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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา 1) ระดับการรับรูสุขภาพ ปจจัยรวม

ในการดูแลตนเอง ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ  พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน 2) 

เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมี

ภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน  และ 3) ความสัมพันธและอํานาจในการทํานาย

ของระดับการรับรูสุขภาพ  ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจตอพฤติกรรม              

การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ ไมมีภาวะแทรกซอนและมี

ภาวะแทรกซอน ท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง ท่ีมารับบริการ ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จํานวน 362 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล การรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําให

เกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรค ภาวะแทรกซอนของโรค  
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดย

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และหาความเท่ียงของเคร่ืองมือ ไดคาความเท่ียงของเคร่ืองมือ 

เทากับ .859 วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regressions) 

ผลการวิจัยพบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมี

ภาวะแทรกซอน มีระดับการรับรูภาวะสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ      

พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม  

การดูแลตนเองระหวางผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมี

ภาวะแทรกซอน พบวา มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน   

 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเพ่ือศึกษาความสัมพันธและการวิเคราะหตัว

แบบการพยากรณ ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน พบวา ตัว

พยากรณที่เหมาะสมท่ีจะพยากรณพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน คือ การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7)  

การรับรูอุปสรรค (X4) การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย (X6) 

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง   

ที่ไมมีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนปจจัยดานการรับรู

ความรุนแรง (X2) มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย               

โรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

ตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 19.90 และสามารถสราง

สมการไดดังน้ี 

สมการในรูปคะแนนดิบ Y= 2.091+0.148 X7+0.144 X4+0.108 X6 -0.103 X2 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z1= 0.241 X7+0.203 X4+0.192X6-0.157 X2 

ตัวพยากรณท่ีเหมาะสมที่จะพยากรณพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน คือ  การรับรู อุปสรรค  (X4) การได รับ                

การสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7) การรับรูโอกาสเส่ียง (X1) มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการ ดูแลตนเองของ ผูป วย โรคความดัน โล หิต สูงที่ มี
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ภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 สวนปจจัยดาน            

การรับรูความรุนแรง (X2) มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย 

ตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 22.70 และสามารถสราง

สมการไดดังน้ี 

สมการในรูปคะแนนดิบ Y= 2.049+0.175 X4+0.162 X7 -0.203 X2+0.154 X1 

  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z1= 0.277 X4+0.280 X7 -0.304 X2+0.202 X1 

 

คําสําคัญ  :  การรับรูสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง โรคความดันโลหิตสูงที่ไมมี

ภาวะแทรกซอน โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to examine the level of 

perception of health, factors affecting self-care, motivation for self-care, and 

behaviour and patterns of personal care of the hypertension patients with and 

without complications, 2) to compare between the self–care patterns of the 

patients with and without complications, and 3) to investigate the relationship 

among variables and to look for predictive indicators of the patients’ 

behaviour. The sample subjects consisted of 362 hypertension patients both 

with and without complications who visited the Vachira Phuket Hospital.  

Questionnaires were used to collect the data for this study with a reliability 

level of 0.85. The data was then analyzed and shown as frequency, 

percentages, means, S.D. and Stepwise Multiple Regression. 

The results of the analysis were as follows:    

Both hypertension patients with and without complications had       

a level of perception of their health status, motivation, and self-care at             
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a moderate level.  The self- care behaviour of both groups was found to be 

indifferent.   

The result from the regression analysis showed that the following 

variables could predict the self-care behaviour of the non-complication group 

at the level of 0.01:  support from family, perception of health problem, and 

support from health professionals. These variables were also found to be 

positively related to the patients’ self-care behaviour, while the variable of the 

perception of severity was found to be negatively related at the level of 0.05. 

However, the following variables could predict the self-care behaviour of the 

hypertension patients with complications at the level of 0.01 and 0.05: 

perception of problems, support from family, as well as perception of risk.  The 

variable of the perception of severity was found to be negatively related to the 

self-care behaviour at the level of 0.10.  

 

Keywords : perception of health, self care behaviors, hypertensive with 

complications, hypertensive  without complications 

 
บทนํา 

   ความดันโลหิตสูงเปนโรคเร้ือรังท่ีเปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขซ่ึง 

มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากการคาดการณจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอาจสูงถึง 

1,560 ลานคนทั่วโลกในป พ.ศ. 2568 โดยท่ี 2 ใน 3 เกิดขึ้นในประเทศท่ีกําลังพัฒนา  

สงผลใหมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล สําหรับไทยขอมูลจากสํานัก                 

ระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในป พ.ศ. 2551 มี

จํานวนท้ังส้ิน 1,145,557 คน ในจํานวนนี้เปนผูปวยเกา 781,627 คน และผูปวยใหม  

363,930 คน สัดสวนผูปวยหญิงมีมากกวาผูชายเกือบเทาตัวคือรอยละ 62.5 เม่ือเทียบ

กับรอยละ 37.5 ในผูปวยเพศชาย และมักพบในผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีอายุมากกวา  

60 ปขึ้นไป (ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา, 2553 : 52-53)  
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 การควบคุมความดันโลหิตมีวัตถุประสงคเพื่อลดอุบัติการณของการเกิด

ภาวะแทรกซอน มี 2 วิธี คือการควบคุมโดยการใชยา (Pharmacological therapy) 

และการควบคุมโดยการไมใชยา (Nonpharmacological therapy) โดยแนะนําใหปรับ

แบบแผนการดําเนินชีวิต (Lifestyle modifications) ปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอระดับ              

ความดันโลหิตท่ีนาสนใจคือ อาหาร การสูบบุหร่ี สมดุลจิตใจ การออกกําลังกาย และ

การจัดการกับความเครียด พฤติกรรมดานตาง ๆ ดังกลาวลวนมีผลตอการเกิดโรคความดนั 

โลหิตสูง (นพพร ศุภพิพัฒน, 2551 : 81) 

              แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model) ไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ

ทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยในเร่ืองของสุขภาพ โดยคํานึงถึงปจจัย             

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ มีอิทธิพลตอการเจ็บปวยและการรักษาเม่ือมี              

การเจ็บปวยเกิดขึ้น (อังศินันท อินทรกําแหง, 2552 : 27) อธิบายพฤติกรรมของบุคคล

ในการที่จะปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคและรักษาโรควาบุคคลตองมีการรับรูโอกาสเส่ียง 

รับรู ความรุนแรง รับรูถึงประโยชนของการรักษาและการปองกันโรค และการรับรู

อุปสรรค โดยการเลือกวิธีปฏิบัติท่ีคิดวาเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดดวยการเปรียบเทียบ

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการปฏิบัติกับผลเสียหรืออุปสรรคที่จะเกิดข้ึน นอกจากน้ี

แรงจูงใจดานสุขภาพ ปจจัยรวมอื่น ๆ ตัวแปรดานประชากร การไดรับแรงสนับสนุนจาก

ครอบครัว ญาติ ความรูเกี่ยวกับโรคและการรับรูในความสามารถของตนเอง หากถา

บุคคลมีการรับรูในความสามารถของตนเองสูง บุคคลมักจะมีแนวโนมท่ีจะกระทํา

พฤติกรรมเหลาน้ันสูงดวย (พิจิตรา ทูลมาลา, 2551 : 5) การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู

และการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนและไมมี

ภาวะแทรกซอนจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ เพ่ือเปนการศึกษาหาแนวทางในการปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนหรือลด 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีอาจมีเพิ่มมากขึ้นจากการเปนโรค (ผองพรรณ อรุณแสง, 

2551 : 213)   

จากขอมูลทางสถิติของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จํานวนผูปวยท่ีปวยเปน   

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในแผนก
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ผูปวยใน ในป พ.ศ.2551 มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการตรวจรักษาท้ังส้ิน 

จํานวน 2,620 คน ในป พ.ศ. 2552 มีผูปวยเขารับการรักษาจํานวน 3,562 คน และในป 

พ.ศ. 2553 มีผูปวยเขารับการรักษาจํานวน 3,823 คน จากสถิติการเขารับ                  

การรักษาพยาบาลดังกลาวในป พ.ศ. 2553 เมื่อจําแนกผูท่ีเขารับการรักษาโดยเฉล่ียใน

รอบป พบวาในแตละเดือนโดยเฉลี่ยมีผูเขารับการรักษาจํานวน 319 คน โดยมีผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนโดยเฉลี่ยเดือนละ 310 คนและไมมี

ภาวะแทรกซอนโดยเฉล่ียเดือนละ 9 คน (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2553)    

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว   ทําใหผูวิจัยสนใจ            

ที่จะศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน          

โลหิตสูงในกลุมของผูที่ไมมีภาวะแทรกซอน  และผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมี

ภาวะแทรกซอน ที่มารับบริการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพ่ือเปรียบเทียบ

พฤติกรรมสุขภาพของผูป วยกลุม ท่ีมีภาวะแทรกซอนและผูป วยกลุม ท่ี ไมมี

ภาวะแทรกซอน ระดับการรับรู แรงจูงใจจากภายนอกที่ผูปวยไดรับในการปฏิบัติเพ่ือ

ปองกันโรค ปองกันภาวะแทรกซอนของโรค เพื่อเปนการสงเสริมการรับรูและพฤติกรรม

การดูแลตนเองที่ถูกตองเหมาะสมกับภาวะของโรค ระดับความรุนแรงของโรค เพ่ือ              

การมีสุขภาพดี และเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการในการควบคุมภาวะ 

ความดันโลหิตสูง รวมถึงการหาแนวทางในการปองกันภาวะแทรกซอนของโรค  

 

วัตถุประสงค 
         1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูสุขภาพ ปจจัยรวมในการดูแลตนเอง ส่ิงชักนําให

เกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง            

ที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน  

         2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางผูปวยโรค               

ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน  

        3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธและอํานาจในการทํานายของระดับการรับรู

สุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

ความดันโลหิตสูง 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท้ังเพศหญิง

และเพศชายอายุ 35 ปขึ้นไป ที่มารับบริการตรวจรักษาที่แผนกผูปวยในโรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดือนมกราคม พ.ศ. 2553-ธันวาคม พ.ศ. 2553 

จํานวน 3,823 คน กลุมตัวอยางในการศึกษา ประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง โดย

คํานวณจากสูตรของ ยามาเน  (Yamane)  ท่ีระดับความคลาดเคล่ือนของการสุม .05 

ไดกลุมตัวอยาง 362 คน โดยกลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน และ กลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  

ชุดที่  2  การรับรูสุขภาพ ครอบคลุมการรับรูท้ัง 4 ดาน ลักษณะของแบบสอบ- 

ถาม เปนขอคําถามท้ังดานบวกและดานลบ จํานวน 23 ขอ  

ชุดท่ี 3 ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกัน

โรคภาวะแทรกซอนของโรค ขอคําถามประกอบดวย การไดรับขอมูลขาวสาร การไดรับ

การสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ญาติ และเพ่ือน ลักษณะของแบบสอบถามเปนขอคําถามท้ังดานบวก จํานวน 17 ขอ  

ชุดที่ 4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง              

ขอคําถามประกอบดวย การดูแลตนเองในดาน การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย   

การจัดการกับความเครียด การสูบบุหร่ี การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด  

ลักษณะของแบบสอบถามเปนขอคําถามทั้งดานบวกและดานลบ จํานวน 18 ขอ  
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. การตรวจสอบหาความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดย

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน  

2. การหาความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยชุดที่ 2 การรับรูสุขภาพ 

ไดคาความเท่ียงของเคร่ืองมือ เทากับ .896 ชุดที่ 3 ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคภาวะแทรกซอนของโรค ไดคาความเที่ยงของ

เคร่ืองมือ เทากับ .929 ชุดท่ี 4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ไดคาความเท่ียงของเคร่ืองมือ เทากับ .818 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลไปวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป โดย

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีขั้นตอนในการคํานวณดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ  

2. การรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ พฤติกรรม              

การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ ไม มีภาวะแทรกซอนและมี

ภาวะแทรกซอนโดยการหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูสุขภาพ     

ระดับส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ และระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน ความสัมพันธและอํานาจใน              

การทํานายระหวางการรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ ตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน

และมีภาวะแทรกซอน การวิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple 

Regressions) 

 
ผลการศึกษา 

1. ขอมูลสวนบุคคล  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 35-44 ป รายไดอยูระหวาง 2,000-14,000 บาท

ตอเดือน สถานภาพสมรสคู มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพ

รับจางเปนสวนใหญ ผูปวยมีบุคคลในครอบครัวปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 

53.30 สวนใหญไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงมาเปน

ระยะเวลา 6-24 เดือน ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา เคยไดรับความรูเร่ือง

ภาวะแทรกซอนจากการเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 91.40 สวนใหญไดรับความรู
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เกี่ยวกับการดูแลตนเองจากแพทย / พยาบาล และโดยสวนใหญมีระดับความดันโลหิต

อยูในชวง 140-159/90-99 มิลลิเมตรปรอท 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ

เฉล่ียอยูระหวาง 55-64 ป รายไดเฉล่ียอยูระหวาง 2,000-14,000 บาทตอเดือน 

สถานภาพสมรสคูเปนสวนใหญ มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา 

ไมไดทํางานเปนสวนใหญ ผูปวยมีบุคคลในครอบครัวปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 

รอยละ 53.90 สวนใหญไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหิตสูงมาเปน

ระยะเวลา 25-48 เดือน ภายหลังจากการปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง ผูปวย        

สวนใหญมีภาวะแทรกซอนเปนโรคเบาหวาน ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา สวน

ใหญเคยไดรับความรูเร่ืองภาวะแทรกซอนจากการเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 

96.40  โดยไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองจากแพทย/พยาบาล สวนใหญมีระดับ

ความดันโลหิตอยูในชวง 140-159/90-99  มิลลิเมตรปรอท 

 
2. การรับรูสุขภาพ สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจพฤติกรรม 

การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมี
ภาวะแทรกซอน ผลการศึกษา พบวา ระดับการรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติ

และแรงจูงใจ พฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยรวมและรายดาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับ  

ปานกลาง เชนเดียวกัน ดังแสดงตามตาราง 1-3 
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ตาราง 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรูภาวะสุขภาพ 
โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

(n = 197) 

โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีมีภาวะแทรกซอน 

(n =  165) 
การรับรูภาวะสุขภาพ 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

การรับรูภาวะสุขภาพรายดาน 

    การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค 

    การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค 

    การรับรูประโยชนของการปฏิบัติเพ่ือ 

ปองกันโรค 

    การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือ

ปองกันโรค 

 

3.36 

3.32 

 

3.37 

 

2.89 

 

0.53 

0.59 

 

0.52 

 

0.55 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

3.34 

3.26 

 

3.31 

 

2.90 

 

0.51 

0.58 

 

0.51 

 

0.62 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

การรับรูภาวะสุขภาพโดยรวม 3.23 0.36 ปานกลาง 3.20 0.39 ปานกลาง 

 
ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ 

โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

(n = 197) 

โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีมีภาวะแทรกซอน 

(n =  165) 
สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ 

 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ   

รายดาน 

    การไดรับขอมูลขาวสาร 

    การไดรับการสนับสนุน  แนะนําจาก

บุคลากรทางการแพทย     

  การได รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ญาติ 

    การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนที่เปน

โรคความดันโลหิตสูงดวยกัน 

 

 

2.83 

 

3.02 

 

2.81 

 

2.58 

 

 

0.64 

 

0.69 

 

0.63 

 

0.62 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

2.82 

 

3.08 

 

2.87 

 

2.59 

 

 

0.61 

 

0.60 

 

0.67 

 

0.69 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ

โดยรวม 
 

2.81 

 

0.47 

 

ปานกลาง 

 

2.84 

 

0.46 

 

ปานกลาง 
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ตาราง 3 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

(n =  197) 

โรคความดันโลหิตสูง 
ท่ีมีภาวะแทรกซอน 

(n =  165) 
พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

พฤติกรรมการดูแลตนเองรายดาน 

    การควบคุมอาหาร 

    การออกกําลังกาย 

    การจัดการกับความเครียด การสูบบุหร่ี 

    การรับประทานยา การมาตรวจตามนัด 

 

2.81 

2.63 

3.05 

3.20 

 

0.44 

0.66 

0.65 

0.67 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

2.77 

2.51 

3.06 

3.20 

 

0.41 

0.69 

0.68 

0.72 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม 2.91 0.39 ปานกลาง 2.87 0.39 ปานกลาง 

 
 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน พบวาผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

โดยรวมไมแตกตางกัน ดังแสดงตามตาราง 4 

 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  

              โดยรวม  
ไมมี

ภาวะแทรก
ซอน 

มีภาวะแทรกซอน พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

x  S.D. x  S.D. 

t p 

     เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรก- 

ซอนและมีภาวะแทรกซอนโดยรวม 
2.91 0.39 2.87 0.39 -0.86 0.39 
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4 การวิเคราะหความสัมพันธและอํานาจในการทํานายระหวาง              
การรับรูสุขภาพ สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ ผลการศึกษาพบวา 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนมี

ความสัมพันธทางบวกกับการรับรูอุปสรรค (X4) การไดรับการสนับสนุน แนะนําจาก

บุคลากรทางการแพทย  (X6) การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวญาติ (X7) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มีความสัมพันธทางบวกกับการไดรับการสนับสนุน

จากเพื่อนที่เปนโรคความดันโลหิตสูงดวยกัน (X8) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พฤติ ก ร รมการดู แ ลตน เองของ ผู ป ว ย โ รคความดั น โล หิต สู งที่ มี

ภาวะแทรกซอนมีความสัมพันธทางบวกกับ  การรับรู อุปสรรค  (X4)  การได รับ             

การสนับสนุนแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย (X6) การไดรับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว ญาติ (X7) การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง

ดวยกัน(X8) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงตามตาราง 5 -6 

 

ตาราง 5 ความสัมพันธระหวาง การรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ 

ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ ไมมี

ภาวะแทรกซอน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ตัวแปร X4 X6 X7 X8 Y 

การรับรูอุปสรรค (X4) 1.000     

การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทาง

การแพทย (X6) 

 

.076 

 

1.000 

   

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ  (X7) .059 .382** 1.000   

การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนที่เปนโรคความดัน

โลหิตสูงดวยกัน (X8) 

 

-.158* 

 

364** 

 

.533** 

 

1.000 

 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง (Y) 

 

.251** 

 

.263** 

 

.321** 

 

.167* 

 

1.000 

* p < .05 , ** p < .01 
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ตาราง 6 ความสัมพันธระหวาง การรับรูสุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจ 

ตอพฤติ ก ร รมการดู แลตนเองของ ผู ป วย โ รคความดัน โลหิ ต สู ง ท่ี มี

ภาวะแทรกซอน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ตัวแปร X4 X6 X7 X8 Y 

การรับรูอุปสรรค (X4) 1.000     

การได รับการสนับสนุน  แนะนําจาก

บุคลากรทางการแพทย (X6) 

 

.146 

 

1.000 

   

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ญาติ (X7) 

.159* .328** 1.000   

การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนที่เปน

โรคความดันโลหิตสูงดวยกัน (X8) 

 

.114 

 

.265** 

 

.704** 

 

1.000 

 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง  (Y) 

.324**  

.219** 

 

.320** 

 

.278** 

1.000 

* p < .05 , ** p < .01 

 

การวิเคราะหสมการถดถอยเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรู

สุขภาพ ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค ตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผลการศึกษาพบวาตัวพยากรณที่เหมาะสมที่จะพยากรณ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน คือ   

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7) การรับรูอุปสรรค (X4) การไดรับ      

การสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย (X6) และการรับรูความรุนแรง (X2)  

สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมี

ภาวะแทรกซอนไดรอยละ 19.90 คาอํานาจในการพยากรณ  R2 ท่ีปรับแลว = .182    

ดังแสดงตามตาราง 7-8 
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ตาราง 7 การวิเคราะหตัวแบบการพยากรณ ตอ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย   

โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน โดยรวม 

ตัวแบบการพยากรณ R R2 
Adjusted R 

Square 
F p 

X7 

X7X4 

X7X4 X6 

X7X4 X6 X2 

.321 

.396 

.420 

.446 

.103 

.157 

.176 

.199 

.098 

.148 

.164 

.182 

22.370 

12.468 

4.510 

5.433 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 

* p < .05 , ** p < .01 

 

ตาราง 8 คาสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ ที่อยูในรูปคะแนนดิบ (b) คะแนนมาตรฐาน 

(Beta) และ คาสถิติท่ีทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ท่ีใชพยากรณ ของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

* p < .05 , ** p < .01, R = .446 , R2 = .199 , R2 ที่ปรับแลว = .182 

 

จะเห็นไดวาการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7) การรับรู

อุปสรรค (X4) การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย (X6) มี

ปจจัย b Beta t p 

คาคงที ่  

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7) 

การรับรูอุปสรรค(X4) 

การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทาง

การแพทย (X6) 

การรับรูความรุนแรง (X2)  

2.09 

1 

.148 

 

.144 

.108 

-.103 

 

.241 

.203 

 

.192 

-.157 

9.066 

3.443 

3.106 

 

2.655 

-2.331 

.000** 

.001** 

.002** 

 

.009** 

.021* 
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ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไม

มีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01สวนปจจัยดานการรับรู   

ความรุนแรง (X2) มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย         

โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

ตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 19.90  และสามารถสราง

สมการไดดังน้ี 

 สมการในรูปคะแนนดิบ Y = 2.091+0.148 X7+0.144 X4+0.108 X6 -0.103 X2 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน   Z1= 0.241 X7+0.203 X4+0.192X6-0.157 X2 

 

 ตัวพยากรณท่ีเหมาะสมท่ีจะพยากรณพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน คือ การรับรูอุปสรรค (X4) การไดรับการสนับสนุน 

จากครอบครัว ญาติ (X7) การรับรูความรุนแรง (X2)  และการรับรูโอกาสเส่ียง (X1) 

สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมี

ภาวะแทรกซอนไดรอยละ 22.70 คาอํานาจในการพยากรณ  R2  ท่ีปรับแลว = .208              

ดังแสดงตามตาราง 9-10 

 

ตาราง 9 การวิเคราะหตัวแบบการพยากรณ ตอ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย 

โรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน โดยรวม 

* p < .05 , ** p < .01 

ตัวแบบการพยากรณ R R2 
Adjusted R 

Square 
F p 

X4  

X4X7  

X4 X7 X2 

X4 X7 X2 X1 

.324 

.423 

.454 

.477 

.105 

.179 

.206 

.227 

.100 

.169 

.191 

.208 

19.158 

14.523 

5.555 

4.365 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 
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ตาราง 10 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ ที่อยูในรูปคะแนนดิบ (b) คะแนนมาตรฐาน 

(Beta) และ คาสถิติที่ทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิที่ใชพยากรณ ของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 

* p < .05 , ** p < .01, R = .477, R2 = .227 , R2 ท่ีปรับแลว = .208 

 

จะเห็นไดวาการรับรูอุปสรรค  (X4) การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ญาติ (X7) การรับรูโอกาสเสี่ยง (X1) มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และ 0.05 สวนปจจัยดานการรับรูความรุนแรง (X2) มีความสัมพันธทางลบ

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01โดยตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความแปรปรวนได

รอยละ 22.70 และสามารถสรางสมการไดดังนี้ 

สมการในรูปคะแนนดิบ Y= 2.049+0.175 X4+0.162 X7 -0.203 X2+0.154 X1 

  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z1= 0.277 X4+0.280 X7 -0.304 X2+0.202 X1 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาระดับการรับรูสุขภาพ ปจจัยรวมในการดูแลตนเอง พบวา 

ระดับการรับรูสุขภาพโดยรวมและรายดานของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับ

ปจจัย b Beta t p 

คาคงที ่

การรับรูอุปสรรค (X4) 

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ (X7)  

การรับรูความรุนแรง (X2)   

 การรับรูโอกาสเสี่ยง ( X1) 

2.04 

9 

.175 

.162 

-.203 

.154 

 

.277 

.280 

-.304 

.202 

8.874 

3.928 

3.907 

-3.167 

2.089 

.000** 

.000** 

.000** 

.002** 

.038* 
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ปานกลาง เนื่องจากการไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลตนเอง ภาวะแทรกซอนของ      

โรคจากแพทยและพยาบาล มีคาเฉล่ียสูงสุดท้ังสองกลุม เชนเดียวกัน ผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน พบวา การรับรูประโยชนของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคมี

คาเฉล่ียอยูในระดับสูงท่ีสุด และในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน 

พบวา การรับรูประโยชนของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคมีคาเฉล่ียอยูในระดับรองลงมา 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน  มีการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ

เพ่ือปองกันโรคดีกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน เนื่องจากการรับรู

ประโยชนของการรักษาและปองกันโรค  หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูประโยชน ขอดี  

ขอเสียในการปฏิบัติใหหายจากการเปนโรคหรือปองกันไมใหเกิดโรควาเปนการกระทําท่ี

ดีมีประโยชน และเหมาะสม (จีระศักดิ์ เจริญพันธ  และ เฉลิมพล ตันสกุล, 2550 : 60)  

 ผลการศึกษาดานการรับรูโอกาสเส่ียง หากบุคคลมีการรับรูโอกาสเสี่ยงอยู

ในระดับดี บุคคลยอมมีการปฏิบัติตนที่ดีในการดูแลสุขภาพ จากการศึกษาพบวา ผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนมีคาเฉลี่ยของระดับการรับรูโอกาสเส่ียงของ

การเกิดโรคอยูในระดับรองลงมา และในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน 

พบวา การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงที่สุดเน่ืองจากผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนตาง ๆ ยอมมีการรับรูโอการเส่ียง ความรุนแรง

ของโรคที่อาจตามมาจากการควบคุมระดับคามดันโลหิตไมไดมากกวาผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูงที่ยังไมมีภาวะแทรกซอน  

ผลการศึกษาดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค พบวา ผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอนมีระดับของการรับรูความรุนแรง

ของการเกิดโรคอยูในระดับปานกลาง การรับรูของบุคคลที่มีตอความรุนแรงของโรความี

อันตรายตอรางกาย การรับรูความรุนแรงในทางท่ีถูกตองมีสวนชวยในการดูแลภาวะ

สุขภาพ และปองกันภาวะแทรกซอนจากการเปนโรค จากผลการศึกษาผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนผลดีตอการปองกันความรุนแรง        

ของโรค เชนเดียวกัน  
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ผลการศึกษาดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรค พบวา 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน มีระดับการรับรู

อุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน การรับรู

อุปสรรคมีความสําคัญในการปองกันความรุนแรง ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่อาจตามมา

จากการเปนโรค การเพิ่มความรู การจัดการกับอุปสรรคท่ีมีผลตอการดูแลสุขภาพจึง

เปนส่ิงจําเปนที่ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควรไดรับ เพ่ือภาวะสุขภาพท่ีดีตอไป 

ผลการศึกษาปจจัยรวมในการดูแลตนเอง  แรงจูงใจดานสุขภาพ พบวา 

ระดับของส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจโดยรวมและรายดานอยูในระดับ           

ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ Becker (1974 : 332 อางถึงใน จีระศักดิ์ เจริญพันธ และ 

เฉลิมพล ตันสกุล, 2550 : 61) ท่ีกลาววา การเกิดแรงจูงใจดานสุขภาพของบุคคล

รวมกับปจจัยการรับรูตาง  ๆ  ถือวามีความสําคัญท่ีจะชวยผลักดันบุคคลใหมี              

ความตองการลดโอกาสเส่ียงของการเปนโรคและกอใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 

การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย เปนประโยชน

ในการเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ จากผลการศึกษาพบวา ผูปวย             

โรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนและมีภาวะแทรกซอน  มีระดับของการไดรับ

การสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย

สูงสุดในสิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติและแรงจูงใจท้ัง 4 ดาน เชนเดียวกัน บุคคลท่ีมี

ความรูเร่ืองโรค การปฏิบัติตนเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนของโรคมากยอมปฏิบัติตนได

ดีกวาผูที่มีความรูเกี่ยวกับโรคนอย  

การไดรับขอมูลขาวสาร บุคคลท่ีไดรับขอมูลขาวสารมาก และสม่ําเสมอ 

ยอมเกิดความตระหนักในการดูแลภาวะสุขภาพมากกวาบุคคลท่ีไดรับขอมูลขาวสาร

นอย และขาดความตอเน่ือง เชนเดียวกับผลการศึกษาท่ีพบวาผูปวยโรคความดัน           

โลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนมีคาเฉล่ียของการไดรับขอมูลขาวสารสูงกวาผูปวย              

โรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 
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  การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ ในดานความเจ็บปวย กําลังใจ

ในการดูแลสุขภาพตนเองจากครอบครัว ขณะเดียวกัน ครอบครัวไมเขาใจสภาพผูปวยก็

จะสงผลตอพฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนความรวมมือในการดูแลสุขภาพตนเอง

เปนไปในทางลบได (เรณู สอนเครือ, 2553 : 8) จากผลการศึกษาพบวา ระดับของ             

การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ อยูในระดับปานกลาง โดยที่คาเฉล่ียของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนสูงกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมี

ภาวะแทรกซอน ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 

ปวยเปนโรคอ่ืน ๆ รวมดวย ยอมตองการการดูแลเอาใจใสจากบุคคลในครอบครัว 

มากกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ียังไมมีภาวะแทรกซอน 

 การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนที่เปนโรคความดันโลหิตสูงดวยกัน จากผล

การศึกษา ระดับของการไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง

ดวยกันอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน โดยท่ีคาเฉล่ียของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

ท่ีมีภาวะแทรกซอนสูงกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน ผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนยอมตองการการสนับสนุน ขอมูลการดูแลสุขภาพ  

จากเพื่อนท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงดวยกันมากกวาผูปวยท่ียังไมมีภาวะแทรกซอน 

จากผลการศึกษาระดับการรับรูสุขภาพ ปจจัยรวมในการดูแลตนเอง ท่ี

กลาวมาจะเห็นไดวาสอดคลองกับทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief 

Model) ที่ Becker (1974 : 332 อางถึงใน จีระศักดิ์ เจริญพันธ และ เฉลิมพล ตันสกุล, 

2550 : 59-61) กลาววาความเชื่อหรือการรับรูของปจเจกบุคคลเก่ียวกับโอกาสเส่ียง มี

ผลโดยตรงตอการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย 

ซ่ึงแตละบุคคลจะมีความเช่ือหรือการรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนโรคในระดับท่ีแตกตาง

กัน การรับรูความรุนแรงของโรความีอันตรายตอรางกาย การรับรูถึงประโยชนหรือขอดี 

ขอเสีย ในการปฏิบัติใหหายจากการเปนโรควาเปนการกระทําท่ีดีมีประโยชนและ

เหมาะสม การรับรูตออุปสรรคในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และการเกิดแรงจูงใจดาน

สุขภาพที่จะกอใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
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ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเอง

โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน   

พฤติกรรมการรับประทานยา การมาตรวจตามนัด เพ่ือควบคุมระดับความดัน 

โลหิตใหอยูในสภาวะท่ีเหมาะสม และปองกันภาวะแทรกซอนของโรคเพ่ือใหตนเอง

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สุพรรณ ชูชื่น, 2547 : 21) จากผลการศึกษา 

พบวา พฤติกรรมการรับประทานยา การมาตรวจตามนัด ของผูปวยโรคความดันโลหิต

สูงที่ไมมีภาวะแทรกซอน และมีภาวะแทรกซอนอยูในระดับปานกลาง และมีคะแนน

เฉล่ียอยูในระดับสูงที่สุด ของพฤติกรรมการดูแลตนเองท้ัง 4 ดาน  

การจัดการกับความเครียด การสูบบุหร่ี จากผลการศึกษา พบวา มีคาเฉล่ีย

อยูในระดับปานกลาง โดยท่ีคาเฉลี่ยของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน

สูงกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน การใชเทคนิคผอนคลาย  มีผล

ลดความเครียด และบุหร่ีถือวาเปนปจจัยเพิ่มความเส่ียงตอการเกิดโรคในระบบหัวใจ

และหลอดเลือดที่สําคัญ  เพราะนิโคตินทําใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้นและทําให

หลอดเลือดสวนปลายหดตัว นอกจากนี้การสูบบุหร่ียังลดประสิทธิภาพของยาลดความ

ดันโลหิตดวย (ผองพรรณ อรุณแสง, 2551 : 230) ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มี

ภาวะแทรกซอนจึงเห็นความสําคัญของการจัดการความเครียด ประโยชนของการหยุด

สูบบุหร่ีมากกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน 

พฤติกรรมการควบคุมอาหาร จากผลการศึกษาพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

ปานกลาง โดยที่คาเฉล่ียของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนสูงกวา

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน พบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มี

ภาวะแทรกซอน มักบริโภคไขมันท่ีมาจากสัตว เชนนํ้ามันหมู เคร่ืองในสัตว การสงเสริม

การเลือกรับประทานอาหารจึงเปนส่ิงสําคัญ เพ่ือเปนการลดปจจัยเส่ียงของการเกิด

ภาวะแทรกซอน และความรุนแรงของโรค 

พฤติกรรมการออกกําลังกาย มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง และมี

คาเฉล่ียอยูในระดับตํ่าสุด ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง ทั้ง 4 ดาน โดยที่คาเฉล่ียของ
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ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนสูงกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมี

ภาวะแทรกซอน 

         ผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบวา พฤติกรรม    

การดูแลตนเองโดยรวมไมแตกตางกัน พิจารณารายดานพบวา มีเพียงการดื่มนํ้าสะอาด 

วันละ 6-8 แกว ท่ีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอนมีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองสูงกวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการดูแลตนเองมี

ผลในการทําใหเกิดความรุนแรงในโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับนอย  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไม มี

ภาวะแทรกซอน พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรู

อุปสรรค การไดรับการสนับสนุน แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย การไดรับ            

การสนับสนุนจากครอบครัวญาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี

ความสัมพันธทางบวกกับการไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง

ดวยกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ มี

ภาวะแทรกซอน พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มี

ภาวะแทรกซอนมีความสัมพันธทางบวกกับ การรับรูอุปสรรค การไดรับการสนับสนุน

แนะนําจากบุคลากรทางการแพทย  การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ              

การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงดวยกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเพื่อศึกษาความสัมพันธและการวิเคราะหตัว

แบบการพยากรณ พบวา  การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ เปนปจจัยท่ี

สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมี

ภาวะแทรกซอนไดดีที่สุด และปจจัยท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนไดดีในอันดับรองลงมา โดยพบวาใน            

ทุกดานของการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

เชนเดียวกัน ปจจัยภายนอกตัวบุคคล การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ ไดรับ
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ความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร  หรือการสนับสนุนทางดานจิตใจ จากผูให         

การสนับสนุน ซึ่งอาจเปนกลุมคน จึงเปนผลใหผูรับไดปฏิบัติในทางท่ีผูรับตองการ ใน

ที่น้ีหมายถึงการมีสุขภาพดี (อังศินันท อินทรคําแหง, 2552 : 29)  

การรับรูอุปสรรค ปจจัยท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนไดดีที่สุด  และปจจัยท่ีสามารถทํานาย

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมีภาวะแทรกซอนไดดีใน

อันดับรองลงมา ในทุกดานของการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรค ทุกขอมี

คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน อุปสรรคเปรียบเสมือนส่ิงท่ีขัดขวาง ไมให

บุคคลกระทําพฤติกรรมหรือจูงใจใหหลีกเล่ียงท่ีจะกระทําพฤติกรรม เมื่อบุคคลมี             

ความพรอมในการที่จะกระทําต่ํา มีอุปสรรคมากการกระทําก็จะไมเกิดขึ้น แตเมื่อใด

บุคคลมีความพรอมในการท่ีจะกระทําสูงและมีอุปสรรคนอยความเปนไปไดในการที่จะ

กระทําพฤติกรรมก็มากขึ้น (อรทัย อินทรแกว, 2551 : 121)  

ปจจัยที่เปนตัวทํานายเขาสูสมการตัวท่ี  3 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ี

ไมมีภาวะแทรกซอน คือการไดรับการสนับสนุนแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอน  มีโรคตาง ๆ  ตามมา  ยอมมีความใสใจ

ภาวะสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น บุคคลเม่ือมีการรับรูเพ่ิมมากขึ้น ยอมมีการปฏิบัติ

ตนในการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ิมมากขึ้น   

ปจจัยที่เปนตัวทํานายเขาสูสมการตัวที่ 3 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ี

มีภาวะแทรกซอน คือ การรับรูความรุนแรงและเปนปจจัยท่ีเปนตัวทํานายเขาสูสมการ

ตัวที่ 4 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน  การรับรูความรุนแรง

ในทางที่ถูกตอง มีสวนชวยในการดูแลภาวะสุขภาพ การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาถึงการรับรู

ความรุนแรงของการมีระดับความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ท่ีอาจตามมาจาก

การปฏิ บั ติตัวไมถูกตองปลอยใหความดันโลหิตสูงในระยะเวลานาน  ๆ  จาก                    

ผลการศึกษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนผลดีตอ

การปองกันความรุนแรงของโรค  
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 ปจจัยที่เปนตัวทํานายเขาสูสมการตัวที่ 4 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ี

มีภาวะแทรกซอน คือ การรับรูโอกาสเส่ียง บุคคลท่ีมีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเกิด              

โรคภาวะแทรกซอนท่ีตามมาของการควบคุมระดับความดันโลหิตไมได หากบุคคลมี      

การรับรูโอกาสเส่ียงอยูในระดับดี บุคคลยอมมีการปฏิบัติตนที่ดีในการดูแลสุขภาพ  

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. นโยบายการพัฒนาศักยภาพพยาบาล  ดานการรับรูและแบบแผนความเชือ่ 

ดานสุขภาพ 

2. สงเสริมงานบริการสาธารณสุข ดานการดูแลใหคําแนะนําผูปวยภายใน

ชุมชน  

3. การเพิ่มศักยภาพ  ใหความรูกับญาติผูดูแลเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติ

ตัวที่เหมาะสม    
ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
1. การรับรูประโยชนของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรค และการรับรูโอกาสเส่ียง

ตอการเกิดโรค อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงสุด ของผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูงท่ีไมมีภาวะแทรกซอน และมีภาวะแทรกซอน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ดังน้ันควรมีการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

ประโยชน  โอกาสเส่ียงที่อาจตามมาจากการเปนโรคอยางสม่ําเสมอ  เ พ่ือเปน            

การสงเสริมในการดูแลตนเองตอไป 

2. การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ญาติ มีผลดีตอพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงทั้งท่ีไมมีภาวะแทรกซอน และมีภาวะแทรกซอน 

การใหความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลภาวะสุขภาพ การดึงครอบครัว ญาติเขามามี

สวนรวมในการดูแลภาวะสุขภาพของผูปวยจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือเปน           

การสนับสนุน สงเสริมใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีดี

เพิ่มขึ้น 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. การศึกษา ทัศนคติ คานิยม เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูง 

2. การศึกษาถึงสมรรถนะแหงตนเก่ียวกับการรับรูภาวะสุขภาพและ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

3. การศึกษาแบบเจาะลึกของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน 

โลหิตสูง ท่ีไมมีภาวะแทรกซอนเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองปองกัน

ภาวะแทรกซอนท่ีอาจตามมาจากการเปนโรค 

4. การศึกษาแบบเจาะลึกถึงการรับรูประโยชนของการออกกําลังกายของ

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอน 
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