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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

ค�าส�าคญั: ปัจจยัท�านาย พฤตกิรรมการป้องกนัโรค โรคกระดกูพรนุ พยาบาล
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 โรคกระดกูพรนุเป็นภาวะทีม่กีารเปลีย่นแปลงของ
มวลกระดกูลดลง ร่วมกบัมกีารเสือ่มและการเปลีย่นแปลงรปู
แบบของอณขูองโครงสร้างภายในของเนือ้เยือ่กระดกู ท�าให้
กระดกูบางลงและเสีย่งต่อการหกัง่าย โดยเฉพาะกระดูกข้อมอื 
กระดกูสนัหลงั และกระดกูสะโพก1,2,3 ซึง่เป็นปัญหาสขุภาพ
ทีส่�าคญัและก่อให้เกดิผลกระทบตามมาทัง้ทางด้านร่างกาย 
จติใจ สงัคม และเศรษฐกจิ 
 ในประเทศไทย อบุตักิารณ์การเกิดกระดูกสะโพกหกั
เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ในสตรีไทยหลังอายุ 60 ปี4        
โดยพบว่าความหนาแน่นของกระดูกสนัหลงัและกระดูกสะโพก
ในสตรไีทยลดลงอย่างมนียัส�าคญั หลงัจากอาย ุ 35 ปี หลงั
จากนัน้จะค่อย ๆ  ลดลงอย่างรวดเรว็ภายหลงัอาย ุ50 ปี และ
เป็นสาเหตทุ�าให้กระดกูหกัได้ง่ายและมภีาวะแทรกซ้อนจาก
กระดูกสะโพกหักเนื่องจากภาวะกระดูกพรุนโดยพบว่า 
ประมาณร้อยละ 50 ของผูป่้วย ต้องมคีนช่วยในการปฏบิตัิ
กจิวตัรประจ�าวนั ร้อยละ 12-20 เสยีชวีติภายใน 2 ปี หลัง
จากกระดกูสะโพกหกั5 อาการปวดกระดกู การถกูจ�ากดัทาง
ด้านร่างกาย และภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากกระดูกหัก
เนื่องจากภาวะกระดูกพรุนส่งผลต่อกระทบต่อสภาพจิตใจ 
ได้แก่ อาการซมึเศร้า วติกกงัวล กลวั โกรธ ขาดความเชือ่มัน่
ในตนเอง และท�าให้เกดิปัญหาสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล 
ความสมัพนัธ์ในครอบครวัลดลง ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการรกัษา
โรคกระดกูพรนุสงูมาก 
 โรคกระดูกพรุนสามารถป้องกันได้ โดยการรับ
ประทานอาหารให้มคีวามสมดุล ออกก�าลงักาย และหลกีเลีย่ง
ปัจจยัทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรคกระดูกพรนุ เช่น การสบูบหุรี ่และ
การดืม่เครือ่งดืม่ท่ีมแีอลกอฮอล์ ซึง่การปฏบิตัติวั 5 ขัน้ตอน 
เพื่อให้กระดูกแข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกพรุน ได้แก่          
1) รับประทานอาหารให้ครบทัง้ 5 หมูโ่ดยเฉพาะอย่างยิง่
อาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูง 2) ให้ร่างกายได้รับ
แสงแดด 3) ออกก�าลงักายทีม่กีารลงน�า้หนกัทีก่ระดูก เช่น วิง่ 
เดนิเรว็ ร�ามวยจนี ควรกระท�าสม�า่เสมอ อย่างน้อย 3-4 ครัง้
ต่อสปัดาห์ 4) ควรพบแพทย์เพือ่ตรวจวดัความหนาแน่นของ
มวลกระดกูหลงัหมดประจ�าเดอืนหรอืมอีาการของโรคกระดกูพรนุ 
เช่น ปวดหลงัเรือ้รงั กระดกูหกัทีไ่ม่ใช่สาเหตจุากการบาดเจบ็ 
5) หลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่งทีท่�าให้เกิดโรคกระดูกพรนุ ได้แก่ การ
สบูบหุรี ่การดืม่เคร่ืองดืม่ทีมี่แอลกอฮอล์ ชา กาแฟ การใช้ยาทีม่ี
ผลต่อกระดกู การรบัประทานอาหารทีม่รีสเคม็จดั และการอดนอน5 
 

 ผูว้จิยัในฐานะพยาบาลวชิาชพี เหน็ความส�าคญั
ของพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนในวิชาชีพพยาบาล 
เน่ืองจากการท�างานของพยาบาลต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วย
และให้การพยาบาลแก่ผูป่้วยอย่างต่อเนือ่งกนัอย่างน้อย 8 
ชัว่โมงต่อวนั มผีลให้พยาบาลมเีวลานอนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ท�าให้ร่างกายมกีารหลัง่ฮอร์โมนคอร์ตซิอลเพิม่ขึน้ส่งผลให้การ
ดดูซมึแคลเซยีมในระบบทางเดนิอาหารลดลงและกระตุน้การ
สลายกระดูกเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุน      
จงึมคีวามสนใจศกึษาถงึพฤตกิรรมการป้องกนัภาวะกระดกู
พรนุและปัจจยัทีส่ามารถท�านายพฤตกิรรมดงักล่าว โดยใช้
แนวคดิความเชือ่ด้านสขุภาพ (Health Belief Model)6 และ
ทฤษฎสีมรรถนะแห่งตน (Self-Efficacy Theory)7 มาเป็น  
กรอบในการศกึษา เนือ่งจากเชือ่ว่าการทีบ่คุคลรบัรูว่้าตนมี
ความเสีย่งต่อการเกดิโรคกระดกูพรนุ การรบัรูอ้ปุสรรคต่อการ
ปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัโรคกระดกูพรนุ และการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองหรอืสมรรถนะแห่งตนในการปฏบิตั ิ รวมทัง้ปัจจยั
ด้านลกัษณะประชากร ได้แก่ อาย ุ การใช้ฮอร์โมนทดแทน 
และการตรวจความหนาแน่นกระดูก เป็นปัจจัยที่มีความ
สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ ประกอบด้วย 
พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร การออกก�าลงักาย และ
การหลกีเลีย่งปัจจัยเสีย่ง และเป็นปัจจัยทีม่อี�านาจการท�านาย
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุได้ ทัง้นีม้กีารศกึษาพบว่า 
การรบัรูค้วามเสีย่ง และการรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนัโรค 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุน การรับรู้
อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคมีความ
สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของ
พยาบาลวชิาชพี8 นอกจากนีก้ารศกึษาแบบจ�าลองเชงิสาเหตุ
ของพฤตกิรรมการออกก�าลงักายและการได้รบัแคลเซยีมจาก
อาหารเพือ่ป้องกนัโรคกระดกูพรนุ พบว่าหลงัจากให้กจิกรรม
ความรู้แก่กลุ่มตัวอย่างสมรรถนะแห่งตนสามารถอธิบาย
พฤตกิรรมการได้รบัแคลเซยีมจากอาหารและพฤตกิรรมการ
ออกก�าลังกายได้9 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนบคุคล การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการ
เกิดโรคกระดูกพรุน การรับรู้อุปสรรคต่อการป้องกันโรค
กระดูกพรุน และสมรรถนะแห่งตนที่ปฏิบัติตัวป้องกันโรค
กระดกูพรนุ เพือ่น�าผลการวจิยัมาใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการ
ออกแบบรปูแบบ และวธิกีารให้ความรูแ้ละส่งเสรมิการปฏบิตัิ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุของพยาบาลต่อไป 
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 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ 
การรบัรูโ้อกาสเสีย่งของโรคกระดกูพรนุการรบัรูอ้ปุสรรคต่อ
การป้องกนัโรคกระดกูพรนุและสมรรถนะแห่งตนทีป่ฏบิตัติวั
ป้องกนัโรคกระดกูพรนุ 
 2.เพื่อศึกษาอ�านาจในการท�านายของปัจจัย         
ส่วนบคุคล การรบัรูโ้อกาสเสีย่งของโรคกระดกูพรนุ การรบัรู้
อปุสรรคต่อการป้องกนัโรคกระดูกพรนุ และสมรรถนะแห่งตน
ทีป่ฏบิตัติวัป้องกนัโรคกระดกูพรนุต่อพฤตกิรรมการป้องกนั 
โรคกระดกูพรนุ

สมมติฐำนกำรวิจัย
 ปัจจยัส่วนบคุคล การรบัรูโ้อกาสเสีย่งของโรคกระดกูพรนุ 
การรับรู้อปุสรรคต่อการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ และสมรรถนะ
แห่งตนท่ีปฏบิตัติวัป้องกนัโรคกระดกูพรนุ สามารถร่วมกนั
ท�านายพฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุได้ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง
 ประชากรในการศกึษาครัง้นี ้คอืพยาบาลวชิาชพีที่
มอีายตุัง้แต่ 35 ปีขึน้ไปทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นโรงพยาบาล รวม
ทัง้หมดจ�านวน 527 คน กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 102 ราย 
ค�านวณจากสูตรการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุ (Multiple     
Regression)10 สุม่กลุม่ตวัอย่างแบบง่ายโดยใช้ตารางเลขสุม่ 
เน่ืองจากการเกบ็ข้อมลูผูว้จิยัใช้วธิแีจกแบบสอบถามและรบั
กลบัคนืภายหลงั จงึได้เพิม่ขนาดกลุม่ตวัอย่างอกีร้อยละ 30 
ได้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 122 ราย ท�าการสุม่ตวัอย่างอย่างเป็น
ขัน้ตอนโดยจากรายชือ่พยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาล
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน คอื 
 ส่วนท่ี1 ข้อมลูส่วนบคุคลเป็นข้อค�าถามชนดิเลอืก
ตอบและเตมิข้อความประกอบด้วยอาย ุ รปูแบบ การนอน 
ภาวะการหมดประจ�าเดอืน ประวติัการผ่าตัดรงัไข่ โรคประจ�าตวั 
ประวตักิารใช้ยา การใช้ฮอร์โมนทดแทน และการตรวจความ
หนาแน่นของกระดกูจ�านวน 8 ข้อ
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการ
เกดิโรคกระดกูพรุน จ�านวน 14 ข้อ6 ลกัษณะค�าตอบเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดบั คอื 1) เหน็ด้วยอย่างยิง่    

2) เหน็ด้วย 3) ไม่แน่ใจ 4) ไม่เหน็ด้วย 5) ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่   
การแปลผลคะแนน จากคะแนนการรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการ
เกดิโรคกระดกูพรนุมคีะแนนต�า่สดุ 14 คะแนน และคะแนน
สงูสดุ 70 คะแนน ไว้ 3 ระดบัตามระดบัคะแนนการรบัรูด้งัน้ี
คือ มาก (56-70 คะแนน) ปานกลาง (42-55 คะแนน) น้อย 
(14-41 คะแนน)
 ส่วนที ่ 3 แบบสอบถามการรบัรูอ้ปุสรรคของการ
ปฏบิตัพิฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ6 ลกัษณะค�าตอบเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดบั คือ 1) เหน็ด้วยอย่างยิง่ 2) 
เหน็ด้วย 3) ไม่แน่ใจ 4) ไม่เหน็ด้วย 5) ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่   
การแปลผลคะแนน จากคะแนนการรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการ
เกดิโรคกระดกูพรนุมคีะแนนต�า่สดุ 10 คะแนน และคะแนน
สงูสดุ 50 คะแนน ไว้ 3 ระดบั ตามระดบัคะแนนการรบัรู้
ได้แก่ ระดบัมาก (40-50 คะแนน) ระดบัปานกลาง (30-39 
คะแนน) และระดบัน้อย (10-29 คะแนน)
 ส่วนที ่4 แบบสอบถามสมรรถนะแห่งตนทีจ่ะปฏบิตัิ
ตัวเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน เครื่องมือนี้มาจาก The       
Osteoporosis Self-Efficacy Scale11,12 มข้ีอค�าถามจ�านวน 
21 ข้อ ประกอบด้วยความเชือ่มัน่ในการออกก�าลงักายจ�านวน 
10 ข้อ และความเชื่อมั่นในการรับประทานอาหารที่มี
แคลเซยีมจ�านวน 11 ข้อ ลกัษณะค�าตอบเป็นแบบ Visual 
Analogue Scale มทีัง้หมด 21 ข้อ 10 อนัดบัตวัเลอืกคือ 
ตัง้แต่อนัดบั 1 เป็นอนัดบัทีไ่ม่มคีวามเชือ่มัน่ จนถงึอนัดบั 10 
มคีวามเชือ่มัน่มาก แปลผลคะแนน สมรรถนะแห่งตนทีจ่ะ
ปฏบิตัติวัเพือ่ป้องกนัโรคกระดกู มคีะแนนต�า่สดุ 21 คะแนน 
และคะแนนสงูสดุ 210 คะแนน การแปลผลคะแนนตามระดบั
ความเชือ่มัน่ในการปฏบิตัติวั 3 ระดบัคอื มาก (168-210 คะแนน) 
ปานกลาง (126-167 คะแนน) น้อย (21-125 คะแนน)
 ส่วนที ่ 5 แบบสอบถามพฤตกิรรมการป้องกนัโรค
กระดกูพรนุ8 ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 20 ข้อ โดยมี
ลักษณะค�าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับตัว
เลือกคือ 1) ปฏบิตัทิกุวนั 2) ปฏบิตัเิป็นประจ�า (สปัดาห์ละ 
5-6 วัน) 3) ปฏบิตับ่ิอยครัง้ (สปัดาห์ละ 3-4 วัน) 4) ปฏบิตัิ
บางครัง้ (สปัดาห์ละ 1-2 วัน) และ5) ไม่เคยปฏบิตั ิแปลผล
คะแนนพฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ มคีะแนนต�า่สดุ 20 
คะแนน และคะแนนสงูสดุ 100 คะแนน ไว้ 3 ระดบัคือ ระดบั
มาก (80-100 คะแนน) ระดบัปานกลาง(60- 79 คะแนน)
ระดบัน้อย (20-59  คะแนน) 
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 เครื่องมือดังกล่าวผ่านการตรวจความตรงของ 
เนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ3 ท่าน จากนัน้ทดลองใช้แบบสอบถาม
กบัพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาล จ�านวน 30 ราย ค�านวณ
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า       
(Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ถงึส่วนที ่5 คอื .83,  .71,  .97 และ 
.77 ตามล�าดบั 

การพทัิกษ์สทิธิก์ลุม่ตวัอย่าง
 กลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รบัการพทิกัษ์สทิธิ์
ในการเข้าร่วมโครงการวจิยัทีผ่่านคณะกรรมการการพจิารณา
การวจิยัในคนของมหาวทิยาลยัมหดิล ตามเลขที ่ IRB MU 
2006 -126

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ท�าการเกบ็ข้อมลูในระหว่างเดอืนสงิหาคมถงึเดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2549 โดยชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวจิยั และ
การพทิกัษ์สทิธิใ์ห้กลุม่ตวัอย่างเข้าใจอย่างละเอยีด อธบิายวธีิ
การตอบแบบสอบถาม และชีแ้จงวธิกีารรบัแบบสอบถามคนื 
โดยผู้วิจัยจะไปรับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเองภายใน 2 สปัดาห์ จากนัน้ได้ท�าการตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของข้อมลู และวเิคราะห์ข้อมลูตามวธิกีารทางสถติิ

การวเิคราะห์ข้อมลู  
 วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้มาโดยโปรแกรมส�าเรจ็รปูหาค่า
ความถี่ ร ้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                     
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s product 
moment correlation coefficients) และการวเิคราะห์ถดถอย
พหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise multiple regression analysis)

ผลกำรวิจัย
 1. ลกัษณะทัว่ไปของพยาบาลวชิาชพี 122 คนพบว่า 
อายุของพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ ระหว่าง 36-57 ปี      
โดยมอีายเุฉลีย่ 45.34 ปี (S.D. = 5.12) ประมาณครึง่หน่ึง
ร้อยละ 51.6 ของพยาบาลวชิาชพีมอีายรุะหว่าง 36-45 ปี 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 82 นอนหลบัพกัผ่อนเพยีงพอในเวลากลางคืน 
และร้อยละ73 ของพยาบาลวชิาชพีกลุม่นีอ้ยูใ่นวยัก่อนหมด
ประจ�าเดอืนซ่ึงเกอืบทัง้หมด ร้อยละ 90.2 ไม่เคยได้รบัการ
ผ่าตดัรงัไข่มาก่อน และพบว่าร้อยละ 67.2 ของพยาบาลวชิาชพี
กลุม่น้ีไม่มโีรคประจ�าตวั ทัง้น้ีร้อยละ 95.1ไม่เคยใช้ยาทีม่ผีล
ต่อกระดกู มเีพยีง 6 คน ทีใ่ช้ยาดงักล่าวได้แก่ ยา Eltroxin, 
prednisolone และ Anticonvulsants อย่างไรกต็ามพยาบาล
วชิาชพีเกอืบทัง้หมดร้อยละ 90.2 ไม่เคยใช้ยาฮอร์โมนทดแทน 
และประมาณครึง่หน่ึงร้อยละ 54.1 เคยได้รบัการตรวจความ
หนาแน่นของมวลกระดกูมาแล้ว 
 2. พฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ พบว่า 
พยาบาลวิชาชพีส่วนใหญ่ร้อยละ 81.1 ม ีพฤตกิรรมป้องกนั
โรคกระดกูพรนุในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน
พบว่าร้อยละ 50 มพีฤตกิรรมการรบัประทานอาหารในระดบั
ปานกลาง ทัง้น้ี ร้อยละ 43.4 มพีฤตกิรรมการออกก�าลงักาย
อยูใ่นระดบัน้อย ส�าหรบัพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่ง
พบว่าร้อยละ 63.9 อยูใ่นระดบัมาก ดงัแสดงในตารางที ่1
 3. ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ
พบว่า ร้อยละ 63.1 มกีารรบัรูโ้อกาสเสีย่ง ต่อการเกดิโรค
กระดกูพรนุอยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 86.9 มกีารรบัรู้
อปุสรรคต่อการปฏบิตัพิฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุอยูใ่น
ระดบัน้อย และ ร้อยละ 49.6 มกีารรบัรูส้มรรถนะแห่งตนที่
จะปฏบิตัติวัเพือ่ป้องกนัโรคกระดกูพรนุในระดบัปานกลาง ดงั
แสดงในตารางที ่2   
 4. ปัจจัยทีม่อี�านาจการท�านายพฤตกิรรมป้องกนั
โรคกระดกูพรนุ พบว่า ปัจจัยการรบัรูโ้อกาส เสีย่งต่อการเกดิ
โรคกระดูกพรุน ปัจจัยการรับรู ้อุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ และการรบัรูส้มรรถนะแห่ง
ตนทีจ่ะปฏบิตัติวัเพือ่ป้องกนัโรคกระดกูพรนุ การรบัรูอ้ปุสรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุน การรับรู้
โอกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคกระดกูพรนุ และการใช้ฮอร์โมน
ทดแทนโดยสามารถร่วมท�านายพฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกู
พรนุของพยาบาลได้ร้อยละ 47.5 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
(p< .05) ดงัแสดงในตารางที ่3 และ 4
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ตารางที ่1  จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และพสิยัของระดบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุของ  
   พยาบาลวชิาชพีโดยรวม และรายด้าน

พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน
โดยรวม  และรายด้าน

จ�านวน (ร้อยละ) ของระดับพฤติกรรม    
มาก ปานกลาง น้อย

โดยรวม
พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุน
(x = 67.03, SD = 6.75 Rang = 51-84)  

5 (4.1) 99 (81.1) 18 (14.8)

รายด้าน
1.พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
(x = 20.50, SD = 3.44, Rang 13 -29)  

3 (2.4) 61 (50.0) 58 (47.6)

2.พฤติกรรมการออกก�าลังกาย
(x = 18.21, SD = 4.10,Rang = 8-27)

18 (14.8) 51 (41.8) 52 (43.4)

3.พฤติกรรมหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน
(x = 28.31, SD = 2.66 Rang = 20-33)

78 (63.9) 43 (35.5) 1 (0.8)

ตารางท่ี 2  จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของระดับการรับรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันโรค  
            กระดกูพรนุของพยาบาลวชิาชพี

ระดับการรับรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันโรคกระดูกพรุน
จ�านวน(ร้อยละ)ของระดับรับรู้

มาก ปานกลาง น้อย

1. การรับรู้โอกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคกระดกูพรนุ
(x = 53.95,SD = 5.43, Rang = 35-70)  44 (36.1) 77 (63.1)     1 (0.8)

2. การรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรม
ป้องกันโรคกระดูกพรุน 0 (0.00) 16 (13.1)

     106 (86.9)

(x = 23.45,SD = 5.07, Rang =11-36) 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนที่จะปฏิบัติตัว
เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน

42 (35.1) 61 (49.6)      19 (15.3)

(x = 151.63,SD = 29.43, Rang =57-210)  
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ตารางที่ 3  Matrixes of the correlation coefficients ของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุน

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7
1. อายุ 1.000
2. การใช้ฮอร์โมนทดแทน 0.70 1.000
3. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก .322* .194* 1.000
4. การรับรู้โอกาสเสี่ยง -.144 .145 .087 1.000
5. การรับรู้อุปสรรค -.022 .041 -.014 -.021 1.000
6. สมรรถนะแห่งตนที่จะปฏิบัติตัว .059 .028 .045 .045 .361** 1.000
7. พฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุน -.073 .023* .036 .218** -.414** .606** 1.000

*p< .05,  **p< .01

ตารางที่ 4  Stepwise multiple regression analysis ระหว่างปัจจัยท�านายกับพฤติกรมป้องกันโรคกระดูกพรุน

ตัวแปร R R2 R2

change
b Beta t

1. สมรรถนะแห่งตนที่จะปฏิบัติตัว .606 .368 .368 .139 .606 8.354***

2. สมรรถนะแห่งตนที่จะปฏิบัติตัว
   การรับรู้อุปสรรค

.642 .412 .044 .120
-.299

.525
-.225

6.966***
-2.982**

3. สมรรถนะแห่งตนที่จะปฏิบัติตัว
   การรับรู้อปุสรรค
   การรับรู้โอกาสเสีย่ง

.672 .452 .040 .118
-.311
.249

.513
-.233
.200

7.010***
-3.189**
2.933**

4. สมรรถนะแห่งตนที่จะปฏิบัติตัว
   การรับรู้อุปสรรค
   การรับรู้โอกาสเสี่ยง
   การใช้ฮอร์โมนทดแทน

.689 .475 .23 .118
-.302
.221
3.474

.512

.227

.178

.154

7.119**
-3.153**
2.622**
2.270*

Constant (a)  = 25.904*  Overall  F=5.151**
*p< .05,  **p< .01, *** p< .001

โดยได้สมการท�านาย  พฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ = 25.9 + .118 สมรรถนะแห่งตนทีจ่ะปฏบิตัติวั – .302 การรบัรู้
อปุสรรค + .221 การรบัรูโ้อกาสเสีย่ง + 3.474 การใช้ฮอร์โมนทดแทน
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อภิปรำยผล
 1. พฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ
 จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการป้องกัน     
โรคกระดกูพรนุของพยาบาลวชิาชพีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า พยาบาลวชิาชพีส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารในระดับปานกลาง 
พฤตกิรรมการออกก�าลงักายในระดบัน้อย และพฤตกิรรมหลกี
เลีย่งปัจจยัเสีย่งอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีโ้ดยวถิชีวีติการท�างาน
ของพยาบาลท่ีเป็นการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งเป็นเวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก         
โดยภายในหนึง่เวรของการท�างาน พยาบาลต้องให้การดแูล   
ผูป่้วยอย่างต่อเนือ่งกนัอย่างน้อย 8 ชัว่โมงต่อวนั ซึง่เป็นภาระ
งานท่ีหนกัและเหนือ่ยต้องการการนอนหลบัพกัผ่อนทีเ่พยีงพอ 
จนละเลยหรอืไม่มเีวลาในการการออกก�าลงักาย13 พยาบาล
ส่วนใหญ่จงึเลอืกรบัประทานอาหารทีเ่ตรยีมง่ายๆ หาซือ้ได้
สะดวก14 และไม่เหน็ความส�าคญัของการเลอืกรบัประทาน
อาหารเพือ่ป้องกนัโรคกระดกูพรนุ  ทัง้นีพ้บว่า พยาบาล
วชิาชพีท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง ส่วนใหญ่มอีาย ุ36-45 ปี อยูใ่นวยั
ก่อนหมดประจ�าเดอืน และไม่มโีรคประจ�าตวัและเชือ่มัน่ว่า
ตนเองมร่ีางกายแขง็แรง รวมทัง้โรคกระดกูพรนุเป็นภยัเงยีบ
การด�าเนนิการของโรคไม่แสดงอาการและอาการแสดงให้เหน็ 
ท�าให้สตรีวยัก่อนหมดประจ�าเดือนส่วนมากไม่มคีวามตระหนกั
ถงึอนัตรายของโรคนี ้ ดงัเช่นทีเ่กดิขึน้ในสตรวียัหมดประจ�า
เดอืนและสตรสีงูอายจุงึใช้วธิเีลอืกซือ้อาหารรบัประทานอาหาร
ท่ีสะดวกและคดิว่ามปีระโยชน์ เช่น ผกัใบเขยีว นมพร่องมันเนย 
หรือ น�้านมถั่วเหลือง อย่างไรก็ตามพยาบาลส่วนใหญ่ก็         
ไม่สามารถหลกีเลีย่งการดืม่ชา กาแฟ แม้จะทราบว่าเป็นปัจจยั
เสีย่งต่อการเกดิโรคกระดกุพรนุ5,15

 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกัน     
โรคกระดกูพรนุ พบว่าพยาบาลวชิาชพีส่วนใหญ่มกีารรบัรูว่้า
ตนเองมโีอกาสเสีย่งต่อการเกิดโรคกระดูกพรนุระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 63.1) โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ ศรุตยา         
ปรชิาตนินท์16 พบว่า สตรวียัผูใ้หญ่มกีารรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อ
การเกดิโรคกระดกูพรนุในระดบัปานกลาง ส�าหรบัการรบัรู้
อปุสรรคพบว่า พยาบาลส่วนใหญ่มกีารรบัรูอ้ปุสรรคของการ
ปฏบิตัพิฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุในระดบัน้อย โดยพบ
ว่าร้อยละ 43.5 ของพยาบาลไม่สามารถหลกีเลีย่งการดืม่ชา
หรอืกาแฟ สอดคล้องกบัการศกึษาของบปุผา อนิต๊ะแก้ว17     

พบว่า สตรีวยัหมดประจ�าเดอืนมกีารรบัรูอ้ปุสรรคต่อการเกดิ

โรคกระดกูพรนุในระดบัน้อย นอกจากนี ้ พยาบาลส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 84.7) รบัรูว่้าตนเองมสีมรรถนะแห่งตนในระดบัปาน
กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการรับรู้ในสมรรถนะตนเองใน
ระดบัน้อยในการออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ ซ่ึงสมัพนัธ์กบั
ผลการศกึษาทีพ่บว่า พยาบาลกลุม่นีพ้ฤตกิรรมการออกก�าลงั
กายเพือ่ป้องกนัโรคกระดกูพรนุในระดบัน้อย เน่ืองจากสภาพ
การท�างานตามภาระหน้าทีข่องการปฏบิตังิานในโรงพยาบาล
ดงักล่าวข้างต้น  อย่างไรกต็ามเชือ่ว่าพยาบาลวิชาชพี ซ่ึงเป็น
บคุลากรทางด้านสขุภาพทีไ่ด้รบัการเชือ่ถอืและการยอมรบัว่า 
เป็นผู้มีความรู้และทักษะ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการให้
บรกิารเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพแก่ผูร้บับรกิาร จงึเชือ่ว่าน่าจะมคีวาม
พร้อมทีจ่ะปฏบิตัติน และมคีวามสามารถทีจ่ะเพิม่สมรรถนะ
ตนเองในออกก�าลงักายเพือ่การป้องกนัโรคกระดกูพรนุได้ 9 
 2. ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ  
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน 
(r = .606, p < .01) 2) การรบัรูอ้ปุสรรคของการปฏบิตัิ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุ 3) การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อ
การเกดิโรคกระดกูพรนุสามารถร่วมกนัอธบิายความผนัแปร
ของพฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุในพยาบาลได้ ร้อยละ 
47.5 อย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ตาราง 4) และ
ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ
มากที่สุด คือปัจจัยด้านการรับรู้สมรรถนะแห่งตน โดยให้
อ�านาจการท�านาย ร้อยละ 36.8 อย่างมนัียส�าคัญทีร่ะดบั .01 
แสดงว่าพยาบาลผูท้ีก่ารรบัรูว่้าตนเองมสีมรรถนะแห่งตนสงูก็
จะมแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุมาก 
การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน จะเป็นตวักระตุน้ให้บคุคลตดัสนิใจ
ทีจ่ะลงมอืปฏบิตัิ มผีลต่อความมุง่มัน่ทีจ่ะเผชญิกบัอปุสรรคใน
ขณะปฏบิตักิจิกรรมทีต้่องการ7,12,18 นอกจากน้ียงัพบว่าการรบั
รู้สมรรถนะแห่งตนสามารถร่วมอธิบายพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารเสรมิแคลเซยีมเพือ่ป้องกนัโรคกระดกูพรนุได้
ร้อยละ 30 ดงันัน้การจดัโปรแกรมการออกก�าลงักายอย่าง
เหมาะสม ร่วมกบัการแนะน�าการรบัประทานอาหารเสรมิ
แคลเซยีม จะสามารถเพิม่สมรรถนะในการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนั
โรคกระดกูพรนุได้18,19

 ส�าหรบัปัจจยัด้านการรบัรูอ้ปุสรรคของการปฏบิตัิ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบั
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ (r = -.414, p < .01) 
และเป็นปัจจัยตวัทีส่องโดยให้อ�านาจเพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ 41.2 
อย่างมนัียส�าคัญทีร่ะดบั .01 การทีพ่ยาบาลมกีารรบัรูโ้อกาส
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เสีย่งต่อการเกดิโรคกระดูกพรนุมาก น่าจะส่งผลให้มพีฤตกิรรม
การปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัโรคกระดกูพรนุมากเช่นเดยีวกนั โดย
เชื่อว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ มีความ
สามารถในการค้นหาความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนหรือ
เกีย่วข้องกบัผูป่้วยโรคกระดกูพรนุ20 การประยกุต์แบบแผน
ความเชือ่ด้านสขุภาพในการป้องกันภาวะกระดูกพรนุของสตรี
วยัก่อนหมดประจ�าเดอืน โดยการจดัโปรแกรมการรบัรูโ้อกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนสามารถอธิบายพฤติกรรม
ป้องกนัภาวะกระดกูพรนุของสตรวียัก่อนหมดประจ�าเดอืนและ
สตรีวยัหมดประจ�าเดอืนได้17,21 
 นอกจากนีก้ารใช้ฮอร์โมนทดแทนมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกูพรนุ (r = .203, 
p < .05) และเป็นปัจจยัตวัทีส่ีโ่ดยให้อ�านาจเพิม่ขึน้เป็นร้อย
ละ 47.5 อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั .05 ทัง้นีพ้ยาบาลทีใ่ช้
ฮอร์โมนทดแทนจะปฏบิตัพิฤตกิรรมการป้องกนัโรคกระดกู
พรนุโดยการรบัประทานแคลเซยีมและมกีารออกก�าลงักาย
มากกว่าผูท่ี้ไม่ใช้ฮอร์โมนทดแทน22 รวมทัง้ปัจจยัด้านความรู้ 
ระดับการศกึษา ประสบการณ์การตรวจความหนาแน่นกระดกู 
และการใช้ฮอร์โมนทดแทน ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรี             
ในชมุชน22,23  

ข้อเสนอแนะ
 จะเหน็ได้ว่าปัจจยัด้านการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนเป็น
ปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีสนบัสนนุให้พยาบาลปฏบิตัพิฤตกิรรมป้องกัน
โรคกระดกูพรนุได้มากขึน้ จงึควรสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่เพิม่
สมรรถนะในการปฏิบตักิารป้องกันโรคกระดกูพรนุ และการ
ให้ความรูใ้นการเลอืกรบัประทานอาหาร และการออกก�าลงั
กายทีถ่กูต้องเพือ่ลดปัจจยัเสีย่งต่อการเกิดโรคกระดูกพรนุ โดย
จดัท�าโปรแกรมเสริมต่างๆ เช่น โปรแกรมสขุศกึษาเรือ่งการ
ป้องกันโรคกระดูกพรุน ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงของโรค
กระดกูพรนุ แหล่งอาหารของแคลเซยีม และสาธติการออก
ก�าลงัแบบลงน�า้หนกัทีก่ระดกู ให้เหมาะสมและต่อเนือ่ง15,24  
และควรท�าการวิจัยประเมินผลโครงการในระยะยาวเพ่ือ
สะท้อนให้เหน็พฤตกิรรมป้องกนัโรคกระดกูพรนุต่อไป
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