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บทคัดย่อ
	 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการควบคุมความดันโลหิตที่บ้านแบบบูรณาการ	 (IHB)	 ต่อ

ค่าความดันโลหิต	เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย	และพฤติกรรมการบริโภคในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้	โปรแกรม

สร้างจากหลักฐานเชงิประจกัษ์	บรูณาการ	การก�าหนดเป้าหมาย	เทคนคิการให้ค�าปรกึษา	การตดิตามการเปลีย่นแปลงของความดนั

โลหิต	ใช้เวลา	6	สัปดาห์	เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้	จ�านวน	80	คน	แบ่ง

เป็นกลุ่มทดลอง	40	คน	และกลุ่มควบคุม	40	คน	กลุ่มทดลองได้รับการดูแลโดยโปรแกรม	IHB	ควบคู่กับการดูแลรักษาปกติ	กลุ่ม

ควบคุมจะได้รับการดูแลรักษาแบบปกติ	 เครื่องมือในการวิจัยคือ	 เครื่องวัดความดันโลหิต	 เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย	 และแบบ

ประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร	(TFEQ)	ใช้สถิติเชิงพรรณนา	Chi-square,	Paired	t-tests	และ	Repeated	Measures	

ANOVA	วิเคราะห์ข้อมูล	ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นผู้หญิง	และมีสถานภาพสมรส	อายุเฉลี่ย	60.9	ปี	ระยะเวลา

เฉลี่ยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงคือ	4.4	ปี	ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้	ที่ได้รับโปรแกรม	IHB	มีค่าเฉลี่ยของ	ค่า

ความดันโลหิต	เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย	และพฤติกรรมการบริโภค	ลดลง	เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าโปรแกรมและกลุ่มควบคุม	

โปรแกรมสามารถใช้ได้ผลดีในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้และสามารถน�าไปกับชุมชนได้ดี	

ค�ำส�ำคัญ :	 	ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้	 โปรแกรมการควบคุมความดันโลหิตที่บ้านแบบบูรณาการ	 เปอร์เซ็นต ์

ไขมันในร่างกาย	พฤติกรรมการบริโภค

ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรควบคุมควำมดันโลหิตที่บ้ำนแบบบูรณำกำร 

ต่อค่ำควำมดันโลหิต เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย 

และพฤติกรรมกำรบริโภคในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
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reduces	complications9.	However,	approximately	half	

of	patients	prescribed	antihypertensive	medications	

discontinue	 therapy	within	 one	 year	 of	 initiation.	 

Patients	are	more	likely	to	stop	taking	hypertensive	

medications	 when	 side	 effects	 are	 experienced											

without	a	perceived	benefit	of	symptomatic	relief10.	

Eating	food	high	in	sodium	and	fat	increases	the	risk	

of	uncontrolled	hypertension11.	A	high-sodium	diet	is	

one	of	 the	most	 significant	 risk	 factors	contributing							

to	 the	 development	 of	 hypertension12.	 Further	 an	

increase	of	uncontrolled	hypertension	 in	Thais	 has	

been	 related	 to	 changes	 in	 dietary	 patterns,	 from		

eating	home-prepared	meals	to	eating	in	restaurants	

and	 choosing	 to	 purchase	 ready-to-cook	 food13. 

A	higher	percentage	of	body	fat	generally	indicates	a	

higher	 level	 of	 risk	 for	 cardiovascular	 disease14 

and,	more	 specifically,	 is	 a	 risk	 factor	 related	 to 

uncontrolled	 hypertension15.	 The	 percentage	 of 

body	fat	is	significantly	higher	in	hypertensive	obese	

people	than	those	who	are	normotensive	and	obese16.

Introduction 
	 Hypertension	 is	 a	 major	 risk	 factor	 for	 

cardiovascular	 disease,	 chronic	 kidney	disease,	 and	

death.	 	An	 increasing	blood	pressure	of	2	mmHg	 is	

associated	 with	 a	 7%	 increased	 risk	 of	mortality												

from	ischemic	heart	disease	and	a	10%	increased	risk	

from	stroke1.	Literature	review	found	that	more	than	

50%	 of	 HT	 patients	 could	 not	 control	 there	 BP2.											

Uncontrolled	hypertension	is	defined	as	an	average	

systolic	blood	pressure	(BP)	≥140	mmHg	or	an	average	

diastolic	BP	≥90	mmHg3	as	well	as	 includes	a	time	

period	 of	 over	 an	 18-consecutive	month	 period4          

presence	or	absence	of	pharmacological	treatment5.	

	 Several	 factors	 promote	 uncontrolled	 BP 

and	 its	 complication6,7.	 Patients	with	 uncontrolled	

hypertension	 have	 a	 higher	 prevalence	 of	 obesity								

and	diabetes8.	A	systolic	BP	≥180	mmHg	or	diastolic	

BP	≥120	mmHg	in	uncontrolled	hypertensive	patients	

can	lead	to	a	nearly	80%	chance	of	death	in	a	year.	

Medication	 adherence	 improves	 BP	 control	 and												

Abstract
	 The	study’s	aimed	to	determine	the	effects	of	an	integrated	home-based	(IHB)	program	on	blood	

pressure,	body	fat	and	eating	behavior	among	patients	with	uncontrolled	hypertension.	The	IHB	was	based	on	

evidence-based	 practices	 and	 self-regulation	 concept.	 Program	 strategies	 included	 nurse	 counseling,	 goal										

setting,	health	education,	home	blood	pressure	monitoring,	self-appraisal	in	making	progress	by	an	action	plan,	

revision	of	goals	and	action	plans,	and	telephone	support	within	six	weeks.	Eighty	patients	with	uncontrolled	

hypertension	who	met	the	inclusion	criteria	were	recruited	to	participate	in	the	study.	A	quasi-experimental	

design	was	used	by	assigning	40	participants	to	the	IHB	group	and	other	40	to	the	control	group.	Participants	

in	the	experimental	group	received	IHB	program	as	an	intervention	and	usual	care,	while	the	control	group	

received	usual	care.	Blood	pressure,	body	fat	and	the	three-factors	eating	questionnaire	(TFEQ)	were	measured	

at	baseline,	week	7	 and	week	11.	Descriptive	 statistics,	 chi-square,	paired	 t-tests,	 and	Repeated	Measures	

ANOVA	were	used	to	analyze	the	data.	The	results	found	that	majority	was	female.	Mean	age	was	60.9	years,	

and	 average	 duration	 of	 hypertension	was	 4.4	 years.	 The	 IHB	 group	 had	 significantly	 lower	 systolic	 and																			

diastolic	blood	pressures,	 lower	percentages	of	body	 fat,	 and	 improved	eating	behavior	 compared	 to	 the	

baseline	and	the	control	group.	The	results	suggested	that	The	IHB	program	was	benefits	for	uncontrolled	HT	

and	could	be	used	in	community	setting.		
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