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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู ้ป่วยโรค 

ความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสงูในเขตอ�าเภอด่านขนุทด จังหวดันครราชสมีา ซ่ึงได้

มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม จ�านวน 109 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การเกบ็รวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์ข้อมลู

ส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร 

แบบสมัภาษณ์การรบัการรับรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิภาวะ

แทรกซ้อน แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความรุนแรงของโรค

ความดนัโลหติสงู แบบสมัภาษณ์การรบัรูป้ระโยชน์ของการ

บริโภคอาหาร แบบสัมภาษณ์การรับรู้อุปสรรคของการ

บริโภคอาหาร และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภค

อาหาร ด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์ 

ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

พรรณนา และสถิติสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของ

กลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (M = 92.86, SD 

= 15.53) และปัจจัยท่ีสามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการ

บรโิภคอาหารของกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ การรบัรูอุ้ปสรรคของ

การบรโิภคอาหารเฉพาะโรคความดนัโลหติสงู (β = -.510) 

และความรูเ้รือ่งการบรโิภคอาหาร (β = .236) โดยสามารถ

ร่วมกนัท�านายพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารได้ร้อยละ 41.1 

(R2 = .411, p < .001) จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 

พยาบาลและบคุลากรสาธารณสขุทีเ่กีย่วข้องควรน�าผลวจิยั

ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันากจิกรรม/ โปรแกรมส่งเสรมิ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม และคงอยู่อย่าง

ยั่งยืนในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อให้มีภาวะ

สุขภาพที่ดีในระยะยาว โดยเน้นเรื่องการรับรู้อุปสรรคของ

การบริโภคอาหารเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง และให้ 

ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยท�านาย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  

Abstract

 The purpose of this research was to  

identify factors predicting eating behaviors among 

hypertensive patients. A cluster random sampling 

method was used to recruit the sample of 109 

hypertensive patients in Dankhuntod district, 

Nakhonrachasima province.  Research instruments 

included a demographic data, knowledge,  

perceived susceptibility, perceived severity,  

perceived benefits, perceived barriers, and eating 

behaviors questionnaires. Data collection took 

place from February to March, 2016. Data were 

analyzed by using descriptive statistics and  

Stepwise multiple regression analysis.

 The results revealed that the sample had 

the mean score of eating behaviors at a good 

level (M = 92.86, SD = 15.53). The significant  

predictors of eating behaviors were perceived 

barriers (β = -.510) and knowledge (β = .236).  
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The model explained 41.1 % of variance. These 

findings suggest that nurses and related health 

care providers could apply these study results  

to develop activities/ programs to promote  

proper eating behaviors and sustainable among  

hypertensive patients for good health status in 

long term. The program should focus on perceived 

barriers and knowledge.

Key words: Predictive factors, eating behaviors, 

hypertensive patients  

ความส�าคัญของปัญหา

 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเร้ือรังและเป็นปัญหา

ทางสาธารณสุขที่ส�าคัญทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและ

ประเทศทีก่�าลงัพฒันา และเป็นสาเหตขุองการเสยีชวีติของ

ประชากรทั่วโลก และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 

ประชากรวัยผูใ้หญ่ทัว่โลกจะป่วยเป็นโรคความดนัโลหติสงู

ประมาณ 1.5 พันล้านคน (World Health Organization 

[WHO], 2013) ส�าหรับประเทศไทยโรคความดันโลหิตสูง

เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประชากร

ไทยมากที่สุด จากสถิติผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของ

กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ในรอบ 8 ปี  ที่

ผ่านมานี้มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต้องนอนรักษาใน 

โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มข้ึนจาก 964.29 ต่อแสน

ประชากร ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 1,411.78 ต่อแสนประชากร 

ในปี พ.ศ. 2557 (ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, 2558) จากการส�ารวจของส�านัก

สาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา เกีย่วกบัการเข้ารบัการรกัษา 

ของผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548-2556 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 

ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 

2556 พบว่ามีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ 

3,457.96 ต่อแสนประชากร (ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข, 2556)

 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคท่ีก่อให้เกิดความผิด

ปกติในอวัยวะหลายระบบไม่เพียงแต่ระดับความดันโลหิต

เท่านั้น ในผู้ป่วยท่ีมีความดันโลหิตสูงเรื้อรังจะท�าให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดตลอดจน

อวัยวะอื่น ๆ  ที่ส�าคัญ (จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์, 2550) 

โรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ร้อยละ 90-95 เกิดขึ้นโดย 

ไม่ทราบสาเหต ุปัจจยัทีท่�าให้ไม่สามารถควบคมุภาวะความ

ดนัโลหติได้มาจากหลายปัจจยั โดยเฉพาะปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง

กับพฤติกรรมการด�าเนินชิวิตประจ�าวันของบุคคล ได้แก่ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การบริโภค

เกลือในปริมาณสูง รับประทานอาหารไขมันอ่ิมตัวสูง มี 

แคลเซ่ียมและโปแตสเซ่ียมปริมาณน้อย การดืม่แอลกอฮอล์ 

สูบบุหรี่ การมีน�้าหนักตัวเกิน ขาดการออกก�าลังกาย และ

ความเครียด (WHO, 2006) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การด�ารงชีวติทีเ่หมาะสมจะสามารถลดความดนัโลหติและ

ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน การที่ผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง จะสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต

ได้นั้น ควรต้องมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม ซึ่ง

พฤตกิรรมหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัและสามารถท�าให้ผูป่้วยโรค

ความดนัโลหิตสงูสามารถควบคุมระดับความดนัโลหติได้นัน้

คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารส�าหรับผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงประกอบด้วย อาหารที่มีไขมันและ

โคเลสเตอรอลต�่า รับประทานผัก ผลไม้ในปริมาณมากขึ้น 

ลดปริมาณเนื้อสัตว์ ลดอาหารเค็ม จ�ากัดเกลือแร่ในอาหาร   

ซึ่งจะสามารถลดระดับความดันซิสโตลิกลงได ้ 2-8 

มิลลิเมตรปรอท (Joint National Committee [JNC], 

2003) 

 ส�าหรับต�าบลกุดพิมาน อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 472 ราย คิด

เป็น 4,710 ต่อแสนประชากร ในจ�านวนนีม้ผู้ีป่วยทีค่วบคุม

ระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติไม่ได้จ�านวน 323 

ราย คิดเป็นร้อยละ 68.43 (คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาล

ด่านขุนทด, 2557) และมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น การท่ี 

ผูป่้วยไม่สามารถควบคมุความดนัโลหติได้ สาเหตสุ่วนใหญ่

เกดิจากผูป่้วยมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองไม่เหมาะสม โดย

เฉพาะพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีไ่ม่เหมาะสม ประชาชน 

ในพื้นที่มีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารเป็นอาหารพื้นบ้าน

ที่ค่อนข้างมีรสเค็มและเป็นอาหารที่ใช้เกลือในการถนอม

อาหาร เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม เป็นต้น เนื่องจากหาซื้อได้

ง่ายและราคาถกู จากการศกึษาของ วราพร ศรแีก้ว (2554) 

ทีไ่ด้ศกึษาพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยโรคความดนั

โลหิตสูง โรงพยาบาลด่านขุนทด พบว่า ผู้ป่วยมีพฤติกรรม
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