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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
วิธีด�ำเนินการวิจัย: การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ศึกษาจากประชากรทีม่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปทีเ่ ป็นสมาชิก
และร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จ�ำนวน 247 คน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2560 ถึง 1 ก.ค. 2560
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ความตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่นของเครื่องมือมากกว่า 0.70 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูส้ งู อายุ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล (point biserial correlation
coefficient)
ผลการวิจัย: การศึกษาพบว่าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์จ�ำนวน 247 รายดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 175 ราย (ร้อยละ 70.9) มีอายุอยู่ในช่วง 70-75 ปีมากที่สุด
จ�ำนวน 65 ราย (ร้อยละ 26.6) มีโรคประจ�ำตัวจ�ำนวน 165 ราย (ร้อยละ 66.8) สถานภาพการสมรสคูจ่ �ำนวน 132 ราย
(ร้อยละ 53.2) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับประถมศึกษาจ�ำนวน 89 ราย (ร้อยละ 36.1) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
จ�ำนวน 150 ราย (ร้อยละ 62) ส่วนใหญ่มีรายได้ 1,001-5,000 บาทต่อเดือน จ�ำนวน 65 ราย (ร้อยละ 41.4)
ปัจจัยสนับสนุนทางสังคม พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
1.

พฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่าระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (X) = 4.08
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [standard deviation( SD)] ± 0.601

สรุป: พบว่าปัจจัยทีม่ คี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูส้ งู อายุ คือ การมีโรคประจ�ำตัวซึง่ ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองทางบวกในระดับ
ปานกลาง
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้สูงอายุ, ชมรมผู้สูงอายุ
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Abstract

Objective: This research determined the foundations of personal and social support factors associated
with self - care behaviors of older adults in the elderly club at Ratchaphiphat Hospital,
Medical Service Department of the Bangkok Metropolitan Administration, Bangkok, Thailand.
Methods: A Cross - sectional study design was conducted in 247 elderly person from March 1, 2017
to July 28, 2017. Data were collected by interview. The instrument was the questionnaire was
developed by the researcher that qualified by the expertise improving content validity and
reliability was test by using Cronbachs’alpha coefficients was more confidence 0.70 consists of
3 parts (general characteristics, social support factors and self-care behavior of people).
Descriptive statistics were applied to describe general characteristics and point biserial
correlation coefficient.
Results: Research result was summarized among 247 persons who were in the elderly club,
Ratchaphiphat Hospital as follows:
General characteristics: Three - fourths of the participants were female 175 women (70.9%), aged
between 70-75 years were 65 persons (26.6%), 165 persons (66.8%) had underlying diseases,
marital status was 132 persons (53.2%), the elementary graduated were the common
education level [89 persons (36.6%)], there were 150 persons (62%) had no occupation, most
of them earn 1,001-5,000 baht per month were 65 persons (41.4%)
Social support factors: The social support factors of the participants was related to the elderly self-care
behaviors that was statistically significant of <0.01.
Self-care behaviors: The self-care behaviors were high level at X = 4.08 SD±0.601  
Conclusion: The Factors were statistically significant difference in personal factors, social support factors,
and self-care behaviors of the participants including disease factor which correlated to positive
self-care behaviors at a moderate level.
Keywords: self-care behavior, elderly, elderly group
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จากสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของ
ประชากรโลกเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากประชากรในวัยเด็ก
และวัยแรงงานมีจ�ำนวนลดลง แต่ประชากรสูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุขท�ำให้อัตราตายของประชากร
ลดลง และประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น องค์การอนามัยโลก
ได้คาดประมาณประชากรสูง อายุในปี พ.ศ. 2568 จะมีจ�ำนวน
800 ล้านคน และ 2 ใน 3 เป็นประชากรสูงอายุทอี่ ยูใ่ นประเทศ
ก�ำลั ง พั ฒ นา ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี แ นวโน้ ม
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรทีส่ ง่ ผลให้จ�ำนวนผูส้ งู อายุ
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ขนาดและสัดส่วนโดยในปีพศ. 2553 มีประชากร
ผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมด แต่จ�ำนวน
ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 25571 มีผู้สูงอายุจ�ำนวน
10,014,705 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54 เมือ่ เทียบกับประชากร
ทัง้ หมดของประเทศจ�ำนวน 64 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าสัดส่วน
ผูส้ งู อายุจะเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 25 ในปีพ.ศ. 2573 หรือเพิม่ ขึน้
เกือบ 2 เท่าตัว
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)2 คาดว่าประชากรผูส้ งู อายุในโลกจะมีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นประมาณ 81.9 ล้านคน จากการเพิ่มขึ้นของประชากร
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามประเทศ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนองค์ความรู้
เทคโนโลยี และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่มีโครงสร้างเพิ่มขึ้นและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 ทัง้ นีอ้ ตั ราการเพิม่ ขึน้ ของผูส้ งู อายุ
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ มีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายและแผนงาน
ด้ า นสาธารณสุ ข ของประเทศ ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามเสื่ อ มและ
ความเจ็ บ ป่ วยทั้ ง ทางด้านร่างกายจิตใจบุคลิก ภาพรวมถึง
การสูญเสียบทบาทและสถานภาพทางสังคม จากรายงาน
การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ.25571 พบว่า กลุม่ ประชากรสูงอายุทมี่ อี ายุ 60 ขึน้ ไป
มีสดั ส่วนของผูม้ ปี ญ
ั หาเรือ่ งโรคเรือ้ รังหรือโรคประจ�ำตัวสูงกว่า
ประชากรทุกกลุม่ อายุ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงคิดเป็นร้อยละ
31.7 โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 13.3 โรคหัวใจและหลอดเลือด
คิดเป็นร้อยละ 7.0 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโรคทีพ่ บ

ในผู้สูงอายุมักจะเป็นโรคเรื้อรัง เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของ
การเกิดโรคแล้วพบว่าโรคส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการด�ำเนิน
ชีวติ หรือพฤติกรรมการดูแลตนเองและเป็นโรคทีส่ ามารถหลีกเลีย่ ง
หรือบรรเทาความรุนแรงได้ รวมทั้งโรคที่มาจากความชรา
และส่งผลต่อคุณภาพการด�ำเนินชีวิต ประจ�ำวันของผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ ยั ง พบกลุ ่ ม อาการที่ เ กิ ด ในผู ้ สู ง อายุ เรี ย กว่ า
geriatric syndrome ได้แก่สมองเสื่อมคิดเป็นร้อยละ 7.8
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ คิดเป็นร้อยละ 11.2 เดินล�ำบากและเสี่ยง
ต่อการหกล้มบ่อยคิดเป็นร้อยละ 12.3 มีภาวะเครียด และขาด
คุณค่าในตนเองและสังคม คิดเป็นร้อยละ 6.3 ในประเทศไทย
สถานที่ให้การรักษาผู้สูงอายุ แบบครบวงจรยังไม่เพียงพอ
สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
และสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพือ่ ผูส้ งู อายุ
จึงเป็นแกนหลักในการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิ สร้างคูม่ อื แนวทาง
การดูแลผูส้ งู อายุ และสร้างความเข้าใจให้ภาคีเครือข่ายเพือ่ น�ำไป
ปรับใช้ทวั่ ประเทศให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล
และยังแนะแนวทางการส่งเสริมป้องกันโรคทีด่ ที สี่ ดุ คือการเน้น
ให้ผสู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเอง การดูแล
ตนเองมีความส�ำคัญมากในเรือ่ งของสุขภาพเนือ่ งจากเป็นการปฏิบตั ิ
เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคคล
ด้วยตนเอง และลดการพึง่ พาผูอ้ นื่ 3 ทัง้ นีโ้ อเร็ม (Orem, 2001)
เชื่อว่าบุคคลเมื่อมีความเจ็บป่วยหรือพิการจะส่งผลกระทบ
ท�ำให้บคุ คลมีความพร่องในการดูแลตนเอง น�ำมาสูค่ วามสามารถ
ทีจ่ �ำกัดในการดูแลตนเองของบุคคลอาจมีความจ�ำกัดทีเ่ กิดจาก
รอยโรค ต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อได้รับการตอบสนองต่อ
ความต้องการการดูแลตนเอง เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้
อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลดีต่อผู้สูงอายุ
โดยท�ำให้ สุ ข ภาวะสมบู ร ณ์ แข็ ง แรงเหมาะสมตามวั ย และ
มีความสุขในชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป4 แรงสนับสนุน
ทางสังคมเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่มีผลต่อสุขภาพและความผาสุก
ของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ที่ได้รับแรงสนับสนุน
ทางสังคมอาจได้รบั ความช่วยเหลือในด้านข้อมูล ข่าวสาร วัตถุ
สิง่ ของหรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจจากผูท้ ใี่ ห้การสนับสนุน
ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน และเป็นผลให้ผู้รับได้ปฏิบัติ
หรือแสดงออกในทางพฤติกรรมไปในทางที่ผู้รับต้องการ5
โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง
มีผู้ป่วยนอกมารับบริการในปี 2557 - 2559 เฉลี่ย 215 869

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บนพื้นฐานของปัจจัยส่วนบุคคลและแรงสนับสนุนทางสังคม
อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ภูริทัต แสงทองพานิชกุล

87

วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง
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และ 846 คนต่อวันตามล�ำดับตั้งแต่ปี 2557 2558 และ 2559
ผูส้ งู อายุมารับบริการคิดเป็นร้อยละ 31.25 33.27 และ 33.52
ตามล�ำดั บ ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น โรงพยาบาลราชพิ พั ฒ น์
ให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ที่ถูกต้องตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุของ
สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
อั น จะเป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ในการท�ำให้ ผู ้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาพที่ ดี
ป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายและจิตใจให้ช้าลง
ลดภาวะการเจ็บป่วยของผูส้ งู อายุได้ และส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ
ให้แข็งแรงเพื่อเป็นการลดการเจ็บป่วยและพิการลงในอนาคต
อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ยงั ไม่เคยมีการศึกษาเกีย่ วกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผูส้ งู อายุมาก่อน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคล แรงสนับสนุน
ทางสังคม กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชมรม
ผูส้ งู อายุโรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์เพือ่ น�ำผลการวิจยั มาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการดูแลรักษาต่อไป

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (descriptive
cross - sectional study) โดยกลุม่ ตัวอย่างคือประชากรทีม่ อี ายุ
60 ปีขึ้นไปที่เป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ เกณฑ์การคัดเข้า ผูส้ งู อายุทรี่ ว่ มกิจกรรม
ในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีสติสัมปชัญญะ
อ่านออกเขียนได้หรือสือ่ สารภาษาไทยได้ดี และเกณฑ์การคัดออก
คือผูส้ งู อายุทไี่ ม่ยนิ ยอมเข้าร่วมการวิจยั มีการค�ำนวณขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane n = N/(1+N(e)2) โดยก�ำหนด
ค่า α เท่ากับ 0.05 ระดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 956 จากการค�ำนวณ
ได้กลุ่มตัวอย่าง 227 คน แต่เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของ
แบบสอบถามและแบบประเมินไม่ครบถ้วน จึงเพิม่ ขนาดตัวอย่าง
อีกเป็นจ�ำนวน 247 คน ระยะเวลาการศึกษาตัง้ แต่ 1 มี.ค.2560
ถึง 1 ก.ค. 2560 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปรอิสระในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได้ และการมีโรคประจ�ำตัว ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม
ได้แก่ แรงสนับสนุนด้านอารมณ์ แรงสนับสนุนด้านเครื่องมือ
สิง่ ของและอืน่ ๆ แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และแรงสนับสนุน
ด้านการเปรียบเทียบ ตัวแปรตาม คือพฤติกรรมการดูแลตัวเอง
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ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลตัวเองทั่วไปในภาวะปกติ พฤติกรรม
การดูแลตัวเองตามพัฒนาการ และพฤติกรรมการดูแลตัวเอง
ในภาวะเบีย่ งเบนทางสุขภาพ โดยนิยามของตัวแปรในงานวิจยั นี้
ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู้ของผู้สูงอายุ
ว่าได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริมหรือประคับประคองจาก
สมาชิกในครอบครัว กลุม่ เพือ่ น และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องใน 4 ด้าน
ประกอบด้วย แรงสนับสนุนทางด้านอารมณ์ แรงสนับสนุน
ด้านเครื่องมือ สิ่งของและอื่นๆ แรงสนับสนุนด้านข่าวสาร
และแรงสนับสนุนด้านการเปรียบเทียบ พฤติกรรมการดูแลตัวเอง
หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่ผู้สูงอายุปฏิบัติอย่างจงใจ
และมีเป้าหมาย เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี สามารถปรับตัว
เข้ากับการเจ็บป่วยได้ และผู้สูงอายุ หมายถึง สมาชิกในชมรม
ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ทั้งหมด
ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลวิจยั ครัง้ นีเ้ ริม่ ต้นเมือ่ โครงการวิจยั
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ จิ ยั เป็นผูเ้ ก็บข้อมูลด้วยตนเองจากผูว้ จิ ยั
ท�ำหนังสือขออนุญาตผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง หลังจากได้รบั การตอบรับ
ผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในวันจันทร์แรก
ของเดือนโดยผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั ให้กลุม่ ตัวอย่าง
ทราบโดยละเอียดและขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจัย
เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจนครบจ�ำนวนที่ก�ำหนด หลังจากนั้นผู้วิจัย
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล โดยค�ำนึงถึง
เกณฑ์การคัดออกของกลุม่ ตัวอย่าง มีการบันทึกรหัสแบบสอบถาม
เพือ่ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง และประมวลผล
การวิจัยต่อไป
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้
และการมีโรคประจ�ำตัว ลักษณะเป็นข้อค�ำถามชนิดตัวเลือก
และการเติมค�ำ
2. แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม
ลักษณะข้อค�ำถามเชิงบวก แบบประมาณค่า 5 ระดับ
(5 - 1) คือมากทีส่ ดุ - น้อยทีส่ ดุ 5 ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบสอบถามจาก
การประยุกต์แนวคิดของ Langford et al (1997) ประกอบด้วย
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1. แรงสนับสนุนด้านอารมณ์
2. แรงสนับสนุนด้านเครื่องมือสิ่งของและอื่นๆ
3. แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารและ
4. แรงสนับสนุนด้านการเปรียบเทียบ
มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
		 5 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงมากที่สุด
		 4 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงมาก
		 3 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงปานกลาง
		 2 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงน้อย
		 1 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงน้อยที่สุด
การแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ แรงสนับสนุนทางสังคม
ดังนี้
		 4.51-5.00 หมายถึง ได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม
ในระดับมากที่สุด
		 3.51-4.50 หมายถึง ได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม
ในระดับมาก
		 2.51-3.50 หมายถึง ได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม
ในระดับปานกลาง
		 1.51-2.50 หมายถึง ได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม
ในระดับน้อย
		 1.00-1.50 หมายถึง ได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม
ในระดับน้อยที่สุด
3. แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุ
ลักษณะข้อค�ำถามเชิงบวก
แบบประมาณค่า 5 ระดับ (5-1) คือมากทีส่ ดุ -น้อยทีส่ ดุ
ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามจากการประยุกต์
แนวคิดของ Orem (2001)4 ประกอบ ด้วย
		 1. พฤติกรรมการดูแลตนเองทั่วไปในภาวะปกติ
		 2. พฤติกรรมการดูแลตนเองตามพัฒนาการ
		 3. พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะเบี่ยงเบนทาง
สุขภาพ
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
		 5 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงมากที่สุด
		 4 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงมาก
		 3 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงปานกลาง
		 2 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงน้อย
		 1 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงน้อยที่สุด

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ดังนี้
		 4.51-5.00 หมายถึง สามารถดูแลตนเองได้มากทีส่ ดุ
		 3.51-4.50 หมายถึง สามารถดูแลตนเองได้มาก
		 2.51-3.50 หมายถึง สามารถดูแลตนเองได้ปานกลาง
		 1.51-2.50 หมายถึง สามารถดูแลตนเองได้น้อย
		 1.00-1.50 หมายถึง สามารถดูแลตนเองได้นอ้ ยทีส่ ดุ
ทัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่ งมือ ความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity)
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
หรือนิยามตัวแปร (Index of item Object Congruence IOC) เลือกข้อค�ำถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ 0.5 ขึน้ ไปและความเชือ่ มัน่
ของเครื่องมือ (reliability) ค�ำนวณสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient)
ก�ำหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับที่ยอมรับ
ได้มากกว่า 0.70 (Nunnally, 1978)7
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลที่ได้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
ของการใช้สถิติ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ตามล�ำดับต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
2. คะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมและระดับพฤติกรรม
การดูแลตนเอง วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ
อาชีพ การมีโรคประจ�ำตัวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล (point biserial correlation
coefficient) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ
การศึกษา รายได้กบั ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์สเปียร์แมน (Spearman correlation coefficient)
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงสนับสนุน
ทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
เพียร์สันต์ (Spearson’s product moment correlation
coefficient) โดยแปลงตัวแปรตามค่าต่อเนื่องเป็นมาตรวัด
อันดับมาตรา และทดสอบนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีม้ ผี สู้ งู อายุในชมรมผูส้ งู อายุโรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์เข้าร่วมงานวิจัยจ�ำนวน 247 ราย เป็นเพศชาย
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ร้อยละ 29.1 เพศหญิงร้อยละ 70.9 อายุเฉลีย่ ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
เท่ากับ 72 ปี [X = 72.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard
deviation (SD) = 7.35] เมือ่ จ�ำแนกตามช่วงอายุพบว่าผูส้ งู อายุ
ส่วนใหญ่มีอายุ 70-75 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.6 ร้อยละ 53.2
มีสถานภาพการสมรสคู่มากที่สุด ระดับการศึกษาส่วนใหญ่

อยูใ่ นระดับประถมศึกษาร้อยละ 36.1 ประกอบอาชีพ ร้อยละ 38
โดยประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 10.7 ของผู้ที่
ประกอบอาชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 62 ส่วนใหญ่มรี ายได้
1,001-5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 41.4 มีโรคประจ�ำตัวร้อยละ
66.8 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1:
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (จ�ำนวน=247 คน)
ข้อมูลทั่วไป
จ�ำนวน(คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
72
29.1
หญิง
175
100
อายุ (ปี)
Mean ± SD
72.04 (±7.35)
Min. - Max.
60 - 85
60 - 65
63
25.8
66 - 69
64
26.2
70 - 75
65
26.6
76 - 79
24
9.8
≥ 80
28
11.5
สถานภาพ
โสด
36
14.5
หม้าย
61
24.6
คู่
132
53.2
หย่า/แยกกันอยู่
18
7.7
โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
82
33.2
มี
165
66.8
การศึกษา
ต�่ำกว่าประถมศึกษา
87
35.2
ประถมศึกษา
89
36.1
มัธยมศึกษา
38
15.4
ปริญญาตรี
27
10.9
สูงกว่าปริญญาตรี
6
2.4
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ตารางที่ 1:
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (จ�ำนวน=247 คน) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
จ�ำนวน(คน)
ร้อยละ
อาชีพ (จ�ำนวน = 242 คน)
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
150
62
ประกอบอาชีพ
92
38
รับจ้าง
25
10.3
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
26
10.7
รับราชการบ�ำนาญ
15
6.2
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
10
4.1
ค้าขาย
16
6.6
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
58
2.4
รายได้ (บาท) (จ�ำนวน = 157 คน)
≤ 1,000
33
21
1,001 – 5,000
65
41.4
5,001 – 10,000
34
21.7
10,001 – 15,000
10
6.4
15,001 – 20,000
8
5.1
>20,000
7
4.5

พฤติกรรมการดูแลตนเองเฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(X = 4.08 SD ± 0.601) โดยพิจารณารายด้านพบว่า ผู้สูงอายุ
มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองอยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น คื อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะเบี่ยงเบนสุขภาพ (X =

4.16 SD ± 0.709) พฤติกรรมการดูแลตนเองทั่วไปในสภาวะ
ปกติ (X = 4.05 SD ± 0.642) และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ตามพัฒนาการ (X = 4.03 SD ± 0.703) ตามล�ำดับ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2:
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
พฤติกรรมการดูแลตนเองทั่วไปในภาวะปกติ
4.05
.642
พฤติกรรมการดูแลตนเองตามพัฒนาการ
4.03
.703
พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ
4.16
.709
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม
4.08
.601

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองทางบวกในระดับต�่ำ (r = 0.297) อย่างมี
นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 และการมี โรคประจ�ำตั ว
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองทางบวกใน
ระดั บ ปานกลาง (r = 0.450) อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01
อายุ การศึกษา รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในทิศทางบวก
ในระดับปานกลาง (r = 0.550) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.01 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3:
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และ
แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองผู้สูงอายุ
ที่ร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
r
เพศ
.101
อายุ
.006
สถานภาพ
.114
การมีโรคประจ�ำตัว
.450*
การศึกษา
.057
อาชีพ
.297
รายได้
.028
แรงสนับสนุนทางสังคม
.0550
*อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ( p < 0.01)

วิจารณ์

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาเพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์
ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมกั บ
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ้ สู ง อายุ ใ นชมรมผู ้ สู ง อายุ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไปที่เป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นั้นเมื่อวิเคราะห์ตามปัจจัยพบว่า
ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองทางบวกมีความสอดคล้องกับการศึกษาของวิลาวัลย์ รัตนา
92

ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการ
สนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พบว่าผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ
มีคุณภาพชีวิตดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการ
บ�ำนาญ ค้าขายและเกษตรกรรม มีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีกว่าผูส้ งู อายุ
ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และข้าราชการบ�ำนาญมีคุณภาพชีวิต
ดีกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง8 ทั้งนี้อธิบายได้ว่า เนื่องจาก
อาชีพเป็นปัจจัยบ่งชี้สถานะทางเศรษฐกิจของบุคคล และเป็น
หนึง่ ในองค์ประกอบของการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ทัง้ นีก้ ารมีพนื้ ฐาน
อาชีพทีม่ นั่ คงเช่น ข้าราชการเมือ่ เกษียณอายุราชการยังคงได้รบั
รายได้เป็นเงินบ�ำนาญ การมีรายได้และฐานะทางการเงิน
ที่มั่นคงท�ำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง
รวมถึงการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดี
เหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิต
ทีต่ ำ�่ กว่าผูส้ งู อายุทยี่ งั สามารถประกอบอาชีพได้และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ เบญจพร สว่างศรี ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ อ�ำเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่าผู้สูงอายุที่มีการประกอบอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัวมีระดับการดูแลสุขภาพตนเองสูงสุด14 เนื่องจาก
ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีโอกาสที่จะ
พบปะกับบุคคลอืน่ ๆ ในสังคมมากกว่าอาชีพอืน่ ๆ ท�ำให้ผสู้ งู อายุ
สามารถปรับตัวได้ง่ายส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดี ซึ่งทฤษฎีกิจกรรมทางสังคมได้อธิบายว่าถ้าบุคคลใด
มีกิจกรรมมากอย่างจะสามารถปรับตัวได้มากขึ้นเท่านั้น และ
มีความพึงพอใจในชีวติ สูง ทีท่ �ำให้เกิดความสุขในการด�ำเนินชีวติ
ต่อไป การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งจะมีผล
ต่อความเชือ่ ทัศนคติโดยสอดคล้องกับ Orem (2544) กล่าวว่า
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพสามารถแสดงออกได้ตามความเชื่อ
ค่านิยมและวัฒนธรรม4 นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสุรเดช ดวงทิพย์สริ กิ ลุ ท�ำการศึกษาเรือ่ งปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในต�ำบลเจริญเมือง อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พบว่ า อาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง
ด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.0515
ปัจจัยด้านโรคประจ�ำตัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองทางบวกในระดับปานกลางซึง่ มีความสอดคล้อง
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กับโอเร็ม (Orem, 2544) โดยเชือ่ ว่าบุคคลเมือ่ มีความเจ็บป่วย
หรือพิการจะส่งผลกระทบท�ำให้บคุ คลมีความพร่องในการดูแล
ตนเอง น�ำมาสูค่ วามสามารถทีจ่ �ำกัดในการดูแลตนเองของบุคคล
ต้องได้รบั การช่วยเหลือเพือ่ ได้รบั การตอบสนองต่อความต้องการ
การดูแลตนเอง ให้มสี ขุ ภาวะสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมตามวัย
และมีความสุขในชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป4
ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางมีความสอดคล้องการศึกษาของสุรจิตต์ วุฒิการณ์
ที่ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อ�ำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตรพบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง10 ผลการศึกษาของศิริสุข นาคะเสนีย์
ที่ ท�ำการศึ กษาเรื่ องพฤติก รรมการดูแลสุข ภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคม
ของผูส้ งู อายุในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง12 และสอดคล้อง
การศึกษาของวิลาวัลย์ รัตนา ที่ท�ำการศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ และ การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวติ
ผู ้ สู ง อายุ ชมรมผู ้ สู ง อายุ โรงพยาบาลสุ ร าษฎร์ ธ านี พบว่ า
การสนับสนุนทางสังคมทุกด้าน ยกเว้นด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .018 และสอดคล้องการศึกษาของ
เบญจมาศ นาควิจิตรที่ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและความสุข
ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดส�ำนัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบว่าการสนับสนุนด้านการดูแล
สุขภาพตนเองจากครอบครัวและการสนับสนุนด้านการดูแล
สุขภาพตนเองจากบุคลากรทางการแพทย์มคี วามสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ งู อายุ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.019 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
มาริสา ประทุมมา ท�ำการศึกษาเรือ่ งพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
บนพื้นฐานของปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตัวเองของ
ผู ้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 11 และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนันทนา พลที ที่ท�ำการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลคลองเปรง
อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าปัจจัยการได้รบั
แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .0113 นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับ
ผลการศึ ก ษาของสุ ร เดช ดวงทิ พ ย์ สิ ริ กุ ล ซึ่ ง ท�ำการศึ ก ษา
เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง
ด้ า นสุ ข ภาพของผู ้ สู ง อายุ ใ นต�ำบลเจริ ญ เมื อ ง อ�ำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย พบว่าปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและสัมพันธภาพในครอบครัว การเข้าถึง
แหล่งบริการสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.0115 ดังนัน้ ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีความสอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาต่ า งๆ กล่ า วคื อ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในทิศทางบวก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ9-13,15 นอกจากนี้พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมยังสามารถร่วมกันท�ำนาย
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ตามผลการศึกษาของวิลาวัลย์ รัตนา8
นอกจากนี้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยด้านเพศ
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุ9-11,15
กล่าวได้ว่าไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงก็มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองไม่แตกต่างกัน ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านอายุไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูส้ งู อายุ9-10,15 กล่าวได้วา่ ไม่วา่ ผูส้ งู อายุจะมีอายุอยูใ่ น
ช่วงใดก็มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านสถานภาพ พบว่าผูส้ งู อายุทมี่ สี ถานภาพสมรส
ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกัน
มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาอื่นๆ ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มี
สถานภาพสมรส และลักษณะครอบครัวที่ต่างกันมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกัน11 รวมถึงผูส้ งู อายุทอี่ ยูก่ บั
สามีหรือภรรยามีคณ
ุ ภาพชีวติ ไม่แตกต่างจากผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโสด
หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่กับคู่สมรส8
ปัจจัยด้านรายได้ จากการศึกษาพบว่า รายได้ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง มีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาอื่นๆ ที่พบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับ

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บนพื้นฐานของปัจจัยส่วนบุคคลและแรงสนับสนุนทางสังคม
อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ภูริทัต แสงทองพานิชกุล
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พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิต10-11,15
ิ
อย่ า งไรก็ ต าม มี บ างปั จ จั ย ที่ ผ ลการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น
ปัจจัยด้านเพศ ตามการศึกษาของศิริสุข นาคะเสนีย์ พบว่า
ผูส้ งู อายุทมี่ เี พศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยพบว่า
เพศชายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าเพศหญิง12
และผลการศึกษาของเบญจพร สว่างศรี พบว่าผูส้ งู อายุเพศหญิง
มีระดับการดูแลสุขภาพสูงกว่าเพศชายทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเพศหญิง
มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพตนเองที่ เ คร่ ง ครั ด กว่ า เพศชาย ทั้ ง ด้ า น
การรับประทานอาหาร พักผ่อนให้เพียงพอ จึงท�ำให้เพศหญิง
มีระดับการดูแลสุขภาพสูงกว่าเพศชายผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ
ต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกัน14 ปัจจัยด้านอายุ
ตามการศึกษาของ มาริสา ประทุมมา พบว่าปัจจัยด้านอายุ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ้ สู ง อายุ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ช่วงอายุ
60 – 64 ปี มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าช่วงอายุ >69 – 74 ปี
และพบว่า ช่วงอายุ >69 – 74 ปี มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ดีกว่าช่วงอายุ >74 – 79 ปี และช่วงอายุมากกว่า 69 ปีมี
ค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองในภาพรวม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ในการศึกษาครั้งนี้อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุอยู่ที่ 72 ปี จึงท�ำให้
ไม่เห็นความแตกต่างของช่วงอายุทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลตนเองทีแ่ ตกต่างกัน ปัจจัยด้านสถานภาพ จากการศึกษา
ครัง้ นีเ้ นือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างมีสถานภาพสมรสคูถ่ งึ ร้อยละ 53.2
และสถานภาพโสดเพียงร้อยละ 14.5 และผลการศึกษาครั้งนี้
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของมาริ ส า ประทุ ม มาและ
สุรเดช ดวงทิพย์สริ กิ ลุ ทีพ่ บว่าผูส้ งู อายุทมี่ สี ถานภาพโสดมีระดับ
การดูแลสุขภาพสูงกว่าสถานภาพสมรส14 และสถานภาพสมรส
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.0515 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ผูส้ งู อายุทมี่ สี ถานภาพโสดไม่ตอ้ งมีภาระในการดูแลบุคคลอืน่ ๆ
ในครอบครัว มีเวลาใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง มีโอกาสที่จะ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมทางด้านจิตใจและสามารถ
เข้าสังคมได้ตามความต้องการ ดังนัน้ จึงมีโอกาสในการดูแลตนเอง
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมไปพร้อมๆ กัน สอดคล้อง
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ตามแนวคิดของ Orem ทีว่ า่ สถานภาพสมรสจัดเป็นปัจจัยหนึง่
ทีม่ อี ทิ ธิพลจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ4 ปั จ จั ย ด้ า นการศึ ก ษา ผลการศึ ก ษานี้
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาอืน่ โดยผลการศึกษาของวิลาวัลย์ รัตนา
พบว่าผู้สูงอายุที่ได้เรียนหนังสือ มีคุณภาพชีวิตดีกว่าผู้สูงอายุ
ที่ไม่ได้เรียนหนังสืออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .058
ผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าผูส้ งู อายุทมี่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกัน9,11-12,15 ส่วนปัจจัย
ด้านรายได้ ผลการศึกษานีไ้ ม่สอดคล้องกับผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่าผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้ตา่ งกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .059 กล่าวคือ
ความเพียงพอของรายได้มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแล
ตนเองด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ11,15 ทัง้ นีผ้ สู้ งู อายุทมี่ รี ายได้สงู กว่า
มีคุณภาพชีวิตดีกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ต�่ำกว่า8
จากการศึกษานี้พบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาอื่นที่พบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก 11,15และระดั บ มากที่ สุ ด 13
แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจนทางด้านร่างกายมีเสือ่ มลงตามอายุขยั สภาพจิตใจ
มีการเปลี่ยนแปลงง่าย ขี้หงุดหงิด มีความวิตกกังวล เนื่องจาก
การเจ็บป่วย หรือจากการเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย
กังวลกับโรคประจ�ำตัวของตนเองเช่น โรคเบาหวาน ความดัน
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ สังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ท�ำให้ ผู ้ สู ง อายุ ข าดความใส่ ใจการดู แ ลสุ ข ภาพเท่ า ที่ ค วร
จึ ง ท�ำให้ ร ะดั บ การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของผู ้ สู ง อายุ อ ยู ่ ใ น
ระดับปานกลาง14
จุ ด เด่ น ของการศึ ก ษานี้ คื อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข อง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมกั บ พฤติ ก รรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล
ราชพิพฒ
ั น์ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะของประชากรเขตเมือง มีปจั จัย
อื่นๆ ที่มากกว่าเขตชนบท ดังนั้นผลการศึกษาที่ออกมาจึงมี
ประโยชน์ต่อการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาปัจจัย
ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด สุ ข ภาพที่ ดี ใ นผู ้ สู ง อายุ เป็ น แนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ และเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุต่อไป
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ผู ้ สู ง อายุ ใ นชมรมผู ้ สู ง อายุ โรงพยาบาลราชพิ พั ฒ น์
จ�ำนวน 247 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 175 ราย
คิดเป็นร้อยละ 70.9 มีอายุอยู่ในช่วง 70-75 ปีมากที่สุด
จ�ำนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.6 สถานภาพการสมรสคู่
จ�ำนวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.2 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาจ�ำนวน 89 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36.6 ไม่ได้ประกอบอาชีพจ�ำนวน 150 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 62 ส่วนใหญ่มีรายได้ 1,001-5,000 บาทต่อเดือน
จ�ำนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.4 มีโรคประจ�ำตัวจ�ำนวน
161 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ทัว่ ไปในสภาวะปกติ พฤติกรรมการดูแลตนเองตามพัฒนาการ
และพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองในภาวะเบี่ ย งเบนสุ ข ภาพ
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.08 SD ± 0.601) หากพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุน
ทางสั ง คมกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ้ สู ง อายุ คื อ
ปัจจัยด้านอาชีพ (r = .297) การมีโรคประจ�ำตัว (r = .450 ;
p < 0.001) และแรงสนับสนุนทางสังคม (r = .550 ; p < 0.001)
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