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Men and Hypertension: An Integrative Review
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Abstract
 Purpose: To synthesize the evidence as it pertains to hypertension in men.
 Design: An integrative literature review was conducted. This review included both qualitative 
and quantitative studies that focused on hypertension in men. A search for relevant literature  
published from 2007 to 2017 was undertaken using PubMed, CINAHL, Ovid MEDLINE, and  
EBSCO databases and by examining relevant bibliographies. Seven studies (n = 7) formed the basis 
of this review. Findings from the identified research literature were analyzed and described using 
conventional content analysis.
 Main findings: Five main categories emerged from the content analysis: 1) understanding 
symptoms of hypertension; 2) knowledge regarding consequences of hypertension; 3) adherence to 
a healthy lifestyle and medical treatment; 4) self-management; and 5) interventions that were  
designed to improve blood pressure control.
 Conclusion and recommendations: Experiencing symptoms and viewing themselves as being 
at risk seem to be essential for male hypertensive patients to seek health care. Future research should 
explore and explain clearly how male hypertensive patients develop a sense of risk, what factors can 
contribute to a sense of risk and how the sense of risk motivates male hypertensive patients to change 
behavior. 
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ผู้ชายกับความดันโลหิตสูง: การทบทวนบูรณาการ

จันทร์จิรา สีสว่าง, MS1

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาความดันโลหิตสูงในผู้ชายจากหลักฐานเชิงประจักษ์

 รูปแบบการศึกษา:	เป็นการทบทวนวรรณกรรมแบบผสมผสาน	โดยการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ท่ีเก่ียวกับความดันโลหิตสูงในผู้ชาย	 มีการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีตีพิมพ์ต้ังแต่ปี	 ค.ศ.	 2007	 ถึง	 2017	 จากฐาน

ข้อมูล	PubMed,	CINAHL,	Ovid	MEDLINE,	EBSCO	และข้อมูลอ้างอิงท่ีเก่ียวข้อง	จำานวน	7	เร่ือง	จากน้ันนำามาวิเคราะห์

และอธิบายโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาแบบด้ังเดิม	(conventional	content	analysis)

 ผลการศึกษา:	 จากการวิเคราะห์เน้ือหา	 พบ	 5	 ประเด็นหลัก	 คือ	 1)	 ความเข้าใจเก่ียวกับอาการของโรค 

ความดันโลหิตสูง	2)	ความรู้เก่ียวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง	3)	ความร่วมมือเก่ียวกับวิถีสุขภาพท่ีดีและ

การรักษาด้วยยา	4)	การจัดการตนเอง	5)	โปรแกรมท่ีออกแบบเพ่ือส่งเสริมการควบคุมความดันโลหิต

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	การมีประสบการณ์เก่ียวกับอาการ	และการมองว่าตนเองมีภาวะเส่ียงเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับ

ผู้ชายท่ีมีความดันโลหิตสูงในการแสวงหาการดูแลสุขภาพ	 การวิจัยในอนาคตควรศึกษาและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับ 

การพัฒนาการรับรู้ความเส่ียงของตนเองของผู้ชายโรคความดันโลหิตสูง	 ปัจจัยท่ีสามารถมีส่วนให้เกิดการพัฒนาการ 

รับรู้ความเส่ียง	และการรับรู้ความเส่ียงกระตุ้นให้ผู้ชายโรคความดันโลหิตสูงมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างไร		
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