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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวตHอพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ําในผูGสูงอายุมุสลิม กลุHมตัวอยHาง
เปOนผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด คัดเลือกกลุHมตัวอยHางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 15 ราย
จากคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหHงหนึ่ง มีวิธีดําเนินการ 3 ระยะ คือ 1) วิเคราะหปWญหา 2)
พัฒนาโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ประกอบดGวย แผนการจัดการ
ตนเอง ดําเนินกิจกรรมระยะเวลา 8 สัปดาห สื่อนําเสนอภาพนิ่งสําหรับใหGความรูG คูHมือการจัดการตนเอง สมุด
บันทึกการจัดการตนเอง แบบบันทึกการติดตามผูGปXวยทางโทรศัพทและการเยี่ยมบGานของ 3) ทดสอบโปรแกรม
กับกลุHมตัวอยHางและประเมินผลใชGโดยใชGแบบสอบถามพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ํา ซึ่งมีคHาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เทHากับ 0.83 วิเคราะหขGอมูลโดยใชGสถิติทีคูH
ภายหลังการทดลอง พบวHา กลุHมตัวอยHางมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําสูงกวHากHอน
การทดลอง อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -11.20, p < .001) ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมสHงเสริมการจัดการ
ตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว สามารถชHวยใหGผูGสูงอายุมุสลิมโรคความหลอดเลือดสมองขาดเลือด
มีพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําที่ดีขึ้น
คําสําคัญ: พฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ํา, โรคหลอดเลือดสมอง, โปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเอง,
ผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมอง
Abstract
This research aimed to develop and evaluate of self-management promoting with
family support program on recurrence prevention behaviors for elderly muslims with
ischemic stroke. The sample was 15 elderly muslims with Ischemic Stroke from chronic
disease clinic in tertiary hospital and were selected by purposive sampling. The studying
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period was divided into 3 phases: 1) problems analysis, 2) development of the selfmanagement promoting with family support program that consist of the 8-week for selfmanagement activity plan, a PowerPoint for educating, booklet for self-management, phone
call follow-up form and home visit form 3) program testing with the subjects for 8 weeks
and evaluated by using recurrence prevention behaviors questionnaire (Cronbach's alpha
coefficient was 0.83). Data were analyzed using by paired samples t-test.
The findings showed that after the subjects participated in the program, a mean
score of recurrence prevention behaviors (good part) were higher, While recurrence
prevention behaviors (bad part) was lower than before (t = -11.20, p < .001). These findings
indicated that self-management promoting with family support program for elderly muslims
with ischemic stroke could increase recurrence prevention behaviors.
Keywords: recurrent prevention behaviors, ischemic stroke, self-management promoting
program, elderly muslims with ischemic stroke
บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) เปOนปWญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก และเปOน
สาเหตุที่พบบHอยที่สุดประมาณรGอยละ 75-80 ของผูGปXวยโรคหลอดเลือดสมอง มักเกิดในผูGปXวยชHวงอายุ 65 ปr
ขึ้นไป เนื่องมาจากความเสื่อมของหลอดเลือดเมื่ออายุมากขึ้น และผูGที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองอยHาง
นGอย 1 ใน 4 จะกลับมาเปOนโรคหลอดเลือดสมองซ้ํา โดยพบวHาผูGสูงอายุที่เปOนโรคนี้แลGวจะมีโอกาสเกิดการ
กลับเปOนซ้ําของโรคไดGเร็วกวHาคนที่มีอายุนGอยกวHา และพบอัตราการกลับเปOนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมองใน
ผูGปXวยที่มีอายุมากกวHา 60 ปr รGอยละ 64.6 (Zhu, Xu, Shi, & Yan, 2016) รวมทั้งมีโอกาสเกิดการกลับเปOนซ้ํา
ของโรคมากที่สุดในชHวงระยะเวลา 3-12 เดือน (รGอยละ 16.6) จะเห็นไดGวHาความเสี่ยงในการกลับเปOนซ้ําจะ
สูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นและระยะเวลาที่เคยเปOนโรคหลอดเลือดสมอง (Sun, Lee, Heng, & Chin, 2013)
ผลกระทบจากการกลับเปOนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมองทําใหGเกิดความพิการที่รุนแรงมากขึ้น และพบวHาอัตรา
ตายในระยะแรกที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําในครั้งที่ 2 สูงถึงรGอยละ 56.2 หรือ 1.5 เทHา เมื่อเทียบกับครั้ง
แรก (สมศักดิ์, 2554)
จากแนวทางการรักษาเพื่อปNองกันการกลับเปOนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมองของสมาคมโรคหลอดเลือด
สมองแหHงชาติในอเมริกา (NSA, 2013) มีหลายองคประกอบดGวยกัน แตHทั้งนี้ผูGวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการ
ปNองกันการกลับเปOนซ้ําที่มีความสอดคลGองกับวิถีชีวิตของผูGสูงอายุมุสลิมที่ยังไมHสามารถควบคุมไดG 3 ดGาน คือ
1) การรับประทานยา 2) การรับประทานอาหาร และ 3) การการออกกําลังกาย ทั้งนี้อาจเปOนผลจากความ
เชื่อและหลักคําสอนที่วHามนุษยทุกคนจะไดGรับการทดสอบจากอัลลอฮ ดังนั้นความเจ็บปXวยที่เกิดขึ้นจึงเปOนการ
ทดสอบถึงความอดทนในการบําบัดรักษา บุคคลที่เจ็บปXวยจึงวิงวอนขอพรจากพระองคใหGหายจากโรค (ดํารงค,
2547; ศศิกาญจน, 2557) จากสาเหตุดังกลHาวนี้ทําใหGผูGสูงอายุมุสลิมขาดความเครHงครัดในการปฏิบัติพฤติกรรม
ดGานการรับประทานยา และขาดความสม่ําเสมอในการรักษา สHวนปWจจัยดGานพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ที่ไมHเหมาะสมของผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองนั้น เปOนผลจากวิถีชีวิตของชาวมุสลิมมีความนิยมบริโภค
อาหารรสเค็มและรสมัน อาหารทอด อาหารมัน (เพ็ญนภา, 2555) สHงผลตHอการควบคุมและปNองกันภาวะโรค
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เรื้อรังเปOนอยHางมาก นอกจากนี้ปWจจัยดGานพฤติกรรมการออกกําลังกาย ยังพบวHาผูGที่รอดชีวิตจากโรคหลอด
เลือดสมอง รGอยละ 40 ไมHมีการออกกําลังกาย (Billinger et al., 2014)
จะเห็นไดGวHาผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองยังขาดความรูGและทักษะในการจัดการตนเองที่ถูกตGอง
ทั้งในเรื่ องการรั บประทานยา การรับประทานอาหาร และการออกกํา ลังกาย จึงเปOนสาเหตุใหGไมH สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ํา จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผHานมา พบวHาการจัดการตนเองเปOน
การศึกษาในกลุHมผูGปXวยโรคเรื้อรังที่มีการดูแลอยHางตHอเนื่อง เนGนใหGผูGปXวยเกิดความรับผิดชอบตHอพฤติกรรมของ
ตนเองจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและประสบความสําเร็จตามเปNาหมายที่กําหนดไวG แตH
อยHางไรก็ตามการสHงเสริมการจัดการตนเองเพื่อปNองกันการกลับเปOนซ้ํายังจําเปOนตGองอาศัยการไดGรับความ
ชH ว ยเหลื อจากครอบครั ว หรื อผูG ดู แ ลรH ว มดG ว ย เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงทางดG า นรH า งกายของผูG สู งอายุ คื อ
ผูGสูงอายุเปOนวัยที่มีการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดตามอายุที่แกHชราลง (ดวงสุดา, 2559) จนตGองเปลี่ยน
บทบาทจากที่เคยพึ่งตนเองไดGมาเปOนบทบาทที่ตGองพึ่งพาผูGอื่น (รัชฎา, 2556) โดยจะมีสมาชิกในครอบครัวเปOน
ผูGคอยเตือนความจําในการรับประทานยาและการปรับเปลี่ยนใหGมีพฤติกรรมทางดGานสุขภาพที่ดี และคอยใหG
ความชHวยเหลือ (Chambers et al., 2011) การศึกษาครั้งนี้ผูGวิจัยจึงไดGพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเอง
รHว มกั บ แรงสนั บ สนุ น จากครอบครั ว ใหG มีความสอดคลG องกั บ ความเชื่ อ วั ฒ นธรรมและวิ ถีชี วิ ต ที่ ยึ ด ถื อตาม
บทบัญ ญัติ ของศาสนา โดยใชGแนวคิ ดของการจัด การตนเองของแคนเฟอรและกาลิค-บายส (Kanfer &
Gaelick-Buys, 1991) มาใชGเปOนแนวทางในการศึกษาเพื่อชHวยเพิ่มศักยภาพผูGปXวยในการจัดการตนเองและ
สHงผลใหGผูGปXวยควบคุมพฤติกรรมไดGดีขึ้น
วัตถุประสงคOของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวตHอพฤติกรรม
ปNองกันการกลับเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ําในผูGสูงอายุมุสลิม
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ํา
ระหวHางกHอนและหลังไดGรับโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว
กรอบแนวคิด
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผูG วิ จั ย พั ฒ นาโปรแกรมพยาบาล โดยใชG แ นวคิ ด การจั ด การดG ว ยตนเอง (Selfmanagement) ของแคนเฟอรและแกลิค-บายส (Kanfer & Gaelick-Buys, 1991) ประกอบดGวย 1) การ
ติดตามตนเอง (Self-monitoring) 2) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) และ 3) การเสริมแรงตนเอง
(Self-reinforcement) โดยมีครอบครัวคอยใหGความชHวยเหลือและสนับสนุนในการจัดการพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูGปXวย และตามแนวทางการรักษาเพื่อปNองกันการกลับเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ําของสมาคม
โรคหลอดเลือดสมองแหHงชาติในอเมริกา (NSA, 2013) โดยเลือกการจัดการตนเองมา 3 ดGาน คือ 1) การ
รับประทานยา 2) การรับประทานอาหาร และ 3) การออกกําลังกาย เพื่อใหGมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและ
หลั ก คํ า สอนทางศาสนาอิ ส ลาม จนสามารถควบคุ ม พฤติ ก รรมปN อ งกั น การกลั บ เปO น ซ้ํ า ไดG โดยแบH ง ตาม
กระบวนการทางการพยาบาลออกเปOน 4 ขั้นตอน สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยไดGดังภาพ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการพัฒนาและผลของโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุน
จากครอบครัวตHอพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ําในผูGสูงอายุมุสลิม โดยศึกษา
ผลของโปรแกรมจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ํา ในผู
ในผูGปXวยโรคหลอดเลือดสมองชนิ
ดส
ดขาด
เลือดครั้งแรก ที่ไมHมีประวัติกลับเปOนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งเพศชายและเพศหญิง และนับถือศาสนา
อิสลาม ระหวHางเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกั
น นยายน 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปOนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)) โปรแกรมสHงเสริมการ
จัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวตHอพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดซ้ําในผูGสูงอายุมุสลิม โครงรHางวิจัยผHานการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย สาขาสังคมศาสตรและ พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รหัส PSU IRB 2019 – Nst
010
2. ขั้นตอนการวิจัย
ระยะที่ 1 วิเคราะหปWญหาและทบทวนวรรณกรรม โดยใชGกรอบ PICO (PP = population, I =
intervention, C = comparison, O = Outcome) เพื่อคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษสําหรับการพัฒนา
โปรแกรม โดยใชG key word จากฐานขGอมูล Pubmed, Proquest, CINAHL, Thailis, TCI and google
Scholar ระหวHางปr พ.ศ. 2552-2562
2562 ( 10 ปrยGอนหลัง)
ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งประยุกตใชGแนวคิดการ
จัดการดGวยตนเอง (Self-management
management) ของแคนเฟอรและแกลิค-บายส (Kanfer
Kanfer & Gaelick-Buys,
Gaelick
1991)
มารHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว สรGางเปOนโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเอง ดGวยกลวิธีการจัดการ
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ตนเอง ประกอบดGว ย 1) การติดตามตนเอง (Self-monitoring) 2) การประเมินตนเอง (Self-evaluation)
และ 3) การเสริมแรงตนเอง (Self-reinforcement)
ระยะที่ 3 ทดสอบและประเมินผลโปรแกรม โดยนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาทดสอบกับกลุHม
ตัวอยHา งจํา นวน 15 ราย ใชG เวลาในการดํ าเนินงานทั้งหมด 8 สัป ดาห และประเมิ นผลโปรแกรมโดย
เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําของกลุHมตั วอยHาง ระหวHางกHอนและหลังไดGรั บ
โปรแกรม กิจกรรมในโปรแกรม ประกอบดGวย 4 ขั้นตอนตHอไปนี้
1. การประเมินและวางแผนปWญหา (สัปดาหที่ 1) เปOนการประเมินปWญหาพฤติกรรมปNองกันการ
กลับเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ําในผูGสูงอายุมุสลิม โดยพิจารณาวHาการปฏิบัติที่ผHานมาพบปWญหา
อะไรบGางตามการรับรูGของตนเอง เพื่อใหGเกิดความตGองการที่จะแกGไขปWญหานั้น ๆ โดยมีครอบครัวเปOนผูGรHวม
สะทGอนปWญหาดGวย
2. การเตรียมความพรGอมรายบุคคล (สัปดาหที่ 1) เปOนการใหGความรูGเรื่องการสHงเสริมการจัดการ
ตนเอง สอนวิ ธี ก ารจดบั น ทึ ก ขG อมู ล การจั ด การตนเอง และมอบคูH มื อ เพื่ อ นํ า ไปศึ ก ษาขณะอยูH บG า น มี ก าร
เปรียบเทียบการปฏิบัติของตนเองกับเกณฑมาตรฐาน รHวมกับกําหนดเปNาหมายในการปฏิบัติดGวยตนเอง ทําการ
บั น ทึ ก ในสมุ ด บั น ทึ ก และใหG ผูG ปX ว ยเสริ มแรงในพฤติ ก รรมที่ ป ฏิ บั ติไ ดG ดี แ ลG ว รวมทั้ งเตรี ย มความพรG อมใหG
ครอบครัวมีสHวนรHวม โดยใหGมีบทบาทในการคอยสังเกตการปฏิบัติพฤติกรรมของผูGปXวย
3. การปฏิบัติการจัดการตนเอง (สัปดาหที่ 2-7) เปOนขั้นตอนที่ผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือดไดGปฏิบัติพฤติกรรมจริงตามแผนที่กําหนดไวGขณะอยูHบGาน และติดตามบันทึกพฤติกรรมของ
ตนเอง โดยประเมินผลการปฏิบัติในแตHละสัปดาห รHวมกับมีครอบครัวคอยสนับสนุนชHวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งผูGวิจัยมีการติดตามเยี่ยมบGาน 1 ครั้ง ในสัปดาหที่ 2 และติดตามทางโทรศัพท
อยHางตHอเนื่องในสัปดาหที่ 3-7 ในระยะเวลา 8 สัปดาห
4. การประเมินผลพฤติกรรมการจัดการตนเอง (สัปดาหที่ 8) เปOนการประเมินผลการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่ผHานมาทั้งหมด โดยใชGแบบสอบถามพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ํา (post-test)
3. การเก็บรวบรวมข'อมูลก
ประชากร คือ ผูGสูงอายุมุสลิมที่เปOนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
กลุมตัวอยาง คือ ผูGสูงอายุมุสลิมที่ไดGรับการวินิจฉัยการแพทยวHาเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือด ซึ่งมารับการตรวจรักษา ณ คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหHงหนึ่ง โดยมีการคัดเลือกกลุHม
ตัวอยHางแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 1) มีอายุตั้งแตH 60 ปr
ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง และนับถือศาสนาอิสลาม 2) เปOนผูGปXวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดครั้ง
แรก ที่ไมHมีประวัติกลับเปOนซ้ําของโรคหลอดเลือดสมอง 3) ไดGรับการวินิจฉัยเปOนโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาด
เลือดมาแลGวเปOนเวลาอยHางนGอย 3 เดือนขึ้นไป 4) ไมHมีภาวะสมองเสื่อม (ประเมินโดยใชGแบบทดสอบสภาพ
สมองเสื่อมเบื้องตGนฉบับภาษาไทย (Mini-Mental State Examination: Thai version [MMSE-Thai 2002])
5) ไมHมีภาวะพึ่งพา คัดกรองโดยใชGแบบประเมินดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel ADL Index) (คะแนนเต็ม 20
คะแนน) ไมHมีภาวะพึ่งพา 12-20 คะแนน (สํานักอนามัยผูGสูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 6)
ไมHมีภาวะซึมเศรGา คัดกรองโดยใชGแบบประเมินโรคซึมเศรGา 2Q (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
7) สื่อสารภาษาไทยหรือภาษาทGองถิ่น (มลายู) ไดG 8) สามารถติดตHอทางโทรศัพทไดG 9) มีสมาชิกในครอบครัว
ซึ่งเปOนผูGดูแลหลักที่ยินดีเขGารHวมการวิจัย สHวนคุณสมบัติในการคัดออก คือ 1) มีอาการไมHคงที่ในระหวHางเขGารHวม
โปรแกรม และจําเปOนตGองไดGรับการรักษาในโรงพยาบาล เชHน ระดับความรูGสึกตัวลดลง ความดันโลหิตสูงวิกฤต
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ระดับน้ําตาลในเลือดสูงหรือต่ํากวHาเกณฑมาตรฐาน มีภาวะการเตGนของหัวใจผิดปกติ และ 2) ไมHสามารถเขGา
รHวมการวิจัยจนครบตามที่กําหนดไวG
เครื่องมือที่ใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูล ประกอบดGวย 3 สHวนดังนี้ คือ
สHวนที่ 1 เครื่องมือที่ใชGคัดกรองกลุHมตัวอยHาง ประกอบดGวย 1) แบบทดสอบสภาพสมอง
เสื่อมเบื้องตGน ฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) โดยสถาบันเวชศาสตรผูGสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 11 ขGอ 2) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดัชนีบารเธลเอดีแอล
(Barthel Activities of Daily Living: ADL Index) จํานวน 10 ขGอ และ 3) แบบประเมินโรคซึมเศรGา 2Q
จํานวน 2 ขGอ
สHวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชGในการเก็บขGอมูล ประกอบดGวย 1) แบบสอบถามขGอมูลสHวนบุคคล
ของผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด แบHงเปOน ขGอมูลสHวนบุคคล จํานวน 8 ขGอ และขGอมูลสุขภาพ
และการเจ็บปXวย จํานวน 10 ขGอ 2) แบบสอบถามขGอมูลสHวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวที่เปOนผูGดูแลหลัก
ขGอคําถามทั้งหมดจํานวน 10 ขGอ และ 3) แบบสอบถามพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดซ้ําในผูG สูงอายุมุสลิม ซึ่งผูGวิจัยพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและดัดแปลงจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมสุขภาพของผูGสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงของชลการ (2557) ประกอบดGวยพฤติกรรมปNองกันการ
กลับเปOนซ้ําดGานการรับประทานยา การรับประทานอาหาร และดGานการออกกําลังกาย ลักษณะคําตอบเปOน
มาตรวัดประมาณคHา (rating scale) 5 ระดับ จํานวน 30 ขGอ
สHวนที่ 3 เครื่องมือที่ใชGในการทดลอง ประกอบดGวย 1) โปรแกรมสHงเสริมการจัดการ
ตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวในผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ที่ผูGวิจัยสรGางขึ้นจาก
แนวคิดการจัดการตนเองของแคนเฟอรและแกลิค-บายส (Kanfer & Gaelick-Buys, 1991) ซึ่งประกอบดGวย
แผนการสอนใหGความรูGสําหรับวิจัย สื่อนําเสนอภาพนิ่งใหGความรูG คูHมือสHงเสริมการจัดการตนเอง สมุดบันทึกการ
จัดการตนเอง และแบบบันทึกการติดตามการเยี่ยมบGานและติดตามทางโทรศัพท
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผูGทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทHาน ประกอบดGวย อาจารย
พยาบาลผูGมีความรูGดGานผูGสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 2 ทHาน และพยาบาลที่มีความรูGความชํานาญดGาน
โรคหลอดเลือดสมองจํานวน 1 ทHาน โดยแบบสอบถามพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดซ้ําในผูGสูงอายุมุสลิม ไดGคHาดัชนีความตรงตามเนื้อหาเทHากับ 0.96 พรGอมทั้งนําเครื่องมือทั้งหมดไปศึกษา
นํารHองกับผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุHมตัวอยHาง จํานวน 2 ราย ซึ่งพบ
ปWญหาวHาเวลาในการใหGความรูG 1 ชั่วโมง ใชGเวลานานเกินไป ทําใหGผูGสูงอายุขาดความสนใจตHอการเรียนรูG จึง
ปรับลดเวลาเหลือ 45 นาที
2. การหาความเที่ยงของเครื่องมือ นําแบบสอบถามไปทดลองใชGกับผูGปXวยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกันกับกลุHมตัวอยHาง จํานวน 20 ราย แลGวนํามาหาความเที่ยงโดยแบบสอบถาม
พฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ําในผูGสูงอายุมุสลิม คHาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน
บาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดGคHาความเที่ยงเทHากับ 0.83
การพิทักษOสิทธิกลุมตัวอยาง
ผูGวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการเก็บขGอมูล ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา และประโยชน
ของการวิจัย กลุHมตัวอยHางมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเขGารHวมวิจัย ขGอมูลที่ไดGจากกลุHมตัวอยHางจะถูกเก็บ
เปOนความลับ และนําเสนอโดยภาพรวมของผลการวิจัย เมื่อกลุHมตัวอยHางยินยอมและสมัครใจเขGารHวมการวิจัย
จึงใหGลงนามในเอกสารยินยอมเขGารHวมการวิจัย
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4. การวิเคราะหOข'อมูล
4.1 วิเคราะหขGอมูลสHวนบุคคล โดยใชGสถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ รGอยละ คHาเฉลี่ย
และสHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ทดสอบการแจกแจงปกติ (normality) ประกอบดGวย โดยใชGสถิติ Fisher Skewness
coefficient และ kurtosis coefficient โดยขGอมูลมีการกระจายแบบโคGงปกติ (p > .05) วิเคราะหขGอมูลดGวย
สถิติแบบพาราเมตริก คือ สถิติทีคูH (paired t-test)
ผลการวิจัย
สHวนที่ 1 ขGอมูลทั่วไป
1.1 ขGอมูลทั่วไปของกลุHมตัวอยHาง พบวHา กลุHมตัวอยHางทั้งหมด 15 ราย รGอยละ 66.67 เปOน
เพศชาย มีอายุเฉลี่ย 66.46 ปr (SD = 5.56) รGอยละ 73.3 มีสถานภาพสมรสคูH จบชั้นประถมศึกษา รGอยละ 60
สHวนใหญHไมHไดGประกอบอาชีพ รGอยละ 73.3 รายไดGเฉลี่ยตHอเดือนนGอยกวHา 5,000 บาท รGอยละ 60 มีรายไดG
เพียงพอ รGอยละ 60 และสิทธิการรักษาใชGบัตรประกันสุขภาพ รGอยละ 60
1.2 ขGอมูลสุขภาพและการเจ็บปXวย กลุHมตัวอยHางมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 25.02 กิโลกรัมตHอ
ตารางเมตร (SD = 4.58) มีระยะเวลาการเปOนโรคหลอดเลือดสมองเฉลี่ย 32.80 เดือน (SD = 32.49) มีระดับ
ความดันโลหิตซิสโตลิคเฉลี่ย 133.13 มิลลิเมตรปรอท (SD = 15.04) ระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิคเฉลี่ย
77.40 มิลลิเมตรปรอท (SD = 11.31) โรคประจําตัวอื่นที่พบรHวมกับโรคหลอดเลือดสมองพบวHาเปOนโรคความ
ดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง รGอยละ 46.9 และ 28.1 ตามลําดับ มีการรับประทานยาในกลุHมยาตGาน
เกล็ดเลือด รGอยละ 25 ยาควบคุมความดันโลหิตและยาควบคุมระดับไขมันในเลือด รGอยละ 23.3 ประวัติการ
สูบบุหรี่พบวHาเคยสูบแตHเลิกแลGว รGอย ละ 66.7 ไมHเคยสูบ รGอยละ 33.3 ทั้งหมดไมHมีประวัติการดื่มแอลกอฮอล
รGอยละ 100 และผูGปXวยทั้งหมดมาตรวจตามนัดสม่ําเสมอ รGอยละ 100 สําหรับแหลHงขGอมูลความรูGในการดูแล
ตนเองเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ทั้งหมดไดGรับจากแพทย พยาบาล และเจGาหนGาที่สาธารณสุข
รGอยละ 100
1.3 ขGอมูลสHวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวที่เปOนผูGดูแลหลัก พบวHา ผูGดูแลทั้งหมด 15 ราย
รGอยละ 86.7 สHวนใหญHเปOนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 41.46 ปr (SD = 14.06) รGอยละ 80 มีสถานภาพสมรสคูH
การศึกษาจบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย รGอยละ 40 เทHากัน ไมHไดGประกอบอาชีพ รGอยละ
66.7 รายไดGของครอบครัวเฉลี่ยตHอเดือน 9933.33 (SD = 9369.15) มีความสัมพันธกับผูGปXวยเปOนบุตร/หลาน
รGอยละ 66.7 และมีหนGาที่ความรับผิดชอบในครอบครัว คือ ดูแลผูGปXวยและทํางานบGาน รGอยละ 80 นอกจากนี้
ยังมีบทบาทในการชHวยเหลือผูGปXวย ในดGานการควบคุมการรับประทานอาหาร รGอยละ 58.3 ดGานการควบคุม
การรับประทานยา รGอยละ 41.7 ผูGที่ไดGรับความรูGในการดูแลผูGปXวยคือ บุตร/หลาน รGอยละ 66.7 ไดGรับความรูG
เกี่ยวกับการรับประทานยา การรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย รGอยละ 36.8, 36.8 และ 23.7
ตามลําดับ ผูGที่ใหGความรูGคือ พยาบาล แพทย รGอยละ 50 และ 35.7 ตามลําดับ
สHวนที่ 2 ประเมินผลโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเอง
ผลของโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวตHอพฤติกรรม
ปNองกัน การกลั บเปO นโรคหลอดเลื อดสมองขาดเลื อดซ้ํ าในผูG สูงอายุมุส ลิม เมื่อวิ เคราะหเปรี ย บเที ย บความ
แตกตHางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําโดยรวมของกลุHมทดลอง กHอนและหลังการทดลอง
โดยใชสถิติทีคูH (Paired t-test) พบวHาหลังไดGรับโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว กลุHมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําสูงกวHากHอนไดGรับโปรแกรมสHงเสริมการ
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จัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ( ̅= 106.13, SD = 4.59) อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 11.20, p< .001) และวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตHางคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําราย
ดGาน ของกลุHมทดลองกHอนและหลังการทดลอง โดยใชGสถิติทีคูH (Paired t-test) พบวHากลุHมทดลองกHอนเขGารHวม
โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําดGานการรับประทานยา ( ̅= 25.67, SD = 1.99)
หลังจากเขGารHวมโปรแกรมกลุHมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําดGานการรับประทานยา (
̅= 27.73, SD = .59) ซึ่งกลุHมทดลองหลังไดGรับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําดGาน
การรับประทานยาสูงกวHากHอนไดGรับโปรแกรม อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -5.07, p < .001) ดGานการ
รับประทานอาหาร กHอนเขGารHวมโปรแกรมมีคะแนนพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําดGานการรับประทาน
อาหาร ( ̅= 33.53, SD = 5.79) หลังเขGารHวมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําดGานการ
รับประทานอาหาร ( ̅= 46.20, SD = 2.70) กลุHมทดลองหลังไดGรับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกัน
การกลับเปOนซ้ําดGานการรับประทานอาหารสูงกวHากHอนไดGรับโปรแกรม อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -9.53, p
< .001) สHวนดGานการออกกําลังกาย กHอนเขGารHวมโปรแกรมมีคะแนนพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําดGานการ
ออกกําลังกาย ( ̅= 12.36, SD = 8.58) หลังเขGารHวมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ํา
ดGานการออกกําลังกาย ( ̅= 32.20, SD = 2.76) กลุHมทดลองหลังไดGรับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ปNองกันการกลับเปOนซ้ําดGานการออกกําลังกายสูงกวHากHอนไดGรับโปรแกรม อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 10.30, p < .001) ดังตาราง 1
ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกต7างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมป;องกันการกลับเป<นซ้ําโดยรวมและรายด?าน
ของกลุ7มตัวอย7าง ระหว7างก7อนและหลังการทดลองด?วยสถิติทีคู7 (Paired t-test) (n = 15)
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
t
p-value
ตัวแปร
M
SD
M
SD
พฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ํา 70.93
14.31 106.13
4.59
-11.20 .000***
โดยรวม
- ดGานการรับประทานยา
25.67
1.99
27.73
.59
-5.07 .000***
- ดGานการรับประทานอาหาร
33.53
5.79
46.20
2.70
-9.53 .000***
- ดGานการออกกําลังกาย
12.36
8.58
32.20
2.76
-10.30 .000***
*** ระดับนัยสําคัญที่ .001
อภิปรายผล
1. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําโดยรวมของผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาด
เลือดหลังไดGรับโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองสูงกวHากHอนไดGรับโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเอง ซึ่ง
เปOนไปตามสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลไดG ดังนี้
หลังจากผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเขGารHวมโปรแกรมสHงเสริมการจัดการ
ตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ทําใหGมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําโดยรวมสูง
กวHากHอนเขGารHวมโปรแกรมอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = - 11.20, p< .001) สามารถอธิบายไดGวHาโปรแกรม
สHงเสริมการจัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่ประยุกตใชGจากแนวคิดการจัดการตนเองของ
แคนเฟอรและแกลิกค–บาย (Kanfer & Gaelick-Bays, 1991) ไดGเนGนใหGกลุHมตัวอยHางมีความรับผิดชอบตHอ
ตนเองจากพฤติกรรมที่พยายามจะแกGไขปWญหาที่ตนเองเผชิญอยูH เพื่อเรียนรูGทักษะใหมHและสามารถจัดการ
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พฤติกรรมของตนเองไดGอยHางเหมาะสม การฝ•กทักษะการจัดการตนเองใหGกับผูGปXวยเริ่มจากการประเมินปWญหา
ดGวยตนเองกHอน ซึ่งการประเมินปWญหาดGวยตนเอง จะทําใหGผูGปXวยรับรูGปWญหาของตนเองจนเกิดความรับผิดชอบ
ที่ตGองการจะแกGไขปWญหานั้น และตั้งเปOนเปNาหมายเพื่อการวางแผนปฏิบัติใหGสอดคลGองกับวิถีการดําเนินชีวิต
ของตนเอง ชHวยกระตุGนใหGเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําไดGอยHางตHอเนื่อง และสHงเสริมใหG
ครอบครัวเขGามามีสHวนรHวมในการชHวยเหลือตามกระบวนการจัดการตนเอง โดยโปรแกรมสHงเสริมการจัดการ
ตนเองจัดใหGมีการใหGความรูG ฝ•กทักษะ ใหGคําปรึกษา ผูGปXวยมีการกํากับตนเองที่บGานในเรื่องการรับประทานยา
การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย ตลอดระยะเวลา 2 เดือน และทบทวนความรูGที่ไดGรับจากคูHมือ
สHงเสริมการจัดการตนเองเพื่อปNองกันการกลับเปOนซ้ําที่ผูGวิจัยมอบใหG วางเปNาหมายและแผนการปฏิบัติในแตH
สัป ดาห บั น ทึกการปฏิ บั ติในแบบบัน ทึ กการจั ด การตนเอง พรG อมทั้งใหG การเสริมแรงในการปฏิ บั ติที่ทําใหG
พฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําของผูGปXวยปรับเปลี่ยนไดGตHอเนื่อง
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ํารายดGานการรับประทานยาสูง
กวHากHอนไดGรับโปรแกรมอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -5.07, p < .001) เนื่องจากขณะอยูHบGานกลุHมตัวอยHาง
สHวนใหญHสามารถปฏิบัติการจัดการตนเองตามเปNาหมายและแผนการปฏิบัติที่ไดGวางไวG เชHน ตั้งเปNาหมายเรื่อง
การรับประทานยาใหGครบตามจํานวนและเวลาที่แพทยสั่ง แผนการปฏิบัติ คือการกระตุGนเตือนเวลาในการ
รับประทานยาตามเวลาการอาซานที่มัสยิด เพื่อปNองกันการลืมรับประทานยา จัดทําภาชนะบรรจุยาแบHงใสHเปOน
มื้อ ๆ และทํา ฉลากสี ลงบนซองยาแตH ละชนิ ด ชHว ยใหG การรั บประทานยางHา ยขึ้ นและรับ ประทานยาไดGต าม
แผนการรักษาไดGอยHางถูกตGอง สมาชิกในครอบครัวเปOนผูGคอยกระตุGนเตือนในการรับประทานยาและนับจํานวน
เม็ด ยาที่เ หลื อในแตHล ะอาทิต ย เพื่ อตรวจสอบการรั บประทานยาตามจํ านวน หากรั บประทานไมHครบตาม
จํานวน ตGองวางแผนการปฏิบัติใหมHในสัปดาหถัดไป การติดตามการจัดการตนเองของผูGปXวยขณะอยูHที่บGาน
ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห พบวHาผูGปXวยมีความรูG ความเขGาใจ และสามารถปฏิบัติตัวในการจัดการตนเองไดGดี
ขึ้น โดยตรวจสอบจากแบบบันทึกการจัดการตนเองของผูGปXวย พรGอมกับการสะทGอนการปฏิบัติและประเมินผล
พฤติกรรมของผูGปXวยจากสมาชิกในครอบครัวที่เฝNาติดตามขณะอยูHบGาน โดยผูGปXวยมีระดับความมั่นใจในการ
ปฏิบัติและผลสําเร็จตามเปNาหมายพบวHาสําเร็จทั้งหมดเพิ่มมากขึ้นอยHางตHอเนื่อง สอดคลGองกับการศึกษาของ
เลสเนอรและคณะ (Leistner et al, 2013) ที่ไดGศึกษาเกี่ยวกับการปNองกันการกลับเปOนซ้ําในผูGปXวยโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดชั่วคราวและโรคหลอดเลือดสมองแบบอาการไมHรุนแรง โดยใชGการติดตามและควบคุมการ
รับประทานยา การปรับพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต หลังการติดตาม 5 ปr พบวHาสามารถลดอัตราการกลับเปOน
โรคหลอดเลือดสมองซ้ําและมีระยะเวลา การรอดชีวิตยาวนานขึ้น
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ํารายดGานการรับประทานอาหารสูงกวHากHอน
ไดGรับโปรแกรมอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -9.53, p < .001) เนื่องจากผลของโปรแกรมผูGวิจัยไดGใหGความรูG
กับผูGปXวยและสมาชิกในครอบครัวในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค และตั้งเปNาหมายในแตHละ
สัปดาห วางแผนการปฏิบัติ ลงบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารในแตHละวัน โดยเนGนย้ําใหGสมาชิกใน
ครอบครัวเปOนผูGคอยชHวยเหลือและกํากับใหGผูGปXวยไดGรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค เชHน การควบคุม
อาหารรสเค็ม จากที่ผูGปXวยรับประทานน้ําบูดูมากกวHา 1 ชGอนชาทุกมื้อเปOนประจําทุกวัน เมื่อผูGปXวยไดGรับความรูG
เรื่องการควบคุมอาหารรสเค็ม มีการวางเปNาหมายและแผนปฏิบัติ ผูGปXวยสามารถลดปริมาณมารับประทานน้ําบู
ดูเพียง 1 ชGอนชาตHอวัน ในสัปดาหที่ 2-4 และปรับพฤติกรรมการรับประทานน้ําบูดูลงเหลือ 1 ชGอนชาตHอวัน
ใน 3-4 วันตHอสัปดาห ในสัปดาหที่ 5-8 และสมาชิกในครอบครัวชHวยปรุงอาหารเองแทนการซื้ออาหารนอก
บGาน เพื่อชHวยควบคุมเครื่องปรุงในอาหารตามสัดสHวนที่ผูGวิจัยไดGใหGความรูGในคูHมือที่มอบใหG โดยประเมินจาก
แบบบันทึกพฤติกรรมและผลสําเร็จตามเปNาหมาย สHวนคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําดGานการ
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ออกกําลังกายสูงกวHากHอนเขGารHวมโปรแกรมอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -10.30, p < .001) เนื่องจากผูGวิจัย
ไดGใหGความรูGเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ผูGปXวย
สามารถเลือกวิธีการออกกําลังกายใหGเหมาะสมไดGดGวยตนเอง ผูGปXวยมีความสนใจและมีทักษะดGานการออกกําลัง
กายมากขึ้นกวHากHอนเขGาโปรแกรม ในผูGสูงอายุมุสลิมเพศชายเลือกการออกกําลังกายดGวยวิธีการเดินไปกลับ
ละหมาดที่มัสยิด วันละ 5 ฟWรดู (เวลา) รวม 5 เที่ยวตHอวัน สามารถปฏิบัติไดGงHายและมีความสอดคลGองกับวิถี
การดําเนินชีวิตของมุสลิม สHวนในผูGสูงอายุเพศหญิงเลือกวิธีการออกกําลังกายดGวยกายบริหารและละหมาดสุนัต
เนื่องจากสามารถฝ•กวิธีปฏิบัติไดGงHายขณะอยูHบGาน และใหGสมาชิกในครอบครัวเปOนผูGรHวมออกกําลังกายกับผูGปXวย
หรือเปOนผูGนําในการออกกําลังกาย พรGอมทั้งคอยกระตุGน ใหGกําลังใจผูGปXวยในการออกกําลังกาย สอดคลGองกับ
การศึกษาของจุฑามาศและคณะ (2555) ที่ศึกษาโปรแกรมการเรียนรูGเรื่องเบาหวานและการจัดการตนเองของ
ผูGที่เปOนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กิจกรรมที่ใหG ไดGแกH การสรGางเสริมความรูG พัฒนาทักษะการจัดการตนเอง การ
สนับสนุนการใหGกําลังใจและการกระตุGนเตือน ผลการวิจัยพบวHาหลังการทดลอง กลุHมทดลองมีคะแนนความรูG
เรื่องการจัดการตนเอง การรับรูGความสามารถตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธของการบริโภคอาหารและ
การออกกํ า ลั ง กายเพิ่ มขึ้ น มากกวH า กH อ นการทดลอง อยH า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p< 0.001) เชH น เดี ย วกั บ
การศึ ก ษาของชลการ (2557) ศึ ก ษาผลของโปรแกรมสH ง เสริ ม การจั ด การตนเองและการมี สH ว นรH ว มของ
ครอบครัวตHอพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผูGสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ผลการศึกษาพบวHาผูGปXวย
โรคความดันโลหิตสูงกลุHมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพสูงกวHากHอนเขGารHวมโปรแกรมอยHางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .01) และมีระดับความดันโลหิตต่ํากวHากHอนเขGารHวมโปรแกรมอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <
.001)
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดGวHาผลของของโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองรHวมกับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวตHอพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําในผูGสูงอายุมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด ทําใหGกลุHม
ตัว อยH า งมี การจั ดการตนเองอยH างเหมาะสมและตHอเนื่อง เกิด ความรับ ผิ ดชอบในการดู แลตนเอง สH งผลใหG
พฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนซ้ําดีขึ้น
ข'อเสนอแนะ
1. ขGอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชGงาน พยาบาลควรนําโปรแกรมนี้ไปใชG โดยใหGความสําคัญ
กับทุกขั้นตอนตามกระบวนการจัดการตนเอง โดยเฉพาะในขั้นตอนการใหGความรูGและการฝ•กทักษะการจัดการ
ตนเองในการควบคุมปNองกันการกลับเปOนซ้ํา และเนGนใหGครอบครัวมีเขGามามีสHวนรHวม คอยชHวยเหลือติดตาม
พฤติกรรมอยHางตHอเนื่อง และควรจัดทําคูHมือสําหรับพยาบาลเพื่อเปOนแนวทางในการปฏิบัติตามโปรแกรมการ
จัดการตนเอง
2. ขGอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตHอไป ควรศึกษาผลของโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองในกลุHม
ตัวอยHางขนาดใหญHขึ้นที่มีกลุHมเปรียบเทียบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมและมีการศึกษาติดตาม
ผูGปXวยที่ไดGรับโปรแกรมสHงเสริมการจัดการตนเองในระยะยาว 6 เดือนถึง 1 ปr เพื่อติดตามความคงอยูHของการ
จัดการพฤติกรรมปNองกันการกลับเปOนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ้ําในผูGสูงอายุ
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