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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่ประเมนิผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนการเรยีนรู้
ทีม่ตี่อความรูใ้นการดูแลตนเอง พฤตกิรรมการดูแลตนเองและผลลพัธ์ทางคลนิิก 
(คา่ไมโครอลับูมนิในปสัสาวะและคา่อตัราการกรองของไต) ของผูป้่วยโรคความดนั
โลหติสงูทีเ่สีย่งตอ่ภาวะแทรกซอ้นทางไต วิธีการศึกษา: การวจิยัแบบกึง่ทดลองนี้
ใช้การวดัผลก่อนและหลงัการทดลองของสองกลุ่ม กลุ่มตวัอย่างที่คดัเลอืกตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไดแ้ก่ ผูป้่วยโรคความดนัโลหติสูงทีเ่สีย่งต่อภาวะแทรกซอ้น
ทางไตจ านวน 50 รายทีม่าตรวจตามนดัทีแ่ผนกผูป้่วยโรคเรือ้รงั โรงพยาบาลบ้าน
เหลือ่มในจงัหวดันครราชสมีาระหวา่งเดอืนกรกฎาคมถงึธนัวาคม 2559 โดยทีก่ลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคุมจะมผีูป้่วยกลุม่ละ 25 ราย กลุม่ทดลองจะไดร้บัความรูต้าม
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนการเรยีนรู้เป็นเวลา 8 สปัดาห์ร่วมกบัคู่มอื
การดแูลตนเอง สือ่วดิทิศัน์และโมเดลอาหาร  สว่นกลุม่ควบคุมไดร้บัการดแูลรกัษา
แบบปกต ิเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามทีป่ระกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้่วย 
ความรูใ้นการดแูลตนเองและพฤตกิรรมการดแูลตนเอง ประเมนิผลลพัธท์ีส่ปัดาหท์ี ่
1 (ก่อนทดลอง), 8 (หลงัทดลอง) และ 20 (ระยะตดิตามผล) วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
สถติเิชงิพรรณนา สถติไิคว์สแคร์ ทดสอบค่าท ีและการวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบวดัซ ้า ผลการศึกษา: กลุม่ทดลองมคีา่เฉลีย่คะแนนความรู้ในการดูแลตนเอง
และพฤตกิรรมการดูแลตนเองหลงัการทดลองและระยะตดิตามผลสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P-value < 0.001) ในระยะตดิตามผล กลุ่ม
ทดลองมคีา่ไมโครอลับูมนิในปสัสาวะต ่ากวา่กลุม่ควบคุมอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
(P-value < 0.001) แต่ค่าอตัราการกรองของไตของทัง้ 2 กลุ่มไม่ต่างกนั สรุป: 
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนการเรยีนรูท้ าใหผู้ป้่วยโรคความดนัโลหติสูงที่
เสีย่งตอ่ภาวะแทรกซอ้นทางไตมคีวามรูใ้นการดูแลตนเองและพฤตกิรรมการดูแล
ตนเองดขีึน้และท าใหค้า่ไมโครอลับูมนิในปสัสาวะต ่ากวา่การใหก้ารดแูลรกัษาแบบ
ปกต ิ 

ค าส าคญั: โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนการเรยีนรู,้ ความรูใ้นการดูแล
ตนเอง, ทกัษะในการดแูลตนเอง, ผลลพัธท์างคลนิิก, ผูป้่วยความดนัโลหติสงู 

 

 

 

Abstract 

Objective: To evaluate the effects of a supportive-educative nursing 
program on the self-care knowledge, self-care behavior and clinical 
outcomes (i.e. microalbuminuria and renal filtration rate) of hypertensive 
patients at risk of renal complications. Method: This quasi-experimental 
research employed a pre-test and post-test of two groups. The eligible 
sample was 50 hypertensive patients at risk of renal complications who 
were followed up at the chronic disease clinic of Banluam Hospital in 
Nakhon Ratchasima province during July – December, 2016. A total of 25 
patients were in the study group and the rest in the control. The study 
group received the supportive-educative nursing program for eight weeks 
together with a handbook of self-care, video clips and food models, 
whereas the control group was provided by the usual care. Data were 
collected using a questionnaire that contained the demographic data, self-
care knowledge, and self-care behaviour. The evaluation was performed in 
week 1 as a pre-test, week 8 as a post-test, and week 20 for the follow-up. 
The data were analysed using descriptive statistics, Chi–square test, 
independent t–test and analysis of variance (ANOVA) with repeated 
measures. Results: The mean scores of self-care knowledge and self-care 
behaviour in the study group for the post-test and follow-up were 
significantly higher than those in the control group (P-value < 0.001). At 
follow-up, the microalbuminuria value in the study group was lower than 
that in the control group (P-value < 0.001), but the renal filtration rate 
between the two groups was not different. Conclusion: The supportive-
educative nursing program improved the self-care knowledge, self– care 
behavior and microalbuminuria of hypertensive patients at risk of renal 
complications compared with the usual care. 

Keywords: supportive-educative nursing program, self-care knowledge, 
self-care behavior, clinical outcomes, hypertensive patient  
 

Introduction 

Hypertension is a major public health problem. According 
to the World Health Organization, there are billions of people 
with high blood pressure worldwide; one in three adults has 
hypertension. In Thailand, it is estimated that by 2025, 
another 1.56 million people in the world will suffer from 

hypertension.1 According to the Policy and Strategy Office, 
Ministry of Public Health, Thailand, it was reported that in 
2011, 2012 and 2013, the prevalent rates of high blood 
pressure per 100,000 population nationwide except Bangkok 
Metropolis were 1,187.0, 1,570.6 and 1,629.9, respectively.2 


