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บทคัดย่อ

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1,172 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 299 คน
เป็นการวิจยั แบบภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทีม่ คี า่ ความเทีย่ งของ
ปัจจัยแต่ละส่วนอยู่ระหว่าง 0.72 ถึง 0.87 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ และค่า
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก
1
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Abstract

The objective of this descriptive research was to examine
factors related to promoting health service to elderly at public
health center 67 Thawiwatthana, Department of Health, Bangkok
Metropolitan Administration. The samples were selected by sample
random sampling of 299 out of 1,172 elderly at Public Health Center
67 Thawiwatthana, Department of Health, Bangkok Metropolitan
Administration. This research was a cross-sectional one. The
questionnaire with index of item-objective congruence value between
0.72 - 0.87 was used as the research tool. The data received were
analyzed using statistical software packages. Descriptive statistics
used were percentage, mean, standard deviation, Chi- square test,
Pearson’s Product moment correlation coefficient.
The results show that the majority of the respondents got the

บทที่ 5

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุ มีการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
น�ำมาทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปัจจัยด้านชีวสังคม ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ (2) ปัจจัยน�ำ ด้านความรูเ้ กีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่วนด้านเจตคติต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ มีความ
สัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 (3)
ปัจจัยเอื้อ มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .05 (4) ปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์กบั การส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
ค�ำส�ำคัญ : การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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access to health promotion at moderate level. The hypothesis testing
demonstrated that (1) The biosocial factors were not related to the
elderly health promotion, (2) The predisposing factor from health
promotion knowledge was not related to elderly health promotion,
but the attitude on health promotion, the awareness of benefits
and the obstacles to health promotion were significantly related
to elderly health promotion (P ≤ 0.05), (3) The reinforcing factors
were significantly related to the elderly health promotion (P ≤ 0.05),
(4) The enabling factors were significantly related to elderly health
promotion (P ≤ 0.05).
Keywords : Health Promotion Service ; Elderly ; Department of
		
Health ; Bangkok Metropolitan Administration

บทน�ำ

จากการเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ข องทุ ก ประเทศทั่ ว โลกรวมถึ ง
ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครด้วยนัน้ มีผลท�ำให้เกิดภาระในการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�ำตัวไม่ว่าการเจ็บป่วยนั้นจะ
เกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องหรือความเสื่อมถอยของร่างกาย
ก็ตาม ในช่วงเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยได้พัฒนาก้าวหน้าไป
อย่างมากในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนคนไทยที่มีสุขภาพดีขึ้นมาก ท�ำให้คนไทยมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ดังจะ
เห็นได้ว่าปัจจุบันนี้คนที่มีอายุ 60 ปี จ�ำนวนมากยังดูแข็งแรงไม่ต่างจากคนวัย
หนุ่มสาวหรือวัยกลางคน แต่ก็ยังมีอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังต่างๆ ดังนั้น จึงมีค�ำถามตามมามากมายถึงผลกระทบที่จะมีต่อมาตรฐาน
การครองชีพของครัวเรือนไทยในด้านต่าง ๆ จากการมีภาวะพึ่งพิงที่สูงขึ้นของผู้
สูงอายุ และจากการเปลี่ยนแปลงด้านผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วนี้
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บทที่ 5

ท�ำให้ประเทศไทยมีเวลาน้อยในการที่จะเตรียมความพร้อมส�ำหรับสิ่งท้าทายที่จะ
ตามมา ดังนั้นการวางแผนการด�ำเนินงาน ในเชิงรุกและเตรียมการตั้งรับจึงต้องมี
การเตรียมการเป็นอย่างดี เพราะถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีแล้ว สิ่งท้าทาย
หลายอย่างอาจกลายเป็นวิกฤตได้ ดังข้อมูลของส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนงานส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ความว่า “คนไทยตายเฉลี่ยวันละ 150 คน หรือเฉลี่ย
ชั่วโมงละ 6 คน และประชาชนเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มีโอกาสตายมากกว่าจังหวัดอื่น
โดยระบุวา่ พบอัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในปี พ.ศ.2550-2556 ของ
คนกรุงเทพฯ สูงขึ้นเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งเป็นอัตราตายที่สูงกว่าเป้าหมาย
ของประเทศค่อนข้างมากและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ สาเหตุยงั อธิบายไม่ได้ชดั เจน แต่
พบว่าในกรุงเทพ มีความชุกของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงมีพฤติกรรมเสีย่ ง
ออกก�ำลังกายน้อย” (1) ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนโดย
เฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุซงึ่ เป็นวัยทีม่ คี วามเสือ่ มถอยในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะทางด้าน
ร่างกาย ให้มีความรู้ และส่งเสริมให้มีความตระหนัก เพื่อให้เห็นความส�ำคัญใน
การสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง กรุงเทพมหานคร จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการ
สร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุโดยจัดให้มีสถานที่ในการออกก�ำลังกายและส่ง
เสริมความรู้ในด้านต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงจัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อด� ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข และชมรมผู้สูงอายุที่ตั้งกระจายอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร
จากสภาพความเปลี่ยนแปลงและปัญหาดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และเนื่องจาก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ซึ่งอยู่ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร โดย
เป็นสถานทีใ่ ห้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ซึง่ มีสถานทีต่ ั้งอยูใ่ นพื้นที่ ท�ำให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนและสามารถเข้าถึงได้
ง่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง ที่อาจมี
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ความไม่เท่าเทียมกับพืน้ ทีใ่ นเมือง เกีย่ วกับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ทีอ่ าจมีผลกระทบ
หรือมีปญ
ั หาอุปสรรคอย่างไรหรือไม่ในการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
ท�ำการศึกษาถึง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์
บริการสาธารณสุข 67 ทวีวฒ
ั นา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยทดสอบด้วย
สถิติวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเพียร์สัน

บทที่ 5

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มา
รับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน ชีวสังคมกับการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวฒ
ั นา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัย
แบบตัดขวาง (Cross-sectional Research) และก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1,172 คนโดยใช้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 299 คน
ด้วยวิธีของ ทาโร่ ยามาเน่ (2) และก�ำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ .05 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ที่อ่าน
ออกเขียนได้และสามารถตอบแบบสอบถามได้ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และกรอบ
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แนวคิดของการวิจยั ระยะเวลาในการวิจยั ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม
2559 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป

ผลการศึกษา

บทที่ 5

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้
สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา จ�ำนวน 299 คน ใช้
วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูง
อายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ 1) เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านชีวสังคมกับการส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวฒ
ั นา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับการส่ง
เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านชีวสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
60.20 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60 – 69 ปี ร้อยละ 65.20 มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 41.50 อาชีพก่อนอายุ 60 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
ร้อยละ 27.40 ส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั ภรรยา/สามีและบุตร ร้อยละ 40.10 ส่วนใหญ่
มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 72.90 ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตัง้ แต่ 10,000 บาท
ลงมา ร้อยละ 81.90 ส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ร้อยละ 84.60 เมื่อน�ำ
มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านชีวสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ส่งเสริมสุขภาพ (ตารางที่ 1) ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านชีวสังคมกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ(ปี)
60 – 69ปี
70 – 79 ปี
80 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือ มากกว่า
4. อาชีพก่อนอายุ 60 ปี
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
รับจ้าง

ปัจจัยด้านชีวสังคม

7.00
10.00
10.00
5.40
1.70
4.70
6.00
3.30
2.00
1.00
2.00
3.70
7.40

30
16
5
14
18
10
6
3
6
11
22

ร้อยละ

21
30

จ�ำนวน

มาก

42
59

26

34
75
38
10
16

113
47
13

64
109

จ�ำนวน

14.00
19.80

8.70

11.40
25.10
12.70
3.30
5.40

37.80
15.70
4.30

21.40
36.50

ร้อยละ

ปานกลาง

การส่งเสริมสุขภาพ

10
32

12

13
31
13
12
6

52
17
6

34
41

จ�ำนวน

น้อย

บทที่ 5

3.30
10.70

4.00

4.30
10.40
4.40
4.00
2.00

17.40
5.70
2.00

11.40
13.70

ร้อยละ
2
10

10

10

1.658

16.313

10.301

df

1.567

x2

.414

.091

.798

.457

p-value
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*P < 0.05

4. อาชีพก่อนอายุ 60 ปี (ต่อ)
เกษตรกรรม
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
5. สถานภาพการอยู่อาศัย
อยู่คนเดียว
ภรรยา/สามี
ภรรยา/สามีและบุตร
บุตร
ญาติ
6. โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
มี
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
≥10,000 บาท
10,001–20,000 บาท
20,001–30,000 บาท
30,001 ขึ้นไป
8. การเป็นสมาชิกกลุ่มสังคม
สมาชิกศูนย์สง่ เสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ไม่เป็นสมาชิก
2.30
1.70
0.00
3.00
7.70
5.40
1.00
4.70
12.40
13.40
3.70
0.00
0.00
0.70
1.70
14.70

7
5
0
9
23
16
3
14
37
40
11
0
0
2
5
44

11
13
149

142
23
7
1

46
127

8
40
64
47
14

31
15

3.70
4.30
49.80

47.50
7.70
2.30
0.30

15.40
42.50

2.70
13.40
21.40
15.70
4.70

10.40
5.00

4
11
60

63
9
2
1

21
54

3
11
33
23
5

9
12

บทที่ 5

			

1.30
3.70
20.10

21.10
3.00
0.70
0.30

7.40
18.10

1.00
3.60
11.00
7.70
1.70

3.00
4.00
10

2
6

4

8.369

.057
5.425

3.445

.486

.491

.972

.593
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2. ปัจจัยน�ำ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เจตคติต่อ
การส่งเสริมสุขภาพ การรับรูป้ ระโยชน์และอุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า
2.1 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลง
มามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 30.10 และมีความรู้อยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 16.10 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ความ
รู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูง
อายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
2.2 เจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.80 รองลงมาอยู่ในระดับ
ดี ร้อยละ 27.10 และระดับน้อย ร้อยละ 25.10 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับ
การส่งเสริมสุขภาพ พบว่า เจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร
2.3 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 37.50 รองลงมาคือระดับน้อย ร้อยละ 31.40 และระดับมาก
ร้อยละ 31.10 เมือ่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั การส่งเสริมสุขภาพ พบว่า การรับ
รู้ประโยชน์และอุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยน�ำกับการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยน�ำ

การส่งเสริมสุขภาพ
p-value

.106

.067

- เจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ

.223**

.000

- การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการส่ง
เสริมสุขภาพ

.615**

.000

- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ

*P < 0.05

3. ปัจจัยเอือ้ ประกอบด้วย การรับรูเ้ กีย่ วกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของ
กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ การเข้าถึงแหล่งบริการทาง
ด้านสุขภาพ พบว่า
3.1 การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของกรุงเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของ
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 38.80 รองลงมาคือระดับปานกลาง
ร้อยละ 34.40 และระดับน้อย ร้อยละ 26.80 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับ
การส่งเสริมสุขภาพ พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของ
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
3.2 ประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพระดับปานกลาง ร้อยละ 35.8 รองลงมาอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 34.7 และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 30.1 เมื่อวิเคราะห์หาความ

บทที่ 5

ค่าสหสัมพันธ์ (r)

บทที่ 5
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สัมพันธ์กบั การส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
3.3 การเข้าถึงแหล่งบริการทางด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การเข้าถึงแหล่งบริการทางด้านสุขภาพ ระดับปานกลาง ร้อยละ 60.2 รองลงมา
ระดับน้อย ร้อยละ 21.4 และระดับมาก ร้อยละ18.4 เมือ่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
กับการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า การเข้าถึงแหล่งบริการทางด้านสุขภาพมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยเอื้อกับการส่งเสริมสุข
ภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยเอื้อ

การส่งเสริมสุขภาพ
ค่าสหสัมพันธ์ (r)

p-value

- การรับรูเ้ กีย่ วกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของ
กรุงเทพมหานคร

.585**

.000

- ประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ

.492**

.000

- การเข้าถึงแหล่งบริการทางด้านสุขภาพ

.490**

.000

*P < 0.05

4. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อต่างๆ ได้แก่
หนังสือพิมพ์,โทรทัศน์,กลุ่มเพื่อน, วิทยุกระจายเสียง, เสียงตามสายของชุมชม,
การอบรม/ประชุม, อินเตอร์เน็ต, บุคลากรสาธารณสุข พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
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ใหญ่ได้รับข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อต่าง ๆ ระดับน้อย ร้อยละ 44.5 รองลง
มาระดับปานกลาง ร้อยละ 40.4 และระดับมาก ร้อยละ 15.1 เมือ่ วิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า การได้รับข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อ
ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 4)

ปัจจัยเสริม
- การได้รับข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อต่างๆ

การส่งเสริมสุขภาพ
ค่าสหสัมพันธ์ (r)

p-value

.195**

.001

*P < 0.05

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการส่ง
เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.80 รองลงมา คือ ระดับน้อย 25.10 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551 –
2552 พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประเมินสุขภาพโดยรวมของตนเองค่อนข้างดี โดย
ประเมินว่ามีสุขภาพปานกลาง ร้อยละ 48.4 และดีถึงดีมากร้อยละ 38.1 (สมศักดิ์
ชุณหรัศมิ์, 2553) ซึ่งเป็นไปตามแบบจ�ำลองความเชื่อด้านสุขภาพของเพนเดอร์
ที่อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปกป้องสุขภาพเกิดขึ้นจากแรงจูงใจ

บทที่ 5

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยเสริมกับการส่งเสริมสุข
ภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
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ของบุคคลที่พยายามหลีกหนีความเจ็บป่วยหรือการได้รับบาดเจ็บ (อาภาพร เผ่า
วัฒนา, สุรินทร กลัมพากร, สุนีย์ ละก�ำปั่น และขวัญใจ อ�ำนาจสัตย์ซื่อ, 2556)
โดยสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ปัจจัยน�ำ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เจตคติต่อ
การส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า
1.1 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ร้อยละ 20.35 และความรูไ้ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สอดคล้องกับ การศึกษาของ วิภาพร สิทธิสาตร์และสุชาดา สวนนุ่ม ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เขตความรับผิดชอบของสถานี
อนามัยบ้านเสาหิน ต�ำบลวัดพริก อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมการหาความรูห้ รือสิง่ ใหม่ ๆ เช่น อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดูรายการโทรทัศน์
หรือการเข้าร่วมอบรมความรูท้ างสุขภาพทีจ่ ะน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดูแล
สุขภาพของตนเอง น้อยที่สุด
1.2 กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ .93 และเจตคติมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์
บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับ
อรรถณพ เจนเจริญ (2557) ศึกษาเรือ่ ง ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ ต�ำบลปรังเผล อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พบว่า ระดับปัจจัยหลักความรูส้ กึ เกีย่ วกับสุขภาพของผูส้ งู อายุทมี่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับปานกลาง
1.3 การรับรูป้ ระโยชน์และอุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ อยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.07 และการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการ
ส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการ
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สาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งหมายความว่าผู้สูง
อายุทราบประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพและสามารถหลีกเลีย่ งสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
หรือสามารถแก้ปญ
ั หาได้เพือ่ ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ พนัญชา ประดับสุข (2552) ศึกษาเรือ่ งปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในต�ำบลวังลึก อ�ำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับปาน
กลาง การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพได้แก่การรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคหรือ
ภาวะจากการไม่ส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่ง
เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 การรับรู้ความ
รุนแรงของการเจ็บป่วยเป็นโรคหรือภาวะการไม่ส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01ความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.01 การได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุข
ภาพด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวัสดุสิ่งของและด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001
ตัวแปรทีส่ ามารถร่วมท�ำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ ได้แก่ การ
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ความสามารถตนเอง การรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรค สถานภาพสมรส และภาวะสุขภาพ ตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถร่วมกัน
ท�ำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุได้ร้อยละ 29.9
2. ปัจจัยเอือ้ ประกอบด้วย การรับรูเ้ กีย่ วกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของ
กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ การเข้าถึงแหล่งบริการทาง
ด้านสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุมีการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของ
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กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 22.023 ประสบการณ์ในการส่ง
เสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ15.84 และการเข้าถึงแหล่งบริการทาง
ด้านสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 14.67 สอดคล้องกับการศึกษาของ
นาฎอนงค์ ฉลวยศรี และคณะ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก�ำลังกายของประชาชนในชุมชนต�ำบลโพนเขวา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การได้รับการสนับสนุนที่เอื้อต่อการออก
ก�ำลังกาย อยูใ่ นระดับปานกลาง ปัจจัยเอือ้ ประกอบด้วย ออกก�ำลังกายเมือ่ มีเพือ่ น
หมูบ่ า้ นมีสถานทีอ่ อกก�ำลังกายและสถานทีอ่ อกก�ำลังกายตัง้ อยูใ่ นท�ำเลทีเ่ หมาะสม
3. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่
หนังสือพิมพ์,โทรทัศน์,กลุ่มเพื่อน, วิทยุกระจายเสียง, เสียงตามสายของชุมชม,
การอบรม/ประชุม, อินเตอร์เน็ต, บุคลากรสาธารณสุข พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
ได้รับข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อต่าง ๆ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 20.19
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง และนพนันท์ สิงห์ลาว (2547)
ศึกษาเรื่อง ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุในระดับ
ประสาทสัมผัสได้แก่ สายตา หู ค่อย ๆ เสือ่ มลงโดยตาจะเล็กลงหนังตาตก ประสาท
ตาเสือ่ ม เลนส์เสียความยืดหยุน่ แก้วตาขุน่ มัว ม่านตาสีจางลงขอบเขตในการมอง
เห็นแคบลง การปรับด้านสายตาช้า ท�ำให้การมองเห็นในระยะใกล้และไกล ความ
ชัดเจนของภาพลดลง ในส่วนของหูประสาทรับเสียงเสื่อม ท�ำให้ผู้สูงอายุหูตึง จึง
ท�ำให้ไม่ค่อยได้ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์หรือการเข้าร่วมอบรมความรู้ทางสุขภาพ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการศึกษาไปใช้
จากการศึกษาในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ มีเจตคติตอ่ การส่งเสริมสุขภาพ มีการรับรูป้ ระโยชน์และอุปสรรค
ของการส่งเสริมสุขภาพ มีการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของ
กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ มีการเข้าถึงแหล่งบริการ
ทางด้านสุขภาพ และได้รับข่าวสารทางด้านสุขภาพจากสื่อต่าง ๆ อยู่ในระดับปาน
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 5

กลาง ดังนั้นควรมีการกระท�ำดังนี้
1. บุคลากรสาธารณสุขต้องจัดอบรมเพือ่ ให้ความรูแ้ ละพัฒนาเกีย่ วกับทักษะ
ของการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพื่อเป็นแรงผลักดันในการดูแล
สุขภาพของตนเอง น�ำไปสูพ่ ฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และจัดบริการคัดกรอง
สุขภาพผูส้ งู อายุให้ครอบคลุมทัว่ ถึง และสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือต้องช่วยสร้างแรงจูงใจ
ในการน�ำความรู้ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาช่วยปลูกฝังและสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างสมาชิกในครอบครัว เพือ่ ให้เห็นและเข้าใจในความส�ำคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ ศูนย์
บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนาส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการออกก�ำลังกายของผูส้ งู อายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข
67 ทวีวัฒนาส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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