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บทคััดย่่อ

	การวิิจััยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาและเปรีียบเทีียบพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุจัังหวััด
นราธิิวาสภายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็ นผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััยอยู่่�
ในจัังหวััดนราธิิวาสจำำ�นวน 1,087 คน ที่่�ได้้ จากการสุ่่�มตััวอย่่างแบบหลายขั้้� นตอน เครื่่�องมืือวิิจััยประกอบด้้ วย
แบบสอบถามข้้ อมููลส่่วนบุุคคลและแบบสอบถามพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุที่่�ผ่่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้้�อหาจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและทดสอบความเที่่�ยงได้้ ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของครอนบาคเท่่ากัับ .81
วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้ วยสถิิติเิ ชิิงพรรณนาและสถิิติิ t-test และ one-way ANOVA ผลการศึึกษาพบว่่า พฤติิกรรมสุุขภาพ
ตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาสภายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19)
ภาพรวมอยู่่�ในระดัับดีี ( X =3.86, .59) เมื่่�อจำ�ำ แนกรายด้้ านพบว่่า ด้้ านการ (ลด ละ เลิิก) สููบบุุหรี่่�และด้้ านการ (ลด
ละ เลิิก) สุุรา อยู่่�ในระดัับดีีมาก ( X =4.89 และ 4.98; SD=.38 และ .17 ตามลำำ�ดับั ) สำำ�หรัับด้้ านอาหาร ด้้ านออก
กำำ�ลัังกาย และด้้ านอารมณ์์อยู่่�ในระดัับดีี ( X =3.08, 3.55 และ 3.59; SD=1.25, 1.50 และ 1.26 ตามลำำ�ดับั ) เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบความแตกต่่างของพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ฯ พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุที่่�มีรี ะดัับการศึึกษา
และความสามารถในการจััดยาต่่างกััน จะมีีพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : เชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019; ผู้้�สููงอายุุ; พฤติิกรรมสุุขภาพ
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Abstract

This study aimed to investigate and compare the 3E 2S (Eating, Exercise, Emotion, Stop smoking, Stop
alcohol drinking) health behaviors of the elderly in Narathiwat Province during the coronavirus 2019 (COVID-19)
pandemic. The sample of 1,087 people aged 60 years and over living in Narathiwat Province were obtained
from multistage random sampling. A questionnaire consisted of demographic data and the 3E 2S Health Behavior
in the elderly parts, which were content validated by experts. The Cronbach’s Alpha coefficient was .81 for
reliability. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test, and one-way ANOVA. The findings revealed
that the total score for 3E 2S health behaviors among the elderly in Narathiwat Province under COVID-19
pandemic was at a good level ( X = 3.86, .59). Considering each aspect separately, the score for stop smoking
and stop alcohol drinking were at a very good level ( X =4.89 and 4.98; SD=.38 and .17, respectively). In addition,
the score for eating, exercise, and emotion were at a good level ( X =3.08, 3.55, and 3.59; SD=1.25, 1.50,
and 1.26, respectively). Moreover, elderly who varied in education and their ability in the use of medication
had a significantly different level of 3E 2S health behaviors among the elderly in Narathiwat Province
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ความสำำ�คัญ
ั ของปัั ญหา

	ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทยมีีสัดั ส่่วนที่่�เพิ่่�มสููง ในรอบ 3 ปีี ที่่�ผ่่านมา (พ.ศ.2559-2562) ประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น
จาก 9,934,309 คน เป็็ น 11,136,059 คน สอดคล้้ องกัับสถานการณ์์ผู้้�สูงู อายุุภาคใต้้ ที่่�พบว่่า ประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น
จากร้้ อยละ 13.26 เป็็ นร้้ อยละ 14.50 เช่่นกััน1 สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ของสามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ พบว่่า จัังหวััดนราธิิวาส
มีีจำ�ำ นวนประชากรผู้้�สููงอายุุมากที่่�สุดุ ตามมาด้้ วยจัังหวััดปััตตานีี และจัังหวััดยะลา โดยประชากรผู้้�สููงอายุุของจัังหวััดนราธิิวาส
นั้้�นมีีจำ�ำ นวนเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี พ.ศ. 2559 จำำ�นวน 83,671 คน เป็็ น 87,987 คน ในปีี พ.ศ. 25612 ซึ่่�งสอดคล้้ องกัับ
สถานการณ์์ผู้้�สูงู อายุุของประเทศไทยที่่�มีจำี �ำ นวนเพิ่่�มสููงขึ้้�น ผู้้�สููงอายุุจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงทางร่่างกายที่่�เป็็ นไปในทางเสื่่�อม
เช่่น ระบบประสาททำำ�งานลดลง กระดููกเสื่่�อมและหัักง่่าย เส้้ นเลืือดตีีบแข็็งได้้ ง่่าย เหนื่่�อยง่่าย ท้้องผููกง่่าย กลั้้�นอุุจจาระ
หรืือปััสสาวะไม่่ได้้ เป็็ นต้้ น การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวอาจก่่อให้้ เกิิดปััญหาสุุขภาพคืือโรคภััยไข้้ เจ็็บต่่างๆ และก่่อให้้ เกิิด
ปััญหาทางสัังคมอัันเนื่่�องมาจากการต้้ องเกษีียณอายุุจากการทำำ�งาน การแยกบ้้ านของลููกที่่�เติิบโตขึ้้�น หรืือการจากไป
ของคู่่�ครองของผู้้�สููงอายุุ3 ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อสภาพจิิตใจของผู้้�สููงอายุุ โดยทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุจิติ ใจหดหู่่� ท้้อแท้้ ฉุุนเฉีียว
โกรธง่่าย หรืือสิ้้�นหวััง4 หรืือเกิิดความเครีียดสะสมหากไม่่สามารถปรัับตััวในการดำำ�เนิินชีีวิิตได้้
	การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้ างของระบบทางเดิินหายใจจากความชรา ทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุมีคี วามเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อในระบบ
ทางเดิินหายใจ โดยผู้้�สููงอายุุจะมีีการขยายตััวของปอดลดลง หลอดลมยืืดหยุ่่�นน้้ อยลง5 กลไกป้้ องกัันตนเองของทางเดิินหายใจ
ด้้ วยการไอหรืือจามมีีประสิิทธิิภาพลดลงเนื่่�องจากจำำ�นวนและการโบกพััดเพื่่�อกำ�จั
ำ ดั สิ่่ง� แปลกปลอมของเซลล์์ขนภายในหลอดลม
ลดลง การปิิ ดไม่่สนิิทของฝาปิิ ดกล่่องเสีียง การทำำ�งานที่่�ลดลงของตััวรัับการระคายเคืืองของทางเดิินหายใจ และการอ่่อนแรง
ของกล้้ ามเนื้้�อ6 จากสถานการณ์์การระบาดของโรคปอดอัักเสบจากเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVID-19) ซึ่่�งเชื้้�อโคโรน่่าไวรััส
มีีขนาดเล็็กมากและไม่่สามารถมองเห็็นด้้ วยตาเปล่่า7 และติิดต่่อผ่่านทางเดิินหายใจ จึึงทำำ�ให้้ เกิิดการระบาดอย่่างรวดเร็็ว
สำำ�หรัับประเทศไทยมีีผู้้�ติดิ เชื้้�อ จำำ�นวน 23,134 คน ภาคใต้้ พบผู้้�ติิดเชื้้�อ จำำ�นวน 819 คน จัังหวััดนราธิิวาสพบผู้้�ติิดเชื้้�อ
จำำ�นวน 50 คน โดยจำำ�นวน 8 คนเป็็ นผู้้�สููงอายุุ และมีีผู้้�ป่่วยเสีียชีีวิิต 2 คน ซึ่่�งเป็็ นผู้้�สููงอายุุ 1 คน8 ดัังนั้้�นกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
จึึงมีีความเปราะบาง เสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อสูงู กว่่าวััยอื่่�น และหากผู้้�สููงอายุุได้้ รัับเชื้้�อจะเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตมากกว่่าวััยอื่่�น
เช่่นกััน โดยจากสถานการณ์์ระบาดฯ พบว่่า ร้้ อยละ 45 ของผู้้�เสีียชีีวิิตอยู่่�ในวััยสูงู อายุุ9
	กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข กำำ�หนดมาตรการการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค COVID-19 โดย
ยึึดหลััก D-M-H-T-T ได้้ แก่่ รัักษาระยะห่่าง สวมหน้้ ากากอนามััยหรืือหน้้ ากากผ้้ าอยู่่�เสมอ หมั่่�นล้้ างมืือให้้ สะอาดบ่่อย ๆ
ตรวจวััดอุุณหภููมิแิ ละตรวจหาเชื้้�อโดยเร็็ว และการใช้้ แอพพลิิเคชั่่�นไทยชนะ สำำ�หรัับมาตราที่่�เกี่่�ยวข้้ องในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
จากเชื้้�อไวรััส COVID-199 มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อสู่่�ผู้้�สูงู อายุุ โดยลดการสััมผััส ลดการใกล้้ ชิิด สวมหน้้ ากากอนามััย
ลดการแพร่่เชื้้�อ เยี่่�ยมติิดตามผ่่านออนไลน์์หรืือโทรศััพท์์ และป้้องกัันการถดถอยของร่่างกาย สมอง และความเครีียด
เนื่่�องจากการเก็็บตััวอยู่่�บ้้ านเป็็ นเวลานาน โดยดููแลผู้้�สููงอายุุตามหลััก 5 อ. ได้้ แก่่ เลืือกรัับประทานอาหารที่่�เหมาะสม
ออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ��เสมอ เอนกายพัักผ่่อนให้้ เพีียงพอ บริิหารอารมณ์์และจิิตใจให้้ แจ่่มใส หลีีกเลี่่�ยงการดื่่�มสุุราและ
ยาเสพติิด และออกห่่างสัังคมนอกบ้้ าน จำำ�กัดั จำำ�นวนคนหรืือเว้้ นระยะห่่างการเข้้ าเยี่่�ยม ใช้้ บริิการส่่งยาถึึงบ้้ านแทน
การไปรัับยาเองที่่�โรงพยาบาล จากแนวทางดัังกล่่าวนัับได้้ ว่่าเป็็ นวิิถีชีี ีวิิตใหม่่สำ�ำ หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�ต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยน
เพื่่�อให้้ ปลอดภััยจากการได้้ รัับเชื้้�อไวรััส
จากสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ที่่�ยังั คงเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็ นระยะเวลานานนั้้�น ผู้้�สููงอายุุ
จึึงยัังคงต้้ องปฏิิบัติั ตัิ วั และดููแลตนตามมาตรการดัังกล่่าวข้้ างต้้ นอย่่างเคร่่งครััด ผู้้�สููงอายุุส่ว่ นหนึ่่�งอาจมีีการปรัับเปลี่่�ยนตนเอง
สู่่�วิิถีชีี ีวิติ ใหม่่ได้้ ขณะที่่�ผู้้�สูงู อายุุบางรายอาจประสบปััญหาในการปรัับพฤติิกรรมของตนเองได้้ เช่่นกััน โดยการเก็็บตััว
อยู่่�บ้้ านมากขึ้้�นอาจทำำ�เกิิดข้้ อจำ�กั
ำ ดั ในการดููแลตนเอง เช่่น ไม่่สามารถออกไปเลืือกซื้้�ออาหารที่่�ชอบด้้ วยตนเองได้้ เกิิดอาการ
เบื่่�ออาหารและรัับประทานอาหารน้้ อยลง การมีีพื้้�นที่่�จำ�กั
ำ ดั หรืือสภาพแวดล้้ อมภายในบ้้ านที่่�คับั แคบ อาจทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุ
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ทำำ�กิจิ กรรมทางกายหรืือออกกำ�ลั
ำ งั กายลดลง การเดิินทางและพบปะผู้้�คนลดลง อาจทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ทางอารมณ์์ เช่่น เกิิดความรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยว เบื่่�อ หรืือเครีียดสะสม ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุหัันไปพึ่่�งพาการดื่่�มสุุราหรืือสูบู บุุหรี่่�
มากขึ้้�น ดัังนั้้�น หากผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถปรัับตััวต่่อการเก็็บตััวอยู่่�บ้้ านเพื่่�อป้้องกัันเชื้้�อไวรััสฯได้้ ผู้้�สููงอายุุอาจมีีภาวะสุุขภาพ
ที่่�เสื่่�อมถอยลงจากเดิิม ความสามารถในการดููแลตนเองลดลงจากเดิิม และอาจอยู่่�ในภาวะพึ่่�งพาผู้้�ดููแลหรืือครอบครััว
มากขึ้้�นด้้ วย10
	การรัับประทานยาเป็็ นพฤติิกรรมสุุขภาพอย่่างหนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญในการป้้องกัันตนเองจากโรค การเจ็็บป่่วย
เล็็กน้้อยในชีีวิติ ประจำำ�วันั ของผู้้�สููงอายุุ เช่่น ไข้้ ปวดศีีรษะ หวััด เป็็ นต้้ น ผู้้�สููงอายุุอาจใช้้ การรัับประทานยาเพื่่�อบรรเทา
หรืือปฐมพยาบาลตนเองเบื้้�องต้้ น ผู้้�สููงอายุุที่่�มีโี รคประจำำ�ตัวั อาจต้้ องใช้้ ยาหลายชนิิดพร้้ อมกััน11 ความสามารถในการใช้้ ยา
ได้้ อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม จึึงส่่งผลต่่อการป้้องกัันการเจ็็บป่่วยรุุนแรง การควบคุุมโรคประจำำ�ตัวั ของตนเอง และ
การปฏิิบัติั ติ นในการมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีเี ช่่นกััน จากสถานการณ์์การระบาดฯ ผู้้�สููงอายุุที่่�มีโี รคประจำำ�ตัวั อาจเลืือกใช้้
บริิการส่่งยาเองถึึงบ้้ าน ทำำ�ให้้ โอกาสในการพบปะพููดคุุยกับั บุุคลากรทางสุุขภาพลดลง ผู้้�สููงอายุุอาจไม่่ได้้ รัับคำำ�แนะนำำ�
หรืือทบทวนความรู้้�ซ้ำำ�� เกี่่�ยวกัับการใช้้ ยา หลงลืืมการรัับประทานยา หรืือไม่่ได้้ รัับคำำ�ปรึึกษาในการใช้้ ยาที่่�ถูกต้
ู ้ อง อย่่างไรก็็ตาม
การเข้้ าถึึงสื่่�อออนไลน์์โซเชีียลมีีเดีียต่่างๆ จึึงอาจเป็็ นทางเลืือกหนึ่่�งในการสืืบค้้ นข้้ อมูลู ต่่าง ๆ ของผู้้�สููงอายุุท่า่ มกลางสถานการณ์์
การระบาด ผู้้�สููงอายุุอาจเลืือกใช้้ เทคโนโลยีีดิจิิ ตัิ ลั เพื่่�อติดิ ต่่อสื่่�อสารกัับลููกหลานหรืือครอบครััวมากขึ้้�น หรืือติดิ ตามข้้ อมูลู
ข่่าวสารสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 และแนวทางการปฏิิบัติั ตัิ วั เพื่่�อให้้ ปลอดภััยและมีีสุขุ ภาพที่่�ดีี
ท่่ามกลางสถานการณ์์การระบาด12 ดัังนั้้�นการช่่วยเหลืือให้้ ผู้้�สูงู อายุุปรัับตััวเพื่่�อพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีขี ณะเก็็บตััวอยู่่�บ้้ าน
ควบคู่่�ไปกัับการปฏิิบััติติ นตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อไวรััส COVID-19 จะช่่วยให้้ ผู้้�สูงู อายุุสามารถ
ดำำ�เนิินชีีวิิตได้้ อย่่างปกติิสุขุ และมีีสุขุ ภาพที่่�ดีภี ายใต้้ สถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVID-19)
มาตรการสำำ�หรัับดููแลผู้้�สููงอายุุให้้ ปลอดภััยจากเชื้้�อไวรััส COVID-19 ที่่มุ่่�� งเน้้ นการป้้องกัันการถดถอยของร่่างกาย
สมอง และความเครีียดเนื่่�องจากการเก็็บตััวอยู่่�บ้้ านเป็็ นเวลานาน ตามแนวทาง 5 อ. (อาหาร ออกกำำ�ลัังกาย อารมณ์์
เอนกายให้้ เพีียงพอ ออกห่่างจากสัังคม) นั้้�น สอดคล้้ องตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุุขที่่�ได้้ มุ่่�งให้้ ประชาชน
ทุุกช่่วงวััยมีพี ฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก “3อ 2ส” ที่่�ประกอบด้้ วย อ.อาหาร อ.ออกกำำ�ลัังกาย อ.อารมณ์์ดีี ส.ไม่่สูบู บุุหรี่่�
และ ส.ไม่่ดื่่�มสุุรา15 สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุมุ่่�งเน้้ นการรัับประทานอาหารเพื่่�อเสริิมสร้้ างร่่างกายส่่วนที่่�เสื่่�อมถอยตามอายุุหรืือ
โรคประจำำ�ตัวั มุ่่�งให้้ ผู้้�สูงู อายุุมีีสุขุ ภาพกายที่่�แข็็งแกร่่ง ปราศจากโรคภััย เคลื่่�อนไหวร่่างกายได้้ และสามารถทำำ�หน้้ าที่่�
ได้้ อย่่างปกติิ ส่่งเสริิมอารมณ์์ในทางบวกของผู้้�สููงอายุุเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิติ ของตนเองและการอยู่่�ร่่วมกัับครอบครััวและชุุมชน
อย่่างผาสุุก รวมถึึงเน้้ นย้ำำ�ก
� ารหลีีกเลี่่�ยงการสููดควัันบุุหรี่่�หรืือดื่่�มสุุรา4 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่า มีีหลายงานวิิจัยั
ที่่�ศึกึ ษาเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุ อย่่างไรก็็ตาม บริิบทของจัังหวััดนราธิิวาสซึ่่�งเป็็ นพื้้�นที่่�
หลากหลายทางด้้ านวััฒนธรรมยัังไม่่พบการศึึกษาพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุ และจากการระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVID-19) ซึ่่�งเป็็ นสถานการณ์์ของโรคอุุบัติั ใิ หม่่ ยัังไม่่พบงานวิิจัยที่่
ั �ศึกึ ษาเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรม
สุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุท่่ามกลางสถานการณ์์การระบาดนี้้�ที่่�ชััดเจนเช่่นกััน ดัังนั้้�นผลจากการศึึกษา
พฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาสท่่ามกลางสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า
(COVID-19) จะสร้้ างองค์์ความรู้้�เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการวางแผนและสนัับสนุุนให้้ ผู้้�สูงู อายุุมีพี ฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก
3อ 2ส เพื่่�อการมีีสุขุ ภาพที่่�ดีแี ละพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของประชากรผู้้�สููงอายุุภายใต้้ สถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรน่่า 2019 (COVID-19) ต่่อไป
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วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั

1. เพื่่�อศึกึ ษาระดัับของพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาสภายใต้้ สถานการณ์์
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19)
2. เพื่่�อศึกึ ษาความแตกต่่างของระดัับพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาส
ภายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) ตามคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั

	การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�เป็็ นการวิิจัยั เชิิงพรรณนา กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็ นผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาส จำำ�นวน 1,087 คน ที่่�ได้้ จาก
การคำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้ สูตู รของ Cochran14 คำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95% มีีความแม่่นยำำ�
± 3% และค่่าสััดส่่วนของประชากรที่่� .05 (ร้้ อยละ 50) การเลืือกลุ่่�มตััวอย่่างใช้้ วิธีิ กี ารสุ่่�มแบบหลายขั้้�นตอน (Multi-stage
random sampling) โดยเริ่่�มต้้ นสุ่่�มอย่่างง่่าย (Sample random sampling) เพื่่�อสุ่่�มตััวแทนอำำ�เภอในจัังหวััดนราธิิวาส
จำำ�นวน 4 อำำ�เภอจากทั้้�งหมด 13 อำำ�เภอ ซึ่่�งมีีจำ�ำ นวนประชากรผู้้�สููงอายุุรวมทั้้�งสิ้้�น 40,718 คน จากประชากรผู้้�สููงอายุุ
ทั้้ง� จัังหวััดนราธิิวาส 88,032 คน ต่่อมานำำ�จำ�ำ นวนประชากรผู้้�สููงอายุุในแต่่ละอำำ�เภอที่่�เป็็ นตััวแทนมาคำำ�นวณจำำ�นวนตััวอย่่าง
ต่่อประชากรจริิง (Probability proportional to size) จนได้้ จำ�ำ นวนของกลุ่่�มตััวอย่่างในแต่่ละอำำ�เภอ และสุ่่�มอย่่างง่่าย
(Sample random sampling) เพื่่�อเลืือกครััวเรืือนที่่�มีีผู้้�สูงู อายุุตามทะเบีียนบ้้ าน จากนั้้�นดำำ�เนิินการสุ่่�มแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เพื่่�อให้้ ได้้ กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีคุุณสมบััติติ ามเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนด (Inclusion criteria) ได้้ แก่่ มีีอายุุ
ตั้้�งแต่่ 60 ปีี ขึ้้�นไป อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ของจัังหวััดนราธิิวาสอย่่างน้้ อย 1 ปีี สติิสัมั ปชััญญะสมบููรณ์์ สามารถฟััง พููด อ่่าน
และเขีียนภาษาไทยได้้ ไม่่มีีโรคประจำำ�ตััวทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจที่่�อยู่่�ในระยะวิิกฤตหรืืออาการกำำ�เริิบรุุนแรง และ
สมััครใจเข้้ าร่่วมโครงการ จนครบจำำ�นวน และกำำ�หนดเกณฑ์์การคััดออก (Exclusion criteria) ได้้ แก่่ เจ็็บป่่วยเฉีียบพลััน
ทั้้�งทางด้้ านร่่างกายและจิิตใจจนไม่่สามารถร่่วมโครงการต่่อไปได้้ และสมััครใจขอถอนตััวจากการเข้้ าร่่วมโครงการ

เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ประกอบด้้ วย แบบสอบถามข้้ อมูลู ส่่วนบุุคคลที่่�สร้้ างขึ้้�นจากการทบทวนวรรณกรรม
ได้้ แก่่ อายุุ เพศ อาชีีพ การศึึกษา สถานภาพสมรส ศาสนา รายรัับต่่อเดืือน ผู้้�ดููแลหลััก ความสามารถในการจััดยา
การใช้้ สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย ค่่าดััชนีีมวลกาย ระดัับความดัันโลหิิต รอบเอว เป็็ นต้้ น และแบบสอบถามพฤติิกรรมสุุขภาพ
ตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุจัังหวััดนราธิิวาส ที่่�นำ�ำ มาจากแบบสอบถามพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของกรม
สนัับสนนุุนบริิการสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข15 ประกอบด้้ วยข้้ อคำ�ถ
ำ ามจำำ�นวน 6 ข้้ อ สอบถามเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมสุุขภาพ
5 ด้้ าน ได้้ แก่่ อาหาร อารมณ์์ ออกกำำ�ลัังกาย (ลด ละ เลิิก) สุุรา และสููบบุุหรี่่� จำำ�แนกเป็็ นด้้ านอาหาร 2 ข้้ อ และด้้ านอื่่�นๆ
ด้้ านละ 1 ข้้ อ โดยลัักษณะคำำ�ตอบแบ่่งออกเป็็ น 5 ระดัับความถี่่�ในการปฏิิบัติั ิ ตั้้�งแต่่ 6-7 วััน/สััปดาห์์ (5 คะแนน)
จนถึึง ไม่่ได้้ ปฏิิบัติั ิ (1 คะแนน) จากนั้้�นนำำ�มารวมคะแนน คำำ�นวณค่่าคะแนนเฉลี่่�ย และแบ่่งเกณฑ์์การแปลผลเป็็ น
4 ระดัับ ได้้ แก่่ ไม่่ดีี พอใช้้ ดีี และดีีมาก แบบสอบถามผ่่านการตรวจสอบความเที่่�ยงโดยนำำ�ไปทดลองใช้้ กับั ประชากร
ที่่�มีีลัักษณะคล้้ ายกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 คน และวิิเคราะห์์ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาครอนบาค (Cronbach’Alpha
Coefficient) ได้้ เท่่ากัับ .81

การพิิทักั ษ์์สิิทธิ์์�กลุ่่�มตััวอย่่าง

	การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของโครงการวิิจััยที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุ ษย์์
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดนราธิิวาส กระทรวงสาธารณสุุข (เอกสารเลขที่่� 26/2563)
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การเก็็บรวบรวมข้้อมููล

	การศึึกษาครั้้�งนี้้�ดำ�ำ เนิินการเก็็บรวบรวมข้้ อมูลู ระหว่่างเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563 – เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564
โดยผู้้�วิิจัยั ประสานงานกัับผู้้�นำำ�ชุุมชนและเข้้ าพบผู้้�สููงอายุุเพื่่�อดำ�ำ เนิินการคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างตามคุุณสมบััติที่่ิ �กำ�ำ หนด
จากนั้้�นผู้้�วิิจัยั ให้้ ข้้อมูลู เกี่่�ยวกัับโครงการวิิจัยั และการพิิทักษ์
ั สิ์ ทิ ธิ์์�ของกลุ่่�มตััวอย่่าง เปิิ ดโอกาสให้้ ซักถ
ั าม และให้้ กลุ่่�มตััวอย่่าง
ลงนามยิินยอมเข้้ าร่่วมโครงการวิิจัยั (Informed consent form) และดำำ�เนิินการเก็็บข้้ อมูลู โดยให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างตอบแบบสอบถาม
ด้้ วยตนเองประมาณ 20-30 นาทีี หลัังจากเสร็็จสิ้้�นการให้้ ข้้อมููลแล้้ ว ผู้้�วิิจััยตรวจสอบความสมบููรณ์์ของคำำ�ตอบที่่�ได้้ รัับ
เมื่่�อครบถ้้ วนถููกต้้อง ถืือว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างสิ้้�นสุุดการเข้้ าร่่วมโครงการวิิจััย

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

1. สถิิติเิ ชิิงพรรณนา ได้้ แก่่ การแจกแจงความถี่่� ร้้ อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เพื่่�อวิิเคราะห์์
ข้้ อมููลส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มตััวอย่่าง เช่่น อายุุ เพศ ค่่าดััชนีีมวลกาย ระดัับความดัันโลหิิต รอบเอว อาชีีพ การศึึกษา
สถานภาพสมรส ศาสนา รายรัับต่่อเดืือน ผู้้�ดููแลหลััก ความสามารถในการจััดยา การใช้้ สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย และระดัับ
ของพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาส
2. สถิิติเิ ชิิงอนุุมาน เพื่่�อทดสอบความแตกต่่างของพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาส
ตามคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคล โดยใช้้ สถิิติิ Independent t-test สำำ�หรัับทดสอบค่่าเฉลี่่�ยของตััวแปร 2 กลุ่่�มที่่�เป็็ นอิิสระจากกััน
ในการศึึกษานี้้�ทดสอบความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ยพฤติิกรรมสุุขภาพฯ จำำ�แนกตามกลุ่่�มเพศ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีีพ
การมีีผู้้�ดูแู ลหลััก การใช้้ สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย และความสามารถในการจััดยา และใช้้ สถิิติิ One-Way ANOVA สำำ�หรัับทดสอบ
ค่่าเฉลี่่�ยของตััวแปรตั้้�งแต่่ 2 กลุ่่�มขึ้้�นไป โดยการศึึกษานี้้�ใช้้ ทดสอบความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ยพฤติิกรรมสุุขภาพฯ
จำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุ ศาสนา ระดัับการศึึกษา รายรัับต่่อเดืือน ค่่าดััชนีีมวลกาย ระดัับความดัันโลหิิต และรอบเอว

ผลการวิิจัยั

1. ข้้อมููลส่่วนบุุคคล กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุจังั หวััดนราธิิวาสมีีอายุุเฉลี่่�ย 70.64 ปีี เป็็ นเพศหญิิงร้้ อยละ 68.70
นัับถืือศาสนาอิิสลามร้้ อยละ 68.40 จบการศึึกษาสููงสุุดคืือระดัับประถมศึึกษาร้้ อยละ 60.50 และสถานภาพสมรสคู่่�
ร้้ อยละ 63.10 กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุยัังประกอบอาชีีพร้้ อยละ 51.40 และมีีรายรัับเฉลี่่�ยต่่อเดืือน 2,666.16 บาท
กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุมีผู้้�ดู
ี ูแลหลัักคืือบุุตรหรืือธิดิ าคิิดเป็็ นร้้ อยละ 77.74 กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุมีโี รคประจำำ�ตัวั คืือ
โรคความดัันโลหิิตสูงู มากที่่�สุดุ คิิดเป็็ นร้้ อยละ 50.23 รองลงมาคืือไขมัันในเลืือดสููงและโรคเบาหวาน (ร้้ อยละ 16.74
และ 14.35 ตามลำำ�ดับั ) สำำ�หรัับการใช้้ ยาของผู้้�สููงอายุุพบว่่าร้้ อยละ 67.98 มีีการใช้้ ยาในแต่่ละวััน และส่่วนใหญ่่สามารถ
จััดยาได้้ ด้้วยตนเองร้้ อยละ 88.50 กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุร้้อยละ 48.02 มีีค่่าดััชนีีมวลกายมากกว่่าเกณฑ์์ปกติิ โดยมีีค่่าเฉลี่่�ย
ดััชนีีมวลกายเท่่ากัับ 23.26 กิิโลกรััมต่่อตารางเมตร และมีีรอบเอวมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 90 เซนติิเมตรถึึงร้้ อยละ 40.67
สำำ�หรัับค่่าความดัันโลหิิตสูงู ของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุพบว่่า ค่่าความดัันซิิสโตลิิกเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 138.66 มิิลลิิเมตรปรอท
และค่่าความดัันไดแอสโตลิิกเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 76.78 มิิลลิิเมตรปรอท นอกจากนี้้� กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุมีกี ารใช้้ โซเชีียลมีีเดีีย
ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น website, line, facebook เพีียงร้้ อยละ 23.09
2. พฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้สูู� งอายุุในจัังหวััดนราธิิวาสภายใต้้สถานการณ์์ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) ผลวิิจััยพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างมีีพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส โดยรวมอยู่่�
ในระดัับดีี (Mean=3.86; SD=.59) นั่่�นคืือ กลุ่่�มตััวอย่่างมีีการแสดงพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส อย่่างน้้ อย
4-5 ครั้้�งต่่อสัปั ดาห์์ เมื่่�อพิิจารณาแยกเป็็ นรายด้้ านพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างมีีพฤติิกรรมสุุขภาพด้้ านอาหาร การออกกำำ�ลัังกาย
และการจััดการอารมณ์์อยู่่�ในระดัับดีี (Mean=3.08, 3.55 และ 3.59; SD=1.25, 1.50 และ 1.26 ตามลำำ�ดับั ) ขณะ
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ที่่�พฤติิกรรมสุุขภาพในการ (ลด ละ เลิิก) สููบบุุหรี่่�และด้้ านการ (ลด ละ เลิิก) ดื่่�มสุุรา อยู่่�ในระดัับดีีมาก (Mean=4.89
และ 4.98; SD=.38 และ .17 ตามลำำ�ดับั ) (แสดงในตารางที่่� 1)
ตารางที่่� 1 แสดงค่่าเฉลี่่�ยและค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาส
ภายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) จำำ�แนกเป็็ นภาพรวมและรายด้้ าน (n=1,087)

หมายเหตุุ SD=Standard deviation
3. ความแตกต่่างของพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้สูู� งอายุุในจัังหวััดนราธิิวาสภายใต้้สถานการณ์์
ระบาดของเชื้้� อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) จำำ �แนกตามคุุณลัักษณะส่่วนบุุ คคล ผลการวิิจััยพบว่่ า
คุุณลัักษณะส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุ ได้้ แก่่ อายุุ เพศ ค่่าดััชนีีมวลกาย ระดัับความดัันโลหิิต รอบเอว
อาชีีพ สถานภาพสมรส ศาสนา รายรัับต่่อเดืือน ผู้้�ดููแลหลััก และการใช้้ สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย ไม่่ทำ�ำ ให้้ ระดัับพฤติิกรรมสุุขภาพ
ตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุจัังหวััดนราธิิวาสภายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19)
มีีความแตกต่่างกััน
	สำำ�หรัับคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุในด้้ านความสามารถในการจััดยา ผลวิิจััยแสดงให้้ เห็็นว่่า
ความสามารถในการจััดยาที่่�แตกต่่างกัันทำำ�ให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุมีพี ฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ฯ ต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05 (แสดงในตารางที่่� 2)
ตารางที่่� 2 เปรีียบเทีียบพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาสภายใต้้ สถานการณ์์ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) จำำ�แนกตามความสามารถในการจััดยา (n=1,087)

หมายเหตุุ *p<.05
นอกจากนี้้� คุุณลัักษะส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มตััวอย่่างด้้ านการศึึกษา ผลการวิิจััยแสดงให้้ เห็็นว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีี
ระดัับการศึึกษาต่่างกัันมีีพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ภายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
(COVID-19) ต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .01 (แสดงในตารางที่่� 3) โดยพบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ไม่่ได้้ เรีียน
หนัังสืือมีพี ฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ภายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19)
แตกต่่างจากกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�จบระดัับประถมศึึกษาอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05 (แสดงในตารางที่่� 4)
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ตารางที่่� 3 เปรีียบเทีียบพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ภายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
(COVID-19) ของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีรี ะดัับการศึึกษาต่่างกััน (n=1,087)

**p<.01
ตารางที่่� 4 เปรีียบเทีียบความแตกต่่างค่่าเฉลี่่�ยพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ภายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรน่่า 2019 (COVID-19) เป็็ นรายคู่่� (Post-Hoc) ของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีรี ะดัับการศึึกษาสููงสุุดต่่างกััน (n=1,087)

.78

.78

หมายเหตุุ *p<.05

อภิิปรายผล

ผลการวิิจััยแสดงให้้ เห็็นว่่ าพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาสภายใต้้
สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) อยู่่�ในระดัับดีี นั่่�นคืือ ผู้้�สููงอายุุมีพี ฤติิกรรมการปฏิิบัติั ติ น
ในการดููแลสุุขภาพตนเองตามหลััก 3อ 2ส ได้้ อย่่างถููกต้้อง สอดคล้้ องกัับผลงานวิิจััยที่่�ศึกึ ษาในผู้้�สููงอายุุไทยพบว่่า
พฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุอยู่่�ในระดัับดีีและดีีมาก16 จากผลการศึึกษาอาจเนื่่�องมาจากจัังหวััดนราธิิวาส
มีีผู้้�ติดิ เชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COIVD-19) ไม่่สูงู มากนัักเมื่่�อเทีียบกัับจัังหวััดอื่่�นของประเทศไทย โดยมีีการอััตรา
การระบาดเพีียงร้้ อยละ .22 และจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อของจัังหวััดนราธิิวาสส่่วนใหญ่่เป็็ นประชากรในวััยอื่่�นมากกว่่าวััยสูงู อายุุ8
จึึงทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุยัังคงดำำ�เนิินชีีวิิตและมีีพฤติิกรรมสุุขภาพตามเดิิม โดยพบว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุยัังคง
ประกอบอาชีีพ (ร้้ อยละ 51.40) และยัังพบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งมีีสถานภาพสมรสคู่่�และมีีบุุตร
หรืือธิดิ าเป็็ นผู้้�ดููแลหลััก (ร้้ อยละ 63.10 และ 77.74 ตามลำำ�ดับั ) ซึ่่�งภายใต้้ สถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััส
COID-19 ที่่�ถือว่
ื ่าเป็็ นเหตุุการณ์์วิิกฤตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นกลุ่่�มเสี่่�ยงสููงต่่อการติิดเชื้้�อ การอาศััยอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�ดููแล
คู่่�สมรส หรืือสมาชิิกในครอบครััวจะช่่วยให้้ ผู้้�สูงู อายุุสามารถรัับมืือและปรัับตััวต่่อสถานการณ์์การระบาดของโรคฯได้้ ง่่ายขึ้้�น
โดยผู้้�ดููแลหรืือสมาชิิกในครอบครััวจะสามารถให้้ ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�สูงู อายุุในด้้ านต่่าง ๆ ดููแลด้้ านจิิตใจ ให้้ กำ�ลั
ำ ังใจ
17
หรืือชื่่�นชม รวมถึึงให้้ ข้้อมูลู เกี่่�ยวกัับการรัับมืือกับั สถานการณ์์การระบาดฯ ผู้้�สููงอายุุจึงึ สามารถปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมสุุขภาพ
ตามหลััก 3อ 2ส ได้้ เป็็ นอย่่างดีี
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เมื่่�อพิิจารณาพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาสภายใต้้ สถานการณ์์ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) จำำ�แนกเป็็ นรายด้้ าน สำำ�หรัับพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ด้้ านอาหาร
ของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุอยู่่�ในระดัับดีี (Mean=3.08, SD=1.25) อาจเป็็ นไปได้้ ว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�ง
เป็็ นเพศหญิิง (ร้้ อยละ 68.70) สถานภาพสมรสคู่่� (ร้้ อยละ 63.10) และมีีรายรัับต่่อเดืือนเฉลี่่�ย 2,666.16 บาท จึึงอาจทำำ�ให้้
กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุต้้องจำำ�กัดั ค่่าใช้้ จ่่ายในครััวเรืือนเพื่่�อให้้ เพีียงพอกัับรายรัับต่่อเดืือน โดยหนึ่่�งในแนวทางการ
จำำ�กัดั ค่่าใช้้ จ่่ายคืือการประกอบอาหารเองในครััวเรืือน ทำำ�ให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างสามารถควบคุุมปริิมาณอาหารและควบคุุม
รสชาติิของอาหารไม่่ให้้ มีีรสที่่�หวาน มััน หรืือเค็็มจััดทุุกมื้้�อได้้ อีีกทั้้�งกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่มีีบุุตรหรืือธิดิ า
เป็็ นผู้้�ดููแลหลััก (ร้้ อยละ 77.74) ซึ่่�งผู้้�ดููแลอาจให้้ ข้้อมูลู เกี่่�ยวกัับอาหารที่่�เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุมีคี วามสามารถ
ในการเลืือกรัับประทานอาหารที่่�เหมาะสมกัับตนเอง และจากมาตรการการป้้องกัันการแพร่่ระบาดเชื้้�อ COVID-19
โดยเฉพาะการใช้้ เวลาพบปะผู้้�อื่่�นให้้ สั้้�นที่่�สุดุ ทำำ�ให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุเกิิดข้้ อจำ�กั
ำ ดั ในการรัับประทานอาหารนอกบ้้ าน
ซึ่่�งอาจไม่่ได้้ มีกี ารควบคุุมปริิมาณอาหารและรสชาติิของอาหารเมื่่�อเทีียบกัับการประกอบอาหารเองที่่�บ้้าน นอกจากนี้้� จัังหวััด
นราธิิวาสเป็็ นพื้้�นที่่�ที่่�อุดุ มสมบููรณ์์ ประชากรสามารถปลููกผักที่่
ั �หลากหลายและมีีผลไม้้ ออกตามฤดููกาล ทำำ�ให้้ สะดวก
ต่่อการเลืือกบริิโภคผัักและผลไม้้ ภายในครััวเรืือนในสถานการณ์์ที่่�มีข้ี ้ อจำ�กั
ำ ดั จากการระบาดของเชื้้�อฯ ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�
สอดคล้้ องกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาที่่�พบว่่าพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุด้้านอาหารของผู้้�สููงอายุุใน
กรุุงเทพมหานครอยู่่�ในระดัับดีี16
	กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุมีีพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ด้้ านการออกกำำ�ลัังกาย อยู่่�ในระดัับดีีเช่่ นกััน
(Mean=3.55, SD=1.50) อาจเนื่่�องมาจากการศึึกษาครั้้�งนี้้�มีจำี �ำ นวนของกลุ่่�มตััวอย่่างเกืือบครึ่่�งหนึ่่�งผู้้�สููงอายุุไม่่ได้้
ประกอบอาชีีพ (ร้้ อยละ 48.60) ทำำ�ให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างเหล่่านี้้�มีเี วลาว่่าง จึึงอาจใช้้ เวลาบางส่่วนในการออกกำำ�ลัังกาย
หรืือเพิ่่�มทำำ�กิจิ กรรมทางกายของตนเองมากขึ้้�น และ 1 ใน 3 ของกลุ่่�มตััวอย่่างยัังคงประกอบอาชีีพเกษตรกรรม ทำำ�สวน
ทำำ�ไร่่ (ร้้ อยละ 38.80) ซึ่่�งเป็็ นอาชีีพที่่�ทำ�ำ ให้้ เกิิดการเคลื่่�อนไหวของร่่างกายและเกิิดการใช้้ กำ�ลั
ำ ังกล้้ ามเนื้้�อส่่วนต่่าง ๆ
ของร่่างกายมากขึ้้�น จึึงเสมืือนได้้ ออกกำ�ลั
ำ ังกายไปด้้ วย โดยผู้้�สููงอายุุควรออกกำำ�ลัังกายหรืือทำ�กิ
ำ จิ กรรมทางกายสะสมให้้
ได้้ อย่่างน้้ อย 150 นาทีีต่่อสัปั ดาห์์ เช่่นเดีียวกัับวััยอื่่�น ๆ ผลการศึึกษาสอดคล้้ องกัับงานวิิจัยที่่
ั �ผ่่านมาที่่�พบว่่าพฤติิกรรม
16,18
สุุขภาพด้้ านการออกกำำ�ลัังกายของผู้้�สููงอายุุอยู่่�ในระดัับดีีถึงึ ดีีมาก สำำ�หรัับพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ด้้ าน
อารมณ์์ ของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุอยู่่�ในระดัับดีีเช่่นกััน (Mean=3.59, SD=1.26) เป็็ นที่่�ทราบดีีว่่าสถานการณ์์การ
ระบาดของเชื้้�อ COVID-19 อาจทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุเกิิดความวิิตกกังั วล เกิิดความกลััว หรืือเกิิดความเครีียดได้้ ง่่าย ไม่่ว่่า
จะจากการต้้ องดููแลตััวเองอย่่างเคร่่งครััด หรืือการต้้ องรัักษาระยะห่่างจากครอบครััว คนสนิิท คนใกล้้ ตัวั ตามนโยบายของ
รััฐบาล17 แต่่จากการศึึกษาครั้้�งนี้้�กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่มีบุี ุตรหรืือธิดิ าเป็็ นผู้้�ดููแลหลััก (ร้้ อยละ 77.74) จึึงมีีส่่วนช่่วยให้้
กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุจัดั การกัับอารมณ์์ของตนเองได้้ เป็็ นอย่่างดีี ซึ่่�งภายใต้้ สถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19
ที่่�ถือว่
ื ่าเป็็ นเหตุุการณ์์วิกิ ฤตสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็ นกลุ่่�มเสี่่�ยงสููงต่่อการติิดเชื้้�อ การอาศััยอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�ดููแล คู่่�สมรส หรืือ
สมาชิิกในครอบครััวจะช่่วยให้้ ผู้้�สูงู อายุุสามารถรัับมืือและปรัับตััวต่่อสถานการณ์์การระบาดของโรคฯได้้ ง่่ายขึ้้�น โดยผู้้�ดููแล
หรืือสมาชิิกในครอบครััวจะสามารถให้้ ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�สูงู อายุุในด้้ านต่่างๆ ดููแลด้้ านจิิตใจ ให้้ กำ�ลั
ำ ังใจหรืือชื่่�นชม
17
รวมถึึงให้้ ข้้อมูลู เกี่่�ยวกัับการรัับมืือกับั สถานการณ์์การระบาดฯ และกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุส่ว่ นใหญ่่นับั ถืือศาสนาอิิสลาม
(ร้้ อยละ 68.40) การยึึดมั่่�นในหลัักคำ�ำ สอนอย่่างเคร่่งครััด การปฏิิบัติั ติ ามหลัักคำ�ำ สอนของศาสนาอิิสลาม และการดำำ�เนิินชีีวิิต
ตามวิิถีขี องศาสดามููฮัมั หมััด จะเป็็ นวิิธีกี ารสร้้ างเสริิมสุุขภาพด้้ านอารมณ์์ได้้ เป็็ นอย่่างดีี เนื่่�องจากอารมณ์์มีคี วามสััมพัันธ์์
กัับสุุขภาพตามทรรศนะของอิิสลาม19
	สำำ�หรัับพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ด้้ านการสููบบุุหรี่่� (ลด ละ เลิิก) ของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุอยู่่�ใน
ระดัับดีีมาก (Mean=4.89, SD=.38) อาจเนื่่�องมาจากส่่วนใหญ่่เป็็ นเพศหญิิง (ร้้ อยละ 68.70) จึึงมีีพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�
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น้้ อยกว่่าเพศชาย ซึ่่�งจากสถานการณ์์การสููบบุุหรี่่�ในปััจจุุบันั ยัังคงพบว่่าเพศหญิิงบุุหรี่่�น้้อยกว่่าเพศชายแม้้ ในวััยสูงู อายุุก็ต็ าม20
อีีกทั้้�งการให้้ ข้้อมููลจากภาครััฐเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�ในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อ COVID-19 ที่่�ระบุุว่่า
ผู้้�สููบบุุหรี่่�มีคี วามเสี่่�ยงต่่อการที่่�จะเกิิดอาการรุุนแรงกว่่าผู้้�ที่่�ไม่่สูบู บุุหรี่่�เมื่่�อได้้ รัับเชื้้�อ COVID-19 เข้้ าสู่่�ร่่างกาย เนื่่�องด้้ วย
สมรรถภาพปอดของผู้้�ที่่สู� บู บุุหรี่่�นั้้�นจะด้้ อยกว่่าปอดของคนปกติิที่่ไ� ม่่สูบู บุุหรี่่� จึึงอาจเป็็ นแรงจููงใจอย่่างหนึ่่�งที่่ทำ� �ำ ให้้ คนลด
ละ เลิิก การสููบบุุหรี่่�21 นอกจากนี้้� กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่เป็็ นชาวมุุสลิิม (ร้้ อยละ 68.40) ที่่�ใช้้ หลัักคำ�ำ สอน
ของศาสนาอิิสลามเป็็ นแนวทางในการดำำ�เนิินชีีวิติ ศาสนาอิิสลามมีีบทบััญญััติแิ ห่่งอััลกุุรอาน เเละซุุนนะฮ ระบุุการสููบบุุหรี่่�
ไว้้ โดยเฉพาะ โดยบััญญััติไิ ว้้ เป็็ นหลัักการทั่่�วไปที่่�สามารถสรุุปได้้ 3 ทััศนะ คืือ ทััศนะเเรกมีีความเห็็นว่่าเป็็ นสิ่่�งต้้ องห้้ าม
(หะรอม) ทััศนะที่่�สองมีีความเห็็นว่่าเป็็ นสิ่่ง� ไม่่สมควร (มัักรูฮู ) และทััศนะที่่�สามมีีความเห็็นว่่าเป็็ นศาลอนุุมัติั ิ (มุุบาห)19
ด้้ วยเหตุุดังั กล่่าวจึึงอาจทำำ�ให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุมีพี ฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ด้้ านการ (ลด ละ เลิิก) สููบบุุหรี่่�
อยู่่�ในระดัับดีีมาก สอดคล้้ องกัับงานวิิจัยที่่
ั �ผ่่านมาพบว่่าการไม่่สูบู หรืือสูดู ดควัันบุุหรี่่�ของผู้้�สููงอายุุอยู่่�ในระดัับดีีและดีีมาก16,22-23
ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�ยัังแสดงให้้ เห็็นว่่าพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ด้้ านการดื่่�มสุุรา (ลด ละ เลิิก) ของ
กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุอยู่่�ในระดัับดีีมาก (Mean=4.98, SD=.17) สอดคล้้ องกัับการศึึกษางานวิิจััยที่่�ผ่่านมาที่่�พบว่่า
กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุมากกว่่าร้้ อยละ 90 ไม่่ดื่่�มสุุราเลยใน 1 สััปดาห์์16,23 สามารถอธิิบายได้้ เช่่นเดีียวกัับด้้ านการสููบบุุหรี่่�
ศาสนาอิิสลามมีีพระบััญญััติห้ิ ้ ามข้้ องแวะสิ่่�งเสพติิดและสารทุุกชนิิดที่่�ออกฤทธิ์์�กับั ระบบจิิตประสาททำำ�ให้้ มึนึ เมา ขาดสติิ
ชั่่�วขณะหรืือถาวร ห้้ ามเสพ พกพา และจำำ�หน่่าย อิิสลามมีีบทบััญญััติขิ องการติิดอบายมุุขคืือ การจิิบสุุรา หรืือดื่่�มเพีียงอึึกเดีียว
การละหมาดของเขาจะไม่่ได้้ รัับการตอบรัับ 3 วััน (ทั้้�งการละหมาดเสริิม (สุุนััต) และละหมาดบัังคัับฟััรดูู)19 ซึ่่�งจากการศึึกษา
กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุนับั ถืือศาสนาอิิสลาม (ร้้ อยละ 68.40) เป็็ นส่่วนใหญ่่ จึึงทำำ�พฤติิกรรมสุุขภาพฯ ด้้ านนี้้�อยู่่�ในระดัับ
ดีีมาก นอกจากนี้้�ยัังมีีมาตรการจำำ�กัดั การจำำ�หน่่ายสุุราในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ COVID-1924 ทำำ�ให้้ เกิิด
ความยากลำำ�บากของผู้้�สููงอายุุในการบริิโภคสุุรามากขึ้้�น
เมื่่�อเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุตามลัักษณะข้้ อมูลู ส่่วนบุุคคล
ผลการศึึกษาพบว่่าผู้้�สููงอายุุที่่�มีคี วามสามารถในการจััดยาที่่�แตกต่่างกัันจะมีีพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ต่่างกััน
อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05 อาจเนื่่�องมาจากกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุสามารถจััดยาด้้ วยตนเองถึึงร้้ อยละ 88.50
ของกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด และมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งยัังคงประกอบอาชีีพเพื่่�อหาเลี้้�ยงตนเองอยู่่� (ร้้ อยละ 51.40) นั่่�นแสดง
ให้้ เห็็นว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งยัังคงมีีความสามารถในการดููแลตนเองและดำำ�รงชีีวิติ ประจำำ�วันั ได้้ จึึงยัังคง
สามารถปฏิิบัติั ติ นเพื่่�อการดููแลสุุขภาพตนเองตามแนวทาง 3อ 2ส ได้้ ซึ่่�งความสามารถในการจััดยาเป็็ นสิ่่�งที่่�ช่่วยบ่่งบอก
ถึึงความสามารถในการดููแลตนเองอย่่างหนึ่่�งของผู้้�สููงอายุุและเป็็ นพฤติิกรรมสุุขภาพอย่่างหนึ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการควบคุุม
และป้้องกัันตนเองจากโรคและภาวะแทรกซ้้ อน แตกต่่างกัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่สามารถจััดยาด้้ วยตนเองได้้ นั่่�นอาจแสดง
ว่่าผู้้�สููงอายุุอาจมีีความบกพร่่องในการดููแลตนเองและอยู่่�ในภาวะพึ่่�งพา ซึ่่�งเป็็ นไปได้้ ว่่าผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มนี้้�อาจมีีข้้อจำ�กั
ำ ดั ต่่างๆ
เช่่น เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของสายตา ทำำ�ให้้ สายตาฝ้้าฟาง อ่่านฉลากยาไม่่ชััดเจน อ่่านหนัังสืือไม่่ออก ปััญหาความจำำ�
อาการหลงลืืม จำำ�วิิธีกี ารใช้้ ยาไม่่ได้้ เป็็ นต้้ น ที่่�อาจทำำ�ให้้ การจััดยาด้้ วยตนเองไม่่ถููกต้้อง จำำ�เป็็ นต้้ องมีีผู้้�ดููแลช่่วยเหลืือ
ในการจััดยา และข้้ อจำ�กั
ำ ดั ดัังกล่่าวก็็อาจทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุมีพี ฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ลดลงได้้ เช่่นกััน ยกตััวอย่่าง
เช่่น เมื่่�อสายตาฝ้้าฟาง มองเห็็นไม่่ชััด การทำำ�กิจิ กรรมทางกายหรืือออกกำ�ลั
ำ ังกายก็็ลดลง การต้้ องพึ่่�งพาผู้้�อื่่�นให้้ ช่่วยเหลืือ
ในการจััดยาหรืือทำ�สิ่่
ำ �งต่่าง ๆ อาจทำำ�ให้้ อารมณ์์ของผู้้�สููงอายุุเปลี่่�ยนไป เกิิดความเครีียดหรืือรู้้�สึกท้
ึ ้ อแท้้ จากภาวะพึ่่�งพาได้้
เป็็ นต้้ น นอกจากนี้้� ผู้้�สููงอายุุที่่�มีรี ะดัับการศึึกษาต่่างกัันจะมีีพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส แตกต่่างกัันอย่่างมีี
นััยสำ�คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .05 โดยเฉพาะในกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุที่่จ� บการศึึกษาระดัับประถมศึึกษามีีพฤติิกรรมสุุขภาพ
ตามหลััก 3อ 2ส แตกต่่างจากกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่ได้้ เรีียนหนัังสืืออย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05 อาจเป็็ นไปได้้
ว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุร้้อยละ 60.50 จบการศึึกษาสููงสุุดคืือประถมศึึกษาที่่�มีีจุุดมุ่่�งหวัังให้้ ประชาชนอ่่านออกเขีียนได้้
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ในยุุคปััจจุุบันั มีีข้้อมููลข่่าวสารเผยแพร่่ในช่่องทางสื่่�อสารต่่าง ๆ มากมาย ไม่่ว่่าจะเป็็ นสื่่�อทางหน้้ าจอโทรทััศน์์ วิิทยุุ หรืือ
สื่่�อออนไลน์์ การได้้ รับั การศึึกษาจนทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุสามารถอ่่านออกเขีียนได้้ จะทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุได้้ รับั ทราบข้้ อมูลู ที่่�จำ�ำ เป็็ น
โดยเฉพาะในสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อ COVID-19 และนำำ�ไปใช้้ ในการปรัับตััวและรัับมืือกับั สถานการณ์์ได้้
อย่่างทัันทีี การได้้ รัับการศึึกษาที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิิตนั้้�น จะทำำ�ให้้ ผู้้�สูงู อายุุมีคี วามรู้้�ในการดููแลตนเองในเรื่่�องต่่าง ๆ
รวมถึึงการดููแลภาวะสุุขภาพของตนเอง ทำำ�ให้้ สามารถปฏิิบัติั ติ นเพื่่�อการดููแลตนเองตามหลััก 3อ 2ส ได้้ เช่่นเดีียวกัับ
การศึึกษาของธิิดารััตน์์ เลิิศวิิทยากุุล25 พบว่่าผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการศึึกษาดีีจะทำำ�ให้้ มีคี วามรู้้�ในการดููแลสุุขภาพของตนเอง
แม้้ ผลการศึึกษาเปรีียบเทีียบพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส จะพบกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีรี ะดัับการศึึกษาต่่างกัันเพีียง 1 คู่่�
ที่่�มีพี ฤติิกรรมสุุขภาพฯ แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ ขณะที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�จบระดัับการศึึกษาในคู่่�อื่่�น ๆ ไม่่พบ
ความแตกต่่าง อาจเป็็ นไปได้้ ว่่าขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�จบการศึึกษาในระดัับอื่่�นมีีจำ�ำ นวนน้้ อยจึงึ ไม่่ทำ�ำ ให้้ เกิิดความแตกต่่าง
ของพฤติิกรรมสุุขภาพฯ อย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ อย่่างไรก็็ตามผลการศึึกษาแสดงให้้ เห็็นแนวโน้้ มของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�มีรี ะดัับการศึึกษาที่่�สูงู ขึ้้�น มีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยของพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ที่่�สูงู ขึ้้�น สำำ�หรัับการศึึกษาครั้้�งต่่อไป
อาจกำำ�หนดกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีขี นาดใกล้้ เคีียงกัันในการศึึกษาเปรีียบเทีียบ

ข้้อเสนอแนะ

1. ด้้ านการเรีียนการสอนทางการพยาบาล ผลการวิิจัยั สามารถนำำ�ไปใช้้ สอดแทรกในรายวิิชาการพยาบาลผู้้�สููงอายุุ
และการสร้้ างเสริิมสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และยัังใช้้ ในการจััดกิิจกรรมของนัักศึกึ ษาในการรณรงค์์สร้้ างเสริิมให้้ ประชากร
ผู้้�สููงอายุุมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีีตามหลััก 3อ 2ส ภายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อ COVID-19 ยกตััวอย่่างเช่่น
การแนะแนวให้้ ความรู้้�หรืือการสอนสุุขศึึกษาเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส เป็็ นต้้ น
2. ด้้ านการพยาบาล ผลการวิิจััยสามารถใช้้ เป็็ นแนวทางในการประเมิินพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส
ของผู้้�สููงอายุุ และนำำ�ไปสู่่�การวางแผนการพยาบาลเพื่่�อจัดั กิิจกรรมการพยาบาลในการส่่งเสริิมการปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมสุุขภาพ
ตามหลััก 3อ 2ส โดยเฉพาะในพฤติิกรรมสุุขภาพฯ ด้้ านอาหาร ออกกำำ�ลังั กาย หรืืออารมณ์์ ที่่�ยังั อยู่่�ในระดัับดีี ของประชากร
ผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาส เพื่่�อให้้ เหมาะสมกัับบริิบทของพื้้�นที่่�ที่่�มีคี วามหลากหลายทางวััฒนธรรม
3. ด้้ านการบริิการสัังคม บุุคลากรทางสุุขภาพสามารถนำำ�ผลการวิิจััยที่่�ได้้ มาประกอบการจััดทำำ�เป็็ นข้้ อมููล
สุุขภาพในการลดข้้ อมููลอุุบััติิการณ์์การเกิิดโรคหรืือภาวะแทรกซ้้ อนอื่่�นๆ ของประชากรผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาส
และจากผลการวิิจัยั จะเป็็ นแนวทางส่่งเสริิมให้้ หน่่วยงานมีีการจััดโครงการอบรมให้้ ความรู้้�แก่่ประชากรวััยสูงู อายุุมากขึ้้�น
โดยอาจเน้้ นเฉพาะเจาะจงสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่ได้้ เรีียนหนัังสืือ และผู้้�สููงอายุุที่่�มีีข้้อจำ�กั
ำ ดั ทำำ�ให้้ ไม่่สามารถจััดยา
ด้้ วยตนเองได้้ และอาจจััดให้้ มีีการบรรยายในภาษาท้้ องถิ่่�นอื่่�นๆ เช่่น มลายููท้้องถิ่่�น นอกเหนืือจากภาษากลาง เพื่่�อให้้
ประชาชนผู้้�สููงอายุุในพื้้�นที่่�จัังหวััดนราธิิวาสมีีความเข้้ าใจมากขึ้้�น
4. ด้้ านการวิิจััย ผลการศึึกษาอาจนำำ�ไปวิิจััยเพิ่่� มเติิมในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับปัั จจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์หรืือ
สามารถทำำ�นายพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดนราธิิวาส หรืืออาจศึึกษาในประชากรวััยอื่่�น
หรืือศึกึ ษาในบริิบทพื้้�นที่่�ที่่�มีอัี ตั ราการระบาดสููงของเชื้้�อ COVID-19

สรุุป

พยาบาลเป็็ นกลุ่่�มวิิชาชีีพทางสุุขภาพที่่�มีบี ทบาทสำำ�คััญในการดููแลสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุ การส่่งเสริิมให้้ ผู้้�สูงู อายุุ
มีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ดีีขณะเก็็บตััวอยู่่�บ้้ านควบคู่่�ไปกัับการปฏิิบััติิตนตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อของ
เชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) จึึงเป็็ นบทบาทที่่�จำ�ำ เป็็ นและท้้ าทายสำำ�หรัับพยาบาล ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่า
พฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ของผู้้�สููงอายุุของจัังหวััดนราธิิวาสภายใต้้ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรน่่า 2019 (COVID-19) โดยรวมอยู่่�ในระดัับดีี เมื่่�อจำ�ำ แนกรายด้้ านพบว่่า ด้้ านการรัับประทานอาหาร ด้้ านการ
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ออกกำำ�ลัังกาย ด้้ านอารมณ์์ อยู่่�ในระดัับดีี ขณะที่่�ด้้านการ (ลด ละ เลิิก)สููบบุุหรี่่� และด้้ านการ (ลด ละ เลิิก)ดื่่�มสุุรา
อยู่่�ในระดัับดีีมาก และผลการศึึกษายัังพบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�มีคี วามสามารถในการใช้้ ยาและมีีระดัับการศึึกษาที่่�ต่่างกัันจะมีี
พฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก 3อ 2ส ที่่แ� ตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ ดัังนั้้�นผลการวิิจัยั จะเป็็ นข้้ อมูลู พื้้�นฐานที่่พ� ยาบาล
และบุุคลากรสุุขภาพสามารถนำำ�ไปใช้้ ในการวางแผนส่่งเสริิมให้้ ผู้้�สูงู อายุุของจัังหวััดนราธิิวาสมีีพฤติิกรรมสุุขภาพตามหลััก
3อ 2ส ที่่�ดีภี ายใต้้ สถานการณ์์ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19)
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