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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาของผูป่้วยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมความดนัโลหิตไดแ้ละควบคุมความดนัโลหิตไม่ได ้และศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
การควบคุมความดนัโลหิตของผูป่้วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 117 คน ท าการรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2558 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบบันทึกการตรวจร่างกายผูป่้วย และแบบสัมภาษณ์ 
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมความดนัโลหิตไดท้ั้งหมดรับประทานยาความดนัโลหิต
ตามแพทยส์ั่ง และไม่ซ้ือยารักษาความดนัโลหิตจากร้านขายยา (ร้อยละ 100.00) รองลงมาไดแ้ก่ การ
ไม่หยุดรับประทานยาเม่ือความดนัโลหิตลดลง (ร้อยละ 92.00) การไม่ยืมยารักษาความดนัโลหิตของ
ผูป่้วยรายอ่ืนหรือคนในครอบครัว (ร้อยละ 86.00) การไม่รับประทานยาชนิดอ่ืนๆ หรืออาหารเสริม 
(ร้อยละ 84.00) และหากลืมรับประทานยาลดความดนัโลหิตจะรับประทานยาทนัทีท่ีนึกไดใ้นจ านวน
เดิม (ร้อยละ 76.00) ในขณะท่ีผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมความดนัโลหิตไม่ไดมี้พฤติกรรมการ
ใชย้า ท่ีไม่ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ การรับประทานยาชนิดอ่ืนๆ หรืออาหารเสริม (ร้อยละ 28.36) การยมืยารักษา
ความดันโลหิตของผูป่้วยรายอ่ืนหรือคนในครอบครัว (ร้อยละ 20.90) และหยุดรับประทานยาเม่ือ
ความดนัโลหิตลดลง (ร้อยละ 11.94) 
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 ส าหรับปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมระดบัความดนัโลหิตพบวา่ ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงชาย
ท่ีควบคุมระดบัความดนัโลหิตได้ ส่วนใหญ่มีรอบเอวน้อยกว่า 90 เซนติเมตร (ร้อยละ 90.00) และ
ผูป่้วยหญิงมีรอบเอวน้อยกว่า 80 เซนติเมตรเพียง (ร้อยละ 46.00) ผูป่้วยกว่าคร่ึงหน่ึงไม่มีโรคร่วม 
(ร้อยละ 56.00) และ เป็นผูท่ี้ไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑ์ยาสูบ (ร้อยละ 57.14) ในขณะท่ีส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 76.19) ส าหรับผู ้ท่ี เคยด่ืมแอลกอฮอล์พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 30 วนัท่ีผา่นมา (ร้อยละ 60.00) คร่ึงหน่ึงไม่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
พร้อมกับการรับประทานอาหาร (ร้อยละ 50.00) มีการเติมเคร่ืองปรุงก่อนบริโภคนานๆ คร้ัง          
(ร้อยละ 64.00) ประมาณ 1 ใน 3 มีการออกก าลังกายระดับเบาโดยปฏิบัติบ่อยๆ (ร้อยละ 34.00)        
ในด้านความเครียดพบว่า ผูป่้วยไม่มีปัญหาในการนอน (ร้อยละ 40.00) ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ
หงุดหงิด/กระวนกระวาย (ร้อยละ 68.00) และไม่มีความรู้สึกเบ่ือเซ็ง (ร้อยละ 92.00) 

 ในขณะท่ีผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมระดบัความดนัโลหิตไม่ไดใ้นชาย มีรอบเอวมากกวา่
หรือเท่ากับ 90 เซนติเมตร (ร้อยละ 21.74) และกว่าคร่ึงหน่ึงในผูป่้วยหญิงมีรอบเอวมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80 เซนติเมตร (ร้อยละ  56.82) มีการสูบบุหร่ี (ร้อยละ 100.00) 12 เดือนท่ีผ่านมามีการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 100.00) ด่ืมแอลกอฮอล์ 30 วนัท่ีผ่านมา (ร้อยละ 75.00) รับประทาน
อาหารรสเคม็ (ร้อยละ 43.28) ปรุงรสดว้ยเคร่ืองปรุงเป็นประจ า (ร้อยละ 62.69) ไม่มีการออกก าลงักาย
ระดบัหนกั (ร้อยละ 58.21) มีปัญหาการนอน (ร้อยละ 26.87) และมีอาการหงุดหงิด/กระวนกระวาย     
(ร้อยละ 29.85)     
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ABSTRACT 
 

 The study aimed to compare the behavior of hypertension patients using medications that can 
control blood pressure and cannot control blood pressure and factors associated to control blood 
pressure in Kongkhaek health promotion hospital Maechaem district, Chiang Mai province. The 
subject was 117 participants. The study tools used the record of Out Patient Department card and 
questionnaires. Data was corrected between January to February 2015. Data analyzed using 
descriptive statistics. The results were summarized as follows: 

All controlled hypertensive patients prescribed medication on doctor recommendation and 
did not buy anti-hypertensive drugs from the drugstore (100%). Followed by non- stop taking 
medication when blood pressure decreased (92%), never borrowed medications from other patients 
or family member (86%), not taking other drugs or supplements (84%), and taking medication 
immediately after recalled of forgetfulness in the same dose (76%) respectively. While uncontrolled 
hypertensive patients were (86%) of taking anti-hypertensive drugs from the other and family 
member, (28.36%) of the patients have taken the other kind of drugs and the dietary supplements 
and (11.94%) of the patients have stopped taking medication after blood pressure reduction.  

The related factors in the controlled hypertensive patients was found most of male patients 
had a waist circumference of less than 90 cm (90%) and nearly half of female hypertensive patients 
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with waist circumference less than 80 cm (46.00%), more than half of patients had co-morbid 
(56%), non-smoker (57.14%). While most of patients whom did not drink alcohol (76.19%). For 
those who drank found that most of them never drank alcohol with a meal (50%), with the addition 
of intergradient before use infrequently (64%), one in three had a light exercise by regularly (34%). 
Patients had no trouble sleeping with (40%). Most patients had no symptoms, irritability/ anxiety 
(68%), not feel sick or bore (92%). 

The related factors in the uncontrolled patients were male patients a waist circumference of 
less than 90 cm (21.74%) and more than half of female patients with waist circumference of less 
than 80 cm (56.82%), smoking (100%), alcoholic drinking in the last 12 months (100%), alcoholic 
drinking in the last 30 days (75%), ate salty food every meals (43.28%), ate food seasoning 
(62.69%), non-exercise behavior (58.21%), having sleep problem (26.87%), and irritability/ anxiety 
and unstable mind (29.85%). 

   


