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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในตำาบลท่าฉาง อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีวัยทองที่มีอายุ 40-59 ปี ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่พักอาศัยอยู่ในตำาบลท่าฉาง อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำานวน 85 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามการรับ
รูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และ 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
ซึ่งผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามด้านการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ด้วยวิธีการคำานวณ หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้คา่ ความเทีย่ งของแบบสอบถาม การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งเท่ากับ
0.82 และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ 0.77 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลีย่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูง ทัง้ โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูงด้านการลดปัจจัยเสีย่ งสูงทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการควบคุมน้ำาหนัก
ด้านการจัดการความเครียด และด้านการออกกำาลังกาย ตามลำาดับ การรับรู้โอกาสเสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโดยรวม แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงด้านการควบคุมน้ำาหนักในระดับต่ำา (r = .23, p < .05)
ผลการวิจัยครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้สตรีวัยทองมีความตระหนักต่อการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค และการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการออก
กำาลังกาย
คำาสำาคัญ : การรับรู้โอกาสเสี่ยง พฤติกรรมการป้องกันโรค โรคความดันโลหิตสูง

ABSTRACT

This descriptive study aimed to describe the level of perceived susceptibility to hypertension and preventive behaviors among transitional aged women in Thachang District,
Suratthani Province, and to examine the relationship between them. The sample comprised 85
transitional aged women (age 40 – 59 years) who had no hypertension treatment records, and
resided in Thachang District, Suratthani Province. Data were collected using a questionnaire
composed of 3 parts: 1) personal information data, 2) perceived susceptibility to hypertension, 3) hypertension prevention behaviors. The questionnaire was validated by 3 experts and
tested for reliability. The Cronbach’s alpha coefficients of susceptibility to hypertension and
preventive behavior questionnaires were 0.82 and 0.77 respectively. Data were analyzed using
frequency, percentage, mean and standard deviation, and the relationship examined using
Pearson’s correlation coefficient.
The results revealed that the mean score of perceived susceptibility to hypertension
and preventive behaviors, both overall and in each subscale, were at a moderate level. The
mean score for reducing risk behaviors was the highest followed by those for healthy eating
behavior, weight control behavior, stress management, and exercise. No significant relationship between perceived susceptibility to hypertension and overall preventive behaviors was
found. However, statistically significant weak positive correlation was found between perceived susceptibility to hypertension and weight control behavior (r = .23, p < .05).
Findings of this study suggest that health care providers should encourage preventive
behaviors, especially exercise, among the transitional aged women at risk for hypertension.
Keywords : Perceived Susceptibility, Preventive Behaviors, Hypertension
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บทนำา

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อชนิดเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และเป็นปัญหา
สาธารณสุขทีส่ าำ คัญของประเทศ โดยในปัจจุบนั มีประชากรนับพันล้านคนทัว่ โลกทีม่ ภี าวะความดันโลหิตสูง และมี
การคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2568 จะมีผทู้ ม่ี ภี าวะความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึน้ เป็น 1.5 พันล้านคน ส่วนในประเทศไทย
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขประมาณการว่า ผูม้ ภี าวะความดันโลหิตสูงทัว่ ทัง้ ประเทศประมาณ 10 ล้าน
คน และพบอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น 1
ใน 10 จังหวัด ที่พบรายงานว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมาก 10 ลำาดับสูงสุด โดยพบว่ามีผู้ป่วยในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีจำานวน 31,561 ราย มีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับ 3,308.20 ต่อแสนประชากร
พบว่าความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย และช่วงอายุที่สูงขึ้นจะมีความชุกเพิ่มขึ้น
ตามลำาดับ (สำานักโรคไม่ติดต่อ, 2548)
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคมีความเจริญ ก้าวหน้ามาก ส่งผล
ให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น จากข้อมูลกองวางแผนทรัพยากรมนุษย์สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้รายงานถึงอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวขึ้น ทำาให้สตรีวัยทองมีจำานวนเพิ่มขึ้น (สำานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2546) และสตรีวัยทองต้องใช้ชีวิตในวัยหมดประจำาเดือนยาวนานขึ้น อาจ
มากกว่า 1 ใน 3 ของช่วงชีวิตทั้งหมด เมื่อเข้าสู่วัยทอง ซึ่งเป็นวัยที่นอกจากจะ ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทั้งภาระด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในและนอกครอบครัว แล้วยังต้องเผชิญกับความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ
ในร่างกาย และเป็นกลุ่มวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงชนิดที่ไม่มีสาเหตุแน่นอนจากปัจจัยหลายๆ
ด้าน และจากการสำารวจสุขภาพของกลุ่มสตรีวัยทองในเขตตำาบลท่าฉาง อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบ
ว่าสาเหตุการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อ ที่พบมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ โรคความดันโลหิตสูง (สถิติเวชระเบียน
โรงพยาบาลท่าฉาง, 2550) ทั้งที่กลุ่มสตรีวัยทองใน เขตตำาบลท่าฉาง อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็น
กลุ่มที่จะได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงตามนโยบายของรัฐบาล และยังเป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคอย่างเต็มที่ การป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูงในสตรีวัยทองสามารถทำาได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งสามารถกระทำาได้
โดย 1) การออกกำาลังกาย 2) การรับประทานอาหาร 3) การควบคุมน้ำาหนัก 4) การจัดการความเครียดและ
5) การลดปัจจัยเสี่ยง (จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์, 2550; ศิวพร คชารักษ์, 2551) ซึ่งพฤติกรรมป้องกันโรค
เป็นการกระทำาใดๆเพื่อให้บุคคลมีสุขภาพดี โดยเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมสุขภาพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการเกิดโรค งดและหลีกเลี่ยงการกระทำาที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ หลีกหนีสิ่งที่ไม่ปรารถนา หรือการเจ็บ
ป่วย (เกษร กิ่งโพธิ์, 2548; ชนิดา สุรจิตต์, 2543; บุปผา อินต๊ะแก้ว, 2544) แจนซ์และเบคเกอร์ (Janz &
Becker, 1984) กล่าวว่า มีปัจจัยหลายประการที่ทำาให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค ปัจจัยหนึ่งที่มีผล
โดยตรงต่อการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรค คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค การที่บุคคลจะปฏิบัติ
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พฤติกรรมการป้องกันโรคนั้นบุคคลต้องมีการรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค และการรับ
รู้โอกาสเสี่ยงจะเป็นตัวผลักดันให้มีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพตามคำาแนะนำาเพื่อการป้องกันโรคที่เหมาะ
สมและถูกต้อง
จากข้อมูลและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
และพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในตำาบลท่าฉางเนื่องจากยังไม่มีผู้ศึกษาเรื่องนี้ในตำาบลท่าฉาง
และผู้วิจัยคาดว่าผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนให้การดูแล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
สตรีวัยทองให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมการป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทอง โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงและพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคของแบบจำาลองความเชื่อด้านสุขภาพของแจนซ์และเบคเกอร์ (Janz & Becker, 1984) การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้

การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการรับรู้โอกาสเสี่ยงของบุคคลต่อโอกาสการเกิดโรคหรือ
การคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการที่ตนจะเป็นโรค โดยมีชนิด/สาเหตุของความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท
ประกอบด้วย 1) ประเภทควบคุมไม่ได้ 2) ประเภทควบคุมได้ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทประกอบด้วย 1. ตัวคน (Host)
ปัจจัยในส่วนของคนที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กรรมพันธุ์ อายุที่เพิ่มขึ้น เพศ ในส่วนที่ควบคุมได้ เช่น พฤติกรรม
สุขภาพในด้านการรับประทานอาหาร การออกกำาลังกาย การลด/หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การตรวจสุขภาพ
ประจำาปี 2. สิ่งก่อโรค (Agent) 3. สิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นปัจจัยที่พบว่าควบคุมไม่ได้ เช่น ทีพ่ กั
อาศัย สัมพันธภาพทัง้ กับสมาชิกภายในครอบครัวและเพือ่ นบ้าน ภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง การรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง
ต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้บคุ คลปฏิบตั ติ นเพือ่ สุขภาพ โดยหลีกเลีย่ งจากการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ เลือกวิธกี ารปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพทีค่ ดิ ว่าดีทส่ี ดุ ในการป้องกันโรค
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวยั ทอง ในตำาบลท่าฉาง
อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทอง ในตำาบลท่าฉาง
อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรม
การป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทอง ในตำาบลท่าฉาง อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทอง
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สตรีวัยทองที่มีอายุ 40 – 59 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตตำาบล
ท่าฉาง อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติข้างต้น เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี สามารถเข้าใจและสื่อสารด้วยภาษา
ไทยได้ดี และอาศัยอยู่ในตำาบลท่าฉาง อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มทำาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 จนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 85 คน
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) กลุ่มตัวอย่าง
กำาหนดโดยใช้วิธีเปิดตารางอำานาจการทดสอบ (Power analysis) ของโคเฮน เจ (Cohen, J., 1991) โดย
กำาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 อำานาจการทดสอบ (power) เท่ากับ .80 และจากผลการศึกษาของ
สุรีวัลย์ สะอิดี (2547) ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่ศึกษาคล้ายคลึงกับการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุรถ
จักรยานยนต์ของผู้ใหญ่ตอนต้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = .46, p < .01) ดังนั้นผู้วิจัยจึงกำาหนดขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .30 ซึ่งเป็นขนาดอิทธิพลในระดับปานกลาง และจากการเปิดตารางได้กลุ่มตัวอย่าง 85 คน
เครื่องมือชุดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ น้ำาหนัก ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิตสูง โรคประจำาตัว การได้รับข้อมูลข่าวสาร
และประวัติการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวด้วยภาวะความดันโลหิตสูง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เป็นแบบสอบถามที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดแบบจำาลองความเชื่อด้านสุขภาพ ของแจนซ์และเกอร์ (Janz, N.K. & Becker, M.H.,
1984) ลักษณะคำาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการรับประทานอาหาร 2) ด้านการควบคุมน้ำาหนัก 3)
ด้านการออกกำาลังกาย 4) ด้านการผ่อนคลายความเครียด และ5) การลดปัจจัยเสี่ยง ลักษณะข้อคำาถามเป็น
คำาถามทางบวกและคำาถามทางลบ ลักษณะคำาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ความตรงของเครื่องมือ
ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญแบบจำาลองความเชื่อด้านสุขภาพ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านอายุรศาสตร์โรคระบบไหลเวียนและหลอดเลือด พยาบาลปฏิบตั กิ ารผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการพยาบาลอายุรศาสตร์
หลังจากผูท้ รงคุณวุฒทิ ง้ั หมดพิจารณาแล้วผูว้ จิ ยั นำาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เพือ่ ให้มคี วามชัดเจนของเนือ้ หาและมีความเหมาะสมด้านภาษายิง่ ขึน้ ก่อนนำาไปใช้
ความเที่ยงของเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั นำาแบบสอบถามการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค และแบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูงทีผ่ า่ นการตรวจสอบความตรงและได้รบั การปรับปรุงแล้วไปทดสอบความเทีย่ งของเครือ่ งมือ (reliability) กับประชาชนทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งการศึกษาจำานวน 30 ราย และนำามาคำานวณหาความ
เทีย่ งจากความสอดคล้องภายใน (internal consistency) โดยการคำานวณหาค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’ alpha coefficient) ได้คา่ ความเทีย่ งของเครือ่ งมือแบบสอบถามการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง เท่ากับ 0.82 และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับ 0.77
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงวิเคราะห์
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation analysis)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 40–49 ปี (ร้อยละ 66.00)
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 62.40) จบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 65.90) ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 78.82) มีรายได้ประมาณเดือนละมากกว่า 7,500 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 31.8)

53

มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติ (ร้อยละ 60.00) ระดับความดันโลหิตตัวบนมีค่าเฉลี่ย 122 มิลลิเมตร
ปรอท (S.D. = 8.51) ระดับความดันโลหิตตัวล่างมีค่าเฉลี่ย 78 มิลลิเมตรปรอท (S.D. = 6.46) กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 76.50) ไม่มีประสบการณ์การ
ดูแลคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อน (ร้อยละ 81.20) ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคความ
ดันโลหิตสูง (ร้อยละ 85.90) ได้รับการตรวจสุขภาพประจำาปี (ร้อยละ 81.20) และไม่มีโรคประจำาตัว (ร้อย
ละ 92.90)
การรับรู้โอกาสเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทอง ในตำาบลท่าฉาง
อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามรายด้านและโดยรวม (n = 85)
ตัวแปร
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง
พฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงรายด้าน
ด้านการออกกำาลังกาย
ด้านการจัดการความเครียด
ด้านการควบคุมน้าำ หนัก
ด้านการรับประทานอาหาร
ด้านการลดปัจจัยเสีย่ ง
พฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโดยรวม

2.74

S.D.
.28

ระดับ
ปานกลาง

2.24
2.35
2.48
2.53
3.71
2.57

.64
.48
.55
.40
.31
.33

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.74, S.D. =
0.28) และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.57, S.D.
= 0.33) โดยมีพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านการ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ( = 3.71, S.D. = 0.31)
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคกับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูงโดยรวมของสตรีวัยทอง
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างการรับรู้โอกาสเสี่ยงกับพฤติกรรมการป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูงโดยรวมและรายด้านของสตรีวัยทอง (n = 85 คน)
ตัวแปร
การรับรู้โอกาสเสี่ยง (r)
พฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงรายด้าน
ด้านการรับประทานอาหาร
-.06
ด้านการออกกำาลังกาย
.12
ด้านการควบคุมน้าำ หนัก
.23*
ด้านการจัดการความเครียด
.17
ด้านการลดปัจจัยเสีย่ ง
-.07
พฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโดยรวม
.17
*p < .05
จากตาราง ที่ 2 พบว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติกับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโดยรวม และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการรับรู้
โอกาสเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิต
สูง ด้านการควบคุมน้ำาหนักในระดับต่ำา (r = .23, p < .05) แต่ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้าน
การออกกำาลังกาย ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการจัดการความเครียดและด้านการลดปัจจัยเสี่ยง
อภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.74, S.D. = 0.28) แต่คะแนน
เฉลี่ยค่อนไประดับสูง อธิบายได้ว่า อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 40 - 59 ปี เป็นวัยที่จะได้รับการตรวจ
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในกระบวนการการตรวจคัดกรอง จะมีการให้
สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงควบคู่ไปด้วย (รายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลท่าฉาง,
2551) แต่อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี (ร้อยละ 65.88) ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่
ตอนกลางเป็นวัยทำางานยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงไม่เห็น
ความสำาคัญหรือไม่ตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ประกอบกับโรคความ
ดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการทันทีทันใด และใช้ระยะเวลาในการแสดงอาการ ซึ่งแจนซ์และเบคเกอร์
(Janz & Becker, 1984) ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่มีสุขภาพดี ไม่มีประสบการณ์เจ็บป่วย หรือไม่มีบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดเจ็บป่วย ทำาให้การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคน้อยลง
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พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโดยรวมและรายด้านของสตรีวัยทองโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 2.57, S.D. = 0.33) (ตารางที่ 1) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีปัจจัยที่ขัดขวาง อันได้แก่ อายุ
อาชีพ และปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การศึกษา เพศ รายได้ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูง โดยสามารถอธิบายรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยขัดขวาง
1. อายุ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในวัยทำางานมากที่สุด (ร้อยละ 65.88) ซึ่งวัยนี้เป็นวัยที่
มีร่างกายแข็งแรง เป็นวัยที่ทำางานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต รวมทั้งสร้างสถานะทางครอบครัวให้เข้ม
แข็ง (วิภาพร ศักดิ์สุริยผดุง, 2547) ทำาให้มีเวลาในการดูแลสุขภาพน้อย ต้องประกอบอาชีพและทำางานนอก
บ้าน ส่งผลทำาให้กิจกรรมประจำาวันต้องเร่งรีบ ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพ
2. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.82) ประกอบอาชีพ โดยมีอาชีพค้าขายมากที่สุด (ร้อย
ละ 23.88) รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง อาชีพประมง อาชีพทำาสวนและอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 22.38,
16.41, 14.92 และ 14.92 ตามลำาดับ) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีวิกฤติทางด้านการเงิน ทำาให้
การดำาเนินชีวิตต้องมีการแข่งขันและดิ้นรนมากขึ้น จึงทำาให้การดำาเนินชีวิต ประจำาวันของกลุ่มตัวอย่างมุ่งที่
จะประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวมากกว่าที่จะมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ
ปัจจัยสนับสนุน
1. การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.90) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป และ
เนื่องจากระดับการศึกษาเป็นสิ่งที่สำาคัญต่อการพัฒนาความรู้และศักยภาพ ผู้ที่มีการศึกษาสูงย่อมเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ ได้ง่ายกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย การได้รับการศึกษาที่สูงทำาให้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดจนแสวงหาข้อมูล
และการใช้แหล่งบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ วิภาพร ศักดิ์สุริย
ผดุง (2547) ที่พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคของบุคคล โดยบุคคลที่
มีการศึกษาสูงมีการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคหรือการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ำา
2. เพศ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยทอง และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า
เพศหญิง จะมีแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีแบบแผนการดำาเนินชีวิตที่ตระหนักถึงปัญหา ทางด้าน
สุขภาพ มีความรับผิดชอบและมีการปฏิบตั ติ วั ในการป้องกันโรคได้ดกี ว่าเพศชาย (กาญจนา เกษกาญจน์, 2541)
3. รายได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 31.80) มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไปและมี
สถานภาพการเงินพอใช้และมีเงินเก็บ เนื่องจากรายได้เป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิต
เป็นองค์ประกอบที่มีความสำาคัญต่อศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย การจัด
หาอาหารที่มีประโยชน์ และจากการศึกษาที่ผ่านมา (กิริยา เกษกาญจน์, 2543 ; เบญจวรรณ คุณรัตนาภรณ์,
2540) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีรายได้
สูงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ำา
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เมื่อพิจารณาพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูงอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการลดปัจจัยเสี่ยง ( = 3.71, S.D .= .31) ที่อยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้านได้ ดังนี้
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการป้องกันด้านการรับประทานอาหาร
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.53, S.D.= .40) ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำางาน ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงมีกิจกรรมงานประจำาที่ต้องกระทำาตลอดวัน บางรายต้องทำางานเป็นช่วงเวลา
ลักษณะเป็นการทำางานที่ต้องผลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมง เช่น อาชีพรับจ้าง และกลุ่มค้าขายที่ต้องเดินทางไป
รับสินค้ามาจำาหน่ายในช่วงเช้ามืด การขายสินค้า และจัดเก็บสินค้าเสร็จสิ้นในช่วงเย็น ซึ่งต้องทำาต่อเนื่องตลอด
วัน และทำาเป็นประจำาเช่นนี้ทุกวัน กลุ่มอาชีพเกษตรกรสวนยางที่ต้องเข้านอนเร็วและตื่นตอนดึก เพื่อไปกรีด
ยาง ซึ่งกว่าจะเสร็จภาระหน้าที่ก็เป็นช่วงใกล้เที่ยงหรือช่วงบ่าย ทำาให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำางาน ทำาให้
ไม่มีเวลามาสนใจเลือกสรรอาหารที่ควรรับประทานได้ในแต่ละวัน รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา บางครอบครัว
เลือกซื้ออาหารสำาเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาด ซึ่งไม่สามารถเลือกอาหารที่มีคุณภาพตามความต้องการมาบริโภค
ได้ และได้ปฏิบัติพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช่นนี้มานาน แต่สุขภาพก็ยังปกติ ซึ่งอิทธิพล ความเชื่อและ
บริโภคนิสัย ขนบธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่เกิดจะถือว่าเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้อง (จงกลนี ตุ้ยเจริญ, กนิษฐา ปิ่นสุวรรณ, และฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์, 2547 ;วรวรรณ วิศวะกุล,
2545) จึงขาดความใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค
พฤติกรรมการออกกำาลังกาย ผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการป้องกันโรคด้านการออกกำาลังกาย
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.24, S.D. = .64) อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ต้องใช้แรงงานในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว และภาระรับผิดชอบงานบ้าน ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ครอบครัว ทำาให้เกิดความเหนื่อยล้าจากภาระงาน จึงต้องการพักผ่อนมากกว่าที่จะออกกำาลังกาย และการที่
กลุ่มตัวอย่างมีกิจกรรมต่อเนื่องทั้งวันทำาให้เข้าใจว่าการออกแรงหรือการเคลื่อนไหวร่างกายจากการทำางาน
เป็นการออกกำาลังกายจึงไม่จำาเป็นต้องออกกำาลังกายที่เป็นแบบแผนอีก
พฤติกรรมการควบคุมน้ำาหนัก ผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการป้องกันโรค ด้านการควบคุมน้ำา
หนัก อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.48, S.D. = .55) (ตารางที่ 1) อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นวัยกลางคน
ซึ่งมีแนวโน้มของการมีน้ำาหนักเกินอยู่แล้ว และจะไม่สนใจด้านน้ำาหนักตัวเหมือนคนหนุ่มสาว ประกอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างมีภาระรับผิดชอบทั้งงานในอาชีพและงานภายในบ้าน ส่งผลให้การจัดสรรเวลาให้กับการมีพฤติกรรม
การควบคุมน้ำาหนักน้อยลง ประกอบกับความเสือ่ มถอยของร่างกายไม่สามารถทำากิจกรรมเพือ่ ควบคุมน้าำ หนักได้
เนือ่ งจากอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ เซลล์ตา่ งๆ ของร่างกายจะเริม่ เสือ่ มลงอย่างช้าๆ โครงสร้างและหน้าทีข่ องอวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกายก็เสื่อมตามลง ทำาให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง มีการจำากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ (ดรุณี
ดลรัตนภัทร, 2545) การเคลื่อนไหวของร่างกายช้าลง ส่งผลให้ร่างกายมีการใช้พลังงานในชีวิตน้อยลง

57

พฤติกรรมการจัดการความเครียด ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคด้านการจัดการความเครียด
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.35, S.D. = .48) ซึ่งอาจอธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
และเป็นวัยที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและหน้าที่การงาน ช่วงนี้จึงมักเป็นระยะที่มีความเครียด
สูง ซึ่งมักเรียกว่า “วัยวิกฤตตอนกลางชีวิต” (Mid–life crises) (ศรีสุดา วนาลีสิน, 2546) ในระยะนี้ถ้าบุคคล
ใกล้ชิดไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง จะส่งเสริมให้คนในวัยนี้เกิดความเครียดได้มากขึ้น (นิภาพร
อยู่เจริญกิจ, 2542) เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.40) มีสถานภาพสมรสคู่
และจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าสถานภาพสมรสคู่ทำาให้ความเครียด ความวิตกกังวลของคู่สมรสลดลง
เนื่องจากคู่สมรสจะคอยช่วยเหลือค้ำาจุน ให้กำาลังใจและช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ ทำาให้รู้สึกมีคุณค่า อบอุ่น มี
ความมั่นคงด้านอารมณ์ (เพชรา คงศรี, 2546)
พฤติกรรมด้านการลดปัจจัยเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรค ด้านการลดปัจจัย
เสี่ยงอยู่ในระดับสูง ( = 3.71, S.D. = .31) อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีวัยผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบ มี
การเรียนรู้และการตัดสินใจที่ดีต่อการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีการเลือกที่จะปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพในทางบวก (กาญจนา เกษกาญจน์, 2541; วันเพ็ญ จาริยะศิลป์, 2543) รวมทั้งปัจจุบันมีการรณรงค์ใน
เรื่องงดการสูบบุหรี่ งดดื่มสุราจากสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลายและจากวัฒนธรรมไทยการดืม่ สุราหรือของมึนเมา
และการสูบบุหรีเ่ ป็นลักษณะพฤติกรรมของเพศชาย ในเพศหญิงยังไม่เป็นทีย่ อมรับและเป็นภาพทีไ่ ม่นา่ มอง (บุปผา
อินต๊ะแก้ว, 2544; สุภทั ตรา โสมีชยั , 2551) ประกอบกับกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.90) เคยได้รบั คำาแนะนำา
เกีย่ วกับการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษาขึน้ ไป
ทำาให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแสวงหาความรูเ้ รือ่ งโรค สามารถปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพได้ดี
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวยั ทอง
ผลการศึกษา พบว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โดย
รวม และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงด้านการควบคุมน้ำาหนักในระดับต่ำา (r = .23) และไม่พบว่ามีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกกำาลังกาย ด้านการจัดการความเครียด และด้าน
การลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้อาจมีปัจจัยหรือตัวแปรอื่นที่มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคในสตรีวัยทอง
ซึ่งไม่ได้นำามาศึกษาในครั้งนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค การ
รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรค (Janz & Becker, 1984) และจากการศึกษางานวิจัย
ต่างๆ ที่ใช้กรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในระหว่างปี คศ. 1974–1984 พบว่าการรับรู้อุปสรรค
เป็นตัวแปรที่มีอำานาจการทำานายพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ดีที่สุด (Janz, N.K. & Becker, M.H., 1984)
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ข้อเสนอแนะ
การนำาผลการวิจัยไปใช้
1. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของกลุม่ ตัวอย่างต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยูใ่ นระดับปานกลางบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องควรมีการดำาเนินการด้านนโยบายในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กับปัจจัยเสี่ยงและโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค ความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทอง รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูงและการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ภายหลังจากการดำาเนินกิจกรรมการคัดกรอง
ความเสี่ยงแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ควรมีการส่งเสริมการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงด้านการรับประทานอาหาร
การออกกำาลังกาย การควบคุมน้ำาหนัก การจัดการความเครียด และการลดปัจจัยเสี่ยงให้กับสตรีวัยทองใน
พื้นที่อย่างเป็นระบบ และควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สตรีวัยทองมีพฤติกรรมการป้องกัน
โรคที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. การสร้างเครื่องมือเพื่อนำาไปใช้ในการวิจัยควรตรวจสอบภาษาให้เข้าใจง่ายและมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากถ้าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจความหมายของข้อคำาถามได้ไม่ตรงกับที่ผู้วิจัยต้องการอาจ
ทำาให้ผลการวิจัยที่ออกมามีความคลาดเคลื่อนได้
2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเพียงปัจจัยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงเพียงปัจจัยเดียว ดังนั้นจึงควร
ศึกษาปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น
3. ควรทำาวิจยั เชิงคุณภาพ เพือ่ นำาข้อมูลทีไ่ ด้ในเชิงลึก มาพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของสตรีวยั ทอง
ในชุมชนให้เหมาะสม เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวยั ทองให้มปี ระสิทธิภาพสามารถป้องกันตนเอง
ไม่ให้เป็นโรคต่อไป
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