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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบบรรยาย มีวัตถุประสงคเพ�อศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูงดานการบริโภค การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การตรวจ
คัดกรองโรค และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนำ ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง กลุมตัวอยางเปนประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป ในชุมชนเลือกสรร
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 161 คน ใชวิธีการสุมอยางมีระบบ เคร�องมือที่ใช ใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเร�องโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค โดยผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และหาคาความเที่ยง
เทากับ 0.60 และ 0.75 ตามลำดับ สถิติที่ ใช ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และทดสอบไคสแควร ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูงโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี ยกเวนดานการ
ออกกำลังกายอยูในระดับพอใช การมีโรคประจำตัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูงในระดับปานกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับการศึกษา
อายุ และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูงในระดับต่ำ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
The descriptive study aimed to identify and investigate the health promoting and
hypertension-preventive behaviors in aspects of consumption, physical activity, stress
management, screening. It also sought to test the correlation between predisposing,
enabling, reinforcing factors and health promoting and hypertension-preventive
behaviors of people in a selected community in Bukkhalo, Thonburi, Bangkok. The subjects
were 161 people whose age ranged from 35 and above who were recruited by systematic
sampling. The research instruments were questionnaires including knowledge of
hypertension, health promoting and hypertension-preventive behaviors, which were tested
in terms of content validity by three experts, and with regard to its reliability by computing
Cronbach's Alpha Coefficient; the scores were 0.60 and 0.75 respectively. Statistics used
to analyze data were descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient
and Chi-Square test. The findings were as follows. Overall and in most specific aspects, the
subjects had health promoting and hypertension-preventive behaviors at a good level except
in the aspect of physical activity that fell into a fair level. There was a moderate correlation
between having underlying illnesses and health promoting and hypertension-preventive
behaviors with the statistical significance at .05 The correlation between education level,
age, getting information from various media and health promoting and hypertensionpreventive behaviors were at a low level with the statistical significance at .05
Keywords : Health promoting and hypertension-preventive behaviors, Hypertension

ความเปนมา
และความสำคัญของปญหา
โรคความดันโลหิตสูง นับเปนหนึง่ ในปญหา
สาธารณสุขสำคัญที่กำลังคุกคามโลก รวมทั้งใน
ประเทศไทยพบวามีแนวโนมการเกิดโรคเพิ่มขึ้น
เน�องจากประเทศไทยเปนประเทศที่กำลังพัฒนา
จึ ง ทำให เ ศรษฐกิ จ มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงมากขึ ้ น
สงผลใหประชาชนตองทำงานเพ�อหาเงินในการ
ดำรงชีวิต จึงไมมีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเอง
รวมทั ้ ง ขาดการออกกำลั ง กายและการเลื อ ก
.....
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รับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม1 โดยมีการคาดการณ
วา ในป พ.ศ.2568 ประชากรอายุ 20 ปขน้ึ ไป 1 ใน
4 ของโลก หรือประมาณ 1,500 ลานคน มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง2 และจากรายงานทางสถิติ
ของสำนั ก โรคไม ต ิ ด ต อ กระทรวงสาธารณสุ ข
ในรอบ 10 ป พบว า อั ต ราป ว ยต อ แสนคน
ของโรคความดันโลหิตสูงจากจำนวน 335 คน
ในป พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้นเปน 1,321 คน ในป
พ.ศ. 2554 จะเห็ น ว า อั ต ราการป ว ยของโรค
ความดันโลหิตสูงมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และเปนสาเหตุการปวยอันดับตนๆ ของประเทศไทย3
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หรื อ เท า กั บ ร อ ยละ 22.2 ของประชากรอายุ
35-74 ป ไมไ ดร ับการตรวจวัดความดันโลหิต
จากแพทย พยาบาล หรือ เจาหนาที่สาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมูบานภายใน
1 ปที่ผานมา โดยชายอายุ 35-74 ป ไมไดรับ
การตรวจวัดความดันโลหิต คิดเปนรอยละ 26.8
และหญิงอายุ 35-74 ป ไมไดรับการตรวจวัด
ความดันโลหิตคิดเปนรอยละ 18 มีประชากร
คิดเปนรอยละ 9.1 หรือเทากับ 4.1 ลานคน
เคยได ร ั บ การวิ น ิ จ ฉั ย จากแพทย ว  า เป น โรค
ความดันโลหิตสูง6
โรคความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงอันดับ
หนึ่งของโรคอัมพาตและยังเปนปจจัยเสี่ยงของ
โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โดย
ผูท ่ีไมไดรกั ษาโรคความดันโลหิตสูงจะมีโอกาสเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้น 3 เทา มีโอกาส
เกิดโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้น 6 เทา และมีโอกาสเกิด
โรคอัมพาตเพิ่มขึ้น 7 เทา ภาวะความดันโลหิตสูง
จะคอยๆ ทำใหหลอดเลือดภายในรางกายเส�อมไป
โดยเฉพาะ 3 อวัยวะสำคัญคือ หลอดเลือดสมอง
หลอดเลือดหัวใจและกลามเนื้อหัวใจ รวมทั้งไต
ซึ ่ ง เม� อ มี ก ารตี บ หรื อ แตกของหลอดเลื อ ดใน
อวัยวะสำคัญเหลานี้ จะทำใหเสียชีวิตไดแบบ
เฉียบพลันหรือทำใหเปนอัมพาตได7 และเน�องจาก
ภาวะของโรคมักจะไมแสดงอาการผิดปกติในทันที
ผูปวยบางคนที่เปนโรคความดันโลหิตสูงมักจะ
ไมทราบวาตนเองเปนมากอน ผูที่เขารับการรักษา
ในระยะอาการที่ไมรุนแรง จะทราบจากการตรวจ
รางกายประจำปหรือเม�อมารักษาโรคอ�นๆ แลว
ตรวจพบวา มีภาวะความดันโลหิตสูง8 ดังนัน้ แม ใน
คนปกติหรือผูที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไปควรตรวจ
วัดความดันโลหิตสูงอยางสม่ำเสมอ เน�องจาก
หากได ร ั บ การรั ก ษาหรื อ ปรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ั ว แต
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สาเหตุการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนั้น
มีดวยกันหลายประการ สวนใหญประมาณรอยละ
95 ไมพ บโรคหรือภาวะผิดปกติหรือสิ่ง ที่เ ปน
ตนเหตุของความดันโลหิตสูง แตอยางไรก็ตาม
มักพบวา ปจจัยทางพันธุกรรมอาจมีสวนเกี่ยวของ
กับการเกิดโรคกลาวคือ ผูที่มีพอแมเปนโรคนี้
จะมีโอกาสเปนความดันโลหิตสูงมากกวาผูที่ไมมี
ประวั ต ิ ด ั ง กล า วประมาณ 3 เท า นอกจากนี ้
อายุมาก ความอวน การกินอาหารเค็มจัด หรือมี
เกลือโซเดียมสูง และการด�มแอลกอฮอลจัดก็อาจ
เปนปจจัยเสริมของการเกิดโรคนี้4 ซึง่ ในการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพของผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูง
ในการดูแลตนเอง เพ�อปองกันภาวะแทรกซอน5
พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะแทรกซอน
ได แ ก พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร โดย
รับประทานอาหารเค็ม (เกือบทุกมื้อและมากกวา
3 ครั ้ ง ในสั ป ดาห ) ร อ ยละ 61.73 (50/81)
รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงรอยละ 18.53
(15/81) และมีคา BMI เกินมาตรฐานรอยละ
37.04 (30/81) และ BMI อยูในเกณฑ โรคอวน
ร อ ยละ 14.81 (12/81) นอกจากนั ้ น ยั ง พบว า
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคโดยเฉพาะอาหารรสจั ด
และรสเค็ ม เป น พฤติ ก รรมที ่ แ ก ไ ขยากทสุ ด
เพราะผู  ป  ว ยติ ด เป น นิ ส ั ย และรั บ ประทาน
มานานแลว รวมทั้งพฤติกรรมการออกกำลังกาย
เป น พฤติ ก รรมที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงยากมากเช น กั น
และขอมูลรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไมตดิ ตอและการบาดเจ็บของสำนักโรคไมตดิ ตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2553 โดย
การสัมภาษณก ลุมตัวอยางอายุตง้ั แต 15-74 ป
จำนวน 130,849 คน ซึ ่ ง ประมาณการเป น
ประชากรจำนวน 47.7 ลานคน พบวา 1 ใน 5

3

วารสารแพทยนาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

เนิ่นๆ จะทำใหหลอดเลือดไมผิดปกติเร็วเกินไป
สำหรับผูที่มีความดันโลหิตสูงอยูแลวนั้น หาก
มิไดรับการรักษาอยางตอเน�อง อาจเกิดภาวะ
แทรกซอนขึน้ ได การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
และการเขารับการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
จึ ง มี ค วามสำคั ญ ในการช ว ยลดโอกาสเสี ่ ย งใน
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงได ดังคำขวัญเพ�อ
การรณรงค โรคความดันโลหิตสูงของกระทรวง
สาธารณสุข และสมาคมความดันโลหิตสูง แหง
ประเทศไทย คือ “ความดันโลหิตดี หัวใจเตนดี”9
ชุมชนเลือกสรร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร เปนพืน้ ทีซ่ ง่ึ อยูในความดูแลของ
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 36 และมีสถานบริการ
สุขภาพที่ใกลเคียง 3 แหง ไดแก ศูนยบริการ
สาธารณสุขที่ 27 โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
กรมแพทยทหารเรือ และโรงพยาบาลตากสิน
สำนั ก การแพทย กรุ ง เทพมหานคร จากการ
วิ น ิ จ ฉั ย ชุ ม ชนของนั ก เรี ย นพยาบาลศาสตร
ชัน้ ปท่ี 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปการศึกษา
2554 ในรายวิชาการฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัย
ชุมชน พบวา ในชุมชนเลือกสรรมีประชากรอายุ
35 ปขึ้นไป จำนวน 420 คน คิดเปนรอยละ
53.77 ของประชาชนที่สำรวจไดทั้งหมด จำนวน
781 คน มีประชากรปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 27.22 รองลงมาปวย
ดวยโรคเบาหวานคิดเปนรอยละ 16.6610 ซึ่ง
จากขอมูลดังกลาวขางตนทำใหทราบวาในชุมชน
เลือกสรรมีประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปจำนวนมาก
และป ว ยด ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง มากที ่ ส ุ ด
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคความดันโลหิตสูงและศึกษาความ
สัมพันธระหวางปจจัยนำ ปจจัยเอือ้ และปจจัยเสริม
กับพฤติกรรมสุขภาพดังกลาว โดยนำ PRECEDE
Framework มาเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้
.....
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เพ�อเปนการหาสาเหตุของพฤติกรรมนำไปสูการ
วางแผนสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความ
ดันโลหิตสูงใหแกประชาชนในชุมชนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ� อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
และปองกันโรคความดันโลหิตสูงดานการบริโภค
การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และ
การตรวจคัดกรองโรคของประชาชนอายุ 35 ป
ขึ ้ น ไป ในชุ ม ชนเลื อ กสรร พื ้ น ที ่ แ ขวงบุ ค คโล
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. เพ�อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนำ
ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมสงเสริม
สุ ข ภาพและป อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ของ
ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปในชุมชนเลือกสรร
พื้นที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยนำ ไดแก เพศ อายุ พันธุกรรม
ดัชนีมวลกาย อาชีพ รายได ระดับการศึกษา
โรคประจำตั ว สถานภาพสมรส ระดั บ ความ
ดันโลหิต และความรูเ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง
ปจจัยเอือ้ ไดแก การเขาถึงระบบบริการทางสุขภาพ
และปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี ่ ย วกั บ โรคความดั น โลหิ ต สู ง จากแหล ง ต า งๆ
มี ค วามสั ม พั น ธ ก ั บ พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
และปองกันโรคความดันโลหิตสูง
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1. พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง การปฏิบัติเพ�อ
ดูแลสุขภาพของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ
ปองกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งแบงเปน
4 ดา น ประกอบดว ย พฤติก รรมการบริโ ภค
การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และ
การตรวจคัดกรองโรค โดยมีลักษณะคำตอบเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จากไมเคย
ปฏิบัติถึงปฏิบัติเปนประจำ
1.1 พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง
รูปแบบและลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหาร
เพ� อ ให ไ ด ส ารอาหารที ่ ม ี ค ุ ณ ค า ทางโภชนาการ
และงดบริโภคอาหารที่มีผลเสียตอสุขภาพ ไดแก
การด�มเคร�องด�มแอลกอฮอล หรือคาเฟอีน การ
สูบบุหรี่ ลดหรือหลีกเลีย่ งการบริโภคอาหารรสเค็ม
และรสจัด อาหารมัน หรือของหมักดอง
1.2 พฤติ ก รรมการออกกำลั ง กาย
หมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการเคล�อนไหวรางกาย
อยางตอเน�อง โดยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
เช น การเดิ น การวิ ่ ง เหยาะๆ เต น แอโรบิ ก
แกวงแขน เปนตน อยางนอย 30 นาทีตอวัน และ
3-5 วันตอสัปดาห มีการอบอุนรางกายกอน
ออกกำลังกาย และผอนคลายกลามเนื้อทุกครั้ง
หลังออกกำลังกาย นอกจากนีย้ งั รวมถึงการทำงาน
หรือการทำกิจกรรมที่มีการเคล�อนไหวสวนตางๆ
ของรางกาย
1.3 พฤติกรรมการจัดการความเครียด
หมายถึง การกระทำหรือการปฏิบตั ทิ ท่ี ำใหรา งกาย
ไดหยุดพัก ทำใหจติ ใจสงบ ผอนคลาย เพลิดเพลิน
โดยการฟงเพลง เลนดนตรี กีฬา หรือการฝก
หายใจผอนคลายกลามเนื้อ

1.4 พฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรค
หมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติของบุคคลใน
การเขารับการตรวจสุขภาพประจำป การเขารับ
คำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย หรือไปพบ
แพทยเม�อพบอาการผิดปกติ เพ�อคัดกรองภาวะ
ของโรค และความสม่ำเสมอในการเขารับการ
คัดกรองโรค
2. ปจจัยนำ หมายถึง ปจจัยที่กอใหเกิด
การเปลีย่ นแปลง และมีอทิ ธิพลโดยตรงตอพฤติกรรม
เปนพื้นฐานและกอใหเกิดแรงจูงใจในการแสดง
พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรค
ความดันโลหิตสูงของบุคคล ในการวิจยั นีห้ มายถึง
เพศ อายุ สถานภาพสมรส พันธุกรรม ดัชนีมวลกาย
รายได ระดั บ การศึ ก ษา โรคประจำตั ว ระดั บ
ความดันโลหิต และความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
3. ปจจัยเอือ้ หมายถึง ปจจัยดานสิง่ แวดลอม
ทีช่ ว ยใหบคุ คลนัน้ มีการปฏิบตั พิ ฤติกรรมไดงา ยขึน้
อาจเปนบุคคล ทรัพยากรตางๆ ทักษะที่จะชวย
ใหบุคคลสามารถปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ รวมถึง
ความสามารถในการเขาถึง แหลง ทรัพ ยากรได
ในการวิจัยนี้ หมายถึง การเขาถึงระบบบริการ
ทางสุขภาพ
4. ปจจัยเสริม หมายถึง รางวัลหรือขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคความดันโลหิตสูงที่บุคคลไดรับจากบุคคลอ�นๆ
หรือส�อจากแหลงตางๆ ซึ่งอาจมีทั้งสนับสนุน หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ในการวิจัยนี้
หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูงจากแหลงตางๆ
5. ระดับความดันโลหิต หมายถึง แรงดัน
ของกระแสเลือดที่กระทบตอผนังหลอดเลือดแดง
อันเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจของกลุมตัวอยาง
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โดยวั ด ที ่ แ ขนด ว ยเคร� อ งวั ด ความดั น โลหิ ต
แบงเปน ระดับคาปกติ BP<120/80 mmHg
ระดับเสี่ยงสูงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง
SBP 120-139 และ/หรือ DBP 80-89 mmHg
ระดับสงสัยวาเปนความดันโลหิตสูง BP>140/90
mmHg11

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มุงเนนการศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง โดยอาศัยแนวคิด
PRECEDE Framework ของ Green & Kreuter12
มาประยุกต ใช ประกอบดวย ปจจัยนำ ปจจัยเอื้อ
และปจจัยเสริม โดยพฤติกรรมหรือการกระทำ
ตางๆ ของบุคคลเปนผลมาจากอิทธิพลรวมของ
ปจจัยทั้งสาม และโรคความดันโลหิตสูงเปนภาวะ
เรื้อรังผูที่ปวยจะตองดูแลตนเองอยางตอเน�อง
ควบคูไปกับการรักษาของแพทย ซึ่งพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง
เปนกิจกรรมหรือการปฏิบัติ เพ�อดูแลสุขภาพของ
ตนเองในการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ป อ งกั น หรื อ
หลี ก เลี ่ ย งการเกิ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง ซึ ่ ง
แบ ง เป น 4 ด า น ประกอบดวย พฤติกรรมดาน
การบริโภค การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด
และการตรวจคัดกรองโรค
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วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการวิจัยเปนประชาชนใน
ชุมชนเลือกสรร พื้นที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
จำนวน 420 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใช ส ู ต รคำนวณของยามาเน� (Yamane) 13
กำหนดความคลาดเคล�อนที่ระดับ .05 ไดกลุม
ตัวอยางทัง้ สิน้ จำนวน 205 คน ผูว จิ ยั เก็บรวบรวม
ขอมูลได จำนวน 161 คน (เน�องจากกลุมตัวอยาง
ไมอยูบาน) จากจำนวนกลุมตัวอยางที่คำนวณไว
205 คน คิดเปนรอยละ 78.54

เคร�องมือที่ใช ในการวิจัยและคุณภาพ
เคร�องมือ
เคร�องมือที่ใช ในการรวบรวมขอมูลเปนแบบ
สอบถาม ซึง่ ประยุกต ใชเคร�องมือวิจยั ของ เรืองรวีย
รัสมี14 ประกอบดวย 3 สวน
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เปน
ขอคำถามแบบเลือกตอบและปลายเปด จำนวน
11 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง จำนวน 9 ขอ โดยมีขอคำถาม
แบบใหเลือกตอบคือ ใช ไม ใช และไมแน�ใจ
มีเกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูกให 1 คะแนน
ตอบผิดหรือไมแน�ใจให 0 คะแนน การสรุปผล
คะแนนความรู  เ กี ่ ย วกั บ โรคความดั น โลหิ ต สู ง
แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับนอย (นอยกวารอยละ 60
อยูในชวง 0-3 คะแนน) ระดับปานกลาง (รอยละ
60-80 อยูในชวง 4-6 คะแนน) และระดับมาก
(มากกวารอยละ 80 อยูในชวง 7-9 คะแนน)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอความรวมมือและประสานงานกับ
ประธานแขวงบุคคโล และประธานชุมชน เพ�อ
ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย และขอความรวมมือ
ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในระหว า งวั น ที ่
31 สิงหาคม–1 กันยายน พ.ศ.2556 โดยมีการ
ชี้แจงเร�องสิทธิของกลุมตัวอยางในการเขารวม
โครงการวิจัยดวยความสมัครใจ ขอมูลของกลุม
ตัวอยางจะถูกเก็บไวเปนความลับ ผลการวิจัยจะ
เสนอผลในภาพรวมเทานั้น

การวิเคราะหขอมูล
สถิตทิ ่ีใช ในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก สถิติ
พรรณนา และหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ
กับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ความดันโลหิตสูง ดวยสถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) และการทดสอบไคสแควร (Chi-square
test)
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง
จำนวน 21 ขอ โดยแบงเปน ดานการบริโภค
จำนวน 8 ขอ ดานการออกกำลังกาย จำนวน 6 ขอ
ด า นการจั ด การความเครี ย ด จำนวน 4 ข อ
และดานการตรวจคัดกรองโรค จำนวน 3 ขอ
มีลักษณะคำตอบเปนระดับการปฏิบัติใหเลือก
ตอบที่ตรงกับพฤติกรรมการปฏิบัติจริงของตนเอง
มากที่สุดใน 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจำ ปฏิบัติ
บอยครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไมเคยปฏิบัติ
การแปลคะแนนพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคความดันโลหิตสูงไดจากคะแนน
สูงสุด-คะแนนต่ำสุด/จำนวนชัน้ สรุปผลเปน 4 ระดับ
โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ คะแนน 1.00-1.75
หมายถึง พฤติกรรมอยูใ นระดับควรปรับปรุง คะแนน
1.76-2.50 หมายถึง พฤติกรรมอยูในระดับพอใช
คะแนน 2.51-3.27 หมายถึง พฤติกรรมอยูใน
ระดั บ ดี และคะแนน 3.28-4.00 หมายถึ ง
พฤติกรรมอยูในระดับดีมาก
การหาคุณภาพของเคร�องมือที่ ใช ในการ
วิจัย โดยนำเคร�องมือที่ผานการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาและปรับปรุง แลว ไปทดลองใช
กับประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป จำนวน 30 คน
ในชุ ม ชนใกล เ คี ย งกั บ ชุ ม ชนเลื อ กสรร และ
วิเคราะหความเทีย่ งของเคร�องมือดวยการคำนวณ
หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเที่ยง
ของแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ต สู ง เท า กั บ 0.60 และแบบสอบถาม
พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรค
ความดันโลหิตสูงเทากับ 0.75
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ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
กลุม ตัวอยาง จำนวน 161 คน สวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 62.73 มีอายุเฉลีย่ 55.43 ป มีอายุ
อยูในชวง 35-55 ป มากที่สุด รอยละ 52.17 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด รอยละ 71.43 สวนมากมีระดับ
ความดันโลหิตอยูที่ 120-139 /80-89 mmHg รอยละ 41.00 มีโรคประจำตัวเปนโรคความดันโลหิตสูง
มากทีส่ ดุ รอยละ 31.67 มีพนั ธุกรรมเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 49.69 ดัชนีมวลกาย อวนระดับที่ 2
(25.0-29.9) มากที่สุด รอยละ 33.54 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 32.92 สวนมากมีรายไดระหวาง
5,000-10,000 บาท รอยละ 31.06 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 68.32 ไดรับ
ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงโดยไดรับคำแนะนำโดยตรงจากบุคลากรทางการแพทยมากที่สุด
รอยละ 44.09 สวนใหญมีการเขาถึงระบบบริการทางสุขภาพจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา รอยละ
83.85 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จำแนกตามขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป
เพศ

หญิง
ชาย

จำนวน

รอยละ

101
60

62.73
37.27

84
66
11

52.17
41.00
6.83

25
115
11
10

15.53
71.43
6.83
6.21

อายุ (x = 55.43, SD = 11.34, Max = 92, Min = 35)
35–55 ป
56–75 ป
76–95 ป
สถานสมรส
โสด
สมรส
หมาย
หยา/แยกกันอยู

.....
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ขอมูลทั่วไป

จำนวน

รอยละ

ระดับความดันโลหิตสูง
120 / 80 (ปกติ)
120–139 / 80–89 (เสี่ยง)
140–159 / 90–99 (ปวย state 1)
160 / 100 ขึ้นไป (ปวย state 2)

48
66
34
13

29.81
41.00
21.12
8.07

51
26
30
8
8
6
3
4
3
9

31.67
16.14
18.63
4.97
4.97
3.73
1.86
2.48
1.86
5.58

80
64
17

49.69
10.56
39.75

7
49
31
53
20

4.36
30.43
19.25
33.54
12.42

โรคประจำตัว (จำแนกตามชนิดของโรคประจำตัว)
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจ
ขอเขาเส�อม
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินหายใจ
น้ำในหูไมเทากัน
ไมเกรน
โรคอ�นๆ (ลมชัก, ไทรอยด, อัมพาต, โลหิตจาง,
มะเร็ง, ไตวาย)
พันธุกรรม
มี
ไมมี
ไมแน�ใจ
น้ำหนักนอยกวามาตรฐาน (< 18.5)
น้ำหนักปกติ (18.5–22.9)
อวนระดับที่ 1 (23.0–24.9)
อวนระดับที่ 2 (25.0–29.9)
อวนระดับที่ 3 (> 30)

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

.....

ดัชนีมวลกาย
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ขอมูลทั่วไป

จำนวน

รอยละ

อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม
รับจางทั่วไป
คาขาย

53
8
1
50
49

32.92
4.98
0.62
31.05
30.43

24
28
50
25
12
22

14.91
17.39
31.06
15.53
7.45
13.66

4
110
34
3
10

2.48
68.32
21.12
1.86
6.22

12
57
4
45
13
71
8
29

7.45
35.40
2.48
27.95
8.07
44.09
4.98
18.01

รายได (บาท)
ไมมีรายได
ต่ำกวา 5,000
5,000–10,000
10,001–15,000
15,001–12,000
มากกวา 20,000
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรีขึ้นไป
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
รายการวิทยุ
รายการโทรทัศน
อินเทอรเน็ต
แผนพับความรู/เอกสารความรูจากโรงพยาบาล
หอกระจายขาวประจำชุมชน
คำแนะนำโดยตรงจากบุคลากรทางการแพทย
คนใกลชิด (ญาติ พี่นอง)
ไมไดรับความรูเลย
.....
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ขอมูลทั่วไป

จำนวน

รอยละ

28
16
135
13

17.39
9.94
83.85
8.07

การเขาถึงระบบบริการทางสุขภาพ
คลินิกใกลบาน
สถานีอนามัยในชุมชน
โรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา
โรงพยาบาลเอกชน

กลุมตัวอยางมีระดับความรูเร�องโรคความดันโลหิตสูง อยูในระดับมาก รอยละ 66.46 รองลงมา
ระดับปานกลาง รอยละ 25.46 และมีความรูระดับนอย รอยละ 8.08 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระดับความรูเร�องโรคความดันโลหิตสูง
ระดับความรู
ระดับนอย (คะแนน 0–3)
ระดับปานกลาง (คะแนน 4–6)
ระดับมาก (คะแนน 7–9)
รวม

จำนวน
13
41
107
161

รอยละ
8.08
25.46
66.46
100.00

สวนที่ 2 พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง

วารสารราย 4 เดือน ปที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

.....

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูงโดยรวมอยูในระดับดี
(x = 2.72, SD = 0.47) และมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูงรายดานเกือบ
ทุกดานอยูในระดับดี ยกเวนพฤติกรรมดานการออกกำลังกายอยูในระดับพอใช ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ไดแก พฤติกรรมดานการบริโภค (x = 3.06, SD = 0.52) รองลงมาไดแก ดานการตรวจคัดกรองโรค
(x = 2.76, SD = 0.88) และดานทีม่ คี า เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ ไดแก ดานการออกกำลังกาย (x = 2.46, SD = 0.70)
ดังตารางที่ 3
เม�อพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง ในแตละ
ดานพบวา ดานการบริโภค ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก “ทานไมสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการอยู
ในบริเวณที่มีควันบุหรี่หรือผูสูบบุหรี่” สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด ไดแก “ทานหลีกเลี่ยงการด�ม
เคร�องด�มที่มีคาเฟอีน” ดานการออกกำลังกาย ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก “ทานออกกำลังกาย
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โดยการทำงานบาน” สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด ไดแก “ถึงแมทานจะทำงานหนัก แตทานก็มี
การออกกำลังกายควบคูไปดวย” ดานการจัดการความเครียด ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก
“เม�อทานมีความเครียด ทานจะผอนคลาย โดยการนั่งสมาธิ สวดมนต หรือทำงานอดิเรก” สวนขอ
ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ต่ำทีส่ ดุ “ทานพยายามหาความรูเ พิม่ เติม เกีย่ วกับเทคนิคการผอนคลายความเครียด”
ดานการตรวจคัดกรองโรค ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด “เม�อทานตองการปรึกษาปญหาสุขภาพ
ทานจะปรึกษาแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือสายดวนสุขภาพ” สวนขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด
ไดแก “ทานเขารับการตรวจสุขภาพประจำปทุกป”
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมโดยรวมและรายดาน
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง

X

SD

ระดับ

ดานการบริโภค
ดานการออกกำลังกาย
ดานการจัดการความเครียด
ดานการตรวจคัดกรองโรค

3.06
2.46
2.61
2.76

.52
.70
.64
.88

ดี
พอใช
ดี
ดี

รวม

2.72

.47

ดี

สวนที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยนำ ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง
ความสัมพันธของปจจัยนำกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง พบวา
การมีโรคประจำตัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูงใน
ระดับปานกลาง (Cramer's V = .56) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับการศึกษา และอายุ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูงในระดับต่ำ (Cramer's V
= .23 และ r = .156 ตามลำดับ) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา ตัวแปร เพศ
สถานภาพสมรส ระดับความดันโลหิตสูง พันธุกรรม ดัชนีมวลกาย อาชีพ รายได และความรูเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง
ความสัมพันธของปจจัยเอื้อกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง พบวา
การเขาถึงระบบบริการทางสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ความดันโลหิตสูง
ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง
พบวา การไดรบั ขอมูลขาวสารเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคความดันโลหิตสูงในระดับต่ำ (Cramer's V = .20) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตารางที่ 4
.....
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยนำ ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง
ตัวแปร

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง
Chi- Square
p-value

เพศ
อาชีพ
รายได
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
ดัชนีมวลกาย
ระดับความดันโลหิตสูง
การมีโรคประจำตัว
พันธุกรรม
การเขาถึงระบบบริการทางสุขภาพ
การไดรับขอมูลขาวสารโรคความดันโลหิตสูง

อายุ
ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

2.88
15.62
17.01
25.34* (Cramer's V = .23)
13.00
11.82
8.49
202.46* (Cramer's V = .56)
7.25
4.17
18.87* (Cramer's V = . 20 )

.41
.21
.32
.04
.16
.86
.48
.00
.30
.65
.03

r

p-value

.156*
.046

.04
.56

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1. ปจจัยนำกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคความดันโลหิตสูง
จากผลการวิจัยพบวาการมีโรคประจำตัวมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูงในระดับปานกลาง
อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ .05 ระดั บ
การศึกษา และอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง
ในระดับต่ำ อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ
พบวา เพศ ระดับความดันโลหิต พันธุกรรม ดัชนี
มวลกาย อาชี พ สถานภาพสมรส รายได ไม ม ี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติ ฐ านที ่ ก ำหนดไว บ างส ว น อธิ บ ายได ว  า
กลุม ตัวอยางทีม่ รี ะดับการศึกษาสูง มีโอกาสเขาถึง
ขอมูลขาวสารและความรูเ กีย่ วกับสุขภาพ ทำความ
วารสารราย 4 เดือน ปที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
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เขาใจกับสิ่งตางๆ ที่ไดเรียนรูและตัดสินใจนำไป
สูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพ
ซึ่ง Green & Kreuter12 กลาวไววา ความรู
เปนสิ่งจำเปน และเปนปจจัยนำที่สำคัญสำหรับ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ จึงทำใหระดับ
การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง สอดคลอง
กับการศึกษาของ อรรถพงศ เพ็ชรสุวรรณ15
ซึ่งพบวา ผูรับบริการที่มีระดับการศึกษาตางกัน
มีพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เช น เดี ย วกั บ อุ ไ รพร คล้ ำ ฉิ ม 16
ทีพ่ บวา การศึกษามีความสัมพันธทางบวกในระดับ
ต่ำกับพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนั้นผลการศึกษาครั้งนี้พบวา การ
มีโรคประจำตัว และอายุ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง
ในระดับปานกลาง และระดับต่ำตามลำดับ อธิบาย
ไดวา สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ชนิดไมทราบสาเหตุนั้น เช�อวาเปนอิทธิพลจาก
ปจจัยหลายประการของบุคคล เชน อายุ ระดับ
ความดันโลหิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตาม
ชวงอายุ เน�องจากหลอดเลือดมีความยืดหยุน
ลดลง ทำใหหลอดเลือดมีสารไขมันมาจับไดงาย
น้ ำ หนั ก ที ่ ม ากและขาดการออกกำลั ง กาย 4
และเพศหญิงหลังจากหมดประจำเดือนหรือมีอายุ
มากกวา 55 ป ขึ้นไป จะมีความดันโลหิตเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งกลุมตัวอยางที่ศึกษาครั้งนี้เปนเพศ
หญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.73 มีอายุเฉลี่ย
55.43 ป มีโรคประจำตัวเปนโรคความดันโลหิตสูง
มากที ่ ส ุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 31.67 ซึ ่ ง เม� อ มี
การเจ็บปวยเกิดขึน้ ผูร บั บริการจึงไปพบแพทย จะเห็น
.....
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ไดวาการที่ ไปพบแพทย นอกจากเพ�อเขารับการ
รักษาแลว ผูร บั บริการยังไดรบั คำแนะนำจากแพทย
และพยาบาลเพ� อ การปรั บ เปลี ่ ย นแบบแผน
การดำเนินชีวติ ใหเหมาะสมกับโรคดวย ซึง่ เปนสิง่ ที่
จะชวยสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคความดันโลหิตสูงได นอกจากนั้น
จะเห็ น ได ว  า กลุ  ม ตั ว อย า งในการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้
สวนใหญมีการเขาถึงระบบบริการทางสุขภาพจาก
โรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาถึงรอยละ 83.85
อีกทั้งกลุมตัวอยางไดรับความรูดานสุขภาพโดย
ไดรับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทยและ
บุคคลใกลชิดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.09
ซึง่ การเขาถึงระบบบริการถือเปนปจจัยเอือ้ ทีส่ ามารถ
ทำใหเกิดพฤติกรรมได โดย Green & Kreuter12
กลาววา พฤติกรรมหรือการกระทำตางๆ ของ
บุคคล เปนผลมาจากอิทธิพลรวมของปจจัยทั้ง 3
ดังกลาวมาแลวคือ ปจจัยนำ ปจจัยเอื้อ ปจจัย
เสริม จึงทำใหการมีโรคประจำตัว และอายุมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคความดันโลหิตสูง ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ธนาภรณ วงษา17 ที่ศึกษาพบวา
การมีโรคประจำตัวมีความสัมพันธกับการรับรู
ประโยชน แ ละค า ใช จ  า ยในการป อ งกั น โรค
ความดันโลหิตสูง และปฐญาภรณ ลาลุน18 พบวา
ผู  ป  ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ที ่ ม ี เ พศต า งกั น
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกัน สวน
ผูปวยที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนความรู
เกีย่ วกับความดันโลหิตสูง การเขาถึงบริการสุขภาพ
การไดรับขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง และการไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
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3. ปจจัยเสริมกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง

จากผลการวิ จ ั ย พบว า การเข า ถึ ง ระบบ
บริการทางสุขภาพ ไมมคี วามสัมพันธกบั พฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคความดันโลหิตสูง
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กำหนดไว อธิบาย
ไดวา การเขาถึงระบบบริการทางสุขภาพเปน
องคประกอบภายนอกตัวบุคคล ทีจ่ ะชวยสนับสนุน
หรื อ ยั บ ยั ้ ง ไม ใ ห เ กิ ด พฤติ ก รรม ซึ ่ ง ความ
สามารถในการเข า ถึ ง บริ ก ารยั ง ประกอบด ว ย
รายละเอียดยอยๆ เชน คาใชจา ย การเดินทาง ระยะทาง
การเสียเวลา และการยอมรับ12 กลุมตัวอยางใน
การศึกษาครัง้ นี้ สวนใหญมกี ารเขาถึงระบบบริการ
ทางสุขภาพจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา
ถึงรอยละ 83.85 แตในการมาโรงพยาบาลนั้น
ผู ใชบริการอาจไมไดรับความสะดวกมีขั้นตอน
มาก ตองรอนาน รวมทัง้ มีคา ใชจา ยในการเดินทาง
อีกทัง้ Devine & Reifschneider5 พบวา การสอน
ทำใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีความรูเ พิม่ ขึน้
แตความรวมมือในการรับประทานอาหารและยา
ไมไดเพิ่มขึ้น และจะลดลงเม�อเวลาผานไป อีก
ประการหนึง่ การเขาถึงบริการทางสุขภาพตามสิทธิ
การรักษาไดอยางดีทำใหไมเกิดพฤติกรรมการปองกัน
จึงทำใหการเขาถึงระบบบริการทางสุขภาพไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคความดันโลหิตสูง ผลการวิจยั นีแ้ ตกตาง
กับการศึกษาของ สุจิตรา สูตรสุคนธ19 ที่พบวา
การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรค ความดัน
โลหิตสูงของผูปวยนอกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากผลการวิจยั พบวาการไดรบั ขอมูลขาวสาร
เกี ่ ย วกั บ โรคความดั น โลหิ ต สู ง จากแหล ง ต า งๆ
มี ค วามสั ม พั น ธ ก ั บ พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
และป อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ในระดั บ ต่ ำ
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคลอง
กับสมมติฐานทีก่ ำหนดไว อธิบายไดวา กลุม ตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญมีการเขาถึงระบบ
บริการทางสุขภาพจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์การ
รั ก ษาถึ ง ร อ ยละ 83.85 ได ร ั บ ข อ มู ล ข า วสาร
เกี ่ ย วกั บ โรคความดั น โลหิ ต สู ง โดยการได ร ั บ
คำแนะนำโดยตรงจากบุ ค ลากรทางการแพทย
รอยละ 44.09 ซึ่งเปนขอมูลที่มีความสอดคลอง
กัน การไดรับขอมูลขาวสารเปนแรงสนับสนุน
ทางสังคม เปนปจจัยภายนอกตัวบุคคลที่สามารถ
ชั ก จู ง หรื อ เอื ้ อ อำนวยให บ ุ ค คลที ่ ไ ด ร ั บ การ
สนับสนุนเกิดการปฏิบัติตัว หรือมีการปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติตัวตามคำแนะนำหรือแรงสนับสนุน
ของผู ให ซึง่ ในการวิจยั นีเ้ ปนบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขและครอบครัวมากทีส่ ดุ สอดคลอง
กับแนวคิดของ Green & Kreuter12 ที่กลาววา
ปจจัยเสริมสวนใหญเปนไปในลักษณะของการ
กระตุน เตือน การยกยองชมเชย การเอาเปนแบบอยาง
การตำหนิติเตียน เปนตน โดยมีทั้งสนับสนุน
หรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น จึงทำใหการ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
จากแหลงตางๆ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมสงเสริม
สุ ข ภาพและป อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ใน
ระดับต่ำ ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคลองกับการศึกษา
ของ ปฐญาภรณ ลาลุ น 17 ที ่ พ บว า การได ร ั บ
ขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
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มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
ในการนำผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิ จ ั ย พบว า กลุ  ม ตั ว อย า ง
สวนมากมีความรูเร�องโรคความดันโลหิตสูงอยูใน
ระดับดีมาก แต ในรายละเอียดพบวา ยังขาด
ความรู ในเร�องของภาวะแทรกซอนที่จะเกิดจาก
ความดันโลหิตสูง ดังนั้นจึงควรใหความรูเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะภาวะแทรกซอน
ที่จะเกิดขึ้น เพ�อใหประชาชนมีความตระหนักใน
การควบคุมความดันโลหิต
2. กลุม ตัวอยางมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
และป อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ด า นการ
ออกกำลังกายอยูใ นระดับพอใช ดังนัน้ ควรสงเสริม
ใหมกี ารออกกำลังกายชนิดแอโรบิกอยางสม่ำเสมอ
เชน การเดินเร็วๆ อยางนอย 30 นาทีตอวัน
และเกือบทุกวัน จะมีประสิทธิภาพในการชวย
ลดความดันโลหิต
3. ควรรณรงค ใหผูที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปมี
ความตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการตรวจ
คัดกรองโรคและเขารับการตรวจสุขภาพประจำป
ทุกป และมีการเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงทุก
6 เดือน ในกลุมที่มีประวัติบุคคลในครอบครัว
เปนโรคความดันโลหิตสูง และในผูที่มีประวัติ
ตรวจวัดความดันโลหิตแลวสูงผิดปกติ
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ขอเสนอแนะในการศึกษา
ครั้งตอไป
หน�วยงานทีร่ บั ผิดชอบสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ ควรจัดโครงการสงเสริมและปองกันโรค
ความดันโลหิตสูงในลักษณะเชิงรุกในชุมชนและ
ใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินการ
เชน การใหความรู ในรูปแบบตางๆ การตรวจ
คัดกรองโรค การจัดกิจกรรมปองกัน และสงเสริม
สุขภาพ เปนตน และมีการศึกษาประเมินเปรียบเทียบ
ระหวางกอนและหลังการจัดโครงการ
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