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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพ
พฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดี และศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับ
พฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดีในผูสูงอายุ ตําบลบานจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุจํานวน 207 คน ใชการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชคือ
แบบทดสอบความรอบรู ดานสุ ขภาพ ดา นทัก ษะความรู ความเข า ใจ และดานทั กษะการตั ดสิน ใจ
รวมทั้งแบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพ ดานทักษะการเขาถึงขอมูล ดานสุขภาพและบริการสุขภาพ
ดานทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ดานทักษะการจัดการตนเอง ดานทักษะการรูเทาทันสื่อ และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการดํ ารงอยู อย างมีสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ ก
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความรอบรูดา นสุขภาพอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.2 และพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดีอยูในระดับปาน
กลาง คิดเป นรอยละ 55.6 ความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดีมี
ความสัมพันธกันอยูในระดับสูง (r = 0.709, p < .05) ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมเพิ่มความรอบรูดานสุขภาพ
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เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดีในผูส ูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีขึ้น
ตอไป
คําสําคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดี ผูสูงอายุ
Abstract
This descriptive research is aimed to study health literacy, healthy lifestyle
behavior and the relationship between health literacy and healthy lifestyle behavior
among the elderly in Ban Chom Thong sub-district, Mueang district, Phitsanulok
province. The samples were 207 elderly who participated in this study by simple
random sampling. The research tools were doing the health literacy test (Cognitive and
Decision skills), health literacy questionnaires (Access, Communication, Self-management
and Media skills) and healthy lifestyle behaviors questionnaires. Data were analyzed by
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's product moment correlation
coefficient. The results were shown: that health literacy was at a moderate level
(51.2%) and healthy lifestyle behavior was at a moderate level. (55.6%) The health
literacy was positively correlated with healthy lifestyle behavior at a high level (r = 0.709, p
< .05). The results from this study can be used as basic knowledge for authorities to plan
health literacy programs or activities for promoting healthy lifestyle behavior among
the elderly and improving their quality of life.
Keywords: health literacy, healthy lifestyle behavior, elderly
บทนํา

ผูสูงอายุทั่วโลกมีอายุยืนยาวขึ้น อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรทั่วโลกสูงขึ้นจาก
52.59 ป เปน 70.69 และ 72.23 จาก ป ค.ศ. 1960, 2010 และ 2017 ตามลําดับ (World Bank,
2019) ประเทศไทยมีแนวโนมเชนเดียวกัน โดยประมาณป พ.ศ. 2500 คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ
59 ป และเพิ่มขึ้นเปน 75 ป (เพศชายเฉลี่ย 72 ป เพศหญิงเฉลี่ย 79 ป) และ 76.5 ป (เพศชายเฉลี่ย 73 ป
เพศหญิงเฉลี่ย 80 ป) ในป พ.ศ. 2558 และ ป พ.ศ. 2562 ตามลําดับ (Prasartkul, 2015; Institute
for Population and Social Research, 2019) จากการคาดการณในป ค.ศ. 2050 จะมีผูสูงอายุที่
อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 2 ลานลานคน จากจํานวน 900 ลานคน ในป ค.ศ. 2015 และอาศัยอยูใน
ประเทศที่มีรายไดต่ําถึงรายไดปานกลางรอยละ 60 (WHO, 2018a) ความสูงอายุเปนกระบวนที่เกิดขึ้น
มีผลจากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งหนึ่งในนั้นเกิดจากความเสื่อมตามกาลเวลาของโมเลกุลและเซลลตาง ๆ
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ทําใหความสามารถทางดานรางกายและจิตใจลดลงและมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคสูง (WHO, 2018b)
รวมทั้งปจจัยที่ควบคุมไมได ไดแก พันธุกรรม และปจจัยที่ควบคุมได ไดแก สิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ
และสังคม วิ ถีชีวิตที่ไมเหมาะสมที่มีผลจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน พฤติกรรม
สุขภาพดานตาง ๆ ไดแก การมีพฤติกรรมเนือยนิ่งโดยพบวามีความสัมพันธกับการเพิ่มอัตราการตายและ
โรคไมติดตอเรื้อรัง อีกทั้งทําใหคุณภาพชีวิตลดลง (Junsukon & Samruayruen, 2017; Noradechanunt
et al., 2019) จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูสูงอายุมีความเสี่ยงตอการเกิดความเจ็บปวยตาง ๆ
โดยพบสถานะทางสุขภาพสวนใหญของผูสูงอายุที่เจ็บปวย และมีสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญจากโรคที่
เปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดเรื้อรัง (WHO, 2017)
องค ก ารอนามั ย โลกให ค วามสํ า คั ญ กั บ สถานะทางสุ ข ภาพในผู สู ง อายุ โดยไม เ น น
การทําใหปราศจากโรค แต สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองไดตามศักยภาพที่เหมาะสม
(WHO, 2018b) ซึ่งความสามารถในการดูแลตัวเองจะมีผลตอสถานะทางสุขภาพที่ดี พึ่งพาตนเอง
ด านสุข ภาพไดโ ดยพั ฒนาให ผู สู งอายุมีความรอบรูดา นสุขภาพที่สูงขึ้น (Kaeodumkoeng, 2018)
จากการศึกษาพบความสัมพันธของความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ หรือพฤติกรรมการดํารงอยู
อยางมีสุขภาวะที่ดี หรือสัมพันธกับผลลัพธดานสุขภาพตาง ๆ ไดแก การศึกษาของ Baker et al. (2007)
พบวาความรอบรูดานสุขภาพมีความสัมพันธตอความเสี่ยงในการเสียชีวิตในผูสูงอายุ มีนักวิชาการให
ความหมายของ ความรอบรูดานสุขภาพ วาหมายถึง ทักษะความสามารถการเขาถึง เขาใจ ประเมิน
และการสื่อสาร ขอมูลสุขภาพ ในบริบทที่แตกตางกันไปปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมและคงไวซึ่งการมี
สุขภาพดี ตลอดชวงชีวิต (Samruayruen & Kitreerawutiwong, 2018; Kwan et al., 2006) อีกทั้ง
ความรอบรูดานสุ ขภาพเป นป จจัยสําคัญ ของการมีภาวะสูงวัยอยางมีสุขภาวะ (Healthy Ageing)
เชนเดียวกับในประเทศยุโรป ความรอบรูเปนคําตอบที่มีบทบาทสําคัญในดานสุขภาพและการมีภาวะ
สุขภาพที่ดีในการจัดการขอมูลจากแหลงขอมูลไปสูการปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพที่ดี (Paech & Lippke,
2017) และการศึกษาในประชาชนทั่วไป และกลุมเสี่ยง พบระดับความรอบรูดานสุขภาพมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมดานสุขภาพตาง ๆ โดยคนที่มีความรอบรูดานสุขภาพสูงจะพบพฤติกรรม ไดแก การฉีด
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ การปฏิบัติตามคําแนะนํา การใชยาที่ถูกตองสูงตามดวย ถาคนที่มีความรอบรู
ดานสุขภาพต่ําจะมีความสัมพันธกับการเขารักษาในโรงพยาบาล และแผนกฉุกเฉินที่เพิ่มขึ้น การไปรับการ
ตรวจแมมโมแกรมลดลง การใชยาตามคําสั่งการรักษาไมเหมาะสม และพบอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นใน
ผูสูงอายุและผูมีสถานะทางสุขภาพที่ไมดี (Samruayruen & Kitreerawutiwong, 2018)
ผูสูงอายุ เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ ทั้ ง นี้ วั ย สู ง อายุ ยั งเป นวั ย ที่ พ บป ญ หาด า นสุ ข ภาพ โรคภั ย ไข เ จ็ บ รวมทั้ ง เกิ ด ป ญ หา
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ หากไดรับการรักษาที่ไมถูกตอง จะทําใหเกิดเปนโรคเรื้อรัง
ที่คอยปนทอนสุขภาพ และมีภาระเรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รายงานการ
สํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 และครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557
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(Aekplakorn et al., 2014) ซึ่งโรคทางกายของผูสูงอายุที่พบมากที่สุด ไดแก โรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคเสนเลือดในสมองแตก โรคอัมพฤกษอัมพาต โรคมะเร็งของอวัยวะตาง ๆ
เปนตน ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในสังคมที่มคี วามเสื่อมถอยของรางกายอาจมี
ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ และตองใชบริการทางการแพทยที่สูงขึ้น สถิติผูสูงอายุ ป พ.ศ. 2560
ของประเทศไทย 77 จังหวัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พบผูสูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก รอยละ
16.92 สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศไทยรอยละ 15.45 (Department of Older Persons, Ministry of
Social Development and Human Security, 2018) ซึ่งใน พ.ศ. 2559-2560 มีผูสูงอายุตําบล
บานจอมทองทั้งหมด 431 คน พบมีจํานวนผูปวยรายใหมที่เปนโรคไมติดตอเรื้อรังและเปนแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น ระยะเวลา 2 ปที่ผานมามีผูปวยโรคเบาหวานรายใหมจํานวน 13 คน และโรคความดันโลหิตสูง
รายใหมจํานวน 41 คน (Chom Thong Health Promoting Hospital, 2017) ซึ่งการดําเนินชีวิตอยาง
มี สุ ข ภาวะที่ดี เ ป นการทํ า กิ จ วั ตรประจํ า วั น เพื่ อ ป อ งกันการเจ็ บ ปว ยและสง เสริม สุข ภาพ เพื่ อ ใหมี
สุขภาพดี (Intarakamhang, 2017) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาความรอบรูดานสุขภาพเปนปจจัย
ที่สําคัญตอการปฏิบัติพฤติกรรม หรือดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ ซึ่งการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดี
ในผูสูงอายุ ตําบลบานจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผลของการศึกษาจะเปนขอมูลพื้นฐาน
จะเปน ประโยชน ตอเจ าหน าที่ด านตาง ๆ ที่เ กี่ยวของในการวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนา
ความรอบรูดา นสุขภาพเพื่ อสงเสริมพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุใหดีขึ้นสอดคลองกับสถานการณและบริบทของผูสูงอายุ ตําบลบานจอมทอง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งผูสูงอายุในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร คือ ผู สู งอายุในตําบลบ านจอมทองที่ มีอายุ 60 ปขึ้นไป ทั้งหมด 5 หมู บ า น
จํานวน 431 คน ใชสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 207 คน และใชวิธีการสุมอยางงาย
โดยการจับฉลากแบบใสคืนจากรายชื่อของผูสูงอายุแตละหมูบานจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง
ตามสัดสวน จนครบตามจํานวน 207 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชมีแบบทดสอบและแบบสอบถามดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และอาชีพ เปนแบบเลือกตอบ และปลายเปด
สวนที่ 2 แบบทดสอบความรอบรูดานสุขภาพ ดานที่ 2 ทักษะความรู ความเขาใจ เปน
แบบเลือกตอบ และดานที่ 4 ทักษะการตัดสินใจ เปนแบบเลือกตอบถูกหรือผิด โดยมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
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และแบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพ ดานที่ 1 ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ
และบริการสุขภาพ ดานที่ 3 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ดานที่ 5 ทักษะการจัดการตนเอง และดานที่ 6
ทักษะการรูเทาทันสื่อ พัฒนาขึ้นจากองคประกอบความรอบรูดานสุขภาพของกองสุขศึกษา กระทรวง
สาธารณสุข (Health Education Division, Department of Health Service Support, Ministry of
Public Health, 2011) เปนแบบระดับมาตราสวน ประมาณคา โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติเปนประจํา
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ

ขอคําถามทางบวก
5
4
3
2
1

ขอคําถามทางลบ
1
2
3
4
5

สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุ มี 6 ดาน
ดานที่ 1 ความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานที่ 2 กิจกรรมทางกาย ดานที่ 3 โภชนาการ ดานที่ 4 การมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ดานที่ 5 การพัฒนาดานจิตวิญญาณ และดานที่ 6 การจัดการกับความเครียด
พัฒนาขึ้นจากองคประกอบของการดําเนินชีวิตอยางมีสุขภาวะที่ดีของ Foroushani et al. (2014) แบบ
ระดับมาตราสวน ประมาณคา โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติเปนประจํา
ปฏิบัติบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ

ขอคําถามทางบวก
5
4
3
2
1

ขอคําถามทางลบ
1
2
3
4
5

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ 3
ทานและหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบ โดยการหาคาทดสอบความรู KR 20 ซึ่งมีคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรอบรูดานสุขภาพ ดานที่ 2 ทักษะความรู ความเขาใจ และดานที่ 4
ทักษะการตัดสินใจ มีคา 0.724 และ 0.747 ตามลําดับ และคาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 0.45 - 0.65
มีคาความยากงาย (difficulty) อยูระหวาง 0.45 - 0.65 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ความรอบรู
ดานสุขภาพ ดานที่ 1 ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุข ภาพ ดานที่ 3 ทักษะสื่อสาร
ขอมูลสุขภาพ ดานที่ 5 ทักษะการจัดการตนเอง และดานที่ 6 ทักษะการรูเทาทันสื่อ และแบบสอบถาม
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พฤติก รรมการดํารงอยู อย า งมีสุ ขภาวะที่ดีของผูสู งอายุ โดยการหาสัมประสิ ทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’ alpha coefficient) มีคาระหวาง 0.81-0.97
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง การศึกษานี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รหัสเอกสารรับรองหมายเลข 2018/006
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานจอมทอง
3.2 ผูวิจัยพบกลุมตัวอยาง แนะนําตัว อธิบายวัตถุประสงคในการวิจัย ประโยชนที่ไดรับ
จากการวิจัยเหตุผลที่ตองขอความรวมมือ จริยธรรมในการวิจัย สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการ
รวมวิจัย การพิทักษสิทธิและการรักษาความลับของขอมูล
3.3 เก็บการรวบรวมแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง
3.4 ผูวิ จัย ทํ าการตรวจสอบความสมบรูณแบบสอบถามแตละฉบับ กอนนําไปบันทึก
ขอมูล (โดยแบบสอบถามมีความสมบูรณทั้ง 207 ฉบับ) กอนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ (frequency)
รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 สถิติเชิ งอนุม าน (inferential statistics) ใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.4 มีอายุอยูในชวง
70-79 ป คิดเปนรอยละ 58.0 สถานภาพสมรส/คู คิดเปนรอยละ 68.1 และระดับการศึกษาประถมศึกษา
คิดเปนรอยละ 89.4 มีอาชีพ ทําไร ทํานา ทําสวน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.1 ดังแสดงในตารางที่ 1
(Table 1)
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Table 1 Demographic characteristics of the elderly participants (n = 207)
Characteristics
Gender
male
female
Age (years)
60-69
70-79
80-89
Marital Status
single
married
widowed/divorced/separated
Education
not studied
elementary
junior high school
high school
diploma
bachelor and higher
Occupation
farmer
government official
employees
self employed
unemployed

N

%

80
127

38.6
61.4

67
120
20

32.4
58.0
9.6

20
141
46

9.7
68.1
22.2

7
185
5
4
4
2

3.4
89.4
2.4
1.9
1.9
1.0

83
29
12
15
68

40.1
14.0
5.8
7.2
32.9

จากการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ
อยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 51.2 รองลงมาคือ ไมดีและดี คิดเปนรอยละ 38.6 และ 10.2 ตามลําดับ
ดังแสดงในตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 Health literacy level of the elderly participants (n=207)
Healthy literacy level
Poor
(score 57-133)
Moderate (score 134-210)
Good
(score 211-285)

N
80
106
21

x =135.66, S.D.=18.246, Min=93, Max=189
333

%
38.6
51.2
10.2

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 20(2): 327-338, 2019
จากการศึ ก ษาพฤติก รรมการดํ า รงอยู อย า งมี สุ ข ภาวะที่ดี พบวา กลุม ตัว อย า งสว นใหญ มี
พฤติกรรมการดํารงอยู อยางมี สุขภาวะอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมาคือ ไมดี
และดี คิดเปนรอยละ 28.5 และลําดับสุดทายคือ 15.9 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 Healthy lifestyle behavior level of the elderly participants (n=207)
Healthy lifestyle behavior level
Poor
(score 58-134)
Moderate (score 135-211)
Good
(score 212-290)
x =220.16, S.D.=22.73, Min=169, Max=286

N
59
115
33

%
28.5
55.6
15.9

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการดํารงอยู
อยางมีสุขภาวะที่ดี พบวา ความรอบรูดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุข
ภาวะที่ดีในผูสูงอายุตําบลบานจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (r = 0.709) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 4 (Table 4)
Table 4 Association between health literacy and healthy lifestyle behavior
Health literacy
Remark *p< 0.05

r
0.709

p-value
.001*

Correlation level
high

จากการศึ กษาความสั มพัน ธระหว า งความรอบรูดา นสุข ภาพและพฤติก รรมการดํา รงอยู
อยางมีสุขภาวะที่ดี รายดาน พบวา ความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการดํารง
อยูอยางมีสุขภาวะที่ดี ดานที่มีคาความสัมพันธมากที่สุด อันดับแรก คือ ดานทักษะการจัดการตนเอง
อยูในระดับปานกลาง (r = 0.670) รองลงมา คือ ดานทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ และดานทักษะการรูเทาทัน
สื่อ (r = 0.668, 0.551) สวนที่พบอยูในระดับต่ํามาก คือ ดานทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและ
บริการสุขภาพ และดานทักษะความรู ความเขาใจ (r = 0.300, 0.240) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดานทักษะการตัดสินใจไมมคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดี
ดังแสดงในตารางที่ 5 (Table 5)
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Table 5 Association between health literacy dimensions and healthy lifestyle behavior
Health literacy dimensions
1. Access skill
2. Cognitive skill
3. Communication skill
4. Decision skill
5. Self-management skill
6. Media skill
Remark *p< 0.05

r
0.300
0.240
0.668
0.054
0.670
0.551

p-value
.001*
.001*
.001*
.438
.001*
.001*

Correlation level
very low
very low
moderate
no relationship
moderate
moderate

อภิปรายผล
ความรอบรูดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดีทางบวก
อยูในระดับสูง (r = 0.709) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีดานความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
คื อ ด า นทั กษะการจั ดการตนเอง ด า นทัก ษะสื่อสารขอ มูลสุข ภาพ และดา นทัก ษะการรูเทา ทันสื่อ
(r = 0.670), (r = 0.668), (r = 0.551) และอยูในระดับต่ํามาก คือ ดานทักษะการเขาถึงขอมูลดาน
สุขภาพและบริการสุขภาพ และดานทักษะความรู ความเขาใจ (r = 0.300), (r = 0.240) ตามลําดับ
ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 หมายความวา เมื่อบุคคลมีความรอบรูดานสุขภาพมาก จะมีพฤติกรรมการ
ดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดี จากกรอบแนวคิดของ Sorensen & Brand (2013) พบวา ความรอบรูดาน
สุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพทั้งการดูแลตนเอง การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพที่จะ
ผลกระทบตอผลลัพธทางสุขภาพ การใชบริการสุขภาพ คาใชจายทางสุขภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพ
อยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กิจปะพน ศรีธานี (Srithanee, 2017) เรื่อง ความสัมพันธระหวาง
ความรูความเข าใจดานสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในภาคกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจัยพบวาระดับความรอบรูดานสุขภาพของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับต่ํา แตคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุสูง ความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีคาเปนบวก
(r = 0.305, p < 0.01) และสอดคลองกับการศึกษาของของ Nakphu & Sontirat (2015) ที่ได
ศึกษาการพึ่งพาตนเอง การเสริมสรางพลังทางสุขภาพ ความรอบรูทางสุขภาพ และความสุขของผูสูงอายุ
ตําบลทับยายเชียง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีระดับการพึ่งพา
ตนเองโดยรวมไดมาก ในขณะที่การเสริมสรางพลังทางสุขภาพ ความรอบรูทางสุขภาพ และความสุข
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง การเสริมสรางพลังทางสุขภาพ และความรอบรูทางสุขภาพ มีความสัมพันธ
ทางบวกกั บความสุ ขของผู สู งอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการศึก ษาของ Dewalt
et al. (2004) ที่พบวา การที่บุคคลมีความรอบรูดานสุขภาพจะมีการใชขอมูล ความรูความเขาใจดาน
สุขภาพในเพื่ อเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อการปองกันโรค ดํารงชีวิตของตนเองใหมี
ความสุข
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สวนดานทักษะการตัดสินใจไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดี
แมผูสูงอายุมี ความสามารถในการใชเหตุผล กําหนดทางเลือกในการปฏิบัติหรือหลีกเลี่ ยงที่จะไมปฏิบัติ
แต เนื่องจากผูสูงอายุมี การเสื่อมถอยของอวัยวะตาง ๆ และขอจํากัดทางดานรางกาย ตองพึ่งพิงผูดูแล
ลูก หลานของผู สู ง อายุ ทํ า ให เ ป น อุป สรรคในการปฏิ บั ติพ ฤติก รรมการดํา รงอยู อย า งมีสุข ภาวะที่ ดี
ทําใหทักษะการตัดสินใจไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดี
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษา พบว า ผู สู งอายุสว นใหญ มีค วามรอบรูดา นสุข ภาพอยู ในระดับ ปานกลาง และ
สวนใหญมีพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดี อยูในระดับปานกลาง และความรอบรูดานสุขภาพ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดีในผูสูงอายุ ตําบลบานจอมทอง อําเภอเมือง
จังหวัดพิ ษณุโลก โดยเฉพาะดานทักษะการจัดการตนเอง ดานทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ และดาน
ทักษะการรูเทาทันสื่อมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางซึ่งแสดงใหเห็นวาทักษะเหลานี้ทําใหผูสูงอายุ
มีความสามารถในการเข าถึง มีความรูความเขาใจ และมีการสื่อสารขอมูลดานสุขภาพ นําไปปฏิบัติ
พฤติกรรมสร างเสริมและคงไวซึ่งการมีสุขภาพดี โดยผลการวิจัยสามารถนํา เปนขอมูลพื้นฐานใหกับ
หนวยงานสาธารณสุขหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมการดํารงอยูอยางมีสุขภาวะที่ดีในผูสูงอายุ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมทอง อาสาสมัค ร
ประจํา หมูบ า นในการอํ า นวยความสะดวกแก ผูวิจัยในการเก็บ รวบรวมข อมูล และขอขอบพระคุณ
ผูสูงอายุ ตําบลบานจอมทองทุกทานในความรวมมือตอบแบบสอบถามครั้งนี้
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