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Abstract:
This study aimed to investigate relationships among health literacy, knowledge
about hypertension control, and health behavior in older persons with hypertension.
Nutbeam’s conceptual framework of health literacy was used to guide this study. The sample
consisted of 70 older persons with hypertension who were at least 80 years old in subdistrict
health promoting hospitals, Chonburi Province. The sample was recruited according to the
inclusion criteria and proportional stratified sampling. Data were collected by interviews
using the questionnaires, including the Demographic Questionnaire, the Functional
Communication and Critical Health Literacy Scales, the Hypertensive Knowledge
Questionnaire, and the Self-Care Behavior in Hypertension Questionnaire. The data were
analyzed using descriptive statistics, and Spearman’s Rho correlation coefficient. The sample
had the mean scores of health literacy, knowledge about hypertension control, and health
behavior at a moderate level. The results showed a significant positive relationship of health
literacy to knowledge about hypertension control and health behavior, but the knowledge
about hypertension control was not statistically correlated with health behavior. The results
indicated that health literacy is essential to promote health behavior of older persons.
Therefore, health care providers should find strategies to develop health literacy of older
persons to critically use their knowledge for desirable health behavior, thereby controlling
hypertension appropriately.
Keywords: Hypertension, Health literacy, Knowledge about hypertension control, Health
behavior, Older persons
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ความส�ำคัญของปัญหา
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มี
ความชุกสูงที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ และยังเป็นปัญหา
สาธารณสุขทีส่ ำ� คัญทัว่ โลก เนือ่ งจากเป็นปัจจัยเสีย่ งหลัก
ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดทาง
สมอง โดยทัว่ โลกมีผปู้ ว่ ยความดันโลหิตสูงจ�ำนวน 1.31
พันล้าน1 ส�ำหรับประเทศไทย สถิติประชากรในกลุ่ม
ผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุตอนปลาย (80 ปีขนึ้ ไป) มี
ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงมากเป็นอันดับหนึ่ง
และสถิติความชุกของโรคนั้นเพิ่มสูงขึ้นในช่วง พ.ศ
2552-2557 จากร้อยละ 55.92 เป็นร้อยละ 64.93 และ
นอกจากนี้ยังพบสถิติของอัตราการเสียชีวิต จากสาเหตุ
ความดันโลหิตสูงมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมร้อยละ
5.7 ในปีพ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 12.1 ต่อประชากรแสน
คนในปี พ.ศ. 25584 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ผูส้ งู อายุมคี วามชุกของโรคความดันโลหิตสูงเป็นจ�ำนวน
มาก โดยจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับอายุที่มาก
ขึน้ เนือ่ งจากความเสือ่ มสภาพของหลอดเลือดแดงตาม
อายุที่มากขึ้น5
โรคความดันโลหิตสูง ถ้าไม่ได้รบั การรักษาหรือมี
การจัดการควบคุมทีด่ ี จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทีอ่ นั ตราย
และรุนแรงได้ ซึง่ ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพและการเสีย
ชีวิตก่อนวัยอันควร โดยผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงใน
ระยะเวลานานมีโอกาสเสียชีวติ ด้วยโรคหัวใจวาย ร้อยละ
60-75 ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ร้อยละ 30 ภาวะ
ไตวายเรื้อรัง ร้อยละ 5-10 และในคนที่มีชีวิตรอดมี
โอกาสเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้มากกว่าคนปกติ 5 เท่า6
ซึง่ จากการศึกษาพบว่า โรคความดันโลหิตสูงในผูส้ งู อายุ
มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเกิดภาวะทุพพลภาพ
ระยะยาว ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง มีความ
ต้ อ งการการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ จากครอบครั ว และญาติ
ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของผูป้ ว่ ยและครอบครัวในการ
ดูแลรักษาพยาบาล7
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ในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นโรค
เรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ นอกจากวิธีการ
รักษาทางยา ยังจ�ำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพควบคู่
กันไป เช่น การรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การ
จัดการความเครียด การรับประทานยา และการมาตรวจ
ตามนัด5,6,8 แต่การปรับพฤติกรรมต่างๆ นั้น เกี่ยวข้อง
กั บ ความรู ้ ความเข้ า ใจข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพต่ า งๆ
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
โดยความรอบรูด้ า้ นสุขภาพเป็นทักษะและความสามารถ
ส่วนบุคคลในการเข้าถึงข้อมูล ท�ำความเข้าใจ เพื่อ
วิเคราะห์และเลือกข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพจาก
การสื่อสารและทางสารสนเทศมาใช้ส่งเสริมและดูแล
สุ ข ภาพของตนเอง เพื่ อให้ เกิ ดพฤติ กรรมสุ ข ภาพที่
เหมาะสม9
จากสถิ ติ ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ
วัยปลาย (old-old group) มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น และมี
รายงานว่าร้อยละ 68.83 พบว่ามีความดันโลหิตสูงซึ่ง
เป็นโรคเรื้อรังที่พบมากที่สุด แต่ยังคงสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ผู้สูงอายุ
กลุม่ นีจ้ งึ จ�ำเป็นต้องมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพทีเ่ พียงพอ
เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมในการควบคุมความดันโลหิต
อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุอาจมีข้อจ�ำกัดทางร่างกายจาก
กระบวนการสูงอายุ เช่น การมองเห็น การได้ยินและ
ความจ�ำทีล่ ดลง ท�ำให้การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทางสุขภาพ
และความสามารถในการดูแลตนเองในการควบคุม
ความดันโลหิตลดลง และจากการศึกษาที่ผ่านมา10
พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพอยู่ในระดับต�่ำกว่าวัยอื่น ๆ ท�ำให้เกิดความยาก
ล�ำบากในการสือ่ สาร รวมทัง้ ความเข้าใจเกีย่ วกับโรคและ
การรั ก ษาของแพทย์ อ ยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย และยั ง เป็ น
อุ ป สรรคต่ อ การดู แ ลตนเอง มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพไม่เพียงพอ ท�ำให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพยังไม่บรรลุ
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เป้าหมาย1 จากสถิตพิ บว่า ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นความดันโลหิตสูง
หลั ง จากได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาแล้ ว ยั ง คงไม่ ส ามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ถงึ ร้อยละ 30.83 และยังปฏิบตั ิ
ตัวไม่เหมาะสม เช่น การไม่ควบคุมอาหาร การไม่ออก
ก� ำ ลั ง กาย ซึ่ ง การมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพที่ ไ ม่
เพียงพอมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
ระดับต�่ำ11
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัจจัยส�ำคัญในเรื่องของ
ความรูเ้ กีย่ วกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงมีความ
สัมพันธ์กับการควบคุมระดับความดันโลหิตและการ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว โดยบุคคล
ทีม่ รี ะดับความรูเ้ กีย่ วกับโรคระดับสูงจะสามารถควบคุม
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ดกี ว่าบุคคลทีม่ คี วามรูใ้ น
ระดับต�่ำ และยังมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับ
สูง12 ดังนัน้ ความรูจ้ งึ เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ โดยบุคคลเมื่อได้รับข้อมูลความรู้ทาง
ด้านสุขภาพจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทางด้าน
ความคิ ด และเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมทาง
สุขภาพที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้สูงอายุวัย
ปลายซึ่งส่วนใหญ่ส�ำเร็จการศึกษาต�่ำกว่าระดับประถม
ศึกษา13 แตกต่างจากวัยผู้ใหญ่ที่ส่วนใหญ่ส�ำเร็จการ
ศึกษาสูงกว่าระดับชั้นประถมศึกษา3 ฉะนั้น ระดับการ
ศึกษาดังกล่าวจึงอาจเป็นข้อจ�ำกัดในการแสวงหาความรู้
ซึง่ จากการศึกษาของโอโรเว และรอส14 พบว่า ระดับการ
ศึกษาที่ค่อนข้างต�่ำ  ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะน�ำ
ความรูน้ นั้ ไปใช้จดั การในการดูแลตนเองเกีย่ วกับโรคได้
อย่างเหมาะสม ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ไม่ดี คือ
ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งต่างประเทศและ
ในประเทศไทยที่ผ่านมา มีการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพในกลุม่ โรคเรือ้ รัง15-18 พบว่าความรอบรู้
ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้เกี่ยวกับ
โรคความดั น โลหิ ต สู ง 17-18 และพฤติ ก รรมการดู แ ล
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สุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง15,19,20 รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความรูเ้ กีย่ วกับโรคความ
ดันโลหิตสูงและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ19-21 แต่ก็มี
บางงานวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นน้ อ ยที่ ไ ม่ พ บความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งความรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคความดั น โลหิ ต สู ง และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ22-23 อย่างไรก็ตาม งานวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างวัยผูใ้ หญ่ แม้บาง
งานวิจัยจะรวมวัยผู้สูงอายุบ้างก็ตาม แต่ยังขาดข้อมูลที่
จ�ำเพาะในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งมีความแตกต่างจากวัยผู้ใหญ่เนื่องจากมี
กระบวนการสูงอายุเข้ามาเกี่ยวข้อง และสถิติความชุก
ของโรคนี้มากกว่าในวัยผู้ใหญ่ จากข้อมูลดังกล่าวยังไม่
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมความดันโลหิตสูง
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในวัยผูส้ งู อายุตอนปลาย
ได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยทั้งสามดังกล่าวว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ใน
กลุม่ ผูส้ งู อายุวยั ปลาย โดยคาดว่าผลการวิจยั จะน�ำไปใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างโปรแกรมที่เหมาะสม
ส�ำหรับส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุวยั ปลายทีเ่ ป็นความดัน
โลหิตสูงเพือ่ ให้มพี ฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ในการ
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิต
สูง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูง

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนัทบีม (Nutbeam)9 เป็นแนวทางในการวิจยั
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ซึง่ แนวคิดนีเ้ กีย่ วข้องกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทนี่ ำ� ไปสูก่ าร
ปฏิบัติ ที่อธิบายว่าความรู้ที่มีอยู่เดิมของบุคคลเป็น
ปัจจัยพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ และ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพนั้นจะยิ่งท�ำให้บุคคลมีการใช้
ทักษะการอ่าน การคิด การท�ำความเข้าใจกับความรูห้ รือ
ข้ อ มู ล ทางสุ ข ภาพ และใช้ ก ระบวนการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถเจรจาซักถาม ต่อรองกับบุคคล
ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง บุคลากรทางด้า นสุข ภาพ เพื่อ น�ำมา
พิจารณาใช้กับตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่ จนท�ำให้
บุคคลน�ำมาพัฒนาสมรรถนะในการดูแลจัดการตนเอง
เกี่ยวกับโรคให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ต้องเหมาะสมในการด�ำเนินชีวติ
จนเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีตามมา โดยความรอบรู้
ด้านสุขภาพสามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ ความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน ขัน้ การสือ่ สาร และขัน้ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ24
เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของนัทบีม9 จะพบว่า ความรู้ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมีความเกีย่ วข้อง
และเชื่ อ มโยงกั น ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ลยุ ท ธ์ ข องการปฏิ บั ติ
กิจกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองที่เหมาะสม ซึ่งใน
ผูส้ งู อายุวยั ปลายทีเ่ ป็นโรคความดันโลหิตสูงจ�ำเป็นต้อง
มีพนื้ ฐานความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ รวมทัง้
ความรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรค โดยผ่ า นทาง
กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทีม
สุขภาพ ท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดการปรับเปลี่ยนข้อมูลทาง
สุขภาพที่ได้รับ และน�ำมาปฏิบัติใช้กับตนเองจนเกิด
ทักษะและสมรรถนะในการดูแลตนเอง ส่งผลท�ำให้
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และการที่ผู้สูงอายุ
มีสมรรถนะในการดูแลตนเอง และความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะท�ำให้มีการปรับเปลี่ยนด้าน
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีคือ
สามารถควบคุ ม ความดั น โลหิ ต ของตนเองได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ผูว้ จิ ยั จึงเลือกตัวแปรความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
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ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตามกรอบแนวคิดมาศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย

สมมติฐานการวิจัย
ความรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การ
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูงมีความ
สัมพันธ์กันทางบวก

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง บรรยายความ
สัมพันธ์ (descriptive correlational research design)
ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่เป็นความดัน
โลหิตสูงในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ที่มารับ
บริ ก ารรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล
(รพสต.) 2 แห่งในอ�ำเภอศรีราชา และ 2 แห่งในอ�ำเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2560
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คั ด เลื อ กกลุ ่ ม
ตัวอย่างโดยสุ่มตัวอย่างแบบเชิงช่วงชั้นอย่างมีสัดส่วน
(proportional stratified sampling) โดยการเลือกอ�ำเภอ
ในจังหวัดชลบุรที มี่ จี ำ� นวนผูส้ งู อายุทเี่ ป็นความดันโลหิตสูง
จ�ำนวนมากที่สุดเรียง 2 ล�ำดับจากทั้งหมด 11 อ�ำเภอ
ได้แก่ อ�ำเภอศรีราชา และอ�ำเภอพนัสนิคม รวมทั้ง
คัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่มีจ�ำนวน
ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นความดันโลหิตสูงจ�ำนวนมากทีส่ ดุ ตามล�ำดับ
จ�ำนวน 4 แห่ง โดยมาจาก รพสต.ในเขตอ�ำเภอศรีราชา
2 แห่ง และรพสต.ในเขตอ�ำเภอพนัสนิคม 2 แห่ง และ
ท�ำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าการศึกษาตามเกณฑ์
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กรรณิการ์ การีสรรพ์ และคณะ
คัดเข้า (inclusion criteria) ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มีอายุ 80 ปี
หรือมากกว่า 2) มีภาวะรู้คิดปกติ ประเมินจากแบบคัด
กรองการรู้คิดบกพร่อง (The Six Item Cognitive
Impairment Test: 6CIT) ของบรูคและบูลลอกค์25 โดย
ต้องได้คะแนนน้อยกว่า 8 จากคะแนนเต็ม 28 คะแนน
และ 3) ไม่มีภาวะพึ่งพิง ประเมินจากคะแนนความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐานบาร์เทล
(Barthel Activities of Daily Living Index)26 โดยต้อง
ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 12 จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน
ค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง power analysis
จากการเปิดตารางของโคเฮน (Cohen)27 โดยก�ำหนดค่า
alpha = .05, power = .80 และขนาดความสัมพันธ์
(effect size) r = .46 ได้ค่าขนาดความสัมพันธ์มาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตัวแปรความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมี
ค่าอยู่ในช่วงระหว่าง r = .46-.5915,20 จากการเปิด
ตารางของโคเฮนต้ อ งใช้ ข นาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ�ำ นวน
56 ราย แต่เพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบถ้วนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างขึ้น
รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 ราย
เครื่องมือที่ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview)
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรอง
กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่ ว นที่ 1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการคั ด กรองกลุ ่ ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย
1.1) แบบทดสอบการรู้คิดบกพร่อง (The Six
Item Cognitive Impairment Test: 6CIT) เพือ่ ใช้ในการ
คัดกรองกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง
โดยบรูคและบูลลอกค์25 และแปลเป็นภาษาไทยโดย
พรทิพย์ มาลาธรรม28 มีลักษณะเป็นข้อค�ำถามจ�ำนวน
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6 ข้อ คะแนนอยู่ระหว่าง 0-28 คะแนน คะแนน > 8
หมายถึง มีภาวะรู้คิดบกพร่อง เครื่องมือมีความไว
(sensitivity) ร้ อ ยละ 78.57 และความจ� ำ เพาะ
(specificity) ร้อยละ 100 ในการคัดกรองภาวะสมองเสือ่ ม25
1.2) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันพืน้ ฐานบาร์เทล (Barthel Activities of
Daily Living Index) 26 เพือ่ ใช้ประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐานของผู้สูงอายุความ
ดั น โลหิ ต สู ง สร้ า งขึ้ น โดยมาร์ โ ฮนี และบาร์ เ ทล
(Mahoney & Barthel) ในปี ค.ศ.1965 แปลเป็นภาษา
ไทยและดัดแปลงโดยสุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ26
มีข้อค�ำถามทั้งหมด 10 ข้อ ประเมินความสามารถของ
ผูส้ งู อายุตามความเป็นจริง โดยการให้คะแนนตามระดับ
ความสามารถในแต่ละกิจกรรม มีคะแนนอยู่ระหว่าง
0-20 คะแนน คะแนน > 12 หมายถึง ไม่มีภาวะพึ่งพิง
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
2.1) แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่วนบุคคล พัฒนาโดย
ผู้วิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้สูงอายุ ความสามารถในการอ่านและการเขียน
ระดับการศึกษา และข้อมูลพื้นฐานด้านโรคประจ�ำตัว
กลุม่ ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ระดับความดันโลหิต
ลักษณะค�ำถามเป็นแบบเติมค�ำและเลือกตอบ
2.2) แบบสั ม ภาษณ์ ค วามรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพ
Functional Communication and Critical Health
Literacy Scales (FCCHL) พัฒนาขึ้นโดย อิชิคาวาและ
คณะ29 ตามแนวคิดของนัทบีม (Nutbeam)24 โดยจ�ำแนก
ประเภทความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับขั้นพื้นฐาน ขั้นการสื่อสาร และขั้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ลักษณะค�ำถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า
4 ระดับ คือ ไม่เคยจนถึงบ่อยครั้ง จ�ำนวนทั้งหมด 14
ข้อ คะแนนรวมอยู่ในช่วง 14-56 คะแนน คะแนนมาก
หมายถึง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพสูง เครื่องมือได้รับ
การแปลเป็นภาษาไทย ร่วมกับใช้กระบวนการแปลกลับ
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
(back translation) โดยจิราพร ชลธิชาชลาลักษณ์30 ผู้
วิจัยได้ท�ำการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดย
การน�ำไปทดลองใช้ในผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูง
ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 12 ราย ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) เท่ากับ .92 และใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
จ�ำนวน 70 ราย ได้เท่ากับ .80
2.3) แบบสัมภาษณ์ความรูเ้ กีย่ วกับโรคความดัน
โลหิตสูง พัฒนาโดยทัศนีย์ เกริกกุลธร31 ประกอบด้วย
ความรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาเหตุและปัจจัยเสีย่ งของการ
เกิดโรค ด้านอาการและอาการแสดง ด้านความรุนแรง
ของโรค และด้านการปฏิบัติตัวในการควบคุมความดัน
โลหิต ลักษณะค�ำถามเป็นแบบเลือกตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่
และไม่รู้ จ�ำนวน 25 ข้อ คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-25
คะแนน คะแนนมาก หมายถึง มีความรู้เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูงมาก ผู้วิจัยได้น�ำไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างผูส้ งู อายุทเี่ ป็นความดันโลหิตสูงจ�ำนวน 12 ราย
ได้ ค ่ า ความเที่ ย งของคู เ ดอร์ ริ ช าร์ ด สั น (KuderRichardson Formula: KR20) เท่ากับ .74 และเมื่อน�ำ
ไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาจริง จ�ำนวน 70 ราย
เครื่องมือมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .79
2.4) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองใน
โรคความดันโลหิตสูง สร้างขึ้นโดยยุทธพงษ์ พรหม
เสนา8 ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 6 ด้าน
ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง การรับประทานยา การจัดการกับ
ความเครียด และการมาตรวจตามนัด ลักษณะค�ำถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ คือ ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ 
ปฏิบตั เิ ป็นบางครัง้ และไม่ปฏิบตั ิ จ�ำนวน 30 ข้อ คะแนน
รวมอยู่ในช่วง 0-60 คะแนน คะแนนมาก หมายถึง
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคความดันโลหิตสูง
มาก ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การตรวจสอบความเทีย่ งของเครือ่ งมือ
โดยการน�ำไปทดลองใช้ในผูส้ งู อายุทเี่ ป็นความดันโลหิต
สูงที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 12 ราย ได้ค่า
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สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคเท่ากับ .62 และใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างจริง จ�ำนวน 70 ราย ได้เท่ากับ .69

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (เลขที่
2560/211) และได้รับการอนุญาตในการท�ำวิจัยจาก
ผู้ที่รับผิดชอบของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลที่ ใ ช้ ใ นการ
เก็บข้อมูลทั้ง 4 แห่ง กลุ่มตัวอย่างได้รับการอธิบาย
วัตถุประสงค์ วิธีการด�ำเนินการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ สิทธิในการที่จะปฏิเสธการเข้าร่วม
การวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถูกเก็บรักษาเป็น
ความลับและผลการวิจัยน�ำเสนอในภาพรวม ไม่มีการ
เปิดเผยชื่อและนามสกุลของกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลั ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการ
สั ม ภาษณ์ โ ดยผู ้ วิ จั ย และผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น พยาบาล
วิชาชีพ ที่ได้รับค�ำชี้แจงและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จากผูว้ จิ ยั ก่อนการเก็บ
ข้ อ มู ล ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ บ ้ า นของผู ้ สู ง อายุ ต ามวั น
นั ด หมายโดยไปกั บ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนหรื อ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน เมื่อพบกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัย
แนะน�ำตัว พร้อมทัง้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
วิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัย
ท�ำการคัดกรองโดยใช้แบบทดสอบการรู้คิดบกพร่อง
(The Six Item Cognitive Impairment Test: 6CIT) และ
แบบประเมิ น ความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
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กรรณิการ์ การีสรรพ์ และคณะ
ประจ�ำวันพื้นฐานบาร์เทล (Barthel Activities of Daily
Living Index) หากกลุม่ ตัวอย่างมีการรูค้ ดิ ปกติและไม่มี
ภาวะพึง่ พิง และยินดีเข้าร่วมวิจยั จึงให้กลุม่ ตัวอย่างเซ็น
ใบยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย จากนั้ น ด� ำ เนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั อ่านค�ำถามตาม
แบบสัมภาษณ์ให้กลุ่มตัวอย่างฟังและตอบค�ำถาม โดย
ใช้เวลารายละประมาณ 45-60 นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยโปรแกรมวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ
ส�ำเร็จรูป ใช้สถิติบรรยาย (ความถี่ ร้อยละ ค่าพิสัย ค่า
เฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ในการอธิบายข้อมูล
ส่วนบุคคล ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ ส่วนการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความ
รอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม โรค
ความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ใช้
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s Rho correlation
coefficient) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เนือ่ งจากการทดสอบ
ข้อตกลงเบือ้ งต้นการกระจายของข้อมูล คะแนนความรู้
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม โรคความดั น โลหิ ต สู ง และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ มีการกระจายไม่เป็นแบบ
ปกติ

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
70 ราย เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.90 เพศชาย ร้อยละ
47.10 มีอายุอยู่ในช่วง 80-93 ปี ค่าเฉลี่ยอายุ 83.94
ปี (SD = 3.32) เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 94.30) นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 91.40 อาศัยอยู่กับคู่สมรส/บุตร/
หลาน ร้อยละ 94.30 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 97.10 สามารถอ่านออกและเขียนได้ ส่วนใหญ่
Vol. 25 No. 3

(ร้อยละ 54.30) มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 71.43
ประกอบอาชีพในอดีตเป็นเกษตรกร เกือบทั้งหมด
(ร้อยละ 97.10) มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ
จากบุตรหลานร้อยละ 67.10 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
(ร้อยละ 77.14) ให้ขอ้ มูลว่ามีรายได้พอใช้ และส่วนใหญ่
(ร้อยละ 78.60) ใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในการรักษาพยาบาล
ส�ำหรับข้อมูลด้านปัญหาสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมดไม่มปี ญ
ั หาภาวะการรูค้ ดิ บกพร่อง และไม่อยูใ่ น
ภาวะพึง่ พิง จากการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ขั้ น พื้ น ฐานของบาร์ เ ทล (Barthel
Activities of Daily Living Index) ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 19.21 คะแนน (SD = 1.05) จากคะแนนเต็ม
20 คะแนน และร้อยละ 84.8 ยังสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันต่อเนือ่ ง (extended activities of daily living)
ได้ดี กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าตนเองมีการควบคุมความดัน
โลหิตอยู่ในเกณฑ์ดีตามเป้าหมายโดยมีความดันโลหิต
ซิสโตลิกเฉลี่ยเท่ากับ 135.2 มม.ปรอท และความดัน
โลหิตไดแอสโตลิกเฉลี่ยเท่ากับ 75 มม.ปรอทจากการ
วัดความดันโลหิตเมื่อไปพบแพทย์ครั้งล่าสุด และเมื่อ
จ� ำ แนกตามเกณฑ์ ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต สู ง แห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
37.14 มีระดับความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ (high
normal) ร้อยละ 28.57 มีความดันโลหิตสูงเฉพาะความ
ดันซิสโตลิก (isolated systolic hypertension) และร้อย
ละ 15.71 มีความดันโลหิตเหมาะสม (optimal)
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโดยการใช้ยาลด
ความดันโลหิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ
75.71) ได้รับการรักษาด้วยยาเพียง 1 ชนิด ยาที่ได้รับ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ยาในกลุ ่ ม ต้ า นแคลเซี ย ม (calcium
channel blockers) และร้อยละ 22.86 ได้รับยา 2 ชนิด
ยาที่ ไ ด้ รั บ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ยาในกลุ ่ ม ยาขั บ ปั ส สาวะ
(diuretics) และยากลุ่มลดการท�ำงานของเรนิน-แองจิ
โอเทนซิน (angiotensin converting enzyme inhibitor)
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ปัญหาสุขภาพ 3 ล�ำดับแรกที่พบร่วมกับความดันโลหิต
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความรอบรู้ด้าน
สูง ได้แก่ ภาวะไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 48.60)
สุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิต
เบาหวาน (ร้อยละ 22.90) และหัวใจและหลอดเลือด
สูง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม และรายด้าน
(ร้อยละ 11.40)
อยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนตัวแปรที่ศึกษาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (N = 70)
ตัวแปรที่ศึกษา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพรายด้าน
ขั้นพื้นฐาน
ขั้นการสื่อสาร
ขั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคโดยรวม
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรครายด้าน
ความรุนแรงของโรค
การปฏิบัติตัวในการควบคุมโรค
อาการและอาการแสดง
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพโดยรวม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพรายด้าน
การรับประทานยา
การควบคุมปัจจัยเสี่ยง
การจัดการกับความเครียด
การมาตรวจตามนัด
การควบคุมอาหาร
การออกกำ�ลังกาย

Possible range
14-56

Min-Max
24-56

Mean
42.09

SD
7.51

5-20
5-20
4-16
0-25

5-20
10-20
4-16
5-25

14.23
15.86
12.00
17.39

4.82
2.71
3.07
4.53

0-3
0-11
0-6
0-5
0-60

0-3
2-11
1-6
0-5
28-56

2.27
7.87
4.08
3.15
43.64

1.02
2.14
1.37
1.44
6.39

0-10
0-10
0-10
0-6
0-12
0-12

3-10
3-10
4-10
0-6
3-11
0-12

8.95
7.84
7.68
3.91
7.71
7.52

1.56
1.76
1.63
1.37
2.03
3.02

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพ ความรูเ้ กีย่ วกับการควบคุมโรคความ
ดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ
ทีเ่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้สถิตสิ หสัมพันธ์แบบ
สเปียร์แมน (Spearman’s Rho correlation) พบว่า ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้
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เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (r =.30, p = .011) และมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (r =.37, p = .002) แต่ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิต
สูงกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (r = .09, p = .447)
ดังแสดงในตารางที่ 2
Rama Nurs J • September-December 2019

กรรณิการ์ การีสรรพ์ และคณะ
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา วิเคราะห์ด้วยสถิติ Spearman’s Rho correlation (N = 70)
ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ
1.00

ความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมโรค

ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง

.30*

1.00

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

.37**

.09

ตัวแปรที่ศึกษา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ

1.00

หมายเหตุ: *p = .011, **p = .002

การอภิปรายผล
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานีม้ รี ะดับคะแนนความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพโดยรวม และรายด้าน (ขัน้ พืน้ ฐาน ขัน้
การสื่อสาร ขั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ) อยู่ในระดับ
ปานกลาง คล้ายคลึงกับการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ว่ ย
โรคเรือ้ รัง15 และความดันโลหิตสูง32 ทีพ่ บว่า ความรอบรู้
ด้านสุขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะในการ
ศึกษากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดจบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา และมีอายุอยู่ในช่วง 80-93 ปี ค่าเฉลี่ย
อายุ 83.94 ปี ส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์พบมีปัญหา
ด้ า นสายตา คื อ มองเห็ น ไม่ ชั ด อาจเนื่ อ งด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงจากกระบวนการสูงอายุที่ท�ำให้มีสายตา
ยาว หรือต้อกระจก อาจเป็นข้อจ�ำกัดของความสามารถ
ในการอ่านและความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทาง
สุขภาพ รวมทั้งการแสวงหาข้อมูลและการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลทางสุขภาพมาดูแลตนเอง15
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของซากาและคณะ33 ที่พบว่า
ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 40 มีปญ
ั หาการเรียนรูเ้ รือ่ งสุขภาพ และ
ต้องการผู้ช่วยอ่านคู่มือสุขภาพ ท�ำให้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเท่าที่ควร ตลอดจนขาดการ
คิดพิจารณาและแสวงหาข้อมูลความรูด้ า้ นสุขภาพไปใช้
ในการควบคุมโรคของตนเองด้วยข้อจ�ำกัดเรื่องระดับ
การศึกษาและอายุดังกล่าว จึงอาจท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมี
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ความรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง
แตกต่างจากการศึกษาในวัยผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นความดันโลหิตสูง
ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป และจ�ำนวนมากกว่าครึ่งจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่ามีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพอยู่ในระดับสูง34
ในด้านความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดั บ ปานกลาง คล้ า ยคลึ ง กั บ การศึ ก ษาในกลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งผู ้ ป ่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง 15 และโรคความดั น โลหิ ต
สู ง 21,22 พบว่ า คะแนนความรู ้ เ รื่ อ งโรคอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง อาจอธิบายได้ว่า แหล่งช่องทางความรู้ที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้รบั จากเจ้าหน้าทีท่ มี สุขภาพในช่วงทีไ่ ปตรวจ
ตามนัดนัน้ อาจมีนอ้ ย  โดยส่วนใหญ่มกั เป็นการให้ขอ้ มูล
ความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำทัว่ ไปในการปฏิบตั ติ วั เกีย่ วกับการ
ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง เช่น งดและหลีกเลี่ยง
อาหารเค็ม อาหารไขมันสูง การออกก�ำลังกาย ซึ่งไม่ได้
เป็นข้อมูลความรูเ้ ชิงลึกเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงที่
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรุนแรงของโรค
ด้านการปฏิบัติตัวในการควบคุมความดันโลหิต ด้าน
อาการและอาการแสดง และด้านสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับบริบทเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างแต่ละราย
ซึ่ ง แตกต่ า งจากการศึ ก ษาของประภาส ข� ำ มากและ
คณะ20 ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ชี อ่ งทางใน
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
การรับข่าวสารความรูห้ ลายช่องทาง ทัง้ จากเจ้าหน้าทีท่ มี
สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโดยการให้
ความรู้และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเป็นราย
บุคคลในวันทีม่ าตรวจตามนัดคลินกิ โรคเรือ้ รัง อีกทัง้ ยัง
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละ
เดือน และมีการท�ำงานเชิงรุกโดยการออกเยีย่ มบ้านโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เรื่องโรคอยู่ในระดับสูง
ในด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุที่
เป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพที่พบร่วมกับ
ความดันโลหิตสูงทีเ่ ป็นต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ในวัยผูใ้ หญ่ คือ
ภาวะไขมันในเลือดสูง เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักและ
สนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งมีการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพไปแล้วด้วย และเมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า คะแนนพฤติกรรมด้านการรับประทานยาอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านการออกก�ำลังกายมีคะแนนน้อย
ที่ สุ ด การที่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนพฤติ ก รรมการ
รับประทานยาอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ คล้ายคลึงกับการศึกษา
การใช้ ย าของผู ้ ป ่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ พ บว่ า
พฤติกรรมการรับประทานยาอยูใ่ นระดับดี35 อาจอธิบาย
ได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับความรุนแรง
ของโรคความดั น โลหิ ต สู ง อยู ่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งมาก
และมี ก ารรั บ รู ้ ว ่ า โรคความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น โรคที่
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จ�ำเป็นต้องรักษาด้วยการ
รั บ ประทานยา เพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ นที่ อ าจ
ส่งผลกระทบต่อตนเอง จึงท�ำให้สนใจในการดูแลตนเอง
และการรักษาโรค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความเชื่อ
ด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ของโรเซนสตอก
(Rosenstock)36 ที่กล่าวถึงการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคนั้น บุคคลต้องมี
ความเชื่อว่า ตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค โรคที่
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เกิดขึน้ มีความรุนแรง และสามารถส่งผลกระทบต่อชีวติ
ของตน การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ จะเป็นประโยชน์
ในการลดความเสีย่ งของการเกิดโรค หรือในกรณีทเี่ กิด
โรคแล้วก็จะช่วยลดความรุนแรงลงได้
นอกจากนี้การที่กลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้มี
คะแนนพฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ในระดับมาก
อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญ
และถือเป็นความรับผิดชอบในการรับประทานยาตาม
ค�ำสั่งของแพทย์ และได้รับยารักษาโรคความดันโลหิต
สูงเพียง 1-2 ชนิด ไม่ซับซ้อนมากจึงท�ำให้จดจ�ำได้ง่าย
ในการรับประทานยาอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งคล้ายคลึงกับ
การศึกษาของโลและคณะ37 ที่พบว่าการรับประทานยา
น้อยชนิดนั้น กลุ่มตัวอย่างมักไม่รู้สึกว่าการรับประทาน
ยาเป็นภาระในการด�ำเนินชีวติ และบุคคลทีใ่ ช้ยาจ�ำนวน
น้อยชนิดในการควบคุมโรค จะมีพฤติกรรมการรับ
ประทานยาที่เหมาะสมกว่าบุคคลที่ใช้ยาหลายชนิดใน
การควบคุมโรค และเหตุผลอีกประการหนึ่งที่อาจเป็น
ไปได้คอื กลุม่ ตัวอย่างได้รบั แรงสนับสนุนทางครอบครัว
ซึ่งบุคคลในครอบครัวจะคอยช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้มีพฤติกรรมการรับประทานยาได้อย่างถูก
ต้อง จึงท�ำให้ผสู้ งู อายุมพี ฤติกรรมการรับประทานยาอยู่
ในระดับสูง
ส่วนการที่กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกายน้อยกว่าด้านอืน่ ๆ นัน้ จากข้อค�ำถามด้าน
การออกก�ำลังกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการออกก�ำลัง
กายมากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยแต่ละครั้งนานอย่าง
น้อย 30 นาที พบเพียง 1/3 ของกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการออกก�ำลังกายที่น้อยกว่าค�ำ
แนะน�ำของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558 ซึง่ คล้ายคลึงกับการศึกษาการออกก�ำลังกาย
ในผูส้ งู อายุทพี่ บว่า ผูส้ งู อายุวยั ตอนกลางและตอนปลาย
มี พ ฤติ ก รรมไม่ อ อกก� ำ ลั ง กายเป็ น จ� ำ นวนมาก 38
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในวัย
ตอนปลายอาจมีปญ
ั หาทางสุขภาพและอุปสรรคของการ
Rama Nurs J • September-December 2019

กรรณิการ์ การีสรรพ์ และคณะ
ออกก� ำ ลั ง กาย จากอายุ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และการ
เปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยา ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกายทีล่ ดลง ในการทีจ่ ะออกก�ำลังกายอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งให้ ไ ด้ เ กณฑ์ ม าตรฐานของหลั ก การ FITT
(Frequency Intensity Time Type)39 ที่ประกอบด้วย
ความถี่ของการออกก�ำลังกายต้องสม�่ำเสมอ 3-7 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ ความหนักของการออกก�ำลังกาย (intensity
of exercise) ควรอยู่ในระดับปานกลาง และระยะเวลา
ในการออกก�ำลังกายควรท�ำต่อเนื่องกันนาน 30-60
นาที ซึง่ เป็นเกณฑ์สำ� หรับวัยผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุตอนต้น
แต่ไม่ได้มีการก�ำหนดเกณฑ์ที่แน่ชัดส�ำหรับผู้สูงอายุ
ตอนปลาย ด้วยเกณฑ์และข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับกิจกรรมทาง
กายทีล่ ดลง อาจท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถออกก�ำลัง
กายได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างจึงมีการท�ำ
กิจกรรมตามสภาพร่างกายของตนเองและเป็นการออก
ก�ำลังกายง่าย ๆ ในชุมชน เช่น การเดิน การยืดเหยียด
แขน ขา การแกว่งแขน การวิ่งเหยาะ เป็นต้น หรือบาง
ครั้งกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้วิธีการเคลื่อนไหวออกแรงใน
ชีวติ ประจ�ำวันให้มากขึน้ เช่น การท�ำงานบ้าน การท�ำสวน
การถางหญ้า ซึง่ ไม่ได้เป็นรูปแบบของการออกก�ำลังกาย
ตามแบบมาตรฐาน นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่า แบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก�ำลังกายส�ำหรับ
ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์
หรื อ ความคาดหวั ง ส� ำ หรั บ วั ย ผู ้ ใ หญ่ ม าประเมิ น ซึ่ ง
แตกต่างจากวัยผูส้ งู อายุ จึงอาจท�ำให้มคี ะแนนพฤติกรรม
การออกก�ำลังกายอยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น การวิจัย
ในผู้สูงอายุในอนาคต ควรมีการพัฒนาเครื่องมือการ
วิจยั ทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับลักษณะของผูส้ งู อายุทคี่ รอบคลุม
ถึงวัยปลายด้วย เพื่อท�ำให้มีความตรงกับลักษณะกลุ่ม
ตัวอย่างได้ดีขึ้น
ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคและพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิต
สูง จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมี
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ความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และ
อธิ บ ายได้ จ ากแนวคิ ด ความรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพของ
นัทบีม9 ทีว่ า่ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพจะเกิดขึน้ ได้นนั้ ต้อง
มีปัจจัยพื้นฐานคือ ความรู้และความเข้าใจของบุคคลที่
มี อ ยู ่ เ ดิ ม ซึ่ ง ทั ก ษะเหล่ า นี้ จ ะพั ฒ นาได้ จ ะต้ อ งมี
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ติดต่อสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ท�ำให้บคุ คลเกิดการปรับเปลีย่ นข้อมูลทีไ่ ด้รบั และน�ำมา
พัฒนาตนเอง จนเกิดความรูใ้ นการดูแลสุขภาพในเวลา
ต่อมา และในขณะเดียวกันความรูท้ มี่ ากขึน้ ก็จะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นโดย
ท�ำให้บุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทาง
สุขภาพ และสามารถใช้ทกั ษะคิด วิเคราะห์เพือ่ น�ำความ
รู้มาใช้บริบทของตนเองซึ่งเป็นลักษณะของความรอบรู้
ด้านสุขภาพขั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น ความ
สัมพันธ์ระหว่างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพกับความรูเ้ กีย่ ว
กับการควบคุมโรค อาจกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่
ไม่ใช่ทางเดียว แต่เป็นแบบปฏิสัมพันธ์เสริมซึ่งกันและ
กัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของนัทบีม ซึ่งสอดคล้องกับ
หลายการศึกษาทีพ่ บว่า ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพมีความ
สัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรค16-18
ส่วนผลการวิจยั ทีพ่ บว่าความรอบรูด้ า้ นสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพนัน้
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา15,17 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุตฐิ าน อธิบายได้จากแนวคิดความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ของนัทบีมที่ว่าเมื่อบุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ที่เพิ่มขึ้นจะท�ำให้เกิดทักษะและความสามารถในการ
ดูแลจัดการดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงพฤติกรรม
ส่วนบุคคลและกิจกรรมทางสังคมทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ และ
น�ำไปสู่การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่เหมาะสม ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางค่อนไปทางระดับสูง อาจท�ำให้ผู้สูงอายุ
ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสามารถเข้าใจข้อมูลความรู้
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
และค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการควบคุมความดันโลหิตสูงจาก
การสือ่ สารกับบุคลากรทีมสุขภาพได้ เช่น การไม่สบู บุหรี่
การลดอาหารรสเค็ม การไปตรวจสุขภาพ เป็นต้น และ
การน�ำข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพมาใช้นั้น ต้องผ่าน
การคิด พิจารณา การอ่าน การท�ำความเข้าใจในข้อมูล
และกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึงจะท�ำให้
บุคคลเกิดการปรับข้อมูลที่ได้รับ ตัดสินใจในการท�ำ
กิจกรรมให้เข้ากับบริบทตนเอง และน�ำมาพัฒนาจนเกิด
สมรรถนะในการจัดการดูแลตนเองเกี่ยวกับสุขภาพ
ปฏิบัติตามแผนการรักษา โดยสรุปผู้สูงอายุที่มีความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพดี มักมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทีด่ ี
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนัทบีม
ส่วนความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูงกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พบว่าไม่มคี วาม
สัมพันธ์กนั ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ทีผ่ า่ นมา22,23 ทีพ่ บว่า ความรูเ้ กีย่ วกับโรคความดันโลหิต
สูงไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการควบคุมความดัน
โลหิตของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตาม ผล
การศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับบางงานวิจัยที่พบว่า
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตของผูป้ ว่ ย
โรคความดันโลหิตสูง19-21 ส�ำหรับผลการศึกษาครั้งนี้
อาจอธิบายได้ว่า ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้เกี่ยว
กับการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับปาน
กลาง แต่ความรู้ที่ได้รับมานั้นอาจยังไม่ได้มีการปรับ
เปลี่ ย นหรื อ น� ำ มาใช้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง
เนือ่ งจากยังไม่ได้ใช้ทกั ษะด้านการรอบรูด้ า้ นสุขภาพใน
การเชือ่ มโยงให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เป็นตัวแปรกลาง (mediating factor) ที่ส�ำคัญระหว่าง
ความรูแ้ ละพฤติกรรมสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ในผูส้ งู อายุ
อาจมีข้อจ�ำกัดด้านการรับรู้ที่ลดลงไปตามวัย และเป็น
กลุ่มเสี่ยงต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพต�่ำ  จึงอาจเป็น
อุปสรรคต่อการน�ำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองที่
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เหมาะสมได้ ดังนัน้ บุคลากรด้านสุขภาพจึงควรให้ความ
สนใจในการประเมินและเสริมสมรรถนะความรอบรู้
ด้านสุขภาพ นอกเหนือจากการเสริมความรูเ้ ท่านัน้ เพือ่
ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ทักษะในการจัดการควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูงได้อย่างเหมาะสม และเกิดผลลัพธ์ทดี่ ี

ข้อจ�ำกัดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
ผูส้ งู อายุวยั ปลายทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 80 ปีขนึ้ ไป ดังนัน้ จึงอาจ
มีขอ้ จ�ำกัดในการสรุปอ้างอิงไปยังกลุม่ ประชากรวัยอืน่ ที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้แบบสัมภาษณ์
พฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคความดันโลหิตสูงมีคา่
ความเที่ยงค่อนข้างต�่ำ  อาจเป็นไปได้ว่าข้อความใน
แบบสอบถามซึ่งพัฒนาเพื่อใช้ในวัยผู้ใหญ่นั้น อาจไม่
สอดคล้ อ งกั บ ผู ้ สู ง อายุ วั ย ปลายในบางข้ อ หรื อ บาง
ประเด็น ดังนั้นในการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุครั้งต่อไป
จึงควรพิจารณาเนือ้ หาทีม่ คี วามเฉพาะและเหมาะสมกับ
ช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างด้วย

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไป
1. บุคลากรทีมสุขภาพควรมีการประเมินระดับ
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของผูส้ งู อายุ เพือ่ ใช้ในการปรับ
วิธกี ารให้ความรูห้ รือการจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพ
และควบคุมความดันโลหิตสูงทีเ่ หมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง
2. บุคลากรทีมสุขภาพควรพัฒนารูปแบบสือ่ การ
สอนต่าง ๆ และวิธีการให้ข้อมูลทางสุขภาพโดยใช้
เนื้อหาและค�ำพูดที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะทางการ
แพทย์ซึ่งยากต่อการเข้าใจของผู้สูงอายุ อธิบายตรง
ประเด็นอย่างสั้นและชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซัก
ถามและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้มากขึ้น
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3. ส� ำ หรั บ ด้ า นการวิ จั ย ควรมี ก ารพั ฒ นา
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นความ
ดันโลหิตสูงโดยจัดให้มกี จิ กรรมพัฒนาความรอบรูด้ า้ น
สุขภาพ เช่น การสร้างเสริมทักษะการอ่านข้อมูล การฝึก
ความเข้าใจเกีย่ วกับตัวเลข การค�ำนวณขนาดยาทีใ่ ช้ การ
ฝึกซักถาม การติดต่อสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่
ต้องน�ำมาใช้กับการดูแลตนเอง เป็นต้น ร่วมกับการให้
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคความดันโลหิต และ
ทดสอบผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมนี้ต่อพฤติกรรม
สุขภาพและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั นี้ เป็นส่วนหนึง่ ของชุดโครงการวิจยั
“ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ที่มีอายุยืน” และได้รับทุนอุดหนุนการท�ำวิจัย ประจ�ำปี
พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบ ดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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