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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงท�านายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังของคนวัย

กลางคน กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 480 คน คัดเลือกโดยวิธ ี

การสุ่มแบบหลายขั้นตอนเป็นผู้ที่มีอายุ 40-59 ปี ที่ไม่เคย

ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาศัยอยู่

ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใช ้ 

ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีให้กลุ ่มตัวอย่าง 

เป็นผู้ตอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและ 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวจิยัพบว่ากลุม่ตัวอย่างมีพฤตกิรรมการป้องกนั 

โรคเรื้อรังอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49  

(SD = 0.43) ปัจจยัทีส่ามารถท�านายพฤตกิรรมการป้องกนั

โรคเรื้อรัง ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ (b = .16), การรับรู้

อุปสรรค (b = -.15), การได้รับความรู้จากหนังสือพิมพ์  

(b = .08 ), วิทยุ (b = -.05), ญาติ (b = .12), เพื่อนสนิท 

(b = -.08), อายุ (b = .01), เพศชาย (b = -.11), และ 

กลุ่มโซเชียลมีเดีย (b = .04) ญาติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรังมากที่สุด (β = .31) 

ปัจจัยทั้ง 9 สามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมการป้องกัน

โรคเรือ้รังได้ร้อยละ 33.30 ผลการวิจยัครัง้นีใ้ห้ข้อเสนอแนะ

ว่าพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขสามารถน�าผล 

การวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการเป็นแนวทางจัดกิจกรรมที่

มปีระสทิธภิาพเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมการป้องกนัโรคเรือ้รงั

ของคนวัยกลางคน

ค�ำส�ำคญั: พฤตกิรรมการป้องกนัโรค, โรคเรือ้รงั, แบบแผน

ความเชื่อด้านสุขภาพ, คนวัยกลางคน

Abstract

 This predictive research aimed to determine 

predicting factors of preventive behavior for  

chronic illness among middle-aged persons.  

A multi-stage random sampling was used to recruit 

480 participants with their age between 40-59 

years, who had never been diagnosed with any 

chronic illness, and currently reside in Khet  

Nong Chok, Bangkok. Research instruments were 

self-report questionnaires. Data were analyzed by 

using descriptive statistics and stepwise multiple 

regression analysis.

 The results showed that the participants 

had their mean score of preventive behavior for 

chronic illness at a moderate level with a mean 

of 3.49 (SD = 0.43). The predictors of preventive 

behavior for chronic illness were perceived  

benefits (b = .16), perceived barriers (b = -.15), 

received information from newspapers (b = .08), 

radio (b = -.05), cousins (b = .12), buddy (b = -.08), 

age (b = .01), male (b = -.11), and social media  

(b = .04). The information from cousins was the 
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most influential factor (β = .31). All 9 predictors 

accounted for 33.30% in explanation the  

preventive behaviors for chronic illness. These 

findings suggest that nurses and health personnel 

could utilize to be a guideline for develop  

effective activities to promote preventive  

behavior for chronic disease among middle-aged 

persons.

Key words: Preventive behavior, chronic illness, 

health belief model, middle - aged persons

ความส�าคัญของปัญหา

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable  

diseases) เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส�าคัญ ท่ีท�าให้เกิด 

ความพกิารและเสยีชีวติ จากรายงานขององค์กรอนามยัโลก 

พบการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรังในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 70 

ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก หรือประมาณ 40 ล้านคน โดยพบว่า

มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้เสียชีวิตมีอายุระหว่าง 30 ถึง  

69 ปี โรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตพบอัตราตาย

สงูสดุ คอื โรคหวัใจและหลอดเลอืดประมาณ 17.7 ล้านคน

ต่อปี (World Health Organization [WHO], 2017) 

สถานการณ์ของประเทศไทย พบการเสยีชีวติด้วยโรคเรือ้รงั 

ร้อยละ 75 ของการเสยีชวีติทัง้หมด หรอืประมาณ 320,000 

คนต่อปี ในจ�านวนนีพ้บว่าประมาณครึง่หนึง่ เสยีชวิีตทีอ่ายุ

ต�่ากว่า 70 ปี (Bureau of Non-Communicable  

Diseases, 2017)

 ข้อมลูประชากรของส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยผู้ใหญ่อายุ 

20-59 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.18 ของประชากร

ทั้งหมดในประเทศ เป็นคนวัยกลางคนอายุ 40-59 ปี  

ร้อยละ 49.47 สอดคล้องกับประชากรวัยผู ้ใหญ่ของ

กรุงเทพมหานคร มีจ�านวนทั้งหมด 3,417,440 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.50 ของประชากรทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 

เป็นวัยกลางคน ร้อยละ 51.97 (Strategy and Planning 

Division, 2016) เขตหนองจอกเป็น 1 ใน 50 เขต              

ของกรงุเทพมหานคร มจี�านวนประชากรทัง้หมด 165,281 

คน เป็นวัยกลางคนอายุ 40 -59 ปี จ�านวน 50,894 คน  

คดิเป็นร้อยละ 30.8 ของประชากรทัง้หมด (Public Health 

Center, 44 Lumpukchee Nong Chok, 2014) 

 คนวัยกลางคน หรอืวยัท�างานตอนท้าย เป็นช่วงอายุ 

ที่เริ่มมีความเส่ือมถอยของร่างกายเกือบทุกระบบ รวมทั้ง

เป็นวยัทีว่างรากฐานความมัน่คงของชวีติเพือ่เข้าสูว่ยัสงูอายุ 

จึงให้ความส�าคัญกับการประกอบอาชีพ เวลาส่วนใหญ ่

ใช้อยูใ่นทีท่�างาน มชีีวติทีเ่ร่งรีบ และเข้าสังคม จากการส�ารวจ 

พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของประชากรวยัท�างาน ในด้าน

การบริโภคอาหาร บริโภคอาหารที่มีรสจัดหวาน มัน เค็ม 

และรับประทานอาหารจานด่วนเป็นสัดส่วนที่ สูงสุด  

ด้านการออกก�าลังกาย พบคนวัยท�างานเพียง 1 ใน 5 ที่มี

การออกก�าลังกาย และมพีฤตกิรรมเสีย่งในด้านการสบูบหุรี่ 

และด่ืมสุรา มากกว่าวัยอื่น ๆ ท�าให้มีอัตราการเจ็บป่วย 

ด้วยโรคเรื้อรังสูง (Sangprasert, 2013) จากสถานการณ์

การเฝ้าระวงัการเสยีชวีติจากโรคไม่ตดิต่อส�าคญั 5 โรค ของ

ประเทศไทย พบอตัราตายจากสูงสุด ได้แก่ โรคหลอดเลือด

สมอง 48.7 โรคหัวใจขาดเลือด 32.3 โรคเบาหวาน 22.3 

โรคความดันโลหิตสูง 12.2 และโรคทางเดินหายใจอุดกั้น

เรือ้รงั 11.4 ต่อแสนประชากร และมแีนวโน้มสูงขึน้ ในกลุ่ม

อายุ 30-69 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 21.9 

ในผู้ชาย และเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 ในผู้หญิง ภาพรวม 

อัตราตายทั้งเพศหญิงและชายเพิ่มขึ้นร ้อยละ 19.8  

(Bureau of Non-Communicable Diseases, 2017)

 โรคเรื้อรังสามารถป้องกันได้ โดยการส่งเสริมให้ 

คนวยักลางคนลดพฤตกิรรมเส่ียงหรอืมพีฤตกิรรมการป้องกนั 

โรคเรื้อรังที่ดี ได้แก่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

ที่เหมาะสมมีความสมดุลต่อความต้องการของร่างกาย  

ลดการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม มีกิจกรรมทางกาย

ให้เพียงพอ ไม่สูบบุหร่ี ไม่ดื่มสุรา พฤติกรรมป้องกัน 

โรคเรื้อรังดังกล่าว สามารถป้องกันและชะลอการด�าเนิน

ของโรคเรื้อรังได้ (Office of the National Economic 

and Social Development Board, 2010) การที่บุคคล

จะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคได้นั้น แนวคิดแบบแผน 

ความเช่ือด้านสุขภาพ (Rosenstock, 1974; Becker, 

1974) ได้อธิบายไว้ว่าขึ้นกับปัจจัยการรับรู้ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค การรับรู้ความรุนแรง

ของโรค การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรคของ

พฤติกรรมการป้องกันโรค ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับโอกาส

ที่บุคคลจะเกิดโรค ความเชื่อเกี่ยวกับความรุนแรงในแง่มุม
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 รูปแบบกำรวิจัย แบบท�านาย 

 ประชำกร ประชาชนวัยกลางคนอายุ 40-59 ปี ที่

อาศัยอยู่ในเขตหนองจอก จ�านวน 50,894 คน

 กลุ่มตัวอย่ำง คือ ประชากรที่มีคุณสมบัติตามที่

ก�าหนด ดงัน้ี เป็นคนไทย สญัชาตไิทย อาศยัในเขตหนองจอก 

อย่างน้อย 6 เดือน ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า

เป็นโรคเรือ้รัง อ่านออก เขียนได้ จ�านวน 400 คน ซึง่ค�านวณ

ขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1973) เพื่อป้องกัน

การไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ตอบกลับแบบสอบถาม จึง 

เพิ่มขนาดตัวอย่างร้อยละ 20 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการศึกษาครั้งนี้มีจ�านวน 480 คน 

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน (multi-stage random sampling) ดังนี้

 1) สุ่มแบบชัน้ภูม ิ(stratified sampling) ค�านวณ

ขนาดตวัอย่างตามลกัษณะพืน้ที ่และลกัษณะความเป็นอยู่

แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ แบบกึง่เมืองกึง่ชนบท และแบบชนบท 

สุ่มตวัอย่างจากแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของประชากรในพืน้ที่ 

ดังนี้ แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ร้อยละ 73 และแบบชนบท 

ร้อยละ 27 ได้ขนาดตัวอย่าง 348 คน และ 132 คน  

ตามล�าดับ  

 2)  สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (clusters sampling) 

จากชมุชนก่ึงเมอืงกึง่ชนบท ทัง้หมด 21 ชมุชน สุม่ได้ 3 ชมุชน 

ได้แก่ ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา บ้านทรัพย์เจริญ  

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล

  1. อายุ

  2. เพศ

  3. ศาสนา

  4. รายได้

ปัจจัยกำรรับรู้

  5. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค

  6. การรับรู้ความรุนแรงของโรค

  7. การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรัง

  8. การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรัง 

ปัจจัยชักน�ำกำรปฏิบัติ

  9. การได้รับความรู้เรื่องโรคเรื้อรังจากช่องทางต่าง ๆ

  (1) โทรทัศน์  (2) วิทยุ  (3) เอกสารแผ่นพับ 

  (4) หนังสือพิมพ์  (5) วารสารต่าง ๆ      

  (6) สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  (7) กลุ่มโซเชียลมีเดีย         

 10. การได้รับความรู้เรื่องโรคเรื้อรังจากบุคคลต่าง ๆ

  (1) แพทย์  (2) พยาบาล  (3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข          

  (4) อาสาสมัครสาธารณสุข  (5) ญาติ                

  (6) เพื่อนสนิท  (7) เพื่อนบ้าน     

พฤติกรรมการป้องกันโรคเรื้อรัง

ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา และรายได้ มาอธิบายพฤติกรรม

การป้องกันโรคเรื้อรังของคนวัยกลางคน ประกอบด้วย 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก�าลังกาย 

พฤติกรรมการจัดการกับความเครียด และพฤติกรรม 

การไม่ใช้สารเสพติด ตามภาพที่ 1


