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บทคัดย่อ  
 โรคควำมดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่รักษำไม่หำยขำด  กำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสมตำม

แบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพส�ำหรับผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง ท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตที่ดีได้  กำรวิจัยนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ตำมแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพกับพฤติกรรม

สุขภำพในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤติ จ�ำนวน 70 รำย ที่มำรับบริกำรที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยำบำล

บรบือ เครือ่งมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถำมข้อมูลส่วนบคุคล แบบสอบถำมกำรรบัรูต้ำมแบบแผนควำมเชือ่ด้ำน

สุขภำพ และพฤติกรรมสุขภำพของผูป่้วยควำมดันโลหิตสูง หำค่ำควำมเช่ือม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟำ

ของครอนบัค ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น .82 และ .87 ตำมล�ำดับ  วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจง ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำ

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤติมีกำรรับรู้ตำมแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ

โดยรวมอยู่ในระดับดี ( =3.06, SD= .30)  2) ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤติมีพฤติกรรมสุขภำพ โดยรวมอยู่

ในระดับเหมำะสมมำก ( =2.38, SD = .28)  3) กำรรับรู้ตำมแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพมีควำมสัมพันธ์

ทำงบวกกบัพฤติกรรมสขุภำพในผูป่้วยควำมดันโลหติสงูวกิฤติ ในระดับปำนกลำง (r =.322) อย่ำงมีนยัส�ำคัญ

ทำงสถิติที่ ระดับ .01 

 สรปุผลกำรวจิยั และข้อเสนอแนะ  ผูป่้วยควำมดันโลหติสูงวกิฤติท่ีมีกำรรบัรูต้ำมแบบแผนควำมเชือ่

ด้ำนสขุภำพท่ีเหมำะสม จะท�ำให้สำมำรถป้องกันและควบคมุระดับควำมดันโลหติได้ ดังน้ันจงึควรให้ข้อมูล

เกี่ยวกับโรค ภำวะแทรกซ้อน สร้ำงแนวทำงในกำรจัดกำรกับปัญหำและส่งเสริมให้ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง

วิกฤติมีพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสม 
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Abstract
 Hypertension is a chronic disease which cannot be treated. The Health Belief Model appropriate 

healthcare for patients with hypertension, you can have a better quality of life. The aim of this study was 

to explore relationship between health belief perception and health behaviors. The sample was 70 patients 

with hypertension crisis who attended the emergency room at borabue hospital. The personal demographic 

record form, the Cronbach’s alpha coefficients of  health belief perception, health behavior were used to 

collect data  were 0.82 and 0.87 respectively.  The data was analyzed by frequency distribution, percentage, 

mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation.  

 The Results showed:  1) The hypertensive crisis patients had scores of perception of health belief 

at a good level ( = 3.06, SD = .30).  2) The hypertensive crisis patients had scores of health behaviors a 

good level ( =2.38, SD= .28)  3)  Perception of health belief model significantly associated with health 

behaviors in patients with high blood pressure at moderate level (r =. 32) were significantly .05 

 Conclusion and recommendations: the hypertensive crisis patients who had appropriate perception 

of health belief model could prevention and control blood pressure level. Therefore, health care providers 

should health education and create program for promote heath behavior.  
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 โรคควำมดันโลหิตสูงเป ็นโรคเรื้อรังที่

อันตรำย สำมำรถเกิดภำวะแทรกซ้อนจนมีกำร

ท�ำลำยอวัยวะที่ส�ำคัญของร่ำงกำย เช่น สมอง หัวใจ 

ไต ตำ ซึ่งเรียกว่ำ “ฆำตกรเงียบ” จำกสถิติกระทรวง

สำธำรณสุขพบว่ำ โรคหลอดเลือดสมองและควำม

ดันโลหิตสูงเป็นสำเหตุกำรตำย อันดับ 4 พบอัตรำ

ป่วยด้วยโรคดันโลหิตสูง 46,349 ต่อแสนประชำกร 

และอัตรำตำยในปี พ.ศ. 2554 – 2555 เพิ่มจำก 31.8 

เป็น 37.4 ต่อประชำกรหนึ่งแสนคน (ส�ำนักงำน

นโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข, 

2556) ส�ำหรับแนวทำงกำรควบคุมควำมดันโลหิต

สูง คือ ลดควำมเสี่ยงต่อกำรป่วยและเสียชีวิตด้วย

โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือด

สมอง โดยใช้แนวทำงของ The Eight Joint National 

Committee (JNC 8, 2014) ประกอบด้วย 2 แนวทำง 

คือกำรปรับเปลี่ยนกำรด�ำเนินชีวิต (lifestyle mod-

ifications) เช่น กำรจ�ำกัดปริมำณโซเดียมในอำหำร 

กำรด่ืมนมไขมันต�่ำ เน้นกำรบริโภคผักและผลไม้ 

กำรควบคุมน�้ำหนัก กำรออกก�ำลังกำย กำรจัดกำร

ควำมเครยีด กำรงดสูบบุหรี ่กำรลดกำรด่ืมเครือ่งด่ืม

ทีมี่แอลกอฮอลล์ และกำรรบัประทำนยำเพือ่ควบคุม

ระดับควำมดันโลหิต (Pharmacologic treatment)  

(พีระ บูรณกิจเจริญ, 2554) เป้ำหมำยท่ีส�ำคัญของ

กำรรกัษำโรคควำมดันโลหติสงูคือ ควบคมุควำมดัน

โลหิตซิสโตลิคให้ต�่ำกว่ำ 140 มิลลิเมตรปรอท และ

ควำมดันไดแอสโตลิคต�่ำกว่ำ 90 มิลลิเมตรปรอท 

(JNC 8, 2014; Martin, 2008)

 ป ัจจุบันผู ้ป ่วยโรคควำมดันโลหิตสูงมี

พฤติกรรมสุขภำพไม่เหมำะสม เช่นกำรรบัประทำน

อำหำรมัน เค็ม ขำดกำรออกก�ำลงักำยอย่ำงสม�ำ่เสมอ 

สูบบุหรี่ ดื่มสุรำ เป็นต้น (กิตติศักดิ์ พรมดำว, 2557) 

กำรท่ีผู้ป่วยไม่สำมำรถควบคุมควำมดันโลหิตได้ 

โดยจะก่อให้เกิดภำวะแทรกซ้อน จนท�ำให้เสียชีวิต

หรอืพกิำรได้ ภำวะแทรกซ้อนได้แก่ โรคหลอดเลอืด

สมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจวำย และไตวำย 

(Martin, 2008)

 ปัญหำเหล่ำนี้ส่งผลกระทบด้ำนอื่นๆ เช่น 

จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม โดยอำจก่อให้เกิดภำวะ

แทรกซ้อนจนท�ำให้เสียชีวิตหรือพิกำร ส่งผลให้

ผู้ป่วยและญำติเกิดควำมเครียด วิตกกังวล ท�ำให้

ครอบครัวต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำเพิ่มข้ึน ค่ำ

พำหนะท่ีต้องไปรับกำรรักษำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 

(ณัฏฐิรำ ประสำทแก้ว, 2555) จำกปัญหำของกำร

ควบคุมระดับควำมดันโลหิตไม่ได้ นอกจำกด้ำน

พฤติกรรมสุขภำพยังเกิดจำกกำรคิดว่ำระดับควำม

ดันโลหิตของตนเองปกติแล้วหยุดรับประทำนยำ 

(เพ็ญศิริ สิริกุล, 2553) ส่งผลให้ไม่สำมำรถควบคุม

ควำมดันโลหิตได้ ส่วนใหญ่เกิดจำกควำมเชื่อ

ด้ำนสุขภำพและมีพฤติกรรมสุขภำพไม่เหมำะสม  

(ณัฏฐิรำ ประสำทแก้ว, 2555) ดังนัน้กำรปรบัเปล่ียน

พฤติกรรมเพือ่ควบคมุควำมดันโลหติให้อยู ่ในเกณฑ์

ปกติ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งเบคเกอร์ (Becker, 1974) 

เช่ือว่ำเม่ือผู ้ป่วยควำมดันโลหิตสูงมีกำรรับรู้ถึง

โอกำสเสีย่งของกำรเกดิโรค (Perceived Susceptibil-

ity) ว่ำมีควำมรนุแรงเพิม่ขึน้ มีควำมเข้ำใจต่อสำเหตุ

ของกำรเจ็บป่วย มีกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค 

(Perceived Severity) ท่ีเกดิกบัตนเอง ว่ำมีผลกระทบ 

ต่ออวัยวะท่ีส�ำคัญ ซ่ึงอำจท�ำให้เกิดควำมเจ็บป่วย 

พิกำร หรือตำยได้ จะส่งผลให้ผู้ป่วยควำมดันโลหิต

สูงวิกฤตมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเพื่อ

คงไว้ซึ่งภำวะสุขภำพที่ดี เมื่อผู้ป่วยมีกำรยอมรับใน

กำรรับรู้ถึงโอกำสเสี่ยงของกำรเกิดโรคและกำรรับ

รู้ควำมรุนแรงของโรค จะท�ำให้มีกำรรับรู้ประโยชน์ 
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(Perceived Benefits) รวมทั้งหำกผู้ป่วยควำมดัน

โลหิตสูงใช้กำรรับรู้ต่ออุปสรรคในกำรป้องกันโรค 

(Perceived Barriers) จะท�ำให้บุคคลนั้นปฏิบัติตำม

ค�ำแนะน�ำที่ได้รบัในกำรปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม เพื่อ

กำรป้องกันโรคของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง

 ส� ำ ห รั บ โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล บ ร บื อ  จั ง ห วั ด

มหำสำรคำม พบผูป่้วยท่ีมำรบับรกิำรท่ีห้องอบุติัเหตุ

ฉุกเฉินด้วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤติ (Hypertension 

crisis) พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 89 รำย เพิ่มเป็น 396 รำย 

ในปี 2556 และ ปี พ.ศ. 2557 พบจ�ำนวน 428 รำย 

ซ่ึงพบว่ำโรคหลอดเลือดสมองเกิดในผู ้ป่วยโรค

ควำมดันโลหิตสูงเป็นอันดับแรก (งำนเวชระเบียน

โรงพยำบำลบรบือ, 2557) และเนื่องจำกภำวะควำม

ดันโลหิตสูงในห้องฉุกเฉินเป็นภำวะที่พบบ่อย พบ

มำกถึงร้อยละ 25 ของผู้ป่วยทั้งหมด (อินทนนท์ 

อิ่มสุวรรณ, 2556) โดยพบว่ำมำด้วยกำรเจ็บป่วย

ฉุกเฉินและตรวจพบมีระดับควำมดันโลหิตที่สูง

วิกฤติจำกกำรวัดควำมดันโลหิต ซึ่งเป็นภำวะที่ต้อง

อยูใ่นเกณฑ์เฝ้ำระวงัและให้กำรรกัษำอย่ำงทนัท่วงที 

เนื่องจำกหำกมีระดับควำมดันโลหิตที่สูงวิกฤติ

จะมีโอกำสเกิดภำวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอันตรำยต่อ

ระบบหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ เป็น

ภำวะรุนแรงอำจท�ำให้เสียชีวิตได้ (นิภำพร ภิญโญ

ศรี, 2551; อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ, 2556) โดยพบ

ว่ำผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤติกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วย

โรคควำมดันโลหิตสูงรำยเดิม ร้อยละ 90 (งำนเวช

ระเบียนโรงพยำบำลบรบือ, 2557) และจำกกำรศึกษำ

น�ำร่อง ในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง 30 รำย ที่มำรับ

กำรรักษำที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบว่ำผู้ป่วยและ

ญำติยงัขำดควำมรูใ้นเรือ่งโรค ภำวะเส่ียงทีจ่ะเกดิโรค

หลอดเลือดสมองขึ้น มีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพและ

มีพฤติกรรมสุขภำพไม่เหมำะสม ท�ำให้กำรควบคุม

ระดับควำมดันโลหิตไม่ได้ โดยพบว่ำผู้ป่วยยังคงมี 

กำรด่ืมสุรำ สูบบุหรี่ รับประทำนอำหำรรสเค็ม  

รับประทำนยำไม่สม�่ำเสมอ ขำดยำ และขำดกำร

ติดตำมนัด จำกปัญหำดังกล่ำวจึงท�ำให้ไม่สำมำรถ

ควบคุมระดับควำมดันโลหิตสูงได้

 จำกปัญหำท่ีรวบรวมได้และกำรทบทวน

วรรณกรรมพบว่ำ มีกำรศึกษำแบบแผนควำมเช่ือ

ด้ำนสุขภำพกับกำรปฏิบัติตัวของผู้ป่วยควำมดัน

โลหิตสูง เช่น มีกำรศึกษำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทำง

คลินิกส�ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะควำมดัน

โลหิตสูงเร่งด่วน (เดือนนภำ อิ่มเพ็ง, 2554) ร่วมกับ

มีกำรศึกษำกำรดูแลรักษำควำมดันโลหิตสูงในห้อง

ฉุกเฉิน (อิ่มทนนท์ อิ่มสุวรรณ, 2556) และมีกำร

ศึกษำเกี่ยวกับผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงแบบเร่งด่วน

และฉุกเฉินที่มำรักษำที่ห้องฉุกเฉิน (Bruno, 2001) 

แต่ยังไม่พบกำรศึกษำเกี่ยวกับแบบแผนควำมเชื่อ

ด้ำนสุขภำพกับพฤติกรรมสุขภำพในผู้ป่วยควำม

ดันโลหิตสูง เพื่อกำรควบคุมระดับควำมดันโลหิต

ของผูป่้วยท่ีมีปัญหำควำมดันโลหติสงูวกิฤติ ซ่ึงจำก

ควำมส�ำคัญดังกล่ำว หำกส่งเสริมให้ผู้ป่วยควำมดัน

โลหิตสูงวิกฤติ มีควำมเชื่อด้ำนสุขภำพและมีกำร

ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทีเ่หมำะสม จะท�ำให้สำมำรถ

ป้องกันกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ จึงเป็น

ที่มำของควำมส�ำคัญท่ีผู ้วิจัยต้องกำรศึกษำควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ตำมแบบแผนควำมเชื่อ

ด้ำนสุขภำพกับพฤติกรรมสุขภำพในผู้ป่วยควำม

ดันโลหติสูงวกิฤติ เพือ่ท่ีจะช่วยให้เข้ำใจสถำนกำรณ์

กำรรักษำ กำรบริกำร เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำร

พัฒนำแนวทำงกำรพยำบำล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย

ควำมดันโลหติสงูวกิฤติสำมำรถควบคุมระดบัควำม

ดันโลหิตได้ 



31The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 21  No. 2  July - December 2015

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ตำม

แบบแผนควำมเชื่อด ้ำนสุขภำพกับพฤติกรรม

สุขภำพในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤติ

กรอบแนวคิด 
  กำรรบัรูส้ขุภำพตำมกรอบแนวคดิแบบแผน

ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ (Health belief model) ของ

เบคเกอร์ (Becker, 1974) กล่ำวว่ำบุคคลมีกำรรับรู้

ต่อกำรรบัรูโ้อกำสเส่ียงของกำรเจบ็ป่วยทีจ่ะเกดิขึน้

กบัตนเอง มกีำรรบัรูค้วำมรนุแรงของควำมเจบ็ป่วย

ที่เกิดขึ้นกับตน โดยพิจำรณำถึงผลกระทบที่จะตำม

มำว่ำมีผลท�ำให้เกิดควำมเจ็บป่วย พิกำรหรือตำยได้ 

หรืออำจมีผลกระทบทำงสังคม เม่ือบุคคลเกิดกำร

รับรู้ควำมรุนแรงของกำรเจ็บป่วย จะท�ำให้บุคคลมี

กำรปฏบัิติตัวตำมค�ำแนะน�ำ และเม่ือบคุคลมีกำรรบั

รูถ้งึโอกำสเส่ียงของกำรเกดิโรคและมกีำรรบัรูค้วำม

รนุแรงของโรค จะท�ำให้บคุคลน้ันมกีำรปรบัเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภำพท่ีดี เพื่อป้องกันกำรเกิดโรคหรือ

ชะลอกำรด�ำเนินของโรคไม่ให้รุนแรงข้ึน ซ่ึงเมื่อ 

ผูป่้วยควำมดันโลหติสงูมกีำรรบัรูถึ้งโอกำสเสีย่งของ

กำรเกิดโรค ว่ำมีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้น มีควำมเข้ำใจ

ต่อสำเหตุของกำรเจ็บป่วย มีกำรรับรู้ควำมรุนแรง

ของโรคที่เกิดกับตนเอง ว่ำมีผลกระทบต่ออวัยวะ

ที่ส�ำคัญ ซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำมเจ็บป่วย พิกำร หรือ

ตำยได้ จะส่งผลให้ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤต

มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเพื่อคงไว้ซึ่ง

ภำวะสุขภำพทีดี่ โดยไม่ท�ำให้โรคมีควำมรนุแรง และ

สำมำรถป้องกนัไม่ให้เกดิภำวะแทรกซ้อนเพิม่ข้ึนได้ 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 กำรวจัิยนีเ้ป็นกำรวจิยับรรยำยแบบหำควำม

สัมพันธ์ (Descriptive correlation research)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ป่วยท่ีมำ

รับบริกำรตรวจรักษำท่ีห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

แผนกผู ้ป ่วยนอก โรงพยำบำลบรบือ จังหวัด

มหำสำรคำม ซึ่งเป็นระดับทุติยภูมิ กลุ่มตัวอย่ำงได้

จำกกำรคัดเลือกแบบเจำะจง (Purposive sampling) 

จ�ำนวน 70 รำย เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่ำงเดือน

เมษำยน – เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2558 โดยก�ำหนด

ลักษณะของประชำกรตำมท่ีคุณสมบัติ (Inclusion 

Criteria) ดังนี้

  1)  มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

  2)  ผู ้ป ่วยโรคควำมดันโลหิตสูง ท่ีมี

ระดับควำมดันโลหิตมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 180/110 

มิลลิเมตรปรอท ท่ีมำรบับรกิำรห้องอบัุติเหตุฉกุเฉนิ 

โรงพยำบำลบรบือ จังหวัดมหำสำรคำม ได้รับกำร

วินิจฉัยจำกแพทย์เป็นโรคควำมดันโลหิตสูงแบบ

วิกฤติ โดยท่ียังไม่มีอำกำรแสดงใดๆ ของควำมผิด

ปกติของอวัยวะเป้ำหมำย (Target organ damage 

หรือ TOD) (JNC7, 2003)

  3) มีกำรรับรู้สติสัมปชัญญะดี มีควำม

เข้ำใจ สำมำรถเขียน อ่ำน ฟังและส่ือสำรภำษำไทย

ได้ดี

  4)  มีควำมสมัครใจและยินดีเข้ำร่วมใน

กำรวิจัยครั้งนี้

 ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ค�ำนวณได้จำกสูตร 

Thorndike (บุญใจ ศรีสถิตนรำกูร, 2553) 

  n = 10 k + 50

  n = ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง และ k = จ�ำนวน

ตัวแปร กำรวจิยัครัง้นีมี้ตัวแปร 2 ตัวแปร คือ กำรรบั

รูต้ำมแบบแผนควำมเชือ่ด้ำนสขุภำพ และพฤติกรรม

สุขภำพ ดังนั้น จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง ค�ำนวณได้ดังนี้ 
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n =10 (2) +50 ดังนั้น จ�ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้

ในกำรศึกษำครั้งนี้ เท่ำกับ 70 คน 

 เครื่ องมือที่ ใช ้ ในการด� า เ นินการวิ จัย 

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

   1) แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงวิกฤติได้แก่ เพศ อำยุ 

สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ของ

ครอบครัว และกำรรักษำที่ได้รับ จ�ำนวน 9 ข้อ

   2) แบบสอบถำมกำรรับรู้ตำมแบบแผน

ควำมเชื่ อด ้ ำนสุขภำพ สร ้ ำงโดยศรำรินทร ์  

พิทธยะพงษ์ (2552) ซ่ึงสร้ำงจำกแนวคิดของ  

เบคเกอร์ (Becker, 1974) โดยครอบคลุมกำรรับรู้ทั้ง 

4 ด้ำน คอื กำรรบัรูโ้อกำสเส่ียง กำรรบัรูค้วำมรนุแรง 

กำรรับรู้ประโยชน์ และกำรรับรู้อุปสรรค ลักษณะ

ของแบบสอบถำมเป็นข้อค�ำถำมท้ังด้ำนบวกและ

ด้ำนลบ จ�ำนวน 25 ข้อ ซ่ึงค�ำถำมแต่ละข้อ จะมี 

ค�ำตอบให้เลือก 4 ระดับ

 กำรแปลผลคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ (อัญชลี  

จันทร์สอำด, 2546)

  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.00 หมำยถึง กำร

รับรู้ภำวะสุขภำพอยู่ในระดับ ดีมำก

  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมำยถึง กำร

รับรู้ภำวะสุขภำพอยู่ในระดับ ดี

  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมำยถึง กำร

รับรู้ภำวะสุขภำพอยู่ในระดับค่อนข้ำงดี

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมำยถึง กำร

รับรู้ภำวะสุขภำพอยู่ในระดับ ไม่ดี

 3) แบบสอบถำมพฤติกรรมสุขภำพของ 

ผู ้ป่วยควำมดันโลหิตสูง สร้ำงข้ึนโดย ศิริวัฒน์  

วงค์พุทธค�ำ (2551) มี 6 ด้ำน โดยมีค�ำถำมทั้งหมด 

29 ข้อ ได้แก่ ด้ำนกำรควบคุมอำหำร และควบคุม

น�้ำหนักตัว 8 ข้อ ด้ำนกำรออกก�ำลังกำย 6 ข้อ  

ด ้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด 4 ข ้อ ด ้ำนกำร 

รับประทำนยำ 7 ข้อ ด้ำนกำรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 

2 ข้อ และด้ำนกำรมำตรวจตำมนัด 2 ข้อ ลักษณะ

ค�ำถำมทุกข้อเป็นค�ำถำมด้ำนบวกทั้งหมด และมี

ลักษณะค�ำตอบเป็นกำรประเมินควำมถี่ ในกำร

ปฏิบัติแบ่งเป็น 3 ระดับ

 กำรแปลผลคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ (ศิริวัฒน์ 

วงค์พุทธค�ำ, 2551)

  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมำยถึง กำร

รับรู้ภำวะสุขภำพอยู่ในระดับเหมำะสมมำก

  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมำยถึง กำร

รับรู้ภำวะสุขภำพอยู่ในระดับเหมำะสมปำนกลำง

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมำยถึง กำร

รับรู้ภำวะสุขภำพอยู่ในระดับเหมำะสมน้อย

การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจัิย

 น�ำเครื่องมือไปทดลองใช้กับโรงพยำบำล

ชุมชนท่ีมีคุณสมบัติคล้ำยคลึงกับกลุ่มตัวอย่ำง หำ

ค่ำควำมเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟำ

ของครอนบัค (Crobach’s coefficient alpha) ของ

แบบสอบถำมกำรรับรู้ตำมแบบแผนควำมเชื่อด้ำน

สุขภำพ ได้ค่ำควำมเชื่อม่ัน .82 และแบบสอบถำม

พฤติกรรมสุขภำพของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง ได้

ค่ำควำมเชื่อมั่น .87 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 1) ผู้วิจัยน�ำเสนอเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำร

พิทักษ์สิทธ์ิผู้ป่วย ต่อคณะกรรมกำรจริยธรรมกำร

วิจัยในมนุษย์ คณะพยำบำลศำสตร์มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม

 2) ท�ำหนังสือขออนุญำตไปยังผู้อ�ำนวยกำร

โรงพยำบำลบรบือ จังหวัดมหำสำรคำม เพื่อช้ีแจง

วัตถุประสงค์และขออนุญำตเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้

วิจัยท�ำกำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่ำง โดยพยำบำล

ประจ�ำแผนกฉุกเฉินสอบถำมควำมสมัครใจของ
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กลุ่มตัวอย่ำงในกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย หลังจำก

นั้นผู้วิจัยแนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

วธีิกำรเกบ็ข้อมูล ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจำกกำรศึกษำ

ให้ประชำกรกลุ่มตวัอยำ่งทรำบ และสอบถำมควำม

สมัครใจอีกครั้ง โดยผู ้ป่วยสำมำรถเข้ำร่วมหรือ

ปฏเิสธท่ีจะไม่เข้ำร่วมกำรศึกษำกไ็ด้ โดยจะไม่มีผลก

ระทบต่อบริกำรพยำบำลหรือกำรรักษำที่ได้รับใดๆ 

ต่อผู้ป่วย กำรอภิปรำยข้อมูลในรำยงำนกำรวิจัยจะ

เสนอในภำพรวม และน�ำมำใช้ประโยชน์ทำงกำร

ศึกษำเท่ำนั้น ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจะให้ผู้ป่วย

ได้รบักำรรกัษำเรือ่งภำวะเจบ็ป่วยฉุกเฉินท่ีมำยังโรง

พยำบำลร่วมกับรักษำภำวะควำมดันโลหิตสูงก่อน 

เม่ืออำกำรปกติ ก่อนกลบับ้ำนผูว้จิยัจงึจะท�ำกำรเกบ็

ข้อมูล หรอืหำกได้รบักำรนอนโรงพยำบำล ผูว้จิยัจะ

ตำมเข้ำไปเกบ็ข้อมูลในตึกผูป่้วยอกีครัง้โดยสอบถำม

อำกำรผูป่้วยจำกพยำบำลในตึกผูป่้วยว่ำอยูใ่นเกณฑ์

ปกติหรือไม่ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) วิ เครำะห์ข ้อมูลโดยกำรใช้สถิติเชิง

พรรณนำ ส�ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล กำรรับรู้ตำม

แบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ และพฤติกรรม

สุขภำพของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง 

 2) วิ เครำะห์ข ้อมูลโดยกำรใช้สถิติสห

สัมพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson’s correlation coefficient) 

เกีย่วกบัคะแนนกำรรับรูต้ำมแบบแผนควำมเช่ือด้ำน

สุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพของผู้ป่วยโรคควำม

ดันโลหิตสูง 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลส่วนบุคคล

 กลุม่ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 

68.60 มีอำยุเฉลี่ย 60.9 ปี จบกำรศึกษำชั้นประถม

ศึกษำมำกที่สุด ร้อยละ 80 มีสถำนภำพสมรสคู่ร้อย

ละ 78.6 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 62.9 มี

รำยได้เฉล่ีย 2,571 บำทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่ำงเป็นโรค

ควำมดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลำ น้อยกว่ำ 5 ปี ร้อย

ละ 85.7 และรบัประทำนยำลดควำมดันโลหติสูง ใน

กลุ่มยำต้ำนแคลเซียม (Calcium channel blockers) 

คือแอมโลดิปีน (Amlodipine) มำกท่ีสดุ ร้อยละ 77.1 

ผู้ป่วยที่มำรับกำรรักษำด้วยอำกำร 3 อันดับแรกคือ 

เหนื่อย อ่อนเพลีย หำยใจไม่อิ่ม มำกท่ีสุด ร้อยละ 

27.1 รองลงมำคือ วิงเวียนศีรษะ ร้อยละ 22.9 และ

ปวดศีรษะ ร้อยละ 14.3 ตำมล�ำดับ ดังแสดงในตำรำง

ที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กำรเจ็บป่วย และกำรรักษำ ของกลุ่มตัวอย่ำง (N= 70)

ข้อมูล  จ�านวน   ร้อยละ

เพศ หญิง 48 68.60

อายุ  ( = 60.90; SD = 1.27) 

 <40 4 5.70

 40-60 27 38.60

 >60ปี  39 55.70

ระดับการศึกษา ประถมศึกษำ 56 80.0

สถานภาพ คู่ 55 78.6

อาชีพ เกษตรกรรม 44 62.9
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ข้อมูล  จ�านวน   ร้อยละ

อาการที่มารักษา  

 เหนื่อยอ่อนเพลีย หำยใจไม่อิ่ม 19 27.1

 วิงเวียนศีรษะ  16 22.9

 ปวดศีรษะ 10 14.7

ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง   คือ < 5 ปี 60 85.7

กลุ่มยาที่ได้รับ ยำต้ำนแคลเซี่ยม (แอมโลดิปีน) 54 77.1

 กลุ่มยำต้ำนระบบเรนินขแองจีโอเทนซิน 6 8.6

 ยำปิดกลั้นตัวรับแองจิโอเทนซินทู 4 5.7

 ยำขับปัสสำวะ 3 4.4

 กลุ่มยำปิดกลั้นเบต้ำแอดรีเนอร์จิค 3 4.4

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กำรเจ็บป่วย และกำรรักษำ ของกลุ่มตัวอย่ำง (N= 70) (ต่อ)

 พบเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย โดยเป็นเพศ

หญิงสูงถงึ ร้อยละ 68.60 และกลุม่ตัวอย่ำงส่วนใหญ่

มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ท้ังน้ีเป็นผลมำจำก เม่ือมีอำยุ

ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีกำรเปล่ียนแปลงของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด โดยพบว่ำหลอดเลือดแดง

ใหญ่แข็งตัว (Atherosclerosis) ร่วมกับเสียหน้ำท่ี

ของเซลล์บุผิวของผนังหลอดเลือด (Endothelial 

dysfunction) ท�ำให้หลอดเลือดตีบแคบ ขำดควำม

ยืดหยุ่น ส่งผลให้เกิดแรงต้ำนทำนของหลอดเลือด

สูงข้ึน มีผลท�ำให้ควำมดันโลหิตเพิ่มข้ึน (Luckson, 

2010) ซ่ึงอำยุท่ีเพิ่มขึ้นจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ของควำมดันซิสโตลิกและควำมดันไดแอสโตลิก 

โดยพบว่ำควำมดันโลหิตท้ังสองจะเพิ่มขึ้นเป็นคู่

ขนำนของอำยุ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำอำยุท่ีเพิ่มขึ้นมี

ควำมสัมพันธ์กับกำรตีบแข็งของหลอดเลือด (Cho-

banian et al., 2003) และเพศหญิงมีกำรทดแทน

ฮอร์โมนเอสโตรเจนและมีแนวโน้มกำรท�ำงำนของ 

เรนินในกระแสเลือดต�่ำ และจะท�ำงำนมำกขึ้นภำย

หลังหมดประจ�ำเดือน ท�ำให้เกิดควำมผิดปกติของ

ระบบ เรนินแองจิโอเทนซิน (Renin Angiotensin) 

ส่งผลให้ควำมดันโลหิตสูงขึ้น (Martin, 2008)

 กลุม่ตัวอย่ำงมีระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ 

ร้อยละ 80 สอดคล้องกับอุมำพร ปุญญโสพรรณ 

(2554) Kyngas & Lahdenpera (1999) พบว่ำผู้ป่วย

ควำมดันโลหติสูงส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับประถม

ศึกษำ จำกข้อจ�ำกัดด้ำนกำรศึกษำดังกล่ำวท�ำให้มี

โอกำสกำรเรียนรู้ตลอดจนกำรแสวงหำควำมรู้และ

กำรใช้แหล่งบริกำรต่ำงๆ ให้เกดิประโยชน์กบัตนเอง

ได้น้อยกว่ำผู้ท่ีมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำหรือ

ระดับอุดมศึกษำ ซ่ึงมีผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือใน

กำรดูแลตนเองของผูป่้วยไม่ดีเท่ำท่ีควร (กฤษณำพร 

ทิพย์กำญจนเรขำ, 2549) ท�ำให้ส่งผลต่อกำรปฏิบัติ

พฤติกรรมป้องกนัโรคหรอืกำรส่งเสรมิสุขภำพและ

ควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้ไม่ดี 

 ระยะเวลำของกำรเจ็บป่วย พบมีระยะเวลำ

กำรเจ็บป่วยน้อยกว่ำ 5 ปี จำกกำรทบทวนงำนวิจัย

พบว่ำ ระยะเวลำของกำรเป็นโรคนำน จะมีผลต่อกำร

รับรู้ประโยชน์ของกำรรักษำมำกกว่ำ และสำมำรถ

ควบคุมโรคได้ดีกว่ำผู้ป่วยที่มีระยะเวลำกำรเป็นโรค

ส้ัน ซ่ึงปัจจยัต่ำงๆ เหล่ำนี ้ส่งผลท�ำให้ผูป่้วยเกดิกำร
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รับรู้กำรปฏิบัติตนเก่ียวกับโรคควำมดันโลหิตสูงได้

อย่ำงถูกต้อง (ปุฌญฌิน เขื่อนเพ็ชร์, 2554) ดังนั้นจึง

ควรส่งเสริม แนะน�ำ ให้ก�ำลังใจ และให้ควำมรู้เกี่ยว

กับโรค กำรดูแลรักษำทั้งแบบใช้ยำและไม่ใช้ยำ เพื่อ

ท�ำให้ผูป่้วยควำมดันโลหติสงูสำมำรถควบคมุระดับ

ควำมดันโลหิตได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมต่อไป

 กลุ่มยำท่ีกลุ่มตัวอย่ำงได้รับ เป็นกลุ่มยำ

ต้ำนแคลเซียม (Calcium channel blockers) คือแอม

โลดิปีน (Amlodipine) ร้อยละ 77.10 เนื่องจำกยำจะ

ออกฤทธ์ิโดยกำรห้ำมแคลเซียมไม่ให้เข้ำเซลล์ของ

กล้ำมเนื้อที่อยู่รอบเส้นเลือด ท�ำให้เกิดกำรคลำยตัว

ของกล้ำมเนือ้และหลอดเลือดขยำยตัว และเป็นกำร

เพิ่มออกซิเจนท่ีไปเลี้ยงกล้ำมเนื้อหัวใจ ท�ำให้หัวใจ

ท�ำงำนได้ดีขึ้น ยำออกฤทธ์ินำน 12 – 24 ชั่วโมง 

สำมำรถควบคุมระดับควำมดันโลหิตสูงได้ดี (Chen 

et al., 2010) แต่ยังพบว่ำมีผลข้ำงเคียงของยำ เช่น 

เท้ำบวม ปวดศีรษะ หน้ำแดง ผู้ป่วยที่มีภำวะน�้ำเกิน

ไม่เหมำะกบัยำนี ้ดังนัน้ทีมสหวชิำชีพจงึจ�ำเป็นต้อง

ให้ควำมรู้ในกำรใช้ยำ รวมถงึผลข้ำงเคียงของยำและ

อำกำรผิดปกติที่ต้องมำพบแพทย์ 

ข้อมูล   x SD ระดับ

คะแนนด้ำนกำรรับรู้ตำมแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ 3.06 .30 ระดับดี

คะแนนกำรรับรู้ตำมแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพรำยด้ำน   

กำรรับรู้โอกำสเสี่ยง  3.19 .54 ระดับดี

กำรรับรู้ควำมรุนแรงของภำวะแทรกซ้อน 3.25 .56 ระดับดี

กำรรับรู้ประโยชน์  3.40 .38 ระดับดี

กำรรับรู้อุปสรรค  3.18 .37 ระดับดี

ตารางที่ 2 คะแนนด้ำนกำรรับรู้ตำมแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพโดยรวมและรำยด้ำน

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนน

กำรรับรู้ตำมแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ โดย

รวมเฉลี่ยเท่ำกับ 3.24 (SD= .28) ซ่ึงเป็นกำรรับ

รู ้ตำมแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพในระดับดี 

เมื่อพิจำรณำกำรรับรู้ตำมแบบแผนควำมเชื่อด้ำน

สุขภำพรำยด้ำน พบว่ำคะแนนกำรรับรู้โอกำสเส่ียง 

อยู่ในระดับดี ( =3.19, SD= .54) ด้ำนกำรรับรู้ควำม

รุนแรงของภำวะแทรกซ้อน อยู่ในระดับดี ( =3.25, 

SD= .56) ด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ อยู่ในระดับดี  

( =3.42, SD= .36) ด้ำนกำรรบัรูอ้ปุสรรค อยูใ่นระดับ

ดี ( =2.88, SD= .73) แบ่งเป็นรำยด้ำนคือ

 ด้ำนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยง อยู่ในระดับดี อำจ

เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงกำรรับรู้ว่ำกำรเป็นโรคควำม

ดันโลหิตสูงอำจท�ำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพำตได้ จำก

ค�ำแนะน�ำ ให้ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และ

จำกแพทย์ รวมถงึป้ำยประชำสัมพนัธ์ท่ีโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบลและโรงพยำบำลบรบือ จึงได้

มีกำรรณรงค์ และเผยแพร่ในเรื่องกำรดูแลสุขภำพ

อย่ำงต่อเนื่อง กำรเน้นย�้ำให้สุขศึกษำในกลุ่มผู้ป่วย

โรคควำมดันโลหิตสูงเกี่ยวกับผลกระทบ ผลเสีย

จำกภำวะโรคหลอดเลือดสมองมีผลต่อผู้ป่วยและ

ครอบครัวโดยตรง ท�ำให้ผู้ป่วยมีกำรรับรู้ถึงโอกำส

เส่ียงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (หัสยำพร  

มะโน, 2553; ขวัญฟ้ำ ทำอิ่นค�ำ, 2554)

   ด้ำนกำรรับรู้ควำมรุนแรงของภำวะ

แทรกซ้อน อยูใ่นระดับดี เนือ่งจำกมีกำรรณรงค์ และ
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ข้อมูล   x SD ระดับการปฏิบัติตัว

คะแนนด้ำนพฤติกรรมโดยรวม 2.38 .29 เหมำะสมมำก

คะแนนด้ำนพฤติกรรมรำยด้ำน   

ด้ำนกำรควบคุมอำหำรและควบคุมน�้ำหนักตัว 2.21 .35 ปำนกลำง

ด้ำนกำรออกก�ำลังกำย  2.06 .57 ปำนกลำง

ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด 2.51 .47 เหมำะสมมำก

ด้ำนกำรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 2.65 .54 เหมำะสมมำก

ด้ำนกำรรับประทำนยำ 2.56 .46 เหมำะสมมำก

ด้ำนกำรมำตำมนัด  2.80 .41 เหมำะสมมำก

ตารางที่ 3 คะแนนด้ำนพฤติกรรมโดยรวมและรำยด้ำน

เผยแพร่ในเรือ่งกำรดูแลสุขภำพอย่ำงต่อเน่ือง ต้ังแต่

ระดับกระทรวงสำธำรณสขุจนถงึระดับโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล ซ่ึงผู้ป่วยได้รับควำมรู้ผ่ำน

สื่อต่ำงๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เอกสำร และแผ่นพับ

ควำมรู้อย่ำงแพร่หลำย ท�ำให้ผู้ป่วยควำมดันโลหิต

สูงมีควำมเข้ำใจในกำรรับรู้ภำวะสุขภำพของตน 

สอดคล้องกับ

 ศรำรินทร์ พิทธยะพงษ์ (2552) และ กษมำ 

เชียงทอง (2554) ได้น�ำผู้ป่วยผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงโรค

หลอดเลอืดสมองทีมี่ประวติัญำติสำยตรงหรอืบุคคล

ในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง มำ

พูดคุย เล่ำประสบกำรณ์ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่ำงมี

ควำมตระหนกัในกำรรบัรูค้วำมรนุแรงของโรคและ

ภำวะแทรกซ้อนดังกล่ำวมำกข้ึน ดังน้ันเมื่อผู้ป่วย

ควำมดันโลหิตสูงมีกำรรับรู้ควำมรุนแรงของภำวะ

แทรกซ้อนของโรค จะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำกำรรับรู้

สู่กำรปฏิบัติพฤติกรรมสุขภำพให้ถูกต้องเหมำะสม

ต่อไป

 ด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ อยู่ในระดับดีพบ

ว่ำกำรท�ำจิตใจให้สบำย ไม่หงุดหงิด โมโหง่ำย ช่วย

ให้ควำมดันโลหิตลดลงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับศศิธร 

อุตตมะ (2550) และกรกมล เรืองวุฒิ (2554) กำร

ปฏิบัติตัวตำมค�ำแนะน�ำ กำรรับประทำนยำ จะช่วย

ให้ผูป่้วยควำมดันโลหติสงูมีกำรรบัรูภ้ำวะสุขภำพที่

ดี 

 ด ้ำนกำรรับรู ้อุปสรรค อยู ่ ในระดับดี 

เน่ืองจำกผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มีสิทธิ

ในระบบประกันสุขภำพ ไม่ได้เสียค่ำใช่จ่ำยในกำร

รักษำ สอดคล้องกับมะยำซิน สำเมำะ (2550) แต่มี

กำรศึกษำท่ีไม่สอดคล้องกับด้ำนกำรรับรู้อุปสรรค 

ทีพ่บว่ำในเรือ่งกำรควบคุมอำหำรเป็นสิง่ท่ีปฏบิติัได้

ยำกเนือ่งจำก ต้องรับประทำนร่วมกนัเป็นครอบครวั 

ไม่สำมำรถเลอืกรบัประทำนได้ และอมุำพร ปุญญโส

พรรณ (2554) พบว่ำไม่สำมำรถเลือกอำหำรท่ีมี

คุณภำพตำมควำมต้องกำรมำบริโภคในแต่ละวัน จึง

มีกำรเลือกซ้ืออำหำรส�ำเร็จรูปท่ีมีขำยในท้องตลำด

มำรับประทำน จึงมีควำมสัมพันธ์กับกำรควบคุม

ระดับควำมดันโลหิต 
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 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ป่วยควำมดันโลหิต

สูงวิกฤติมีคะแนนกำรปฏิบัติตัวพฤติกรรมสุขภำพ

โดยรวมเฉลี่ยเท่ำกับ 2.38 (SD = .29) ซึ่งพฤติกรรม

สุขภำพของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤติ อยู่ใน

ระดับเหมำะสมมำก เม่ือพจิำรณำพฤติกรรมสขุภำพ

รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรควบคุมอำหำรและควบคุม

น�้ำหนักตัว อยู่ในระดับปำนกลำง (X̃ = 2.21, SD = 

.35) ด้ำนกำรออกก�ำลังกำย อยู่ในระดับปำนกลำง  

(X̃ = 2.06, SD = .57) ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด  

อยู่ในระดับเหมำะสมมำก (X̃ = 2.51, SD = .47)  

ด้ำนกำรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง อยู่ในระดับเหมำะสม

มำก (X̃ = 2.66, SD = .56) ด้ำนกำรรับประทำนยำ 

อยู่ในระดับเหมำะสมมำก (X̃ = 2.56, SD = .46) และ  

ด้ำนกำรมำตรวจตำมนัด อยู่ในระดับเหมำะสมมำก 

(X̃  = 2.80, SD =  .41)

 เม่ือพจิำรณำรำยด้ำน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

สุภำพของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง โดยรวมอยู่ใน

ระดับเหมำะสมมำก เน่ืองจำกว่ำบุคลำกำรทำงกำร

แพทย์ มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค กำรรักษำ  

ยำท่ีได ้ รับและผลข้ำงเคียงจำกกำรใช ้ยำ กำร 

รับประทำนยำ กำรมำตรวจตำมนัดอย่ำงต่อเนื่องใน

ช่วงรอแพทย์ตรวจและก่อนกำรรบัยำก่อนกลับบ้ำน

แบบคนต่อคน พร้อมแผ่นพับสุขศึกษำสอน 

 ด้ำนกำรควบคุมอำหำรและควบคุมน�ำ้หนกั

ตัว อยู่ในระดับปำนกลำง (X̃ = 2.21, SD = .35)  

ด ้ำนกำรออกก�ำลังกำย อยู ่ในระดับปำนกลำง  

(X̃ = 2.06, SD = .57) และจำกกำรสัมภำษณ์ 

ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤติ พบว่ำส่วนใหญ่ยังมี

พฤติกรรมด้ำนกำรรับประทำนอำหำรไม่เหมำะสม 

เนื่องจำกยังมีกำรรับประทำนอำหำรรสเค็ม มีกำร 

เติมเกลือ น�้ำปลำลงในอำหำร ส่วนพฤติกรรม 

ด้ำนกำรออกก�ำลังกำย พบว่ำกำรออกก�ำลังกำย 

ไม่เพียงพอ เน่ืองจำกกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็น 

แม่บ้ำน กิจวัตรประจ�ำวันหลักคือกำรท�ำงำนบ้ำน 

ซึ่งคิดว่ำกำรท�ำงำนบ้ำนถือเป็นกำรออกก�ำลังกำย 

 ตัวแปร  พฤติกรรมสุขภาพ

  ค่าสหสัมพันธ์ (r)  p-value

แบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ .322   .007**

ตารางที ่4 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรรบัรูต้ำมแบบแผนควำมเชือ่ด้ำนสุขภำพกับพฤติกรรมสุขภำพในผูป่้วย

ควำมดันโลหิตสูงวิกฤติ

 ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรรับรู้ตำมแบบแผน

ควำมเชือ่ด้ำนสขุภำพมคีวำมสมัพันธ์กบัพฤตกิรรม

สุขภำพในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤติ (r = .322) 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

 ผลกำรศึกษำครั้งนี้พบว่ำ ผู้ป่วยควำมดัน

โลหติสูงวกิฤติมกีำรรบัรูต้ำมแบบแผนควำมเชือ่ด้ำน

สุขภำพโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่พฤติกรรมสุขภำพ

บำงอย่ำงของผู้ป่วยไม่พบควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติ ได้แก่ พฤติกรรมด้ำนกำรออกก�ำลัง

กำย มีระดับกำรปฏิบัติตัวเหมำะสมปำนกลำง พบ

ว่ำยังขำดกำรออกก�ำลังกำยและมีกำรออกก�ำลังกำย

ไม่เหมำะสม กลุ่มตัวอย่ำงเป็นแม่บ้ำนส่วนใหญ่ จึง

ท�ำให้ไม่ได้ออกก�ำลังกำย ซ่ึงคิดว่ำกำรท�ำงำนบ้ำน

ถือเป็นกำรออกก�ำลังกำย สอดคล้องกับ อุมำพร 

ปุญญโสพรรณ (2554) ที่พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วน

ใหญ่ ต้องใช้แรงงำนในกำรประกอบอำชพี ท�ำให้เกดิ
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ควำมเหนื่อยล้ำจำกภำระงำน และกำรที่มีกิจกรรม

ต่อเนื่องท้ังวันท�ำให้เข้ำใจว่ำเป็นกำรออกก�ำลังกำย 

ซ่ึงกำรควบคุมควำมดันโลหิตของผู้ป่วยให้ได้ตำม

เกณฑ์กำรรักษำนั้น มีปัจจัยหลำกหลำยท่ีมีส่วน

ท�ำให้ควบคุมควำมดันโลหิตไม่ได้ เช่น ข้อจ�ำกัดกำร

เคลื่อนไหวร่ำงกำย ควำมเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับ

สุขภำพ ขำดกำรออกก�ำลังกำย (อติพร ส�ำรำญบัว, 

2558) ด้ำนกำรควบคมุอำหำรและควบคมุน�ำ้หนกัตัว 

อยูใ่นระดับเหมำะสมปำนกลำง ซึง่กลุม่ตัวอย่ำงยงัมี

พฤติกรรมด้ำนกำรรับประทำนอำหำรไม่เหมำะสม 

โดยพบว่ำยังมีกำรรับประทำนอำหำรรสเค็ม มีกำร

เติมเกลอื น�ำ้ปลำลงในอำหำร สอดคล้องกบั ศิรวิฒัน์ 

วงค์พุทธค�ำ (2551)

 ในส่วนกำรรับรูต้ำมแบบแผนควำมเชือ่ด้ำน

สุขภำพท่ีมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภำพใน

ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงวิกฤติ ที่อยู่ในระดับดีและ

เหมำะสมมำก พบในด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด 

ด้ำนกำรหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง ด้ำนกำรรบัประทำนยำ 

และกำรมำตรวจตำมนัด โดย Deborah (2010) และ 

สุนทรีย์ ค�ำเพ็ง (2555) พบว่ำหำกผู้ป่วยควำมดัน

โลหติสงูมีควำมเช่ือด้ำนสขุภำพทีเ่หมำะสม จะท�ำให้

ผูป่้วยควำมดันโลหติสูงมีกำรปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

ที่ดีข้ึน จึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง

วิกฤติมีแบบแผนกำรรับรู ้ภำวะสุขภำพที่ถูกต้อง  

จะส่งผลให้มพีฤติกรรมกำรควบคุมโลหติได้ดี (รตันำ 

เรือนอินทร์, 2550) ท�ำให้ลดภำวะแทรกซ้อนท่ี

รุนแรงและลดอัตรำกำรเสียชีวิตได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรส ่งเสริมและสนับสนุนในกำร

ประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมรู้

เกีย่วกับโรคควำมดันโลหติสูงและกำรป้องกนัภำวะ

แทรกซ้อนจำกโรคควำมดันโลหิตสูงอย่ำงต่อเน่ือง 

โดยกำรแจกแผ่นพับ ท�ำป้ำยสื่อโฆษณำในชุมชน 

ร่วมกับจัดท�ำเสียงตำมสำยให้ควำมรู้แก่ประชำชน

สัปดำห์ละครั้ง ซ่ึงอำจเป็นเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข 

แกนน�ำของชุมชน หรืออำสำสมัครชุมชน เพื่อให้

ผู้ป่วยกำรรับรู้ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีไม่ควบคุมระดับ

ควำมดันโลหิตให้ต�่ำกว่ำ 140/90 มิลลิเมตรปรอท 

อำจท�ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเพื่อ

ควบคุมระดับควำมดันโลหิตเพิ่มขึ้น

 2. จัดบริกำรสุขภำพเชิงรุก โดยกำรค้นหำ 

ผู้ป่วยควำมดันสูงรำยใหม่ในชุมชนกับกลุ่มเสี่ยง 

โดยกำรออกเยีย่มบ้ำน กำรให้ควำมรู ้ค�ำแนะน�ำเรือ่ง

กำรสังเกตอำกำรของโรคหรืออำกำรเปลี่ยนแปลง 

(warning sign) กำรปฏิบัติตัวที่เหมำะสมกับโรค

ควำมดันโลหิตสูงกับประชำกรและกลุ่มเส่ียงร่วม

กับคัดกรองหำกลุ่มผู้ป่วยรำยใหม่ เพื่อให้ผู้ป่วยได้

รบักำรดูแลรักษำท่ีเหมำะสม ส่วนในผูป่้วยควำมดัน

โลหิตสูงรำยเก่ำ เพื่อค้นหำปัจจัยอื่นๆ ที่ท�ำให้ผู้ป่วย

ควบคุมระดับควำมดันโลหิตไม่ได้ เพื่อหำแนวทำง

กำรแก้ไขซึ่งเป็นกำรป้องกันภำวะแทรกซ้อนท่ีจะ

เกิดขึ้นกับผู้ป่วย

 3. ควรมีท�ำวิจัยเชิงทดลองหรือเชิงคุณภำพ 

เพื่อน�ำข ้อมูลท่ีได ้มำพัฒนำรูปแบบกำรดูแล

พฤติกรรมสุขภำพผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงเพื่อช่วย

ให้ผูป่้วยปรบักำรด�ำเนนิชีวติเพือ่ให้สำมำรถควบคุม

ระดับควำมดันโลหิตได้ 
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