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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
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันเป็นปัญหาทีพ่ บ
ได้บอ่ ยในผูส้ งู อายุ ซึง่ เกิดจากด้านในของผนังหลอดเลือด
แดงใหญ่มคี วามเสือ่ มหรือเกิดการอักเสบทำ�ให้เกิดรอยแผล
ด้านใน มีการสะสมของคราบไขมันและหินปูนในหลอด
เลือด รูของหลอดเลือดแดงแคบลง โดยเฉพาะทีบ่ ริเวณขา
อาจทำ�ให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis)1
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน พบว่าเกิดในกลุม่ ผูท้ ่ี
อายุเกิน 75 ปี ร้อยละ 202 โดยผูส้ งู อายุวยั ต้น วัยกลาง และ
วัยปลาย พบอุบตั กิ ารณ์ของโรคนีไ้ ด้ถงึ ร้อยละ 7.0, 12.5
และร้อยละ 23.2 ตามลำ�ดับ และมีแนวโน้มสูงขึน้ ตามอายุ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ 3 จากการศึกษาวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุทม่ี โี รคหลอด
เลือดหัวใจ (coronary artery disease) และโรคหลอด
เลือดสมอง (cerebrovascular disease) มีแนวโน้มสูงใน
การเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน และผูส้ งู อายุ
ที่มีอาการของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน จะมี
ความเสีย่ งต่อการเกิดปัญหาเกีย่ วกับหลอดเลือดถึงร้อยละ
63 ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูท้ อ่ี ายุมากกว่า 50 ปีและมีโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตันร่วมด้วย มีอบุ ตั กิ ารณ์ของการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตามมาถึง
ร้อยละ 68 และ 42 ตามลำ�ดับ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตันจะมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจและสมอง (myocardial infarction and stroke)
ภายใน 5 ปีประมาณร้อยละ 20 มากกว่า 5 ปีประมาณ
ร้อยละ 30 โดยในจำ�นวนนีม้ อี ตั ราการตายด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดร้อยละ 752 อาจเรียกว่าปรากฏการณ์แบบ
โดมิโน (domino effect) ทำ�ให้เป็นภาระแก่สงั คมและ
ประเทศชาติ นำ�มาซึง่ การเสียชีวติ ในประชากรทัว่ โลก และ
มีแนวโน้มทีจ่ ะทวีความรุนแรงมากขึน้ ในอนาคต3,4
สำ�หรับในประเทศไทยถึงแม้ว่ายังไม่มีสถิติท่ชี ัดเจน
เกี่ยวกับอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดแดงส่วน
ปลายอุ ด ตั น แต่ จ ากสถิ ติ ผู้ ป่ ว ยที่ ม ารั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลศิริราชด้วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
อุดตันระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 มีจ�ำ นวนมากถึง 414
ราย มีความชุกของโรค 1.02 ต่อ 1,000 รายของผูป้ ว่ ยที่
รับไว้ในโรงพยาบาล ปัจจัยเสีย่ งทีท่ �ำ ให้เกิดโรคจากเบาหวาน

ร้อยละ 61.1 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 52.4 โรคร่วมที่
สำ�คัญ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
พบร้อยละ 26.1 และ 13.5 ตามลำ�ดับ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุเฉลี่ย 66.9 ปี โดยมีอัตราการเสียชีวิตมากถึง
ร้อยละ 11.35 ซึง่ สถิตอิ บุ ตั กิ ารณ์ของการเกิดโรคหัวใจและ
โรคหลอดเลือดสมอง ปัจจุบันเป็นภาระทางสุขภาพของ
หญิงไทยและชายไทยอันดับทีส่ องและสามตามลำ�ดับ6
ปัจจัยเสีย่ งในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
อุดตันทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ผูท้ ม่ี ปี ระวัตสิ บู บุหรี่ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เป็นต้น3,7 นอกจากนีย้ งั พบโรคนีใ้ นผูส้ งู อายุท่ี
อาศัยอยูใ่ นเมืองร้อยละ 10 ส่วนผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นชนบทพบ
ร้อยละ 508 ผลกระทบสำ�คัญทีเ่ กิดขึน้ ในผูโ้ รคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตัน จะมีอาการปวดขาอย่างรุนแรงเป็น
พักๆ ในขณะเดิน (intermittent claudicating) ทำ�ให้เดิน
ได้ช้าลง ระยะทางสั้นลง ส่งผลให้ความสามารถในการ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันและคุณภาพชีวติ ลดลง9 ผูส้ งู อายุ
บางรายทีม่ อี าการ มักจะเข้าใจผิดว่าเป็นปัญหาจากความ
เสือ่ มของร่างกาย และมักจะรอดูอาการไปก่อนโดยไม่รบี
ไปทำ�การตรวจรักษา หากปล่อยให้โรคลุกลามมากขึน้ อาจ
มีอาการปวดขณะพัก (rest pain) เท้ามีอาการชาหรือสี
ซีดลง อาจมีแผลทีเ่ ท้าหรือส้นเท้าทีร่ กั ษายาก หายช้า ส่วน
ใหญ่มาพบแพทย์ดว้ ยอาการปวดขาขณะเดิน มีอาการปวด
จนเดินไม่ได้จำ�เป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
โดยมารับการรักษาเมือ่ อาการเป็นมากแล้วถึงร้อยละ 16
จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 7 ของผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษา
ผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง ร้อยละ 4 รักษาด้วยการ
ถูกตัดขา (amputation)2 และเกิดแผลเน่าตายร้อยละ
52.210
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ได้แก่
ผูส้ งู อายุทม่ี ปี ระวัตเิ ป็นโรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันใน
เลือดสูง โรคเบาหวาน มีประวัตสิ บู บุหรี่ พบว่า พฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยเหล่านีม้ กี ารรับรูภ้ าวะสุขภาพที่
ไม่ดี มีการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคอยูใ่ นระดับปานกลาง11
ร้อยละ 65.9 ของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงยังมีพฤติกรรม
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การดูแลตนเองไม่ถกู ต้อง12 ผูป้ ว่ ยทีอ่ าการไม่ดมี กั จะละเลย
การดูแลสุขภาพ13 ผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งทีอ่ ายุมากกว่า 50 ปีขน้ึ ไป
ร้อยละ 36 ยอมรับว่าคุน้ เคยกับโรคหลอดเลือดแดงส่วน
ปลายอุดตัน แต่มกี ารรับรูเ้ รือ่ งโรคอยูใ่ นระดับตา่ํ โดยเฉพาะ
ในผูส้ งู อายุและผูท้ ม่ี กี ารศึกษาน้อยตลอดจนผูท้ ม่ี รี ายได้ตา่ํ 14
     พฤติกรรมการป้องกันโรค เป็นการกระทำ�กิจกรรม
ใดๆ ของบุคคล เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคหรือภาวะ
การเจ็บป่วย การค้นหาโรคในระยะเริม่ ต้น หรือการควบคุม
ภาวะการเจ็บป่วยของบุคคล โดยอาศัยความเชื่อด้าน
สุขภาพของบุคคลว่า หากบุคคลรับรูถ้ งึ สภาวะสุขภาพของ
ตนเอง และเชือ่ ว่ามีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนขึน้ บุคคล
จะรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการกระทำ�เพือ่ ลดโอกาสเกิดความ
รุนแรงนัน้ 15 ซึง่ ผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตัน สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
ดำ�เนินชีวติ เพือ่ ควบคุมโรคทีม่ คี วามเสีย่ ง หรือลดปัจจัยที่
ทำ�ให้มโี อกาสโรค รวมทัง้ ชะลอการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตันได้16
จากกรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
(Health Belief Model) ของ Rosenstock17 ทีก่ ล่าวว่า
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรค เป็นการรับรู้ของบุคคลถึง
โอกาสเสีย่ งต่อการเป็นโรค การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
เป็นการรับรูข้ องบุคคลทีม่ ตี อ่ ความรุนแรงของโรคนัน้ และ
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวติ ของเขาพอควร ซึง่ การรับรู้
โอกาสเสีย่ งและการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
ความรูเ้ รือ่ งโรคของบุคคลนัน้ ๆ ด้วย การทีบ่ คุ คลมีความรู้
เรือ่ งโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน มีการรับรูโ้ อกาส
เสีย่ งว่าตนเองมีปญ
ั หาสุขภาพ และมีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน และมีการรับรูค้ วาม
รุนแรงของโรคนั้น ย่อมนำ�ไปสู่แรงผลักดันทำ�ให้เกิดการ
ปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคการเกิดโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตันได้ แต่ทง้ั นีก้ ารปฏิบตั ิพฤติกรรมนัน้
ย่อมอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของความเชือ่ หรือการรับรูป้ ระโยชน์
ของการปฏิบัติ และผ่านการเปรียบเทียบอุปสรรคต่างๆ
ของการปฏิบตั ิ เช่น ค่าใช้จา่ ย ความไม่สะดวกสบาย เวลา
และความอาย เป็ น ต้ น หากการรั บ รู้ป ระโยชน์ ข อง
การปฏิบตั สิ งู และมีการรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั นิ อ้ ย
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ก็จะมีการปฏิบตั พิ ฤติกรรมเพือ่ ป้องกันโรคนัน้ ขึน้ จากการ
ศึกษาวิ จัยทั้งในและต่างประเทศ ยังไม่พบงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตัน
ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และเจ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาลประจำ � 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านสาลวัน ได้รว่ มกัน
ดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุในการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ ณ อำ�เภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ผลจากการสำ�รวจข้อมูลเบือ้ งต้นทีช่ มุ ชน
บ้านสาลวัน พบผูส้ งู อายุจ�ำ นวน 359 คน ป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงร้อยละ 31.8 โรคเบาหวานร้อยละ 18.9
โรคหัวใจร้อยละ 10.6 อัมพาต/อัมพฤกษ์รอ้ ยละ 3.1 และ
มีอาการชาปลายมือปลายเท้าร้อยละ 31.818 และจากการ
วิจยั ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง19 ส่วนใหญ่มโี รคร่วม เช่น
โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ซึง่ มีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน นอกจากนี้
ยังพบว่า ผูส้ งู อายุขาดความตระหนักในการดูแลตนเองมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะสม เช่น การรับประทาน
อาหาร การออกกำ�ลังกาย และการใช้ยา เป็นต้น ผูส้ งู อายุ
บางรายมีอาการเจ็บปวดเหมือนเป็นตะคริว โดยเฉพาะเวลา
ทีเ่ ดินหรือออกกำ�ลังกาย โดยไม่ทราบว่าอาการนีอ้ าจเป็น
สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
และยังละเลยต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคทีม่ คี วามเสีย่ งดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
ความเชือ่ ด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งในชุมชน อำ�เภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค
การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูอ้ ปุ สรรคในการปฏิบตั ิ ว่ามี
ผลต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วน
ปลายอุดตันมากน้อยเพียงใด ซึง่ ผลการศึกษาทีไ่ ด้สามารถ
นำ�มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการหารูปแบบเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมป้องกันการเกิดโรค กิจกรรมการเฝ้าระวังโรค
และพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ โรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาความรูเ้ รือ่ งโรค การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อ
การเกิ ด โรค การรับ รู้ป ระโยชน์ การรับ รู้อุป สรรคใน
การปฏิบตั ิ และการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตันในผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ ง
2. เพื่อศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของความรู้เรื่องโรค
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ประโยชน์
การรับรูอ้ ปุ สรรคในการปฏิบตั ิ และการรับรูค้ วามรุนแรง
ของโรค ต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตันในผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ ง
สมมติฐานการวิจยั
ความรู้เรื่องโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรคในการปฏิบตั ิ และการ
รับรู้ความรุนแรงของโรค สามารถร่วมทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันใน
ผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งได้
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
(correlational predictive study)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่า 60 ปีขน้ึ ไปทัง้ เพศ
ชายและหญิงทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตอำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยมี
เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) มีประวัตเิ ป็นโรคเรือ้ รังอย่างน้อย
1 โรค ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน หรือ
ภาวะไขมันในเลือดสูง 2) ไม่มภี าวะสมองเสือ่ ม ประเมินโดย
ใช้ Thai Mental State Examination ได้คะแนนมากกว่า
24 คะแนน (MMSE-Thai 2002) 3) ไม่เคยมีประวัตปิ ว่ ย
เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน โรคหลอดเลือด
หัวใจ หรืออัมพาต/อัมพฤกษ์
คำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางการประมาณ
ค่ากลุม่ ตัวอย่างของ โพลิทและฮังเกลอร์ กำ�หนดค่าขนาด
อิทธิพล (effect size) ที่ .30 กำ�หนดค่าความเชือ่ มัน่ ทีร่ ะดับ
นัยสำ�คัญที่ .05 ระดับอำ�นาจการทดสอบ (level of

power) ที่ .80 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 88 คน เพือ่
ป้องกันข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาไม่สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงเก็บข้อมูลกลุม่
ตัวอย่างเพิม่ อีกร้อยละ 20 รวมเป็นจำ�นวน 110 คน
เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วย 5 ส่วน   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัว ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ การดืม่ เหล้า มีขอ้ คำ�ถาม
10 ข้อ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง
ส่วนที่ 2 ภาวะสุขภาพ ได้แก่ โรคประจำ�ตัว แหล่ง
รักษาโรคประจำ�ตัว การเบิกจ่ายด้านการรักษาพยาบาล
การตรวจร่างกาย อาการและอาการแสดงของโรคหลอด
เลือดแดงส่วนปลายอุดตัน มีขอ้ คำ�ถาม 5 ข้อ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ เอง
ส่วนที่ 3 ความรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
อุดตัน ดัดแปลงจาก ศิริภรณ์ สว่างพงษ์9 ซึ่งสร้างขึ้น
จากการอ้ า งอิ ง ทฤษฎี ข องการควบคุ ม ตนเอง (self
determination theory) ของ เดซี่ และไรอัน ลักษณะ
คำ�ถามเป็นแบบเลือกตอบ (ใช่ ไม่ใช่) จำ�นวน 12 ข้อ
(ค่าคะแนน ตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0) ซึง่ แปลผลคะแนน
ความรู้ โดยใช้คา่ พิสยั (คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนตํา่ สุด)
หารด้วยจำ�นวนชัน้ หรือระดับทีต่ อ้ งการ20
ส่วนที่ 4 ความเชือ่ ด้านสุขภาพเป็นแบบสอบถามที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ตามกรอบแนวคิดแบบแผนความเชือ่ ด้าน
สุขภาพ ของ Rosenstock โดยมีลกั ษณะคำ�ถามแต่ละข้อ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่ จนถึงไม่เห็นด้วย จำ�นวน 24 ข้อ ประกอบ
ด้วย 1) ด้านการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค จำ�นวน 6
ข้อ 2) ด้านการรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั ิ จำ�นวน 7 ข้อ
3) ด้านการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ จำ�นวน 5 ข้อ
4) ด้านการรับรูค้ วามรุนแรง จำ�นวน 6 ข้อ เป็นข้อคำ�ถาม
เชิงบวก จำ�นวน 13 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-13 และข้อคำ�ถาม
เชิงลบ จำ�นวน 11 ข้อ แปลผลคะแนนความเชือ่ ด้านสุขภาพ
โดยใช้ ค่า พิ สัย (คะแนนสู ง สุ ด ลบด้ ว ยคะแนนต่ํา สุ ด )
หารด้วยจำ�นวนชัน้ หรือระดับทีต่ อ้ งการ20
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตัน เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ดัดแปลง
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จากงานของ ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และคณะ19 ประกอบ
ด้วยข้อคำ�ถามจำ�นวน 17 ข้อ แบบสอบถามชุดนีม้ ลี กั ษณะ
คำ�ถามแต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
3 ระดับ คือ เป็นประจำ�  เป็นบางครัง้ ไม่เคย (ค่าคะแนน
3-2-1 ตามลำ�ดับ) ประกอบด้วยข้อคำ�ถามเชิงบวก จำ�นวน
12 ข้อ และข้อคำ�ถามเชิงลบ จำ�นวน 5 ข้อ แปลผลคะแนน
โดยใช้ ค่า พิ สัย (คะแนนสู ง สุ ด ลบด้ ว ยคะแนนต่ํา สุ ด )
หารด้วยจำ�นวนชัน้ หรือระดับทีต่ อ้ งการ20
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถามทุก
ฉบับ โดยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญด้านการพยาบาล
ผูส้ งู อายุ และโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน จำ�นวน 3
คน และหาความเทีย่ งแบบสอบถามเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันโดยใช้ สูตร KR-20 ได้
ค่าเท่ากับ .68 ส่วนแบบสอบถามความเชือ่ ด้านสุขภาพ และ
แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
ส่ ว นปลายอุ ด ตั น ทดสอบค่ า ความเที่ ย งโดยใช้ สู ต ร
สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha)
ได้คา่ เท่ากับ .91, .78 ตามลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (หมายเลขโครงการ IRB-NS2013/181.0107)
ดำ�เนินการวิจัยโดยผู้วิจัยแนะนำ�ตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ อธิบายให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบถึงขัน้ ตอนและวิธกี ารวิจยั แจ้งการเข้าร่วมวิจยั ขึน้ อยู่
กับความสมัครใจ และสิทธิทจ่ี ะไม่รว่ มการวิจยั หรือถอนตัว
ออกจากงานวิจยั ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผล ข้อมูลทัง้ หมด
ของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับและนำ�เสนอผล
การวิจยั ในภาพรวม ขอความร่วมมือในการทำ�วิจยั และให้
กลุม่ ตัวอย่างลงนามเมือ่ ยินยอมทีจ่ ะเข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี้
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคนแล้ว ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ผู้วิจัยแนะนำ�ตนเองต่อผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการทำ�วิจยั และ
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แจ้งคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษากับเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง และประสานงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมูบ่ า้ น เพือ่ ขอข้อมูลผูส้ งู อายุในหมูบ่ า้ นทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม
เกณฑ์ทก่ี �ำ หนด ผูว้ จิ ยั เข้าพบผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น แนะนำ�ตนเอง
และอธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขัน้ ตอน
การวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างเมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ยินยอมเข้าร่วมวิจยั ผูว้ จิ ยั อธิบายวิธตี อบแบบสอบถามและ
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามทีละคน กรณีกลุ่ม
ตัวอย่างมีปญ
ั หาเรือ่ งสายตา ผูว้ จิ ยั จะอ่านแบบสอบถามให้
กลุม่ ตัวอย่างฟังแล้วให้ตอบคำ�ถาม ใช้เวลาประมาณ 25-30
นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป
คำ�นวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (multiple regression) แบบ
ป้อนเข้า (enter method)
ผลการวิจยั
1. กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 110 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 79.09 อายุระหว่าง 60-69 ปี ร้อยละ 59.1
อายุเฉลีย่ 67.91 ปี (SD = 6.08) สถานภาพหม้าย ร้อยละ
48.18 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 70.91
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 63.64 มีรายได้นอ้ ยกว่า 5,000
บาทต่อเดือน ร้อยละ 75.45 ไม่มีประวัติเคยสูบบุหรี่
ร้อยละ 81.82 และไม่มปี ระวัตเิ คยดืม่ สุรา ร้อยละ 73.64
2. ภาวะสุขภาพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 84.55 มีนา้ํ หนักสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 57.27 รับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลรัฐ
ร้อยละ 47.27 โดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ร้อยละ 68.18 มีอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตัน เช่น ปวดเมือ่ เดินหรือออกกำ�ลังกาย
ร้อยละ 47.27 เท้ามีอาการชา หรือสีซดี ลง ร้อยละ 38.18
ปวดขาในขณะพัก ร้อยละ 29.09 อุณหภูมิท่ขี าเย็นลง
ร้อยละ 20.91 แผลทีเ่ ท้าหรือส้นเท้าหายช้า ร้อยละ 4.55
และมีญาติสายตรงเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
อุดตัน ร้อยละ 10.00
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3. ความรูเ้ รือ่ งโรค การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค
การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรคในการปฏิบตั ิ และการ
รับรูค้ วามรุนแรงของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
ในผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ ง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ
92.7 มีความรูอ้ ยูใ่ นระดับสูง และร้อยละ 72.7 มีความเชือ่
ด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

ร้อยละ 64.5 มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 70.9 มีการรับรูป้ ระโยชน์อยูใ่ นระดับสูง
ร้อยละ 71.8 มีการรับรูอ้ ปุ สรรคในการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และร้อยละ 62.7 มีการรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
อยูใ่ นระดับสูง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การแปลผล ร้อยละ และจำ�นวนของความรูเ้ รือ่ งโรค ความเชือ่ ด้าน
สุขภาพต่อโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา

Mean

ความรูเ้ รือ่ งโรค
ความเชือ่ ด้านสุขภาพ
- การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค
- การรับรูป้ ระโยชน์
- การรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั ิ
- การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค

10.65
96.60
23.42
29.08
20.39
23.71

SD

แปลผล

ร้อยละ (จำ�นวน) ของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
สูง
ปานกลาง
ตํา่
สูง
1.63
92.7 (102) 7.3 (8)
สูง
12.16
72.7 (80) 27.3 (30)
สูง
4.16
1.8 (2)
64.5 (71) 33.6 (37)
สูง
4.90
1.8 (2)
70.9 (78) 27.3 (30)
5.27 ปานกลาง 71.8 (79) 18.2 (20) 10.0 (11)
สูง
5.20
1.8 (2)
62.7 (69) 35.5 (39)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ รือ่ งโรค การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค
ของการปฏิบตั ิ การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
ของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
1. ความรูเ้ รือ่ งโรค
1.000
2. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค      .296**
1.000
3. การรับรูป้ ระโยชน์
     .261**      .671** 1.000
4. การรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั ิ
- .009
- .162
  .028
1.000
5. การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
     .267**     .675**      .587** - .233* 1.000
6. พฤติกรรมการป้องกันโรคฯ
     .272**
  .043
  .075      .324**   .011 1.000
*p < .05 และ **p < .01
4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบป้อนเข้า พบว่า
ตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัวแปร ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอด
เลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ความเชือ่ สุขภาพด้านการรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ด้านการรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบตั ิ ด้านการรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั ิ และด้าน
การรับรูค้ วามรุนแรง สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงอุดตันได้

ร้อยละ 15.7 โดยตัวแปรที่สามารถทำ�นายพฤติกรรม
ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดแดงอุ ด ตั น ได้ อ ย่ า งมี
นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติท่ีร ะดั บ .05 คื อ ความรู้เรื่อ งโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน และความเชือ่ สุขภาพด้าน
การรั บ รู้อุป สรรคของการปฏิ บัติ ซึ่ง มี ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์
การทำ�นายเท่ากับ .618 และ .267 ตามลำ�ดับ ดังตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุแบบป้อนเข้า (enter) ระหว่างความรูเ้ รือ่ งโรค การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการ
เกิดโรค การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั ิ การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคและพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันของกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวพยากรณ์
t
ความรูเ้ รือ่ งโรค
2.569
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค   .191
การรับรูป้ ระโยชน์
- .004
การรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั ิ 3.493
การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
  .182
Constant = 27.081, t = 7.360, p < .001

p
.012
.849
.997
.001
.856

การอภิปรายผล
1. ด้านความรู้เรื่องโรค พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เรือ่ งโรคอยูใ่ นระดับสูง (M = 10.65, SD = 1.63) สอดคล้อง
กับการวิจยั ทีผ่ า่ นมา21 พบว่าผูส้ งู อายุทป่ี ว่ ยเป็นโรคเรือ้ รัง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความรู้เกี่ยวกับโรคอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งอาจอธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ใน
วัยสูงอายุตอนกลาง มีอายุเฉลีย่ 67.91 ปี มีโรคประจำ�ตัว
เป็นความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 84.55 ซึง่ เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่สำ�คัญในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการเป็นโรคความดันโลหิตสูง
เท่ากับ 6.52 ปี (SD = 6.73) และมีญาติสายตรงป่วย
เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันจำ�นวน 11 คน
(ร้อยละ 10) ดังนัน้ จึงอาจมีประสบการณ์การได้รบั ความรู้
เกี่ยวกับโรคนี้เป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการได้
พบเห็นหรือเคยอยู่ในเหตุการณ์ท่สี มาชิกในครอบครัวมี
ประวัตกิ ารเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ ซึง่ การทีเ่ คยเห็นอาการเตือน
หรือการรักษาของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั จากแพทย์และพยาบาลจะ
มีผลต่อการเพิม่ พูนความความรูเ้ กีย่ วกับโรคได้22
กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความเชือ่ ด้านสุขภาพโดยรวม
และรายด้านการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค การรับรู้
ประโยชน์ และการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตันอยูใ่ นระดับสูง ยกเว้นการรับรูอ้ ปุ สรรคใน
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 1) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
79.1 สถานภาพสมรสหม้ายร้อยละ 48.2 และไม่ได้
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β

.618
.027
.000
.267
.018

F
df
3.875 5,104

p
.003

R2
.157

ประกอบอาชีพร้อยละ 63.64 ดังนัน้ จึงมีความสนใจและ
มีโอกาสใช้เวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองได้มาก
นอกจากนี้การที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการรักษาที่
โรงพยาบาลรัฐร้อยละ 47.27 อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกิดโรคและการดูแลสุขภาพตนเองจากเจ้าหน้าที่
บ่อยครัง้ ทำ�ให้ความเชือ่ ด้านสุขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง
สอดคล้ อ งกั บ การวิ จัย ที่ศึก ษาวิ ถีก ารดำ � เนิ น ชี วิต ของ
ผูส้ งู อายุ21 พบว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่รอ้ ยละ 48 ป่วยเป็น
โรคเรือ้ รัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคและการปฏิบตั ติ นได้เหมาะสมกับโรคอยูใ่ นระดับดี
2. อำ�นาจการทำ�นายของความรู้เรื่องโรค การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรคในการปฏิบตั ิ และการรับรูค้ วามรุนแรงของโรค ต่อ
พฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
อุดตัน จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัวแปร
นี้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันได้
ร้อยละ 15.7 โดยตัวแปรที่สามารถทำ�นายได้อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 คือ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอด
เลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (β = .618, p = .01) และ
การรับรูอ้ ปุ สรรคของการปฏิบตั ิ (β = .267, p = .01)
(ตารางที่ 3) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ทพ่ี บว่า ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 กับพฤติกรรมการป้องกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดแดงอุดตัน คือ ความรูเ้ กีย่ วกับโรค
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หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน และการรับรูอ้ ปุ สรรคของ
การปฏิบัติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .272
และ .324 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 2) ซึง่ การทีต่ วั แปรทัง้ 2
ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์และสามารถทำ�นายพฤติกรรม
การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงอุดตันได้ อาจเนือ่ ง
มาจากการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรัง ซึ่งเข้ารับ
การรักษาอย่างต่อเนือ่ งทีโ่ รงพยาบาลรัฐร้อยละ 47.27 นัน้
อาจเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลตนเอง ทัง้ ด้านการรับประทานยา อาหารและยา
การออกกำ�ลังกาย และการมาตรวจตามนัด ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งโรคและมีการรับรูอ้ ปุ สรรคของการ
ปฏิบตั ิ จึงมีพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตันด้วยการรับประทานอาหารและ
ออกกำ�ลังกาย รวมทัง้ มีพฤติกรรมป้องกันปัจจัยการเกิดโรค
อยู่ในระดับดี ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิด
พืน้ ฐานของแบบแผนความเชือ่ ทางสุขภาพ17 ทีก่ ล่าวไว้วา่
บุคคลจะมีการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเกิดโรคในระดับที่
แตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระดับการ
ศึกษา ความรูเ้ กีย่ วกับความเสีย่ งของโรค เป็นต้น และการ
มีความรูใ้ นระดับหนึง่ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีท่ �ำ ให้บคุ คลปฏิบตั ิ
ตามคำ�แนะนำ�สุขภาพด้านการป้องกันโรคนัน้
ส่วนผลการศึกษาพบว่า การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการ
เกิดโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ และการรับรู้
ความรุนแรงของโรค ไม่สามารถทำ�นายพฤติกรรมป้องกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดแดงอุดตันได้ อาจอธิบายได้วา่ กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ
70.9 ยังไม่มีอาการอาการแสดงของโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตัน เช่น อาการปวดเมือ่ เดินหรือออกกำ�ลังกาย
อาการปวดขาในขณะพัก อาการเท้าชา อุณหภูมิท่ีขา
เย็นลง แผลทีเ่ ท้าหายช้า เป็นต้น และมากกว่าร้อยละ 90
ไม่เคยมีญาติสายตรงหรือบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้
ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้อาจแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อาจรับรู้ว่าตนเองยังไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน หรือรับรูว้ า่ ตนยังไม่มี
ความรุนแรงของโรค จึงอาจส่งผลต่อเนื่องไปยังการรับรู้

ประโยชน์ ข องการปฏิ บัติ โดยอธิ บ ายได้ ต ามแนวคิ ด
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ17 กล่าวถึงการรับรู้ความ
รุนแรงของโรค อาจขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ เช่น ความรูเ้ กีย่ ว
กับโรค ระดับการศึกษา เป็นต้น และการรับรูป้ ระโยชน์ของ
การปฏิบตั จิ ะขึน้ อยูก่ บั ความรูข้ องบุคคลนัน้ ๆ รับรูว้ า่ ตนเอง
มีความเสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพ เชือ่ ว่าโรคนัน้ มีความรุนแรง
และผ่านกระบวนการพิจารณาประโยชน์ของการปฏิบัติ
ดังนัน้ การทีบ่ คุ คลรับรูว้ า่ ตนเองมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรค
และเชือ่ ว่าโรคนัน้ มีความรุนแรงก็จะเป็นแรงผลักดันทำ�ให้
เกิดพฤติกรรมป้องกันโรคนัน้ ๆ ได้ ซึง่ พฤติกรรมป้องกันการ
เกิดโรคหลอดเลือดแดงอุดตันจะเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลมีความ
พร้อม อาจมีปจั จัยหรือตัวแปรอืน่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ป้องกันการเกิดโรคทีผ่ วู้ จิ ยั ยังไม่ได้น�ำ มาศึกษา เช่น การรับรู้
อาการเตื อ น เป็ น ต้ น และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่
ผ่านมา พบว่าการรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั ไิ ม่สามารถ
ทำ�นายพฤติกรรมการป้องกันโรคได้23 การรับรูป้ จั จัยเสีย่ ง
ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน
การเกิดโรคในผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ ง24 ดังนัน้ ทัง้ 3 ตัวแปรนีจ้ งึ
ไม่สามารถทำ�นายพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
แดงอุดตันได้
ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน ควรเน้นการให้บริการเชิงรุก
แก่ ผู้สูง อายุ ก ลุ่ม เสี่ย งในชุ ม ชน โดยให้ ค วามรู้อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยสื่อ การสอนที่ง่า ยต่ อ ความเข้ า ใจ
เหมาะสมกับผูส้ งู อายุ และส่งเสริมให้เกิดความเชือ่ สุขภาพ
ด้านการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันมากขึน้
ด้านการวิจยั
ควรมีการสร้างโปรแกรมหรือนวัตกรรมช่วยป้องกัน
โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
ให้มากขึน้ ตลอดจนศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมหรือ
นวัตกรรมทีม่ ตี อ่ พฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
แดงอุดตัน
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