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Abstract                
 Purpose: To develop and evaluate psychometric properties of the perceived risks of hypertension-related 
complications tool for hypertensive older people.          
 Design: A methodological research was used to develop a tool. Both qualitative and quantitative 
methods were used for data collection. 
 Methods: This study consisted of 3 phases, studying the framework, developing the tool and testing 
the quality of the tool. The subjects were hypertensive older adults who lived in Northern Thailand.  
Phase 1, 20 hypertensive older adults were involved in in-depth interviews and 10 registered nurses were        
involved in focus group. Data were analyzed by content analysis. Phase 2, item pool and content validity 
were performed; then, a pilot study was conducted with 30 subjects to check the reliability using 
Cronbach’s alpha. Phase 3, reliability and item analysis of the tool were examined with 220 subjects. 
 Main findings: The final version of the perceived risks of hypertension-related complications tool has 
19 items with 4-point Likert scale. The tool consists of 5 domains: 1) anxiety, 2) optimistic bias, 3) personal 
risk identification, 4) perceived severity of hypertension-related complications, and 5) perceived causes of 
personal risk for hypertension-related complications. The Item-Objective Congruency index was .95  and 
the internal consistency reliability using Cronbach’s alpha coefficient was .75.    
 Conclusion and recommendations: The result showed that the perceived risks of hypertension-related 
complications tool for hypertensive older people was reliable and had adequate validity to evaluate the 
perceived risk of hypertension-related complications among older people. It should be beneficial for    
researchers and health care providers in using this tool. 
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ปุลวิชช์ ทองแตง, พย.ด.1 จันทร์จิรา สีสว่าง, พย.ด.2  

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพแบบประเมินการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
ความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ 
 รปูแบบการวิจัย: การวจิยัเพือ่พัฒนาเครื่องมือ โดยใชท้ัง้วธิีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีด าเนินการวิจัย: การพัฒนาแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยง 
ระยะพัฒนาเครื่องมือ และระยะทดสอบคุณภาพเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่อาศัยอยู่ภาคเหนือ
ของประเทศไทย ระยะที ่1 กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 20 คน เขา้รว่มการสมัภาษณเ์ชงิลกึ และพยาบาลวชิาชีพจ านวน 10 คน เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มย่อย ระยะนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ระยะท่ี 2 สร้างข้อค าถามและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
จากนัน้น าไปทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 30 คน ตรวจสอบความเทีย่งดว้ยคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค และระยะที่ 3 
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 220 คน วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงและวิเคราะห์รายข้อของแบบประเมิน 
 ผลการวิจัย: แบบประเมินฉบับล่าสุดมีจ านวน 19 ข้อ ลักษณะการตอบเป็นมาตรวัดแบบลิเคิร์ต 4 ระดับ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ความกังวล 2) การมีอคติเชิงบวก 3) การระบุความเสี่ยงของตนเอง 4) การรับรู้ 
ความรนุแรงของภาวะแทรกซอ้นของโรคความดนัโลหติสงูตอ่สขุภาพ และ 5) การรบัรูส้าเหตทุีท่ าใหต้นเองมโีอกาสเสีย่งตอ่การเกิด
ภาวะแทรกซอ้นของโรคความดนัโลหติสงู ดชันคีวามสอดคลอ้งของเนื้อหาเท่ากับ .95 และความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคท้ังชุด เท่ากับ .75 
 สรุปและข้อเสนอแนะ: แบบประเมินการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ
มีความเทีย่งและความตรงเพียงพอทีจ่ะใชใ้นการประเมนิการรบัรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักวิจัยและผู้สนใจในการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ภาวะแทรกซ้อน ความดันโลหิตสูง พัฒนาเครื่องมือ การรับรู้โอกาสเสี่ยง  

การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินการรับรู้ 

โอกาสเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน    

ของโรคความดันโลหิตสูง 
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