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บทคัดย่อ
	 ประสบการณ์อาการความดันโลหิตตกจากการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับการมีอาการวิงเวียน	ปวด

ศีรษะน้อยๆ	 หรือเป็นลม	 เมื่อเปลี่ยนท่าทาง	 โดยทั่วไปจากการนั่งหรือนอนเป็นการลุกขึ้นยืน	 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหติตกจากการเปลีย่นอริิยาบถในผูส้งูอายทุีม่ภีาวะความดนัโลหติสงู	กลุ่มตวัอย่าง	

คือผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจ�านวน	 278	 ราย	 อายุเฉลี่ย	 70.5	 ปีอาศัยอยู่ในเขตเมือง	 จังหวัดชลบุรี	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมีจ�านวน	 5	 ชุดเป็นแบบสอบถามท่ีให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบเอง	 มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง.70-.90.										

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์เส้นทาง	ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ภาวะสุขภาพมีอิทธิพลทางลบโดยตรงต่อ

อาการความดันโลหิตตกจากการเปลี่ยนอิริยาบถ	 (β	=	 -.23)	การรับรู้ภาวะเจ็บป่วยและการเกาะติดยามีอิทธิพลทางบวกโดยตรง

ต่ออาการความดันโลหิตตกจากการเปลี่ยนอิริยาบถ	 (β	 =	 .27	 และ	β	 =	 .21	 ตามล�าดับ)และการรับรู้ภาวะเจ็บป่วยมีอิทธิพล													

โดยอ้อมต่ออาการความดันโลหิตตกจากการเปลี่ยนอิริยาบถโดยผ่านทางการเกาะติดยา	 เส้นทางท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติทั้งหมด								

สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	23.4%ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า	การรับรู้ภาวะสุขภาพ	การรับรู้ภาวะเจ็บ

ป่วย	 และการเกาะติดยา	 มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตกจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดัน

โลหติสูงการจดักจิกรรมหรอืโครงการเพือ่ลดประสบการณ์อาการความดนัโลหติตกจากการเปลีย่นอริยิาบถ	โดยมุง่เน้นให้มกีารรบัรู้

ภาวะสุขภาพเพิ่มมากข้ึน	 รับรู้ภาวะเจ็บป่วยและการเกาะติดยาลดน้อยลง	 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอาย	ุ										

ชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

ค�ำส�ำคัญ :	ประสบการณ์อาการความดันโลหิตตกจากการเปลี่ยนอิริยาบถ	การรับรู้ภาวะสุขภาพ	การรับรู้ภาวะเจ็บป่วย	การเกาะ

ติดยา	ผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

Abstract
	 Orthostatic	 hypotension	 (OH)	 experience	 isacause	 of	 dizziness,	 light	 headache	 or	 faintingwhen	 

changing	position,	usually	from	a	sitting	or	lying	down	to	standing	position.	The	purpose	of	this	study	was	to	

determine	factors	influencing	the	impact	of	OH	as	experienced	by	older	adults	with	hypertension.	The	sample	

included	278	older	adults	diagnosed	withhypertension.	The	subjects	resided	in	Muang,	Chon	Buri	province	in	

2016	 and	 hada	mean	 age	 of	 70.5	 years.	 Five	 self-report	 research	 instruments	were	 used	 to	 collect	 data.	 

Their	reliability	ranged	from	.70to.90.	Descriptive	statistics	and	path	analysis	were	used	to	analyze	data.	Results	
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revealed	that	health	perception	had	a	negative	direct	effect	on	OH	experience	(β	=	-.	23).	Illness	perception	

and	medication	adherence	had	positive	direct	effects	on	OH	experience		(β	=	.27	and	β	=	.21,	respectively).	

Moreover,	illness	perception	had	a	positive	indirect	effect	on	OH	experience	through	medication	adherence.	

The	total	significant	paths	accounted	for	23.4%	of	theexplained	variance.	Findings	show	that	health	and	illness	

perception	and	medication	adherence	contributed	to	OH	experience	among	older	adults	with	hypertension.	

An	intervention	or	activityaimed	to	decrease	OH	experience	by	focusing	on	increasing	health	perception	and	

decreasing	illness	perception	and	medication	adherence	would	be	beneficial	especially	in	the	group	of	Thai	

older	adults	with	hypertension.

Keywords :	Orthostatic	hypotension	experience,	health	perception,	illness	perception,	medication	adherence,	

Thai	older	adults	with	hypertension

Significance and Literature Review
	 Orthostatic	 hypotension	 (OH),	 a	 form	 of	

postural	hypotension,	is	a	sign	of	low	blood	pressure	

that	happens	when	people	stand	up	after	sitting	or	

lying	down.	It	is	manifested	by	a	feeling	of	dizziness	

and	can	cause	fainting,	common	in	those	who	are	65	

years	old	or	older.	In	medical	terminology,	it	is	defined	

as	a	fall	of	systolic	blood	pressure	of	at	least	20	mmHg	

or	 diastolic	 blood	 pressure	 of	 at	 least	 10	mmHg	

within	3	minutes	of	standing	or	tilting	the	head-upto	

at	 least	 60	degrees	on	a	 tilt	 table.1	OH	prevalence	

increases	 exponentially	 with	 age	 because	 ageing	

changes	impair	the	compensatory	mechanismswhich	

maintain	 adequate	 blood	 pressure	 with	 postural	

change.2	 These	 changes	make	 older	 people	more	

prone	 to	OH.	 In	 addition,	 ageing	 is	 associated	with 

an	increased	number	of	risk	factors	for	OH,	such	as	

antihypertensive	medication.	OH	occurrence	 is	also	

associated	 with	 uncontrolled	 hypertension,	 and	 

adherence	 to	 anti-hypertensive	 medications	 

accounts	for	this	issue.Older	adults	with	hypertension	

represent	the	most	rapidly	growing	segment	of	the	

population.	 Hypertension	 is	 the	 most	 common	 

diseaseamong	 older	 Thai	 people	with	 the	 highest	

prevalence	rate	at	41%	population.3,	4	The	prevalence	

of	 OH	 has	 been	 reported	 as	 14.8%	 among	 Thai	 

hypertensive	 elderly. 5	 In	 older	 adults	 with	 

hypertension,	it	has	long	been	a	clinical	concern	that	

the	medicine	 used	 for	 intensive	 anti-hypertensive	

therapy	can	cause	OH,	whichis	associated	with	falls	

and	fear	of	fallings.	Clinicians	must	weigh	the	risks	and	

the	 benefits	 of	 reducing	 blood	 pressure	 levels	 in								

patients	who	are	at	risk	for	both	hypertension-related	

cardiovascular	illness	and	fall-related	injuries2.

	 The	OH	experienced	by	hypertensive	older	

patients	 should	 be	 considered	 and	managed	well	

because	 consequences	 of	 falls	 in	 frail	 peopleare	

strongly	 associated	with	morbidity	 and	mortality.3	 

This	 research	project	 focuses	on	 the	perception	of	

individuals	about	symptoms	related	to	OH	and	the	

impact	 of	 those	 symptoms	 on	 everyday	 activities.	 

The	common	symptoms	 included	 lightheadedness,	

dizziness,	feeling	faint,	changing	in	vision	as	blurry	or	

gray.	 Loss	 of	 consciousness	 or	 syncope	may	occur	

with	 severe	 hypotension.	 Other	 less	 specific	

symptoms, including	 general ized	 weakness,	

fatigue,shoulderand	neck	pain.	Cognitive	slowing,	leg	

buckling	and	headache,have	also	been	reported.4

	 Based	 on	 the	 theory	 of 	 Symptom	 

Management6	 and	 review	 related	 literatures,	 it 

i ssuggested	 that	 symptom	 experiences	 are 

influenced	 by	 various	 contextual	 variables,	 which	

comprise	three	domains	of	person,	health	and	illness,	

and	environment.	Health	and	illness	perceptionsare	
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