บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบั น มีการเปลี่ ย นแปลงทางดา นสัง คม การเมือง และเศรษฐกิจของโลก สง ผล
กระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน จากกระแสทุนนิยม บริโภคนิยมที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินชีวิตที่มีการแขงขันสูงและเรงรีบมากขึ้น ทําใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมตามมา
โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค การเผชิญความเครียดที่ไมเหมาะสมและการขาดการออกกําลัง
กาย ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนําไปสูปญหาสุขภาพตามมา โดยพบวาอัตราการเจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรังที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ
จากรายงานขององคการอนามัยโลก (2548) ไดระบุวา ในป 2548 ทั่วโลกมีผูเสียชีวิต
จากโรคเรื้อรัง 35 ลานคน หรือรอยละ 60.00 ของผูเสียชีวิตทั้งหมด 58 ลานคน คาดวาในป 2558
จะมีผูเสียชีวิตจากโรคดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.00 หรือประมาณ 41 ลานคน นอกจากนี้ จากการ
วิเคราะหสถานการณโรคเรื้อรังในประเทศไทย โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2550) พบวาโรคเรื้อรังมีอัตราผูปวยตอแสนประชากรในภาพรวมของ
ประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอดทุกป ซึ่งรายงานวาอัตราผูปวยตอแสนประชากร ชวงป
2540 – 2550 ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงจาก 158.00 เปน 782.38 โรคเบาหวานจาก 148.70
เปน 654.44 โรคหลอดเลือดสมองจาก 75.00 เปน 206.34 และโรคหัวใจขาดเลือดจาก 49.00 เปน
262.32 และแนวโนมอัตราตายตอแสนประชากรเพิ่มขึ้นชวงป 2541 – 2550 คือ โรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้น 1.5 เทา โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 2.9 เทา โรคหัวใจขาดเลือด เพิ่มขึ้น 5.8 เทา ซึ่งผล
จากการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังดังกลาว นอกจากจะกระทบตอสุขภาพผูปวยโดยตรงแลว การ
เจ็บปวยเรื้อรังยังทําใหเกิดความพิการทุพพลภาพ ขาดงาน ขาดรายได เปนภาวะพึ่งพาและนําไปสู
ปญหาเศรษฐกิจตามมาทั้งตอประชากรที่เจ็บปวย และครอบครัว โดยพบวาคาใชจายในการรักษา
โรคเหลานี้โดยเฉลี่ยตั้งแต 10,000 – 100,000 บาทตอคนตอป ซึ่งนับวาเปนคาใชจายที่สูงและเปน
ปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศในปจจุบัน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาการที่คนมีพฤติกรรมเสี่ยงคือ คนที่ขาดการออกกําลังกาย
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา บริโภคอาหารจานดวน (Fast food) ทําใหเกิดโรคเรื้อรังตางๆ เชน ความดันโลหิต
สูง เบาหวาน โรคหัวใจ เพิ่มมากขึ้น (กองสุขศึกษา, 2548) โดยเฉพาะประชากรวัยทํางานที่มีอายุ
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25 – 59 ป เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว รอยละ 17.30 เนื่องจากการขาดการออกกําลัง
กาย นอกจากนี้การขาดการออกกําลังกายยังเปนมูลเหตุสําคัญที่ทําใหเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบและโรคเบาหวาน (สมชาย ลี่ทองอินทร, 2547)
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของบุ ค คล เป น ผลมาจากความสามารถในการเรี ย นรู การรั บ รู
แรงจู ง ใจ พั ฒ นาการ การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ การแก ป ญ หาและความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2536) โดยมีประสบการณเบื้องตนจากครอบครัว ชุมชน และสังคมที่บุคคล
อาศัยอยู สิ่งแวดลอมตางๆ ทางสังคม ที่จะจูงใจใหเกิดการเรียนรู การรับรู และพัฒนาใหบุคคลมี
พฤติกรรมตางๆ การที่จะทําใหบุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม จําเปนตองเริ่มจาก
การสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี โดยมุงเนนการปองกันกอนที่จะเกิดโรค ซึ่งนักวิชาการได
ใหความสําคัญกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ วาเปนแนวทางสําคัญในการแกปญหาสาธารณสุข
ของประเทศไทยในป จจุบัน และระยะยาวไดโ ดยการปรับเปลี่ย นมาเนน กิจกรรมการสง เสริม
สุ ข ภาพ และป อ งกั น โรคเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาองค ค วามรู แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนใหเหมาะสม ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน มี
การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพเพื่อใหทราบสถานการณของพฤติกรรมเสี่ยง และแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตที่ไมเหมาะสม
สุขภาวะหรือสุขภาพ หมายถึง ภาวะแหงความสมบูรณของรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และจิตวิญญาณ ที่บุคคลรับรูไดวาตนมีความสุข ปราศจากความเครียดหรือแรงกดดันใดๆ
(ประเวศ วะสี, 2544) สุขภาพจึงเปนสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา แตอยางไรก็ตามภาวะสุขภาพเปน
กระบวนการพลวัตรที่ไมหยุดนิ่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางสลับซับซอนอยูตลอดเวลาและอยาง
ตอเนื่อง บุคคลจึงตองพยายามหาวิธีการที่จะปกปองสุขภาพเพื่อไมใหเกิดภาวะเจ็บปวยหรือ
ถึงแมวาจะเกิดภาวะเจ็บปวยขึ้น บุคคลจะตองพยายามดูแลรักษาเพื่อใหรางกายกลับสูสภาวะ
ปกติใหเร็วที่สุด วิธีการสําคัญที่บุคคลใชปกปองสุขภาพนั้นคือ การมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่
ถูกตองและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ (Palank, 1991)
เพนเดอร (Pender, 1987; 1996) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพไววาเปน
พฤติกรรมที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง และตองเปนกิจกรรมที่กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของบุคคล
โดยเปนยุทธวิธีในเชิงรุกที่ชวยแกปญหาสุขภาพไดดีที่สุด การสงเสริมสุขภาพเปนขบวนการที่
นํามาใชเพื่อขจัดและหลีกเลี่ยงปญหาสุขภาพ ชวยปองกันไมใหบุคคลตองตกอยูในสภาพการ
เจ็บปวย โดยการควบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆ และทําลายปจจัยเสี่ยงตางๆ เหลานั้น ตลอดจน
สนับสนุนประชาชนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของปญหาสุขภาพ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแตละ
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บุคคล จากพฤติกรรมเสี่ยงตอปญหาสุขภาพสูพฤติกรรมที่เหมาะสม และสอดคลองกับวิถีการ
ดําเนินชีวิต (Life style) ของแตละคน วิถีปฏิบัติในดานพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของสังคม และ
นําไปสูการมีสุขภาวะที่ดี (Well being) โดยพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเปนความรับผิดชอบของ
บุคคลที่จะกระทําดวยตนเอง เพื่อดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพที่ดีและความผาสุก โดยกลาวถึงวา
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพประกอบดวยพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดาน
กิจกรรมทางรางกาย ดานโภชนาการ ดานสัมพันธภาพ กับผูอื่น ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
และดานการจัดการกับความเครียด ซึ่งการที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และเอาใจ
ใสในการปฏิบัตินั้น มีปจจัยสําคัญหลายประการ ไดแก ปจจัยดานลักษณะและประสบการณของ
แตละบุคคล (Individual characteristics and experiences) ปจจัยดานสติปญญา และ
ความรูสึกที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม (Behavior-specific cognition and affect) และปจจัยดาน
พฤติกรรมที่เปนผลลัพธ (Behavioral outcome) โดยปจจัยดานสติปญญาและความรูสึกที่
เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม เปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และ
เปนปจจั ยที่มีความสําคัญในการจูงใจมากที่สุด เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลมีการพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง โดยเพนเดอร (Pender, 2006) ไดกลาวถึงปจจัยดานสติปญญา
และความรูสึกที่เฉพาะ เจาะจงตอพฤติกรรรม วาเปนมโนทัศนหลักในการสรางกลยุทธหรือกิจกรรม
เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งประกอบดวย การ
รับรูประโยชนของการกระทํา (Perceived benefits of action) โดยบุคคลจะกระทํากิจกรรม
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เมื่อบุคคลมีความเชื่อหรือคิดวากิจกรรมหรือพฤติกรรมนั้นมีประโยชน
เปนสิ่งที่ดีตอตน หรือเมื่อกระทําแลวจะทําใหตนไดรับสิ่งที่ดี สวนการรับรูอุปสรรคตอการกระทํา
(Perceived barriers to action) เปนปจจัยที่ขัดขวางการกระทําพฤติกรรม หากบุคคลมีความคิด
หรือเชื่อวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเปนสิ่งที่ยากลําบากหรือมีอุปสรรคหรือมีความยุงยากในการ
กระทํา บุคคลยอมไมอยากกระทําพฤติกรรมสุขภาพนั้น สําหรับการรับรูสมรรถนะตนเองในการ
กระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Perceived self-efficacy) เปนปจจัยที่สงเสริมใหบุคคลกระทํา
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หากบุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถกระทําพฤติกรรมนั้นได
สําเร็จ ก็จะกระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพนั้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการรับรู
ประโยชน การรับรูอุปสรรคและการรับรูสมรรถนะตนเอง มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ (นุชระพี สุทธิกุล, 2540; มนัสศรี ไพบูลยศิริ, 2545; เบญจมาศ ขาวสบาย, 2546; พจนา
ลาบยิ่ง, 2546; สดใส ศรีสะอาด, 2540)
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นอกจากปจจัยดังที่ไดกลาวมาแลว เพนเดอร (Pender, 1996) ยังกลาวอีกวาปจจัย
พื้นฐานสวนบุคคล (Personal factors) ซึ่งประกอบดวย 1) ปจจัยดานชีววิทยา ไดแก อายุ เพศ
น้ําหนัก ภาวะการเขาสูวัยรุน ภาวะวัยหมดประจําเดือน ความแข็งแรง ความวองไว และความ
สมดุล 2) ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง ความสามารถ
ของตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพและการใหความสําคัญตอสุขภาพ และ 3) ปจจัยดานสังคมและ
วัฒนธรรม ไดแก เชื้อชาติ สัญชาติ วัฒนธรรม การศึกษา สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพแลว นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลตอการรับรู
ประโยชน การรั บ รู อุ ป สรรคและการรั บ รู ส มรรถนะของตนเองของบุ ค คล ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า
ปจจัยพื้นฐานสวนบุ คคลนอกจากจะมี อิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสงเสริ มสุขภาพแลว ยัง มี
อิทธิพลทางออมโดยผานทางปจจัยดานการรับรู
จากปญหาโรคเรื้อรังที่มีอุบัติการณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในประชากรไทย กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดกําหนดนโยบายสงเสริมใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง
ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินงานและพัฒนาสาธารณสุข โดยไดนําเอาการ
สาธารณสุขมู ล ฐานมาเป นกลวิ ธีหลักในการพั ฒนาระบบบริ การสุขภาพ เริ่มตั้งแตแผนพัฒนา
สาธารณสุขฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2525) เปนตนมา โดยสนับสนุนใหมีการดําเนินงานสาธารณสุข
มูลฐาน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และสงเสริมใหชุมชนตระหนักในความจําเปนที่จะตองแกไข
ปญหาสาธารณสุขของชุ ม ชนดวยตนเอง โดยดําเนินการคัดเลื อกประชาชนที่สมัครใจและ
ดําเนินการอบรมตามหลักสูตรเพื่อใหอาสาสมัครเหลานั้นมีบทบาทเปนตัวกลางในการชวยสงเสริม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขภาพของประชาชน โดยแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545 – 2549) ในการปฏิรูประบบสุขภาพไดมุงเนนการดําเนินงานเชิงรุก โดยเปลี่ยนแนวคิดจาก
การเนนการรักษามาใหความสําคัญกับการสรางสุขภาพมากขึ้น และในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดเนนคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐานใน
การบูรณาการทุกภาคสวน สรางกระบวนการเรียนรูสูวิถีชุมชน เพื่อการมีสุขภาพดีของชุมชน บน
รากฐานเศรษฐกิจพอเพียงดานสุขภาพตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยมุงเนนให
ความสําคัญกับการพัฒนาสุขภาพประชาชนและศักยภาพความเขมแข็งของภาคประชาชน เพื่อให
ประชาชนสร า งสุ ข ภาพและป อ งกั น โรคให แ ก ต นเอง ครอบครั ว และชุ ม ชน โดยอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบานเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม
สุขภาพอนามัย ตลอดจนใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในดานตางๆ ทั้งนี้ผูที่เปนอาสาสมัครตอง
เปนผูที่เปนตัวอยางดานสุขภาพที่ดีแกชุมชนที่ตนรับผิดชอบ (กระทรวงสาธารณสุข, 2546)
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จากการปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี ประชากร
ทั้งสิ้น 20,826 คน จํานวน 5,383 หลังคาเรือน พบวาประชากรมีการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังเพิ่มมาก
ขึ้นทุกป จากสถิติในป 2551 พบวาโรคที่พบมากเปนอันดับ 1 คือโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไมทราบ
สาเหตุ (รอยละ27.46) รองลงมาคือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (รอยละ26.16) และโรคหัวใจและหลอด
เลือด (รอยละ23.69) ตามลําดับ โดยมีสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในป 2551 รวม 26 ราย จาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด รองลงมาคือ โรคมะเร็ง (สถิติผูปวยนอก โรงพยาบาลขามทะเลสอ,
2551) แสดงใหเห็นวาทั้งอัตราการเจ็บปวยและการตายลวนมีสาเหตุจากโรคเรื้อรังที่สามารถ
ปองกันได การเจ็บปวยและเสียชีวิตของประชากรเหลานี้เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม
ที่จําเปนตองเรงดําเนินการแกไข จากผลการสํารวจจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
อํ าเภอขามทะเลสอ จั งหวั ดนครราชสี มา (สํ า นั ก งานสาธารณสุ ขอํ า เภอขามทะเลสอ จั ง หวั ด
นครราชสีมา, 2551) พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 704 คน (อสม. 1 คน ตอ 8 หลังคาเรือน) ซึ่งบุคลากร
เหลา นี้เ ป น กลไกหลั กของการดํา เนิน งานสาธารณสุขมูลฐานของอําเภอ อยางไรก็ตามพบว า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญยังมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่มีไขมันสูงและเนื้อสัตวติดมันจํานวนมาก ชอบรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหาร
รสจัด การดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และขาดการออกกําลังกาย ซึ่งเปนปญหาที่ควร
ใหความสําคัญเนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเหลานี้เปนผูที่มีบทบาทสําคัญ ใน
การเป นแบบอย า งการปฏิ บัติต นเพื่อการสรา งเสริม สุขภาพให กับประชาชนในชุม ชนที่ตนเอง
รับผิดชอบ เปนตน
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ไดแก
ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ แรงจูงใจในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพของตนเอง
การศึ ก ษา สถานทางเศรษฐกิ จ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ป จ จั ย ด า นสติ ป ญ ญาและความรู สึ ก ที่
เฉพาะเจาะจงต อ พฤติ กรรม และมี อิท ธิพ ลโดยตรงต อ พฤติก รรมการส ง เสริ ม สุข ภาพ จากผล
การศึกษาพบวาปจจัยดานเพศ รายได อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ (นุชระพี สุทธิกุล, 2540; สดใส ศรีสะอาด, 2540;
นภาพร โดมทอง, 2545; ผอง อนันตริยเวช, 2545) อยางไรก็ตามผลการวิจัยยังมีความไม
สอดคลองกันในบางปจจัย เชน การศึกษาของดวงพร สุตรสุนทร (2546) พบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในดานการบริโภคอาหารคือ เพศ อายุ และ
สถานภาพสมรส ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเบญจมาศ ขาวสบาย (2546) สวนการศึกษาของ
พจนา ลาบยิ่ง (2546) พบวา อายุ เพศ รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมภาพของ
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บุคลากรโรงพยาบาล สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานยังพบนอย มีเพียงการศึกษาของมนัสศรี ไพบูลยศิริ
(2545) ที่พบวา เพศ อายุ และรายไดของครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพเชนเดียวกัน ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาสมบูรณ อินสุพรรณ (2551) ที่พบวาเพศเปนตัว
แปรเพียงตัวเดียวที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ส ว นป จ จั ย ด า นสติ ป ญ ญาและความรู สึ ก ที่ เ ฉพาะเจาะต อ พฤติ ก รรมเป น ป จ จั ย ที่
เพนเดอร (Pender, 2006) ใหความสําคัญจัดเปนมโนทัศนหลักในการสรางกลยุทธเพื่อสราง
แรงจูงใจใหบุคคลมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองซึ่งประกอบดวย การรับรู
ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรูความสามารถ
ของตนเอง ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม อิทธิพลระหวางบุคคล อิทธิพลจากสถานการณ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวา ผลการศึกษาปจจัยความคิดและอารมณตอพฤติกรรม มีความแตกตาง
กันในแตละกลุมประชากร เชน การศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง การรับรู
ประโยชนและการรับรูอุปสรรคตอการสงเสริมสุขภาพ พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ (นุชระพี สุทธิกุล, 2540; มนัสศรี ไพบูลยศิริ, 2545; เบญจมาศ ขาวสบาย, 2546;
พจนา ลาบยิ่ง, 2546; สดใส ศรีสะอาด, 2540) และมีการศึกษาอีกจํานวนหนึ่งที่พบวาการรับรู
ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (สุธารดี รัก
พงษ, 2549; อรไท แดงชาติ, 2548) นอกจากนี้ พบวาการรับรูภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในบุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจ (อรไท แดงชาติ,
2548)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การศึกษา
ของประสิทธิ์ กลาหาญ (2540) พบวาการรับรูอุปสรรคตอการสงเสริมสุขภาพ สามารถทํานาย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัดสุพรรณบุรีไดดีที่สุด
สําหรับการศึกษาของสดใส ศรีสะอาด (2540) พบวาปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดอํานาจเจริญไดดีที่สุดคือ คานิยมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และ
เมื่อวิเคราะหรายพฤติกรรมพบวาตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในดานการไม
สูบบุหรี่ และการไมดื่มสุราไดดีที่สุดคือ เพศ ตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ดานการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การจัดการกับความเครียดไดดีที่สุดคือ คานิยม
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ สําหรับตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดานการ
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รวมกิจกรรมทางสังคม และการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพไดดีที่สุด คือประสบการณ
ในพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
สําหรับการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานยังพบนอย มีเพียงการศึกษาของสุธารดี รักพงษ (2549) ที่พบวาเจตคติตอการ
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพเป น ตั ว แปรที่ ดี ที่ สุ ด ในการทํ า นายพฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน รองลงมา คือ เพศ ระดับการศึกษาและการรับรูประโยชนของการ
สงเสริมสุขภาพ โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ไดเพียงรอยละ 18.80 สวนการศึกษาของสมบูรณ อินสุพรรณ (2551) ที่ศึกษา
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา ปจจัยนํา ไดแก การควบคุมตนเองตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ปจจัยเอื้อ
ไดแก การมีและการเขาถึงแหลงทรัพยากรดานการสงเสริมสุขภาพ ปจจัยชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ
และปจจัยเสริม ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลตางๆ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดดีกวาตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเพียง
ตัวแปรเดียว
ดังที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาปจจัยที่มีความสัมพันธและที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข ยังไมมีความชัดเจนโดยผลการศึกษาที่ผานมา
พบว า ป จ จั ย ที่ ศึ ก ษายั ง มี อํ า นาจในการทํ า นายพฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขในระดับต่ํา และตองการการศึกษาเพิ่มโดยเฉพาะปจจัยสวนบุคคล ไดแก การศึกษา
การรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพ นอกจากนี้ พ บว า บางป จ จั ย ยั ง ไม มี ผู ศึ ก ษา เช น ระยะเวลาในการเป น
อาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งเปนปจจัยที่ควรใหความสนใจเพราะระยะเวลาของการเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขมีความเกี่ยวของกับประสบการณ โดยเพนเดอร (Pender, 2006) กลาวไววา พฤติกรรม
ที่เกี่ยวของ (Prior related behavior) เปนความบอยของการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมือนหรือคลาย
กับพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติในอดีตมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรม ที่เคยปฏิบัติมานั้นไดกลายเปนนิสัย (Habit
formation) และบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมนั้นไดโดยอัตโนมัติโดยอาศัยความตั้งใจเพียงเล็กนอยก็
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได นอกจากนี้ พบวาพฤติกรรมที่ทําบอยๆ หรือที่ผานมามีความ
คลายคลึงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เปนตัวที่สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดดี
(ลดาวัลย ผาสุก, 2544; Pender, 1996 อางใน ภัทรจิต นิลราช, 2546)
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ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ของ
พยาบาลอนามัยชุมชน ซึ่งรับผิดชอบในการแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน จึงมี
ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยใชกรอบแนวคิดการ
สงเสริมสุขภาพของเพนเดอร (2006) มาเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขเหลานี้ เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการ
จั ด ทํ า โครงการส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น เพื่ อ ให เ ป น ผู ที่ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ เปนตัวอยางที่ดี และสามารถสรางความ
นาเชื่อถือแกประชาชนในการถายทอดความรู และสงเสริมสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
ใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง ลดคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลและเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน
วัตถุประสงคการวิจัยทัว่ ไป
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงคการวิจัยเฉพาะ
เพื่ อศึกษาถึงอํานาจการทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมูบานอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไดแก การศึกษา การรับรูภาวะสุขภาพ
ระยะเวลาการเป น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น การรั บ รู ป ระโยชน ข องการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และการรับรู
สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
คําถามการวิจัย
1. การศึกษา การรับรูภาวะสุขภาพ ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ
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พฤติก รรมส ง เสริ ม สุขภาพ และการรับรูส มรรถนะของตนเองในการปฏิบั ติพ ฤติกรรมสง เสริ ม
สุขภาพสามารถรวมทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาไดหรือไม
2. ตั ว แปรใดที่ มี อํ า นาจในการทํ า นายพฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาสูงสุด
สมมุติฐานการวิจัย
1. การศึกษา การรับรูภาวะสุขภาพ ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ
พฤติ ก รรมสง เสริ ม สุขภาพ และการรับรูส มรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพ ฤติ กรรมสง เสริ ม
สุขภาพสามารถรวมทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาได
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงทํานาย (Predictive Study) โดยศึกษาใน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 704 คน ในอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ในชวง
เดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553
ตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัย
1. ตัวแปรตน ไดแก
1.1 ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ประกอบด ว ย การศึ ก ษา การรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพ และ
ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
1.2 ปจจัยดานสติปญญาและความรูสึกที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม ไดแก การ
รับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ และการรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 6 ดาน คือ
2.1 ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ
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2.2 ดานกิจกรรมทางรางกาย
2.3 ดานโภชนาการ
2.4 ดานสัมพันธภาพกับผูอื่น
2.5 ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
2.6 ดานการจัดการกับความเครียด
นิยามศัพท
1. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ปจจัยทางดานตัวบุคคลที่อาจมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อันไดแก การศึกษา การรับรูภาวะ
สุ ข ภาพ และระยะเวลาการเป น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น โดยประเมิ น จาก
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
1.1 การศึกษา หมายถึง จํานวนปที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานได รับ
การศึกษา
1.2 การรับรูภาวะสุขภาพ หมายถึง ความคิด ความรูสึก ความเขาใจตอภาวะ สุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ประเมินจากแบบประเมินการรับรูภาวะสุขภาพ
1.3 ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมายถึงจํานวนปที่
ไดรับการคัดเลือกและอบรมเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
2. การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายถึง การรับรูถึงผลดี
หรือผลบวกของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับผลลัพธของการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอดีต ไดแก การดูแลเอาใจใสสุขภาพ
ชวยใหมีสุขภาพดี การออกกําลังกายเหมาะสมเปนประจําทําใหมีสุขภาพแข็งแรง การรับประทาน
อาหารไดสัดสวนตามหลักโภชนาการทําใหมีสุขภาพแข็งแรง การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นเปน
ผลดีตอสุขภาพจิตของตนเอง การปฏิบัติในสิ่งที่ไดมุงหวังไวใหสําเร็จทําใหมีความสุข และการ
แกไขปญหาในชีวิตอยางเหมาะสมมีผลดีตอสุขภาพของตนเอง โดยประเมินจาก แบบสอบถาม
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบ
ตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทางรางกาย ดานโภชนาการ ดานสัมพันธภาพกับผูอื่น ดานการพัฒนา
ทางจิตวิญญาณ และดานการจัดการกับความเครียด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ คะแนนเต็ม 24 คะแนน คะแนนสูง หมายถึง รับรูวาเปนประโยชนมาก
คะแนนต่ํา หมายถึง รับรูวาเปนประโยชนนอย
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3. การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายถึง ความรูสึกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเกี่ยวกับสิ่งขัดขวางในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
การรั บ รู อุ ป สรรคอาจเป น การรั บ รู ที่ เ ป น จริ ง หรื อ เป น การรั บ รู ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความนึ ก คิ ด ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดแก การดูแลเอาใจใสสุขภาพเปนสิ่งที่ยุงยาก การออก
กําลังกายเหมาะสมเปนประจําทําใหเมื่อยลาและเสียเวลา การรับประทานอาหารไดสัดสวนตาม
หลักโภชนาการเปนสิ่งที่ยุงยาก การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นเปนสิ่งที่ทําไดยาก การปฏิบัติใน
สิ่งที่ทานไดมุงหวังไวใหสําเร็จเปนสิ่งที่ทําไดยาก และการแกไขปญหาในชีวิตอยางเหมาะสมเปน
สิ่งที่ทําไดยากตองใชการฝกฝน โดยประเมินจาก แบบสอบถามการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทาง
รางกาย ดานโภชนาการ ดานสัมพันธภาพกับผูอื่น ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และดานการ
จัดการกับความเครียด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คะแนน
เต็ม 24 คะแนน คะแนนสูง หมายถึง รับรูวาเปนอุปสรรคมาก คะแนนต่ํา หมายถึง รับรูวาเปน
อุปสรรคนอย
4. การรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายถึง การที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตัดสินความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ไดแก สามารถดูแลเอาใจใสกับสุขภาพ
ของตนเองถึงแมวาจะไมมีเวลา สามารถออกกําลังกายเหมาะสมเปนประจําถึงแมวาจะมีงานมาก
สามารถรั บ ประทานอาหารได สั ด ส ว นตามหลั ก โภชนาการถึ ง แม ว า จะไม ช อบ สามารถสร า ง
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นไดถึงแมวาจะมีความขัดแยงอยูบาง สามารถปฏิบัติในสิ่งที่ไดมุงหวังไวให
สํา เร็จถึง แมวาจะยากลําบาก และสามารถแกไขปญ หาในชี วิตอย างเหมาะสมถึงแมวาจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยประเมินจาก แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทาง
รางกาย ดานโภชนาการ ดานสัมพันธภาพกับผูอื่น ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และดานการ
จัดการกับความเครียด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คะแนน
เต็ม 24 คะแนน คะแนนสูง หมายถึง รับรูวาตนเองมีสมรรถนะมาก คะแนนต่ํา หมายถึง รับรูวา
ตนเองมีสมรรถนะนอย
5. พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมายถึง การ
ปฏิบัติตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซึ่งเปนการปฏิบัติที่กระทําอยางตอเนื่อง จน
เปนสวนหนึ่งของชีวิตและเปนแบบแผนการดําเนินชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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เพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ ความผาสุ ก ของชี วิ ต เป น พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในทางที่ ดี เ พื่ อ ให อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบานนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้น ประกอบดวยพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 6 ดาน
ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดานกิจกรรมทางรางกาย ดานโภชนาการ ดานสัมพันธภาพ
กับผูอื่น ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และดานการจัดการกับความเครียด ประเมินไดจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนสูง
หมายถึง ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอยางสม่ําเสมอ คะแนนต่ํา หมายถึง ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นนานๆ ครั้ง
6. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูใน
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแตละ
กลุมบาน (ละแวก) ที่ไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด มีบทบาทหนาที่
สํ า คั ญ ในฐานะผู นํ า เป น ผู ใ ห คํ า แนะนํ า ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบชุ ม ชนในเรื่ อ งสุ ข ภาพ เป น ผู นํ า ด า น
พฤติกรรมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร (2006) ที่เชื่อวาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเกิดจากปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ (1) ปจจัย
สวนบุคคล (2) ปจจัยดานสติปญญาและความรูสึกที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม (3) ปจจัยดาน
พฤติ ก รรมผลลั พ ธ โดยผู วิ จั ย จะศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก การศึกษา การรับรูภาวะ
สุขภาพ ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และปจจัยดานสติปญญาและ
ความรูสึกที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม ไดแก การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และการรับรูความสมรรถนะของ
ตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซึ่งปจจัย
สวนบุคคล ไดแก การศึกษา การรับรูภาวะสุขภาพ มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
และระยะเวลาในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขเปนปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับประสบการณ
เปนความถี่ของการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมือนหรือคลายกับพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยพฤติกรรม
ที่เคยปฏิบัติในอดีตมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมที่
เคยปฏิบัติมานั้นไดกลายเปนนิสัย ทําใหบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมนั้นไดโดยอัตโนมัติโดยอาศัยความ
ตั้งใจเพียงเล็กนอยก็ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได
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การที่ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า นมี ก ารรั บ รู ป ระโยชน ข องการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ มีความเชื่อ/คิดวากิจกรรม/พฤติกรรมนั้นมีประโยชนเปนสิ่งที่ดีตอตน หรือ
เมื่อกระทําแลวจะทําใหตนไดรับสิ่งที่ดีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจะกระทําพฤติกรรม
สุขภาพ แตถาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความคิด/เชื่อวา พฤติกรรมสุขภาพเปนสิ่งที่
ยากลําบาก/มีอุปสรรค/ยุงยากในการกระทํา อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบานมักยอมไมอยาก
กระทําพฤติกรรมสุขภาพนั้น และถาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความเชื่อมั่นวา ตนเอง
สามารถกระทําพฤติกรรมนั้นไดสําเร็จ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานก็จะกระทําพฤติกรรม
นั้น ซึ่งทั้งสามปจจัยมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ทั้ง 6 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบตอสุขภาพ กิจกรรมทางรางกาย
โภชนาการ สัมพันธภาพกับผูอื่น การพัฒนาทางจิตวิญญาณ และการจัดการกับความเครียด (ดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ 1.1)

14
ปจจัยสวนบุคคล

ปจจัยดานสติปญญาและความรูส ึกที่
เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ

- การศึกษา
- การรับรูภาวะสุขภาพ
- ระยะเวลาการ
เปนอสม.

การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
การรับรูสมรรถนะของตนเองใน
การปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม

พฤติกรรมผลลัพธ

พฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของอสม.
6 ดาน ไดแก
- ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
- กิจกรรมทางรางกาย
- โภชนาการ
- สัมพันธภาพกับผูอื่น
- การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
- การจัดการกับความเครียด

ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย (พัฒนาจากรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร)

