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การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได และ
ระยะเวลาที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 200 คน ซึ่งไดมาโดย
การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป
แบบทดสอบความรู แบบสอบถามการไดรับขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพ แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง แบบสอบถามเจตคติของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที
(t–test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ถาพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD
ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับพอใชและผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูงที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดตางกันระยะเวลาที่ปวยมีพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ, โรคความดันโลหิตสูง, ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ABSTRACT
The objective of study was to the Health Promoting Behavior of the Elderly Hypertensive at
the naphai health promotion and compare the health Promoting Behavior of the Elderly Hypertensive
according to variables, sex, age, education attainment, Status, occupation and income. The instrument
for collecting data ware the questionnaires of general data, knowledge of hypertension, health status
of information, social support, attitude of hypertension and Health Promoting Behavior of the Elderly
Hypertensive. The data ware presented as using mean and standard deviation. multiple comparisons
were studies by LSD (Fisher’s Least–Significant Different).
*ผูวิจัยรวม
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The results show that over all Health Promoting Behavior of the Elderly Hypertensive was at an
average level. Health Promoting Behavior of the Elderly Hypertensive was different between sex, age,
education attainment, Status, occupation, income and Duration of illness (p<0.05)
Keywords: Health Promoting Behavior, Hypertension, Elderly Hypertensive
บทนํา
ประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับวิกฤตของการกาวสูการเปนสังคมผูสูงอายุที่กอตัวขึ้นอยางชัดเจนและรวดเร็ว มีการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากรเขาสูสังคมสูงอายุ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทย
มีสภาพสังคมที่เรียกวา ภาวะสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) ซึ่งทายที่สุดนําไปสูภาวการณสูงอายุของประเทศโดยรวม
(population ageing) ประเทศไทยไดกาวสูสังคมสูงอายุตั้งแตป 2543 และจะเขาสูสังคมสูงอายุโดยสมบูรณในป 2568
ในอัตราสวนรอยละ 21.5 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของประชากรสูงอายุในระยะเวลาอันสั้นทําใหสังคมมีเวลาอันนอยในการ
เตรียมความพรอมในการใหบริการในดานตางๆ (ปะราลี โอภาสนันท. 2559) ดังนั้น จึงเปนอุบัติการณใหมของสังคมไทย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพียงไมกี่ป ผนวกกับปจจุบันนี้ระบบสาธารณสุขจําเปนที่จะตองเรงหาแนวคิดใหมเพื่อเปน
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการฟนฟูสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาบทบาทของผูดูแลและครอบครัวเพื่อจะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของจํานวนประชากรที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ จากสภาพสังคมและ
ปญหาทางสุขภาพที่มีความสลับซับซอนเพิ่มมากขึ้น และมากกวาในอดีตที่ผานมา เชน ปจจัยทางดานสังคม วัฒนธรรม
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ที่กอใหเกิดโรค การมีชองวางทางสังคม และการเคลื่อนยายของประชากรเขาสูเมืองใหญ หรือเรียกวา
การระเบิดของคนเมือง ทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคไดอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมการเกิดโรคที่มีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นและเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญสงผลตอความมั่นคงดานสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของประเทศอยาง
รุนแรง ทั้งในระดับมหภาค จุลภาค เปนตน
เมื่อเขาสูวัยสูงอายุรางกายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ทําให
ผูสูงอายุตองไดรับการดูแลหรืออยูในภาวะพึ่งพิงจํานวนเพิ่มมากขึ้น และเปนปรากฏการณทางสังคมที่พบเห็นในปจจุบัน
อีกทั้งการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ในผูสูงอายุนั้นพบวาผูสูงอายุที่มีอายุมากขึ้นมักพบโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นตามอายุอยางนอย 1 โรค
ที่พบบอยคือโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และบางโรคทําใหเกิดภาวะทุพพลภาพ ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เกิด
เปนภาระพึ่งพิงและมีผลตอสุขภาพจิตในผูสูงอายุได กลายเปนปญหาที่สําคัญตอญาติผูดูแลและครอบครัว ที่จะตองแบกรับ
ภาระของการดูแลและถือวาการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังเปนงานที่หนัก มีผลตอสุขภาพกาย จิตใจ รวมถึงฐานะทาง
การเงินของครอบครัวและผูดูแลซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและครอบครัวได
โรคความดันโลหิตสูงจัดไดวาเปนกลุมโรคระบาดใหม (New pandemic disease) ของคนไทย กระทรวงสาธารณสุข
ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและผลกระทบที่เปนผลมาจากโรคดังกลาว เชนมีผลทําใหเกิดความพิการและเสียชีวิต
กอนวัยอันควร รวมทั้งเสียคาใชจายในสถานพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดภาวะแทรกซอน ดังนั้นแนวทางการรักษาในการ
ปองกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง จึงมีการแนะนําใหเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผูที่เปนโรคความดัน
โลหิตสูง โดยเฉพาะปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคดังกลาวนั้น องคการอนามัยโลกไดรายงานพฤติกรรมเสี่ยงของประชากร
ผูสูงอายุในประเทศไทย 5 อันดับแรก ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใชสารเสพติด สุขนิสัยการรับประทานอาหาร และ
การขาดการออกกําลังกาย (ศิริอร สินธุ และสุพัตรา บัวที. 2553) ผูสูงอายุที่มีภาวะน้ําหนักเกินมีสาเหตุมาจากการบริโภค
อาหารประเภทไขมัน น้ําตาล และแปงมากเกินไป รวมถึงการขาดการออกกําลังกายเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ ดังนั้นการ
ควบคุมหรือลดปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง จึงเปนวิธีการที่สําคัญในการสรางเสริมพฤติกรรมการปองกันโรค
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การเริ่มตนดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเองโดยการหมั่นตรวจสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงตางๆ จะชวยสามารถรักษาความดัน
โลหิตใหอยูในเกณฑปกติ อีกทั้งการเรียนรูขอควรปฏิบัติและทักษะในการดูแลตนเองอยางถูกตองเปนหัวใจสําคัญในการ
ปองกันไมใหอวัยวะที่สําคัญถูกทําลาย (ปฐญาภรณ ลาลุน. 2554, วรวุฒิ พัฒนโภครัตนา. 2558) เพราะฉะนั้นการสราง
เสริมพฤติกรรม การสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจึงมีความสําคัญ ซึ่งจะทําใหผูสูงอายุสามารถเผชิญ
กับโรคเรื้อรังนี้ไดอยางตอเนื่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปองกันภาวะแทรกซอนที่อันตราย สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข
ปรับตัวไดอยา งเหมาะสมตามภาวะที่เผชิญโรคอยู นอกจากปญหาที่พบทั้งดานสุขภาพกาย ปญหาการปรับตัวหลังการ
เกษียณอายุของวัยทํางาน อาจทําใหเกิดปญหาตางๆ ทางดานสุขภาพได ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม
ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลอยางมากตอแบบแผนการดําเนินชีวิต หากผูสูงอายุปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได
จะทําใหผูสูงอายุสามารถแสวงหาขอมูลดานสุขภาพเพื่อใชประกอบการดูแลตนเองไดเปนอยางดี (วรวุฒิ พัฒนโภครัตนา,
2558)
จะเห็นไดวาในปจจุบันนี้ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอาจเกิดภาวะแทรกซอนที่อันตรายไดหากไมสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิตสูงได อันสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการมีพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพและการดูแลตนเองที่ยังไมถูกตองเทาที่ควร การไมตระหนักถึงความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพที่จะควบคุม
ปจจัยเสี่ยง ควบคุมระดับความดันโลหิต ทําใหเกิดผลเสียตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพการ
ทํางานลดลง ที่สําคัญผูปวยโรคความดันโลหิตสูงนี้ตองไดรับการดูแลที่ตอเนื่อง การปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม จึงเปน
การปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ ที่อันตรายหรือภาวะเฉียบพลันตางๆ ที่เปนผลมาจากโรคความดันโลหิตสูงได
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปนสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (primary
care) ใหบริการคลินิกโรคความดันโลหิตสูงในวันพฤหัสบดีของทุกเดือน จากการตรวจคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุนั้นพบวา
มีผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีจํานวนผูสูงอายุที่ไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต
สูงได ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดและหัวใจ และโรคไต เปนตน มารับบริการเพิ่มมากขึ้น
ทุกป ในป 2557 พบวามีจํานวนผูสูงอายุกลุมเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงและมารับบริการเปนจํานวนมากขึ้น
ประกอบกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาฝายแหงนี้ติดกับถนนใหญซึ่งการคมนาคมสะดวกทําใหมีผูมารับบริการกัน
มากขึ้น ดังนั้นจะเห็นไดวาผูที่มารับบริการนั้นมีแนวโนมของการเกิดภาวะแทรกซอนอันมีสาเหตุมาจากโรคความดันโลหิต
สูงมีมากขึ้นถึงแมวาจะมีนโยบายหรือแนวทางจัดการกับภาวะโรคดังกลาวก็ตาม ซึ่งถาผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูงยังไมเห็น
ความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองควบคูไปกับการรักษาก็สงผลใหเกิดอันตรายไดอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาใหผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงใหมีพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพที่ดีและถูกตอง ใชเปนแนวทางในการใหความรู คําแนะนํา เพื่อใหสอดคลองกับปญหาที่แทจริงของผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตามตัวแปร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดและระยะเวลาการปวย
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปน
ผูสูงอายุที่แพทยวินิจฉัยวาโรคความดันโลหิตสูงและมารับการรักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาฝาย
เก็บขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2559 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง
ของยามาเน ไดจํานวน 200 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบและแบบสอบถามในการวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 12 ขอ โดยใชคาสหสัมพันธแบบพอยต ไบซีเรียล (Point biserial correlation) มีคาความ
ยากงายระหวาง 0.50–0.85 มีคาความเชื่อมั่น 0.79 และคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22–0.72 แบบสอบถามการไดรับ
ขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพจํานวน 7 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.617–0.879 มีคาความเชื่อมั่น 0.75 แบบสอบถาม
แรงสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.623–0.845 มีคา
ความเชื่อมั่น 0.81 แบบสอบถามเจตคติของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 14 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง
0.724–0.789 มีคาความเชื่อมั่น 0.72 และแบบสอบถามพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
จํานวน 13 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.613–0.822 มีคาความเชื่อมั่น 0.76
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลนาฝาย ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและผูรวมวิจัย โดยเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 3 เดือน
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบคาที (t–test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ถาพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD (Fisher’s
Least–Significant Different).
อภิปรายผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป พบวา ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย รอยละ 59.00 มีอายุ 60–70 ป จํานวนมากที่สุด รอยละ 72 รองลงมาอายุ 71–80 ป คิดเปนรอยละ 19.50 สวนใหญ
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 81.50 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 16.00 มี
สถานภาพสมรสแลวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.50 รองลงมาคือสถานภาพมาย คิดเปนรอยละ 22 สวนใหญเปนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 39.50 และเปนแมบาน คิดเปนรอยละ 39.50 รองลงมามีอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ
15.50 มีรายไดสวนใหญนอยกวา 5,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.00 รองลงมาคือ มีรายได 5,001–10,000 บาท
คิดเปนรอยละ 33.00 สวนใหญปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมาแลวเปนระยะเวลา 6–10 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.50
รองลงมา 1–5 ป คิดเปนรอยละ 25.50 ตามลําดับ (ตามตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คารอยละของกลุมตัวอยาง ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ระยะเวลาการเจ็บปวย
ตัวแปร

จํานวน (n)

รอยละ (%)

82
118

41.00
59.00

144
39
17

72.00
19.50
8.50

163
32
5

81.50
16.00
2.50

5
151
44

2.50
75.50
22.00

104
66
17
13

52.00
33.00
8.50
6.50

6
31
79
79
5

3.00
15.50
39.50
39.50
2.50

51
109
38
2

25.50
54.50
19.00
1.00

200

100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60–70 ป
71–80 ป
มากกวา 80 ป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
สถานภาพ
โสด
สมรส
มาย
ตัวรายได
นอยกวา 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
มากกวา 15,000 บาท
อาชีพ
ขาราชการบํานาญ
คาขาย
เกษตรกรรม
แมบาน
อื่นๆ (รับจาง)
ระยะเวลาเจ็บปวย
1 – 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
มากกวา 15 ป
รวม
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2. สรุปผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
−
พบวาผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับพอใช ( x =1.28 s = 0.27) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานยังพบวาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในแตละดานอยูในระดับ
พอใชเปนตน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพจําแนกรายดานของผูส ูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูง
−

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ

x

S.D.

ระดับ

ดานการรับประทานอาหาร
1. ทานดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6–8 แกว
2. ทานดื่มแอลกอฮอล เชน สุรา
3. ทานชอบรับประทานขนม น้ําหวาน น้ําอัดลม
4. ทานรับประทานอาหารเค็ม หรือทานจะเติมเครื่องปรุงประเภท น้ําปลา ซีอิ้ว ซอส
5. ทานรับประทานอาหารประเภทกะทิ ไขมัน ผัดหรือทอดเปนประจํา
เฉลี่ย

1.44
1.48
1.16
0.80
0.71
1.21

0.53
0.60
0.54
0.64
0.64
0.36

ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

0.97
1.09

0.65
0.64

พอใช
พอใช

1.45
1.17

0.54
0.51

ดี
พอใช

1.45
1.10

0.57
0.69

ดี
พอใช

1.32
1.45

0.48
0.52

พอใช
ดี

เฉลี่ย

1.33

0.44

พอใช

เฉลี่ยทุกดาน

1.21

0.35

พอใช

ดานการออกกําลังกาย
6. ทานออกกําลังกายสัปดาหละ 3 ครั้งตอเนื่อง อยางนอย ครั้งละ 30–60 นาที
7. ทานออกกําลังกายโดยการเดิน วิ่งเหยาะๆ แกวงแขน 20–30 นาทีตอครั้ง
8. ทานมีกิจกรรมเคลื่อนไหวในแตละวัน เชน เดินไปมา เดินขึ้นบันได ลางรถ
ทําไร ทําสวน
เฉลี่ย
ดานการจัดการกับความเครียด
9. เวลาที่ทานไมสบายใจ ทานจะพูดคุยปรึกษาหรือปรับทุกขกับญาติ
หรือบุคคลที่ทานไวใจ
10. ทานหาความรูเพิ่มเติมในการดูแลตนเอง
11. ทานปฏิบัตติ ามคําแนะนําของแพทยเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพของตนเอง
เมื่อเปนโรคความดันโลหิตสูงและมีอาการผิดปกติ
12. ทานมีวิธีคลายเครียด เชน ดูโทรทัศน อานหนังสือ ฟงวิทยุ หรือนั่งสมาธิ

3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูส ูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได
ปจจัย
เพศ
ชาย
หญิง

−

N

x

SD

ระดับพฤติกรรม

82
118

1.52
1.51

(0.214)
(0.211)

พอใช
พอใช

144
39
17

1.53
1.48
1.50

(0.205)
(0.240)
(0.205)

พอใช
พอใช
พอใช

5
151
44

1.46
1.51
1.55

(0.182)
(0.214)
(0.208)

ปรับปรุง
พอใช
พอใช

163
32
5

1.51
1.58
1.40

(0.210)
(0.214)
(0.163)

พอใช
พอใช
ปรับปรุง

6
31
79
79
5

1.35
1.55
1.52
1.52
1.48

(0.076)
(0.184)
(0.215)
(0.224)
(0.212)

ปรังปรุง
ปรังปรุง
พอใช
พอใช
พอใช

104
66
17
3

1.50
1.55
1.55
1.45

(0.217)
(0.216)
(0.192)
(0.158)

พอใช
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง

อายุ
60–70 ป
71–80 ป
มากกวา 80 ป
สถานภาพ
โสด
สมรส
มาย/หยา
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
อาชีพ
รับราชการ
คาขาย
เกษตรกร
แมบาน
อื่นๆ
รายได
< 5,000
5,001–10,000
10,001–15,000
>15,000

จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่เปนเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ไมแตกตางกันผูสูงอายุที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพตางกันโดยพบวา ผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิต
สูงอายุระหวาง 60–70 ป มีการสรางเสริมสุขภาพตนเองดีกวาผูสูงอายุกลุมอื่น ผูสูงอายุที่มีสถานภาพตางกันมีพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพแตกตางกันโดยพบวาผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีสถานภาพโสด มีการสรางเสริมสุขภาพตนเอง
ดีกวาแตกตางจากผูสูงอายุที่มีส ถานภาพสมรสและสถานภาพมาย/หย า/แยกกั นอยู ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีหรือสูงกวามีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพดีกวา ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยม
สวนผูสูงอายุที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกัน โดยพบวาผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มี
อาชีพคาขายมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางจากผูปวยที่มีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพแมบานหรือวางงานและ
อาชีพอื่นๆ (รับจาง) ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกันโดย
พบวาผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีรายไดนอยกวา 5,000 บาท มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางจากผูปวยที่มี
รายได 10,001–15,000 บาท และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีรายได 5,001–10,000 บาท ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับพอใช ซึ่งไดแก ดานการรับประทาน
อาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการจัดการกับความเครียดซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ศุภวรรณ ปอมจันทร. (2551)
ที่ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา กลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานกิจกรรม
ทางกาย โภชนาการ ดานการจัดการความเครียดอยูในระดับเหมาะสมปานกลางและสอดคลองกับวาสนา ครุฑเมือง (2547)
ที่ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับการตรวจที่คลินิกโรคความดันโลหิต
สูงของโรงพยาบาลอุตรดิตถ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ
บุตษรา นาคลําภา (2546) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในตําบลโตนด อําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา พบวาผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานอาหารและโภชนาการ ดานความรับผิดชอบตอ
สุขภาพของตนเองและโดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากผูสูงอายุสวนใหญเปนวัยแหงความเสื่อมถอย มีการ
เปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจ ประกอบกับการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ทําใหชวยเหลือตนเองไดลดลง ดังนั้นอาจสงผลตอ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การแสวงหาความรูตางๆ ไดลดลงจึงทําใหพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
โดยรวมอยูในระดับพอใช เปนตน
จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงตามตัวแปรที่ศึกษา คือ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได และระยะเวลาการเจ็บปวยพบวา ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับพอใช และผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายไดตางกัน ระยะเวลาที่ปวย มีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับอมร ไกรดิษฐ และคณะ
(2548) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูง ในเขตจังหวัดสงขลา พบวา ผูสูงอายุที่มี
เพศ รายไดตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพแตกตางกัน ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตางกันจะมีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพแตกตางกันที่ระดับ .01 สอดคลองกับทิพยกมล อิสลาม (2557) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพของผูสูงอายุไทย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุไทย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงามากที่สุดคือ โรคประจําตัวเรื้อรัง มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมต อ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ รายได อายุ การรับรูอุปสรรคและอิทธิพลจากสถานการณ มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุไทย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สอดคลองกับบุตษรา นาคลําภา (2546) ที่ศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูสูงอายุ
ที่มีเพศ สถานภาพสมรสและอาชีพที่ตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและไม
สอดคลองกับปญญา จิตตพูลกุศล. (2551) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการควบคุมแรงดันเลือดในผูปวยโรคความดัน
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โลหิตสูงของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาตอเนื่องที่คลินิกผูปวยนอกโรงพยาบาลทับสะแก จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการควบคุมความดันเลือดในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได ปจจัยดานความรู ระยะเวลาที่เปนโรคและภาวะมีโรครวม ไมมีความสัมพันธกับการ
ควบคุมแรงดันเลือด ดังนั้นจะเห็นไดวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดและระยะเวลาการปวยเปนโรค
ความดั นโลหิ ตสูงที่ตางกันมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่ แตกตางกั น อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกายและจิตใจของผูสูงอายุในแตละบุคคลมีความแตกต างกันทั้งโดยปจ จัยภายนอกรางกาย เชน พฤติกรรมการรับ
ประทานอาหาร การออกกําลังกาย ประสบการณในชีวิต และปจจัยภายในรางกาย เชน การทําหนาที่ของเซลลตางๆ ใน
รางกาย การเจ็บปวย เปนตน จึงทําใหผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได
และระยะเวลาการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงที่ตางกันมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่แตกตางกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. เปนแนวทางในการนําไปใชในการบูรณาการการใหความรู และเปนแนวทางในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพและบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนตอไป
2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพในผูสูงอายุที่มีพฤติกรรมการสรา งเสริมสุ ขภาพได เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรีย นรู
รวมกัน เพื่อหาสาเหตุและชว ยอธิบายพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่ดีและหาวิธีการที่จะสงเสริมการสุขภาพของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
3. ควรมีการศึกษาโดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณรวมกับวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูงและการปองกันภาวะแทรกซอนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
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