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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยน า 
ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุ จ านวน 377 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้สูงอายุ แบบสัมภาษณ์ความรู้การดูแลสุขภาพ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติในการดูแลตนเอง แบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรสุขภาพ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของคนรอบข้าง แบบ
สัมภาษณ์เก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนและ
ค่าไคสแควร์  
 ผลการวิจัยพบว่า จ านวนผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุตอนต้น (60-69 ปี) 
สถานภาพสมรสคู่ ระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน มีความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเองน้อย 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ดี คิดเป็นร้อยละ 56.80, 64.20, 66.30, 44.80, 62.00, 66.30 และ 
58.60 ตามล าดับ ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดมีทัศนคติที่เหมาะสมเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 7,500 
บาท ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว (โรคประจ าตัวมากที่สุดคือ โรคทางต่อมไร้ท่อที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ) มีการเข้าถึง
ทรัพยากรสุขภาพได้ดี ส่วนใหญ่คนรอบข้างให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 73.70, 
88.30 และ 73.50 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุ (rs = -.11, p = .03) ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง และการเข้าถึงทรัพยากรสุขภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ( rs= .19, p < .001; rs = .11, p = .02)  สถานภาพ
สมรสมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ (2= .13, p = .004) จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยบริการสุขภาพให้ความส าคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง จัดสถานที่และกิจกรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริม
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ   
 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 
Abstract 
 The objective was to examine self-care behavior of elderly and its relation to predisposing factor, 
enabling factor and reinforcing factor with self-care behaviors in Sila Sub-district, Muang Khon Kaen District, 
Khon Kaen Province.The sample through stratified random sampling, a total of 3 7 7 . Data were collected 
using questionnaires interviewing and analysed using descriptive statistics, Spearman rank correlation analysis 
and Chi-square test. 
 The research found that the elderlies’ were female, aged 60-69 years old, married, finished primary 
education, housekeeper/butler occupation, low self-care knowledge, good self-care behavior were 56.80%, 
64.20%, 66.30%, 44.80%, 62.00%, 66.30% and 58.60%, respectively. Almost has a good attitude towards 
self-care, the average income per month was 7,500 baht. Mostly the elderlies’ had a chronic  
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non-communicable diseases, access health resources at a high level and people around elderly gave 
importance to caring were 73.7%, 88.3% and 73.5% respectively. A correlation analysis revealed a negative 
relation between the age with self-care behavior of the elderly (rs = -.11, p = .03). On the other hand, a 
positive relation was found attitude towards self-care and access health resources with self-care behavior 
of the elderly ( rs= .19, p < .001; rs = .11 , p = .02) and a positive relation between marital status with self-
care behavior of the elderly (2= .13, p = .004) Suggestions to based on the results, there were the health 
service unit gave importance to the care of their health. Arrange suitable places and activities for health 
promotion for the elderly. 
 
Keywords: Elderly, Self-care behaviors 
 
บทน า 
 จากการส ารวจประชากรผู้สู งอายุ ในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนพบว่า  มีสัดส่วนประชากรผู้สู งอายุ
เรียงล าดับมากที่สุดคือ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนามคิดเป็น
ร้อยละ 20, 17 และ 11 ตามล าดับ (United Nation, 2017)  
และองค์การ สหประชาช า ติ  (United Nation, 2015)  
ได้คาดการณ์จ านวนประชากรผู้สูงอายุของโลกระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2558-2573 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 900 ล้านคน เป็น 
1400 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2593 จะมีมากถึง 
2100 ล้านคน นอกจากน้ียังพบว่าประเทศไทยจะกลายเป็น
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (มากกว่าร้อยละ 20) ในปี 2564  
(ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2561) เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุร่างกาย
จะเกิดความเสื่อมเกือบทุกระบบโดยพบว่า มีปัญหาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็น
ต้น มักจะพบปัญหาแทรกซ้อนตามมาอันได้แก่ หกล้ม 
อัมพาต โ รคหัว ใจและหลอดเลือด อีกทั้ งพบปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ การด่ืม
แอลกอฮอล์ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดลง 
(ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2561) ในขณะเดียวกันสังคมไทยใน
ชุมชนเมือง พบว่าส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียว วัยแรงงาน
ต้องออกท างาน ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังหรืออยู่กับคู่สมรสมาก
ข้ึน (จินตนา อาจสันเที๊ยะ และรัชณีย์ ป้อมทอง , 2561) 
เกือบครึ่งหน่ึงของผู้สูงอายุ มีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ และ 2 ใน 
3 มีสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงไม่ดี จากสถานการณ์
ข้า ง ต้นรั ฐบ าล ไ ด้จั ดส วัส ดิก า รทางสั ง คมและ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพระบบสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษา (อุไร จเรประพาฬ และขนิษฐา  
นันทบุตร, 2559) จึงมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมสูงข้ึนจากปี 
พ.ศ.2557 จ านวน 4.4 แสนล้านบาท คาดว่าเพ่ิมสูงข้ึนในปี 
พ.ศ .2566 จ านวน 7.8 แสนล้านบาท (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2557) การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ผู้สูงอายุมักจะ
มีภาวะเครียดมากข้ึน อันอาจเกิดจากการสูญเสียบุคคลอัน

เป็นที่รัก และเมื่อคนใกล้ชิดเสียชีวิต ผู้สูงอายุมีความรู้สึก 
ความกลัวตายมากข้ึนและมักเกิดการไม่เคารพผู้สูงอายุ  
จึงท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกด้อยคุณค่า (สกุณา บุญนรากร, 2551) 
สิ่งเหล่าน้ีท าให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเองน้อยลง  
 จากการทบทวนวรรณกรรมมีหลายปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ กรีน 
และ ครูเตอร์ (1999) ได้พัฒนาแบบจ าลองแบบวิเคราะห์
พฤติกร รมสุ ขภ าพ  PRECEDE MODEL ประกอบ ด้วย  
1) ปัจจัยน า (Predisposing factors) เป็นปัจจัยภายใน 
ตัวบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม ปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ 
การสมรส ระดับรายได้ จากการศึกษาของ เบญจมาพร 
สว่างศรี และ เสริมศิริ แต่งงาม (2556) เรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 
เพศหญิงมีระดับการดูแลสุขภาพตนเองสูงกว่าเพศชาย  
คนโสดมีระดับการดูแลสุขภาพตนเองสูงกว่า ปัจจัยด้านอายุ 
จากการศึกษาของ ประภาสวัชร์ งามคณะ (2557) เรื่อง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทยในเขตปริมณฑล 
พบว่าในเพศเดียวกันผู้ที่มีอายุมากกว่ามีการดูแลสุขภาพ
ดีกว่า ปัจจัยด้านรายได้ จากการศึกษาของพิมพิสุทธ์ิ บัวแก้ว
และรติพร  ถึงฝั่ง (2559) เรื่อง การดูแลสุขภาพและภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุไทย พบว่า ระดับรายได้เฉลี่ยต่อปีต้ังแต่ 
50,000 บาทข้ึนไป สามารถท านายภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 
ได้ดีที่สุด ปัจจัยด้านการศึกษา จากการศึกษาของนงนุช 
แย้มวงษ์ (2557) เรื่อง คุณภาพชี วิตและความสามารถ 
ในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุที่มารับบริการ 
ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ. พบว่า 
ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีระดับการดูแล
สุขภาพตนเองสูงสุด ปัจจัยด้านการมีโรคประจ าตัว จาก
การศึกษาของภรณี  ตังสุรัตน์และวิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์ 
(2556) เรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่าการมีโรคประจ าตัวเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความ
กระตือรือร้นในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 
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ปัจจัยด้านอาชีพ จากการศึกษาของกฤษฎา ค าลอยฟ้า 
(2554) เรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแก้งสนาม
นาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ที่มี
อาชีพต่างกันจะมีการดูแลสุขภาพตนเองที่แตกต่างกัน และ
พบว่าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับการดุแลสุขภาพ
ของตนเองสูงสุด (เบญจพร สว่างศรี และ เสริมศิริ แต่งงาม, 
2556) 2) ปัจจัยเอ้ือ (Enabling factors) เป็นปัจจัยสนับสนุน
หรือยังย้ังไม่ให้เกิดพฤติกรรม จากการศึกษาของประสิทธ์ิ 
พิริยะไพบูลย์ (2559) เรื่อง การศึกษาการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า  
การเข้าถึงทรัพยากรทางสุขภาพ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมากข้ึน และ3) ปัจจัยเสริม 
(Reinforcing factors) เป็นปัจจัยภายนอกที่มาจากบุคคล
อื่น ท่ีอาจจะช่วยสนับสนุนหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรม 
จากการศึกษาของธนายุส ธนธิติและกนิษฐา จ ารุญสวัสด์ิ 
(2558)  เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่พ่ึง
ประสงคของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุต าบลบางเตย อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า ความสนใจของคนรอบ
ข้าง การมีหน่วยงานจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาสุขภาพที่ดีได้อย่างย่ังยืน  
 จากการส ารวจข้อมูล ปี พ.ศ.2561 ในพ้ืนที่
ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น มีลักษณะชุมชนเมือง 
พบว่าจ านวนประชากรทั้งหมด 51,185 คน มีจ านวน
ผู้สู งอายุ 6,357 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ซึ่ งมีจ านวน
ผู้สูงอายุอันดับ 1 ในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้สูงอายุ
ที่มี โรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง 2,499 คน (ร้อยละ 39.3) โดยมี
ผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จ านวน 21 คน
(ร้อยละ 0.8) ติดบ้านหรือสามารถช่วยเหลืออยู่อย่างเป็น
อิสระในบ้าน จ านวน 110 คน(ร้อยละ 4.4) ติดสังคมหรือ
สามารถอยู่ได้ในชุมชนโดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น จ านวน 2,368 
คน (ร้อยละ 94.7)  (รพ.สต. ศิลา, 2560) มีสถานที่ออก
ก าลังน้อย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ไม่มีการศึกษา 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง 
จังหวัดขอนแก่น รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง 
คณะผู้ วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติในด้านการดูแลสุขภาพภาคประชาชนส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในเขตเมือง 

เพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถช่วยชี้แนะนักศึกษาพยาบาล
ในการออกแบบการด าเนินงานเชิงรุกในชุมชนเพ่ือส่งเสริม
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยน า (เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษา  
โรคประจ าตัว อาชีพ ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 
ทัศนคติ เกี่ ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ) ปัจจัยเอื้ อ  
(การเข้าถึงทรัพยากรสุขภาพ) ปัจจัยเสริม (การมีส่วนร่วม
ของคนรอบข้าง และบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข)  
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ีประยุกต์จาก
แบบจ าลอง Precede Model ของกรีนและครูเตอร์ (1999) 
เป็นแบบจ าลองที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ 1) สุขภาพและ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีสุขภาพที่ไม่ดีอันเกิดจากหลาย
สาเหตุ และ 2) สิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเหมาะกับการวิเคราะห์พฤติกรรม
ของการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในแต่ละบุคคล ใน
ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แบ่งกลุ่มออกเป็น 
3 องค์ประกอบ ดังน้ี 1. ปัจจัยน า (Predisposing factors) 
เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลหรือสภาพการณ์ของแต่ละบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัว 
ระดับการศึกษา โรคประจ าตัว อาชีพ ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 
2. ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) เป็นปัจจัยสนับสนุน หรือ
ยับย้ังไม่ให้เกิดพฤติกรรม อันเน่ืองมาจากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน 
ไ ด้แก่  การ เ ข้า ถึงทรัพยากรสุ ขภาพ 3. ปัจ จัย เสริม 
(Reinforcing factors) เป็นปัจจัยภายนอกที่มาจากบุคคล
อื่น ที่ช่วยสนับสนุนหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน
ต่อไป ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคนรอบข้าง และบุคลากร
ทางการแพทย์/สาธารณสุข ดังภาพที่ 1 
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ปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) 
- การมีส่วนร่วมของคนรอบข้าง 
- บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข 
 
  

ปัจจัยน า (Predisposing factors) 
- เพศ 
- อายุ  
- สถานภาพสมรส  
- รายได้ของครอบครัว  
- ระดับการศึกษา 
- โรคประจ าตัว 
- อาชีพ 
- ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง  
- ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 
-ค่านิยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยแบบบรรยายเชิง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์  (Correlation Studies) 
  1. ประชากรและตัวอย่าง 
   ประชากร คือ ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึน
ไป ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
     กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปี
ข้ึนไป ในต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในช่วง
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จ านวน 377 คน  
    2. การคัดเลือกตัวอย่าง 
     ผู้ วิจัยคัดเลือกพ้ืนที่ ในการ วิจัยด้วย
วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling ) โดย
วิธีการจับฉลาก จ านวน 1 หมู่บ้าน จากจ านวนทั้งหมด 21 
หมู่บ้าน คือ บ้านโกทา หมู่ที่ 25 ต าบลศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น หลังจากน้ันได้ก าหนดคุณสมบัติของกลุ่ม
ของประชากรเพ่ือคัดเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วยผู้ที่
มีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป สามารถตอบค าถามได้ด้วยตัวเอง 
ไม่มีภาวะสมองเสื่อม ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียง และยินดีให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการเข้าร่วมการวิจัยครั้ง
น้ีและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่การด าเนินการวิจัยในช่วงเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
 
 

  3. การก าหนดตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างตาม
หลักการ การค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของ Yamane 
(1976) ได้จ านวน 377 คน ดังรายละเอียด  

 สูตร    n   =  
N

  1+N (e)² 
 

                     n   =  
6,357

1+6,357(0.05)2 

                    n   =  376.69 = 377 คน 
   n   =  จ านวนขนาดตัวอย่าง                                                         
   e   =  ความผิดพลาดที่ยอมรับได้  
   (ก าหนดให้เท่ากับ 0.05)                                     
   N   =  จ านวนทั้งหมดของประชากรที่ใช้
ในการศึกษาสถานที่ด าเนินการวิจัย 
  4. เคร่ืองมือในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้พัฒนา
จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 6 
ส่วนดังน้ี 
    ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้สูงอายุมีทั้งหมด 13 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ของครอบครัว 
อาชีพ ประเภทของครอบครัว ผู้ที่มีอ านาจเป็นหัวหน้า

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอาย ุ

ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors) 
-การเข้าถึงทรัพยากรสุขภาพ   
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ครอบครัว สิทธิประโยชน์ โรคประจ าตัว ประวัติการแพ้ยา 
ยาท่ีใช้เป็นประจ า และภาวะโภชนาการ   
    ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความรู้การ
ดูแลสุขภาพ รวมจ านวน 21 ข้อ โดยลักษณะการตอบแบบ 
Samantic Differensal Scale มี 3 ตัวเลือก ลักษณะการ
ตอบคือ ใช่ ไม่ใช่และไม่แน่ใจ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไม่แน่ใจให้ 0 คะแนนและท าการกลับค่าคะแนนในข้อ
ค าถามเชิงลบ ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 21 คะแนน คะแนน
มาก หมายความว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุดี  
    ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ
ทัศนคติในการดูแลตนเอง รวมจ านวน 10 ข้อ โดยลักษณะ
การตอบแบบ Likert scale ลักษณะการตอบ 5 ตัวเลือก 
คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5 คะแนน) เห็นด้วยมาก (4 คะแนน)  
เห็นด้วยปานกลาง (3 คะแนน)  เห็นด้วยน้อย (2 คะแนน) 
และไม่เห็นด้วย (1 คะแนน) และท าการกลับค่าคะแนนใน
ข้อค าถามเชิงลบ ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 10 - 50 คะแนน 
คะแนนมาก หมายความว่า มีทัศนคติในการดูแลตนเองที่ดี 
    ส่ ว นที่  4 คื อ  แ บบสั ม ภ าษ ณ์
เก่ียวกับการเข้าถึงทรัพยากรสุขภาพ รวมจ านวน 12 ข้อ 
โดยลักษณะการตอบแบบ Rating scale ลักษณะการตอบ 
5 ตัวเลือก คือ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปาน
กลาง  (3 คะแนน ) น้อย  (2 คะแนน ) และ น้อยที่ สุ ด  
(1 คะแนน) และท าการกลับค่าคะแนนในข้อค าถามเชิงลบ 
ค่ าคะแนนอ ยู่ระห ว่าง  12-60 คะแนน คะแนนมาก 
หมายความว่า มีการเข้าถึงทรัพยากรสุขภาพได้มาก  
    ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ
การให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของคนรอบข้าง 
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของบุคคลากรสาธารณสุข จ านวน 5 ข้อ และแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนรอบข้าง จ านวน 6 ข้อ 
โดยลักษณะการตอบแบบ Likert scale ลักษณะการตอบ 5 
ตัวเลือก คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5 คะแนน) เห็นด้วยมาก  
(4 คะแนน)  เห็นด้วยปานกลาง (3 คะแนน)  เห็นด้วยน้อย 
(2 คะแนน) และไม่เห็นด้วย (1 คะแนน) และท าการกลับค่า
คะแนนในข้อค าถามเชิงลบ ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง  11-55 
คะแนน คะแนนมาก หมายความว่า คนรอบข้างให้
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี 
 
    ส่วนที่ 6 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รวมทั้งหมด 36 ข้อ 
โดยลักษณะการตอบแบบ Rating scale มี 4 ตัวเลือก คือ 
ไม่ เคยปฏิบัติ (0  คะแนน) ปฏิบั ติบางครั้ง  (1 คะแนน )  
ปฏิบัติบ่อยครั้ง (2 คะแนน)  และปฏิบัติประจ า (3 คะแนน) 

และท าการกลับค่าคะแนนในข้อค าถามเชิงลบ ค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง  0 - 108 คะแนน คะแนนมาก หมายความว่า 
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี  
   การสร้ า งและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบความตรงของ
เน้ือหาและความเหมาะสมของภาษา จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพชุมชน การพยาบาล
ครอบครัว และการพยาบาลผู้สูงอายุแล้วน ามาแก้ไขความ
เหมาะสม จากน้ันผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงในผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน แบบสัมภาษณ์ความรู้การดูแลสุขภาพ ค่า
ความเที่ยงโดยใช้สูตรคูเดอร์- ริชาร์ด (Kuder-Richarson, 
KR-20) เท่ากับ .57 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติในการ
ดูแลตนเองและแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ไ ด้ค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .82  และ .83 
ตามล าดับ 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีผู้ช่วยวิจัย
จ านวน 7 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ข้ันตอนดังน้ี 
    1. ขั้นเตรียมการ ภายหลังจากได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของแบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยประสานงานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ ข้ันตอนรายละเอียดต่างๆของการวิจัย รวมทั้ง
ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่ ม ตัวอ ย่าง  จั ดท า ข้ันตอนการเก็บรวมรวบข้อมู ล 
(protocol) เตรียมแบบสัมภาษณ์ ประชุมปรึกษาชี้แจงแก่
ผู้ช่วยวิจัยจ านวน 7 คน ท่ีมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ผ่านการเรียนในภาคทฤษฎีวิชาวิจัย
ทางการพยาบาล และนัดหมายการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2. ขั้นด าเนินการ ชี้แจงวัตถุประสงค์
และข้ันตอนการเก็บข้อมูล ให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยที่ผู้วิจัย  
1 คน ต่อกลุ่มตัวอย่าง 1 คน พร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นใบ
ยินยอม พร้อมอธิบายข้อสงสัยทีละข้อและให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบ ใช้เวลา 20 นาที/คน เก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์ 
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ใช้เวลาท้ังสิ้น 3 วัน 
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติบรรยายประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   6.2 วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ปัจจัยน า (อายุ รายได้ ความรู้  ทัศนคติ ) ปัจจัยเอื้ อ  
(การเข้าถึงทรัพยากรสุขภาพ) และปัจจัยเสริม (การมีส่วนร่วม
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ของคนรอบข้างและบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข) 
กับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ โดยใช้สถิต
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman Rank Correlation)  
   6.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยน า (เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และโรคประจ าตัว) โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-
square test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจ านวน 377 ราย โดย
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย (ร้อยละ 74.0) มากกว่าครึ่ง
สามีเป็นหัวหน้าครอบครัว (ร้อยละ 57.0) ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 82.2) มากกว่าครึ่งมียาที่
ใช้ประจ า (ร้อยละ 66.6) ซึ่งเป็นยากลุ่มรักษาโรคเบาหวาน 
รองลงมาคือกลุ่มรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง และกลุ่มรักษาโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 33.1 30.7 
และ 23.1 ตามล าดับ มากกว่าครึ่งมีภาวะโภชนาการ
มากกว่าเกณฑ์หรือ BMI > 25 Kg/m2 (ร้อยละ 61.7) เพศ
ชายเกือบทั้งหมดมีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือน้อย
กว่า 90 cm. (ร้อยละ 93.9) เพศหญิงมากกว่าครึ่งเส้นรอบ
เอวอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือน้อยกว่า 80 cm. (ร้อยละ 53.3) 
ส่วนใหญ่มคี่าความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ 87.5) 
 2. จากการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลของปัจจัยน า 
พบว่า ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง 214 คน (ร้อยละ 
56.8) มีอายุในช่วงผู้สูงอายุตอนต้น (ร้อยละ 64.2 ) มี
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 66.3) รายได้เฉลี่ยของครอบครัว
อยู่ในช่วง 5,000 -10,000 บาท (ร้อยละ 51.7) จบการศึกษา

ประถมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 62.9) ส่วนใหญ่มีโรค
ประจ าตัว (ร้อยละ 73.7) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคทางต่อมไร้ท่อที่ไม่
มีภาวะแทรกซ้อน (ร้อยละ 87.8) มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน
มากที่สุด (ร้อยละ 44.8) มากกว่าครึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเองที่ไม่ ดี (ร้อยละ 66.3) มีทัศนคติที่ ดี
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 377 คน (ร้อยละ 100)  
การ วิเคราะห์ปัจจัยเอื้อพบว่า ส่วนใหญ่มีการเ ข้า ถึง
ทรัพยากรสุขภาพได้ดี 333 คน (ร้อยละ 88.3) การวิเคราะห์
ปัจจัยเสริมพบว่า ส่วนใหญ่คนรอบข้างให้ความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี (ร้อยละ 73.5) มากกว่าครึ่ง
มีบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขให้ความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 66.8) และ
พบว่า ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ดี (ร้อยละ 58.6) 
 3. ผลการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนพบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ (rs = -
.11, p = .03) ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ ( rs= .19, p < .001) การเข้าถึงทรัพยากร
สุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุ (rs = .11 , p = .02)  อย่างไรก็ตาม รายได้ของ
ครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง  ทัศนคติ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง การมีส่วนร่วมของคนรอบ
ข้าง และการมีส่วนร่วมบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>.05) (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือและปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ (n=377) 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Spearman 

ของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอาย ุ
p-value 

ปัจจัยน า 
  อายุ  -.11* .03 
  รายได้ของครอบครัว  .08 .09 
  ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง  .01 .70 
  ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง .19** <.001 
ปัจจัยเอื้อ 
     การเข้าถึงทรัพยากรสุขภาพ   .11* .02 
ปัจจัยเสริม 
      การมีส่วนร่วมของคนรอบข้าง .09 .07 
      บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข .07 .14 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  ผลการทดสอบไคสแควร์พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ (2= .13, p = .004) (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยน ากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ (n=377) 

 
ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Chi-square test  ของ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอาย ุ 

(p-value) 

ปัจจัยน า 
  เพศ .15 .62 
  สถานภาพสมรส .13* .004 
  ระดับการศึกษา <.001 .42 
  โรคประจ าตัว .27 .59 
  อาชีพ .009 .86 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1.  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็น
วัยผู้สูงอายุตอนต้น  ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ยังมีความสามารถใน
การดูแลตนเองที่จ าเป็นได้ดีเน่ืองจากเป็นวัยที่การท างาน
ของอวัยวะในร่างกายยังไม่ เสื่อมประสิทธิภาพมากนัก 
ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการควบคุม
ขนาดของเส้นรอบเอวและระดับความดันโลหิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ธิดารัตน์    
เลิศวิทยากุล (2561)  พบว่า ผู้สูงอายุตอนต้นส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามแบบประเมินความสามารถ
ในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน (Barthel ADL Index) โดยมี
ความต้องการพ่ึงพิงผู้อื่นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 97.56 ส่วน
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวและรับการรักษาด้วยยาอย่าง
ต่อเน่ือง มีการกระตุ้นให้ตื่นตัวเก่ียวกับการดูแลตนเองที่ดีอยู่
เสมอ  ร่วมกับมีทัศนคติที่ดี สามารถเข้าถึงทรัพยากรสุขภาพ
ได้ง่าย และคนรอบข้างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ท าให้กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุบ้าน
โกทา หมู่ 25 ร้อยละ 58.6 มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ ประภาพร มโนรัตน์ 
และคณะ (2559) พบว่า ผู้สูงอายุเห็นว่าการดูแลสุขภาพ
เป็นเรื่องของตนเองที่จะต้องคงไว้เพ่ือสุขภาพดี และจากผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเป็น
ครอบครัวขยาย มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 -6 คน 
ลักษณะเป็นชุมชนเมือง  วัฒนธรรมอีสาน จึงมีความรักและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว  มีความเอื้อเฟ้ือ
ซึ่งกันและกันในชุมชน  ปัจจัยน้ีจะช่วยเสริมให้ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองได้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของประภาพร มโนรัตน์ (2559) ที่กล่าวไว้ว่า 
บทบาทของสังคมที่ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดังน้ัน จึงส่งผลท าให้พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอยู่ในระดับดี  
 2. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้สูงอายุตอนต้น 
ยังคงได้รับอิทธิพลจากข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพที่
เข้าถึงได้ในอดีต ประสบการณ์การดูแลตนเองที่ผ่านมายังไม่
เลือนหายจากความทรงจ า ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพในวัยผู้สู งอายุตอนต้น จากผลการ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมของ
ผู้สูงอายุกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ  
พบว่า ปัจจัยน า ได้แก่ อายุ สถานภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเอง และปัจจัยเอื้อ ได้แก่  การเข้าถึง
ทรัพยากรสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สฐากูร มหาวิจิตร (2557) 
พบว่า ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ในเขตบางกอกน้อย ที่มี
อายุ และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผู้สูงอายุในช่วงตอนต้น (60-69 ปี) เป็นวัยที่ พ่ึงผ่านวัย
ท างานมาได้ไม่นาน ร่างกายยังไม่เกิดความเสื่อมเท่าที่ควร 
ไม่มีอาการเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อภาวะร่างกายและจิตใจ 
รับประทานอาหาร และออกก าลังกายได้ตามปกติ มีการ
ติดต่อนัดหมายกับเพ่ือนๆ เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ในการ
ช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม ซึ่งเป็นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ดี และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เบญจพร 
สว่างศรี และเสริมศิริ แต่งงาม (2556) กล่าวไว้ว่าสถานภาพ
ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง โดยผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสดมีระดับการดูแล
สุขภาพตนเองสูงกว่าสถานภาพสมรส เน่ืองจากผู้สูงอายุที่มี
สถานภาพโสดไม่ต้องมีภาระในการดูแลบุคคลอื่นๆ ในครอบครัว 
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จึงมีเวลาใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง และจากผลการศึกษา
ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ ประภา
พร มโนรัตน์ และคณะ (2559) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้สูงอายุที่มี
ทัศนคติและเห็นว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของตนเองที่
จะต้องคงไว้เพ่ือสุขภาพดี จึงท าให้เกิดพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับการศึกษาของพูล
ศักด์ิ พุ่มวิเศษ (2554) พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัย
น า ได้แก่ เจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การ
เข้าถึงบริการสุขภาพและการตรวจรักษาที่เหมาะสม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3. จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า 
ปัจจัยน าในด้านเพศ  ระดับการศึกษา  โรคประจ าตัว อาชีพ 
รายได้ของครอบครัว และความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และปัจจัยเสริมในด้านการมีส่วนร่วมของคนรอบข้าง 
และบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 อาจเป็นเพราะวัยผู้สูงอายุตอนต้น 
ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี สามารถแสวงหาข้อมูล
ทางด้านสุขภาพและการอาศัยในชุมชนเมือง  ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงสถานบริการได้อย่างหลากหลายตามความพึง
พอใจและความต้องการด้านสุขภาพท าให้รู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดที่
เป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพของตน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เบญจพร สว่างศรี และเสริมศิริ แต่งงาม 
(2556) พบว่า ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 หน่วยบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ควรให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ถูกต้อง และการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการเชิญชวนให้ครอบครัวและ
ชุมชนช่วยกระตุ้นการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้สูงอายุ
อย่างถูกต้องและย่ังยืน 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาวิจัยเชิ งคุณภาพเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ท้ังในด้านร่างกาย 
จิตใจ และอารมณ์ ของผู้สูงอายุในชุมชน 
  2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของปัญหาและ
อุปสรรค ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ือที่จะได้หา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการการ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
  3. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนต่อการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตลอดจน
เครือข่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งผลต่อ
การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. กฤษฎา ค าลอยฟ้า. (2554). พฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 
อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. 
วาร สาร วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี  
นครราชสีมา, 17(1), 17-30. 

2. จินตนา อาจสันเที๊ยะ และ  รัชณีย์ ป้อมทอง. 
(2561). แนวโน้มการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษ
ที่ 21: ความท้าทายในการพยาบาล (The 
trend of Elderly Care in 21 st Century: 
Challenging in Nursing Care). ว า ร ส า ร
พยาบาลทหารบก, 19(1), 39-46. 

3. ธนายุส ธนธิติ และ กนิษฐา จ ารูญสวัส ด์ิ . 
(2558). การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ที่พึ่งประสงคของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุ
ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร , 
35(3): 57. 

4. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล. (2561). การท านาย
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุตามพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ,  
8 (ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม), 287-307. 

5. นงนุช แย้มวงษ์ . (2557). คุณภาพชีวิตและ
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของ
ผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์สมเ ด็จพระ เทพฯ.  Journal of 
Medicine and Health Sciences, 21(1), 37-
44. 
 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

63 

6. เบญจพร สว่างศรี  และ เสริมศิริ  แต่งงาม. 
(2556). การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 1 
(กรกฎาคม-ธันวาคม), 128-137. 

7. ประภาสวัชร์ งามคณะ. (2557). พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของคนไทยในเขตปริมณฑล . 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี , 6(2), 
21-30.  

8. ประสิทธ์ิ พิริยะไพบูลย์. (2559). การศึกษาการ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเองของครอบครัวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. สืบค้นเมื่อ 14 มกราคม 
2560, จ า ก  file:///C:/Users/Toshiba/ 
Downloads/1 5 8 1 7 9 - Article%2 0 Text-
433200-1-10-20181129.pdf. 

9. ประภาพร มโนรัตน์ และคณะ. (2559). การ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุไทยพุทธใน
ชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท:กรณีศึกษาบ้านนาโปร่ง 
ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ . 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 
8(2), 96-111. 

10. ปราโมทย์ ประสาทกุล, บรรณาธิการ. (2561). 
สถานกา ร ณ์ผู้ สู ง อ า ยุ ไ ทย  พ . ศ . 2 560 . 
กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์ เดือนตุลาคม จ ากัด. 

11. พิมพิสุทธ์ิ บัวแก้ว และ รติพร ถึงฝั่ง. (2559). 
การ ดูแลสุขภาพและภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุไทย. วารสารสมาคมนักวิจัย, 21(2), 
94-129. 

12. พูลศักด์ิ พุ่มวิเศษ. (2554). พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี. 
สื บ ค้ น เ มื่ อ  14 ม ก ร า ค ม  2560, จ า ก 
http://research.rpu.ac.th/wp-content/uploads/ 
2017/08/Pulsak-Pumwiset_2554.pdf. 

13. ภรณี  ตังสุรัตน์ และ วิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์  . 
(2556 ). พฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพของ
ผู้สู งอายุ ในเขตเทศบาลต าบลบางเมือง 
อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ . วารสาร
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย, 20(1), 
57-69. 

14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลา. (2560). 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลา. สืบค้น
เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2560. 

15. สกุณา บุญนรากร . (2551). การสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมทุกช่วงวัย. สงขลา : เทม
การพิมพ์. 

16. สฐากูร มหาวิจิตร. (2557). การดูแลสุขภาพ
ตนเองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลสตูล ปริญญาสาธารณสุขศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

17. ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร. (2557). การส ารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 . 
กรุ ง เทพฯ:  บริษัท เท็กซ์  แอนด์ เจอร์ นัล 
พับลิเคชั่น จ ากัด. 

18. อุไร จเรประพาฬ และ  ขนิษฐา นันทบุตร . 
(2559). การน าใช้ข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
โดยชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 
39(3), 64-74. 

19. Green, L.W., & Kreuter, M.W. (1999). 
Health Education Planning: An 
Educational and Ecological Approach. 
(3rd ed.). Mountain View, C.A: Mayfield 
Publishing Company. 

20. United Nation, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division. 
(2017). World Population Prospects: 
The 2017 Revision, DVD Edition. 

21. United Nation. (2015). World Population 
Ageing 2013. New York: United Nations 
Department of Economic and Social 
Affairs. 
 
 

 

file:///C:/Users/Toshiba/%20Downloads/
file:///C:/Users/Toshiba/%20Downloads/
http://research.rpu.ac.th/wp-content/uploads/

