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ความร่ วมมือในการรับประทานยา/ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ/ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วย และ
บุคลากรทางการแพทย์/ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู ง/ การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน
ในการรับประทานยา
วรารมย์ จิตอุทยั : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสู งที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน. (FACTORS INFLUENCING MEDICATION ADHERENCE IN
HYPERTENSIVE PATIENTS WITHOUT COMPLICATIONS) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: เขมารดี มา
สิ งบุญ, D.S.N., สายฝน ม่วงคุม้ , พย.ด. ปี พ.ศ. 2564.
โรคความดันโลหิตสู งเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังซึ่งก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็ นอันตราย
ความร่ วมมือในการรับประทานยาเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การศึกษาครั้งนี้เป็ นการ
วิจยั เชิงทานายเพื่อศึกษาความร่ วมมือในการรับประทานยาและปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 97 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถาม
ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรับประทานยา แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ แบบสอบถามการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู ง แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะ
แห่งตนในการรับประทานยา และแบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยา วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
พรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.2 มีความร่ วมมือในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับต่า
(M = 5.95, SD = 1.664) ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู ง และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยาสามารถร่ วมทานายความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาได้ร้อยละ 28.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่า ความรอบรู ้ดา้ น
สุ ขภาพ และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา
มากที่สุด (β = .24, p = <.05 และ β = .24, p = <.05 ตามลาดับ) รองลงมาคือ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ (β = .22, p = <.05) และการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู ง (β = .18, p = <.05)
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ควรจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือในการรับประทานยา
โดยเน้นการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู ง และส่งเสริ ม
ให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยตระหนัก เห็นความสาคัญ และให้
ความร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
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HYPERTENSIVE PATIENTS WITHOUT COMPLICATIONS. ADVISORY COMMITTEE: KHEMARADEE
MASINGBOON, D.S.N., SAIFONE MOUNGKUM, Ph.D. 2021.
Hypertension is a chronic uncommunicable disease that can be a cause of many serious medical
complications. Adherence to antihypertensive medication is a key to prevent of such complications. A predictive
research design was applied in this study and aimed to examine the medication adherence and its influencing factors in
hypertensive patients without complications. Ninety-seven participants were recruited by a simple random sampling
method. The research instruments comprised 6 questionnaires including a demographic questionnaire, the basic health
literacy questionnaire, the patient-healthcare provider interpersonal relationship questionnaire, the perceptions of
hypertension questionnaire, the perceived self-efficacy to medication adherence questionnaire, and the medication
adherence questionnaire. A descriptive statistics and multiple regression analysis were used to analyze the data.
The results showed that 40.2% of the participants had a low level of medication adherence (M = 5.95,
SD = 1.664). The health literacy, a patient-healthcare provider interpersonal relationship, the perceptions of
hypertension, and the perceived self-efficacy to medication adherence explained 28.5% in the variance of medication
adherence among hypertensive patients without complications. The model suggested that health literacy (β = .24,
p = < .05) and perceived self-efficacy to medication adherence (β = .24, p = < .05) were the best influencing factors to
medication adherence. A patient-healthcare provider interpersonal relationship and perceptions of hypertension were the
followed factors that influencing the medication adherence (β = .22, p = <.05 and β = .18, p = <.05, respectively).
The knowledge gained from this study suggested that the program promoting medication adherence
should be arranged and provided for the hypertensive patients without complications. The core contents of such program
should emphasize on perceptions of self-efficacy to medication adherence, health literacy, self-awareness on
hypertension, and interpersonal relationship between patients and healthcare providers. The program may be beneficial
for the patients with hypertension by triggering their self-awareness and reminding the importance of medication
adherence.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ซึ่งเป็ นปั ญหาที่สาคัญทางด้านสาธารณสุ ข
ของทุกประเทศ และเป็ นสาเหตุที่สาคัญของการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรทัว่ โลก
(World Health Organization [WHO], 2019; Zhang et al., 2018) ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก
รายงานว่า โรคความดันโลหิ ตสู งมีแนวโน้มเพิม่ สู งขึ้น โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีประชากรที่ป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูงจานวน 1,130 ล้านคน และคาดว่าจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นถึง
1,560 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งโรคความดันโลหิ ตสู งยังก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสู งถึง 370,000
ล้านบาททัว่ โลก และเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิต (WHO, 2019) โดยพบว่ามีประชากรเสี ยชีวิตด้วย
โรคความดันโลหิตสูงประมาณ 7.5 ล้านคนต่อปี หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.8 ของจานวนผูเ้ สี ยชีวิต
ทัว่ โลก (Singh, Shankar, & Singh, 2017)
สาหรับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบประชากรที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง จานวน
6 ล้านคน (สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2562) โดยพบความชุกของโรคความดันโลหิตสูง
ในประชากรที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งพบในเพศชาย ร้อยละ 25.6 และในเพศหญิง ร้อยละ 23.9
(สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2562) และพบว่า อัตราป่ วยรายใหม่ต่อประชากร
100,000 คน ในปี พ.ศ. 2558-2560 เพิ่มขึ้นจาก 916.89 ราย เป็ น 1,353.01 ราย (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) ทั้งนี้พบว่าโรคความดัน
โลหิตสูงยังส่งผลให้ประเทศชาติตอ้ งสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึง 8 หมื่นล้านบาทต่อปี
อีกทั้งยังเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิต โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรที่เสี ยชีวิตด้วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูง จานวน 8,525 ราย และในปี พ.ศ. 2561 จานวน 8,590 ราย (สานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค, 2562)
โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง การที่บุคคลมีระดับความดันซิสโตลิก (Systolic Blood
Pressure [SBP]) ตั้งแต่ 140 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic Blood
Pressure [DBP]) ตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรปรอท (WHO, 2019; สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค,
2560) เป็ นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการหรื อมีการแสดงอาการของโรคที่ไม่ชดั เจน ด้วยเหตุน้ ีจึงมีการ
เรี ยกโรคความดันโลหิ ตสูงว่าเป็ น เพชฌฆาตเงียบ (Dzau & Balatbat, 2019; Singh et al., 2017;
WHO, 2019) หากไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้ จะส่งผลให้หลอด
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เลือดมีการเปลี่ยนแปลงโดยผนังของหลอดเลือดจะถูกทาลายและมีการสะสมของเกล็ดเลือด ทาให้
หลอดเลือดมีการบวมและหนามากขึ้น เกิดการอุดตันของหลอดเลือด เลือดจึงไม่สามารถไปเลี้ยง
อวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ (ผ่องพรรณ อรุ ณแสง, 2550) จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะ
ต่าง ๆ ภายในร่ างกาย อันได้แก่ สมอง หัวใจ ไต ตา และหลอดเลือด (นิพพาภัทร สิ นทรัพย์, จิณวัตร
จันครา, และบุปผา ใจมัน่ , 2560; WHO, 2019) จากการที่หลอดเลือดมีการหนาตัวและแข็งตัวมาก
ขึ้น ส่ งผลให้หวั ใจต้องทางานหนัก กล้ามเนื้อหัวใจจึงมีการยืดขยายใหญ่ข้ นึ เกิดภาวะหัวใจโต และ
ภาวะหัวใจวายตามมา นอกจากนี้ยงั ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสมอง เนื่ องจากการไหลเวียนของเลือดลดลง
ทาให้เนื้อสมองบางส่ วนขาดเลือดไปเลี้ยง เกิดภาวะสมองขาดเลือด และส่งผลให้เกิดอัมพฤต
อัมพาต (นิพพาภัทร สิ นทรัพย์ และคณะ, 2560) และเกิดผลเสี ยต่อไต โดยพบว่าหลอดเลือดที่ไป
เลี้ยงไตมีการตีบแคบ ทาให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพในการกรองของเสี ย
ลดลง และเกิดภาวะไตวายในที่สุด (นฤมล โชว์สูงเนิน, 2560) และมีผลต่อหลอดเลือดที่เรตินา
เนื่องจากหลอดเลือดที่เรตินามีการตีบแคบ จึงทาให้เกิดแรงดันในหลอดเลือดเรตินาสู งขึ้น อาจเกิด
หลอดเลือดที่เรตินาแตก เป็ นผลให้จอประสาทตาเสื่ อม และอาจตาบอดได้ (พีระ บูรณะกิจเจริ ญ,
2553) และพบว่าหากไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ จะเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญของการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 54 และโรคหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 47 (Wu et al., 2015)
ดังนั้นการควบคุมระดับความดันโลหิ ต จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
การรักษาโรคความดันโลหิ ตสูงมีเป้าหมาย คือ การควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้อยู่ใน
ระดับต่ากว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท และต่ากว่า 130/80 ในผูท้ ี่มีโรคเบาหวานร่ วมด้วย (สานักโรค
ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 25560; สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2562)
ดังนั้น ถ้าผูป้ ่ วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
โดยเฉพาะความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจได้ (Ettehad et al.,
2016; Park, 2019) การรักษาโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการรักษาด้วยยา (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2562; Kimani, Mirie, Chege,
Okube, & Muniu, 2019) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การควบคุมน้ าหนักให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ลดการบริ โภคอาหารรสเค็มอาหารที่มีไขมันสูง ลดการดื่ม
แอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ เน้นการรับประทานอาหารจาพวกผัก และผลไม้ให้มากขึ้น
(Kokubo, 2014; WHO, 2019) และอีกวิธีคือ การรักษาด้วยยา ซึ่งยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
นับว่ามีความสาคัญสาหรับการรักษาในระยะยาว เนื่องจากยาลดความดันโลหิตจะช่วยลด
ความต้านทานของหลอดเลือดทาให้การไหลเวียนของเลือดดีข้ นึ เลือดจึงไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ
ได้ดีข้ นึ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Asgedom, Atey,
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& Desse, 2018; Boratus & Kilic, 2018) การเริ่ มรักษาด้วยยาลดความดันโลหิ ตจะพิจารณาจากปัจจัย
4 ประการ คือ ระดับของความดันโลหิ ต ระดับความเสี่ ยงของบุคคลต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด การมีโรคร่ วม และการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะข้างเคียง (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่ง
ประเทศไทย, 2562) ดังนั้น การรับประทานยาตามแผนการรักษา จึงมีความจาเป็ นอย่างมากสาหรับ
การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งผูป้ ่ วยจาเป็ นต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการ
รักษา เนื่องจากยาเป็ นปัจจัยสาคัญในการควบคุมระดับความดันโลหิ ต และป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งยังเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การรักษาเกิดประสิ ทธิผล (Asgedom et al.,
2018) โดยพบว่า การรับประทานยาลดความดันโลหิตอย่างสม่าเสมอ สามารถลดระดับความดัน
โลหิตซิสโตลิก (Systolic blood pressure) ลงได้ 10 มิลลิเมตรปรอท และลดระดับความดันโลหิ ต
ไดแอสโตลิก (Diastolic blood pressure) ลงได้ 5 มิลลิเมตรปรอท และสามารถลดอัตราการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง ร้อยละ 35 ลดอัตราการเกิดโรคของหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 20 และลดอัตราการ
เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวร้อยละ 40 รวมถึงการลดลงของระดับความดันโลหิตยังสามารถส่งผลใน
การป้องกันการเสื่ อมของไตได้ (สมาคมความดันโลหิตสู งแห่งประเทศไทย, 2562) อย่างไรก็ตาม
พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับการรักษาด้วยยา ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้
อยูใ่ นเกณฑ์การรักษา ถึงร้อยละ 47.5 (American Heart Assosiation [AHA], 2013) โดยมีสาเหตุจาก
ความไม่ต่อเนื่องในการรับประทานยาลดความดันโลหิต เนื่องจากโรค ความดันโลหิตสูงเป็ นโรคที่
ไม่ค่อยแสดงอาการ หรื อมีการแสดงอาการที่ไม่ชดั เจน ผูป้ ่ วยจึงขาดความตระหนัก ไม่เห็น
ความสาคัญของการรับประทานยาตามแผนการรักษา ทาให้ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิต และ
นาไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของโรคความดันโลหิตสูงได้ (Raji, Abiona, & Gurge, 2017)
ดังนั้น ความร่ วมมือในการรับประทานยาลดความดันโลหิ ต จึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการควบคุมความดัน
โลหิตและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ความร่ วมมือในการรับประทานยา หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวกับการ
รับประทานยา โดยสอดคล้องกับคาแนะนาที่ได้รับจากบุคคลากรทางการแพทย์ โดยต้อง
รับประทานยาอย่างถูกต้อง และมีความต่อเนื่อง โดยต้องมีอตั ราความร่ วมมืออย่างน้อยร้อยละ 80
ขึ้นไป (WHO, 2003) หากผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยควบคุม
โรคในระยะยาว ป้องกันและลดความเสี่ ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค โดยสามารถลด
ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ถึง ร้อยละ 30 (WHO, 2019)
รวมถึงลดการเกิดภาวะทุพลลภาพ และลดอัตราการเสี ยชีวิตลงได้ (Kim et al., 2016; Mills et al.,
2016)
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อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า อัตราความร่ วมมือในการรับประทาน
ยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงยังอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างต่า โดยมีการศึกษาจานวนมากที่แสดงให้
เห็นถึงความไม่ต่อเนื่องในการรับประทานยา ซึ่งองค์การอนามัยโลก รายงานว่า ความร่ วมมือใน
การรักษาโรคเรื้ อรังเป็ นปัญหาที่สาคัญทัว่ โลก โดยพบว่าผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังมีความร่ วมมือในการ
รับประทานยาเพียงร้อยละ 50 (WHO, 2017) และในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการรักษา
ด้วยการรับประทานยาเป็ นระยะเวลา 1 ปี พบความร่ วมมือในการรับประทานยาน้อยกว่าร้อยละ 50
(Burnier & Egan, 2019) ซึ่งส่วนใหญ่ผปู ้ ่ วยจะหยุดรับประทานยาหลังได้รับการรักษาไปแล้ว 1 ปี
(Vrijens et al., 2017) สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศจีนที่พบว่าอัตราความร่ วมมือในการ
รับประทานยาลดความดันโลหิต ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงพบเพียง ร้อยละ 34 เท่านั้น
(Zhang et al., 2018) เช่นเดียวกับผลการศึกษา ความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงในชาวแอฟริ กา พบว่า มีอตั ราความไม่ร่วมมือในการรับประทานยาถึงร้อยละ
45.3 และมีแนวโน้มสูงถึง ร้อยละ 62.5 (Agbor, Takah, & Aminde, 2017)
สาหรับในประเทศไทย พบว่าความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน มีเพียงร้อยละ 20 (ปิ่ นทอง ผึ้งดอกไม้, วิชชุดา เจริ ญกิจการ, วันเพ็ญ
ภิญโญภาสกุล, ศริ นรัตน์ ศรี ประสงค์ และฉัตรกนก ทุมวิภาต, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่
พบว่า ความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ มี
เพียงร้อยละ 19 เท่านั้น (วิภาภรณ์ วังวรตระกูล, นันทวัน สุวรรณรู ป และกนกพร หมู่พยัคฆ์, 2560)
รวมทั้งผลจากการศึกษาปัญหายาเหลือใช้ในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผ่านการเยีย่ มบ้านของชุมชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเป็ นยาที่ผปู ้ ่ วยส่วนใหญ่เหลือใช้
มากที่สุด โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ผปู ้ ่ วยหยุดยาเอง หรื อลืมรับประทานยา (สรัลรัตน์ สโดอยู่,
ณัฐณิชา จิรปรี ยา, เจริ ญ ตรี ศกั ดิ์ และพนารัตน์ แสงแจ่ม, 2557)
จากการที่ผปู ้ ่ วยมีความร่ วมมือในการรับประทานยาต่า ส่งผลกระทบต่อผูป้ ่ วยใน
หลายด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านร่ างกาย พบว่า ภาวะโรคมีความรุ นแรงขึ้น จากการที่ไม่สามารถ
ควบคุมความดันโลหิ ตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือด
หัวใจ และหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้ อรัง จอประสาทตาเสื่ อมหรื อมีภาวะตาบอด (วิภาภรณ์
วังวรตระกูล และคณะ, 2560; Kim et al., 2016) ผลกระทบด้านจิตใจ พบว่า โรคความดันโลหิตสูง
ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดภาวะเครี ยด และวิตกกังวล จากภาวะโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และ
โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ร่ วมด้วย (Guerra et al., 2013) และผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ พบว่า จากความรุ นแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรค ทาให้ผปู ้ ่ วยต้องกลับเข้ารักษาซ้ าใน
โรงพยาบาล (Kim et al., 2016) เกิดการขาดงาน สูญเสี ยรายได้ ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
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รักษาพยาบาล และกระทบต่อระบบบริ การสุขภาพของประเทศที่ตอ้ งสูญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษา
เพิ่มมากขึ้น (Asgedom et al., 2018) ดังนั้น การส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยมีความร่ วมมือในการรับประทาน
ยาอย่างสม่าเสมอจึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมาก
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความร่ วมมือในการ
รับประทานยาอย่างสม่าเสมอมีหลายปัจจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิดของ
องค์การอนามัยโลกซึ่งได้มีการรวบรวมปัจจัยในมิติต่าง ๆ เป็ นแบบจาลองความหลากหลายมิติของ
ความร่ วมมือ (Multidimensional Adherence Model [MAM]) ที่ส่งผลต่อความร่ วมมือในการ
รับประทานยาไว้ 5 มิติหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทีมสุขภาพและระบบ
สุขภาพ ปัจจัยด้านอาการ ปัจจัยด้านการรักษา และปัจจัยด้านผูป้ ่ วย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมใน
3 มิติหลัก ดังนี้
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า ความรอบรู ้ทางสุขภาพเป็ นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์
และส่งผลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา ซึ่งความรอบรู ้ทางสุขภาพ คือ ความสามารถของ
บุคคลในการอ่านและทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเอง (WHO, 2003) ดังนั้น ผูท้ ี่มีความรอบรู ้ทางด้านสุ ขภาพอย่าง
เพียงพอจะมีความร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และจะเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ มีทกั ษะ
ทางปัญญาซึ่งจะช่วยให้บุคคลเกิดการกระทาที่ช่วยส่งเสริ มสุขภาพที่ดีได้ เมื่อบุคคลมีความรอบรู ้
ทางด้านสุขภาพ บุคคลจะเกิดการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริ มสุขภาพ และการป้องกันโรค
นาไปสู่การให้ความร่ วมมือในการรับประทานยาตามแผนการรักษา ดังเช่นการศึกษาของ Arindari,
Jerayingmongkol, and Sanguanprasit (2015) พบว่า ความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพในระดับสูง จะ
ช่วยให้ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง เกิดการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสูง ว่าสามารถส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ ความรอบรู ้ที่เกิดขึ้นจะช่วยสนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยมีการรับประทานยา
ได้อย่างถูกต้องตามแผนการรักษา (r = .784, p < .001) เช่นเดียวกับ การศึกษาของ อรุ ณี หล้าเขียว
และทวีวรรณ ชาลีเครื อ (2558) พบว่า ผูท้ ี่มีความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพอย่างเพียงพอจะมีความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง (r = .227, p < .001) ซึ่งจะช่วยให้บุคคลเกิดการกระทาที่
ช่วยส่งเสริ มสุขภาพที่ดีได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Shi et al. (2019) พบว่า ความรอบรู ้ทางด้าน
สุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
(r = .34, p < .01) สอดคล้องกับการศึกษาของ Wannasirikul et al. (2016) พบว่า ความรอบรู ้ทางด้าน
สุขภาพมีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง (β = .52,
p < .05)
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ด้านทีมสุขภาพและระบบสุขภาพ พบว่า สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากร
ทางการแพทย์ เป็ นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา
ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ คือ การมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างผูป้ ่ วย
และบุคคลากรทางการแพทย์ ผ่านการสื่ อสาร ซึ่งถือเป็ นกระบวนการที่จะนาไปสู่การเกิด
สัมพันธภาพ โดยสัมพันธภาพที่ดีจะส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความรู ้สึกคล้อยตาม และเชื่อถือใน
บุคคลากรทางการแพทย์ (WHO, 2003; Chipidza, Wallwork, & Stern, 2015) นาไปสู่ ความไว้วางใจ
ความเชื่อมัน่ และส่งผลให้เกิดการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค (Murray & Mccrone,
2015) ดังเช่นการศึกษาของ วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ (2560) พบว่า สัมพันธภาพระหว่าง
ผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์มีความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูง (r = .202, p < .05) และสอดคล้องกับการศึกษาของ Saleema, Panpakdee,
Arpanantikul, and Chai-Aroon (2016) พบว่า สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางแพทย์มี
อิทธิพลโดยตรงกับความร่ วมมือในการรักษาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง (β = .42 , p < .01)
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Mahmoudian et al. (2017) พบว่า ความรู ้สึกพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูป้ ่ วย และบุคลากรทางการแพทย์จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในการรับประทาน
ยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
ด้านผูป้ ่ วย พบว่า การรับรู ้เกี่ยวกับโรคเป็ นปัจจัยหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อ
ความร่ วมมือในการรับประทานยา โดยการรับรู ้เกี่ยวกับโรค เป็ นผลมาจากความคาดหวังและ
การรับรู ้ของบุคคลที่เกิดจากการมีประสบการณ์หรื อการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย เมื่อ
บุคคลมีการรับรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากโรคที่เป็ น บุคคลจะมีการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองโดยการเปรี ยบเทียบข้อดี และข้อเสี ยของการปฏิบตั ิพฤติกรรมนั้น ถ้าบุคคลเกิดการรับรู ้
อุปสรรคน้อยก็จะส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความร่ วมมือในการรับประทานยา (WHO, 2003) ซึ่งการรับรู ้
เกี่ยวกับโรคจะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคล ประกอบไปด้วย การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคและการรับรู ้ความรุ นแรงของโรค การรับรู ้ประโยชน์ และการรับรู ้
อุปสรรค ดังเช่น การศึกษาของ Arindari et al. (2015) พบว่า เมื่อบุคคลรับรู ้วา่ หากไม่รับประทาน
ยาตามคาแนะนาที่ได้รับจากบุคคลากรด้านสุขภาพจะมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ได้แก่ การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย (r = .836, p < .001) จึงส่งผล
ให้บุคคลเกิดการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคตามมา (r = .845, p < .001) และเกิดการรับรู ้ถึงประโยชน์
ของการรับประทานยา ดังเช่น การศึกษาของ ศศิธร รุ่ งสว่าง (2560) พบว่าในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง รับรู ้
ว่าการรับประทานยาจะช่วยป้องกันไม่ให้โรคมีความรุ นแรงเพิ่มขึ้น (r = .344, p < .05)
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เมื่อบุคคลรับรู ้ถึงผลดีมากกว่าผลเสี ย จึงมีการรับรู ้อุปสรรรคน้อยส่งผลให้ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิ ต
สูงมีการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพ (r = -.202, p < .05)
ด้านผูป้ ่ วยอีกหนึ่งปัจจัย พบว่า การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์และมีผลต่อ
ความร่ วมมือในการรับประทานยา โดยการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน คือ ความเชื่อมัน่ หรื อความมัน่ ใจ
ในความสามารถของตนเองที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่ได้กาหนดไว้
(WHO, 2003) ดังเช่น การศึกษาของ ศรัทธา ประกอบชัย, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, ดวงรัตน์ วัฒนกิจ
ไกรเลิศ และพีระ บูรณะกิจเจริ ญ (2557) พบว่า ผูป้ ่ วยที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้จะ
เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง นาไปสู่ การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา (r = .550,
p < .01) และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนมีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูง (β = .347, p < .01) เช่นเดียวกับ การศึกษาของ Huang, Shiyanbola, and
Smith (2018) ทาการศึกษาถึงความร่ วมมือในการใช้ยาของผูป้ ่ วยเบาหวาน ซึ่งเป็ นโรคเรื้ อรัง
เช่นเดียวกับโรคความดันโลหิตสูง พบว่า บุคคลที่รับรู ้ถึงความสามารถของตนเองในการ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือในการรับประทานยาตามแผนการ
รักษาในระดับสูง (r = .63, p < .001)
จากการศึกษาที่ผา่ นมา พบว่า มีหลายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อความร่ วมมือ
ในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และถึงแม้จะมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือใน
การรับประทานยาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง ซึ่งผลของโปรแกรมการส่งเสริ มความร่ วมมือ
ส่วนใหญ่จะได้ผลดี แต่ผลของความร่ วมมือจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ (ณัฐนันท์ คาพิริยะพงศ์,
2559) ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ ซึ่งพิจารณาได้จากสถิติของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ ในประเทศไทย มีประมาณ 2.5 ล้านคนทัว่ ประเทศ ซึ่งสาเหตุหนึ่ง
ที่ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ พบว่า มาจากการรับประทานยาไม่
ต่อเนื่อง (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2562)
การศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็ นการศึกษารวมทั้งในกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน
และไม่มีภาวะแทรกซ้อน และเป็ นการศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านใดด้านหนึ่ง โดยส่วนใหญ่เป็ น
การศึกษาปัจจัยด้านผูป้ ่ วยเพียงด้านเดียว ยังไม่มีการศึกษาร่ วมกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ตามแบบจาลอง
ความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ ดังนั้นการศึกษาความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแบบพหุปัจจัย โดยครอบคลุมปัจจัยด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทีมสุขภาพและระบบสุขภาพ และปัจจัยด้านผูป้ ่ วย ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 มิติ เป็ นปัจจัยที่มีการศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
และมีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาแบบ
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ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ส่ งผลให้ผลของการวิจยั ยังไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นการศึกษาความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง น่าจะทาให้บุคลากรด้านสุขภาพมี
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยงั ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิด
ความร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ยงั ไม่มีการรับรู ้ถึงความ
รุ นแรงของโรค จึงไม่ตระหนักหรื อรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จึงส่งผลให้ผปู ้ ่ วยมี
การรับรู ้ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับโรค และการรับประทานยา ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยให้
ความร่ วมมือในการรับประทานยาน้อย และขาดความต่อเนื่อง จากความไม่ต่อเนื่องของการ
รับประทานยาจึงส่งผลให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตตามแผนการรักษา เกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ ส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการแข็งตัว และสูญเสี ยความยืดหยุน่ ซึ่ง
อาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรค
ไตวายในที่สุด และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความร่ วมมือใน
การรับประทานยาอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสูง และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนใน
การรับประทานยา
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา
อย่างต่อเนื่องของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยจะทาการศึกษาที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในสังกัดกรมการแพทย์ มีศูนย์ความเป็ นเลิศด้านอาชีวเวชศาสตร์
ซึ่งรวมถึงโรคเรื้ อรัง เพื่อให้บริ การแก่กลุ่มคนวัยทางานหรื อกลุ่มประชาชนทัว่ ไป โดยประชาชน
ที่มาใช้บริ การส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นสังคมเมือง และโรงพยาบาลให้การดูแลโดยครอบคลุม
ด้านการป้ องกันโรค การรักษา และการฟื้ นฟู โดยเฉพาะการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังซึ่งรวมถึงผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีจานวนมากที่มารับการรักษาในแต่ละวัน เฉลี่ยวันละประมาณ 100 ราย
และพบว่าผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนสู ง ดังนั้น ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถ
นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิการพยาบาล เพื่อส่งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดความตระหนัก และเห็นความสาคัญของการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต และป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิ ตสูงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสู งที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพ สัมพันธภาพ
ระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู ้
สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา

สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากร
ทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการ
รับประทานยา มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้กรอบแนวคิดแบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ
(MAM) (WHO, 2003) มาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาร่ วมกับการทบทวนวรรณกรรม โดย
แนวคิดความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ จะกล่าวถึงปัจจัยแต่ละมิติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และนาไปสู่ความร่ วมมือในการรับประทานยา ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติดา้ นสังคมและ
เศรษฐกิจ (Social & economic factors) 2) มิติดา้ นระบบทีมสุขภาพและระบบสุขภาพ
(Health care team & system-related factors) 3) มิติดา้ นอาการป่ วย (Condition-related factors)
4) มิติดา้ นการรักษา (Therapy-related factors) และ 5) มิติดา้ นตัวผูป้ ่ วย (Patient- related factors)
(WHO, 2003)
การศึกษาครั้งนี้ ความร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างสม่าเสมอจะเกิดขึ้น ผูป้ ่ วยจะต้อง
มีความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ (มิติดา้ นสังคมและเศรษฐกิจ)ในระดับที่เพียงพอ หรื อในระดับสู ง
เนื่องจากบุคคลที่มีความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพจะมีความรู ้และทักษะในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์โดยผ่านการสื่ อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ (มิติดา้ น
ระบบทีมสุขภาพและระบบสุขภาพ) มาวิเคราะห์เพื่อปฏิบตั ิพฤติกรรมเพื่อส่งเสริ มสุขภาพตามการ
รับรู ้ของตนเอง (มิติดา้ นตัวผูป้ ่ วย) เมื่อบุคคลรับรู ้วา่ หากรับประทานยาไม่ต่อเนื่องโรคที่เป็ น
สามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและก่อให้เกิดความรุ นแรงต่อชีวิตได้ บุคคลจะเกิดการปฏิบตั ิ
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พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ถ้าบุคคลมีการรับรู ้ประโยชน์มากกว่าอุปสรรค บุคคลก็จะสามารถ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมนั้นได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อบุคคลมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง (มิติ
ด้านตัวผูป้ ่ วย) ผูป้ ่ วยจะสามารถรับประทานยาได้ตามแผนการรักษา ถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่บุคคลก็
ยังเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถรับประทานยาได้ตามเป้าหมายที่ต้ งั ใจไว้ โดยสรุ ปกรอบแนวคิดของการ
วิจยั ดังภาพที่ 1
ความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพ
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและ
บุคคลากรทางการแพทย์
การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

ความร่ วมมือในการรับประทานยา
ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการ
รับประทานยา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบหาความสัมพันธ์เชิงทานาย (Predictive correlational
research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลความร่ วมมือในการรับประทานยา ปัจจัยที่
ศึกษา ได้แก่ ความรอบรู ้ทางสุขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยาใน
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่มารับการรักษา ณ แผนกผูป้ ่ วยนอกคลินิกโรค
อายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มกราคม-มีนาคม 2564

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์วา่ เป็ นโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิ ตสูง โดยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเกิดขึ้น ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจเหลว โรคไตวายเฉียบพลัน
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ความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยงั
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการอ่านและทาความเข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ความรู ้
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู ง และการรับประทานยาโรคความดันโลหิตสูง เพื่อนาไปสู่การ
ตัดสิ นใจในการให้ความร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องตามแผนการรักษา
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความรอบรู ้ทางสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรับประทานยาของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ของ เอกชัย ชัยยาทา (2560)
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วย และบุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสู งที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กับบุคคลากรทางด้านสุ ขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
ประกอบไปด้วย การให้คาแนะนา การให้เวลา ให้ความไว้วางใจ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับประทานยาตามแผนการรักษาอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ของ วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ
(2560)
การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู ง หมายถึง การรับรู ้ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ต
สูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค
ความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยการรับรู ้ 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรคและการรับรู ้ความรุ นแรงของโรค การรับรู ้ประโยชน์จากการรับ
ประทานยา และ การรับรู ้อุปสรรคในการรับประทานยา ประเมินโดยใช้แบบสอบถามการรับรู ้
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู งของ อาภรพรรณ ข้ามสาม (2558)
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน หมายถึง ความเชื่อมัน่ หรื อความมัน่ ใจของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนว่าจะสามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง และมีความต่อเนื่อง
สม่าเสมอตามแผนการรักษาแม้จะอยูใ่ นสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตและ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ประเมินโดยใช้แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการ
รับประทานยาของ สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล (2557)
ความร่ วมมือในการรับประทานยา หมายถึง พฤติกรรมของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการรับประทานยาอย่างถูกต้องสม่าเสมอ และต่อเนื่องตามแผนการรักษา
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยาของ วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และ
คณะ (2560)
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผูว้ ิจยั ทาการศึกษารวบรวม
เอกสาร ตารา บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา รายละเอียด ดังนี้
1. โรคความดันโลหิตสูง
2. ความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ยงั ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน
3. แบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ
4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

โรคความดันโลหิตสู ง
โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุ ข
ของทุกประเทศ และเป็ นสาเหตุที่สาคัญของการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรทัว่ โลก
(WHO, 2019; Zhang et al., 2018) โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2568 จะมีผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
เพิ่มขึ้นจานวนมากถึง 1,560 พันล้านคน (WHO, 2019) องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของ
โรคความดันโลหิตสูง คือ การที่บุคคลมีระดับความดันซิสโตลิก ตั้งแต่ 140 มิลลิเมตรปรอท และ
ระดับความดันไดแอสโตลิกตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ที่วดั ได้ที่สถานพยาบาล (สานักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2560; สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2562; WHO, 2019;)
โดยค่าความดันโลหิ ต (Blood pressure) ประกอบด้วย ค่าความดันตัวบน และค่าความดันตัวล่าง
ค่าความดันตัวบน แสดงถึง ความดันโลหิ ตในหลอดเลือดที่เกิดขึ้น ขณะที่หวั ใจบีบตัวเพื่อไล่
เลือดออกจากหัวใจ และค่าความดันตัวล่าง แสดงถึง ความดันของเลือดที่ยงั ค้างอยูใ่ นหลอดเลือด
ขณะที่หวั ใจคลายตัว (WHO, 2019) ซึ่งค่าปกติของความดันโลหิตตัวบน ควรน้อยกว่า
140 มิลลิเมตรปรอท และค่าตัวล่างควรน้อยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่ง
ประเทศไทย, 2562; WHO, 2019)
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ชนิดของโรคความดันโลหิตสู ง
โรคความดันโลหิตสูง สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ ความดันโลหิ ตสูงชนิดปฐมภูมิ
(Primary hypertension ) และความดันโลหิตสูงชนิดทุติยภูมิ (Secondary hypertension) (มงคล
การุ ณงามพรรณ และสุดารัตน์ สุวารี , 2559; Charles, Triscott, & Dobbs, 2017) ดังนี้
1. ความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ (Primary hypertension) เป็ นโรคความดันโลหิตสูง
ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั พบได้ร้อยละ 95 ของผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตสู งทั้งหมด (นฤมล
โชว์สูงเนิน, 2561) ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิยงั ไม่ทราบแน่ชดั แต่
พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรม และสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ อายุ ภาวะ
อ้วน ไขมันในเลือดสูง การสู บบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการขาดการออกกาลังกาย ซึ่งความดัน
โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ เป็ นปัญหาที่สาคัญทางด้านสาธารณสุขที่ตอ้ งการการรักษาพยาบาลที่
มีประสิ ทธิภาพในการควบคุมโรค (มงคล การุ ณงามพรรณ และสุดารัตน์ สุวารี , 2559)
2. ความดันโลหิตสูงชนิดทุตติยภูมิ (Secondary hypertension) จะมีสาเหตุที่ชดั เจน พบ
ได้ร้อยละ 5-10 (นฤมล โชว์สูงเนิน, 2561) อาจมีสาเหตุมาจากโรคอื่น ๆ เช่น โรคไตเฉี ยบพลัน หรื อ
ไตวายเรื้ อรัง หรื อการได้รับยาบางชนิด เช่น NSIAD หรื อ การรับประทานยาคุมกาเนิด ซึ่งยา
คุมกาเนิดบางชนิดหลังรับประทานแล้วจะส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิ ตสูง และระดับความดัน
จะลดลงปกติเมื่อหยุดรับประทานยา (ผ่องพรรณ อรุ ณแสง, 2550; มงคล การุ ณงามพรรณ และ
สุดารัตน์ สุวารี , 2559; Charles, Triscott & Dobbs, 2017)
ปัจจัยส่ งเสริมการเกิดโรคความดันโลหิตสู ง
การเกิดโรคความดันโลหิตสู ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มักไม่พบสาเหตุที่แน่นอน (นฤมล
โชว์สูงเนิน, 2561) แต่พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผล ให้มีระดับความดันโลหิ ตที่สูงขึ้น
ประกอบไปด้วย ปัจจัยที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (Non- modifiable risk factors) และปัจจัยที่
ปรับเปลี่ยนได้ (Modifiable risk factors) (WHO, 2019) ดังนี้
1. ปัจจัยที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (Non- modifiable risk factors) มีดงั นี้
1.1 พันธุกรรม เป็ นปัจจัยที่มีผลมาจากการมีญาติสายตรง เช่น บิดา มารดา เป็ นโรค
ความดันโลหิตสูง ซึ่งพบว่าการมีญาติพี่นอ้ งสายตรงเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์กบั เกิดโรคความดันโลหิ ตสูงของบุคคล (WHO, 2019) และพบว่าพันธุกรรมจะ
มีส่วนถึงร้อยละ 30 ในการกาหนดค่าความดันโลหิตในบุคคล (วิทยา ศรี ดามา, 2550)
1.2 อายุ พบว่าโรคความดันโลหิ ตสู ง มักมีความสัมพันธ์กบั ระดับของอายุที่เพิม่ มาก
ขึ้น โดยพบได้มากในผูท้ ี่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป และพบว่าระดับของความดันโลหิ ตมากกว่า 140/90
มิลลิเมตรปรอท (WHO, 2019)
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1.3 เพศ พบว่าความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสู ง มักพบในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง และพบว่าในช่วงอายุ 55-74 ปี ความเสี่ ยงของผูช้ ายและผูห้ ญิงจะพบเท่ากัน และเมื่ออายุ
มากกว่า 74 ปี ผูห้ ญิงจะมีความเสี่ ยงมากกว่าผูช้ าย (มงคล การุ ณงามพรรณ และสุดารัตน์ สุวารี ,
2559)
2. ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้ (Modifiable risk factors) มีดงั นี้
2.1 ผูท้ ี่เป็ นโรคเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานเป็ นปัจจัยที่ทาให้เกิด
Atherosclerosis ส่งผลให้หลอดเลือดถูกทาลาย ซึ่งจะพบความชุกของความดันโลหิ ตสูงในผูป้ ่ วย
เบาหวานเป็ น 2 เท่าของคนที่ไม่เป็ นเบาหวาน (มงคล การุ ณงามพรรณ และสุดารัตน์ สุวารี , 2559)
2.2 ความเครี ยด พบว่า ความเครี ยดเป็ นสาเหตุที่ทาให้ระดับของความดันโลหิ ตสู งขึ้น
เมื่อบุคคลมีภาวะเครี ยด จะส่ งผลให้ระบบประสาทซิมพาเทธิคถูกกระตุน้ แรงต้านทานภายใน
หลอดเลือดจึงเพิ่มสู งขึ้น เมื่อผูป้ ่ วยมีภาวะเครี ยดบ่อย ๆ หรื อต่อเนื่องเป็ นเวลานานจึงส่ งผลให้ระดับ
ความดันโลหิ ตสู งขึ้น (มงคล การุ ณงามพรรณ และสุ ดารัตน์ สุ วารี , 2559)
2.3 การบริ โภคอาหารที่มีโซเดียมมาก พบว่ามีส่วนที่ทาให้ระดับความดันโลหิ ตสูง
เนื่องจากการบริ โภคอาหารรสเค็มจะมีปริ มาณของโซเดียมสูง เมื่อเข้าสู่เซลล์ในหลอดเลือดจึงมีผล
ต่อการเพิ่มของปริ มาณน้ าในเซลล์ ส่ งผลให้มีระดับความดันโลหิ ตสู งขึ้น (นฤมล โชว์สูงเนิน, 2561)
2.4 ภาวะอ้วน พบว่าผูท้ ี่มีภาวะอ้วนเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง มากกว่า
คนปกติ 2-6 เท่า เนื่องจากมีการเผาผลาญสารอาหารที่ผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
และความดันโลหิ ตสูง (Alberti, Zimmet & Shaw, 2005)
2.5 การสูบบุหรี่ พบว่า สารนิโคตินในบุหรี่ มีผลทาให้เกิด Atherosclerosis ต่อหลอด
เลือด ซึ่งมีผลทาให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ รวมถึงยังเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจในอนาคต (มงคล การุ ณงามพรรณ และสุดารัตน์ สุวารี , 2559)
2.6 การดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์จะกระตุน้ ระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลให้
ต่อมหมวกไตมีการหลัง่ Cortisol และ Epinephrine จึงส่ งผลให้หวั ใจต้องเพิ่มแรงในการบีบตัว ทา
ให้ระดับความดันโลหิ ตสู งขึ้น (อภิวฒั น์ อัครพัฒนานุกูล, ภูมิ ชมภูศรี , และจิตรลดา อุทยั พิบูลย์,
2562)
ภาวะแทรกซ้ อนของโรคความดันโลหิตสู ง
ผูท้ ี่เป็ นโรคความดันโลหิตสู ง มักมีการแสดงอาการของโรคที่ไม่ชดั เจน หรื ออาจไม่รู้สึก
ว่าตนเองมีอาการผิดปกติ บางคนเป็ นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งอาจเกิดจาก
ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม เช่น ความเครี ยด การสู บบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
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การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไป ปัจจัยเหล่านี้ ลว้ นมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิต และมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกาย
ไปทีละน้อย จนส่ งผลให้ระดับความดันโลหิ ตสู งขึ้น หากผูป้ ่ วยได้รับการรักษาตั้งแต่ในระยะ
เริ่ มแรก มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระดับความดันโลหิ ตจะสามารถกลับคืนสู่ สภาวะปกติได้ แต่
ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา อันเป็ นสาเหตุให้มีภาวะ
ทุพลภาพและเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร (พีระ บูรณะกิจเจริ ญ, 2553) โดยพบว่า จากการควบคุมระดับ
ความดันโลหิ ตไม่ได้ ส่ งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ ดังนี้
ผลกระทบทางด้านร่ างกาย จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สาคัญ ดังนี้
หัวใจ ระดับความดันโลหิ ตที่สูงขึ้นส่ งผลให้หวั ใจห้องล่างซ้ายทางานหนักมากขึ้น และ
ระดับความดันโลหิ ตที่สูงขึ้นจะเร่ งให้เกิดการตีบแคบและการแข็งตัวของหลอดเลือดหัวใจ นาไปสู่
ภาวะหัวใจขาดเลือด จึงเป็ นเหตุให้ผทู ้ ี่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงมักเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก
เนื่องจากหัวใจขาดเลือดและยังเป็ นสาเหตุของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายและภาวะหัวใจล้มเหลว
หากสามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ พบว่าจะลดอัตราการเกิดกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดได้
ประมาณร้อยละ 25 (WHO, 2017)
สมอง ระดับความดันโลหิ ตที่มากกว่า 160/100 มม.ปรอท พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง เนื่ องจากระดับความดันโลหิ ตที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้แรงดันเลือดภายใน
หัวใจ มีแรงต้านสู งขึ้น หลอดเลือดสู ญเสี ยความยืดหยุน่ ส่ งผลให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้
อย่างเพียงพอส่งผลให้สมองขาดออกซิเจน หากไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลให้เซลล์สมองค่อย ๆ
ตายลง ส่งผลให้เกิดภาวะทุพลลภาพและการเสี ยชีวิต หากสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้
พบว่า จะลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ ประมาณร้อยละ 30 (WHO, 2017)
ไต ระดับความดันโลหิ ตที่สูงขึ้นเป็ นระยะเวลานาน ส่ งผลให้หลอดเลือดภายในไตเกิด
การหนาตัวมากขึ้นและมีการตีบแคบ ส่ งผลให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงไตได้ และส่งผลให้ไตขาด
เลือดไปเลี้ยง และเกิดเป็ นภาวะโรคไตเรื้ อรังตามมา (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2558) โดย
พบว่าภาวะความดันโลหิ ตสู งจะยิง่ เพิ่มมากขึ้น เมื่อการทางานของไตลดลง โดยพบได้ถึงร้อยละ 80
ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะไตวายในระยะ 4 และ 5 (Phan, Burnier, & Wuerzner, 2014 )
ตา ระดับความดันโลหิตที่สูงเป็ นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบ
ประสาทและจอตา โดยพบว่าระดับความดันโลหิ ตที่สูงขึ้นจะส่ งผลต่อหลอดเลือดฝอย ทาให้เกิด
การตีบแคบของหลอดเลือดฝอย จึงมีเลือดออกในจอตา ตามัว และอาจตาบอดได้ แต่ถา้ สามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้จะทาให้อาการดีข้ นึ (นิพพาภัทร สิ นทรัพย์ และคณะ, 2560)
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ผลกระทบทางด้านจิตใจ เมื่อผูป้ ่ วยมีภาวะโรคความดันโลหิตสูง พบว่า สามารถส่งผล
กระทบด้านจิตใจ ดังนี้
เมื่อผูป้ ่ วยมีการรับรู ้วา่ ตนเองเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดภาวะเครี ยด
วิตกกังวล เนื่องจากโรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคเรื้ อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่
สามารถควบคุมอาการของโรคไม่ให้รุนแรงได้ โดยผูป้ ่ วยต้องมีการควบคุมระดับความดันโลหิ ตไป
ตลอดชีวิต และต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความท้อแท้ หรื อเบื่อ
หน่าย และอาจเกิดภาวะซึมเศร้า (Guerra et al., 2013)
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
จากภาวะแทรกซ้อนด้านร่ างกาย ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ต้องกลับเข้ารักษาซ้ าในโรงพยาบาล (Kim et al., 2016) ต้องขาดงาน
และสูญเสี ยรายได้ เสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและระบบบริ การสุขภาพของประเทศต้อง
สู ญเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น (Asgedom et al., 2018)
การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสู ง
การวินิจฉัยโรคความดันโลหิ ตสูงจะใช้เกณฑ์การวัดระดับความดันโลหิตที่วดั ได้จาก
สถานพยาบาลเป็ นหลักในการวินิจฉัย (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งในผูท้ ี่
สงสัยว่าจะมีภาวะความดันโลหิ ตสู ง และมารับการตรวจครั้งแรก โดยได้มีการแบ่งระดับผลการวัด
ความดันโลหิตเป็ น 4 ระดับโดยสมาคมโรคหัวใจ และสมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งยุโรป
(ESC & ESH, 2018 อ้างถึงใน ณัฐยา ชาวเมือง, 2562 ) ซึ่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ได้นาแนว
ทางการจาแนกระดับความดันโลหิตของสมาคมโรคหัวใจและสมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่ง
ยุโรปมาประยุกต์ใช้ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การจาแนกระดับของความดันโลหิ ตสู งในผูใ้ หญ่ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี (สมาคมความดัน
โลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2562)
Category
Optimal
Normal
Hight normal
Grade 1 hypertension
Grade 2 hypertension
Grade 3 hypertension
Isolated systolic hypertension

SBP
< 120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥ 180
≥ 160

and
and/or
and/or
and/or
and/or
and/or
and/or

DBP
< 80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥ 110
< 90

ระดับ 1 ระดับความดันโลหิ ตในเกณฑ์เกือบสูง (High normal blood pressure) หมายถึง
ค่าความดันโลหิ ตเฉลี่ยที่วดั ได้ในครั้งแรก จากการตรวจในสถานพยาบาล โดยมีค่าตั้งแต่ 130/80
มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป แต่ยงั ไม่ถึง 140/90 มิลลิเมตรปรอท ผูท้ ี่มีความดันโลหิตอยูใ่ นเกณฑ์เกือบสูง
หากแพทย์ตรวจพบว่า ผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ก็ควรวินิจฉัยว่าเป็ น
โรคความดันโลหิ ตสู งได้ ถึงแม้จะมีระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์เกือบสู งเท่านั้น โดยพบว่า
เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจว่าผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ประกอบไปด้วย
มีความผิดปกติของอวัยวะที่สาคัญ การมีโรคร่ วม เคยมีประวัติเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรื อ
เคยได้รับการวินิจฉัยว่า มีโรคเบาหวาน
ระดับ 2 อาจจะเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง (Possible hypertension) หมายถึง ค่าความดัน
โลหิ ตเฉลี่ยที่วดั ได้ในครั้งแรก จากการตรวจในสถานพยาบาล โดยมีค่าตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตร
ปรอทขึ้นไป แต่ยงั ไม่ถึง 160/100 มิลลิเมตรปรอท โดยผูท้ ี่มีระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์ที่
อาจจะเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง หากแพทย์ตรวจพบว่า ผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ ก็ควรวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูงได้
ระดับ 3 น่าจะเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง (Probable hypertension) หมายถึง ค่าความดัน
โลหิ ตเฉลี่ยที่วดั ได้ในครั้งแรก จากการตรวจในสถานพยาบาล โดยมีค่าตั้งแต่ 160/100 มิลลิเมตร
ปรอทขึ้นไป แต่ยงั ไม่ถึง 180/110 มิลลิเมตรปรอทโดยผูท้ ี่มีระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์ที่
น่าจะเป็ นโรคความดันโลหิตสูง หากแพทย์ตรวจพบว่า ผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงสูงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ ก็สามารถวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในผูป้ ่ วยที่
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น่าจะเป็ นโรคความดันโลหิตสู ง หากพบว่า ผูป้ ่ วยมีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูง เช่น
อาการปวดศีรษะ ใจสั่น เวียนศีรษะ หรื อมีประวัติญาติสายตรงเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง แพทย์อาจ
ใช้วิจารณญาณในการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงได้เลย
ระดับ 4 เป็ นโรคความดันโลหิตสูง (Definite hypertension) หมายถึง ค่าความดันโลหิ ต
เฉลี่ยที่วดั ได้ในครั้งแรก จากการตรวจในสถานพยาบาล โดยมีค่าตั้งแต่ 180/110 มิลลิเมตรปรอทขึ้น
ไป โดยผูท้ ี่มีระดับความดันโลหิตอยูใ่ นเกณฑ์เป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง ให้วินิจฉัยว่าเป็ นโรคความ
ดันโลหิ ตสูงได้เลย แม้วา่ จะไม่มีอาการใด ๆ และไม่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด
ดังนั้น การวัดระดับความดันโลหิ ตอย่างสม่าเสมอจึงมีความสาคัญสาหรับผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูง เพื่อติดตามระดับความดันโลหิ ตและเป็ นการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นต่อร่ างกายซึ่งเป็ นผลมาจากภาวะความดันโลหิ ตสู ง
การวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาล (Clinic blood pressure [CBP])
เป็ นวิธีมาตรฐานในการวัดความดันโลหิ ตโดยบุคคลากรทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย
และดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยบุคคลากรทางการแพทย์ แต่มีขอ้ จากัด คือ เป็ นการวัด
ความดันโลหิ ตเพียงครั้งเดียว ซึ่งค่าของระดับความดันโลหิ ตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ระดับความดันโลหิ ตที่วดั ได้ที่สถานพยาบาล อาจคลาดเคลื่อนจากค่าความดันโลหิ ตจริ ง และไม่
สามารถเก็บข้อมูลของระดับความดันโลหิ ตได้ในระหว่างวัน หรื อตอนกลางคืน ดังนั้นจึงควรมีการ
วัดความดันโลหิตที่บา้ นเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา (วีรยุทธ ศรี ทุมสุข
และอรอุมา ธรรมผล, 2562)
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน (Home blood pressure [HBP])
การวัดความดันโลหิ ตที่บา้ นทาให้สามารถแยกผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูงตามคลินิก
(Clinic blood pressure) และผูป้ ่ วยที่มีความดันโลหิตสูงที่บา้ น (Home blood pressure) ซึ่งการวัด
ความดันโลหิตที่บา้ น หากระดับความดันที่วดั ได้มากกว่า 135/85 มิลลิเมตรปรอท จะถือว่ามี
ความดันโลหิ ตสู งผิดปกติ ดังนั้นการวัดความดันโลหิ ตที่บา้ นจึงมีความสาคัญในผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูง โดยการวัดความดันโลหิตที่บา้ นมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยหรื อสามารถแยก
White-coat hypertension, Masked hypertension และ Definite hypertension อีกทั้งยังช่วยให้ผปู ้ ่ วย
เห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิต มีประโยชน์ในการช่วยกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงรับประทานยาลดความดันโลหิ ตอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา และเป็ นการช่วย
ประเมินผลของการรับประทานยาลดความดันโลหิ ตในการที่จะลดหรื อเพิ่มการรับประทานยา
ดังนั้นจึงควรใช้การวัดความดันโลหิ ตที่บา้ นในการช่วยวินิจฉัย และติดตามผลการรักษาของผูป้ ่ วย
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โรคความดันโลหิตสูง (สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2560; สมาคมความดันโลหิตสูงแห่ง
ประเทศไทย, 2562)
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสู ง
การรักษาโรคความดันโลหิ ตสูง มีเป้าหมายเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ โดยระดับความดันโลหิตควรต่ากว่า 140/90 มม.ปรอท และสาหรับการควบคุมความดัน
โลหิตในผูท้ ี่มีโรคเบาหวานร่ วมด้วย ควรต่ากว่า 130/80 มม.ปรอท โดยการลดซิสโตลิกลงมาต่ากว่า
130 มม.ปรอท จะช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่การลดซิสโตลิกจนต่ากว่า
120 มม.ปรอท จะมีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น
เป้าหมายในการควบคุมความดันโลหิ ตในผูท้ ี่มีโรคเบาหวานร่ วมด้วยควรควบคุมให้ไม่เกิน
130 มม.ปรอท และไม่ควรต่ากว่า 120 มม.ปรอท (สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2560;
สมาคมความดันโลหิ ตสูงแห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ประกอบไป
ด้วย การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการรักษาโดยการใช้ยา (สมาคมความดันโลหิ ตสูง
แห่งประเทศไทย, 2562; Kimani et al., 2019)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบไปด้วย การควบคุมน้ าหนัก ซึ่งพบว่าการลดลงของ
น้ าหนักตัวทุก 1 กิโลกรัม สามารถลดความดันซิสโตลิกได้เฉลี่ย 1 มิลลิเมตรปรอท โดยรวมการ
ลดน้ าหนักลงประมาณ 10 กิโลกรัม สามารถลดความดันซิสโตลิกได้เฉลี่ย 5-20 มิลลิเมตรปรอท
การรับประทานอาหารโดยลดการบริ โภคอาหารที่มีโซเดียม จากัดโซเดียมในอาหารน้อยกว่า 2,000
มิลลิกรัมต่อวัน ลดไขมันอิ่มตัว ลดคลอเรสเตอรอล และเน้นการบริ โภคอาหารจาพวกโปรตีน
ผัก ผลไม้ รวมถึงแร่ ธาตุต่าง ๆ ซึ่งพบว่า จะสามารถลดความดันซิสโตลิกได้ประมาณ 8-14
มิลลิเมตรปรอท การออกกาลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่าเสมอ พบว่า สามารถลดระดับความดัน
ซิสโตลิก ได้ ประมาณ 4 มิลลิเมตรปรอท อีกทั้งยังลดระดับความดันไดแอสโตลิกได้ประมาณ
2.5 มิลลิเมตรปรอท และการลดการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า สามารถลดระดับความดันโลหิต
ซิสโตลิกลงได้ 2-4 มิลลิเมตรปรอท จะเห็นได้วา่ หากผูป้ ่ วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว
ได้จะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้
การรักษาด้วยยาลดความดันโลหิต
การรักษาด้วยการรับประทานยาลดความดันโลหิตตามแผนการรักษา เมื่อระดับความดัน
โลหิตลดลง โดยระดับความดันโลหิ ตซิสโตลิกลดลง 10 มม.ปรอท และระดับความดันโลหิต
ไดแอสโตลิกลดลง 5 มม.ปรอท จะสามารถลดความเสี่ ยงของโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
ได้ร้อยละ 20 ลดอัตราการเสี ยชีวิตได้ร้อยละ 15 ลดอัตราการเกิดหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 35
ลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ร้อยละ 20 และลดอัตราการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้
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ร้อยละ 40 และยังสามารถป้องกัน และลดการเสื่ อมของไตได้ (สมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่ง
ประเทศไทย, 2562)
ดังนั้น การพิจารณาเพื่อให้ยาลดความดันโลหิ ตสู ง สามารถเริ่ มให้ยาได้ต้ งั แต่ผปู ้ ่ วยมี
ระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์เกือบสูง โดยถ้าแพทย์พิจารณาแล้วว่า ผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ แพทย์สามารถพิจารณาให้ยาลดความดันโลหิ ตในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ได้ทนั ที
ร่ วมกับการแนะนาให้มีการปรับพฤติกรรมร่ วมด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระดับความดันโลหิต อยู่
ในเกณฑ์ปกติในระยะเวลา 3 เดือน (สมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2562; Ripley
& Barbato, 2018) ยาลดความดันโลหิ ตจะมีหลายชนิด แพทย์จะเลือกใช้เพื่อการรักษาแตกต่างกัน
ตามพยาธิสภาพและอาการของผูป้ ่ วย
ชนิดของยาลดความดันโลหิตสู ง
ก่อนเริ่ มการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิ ตสู ง ต้องมีการประเมินความเสี่ ยงของการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจใน 10 ปี ข้างหน้า โดยพบว่าหากผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ สามารถเริ่ มให้ยาลดความดันโลหิ ตได้ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ซึ่งชนิดของยาลดความดันโลหิ ตที่
สาคัญ มีอยู่ 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEIs)
2) Angiotensin Receptor Blockers (ARBs) 3) Beta-blockers 4) Calcium-Channel Blockers
(CCBs) และ 4) ยาขับปัสสาวะ (สมาคมความดันโลหิ ตสูงแห่งประเทศไทย, 2562)
การเลือกใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งจาก 5 กลุ่มนี้ ให้ประสิ ทธิภาพในการลดระดับความดันโลหิ ต
และลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคในระบบหลอดเลือดและหัวใจได้ใกล้เคียงกัน ดังนั้นหากจะเลือก
การใช้ยาเริ่ มต้นในการลดระดับความดันโลหิตเพียงชนิดเดียว สามารถเลือกจากยากลุ่มใดก็ได้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งในผูป้ ่ วยที่มีโรคร่ วม คือนอกเหนือจากโรคความดันโลหิตสูง จะพิจารณาจากข้อ
ห้ามต่าง ๆ ของการใช้ยาแต่ละชนิด แนวทางในการเลือกใช้ยาเพื่อลดระดับความดันโลหิ ตสู งมี ดังนี้
(สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2562; ณัฐยา ชาวเมือง, 2562)
1. ควรเลือกยาเริ่ มต้นในการรักษาความดันโลหิ ตสู งจากยาลดความดันโลหิ ตใน 5 กลุ่ม
หลัก ดังนี้
1.1 Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEIs) ยาในกลุ่มนี้ ประกอบไป
ด้วย Captopril enalapril perindopril เป็ นต้น ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด และขัดขวาง
ไม่ให้ Angiotensin converting enzyme I เปลี่ยนไปเป็ น Angiotensin converting enzyme II ซึ่งมีผล
ทาให้ระดับของ Angiotensin converting enzyme II ลดลง จึงทาให้หลอดเลือดขยายตัว อาการที่ควร
เฝ้าระวังเมื่อผูป้ ่ วยได้รับยากลุ่มนี้ คือ ภาวะหลอดลมตีบ และอาการไอแห้ง ๆ (นิพพาภัทร์ สิ นทรัพย์
และคณะ, 2560)
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1.2 ยากลุ่ม Beta-blockers จะประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่ม β1-adrenoreceptor
selective ประกอบด้วยยา Atenolol metroprolol กลุ่ม Non-selective ประกอบด้วยยา Propranolol
และกลุ่ม Vasodilator activity ประกอบด้วยยา Carvedilol ซึ่งยาในกลุ่มของ Beta-blockers จะออก
ฤทธิ์ในการปิ ดกั้นตัวรับชนิดเบต้า ซึ่งมีผลทาให้หวั ใจทางานลดลง โดยยับยั้งการทางานของ
อะดรี นาลีน อาการที่ควรเฝ้าระวังเมื่อผูป้ ่ วยได้รับยากลุ่มนี้ คือ อาการเวียนศีรษะ หน้ามืด เหนื่ อยง่าย
ตาพร่ ามัว (ปกรณ์ โล่เลขา, 2554)
1.3 ยากลุ่ม Calcium-Channel Blockers (CCBs) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ
Dihydropyridine และ Non-dihydropyridine โดยกลุ่ม Dihydropyridine ประกอบด้วยยา Nifedipine
Amlodipine และ Felodipine จะออกฤทธิ์โดยการขยายหลอดเลือดแดงโดยตรง ซึ่งจะยับยั้ง Calcium
influx ผ่าน Transmembrane L-type channels ของ Smooth muscle cell ของหลอดเลือดแดง
กลุ่ม Non-dihydropyridine ได้แก่ ยา Verapamil และ Diltiazem จะออกฤทธิ์ที่ Myocardium เพื่อลด
อัตราการเต้นของหัวใจ และลดความแรงในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ อาการที่ควรเฝ้าระวังเมื่อ
ผูป้ ่ วยได้รับยากลุ่มนี้ คือ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว และอาการขาบวม (ปกรณ์ โล่เลขา, 2554)
1.4 ยากลุ่ม Angiotensin Receptor Blockers (ARBs) ประกอบด้วยยา Losartan
valsartan candesartan ยาจะออกฤทธิ์โดย ARB จะแข่งกับ Angiotensin II เพื่อจับกับ A1 receptor
ส่งผลให้ฤทธิ์ของ Angiotensin II หมดไป และไม่มีผลต่อการเพิ่มระดับของ Bradykinin และ
Prostaglandin อาการที่ควรเฝ้าระวังเมื่อผูป้ ่ วยได้รับยากลุ่มนี้ คือ ภาวะความดันโลหิ ตต่า
ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง อาการเวียนศรี ษะ หน้ามืด (ปกรณ์ โล่เลขา, 2554)
1.5 ยาขับปัสสาวะ ประกอบด้วยยา Furosemide torasemide โดยยาจะออกฤทธิ์ใน
การเพิ่มการขับน้ าออกจากร่ างกายผ่านทางปัสสาวะ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทางาน
ของไตส่ งผลให้ ระดับความดันโลหิ ตลดลง อาการที่ควรเฝ้าระวังเมื่อผูป้ ่ วยได้รับยากลุ่มนี้ คือ ภาวะ
ความดันโลหิตต่า ปวดศีรษะ เวียนศีษะ หน้ามืด ภาวะโปแตสเซียมต่า (ปกรณ์ โล่เลขา, 2554)
2. ควรเริ่ มยา 2 ชนิดขึ้นไปในผูป้ ่ วยส่ วนมาก โดยอาจเลือกยาในกลุ่ม Renin Angiotensin
System Blockers (ACEIs หรื อ ARBs) ใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ หรื อ CCBs แต่อาจใช้ยากลุ่มใดมา
รวมกันก็ได้ตามความเหมาะสม สาหรับผูส้ ู งอายุที่สุขภาพไม่แข็งแรง ผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตเริ่ มต้นไม่
สูงมาก (140-149/90-99 มม.ปรอท) และมีความเสี่ ยงต่า ควรเลือกใช้ยาเริ่ มต้นเพียงชนิ ดเดียว
3. ในกรณีที่ผปู ้ ่ วยรับประทานยา 2 ชนิด แต่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้
ควรปรับเพิ่มโดยใช้ยาลดความดันโลหิ ต 3 ชนิด ซึ่งหนึ่งในยา 3 ชนิดควรจะเป็ นยาขับปัสสาวะ
(Thiazides หรื อยาขับปัสสาวะที่ใกล้เคียงกับ Thiazides)
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4. ในกรณีที่ผปู ้ ่ วยรับประทานยา 3 ชนิด แต่ยงั ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ ควร
เพิ่มยา Spironolactone, หรื อ Beta-blocker หรื อ Alphablocker ทีละชนิดตามลาดับ และไม่ควรใช้ยา
ในกลุ่ม ACEIs ร่ วมกับ ยาในกลุ่ม ARBs
จากแนวทางการรักษา พบว่า การใช้ยาในกลุ่ม Beta-blockers จะไม่นิยมใช้เป็ นอันดับ
แรกในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ยงั ไม่มีโรคร่ วม เนื่องจากประสิ ทธิภาพของยาในกลุ่ม Beta-blockers สามารถ
ช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เท่ากับยากลุ่มอื่น ๆ แต่ประสิ ทธิภาพในการป้องกันการเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ยังไม่มีประสิ ทธิภาพเทียบเท่ากับยาในกลุ่มอื่น ๆ (ณัฐยา ชาวเมือง,
2562)
จะเห็นได้วา่ ยาลดความดันโลหิตมีความสาคัญมากในการรักษาผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูง เนื่องจากยาลดความดันโลหิ ต จะช่วยควบคุมความรุ นแรงของโรค และป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Asgedom et al., 2018; Boratus & Kilic, 2018) ดังนั้น
ความร่ วมมือในการรับประทานยาลดความดันโลหิตตามแผนการรักษา จึงมีความสาคัญและจาเป็ น
ต่อผูป้ ่ วยเป็ นอย่างมาก

ความร่ วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู งที่ยงั ไม่ มี
ภาวะแทรกซ้ อน
ความร่ วมมือในการรับประทานยาตามแผนการรักษา พบว่า มีความสาคัญสาหรับผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากการรับประทานยาตามแผนการรักษา จะช่วย
ควบคุมระดับความดันโลหิตในอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ช่วยควบคุมความรุ นแรงของโรค ป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดภาวะทุพลลภาพ และลดอัตราการเสี ยชีวิตลงได้
(Kim et al., 2016; Mills et al., 2016)
ความหมายของความร่ วมมือในการรับประทานยา
WHO (2003) ได้ให้ความหมายของความร่ วมมือ (Adherence) ว่า เป็ นพฤติกรรมของ
บุคคลเกี่ยวกับการรับประทานยา โดยสอดคล้องกับคาแนะนาที่ได้รับจากบุคคลากรทางการแพทย์
ซึ่งในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังต้องมีอตั ราความร่ วมมืออย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป (WHO, 2003) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า ในอดีต Compliance เป็ นคาที่ถูกนามาใช้ในการอธิบายการรับประทาน
ยาของผูป้ ่ วย ซึ่ง Compliance หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวกับการรับประทานยา หรื อการใช้
ยาตามคาสั่งจากบุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นการสื่ อสารทางเดียวจากบุคคลากรทางการแพทย์
(นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์, 2555) ต่อมาจึงเริ่ มเปลี่ยนมาใช้คาว่า Adherence ซึ่งหมายถึง
พฤติกรรมของผูป้ ่ วยในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่ได้ตกลงร่ วมกัน (Agreement) ระหว่างผูป้ ่ วยและ
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บุคลากรทางการแพทย์ (WHO, 2003) โดยให้อิสระในการตัดสิ นใจของผูป้ ่ วย และให้ผปู ้ ่ วยมีส่วน
ร่ วมในการรักษา ผูป้ ่ วยจะไม่ใช่ฝ่ายที่ตอ้ งรอรับคาสั่งจากแพทย์และปฏิบตั ิตามเหมือน Compliance
(นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์, 2555; อัญชลี ชูติธร, 2556) ปัจจุบนั นี้ จึงพบว่า Adherence เป็ นที่นิยม
ใช้มากกว่า เนื่องจากเป็ นคาที่มีความหมายในทางบวก โดยเน้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางในการเข้าใจ
ยอมรับ และตัดสิ นใจว่าจะปฏิบตั ิตนและสามารถใช้ยาให้ถูกขนาด ถูกเวลาตามที่แพทย์แนะนา
(Veazie & Cai, 2007; อัญชลี ชูติธร, 2556)
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ ความร่ วมมือในการรับประทานยา หมายถึง พฤติกรรม
ของผูป้ ่ วยเกี่ยวกับการรับประทานยาอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยต้องตรงตามขนาด ตรงเวลา
ตามคาแนะนาที่ได้ตกลงร่ วมกันระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
ดังนั้น เมื่อผูป้ ่ วยมีความร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา
ความร่ วมมือจะส่งผลให้ผปู ้ ่ วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ ช่วยลดอัตราการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ และส่งผลให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่
จะเกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนของโรคได้เป็ นจานวนมาก (สุ พตั รา บัวที, 2555; Ettehad et al., 2016;
Park, 2019)
ความร่ วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมา พบว่า อัตราความร่ วมมือในการรับประทานยาของ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งยังอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างต่า โดยพบว่าในกลุ่มป่ วยโรคเรื้ อรังมีความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น (WHO, 2017) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Burnier and Egan (2019) พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงมีความร่ วมมือในการรับประทานยา
น้อยกว่าร้อยละ 50 เช่นเดียวกับ Zhang et al. (2018) พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งในประเทศ
จีนมีความร่ วมมือในการรับประทานยาเพียงร้อยละ 34 และผลการศึกษาของ Agbor et al. (2017)
พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงในประเทศแอฟริ กามีอตั ราความไม่ร่วมมือในการรับประทานยา
สูงถึงร้อยละ 62.5
สาหรับในประเทศไทยพบว่า ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
พบอัตราความร่ วมมือในการรับประทานยาเพียงร้อยละ 20 (ปิ่ นทอง ผึ้งดอกไม้ และคณะ, 2559)
และผูป้ ่ วยที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ มีเพียงร้อยละ 25 (วิชยั เอกพลาการ, 2553)
เช่นเดียวกับการศึกษาของ วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ (2560) พบว่า อัตราความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงมีเพียงร้อยละ 19 สาเหตุมาจากการลืมรับประทานยา
และการไม่มีอาการผิดปกติของโรคทาให้ผปู ้ ่ วยหยุดรับประทานยา หรื อรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง
(ปิ่ นทอง ผึ้งดอกไม้ และคณะ, 2559; วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ, 2560) อีกทั้งยังพบว่า
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ยารักษาโรคความดันโลหิตสู งเป็ นยาที่ผปู ้ ่ วยส่วนใหญ่เหลือใช้มากที่สุด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
การลืมรับประทานยา (สรัลรัตน์ สโดอยู่ และคณะ, 2557) และจากการศึกษาของ สุมาลี วังธนากร
และคณะ (2551) จากการติดตามเยีย่ มบ้านของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ถึงแม้ผปู ้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงจะมารับการรักษา และมารับยาตามนัด แต่เมื่ออยูบ่ า้ นผูป้ ่ วยมีพฤติกรรมไม่
รับประทานยา หรื อหยุดรับประทานยาเอง รวมทั้งรับประทานยาไม่ถูกต้องตามแผนการรักษา
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการลืมรับประทานยา และไม่มีอาการแสดงของโรคเช่นเดียวกัน
จากอัตราของความร่ วมมือในการรับประทานยาที่ค่อนข้างต่าพบว่ามีเครื่ องมือที่สามารถประเมิน
ความร่ วมมือในการรับประทานยา ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้
การประเมินความร่ วมมือในการรับประทานยา
การประเมินความร่ วมมือในการรับประทานยาแบ่งเป็ น 2 วิธี ได้แก่ การวัดโดยตรง และ
การวัดโดยอ้อม ซึ่งการวัดทั้ง 2 แบบนี้ มีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกันไป (Osterberg & Blaschke,
2005)
การวัดโดยตรง เป็ นการประเมินว่าผูป้ ่ วยได้รับยาจริ ง โดยเป็ นการวัดความเข้มข้นของยา
จากเลือดหรื อปัสสาวะ โดยใช้วิธีการตรวจสอบทางชีวเคมี แต่ขอ้ เสี ยคือ เป็ นวิธีที่มีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง (Osterberg & Blaschke, 2005)
การวัดโดยอ้อม เป็ นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการประเมินความร่ วมมือในการ
รับประทานยา (อารยา วัชรพันธ์ และจันทิมา ช่วยชุม, 2563) มีหลายวิธี ดังนี้
1. การนับเม็ดยา (Pill counts) เป็ นการนับเม็ดยาที่เหลือจากผูป้ ่ วยขณะที่ผปู ้ ่ วยมาพบ
แพทย์ วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่สะดวกและง่ายต่อการประเมิน แต่มีขอ้ เสี ย คือ ผูป้ ่ วยอาจมีการทิ้งยา หรื อไม่นา
ยามาติดตัวมาด้วยเมื่อมาพบแพทย์ และไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับแบบแผนการรับประทาน
ยาของผูป้ ่ วยได้ เช่น ขนาดของยา เวลาในการรับประทานยา และการลืมรับประทานยาในแต่ละวัน
หรื อเหตุผลของการไม่รับประทานยา (Osterberg & Blaschke, 2005; อารยา วัชรพันธ์ และจันทิมา
ช่วยชุม, 2563)
2. การรายงานโดยผูป้ ่ วย หรื อผูด้ ูแล เป็ นการสอบถามผูป้ ่ วย หรื อผูด้ ูแลเกี่ยวกับการใช้ยา
มีท้ งั การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นวิธีที่ง่ายและสะดวก แต่ก็พบว่า วิธีน้ ีอาจทา
ให้ผลของการประเมินคลาดเคลื่อน หากผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแลตอบไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง (Osterberg &
Blaschke, 2005; อารยา วัชรพันธ์ และจันทิมา ช่วยชุม, 2563)
3. การติดตามด้วยเครื่ องอิเล็กโทรนิกส์ เป็ นการบันทึกอัตโนมัติในการรับประทานยา
สามารถบันทึกวันและเวลาที่ผปู ้ ่ วยรับประทานยาได้ เมื่อผูป้ ่ วยรับประทานยาจากกล่องยา แต่วิธีน้ ี
ยังไม่ได้รับการยืนยันที่ชดั เจนว่าผูป้ ่ วยรับประทานยาแน่นอน เช่น ผูป้ ่ วยอาจจะเปิ ดขวดยาแต่ไม่ได้
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รับประทานยา และมีขอ้ เสี ยคือเป็ นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Osterberg & Blaschke, 2005; อารยา
วัชรพันธ์ และจันทิมา ช่วยชุม, 2563)
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีการประเมินความร่ วมมือในการรับประทานยาด้วยการวัด
ทางอ้อม คือ วัดโดยใช้แบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยา (วิภาภรณ์ วังวรตระกูล
และคณะ, 2560) ที่รายงานโดยผูป้ ่ วยเป็ นผูป้ ระเมินความร่ วมมือในการรับประทานยา ซึ่งเป็ นวิธีที่
ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่เป็ นการรบกวนผูป้ ่ วยจนเกินไป ซึ่งเป็ นแบบสอบถามที่เหมาะสมและมี
ความเฉพาะเจาะจงในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง ผูว้ ิจยั จึงเลือกแบบสอบถามความร่ วมมือในการ
รับประทานยาในการประเมินความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

แบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ (WHO, 2003)
แบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ (Multidimensional adherence model)
ของ WHO (2003) พัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลเกิดความ
ร่ วมมือ ซึ่งมีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งประกอบด้วย
หลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคล ลักษณะของบุคคล การทางานของทีมสุ ขภาพ และระบบบริ การ
สุขภาพ โดยอธิบายว่า ความร่ วมมือเป็ นปรากฎการณ์หลายมิติ แต่ละมิติจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือตามแบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ แบ่ง
ออกเป็ น 5 มิติ ดังนี้
1. มิติดา้ นสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic factors) จากแบบจาลองความ
หลากหลายมิติของความร่ วมมือ กล่าวว่า แม้วา่ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่ตวั แปรที่
สามารถทานายความร่ วมมือได้อย่างแน่นอน แต่สาหรับในประเทศที่กาลังพัฒนา พบว่า สถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจยังคงอยูใ่ นระดับต่า ทาให้มีการจัดลาดับความสาคัญเนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัด เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัว มิติทางสังคมและเศรษฐกิจที่
ได้รับรายงานว่ามีอิทธิพลต่อความร่ วมมือ คือ การศึกษา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ข้อจากัดในการไม่รู้
หนังสื อ การขาดแหล่งสนับสนุนทางสังคม สภาพความเป็ นอยูท่ ี่ไม่มนั่ คง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยา
ระยะทางที่ไกลจากแหล่งการรักษา (WHO, 2003)
2. มิติดา้ นทีมสุขภาพและระบบสุขภาพ (Health care team and system-related) จาก
แบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ มิติดา้ นทีมสุขภาพและระบบสุขภาพ ประกอบไป
ด้วย สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ การสื่ อสาร และความพึงพอใจ โดย
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สัมพันธภาพที่ดีจะเป็ นส่วนช่วยส่งเสริ มให้บุคคลเกิดความร่ วมมือในการรับประทานยา (WHO,
2003)
3. มิติดา้ นอาการป่ วย (Condition-related factor) จากแบบจาลองความหลากหลายมิติ
ของความร่ วมมือ กล่าวว่า มิติดา้ นอาการป่ วยเป็ นความต้องการหรื อความรู ้สึกของผูป้ ่ วยเกี่ยวกับ
โรคที่ผปู ้ ่ วยต้องเผชิญ โดยจะเกี่ยวกับความรุ นแรงของอาการของโรคที่เป็ น ระดับของความพิการ
ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคมและอาชีพ ระยะของโรค ความพร้อมในการรักษา ซึ่งความรุ นแรงของ
อาการ ความพิการที่เพิ่มขึ้น ระยะของโรค จะมีผลกระทบต่อโรคร่ วมของผูป้ ่ วยนาไปสู่ แผนการ
รักษาที่ซบั ซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความไม่ร่วมมือในการรักษา (WHO, 2003)
4. มิติดา้ นการรักษา (Therapy-related factors) จากแบบจาลองความหลากหลายมิติของ
ความร่ วมมือ กล่าวว่า มิติดา้ นการรักษาจะเกี่ยวข้องกับลักษณะการรักษาที่มีความซับซ้อน
ประสบการณ์ของผูป้ ่ วยต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการรักษาครั้งก่อน ระยะเวลาของการ
รักษาการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา ผลข้างเคียงจากการรักษาซึ่งมีผลต่อความร่ วมมือของผูป้ ่ วย
(WHO, 2003)
5. มิติดา้ นผูป้ ่ วย (Patient-related factors) จากแบบจาลองความหลากหลายมิติของความ
ร่ วมมือ กล่าวว่า มิติดา้ นผูป้ ่ วย หมายถึง ทรัพยากรที่ผปู ้ ่ วยมีอยู่ ได้แก่ ความรู ้ เจตคติ ความคาดหวัง
ของผูป้ ่ วย การรับรู ้ของผูป้ ่ วยเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเอง ซึ่งจะมี
ผลทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดพฤติกรรมเพื่อจัดการความเจ็บป่ วย ซึ่งส่งผลต่อความคาดหวังในผลของการ
รักษา ในขณะที่หากผูป้ ่ วยมีการรับรู ้หรื อความเข้าใจที่ไม่เพียงพอจะทาให้เกิดความไม่ร่วมมือใน
การรักษา (WHO, 2003)
สรุ ปได้วา่ จากแบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ ทั้ง 5 มิติ มีอิทธิพลต่อ
ความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโดยตรงทั้งด้านบวกและด้านลบ ได้แก่ มิติดา้ นสังคม
และเศรษฐกิจ มิติดา้ นทีมสุขภาพและระบบสุขภาพ มิติดา้ นการรักษา และมิติดา้ นผูป้ ่ วย
ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งครอบคลุมปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจได้แก่
ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพ ปัจจัยด้านระบบทีมสุ ขภาพ ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากร
ทางการแพทย์ ปัจจัยด้านผูป้ ่ วย ได้แก่ การรับรู ้เกี่ยวกับโรค และการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตน
จากแบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ พบว่าปัจจัยแต่ละมิติมีความสาคัญในการ
ส่งผลให้บุคคลเกิดความร่ วมมือในการรับประทานยา และปัจจัยดังกล่าวเป็ นหนึ่งในแบบจาลอง
ความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ ซึ่งน่าจะสามารถร่ วมกันทานายความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้
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ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู งที่
ไม่ มีภาวะแทรกซ้ อน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมา พบว่ามีหลายปัจจัยตามแบบจาลองความ
หลากหลายมิติของความร่ วมมือ (MAM) (WHO, 2003) ที่มีผนู ้ ามาศึกษา และพบว่าแต่ละปัจจัยมี
ความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา ประกอบด้วย ความรอบรู ้ทางสุขภาพ
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางด้านสุขภาพ การรับรู ้เกี่ยวกับโรค และการรับรู ้
สมรรถนะแห่งตน โดยพบว่าปัจจัยแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ดังนี้
1. ความรอบรู้ ทางสุ ขภาพ (Health literacy)
โรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ซึ่งเป็ นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้ ดังนั้น ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงจึงจาเป็ นต้องมีความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพเพื่อเป็ นทักษะใน
การเข้าถึงข้อมูลด้านสุ ขภาพขั้นพื้นฐาน เพื่อนาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์และตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสุขภาพ (อรุ ณี หล้าเขียว และทวีวรรณ ชาลีเครื อ, 2558)
ความรอบรู ้ทางสุขภาพ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการอ่าน และทาความเข้าใจ
ข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อทาการตัดสิ นใจและปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพ ถ้าบุคคลมีความรอบรู ้ดา้ น
สุขภาพในระดับต่า จะส่งผลให้บุคคลเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ยา ความสามารถในการจดจา และ
การปฏิบตั ิตามคาแนะนาของบุคลากรทางการแพทย์จะลดลง ซึ่งส่งผลให้ความร่ วมมือในการ
รับประทานยาลดลง (WHO, 2003)
ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ มีความเชื่อมโยงระหว่างการรู ้หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุ ขภาพ ประกอบด้วย ทักษะพื้นฐานเพื่อทาความเข้าใจข้อมูลด้านสุ ขภาพ และนาไปใช้ในการ
ตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิพฤติกรรมด้านสุ ขภาพ ได้แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะด้านตัวเลข ทักษะในการทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ โดยระดับของความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
(Nutbeam, 2009)
1. Functional health literacy คือ ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐาน เป็ นความสามารถ
ของบุคคลในการอ่าน และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
สุ ขภาพที่ได้รับทั้งทางวาจา และการเขียน เช่น การอ่านใบยินยอม การอ่านฉลากยา รวมทั้ง
คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั ที่ได้รับจากบุคคลากรทางการแพทย์
2. Interactive health literacy คือ ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นการมีปฏิสัมพันธ์ คือ การใช้
ทักษะทางด้านปัญญาร่ วมกับทักษะทางด้านสังคม ที่ใช้ในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางด้านสุขภาพ และ
รู ้จกั การเลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อนามาปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพ
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3. Critical health literacy หรื อ ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นการมีวิจารณญาณ คือ การใช้
ทักษะทางด้านปัญญาร่ วมกับทักษะทางด้านสังคมในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนาข้อมูลที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพ สามารถควบคุมสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้ โดย
ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นวิจารณญาณเน้นการกระทาของบุคคลและการมีส่วนร่ วมของบุคคลใน
การผลักดันสังคม
อิทธิพลของความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ ต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาในผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคความดันโลหิ ตสูง เป็ นโรคเรื้ อรังที่ตอ้ งมีการรักษา และรับประทานยา
อย่างต่อเนื่ องเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิ ต และเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น และ
ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการควบคุมความดันโลหิต โดยพบว่า ความรอบรู ้
ทางด้านสุขภาพในระดับสูงจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง เกิดการรับรู ้ ความรุ นแรงของโรค
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยมีการรับประทานยาได้อย่างถูกต้องตามแผนการรักษา (Arindari et al.,
2015) และผูท้ ี่มีความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ จะมีความร่ วมมือในการรับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง (อรุ ณี หล้าเขียว และทวีวรรณ ชาลีเครื อ, 2558) ส่งผลให้ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพมี
อิทธิพลทางบวกต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง (Arindari
et al., 2015) สอดคล้องกับการศึกษาของ Wannasirikul et al. (2016) ที่พบว่า ความรอบรู ้ทางด้าน
สุขภาพมีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง (β = .52,
p < .05)
ดังนั้น เมื่อบุคคลมีความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพในระดับที่เพียงพอจะมีผลต่อการสนับสนุนให้
เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเอง อีกทั้งจะส่ งเสริ มให้เกิดผลลัพธ์ทางสุ ขภาพที่ดี เช่น การมีภาวะ
สุขภาพที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่ วย ลดอัตราการกลับเข้ารักษาซ้ าในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายทาง
สุ ขภาพ (แสงเดือน กิ่งแก้ว และนุสรา ประเสริ ฐศรี , 2559) โดยบุคคลที่มีความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพจะ
มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ มีทกั ษะด้านการอ่าน และทาความเข้าใจ ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางสุขภาพ โดยผูท้ ี่มีความสามารถในการอ่าน เขียน ตีความ จะทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลากรทางการแพทย์ และนาข้อมูลนั้นมาตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองโดยการรับประทานยาตามคาแนะนาที่ได้รับจากบุคคลากรทาง
การแพทย์ หากบุคคลมีความรอบรู ้ทางด้านสุ ขภาพต่า จะมีการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพน้อย
ย่อมส่งผลให้การตระหนักรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ลดลง แต่ถา้ หากบุคคลได้รับข้อมูลทางด้าน
สุ ขภาพอย่างเพียงพอ มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และข้อมูลนั้นจะช่วยให้บุคคลเกิดการคิด วิเคราะห์
และตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (อรุ ณี หล้าเขียว และทวีวรรณ ชาลีเครื อ, 2558) ซึ่ง
นาไปสู่ความร่ วมมือในการรับประทานยาตามแผนการรักษา
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สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั วัดเฉพาะความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐาน เนื่องจาก
ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการทาความเข้าใจ
ตัวเลข เป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อการสร้างความเข้าใจและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยจะเป็ นทักษะ
เบื้องต้นที่นาไปสู่ การตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิพฤติกรรมทางด้านสุ ขภาพต่อไป
การประเมินความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการประเมินความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐาน
ของ เอกชัย ชัยยาทา (2560) เป็ นแบบสอบถามความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการ
รับประทานยาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง โดยเน้นการวัดความสามารถในการอ่านและเข้าใจ
เนื้อหา ครอบคลุมด้านความรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู ง และการรับประทานยาความดันโลหิ ต
สูง ผูว้ ิจยั จึงเลือกแบบสอบถามความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรับประทานยาในการ
ประเมินความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
2. สั มพันธภาพระหว่ างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ (Patient-provider
relationship)
ความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทา
ระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และส่งผลขอให้การรักษามีประสิ ทธิภาพ สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโดยสัมพันธภาพที่ดีจะส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความเชื่อมัน่ และปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาที่ได้รับจากบุคคลากรทางการแพทย์ จึงพบว่าผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ที่มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะส่งผลทางบวกต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง แพทย์ พยาบาล หรื อ
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริ การทางสุขภาพ ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและ
บุคคลากรทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย ความเชื่อมัน่ การมีส่วนร่ วม การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การสื่ อสาร และความพึงพอใจ (WHO, 2003) และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความเชื่อมัน่
ในบุคลากรทางการแพทย์จะมีความแตกต่างจากความเชื่อมัน่ หรื อไว้วางใจระหว่างบุคคลทัว่ ไป
กล่าวคือ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์จะรวมถึงความเชื่อมัน่ ในความรู ้
และความสามารถ รวมถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งความเชื่อมัน่ ในบุคคลากร
ทางการแพทย์จะเป็ นลักษณะเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละคน (Hupcey & Miller, 2006) เมื่อผูป้ ่ วยมีความ
เชื่อมัน่ ในบุคลากรทางการแพทย์ จะส่ งผลให้สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการ
แพทย์พฒั นาไปในทางที่ดี และส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความร่ วมมือในการรับประทานยา (WHO, 2003)
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อิทธิพลของสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ต่อความร่ วมมือใน
การรับประทานยา สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์จะเริ่ มต้นขึ้นเมื่อผูป้ ่ วย
เข้ามารับบริ การทางด้านสุขภาพและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Murray & Mccrone, 2015) และความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่ องจะเกิดขึ้นเมื่อผูป้ ่ วยตัดสิ นใจมารับยาอย่างต่อเนื่ อง
ซึ่งพบว่า สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ ่ วยใน
การมารับการรักษา (Hawthorne, Rubin, & Ghosh, 2008) จากการศึกษาของวิภาภรณ์ วังวรตระกูล
พบว่าสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์มีความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือใน
การรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง (r = .202, p < .05) และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Mahmoudian et al. (2017) พบว่า ความรู ้สึกพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผูป้ ่ วย และบุคลากรทางการแพทย์จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูง
ดังนั้น เมื่อผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สัมพันธภาพที่ดีน้ นั
จะนาไปสู่ ความเชื่อมัน่ และส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาตามแผนการรักษา (ทัณฑิภา เรื องทิพย์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ,
วิชชุดา เจริ ญกิจการ และฉัตรกนก ทุมวิภาต, 2560)
การประเมินสั มพันธภาพระหว่ างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการประเมินสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและ
บุคคลากรทางการแพทย์ ของ วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ (2560) เป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุมสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการให้คาแนะนา ผูว้ ิจยั จึงเลือก
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ในการประเมิน เนื่องจากเป็ น
แบบสอบถามที่ครอบคลุมสัมพันธภาพ และมีความเฉพาะเจาะจงในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง มี
จานวนข้อคาถามที่ไม่มากจนเกินไป
3. การรับรู้ เกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสู ง (Perception of hypertension)
การรับรู ้เกี่ยวกับโรคพบว่าเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา
โดยการรับรู ้เกี่ยวกับโรคเป็ นผลมาจากความคาดหวัง และการรับรู ้ของบุคคลที่เกิดจากการมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับความเจ็บป่ วย เมื่อมีการรับรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากโรคที่เป็ น บุคคลจะมีการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองโดยการเปรี ยบเทียบข้อดี และข้อเสี ยของการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมนั้น แต่ถา้ บุคคลเกิดการรับรู ้อุปสรรคน้อยก็จะส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความร่ วมมือในการ
รับประทานยา (WHO, 2003)
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การรับรู ้เกี่ยวกับโรค หมายถึง การรับรู ้ของบุคคลเกี่ยวกับโรคและความรุ นแรงของโรคที่
อาจส่งผลให้ภาวะของโรคมีความรุ นแรงมากขึ้น ซึ่งการรับรู ้น้ นั จะส่งผลให้บุคคลเกิดการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมเพื่อจัดการกับความเจ็บป่ วย โดยคาดหวังในผลของการรักษา แต่ถา้ บุคคลมีการรับรู ้หรื อ
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจะทาให้บุคคลมีความร่ วมมือในการรักษาลดลง (WHO, 2003)
อิทธิพลของการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การรับรู ้เกี่ยวกับโรคมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับความร่ วมมือใน
การรับประทานยา จากการศึกษาของ ศศิธร รุ่ งสว่าง (2560) พบว่า การรับรู ้ ประกอบไปด้วย
การรับรู ้เกี่ยวกับโอกาสเสี่ ยง การรับรู ้ความรุ นแรง การรับรู ้ประโยชน์ และการรับรู ้อุปสรรค
มีความสัมพันธ์ต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง (r = .27,
r = .25 r = .34, r = -.44, p < .05 ตามลาดับ) โดยการรับรู ้จะเป็ นตัวกาหนดให้บุคคลเกิดความ
ร่ วมมือในการรับประทานยา เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุมาลี วังธนากร, ชุติมา ผาติดารงกุล และ
ปราณี คาจันทร์ (2551) พบว่า การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง สามารถทานายพฤติกรรมการ
รับประทานยาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงได้ ร้อยละ 16 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังนั้น เมื่อบุคคลรับรู ้เกี่ยวกับโรค ซึ่งครอบคลุมถึงการรับรู ้วา่ ตนเองมีโอกาสเสี่ ยงต่อการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจะมีความรุ นแรง บุคคลจึงเกิดการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสุขภาพ โดยเมื่อบุคคลรับรู ้ประโยชน์มากกว่ารับรู ้อุปสรรค ย่อมส่งให้ผปู ้ ่ วยเกิดความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง
การประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู ง การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้เครื่ องมือ
ในการประเมินการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของ อาภรพรรณ ข้ามสาม (2558) ซึ่งสร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุมเกี่ยวกับ การรับรู ้ความรุ นแรงและความเสี่ ยงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิ ตสูง การรับรู ้ประโยชน์ของการรับประทานยาโรคความดัน
โลหิตสูงอย่างถูกต้อง การรับรู ้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
ซึ่งครอบคลุมการรับรู ้ทุกด้านของตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา มีความเฉพาะเจาะจงในผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูง ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้แบบสอบถามการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
4. การรับรู้ สมรรถนะแห่ งตนในการรับประทานยา (Self-efficacy medication
adherence)
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่พบว่ามีอิทธิพลต่อ
ความร่ วมมือในการรับประทานยา การรับรู ้สมรรถนะเป็ นความเชื่อมัน่ ในความสามารถของบุคคล
ที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพที่ได้ต้ งั เป้าหมายไว้ให้สาเร็ จ กล่าวคือ บุคคลที่มีความเชื่อมัน่ ใน
ความสามารถของตนเองในการที่จะรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่อง (Noumani et al., 2018)
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ไม่วา่ จะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่บุคคลก็ยงั สามารถที่จะปฏิบตั ิสิ่งนั้นได้ (สุ ขฤดี
ธัชศฤงคารสกุล, 2557)
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน หมายถึง ความเชื่อมัน่ ของบุคคล โดยบุคคลที่มีความเชื่อมัน่
ในตนเอง ความเชื่อมัน่ นั้นจะเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลเกิดการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพตาม
เป้าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่งนาไปสู่ ความร่ วมมือในการรับประทานยา (WHO, 2003)
อิทธิพลของการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา พบว่า การ
รับรู ้สมรรถนะแห่งตนมีอิทธิพลทางบวกต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูง ดังเช่นการศึกษาของ ศรัทธา ประกอบชัย และคณะ (2557) พบว่า การรับรู ้สมรรถนะ
แห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
(r = .55, p < .01) และสามารถทานายพฤติกรรมการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
ได้ (β = .38, p < .01) ผลการศึกษาของ Noumani et al. (2018) บุคคลที่มีความเชื่อว่ายาลดความดัน
โลหิต มีความจาเป็ นต่อการควบคุมระดับความดันโลหิ ต และสามารถควบคุมโรคไม่ให้รุนแรงขึ้น
ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความมัน่ ใจในความสามารถที่จะรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่ อง (r = .44, p = .03)
เช่นเดียวกับการศึกษาของ วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ (2560) พบว่า การรับรู ้สมรรถนะแห่ง
ตนมีความสัมพันธ์ต่อความสม่าเสมอต่อเนื่องในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
(r = .38, p < .01) และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนสามารถทานายความสม่าเสมอต่อเนื่องในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงได้ (β = .35, p < .01)
ดังนั้น เมื่อบุคคลมีความเชื่อมัน่ ในตนเองหรื อมีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน การเชื่อมัน่ นี้
จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพได้ อันจะนาไปสู่ ความร่ วมมือใน
การรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่อง
การประเมินการรับรู้ สมรรถนะแห่ งตนในการรับประทานยา
เครื่ องมือประเมินการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา การศึกษาครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการประเมินการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา ของ
สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล (2557) ซึ่งประยุกต์มาจาก แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน
ในการรับประทานนยา ของ Ogedebe et al., 2003โดยแบบสอบถามเน้นการวัดความมัน่ ใจ หรื อ
ความเชื่อมัน่ ของบุคคลเกี่ยวกับการรับประทานยาความดันโลหิ ตสู งอย่างต่อเนื่ อง แม้จะอยูใ่ น
สถานการณ์ต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา
เพื่อใช้ประเมินการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
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จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความร่ วมมือในการรับประทานยา พบว่า
ความรอบรู ้ทางสุขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรด้านสุขภาพ การรับรู ้เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือ
ในการรับประทานยา อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผา่ นมา ทาการศึกษาในผูป้ ่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีปัจจัยด้านอาการแทรกซ้อนและอื่น ๆ ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถ
รับประทานยาตามแผนการรักษาได้ นอกจากนี้ยงั พบว่า เป็ นการศึกษาแยกเฉพาะปัจจัยบางปัจจัย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจจะศึกษาตัวแปรดังกล่าวแบบพหุปัจจัย เพื่อนามาอธิบายถึงอานาจ
การทานายความร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยงั ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน เพื่อนาผลวิจยั ที่ได้สามารถนามาเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิทางการพยาบาล
เพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยงั ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน เพื่อควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

34

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบหาความสัมพันธ์เชิงทานาย (Predictive correlational
research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความรอบรู ้ทางสุขภาพ สัมพันธภาพระหว่าง
ผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสูง การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน
ในการรับประทานยา ต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน โดยมีระเบียบวิจยั ดังนี้

สถานที่ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษา ณ แผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคอายุรกรรม โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลตติยภูมิ ขนาด 589 เตียง มีจานวน
ผูป้ ่ วยที่เข้ามารับบริ การทั้งในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัดทัว่ ประเทศเป็ นจานวนมาก และ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็ น 1 ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ที่เข้าร่ วมโครงการลด
ความแออัดในโรงพยาบาล โดยรับยาที่ร้านยาใก้ลบ้านตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะ
ให้บริ การด้านยาและเวชภัณฑ์เพื่อดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคเบาหวาน และโรคหอบหืด เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพื่อไม่ให้ผปู ้ ่ วยต้องรอคิวใน
การรักษานาน เป็ นการเพิ่มความสะดวกในการรับบริ การจึงทาให้เป็ นโรงพยาบาลที่มีหน่วย
ประชากรที่มาใช้บริ การขนาดใหญ่ และมีจานวนประชากรที่หลากหลาย เนื่องจากโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี รองรับทุกสิ ทธิ์ในการรักษา ได้แก่ สิ ทธิ์ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
สิ ทธิ์ประกันสังคม สิ ทธิ์ขา้ ราชการ ส่งผลให้มีประชากรเข้ามารับการรักษาจานวนมาก เฉลี่ยวันละ
300-400 ราย โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาวันละประมาณ 100 ราย
(ข้อมูลกลางสารสนเทศ สังกัดกรมการแพทย์, 2564) โดยในแต่ละวันจะมีแพทย์อายุรกรรมออก
ตรวจผูป้ ่ วยที่นดั ไว้ในวันและเวลาที่กาหนด วันละ 5 ท่าน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเช้าเวลา
8.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการนัดจะมารับการตรวจรักษา โดยผูป้ ่ วยต้องยืน่
บัตรนัด รับการตรวจร่ างกาย ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง วัดระดับความดันโลหิตโดยพยาบาล และ
การมาตรวจทุกครั้งผูป้ ่ วยจะต้องนายาที่รับประทานมาด้วยทุกครั้ง จากนั้นรอพบแพทย์ตามคิว
แพทย์จะทาการตรวจรักษาโดยดูจากระดับความดันโลหิตของผูป้ ่ วย สอบถามอาการผิดปกติต่าง ๆ
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เกี่ยวกับโรค และอาการผิดปกติจากการรับประทานยา หลังจากพบแพทย์ ผูป้ ่ วยจะพบพยาบาล
ประจาคลินิกอายุรกรรมเพื่อรับใบสั่งยา และรับบัตรนัดเพื่อติดตามครั้งต่อไป ทั้งนี้ระยะเวลาในการ
นัดขึ้นอยูก่ บั ระดับความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วย และก่อนกลับบ้านพยาบาลจะให้คาแนะนาเป็ น
รายบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกาลังกาย
รวมถึงอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ก่อนนัด ในส่วนของการรับประทานยา หากพบว่าผูป้ ่ วย
รับประทานยาไม่ครบตามจานวนที่แพทย์สั่ง หรื อ มีการเพิ่มหรื อลดปริ มาณยาเอง หลังจากผูป้ ่ วย
พบแพทย์ จะมีเภสัชกรให้ความรู ้ความเข้าใจต่อผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับการรับประทานยาที่ถูกต้อง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งที่ยงั
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจล้มเหลว โรคไตวายเฉียบพลัน และรับ
การรักษาด้วยการรับประทานยาโรคความดันโลหิต โดยมารับการรักษาที่แผนกผูป้ ่ วยนอกของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ยงั ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่มารับการรักษา
ที่แผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria) ดังนี้
1. มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
2. ได้รับการรักษาโดยการรับประทานยาโรคความดันโลหิ ตสู งตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป
3. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ครบถ้วน ระดับความรู ้สึกตัวดี ถามตอบรู ้เรื่ อง สามารถบอก
วัน เวลา สถานที่ และบุคคลได้
4. สามารถสื่ อสาร พูด ฟัง อ่าน และเขียนด้วยภาษาไทยได้
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
เกณฑ์การคัดออกจากการเป็ นกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่มีภาวะแทรกซ้อน
จากโรคความดันโลหิ ตสู งที่ตอ้ งได้รับการรักษาอย่างเร่ งด่วน ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจล้มเหลว โรคไตวายเฉียบพลัน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครั้งนี้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคานวณจากโปรแกรมสาเร็ จรู ป
G*Power 3.1.9.4 โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ระดับนัยสาคัญ (α) ที่ .05 อานาจการทดสอบ
(Power of test) เท่ากับ .80 และอิทธิพลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Effect size) เท่ากับ .13 ซึ่งเป็ น
ขนาดของอิทธิพลขนาดปานกลาง (Medium effect size) (Cohen, 1988 cited in Ellis, 2010)
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โดยมีตวั แปรทานาย จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วย
และบุคลากรทางด้านสุขภาพ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน
คานวณได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 97 ราย
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั ครั้งนี้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ทาการประชาสัมพันธ์การเข้าร่ วมโครงการวิจยั โดยติดโปสเตอร์ประกาศ
เชิญชวนการเข้าร่ วมโครงการวิจยั บริ เวณแผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี หากผูป้ ่ วยสนใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั ให้ติดต่อพยาบาลประจาแผนก
ผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และจัดทารายชื่อไว้
2. ผูว้ ิจยั เข้าพบผูป้ ่ วยที่สนใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั จากรายชื่อใน ข้อ 1 ทาการคัดกรอง
ตามคุณสมบัติที่กาหนด และจัดทารายชื่อผูป้ ่ วยที่ผา่ นตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้
3. ผูว้ ิจยั ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลากจากรายชื่อผูป้ ่ วยที่ผา่ นตาม
คุณสมบัติที่กาหนด ตามรายชื่อใน ข้อ 2 วันละ 5 ราย เพื่อให้ผวู ้ ิจยั สามารถเก็บข้อมูลได้ทนั
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 40-45 นาที
4. ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือผูป้ ่ วยเข้าร่ วมการวิจยั ให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
และดาเนินการเก็บข้อมูล

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถาม
รวมจานวน 6 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพเกี่ยวกับการใช้ยา แบบสอบถาม
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ แบบสอบถามการรับรู ้เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา และแบบสอบถาม
ความร่ วมมือในการรับประทานยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สิ ทธิการรักษาพยาบาล รายได้ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย (ผูว้ ิจยั เป็ นผูบ้ นั ทึกเองจากการ
สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างร่ วมกับการดูจากเวชระเบียน) ประกอบด้วย ดัชนีมวลกาย
ระยะเวลาที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง ระดับความดันโลหิ ตที่ได้รับการตรวจครั้งที่แล้วและ
ครั้งล่าสุ ด โรคร่ วมอื่น ๆ ชนิดของยาลดความดันโลหิ ตสูง การจัดยารับประทาน
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จานวนเม็ดยาที่รับประทานต่อวัน ยาอื่น ๆ ที่รับประทานนอกเหนื อจากยาลดความดันโลหิ ต ได้แก่
ยารักษาโรคร่ วม ยาสมุนไพร วิตามิน อาหารเสริ ม และผลข้างเคียงจากการรับประทานยา
ชุดที่ 2 แบบสอบถามความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกีย่ วกับการรับประทานยา
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐานในการรับประทานยาของ เอกชัย ชัยยาทา
(2560) ซึ่งได้ดดั แปลงมาจากแบบวัดความรู ้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพของ ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
และนรี มาลย์ นีละไพจิตร (2558) มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่ องมือโดยใช้ KR-20 เท่ากับ
.93 โดยแบบสอบถามความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรับประทานยาฉบับนี้เน้นการ
วัดความสามารถในการอ่านและเข้าใจเนื้ อหา ประกอบด้วย ความรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู ง
และการรับประทานยาความดันโลหิ ตสูง มีขอ้ คาถามทั้งสิ้ นจานวน 16 ข้อ 4 ตัวเลือก
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ขอ้ คาถามทั้งหมด 15 ข้อ เนื่องจากแบบสอบถามสามารถ
ใช้ประเมินได้ท้ งั ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคเบาหวาน แต่ในการศึกษาครั้งนี้เป็ น
การศึกษาเฉพาะในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งประกอบไปด้วยข้อคาถามจานวน 15 ข้อ
ผูว้ ิจยั ตัดข้อคาถามข้อที่ 16 ออกเนื่องจากเป็ นการประเมินการมาตรวจตามนัดของผูป้ ่ วยเบาหวาน
จึงเหลือจานวนข้อคาถาม 15 ข้อ 4 ตัวเลือก แบบสอบถามเป็ นแบบปรนัยให้เลือกคาตอบที่ถูกต้อง
เพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ข้อที่ตอบถูก คิดเป็ น 1 คะแนน และ ข้อที่ตอบผิด
คิดเป็ น 0 คะแนน
การคิดคะแนนโดยนาคะแนนแต่ละข้อมารวมกัน มีช่วงคะแนนระหว่าง 0-15 คะแนน
โดยแปลผลคะแนน (เอกชัย ชัยยาทา, 2560) ดังนี้
0-12 คะแนน หมายถึง ผูท้ ี่มีระดับความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพต่า
13-15 คะแนน หมายถึง ผูท้ ี่มีระดับความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพสูง
ชุดที่ 3 แบบสอบถามสั มพันธภาพระหว่ างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ผูว้ ิจยั ใช้
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ของ วิภาภรณ์ วังวรตระกูล
และคณะ (2560) ซึ่งสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุมสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วย
และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
การให้คาแนะนา มีค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าครอ
นบาค (Cronbach ’s alpha coefficient) ของเครื่ องมือเท่ากับ .91 ลักษณะคาถามแต่ละข้อเป็ น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่เคย, นาน ๆ ครั้ง, บางครั้ง, บ่อยครั้ง, เป็ นประจา ประกอบด้วยข้อ
คาถามจานวน 12 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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1 คะแนน ไม่เคย

หมายถึง

ข้อความนั้นไม่สะท้อนความรู ้สึกหรื อความจริ งที่
เกิดขึ้นกับท่านเลย
2 คะแนน นาน ๆ ครั้ง หมายถึง ข้อความนั้นสะท้อนความรู ้สึกหรื อความจริ งที่เกิด
ขึ้นกับท่านค่อนข้างน้อย
3 คะแนน บางครั้ง หมายถึง ข้อความนั้นสะท้อนความรู ้สึกหรื อความจริ งที่เกิด
ขึ้นกับท่านปานกลาง
4 คะแนน บ่อยครั้ง หมายถึง ข้อความนั้นสะท้อนความรู ้สึกหรื อความจริ งที่เกิด
ขึ้นกับท่านเป็ นส่ วนใหญ่
5 คะแนน เป็ นประจา หมายถึง ข้อความนั้นสะท้อนความรู ้สึกหรื อความจริ งที่
เกิดขึ้น ขึ้นกับท่านทั้งหมด
การคิดคะแนนโดยการนาคะแนนแต่ละข้อมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย มีช่วงคะแนนระหว่าง
39.30-59.52 โดยแปลผลคะแนน (วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ, 2560) ดังนี้
น้อยกว่า X̅ -1SD หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
อยูใ่ นระดับต่า
ระหว่าง X̅ ± 1SD หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
อยูใ่ นระดับปานกลาง
มากกว่า X̅ + 1SD หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
อยูใ่ นระดับสูง
ชุดที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ เกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสู ง ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม
การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของ อาภรพรรณ ข้ามสาม (2558) ซึ่งสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุมเกี่ยวกับ การรับรู ้ความรุ นแรงและความเสี่ ยงต่อภาวะแทรกซ้อน
ของโรคความดันโลหิ ตสูง การรับรู ้ประโยชน์ของการรับประทานยาโรคความดันโลหิ ตสูงอย่าง
ถูกต้อง การรับรู ้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง มีค่าความ
เชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ของเครื่ องมือเท่ากับ .70 โดยแบบสอบถามการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
ใช้วดั การรับรู ้ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ประกอบไปด้วย การรับรู ้ความรุ นแรงและความเสี่ ยง
ต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิ ตสูง จานวน 9 ข้อ การรับรู ้ประโยชน์ของการรับประทาน
ยาโรคความดันโลหิตสูงอย่างถูกต้อง จานวน 8 ข้อ การรับรู ้อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง จานวน 8 ข้อ รวมข้อคาถามทั้งสิ้ นจานวน 25 ข้อ ลักษณะคาถาม
เป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ , ไม่เห็นด้วย, เห็นด้วย, เห็นด้วยอย่างยิง่
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โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
การคิดคะแนนโดยการนาคะแนนแต่ละข้อมารวมกัน มีช่วงคะแนนระหว่าง
25-100 คะแนน โดยแปลผลคะแนน (อาภรพรรณ ข้ามสาม, 2558) ดังนี้
25-50 คะแนน หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยูใ่ นระดับต่า
51-75 คะแนน หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยูใ่ นระดับปานกลาง
76-100 คะแนน หมายถึง การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยูใ่ นระดับสูง
ชุดที่ 5 แบบสอบถามการรับรู้ สมรรถนะแห่ งตนในการรับประทานนยา ผูว้ ิจยั ใช้
แบบสอบถามของ สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล (2557) ซึ่งประยุกต์มาจาก แบบสอบถามการรับรู ้
สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานนยา ของ Ogedebe et al., 2003 มีค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของเครื่ องมือ
เท่ากับ .80 โดยแบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยาใช้วดั การรับรู ้
สมรรถนะแห่งตนของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงต่อการรับประทานยาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ลักษณะคาถามเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่มนั่ ใจ, มัน่ ใจเล็กน้อย, มัน่ ใจบางครั้ง, มัน่ ใจ
มากที่สุด ประกอบด้วย ข้อคาถามทั้งหมด 13 ข้อโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1 คะแนน
หมายถึง ไม่มนั่ ใจ
2 คะแนน
หมายถึง มัน่ ใจเล็กน้อย
3 คะแนน
หมายถึง มัน่ ใจบางครั้ง
4 คะแนน
หมายถึง มัน่ ใจมากที่สุด
การคิดคะแนนใช้คะแนนรวมแต่ละข้อมารวมกัน และหารด้วยจานวนข้อทั้งหมดคือ
13 ข้อ จะได้คะแนนเฉลี่ย โดยมีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 1.00-4.00 (13-52 คะแนน) แปลผลคะแนน
(สุขฤดี ธัชศรงคารสกุล, 2557) ดังนี้
3.01-4.00 คะแนน (40-52 คะแนน) หมายถึง การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในระดับสูง
2.01-3.00 คะแนน (27-39 คะแนน) หมายถึง การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในระดับ
ปานกลาง
1.00-2.00 คะแนน (13-26 คะแนน) หมายถึง การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในระดับต่า
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ชุดที่ 6 แบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยา ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามของ
วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ (2560) ซึ่งประยุกต์มาจากแบบสอบถามความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของนงลักษณ์ อิงคมณี (2554) ซึ่งใช้ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน และวิภาภรณ์
วังวรตระกูล และคณะ (2560) ได้นามาปรับใช้ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง มีค่าความเชื่อมัน่ ของ
เครื่ องมือ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของ
เครื่ องมือเท่ากับ .73 โดยแบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยาใช้วดั ความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง การลืมรับประทานยา การลดขนาดยาหรื อหยุดยา
เอง และความรู ้สึกของผูป้ ่ วยต่อการรับประทานยา โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย ข้อคาถาม
ทั้งหมด 8 ข้อ มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-8 คะแนน ข้อคาถามมีลกั ษณะการให้คะแนน 0 และ 1 คะแนน
โดยข้อที่ 1 ถึง 4 และ 6 ถึง 7 หากตอบข้อคาถามว่า ใช่ ให้ 0 คะแนน หากตอบว่า ไม่ใช่ ให้
1 คะแนน ข้อที่ 5 หากตอบข้อคาถามว่า ใช่ ให้ 1 คะแนน หากตอบว่า ไม่ใช่ ให้ 0 คะแนน และใน
ข้อคาถามที่ 8 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับความยุง่ ยากใจว่าเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนในการรับประทานยา
ลักษณะคาถามเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่เคยรู ้สึก/ รู ้สึกน้อยครั้ง, รู ้สึกนาน ๆ ครั้ง,
รู ้สึกบางครั้ง, รู ้สึกบ่อยครั้ง, รู ้สึกเป็ นประจา โดยข้อ 8 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ไม่เคยรู ้สึก
1 คะแนน
รู ้สึกนาน ๆ ครั้ง
0.75 คะแนน
รู ้สึกบางครั้ง
0.50 คะแนน
รู ้สึกบ่อยครั้ง
0.25 คะแนน
รู ้สึกเป็ นประจา
0 คะแนน
การคิดคะแนนใช้คะแนนรวมแต่ละข้อมารวมกัน โดยมีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง
0-8 คะแนน แปลผลคะแนน (วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ, 2560) ดังนี้
คะแนน น้อยกว่า 6 คะแนน หมายถึง ความร่ วมมือในการรับประทานยา
อยูใ่ นระดับต่า
คะแนน ระหว่าง 6 -7 คะแนน หมายถึง ความร่ วมมือในการรับประทานยา
อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน เท่ากับ 8 คะแนน หมายถึง ความร่ วมมือในการรับประทานยา
อยูใ่ นระดับสูง
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) การศึกษาครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แบบสอบถามความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรับประทานยา
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ แบบสอบถามการรับรู ้เกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา และ
แบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยา ผูว้ ิจยั ไม่ได้ทาการดัดแปลงใด ๆ จากเครื่ องมือ
ต้นฉบับ จึงไม่ตอ้ งตรวจความตรงของเนื้ อหาซ้ า
2. การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้งหมด ไปทดลองใช้
กับผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 ราย ประกอบไปด้วย
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ แบบสอบถามการรับรู ้เกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา และ
แบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยา นามาหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือโดยหาค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าครอนบาค (Cronbach ’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
เท่ากับ .82, .88, .88, .82 ตามลาดับ สาหรับแบบสอบถามความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
การรับประทานยา หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ KR-20 ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือเท่ากับ .80

การพิทักษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั พิทกั ษ์สิทธิของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ตั้งแต่เริ่ มขบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจนกระทัง่
นาเสนอผลการวิจยั โดยก่อนดาเนินการวิจยั ผูว้ ิจยั นาเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสจริ ยธรรมการวิจยั คือ 063/2563
จากนั้นผูว้ ิจยั นาเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เพื่อพิจารณาก่อนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้รับการอนุมตั ิผา่ นการพิจารณา
รหัสจริ ยธรรมการวิจยั คือ 64-2-001-0 จึงขอความร่ วมมือในการเข้าเก็บข้อมูลกับหัวหน้าแผนก
ผูป้ ่ วยนอกคลินิกโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ขณะทาการวิจยั ผูว้ ิจยั ทาการติดประกาศเชิญชวนการเข้าร่ วมโครงการวิจยั หากกลุ่ม
ตัวอย่างสนใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั ให้ติดต่อพยาบาลประจาแผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคอายุรกรรม
เมื่อกลุ่มตัวอย่างสนใจเข้าร่ วมการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอเข้าพบกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยไม่ปิดบัง และเปิ ดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามจนเข้าใจ
จากนั้นผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการลงนามเข้าร่ วมการวิจยั ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั
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จะถูกเก็บเป็ นความลับ ผลการวิจยั นาเสนอเป็ นภาพรวม และนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อการวิจยั
เท่านั้น กลุ่มตัวอย่างสามารถขอยุติการเข้าร่ วมการวิจยั ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างแต่
อย่างใด ซึ่งการเข้าร่ วมโครงการวิจยั ในครั้งนี้ไม่มีผปู ้ ฏิเสธการเข้าร่ วม หรื อขอยุติการเข้าร่ วม
โครงการวิจยั และผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงระหว่างรอพบแพทย์ และเมื่อ
ถึงคิวได้รับการตรวจของกลุ่มตัวอย่างจะมีเจ้าหน้าที่ประจาแผนกมาแจ้งเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้รับ
การตรวจรักษาทั้งนี้เพื่อพิทกั ษ์สิทธิ์ของผูป้ ่ วยในการพบแพทย์

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี โดยใช้แบบบันทึกและแบบสอบถามจานวน 6 ชุด ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรับประทานยา
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ แบบสอบถามการรับรู ้
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู ง แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา
และแบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยา โดยมีข้นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. หลังจากโครงร่ างวิทยานิพนธ์และเครื่ องมือวิจยั ผ่านการพิจารณาจริ ยธรรมจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการจริ ยธรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีแล้ว ผูว้ ิจยั นาหนังสื อแนะนาตัวเสนอต่อผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี เพื่อแนะนาตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั และขออนุญาตเก็บข้อมูลตาม
วันและเวลาที่แผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคอายุรกรรมให้บริ การผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
2. เมื่อหัวหน้าแผนกผูป้ ่ วยนอกได้รับหนังสื ออนุมตั ิจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ผูว้ ิจยั เข้าพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่ วมมือ
ในการทาวิจยั
3. ผูว้ ิจยั ใช้สถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หอ้ งสาหรับให้คาปรึ กษากับผูป้ ่ วย
โดยมุ่งเน้นความเป็ นสัดส่วน และป้องกันการถูกรบกวน
4. ผูว้ ิจยั ทาการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมการวิจยั โดย ทาการติดโปสเตอร์
ประกาศเชิญชวนการเข้าร่ วมโครงการวิจยั หากกลุ่มตัวอย่างสนใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั ให้ติดต่อ
พยาบาลประจาแผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคอายุรกรรม และขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ผวู ้ ิจยั เข้า
พบ เพื่อประเมินผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงตามคุณสมบัติที่กาหนด และคัดเลือกผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูงที่มีลกั ษณะตามคุณสมบัติที่กาหนด
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5. ดาเนินการเก็บข้อมูลเป็ นรายบุคคล ดังนี้
5.1 ผูว้ ิจยั ทาการแนะนาตนเอง ชี้แจงวัตุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการ
พิทกั ษ์สิทธิ์ของผูป้ ่ วยในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั พร้อมทั้งขอความร่ วมมือในการลงนามในใบ
ยินยอม เพื่อเข้าร่ วมการวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั มีมาตรการในการป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยผูว้ ิจยั และกลุ่มตัวอย่างสวมหน้ากากอนามัย
5.2 เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรับประทานยา
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ แบบสอบการรับรู ้เกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา และ
แบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยา โดยใช้ระยะเวลาช่วงรอพบแพทย์ในการทา
แบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที โดยผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างตอบข้อมูลอย่างอิสระ
การตอบแบบสอบถามจะไม่มีถูกหรื อผิด และถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามผูว้ ิจยั ได้
ตลอดเวลา
5.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ขอให้กลุ่มตัวอย่างตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้ง
5.4 ผูว้ ิจยั กล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่างและมอบของที่ระลึกเป็ นถุงผ้าลดโลกร้อนให้แก่
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ให้ความร่ วมมือในการวิจยั
5.5 ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรู ปทางคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรู ปทางคอมพิวเตอร์ และกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความรอบรู ้ทางสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรับประทานยา
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา ความร่ วมมือในการรับประทานยา ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ประกอบด้วย การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา ของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสู งที่ยงั ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ความรอบรู ้ทางสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการ
รับประทานยา สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา และความร่ วมมือในการ
รับประทานยา โดยใช้สถิติ Multiple regression ด้วยวิธี Enter regression เนื่องจากวิธี
Enter regression เป็ นการนาตัวแปรอิสระทุกตัวเข้าไปวิเคราะห์ในสมการถดถอย และทาการ
ทดสอบตัวแปรอิสระที่เข้าไปในสมการทุกตัวแปร โดยจะแปลผลตัวแปรอิสระทุกตัวที่นาเข้าใน
สมการถดถอย ทาให้ทราบว่าตัวแปรอิสระตัวใดที่อิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุด หรื อมีอิทธิพล
น้อยที่สุด รวมถึงตัวแปรใดที่ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั จะทาการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption)
(จุฬาลักษณ์ บารมี, 2555) ได้ผลการทดสอบ ดังนี้
3.1 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ม และเป็ นอิสระต่อกัน
3.2 ตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship)
3.3 ข้อมูลมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normality) โดยพิจารณาจากค่า Fisher
skewness coefficient และ Fisher kurtosis coefficient พบว่า ค่า Fisher skewness = -1.09 และ
ค่า Kurtosis coefficient = -1.71 ซึ่งมีค่าอยูใ่ นช่วง ± 1.96 จึงแสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
3.4 ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของตัวแปรทุกตัวมีค่าคงที่
โดยพิจารณาจากลักษณะการกระจายของค่าความแปรปรวนจากภาพการกระจาย (Scatter plot)
พบว่า ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนกระจายบริ เวณค่าศูนย์ กล่าวได้วา่ ค่าความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ตวั แปรพยากรณ์ทุกตัวแปรมีค่าคงที่
(Homoscedasticity)
3.5 ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงซ้อน (Multicollinearity) ผลการทดสอบตัว
แปรอิสระทั้งหมดดูจากค่า Tolerance มีค่ามากกว่า .20 ทุกตัวแปร และค่า IVF น้อยกว่า 4
ทุกตัวแปร ซึ่งแสดงว่า ไม่เกิด Multicollinearity
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงทานาย (Predictive correlational design)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิ ตสู งที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ความรอบรู ้ทางด้านสุ ขภาพ
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิต สูง และ
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่
มีภาวะแทรกซ้อน ที่มารับการตรวจรักษา ณ แผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคอายุรกรรม โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 97 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ผลการศึกษานาเสนอด้วยตารางประกอบการบรรยาย แบ่งเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ความรอบรู ้ทางด้านสุ ขภาพ
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา และความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลและข้ อมูลเกีย่ วกับการเจ็บป่ วย
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา สิ ทธิการรักษาพยาบาล รายได้ต่อเดือน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ นาเสนอด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอดังตารางที่ 2

46
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป (n = 97)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (M = 52.12 ปี , SD = 12.53, Min = 23, Max = 79)
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60-69 ปี
มากกว่า 70 ปี
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานบริ ษทั
พนักงานวิสาหกิจ
รับจ้างทัว่ ไป
ค้าขาย
อื่น ๆ
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย/หย่า/แยก
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา

จานวน (คน)

ร้ อยละ

45
52

46.4
53.6

3
13
20
31
20
10

3.1
13.4
20.6
32.0
20.6
10.3

5
22
2
14
36
18

5.2
22.7
2.1
14.4
37.1
18.5

16
72
9

16.5
74.2
9.3

1
34

1.0
35.1
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา/ ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
สิ ทธิการรักษาพยาบาล
สิ ทธิขา้ ราชการ
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
อื่น ๆ
รายได้/เดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
การสูบบุหรี่
ไม่เคยสูบบุหรี่
เคยสูบบุหรี่
ปัจจุบนั ยังสูบบุหรี่
การดื่มแอลกอฮอล์
ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์
เคยดื่มแอลกอฮอล์

จานวน (คน)
25
14
22
1

ร้ อยละ
25.8
14.4
22.7
1.0

14
46
36
1

14.4
47.4
37.1
1.1

5
30
23
20
10
3
6

5.2
30.9
23.7
20.6
10.3
3.1
6.2

71
22
4

73.2
22.7
4.1

85
12

87.6
12.4
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53.6 มีอายุเฉลี่ย 52.12 ปี
มีอายุอยูใ่ นช่วง 50-59 ปี มากที่สุด ร้อยละ 32.0 ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 37.1
มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 74.2 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 35.1
ในส่วนค่ารักษาพยาบาลใช้สิทธิประกันสังคม ร้อยละ 47.4 โดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง
5,001-10,000 บาท ร้อยละ 30.9 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.2 ไม่เคยสูบบุหรี่ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
87.6 ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย ประกอบด้วย ดัชนีมวลกาย ระเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย
โรคความดันโลหิ ตสู ง ระดับความดันโลหิ ตครั้งล่าสุ ด ระดับความดันโลหิ ตครั้งนี้ ภาวะโรคร่ วม
ชนิดของยาลดความดันโลหิตสูงที่รับประทาน ยาอื่น ๆ ที่รับประทานนอกเหนือจากยาลดความดัน
โลหิ ต จานวนเม็ดยาที่รับประทานต่อมื้อ ยาที่รับประทานในปัจจุบนั มีการลืมรับประทานยาหรื อไม่
และมีผลข้างเคียงจากการรับประทานยาหรื อไม่ นาเสนอข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป (n = 97)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ดัชนีมวลกาย (BMI)
(M = 26.74, SD = 4.29, Min = 18.31, Max = 42.16)
น้อยกว่า 18.5 (น้ าหนักน้อยกว่ามาตรฐาน)
18.5-22.9 (ปกติ)
23.0-24.9 (อ้วนระดับ 1)
25.0-29.9 (อ้วนระดับ 2)
เท่ากับหรื อมากกว่า 30 (อ้วนระดับ 3)
ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง (ปี )
(M = 5.63, SD = 4.44, Min = 1.00, Max = 20.00)
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
6-10 ปี
16-20 ปี

จานวน (คน)

ร้ อยละ

1
16
15
45
20

1.0
16.5
15.5
46.4
20.6

64
28
5

66.0
28.9
5.2
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ระดับความดันโลหิ ตครั้งล่าสุ ด
ระดับความดันโลหิ ตซีสโตลิก (mmHg)
(M = 137.28, SD = 13.96, Min = 103, Max = 171)
< 140
≥ 140
ระดับความดันโลหิ ตไดแอสโตลิก (mmHg)
(M = 77.90, SD = 10.85, Min = 50, Max = 106)
< 90
≥ 90
ระดับความดันโลหิ ตครั้งนี้
ระดับความดันโลหิ ตซีสโตลิก (mmHg)
(M = 136.23, SD = 12.54, Min = 104, Max = 162)
< 140
≥ 140
ระดับความดันโลหิ ตไดแอสโตลิก (mmHg)
(M = 76.78, SD = 10.82, Min = 54, Max = 100)
< 90
≥ 90
มีภาวะโรคร่ วม
ไม่มี
มี
เบาหวาน
ไขมันในเลือด
โรคไต
อื่น ๆ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

61
36

62.9
37.1

86
11

88.7
11.3

69
28

71.1
28.9

86
11

88.7
11.3

49
48
12
43
1
2

49.5
50.5
12.4
44.3
1.0
2.1
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชนิดของยาลดความดันโลหิตสูงที่รับประทาน
ACEIs
ARBs
BB
CCBs
Diuretics
ยาอื่น ๆ ที่รับประทานนอกเหนือจากยาลดความดันโลหิต
ไม่มี
มี
ยารักษาโรคร่ วม
อาหารเสริ ม
ยาอื่น ๆ
จานวนเม็ดยาที่รับประทานต่อวัน
1-2 เม็ด
3-4 เม็ด
5-6 เม็ด
มากกว่าหรื อเท่ากับ 7 เม็ด
การจัดยารับประทาน
จัดเอง
ยาที่ท่านรับประทานในปัจจุบนั มีการลืมรับประทาน
หรื อไม่
ลืม
ไม่ลืม
ถ้าลืมทานยาท่านทาอย่างไร
รับประทานมื้อถัดไป
รับประทานเมื่อนึกได้
รับประทานวันถัดไป

จานวน (คน)

ร้ อยละ

23
39
11
48
1

23.7
40.2
11.3
49.5
1.0

48
49
49
2
2

49.5
50.5
96.1
3.9
2.1

62
22
6
7

63.9
22.7
6.2
7.2

97

100.0

70
27

72.2
27.8

42
26
2

60.0
37.1
2.9
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
มีผลข้างเคียงจากการรับประทานยาหรื อไม่
ใจสัน่
ไอแห้ง ๆ
ปัสสาวะบ่อย
ไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานยา

จานวน (คน)

ร้ อยละ

2
1
2
92

2.1
1.0
2.1
94.8

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.0 มีดชั นีมวลกาย (BMI) อยูใ่ นเกณฑ์อว้ น
ระดับ 2 และอ้วนระดับ 3 มีระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิ ตสูงเฉลี่ย 5.63 ปี
(SD = 4.44) ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงต่าสุด 1 ปี และมากสุดคือ 20 ปี
โดยร้อยละ 66.0 มีระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิ ตสูงอยูใ่ นช่วงต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5
ปี และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีโรคร่ วมร้อยละ 50.5 โดยโรคร่ วมที่พบมากที่สุดคือโรคไขมันในเลือดสูง
ร้อยละ 44.3 รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 12.4 กลุ่มตัวอย่างมียาที่รับประทานนนอกเหนือจาก
ยาลดความดันโลหิ ต ร้อยละ 50.5 โดยพบว่าเป็ นยารักษาโรคร่ วมมากที่สุดร้อยละ 96.1 มีจานวนเม็ด
ยาที่รับประทานต่อวัน 1-2 เม็ด ร้อยละ 63.9 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จดั ยารับประทานเอง ร้อยละ
100.0 และให้ขอ้ มูลว่าลืมรับประทานยา ร้อยละ 72.2 โดยจะรับประทานยาในมื้อถัดไปร้อยละ 60.0
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับตัวแปรที่ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ความรอบรู ้ทางด้านสุขภาพ สัมพันธภาพ
ระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การรับรู ้
สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา และความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย และระดับของความรอบรู ้
ทางด้านสุขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา (n = 97)
ตัวแปร
ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ
(M = 12.75, SD = 1.708, Range = 3-15)
ระดับต่า (0-12 คะแนน)
ระดับสูง (13-15 คะแนน)
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
(M= 49.41 , SD = 10.100, Range = 12-60)
ระดับต่า (น้อยกว่า 39.30)
ระดับปานกลาง (ระหว่าง 39.31-59.51)
ระดับสูง (มากกว่า 59.52)
การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
(M = 76.99, SD = 8.003, Range = 56-100)
ระดับปานกลาง (51-75 คะแนน)
ระดับสูง (76-100 คะแนน)
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา
(M = 46.60, SD = 5.177, Range = 30-52)
ระดับปานกลาง (27-39 คะแนน)
ระดับสูง (40-52 คะแนน)

จานวน (คน) ร้ อยละ

35
62

ระดับ
สูง

36.1
63.9
สูง

11
71
15

11.3
73.2
15.5
สูง

40
57

41.2
58.8
สูง

9
88

9.3
90.7

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพโดยรวมอยูใ่ น
ระดับสูง (M = 12.75, SD = 1.708) คะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการ
แพทย์โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 49.41, SD = 10.100) คะแนนเฉลี่ยการรับรู ้เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูงโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (M = 76.99, SD = 8.003) และคะแนนเฉลี่ยการรับรู ้
สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยาโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (M = 3.58, SD = 0.398)
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ตารางที่ 5 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย และระดับของความร่ วมมือ
ในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (n = 97)
ตัวแปร
ความร่ วมมือในการรับประทานยา
(M = 5.95 , SD = 1.664 , Rang = 1-8 )
ระดับต่า (น้อยกว่า 6 คะแนน)
ระดับปานกลาง (6-7 คะแนน)
ระดับสูง (8 คะแนน)

จานวน (คน)

ร้ อยละ

39
37
21

40.2
38.2
21.6

ตารางที่ 6 จานวน ร้อยละ ของความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (n = 97)
คาถาม
1. มีบางครั้งที่ลืมรับประทานยาลดความดันโลหิ ต
2. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา มีบางวันไม่ได้รับประทาน
ยาลดความดันโลหิ ต
3. เคยลดขนาดหรื อหยุดยาโดยไม่บอกแพทย์
4. ลืมนายาลดความดันโลหิ ตไปด้วยเมื่อต้องเดินทางหรื อ
ออกจากบ้าน
5. เมื่อวานคุณรับประทานยาลดความดันโลหิต
6. คุณเคยหยุดรับประทานยา เมือคิดว่าระดับความดัน
โลหิตควบคุมได้
7. คุณเคยรู ้สึกอึดอัดใจที่ตอ้ งรับประทานยาตามแผนการ
รักษา

ใช่
70
15

ร้ อยละ
72.2
15.5

ไม่ใช่ ร้ อยละ
27
27.8
82
84.5

25
29

25.8
29.9

72
68

74.2
70.1

96
26

99.0
26.8

1
71

1.0
73.2

27

27.8

70

72.2
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ตารางที่ 7 จานวน ร้อยละ ของความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน สาหรับข้อคาถามข้อที่ 8 เป็ นการถามถึงความรู ้สึกของผูป้ ่ วยที่มีต่อ
การรับประทานยาโรคความดันโลหิ ตสูง (n = 97)
คาถาม
8. คุณเคยรู ้สึกยุง่ ยากใจในการที่จะต้องจดจาวิธีรับประทานยารักษาโรค
ความดันโลหิ ตสู งบ่อยครั้งแค่ไหน
ไม่เคยรู ้สึก/ รู ้สึกน้อยครั้ง
รู ้สึกนาน ๆ ครั้ง
รู ้สึกบางครั้ง
รู ้สึกบ่อยครั้ง
รู ้สึกเป็ นประจา

จานวน ร้ อยละ

82
11
2
1
1

84.6
11.3
2.1
1.0
1.0

จากตารางที่ 7 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยรวมมีความร่ วมมือในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับต่า
(M = 5.95, SD = 1.664) โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.2 มีความร่ วมมือในการรับประทานยาระดับต่า
รองลงมามีความร่ วมมือในการรับประทานยาระดับปานกลาง ร้อยละ 38.2 และกลุ่มตัวอย่างมีเพียง
ร้อยละ 21.6 ที่มีความร่ วมมือในการรับประทานยาระดับสู ง
เมื่อวิเคราะห์รายข้อ ดังตารางที่ 6 พบว่า มีบางครั้งที่ผปู ้ ่ วยลืมรับประทานยาลดความดัน
โลหิต ร้อยละ 72.2 ลืมนายาลดความดันโลหิตไปด้วยเมื่อต้องเดินทางหรื อออกจากบ้าน ร้อยละ
29.9 เคยรู ้สึกอึดอัดใจที่ตอ้ งรับประทานยาตามแผนการรักษา ร้อยละ 27.8 เคยหยุดรับประทานยา
เมือคิดว่าระดับความดันโลหิ ตควบคุมได้ ร้อยละ 26.8 เคยลดขนาดหรื อหยุดยาโดยไม่บอกแพทย์
ร้อยละ 25.8 และในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา มีบางวันไม่ได้รับประทานยาลดความดันโลหิต
ร้อยละ 15.5 สาหรับตารางที่ 7 คาถามข้อที่ 8 ถามถึงความรู ้สึกยุง่ ยากใจในการที่จะต้องจดจาวิธี
รับประทานยารักษาโรคความดันโลหิ ตสู งบ่อยครั้งแค่ไหน พบว่า ผูป้ ่ วยไม่เคยรู ้สึก/รู ้สึกน้อยครั้ง
ร้อยละ 84.5 รู ้สึกบางครั้ง ร้อยละ 11.3 รู ้สึกบ่อยครั้ง ร้อยละ 2.1 และรู ้สึกเป็ นประจา ร้อยละ 1.0
ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสู งที่ไม่ มีภาวะแทรกซ้ อน
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสู งที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ปั จจัยด้านความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจัยด้านการรับรู ้เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง และปัจจัยด้านการรับรู ้เกี่ยวกับสมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติดงั กล่าว ซึ่งพบว่า ผลการทดสอบเป็ นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ได้แก่ ตัวแปรแต่ละตัวมี
การแจกแจงแบบปกติ (Normality distribution) ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ์ของทุกตัวแปรทุกตัวมีค่าคงที่ (Homoscedasticity) ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน
(ไม่เกิด Autocorrelation) ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กนั สูงมาก (Multicollinearity) จึงทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี Enter regression โดยนาเสนอค่าเมตริ กซ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิ ทธิ์
ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ดังตารางที่ 8 และตารางที่ 9
ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วย
และบุคคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การรับรู ้สมรรถนะ
แห่งตนในการรับประทานยา กับความร่ วมมือในการรับประทานยาของกลุ่มตัวอย่าง
(n = 97)
ตัวแปร
ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทาง
การแพทย์
การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสูง
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการับประทานยา
ความร่ วมมือในการรับประทานยา
*p < .05, **p < .01

1
1
.052

2

3

4

5

1

.148 .009
1
.270** .200* .136 1
.346** .288** .251* .378**

1
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จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความร่ วมมือใน
การรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ได้แก่ การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา และความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
(r = .378, r = .346 ตามลาดับ) ส่วนสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่า กับความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ต
สูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ระดับ .01 (r = .288) และการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสูง
มีความสัมพันธ์บวกระดับต่า กับความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .251)
ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (n = 97)
ตัวแปร
ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์
การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา
Intercept = -5.401, Adj R2 = .285, F (4, 92) = 9.181,
sig of F < .001

B
.23
.03
.03
.07

SE
.09
.01
.01
.03

β p-value
.24 .010
.22 .014
.18 .048
.24 .011

จากตารางที่ 9 พบว่า ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากร
ทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับ
ประทานยา สามารถร่ วมทานายความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้ ร้อยละ 28.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยปัจจัยด้านการ
รับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา (β = .24, p < .05) และความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
(β = .24, p < .05) มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนมากที่สุด รองลงมา คือ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
(β = .22, p < .05) และการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสูง (β = .18, p < .05)
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทานาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยใช้กรอบ
แนวคิดแบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ (Multidimensional adherence model)
(WHO, 2003) มาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ร่ วมกับการทบทวนวรรณกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยงั ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่มารับบริ การ ณ แผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรค
อายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จานวน 97 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูล
เกี่ยวกับการเจ็บป่ วย แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
แบบสอบถามการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนใน
การรับประทานยา และแบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยา วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
พรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้จานวน 97 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53.6
อายุเฉลี่ย 52.12 ปี (SD = 12.53) มีอายุอยูใ่ นช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 32.0 ประกอบอาชีพค้าขาย
ร้อยละ 37.1 มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 74.2 และมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 35.1
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 5,000-10,000 บาท
ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.0 มีดชั นีมวลกาย (BMI)
อยูใ่ นเกณฑ์อว้ นระดับ 2 และระดับ 3 และมีระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
เฉลี่ย 5.63 ปี (SD = 4.44) โดยร้อยละ 66.0 มีระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
อยูใ่ นช่วงต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี มีระดับความดันโลหิ ตครั้งล่าสุ ดและครั้งนี้อยูใ่ นช่วงไม่เกิน
140/90 มิลลิเมตรปรอท และเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโรคเบาหวานร่ วมด้วย
จานวน 12 ราย ดังตารางที่ 10 (ภาคผนวกหน้า 109) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความดันโลหิตสูง
กว่าปกติ โดยมีระดับความดันโลหิ ตซิสโตลิกครั้งล่าสุ ดเฉลี่ย 140.42 มิลลิเมตรปรอท (SD = 18.52)
และมีระดับความดันไดแอสโตลิกเฉลี่ย 75.67 มิลลิเมตรปรอท (SD = 13.47)
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ในส่ วนของระดับความดันโลหิ ตครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความดันโลหิ ตซิสโตลิกครั้งนี้
เฉลี่ย 138.17 (SD = 16.30) และมีระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิกเฉลี่ย 71.17 มิลลิเมตรปรอท
(SD = 13.27) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคร่ วมร้อยละ 50.5 โดยพบโรคไขมันในเลือดสูง มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 44.3 รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวาน ร้อยละ 12.4 และกลุ่มตัวอย่างมียาที่รับประทาน
นอกเหนือจากยาลดความดันโลหิตร้อยละ 50.5 ซึ่งเป็ นยารักษาโรคร่ วม ร้อยละ 96.1 มีจานวนเม็ด
ยาที่รับประทานต่อวัน 1-2 เม็ด ร้อยละ 63.9 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จดั ยารับประทานเอง
ร้อยละ 100.0 และให้ขอ้ มูลว่าลืมรับประทานยา ร้อยละ 72.2 โดยจะรับประทานยาในมื้อถัดไป
ร้อยละ 60.0
2. ความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความร่ วมมือในการรับประทานยาโดยรวมอยูใ่ นระดับต่า
ร้อยละ 40.2 (M = 5.95, SD = 1.664) และร้อยละ 38.2 มีความร่ วมมือในการรับประทานยาอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 21.6 ที่มีระดับความร่ วมมือในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับสูง
3. กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพขั้นพื้นฐานอยูใ่ นระดับสู ง (M = 12.75,
SD = 1.708) มีสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์อยูใ่ นระดับปานกลาง
(M = 49.41, SD = 10.100) มีการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยูใ่ นระดับสูง (M = 76.99,
SD = 8.003) และมีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับสูง (M = 3.58,
SD = 0.398)
4. ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรั บประทานยา
สามารถร่ วมทานายความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนได้ ร้อยละ 28.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่า ปัจจัยด้านการ
รับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา (β = .24, p < .05) และความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
(β = .24, p < .05) มีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนมากที่สุด รองลงมา คือ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์
(β = .22, p < .05) และการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสูง (β = .18, p < .05)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์
การวิจยั ได้ ดังนี้
ความร่ วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู งที่ไม่ มี
ภาวะแทรกซ้ อน
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความร่ วมมือในการรับประทานยาโดยรวมอยูใ่ น
ระดับต่า ร้อยละ 40.2 (M = 5.95, SD = 1.664) และมีเพียงร้อยละ 21.6 ที่มีระดับความร่ วมมือในการ
รับประทานยาอยูใ่ นระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างลืมรับประทานยาในบางครั้ง ร้อยละ 72.2
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผา่ นมาที่พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงมีความร่ วมมือในการ
รับประทานยาอยูใ่ นระดับต่า ร้อยละ 80 (ปิ่ นทอง ผึ้งดอกไม้ และคณะ, 2559) และการศึกษาของ
วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ (2560) พบความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงอยูใ่ นระดับต่า ร้อยละ 61.0
ทั้งนี้อภิปรายได้วา่ อาจเนื่ องมาจากในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.0 มีช่วงวัย
อยูใ่ นช่วงวัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง มีอายุอยูใ่ นช่วง 50-59 ปี มากที่สุด และอาศัยอยูใ่ นสังคมเมืองซึ่ง
มีการดาเนินชีวิตที่ค่อนข้างเร่ งรี บและแข่งขัน โดยกลุ่มตัวอย่างยังอยูใ่ นวัยทางาน ประกอบอาชีพ
ค้าขาย ร้อยละ 37.1 เป็ นวัยที่ยงั มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต้องประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยง
ครอบครัว จึงอาจลืมรับประทานยาในบางครั้ง อาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความร่ วมมือในการ
รับประทานยาในระดับต่า โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ ทัณฑิภา เรื องทิพย์ และคณะ (2560)
ที่พบว่า ผูท้ ี่มีอายุอยูอ่ ยูใ่ นช่วงวัยกลางคนจะมีความร่ วมมือในการรับประทานยาต่าอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p = .03) และในวัยกลางคนจะมีความไม่ร่วมมือในการรับประทานยามากกว่าวัยสูงอายุ
(Tarantino et al., 2010) เนื่องจากวัยกลางคนเป็ นวัยที่มีการดาเนินชีวิตที่ยงุ่ ยากกว่าวัยผูส้ ูงอายุ ทาให้
มีเวลาว่างหรื อความสะดวกสบายน้อยกว่าวัยผูส้ ูงอายุ จึงมีผลทาให้ความร่ วมมือในการรับประทาน
ยาต่า
นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นเพศหญิงร้อยละ 53.6 ซึ่งมี
ภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบนอกเหนือจากการทางาน คือ การดูแลบ้านหรื อดูแลบุตรหลาน
จึงอาจมีโอกาสที่จะลืมรับประทานยาได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผา่ นมา ที่พบว่า เพศหญิงที่มี
ภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวจะมีความร่ วมมือในการรับประทานยาลดลง (วิภาภรณ์
วังวรตระกูล และคณะ, 2560) อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาที่ระดับประถมศึกษาร้อยละ 35.1
ซึ่งอาจเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา เนื่องจากระดับการศึกษาในระดับสูง
จะมีความสัมพันธ์กบั ความร่ วมมือในการรับประทานยาที่สูงขึ้น (ศศิธร รุ่ งสว่าง, 2560) โดยผูท้ ี่มี
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การศึกษาสูงจะเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการสื บค้นข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้รับมาปฏิบตั ิพฤติกรรม
ในการดูแลตนเอง ส่วนผูท้ ี่มีระดับการศึกษาน้อยจะมีความร่ วมมือในการรับประทานต่า (Karakurt
& Kasikic, 2012) อาจเนื่องจากความไม่รู้ และไม่เข้าใจเกี่ยวกับคาอธิบายในการรับประทานยา จึง
ไม่เห็นความสาคัญในการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง (สุ ขฤดี ธัชศงคารสกุล, 2557)
กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในระยะเวลาต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 5 ปี ร้อยละ 66.0 อาจทาให้กลุ่มตัวอย่างยังไม่รับรู ้ถึงความรุ นแรงของโรค เนื่องจากโรค
ความดันโลหิตสูงเป็ นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการ กลุ่มตัวอย่างจึงไม่เกิดความตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการรับประทานยา และการศึกษาในครั้งนี้ ทาการศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ยงั ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนของโรค ซึ่งยังไม่มีอาการแสดงที่รุนแรง ผูป้ ่ วยจึงขาดความตระหนักในการ
รับประทานยาซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญได้ สอดคล้องกับสมาคมโรค
ความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ระบุถึงสาเหตุที่ทาให้ผปู ้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงมีความร่ วมมือในการรับประทานยาต่า โดยพบว่า ร้อยละ 45 ของผูท้ ี่เป็ นโรคความดัน
โลหิตสูงไม่เคยทราบหรื อเคยทราบแต่ไม่ตระหนักว่าตนเองเป็ นโรคความดันโลหิตสูง และบุคลากร
ทางการแพทย์ไม่ได้สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งบุคคลากรทางการ
แพทย์อาจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะให้ผปู ้ ่ วยได้ซกั ถามข้อมูลต่างๆ อีกทั้งยังพบว่า ผูท้ ี่เป็ นโรค
ความดันโลหิตสูงและได้รับการรักษาแต่ยงั คุมความดันโลหิตไม่ได้ อาจมีปัจจัยเสริ มต่างๆ เช่น
ปัญหาจากการเดินทาง ระยะเวลาการรอคอยเพื่อรับการตรวจรักษา การรับประทานยาไม่สม่าเสมอ
ผลข้างเคียงของยา และบุคคลากรทางการแพทย์ไม่มีเวลาให้แก่ผปู ้ ่ วยมากพอ และผูป้ ่ วยเองก็ไม่
ทราบระดับความดันโลหิตเป้าหมายที่เหมาะสมของตนเอง และสอดคล้องกับการศึกษาของ กิรณา
อรุ ณแสงสด, วันทนา มณีศรี วงศ์กูล และอรสา พันธ์ภกั ดี (2557) ที่พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ต
สูงที่ไม่มีอาการแสดงของโรคจะมีพฤติกรรมการรับประทานยาที่ไม่ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ Burnier and Egan (2019) พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีอาการแสดงของโรคความ
ดันโลหิ ตสู ง จะขาดความตระหนักในการรับประทานยาจนกว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของโรคเกิดขึ้น
อิทธิพลของความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ สั มพันธภาพระหว่ างผู้ป่วยและบุคลากรทางการ
แพทย์ การรับรู้ เกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสู ง และการรับรู้ สมรรถนะแห่ งตนในการรับประทานยา
ต่ อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู งที่ไม่ มีภาวะแทรกซ้ อน
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วย
และบุคคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน
ในการรับประทานยา สามารถร่ วมกันทานายความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
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โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้ร้อยละ 28.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ซึ่งหมายถึง หากผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่มีความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพอย่าง
เพียงพอ มีสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดี มีการรับรู ้เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสู ง ร่ วมกับมีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยาสูงจะมีความร่ วมมือใน
การรับประทานยาที่ดีข้ นึ ซึ่งเป็ นไปตามแบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ ของ
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2003) ที่กล่าวว่า ความร่ วมมือเป็ นปรากฏการณ์หลายมิติ โดยแต่ละมิติ
จะมีอิทธิพลร่ วมกัน และส่งผลให้เกิดความร่ วมมือในการรับประทานยา โดยความร่ วมมือจะมี
ความสัมพันธ์กบั ความรู ้ของบุคคล (ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ) ผูใ้ ห้บริ การด้านการดูแลสุขภาพและ
ระบบการดูแลสุขภาพ (สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์) การรับรู ้เกี่ยวกับ
ความเจ็บป่ วย (การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู ง) แรงจูงใจหรื อความเชื่อมัน่ ของบุคคล
(การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา) ซึ่งทาให้เกิดความร่ วมมือและผลลัพธ์ตามที่
คาดหวัง (WHO, 2003) อภิปรายได้ดงั นี้
ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ สามารถทานายความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (β = .24, p < .05) ซึ่งแสดงว่า ผูป้ ่ วยที่มีความรอบรู ้ดา้ น
สุขภาพในระดับสูง จะมีความร่ วมมือในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับดี จากแบบจาลองความ
หลากหลายมิติของความร่ วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2003) กล่าวว่า ความรอบรู ้ดา้ น
สุขภาพ คือ ความสามารถของบุคคลในการอ่านและทาความเข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อทาการ
ตัดสิ นใจและปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพ ถ้าบุคคลมีความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพในระดับต่า อาจส่งผลให้
เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ยา ความสามารถในการจดจา และการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของบุคลากร
ทางการแพทย์จะลดลง ซึ่งส่ งผลให้ความร่ วมมือในการรับประทานยาต่า ดังนั้น บุคคลที่มีความรอบ
รู ้ดา้ นสุขภาพในระดับสูงจึงมีแนวโน้มที่จะมีความร่ วมมือในการรับประทานยาสูง (อรุ ณี หล้าเขียว
และทวีวรรณ ชาลีเครื อ, 2558)
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพเท่ากับ
12.75 (SD = 1.708) จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน พบว่า คะแนนความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับสู ง อาจเนื่ องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ศึกษาในครั้งนี้เป็ นผูป้ ่ วยที่ตอ้ ง
มารับบริ การต่อเนื่องเป็ นประจาทุก 1-2 เดือน ทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับความรู ้และคาแนะนาเกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง และการรับประทานยาอย่างสม่าเสมอ จึงเป็ นเหตุให้กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู ้
ด้านสุ ขภาพอยูใ่ นระดับสู ง ดังนั้น ความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพจึงสามารถทานายความร่ วมมือในการ
รับประทานยาได้ สอดคล้องกับ การศึกษาของ อรุ ณี หล้าเขียว และทวีวรรณ ชาลีเครื อ (2558)
พบว่า ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อการรับประทานยาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
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(r = .27, p < .01) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Wannasirikul et al. (2016) พบว่า ความรอบรู ้ดา้ น
สุขภาพมีอิทธิพลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง (β = .52,
p < .05) และการศึกษาของ Arindari et al. (2015) พบว่า บุคคลที่มีความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพจะช่วย
สนับสนุนให้บุคคลเกิดความร่ วมมือในการรับประทานยาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .001)
ดังนั้น สามารถกล่าวได้วา่ บุคคลที่มีความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพในระดับที่เพียงพอจะมีความร่ วมมือใน
การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน และการ
ตีความ จึงสามารถทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลากรทางการแพทย์ และสื่ อต่าง ๆ
จึงเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของการรับประทานยาอย่างสม่าเสมอตามแผนการรักษา
ว่าสามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของโรคความดันโลหิตสูง จึงตัดสิ นใจที่จะปฏิบตั ิ
ตามแผนการรักษาในการดูแลตนเอง โดยให้ความร่ วมมือในการรับประทานยาตามคาแนะนาที่
ได้รับจากบุคคลากรทางการแพทย์ (ปวิตรา ทองมา, 2563)
สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถทานายความร่ วมมือใน
การรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (β = .22, p < .05)
ซึ่งหมายถึง สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดี จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับดี จากแบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ
ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2003) กล่าวว่า สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการ
แพทย์ จะเป็ นส่วนช่วยส่งเสริ มให้บุคคลเกิดความร่ วมมือในการรับประทานยา โดยสัมพันธภาพที่ดี
จะส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความรู ้สึกคล้อยตาม และเชื่อถือในบุคคลกรทางการแพทย์ และให้ความ
ร่ วมมือในการรับประทานยา
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและ
บุคคลากรทางการแพทย์ เท่ากับ 49.41 (SD = 10.100) จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ซึ่งเป็ นคะแนนที่
อยูใ่ นระดับปานกลาง สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมีสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการ
แพทย์ค่อนข้างดี อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้เป็ นผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่ตอ้ งมารับบริ การ
อย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่มารับการรักษาจะได้รับคาแนะนาหรื อสื่ อสารเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
เฉพาะโรคจากบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นนโยบายของโรงพยาบาลในการให้การดูแลผูป้ ่ วย
โรคเรื้ อรัง การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดความ
พึงพอใจในคาแนะนาที่ได้รับว่าเป็ นประโยชน์ (Prinprapapan ,Panuthai, Vannari, & Srisupan,
2013) ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยมีความคุน้ เคย เกิดความไว้วางใจกับบุคลากรทางสุขภาพ ขณะเดียวกัน
บุคลากรทางการแพทย์ก็มีความคุน้ เคยกับผูป้ ่ วยเช่นกัน ดังนั้น จึงเกิดเป็ นสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ จึงทาให้ผปู ้ ่ วยให้ความร่ วมมือในการรับประทานยา สอดคล้อง
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กับการศึกษาของ วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ (2560) ที่พบว่า สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและ
บุคคลากรทางการแพทย์มีความสัมพันธ์กบั ความสม่าเสมอต่อเนื่องในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูง (r = .20, p < .05) เช่นเดียวกับการศึกษาของ ทัณฑิภา เรื องทิพย์ และคณะ
(2560) พบว่า สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์มีความสัมพันธ์กบั ความ
สม่าเสมอต่อเนื่องในการรับประทานยา (r = .23, p < .05) และการศึกษาของ Abel and Efird (2013)
พบว่าผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีความไว้วางใจในบุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งความไว้วางใจ
เป็ นหนึ่งในพื้นฐานของการนาไปสู่ สัมพันธภาพที่ดี มีแนวโน้มที่จะรับประทานยาโรคความดัน
โลหิตตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สามารถกล่าวได้วา่ สัมพันธภาพอันดีระหว่างผูป้ ่ วย
และบุคลากรทางการแพทย์จะนาไปสู่ความร่ วมมือในการรับประทานยา เนื่องจากสัมพันธภาพที่ดี
ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความรู ้สึกคล้อยตาม และนาไปสู่ ความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจในบุคคลากรทาง
การแพทย์ซ่ ึงมีผลทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดความร่ วมมือในการรับประทานยาตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง
การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงสามารถทานายความร่ วมมือในการรับประทานยา
ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (β = .18, p < .05) ซึ่งแสดงว่า ผูป้ ่ วยที่มีการ
รับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงในระดับสูง จะมีความร่ วมมือในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับดี
จากแบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2003) กล่าว
ว่า การรับรู ้ของบุคคลเป็ นผลมาจากความคาดหวัง และประสบการณ์เกี่ยวกับความเจ็บป่ วย เมื่อ
บุคคลมีการรับรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากโรคที่ตนเองเป็ น บุคคลจะมีการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองโดยการเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของการปฏิบตั ิพฤติกรรมนั้น ถ้าบุคคลเกิด
การรับรู ้อุปสรรคน้อยก็จะส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความร่ วมมือในการรับประทานยา ซึ่งในการศึกษาครั้ง
นี้ ครอบคลุมเกี่ยวกับการรับรู ้เกี่ยวกับโอกาสเสี่ ยงและความรุ นแรงของโรค ความดันโลหิ ตสูง
การรับรู ้ประโยชน์ของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิ ตสูง และการรับรู ้อุปสรรคในการ
รับประทานยารักษาโรคความดันโลหิ ตสูง
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูง เท่ากับ 76.99 (SD = 8.003) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งเป็ นคะแนนที่ค่อนข้างสูง
สะท้อนว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยูใ่ นระดับสูง อาจเนื่องมาจาก
โรงพยาบาลมีนโยบายในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังโดยการให้ความรู ้และคาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยทุกราย
และทุกครั้งที่มารับการตรวจรักษา ดังนั้น เมื่อผูป้ ่ วยมารับยาหรื อมาตรวจตามนัด ผูป้ ่ วยจะได้รับ
ความรู ้และคาแนะนาการปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู งทุกครั้งจากบุคคลากรทาง
การแพทย์ จึงเกิดการรับรู ้ประโยชน์ของการรับประทานยา และรับรู ้วา่ หากไม่รับประทานยาตาม
คาแนะนาโรคที่เป็ นอยูจ่ ะมีภาวะรุ นแรงขึ้น อันนาไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนั้น
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การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงจึงสามารถทานายความร่ วมมือในการรับประทานยาได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิธร รุ่ งสว่าง (2560) ที่พบว่า การรับรู ้เกี่ยวกับโรคมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความร่ วมมือในการรับประทานยา ประกอบไปด้วยการรับรู ้เกี่ยวกับโอกาสเสี่ ยง การ
รับรู ้ความรุ นแรง การรับรู ้ประโยชน์ และการรับรู ้อุปสรรค (r = .27, r = .25 , r = .34, r = -.44,
p < .05 ตามลาดับ) ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ ดังตารางที่ 11 (ภาคผนวกหน้า 110 ) พบว่า ผูป้ ่ วยมีการ
รับรู ้ความรุ นแรงและความเสี่ ยงรวมถึงการรับรู ้ประโยชน์อยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างสูง และมีการรับรู ้
อุปสรรคอยูใ่ นระดับกลาง แต่กลับพบว่า ความร่ วมมือในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับต่า อาจ
เนื่องจากถึงแม้จะได้รับความรู ้และคาแนะนาแต่กลุ่มตัวอย่างยังขาดความตระหนักในการ
รับประทานยาตามแผนการรักษาจึงอาจเป็ นผลให้ความร่ วมมือในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับต่า
และอาจเป็ นผลจากปัจจัยอื่น ๆ โดยการรับรู ้จะเป็ นตัวกาหนดให้บุคคลเกิดความร่ วมมือในการ
รับประทานยา เช่นเดียวกับการศึกษาของ Tan, Hassali, Neoh, and Saleem (2017) พบว่า ผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูง ที่มีการรับรู ้ถึงความรุ นแรงของโรคความดันโลหิ ตสูง จะให้ความร่ วมมือในการ
รับประทานยาตามแผนการรักษา และการศึกษาของ สุมาลี วังธนากร และคณะ (2551) พบว่า การ
รับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง สามารถทานายพฤติกรรมการรับประทานยาในผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิ ตสูงได้ ร้อยละ 16 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น สามารถกล่าวได้วา่ การ
รับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของผูป้ ่ วยจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยเกิดการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงและความ
รุ นแรงของโรค ซึ่งการรับรู ้น้ ี จะผลักดันให้บุคคลหลีกเลี่ยงจากภาวะคุกคามของโรคโดยเลือกวิธี
ปฏิบตั ิที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมีการเปรี ยบเทียบผลดี ผลเสี ย และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
(นิตยาทิพย์ แสนแดง และชื่นจิตร โพธิศพั ท์สุข, 2561) ซึ่งการรับรู ้ดงั กล่าวจะนาไปสู่ความร่ วมมือ
ในการรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่อง
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา สามารถทานายความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (β = .24, p < .05)
ซึ่งแสดงว่า ผูป้ ่ วยที่มีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยาในระดับสูง จะมีความร่ วมมือ
ในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับดี จากแบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ
ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2003) กล่าวว่า การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน คือ ความเชื่อมัน่ ของ
บุคคล โดยบุคคลที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความเชื่อมัน่ นั้นจะเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลเกิดการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพตามเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่งนาไปสู่ ความร่ วมมือในการรับประทานยา
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการ
รับประทานยาเท่ากับ 46.60 (SD = 5.177) จากคะแนนเต็ม 52 คะแนน ซึ่งเป็ นคะแนนที่ค่อนข้างสูง
สะท้อนว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยาอยูใ่ นระดับสูงซึ่งสามารถ
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ทานายความร่ วมมือในการรับประทานยาได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรัทธา ประกอบชัย
และคณะ (2557) ที่พบว่า การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง (r = .55, p < .01) และสามารถทานายพฤติกรรมการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงได้ (β = .38, p < .01) เช่นเดียวกับการศึกษาของ
วิภาภรณ์ วังวรตระกูล และคณะ (2560) พบว่า การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์ต่อความ
สม่าเสมอต่อเนื่องในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง (r = .38, p < .01) และ
การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนสามารถทานายความสม่าเสมอต่อเนื่องในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงได้ (β = .35, p < .01) และการศึกษาของ Shen, Shi, Dong, and Zhong (2020)
พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่มีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนจะเป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อมัน่ ในการ
ปฏิบตั ิพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา (r = .60, p < .001)
ดังนั้น สามารถกล่าวได้วา่ บุคคลที่มีความเชื่อมัน่ หรื อความมัน่ ใจในตนเองจะสามารถ
กาหนดเป้าหมายซึ่งมีผลต่อการตัดสิ นใจของบุคคลในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพ โดยบุคคลที่มี
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง จะพยายามปฏิบตั ิพฤติกรรมให้ได้ตามผลลัพธ์ที่ได้ต้ งั ใจไว้ ถึงแม้จะมี
อุปสรรค ใด ๆ แต่บุคคลก็ยงั เชื่อมัน่ ว่าตนเองจะปฏิบตั ิพฤติกรรมนั้นได้ และหาวิถีทางที่จะเอาชนะ
ต่ออุปสรรคนั้นเพื่อมุ่งสู่ ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ คือ เป้าหมายของการรักษา การควบคุมความดันโลหิ ต
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต ซึ่งความมัน่ ใจหรื อการรับรู ้สมรรถนะแห่ งตนในการ
รับประทานยา จะนาไปสู่ความร่ วมมือในการรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา
(ศรัทธา ประกอบชัย และคณะ, 2557)
กล่าวโดยสรุ ป ผลจากการศึกษา พบว่า ความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพ สัมพันธภาพระหว่าง
ผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสูง และการรับรู ้สมรรถนะ
แห่งตนในการรับประทานยาสามารถร่ วมกันทานายความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้ร้อยละ 28.5 ดังนั้น หากบุคคลมีความรอบรู ้ดา้ น
สุขภาพในระดับที่เพียงพอ หรื อในระดับสูง และนาข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลากรทางการแพทย์ผา่ น
การมีปฏิสัมพันธ์ หรื อการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากรทางการแพทย์ โดยนา
ข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ และตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพตามการรับรู ้ของตนเอง รวมถึงการ
มีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองหรื อมีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน จะส่งผลให้ผปู ้ ่ วย
รับประทานยาได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 40.2 ยังมี
ความร่ วมมือในการรับประทานยาในระดับต่า จึงควรต้องหาแนวทางการแก้ไขอย่างเร่ งด่วนเพื่อ
ส่งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยเกิดความร่ วมมือในการรับประทานยาตามแผนการรักษา เพื่อควบคุมระดับความ
ดันโลหิ ตให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง ดังนี้
1. ควรมีการประเมินความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง
ทุกครั้งที่ผปู ้ ่ วยมาตรวจตามนัด เพื่อประเมินถึงความสม่าเสมอในการรับประทานยา และค้นหา
สาเหตุที่ผปู ้ ่ วยมีความร่ วมมือในการรับประทานยาต่า
2. จัดทาโปรแกรมเพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือในการรับประทานยาให้กบั ผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยมุ่งเน้นส่งเสริ มการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการ
รับประทานยา ส่งเสริ มความรอบรู ้ดา้ นสุขภาพให้แก่ผปู ้ ่ วย สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรับรู ้
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู งอย่างถูกต้อง และส่งเสริ มให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูป้ ่ วยและ
บุคลากรทางการแพทย์
3. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยทางาน และอยูใ่ น
สังคมเมือง ซึ่งมีการดาเนินชีวิตที่ค่อนข้างวุน่ วายและเร่ งรี บ จึงอาจส่งผลให้ลืมรับประทานยาใน
บางครั้ง ดังนั้น การป้ องกันการลืมรับประทานยาจึงสาคัญ ควรเน้นย้าให้ผปู ้ ่ วยควรพกยาไปด้วยเมื่อ
ไปทางาน หรื อควรแบ่งยาบางส่วนไว้ที่ทางาน และเก็บไว้ในในตาแหน่งที่ผปู ้ ่ วยสามารถมองเห็น
ได้ในเวลาที่ผปู ้ ่ วยจะรับประทานยา หรื อใช้วิธีเตือนการรับประทานยาผ่านโทรศัพท์ของผูป้ ่ วยโดย
ตั้งนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์เมื่อถึงเวลารับประทานยา
4. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ยงั ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่มีผปู ้ ่ วยจานวนหนึ่งที่ยงั ไม่สามารถคุมความดันโลหิตให้อยู่
ในเกณฑ์เป้าหมายได้ และกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งมีภาวะอ้วน ดังนั้น บุคคลากรทางการแพทย์ควร
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกกาลังกายเพื่อควบคุมน้ าหนัก ซึ่งพบว่าการลดน้ าหนักสามารถลด
ความดันซิสโตลิกได้ 5-20 มิลลิเมตรปรอทต่อการลดลงของน้ าหนักตัว 10 กิโลกรัม และในผูท้ ี่มี
โรคเบาหวานร่ วมด้วยจาเป็ นต้องเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่มี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก โดยแนะนาให้ผปู ้ ่ วยวัดความดันโลหิตที่บา้ นเพื่อให้ผปู ้ ่ วยเห็น
การเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิ ต ซึ่งจะช่วยกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
รับประทานยาลดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาเพื่อควบคุมระดับความดันและ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. จากงานวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่ วมทานายความร่ วมมือในการ
รับประทานยาของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้เพียงร้อยละ 28.5 ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามแบบจาลองความหลากหลายมิติของความร่ วมมือ
ด้านอื่น ๆ เช่น มิติดา้ นอาการเจ็บป่ วย และมิติดา้ นการรักษา เพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยอย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ
2. การศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาเฉพาะที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ยงั ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเกิดขึ้นทาให้ไม่สามารถอ้างอิงกลุ่มประชากรได้ท้ งั หมด ดังนั้นควรทาการศึกษาเพิ่มเติมใน
กลุ่มผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในเขตพื้นที่อื่น หรื อสถานบริ การ
สาธารณสุขอื่น ๆ ที่มีบริ บทต่างกัน เพื่อประเมินความร่ วมมือในการรับประทานยาของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูง
3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อทาความเข้าใจเชิงลึกถึงการรับรู ้ของผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับความร่ วมมือในการรับประทานยา และความไม่
ร่ วมมือในการรับประทานยา เพื่อหาสาเหตุหรื อปัจจัยที่ที่มีผลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา
หรื อไม่มีผลต่อความร่ วมมือในการรับประทานยา
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แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป
1.1 แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคล (ผู้เป็ นโรคความดันโลหิตสู งเป็ นผู้บันทึกข้ อมูล)
คาชี้แจง แบบสอบถามส่ วนนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูง โดยให้ท่านทาเครื่ องหมาย √ ใน ( ) และเติมข้อความในช่องว่าง
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ……………ปี
3. อาชีพ

( ) รับราชการ

( ) รับจ้างทัว่ ไป

( )พนักงานบริ ษทั

( ) เกษตรกร

( ) พนักงานวิสาหกิจ

( ) ค้าขาย

( ) อื่น ๆ
4. สถานภาพสมรส
5. ระดับการศึกษา

( ) โสด

( ) คู่

( ) หม้าย

( ) หย่า/แยก

( ) ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ

( ) ประถมศึกษา

( ) มัธยมศึกษา

( ) อนุปริ ญญา ปวช./ ปวส.

( ) ปริ ญญาตรี

( ) ปริ ญญาโท

( ) อื่น ๆ
6. สิ ทธิการรักษาพยาบาล ( ) สิ ทธิ์ขา้ ราชการ
( ) ประกันสังคม

( ) ข้าราชการบานาญ
( ) ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

( ) อื่น ๆ
7. รายได้ต่อเดือน/ต่อครอบครัว
( ) ไม่มีรายได้

( ) น้อยกว่า 5,000 บาท

( ) 5,001-10,000 บาท

( ) 10,001-15,000 บาท

( ) 15,001-20,000 บาท

( ) 20,001-25,000 บาท

( ) 25,001-30,000 บาท

( ) มากกว่า 30,000 บาท
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8. การสูบบุหรี่ ( ) ไม่เคยสูบเลย
( ) เคยสูบ จานวน……มวน/วัน แต่ขณะนี้เลิกสู บ ระยะเวลานาน…ปี
( ) สูบ จานวน………..มวน/วัน……ปี
9. การดื่มแอลกอฮอล์ ( ) ไม่เคยดื่มเลย
( ) เคยดื่ม จานวน……..แก้ว/วัน แต่ขณะนี้เลิกดื่ม ระยะเวลา…ปี
( ) ดื่ม จานวน……แก้ว/วัน……ปี
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1.2 แบบสอบถามข้ อมูลเกีย่ วกับการเจ็บป่ วย (ผู้วิจัยเป็ นผู้บันทึกข้ อมูล)
คาชี้แจง แบบสอบถามส่ วนนี้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูง โดยทาเครื่ องหมาย √ ใน ( ) และเติมข้อความในช่องว่าง
1. น้ าหนัก……….กิโลกรัม
ส่วนสูง………เซนติเมตร
2. ระยะเวลาที่ทราบได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง………ปี ………เดือน
3. ระดับความดันโลหิ ตครั้งล่าสุ ด………มิลลิเมตรปรอท (วันที่……เดือน……ปี ……)
4. ระดับความดันโลหิ ตครั้งนี้………มิลลิเมตรปรอท
5. มีภาวะโรคร่ วม

เบาหวาน

ไขมันในเลือด

โรคหัวใจ

อื่น ๆ โปรดระบุ………………………….
ไม่มีโรคร่ วม
6. ชนิดของยาลดความดันโลหิตสูงที่รับประทานยา
กลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEIs)
กลุ่ม Angiotensin receptor blocker (ARBs)
กลุ่ม Beta- blocker
กลุ่ม Calcium – channel blocker (CCBs)
กลุ่ม Diuretics
7. ยาอื่น ๆ ที่รับประทาน นอกเหนือจากลดความดันโลหิต
ไม่มี

มี
ยารักษาโรคร่ วม โปรดระบุ………………
ยาสมุนไพร
วิตามิน
อาหารเสริ ม
ยาอื่น ๆ โปรดระบุ……………………………

โรคไต
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8. จานวนเม็ดยาที่รับประทาน/มื้อ……………….
9. การจัดยารับประทาน
จัดเอง

ลูกหลานหรื อญาติ

10. ยาที่ท่านรับประทานในปัจจุบนั ท่านมีการลืมรับประทานยาหรื อไม่
ลืม

ไม่ลืม

ถ้าลืมท่านทาอย่างไร……………………………………………………..
11. มีผลข้างเคียงจากการรับประทานยาลดความดันโลหิ ต
เ เวียนศีรษะ หน้ามืด
ใจสัน่
ไอแห้ง ๆ
อ่อนแรง
ปัสสาวะบ่อย
ไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานยา
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความรอบรู้ ทางสุ ขภาพขั้นพื้นฐานเกีย่ วกับการรับประทานยาของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสู ง
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ในช่อง ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมความดันโลหิ ตสู ง ควรทาสิ่ งใดเกี่ยวกับการรับประทานยา
□ 1. ก่อนวันไปตรวจตามนัด กินยาเพิ่มทุกชนิดอย่างละ 1 เม็ด
□ 2. ซื้อยาบารุ ง ยาสมุนไพรมารับประทานเพิ่ม และไปตรวจตามนัด
□ 3. ถ้าอาการดี สามารถหยุดกินยาได้ แต่ควรไปตรวจตามนัด
□ 4. กินยาหรื อใช้ยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง และไปตรวจตามนัด
2. ถ้าแพทย์ระบุให้ท่านกินยาวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น เมื่อลืมกินยามื้อเช้า ท่านควรจะทาอย่างไร
□ 1. กินยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้
□ 2. กินยาในมื้อเย็นตามปกติ
□ 3. รวบยา 2 มื้อมากินในมื้อเย็นตามปกติ
□ 4. กินยามื้อเช้าในตอนเย็น โดยงดกินยามื้อเย็น
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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15. จากข้อมูลฉลากบนซองยาด้านล่างนี้ แนะนาให้กินยาวันละกี่เม็ด
HN 174118 / 48 [74]20-05-2017[D004]
6/7
AMLODIPINE 5 MG TAB
110TAB
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า
ชื่อสามัญ แอมโลดิปีน 5 มก.
ED
ยารักษาโรคความดันโลหิตสู ง
□1.
□2.
□3.
□4.

1 เม็ด
2 เม็ด
5 เม็ด
6 เม็ด
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามสั มพันธภาพระหว่ างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ในช่องขวามือ ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง
คาตอบเดียว และมีเกณฑ์ในการเลือกตอบดังนี้
เป็ นประจา หมายถึง
บ่อยครั้ง หมายถึง
บางครั้ง หมายถึง
นาน ๆ ครั้ง หมายถึง
ไม่เคย หมายถึง

ข้อความนั้นสะท้อนความรู ้สึกหรื อความจริ งที่เกิดขึ้นกับท่านทั้งหมด
ข้อความนั้นสะท้อนความรู ้สึกหรื อความจริ งที่เกิดขึ้นกับท่านเป็ นส่ วนใหญ่
ข้อความนั้นสะท้อนความรู ้สึกหรื อความจริ งที่เกิดขึ้นกับท่านปานกลาง
ข้อความนั้นสะท้อนความรู ้สึกหรื อความจริ งที่เกิดขึ้นกับท่านเป็ นบางครั้ง
ข้อความนั้นไม่สะท้อนความรู ้สึกหรื อความจริ งที่เกิดขึ้นกับท่านเลย
ข้ อความ

1. แพทย์ เภสัชกร พยาบาลพูดคุยด้วยท่าทางที่
เป็ นมิตร
2. แพทย์ เภสัชกร พูดให้ท่านมีความมัน่ ใจใน
ความสามารถที่จะจัดการกับภาวะความดัน
โลหิ ตสู ง
3. แพทย์ เภสัชกร พยาบาลเปิ ดโอกาสให้ท่าน
ซักถามเกี่ยวกับการรับประทานยา
4……………………………………………….
5……………………………………………….
6. ……………………………………………...
7……………………………………………….
8……………………………………………….
9………………………………………………
10…………………………………………….
11……………………………………………..
12……………………………………………..

ไม่ เคย นาน ๆ บางครั้ง บ่ อยครั้ง เป็ น
ครั้ง
ประจา
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ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ เกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสู ง
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ในช่องขวามือ ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงคาตอบเดียว และมีเกณฑ์ในการเลือกตอบดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ข้ อความ
การรับรู้ความรุนแรงและความเสี่ ยงต่ อ
ภาวะแทรกซ้ อนของโรคความดันโลหิตสู ง
1. มีระดับความดันโลหิ ตสู งขึ้น หากรับประทาน
ยาไม่ต่อเนื่อง
2. โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคที่อนั ตรายทาให้
เสี ยชีวิตได้
3. โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นภาวะที่สามารถ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้โดยการ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4…………………………………………………
5. ………………………………………………..
6………………………………………………….
7………………………………………………….
8…………………………………………………
9…………………………………………………

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
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ข้ อความ
การรับรู้ประโยชน์ ของการรับประทานยาที่ถูกต้ อง
10. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิ ตสู ง
ทาให้อาการปวดมึนศีรษะและปวดท้ายทอยลดลง
11. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิ ตสู ง
อย่างสม่าเสมอทาให้ระดับความดันโลหิ ตอยูใ่ น
ระดับปกติ
12. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิ ตสู ง
ป้องกันการเกิดอัมพาต
13………………………………………………..
14………………………………………………..
15………………………………………………...

16……………………………………………..
17……………………………………………
การรับรู้ อุปสรรคต่ อการรับประทานยา
18. การทางานทาให้ท่านไม่สามารถ
รับประทานยาความดันโลหิตได้ตรงตามเวลา
19. เมื่อยาของท่านหมดก่อนวัน ท่านไม่
สามารถมารับยาได้
20. การรับประทานยารักษาโรคความดัน
โลหิ ตสู ง ทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
21…………………………………………….
22…………………………………………….
23…………………………………………….

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
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ข้อความ
24…………………………………………….
25……………………………………………..

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามการรับรู้ สมรรถนะแห่ งตนในการรับประทานยา
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ในช่องขวามือ ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง
คาตอบเดียว และมีเกณฑ์ในการเลือกตอบ ดังนี้
มัน่ ใจมากที่สุด
หมายถึง
มัน่ ใจบางครั้ง
หมายถึง
มัน่ ใจเล็กน้อย
หมายถึง
ไม่มนั่ ใจมากที่สุด หมายถึง

ท่านมัน่ ใจกับข้อความนั้นมากที่สุด
ท่านมัน่ ใจกับข้อความนั้นเป็ นบางครั้ง
ท่านมัน่ ใจกับข้อความนั้นเล็กน้อย
ท่านไม่มนั่ ใจกับข้อความนั้นมากที่สุด

ลาดับ

สถานการณ์

1

ฉันมีความมัน่ ใจว่าฉันจะสามารถ
รับประทานยาลดความดันโลหิตสูง…….
เมื่อฉันอยูบ่ า้ นแล้วมีงานยุง่
เมื่อไม่มีใครคอยเตือนฉัน
เมื่อฉันรู ้สึกกังวลที่จะต้องทานยาเหล่านั้นไป
ตลอดชีวิต
……………………………………………..
…………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
……………………………………………..

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ไม่ มั่นใจ มั่นใจ มั่นใจ
มั่นใจ เล็กน้ อย บางครั้ง มากที่สุด
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ส่ วนที่ 6 แบบสอบถามความสม่าเสมอในการกินยา
คาชี้แจง : โปรดใส่ √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยให้ตอบเพียง 1 คาตอบ
โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบดังนี้
เหตุการณ์
1. มีบางครั้งที่คุณลืมกินยาลดความดันโลหิ ต
2. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา มีบางวันที่ไม่ได้รับประทานยาลดความดันโลหิ ต
3. เคยลดขนาด หรื อหยุดยาโดยไม่ได้บอกแพทย์
4………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………
7………………………………………………………………………………

ใช่

ไม่ใช่

8. คุณรู ้สึกยุง่ ยากใจในการที่จะต้องจดจาวิธีรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิ ตสู งทั้งหมด
บ่อยครั้งแค่ไหน
( ) ไม่เคยรู ้สึก/รู ้สึกน้อยครั้ง
( ) รู ้สึกนาน ๆ ครั้ง
( ) รู ้สึกบางครั้ง
( ) รู ้สึกบ่อยครั้ง
( ) รู ้สึกเป็ นประจา
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ภาคผนวก ค
การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น
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การวิเคราะห์ ข้อมูลตามข้ อตกลงเบื้องต้ นของสถิติ Multiple regression
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 97 ราย
1. การตรวจสอบความผิดปกติของข้ อมูล (Outlier)
การตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลพิจารณาได้จากค่า Cook’s distance ซึ่งใช้วดั ความ
เปลี่ยนแปลงของค่าความคลาดเคลื่อน โดยจะพิจารณาค่า Cook’s distance ของชุดข้อมูล ถ้ามีค่า
มากกว่า 1 แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นมีค่าผิดปกติ (จุฬาลักษณ์ บารมี, 2555)
จากการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลด้วยค่า Cook’s distance พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0 –.23172 จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์น้ นั ไม่มีค่าผิดปกติ
(Outlier)

N
97

Case Summaries
Cook's Distance
Minimum Maximum
.00000
.23172

Range
.23172

2. ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ (Normality)
สาหรับการทดสอบการแจกแจงปกติของความคลาดเคลื่อนนั้น ผูว้ ิจยั ใช้การทดสอบด้วยวิธี
Fisher skewness coefficient & Fisher kurtosis coefficient ดังนี้
Fisher skewness coefficient = Skewness / Standard error of skewness
Fisher kurtosis coefficient = Kurtosis / Standard of kurtosis
Statistics
Standardized Residual
Valid
N
Missing
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis

97
0
-.268
.245
-.832
.485
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แปลผลค่า Fisher skewness coefficient และ Fisher kurtosis coefficient หากค่าที่ได้เกิน ±
1.96 (สาหรับ alpha = .05) หรื อเกิน ± 2.58 (สาหรับ alpha = .01) แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบ
ไม่ปกติ (จุฬาลักษณ์ บารมี, 2555)
ดังนั้นจากผลข้างต้น ค่า Fisher skewness = -1.09 และค่า Kurtosis coefficient = -1.71 ซึ่งมี
ค่าอยูใ่ นช่วง ± 1.96 จึงแสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
3. ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ (Homoscedasticity)
Homoscedasticity หมายถึง การกระจาย หรื อ ความแปรปรวนของ Y ในทุกค่าของ X
มีค่าเท่ากัน หรื อมีค่าคงที่ (จุฬาลักษณ์ บารมี, 2555) การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ตวั แปรของตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวว่ามีค่าคงที่หรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
ลักษณะการกระจายของค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน จากภาพการกระจาย
(Scatter Plot)

ลักษณะการกระจายของค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของตัว
แปรพยากรณ์ พบว่า ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนกระจายบริ เวณค่าศูนย์ โดยจากภาพ
กล่าวได้วา่ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ตวั แปรพยากรณ์ทุกตัวแปรมี
ค่าคงที่ (Homoscedasticity) ภาพการกระจาย (Scatter Plot)
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4. ทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรพยากรณ์ และตัวแปรตามเป็ นอิสระจากกัน หรื อไม่เกิด
Autocorrelation
โดยการทดสอบหาค่าสถิติ Durbin-Watson หากค่า Durbin-Watson อยูร่ ะหว่าง 1.5-2.5 ถือ
ว่าข้อมูลมีความเป็ นอิสระต่อกัน ซึ่งแสดงว่าไม่เกิด Autocorrelation
จากการตรวจสอบปัญหาสหสัมพันธ์ในตัวเองของตัวแปรอิสระ พบว่า ค่า Durbin-Watson
มีค่าเท่ากับ 1.855 ซึ่งเป็ นค่าที่อยูร่ ะหว่าง 1.5 – 2.5 แสดงว่า ตัวแปรอิสระที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
ไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง

Model
1

Model Summaryb
R
R Square Adjusted R Std. Error of Durbin-Watson
Square
the Estimate
.534a
.285
.254
1.43762
1.855

a. Predictors: (Constant), แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา,
แบบสอบถามการรับรู ้เกี่ยวกับโรค, แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ่ วยและบุคคลากร
ทางการแพทย์, แบบสอบถามความรอบรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
b. Dependent Variable: แบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยา

5. ตัวแปรอิสระทั้งหมดต้องไม่มีความสัมพันธ์ กนั เอง (Multicollinearity)
เงื่อนไขข้อสุ ดท้ายสาหรับการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple regression) คือ ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง
(Multicollinearity) โดยจะพิจารณาจากค่า IVF ถ้าค่า IVFมีค่ามากกว่า 4 ถือว่าเกิดปัญหาจาก
Multicollinearity และพิจารณาจากค่า (Tolerance) ที่นอ้ ยกว่า .20 ถือว่าเกิดปัญหาจาก
Multicollinearity (จุฬาลักษณ์ บารมี, 2555)

108

Model

1

(Constant)
แบบสอบถาม
ความรอบรู ้ดา้ น
สุขภาพ
แบบสอบถาม
สัมพันธภาพ
ระหว่างผูป้ ่ วย
และบุคคลากร
ทางการแพทย์
แบบสอบถาม
การรับรู ้เกี่ยวกับ
โรค
แบบสอบถาม
การรับรู ้
สมรรถนะแห่ง
ตนในการ
รับประทานยา

Coefficientsa
Unstandardized Standardized t Sig.
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
B
Std.
Beta
Tolerance VIF
Error
-5.401 1.985
-2.721 .008
.236
.090
.242 2.624 .010
.914 1.094

.037

.015

.226 2.507 .014

.960 1.042

.037

.019

.180 2.004 .048

.968 1.033

.078

.030

.243 2.587 .011

.883 1.133

a. Dependent Variable: แบบสอบถามความร่ วมมือในการรับประทานยา

ผลการทดสอบตัวแปรอิสระทั้งหมดดูจากค่า Tolerance มีค่ามากกว่า .20 ทุกตัวแปร และค่า
IVF น้อยกว่า 4 ทุกตัวแปร ซึ่งแสดงว่า ไม่เกิด Multicollinearity (จุฬาลักษณ์ บารมี, 2555)
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ตารางที่ 10 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่มี
โรคเบาหวานร่ วม (n = 12)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ระดับความดันโลหิ ตครั้งล่าสุ ด
ระดับความดันโลหิ ตซิสโตลิก (mmHg)
(M = 140.42, SD = 18.52, Min = 111, Max = 171)
< 130
≥ 130
ระดับความดันโลหิ ตไดแอสโตลิก (mmHg)
(M = 75.67, SD = 13.47, Min = 50, Max = 97)
< 80
≥ 80
ระดับความดันโลหิ ตครั้งนี้
ระดับความดันโลหิ ตซิสโตลิก (mmHg)
(M = 138.17, SD = 16.30, Min = 104, Max = 161)
< 130
≥ 130
ระดับความดันโลหิ ตไดแอสโตลิก (mmHg)
(M = 71.17, SD = 13.27, Min = 54, Max = 93)
< 80
≥ 80

จานวน (คน)

ร้ อยละ

3
9

25.0
75.0

7
5

58.3
41.7

2
10

16.7
83.3

8
4

66.7
33.3

จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างโรคความดันโลหิ ตสูงที่มีโรคเบาหวานร่ วมด้วย
มีระดับความดันโลหิ ตสู งเกินเกณฑ์ โดยมีระดับความดันโลหิ ตซิสโตลิกครั้งล่าสุ ดเฉลี่ย 140.42
มิลลิเมตรปรอท (SD = 18.525) และมีระดับความดันไดแอสโตลิกเฉลี่ย 75.67 มิลลิเมตรปรอท
(SD = 13.473) ในส่ วนของระดับความดันโลหิ ตครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความดันโลหิ ต
ซิสโตลิกเฉลี่ย 138.17 มิลลิเมตรปรอท (SD = 16.309) และมีระดับความดันไดแอสโตลิกเฉลี่ย
71.17 มิลลิเมตรปรอท (SD = 13.279)
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ผลการวิเคราะห์ การรับรู้เกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสู ง (รายด้ าน)
ตารางที่ 11 ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูง (n = 97)
ตัวแปร

การรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง (รวม)
การรับรู ้ความรุ นแรงและความเสี่ ยง
การรับรู ้ประโยชน์
การรับรู ้อุปสรรค

พิสัย
ที่เป็ นไป
ได้
25-100
9-36
8-32
8-32

พิสัย
ที่เป็ นจริง

M

SD

56-100
23-36
18-32
8-32

76.99
32.60
28.42
16.07

8.003
3.369
3.479
4.531

คะแนนเฉลี่ยการรับรู ้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (M = 76.99,
SD = 8.003) โดยมีคะแนนต่าสุดเท่ากับ 56 คะแนน และคะแนนสูงสุดเท่ากับ 100 คะแนน เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู ้ความรุ นแรงและความเสี่ ยงต่อภาวะแทรกซ้อน
ของโรคความดันโลหิ ตสูง การรับรู ้ประโยชน์ของการรับประทานยาโรคความดันโลหิ ตสูง การรับรู ้
อุปสรรคของการรับประทานยาโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับ 32.60, 28.42 และ 16.07 ตามลาดับ

ประวัติย ่อของผู้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
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