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Abstract:
Purpose: To explore the osteoporosis preventive behavior, and 
factors predicting osteoporosis preventive behavior in nurses profession. 
Design: Explanatory cross-sectional predictive study.
Methods: The sample included 122 nurses aged more than 35 year 
and working at the hospital in Bangkok. Data were collected using 
self-administered questionnaires during August through September 
which included 1) personal data from, 2) osteoporosis preventive 
behavior questionnaires with coefficient alpha .77 3) predicting 
factors of osteoporosis preventive behavior including 3.1) perceived 
susceptibility to osteoporosis questionnaires, 3.2) perceived barriers 
of osteoporosis preventive behavior questionnaires, 3.3) self-efficacy 
in osteoporosis prevention questionnaires, with coefficient alpha  
.83, .71 and .97 respectively.  Data were analyzed by using descriptive 
statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient and 
stepwise multiple regression. 
Main findings: The majority of nurses (81.1%) had moderate levels 
of osteoporosis preventive behavior; however the study revealed 
that 43.4% of nurses had exercise behavior at the low level. For the 
predicting factors of osteoporosis preventive behavior found that 
63.1% of nurses had a moderate level of perceived susceptibility to 
osteoporosis 86.9% of nurses had perceived barrier of osteoporosis 
preventive behavior at low levels and 49.6% of nurses had self-efficacy 
in osteoporosis prevention at moderate level. Self-efficacy in osteoporosis 
prevention, susceptibility to osteoporosis, perceived barriers of   
osteoporosis preventive behavior and hormone replacement therapy 
were significant predictors of osteoporosis preventive behavior in 
nurses. They accounted for 47.5% of the variance in osteoporosis 
preventive behavior (p< .05).
Conclusion and recommendations:  Hospital administrators are 
encouraged to continually support staff exercise activities thnough 
provision of both space and equipment. Promote and support       
opportunities for nurses to participate in exercise activities with 
appropriate working conditions. Furthermore, group activities are 
recommended for nurses to enhance awareness and increase their 
skills to reduce barriers and modify behaviors to prevent osteoporosis 
are recommended. 
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บทคดัย่อ
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ และปัจจยัท�านาย
พฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุของพยาบาลวชิาชพี
รปูแบบการวจิยั: เป็นการวจิยัเชงิบรรยายแบบภาคตดัขวาง
วธีิด�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างคือ พยาบาลทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไปและปฏบิตังิาน
ในโรงพยาบาล จ�านวน 122 คน เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการตอบแบบสอบถาม
ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ระหว่างเดอืนสงิหาคม – กนัยายน พ.ศ. 2549 แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 1) ข้อมลูส่วนบคุคล 2) พฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ    
มค่ีาสมัประสทิธิแ์อลฟ่า .77 3) ปัจจัยทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรค
กระดกูพรนุ ได้แก่ 3.1) การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคกระดกูพรนุ            
3.2) การรบัรูอ้ปุสรรค และ 3.3) สมรรถนะแห่งตน โดยมค่ีาสมัประสทิธิ์
แอลฟ่า .83 .71 และ .97 ตามล�าดบั วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติสิมัประสทิธิ์
สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั และถดถอยพหคูุณแบบขัน้ตอน
ผลการศกึษา: พยาบาลวชิาชพีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.1) มพีฤตกิรรมป้องกนั
โรคกระดกูพรนุระดบัปานกลาง โดยพบว่าร้อยละ 43.4 ของพยาบาลวิชาชพี
มีพฤตกิรรมการออกก�าลงักายน้อยทีส่ดุ ส่วนปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมพบว่า 
ร้อยละ 63.1 มกีารรบัรูโ้อกาสเสีย่งอยูร่ะดบัปานกลาง ร้อยละ 86.9 มกีาร
รบัรูอ้ปุสรรคต่อการปฏบิตัพิฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุอยูใ่นระดบัน้อย  
และร้อยละ 49.6  รบัรูส้มรรถนะแห่งตนในการป้องกนัโรคกระดกูพรนุอยูใ่น
ระดับปานกลาง ทัง้นีส้มรรถนะแห่งตน การรบัรูอ้ปุสรรค การรบัรูโ้อกาสเสีย่ง 
และการใช้ฮอร์โมนทดแทนสามารถร่วมท�านายพฤติกรรมป้องกัน                
โรคกระดกูพรนุได้ร้อยละ 47.5 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p< .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร            
โรงพยาบาล สนบัสนนุการจดักจิกรรมการออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ      
ทัง้ในส่วนของการจัดสถานทีแ่ละอปุกรณ์ในการออกก�าลงักายในโรงพยาบาล      
ส่งเสรมิและเปิดโอกาสในการออกก�าลงักายให้กบัพยาบาลวชิาชพีอย่าง
เหมาะสมกบัสภาพการท�างาน มกีารจัดกลุม่กจิกรรมส�าหรบัพยาบาลวิชาชพี
เพือ่สร้างเสรมิความตระหนัก และเพิม่ทกัษะการปฏบิตัใินการลดอปุสรรค
และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการป้องกนัโรคกระดกูพรนุต่อไป
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