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Factors Associated with Self-Management Ability 
among Older Adults with Hypertension in Asia:  
A Systematic Review of Qualitative Studies

Junjira Seesawang, RN, PhD1, Pulawit Thongtang, RN, PhD2

Abstract
 Purpose: To identify and summarize factors associated with self-management ability among 
older adults with hypertension in Asia from a systematic review.
 Design: A qualitative systematic review was performed. A search for qualitative studies  
published in English from 2008 to 2018 was conducted using CINAHL, PsycInfo, PubMed, Medline, 
and Google Scholar databases. Ten qualitative studies were included in this review. Conventional 
content analysis was used to analyze and synthesize findings from qualitative studies. 
 Main findings: Findings covered the factors found to influence self-management among 
older adults with hypertension in Asia including: 1) patient-level factors including personal beliefs, 
attitudes, individual experiences of symptoms, perceptions of physical health, sense of  
responsibility, sense of control, family responsibility and financial concern, 2) organizational-level 
factors including time management and communication, and 3) community-level factors including 
community resources and social support.   
 Conclusion and recommendations: The findings suggest that self-management ability among 
older adults with hypertension in Asia are associated with a diverse range of patient-,  
organizational-, and community-level factors. To assess a person suffering from hypertension the 
associated factors should be included so that more appropriate strategies and nursing interventions 
would be developed and adjusted to enhance hypertension self-management behaviors.  
A conceptual model used for improving hypertension self-management practices should be  
developed and tested in future research. How factors influencing self-management ability vary 
between subgroups of patients such as gender and ethnicity should also be explored using  
qualitative research.
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ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการตนเองของ 
ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในเอเชีย: การทบทวนวิจัยเชิงคุณภาพ
อย่างเป็นระบบ

จันทร์จิรา สีสว่าง, PhD1 ปุลวิชช์ ทองแตง, PhD2 

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาและสรุปปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดัน

โลหิตสูงในเอเชีย	จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

 รูปแบบการศึกษา: เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเชิงคุณภาพ	 โดยการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ท่ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษต้ังแต่ปี	ค.ศ.	2008	ถึง	2018	จากฐานข้อมูล	CINAHL,	PsycInfo,	

PubMed,	Medline,	and	Google	Scholar	 ข้อมูลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพจำานวน	10	เร่ือง	ถูกนำามาวิเคราะห์และ

อธิบายโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาแบบด้ังเดิม	

 ผลการศึกษา: จากการวิเคราะห์เน้ือหาพบปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 

ในเอเชีย	 คือ	 1)	 ปัจจัยระดับบุคคล	ประกอบด้วย	ความเช่ือส่วนบุคคล	 ทัศนคติ	ประสบการณ์ส่วนตัวเก่ียวกับอาการ	 

การรับรู้เก่ียวกับสุขภาพกาย	สำานึกความรับผิดชอบ	ความรู้สึกและความสามารถในการจัดการตนเอง	ความรับผิดชอบ

ต่อครอบครัว	 และปัญหาทางการเงิน	 2)	 ปัจจัยระดับองค์กร	 ประกอบด้วย	 การบริหารจัดการเวลา	 และการส่ือสาร	 

และ	3)	ปัจจัยระดับสังคม	ประกอบด้วย	ทรัพยากรชุมชน	และแรงสนับสนุนทางสังคม		

 สรุปและข้อเสนอแนะ: การทบทวนวรรณกรรมน้ีพบว่า	 ปัจจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับความสามารถในการจัดการ

ตนเองของผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคความดันโลหิตสูงในเอเชีย	มีความหลากหลาย	ท้ังในระดับบุคคล	องค์กร	และสังคม	บุคลากร

สุขภาพจึงควรมีการประเมินปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	 เพ่ือพัฒนากลวิธี 

ท่ีเหมาะสมและปรับเปล่ียนรูปแบบการพยาบาล	 เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 

ในประชากรกลุ่มน้ี	การวิจัยในอนาคตควรพัฒนาและทดสอบแบบจำาลองความคิดท่ีสามารถใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรม

การจัดการตนเองเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง	 และการวิจัยเชิงคุณภาพควรค้นหาว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถ 

ในการจัดการตนเองมีความแตกต่างกันอย่างไรในกลุ่มผู้ป่วยท่ีต่างกัน	เช่น	เพศ	และเช้ือชาติ	
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