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การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้สุขภาพ กับอายุ
ความถี่ในการออกกาลังกาย และความถี่ในการไปพบแพทย์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 121 คน ซึ่งมีอายุต้ งั แต่ 20 – 72 ปี ได้ผลการวิจยั ว่าการรับรู ้สุขภาพ มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางบวกกับอายุ และความถี่ในการออกกาลังกาย แม้วา่ จะควบคุมหรื อไม่
ควบคุมตัวแปรเพศก็ตาม และไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญระหว่างการรับรู ้สุขภาพ
และความถี่ในการไปพบแพทย์ ทั้งควบคุมและไม่ควบคุมตัวแปรเพศ

สุ ขภาพเป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรับการดารงชี วติ ถึงขนาดมีคากล่าวที่วา่ “การไม่เป็ นโรค เป็ น
ลาภอันประเสริ ฐ” แต่อย่างไรก็ตาม การรับรู ้ของคนทัว่ ไป มักพบว่าวัยสู งอายุ เป็ นวัยที่เจ็บป่ วย
ร่ างกายเสื่ อมโทรมในด้านต่างๆ ทั้งรู ปร่ างลักษณะภายนอก และระบบการทางานภายใน (สกุลรัตน์
เตียววานิช, 2545) แต่อาจเป็ นไปได้วา่ ถึงแม้วา่ สุ ขภาพจะเสื่ อมถอยลง แต่การรับรู ้สุขภาพของ
ผูส้ ู งอายุอาจเป็ นไปในทางที่ดีได้ ด้วยเหตุน้ ี เอง ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจในการรับรู ้สุขภาพในวัยผูใ้ หญ่
ความหมายของการรั บรู้ สุขภาพ
ศิริพร ขัมภลิขิต (2533 อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์ นันตา) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ว่า เป็ นความคิด ความเข้าใจของบุคคลของบุคคลเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพของตนเอง
มธุรส จันทร์แสงศรี (2540) ให้ความหมาย การรับรู้ภาวะสุ ขภาพ หมายถึง ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นหรื อการแสดงออกถึงความรู ้สึกนึกคิด ของบุคคลที่มีต่อภาวะสุ ขภาพของตนเอง
ภายในช่วงเวลา 6 เดือน ที่ผา่ นมาจนถึงเวลาปั จจุบนั และความสามารถทางด้านร่ างกายในการธารง
ไว้ ซึ่งการทาหน้าที่ต่างๆ ได้ตามบทบาท โดยเฉพาะความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรม แม้วา่ จะมี
ความเจ็บป่ วยอยู่ โดยให้บุคคลประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเอง
ปิ ยะพันธุ์ นันตา (2541) หมายถึง ความคิดเห็น ความรู ้สึก ความเข้าใจของบุคคลต่อสุ ขภาพ
โดยทัว่ ไปของตนเอง
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Hiall, Peglar & Borgen (1984อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541) ให้ความหมายของการรับรู้
ด้านสุ ขภาพว่า หมายถึง ความคิด ความเข้าใจของบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุ ขภาพ ซึ่ ง
การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพขึ้นอยูก่ บั ระดับของภาวะสุ ขภาพจริ ง และการยอมรับในบทบาทของการ
เจ็บป่ วย
Connelly et al. (1989อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541) ให้ความหมายของการรับรู้ดา้ น
สุ ขภาพว่าเป็ นความเชื่ อของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพของตนเองว่าอยูใ่ นภาวะสุ ขภาพดีหรื อ
เจ็บป่ วย
Wang & Laffrey (2001 อ้างถึง สกุลรัตน์ เตียววานิช, 2545) ให้ความหมายของการรับรู้
สุ ขภาพว่า หมายถึง การที่แต่ละบุคคลบอกถึงความรู ้สึกเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพโดยทัว่ ไปของตนเอง
ทั้งภาวะสุ ขภาพปั จจุบนั ภาวะสุ ขภาพในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา และภาวะสุ ขภาพเพื่อเปรี ยบเทียบกับ
บุคคลวัยเดียวกัน
Speak, Cowart, & Pellet (1989 อ้างถึง สกุลรัตน์ เตียววานิช, 2545) ให้ความหมายของการ
รับรู ้ภาวะสุ ขภาพว่า หมายถึง ความคิดของบุคคลที่รวบรวมขึ้น ซึ่ งสะท้อนถึงการประเมินภาวะ
สุ ขภาพทัว่ ไปของเขาเหล่านั้น ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพเป็ นความรู ้สึก ความ
คิดเห็น หรื อการแสดงออกซึ่ งความรู ้สึกนึกคิด ความเข้าใจของบุคคลต่อภาวะสุ ขภาพของตน
โดยสรุ ปแล้วการรับรู้สุขภาพ เป็ นกระบวนการที่สมองตีความหมายจากสุ ขภาพของตนเอง
และประเมินภาวะสุ ขภาพของตนว่าดีมากน้อยเพียงใด ผ่านเจตคติที่มีต่อสุ ขภาพของตนเอง
สาเหตุของการรั บรู้ สุขภาพ
องค์การอนามัยโลก (World health Organization: WHO, 2003) ได้ให้ความหมายของคาว่า
สุ ขภาพไว้วา่ เป็ นภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม ไม่ใช่เพียงแค่การไม่มีโรคหรื อ
ความอ่อนแอ แต่อย่างไรก็ตาม ในความรู ้สึกของคนทัว่ ไป สุ ขภาพดี หมายถึง การปราศจากความ
เจ็บป่ วยซึ่ งมีผลต่อการทาหน้าที่ของบุคคล (Maddox & Douglass, 1973 อ้างถึง ชลธิชา สงวนวงษ์,
2539) และบุคคลประเมินตนเองเจ็บป่ วยเมื่อรู ้สึกว่าไม่สุขสบาย มีอาการแสดงต่างๆ เช่น เจ็บปวด
และไม่สามารถดาเนินชีวติ ประจาวันได้
โดยปกติแล้วสุ ขภาพจะมีท้ งั ภาวะที่สุขภาพดี ซึ่ งแสดงถึงภาวะที่สมบูรณ์เพียบพร้อมทั้ง
ร่ างกาย จิตใจ และสังคม และสุ ขภาพไม่ดี ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าความสมบูรณ์เหล่านั้นเริ่ มบกพร่ อง
หรื อหายไป ประสบการณ์ที่ได้รับจากความเจ็บป่ วยในรู ปแบบต่างๆ ทาให้บุคคลมีการรับรู ้สุขภาพ
ที่แตกต่างกัน (Pender, 1987 อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541) รวมถึงความแตกต่างในแต่ละบุคคลใน
ด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น เพศ อายุ พฤติกรรมการใช้ชีวิต (lifestyle behaviors) เช่น การสู บบุหรี่ หรื อ
การออกกาลังกาย สถานภาพการจ้างงาน การศึกษา รายได้ หรื อแม้กระทัง่ บุคลิกภาพส่ วนบุคคล ที่
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เป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลที่ทาให้การรับรู ้สุขภาพแตกต่างกันด้วย (Pampalon, 1999) บางคนอาจรับรู้
ความเจ็บป่ วยว่าเป็ นสิ่ งผิดปกติเล็กน้อย และไม่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินชีวิตของเขา ขณะที่บาง
คนรับรู ้ความเจ็บป่ วยเท่ากันว่าเป็ นสิ่ งที่รบกวนและคุกคามต่อชีวิตของเขาเป็ นอย่างมาก
Kozier & Reb (1988 อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541) ได้สรุ ปถึงปัจจัยที่ทาให้บุคคลมีการ
รับรู ้สุขภาพที่แตกต่างกัน คือ
1) ระดับขั้นพัฒนาการของบุคคล การที่บุคคลจะรับรู ้ดา้ นสุ ขภาพและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสุ ขภาพของตนได้น้ นั พบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับอายุ เช่น เด็กทารกเมื่อมี
ความเจ็บปวดเกิดขึ้น เด็กอาจจะรับรู ้ต่อคามเจ็บปวดได้ แต่ไม่สามารถจะบอกได้วา่ เจ็บปวดมาก
น้อยแค่ไหน ซึ่ งผิดกับผูใ้ หญ่ คือ นอกจากจะเล่าถึงความเจ็บปวดได้แล้ว ยังสามารถหาวิธีการ
บรรเทาอาการเจ็บปวดได้อีกด้วย
2) อิทธิ พลจากสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีแนวคิดเกี่ยวกับ
ด้านสุ ขภาพที่แตกต่างกัน และมักมีการถ่ายทอดจากบิดามารดาไปสู่ ลูกหลานด้วย
3) ประสบการณ์เกี่ยวกับความเจ็บป่ วย การที่บุคคลรับรู ้วา่ สุ ขภาพของตนดีน้ นั ไม่ได้
หมายความว่าปราศจากโรคหรื ออาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นกับเขา แม้ขณะที่บุคคลมีความเจ็บป่ วย เขาก็
อาจประเมินสุ ขภาพของเขาว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี หากเขารับรู ้เช่นนั้น ส่ วนความเจ็บป่ วยจะมี
กระบวนการดาเนินของโรคต่างๆ และทาให้มีการหยุดชะงักของพัฒนาการของชีวิตซึ่งเป็ น
องค์ประกอบสาคัญ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อการรับรู ้ดา้ นสุ ขภาพของบุคคล และความรู ้ที่ได้รับ
จากประสบการณ์การเจ็บป่ วยจะช่วยให้บุคคลตัดสิ นภาวะสุ ขภาพได้ดีข้ ึน
4) ความคาดหวังของบุคคลที่มีต่อตนเอง บุคคลที่มีความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพ
ของตนสู งอยูต่ ลอดเวลา เมื่อมีสิ่งใดมากระทบต่อการทาหน้าที่ของตนแม้เพียงเล็กน้อย เขาก็จะรับรู ้
ว่ามีการเจ็บป่ วยเกิดขึ้นกับตน
ตัวแปรเกี่ยวข้ องกับการรั บรู้ สุขภาพ
ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่จะประเมินสุ ขภาพของตนเองว่ามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดีและดีมาก
(บรรลุ ศิริพานิช, 2533; ดวงฤดี ลาศุขะ, 2528; ประคอง อินทรสมบัติ, 2539 อ้างถึง มธุรส จันทร์
แสงศรี , 2540) และนอกเหนื อจากนี้ ผูส้ ู งอายุที่สามารถเคลื่อนไหวตนเองได้ดี สามารถดูและตนเอง
ได้ ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเอง แม้วา่ จะมีความเจ็บป่ วยหรื อไม่ก็ตาม จะรู ้สึกพึงพอใจใน
สุ ขภาพของตนเองว่าดี (Travelbee, 1971; ดวงฤดี ลาศุขะ, 2528; ประคอง อินทรสมบัติ, 2539 อ้าง
ถึง มธุรส จันทร์แสงศรี , 2540)
การรับรู ้สุขภาพเป็ นตัวที่เชื่ อมโยงกับการบันทึกอาการอยากตาย จากการสารวจหรื อการ
วินิจฉัยผ่านการทดสอบทางคลินิก (Larue et al., 1979; Linn et al., 1980; Mays et al., 1992 อ้างถึง
Pampalon et al., 1999) และการจากัดกิจกรรมหรื อกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์สาหรับการดารงชีวิต
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(Nagi, 1976; Linn et al., 1980 อ้างถึง Pampalon et al., 1999) นอกจากนี้การรับรู ้สุขภาพเป็ นตัว
ทานายอัตราการตายที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง (Mossey & Shapiro, 1982; Kaplan & Camacho, 1983; Idler &
Angel, 1990 อ้างถึง Pampalon et al., 1999) และเป็ นชี้ให้เห็นถึงการใช้บริ การทางการแพทย์หรื อ
บริ การสุ ขภาพ เช่น การปรึ กษาด้านการใช้ยา การเข้าโรงพยาบาล และการไปอยูส่ ถานพยาบาล
(Linn et al., 1980; Winberger et al., 1986; Connely et al., 1989 อ้างถึง Pampalon et al., 1999)
Pampalon, Duncan, Subramanian, & Jones (1999) พบว่าการรับรู ้สุขภาพมีความแตกต่าง
ในท้องถิ่นและในครัวเรื อนที่แตกต่างกันในถิ่นควิเบก ประเทศแคนาดา เมื่อรวมลักษณะภายใน
บุคคลเข้าไปเช่นเพศ วิถีชีวิต สภาพเศรษฐสังคม สถานภาพการแต่งงาน และการสนับสนุนทาง
สังคมเข้าไป ขณะที่เมื่อดูในระดับภูมิภาค (ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนเมืองหรื อชนบท) แล้ว ไม่พบความ
แตกต่างอย่างเป็ นระบบแม้วา่ จะรวมลักษณะภายในบุคคลเข้าไปร่ วมวิเคราะห์แล้วก็ตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการแต่งงานกับการรับรู ้สุขภาพ งานวิจยั ส่ วนใหญ่
สนับสนุนว่าบุคคลที่ไม่ได้อยูส่ ถานภาพการแต่งงานมีการรับรู ้สุขภาพได้นอ้ ยกว่าบุคคลที่อยูใ่ น
สถานภาพการแต่งงาน (Mauldon, 1990 อ้างถึง Ren, 1997) อย่างไรก็ตามสถานะทางสุ ขภาพไม่ได้
เกี่ยวข้องกับสถานภาพการแต่งงานเพียงแค่ปัจจัยเดียวเท่านั้น แต่ยงั เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการ
แต่งงานอีกด้วย (Aseltine & Kessler, 1993; Gove, Hughes & Style, 1983 อ้างถึง Ren, 1997) โดย
ความสัมพันธ์ที่ดี เป็ นเพื่อนจะมีความพึงพอใจในชีวติ สู ง การกระจายบทบาทยุติธรรมช่วยลดความ
ซึ มเศร้าจากการที่คู่ครองมีอานาจเหนือกว่า ซึ่ งในทางกลับกันความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและมีขอ้ ขัดแย้ง
นาไปสู่ ความไม่เสมอภาคและการประเมินสุ ขภาพไม่ดี (Ross, Mirowsky & Huber, 1983; Glass &
Fujimoto, 1994 อ้างถึง Ren, 1997) Ren (1997) ได้ทาวิจยั เกี่ยวกับการรับรู ้สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
สถานภาพการแต่งงาน พบว่าการแยกกันอยูข่ ณะที่แต่งงานจะมีการรับรู ้สุขภาพที่ไม่ดีมากกว่าพวก
ที่หย่าร้างแล้ว และพบว่าผูท้ ี่อยูด่ ว้ ยกันโดยไม่แต่งงานจะประเมินสุ ขภาพว่าดีนอ้ ยกว่าผูท้ ี่แต่งงาน
นอกจากนี้พบว่าการรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับการรับรู ้สุขภาพมากในกลุ่มที่ไม่ได้
อยูส่ ถานภาพการแต่งงาน และการรับรู ้การสนับสนุนทางด้านการเงินจะสาคัญต่อการรับรู ้สุขภาพ
ในบุคคลที่หย่าร้างหรื อโสด
สกุลรัตน์ เตียววานิช (2545) พบว่าการรับรู ้สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุ ก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่าเกิดความผาสุ กทาให้รับรู ้สุขภาพดี หรื อว่าการรับรู้
สุ ขภาพดีทาให้เกิดความผาสุ ก
การรับรู ้สุขภาพเกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตวิทยา เช่น อารมณ์ซึมเศร้า (Kaplan & Camacho,
1983 อ้างถึง Golding et al., 1997) การซึมเศร้างที่ตดั สิ นในคลินิก (Wells et al., 1989 อ้างถึง
Golding et al., 1997) และความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Okun & George, 1984 อ้างถึง Golding et al.,
1997) เช่นเดียวกับตัวชี้วดั สุ ขภาพทางกายแบบปรนัย
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Golding, Cooper & George (1997) พบว่าการถูกทาร้ายเกี่ยวข้องกับการรับรู ้สุขภาพทางลบ
แม้วา่ จะไม่คานึงถึง เพศ เชื้ อชาติ หรื อกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้เมื่อควบคุมตัวแปรความซึมเศร้าแล้ว
ไม่ได้เปลี่ยนขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างการถูกทาร้ายและการรับรู ้สุขภาพมากนัก การถูกทา
ร้ายหลายครั้ง และการถูกทาร้ายโดยคนแปลกหน้าหรื อคู่ครองเป็ นประเภทที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้
สุ ขภาพทางลบมากที่สุด
Pender (1987 อ้างถึง ชลธิชา สงวนวงษ์, 2539) กล่าวว่า การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพยังมีบทบาท
สาคัญในการแสดงความถี่และความจริ งจังของพฤติกรรม คือเมื่อบุคคลกระทาพฤติกรรมการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ แล้วรับรู ้วา่ ทาให้มีภาวะสุ ขภาพดี จะเป็ นแรงจูงใจให้กระทาพฤติกรรมนั้นบ่อยขึ้น
เช่น การรับประทานอาหารที่โภชนาการดี (ขวัญชัย ตันติวฒั นเสถียร, 2534; ดวงพร รัตนอมรชัย,
2535; มนต์ภรณ์ วงษ์หนองหว้า, 2537; วันดี แย้มจันทร์ฉาย, 2538 อ้างถึง ชลธิชา สงวนวงษ์, 2539)
การออกกาลังกาย (ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั ภาพที่ 1
มธุรส จันทร์แสงศรี (2540) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูส้ ู งอายุ
และการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ พบว่าตัวแปรทั้งสองสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ โดย
ผูส้ ู งอายุที่มีการรับรู ้สุขภาพในระดับดี จะปฏิบตั ิกิจกรรมในครอบครัว หรื อสังคม ที่ทาคนเดียว
ไม่ได้กาหนดเวลาแน่นอน (เช่น ปลูกต้นไม่ เล่นดนตรี อ่านหนังสื อ) มากกว่าผูท้ ี่รับรู ้สุขภาพใน
ระดับปานกลางหรื อต่า

การรับรู้สุขภาพ

การรับรู้
ความสามารถของ
ตนเอง

การตกลงใจในการ
วางแผนกระทา

พฤติกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ

ภาพที่ 1 รู ปแบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ผลต่อพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
(Pender, 1996 อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541)
การวัดภาวะสุขภาพและการรั บรู้ สุขภาพ
ประคอง อินทรสมบัติ (2539 อ้างถึง มธุรส จันทร์ แสงศรี , 2540) ได้แบ่งการประเมินภาวะ
สุ ขภาพ ออกเป็ น 4 ด้าน ด้วยกัน
1) สุ ขภาพกาย (Physical health) เป็ นการประเมินภาวะสุ ขภาพในภาพรวม และความ
แข็งแรง ต้องการรู ้ความเจ็บป่ วย โรคที่เป็ นอยูต่ ลอดจนกิจกรรมในชีวิตประจาวัน และความสามารถ
ในกิจวัตรประจาวันอื่นๆ ดัชนีที่ใช้วดั สุ ขภาพกาย ได้แก่ การวินิจฉัยโรค อาการของความพิการ ยาที่
ใช้ประจา ความรุ นแรงของโรค การใช้ระบบบริ การสุ ขภาพ เช่น จานวนวันที่พกั รักษาตัว

5

การรับรู ้สุขภาพ

2) ภาวการณ์ทาหน้าที่ (Functional Status) เป็ นการประเมินถึงการทาหน้าที่ใน
ชีวติ ประจาวัน เช่น การอาบน้ า แต่งตัว รับประทานอาหาร การขับถ่าย ฯลฯ การวัดดังกล่าวแสดงถึง
ความสามารถทางด้านร่ างกายและความจาเป็ นในการช่วยเหลือ
3) การทาหน้าที่ทางจิตใจ ภาวะทางด้านปั ญญา เช่น ความจา การคิด การรับรู ้ ความเชื่ อ
เจตคติ และภาวะทางด้านอารมณ์
4) การทาหน้าที่ทางสังคม เป็ นการวัดเครื อข่ายทางสังคมและแหล่งสนับสนุนทางสังคม
เครื อข่ายทางสังคมเป็ นสัมพันธภาพทางสังคมที่แวดล้อมอยู่ และให้การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ส่ วนการสนับสนุนทางสังคม เป็ นการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น เงินทอง เครื่ องใช้
อารมณ์ การมีแหล่งสนับสนุ นทางสังคมอย่างเพียงพอ จะเป็ นการป้ องกันความเครี ยดและช่วยให้
เกิดความสามารถในการทาหน้าที่ การมีปฏิสัมพันธ์กบั สังคมน้อย ทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพและ
อารมณ์ซึมเศร้า
Herkkinen, Waters & Brzezinski (1983 อ้างถึง มธุรส จันทร์แสงศรี , 2540) แบ่งวิธีการ
ประเมินภาวะสุ ขภาพไว้ 2 วิธี
1) วัดโดยใช้พ้นื ฐานทางด้านการแพทย์ เป็ นหลักในการพิจารณาจาแนกสภาวะสุ ขภาพ
2) วัดโดยใช้หลักการพิจารณา จากความสามารถในการทาหน้าที่ของร่ างกาย เป็ นสิ่ ง
กาหนดขีดความสามารถของบุคคล ในการทากิจกรรมและความเครี ยดในชีวิตประจาวัน สิ่ งเหล่านี้
จะเป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงภาวะสุ ขภาพ และความต้องการในการบริ การทางสุ ขภาพ
Liang & Whillaw (1987 อ้างถึง มธุรส จันทร์แสงศรี , 2540) แบ่งภาวะสุ ขภาพทางกายและ
ใจเป็ นสองแบบด้วยกันคือ
1) แบบวัดภววิสัย (Objective) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่ วยทั้งหมด เช่น
จานวนวันที่พกั รักษาตัว รายการที่แสดงการเจ็บป่ วย
2) แบบวัดอัตวิสัย (Subjective) เป็ นการวัดโดยใช้ความรู ้สึกและเจตคติเกี่ยวกับสุ ขภาพ
อนามัยของผูต้ อบ ซึ่ งเป็ นการรับรู ้สุขภาพของแต่ละบุคคลนัน่ เอง
McDowell & Newell (1987 อ้างถึง สกุลรัตน์ เตียววานิช, 2545) กล่าวว่า ภาวะสุ ขภาพของ
บุคคลจะวัดได้จากการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการหรื อการตรวจวินิจฉัยต่างๆ โดยแพทย์หรื ออาจจะ
วัดได้จากการประเมินตนเอง มีสุขภาพตนเองของบุคคลอาจประเมินได้จาก การประเมินรายงาน
ความรู ้สึกทัว่ ไปของความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ และสังคม การประเมินรายงานอาการแสดง
ต่างๆ ของการเจ็บป่ วย และจากการที่บุคคลสามารถทาหน้าที่ได้เต็มที่ และกล่าวว่าการประเมิน
สุ ขภาพด้วยตนเองมีความแตกต่างจากข้อมูลที่ได้โดยแพทย์เพียงเล็กน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
หลายรายที่พบว่า การประเมินสุ ขภาพด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กบั การประเมินสุ ขภาพโดยแพทย์
(Cockerham, Sharp & Wilcox, 1983; Ferraro, 1980; Linn & Linn, 1980 อ้างถึง ชลธิชา สงวนวงษ์,
2539)
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แบบวัดการรั บรู้ สุขภาพ
การวัดการรับรู้สุขภาพ ส่ วนใหญ่เป็ นมาตราส่ วนแบบอันตรภาค โดยมีความหลากหลายทั้ง
ในความยาวของเครื่ องมือ ระดับของการวัด และกรอบแนวคิดที่เครื่ องมืออ้างอิงถึง โดยในที่น้ ีได้
ถูกเรี ยบเรี ยงตามแนวคิดตั้งแต่อดีตเป็ นต้นมา ดังนี้
Brook et al. (1979อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541) ได้สร้าง เครื่ องมือการรับรู้ภาวะสุ ขภาพ
โดยทัว่ ไป (General Health Perception Battery) ประกอบด้วยคาถามที่ถามถึงการรับรู ้เกี่ยวกับ
สุ ขภาพทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต การรับรู ้ความต้านทานโรค และการเสี่ ยงต่อความเจ็บป่ วย
ความวิตกกังวลและความสนใจเกี่ยวกับสุ ขภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย
Denyes (1980 อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541) ได้สร้าง แบบวัดภาวะสุ ขภาพของเดนิส
(Denyes Health Instrument) สร้างขึ้นเป็ นแบบวัดที่ให้ผปู้ ระเมินได้ประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเอง
ตามการรับรู ้เกี่ยวกับด้านสุ ขภาพ (Subjective health measure) ซึ่งแบบวัดสุ ภาพของเดนิส
ประกอบด้วยข้อความ 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 ให้ผตู ้ อบตอบคาถามสั้นๆ เกี่ยวกับสุ ขภาพ ส่ วนที่ 2 เป็ น
คาถามเกี่ยวกับการรับรู ้ดา้ นสุ ขภาพของตนเองตามความรู ้สึกที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงเวลานั้น
น้ าค้าง ว่องเกษฎา (2540 อ้างถึง สกุลรัตน์ เตียววานิช, 2545) ประเมินแบบวัดการรับรู้
สุ ขภาพ ด้วคาถาม 3 ข้อ ซึ่งได้ดดั แปลงแบบประเมินของ Lawton, Moss, Fulcomer & Kleban
(1982 อ้างถึง สกุลรัตน์ เตียววานิช, 2545) โดยประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเองตามความคิดเห็น
หรื อความรู ้สุขทัว่ ไปจากภาวะสุ ขภาพ ด้วยมาตรวัดแบบอันตรภาค 4 ระดับ ว่าอยูใ่ นระดับ ดีมาก ดี
พอใช้ หรื อไม่ดี ซึ่ งมีขอ้ มูลความตรงเชิงเนื้ อหา และมีความเที่ยงแบบอัลฟ่ าเท่ากับ .78
ชลธิชา สงวนวงษ์ (2539) ได้นาแนวคิดของ Speak, Cowart & Pellet (1989 อ้างถึง ชลธิชา
สงวนวงษ์, 2539) ที่ได้พิจารณาการรับรู ้สุขภาพโดยทัว่ ไปออกเป็ น 3 ด้าน คือ การรับรู้สุขภาพใน
อดีต (Past health) เป็ นการรับรู ้สุขภาพของบุคคลช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา การรับรู ้สุขภาพในปั จจุบนั
(Present health) เป็ นการรับรู้สุขภาพของบุคคลในปัจจุบนั และการเปรี ยบเทียบภาวะสุ ขภาพกับ
บุคคลอื่นๆ ที่มีอายุเท่าๆ กัน (Compared to other your age) เป็ นการรับรู้ภาวะสุ ขภาพของบุคคลเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับบุคคลอื่นที่มีอายุเท่าๆ กัน โดยนาแนวคิดนี้มาสร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์การรับรู ้ภาวะ
สุ ขภาพทางกายของผูส้ ู งอายุ มีจานวน 15 ข้อ ซึ่ งถามถึงการเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกายของอวัยวะ
ระบบต่างๆ ของผูส้ ู งอายุ มีระดับการวัดแบบอันตรภาค 4 ระดับ คือ อาการนั้นเกิดขึ้นและรับรู ้วา่
เป็ นปั ญหามาก ปานกลาง น้อย และไม่เคยเกิดหรื อไม่เคยรับรู ้วา่ เป็ นปั ญหา
Pender et al. (1990 อ้างถึง สกุลรัตน์ เตียววานิช, 2545) ใช้การประเมินการรับรู้ภาวะ
สุ ขภาพโดยรวม โดยใช้คาถามเพียงหนึ่งคาถามว่า ท่านคิดว่าภาวะสุ ขภาพโดยทัว่ ไปเป็ นอย่างไร
เป็ นมาตรวัดแบบอันตรภาค 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง และไม่ดี
Wang & Laffrey (2001 อ้างถึง สกุลรัตน์ เตียววานิช, 2545) ได้นาแนวคิดการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของ Pender (1996) และทฤษฎีการดูแลตนเองของ Orem (1995) มาพัฒนาเป็ นแนวคิดของ
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การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วยการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพโดยทัว่ ไปในปั จจุบนั สุ ขภาพ
โดยทัว่ ไปในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา และสุ ขภาพโดยทัว่ ไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลในวัยเดียวกัน ส่ วน
เครื่ องมือในการวัดการรับรู้สุขภาพ Wang & Laffrey (2001 อ้างถึง สกุลรัตน์ เตียววานิช, 2545) ได้
สร้างเครื่ องมือโดยใช้แนวคิดการรับรู้สุขภาพ 3 ข้อ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยให้คะแนนเป็ นมาตร
วัดอันตรภาค 3 ระดับ คือ ไม่ดี ปานกลาง และดี แบบวัดนี้ มีขอ้ มูลความตรงเชิงเนื้อหา และความ
เที่ยงแบบอัลฟ่ า วัดซ้ า และการแบ่งครึ่ งเครื่ องมือ ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ .77 - .88 (สกุลรัตน์ เตียววานิช,
2545)
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกแบบสัมภาษณ์ของ ชลธิ ชา สงวนวงษ์ (2539) มาใช้
เนื่องจากว่า ผูว้ จิ ยั ต้องการเน้นเฉพาะการรับรู ้สุขภาพทางกาย ในการทาวิจยั ในครั้งนี้
แนวคิดและความหมายของการออกกาลังกาย
การออกกาลังกาย หมายถึง การใช้กาลัง และแรงเบ่งในการบริ หารร่ างกายเพื่อให้แข็งแรง
ทั้งระบบ โครงสร้าง และทาให้กล้ามเนื้อสามารถรวมกันต่อต้านและเอาชนะแรงบังคับได้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ร่างกายมีการเผาผลาญอาหารให้ได้มากที่สุด ซึ่ งเป็ นผลให้ระบบต่างๆ ภายใน
ร่ างกายทางานดีข้ ึน (จรวยพร ธรณิ นทร์ , 2534; พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525 อ้างถึง ปิ
ยะพันธุ์ นันตา, 2541)
เฉก ธนะศิริ (2533 อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541) ได้กล่าวไว้วา่ การออกกาลังกาย เป็ นการ
ทาให้ร่างกายรู ้สึกเหนื่ อยด้วยการทาให้หวั ใจเต็มเร็ วและแรงขึ้นกว่าปกติประมาณเท่าตัว เป็ นเวลา
ติดต่อกันอย่างน้อย 20 นาทีและอย่างน้อย 3-4 วันในหนึ่งสัปดาห์ การออกกาลังกายที่นอ้ ยกว่านี้ จะ
ไม่นบั ว่าเป็ นการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ และจาทาให้ไม่ได้ประโยชน์ต่อร่ างกายอย่างแท้จริ ง
การออกกาลังกาย เป็ นการออกกาลังกายเพื่อเป็ นการบาบัดรักษา หรื อเป็ นการส่ งเสริ มให้
ร่ างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง และมีการใช้พลังงานจากร่ างกายเกิดขึ้น (ชมรมเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
แห่งประเทศไทย, 2531; Bloomqvist, 1988 2533 อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541)
ปิ ยะพันธุ์ นันตา (2541) ได้กล่าวถึงการออกกาลังกายไว้วา่ เป็ นกิจกรรมทางกายที่บุคคล
ตั้งใจปฏิบตั ิในช่วงเวลาว่าง นอกเหนือจากชีวติ ประจาวัน เช่น การเดินขึ้นบันได การเดินโดย
กาหนดระยะทางต่างๆ การเล่นกีฬา และกิจกรรมที่สามารถใช้พลังงานของร่ างกายได้
โดยสรุ ปแล้ว การออกกาลังกาย หมายถึง กิจกรรมทางกายที่บุคคลปฏิบตั ิที่ช่วงเวลา
นอกเหนือจากชีวติ ประจาวัน โดยประโยชน์ที่ได้รับที่สาคัญจากการออกกาลังกายคือเป็ นประโยชน์
ต่อร่ างกาย
การออกกาลังกายในวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
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การออกกาลังกาย เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและควรทาอย่างต่อเนื่ อง จนเป็ นแบบแผนในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน เพื่อช่วยให้มีสุขภาพที่ดีข้ ึน (ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541) โดยควรออกกาลังตามความ
เหมาะสมของตนเอง ไม่นอ้ ยเกินไป หรื อหักโหมจนเกินไป ให้เหมาะสมแก่อายุ และต้องได้รับ
ความปลอดภัย เกณฑ์ในการพิจารณาการออกกาลังกายของแต่ละบุคคล ควรคานึงถึงองค์ประกอบ
ตามหลักเกณฑ์ฟิทท์ (Frequency Intensity Time Type – FITT; Giam & The, 1988 2533 อ้างถึง ปิ
ยะพันธุ์ นันตา, 2541) ดังนี้
1. ความถี่ของการออกกาลังกาย (frequency of exercise) หมายถึง จานวนครั้งในการออก
กาลังกายต่อวันหรื อสัปดาห์ โดยปกติแล้วควรออกกาลังกายประมาณ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ และ
จะต้องทาอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องกัน ไม่เว้นห่างมากเกินกว่า 2 วัน ส่ วนการออกกาลังกาย เพื่อความ
ยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้ อและข้อต่างๆ หรื อความแข็งแรงและความทนทางของกล้ามเนื้ อ อาจฝึ ก
ประมาณ 2-3 ครั้งต่อวัน
2. ความหนักเบาในการออกกาลังกาย (intensity of exercise) เป็ นการกาหนดขีด
ความสามารถในการออกกาลังกาย ควรให้มีความหนักเบาของการออกกาลังกายอย่างพอเหมาะ
ประมาณ ร้อยละ 40-80 ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด
3. ระยะเวลาในการออกกาลังกาย (duration of exercise) เป็ นช่วงเวลายาวนานในการออก
กาลังกายในแต่ละประเภทของการออกกาลังกายแต่ละครั้ง โดยทัว่ ไปควรอยูร่ ะหว่าง 15-40 นาที
นอกจากพิจารณาดังเกณฑ์ที่ผา่ นมาแล้ว การออกกาลังกายอาจพิจารณาถึงชนิดและประเภท
ของการออกกาลังกาย แบ่งได้เป็ น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ (สาธารณสุ ข, 2536 2533 อ้างถึง ปิ ยะพันธุ์
นันตา, 2541)
1. การออกกาลังกายประเภทแอโรบิค (aerobic exercise) คือการออกกาลังกายที่เพิ่ม
การทางานของปอดและหัวใจ เป็ นการออกกาลังกายที่ตอ้ งใช้ออกซิ เจนจานวนมาก ทาให้การ
หมุนเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน การออกกังกายประเภทนี้ ตอ้ งทาติดต่อกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 20-30 นาที
ความบ่อยของการออกกาลังกายประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์ เช่น การเดินอย่างกระฉับกระเฉง การวิง่
ถีบจักรยาน อาจเป็ นแบบที่อยูก่ บั ที่ การว่ายน้ า กระโดดเชื อก การเต้นแอโรบิค เป็ นต้น
2. การออกกาลังกายแบบยืดเหยียด (stretching exercise) การยืดเหยียดเป็ นการออก
กาลังกายที่จะให้ประโยชน์แก่ผสู ้ ู งอายุหลายอย่าง เพราะทาให้เกิดความคล่องแคล่ว ยืดหยุน่ ของ
ร่ างกาย ทาให้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวตามความต้องการ นอกจากนี้จะช่วยในการทรงตัว
และการประสานงานของอวัยวะต่างๆ เช่น แขน ขา การยืดเหยียดจะช่วยผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคปวดข้อ
ได้มาก และยังช่วยในการผ่อนคลายทางประสาท ทาให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น เช่น โยคะ การรามวย
จีน กายบริ หาร การออกกาลังกายประเภทนี้ควรทาทุกวัน หรื อ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ทาครั้งละ 5-10
นาที
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3. การออกกาลังกายที่เพิ่มพลังหรื อความแข็งแกร่ ง การออกกาลังกายประเภทนี้
บางอย่างจะต้องใช้เครื่ องมือช่วย เช่น น้ าหนัก เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น การยกน้ าหนัก
การวิดพื้นอย่างง่าย (วิดพื้นในท่าคุกเข่า) ในการออกกังกายจะต้องหายใจเข้า ออก ในจังหวะปกติ
ไม่ควรกลั้นหายใจ ในกรณี ที่ใช้น้ าหนักต้องใช้น้ าหนักที่เหมาะสม โดยเริ่ มประมาณ 1 กิโลกรัม
สมมติฐานในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาความสัมพันธ์ของอายุ ความถี่ในการออกกาลังกาย
และความถี่ในการไปพบแพทย์ ว่ามีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้สุขภาพอย่างไร และเนื่ องจากผูว้ จิ ยั
เห็นว่า เพศ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการรับรู ้สุขภาพ ผูว้ จิ ยั จึงควบคุมตัวแปรดังกล่าว แล้วค้นหา
ว่า การรับรู ้สุขภาพสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นอย่างไร
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าเมื่ออายุมาก รับรู้สุขภาพตนเองดีหรื อดีมาก (บรรลุ ศิริ
พานิช, 2533; ดวงฤดี ลาศุขะ, 2528; ประคอง อินทรสมบัติ, 2539 อ้างถึง มธุรส จันทร์ แสงศรี , 2540)
และการรับรู ้สุขภาพที่ดีทาให้ความถี่ในการออกกาลังกายมากยิง่ ขึ้น (ปิ ยะพันธุ์ นันตา, 2541) ส่ วน
ความถี่ในการไปพบแพทย์ จากการรับรู ้สุขภาพ จะมีความสัมพันธ์สูงกับภาวะสุ ขภาพตามความเป็ น
จริ ง (Cockerham, Sharp & Wilcox, 1983; Ferraro, 1980; Linn & Linn, 1980 อ้างถึง ชลธิชา สงวน
วงษ์, 2539) ถ้าสุ ขภาพร่ างกายตามความเป็ นจริ งไม่ดี ทาให้ไปพบแพทย์มากยิง่ ขึ้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั เชื่ อ
ว่าความถี่ในการไปพบแพทย์มีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู ้สุขภาพ จากข้อมูลเหล่านี้ สามารถ
สรุ ปข้อสมมติฐานเป็ น 3 ข้อดังนี้
1. การรับรู ้สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอายุ
2. การรับรู ้สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความถี่ในการออกกาลังกาย
3. การรับรู ้สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับความถี่ในการไปพบแพทย์
วิธีการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ มแบบบังเอิญจากผูใ้ หญ่ ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 121 คน เป็ นชาย 51 คน เป็ นหญิง 70 คน มีอายุระหว่าง 20 -72 ปี แบ่งเป็ นกลุ่มผูใ้ หญ่
ตอนต้น (20-40 ปี ) จานวน 30 คน เป็ นชาย 13 คน เป็ นหญิง 17 คน กลุ่มผูใ้ หญ่ตอนกลาง (41-60 ปี )
จานวน 65 คน เป็ นชาย 26 คน เป็ นหญิง 39 คน และกลุ่มผูใ้ หญ่ตอนปลาย (61 ปี ขึ้นไป) จานวน 26
คน เป็ นชาย 10 คน เป็ นหญิง 16 คน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การรับรู้สุขภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์การรับรู้ภาวะสุ ขภาพทางกายของผูส้ ู งอายุ ซึ่ง ชลธิชา
สงวนวงษ์ (2539) ได้พฒั นาขึ้น โดยมีคาถามทั้งหมด 15 ข้อ แต่ละข้อประเมินด้วยมาตรวัดแบบ
อันตรภาค 4 ระดับ คือ รับรู ้วา่ อาการนั้นเป็ นปั ญหามาก ปานกลาง น้อย หรื อไม่มีอาการดังกล่าว
เกิดขึ้นเลย โดยให้คะแนน 1 คะแนน ถ้ารับรู ้วา่ อาการนั้นเป็ นปั ญหามาก จนกระทัง่ ให้คะแนน 4
คะแนน ถ้าไม่รับรู ้วา่ อาการนั้นเป็ นปั ญหาเลย ซึ่ งแบบวัดดังกล่าวมีความตรงเชิงเนื้ อหา พิจารณา
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์จากผูท้ รงคุณวุฒิ 10 ท่าน และความเที่ยงของแบบวัดทั้งชุดแบบ
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ าของคอร์ นบาค เท่ากับ 0.70
ความถี่ในการออกกาลังกายและการไปพบแพทย์ ให้เลือกตัวเลือกว่ามีความถี่ในการทา
กิจกรรมดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ตั้งแต่ 2-3 ครั้งต่อเดือน 1 ครั้งต่อเดือน 2-3 ครั้งต่อ 6 เดือน หรื อ 1
ครั้งต่อ 6 เดือน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้การหาค่าสหสัมพันธ์แบบ Spearman-rank correlation เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู ้สุขภาพ และความถี่ในการออกกาลังกาย และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้สุขภาพและความถี่
ในการไปพบแพทย์ และหาค่าสหสัมพันธ์แบบ Pearson product moment correlation เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สุขภาพ และอายุ
นอกจากนี้ ยังใช้ partial correlation เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการรับรู ้สุขภาพ
กับ อายุ ความถี่ในการออกกาลังกาย และความถี่ในการไปพบแพทย์ โดยควบคุมตัวแปรเพศเอาไว้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าสถิติพ้นื ฐาน จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 121 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุ และคะแนนการ
รับรู้สุขภาพดังตารางที่ 1 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพ้นื ฐานของคะแนนการรับรู ้สุขภาพของตนเองในแต่ละช่วงวัย
ค่าต่าสุ ด
ค่าสู งสุ ด
ค่าเฉลี่ย
อายุ
20
72
48.02
คะแนนการรับรู้สุขภาพ
22
60
47.59

SD
14.24
8.30

อายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุต่าสุ ดเท่ากับ 20 ปี และสู งสุ ดเท่ากับ 72 ปี โดยอายุเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 48.02 ปี และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.24
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คะแนนการรับรู้สุขภาพของตนเองพบว่ามีค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 22 คะแนน (คะแนนจริ งที่เป็ นไป
ได้คือ 15 คะแนน) และค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 60 คะแนน (คะแนนจริ งที่เป็ นไปได้คือ 60 คะแนน) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ามีผตู ้ อบแบบสอบถาม ที่ไม่พบว่ามีปัญหาทางด้านสุ ขภาพเลย โดยค่าเฉลี่ยที่ได้อยูท่ ี่ 47.59
คะแนน และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.30
ส่ วนความถี่ในการออกกาลังกาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างระบุวา่ ออกกาลัง 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง
เป็ นจานวน 9 คน (7.4 %) 2-3 เดือนต่อครั้งเป็ นจานวน 16 คน (13.2 %) 1 เดือนต่อครั้งเป็ นจานวน
12 คน (9.9 %) และ 2-3 ครั้งต่อเดือนเป็ นจานวน 66 คน (54.5 %) โดยมีที่ไม่ระบุจานวน 18 คน
(14.9 %)
ความถี่ในการไปพบแพทย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างระบุวา่ ไปพบแพทย์ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง เป็ น
จานวน 54 คน (44.6 %) 2-3 เดือนต่อครั้งเป็ นจานวน 34 คน (28.1 %) 1 เดือนต่อครั้งเป็ นจานวน 8
คน (6.6 %) และ 2-3 ครั้งต่อเดือน เป็ นจานวน 9 คน (7.4 %) โดยมีที่ไม่ระบุจานวน 16 คน (13.2 %)
การทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคะแนนการรับรู ้สุขภาพ กับอายุ ความถี่ใน
การออกกาลังกาย และความถี่ในการไปพบแพทย์ โดยควบคุมตัวแปรเพศ และไม่ควบคุมตัวแปร
เพศ เป็ นดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการรับรู ้สุขภาพ กับอายุ ความถี่ในการออกกาลังกาย และ
ความถี่ในการไปพบแพทย์ โดยไม่ควบคุมและควบคุมตัวแปรเพศ
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการรับรู ้ ไม่ควบคุมตัวแปรเพศ ควบคุมตัวแปรเพศ
สุ ขภาพของตนเองกับ
อายุ
.216*
.289**
ความถี่ในการออกกาลังกาย
.222*
.201*
ความถี่ในการไปพบแพทย์
.049
.041
* : p < .05
** : p < .01
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าคะแนนการรับรู ้สุขภาพสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ขนาดน้อยกับอายุ และความถี่ในการออกกาลังกาย ไม่วา่ จะควบคุมตัวแปรเพศ หรื อไม่ควบคุมก็
ตาม โดยอายุ และความถี่ในการออกกาลังกายสามารถอธิ บายความแปรปรวนของคะแนนการรับรู ้
สุ ขภาพของตนเองได้เท่ากับ 4.67 % และ 4.93 % ตามลาดับ ส่ วนคะแนนการรับรู ้สุขภาพของ
ตนเอง และความถี่ในการไปพบแพทย์ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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การอภิปรายผล
การวิจยั นี้ ได้สารวจกลุ่มตัวอย่างจานวน 121 คน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
สุ ขภาพ กับตัวแปรอายุ ความถี่ในการออกกาลังกาย และความถี่ในการไปพบแพทย์ ได้ผล
ดังต่อไปนี้
พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการรับรู ้สุขภาพ และอายุ ซึ่ งอายุมากขึ้น จะมีแนวโน้มที่
คะแนนการรับรู ้สุขภาพมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ เมื่อมีอายุมาก
ขึ้น จะเข้าใจอาการของตน และสามารถหาทางแก้ไขปั ญหาได้ ซึ่ งตรงกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา (บรรลุ ศิ
ริ พานิช, 2533; ดวงฤดี ลาศุขะ, 2528; ประคอง อินทรสมบัติ, 2539 อ้างถึง มธุรส จันทร์แสงศรี ,
2540)
พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการรับรู ้สุขภาพ และความถี่ในการออกกาลังกาย ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั เอาไว้ สามารถอธิ บายได้ตามทฤษฎีของ Pender (1987 อ้างถึง ชลธิ
ชา สงวนวงษ์, 2539) ที่กล่าวเอาไว้วา่ เมื่อบุคคลกระทาพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ แล้วรับรู ้วา่
ทาให้มีภาวะสุ ขภาพดี จะเป็ นแรงจูงใจให้กระทาพฤติกรรมนั้นบ่อยขึ้น ซึ่งรวมถึงการออกกาลังกาย
ด้วย แต่ในอีกทางหนึ่ง อาจเป็ นไปได้วา่ เมื่อออกกาลังกายบ่อยๆ ก็ทาให้การรับรู ้สุขภาพดีข้ ึน ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวต้องได้รับการพิสูจน์ต่อไป
นอกจากนี้ ยังไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญระหว่างการรับรู ้สุขภาพ และความถี่ใน
การไปพบแพทย์ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่ งอาจเป็ นไปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างเกิดข้อผิดพลาด
จากการสุ่ ม (Sampling error) หรื อเกิดจากสาเหตุของการไปพบแพทย์ กล่าวคือ การไปพบแพทย์ไม่
จาเป็ นต้องเจ็บป่ วยเสมอไป การไปพบแพทย์อาจเป็ นเพราะเนื่องจากไปตรวจสุ ขภาพ ซึ่งถ้าเป็ น
กรณี น้ ีแล้ว การรับรู ้สุขภาพควรจะสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจสุ ขภาพตามทฤษฎีของ
Pender (1987 อ้างถึง ชลธิชา สงวนวงษ์, 2539) ดังนั้น ในการวิจยั ต่อไป ควรแยกสาเหตุของการไป
พบแพทย์
ข้อจากัดของการวิจยั ในครั้งนี้ อย่างแรก คือ ตัวเลือกในคาถามเรื่ องความถี่ในการออกกาลัง
กายและความถี่ในการไปพบแพทย์ แคบเกินไป กล่าวคือ อาจเป็ นไปได้ที่บุคคลไม่เคยออกกาลังกาย
หรื อออกกาลังกายทุกวันได้ ทาให้เหมือนเป็ นการจากัดพิสัย (Range restriction) ของความสัมพันธ์
ซึ่ งอาจทาให้ความสัมพันธ์ออกมาน้อยกว่าที่ควรจะเป็ น อย่างที่สอง คือ การเก็บกลุ่มตัวอย่าง น้อย
เกินไป ทาให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการสุ่ ม (Sampling error) สู ง
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรขยายระดับการวัดของความถี่ในการออกกาลังกาย
และความถี่ในการไปพบแพทย์ให้กว้างกว่านี้ เก็บกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่านี้ โดยมีการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นระบบมากกว่านี้ และอาจเพิม่ รายละเอียดให้แก่ตวั แปรการออกกาลังกาย เช่น ความถี่
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ในการออกกาลังกายยืดกล้ามเนื้อ การออกกาลังกายแบบแอโรบิค เป็ นต้น และอาจเพิ่มรายละเอียด
ให้แก่ตวั แปรในการไปพบแพทย์ ว่าไปเพื่อรักษาโรค หรื อไปเพื่อตรวจสุ ขภาพ
หนังสื ออ้างอิง
ภาษาไทย
ชลธิชา สงวนวงษ์. (๒๕๓๙). ความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคล ความรู้ ด้านโภชนาการ ความสามารถในการ
ดาเนินชี วิตประจาวัน การรั บรู้ ภาวะสุขภาพทางกายกับพฤติกรรมบริ โภคอาหารของผู้สูงอายุ แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ การการพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิ ยะพันธุ์ นันตา. (๒๕๔๑). การรั บรู้ ด้านสุขภาพ ความสามารถของตนเองกับการออกกาลังกายของผู้สูงอายุ.
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูส้ ูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มธุรส จันทร์แสงศรี . (๒๕๔๐). ความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคล การรั บรู้ สุขภาพ และแรงสนับสนุนทาง
สังคม กับการปฏิ บัติกิจกรรมของผู้สูงอายุ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์พยาบาล
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ การการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สกุลรัตน์ เตียววานิช. (๒๕๔๕). ความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคล ความพึงพอใจในบทบาทการดูแลเด็ก
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