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Abstract  
 Purpose: This	 study	 aimed	 to	 examine	 predicting	 factors	 of	 health	 promoting	 behaviors	 to	
preventive	environmental	 lung	diseases	among	motorcycle	 taxi	drivers	 in	 the	Bangkok	Metropolitan	
Area.	
	 Design: A	correlational	predictive	design.	
	 Methods:	 The	 samples	 included	 369	 motorcycle	 taxi	 drivers	 in	 Bangkok	 Metropolitan	 Area,	
Thailand.	 Data	 were	 collected	 using	 self-administered	 questionnaires,	 including	 demographic	
information,	health	promoting	behaviors	to	preventive	environmental	lung	diseases,	perceived	benefits,	
perceived	self-efficacy,	perceived	barriers,	and	the	pulmonary	function	record.	Data	were	analyzed	using	
descriptive	statistics,	Pearson’s	product	moment	correlation,	and	multiple	regression	analysis.	
	 Main findings: The	samples	demonstrated	pulmonary	 function	disorders	14.3	%.	The	majority	
had	a	moderate	level	of	health	promoting	behaviors	to	preventive	environmental	lung	diseases	(84	%).	
Age,	perceived	benefits	and	perceived	self-efficacy	were	significantly	positively	correlated	with	health	
promoting	behaviors	 to	preventive	environmental	 lung	diseases	 	 (r	=	 .141,	p	<	 .01;	r	=	 .260,	p	<	 .01;			
r	=	 .511,	p	<	 .01,	respectively).	Perceived	barriers	had	a	significantly	negative	relationship	with	health	
promoting	behaviors	 to	preventive	environmental	 lung	diseases	(r	=	-	 .371,	p	<	 .01).	 	Age,	perceived	
benefits,	perceived	barriers	and	perceived	self-efficacy	were	significant	predictors	of	health	promoting	
behaviors	to	preventive	environmental	 lung	diseases	(β	=	.091,	p	<	.05;	β	=	.146,	p	<	.001;	β	=	-	 .448,			
p	<	.001;	β	=	.581,	p	<	.001,	respectively).	
	 Conclusion and recommendations:	Health	care	providers	should	be	proactive	 in	conducting	a	
program	 providing	 knowledge	 and	 advice	 regarding	 the	 health	 promoting	 behaviors	 to	 prevent	
environmental	lung	diseases,	as	well	as	activities	that	help	enhance	self-efficacy	among	motorcycle	taxi	
drivers.	This	program	will	benefit	 this	group	of	population	to	have	appropriate	and	consistent	health	
promoting	behaviors.			
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สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ ไซค์รับจ้าง
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาปจัจยัทำนายพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้มของผูป้ระกอบ
อาชพีขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้ง
 รปูแบบการวจิยั:การวจิยัหาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย
 วธิกีารดำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอืผูป้ระกอบอาชพีขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้ง ในเขตกรงุเทพมหานคร จำนวน 369
คนเครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัไดแ้กแ่บบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจาก
สิง่แวดลอ้ม การรบัรูป้ระโยชน์ การรบัรูอ้ปุสรรค การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง และแบบบนัทกึการตรวจสมรรถภาพปอด
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาการวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัและการวเิคราะหถ์ดถอยพหคูณู
 ผลการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งมสีมรรถภาพปอดผดิปกตริอ้ยละ 14.3 สว่นใหญม่พีฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรค
ปอดจากสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คดิเปน็รอ้ยละ 84 อายุ การรบัรูป้ระโยชน์ และการรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเอง มคีวามสมัพนัธท์างบวกอยา่งมนียัสำคญัทางสถติกิบัการปฏบิตัพิฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่
แวดลอ้ม(r=.141,p<.01;r=.260,p<.01;r=.511,p<.01ตามลำดบั)การรบัรูอ้ปุสรรคมคีวามสมัพนัธท์างลบ
อยา่งมนียัสำคญักบัพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม (r= - .371,p< .01)ปจัจยัทีส่ามารถ
ทำนายพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ ในการปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้มอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ ไดแ้ก่ อายุ การรบัรู้
ประโยชน์การรบัรูอ้ปุสรรคและการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง (β= .091,p< .05;β= .146,p< .001;β= - .448,
p<.001;β=.581,p<.001ตามลำดบั)
 สรุปและข้อเสนอแนะ บุคลากรทางสุขภาพควรจัดกิจกรรมเชิงรุกด้วยการจัดโปรแกรมให้ความรู้ และคำแนะนำ
เกีย่วกบัพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม และจดักจิกรรมสง่เสรมิการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง
แกผู่ป้ระกอบอาชพีมอเตอร์ไซคร์บัจา้ง เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัพิฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพทีเ่หมาะสมและสมำ่เสมอในประชากร
กลุม่นี้

คำสำคญั:พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ,การปอ้งโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม,มอเตอร์ไซคร์บัจา้ง


Corresponding Author: อาจารยพ์รรณภิา สบืสขุ, คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700, 
e-mail: pannipa.sue@mahidol.ac.th           
* งานวจิยันีเ้ปน็สว่นหนึง่ของโครงการวจิยัที่ไดร้บัทนุสนบัสนนุจากแผนงานพฒันาเครอืขา่ยพยาบาลศาสตรเ์พือ่ 
 การสรา้งเสรมิสขุภาพ (พย.สสส.)  
1 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  
 

J Nurs Sci. 2013;31(1):48-58 



J Nurs Sci   Vol	31	No	1	January	-	March	2013	

Journal	of	Nursing	Science	�0

 ความสำคญัของปญัหา
 โรคปอดจากสิ่งแวดล้อม (environmental lung
disease)เปน็โรคทีเ่กดิขึน้กบัระบบทางเดนิหายใจทีเ่ปน็ผล
มาจากสภาพอากาศแวดลอ้มซึง่บคุคลนัน้อาศยัอยู่ อาจเปน็
ผลจากมลพิษทางอากาศหรือจากการประกอบอาชีพ
โดยลกัษณะอาการทีป่รากฏไดแ้ก่ อาการไอ จามนำ้มกูไหล
คัดจมูก คล้ายกับโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ซึ่งเป็น
อาการในระยะเริม่แรกของภาวะปอดเสือ่มสภาพ โดยจำเปน็
ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการกอ่ใหเ้กดิโรค1 จากรายงานการ
เฝา้ระวงัทางระบาดวทิยา ของสำนกังานพฒันาระบบขอ้มลู
ขา่วสารสขุภาพระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2552 พบโรคปอดที่
เกดิจากการทำงานทีส่มัผสัพษิสารตะกัว่รอ้ยละ 3-4 เฉลีย่
ปลีะ 39.7 ราย2 ทัง้นีก้ารเพิม่ขึน้ของโรคจะสมัพนัธก์บัอายุ
เพศ สิ่งแวดล้อม โรคประจำตัว และพฤติกรรมสุขภาพ3
อย่างไรก็ตามโรคปอดจากสิ่งแวดล้อมสามารถป้องกันได้
โดยการควบคมุปจัจยัเสีย่ง ไดแ้ก่ ตรวจคดักรองผูป้ว่ยกลุม่
เสี่ยงก่อนเข้าทำงาน มีอุปกรณ์ป้องกันสำหรับคนงานที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการตรวจสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
ตรวจสขุภาพประจำปีเพือ่คน้หาผูป้ว่ยตัง้แตร่ะยะแรกหลกี
เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
การสมัผสัสารพษิ เปน็ตน้4 สรา้งพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ
(health promotion) เช่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
พกัผอ่นทีเ่พยีงพอ รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ เปน็ตน้
เพือ่ใหม้สีขุภาพแขง็แรงมภีมูติา้นทานโรค
 สำหรบัอาชพีมอเตอร์ไซคร์บัจา้ง (motorcycle taxi
driver) เปน็กลุม่อาชพีหนึง่ทีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่ภาวะสขุภาพ
และโรคปอดจากสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในแต่ละวันต้อง
สมัผสัโดยตรงกบัฝุน่ละอองทีป่ะปนอยู่ในอากาศ ควนัจาก
ท่อไอเสียรถยนต์เป็นเวลานาน โดยเฉพาะในเขต
กรงุเทพมหานคร มกีารจราจรตดิขดัและตอ้งเผชญิกบัสาร
พิษและฝุ่นละอองเกือบตลอดเวลา จากข้อมูลการตรวจ
คณุภาพอากาศในเขตกรงุเทพมหานคร พบปรมิาณมลพษิ
ทางอากาศเกนิมาตรฐานถงึรอ้ยละ 4.75 นอกจากนีผ้ลการ
รายงานคณุภาพอากาศในกรงุเทพมหานครพ.ศ.2542พบ
ระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงและเกินมาตรฐานเฉลี่ย
8 ชั่วโมง (9 ppm) เช่น บริเวณถนนอิสรภาพ
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนหลานหลวง ถนนพระสุเมรุ
ถนนพระรามที่1เปน็ตน้6ในขณะเดยีวกนัอกีหลายบรเิวณ
ในเขตกรุงเทพมหานครถูกตรวจพบว่า มีปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์มากกว่าปกติ7
นอกจากปญัหาดา้นมลภาวะตา่งๆ แลว้ พฤตกิรรมสขุภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของผู้ประกอบอาชีพขับ
มอเตอร์ไซคร์บัจา้งอาจสง่ผลกระทบตอ่ภาวะสขุภาพตามมา
จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานผู้ประกอบ
อาชพีขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้งในเขตกรงุเทพมหานคร จำนวน
500 คน ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์8พบวา่ผูป้ระกอบอาชพีขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้ง
ทำงานวันละ 12-15 ชั่วโมงร้อยละ 42.2 มีโรคภูมิแพ้/
หอบหดืรอ้ยละ15.8 พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพทัว่ไปพบวา่
ด้านการพักผ่อนนอนหลับ กลุ่มตัวอย่างนอนหลับพักผ่อน
นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมงตอ่วนั รอ้ยละ 13.6 พฤตกิรรมการดืม่
สุราพบว่าสัดส่วนระหว่างผู้ ไม่ดื่มและไม่ดื่มใกล้เคียงกัน
โดยปริมาณที่ดื่มต่อวันส่วนใหญ่น้อยกว่าครึ่งขวดกลม
ดา้นพฤตกิรรมปอ้งกนัโรคพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งยงัคงสบูบหุรี่
ร้อยละ 51.6 โดยปริมาณที่สูบส่วนใหญ่ไม่เกินครึ่งซอง
ตอ่วนั นอกจากนีจ้ากศกึษาของพชัรี ดวงจนัทร์ และคณะ9
ทีศ่กึษาพฤตกิรรมสขุภาพของผูป้ระกอบอาชพีมอเตอร์ไซค์
รบัจา้งในจงัหวดันครนายกพบวา่ดา้นการดแูลสขุภาพสว่น
ใหญอ่อกกำลงักายเปน็บางครัง้รอ้ยละ80โดยสว่นใหญอ่อก
กำลงักายโดยการวิง่เตะฟตุบอลและยกนำ้หนกันอกจากนี้
การศกึษาของนนัทพร ภทัรพทุธ10 ศกึษาพฤตกิรรมทีเ่สีย่ง
ต่ออุบัติภัยบนท้องถนนของผู้ขับมอเตอร์ ไซค์รับจ้างใน
จงัหวดัชลบรุพีบวา่ กลุม่ตวัอยา่งไมส่วมหมวกนริภยัรอ้ยละ
1.8 และสว่นใหญ่ไม่ใชห้นา้กากปอ้งกนัสารพษิเพราะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ย โดยใหค้วามเหน็วา่ไมส่นใจผลทีม่ตีอ่สขุภาพ
เพราะคดิอยูเ่ฉพาะการหารายได้ใหเ้พยีงพอตอ่การใชจ้า่ย
และเชือ่วา่ตนเองแขง็แรงสูส้ารพษิได้
 จากการศึกษาที่ผ่านมาในประเทศไทยจะเห็นได้ว่า
ส่วนใหญ่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและพฤติกรรมสุขภาพผู้
ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง8-10 แต่ยังไม่พบว่ามี
การศกึษาถงึพฤตกิรรมการสง่เสรมิสขุภาพและปจัจยัทำนาย
ซึง่การศกึษาในงานวจิยันี้ ไดน้ำHealthPromotionModel
(HPM) ของ Pender11 มาใชเ้ปน็กรอบแนวคดิในการวจิยั
เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ ซึง่หากบคุคลสามารถ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพใหเ้หมาะสมไดก้จ็ะเกดิสขุภาพ
ทีด่ตีามมา โดยแบง่เปน็พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพออกเปน็
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บุคคล
กระทำเพือ่คงไวซ้ึง่สขุภาพเปน็การปฏบิตัตินในชวีติประจำวนั
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เพื่อมุ่งสู่ภาวะสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สงัคม และพฤตกิรรมปอ้งกนัโรค ซึง่เปน็การปอ้งกนัไม่ให้
เกดิโรคและการกลบัเปน็ซำ้ของโรค โดยการลดปจัจยัเสีย่ง
และตรวจคัดกรองโรคเพื่อค้นพบในระยะแรก ส่วนปัจจัย
ตามกรอบของทฤษฎี ที่สนใจศึกษาว่าสามารถเป็นปัจจัย
ทำนายพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่
แวดล้อมได้หรือไม่ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน
โรคปอดจากสิ่งแวดล้อม ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็น
ประโยชนส์ำหรบัพยาบาลและบคุลากรดา้นสขุภาพในการใช้
เป็นแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประกอบ
อาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง

วตัถปุระสงคก์ารวจิยัเพือ่ศกึษา
 1.พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจาก
สิง่แวดลอ้ม ของผูป้ระกอบอาชพีขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้งโดย
รวมและรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั่วไป
และพฤตกิรรมปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม
 2.อำนาจในการทำนายจาก อายุ การรบัรูป้ระโยชน์
การรบัรูอ้ปุสรรค การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการปฏบิตัิ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่ง
แวดลอ้ม ตอ่พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอด
จากสิง่แวดลอ้ม

สมมตุฐิานการวจิยั
 อายุการรบัรูป้ระโยชน์การรบัรูอ้ปุสรรคและการรบั
รู้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อม สามารถทำนาย
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่ง
แวดลอ้มของผูป้ระกอบอาชพีขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้งได้

วธิดีำเนนิการวจิยั
 การวจิยัครัง้นี้มรีปูแบบเปน็correlationalpredictive
design
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากรของการศึกษาคือ ผู้ประกอบอาชีพขับ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร การคำนวณกลุ่ม

ตัวอย่างใช้สูตรกรณีไม่ทราบจำนวนประชากร12 คือ n =
P(1-P) Z2/d2  ระดบัความเชือ่มัน่ 95% คำนวณไดก้ลุม่
ตวัอยา่งทัง้หมด 369 คน เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้
ตอนจากเขตการปกครองกรงุเทพมหานครทัง้สิน้ 50 เขต
การปกครอง โดยแบ่งพื้นที่การปกครองเป็นเขตชั้นใน
ชัน้กลาง ชัน้นอก ทำการสุม่เขตการปกครองโดยวธิกีารจบั
สลากจากรายชื่อมาชั้นละ 2 เขต รวมทั้งสิ้น 6 เขต
การปกครอง ไดแ้ก่ เขตดสุติ เขตบางกอกนอ้ย เขตทุง่ครุ
เขตภาษเีจรญิ เขตบางขนุเทยีน และเขตตลิง่ชนั ในแตล่ะ
เขตสุม่มา 1 ชมุชน และในแตล่ะชมุชนสุม่วนิมอเตอร์ไซค์
มา 1 วิน หลังจากนั้นเลือกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
(convenience sampling) มาเขตละ 61-62 คน โดยมี
เกณฑก์ารคดัเขา้ดงันี้1)มอีายตุัง้แต่20ปบีรบิรูณ์2)มี
ประสบการณท์ำงานอาชพีมอเตอร์ไซคร์บัจา้งตัง้แต่ 1 ปี
ขึน้ไป3)อา่นและเขยีนภาษาไทยได้เกบ็ขอ้มลูตัง้แตเ่ดอืน
ตลุาคม2555ถงึเดอืนพฤศจกิายน2555

เครือ่งมอืที่ ใช้ ในการวจิยั
 1.แบบสอบถามจำนวน5สว่นประกอบดว้ย
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผูป้ระกอบอาชพีขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้ง ประกอบดว้ย อายุ
เพศ สถานภาพ จำนวนบตุร วฒุกิารศกึษา ระยะเวลาขบั
ทำงานรายได้ความเพยีงพอของรายได้โรคประจำตวัสทิธิ
การรักษา ประวัติการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่ ระยะเวลาการออกกำลังกาย และปัญหา
สขุภาพจำนวน16ขอ้
 แบบสอบถามสว่นที่ 2-5 ไดแ้บง่คะแนนรวมออกเปน็
3 ระดับโดยใช้ เกณฑ์ของ Best13 คือ คิดคะแนนเต็ม
ทัง้หมดของแตล่ะแบบสอบถาม ใชค้า่คะแนนสงูสดุลบดว้ย
คา่คะแนนตำ่สดุ หารดว้ยระดบัชัน้คอื 3 ระดบั โดยราย
ละเอยีดของเครือ่งมอืสว่นที่2-5มดีงันี้
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อม
ประกอบดว้ยขอ้คำถามจำนวน 36 ขอ้ ซึง่ผูว้จิยัไดป้รบัมา
จากแบบสอบถามการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของอรวมนศรยีกุตศทุธและคณะ14โดยปรบัเนือ้หาของขอ้
คำถามและลดจำนวนข้อคำถามและได้แบ่งเป็นข้อคำถาม
ดา้นพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพทัว่ไปจำนวน 28 ขอ้ เปน็ขอ้
คำถามเกีย่วกบัการออกกำลงักายการพกัผอ่นความรบัผดิชอบ
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ต่อสุขภาพ โภชนาการ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
การจัดการความเครียด และการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ
และข้อคำถามด้านพฤติกรรมป้องกันโรคปอดจากสิ่ง
แวดลอ้มจำนวน 8 ขอ้ เปน็ขอ้คำถามเกีย่วกบัการปอ้งกนั
โรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ การหาความรูเ้กีย่วกบัการ
ป้องกันโรค การตรวจสุขภาพประจำปี ใช้ผ้า/หน้ากาก
อนามยัปดิปากและจมกูขณะปฏบิตังิาน หลกีเลีย่งฝุน่ละออง
การสบูบหุรี่หลกีเลีย่งการอยูท่ีแ่ออดัและการจราจรทีต่ดิขดั
ลักษณะคำตอบเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่
1)ไมเ่คยปฏบิตัิ2)ปฏบิตับิางครัง้ (1-2วนั/สปัดาห)์3)
ปฏบิตับิอ่ยครัง้(3-4วนั/สปัดาห)์4)ปฏบิตัสิมำ่เสมอ(5-7
วัน/สัปดาห์) พิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 37-144 คะแนน
การแปลผลช่วงคะแนน 37-72 คะแนน หมายถึง
มพีฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพฯระดบัตำ่ชว่ง73-108คะแนน
หมายถงึมพีฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพฯระดบัปานกลางและ
ช่วง 109-144 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพฯระดบัมาก
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจาก
สิง่แวดลอ้มผูว้จิยัพฒันาโดยใชก้รอบแนวคดิของPender11
จำนวน 15 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นมาตรประมาณค่า 4
ระดบัคอื1) ไมเ่คยไดร้บัประโยชนเ์ลย2) ไดร้บัประโยชน์
นอ้ย 3) ไดร้บัประโยชนม์าก และ 4) ไดร้บัประโยชนม์าก
ทีส่ดุ พสิยัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 15-60 คะแนน การแปลผล
ชว่ง 15-30 คะแนน หมายถงึ มกีารรบัรูป้ระโยชนฯ์ ตำ่
ช่วง 31-45 คะแนน หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ฯ
ปานกลาง และชว่ง 46-60 คะแนน หมายถงึ มกีารรบัรู้
ประโยชนฯ์มาก
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจาก
สิง่แวดลอ้มผูว้จิยัพฒันาโดยใชก้รอบแนวคดิของPender11
จำนวน 12 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นมาตรประมาณค่า 4
ระดบัคอื1)เปน็อปุสรรคนอ้ยมาก2)เปน็อปุสรรคนอ้ย3)
เป็นอุปสรรคมาก และ 4) เป็นอุปสรรคมากที่สุด พิสัย
คะแนนอยูร่ะหวา่ง12-48คะแนนการแปลผลชว่งคะแนน
12-24คะแนนหมายถงึมกีารรบัรูอ้ปุสรรคฯตำ่ชว่ง25-
36คะแนนหมายถงึมกีารรบัรูอ้ปุสรรคฯปานกลางและ
ชว่ง37-48คะแนนหมายถงึมกีารรบัรูอ้ปุสรรคฯมาก

 สว่นที่ 5 แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง
ของการปฏบิตัพิฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอด
จากสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยพัฒนาโดยใช้กรอบแนวคิดของ
Pender11จำนวน9ขอ้ลกัษณะคำตอบเปน็มาตรประมาณ
คา่ 4 ระดบัคอื 1) ไมม่ัน่ใจ 2) มัน่ใจนอ้ย 3) มัน่ใจมาก
4)มัน่ใจมากทีส่ดุพสิยัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 9-36คะแนน
การแปลผลชว่งคะแนน9-18คะแนนหมายถงึมกีารรบัรู้
สมรรถนะของตนเองฯ ตำ่ ชว่ง 19-27 คะแนน หมายถงึ
มกีารรบัรูส้มรรถนะของตนเองฯปานกลางและชว่ง28-36
หมายถงึมกีารรบัรูส้มรรถนะของตนเองฯมาก
 2.เครื่องมือวัดสมรรถภาพปอดชนิดสไปโรมิเตอร์
แบบ flow sensing spirometer ใช้ ในการตรวจวัด
สมรรถภาพปอด โดยตรวจวดัปรมิาตรของอากาศทีห่ายใจ
เรว็และออกจากปอด มกีาร calibrate ทกุครัง้กอ่นใชง้าน
ค่าที่ได้แปลผลโดยการเปรียบเทียบกับค่าเปอร์เซ็นต์คาด
คะเนของคนปกติทีม่คีวามสงู(ซม.)อายุเพศและเชือ้ชาติ
เดียวกัน แล้วแปลผลตามเกณฑ์ของสมาคมอุรเวชช์
แหง่ประเทศไทย15

 แบบสอบถามทกุชดุดงักลา่ว ผา่นการทดสอบความ
เชื่อมั่นกับผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ ไซค์รับจ้าง ที่มี
ลกัษณะคลา้ยกบักลุม่ตวัอยา่งจำนวน 30 ราย โดยใชส้ตูร
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพฯ เทา่กบั .74 แบบสอบถามการ
รบัรูป้ระโยชนฯ์เทา่กบั.80แบบสอบถามการรบัรูอ้ปุสรรคฯ
เท่ากับ .76 แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเองฯ
เทา่กบั.76
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 เมือ่ไดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
ในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (รหัสโครงการ MU-IRB
COA.No.2010/64.1510)
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
 ผู้วิจัยประสานงานกับหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์หรือ
ตวัแทนมอเตอร์ไซคท์ัง้6 เขต เพือ่ขออนญุาตและขอความ
อนเุคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลู โดยอธบิายถงึวตัถปุระสงค์ ขัน้
ตอนการดำเนนิการให้ ไดร้บัทราบ เมือ่ไดร้บัอนญุาตแลว้จงึ
ดำเนินการเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การวจิยัโดยชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ดำเนนิการแจกแบบสอบถาม
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ด้วยตนเอง ตรวจวัดสมรรถภาพปอด และนัดวันมาเก็บ
แบบสอบถามคนืภายใน1สปัดาห์ไดร้บัแบบสอบถามกลบั
คนืทัง้หมดจำนวน369ชดุ
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล คะแนนพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อม โดย
คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อม
โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
หาอำนาจการทำนายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
สง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม โดยใช้
การวเิคราะหถ์ดถอยพหคูณู

ผลการวจิยั
 1.ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง
 กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 369 คน มอีายเุฉลีย่ 39.13 ปี
(SD=8.42)มสีถานภาพสมรสคูร่อ้ยละ72.4จบการศกึษา
สงูสดุคอืระดบัประถมศกึษารอ้ยละ 56.8 ระยะเวลาในการ
ขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้งโดยเฉลีย่7.70ชัว่โมงตอ่วนัมรีายได้
เฉลีย่ 8,772 บาทตอ่เดอืน มคีวามเพยีงพอรอ้ยละ 49.1
และเหลอืเกบ็ รอ้ยละ 16.3 สว่นผูม้รีายได้ ไมเ่พยีงพอแต่
ไม่มีหนี้สินร้อยละ 13.8 และมีหนี้สินร้อยละ 20.9 กลุ่ม
ตวัอยา่งรอ้ยละ 82.2 ประกอบอาชพีมอเตอร์ไซคเ์ปน็อาชพี
หลกัในขณะทีร่อ้ยละ17.8ยดึเปน็อาชพีเสรมิสำหรบัสทิธิ
การรักษาส่วนใหญ่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ร้อยละ 62.9 รองลงมาคือใช้สิทธิจ่ายเองร้อยละ 27.4
สิทธิประกันสังคมร้อยละ 9.5 และใช้สิทธิต้นสังกัด
ร้อยละ 0.3 ด้านสุขภาพพบว่าสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรค
ประจำตวัรอ้ยละ 78.6 ผูม้ีโรคประจำตวัพบโรค 3 อนัดบั
แรกคอื โรคความดนัโลหติสงูรอ้ยละ 7.4 กระเพาะอาหาร

รอ้ยละ 5.8 และโรคภมูแิพ้ 3.5 ตามลำดบั มพีฤตกิรรม
เสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ร้อยละ 38.2 ดื่มสุราร้อยละ 51.5
ไมส่วมหมวกนริภยัรอ้ยละ 2 และไมส่วมหนา้กากอนามยั
ขณะทำงานรอ้ยละ78ซึง่ผลการตรวจสมรรถภาพปอดของ
กลุม่ตวัอยา่งในครัง้นีพ้บวา่ มสีมรรถภาพปอดตำ่กวา่เกณฑ์
ของสมาคมอรุเวชชแ์หง่ประเทศไทยรอ้ยละ 14.3 มปีญัหา
สขุภาพรอ้ยละ 55.3 ซึง่ไดแ้ก่ ไอจามบอ่ยๆ เปน็หวดังา่ย
เหนือ่ยงา่ย เครยีด วติกกงัวล นอนไมห่ลบั แสบคนั มผีืน่
ขึน้ตามรา่งกาย การไดย้นิบกพรอ่ง ปวดหลงั ทอ้งผกูและ
ปญัหาทางสายตา
 2.พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจาก
สิง่แวดลอ้ม
 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจาก
สิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนมาก
(X = 92.21, SD = 12.39) คดิเปน็รอ้ยละ 84 และเมือ่
พิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก (ร้อยละ
83.2) มพีฤตกิรรมสง่เสรมิสง่สขุภาพทัว่ไปอยูร่ะดบัปานกลาง
(X = 72.45, SD = 10.06) และพฤติกรรมป้องกัน
โรคปอดจากสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง(รอ้ยละ75.6)
เชน่กนั(X=19.76,SD=12.39)ดงัแสดงในตารางที่1
 ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติพฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อมในระดับ
บ่อยครั้งถึงสม่ำเสมอได้แก่ มีการแบ่งเวลาสำหรับทำงาน
และพักผ่อนร้อยละ 76.4 สังเกตอาการผิดปกติเกี่ยวกับ
ระบบทางเดนิหายใจรอ้ยละ 65.9 และสว่นใหญข่องกลุม่
ตัวอย่างที่ ไม่ปฏิบัติจนถึงปฏิบัติเป็นบางครั้งสำหรับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจาก
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมารับการตรวจสุขภาพประจำปี
ร้อยละ 98.1 การใช้ผ้าปิดปากจมูกทุกครั้งขณะทำงาน
รอ้ยละ84และการออกกำลงักายอยา่งนอ้ย30-40นาทตีอ่
ครัง้รอ้ยละ70
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ตารางที่1 พสิยัคา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัของคะแนนพฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจาก
 สิง่แวดลอ้ม


ตวัแปรทีศ่กึษา

พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม

1.พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพทัว่ไป

2.พฤตกิรรมปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม



พสิยัจรงิ X(SD)
 
66-134 92.21
  (12.39)
52-105 72.45
  (10.06)
66-134 19.76
  (12.39)

มาก
n(%)
48
(13)
52

(14.1)
34
(9.2)

ปานกลาง
n(%)
310
(84)
307
(83.2)
279
(75.6)

นอ้ย
n(%)
11
(3)
10
(0.7)
56

(15.2)

ระดบัพฤตกิรรม

 3.การรบัรูแ้ละระดบัของการรบัรูป้ระโยชน์ อปุสรรค
และสมรรถนะของตนเองในการปฏบิตัพิฤตกิรรมสง่เสรมิสขุ
ภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม
 ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์ฯ
การรบัรูอ้ปุสรรคฯ และการรบัรูส้มรรถนะของตนเองฯ อยู่
ในระดบัปานกลางคดิเปน็รอ้ยละ 55.3. 68.8 และ 78.6
ตามลำดบั ดงัแสดงในตารางที่ 2 ดา้นการรบัรูป้ระโยชนฯ์
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ประโยชน์มากถึงมากที่สุด ได้แก่ รับรู้
วา่การนอนหลบัวนัละ 6-8 ชัว่โมง ชว่ยใหร้า่งกายแขง็แรง
คดิเปน็รอ้ยละ75.7รบัรูว้า่การหาความรูด้า้นสขุภาพทำให้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการป้องกันโรค
รอ้ยละ 70 กลุม่ตวัอยา่งรบัรูป้ระโยชนน์อ้ยในเรือ่งของการ

เตมินำ้มนัไรส้ารตะกัว่ชว่ยลดปรมิาณสารพษิบนถนนกลุม่
คิดเป็นร้อยละ 69.6  ส่วนด้านการรับรู้อุปสรรค กลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดคือ การตรวจ
สุขภาพประจำปี ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 50.1 และไม่สามารถหลีกเลี่ยง
จราจรที่แออัดได้ร้อยละ 50.1 สำหรับด้านการรับรู้
สมรรถนะของตนเองฯ กลุม่ตวัอยา่งรบัรูว้า่ตนเองมคีวาม
มั่นใจมากที่สุดที่จะขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจากบุคลากร
ทางสขุภาพเมือ่เกดิปญัหาสขุภาพคดิเปน็รอ้ยละ38.6และ
มคีวามมัน่ใจนอ้ยทีส่ดุในเรือ่งการสามารถไปรบับรกิารตรวจ
สุขภาพประจำปี คิดเป็นร้อยละ 78.5 และการสามารถ
สวมหนา้กากอนามยัขณะทำงานคดิเปน็รอ้ยละ54.3

ตารางที่2 พสิยัคา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัของคะแนนการรบัรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ปอ้งกนั
 โรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม

ตวัแปรทีศ่กึษา


1.การรบัรูป้ระโยชน์

2.การรบัรูอ้ปุสรรค

3.การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง



พสิยัจรงิ X(SD)
 
30-58 44.95
  (5.91)
22-48 35.06
  (4.35)
14-18 22.49
  (3.66)

มาก
n(%)
164
(44.4)
111
(30.9)
45
(9.2)

ปานกลาง
n(%)
204
(55.3)
254
(68.8)
290
(78.6)

นอ้ย
n(%)
1
(0.3)
1
(0.3)
34

(12.2)

ระดบัพฤตกิรรม
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 4.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับพฤติกรรม
สง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม
 พบวา่อายุ(r=.141,p<.01)การรบัรูป้ระโยชนฯ์
(r = .260, p < .01) การรับรู้สมรรถนะของตนเองฯ
(r = .511,p< .01)มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรม

ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อม
การรบัรูอ้ปุสรรคฯ (r= - .371,p< .01)มคีวามสมัพนัธ์
ทางลบกบัพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจาก
สิง่แวดลอ้มอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิดงัแสดงในตารางที่3


ตารางที่3 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหวา่งอายุการรบัรูป้ระโยชน์การรบัรู้อปุสรรคการรบัรูส้มรรถนะของ 
   ตนเองและพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม

ตวัแปร 1 2 3 4 5
 1.อายุ 1    
 2.การรบัรูป้ระโยชน์ .011 1   
 3.การรบัรูอ้ปุสรรค -.042 -.178** 1  
 4.การรบัรูส้มรรถนะตนเอง .051 .058 .185** 1 
 5.พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ .141** .260** -.371** .511** 1
เพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม
 **p<.01     

 อายุการรบัรูป้ระโยชนฯ์การรบัรูอ้ปุสรรคฯและการ
รับรู้สมรรถนะของตนเองฯ เป็นปัจจัยที่สามารถทำนาย
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจาก

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญ และปัจจัยทุกตัวสามารถ
รว่มทำนายพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอด
จากสิง่แวดลอ้มไดร้อ้ยละ51.4ดงัแสดงในตารางที่4

ตารางที่4ปจัจยัทำนายพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้มโดยการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู

ปจัจยัทำนาย B SE. β t p-value
คา่คงที่ .713 .183  3.886 <.001
อายุ .004 .002 .091 2.482 .014
การรบัรูป้ระโยชน์ .147 .038 .146 3.905 <.001
การรบัรูอ้ปุสรรค -.336 .028 -.448 -11.809 <.001
การรบัรูส้มรรถนะ .777 .050 .581 15.516 <.001
R=.717R2=.514F=96.083

การอภปิรายผล
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
สง่เสรมิสขุภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้มโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 84 สอดคล้องกับลดาวัลย์
ประทปีชยักรูและคณะ16พบวา่พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ
ในผู้ชายวัยผู้ ใหญ่อยู่ ในระดับปานกลาง และดวงรัตน์
วัฒนกิจไกรเลิศ และคณะ17 ที่พบว่า พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของตำรวจนครบาลอยู่ในระดับปานกลาง โดยผล
การวจิยัครัง้นีพ้บวา่ กลุม่ตวัอยา่งมพีฤตกิรรมบางอยา่งที่ไม่
เหมาะสม เชน่ ไมต่รวจสขุภาพประจำปี พฤตกิรรมดืม่สรุา

และสบูบหุรี่ และขาดการออกกำลงักาย สอดคลอ้งกบัการ
ศกึษาของพชัรี ดวงจนัทร์ และคณะ9 ทีพ่บวา่ ผูป้ระกอบ
อาชพีขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้งมกีารดืม่สรุารอ้ยละ 31.6 และ
สูบบุหรี่ร้อยละ 49.8 ซึ่งสูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชากรไทยณปี2550ประชากรไทยอายุ15ปขีึน้ไป
สบูบหุรีช่นดิมคีวนัคดิเปน็รอ้ยละ 21.218 สอดคลอ้งกบัการ
ศกึษาของนยันากาญจนพบิลูย์19และเบญจมาศเจรญิสขุ20
ทีพ่บวา่พฤตกิรรมดา้นการออกกำลงักายในชายวยัผู้ใหญอ่ยู่
ในระดับต่ำ ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพได้ในอนาคต รวมทั้งการไม่ใช้
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 หน้ากากอนามัยขณะทำงาน เนื่องจากอาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างต้องสัมผัสฝุ่นละออง เกิดการสะสมเข้าสู่ร่างกาย
เปน็เวลานานสง่ผลใหเ้กดิการทำลายของเนือ้ปอดซึง่ทำให้
สมรรถภาพปอดลดลง1 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
สมรรถภาพปอดต่ำกว่าเกณฑ์ของสมาคมอุรเวชช์แห่ง
ประเทศไทย (รอ้ยละ 14.3) ซึง่มคีวามเสีย่งตอ่การเกดิโรค
ปอดจากสิง่แวดลอ้มตามมาได้สอดคลอ้งกบัรายงานการเฝา้
ระวงัทางระบาดวทิยาของสำนกังานพฒันาระบบขอ้มลูขา่ว
สารสขุภาพ2ระหวา่งปีพ.ศ.2543-2552พบโรคปอดทีเ่กดิ
จากการทำงานทีส่มัผสัพษิสารตะกัว่รอ้ยละ 3-4 เฉลีย่ปลีะ
39.7ราย
 ผลการศกึษาพบวา่อายุการรบัรูป้ระโยชนฯ์และการ
รบัรูส้มรรถนะของตนเองฯ มคีวามสมัพนัธท์างบวก และ
การรบัรูอ้ปุสรรคฯ มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมสง่
เสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อม และ
สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน
โรคปอดจากสิ่งแวดล้อมได้ถึงร้อยละ 51.4 โดยปัจจัยที่
พบว่าเป็นปัจจัยทำนายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่
อายุ การรบัรูป้ระโยชนฯ์ การรบัรูอ้ปุสรรคฯ และการรบัรู้
สมรรถนะของตนเองฯ ซึ่งการรับรู้สมรรถนะของตนเองฯ
มีอิทธิพลมากที่สุด (ตารางที่ 4) สอดคล้องกับการศึกษา
ของดวงรตัน์วฒันกจิไกรเลศิและคณะ17ทีพ่บวา่การรบัรู้
สมรรถนะในตนเองการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูอ้ปุสรรค
ในการปฏบิตัพิฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ สามารถรว่มทำนาย
การพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของตำรวจนครบาลไดร้อ้ยละ
50.8 และการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการส่งเสริม
สุขภาพ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการทำนาย
พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของตำรวจนครบาลสอดคลอ้งกบั
Pender11 กล่าวว่าการรับรู้สมรรถนะของตนเองเป็นการ
เชือ่มโยงความรูข้องแตล่ะบคุคลกบัความพยายามทีจ่ะแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ตนเองรู้สึกดีต่อการปฏิบัติพฤติกรรม
เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีและเหมาะสม โดยพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งสว่นใหญ่ รบัรูว้า่ตนเองมสีขุภาพแขง็แรงดี เมือ่มี
ปญัหาสขุภาพจงึมคีวามมัน่ใจทีจ่ะขอคำปรกึษาดา้นสขุภาพ
จากบุคลากรสุขภาพ และมีความมั่นใจที่จะดูแลสุขภาพ
ตนเองใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ ดงันัน้พยาบาลควรสง่เสรมิและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มการสมรรถนะของตนเองฯ ให้
เพิม่ขึน้
 ส่วนการรับรู้อุปสรรคเป็นตัวแปร เข้าทำนายที่มี

อทิธพิลรองลงมา จากผลการศกึษาพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่น
ใหญร่บัรูอ้ปุสรรคฯ ในระดบัปานกลาง ตวัอยา่งเรือ่งทีร่บัรู้
เช่น การไม่สามารถไปตรวจสุขภาพประจำปีได้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการตรวจสุขภาพประจำปีต้องเสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องหาได้รายได้มาเพื่อเลี้ยงครอบครัว
โดยพบวา่ รอ้ยละ 34.7 มรีายได้ ไมเ่พยีงพอ อาจทำใหม้ี
อปุสรรคในการตรวจสขุภาพประจำปี นอกจากนีก้ารทีก่ลุม่
ตวัอยา่งไมส่ามารถหลกีเลีย่งจราจรทีแ่ออดัได้ อาจเนือ่งจาก
กลุม่ตวัอยา่งจำเปน็ตอ้งทำงานในแหลง่ทีจ่ราจรพลกุพลา่น
ไดร้บัควนัจากทอ่ไอเสยีอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได้ เนือ่งจากเปน็
อาชีพที่ต้องทำ สอดคล้องกับการศึกษาของนันทพร
ภทัรพทุธ10 พบวา่ ผูป้ระกอบอาชพีขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้ง
ไมส่ามารถหลกีเลีย่งการไดร้บัสารพษิจากการจราจรบนทอ้ง
ถนนได้ โดยใหค้วามเหน็วา่ จำเปน็ตอ้งประกอบอาชพีเพือ่
เลีย้งปากทอ้งและครอบครวัจำเปน็ตอ้งยอมรบัสภาพทำให้
ไมส่ามารถหลกีเลีย่งพืน้ที่ในการประกอบอาชพีได้ การรบัรู้
อุปสรรคเป็นความเชื่อที่ทำให้บุคคลไม่สามารถปฏิบัติ
พฤตกิรรมและมผีลตอ่แรงจงูใจของบคุคลใหห้ลกีเลีย่งทีจ่ะ
ปฏิบัติพฤติกรรม11 จึงอาจทำให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าการ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจาก
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดด้านอาชีพ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองและการจราจรที่
พลกุพลา่น
 สำหรับปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจาก
สิง่แวดลอ้ม กลุม่ตวัอยา่งมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลางถงึ
ค่อนข้างมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่า การนอน
หลับวันละ 6-8 ชั่วโมงช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และการ
แสวงหาความรู้ด้านสุขภาพทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ตระหนกัถงึประโยชนข์องการมพีฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพทีด่ี
วา่จะชว่ยลดอนัตรายทีเ่กดิจากลกัษณะงาน ตอ้งสดูดมฝุน่
ละอองมลพษิในทอ้งถนนมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิโรคตา่งๆ
ก็ย่อมทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพเพือ่ปอ้งกนัโรคปอดจากสิง่แวดลอ้ม
 ส่วนปัจจัยด้านอายุ ซึงเป็นปัจจัยทำนายที่มีอิทธิพล
นอ้ยทีส่ดุ พบวา่ ในกลุม่ผูข้บัขีม่อเตอร์ไซคร์บัจา้งทีม่อีายุ
มากจะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ ดีกว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุ
นอ้ยกวา่ เปน็เรือ่งทีพ่บไดท้ัว่ไปในกลุม่ตวัอยา่งอืน่16,21 ทัง้นี้
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อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ มีวุฒิภาวะ
เตม็ที่ ใชค้วามคดิในการไตรต่รองเลอืกปฏบิตัพิฤตกิรรมที่
เหมาะสม เกดิการเรยีนรูแ้ละแสวงหาความรู้ เพือ่ใหเ้กดิ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ
Pender11 เชือ่วา่เมือ่บคุคลอายเุพิม่ขึน้ มวีฒุภิาวะมากขึน้
มปีระสบการณใ์นการกระทำพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพทีเ่คย
สำเร็จมาแล้ว ทำให้รับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติ
พฤตกิรรมและเกดิความเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเอง
วา่สามารถกระทำพฤตกิรรมนัน้ในสำเรจ็กจ็ะทำพฤตกิรรมนัน้

ขอ้เสนอแนะในการทำวจิยัครัง้ตอ่ไป
 จากผลการวจิยัพบวา่การรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรู้
สมรรถนะของตนเอง เป็นปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคปอดจากสิ่งแวดล้อมของผู้
ประกอบอาชพีขบัมอเตอร์ไซคร์บัจา้ง ทีพ่ยาบาลสามารถนำ
มาจดักระทำ(manipulation)ได้โดยอาจจดัในลกัษณะของ
โปรแกรมการใหค้วามรู้ คำแนะนำและจดักจิกรรมสง่เสรมิ
การรบัรูส้มรรถนะของตนเองเพือ่ใหม้พีฤตกิรรมสง่เสรมิสขุ
ภาพทีเ่หมาะสมในประชากรกลุม่นีต้อ่ไป
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