แบบรายการประกอบคาขอประเมินผลงาน

ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
เรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8

ของ
นายวิรุท นนสุรัตน์
ตาแหน่ง นักโภชนาการ ระดับ ชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 1323
กลุม่ พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรมอนามัย

เพื่อ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งนักโภชนาการ ระดับ ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1323 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรมอนามัย
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ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อผลงาน พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
สัดส่วนของผลงานทีผ่ ู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 100%
ผู้ร่วมจัดทาผลงาน บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบพรรณา (Descriptive Analysis) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
1) ศึ ก ษาสถานภาพส่ ว นบุ ค คล ลั กษณะของครอบครัว และภาวะสุ ขภาพ ของผู้ สู งอายุ ในชมรม
ผู้ สู ง อายุ เขตสุ ข ภาพที่ 8 2) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของผู้ สู ง อายุ เขตสุ ข ภาพที่ 8
3) ศึกษาปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพ
ที่ 8 และ4) เปรียบเทียบความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8
ได้แก่ ปั จจัยน าด้านความรู้เกี่ยวกับ การบริโภคอาหาร ปัจจัย นาด้านความเชื่อเกี่ยวกับ การบริโภค
อาหาร ปัจจัยเอื้อด้านการเข้าถึงแหล่งขายอาหาร และรายได้ของครัวเรือน ปั จจัยเสริมด้านครอบครัว
ด้านเพื่ อ น และการรั บ รู้ สื่ อโฆษณา ใช้ แบบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล กลุ่ ม ตัว อย่าง คื อ
ผู้สู งอายุ ในชมรมผู้ สู งอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ด้ว ยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้น ตอน
(Multi-stage random Sampling) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างจ านวน 480 คน วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ
พรรณนา (Descriptive Analysis) หาค่ าความถี่ ร้อ ยละ และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ
Pearson Product Moment Correlation
ผลการวิ จั ย ผู้ สู งอายุ ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 73.5) อายุ อยู่ ในช่ วง 60 – 69 ปี
(ร้อยละ 63.3) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 62.1) การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 89.8) ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม (ร้ อยละ 58.1) รายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาทต่ อเดื อน (ร้อยละ 66.3) ด้ านปั จจั ยน า
มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารมากที่สุด คือ การกินผัก ผลไม้เป็นประจาทุกวันทาให้ได้รับวิตามินและ
ใยอาหาร (ร้อยละ 70.0) และมีความรู้น้อยที่สุดคือ การกินอาหารที่ทอดด้วยน้ามันทอดซ้า อาจทาให้เกิด
โรคมะเร็งได้ (ร้อยละ 43.5) มีความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมากที่สุดคือ อาหารเช้าเป็นอาหารมื้อ
ส าคั ญ ต่ อร่ างกายมากที่ สุ ด (ร้ อยละ 69.8) ส่ วนความเชื่ อที่ น้ อยที่ สุ ดคื อ การซื้ ออาหารนอกบ้ าน
มีความเสี่ยง ที่จะได้รับอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ (ร้อยละ 30.4) ด้านปัจจัยเอื้อ การเข้าถึงแหล่งอาหารได้
สะดวกมากที่สุด คือ สามารถหาซื้ออาหารสดได้ง่าย (ร้อยละ 83.5) และการเข้าถึงแหล่งอาหารได้สะดวก
น้อยที่สุด คือ การใช้บริการร้านอาหารนอกบ้าน (ร้อยละ 27.1) ด้านปัจจัยเสริม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุ ดคือ เพื่ อนไม่ ชวนรั บประทานอาหารดิบ อาหารแปลก ๆ ( = 2.82, S.D.= 0.48) ส่ วนข้อที่ มี
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ค่ าเฉลี่ ยน้ อยที่ สุ ดคื อ ครอบครั วไม่ ปรุ งอาหารรสจั ด เช่ น เค็ มจั ด หวานจั ด ( = 1.51, S.D.= 0.71)
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของผู้ สู ง อายุ เขตสุ ข ภาพที่ 8 พบว่ า โดยรวมปฏิ บั ติ บ างครั้ ง
( = 2.09, S.D.= 0.20) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ปฏิบัติเป็นประจา 10 ข้อ เรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ กินปลา ( = 2.88, S.D.= 0.33) รองลงมากินผัก ( = 2.87, S.D.= 0.34) และ
ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร ( = 2.86, S.D.= 0.38) ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 2 ข้อ เรียงลาดับจากมากไปหา
น้ อย ดังนี้ กินนม ( = 2.21, S.D.= 0.65) และ กินเนื้ อสั ตว์ไม่ติดมัน ( = 1.95, S.D.= 0.67) ไม่เคย
ปฏิ บั ติ 8 ข้ อ เรี ยงล าดั บ จากมากไปหาน้ อย 3 ล าดั บแรก ดั งนี้ กิ นอาหารที่ ไม่ มี ไขมั น และน้ ามั น
( = 1.63, S.D.= 0.64) รองลงมาไม่กินอาหารประเภททอดและผัด ( = 1.56, S.D.= 0.59) และ ไม่กิน
อาหารประเภทที่มีรสหวาน ( = 1.52, S.D.= 0.60)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ สถานภาพ
สมรส และความเชื่อ เกี่ยวกับ การบริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การเข้าถึง
แหล่งอาหาร และการสนับสนุนจากเพื่อน ครอบครัว สื่อโฆษณา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหาร อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 แต่เ พศ อายุ อาชีพ ไม่มีค วามสั มพั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
ดังนั้นเขตสุขภาพที่ 8 จึงควรกาหนดเป็นนโยบายที่สาคัญเพื่อพั ฒนาปรับปรุงความรอบรู้
ด้านพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อการสร้างความตระหนักให้กับผู้สูงอายุ
ผู้ดูแล และบุคคลในครอบครัว และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
โภชนาการในชมรมผู้สูงอายุ และพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุต่อไป

6. บทนา
ประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (Aged Society)
ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น "สังคมผู้สูงอายุ
เต็มรูปแบบ" (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลข
ของประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สั งคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุ
มากกว่า 60 ปี เกิ นร้ อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้ งหมด สถานการณ์ นี้ เป็ นผลมาจากการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ทาให้ประชากร
มีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทาให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธ์
อย่ างรวดเร็ ว และการลดลงอย่ างต่ อเนื่ องของระดั บการตายของประชากร ท าให้ จ านวนและสั ดส่ วน
ประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (จิราภรณ์ การะเกตุ, 2562, ออนไลน์)
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จากข้ อ มู ล ประชากรของประเทศไทยปี 2558 จ านวนประชากรในประเทศไทยอยู่ ที่
65,203,979 คน เป็ นผู้ ที่ มี อายุ 60 ปี ขึ้ นไป 10,569,021 คน หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 16.2 ของประชากร
ทั้งหมด แปลว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และคาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคม
ประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งหมด
การก้าวเข้าสู่สั งคมผู้ สู งอายุตามนิยามของสหประชาชาติ สั ดส่ วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 ของ
ประชากรรวม จนปัจจุบันปี 2561 เป็นร้อยละ 17.96 โดยเป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 12.11 และ
ในปี พ.ศ. 2568 หรืออีก 10 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society)
คือจะมีผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 20 (14.4 ล้านคน) (บุญเลิศ เลียวประไพ, 2557, น. 57)
เขตสุ ข ภาพที่ 8 อุ ด รธานี รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพประชาชน 7 จั ง หวั ด
ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดเลย มีประชากรทั้งสิ้น 5,500,000 คน มีประชากรผู้สูงอายุจานวน
693,055 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 12.49 ของประชากรทั้ งหมด ในจานวนประชากรผู้ สู งอายุดังกล่ าว
มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ร้อยละ 3.01) ตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผ่ านเกณฑ์ จานวน 529 ตาบล (ร้อยละ 82.14) (กรมอนามัย, 256,
น. 1-19) ชมรมผู้สูงอายุมีจานวน 1,327 ชมรม จากการปฏิบัติงานของผู้วิจัย พบว่า ส่วนใหญ่กิจกรรม
ในชมรมผู้สูงอายุจะเน้นในเรื่องการป้องกันภาวะหกล้มและสมองเสื่อม และมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
สร้ า งความสุ ข จากการสั ม ภาษณ์ พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของผู้ สู ง อายุ ใ นชมรมผู้ สู ง อายุ
เขตสุขภาพที่ 8 ของผู้วิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ กินอาหารรสหวานจัด เค็มจัด กินผักและผลไม้
ไม่เพียงพอ ขาดความรู้เรื่องการกินอาหารที่เหมาะสมตามวัย มีพฤติกรรมการกินเชื่อตามเพื่อนและ
สื่อโฆษณา และส่วนใหญ่จะกินอาหารที่คนในครอบครัวเตรียมให้ ซึ่งบางครั้ง คุณค่างทางโภชนาการ
ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ประกอบกับในบางครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งประชากรกลุ่มนี้มักมี
ปั ญ หาสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งวั ย ของการเสื่ อ มถอยในระบบต่ า ง ๆ ของร่างกาย เช่ น ระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกมีจานวนและขนาดลดลง ระบบทางเดินอาหาร การเคลื่อนตัวของหลอดอาหาร
ลดลง การผลิตน้าย่อยและเอนไซม์ในกระเพาะอาหารลดลง เยื่อบุทางเดินอาหารเสื่อม ทาให้การดูด
ซึมอาหารลดลง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายดังกล่าว เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาทางโภชนาการ
และสาเหตุที่สาคัญคือพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง และเหมาะสม อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สู งอายุยังขึ้นกับปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะการได้รับแรง
สนับสนุนจากครอบครัว ที่มีส่วนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการบริโภคได้ทั้งบวก และลบ รวมถึง
สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่ผู้สูงอายุอยู่ตามลาพังไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรหลาน มักจะ
กินอาหารในแต่ละมื้อไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และผู้สูงอายุบางคนสุขภาพไม่อานวยในการ
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จัดหาอาหารให้ ตัวเอง จึงลงท้ายด้วยการจัดหาอาหารแบบง่าย ๆ แทนอาหารที่ดีและเหมาะสม
(ธิษณา จรรยาชัยเลิศ, 2557, น. 45-47)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้อมูลจากสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรม
การรั บ ประทานอาหารของผู้ สู งอายุ วรัญ ญา มณี รัต น์ (2558, น. 7) ; ทวีศิ ล ป์ ศรีอั ก ษร (2551,
น. 57-65) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปัจจัยนาด้านความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ปัจจัยเสริมด้านครอบครัวและ
เพื่อน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ ร้อยละ 34.9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 สุรศักดิ์ สุนทร และคณะ (2553, น. 49) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารของผู้ สู งอายุ พบว่า ความรู้ ทัศ นคติ และปั จจัย เสริมเกี่ ยวกับ การบริโภคอาหารมี
ความสั มพัน ธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อมรรัตน์ ปุ ย งาม (2553, น. 5) ศึกษาปั จจัยที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้ สู งอายุอย่างมี
นัยสาคัญ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัยของครอบครัว
สุขภาพกายและสุขภาพจิต วรรณวิ มล เมฆวิมล (2555, น. 58-60) ศึกษาพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของผู้ สู งอายุ และปั จจั ยที่ มีความสั มพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ สู งอายุ
ปัจจัยนาได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพมี
ความสัมพัน ธ์กับ พฤติกรรมการรับ ประทานอาหารของผู้สู งอายุ ส่ว นปัจจัยเอื้อได้แก่ ทรัพยากรที่
ส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุและกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ และปัจจัยเสริมได้แก่ การได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจากสื่อต่าง ๆ และการได้รับคาแนะนา หรือการสนับสนุนให้
ปฏิบัติตนเรื่องการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุจากบุคคลต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุ มาริสา หวังเจริญ และคณะ (2559, น. 61-72) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิรินธร พบว่า มีพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารอยู่ ในระดับ พอใช้ มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ ญ พงษ์ (2560, น. 109-116) ศึก ษาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารส่งต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส รายได้ และพื้นที่อาศัยมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่ มีความสั ม พัน ธ์กับ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ปัจจัยด้านครอบครัว
และเพื่อน ปัจจัยด้านการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัยของครอบครัว
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อนาข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ มาเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนารูปแบบการดู แลส่งเสริม
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สุขภาพผู้สูงอายุได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สุขภาพดีและมีความสุขส่งผลให้ผู้สูงอายุดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ต่อไป

7. วัตถุประสงค์
7.1 ศึกษาสถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะของครอบครัว และภาวะสุ ขภาพ ของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8
7.2 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8
7.3 ศึกษาปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
เขตสุขภาพที่ 8
7.4 เปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของผู้ สู ง อายุ
เขตสุขภาพ ที่ 8

8. วิธีการดาเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณา (Descriptive Analysis) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะของครอบครัว และภาวะสุขภาพ ของผู้สูงอายุเขตสุข ภาพที่ 8
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ศึกษาปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัย
เสริม และเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8
ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้
8.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
8.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย
หนองบัวลาภู เลย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น 693,055 คน
8.1.2 กลุ่ มตั วอย่ าง ได้แก่ ผู้สู งอายุในชมรมผู้ สู งอายุ ที่ มี อายุ 60 ขึ้นไป เขตสุ ขภาพที่ 8
ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลาภู สกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) สุ่มจังหวัด โดยการจับสลากมา 4 จังหวัด จาก 7 จังหวัด ผลที่ได้ จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ
2) สุ่มอาเภอ โดยการจับสลากจาก 4 จังหวัด ๆ ละ 4 อาเภอ
3) สุ่มชมรมผู้สูงอายุจาก 4 อาเภอของแต่ละจังหวัดมาอาเภอละ 2 ชมรม
4) สุ่มผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุชมรมละ 15 คน
การคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีของ R,v.krejcie และ D.w Morgan ที่ประชากรผู้สูงอายุ
693,055 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 384 คน แต่ในสถานการณ์จริงในการกระบวนการศึกษาอาจมีการ
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สูญหายของข้อมูลระหว่างการศึกษา จึงมีการเพิ่มขนาดตัวอย่างโดยการน าอัตราการสูญหายจากการ
ติดตาม (Drop out) มาใช้ในการคานวณปรับเพิ่มขนาดตัวอย่างโดยการตัดผู้สูญหายจากการติดตามออก
จากการวิเคราะห์ (อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2553) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดตัวอย่างขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อกลุ่ม
โดยปรับเพิ่มร้อยละ 10 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งหมด 480 คน แผนภูมิแสดงการสุ่ ม
แบบหลายขั้นตอนดังนี้
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8
อุดรธานี หนองบัวลาภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม
สุ่มรอบที่ 1 คัดเลือกจังหวัด
อุดรธานี

สกลนคร

หนองบัวลาภู

บึงกาฬ

สุ่มรอบที่ 2 คัดเลือกจังหวัดละ 4 อาเภอ
อ.เมือง อ.วังสามหมอ

อ.เมือง อ.นากลาง

อ.เจริญศิลป์ อ.เมือง

อ.ปากคาด อ.เซกา

อ.บ้านดุง อ.ศรีธาตุ

อ.ศรีบุญเรือง อ.นาวัง

อ.นาแก อ.สว่างแดนดิน

อ.บึงโขงหลง อ.เมือง

สุ่มรอบที่ 3 คัดเลือกอาเภอละ 2 ชมรม
ชมรมผูส้ ูงอายุบ้านขาม
ชมรมผูส้ ูงอายุหนองหว้า

ชมรมผูส้ ูงอายุธาตเชิงชุม
ชมรมผูส้ ูงอายุดงมะไฟ

ชมรมผูส้ ูงอายุวิศิษฐ์

ชมรมผูส้ ูงอายุนากลาง

ชมรมผูส้ ูงอายุทุ่งแก

ชมรมผูส้ ูงอายุหนองหญ้าไซ

ชมรมผูส้ ูงอายุกุดแห่

ชมรมผูส้ ูงอายุโคกศิลา

ชมรมผูส้ ูงอายุโนนศิลา
ชมรมผูส้ ูงอายุปากคาด

ชมรมผูส้ ูงอายุบ้านดุง

ชมรมผูส้ ูงอายุศรีบญ
ุ เรือง
ชมรมผูส้ ูงอายุหนองบัวใต้

ชมรมผูส้ ูงอายุพิมาน
ชมรมผูส้ ูงอายุบ้านแก้ง

ชมรมผูส้ ูงอายุดงบัง

ชมรมผูส้ ูงอายุนาวัง

ชมรมผูส้ ูงอายุโคกสี

ชมรมผูส้ ูงอายุเทพคิรี

ชมรมผูส้ ูงอายุบงเหนือ

ชมรมผูส้ ูงอายุเซกา
ชมรมผูส้ ูงอายุซาง

ชมรมผูส้ ูงอายุหมากแข้ง
ชมรมผูส้ ูงอายุหนองบัว
ชมรมผูส้ ูงอายุวังสามหมอ

ชมรมผูส้ ูงอายุศรีสุทโธ
ชมรมผูส้ ูงอายุศรีธาตุ
ชมรมผูส้ ูงอายุจาปี

สุ่มรอบที่ 4 คัดเลือกผูส้ ูงอายุในชมรม ชมรมละ 15 คน

รวม 480 คน

ชมรมผูส้ ูงอายุโนนสว่าง

ชมรมผูส้ ูงอายุโพธิ์หมากแข้ง
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8.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของผู้ สู ง อายุ
เขตสุขภาพที่ 8 เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ ว ยเพศ อายุ น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพการสมรส พื้นที่ที่อยู่อาศัย โรคประจาตัว สุขภาพช่องปาก และ
การปรุงประกอบอาหาร
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบ ถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย น า ปั จ จั ย เอื้ อ และปั จ จั ย เสริ ม
ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยนา ได้แก่ ความรู้ ความเชื่อ
ตอนที่ 2 ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งอาหาร รายได้ของครัวเรือน
ตอนที่ 3 ปัจจัยเสริม ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน และสื่อโฆษณา
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8
8.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
8.3.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
8.3.2 ศึกษาทฤษฎีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
8.3.3 ร่างแบบสอบถาม
8.3.4 น าแบบสอบถามให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา Content
Validity โดยให้ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายชาตรี เมธาธราธิป ผู้อานวยการ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 2) นางยุพา ชัยเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 6 ชลบุ รี และ 3) นางสาวบั ง เอิ ญ ทองมอญ นั ก โภชนาการช านาญการพิ เศษ
สานักโภชนาการ กรมอนามัย แก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ Try Out กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงในชมรม
ผู้ สู ง อายุ ต าบลเซิ ม อ าเภอโพนพิ สั ย จั ง หวั ด หนองคาย จ านวน 30 คน เพื่ อ หาความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยหาความเชื่อมั่นแบบ Alpha’s Cronbach Coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.82
8.3.5 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับใช้งานจริง
8.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และมีขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
8.4.1 ผู้วิจัยทาหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดและอาเภอที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
8.4.2 ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชมรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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8.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
8.5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค และปัจจัย
ต่าง ๆ ลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
8.5.2 นาข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล วิเคราะห์
แจกแจงทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
8.6.3 ใช้สถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค และข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
8.6.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ ปัจจัยนา
ปัจจัยเอื้อและปั จจัยเสริมกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8 โดยใช้สถิติ
Pearson Product Moment Correlation

9. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
9.1 ผลการวิจัย
9.1.1 สถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะของครอบครัว และภาวะสุขภาพ ของผู้สูงอายุ ใน
ชมรมผู้ สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 จานวน 480 คน ผลการศึกษาพบว่าเป็นหญิ ง ร้อยละ 73.5 และชาย
ร้ อ ยละ 26.5 โดยส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อ ยู่ ระหว่ าง 60-69 ปี ร้ อ ยละ 63.3 รองลงมามี อ ายุ 70-79 ปี
ร้อยละ 30.8 มีสถานภาพ สมรสร้อยละ 62.1 รองลงมามีสถานภาพเป็นหม้าย ร้อยละ 35.6 จบการศึกษา
ระดั บประถมศึ กษา ร้อยละ 89.8 และมั ธยมศึกษา ร้อยละ 5.4 ส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พเกษตรกรรม
ร้ อยละ 58.4 รองลงมาไม่ ได้ ประกอบอาชี พ ร้ อยละ 30.4 รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อนน้ อยกว่ า 5,000 บาท
ร้อยละ 66.3 รองลงมามีรายได้มากกว่า 5,000 – 15,00 บาทต่อเดือน ร้อยละ 26.9 ภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 52.92 ส่วนผู้อายุที่มีโรค
ประจาตัว ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 32.56 รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 20.06
โรคไขมัน ในเลื อดสู ง ร้ อยละ 8.1 โรคหั ว ใจ ร้อยละ 5.91 ตามล าดับ ผู้ สู งอายุส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หา
เกี่ยวกับสุขภาพฟันในการรับ ประทานอาหาร ร้อยละ 58 มีดัชนีมวลกายเกิน ร้อยละ 63.8 และมี
รอบเอวเกิน ร้อยละ 59.4
9.1.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า
โดยรวมปฏิบัติบางครั้ง ( = 2.09, S.D.= 0.20) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ปฏิบัติเป็นประจา 9 ข้อ
เรี ยงล าดั บจากมากไปหาน้ อย 3 ล าดั บแรก ดั งนี้ กิ นปลา ( = 2.88, S.D.= 0.33) รองลงมากิ นผั ก
( = 2.87, S.D.= 0.34) และล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร ( = 2.86, S.D.= 0.38) ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
2 ข้ อ เรี ยงล าดั บจากมากไปหาน้ อย ดั งนี้ กิ นนม ( = 2.21, S.D.= 0.65) และกิ นเนื้ อสั ตว์ ไม่ ติ ดมั น
( = 1.95, S.D.= 0.67) ไม่เคยปฏิบัติ 9 ข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ กินอาหารที่
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ไม่ มี ไขมั นและน้ ามั น ( = 1.63, S.D.= 0.64) รองล งมากิ น ข้ าวซ้ อมมื อห รื อข้ าวกล้ อง
( = 1.58, S.D.= 0.58) และ ไม่กินอาหารประเภททอดและผัด ( = 1.56, S.D.= 0.59) ดังตารางที่ 1
พฤติ กรรมการบริ โภคอาหาร เป็ นข้ อค าถามแบบมาตราส่ ว น (Rating Scale) ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามปฏิบัติ 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติเป็นบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ ที่เกณฑ์
การให้คะแนน โดยประยุกต์มาจากเกณฑ์ของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538 : 9) ดังนี้
ตัวเลือก
คะแนน
ปฏิบัติเป็นประจา
3
ปฏิบัติบางครั้ง
2
ไม่เคยปฏิบัติ
1
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในการปฏิบัติของผู้สูงอายุในชมชนเขตสุขภาพ
ที่ 8 เป็น 3 ระดับ ดังนี้
2.34 – 3.00
หมายถึง
ปฏิบัติทุกครั้งหรือทุกวัน
1.67 - 2.33
หมายถึง
ไม่ได้ปฏิบัติทุกวัน
1.00 - 1.66
หมายถึง
ไม่เคยปฏิบัติเลย
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1. กินอาหารครบ 5 หมู่
2. กินอาหารหลากหลาย ไม่ซ้าซาก
3. กินข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง
4. กินผัก
5. กินผลไม้
6. กินปลา
7. กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
8. กินนม
9. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่
10. ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร
11. ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และวัดเส้นรอบเอว
12. ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. กินอาหารที่ไม่มีไขมันและน้ามัน
14. ไม่กินอาหารประเภททอดและผัด

2.61
2.50
1.58
2.87
2.72
2.88
1.95
2.21
2.72
2.86
2.77
2.80
1.63
1.56

S.D.
0.49
0.57
0.58
0.34
0.45
0.33
0.67
0.65
0.48
0.38
0.44
0.48
0.64
0.59

ความหมาย

ปฏิบัติเป็นประจา
ปฏิบัติเป็นประจา
ไม่เคยปฏิบัติ
ปฏิบัติเป็นประจา
ปฏิบัติเป็นประจา
ปฏิบัติเป็นประจา
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติเป็นประจา
ปฏิบัติเป็นประจา
ปฏิบัติเป็นประจา
ปฏิบัติเป็นประจา
ไม่เคยปฏิบัติ
ไม่เคยปฏิบัติ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
15. ไม่กินอาหารประเภทที่มีรสหวาน
16. ไม่ดื่มน้าอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
17. ไม่เติมน้าตาลทุกครั้งที่กินอาหาร
18. ไม่กินอาหารรสเค็ม
19. ไม่เติมน้าปลาหรือเกลือทุกครั้งที่กินอาหาร
20. ไม่กินอาหารที่ใส่สีผิดธรรมชาติ
รวม

1.52
1.39
1.32
1.35
1.43
1.15

S.D.
0.60
0.55
0.60
0.56
0.66
0.41

2.09

0.20

ความหมาย

ไม่เคยปฏิบัติ
ไม่เคยปฏิบัติ
ไม่เคยปฏิบัติ
ไม่เคยปฏิบัติ
ไม่เคยปฏิบัติ
ไม่เคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง

9.1.3 ปั จ จั ย น า ปั จ จั ย เอื้ อ ปั จ จั ย เสริ ม และเปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8 พบว่า
ปัจจัยนา ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ของผู้สูงอายุในชมรม
เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องมากที่สุด
ได้แก่ การกิน ผักผลไม้เป็ น ประจาทุกวันทาให้ ได้รับวิตามินและใยอาหาร (ร้อยละ70.0) ส่ วนข้อที่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องน้อยที่สุดคือ การกินอาหารที่ทอด
ด้วยน้ามันทอดซ้า อาจทาให้เกิดโรคมะเร็งได้ (ร้อยละ 43.5) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ข้อมูล
1. เนื้อวัวเป็นอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับผู้สูงอายุมากที่สุด
2. ผู้สูงอายุควรดื่มน้าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว
3. การดื่มกาแฟหรือน้าอัดลมไม่ช่วยทาให้ท่านมีสุขภาพดี
4. การดื่มนมสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนได้
5. การกินอาหารที่ทอดด้วยน้ามันทอดซ้า อาจทาให้เกิดโรคมะเร็งได้
6. การกินอาหารที่มีรสหวานจัดทาให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
7. การกินผักผลไม้เป็นประจาทุกวันทาให้ได้รับวิตามินและใยอาหาร
8. ผู้สูงอายุไม่ควรรับประทานเนื้อหมู เนื้อวัว ให้มากเพื่อให้ได้รับโปรตีนที่เพียงพอ
9. ถั่วเหลืองสามารถรับประทานแทนเนื้อสัตว์ได้
10. การกินขนมกรุบกรอบ เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบ ข้าวโพดอบกรอบ
เป็นประจา จะทาให้ร่างกายได้รับไขมันและเกลือสูง

จานวน
291
292
307
257
209
302
336
233
298

ร้อยละ
60.6
60.8
64.0
53.5
43.5
62.9
70.0
48.5
62.1

316

65.8
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ปัจจัยนา ความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร พบว่า ข้อที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารที่ถูกต้องมากที่สุกคือ อาหารเช้าเป็นอาหารมื้อสาคัญต่อร่างกายมากที่สุด (ร้อยละ
69.8) ส่ ว นข้อที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ความเชื่ อเกี่ย วกั บ การบริโภคอาหารที่ ถูกต้ องน้ อยที่สุ ดคื อ
การซื้ออาหารนอกบ้าน มีความเสี่ยงที่จะได้รับอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ (ร้อยละ 30.4) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่มคี วามเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ข้อมูล
1. อาหารเช้าเป็นอาหารมื้อสาคัญต่อร่างกายมากที่สุด
2. การรับประทานอาหารมาก ๆ ไม่ทาให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มากขึ้น
3. การซื้ออาหารนอกบ้าน มีความเสี่ยงที่จะได้รับอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ
4. อาหารเสริม เช่น รังนก น้าหมักต่าง ๆ ไม่สามารถทาให้ร่างกายแข็งแรงได้
5. การรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบๆ จะทาให้เป็นโรคพยาธิ
6. การงดรับประทานอาหารเย็นไม่ใช่วิธีการลดน้าหนักที่ดีที่สุด
7. การรับประทานอาหารรสจัด คือ เผ็ดจัด เค็มจัด ไม่ทาให้เจริญอาหาร
8. การดื่มสุราเล็กน้อยไม่ทาให้เจริญอาหารมากขึ้น
9. อาหารราคาถูก หาง่าย เป็นอาหารที่อาจมีประโยชน์ต่อร่างกาย
10. ผู้สูงอายุควรรับประทานผักสดและผลไม้ที่ไม่หวานจัด

จานวน
335
151
146
153
329
183
311
331
271
333

ร้อยละ
69.8
31.5
30.4
31.9
66.5
38.1
64.8
69.0
56.5
69.4

ปั จจั ยเอื้ อ การเข้าถึงแหล่ งอาหารได้ สะดวก พบว่า ข้ อที่ ผู้ ตอบแบบสอบถามเข้ าถึ งแหล่ ง
อาหารได้สะดวกมากที่สุด คือ สามารถหาซื้ออาหารสดได้ง่าย (ร้อยละ 83.5) ส่วนข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
เข้ าถึ งแหล่ งอาหารได้ สะดวกน้ อยที่ สุ ด คื อ ใช้ บริ การร้ านอาหารนอกบ้ าน อย่ างน้ อยเดื อนละครั้ ง
(ร้อยละ 27.1) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุท่มกี ารเข้าถึงแหล่งอาหารได้สะดวก
ข้อมูล
1. ร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้บ้านท่าน
2. ร้านอาหารตามสั่งอยู่ใกล้บ้าน
3. สามารถซื้ออาหารปรุงสาเร็จได้ง่าย
4. สามารถหาซื้ออาหารสดได้ง่าย
5. ตลาดสดหรือตลาดโต้รุ่งอยู่ใกล้บ้านท่าน
6. ประกอบอาหารด้วยตนเอง
7. คนในครอบครัวทาอาหารให้รับประทาน
8. เลือกซื้ออาหารราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น
9. ไม่มีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแต่ละวัน
10. ใช้บริการร้านอาหารนอกบ้าน อย่างน้อยเดือนละครั้ง

จานวน
339
236
277
401
294
274
385
327
270
130

ร้อยละ
70.6
49.2
57.7
83.5
61.3
57.1
80.2
68.1
56.3
27.1
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ปัจ จั ยเสริม การสนั บ สนุนจากครอบครับ เพื่ อน และสื่อโฆษณา พบว่า ในภาพรวมมี
ค่า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก ( = 2.57, S.D. = 0.52) เมื่ อจ าแนกเป็ น รายข้อ อยู่ ในระดั บ มาก 8 ข้ อ
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ เพื่อนไม่ชวนรับประทานอาหารดิบ อาหารแปลก ๆ
( = 2.82, S.D. = 0.48) รองลงมาคือไม่เลือกซื้ออาหารที่มีของแถม ( = 2.78, S.D.= 0.51) และ
ไม่เลื อกซื้อหรือรับ ประทานอาหารตามโฆษณาจากโทรทัศน์ห นังสื อพิมพ์ ( = 2.76, S.D.= 0.54)
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อดังนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อนบ้าน หรือคนในครอบครัวแนะนาเรื่อง
การเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมกับอายุ ( = 2.30, S.D.= 0.77) และ ครอบครัวไม่ประกอบอาหาร
ประเภท ทอด ย่าง แกงกะทิ ( = 1.51, S.D.= 0.71) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน และ
สื่อโฆษณา
ข้อมูล
1. เจ้ าหน้ าที่ส าธารณสุ ข เพื่ อนบ้ าน หรือคนในครอบครัว
แนะนาเรื่องการเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมกับอายุ
2. ครอบครัวของท่านไม่ปรุงอาหารรสจัด เช่น เค็มจัด
หวานจัด
3. ครอบครัวไม่ประกอบอาหารประเภท ทอด ย่าง และแกง
กะทิ
4. เพื่อนมักชวนรับประทานอาหารสุขภาพหรืออาหารที่มี
ประโยชน์
5. เพื่อนไม่นาอาหารเสริมบารุงร่างกายมาให้
6. เพื่อนไม่ชวนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือน้าอัดลม
7. เพื่อนไม่ชวนรับประทานอาหารดิบ อาหารแปลกๆ
8. ไม่ เ ลื อ กซื้ อ หรื อ รั บ ประทานอาหารตามโฆษณาจาก
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์
9. ได้รับ ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ก่อนเลือกซื้อหรือรับประทาน
อาหาร
10. ไม่เลือกซื้ออาหารที่มีของแถม
รวม

S.D.

ความหมาย

2.30

0.77

ปานกลาง

1.51

0.71

ปานกลาง

2.53

0.62

มาก

2.62
2.64
2.75
2.82

0.58
0.65
0.55
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก

2.76

0.54

มาก

2.61
2.78
2.57

0.65
0.51
0.52

มาก
มาก
มาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
เขตสุ ข ภาพที่ 8 พบว่ า สถานภาพโสด สมรส การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา และความเชื่ อ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา การเข้าถึงแหล่งอาหาร และการสนับสนุน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตัวแปร
1. เพศชาย
2. อายุ
2.1 ผู้สูงอายุตอนต้น
2.2 ผู้สูงอายุตอนกลาง
2.3 ผู้สูงอายุตอนปลาย
3. สถานภาพ
3.1 โสด
3.2 สมรส
3.3 หม้าย/หย่าร้าง
4. การศึกษา
4.1 ไม่ได้รับการศึกษา
4.2 ประถมศึกษา
4.3 มัธยมศึกษา
4.4 อนุปริญญาขึ้นไป
5. อาชีพ
5.1 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
5.2 เกษตรกร
5.3 ค้าขาย
5.4 รับจ้าง
5.5 ข้าราชการบานาญ

r
0.059

p-value
0.195

0.023
0.055
0.061

0.621
0.233
0.182

0.104
0.108
0.077

0.023*
0.018*
0.094

0.057
0.099
0.121
0.020

0.212
0.029*
0.008**
0.658

0.029
0.053
0.058
0.075
0.037

0.522
0.250
0.201
0.101
0.419
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ตัวแปร
6. ความรู้
7. ความเชื่อ
8. การเช้าถึงแหล่งอาหาร
9. การสนับสนุน

r
0.007
0.091
0.125
0.526

p-value
0.885
0.046*
0.006**
0.000**

*0.05 **0.01

9.2 สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจั ย พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8 อภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
9.2.1 สถานภาพส่วนบุคคล ลักษณะของครอบครัว และภาวะสุขภาพ ของผู้สูงอายุ
เขตสุ ขภาพที่ 8 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้สูงอายุในชมรมผู้สู งอายุ เขตสุขภาพที่ 8 จานวน 480 คน
ผลการศึ กษ า พ บ ว่ า เป็ น เพ ศห ญิ ง ร้ อยละ 73.5 ซึ่ งส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค า ก ล่ าว ข อ ง Fon
(อัจฉรา อัชฌายกชาติ, 2533, ออนไลน์) ที่กล่าวไว้ว่า โดยเฉลี่ยผู้หญิงเรามักจะอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย
เหตุผลประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านร่างกาย เหตุผลอื่น ๆ นั้น ได้แก่ วิถีการดาเนินชีวิตที่แตกต่าง
กันของเพศทั้งสอง ผู้ชายที่รู้จักการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดารงชีวิตของตนเอง ก็จะสามารถยืดอายุ
ออกไปได้อีก นี่คือ ข้อเท็จจริงของชีวิตคนเราที่ผู้หญิงมีแนวโน้มจะอายุยืนกว่าผู้ชาย และยิ่งนับวันที่
จานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ กลับปรากฏชัดว่า ผู้หญิงก็ยังเป็นผู้พิชิตความสูงวัยอยู่
นั่นเอง ข้อได้เปรียบทางด้านร่างกายของเพศหญิง ได้แก่ ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ เป็นสาเหตุสาคัญในการ
กาหนดวงจรชีวิตของทั้งหญิงและชาย เช่น ฮอร์โมนบางตัวซึ่งมีบทบาทสาคัญมาก ผู้ สูงอายุส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ ในช่วง 60 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.3 อาจจะเนื่องมาจากยังเป็นช่วงอายุที่ร่างกายยัง
แข็งแรง และสามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ได้เทียบเท่ากับ อายุวัยทางาน จึงทาให้ช่วงอายุนี้มีจานวน
มากกว่า ผู้สูงอายุตอนกลางที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี และผู้สูงอายุตอนปลายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป
มีสถานภาพสมรสมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 62.1 เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่ต่อเนื่องมาจากช่วงอายุวัย
ทางานซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะมีสถานภาพสมรสมากกว่าสถานภาพอื่น ๆ ส่วนการศึกษาส่วนใหญ่
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 89.8 เนื่องจากการศึกษาอาจจะยังไม่เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม อาจจะมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ฐานะทางด้านการเงิน สังคมสิ่งแวดล้อม ความห่างไกล
เทคโนโลยีและความเจริญทางสังคมที่เป็นอยู่ และอีกปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้ อยละ 58.1 เนื่องจากสังคมชนบทของประชากรไทยภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
66.3 เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จึงมีรายได้ต่ากว่า 5,000 เพราะส่วนมากจะทาเกษตร
เพื่อดารงเลี้ยงชีพ มีส่วนน้อยที่แบ่งขาย อาจจะเป็นเพราะได้รับการสืบทอดวิถีการดาเนินชีวิตมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ
9.2.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8 พบว่า โดยรวมปฏิบัติ
บางครั้ง ( = 2.09, S.D.= 0.20) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า ปฏิบัติเป็นประจา 9 ข้อ เรียงลาดับจาก
มากไปหาน้ อย 3 ล าดั บ แรก ดั งนี้ กิ น ปลา ( = 2.88, S.D.= 0.33) รองลงมากิ น ผั ก ( = 2.87,
S.D.= 0.34) และ ล้ า งมื อ ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นกิ น อาหาร ( = 2.86, S.D.= 0.38) ปฏิ บั ติ เป็ น บางครั้ ง
2 ข้ อ เรี ยงล าดั บจากมากไปหาน้ อย ดั งนี้ กินนม ( = 2.21, S.D.= 0.65) และ กิ นเนื้ อสั ตว์ไม่ ติ ดมั น
( = 1.95, S.D.= 0.67) ไม่เคยปฏิบัติ 9 ข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ กินอาหารที่
ไม่ มี ไขมั นและน้ ามั น ( = 1.63, S.D.= 0.64) รองลงมากิ น ข้ าวซ้ อมมื อห รื อข้ าวกล้ อง
( = 1.58, S.D.= 0.58) และ ไม่ กิ นอาหารประเภททอดและผั ด ( = 1.56, S.D.= 0.59) ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องจากปัจจุบันข้าวซ้อมมือค่อนข้างหายากและมีราคาแพง ผู้สูงอายุนิยมกินข้าวเหนียวเป็นหลักและ
ชอบกินอาหารประเภทปิ้งย่าง ไม่นิยมดื่มนมเพราะทาให้ท้องเสียและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ปิยา อินทมาตย์ (2561, น. 61-64) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุไทเลย อาเภอผาขาว จังหวัดเลย พบว่า กินข้าวเหนียว ร้อยละ 94.0
และกิ น เนื้ อ ปลาเป็ น ประจ า ร้ อ ยละ 84.3 ดื่ ม นมถั่ ว เหลื อ งบ่ อยครั้ง ร้ อยละ 27.8 และดื่ ม นมจื ด
บางครั้ง ร้อยละ 34.9
9.2.3 ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8
1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
เขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ สถานภาพ การศึกษา อภิปรายได้ดังนี้
1.1) สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขต
สุขภาพที่ 8 พบว่า สถานภาพโสดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดั บ 0.05 สถานภาพสมรสมีความสั มพั นธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวจะรับประทานอาหาร
ตามความเชื่อและความชอบ ส่วนผู้สูงอายุที่สมรสจะรับประมานอาหารตามที่คู่สมรสจัดหา ประกอบ
กับ วัฒ นธรรมของคนอีสานจะกิน อาหารพร้อมหน้าพร้อมตากัน ซึ่งสอดคล้ องจากการศึกษาของ
อมรรัตน์ ปุยงาม (2553, น.5) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ
ตาบลบ้านสิงห์ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู่ ได้แก่ คู่สมรสยัง
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มีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้านบริโภคนิสัยดีกว่าสถานภาพสมรส
เดี่ยว หม้าย หย่า แยกกันอยู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
1.2) การศึกษา ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผู้ สู งอายุเขตสุ ขภาพที่ 8 ได้แก่ การศึกษาระดับ ประถมศึกษามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาทาให้ไม่สามารถเลือก
ซื้ออาหารที่ มีคุณ ค่าทางโภชนาการมากิน ได้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาอมรรัตน์ ปุยงาม
(2553, น. 5) ที่พ บว่าระดับ การศึกษาส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ สู งอายุ ตาบล
บ้านสิงห์ อาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิต
2) ปัจจัยนา ที่ส่งผลต่อพฤติกรรการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8
ความเชื่อ ผลการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ พบว่าความเชื่อมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนอีสานมีความเชื่อและวัฒนาธรรมการ
บริโภคปลาร้า และผงชูรส และเลือกบริโภคอาหารตามความชอบและความเชื่อที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวรรณวิมล เมฆวิมล (2555, น. 58-60) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ความรู้ ความเชื่อมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
3) ปัจจัยเอื้อ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8
การเข้าถึงแหล่งอาหาร ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเข้าถึงแหล่งอาหารมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องจากแหล่งอาหารสามารถหา
ได้ง่าย และวัฒ นาธรรมคนอีส านโดยเฉพาะในเขตชนบทไม่ชอบออกไปรับประทานนอกบ้าน ซื้อ
วัต ถุดิ บ จากตลาดนั ด ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของวรรณวิม ล เมฆวิม ล (2555, น. 58-60) ได้
ทาการศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ พบว่าการเข้าถึงแหล่งอาหารมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4) ปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อพฤติกรรการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8
การสนับสนุน ผลการศึกษาพบว่าการสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุในเขตอีสานมีทางเลือกในการเข้าถึงสื่อได้น้อย
อาศัยการพูดคุยและบอกต่อจากเพื่อน และบุคคลในครอบครัว ซึ่งน้อยมากที่จะมีโอกาสได้รับรู้ ข้อมูล
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณวิมล เมฆวิมล (2555, น. 58-60)
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ได้ ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารของผู้ สู งอายุ แ ละปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ สูงอายุ พบว่า การสนับสนุนความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

10. การนาไปใช้ประโยชน์
10.1 เขตสุขภาพที่ 8 ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง คือ ผู้สูงอายุควร
กินเนื้อหมูเนื้อวัวให้มากเพื่อให้ ได้รับโปรตีน การกินอาหารที่ทอดด้วยน้ามันทอดซ้า อาจทาให้เกิด
โรคมะเร็งได้ และการดื่มนมสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ จึงเห็นควรให้มีการสร้างความรอบรู้
ด้ านการบริ โภคอาหารที่ ถูกต้อง ทั้ งในรูปแบบการฝึ กอบรม การใช้สื่ อสิ่ งพิ มพ์ และโซเซี ยลมีเดี ย
ผสมผสานกันรวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับผู้สู งอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในเรื่องการบริโภคอาหารที่
ถูกต้องต่อไป
10.2 เขตสุ ขภาพที่ 8 ควรให้ คาแนะและปลู กฝังความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารของผู้ สู งอายุ คื อ การซื้อ อาหารนอกบ้ าน มี ค วามเสี่ ยงที่ จะได้รับ อาหารไม่ถู กสุ ขลั กษณะ
การกินอาหารมาก ๆ จะทาให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มากขึ้น และการงดกินอาหารเย็นเป็นวิธีการ
ลดน้าหนักที่ดีที่สุด ซึ่งอาจจะกระทาโดยการให้พระสงฆ์ที่ได้รับการถวายความรู้เรื่องโภชนาการเป็นผู้
เทศน์เนื้อหาที่สอดคล้องกับโรคภัยผู้สูงอายุที่มีความเชื่อ และกินอาหารให้ถูกต้องเป็นประจาทุกวัน
10.3 ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ความรู้ในการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมตามวัย
เพื่อให้ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสาคัญของสารอาหารต่าง ๆ ตลอดจนปรุง
ประกอบอาหารลดหวาน มัน เค็ม
10.4 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี นาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการวางแผนและกาหนด
กลยุ ทธ์ในการจัดกิจกรรมเพื่ อสร้างเสริมสุ ขภาพให้ กับผู้ สู งอายุในชมรมผู้ สู งอายุ และขยายความ
ครอบคลุมความรอบรู้ด้านสุขภาพสาหรับกรมอนามัย
10.5 จากผลการวิจัย พบว่าผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง เช่นไม่รู้ว่า
การกินอาหารที่ใช้น้ามันทอดซ้าทาให้เกิดโรคมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 8 และศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ควรกาหนดเป็นนโยบายที่สาคัญที่จะพัฒนาปรับปรุงความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
เรื่องการบริโภคอาหารและนาไปแก้ไขปัญญาในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง
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11. ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
11.1 การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย มาไม่ครบในวันที่นัดหมาย จาเป็นต้องเพิ่มวันเก็บข้อมูลเพื่อ
หากลุ่มเป้าหมายให้ครบตามที่กาหนดไว้
11.2 ผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องสายตา ทาให้ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามนาน ต้องถาม
ซ้า ๆ เพื่อยืนยันความเข้าใจของข้อมูล
11.3 จ านวนบุ ค ลากรน้ อ ย ท าให้ ต้ อ งเพิ่ ม วั น และช่ ว งเวลาในการเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ไ ด้
ประสิทธิภาพ

12. ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์
12.1 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าระดับประถมศึกษา ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพัง และ
ผู้สูงอายุที่มีภ าวะความเจ็บ ป่วยจะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารที่ดีต่ากว่าผู้สูงอายุที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าประถมศึกษา ผู้สูงอายุที่อยู่กับคู่สมรสบุตรหลานและญาติ และผู้สูงอายุที่ไม่มี
ภาวะความเจ็บป่วยตามลาดับ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
และโภชนาการควรเน้นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพื่อให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
12.2 ปั จ จั ย ด้านอาหาร ได้ แก่ การเข้าถึง แหล่ งอาหาร มี ความสั มพั นธ์ กับ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายทางด้านอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรให้ ความสาคัญแก่ปัจจัย
ดังกล่าว โดยมั่นใจว่าชุมชนที่มีผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้อย่างเพียงพอ ควรมีการตรวจ
คุณภาพของอาหารและควบคุมราคาของอาหารให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
12.3 ควรมีการศึกษารูปแบบเพื่อจัดโปรแกรมอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพที่เหมาะสมในการ
บริโภคอาหารตามช่วงวัย (ผู้สูงอายุ) เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมตาม
พื้นที่และท้องถิ่น
12.4 ควรมี ก ารศึ ก ษาในประเด็ น การบริ โ ภคหรื อ ปั จ จั ย เสี่ ย งอื่ น เช่ น การสู บ บุ ห รี่
สุขอนามัย ที่ส่งผลต่อสุขภาพ

13. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายแพทย์ชาตรี เมธานราธิป ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ที่ให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ นางยุพา ชัยเพ็ ชร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านโภชนาการ) นางสาวบังเอิญ ทองมอญ นักโภชนาการชานาญการพิเศษ ซึ่งเป็นที่ปรึก ษาด้าน
วิชาการ ให้คาปรึกษาการดาเนินงาน ชี้แนะปรับปรุง ตลอดจนรายงานผลการสารวจ ขอขอบคุณ
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ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานผู้ สู ง อายุ ข องส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอพื้ น ที่
ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตสุขภาพที่ 8 และชมรมผู้สูงอายุเป้าหมายทุกแห่ง
ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
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ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
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