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Abstract
 Purpose: To determine the level of health literacy on sodium restriction and factors  
associated with health literacy on sodium restriction among patients with hypertension in Phnom 
Penh, Cambodia.
 Design: A cross-sectional descriptive design was conducted among 317 outpatients with  
hypertension at the Khmer-Soviet Friendship hospital. Data were collected with the self-reported 
questionnaire comprising demographic characteristics, literacy skills, knowledge about hypertension 
and sodium restriction, health literacy on sodium restriction, and health professional  
communication. Descriptive statistics and linear regression were performed.
 Main findings: The average health literacy on sodium restriction among patients with  
hypertension in this study was 35.38 (SD = 9.60). Four factors including educational level, literacy 
skills (β = .125, p = .019), knowledge about hypertension and sodium restriction (β = .266, p < .001), 
and health professional communication (β = .359, p < .001) were significantly associated with the 
level of health literacy on sodium restriction. 
 Conclusion and recommendations: Patients with hypertension in Phnom Penh, Cambodia 
had limited health literacy on sodium restriction. Education level, literacy skills, knowledge about 
hypertension and sodium restriction, and health professional communication were positively  
associated with health literacy on sodium restriction. Consequently, healthcare provider should 
promote health literacy on sodium restriction by improving patients’ literacy skills and knowledge 
about hypertension and sodium restriction through supportive communication especially among 
patients with low education level.
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจำากัดโซเดียม และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในพนมเปญ ประเทศกัมพูชา*

Monirath Suon1 วาสนา รวยสูงเนิน, PhD1

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเก่ียวกับการจำากัดโซเดียมและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในผู้ป่วย 

โรคความดันโลหิตสูงในกรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในผู้ป่วยนอกท่ีเป็นความดันโลหิตสูงจำานวน	317	คนท่ีมา

รักษาท่ีโรงพยาบาลมิตรภาพเขมร-โซเวียต	 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิดรายงานด้วยตนเองประกอบด้วยหัวข้อ	

ลักษณะท่ัวไปของประชากร	ทักษะความรอบรู้หนังสือ	ความรู้เก่ียวกับความดันโลหิตสูงและการจำากัดโซเดียม	ความรอบรู้

ด้านสุขภาพเก่ียวกับการจำากัดโซเดียม	และการส่ือสารกับบุคลากรสุขภาพ	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ 

สถิติถดถอยเชิงเส้น

 ผลการวิจัย: ค่าเฉล่ียระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเก่ียวกับการจำากัดโซเดียมเท่ากับ	35.38	(SD	=	9.60)	ปัจจัย	4	

อย่าง	ได้แก่	ระดับการศึกษา	ทักษะความรอบรู้หนังสือ	 (β	=	 .125,	p	=	 .019)	ความรู้เก่ียวกับความดันโลหิตสูงและ 

การจำากัดโซเดียม	(β	=	.266,	p	<	.001)	และการส่ือสารกับบุคลากรสุขภาพ	(β	=	.359,	p	<	.001)	มีความสัมพันธ์ 

อย่างมีนัยสำาคัญกับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจำากัดโซเดียม

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในพนมเปญ	 กัมพูชา	 มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเก่ียวกับการ

จำากัดโซเดียมท่ีจำากัด	 ระดับการศึกษา	 ทักษะความรอบรู้หนังสือ	ความรู้เก่ียวกับความดันโลหิตสูงและการจำากัดเกลือ

โซเดียม	 และการส่ือสารกับบุคลากรสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจำากัดโซเดียม	 

ดังน้ันบุคลากรสุขภาพควรพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเก่ียวกับการจำากัดโซเดียม	 โดยการส่งเสริมทักษะความรอบรู้

หนังสือและความรู้เก่ียวกับความดันโลหิตสูง	และการจำากัดโซเดียมผ่านการส่ือสารท่ีสนับสนุนผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในผู้ท่ีมีการศึกษาน้อย
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