
1.ชื่อเรื่อง การพัฒนาการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.ชื่อผู้เขียน นางสาวกิตติยา  มากนวล, นางสาวกนกกาญจน์  ดับพันธ์, นางศิรานันท์  บุตรบุรี หน่วยงาน รพ.

สต.บ้านศาลาต าเสา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อีเมลล์(E-Mail) : kanoon216@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 088-

7821740, 088-3894327,082-2677358 

 3.บทน ำ 

 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส าคัญในประเทศไทย สถานการณ์ปัจจุ บันพบว่า
ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกว่า 6.2 ล้านคน และในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนั้นสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้มีประมาณ 2.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 42.65 (HDC กระทรวงสาธารณสุข
,2563) และข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 
353 คน สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้น้อยกว่า 140/90 mmHg มีจ านวน 226 คน  คิดเป็นร้อยละ 
64.02 ในกลุ่มที่มีระดับความดันโลหิตในช่วง 140/90 – 159/99 mmHg มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.20  และในกลุ่มที่มีระดับความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 160/100 mmHg มีจ านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.78 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสา,2562) ซึ่งกลุ่มที่ยังควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ไม่ดียังมีจ านวนมาก  
 การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ยาเป็นหลักในการรักษา โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสาได้มีการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตามหลัก 3อ.2ส. 
เพ่ิมเติม และมีการติดตามวัดความดันโลหิตโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง แต่ยังมี
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ไม่ดีอีกจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยจะอยู่ใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่อาจดูแลตนเองได้ไม่ดีพอ ผู้วิจัยจึงทบทวนปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นถึงความส าคัญของญาติ 
และชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีข้ึน ทาง
ผู้วิจัยคิดใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  โดยน าภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อน  ทั้งผู้ป่วยเอง 
ญาติหรือผู้ดูแล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  และผู้น าชุมชน  มาร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา  วางแผนการด าเนินการ  การ
สรุปบทเรียน  เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี  ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 
4.วัตถุประสงค์  

1.เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของ  
รพ.สต.บ้านศาลาต าเสาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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5.วิธีกำรศึกษำ  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยศึกษาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตพ้ืนที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสา จ านวน 353  คน ซึ่งจะมี ชุมชนโดยประกอบไปด้วย 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทีมผู้น าชุมชน ญาติผู้ดูแลเป็นผู้ร่วมด าเนินการในวัดความดันโลหิตของ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ให้ค าแนะน าเบื้องต้นตามแนวทางรูปแบบการพัฒนาการควบคุมระดับความดัน

โลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของรพ.สต.บ้านศาลาต าเสาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การดูแลสุขภาพ

ทั่วไป การทานอาหาร การทานยา โดยศึกษาในช่วง 1 ต.ค.62-31 ก.ค.63 

ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง  

 1.กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 353 คน 

 2.กลุ่มขับเคลื่อนประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 65 คน ผู้น าชุมชน 

จ านวน 15 คน ญาติ จ านวน 353 คน 

เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าตัวอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

 2.แบบวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

 3.แนวทางการวัดความดันโลหิต 

 4.ค าแนะน าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเพ่ือควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน : กระบวนการด าเนินการ ใช้แนวคิดวงจรคุณภาพของ Edward Demming 

(PDCA) มาด าเนินการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการด าเนินงานพัฒนาการวัดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กำรด ำเนินกำรตำมระบบ (P : Plan)  

  1)การประชุมชี้แจงปัญหาการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงใน

ที่ประชุม ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสา และ

ผ่านที่ประชุมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่  

  2)การจัดท ารายชื่อและแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือวางแนวทาง

ในการดูแล 

  3)การชี้แจงการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง และการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูงให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

  4)การมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทุกคนตรวจวัดความดันโลหิตผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงในเขตพ้ืนที่ของตนเองในกลุ่มที่ 1 และ 2  



  5)การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยความเหมาะสมและความ

สมัครใจ จ านวน 15 คน เพื่อเตรียมทีม BPMT (Blood Pressure Monitor Team) หรือทีมตรวจวัดความดัน

โลหิต ส าหรับดูแลผู้ป่วยในกลุม่ที่ 3  

  6)การวางแผนการออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแนวทางการวัดความดัน

โลหิตในแต่ละกลุ่ม 

  7)การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวัดความดันโลหิต 

  8)การจัดท าแนวทางในการวัดความดันโลหิตและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

กำรด ำเนินกำรตำมระบบ (D : Do) 

  1)อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

โดยได้รับงบสนับสนุนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหาร

ต าบลชะมวง 

  2)อบรมฝึกทักษะและองค์ความรู้ในการวัดความดันโลหิตที่บ้านอย่างถูกต้อง และการให้

ค าแนะน าการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

  3)ประชุมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง การดูแลเรื่องยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ผู้ป่วยอาจซื้อมารับประทานเอง และขอความร่วมมือร้านค้าในหมู่บ้านห้ามน ายากลุ่มปฏิชีวนะและยา

ที่มีส่วนผสมของสารเสตียร์รอยด์มาจ าหน่าย ในที่ประชุมหมู่บ้าน  

  4)การออกปฏิบัติงานตามแนวทาง  

  -กลุ่มที่ 1 SBP < 140 mmHg , DBP < 90 mmHg อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

วัดความดันโลหิตผู้ป่วยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมให้ค าแนะน าตามแนวทางการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูง และมีระบบควบคุมโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสา และติดตามเยี่ยม

บ้านโดยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะส่งผลการวัดความดันโลหิต

ผ่านสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงาน อสม. และผ่านApplication อสม. ออนไลน์ 

  -กลุ่มที่  2 SBP 140-159 mmHg , DBP 90-99 mmHg อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านวัดความดันโลหิตผู้ป่วย 2สัปดาห์/ครั้ง พร้อมให้ค าแนะน าตามแนวทางการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง และมีระบบควบคุมโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสา และ

ติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี อาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะส่งผลการวัดความ

ดันโลหิตผ่านสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงาน   อสม. และผ่านApplication อสม. ออนไลน์ 

 



  -กลุ่มที่ 3 SBP >= 160 mmHg. , DBP >= 100 mmHg ทีม BPMT ลงวัด HMBP พร้อมให้

ค าแนะน าตามแนวทางการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ส่งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสา ถ้าหาก BP >= 160/100 mmHg เจ้าหน้าที่สาธารณสุข Consult 

แพทย์ผ่านระบบไลน์ และเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านภายใน 7 วัน  

  4)เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสาออกเยี่ยมผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงและญาติผู้ดูแล พร้อมให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้านอาหาร อารมณ์ การออกก าลัง

กายที่เหมาะกับวัยและโรคประจ าตัว การรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอ และการไม่ซื้อยาปฏิชีวนะหรือ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของสารเสตียร์รอยด์มารับประทานเอง 

  5)เจ้าหน้าที่บันทึกการลงเยี่ยมบ้านและผลการวัดความดันโลหิตผ่าน ระบบ JHCIS ส่งข้อมูล

เข้าระบบ HDC สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

กำรประเมินทบทวน (C : Check)  

  1)ประชุมทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานทุก 1 เดือน 

  2)สอบถามปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงาน 

  3)ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถความคุม

ความดันโลหิตได้ดีขึ้น 

  4)ดูความก้าวหน้าของผลงาน 

  5)ทบทวนวางแผนและการออกปฏิบัติงานครั้งต่อไป  

กำรปรับปรุง (A : Act)  

  1)การรวบรวมความคิดเห็นในการด าเนินการวัดความดันโลหิตในอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน  

  2)สรุปผลการด าเนินงาน 

6.ผลกำรศึกษำ  

 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสา ร่วมกับกลุ่มขับเคลื่อนประกอบด้วย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน ญาติผู้ดูแล ได้ร่วมด าเนินการพัฒนาการควบคุมระดับความ

ดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมาสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นโดยได้มีการ

เข้าดูแลในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 -การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยตรงในด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย

ให้เหมาะสมกับวัยและโรค การท าอารมณ์จิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด การรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอ 

 -เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงประชุมพูดคุยกับผู้น าชุมชน ญาติผ่านที่ประชุมหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ

ด้านอาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย การรับประทานยา ขอความร่วมมือร้านค้าในหมู่บ้านงดจ าหน่ายยา



ปฏิชีวนะหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของเสตียร์รอยด์ และช่วยกันสอดส่องดูแลแนะน าไม่ให้ผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงซื้อยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของสารเสตียร์รอยด์รับผระทานเอง 

 -อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทุกคน ไปดูแลวัดความดันโลหิตพร้อมให้ค าแนะน าการดูแล

ตนเองให้แก่ผู้ป่วยในกลุ่มที่ 1 (ค่าความดันน้อยกว่า 140/90 mmHg) เดือนละ 1 ครั้ง และกลุ่มที่ 2 (ค่าความ

ดัน 140/90 – 159/99 mmHg) 2สัปดาห์/ครั้ง พร้อมรายงานผลค่าความดันโลหิต 

 -ทีมตรวจวัดความดันโลหิต (BPMT) ตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุ่มที่ 3 (ค่าความดัน มากกว่า

หรือเท่ากับ 160/100 mmHg) 7วันบันทึกลงแบบวัดความดันโลหิตที่บ้าน ส่งข้อมูลกลับโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสา เจ้าหน้าที่ประมวลผลค่าความดันโลหิต หากพบค่าความดันมากกว่าหรือเท่ากับ 

160/100 mmHg เจ้าหน้าที่สาธารณสุข Consult แพทย์ผ่านระบบไลน์ และเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้าน

ภายใน 7 วัน  

 -เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสา ลงเยี่ยมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

พร้อมญาติผู้ดูแล ตรวจวัดความดันโลหิต พร้อมให้ค าแนะน าการดูแลตนเองทั้งด้านการรับประทานอาหาร ยา 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้ำหมำย 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ( N = 353 ) ร้อยละ 
เพศ   
     1.ชาย 136 38.53 
     2.หญิง 217 61.47 
อำยุ   

1. น้อยกว่า 30 ปี 3 0.85 
2. 30 – 39 ปี 7 1.98 
3. 40 – 49 ปี 23 6.52 
4. 50 – 59 ปี 78 22.10 
5. 60 ปีขึ้นไป 242 68.55 

สถำนภำพ   
    1.โสด 6 1.70 
    2.สมรส 290 82.15 
    3.หม้าย/หย่าร้าง 57 16.15 
ระดับกำรศึกษำ   
    1.ไม่ได้เรียน 7 1.98 



    2.ประถมศึกษา 303 85.84 
    3.มัธยมศึกษา 35 9.92 
    4.อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 0.28 
    5.ปริญญาตรี 7 1.98 
อำชีพ   
    1.ไม่ได้ท างาน 44 12.46 
    2.เกษตรกร 208 58.92 
    3.ค้าขาย 26 7.37 
    4.รับจ้าง 30 8.50 
    5.งานบ้าน 40 11.33 
    6.รับราชการ 5 1.42 

 

จำกตำรำงท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

ร้อยละ 61.47 อยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป 68.55 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 82.15 จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 85.84 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 58.92 

ตำรำงท่ี 2 แสดงผลกำรควบคุมระดับควำมดันโลหิตของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงทั้ง 3 กลุ่ม ระหว่ำงปี 

2562 และปี2563 

ข้อมูล         ปี2562 ปี 2563 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

กลุ่มท่ี 1 ค่าความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg 226 64.02 286 81.02 
กลุ่มท่ี 2 ค่าความดันโลหิต 140/90 – 159/99 mmHg 96 27.20 50 14.16 
กลุ่มท่ี 3 ค่าความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 160/100 
mmHg  

31 8.78 17 45.16 

 



 

 

แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำรควบคุมระดับควำมดันโลหิตของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง ปี 

2562 และปี2563 

จำกตำรำงที่ 2 แสดงผลการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้ง 3 กลุ่ม ระหว่างปี 

2562 และปี2563 พบว่า ปี 2563 หลังได้ด าเนินการพัฒนาการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่ มที่ 1 ค่า

ความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 81.02 ส่วนกลุ่มที่ 2 

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยังคงมีค่าระดับความดันโลหิตอยู่ในช่วง 140/90 – 159/99 mmHg มีร้อยละ 

14.16 เปรียบเทียบจากข้อมูลปี 2562 พบว่ากลุ่มที่2 ดีขึ้น ร้อยละ 47.92 และกลุ่มที่ 3 ที่ยังคงมีค่าความดัน

โลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 160/100 mmHg ร้อยละ 45.16 ดีขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 45.16 

7.วิจำรณ์ 

 ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูงควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้น เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากตัวผู้ป่วย ญาติ ผู้น าชุมชน 

และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยผู้ป่วย และญาติได้รับความรู้การดูแลสุขภาพ ทั้งด้านการ
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รับประทานอาหาร ยา การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้รับการ

พัฒนาเพ่ิมศักยภาพการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถแปรผลได้ถูกต้อง และมีความ

มั่นใจในการให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ ในส่วนของชุมชนภายใต้การก ากับดูแลของผู้น าชุมชน มีการร่วม

วางแผน วิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแนวทางการดูแลเผยแพร่ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง มีการ

ให้ความร่วมมือในการก ากับดูแลร้านค้าไม่น ายาปฏิชีวนะและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของสาร            

เสตียร์รอยด์มาจ าหน่ายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งให้ความสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

8.สรุป  

 การพัฒนาการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านศาลาต าเสาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุม

ระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้น เพราะการพัฒนาดังกล่าวเป็นการท าให้ผู้ป่วย ญาติ ชุมชน อาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านมีความรู้ความตระหนักพร้อมทั้งใส่ใจการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น ให้เล็งเห็นว่า

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะตัวผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอง ซึ่งจากการพัฒนาการ

ควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลา

ต าเสาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (ค่าความดัน โลหิต

น้อยกว่า 140/90 mmHg) ร้อยละ 81.02  ซึ่งจากผลการศึกษางานวิจัยครั้งนี้กับผลการวิจัยการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2558) ชี้ให้เห็น

ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถน ามาใช้ในการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ 

9.เอกสำรอ้ำงอิง  

อติญาณ์ ศรเกษตรนิ และคณะ. (2558) .การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูง : กรณีศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

HDC กระทรวงสาธารณสขุ. (2563) . ร้อยละผูป้่วยโรคความดนัโลหติสูงที่ควบคุมความดันโลหติได้ดี.

สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2563. จากเวบ็ไซต ์
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