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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง ในอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
ชุ ม พร โดยมี ว ตั ถุป ระสงค์เพือเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งใน
อําเภอเมืองกับปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยเสริ ม กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั จํานวน 367 คน สุ่ มตัวอย่างแบบ
หลายขั)นตอน และการคํา นวณหาสัด ส่ ว น เครื อ งมือ ที ใ ช้ใ นการวิจ ยั เป็ นแบบสอบถาม การวิเ คราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าตําสุ ด ค่าสู งสุ ด การทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว ผลการวิจยั พบว่า พฤติ กรรม การดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสูงในอําเภอเมือง โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง โดยผูป้ ่ วยรับประทานยาให้ครบตามจํานวนทีแพทย์สัง ปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําของแพทย์หรื อบุคลากรสาธารณสุ ขเกียวกับการดูแลตนเอง ส่ วนผูป้ ่ วยทีมีเพศและญาติสายตรง
เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งแตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการดูแลตนเองแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 ตามลําดับ และปั จจัยเสริ มด้านความรู ้เรื องโรคความดันโลหิ ตสู ง ความเชื อเกี ยวกับโรค
ความดัน โลหิ ต สู ง และการสนับสนุ นทางสังคม แตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการดูแลตนเองแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
Abstract
The purpose of this study was to investigate the self care behavior of hypertension patients
who live in Muang district, Chumphon province by the comparison of the self care behaviors
based on their personal and supportive factors. The studied subjects were 367 participants,
randomly selected with stratifying and proportional methods and questionnaires were used for
data collection. The data were analyzed with statistical methods to determine frequency,
percentage, mean and standard deviation, lowest and highest values, t-test, and one-way
ANOVA. The results showed that their behavior of self care performed as the whole was at a
high level as the patients cared for themselves by taking drugs as the doctor recommendation.
Difference in gender and having direct-inherited hypertension relatives of the patients yielded
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different self care behavior significantly at 0.05. Difference in having supportive factors of
knowledge and belief on hypertension disease and social support did yield different self care
behavior of the hypertension patients significantly at 0.01.

คําสํ าคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง พฤติ กรรมผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ต
สูง, ความดันโลหิ ตสูง
Keywords: self care behavior, hypertension patients, behavior of hypertension patients,
hypertension patients
1. บทนํา

โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคที เป็ นปั ญหา
สาธารณสุ ข เนื อ งจากเป็ นโรคเรื) อ รัง ที รัก ษาไม่
หายขาด มี ภาวะแทรกซ้อนที รุนแรง และมี แนวโน้ม
จํานวนผูป้ ่ วยมากขึ)น ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
หากไม่ได้รับการรักษามีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบมากกว่าคนปกติเพิมขึ)น 3 เท่า เกิดโรคหัวใจ
วายเพิมขึ)น 6 เท่า และเกิดโรคอัมพาตได้มากกว่าคน
ปกติ เ พิ ม ขึ) นถึ ง 7 เท่ า ขณะเดี ย วกั น ก็ มี โ อกาส
เสี ยชี วิตจากหัวใจวายและเส้นเลื อดในสมองอุดตัน
หรื อแตกร้อยละ 20-30 และเสี ยชี วิตจากไตวายเรื) อรัง
ร้อยละ 5-10 แต่ในทางตรงข้ามผลการศึ กษาทางการ
แพทย์ระบุวา่ หากสามารถควบคุมความดันโลหิ ตให้
อยู่ในระดับเป้ าหมายหรื อตํากว่า 140/90 มิ ลลิ เมตร
ปรอท จะสามารถช่ วยลดโอกาสการเกิ ดอัมพฤกษ์อัมพาตลงได้ร้ อยละ 35-40 ลดการเกิ ด โรคหัว ใจ
ล้มเหลวได้มากกว่าร้อยละ 50 และลดการเกิดกล้าม
เนื)อหัวใจตายได้ร้อยละ 20-25 (1) นอกจากนี)โรคนี)
ยังเป็ นโรคซึ งทําให้ประเทศต้องสูญเสี ยค่าใช้จ่ายอย่าง
มหาศาลในการดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสู งอย่า งต่ อเนื อง ตั)งแต่ เริ มพบว่ าเป็ นโรค
จนกระทัง ผูป้ ่ วยเสี ยชี วิต เพราะเมือผูป้ ่ วยเป็ นความ
ดันโลหิ ตสู งแล้ว มักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ที
สําคัญ ได้แก่ โรคหัวใจ อัมพาต ไตวาย (2)
จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าโรค
ความดันโลหิ ตสู งเป็ นสาเหตุการตายอันดับ 3 ของ
โลกและคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 จะมีผเู ้ สี ยชี วิต
ด้ว ยโรคความดันโลหิ ตสู ง ถึ งร้ อ ยละ 73 ของการ
ตายทั)งหมด ส่ วนใหญ่พบว่าความชุกของโรคความ
ดันโลหิ ต สู งเพิ มขึ) นอย่ างมากในประเทศที ก ํา ลัง

พัฒนา และจากข้อมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าปี พ.ศ. 2550,
2551, 2552 และ 2553 อัตราป่ วยต่ อแสนประชากร
ด้วยโรคความดันโลหิ ตสู งเท่ ากับ 544.08, 778.10,
782.38 และ 862.25 ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าอัตราป่ วย
ด้วยโรคความดันโลหิ ตสู งภาพรวมของประเทศ
เพิ มขึ) นตามลําดับ และอัตราตายด้วยโรคความดัน
โลหิ ตสู ง ตั) งแต่ ปี 2547-2553 เท่ า กั บ 3.6-6.9 ต่ อ
ประชากรแสนคน แม้ว่าอัตราตายของโรคความดัน
โลหิ ตสู งจะไม่สูงมากนัก แต่ เป็ นสาเหตุส่งเสริ มให้
เกิ ดโรคอืนที นาํ ไปสู่ การตายได้สูเช่ น โรคหัวใจ อัม
พฤกษ์ อัมพาต ไตวาย หลอดเลื อดสมอง จึ งนับว่ า
เป็ นโรคทีเป็ นปัญหาสาธารณสุ ขทีสาํ คัญโรคหนึง(3)
จั ง หวัด ชุ ม พรมี ผู ้ป่ วยเข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลเพิ มขึ) นในแต่ ละปี และพบว่าตั)งแต่ ปี
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 อัตราป่ วยและอัตราตาย
ด้ว ยโรคความดัน โลหิ ต สู ง มี แ นวโน้ ม เพิ ม ขึ) น
เช่ นกัน โดยอัตราป่ วยต่ อ ประชากรแสนคนด้ว ย
โรคความดั น โลหิ ต สู ง เป็ นดั ง นี) 574.15, 762.94,
1408.99 และ 1820.78 ตามลําดับ และอัตราตายด้วย
โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นดังนี) 2.30, 1.46, 2.71 และ
4.87 ตามลําดับ (4)
จากการศึกษาวิเคราะห์ทะเบี ยนของผูป้ ่ วยโรค
ความดัน โลหิ ต สู ง ในอํา เภอเมื องชุ มพร พบว่ า ปี
พ.ศ. 2550 - ปี พ.ศ. 2553 อัตราป่ วยด้วยโรคความดัน
โลหิ ตสู งต่ อประชากรแสนคนเป็ น 2647.79,
3573.82, 5155.28, 5309.0 ตามลําดับ และอัตราตายต่ อ
ประชากรแสนคนด้วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ตั)งแต่ปี
พ.ศ. 2548 - ปี พ.ศ. 2553 เป็ น 2.04, 7.08, 2.82, 7.70,
18.40 และ 41.70 ตามลํา ดับ จะเห็ นได้ว่ าทั)งอัตรา
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ป่ วยและอัตราตายของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
เพิมขึ) นตามลําดับ ซึ งโรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรค
เรื) อรังที ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถดู
แลและป้ องกันการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ งผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่ทีเจ็บป่ วยในระยะเวลายาวนานทําให้ผู ้
ป่ วยขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง และไม่
เห็นถึงความสําคัญของการดูแลตนเอง จึ งส่ งผลให้
เกิ ดปั ญหาและภาวะแทรกซ้อนเพิ มมากขึ) น ดังนั)น
ผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู ้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง ในอํา เภอเมื อ ง
จังหวัดชุ มพร ทั)งนี) ผลการศึ กษาทีได้จะสามารถนําไป
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งมาตรฐานการดําเนิ นงาน
ให้เหมาะสมกับกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งใน
แต่ ละพื) นที อี กทั)งยังเป็ นข้อมูลในการหาทางสนับ
สนุ นช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง ให้มี
พฤติ ก รรมสุ ขภาพในการดูแลตนเองได้อย่างถูก
ต้อง และรวมทั)งเป็ นแนวทางในการป้ องกันการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนของผู ้ป่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
ต่อไป โดยการวิจยั นี) มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับ
พฤติ กรรมการดู แลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสูงในอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพือศึกษาระดับ
ความรู ้ ความเชื อ และการสนับสนุ นทางสั งคมของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งในอําเภอเมื อง จังหวัด
ชุมพร และเพือเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู ้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง ในอํา เภอเมื อ ง
จังหวัดชุ มพร จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล และ
ปัจจัยเสริ ม
2. วิธีการวิจย
ั
เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ โดยศึกษาพฤติกรรมการ
ดู แ ลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง ใน
อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด ชุ ม พร ประชากรที ใ ช้ ใ น
การศึ กษาครั)งนี) คื อ ผูป้ ่ วยที ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งและมีรายชื อใน
ทะเบี ยนผูป้ ่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง ของอํา เภอ
เมือ งชุ ม พรทั)ง หมด การเลื อกกลุ่ มตัวอย่าง ใช้
วิธีการคํานวณหาขนาดตัวอย่างได้จากสู ตรของยามา
เน่ (5) ทีระดับความเชือมัน 0.05 ได้ตามสูตรดังนี)

751
n

โดย

= (N/ 1+Ne2)

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนของประชากร

ค่าความคลาดเคลือนของตัวอย่างหรื อค่า
สั ด ส่ ว นจากตัว อย่ า งต่ า งไปจากค่ า สั ด ส่ ว นของ
ประชากรไม่เกิน 0.05
แทนค่า n = [ 4,406/(1+4,406x (0.05)2)] = 366.70
ดัง นั) น การคํา นวณขนาดตัว อย่ า งตามสู ต ร
ดังกล่าว จึงทําให้ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 367 คน
2.1 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ใช้การสุ่ มตัวอย่ างแบบหลายขั)นตอน (multistage random sampling) ดังนี) ข) น
ั ตอนที 1 สุ่ มแบบ
เจาะจง (purposive sampling) เฉพาะผูป้ ่ วยในพื)นที
เขตรั บผิ ดชอบของอําเภอเมื องชุ มพร ทั)งหมด 17
ตําบล
ขั) นตอนที 2 สุ่ มแบบแบ่ งชั) น ( stratified
random sampling) ตามสัดส่ วนของผูป
้ ่ วยความดัน
โลหิ ตสูงในแต่ละตําบล
ขั)นตอนที 3 สุ่ มอย่ างง่ าย (simple random
sampling) โดยการนํารายชื อของผู ป
้ ่ วยทั)งหมดใน
ตําบลมาคละกันแล้วจับฉลากแบบไม่ใส่ คืน โดยทํา
ครั) งละตําบล แล้วบันทึ กไว้จนครบเท่ ากับจํานวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของตําบลนั)น ทําอย่างนี) จนครบ
ทั)ง 17 ตําบล แล้วจึงดําเนินการเก็บข้อมูล
2.2 เครื องมือทีใช้ ในการวิจย
ั
เครื องมื อที ใช้ในการวิ จ ัยเป็ นแบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วยสาระสําคัญ 5 ส่ วน ดังนี)
ส่ วนที 1 ข้อมูลทัว ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ความ
เพี ยงพอของรายได้ก ับค่ าใช้จ่ าย ระดับการศึ กษา
ระยะเวลาป่ วย การมี ญาติ สายตรงเป็ นโรคความดัน
โลหิ ตสู ง และการมีโรคประจําตัวอืน ๆ จํานวน 9
ข้อ คะแนนเต็ม 9 คะแนน
ส่ วนที 2 ความรู ้ เรื องโรคความดันโลหิ ตสู ง มี
ลักษณะเป็ นแบบเลื อกตอบ ใช่ ไม่ ใช่ และไม่ ทราบ
จํานวน 18 ข้อ คะแนนเต็ม 18 คะแนน
e =
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ส่ วนที 3 ความเชื อเกียวกับความดันโลหิ ตสู ง ซึ ง
ลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า มีท) งั หมด 3 ระดับ คือ เห็นด้วยมากทีสุด เห็นด้วย
ปานกลาง ไม่เห็นด้วย จํานวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม
15 คะแนน
ส่ วนที 4 การสนับสนุนทางสังคมของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสูง ซึ งลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า มีท) งั หมด 3 ระดับ คือ เป็ น
จริ งมากทีสุด เป็ นจริ งปานกลาง และไม่เป็ นจริ งเลย
จํานวน 13 ข้อ คะแนนเต็ม 13 คะแนน
ส่ วนที 5 พฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิ ตสู ง ซึ งลักษณะแบบสัมภาษณ์เป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า มีท) งั หมด 3 ระดับ คื อ
ปฏิ บตั ิเป็ นประจํา ปฏิ บตั ิ บางครั)ง และไม่เคยปฏิ บตั ิ
จํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ
2.3.1 การหาความเที ยงตรงเชิ งเนื) อหา (content
validity) โดยนําเครื องมื อที สร้ างเสร็ จแล้วเสนอผู ้
เชียวชาญ 5 ท่าน ซึ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความ สามารถใน
เรื องระเบียบวิธีวิจยั และมีประสบการณ์ในการวิจ ยั
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เพื อ ตรวจสอบในด้านความ
ตรงของเนื) อหาและความเหมาะสมของภาษา
หลังจากนั)นนําไปปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมอีกครั)ง
2.3.2 การหาค่ าความเชื อมัน
 (reliability) โดย
นําเครื องมือที ได้รับการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญที
ได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสู งที มีลกั ษณะใกล้เ คี ย งกับ กลุ่ม ตัวอย่าง คื อ
ผู ้ป่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง ในอํา เภอท่ า แซะ
จังหวัดชุ มพร จํานวน 30 คน หลังจากนั)นนําข้อมูล
มาทําการวิเคราะห์ หาคุ ณภาพของเครื องมื อโดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ: แอลฟา (alpha-coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะห์ค่าความ
เชือมัน ของแบบสัมภาษณ์ มีดงั นี)
แบบสั มภาษณ์ ความรู ้ เกี ยวกับโรคความดัน
โลหิ ตสูง ค่า alpha = 0.829
แบบสัมภาษณ์ ความเชื อเกี ยวกับโรคความดัน
โลหิ ตสูง ค่า alpha = 0.718
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แบบสั มภาษณ์ การสนับสนุ นทางสั งคมของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง ค่า alpha = 0.937
แบบสัมภาษณ์ การดู แลตนเองของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสูง ค่า alpha = 0.770
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สําเร็ จรู ป ซึ งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี)
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและข้ อ มู ล ด้ า นปั จ จั ย
เสริ ม ได้แก่ ระดับและความรู ้ เรื องโรคความดัน
โลหิ ตสู ง ระดับความเชื อเกี ย วกับ โรคความดัน
โลหิ ตสูง ระดับการสนับสนุนทางสังคมของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิ ตสู ง และระดับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง วิเคราะห์
ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี ค่าร้อยละ
2. ข้อ มูล อายุแ ละระยะเวลาป่ วยของผูป
้ ่ วย
โรคความดันโลหิ ตสู ง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าตําสุ ด และค่าสู งสุ ด
เพืออธิ บายข้อมูลให้ชดั เจนยิงขึ)น
3. ข้อ มูล ความเชื  อ เกี  ย วกับ โรคความดัน
โลหิ ตสู ง การสนับสนุ นทางสังคมของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสูง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นรายข้อ วิเคราะห์โดย
การหา ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
4. เปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการดู แลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง จําแนกตามตัวแปรทีแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test
5. เปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการดู แลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง จําแนกตามตัวแปรที
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดี ยว (one-way ANOVA) และถ้าพบว่ามีความแตก
ต่างกัน ผูว้ ิจยั ก็จะดําเนิ นการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียราย
คู่ดว้ ยสถิติ LSD
3. ผลการวิจย
ั
3.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของผู ้ป่ วยโรคความดั น
โลหิ ต สู ง ในอํา เภอเมื อ งจัง หวัด ชุ ม พร ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลีย 64.67 ปี มีอายุระหว่าง 61-70
ปี มีสถานภาพสมรสคู่ ประกอบอาชี พเกษตรกรรม มี
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รายได้พ อกับ ค่ าใช้จ่ าย มี การศึ กษาระดับประถม เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.60
ศึ กษา มีระยะเวลาป่ วยเฉลีย 5.50 ปี ส่ วนใหญ่ป่วย เท่ากัน และส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยทีไม่มีโรคประจําตัว
น้อยกว่า 3 ปี เป็ นผูป้ ่ วยที มี และไม่มีญาติ สายตรง อืน ๆ (ตารางที 1)
ตารางที 1. จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) เพศ
1.1) ชาย
1.2) หญิง
2) อายุ
2.1) น้อยกว่า 50 ปี
2.2) 51 - 60 ปี
2.3) 61 - 70 ปี
2.4) 71 - 80 ปี
2.5) มากกว่า 80 ปี
3) สถานภาพสมรส
3.1) โสด
3.2) คู่
3.3) หม้าย
3.4) หย่า
3.5) แยก
4) อาชี พ
4.1) ไม่ได้ประกอบอาชี พ
4.2) รับจ้าง
4.3) รับราชการ
4.4) เกษตรกรรม
4.5) ค้าขาย
4.6) แม่บา้ น
ั ค่าใช้จ่าย
5) ความเพียงพอของรายได้กบ
5.1) ไม่พอ
5.2) พอ
5.3) เหลือเก็บ
6) ระดับการศึกษา
6.1) ไม่เรี ยน
6.2) ประถมศึกษา
6.3) มัธยมศึกษา
6.4) อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
6.5) ปริ ญญาตรี

จํานวน (n = 367 คน)

ร้ อยละ

106

28.88

261

71.12

48

13.08

87

23.71

110

29.97

81

22.07

41

11.17

17

4.63

238

64.85

93

25.34

8

2.18

11

3.00

63

17.17

47

12.81

8

2.18

156

42.51

35

9.54

58

15.80

106

28.88

233

63.49

28

7.63

31

8.45

281

76.57

37

10.08

11

3.00

7

1.91
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ตารางที 1. จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ระยะเวลาป่ วย ( X = 5.50, S.D. = 4.00, Min. = 0, Max. = 20)
7.1) น้อยกว่า 3 ปี
7.2) 3 - 5 ปี
7.3) 6 - 8 ปี
7.4) มากกว่า 8 ปี
8) การมีญาติสายตรงเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง
8.1) ไม่มี
8.2) มี
8.3) ไม่ทราบ
9) โรคประจําตัวอืน ๆ
9.1) ไม่มี
9.2) อัมพฤกษ์
9.3) อัมพาต
9.4) โรคหัวใจ
9.5) โรคเบาหวาน
9.6) โรคข้อ
9.7) โรคหอบหื ด
9.8) โรคอืนๆ

จํานวน (n = 367 คน)

ร้ อยละ

144

39.24

115

31.34

42

11.44

66

17.98

138

37.60

138

37.60

91

24.80

191

52.04

9

2.45

1

0.27

22

5.99

79

21.53

42

11.44

9

2.45

14

3.81

7)

3.2 ผูต
้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความรู ้เรื อง

โรคความดันโลหิ ตสูง อยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ 56.95 มี
ความเชื อ เกี ย วกั บ โรคความดัน โลหิ ต สู ง อยู่ ใ น
ระดับสูง ร้อยละ 75.48 ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
อยู่ ใ นระดั บ สู ง ร้ อ ยละ 77.93 และส่ วนใหญ่ มี
พฤติกรรมการดูแลตนเอง อยูใ่ นระดับสูง ร้อยละ 71.93
โดยกลุ่ มตัวอย่ างรั บประทานยาครบตามจํานวนที
แพทย์สังสู งสุ ด อยู่ในระดับสู ง ( X =1.87, S.D.=
0.34) รองลงมาปฏิ บต
ั ิ ตามคําแนะนําของแพทย์ หรื อ
บุ คลากรสาธารณสุ ขเกี ยวกับการดู แลตนเอง อยู่ใน
ระดับสูง ( X =1.83, S.D.=0.38) และเมือมีอาการเครี ยด
จะผ่อนคลายโดยการอยู่เงี ยบ ๆ คนเดี ยวตําสุ ด อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =0.83, S.D.=0.65)
3.3 กลุ่มตัวอย่างที มีเพศ การมีญาติ สายตรงเป็ น
โรคความดันโลหิ ตสู ง มี พฤติ กรรมการดูแ ลตนเอง
แตกต่ างกันอย่ างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที ระดับ 0.05

ส่ วนผูท้ ี มี ระดับความรู ้ เรื องโรคความดันโลหิ ตสู ง
ระดับความเชื อเกียวกับโรคความดันโลหิ ตสู ง ระดับ
การสนับสนุ นทางสังคม แตกต่ างกัน มี พฤติ กรรม
การดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.01
4. สรุ ปและอภิปราย
4.1 พฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองของผู ป
้ ่ วย
โรคความดันโลหิ ตสู ง พบว่า อยู่ในระดับสู ง เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูป้ ่ วยควรรับประทาน
ยาให้ครบตามจํานวนที แพทย์สั ง ควรปฏิ บ ัติ ตาม
คํา แนะนํ า ของแพทย์ ห รื อบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
เกี ยวกับการดู แลตนเอง ทั)ง นี) อ าจเนื  อ งจากผู ป้ ่ วย
โรคความดันโลหิ ตสู งส่ วนใหญ่มีอายุ 61-70 ปี จัด
ว่าเป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุ ซึ งผ่านพ้นวัยทํางานมาแล้ว ใน
ปั จจุ บ ันจึ งอาศัยบุ คคลในครอบครั ว โดยเฉพาะ
ลู ก หลานคอยเอาใจใส่ ดู แ ล ตลอดจนให้ ค วาม
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ช่ ว ยเหลือ ทางด้า นปั จ จัย สี  แ ละเงิ น ทอง ทํา ให้
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งในกลุ่มนี) มีเวลาทีจะเอา
ใจใส่ และดูแลสุ ขภาพของตนเองมากขึ) น สอดคล้อง
กับงานวิ จ ัยของตรี นาท โกวิ ทเจริ ญตระกูล (6) ที
พบว่าผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือ ดหัวใจ ส่ วนใหญ่มี อายุ
61-70 ปี และมีการดูแลตนเอง อยูใ่ นระดับสู ง
4.2 การเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการดูแลตนเอง
ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง จําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล และปัจจัยเสริ ม ดังนี)
4.2.1
เพศ ผลการศึ กษาพบว่ าเพศต่ างกัน
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที ร ะดับ 0.05 ซึ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานทีต) งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรชร
ศรี ไทรล้วน (7) ทีศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ต
สู งที มี เพศต่ างกันมี การดู แลตนเองในการป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดั บ 0.05 ซึ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที ต) ั ง ไว้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรชร ศรี ไทรล้วน (7) ที
ศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทีมีเพศต่างกัน
มี การดู แลตนเองในการป้ องกั น ภาวะแทรกซ้ อ น
ต่างกัน
4.2.2 อายุ ผลการศึ ก ษาพบว่ า อายุ ต่ า งกั น มี
พฤติกรรมการดูแลไม่แตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับผล
การศึ กษาของจุ ฑารั ตน์ กัมพลานนท์ (8) ซึ งศึ กษา
ประสิ ทธิ ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มช่ วยเหลื อ
ตนเองต่ อพฤติ กรรมการดู แลตนเองของผู ้สู งอายุ
จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ผูส้ ู งอายุทีมีอายุต่างกัน มี
การปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการดูแลตนเองไม่แตกต่างกัน
4.2.3 สถานภาพสมรส ผลการศึ ก ษาพบว่ า
สถานภาพแตกต่ างกันมี พฤติ กรรมการดู แลตนเอง
ไม่แตกต่างกัน เนื องจากผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง
ที  เ ป็ นกลุ ่ม ตัว อย่า งที  ม ีส ถานภาพสมรสคู ่ มี
พฤติ กรรมการดู แลตนเองเพิ มขึ) นน้อยมาก แม้ว่ า
สถานภาพสมรสจะเป็ นเครื องบ่งชี) สถานะทางสังคม
และการแสดงพฤติ ก รรมของบุ ค คลก็ ต าม แต่
สถานภาพสมรสก็ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู ้ป่ วยความดั น โลหิ ตสู ง สอดคล้ อ งกั บ ผล
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การศึกษาของวิมุตชพรรณ ไชยชนะ และหทัยรัตน์ นิ
ยมาศ ( 9) ที พ บว่ า ผู ้ป่ วยความดัน โลหิ ต สู ง ที มี
สถานภาพสมรสคู่และโสดมี พฤติ กรรมการดูแ ล
ตนเองไม่แตกต่างกัน
4.2.4 อาชี พ ผลการศึกษาพบว่าอาชี พแตกต่างกัน
มี พฤติ กรรมการดู แลตนเองไม่ แ ตกต่ างกัน ทั)ง นี)
เนื องจากปั จจุบนั นี) ได้มีการเผยแพร่ ความรู ้ ข่าวสาร
ด้านสุ ขภาพผ่านสื อหลายช่ องทางทําให้บุ คคลทุ ก
สาขาอาชี พให้ความสําคัญและสนใจในการดู แล
สุ ขภาพของตนเองมากขึ)น ดังนั)นปั จจัยด้านอาชี พจึง
ไม่มีผลต่ อพฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสู ง สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
อรชร ศรี ไ ทรล้ว น ( 7) พบว่า ปั จ จัย ที  ไม่ มี ผลต่ อ
การดู แลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง
ชนิ ดไม่ทราบสาเหตุในการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
คือ อาชีพของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสูง
4.2.5 รายได้ ผลการศึ กษาพบว่ารายได้แตกต่ าง
กันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่แตกต่างกันอธิ บาย
ได้ว่า รายได้ของผูป้ ่ วยเพิมขึ)น มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเพิ มขึ) นน้อยมาก แม้ว่า รายได้จ ะเป็ นปั จ จัย
สําคัญในการดํารงชี วิตเป็ นตัวกําหนดภาวะเศรษฐกิจ
ของครอบครัว แต่ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลนั)น
ไม่ได้เป็ นเครื องบ่งชี) ถึงพฤติกรรมการดูแ ลตนเอง
ดัง นั)น ปั จ จัย ด้า นรายได้จึ ง ไม่มีผ ลต่อ พฤติ กรรม
การดู แลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรรนิ การ์ พัฒนผดุง
วิทยา ( 10) ซึ งศึ ก ษาความเชื อ อํานาจควบคุ มด้าน
สุ ขภาพและพฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ
วชิ รพยาบาล กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูส้ ู งอายุที มี
รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่แตกต่าง
กัน
4.2.6 ระดับการศึ กษา ผลการศึ กษาพบว่า ระดับ
การศึ กษาแตกต่างกันมีพฤติ กรรมการดูแลตนเองไม่
แตกต่างกัน อธิ บายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี มีพฤติ กรรมการดูแลตนเองตําสุ ด
แม้ว่าการศึ กษาเป็ นเครื องบ่งชี) ถึงระดับความรู ้ และ
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การเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล ซึ งเกิดจากประสบการณ์ที
ได้รับ แต่ พฤติ กรรมการดูแลตนเองขึ) นอยู่กบั ความ
เชื อของแต่ละบุ คคล ซึ งแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้อง
กับผลการศึ กษาของอรอนงค์ สั มพัญ<ู (11) ที ได้
ศึ ก ษาปั จ จั ย พื) น ฐาน การรั บ รู ้ ภ าวะสุ ข ภาพและ
พฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสู ง พบว่ า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที มี
ระดับการศึ กษาต่างกัน มี พฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตนเองไม่แตกต่างกัน
4.2.7 ระยะเวลาป่ วย ผลการวิจยั พบว่า ระยะเวลา
ป่ วยแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองไม่
แตกต่างกัน ทั)งนี) เนื องจากโรคความดันโลหิ ตสู งเป็ น
โรคเรื) อรั งที รั กษาไม่ หายขาด แต่ สามารถควบคุ ม
ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ โดยผูป้ ่ วยจะต้อ ง
ปรั บ พฤติ ก รรมการดํา เนิ น ชี วิต ให้เหมาะสม ซึ ง
ต้องกระทําอย่างต่อเนื องไปจนตลอดชี วิต เพือช่วย
ป้ องกัน ไม่ ใ ห้เ กิ ด ภาวะแทรกซ้อ นขึ) น กับ อวัย วะ
สําคัญของร่ างกายสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
ปิ ยนุ ช ปั ญญาธี ระ (12) ที ศึกษาพฤติ กรรมสุ ขภาพ
และภาวะการควบคุ ม ระดับ นํ)า ตาลในเลื อ ดของ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดไม่พ ึงอินสุ ลิน โรงพยาบาล
ราชบุรี พบว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดไม่พ ึงอินซูลิน
ที มีระยะเวลาป่ วยต่างกัน มีพฤติ กรรมการดูแลตนเอง
เพือควบคุมโรคเบาหวานไม่แตกต่างกัน
4.2.8 ญาติ สายตรงเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง
ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ทีมี
ญาติ สายตรงเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งต่ างกัน มี
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01(Sig. = 0.00**) ซึ ง
สอดคล้องกับสมมติ ฐานที ต) งั ไว้ แสดงว่าผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสู งที มีญาติ สายตรงป่ วยเป็ นโรคความ
ดันโลหิ ตสูง มาก่อน ทําให้มีประสบการณ์ในการดูแล
ญาติ จึ งเกิ ดการเรี ยนรู ้ ในการดูแลสุ ขภาพตนเองเพื อ
ควบคุ มโรคไม่ให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อนขึ) น กับอวัยวะ
สําคัญของร่ างกายได้ สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
อรอนงค์ สัมพัญ<ู (11) ทีได้ศึกษาปั จจัยพื)นฐาน การ
รับรู ้ภาวะสุ ขภาพและพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของ
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ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง พบว่า ปั จจัยที สัมพันธ์
กับ ภาวะความดัน โลหิ ต สู ง ได้แ ก่ ประวัติ ก ารมี
ภาวะความดันโลหิ ตสูงในญาติสายตรง
4.2.9 ความรู ้ เรื องโรคความดันโลหิ ตสู ง ผล
การศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทีมีความ
รู ้ เรื องโรคความดันโลหิ ตสู งต่ างกัน มี พฤติ กรรม
การดูแลตนเองแตกต่ างกัน อย่างมี นัย สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.01 (Sig.=0.01**) ผู ้ ป่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสู งที มีความรู ้เรื องโรคความดันโลหิ ตสูง
มีพฤติ กรรมการดูแลตนเองสู งสุ ด จัดอยู่ในระดับ
สู ง รองลงมาคือ ผูป้ ่ วยทีมีค วามรู ้เ รื อ งโรคความ
ดัน โลหิ ต สู ง ระดับ ปานกลาง มีพ ฤติก รรมการ
ดูแลตนเองจัดอยู่ในระดับ สู ง และผูป้ ่ วยทีความรู ้
เรื องโรคความดันโลหิ ตสูง ระดับตํา มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองตําสุ ด จัดอยู่ในระดับปานกลาง ทั)งนี) อาจ
เนื องจากแนวคิ ด ที ว่าพฤติ กรรมของบุคคลมี สาเหตุ
จากทั)งปั จจัยภายในบุ คคลและปั จจัยภายนอกบุ คคล
ซึ งปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมภายในบุคคล ได้แก่
ความรู ้ ความเชื อ ค่านิ ยม แรงจูงใจ หรื อความตั)งใจใฝ่
พฤติ ก รรม ซึ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจ
พร ทองเที ยงดี (13) ที ได้ศึกษาปั จจัยที มีอิ ทธิ พลต่ อ
พฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยวัณโรคปอดที
เข้ารั บการรั กษาที ศูนย์วณ
ั โรค จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า ความรู ้เรื องวัณโรคปอดเป็ นตัวแปรทีมีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยวัณโรคปอด
4.2.10 ระดับ ความเชื อ ผลการศึ ก ษา พบว่ า
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ที มี ระดับความเชื อ
เกี ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู งต่างกัน มีพฤติกรรม
การดู แ ลตนเองแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทาง
สถิ ติ ที ระดับ 0.01 (Sig. = 0.00**) ซึ งเป็ นไปตาม
สมมติ ฐ านที ต) ัง ไว้ ทั)งนี) อาจเป็ นเพราะว่ าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริ ญรุ ดหน้าไปมาก การ
ได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารทางด้า นสุ ข ภาพส่ ง ผลให้
บุ คคลเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้จากหลายช่ องทาง แล้วเกิ ด
การพัฒนาด้านความคิ ด ความเชื อ เกิ ดความศรัทธา
มีเ จตคติทีดีต่อ การดูแ ลสุ ข ภาพตนเอง และเกิด
การเปลี ย นแปลงพฤติก รรมสุ ข ภาพด้า นการ
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ปฏิบตั ิทีถูกต้องตามมา สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวิไล ตั)งตระกูล (14) ที ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพตนเองในการป้ องกัน โรคของคนงานใน
โรงพยาบาลกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความเชื อของ
การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองในการป้ องกั น โรคของ
คนงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การปฏิ บ ั ติ
เกียวกับการดูแลสุ ขภาพตนเองในการป้ องกันโรค
4.2.11 ระดั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ผล
การศึ กษา พบว่าผู ป้ ่ วยโรคความดัน โลหิ ตสู งที มี
ระดับการสนับสนุ นทางสังคมต่ างกัน มี พฤติ กรรม
การดูแลตนเองแตกต่า งกัน อย่า งมีนัย สํา คัญ ทาง
สถิ ติ ที ร ะดั บ 0.01 ( Sig.=0.00**) ซึ งเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานที ต) งั ไว้ แสดงว่าผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมระดั บ สู ง จะมี
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองสู ง ขึ) นด้ ว ย ซึ งจาก
การศึกษาครั)งนี) พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทีมี
การสนับสนุ นทางสังคมระดับสู ง มี พฤติ กรรมการ
ดูแลตนเองดีกว่าผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที มีการ
สนับสนุ นทางสังคมระดับปานกลาง และระดับตํา
และผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทีมีการสนับสนุน
ทางสั ง คมระดับ ปานกลางมี พฤติ กรรมการดู แล
ตนเองดี กว่าผูป้ ่ วยโรคความดัน โลหิ ต สู ง ที มี การ
สนับสนุนทางสังคมระดับตํา ทั)งนี) อาจเนื องมาจาก
โดยปกติ บุคคลทัว ไปมักคาดหวังว่าเมือตนเจ็บป่ วย
หรื อมี ค วามทุ กข์ จ ะมี คนคอยดู แลและช่ วยเหลื อ
โดยเฉพาะอย่างยิงสมาชิ กในครอบครัวและเจ้าหน้าที
สาธารณสุ ข สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิไล ตั)ง
ตระกูล ( 14) ที ศึ กษาพฤติ กรรมการดู แลสุ ข ภาพ
ต น เ อ ง ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น โ ร ค ข อ ง ค น ง า น ใ น
โรงพยาบาลกรุ งเทพมหานคร พบว่า แรงสนับสนุน
ทางสังคมมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ
ในการดูแลตนเอง
5. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั)งนี)พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสู งส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ใน
ระดับ สู ง แต่ ย งั มี ผูป้ ่ วยบางส่ ว นที มี ค วามรู ้ แ ละ
ความเชื อ เกี ย วกับ โรคความดัน โลหิ ต สู ง อยู่ ใ น
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ระดับปานกลางและระดับตํา ดังนั)นผู ้วิ จ ัยจึ งขอ
เสนอแนะแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี)
1. ผูป
้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งควรจัดสรรเวลา
ในการออกกําลังกายให้เพี ยงพอ และไม่ ควรออก
กําลังมากเกินกําลังของตนเอง
2. คนในครอบครั วควรสอบถามลักษณะและ
อาการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งจาก
แพทย์หรื อบุคลากรสาธารณสุ ขเพือนํามาให้คาํ แนะนํา
แก่คนในครอบครัวของตนเองได้
3. เมือรู ้ตวั เองว่ามีอาการเครี ยดจะผ่อนคลายโดย
การอยูเ่ งียบ ๆ คนเดียวหรื อเลือกรับประทานอาหารคาว
หวานทีไม่มีส่วนผสมของกะทิ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ต่ อไป
1. ควรมี การศึ กษาเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการ
ดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที อยู่ใน
เขตเมืองและเขตชนบท เพือนําผลทีได้มาปรับปรุ ง
และวางแผนในการรั กษาผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ต
สูงรายอืน ๆ ต่อไป
2. ควรศึกษาเชิ งคุณภาพเกี ยวกับความเชื อด้าน
สุ ข ภาพและแบบแผนการดํา เนิ น ชี วิ ต ที มี ผ ลต่ อ
พฤติ กรรมการดู แลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสู ง เพื อ ค้ น หาสาเหตุ แ ละช่ วยอธิ บาย
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยได้ชดั เจนและ
ครอบคลุมยิงขึ) น ซึ งสามารถนําผลการศึ กษาที ได้
ไปวางแผนการให้สุขศึกษาแก่ผปู ้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม
กับปัญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยในแต่ละราย
3. ควรศึ กษาประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการ
ปรั บเปลี ยนแบบแผนการดําเนิ นชี วิ ตที มี ผลต่ อการ
ดู แลตนเองของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง หาก
ผูป้ ่ วยคนใดไม่ มี การวางแผนการดําเนิ นชี วิ ตหรื อ
วางแผนแล้วแต่สุขภาพยังไม่ดีข) ึน จะได้เริ มวางแผน
ใหม่ แ ละค้ น หาสาเหตุ น) ั นแล้ ว นํ า มาปรั บ ปรุ ง
โปรแกรมนั)นให้ดี ข) ึ นและนําไปใช้ก ับผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสูงรายอืนให้ได้ผลทีดีข) ึนต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที สาธารณสุ ขอําเภอเมือง
ชุ มพร หั ว หน้ า สถานี อนามั ย และเจ้ า หน้ า ที
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สาธารณสุ ขอําเภอเมืองชุมพรทุกท่านทีอาํ นวยความ (8)
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิ จยั ครั) งนี)
และขอขอบคุ ณกลุ่ มตัว อย่า งผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสูงทุกท่านทีได้สละเวลาตอบแบบสอบถาม
จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี)สาํ เร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดี
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