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Abstract
Purpose: To investigate the relationships of knowledge of 
glaucoma, perceived susceptibility, received information, and 
preventive behavior for glaucoma in a population at risk. 
Design: Descriptive correlational design. 
Methods:The sample was 40 years old and over. The total sample 
of 174 who participated in this study were selected  by convenience 
sampling from people who visited the health  care service at the 
primary care unit  in  Muang district, Samutsakhon  province, 
Thailand. Data were collected through interview and analyzed 
using percentages, means, standard deviations, and Pearson’s 
correlation coefficients. Main fining: The results showed that the 
mean for preventive behavior (X  = 2.10, SD = 0.43) and knowledge 
of glaucoma (X  = 7.27, SD = 2.11) were at a moderate level, 
perceived susceptibility (X  = 3.10, SD = 0.34) was at a high level 
and received information (X  = 1.21, SD = 0.28) was at a low level. 
Knowledge of glaucoma, perceived susceptibility, and received 
information were all positively associated with preventive behavior 
for glaucoma (r = .174, p < .05; r = .238, p < .01; r = .422, p < .01, 
respectively).  
Conclusion and recommendations: This study suggests that 
nurses and other healthcare providers should promote health 
preventive behavior for glaucoma and organize activities to 
disseminate information on glaucoma in the population at risk. 
The sources of information on glaucoma should be developed. 
Appropriate types of media should be utilized to serve people in 
the local community, in order to raise awareness about performing 
preventive health behaviors for each individual, group, and 
community. 
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บทคดัยอ่: 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูเ้รือ่งโรค การรบัรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรค การได้รับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการป้องกันโรค
ตอ้หนิของประชากรกลุม่เสีย่ง 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัแบบพรรณนาเชงิความสมัพนัธ ์ 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งอายตุัง้แต ่ 40 ปขีึน้ไป จำนวน 174 ราย 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจากผู้ที่มารับบริการทางด้านสุขภาพในหน่วย
บรกิารปฐมภมู ิเขต อำเภอเมอืง จงัหวดั สมทุรสาคร เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวธิี
การสัมภาษณ ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาคา่ความสมัพนัธโ์ดยคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
ผลการวจิยั: พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมพีฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคตอ้หนิในระดบัปาน
กลาง (X = 2.10, SD = 0.43) มคีวามรูเ้รือ่งโรคตอ้หนิในระดบัปานกลาง   
(X = 7.27, SD = 2.11) มกีารรบัรู้โอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรคตอ้หนิในระดบั
มาก (X = 3.10, SD = 0.34) และการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโรคตอ้หนิใน
ระดบันอ้ย (X = 1.21, SD = 0.28) 2) ความรูเ้รือ่งโรค การรบัรู้โอกาสเสีย่งตอ่
การเกดิโรค การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโรคตอ้หนิมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัพฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคตอ้หนิอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (r = .174, p < 
.05; r = .238, p < .01; r = .422, p < .01 ตามลำดบั) 
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ ควรส่งเสริม
พฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคตอ้หนิในประชากรกลุม่เสีย่งและสง่เสรมิใหป้ระชากร
กลุ่มเสี่ยงได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคต้อหินเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคต้อหินและพัฒนารูปแบบของสื่อ
ตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบักลุม่ของประชากรในพืน้ที ่ เพือ่กระตุน้ใหป้ระชาชนเกดิ
ความตระหนกัในการปฏบิตัตินเพือ่ปอ้งกนัโรคและหลกีเลีย่งภาวะตาบอดจาก
โรคตอ้หนิใหค้รอบคลมุทัง้รายบคุคล ครอบครวั และชมุชน 
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