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บทคัดย่อ
โรคอ้ ว นเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ โรคไม่ ติ ด ต่ อ โดยเฉพาะโรคระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
โรคเบาหวาน โรคระบบข้อและกระดูก ตลอดจนโรคมะเร็ง เป็นต้น สาเหตุสาคัญของโรคอ้วนได้แก่
การรับประอาหารที่มีพลังงานสูง และขาดการออกก าลังกาย กระทรวงสาธารณสุขได้ ประเมิน
สภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ในปี 2558 พบว่าสาเหตุการตายของผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งตับ โรคเบาหวาน ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า
ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีภาวะจากโรคอ้วนหรือดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ม2 และ
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ การรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน
ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 187 คนการรวบรวมข้อมูล
โดยการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และต่าสุด การศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปรใช้ สถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ สถิติ Pearson Coefficient Correlation
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนอยู่ในระดับสูงร้อยละ
57.80 และการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากร้อยละ 94.70 การรับรู้
ความรุนแรงของโรคอ้วนส่วนใหญ่ในระดับมากร้อยละ 92.50 การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
โรคอ้วนระดับปานกลางร้อยละ 90.40 การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคอ้วนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 54.50 และการรับประทานอาหาระดับพอใช้ ร้อยละ 62.60 และการออกกาลังกาย
ปานกลาง ร้อยละ 63.10 จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิ ดโรคอ้วนมีความสัมพันธ์เชิงลบกั บการรับประทานอาหารอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ (r=
-0.155, P-value=0.035 ) การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคอ้วนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
พฤติกรรการรับประทานอาหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=-0.177, P-value=0.015) ส่วนการ
ออกกาลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ และการรับรู้ด้านสุขภาพ
คาสาคัญ: ผู้สงู อายุ, โรคอ้วน, การรับรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ
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Abstract
Obesity is a risk factor for non-communicable diseases, especially
cardiovascular disease, diabetes, joint and bone disease, including cancer etc. The
main causes of obesity such as high fat food consumptions and inactivity. The
Ministry of Public Health has evaluated the health conditions of the elderly in 2015,
found that the cause of death of the elderly is stroke. Chronic obstructive pulmonary
disease Ischemic heart disease, liver cancer, diabetes, respectively. In addition, some
health problems of elderly were obesity or body mass index greater than 25 kg / m2
and the trend is increasing continuously.
This research is a Cross- sectional descriptive research and aimed to study
association between health perception and health behaviour among obese elderlies
in Dongmoonlaek Sub- district, Meuang, District, Phetchabun Province. There were
187 subjects. Data were collected by using questionnaires. General information were
analyzed using descriptive statistics and presented as frequency, percentage, mean,
standard deviation, minimum and maximum. Inferential statistics was Pearson
Coefficient Correlation.
The results showed that most of the samples having knowledge of obesity
was high at 57.80% and perceived risk of obesity was high at 94.70%. Perception of
severity of obesity was high at 92. 50 % . Perceived benefits of obesity prevention
was moderate at 90.40%. Perceived barriers to obesity prevention was low at 54.50%
and health behaviour such as exercise regularly at 62. 60% and healthy food
consumption was moderate at 63.10%. According to Pearson's correlation analysis,
perceived risk of obesity was negative correlation with diet significantly (r=-0.155, pvalue=0.035) and perceived benefits of obesity prevention was negative correlation
with diet significantly (r=-0.177, p-value=0.015). However, exercise did not correlate
with knowledge and health perception.
Keywords: Elderly, Obesity, Health Behaviour, Health Perception
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บทนา
โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะ
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคระบบ
ข้อและกระดูก ตลอดจนโรคมะเร็ง เป็นต้น (World Health
Organization [WHO], 2017) ประเทศไทยก้ า วสู่ ก าร
เป็นประเทศสังคมผู้สูงอายุคือ มีจานวนผู้สูงอายุประมาณ
9.29 ล้านกว่าคนประมาณร้อยละ 12.50 (สังคมผู้สูงอายุ
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือประชากรอายุ 65 ปี
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย & สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม, 2560)
ปัญหาสุขภาพของผู้สู งอายุ ไทยพบว่าสาเหตุการตายที่
ส าคัญได้แก่ โรคหลอดเลื อดสมองโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด
และโรคเบาหวานตามลาดับ จะเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพ
เหล่านี้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากโรคอ้วน รวมทั้งผู้สูงอายุ
มีอัตราภาวะอ้วนสูง พบว่าความชุกของโรคอ้วน (ค่า BMI
≥25 Kg /m2) ในประชากรอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปในปี
2557 มีความชุกเท่ากับร้อยละ 37.5 ในเมื่อพิจารณาตาม
กลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ 45-59 ปี มากที่สุดร้อยละ 44.90
รองลงมา 60-69 ปีร้อยละ 41.90 อายุ 70-79 ปี ร้อยละ
32.10 ตามล าดั บ (ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข, 2559) จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ามี
ผู้สูงอายุภาวะอ้วนจานวน 17,248 คน (ร้อยละ 22.81)
ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจานวน
ผู้สูงอายุมีภาวะอ้วน 717 คน (ร้อยละ 22.14) จึงพบว่ามี
ปัญหาด้านสุขภาพโรคไม่ติดต่อเช่นเดียวกับของประเทศ
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์, 2560ก, 2560ข)
สาเหตุสาคัญของโรคอ้วน ได้แก่ พฤติกรรมการ
รับประอาหารที่มีพลังงานสูงและขาดการออกกาลังกาย
อัตราป่วยด้วยโรควิ ถีชีวิตที่สาคัญมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ได้ แ ก่ โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคเบาหวาน โรคหั ว ใจ
โรคมะเร็ ง โรคหลอดเลื อดสมอง ซึ่ งสาเหตุห ลั กสาคัญ
ล้วนเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่ถูกต้อง ได้แก่
การบริโภคไม่เหมาะสม ทั้งในส่วนของการบริโภคผักและ
ผลไม้น้อย บริโภคหวาน มัน เค็มมากไป สูบบุหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก การออกกาลังกายไม่เพียงพอ
และการมีอารมณ์ความเครี ย ด เป็ น ต้น (WHO, 2017)
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ ตาบลดงมูลเหล็ก
อาเภอเมือง จั งหวัดเพชรบู ร ณ์ ส่ ว นใหญ่จ ะขาดความ
ตระหนั กถึงความเสี่ ย งต่อการเกิดโรคการมีพฤติกรรม
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สุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหาร การ
ออกกาลังกาย ส่วนใหญ่จะเน้นบริโภคอาหารตามความ
อยากของตนเอง และขาดการออกกาลังกายเพื่อลดการ
สะสมต่อการเกิดโรค โดยพบจากสถิติอัตราการป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะพบอัตราป่ว ย
ด้วยโรค ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โรคหัวใจ
ขาดเลื อด เป็นอันดับต้นๆ ซึ่งสอดคล้ องกับพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่
จากแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพมีแนวคิดว่า มี
การกระทาใดๆ ของบุคคลมาจากความเชื่อของบุคคลนั้น
โดยความเชื่อด้านสุขภาพประกอบด้วยการรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการเป็นโรค การรับรู้ความรุนแรงขอโรค การรับรู้
ประโยชน์ ข องการป้ อ งกั น โรค การรั บ รู้ ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการป้องกันโรค บุคคลนั้นก็จะมีพฤติกรรม
ป้องกนโรคการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค จากข้อมูล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของการรั บรู้
ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคอ้ว น
ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้ เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุควบคุมน้าหนักเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพของผู้ สู ง อายุ
โรคอ้วนตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ การ
รับรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุโรคอ้วน ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์
วิธีดาเนินการวิจัย
 วิ ธี ก ารด าเนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ยเชิง
พรรณนา (Descriptive research) แบบภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional study) ศึกษาความสั มพันธ์ของการ
รับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุ ขภาพของผู้สูงอายุโ รค
อ้วน ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากรเป็ น
ผู้สูงอายุโรคอ้วน ที่อาศัยอยู่ ในตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การคัดเลือกกลุ่มตัว อย่างโดย
การสุ่มที่จะศึกษาวิจัยครั้งนี้คืออายุระหว่าง 60–69 ปี
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จานวน 717 คน
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. เกณฑ์คัดเข้า
- มีภาวะอ้วน (BMI ≥25 kg/m2)
- สามารถสื่อสารได้
- ยินดีเข้าร่วมโครงการ
2. เกณฑ์คัดออก
- น้าหนักปกติหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- พิการ
- ไม่สามารถสื่อสารได้
ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
มี 17 ตาบล
1 ตาบล (ตาบลดงมูลเหล็ก)
ผู้สูงอายุทั้งหมด 1,427 คน
คัดเลือกตามเกณฑ์
ผู้สูงอายุ น.น. เกินและอ้วน
717 คน
สุ่มแบบสัดส่วน
187 คน

จากการศึกษาของวรรณวิมล เมฆวิมล (2555)
เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การ
รับรู้ประโยชน์ ของการดูแลสุ ขภาพมี ความสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการรั บ ประทานอาหารของผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.260) การประมาณ
ขนาดตั ว อย่ า งในการทดสอบสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
คานวณได้จากสูตร ดังนี้ คือ
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2
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  .260  = .266
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n = ขนาดตัวอย่าง
Z α = สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ
2

1.96 เมื่อกาหนดความเชื่อมั่น 95 %
Zβ = อานาจทดสอบที่ 90% มีค่าเท่ากับ 0.650
กับการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ

 1  .260 

 1.96  1.28 

  3  151.36
.260


2

เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างจึงเพิ่มจานวน
ร้อยละ 10
n
จากสูตร =
1  R 

2

R = กาหนดสัดส่วนสูญหาย ร้อยละ 10
n = 186.86
แทนค่า =

สุ่มอย่างง่าย




วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562

151.36
= 186.86= 187 คน
(1  .1)2

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น แบบสอบถาม
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล
สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา
รายได้ และสถานภาพสมรส โดยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน ได้แก่ ปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคอ้วน ภาวะโรคอ้วน อันตรายโรคของอ้วนและ
การป้องกันโรคอ้วน จานวน 11 ข้อ คะแนนเต็ม 11 คะแนน
เป็นข้อคาถามแบบ 3 ตัวเลือก คือใช่ ไม่ใช่และไม่ทราบ
ส่ ว นที่ 3 การรั บ รู้ ด้ า นสุ ข ภาพ ลั ก ษณะของ
ค าถามเป็ น การถามตอบแบบปลายปิ ด มี ลั ก ษณะเป็ น
ตัวเลือก 5 ระดับ ข้อคาถาม มีเกณฑ์ในการให้คะแนน
โดยดัดแปลงจาก Likert scale ได้แก่ เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก เห็นด้วย
มากที่สุด โดยแบ่งออกเป็น การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคอ้วนของผู้สูงอายุ คาถามมีจานวน 6 ข้อ คะแนน
เต็ม 30 คะแนน การรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้วนของ
ผู้สูงอายุ คาถาม มีจานวน 7 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน
การรับรู้ประโยชน์และการป้องกันโรคอ้วนของผู้สูงอายุ
คาถามมีจานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน การรับรู้
อุปสรรคของการป้องกันภาวะอ้วนของผู้สูงอายุ คาถาม
มีจานวน 8 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรคอ้ว น ได้แก่ พฤติกรรมการรับประทานอาหารและ
พฤติกรรมการออกกาลังกาย การวัดตัวแปร ลักษณะของ
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คาถามเป็นแบบปลายปิดมีลักษณะเป็นตัวเลือก 5 ระดับ
ข้อคาถาม มีเกณฑ์ในการให้ ค ะแนนโดยดั ดแปลงจาก
Likert scale ได้แก่ ประจา ค่อนข้างประจา ปานกลาง
ค่อนข้างน้อย น้อย การออกกาลังกาย คาถามมีจานวน
2 ข้อ คะแนนเต็ ม 8 คะแนน การรั บ ประทานอาหาร
คาถามมีจานวน 4 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
เครื่องมือ แบบสอบถามได้ผ่ านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เลขที่ HE612098 รับรอง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
2561 และมีการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดย
การวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) กั บ กลุ่ ม
ผู้สูงอายุโรคอ้วน ที่อาศัยอยู่ ตาบลดงมูลเหล็ก อาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 30 คน ได้ ค่าความเที่ยง
ของความรู้เท่ากับ 0.91 การรับรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะอ้วนเท่ากับ 0.89 การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคอ้วน เท่ากับ 0.97 การรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคในการป้องกันภาวะอ้วน เท่ากับ 0.84 พฤติกรรม
สุขภาพ เท่ากับ 0.72
 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด ต่าสุด และการศึกษาความสัมพันธ์
ตัวแปรใช้ สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ Pearson Coefficient
Correlation
ผลการวิจัย
1. ลักษณะส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
73.30 เพศชายร้อยละ 26.70 มีกลุ่มช่วงอายุ 65-69 ปี
ร้อยละ 54.0 รองลงมา กลุ่มช่วงอายุ 60-64 ปี ร้อยละ
46.0 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 64.48 โรคประจาตัวมากที่สุดเป็น
โรคความดัน โลหิ ตสู ง ร้ อยละ 47.10 (ดัง รายละเอีย ด
ตารางที่ 1)
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน
จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากที่สุดมีความรู้ เกี่ยวกับโรคอ้วนใน
ระดับปานกลางร้อยละ 57.80
3. การรับรู้ด้านสุขภาพ
3.1 การรับรู้การโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น
โรคอ้วนพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยง
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ต่อการเกิดโรคอ้วน ในระดับมากร้อยละ 94.70
3.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้วนพบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของโรคอ้ ว นของ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ระดับที่มีการรับรู้ในระดับมาก ร้อยละ
92.70 กันการเกิดโรคในบุคคลกลุ มเสี่ยงตอการเกิดโรค
หลอดเลื อดสมองเฉียบพลั นพบว่ากลุ่ มเสี่ ยงมี การรั บ รู้
ความรุนแรงของโรค อยู่ใน ระดับมาก
3.3 การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องการป้ อ งกั น
โรคอ้วน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์
ของการป้องกันโรคอ้วนระดับปานกลาง ร้อยละ 90.40
3.4 การรับรู้อุปสรรคในการป้องกั นโรค
อ้ว นของผู้ สู งอายุ พบว่าส่ ว นใหญ่มีการรับรู้ระดับน้อย
ร้อยละ 54.50 (ดังรายละเอียดตารางที่ 2)
4. พฤติกรรมสุขภาพ
4.1 การออกกาลังกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการออกกาลังกาย ในระดับปานกลาง ร้อยละ
63.10 (ดังรายละเอียดตารางที่ 2)
4.2 การรับประทานอาหาร พบว่า กลุ่ม
ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารรั บ ประทานอาหารเหมาะสม
ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.60 (ดังรายละเอียดตารางที่ 2)
5. ความสัมพันธ์ ความรู้ การรับรู้ด้านสุขภาพ
กับพฤติกรรมสุขภาพ
5.1 ความสั มพันธ์ ความรู้ การรับรู้ด้าน
สุขภาพกับการออกกาลังกาย
5.1.1 ความรู้กับการออกกาลั ง กาย
ของผู้สูงอายุโรคอ้วน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ
5.1.2 ความสั ม พั น ธ์ ข องการรั บ รู้
โอกาสเสี่ ย งฯ กั บ การออกก าลั ง กาย พบว่ า ไม่ มี ค วาม
สัมพันธ์กัน
5.1.3 การรับรู้ความรุนแรงของโรค
อ้วนกับการออกกาลังกายพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
5.1.4 การรับรู้ประโยชน์ต่อการป้องกัน
โรคอ้วนกับการออกกาลังกายพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
5.1.5 การรับรู้ปัญหาและอุปสรรคใน
การป้องกันโรคอ้วนกับการออกกาลังกายพบว่าไม่มีความ
สัมพันธ์กัน
5.2 ความสัมพันธ์ของความรู้ การรับรู้ด้าน
สุขภาพกับการรับประทานอาหาร
5.2.1 ความรู้กับการรับประทานอาหาร
ของผู้สูงอายุโรคอ้วนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ
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5.2.2 การรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การ
เกิดโรคอ้วนกับการรับประทานอาหาร พบว่า การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
การรับประทานอาหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ หมายถึง
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสมากแต่มี การรับประทาน
อาหารเสี่ยงต่อโรคอ้วนมากเช่น การรับประทานอาหาร
หวานเป็นประจามากที่สุด ร้อยละ 57.20
5.2.3 การรับรู้ความรุน แรงของโรค
อ้วนกับการรับประทานอาหาร พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
5.2.4 การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ต่ อ การ
ป้องกันโรคอ้วนกับการรับประทานอาหารพบว่ามีความ
สัมพันธ์กันเชิงลบ หมายถึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการ
รับรู้ประโยชน์ต่อการป้องกันโรคอ้วนระดับปานกลางร้อย
ละ90.40 แต่ยังรับประทานอาหารเสี่ยงคือ รับประทาน
อาหารหวานเป็นประจามากที่สุด ร้อยละ 57.20
5.2.5 การรับรู้ปัญหาและอุปสรรคใน
การป้องกันโรคอ้วนกับการรับประทานอาหารพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กัน
บทสรุปและอภิปรายผล
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
73.30 เพศชายร้ อยละ 26.70 ส่ ว นใหญ่เป็ น กลุ่ มอายุ
65-69 ปี ร้ อ ยละ 54.0 อายุ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 64.48 ปี
สถานภาพส่วนใหญ่สมรส ร้อยละ 73.80 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
90.4อาชีพมากที่สุดประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ 33.7 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ ในช่วง
5,001-10,000 บาท ร้อยละ 86.60 รายได้ไม่เพียงพอต่อ
การดารงชีวิตสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 93.60 โรคประจาตัว
มากที่สุดเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 46.50
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากที่สุดระดับสูง
ร้อยละ 57.80 เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายข้อ กลุ่ มตัว อย่าง
ส่วนใหญ่มีความรู้ที่เกี่ยวกับผู้ที่มีภาวะอ้วนมักจะเป็นโรค
เข่าเสื่อม ร้อยละ 93.60
3. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีร ะดับการรั บรู้โอกาส
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคอ้ว น ในระดับ มาก ร้ อยละ 94.70
การรับรู้โอกาสเสี่ย งต่อการเกิดโรคอ้ว นจ าแนกรายข้อ
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พบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้ในระดับมาก ได้แก่การบริโภค
อาหารที่มีพลังงานสูง จาพวกไขมันและแป้ง เช่น ทอดมัน
บัวลอยไข่หวาน ร้อยละ 96.30
4. การรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของโรคอ้ ว นของ
ผู้สูงอายุ
การรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของโรคอ้ ว นของ
ผู้ สู ง อายุ พ บว่ า การรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของโรคอ้ ว นของ
ผู้สูงอายุอยู่ระดับที่มีการรับรู้ในระดับสูง ร้อยละ 92.50
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้ความ
รุนแรงของโรคอ้วนของเกี่ยวกับโรคอ้วน ทาให้เกิดมะเร็ง
ได้ร้อยละ 93.0
5. การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคอ้วน
ของผู้สูงอายุ
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคอ้วน
ของผู้ สู ง อายุ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารรั บ รู้
ประโยชน์ ข องการป้ อ งกั น โรคอ้ ว นในระดั บ ปานกลาง
ร้อยละ 90.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคอ้วนของผู้สูงอายุ
ได้แก่ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ จะช่วยลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนการรับประทานอาหารที่มีไขมัน
ต่า ให้พลังงานน้อย เช่น ผัก–ผลไม้รสไม่หวานจัด สามารถ
ป้องกันโรคอ้วนได้การหลีกเลี่ยงการกินอาหารไขมันสูง
เช่น ขนมหวาน อาหารทอด ช่วยให้ป้องกันโรคอ้วนได้
การไม่กินจุบจิบ ทาให้ลดน้าหนักได้ ร้อยละ 100
6. การรั บรู้ อุปสรรคในการป้องกัน โรคอ้วน
ของผู้สูงอายุ
ระดับการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรค
อ้วนของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้มาก ร้อยละ
84.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
รั บ รู้ ว่ า การออกก าลั ง กายไม่ ส ามารถท าได้ เ นื่ อ งจาก
ร่างกายที่อ้วนทาให้เคลื่อนไหวลาบาก เห็นด้วยมากที่สุด
ร้อยละ 100
7. พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคอ้วน
7.1 การออกกาลังกายพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่มีการออกกาลั งกายระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 63.10
7.2 การรั บ ประทานอาหาร พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับประทานอาหารในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 62.60
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8. การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ความรู้ การ
รับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยง
8.1 การทดสอบความสัมพันธ์ ความรู้ การ
รั บ รู้ ด้ า นสุ ข ภาพกั บ การออกก าลั ง กาย พบว่ า ความรู้
เกี่ยวกับโรคอ้วนการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ การเกิดโรคอ้วน
การรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้วน การรับรู้ประโยชน์
การป้องกันโรคอ้วนการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรค
อ้วนกับการออกกาลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับการออก
กาลังกาย
8.2 การทดสอบความสัมพันธ์ ความรู้ การ
รับรู้ด้านสุขภาพกับการรับประทานอาหาร พบว่า การ
รั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคอ้ ว น และการรั บ รู้
ประโยชน์และการป้องกันโรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับการ
รับประทานอาหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความรู้
การรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้วนในผู้สูงอายุ ความรู้ และ
การรั บ รู้ อุ ป สรรคของการป้ อ งกั น โรคอ้ ว นกั บ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารทางสถิติ
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
1. ความสัมพันธ์ของการรับรู้ด้านสุขภาพกับ
การออกกาลังกายของผู้สูงอายุโรคอ้วน
1.1 ความรู้กับการออกกาลังกายของผู้สูงอายุ
โรคอ้วน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, เสาวลักษณ์
สุขพัฒนศรีกุล , & วิภาวี หม้ายพิมาย (2559) ได้ศึกษา
ปัจจัยทานายความรู้เรื่องโรคและความเชื่อด้านสุ ขภาพ
ต่อพฤติกรรมป้ องกั น การเกิดโรคหลอดเลื อดแดงส่ ว น
ปลายอุดตันในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p-value<0.001)
1.2 ความสัมพันธ์ของการรับรู้โอกาสเสี่ยงฯ
กั บ การออกก าลั ง กายพบว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ไม่
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของธาริ น สุ ข อนั น ต์ , จารุ ณี
ทรัพย์ประเสริฐ, สุภาวัลย์ จาริยะศิลป์, & อาภิสรา วงศ์สละ
(2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกาลัง
กายของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จัง หวัด
ชลบุรีพบว่าความเชื่อด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการ
ออกกาลังกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p–value<.01)
และ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวาสนา ศรีหามาตร์ ,
สุ พัตรา บั ว ที , & สุ ร ชาติ สิ ทธิป กรณ์ (2558) ได้ศึกษา

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562

ความสั มพันธ์ระหว่างการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงวิกฤติพบว่าการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์กับแบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p–value<.001)
1.3 การรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้ ว นกั บ
การออกก าลั ง กายพบว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของทิพวรรณ์ ประสานสอน &
พรเทพ แพรขาว (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้การเกิดโรคและพฤติ กรรมการป้ องกันโรคใน
บุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง การรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้วนมี
ความสัมพันธ์กันกับการออกกาลังกายอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
1.4 การรับรู้ประโยชน์ต่อการป้องกั น โรค
อ้ ว นกั บ การออกก าลั ง กายพบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
สอดคล้องกับการศึกษาของทิพวรรณ์ ประสานสอน &
พรเทพ แพรขาว (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้การเกิดโรคและพฤติ กรรมการป้ องกันโรคใน
บุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง การรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้วนมี
ความสัมพันธ์กันกับการออกกาลังกายอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
1.5 การรั บ รู้ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ป้ อ งกั น โรคอ้ ว นกั บ การออกก าลั ง กายพบว่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของทิพวรรณ์
ประสานสอน & พรเทพ แพรขาว (2556) ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเกิดโรคและพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคในบุคคลที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลื อด
สมองเฉียบพลันพบว่ากลุ่มตัวอย่าง การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคอ้ ว นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น กั บ การออกก าลั ง กาย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ความสัมพันธ์ของการรับรู้ด้านสุขภาพกับ
การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุโรคอ้วน
2.1 ความรู้กับการรับประทานอาหารของ
ผู้สูงอายุโรคอ้วนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติไม่สอด
กับการศึกษาของสมใจ จางวาง, เทพกร พิทยภินัน , &
นิรชร ชูติพัฒนะ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มเสี่ยงพบว่าการ
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รับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับความรู้
2.2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน
กับการรับประทานอาหาร พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคอ้วนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรับประทาน
อาหารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้โอกาสเสี่ยงระดับมาก แต่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาก
คือรับประทานอาหารหวานเป็นประจามากที่สุดร้อยละ
57.20
2.3 การรั บ รู้ ความรุ น แรงของโรคอ้ ว นกั บ
การรับประทานอาหารพบว่ามีความสัมพันธ์กัน สอดคล้อง
กับการศึกษาของณัฐชา แก้วโภคา & อมรศักดิ์ โพธิ์อ่า
(2560) ได้ศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมป้ องกัน โรคความดัน โลหิ ตสูงของประชาชน
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า การ
รับรู้ความรุนแรงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูง
2.4 การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ต่อการป้ องกั น โรค
อ้วนกับการรับประทานอาหารพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
เชิงลบ ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์
ต่อการป้องกันโรคอ้วนระดับปานกลางร้อยละ 90.40 แต่
ยังรับประทานอาหารเสี่ยงคือ รับประทานอาหารหวาน
เป็นประจามากที่สุดร้อยละ 57.20 สอดคล้องกับการศึกษา
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ของณั ฐ ชา แก้ ว โภคา & อมรศั ก ดิ์ โพธิ์ อ่ า (2560) ได้
ศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ป้ อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ของประชาชน แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้
ประโยชน์ ต่ อ การป้ อ งกั น โรคอ้ ว นกั บ การรั บ ประทาน
อาหารกับพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
2.5 การรั บ รู้ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ป้ อ งกั น โรคอ้ ว นกั บ การรั บ ประทานอาหารพบว่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของณั ฐ ชา
แก้วโภคา & อมรศักดิ์ โพธิ์อ่า (2560) ได้ศึกษาการรับรู้
ด้านสุขภาพที่มีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมป้องกั นโรค
ความดันโลหิ ตสู ง ของประชาชน แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานครพบว่า การรับรู้ความรุนแรงมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
ข้อเสนอแนะ
ผู้สูงอายุโรคอ้วนส่วนใหญ่ มีการรับรู้โอกาสเสี่ ย ง
และการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคอ้วนมีที่ดีแต่มีพฤติ
กรรการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนและโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ผู้สูงอายุโรคอ้วนควรมีการออกกาลังกาย
ควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และการพักผ่อน
ดูแลสุขภาพร่างกาย รวมถึงควรมีการตรวจสุขภาพประจาปี
อย่างเป็นประจา
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไป ของผู้สูงอายุอ้วนฯ (n=187)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
หญิง
ชาย
ช่วงอายุ (ปี)
60-64 ปี
65-69 ปี
โรคประจาตัว
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง,โรคเก๊าท์
ไม่มีโรคประจาตัว

จานวน(คน)

ร้อยละ

137
50

73.3
26.7

86
101

46.0
54.0

87
39
48
6
7

46.5
20.9
25.7
3.2
3.7
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ตารางที่ 2 ความรู้ การรับรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของของผู้สูงอายุอ้วนฯ
ตัวแปร
คะแนน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ความรู้
สูง
ปานกลาง
79 (42.42)
108 (57.80)
การรับรู้ด้านสุขภาพ
มาก
ปานกลาง
การรับรู้โอกาสเสี่ยง
177 (94.70)
10 (5.30)
การรับรู้ความรุนแรง
173 (92.50)
14 (7.50)
การรับรู้ผลประโยชน์
18 (9.60)
169 (90.40)
การรับรู้อุปสรรค
3 (1.60)
82 (43.90)
พฤติกรรมสุขภาพ
สม่าเสมอ
ปานกลาง
การออกกาลังกาย
57 (30.50)
118 (63.10)
การรับประทานอาหาร
เหมาะสม
พอใช้
6 (3.20)
117 (62.60)
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จานวน
(ร้อยละ)
ต่า
0
น้อย
0
0
0
102(54.50)
ไม่สม่าเสมอ
12 (6.40)
ไม่เหมาะสม
64 (34.20)

X

S.D.

แปลผล

7.79

1.49

ปานกลาง

29.68
30.85
33.41
24.53

1.19
2.12
4.28
2.11

มาก
มาก
ปานกลาง
น้อย

7.14

1.33

ปานกลาง

10.85

2.18

พอใช้

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ การรับรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้สูงอายุฯ
ความรู้และการรับรู้ด้านสุขภาพ
การออกกาลังกาย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน P-value
ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน
-0.006
0.934
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน
-0.059
0.420
การรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้วน
-0.115
0.118
การรับรู้ประโยชน์และการป้องกันโรคอ้วน
0.047
0.526
การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรคอ้วน
-0.047
0.523

ระดับความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ การรับรู้ด้านสุขภาพ การรับประทานอาหารของของผู้สูงอายุฯ
ความรู้และการรับรู้ด้านสุขภาพ
การรับประทานอาหาร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน P-value
ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน
0.002
0.982
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน
-0.155
0.035
การรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้วน
-0.060
0.418
การรับรู้ประโยชน์และการป้องกันโรคอ้วน
-0.177
0.015
การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรคอ้วน
-0.077
0.292

ระดับความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
น้อย
ไม่มีความสัมพันธ์
ปานกลาง
ไม่มีความสัมพันธ์

