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Abstract 
 Purpose: To determine the predictive power of knowledge, health belief and preventive  
behavior of peripheral arterial disease in high risk elderly.
 Design: A correlational predictive design.
 Methods: The purposive sample of 110 high risk peripheral arterial disease elderly who had 
hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia and obesity in Phuttamonthon, Nakhon Pathom. 
Collecting data by questionnaire of knowledge, health Belief and preventive behavior of peripheral 
arterial disease. Data were analyzed by stepwise multiple regression analysis.
 Main findings: Knowledge of peripheral arterial disease in high risk elderly, perceived  
susceptibility, perceived benefit of taking action, perceived barrier of taking action and perceived 
severity could jointly predicted preventive behavior of peripheral arterial disease 15.7 (R2 = .157,  
p < .01) Knowledge and perceived barrier of taking action were factors that could significantly 
predict preventive behavior of peripheral arterial disease in high risk elderly .618 and .267 (β = .618, 
.267, p < .05)
 Conclusion and recommendations: To promote perceived barriers in health belief for  
preventive behavior of peripheral arterial disease, Nurse should be providing proactive services to 
the elderly vulnerable groups and developing instructional materials up to date and easy to  
understand by the elderly.     
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ปัจจัยทำ�น�ยคว�มรู้เรื่องโรคและคว�มเชื่อด้�นสุขภ�พ
ต่อพฤติกรรมป้องกันก�รเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปล�ยอุดตัน
ในผู้สูงอ�ยุกลุ่มเสี่ยง*
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์:	 ศึกษาอำานาจการทำานายระหว่างความรู้เร่ืองโรคและความเช่ือด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกัน 

การเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันของผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง		

 รูปแบบการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย			

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในอำาเภอ

พุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	ท่ีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	110	คน	เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามภาวะสุขภาพ	ความรู้

เร่ืองโรค	ความเช่ือด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน	 วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบป้อนเข้า

 ผลการวิจัย: ความรู้เร่ืองโรค	ความเช่ือสุขภาพด้านการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค	ด้านการรับรู้ประโยชน์	ด้าน

การรับรู้อุปสรรค	และด้านการรับรู้ความรุนแรง	 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมป้องกันการเกิด 

โรคหลอดเลือดแดงอุดตันได้ร้อยละ	15.7	(R2	=	.157,	p	<	.01)	โดยตัวแปรท่ีสามารถทำานายพฤติกรรมป้องกันการเกิด

โรคหลอดเลือดแดงอุดตันได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 คือ	 ความรู้เร่ืองโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน	

และความเช่ือสุขภาพด้านการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ	ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิการทำานายเท่ากับ	.618	และ	.267

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ควรเน้นการให้บริการเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงในชุมชน	 โดยส่งเสริมให้เกิดความเช่ือ

สุขภาพด้านการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน	และพัฒนาส่ือสอน

ให้มีความทันสมัยเหมาะกับผู้สูงอายุ	
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