
ชื่อเร่ือง : “การศกึษาความสมัพนัธ์ของความรู้ กบัพฤติกรรมการดแูลตนเอง“ 
 ผู้วจัิย : นางจินตนา   ไชยทมุ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหนองขาม อ าเภอส าโรง 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : จากการศกึษาข้อมลูของรพ.สต.หนองขาม  ต าบลโคก
ก่อง  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี  ตามรายงานผู้ป่วยโรคเรือ้รัง  พ.ศ.  2550-2551 พบวา่  มีผู้ป่วยโรค
ความดนัโลหิตสงู 128 คนและ 153 คนตามล าดบั  จะเห็นวา่  ผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูมีจ านวนเพ่ิมมากขึน้  
ดงันัน้  การสง่เสริมสขุภาพจึงเป็นกระบวนการส าคญั ในการเพ่ิมความรู้   ซึ่งท าให้ผู้ป่วยสามารถแสดง
พฤติกรรมการรับรู้ออกมา  เช่น  พฤติกรรมด้านความจ า ความเข้าใจ การน าไปในวิเคราะห์การสงัเคราะห์ และ
การประเมินคา่ ( Bloom อ้างใน เสาวภาคย์ิ ข ารักษา ,2540 ) รวมถึงผู้ป่วยมีทกัษะในการปฏิบตัิตวัอย่าง
เหมาะสม  มีก าลงัใจอย่างเพียงพอและมีความคาดหวงัใน 
ความสามารถของตน  ผู้ป่วยสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   มีพฤติกรรมการดแูลตนเองท่ีดีขึน้และ
ปฏิบตัิตวัตามค าแนะน าได้อย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป ( จีระศกัดิ์เจริญพนัธ์ และเฉลิมพล  ตนัสกลุ , 2550 )   
              จากสถานการณ์ของอตัราผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้  ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ
ของรพ.สต.หนองขาม  จึงท าให้ทางคณะผู้ศกึษาสนใจท่ีจะศกึษาความสมัพนัธ์ของความรู้ กบัพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของรพ.สต.หนองขาม  ต าบลโคกก่อง  
อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี  เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพให้แก่ผู้ป่วยโรคความดนั
โลหิตสงู  ในเขตพืน้ท่ีดงักลา่วตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ท่ัวไป : เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของความรู้   กบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู  ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของรพ.สต.หนองขาม  ต าบลโคกก่องอ าเภอส าโรง  จงัหวดั
อบุลราชธานี 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพ่ือศกึษาข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู  ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของรพ.

สต.หนองขาม  ต าบลโคกก่อง  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี 
2. เพ่ือศกึษาความรู้ของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู  ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของรพ.สต.หนอง

ขาม  ต าบลโคกก่อง  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี 
3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของความรู้  กบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ป่วยโรคความดนั

โลหิตสงู  ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของรพ.สต.หนองขามต าบลโคกก่อง  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี 
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ระเบียบวธีิวจิัย 
- รูปแบบการศึกษา  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ( Descriptive Research )  โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
- ประชากรเป้าหมาย  คือ ผู้ ท่ีป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสงูทัง้เพศชายและเพศหญิงท่ีอาศยั

อยู่  ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของรพ.สต.หนองขาม  ต าบลโคกก่อง  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานีจ านวน 42 
คน  แตจ่ านวนประชากรท่ีเก็บข้อมลูได้จริงมีเพียง 40 คน  เน่ืองจากคลินิกโรคความดนัโลหิตสงูของรพ.สต.
หนองขาม  ต าบลโคกก่อง  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี  มีเฉพาะวนัศกุร์ประกอบกบัความต้องการของ
ผู้ป่วยท่ีรับยาและกลบับ้านเร็ว  ท าให้แบบสอบถามบางฉบบัได้ข้อมลูไมค่รบถ้วน   

- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา   คือ  แบบสอบถามเร่ืองของความรู้  กบัพฤติกรรมการดแูล
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู  ซึ่งผู้ศกึษาได้สร้างขึน้โดยค้นคว้าจากแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและ
งานวิจยัตา่งๆท่ีเก่ียวกบัความรู้   และพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู  ส าหรับเป็น
ข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกบัเนือ้หา  และวตัถปุระสงค์ท่ีจะ
ศกึษา  และน าไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หา ( Content validity ) ความ
ถกูต้องและชดัเจนในเร่ืองของภาษา  แล้วน าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดสอบ  จากนัน้น า
แบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ( Try out )  กบัผู้ป่วยโรคความดนั -    โลหิตสงู  ตา่ง
ต าบลคือ  ต าบลบอน  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี  จ านวน 40 ชดุ 

- การวเิคราะห์ข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมลูทางคณะผู้ศกึษาใช้คอมพิวเตอร์  โดยมีโปรแกรม
ส าเร็จรูปประมวลผลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูใช้หลกัสถิติพรรณนา ( Descriptive Statistics) ส าหรับ
อธิบายข้อมลูสว่นบคุคลของประชากรคือ  ความถ่ี  ร้อยละ   คา่เฉล่ีย   สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และใช้ สถิติ
วิเคราะห์ ( Inferential Correlation) ส าหรับการหาความสมัพนัธ์ของความรู้  กบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู  โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ Chi–square 

 
ผลการศึกษา 

  - ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง   ผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูท่ีศกึษาสว่นใหญ่เป็นหญิง
ร้อยละ70.0 และชายร้อยละ 30.0  สว่นใหญ่มีช่วงอายรุะหวา่ง  51--70 ปี ร้อยละ 57.5  มีอาชีพเกษตรกร ร้อย
ละ 62.5  สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัประถมศกึษาร้อยละ 97.5  ผู้ป่วยสว่นใหญ่มีรายได้  2,000-3,000 บาท 
ร้อยละ 47.5  มีสถานภาพคูเ่ป็นสว่นใหญ่ร้อยละ 92.5 มีระยะเวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคความดนัโลหิตสงูมาก
ท่ีสดุคือ 1-5 ปี ร้อยละ 55.0 
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- ความรู้เก่ียวกับโรคความดันโลหติสูง  จากการศกึษาพบวา่  ผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู  
ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของรพ.สต.หนองขาม  ต าบลโคกก่อง  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานีสว่นใหญ่มี
ความรู้อยู่ในระดบัดีร้อยละ 85.0 และมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ10 มีความรู้อยู่ในระดบัน้อย 5.0 

- พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง   พฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูท่ีปฏิบตัิทกุวนัมากท่ีสดุคือ ในรอบ 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมารับประทานอาหาร
ท่ีมีไขมนัน้อยเช่น  ปลา  กบ  เขียดร้อยละ  85.2   พฤติกรรมการออกก าลงักาย   ท่ีมีพฤติกรรมการออกก าลงั
กายท่ีปฏิบตัิทกุวนัมากท่ีสดุคือ ในรอบ 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมาได้ออกก าลงักายจนกระทัง่มีเหง่ือออกร้อยละ 50  
พฤติกรรมการผอ่นคลายความเครียด ท่ีปฏิบตัิทกุวนัมากท่ีสดุ คือ ใน  1 สปัดาห์ท่ีผา่นมาท ากิจกรรมกบั
ครอบครัวเช่น  ท าความสะอาดบ้าน  ออกก าลงักาย  ท าอาหารร้อยละ 87.5  
และพฤติกรรมการดแูลตนเองในภาพรวมของผู้ป่วย สว่นใหญ่มีพฤติกรรมการดแูลตนเองอยู่ในระดบัดี  ร้อยละ 
90.0  และมีพฤติกรรมการดแูลตนเองด้านการรับประทานอาหารอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 10.0 

- ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยน า กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลตนเอง ได้แก่ อาย ุ( p-value = 0.049 ) การศกึษา( p-value 
= 0.028 ) รายได้( p-value = 0.043 )  สถานภาพ ( p-value = 0.01 )  

- ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ความรู้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลตนเอง ( p-value = 0.02 ) 

 
ประโยชน์ / ประสบการณ์ท่ีได้ จากงานวจิัย 
 1. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการปฏิบตัิตวัของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู ท าให้ได้

แนวทางท่ีจะดแูลผู้ป่วย 
 2. ได้ประสบการณ์ท างานวิชาการ  ได้ฝึกประสบการณ์การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์ข้อมลู 
 

 
 
 
 
 
 


