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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ตําบลหนองบวั อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัด
สุโขทัย จํานวน 208 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย(simple random sampling) เครื่องมือท่ี
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม(questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regression analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สถานภาพสมรส แรงสนับสนุนทางสังคม อาชีพรับจ้างและ
อาชีพเกษตรกร ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบล
หนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.650 สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงได้ร้อยละ 42.2 (R2 = .422)สามารถแสดงสมการทํานายได้ดังน้ี  

Y  =  30.073 + .416 X20  - .106 X23  - 1.688 X14 + .109 X24 - 2.809 X10 - 1.523  X11 
คําสําคัญ: ปัจจัย ความดันโลหิตสูงการดูแลสุขภาพตนเอง 
 
Abstract 

This survey research was to study the factors affecting to self care behavior 
ofhypertension patients in NongBua Subdistrict Srinakhon District Sukhothai province. 
The samples were 208 hypertension patients in Nongbua subdistrict Srinakhon District 
Sukhothai province. Select by simple random sampling. The research instrument 
were questionnaire. The data analysed by stepwise multiple regression analysis. 

The result showed that  knowledge about hypertension, Perceived barriers for 
self care of hypertension patients, marital status, social support,  workers and farmers 
occupation affecting to  Self Care Behavior of Hypertension Patients in Nongbua 
Subdistrict  Sinakhon District  Sukhothai Province statistically significant at the 0.05 
level, correlation coefficient = 0.650, which could predict 42.2 %(R2 = .422) of self 
care behavior of hypertension patients. The equation was shown as follow; 

Y  =  30.073 + .416 X20  - .106 X23  - 1.688 X14 + .109 X24 - 2.809 X10 - 1.523  X11 
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บทนํา 
 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จํานวนประชากรมี
เพ่ิมมากขึ้นทุกปี การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์ มีผลต่อการ
ดํารงชีวิตของคนไทย ทําให้การดํารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาทาง
สุขภาพ ซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคหน่ึงที่ทําให้ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องสูงถึงปีละ 15,000 ล้านบาท มีผู้ป่วยใหม่โรคความดันโลหิตสูง ในปี พ.ศ.2554 จํานวน 
379,551 ราย อัตราป่วย 591.38 ต่อประชากรแสนคน จําแนกเป็นเพศชาย 148,627 ราย และ 
เพศหญิง 230,924 ราย อัตราป่วย 1,311.22 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ที่
มีภาวะแทรกซ้อนจํานวน 5,634 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.48 และไม่มีภาวะแทรกซ้อน 373,917 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 98.52 ภาวะแทรกซ้อนที่พบสูงสุด ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ ร้อยละ 62.42 
รองลงมา คือ ภาวะแทรกซ้อนทางไต ร้อยละ 28.43 ภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง ร้อยละ 6.96 และ
ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ร้อยละ 1.14 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสะสมรายใหม่และเก่ามีจํานวน 1,997,700 
ราย มีภาวะแทรกซ้อน จํานวน 45,119 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.26 และไม่มีภาวะแทรกซ้อน จํานวน 
1,952,581 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.74 (สํานักระบาดวิทยา, 2556) 
 จังหวัดสุโขทัย มีจํานวนอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 8,703.02 ต่อประชากรแสนคน 
คิดเป็นจํานวน 52,361 คน (สํานักระบาดวิทยา, 2556) ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี จากทะเบียนผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงในอําเภอศรีนครต้ังแต่ปี พ.ศ.2555  พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557  มีผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลศรีนครจํานวน 3,903  คน  4,325  คน และ 4,593 คน ตามลําดับ  และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
จํานวน 8 หมู่บ้าน มีจํานวนประชากรท้ังหมด 2,924 คน และมีจํานวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ทั้งหมดจํานวน 433 คน ซ่ึงในแต่ละปีมีจํานวนผู้ป่วยเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ต้ังแต่ปีพ.ศ.2555 2556 และ 
2557 มีจํานวนผู้ป่วย 396 คน 393 คน และ 433 คน ตามลําดับ รวมถึงมีผู้ป่วยที่พบภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ เพ่ิมข้ึน และมีผู้ป่วยท่ีไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตสูงให้อยู่ในภาวะปกติได้ จึงมีการ
ส่งตัวรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลชุมชนตามระบบ  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้จะสามารถนําไปเป็นแนวทางพัฒนาการดําเนินงานพัฒนา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สามารถดูแล
สุขภาพของตนเองให้สามารถควบคุมระดับน้ําตาลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล
ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว 
อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
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2.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ การมีญาติสาย
ตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

2.ปัจจัยด้านความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

3.ปัจจัยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

4.ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

5.ปัจจัยด้านการรับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

6.ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (survey research) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร 
จังหวัดสุโขทัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอ 

ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จํานวน 433 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่
มีระดับความเช่ือม่ัน 95 % ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 208 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (simple 
random sampling) โดยการจับฉลาก  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งออกเป็น 7 ส่วน 

ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 8 ข้อ มีลักษณะเป็นข้อคําถามท้ังเลือกตอบ (checklist) 

และเติมข้อความ (open - ended)ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ การมีญาติ
สายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

ส่วนท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง  
ส่วนท่ี 3 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง 
ส่วนท่ี 4 การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
ส่วนท่ี 5 การรับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ส่วนท่ี 6 แรงสนับสนุนทางสังคม 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



166 
 

ส่วนท่ี 7 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.สถิติเชิงพรรณนา (descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ 

(percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
2.สถิติอ้างอิง (inferential statistics) โดยใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression analysis) แบบขั้นตอน (stepwise)  
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีอายุระหว่าง 47–68  ปี 

คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.9 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 53.4 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 72.6 มีรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
74.0 และการมีญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 66.8 ด้านความรู้เรื่องโรคความ
ดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.2 ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.5 
ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่มีการรับรู้
ประโยชน์ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.9 ด้านการรับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่มีการรับรู้อุปสรรคในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.1 แรงสนับสนุน
ทางสังคม ส่วนใหญ่มีแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.8 และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 73.6 

 
ตารางท่ี 1ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

ตัวแปร b SEb ß t Sig 
ความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูง(X20) 0.416 0.083 0.342 4.998 0.00 
การรับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง(X23) 

-.106 0.029 -0.196 -3.594 0.00 

สถานภาพสมรส(X14) -1.688 0.595 -0.161 -2.836 0.05 
แรงสนับสนุนทางสังคม(X24) 0.109 0.028 0.262 3.702 0.00 
อาชีพรับจ้าง (X10) -2.809 0.782 -0.229 -3.594 0.00 
อาชีพเกษตรกร(x11) -1.523 0.616 0.162 2.472 0.014 

R = .650   R2 = .422  Adjust R2 = .405 
SEest = 3.624  ɑ = 30.073  F =24.462 
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย พบว่า ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง  
การรับรู้ อุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สถานภาพสมรส  
แรงสนับสนุนทางสังคม อาชีพรับจ้าง และอาชีพเกษตรกรส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.650 และสามารถทํานายได้ร้อยละ 
40.5  

 
อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ 
การมีญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย 
โรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

เพศ จากการศึกษาพบว่า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมา
จากการที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพศชายและเพศหญิงจะมีรูปแบบการดําเนินชีวิต การให้
ความสําคัญหรือใส่ใจกับการรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพ รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับปฐญาภรณ์ ลาลุน และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

อายุ จากการศึกษาพบว่า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมาจาก 
ไม่ว่าจะวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ หรือวัยสูงอายุ ก็จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองท่ีไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับเนาวรัตน์ จันทานนท์, บุษราคัม สิงห์ชัย และวิวัฒน์ วรวงษ์ (2554) ที่ได้ศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย 
โรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจมี
สาเหตุมาจากผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง และผู้ที่มีระดับการศึกษาตํ่าได้รับความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูง
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่ีเท่าๆ กัน  จึงทําให้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับเนาวรัตน์ จันทานนท์, บุษราคัม สิงห์ชัย และวิวัฒน์ วรวงษ์ (2554) ที่ได้ศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

อาชีพ จากการศึกษาพบว่า อาชีพรับจ้างและอาชีพเกษตรกร ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพเกษตรกร ซ่ึงเป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน จึงไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพแม่บ้าน ค้าขาย และรับราชการ ซ่ึงเป็นงานท่ีใช้แรงงานไม่มากหนัก 
จึงมีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองได้มากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับปฐญาภรณ์ ลาลุน, นภาพร มัธยมางกูร 
และอนันต์ มาลารัตน์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มา
รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

สถานภาพ จากการศึกษาพบว่า สถานภาพสมรส ส่งต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จึงมี
การดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี แต่สถานภาพอ่ืนๆ เช่น โสด หม้าย แยกกันอยู่ ซ่ึงเป็น
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สถานภาพท่ีไม่มีบุคคลใกล้ชิดคอยให้การดูแลและให้คําปรึกษา จึงมีการดูแลตนเองไม่ค่อยดีนัก ซ่ึง
สอดคล้องกับจันทนี เปี่ยมนุ่ม (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

รายได้ จากการศึกษาพบว่า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมาจาก
ไม่ว่าบุคคลจะมีรายได้ในระดับน้อย ปานกลาง หรือมาก จะมีประสบการณ์การได้รับความรู้ 
คําแนะนําในการปฏิบัติตัวจากบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีคล้ายๆ กันจึงทําให้มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองที่ไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับเนาวรัตน์ จันทานนท์, บุษราคัม สิงห์ชัย และวิวัฒน์ 
วรวงษ์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอําเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร  

การมีญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง จากการศึกษาพบว่า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวอย่างตําบลหนองบัว มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองท่ีดี
จากการได้รับความรู้ คําแนะนําจากบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีเท่าเทียมกัน ทําให้ ถึงแม้ว่าจะมีญาติ
สายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง ก็มีการดูแลสุขภาพตนเองไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับภัสราวลัย  
ศีติสาร, อรุณวรรณ สุวรรณรัตน์ และจารุวรรณ ใจลังกา (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไม่ได้โรงพยาบาลดอกคําใต้ อําเภอดอก
คําใต้ จังหวัดพะเยา 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

จากการศึกษาพบว่า ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมาจากเม่ือกลุ่มตัวอย่างทราบว่าตนเอง
เป็นโรคความดันโลหิตสูง จึงหาความรู้และข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนและสะท้อนความคิด 
ความเข้าใจในสถานการณ์ และพิจารณาว่าสถานการณ์นั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร 
มีทางเลือกอะไรบ้าง ผลที่ได้รับแต่ละทางเลือกเป็นอย่างไร แล้วจึงตัดสินใจที่จะกระทํา ซ่ึง Orem 
(2001) ได้กล่าวไว้ใน ทฤษฎีการดูแลตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับเนาวรัตน์ จันทานนท์ , บุษราคัม สิงห์ชัย 
และวิวัฒน์ วรวงษ์(2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอําเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร 

สมมติฐานท่ี 3ปัจจัยด้านการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อนส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 จากการศึกษาพบว่า การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึง 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมาจากการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของแต่ละ
บุคคลไม่แตกต่างกัน จึงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองท่ีคล้ายๆ กัน ซ่ึง Orem (2001)ได้กล่าวไว้
ว่า การดูแลตนเองเม่ือเป็นโรคแล้ว จะสนใจที่จะปรับและป้องกันความไม่สุขสบายจากผลข้างเคียง
ของการรักษาหรือจากโรค ซ่ึงสอดคล้องกัทลีย์ ตันธนกุล และคณะ (2548) ได้ศึกษารูปแบบการดูแล
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ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิบางมะพร้าวเครือข่ายโรงพยาบาลปากนํ้า
หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมาจากการรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลไม่
แตกต่างกัน จึงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่คล้ายๆ กัน ซ่ึง Pender ได้กล่าวไว้ว่า การดูแล
ตนเอง คือ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยได้ปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากโรค
ตลอดจนเป็นกระบวนการที่บุคคลทําหน้าท่ี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรคต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ จันทนี เป่ียมนุ่ม (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยด้านการรับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 จากการศึกษาพบว่า การรับรู้อุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเอง ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมาจากรับรู้อุปสรรคในการดูแล
สุขภาพของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน เช่น การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึง Orem ได้กล่าวไว้ว่า การดูแลตนเองเพ่ือป้องกันการเกิดผลเสียต่อ
พัฒนาการ โดยมีการจัดการอุปสรรคเพ่ือบรรเทาเบาบางกับสิ่งที่เกิดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิริมา มิตรเกษม 
(2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่
ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลตํารวจ 

สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 จากการศึกษาพบว่า แรงสนับสนุนทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลหนองบัว อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจมีสาเหตุมาจากแต่ละบุคคลได้รับแรงสนับสนุนที่แตกต่างกัน เช่น 
กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขให้ความรู้ไม่ทั่วถึง อยู่ตัวคนเดียวไม่มีผู้ดูแลและให้คําแนะนํา เป็นต้นซ่ึง 
Kahn ได้กล่าวไว้ว่า แรงสนับสนุนทางสังคม เป็นปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดหมายระหว่างบุคคลหน่ึงไปยัง
อีกบุคคลหนึ่ง ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกันมีการยอมรับนับถือ มีการช่วยเหลือด้านวัตถุซ่ึงกันและกัน
ยอมรับในพฤติกรรมซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับเนาวรัตน์ จันทานนท์ และคณะ (2554) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนําผลการวิจัยไปปรับใช้ในการวางแผนงานส่งเสริมให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองท่ีถูกต้อง เหมาะสมโดยเฉพาะปัจจัยที่สามารถพัฒนา 
หรือส่งเสริมให้มีเพ่ิมข้ึนได้เช่น ความรู้ แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ตัวแปรทัศนคติ ความตระหนัก ที่มีผลต่อการปฏิบัติตัวของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วย 
 2.ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย หรือผู้ดูแล เพ่ือให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเล็งเห็นความสําคัญ
ในการปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมระดับความดันโลหิต 
 3.ควรศึกษาเชิงคุณภาพและแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
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