมได้รู้จกัชือและลกัษณะเด่นด้านดีบางประการของสมาชิก      
แต่ละคน  
 . สร้างบรรยากาศทีเป็นมิตรและกลา้แสดงออก อนัจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอืน ๆ ต่อไป 
 กจิกรรม    
 . วิทยากรแจกแผ่นป้ายชือ  แผ่นต่อ  คน แล้วให้สมาชิกเขียนชือ พร้อมทัง  
ลกัษณะเด่น หรือความสามารถพิเศษของตนเอง  อยา่ง (เป็นลกัษณะดา้นทีเราภูมิใจ) และวนัเกิด 
(จนัทร์-อาทิตย)์  บนแผน่ป้ายชือ 
 . ใหทุ้กคนไดพ้บปะพดูคุยโดยกล่าวสวสัดีกบัเพือนใหม่ และศึกษาขอ้มูลของเพือน 
  - ถา้มีลกัษณะบนแผน่ป้ายตรงกนั  ลกัษณะใหย้กฝ่ามือตบกนั  ครัง 
   - ถา้มีลกัษณะบนแผ่นป้ายตรงกนั  หรือ  ลกัษณะให้ยกฝ่ามือตบกนั  หรือ    
 ครัง ตามลกัษณะทีเหมือนกนั 

   - ถา้พบลกัษณะทีไม่เหมือนกบัตนเองให้ยกมือไหว ้พร้อมกบัพูดคาํว่า “สวสัดี” 
แลว้พยายามพบปะพดูคุยกบัทุก ๆ คน 
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 3. ใหทุ้กคนไดพ้บปะพูดคุย รู้จกัซึงกนั และกนัใหเ้วลา  นาที อาจทดสอบความจาํ
โดยการขออาสาสมคัรทีละคน ใหบ้อกชือและลกัษณะของบุคคลทีพบปะมาอยา่งนอ้ย  คน 
 4. ให้ทุกคนรวมกลุ่มกันตามวนัเกิด แลว้ทาํความรู้จักกันในกลุ่ม เลือกลักษณะดี
ร่วมกนัของคนตามวนัเกิดของกลุ่ม แลว้ออกมาแนะนาํลกัษณะตามวนัเกิดและขอ้มูลของสมาชิกใน
กลุ่มใหเ้พือน ๆ กลุ่มอืนไดรู้้จกั จนครบทุกกลุ่ม 
 . วิทยากรถามประโยชน์ทีได้รับจากกิจกรรมนี แลว้สรุปประเด็น การไดรู้้จกักัน        
รู้ลักษณะเด่นและความสามารถพิเศษของตนเองและผูอื้น  การสร้างบรรยากาศทีเป็นกันเอง 
สนุกสนาน ไดเ้ริมพูดคุยและแสดงออก ซึงเป็นส่วนสาํคญัของการเรียนรู้เรืองสุขภาพทีเนน้ให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการพูดคุยแสดงออก แลว้ชีให้เห็นลกัษณะทีดีหรือความสามารถของสมาชิกทีน่า
ภาคภูมิใจ ซึงเกียวขอ้งกบัความสําเร็จในชีวิตและครอบครัว สังคม หากเราดูแลตนเองไม่ให้ป่วย
หรือเสียงต่อการเป็นโรค จะสามารถพฒันาตนไปสู่เป้าหมายชีวิตทีตอ้งการ ในขณะเดียวกนัจะเป็น
กาํลงัสาํคญัใหก้บัครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดงันนัการดูแลสุขภาพจึงเป็นสิงสาํคญัสาํหรับ
ทุกคน 
 กจิกรรมที   ฝันดี - ฝันร้าย (ขอ้ตกลงในการทาํกิจกรรมร่วมกนั)
 วตัถุประสงค์  
 . ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดแ้สดงความคิดเห็นและความคาดหวงัต่อการเขา้อบรม ทงัที
ตอ้งการและไม่ตอ้งการ 
 . ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้ปิดใจยอมรับกิจกรรมและรูปแบบในการฝึกอบรม 
 .  วิทยากรชีแจงวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบการเขา้อบรม พร้อมทงัแสองความคาดหวงั
ต่อผูเ้ขา้รับการอบรม เป็นการทาํความตกลงระหว่างวิทยากรและผูเ้ขา้อบรมในแนวทางการปฏิบติั 
การฝึกอบรม 
 กจิกรรม
 . วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมออกเป็น  กลุ่ม ๆ ละ  คนสมาชิกแต่ละกลุ่ม
เขา้แถวตอน เรียงหนึง
 . วิทยากรชีแจงกติกา ดงันี 
  - กิจกรรมนีเป็นการแข่งขนัระหวา่งกลุ่ม
  - แบ่งกระดาษชาร์ทออกเป็น  ส่วน คือ ฝันดี (สิงทีอยากพบ) - ฝันร้าย (สิงที  
ไม่อยากพบ) ทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมครังนี
  - สมาชิกแต่ละคนออกมาเขียน คือ ฝันดี - ฝันร้าย คนละ  ฝัน คนทีเขียนเสร็จให้
ไปต่อทา้ยแถวเพือเขียนอีกในรอบต่อไป  
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  - เมือหมดเวลา คนทีกาํลงัถือปากกาจะตอ้งนงัทบัลูกโป่งบนเกา้อีใหแ้ตก
 . วิทยากรให้สัญญาณเริมทาํกิจกรรม และเมือหมดเวลา จากนันให้ตวัแทนกลุ่ม   
อ่านฝันของแต่ละกลุ่มใหเ้พือนกลุ่มอืนฟัง
 . วิทยากรสรุปความคาดหวงัของผูเ้ขา้รับการอบรม และทาํความเขา้ใจกบัผูเ้ขา้รับ
การอบรมเรือง วตัถุประสงค ์กระบวนการฝึกอบรม บอกความคาดหวงัของวิทยากร และขอให้
สมาชิกเปิดใจยอมรับสิงใหม่ เหมือนกับลูกโป่งทีมีลมอยู่น้อยๆจะพร้อมทีรับลมหรือเรียนรู้          
สิงใหม่ ๆ ได ้แต่ถา้เป็นลูกโป่งใบใหญ่ทีมีลมอยูเ่ตม็ใบ กจ็ะแตกไดง่้ายถา้ไดรั้บเขา้ไปเพิม
 . วิทยากรให้กลุ่มร่วมกาํหนขอ้ตกลงในการฝึกอบรมทีจะส่งผลให้การอบรมบรรลุ
เป้าหมายทีทุกคนคาดหวงั เช่น
  - อายุของผูเ้ขา้รับการอบรม ให้มีอาย ุ  ปี เท่ากนั เพราะเป็นวยัทีมีความพร้อม
ในการเรียนรู้เป็นผูใ้หญ่ มีประสบการณ์ มีความรับผดิชอบ
  - การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกียวกบัสุขภาพ พร้อมยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอื้น และแลกเปลียนความคิด ประสบการณ์
  - ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั คือ เป็นผูเ้ขา้รับการอบรมทีรักสุขภาพ
  - การกาํหนดเวลาเริมและเลิกกิจกรรมในแต่ละครัง
 กจิกรรมที   การเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลตนเอง  

- เรืองปัจจยัเสียงในการเกิดโค 
 - การบริโภคอาหารทีถูกตอ้ง 
 วตัถุประสงค์  
 . ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้บทวนปัญหา หรือความเสียงดา้นสุขภาพ และวิธีการดูแล
สุขภาพตนเอง เพือใหม้องเห็นความเชือมโยงของความเสียงกบัพฤติกรรมสุขภาพ และตระหนกัใน
ผลกระทบของปัญหา 
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะในการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ
แกไ้ข 
 . ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมมีทักษะกําหนดทางเลือกในการแก้ไข/เผชิญอุปสรรคที
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และเงือนไขของตน  
 . สร้างความเชือในความสามารถของตน และมีแรงจูงใจทีจะเปลียนแปลงพฤติกรรม
เพือลดความเสียง
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 กจิกรรม     
 . วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรืองปัจจยัความเสียงของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย
ฉาย Powerpoint สรุปปัจจยัเสียงต่อโรคหัวใจและหลอด   โดยให้ดูผลทีไดจ้ากคดักรองสุขภาพ
ตนเองวา่มีปัจจยัเสียงอะไรบา้ง
 . วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมออกเป็น  กลุ่ม ๆ ละ  คน 
 . ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมในแต่ละกลุ่ม จัดลาํดับว่าปัจจัยทีสําคัญทีต้องแก้ไขเป็น    
ลาํดบัแรก สรุปผลกระทบทีเกิดขึน  พฤติกรรมทีเป็นสาเหตุของความเสียงและอุปสรรค ให้แต่ละ
กลุ่มวิเคราะห์ทางเลือกในทางแกไ้ขทีมาใชใ้นการปรับเปลียนพฤติกรรมตามเป้าหมาย
 . วิทยากรเตรียมรูปอาหาร  ประเภทคาว, หวาน และผลไมห้ลากหลายชนิด โดยให้
โจทยแ์ต่ละกลุ่มในการจดัเมนูอาหารทีตอ้งรับประทานแต่ละวนั โดยคาํนึงถึงเพศและวยัแต่ละ   
ช่วงวยั และใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มมาเลือกอาหารไปจดัเขา้กบัตารางอาหาร 3 เวลา
 . วิทยากรใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มนาํเสนอการเลือกรับประทานอาหารแต่ละมือ 
 . วิทยากรเสริมให้เห็นว่าในการรับประทานอาหารแต่ละวนั ตอ้งคาํนึงถึงปริมาณ
แคลอรีทีร่างกายแต่ละวยัตอ้งการแต่ละวนั และอาหารประเภทใดทีควรหลีกเลียงเพือไม่ให้เกิด    
การสะสมในร่างกาย
 กจิกรรมที   สุขภาพทีคาดหวงั
 วตัถุประสงค์  
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดท้บทวนเป้าหมายของชีวิตและสร้างสุขภาพทีคาดหวงัใน
เป้าหมายชีวิตดงักล่าว
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมองเห็นองคร์วมของมิติต่าง ๆ ของสุขภาพทีครอบคลุมทงั
ทางจิต สงัคม ครอบครัว และสิงแวดลอ้ม 
 กจิกรรม 
 . วิทยากรแบ่งสมาชิกเป็น  กลุ่ม พร้อมแจกอุปกรณ์ กระดาษสี กาว กรรไกร โดยให้
แต่ละกลุ่ม 
 . เตรียมผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้สู่กิจกรรม โดยเปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ ใหทุ้กคนนงัเป็น
วงกลม จบัมือเชือมโยง  หลบัตา วิทยากรพดูนาํใหทุ้กคนนึกถึงธรรมชาติทีสงบเงียบเพือให้มีสมาธิ 
แลว้ให้นึกถึงเป้าหมายชีวิตทีเราตงัไว ้ ทงัหนา้ทีการงาน ครอบครัว และสังคมทีมีความภูมิใจและ   
มีความสุข แลว้มองภาพสุขภาพ ณ เป้าหมายชีวิตดงักล่าว ว่าเราอยากจะเห็นสุขภาพเราเป็นอยา่งไร
ทงัร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ วิถีการดาํเนินชีวิตและการอยู่ร่วมสังคมกับผูอื้นทีบอกถึงการมี
ความสุขอยา่งแทจ้ริง
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 . ให้สมาชิกลืมตาแลว้ถ่ายทอด สุขภาพทีคาดหวัง ในจินตนาการออกมาเป็นภาพ 
โดยใชอุ้ปกรณ์ทีไดแ้จกให้ มาตกแต่งเป็นภาพครอบครัวทีตนเองหวงัจะให้เกิดขึน และให้ทุกคน       
เล่าภาพของตนให้สมาชิกในกลุ่มฟัง โดยวิทยากรเป็นผูส้นับสนุนการเรียนรู้ และให้กลุ่มช่วยกนั
สรุปเป้าหมายชีวิตและสุขภาพทีคาดหวงัของกลุ่ม เพือนาํเสนอใหก้ลุ่มอืนฟัง
 . วิทยากรสรุปขอ้คิดเห็นของกลุ่มเป็นภาพ Mind Mapping 4 มิติ ประกอบดว้ย
ร่างกาย จิตใจ ครอบครัว/สังคม และสิงแวดลอ้มโดยทุกคนลว้นมีสุขภาพทีคาดหวงัทีคลา้ยกัน    
เป็นองคร์วมหลาย ๆ ส่วนอยูที่ตวัเรา และอีกหลาย ๆ ส่วนอยูที่สิงแวดลอ้มและครอบครัว  จึงตอ้งมี  
การกาํหนดกลวิธีในการจดัการสิงแวดลอ้มภายในครอบครัวและชุมชนทีเราอยู่อาศยัดว้ย สุขภาพ   
ทีดีจะแยกออกจากครอบครัว การดาํรงชีวิตและการทาํงานไม่ได ้จึงขอให้เก็บภาพของแต่ละคน  
เพือไปพดูคุยแลกเปลียนกนัในครอบครัวดว้ย พร้อมทงัโยงประเดน็ปัญหาสุขภาพทีเป็นอุปสรรคต่อ
การเกิดภาพสุขภาพทีทุกคนคาดหวงั
 5. วิทยากรเชือมโยงการเรียนรู้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมตระหนักถึงความสําคญัของ
สุขภาพว่าเป็นทงัเครืองมือ/สิงสาํคญัทีทาํให้คนประสบความสาํเร็จในชีวิตไดต้ามทีคาดหวงั   ใน
ขณะเดียวกนัการมีสุขภาพทีดี ก็คือเป้าหมายของชีวิตทีมีความสุขทีทุกคนปรารถนา โดยสุขภาพ
มิใช่หมายถึงการไม่มีโรคเท่านัน แต่ยงัรวมถึงจิตใจ วิถีการดาํรงชีวิต สิงแวดลอ้มและสังคมที
จะตอ้งเป็นในทิศทางทีส่งเสริมสุขภาพลดความเสียงต่อโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคหวัใจและหลอดเลือด

กจิกรรมที 5  การกาํหนดเป้าหมาย และวางแผนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล 
 วตัถุประสงค์ 
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะในการกาํหนดเป้าหมาย และวางแผนในการปรับ 
เปลียนพฤติกรรมสุขภาพได ้
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะวิเคราะห์อุปสรรค และกาํหนดแนวทางการเอาชนะ
อุปสรรค 
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรหรือแหล่งสนับสนุนทาง
สังคมทีช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จในการปรับเปลียนพฤติกรรม 
 . ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะในการกาํกบัและใหร้างวลัตนเอง 
 กจิกรรม 
 . วิทยากรแจกเอกสารสัญญา ให้ทุกคน เขียนเป้าหมายพฤติกรรมทีตอ้งปรับปรุง
แก้ไข และตงัเป้าหมายทีตอ้งการให้บรรลุผล ระบุวนัที อุปสรรค และวิธีการเอาชนะอุปสรรค 
พร้อมทงัการให้รางวลักบัตนเองเมือบรรลุตามวตัถุประสงคโ์ดยให้เซ็นชือ พร้อมมีพยาน เพือให้
การเขา้ร่วมโครงการครังนีบรรลุตามวตัถุประสงค ์
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 . ใหต้วัแทนกลุ่ม/อาสาสมคัรออกมาอ่านแผนการดูแลสุขภาพ หรือเอกสารสัญญาใน
การปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ 
 . วิทยากรให้กาํลงัใจและให้ความเชือมนัว่าสมาชิกจะกลบัไปดูแลสุขภาพไดต้าม
แผนส่งผลใหล้ดความเสียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด โดยใหก้ลบัมาพบกนัและพดูคุยถึงการดูแล
สุขภาพตามแผน และผลการตรวจสุขภาพในอีกหนึงเดือนขา้งหน้า โดยนัดวนัเวลาทีจะกลบัมา    
พบกนั 
 ครังท ี  
 กจิกรรมที   ตรวจสมุดบนัทึกสุขภาพ และทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ครังที  
 วตัถุประสงค์  
 1. เพือให้ผูป่้วยได้ทราบผลการตรวจเรือง วดัรอบเอว ระดับความดันโลหิต  และ
อาการผดิปกติและแนวทางการแกไ้ข  
 . เพือให้ผูป่้วย บันทึกผลการเลือกรับประทานอาหาร  การออกกาํลังกาย  และ
สามารถวางแผนปรับเปลียนพฤติกรรมใหเ้หมาะสม   
 กจิกรรม 
 . วดัความดนัโลหิต  วดัรอบเอว 
 . ทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ครังที โดยขออาสาสมคัร/ตวัแทนกลุ่ม มาถ่ายทอดให้
กลุ่มไดฟั้ง 
 . วิทยากรเสริมขอ้มูลใหค้รบถว้น 
 กจิกรรมที   ละครคน 
 วตัถุประสงค์  
 1. ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสภาพการณ์และเงือนไขทีเป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลียน
พฤติกรรมตามเป้าหมาย 
 . ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรียนรู้วิธีการแกไ้ขสถานการณ์และไดฝึ้กทกัษะการแกไ้ขและ
เผชิญปัญหาอุปสรรค 
 3. ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีทกัษะทีจาํเป็นในการแกไ้ข
หรือเผชิญกบัปัญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 . เพิมความเชือในความสามารถของผูเ้ขา้รับการอบรมทีจะอาชนะปัญหาอุปสรรคใน
กาปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ 
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 กจิกรรม 
 . วิทยากรแบ่งกลุ่มเป็น  กลุ่ม   ใหแ้ต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ    
 . วิทยากรให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเพือแสดงบทบาทสมมติทีแสดงสถานการณ์ที
เป็นอุปสรรคตามใบงานวิธีการแกไ้ขสถานการณ์อยา่งสร้างสรรคใ์นเวลา -  นาที  
 . เมือทุกกลุ่มพร้อมใหอ้อกมานาํเสนอบทบาทสมมติทีละกลุ่ม โดยเมือแสดงเสร็จให้
วิพากษ์ถึงความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา รวมทงัทางเลือกอืน ๆ ในการ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคดงักล่าว 
 4. เมือทุกกลุ่มแสดงบทบาทสมมติแลว้ วิทยากรสะทอ้นให้กลุ่มเห็น สิงทีไดเ้รียนรู้
จากกิจกรรม บทบาทสมมติ และประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
 กจิกรรมเสริมแลกเปลยีนเรียนรู้และสาธิตการออกกาํลงักาย 
 กกิรรม  
 - ให้ผูที้สามารถลดนาํหนักไดใ้น  เดือน ออกมาเล่าประสบการณ์ ว่าทาํอย่างไร
นาํหนกัลดได ้วิทยากรนาํฝึกการออกกาํลงักายทีเหมาะสมกบัวยั  
 กจิกรรมที  รักชีวิตตอ้งปกป้องหวัใจ 
 วตัถุประสงค์ 
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจ และมองเห็นความสาํคญัของการเรียนรู้ร่วมกบัผูอื้นใน
การหาวิธีการแกไ้ขปัญหา     
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมตระหนกัถึงความสาํคญัของการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน 
การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์และการระดมทรัพยากรทีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์    
  . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีประสบการณ์ในความสําเร็จ และได้เรียนรู้การวิเคราะห์
ความลม้เหลว หรืออุปสรรค เพือการปรับปรุงพฒันา อนัเป็นการส่งเสริมความเชือในความสามารถ
แห่งตน  
 .  เปรียบเทียบการปกป้องไข่ กับการปกป้องหัวใจ และหลอดเลือด และส่งเสริม
สุขภาพของตน และกลุ่ม เพือใหมี้หวัใจ และสุขภาพทีแขง็แรง 
 กจิกรรม 
 . วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมเป็น  กลุ่ม    
 . วิทยากรให้แต่ละกลุ่มใชอุ้ปกรณ์ทีมอบให้ ห่อหุ้มไข่ไก่ให้ปลอดภยัจากการโยน
จากทีสูงประมาณ .  เมตร โดยไม่ใหไ้ข่แตกหรือร้าว โดยใหเ้วลาทาํงาน  นาที  
 3. เมือครบกาํหนดเวลา วิทยากรตดัสินผลงานของกลุ่มตามเกณฑ ์แลว้ถามสมาชิกใน
กลุ่มเกียวกบักระบวนการและบรรยากาศในการทาํงาน ความรู้สึกทีมีต่อผลงาน 
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 . วิทยากรให้ทุกคนระดมสมองว่าการแกปั้ญหาไดส้าํเร็จมีลกัษณะอย่างไร จากนนั
สรุปให้กลุ่มเห็นความสําคญั ของการแลกเปลียนเรียนรู้กบัผูอื้น การทาํงานเป็นทีม การร่วมมือ   
ร่วมใจ การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การวางแผน การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์และใชท้รัพยากร     
ทีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ การประเมินผลและปรับปรุงพฒันา หากทาํครังแรกไม่สาํเร็จก็ควรกลบัมา
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและพยายามหาวิธีการแกไ้ขปรับปรุงการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จใน
ครังต่อไป 
 5. วิทยากรประยุกตก์ารเรียนรู้ทีได ้กบัการปกป้องหัวใจและหลอดเลือด ทีจะตอ้งมี
การวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเอง และสภาพแวดลอ้ม ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแกไ้ข เอาชนะ
อุปสรรคเหล่านนั มีการวางแผนการปรับเปลียนพฤติกรรมแบบองคร์วม โดยคาํนึงถึงทรัพยากรและ
วิถีชีวิตของตนเอง เมือทาํแลว้ตอ้งมีการประเมินผลและปรับปรุงการดูแลสุขภาพตนเองใหดี้ขึนและ
สร้างเป็นวิถีชีวิตการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและครอบครัว เพือการมีสุขภาพทียงัยนื 
 กจิกรรมที   เป้าหมายในชีวิตของฉนั 
 วตัถุประสงค์ 
 . เพือให้ผูเ้ข้ารับการอบรมได้ทบทวนเป้าหมายการดูแลสุขภาพ     และสร้าง              
แรงบนัดาลใจในการดูแลสุขภาพใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมาย  
 . สร้างความคาดหวงัในผลดีของการดูแลสุขภาพ 
 . ส่งเสริมให้มีตวัแบบทีดีเป็นเครืองยึดเหนียวจิตใจ และความมุ่งมนัในการปรับ 
เปลียนพฤติกรรม และการดูแลสุขภาพ 
 . เพือสร้างพนัธะสัญญาใจทีช่วยให้เกิดความมุ่งมนั และเตือนใจในการดูแลสุขภาพ
ของตนอยา่งต่อเนือง 
 กจิกรรม 
 . วิทยากรแจกกระดาษเป้าหมายของฉันให้กบัผูเ้ขา้รับการอบรม เขียนเป้าหมายใน
การดูแลสุขภาพของตน โดยให้แต่ละคนเขียนเป้าหมายการปรับเปลียนพฤติกรรม และวนัทีสาํเร็จ
ไวที้ดวงดาวบนกระดาษ โดยจะใชเ้ป้าหมายในแผนการดูแลสุขภาพเดิม หรือจะตงัเป้าหมายใหม่
เพิมเติมกไ็ด ้
 . วิทยากรให้ผูเ้ขา้รับการอบรมถามตวัเองว่าเราจะทาํให้เป้าหมายบรรลุเพืออะไร  
เพือใคร หรือทาํไปทาํไม ถา้ทาํแลว้เราจะมีความรู้สึกอยา่งไร ใครเป็นตวัอยา่งทีดีในการดูแลสุขภาพ
ของเรา เมือเขียนเสร็จแลว้ใหล้งชือเจา้ของพนัธะสญัญานี และลงชือพยาน วนัทีใหพ้นัธะสญัญา 
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 3. ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนาํเสนอเป้าหมายของฉนั และนาํกระดาษนีไปแสดงใหค้นทีมี
ความสําคญักบัเราไดรั้บรู้ หรือนาํไปไวใ้นจุดทีสามารถเตือนใจให้สามารถกาํกบัการปรับเปลียน
พฤติกรรมของตนเองไดต้ามเป้าหมาย 
 กจิกรรมที   วางแผนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (พนัธะสัญญา) 
 - มอบสมุดบนัทึกสุขภาพ 
 - วางแผนนดัหมายครังต่อไป 
 ครังท ี   
 กจิกรรมที   ตรวจสมุดบนัทึกสุขภาพ และ ทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ครังที  
 วตัถุประสงค์  
 1. เพือให้ผูป่้วยได้ทราบผลการตรวจเรือง วดัรอบเอว ระดับความดันโลหิต  และ
อาการผดิปกติและแนวทางการแกไ้ข  
 . เพือให้ผูป่้วย บันทึกผลการเลือกรับประทานอาหาร  การออกกาํลังกาย  และ
สามารถวางแผนปรับเปลียนพฤติกรรมใหเ้หมาะสม   
 กจิกรรม 
 . วดัความดนัโลหิต  วดัรอบเอว 
 . ทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ครังที  โดยขออาสาสมคัร/ตวัแทนกลุ่ม มาถ่ายทอดให้
กลุ่มไดฟั้ง 
 . วิทยากรเสริมขอ้มูลใหค้รบถว้น 
 กจิกรรมที   รักษสุ์ขภาพ สร้างชีวิตใหย้นืยาว 
 วตัถุประสงค์  
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดฝึ้กการทาํงานร่วมกนั โดยมีการระดมสมอง การวางแผน 
และการควบคุมกาํกบัการทาํงาน 
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมฝึกการประเมินผลการทาํงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกบั
ผลงานของผูอื้นและวิเคราะห์จุดอ่อนทีควรพฒันา 
 . ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฝึกการแลกเปลียนเรียนรู้วิธีการของผูอื้นทีประสบความสาํเร็จ 
เพือนาํมาใชใ้นการพฒันางานของตนใหดี้ยงิขึน 
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมตระหนกัในความสาํคญัของการดูแลสุขภาพตนเองให้มีชีวิต
ยืนยาว ทีตอ้งมีการประเมินผล และเรียนรู้จากการดูแลสุขภาพของผูอื้นทีทาํไดดี้กว่า เพือนาํสิงทีดี
มาปรับใชก้บัตนเอง 
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 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความเชือในความสามารถทีจะปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ
ของตนเองใหดี้ขึนกวา่เดิมเพือลดความเสียงต่อการเป็นโรคหวัใจ 
 กจิกรรม  
 . วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมเป็น  กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกประธาน ตงัชือกลุ่ม 
และคาํขวญัเกียวกบัสุขภาพ 
 . วิทยากรอธิบายกิจกรรม และกติกาว่าให้แต่ละกลุ่มทํางานโดยฉีกกระดาษ
หนงัสือพิมพ ์  คู่ใหเ้ป็นเสน้ยาวทีสุดเท่าทีจะทาํได ้โดยไม่ใหก้ระดาษขาดออกจากกนั โดยไม่ใหใ้ช้
อุปกรณ์ช่วยในการตดัหรือฉีก ใหเ้วลา  นาที วิทยากรจบัเวลาและแจง้เตือนก่อนจะหมดเวลา 
 . เมือหมดเวลาให้ทุกกลุ่มนาํผลงานกลุ่มออกมาเปรียบเทียบกนั ให้กลุ่มทีไดผ้ลงาน
ยาวทีสุดเล่าวิธีการและเทคนิคทีทาํให้ประสบความสําเร็จ และกลุ่มทีทาํได้สันทีสุด เล่าวิธีการ
ทาํงาน และวิเคราะห์จุดอ่อนทีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
 . วิทยากรทา้ทายทุกกลุ่มใหท้าํงานอีกครัง เวลาเท่าเดิม จะทาํงานใหผ้ลงานดีกว่าเดิม
ไดห้รือไม่ จากนนัแจกกระดาษหนงัสือพิมพใ์หใ้หม่อีก  คู่ ใหเ้ริมทาํงานและจบัเวลาเหมือนเดิม  
 . เมือหมดเวลาให้ทุกกลุ่มหยดุทาํงานแลว้ นาํผลงานกลุ่มออกมาเปรียบเทียบ กลุ่มที
มีผลงานยาวทีสุดและกลุ่มทีมีพฒันาการดีกว่าครังแรกมากทีสุดออกมาเล่าวิธีการทาํงาน และขอ้คิด
ทีไดจ้ากกิจกรรมนี 
 . วิทยากรสรุปใหเ้ห็นวา่การดาํเนินชีวิตอยา่งระมดัระวงั มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
มีการเฝ้าระวงัความเสียง ควบคุมกาํกบัและประเมินผลการดูแลตนเอง การเรียนรู้วิธีการของคนอืน
ทีไดผ้ลดีแลว้นาํมาปรับใชก้บัตน ลว้นช่วยให้แต่ละคนสามารถปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองใหดี้ขึนและส่งผลใหสุ้ขภาพดี มีชีวิตยนืยาว   
 กจิกรรมเสริมความรู้เรืองการจัดการความเครียด 
 วตัถุประสงค์   
 - ใหผู้รั้บการอบรมมีทกัษะการจดัการกบัความเครียดไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 กจิกรรม     
 - ให้ผูรั้บการอบรมไดเ้รียนรู้และฝึกการผ่อนคลายความเครียด โดยการฝึกสมาธิ    
เปิดเพลงบรรเลงและฝึกการผ่อนคลาย ปฏิบติัตาม  CD  ของ  อาจารยเ์สาวนีย ์ สังขโสภณ และ         
กรมสุขภาพจิต 
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 กจิกรรมที   คน้หาตนแบบทีดี 
 วตัถุประสงค์   
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมได้แลกเปลียนเรียนรู้เป้าหมาย วิธีการดูแลสุขภาพและผล     
การดูแลสุขภาพพร้อมทงัปัจจยัแห่งความสาํเร็จและปัญหาอุปสรรคทีพบใน  เดือนทีผา่นมา 
 . ส่งเสริมให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีความเชือในความสามารถทีจะปรับเปลียน
พฤติกรรม และพฒันาสุขภาพใหดี้ขึนไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย   
 . เสริมสร้างกาํลงัใจทีจะเอาชนะอุปสรรค และสร้างแรงจูงใจให้มีการดูแลสุขภาพ
อยา่งต่อเนืองยงัยนื 
 4.  คน้หาตนแบบทีสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพไดดี้ และเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัผูอื้นในการปรับเปลียนพฤติกรรมใน  เดือนขา้งหนา้ 
 กจิกรรม  
 . วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมเป็น  กลุ่ม    
 . ให้สมาชิกเล่าเป้าหมาย และวิธีการดูแลสุขภาพใน  เดือนทีผา่นมาใหส้มาชิกกลุ่ม
ได้รับทราบ ผลเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อะไรเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ หรือปัจจยัทีเป็น
อุปสรรคทีทาํใหไ้ม่สาํเร็จ ระบุผลทีไดรั้บต่อสุขภาพ และความรู้สึกจากประสบการณ์ดงักล่าว 
 .  เลือกสมาชิกในกลุ่มทีเป็นแบบอย่างทีดี เพือนาํมาแลกเปลียนประสบการณ์ และ
ความสําเร็จ  บุคคลต้นแบบนําเสนอเทคนิคการดูแลสุขภาพ/การปรับเปลียนพฤติกรรม และ          
ผลการปรับเปลียนพฤติกรรมของตนเอง รวมทงัใหก้าํลงัใจกบัเพือนสมาชิก 
 . วิทยากรเพิมเติมองคค์วามรู้ และทกัษะทีเป็นส่วนขาดใหแ้ก่กลุ่มตามความตอ้งการ 
หรือทีพบวา่เป็นอุปสรรคต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก 
 กจิกรรมที   วางแผนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (พนัธะสัญญา) 
 - มอบสมุดบนัทึกสุขภาพ 
 - วางแผนนดัหมายครังต่อไป 
 ครังท ี   
 กจิกรรมที   ตรวจสมุดบนัทึกสุขภาพ และ ทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ครังที  
 วตัถุประสงค์  
 1. เพือให้ผูป่้วยไดท้ราบผลการตรวจเรือง วดัรอบเอว ระดบัความดนัโลหิต  ระดบั
นาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดง (เฉพาะผูป่้วยเบาหวาน) และอาการผดิปกติและแนวทางการแกไ้ข  
 . เพือให้ผูป่้วย บันทึกผลการเลือกรับประทานอาหาร  การออกกาํลังกาย  และ
สามารถวางแผนปรับเปลียนพฤติกรรมใหเ้หมาะสม   
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 กจิกรรม 
 . วดัความดนัโลหิต  ตรวจระดบันาํตาลเกาะติดเมด็เลือดแดง(เฉพาะผูป่้วยเบาหวาน)  
วดัรอบเอว 
 . ทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ครังที โดยขออาสาสมคัร/ตวัแทนกลุ่ม มาถ่ายทอดให้
กลุ่มไดฟั้ง 
 . วิทยากรเสริมขอ้มูลใหค้รบถว้น 
 กจิกรรมที   สร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ 
 วตัถุประสงค์    
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมตระหนกัในความสาํคญัของการร่วมมือและสนบัสนุนซึงกนั
และกนัในการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกทีมีความเสียง ทาํให้เกิดเครือข่ายในการ
ออกกาํลงักายในชุมชน 
 2. ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมวิเคราะห์ความตอ้งการ และศกัยภาพของกลุ่มในการร่วมมือ
กนัจดักิจกรรมสนบัสนุนการปรับเปลียนพฤติกรรมใหก้บัสมาชิก 
 . ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะในการวางแผน และทาํงานร่วมกนัในการจดักิจกรรม
สนบัสนุนการการปรับเปลียนพฤติกรรมใหก้บัสมาชิก 
 . ทาํให้เกิดเครือข่ายเพือนช่วยเพือน หรือกลุ่มช่วยเหลือตนเองของกลุ่มเสียงต่อ
โรคหวัใจและหลอดเลือดในสถานบริการ หรือในชุมชน 
 กจิกรรม 
 1. วิทยากรให้สมาชิก ทบทวนปัญหา  อุปสรรค และสิงสนบัสนุนต่อความสําเร็จใน
การปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพในกิจกรรมทีผ่านมา ซึงจะชีให้เห็นว่าได้รับกําลังใจ และ
คาํแนะนําจากผูที้มีปัญหาเดียวกันนับเป็นปัจจัยทีช่วยให้เปลียนพฤติกรรมได้สําเร็จ รวมทัง
สิงแวดล้อมในทีทํางานหรือชุมชนก็มีส่วนในการสนับสนุน หรือยบัยงัความสําเร็จในการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมตามแผน 
 . วิทยากรตงัคาํคาํถามถึงความตอ้งการทีจะรวมกลุ่มกนั เพือช่วยสนบัสนุนกนั หรือ
เพือจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสาํหรับสมาชิก ให้วิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มและความเป็นไปได้
ในการดาํเนินงาน โดยบุคลากรสาธารณสุขเป็นผูส้นบัสนุน 
 . ให้กลุ่มเลือกประธาน  คณะทาํงาน และวางแผนกิจกรรมของกลุ่ม โดยเนน้การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ซึงประเดน็สาํคญัของแผนมีดงันี  
  3.1  ชือโครงการ หรือกลุ่ม 
  .   วตัถุประสงค ์
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  .   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  .   กิจกรรมดาํเนินงาน และผูรั้บผดิชอบ 
  .   ทรัพยากรทีใชใ้นการดาํเนินงาน 
  .   การประเมินผล    
 กจิกรรมที   ประเมินผลโครงการสรุปกิจกรรมปัญหาอุปสรรค 
 กจิกรรมที   เปิดใจผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 กจิกรรมที   พิธีมอบวฒิุบตัรแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/พิธีปิดการอบรม 
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ประวตัิผู้วจัิย

ชือ - สกลุ    นางสาวสุภาพรรณ สุขคลา้ย
ทอียู่    49/355 อาคารบางขนุนนทท์าวเวอร์  ถนนชกัพระ  เขตตลิงชนั  
    กรุงเทพมหานคร  
ทีทํางาน    ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี  สาํนกัอนามยั 
    กรุงเทพมหานคร  
 
ประวัติการศึกษา 
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