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 บทคัดย่อ  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยตนเองที่บ้านอ าเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยและ
รักษาในคลินิกความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  และอาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลสว่าง
อารมณ์ ซึ่งไม่มีโรคประจ าตัวอื่นๆ ได้แก่ DM CVA COPD ASTHMA CKD โรคหัวใจ โรคลมชัก 
และโรคทางจิตเวช สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี (ADL 12-20 คะแนน) เดินทางสะดวก และสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน คัดเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย  (Simple random sampling)  
กิจกรรมประกอบด้วย 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง
ที่บ้าน 2)  การให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความดันโลหิต  ได้แก่ อาหาร 
ยา ความเครียด การออกก าลังกาย  3) การ calibrate เครื่องวัดความดันเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย 4)  การติดตามค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยที่บ้านเพื่อประกอบการรักษาใน
ระยะเวลา 6 เดือน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ผลบันทึกค่าเฉลี่ยความดันโลหิตที่บ้านของผู้ป่วยและ
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Pair t-test 

  ผลการวิจัย พบว่าระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ
ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยตนเองที่บ้านต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < .001) การศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วย
ตนเองที่บ้านเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้น
สามารถน าไปใช้ในการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ค าส าคัญ:   การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน ความดันโลหิตสูง   
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 Abstract:  The purpose of this quasi-experimental research ,one group pretest-posttest 

design,for examined the effects of a Home Blood Pressure Monitoring on patients 
with hypertension in Swangarom district Uthaithani province. The sample was 60 
persons whose diagnosis and treatment in hypertension clinic at Swangarom 
hospital, no congenital disease, self sufficiency (ADL 12-20), ability to travel by 
themselves, delighted to joined the project, and purposively selected to sample 
random sampling. The program activities consisted of 1) training-oriented practices 
to the patient can be measured blood pressure, self-house correctly 2) training 
awareness about hypertension and calibration of measurement factors that affect 
blood pressure including diet, exercise, stress and medications 3) calibration of 
measurement blood pressure automatically to suit the individual patient 4) tracking 
the average blood pressure of the patient at home to engage in treatment within 
six months. Data were collected using the results recorded an average blood 
pressure of patient, questionnaires and personal information, health data were 
analyzed by frequency, percentage, average, standard deviation and Pair t-test 
statistics. 

  The finding revealed that after the blood monitoring program the blood 
pressure monitoring was better with statistically significant ( p < 0.001 ) than before 
the program .This study shows that the care of patients with home blood pressure 
monitoring is a program that encourages patients with high blood pressure to 
control blood pressure better, Be able to control levels blood pressure of patients 
with hypertension more effectively. 

 Keyword:   Home blood pressure monitoring, Hypertension 
 
 

บทน า 
  
 ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเร้ือรังที่เป็น
ปัญหามากโรคหนึ่งของประเทศ เนื่องจากเป็นโรคที่
มีอัตราตาย  อัตราป่วย  และค่าใช้จ่ายในการรักษา 
ติด 10 อันดับของประเทศ อันตรายของโรคความ
ดันโลหิตสูงคือ โรคนี้มักไม่มีอาการแสดงใน
ระยะแรก  ท าให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาล่าช้า     

บางรายเข้ารับการรักษาพร้อมภาวะแทรกซ้อนที่
อันตราย ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซ้อน
ที่อันตรายต่อหลายอวัยวะ ได้แก่ หัวใจ ตา ไต 
สมอง  ซึ่งสามารถท าให้เสียชีวิตได้ทั้งสิ้น และเป็น
โรคเร้ือรัง  ที่รักษาไม่หายขาด ท าให้มีผลกระทบ
ทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ของประเทศในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน 



 
 The Effect of Home Blood Pressure Monitoring Program on Patients with Hypertensionฯ 

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร  ปีที่ 32 ฉบับที่ 1                                                                                       -13- 

องค์การอนามัยโลก ได้ประมาณไว้ว่า
จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจาก 194 ประเทศ       
มีจ านวน 970 ล้านคน โดยอยู่ในประเทศที่ก าลัง
พัฒนาถึง 640 ล้านคน  และประเทศพัฒนา 330 
ล้านคน  โดยประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลก 1 คนใน 3 
คน มีภาวะความดันโลหิตสูง เช่นเดียวกับ วัยผู้ใหญ่
ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดการณ์ว่า      
ปี พ.ศ.  2568 จะมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึน
เป็น 1.56 พันล้านคน¹′²  

ส าหรับประเทศไทย พบอัตราป่วยของโรค
ความดันโลหิตสูงปี 2551 เท่ากับ 500.65ต่อ
ประชากรแสนคน ปี 2555 เท่ากับ937.56 ต่อ
ประชากรแสนคน ซึ่งปี 2555 มีจ านวนผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงทั้งหมด 602,548 ราย มีอัตราป่วย
สูงสุด ในกลุ่มอายุมากกว่า 60  ปี อัตราส่วนผู้ป่วย
เพศชายต่อ เพศหญิง เท่ากับ  1 : 1.7 มี
ภาวะแทรกซ้อน 8,567 ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.42 
ภาวะแทรกซ้อนที่พบสูงสุดคือภาวะแทรกซ้อน ทาง
หัวใจ 6,557 ราย ร้อยละ 76.54 รองลงมาคือ 
ภาวะแทรกซ้อนทางไต 1,289 ราย ร้อยละ 15.05 
และภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 721 ราย ร้อยละ 
8.42  จากการเปรียบเทียบประชากรรายภาคพบว่า
ภาคกลางมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ 
ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ³  
       จากรายงานการส ารวจสุขภาพของ
ประชาชนไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-255 2 พบว่า     
ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงไม่ได้รับการวินิจฉัยร้อยละ 
50.3 ได้รับการวินิจฉัยแต่ไม่ได้รักษา ร้อยละ 8.7 
รักษาและควบคุมไม่ได้ ร้อยละ 20.7 รักษาและควบคุม
ได้ ร้อยละ 20.9 มีอัตราการเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2551 เพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง จาก 169.6 เป็น 760.5 ต่อแสน
ประชากร⁴  

  จากการทบทวนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เฉลี่ยของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  ปี 2551 พบว่ามี
จ านวน ผู้ป่วยนอก  14,328 รายต่อ แสนประชากร 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยนอก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 831 
บาทต่อราย ผู้ป่วยในจ านวน 1,149 รายต่อแสน
ประชากร ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยในคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย  4,586 บาทต่อราย รวมประมาณการ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 10 ล้านคน ประมาณ
การค่ารักษาทั้งสิ้น 79,263 ล้านบาทต่อปี⁴  

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า
ในปี พ.ศ.  2555 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคความ
ดันโลหิตสูงจ านวน 1.1 ล้านคน จัดเป็นอับดับที่ 10    
ของโลก⁵ ส าหรับประเทศไทย  มีผู้เสียชีวิตจากโรค
ความดันโลหิตสูงจ านวน 3,684 คน จัดเป็นอันดับที่ 
9 ของประเทศ และเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าในปี  พ.ศ.
2557 โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูง
จ านวน 7,115 คน ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงยังพบ
เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ท าให้เกิดโรคหลอดเลือด
สมองมาจากโรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 70 ⁶
และคร่ึงหนึ่งของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหลอด
เลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากความดัน
โลหิตสูง ² 

เครือข่าย สุขภาพ อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัด อุทัยธานี มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 
วันที่  1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 
จ านวน 3,531 คน เพศชาย 1,211 คน เพศหญิง 
2,320 คน มีภาวะแทรกซ้อน 192 คน  เป็นโรค
ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวาน 1,017 คน มี
ผู้ป่วยเฉพาะคลินิกความดันโลหิตสูงของ
โรงพยาบาลจ านวน 565 คน จากข้อมูล 20 อันดับ
โรค ผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูงเป็นอันดับ 1 
ร้อยละ 13.46 ผู้ป่วยใน อันดับ 12 ร้อยละ 3.40  
ความสามารถในการควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่
ในเกณฑ์ปกติ (ไม่เกิน 140/90 มม.ปรอท) ได้ร้อย
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ละ 64.50 แต่ยังพบผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือดสมอง
รายใหม่ในปีที่ผ่านมาจ านวน 42 ราย จ านวนผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะความดันโลหิตจากการคัดกรอง 
(SBP = 120-139 mmHg. หรือ DBP = 80-89 
mmHg.) ร้อยละ 40.75 เมื่อคิดเฉพาะผู้รับบริการ
ต าบลสว่างอารมณ์ จ านวน 565 คน เสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาปีละประมาณ 3,658,809 บาท  

ปัจจุบันมีการพัฒนาการรักษาภาวะความ
ดันโลหิตสูงจากหลายองค์กรท าให้มีการแบ่ง
ประเภทผู้ป่วยและมีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปบ้าง
แต่ก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  (cardiovascular 
disease) ให้น้อยที่สุด การตัดสินว่าผู้ป่วยเป็นความ
ดันโลหิตสูงมีวิธีการวัดที่ต่างกัน เช่น การวัดที่
สถานพยาบาล ใช้ค่าความดันโลหิตตัวบนสูงกว่า
หรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอทและหรือความดัน
โลหิตตัวล่างสูงกว่าหรือเท่ากับ 90 มิลลิเมตรปรอท 
อย่างน้อย 2 คร้ัง แต่ถ้าเป็นการวัดความดันเองที่
บ้านใช้ค่าความดันโลหิตตัวบนสูงกว่าหรือเท่ากับ 
135 มิลลิเมตรปรอทและหรือความดันโลหิตตัวล่าง
สูงกว่าหรือเท่ากับ 85 มิลลิเมตรปรอทจึงจะเร่ิมให้
การรักษา⁷  

การตรวจติดตามระดับความดันโลหิตด้วย
ตนเองที่บ้าน เป็นค่าความดันโลหิตที่เป็นชีวิตจริง
ของผู้ป่วยมากกว่าการวัดที่สถานพยาบาลเพียง
อย่างเดียว ซึ่งจะช่วยวินิจฉัยกลุ่มที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูงเฉพาะที่สถานพยาบาล ( White coat 
hypertension) และกลุ่มที่ความดันโลหิตสูงที่บ้าน
แต่ตรวจที่สถานพยาบาลพบความดันโลหิตต่ ากว่า 
140/90 มิลลิเมตรปรอท (Masked hypertension)  
 การตรวจติดตามระดับความดันโลหิตด้วย
ตนเองที่บ้าน ใช้วิธีการประเมินจากค่าเฉลี่ยที่
ค านวณได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายการควบคุม
ความดันโลหิตตามแนวทางการรักษาของแพทย์  

เป้าหมายการควบคุมความดันโลหิตด้วยตนเองที่
บ้านส าหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไปให้อยู่ใน
เกณฑ์ปลอดภัยจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน คือ 
ระดับความดันโลหิตน้อยกว่า 135/85 มิลลิเมตร
ปรอท  ด้วยเหตุผลดังกล่าวการศึกษานี้จึง เป็นการ
พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
โดยให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
ความดันโลหิตสูง การตรวจติดตามความดันโลหิต
ด้วยตนเองที่บ้าน และสามารถปรับพฤติกรรม
สุขภาพได้เหมาะสม สามารถควบคุมภาวะความดัน
โลหิตสูงได้และเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผล
ของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ด้วยตนเองที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring : 
HBPM) ต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตของ
ผู้ป่วยอ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 

วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi experimental research) แบบหนึ่งกลุ่มวัดผล
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ( One-group 
Pretest and Posttest design) มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงด้วยตนเองที่บ้านอ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้วิจัยท าการสุ่มคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
จ านวน 60 คน โดยก าหนดคุณลักษณะกลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการ
วินิจฉัยและรักษาในคลินิกความดันโลหิตสูงของ
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์และอาศัยอยู่ในพื้นที่
ต าบลสว่างอารมณ์  ซึ่งไม่มีโรคประจ าตัว อื่นๆ ได้แก่ 
DM CVA COPD ASTHMA CKD โรคหัวใจ โรคลมชัก 
และโรคทางจิตเวช สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี 
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(ADL 12-20 คะแนน) เดินทางสะดวก และสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมีจ านวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 70  
คน ค านวณตามสูตรKrejcie & Morgan  ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 60 คน ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95%
คัดเลือกโดยการสุ่มแบบจับฉลาก ด าเนินการวิจัย
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2557 ขณะวิจัยมีผู้ที่ถูกคัดออกจ านวน 4 คน 
เนื่องจากย้ายไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ขั้นตอนการ
ด าเนินการประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ   

1.  ขั้นเตรียมการ  
 1.1 การเตรียมการส าหรับทีม

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโดยผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจ
กับทีมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลถึงการด าเนิน
กิจกรรม โดยชี้แจงความส าคัญ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อให้ทีมมีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการจัด
โปรแกรม การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วย
ตนเองที่บ้าน  และให้ทีมมีส่วนร่วมในการดูแล 
สนับสนุน ช่วยเหลือกลุ่มตัวอย่าง และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนดและขอความร่วมมือให้
กิจกรรมของโปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยอธิบายบทบาททีมและขั้นตอนการ
ด าเนินการ คือ 1) บทบาทของการเป็นผู้ให้ความรู้
เร่ืองโรคความดันโลหิตสูงและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ระดับความดันโลหิตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมตามเป้าหมายของการ
วิจัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทีมงานประกอบด้วย แพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล พยาบาลจิตเวช นักกายภาพบ าบัด 
2)  บทบาทของการเป็น พี่เลี้ยงและติดตามผล
ส าหรับพยาบาลประจ าคลินิกโรคเรื้อรังในวันที่
ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงตามนัด

ที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ร่วมกับผู้วิจัย  3) ทีมสห
สาขาวิชาชีพร่วมออกเยี่ยมบ้านกับทีมผู้วิจัยเพื่อ
ติดตามการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านของ
ผู้ป่วย ประเมินสภาพแวดล้อม ความเหมาะสมของ
การจัดวางอุปกรณ์ การบันทึกข้อมูล ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะจากผู้ป่วยและครอบครัว  

 1.2 ขั้นเตรียมการส าหรับกลุ่มผู้ป่วย 
โดยการ สร้างความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจง
รายละเอียดของโปรแกรมโดยสังเขป อธิบาย สิทธิ
ของกลุ่มตัวอย่างและขอความยินยอมในการเข้า
ร่วมโปรแกรม ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการปรับ
ตารางการจัดกิจกรรมให้มีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติจริง  

2. ขั้นด าเนินการ ประกอบด้วย  
 2.1  กิจกรรมหลัก คือ การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถวัดความดันโลหิตได้
ด้วยตนเองตามหลักการที่ถูกต้อง และท าการ 
calibrate เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติให้เหมาะสม
กับผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อส่งมอบเคร่ืองวัดความดัน
ให้ผู้ป่วยน ากลับไปใช้วัดความดันโลหิตที่บ้าน  
รวมถึงท าความเข้าใจการบันทึกค่าความดันโลหิตที่
วัดได้ตามคู่มือ “การตรวจติดตามภาวะความดัน
โลหิตด้วยตนเองหรือโดยอาสาสมัครสาธารณสุข” ⁷
ซึ่งน ามาจากสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข 
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถน าผลการบันทึกมา ใช้สื่อสาร
กับแพทย์ในการตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูงใน
แต่ละเดือน  ซึ่งแพทย์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการ
รักษาได้ตามปกติ โดยยึดค่าความดันโลหิตที่บ้าน 
คือ 135/85 มิลลิเมตรปรอท เก็บข้อมูลโดยใช้สถิติ 
Pair t-test 

 2.2 กิจกรรมเสริม ประกอบด้วย  
2.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการให้ความรู้
เร่ืองโรคความดันโลหิตสูง การใช้ยา อาหาร การ
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จัดการกับอารมณ์และความเครียด การออกก าลัง
กาย จ านวน 1 คร้ังก่อนการเร่ิมกิจกรรมหลัก  
2.2.2 การส ารวจข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม
สุขภาพ จ านวน 1 คร้ังก่อนการเร่ิมกิจกรรมหลัก
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า

คร้ังนี้ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. จากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 60 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
71.4 รองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ 28.6 อยู่ในกลุ่ม
อายุ 61-70 ปี มากที่สุด ร้อยละ 35.7 รองลงมาอยู่ใน
กลุ่มอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 28.6 โดยมีอายุเฉลี่ย
เท่ากับ 59.6  ปี อายุมากที่สุด 86 ปี อายุน้อย ที่สุด 
39 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 71.4 
รองลงมาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 12.5  มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  น้อยกว่าเดือนละ 5,000 บาท มาก
ที่สุดคือร้อยละ 57.1 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยเดือน
ละ 5,001–10,000 บาท ร้อยละ 23.2 รายได้ส่วน
ใหญ่เพียงพอ ร้อยละ 73.2  ไม่เพียงพอ ร้อยละ 26.8 
ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ร้อยละ 35.7 รองลงมา 
ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 26.8  รับจ้างร้อยละ 
17.9 ค้าขาย ร้อยละ 12.5 อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 7.1 

2. จากข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 
76.8 ไม่ดื่มสุราร้อยละ 78.6 มีการออกก าลังกาย 

ร้อยละ 51.8 รองลงมาไม่ได้ออกก าลังกายแต่ออก
แรงท างานเบาๆ ร้อยละ 26.8 และไม่ออกก าลังกาย
แต่ออกแรงท างานหนักกลางแจ้ง ร้อยละ 21.4  
ความเครียด ไม่เครียด สดชื่นดี ร้อยละ 75 รองลงมา 
รู้สึกเบื่อ ท าอะไรไม่เพลิดเพลินร้อยละ 21.4 และมี
ความรู้สึกหดหู่ เศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง ร้อยละ 3.6  
รสชาติอาหารที่ชื่นชอบเป็นรสชาติอื่นๆ  (ไม่ระบุ
รสชาติ)  ร้อยละ 58.9 รองลงมาเป็นรสชาติหวาน 
ร้อยละ 32.1 รสชาติเค็ม ร้อยละ 8.9 ยาที่รับประทาน
ประจ าคือ  ยาลดความดันโลหิต มากที่สุด ร้อยละ 
98.2  ยาอื่นๆ ที่รับประทานมียาลดไขมัน ร้อยละ 
57.1 ยาแก้ปวด ร้อยละ 35.7 ยาแก้วิงเวียน ร้อยละ 
32.1 ยานอนหลับ ร้อยละ 19.5 ยาสมุนไพร ร้อยละ 
14.3 ยาบ ารุง ร้อยละ 12.5 รับประทานอาหารเสริม 
ร้อยละ 7.1 

3. ระดับความดันโลหิต ระดับความดัน
โลหิตตัวบนก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  เท่ากับ  
136.91 มม.ปรอท หลังเข้าร่วมโปรแกรม เท่ากับ 
127.65 มม.ปรอท และระดับความดันโลหิตตัวล่าง
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม เท่ากับ 80.27  มม.ปรอท
และหลังเข้าร่วมโปรแกรม เท่ากับ 75.74 มม.ปรอท 
ระดับความดันโลหิตตัวบนก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมค่าสูงที่สุด เท่ากับ 194.50 มม.ปรอท ค่า
ต่ าที่สุด 102.50 มม.ปรอท หลังการเข้าร่วม
โปรแกรม ค่าสูงที่สุด 182 มม.ปรอท ค่าต่ าที่สุด 
97.50 มม.ปรอท ความดันโลหิตตัวล่าง ก่อนการ
เข้าร่วมโปรแกรม ค่าสูงที่สุด 96.50 มม.ปรอท             
ค่าต่ าที่สุด 89 มม.ปรอท หลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
ค่าสูงที่สุด 89 มม.ปรอท ค่าต่ าที่สุด 58 มม.ปรอท  

 
ตาราง 1 ระดับความดันโลหิตก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยตนเอง       
ที่บ้านของกลุ่มตัวอย่าง 

การวัดระดับ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง t P value 
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 S.D.  S.D.  

ค่าความดันโลหิตตัวบน 136.91  17.17 127.65  15.53 6.320 .001*** 

ค่าความดันโลหิตตัวล่าง 80.27 8.17 75.74 7.75 4.500 .001*** 

Values are mean (SD)  * P value < .05   ** P value < .001    *** P value < .000 
 

วิจารณ์ 
 
ผลการวิจัย พบว่าระดับความดันโลหิต  

ตัวบนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม เท่ากับ 136.91 หลัง
เข้าร่วมโปรแกรม เท่ากับ 127.65 และระดับความ
ดันโลหิตตัวล่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรม เท่ากับ 
80.27 และหลังเข้าร่วมโปรแกรม เท่ากับ 75.74                
เมื่อเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตของกลุ่ม
ตัวอย่าง ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม    
โดยใช้สถิติ  Pair t-test พบว่า ภายหลังเข้าร่วม
โปรแกรมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความดันโลหิตทั้งตัว
บนและตัวล่างต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < .001)  

ทั้งนี้อธิบายได้ว่า โปรแกรมการดูแลผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงด้วยตนเองที่บ้านเป็น
โปรแกรมที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นเนื่องจาก
ผู้ป่วยจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ส าคัญส าหรับ
การควบคุมระดับความดันโลหิต(จากกิจกรรมเสริม)
และการที่ผู้ป่วยได้วัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่
บ้าน (จากกิจกรรมหลัก) ท าให้ผู้ป่วยมีความ
ตระหนัก สนใจในการดูแลสุขภาพตนเองเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ส่งผลให้สามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ดีข้ึนได้ 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม White coat 
hypertension พบความชุกร้อยละ 13 (ระหว่าง

ร้อยละ 9-16) ในประชากรทั่วไป และร้อยละ 32 
(ระหว่างร้อยละ 25-46) ในผู้ที่เป็นความดันโลหิต
สูงจาก meta-analysis ไม่พบความแตกต่างของ 
Cardiovascular risk ระหว่าง White coat 
hypertension และคนที่มีความดันโลหิตปกติ 
กลุ่ม Masked hypertension พบความชุกของ 
Masked hypertension ร้อยละ 13 (ระหว่างร้อย
ละ 10-17) ในประชากรทั่วไปจาก meta-analysis 
บ่งชี้ว่าอุบัติการณ์ของ Cardiovascular event 
พบเป็น 2 เท่าสูงกว่าคนที่ความดันโลหิตปกติ และ
อุบัติการณ์ของ  Cardiovascular event พบพอๆ 
กับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงถาวร  เป็นข้อบ่งชี้ทาง
คลินิกในการวัดความดันโลหิตที่บ้านเพื่อการ
วินิจฉัย Mask Hypertension ได้บ่อย ในการ
รักษาจะใช้ค่าความดันโลหิตที่วัดที่บ้านควบคู่กับค่า
ความดันโลหิตที่สถานพยาบาล เนื่องจากพบว่า
ความดันโลหิตที่บ้านสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อน 
Target Organ Damage โดยเฉพาะ Left 
ventricular hypertrophy และพยากรณ์ 
cardiovascular morbidity และ mortality ได้
ดีกว่าความดันโลหิตที่วัดที่สถานพยาบาล⁸ 
 ข้อบ่งชี้ทางคลินิกในการวัดความดัน
โลหิต ปัจจุบันใช้การวัดความดันโลหิตที่
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สถานพยาบาลเป็นมาตรฐานแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่า
การวัดความดันโลหิตที่มีความส าคัญ  แม้จะมีความ
แตกต่างระหว่างการใช้วิธี HBPM กับ ABPM(วิธีวัด
ความดันโลหิตตลอด 24 ชั่วโมงอัตโนมัติ : 
Ambulatory 24 hour blood pressure 
monitoring or ABPM) ซึ่ง HBPM เหมาะสมกับ 
Primary care เนื่องจากสะดวก ค่าใช้จ่ายไม่สูง 
และผู้ป่วยสามารถใช้ได้เอง ABPM เหมาะส าหรับ 
specialist care มักจะใช้ ABPM ในการยืนยัน  ผล
จาก HBPM ซึ่งให้ผลก้ ากึ่งหรือพบผิดปกติ และ 
ABPM มีประโยชน์เพิ่มเติมจากการวัด night-time 
BP แต่ HBPM จะเหมาะกว่า ABPM เพราะผู้ป่วย
สามารถวัดได้เอง ซึ่งเอ้ือให้ติดตามระดับความดัน
โลหิต แต่จะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มี cognitive 
impairment หรือความจ ากัดด้านสรีระ หรืออาจ
ห้ามใช้เลยในผู้ป่วยที่ย้ าคิดย้ าท าหรือสร้างความ

กังวลแก่ผู้ป่วย ⁸ 

 
ข้อเสนอแนะ 

  
 1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการ
ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยตนเองที่บ้านใน
กลุ่มผู้ป่วยที่แตกต่างออกไป เช่นกลุ่มที่มีโรคร่วม 
กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน  
 2. ควรท าการศึกษาติดตามผลของ
โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วย
ตนเองที่บ้านต่อผู้ป่วยที่เข้าร่วมโปรแกรมในระยะ
ยาวว่าสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้อย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ 
 

สรุป 

   
 โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงด้วยตนเองที่บ้านเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนให้
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดัน
โลหิตได้ดีขึ้นทั้งระดับความดันโลหิตตัวบนและตัว
ล่าง  
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การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้
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