
การพฒันางานประจําสู่งานวิจัย (R2R )คลนิิก DM-HT ปี   .ชือผลงาน/โครงการพฒันา  ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  โรงพยาบาลรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา .ชือเจ้าของผลงานและสังกัด นางกนกกาญ ทีปานุเคราะห์ พยาบาลวิชีพชาํนาญการ คลินิก ความดนัโลหิตสูงโรงพยาบาลรัตภมิู มือถือ          -  E-mail klouy14@gmail.com            .บทนาํ โรคความดนัโลหิตสูงเป็น 1 ในสาเหตุสาํคญัทีทาํใหป้ระชากรทวัโลกตายก่อนวยัอนัควรและเป็นปัญหาทีกาํลงัมีความรุนแรงมากขึน ซึงภาวะความดนัโลหิตสูงจะเรียกอีกอย่างว่า ฆาตกรเงียบ (silent killer) เนืองจากโรคนีมกัไม่มีสัญญาณเตือนถึงอาการและการแสดงของโรค โรคความดนัโลหิตสูงกาํลงัเป็นภยัคุกคามสุขภาพคนไทย ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอยา่งเรือรัง เพราะส่งผลกระทบให้เกิดภาวะไตวายเรือรัง อมัพฤกษ ์อมัพาต ซึง สร้างปัญหาครอบครัวตามมาดว้ย โรคนีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพเรืองการรับประทานอาหารหวานมนัเค็ม รับประทานแป้งในปริมาณมาก กบัขาดการออกกาํลงักายเป็นหลกั ผนวกกบัปัญหาความ เครียดทีเกิดจากสังคมทีมีปัญหาซบัซอ้นมากขึน (วิริยา สุขวงศ ์ธนพร วรรณกูล และชลิดา  โสภิตภกัดีพงษ,์ 2544)  ปี 2559 อาํเภอรัตภูมิมีจาํนวนผูป่้วยความดนัโลหิตสูงทงัหมด ,  คน ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงดูแลตนเองไดดี้ร้อยละ .  (ทีมา HDC) ผูป่้วยทีควบคุมความดนัโลหิตสูงไม่ดีจะมีโอกาสเสียงทีจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตามมา จากขอ้มูลในปี 2559 ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงมีภาวะแทรกซอ้นหวัใจและหลอดเลือด 41 ราย มีภาวะแทรกซอ้นหลอดเลือดสมอง  ราย และมีภาวะผิดปกติทางไต  ราย (ทีมา Chronic Link) ดงันนัการจดัการให้ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงมีพฤติกรรมสุขภาพทีดี จะช่วยควบคุมระดบัความดนัโลหิตสูง ชะลอภาวะแทรกซ้อน .วตัถุประสงค์ เพือศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  โรงพยาบาลรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 5.ขอบเขตการวิจยั  การวิจยัครังนีผูวิ้จยัมุ่งศึกษาการดูแลตนเอง ในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  โรงพยาบาลรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา โดยประยุกต์ใชท้ฤษฎี รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยักึงทดลอง(Quasi-Experimental Resarch) วดัสองครังก่อนและหลงัการทดลอง  กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 35 คน  โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง   



 
 
 
 
 

.  รูปแบบการวิจยั   รูปแบบการวิจยั การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัแบบกึงการทดลอง (Quasi-Experimental Research)  5.2 ประชากรทีใชใ้นการวิจยั ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง คลินิกความดนัโลหิตสูง  โรงพยาบาลรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา .  กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  คลินิกความดนัโลหิตสูง  โรงพยาบาลรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จาํนวน    คน เลือกโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงัต่อไปนี  . .  ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง   . .  อ่านออกเขียนได ้. .  สมคัรใจยินดีเขา้ร่วมตลอดโครงการ .  ตวัแปรอิสระ คือ โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง   .  ตวัแปรตาม  คือ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบติั  .  ระยะเวลาเกบ็รวบรวมขอ้มูล ระหวา่ง  สิงหาคม  – มีนาคม    5.7 พืนทีทีใชก้ารวิจยั คือ คลินิกความดนัโลหิตสูง โรงพยาบาลรัตภูมิ อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา กรอบแนวคิด                                                                                                                                                                               นิยามศพัท ์ 

    โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง   
 -ความรู้ -เจตคติ -การปฏิบติั -ระดบัความดนัโลหิต 

                                        ข้อมลูทัวไปของประชากร (เพศ อายุ อาชีพ ศาสนา สถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา รายได ้ โรคประจาํตวั โรคร่วม  การมี Care giver การมีญาติสายตรงเป็นโรคความดนัโลหิตสูง ระยะเวลาป่วย) 
 

 -ความรู้ -เจตคติ -การปฏิบติั -ระดบัความดนัโลหิต  



1.โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  หมายถึง  กิจกรรมทีดาํเนินการกบัผูป่้วยความดนัโลหิตสูงทีมารับบริการทีคลินิกความดนัโลหิตสูง. เพือให้ผูป่้วยสามารถคุมระดบัความดนัโลหิตได ้ประกอบดว้ยกิจกรรมการ ดงันี     1.1 Empowerment โดยเจา้หนา้ทีและ role model     1.2 ใหค้วามรู้ โดยทีมสหวิชาชีพ 1.2.1 NCM  ใหค้วามรู้เรืองโรคความดนัโลหิตสูง ภาวะแทรกซอ้นและการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น   การวดัความดนัทีบา้น (SMBP) 1.2.2 โภชนากร ใหค้วามรู้เรืองอาหารเฉพาะโรค อาหารDASH ทดสอบความเค็มของอาหาร . .  กายภาพบาํบดั ให้ความรู้เรือง ผลของการออกกาํลงักายต่อสุขภาพ การออกกาํลงักายทีเหมาะสมสาํหรับผูป่้วยแต่ละคนและวิธีการออกกาํลงักายทีถูกตอ้ง . .  เภสชักร ใหค้วามรู้เรืองยาความดนัโลหิตสูงชนิดต่างๆ  อาการขา้งเคียงหรืออาการไม่พึงประสงคข์องยาในกลุ่มต่างๆ การรับประทานยาอยา่งถูกตอ้ง   . .  แพทยแ์ผนไทย ใหค้วามรู้เรืองการทาํสมาธิ ฤาษีดดัตน     . . ติดตามเยยีมบา้น/โทรศพัทติ์ดตามหรือไลน์กลุ่มวิจยั .โรคความดนัโลหิตสูง (hypertension) หมายถึง ระดบัความดนัโลหิตซิสโตลิก (systolic blood pressure, SBP) >  มม.ปรอท และ/หรือ ความดนัโลหิตไดแอสโตลิก (diastolic blood pressure, DBP) >  มม.ปรอท  (สมาคมความดนัโลหิตสูงแห่งประเทศไทย) 3.ความรู้เกียวกบัการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  หมายถึง  ความเขา้ใจ เกียวกบัพยาธิ สาเหตุ อาการ การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น การดูแลและการรักษาโรคความดนัโลหิตสูง 4.ทศันคติเกียวกบัการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  หมายถึง ความคิด ความเชือเกียวกบัการดูแลและการรักษาโรคความดนัโลหิตสูง 5.การปฏิบติัเกียวกบัการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  หมายถึง  การปฏิบติัตวัของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ประกอบดว้ยพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย  การผอ่นคลาย ความเครียด การงดหรือลดปริมาณการสูบบุหรี  การดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล ์ การรับประทานยาอยา่งถูกตอ้ง  และการตรวจตามนดั   . ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 1. ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับระบบการใหบ้ริการผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  2. สามารถนาํโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  ขยายผลต่อเนืองไปทีเครือข่ายบริการสุขภาพ อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 
 . เครืองมือทีใช้ในการวจิยั  



เครืองมือในการวิจัยครังนี ผู ้วิจัยนํามาจากคุณสุดฤทัย รัตนโอภาส .ซึงไดศึ้กษาปัจจัยทีเกียวขอ้งกบัโรคความดนัโลหิตสูง โรงพยาบาลป่านาํชุมพร จงัหวดัชุมพร การดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยแบ่งออกเป็น  ส่วน มีรายละเอียดดงันี ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ทงัหมดจาํนวน  ขอ้ ตอนที 2 แบบทดสอบความรู้เกียวกบัโรคความดนัโลหิตสูง ทงัหมดจาํนวน  ขอ้ โดยแบ่งระดบัความรู้แบบอิงเกณฑข์อง Bloom (อา้งใน กฤตยติ์วฒัน์ ฉตัรทอง , ) คิดจากร้อยละคะแนนเต็ม ดงันี คะแนน ตงัแต่ร้อยละ  ขีนไป  ระดบั สูง/ดี/มาก คะแนน ร้อยละ -         ระดบั ปานกลาง คะแนน นอ้ยกวา่ร้อยละ    ระดบั ตาํ/ไม่ดี/นอ้ย ตอนที 3 แบบสอบถามเจตคติเกียวกบัโรคความดนัโลหิตสูงโดยมี  6 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง เห็นดว้ย ค่อนขา้งเห็นดว้ย ค่อนขา้งไมเ่ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างยิง  ทงัหมดจาํนวน  ขอ้ โดยแบ่งระดบัความรู้แบบอิงเกณฑข์อง Best (อา้งในกฤตยติ์วฒัน์ ฉตัรทอง, ) คิดจากคะแนนดิบ ดงันี คะแนน .  – .    ระดบั สูง/ดี/มาก คะแนน .  – .         ระดบั ปานกลาง คะแนน .  – .     ระดบั ตาํ/ไม่ดี/นอ้ย ตอนที  แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง     โดยมี 3 ระดบั คือ ปฏิบติัมากทีสุด ปฏิบัติบางครัง ไม่ปฏิบติั  ทงัหมดจาํนวน  ขอ้ โดยแบ่งระดบัความรู้แบบอิงเกณฑข์อง Best (อา้งใน  กฤตยติ์วฒัน ์ฉตัรทอง , ) คิดจากคะแนนดิบ ดงันี คะแนน 2.34 – 3.00   ระดบั สูง/ดี/มาก คะแนน 1.67 – 2.33        ระดบั ปานกลาง คะแนน .  – .    ระดบั ตาํ/ไม่ดี/นอ้ย 8. การตรวจสอบคุณภาพโปรแกรม ตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน  ท่าน . การจดัการดา้นจริยธรรมการวิจยั        ผ่านอาจารยที์ปรึกษางานวิจยั ขออนุมติัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ ทาํใบยินยอมการทาํวิจยั (Inform consence form) และนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนสํานักงานสาธารณสุขสงขลา .การพิทกัษสิ์ทธิกลุ่มตวัอย่าง 



 ผูว้ิจยัดาํเนินการพิทกัษ์สิทธิตัวอย่างโดยการแนะนาํตวั อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยั ประโยชนใ์นการเขา้ร่วมวิจยัและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยขอ้มูลทีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบั และใชร้หสัแทนชือจริงพร้อมชีแจงสิทธิในการตอบรับและปฏิเสธในการเขา้ร่วมวิจยั ทงันีการตอบรับหรือการปฏิเสธการเขา้ร่วมการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างไม่มีผลต่อการรักษาผูป่้วย และในระหว่างการศึกษาหากกลุ่มตวัอย่างเกิดความไม่พึงพอใจ หรือไม่ตอ้งการเขา้ร่วมการวิจยัก็สามารถออกจากการวิจยัไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้การดาํเนินการวิจยัสินสุด และไม่ตอ้งบอกเหตุผล โดยการกระทาํดงักล่าวไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลผูป่้วย ซึงในขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกคนใหค้วามร่วมมืออย่างดีไม่มีกลุ่มตวัอย่างคนใดออกจากการวิจยั . การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 1. ผูว้ิจยัดาํเนินงานประสานงานโรงพยาบาลรัตภูมิ เพือขออนุมติัการดาํเนินงานวิจยั 2. ผูวิ้จยัดาํเนินงานเขา้ประสานงานคลินิกความดนัโลหิตสูง โรงพยาบาลรัตภูมิ อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา เพือชีแจงการดาํเนินงานวิจยั 3. ประชุมทีมสหวิชาชีพ 4. คดัเลือกผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  จาํนวน    คน เลือกโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  และทาํบตัรนดัในการดาํเนินงานวจิยั 5. จดัเตรียม OPD Card ผูป่้วย และส่ง QN ล่วงหนา้ ในวนัทาํกิจกรรม 6. ตรวจวดัความดนัโลหิต บนัทึกอาการและอาการแสดงของกลุ่มตวัอย่างก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม ประเมินความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง โดยใหต้อบแบบสอบถาม  7. ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใชเ้ครืองมือในการวิจยัตามรูปแบบโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง 8. ประสานพืนทีติดตามเยียมบา้น 9. หลงัเขา้โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง   เดือน  ตรวจวดัความดนัโลหิต บนัทึกอาการและอาการแสดง  ประเมินความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเอง  ของกลุ่มตวัอยา่ง   .ผูวิ้จยันาํเครืองมือมาตรวจสอบความเรียบร้อยและวิเคราะห์ผลการวจิยั  . การวิเคราะห์ขอ้มูล 



1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เพืออธิบายลกัษณะขอ้มูลทวัไป ความรู้ เจตคติ และการปฏิบติั . สถิติอา้งอิง (Inference Statistics) ในการเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และการปฏิบติั ก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรม โดยใชส้ถิติ paired t-test   .สรุปผลการศึกษา 1ขอ้มลูทวัไป ขอ้มูลส่วนบุคคลพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ . )  ส่วนใหญ่อายุ  -  ปีและมากกว่า  ปี โดยมีอายเุฉลีย .  ปี  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส คู่ (ร้อยละ . )  นบัถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ . )  ระดบัการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา (ร้อยละ . )  อาชีพส่วนใหญ ่รับจา้ง(ร้อยละ . )  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน -  บาท (ร้อยละ . )  โดยมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนเท่ากบั 9342.86  บาท ระยะเวลาป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูง -  ปี(ร้อยละ . )  เฉลีย .  ปี  ส่วนใหญ่มีญาติป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูง (ร้อยละ  )  ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวัอืนๆ ร่วมดว้ย(ร้อยละ  ) และมีผูดู้แลเมือเจ็บป่วย (ร้อยละ .  )  ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงโรงพยาบาลรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา พบวา่ความรู้เกียวกบัโรคความดนัโลหิตสูงของกลุ่มตวัอยา่ง(หลงั) ระดบัมาก (ร้อยละ . ) คะแนนเฉลียเท่ากบั .  เจตคติเกียวกบัโรคความดนัโลหิตสูงของกลุ่มตวัอยา่ง(หลงั)ระดบัมาก (ร้อยละ . ) คะแนนเฉลียเท่ากบั .  พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตวัอย่าง(หลงั)ระดบัมาก (ร้อยละ . ) คะแนนเฉลียเท่ากบั .   ตารางท ี  เปรียบเทียบคะแนนความรู้เรืองโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง คะแนน ตาํสุด สูงสุด × D S.D. t P-value ก่อน หลงั     .  .  - .  .  - .  .  
จากตารางที  พบว่า คะแนนความรู้เรืองโรคความดนัโลหิตสูงของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(P<0.05)  ตารางท ี  เปรียบเทียบคะแนนเจตคติเกียวกับโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตวัอย่าง คะแนน ตาํสุด สูงสุด × D S.D.d t P-value ก่อน หลงั .  .  .  .  2.02 2.63 -.60 .55 -6.42 .000 



   จากตารางที  พบวา่ คะแนนเจตคติเกียวกบัโรคความดนัโลหิตสูงของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(P<0.05)  ตารางท ี  เปรียบเทียบคะแนนพฤตกิรรมการดแูลตนเองของกลุ่มตวัอย่าง คะแนน ตาํสุด สูงสุด × D S.D.d t P-value ก่อน หลงั          3.05 3.70 4.35 5.15 .  .  -.51 .56 -5.41 .000 
   จากตารางที  พบว่า คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(P<0.05)  ตารางที  เปรียบเทียบร้อยละระดับความดันโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง ก่อน-หลัง เข้าโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูง (N=35) ระดบัความดนัโลหิต คุมความดนัโลหิตได ้(คน) (BP≤140/90 mmHg) คุมความดนัโลหิตไมไ่ด(้คน) (BP>140/90 mmHg) ก่อนเขา้โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง 14.29 (N=5) . (N=30) 
หลงัเขา้โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง .  (N=30) . (N=5) 
 .วจิารณ์  จากวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพือศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  โรงพยาบาลรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่าคะแนนความรู้เรืองโรคความดนัโลหิตสูงของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ(P<0.05) คะแนนเจตคติเกียวกบัโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ(P<0.05) คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ(P<0.05)  ผลการวจิยัครังนีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุดฤทัย(2559) ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง โรงพยาบาลปากนาํชุมพร เปรียบเทียบระดบัความดนัโลหิตของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าหลงั เขา้โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง กลุ่มตวัอย่างคุมความดนัโลหิตไดเ้พิมขึน  . ข้อเสนอแนะ 



    7.1 จากผลการศึกษา พบว่าผูป่้วยความดนัโลหิตสูงทีเขา้โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  โรงพยาบาลรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา มีความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าก่อนเขา้โปรแกรม  ควรให้ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงรายใหม่ทุกราย เขา้โปรแกรม รวมทงัดึงญาติเขา้มามีส่วนร่วม      .  จดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ดูแลตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  . เอกสารอ้างองิ 
ชลการ ชายกุล ( ).ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจดัการตนเองและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพ ฤติกรรมสุขภาพและค วามดันโลหิตของผู ้สู งอายุโรคความดันโลหิตสูง .มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ปฐญาภรณ์ ลาลุน( ).พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงทีมารับบริการ แผนกผูป่้วยยอกอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ.มหาวิทยาลยัศรีนครินทาวิโรฒ จิราวรรณ เจนจบ**และสุพฒันา คาํสอน( ).ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการควบคุมความดนัโลหิตของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นเกศกาสร อาํเภอลานกระบือ จงัหวดักาํแพงเพชร.สืบคน้เมือ 20 มกราคม  ส มรัตน์ ขาํมาก( ).พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตาํบลนางเหลา้ อาํเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา.สืบคน้เมือ 20 มกราคม  https://www.tci-thaijo.org/index.php/scnet/article/view/   สุดฤทยั รัตนโอภาส( ).ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง โรงพยาบาลปากนาํชุมพร.สืบคน้เมือ  มกราคม http://www.kkujm.com/upload/journal/20171223-085815-1.pdf 


