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รายงานการวิจยั 
  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ในเขตต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

Factors  affecting  self care behaviors among hypertensive patients at Tambon 
Keelek, Amphoe  Mueang, Changwat Ubon Ratchathani 

 
สุภาพร  พลูเพิ่ม1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนา  เ ร่ืองนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ในเขตต าบลขี้เหล็ก  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรเป็นผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงในเขตต าบลขี้เหล็ก อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 231 คน หา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยา
มาเน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 146 คน 
เลือกตัวอย่างตามคุณสมบัติโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย  เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการ
วิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ
มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดย
การน าไปทดสอบคุณภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงในเขตต าบลปรุใหญ่ อ าเภอ
เมือง  จังหวัดนครราชสีมาความเช่ือมั่นของ
เค ร่ื อ งมื อ  ซึ่ งทดสอบโดย วิ ธีก า รขอ ง 
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบัค ได้ค่า 
แอลฟาเท่ากับ 0.83 น าเคร่ืองมือไปใช้ส าหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นผู้เก็บข้อมูล  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 
วิเคราะห์ปัจจัยทางชีวสังคม ปัจจัยภายในตัว
บุคคล  ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล  และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงน ามาแจกแจงความถี่ ค านวณหา
ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และไคสแควร์   วิ เคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยภายใน
ตั วบุ คคล  ปั จ จั ยภ ายนอกตั วบุ คคลกั บ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง  

จากผลการวิจัยพบว่า อายุ  สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ .05 
การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิต

1 บัณฑิตวิทยาลัย  สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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สูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ  การรับรู้ประโยชน์
และอุปสรรคในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูงและแรงสนับสนุนทางสังคมไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 
ค าส าคัญ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง 
 
Abstract 

The purpose of  this descriptive 
research was to study  factors  affecting  self 
care behaviors among hypertensive patients at 
Tambon Keelek, Amphoe  Mueang, Changwat 
Ubon Ratchathani. The sample of  the  study  
were  consisted of 146 hypertensive patients, 
obtained from  Taro Yamane’s  formula. 
Instrument used for data collection was  
a questionnaire constucted by the investigator. 
The data were  analyzed for   mean, ercentage, 
Standard  Deviation, Chi-square and Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient. The 
results showed that the bio-social factors 
which had significant  relationship with self  
care behaviors among hypertensive patients 
was age; marital status and level of education 
had significant relationship  at .01 level and .05 
level ,  whi le   sex and income  had no 
relat ionship.  The  perceived severi ty; 
perceived susceptibility;  perceived  benefits of 
taking  action and  perceived  barriers to taking  
action  had significant  relationship with self 
care behaviors among hypertensive patients  at  
.01 level, while  knowledge concerning  
hypertension disease and social support had no 
relationship. 
 
Keword self care behaviors  among 
hypertensive patients 
 
ความเป็นมา 

                          
นับเป็นโรคเร้ือรัง ซึ่งจัดเป็นโรคไร้เช้ือที่เป็น
ปัญหาที่ส าคัญทางด้านสาธารณสุข         
จากการรายงานของ                 ในปี 
ค.ศ.1996  มีจ านวนผู้ป่วยทั่วโลก ประมาณ 
1,000      นแล                    
                            คน จ านวน 1 
ใน  8 ค น  นั้ น โ ร ค ค ว า ม             
                          ซึ่งท าให้โรค
ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุส า            
ของโลกที่ ท า ใ ห้มนุษ ย์ เสี ย ชี วิต  (World 
Health Organization,2003) ในประ เทศ
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สหรัฐอเมริกาพบว่ามีประชากรที่ป่วยด้วย
โรคความดันโลหิตสูง ประมาณ 50 ล้านคน  
พ บ ใ น ผู้ ที่ มี อ า ยุ ตั้ ง แ ต่   60  ปี ขึ้ น ไ ป 
(Chobanian,Bakris&Black, 2003 อ้างถึงใน 
อรุณลดา นางแย้ม, 2550) ส าหรับในประเทศ
ไทยในปี พ.ศ.2552  มีผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง จ านวน 780,629 คน คิดเป็นอัตรา
ป่วย 1,230.16 ต่อแสนประชากร (กระทรวง
สาธารณสุข, 2552) นอกจากนี้ยังมีจ านวน
ประชากรอายุระหว่าง   -           ร้อยละ      
                 ตนเองมีภาวะความดัน
โลหิตสูง  เพียงหนึ่งในสามของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาเท่านั้นที่
สามารถควบคุมความดันโลหิตได้  โรคความ
ดันโลหิตสูงมีผลต่อการเกิดความพิการและ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้   

ประเทศไทย ในปี  พ .ศ .2552 มี
จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 
780,626 คน    คิดเป็นอัตราป่วย 1,230.16 ต่อ
แสนประชากร และมี ผู้ที่ เสียชีวิตด้วยโรค
ความดันโลหิตสูง จ านวน 2,295 คน คิดเป็น
อัตราตาย 3.62 ต่อแสนประชากร (กระทรวง
สาธารณสุข, 2552)  เนื่องจากเกิดภาวะแทรก 
ซ้อนของโรค  ได้แก่ โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคไต (พนิดา จันดา, 2551) อาจกล่าว
ได้ว่า ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย 
ซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงจะ
ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านครอบครัว สังคม 
เศรษฐกิจ เพราะโรคความดันโลหิตสูงเป็น
โรคที่ถ่ า ยทอดทางพันธุกรรม และเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้เกิดความพิการ

ทางด้านร่างกายและส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบอ า ชีพร า ยไ ด้ ขอ ง ผู้ป่ ว ยแล ะ
ครอบครัว 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงตามการรับรู้ของผู้ป่วย 
ในประเด็นการรับรู้ของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ  ตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงโดยท าการศึกษาในผู้ป่วย
ที่มา รับบริการ ณ โรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพต าบลหนองแต้  ต าบลขี้เหล็ก  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นหน่วย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งในปี 2553 มี
จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตทั้งหมดมี
จ านวน                231     คิดเป็นร้อยละ 
3.28 ของประชากรทั้งหมด (งานรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองแต้, 2553)  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลังพบว่ามีแนวโน้มของการป่วยด้วย
โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น
ผู้ วิ จัย เล็ ง เ ห็นความส าคัญจึงสนใจที่ จะ
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเนื่องจากมี
ผลกระทบของสุขภาพที่ เกิ ดจากโรคนี้ 
ก่อให้เกิดปัญหาโรคเร้ือรังอื่นๆ ตามมา ซึ่ง
ส่งผลเสียหลายด้านได้แก่ สูญเสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษา จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูงมากขึ้นท าให้ดังนั้นคร้ังนี้ จะท าให้
ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ การ
ปฏิบัติตวัในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยให้เกิดความรู้  
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ความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย เพื่อเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงและเป็นการลดความ
รุนแรงของโรค  ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด
จากโรคความดันโลหิตสูงต่อไปได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางชีวสังคมที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ต าบลขี้เหล็ก  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ภายในตัวบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคลกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบล
ขี้เหล็ก อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
วิธีการวิจัย 

การวิ จั ยค ร้ังนี้ เป็ นการวิ จัย เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive Research) กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาคร้ังนี้   เป็นผู้ป่วยที่ได้ รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง งาน
รักษาและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองแต้ ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี   ปี พ.ศ. 2553 หา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยา
มาเน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 146 คน 
เลือกตัวอย่างตามคุณสมบัติโดยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย  เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา วิเคราะห์
ปัจจัยทางชีวสังคม ปัจจัยภายในตัวบุคคล  
ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล  และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงน ามา
แจกแจงความถี่ ค านวณหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และไคสแควร์  
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีว
สังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง และสัมประสิทธ์
สหสั ม พั น ธ์ ข อ ง เ พี ย ร์ สั น  วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในตัวบุคคล  
ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า  อายุ  สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ .05 
การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิต
สูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ  การรับรู้ประโยชน์
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และอุปสรรคในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
และแรงสนับสนุนทางสังคมไม่มีความ 
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางชีว
สังคม ประกอบด้วย อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อ เดื อน มี ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง  ต าบลขี้เหล็ก  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนเพศและ อาชีพไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบลขี้เหล็ก  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบล
ขี้เหล็ก  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ใน
ส่วน ความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูงไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบลขี้เหล็ก  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลประกอบไป
ด้วย แรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การ
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกใน
ครอบครัว ญาต ิเพื่อน บุคลากรทางการแพทย์ 
และสื่อมวลชน  จากการศึกษาพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ต าบลขี้เหล็ก  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  
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