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รายงานการวิจัย 
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พฤติกรรมการสงเสริมสขุภาพตนเองของผูสูงอายุ  ในเขตรับผดิชอบของ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  บานดงกระทิง  ตําบลบานดาน  อําเภอบานดาน  
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                                                                                                                       วิยะดา  สุขแสวง1 

 
บทคัดยอ 

  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล บานดงกระทิง ตําบล
บานดาน อําเภอบานดาน  จังหวัดบุรีรัมย เปน
การวิจัยเชิงพรรณนาโดยใชแบบสัมภาษณใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ
ตั้งแตอายุ 60 ปขึ้นไปจํานวน 80 คน วิเคราะห
ขอมูลทั่ วไปดวยสถิติ เชิงพรรณา  เพื่อหา
จํานวนและรอยละ และทดสอบสมมติฐานหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติไคส
แควร ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุสวนใหญ คือ ใน 1 
ป  ที่ ผ านมา  ไม เคยป วยหนัก  เคยได รับ
คําแนะนําในการตรวจสุขภาพ ไมเคยไดรับ
คําแนะนําในการเขารวมกิจกรรม ไมเคยไดรับ
ขอมูลขาวสารจากฝายชุมชน  กรณีศึกษา

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง  จังหวัด
รอยเอ็ด เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบ
สัมภาษณในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่
เปนหัวหนาครัวเรือนหรือนิตยสารการออก
กําลังกายทุกสัปดาห หรือทุกวันออกบอย
มากกวา 3 วัน แตออกในแตละครั้งนอยกวา 30 
นาที   และมีการสังเกตอาการผิดปกติของ
รางกายสวนใหญ อาการที่พบบอยคืออาการ
ปวดหลังหรือปวดตามขอตางๆ เชน ขอมือ ขอ
เขา ขอสะโพก และทดสอบสมมติฐานดวย
สถิติไคสแควรมี 2 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
ผู สูงอายุไดแก  ระดับการศึกษา  และแรง
สนับสนุนทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และมี 4 ตัวแปรไมมีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  
และการรั บ รู ภ าวะสุ ขภาพของตน เอง 
ผลการวิจัยไดขอเสนอแนะไดวาควรมีการ
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สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ผูสูงอายุสามารถ
เขารวมกิจกรรมในการพบปะสังสรรค  เพื่อ
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ  การ
ออกกําลังกายตามสมาชิกสภาเทศบาลและ
หนวยงานเทศบาล  และความคิดเห็นตอ
ขอบังคับเทศบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
และมี  9 ตัวแปร  ที่ไมมีวิ ธีทากายบริหาร
รางกายที่ เหมาะสมตอเนื่อง   และใหการ
แนะนําการฝกสมาธิเพื่อผอนคลายความตึง
เครียดแกผูสูงอายุ   
   
คําสําคัญ  ขอมูลสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ 
 
Abstract 
 This research aimed to study the 
health of elderly. In Health Promotion  
Hospital, Tambon Ban Dong Krating – 
Tambon Ban Dan, Amphoe Ban Dan, 
Changwat Buri Ram. For Descriptive research, 
The sample  were 80 elderly  aged  60  years  
and  over. Data were  collected  by  
questionnaire and analyzed for percentage,  
mean, and Chi-Square  test. 
 The results showed that the  majority 
of the elderly. In the first year, never had any 
serious illness for the past  year. They were 
giver advised for health  checkup. Never 
instructed and activities.  had not been 
informed of the magazine. Exercise every 
week or every day. Are  often  more  than  

three  days  but  less  than 30 minutes out of 
each and observed  deformation of the body 
found common  symptom  is  pain. or joint  
pain, such as the wrist, knee and  hip. 
Statistical  analysis  showed  the  those  
selected  2  variables  had  relationship, with  
Health  Promotion  Behaviors of the Elderly, 
including  education, and social support. had   
Statistically significant  relationship  at  a  level  
of .05  while  the  other  4  variables  had no 
relation to health promotion  behaviors of  the  
Elderly. Including  gender, age, marital status, 
and self-perceived  health  status.  
 The  results  suggested  that  there  
should  be  a  support  to  the  elderly  can 
participate  in  the  meeting. Exchange  of  
knowledge  and  experience  to  the  exercise  
by the  port  body  suitable  for  gymnast  and 
introducing meditation to relieve  tension  
among  the  elderly 
 
Key Word Personal In Formation 
Relationship to their health promotion  
behaviors  of  the  Elderly. 
 
บทนํา 

ประ เทศไทยได ก า ว เข าสู ภ าวะ
ประชากรสูงอายุ ขอมูลจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติป 2553 มีจํานวนประชากร  65.9  
ล านคน  เ ป น ผู สู ง อ า ยุ ร อ ยละ  1 3  ของ
ประชากรโดยประมาณ 8 ลานคน และจําแนก
ตามอายุตั้งแต 60-69 ป ประมาณ 4.1 ลานคน  
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70-79 ป ประมาณ 2.4 ลานคน และอายุตั้งแต  
80 ปขึ้นไป ประมาณ 1.0 ลานคน คิดอายุขัย
เฉลี่ยเพศชาย 69.5 ป และเพศหญิง 76.3 ป 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2553)  เปน
สถานการณที่ทุกฝายจะตองทําความเขาใจ
และรวมกันตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นทั้งอายุทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
จากการเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็วของ
ผูสูงอายุในประเทศไทย  จึงตองมีการเตรียม
ความพรอมประชากรกลุม เหลานี้   ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งพัฒนาระบบบริการ
ตางๆ ใหเหมาะสม เนื่องจากวัยสูงอายุ  และ
ผูปวยที่ตองการดูแลพิเศษ  เปนประชาชน
กลุมที่เกิดปญหาสุขภาพ มีการเจ็บปวยเร้ือรัง
เพิ่มมากขึ้นและมีคาใชจายสูงในการดูแล
ปญหาสุขภาพ (สุรีย  กาญจนวงศ และคณะ, 
2540) 

ผูวิจัยมีความตระหนักและเห็นควม
สําคัญของผูสูงอายุ วาเปนทรัพยากรมีคุณคา
ตอสังคม ในปจจุบันควรดูแลใหผูสูงอายุมี
คุณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น  โดยให ผู สู ง อ า ยุ มี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
เปนลําดับสําคัญเพราะการบริการนี้ทําไดงาย
และราคาถูก  สามารถทําไดแมในระดับ  
สถานีอนามัย  หรือปจจุบันยกระดับเปน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล การให
ความรูดานสุขศึกษา (Health Education)  
ยอมเปนเรื่องสําคัญ  จะนําความรูดานสุข
ศึกษาไปถึงผูสูงอายุได ตองมีการรวมกลุม
ผูสูงอายุ ดังนั้นชมรมผูสูงอายุ จึงดูเปนกุญแจ
สําคัญที่ ไขไปสูความสํา เร็จ  การบริการ
สุขภาพอนามัยผูสูงอายุ ซ่ึงประกอบดวย 

บริการ 4 ดาน คือ บริการการสงเสริมสุขภาพ  
การปองกันโรค บริการรักษาและบริการฟนฟู
สภาพ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2 5 3 8 )  ทํ า ให ผู สู ง อ า ยุ ที่ มี สุ ข ภ าพก า ย
สุขภาพจิตดี และอยูในครอบครัวที่มีความ
รมเย็นเปนสุขแบบไทยๆ และสามารถพึ่งพา
ตนเองได ไมเปนภาระแกลูกหลาน ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยทําใหเกิด
ประโยชนแกครอบครัว  และสังคมตาม
อัตภาพ มีชีวิตอยูและจากไปอยางสมศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อทราบพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดง
กระทิง  ตําบลบานด าน  อํา เภอบานดาน  
จังหวัดบุรีรัมย 

2. เพื่ อทราบความสัมพันธของ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล บานดงกระทิง ตําบล
บานดาน อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย 

 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้ตองการวิจัยพฤติกรรม
การสง เสริมสุขภาพตนเองของผู สูงอายุ
ดําเนินการในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้น
ไป  ในเขตรับ ผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล บานดงกระทิง ตําบล
บานดาน อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย ทั้ง
เพศชายและเทศหญิง เก็บขอมูลดวยแบบ
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สัมภาษณ  มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
เปนตัวแปรตาม  และมี  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส การรับรูภาวะ
สุขภาพของตนเอง และแรงสนับสนุนทาง
สังคมเปนตัวแปรอิสระ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบ
แบงกลุม (Cluster Sampling) ตามหมูบาน ใน
การคัดเลือกตัวอยางดังตอไปนี้คือ ทําการวิจัย
ทุกหมูบ าน  รวม  7 หมูบ าน  มีประชากร
ผูสูงอายุทั้งหมด  380 คนในแตละหมูบาน ทํา
การสุมหมูบาน โดยการสุมอยางงายดวยการ
จับฉลากตามจํานวนที่จําแนกตามหมูบาน รวม 
80 คน หลังจากนั้นทําการสุมครัวเรือนที่มี
ผูสูงอายุอาศัยอยูใหครบตามที่ไดจําแนกตาม
จํานวน โดยใชวิ ธี  Systematic Sampling ใน
การสุมผูสูงอายุจากครัวเรือนในหมูบานนั้น 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  ใช วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ลทั่ ว ไปของ
ประชากรผู สูงอายุ  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส การรับรูภาวะ
สุขภาพของตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคม 
นําเสนอดวยจํานวนและรอยละ 

2. ทดสอบหาความสัมพันธระหวาง
ขอมูลทั่วไป  การรับรูภาวะสุขภาพของตนเอง
และแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองของผู สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล บานดงกระทิง ตําบลบานดาน อําเภอ 

บานดาน จังหวัดบุรีรัมย ดวยไคสแควร (Chi – 
square test) 
 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

1. ขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูสูงอายุ
เพศชาย จํานวนมาก รอยละ 52.5 ผูสูงอายุที่มี
อายุต่ํ ากวา  65 ป  จํานวนมากรอยละ  31.3  
การศึกษาระดับประถมศึกษา สวนมากรอยละ  
75 สถานภาพสมรสที่แตงงานแลวอยูดวยกัน
จํานวนมากรอยละ 52.5 ใน 1 ปที่ผานมาไมเคย
ปวยหนัก จํานวนมากรอยละ 63.8 เคยไดรับ
คําแนะนําในการตรวจสุขภาพสวนมากรอยละ  
95 ไมเคยรับคําแนะนําและการเขารวมกิจกรรม  
จํานวนมากรอยละ 68.8 การไมเคยไดรับขอมูล
ขาวสารจากนิตยสารสวนมากรอยละ 98.8 

2. พฤติ กรรมการสั ง เกตอาการ
ผิดปกติของรางกาย พบวา อาการที่พบบอย คือ  
อาการปวดหลังหรือปวดตามขอตางๆ เชน 
ขอมือ ขอเขา ขอสะโพก สวนมากรอยละ 72.5  
จากการวิ จั ยตั วแปรที่ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสังเกตอาการผิดปกติของรางกาย 
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  และการ
เคยปวยหนัก มีความสัมพันธกันอยางนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   

3. พฤติกรรมการตรวจสุขภาพ พบวา  
ไมเคยตรวจความหนาแนนของกระดูกสวนมาก
รอยละ 70 จากการวิจัยตัวแปรที่สัมพันธกับ
พฤติกรรมการตรวจสุขภาพ  พบวา  ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการ
ตรวจสุขภาพมีความสัมพันธกันอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. พฤติกรรมการรับคําแนะนําและ 
การเขารวมกิจกรรม พบวา ตัวแปรที่สัมพันธกับ
พฤติกรรมการรับคําแนะนําและการเขารวม
กิจกรรม เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  
และการเคยปวยหนัก มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

5. พฤติกรรมการรักษาพบวา ไมเคย
รักษาที่คลินิก สวนมากรอยละ 80 ตัวแปรที่
สัมพันธกับพฤติกรรมการรักษา เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. พฤติกรรมการบริโภคอาหารพบวา 
ตัวแปรที่สัมพันธระดับการศึกษา  สถานภาพ
สมรส และการเคยปวยหนัก มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่นะดับ  .05 

7. พฤติกรรมการออกกําลังกายพบวา  
ชนิดของการออกกําลังกายของผูสูงอายุเลือกไม
ออกกําลังกายดวยการเลนยางยืดหรือรํากระบอง 
สวนมากรอยละ 92.5 การออกกําลังกายออกทุก
วันหรือมากกวา 3 วัน แตออกแตละครั้งนอยกวา 
30 นาที หรือออกทุกสัปดาหหรือทุกวันมากกวา 
3 วัน แตออกแตละครั้งนอยกวา 30 นาที จํานวน
มากกวารอยละ  54.0 และความสัมพันธของ
ชนิดการออกกําลังกาย ออกและไมออกกับ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยการขี่จักรยาน 
1 สัปดาหออกกําลังกายบอยแคไหนใน  1 
สัปดาหออกกําลังกายโดยเฉลี่ยกี่วัน การออก
กําลังกายโดย รําไทยอีสาน รําเซิ้ง รําผีฟา (ใน
งานพิธี) แตละคร้ังใชเวลาในการออกกําลังกาย
โดยเฉลี่ยกี่นาที และวิ่งเหยาะๆ มีความสัมพันธ
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตวัแปร
ที่สัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย เพศ  

อายุ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  
 
สรุปผลการศึกษา 

1. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุ พบวา สวนใหญคือ ใน 1 ป 
ที่ผานมาไมเคยปวยหนัก เคยไดรับคําแนะนําใน
การตรวจสุขภาพ ไมเคยไดรับคําแนะนําในการ
เขารวมกิจกรรม ไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจาก
นิตยสาร การออกกําลังกายทุกสัปดาหหรือทุก
วันออกบอยมากกวา 3 วัน แตออกในแตละครั้ง
นอยกวา 30 นาที และมีการสังเกตอาการผิดปกติ
ของรางกายสวนใหญ   อาการที่พบบอยคือ
อาการปวดหลังหรือปวดตามขอตางๆ เชน 
ขอมือ ขอเขา ขอสะโพก 

2. ผลการทดสอบสมมติ ฐานหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ พบวามี 2 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองของผูสูงอายุไดแก  ระดับ
การศึกษา  และแรงสนับสนุนทางสังคม  อยางมี
นัยสําคุญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี 4  ตัวแปร 
ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ไดแก เพศ  อายุ 
สถานภาพสมรส และการรับรูภาวะสุขภาพของ
ตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการส ง เสริมสนับสนุน
กิจกรรมที่ผูสูงอายุสามารถเขารวมกิจกรรม
พบปะสังสรรค  เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู  
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ประสบการณ  และใหผูสูงอายุทุกคนเขารวม
เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 

2. ควรสงเสริมใหผู สูงอายุ  มีการ
ออกกําลังกายตามวิธีทากายบริหารรางกายที่
เหมาะสมตอเนื่อง 

3. ควรใหการแนะนําการฝกสมาธิ 
เพื่อจะไดผอนคลายความตึงเครียดแกผูสูงอาย ุ
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