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บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ใน

การออกก�าลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่อง ต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุก
ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน จ�านวน 60 ราย ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 ราย 
กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับรูปแบบการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
ในการออกก�าลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่อง ส�าหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนเป็นระยะ
เวลา 8 สัปดาห์ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมลูท่ัวไป แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทีเ่ก่ียวข้องกับภาวะสขุภาพส�าหรับผูส้งูอาย ุแบบวดัความผาสกุในชีวติโดยท่ัวไป ท่ีมค่ีาความเช่ือมัน่ของเครือ่งมอื 
เท่ากับ .91 และ .90 ตามล�าดับ และรูปแบบการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกก�าลังกาย
ด้วยยางยดืและตารางเก้าช่อง ส�าหรับผูสู้งอายทุีเ่จ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รงัในชุมชนท่ีมค่ีาความตรงตามเนือ้หาเท่ากบั 
1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์และสถิติการ
ทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า

กลุ่มทดลองมีคะแนนสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ หลังการทดลองมากกว่าก่อนการ 
ทดลอง และมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มทดลองมีคะแนนความผาสุก 
หลงัการทดลอง (M=96.0, SD=3.48) มากกว่าก่อนการทดลอง (M=48.20, SD=5.81) และมากกว่ากลุม่ควบคมุ 
(M =50.07, SD=6.30) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดังนั้น พยาบาลควรน�ารูปแบบการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในการออกก�าลังกายด้วย
ยางยืดและตารางเก้าช่อง ส�าหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนนี้ไปใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุกของผู้สูงอายุในกลุ่มนี้

ค�าส�าคัญ: แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, การออกก�าลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่อง, สมรรถภาพทาง

กายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ, ความผาสุก, ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
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Abstract
This two-group pretest and posttest research aimed to study the effects of application 

of a health belief model on physical fitness and well-being of chronically ill community-dwelling 
Thai older persons. Model consists in exercising with health circle rubber chain and nine 
- square table. Sixty community-dwelling older adults with chronic illness were recruited 
and assigned to control and experimental group equally, using simple random sampling 
technique. The control group received usual nursing care while the experimental group 
received the application of health belief model in exercise with health circle rubber chain and 
nine - square table exercise program for 8 weeks. Instruments used in this study consisted of 
demographic data form, health-related physical fitness test, the general well-being schedule 
with reliabilities of .91 and .90, respectively. The Application of the health belief model had 
content validity index of 1.0. Frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test 
were computed for data analysis.
 Findings revealed that mean score of health-related physical fitness of experimental 
group after receiving the program was statistically and significantly higher than before receiving 
program, as well as higher than that control group. Mean score of well-being of experimental 
group after receiving the program was statistically and significantly higher than that of before 
receiving the program (M =48.20, SD=5.81 as well as higher (M =96.0, SD=3.48) than control 
group (M =50.07, SD=6.30).  

Results suggest that nurses should implement this application of health belief model 
in exercise with health circle rubber chain and nine - square table exercise program, so to 
enhance health-related physical fitness and well-being of community-dwelling older adults 

with chronic illnesses.

Keywords: Health Belief Model, Exercise with Health Circle Rubber Chain and Nine - Square 

Table, Health-Related Physical Fitness, Well-Being, Chronically ill Older Adults  

บทน�า
ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เกิดจากความเสื่อมของการท�าหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ตาม

กระบวนการสูงอายุ ท�าให้มีแนวโน้มในการเกิดโรคเรื้อรังได้ง่าย จากรายงาน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 

51.1 มีโรคประจ�าตัวคนละ 1 โรค รองลงมา คือ 3 โรค 2 โรค 4 โรค และ 5 โรค คิดเป็นร้อยละ 20.2, 12.5, 6.8 

และ 4.6 ตามล�าดับ โรคประจ�าตัวที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โลหิตจาง ไขมัน

ในเลือดสูง คิดเป็นร้อยละ 21.4 17.7, 17.2, 9.4 และ 7.8 ตามล�าดับ (Ministry of Public Health, 2010) 

ซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเหล่านี้ หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง จะมีผลท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 

ซึ่งบางรายอาจท�าให้ปัญหาสุขภาพมากมาย เช่น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อาจมีโรคของหลอดเลือดสมอง 

โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยเบาหวานอาจมีภาวะแผล โรคไตวายเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง จอตาเสื่อม  


