วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
Journal of Health and Health Management Vol. 6 No. 1 January-June 2020

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชือ่ ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ของ
ผูส้ งู อายุ สมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศไทย แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Correlations between Health Belief and 3E 2S Health Behaviors of
Elderly in Taejew Community Tungwatdorn Sathorn Bangkok Thailand
พรศิริ พันธสี, วท.ม., Pornsiri Punthasee, M.Sc.1*
กาญจนา ศรีสวัสดิ์, ค.อ.ด., Kanjana Srisawad, D.I.Ed.2
1รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เขตสาทร กรุงเทพฯ
1Associate Professor, Faculty of Nursing, Saint Louis College, Sathorn, Bangkok.
2อาจารย์ ดร., สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2Lecturer, Faculty of Nursing, Sukhothaithammathirat University, Pakkret Nontaburi.
*Corresponding Author Email: pornsiri@slc.ac.th
Received: April 20, 2020

Revised: May 11, 2020

Accepted: May 18, 2020

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ความเชื่อด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ของผู้สูงอายุ รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ
กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 134 คน เครื่องมือวิจัย
เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย
พบว่า คะแนนเฉลี่ยความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.42, SD = .40) ความเชื่อด้านสุขภาพ
ทีม่ คี ะแนนมากทีส่ ดุ คือ ด้านการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเกิดโรคมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ( = 4.65, SD = .53) คะแนนเฉลีย่
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.34, SD = .70) พฤติกรรมสุขภาพด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ
ด้านการไม่สูบหรือสูดควันบุหรี่ ( = 4.75, SD = .90) สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p <.05) รายได้มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุขภาพอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) การรับรู้
ความเชื่อทางด้านสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่ำกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r=.26, p < .01) และการรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันโรคมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. (r= .30 , p<.01) แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อควบคุมโรคอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r= -.29, p<.01)
ค�ำส�ำคัญ: ความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส ผู้สูงอายุ
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Abstract

The objectives of this descriptive correlational research were to study the relationship between
health belief perception and 3E 2S (Eating, Exercise, Emotion, Smoking, Spirits) health behaviors
among elderly in Taejew Community Tungwatdorn Sathorn Bangkok Thailand. The 134 samples were
purposive sampling. The research tool was questionnaire consists of personal data, health belief and
3E 2S health behaviors. Data were analyzed by using descriptive statistics, chi-square test and Pearson
product moment correlation coefficient. The results revealed that the overall health perception were
high level ( =4.42, SD=.40) and the highest level is perceived susceptibility ( = 4.65, SD=.53)
The overall 3E 2S health behaviors were high level as well ( =4.34, SD = .70) and the highest level
is non smoking ( = 4.75, SD=.90) It was also found that the elderly, who had different marital status
and income, were statistical significance different 3E 2S health behaviors (p<.05) Besides the 3E 2S
health behaviors were statistical significance positive associated with the overall health perception
(r=.26, p<.01) and perceived benefits (r= .30, p<.01) but were negative associated with perceived
barrier to disease prevention (r= -.29, p<.01)
Keyword: Health belief, 3E 2S Health behavior, Elderly

บทน�ำ

การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรทั้ ง ใน
ระดับนานาชาติและประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีแนวโน้มเข้าสู่การ
เป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ในส่วนโครงสร้างประชากร
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวนประชากรที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พบร้อยละ 16.06 โดยอันดับหนึ่ง
คือ กรุงเทพมหานคร พบร้อยละ 17.98 (กรมการ
ปกครอง, 2561) และจากสถิติโครงสร้างประชากร
ของประเทศต่าง ๆ คาดว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้ที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในปี ค.ศ. 2015 ร้อยละ 15.8 และ
ปี ค.ศ. 2050 จะพบถึงร้อยละ 37.1 (United Nation,
2015) ปั ญ หาในอนาคตที่ ต ามมาจากการเพิ่ ม ของ
ประชากรผู้สูงอายุคือ งบประมาณของประเทศที่สูง
มากในการดูแลรักษา เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสื่อม
ของร่างกายเพิ่มขึ้น ท�ำให้ประสิทธิภาพ การท�ำงาน
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ของอวัยวะต่าง ๆ ลดลงจึงเกิดการเจ็บป่วยด้วยกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non communicable disease,
NCDS) มากขึ้น ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
(ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค, 2558) โรคดังกล่าว
เป็นโรคที่ต้องมีการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย
เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมาน
จากอาการป่วย จากความพิการ หรือไม่สามารถด�ำเนิน
ชีวิตได้ตามปกติ ครอบครัวต้องรับภาระและเสียค่าใช้
จ่ายในการดูแลรักษา มีปญ
ั หาเศรษฐกิจ ความเหนือ่ ยล้า
พักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดปัญหาสุขภาพและภาวะเครียด
ของผู้ดูแล (ชวลิต สวัสดิ์ผล และคณะ, 2560) นอกจาก
นี้การส�ำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยในปี 2556 ยังพบว่า
ผู ้ สู ง อายุ ไ ทยเป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ร้ อ ยละ 41
มีภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนร้อยละ 43 ในเพศชาย

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
Journal of Health and Health Management Vol. 6 No. 1 January-June 2020

และร้อยละ 50 ในเพศหญิง โรคเบาหวานร้อยละ 18
ข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 9 โรคซึมเศร้าร้อยละ 1 ขณะที่
มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ รวมทั้ง
ผู้สูงอายุไทยยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ต�่ำกว่า
เป้าหมายร้อยละ 30 ทัง้ นีพ้ ฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ที่ผู้สูงอายุไทยปฏิบัติเป็นประจ�ำได้น้อยที่สุดเรียงตาม
ล�ำดับ ได้แก่ การออกก�ำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 15-30
นาที การดื่มน�้ำสะอาดวันละ 8 แก้ว การรับประทาน
ผักและผลไม้ การไม่ดมื่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
และการไม่สูบบุหรี่ (ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย,
2556) ปัญหาสุขภาพดังกล่าวสามารถป้องกันได้ดว้ ยการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3 อ. คือ การบริโภค
อาหาร (Eating) การออกก�ำลังกาย (Exercise) การจัดการ
กับอารมณ์ (Emotion) และ 2 ส. คือ การสูบบุหรี่
(Smoking) และการดื่ ม สุ ร า (Spirits) จะช่ ว ยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่อันตรายได้
(กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2556) และจากการศึกษาของ สุรพล อริยะเดชา
(2555) พบว่ า การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมตามหลั ก
3อ 2ส จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยทีม่ คี วามดันโลหิตสูงและกลุม่ เสีย่ ง
มี ค ่ า เฉลี่ ย ของความดั น โลหิ ต ลดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิติ
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief
Model) เป็นแนวคิดทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาสังคมที่ใช้
อธิบายการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
สุขภาพ โดย เชื่อว่า บุคคลที่มีความเชื่อด้านสุขภาพ
อย่ า งไรจะมี แ นวโน้ ม แสดงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพตาม
ความเชื่อของตน ความเชื่อด้านสุขภาพประกอบด้วย
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเป็นโรค (perceived susceptibility)การรับรู้ความรุนแรงของโรค (perceived severity)
การรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันโรค perceived
benefits) การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อควบคุม
โรค (perceived barriers to disease prevention)

และแรงจู ง ใจด้ า นสุ ข ภาพ (health motivation)
(Janz & Becker, 1984) จากการศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับ
แบบแผนสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพซึง่ มีผลการศึกษา
ที่แตกต่างกัน เช่น การศึกษาของ เกษริน อุบลวงศ์ และ
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา (2560) พบว่า ความเชื่อด้าน
สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกัน
โรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แต่การศึกษาของอุมาพร ปุญญโสพรรณ
และคณะ (2554) พบว่า การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิด
โรคไม่มีค วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพด้านการ
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในสตรีวัยทอง ส่วนการ
ศึกษาของดวงหทัย แสงสว่าง และคณะ (2561) พบว่า
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเกิดโรค และการรับรูค้ วามรุนแรง
ของโรคมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ พฤติ ก รรมการ
ลดระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดของผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า มี ป ั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล
ซึง่ มีความส�ำคัญต่อภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุ ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้
ภาวะสุขภาพ เช่น การศึกษาของมนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์
(2560) พบว่า ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีเพศ
ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกัน ส่วนผูส้ งู อายุ
ที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของเนาวรัตน์ จันทานนท์ และคณะ (2554) พบว่า
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีสถานภาพและระดับการ
ศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ไม่แตกต่างกัน ส่วนการศึกษาของภัคจิรา ภูสมศรี และคณะ
(2562) พบว่า เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต�ำบลหนองซ�้ำซาก อ�ำเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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สมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศไทย แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ
ของกรุงเทพมหานคร ได้มีการพัฒนาจัดกิจกรรมต่างๆ
ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งพาของสังคมชาวไทยเชื้อสายจีน
เท่านั้นแต่ยังเอื้อเฟื้อให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้
เคียงซึ่งมีหลากหลายวัฒนธรรมทั้งนับถือศาสนาพุทธ
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม มารวมกลุ่มกันท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในสวนสาธารณะของสมาคม ฯ เช่น เดิน
วิ่ง พูดคุยกัน หรือออกก�ำลังกายอื่น ๆ เป็นต้น ผู้สูงอายุ
ดังกล่าวอาจมีความเชื่อทางด้านสุขภาพ และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพทีแ่ ตกต่างกัน และเนือ่ งจากสมาคมแต้จวิ๋
แห่งประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งมี
พันธกิจมุ่งสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้และจริยธรรม
ให้ความส�ำคัญกับคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ผู้พิการ รวมทั้งผู้สูงอายุ และสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้
องค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความผาสุกแก่
สังคมตามปณิธานของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ด้วยเหตุนี้
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาว่าผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ น
บริเวณใกล้เคียงกับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ที่มาใช้บริการที่
สวนสาธารณะของสมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศไทย มีความ
เชื่อทางด้านการดูแลสุขภาพ และมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพอย่างไร รวมทัง้ คุณลักษณะส่วนบุคคลและความ
เชือ่ ทางด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ เพื่อจะได้น�ำผลการศึกษามาเป็นข้อมูล
ในการหาแนวทางช่วยพัฒนา หรือจัดกิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษา

1. ระดับความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของผู้สูงอายุ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูส้ งู อายุ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้
และภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชือ่ ด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ของผู้สูงอายุ

สมมติฐานการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ และภาวะสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
2. ความเชื่อด้านสุขภาพของผู้สูงอายุได้แก่ การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรง
ของโรค การรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันโรค
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อควบคุมโรค และ
แรงจู ง ใจด้ า นสุ ข ภาพ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรม
สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาเรือ่ งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิดแบบแผน
ความเชือ่ ด้านสุขภาพ (Janz NK. and Becker MH., 1984)
และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. (กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,
2556) เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (ดังภาพที่ 1)
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ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. การศึกษา
5. รายได้
6. ภาวะสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
1. การรับประทานอาหาร
2. การออกก�ำลังกาย
3. การจัดการอารมณ์
4. การสูบบุหรี่
5. การดื่มสุรา

ปัจจัยแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค
3. การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
4. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อควบคุมโรค
5. แรงจูงใจด้านสุขภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความ
สัมพันธ์ (descriptive correlational research) โดยมี
การด�ำเนินงานวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้สูงอายุที่มาท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ ณ สวนสาธารณะของสมาคมใน กรุงเทพมหานคร
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ วิ ธี เ ลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(purposive sampling) คือ ผูส้ งู อายุทมี่ าท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ณ สวนสาธารณะของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
60 ปี ขึน้ ไป ทัง้ เพศหญิงและเพศชาย มีสติสมั ปชัญญะดี
สามารถสื่ อสารด้วยภาษาไทยได้ และเต็มใจในการ
ให้ข้อมูล การค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรม
G* Power 3.1 software (Cohen, 1992) โดยก�ำหนด
ความมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 อ�ำนาจการทดสอบ
ทีร่ ะดับ .95 และค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจยั เรือ่ งความ
สัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรม

สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.ของผู้สูงอายุ ต�ำบลหนองตรุด
จังหวัดตรัง r = .508 (ประไพพิศ สิงหเสม และคณะ,
2562) ซึ่งค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จ�ำนวน 134 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1
และ 2 ผู้วิจัยสร้างเองจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยั ตอนที่ 3 ปรับมาจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2556)
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จ�ำนวน 6 ข้อ มี
ลั ก ษณะเป็ น ค� ำ ถามให้ เ ลื อ กตอบ ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ และภาวะสุขภาพ
ตอนที่ 2 ความเชือ่ ด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับ คือ มีการรับรู้น้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด (1-5)
ประกอบด้วยการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค 3 ข้อ
การรับรู้ความรุนแรงของโรค 3 ข้อ การรับรู้ประโยชน์
ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค 5 ข้อ การรับรู้อุปสรรค
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ของการปฏิบัติเพื่อควบคุมโรค 5 ข้อ และแรงจูงใจด้าน
สุขภาพ 4 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ระดับความเชื่อด้านสุขภาพแบ่งเป็น 3 ระดับคือ น้อย
(1.00-2.33) ปานกลาง (2.34-3.66) และมาก
(3.67-5.00)
ตอนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพของผูส้ งู อายุตามหลัก
3อ.2ส. เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่มกี าร
ปฏิบัติจนถึงปฏิบัติทุกครั้ง (1-5) ประกอบด้วยด้านการ
บริโภคอาหาร 3 ข้อ ด้านการออกก�ำลังกาย ด้านการ
จัดการความเครียด ด้านสูบบุหรี่ และด้านการดื่มสุรา
ด้านละ 1 ข้อ รวม 7 ข้อ เกณฑ์การประเมิน ระดับความ
เชื่อด้านสุขภาพแบ่งเป็น 3 ระดับคือ น้อย (1.00-2.33)
ปานกลาง (2.34-3.66) และมาก (3.67-5.00)
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ของ
งานวิจยั (The Index of Item Objective Congruence,
IOC) 0.77-1.00 และน� ำ ไปทดสอบความเที่ ย ง
(reliability) กับ กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึง กับกลุ ่ ม
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษาคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้ เ คี ย งกั บ วิ ท ยาลั ย เซนต์ ห ลุ ย ส์ จ� ำ นวน 30 ราย
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach
Alpha-Coefficient) เท่ากับ 0.86
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงผูอ้ ำ� นวย
การสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผ่านส�ำนักงานสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด แนะน�ำตัวผู้วิจัย และ
ชีแ้ จงโครงการวิจยั อย่างละเอียดแล้วจึงให้ลงนามในแบบ
ฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมการวิจยั แล้วจึงเริม่ ด�ำเนินการ
สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ใช้เวลาในการสัมภาษณ์
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30 นาที ต ่ อ คน เก็ บ ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคมถึ ง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ
5. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัย
เซนต์ ห ลุ ย ส์ เลขที่ รั บ รอง E.034/2562 ลงวั น ที่
22 ตุลาคม 2562 โดยผูว้ จิ ยั ได้จดั ท�ำเอกสารการพิทกั ษ์สทิ ธิ
กลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัยให้
กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจทุกประเด็น ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
จะถูกเก็บเป็นความลับและจะน�ำเสนอเป็นภาพรวมเพือ่
น�ำไปใช้ทางวิชาการเท่านั้น กลุ่มตัวอย่างสามารถขอ
ถอนตั ว ออกจากการเข้ า ร่ ว มวิ จั ย ได้ ต ลอดเวลาโดย
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ และหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยก�ำหนด
นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และเกณฑ์ ก ารแปล
ผลระดับความสัมพันธ์ คือ ค่าสหสัมพันธ์ (r) 0.00-0.29
มีความสัมพันธ์ระดับต�่ำ  0.30 – 0.49 มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง 0.50 – 0.69 มีความสัมพันธ์ระดับสูง
0.70 – 1.00 มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก (Cohen ,1988)

ผลการวิจัย

กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 62.70
อายุระหว่าง 60-70 ปี ร้อยละ 62.70 มีสถานภาพสมรสคู่
ร้อยละ 80.60 ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 39.60 และ 30.60
มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย ร้อยละ 92.50 มีโรค
ประจ�ำตัว ร้อยละ 65.70 โดยโรคประจ�ำตัวที่พบมาก
ที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูง พบร้อยละ 64.80 ของผู้ที่
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มีโรคประจ�ำตัว และคนที่มีโรคประจ�ำตัวมากกว่า 1 โรค
พบร้อยละ 28.40
ความเชือ่ ด้านสุขภาพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความเชือ่
ด้านสุขภาพทัง้ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ทั้ ง หมด โดยความเชื่อด้านการรับ รู้โอกาสเสี่ยงของ
การเกิ ด โรคมี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( =4.65, SD =.53)

รองลงมาคื อ การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องการปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ป้องกันโรค ( =4.64, SD=.41) แรงจูงใจด้านสุขภาพ
( =4.56, SD=.54) และการรับรู้ความรุนแรงของโรค
( =4.55, SD=.49) ตามล�ำดับ และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต�่ำที่สุดคือ การรับรู้อุปสรรคเพื่อควบคุมโรค ( =3.70,
SD=.83) (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเชื่อด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างรายด้านและ
ภาพรวม (n = 134)
ความเชื่อด้านสุขภาพ

SD

ระดับ

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค

4.65

.53

มาก

การรับรู้ความรุนแรงของโรค

4.55

.49

มาก

การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค

4.64

.41

มาก

การรับรู้อุปสรรคเพื่อควบคุมโรค

3.70

.83

มาก

แรงจูงใจด้านสุขภาพ

4.56

.54

มาก

4.42

.40

มาก

รวม
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพตามหลั ก 3อ.2ส. พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างทั้งโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับดี
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ
การไม่สบู หรือสูดควันบุหรี่ ( =4.75, SD=.90) รองลงมา
คื อ การไม่ ดื่ ม สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์
( =4.70, SD=.71) ส่วนพฤติกรรมสุขภาพทีม่ คี ะแนนเฉลีย่

น้อยทีส่ ดุ คือ พฤติกรรมเกีย่ วกับการบริโภคอาหาร ได้แก่
การควบคุมปริมาณอาหารทุกมื้อ ( =3.72, SD=1.37)
การกินผักและผลไม้สด สะอาด เสมอวันละอย่างน้อย
ครึ่งกิโลกรัม ( =4.14, SD=1.05) และการควบคุม
รสชาติอาหารไม่ให้หวาน มัน เค็มจัดทุกมื้อ ( =4.21,
SD=1.12) (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.(n = 134)
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.		 ระดับพฤติกรรมสุขภาพ
		
SD
ระดับ
1. มีการควบคุมปริมาณอาหารทุกมื้อ

3.72

1.37

ดี

2. มีการควบคุมรสชาติอาหารไม่ให้หวาน มัน เค็มจัดทุกมื้อ

4.21

1.12

ดี

3. กินผักและผลไม้สด สะอาด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัม

4.14

1.05

ดี

4.ออกก�ำลังกายหรือเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย มีเหงื่อออก

4.29

.88

ดี

5.มีการจัดการความเครียดของตนเองด้วยการมองโลกในแง่ดีเสมอ

4.29

1.03

ดี

6.การไม่สูบหรือสูดควันบุหรี่

4.75

.90

ดี

7. การไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

4.70

.71

ดี

4.34

.70

ดี

รวม

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ และรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กันอย่าง
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. พบว่า สถานภาพสมรส มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.(n = 134)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
รายได้
ภาวะสุขภาพ
* p < 0.05
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χ2

1.247
1.699
8.241
3.456
5.083
.081

พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
df

p -value

1
2
2
3
1
1

.264
.428
.016*
.326
.024*
.776
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเชือ่ ด้านสุขภาพกับพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. พบว่า การรับรู้ความเชื่อทาง
ด้านสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่ำ
กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3อ.2ส. อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (r=.26, p < .01) ส่วนการรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.

(r= .30 , p<.01) แต่การรับรู้อุปสรรคเพื่อควบคุมโรคมี

ความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�ำ่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. (r= -.29 , p<.01)
อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูโ้ อกาส
เสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค และ
แรงจูงใจด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก
3อ.2ส. (ดังตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
(n = 134 )
ความเชื่อด้านสุขภาพ
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
การรับรู้ความรุนแรงของโรค
การรับรู้ประโยชน์การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
การรับรู้อุปสรรคเพื่อควบคุมโรค
ด้านแรงจูงใจด้านสุขภาพ
ความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม
การอภิ ป รายผลการวิจัย    อภิปรายตามสมมติฐาน
ดังนี้
สมมติฐานข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
จากผลการวิจัยที่พบว่า สถานภาพสมรส และรายได้
ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3อ 2ส อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05)
ซึ่ ง อธิ บ ายได้ ว ่ า ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ กั บ คู ่ ส มรสจะมี คู ่ คิ ด
มี ที่ ป รึ ก ษาในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต มี ก ารพู ด คุ ย ส่ ง เสริ ม
ให้ก�ำลังใจกันในการดูแลสุขภาพ ได้ท�ำกิจกรรมต่างๆ
หรือออกก�ำลังกายร่วมกัน ท�ำให้มีการออกก�ำลังกาย
ได้ต่อเนื่อง คู่สมรสจะคอยดูแล เอาใจใส่เรื่องสุขภาพ
การรับประทานอาหาร การปฏิบตั ติ นด้านสุขภาพ เป็นต้น

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก3อ.2ส.
r

p- value

.09
.04
.30
- .29
.06
.26

.297
.643
.001*
.001*
.536
.002*

สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มี สถานภาพ
สมรสแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพแตกต่ า งกั น
(ขวัญดาว กลั่นรัตน์ และคณะ, 2556) ส�ำหรับปัจจัย
ด้านรายได้ อธิบายได้วา่ รายได้เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
ต่อการด�ำรงชีวิต และการเข้าถึงแหล่งบริการต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยทีถ่ กู สุขลักษณะ การจัดหาอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์ การจัดหาอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการออกก�ำลังกาย
ฯลฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพ
ทีด่ ี สอดคล้องกับการศึกษาของอุมาพร ปุญญโสพรรรณ
และคณะ (2554) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทีต่ า่ งกัน โดยกลุม่ ทีม่ รี ายได้
สูงมีแนวโน้มทีจ่ ะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่ากลุม่
ตัวอย่างที่มีรายได้ต�่ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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สมมติ ฐ านข้ อ 2 ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพของ
ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ตามหลัก3อ.2ส.
จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อด้านสุขภาพโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3อ.2ส. อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r=.26, p < .01)
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายตามแนวคิด
ของแบบแผนสุขภาพ ได้วา่ ความเชือ่ ด้านสุขภาพสามารถ
น�ำมาใช้อธิบายพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลได้ โดย
ผู้ที่มีความเชื่อด้านสุขภาพในระดับสูงจะมีพฤติกรรม
สุขภาพในระดับสูงด้วย (Janz & Becker, 1984)
แสดงว่าผู้สูงอายุในการศึกษานี้มีการรับรู้ความเชื่อด้าน
สุขภาพในระดับมากจึงมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม
สุขภาพตามความเชื่อของตนมากเช่นกัน สอดคล้อง
กับการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่พบว่า
ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพโดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท าง
บวกกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(จารุวรรณ พุ่มวิเศษ, 2557; อัจฉรา จินดาวัฒนวงศ์
และคณะ, 2555 ; Nelson , Patterson et al., 2018
; Fenfen , et al.,2019) นอกจากนั้นผลการศึกษายัง
พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
โรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลัก 3อ.2ส. (r= .30 , p<.01) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ใจกลางเมืองของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอายุ 60-70 ปี ซึ่งเป็น
ผูส้ งู อายุระดับต้นทีม่ คี วามสามารถในการใช้อนิ เตอร์เน็ต
หรือสือ่ ออนไลน์ เช่น Line application, E mail, YouTube,
Facebook เป็นต้น ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านพื้นที่
อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ส่ือ
และผู้สูงอายุนิยมใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นและยังกระจุก
ตัวอยู่ในเขตเมือง (ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ และญาศิณี
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เคารพธรรม, 2560) และการศึกษาของ รัตนา มูลนางเดียว
(2558) พบว่ า การได้ รั บ ข่ า วสารทางด้ า นสุ ข ภาพ
จากสื่อต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างยังอาศัยอยูใ่ กล้สถานบริการสุขภาพในกรุงเทพ ฯ
ซึง่ มีอยูห่ ลายแห่งจึงมีโอกาสได้รบั ค�ำแนะน�ำจากบุคลากร
ทางด้านสุขภาพเกีย่ วกับความรู้ อาการ การด�ำเนินของโรค
รวมทั้งการปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
เห็นความส�ำคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติตัวให้มี
สุขภาพดีทงั้ เรือ่ ง การรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย
อย่างสม�่ำเสมอ การจัดการความเครียด การหลีกเลี่ยง
สิ่งที่จะท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น การหลีกเลี่ยงการ
สูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น สอดคล้องกับ
หลาย ๆ การศึกษา ที่พบว่าการรับรู้ประโยชน์ของการ
ส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการส่งเสริมสุขภาพหรือการมีพฤติกรรมป้องกันโรค
ของผูส้ งู อายุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (รัตนา มูลนางเดียว,
2558; เกษริน อุบลวงศ์ และนัยนา พิพฒ
ั น์วณิชชา, 2560)
ดั ง นั้ น บุ ค ลากรทางด้ า นสุ ข ภาพจึ ง ควรที่ จ ะส่ ง เสริ ม
จัดกิจกรรมเพิ่มพูนการรับรู้ทางด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ
จะช่วยให้ผสู้ งู อายุมกี ารแสดงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ
ดียิ่งขึ้นด้วย
ส�ำหรับการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อ
ควบคุมโรค พบว่า อยู่ในระดับมากและมีความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -.29 , p<.01) อธิบายได้วา่ ผูส้ งู อายุ
ที่มีคะแนนการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อควบคุม
โรคในระดับมาก แสดงว่าผูส้ งู อายุมกี ารรับรูอ้ ปุ สรรคน้อย
การที่ผู้สูงอายุมีการรับรู้และเชื่อว่าการปฏิบัติเพื่อการ
ควบคุมโรคเป็นอุปสรรคน้อยส�ำหรับตนเองจะส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีการแสดงพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องมากขึ้น
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของแบบแผนสุขภาพของ
Janz & Becker (1984) เช่นเดียวกัน และสอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของ เกษริน อุบลวงศ์ และนัยนา พิพฒ
ั น์ เอกสารอ้างอิง
วณิชชา (2560) ที่พบว่าการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ กรมการปกครอง กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
พฤติกรรมป้องกันโรคสมองเสื่อมมีความสัมพันธ์ทางลบ
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย ์ . ( 2 5 6 1 ) . ส ถิ ติ
กับพฤติกรรมป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโรค
ผูส้ งู อายุของประเทศไทย 77 จังหวัด. ระบบสถิติ
ความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r= -0.33,
การลงทะเบี ย น กรมการปกครอง.สื บ ค้ น
p< .01)
จาก http://www.dop.go.th/download/

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

knowledge/th1550973505-153_0.pdf

พยาบาลและบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพอื่ น ๆ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สามารถน�ำผลการวิจัยนี้ที่เกี่ยวกับความเชื่อรายด้าน
สาธารณสุข. (2556). คู่มือประเมินความรอบรู้
และรายข้อไปใช้ในการออกแบบบริการในกลุม่ ประชากร
ทางสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปใน
ผู้สูงอายุนี้ได้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุ
การปฏิบัตติ ามหลัก 3อ 2ส. กรุงเทพฯ: ชุมชน
โดยเน้นการส่งเสริมการรับรู้ที่ถูกต้องตามแบบแผน
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ความเชือ่ ด้านสุขภาพเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมพี ฤติกรรมสุขภาพ
เกษริน อุบลวงศ์ และนัยนา พิพัฒน์วณิชชา. (2560).
ที่ดีอย่างยั่งยืน
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชือ่ ด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ
ข้อจ�ำกัดของการศึกษา
โรคความดันโลหิตสูง. วารสารวิทยาลัยพยาบาล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มใน
บรมราชชนนี, 33(2), 14-24.
บริบทของผูส้ งู อายุทไี่ ปท�ำกิจกรรม ณ สวนสาธารณะของ
สมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศไทย แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร ขวัญดาว กลัน่ รัตน์, คีรบี นู จงวุฒเิ วศย์, ภัทรพล มหาขันธ์,
กรุงเทพมหานคร ซึง่ อาจมีขอ้ จ�ำกัดในการน�ำผลการวิจยั
และนวลฉวี ประเสริฐสุข. (2556). ปัจจัยเชิง
ไปใช้ในวงกว้าง
สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุใน
เขตภูมภิ าคตะวันตกของประเทศไทย. วารสาร
กิตติกรรมประกาศ
มหาวิทยลัยราชภัฎมหาสารคาม, 7(3), 93-104.
คณะผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ปานทิ พ ย์
จารุวรรณ พุ่มวิเศษ. (2557). ความเชื่อด้านสุขภาพ
ผ่องอักษร ผศ.ศุภวรรณ ธนุภาพรังสรรค์ และ ผศ.ดร.สมนึก
และพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิด
สกุลหงส์โสภณ ที่ได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ที่ 2 โรงพยาบาลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร. วารสาร
วิจัย และขอขอบคุณ คุณทัศนีย์ สุวรรณโคตร์ คุณปรีดา
วิชาการแพทย์, 8(1), 89-100.
ธารน�ำเดชา คุณบุณยวีร์ ดิษฐรวีโรจน์ คุณธันยชนก เสมอโภค
คุณธาวัลย์ กิจเกษมสวัสดิ์ คุณนุชนาถ ค�ำพิสอน และ ชวลิต สวัสดิ์ผล. (2560). การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณสุพรรณี อินทอง ทีช่ ว่ ยเก็บข้อมูลในการวิจยั จนท�ำให้
งานวิจัยส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
ของไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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ดวงหทัย แสงสว่าง, อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ, และ
นิลาวรรณ งามข�ำ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการลดระดับน�้ำตาลในเลือดของ
ผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพต�ำบลบางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ.
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทศั น, 8(1), 103-117.
เนาวรัตน์ จันทานนท์, บุศราคัม สิงห์ชยั , และวิวฒ
ั น์ วรวงษ์.
(2554). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
16(6), 749-758.
ประไพพิศ สิงหเสม, พอเพ็ญ ไกรนรา และวรารัตน์ ทิพย์รตั น์.
(2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ. 2ส. ของ
ผูส้ งู อายุ ต�ำบลหนองตรุด จังหวัดตรัง. วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอดุ รติดถ์, 11(1),
37-42.
ภัคจิรา ภูสมศรี, ดวงรัตน์ สว่างรัม, และสุณิสา ลิเครือ.
(2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู ้ สู ง อายุ ในเขต
เทศบาล ต�ำบลหนองซ�้ำซาก อ�ำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อี ส เทิ ร ์ น เอเชี ย ฉบั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี, 13(2), 228-230.
มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุโรค
ความดันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านท่าข้องเหล็ก
หมู่ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานีใน การประชุม
วิ ช าการและน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ
ราชธานีครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี. “การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนา
ประเทศสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และ ยัง่ ยืน. 26-27
กรกฎาคม 2560 หน้า 933-944.
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ระวีวรรณ ทรัพย์อนิ ทร์ และญาศิณี เคารพธรรม. (2560).
สื่ อ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทย. วารสาร
นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย, 11(2), 367-387.
รัตนา มูลนางเดียว. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการ
สาธารณสุ ข 67 ทวี วั ฒ นา ส� ำ นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤกษ์ มหาวิทยาลัย
เกริก, 33(3), 97-114.
ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
(2558). คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก
NCD คุณภาพ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกิจการ
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. (2556). รายงานการ
ส�ำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 ภายใต้
แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.
สุรพล อริยะเดชา. (2555). ผลของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง ของ
ข้าราชการอ�ำเภอปลอกแดง จังหวัดระยอง.
วารสารศู น ย์ ก ารศึ ก ษาแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 29(3), 205-216.
อุ ม าพร ปุ ญ ญโสพรรณ, ผจงศิ ล ป์ เพิ ง มาก, และ
จุฑามาศ ทองต�ำลึง. (2554) การรับรู้โอกาส
เสีย่ งต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในต�ำบล
ท่าฉาง อ�ำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,
3(1), 47-60.
อัจฉรา จินดาวัฒนวงศ์, นพวรรณ เปียซือ่ , และพัชรินทร์
นินทจันทร์. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการ
ป้ อ งกั น โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ในนั ก เรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย. วารสารรามาธิ บ ดี
พยาบาลสาร, 18(8), 58-69.
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Fenfen Li, et al. (2019) The Association between
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