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บทคัดยอ 
 
 โรคความดันโลหิตสูงเปนความเจ็บปวยเรื้อรังท่ีพบบอยในผูสูงอายุ ความสามารถใน
การดูแลตนเองเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยควบคุมระดับความดันโลหิตของผูสูงอายุ  การศึกษาคร้ังนี้
เปนการศึกษาถึงประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก สําหรับการสงเสริมความสามารถใน
การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัดเชียงราย ระหวาง
เดือน กุมภาพันธ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย พยาบาลทีมผูดูแลจํานวน   
5 ราย และผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 20 ราย เคร่ืองมือท่ีใชดําเนินการศึกษา ไดแก แนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูง ซ่ึงผูศึกษาประยุกตจากแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพ่ือสงเสริมการดูแลตนเองของผูท่ีเปน
ความดันโลหิตสูง ของ มยุรี มูลสวัสดิ์ (2548) การประเมินประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิกเปนการประเมินจากผลลัพธของการปฏิบัติ ประกอบดวย ความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและหัวใจคลายตัว ความพึง
พอใจของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และความพึงพอใจของพยาบาลทีมผูดูแลตอการใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิก เปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวดวยดวยสถิติทดสอบที และวิเคราะหขอมูลความพึง
พอใจของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติพรรณา 
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 ผลการศึกษาพบวา 
 1. ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง หลังการไดรับ
การดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสูงกวากอนการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)  
 2. ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวหลังการไดรับการสงเสริมความสามารถในการ
ดูแลตนเองดวยแนวปฏิบัติทางคลินิกลดลงกวากอนการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .001)  
 3. ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวหลังการไดรับการสงเสริมความสามารถในการ
ดูแลตนเองดวยแนวปฏิบัติทางคลินิกลดลงกวากอนการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .001)  
 4. ความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถใน
การดูแลตนเองของพยาบาลทีมผูดูแลอยูในระดับมาก 
 5. ความพึงพอใจตอการไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก  
 ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหวา แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความสามารถ 
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงสามารถสงเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเองและลดระดับความดันโลหิตของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแมสรวย จังหวัด
เชียงราย ดังนั้นจึงสามารถนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ในระดับปฐมภูมิ 
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ABSTRACT 
 
 Hypertension is a common chronic illness  among older people. Self-care ability is an 
important factor for controlling their blood pressure level. The major objective of this operational 
study was to evaluate the effectiveness of clinical practice guidelines implementation for 
promoting self-care ability of elders with hypertension at Maesuai hospital, Chiang Rai province 
between February to September, 2008. The sample consisted of 5 registered nurses and 20 elders 
with hypertension. The instrument was composed of the Clinical Practice Guidelines for 
Promoting Self-care Ability of Elders with Hypertension, modified from Mayuree 
Moomsawade’s Clinical Nursing Practice Guideline for Promoting Self-care Ability of Persons 
with Hypertension (2005). The effectiveness of the CPGs was evaluated based on the clinical 
outcomes including self-care ability, systolic and diastolic blood pressure and satisfaction of 
elders with hypertension and nurses with clinical practice guidelines implementation. Data were 
analyzed using paired t-test for self-care ability, systolic and diastolic blood pressure, and 
descriptive statistics for satisfaction of elders with hypertension and nurses with clinical practice 
guidelines implementation. 
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 Results of this study revealed that:    
 1. After implementation of the clinical practice guidelines for promoting self-care 
ability, the self-care ability of elders with hypertension was significantly higher than before (p < 
.001).  
 2. Systolic blood pressure of the elders with hypertension after implementation of 
the clinical practice guidelines was significantly lower than before (p < .001).    
 3. Diastolic blood pressure of the elders with hypertension after implementation of 
the clinical practice guidelines was significantly lower than before (p< .001).   
 4. The satisfaction with clinical practice guidelines implementation of nurses care 
team was at a high level.  
 5. The satisfaction with clinical practice guidelines implementation of elders with 
hypertension was at a high level. 
 Results of this study indicate that clinical practice guidelines implementation for 
promoting self-care ability of elders with hypertension can promote self-care ability and decrease 
blood pressure levels of elders with hypertension at Maesuai hospital, Chiang Rai province. 
Therefore, these guidelines should be used to improve quality of care for elders with hypertension 
in the primary care setting. 
 
 
 
 
 


