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ปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผูป้ ่ วย
ความดันโลหิตสูงทีม่ ีโรคร่วมในเขตเทศบาลนครตรัง
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยท�านายการจัดการของครอบครัวผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่ วมในเขตเทศบาลนครตรัง ตามแนวคิดการจัดการของครอบครัว กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผู้ท่มี ีบทบาทในการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ได้ มาโดยวิธสี ่มุ แบบหลาย
ขั้นตอนจ�านวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม จ�านวน 7 ชุด ประกอบ
ด้ วย (1) แบบสอบถามข้ อมูลของครอบครัว (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
(3) แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว (4) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพครอบครัว (5) แบบสอบถาม
การรับรู้ความรุนแรงของโรคของครอบครัว (6) แบบสอบถามเครือข่ายทางสังคมและ (7) แบบสอบถาม
การจัดการของครอบครัว เครื่องมือการวิจยั ทุกชุดได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ท่านและทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือได้ ค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.80-0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่ า 1) การจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่ วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.31 (SD=6.08) 2) ตัวแปรที่มีความสัมพั นธ์กับการจัดการของ
ครอบครั วผู้ ป่วยความดันโลหิ ตสูงที่มีโรคร่ วมอย่ างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ สัมพั นธภาพ
ในครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และเครือข่ ายทางสังคม
(r= .436, .360, .286 และ .263 ตามล�าดับ) 3) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การจัดการของครอบค รัวผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงที่มโี รคร่วมได้ คอื สัมพันธภาพในครอบครัว และเครือข่ายทางสังคม ร้ อยละ 35.0 (R2=.350)
ผลการวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุปได้ ว่า บุคลากรด้ านสุขภาพควรน�าปัจจัยด้ านสัมพันธภาพในครอบครัว
และเครือข่ายทางสังคม มาประยุกต์ใช้ กบั การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มโี รคร่วมที่ต้องมีการ
ปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้ อนของโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมให้
น้ อยลง
ค�าส�าคัญ : การจัดการของครอบครัว; ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มโี รคร่วม
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Abstract

This descriptive research investigated the predicting factors for family management for patients with
hypertension and co-morbidity in Trang Municipality. The conceptual framework of the study was based
on the family management concept. The sample of 226 family members recruited by multi-stage random
sampling. These family members played a leading role in the management of hypertension and co-morbidity
in their families. The research instruments included a questionnaire consisting seven parts: 1) family general
information, 2) family economic status, 3) family relationships, 4) family health behaviors, 5) perceived
severity of family disease, 6) family social networks, and 7) family management. Content validity analysis
of the questionnaire was confirmed by three experts. Cronbach’s alpha coefficient was employed to test the
reliability of the questionnaire; the range of the coefficient being 0.80-0.85. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, Pearson product moment correlation, and stepwise multiple regression.
The results of this study showed that: 1) overall, the family management of hypertension and co-morbidity in their families was at a moderate level ( x = 43.31, SD. = 6.08), 2) family relationships, family
health behaviors, family economic status, and family social networks were significantly correlated with family management for patients with hypertension and co-morbidity at a level of 0.05 (r= 0.44 ,0.36, 0.29
and 0.26, respectively) and 3) family relationships and family social networks accounted for 35 % of the
variance in explaining the family management for patients with hypertension and co-morbidity (R2 = 0.35).
In conclusion, health care personnel should apply the factors regarding family relationships and
social networks for the provision of health care of patients who have hypertension with co-morbidity, and require ongoing behavior modification in order to reduce complications of the disease.
Keywords : Family management; Hypertension diagnosis and Co- morbidity
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ความเป็ นมาและความส�าคัญ

ครอบครัวเป็ นหน่วยที่ใกล้ ชิดผู้ป่วยมากที่สดุ
เป็ นแหล่ ง ส�า คั ญ ในการดู แ ล ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
สุ ข ภาพของบุ ค คลในครอบครั ว ทั้ง ในยามปกติ แ ละ
เจ็บป่ วย ซึ่งการเจ็บป่ วยของสมาชิ กครอบครั วจะมี
ผลกระทบต่ อ ครอบครั ว ทั้ ง ระบบ และปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งการเจ็บ ป่ วยมี ผ ลต่ อ ภาวะสุ ข ภาพและการ
เจ็บป่ วยของสมาชิกครอบครัว1 การจัดการของครอบครัว
เป็ นกระบวนการบริ ห ารภายในครอบครั ว เพื่ อ ให้
ครอบครัวสามารถด�ารงอยู่และเกิดสัมฤทธิ์ตามเป้ าหมาย
ของครอบครั ว การจั ด การของครอบครั ว ที่มีส มาชิ ก
เจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้อรัง เป็ นการจัดการของครอบครัว
เพื่อตอบสนองต่ อภาวะการเจ็บป่ วยเรื้อรังของสมาชิก
ในครอบครัว ให้ สามารถจัดการตนเองตามบริบทของ
ครอบครั วได้ และผลลั พธ์ข องการจัดการครอบครั ว
เพื่ อ ให้ สมาชิ ก ในครอบครั ว ควบคุ ม โรค ลดภาวะ
แทรกซ้ อน และความรุนแรงของโรคได้ 2
ปั จจุ บันภาวะความดันโลหิตสูงเป็ นหนึ่งในปั ญหา
สุข ภาพกลุ่ ม โรคเรื้ อรั ง ที่พ บได้ บ่ อ ย มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม
มากขึ้นและเสียชีวิตจากการมีภาวะความดันโลหิตสูงถึง
7 ล้ านคนในแต่ละปี 3 ในประเทศไทยมีจา� นวนผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงควบคุมได้ ดรี ้ อยละ 20.584 จังหวัดตรัง
เป็ นจังหวัดที่มีจา� นวนผู้ป่วยความดันโลหิ ตสูงเพิ่มขึ้น
ทุกปี และสูงมากเป็ นอันดับ 3 ของเขตบริการสุขภาพ
ที่ 12 ปัจจุบนั มีจา� นวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควบคุม
ไม่ ไ ด้ ร้ อ ยละ 33.73 5 ซึ่ ง ผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม
ระดับความดันโลหิตได้ จะท�าให้ เกิดความดันโลหิตสูง
ชนิ ด รุ น แรงหรื อ ความดั น โลหิ ต สูง วิ ก ฤติ ท�า ให้ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อครอบครัว
เป็ นอย่ างมาก โดยเฉพาะในรายที่มีภาวะแทรกซ้ อน
ต้ องพึ่งพาผู้อ่นื ท�าให้ เป็ นภาระแก่สมาชิกในครอบครัว
และต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการรักษาเป็ นจ�านวนมาก
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยด้ านครอบครัว
เกี่ย วกับ ความสัม พั น ธ์ภ ายในครอบครั ว โครงสร้ า ง
ครอบครั ว ที่ชั ด เจน มี ก ารสื่อ สารที่ต รงเกี่ย วกับ การ
เจ็บป่ วยของสมาชิ ก จะเกิดผลลัพธ์ท่ีดีแก่ ผ้ ู ป่วยและ

ครอบครั ว 6 รวมทั้ง ลั ก ษณะความสัม พั น ธ์ และการ
ช่ วยเหลือของบุคคลภายในเครือข่ายของสังคม การมี
เครื อ ข่ า ยทางสัง คมที่ดี มี ค วามสัม พั น ธ์ต่ อ กัน อย่ า ง
ลึ ก ซึ้ งแน่ น แฟ้ น มี ก ารติ ด ต่ อ สื่อ สารอย่ า งสม�่า เสมอ
จะมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพต่อการจัดการของครอบครัว7
นอกจากนี้พบว่ าพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัวยังมี
ผลต่ อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ ป่วย ซึ่งครอบครั วที่มี
การจัดการพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สมาชิกในครอบครัว
มีความรู้ ความเข้ าใจและมีการเรียนรู้ท่ีจะดูแลผู้ป่วย
จะท�าให้ สามารถดู แลผู้ ป่วยอย่ างมีประสิทธิภาพและ
ท�าให้ ผ้ ูป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้ องและเหมาะสม8
สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาที่พ บว่ า ปั จ จั ย ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ
ทั ก ษะความสามารถในการจั ด การของครอบครั ว
มี ห ลายปั จ จั ย ได้ แก่ ระดั บ ความรุ น แรงของโรค
ประสบการณ์ ใ นการจั ด การของครอบครั ว การ
สนับสนุ นทางสังคมไม่ ว่าจะเป็ นจากภายในครอบครัว
หรื อจากสังคมภายนอก และปั จจัยส�าคัญอีกประการ
หนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับทักษะความสามารถในการจัดการ
ของครอบครัวคือ การสร้ างเสริมให้ ครอบครัวมีความรู้
เกี่ยวกับโรค9
จากข้ อมูลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะพยาบาลชุมชน
และท�างานร่ วมกับพยาบาลงานเวชปฏิบัติครอบครั ว
และชุ ม ชน กลุ่ ม งานเวชกรรมสัง คม โรงพยาบาลตรั ง
ซึ่ ง รั บ ผิด ชอบในการให้ บ ริ ก ารสุข ภาพระดั บ ปฐมภูมิ
แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
จ�านวนทั้งหมด 11 ชุ มชน มีการด�าเนินการคลินิก
ชุมชนหรือคลินิกหัวรุ่งในชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
จนถึงปั จจุบัน เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่มารอรั บบริ การ ณ คลินิกผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาล
ศูนย์ตรัง โดยเปิ ดให้ บริการเวลา 06.00–10.30 น. มี
ทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติจาก
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าชุ มชนเป็ นเครื อข่ ายในการให้ บริ การ และช่ วย
ตรวจคั ด กรองเบื้ อ งต้ น ปั จ จุ บั น คลิ นิ ก ชุ ม ชนได้ เ ปิ ด
ด�าเนินการครอบคลุมทุกชุมชนในเขตความรับผิดชอบ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีโรค
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ร่วม แต่ยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ ร้อยละ
36.24 ส่ ง ผลให้ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อนต่ อ สุ ข ภาพ 10
บทบาทของพยาบาลประจ�าครอบครั วนอกจากจะให้
การดู แ ลครอบครั ว ที่ป่ วยด้ ว ยโรคเรื้ อรั ง แล้ ว ยั ง ต้ อ ง
เข้ าใจถึงผลกระทบของโรคต่ อครอบครัว และจะต้ อง
ช่ ว ยสร้ า งเสริ ม ให้ ค รอบครั ว เกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น
และเกิดความมั่นใจในการจัดการกับปั จจั ยที่มีผลใน
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อเอื้ออ�านวยและสนับสนุน
ให้ ผ้ ูป่วยสามารถปรับตัวต่อภาวะการเจ็บป่ วย สามารถ
ควบคุ ม และป้ องกั น อาการก�า เริ บ ของโรคเรื้ อรั ง ได้
ทั้งนี้การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการของครอบครัว
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่ วมในเขตเทศบาลนคร
ตรัง จึงมีความจ�าเป็ นอย่ างมากโดยเฉพาะในปั จจุ บัน
ความชุ ก ของความดั น โลหิ ต สู ง ที่ มี โ รคร่ ว มเพิ่ ม ขึ้ น
จากข้ อมูลปี พ.ศ. 2556-2558 พบร้ อยละ 11.98,
12.96 และ 15.13 ตามล�าดับ5
ผู้วิจัยมีความสนใจแนวคิดผลลัพธ์การจัดการของ
ครอบครัวในภาวะการเจ็บป่ วยเรื้อรังของ Grey, Knafl
& McCorkle11 ซึ่งหมายถึงการจัดการของครอบครัว
ที่เป็ นการปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของครอบครัว เพื่อ
ให้ ค รอบครั ว สามารถควบคุ ม โรค และการป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้ อน โดยครอบคลุมด้ านการควบคุมอาหาร
ด้ านการออกก�าลังกาย ด้ านการใช้ ยา ด้ านการจัดการ
ความเครียด ด้ านการจัดการเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้ อน
และด้ านการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็ นต้ น
จึงต้ องการศึกษาว่าครอบครัวมีการจัดการดูแลสุขภาพ
ของสมาชิกที่เจ็บป่ วยเป็ นความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่ วม
อย่างไร ทัง้ นี้คาดหวังว่าผลการศึกษาจะเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ส�าหรับบุคลากรสุขภาพในการวิเคราะห์ปัญหา และ
วางแผนหาแนวทางเพื่อให้ การช่ วยเหลือและส่งเสริม
ให้ ครอบครัวสามารถปฏิบัติหน้ าที่ครอบครัวในการบริการ
จัดการ ในระยะที่มีสมาชิกเจ็บป่ วยด้ วยภาวะความดัน
โลหิตสูงที่มีโรคร่ วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่ง
ผลให้ การด�าเนินชีวิตครอบครัวเป็ นไปอย่างปกติสขุ มี
สุขภาวะภายใต้ บริบทของครอบครัวต่อไป
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1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างปั จจัยฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว
พฤติกรรมสุขภาพครอบครัว การรับรู้ความรุนแรงของ
ครอบครัว และเครือข่ายทางสังคมกับการจัดการของ
ครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่ วม ในเขต
เทศบาลนครตรัง
2. เพื่อศึกษาความสามารถของปั จจัยฐานะทาง
เศรษฐกิจ ของครอบครั ว สัม พั น ธภาพในครอบครั ว
พฤติกรรมสุขภาพครอบครัว การรับรู้ความรุนแรงของ
ครอบครัว และเครือข่ายทางสังคมในการร่วมท�านายการ
จัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มโี รคร่วม
ในเขตเทศบาลนครตรัง

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ในการศึกษาการจัดการของครอบครัวผู้ป่วย
ความดันโลหิ ตสูงที่มีโรคร่ วมนี้ ได้ ศึกษาตามแนวคิด
ผลลัพธ์การจัดการของครอบครัวในภาวะการเจ็บป่ วย
เรื้ อรั ง ของ Grey, Knafl & McCorkle 11 ซึ่ ง การ
จัดการของครอบครัวเป็ นการปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน
ของครอบครั วที่มีผ้ ูป่วยความดันโลหิ ตสูงที่มีโรคร่ วม
ให้ สามารถควบคุ มโรค และป้ องกันภาวะแทรกซ้ อน
ได้ อย่ างเหมาะสม ส�าหรั บการศึกษาในครั้ งนี้ มุ่ งเน้ น
ประเด็นปั จจัยด้ านครอบครัว ซึ่งประกอบด้ วย ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว
และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพครอบครั ว เนื่ อ งจากรายได้
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั การดูแลตนเองของผู้ป่วย
และครอบครัว ท�าให้ ครอบครัวสามารถเลือกซื้ออาหาร
หรือประกอบอาหารที่เหมาะสมจะช่ วยเพิ่มการจัดการ
ของครอบครัวให้ มีศักยภาพมากขึ้น12 รวมทั้งครอบครัว
ที่มสี มั พันธภาพที่ดี มีการติดต่อสื่อสารอย่างสม�่าเสมอ
จะมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพต่อการจัดการของครอบครัว7
และปัจจัยด้ านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้ วย การรับรู้ความ
รุ น แรงของโรคของครอบครั ว 9 รวมทั้ ง ปั จ จั ย ด้ า น
สิ่ง แวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ย เครื อ ข่ า ยทางสัง คม ถ้ า
ครอบครัวได้ รับการสนับสนุนด้ านต่างๆ จากเครือข่าย

ครอบครั วที่มีสัมพันธภาพที่ดี มีการติดต่อสื่อสารอย่างสม่าเสมอ จะมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพต่อ
การจัดการของครอบครัว7 และปัจจัยด้ านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้ วย การรับรู้ความรุนแรงของโรคของ
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ครอบครัว9 รวมทั้งปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย เครือข่ายทางสังคม ถ้ าครอบครัวได้ รับการ
สนับสนุ นด้ านต่างๆ จากเครื อข่ายทางสังคม จะเป็ นปั จจัยเอื้ออานวยและเกื้อหนุ นให้ ผ้ ูป่วยและ
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ผู้วิจัยได้ เลือกศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่7 อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรค
ตนเอง และส่งผลต่อการจัดการครอบครัวที่ดี ดังนั้น สามารถน�ามาเขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดงั นี้
ร่วม โดยสามารถนามาเขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้
ปัจจัยด้ านครอบครัว
ปัจจัยด้ านสุขภาพ
ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม

การจัดการของครอบครัวผูป้ ่ วย
ความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม
- การรับประทานอาหาร
- การออกกาลังกาย
- การรับประทานยา
- การป้ องกันภาวะแทรกซ้ อน

สมมติฐฐานการวิ
านการวิจจยั ยั
สมมติ

วินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีโรคร่ วม เช่ น เบาหวาน ไขมัน
1. ปั จจัยฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในเลือดสูง โรคไต และโรคหัวใจ เป็ นต้ น 2) เป็ นผู้มี
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4) ยินดี
สัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพครอบครั่ ว ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามในการท�า
จัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีมีโรคร่วมในเขตเทศบาลนครตรัง
การรับรู้ความรุนแรงของครอบครัว และเครือข่ายทาง วิจัยครั้งนี้ ได้ จา� นวน 550 ครอบครัว และก�าหนด
สัง คมสามารถร่ ว มท�า นายการจั ด การของครอบครั ว คุณสมบัติเกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria) คือ
ผู้ ป่ วยความดั น โลหิ ต สู ง ที่ มี โ รคร่ ว มในเขตเทศบาล สมาชิกในครอบครัวที่เป็ นความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม
นครตรัง
เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต และโรคหัวใจ
เป็ นต้ น ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ เ พิ่ ม เติ ม ว่ า เป็ น
โรคร่วมอื่นมากกว่าที่กา� หนดไว้ ในเกณฑ์คัดเข้ า
วิธีดา� เนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย
ประชากร คือ ตัวแทนสมาชิกครอบครัวอายุ
20-69 ปี ที่มบี ทบาทในการดูแลจัดการในครอบครัว ความดั น โลหิ ต สูง ที่มี โ รคร่ ว มที่มี บ ทบาทในการดู แ ล
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่ วม อาศัยอยู่ในชุมชน จั ดการในครอบครั ว ก�าหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่ าง
เขตเทศบาลนครตรั ง ในเขตความรั บ ผิ ด ชอบของ โดยใช้ ตารางการประมาณค่ าตัวอย่ างของ Krejcie &
กลุ่ ม งานเวชกรรมสัง คม โรงพยาบาลตรั ง อย่ า งน้ อ ย Morgan 13 ก�า หนดขนาดความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% ได้
6 เดือนก่อนเก็บข้ อมูล โดยก�าหนดคุณสมบัติเกณฑ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ�า นวน 226 ครอบครั ว จากสุ่ ม กลุ่ ม
คัดเข้ า (Inclusion Criteria) คือ 1) เป็ นสมาชิก ตัวอย่ างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random
ในครอบครั ว ที่มี ผ้ ู ป่ วยความดั น โลหิ ต สูง ที่ไ ด้ รั บ การ Sampling) โดยด�า เนิ น การ คั ด รายชื่ อ ผู้ ป่ วยความ

Nursing Journal of the Ministry of Public Health
ดันโลหิ ตสูงที่มีโรคร่ วมตามคุณสมบัติท่ีกา� หนด ที่มา
รั บ บริ ก าร ณ คลิ นิ ก ชุ ม ชน ในเขตความรั บ ผิด ชอบ
กลุ่ ม งานเวชกรรมสั ง คม โรงพยาบาลตรั ง จ�า นวน
11 ชุ ม ชน หลั ง จากนั้ น ค�า นวณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่ วม และหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชุมชน จ�านวน 11 ชุมชน
โดยใช้ อัตราส่วนคิดเทียบสัดส่วนจากจ�านวนประชากร
และจ�า นวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในแต่ ล ะชุ ม ชน แล้ ว จึ ง สุ่ม
ตัวอย่ างโดยสุ่มตัวอย่ างแบบสะดวก (Convenience
Sampling) ตามสัดส่ วนแต่ ล ะชุ ม ชนในเขตเทศบาล
นครตรัง

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั

เครื่องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม จ�านวน 7 ชุด
ได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ ทรง
คุ ณ วุ ฒิ ท่ี มี ค วามเชี่ ยวชาญทางด้ านการพยาบาล
ครอบครัว ด้ านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และด้ านการวิจัย
จ�า นวน 3 ท่ า น โดยผู้ วิ จั ย น�า เครื่ อ งมื อ ที่ไ ด้ รั บ การ
ปรั บปรุงแก้ ไขไปหาความเชื่ อมั่น โดยการทดลองใช้
(Try out) กับประชากรที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่ างที่จะศึกษาคือ ตัวแทนครอบครั วที่มีบทบาท
ในการจัดการดูแลสมาชิกเป็ นความดันโลหิตสูงที่มีโรค
ร่ วม ได้ แก่ เบาหวาน ไขมันในเลือด โรคไต และโรค
หัวใจ จ�านวน 30 คน ในชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ
อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง และผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงของเครื่องมือแต่ ละชุ ดได้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ ครอนบาคอยู่ ร ะหว่ า ง .80-.85 เก็บ ข้ อ มู ล ใน
เดื อ นพฤศจิ ก ายน–ธัน วาคม 2558 มี ร ายละเอีย ด
ของแบบสอบถามดังนี้
1. แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป เป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ดและปลายปิ ด จ�านวน 9 ข้ อ ประกอบด้ วย
ข้ อค�าถามเกี่ยวกับ ความเกี่ยวข้ องกับผู้ ป่วย รายได้
เฉลี่ ย ของครอบครั ว จ� า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว
ลั ก ษณะครอบครั ว ระยะเวลาที่ส มาชิ ก ในครอบครั ว
ป่ วยเป็ นความดันโลหิตสูงและมีโรคร่ วม การเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคอื่นร่ วมกับความดันโลหิตสูง การรักษาที่ได้ รับ
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ระยะเวลาการนัดหมายที่มาพบแพทย์แต่ ละครั้ง และ
สิทธิการรักษา เป็ นต้ น
2. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ฐานะทางเศรษฐกิ จ
ของครอบครั ว เป็ นแบบสอบถามเกี่ย วกับ การรั บ รู้
ฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวของผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง ที่มี โ รคร่ ว ม ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาและดั ด แปลงมาจาก
แบบสอบถามของ สลันยา ตั้นหลัก14 ได้ ข้อค�าถาม
ทั้ง หมด 10 ข้ อ ทั้ง ทางบวกและทางลบ เป็ นแบบ
วัดประมาณค่ า เลือกตอบมี 5 ระดับคือ จริ งที่สุด
จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง และไม่จริงเลย
3. แบบสอบถามสัมพั นธภาพในครอบครั วซึ่ง
ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาและดั ด แปลงมาจากแบบสอบถามของ
นภาวรรณ วิริยะศิริกุล15 ได้ ข้อค�าถามทั้งหมด 10 ข้ อ
ทั้งทางบวกและทางลบ เป็ นแบบวัดประมาณค่า เลือก
ตอบมี 5 ระดับคือ จริงที่สดุ จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง
และไม่จริงเลย
4. แบบสอบถามพฤติ ก รรมสุข ภาพครอบครั ว
ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาและดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ
ปนั ท สุ หาระบุ ต ร 8 ได้ ข้ อค�า ถามทั้ ง หมด 10 ข้ อ
ทั้ ง ทางบวกและทางลบ เป็ นแบบวั ด ประมาณค่ า
เลื อ กตอบมี 5 ระดั บ คื อ จริ ง ที่ สุ ด จริ ง ไม่ แ น่ ใ จ
ไม่จริง และไม่จริงเลย
5. แบบสอบถามการรั บรู้ความรุนแรงของโรค
เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาและ ดัดแปลงมาจาก
แบบสอบถามของ นภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล, จินตนา
วัชรสิทธุ์, วรรณี เดียวอิศเรศ12 ได้ ข้อค�าถามทั้งหมด
12 ข้ อ ค�าถามทางลบทั้งหมด เป็ นแบบวัดประมาณค่า
เลือกตอบมี 5 ระดับคือ รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง
รุนแรงน้ อย ไม่รนุ แรง และไม่มอี าการ
6. แบบสอบถามเครื อ ข่ า ยทางสั ง คม เป็ น
แบบสอบถามซึ่ ง ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาและดั ด แปลงมาจาก
แบบสอบถามของ ชนิ ส รา ปั ญ ญาเริ ง , ธนารั ก ษ์
สุวรรณประพิศ, วิลาวัลย์ เตือนราษฎร์7 ได้ ข้อค�าถาม
10 ข้ อ เป็ นแบบวัดประมาณค่า เลือกตอบมี 5 ระดับ
คือทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่ได้ รับ และไม่ได้ ขอ
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7. แบบสอบถามการจัดการของครอบครั ว ซึ่ง
ผู้ วิ จั ย สร้ างขึ้ นตามแนวคิ ด ผลลั พ ธ์ ก ารจั ด การของ
ครอบครัวในภาวะการเจ็บป่ วยเรื้อรังของ Grey, Knafl
& McCorkle 11 ครอบคลุ ม ด้ า นการควบคุ ม อาหาร
ด้ า นการออกก�า ลั ง กาย ด้ า นการใช้ ย า และด้ า นการ
ป้ องกั น ภาวะแทรกซ้ อ น ได้ ข้ อ ค�า ถาม 15 ข้ อ ทั้ง
ทางบวกและทางลบ เป็ นแบบวั ด ประมาณค่ า เลื อ ก
ตอบมี 4 ระดับคือ ทุกครั้ง บ่ อยครั้ง บางครั้ง และ
ไม่เคยเลย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้ อมูลมีข้นั ตอนดังนี้
1. ท�าหนังสือขอความร่ วมมือในการด�าเนินการ
วิจัยถึงโรงพยาบาลตรัง ผ่ านกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลตรัง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความ
ร่วมมือในการท�าวิจัย
2. คั ด เลื อ กผู้ ช่ ว ยวิ จั ย จ�า นวน 5 ท่ า น โดยมี
คุณสมบัตดิ งั นี้ (1) เข้ าร่วมโครงการด้ วยความสมัครใจ
(2) เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบชุมชนใน
เขตความรั บ ผิ ด ชอบของกลุ่ ม งาน เวชกรรมสั ง คม
โรงพยาบาลตรัง ไม่น้อยกว่า 1 ปี (3) สามารถอ่าน
ออกเขี ย นได้ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของ
ผู้ช่วยวิจัย โดยชี้แจงขั้นตอนต่ างๆ ในการเก็บข้ อมูล
อย่ างละเอียด สาธิต การเก็บ ข้ อ มู ล วิ จัยและให้ ผ้ ู ช่ว ย
วิจัยสาธิตย้ อนกลับเพื่อตรวจสอบความสามารถในการ
เก็บข้ อมูลของผู้ช่วยวิจัย
3. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติ และเข้ า
พบกลุ่ มตัวอย่ างที่บ้าน เพื่ อชี้ แจงวั ตถุ ประสงค์การ
วิจัย และให้ การพิทกั ษ์สทิ ธิ์ก่อนท�าการเก็บข้ อมูล โดย
อธิบายให้ กลุ่มตัวอย่างทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือ
ปฏิเสธและสามารถยกเลิกการเข้ าร่วมวิจัยได้ ตามความ
ต้ องการ เมื่อได้ รับอนุญาตจึงเริ่มท�าการเก็บข้ อมูล
4. ด�าเนินการเก็บรวมรวมข้ อมูลเมื่อกลุ่มตัวอย่ าง
มีความพร้ อมที่จะให้ ข้อมู ล ถ้ าครอบครั วที่ไม่ พร้ อม
ในวันที่ผ้ ูวิจัยท�าการเก็บข้ อมูล ครอบครัวจะเป็ นผู้นัด
หมายวั น เวลา ที่จ ะให้ ผู้ วิ จั ย และผู้ ช่ ว ยวิ จั ย ลงเก็บ

ข้ อ มู ล โดยผู้ วิ จั ย และผู้ ช่ ว ยวิ จั ย จะเก็บ ข้ อ มู ล จ�า นวน
2 ครั้งต่ อครอบครัว ห่ างกัน 1 สัปดาห์ โดยในครั้ง
ที่ 1 ด�าเนินการเก็บข้ อมูลในแบบสอบถามชุดที่ 1–4
ครั้ ง ที่ 2 ด�า เนิ น การเก็บ ข้ อ มู ล ในแบบสอบถามชุ ด
ที่ 5-7 เนื่องจากแบบสอบถามมีจา� นวนหลายข้ อและ
หลายชุด ดังนั้นเพื่อไม่ให้ กลุ่มตัวอย่างเกิดความล้ าใน
การให้ ข้อมูล จึงแบ่งเก็บข้ อมูลเป็ น 2 ครั้ง ตามหลัก
การพิทกั ษ์สทิ ธิ์กลุ่มตัวอย่าง
5. ตรวจสอบค�าถามให้ สมบูรณ์ ถ้ าพบข้ อมูล
ไม่ครบถ้ วนก็ขอความร่ วมมือในการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
จนครบทุกข้ อแล้ วจึงน�าข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ โดยวิธี
การทางสถิติ

การพิทกั ษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

โครงร่างวิจัยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ได้
รับการอนุมตั ติ ามหมายเลข 04/2558

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้ านครอบครัว
ปัจจัยด้ านสุขภาพ และปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยรวมและ
รายด้ าน โดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้ อยละ ค่า
เฉลี่ย มัธยฐาน พิสยั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มโี รคร่วม โดยใช้
ค่าความสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
3. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อท�านายปัจจัยที่
มีอทิ ธิพลต่อการจัดการของครอบครัว โดยใช้ สถิติ Multiple
Regression โดยทดสอบตามข้ อตกลงเบื้องต้ น ดังนี้
3.1 ทดสอบการแจกแจงข้ อมู ล โดยใช้
สถิติ Kolmogorov-Smirnov (K-S test) ที่ระดับ
นัยส�าคัญ .05 พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงข้ อมูล
เป็ นปกติ (test of normality) คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว (K-S test = .054, p-value=.200)
สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว (K-S test = .101,
p-value=.578) พฤติกรรมสุขภาพครอบครัว (K-S
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test = .094, p-value=.236) การรับรู้ความรุนแรง
ของโรค (K-S test = .081, p-value=.175) เครือข่าย
ทางสังคม (K-S test = .269, p-value=.101) และ
การจัดการของครอบครัว (K-S test = .103, p-value=
.217)
3.2 ตั ว แปรอิ ส ระด้ วยกั น ต้ องไม่ มี ค วาม
สัมพันธ์กนั เองสูง โดยค่า Tolerance ไม่เข้ าใกล้ 0 และ
ค่า VIF เข้ าใกล้ 10 จึงไม่เกิดปัญหา Muticollinearity
ดังนี้ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว (Tolerance
= .835, VIF =1.198) สัมพั นธภาพในครอบครั ว
(Tolerance = .679, VIF =1.473) พฤติกรรมสุขภาพ
ครอบครัว (Tolerance = .794, VIF =1.259) การ
รับรู้ความรุนแรงของโรค (Tolerance = .990, VIF
=1.010) และเครือข่ายทางสังคม (Tolerance = .983,
VIF =1.017)
3.3 ทดสอบค่ าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ไม่ มีความสัมพันธ์กันเอง (autocorrelation) เป็ นไป
ตามข้ อตกลงเบื้องต้ น พบว่ าค่ า Durbin-Watson =
1.816 ซึ่งเข้ าใกล้ 2 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็ น
อิสระจากกัน
3.4 ทดสอบตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง (linearity) โดยทดสอบ
ด้ วยค่ า F พบว่ าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความ
สัมพันธ์เชิงเส้ นตรง (F= 16.875, p-value = .000)
และ เมื่อพิจารณาค่ า t ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับ
ตัวแปรตามพบว่ ามีความสัมพั นธ์เชิงเส้ น ที่ระดับนัย
ส�าคัญ .05 คือ สัมพันธภาพในครอบครัว (t=5.190,
p-value=.000) และเครือข่ายทางสังคม (t=2.164,
p-value=.032)

ผลการวิจยั
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1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของครอบครั ว ผู้ ป่ วยความดั น
โลหิ ต สู ง ที่มี โ รคร่ ว ม ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ผู้ป่วยคือ เป็ นบุตรที่อาศัยในบ้ านเดียวกันมากที่สุด
ร้ อยละ 43.81 รายได้ เฉลี่ยของครอบครัวมีค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 10,000 บาท/เดือน (Min=1,000, Max=80,000)
อยู่ในช่วง 5,000-10,000 บาทมากที่สดุ ร้ อยละ 33.2
จ�านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.10 คน (SD =
1.860) อยู่ในช่วง 4-6 คน มากที่สดุ ร้ อยละ 44.7
เป็ นครอบครัวเดี่ยวมากที่สดุ ร้ อยละ 76.11 ระยะ
เวลาที่สมาชิกเจ็บป่ วยเฉลี่ย 7.81 ปี (SD.= 5.104)
อยู่ในช่วง 1-5 ปี มากที่สดุ ร้ อยละ 42.5 โดยส่วนใหญ่
สมาชิกเจ็บป่ วยเป็ นความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไขมันใน
เลือดสูงเป็ นโรคร่วม ร้ อยละ 50.9 การรักษาส่วนใหญ่
รักษาด้ วยยาเม็ด ร้ อยละ 97.30 ระยะเวลาการแพทย์
ตามนัด เฉลี่ย 1.82 เดือน (SD. = .457) อยู่ในช่วง
2 เดือนมากที่สดุ ร้ อยละ 76.1 และใช้ สทิ ธิการรักษา
โดยใช้ หลักประกันสุขภาพมากที่สดุ ร้ อยละ 74.30
2. การจั ด การของครอบครั ว ผู้ ป่ วยความดั น
โลหิตสูงที่มีโรคร่วมโดยรวมมีการจัดการของครอบครัว
อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 43.31, SD.= 6.08)
และเมื่อจ�าแนกรายด้ านพบว่ า ด้ านการป้ องกันภาวะ
แทรกซ้ อนและด้ านการใช้ ยาอยู่ในระดับสูง (Mean =
9.23, SD.= 2.62 และ Mean = 9.19, SD.= 1.83)
(ตารางที่ 1)
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การจัดการของครอบครัว

พิสยั

Mean

SD.

ระดับ

ด้ านการควบคุมอาหาร
8-20
14.65
2.13
ปานกลาง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
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10.24
2.39
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การจัยดาการของครอบครัว
ด้ านการใช้
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6-12
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9.19

SD.
1.83

ระดั
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3-12
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2.62
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โดยรวม

4-16
27-56

10.24
43.31

2.39
6.08

ปานกลาง
ปานกลาง
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9.19

1.83

สูง
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11.31,
SD.=
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เฉลี
ของฐานะทางเศรษฐกิ
ของครอบครั
37.85,่ 2 SD.=
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รรมสุขภาพครอบครั
วามรุนแรงของโรค และเครือข่ายทางสังคม
่ อ2)
ของโรค
ข่ายทางสังวคมการรั(nบ=รู้ค226)
11.31, SD.=
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(n = 226)
พิสยั
SD. จของครอบครั
ระดัวบ
ตารางที่ 2 ตัวค่แปร
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สัมพันธภาพในครอบครั
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ขภาพครอบครั5.93
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มพัมพันนธ์ธภาพในครอบครั
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การของครอบครั
ว
(r=
.436,
p<.01)
พฤติ
ก
รรมสุ
ข
ภาพครอบครั
ว
ฐานะทางเศรษฐกิ
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ของครอบครั
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การของครอบครั
(r= .360,
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พันธภาพในครอบครั
วข่ามียทางสั
ความสั
นธ์ใมีนระดั
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ค่าสังมคม
มพัประสิ
ธิ์สบหสั
ร์การจั
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จากนั
ผู้วนิจตรงแบบขั
ัยนาตัวแปรสั
ธ์ตพ่องหุการจั
คูณเชิด้ นงการของครอบครั
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้ นตอนเดี
ยธภาพใน
ว พบว่ าน
กลางกั
บการจัrด=การของครอบครั
ว ตามล
(r=างปั
.436,
่มีความสัมสั่ มพั4)พันนธ์หลั
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coefficient)
วมผูพั้ ป่นวยความดั

ครอบครั
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ว ฐานะทางเศรษฐกิ
และเครื
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การ
จัดการของครอบครัว (r= .436, p<.01) พฤติกรรมสุขภาพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวและเครือข่ายทางสังคม สามารถร่วมทานายการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิต
าสัมประสิทธิ์สหสัมพังนธ์ได้
พหุร้อคยละ
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วผู้ป่วยความดั
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สูงที่มีโรคร่วมในเขตเทศบาลนครตรัง ได้ ร้อยละ 35.0 (ตารางที่ 5)
่4
ค่าสัมวประสิ
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น ธภาพในครอบครั
และเครื
ข่ า ยทางสั
คม ยร์ความดั
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์
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นแรงของ
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ค่าสัมประสิ
มพันธ์
ตารางที่ 4

จัดการของครอบครัว (n = 226)

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั
ตัววแปร

.286**
ค่าสัมประสิ
ทธิ์สหสัมพันธ์
.436**
.286**
.360**
.436**
-.042
.360**
.263**
-.042

สัมพันธภาพในครอบครัว
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
พฤติกรรมสุขภาพครอบครัว
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เครือข่ายทางสังคม
การรับรู้ความรุนแรงของโรคของครอบครัว
p* <.05, p** <.01
เครือข่ายทางสังคม
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p* <.05,่ 5p** <.01
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ของครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวป่ วยเป็ นความดันโลหิตสูงที่มโี รคร่วม
(n = 226)
ตัวพยากรณ์
B
S.Eb
Beta
t
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สัมพันธภาพในครอบครัว(RELATION)
ตัวพยากรณ์
เครือข่ายของครอบครัว(NETWORK)
สัมพันธภาพในครอบครัว(RELATION)
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เครือข่ายของครอบครัว(NETWORK)
R
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2.743
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.000
.000
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.000

16.875

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การจัดการของ
การวิจัยครั้งนี้ สามารถอธิบายผลการศึกษาระดับ ครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม โดยรวม
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ที่มีโรคร่วม ่ดัผ้ ูงป่นีวยความดั
้
อาจเนื
นโลหิ ตสูงที่มีโรค
จัดการของครอบครั
่ วยความดันโลหิตสูวผูงที้ ป่ม่ วยความดั
โี รคร่วม นโลหิ
การวิ จั ยครั้ งนี้ สามารถอธิ บ ายผลการศึ กร่วษาระดั
บ
การจั
ด
การของครอบครั
ว และปั
จ จั ยที่ม่ ี
ม ส่วนใหญ่มาพบแพทย์ท่คี ลินิกชุมชนสม�
่าเสมออยู
ดังนี้
อิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม ดังนี้
1. ระดับการจัดการของครอบครัวผู้ป่วยความดัน ในช่วง 2 เดือนมากที่สดุ ร้ อยละ 76.1 ย่อมได้ รับค�า
แนะน�าในการปฏิบตั ติ นเพื่อควบคุมภาวะแทรกซ้ อนจาก
โลหิตสูงที่มโี รคร่วม
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บุคลากรด้ านสุขภาพ โดยเมื่อจ�าแนกรายด้ านพบว่า การ
จัดการของครอบครัวในการป้ องกันภาวะแทรกซ้ อนและ
การใช้ ยาอยู่ในระดับสูง (Mean = 9.23, SD.= 2.62
และ Mean = 9.19, SD.= 1.83) โดยกลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมการป้ องกันภาวะแทรกซ้ อนในหัวข้ อ เมื่อ
ครอบครัวพบว่ าผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะอย่ างรุนแรง
คลื่นไส้ อาเจียน จะรีบพาพบแพทย์ทนั ที มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.38 (SD. = .93) และมีพฤติกรรม
การใช้ ยาหั วข้ อ ครอบครัวของท่านเตือนให้ ผ้ ูป่วยรับ
ประทานยาตรงเวลา มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด เท่ า กับ 3.42
(SD. = .98) จากพฤติกรรมการปฏิบัติดังกล่าวแสดง
ให้ เห็นว่าครอบครัวมีการเอาใจใส่และมีส่วนร่วมในการ
จัดการดูแลสมาชิกที่เจ็บป่ วยเป็ นความดันโลหิตสูงที่มี
โรคร่ วม ในการเฝ้ าระวังสังเกตอาการผิดปกติ และ
รีบมาพบแพทย์ทันที รวมทั้งพฤติกรรมการเตือนให้
สมาชิกที่เจ็บป่ วยมีการรับประทานยาที่ตรงต่อเวลา เพื่อ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้ อนของโรค เป็ นการจัดการของ
ครอบครัวอยู่ในระดับดี แต่ด้านการรับประทานอาหาร
และการออกก�าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
การครอบครัวไม่ได้ จดั การดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารและการออกก�าลังกายที่สม�่าเสมอ โดย
บางหัวข้ อครอบครัวสามารถดูแลให้ สมาชิกที่ป่วยมีการ
ปฏิบตั ไิ ด้ น้อยสุดคือ ครอบครัวของท่านไม่จัดอาหารที่มี
ไขมันสูงให้ กบั ผู้ป่วย เช่น ข้ าวขาหมู ข้ าวมันไก่ อาหารที่
ปรุงด้ วยกะทิ หมูสามชั้น เป็ นต้ น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68
(SD. = .831) แสดงให้ เ ห็น ว่ า ครอบครั ว ยั ง มี ก าร
จัดการดูแลด้ านการรับประทานอาหารที่ยังไม่เหมาะสม
เท่าที่ควร รวมทั้งพฤติกรรมการออกก�าลังกาย หัวข้ อ
ที่ครอบครัวดูแลให้ สมาชิกที่ป่วยปฏิบัติได้ น้อยสุด คือ
ครอบครัวของท่านไม่สนับสนุนให้ ผ้ ูป่วยออกก�าลังกาย
เนื่องจากกลัวอาการของโรคก�าเริบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.09 (SD. = .86) ดังนั้ นจึ งท�าให้ การจั ดการของ
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มโี รคร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้ องกับการศึกษาในกลุ่มโรค
เรื้อรังที่พบว่า การจัดการดูแลของครอบครัวที่มีผ้ ูป่วย
โรคหอบหืดวัยผู้ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง17 และการ

จัดการดูแลของครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
อยู่ในระดับ ปานกลางเช่นกัน12
2. ระดับของปัจจัยท�านายการจัดการของครอบครัว
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มโี รคร่วม ในเขตเทศบาลนครตรัง
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ น
ระดับปานกลาง คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
และพฤติกรรมสุขภาพของครอบครั ว และปั จจัยด้ าน
สัมพันธภาพในครอบครัว อยู่ในระดับสูง (Mean=37.85,
SD.=5.41) ทั้ ง นี้ แสดงให้ เห็ น ว่ า ครอบครั ว ผู้ ป่ วย
ความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม มีสมั พันธภาพที่ดภี ายใน
ครอบครัว โดยหัวข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สมาชิก
ในครอบครัวของท่านมีความผูกพัน ใกล้ ชิด สนิทสนม
และเป็ นกันเอง แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมด้ านความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ดี และส่งผลให้ ครอบครัว
มีการจัดการในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ที่มีโรคร่ วมดีไปด้ วย เนื่องจากครอบครัวเป็ นสถาบัน
ที่อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กับ ผู้ ป่ วยมากที่สุด ถ้ า สมาชิ ก มี ค วามรั ก
ความผู ก พั น มี สัม พั น ธภาพที่ดี ต่ อ กัน เข้ า ใจกัน ก็
จะส่งผลต่ อการด�าเนินชีวิตทั้งในยามปกติและเจ็บป่ วย12
ซึ่ งจากผลการวิ เคราะห์ ข้อมู ลพบว่ า ผู้ ท่ีมีบทบาทใน
การจัดการของครอบครัวส่วนใหญ่ เป็ นบุตรที่อาศัยอยู่
ในบ้ านเดียวกับผู้ป่วย ร้ อยละ 43.81 นอกจากนั้นพบ
ว่ าการรั บรู้ความรุนแรงของโรคอยู่ ในระดับต�่า โดย
หัวข้ อที่ปฏิบตั ไิ ด้ น้อยที่สดุ คือ การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคเกี่ยวกับภาวะอัมพฤกษ์และอัมพาต (Mean=1.42,
SD.=.53) ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีภาวะ
ของไขมันในเลือดสูงเป็ นโรคร่ วมมากที่สุด ร้ อยละ50.9
ยังไม่อาการแสดงของภาวะอัมพฤกษ์และอัมพาต ดังนั้น
จึงมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคนี้น้อย ซึ่งแท้ จริงแล้ ว
ครอบครั วผู้ป่วยความดันโลหิ ตสูงที่มีโรคร่ วมมีความ
จ�าเป็ นที่ควรได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงของการที่
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้ อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่ม
ขึ้น 3 เท่า มีโอกาสเกิดโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้น 6 เท่า และ
มี โ อกาสเกิด โรคหลอดเลื อ ดสมองเพิ่ ม ขึ้ น 7 เท่ า 18
เพื่อป้ องกันการเกิดภาวะดังกล่าว
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3. ปัจจัยที่ร่วมท�านายการจัดการของครอบครัว
ผู้ ป่ วยความดั น โลหิ ต สูง ที่มี โ รคร่ ว ม ในเขตเทศบาล
นครตรัง
จากผลการศึกษาพบว่า สัมพันธ์ภาพในครอบครัว
และเครือข่ายทางสังคมสามารถท�านายการจัดการของ
ครอบครัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมได้ ร้อยละ
35 สามารถอธิบ ายได้ ว่ า ครอบครั ว ผู้ ป่ วยความดัน
โลหิตสูงที่มีโรคร่ วมมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ใน
ระดั บ ดี ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากการที่ค รอบครั ว กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพัน ใกล้ ชิด สนิทสนม
และเป็ นกันเองมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รวมทั้งมีการติดต่อ
สื่ อ สารกั น อย่ า งสม�่ า เสมอ ครอบครั ว มี ก ารรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็น ซึ่ ง กัน และกัน มี ก ารให้ แ ละรั บ รู้ ข้ อ มู ล
ที่ถู ก ต้ อ งแก่ ส มาชิ ก ที่เ จ็บ ป่ วย ร่ ว มวางแผนในการ
ดู แ ลสุขภาพของสมาชิ ก ที่เจ็บป่ วยร่ วมกัน จึ งท�าให้
สมาชิ ก ในครอบครั ว เห็น ความส�า คั ญ ในการจั ด การ
กับ สุข ภาพของสมาชิ ก ที่เ จ็บ ป่ วย สอดคล้ อ งกับ การ
ศึกษาของ นภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล, จินตนา วัชรสิทธุ,์
วรรณี เดียวอิศเรศ12 พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัว
มีความสัมพันธ์ทางบวกและร่ วมท�านายการจัดการของ
ครอบครั วผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ รวมทั้ง
ครอบครัวมีเครือข่ ายทางสังคมที่ดี จากการวิเคราะห์
ข้ อมูลพบว่าเครือข่ายทางสังคมที่ครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง
มีการขอความช่วยเหลือมากที่สดุ คือ บุตรที่อาศัยอยู่ใน
บ้ านเดียวกัน (Mean = 2.55, SD. = 1.26) รองลงมา
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (Mean = 2.35,
SD. = 1.45) ซึ่งการสื่อสารที่ดี ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการจัดการกับโรคเรื้อรังที่ดีด้วย สอดคล้ องกับการ
ศึกษาของ ชนิสรา ปัญญาเริง, ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ,
วิลาวัลย์ เตือนราษฎร์7 พบว่ าครอบครัวที่มีเครือข่ าย
ทางสังคมที่ดี ความสัมพันธ์ท่มี ตี ่อกันอย่างลึกซึ้งแน่นแฟ้ น
มีการติดต่อสื่อสารอย่างสม�่าเสมอ จะมีผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพต่อการจัดการของครอบครัว เครือข่ายทางสังคม
จะเป็ นแหล่ ง ประโยชน์ ท่ีบุ ค คลให้ แรงสนั บ สนุ น ต่ อ
ผู้ ป่ วยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อรั ง ให้ สามารถท�า กิ จ กรรม
ต่ างๆ ได้ และการศึกษาของแสงเดือน สามเรื อน16
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พบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสัง คมจากครอบครั ว มี ค วาม
สัม พั น ธ์ท างบวกและสามารถท�า นายการจั ด การของ
ครอบครัวที่มีบุตรป่ วยด้ วยหอบหืด รวมทั้งการศึกษาของ
น�า้ เพชร มาตาชนก, มณีรัตน์ ภาคธูป, จินตนา วัชรสินธ์17
พบว่ าปั จจัยที่มีความสัมพั นธ์และสามารถท�านายการ
จัดการของครอบครัวผู้ป่วยโรคหอบหืดวัยผู้ใหญ่ได้ คือ
การสนับสนุนทางสังคม
ปัจจัยที่ไม่สามารถท�านายการจัดการของครอบครัว
ผู้ ป่ วยความดั น โลหิ ต สูง ที่มี โ รคร่ ว ม ในเขตเทศบาล
นครตรั ง ได้ แ ก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครั ว
พฤติกรรมสุขภาพของครอบครั ว และการรั บรู้ความ
รุน แรงของโรคของครอบครั ว ซึ่ ง สามารถอธิบ ายได้
ดังนี้
1. ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ทั้ ง นี้
เนื่องจากครอบครัวกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ มีรายได้ อยู่
ระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือน ร้ อยละ 33.2
ซึ่งเป็ นรายได้ ค่อนข้ างน้ อย ท�าให้ ไม่มผี ลต่อการจัดการ
ของครอบครัวในการดูแลสุขภาพสมาชิกที่ป่วยเท่าที่ควร
ไม่สอดคล้ องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ วรรณา รัชตะไพบูลย์19
พบว่ า รายได้ เ ฉลี่ ย มี ค วามสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมการ
ดู แ ลสุข ภาพตนเอง และไม่ ส อดคล้ อ งกับ การศึ ก ษา
ของ นภารั ตน์ ธัญถิรโสภนากุ ล, จินตนา วัชรสินธ์,
วรรณี เดี ย วอิศ เรศ 12 พบว่ า รายได้ ข องครอบครั ว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกและร่ วมท�านายการจัดการของ
ครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้
2. พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของครอบครั ว ทั้ ง นี้
เนื่องจาก ระดับของพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว
อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้ างไปทางต�่า (Mean = 38.11,
SD. = 4.04) และหัวข้ อที่ครอบครัวมีการปฏิบัติน้อย
ที่ สุ ด คื อ สมาชิ ก ในครอบครั ว มี ก ารออกก�า ลั ง กาย
สม�่าเสมอ (Mean = 3.13, SD. = 1.04) ท�าให้ ไม่
สามารถมีผลต่อการท�านายการจัดการของครอบครัวได้
3. การรั บรู้ความรุนแรงของโรคของครอบครั ว
ทั้งนี้ เนื่องจากผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลพบว่ าระดับการ
รั บ รู้ ค วามรุ น แรงของโรคของครอบครั ว อยู่ ใ นระดั บ ต�่า
(Mean = 11.31, SD. = 3.61) ท�าให้ ไม่สามารถมีผล
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ต่อการท�านายการจัดการของครอบครัวได้ สอดคล้ อง
กับการศึกษาของน�า้ เพชร มาตาชนก, มณีรัตน์ ภาคธูป,
จิ น ตนา วั ช รสิน ธุ์17 พบว่ า การรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของ
โรคไม่สามารถท�านายการจัดการของครอบครัวที่มีผ้ ูป่วย
โรคหอบหืดวัยผู้ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวต้ องการ
การให้ ข้อมูลที่เพียงพอในการดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงจะ
ส่งผลที่ดตี ่อการจัดการของครอบครัว

3.

4.

ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั

1. ด้ านการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ที ม สุ ข ภาพ
ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว
และเครือข่ายทางสังคมในการดูแลสุขภาพของสมาชิก
ที่ป่วยในครอบครั ว เพื่ อส่งเสริ มการจัดการดูแลของ
ครอบครัวให้ มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้ านการบริ หาร ควรมีการส่ งเสริ มการรั บรู้
ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความตระหนักของครอบครัวในการ
ดู แลสุขภาพ ให้ มีการเฝ้ าระวั งทางด้ านสุขภาพอย่ าง
เหมาะสมต่อไป
3. ด้ านการศึกษา ควรน�าเรื่ องสัมพั นธภาพใน
ครอบครัว และเครือข่ายทางสังคมมาใช้ ในการศึกษา
ภาคปฏิบัติในการให้ บริ การเยี่ยมบ้ านผู้ป่วยเรื้ อรั งใน
ชุมชน เพื่อให้ นักศึกษาได้ เข้ าใจแนวคิดของครอบครัว
ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านต่อไป
4. ด้ านการวิจัย ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรม
การสนับสนุ นการสร้ างสัมพันธภาพในครอบครัวและ
เครือข่ายทางสังคม ต่อการจัดการของครอบครัวในการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่ วมต่ อไป

5.

6.

7.

8.
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