J Nurs Sci Vol 33 No2 April - June 2015

Factors Predicting Self-management Behaviors among
Older Persons with Cardiovascular Risks*
Jirawan Phuaphae, RN, MNS1, Narirat Jitramontree, RN, PhD1,
Veenus Leelahakul, RN, DSc1
Abstract
Purpose: The purpose of this research was to evaluate the knowledge of cardiovascular disease and self-conduct,
self-efficacy, social support, and self-management behaviors of older persons with cardiovascular risks, to assess the
associations among those factors, and to study the ability of such factors to predict self-management behaviors.
Design: Predictive design.
Methods: The sample group was consisted of older persons between the ages of 60-79 years old, with cardiovascular
risks and showed a response from at least 1 item on the General Cardiovascular Risk Profile for Use in Primary Care.
A total of 85 subjects were selected by purposive sampling during the months of June and July of 2014. The data were
collected via questionnaires which included demographics information, knowledge of cardiovascular disease and
self-conduct, self-efficacy, social support, and self-management behaviors. Data analysis was done using descriptive statistics
and multiple regression analysis.
Main findings: The results of this study found that 70.6% of the sample group had a high level of knowledge
regarding cardiovascular disease and self-conduct (X = 14.4, SD = 3.2), 75.3% had a high level of self-efficacy (X = 237.6,
SD = 41.2), 51.8% had a medium level of social support (X = 61.7, SD = 11.3), and 75.3% had a high level of self-management
behaviors (X = 74.0, SD = 9.9). The stepwise regression analysis found that all 3 factors can predict self-management
behaviors by 70.6%, (R2 = .706, F = 68.314, p = .000).
Conclusion and recommendations: To promote self-management behaviors in older persons with cardiovascular
risks, several factors are involved. Nurses should provide knowledge on cardiovascular disease and self-conduct effectively.
It should be easy to understand by older persons. Further, their self-efficacy in self-management should be strengthened by
providing a record book to monitor blood sugar level and blood pressure. Family support for promoting self-management
should be also encouraged.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรม
การจัดการตนเองของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และศึกษาความสัมพันธ์รวมทัง้ อำ�นาจการทำ�นาย
ของตัวแปรต้น ดังกล่าวต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาแบบหาอำ�นาจการทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างคือผูส้ งู อายุ อายุ 60-79 ปีและมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรค หัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อย 1
ข้อ จาก General Cardiovascular Risk Profile for Use in Primary Care คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำ�นวน 85 คน เก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนมิถนุ ายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการจัดการตนเอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และ
สัมประสิทธิถ์ ดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างมีความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั อยูใ่ นระดับสูง (X = 14.4, SD = 3.2) การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
อยูใ่ นระดับสูง (X = 237.6, SD = 41.2) การสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X = 61.7, SD = 11.3) และพฤติกรรมการ
จัดการตนเองอยูใ่ นระดับสูง (X = 74.0, SD = 9.9) และผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิก์ ารถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนพบว่า ตัวแปร
2
ต้นทัง้ 3 สามารถทำ�นายพฤติกรรมจัดการตนเองได้รอ้ ยละ 70.6 (R = .706, F = 68.314, p = .000)
สรุปและข้อเสนอแนะ: การส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ควรประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั พยาบาลควรมีการพัฒนาวิธกี ารให้ความรูอ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูข้ องผูส้ งู อายุเพือ่ ให้งา่ ยต่อการเข้าใจ และควรใช้วธิ ี
การส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน ในการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุให้สงู ขึน้ เช่น ใช้สมุดบันทึกแสดงการเปลีย่ นแปลงของระดับน้�ำ ตาล
ในเลือด ระดับความดันโลหิต รวมทัง้ ควรกระตุน้ ให้สมาชิกในครอบครัว เข้ามามีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุเกิดพฤติกรรม
การจัดการตนเองด้วย
คำ�สำ�คัญ: ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการจัดการตนเอง
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสุขภาพทีส่ �ำ คัญทัว่ โลก
องค์การอนามัยโลก (WHO)1 ระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2551 ทัว่ โลกมี
ผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 17.3 ล้านคน และคาด
การณ์วา่ จะเพิม่ ขึน้ เป็น 23.3 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 ซึง่ ร้อยละ
80 ของผูเ้ สียชีวติ มาจากกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาและด้อยพัฒนา
สำ�หรับประเทศไทยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสีย
ชีวติ 1 ใน 3 อันดับแรก ในช่วงเวลาราว 20 ปีทผ่ี า่ นมา และยังพบ
ว่าความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือด
สมองจะเพิม่ มากขึน้ สัมพันธ์กบั อายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ด้วย โดยพบความชุก
ในประชากรวัยสูงอายุมากกว่าถึง 3-5 เท่า เมือ่ เทียบกับประชากร
วัยเด็กและวัยผูใ้ หญ่2 เนือ่ งจากในผูส้ งู อายุ ลักษณะทางกายภาพ
และสรีรวิทยาบางอย่างของระบบหัวใจและหลอดเลือดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลง เช่น ผนังหลอดเลือดมีความ
ยืดหยุน่ น้อยลง ประสิทธิภาพการทำ�งานของหัวใจลดลง ส่งผลให้
ผูส้ งู อายุมคี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึน้
กว่าวัยอืน่ ด้วย1,3
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถ
ประเมินได้จากปัจจัยหลายประการ และความเสีย่ งแต่ละประการ
ก็สง่ ผลต่อระดับความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่
แตกต่างกัน จึงมีการศึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารประเมินความเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไว้อย่างหลากหลาย การศึกษา
หนึง่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ดุ คือ Framingham Heart Study4
โดยความเสีย่ งหลักต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทีท่ �ำ การ
ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ Systolic Blood Pressure (SBP) ระดับ
ไขมันในเลือด เป็นโรคเบาหวาน สูบบุหรี่5 ซึ่งจากรายงาน
การสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 4
พ.ศ. 2551-2552 เกีย่ วกับโรคและภาวะทีเ่ ป็นปัจจัยเสีย่ งของ
โรคหัวใจและหลอดเลือด ข้อมูลดังกล่าวบ่งชีว้ า่ ผูส้ งู อายุเป็น
กลุม่ เสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในราย
ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น ผูท้ เ่ี ป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือ
อัมพาต ทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันต่างๆ ได้ดว้ ย
ตนเอง ต้องพึง่ พาผูอ้ น่ื บางรายต้องมีการลดบทบาททางสังคมลง
และในบางครั้งอาจเกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ทั้งยังส่งผล
กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือดจะได้รบั ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ร้อยละ 54 และรัฐบาลยังต้องรับภาระเรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการรักษา
พยาบาลผูป้ ว่ ยโรคหัวใจขาดเลือด 1,070,575,799 บาทต่อปี
ยังไม่นบั รวมถึงต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวติ ก่อน
วัยอันควรด้วยโรคหัวใจขาดเลือด 1,034,950,193 บาทต่อปี

ผูป้ ว่ ย ครอบครัวและประเทศชาติจงึ ต้องสูญเสียค่าใช้จา่ ยในการ
ดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเป็นจำ�นวนมาก6 ดังนัน้ การส่งเสริม
ให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ เพือ่ ลดโอกาสเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงมีความ
จำ�เป็นอย่างมาก
ทฤษฎี ก ารปรั บ เปลี่ย นพฤติ ก รรมแบบผสมผสาน:
Integrated Theory of Health Behavior Change7 เป็นทฤษฎีทม่ี ี
การผสมผสานปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
จากทฤษฎีดา้ นสุขภาพหลายทฤษฎี สามารถช่วยอธิบายเกีย่ วกับ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ งู อายุได้
ชัดเจนและมีความเชื่อมโยงมากขึ้น โดยตามแนวคิดเชื่อว่า
เมือ่ บุคคลมีความรูท้ เ่ี ฉพาะเจาะจงเกีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั
ทีเ่ หมาะสม มีการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนทีด่ ี รวมทัง้ มีการสนับสนุน
ทางสังคมทีด่ ี จะส่งผลให้บคุ คลเกิดกระบวนการกำ�กับตนเองและ
ทักษะในการกำ�กับตนเอง ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมการจัดการ
ตนเอง ทำ�ให้บคุ คลสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ และ
ส่งผลที่ดีต่อภาวะสุขภาพตามมาด้วย อย่างไรก็ดีปัจจัยด้าน
ลักษณะของบุคคล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม
การจัดการตนเองทีแ่ ตกต่างกันด้วย แต่เป็นปัจจัยทีไ่ ม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ ซึง่ อาจเป็นการยากต่อการนำ�ไปใช้ในการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ดังนัน้ การศึกษาแนวทางในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจึงมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่สามารถปรับ
เปลีย่ นได้ เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับบทบาทของพยาบาลทีจ่ ะ
สามารถนำ�ไปใช้ในการให้คำ�แนะนำ� และส่งเสริมสุขภาพให้
ผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิด
พฤติกรรมการจัดการตนเอง จนสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพ และสามารถลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดได้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับโรคหัวใจ
และหลอดเลือดและการปฏิบัติตัว การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
การสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ในทางบวก
กับพฤติกรรมการจัดการตนเอง และสามารถร่วมทำ�นายพฤติกรรม
การจัดการตนเองได้10,16,19-22 แต่การศึกษายังไม่ครอบคลุมในกลุม่
ประชากรผูส้ งู อายุทม่ ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
โดยการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในกลุม่ โรคเรือ้ รัง เช่น ภาวะ
ไขมันในเลือดสูง11 โรคความดันโลหิตสูง13,19,22 โรคเบาหวาน10, 20-21
ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าความรูเ้ กีย่ วกับโรคเรือ้ รังนัน้ มีความแตกต่างจาก
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีการศึกษาในกลุม่
ของผูท้ เ่ี ป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว15-16 ซึง่ การศึกษาในกลุม่
ผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาแนวทางการดูแล
ผูส้ งู อายุ เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
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ตัง้ แต่ระดับปฐมภูมิ อีกทัง้ การศึกษาส่วนใหญ่ยงั เป็นการศึกษาที่
ทำ�ในกลุม่ ตัวอย่างวัยผูใ้ หญ่ ซึง่ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ิ
ตัวของผูส้ งู อายุและผูใ้ หญ่ อาจมีความแตกต่างกัน โดยผูส้ งู อายุท่ี
มีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทีส่ งู กว่า อาจมี
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิม่ ขึน้ จากการทีม่ กี าร
เข้าถึงข้อมูลและได้รบั คำ�แนะนำ�เกีย่ วกับโรคเรือ้ รังและการปฏิบตั ิ
ตัวเพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน จากบุคลากรสุขภาพมากกว่ากลุม่
ตัวอย่างทัว่ ไป การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนของผูส้ งู อายุและผูใ้ หญ่
ก็อาจมีความแตกต่างกันออกไป เนือ่ งจากเมือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุ
บุคคลจะเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
ซึง่ อาจส่งผลต่อการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนได้ และการสนับสนุนทาง
สังคมในผูส้ งู อายุและผูใ้ หญ่ อาจต้องการการสนับสนุนทางสังคม
ทีต่ า่ งกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูส้ งู อายุจะมีขอ้ จำ�กัดในด้านร่างกาย และ
การเริม่ เรียนรูส้ ง่ ิ ใหม่ๆ จะช้าลง ซึง่ อาจมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองของผูส้ งู อายุดว้ ยเช่นกัน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาอำ�นาจการ
ทำ�นายของความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดและการ
ปฏิบตั ติ วั การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคมเพือ่
ลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเอง ในกลุม่ ตัวอย่างผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เพือ่ นำ�ความรูไ้ ปส่งเสริมพฤติกรรม
การจัดการตนเองของผูส้ งู อายุในกลุม่ นีไ้ ด้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั การรับ
รูส้ มรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการ
จัดการตนเองของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการ
ปฏิบตั ติ วั การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และ
พฤติกรรมการจัดการตนเองของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
3. ศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการ
ปฏิบตั ติ วั การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคม
ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมมติฐานวิจัย
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั การรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตนและการสนับสนุนทางสังคม สามารถทำ�นายพฤติกรรมการ
จัดการตนเองของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได้
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาแบบหาอำ�นาจการทำ�นาย
(predictive design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูส้ งู อายุ ทีม่ อี ายุ 60-79
ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนเขตบางกอกน้อย
ซึง่ อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัด
เจ้าอาม กรุงเทพมหานคร และมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดอย่างน้อย 1 ข้อ จาก General Cardiovascular
Risk Profile for Use in Primary Care5 ดังนี้ 1) มีญาติสายตรง
ทีแ่ พทย์วนิ จิ ฉัยว่าเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือเสียชีวติ ด้วย
โรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควร ก่อนอายุ 45 ปีใน
เพศชาย ก่อนอายุ 55 ปีในเพศหญิง หรือ 2) ได้รบั การวินจิ ฉัย
จากแพทย์วา่ มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (total cholesterol >
160 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์, HDL < 45 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) หรือ
3) มีระดับความดันโลหิตสูง (กรณี ไม่ได้รบั การรักษาด้วยยา SBP
> 130 มิลลิเมตรปรอท, ได้รบั การรักษาด้วยยา SBP > 120
มิลลิเมตรปรอท) หรือ 4) มีภาวะอ้วน (BMI ≥ 25 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร) หรือ 5) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
โรคเบาหวาน หรือ 6) สูบบุหรีอ่ ยูใ่ นปัจจุบนั
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) จำ�นวน 85 คน ตามคุณสมบัตดิ งั นี้ คือ มีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดข้างต้นอย่างน้อย 1 ข้อ
ข้างต้น มีการรับรูว้ นั เวลา สถานที่ บุคคลทีถ่ กู ต้อง สามารถสือ่ สาร
และเข้าใจภาษาไทยได้ดี
คำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์อ�ำ นาจของ
การทดสอบ (power of analysis) สำ�หรับสถิตสิ มั ประสิทธิถ์ ดถอย
พหุคณ
ู กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญที่ .05 อำ�นาจการทดสอบ .80
ค่าอิทธิพลของความสัมพันธ์ขนาดปานกลาง (f2 = .15) โดยมี
ตัวแปรทำ�นาย จำ�นวน 3 ตัว ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน
77 คน ผูว้ จิ ยั เก็บกลุม่ ตัวอย่างเพิม่ ร้อยละ 10 เพือ่ ป้องกันการตอบ
แบบสอบถามไม่ครบ รวมเป็นกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 85 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. เครื่องมือคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยดัดแปลงจาก
General Cardiovascular Risk Profile for Use in Primary Care5
ใช้ในการคัดกรองผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
		 2.1 ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพในปัจจุบนั รายได้ แหล่งรายได้ ความเพียงพอ
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ของรายได้ โรคประจำ�ตัวและการรักษา
		 2.2 แบบสอบถามความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั
ผูว้ จิ ยั ดัดแปลงจากเครือ่ งมือของวีนสั ลีฬหกุล8 มีขอ้ คำ�ถามจำ�นวน
19 ข้อ ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบให้เลือกตอบถูก ผิด แปลผล
คะแนนออกเป็น 3 ระดับ9 คือ ระดับสูง ปานกลาง และต่�ำ คะแนน
มาก หมายถึง มีความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั ทีส่ งู
		 2.3 แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ผู้วิจัย
ดั ด แปลงจากเครื่อ งมื อ ของ วี นัส ลี ฬ หกุ ล 8 และสุ พ าพร
เพ็ชรอาวุธ10 มีขอ้ คำ�ถามจำ�นวน 33 ข้อ (กรณีเป็นโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ ง
พบแพทย์และรับประทานยาอย่างสม่�ำ เสมอ) และมีขอ้ คำ�ถาม 24
ข้อ (กรณีไม่ได้เป็นโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งพบแพทย์และรับประทานยา
อย่างสม่�ำ เสมอ) คำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s
scale) 11 ระดับ แปลผลคะแนนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง
ปานกลาง และต่�ำ คะแนนมาก หมายถึง มีระดับความมัน่ ใจทีส่ งู
		 2.4 แบบสอบถามการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ผู้วิจัย
ดัดแปลงจากเครือ่ งมือของ กนกกาญจน์ สวัสดิภาพ11 ซึง่ สร้างขึน้
จากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ House12 มีขอ้ คำ�ถาม
จำ�นวน 23 ข้อ คำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
แปลผลคะแนนออกเป็น 3 ระดับ9 คือ ระดับสูง ปานกลาง และ
ต่�ำ คะแนนมาก หมายถึง ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมสูง
		 2.5 แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเอง ผูว้ จิ ยั
ดัดแปลงจากเครือ่ งมือของ เบญจมาศ ถาดแสง13 และสุพาพร
เพ็ชรอาวุธ10 มีขอ้ คำ�ถามจำ�นวน 25 ข้อ (กรณีเป็นโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ ง
พบแพทย์และรับประทานยาอย่างสม่�ำ เสมอ) และมีขอ้ คำ�ถาม 17
ข้อ (กรณีไม่ได้เป็นโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งพบแพทย์และรับประทานยา
อย่างสม่�ำ เสมอ) คำ�ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
แปลผลคะแนนออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ปานกลาง และ
ต่�ำ คะแนนมาก หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการตนเองทีด่ ี
เครือ่ งมือในการวิจยั ได้รบั การตรวจสอบคุณภาพ โดยผูท้ รง
คุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญจำ�นวน 3 ท่าน หลังจากนำ�มาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วจึงนำ�ไปคำ�นวณหา
ค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity index) ได้เท่ากับ .89,
.85, .83 และ .88 ตามลำ�ดับ จึงนำ�ไปใช้กบั ผูส้ งู อายุทม่ี คี ณ
ุ สมบัติ
เช่นเดียวกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 ราย และนำ�ผลการทดสอบ
มาคำ�นวณหาค่าความสอดคล้องภายใน (internal consistency)
โดยแบบสอบถามความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั ใช้วธิ ขี อง
Kuder-Richardson สูตร KR-20 ได้เท่ากับ .75 ส่วนแบบสอบถาม
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเอง ใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาค ค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .87, .91 และ .89
ตามลำ�ดับ
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หลังจากได้รบั อนุมตั ใิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน
แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ตดิ ต่อประสานงานกับทีมพยาบาลเยีย่ มบ้าน ประจำ�
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม ในการร่วมเข้าเยีย่ มบ้าน
ผูส้ งู อายุ เพือ่ ช่วยแนะนำ�ผูว้ จิ ยั กับผูส้ งู อายุ ในการเข้าเก็บข้อมูลที่
บ้านของผูส้ งู อายุในชุมชน หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั เป็นผูท้ �ำ หน้าทีช่ แ้ี จง
ผูส้ งู อายุในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจยั และทำ�การประเมิน
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูส้ งู อายุ หาก
พบว่าผูส้ งู อายุมคี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตัง้ แต่ 1 ข้อ ขึน้ ไป จึงถือว่าผูส้ งู อายุมคี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด จากนั้นผู้วิจัยแจ้งให้ผ้สู ูงอายุทราบถึงโครงการวิจัย
โดยละเอียด วัตถุประสงค์ในการศึกษา ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล
รวมถึงอธิบายถึงสิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจยั ตาม
รายละเอียดการพิทกั ษ์สทิ ธิ์ พร้อมสอบถามความสมัครใจ หาก
ผู้สูงอายุตัดสินใจที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงให้ผ้สู ูงอายุ
ลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั ก่อน
ทำ�การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแจกแจงความถี่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรูแ้ ละการ
ปฏิบตั ติ วั การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และ
พฤติกรรมการจัดการตนเอง โดยใช้คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)
และวิเคราะห์อ�ำ นาจการทำ�นายของตัวแปรต้นทัง้ 3 ตัว ต่อตัวแปร
ตาม โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน
(stepwise regression analysis)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 70-79 ปี ร้อยละ 56.5
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.9 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 48.2 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 41.2 ส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 69.4 มีแหล่งรายได้จากบุตร/หลานมาก
ทีส่ ดุ ร้อยละ 51.8 รายได้เฉลีย่ 12,000 บาทต่อเดือน รายได้เพียง
พอกับค่าใช้จา่ ยแต่ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 57.6 ส่วนใหญ่มโี รคประจำ�
ตัว ร้อยละ 83.5 และเป็นสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ ร้อยละ 76.4
2. ลักษณะของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
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ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรูเ้ กีย่ วกับโรคและ ร้อยละ 75.3 การสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X =
การปฏิบตั ติ วั อยูใ่ นระดับสูง (X = 14.4, SD = 3.2) ร้อยละ 70.6 61.7, SD = 11.3) ร้อยละ 51.8 และพฤติกรรมการจัดการตนเอง
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนอยูใ่ นระดับสูง (X = 237.6, SD = 41.2) อยูใ่ นระดับสูง (X = 74.0, SD = 9.9) ร้อยละ 75
ตารางที่ 1 ช่วงคะแนน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั การรับรูส้ มรรถนะ
		 แห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและ
		 หลอดเลือด (N = 85)
ตัวแปร
Range
X
SD
ระดับ
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั
6-19
14.4
3.2
สูง
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
100-317
237.6
41.2
สูง
การสนับสนุนทางสังคม
35-89
61.7
11.3
ปานกลาง
พฤติกรรมการจัดการตนเอง
39-92
74.0
9.9
สูง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาพบว่า
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการจัดการตนเอง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = .684,
p = .000) การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการจัดการตนเอง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = .795,
p = .000) และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการจัดการตนเอง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r =
.640, p = .000)

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของปัจจัยทำ�นาย กับพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ
		 และหลอดเลือด
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1
2
3
4
1. ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั
1		
2. การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
.655**
1		
3. การสนับสนุนทางสังคม
.403**
.609**
1
4. พฤติกรรมการจัดการตนเอง
.684**
.795**
.640**
1
** p = .000
4. อำ�นาจการทำ�นายของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิก์ ารถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้
ตอนพบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัว การรับรู้
สมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์
แบบพหุคณ
ู กับพฤติกรรมการจัดการตนเองอย่างมีนยั สำ�คัญทาง

สถิตทิ ร่ี ะดับ p = .000 โดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู
เท่ากับ .847 สามารถทำ�นายพฤติกรรมจัดการตนเองได้รอ้ ยละ
70.6 มีคา่ ความเคลือ่ นมาตรฐานในการทำ�นาย (standard error
of estimate) เท่ากับ ± 5.375 (R2 = .706, F = 68.314, p = .000)

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอยพหุคณ
ู ของปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิด
		
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
และการสนับสนุนทางสังคม
a = 21.827, SE est = ± 5.375
R = .847, R2 = .706, F = 68.314
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b
.880
.110
.216

SE b
.242
.022
.065

β
.284
.458
.246

t
3.634
5.077
3.305

p-value
.000
.000
.001
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การอภิปรายผล
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 70.6 มีระดับความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคและการปฏิบตั ติ วั โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (X = 14.4, SD =
3.2) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างมีโรคประจำ�ตัว ได้แก่ โรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 83.5
จึงส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รัง มีการเข้าถึงข้อมูลและ
ได้รบั คำ�แนะนำ�เกีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง จากบุคลากรสุขภาพมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ม่ได้เป็นโรคเรือ้ รัง ตรงตามแนวคิดแบบแผนความเชือ่
ด้านสุขภาพ14 ทีเ่ ชือ่ ว่า การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของบุคคล มีผลต่อการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพของบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาของ
อรวรรยา ภูมศิ รีแก้ว15 ทีพ่ บว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคหัวใจขาดเลือด มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับ
สาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด สูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้มี
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 75.3 มีการรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตนโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (X = 237.6, SD = 41.2) แสดงว่ากลุม่
ตัวอย่างมีความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเองทีจ่ ะสามารถ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการตนเองให้เหมาะสมอยูใ่ นระดับสูง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chiou และคณะ16 ซึง่ ศึกษาในกลุม่
ตัวอย่างชาวไต้หวัน อายุเฉลีย่ 70 ± 10.1 ปี พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
มีระดับการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง อาจเนือ่ ง
มาจากกลุม่ ตัวอย่างมีอายุ 60-79 ปี เป็นผูส้ งู อายุตอนต้นและตอน
กลาง ซึง่ ยังมีการรับรูท้ ด่ี ี สามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วันได้ดว้ ยตนเอง
เป็นอย่างดี และมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง แม้บางรายจะมีโรค
ประจำ�ตัว แต่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
สุขภาพให้เหมาะสมได้งา่ ย เพราะกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ
76.4 เป็นสมาชิกของชมรมผูส้ งู อายุ ซึง่ อยูภ่ ายใต้การดูแลของศูนย์
บริการสาธารณสุข จึงมีบคุ ลากรสุขภาพ รวมทัง้ สถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาล มาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้
อยูเ่ สมอ ทัง้ ยังสามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
และสังเกตประสบการณ์ความสำ�เร็จในการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอ่ืนด้วย ตรงตามแนวคิดของ
Bandura17 ทีเ่ ชือ่ ว่า การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนต่อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
สามารถสร้างให้เกิดได้โดยการเรียนรูข้ อ้ มูลจากประสบการณ์ความ
สำ�เร็จของตนเอง การสังเกตประสบการณ์ของผูอ้ น่ื การชักจูงด้วย
คำ�พูด สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพาพร เพ็ชรอาวุธและคณะ10
ซึ่งศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างจะมีระดับความมัน่ ใจในการรับประทานยาลดระดับ
น้�ำ ตาลในเลือดมากขึน้ เมือ่ ได้รบั คำ�แนะนำ�จากแพทย์เกีย่ วกับ
การรับประทานยาลดระดับน้�ำ ตาลในเลือดอย่างใกล้ชดิ

กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.8 ได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X = 61.7, SD = 11.3) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุพาพร เพ็ชรอาวุธ และคณะ10 อาจเนือ่ งมา
จากครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างต้องประกอบอาชีพ เพื่อเป็น
รายได้หลักของครอบครัว จากข้อมูลพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีแหล่ง
รายได้หลักจากบุตร/หลาน (ร้อยละ 51.8) จึงทำ�ให้บตุ ร/หลานไม่มี
เวลาในการหาข้อมูลเกีย่ วกับการรับประทานอาหาร การออก
กำ�ลังกาย การรับประทานยาทีเ่ หมาะสมกับโรคประจำ�ตัวทีก่ ลุม่
ตัวอย่างเป็นอยู่ รวมถึงไม่สามารถพากลุม่ ตัวอย่างไปพบแพทย์ได้
อย่างไรก็ดคี รอบครัวมักจะเอาใจใส่กลุม่ ตัวอย่างโดยการพูดคุย
สอบถามเกีย่ วกับการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ อาการเกีย่ วกับโรค
ประจำ�ตัวของกลุม่ ตัวอย่างและแผนการรักษาของแพทย์ และเมือ่
กลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่สบายใจ ก็ยังสามารถพูดคุยกับบุคคลใน
ครอบครัวได้ ส่วนเพือ่ น/เพือ่ นบ้าน พบว่ามีการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสมอยูบ่ า้ ง แต่สว่ นใหญ่จะ
เป็นการพูดคุยเรือ่ งทัว่ ไปมากกว่า ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Cobb18 ทีเ่ ชือ่ ว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้บคุ คลทีไ่ ด้
รับเชือ่ ว่าตนเองได้รบั การดูแลเอาใจใส่ และเป็นทีร่ กั ของบุคคลอืน่
ได้รบั การเคารพและมีบคุ คลมองเห็นคุณค่าของตน
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 75.3 มีพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (X = 74.0, SD = 9.9)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการตนเองด้านการ
รับประทานอาหารทีเ่ หมาะสมอย่างสม่�ำ เสมอ โดยหลีกเลีย่ งการ
รับประทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูง รับประทานผัก ผลไม้ทม่ี รี สหวาน
น้อยเป็นประจำ� เลือกใช้นำ�้ มันจากพืชแทนน้ำ�มันจากสัตว์ใน
การประกอบอาหาร และพยายามควบคุมน้ำ�หนักตัวให้อยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 73 เป็น
ผูส้ งู อายุเพศหญิง ซึง่ มักจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการจัดเตรียม
อาหารสำ�หรับสมาชิกในครอบครัว อีกทัง้ กลุม่ ตัวอย่างยังเป็น
ผูส้ งู อายุตอนต้นและตอนกลาง ซึง่ ยังสามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�
วันได้เป็นอย่างดี และกลุม่ ตัวอย่างมีระดับความรูเ้ กีย่ วกับโรคและ
การปฏิบตั ติ วั อยูใ่ นระดับสูง เนือ่ งจากสามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่ ว
กับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมได้ง่าย ทำ�ให้มี
ศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัวเรื่องพฤติกรรม
การรับประทานอาหารได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของ
อรุณลดา นางแย้ม19 ในกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์
ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ
64.6 เป็นผูส้ งู อายุ และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะ
โรคเหมาะสมมาก ด้านการออกกำ�ลังกายพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ มีพ ฤติ ก รรมการออกกำ � ลั ง กายอย่ า งสม่ำ� เสมอ
โดยออกกำ�ลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที 3-5 ครัง้ /สัปดาห์
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ส่วนใหญ่จะไปออกกำ�ลังกาย ทีช่ มรมผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นชุมชน 2-3
ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนในวันที่ไม่มีกิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุก็มักจะ
ออกกำ�ลังกายเองทีบ่ า้ น โดยการแกว่งแขน บริหารร่างกายท่า
ง่ายๆ เช่นเดียวกับผูส้ งู อายุทไ่ี ม่ได้ไปออกกำ�ลังกายร่วมกับทีช่ มรม
ด้านการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการหลีกเลีย่ งปัจจัยทีเ่ ป็นความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดอย่างสม่�ำ เสมอ โดยหลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่ การดืม่
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ แต่ยงั คงดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี าเฟอีนอยู่ เช่น
การดืม่ กาแฟ 1-2 แก้ว/วัน อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ซึง่ จะสูบบุหรี่ ดืม่ สุราน้อยกว่าเพศชาย สอดคล้อง
กับการศึกษาของสุพาพร เพ็ชรอาวุธ และคณะ10 ในกลุม่ ตัวอย่าง
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นผูส้ งู อายุเพศหญิง และมีพฤติกรรมการหลีกเลีย่ ง การสูบ
บุหรีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ส่วนการดืม่ กาแฟ แม้วา่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
จะดืม่ กาแฟเป็นประจำ� แต่กจ็ ะดืม่ ไม่เกินวันละ 1-2 แก้ว และมัก
จะดืม่ กาแฟร้อนทีเ่ ติมน้�ำ ตาล ครีม ในปริมาณเล็กน้อยเท่านัน้ ด้าน
การจัดการอารมณ์ ความเครียด พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรม
การจัดการอารมณ์ ความเครียด ที่เหมาะสมอย่างสม่ำ�เสมอ
ส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยมีความเครียด และหากมีเรือ่ งไม่สบายใจบางครัง้
ก็มกั จะผ่อนคลายความเครียด โดยการไม่คดิ มาก หรือบางเรือ่ ง
ก็ใช้วธิ กี ารพูดระบายให้เพือ่ นสนิทหรือคนในครอบครัวฟัง และ
ด้านการรับประทานยาตามแผนการรักษาและการไปตรวจตาม
นัดพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านการรับประทานยาตาม
แผนการรักษา และการไปตรวจตามนัดอย่างสม่�ำ เสมอ สำ�หรับ
ผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจำ�ตัว จะให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติ
พฤติกรรมตามคำ�แนะนำ�ของบุคลากรสุขภาพเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะด้านการรับประทานยาตามแผนการรักษา กลุ่ม
ตัวอย่างจะพยายามรับประทานยาให้ครบตามจำ�นวน และเวลา
ครบทุกมือ้ และพยายามไปตรวจตรงตามนัดทุกครัง้
ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐาน โดยพบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคและการปฏิบตั ติ วั การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน และการสนับสนุน
ทางสังคม สามารถร่วมกันทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเอง
ของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
ร้อยละ 70.6 (R2 = .706, F = 68.314, p = .000) โดยการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั และการ
สนับสนุนทางสังคม สามารถทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเอง
ได้ (β = .458, β = .284 และ β = .246; p < .01) ตามลำ�ดับ
สำ�หรับการวิจยั ครัง้ นีค้ วามรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง (r = .684,
p = .000) และสามารถทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเองได้
(β = .284, p = .000) อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างมีระดับความรู้
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เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับสูง จึงมีผลต่อการ
ตัดสินใจของกลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการตนเอง
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ใน
ระดับสูงด้วย เนือ่ งจากความรูเ้ ป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญ ทีจ่ ะ
ส่งผลให้บคุ คลปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการตนเองของบุคคลได้
ตามแนวคิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแบบผสมผสาน7 ทีใ่ ห้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับโรค ซึง่ จะมีผลต่อการคาดหวังต่อผลลัพธ์ การตัดสินใจ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมของบุคคล และนำ�ไปสูก่ ารเกิดพฤติกรรมการ
จัดการตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณลดา นางแย้ม19
พบว่า ความรูเ้ รือ่ งอาหารเฉพาะโรค สามารถร่วมทำ�นายพฤติกรรม
การรับประทานอาหารเฉพาะโรคของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ได้รอ้ ยละ 27.2 (R2 = .272, p < .05) เช่นเดียวกับการศึกษาของ
บุญเตือน วัฒนกุล20 พบว่าความรูเ้ กีย่ วกับโรคเบาหวานสามารถ
ร่วมทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูท้ เ่ี ป็นโรคเบาหวาน
ได้รอ้ ยละ 21.1 (R2 = .211, p < .01) และการศึกษาของ Didarloo
และคณะ21 พบว่าความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานสามารถร่วม
ทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูท้ เ่ี ป็นโรคเบาหวานได้
ร้อยละ 25.3 (R2 = .253, p < .01)
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการจัดการตนเอง (r = .795, p = .000) และสามารถ
ทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเองได้มากที่สุด (β = .458,
p = .000) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตน ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการจัดการตนเอง เพือ่ ลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ในระดับสูง จึงมี
พฤติกรรมการจัดการตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดอยูใ่ นระดับทีส่ งู ด้วย ซึง่ ตรงตามแนวคิด
ของ Bandura17 ทีเ่ ชือ่ ว่าการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน เป็นความเชือ่
เกีย่ วกับความมัน่ ใจในความสามารถของบุคคล ว่าตนสามารถที่
จะปฏิบตั พิ ฤติกรรมให้บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายทีค่ าดหวังไว้
ซึง่ เกิดจากการเรียนรูข้ องบุคคลจากประสบการณ์ความสำ�เร็จของ
ตนเอง การสังเกตประสบการณ์ของผูอ้ น่ื และการชักจูงด้วยคำ�พูด
รวมถึงสภาวะทางสรีระและอารมณ์ทางบวก โดยเมือ่ บุคคลมี
ความมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง ก็จะปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้
มากขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Chiou และคณะ16 พบว่าการ
รับรูส้ มรรถนะแห่งตน สามารถร่วมทำ�นายพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองของผู้ท่เี ป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ร้อยละ 38.1
(R2 = .381, p < .01) โดยการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน สามารถ
ทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ท่เี ป็นโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได้มากทีส่ ดุ ร้อยละ 24 (R2 = .240, p < .01) และการ
ศึกษาของ สุพาพร เพ็ชรอาวุธ และคณะ10 พบว่าการรับรูส้ มรรถนะ
แห่งตน สามารถร่วมทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูท้ ่ี
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เป็นโรคเบาหวานได้ ร้อยละ 34.4 (R2 = .344, p = .000) โดยการ
รับรูส้ มรรถนะแห่งตน เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
จัดการตนเองของผูท้ เ่ี ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มากทีส่ ดุ (β = .509,
p = .000) เช่นเดียวกับการศึกษาของ บุญเตือน วัฒนกุล20
พบว่าการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน สามารถร่วมทำ�นายพฤติกรรม
การจัดการตนเองของผูท้ เ่ี ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้รอ้ ยละ 21.1
(R2 = .211, p < .01) โดยการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน เป็นปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลทางบวกพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูท้ เ่ี ป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มากทีส่ ดุ (β = .243, p = .000) และการศึกษาของ
Didarloo และคณะ21 พบว่าการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน สามารถ
ร่วมทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูท้ เ่ี ป็นเบาหวานชนิด
ที่ 2 ได้ ร้อยละ 25.3 (R2 = .253, p < .01) และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Lee และคณะ22 พบว่าการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
สามารถร่วมทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ท่เี ป็น
โรคความดันโลหิตสูง ได้รอ้ ยละ 18
การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกับ
พฤติกรรมการจัดการตนเอง (r = .640, p = .000) และสามารถ
ทำ�นายพฤติกรรมการจัดการตนเองได้ (β = .246, p = .000) แม้วา่
กลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั การสนับสนุนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
แต่ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการตนเอง
อยูใ่ นระดับสูง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่าง เป็นผูส้ งู อายุ
ตอนต้นและตอนกลาง สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันได้ดี และ
ได้รบั การส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม จาก
บุคลากรสุขภาพและชมรมผูส้ งู อายุอยูใ่ นระดับสูง กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ จึงสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการจัดการตนเองได้ดี
เพราะการสือ่ สารระหว่างผูร้ บั บริการสุขภาพและบุคลากรสุขภาพ
จะทำ�ให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีผ้รู ับบริการสุขภาพและบุคลากร
สุขภาพ Polzer23 และทำ�ให้ผสู้ งู อายุเกิดประสบการณ์ทด่ี ี มีความ
รูส้ กึ มัน่ คงในชีวติ รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าในตนเอง และส่งผลให้
ผูส้ งู อายุปฏิบตั พิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ Cobb18 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุพาพร เพ็ชรอาวุธ และคณะ10 พบว่าการสือ่ สาร
ระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สามารถร่วมทำ�นาย
พฤติกรรมการจัดการตนเองของผูท้ เ่ี ป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้
ร้อยละ 34.4 (R2 = .344, p < .000) โดยการสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ย
กับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข สามารถทำ�นายพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองได้ (β = .229, p < .05) และการศึกษาของ บุญเตือน
วัฒนกุล20 พบว่าการสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมทำ�นาย
พฤติกรรมการจัดการตนเองของผูท้ เ่ี ป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้
ร้อยละ 21.1 (R2 = .211, p < .001)
สรุปผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแบบผสมผสานของ Ryan7 ซึง่ ใช้อธิบายแนวทางในการ

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เพือ่ ให้บคุ คลเกิดพฤติกรรมการจัดการ
ตนเอง และมีภาวะสุขภาพทีด่ ตี ามมา สำ�หรับอำ�นาจการทำ�นาย
พฤติกรรมการจัดการตนเองของผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 29 ซึง่ ไม่สามารถ
อธิบายได้จากการศึกษาครัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจากปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจ
มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง ตามแนวคิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมแบบผสมผสาน เช่น ปัจจัยด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล
จึงทำ�ให้การผันแปรของคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองไม่ได้
ขึ้นอยู่แต่เพียงปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัว
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมเท่านัน้
ข้อเสนอแนะ
การส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุท่มี ี
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรประกอบด้วย
หลายส่วน ได้แก่ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฏิบตั ติ วั
พยาบาลควรมีการพัฒนาวิธกี ารให้ความรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะการ
เรียนรูข้ องผูส้ งู อายุเพือ่ ให้งา่ ยต่อการเข้าใจ และควรใช้วธิ กี ารส่ง
เสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน ในการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุให้
สูงขึน้ เช่น ใช้สมุดบันทึกแสดงการเปลีย่ นแปลงของระดับน้�ำ ตาล
ในเลือด ระดับความดันโลหิต รวมทัง้ ควรกระตุน้ ให้สมาชิกใน
ครอบครัว เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิด
พฤติกรรมการจัดการตนเองด้วย
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