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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  
ในผูสูงอายุกลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง เปนการวิจัยก่ึงทดลอง กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ 
ระหวาง 60 – 74 ป เปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 30 คน ไดกลุมตัวอยางมาโดย
วิธีเจาะจง จากผูสูงอายุที่สมัครใจเขารวมโปรแกรม ใชเวลา 6 เดือน ประกอบดวย กิจกรรม ไดแก 
การบรรยาย อภิปรายกลุม รวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา 
วิเคราะหขอมูลทั่วไป ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด ต่ำสุด วิเคราะห
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบใชสถิติ Independent t-test และ Paired samples t-test ผลการศึกษา 
พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานความรู การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเส่ียง ความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผล การปฏิบัติตัว มีคะแนนเฉล่ียสูง
กวากอนทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 และ คะแนน 
เฉลี่ยระดับความดันโลหิตคาตัวบน (SBP) ลดลง 8 มิลลิเมตรปรอท และคะแนนเฉลี่ยระดับ 
ความดันโลหิต คาตัวลาง (DBP) ลดลง 4 มิลลิเมตรปรอท โดยทำใหผูสูงอายุกลุมเสี่ยงตอ 
โรคความดันโลหิตสูง มีสุขภาวะดีอยางสมวัย 

 
คำสำคัญ : ผูสูงอายุเสี่ยงความดันโลหิตสงู/ โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ/ จังหวัดราชบุรี 
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Abstract 

This quasi-experimental study aimed to investigate the effects of the designed 
health behavior promotion program for the elderly with pre-hypertension.  
The samples, drawn by purposive sampling based on volunteering, consisted of 
the elderly whose ages ranged from 60 to 74 years. They were divided into two 
groups (each of 30). One as an experimental group and the other as a control 
group. The program was carried out for 6 months. Data collection was conducted 
through lecturing, discussing, and gathering from questionnaire. Descriptive statistics 
which included Percentage, Mean, S.D, minimum and maximum scores, were 
employed for data analysis. Comparative data analysis was done through Independent 
t-test and Paired samples t-test. The results revealed that the experimental group 
gained the higher mean score in terms of their knowledge, the perceptions of 
severity and risks of the disease, the expectation in their own ability and the 
effectiveness of their own performance, and behaviors. The posttest score was 
higher than that of pretest (p-value. < 0.05). The score of DBP (Diastolic Blood 
Pressure) was reduced to 4 mmHg and the score of SBP (Systolic Blood Pressure) 
was reduce to 8 mmHg. These results implied the positive tendency for the 
elderly health improvement from pre-hypertension risk.  

 
Keywords:   The elderly with pre-hypertension/ Health behavior promotion program/  
      Ratchaburi Province 
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บทนำ 

คนทั่วโลกเปนโรคความดันโลหิตสูง 1.5 พันลานคน และเสียชีวิตจากการเปนโรค 
ความดันโลหิตสูงถึง 7 ลานคนในแตละป (World Hypertension League [WHL]. 2011) และ
เปนปญหาสาธารณสุขทั่วโลก เนื่องจากจำนวนผูปวยเพ่ิมสูงขึ้น ในการประมาณความชุกโดยรวม
ของผูปวยความดันโลหิตสูงในป 2000 ถึง 2025 มีผูปวยความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นจาก 972 ลาน
คนเปน 1.56 พันลานคน (Dermot  et al. 2011) โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังที่สำคัญ 
ของผูสูงอายุและเปนตัวทำนายศักยภาพของชีวิตที่มีความสำคัญมากปจจัยหนึ่ง โดยสำนักงานสถิติ
แหงชาติไดสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ .ศ .2554 พบวา ผูสูงอายุเปนโรค 
ความดันโลหิตสูงรอยละ 33.60 รองลงมาคือเบาหวานรอยละ 15.00 ผูสูงอายุไดรับการตรวจ
สุขภาพรางกายประจำปเพียงรอยละ 56.70 และมีการออกกำลังกายเปนประจำ เพียงรอยละ 
37.80 (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 2555) ขอมูลเขตบริการสุขภาพที่ 5 
ในป 2556 มีผูสูงอายุรวมทั้ง 8 จังหวัด พบวา ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพ คือ โรคความดันโลหิตสูง 
จำนวน 113,035 คน คิดเปนรอยละ 16.41 รองลงมาเปนโรคเบาหวานจำนวน 53,472 คน  
คิดเปนรอยละ 7.76 จังหวัดราชบุรี มีผูสูงอายุ จำนวน 135,200 คน คิดเปนรอยละ 17.30  
ของประชากร พบโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 80.70 รองลงมาคือโรคเบาหวานรอยละ 77.90  
(สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดราชบุรี ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2558) 
หมูบานนาขุนแสนมีผูสูงอายุปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงเปนลำดับตนของตำบลสวนผ้ึง และจาก
รายงานการคัดกรองผูสูงอายุในป 2558 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสวนผ้ึง พบวา 
จำนวนผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในหมูบานนาขุนแสน รอยละ 82.70 ของ
จำนวนผูสูงอายุที่ตองไดรับการคัดกรอง มีผูสูงอายุปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 36.40 
กลุมเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 20.80 (สำเนาเอกสารโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลสวนผ้ึง ขอมูล ณ 23 กรกฎาคม 2558)   

จากที่กลาวมา โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเร้ือรังที่สำคัญของผูสูงอายุและเปนตัวทำนาย
ศักยภาพของชีวิตท่ีมีความสำคัญมากปจจัยหน่ึง และประชากรในจังหวัดราชบุรีมีความหลากหลายทาง
เชื้อชาติและเผาพันธุอันเปนลักษณะเดนของจังหวัดที่สืบทอดมาแตโบราณ ดังนั้นผูวิจัยจึงมี 
ความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรค
ความดนัโลหติสงูในชมุชนบานนาขนุแสน อำเภอสวนผ้ึง จงัหวดัราชบรุ ีเพ่ือใหเกดิความยัง่ยนืตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผูสูงอายุกลุมเส่ียงโรคความดัน

โลหิตสูง จังหวัดราชบุรี  
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผูสูงอายุกลุมเส่ียง

โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดราชบุรี ประชากรที่ใชศึกษาผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
อายุ 60 - 74 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 60 คน โดยแบงเปนกลุม
ทดลอง 30 คน และกลุมเปรียบเทียบ 30 คน ที่ไมปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง และไมมีภาวะ
แทรกซอนโรคอื่นที่ตรวจพบ ณ พื้นที่ทำการวิจัย 

 

เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการจัดกิจกรรมประกอบดวย โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  

คูมือผูสูงอายุปองกันโรคความดันโลหิตสูง การที่ผูวิจัยรวบรวมใหมอานเขาใจงายพรอมรูปภาพ
ประกอบ เอกสารประกอบการบรรยาย วีดีทัศน และแบบประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามตามวัตถุประสงค ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงของ
เนื้อหา (Content validity) จากผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน ทำการทดสอบเคร่ืองมือ โดยการนำ
แบบสอบถามไปทดลองใชกบักลุมผูสงูอายุทีม่ลีกัษณะคลายคลึงกันกบักลุมตวัอยาง จำนวน 30 ราย 
เพื่อหาความสมบูรณของเครื่องมือแลวนำไปหาความบกพรองของภาษาและแบบสอบถาม เพื่อให
สื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน IOC มีคามากวา 0.66 คาความเช่ือมั่นที่ได 0.89 

ขั้นตอนดำเนินการวิจัยใชระเวลาในการศึกษาวิจัยทั้งส้ิน 6 เดือน 
ครั้งที่ 1 การสรางเสริมการรับรูตามทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ใชเวลา 45 นาที – 1 

ชั่วโมง โดยชี้แจงวัตถุประสงค ทำแบบประเมินกอนเขารวมกิจกรรม กิจกรรมกลุมสัมพันธ ผล
ระดับความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย ฉายวีดิทัศน เร่ืองความดันโลหิตสูง แจกเอกสารประกอบ 
อภิปรายกลุม สรุปประเด็น นัดหมายในการมารวมกิจกรรมกลุมครั้งตอไป 

ครั้งที่ 2 การเสนอตัวแบบ ใชเวลา 2 – 3 ชั่วโมง ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการจัด
กิจกรรม วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก ชีพจร วัดรอบเอว บันทึกลงในสมุดบันทึกประจำตัว  
เชิญผูสูงอายุที่ไมมีปญหาความดันโลหิตสูง ถายทอดประสบการณของการปฏิบัติตน รวมกัน
ประเมินความเหมาะสมของอาหารท่ีรับประทาน อภิปรายกลุม พรอมท้ังเลือกเมนูอาหารท่ีเปน
อาหารในทองถ่ิน ตามความเหมาะสมของอาหารสำหรับปองกันโรคความดันโลหิตสูง สรุปผลการ
ประชุมกลุม นัดหมายการมารวมกิจกรรมคร้ังตอไป 

ครั้งที่ 3 การออกกำลังกาย ใชเวลา 1 – 2 ชั่วโมง ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการจัด
กิจกรรม วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก ชีพจร บันทึกลงในสมุดบันทึกประจำตัว ผูวิจัยใหขอมูล
ยอนกลับ ใหสมาชิกเลาถึงการปฏิบัติของตนในการควบคุมอาหาร พรอมท้ังปญหาและอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นในรอบ 2 สัปดาหที่ผานมา กลาวคำชมเชยผูที่ปฏิบัติตัวไดสำเร็จตามเปาหมายและ 
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ใหกำลังใจกับผูที่ยังไมสำเร็จตามเปาหมาย เพื่อสรางความคาดหวังในความสามารถของตนเอง 
ในการลดปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติตัว เพื่อใหไดปฏิบัติตัวอยางถูกตองและสม่ำเสมอ 
อภิปรายและแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกตองเหมาะสม โดยผูวิจัยรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพ้ืนที่สาธิตการออกกำลังกายดวยการออกกำลังกายรูปแบบตาง ๆ โดยผูวิจัย และเจาหนาที่
สาธารณสุขในพื้นที่ แบงกลุมยอย กลุมละ 8-10 คน ฝกทักษะและการออกกำลังกายและจับชีพจร 
สรุปการทำกิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุม สมาชิกซักถามปญหาและแสดงความคิดเห็น แจก
แผน CD ออกกำลังกายรูปแบบตาง ๆ และนัดหมายในการมารวมกิจกรรมกลุมครั้งตอไป  

คร้ังท่ี 4 การผอนคลายความเครียด ใชเวลา 1-2 ชั่วโมง ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอน
การจัดกิจกรรม วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก บันทึกลงในสมุดบันทึกประจำตัว อภิปรายกลุมยอย
รวมกัน ถึงการปฏิบัติตนในการออกกำลังกาย ปญหาและ อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในรอบ 2 สัปดาห 
ที่ผานมา พรอมทั้งหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน อภิปรายในเรื่องความเครียดกับโรคความดัน
โลหิตสูง และแนะนำวิธีผอนคลายความเครียดที่เหมาะสม โดยผูวิจัยรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ สาธิตการคลายเครียดตามความชอบของแตละบุคคลซึ่งไดจากกระบวนการกลุม  
โดยผูวิจัยเปนผูชวยเหลือและจัดหาวัสดุอุปกรณในการทำกิจกรรม พรอมฝกปฏิบัติ สรุปประเด็นที่
ไดประชุมผูวิจยันัดหมายเรื่องการรวมทำกิจกรรมในคร้ังตอไป 

ครั้งที่ 5 รูปแบบสงเสริมสุขภาพที่ชุมชนตองการ เพื่อใหตระหนักถึงประโยชน และเกิด
แรงจูงใจในการนำไปปฏิบัติอยางตอเนื่องใชเวลา 1-2 ชั่วโมง ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการ
จัดกิจกรรม วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก บันทึกลงในสมุดบันทึกประจำตัว อภิปรายกลุมโดยเนน
ถึงผลดีของการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมในแบบของชุมชนท่ีปฏิบัติได  
เพื่อสรางความคาดหวังของประสิทธิผลของการตอบสนอง การเตือนการไปตรวจสุขภาพประจำป 
สรุปประเด็นที่ไดประชุม ผูวิจัยนัดหมายเรื่องการรวมทำกิจกรรมในคร้ังตอไป 

ครั้งที่ 6 การประเมินเผชิญปญหา ทบทวนความรูและแนะนำการปฏิบัติตัวอยางตอเนื่อง 
ใชเวลา 1-2 ชั่วโมง ชี้แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนการจัดกิจกรรม วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก 
บันทึกลงในสมุดบันทึกประจำตัว อภิปรายกลุมนำผลการประชุมกลุมมาวางแนวทางการดูแล
ตนเองใหเหมาะสมของแตละคนจัดตั้งกลุมจิตอาสาเพ่ือดูแลกันและกัน ทำแบบประเมินหลังเขา
รวมกิจกรรม 

  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บขอมูลแบงเปนกอนการทดลอง (Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest) ใช

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลหลังการศึกษาวิจัย 3 ครั้งหางกัน 1 เดือนรวม 3 เดือน การทดลองโดย
ใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน มีการแจงวัตถุประสงคและวิธีการดำเนินการตาง ๆ และขอความ
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ยินยอมใหเขารวมการศึกษาโดยใชแบบยินยอมจากอาสาสมัคร โดยกลุมทดลองจะไดรับกิจกรรม
ตามโปรแกรม กลุมเปรียบเทียบไดรับการดูแลตามปกติ  

 

การวิเคราะหขอมูล 
ดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป กำหนดระดับ 

ความเช่ือมั่นรอยละ 95 ดำเนินการวิเคราะหขอมูลแตละสวน โดย ขอมูลลักษณะประชากร  
ใชการแจกแจงความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาต่ำสุด 
การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียภายในกลุมกอนและหลังการทดลอง ทั้งในกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบใชสถิติ Paired sample t-test ระหวางกลุมใช Independent 
sample t-test  

 

ผลการวิจัย 
ขอมูลท่ัวไปของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.30 

และ 56.70 ตามลำดับ อายุเฉลี่ยกลุมทดลอง 65 - 69 และกลุมเปรียบเทียบ 60 - 64 ป  
ทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบสวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา สถานภาพคู  
กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รายไดตอเดือนท้ังกลุมทดลอง 
และกลุมเปรียบเทียบ 700 - 5,000 บาท 

ขอมูลดานสุขภาพ พบวา ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบสวนใหญใน 1 ป ที่ผานมา
ตรวจสุขภาพประจำป ไมมีญาติสายตรงเปนโรคความดันโลหิตสูง และสวนใหญกลุมทดลองมีคา
ดัชนีมวลกายอยูในภาวะอวน สวนกลุมเปรียบเทียบสวนใหญมีคาดัชนีมวลกายอยูในภาวะปกติ 
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ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
 

 
 (n=30)  (n=30) 95%CI 

p-value 
 S   Lower Upper 

        
 6.0 3.7 9.7 1.6 2.4 4.9 <0.0001 

 17.7 7.2 27.1 1.4 6.7 12.0 <0.0001 
 18.2 7.2 28.6 1.9 7.7 12.9 <0.0001  

 19.6 8.0 31.4 1.9 8.8 14.7 <0.0001 
 14.5 5.7 22.7 1.2 5.9 10.4 <0.0001 

 13 3.5 22.4 1.3 7.8 10.9 <0.0001 
 12.4 3.1 21.0 1.2 7.2 10.1 <0.0001 

 17.7 1.7 20.4 4.0 1.1 4.1 0.0010 
 12.1 3.3 18.7 0.8 5.4 7.9 <0.0001 

 139.4 8.5 131.4 9.0 9.4 18.7 <0.0001 
 84.7 9.0 80.7 6.5 1.7 10.5 0.0079 

        
 6.6 2.0 6.8 2.0 0.0 0.4 0.0029 

 21.4 2.6 20.5 2.5 0.3 1.3 0.0011 
 27.0 2.1 26.6 2.0 0.1 0.5 0.0011 

 23.9 4.3 23.6 4.1 0.1 0.4 0.0014 
 15.2 3.8 15.0 3.7 0.0 0.3 0.0226 

 13 3.5 13.8 3.4 0.2 1.4 0.0046 
 12.4 3.1 13.2 2.8 0.2 1.4 0.0058 

 21.9 2.4 20.9 2.5 0.1 2.3 0.0891 
 15.6 1.9 14.0 2.3 0.5 2.6 0.0031 

 140.6 8.0 138.1 7.2 -0.9 7.8 0.1185 
 90.7 5.7 88.3 3.2 -0.1 4.9 0.0673 
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ตารางท่ี 2   การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลตางคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียดานความรู การรับรูความรุนแรง การรับรู 
โอกาสเส่ียง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผล การปฏิบัติตัว 
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05 
และ คะแนนเฉลี่ยระดับความดันโลหิตคาตัวบน (SBP) ลดลง 8 มิลลิเมตรปรอท และคะแนนเฉล่ีย
ระดับความดันโลหิตคาตัวลาง (DBP) ลดลง 4 มิลลิเมตรปรอท โดยทำใหผูสูงอายุกลุมเส่ียง 
โรคความดันโลหิตสูง มีสุขภาวะดีอยางสมวัย (ดังตารางท่ี 1-2)  

 

สรุปผลการวิจัย  
ผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผูสูงอายุกลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง 

จงัหวดัราชบรุ ีประเมินจากแบบสอบถามกอนการวจิยั วถิชีวีติของผูสงูอายใุนเร่ืองการออกกำลงักาย 
ใชการเดินทางในการทำกิจวัตรประจำวันคือ การเดินและการใชจักรยาน ทำงานเก่ียวกับ 
การเกษตรทำสวนและใชแรงงานตนเอง การรับประทานอาหารทุกมื้ออาหารรับประทานขาว
มากกวา 2 จานจะตองมีน้ำพริกกะป ปลาเค็ม ผักสวนครัว หนอไม มีในสำรับอาหาร ไมนิยม
รับประทานเนื้อสัตวขนาดใหญ การคลายเครียด มีวัฒนธรรมของหมูบานที่ขึ้นชื่อแบบไทยญวน 
คอืการฟอน ดิด๊ดิง่ การไปวัดฟง พระธรรมตามประเพณีทีส่บืทอดกนัมา สบูบหุรีแ่บบยาเสนมวนเอง 
ดื่มแอลกอฮอลกอนอาหาร ชอบดูการแขงขันชกมวย ชุมชนมีความรูในเร่ืองความดันโลหิตสูง แต
ยังนำมาปรับใชในชีวิตประจำวันไดนอย เพราะการตระหนักรูถึงความรุนแรง และโอกาสเส่ียงของ
โรคความดันโลหิตสูง ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และประสิทธิผลของ 

 
  

(n=30) 
 

(n=30) 
95%CI 

p-value 
 d  S d    Lower Upper 

        
 3.7 0.5 0.2 0.1 2.4     4.6 <0.0001 

 9.4 7.1 0.8 1.3 7.6 12.9 <0.0001 
 10.3 6.9 0.3 0.5 8.1 13.2 <0.0001 

 11.8 8.0 0.3 0.4 9.1 15.0 <0.0001 
 8.2 6.0 0.1 0.3 6.1 10.6 <0.0001 

 8.2 6.0 0.1 0.3 6.1 10.6 <0.0001 
 8.6 3.8 0.8 1.5 6.3 9.3 <0.0001 

 2.6 3.9 1.0 3.3 1.8 5.6 0.0002 
 6.6 3.3 1.6 2.7 1.1 3.8 <0.0001 
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การปองกัน ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุกลุมเส่ียงตอโรคความดันโลหิตสูง 
ประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมมาใชรวมกับวิถีชีวิต 
ของชุมชนท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมในรูปแบบเนนใหมีความเขาใจใน 
ความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในความ
สามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรม เพื่อปองกันการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงและการปฏิบัติตัวในการควบคุมน้ำหนักตัว การออกกำลังกาย การจำกัด
เกลือในอาหาร งดบุหร่ีและควบคุมปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การผอนคลายความเครียด 
การใหความรู การใชตัวแบบ ฝกปฏิบัติ อภิปรายกลุมถึงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติ  
การเย่ียมบาน ทำใหกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉล่ียระดับความดันโลหิตลดลงมากกวาระดับความ
ดันโลหิตในกลุมเปรียบเทียบ และการลดความดันโลหิตเปนไปตามเกณฑ การปรับเปล่ียนแบบแผนการ
ดำเนินชีวิตของ JNC 7 ผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุกลุมเสี่ยงตอ 
โรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดดีกวา เมื่อเทียบกับกลุมเปรียบเทียบ
ที่ไดรับบริการทั่วไปท่ีไดรับความรูและคำแนะนำจากเจาหนาที่เทานั้น 

ในกลุมตัวอยางที่ทำการศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความแตกตางในเร่ืองอาชีพ โดยกลุมทดลองมี
อาชีพแมบานเปนสวนใหญ และกลุมเปรียบเทียบมีอาชีพรับจางเปนสวนใหญ ซึ่งเวลาอาจเปน
ปจจัยทำใหการปฏิบัติตัวในการควบคุมระดับความดันโลหิตไดไมมากเทาที่ควร และคาดัชนีมวล
กายที่แตกตางกันทำใหการเปรียบเทียบในการลดระดับความดันโลหิตไดไมมากเทาที่ควรเชนกัน  

การใชทฤษฎีการจูงใจเพื่อปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคม เมื่อนำมาประยุกตใช
สามารถนำไปพัฒนาพฤติกรรมเพื่อปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของตนเองในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน สงเสริมใหสตรีรับบริการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกได 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผูสูงอายุกลุมเส่ียงโรคความดัน
โลหิตสูง จังหวัดราชบุรี พบวามีการเปลี่ยนแปลงในดานความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง  
การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูง  
การปฏิบัติตัว แบบ 3 อ. ซึ่งอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้ 

จากผลการวิจัย พบวา ปญหาพฤติกรรมสุขภาพการรับประทานอาหารที่ตองมีน้ำพริก
กะปและปลาเค็มในสำรับอาหารทุกคร้ังที่ตองรับประทานอาหาร ลดพฤติกรรมการกินเค็ม  
ดวยการลดปริมาณเกลือโซเดียม และหันมาเพิ่มอาหารที่มีธาตุโพแทสเซียม และแมกนีเซียม  
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ซึ่งมีมากในผักและผลไมสด โดยเฉพาะอยางยิ่งกลวย มันฝร่ัง และ ผักใบเขียวตาง ๆ เชน เซเลอร่ี  
(ขึน้ฉายฝร่ัง) ซึง่ถอืเปนผกัทีด่ใีนการลดความดันโลหิต การด่ืมนำ้สมุนไพรจากข้ึนฉาย กระเจ๊ียบแดง 
และบัวบก ปญหาพฤติกรรมสุขภาพการขาดการออกกำลังกายท่ีเหมาะสม ดวยวิถีชีวิตในอาชีพ
เกษตรกรรม ทำสวน ทำไร ตองตื่นแตเชามืด เสร็จภารกิจก็พลบค่ำ ทำใหขาดการออกกำลังกายที่
เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน จึงจัดใหมีการออกกำลังกายที่ไมตองใชสถานท่ีมาก และสามารถทำได
ทุกที่ทุกเวลาที่ตองการ เปนการออกกำลังกายแบบยืดเหยียด โดยใชการออกกำลังกายแบบฤๅษี
ดัดตน เปนการเคลื่อนไหวอยางชา ๆ และการกำหนดการหายใจเพื่อเพ่ิมสมาธิ ปญหาพฤติกรรม
สุขภาพการสูบบุหรี่ (ยาเสน) การดื่มสุราเวลาเหน่ือยจากการทำงาน จัดใหมีชมรมเพ่ือนชวยเพื่อน 

จากผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลอง ผูสูงอายุกลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงใน
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่อง โรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นมากกวากอนการทดลอง 
และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จากการไดรับ 
การอบรมเพ่ือใหความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง ผูวิจัยไดประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกัน
โรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม โดยใชวิธีการบรรยายใหความรูเรื่องโรคความดันหิตสูง ซึ่งเปน
วิธีพื้นฐานที่สามารถถายทอดความรู การจัดกิจกรรมการสอนท้ังกลุมโดยใช power point ชมสื่อ
วีดิทัศน การใชตัวแบบ การใหคูมือการอบรมซ่ึงเปนความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงที่ผูวิจัย
สรางข้ึน แผนพบั แบบคัดกรองความดันโลหิตสงู จดับอรดนทิรรศการเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสงู 
และรูไดอยางไรวาเสี่ยง การจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน โดยเจาหนาที่
เปนพี่เล้ียงคอยใหคำแนะนำที่ถูกตอง รวมถึงการเยี่ยมบานการใหคำแนะนำของผูวิจัย ซึ่งเปนไป
ตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom. 1965) ไดอธิบายการพัฒนาพุทธพิสัยหรือสติปญญา  
(Cognitive domain) โดยการทำกิจกรรมพัฒนาใหเกิดความรูความเขาใจโดยการบรรยายประกอบส่ือ 
การนำความรูไปใช เพื่อใหเกิดความรู ความจำ การนำความรูไปใชโดยการฝกปฏิบัติ การวิเคราะห 
สังเคราะห และการประเมินคาโดยการประชุมกลุม จะทำใหมีความรูความเขาใจถึงการปองกันโรค
ความดันโลหิตสูง สอดคลองกับการวิจัยของรชานนท งวนใจรัก (2552) ศึกษาผลของการประยุกต
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคม ในการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมเพ่ือปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
พบวาหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรูการปองกันตนเองจากการสูบบุหรี่สูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) สอดคลองกับสุขปราณี นรารมย (2552) 
ศึกษาการประยุกตทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินในตำบลหนองตูม 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลการทดลองพบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองผูปวยมีความรู
เรื่องโรคเบาหวาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นกวากลุมกอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับณิภารัตน บุญกุล (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษา
โดยประยุกตใชทฤษฎีการจูงใจเพื่อปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรม
การปองกันภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผลการทดลองพบวา หลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรูในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง สูงกวากอนทดลองและกลุม
เปรยีบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลอง ผูสูงอายุกลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงใน
กลุมทดลองมีการคาเฉล่ียคะแนนการรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง เพ่ิมขึ้นมากกวา
กอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และ
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มีคาเฉลี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นมากกวากอนการ
ทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จากกิจกรรม
แจงผลการวัดความดันโลหิตกอนเขาโครงการในแบบคัดกรอง นำเสนอสถานการณของโรค 
ความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับความรุนแรงที่พบในผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงจากวิดิทัศน  
การอบรมเร่ืองการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ผูวิจัยไดบรรยายความเสี่ยง
และอันตรายของระดับความดันโลหิตแตละระดับ ผลเสียของการรับประทานอาหารโดยขาดการ
ควบคุม การมีภาวะเครียดทำใหสงผลกระทบตอระดับความดันโลหิต ผลของการออกกำลังกาย 
ไมถูกตองหรือไมออกกำลังกาย การเย่ียมบาน วัดความดันและลงในแบบฟอรมที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มการประเมินอันตรายในดานการรับรูดังกลาวเปนไปตามแนวคิดทฤษฎีแรง
จูงใจเพ่ือการปองกันโรคของโรเจอร (Roger. 1983 อางถึงในจุฬาภรณ โสตะ. 2554) ซึ่งกลาวไววา 
การที่บุคคลใดจะมีพฤติกรรมในการปองกันโรค บุคคลนั้นจะตองรับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรค การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค การรับรูประโยชนและอุปสรรคของโรค การปฏิบัติ
ตามคำแนะนำ ในขณะท่ีปจจัยรวมอื่น ๆ เชน การกระตุนเตือนจากบุคคลรอบขาง การไดรับขอมูล
ที่ชัดเจน เปนสิ่งเนนย้ำใหปฏิบัติตัวไดดียิ่งข้ึน ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการวิจัยของ 
สุขปราณี นรารมย (2552) ศึกษาการประยุกตทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่ง
อินซูลินในตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลการทดลองพบวาหลังการทดลองกลุม
ทดลองผูปวยมีการรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยงเรื่องโรคเบาหวาน มีคะแนนเพิ่มข้ึนกวา
กลุมกอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ
ณิภารัตน บุญกุล (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎีการจูงใจเพ่ือ
ปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนทางไต
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผลการทดลองพบวาหลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับรู 
ความรุนแรง การรับรูโอกาสเส่ียง มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จากผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลอง ผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเพ่ิมขึ้นมากกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(p-value < 0.05) ผลตางคะแนนความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง และความคาดวังในประสิทธิภาพของการตอบสนองในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงท่ี
เพ่ิมขึ้นในกลุมทดลองน้ัน ยังมากกวาในกลุมเปรียบเทียบอีกดวย (p-value < 0.05) จากการนำ
เสนอตัวแบบและการสาธิตฝกปฏิบัติเรื่องรสชาติของอาหารที่เหมาะกับผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูง ผูวิจัยไดนำอาหารท่ีเปนรสชาติตามธรรมชาติ การลดปริมาณเกลือโซเดียม และหันมา
เพิ่มอาหารท่ีมีธาตุโพแทสเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งมีมากในผักและผลไมสด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลวย มันฝรั่ง และผักใบเขียวตาง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมกลุมใหเลาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน การจัด
กิจกรรมคร้ังที่ผานมาเพ่ือเพิ่มการประเมินการเผชิญปญหาในดานความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง และความคาดวังในประสิทธิภาพของการตอบสนอง 
ในการปองกันดังกลาวเปนไปตามแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรคของโรเจอร (Roger. 
1983 อางถึงในจุฬาภรณ โสตะ. 2554) ซึ่งกลาวไววา ปฏิสัมพันธระหวางการรับรูความคาดหวังใน
ผลลัพธของการตอบสนอง และการรับรูความคาดหวังในความสามารถของตนเอง เปนส่ิงสำคัญ
มากตอการสรางความต้ังใจ ซึ่งความต้ังใจท่ีจะแกปญหาถือวาเปนสิ่งสำคัญท่ีสุดท่ีจะตองพยายาม
สรางใหเกิดและรักษาความต้ังใจนั้นไวใหมั่นคง ปฏิสัมพันธระหวางการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ 
เกิดโรคและการรับรูความคาดหวังในผลลัพธของการตอบสนองมีความสำคัญเชนกัน กลาวคือ  
ถาการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคสูงแตการรับรูความคาดหวังในความสามารถของตนเองต่ำจะ
ลดความต้ังใจลง บุคคลจะรูสึกวาไมสามารถปองกันไดใน 2 กรณี คือ ถาผลลัพธของการเผชิญที่มี
อยูไมมีประสิทธิภาพ และถาเขาเชื่อวาตนเองไมสามารถที่จะตอบสนองตอการเผชิญปญหาได 
ดังน้ัน ถาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคต่ำก็จะเพิ่มขึ้นได อยางไรก็ดี ความตั้งใจจะสูงที่สุดเมื่อ
บุคคลมีทั้งการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคสูงและการรับรูความคาดหวังในผลลัพธของการตอบ
สนองสูง ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับเนื้อทิพย ศรีอุดร (2551) ศึกษาการประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อสงเสริมใหสตรีรับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในเขตสถานีอนามัยสรางต่ิว อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีคะแนนเฉล่ียคาดหวัง 
ในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและความคาดหวังในประสิทธิภาพของ 
การตอบสนองในมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคลองกับณิภารัตน บุญกุล (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใชทฤษฎี
การจูงใจเพ่ือปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันภาวะ
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แทรกซอนทางไตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีคะแนนเฉล่ียคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและความคาดหวังในประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จากกอนการทดลอง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากผลการวิจัย พบวา การควบคุมอาหารเพิ่มขึ้นมากกวากอนการทดลอง และสูงกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) การออกกำลังกายเพ่ิมขึ้นมากกวา
กอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)  
การผอนคลายความเครียดเพ่ิมขึ้นมากกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จากการไดรับการอบรมเร่ืองผลดีของการปฏิบัติตัว การจัด
กิจกรรมกลุมเพื่ออภิปรายเรื่องผลดี สาธิตการปฏิบัติตัวเร่ืองการควบคุมอาหารมีโมเดลจำลองเห็น
จริงการไดลองรับประทานอาหารท่ีไมไดปรุงแตง สาธิตการปฏิบัติตัวเร่ืองการผอนคลายความเครียด 
จัดใหมีดนตรีบรรเลงและคาราโอเกะชวงหลังรับประทานอาหาร สาธิตการปฏิบัติตัวเร่ืองการ
ออกกำลังกายพรอมฝกปฏิบัติ และการใชตัวแบบดานบวกคือ ผูที่มีผลการดูแลตัวเองในการ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของบลูม (Bloom. 1965) โดยการฝกปฏิบัติ 
การวิเคราะห สังเคราะหและการประเมินคาโดยการประชุมกลุม ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลอง
กับรชานนท งวนใจรัก (2552) ศึกษาผลของการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและ 
แรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียการปฏิบัติ
ตัวในการปองกันตนเองจากการสูบบุหรี่สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) 
สอดคลองกับสุขปราณี นรารมย (2552) ศึกษาการประยุกตทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในผูปวยเบาหวาน
ชนิดไมพึ่งอินซูลินในตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวาหลังการทดลองกลุม
ทดลอง ผูปวยมีการปฏิบัติตัวในเร่ืองโรคเบาหวาน มีคะแนนเพ่ิมข้ึนกวากลุมกอนการทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับเนื้อทิพย ศรีอุดร (2551) 
ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อสงเสริมให 
สตรีรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเขตสถานีอนามัยสรางต่ิว อำเภอนาแก จังหวัด
นครพนม มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคลองกับณิภารัตน บุญกุล (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตใช
ทฤษฎีการจูงใจเพื่อปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการปองกัน
ภาวะแทรกซอนทางไตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง พบวา หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดาน
การปฏิบัติตัวสูงกวากอนทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 
1. การวิจัยครั้งนี้ ใชรูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคความดัน

โลหิตสูงในชุมชนบานนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อาจนำรูปแบบหรือทฤษฎีดังกลาว
ไปใชกับกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอื่น ๆ ในวัยตาง ๆ ได 

2. การวิจัยครั้งตอไปอาจนำทฤษฎี Self – Help Group เพื่อการสงเสริมใหบุคคล 
มีการชวยเหลือตนเอง โดยท่ีสมาชิกในกลุมชวยเหลือกันเขาใจกันมีจุดมุงหมายเดียวกัน ชวยใหมี
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมกันสภาพสิ่งแวดลอมที่คลายกัน 
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