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บทคััดย่่อ

	การวิิจัยั เชิิงพรรณนาครั้้�งนี้้� มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อประเมิินและจััดลำำ�ดับั ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�
ด้้ านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุ 60-69 ปีี
ใช้้ บริิการศููนย์์การแพทย์์และฟื้้� นฟููบึงึ ยี่่�โถ เป็็ นโรคความดัันโลหิิตสูงู และโรคเบาหวาน คำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างจากสููตรยามาเน่่
ได้้ จำ�ำ นวน 137 คน เครื่่�องมืือวิิจััยเป็็ นแบบสอบถามประเมิินค่่า 5 ระดัับที่่�มีีการตอบสนองคู่่� และความคิิดเห็็นแบบตอบสอบ
รายการและปลายเปิิ ด วิิเคราะห์์โดยหาค่่าดััชนีีความสำำ�คััญของความต้้ องการจำำ�เป็็ น จััดลำำ�ดัับความต้้ องการจำำ�เป็็ น
โดยเรีียงลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้ อย ผลการวิิจััยพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�
ด้้ านสุุขภาพ มิิติพัิ ัฒนาทัักษะความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพทั้้�ง 4 ด้้ านใกล้้ เคีียงกััน ได้้ แก่่ การเข้้ าถึึงข้้ อมููลสุุขภาพ การเข้้ าใจข้้ อมููล
สุุขภาพ การประเมิินข้้ อมููลสุุขภาพ การนำำ�ข้้อมููลสุุขภาพไปใช้้ โดยมีีค่่า PNI Modified เท่่ากัับ .55 .57 .58 และ .34
ตามลำำ�ดับั สำำ�หรัับความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มิิติริ ะบบที่่มี� ผี ลต่่อสุขุ ภาพ พบว่่า ความต้้ องการ
จำำ�เป็็ นเรื่่�องการคััดกรองและคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพมากที่่�สุดุ (PNI Modified .68) ส่่วนความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิม
พฤติิกรรมสุุขภาพ พบว่่า ความต้้ องการจำำ�เป็็ นด้้ านการรัับประทานอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพมากที่่�สุดุ (PNIModified .57) ดัังนั้้�น
บุุคลากรสุุขภาพควรใช้้ เป็็ นข้้ อมูลู วางแผนจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่ง่ เสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ ตามลำำ�ดับั
ความต้้ องการจำำ�เป็็ น เพื่่�อสอดคล้้ องกัับความต้้ องการที่่�แท้้ จริิงของผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : การประเมิินความต้้ องการจำำ�เป็็ น; ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ; พฤติิกรรมสุุขภาพ; ผู้้�สููงอายุุ; โรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง
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Abstract

This descriptive research was aimed to assess and prioritize the needs of health literacy and behavior
promotion for elderly people with chronic non-communicable diseases. The sample consisted of 137 elderly
people between the ages of 60-69 years with high blood pressure and diabetes, who were treated in Bueng
Yitho Medical and Rehabilitation Center. The sample size was calculated from the Yamane formula. The research
instrument was a five-level scale questionnaire with a dual-response format and a checklist with open-ended
comments. The data were analyzed by using the modified priority needs index (PNI Modified) to prioritize
the needs from a high to low score. The results found that, in the dimension for developing the skill of health
literacy, the sample had similar needs in four areas including information accessibility, understanding, appraisal,
and applicability, with PNIModified at .55, .57, .58, and .34, respectively. In the dimension that affects health,
the needs of screening and selection of health products were the top priority (PNIModified=.68). Regarding the
needs in health behaviors promotion, healthy food needs were the top priority (PNIModified=.57). Therefore,
health workers should use the prioritization of needs assessment for planning activities to promote health
literacy and health behaviors to meet the real needs of elderly people with chronic non-communicable diseases.
Keywords: needs assessment; health literacy; health behavior; elderly people; chronic non-communicable diseases
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ความเป็็นมาและความสำำ�คัญ
ั

	การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้ างประชากรของไทยที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วในช่่วง 3-4 ทศวรรษที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้ ประเทศเข้้ าสู่่�
การเป็็ นสัังคมผู้้�สููงวััย ตั้้�งแต่่ประมาณปีี 2543-2544 คืือ มีีประชากรอายุุ 60 ปีี คิิดเป็็ นสััดส่่วนมากกว่่าร้้ อยละ 10
ของประชากรทั้้�งหมด และในปีี 2562 ประเทศไทยมีีจำ�ำ นวนประชากรผู้้�สููงอายุุ 60 ปีี ขึ้้�นไปจำำ�นวน 11,136,059 คน
คิิดเป็็ นร้้ อยละ 16.73 ของประชากรทั้้�งประเทศ1 รวมทั้้�งได้้ มีกี ารคาดการณ์์ว่่าในปีี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้้ าสู่่�สัังคม
สููงวััยระดัับสุุดยอด คืือมีีผู้้�อายุุ 60 ปีี ขึ้้�นไป ร้้ อยละ 28 ของประชากรทั้้�งหมด2 การเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรผู้้�สููงอายุุใน
ประเทศไทยส่่งผลกระทบต่่ออััตราส่่วนการพึ่่�งพิิงกลุ่่�มวััยทำ�ำ งานที่่�จะต้้ องดููแลประชากรวััยสูงู อายุุเพิ่่�มมากขึ้้�น ภาระค่่าใช้้ จ่่าย
ของภาครััฐในการดููแลผู้้�สููงอายุุในเรื่่�องสุุขภาพจะสููงขึ้้�น เนื่่�องจากผู้้�สููงอายุุย่่อมมีีความเสื่่�อมถอยตามธรรมชาติิของร่่างกาย
ซึ่่�งถ้้ าหากผู้้�สููงอายุุมีกี ารดููแลสุุขภาพไม่่ถูกต้
ู ้ อง ก็็ยิ่่�งทำำ�ให้้ เกิิดการเจ็็บป่่วยเป็็ นโรคต่่างๆ ได้้ โดยเฉพาะโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง
โดยในปีี 2560 พบผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคความดัันโลหิิตสูงู เพิ่่�มขึ้้�น 1.7 เท่่า และผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคเบาหวานเพิ่่�มขึ้้�น 2 เท่่า
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 25452
จากการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนด้้ วยการตรวจร่่างกาย พ.ศ. 2557 พบผู้้�สููงอายุุไทยจำำ�นวนร้้ อยละ 53.2 เป็็ นโรค
ความดัันโลหิิตสูงู และร้้ อยละ 18.1 เป็็ นโรคเบาหวาน3 และมีีแนวโน้้ มเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งการควบคุุมโรคดัังกล่่าวไม่่ให้้ ลุกุ ลาม
และเกิิดภาวะแทรกซ้้ อน สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั คืือ การมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ถูกต้
ู ้ องเหมาะสม จะสามารถช่่วยควบคุุมระดัับความดัันโลหิิต
ระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือด ให้้ ได้้ ผลลััพธ์์ตามเป้้าหมายได้้ ส่่งผลในการลดภาวะแทรกซ้้ อนจากโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรัังได้้ แต่่การมีี
พฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ถููกต้้องเพื่่�อควบคุุมโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรัังเป็็ นสิ่่�งที่่�ทำ�ำ ได้้ ไม่่ง่่าย เพราะบางคนจะเคยชิินกัับพฤติิกรรมเดิิม
ที่่�ปฏิิบััติิมานาน บางคนยัังมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในการดููแลตนเองเกี่่�ยวกัับโรคน้้ อย ซึ่่�งการที่่�บุุคคลมีีทักั ษะของ
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพต่ำำ�� จะมีีปััญหาในการทำำ�ความเข้้ าใจ จดจำำ�ข้้อมููลทางสุุขภาพ รวมถึึงการปฏิิบัติั ติ ามคำำ�แนะนำำ�
ของทีีมสุุขภาพ4 โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจากอายุุที่่�เพิ่่� มขึ้้�นส่่งผลให้้ ระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพลดลง5
สอดคล้้ องกัับผลสำำ�รวจระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุประเทศไทย พบว่่า ระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ทุุกองค์์ประกอบของผู้้�สููงอายุุ อยู่่�ในระดัับพอใช้้ ได้้ ทั้้�งหมด6 จากสถานการณ์์ดังั กล่่าว จึึงมีีความจำำ�เป็็ นต้้ องส่่งเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ ในผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง เพื่่�อเป็็ นการเตรีียมความพร้้ อม
ผู้้�สููงอายุุให้้ เกิิดภาวะสุุขภาพที่่�ดีี โดยยุุทธศาสตร์์สำ�คั
ำ ญ
ั ในการเตรีียมความพร้้ อมผู้้�สููงอายุุที่่�มีคุี ุณภาพ คืือการให้้ การศึึกษา
และการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ตามแผนผู้้�สููงอายุุแห่่งชาติิฉบัับที่่� 2 พ.ศ.2545-25647
Manheimer at el. อ้้ างถึึงใน อาชััญญา รััตนอุุบล8 กล่่าวว่่าผู้้�สููงอายุุจััดว่่าเป็็ นผู้้�เรีียนวััยผู้้� ใหญ่่ตอนปลาย เป็็ นผู้้�มีี
ความรู้้� มีีประสบการณ์์ แต่่ก็ยั็ งั ต้้ องการเรีียนรู้้�บางสิ่่�งเพิ่่�มเติิมในสิ่่�งที่่�พร่่องอยู่่� ดัังนั้้�นในการจััดการเรีียนรู้้�ของผู้้�สููงอายุุ
จึึงจำำ�เป็็ นต้้ องตอบสนองส่่วนที่่�ขาดและความต้้ องการเรีียนรู้้�ของผู้้�สููงอายุุ แต่่จากการทบทวนเอกสารทางวิิชาการและ
งานวิิจัยั พบว่่า การจััดการเรีียนรู้้�ทางด้้ านสุุขภาพ สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ ส่่วนใหญ่่มีกี ารกำำ�หนดหััวข้้ อและกิิจกรรมการส่่งเสริิมสุุขภาพ
โดย “ผู้้�วิิจัยั หรืือผู้้�จัดั การเรีียนรู้้� ” ไม่่ได้้ จัดั “ตามที่่�ผู้้�สูงู อายุุต้้องการ” ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้ เกิิดความไม่่สอดคล้้ องกัับความต้้ องการ
ของผู้้�สููงอายุุที่่แ� ท้้จริิง ทำำ�ให้้ ขาดความยั่่�งยืืนในการดููแลสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุ9 ดัังนั้้�นจึึงควรมีีการประเมิินความต้้ องการ จำำ�เป็็ น
เพื่่�อให้้ ทราบความต้้ องการการเรีียนรู้้�ที่่�แท้้ จริิงของผู้้�สููงอายุุก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ดัังเช่่น ทฤษฎีี
การจััดการศึึกษาในผู้้�ใหญ่่ ที่่ร� ะบุุให้้ มีกี ารวิินิจิ ฉััยความต้้ องการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนในกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ในผู้้�ใหญ่่10
จากโครงสร้้ างประชากรที่่�เปลี่่�ยนไป และผลการสำำ�รวจปััญหาสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุใน
ประเทศไทย พบว่่ามีีปััญหาสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพที่่ค� ล้้ ายคลึึงกัันทั้้�งประเทศ แตกต่่างที่่ค� วามชุุกของปััญหาสุุขภาพ
ในแต่่ละพื้้�นที่่� โดยพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�พบ ได้้ แก่่ การทานผัักผลไม้้ ลดลง การออกกำำ�ลัังกายที่่�ไม่่เพีียงพอ มีีการใช้้ ยา
และอาหารเสริิมเพิ่่�มมากขึ้้�น พฤติิกรรมดัังกล่่าวส่่งผลให้้ เกิิดโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรัังเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรัังที่่�พบบ่่อย
ในผู้้�สููงอายุุ ได้้ แก่่ โรคความดัันโลหิิตสูงู และโรคเบาหวาน3 ดัังนั้้�น ในการศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้ ทำ�ก
ำ ารศึึกษาในพื้้�นที่่�
เขตเทศบาลบึึงยี่่�โถ จัังหวััดปทุุมธานีี เพราะเป็็ นพื้้�นที่่�สังั คมสููงอายุุ โดยมีีประชากรผู้้�สููงอายุุ คิิดเป็็ นร้้ อยละ 13.7111
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ผู้้�บริิหารมีีวิิสัยทั
ั ศน์
ั ์ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ มีีการจััดตั้้�งศููนย์์การแพทย์์และฟื้้� นฟููบึงึ ยี่่�โถ และในศููนย์์
มีีคลิินิกิ เฉพาะทางตรวจรัักษาโรคเรื้้�อรัังในการให้้ บริิการสุุขภาพ ผู้้�สููงอายุุที่่�มาใช้้ บริิการส่่วนใหญ่่มีปัี ัญหาโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง
ซึ่่�งเป็็ นโรคความดัันโลหิิตสูงู จำำ�นวน 723 คน เป็็ นโรคเบาหวาน จำำ�นวน 57 คน และเป็็ นทั้้�งโรคความดัันโลหิิตสูงู
และโรคเบาหวาน ทั้้�งหมด 510 คน (ข้้ อมููล ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2562) และมีีแนวโน้้ มเพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต ซึ่่�งจากปััญหา
สุุขภาพผู้้�สููงอายุุในเขตพื้้� นที่่�ดังั กล่่าว ส่่งผลกระทบต่่อตัวั ผู้้�สููงอายุุโดยตรง และครอบครััวผู้้�ดููแล เกิิดภาระค่่าใช้้ จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น
สััดส่่วนบุุคลากรทางการแพทย์์อาจไม่่เพีียงพอต่่อการดููแล ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้ ผู้้�สูงู อายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรัังมีีความรอบรู้้�
ด้้ านสุุขภาพ และมีีพฤติิกรรมมสุุขภาพที่่�ถููกต้้อง สามารถดููแลสุุขภาพตนเองและมีีสุขุ ภาวะที่่�ดีขึ้้ี � น จึึงจำำ�เป็็ นต้้ องทราบถึึง
ปัั ญหาและความต้้ องการจำำ�เป็็ นของผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและ
พฤติิกรรมสุุขภาพ จััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ในการแก้้ปััญหาสำำ�คัญ
ั ที่่ต� รงตามความต้้ องการจำำ�เป็็ น และนำำ�ไปใช้้ ในการวางแผน
การจััดการเรีียนรู้้�ในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรัังต่่อไป

วััตถุุประสงค์์การวิิจัยั

เพื่่�อประเมิินและจััดลำำ�ดัับความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ
ของผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั

1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง มีีอายุุตั้้�งแต่่ 60-69 ปีี เนื่่�องจากเป็็ นประชากรผู้้�สููงอายุุที่่�ส่่วนใหญ่่
แข็็งแรง ถึึงแม้้ มีโี รคประจำำ�ตัวั ก็็สามารถควบคุุมได้้ สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้ โดยเป็็ นผู้้�สููงอายุุที่่�ใช้้ บริิการศููนย์์การแพทย์์
และฟื้้� นฟููบึงึ ยี่่�โถ จ.ปทุุมธานีี และได้้ รัับการวิินิจิ ฉััยจากแพทย์์ว่่าเป็็ นโรคความดัันโลหิิตสูงู และโรคเบาหวาน จำำ�นวน 208 คน
(ข้้ อมููล ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2562)
	กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง มีีอายุุตั้้�งแต่่ 60-69 ปีี ใช้้ บริิการศููนย์์การแพทย์์และฟื้้� นฟููบึงึ ยี่่�โถ
จ.ปทุุมธานีี และได้้ รัับการวิินิจิ ฉััยจากแพทย์์ว่่าเป็็ นโรคความดัันโลหิิตสูงู และโรคเบาหวาน เป็็ นผู้้�ที่่�ไม่่ภาวะแทรกซ้้ อนที่่�รุนุ แรง
เป็็ นอัันตราย สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้ และเป็็ นผู้้�ที่่�มีคี วามสามารถในการสื่่�อสาร ฟััง พููด อ่่าน เขีียน และเข้้ าใจภาษาไทย
การคำำ�นวณขนาดตััวอย่่าง ผู้้�วิิจัยกำ
ั �ำ หนดขนาดตััวอย่่างโดยคำำ�นวณจากสููตรของยามาเน่่12 ได้้ กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสิ้้�น 137 คน
2. เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั
2.1 การสร้้ างเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่ใ� ช้้ ในการวิิจัยั คืือ แบบสอบถามความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ และพฤติิกรรม
สุุขภาพ ของผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง ซึ่่�งผู้้�วิิจัยั สร้้ างขึ้้�นโดยใช้้ แนวคิิดความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของ Sørensen et al.13
และกรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข โดย วชิิระ เพ็็งจัันทร์์14 ปรัับให้้ เหมาะสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในพื้้�นที่่�ที่่�ทำ�ก
ำ ารศึึกษา
ได้้ กำ�ำ หนดกรอบความรอบรู้้�สุุขภาพเป็็ นแบบบููรณาการ 2 มิิติิ ประกอบด้้ วย มิิติที่่ิ � 1 องค์์ประกอบในการพััฒนาความรอบรู้้�
ด้้ านสุุขภาพ ได้้ แก่่ การเข้้ าถึึงข้้ อมููลสุุขภาพ การเข้้ าใจข้้ อมููลสุุขภาพ การประเมิินข้้ อมููลสุุขภาพ และการนำำ�ข้้อมููลสุุขภาพไปใช้้
สำำ�หรัับมิิติที่่ิ � 2 เป็็ นระบบที่่�มีผี ลต่่อสุขุ ภาพ 3 ระบบ คืือ การคััดกรองและเลืือกรัับผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับโรคความดัันโลหิิตสูงู
โรคเบาหวาน การดููแลสุุขภาพของผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสูงู โรคเบาหวาน และการส่่งเสริิมสุุขภาพ ได้้ แก่่ การรัับประทานอาหาร
เพื่่�อสุขุ ภาพ การออกกำำ�ลัังกาย และการใช้้ ยาตามการรัักษา ประกอบด้้ วยคำำ�ถาม 4 ส่่วนคืือ
	ส่่วนที่่� 1 แบบสอบถามข้้ อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม เป็็ นข้้ อคำ�ถ
ำ ามให้้ เลืือกตอบ จำำ�นวน 9 ข้้ อ ได้้ แก่่
เพศ อายุุ สถานภาพสมรส ระดัับการศึึกษา แหล่่งที่่�มาของรายได้้ บุุคคลที่่�พัักอาศััยด้้วย ความสามารถในการใช้้ แอพพลิิเคชั่่�น
ในมืือถือื และเคยได้้ รัับความรู้้�เรื่่�องโรคความดัันโลหิิตสูงู โรคเบาหวาน
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	ส่่วนที่่� 2 ความต้้ องการจำำ�เป็็ นเพื่่�อส่ง่ เสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ข้้ อคำ�ถ
ำ ามครอบคลุุมมิิติคิ วามรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
4 ด้้ าน ได้้ แก่่ การเข้้ าถึึง การเข้้ าใจ การประเมิิน การนำำ�ไปใช้้ และมิิติริ ะบบที่่�มีผี ลต่่อสุขุ ภาพ ได้้ แก่่ การคััดกรองและ
เลืือกรัับผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ การดููแลสุุขภาพ และการส่่งเสริิมสุุขภาพ ลัักษณะของคำำ�ถามเป็็ นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า
(Rating Scale) 5 ระดัับ ที่่�มีกี ารตอบสนองคู่่� (Dual-response format) โดยคะแนน 5 หมายถึึงมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ในเรื่่�องนั้้�นมากที่่�สุดุ คะแนน 4 หมายถึึงมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในเรื่่�องนั้้�นมาก คะแนน 3 หมายถึึงมีีความรอบรู้้�
ด้้ านสุุขภาพในเรื่่�องนั้้�นปานกลางคะแนน 2 หมายถึึงมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในเรื่่�องนั้้�นน้้ อย และคะแนน 1 หมายถึึง
มีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในเรื่่�องนั้้�นน้้ อยที่่�สุดุ ให้้ เลืือกตอบพร้้ อมกัันทั้้�งด้้ านสภาพที่่�เป็็ นอยู่่�จริิงและสภาพที่่�คาดหวััง
	ส่่วนที่่� 3 ความต้้ องการจำำ�เป็็ นเพื่่�อส่ง่ เสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ ประกอบด้้ วยข้้ อคำ�ถ
ำ ามด้้ านการรัับประทานอาหาร
เพื่่�อสุขุ ภาพ ด้้ านการออกกำำ�ลัังกาย และด้้ านการใช้้ ยาตามการรัักษา ลัักษณะของคำำ�ถามเป็็ นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า
(Rating Scale) 5 ระดัับ ที่่�มีกี ารตอบสนองคู่่� (Dual-response format) โดยคะแนน 5 หมายถึึงมีีพฤติิกรรมหรืือปฏิิบัติั ิ
กิิจกรรมในเรื่่�องนั้้�น 7 วัันต่่อสัปั ดาห์์ คะแนน 4 หมายถึึงมีีพฤติิกรรมหรืือปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมในเรื่่�องนั้้�น 5-6 วัันต่่อสัปั ดาห์์
คะแนน 3 หมายถึึง มีีพฤติิกรรมหรืือปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมในเรื่่�องนั้้�น 4 วัันต่่อสัปั ดาห์์ คะแนน 2 หมายถึึงมีีพฤติิกรรม
หรืือปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมในเรื่่�องนั้้�น 2-3 วัันต่่อสัปั ดาห์์ และคะแนน 1 หมายถึึงมีีพฤติิกรรมหรืือปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมในเรื่่�องนั้้�น
0-1 วัันต่่อสัปั ดาห์์ ให้้ เลืือกตอบพร้้ อมกัันทั้้�งด้้ านสภาพที่่�เป็็ นอยู่่�จริิงและสภาพที่่�คาดหวััง
	ส่่วนที่่� 4 ความคิิดเห็็นต่่อปััญหา และแนวทางในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ ลัักษณะ
ข้้ อคำ�ถ
ำ ามแบบตรวจสอบรายการและปลายเปิิ ด ครอบคลุุมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ 4 ด้้ าน ได้้ แก่่ การเข้้ าถึึงข้้ อมููลสุุขภาพ
การเข้้ าใจข้้ อมูลู สุุขภาพ การประเมิินข้้ อมูลู สุุขภาพ การนำำ�ข้้อมูลู สุุขภาพไปใช้้ และพฤติิกรรมสุุขภาพด้้ านการรัับประทานอาหาร
เพื่่�อสุขุ ภาพ ด้้ านการออกกำำ�ลัังกาย และด้้ านการใช้้ ยาตามการรัักษา
2.2 การทดสอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการวิิจัยั ได้้ รัับการตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา (Content Validity) โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำ�ำ นวน 5 ท่่าน
ประกอบด้้ วย ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านการจััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่ 1 คน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ 1 คน ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้ านการพยาบาลชุุมชน/การพยาบาลสาธารณสุุข 1 คน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านพฤติิกรรมศาสตร์์ 1 คน และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้ านการวััด
และประเมิินผล 1 คน ตรวจสอบความถููกต้้องของเนื้้�อหาและความเหมาะสมของภาษาโดยการวิิเคราะห์์ดัชั นีีความสอดคล้้ อง
(Index of Item Congruence: IOC) ได้้ ค่่า IOC ระหว่่าง .60-1.00 และนำำ�ไปทดสอบความเที่่�ยง(Reliability) โดยนำำ�ไป
ทดลองใช้้ กับั ผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรัังที่่�ใช้้ บริิการ โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลลำำ�ผักกู
ั ดู จ.ปทุุมธานีี ที่่�มีลัี กั ษณะ
ใกล้้ เคีียงกัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 คน นำำ�แบบสอบถามที่่�ได้้ มาวิิเคราะห์์ โดยการคำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้้ ค่่าความเที่่�ยงของแบบประเมิินความต้้ องการจำำ�เป็็ นเพื่่�อส่่งเสริิมความรอบรู้้�
ด้้ านสุุขภาพตามสภาพที่่�เป็็ นอยู่่�จริิง เท่่ากัับ .89 และตามสภาพที่่�คาดหวััง เท่่ากัับ .88 ส่่วนแบบประเมิินความต้้ องการจำำ�เป็็ น
เพื่่�อส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ ตามสภาพที่่�เป็็ นอยู่่�จริิง เท่่ากัับ .91 และตามสภาพที่่�คาดหวััง เท่่ากัับ .88
3. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
	ผู้้�วิิจัยั เก็็บรวบรวมข้้ อมููลภายหลัังโครงการวิิจัยั ได้้ รัับการรัับรองจากคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจัยั
ในมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััยศรีนี คริินทรวิิโรฒ SWUEC-G-262/2563E และทำำ�หนัังสืือขอความร่่วมมืือไปยัังนายกเทศมนตรีี
เมืืองบึึงยี่่�โถและผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์การแพทย์์และฟื้้� นฟููบึงึ ยี่่�โถ เพื่่�อแจ้้ งวััตถุุประสงค์์และขออนุุญาตเก็็บรวบรวมข้้ อมููลกัับ
กลุ่่�มตััวอย่่าง โดยผู้้�วิิจัยั แจกแบบสอบถามให้้ กับั กลุ่่�มตััวอย่่างพร้้ อมอธิิบายวิิธีกี ารตอบแบบประเมิินเพื่่�อความเข้้ าใจที่่�ตรงกััน
และรอรัับแบบสอบถามกลัับคืืน โดยผู้้�วิิจัยทำ
ั �ก
ำ ารตรวจสอบความครบถ้้ วนของการตอบแบบสอบถามทุุกฉบัับ ผู้้�วิิจัยั
ได้้ เก็็บรวบรวมข้้ อมููลระหว่่างเดืือน ตุุลาคม-ธัันวาคม 2563
4. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
4.1 การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่่�และหาค่่าร้้ อยละ
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4.2 การวิิเคราะห์์สภาพที่่�เป็็ นอยู่่�จริิงและสภาพที่่�ควรจะเป็็ น โดยหาค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน วิิเคราะห์์
ค่่าดััชนีีความสำำ�คััญของความต้้ องการจำำ�เป็็ นด้้ วยวิิธีี Priority Needs Index แบบปรัับปรุุง โดยใช้้ สูตู ร PNI Modified=(I-D)/D15
จััดลำำ�ดับั ความต้้ องการจำำ�เป็็ น โดยพิิจารณาการเรีียงลำำ�ดับั จากมากไปหาน้้ อย

ผลการวิิจัยั

1. ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่ว� ไปของผู้้�ตอบแบบสอบถามจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 137 คน พบว่่า ส่่วนใหญ่่เป็็ น เพศหญิิง
คิิดเป็็ นร้้ อยละ 74.5 โดยอายุุเฉลี่่�ยของผู้้�ตอบแบบสอบถามเท่่ากัับ 64.4 ปีี ส่่วนใหญ่่สมรส คิิดเป็็ นร้้ อยละ 51.8
และจบชั้้�นประถมศึึกษา คิิดเป็็ นร้้ อยละ 70.1 แหล่่งที่่�มาของรายได้้ ส่่วนใหญ่่ได้้ จากเบี้้�ยยัังชีีพ คิิดเป็็ นร้้ อยละ 48.9
กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่พัักอาศััยอยู่่�กับั คู่่�สมรสและบุุตรหลาน คิิดเป็็ นร้้ อยละ 41.6 มีีความสามารถในการใช้้ แอพพลิิเคชั่่�น
ในมืือถือื คิิดเป็็ นร้้ อยละ 42.3 ในจำำ�นวนนี้้�ส่่วนใหญ่่สามารถใช้้ โปรแกรมไลน์์เพีียงอย่่างเดีียว คิิดเป็็ นร้้ อยละ 19.9
รองลงมาสามารถใช้้ ทั้้�งโปรแกรมไลน์์ กููเกิิล และเฟซบุ๊๊�ก คิิดเป็็ นร้้ อยละ 15.3 นอกจากนี้้� กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เคย
ได้้ รับั ข้้ อมูลู ด้้ านสุุขภาพเรื่่�องโรคความดัันโลหิิตสูงู โรคเบาหวาน คิิดเป็็ นร้้ อยละ 87.6 ในจำำ�นวนนี้้�ส่ว่ นใหญ่่ได้้ ข้้อมูลู สุุขภาพ
จากบุุคาลกรทางสาธารณสุุข คิิดเป็็ นร้้ อยละ 48.2
2. การประเมิินความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ น
โรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง มีีผลการวิิจััย ดัังนี้้�
		 2.1 ผลการวิิเคราะห์์ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มิิติอิ งค์์ประกอบในการพััฒนา
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ โดยภาพรวมทั้้�ง 4 ด้้ าน คืือ การเข้้ าถึึงข้้ อมููลสุุขภาพ การเข้้ าใจข้้ อมููลสุุขภาพ การประเมิินข้้ อมููล
สุุขภาพ และการนำำ�ข้้อมูลู สุุขภาพไปใช้้ พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความต้้ องการจำำ�เป็็ นใน 4 ด้้ านใกล้้ เคีียงกััน โดยมีีความต้้ องการ
จำำ�เป็็ นด้้ านการประเมิินมากที่่�สุดุ (PNI Modified .58) รองลงมา คืือด้้านการเข้้ าใจ (PNI Modified .57) การเข้้ าถึึง (PNI Modified .55)
และด้้ านการนำำ�ไปใช้้ (PNI Modified .34) ตามลำำ�ดับั ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มิิติอิ งค์์ประกอบในการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ในภาพรวม

		 2.2 ผลการวิิเคราะห์์ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มิิติริ ะบบที่่�มีผี ลต่่อสุขุ ภาพ
โดยภาพรวม พบว่่า ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในเรื่่�องการคััดกรองและคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพมากที่่�สุดุ (PNI Modified .68)
รองลงมา คืือการดููแลสุุขภาพ (PNI Modified .46) และการส่่งเสริิมสุุขภาพ (PNI Modified .41) ตามลำำ�ดับั ดัังตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2 ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ มิิติริ ะบบที่่�มีผี ลต่่อสุขุ ภาพในภาพรวม

		 2.3 ผลการวิิเคราะห์์ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ จำำ�แนกรายด้้ าน
		ด้้านการเข้้าถึึง พบว่่า การค้้ นหาข้้ อมูลู ผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพจากแหล่่งข้้ อมูลู ที่่�น่่าเชื่่�อถือื มีีความต้้ องการจำำ�เป็็ น
มากที่่�สุดุ (PNI Modified .67) รองลงมา คืือ การค้้ นหาข้้ อมููลการดููแลสุุขภาพ (PNI Modified .57) และการค้้ นหาข้้ อมููล
ที่่�น่่าเชื่่�อถือื เกี่่�ยวกัับวิิธีกี ารส่่งเสริิมสุุขภาพ (PNI Modified .45) ตามลำำ�ดับั
		ด้้านการเข้้าใจ พบว่่า การอธิิบายประโยชน์์และโทษของผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ มีีความต้้ องการจำำ�เป็็ นมากที่่�สุดุ
(PNI Modified .80) รองลงมา คืือ การอธิิบายข้้ อมููลการดููแล (PNI Modified .59) และการอธิิบายวิิธีกี ารส่่งเสริิมสุุขภาพ
(PNI Modified .39) ตามลำำ�ดับั
		ด้้านการประเมิิน พบว่่า การตรวจสอบ เปรีียบเทีียบประโยชน์์และโทษของผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ มีีความต้้ องการ
จำำ�เป็็ นมากที่่�สุดุ (PNI Modified .83) รองลงมา คืือ การตรวจสอบ ซัักถามข้้ อมููลการดููแลสุุขภาพ (PNI Modified .54)
และการตรวจสอบ ซัักถามวิิธีกี ารส่่งเสริิมสุุขภาพ (PNI Modified .43) ตามลำำ�ดับั
		 ด้้านการนำำ�ไปใช้้ พบว่่า การตััดสิินใจเลืือกรัับผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ มีีความต้้ องการจำำ�เป็็ นมากที่่�สุดุ (PNI Modified .48)
รองลงมา คืือ การเลืือกวิธีิ ปี ฏิิบัติั เิ พื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ (PNI Modified .38) และการเลืือกวิธีิ ปี ฏิิบัติั ติ นในการดููแลสุุขภาพ
(PNI Modified .22) ตามลำำ�ดับั ดัังตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ จำำ�แนกรายด้้ าน
ความต้้องการจำำ �เป็็น
ด้้านการเข้้าถึึง
1. สามารถสืืบค้้ นข้้ อมููลผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ ได้้ แก่่
สมุุนไพร ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารของโรคความดััน
โลหิิตสูงู และโรคเบาหวานจากแหล่่งข้้ อมููลที่่�
เชื่่�อถือื ได้้
2. สามารถค้้ นหาข้้ อมููลการดููแลสุุขภาพเกี่่�ยวกัับ
การปฏิิบัติั ติ นสำำ�หรัับผู้้�ที่่�เป็็ นโรคความดัันโลหิิตสูงู
และโรคเบาหวาน จากแหล่่งข้้ อมููลที่่�เชื่่�อถือื ได้้
3. สามารถค้้ นหาข้้ อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถือื เกี่่�ยวกัับวิิธีกี าร
ส่่งเสริิมสุุขภาพสำำ�หรัับโรคความดัันโลหิิตสูงู และ
โรคเบาหวาน ในเรื่่�องการรัับประทานอาหารที่่�
เหมาะสม การออกกำำ�ลัังกาย และการใช้้ ยาที่่�ถููกต้้อง

ค่่าเฉลี่่�ยของสภาพ ค่่าเฉลี่่�ยของสภาพ (I-D) PNI Modified ลำำ�ดับั
ที่่�คาดหวััง (I)
ที่่�เป็็ นจริิง (D)
3.49

2.09

1.40

.67

1

3.93

2.50

1.43

.57

2

3.94

2.72

1.22

.45

3
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ด้้านการเข้้าใจ
4. สามารถอธิิบายประโยชน์์และโทษของผลิิตภััณฑ์์
สุุขภาพในกลุ่่�ม สมุุนไพร ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
ของโรคความดัันโลหิิตสูงู และโรคเบาหวานได้้
5. สามารถอธิิบายข้้ อมููลการดููแลสุุขภาพ เกี่่�ยวกัับ
อาการฉุุกเฉิินของโรคความดัันโลหิิตสูงู และ
โรคเบาหวาน ที่่�ควรมาพบแพทย์์ได้้
6. สามารถอธิิบายวิิธีกี ารส่่งเสริิมสุุขภาพสำำ�หรัับ
โรคความดัันโลหิิตสูงู และโรคเบาหวาน ในเรื่่�อง
การรัับประทานอาหารที่่�เหมาะสม การออก
กำำ�ลัังกาย และการใช้้ ยาที่่�ถููกต้้อง
ด้้านการประเมิิน
7. สามารถตรวจสอบ เปรีียบเทีียบประโยชน์์
และโทษของผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ ในกลุ่่�มสมุุนไพร
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร ของโรคความดัันโลหิิตสูงู
และโรคเบาหวาน ก่่อนเลืือกใช้้
8. สามารถตรวจสอบ ซัักถามข้้ อมููลการดููแล
สุุขภาพของโรคความดัันโลหิิตสูงู และโรคเบาหวาน
ก่่อนนำำ�ข้้อมููลไปใช้้
9. สามารถตรวจสอบ ซัักถามวิิธีกี ารส่่งเสริิม
สุุขภาพสำำ�หรัับโรคความดัันโลหิิตสูงู และโรค
เบาหวาน ในเรื่่�องการรัับประทานอาหารที่่�เหมาะสม
การออกกำำ�ลัังกาย และการใช้้ ยาที่่�ถููกต้้อง
ด้้านการนำำ�ไปใช้้
10. สามารถตััดสิินใจเลืือกรัับผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ
ได้้ แก่่ สมุุนไพร ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร เพื่่�อการ
ดููแลสุุขภาพสำำ�หรัับโรคความดัันโลหิิตสูงู และ
โรคเบาหวาน ได้้ ด้้วยตนเอง
11. สามารถเลืือกวิิธีปี ฏิิบัติั ติ นในการดููแลสุุขภาพ
ของโรคความดัันโลหิิตสูงู และโรคเบาหวาน
ภายหลัังได้้ รัับข้้ อมููลทางการแพทย์์ที่่�น่่าเชื่่�อถือื
12. สามารถเลืือกวิิธีปี ฏิิบัติั ิ เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ
สำำ�หรัับโรคความดัันโลหิิตสูงู และโรคเบาหวาน
ในเรื่่�องการรัับประทานอาหารที่่�เหมาะสม การ
ออกกำำ�ลัังกาย และการใช้้ ยาที่่�ถููกต้้องที่่�หมาะกัับ
ตนเองได้้

61

ค่่าเฉลี่่�ยของสภาพ ค่่าเฉลี่่�ยของสภาพ (I-D) PNI Modified ลำำ�ดับั
ที่่�คาดหวััง (I)
ที่่�เป็็ นจริิง (D)
3.66

2.03

1.63

.80

1

4.28

2.70

1.58

.59

2

4.25

3.05

1.2

.39

3

3.66

2.00

1.66

.83

1

4.07

2.64

1.43

.54

2

4.05

2.82

1.23

.43

3

3.78

2.55

1.23

.48

1

4.22

3.47

.75

.22

3

4.28

3.11

1.17

.38

2
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		 2.4 ผลการวิิเคราะห์์ ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ โดยภาพรวม พบว่่า ความต้้ องการ
จำำ�เป็็ นในด้้ านการรัับประทานอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพมากที่่�สุดุ (PNI Modified .57) รองลงมา คืือการออกกำำ�ลัังกาย (PNI Modified .43)
และการใช้้ ยาตามการรัักษา (PNI Modified .25) ตามลำำ�ดับั ดัังตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4 ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ โดยภาพรวม

		 2.5 ผลการวิิเคราะห์์ ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ จำำ�แนกรายด้้ าน
		ด้้ านการรัับประทานอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพ พบว่่า การเลืือกรัับประทานอาหารที่่�มีเี ครื่่�องหมายรัักษ์์หััวใจ หรืือมีคำี �ว่
ำ ่า
ทางเลืือกเพื่่�อสุขุ ภาพ มีีความต้้ องการจำำ�เป็็ นมากที่่�สุดุ (PNI Modified 1.07) รองลงมา คืือ การอ่่าน หรืือประเมิินฉลาก
โภชนาการก่่อนบริิโภค (PNI Modified .75)
		ด้้ านการออกกำำ�ลัังกาย พบว่่า การออกกำำ�ลัังกายจนรู้้�สึึกเหนื่่�อย มีีเหงื่่�อออก แต่่ยัังพููดเป็็ นประโยคได้้ (PNI Modified .45)
และการอบอุ่่�นร่่างกายก่่อนออกกำำ�ลังั กายและคลายกล้้ ามเนื้้�อหลัังออกกำำ�ลังั กาย (PNI Modified.45) มีีความต้้ องการจำำ�เป็็ น
มากที่่�สุดุ รองลงมา คืือ การออกกำำ�ลัังกายวัันละ 30-50 นาทีี 3-5 วัันต่่อสัปั ดาห์์ (PNI Modified .43)
		ด้้ านการใช้้ ยาตามแผนการรัักษา พบว่่า การพกลููกอม หรืือมีีน้ำ�ำ� หวาน เพื่่�อรัับประทานเมื่่�อมีีอาการอาการใจสั่่�น
เหงื่่�อออก คล้้ ายจะเป็็ นลม มีีความต้้ องการจำำ�เป็็ นมากที่่�สุดุ (PNI Modified .79) รองลงมา คืือ การแจ้้ งแพทย์์เมื่่�อมีีการใช้้
สมุุนไพรหรืือผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารอื่่�นร่่วมด้้ วย(PNI Modified .42) ดัังตารางที่่� 5
ตารางที่่� 5 ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ จำำ�แนกรายด้้ าน
ความต้้องการจำำ �เป็็น
ด้้านการรัับประทานอาหารเพื่่อ� สุุขภาพ
1. การรัับประทานอาหารที่่�มีีกากใยสููง ธััญพืืช
หรืือถั่่�วเปลืือกแข็็ง
2. การรัับประทานอาหารในแต่่ละมื้้�อประกอบ
ด้้ วยผััก 2 ส่่วน แป้้ง 1 ส่่วน โปรตีีน 1 ส่่วน
และผลไม้้ หวานน้้ อย 1 จานเล็็ก
3. การหลีีกเลี่่�ยงรัับประทานอาหารหวาน มััน
หรืือเค็็ม
4. การอ่่าน หรืือประเมิินฉลากโภชนาการที่่�ซื้้�อ
รัับประทานก่่อนบริิโภค
5. การเลืือกรัับประทานอาหารที่่�มีเี ครื่่�องหมาย
รัักษ์์หััวใจ หรืือมีีคำ�ว่
ำ ่า ทางเลืือกเพื่่�อสุขุ ภาพ

ค่่าเฉลี่่�ยของสภาพ ค่่าเฉลี่่�ยของสภาพ (I-D) PNI Modified ลำำ�ดับั
ที่่�คาดหวััง (I)
ที่่�เป็็ นจริิง (D)
3.84

2.66

1.18

.44

3

4.01

2.89

1.12

.39

5

4.30

3.08

1.22

.40

4

4.07

2.33

1.74

.75

2

4.23

2.04

2.19

1.07

1
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ด้้านการออกกำำ�ลังั กาย
6. การออกกำำ�ลัังกายวัันละ 30-50 นาทีี 3-5 วััน
ต่่อสัปั ดาห์์
7. การออกกำำ�ลัังกายจนรู้้�สึึกเหนื่่�อย มีีเหงื่่�อออก
แต่่ยัังพููดเป็็ นประโยคได้้
8. การอบอุ่่�นร่่างกายก่่อนออกกำำ�ลัังกาย และ
คลายกล้้ ามเนื้้�อหลัังออกกำำ�ลัังกาย ด้้ วยการ
ยืืดเหยีียดกล้้ ามเนื้้�อ 5-10 นาทีี
9. การระมััดระวัังอัันตรายขณะออกกำำ�ลัังกาย
ที่่�ทำ�ำ ให้้ เกิิดอาการระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดต่ำำ��หรืือ
ความดัันโลหิิตลดต่ำำ�� ได้้ แก่่ ไม่่ออกกำ�ลั
ำ ังกาย
หลัังรัับประทานยาลดระดัับน้ำำ�ต
� าลและยาลด
ความดัันโลหิิต
ด้้านการออกกำำ�ลังั กาย
10. การตรวจสอบความถููกต้้องของยา ได้้ แก่่
ชื่่�อผู้้�ป่่วย ชื่่�อยา ขนาด วิิธีใี ช้้ และเวลา ก่่อนใช้้
ยาทุุกครั้้�ง
11. การรัับประทานยาตามที่่�แพทย์์และเภสััชกร
แนะนำำ� ไม่่หยุุดยาหรืือปรัับขนาดยาเอง
12. การแจ้้ งแพทย์์เมื่่�อมีีการใช้้ สมุุนไพร หรืือ
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารอื่่�นร่่วมด้้ วย
13. การสัังเกตอาการผิิดปกติิจากการใช้้ ยา
และแจ้้ งแพทย์์ทราบ
14. การพกลููกอม หรืือมีีน้ำ�ำ� หวาน เพื่่�อรัับประทาน
เมื่่�อมีีอาการอาการใจสั่่�น เหงื่่�อออก คล้้ ายจะ
เป็็ นลม

63

ค่่าเฉลี่่�ยของสภาพ ค่่าเฉลี่่�ยของสภาพ (I-D) PNI Modified ลำำ�ดับั
ที่่�คาดหวััง (I)
ที่่�เป็็ นจริิง (D)
3.96

2.76

1.2

.43

2

3.98

2.74

1.24

.45

1

3.94

2.71

1.23

.45

1

4.12

2.98

1.14

.38

3

4.77

4.18

.59

.14

4

4.79

4.62

.17

.04

5

3.73

2.63

1.10

.42

2

4.65

3.97

.68

.17

3

4.31

2.41

1.90

.79

1

		 2.6 ผลการวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหาที่่�ได้้ จากการแสดงความคิิดเห็็นต่่อปััญหา อุุปสรรค และแนวทางในการส่่งเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ พบว่่า ปััญหา อุุสรรคในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ที่่�กลุ่่�มตััวอย่่าง
ระบุุมากที่่�สุดุ ด้้ านการเข้้ าถึึง ได้้ แก่่ การไม่่ทราบวิิธีสืี บื ค้้ นข้้ อมููล คิิดเป็็ นร้้ อยละ 53.47 ด้้ านการเข้้ าใจ ได้้ แก่่ ขนาดของสื่่�อ
ข้้ อความสุุขภาพมีีขนาดเล็็ก คิิดเป็็ นร้้ อยละ 56.99 ด้้ านการประเมิิน ได้้ แก่่ การไม่่ได้้ ศึกึ ษาเปรีียบเทีียบข้้ อมููลที่่�ได้้ รัับ
จากแหล่่งข้้ อมูลู อื่่�น คิิดเป็็ นร้้ อยละ 57.30 และด้้ านการนำำ�ไปใช้้ ได้้ แก่่ การตััดสิินใจปฏิิบัติั ติ ามโดยไม่่มีกี ารตรวจสอบข้้ อมูลู
ที่่�น่่าเชื่่�อถือื คิิดเป็็ นร้้ อยละ 56.52 สำำ�หรัับปััญหา อุุปสรรคในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ ด้้ านการรัับประทานอาหาร
ได้้ แก่่ การไม่่ทราบวิิธีกี ารตรวจสอบฉลากโภชนาการ คิิดเป็็ นร้้ อยละ 38.60 ด้้ านการออกกำำ�ลัังกาย ได้้ แก่่ การออกกำำ�ลัังกาย
ไม่่สม่ำำ��เสมอ คิิดเป็็ นร้้ อยละ 63.53 ด้้ านการใช้้ ยา ได้้ แก่่ การลืืมรัับประทานยา คิิดเป็็ นร้้ อยละ 42.59
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		 แนวทางหรืือวิธีิ กี ารในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างระบุุมากที่่�สุดุ ด้้ านการเข้้ าถึึง ได้้ แก่่ การค้้ นหา
ข้้ อมููลจากแหล่่งข้้ อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถือื คิิดเป็็ นร้้ อยละ 67.47 ด้้ านการเข้้ าใจ ได้้ แก่่ การสอบถามเพื่่�อทำ�ำ ความเข้้ าใจในข้้ อมููล
คิิดเป็็ นร้้ อยละ 67.74 ด้้ านการประเมิิน ได้้ แก่่ การซัักถาม ตรวจสอบข้้ อมููลจากแหล่่งที่่�น่่าเชื่่�อถือื คิิดเป็็ นร้้ อยละ 44.21
ด้้ านการนำำ�ไปใช้้ ได้้ แก่่ การตััดสิินใจเลืือกใช้้ หลัังจากทำำ�การตรวจสอบข้้ อมููล คิิดเป็็ นร้้ อยละ 56.67 สำำ�หรัับแนวทางหรืือ
วิิธีกี ารในการส่่งเสริิมพฤติิกรรรมสุุขภาพ ด้้ านการรัับประทานอาหาร ได้้ แก่่ ส่่งเสริิมการหลีีกเลี่่�ยงการรัับประทานอาหาร
หวาน มััน หรืือเค็็ม มากที่่�สุดุ คิิดเป็็ นร้้ อยละ 29.28 รองลงมา คืือ ส่่งเสริิมการตรวจสอบฉลากโภชนาการก่่อนบริิโภค
คิิดเป็็ นร้้ อยละ 24.86 ด้้ านการออกกำำ�ลัังกาย ได้้ แก่่ ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�วิธีิ กี ารออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะกัับโรค มากที่่�สุดุ
คิิดเป็็ นร้้ อยละ 77.51 ด้้ านการใช้้ ยา ได้้ แก่่ ส่่งเสริิมการจััดเตรีียมยาให้้ พร้้ อมต่่อการทาน มากที่่�สุดุ คิิดเป็็ นร้้ อยละ 47.71

อภิิปรายผล

ผลการประเมิินความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ น
โรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง ศููนย์์การแพทย์์และพััฒนาบึึงยี่่�โถ จัังหวััดปทุุมธานีี พบว่่า
	กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ในมิิติิองค์์การพััฒนาความรอบรู้้�
ด้้ านสุุขภาพ แต่่ละด้้ านใกล้้ เคีียงกััน โดยมีีค่่า PNI Modified ด้้ านการเข้้ าถึึง การเข้้ าใจ การประเมิิน การนำำ�ไปใช้้ มีีค่่า เท่่ากัับ
.55 .57 .58 และ .34 ตามลำำ�ดับั ทั้้�งนี้้�อาจเป็็ นเพราะอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้ ความสามารถในการเรีียนรู้้�ช้้าลง มีีผลต่่อ
การจดจำำ�ความรู้้� การทำำ�ความเข้้ าใจในข้้ อมููลสุุขภาพ การเข้้ าถึึงหรืือค้้นคว้้ าข้้ อมููลสุุขภาพ กระบวนการคิิด และการตััดสิินใจ
ที่่�เหมาะสม ซึ่่�งเป็็ นทัักษะสำำ�คััญในความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ นอกจากนี้้�มีีการศึึกษาพบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการศึึกษาในระดัับต่ำำ��
จะมีีระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในระดัับต่ำำ��4 ซึ่่�งกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ เรีียนจบระดัับประถมศึึกษา จึึงอาจส่่งผลต่่อทักั ษะ
การคิิดวิิเคราะห์์ ความสามารถในการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั บุุคลลอื่่�น ทำำ�ให้้ ไม่่กล้้าสอบถามเมื่่�อไม่่เข้้ าใจข้้ อมูลู สุุขภาพกัับบุุคลากร
ทางการแพทย์์ได้้ ปััญหาเหล่่านี้้�ทำ�ำ ให้้ ผู้้�สูงู อายุุมีีค่่าเฉลี่่�ยความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�เป็็ นอยู่่�จริิงทั้้�ง 4 ด้้ าน มีีระดัับน้้ อย
ถึึงปานกลาง ( X = 2.44-3.05) สอดคล้้ องกัับผลการสำำ�รวจระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย
พบว่่า ระดัับความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพทุุกองค์์ประกอบของผู้้�สููงอายุุ อยู่่�ในระดัับพอใช้้ ได้้ ทั้้�งหมด5 จากปััญหาดัังกล่่าว
จึึงทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุมีีความต้้ องการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพในทุุกด้้าน จึึงมีีความจำำ�เป็็ นอย่่างมากที่่�ควรจััดให้้ มีี
การพััฒนาทัักษะความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ โดยปรัับรููปแบบกิิจกรรมที่่�สอดคล้้ องกัับความต้้ องการและเหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุ
โดยนำำ�แนวทางการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�ผู้้�สูงู อายุุได้้ แสดงความคิิดเห็็นไปใช้้ ในการจััดกิิจกรรม ได้้ แก่่ การฝึึ ก
ค้้ นหาข้้ อมููลจากแหล่่งข้้ อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถือื แนะนำำ�วิิธีกี ารสอบถามเพื่่�อทำ�ำ ความเข้้ าใจในข้้ อมููลสุุขภาพ เช่่น เทคนิิคการใช้้
คำำ�ถามสำำ�คัญ
ั 3 ข้้ อ โดยสอบถามบุุคลากรทางการแพทย์์ในเรื่่�อง ปััญหาสุุขภาพของตนคืืออะไร ต้้ องทำำ�อะไรบ้้ างเพื่่�อแก้้ ปััญหา
ดัังกล่่าว และสิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�นั้้�นสำำ�คััญอย่่างไร สอนและฝึึ กการตรวจสอบข้้ อมููลจากแหล่่งที่่�น่่าเชื่่�อถือื และฝึึ กตัดั สิินใจเลืือกใช้้
ข้้ อมููลสุุขภาพหรืือผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ หลัังจากทำำ�การตรวจสอบข้้ อมููล
ความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ในมิิติริ ะบบที่่�มีผี ลต่่อสุขุ ภาพ พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่าง
มีีความต้้ องการจำำ�เป็็ นในเรื่่�องการคััดกรองและคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพมากที่่�สุดุ (PNI Modified .68) อาจเนื่่�องจาก
ปััจจุุบันั มีีผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพมากมาย ทั้้�งสมุุนไพร และผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารที่่�นำ�ำ เสนอสรรพคุุณในการรัักษาโรคความดััน
โลหิิตสูงู และโรคเบาหวาน ทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง บุุตรหลาน มีีความสนใจผลิิตภััณฑ์์ดังั กล่่าว ซึ่่�งจาก
การศึึกษาการสื่่�อสารข้้ อมูลู ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ ของกองสุุขศึึกษา ใน พ.ศ. 2557 พบว่่าส่่วนใหญ่่มีกี ารนำำ�เสนอในลัักษณะ
โน้้ มน้้ าวใจ โฆษณาชวนเชื่่�อมากกว่่าความถููกต้้อง16 ทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุมีโี อกาสได้้ รัับข้้ อมููลที่่�ไม่่น่่าเชื่่�อถือื ผู้้�สููงอายุุจึึงมีี
ความต้้ องการพััฒนาทัักษะความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพทั้้�ง 4 ด้้ าน ในเรื่่�องการคััดกรองและคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพมากที่่�สุดุ
เมื่่�อเทีียบกัับเรื่่�อง การดููแลสุุขภาพ และการส่่งเสริิมสุุขภาพ เพราะจากข้้ อมููลทั่่ว� ไป พบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง
เมื่่�อมาตรวจตามนััด จะได้้ รับั ข้้ อมูลู การดููแลสุุขภาพเรื่่�องโรคความดัันโลหิิตสูงู และโรคเบาหวานจากบุุคลากรทางสาธารณสุุข
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มากเพีียงพอ อย่่างไรก็็ตามในการจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่ง่ เสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ควรกำำ�หนดระยะเวลาการจััดในแต่่ละหััวข้้ อ
มากน้้ อยตามลำำ�ดับั ความต้้ องการจำำ�เป็็ น และจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมทัักษะความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพทั้้�ง 4 ด้้ าน เพราะเมื่่�อ
ผู้้�สููงอายุุมีีความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ จะมีีความสามารถในการคุ้้�มครองตนเองในเรื่่�องการเลืือกรัับผลิิตภััณฑ์์สุขุ ภาพ17
และมีีผลต่่อพฤติิกรรมการดููแลตนเองของผู้้�ป่่วยเบาหวาน18 และผู้้�ป่่วยโรคความดัันโลหิิตสูงู 19
	ส่่วนความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีีความต้้ องการจำำ�เป็็ นในเรื่่�อง
การรัับประทานอาหารเพื่่�อสุขุ ภาพมากที่่�สุดุ (PNI Modified .57) ทั้้�งนี้้�อาจเป็็ นเพราะผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง
รัับรู้้�ว่่าอาหารมีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการควบคุุมระดัับความดัันโลหิิตและระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือด จึึงพยายามควบคุุมแต่่ก็มี็ ข้ี ้ อจำ�กั
ำ ดั
ซึ่่�งจากข้้ อมููลแสดงปััญหา ในการรัับประทานอาหารของกลุ่่�มตััวอย่่าง พบว่่า ผู้้�สููงอายุุมีีพฤติิกรรมชอบรัับประทาน
อาหารหวาน มััน เค็็ม ทำำ�ให้้ มีกี ารหลีีกเลี่่�ยงอาหารเหล่่านี้้�น้้อย ผู้้�สููงอายุุรัับประทานอาหารกากใย ธััญพืืชน้้ อย เนื่่�องจาก
มีีปััญหาสุุขภาพฟััน นอกจากนี้้� ปััจจุุบันั มีีอาหารสำำ�เร็็จรููปหลากหลายชนิิด ทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ขนมอบและเบเกอรี่่� ผลิิตภััณฑ์์นม
ผลิิตภััณฑ์์อาหารปรุุงสำำ�เร็็จ ประกอบกัับการขยายตััวของร้้ านสะดวกซื้้�อ ทำำ�ให้้ ผู้้� บริิโภคเข้้ าถึึงได้้ ง่่าย นอกจากนั้้�น การที่่�
ผู้้�สููงอายุุไม่่ทราบวิิธีกี ารตรวจสอบฉลากโภชนาการ ทำำ�ให้้ ได้้ รัับประทานอาหารที่่�ไม่่เหมาะกัับโรคได้้ จึึงมีีความจำำ�เป็็ น
อย่่างมากในการสร้้ างความรอบรู้้�ในการรัับประทานอาหารที่่�ถููกต้้อง สร้้ างความตระหนัักถึงึ โทษของการรัับประทาน
อาหารไม่่ถููกต้้อง รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้ ผู้้�สูงู อายุุมีคี วามสามารถในการอ่่านฉลากโภชนาการ เพื่่�อส่่งเสริิมพฤติิกรรม
การรัับประทานอาหารในผู้้�สููงอายุุที่่เ� ป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรังั สำำ�หรัับความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ
รองลงมา ได้้ แก่่ การออกกำำ�ลัังกาย (PNI Modified .43) ซึ่่�งผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรัังส่่วนใหญ่่รัับรู้้�ว่่าการออกกำำ�ลัังกาย
ช่่วยในการควบคุุมระดัับความดัันโลหิิตและระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือด แต่่เนื่่�องจากผู้้�สููงอายุุก็มี็ ข้ี ้ อจำ�กั
ำ ดั อื่่�นร่่วมที่่�ส่่งผลต่่อ
การออกกำำ�ลัังกาย เช่่น ข้้ อเข่่าเสื่่�อม ปวดหลััง ปวดไหล่่ และบางรายต้้ องเลี้้�ยงหลาน ทำำ�ให้้ ไม่่มีเี วลาออกกำำ�ลัังกาย
รวมทั้้�งไม่่ทราบวิิธีกี ารออกกำำ�ลังั กายที่่�เหมาะกัับกัับปััญหาสุุขภาพของตนเอง ส่่งผลให้้ มีคี วามต้้ องการจำำ�เป็็ นด้้ านนี้้�ลดลง
ส่่วนความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�น้้อยที่่�สุดุ ได้้ แก่่ ด้้ านการใช้้ ยา (PNI Modified .25) อาจเป็็ นเพราะ
แพทย์์จะมีีการเน้้ นย้ำำ�ทุ
� ุกครั้้�งในการรัับประทานยาอย่่างสม่ำำ��เสมอ ห้้ ามหยุุดยาเอง และห้้ ามรัับประทานสมุุนไพร
และผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร แต่่จากข้้ อมููลปััญหาการใช้้ ยา พบว่่า ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่ยังั มีีการลืืมรัับประทานยา บางรายมีีการ
รัับประทานสมุุนไพรและผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารโดยไม่่แจ้้ งแพทย์์ เนื่่�องจากจะถููกแพทย์์ตำ�ำ หนิิ และส่่วนใหญ่่ไม่่ทราบ
วิิธีกี ารแก้้ ไขเมื่่�อเกิิดภาวะแทรกซ้้ อนของยา เช่่น อาการระดัับน้ำำ�ต
� าลต่ำำ�� จากข้้ อมููลการประเมิินความต้้ องการจำำ�เป็็ น
ในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ ดัังกล่่าว จึึงความจำำ�เป็็ นอย่่างมากที่่�ควรจััดให้้ มีกี ารส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพในเรื่่�อง
การรัับประทานอาหาร การออกกำำ�ลัังกาย และการใช้้ ยาตามการรัักษา โดยนำำ�ผลสำำ�รวจความต้้ องการจำำ�เป็็ นรายข้้ อ
แต่่ละด้้ าน และความคิิดเห็็นต่่อแนวทางในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพไปใช้้ ในการกำำ�หนดรายละเอีียดเนื้้�อหาและ
วิิธีกี ารส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพ รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมทัักษะความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพทั้้�ง 4 ด้้ าน ในแต่่ละหััวข้้ อร่่วมด้้ วย
เพราะมีีงานวิิจัยั หลายเรื่่�องที่่�ผลการศึึกษา พบว่่า ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพมีีผลต่่อพฤติิกรรมการควบคุุมระดัับน้ำำ�ต
� าล20
และพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคความดัันโลหิิตสูงู 21

ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้

		 1. จากผลการวิิจััย พบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรัังมีีค่่าเฉลี่่�ยความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�เป็็ นอยู่่�จริิง
ทั้้�ง 4 ด้้ าน ระดัับน้้ อยถึงึ ปานกลาง มีีความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการพััฒนาความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ ทั้้�ง 4 ด้้ านใกล้้ เคีียงกััน
ดัังนั้้�น เจ้้ าหน้้ าที่่ห� รืือหน่่วยงานที่่เ� กี่่�ยวข้้ องควรจััดกิิจการเรีียนรู้้�หรืือจัดั กิิจกรรมเพื่่�อส่ง่ เสริิมทัักษะความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ
ให้้ ครอบคลุุม ทั้้�ง 4 ด้้ าน ได้้ แก่่ การเข้้ าถึึงข้้ อมููลสุุขภาพ การเข้้ าใจข้้ อมููลสุุขภาพ การประเมิินข้้ อมููลสุุขภาพ และการนำำ�ข้้อมููล
สุุขภาพไปใช้้ ให้้ แก่่ผู้้�สูงู อายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง
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2. เจ้้ าหน้้ าที่่�หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องควรพิิจารณานำำ�ผลการประเมิินความต้้ องการจำำ�เป็็ นไปใช้้ ในการส่่งเสริิม
� งู อายุุที่่เ� ป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อ
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพโดยพิิจารณาถึึงลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ในแต่่ละด้้ านที่่ผู้้�สู
เรื้้�อรัังมีีความต้้ องการจำำ�เป็็ น และข้้ อคิิดเห็็นต่่อปััญหา และแนวทางการแก้้ ปััญหาเพื่่�อให้้ การจััดกิิจกรรม การจััดการเรีียนรู้้�
ในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพตรงตามความต้้ องการที่่�แท้้ จริิง

ข้้อเสนอแนะในการวิิจัยั

1. เครื่่�องมืือที่่�พััฒนาขึ้้�นในการวิิจััยครั้้�งนี้้� มีีการใส่่รูปู ภาพเพื่่�อสื่่�อสารให้้ ผู้้�สูงู อายุุเข้้ าใจมากขึ้้�น ซึ่่�งสามารถนำำ�ไป
เป็็ นแนวทางในการพััฒนาเครื่่�องมืือเก็็บรวบรวมข้้ อมููลในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในด้้ านอื่่�นๆ
2. ควรทำำ�การศึึกษารููปแบบ หรืือโปรแกรมการจััดการเรีียนรู้้�ในการส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรม
สุุขภาพของผู้้�สููงอายุุ โดยนำำ�ความต้้ องการในการเรีียนรู้้�ของผู้้�สููงอายุุที่่�พบจากการศึึกษานี้้� ไปเป็็ นข้้ อมููลนำำ�เข้้ าสำำ�หรัับ
การกำำ�หนดรููปแบบ

กิิตติิกรรมประกาศ

บทความวิิจัยนี้้
ั � เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของงานวิิจัยั การพััฒนาโปรแกรมการจััดการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
ที่่�เป็็ นโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง เพื่่�อส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ โดยได้้ รัับทุุนอุุดหนุุนการทำำ�
กิิจกรรมส่่งเสริิมการวิิจัยั และนวััตกรรมจากสำำ�นักั งานการวิิจัยั แห่่งชาติิ 2564 ซึ่่�งการประเมิินความต้้ องการจำำ�เป็็ นในการ
ส่่งเสริิมความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง เป็็ นขั้้�นตอนที่่�สำ�คั
ำ ัญในการ
พััฒนาโปรแกรมการจััดการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้�อรััง เพื่่�อส่่งเสริิมความรอบรู้้�
ด้้ านสุุขภาพและพฤติิกรรมสุุขภาพ
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