พฤติกรรมการดูแลตนเองผู้สูงอายุตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ศึกษา : นายอาทิตย์ เมิดไธสง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ความสาคัญของปัญหา : การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุนับเป็นสิ่ง
สาคัญ การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งสาคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองที่ดี เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ใช้ต้นทุนต่า แต่ได้คุณประโยชน์สูง เพราะการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีจะลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดแก่ผู้สูงอายุครอบครัวและสังคมลงได้ การ
ประเมิน สภาพของผู้สู งอายุ เพื่ อใช้เป็ น แนวทางในการส่ งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สู งอายุนั้น ต้อง
ประเมินแบบองค์รวม กล่าวคือ จะต้องประเมินทั้งเรื่องร่างกายทางสมองและจิตใจ ทางสังคมและความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเอง เพราะปัญหาของผู้สูงอายุมีความเกี่ยวโยงกันทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกของผู้สูงอายุ
ตาบลดอนกอก เป็นตาบลหนึ่งของอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ประชาชนมีวิถีการ
ดาเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรมเลี้ ยงสัตว์ มีลักษณะครอบครัวเป็น
ครอบครัวขยายและมีความผูกพันฉันเครือญาติกับเพื่อนบ้าน มีการเคารพเชื่อฟังคาสั่งสอนจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโส
กว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับลูกหลานและมีส่วนน้อยที่อาศัยอยู่กับบุคลอื่น มีสถานพยาบาล ประกอบไปด้วย
สถานีอนามัยทั้งหมดจานวน 1 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อได้รับความเจ็บป่วยจะมาทาการรักษาที่สถานีอนามัย
ใกล้บ้าน แต่เมื่อได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรงก็จะทาการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลนาโพธิ์ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับลูกหลานผู้วิจัยมีความสนใจและให้ ความสาคัญในเรื่องสุ ขภาพของผู้สูงอายุที่เกิดจากการ
ปฏิบัติของตนเอง จึงได้ศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ เพราะปัจจัยที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพของตนเองนั้น นอกจากจะทาให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุแล้ว ยังทาให้ทราบถึงระดับพฤติกรรมของผู้สูงอายุและเป็นแนวทางในการส่งเสริม
สุขภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน การ
ออกก าลังกาย พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการปฏิบัติ
ตนในภาวะเจ็บป่วย พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุตาบลดอนกอก อาเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
- รูปแบบการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีผู้สูงอายุตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 –79 ปี

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 - 79 ปี
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวนทั้งสิ้น 83 คน โดยคานวณจากสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยา
มาเน่
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย เป็ น แบบสอบถาม พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ สูงอายุตาบลดอนกอก
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้สูงอายุ และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติการณ์การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
-การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ภาวการณ์มีโรคประจา โดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ การมีโรคประจาตัวต่างกัน โดยใช้ค่าการทดสอบที และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ มีระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษา และอภิปรายผล
๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณ์ จานวน 83 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็ น ร้อยละ 61.45 อายุ ส่ วนใหญ่ อยู่ ในช่วงผู้ สูงอายุตอนต้น คืออายุระหว่าง 60 - 69 ปี คิดเป็นร้อยละ
68.67 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 53.01 สถานภาพสมรสของ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นสถานภาพคู่ คิ ดเป็นร้อยละ 55.42 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว คิดเป็นร้อยละ
56.62
๒. การวิ เคราะห์ ร ะดั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู้ สู ง อายุ พบว่ า พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองด้ า นการ
รับประทานอาหาร อยู่ในระดับดี (X = 3.327) พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการออกก าลังกายอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X=2.725) พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองด้ า นการปฏิ บั ติ ต นในภาวะเจ็ บ ป่ ว ย อยู่ ใ นระดั บ ดี
(X=3.319) พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการจัดการความเครียด อยู่ในระดับพอใช้ (X=2.822)พฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุโดยรวม อยู่ในระดับพอใช้(X=3.070)
๓. การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู้ สู งอายุ ที่ มี เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษาสถานภาพสมรส
ภาวการณ์ มีโรคประจ าตัว แตกต่ างกัน พบว่า ผู้ สู งอายุเพศชายและเพศหญิ งมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผู้สูงอายที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี และอายุระหว่าง 70 – 79 ปี มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองโดยรวมไม่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุทีไม่มีโรคประจาตัวและผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัว มีพฤติกรรมสุขภา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างน้อย 1 คู่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้สูงอายุกลุ่มที่มีระดับการศึกษามัธยมต้นขึ้ นไปมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษาและกลุ่มที่
ไม่ได้เรียนหนังสือตามลาดับ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมไม่
แตกต่างกัน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
๑. ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไปในประเด็นต่าง ๆ ให้กว้างขวางและลึกซั้นยิ่งขึน้ เช่นปัญหาและอุปสรรคต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
๓. ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย ในการ
ดาเนินงานด้านการดูแลผุสูงอาย โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน ตลอดจนครอบครัวและชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาวขึ้น

