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บทคัดย่อ
การวิจยั หาความสัมพันธ์เชิงทํานายนี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ ูงอายุโรคความดันโลหิตสูงและปั จจัยทํานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคความดัน
โลหิต สู ง กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ ผู้สูง อายุ โ รคความดัน โลหิต สู ง ที่เ ข้า รับ การรัก ษาในศูน ย์สุ ข ภาพชุ ม ชน
โรงพยาบาลวัด โบสถ์ อํา เภอวัด โบสถ์ จังหวัด พิษ ณุ โ ลก จํา นวน 340 คน ซึ่งได้ม าจากการจับ ฉลาก
เก็บ ข้อ มู ล โดยการสัม ภาษณ์ โ ดยใช้แ บบสอบถาม 7 อย่ า ง ได้ แ ก่ แบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
แรงสนับ สนุ น ทางสังคม อิทธิพ ลระหว่ า งบุ คคล การรับ รู้ความสามารถของตน ความเชื่อด้า นสุขภาพ
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้วย
สถิตเิ ชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนระดับลดหลัน่
ผลการศึกษาพบว่า ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มคี วามดันโลหิตเฉลีย่ 145.95/85.67 มม.ปรอท พฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับสูง (𝑥𝑥̅ = 3.19, S.D. = .74) ปั จจัยที่สามารถร่วมกัน
ทํานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูงได้รอ้ ยละ 68.50 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทร่ี ะดับ .01 คือ อิทธิพลระหว่างบุคคล และแรงสนับสนุ นทางสังคม (β = .713 และ β = .140;
R2 = .685, p < .01)
ผลการวิจยั เสนอแนะว่า พยาบาลหรือผูด้ ูแลใกล้ชดิ ผูส้ ูงอายุควรกระตุ้นให้ผสู้ ูงอายุมพี ฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ โดยให้ความรักและเอาใจใส่ รวมทัง้ ให้คาํ ชื่นชมหรือมีตน้ แบบในการส่งเสริมสุขภาพ
ทีด่ จี ะทําให้ผสู้ งู อายุมกี ารควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดมี ากขึน้
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Factors predicting on health-promoting behaviors among elders with
hypertension disease
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Abstract

This predictive correlation study aimed to explore health-promoting behaviors among elders with
hypertension disease and discover factors influencing on health-promoting behaviors s among elders with
hypertension disease. Subjects were elders with hypertension disease who visited at a community health
center, belonging of Watbot hospital, Amper Watbot, Phitsanulok Province (n=340). Simple random
sampling was done by sampling without replacement. Data were collected through interviewing by
researchers and questionnaires. There were consisted of 7 questionnaires such as demographic data, social
support, interpersonal influence, self-ability’s perception, health believes, knowledge on hypertension
disease, and health-promoting behavior questionnaires. Descriptive statistics were applied on demographic
data. Hierarchical stepwise multiple regression analysis was done.
Findings revealed that most elders had mean baseline BP was 145.95/85.67 mmHg. Overall,
elders’ health-promoting behaviors placed at the high level (𝑥𝑥̅ = 3.19, S.D. = .74). There were two
factors could explain the variance of health-promoting behaviors among elders with hypertension
disease accounted for 68.50% with statistical significance (R2 = 0.685, p < .01). Two factors that
predicted on health-promoting behaviors such as interpersonal influence (β = .713, p < .01) and social
support (β = .140, p < .01), respectively.
This study was suggested that nurses or significant caregivers should encourage elders to have
health-promoting behaviors by giving them love and caring. When elders get compliment or have a great
role model for health promotion, they could be able to get better on controlling their blood pressure.

Keywords: health-promotion behaviors, social support, interpersonal influence, hypertension
*Senior Professional Level, Boromarajonani College of Nursing, Buddhachinaraj, Adult & Gerontological
Nursing Department, Phitsanulok Province
Corresponding author; E-mail: kornwika2008a@gmail.com
**Senior Professional Level, Sirindhorn College of Public Health, Deputy Director of Academic Affairs,
Phitsanulok Province
***Senior Professional Level, (Pensioner) Watbot Hospital, Phitsanulok Province

Received: October 31, 2021 / Revised: November 11, 2021 / Accepted: December 10, 2021

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
โรคความดัน โลหิต สูง เป็ นสาเหตุ สํา คัญ
ที่ทําให้ประชากรทัวโลกตายก่
่
อนวัยอันควร และ
เป็ นปั ญหาทีก่ าํ ลังมีความรุนแรงมากขึน้ หากไม่ได้
รับ การดู แ ลรัก ษาจะทํ า ให้ เ พิ่ม ความเสี่ย งของ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเพิม่ ขึน้ เป็ นสองเท่า และความ
เสี่ย งของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่ม ขึ้น เป็ นสี่เ ท่ า
จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่า โรคความดัน
โลหิตสูงเป็ นสาเหตุการตายทัวโลกสู
่
งถึง 7.5 ล้าน
คน หรือร้อยละ 12.80 ของสาเหตุการตายทัง้ หมด
ทัง้ ยังมีผลสูญเสียปี สุขภาวะ 57 ล้านปี หรือคิดเป็ น
ร้ อ ย ล ะ 3.70 ข อ ง ดั ช นี สู ญ เ สี ย ท า ง สุ ข ภ า พ
(Disability-Adjusted Life Year: DALYs)1 ผูส้ ูงอายุ
มี ปั ญหาพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเนื่ อ งจาก
ไม่ออกกําลังกาย รับประทานอาหารทอด มัน กะทิ
อ้ว น ความเครีย ด การใช้ผ งปรุ ง รสในการปรุ ง
อาหาร ผู้ สู ง อายุ ท่ี อ าศัย อยู่ ค นเดี ย วหรื อ เป็ น
ครอบครัวขนาดเล็กไม่ค่อยปรุงอาหารรับประทาน
เองที่บ้า นมากนั ก ทํา ให้ซ้ือ กับ ข้า วสํ า เร็จ ที่ไ ม่
สามารถควบคุมปริมาณความเค็มได้ ทําให้เกิดโรค
ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น2 จะเห็นว่าพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุทม่ี โี รคความดันโลหิตสูง
ที่ผ่ า นมายัง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ดี ถ้ า ควบคุ ม
ความดันโลหิตให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ จะช่วยลดอัตรา
การตายจากโรคหลอดเลือดหัว ใจได้ ร้อยละ 25
และลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมองได้
ร้อ ยละ 36 3 ถ้า ผู้สูง อายุ ม ีพ ฤติก รรมสุ ข ภาพโรค
ความดัน โลหิต สู ง ไม่ ดี อาจเกิด โรคหลอดเลือ ด
สมอง โรคไตวายเรื้อรังและต้องเข้ารับ การรักษา
เพื่ อ รับ ยาที่ห น่ ว ยปฐมภู ม ิ เ พิ่ ม ขึ้น 4 เมื่ อ กิ น ยา
ไม่ต่ อเนื่อง ไม่ส มํ่า เสมอหรือขาดยาจะทํา ให้เกิด
ความเสี่ยงที่อนั ตรายแก่ระบบต่างๆ อาจเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบเพิม่ ขึน้ มีโอกาสเกิดโรคหัวใจ-
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วายและโรคอัมพาตเพิม่ ขึน้ จนถึงอันตรายต่อชีวติ 5
สอดคล้อ งกับ การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น
ระบบ พบว่า ผูห้ ญิงสูงอายุมอี ตั ราการเสียชีวติ จาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 11 เมือ่ เทียบกับผูช้ าย
ร้อยละ 7 นอกจากนี้ผหู้ ญิงทีม่ ภี าวะความดันโลหิต
สูงจะเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีมากถึง 2-8
เท่า เทีย บกับผู้ม ีความดันโลหิตปกติและเสี่ย งต่ อ
การเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ 6
การศึกษาครัง้ นี้ ป ระยุ กต์ ใ ช้แ นวคิด ของ
Pender7 ประกอบด้ว ย 7 ด้า น โดยมีปั ญ หาของ
พฤติกรรมสุขภาพในแต่ ละด้า นของผู้สูงอายุโ รค
ความดัน โลหิต สูง ดังนี้ 1) การมีป ฏิส มั พัน ธ์ทาง
สั ง คมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง 8 2) สุ ข ภาพทาง
จิต วิญ ญาณ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง 8 3) การออก
กําลังกาย มีคะแนนตํ่าสุด9 4) การปฏิบตั เิ พื่อความ
ปลอดภั ย มี ค ะแนนตํ่ า สุ ด 9 5) การจั ด การกั บ
ความเครี ย ด อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง 8 6) การ
สุขาภิบาลทีอ่ ยู่อาศัย พบว่า ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่ไม่ม ี
การเตรียมการเรื่องทีอ่ ยู่อาศัยทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
โดยทีส่ ภาพร่างกายและจิตใจมีการเปลีย่ นแปลงไป10
และ 7) การปฏิ บ ั ติ ด้ า นโภชนาการอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง9 การศึกษานี้มงุ่ เน้นการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงในงาน
บริการด้านปฐมภูม ิ ซึ่งในบริบทของผูส้ ูงอายุทม่ี า
ใช้บ ริการหน่ ว ยงานปฐมภูม ิข องโรงพยาบาลวัด
โบสถ์ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกซึ่ ง เป็ นชุ ม ชนชนบท
บทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลในงานบริการด้านปฐม
ภู ม ิ ในการปฏิ บ ัติ ง าน มี 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) การ
ปฏิบตั กิ าร 2) การวางแผน 3) การประสานงาน และ
4) การบริการ โดยให้บริการพยาบาลแบบองค์รวม
เน้ น 4 มิติ คือ ส่ งเสริม ป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟู
สภาพผู้ป่ วยแก่บุ คคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ทุกช่วงวัย11
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การทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมา พบว่า มี
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ ได้แก่
อายุ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง ความเชื่อ
ด้ า นสุ ข ภาพ และแรงสนั บ สนุ น ทางสัง คม โดย
แรงสนั บสนุ นทางสังคมเป็ นหนึ่ งปั จจัยที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมสุ ข ภาพได้มากที่สุ ด 12 อิทธิพ ล
ระหว่างบุคคลนัน้ สามารถทํานายพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูส้ งู อายุชาวไทยมุสลิมโรคความดันโลหิตสู ง 13 และปั จจั ย การรั บ รู้ ค วามสามารถของตน
สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงในวัยผูใ้ หญ่ได้14
ดัง นั ้น จากการศึก ษาที่ผ่ า นมาทัง้ หมด
งานวิจยั บางส่วนเป็ นปั จจัยทํานายพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในวัย
ผู้ใหญ่ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูงวัยผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นกลุ่มทีม่ ปี ั ญหาโรคความดัน โลหิต สูงกลุ่ม ใหญ่ ของคนทัวโลกและประเทศ
่
ไทย ดัง นั ้น ผู้ วิ จ ัย จึ ง สนใจศึก ษาปั จ จัย ทํ า นาย
พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในผู้ สู ง อายุ
โรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ แรงสนับสนุ นทางสังคม
อิทธิพลระหว่างบุคคล การรับรูค้ วามสามารถของตน
ความเชื่อด้านสุขภาพ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคความดันโลหิ ต สู ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
ผู้ สู ง อายุ โ รคความดั น โลหิ ต สู ง ซึ่ ง ข้ อ มู ล จาก
การศึก ษานี้ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาโปรแกรมการ
จัด การตนเองในการส่ ง เสริม สุ ข ภาพและสร้า ง
วิธกี ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ งู อายุ
โรคความดัน โลหิต สู ง ให้ส ามารถควบคุ ม ระดับ
ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต อ ยู่ ใ น เ กณ ฑ์ ป ก ติ ส่ ง ผ ล ใ ห้
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุดขี น้ึ

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ปั จจั ย ทํ า นายพฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม
สุข ภาพในผู้สูงอายุโรคความดัน โลหิต สูง ในการ
วิจ ัย นี้ ได้ม าจากการทบทวนวรรณกรรมและการ
สังเคราะห์ตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่
แรงสนับสนุนทางสังคม อิทธิพลระหว่างบุคคล การ
รับรู้ความสามารถของตน ความเชื่อด้านสุขภาพ
และความรู้เ กี่ย วกับ โรคความดัน โลหิต สูง ส่ ว น
พฤติก รรมการส่ง เสริม สุข ภาพของผู้สูงอายุ โ รค
ความดันโลหิตสูงทีเ่ ป็ นตัวแปรตาม โดยใช้แนวคิด
รู ป แบบการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของเพนเดอร์
(Pender’s health promotion model)7 ที่ เ ชื่ อ ว่ า
พฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพเป็ นเป้ าหมายสุดท้า ย
ของการส่งเสริมสุขภาพ ถ้าบุคคลสามารถปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยผสมผสานเข้า
กับวิถกี ารดําเนินชีวติ ประจําวันได้ จะทําให้บุคคลมี
สุข ภาพดีต ลอดช่ว งชีวิต มี 7 ด้า น คือ 1) การมี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม 2) สุขภาพทางจิตวิญญาณ
3) การออกกํ า ลัง กาย 4) การปฏิบ ัติเ พื่อ ความ
ปลอดภัย 5) การจัดการกับความเครียด 6) การ
สุ ข าภิ บ าลที่อ ยู่ อ าศัย และ 7) การปฏิ บ ัติ ด้ า น
โภชนาการ
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทํ านายพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพในผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจ ัยในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทํานาย
(Predictive correlational research)15 เพื่ อ ศึ ก ษา
ปั จ จัย ทํ า นายพฤติก รรมการส่ ง เสริม สุ ข ภาพใน
ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง
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ประชากร คือ ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิต
สูง ที่เ ข้ารับ การรักษาในงานบริการด้านปฐมภูม ิ
และองค์ ร วมของโรงพยาบาลวัด โบสถ์ อํ า เภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 816 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุโ รคความดัน
โลหิต สู ง ที่เ ข้า รับ การรัก ษาในงานบริ ก ารด้ า น
ปฐมภูมแิ ละองค์รวมโรงพยาบาลวัดโบสถ์ อําเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุ โลก ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่ า ยใช้ วิ ธี จ ั บ ฉลากเลื อ กรายชื่ อ จนครบ
การคํา นวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้โ ปรแกรม
G*power กํ า หนดอํ า นาจทดสอบตามโคเฮน ที่
จํ า นว น ตั ว แ ปร 5 ตั ว เท่ า กั บ .9 6 16 ขน า ด
อิทธิพล .09 และความคลาดเคลื่อนทีร่ ะดับ .01 ได้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 307 คน เพื่ อ ป้ องกั น กรณี ไ ด้
แบบสอบถามกลับมาไม่สมบูรณ์หรือมีกลุ่มตัวอย่าง
ถอนตั ว ระหว่ า งการวิ จ ั ย จึ ง เพิ่ ม จํ า นวนกลุ่ ม
ตัวอย่างร้อยละ 11 ซึ่งอาจเพิม่ กลุ่มตัวอย่างได้ถงึ
ร้อ ยละ 10-15 15 กลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ หมด 340 คน
เกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ 1) อายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป
2) ได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงทีเ่ ป็ นมานานอย่างน้อย 1 ปี และได้รบั การ
รักษาด้วยยาลดความดันโลหิตตัง้ แต่ 1 ชนิดขึน้ ไป
แล้ ว ยั ง คงมี ค วามดั น ซิ ส โตลิ ค (Systolic Blood
Pressure) มากกว่ า 140 มิ ล ลิ เ มตรปรอท และ
ความดั น โลหิ ต ไดแอสโตลิ ค (Diastolic Blood
Pressure) มากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท โรคความดัน โลหิต สู ง ประเมิน โดยใช้เ กณฑ์ ข องสมาคม
ความดันโลหิตสูงของยุโรป ปี 2564 โดยความดันโลหิตสูง ระดับที่ 1 คือ ความดันซิสโตลิค 140-159
mmHg และความดันไดแอสโตลิค 90-99 mmHg17
เมื่อผูส้ งู อายุทเ่ี ข้ารับการรักษาในหน่ วยบริการด้าน
ปฐมภู ม ิแ ละองค์ร วมของโรงพยาบาลวัด โบสถ์
อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุ โลก 3) สามารถฟั ง
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พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ 4) มีสติสมั ปชัญญะ
และไม่มภี าวะวิกลจริตหรือโรคจิต เกณฑ์การคัด
ออก ได้แก่ มีภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรงต้องเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลในขณะเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการวิจยั มีทงั ้ หมด 7 ชุด ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ศาสนา ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
สิทธิการรักษาพยาบาล นํ้าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวล
กาย ความดันโลหิต ระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรคความดัน
โลหิต การดื่ ม แอลกอฮอล์ การออกกํ า ลัง กาย
ความเครีย ด และแหล่ งข้อมูล ความรู้ใ นการดูแ ล
ตนเองเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง
2. แบบสอบถามแรงสนับสนุ นทางสังคม
ดั ด แปลงมาจาก อรุ ณ กาญจนะ 18 และดุ ษ ฎี
พงศ์อุด ม 19 มี 17 ข้อ มี 4 ด้า น คือ ด้า นอารมณ์
ด้านการประเมิน ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านวัตถุ
สิง่ ของ ลักษณะคํา ตอบเป็ น แบบลิเ คริ ์ท 4 ระดับ
(คะแนน 1 - 4) ได้แก่ ไม่ตรงเลย ตรงบ้างเล็กน้อย
ตรงมากพอควร และตรงมากทีส่ ุด เกณฑ์การแปล
ผล แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ น้อยทีส่ ุด (1.00 – 1.75
คะแนน) น้อย (1.76 – 2.50 คะแนน) มาก (2.51 –
3.25 คะแนน) และมากทีส่ ดุ (3.26 – 4.00 คะแนน)
3. แบบสอบถามอิท ธิพ ลระหว่ า งบุ ค คล
ดัดแปลงมาจาก ทิพย์กมล อิสลาม20 สร้างขึน้ ตาม
แนวคิดสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์7 และการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งทางสัง คมและ
วัฒนธรรมเพื่อให้เหมาะสมกับ ผู้สูงอายุไทย เป็ น
คําถามด้านบวก มี 10 ข้อ
4. แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถของ
ตน ดัดแปลงมาจาก ทิพย์กมล อิสลาม20 ซึ่งสร้างขึน้
ตามแนวคิ ด สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของเพนเดอร์ 7

238

Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, Vol. 32 No.2 July – December 2021

เกี่ย วกับ การรับ รู้ ค วามสามารถของตนในการ
ปฏิ บ ั ติ พ ฤติ ก รรมการสร้ า งเสริม สุ ข ภาพ เป็ น
คําถามด้านบวก มี 10 ข้อ
แบบสอบถาม 3 - 4 มีลกั ษณะคําตอบเป็ น
แบบลิเคริ ์ท 5 ระดับ (1- 5 คะแนน) ได้แก่ คือ ไม่
เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยอย่างยิง่ เกณฑ์การแปล
ผล แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ตํ่า (1.00 - 2.33 คะแนน)
ปานกลาง (2.34 - 3.66 คะแนน) และสูง (3.67 5.00 คะแนน)
5. แบบสอบถามความเชื่อ ด้ า นสุ ข ภาพ
ดัด แปลงมาจาก จิร พงษ์ จริย ธนกุ ล 21 มี 32 ข้อ
แบ่งเป็ น 4 หมวด ตามการรับรู้ คือ โอกาสเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูง 8 ข้อ ความรุนแรง
ของโรคความดันโลหิตสูง 8 ข้อ ประโยชน์จากการ
ปฏิบตั ติ นเพื่อป้ องกันโรคความดันโลหิตสูง 11 ข้อ
และอุ ป สรรคจากการปฏิบ ัติต นเพื่อ ป้ อ งกัน โรค
ความดันโลหิตสูง 5 ข้อ มีขอ้ คําถามทางลบ คือ ข้อ
3, 22, 27 ลักษณะคําตอบเป็ นแบบลิเคริ ์ท 3 ระดับ
(1-3 คะแนน) ได้แก่ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ และเห็น
ด้วย เกณฑ์การแปลผล แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ตํ่า
( 1 .0 0 - 1 . 6 6 ค ะ แ น น ) ป า น กล า ง (1.67-2.33
คะแนน) และสูง (2.34-3.00 คะแนน)
6. แบบทดสอบความรูเ้ กี่ยวกับโรคความ
ดันโลหิตสูง ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มี 15 ข้อ ข้อคําถาม
เป็ นแบบ 2 ตัว เลือ ก ตอบถู ก ให้ 1 คะแนน และ
ตอบผิดให้ 0 คะแนน เกณฑ์การแปลผลแบ่งเป็ น 3
ระดับ ได้แก่ ความรู้น้อย คือ คะแนนรวมตํ่ากว่ า
ร้อยละ 60 (0 – 8 คะแนน) ความรู้ป านกลาง คือ
คะแนนรวมร้อยละ 60 – 79 (9 – 11 คะแนน) และ
ความรูม้ าก คือ คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึน้ ไป (12 –
15 คะแนน)

7. แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริม
สุข ภาพ ดัด แปลงมาจาก กํา ไลรัต น์ เย็น สุจิต ร 22
มี 7 ด้า น มี 52 ข้อ ได้แ ก่ การมีป ฏิส มั พัน ธ์ท าง
สังคม 4 ข้อ สุขภาพทางจิตวิญญาณ 12 ข้อ การ
ออกกําลังกาย 7 ข้อ การปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัย
5 ข้ อ การจั ด การกับ ความเครี ย ด 5 ข้ อ การ
สุ ข าภิบ าลที่อ ยู่อ าศัย 4 ข้อ และการปฏิบ ัติด้า น
โภชนาการ 5 ข้อ แบ่งเป็ นข้อคําถามทางบวก มี 51
ข้อ (ข้อ 1 - 51) และข้อคําถามทางลบ มี 1 ข้อ (ข้อ
52) ลักษณะคําตอบเป็ นแบบลิเคริ ์ท 4 ระดับ (1 - 4
คะแนน) ได้แ ก่ ไม่เ คยปฏิบ ัติเ ลย ปฏิบ ัติน าน ๆ
ครัง้ ปฏิบ ัติบ่ อยครัง้ และปฏิบ ัติสมํ่า เสมอ เกณฑ์
การแปลผล แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ตํ่า (1.00 - 1.99
คะแนน) ปานกลาง (2.00 - 2.99 คะแนน) และสูง
(3.00 - 4.00 คะแนน)
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จาก
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ 3 คน มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity Index: CVI) ของแบบสอบถาม
แรงสนับสนุนทางสังคม อิทธิพลระหว่างบุคคล การ
รับรู้ความสามารถของตน ความเชื่อด้านสุขภาพ
แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
เท่ากับ .87, .89, .92, .80, และ .88 ตามลําดับ และ
นํ าไปทดลองใช้กบั กลุ่มผูส้ ูงอายุทม่ี ลี กั ษณะคล้าย
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน มีค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .97, .97, .96, .92,
และ .98 ตามลํ า ดั บ ส่ ว นแบบทดสอบความรู้
เกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง มีค่า CVI .85 มีค่า
ความเชื่อ มัน่ โดยใช้วิธี Kuder Richardson (KR20) เท่ากับ .95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ วิ จ ั ย ป ร ะ ส า น ง า น ผู้ อํ า น ว ย กา ร
โรงพยาบาลวัดโบสถ์และหัวหน้ ากลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวมโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เพือ่
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ขอเก็บ รวบรวมข้อ มูล และทํา การนั ด หมายกลุ่ ม
ตัวอย่างตามรายชือ่ ทีส่ มุ่ ได้
2. แนะนํ าตัว สร้างสัมพันธภาพ ขอความ
ร่ว มมือในการเก็บ ข้อมูล ชี้แ จงวัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
รายละเอียดของการทําวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ระยะเวลาที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล
รายละเอีย ดของแบบสอบถาม และก่อนการเก็บ
ข้อ มูล ได้อ ธิบ ายถึง สิท ธิใ์ นการตอบรับ หรือ ตอบ
ปฏิเสธการให้ขอ้ มูลโดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ทัง้ สิน้
3. ผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างอ่านรายละเอียด
พร้อ มทัง้ ลงนามในใบยิน ยอมของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
ถ้าผูส้ งู อายุทม่ี ปี ั ญหาในการอ่านผูว้ จิ ยั จะสัมภาษณ์
ใช้เ วลาในการเก็บ รวบรวมข้อมูล คนละ 30 - 45
นาที และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ก่อนนําไปวิเคราะห์
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นี้ ได้รบั รองโครงการวิจ ัย
จากคณะกรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ วิท ยาลัย การ
สาธารณสุ ข สิร ิน ธร จัง หวัด พิษ ณุ โ ลก ใบรับ รอง
เลขที่ SCPHPL 2/2564.1.1 ลงวัน ที่ 9 สิง หาคม
2564 ข้อมูล ที่ได้จ ากการศึกษาในครัง้ นี้ นํ า เสนอ
เป็ นภาพรวม โดยไม่มกี ารระบุขอ้ มูลของผูเ้ ข้าร่วม
การวิจยั ทุกท่าน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สํ า เร็ จ รู ป กํ า หนดระดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ ร ะดั บ .01 สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ส่วนบุคคล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พฤติ ก รรมการส่ ง เสริม สุ ข ภาพของ
ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
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ใช้ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และปั จ จัย
ทํานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผูส้ ูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์โดยใช้สมั ประสิทธิ ์
ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ ตอนระดับลดหลัน่ วิธกี าร
เลื อ กตั ว แปรเข้ า ใช้ วิ ธี Hierarchical regression
พ บ ว่ า ข้ อ มู ล มี ก า ร ก ร ะ จ า ย แ บ บ Normal
distribution กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ Multicollinearity ไ ด้
เป็ นไปตามข้อ ตกลงเบื้อ งต้ น ของการวิเ คราะห์
Multiple regression โดยใช้ ก ารทดสอบ Semipartial correlation (0.15-0.61) ค่ า Tolerance
(0.38) และ VIF (2.67)23
ผลการวิ จยั
ผู้ สู ง อายุ โ รคความดั น โลหิ ต สู ง โดย
ภาพรวมเป็ น เพศหญิง ร้อยละ 56.60 อายุเ ฉลี่ย
79.42 ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 69.50 นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.40 จบประถมศึกษา ร้อย
ละ 83.50 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 42.90 รายได้
ครอบครัวเฉลีย่ ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ร้อย
ละ 57.70 สิทธิการรักษาพยาบาลมากกว่าครึ่งใช้
สิทธิบ์ ัต รผู้สูงอายุ ร้อยละ 65.70 มีน้ํ า หนักเฉลี่ย
65.62 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 165.02 เซนติเมตร
ดัช นี ม วลกายเฉลี่ย 24.10 kg/m2 ความดัน โลหิต
เฉลี่ ย 145.95/85.67 mmHg ร้ อ ยละ 75.20
ระยะเวลาทีเ่ ป็ นโรคความดันโลหิตโดยเฉลีย่ 16.38
ปี ไม่ได้ด่มื แอลกอฮอล์ ร้อยละ 95.80 ไม่ได้ออก
กําลังกาย ร้อยละ 71.10 ไม่มคี วามเครียด ร้อยละ
86.90 และแหล่ ง ข้อ มู ล ของความรู้ใ นการดู แ ล
ตนเองเกี่ยวกับ โรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่ ดู
โทรทัศน์ ร้อยละ 96.80
ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีค่า เฉลี่ย
แรงสนั บ สนุ น ทางสังคมอยู่ใ นระดับ มากทุก ด้า น
(𝑥𝑥̅ = 3.25, S.D.= .59) โดยด้านอารมณ์ มีค่าเฉลี่ย
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มากทีส่ ดุ (𝑥𝑥̅ = 3.34, S.D.= .58) รองลงมา คือ ด้าน
วัต ถุ ส ิ่ง ของ (𝑥𝑥̅ = 3.24, S.D.=1.25) และด้า นการ
ประเมิน และด้า นข้อมูล (𝑥𝑥̅ = 3.20, S.D.= .59) มี
ค่าเฉลีย่ มาก (ตารางที่ 1)
อิท ธิพ ลระหว่ า งบุ ค คลมีค่ า เฉลี่ย การรับ
รูอ้ ยูใ่ นระดับสูง (𝑥𝑥̅ = 3.86, S.D.= .70) และการรับรู้
ความสามารถของตนเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง
อยูใ่ นระดับสูง (𝑥𝑥̅ = 3.91, S.D.= .68) (ตารางที่ 2)
ผูส้ ูงอายุมคี ่าเฉลี่ยการรับรู้ความเชื่อด้าน
สุ ข ภ า พ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง ทุ ก ด้ า น (𝑥𝑥̅ = 2.70,
S.D.= .75) โดยการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคความ
ดั น โ ล หิ ต สู ง อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง ที่ สุ ด (𝑥𝑥̅ = 2.84,
S.D.= .76) รองลงมา คือ การรับรู้โอกาสเสีย่ งต่อ
ก า ร เ กิ ด โ ร ค ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง (𝑥𝑥̅ = 2.78,
S.D.= .73) และการรับรู้ประโยชน์ จากการปฏิบตั ิ
ตนเพื่อป้ องกันโรคความดันโลหิตสูงมีค่าเฉลีย่ น้อย
ทีส่ ดุ (𝑥𝑥̅ = 2.46, S.D.= .75) (ตารางที่ 3)
ผูส้ งู อายุมคี ะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับโรค
ความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับมีความรูม้ าก (12.34

คะแนน, S.D.=48.06) โดยมีคะแนนเฉลี่ย คิด เป็ น
ร้อยละ 81.90 ของคะแนนเต็ม
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่
ในระดับ สูง (𝑥𝑥̅ = 3.19, S.D. = .74) เมื่อแยกเป็ น
รายด้า น พบว่ า ด้า นการสุข าภิบ าลที่อยู่อาศัย มี
ค่ า เฉลี่ย สูง สุ ด (𝑥𝑥̅ = 3.50, S.D. = .51) รองลงมา
คือ ด้านการปฏิบตั ดิ า้ นโภชนาการ (𝑥𝑥̅ = 3.47, S.D.
= .57) และด้านการออกกําลังกายมีค่าเฉลี่ยน้ อย
ทีส่ ดุ (𝑥𝑥̅ = 2.51, S.D. = 1.05) (ตารางที่ 4)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทํานายพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิต
สูง พบว่ า มีเ พีย งอิทธิพ ลระหว่ า งบุ คคลและแรง
ส นั บ ส นุ น ทา ง สั ง ค ม เ ท่ า นั ้ น ที่ ม ี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
พฤติก รรมการส่ง เสริม สุข ภาพของผู้สูงอายุ โ รค
ความดัน โลหิต สู ง โดยสามารถร่ ว มกัน ทํ า นาย
พฤติก รรมการส่ง เสริม สุข ภาพของผู้สูงอายุ โ รค
ความดันโลหิตสูงได้รอ้ ยละ 68.50 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 คือ (β = .713 และ β = .140
ตามลําดับ; R2 = .685, p < .01) (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 1 แรงสนับสนุนทางสังคมเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง จําแนก
รายด้านและโดยรวม (n=340)
แรงสนับสนุนทางสังคม
1. ด้านอารมณ์ (ข้อ 1-4)
2. ด้านการประเมินและด้านข้อมูล (ข้อ 5-8)
3. ด้านข้อมูล (ข้อ 9-12)
4. ด้านวัตถุสงิ่ ของ (ข้อ 13-17)
ภาพรวม

�)
(𝒙𝒙
3.34
3.20
3.21
3.24
3.25

(S.D.)
.58
.59
.56
1.25
.59

ระดับ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 อิทธิพลระหว่างบุคคลและการรับรู้ความสามารถของตนเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงของ
ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง (n=340)
ปัจจัย
อิทธิพลระหว่างบุคคล
การรับรูค้ วามสามารถของตนเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง

�
𝒙𝒙
3.86
3.91

S.D.
.70
.68

ระดับ
สูง
สูง

ตารางที่ 3 ความเชือ่ ด้านสุขภาพโรค ความดันโลหิตสูงของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง จําแนกรายด้าน
และโดยรวม (n=340)
ความเชื่อด้านสุขภาพ
1. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
2. การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
3. การรับรูป้ ระโยชน์จากการปฏิบตั ติ ติ นเพือ่ ป้ องกันโรคความดันโลหิตสูง
4. การรับรูอ้ ปุ สรรคจากการปฏิบตั ติ ติ นเพือ่ ป้ องกันโรคความดันโลหิตสูง
ภาพรวม

�
𝒙𝒙
2.78
2.84
2.46
2.72
2.70

S.D.
.73
.76
.75
.74
.75

ระดับ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ตารางที่ 4 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ จําแนกรายด้านและโดยรวม (n=340)
พฤติ กรรมการส่งเสริ มสุขภาพ
1. การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
2. สุขภาพทางจิตวิญญาณ
3. การออกกําลังกาย
4. การปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัย

𝑥𝑥̅
3.11
3.21
2.51
3.45

S.D.
.58
.72
1.05
.47

5. การจัดการกับความเครียด
6. การสุขาภิบาลทีอ่ ยูอ่ าศัย
7. การปฏิบตั ดิ า้ นโภชนาการ
ภาพรวม

3.07
3.50
3.47
3.19

1.27
.51
.57
.74

ระดับ
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
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ตารางที่ 5 ผลการวิเ คราะห์ปั จ จัย ที่ม ีอิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมสุ ข ภาพในผู้สูงอายุโ รคความดัน โลหิต สูง
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนระดับลดหลัน่ (Hierarchical stepwise multiple regression analysis)
(n=340)
ตัวแปร

B
S.E.
beta
t
p-value
Constant
.561
.000
1. อิทธิพลระหว่างบุคคล
.499
.035
.713
14.193
.000
2. แรงสนับสนุนทางสังคม
.126
.045
.140
2.781
.006
2
2
R=.828, เพิม่ R = .685, Adjusted R =.683, F (335, 2) = 362.015, Durbin-Watson = 1.680
b = Unstandardized beta coefficient
beta = Standardized beta coefficient
อภิ ปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุมพี ฤติกรรม
การส่ ง เสริม สุ ข ภาพโดยรวมอยู่ ใ นระดับ สู ง (𝑥𝑥̅ =
3.19, S.D. = .74) โดยด้านการสุขาภิบาลทีอ่ ยู่อาศัย
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบตั ิด้าน
โภชนาการและด้านการออกกําลังกายมีคา่ เฉลีย่ น้อย
ที่สุด จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง อาจเนื่องจากผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มคี วามดัน
โลหิ ต เฉลี่ ย 145.95/85.67 mmHg ถื อ ว่ า เป็ น
ความดั น โลหิ ต สู ง ระดับที่ 1 คือ สู งกว่ าค่ าปกติ
เล็กน้อยและค่าเฉลี่ยไดแอสโตลิค อยู่ในเกณฑ์ปกติ17
บ่งบอกว่ากลุ่มตัวอย่างน่ าจะมีระเบียบวินัยในการ
กํากับ ดู แลพฤติกรรมตนเอง การสุ ข าภิบาลที่อยู่
อาศัย ดีม าก การไม่ ไ ด้ ด่ื ม แอลกอฮอล์ และไม่ ม ี
ความเครียด ทําให้ผสู้ งู อายุเหล่านี้น่าจะมีความใส่ใจ
ในพฤติกรรมการส่ งเสริม สุ ขภาพของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
เพนเดอร์ 7 ที่ เ ชื่ อ ว่ า ถ้ า บุ ค คลสามารถปฏิ บ ั ติ
พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดย
ผสมผสานเข้ากับวิถกี ารดําเนินชีวติ ประจําวันได้ จะ
ทําให้บุคคลมีสขุ ภาพดีตลอดช่วงชีวติ

ปั จจั ย ทํ า นายพฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม
สุขภาพของผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง พบว่า มี
2 ปั จ จัย ได้ แ ก่ อิท ธิ พ ลระหว่ า งบุ ค คลและแรง
สนั บ สนุ น ทางสัง คม โดยทัง้ 2 ปั จ จัย สามารถ
ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูงได้มากกว่าครึง่ (ร้อย
ละ 68.50) อย่า งมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
โดยอิทธิพลระหว่างบุคคลมีความสามารถในการ
ทํานายมากกว่าแรงสนับสนุ นทางสังคม อธิบายได้
จาก เมื่อผูส้ ูงอายุได้รบั คําชื่นชมหรือมีต้นแบบใน
การส่ ง เสริม สุ ข ภาพ พยาบาลในหน่ ว ยบริก าร
ปฐมภูมมิ กี ารให้คาํ แนะนํา ให้การสนับสนุนสถานที่
ในการออกกําลังกายจะช่วยให้ผสู้ ูงอายุมกี จิ กรรม
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพได้ ทุ ก วั น สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของไลและซาง24 ซึ่งได้เน้นว่าบุคลากร
ทางสุขภาพควรส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมสี มรรถนะแห่ง
ตนเพิ่ม ขึ้น ทํ า ให้ผู้สู ง อายุ ม ีค วามคิด ที่อ ยากจะ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตนเองเพิ่ ม ขึ้น สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของกอร์บานี่ มามูด้ี ซาร์บาคซ์ และซาง
ฮางไฮ 25 ที่ทํ า การวิ จ ัย พบว่ า อิท ธิ พ ลระหว่ า ง
บุ ค คล (β = .144, p < .001) ร่ ว มกั บ การรั บ รู้
ประโยชน์ แ ละอุป สรรค อิทธิพ ลของสถานการณ์
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สามารถทํา นายการปฏิบ ัติตนอย่างต่ อเนื่องตาม
คําแนะนําในการควบคุมความดันโลหิตสูงในผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงได้ ร้อยละ 52.50 ซึ่งเป็ นไป
ตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์7 และ
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุไทย คือ การรับ รู้ความสามารถของ
ตนและอิ ท ธิ พ ล ระหว่ า งบุ ค คลมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผูส้ ูงอายุ ร้อยละ
34.220
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ้ ง นี้ พ บ ว่ า ปั จ จั ย
แรง สนั บ ส นุ น ทา งสั ง ค ม (β = .140, p < .01 )
สามารถทํานายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ ูงอายุโรคความดันโลหิตสูงได้ รองจากอิทธิพล
ระหว่ างบุคคล สอดคล้องกับ การศึกษาปั จ จัย ที่ม ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ พบว่า ปั จจัย
แรงสนับสนุ นทางสังคมสามารถทํานายพฤติกรรม
สุขภาพได้มากทีส่ ุด12 และแรงสนับสนุ นทางสังคม
สามารถร่ว มกัน ทํา นายการส่ งเสริม สุ ข ภาพของ
ผู้สูงอายุกลุ่ ม ติด บ้า นได้ร้อยละ 62.2026 และการ
รับรูแ้ รงสนับสนับทางสังคมสามารถร่วมกันทํานาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพใน
ผูส้ ูงอายุท่อี าศัยอยู่ในชุมชนในประเทศอิหร่านได้
ร้อยละ 2927 มีผลการวิจยั พบว่า ความรู้ สมรรถนะ
แห่งตน การรับรูอ้ ุปสรรค แรงสนับสนุ นทางสังคม
จา กค ร อบ ค รั ว แล ะ เพื่ อ น แ ละ อิ ท ธิ พ ลข อ ง
สถานการณ์สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพในผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นโรคความดันโลหิต
สูงในเมืองเบงกูลู ประเทศอิน โดนี เ ซีย ได้ร้อยละ
36.90 28 ผลการศึก ษาครัง้ นี้ บ่ ง ชี้ใ ห้ เ ห็น ว่ า แรง
สนับสนุ นทางสังคมเป็ นสิง่ ทีส่ ําคัญต่อการส่งเสริม
พฤติก รรมการส่ง เสริม สุข ภาพของผู้สูงอายุ โ รค
ความดัน โลหิต สู ง ดัง นั ้น จะเห็ น ได้ ว่ า อิท ธิ พ ล
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ระหว่ า งบุ ค คล เช่ น การมีผู้ นํ า ต้ น แบบในการ
ส่งเสริมสุขภาพและแรงสนับสนุ นทางสังคมทีด่ จี ะ
ช่วยให้ผสู้ ูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการส่งเสริม
สุ ข ภาพด้ า นการออกกํ า ลัง กาย มีค ะแนนอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง ดังนัน้ ควรพัฒนาพฤติกรรมด้านการ
ออกกํ า ลั ง กายเพิ่ ม ขึ้ น อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งบุ ค คล
โดยเฉพาะพยาบาลและทีมบริการสุขภาพในหน่ วย
บริ ก ารปฐมภู ม ิ จะต้ อ งให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ในการส่งเสริมสุขภาพ แสดงความชื่นชม
ผู้สูงอายุท่เี ป็ นแบบอย่างในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง สนั บสนุ นสถานที่
ในการออกกําลังกาย ผู้ดูแลใกล้ชดิ ผู้สูงอายุควรให้
ความรักและเอาใจใส่ รวมทัง้ ให้คําชื่นชม จะทําให้
ผูส้ ูงอายุมกี ารควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีมาก
ขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการทําวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร Action
research โดยให้ผู้สูงอายุมพี ฤติกรรมการส่งเสริม
สุ ข ภาพเพื่ อ ลดความดั น โลหิ ต เน้ นให้ เ ห็ น
ความสํา คัญในการควบคุ ม ระดับ ความดัน โลหิต
มากขึน้
2. ปั จ จัยอิทธิพ ลระหว่ างบุ คคล และแรง
สนั บ สนุ น ทางสัง คมร่ ว มทํ า นายพฤติ ก รรมการ
ส่งเสริมสุขภาพโรคความดัน โลหิตสูงในผู้สูงอายุ
ดังนัน้ ควรพัฒนาโปรแกรมนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความ
ดั น โ ล หิ ต สู ง โ ด ย มี ผู้ ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ ค ว ร เ ป็ น
ผูส้ นับสนุนหรือมีสว่ นร่วมในโปรแกรม
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3. ปั จ จัย การรับ รู้ค วามสามารถของตน
ความเชือ่ ด้านสุขภาพและความรูเ้ กีย่ วกับโรคความ
ดัน โลหิต สู ง ไม่ ส ามารถร่ ว มทํ า นายพฤติก รรม
ส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโ รคความดันโลหิตสูง
ดังนัน้ ควรมีการศึกษาซํ้าในผูส้ งู อายุกลุ่มอื่นๆ เช่น
ในชนบท ชุมชนเมืองหรือกึง่ เมือง
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