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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�นายความรู้เรื่องโรคและความเชื่อด้านสุขภาพ
ต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง*
ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, วท.ม.1 เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล, พย.ม.1 วิภาวี หม้ายพิมาย, พย.ม.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: ศึกษาอำ�นาจการทำ�นายระหว่างความรู้เรื่องโรคและความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันของผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ ง  
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย   
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันในอำ�เภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทีค่ ดั เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 110 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามภาวะสุขภาพ ความรู้
เรือ่ งโรค ความเชือ่ ด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบป้อนเข้า
ผลการวิจยั : ความรูเ้ รือ่ งโรค ความเชือ่ สุขภาพด้านการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค ด้านการรับรูป้ ระโยชน์ ด้าน
การรับรูอ้ ปุ สรรค และด้านการรับรูค้ วามรุนแรง สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมป้องกันการเกิด
โรคหลอดเลือดแดงอุดตันได้รอ้ ยละ 15.7 (R2 = .157, p < .01) โดยตัวแปรทีส่ ามารถทำ�นายพฤติกรรมป้องกันการเกิด
โรคหลอดเลือดแดงอุดตันได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 คือ ความรูเ้ รือ่ งโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
และความเชือ่ สุขภาพด้านการรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั ิ ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิก์ ารทำ�นายเท่ากับ .618 และ .267
สรุปและข้อเสนอแนะ: ควรเน้นการให้บริการเชิงรุกแก่ผสู้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดความเชือ่
สุขภาพด้านการรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน และพัฒนาสือ่ สอน
ให้มคี วามทันสมัยเหมาะกับผูส้ งู อายุ
คำ�สำ�คัญ: ความเชือ่ ด้านสุขภาพ พฤติกรรมป้องกันการเกิดโรค โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ ง

J Nurs Sci. 2016;34(2):23-33

Corresponding Author: ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ณฐั สุรางค์ บุญจันทร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,
e-mail: nutsurang.boo@mahidol.ac.th
* โครงการวิจยั นีไ้ ด้รบั ทุนวิจยั จากกองทุน ซี เอ็ม บี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 Journal of Nursing Science

