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การสรางเสริมความเขมแข็งของผูปวย ครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใหมสี ุขภาพดีตามวิถีชุมชนตําบล
ตลาดขวัญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
Strengthening individual, family, and community abilities to
promotehealth in Community Way and well-being of people with
diabetes and hypertension in Thambon Talat-Khwan,
Doi Saket District, Chiang Mai
เบญจมาศ ถาดแสง 1, พีรนุช ลาเซอร 2
Benchamat Thatsaeng1, Peeranuch Lasure2
0

1

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลของการศึกษาการสรางเสริมความเขมแข็งของ
ผูปวยครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใหมี
สุขภาพดีตามวิถีชุมชน ซึ่งมีกระบวนการสรางเสริมประกอบดวย องคประกอบสําคัญ 3 ดาน คือ
ผูปวย ครอบครัว และชุมชน โดยผูปวยตองไดรับ 1) ความรูและความเชื่อ 2) การเพิ่มทักษะและ
ความสามารถในการกํากับตนเองและสามารถจัดการตนเองไดอยางเหมาะสม 3) การชวยเหลือ
ทางดานสังคมจากชุมชน เพื่อนํามาสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสามารถจัดการตนเองไดใน
ดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการกับอารมณ โดยครอบครัวมีสวน
ในการรับรูปญหาของผูปวยรวมกันวางแผนในการดูแลผูปวย ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนให
ผู ป ว ยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได อยางเหมาะสมกับ โรค และชุมชนมีสวนรวมในการ
ผสมผสานวิถีความเปนอยู ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงประโยชนในชุมชน เพื่อสงเสริมใหผูปวย
สามารถดูแลตนเองไดอยางเต็มความสามารถ
จากการรวมมือกันทั้งสามฝายนั้น ผลลัพธ พบวา 1) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในดาน
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น 2) บุคคลใน
ครอบครัวผูป วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีสวนรวมในการดูแลผูปวย 3) เกิดชุมชนตนแบบ
ในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงตามวิถีชุมชน
คําสําคัญ: การเสริมสรางความเขมแข็ง, ผูปวยเบาหวาน, ผูปวยความดันโลหิตสูง, ครอบครัว,
ชุมชน
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Abstract
This article aims to present the results of the study on Strengthening
individual, family, and community abilities to promote health in Community Way
and well- being of people with diabetes and hypertension Which has a
supplementary process consisting of 3 important elements are patients, families
and communities. Patients must receive 1) knowledge and beliefs 2) increase skills
and ability to self- regulate and self- management 3) social assistance from
Community to bring to change behavior to be able to manage themselves in terms
of having meal exercise And dealing with emotions The family has a part to
recognize the problems of patients together, planning for patient care. As well as
promoting Supporting patients to be able to take care of their health appropriately
with the disease. And the community is involved in integrating the way of life local
knowledge And benefits in the community To encourage patients to be able to
take care of themselves
From the cooperation of the three parties, the results showed that 1) Increase
health care behavior of knowledge, attitudes and behaviors of diabetic patients and
hypertension patient 2) Individuals in the family with diabetes and hypertension is
involved in caring for the patients. 3) A model community is established to take care
of diabetics patient and hypertension patient in the community way
Keywords: Strengthening, Diabetes patient, Hypertension patient, Family, Community
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ป จจุ บั นโรคเรื้ อรั งเป นป ญหาสํ าคั ญของประเทศไทย จากสถิติของสํานักโรคไม ติ ดต อ
กรมควบคุมโรคพบวา มีประชากรไทยเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง ไดแก เบาหวานและ ความดันโลหิตสูง
เปนจํานวนเพิ่มขึ้น โดยในป 2559 พบ อัตราตายดวยโรคเบาหวานรอยละ 12.05 ป 2560 พบอัตรา
ตายดวยโรคเบาหวานรอยละ 13.07และ ในป 2559 พบ อัตราตายดวยโรคความดันโลหิตสูงรอยละ
22.01 ป 2560 พบอัตราตายดวยโรคความดันโลหิ ตสูงร อยละ 21.96 (กรมความคุมโรค, 2560)
จากสถิติคลินิกโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาแงะ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เปนโรคเรื้อรังที่พบมากเปน
อันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง โดยจํานวนผูปวยทั้งสองโรคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปทั้งนี้ โดยป 2555
มีจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 148 ราย และโรคเบาหวาน จํานวน 80 ราย และป
2557 มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 232 ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 63.79) และ โรคเบาหวาน
จํานวน 120 ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 66.67) และโรคซึ่งเปนสาเหตุการตายอันดับแรก ไดแก มะเร็ง
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(ร อยละ 29.41) โรคหั วใจ (ร อยละ 23.52) และเส นเลือดในสมองแตก (รอยละ 17.64) โดยมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน ทั้งนี้เนื่องมากจากพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนยังไมถูกตองและ
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงยังไมสามารถดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน
ของโรคไดอยางถูกตอง ถึงแมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจะมีการรณรงคใหกลุมเสี่ยงเขารับ
การตรวจคัดกรองทุกป รวมทั้งใหความรูในการดูแลตนเองและปองกันโรคแลวก็ตาม
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเปนปญหาสุขภาพอันดับที่ 1 และ 2 ของตําบลตลาด
ขวั ญ ผู ป วยโรคเบาหวานและความดั นโลหิ ตสู งจํ านวนดั งกล าว สวนหนึ่งไดรับการส งต อจาก
โรงพยาบาลดอยสะเก็ดมารักษาที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาแงะ ตามมาตรฐานแนว
ทางการรักษาและการสงตอผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามระบบบริการสุขภาพตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยในป 2555 มีผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่
ไดรับการสงตอมารับการรักษาจํานวน 81 ราย และ 38 ราย คิดเปนรอยละ 54.73 และ 47.50 ของ
ผูปวยทั้งหมดในตําบล ตามลําดับ ถึงแม ในป 2557 จะมีผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น เปน 110 และ 50 คน ซึ่งแปรผันตามจํานวน
ผูปวยที่เพิ่มขึ้น แตยังมีผูปวยจํานวนมากกวารอยละ 50 ที่ไมไดรับการักษาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพชุมชน ซึ่งอาจเปนกลุมที่ยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองการดูแลโรคไมติดตอเรื้อรังนั้น
ไมไดจํากัดอยูเฉพาะโดยแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ในทีมสุขภาพเทานั้น แตขึ้นอยูกับการ
ดูแลตนเองของผูปวยและการมีสวนรวมของครอบครัว และชุมชน ดังนั้น แพทย พยาบาล และ
เจาหนาที่สาธารณสุขในชุมชน จึงมีบทบาทสําคัญในการสรางความตระหนักและเพิ่มศักยภาพ
ของผูปวยและชุมชนใหเกิดความรวมมือกันในการดูแลและปองกันปญหาสุขภาพที่เกิดจากโรค
และภาวะแทรกซอนของโรค โดยผลลัพธที่ไดคือ การลดจํานวนผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอนและ
เสียชีวิตจากโรค รวมทั้งลดภาวะเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม อยางไรก็ตาม
เนื่องจากจํานวนผูปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตลาดขวัญมีจํานวน
เพิ่มขึ้น ทําใหการติดตามผูปวยที่มารับบริการและการเยี่ยมผูปวยที่บาน เพื่อจะไดทราบถึงปญหา
ของการดูแลตนเอง และรวมหารือ และแนะนําการแกไขปญหาสุขภาพกับผูปวยแตละรายจึงไม
ครบถ ว นและทั่ ว ถึ ง ผู ป ว ยบางรายไม ม าตรวจตามนั ด และบางรายไม รั บ ประทานยาอย า ง
สม่ําเสมอ ทําใหไมสามารถความคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือดได และผูปวย
บางรายไมตระหนักถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายั พ ไดนํานักศึกษาฝ กปฏิบั ติ การ
พยาบาลผูสูงอายุ ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2557 ทําใหพบปญหา
สําคัญของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและผูปวยโรคเบาหวาน ไดแก ผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุ
ผูปวยบางรายมีประวัติครอบครัวเปนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หรือมีภาวะเสี่ยงตอ
การเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผูปวยสวนใหญยังไมสามารถดูแลตนเองโดยเฉพาะใน
เรื่องอาหาร การออกกําลัง และการจัดการอารมณใหเหมาะสม นอกจากนี้ ผูสูงอายุบางราย
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ถึงแมจะยังไมไดรับการวินิจฉัยเปนโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานแตมีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรค นอกจากนี้ จากการเยี่ยมบานของผูสูงอายุและไดสนทนากับญาติซึ่งเปนผูดูแลผูปวย ยัง
พบวา ญาติมีความกระตือรือรนที่จะไดความรูและเรียนรูแนวทางในการดูแลผูปวย ตองการใหมี
ผูเยี่ยมเยียนผูปวยที่บาน และมีความตองการใหมีกิจกรรมที่จะสงเสริมใหผูปวยมีการดูแลตนเอง
อยาตอเนื่องและยั่งยืน
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของชุมชน รวมทั้งปจจัยภายในและภายนอกชุมชนที่อาจมีผล
ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต พบวา แตเดิมประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํางาน และมีการเพาะปลูกพืชอื่นๆ มีคนวัยทํางาน
สวนนอยที่ออกไปทํางานนอกเขตชุมชน ประชาชนมีการประกอบอาชีพตามภูมิปญญาทองถิ่น
เชน การทําแคบหมู ขาวแตน แกะสลัก ขนมไทย น้ําพริก และดอกไมจัน ทน เปนตน แตใน
ปจจุบันเนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยี รวมทั้ง การขยายตัวของชุมชนเมืองเขามาใน
ชนบท และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ ทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปจากแบบชนบทดั้งเดิ มไปสู ความเปนสั งคมเมื องมากขึ้น ประชาชนวัยทํางาน
ออกไปทํางานนอกบานหรือนอกเขตพื้นที่ชุมชนเปนสวนใหญ มีเพียงผูสูงอายุเทานั้นที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมหรือรับจางตางๆ ภายในชุมชน แหลงทํางานนอกเขตชุมชน ไดแก บริษัทหาง
รานในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม หรือโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชานเมืองรอบ ๆ สวนในพื้นที่ก็
ไดมีการสรางโรงงานและมีการจางงาน เชน โรงงานพลาสติก โรงงานเครื่องเทศ วิถีชีวิตของคน
ในชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากแบบชุมชนชนบทไทย ไปเปนการดําเนินชีวิตรีบเรง ตองทํางาน
แขงกับเวลาเนื่องจากการจราจร ไมสะดวก ทําใหไมมีเวลาจัดสรรในการดําเนินชีวิตมากนั ก
กิจกรรมสวนใหญเปนแบบเรงดวน แมแตการรับประทานอาหารที่เคยรับประทานอาหารพื้นบาน
ก็ เ ปลี่ ย นไปเป น การซื้ ออาหารปรุ งสํ า เร็ จ หรื ออาหารที่สั่งจากรานอาหารหรือรานสะดวกซื้อ
นอกจากนี้ ครอบครัวยังมีเวลาใหกันนอยลงเนื่องจากตองออกไปทํางานนอกบาน และกลุมตางๆ
ที่เคยจัดในชุมชน ก็มีผูเขารวมกิจกรรมลดลง เชน จะเห็นวากลุมออกกําลังกายบางกลุมมีจํานวน
ผูออกกําลังกายนอยลง หรือบางกลุมไมมีการจัดกิจกรรมอีก เปนผลสืบเนื่องจากแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตที่ประชาชนวัยทํางานออกไปประกอกบอาชีพนอกชุมชนมากขึ้น ซึ่งผลกระทบจาก
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหปญหาการเจ็บปวยดวยโรคติดตอไมเรื้อรังมีแนวโนม
สูงขึ้นโดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปนปญหาสุขภาพโรคเรื้อรังสองอันดับ
แรกของชุมชน
กระบวนการสรางเสริมความเขมแข็งของผูปวยครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใหมีสุขภาพดีตามวิถีชุมชน มีขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้ น วางแผน ขั้ น ตอนนี้ เ ป น การศึกษาสถานการณก ารดูแลสุ ขภาพผู ป ว ย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน และปจจัยที่เกี่ยวของ
วิธีการ มีรายละเอียดดังนี้
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1. ประชุมคณะผูวิจัย เพื่อสรางความเขาใจใหไปในทิศทางเดียวกัน และวางแผนการ
ทํางานกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมผูปวย โดยแบงเปน 3 ครั้งๆ ละ 30 คน
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมผูดูแลผูปวย อสม. แกนนําหมูบาน และปราชญ
ชาวบาน โดยแบงเปน 3 ครั้งๆ ละ 30 คน
3. ประชุมเครือขายสุขภาพ และแกนนําภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพื่อศึกษาวิถีชุมชน และ
แนวทางในการผสมผสานวิถีชุมชนกับการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
4. สํ า รวจพฤติ กรรมสุ ขภาพ ในด า นการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการ
จัดการอารมณและความเครียดของผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและครอบครัว
5. จัดเวทีนําเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูในขอ 1 และขอ 2 และผลการประชุม
เครือขายสุขภาพและแกนนําภูมิปญญาทองถิ่น แกกลุมเปาหมายทั้ง 5 กลุม เพื่อใหเกิด ความ
เขาใจในสถานการณที่ตรงกัน และคนหาผูปวย และผูดูแลผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูงที่อาสาเปนตัวแทนในการรวมวางแผนการดําเนินงานเพื่อสรางเสริมความเขมแข็งของผูปวย
ครอบครัวและชุมชน
ระยะที่ 2 ขั้นดําเนินงาน จัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของผูปวย ครอบครัวและ
ชุมชน วิธีการ แบงเปน 2 ระยะ
1. ค น หาแนวทาง เป น ขั้ น ตอนการหาแนวทางในการพัฒ นาศักยภาพในการจัดการ
ตนเองของผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 จัดเวทีเพื่อระดมสมองอาสาสมัครผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อ
หาแนวทางในการจัดการตนเอง โดยการผสมผสานวิถีชุมชนกับการดูแลสุขภาพผูปวย ในการ
ดูแลสุขภาพ 3 ดาน ไดแก อาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการอารมณและความเครียด
1.2 จัดเวทีเพื่อระดมสมองอาสาสมัครผูดูแลผูปวย และผูที่เกี่ยวของ เชน อสม. แกน
นํากลุมสุขภาพ และแกนนํากลุมภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชุมชน เพื่อหาแนวทางในการจัดการ
ตนเอง โดยการผสมผสานวิถีชุมชนกับการดูแลสุขภาพผูปวย ในการดูแลสุขภาพ 3 ดาน ไดแก
อาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการอารมณและความเครียด
1.3 ที มนั กวิ จั ย จั ดประชุมเพื่ อวางแผนการนําผลการระดมสมองมาพัฒ นาใหเกิด
แนวทางในการเสริมสรางความเขมแข็งของผูปวย ครอบครัวและชุมชน
2. จั ด กิ จ กรรมสร างเสริ มการมี ส ว นร ว ม เป น ขั้ น ตอนการสร า งเสริ ม การมี ส ว นร ว ม
ระหวางผูปวย ครอบครัวและชุมชนของผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยการอมรม
ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยผสมผสานวิถีสุขภาพ
ชุมชนกับการดูแลสุขภาพผู ปวย ในดานการจัดการตนเองของผู ปวย และการมีสวนรว มของ
ครอบครัวและชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
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2.1 การอบรมผูปวยและผูดูแลผูปวยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง และการผสมผสานวิถีชุมชนในดานอาหาร การออกกําลังกายและการ
จัดการอารมณและความเครียด เพื่อการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2.2 จัดตั้งกลุมแกนนําสุขภาพ เพื่อสงเสริมการดูแสสุขภาพทั้ง 3 ดาน ตามบริบทของ
ชุมชน เชน แกนนําดานอาหารสุขภาพ แกนนําการออกกําลังกาย และแกนนําในการสงเสริม
สุขภาพดานอารมณ
2.3 กลุมแกนนําสุขภาพจัดโครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชน ทั้ง 3 ดาน เชน
การอบรม อาหารพื้นบานตานเบาหวาน-ความดัน ออกกําลังกายเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ และ
การขจัดความเครียดและการผอนคลาย เปนตน
ระยะที่ 3 การประเมินผล การประเมินผลแบงเปน 2 สวน คือ การประเมินผลลัพธ
และการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงาน
1. การประเมินผลลัพธ
1.1 ติดตามสํารวจการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ
สมาชิกในครอบครัว โดยการเยี่ยมบาน รายละ 2 ครั้ง
1.2 จัดเวทีใหอาสาสมัครผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและผูดูแล
สะทอนคิดเกี่ยวกับการจัดโครงการ
1.3 จัดเวทีให อสม. ผูนําชุมชน และแกนนํากลุมตางๆ สะทอนคิดเกี่ยวกับการจัด
โครงการ
1.4 นั ก วิ จั ย ถอดบทเรี ย นถอดบทเรี ย น ความรู ใ นประเด็ น ต า งๆ ที่ ไ ด จ าก
กระบวนการที่ทํางานรวมกันรวมรวมขอมูลที่ไดจากการจัดเวที เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การประเมินประสิทธิผล
2.1 ตรวจน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานและคาความดันโลหิตของผูปวย
โรคความดันโลหิตสูง เพื่อติดตามจํานวนผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและ
ความดันโลหิตในอยูในเกณฑมาตรฐาน
2.2 ติดตามจํานวนผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ไมมาตรวจตาม
นัดหรือไมปฏิบัติเพื่อควบคุมและปองกันโรคและภาวะแทรกซอนของโรค
2.3 ตรวจน้ําตาลในเลือดของสมาชิกในครอบครัวของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานสามารถดูแลตนเองเพื่อประเมินผลการปองกันและเฝาระวังภาวะเสี่ยงตอการเกิด
โรค
2.4 ติดตามการดําเนิน งานของแกนนํากลุ มอาหาร การออกกําลั งกาย และการ
จัดการกับอารมณ เพื่อประเมินความยั่งยืนของการดําเนินงาน
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แผนภูมิที่ 1 กระบวนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริมความเขมแข็งของผูปวยครอบครัวและ
ชุมชน

กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

ความรู ความเชื่อ
การปฏิบัติ

การดูแลสุขภาพของผูปวย
DM / HT

ความรู ความเชื่อ
การปฏิบัติ

การเสริมสรางความเขมแข็ง
ตามวิถีชุมชน
การมีสวนรวมของ
ครอบครัว

การมีสวนรวมของชุมชน

ความรู ความเชื่อ
การปฏิบัติ

การเสริมสรางความเขมแข็ง หมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการปญหา
ของตนเองในระดับที่จะสามารถจัดการกับปญหาและปองกันผลกระทบของปญหาได
ผูปวยเบาหวาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน ที่รับการรักษา
ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตลาดขวัญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ผูปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง บุคคลที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง
ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตลาดขวัญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
การมีสวนรวมของครอบครัว หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยูกับผูปวยโรคเบาหวานหรือ
ความดันโลหิตสูง โดยมีความสัมพันธกันทางสายเลือด หรือมีความสัมพันธกันในระบบเครือญาติ
มีสวนในการรับรูปญหาของผูปวย รวมวางแผนในการดูแลผูปวย ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุน
ใหผูปวยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสมกับภาวะของโรคและความเจ็บปวย
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การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนไดมีสวนในการคนหาปญหา วางแผน
ดํ า เนิ น งาน ตลอดจนกํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ใน
กระบวนการเสริมศักยภาพทางสังคมของผูสูงอายุ
สุขภาพดี หมายถึง ภาวะที่ผูปวยโรคเบาหวานและผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถ
ควบคุมอาการของโรคได โดยไมเกิดปญหาสุขภาพอันเปนผลจากโรคหรือจากภาวะแทรกซอน
ของโรค หรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซอนของโรค สามารถควบคุมภาวะแทรกซอนไมใหรุนแรงขึ้น
ตอไปอีกได
วิถีชุมชน หมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตของชุมชน ในตําบลตลาดขวัญ อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
แนวคิดในการเสริมสรางความเขมแข็ง มีดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตนเองในผูปวยที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
การจัดการตนเอง (self-management) เปนกระบวนการที่บุคคลกระทําเพื่อจัดการกับ
อาการ และภาวะเรื้อรังของโรคที่มีผลตอสุขภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ ดวย
กระบวนการฝกทักษะ คิดแกไขปญหา วางแผนจัดการปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอาการดังกลาว
และมีการสงเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแหงตนใหเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
การจัดการตนเองไดอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ สามารถปรับเขาใชในการดําเนินแบบแผน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม โดยมีบุคลากรทางการแพทยเปนผูใหความรู และสงเสริมให
ปฏิบัติทักษะตาง ๆ อยางเหมาะสม (เบญจมาศ ถาดแสง, 2555) การจัดการตนเอง เปนวิธีการ
หนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหเกิดความตระหนักและมีความรับผิดชอบตอตนเองในการที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมใหเหมาะสมกับโรค (Lorig & Holman, 2003) การจัดการตนเองที่มีประสิทธิภาพ
จะตองครอบคลุมการปฏิบัติในสิ่งที่ตองกระทํา (self management tasks) 3 ดาน ไดแก 1) การ
จัดการทางการแพทย (medical management) เชน การรับประทานยา 2) การจัดการกับบทบาท
(role management) เปนการคงไวหรือการปรับเปลี่ยนและการสรางพฤติกรรมใหเหมาะกั บ
ภาวะเจ็บปวย และ 3) การจัดการกับอารมณ (emotional management) เชน อารมณโกรธ
กลัว ซึมเศรา และความเครียดซึ่งเปนผลจากความเจ็บปวย โดยตองสามารถจัดการกับอารมณ
เหลานี้ใหไดดวยตนเอง ทั้งนี้ผูที่สนับสนุนการจัดการตนเองจะตองใหความรูและคําแนะนําที่
เหมาะสมเพื่อชวยใหสามารถผานสิ่งตาง ๆ ไปได และประสบผลสําเร็จในการจัดการตนเอง สิ่ง
สําคัญของแนวคิดในการจัดการตนเอง ไดแก การที่จะตองฝกฝนทักษะที่จะนําไปสูการปฏิบัติ
กิจกรรมทั้ง 3 ดาน โดยที่ทักษะดังกลาวประกอบดวยทักษะ 6 ประการในการจัดการตนเอง
ไดแก การแกไขปญหา (problem solving) การตัดสินใจ (decision making) การใชแหลงขอมูล
(resource utilization) การสร า งความสั ม พั น ธ กั บ บุ ค ลากร (The formation of a patient
provider partnerships) การปฏิบัติ (taking action) และการเลือกปฏิบัติดวยตนเอง (self
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tailoring) นอกจากนั้ น ยั ง ต อ งอาศั ย การสนั บ สนุ น การจั ด การตนเอง (self-management
support) ที่ใชกลยุทธที่เหมาะสมจากเจาหนาที่ในทีมสุขภาพ ไดแก การการสนับสนุนใหมีการ
รับรูสมรรถนะแหงตน (self-efficacy) เพิ่มขึ้น เพื่อใหมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติพฤติกรรมอยางไม
ยอทอตออุปสรรคโดยอาศัยแหลงสนับสนุน 4 แหลง ประกอบดวย ประสบการณที่ไดจากการ
ประสบความสําเร็จโดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (enactive mastery experience) การได
เห็นตัวแบบหรือประสบการณจากการกระทําของผูอื่น (vicarious experience) การชักจูงดวย
คําพูด (verbal persuasion) ซึ่งจะชวยใหผูปวยมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น (Bandura, 1997) และ
การสนับสนุนดานรางกายและอารมณ (physiological and effective states) เพื่อใหมีสภาวะ
รางกายและอารมณอยูในภาวะปกติ ไมเกิดความเครียด หรือความวิตกกังวล กระบวนการที่กลาว
มาทั้งหมด จะนําไปสูการจัดการตนเอง (self-management) ที่ถูกตอง ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญ
ของการดูแลผูที่เปนโรคเรื้อรังในระยะยาว ดังนั้น การจัดการตนเอง (self-management) จึง
เป น ทั กษะการเรี ย นรู และการปฏิ บั ติที่จํ า เปน ตองกระทําถึงแมจ ะอยูในภาวะเจ็บ ปว ยก็ตาม
(Lorig, 1993) การจัดการตนเองเกิดจากการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความเจ็บปวย ซึ่งบุคคลนั้น
สามารถจัดการกับความเจ็บปวยของตนเองได จะตองอาศัยความรู ความเขาใจถึงความเจ็บปวย
ของตนเอง รูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สามารถเผชิญกับอาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้น รวมถึง
ตัดสินใจที่จะจัดการกับความเจ็บปวย โดยเนนวิธีการสอนใหผูปวยเกิดทักษะที่จําเปนในการ
จัดการตนเอง จะเห็นวา กระบวนการจั ดการตนเองที่ กลาวมาเปน กระบวนการที่เ ปน ระบบ
แตกตางจากการสอนโดยทั่วไป และเมื่อไดบูรณาการแหลงสนับสนุนทั้ง 4 แหลงตามแนวคิดของ
แบนดูราไวในแตละขั้นตอนอยางเหมาะสม เชื่อวาจะทําใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูที่
เป น โรคเรื้ อ รั ง ในชุ ม ชนได ดี ขึ้ น โดยเฉพาะ โรคความดั น โลหิ ต สู ง และ โรคเบาหวานที่ พ บ
คอนขางมาก อยางไรก็ตามแนวคิดการจัดการตนเองนี้สามารถนําไปใชกับโรคเรื้อรังไดทุกโรค
และยังทําใหการดําเนินของโรคดีขึ้นไปในทิศทางบวกตอไป
2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครอบครัว
ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานในการดูแลสุขภาพและความเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว
ถือเปนคานิยมและความรับผิดชอบของคนในครอบครัวที่ใหการดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสังคมไทย ซึ่งไมใชเฉพาะบิดามารดาตองดูแลบุตรที่เจ็บปวยเทานั้น แตยังรวมถึงบุตรดูแลบิดา
มารดาที่เจ็บปวย คูสามีภรรยาดูแลกันและกัน หรือพี่นองดูแลกันและกันอีกดวย
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครอบครัว (Family participation) การมีสวนรวม
ของครอบครั ว ในการดู แลผู สู งอายุ ที่เ จ็ บ ปว ยเรื้ อรังเปน สิ่ งสําคั ญ ในการการดู แลผูปว ย จาก
การศึกษาของ Sebern พบวา การมีสวนรวมของครอบครัว ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3
ประการ คือ
1) การสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารโดยการแสดงความรูสึก การใหคําแนะนําและขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวย เพื่อใหผูปวยแลสมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจตรงกัน
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2) การตัดสินใจ หมายถึง การที่ครอบครัวมีสวนรวมในการใหขอมูลเกี่ยวกับผูปวย รวม
รับรูขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการดูแล และรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผูปวย
โดยตัดสินใจรวมกับผูปวย ผูดูแล และบุคคลากรในทีมสุขภาพ
3) การกระทํารวมกัน หมายถึง การที่สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมรับรูขอมูลเกี่ยวกับ
ความเจ็บปวยและการดูแล และแสดงพฤติกรรมในการดูแล และการจัดการกับความเจ็บปวย
ตามขีดความสามารถของครอบครัว
เนื่องจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังที่รายแรงและมีผลกระทบตอ
การดําเนินชีวิตของผูปวย ครอบครัวจึงมีสวนสําคัญในการชวยเหลือดูแลทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจของผูปวย การดูแลผูปวยจึงถือวาเปนภารกิจหนึ่งของคนในครอบครัวที่ตองใหการดูแลซึ่ง
กันและกันเพื่อใหครอบครัวดํารงอยางปกติสุข ดังนั้น ในการดูแลผูปวย ครอบครัวและบุคลากร
ทีมสุขภาพ จึงตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ อาการและอาการแสดงของโรค
วัฒนธรรมของครอบครัว และแนวทางการดูแลผูปวยใหเหมาะสมกับบริบทของครอบครัวและ
สังคมของผูปวย เพื่อใหเกิดการตัดสินใจรวมกันในการปรับเปลี่ยนการดูแลใหสอนคลองกับแบบ
แผนการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู ป ว ยมากที่ สุ ด ซึ่ ง การมี ส ว นร ว มของครอบครั ว ในการดู แ ลผู ป ว ย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีหลายลักษณะ ไดแก การใหความรู การสอนและการฝก
ทั ก ษะการดู แ ล การฝ ก ทั ก ษะการประเมิ น สุ ข ภาพ การดู แ ลกิ จ วั ต รประจํ า วั น การป อ งกั น
ภาวะแทรกซอน การสนับสนุนและใหกําลังใจ ตลอดจนการใหคูมือการดูแล ทั้งนี้ เพื่อสงเสริม
ความสามารถของครอบครัวในการดูแลผูปวยและเกิดประโยชนตอผูปวยเองอยางสูงสุด (จงจิต
บุญอินทร, 2551)
บทบาทของครอบครัวในการดูแล จะมีบทบาทที่ครอบคลุมกิจกรรมดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม จิตวิญญาณ และที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาตอเนื่อง (ระพีพร วาโยบุตร, 2556)
กลาวถึง ความสําคัญของครอบครัวในการดูแลผูปวย ดังนี้
1. ครอบครัวมีบทบาทในการกําหนดแบบแผนพฤติกรรมของตั้งแตผูปวยเริ่มเจ็บปวย
โดยความเชื่ อต อการเจ็ บ ป ว ยของครอบครั ว เกี่ย วกั บ โรคจะมีผ ลต อ การปฏิบั ติตัว ของผู ป ว ย
นอกจากนี้ การสนับสนุนชวยเหลือกระตุนใหผูปวยไดปฏิบัติตามแนวการรักษาอีกดวย
2. ครอบครั ว เป นแหล งสนับ สนุ นทางสังคม โดยครอบครัวมีสวนในการเพิ่มหรือลด
ความเครียดตอความเจ็บปวย เพราะการเจ็บปวยโดยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน เปน
ภาวะที่ คุ ก คามชี วิ ต เมื่ อ ภาวะของโรครุ น แรงขึ้ น หรื อ เมื่ อ ควบคุ ม โรคไม ไ ด แ ละเกิ ด
ภาวะแทรกซ อ นของโรค ผู ป ว ยจะพยายามหาการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมที่ ใ กล ชิ ด ที่ สุ ด คื อ
ครอบครัว ซึ่งแรงสนับสนุนจากครอบครัว ไดแก ขอมูลขาวสารตางๆ วัตถุสิ่งของ เงิน การดูแล
เอาใจใส การทํ า กิ จ กรรมร วมกั นและการใหกําลังใจผูปวยที่ครอบครัว มีแรงสนับ สนุ นดี เชน
ครอบครัวมีสัมพันธภาพเหนียวแนน สมาชิกในครอบครัวยอมรับตอโรค ดูแลเอาใจใสดีทําให
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ผูปวยสามารถปรับตัวเขากับความเจ็บปวยโรคเบาหวานได และสงเสริมใหมีความสามารถในการ
ดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น
3. ครอบครัวมีสวนในการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูปวยเบาหวาน ในกรณีที่ผูปวย
เบาหวาน ไมมีกําลังใจ ทอแทตอสภาวการณ เจ็บ ปวยของโรคเบาหวานที่เ กิด ขึ้น หรือแม แต
การกลับมารักษาซ้ํา ในโรงพยาบาลบอยครั้งทําใหผูปวยรูสึกเบื่อหนายและทอแทได การไดรับ
เสริมสรางพลังอํานาจจากครอบครัวเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับผูปวย ซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มระดับพลัง
อํานาจในการควบคุมสถานการณจัดการกับความเจ็บปวย
3. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน
การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชนมีสวนในการวาง
แผนการดําเนินกิจกรรม ควบคุมกํากับและประเมินผล โดยอาศัยทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อใหเกิด
ประโยชน ด วยการพึ่ งตนเอง การส งเสริ มการมีสวนรว มของชุมชน จึงเปน การเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุม การปฏิบัติ
และร ว มรั บ ผิ ดชอบในงานต า งๆ อั น มี ผ ลกระทบตอตัว ประชาชนเอง หรือการเปดโอกาสให
ประชาชนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขามารวมมือในโครงการพัฒนาชุมชน ซึ่งลักษณะของการเชา
รวม ประกอบดวย ความกระตือรือรน มีการรวมมือ การสรางพลังในการพัฒนา การมีสิทธิใน
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะเกิดประโยชนตอชุมชนมากที่สุด (ทวีทอง หงสวิวัฒน, 2527 อางถึง
ใน นิรมล เมืองโสม, 2553) ดังนั้น การมีสวนรวมของชุมชน คือ หัวใจของการพัฒนาในดาน
สุขภาพที่เปนรูปธรรม (นวรัตน สุวรรณผอง, 2545 อางถึงใน นิรมล เมืองโสม, 2553)
ระดับการมีสวนรวมของชุมชน องคการอนามัยโลก (World Health Organization)
ไดเสนอรูปแบบการมีสวนรวมที่ถือวาเปนรูปแบบที่แทจริงหรือสมบูรณนั้น จะตองประกอบไป
ดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน ประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา
จัดระดับความสําคัญตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามและประเมินผล
และตองมีการตัดสินใจดวยตัวเองดวย 2) การดําเนินกิจกรรม ประชาชนตองมีสวนรวมในการ
จัดสรร ควบคุม ดานการเงินและการบริหาร 3) การใชประโยชน ประชาชนตองมีความสามารถ
ในการนาเอากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชนได ซึ่งเปนการยกระดับของการพึ่งตนเองและควบคุม
ทางสังคม 4) การไดรับประโยชน ประชาชนจะตองไดรับการแจกจายผลประโยชนจากชุมชนใน
พื้นที่ที่เทาๆ กัน ซึ่งจะเปนผลประโยชนสวนตัว สังคม หรือวัตถุได การเขาไปมีสวนรวมของ
ประชาชนในโครงการพัฒ นาชนบท มีขั้นตอนตางๆ คือ กําหนดแนวคิดโครงการ (Program
Conceptualization) กําหนดนโยบาย (Policy Development) กําหนดโครงการ (Program
Formation) กําหนดแผนงานโครงการ (Program Planning) ปฏิบัติตามโครงการ (Program
Implementation) ประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) และวางแผนโครงการใหม
(Program Re-planning) การมีสวนรวมของชุมชนมีความสําคัญและเปนหัวใจของการพัฒนา
ชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชนทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนได ดังนี้ (นวรัตน สุวรรณผอง,
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2545 อางถึงใน นิรมล เมืองโสม, 2553) 1) การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร โดยที่อาสาสมัคร ซึ่ง
การมีสวนรวมสามารถกระตุน และสรางภาวะผูนําใหเกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ยังทําใหผูนํา
ตามธรรมชาติ มีทิศทางในการแกไขปญหาดวยตนเอง ตลอดจนริเริ่มที่จะทาใหเกิดสิ่งที่ชุมชน
อยากให เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อความเป น อยู ที่ดีขึ้น ของคนในชุมชน 2) เกิดการเรีย นรู และแลกเปลี่ย น
ประสบการณของคนในชุมชน ทําใหประชาชนไดรับองคความรูใหม มีการแลกเปลี่ยนภูมิปญญา
ชาวบานกับวิทยาการสมัยใหม มีการถายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน 3)เกิดการ
สรางเครือขายระหวางภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชน ทําใหเกิด “พหุภาคี” ในการทํางานเพื่อ
พั ฒ นาในด านต า ง ๆ ที่ เ ป น ประโยชน อย า งต อเนื่องและยั่งยืนตอชุมชน 4) ทําใหเกิดการจัด
กิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนรวมกัน เกิดการรับรูปญหาของชุมชนศึกษาแนวทางแก ไข
ปญหาของชุมชน มีการบริการจัดการทรัพยากรในชุมชน เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน รวมถึงมีการ
สนับสนุนดานกําลังกาย ทรัพย ความคิด หรือการระดมทุนเพื่อมาใชในกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอชุมชน 5) ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสรางจิตสานึกของขาราชการในการพัฒนา
แบบยั่งยืน ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนใหลุกขึ้นมาแกไขปญหา พัฒนาชุมชน ดวยภูมิ
ปญญาของตนเอง 6) เกิดการจัดสรรงบประมาณจากองคกรทองถิ่น และองคกรภาครัฐ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใหเกิดชุมชนเขมแข็ง
จากการศึกษาวรรณกรรม พบวา ชุมชนไดมามีบทบาทในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังใน
หลายรูปแบบ เชน ดานการสนับสนุนองคประกอบในการสงเสริมการออกกําลังกาย การคัดเลือก
ผู นํ าออกกํ า ลั งกาย มี แกนนํ า ออกดู แลสุ ขภาพผูปวยเบาหวานเบื้องตนในชุมชน อีกทั้งมีการ
พัฒนาทักษะการดูแลผูปวยเบาหวานในกลุม อสม. มีบอรดความรูเรื่องโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงในชุมชน นอกจากนี้ ในระดับองคกรปกครองในพื้นที่ที่อยูในชุมชน คือ มีการจัดทํา
และแผนงานด า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ควบคุ ม โรคเบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง และจั ด
งบประมาณสนับสนุนองคประกอบในการดูแลสุขภาพของผูปวย เปนตน (ระพีพร ลาภา, 2554:
สุนทรี เชยชุม, 2552) ดังนั้น การสงเสริมใหครอบครัวและชุมชนไดทํางานรวมกันในการดูแล
ผู ป ว ยโรคเบาหวานและความดั นโลหิ ตสู ง จึ งถือวาควรกระทําอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อใหทั้งผูปวย
เบาหวาน ครอบครัวและชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุขและผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดและความดันโลหิตไดดี ไมเกิดภาวะแทรกซอนและสามารถพึ่งตนเองได
4. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชุมชน
วรชั ย ทองคํ า ฟู (2551) กล า วว า วิ ธีชุมชน เปน การอยูรว มกัน ที่มี ก ารพึ่ ง พิง การใช
ทรัพยากรภายในชุมชนอยางรูคุณคา ดวยพื้นฐานทางดานสังคม ภูมิปญญาชาวบาน ประเพณี
ทองถิ่นที่มีความสอดคลองกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังหรือที่เรียกวาโรควิถี
ชีวิต ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นจากความเจริญทางดานวัตถุสภาพแวดลอมและพฤติกรรมการ
บริ โ ภคที่ ไม เ หมาะสม รวมถึ งภาวะความเครี ย ด ขาดการออกกําลังกาย การสูบ บุห รี่ดื่มสุรา
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กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เล็งเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพชีวิตที่ดีของคนไทยโดยการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายทุกภาคสวนจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563 ขึ้น
เพื่อใชเปนกรอบชี้ทิศทางการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติการใหเกิดผลสําเร็จ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ที่ลดภาวะเสี่ยง ลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซอน ลดการพิการ ลดการตาย และลดภาระ
คาใชจายทั้งระดับบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศ แสดงใหเห็นวาวิถีสุขภาพไทย ซึ่ง
เปนลักษณะของสังคมทองถิ่นไทยเปนวิถีชีวิตที่สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี และเปนวิถีชีวิตที่
ควรควรไดรับการสนับสนุนใหมีการบูรณาการวิถีสุขภาพชุมชนกับการดูแลสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ตั้งแตป พ.ศ.2554 เปนตนมา หนวยงาน และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดจัด
โครงการหรือกิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายการสุขภาพดี วิถีไทย และประสบความสําหรับใน
การสงเสริมชุมชนใหมีสุขภาพดีหลายโครงการ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแซง
แหลม อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งเปนตําบลตนแบบ จัดการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย ป 2556
และไดรับรางวัลตําบลจัดการสุขภาพดี ระดับจังหวัดประจําป 2556 ไดจัดทําโครงการพั ฒนา
ศักยภาพตําบลจัดการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย ป 2555-2556 เพื่อประชาชนในหมูบานลดความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย จัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนโดยผสมผสานวิถีชีวิตของชุมชน กับการดูแส
สุขภาพ โดยยึดหลัก 4 อ. 3 ส. เชน อ.ออกกําลังกาย กระตุนและสรางกระแสใหประชาชนออก
กําลังกายทุกวันหรืออยางนอยสัปดาหละ 3-5 วันๆละ 30 นาที โดย อสม.เปนผูนําออกกําลังกาย
เปนตน สําหรับ ดาน อ.อาหาร มีการสงเสริมการปลูกผักริมรั้ว สวนครัวขางบาน ที่หลากหลาย
เพียงพอตอการบริโภค แนะนําใหปลูกผักปลอดสารพิษไวกินเองทุกครัวเรือน มีแปลงผักรวมแต
ละหมูบาน เปนตน และ ดาน อ. อารมณ ไดมีการ รณรงคสรางความสุขทางใจใหกับคนในชุมชน
ผานกิจกรรมถนนสายบุญ เสนทางสรางสุข จิตสงบ สิ่งแวดลอมสะอาด วัดเทศนออกเสียงตาม
สายทุกเย็น และ อสม.ประเมินความเครียด วิเคราะหปญหารวมกันในชุมชน เปนตน ดาน อ.
อนามัยสิ่งแวดลอม ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารคุมและสมาชิกครัวเรือนในคุมรับผิดชอบมี
การกําหนดกฎ กติกา ขอตกลงรวมกันของหมูบาน มีการจัด “โครงการหนาบานนามอง” จาก
กิจกรรมของตําบลดังกลาว แสดงใหเห็นวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหประชาชนมี
สุขภาพดี สามารถนําวิถีชีวิตของชุมชนมาเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
และเป น แนวคิ ด ที่ ป ระชนในชุ ม ชนในมี ส ว นร ว มในการดู แ ลสุ ข ภาพซึ่ ง กั น และการอย า งมี
ประสิทธิภาพ และเปนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และการเสริมสรางลักษณะ
นิสัยในการดูแลสุขภาพในชุมชน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่องและยัง
ยืน
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5. แนวคิดทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบผสมผสาน
ทฤษฎี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมแบบผสมผสาน (Integrated Theory of Health
Behavior change) เชื่อวา การที่บุคคลจะสามารถจัดการกับตนเองในการดูแลโรคเรื้อรังได โดย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ คือ ความรูและความเชื่อ การ
เพิ่มทักษะและความสามารถในการกํากับตนเอง และการชวยเหลือทางดานสังคม
- ความรูและความเชื่อ (Knowledge and beliefs)
ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบผสมผสาน กลาววา บุคคลจะมีแนวโนมในการ
ปฏิบัติตามคําแนะนํ าด านสุ ขภาพ ถาบุคคลนั้น ได รับ ข อมูล ที่สงเสริมความเชื่ อดานสุขภาพที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมนั้น ซึ่ง Becker และ Maiman กลาวถึง ปจจัยที่เกี่ยวกับความเชื่อดาน
สุขภาพ 5 ประการ ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรค การรับรูถึงความรุนแรงของโรค การรับรู
ประโยชนของการปองกันและรักษาโรค การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ แรงจูงใจดานสุขภาพ
และปจจัยรวมซึ่งเปนปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากปจจัยที่กลาวมาขางตนที่ชวยสงเสริมใหบุคคลมี
การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง โดยความรูและความเชื่อมีผลตอการพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะสํ า หรั บ การดู แ ลตนเองเมื่ อ เกิ ด โรค ผลลั พ ธ ที่ ค าดหวั ง และการตั้ ง เป า หมายในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ทักษะและความสามารถในการกํากับตนเองแนวคิดการ (Self-regulation skills and
abilities
การกํ า กั บ ตนเอง (Self-regulation) เปน กระบวนการที่บุคคลใชในการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรม แนวคิดการกํากับตนเองเปนแนวคิดที่สงเสริมใหบุคคลไดเรียนรูตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการดูแลตนเอง โดยแคนเฟอร (Kanfer, 1991 อางถึงใน สุพิณญา คงเจริญ, ชด
ชอย วัฒนะ และธีรนุช หานิรัติศัย 2556) เชื่อวา การกํากับตนเองมีประสิทธิภาพในการทํา ให
เกิดการคงอยูของพฤติกรรม ประกอบดวยแนวคิดหลัก3 ประการ ไดแก การเฝาระวังตนเอง
(self-monitoring) ซึ่งเปนกระบวนการคิดพิจารณาอยางรอบคอบในการที่จะปฏิบัติพฤติกรรม
โดยมีการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น การประเมินผลที่เกิดจากพฤติกรรม
ตนเอง (self-evaluation) เปนการวัดผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมโดยการเปรียบเทียบขอมูลที่ได
จากการเฝาระวังตนเองกับเปาหมายหรือเกณฑที่กําหนด นํา ไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และการเสริ ม แรงตนเอง(self-reinforcement) ซึ่ ง เป น การส ง เสริ ม ให เ กิ ด การคงอยู ข อง
พฤติกรรม การกํากับตนเองเปนปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรูโดยขึ้นอยู
กับความใสใจ ความคิดการตัดสินใจ และความสามารถในการคิด วิเคราะหของแตละบุคคล
กระบวนการสังเกต ดังนั้น การกํากับตนเองจึงเปน องค ประกอบหนึ่งของในการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมและสงผลดีตอการควบคุมโรค
- การชวยเหลือทางดานสังคม (Social facilitation)
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การชวยเหลือทางดานสังคม นอกจากจะประกอบดวย การชวยเหลือจากครอบครัวซึ่ง
เปนหนวยที่เล็กที่สุดในสังคมและมีความใกลชิดกับผูปวยมากที่สุด และความชวยเหลือจากชุมชน
ที่ผูปวยอยูอาศัย ดังที่ไดกลาวมาแลวในเรื่องการมีสวนรวมของครอบครัว และการมีสวนรวมของ
ชุมชนแลว ยังหมายถึงการมีสวนรวมของบุคลากรในทีมสุขภาพในการดูแลผูปวยอีกดวย
6. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน
“ชุมชนเขมแข็ง”หมายถึงชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปญหาของตนเองได
ในระดั บ หนึ่ ง ด ว ยการมี ผู นํ า ที่ มีความสามารถ มีการเรีย นรูรว มกันอยางตอเนื่องบนพื้นฐาน
วัฒนธรรม ความเชื่อ คุณคาดั้งเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟอกันและกัน โดย
แตละชุมชนไดใชศักยภาพของตนเองเขาคลี่คลายและจัดการปญหาไดดวยตนเองภายใตความ
รวมมือและสนับสนุนจากองคกรภายนอก
ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง ชุมชนที่มีความเขมแข็งมีลักษณะที่สําคัญดังนี้คือ
- สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมันในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแกไขปญหาและ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเองและสมาชิกของชุมชนพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของ
ตนและชุมชน
- มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจน เปนวิถีของชุมชนภายใต
การสนับสนุนของผูนําองคกรชุมชน ในลักษณะเปดโอกาสใหกับสมาชิกทั้งมวลเขามามีสวนรวม
โปรงใส และพรอมที่จะใหตรวจสอบ
- สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชนกําหนดวิสัยทัศน รวม
รวมคิดตัดสินใจดําเนินงานติดตามและประเมินผลการแกปญหาและการพัฒนาของชุมชนผาน
กระบวนการชุมชน
- สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน
- มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวยการพัฒนาทุกๆ ดานของชุมชน ที่มุงการพึ่งตนเองเอื้อ
ประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุก ๆ คนและมุงหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนการพึ่งความชวยเหลือ
จากภายนอกเปนการพึ่งเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุดไมใชการพึ่งพาตลอดไป
- มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปนหมูบานชุมชนอื่น ๆ ทองถิ่นภาค
ราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่นๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธที่เทา
เทียมกัน
อย า งไรก็ ต าม การทํ า ให ชุ ม ชนเข ม แข็ ง ไม ส ามารถทํ า ได โ ดยการสร า งจาก
บุคคลภายนอกชุมชน หรือทําโดยการสอน การฝกอบรม ชุมชนที่เขมแข็งจะมีกระบวนการใน
การจัดการของชุมชน มีการเรียนรูรวมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณคาทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน ภายใตระบบความสัมพันธระหวางคนในชุมชน เปนเครือขายชุมชน และมีการขยาย
พันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสรางความสัมพันธ ดังนั้น สมาชิกในชุมชนจึงตองรวมกัน
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สรางพลังชุมชน และใชพลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชนเพื่อสรางใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง พึ่งพา
ตนเองได และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
ผลลัพธของการดําเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน มีดังนี้
1.1 ความรูและพฤติ กรรมการดูแลตนเองของผู ปวย พบวา จํานวนผูปวยที่มีความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับมากมีจํานวนมากขึ้นโดยมีจํานวนและ
รอยละของผูปวยที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับมากเพิ่มขึ้น
1.2 ความตระหนักในความสําคัญของการดูแลตนเอง จํานวนผูปวยที่สนใจและเขารวม
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอที่มีมากขึ้น และมีการชักชวนผูที่ไมเคยเขารวมกิจกรรมใหมาเขารวม
กิจกรรม แสดงใหเห็นถึงความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลตนเองและเห็นประโยชนของ
การเขารวม กิจกรรมที่จัดขึ้น
1.3 ความเขมแข็งของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พบวา หลังจากเสร็จ
กิจกรรม ผูปวยสามารถเปนผูนําเสนอและริเริ่มใหมีการจัดกิจกรรม“ขาวหมอแกงหมอ”สําหรับ
เปน อาหารเชาของผูปวยในวันที่มาตรวจตามนัด แทนอาหารเชาที่ รพ.สต. จัดใหเปนประจําทุก
เดือน
1.4 การมีสวนรวมในกิจกรรมของผูปวยและญาติ ในการเขารวมประชุมผูปวยและญาติ
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น
1.5 การมีสวนรวมของชุมชน พบวา ชุมชนมีแกนนําเพิ่มขึ้น และแกนนําไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหมีความสามารถตามที่คาดหวัง และมีแนวโนมที่จะมีความเขมแข็ง และตอยอดการ
สรางแกนนําเพิ่มขึ้นเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน
1.6 การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางผูปวย พบวาผูปวยมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น
1.7 การพัฒนาแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง พบวา มีโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนที่มีกิจกรรมที่สงเสริมการดูแล
สุขภาพผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
1.8 การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปวย ครอบครัว
และชุมชนในการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนที่สอดคลอง
กับ
การดําเนินชีวิตตามวิถีชุมชน และเปนรูปแบบที่ชุมชนอื่นสามารถนําไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาโจทย วิจัย และดําเนินงานสําหรับผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตอไป
1.9 ชุมชนมีเครือขายความรวมมือในการดูแลสุขภาพ คือ คณะพยาบาลศาสตรแมคคอร
มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะทํางานรวมกันเพื่อขยายการพัฒนาสุขภาพของประชากรในชุมชน
สรุป โครงการนี้ตอบสนองความตองการของผูปวย ครอบครัว และชุมชนในการมีสวน
รวมในการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงอยางตอเนื่องและยั่งยืน ทํา
ใหเกิดความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพผูปวยโดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีชีวิตของ
ชุมชนกับการดูแลสุขภาพ และมีการตอยอดจากการนํานักศึกษาเขามาฝกปฏิบัติในชุมชนใหเกิด
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เปนเครือขายการดูแลสุขภาพระหวางคณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิคกับชุมชนตําบลตลาดขวัญ
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและเพิ่มโอกาสในการใหสถาบันการศึกษามามีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพชุมชนตอไป
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บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ งนี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ งพรรณนาเพื่อศึกษาจริ ย ธรรมการสอนของอาจารย
พยาบาลตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
พยาบาลในปการศึกษา 2560 จํานวน 240 คน สุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ประกอบด ว ย แบบสอบถามข อ มู ล ทั่ ว ไปและแบบสอบถามจริ ย ธรรมการสอนของอาจารย
พยาบาล โดยมี ค า ความเที่ ย งของแบบสอบถามเท า กั บ .92 วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิติ เ ชิง
พรรณนา
ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลโดยรวมอยูใน
ระดับดี ( x =3.91, SD=0.65) โดยจริยธรรมการสอนในทุกดานอยูในระดับดี เรียงตามลําดับคา
คะแนนเฉลี่ย คือ 1) ดานการบอกความจริง ( x =4.10, SD=.70) 2) ดานการเคารพเอกสิทธิ์ ( x
=3.98, SD=.76) 3)ดานการทําประโยชน ( x =3.91, SD=.63) 4) ดานความซื่อสัตย ( x =3.90,
SD=.78) 5) ดานความยุติธรรม ( x =3.83, SD=.87) และ 6) ดานการไมทําอันตราย ( x =3.74,
SD=.83)
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ะท อ นให ค ณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี ควร
ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลใหสูงขึ้นอยางตอเนื่ อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการไมทําอันตราย
คําสําคัญ: จริยธรรมการสอน, อาจารยพยาบาล, การรับรูของนักศึกษาพยาบาล
Abstract
The purpose of this descriptive study was to examine ethical teaching of
nursing instructors in perception of student nurses, Ratchathani University. The
subjects were 240 student nurses in 2017 academic year, recruited by simple
random sampling. Research instruments consisted of the demographic data
1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี (Faculty of Nursing, Ratchathani University)
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questionnaire, The ethical teaching of nursing instructors in perception of student
nurses questionnaire, The coefficients of reliability of the instrument was .92. Data
were analyzed by descriptive statistics.
The results revealed that the mean score of overall ethical teachings was
at a good level ( x = 3. 91, SD= . 65) . The mean score of all aspects of ethical
teachings were at a good level for the six components; 1) truth telling ( x = 4. 10,
SD=.70), 2) respect for autonomy ( x =3.98, SD=.76), 3) beneficence ( x =3.91,
SD=.63), 4) fidelity ( x =3.90, SD=.78), 5) justice ( x =3.83, SD=.87) and 6) nonmaleficence ( x =3.74, SD=.83).
The results of this study can suggest that faculty of nursing, Ratchathani
University should continuous enhancing and developing ethical teaching of nursing
instructors, especially non-maleficence.
Keywords: Ethical teaching, Nursing instructors, Perception of student nurses
บทนํา

คุณธรรมจริยธรรม เปนหนึ่งในมาตรฐานผลการเรียนรูตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดวาบัณฑิตที่
พึงประสงคของสาขาพยาบาลศาสตรประการหนึ่ง คือ “ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี
ความสามารถจั ด การกั บ ป ญ หาจริ ย ธรรมในการดํ า รงชี พ และในการปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ
การพยาบาล” จากขอกําหนดดังกลาว สถาบันการศึกษาพยาบาล จึงตองจัดการเรียนการสอน
ดานจริยธรรม และนําเนื้อหาไปบูรณาการกับรายวิชาการพยาบาลทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ตลอดหลั กสู ต ร เพื่ อให บั ณ ฑิ ต มี คุณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค สามารถปฏิบั ติ การพยาบาลโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชบริการ ภายใตกฎหมายและจริยธรรมของผูประกอบ
วิชาชีพ
จริยธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการประกอบวิชาชีพการพยาบาล เห็นไดจากการที่
สภาการพยาบาลกําหนดไวในสมรรถนะหลักของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภที่สําเร็จการศึกษาในหลั กสูตรระดับปริญญาตรี โดยใหความสําคัญเปนประการแรกว า
พยาบาลจะตองปฏิบัติการพยาบาลที่แสดงออกถึงความเมตตา กรุณา คํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของผูใชบริการบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ แสดงออก
ถึงความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการพยาบาลของตน รวมทั้ง วิเคราะหประเด็น
จริ ย ธรรมและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรมและ
ดําเนินการได อยางเหมาะสมในสถานการณ ที่มีความขัด แย งทางจริยธรรมและกฎหมายที่ ไม
ซับซอน (สภาการพยาบาล, 2553) และกําหนดใหทุกสถาบันการศึกษาบรรจุเนื้อหาจริยธรรมใน

20 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.-3 July-September 2018

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งผูเรียนทุกคนจะตองไดรับการการบมเพาะคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อใหผูใชบริการและสังคมมั่นใจวาจะไดรับการพยาบาลที่มีคุณภาพจากผูประกอบวิชาชีพที่มี
จริยธรรม (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร, 2560)
จากสถานการณปจจุบันที่มีความกาวหนาของเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดาน
การรักษา ประชาชนมีความตองการดานสุขภาพที่มากขึ้น และมีภาวะสุขภาพที่ซับซอน พยาบาล
ทุกคนจึงตองเผชิญกับประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได ประเด็นเหลานี้
นับวันจะเพิ่มความยุงยากและซับซอนมากขึ้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบการ
เตรียมความพรอมของพยาบาลใหมีทักษะการตัดสินใจเมื่อตองเผชิญกับประเด็นขัดแย งทาง
จริยธรรม โดยการเตรียมความพรอมดังกลาวจะตองเริ่มตั้งแตการเปนนักศึกษาพยาบาล ดังนั้น
สถาบันการศึกษาพยาบาลจึงเปนองคกรที่มีความสําคัญในการจัดการศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
พยาบาลมีองคความรูดานจริยศาสตรที่เปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และเมื่อ
นักศึกษาเขาสูวิชาชีพการพยาบาล ก็จะสามารถเผชิญกับประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (อรัญญา เชาวลิตและทัศนีย นะแส, 2559) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผาน
สถาบันการศึกษาเปนแนวทางที่สงผลตอคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงคของนักศึกษามากที่สุด
และใหผลดีที่สุด เนื่องจากสถาบันการศึกษาจะใกลชิดกับนักศึกษา (รุงนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, วิชุ
ดา กิจธรธรรม, สุรีพร อนุศาสนนันท, พิกุล เอกวรางกูร และจันทรเพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, 2560)
ซึ่งการรับรูและปลูกฝงจากการศึกษาวิชาชี พพยาบาล การเสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรมใน
ระหวางการศึกษา การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน ตัวอยางของพฤติกรรมจริยธรรมของ
อาจารยผูสอนมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการรับรูและการปลูกฝงพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาทั้ง
ทางบวกและทางลบ (สภาการพยาบาล, 2551)
อาจารยพยาบาล เปนบุคคลากรทางสุขภาพที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาพยาบาลที่
ดูแลผูปวยโดยตรง เพราะเปนผูที่ทําหนาที่ในการผลิตพยาบาลที่ดี และเปนผูมีอิทธิพลตอการ
เรียนรูเจตคติและการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา ดังนั้น อาจารยพยาบาลจึงตองยึดมั่นและ
ปฏิบัติการสอนอยางมีจริยธรรมโดยผานกระบวนการเรียนการสอนและการเปนตนแบบที่ดีเพื่อ
การพัฒนาจริ ยธรรมของผู เรี ยน จริยธรรมในการสอนจึงมีความสําคัญ อยางมากในหลัก สูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ต และสถาบันการศึกษาพยาบาลจะตองใหความสําคัญ ในการสง เสริม
จริยธรรมการสอนใหกับอาจารย (อรัญญา เชาวลิตและทัศนีย นะแส, 2559) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบวางานวิจัยสวนใหญมุงศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตอผูปวย
แตการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมการสอนของอาจารยยังมีนอย และจากประสบการณตรงของ
ผูวิจัยพบวา อาจารยพยาบาลมีพฤติกรรมจริยธรรมการสอนที่หลากหลาย ที่ทําใหนักศึกษาเกิด
ความรู สึ กได ทั้งในทางบวกและทางลบ และพฤติกรรมดังกลาวยังเปน แบบอยางที่นักศึกษา
พยายามลอกเลียนแบบ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาจริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลจากการรับรู
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ของนั กศึ กษาพยาบาล โดยผลการศึ กษาที่ ได จ ะนํา ไปใชใ นการวางแผนพัฒ นาหรื อสง เสริ ม
จริยธรรมการสอนของอาจารยในลําดับตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาจริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชธานี
คําถามการวิจัย
จริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัย
ราชธานีเปนอยางไร
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร คื อ นั กศึ กษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย ราชธานี ที่กําลังศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ธานี จํานวน 240 คน ระยะเวลาที่ศึกษาในชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2561
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช ก รอบแนวคิ ด ของมาตรฐานจรรยาบรรณที่ พึ ง มี ใ น
สถาบั น อุ ด มศึ กษาตามประกาศของ ก.พ.อ. (2551) ที่กําหนดใหอาจารยตองยึดมั่น ในหลั ก
จริยธรรม ไดแก 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และ 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา
และหลักจริยธรรมซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานในการแสดงพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตาม
คุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาล (Beauchamp & Childres, 2001 อางถึงในสภาการพยาบาล,
2558) ประกอบดวย
1) การทําประโยชน (beneficence) หมายถึง การทําสิ่งที่ดีและเปนประโยชนกับบุคคล
อื่น เปนการกระทําที่บงบอกถึงความรัก ความเมตตากรุณา เห็นแกประโยชนของผูอื่น
2) การไมทําอันตราย (non-maleficence) หมายถึง การกระทําที่ไมนําสิ่งเลวรายหรือ
อันตรายมาสูบุคคลอื่นทั้งดานรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
รวมทั้งการไมทําใหผูอื่นเสี่ยงตออันตราย กฎเกณฑเกี่ยวกับการไมทําอันตรายผูอื่น ประกอบดวย
ไม ฆา ไม ทํา ให เ จ็ บ ปวด ไม ทํา ให ไร ความสามารถ ไมทําใหป ราศจากความสุข และไมจํา กั ด
อิสรภาพ
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3) การเคารพเอกสิทธิ์ (respect for autonomy) หมายถึง การมีความเปนสวนตัว มี
สิ ท ธิ ใ นการปกครองตนเองในการกระทํ า ตามความปรารถนาของตน หลั ก การเคารพสิ ท ธิ์
ครอบคลุมทั้งการตัดสินใจและการกระทําโดยการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณคาและความเชื่อ
ของตน การตัดสินใจโดยมีขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอ การตัดสินใจโดยอิสระจากผูบังคับ สวน
ลักษณะของการกระทําอยางอิสระ ประกอบดวย การกระทําดวยความตั้งใจ การกระทําดวย
ความเขาใจ และการกระทํา โดยไมมีอิทธิพลใดๆ มาควบคุม
4) ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การปฏิบัติดวยความเสมอภาคหรือเทาเทียมกัน
ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการบริการที่เทาเทียมกันไมคํานึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพ
5) ความซื่อสัตย (fidelity) หมายถึง การรักษาสัญญา (promise keeping) และการ
ปกปดความลับ (maintaining confidentiality)
6) การบอกความจริง (veracity or truth telling) หมายถึง การพูดความจริง ไมโกหก
หลอกลวงผูอื่น ทั้งคําพูดและการกระทํา
วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาจริยธรรมการสอนของ
อาจารยพยาบาลตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาพยาบาลที่กําลังศึกษาในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตในปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ในชั้นปที่ 2 จํานวน
158 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 177 คน และชั้นปที่ 4 จํานวน 194 คน รวมทั้งหมดจํานวน 529 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ นั กศึ กษาพยาบาลที่ กํ าลั งศึ กษาในหลั กสู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานีนักศึกษา
คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชธานี โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie and Morgan,1970 อางในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ
223 ราย เพื่ อป องกั นป ญหาเกี่ ยวกั บความไม สมบู รณ ของคํ าตอบ ผูวิจัยจึงไดเพิ่มจํานวนกลุ ม
ตัวอยางอีกรอยละ 10 เปนจํานวน 245 ราย โดยกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางแตละชั้นปตามโควตา
และเลือกกลุมตัวอยางแตละชั้นปโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)
จากลําดับที่นั่งเรียนของนักศึกษาที่เปนเลขคูจนครบจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แบบสอบถาม 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย
เพศ อายุ และชั้นป
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ส ว นที่ 2 แบบสอบถามพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมการสอนของอาจารย พ ยาบาล โดยใช
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม แบงจริยธรรมการสอนของอาจารย
เปน 6 ดาน มีขอคําถามทั้งหมด 28 ขอ ไดแก 1) ดานการทําประโยชน จํานวน 7 ขอ 2) ดาน
การไมกระทําอันตราย จํานวน 4 ขอ 3) ดานการเคารพเอกสิทธิ์ จํานวน 5 ขอ 4) ดานความ
ยุ ติ ธ รรม จํ า นวน 4 ข อ 5) ด า นความซื่ อสัตย จํานวน 4 ข อ และ 6) ด านการบอกความจริง
จํานวน 4 ขอ ลักษณะของคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา (Likert’s Scale) 5 ระดับ ดังนี้
1 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติตามขอความที่ถามนั้นในระดับนอยที่สุด
2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติตามขอความที่ถามนั้นในระดับนอย
3 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติตามขอความที่ถามนั้นในระดับปานกลาง
4 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติตามขอความที่ถามนั้นในระดับมาก
5 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติตามขอความที่ถามนั้นในระดับมากที่สุด
การคิดคะแนนโดยใชคาเฉลี่ย คาคะแนนที่ไดจะอยูในชวง 1-5 คะแนน การแปลผล
คะแนน แบงออกเปน 4 ระดับ ตามเกณฑการประเมินพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตอผูปวย
ของสภาการพยาบาล (2558) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00–2.50 หมายถึง จริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลอยูในระดับพอใช
คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง จริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง จริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลอยูในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง จริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลอยูในระดับดีมาก
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามจริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาล มีการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ ที่มีผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจริยธรรมและเปนอาจารยพยาบาล จํานวน 3
ท า น ตรวจสอบความถู กต องในเนื้ อหา ภาษาที่ใช ความถูกตองทางทฤษฎี ไดคาดัช นีความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา(content validity index) เท า กั บ .93 แล ว นํ า มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและ
ตรวจสอบคาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยนําไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาล จํานวน 30
ราย แลวนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาความเที่ยงโดยวิธีการหาคาความสอดคลองภายใน (Internal
Consistency) มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทากับ .92
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
ผู วิ จั ย มี ก ารชี้ แ จงข อ มู ล ให ก ลุ ม ตั ว อย า งทราบเกี่ ย วกั บ โครงการวิ จั ย โดยละเอี ย ด
ครอบคลุมดวยภาษาที่เขาใจงาย กลุมตัวอยางสามารถถอนตัวจากการเขารวมวิจัยไดตลอดเวลา
โดยไม มีผ ลกระทบต อ การศึ กษาในหลั กสู ตร ขอมูล ทั้งหมดของกลุม ตัว อย า งจะถู ก เก็ บ เป น
ความลับ และมีการนําเสนอขอมูลในภาพรวม และจะใชประโยชนในทางวิชาการเทานั้น และให
เวลากลุมตัวอยางตัดสินใจ หลังจากนั้นจึงใหเซ็นยินยอมในใบยินยอมเขารวมการวิจัย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผู วิ จั ย เข า พบกลุ ม ตั ว อย า งหลั ง เรี ย นคาบสุ ด ท า ยของรายวิ ช าทฤษฎี ชี้ แ จงถึ ง
วัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนของผลการวิจัย แจงการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยางในการ
เขารวมวิจัย และขอความยินยอมในการเขารวมการวิจัยตามความสมัครใจ และใหกลุมตัวอยางที่
ตกลงใหความรวมมือเซ็นใบยินยอมเขารวมการวิจัย
4. ผูวิจัยเก็บขอมูลตามแบบสอบถามที่จัดเตรียมไว โดยแจกแบบสอบถามตามลําดับที่
นั่งเลขคู จนครบจํานวนกลุมตัวอยางในแตละชั้นป
5. ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม โดยในระหวางตอบแบบสอบถามผูวิจัย จะอยู
บริเวณใกลเคียง หากกลุมตัวอยางมีขอสงสัยระหวางที่ตอบแบบสอบถามสามารถสอบถามผูวิจัย
เพิ่มเติมไดตลอดเวลา โดยใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 20 นาที
6. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของคําตอบ พบวา มีแบบสอบถามที่มีคําตอบ
ไมครบ จํานวน 5 ฉบับจากจํานวนทั้งหมด 245 ฉบับ
7. ผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการตอบแบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ จํ า นวน 240 ฉบั บ มา
วิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยตัวแปรเพศและชั้นปหาคาความถี่ รอยละ สวนตัวแปรอายุ
หาคาพิสัย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหคะแนนจริยธรรมการสอนของอาจารยโดยรวม รายดาน และรายขอ โดย
การหาพิสัย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับคะแนนตามเกณฑ
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุ มตัว อยาง กลุมตัวอยางสวนใหญเ ปนเพศหญิ ง (รอยละ
98.80) มีอายุระหวาง 19-25 ป อายุเฉลี่ย 21.32 (SD=1.12) เรียนในชั้นปที่ 2 (รอยละ 30.40)
ชั้นปที่ 3 (รอยละ 32.52) และชั้นป 4 (รอยละ 37.10)
สวนที่ 2 จริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาล
ข อ มู ล จริ ย ธรรมการสอนของอาจารย พ ยาบาล ประกอบด ว ย การไม ทํ า อั น ตราย
ความยุติธรรม การเคารพเอกสิทธิ์ ความซื่อสัตย การทําประโยชน และการบอกความจริง

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.-3 July-September 2018

25

ตารางที่ 1 พิสัย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับจริยธรรมการสอนของอาจารย
พยาบาลโดยรวมและรายดาน (n=240)
จริยธรรมการสอน
พิสัย
SD
ระดับ
x
โดยรวม
1.86–5.00
3.91
.65
ดี
รายดาน
การบอกความจริง
2.00–5.00
4.10
.70
ดี
การเคารพเอกสิทธิ์
1.80-5.00
3.98
.76
ดี
การทําประโยชน
1.57-5.00
3.91
.63
ดี
ความซื่อสัตย
1.25-5.00
3.90
.78
ดี
ความยุติธรรม
1.00-5.00
3.83
.87
ดี
การไมทําอันตราย
1.25-5.00
3.74
.83
ดี
จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยจริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลโดยรวมอยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 (SD=.65) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานมีคาเฉลี่ย อยูใน
ระดับดี โดยจริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบอกความ
จริง มีคาเฉลี่ยเท ากั บ 4.10 (SD=.70) และจริยธรรมการสอนของอาจารย พยาบาลด านที่ มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการไมทําอันตราย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 (SD=.83)
ตารางที่ 2 พิสัย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับจริยธรรมการสอนของอาจารย
พยาบาลรายขอ (n=240)
พฤติกรรมจริยธรรมตอผูปวย
พิสัย x
SD ระดับ
ดานการบอกความจริง
1) อาจารยอางอิงที่มาของเนื้อหาที่สอน
1-5 4.21 .79
ดี
2) อาจารยคอยตักเตือน ชวยแกไข ไมละเลยหรือปดบัง 1-5 4.20 .79
ดี
เมื่อพบเห็นนักศึกษากระทําผิด
3) อาจารยพูดหรือใหขอมูลนักศึกษาในสิ่งที่เปนความจริง 1-5 4.12 .88
ดี
4) อาจารยกลาหาญที่จะยอมรับหรือบอกความจริง
1-5 3.90 .92
ดี
เกี่ยวกับความผิดพลาดของอาจารยเอง
ดานการเคารพเอกสิทธิ์
1) อาจารยใหความสําคัญและตอบสนองตอคําถาม เมื่อ 1-5 4.10 .89
ดี
นักศึกษามีขอสงสัย หรือตองการซักถาม
2) อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวาง
1-5 4.02 .91
ดี
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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พฤติกรรมจริยธรรมตอผูปวย
พิสัย
3) อาจารยรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา แมจะตาง
1-5
จากความคิดเห็นของอาจารย
4) อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการตัดสินใจ 1-5
ยอมรับและเคารพตอการตัดสินใจของนักศึกษาโดยไม
ละเมิดสิทธิของผูอื่น
5) อาจารยเขาใจและยอมรับในความแตกตางของ
1-5
นักศึกษาแตละคน
ดานการทําประโยชน
1) อาจารยถายทอดวิชาความรูดวยทาทีที่เต็มใจ ไม
1-5
ปดบัง
2) อาจารยแสดงความภาคภูมิใจตอวิชาชีพ
2-5
3) อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาใน 1-5
การปฏิบัติงานและการใชชีวิต
4) อาจารยกลาวยกยอง ชมเชยเมื่อนักศึกษาทําความดี
2-5
5) อาจารยรับฟงปญหาดวยความสนใจ เอาใจใส
1-5
ปลอบโยนและใหกําลังใจแกนักศึกษา เมื่อประสบปญหา
ในการเรียนหรือชีวิตสวนตัว
1-5
6) อาจารยแสวงหาวิธีการสอนใหมๆ รวมทั้งใชสื่อการ
สอนที่นาสนใจ
7) อาจารยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
1-5
เนื้อหาวิชา ยืดหยุนตามความตองการของนักศึกษา
ดานความซื่อสัตย
1) อาจารยจัดกิจกรรมการสอน การมอบหมายงาน และ 1-5
ประเมินผลตามที่แจงไวเมื่อปฐมนิเทศรายวิชา หากมี
การปรับเปลี่ยนตองมีเหตุผลที่เพียงพอ
2) อาจารยใหคําปรึกษาพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องที่เปน 1-5
ความลับในที่ที่เปนสวนตัว
3) อาจารยปฏิบัติตามคําสัญญาหรือขอตกลงที่ใหไวกับ 1-5
นักศึกษา
4) อาจารยเก็บรักษาขอมูลของนักศึกษา ระมัดระวัง
1-5
ไมใหเกิดการรั่วไหลของขอมูลที่เปนความลับของ
นักศึกษา ทั้งทางวาจา เอกสารและคอมพิวเตอร
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พฤติกรรมจริยธรรมตอผูปวย
ดานความยุติธรรม
1) อาจารยประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตาม
เกณฑที่กําหนดดวยความ โปรงใส สามารถตรวจสอบได
เมื่อมีขอสงสัย
2) อาจารยประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา และให
ระดับขั้นคะแนนอยางยุติธรรม
3) อาจารยไมใชอคติหรือความรูสึกสวนตัวตัดสินผลการ
เรียนรูของนักศึกษา
4) อาจารยใหการดูแลและสอนนักศึกษาอยางเทาเทียม
เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยก
ดานการไมทําอันตราย
1) อาจารยไมลงโทษนักศึกษาดวยการทําอันตรายตอ
รางกายนักศึกษา
2) อาจารยไมวิพากษ วิจารณความเชื่อของผูอื่นที่ตาง
จากตน วาเปนสิ่งที่งมงาย หรือไรเหตุผล
3) อาจารยไมใชคําพูดที่ทํารายจิตใจนักศึกษา ทําให
รูสึกอับอายหรือดอยศักดิ์ศรี
4) อาจารยไมแสดงกิริยาทาทางที่ทํารายจิตใจ
นักศึกษา ทําใหรูสึกอับอายหรือดอยศักดิ์ศรี
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จากตารางที่ 2 ผลวิจัยพบวา จริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ อาจารยอางอิงที่มาของเนื้อหาที่สอน ( x =4.21, SD=.79) อาจารยคอย
ตักเตือน ชวยแกไข ไมละเลยหรือปดบัง เมื่อพบเห็นนักศึกษากระทําผิด ( x =4.20, SD=.79)
และ อาจารยถายทอดวิชาความรูดวยทาทีที่เต็มใจ ไมปดบัง ( x =4.18, SD=.92) และจริยธรรม
การสอนของอาจารยพยาบาลขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 ลําดับ คือ อาจารยไมแสดงกิริยาทาทางที่
ทํารายจิตใจนักศึกษา ทําใหรูสึกอับอายหรือดอยศักดิ์ศรี ( x =3.59, SD=1.02) อาจารยไมใช
คําพูดที่ทํารายจิตใจนักศึกษา ทําใหรูสึกอับอายหรือดอยศักดิ์ศรี ( x =3.60, SD=1.03) และ
อาจารยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ยืดหยุนตามความตองการของนักศึกษา
( x =3.66, SD=.82)

28 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.-3 July-September 2018

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบวา จริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับดี ( x =3.91) ทั้งนี้เนื่องจาก อาจารยพยาบาล ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ จะตองประกอบวิชาชีพดวยเจตนาดี ไมประพฤติหรือกระทําการใดๆ อันเปนเหตุ
ใหเสื่อมเสียเกียรติแหงวิชาชีพตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการรักษาจริยธรรมแห ง
วิชาชีพ พ.ศ. 2550 ตามหมวด 1 บททั่วไป ขอที่ 6 และวิชาชีพการพยาบาลตองปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเปนการสรางมาตรฐานพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพใหปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณที่ประกาศไวกับสังคม ซึ่งจรรยาบรรณกําหนดทั้งสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไมควร
ปฏิบัติ และจรรยาบรรณเปนขอผูกพันสําหรับผูประกอบวิชาชีพ จึงมีการกําหนดโทษสําหรับ
ผูกระทําผิดจรรยาบรรณ โดยมีโทษสูงสุดคือ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะ
ยังผลใหผูไดรับการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไมสามารถทํางานในวิชาชีพนั้นได อีก
ตอไป (สภาการพยาบาล, 2551) นอกจากนี้ อาจเนื่องจากบริบทของสังคมไทยเปนสังคมชาว
พุทธ ซึ่งมีหลักจริยธรรมไทย ไดแก ความเมตตากรุณา ความออนนอมถอมตน ความซื่อสัตย และ
ความยุติธรรม การไมฆา ไมเบียดเบียนผูอื่น และการไมโกหก ซึ่งคานิยมทางสังคมและศาสนามี
สวนสําคัญตอการแสดงพฤติกรรมจริยธรรม เพราะเปนสิ่งที่หลอหลอมและกลอมเกลาทุกคนให
เชื่อถือและยึดเหนี่ยว (อุดมรัตน สงวนศิริธรรมและสมใจ ศิระกมล, 2558)
2. ผลการวิจัยพบวา จริยธรรมการสอนของอาจารยดานการบอกความจริงเปนดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ( x =4.10) ซึ่งการบอกความจริงหมายถึง การพูดความจริง ไมโกหกหลอกลวง
ผูอื่น ทั้งคําพูดและการกระทํา การพูดหรือการบอกความจริง เปนหลักจริยธรรมที่เปนพื้นฐาน
ของสัมพันธภาพระหวางมนุษย เพราะมนุษยทุกคนคาดหวังที่จะไดรับความจริง ไมถูกหลอกลวง
หรือโกหก อาจารยจะตองพูดหรือใหขอมูลนักศึกษาในสิ่งที่เปนความจริงเทานั้น เพราะการโกหก
หลอกลวงจะสงผลกระทบตอความเชื่อถือ ไววางใจในอาจารย แมวาบางครั้งเปนการบอกความ
จริ งเกี่ ย วกั บ ความผิ ด พลาดของอาจารย เ อง อาจารยจ ะตองมี ความกล าหาญทางจริ ย ธรรม
(Moral courage) ในการบอกความจริงแกนักศึกษาถึงความผิดพลาดของอาจารยและแกไขให
ถูกตอง และเมื่อพบวานักศึกษา ทําสิ่งใดผิดพลาด บกพรอง อาจารยจะตองสะทอนใหนักศึกษา
ไดรับทราบถึงสิ่งที่ผิดพลาด บกพรองอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา หากจะตองลงโทษก็ตองกระทํา
ดวยความเมตตาสมเหตุสมผล เพื่อสรางความตระหนักใหกับนักศึกษาที่จะไมกระทําผิดซ้ํา การ
กระทําดังกลาวจะสงผลใหนักศึกษาเกิดความชื่นชม ศรัทธาตออาจารย และเปนวิธีการบมเพาะ
จริยธรรมใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี (อรัญญา เชาวลิต, 2559) และเมื่อพิจารณารายขอพบวา
จริยธรรมการสอนขอมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อาจารยมีการอางอิงที่มาของเนื้อหาที่สอน ( x =4.21)
แสดงใหเห็นวา อาจารยพยาบาลคํานึงถึงจริยธรรมในการอางอิงแหลงที่มาของเนื้อหา โดยไมนํา
ผลงานของผู อื่น มาลอกเลีย นแบบหรื อเอาผลงานของผูอื่น มาเปนของตนโดยไมอางอิงอยาง
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ถูกตอง หรือเรียกวา Plagiarism ซึ่งการกระทําดังกลาวถือเปนการปดบังความจริง หรือโกหก
หลอกลวงผูอื่นใหเขาใจผิด (อรัญญา เชาวลิต, 2559)
3. ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยจริยธรรมการสอนของอาจารยดานการไมทําอัน ตราย
นักศึกษาแมอยูในระดับมากแตเปนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( x = 3.74) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การฝก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลตองอยูภายใตการนิเทศของอาจารยพยาบาลตามกฎหมายการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ การปฏิบัติการพยาบาลจึงตองไดรับ
การนิเทศและตรวจสอบความถูกตองเพื่อใหผูปวยปลอดภัยและไมเกิดอันตราย หากผูปวยไดรับ
อันตรายในขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ถือเปนความบกพรองในหนาที่ และเปนความผิด
ทางกฎหมายไดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ซึ่งอาจไดรับโทษ
รุนแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และโทษ
ทางอาญาได (แสงทอง ธีระทองคําและไสว นรสาร, 2556) ดังนั้น นักศึกษาจะใหการพยาบาลที่
ผิดพลาดไมไดเพราะความผิดพลาดยอมสงผลใหผูปวยไดรับอันตราย อาจารยพยาบาล จึงตอง
คอยดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาด และใหความสําคัญกับ การ
ปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผูปวย มากกวานักศึกษาพยาบาล และผลการวิจัยพบวาจริยธรรม
การสอนของอาจารยพยาบาลขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ อาจารยไมแสดงกิริยาทาทางที่ทําราย
จิตใจนักศึกษา ทําใหรูสึกอับอายหรือดอยศักดิ์ศรี ( x =3.59) อาจารยไมใชคําพูดที่ทํารายจิตใจ
นักศึกษา ทําใหรูสึกอับอายหรือดอยศักดิ์ศรี ( x =3.60) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สังคมไทยยังใหความ
เคารพครูบาอาจารยเสมือน พอ แม คนที่สอง และมีความเชื่อในสุภาษิตที่วา “รักวัวใหผูรักลูกให
ตี” ดวยคาดหวังวาการลงโทษดวยการตีจะทําใหลูกเปนคนดี คนเกงในอนาคต แตอยางไรก็ตาม
อาจารยพยาบาลยังตองยึดหลักจริยธรรมในหลักการไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรม
ตอนักศึกษาตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
(2551) และไมทําอันตราย คือการกระทําที่ไมนําสิ่งเลวรายหรืออันตรายมาสูบุคคลอื่น ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม รวมทั้งการ ไมทําใหผูอื่นเสี่ยง
อันตราย ซึ่งการทํารายรางกายหรือจิตใจนักศึกษาไมวาจะดวยวิธีการใดก็ตามจะเปนอุปสรรคตอ
การเรียนรูของนักศึกษา (อรัญญา เชาวลิต, 2559)
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้
1. อาจารยพยาบาล ควรเพิ่มการตระหนักถึงจริยธรรมดานการไมทําอันตรายนักศึกษา
ระมัดระวังการแสดงกิริยาทาทางและคําพูดที่ทํารายจิตใจ ที่ทําใหนักศึกษาพยาบาลรูสึกอับอาย
หรือดอยศักดิ์ศรี หากตองลงโทษนักศึกษาควรเลือกใชวิธีที่เหมาะสม เชน กลาวตักเตือนดวย
วาจา หรือการมอบหมายงานใหไปศึกษาคนควาเพิ่ม เปนตน
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2. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ควรสงเสริมพัฒนาจริยธรรมการสอน
ของอาจารยพยาบาลในรูปแบบตางๆ เชน การกําหนดใหมีเนื้อหาดานจริยธรรมในการปฐมนิเทศ
อาจารยใหม การเยี่ยมตรวจทางจริยธรรม การประชุมปรึกษาปญหาที่เกี่ยวของกับจริยธรรมใน
การสอน สงเสริมและยกยองผูที่ประพฤติตนเปนแบบอยางทางจริยธรรม เชน การมอบรางวัล
เกียรติบัตร โลประกาศเกียรติคุณ การเผยแพรประชาสัมพันธพยาบาลตนแบบดานจริยธรรมทาง
สื่อตาง ๆ รวมทั้งควรประกาศจริยธรรมหลักของคณะพยาบาลศาสตรที่ชัดเจนเพื่อใหอาจารย
พยาบาลใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนและจัดการศึกษาใหแกผูเรียน
3. ควรศึกษาปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับจริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาล
4. ควรศึกษาจริยธรรมการสอนของอาจารยพยาบาลจากการรับรูของตนเอง หรือการ
รับรูของผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ สํ า เร็ จ ลงได ด ว ยความอนุ เ คราะห จ ากผู บ ริ ห ารคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชธานี ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาชี้แนะให
งานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและกราบขอบพระคุ ณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณนักศึกษาพยาบาลทุกคนที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการใหขอมูล ทําใหงานวิจัย
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชธานี ที่ใหการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
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ภาวะโภชนาการของผูสูงอายุในเขตเมือง
Nutritional Status in the Urban Elderly
ธนัญธรรศ เพชรเมือง1 , ดวงหทัย กลัดนวม2 , เพ็ญนภา เปงเซง3 , อภิญญา กุลทะเล4
Tanantat Petmuang 1, Duanghathai Kladnuam2,
Pennapa Pengsang3, Apinya Koontalay4
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจภาวะโภชนาการของ
ผูสูงอายุในเมือง โดยรูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจมีกลุมตัวอยาง คือผูที่มีอายุมากกวา
60 ปขึ้นไปที่พักอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี โดยการคัดเลือก
แบบสะดวกจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) แบบบันทึก
ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลและข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพ และ 2) แบบประเมิ น ภาวะโภชนาการ (Mini
Nutritional Assessment) วิเคราะหขอมูล ดวยสถิติการวิเคราะหเชิงพรรณนาดวยความถี่และ
ร อยละ ผลการวิ จั ย : กลุ มตั ว อย า งผู สู งอายุ ร อยละ 63.5 (n = 254) มีภ าวะโภชนาการปกติ
ขณะที่รอยละ 36.5 (n = 146) อยูในเกณฑเสี่ยงตอการขาดอาหาร เมื่อมีการประเมินในกลุม
เสี่ยงเพิ่มเติม พบวารอยละ 51.4 คะแนนอยูในระดับเสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการ รองลงมาอยูใน
ระดับภาวะโภชนาการเพียงพอ (รอยละ 30.8) และระดับขาดอาหาร (รอยละ 17.8)
คําสําคัญ: ภาวะโภชนาการ, ผูสูงอายุ
Abstracts
This study to survey nutritional conditions of elderly people in the urban,
Thailand. This study was survey research. The subjects, obtained by means of
convenience sampling, were 400 elderly people aged 60 or more who lived in the
provinces of Bangkok, Samutprakan and Pathumthani. The instruments used in the
research were ( 1) a personal information and health information recording form
and ( 2) a mini nutritional assessment form. The data were analysed using
descriptive statistics, focusing on the frequency and percentage. This research
were findings of all the elderly people surveyed, 63.50% (n = 254) were found to
1-3
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have normal nutritional conditions, whilst 36.5% (n = 146) were identified as facing
a risk of hyponutrition. Further assessment revealed that 51.4% of the subjects in
the risk group were prone to malnutrition, whilst 30. 8% received adequate
nutrition and 11.8% were suffering from hyponutrition.
keywords: nutritional status, elderly
บทนํา

สังคมไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ คือ มีประชากรวัยสูงอายุรอยละ 20
(บรรลุ ศิริพานิช, 2550) ประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นยอมนํามาซึ่งปญหาของผูสูงอายุในดาน
ตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาสุขภาพในวัยสูงอายุจะมีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลง ทํา
ใหเกิดปญหาสุขภาพซึ่งสวนใหญเปนโรคเรื้อรังทําให ผูสูงอายุตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
มากขึ้น (อัมพรพรรณ ธีรานุตร, 2552) ภาวะโภชนาการเปนปจจัยที่สําคัญตอภาวะสุขภาพและ
ความผาสุกของผูสูงอายุ (Muurinen, et al., 2010) ขณะที่ภาวะโภชนาการที่ต่ํากวาเกณฑ จะมี
ความสัมพันธกับพยากรณที่ไมดี เสี่ยงตอความพิการ และเสียชีวิต (Pirlich, et al.,2001) อยางไร
ก็ตามผูสูงอายุอาจมีปญหาทางโภชนาการเกิดขึ้นได เนื่องจากวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย ไดแก ความอยากอาหารลดลงจากการ ทํางานของระบบประสาทเกี่ยวกับการรับรส
กลิ่น สัมผัสเสื่อมลง การทํางานของตอมน้ําลายลดลง ปาก และลิ้นแหง ความสามารถในการบด
เคี้ยวและการกลืนลดลง การทํางานของกระเพาะอาหาร ลําไส และการดูดซึมสารอาหารลดลง
(Baker, 2007) นอกจากนี้ภาวะดานจิตใจ เชน ความความหวาเหว และความหดหูใจจากการที่
บุตรหลาน ไมคอยเอาใจใส หรือถูกทอดทิ้ง ทําใหไดรับอาหารนอยลง และเสี่ยงตอภาวการณขาด
สารอาหารได (Pirlich, et al., 2001) รวมทั้งความเสื่อมของรางกาย ความแข็งแรงที่ลดลง หรือ
มี ค วามเจ็ บ ป ว ยพิ ก าร และภาวะรู คิ ด บกพร อ งทํ า ให ค วามสามารถในการจั ด หาอาหารมา
รับประทานเองไมได หรือลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลใหเกิดปญหาทางโภชนาการใน
ผูสูงอายุได (Isaia, 2011)
ภาวะพรองโภชนาการหรือภาวะขาดสารอาหารเปนปญหาที่พบไดในผูสูงอายุทั่วโลก
เช น ในประเทศ ฮั ง การี มี ก ารศึ ก ษาภาวะโภชนาการผู สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู ใ นสถานพยาบาล
(nursing home) จํ า นวน 1,381 คนโดยใช แ บบประเมิ น the Malnutrition Universal
Screening Tool (MUST) พบว า ร อ ยละ 38.2 ของกลุ ม ตั ว อย า งมี ภ าวะขาดสารอาหาร
(Lelovics, 2009) นอกจากนี้มี การศึกษาการคัดกรองภาวะโภชนาการของผูสูงอายุที่อาศัยอยูใน
สถานพั ก ฟ น ระยะยาวจํ า นวน 127 คน ด ว ย Mini Nutritional Assessment–Short Form
(MNA®-SF) พบวารอยละ 13.4 ของผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีภาวะขาดสารอาหาร (Isenring, et
al.,2009) และมีการศึกษาภาวะ โภชนาการและปจจัยที่เกี่ยวข องในผูสู งอายุชาวจีนที่ มี อายุ
มากกว า 90 ป ที่ อ าศั ย ในชุ ม ชนจํ า นวน 632 คน โดยใช แ บบประเมิ น Mini Nutritional
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Assessment (MNA®) พบวารอยละ 5.7 ของกลุมตัวอยางมีภาวะขาดสารอาหาร และรอยละ
70.4 มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภาวะขาดสารอาหาร และการสํารวจภาวะโภชนาการดวยแบบ
ประเมิน MNA® ในผูสูงอายุชาวญี่ปุนจํานวน 226 คน พบวา รอยละ 19.9 ของกลุมตัว อยาง
ผูสูงอายุมีภาวะขาดสารอาหาร ขณะที่รอยละ 58 มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะขาดสารอาหาร
(Ji, 2012) สําหรับประเทศไทย พบการวิจัยเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ของผูสูงอายุในภาคกลาง
และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาวะโภชนาการผู สู ง อายุ โดยใช แ บบประเมิ น MNA® ใน
ผูสูงอายุอําเภอพุทธมณฑลจํานวน 60 คน พบวา ผูสูงอายุรอยละ 50 มีภาวะโภชนาการอยูใน
เกณฑดี อีกรอยละ 48.3 เปนกลุมเสี่ยงตอการขาดสารอาหาร และเพียงรอยละ 1.7 (1 คน) มี
ภาวะขาดอาหาร และจากการศึกษาภาวะโภชนาการของผูสูงอายุที่เขารับการรักษาในแผนก
การพยาบาลบําบัดพิเศษ จํานวน 87 คน ใชประเมินจากน้ําหนักและสวนสูง พบวา ผูสูงอายุชาย
มีภาวะโภชนาการปกติรอยละ 49.0 รองลงมามีภาวะขาด สารอาหารรอยละ 37.3 และมีน้ําหนัก
ตัวเกินรอยละ 13.7 ขณะที่ผูสูงอายุเพศหญิงรอยละ 58.3 มีภาวะโภชนาการปกติ มีภาวะขาด
สารอาหารรอยละ 25.1 และมีน้ําหนักตัวเกินรอยละ 16.7 (จินตนา สุวิทวัส, 2554)
จะเห็นไดวา การศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับอุบัติการณดานภาวะโภชนาการผูสูงอายุให
เหตุผลที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใชแบบประเมินภาวะโภชนาการที่แตกตางกัน จึงมี
ความไวและความเฉพาะเจาะจงกับการประเมินผลมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม พบวาแบบ
ประเมิน MNA® ไดรับการยอมรับว า มีความไวและมีความนาเชื่อถือในการนําไปใชประเมิน
ภาวะโภชนาการในผูสูงอายุทั้งในชุมชนและสถานบริการสุขภาพรวมทั้งเปนเครื่องมือที่ใชใน การ
แบงผูสูงอายุที่มีภาวะโภชนาการปกติ ผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงตอการขาดสารอาหารและผูสูงอายุ
ที่ มีภ าวะขาดสารอาหารได อย างชั ดเจน การคัดกรองและการประเมิน ภาวะโภชนาการของ
ผูสูงอายุมีความจําเปนและมีความสําคัญ (Langkamp-Henken, 2005) เนื่องจากจะชวยคนหา
ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอภาวะขาดสารอาหาร ทําใหสามารถวางแผนใหความชวยเหลือเพื่อฟนฟู
ภาวะโภชนาการแกผูสูงอายุกลุมเสี่ยงไดอยางทันทวงที (Skates, 2012)
นอกจากปญหาโรคเรื้อรังแลวปญหาทางโภชนาการเปนปญหาหนึ่งที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพของผูสูงอายุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งการบริโภคอาหารและ
โภชนาการมีบทบาทสําคัญตอการชะลอความเสื่อมตามอายุ โดยสารอาหารจะชวยเสริมสราง
หนาที่และอวัยวะตางๆของรางกายใหอยูในสภาพ สมดุลรวมทั้งบทบาทของสารอาหารในการ
ปองกัน และบรรเทาความเจ็บปวย (สฤษดิ์ ผองแผว, 2548) ซึ่งภาวะทุพโภชนาการจะสงผลตอ
การพยากรณโรคโดยจะสงผลใหโรครุนแรงขึ้น เกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตามมา อาทิเชน การ
ติดเชื้อ การลมเหลวของอวัยวะสําคัญ สงผลกระทบตอการหาย และผลลัพธการรักษา เพิ่มอัตรา
การตายสูงขึ้น ระยะเวลาที่ตองอยูรั บการรั กษาในโรงพยาบาลนานขึ้น และคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นดังนั้นผูสูงอายุควรไดรับการคัดกรองภาวะโภชนาการ เพื่อจะไดเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับวางแผนสงเสริมหรือปรับปรุงภาวะโภชนาการในผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมการหาย
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ของโรคและลดผลกระทบจากภาวะทุพโภชนาการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหผูสูงอายุ (Naber, et
al, 1997)
ภาวะทุพโภชนาการพบไดบอยในผูปวยที่รับรักษาตัวไวในโรงพยาบาลตั้งแตรอยละ 3350 (Chantrasakul, 1989) โดยพบทั้งภาวะขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกิน โดยภาวะ
ขาดสารอาหารพบไดถึงรอยละ 44 ของผูสูงอายุทางอายุรกรรมในโรงพยาบาลและรอยลด 50
ของผูสูงอายุทางศัลยกรรมในโรงพยาบาล (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2545) ซึ่งภาวะทุพโภชนาการ
สงผลตอความรุนแรงโรคเพิ่มมากขึ้น เกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ เชน การติดเชื้อ นําไปสูการ
ตอบสนองตอผลลัพธการรักษาและการพยากรณโรคไมดี ทําใหอัตราการตายสูงขึ้น ระยะเวลาที่
ตองอยูรับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้นและคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น (Naber,
et al, 1997) ภาวะทุพโภชนาการในผูสูงอายุมีความเกี่ยวของกับปจจัยหลายดาน ไดแก ปจจัย
ดานรางกาย จิตสังคม ภาวะสุขภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อในการบริโภคอาหารและ
ความยากจน การศึกษาภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของผูสูงอายุในประเทศไทยที่ผานมา
พบว า เป น การศึ ก ษา ภาวะโภชนาการของผู สู ง อายุ บ ริ โ ภคนิ สั ย ของผู สู ง อายุ ในชุ ม ชนใน
ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนใน สถานสงเคราะหคนชราในชมรมผูสูงอายุในชุมชนแออัดแตยังไม
พบรายงานการศึกษาภาวะ โภชนาการของผูสูงอายุในเขตเมือง ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาภาวะโภชนาการของผูสูงอายุในเขตเมือง เพื่อจะไดทราบปญหาทางภาวะโภชนาการ
ของผูสูงอายุ และเปนแนวทางในการแกไขและสงเสริมภาวะโภชนาการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ใหแกผูสูงอายุซึ่งเปนบุคลากรที่มีคุณคาแกสังคมและเตรียมพรอมสําหรับการกาวสูสังคมผูสูงอายุ
อยางสมบูรณของประเทศไทย
วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจภาวะโภชนาการของผูสูงอายุในเขตเมือง
วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางเปนผูท่ีมีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไปที่พักอาศัยอยูในเขตเมือง กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวนของยามาเน ประชากรสูงอายุมากกวา 100,000 คน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 และขนาดความคาดเคลื่อน ±.05 ไดขนาดของ กลุมตัวอยาง 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและ ขอมูลดานสุขภาพจํานวน 10 ขอ ไดแก อายุ
เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ของผูสูงอายุ สถานภาพทาง
การเงิน โรคประจําตัว และความตองการความชวยเหลือในการทํากิจวัตร ประจําวัน
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สวนที่ 2 แบบประเมิน ภาวะโภชนาการ Mini Nutritional Assessment (MNA®)
พัฒนาโดยศูนยวิจัยเนสเลห ประเทศสวิตเซอรแลนดและแปลเปนภาษาไทย โดยสถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล MNA® (อรพิน ท บรรจง, 2548) เปน เครื่องมือที่ไดรับ การ
ยอมรับ และถูกนํามาใชในการประเมินภาวะโภชนาการของผูสูงอายุทั้งในกลุมที่พักรักษาตัว
อยูใ นโรงพยาบาล สถานบริบ าลเพื่อ การดูแ ลระยะยาวสํา หรับ ผูสูง อายุแ ละในชุม ชนทั้งใน
ตา งประเทศและประเทศไทย เนื ่อ งจากเครื่อ งมือ ผา นการตรวจสอบความถูก ตอ ง ความ
นาเชื่อถือ และความไวในการประเมินภาวะโภชนาการของผูสูงอายุอยูในระดับสูง มีคาความ
เชื่อมั่น Cronbach’s alpha ไดคาเทากับ 0.8317 แบบประเมิน ภาวะโภชนาการ MNA®
ในผูสูงอายุส ามารถใชคน หากลุมเสี่ย งและขาดสารอาหารในชุมชนไดอยางรวดเร็ว รวมทั้ง
สามารถแยกผูที่ขาดอาหารจากผูที่มีภาวะโภชนาการปกติไดชัดเจน ผูวิจัยไดนํามาทดลองใช
ในผู ส ูง อายุจํ า นวน 30 คนไดค า Cronbach’s alpha เทา กับ 0.75 แบบประเมิน ภาวะ
โภชนาการของผูสูงอายุ MNA® มีจําานวน 18 ขอ คําถามทุกขอจะมีคะแนนกํากับ คะแนน
สูงสุด 30 คะแนน แบงเปน 2 สว น ไดแก สว นที่ 1 เปน การคัดกรองความเสี่ยงขาด อาหาร
(Mini Nutritional Assessment- Short Form; MNA®-SF) ตั ้ง แตข อ 1-6 (14 คะแนน)
และสว นที่ 2 เปน การประเมิน ภาวะโภชนาการ ตั้งแตขอ 7-18 (16 คะแนน) การประเมิน
แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ใหผูสูงอายุทุกคนตอบแบบประเมิน สวนที่ 1 จากนั้นให
คิดคะแนน หากคะแนนการคัดกรองได 12 คะแนนหรือมากกวาจัดวาเปนกลุมไมเสี่ยง และไม
จําเปนตองถามตอในสวนที่ 2 แตหากได 11 คะแนนหรือนอยกวา หมายถึง ผูสูงอายุมีโอกาส
เสี ่ย งขาดอาหาร จึง ดํ า เนิน การขั ้น ตอนที ่ 2 ตอ และนํ า คะแนนที ่ไ ดทั้ง หมดมารวมกัน แลว
เปรีย บเทีย บภาวะโภชนาการตามเกณฑคะแนน MNA® ที่ใชแยกผูสูงอายุออกเปน 3 กลุม
คือ คะแนนที่ได >23.5 คะแนน เปน กลุมปกติมีภาวะโภชนาการเพีย งพอ คะแนน 17-23.5
เปนกลุมที่เสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการ และผูที่ไดคะแนน <17 เปนกลุมขาดสารอาหาร
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่ อโครงการวิ จั ย ได รั บ อนุ มัติจ ากคณะกรรมการจริย ธรรม วิทยาลัย พยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะผูวิจัยทําการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดย
การใช แบบสอบถาม การบั น ทึ กและให ทดลองสัมภาษณกับ ผูสูงอายุที่มี ลักษณะคลายกลุม
ตัวอยางจํานวนอยางนอย 2 คน หรือจนผูวิจัยและผูชวยวิจัยมีความมั่นใจในการใชเครื่องมือ
จากนั้นคัดเลือกกลุมตัวอยางเพื่อวางแผนนัดหมาย ในการสัมภาษณตามรายชื่อและที่อยูของกลุม
ตัวอยาง ที่ไดรับจากผูประสานงาน ทีมผูชวยวิจัยยึดหลักการ พิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง โดย
แนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน และสิทธิในการเขารวมหรือ
ปฏิ เ สธการเข า ร ว มในการวิ จั ย แก ผู สู ง อายุ เมื่ อ ผู สู ง อายุ ยิ น ดี เ ข า ร ว มในการวิจั ย ผู ช ว ยวิ จัย
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สัมภาษณผูสูงอายุตามแบบสัมภาษณที่เตรียมไว ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูล
ทุกครั้งกอนยุติการสัมภาษณตัวอยางแตละราย
การวิเคราะหขอมูล
สถิติการวิเคราะหเชิง พรรณนา ดวยความถี่ และคาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคล
ผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 70.3 (SD = 8.1, Rang = 60-99) กวาครึ่งเปนเพศ
ชาย (รอยละ59.0) นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 85.5) สถานภาพสมรสคู (รอยละ 38.3 ) ไมได
เรียนหนังสือ (รอยละ 48.5 ) รอยละของผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีรายไดมากกวา 3,000 บาท/
เดือน สภาพการเงินใน ครอบครัวในรอบปที่ผานมาครึ่งหนึ่งมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ (รอยละ
8.3 ) รอยละ 28 มีเงินเหลือเก็บทุกเดือน และโดยสวนใหญเหลือเก็บเปนบางครั้งบางคราว (รอย
ละ 63.7) (ตารางที่ 1)
ตารางที่1 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาตํ่าสุดสูงสุด ของขอมูลสวน
บุคคล (N = 400)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
อายุ Mean 70.3, SD = 8.1, Min- Max = 60 – 99
เพศ
- ชาย
236
59
- หญิง
164
41
สถานภาพสมรส
- โสด
68
17
- คู
153
38.3
- มาย
96
24
- หยา/แยก
83
20.7
ศาสนา
- พุทธ
342
85.5
- อิสลาม
23
5.8
- คริสต
35
8.7
ระดับการศึกษา
- ไมไดเรียนหนังสือ
194
48.5
- ประถมศึกษา
106
26.5
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ตัวแปร

- มัธยมศึกษา
- อุดมศึกษาหรืออนุปริญญา
รายไดตอเดือนของผูสูงอายุ
- นอยกวา 2,000 บาท
- 2,000–3,000 บาท
- 3,000 บาทขึ้นไป
สภาพการเงินผูสูงอายุในแตละเดือน
- ไมมีเลย
- มีเหลือเก็บเปนบางครั้ง
- มีเหลือเก็บทุกเดือน

จํานวน
56
44

รอยละ
14
11

105
145
150

26.2
36.3
37.5

33
255
112

8.3
63.7
28.0

ขอมูลดานสุขภาพ ผลการศึกษา พบวา ผูสูงอายุกลุมตัวอยาง สวนใหญมีโรคประจําตัว
(รอยละ 76.0) โรคประจําตัวที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไข
ขออักเสบ/ขอเสื่อม (รอยละ 53.2, 27.3 และ19.5 ตามลําดับ) สวนใหญตองการความชวยเหลือ
ในกิจวัตรประจําวันเปนอยางมาก (รอยละ 68.2 ) (ตารางที่2)
ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาตํ่าสุดสูงสุด ของขอมูลการ
รับรูภาวะสุขภาพ (N = 400)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
โรคประจําตัว
96
24
- ไมมี
304
76
- มี
โรคประจําตัว 3 อันดับแรก
162
53.2
- ความดันโลหิตสูง
83
27.3
- เบาหวาน
59
19.5
- ไขขออักเสบ/ขอเสื่อม
ความตองการการชวยเหลือในกิจวัตรประจําวัน
273
68.2
- ตองการการชวยเหลืออยางมาก
93
23.3
- ตองการการชวยเหลือบางสวน
34
8.5
- ไมตองการเลย
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2. ภาวะโภชนาการของผูสูงอายุ
ผลการประเมิน MNA® สวนที่ 1 การคัดกรอง ความเสี่ยงตอการขาดอาหารของกลุม
ตัวอยางผูสูงอายุ 400 คน พบวา ผูสูงอายุกลุมตัวอยาง (n = 254) ไมเสี่ยงตอการขาดอาหาร
และกลุมตัวอยางที่เหลือ (n = 146) มีภาวะโภชนาการอยูในเกณฑเสี่ยงตอการขาดอาหาร จาก
การศึกษาพบวาผูสูงอายุสวนใหญมีภาวะโภชนาการปกติรอยละ 63.5 รองลงมามีภาวะเสี่ยงตอ
การขาดสารอาหารรอยละ 27.8และมีน้ําหนักตัวเกิน รอยละ 36.5 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การคัดกรองความเสี่ยงตอการขาดอาหารของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับคะแนน
ภาวะโภชนาการ
จํานวน
รอยละ
- ไมเสี่ยงตอการขาดอาหาร (12 - 14 คะแนน)
254
63.5
- เสี่ยงตอการขาดอาหาร (≤11 คะแนน)
146
36.5
เมื่อประเมินภาวะโภชนาการของกลุมตัวอยาง ผูสูงอายุในกลุมเสี่ยงนี้ (n = 146 ) ใน
สวนที่ 2 พบวา รอยละ 51.4 (n = 75) อยูในระดับคะแนนมีความเสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการ
รองลงมาอยูในระดับมี ภาวะโภชนาการเพียงพอ (รอยละ 30.8, n = 45) และระดับขาดอาหาร
(รอยละ 17.8, n = 26) ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ภาวะโภชนาการของผูสูงอายุกลุมเสี่ยง จําแนกตามระดับคะแนน (n = 146)
ภาวะโภชนาการ
จํานวน
รอยละ
มีภาวะโภชนาการเพียงพอ (>23.5 คะแนน)
45
30.8
เสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการ (17-23.5 คะแนน)
75
51.4
ขาดอาหาร (<17คะแนน)
26
17.8
อภิปรายผล
จากการคัดกรองภาวะโภชนาการดวยแบบประเมิน MNA® ในแบบประเมินสวนที่ 1
พบวา รอยละ 36.5 จัดอยูในกลุมเสี่ยงตอการขาดสารอาหาร และเมื่อประเมินภาวะโภชนาการ
ตอในกลุมเสี่ยง พบวาสวนมาก (รอยละ 51.4) อยูในระดับเสี่ยงตอการขาดสารอาหารหรือภาวะ
ทุพโภชนาการ รองลงมาอยู ในระดับภาวะโภชนาการเพียงพอ (รอยละ 30.8) และระดับขาด
อาหาร (รอยละ 17.8) ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ ผูสูงอายุจะประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงของรางกายที่มีผลตอการบริโภคอาหาร ไดแก 1) การมีปญหาสุขภาพปากและ
ฟน เชน ฟนผุ หรือการใชฟนปลอม ทํา ใหประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวลดลง (Baker, 2007)
พบวามากกวาครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุไทยมีจํานวนฟนแทเหลือนอยกวา 20 ซี่ และในจํานวนนี้กวา
ครึ่งหรือรอยละ 70.9 ไมใส ฟนปลอม ทําใหมีปญหาในการบดเคี้ยวอาหาร จึงอาจหลีกเลี่ยงการ
รับประทานเนื้อสัตว ทําใหไดรับสารอาหาร ไมครบถวนตามหลักโภชนาการ (Pirlich, 2001)
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การเปลี่ ย นแปลงของระบบทางเดิ น อาหาร พบว า ผู สู ง อายุ จ ะมี ก ารหดรั ด ตั ว และ
การเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร และกระเพาะอาหารลดลงและชาลง รวมทั้งการหลั่งกรดใน
กระเพาะอาหารและ intrinsic factor ลดลง เปน ผลใหเกิดการดูดซึมวิตามิน บีสิบ สอง และ
แคลเซียมลดลง นอกจากนี้ พื้นผิวการดูดซึมสารอาหารที่เยื่อบุลําไสเล็ก ตลอดจนการหลั่งนํ้า
ยอยจากตับอ อน และการไหลเวี ยนของเลื อดไปที่ ตับ ของผูสู งอายุจ ะลดน อยลงดว ย (Baker,
2007) ปจจัยการเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลตอภาวะโภชนาการ โดยโรคประจําตัวที่พบบอย คือ
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขขออักเสบ/ขอเสื่อม ผูปวยเหลานี้มักมีการใชยาหลายขนาน
ร ว มกั น จากภาวะความเจ็ บ ป ว ยเรื้ อรั ง ซึ่ งป จ จัย ทางสุขภาพดังกลาวอาจเปน สาเหตุที่ ทํ า ให
ผูสูงอายุมีความเสี่ยงตอการขาดสารอาหารได สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาที่พบวาภาวะ
สุขภาพกายเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุทําใหความอยาก
อาหารลดลง สงตอตอภาวะโภชนาการของผูสูงอายุได (Baker, 2007) ในการศึกษาครั้งนี้พบวา
ผูสูงอายุสวนใหญมีรายไดตอเดือนนอยและไมมีเงินเก็บ ผูสูงอายุกลุมนี้จําเปนตองอดออมทําให
ไมสามารถเลือกซื้ ออาหารมารับประทานได ซึ่งการศึกษาที่ผานมาที่พบวาฐานะการเงิ น ของ
ผู สู ง อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ภาวะโภชนาการของผู สู ง อายุ นอกจากนี้ พ บว า ผู สู ง อายุ ที่ มี
ความสามารถในการปฏิ บั ติกิจ วั ตรประจํ า วั น ลดลงโดยเฉพาะการเคลื่อนไหว ทําใหมีความ
ยากลําบากในการจัดหาอาหาร และรับประทานอาหาร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ พบวา รอยละ
68.2 ตองการความชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน เชน การชวยเหลือเพื่อเตรียมและจัดหา
อาหาร สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ า นมาที่ พ บว า ภาวะโภชนาการ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ความสามารถในการปฏิ บั ติกิจ วั ติ ประจํ า วั น (r=0.55; p < 0.001) (Cereda, 2012) นั่น คือ
ผูสูงอายุที่ มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตํ่า จะมีภาวะโภชนาการตํ่า รวมทั้ง
สถานการณความไมสงบ ที่มีความรุนแรง อาจทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนที่อาศัยในพื้นที่
เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนสวนใหญ หลีกเลี่ยงการออกจากบานไปยังที่ชุมชน เชน ตลาด เพื่อหา
ซื้อสินคาและอาหารมาบริโภคตามความตองการ และมักเปนการซื้อกักตุนไวใชเปนสัปดาห และ
ไมใช เวลาในการจับจายนานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ปจจัยเหลานี้อาจสงผล
กระทบตอภาวะโภชนาการของผูสูงอายุไดเชนกัน ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาที่
พบวาผูสูงอายุเปนกลุมเสี่ย งต อภาวะทุ พโภชนาการและพบภาวะขาดสารอาหารในผูสู ง อายุ
(Kuzuya, 2005)
สรุปและเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการสํารวจภาวะโภชนาการของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเมืองผลการ
คัดกรองภาวะโภชนาการ พบวา หนึ่งในสามของกลุมตัวอยางผูสูงอายุทั้งหมดอยูในกลุมเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะทุพโภชนาการ และเกินครึ่งหนึ่งของกลุมเสี่ยงมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภาวะทุพ
โภชนาการ ดังนั้นบุคลากรสุขภาพและบุ คลากรในหนวยงานที่เ กี่ยวของควรจั ดกิ จกรรมการ
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สงเสริมสุขภาพและการเฝาระวังโดยติดตามประเมินภาวะโภชนาการในกลุมที่มีความเสี่ ยงสูง
รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรมการส ง เสริ ม และฟ น ฟู ภ าวะโภชนาการสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ ทุ พ
โภชนาการเพื่อใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดคือการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
สะดวก ทําใหอาจไมสามารถเปนตัวแทนของกลุมผูสูงอายุที่เขาถึงยาก เชน อยูในพื้นที่เสี่ยงหรือ
ผูสูงอายุที่นอนติดเตียง ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ภาวะโภชนาการ เชน ทันตสุขภาพ ความสามารถในการบดเคี้ยว พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เปนตน และศึกษาภาวะโภชนาการในกลุมผูสูงอายุที่นอนติดเตียง รวมทั้งศึกษาผลกระทบของ
ภาวะโภชนาการตอสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผูปวยสูงอายุ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1. ใชเปนแนวทางสําหรับบุคลากรสุขภาพและบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการ
จัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ
2. ใชเปนแนวทางในการจั ดกิ จกรรมเพื่อฟน ฟูภ าวะโภชนาการแกผูสูงอายุที่มีภ าวะ
ทุพโภชนาการ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรเลื อกประชากร และกลุ มตั ว อยางในเขตปริมณฑลอื่น ๆ เชน จังหวัดปทุมธานี
สระบุรี
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุ
ในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Factors Associated with Behaviors for Prevention of Osteoarthritis
Among Elderly in Ban Tha Bo Chaerama Subdistrict Mueang District
Ubon Ratchathani Province
ชลธิชา อรุณพงษ 1
Chonthicha Arunphong1
0

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของ
ผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนบ า นท า บ อ ตํ า บลแจระแม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี 2) ศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยชีวสังคม ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม การรับรูความรุนแรงของ
โรคข อเข าเสื่ อม และแรงสนั บ สนุ น ทางสั งคมกับ พฤติกรรมการปอ งกัน โรคข อเข าเสื่อ มของ
ผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบล แจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย ครั้งนี้ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจ
ระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 243 คน สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยา งงาย
(Simple Random Sampling) เครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ยเป นแบบทดสอบ และแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบล
แจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับปฏิบัติบอยครั้ง ( X = 2.89, SD=0.26)
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปร กับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุใน
บานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ตั้งแต .047 ถึง .264 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มี 3 ตัวแปร คือ ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม (r = .237) แรงสนับสนุนจากเพื่อน (r =
.165) และแรงสนั บ สนุ น จากเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข (r = .264) และมี ตั ว แปรอิ ส ระที่ มี
ความสั มพั น ธ ทางบวกกับตัวแปรตามอย างมี นัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มี 1 ตัวแปรคือ แรง
สนับสนุนจากครอบครัว (r = .145)
คําสําคัญ: พฤติกรรมการปองกัน, โรคขอเขาเสื่อม, ผูสูงอายุ
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This research aimed to 1) study of Behaviors for Prevention of Osteoarthritis
Among Elderly in Ban Tha Bo Chaerama Subdistrict Mueang District Ubon Ratchathani
Province; and 2) study of relationship between bio- social factors Knowledge of
Osteoarthritis perceived severity of Osteoarthritis and Social Support on Behaviors for
Prevention of Osteoarthritis Among Elderly in Ban Tha Bo Chaerama Subdistrict
Mueang District Ubon Ratchathani Province. The subjects were 243 Elderly Population
Male and Female age up to 60 years old in Ban Tha Bo Chaerama Subdistrict Mueang
District Ubon Ratchathani Province. Sampling was done by Simple Random Sampling
technique. The instrument was a test and a questionnaire. The research finding were
as follows: Prevention of Osteoarthritis Among Elderly in Ban Tha Bo Chaerama
Subdistrict Mueang District Ubon Ratchathani Province were rated at do every time
level ( X = 2.89, SD=0.26). The Relationship Between 9 Independence Factors and
Behaviors for Prevention of Osteoarthritis Among Elderly in Ban Tha Bo Chaerama
Subdistrict Mueang District Ubon Ratchathani Province had linear correlation
coefficient from -.047 to .264. Three Independence Factors significant at the 0.01
level were as follows: Knowledge of Osteoarthritis (r = .237) Support from Friends
(r = .165) and Support from Public Health Officials (r = .264). Independence Factor
significant at the 0.05 level was Support from Family ( r = .145)
Keywords: Behaviors for Prevention, Osteoarthritis, Elderly
บทนํา

ปจจุบันประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โรคขอเขาเสื่อมเปนปญหาสุขภาพที่พบ
บอย 1 ใน 5 ของผูสูงอายุ ไทย รองลงมาจากโรคความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวาน และภาวะ
ซึมเศรา (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ในชวงป 2554-2557
พบวามีผูปวยโรคขอเขาเสื่อมมารับบริการในหนวยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติจาก
241,135 ราย เปน 274,133 ราย เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ 8,250 ราย และในชวงป 2557-2559 พบวา
มีผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่ ไดรั บ การผาตัดเปลี่ย นขอเขา จํานวน 6,353 ราย 8,690 ราย และ
10,736 ราย ตามลําดับ คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 23 ตอป อีกทั้งประเทศไทยกําลังเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ จึงมีแนวโนมทั้งจํานวนผูปวยโรคขอเขาเสื่อม และการไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขา
เพิ่มขึ้นดวย (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2560)
จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดหนึ่งที่ส ถานการณโรคขอเขาเสื่อมมีแนวโนมเพิ่ มขึ้น
เรื่อยๆ โดยป พ.ศ.2556-2558 พบรอยละ 30.1, 32.4 และ 43.1 ตามลําดับ ถึงแมวาในปจจุบัน
บุคคลมีการรับรูและความเขาใจในเรื่องโรคมากขึ้น (บุษพร วิรุณพันธุ, 2561) จากการสํารวจ
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ขอมูลจํานวนประชากรผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60-100 ป ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี พบวามีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพศชายจํานวน 708 คน เพศหญิง 816 คน รวม
ประชากรผูสูงอายุในตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 1,524 คน ซึ่งมี
ผู สู ง อายุ เ พศหญิ ง มากกว า เพศชาย (สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี , 2559) ซึ่ ง
ผูสูงอายุเปนวัยที่มีความเสี่ยงเกิดโรคขอเขาเสื่อม อาจเนื่องมาจากการเสื่อมของรางกายตามวัย
พฤติกรรมในกิจวัตรประจําวัน เชน การนั่งยอง ๆ การนั่งพับเพียบ การนั่งคุกเขา การขึ้นลงบันได
และกิจกรรมในการใชขอเขามาก ๆ ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมแมบานมีโอกาสเสี่ยงสูงมากกวา
ผูชาย เนื่องจากความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนขานอยกวาผูชาย
จากการศึกษาของเสาวนีย สิงหา, และคณะ (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของตนเองของผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อม กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุขอเขา
เสื่อมที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงจํานวน 126 ราย โดยประชากรที่ใชในการวิจัยนี้
เปนผูสูงอายุที่มีภาวะขอเขาเสื่อมที่อาศัยประจํานานอยางนอย 6 เดือน ในเขตเทศบาลตําบล
แพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคั ญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ .001 กับพฤติกรรมการดูแลตนเองไดแก สรีระขอเขา ดัชนีมวลกาย ผูดูแล
หลัก การปรับสภาพที่อยูอาศัย และความเครียด ซึ่งจะเห็นไดวาปจจัยที่มีความสัมพันธที่ทําใหเกิด
ข อเข าเสื่ อ ม ได แก สรี ร ะข อเข า ดั ช นี มวลกาย ผู ดู แลหลั ก การปรั บ สภาพที่ อยู อ าศั ย และ
ความเครียด ซึ่งมีความสัมพันธทางดานความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม การรับรูความรุนแรงของ
โรคขอเขาเสื่อม แรงสนับสนุนทางดานสังคม ตอพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมอยางไร
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรค
ขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี
ประชากรผูสูงอายุรวมทั้งหมด 657 คน เปนเพศชาย 293 คน เพศหญิง 364 คน โดยใชแนวคิด
เกี่ยวกับความรูของโรคขอเขาเสื่อม การรับรูความรุนแรงโรคขอเขาเสื่อม และแนวคิดทางดานแรง
สนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาสามารถนํามาใชประโยชนตอการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานสุขศึกษา เพื่อปองกันการเกิดโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในลําดับตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบล
แจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยชีวสังคม ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม การรับรู
ความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม และแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขา
เสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สมมุติฐานการวิจัย
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1. พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับปฏิบัติทุกครั้ง
2. ปจจัยชีวสังคม ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม การรับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม
และแรงสนั บ สนุ น ทางสั งคม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคข อ เข า เสื่ อ มของ
ผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1.ปจจัยดานชีวสังคม
-เพศ
-อายุ
-BMI
-ระดับการศึกษา
2.ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม
3.การรับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม
4.แรงสนับสนุนทางสังคม
-แรงสนับสนุนจากครอบครัว
-แรงสนับสนุนจากเพื่อน
-แรงสนับสนุนจากเจาหนาที่
สาธารณสข

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการปองกันโรค
ขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุใน
ชุมชนทาบอ ตําบลแจระแม
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
เปนการศึกษาความสัมพันธ (correlational research)
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนประชากรแบบจํากัด (Finite Population) โดยมี
การจํ าแนกตามลั กษณะของประชากรเป น เอกพัน ธ (Homogeneity) ไดแก กลุมประชากร
ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปทั้งหมดที่อาศัยอยูในบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมู1 และหมู 2 จํานวน 657 คน ประชากรผูสูงอายุหมู 1 จํานวน 81 คน
เพศชาย 34 คน เพศหญิง 47 คน ประชากรผูสูงอายุหมู 2 จํานวน 576 คน เพศชาย 259 คน
เพศหญิง 317 คน
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กลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ไดสุมกลุมตัวอยางจากผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปทั้งหมดที่
อาศัยอยูในบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมู 1 และหมู 2
จํ า นวน 657 คน การคั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช วิ ธี ก ารสุ ม อย า งง า ย (Simple Random
Sampling)
การกํ า หนดขนาดของกลุ มตั ว อย า ง (Samplesize) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie
and Morgan, 1970) และกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% คือยอมรับความคลาดเคลื่ อนได
5% ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณได ดังนี้
n=
x2 NP (1 - P)
e2 (N – 1) + x2P(1 - P)
เมื่อ

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
E = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได (0.05)
x2= คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95%
(x2= 3.841)
P = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (p = 0.5)
n=
3.841x657x0.5x0.5
2
(0.05) x (657-1) + 3.841x0.5x0.5
n = 630.88425
2.60025
n = 242.62445
n = 243

ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการเทากับ 243 คน
เลือกตัวแทนในแตละเพศ โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ให
ไดกลุมตัวอยาง โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค จํานวน 243 คน เพศชาย 109 คน เพศหญิง 134
คน การสุมตัวอยาง อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก (Lottery)
โดยมีรายชื่อของกลุมตัวอยางเรียงตามบัญชีรายชื่อที่ไดมาจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นเขียนหมายเลขกํากับ กลุ มตัว อยางแต ล ะ
รายชื่ อ ก อ นแล ว จึ ง ทํ า การจั บ ฉลากขึ้ น มาโดยที่ จ ะไม สุ ม กลุ ม ตั ว อย า งที่ ถู ก สุ ม แล ว ขึ้ น มาอี ก
(Simple Random Sampling With Out Replacement)
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ตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ BMI ระดับการศึกษา ความรู
เกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม การรับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม และแรงสนับสนุนทางสังคม
ไดแก แรงสนับสนุนจากครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพื่อน และแรงสนับสนุนจากเจาหนาที่
สาธารณสุข
2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนท าบอ
ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ยเป น แบบทดสอบและแบบสอบถาม การหาค า ความเที่ ย ง
(Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมประชาชนที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปในตําบล
หนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัว อยาง
จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหหาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยวิธี Cronbachs ,s Alpha
Coefficient Cronbach, Lee. J. (1990: 202-204) ภาพรวมทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ
.82 สําหรับแบบทดสอบมี คาความยาก (Level of Difficult: p) อยูในชวง .48-.78 และมีคา
อํานาจจําแนก (Discrimination power: r) อยูในชวง .21-.60
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 5 สวน ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ
ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ ไดแก อายุ น้ําหนัก สวนสูง เปนแบบเติมคําลงในชองวาง (Fill
Qut) เพศ ระดับการศึกษา เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
2. แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม
เครื่องมือที่ใชทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม ไดแก ความหมายของโรคขอเขา
เสื่อม สาเหตุการเกิดโรคขอเขาเสื่อม อาการของโรคขอเขาเสื่อม การวินิจฉัยโรคขอเขาเสื่อม การ
รักษาโรคขอเขาเสื่อม และการปองกันโรคขอเขาเสื่อม มีขอคําถามทั้งหมด 16 ขอ
โดยเกณฑการใหคะแนน ตอบผิด
= 0 คะแนน
ตอบถูก
= 1 คะแนน
ไดแบงระดับ คะแนนออกเปน 3 ระดับ โดยพิจารณาจากเกณฑ มัชฌิมเลขคณิต ของ
คะแนนที่ได การกําหนดระดับความรูเปน 3 ระดับ ตั้งอยูบนพื้นฐานการประเมินความรูซึ่งปรับ
ใชจากเกณฑการแปลผล โดยใชตัวเลขแสดงระดับคุณภาพ ดังนี้
มีความรูระดับสูงคะแนนอยูในชวงมากกวา X + ½ SD ถึงสูงสุด
มีความรูระดับปานกลางคะแนนอยูระหวาง X ± ½ SD
มีความรูระดับต่ําคะแนนอยูระหวาง X - ½ SD ถึงต่ําสุด
X = คาเฉลี่ย
SD = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม
เครื่องมือที่ใชประเมินการรับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม ที่แสดงถึงการรับรูถึง
ความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อมมีขอคําถามทั้งหมด 5 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรา
สวนแบบประมาณคา (Rating Scale) แตละขอมีมาตรวัด 5 หนวย เกณฑการใหคะแนน คือ
ตัวเลือก
คะแนนขอความเชิงบวก
คะแนนขอความเชิงลบ
ระดับเห็นดวยนอยที่สุด
1
5
ระดับเห็นดวยนอย
2
4
ระดับเห็นดวยปานกลาง
3
3
ระดับเห็นดวยมาก
4
2
ระดับเห็นดวยมากที่สุด
5
1
เกณฑการประเมิน แบงระดับการรับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อมที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุ ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.50 หมายถึ ง การรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรคข อ เข า เสื่ อ มที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุอยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ ย 1.51-2.50 หมายถึ ง การรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรคข อ เข า เสื่ อ มที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุอยูในระดับเห็นดวยนอย
คะแนนเฉลี่ ย 2.51-3.50 หมายถึ ง การรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรคข อ เข า เสื่ อ มที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 3.51–4.50 หมายถึ ง การรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรคข อ เข า เสื่ อ มที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุอยูในระดับเห็นดวยมาก
คะแนนเฉลี่ ย 4.51–5.00 หมายถึ ง การรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรคข อ เข า เสื่ อ มที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
4. แบบสอบถามดานแรงสนับสนุนทางสังคม
เครื่องมือที่ใชสอบถามดานแรงสนับสนุนทางสังคม ไดแก แรงสนับสนุนจากครอบครัว
แรงสนับสนุนจากเพื่อน และแรงสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข มีขอคําถามทั้งหมด 10 ขอ
ลักษณะของแบบสอบถามลักษณะเปนมาตราสวนแบบประมาณคา (Rating Scale) แตละขอมี
มาตรวัด 5 หนวย เกณฑการใหคะแนน คือ
ตัวเลือก
คะแนนขอความเชิงบวก
คะแนนขอความเชิงลบ
ระดับนอยที่สุด
1
5
ระดับนอย
2
4
ระดับปานกลาง
3
3
ระดับมาก
4
2
ระดับมากที่สุด
5
1
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เกณฑการประเมิน แบงระดับการสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุ ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.50 หมายถึ ง การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุอยูในระดับนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ ย 1.51-2.50 หมายถึ ง การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ ย 2.51-3.50 หมายถึ ง การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 3.51–4.50 หมายถึ ง การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ ย 4.51–5.00 หมายถึ ง การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุอยูในระดับมากที่สุด
5. แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อม
เครื่องมือที่ใชประเมินพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อม มีขอคําถามทั้งหมด 14 ขอ
ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนแบบประมาณคา (Rating Scale) แตละขอมีมาตรวัด
4 หนวย เกณฑการใหคะแนน คือ
ตัวเลือก
คะแนนขอความเชิงบวก
คะแนนขอความเชิงลบ
ปฏิบัติทุกครั้ง
4
1
ปฏิบัติบอยครั้ง
3
2
ปฏิบัติบางครั้ง
2
3
ไมปฏิบัติเลย
1
4
เกณฑการประเมิน แบงระดับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของประชากรใน
ชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แบงเกณฑคะแนนเปน 4
ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไมปฏิบัติเลย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.74 หมายถึง พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมอยูในระดับไม
เคยปฏิบัติเลย
คะแนนเฉลี่ย 1.75-2.49 หมายถึง พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมอยูในระดับ
ปฏิบัติบางครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.24 หมายถึง พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมอยูในระดับ
ปฏิบัติบอยครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 3.25-4.00 หมายถึง พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมอยูในระดับ
ปฏิบัติทุกครั้ง
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ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามขั้นตอน ดังนี้
1. เมื่อกลุมตัวอยางตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัย โดยสมัครใจ ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางลง
นามในใบลงนามยินยอมเขารวมการวิจัย
2. ผูวิจัยอธิบายวิธีตอบแบบสอบถาม และอานแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางฟงแลวให
ตอบคําถามโดยเริ่มจากการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองกลุมตัวอยาง โดยใชแบบประเมิน
ภาวะสมองเสื่ อ ม (Chula Mental Test: CMT) ถ า ผ า นเกณฑ จึ ง ดํ า เนิ น การวิ จั ย การตอบ
แบบสอบถามใชเวลาประมาณ 15 นาที ถากลุมตัวอยางคนใดตองการยุติการตอบ ผูวิจัยยินยอม
ยุติการวิจัยตามความตองการของกลุมตัวอยาง และยกเลิกการเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมตัวอยาง
รายนั้นทันที
3. หลั งจากตอบแบบสอบถามครบถ วน เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถาม ตอบขอ
ซักถามของกลุมตัวอยาง ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ จากนั้นจบการตอบแบบสอบถาม และ
แสดงความขอบคุณที่ใหความรวมมือ
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามกับประชาชนที่เปนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 243 คนครบถวนสมบูรณ 100% จากนั้นนําแบบสอบถามมาใหคะแนน และ
นําไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การอธิบายลักษณะขอมูลทางชีวสังคม ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม การ
รับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันโรคขอ
เขาเสื่อม
2. วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยชีวสังคม ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม การรับรู
ความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขา
เสื่อม โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
ผลการวิจัย
1. ตารางแสดงจํานวนและรอยละของขอมูลดานปจจัยชีวสังคมของผูสูงอายุบานทาบอ
ตําบลแจระแมอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง

ขอมูลดานปจจัยชีวสังคม

จํานวน

รอยละ

รวม

101
142
243

41.6
58.4
100.00
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ขอมูลดานปจจัยชีวสังคม

จํานวน

รอยละ

รวม

169
71
3
243

69.5
29.2
1.2
100.00

2. อายุ
2.1 ชวงอายุ 60-74 ป
2.2 ชวงอายุ 75-90 ป
2.3 ชวงอายุ 90 ปขึ้นไป

53

3. BMI
3.1 นอยกวา 18.5 น้ําหนักนอยกวามาตรฐาน
45
18.5
3.2 ระหวาง 18.5 - 22.9 น้ําหนักปกติ
137
56.4
3.3 ระหวาง 23-24.9 อวนระดับ 1
28
11.5
3.4 ระหวาง 25-29.9 อวนระดับ 2
28
11.5
3.5 มากกวา 30 หรือเทากับ 30 อวนระดับ 3
5
2.1
รวม
243
100.00
4. ระดับการศึกษา
4.1 ประถมศึกษา
202
83.1
4.2 มัธยมศึกษาตอนตน
28
11.5
4.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย
9
3.7
4.4 ปริญญาตรี
4
1.6
รวม
243
100.00
จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนชาย 101 คน รอยละ 41.6 หญิง 142 รอยละ
58.4 มีอายุต่ําสุด 60 ป อายุสูงสุด 92 ป อายุเฉลี่ย 70.34 และมีอายุอยูในชวง 60–74 ปมาก
ที่สุด จํานวน 169 คน รอยละ 69.5 มีระดับ BMI อยูในชวงปกติมากที่สุด จํานวน 137 คน รอย
ละ 56.4 ระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 202 คน รอยละ 83.1
2. ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุในหมูบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม
ระดับความรู
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่ํา

ชวงคะแนน
มากกวา X + ½ SD ถึงสูงสุด
X ± ½ SD
นอยกวา X - ½ SD ถึงต่ําสุด
รวม
X

= 14.42

ระดับคะแนน
15.11 - 16.00
13.73 – 15.10
9.00 – 13.72

SD = 1.38

จํานวน
54
132
52
243

รอยละ
22.2
56.4
21.4
100.00
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จากตารางพบว า ผู สู งอายุ ในชุ มชนบานทาบอ ตํ าบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี มีความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม อยูในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 132 คน
รอยละ 56.4 รองลงมามีความรูร ะดับสูง จํานวน 54 รอยละ 22.2 และมีความรูร ะดับต่ํา จํานวน
52 คน รอยละ 21.4 ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหขอมูลของปจจัยนําดานการรับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อมของ
ผูสูงอายุในบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา โดยรวม อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.83 SD = 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
โรคขอเขาเสื่อมหากมีอาการรุนแรงจะทําใหปวดมาก จนทําใหนอนไมหลับ รองลงมาคือโรคขอ
เขาเสื่อมจะทําใหสูญเสียภาพลักษณ โรคขอเขาเสื่อม หากมีอาการรุนแรงจะทําใหมีอาการปวด
มากจนเดินไมได โรคขอเขาเสื่อมไมสามารถรักษาใหหายขาดได และโรคขอเขาเสื่อมทําใหตนขา
ลีบเล็กลง ตามลําดับ
4. ตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยเสริมของผูสูงอายุในบาน
ทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ปจจัยเสริม
SD
ระดับ
X
แรงสนับสนุนจากครอบครัว
4.02
0.97
มาก
แรงสนับสนุนจากเพื่อน
2.85
1.19
ปานกลาง
แรงสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข
2.88
1.38
ปานกลาง
รวม
3.25
1.18
ปานกลาง
จากตารางพบวา ผูสูงอายุในบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ไดรับปจจัยเสริมโดยรวมมากที่สุดคือดานแรงสนับสนุนจากครอบครัว อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ดานแรงสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข และดานแรงสนับสนุนจากเพื่อน อยูในระดับ
ปานกลาง
5. ผลการวิเคราะหขอมูล พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในบานทา
บอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบล
แจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อม โดยรวมอยูใน
ระดับปฏิบัติบอยครั้ง ( X = 2.89, SD=0.26) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ทานรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม เพราะจะทําใหกระดูกแข็งแรง เชน ปลาเล็กปลานอย ผัก
ใบเขียว รองลงมาคือทานนั่งเกาอี้ หรือ นั่งหยอนขาแทนการนั่งลงกับพื้น เมื่อมีอาการปวดเขา
ทานซื้อยาแกปวด แกอักเสบหรือยาชุด รับประทานเอง ทานรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม
เพราะจะทําใหกระดูกแข็งแรง เชน นม ทานหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่มีการกระโดดหรือมี
การกระแทก ทานหลีกเลี่ยงการยกของหนัก ทานออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ สัปดาหละ 2-3
ครั้ง ทานไปพบแพทยเมื่อมีอาการปวดเขามากผิดปกติ ทานนั่งยอง ๆ หรือนั่งพับเพียบนานเกิน
30 นาที ทานหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร หวาน มัน เพราะจะทําใหน้ําหนักตัวมากขึ้น ทาน
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หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน น้ําหวาน น้ําอัดลม เมื่อมีอาการปวดทานใชวิธีการ
นวดเพื่อบรรเทาปวด ทานออกกําลังกายประเภทการยืดเหยียดกลามเนื้อ เชน รํากระบี่กระบอง
ยางยืด รํามวยจีน (ไทเกก) และทานบรรเทาการปวดเขา โดยการประคบดวยเจลหรือลูกประคบ
สมุนไพรตามลําดับ
6. ตารางแสดง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปร ปจจัยทางชีวสังคม
ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม การรับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม และแรงสนับสนุนทาง
สังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบล
แจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตัวแปร

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

Y

X1

-

-.056

.050

-.178**

-.010

.047

-.022

.028

.041

.005

X2

-

-

.048

-1.04

.035

-.027

-.075

-.080

-.037

-.009

X3

-

-

-

-.114

.038

.031

.005

-.031

-.029

.027

X4

-

-

-

-

.102

-.069

-.147*

-.103

.040

.102

X5

-

-

-

-

-

.176**

-.111

.118

.446**

.237**

X6

-

-

-

-

-

-

.185** .186**

.104

-.047

X7

-

-

-

-

-

-

-

.510

-.123

.145*

X8

-

-

-

-

-

-

-

-

.341**

.165**

X9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.264**

Y

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

r หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
X1 หมายถึง เพศ
X2 หมายถึง อายุ
X3 หมายถึง BMI
X4 หมายถึง ระดับการศึกษา
X5 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม
X6 หมายถึง การรับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม
X7 หมายถึง แรงสนับสนุนจากครอบครัว
X8 หมายถึง แรงสนับสนุนจากเพื่อน
X9 หมายถึง แรงสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข
Y หมายถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุ
ในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางพบวา ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปร กับพฤติกรรมการปองกันโรค
ข อเข าเสื่ อมของผู สู งอายุ ในบ านท าบ อ ตํ าบลแจระแม อําเภอเมื อง จังหวัดอุบลราชธานี มีค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ตั้งแต -.047 ถึง .264 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปร
ตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ตัวแปร คือ ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม (X5) (r =
.237) แรง สนับสนุนจากเพื่อน (X8) (r = .165) และแรงสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข
(X9) (r = .264) และมีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มี 1 ตัวแปรคือ แรงสนับสนุนจากครอบครัว (X7) (r = .145)
สรุปผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม
อํ า เภอเมื อง จั งหวั ดอุ บ ลราชธานี อยู ในระดั บ ปฏิบัติ บ อยครั้ ง ( X = 2.89, SD=0.26) กลุ ม
ตัวอยางเปน เพศชาย 101 คน รอยละ 41.6 เพศหญิง จํานวน 142 คน รอยละ 58.4 อายุสูงสุด
92 ป อายุ ต่ําสุด 60 ป และสวนใหญมีคา BMI ปกติ จํานวน 137 คน รอยละ 56.4 ระดับ สวน
ใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา 202 คน รอยละ 83.1 มีความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม อยู
ในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 132 คน รอยละ 56.4 มีการรับรูความรุนแรงของโรคขอเขา
เสื่อมโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 3.83 SD = 0.34) และแรงสนับสนุนทางสังคมโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.25 SD=1.18)
2. ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปร กับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อม
ของผูสูงอายุ ในบ านท าบ อ ตําบลแจระแม อําเภอเมื อง จังหวัดอุบลราชธานี มีคา สัม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ ตั้งแต -.047 ถึง .264 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตามอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ตัวแปร คือ ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม (X5) (r = .237) แรง
สนับสนุนจากเพื่อน (X8) (r = .165) และแรงสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข (X9) (r =
.264) และมีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มี 1 ตัวแปรคือ แรงสนับสนุนจากครอบครัว (X7) (r = .145)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปจจัยดานชีวสังคม เปนปจจัยที่สงผลทางออมตอพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขา
เสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไดแก
เพศ อายุ ระดับ BMI และระดับการศึกษา
เพศ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในชุ มชน
บานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยเห็นวา เพศหญิงมีกิจกรรมใน
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ชีวิตประจําวันที่เสี่ยงตอการเกิดขอเขาเสื่อมมากกวาเพศชาย เชน การทํางานบาน การนั่งพับ
เพียบ การนั่งยอง ๆ นั่งขัดสมาธิ และเพศหญิงเมื่ออยูในวัยที่หมดประจําเดือนทําใหขาดฮอรโมน
เอสโตรเจน ซึ่งเปนสาเหตุของการเสื่อมของขอเขา สอดคลองกับการศึกษาของยุวดี สารบูรณ
(2557) ที่พบวาเพศหญิงและเพศชายมีโอกาสที่จะเกิดโรคขอเขาเสื่อมเทาเทียมกัน เพราะเพศชายก็
มีกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่เสี่ยงตอการเกิดขอเขาเสื่อมไดเชนกันจะเห็นไดจากกิจกรรมที่ตองใช
แรงของขอเขา เชน การแบกของหนัก การเลนกีฬาที่มีการปะทะ ไดแก ฟุตบอล มวย เปนตน ดังนั้น
ไมวาจะเปนเพศหญิงหรือชายก็มีโอกาสเกิดโรคขอเขาเสื่อมไดเทาเทียมกัน
อายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนบาน
ทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยเห็นวา การศึกษาในครั้ งนี้ กลุ ม
ตัวอยางเปนผูสูงอายุซึ่งอยูในวัยที่รางกายเสื่อมโทรม เนื้อเยื่อรอบขอไมแข็งแรง เสนเอ็นหยอนยาน
ข อต อหลวมไม มั่น คง (นงพิ มล นิ มิตรอานัน ท, 2557) จึ งทําใหเสี่ย งต อ การเกิด ข อ เขา เสื่ อ ม
มากกวาวัยหนุมสาว สอดคลองกับการศึกษาของนงพิมล นิมิตรอานันท (2561) ที่พบวาโรคขอ
เสื่อมพบในผูสูงอายุมากกวาคนวัยหนุมสาว
BMI ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในชุมชน
บานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยเห็นวา ไมวาจะมีระดับดัชนี
มวลกายอยูในระดับนอยหรือมากก็มีโอกาสเกิดโรคขอเขาเสื่อมไดเหมือนกัน เพราะปจจัยเสี่ยงตอ
การเกิดขอเขาเสื่อมนั้นไมไดมาจากการมีน้ําหนักตัวมากเพียงอยางเดียว แตมีปจจัยอื่น ๆ อีกหลาย
ดานไดแก อายุที่มากขึ้น การที่เคยบาดเจ็บที่ขอเขามากอน หรือ การใชงานขอเขามากเกินไปเปนตน
ดั งนั้ นไม ว าจะมี น้ํ าหนั กมากหรื อน อยก็ สามารถมี พฤติ กรรมการป องกั นโรคข อเข าเสื่ อมได จาก
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของแตละคน สอดคลองกับผลงานวิจัยของเสาวนีย สิงหา และ
คณะ(2558) ที่พบวาผูที่มีน้ําหนักตัวมากหรือนอยก็จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไดเหมือนกัน
ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุ
ในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยเห็นวา ไมวาจะมี
ระดับการศึกษาอยูในระดับใด ก็สามารถมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไดอยางถูกตอง
ขึ้ น อยู กั บ การแสวงหาความรู ร อบตั ว และแรงสนั บ สนุ น จากคนรอบข า ง ไม ส อดคล อ งกั บ
ผลงานวิจัยของยุวดี สารบูรณ (2557) ที่พบวาระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาอาจสงผล
ตอการเรียนรูและการรับรูเกี่ยวกับโรคที่ไมถูกตองตลอดจนมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในการ
ปองกันหรือดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคที่ไมเหมาะสม
2. ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขา
เสื่อมของผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัย
เห็นวา การที่ประชาชนไมมีความรูในการดูแลหรือปองกันตนเองจากโรคขอเขาเสื่อมอยางถูกตอง
จะสงผลตอการเกิดโรคขอเขาเสื่อมโดยตรงเพราะถาไมมีความรูแลวก็จะดูแลตนเองไมถูกต อง
และเหมาะสม ทั้งในดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดานการรับประทานอาหาร ดังนั้นจะทําให

58 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.-3 July-September 2018

มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคขอเขาเสื่อมเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของยุวดี สารบูรณ
(2557) ที่พบวากลุมตัวอยางมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคขอเขาเสื่อมและมีอาการของโรคที่รุนแรง
ขึ้นจากการที่มีความรูเรื่องโรคและการรับรูความเจ็บปวยที่ต่ํา ซึ่งความรูและขอมูลเกี่ยวกับโรค
เปนสิ่งสําคัญที่ทําให มีการปฏิบั ติ พฤติกรรมสุ ขภาพในการปองกันและจัดการกับโรคไดอ ยาง
ถูกตอง
3. แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของ
ผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยเห็นวา การ
ได รั บ การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว จากเพื่ อน และจากเจาหนา ที่ส าธารณสุ ขทั้ ง ในด า นการ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การแนะนําใหหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่สงผลตอขอเขา การให
ความรูในสาเหตุการเกิดโรคขอเขาเสื่อม และการใหความรูในการปองกันการเกิดโรคขอเขาเสื่อม
มีผลตอการปองกันการเกิดโรคขอเขาเสื่อมเพราะจะทําใหเกิดความตระหนักถึงการดูแลและ
ปองกันตนเองจากโรคขอเขาเสื่อมเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของยุวดี สารบูรณ (2557)
ที่พบวาการไดรับการสนับสนุนโดยกลุมครอบครัว เพื่อน และเจาหนาที่สาธารณสุข เกิดทําให
การเรียนรูที่ดีขึ้นและทําใหปฏิบัติพฤติกรรมสุ ขภาพไดดี ขึ้น และจากการศึกษายังพบว า กลุ ม
ตัวอยางที่ไมมีครอบครัว เพื่อน เจาหนาที่สาธารณสุขสนับสนุนดูแล สวนใหญตองการบุคคลใน
การสนั บ สนุ น ดู แล เช น กลุ มครอบครั ว เพื่ อน และเจาหนาที่ส าธารณสุข ซึ่งอาจทําใหข าด
แรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเรียง พิสมัย (2555)
ที่พบวาแรงสนับสนุนเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการกระทําพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
บุ ค คล และการได รั บ กิ จ กรรมสร า งเสริ ม ความรู แ ละทั ก ษะจะทํ า ให มี มั่ น ใจในการกระทํ า
พฤติกรรมมากขึ้น และกลุมตัวอยางที่ไมมีแรงสนับสนุนทางดานสังคมจะสงผลตอแรงจูงใจในการ
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
4. พฤติ กรรมการป องกั น โรคข อเข า เสื่อมของผูสูงอายุในบานทาบอ ตํ าบลแจระแม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับปฏิบัติบอยครั้ง ซึ่งยังไมถึงระดับปฏิบัติทุก
ครั้ง เพราะเกิดจากระดับความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคขอเขาเสื่อมสวนใหญ อยูในระดับปาน
กลาง การรับรูความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อมโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย แรงสนับสนุนทาง
สังคมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับปาน
กลาง สงผลใหขาดความตระหนักรูในการดูแลตนเอง อีกทั้งแรงสนับสนุนทางสังคมทางด าน
ครอบครัวเพื่อนและเจาหนาที่สาธารณสุขอยูในระดับปานกลางจึงทําใหผูสูงอายุไมไดรับความรู
ขอมูลขาวสารเพียงพอเกี่ยวกับการปองกันโรคขอเขาเสื่อม หากผูสูงอายุไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ป อ งกั น โรคข อ เข า เสื่ อ ม และได รั บ แรงสนั บ สนุ น ทางด า นสั งคมเพิ่ ม มากขึ้ น อาจส ง ผลใหมี
พฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมอยูในระดับปฏิบัติทุกครั้ง
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
จากการวิจัยครั้งนี้พบตัวแปรที่สําคัญที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขา
เสื่ อมของผู สู งอายุ ในชุมชนบา นท า บ อ ตํ าบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบ ลราชธานี คือ
ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม แรงสนับสนุนทางสังคม ไดแก แรงสนับสนุนจากครอบครัว แรง
สนับสนุนจากเพื่อน และแรงสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข ดังนั้น ควรจัดทําเปนรูปแบบ
ของการดูแลผูสูงอายุโดยใชทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมรวมกับการใหความรูดานการปองกัน
การเกิดขอเขาเสื่อมซึ่งจะทําใหผูสูงอายุมีความเชื่อใจและไวใจในความรักและความเอาใจใสจาก
บุ คคลรอบข า งทั้ ง บุ ค คลในครอบครั ว เพื่ อน รวมถึงเจาหนาที่ส าธารณสุ ข เพื่อสงเสริม ให มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองในการปองกันการเกิดขอเขาเสื่อม
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมในกลุมที่มีบริบทแตกตางกัน ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
อันจะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีไมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันได
2.2 สําหรับตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของ
ผูสูงอายุในชุมชนบานทาบอ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการวิจัยครั้งนี้ก็
ไมไดหมายความวาจะไมมีความสําคัญตอการวิจัยอื่น ๆ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปก็ควรนําตัวแปรที่
ไมมีความสัมพันธในงานวิจัยครั้งนี้ไปใชศึกษาในบริบทที่แตกตางในครั้งตอ ๆ ไปดวย
2.3 ควรศึ กษารู ป แบบการมี ส ว นรว มของชุมชนหรื อการสนั บ สนุน ทางสัง คม ใน
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ โดยจําแนกและใหความสําคัญตามแรงสนับสนุน ดังนี้
2.3.1 ครอบครัว ควรจะดูแลกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงใน
การเกิดผลเสียตอสุขภาพในดานตาง ๆ ดูแลดานการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับวัยและสรีระของผูสูงอายุ รวมทั้งการไมทอดทิ้งผูสูงอายุใหอยูเพียงลําพัง
2.3.2 ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมผูสูงอายุใหมีสุขภาพ
แข็งแรง ไดแก การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสรีระของผูสูงอายุ
2.3.3 เจาหนาที่สาธารณสุข ใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพอยางทั่วถึง ใหบริการ
ดานสุขภาพอยางเปนธรรม
2.4 ควรศึ ก ษาถึ ง ความรู ก ารดู แ ลสุ ข ภาพผู สู ง อายุ ที่ เ ป น ภู มิ ป ญ ญา วั ฒ นธรรม
ประเพณีทองถิ่นที่มีผลตอการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
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บทคัดยอ
ประชากรผูสูงอายุถือเปนวัยที่มีปจจัยเสี่ยงในการรับรูความมีคุณคาในตนเองลดลง และ
การรับรูความมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับสุขภาวะของผูสูงอายุ การศึกษาครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูความมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ตําบล
หนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางจํานวน 280 ราย เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง เก็บขอมูลเดือนเมษายน 2561 เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป และ
แบบสอบถามความมีคุณคาในตนเองของโรเซนเบิรก มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.74 วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาระดับ
ความมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุในภาพรวมอยูในระดับมาก รอยละ 70.25 รองลงมาคือ มี
ความมีคุณคาในตนเองระดับมากที่สุด รอยละ 27.59 มีระดับความมีคุณคาในตนเองระดับปาน
กลาง รอยละ 2.15 และไมพบผูสูงอายุที่มีคุณคาในตนเองระดับนอย
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ, ความมีคุณคาในตนเอง
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Abstract
The elderly population is considered to have risk factors for perceived low
self-esteem and perceived self-esteem correlated with the health of the elderly.
This study is a descriptive research were to determine the Perceived of Self –
Esteem among Elderly People at Nongkinphen Subdistrict Warin chamrap District
Ubon ratchathani Province. The study included 280 cases. Data collected in April
2018. The research instrument were general information query and Rosenberg's
Self-esteem questionnaire. The reliabilities was 0.74. The data were analyzed by
Frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that
the level of self- esteem of the elderly in the overall was at a high level, 7 0 . 2 5
percent. Followed by the highest self- esteem, 2 7 . 5 9 percent with a moderate
level of self- worth 2 . 1 5 percent. There were no elderly people with low selfesteem.
Keywords: Aging, Self – Esteem
บทนํา

ปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) โดยพบในป พ.ศ. 2561
มีประชากรทั้งสิ้น 66,342,166 คน แบงเปนกลุมวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) จํานวน 11,507,357
คนคิ ด เป น ร อ ยละ 17.3 ของจํ า นวนประชากรทั้ ง หมด (สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) นั่นแสดงวาประเทศไทยเปนสังคมผูสูงอายุ ซึ่งสาเหตุของการเขาสู
สังคมผูสูงอายุนั้น ไดแก เนื่องจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการแพทย การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศทําใหสามารถเพิ่มสวัสดิการแกประชาชนไดมากขึ้น
การพัฒนาทางดานสาธารณสุข มีการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ มีการศึกษารูจักดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย ทําใหประชาชนมีอายุยืนมากขึ้น และมีนวัตกรรมใหมที่รักษาโรคและควบคุมโรค
ระบาด และจากนโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตรมีผลทําใหอัตราการ
เกิดลดลงอยางรวดเร็ว จากสถานการณดังกลาว ยิ่งทําใหสัดสวนประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้น และจะสูงขึ้นเรื่อยๆ (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556; Sukhothai Thammathirat, 2014)
วัยสูงอายุเปนวันของความเสื่อมทั้งดานรางกายและจิตใจ จากการศึกษาเกี่ยวกับการ
มองตนเองของผูสูงอายุ พบวา ในดานกายภาพผูสูงอายุมองตนเองวาเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ไมสวยงาม
เหมือนเดิม ความแข็งแรงของรางกายมีนอยลง ไมแข็งแรงเหมือนเมื่อกอน อีกทั้งมีโรคประจําตัว
เพิ่มขึ้น (มาธุรี อุไรรัตน และมาลี สบายยิ่ง, 2560) การเจ็บปวยเรื้อรัง ที่รักษาไมหายขาด ตองใช
ระยะเวลาในการรักษา และอาจมีอาการกําเริบเปนบางครั้งคราว การเจ็บปวยเรื้อรังสงผลให
ผูสูงอายุเกิดความเบื่อหนาย ทอแทในชีวิต ทําใหผูสูงอายุรูสึกมีความบกพรองทางรางกายหรือไร
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตาง ๆ ลดนอยลง ตองพึ่งพาผูอื่นมากขึ้น (อุมาพร
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สงวนญาติ, 2557) ในดานจิตใจและสังคม พบวาผูสูงอายุมองวาเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะถู กลด
บทบาทและความสําคัญลงเนื่องจากไมมีรายไดจะตองเปนภาระของบุคคลอื่น ซึ่งการไมมีรายได
บางครั้งกระทบตอสัมพันธภาพกับบุตรหลาน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหผูสูงอายุมีมุมมอง
ของความสูงอายุในทางลบ (มาธุรี อุไรรัตน และมาลี สบายยิ่ง, 2560) สิ่งเหลานี้สงผลใหผูสูงอายุ
รับรูถึงความมีคุณคาในตนเองลดลง เกิดการแยกตัวออกจากสังคม และมีปฏิสัมพันธทางสังคม
ลดลง (Lubkin & Larsen, 2009)
การเห็นคุณคาในตนเองเปนมุมมองแนวคิด และทัศนคติของบุคคลที่มีตอตนเองในดาน
บวกหรือดานลบ ซึ่งการที่บุคคลมีการยอมรับนับถือตนเองสูง จะมีความรูสึกวาตนเองมีคา มี
เกียรติ มีความพึงพอใจในตนเอง อีกทั้งการเห็นคุณคาในตนจะทําใหสามารถเผชิญอุปสรรคใน
ชีวิต และสามารถปรับตัวไดในสังคม สอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวา ผูสูงอายุที่มีการรับรู
คุณคาในชีวิตอยูในระดับสูงจะมีการสูงวัยอยางมีสุขภาวะสูงเชนกัน (ชุติมา สินชัยวนิชกุล, 2561)
จาการทบทวนวรรณกรรมจะพบวา ประชากรผูสูงอายุถือเปนวัยที่มีปจจัยเสี่ยงในการ
รับรูความมีคุณคาในตนเองลดลง และการรับรูความมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับสุขภาวะ
ของผูสูงอายุ และเนื่องดวยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการดูแลชุมชนใกลเคียง คือตําบลหนองกิน
เพล โดยมีบทบาทหนาที่ในการใหบริการวิชาการ และใหความชวยเหลือ เพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในชุ มชน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึ กษาการรั บรู ความรูสึ กมี คุณ ค าใน
ตนเองของผูสูงอายุตําบลหนองกินเพล เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจมุมมองในการรับรูความ
หมายความมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ เพื่อเปนแนวทางในการดูแล ปองกัน และสงเสริม
คุณภาพชีวิต และความผาสุกของผูสูงอายุตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาการรับรูความมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุตําบลหนองกินเพล จังหวัด
อุบลราชธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น วิ จั ย เชิ ง พรรณนา (Description Research) ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุ ตําบลหนองกินเพล อําเภอเมืองวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 938 ราย
กลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดใหมีเกณฑคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
2. สามารถพูดและเขาใจภาษาไทยหรือภาษาทองถิ่น มีการรับรูที่ดี สามารถสื่อความหมาย
เขาใจกันได
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3. ไม มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม จากการประเมิ น ด ว ยแบบประเมิ น ภาวะสมองเสื่ อ ม
(Dementia Screening Tool - Region 11)
4. มีความยินดีและเต็มใจเขารวมวิจัย
จํานวนกลุมตัวอยาง คํานวณกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973)
ไดเทากับ 280 คน
การสุมตัวอยาง ในการทําวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยาง มีจํานวนทั้งสิ้น 280 คน ซึ่งในตําบล
หนองกินเพลมีจํานวน 9 หมูบาน เลือกสุมกลุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability
Sampling) โดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เพื่อคัดเลือกกลุม
ตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนของประชากรผูสูงอายุของแตละหมู ซึ่งวิธีดังกลาวสามารถขจัดความเอน
เอียงในเลือกการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้
ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง
1. ผูวิจัยเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการสุม
กลุมตัวอยางจากทั้ง 9 หมู และสุมตามสัดสวนประชากรในแตละหมู ซึ่งจะไดกลุมตัวอยางในแต
ละหมู ดังนี้
หมู 1 จํานวน 23 คน หมู 2 จํานวน 41 คน หมู 3 จํานวน 39 คน หมู 4 จํานวน 22 คน
หมู 5 จํานวน 29 คน หมู 6 จํานวน 33 คน หมู 7 จํานวน 28 คน หมู 8 จํานวน 36 คน หมู 9
จํานวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน
2. เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยาง
โดยพิจารณาจากลักษณะตามคุณสมบัติที่กําหนดจนครบตามที่คํานวณไวในแตละหมู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ประกอบดวย 2
สวน ไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป และสวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูความรูสึก
คุณคาในตนเองของโรเซนเบิรก ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบดวย
ขอคําถามทั้งหมด 12 ขอ โดยมีคําถามปลายปดจํานวน 3 ขอ ไดแก เพศ ความสามารถในการอาน
และเขียน ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และคําถามปลายเปดจํานวน 9 ขอ ไดแก
อายุ ศาสนา อาชี พ รายได สถานภาพสมรส โรคประจํ าตั ว จํานวนสมาชิกในครอบครั ว ระบบ
สาธารณูปโภค ความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว และกิจกรรมยามวางหรืองานอดิเรก
สวนที่ 2 แบบสอบถามความมีคุณคาในตนเองของโรเซนเบิรก ผูวิจัยใชแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรูความมีคุณคาในตนเองของโรเซนเบิร ก โดยประเมินดวย Rosenberg Self
Esteem Scale ฉบั บ ภาษาไทย (Wongpakaran T. และ Wongpakaran N, 2011) ได ค า
Cronbach’s alpha coefficient เทากับ 0.86 แบบสอบถามประกอบดวยคําถามจํานวน 10
ขอ เปนขอความทางดานบวกและขอความทางดานลบ โดยแบงเปนขอคําถามดานบวกจํานวน 6
ขอ ไดแก ขอ 1, 3, 4, 7, 8 และขอ 10 ขอคําถามดานลบจํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 2, 5, 6 และ
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ขอ 9 ขอคําถามแตละขอมีลักษณะมาตรสวนประมาณคา 4 ระดับ ตั้งแต 1 ถึง 4 และแปลผล
คะแนนความรูสึกมีคุณคาในตนเองแบงออกเปน 4 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
หมายถึง ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมากที่สุด
คาเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมาก
คาเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง ความรูสึกมีคุณคาในตนเองปานกลาง
คาเฉลี่ยต่ํากวา 1.50
หมายถึง ความรูสึกมีคุณคาในตนเองนอย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยนําแบบสอบถามขอมูลทั่วไป
หาความสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถามแต ล ะข อ กั บ เนื้ อ หา (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก อาจารยพยาบาลผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิ ตเวชจํ านวน 2 ท าน และอาจารยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ดานการพยาบาลผูใหญ และ
ผูสูงอายุจํานวน 1 ทาน ในการวิจัยครั้งนี้ไดนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา ไดคาดัชนี
ความสอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาที่ 0.97 หลั ง จากผ า นการพิ จ ารณาจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู วิ จั ย นํ า
แบบสอบถามมาปรับปรุงและนําไปทอดลองใช (try out) กับผูสูงอายุจํานวน 24 ราย เพื่อทดสอบ
ความเหมาะสมในดานภาษา เนื้อหา และความเปนไปไดของเครื่องมือ และนํามาปรับปรุงแกไขกอน
นําไปใชจริง
สวนที่ 2 แบบสอบถามความมีคุณคาในตนเองของโรเซนเบิรก ผูวิจัยนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช (try out) กั บ ผู สู งอายุ จํ า นวน 24 ราย จากนั้น จึงนํามาทดสอบความเชื่อมั่ น ของ
แบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชคาสัม
ประสิทธแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.74
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการพิทักสิทธิ์กลุมตัวอยางโดย กอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิ จั ยชี้ แจงวั ตถุ ป ระสงคของการวิ จั ย ประโยชนของการวิจัย และการเก็บขอมูล โดยใหกลุม
ตัวอยางลงนามยินยอมเขารวมวิจัย การใหความรวมมือในการเก็บขอมูลเปนไปตามความสมัคร
ใจของกลุมตัวอยาง และในการรวบรวมขอมูลจะไมระบุชื่อ หรือที่อยูของกลุมตัวอยาง และกลุม
ตัวอยางสามารถถอนตัวจากการวิจัยไดโดยไมมีผลกระทบใดๆ ขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลับ ไม
ปรากฏชื่อกลุมตัวอยางในแบบสอบถาม การนําเสนอขอมูลจะกระทําในภาพรวมเทานั้นและ
ผูวิจัยจะทําลายแบบสอบถามหลังการวิจัยสิ้นสุด
การวิเคราะหขอมูล ภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการตรวจสอบความกตอง
และความสมบูรณของขอมูลที่ไดแลวนํามาวิเคราะห ดังนี้
ขอมูลสวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา ความสามารถ
ในการอานและเขียน อาชีพ รายได สถานภาพสมรส โรคประจําตัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว
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ความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว ระบบสาธารณูปโภค กิจกรรมยามวางหรืองานอดิเรก และ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัติประจําวัน
1.1 สวนคําถามปลายปด (Close-ended questions) วิเคราะหโดยความถี่
รอยละ
1.2 สวนคําถามปลายเปด (Opened- ended questions) วิเคราะหโดยใช
ความถี่ รอยละคาเฉลี่ย
ขอมูลสวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูความมีคุณคาในตนเองของโรเซนเบิรก เมื่อเก็บ
รวบรวมข อมู ล ได ครบแล ว จะนํ า ข อมู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได ไปวิเ คราะห ข อมูล ทางสถิติโ ดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป เปนความถี่ คาเฉลี่ย และรอยละ
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) เพื่อศึกษาการรับรูความ
มีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย (descriptive statistic) และโปรแกรมสําเร็จรูป นําเสนอ
ขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 ข อมู ล ทั่ ว ไปของผู สูง อายุ ตํ าบลหนองกิน เพล อําเภอวาริน ชํ า ราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
สวนที่ 2 ระดับความมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุตําบลหนองกินเพล อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) เพื่อศึกษาการรับรูความ
มีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นําเสนอขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
การวิจัยครั้งนี้มีกลุมตัวอยางทั้งหมด 280 ราย เปนผูสูงอายุเพศหญิงจํานวน 154 ราย
(รอยละ 55.2) ผูสูงอายุเพศชายจํานวน 125 ราย (รอยละ 44.8) มีอายุระหวาง 60-86 ป อายุเฉลี่ย
69.6 ป (S.D.= 7.1) ทุกรายนับถือศาสนาพุทธจํานวน (รอยละ 100) ดานความสามารถในการ
อานและเขียน สามารถอานและเขียนไดจํานวน 156 ราย (รอยละ 55.9) สามารถอานและเขียน
ไดเล็กนอยจํานวน 106 ราย (รอยละ 38.0) และไมสามารถอานและเขียนได จํานวน 17 ราย
(รอยละ 6.1)
กลุมตัวอยางสวนใหญยังประกอบอาชีพจํานวน 165 ราย (รอยละ 59.1) ดานแหลงที่มา
ของรายได กลุมตัวอยางทุกรายไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (รอยละ 100) รองลงมาไดรับจากบุตร
หลาน จํานวน 204 ราย (รอยละ 73.1) ซึ่งรายไดตอเดือนอยูในชวง 600-7000 บาท รายไดเฉลี่ย
1,950 บาท/เดือน (SD= 1156) ดานความเพียงพอของรายได กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน
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166 ราย (รอยละ 59.5) มีรายไดเพียงพอตอการใชจาย และรอยละ 40.5 รายได กลุมตัวอยาง
สวนใหญไมมีหนี้สินจํานวน 180 ราย (รอยละ 68.1)
สวนใหญมีสถานภาพสมรสคูจํานวน 184 ราย (รอยละ 65.9) รองลงมาคือ หมายจํานวน
84 ราย (รอยละ 30.1) โสดจํานวน 6 ราย (รอยละ 2.2) หยารางจํานวน 4 ราย (รอยละ 1.4) และ
แยกกันอยูจํานวน 1 ราย (รอยละ 0.4) กลุมตัวอยางสวนใหญมีโรคประจําตัวจํานวน 146 ราย
(รอยละ 52.3) และไมมีโรคประจําตัวจํานวน 133 ราย (รอยละ 47.7) กลุมตัวอยางสวนใหญมี
จํานวนสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย 4 คน (S.D.= 1.8) สัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับดี
จํานวน 198 ราย (รอยละ 70.9) สัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับดีปานกลางจํานวน 78 ราย
(รอยละ 28.0) และกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยเพียงลําพังจํานวน 3 ราย (รอยละ 1.1)
ด า นระบบสาธารณู ป โภคประกอบด ว ย กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี น้ํ า ประปา ไฟฟ า และ
โทรศัพทมือถือจํานวน 192 ราย (รอยละ 37.4) รองลงมาคือ มีน้ําประปาและไฟฟาจํานวน 82 ราย
(รอยละ 29.4) มีเพียง 5 ราย (รอยละ 1.8) ที่มีเพียงไฟฟาใช และใชน้ําบาดาลแทน ดานกิจกรรม
ยามวาง กลุมตัวอยางสวนใหญ เขาวัดทําบุญ เขารวมชมรมผูสูงอายุและชวยเหลืองานสังคมอยู
เสมอจํานวน 87 ราย (รอยละ 31.2) เขาวัดทําบุญและชวยเหลืองานสังคมจํานวน 49 ราย (รอยละ
17.6) เขาวัดเพียงอยางเดียวจํานวน 46 ราย (รอยละ 16.5) กลุมตัวอยางที่มีการเขาวัดทําบุญและ
เขาชมรมผูสูงอายุจํานวน 35 ราย (รอยละ 12.5) สวน 4 ราย (รอยละ 1) ชวยเหลืองานสังคมเปน
ครั้งคราว ดานความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน พบกลุมตัวอยางสวนใหญติดสังคม
จํานวน 277 ราย (รอยละ 99.3) และมีเพียง 2 ราย (รอยละ 0.7) เปนผูสูงอายุติดบาน
สวนที่ 2 ระดับความมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุตําบลหนองกินเพล อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ตารางแสดงระดับความมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุตําบลหนองกินเพล อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชแบบประเมินความมีคุณคาในตนเองของโรเซนตเบิรก พบวา
ระดับความมีคุณคาในตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก รอยละ 70.25 รองลงมาคือ มีความมี
คุณคาในตนเองระดับมากที่สุด รอยละ 27.59 มีระดับความมีคุณคาในตนเองระดับปานกลาง
รอยละ 2.15 และไมพบ ผูสูงอายุที่มีคุณคาในตนเองระดับนอย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี (n=279)
ระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ความถี่
รอยละ
ระดับความมีคุณคาในตนเองมากที่สุด
77
27.59
ระดับความมีคุณคาในตนเองมาก
196
70.25
ระดับความมีคุณคาในตนเองปานกลาง
6
2.15
ระดับความมีคุณคาในตนเองนอย
0
0
รวม
279
100

68 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.-3 July-September 2018

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุตอนตน (60-74) รอยละ 77.8 ซึ่ง
สวนใหญจะเป นผู สูงอายุ ตอนต นซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงทางดานสรีร ะยังไมมากนัก ยังสามารถ
ปฏิ บั ติ กิจ วั ต รประจํ า วั น ได เ อง ไม ตองพึ่ งพาผูอื่น สอดคลองกับ งานวิจัย ของวิ ไลพร ขํ าวงษ
(2554) ที่พบวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากจะประเมินคุณภาพชีวิตต่ํากวาผูสูงอายุที่มีอายุนอย จาก
การศึกษาครั้งนี้พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองระดับมากอาจเปนเพราะ
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูอายุตอนตน
ดานศาสนา พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งกลุมตัวอยางสวน
ใหญใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา คือ เขาวัด ปฏิบัติธรรม เขารวมงานบุญ
ประเพณีอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของภารดี พูลประภาเอี่ยมเจริญและคณะ (2561)
พบวา หลักทางศาสนาสามารถนํามาพัฒนาชีวิตในกระบวนการเพิ่มความมีคุณคาในตนเอง เชน
ในการแกไขปญหาในชีวิตหรือโดยการปฏิบัติตนทําประโยชนใหแกสาธารณะ ชวยเหลือสังคม
เขากิจกรรมทางศาสนา และการศึกษาตามหลักคําสอนทางศาสนาเปนแนวทางหนึ่งที่ยกระดับ
จิตใจใหกาวสูถึงความสุข เพื่อใหเกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณ มีจิตใจที่สงบ
ดานความสามารถในการอานและเขียน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 55.9
สามารถอานและเขียนได และจากการสังเกต พบวากลุมตัวอยางสามารถอานและเขียนไดโดย
การทําแบบสอบถาม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของชุติเดช เจียนดอนและคณะ (2554) ซึ่งพบวา
ความสามารถในการอานและเขียน เปนทักษะที่ชวยแสวงหาความรูเพื่อการดูแลตนเองทํ าให
ผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีศักยภาพในการที่จะดูแลตนเอง การมีความรูและสามารถดูแลตนเองไดดี
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ถาผูสูงอายุมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ความมีคุณคาใน
ตนเองมีแนวโนมที่ดีขึ้น สงผลใหคุณภาพชีวิตก็มีแนวโนมที่ดีขึ้นเชนกัน เพราะการศึกษาเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ สงผลใหมีความรูในการปฏิบัติตัวใหเหมาะสม
เมื่อเจ็บปวย สงผลตอความรูสึกพึงพอใจในตนเองที่ยังมีสามารถและมีความรูความเขาใจในการ
ดูแลภาวะสุขภาพของตนได
ดานอาชีพและรายได พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 100 มีรายไดทุกราย ซึ่งกลุมตัวอยาง
สวนใหญไมมีหนี้สิน และมีรายไดเพียงพอต อคาใชจายมากกวาครึ่งหนึ่ ง ซึ่งรายไดเฉลี่ ย อยู ที่
1950.7 ตอเดือน รายไดสวนใหญไดมาจากการไดรับเบี้ยยังชีพ รอยละ 100 รองลงมาไดจากบุตร
หลาน รอยละ 73.1 และรายไดที่ไดมาจากทั้ง เบี้ยยังชีพ บุตรหลาน และการประกอบอาชีพ รอย
ละ 29.4 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและคาขาย รอยละ 59.1 สอดคลองกับการศึกษา
ของนภาพร ชโยวรรณ (2552) พบวา ผูสูงอายุเกินครึ่งหนึ่ง มีรายไดที่เพียงพอตอการใชจาย
เนื่องมาจากผูสูงอายุสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว บุตร และหลาน โดยที่ครอบครัว ลูก หลาน
จะคอยดูแลชีวิตความเปนอยูของกลุมตัวอยางในดานตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศรี
ธรรม ธนภูมิ (2535) ที่อธิบายปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุขในการดํารงชีวิต คือ การเตรียม
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เรื่องการเงิน และการเตรียมยอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของรางกายที่ตองเผชิญในวัยชรา
(ภาณุวัฒน มีชะนะ และคณะ, 2560)
ดานโรคประจําตัว การศึกษาของอุมาพร สงวนญาติ (2557) พบวาผูปวยโรคเรื้อรัง มี
คุ ณภาพชี วิ ตที่ ล ดลง เนื่ องจากโรคเรื้ อรั งเปน โรคที่รักษาไมห ายขาด ตองรับ การรักษาอยาง
ตอเนื่อง และตองพึ่งพาผูอื่นในการเขารั บการรั กษาหรื อไปตามแพทยนัดแตล ะครั้ง สงผลให
ผูสูงอายุรูสึกถึงความมีคุณคาในตนเองลดลง ในการศึกษาครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางกวาครึ่งมีโรค
ประจําตัว คิดเปนรอยละ 52.3 โรคที่พบมากไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรค
ไขมันในโลหิตสูง ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาของกลุมตัวอยางแลวพบวา คะแนน ADL อยูในชวง
18-20 จึงสามารถพึ่งพาและดูแลตนเองไดส อดคล องกับงานวิจัยของนงนุช แยมวงษ (2557)
พบวาผูสูงอายุที่ยังสามารถชวยเหลือตนเองไดมีมากถึงรอยละ 90 มีระดับความมีคุณคาในตนเอง
อยูในเกณฑ ที่สู งจากการที่ สามารถทํ า กิจ กรรมตางๆ ไดดวยตนเอง ไมตองพึ่งพาผูอื่น ทําให
ผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคา และคุณภาพชีวิตที่ดี
ดานความสัมพันธในครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางมีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.4 คน
รอยละ 70.9 มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับดี จากการสังเกตพบวา ชุมชนหนองกินเพล
เปนชุมชนที่เปนชนบท แตละครัวเรือนมีการอยูรวมกันแบบครอบครัวใหญ ซึ่งระแวกใกลเคียงเปน
บานของญาติพี่นองครอบครัวเดียวกันเสมอ มีการพบปะพูดคุยกัน รับประทานอาหารรวมกันตอน
กลางวัน เสริมสรางปฏิสัมพันธกันอยางเปนกันเอง ซึ่งสัมพันธกับการศึกษาของชลกร ศิรวรรธนะ
(2556) พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวในดานการสื่อสารของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิต โดยการที่ไดสื่อสารกันทําใหความสัมพันธดานตางๆ ดีขึ้นไปดวย สมาชิกทุกคนในครอบครัวมี
ความเขาใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการไดรับรูถึงความรูสึกซึ่งกันและกัน ทําใหยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ และรวมไปถึงการไดแสดงบางสิ่งใหครอบครัวไดรับรูถึงคุณคาของตนเอง
ดานสาธารณูปโภค พบวา สาธารณูปโภคของกลุมตัวอยางสวนใหญมีน้ําประปา ไฟฟา
และโทรศัพทมือถือใชคิดเปนรอยละ 68.8 มีน้ําประปาและไฟฟาคิดเปนรอยละ 29.4 และมี
ไฟฟาใชเพียงอยางเดียว และใชน้ําบาดาลแทนน้ําประปาจํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 1.8 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของนภัสวรรณ ทรัพยมา (2557) พบวา สาธารณูปโภคเปนทรัพยากรที่มี
ความจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งการมีสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตจะ
ส งผลให ผู สู งอายุ มีจิ ตใจที่ ส งบ มี สุ ขภาพจิตที่ดี ซึ่งการพึงพอใจในการดํารงชีวิตในแตล ะวัน
สัมพันธกับระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเองและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดานกิจกรรมยามวาง จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเขาชมรมผูสูงอายุ เขา
วัดทําบุญ และชวยเหลืองานสังคม รอยละ 31.2 ทั้งนี้ในตําบลหนองกินเพลยังมีโรงเรียนผูสู งอายุ
สําหรับใหผูสูงอายุรวมกันทํากิจกรรม ไดพบปะพูดคุย และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นที่มาเขารวม
กิ จกรรม ซึ่ งสอดคล องกั บการศึ กษาของอรรณพ ตั นละมั ย (2556) พบว า กิ จกรรมยามว างมี
ความสัมพันธอยางสูงตอการพัฒนาทักษะการทํางาน และยังชวยเพิ่มคุณคาในชีวิตมากขึ้นเนื่องจาก
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มีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง นอกจากนี้แรงสนับสนุนทางสังคม การเขารวมกิจกรรม
ทางสังคม มีผลชวยใหผูสูงอายุมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมและทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
ขอเสนอแนะ
1. ทุกตําบลควรสงเสริมใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเอง การบริหารสงเสริมสัมพันธภาพ
การบริหารอารมณดวยกิจกรรมที่ทําใหผูสูงอายุทุกคนไดมีสวนรวม เชน การจัดกีฬาผูสู งอายุ
หรือการจัดงานบุญประเพณี เพื่อใหผูสูงอายุไดมีบทบาทและเขามามีสวนรวม พูดคุย เสริมสราง
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น ใหผูสูงอายุตระหนักถึงการรับรูความสามารถของตนเอง และการเห็นคุณคา
ในตนเอง นําไปสูการมองโลกในแงดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดียิ่งขึ้น
2. การดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุควรดําเนินกิจกรรมตอเนื่องและสรางความยั่งยืน
ของการดําเนินกิจกรรมดวยการมีสวนรวมในชุมชนเพื่อใหผูสูงอายุมีการเห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น
และมีสุขภาพจิตที่ดีตามไปดวย
3. ครอบครัวเปนสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผูสูงอายุ สามารถนําขอมูลการวิจัยไปใช
ออกแบบกิจกรรมในการสนับสนุนผูสูงอายุในครอบครัวใหเกิด การยอมรับนับถือและเห็นคุณคา
ในตนเอง มีกําลังใจในการทํางานและการดําเนินชีวิตใหบรรลุเปาหมายอยางมีความสุข
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูสูงอายุตําบลหนองกินเพลที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้
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โดยไดแนบหลักฐานการชําระเงิน :
 สําเนาหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน สงทางไปรษณียมายังมหาวิทยาลัยราชธานี
 อัพโหลดหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน มายัง e-mail: jrihs@rtu.ac.th วันที่ ………...
ฝายสมาชิกวารสาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี
261 เลี่ยงเมือง, ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000
โทรศัพท: 0-4531-9900 ตอ 124
โทรสาร: 0-4531-9911
E-mail : jrihs@rtu.ac.th

คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อส งเสริ มและเผยแพร ผ ลงานทางวิช าการที่ มีคุ ณภาพ พัฒ นาองคความรู ท าง
วิชาการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ
3. เพื่ อกระตุ น ให เ กิ ดการวิ จั ย การพัฒ นานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม
กําหนดการเผยแพร ปละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)
วารสาร Journal of Innovative Health Science รับบทความวิชาการ และบทความ
วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิ ช าการที่ มีป ระโยชน และน า สนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิ จัย ที่เปน ปจ จุบัน เปน
ประโยชนตอทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
สํ าหรั บ บทความที่ จ ะลงตี พิมพ ในวารสาร Journal of Innovative Health Science
จะตองเปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ
จากนั้ น กองบรรณาธิ ก ารจะตรวจสอบชื่ อ เรื่ อ งและเนื้ อ หาของบทความว า เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร
2. เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรว า บทความเป น บทความที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยที่ผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
3. กองบรรณาธิ ก ารส ง หนั ง สื อ ตอบรั บ การตี พิ ม พ ห รื อ ปฏิบั ติ ก ารตี พิ ม พ ใ ห เ จ า ของ
บทความ
ประเภทของผลงานวิชาการที่เปดรับตีพิมพ
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ
สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน
2. บทความวิ ช าการ (Academic Article) เป น บทความทางวิ ช าการที่ นํ า เสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่นาสนใจ ซึ่งผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน
จากการวิ จั ย ที่ ผ า นมา จากเอกสารอ า งอิ ง จากความคิดเห็น ของผูเขีย นและผูอื่น อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ที่สนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนํ า เสนอแนวทางในการวิ เ คราะห องค ความรูใหมๆ ที่ไมเคยมีผูร วบรวมเรีย บเรีย ง หรือ
วิเคราะหมากอน

การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพในวารสาร
บทความวิจัย ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)
3. ผลการวิจัย (Results)
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
5. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)
บทความวิชาการ ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. สาระในประเด็นตางๆ (Contents)
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
4. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)

การเตรียมตนฉบับผลงานที่รับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space)
พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25
นิ้ว
2. ชื่ อ เรื่ อ ง ต อ งมี ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหนากระดาษ
3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนที่มีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ
4. บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
บทคั ดย อภาษาอั ง กฤษ ให ใช คําวา “Abstract” ใชตัว อักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตั ว หนาชิ ด ช า ยหน า กระดาษ ส ว นเนื้ อ หาของบทคั ด ย อ ใช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
5. เนื้อหา
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน
15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)
5.2 เนื้ อ หาหั ว เรื่ อ ง ภาษาไทย ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา
ชิดซายหนากระดาษ
5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษให ใช ตัว อั กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสม่ําเสมอ
6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ
7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point และภาษาอั ง กฤษ ให ใ ช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 point

7.2 สวนประกอบอื่นหรือแหลงที่มาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ
8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology
Association)
9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่สงบทความวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร
การติดตอในการสงบทความ
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท : 045-319-900 ตอ 138
โทรสาร : 045-319-911
E-mail: jrihs@rtu.ac.th

ผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review)
ดร.กัญญารัตน
ดร.เพชรมณี
ดร.รุงรังษี
ดร.วรนารถ
ดร.กชพงษ
ดร.อุมาพร
ดร.ฐิติมา

กันยะกาญจน
วิริยะสืบพงศ
วิบูลชัย
พรหมศวร
สารการ
เคนศิลา
โกศัลวิตร

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงบัง อ.เมือง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี

