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The purpose of this study was to examine self-esteem, health behavior and factors
Influencing health behavior of menopausal women in Pluak Daeng District, Rayong Province.
Sample were 368 and 40-59 years old, selected through Stratified random sampling. The
instrument use for data collection were a questionnaire. The Cronbach's alpha coefficient of selfestreem questionnaire was 0.89. And the Cronbach's alpha coefficient of health behaviors
questionnaire was 0.61. The questionnaire was collected by giving to menopausal in women. And
collect back immediately when the answer is complete. Data were analyzed in terms Percentage,
mean, Standard deviation, The influence of self-esteem on health behavior of menopausal
waomen wae analyzed by multiple linear regression.
The results of the study showed that The self-esteem among menopausal women
(74.2%) and overall health behaviors (69.8%) were moderate. Self-esteem positively influences
health behavior of menopausal women (Badj = 0.361 ; 95% CI : 0.270, 0.451). Occupation, marital
status and education It is a co-influencing factor on health care behavior of menopausal women.
(R2 = 26.5%, adjusted R2 = 25.7) Therefore, menopausal women should be promoted to have
greater self-esteem in order to lead to health behaviors as well as having good health and quality
of life.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ช่วงวัยทอง (Golden period) ตามนิยามของกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ประชากรวัย
ทางานที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี เป็ นวัยของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ
เป็ นวัยที่เปลี่ยนจากวัยเจริ ญพันธุ์ไปสู่ วยั สู งอายุ มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งทางร่ างกาย
อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มสตรี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน นัน่ คือการขาดการมี
ประจาเดือน ไม่สามารถมีบุตรได้ ซึ่งสาเหตุของการขาดประจาเดือนนั้นมาจากการที่รังไข่หยุดการ
ทางานตามธรรมชาติ ส่งผลให้ฮอร์โมนเพศหญิงลดลง (สุ กรี สุนทราภา, 2557) การขาดฮอร์โมน
เพศหญิงที่สาคัญนั้นจะเน้นที่ฮอร์โมน 2 ชนิด คือ เอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสเตอโรน
(Progesterone) สตรี แต่ละคนที่ขาดฮอร์โมนเพศจะอาการผิดปกติแตกต่างกัน และที่พบบ่อยคือจะมี
อาการร้อนวูบ เหงื่อออกมาก ช่องคลอดแห้ง อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ หลงลืม
ง่าย ผิวหนังเหี่ ยวแห้งและบางลง เกิดรอยช้ าได้ง่าย ซึ่งอาการเหล่านี้ เป็ นอาการเพียงระยะสั้นที่ส่งผล
รบกวนการใช้ชีวิตประจาวันของสตรี วยั ทอง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเริ่ มขึ้นเมื่อเข้าสู่ วยั
ก่อนหมดประจาเดือน (Perimenopause) อายุประมาณ 40 ปี และบางรายมีการหมดประจาเดือนเร็ว
ตามธรรมชาติ มีอายุระหว่าง 40-45 ปี (พวงผกา คงวัฒนานนท์, 2561)
ปัญหาสุขภาพในระยะยาวของสตรี วยั ทอง เป็ นผลมาจากการที่รังไข่หยุดทางานฮอร์โมน
เพศลดลง ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง ได้แก่ โรคกระดูกพรุ น (Osteoporosis) เกิดจากการ
ที่มวลกระดูกลดลง ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทาให้มวลกระดูกลดลงของสตรี วยั ทองมาจากการขาดฮอร์โมน
เอสโตรเจน และเมื่อสตรี อายุมากขึ้นจะมีอตั ราการสู ญเสี ยมวลกระดูกอย่างรวดเร็ ว มวลกระดูก
ลดลง กระดูกบาง เพิ่มโอกาสการเกิดกระดูกแตกหักได้ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรื อความพิการ
ถาวรในอนาคต อีกทั้งยังพบปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) เกิดจาก
ความสามารถในการเผาผลาญอาหารลดลงส่งผลให้มีไขมันสะสมในร่ างกาย โดยเฉพาะในหลอด
เลือดที่ทาให้หลอดเลือดแข็งตัว ขยายตัวได้นอ้ ย หลอดเลือดตีบ หัวใจทางานหนัก กล้ามเนื้อหัวใจ
หนา หัวใจโต เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักของการเสี ยชีวิตในวัยสูงอายุใน
ปัจจุบนั (สุชาดา อินทวัฒน์, 2560) ปัญหาที่ตามมาของการสูญเสี ยการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ
สตรี วยั ทองที่มีเอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ลดลง คือทาให้
กล้ามเนื้อหย่อน ขาดความตึงตัว ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ปัสสาวะกะปริ บกะปรอย มีปัสสาวะ
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เล็ดเวลาไอหรื อจาม สุ ขภาพทางเพศ สตรี วยั ทองจะมีปัญหาทั้งทางร่ างกายและจิตใจร่ วมกัน โดย
ปัญหาทางร่ างกาย ได้แก่ ช่องคลอดแห้ง ซึ่งกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์ มีความเจ็บปวดมากขณะมี
เพศสัมพันธ์ ช่องคลอดอักเสบมีเลือดออก ยืดหยุน่ น้อย ไม่มีความต้องการทางเพศ ไม่ถึงจุดสุดยอด
สตรี วยั ทองบางรายจะมีความรู ้สึกอาย ไม่กล้าบอกเล่าหรื อปรึ กษาแพทย์ส่งผลต่อสภาพจิตใจและ
อารมณ์ได้ นอกจากนี้ในวัยนี้ มกั พบการติดเชื้อที่ระบบ สื บพันธ์ได้ง่าย เช่น เชื้อคลาไมเดีย
(Chlamydia) อักเสบติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากช่องคลอดแห้งและมีความเป็ นด่างสูง และโรคความจา
เสื่ อม (Alzheimer) สตรี วยั ทองมักมีอาการหลงลืมได้ง่าย เมื่อสตรี วยั ทองขาดฮอร์โมนเอสโตเจน
ส่งผลต่อการทางานของสมองทาให้การไหลเวียนเลือดในสมองไม่ดี ได้รับออกซิเจนไม่เพยงพอ
นอกจากนี้การขาดเอสโตรเจนยังช่วยให้การสลายตัวของเซลล์สมองเพิม่ ขึ้น (พวงผกา คงวัฒนา
นนท์, 2561) และเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็ นผูส้ ู งอายุที่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย
และจิตใจ สตรี วยั ทองจึงควรได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง มีการเตรี ยมความ
พร้อมที่จะเผชิญปัญหาสุ ขภาพที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพให้เหมาะสม
(กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ และคณะ, 2560)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
การออกกาลังกาย การนอนหลับ การจัดการความเครี ยด สุขนิสัยส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพ
โดยการรับประทานอาหารนั้น ให้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ เพียงต่อความ
ต้องการของร่ างกาย เน้นรับประทานที่มีกากใยมาก มีแคลเซียมเพียงพอ เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่า ผัก
และผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาล รวมถึงธัญพืชต่าง ๆ การออกกาลังกายเป็ นประจาอย่าง
ต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน จะช่วยเสริ มสร้างความแข็งแรงของกระดูกและ
กล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิง่ การออกกาลังกายแบบใช้แรงต้านป้องกันภาวะกระดูกพรุ น การนอน
หลับและการจัดการ ทาให้มีสุขภาพจิตดี และความเครี ยดเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลายชนิด
สตรี วยั ทองควรมีวิธีการจัดการความเครี ยดของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความเครี ยดสะสม การมี
สุ ขนิสัยส่ วนบุคคลรักษาความสะอาดของอวัยวะสื บพันธุ์จะช่วยลดการอักเสบและการติดเชื้อ และ
การตรวจสุ ขภาพเป็ นการประเมินภาวะสุ ขภาพของร่ างกาย โดยในสตรี วยั ทองนี้มีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ตรวจสุขภาพประจาปี ได้แก่ การตรวจเลือด การตรวจมวลกระดูก การตรวจเต้านม และตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก (พวงผกา คงวัฒนานนท์, 2561)
จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าประเทศไทยมีประชากรหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง 45-55 ปี มีแนวโน้วสู งขึ้น ในปี พ.ศ. 2543 มีจานวน 15.2 ล้านคน ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามี
จานวน 20.8 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีจานวน 25.3 ล้านคนของประชากรทั้งประเทศ
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะเป็ นสังคมสู งอายุอย่างสมบูรณ์ นัน่ คือมีประชากรสู งอายุ
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มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (พวงพกา คงวัฒนานนท์, 2561) นัน่ หมายความว่า สังคม
ผูส้ ูงอายุมีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นภาระสังคมในอนาคต ซึ่งภาระดังกล่าวมาจากการเจ็บป่ วย
โดยเฉพาะการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง และเพศหญิงมีอายุขยั เฉลี่ยมากกว่าเพศชายถึง 6 ปี โดย
เพศหญิงมีอายุขยั เฉลี่ย 77 ปี และเพศชายมีอายุขยั เฉลี่ย 71 ปี หากเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังและพิการ
ก็จะมีช่วงเวลาที่เป็ นปั ญหายาวนานกว่า ดังนั้นหากสตรี วยั ทองมีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพดังกล่าว
จะส่ งผลให้มีสุขภาพดีท้ งั ทางร่ างกาย และจิตใจ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลดปัญหาการเจ็บด้วย
โรคเรื้ อรังเมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุ (พวงผกา คงวัฒนานนท์, 2561)
การเห็นคุณค่าตนเองมีความสาคัญต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ เป็ นพื้นฐานที่จะทาให้มนุษย์
มีความสุ ขและประสบความสาเร็ จ โดยการเห็นคุณค่าของตนเองนั้นจะถูกแสดงออกมาเป็ น
พฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบ ดังนั้นหากสตรี วยั ทองมีความเห็นคุณค่าในตนเองสู ง จะสามารถ
เผชิญปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วยั ทอง รู ้จกั การประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง เห็น
ความสาคัญของการมีสุขภาพดีจนแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในทางกลับกันหากสตรี
วัยทองไม่มีการเห็นคุณค่าตนเอง รู ้สึกว่าไม่ได้รับการสนใจจากบุคคลรอบข้าง จะรู ้สึกว่าตนเองไร้
ค่า ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง เกิดความเครี ยด วิตกกังวล จนละเลยการดูแลสุขภาพตนเองส่งผลเสี ย
ต่อสุขภาพในอนาคตได้ (วิสุทธิ์ รอดคา, 2557) ประกอบกับจานวนสตรี วยั ทองมีมากกว่าร้อยละ 10
ของประชากรทั้งหมด และจากการให้บริ การสุ ขภาพภายในอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า
สตรี วยั ทองมารับบริ การสุขภาพด้วยปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางช่วงวัย และการเจ็บป่ วย
ด้วยโรคเรื้ อรัง ผูว้ ิจยั มีความตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ศึกษาการเห็นคุณค่าตนเองที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพสตรี ของวัยทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อนาผลการศึกษานี้ไป
จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรื อกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพสตรี
วัยทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยองต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าตนเองของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเห็นคุณค่าตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เมื่อควบคุม
ปัจจัยร่ วมต่าง ๆ ของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
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กรอบแนวคิดการศึกษา
ข้อมูลส่วนตัว
1. อายุ
2. สถานภาพสมรส
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. การหมดประจาเดือน
6. การตรวจคัดกรองความหนาแน่นของมวล
กระดูก
7. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
8. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
9. การตรวจสุขภาพประจาปี

การเห็นคุณค่าตนเอง
1. การเห็นความสาคัญของตนเอง
2. การเห็นอานาจของตนเอง
3. การเห็นความสามารถของตนเอง
4. การเห็นคุณความดีของตนเอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของสตรี วยั ทอง
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สมมติฐานของการศึกษา
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชิงบวก
2. อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ การหมดประจาเดือน การตรวจความ
หนาแน่นของมวลกระดูก การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก และการตรวจสุขภาพประจาปี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชิงบวก

ขอบเขตของการศึกษา
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สตรี ที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ตามนิยาม
ช่วงวัยทอง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2559) ที่มีชื่อตามทะเบียนและอาศัยอยูจ่ ริ งหรื อ
ย้ายมาอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นานอย่างน้อย 6 เดือน
2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง เป็ นการกระทาหรื อการ
ปฏิบตั ิตนของสตรี วยั ทองเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการความเครี ยด
และสุขนิสัยส่วนบุคคล
3. ตัวแปรอิสระ คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง 4 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ
Coppersmith (1981) ได้แก่ การเห็นความสาคัญของตนเอง การเห็นอานาจของตนเอง การเห็น
ความสามารถของตนเอง และการเห็นคุณความดีของตนเอง
4. ตัวแปรร่ วม คือ ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
การหมดประจาเดือน การตรวจคัดกรองความหนาแน่นของมวลกระดูก การตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจสุขภาพประจาปี
5. ระยะเวลาในการศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้ระยะเวลาในการศึกษาอยูร่ ะหว่าง เดือนกันยายน
พ.ศ. 2562 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2564 และเก็บรวบรวมข้อมูลภายในเดือนตุลาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple
linear regression)

ประโยชน์ ที่ได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนาไปจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพด้วย
กลไกการสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองให้สตรี วยั ทองอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

6

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สตรี วยั ทอง หมายถึง สตรี ที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี หรื อที่เรี ยกว่า ช่วงวัยทอง
ตามนิยามของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และอาศัยอยูใ่ นอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
นานอย่างน้อย 6 เดือน
2. การหมดประจาเดือน หมายถึง การขาดการมีประจาเดือนของสตรี ที่มีอายุ 40-59 ปี
ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน
3. การตรวจคัดกรอง หมายถึง การซักถามหรื อการตรวจโรคเบื้องต้น เพื่อค้นหาความ
เสี่ ยงหรื อโรคของสตรี วยั ทอง เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองความหนาแน่นของมวลกระดูก การตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
4. การตรวจสุขภาพประจาปี หมายถึง การคัดกรองโรคเบื้องต้นและหาปัจจัยเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรคเกี่ยวกับการประเมินภาวะโภชนาการ การตรวจระดับความดันโลหิ ต การตรวจระดับน้ าตาล
ในเลือด การตรวจระดับไขมันในเลือด และการประเมินภาวะซึมเศร้า
5. การเห็นคุณค่าตนเอง หมายถึง ความรู ้สึกทั้งทางบวกและทางลบที่มีต่อตนเอง
หลังจากการประเมินตนเอง เกี่ยวกับการเห็นความสาคัญ เห็นอานาจ เห็นความสามารถ และเห็นคุณ
ความดีของตนเอง ตามแนวคิดของ Coppersmith (1981)
5.1 การเห็นความสาคัญของตนเอง หมายถึง ความรู ้สึกทั้งทางบวกและทางลบที่มีต่อ
ตนเองหลังจากการประเมินตนเอง เกี่ยวกับการเป็ นที่รัก การได้รับยกย่องให้เป็ นคนสาคัญ การ
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ การเป็ นคนพิเศษ การเป็ นแบบอย่างของคนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง
และเพื่อนฝูง
5.2 การเห็นอานาจของตนเอง หมายถึง ความรู ้สึกทั้งทางบวกและทางลบที่มีต่อ
ตนเองหลังจากการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ควบคุม ออก
คาสั่ง บังคับ หรื อแนะนาทั้งต่อตนเอง คนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง และเพื่อนฝูง
5.3 การเห็นความสามารถของตนเอง หมายถึง ความรู ้สึกทั้งทางบวกและทางลบที่มี
ต่อตนเองหลังจากการประเมินตนเอง เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง การได้รับ
บริ การสุขภาพ การปฏิบตั ิตนตามที่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนาได้ การ
หลีกเลี่ยงอบายมุขต่าง ๆ
5.4 การเห็นคุณความดีของตนเอง หมายถึง ความรู ้สึกทั้งทางบวกและทางลบที่มีต่อ
ตนเองหลังจากการประเมินตนเอง เกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบตั ิให้ตนเองมีสุขภาพดีดว้ ยความ
สมัครใจ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมัครใจเข้าร่ วม
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กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ การได้รับคาชื่นชนจากคนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง และเพื่อน
ฝูง
6. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง เป็ นการกระทาหรื อการปฏิบตั ิตน
ของสตรี วยั ทองเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการความเครี ยด และ
สุขนิสัยส่วนบุคคล
6.1 การรับประทานอาหาร หมายถึง การปฏิบตั ิตนของสตรี วยั ทองเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย การรับประทานที่มีแคลเซียมสูง อาหาร
จาพวกถัว่ เหลือง การหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม และการไม่ซ้ือยามารับประทานเอง
6.2 การออกกาลังกาย หมายถึง การปฏิบตั ิตนของสตรี วยั ทองเกี่ยวกับการออกกาลัง
กายแบบต้านน้ าหนัก การเพิ่มกิจกรรมการกาย และการขมิบช่องคลอด
6.3 การจัดการอารมณ์ หมายถึง การปฏิบตั ิตนของสตรี วยั ทองเกี่ยวกับการจัดการ
ตนเองเมื่อเกิดความเครี ยด วิตกกังวล หรื อเบื่อหน่าย
6.4 สุขนิสัยส่วนบุคคล หมายถึง การปฏิบตั ิตนของสตรี วยั ทองเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดอวัยวะสื บพันธุ์สตรี การดูแลผิวพรรณ และพฤติกรรมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางใน
การศึกษาการเห็นคุณค่าตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สภาพและปัญหาทางสุขภาพของสตรี วยั ทอง
1.1 สถานการณ์สตรี วยั ทองในประเทศไทย
1.2 ปัญหาสุขภาพของสตรี วยั ทอง
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับสตรี วยั ทอง
2.1 ความหมายของสตรี วยั ทอง
2.2 อาการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมน
2.3 แนวทางการส่งเสริ มสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง
2.4 แนวทางการรักษาสตรี วยั ทอง
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าตนเอง
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

สภาพและปัญหาสุ ขภาพของสตรีวัยทอง
1. สถานการณ์สตรีวัยทองในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2537 ประเทศไทยมีอตั ราการตายของประชากรลดลง อัตราการขยายตัวของ
ประชากรสู งอายุเพิ่มมากขึ้นคือร้อยละ 3.9 มากกว่าอัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.7 ของประเทศซึ่งพัฒนา
น้อยกว่าประเทศไทย ทาให้สัดส่ วนของประชากรสู งอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ใน พ.ศ. 2513 เป็ น
ร้อยละ 6 ใน พ.ศ. 2534 ร้อยละ 9 ใน พ.ศ. 2553 และคาดว่าจะขึ้นเป็ นร้อยละ 13 ใน พ.ศ. 2563 และ
จากข้อมูลของสานักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายงาน เมื่อพ.ศ. 2544 ซึ่ง
ได้จากการสารวจเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 มีประชากรไทยทั้งสิ้ น 60,093,855 คน เป็ นเพศชาย
30,015,233 คน และเพศหญิง 30,901,208 คน คิดเป็ นอัตราส่วนชาย 97.1 คนต่อหญิง 100 คนและ
ประชากรไทยมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะกลุ่มผูส้ ู งอายุ ข้อมูลใน พ.ศ. 2544 มี
ประชากรหญิงที่มีอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไปจานวน 4,402,645 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.1 ของประชากรทั้ง
ประเทศขณะนั้น (สถิติสาธารณสุ ข, 2544 อ้างอิงใน กิติรัตน์ เดชะไตรศักดิ์, 2561)
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ตารางที่ 1 จานวนประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเปรี ยบเทียบระหว่าง
พ.ศ. 2556, พ.ศ. 2568, และ พ.ศ. 2593
พ.ศ. 2556
จานวน (คน)
18,123,738

พ.ศ. 2568
จานวน (คน)
24,695,693

พ.ศ. 2593
จานวน (คน)
31,574,940

% ที่เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบระหว่าง
ระหว่าง พ.ศ. 2556 กับ พ.ศ. 2593
74%

ปัญหาสุ ขภาพของสตรี วยั ทองเป็ นปัญหาที่จะมีความสาคัญมากขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่ องจาก
อายุขยั โดยเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสู งขึ้นทาให้สตรี ไทยมีชีวิตหลังหมดประจาเดือนยาวนานขึ้น
โดยทัว่ ไปการหมดประจาเดือนตามธรรมชาติจะทาให้สตรี วยั ทองมีช่วงอายุหลังหมดประจาเดือน
ยาวนานกว่า 1 ใน 3 ของอายุ ดังนั้นการดูแลสุ ขภาพจึงควรประกอบไปด้วยการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้ นฟูสุขภาพ
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงภาวะสุขภาพของสตรี วยั ทองที่อาจเป็ นปัญหาสุขภาพใน
ระยะยาวเมื่อเข้าสู่วยั สูงอายุ ใน พ.ศ. 2537 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุ ขจึงเริ่ มดาเนินการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพสุ ขภาพสตรี วยั ทองและขยายสู่ ภูมิภาคอย่างทัว่ ถึง โดยในระยะแรกได้กาหนด
มาตรฐานการดูแลอนามัยสตรี วยั ทองกลุ่มอายุ 45-59 ปี เท่านั้น ต่อมาใน พ.ศ. 2540 มีการประกาศ
นโยบายชัดเจน มีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8
(พวงผกา คงวัฒนานนท์, 2561)
2. ปัญหาสุ ขภาพของสตรีวัยทอง
ปัญหาสุขภาพของสตรี วยั ทองเป็ นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนของ
สตรี วยั ทอง โดยรังไข่เริ่ มเสื่ อมสภาพมีการลดจานวนลงของ Primordial follicles ในขณะที่จานวน
Growing follicles จะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่วยั รุ่ นตลอดจนวัยเจริ ญพันธุ์ และลดลงในวัยใกล้หมด
ประจาเดือน ในช่วงก่อนหมดประจาเดือนประมาร 10 ปี ต่อมใต้สมอง Gland และฮัยโปธะละมัส มี
การทางานเพิม่ ขึ้นเนื่ องจาก Follicles มีความไวน้อยลง (Gesistance) ต่อการกระตุน้ ฮอร์โมน
Gonadotropins ทาให้ Follicles เจริ ญเติบโตได้ไม่ดี ส่งผลต่อการผลิตเอสโตเจน ทาให้เอสโตเจน
ลดลง มีการทางานของฮัยโปธะละมัสที่เพิ่มขึ้นเห็นได้จากระดับ Follicles Stimulating Hormone
(FSH) เริ่ มเพิ่มขึ้นก่อน และ Luteinizing Hormone (LH) เพิ่มขึ้นตามมาภายหลัง การเพิ่มขึ้นของ
Gonadotropins นี้มีสูงสุดในระยะ 2-3 ปี หลังหมดประจาเดือน จากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ ใน
ระยะ 20-30 ปี ต่อจากนั้น โดยในระยะแรกระดับ FSH ที่เพิม่ ขึ้นอาจกระตุน้ Follicles บางใบเกิดการ
ตกไข่ได้บา้ ง ยิง่ ใกล้หมดประจาเดือนพบว่า ไม่มีการตกไข่ (Anovulation) และภาวะบกพร่ องของ
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Luteal phase ได้บ่อยขึ้นจนในที่สุดรังไข่หยุดการทางาน Follicles ไม่เจริ ญเติบโตระดับเอสโตเจน
ในเลือดลดลงและหมดประจาเดือนในที่สุด หลังจากนั้น FSH และ LH ในกระแสเลือดจะเพิ่มขึ้น
และคงระดับสูงตลอดไป โดยที่ FSH จะเพิ่มสู งกว่า LH และจะมีการหลัง่ แบบเป็ นจังหวะ (Cyclic
or Rhythmic) โดยการเพิม่ ขึ้นของระดับ FSH ที่มากกว่า LH นี้ ไม่น่าจะเป็ นผลจากการเพิม่ การหลัง่
ของ Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LHRH) ซึ่งโดยปกติการให้ LHRH ในสตรี วยั ก่อน
หรื อหลังหมดประจาเดือนมักทาให้ระดับ LH สูงกว่า FSH
รังไข่ในสตรี วยั หมดประจาเดือนไม่ได้หยุดการผลิต Steroid hormones อย่างสิ้ นเชิง
ยังคงผลิต Dehydroepiandrosterone, Androstenedione และ Testosterone ได้ เอสโตเจนมนสตรี
วัยหมดประจาเดือนส่วนมากจะเป็ น Estrone ซึ่งเกิดจากการ Aromatization ของ Androstenedione
ที่ผลิตจากต่อมหมวกไต ขบวนการดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นในชั้นไขมันเป็ นแหล่งสาคัญ อายุที่เพิ่มขึ้น
จะทาให้อตั ราการเปลี่ยนแปลงเป็ น Estrone เพิ่มขึ้นด้วย แต่มีผลน้อยหว่าปริ มาณไขมันในร่ างกาย
ดังนั้นความอ้วนของสตรี วยั ทองเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มเอสโตเจนในกระแสเลือด เอสโตรนใน
สตรี วยั ทองจะผลิตจากต่อมหมวกได้มากกว่าร้อยละ 95 และผลิตจากรังไข่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ร่ างกายผลิต Androstenedione ได้วนั ละ 2-4 มิลลิกรัมซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 95 หลัง่ จากต่อม
หมวกไตของสตรี วยั หมดประจาเดือนและร้อยละ 1-2 ของ Androstenedione จานวนนี้ จะ
เปลี่ยนเป็ น Estrone ในสตรี ที่มีรูปร่ างอ้วนมาก ๆ อัตราการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่มขึ้นด้วย โดย
เพิ่มขึ้นสู งถึงร้อยละ 11 ต่อมหมวกไตและรังไข่เองจะมีการหลัง่ Estrone ได้นอ้ ย ส่วน Stroma ของ
รังไข่เองไม่สามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายให้เป็ นเอสโตเจนได้ ปริ มาณเลือดไหลเวียนไปยังรังไข่
เป็ นปัจจัยสาคัญต่ออัตราการผลิตฮอร์โมนสเตียรอยด์ชนิดต่าง ๆ ของรังไข่แต่มีความสาคัญน้อยมาก
ต่อเอสโตรเจนในเลือด
ดังนั้นเอสโตเจนส่ วนใหญ่ในวัยหมดประจาเดือนเป็ น Estrone ซึ่งแปลงมาจากฮอร์โมน
เพศชาย ทาให้สัดส่ วนของฮอร์ โมนเพศชายต่อเอสโตเจนสู งขึ้นส่ งผลให้เกิดภาวะ Mild hirsutism
ในสตรี วยั หมดประจาเดือน นอกจากนี้ เอสโตรเจนที่ถูกผลิตขึ้นยังส่ งผลให้เยือ่ บุมดลูกหนาตัวเกิด
ภาวะ Dysfunctional Uterine Bleeding (DUB) ได้ และการเพิ่มการผลิตของ Estrone ในสตรี ที่อว้ น
ทาให้อตั ราการเกิดมะเร็ งของเยือ่ บุมดลูกเพิ่มขึ้น (กิติรัตน์ เตชะไตรเดช และคณะ, 2560)
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ตารางที่ 2 ระดับของฮอร์ โมนสเตียรอยด์ในกระแสเลือดของสตรี วยั ก่อนหมดประจาเดือนและหลัง
หมดประจาเดือน

Premenopause
Postmenopause

Testosterone
(ng/dL)
20-80
15-70

Androstenedione
(ng/dL)
60-300
30-150

Estradiol
(pg/mL)
40-400
10-20

Estrone
(pg/mL)
30-200
30-70

ผลที่เกิดจากการที่รังไข่หยุดการทางานของสตรี วยั ทอง คือ การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน
บางรายอาจมีปัญหาทางด้านจิตใจและสิ่ งแวดล้อมทางครอครัวและสังคมเกี่ยวข้องร่ วมด้วย ผลใน
ระยะแรกของการขาดฮอร์ โมนเอสโตรเจนในประเทศไทยส่ วนใหญ่มกั พบอาการทางกล้ามเนื้อและ
ข้อ มีอาการปวดเมื่อยตามข้อ ข้อไหล่ติด ปวดหลัง ส่วนอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกกลางคืนมักพบ
ในแถบตะวันตก
อาการที่สัมพันธ์กบั วัยทอง (Menopausal symptoms) ได้แก่ หงุดหงิด อ่อนเพลีย ซึมเศร้า
ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกตอนกลางคืน ปวดศีรษะ หลงลืม น้ าหนักเพิ่ม นอนไม่หลับ ปวดตามข้อ ใจ
สั่น ร้องไห้ง่าย ท้องผูก ปัสสาวะลาบาก และความรู ้สึกทางเพศลดลง เป็ นต้น โดยผลในระยะแรก
ได้แก่
2.1 อาการวูบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืน (Vasomotor symptoms)
อาการร้อนวูบวาบเป็ นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มสตรี วยั ทอง พบบ่อยในระยะ 1-2
ปี แรกหลังหมดประจาเดือน และจะหายไปเอง ร้อยละ 25 ของสตรี วยั นี้ที่มีปัญหานี้จะมีอาการนาน
กว่า 5 ปี บางรายมีอาจมีอาการนานถึง 10 ปี อาการร้อนวูบวาบนี้มกั จะเริ่ มที่ใบหน้า คอ ศีรษะ หรื อ
หน้าอก อาจมีจุดเริ่ มต้นเป็ นจุดเฉพาะมาก เช่น ใบหู หน้าผากและกระจายไปทางทิศใดก็ได้ มีอาการ
ไม่กี่วินาทีหรื ออาจนานเป็ นชัว่ โมง มีความถี่และความรุ นแรงของอาการไม่สม่าเสมอ เกิดได้ท้ งั ใน
เวลากลางวันและกลางคืน แม้ในขณะนอนหลับพักผ่อน อาจจะมีอาการเหงื่อออก ผิวหนังร้อน
หงุดหงิด อ่อนเพลีย บางรายทาให้นอนไม่หลับ บางรายอาจเกิดร่ วมกับอาการปวดศีรษะและใจสั่น
โดยสาเหตุของการเกิดอาการเหล่านี้ยงั ไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกลไกการควบคุม
หลอดเลือดบกพร่ อง (Peripheral vasomotor instability) ซึ่งจะเกิดในสตรี ที่มีระดับเอสโตรเจนต่า
และไม่น่าเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ gonadotropins พบอาการดังกล่าวนี้ในสตรี ที่ได้รับการผ่าตัด
pituitary gland หรื อในสตรี ที่ได้รับ LHRH agonist และมีระดับ FSH ต่า ในพลาสมาเช่นกัน พบการ
หลัง่ LH เป็ นจังหวะ เกิดพร้อมกับอาการดังกล่าว และระดับ Dehydroepiandrosterone,
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Androstenedione, Cortisol และโปรเจนเตอโรนในเลือดสู งขึ้นเป็ นจังหวะพร้อมกับอุณหภูมิร่างกาย
ที่เพิ่มขึ้นด้วย และยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดภาวะนี้ ได้แก่ โรคของต่อมไทรอยด์ ความเครี ยด
Psychomotor, Pheochromocytoma, Carcinoid มะเร็งและมะเร็งเม็ดเลือด เป็ นต้น (กิติรัตน์ เตชะไตร
เดช และคณะ, 2560)
2.2 อาการทางจิตใจ (Psychological symptoms)
ภาวะซึมเศร้าและอาการกังวลที่พบมักเกี่ยวกับร่ างกายที่กาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วยั ชรา
และการสูญเสี ยความสวยงามทางร่ างกาย ขาดสมาธิในการทางาน กระวนกระวาย หงุดหงิด ซึ่งพบ
ได้บ่อยในวัยใกล้หมดประจาเดือน และจะมีการอาการมากขึ้นในระยะ 2-3 ปี ก่อนหมดประจาเดือน
ซึ่งเชื่อว่าอาการเหล่านี้ เกิดจากการขาดหรื อการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจน โดยการลด
ระดับของเอสโตรเจนอาจมีผลต่อ Dopamine receptor หรื อลดระดับ Tryptophan ที่ใช้สาหรับ
สังเคราะห์ Serotonin ทาให้เกิดการลดลงของสารสื่ อนา (Transmitter) ในระบบประสาทส่วนกลาง
ก่อให้เกิดการซึมเศร้าตามมา ความรุ นแรงของอาการซึมเศร้านี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวและสังคมด้วย (สุ ชาดา อินทวิวฒั น์ และ ประสงค์ ตันมหาสมุทร, 2554)
2.3 อาการเกีย่ วกับความจาและโรคสมองเสื่ อม (Cognition and Alzheimer’s disease)
การตรวจพบอาการเกี่ยวกับความจาและโรคสมองเสื่ อมขึ้นอยูก่ บั วิธีการประเมิน
พบว่ามีการเสื่ อมลงของสารสื่ อนาประสาท และเซลล์ของระบบประสาทเอง โดยไม่สัมพันธ์กบั การ
ขาดฮอร์ โมนเอสโตรเจน นอกจากนี้ยงั พบว่าการเกิดอาการร้อนวูบวาบมีส่วนทาให้เกิดภาวะนี้มาก
ขึ้นโดยส่ วนใหญ่พบภาวะบกพร่ องของความจาเกี่ยวกับการพูด (Verbal memory) ได้บ่อย มี
การศึกษาพบว่าการให้เอสโตรเจนไม่สามารถป้องกันการเกิดภาวะนี้ได้ ในกรณี ที่มีภาวะนี้เกิดขึ้น
แล้ว แต่พบว่าสามารถป้องกันได้ในระยะก่อนมีอาการ (Primary prevention) โดยการให้ฮอร์โมน
ทดแทนสามารถลดการเกิดได้ ร้อยละ 41 ดังนั้นการใช้ฮอร์โมนรักษาจะมีประโยชน์ในระยะก่อนมี
อาการ (สุชาดา อินทวิวฒั น์ และประสงค์ ตันมหาสมุทร, 2554)
2.4 การเหี่ยวฝ่ อของระบบปัสสาวะและระบบสื บพันธุ์
การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน หลังหมดประจาเดือนทาให้เนื้อเยือ่ บุช่องคลอดและท่อ
ปัสสาวะเกิดการฝ่ อ เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศและท่อปัสสาวะได้นอ้ ยลง ส่ งผลให้ผิวหนังบริ เวณ
อวัยวะเพศบางลง ขนน้อยลง ปากช่องคลอดแคบ ช่องคลอดหดสั้นและแห้ง ซีด ผนังช่องคลอดบาง
อักเสบได้ง่าย หรื อเจ็บปวดขณะร่ วมเพศได้ง่าย ซึ่งทาให้ความต้องการทางเพศลดลง ปากมดลูกและ
มดลูกฝ่ อลง มีการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อทาให้กระบังลมหย่อน มดลูกเคลื่อนตัวต่า มีการ
เปลี่ยนแปลงของคอปัสสาวะและรอบท่อปัสสาวะ กล้ามเนื้อหู รูดของท่อปัสสาวะไม่แข็งแรง ทาให้
เกิดการอักเสบได้ง่าย ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะลาบาก หรื อปัสสาวะเล็ด ตอนไอหรื อจาม นอกจากนี้
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ยังพบว่าเมื่อสตรี หมดประจาเดือนแล้วปริ มาณไหลเวียนอาจเหลือเพียงร้อยละ 15 ของสตรี วยั ก่อน
หมดประจาเดือน และจาเพิ่มขึ้นได้ถึง 4 เท่า หากได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทน (สุ ชาดา อิน
ทวิวฒั น์ และประสงค์ ตันมหาสมุทร, 2557)
2.5 การเหี่ยวฝ่ อของผิวหนัง
เมื่อเข้าสู่ วยั ทอง จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อผิวหนังอย่างเห็นได้ชดั โดยผิวหนังจะเหี่ยว
แห้งและบางลง เกิดรอยช้ าได้ง่าย คัน เล็บเปราะ ผมร่ วงและบางลง ซึ่งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นผลมา
จากการขาดคอลลาเจน (Collagen) หลังหมดประจาเดือนอาจมีการสู ญเสี ยคอลลาเจนได้มากถึง
ร้อยละ 30 ในระยะ 10 ปี แรกของการหมดประจาเดือน (สุ ชาดา อินทวิวฒั น์ และประสงค์
ตันมหาสมุทร, 2554) นอกจากนี้การขาดคอลลาเจนจะทาให้ผิวแห้งกร้าน หย่อยคล้อย โดนเฉพาะ
บริ เวณลาคอ สันกราม และแก้ม สตรี วยั ทองอาจเกิดความไม่มนั่ ใจในรู ปลักษณ์ ความกังวลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ การรักษาโดยการให้เอสโตรเจนจะช่วยให้ระดับคอลลาเจนของผิวเพิม่ ขึ้น
จนเท่ากับระดับคอลลาเจนในวัยก่อนหมดประจาเดือนได้ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน (สุ กรี
สุนทราภา, 2557)
การดูแลผิวหนังที่เหมาะสมกับสตรี วยั ทอง มีดงั นี้
1. การทาความสะอาดผิวหนัง โดยเฉพาะในส่วนของใบหน้าโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสาหรับผิวแห้ง เพื่อคืนความชุ่มชื่นให้กบั ผิว
2. เนื่องจากวัยทองจะทาให้ผิวหนังแห้งมาก ไขมันใต้ผิวหนังน้อยลง ดังนั้นจึงควร
เติมความชุ่มชื่นให้กบั ผิวหนังโดยการใช้โลชัน่ ที่มีมอยส์เจอไรเซอร์ เพื่อคืนความชุ่มชื่นให้กบั ผิว
และควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ าเป็ นเวลานาน ๆ หรื ออาบน้ าร้อน
3. ทาครี มกันแดด เมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการป้องกันผิวตามธรรมชาติจะ
น้อยลง ดังนั้นควรทาครี มกันแดดที่มี SPF 30 ขึ้นไป
4. รับประทานถัว่ เหลือง เนื่องจากถัว่ เหลืองมีสารไอโซฟลาโวนซึ่งเป็ นสารประกอบ
ในพืชที่ทาหน้าที่เหมือนฮอร์โมนเอสโตเจนซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาผิว และปัญหาอื่นในสตรี วยั ทอง
ได้
5. ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เพื่อให้ผิวชุ่มชื่น
6. จัดการความเครี ยด เพราะความเครี ยดจะส่ งผลให้ผิวแห้งและบอบบางมากขึ้น
7. ออกกาลังกาย การออกกาลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อตึง ลดความเครี ยด กระตุน้ การ
ไหลเวียนของเลือดและออกซิเจน
8. นอนให้เพียงพอ การนอนพักผ่อนควรนอนให้ได้วนั ละ 7-9 ชัว่ โมงต่อคืน
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2.6 โรคกระดูกพรุน
โรคกระดูกพรุ น (Osteoporosis) หมายถึง สภาวะที่ความหนาแน่นของกระดูกน้อย
กว่าปกติ เนื่องจากมีการสลายมากกว่าการสร้างของกระดูก หรื อเป็ นสภาวะร่ างกายที่มีมวลกระดูก
ลดลง มีความแข็งแกร่ งของกระดูกลดลง ส่งผลให้กระดูกเปราะบาง แตก หัก ได้ง่าย (นารี รัตน์
สังวรวงษ์พนา, 2543 : 4 ) โดยความแข็งแกร่ งของกระดูกนั้นประกอบด้วย ความหนาแน่นของ
กระดูก (Bone density) และคุณภาพของกระดูก (Bone quality) โดยซึ่งโรคกระดูกพรุ นนี้เป็ นปั ญหา
สุ ขภาพที่พบได้บ่อยในกลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเมื่อสตรี เข้ามี
อายุ 30 ปี ขึ้นไปมวลกระดูกจะไม่มีการเพิ่มขึ้น และสลายอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ภาวะหมด
ประจาเดือน สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน (ศรันยา ฉิมสุนทร, 2558 : 13-20 )
ปัจจัยเสี่ ยงที่ทาให้เกิดโรคกระดูกพรุ นในสตรี วยั ทอง เป็ นปัจจัยเฉพาะที่เกิดในสตรี วยั
ทอง ซึ่งสามารถป้องกันหรื อดูแลรักษาเพื่อชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุ นในสตรี วยั ทองได้
(ฉัตรเลิศ พงไชยกุล และ นิมิต เตชไกรชนะ, 2560) ดังนี้
1. ภาวะหมดประจาเดือนก่อนกาหนด นัน่ คือ การหมดประจาเดือนเนื่ องจากรังไข่
หยุดการทางานก่อนอายุ 40 ปี มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่ วย เช่น กลุ่มโรคภูมิตา้ นทานตนเอง
(Autoimmune disease)โรคติดเชื้อ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้ ส่ วนสาเหตุที่มกั จะ
แก้ไขไม่ได้แต่สามารถดูแลรักษาได้ระยะแรก เพื่อป้ องกันและชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุ น ได้แก่
การได้รับเคมีบาบัด การรักษาด้วยรังสี เป็ นต้น แก้ไขด้วยการรับประทานแคลเซียมได้
2. ผูท้ ี่ประจาเดือนขาดหายไปเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนต่า
(Hypoestrogenic state) มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การได้ยาที่กดการทางานของรัง
ไข่เป็ นระยะเวลานาน เพื่อรักษาภาวะเยือ่ บุโพรงมดลูกอยู่ผิดที่ เช่น ยาในกลุ่ม gonadotropin
releasing hormone (GnRH) เป็ นต้น ผูท้ ี่เป็ นโรคกลัวอ้วน (Anorexia nervosa) และไม่ได้รับการ
รักษาที่เหมาะสม ผูท้ ี่ออกกาลังกายเกินขนาด (Intense exercise) เช่น นักวิ่งมารทอน นักกีฬา
เป็ นต้น
3. ผูท้ ี่หมดประจาเดือนเร็ ว คือ การหมดประจาเดือนก่อนอายุ 45 ปี การแก้ไขมีความ
จาเป็ นต้องพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป ส่วนมากจะให้ฮอร์ดมนทดแทนเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระดูก
พรุ น
4. ผูท้ ี่ได้รับการผ่าตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง (Bilateral oophorectomy) หรื อจี้ดว้ ย
ไฟฟ้าเพื่อทาลายเยือ่ บุโพรงมดลูกที่ผิดปกติบริ เวณรังไข่ จนไม่มีเนื้อรังไข่เหลืออยู่ การแก้ไขมี
ความจาเป็ นต้องพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป ส่วนมากจะให้ฮอร์ดมนทดแทนเพื่อป้องกันการเกิดโรค
กระดูกพรุ น เช่นเดียวกันผูท้ ี่หมดประจาเดือนเร็ว
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อาการและอาการแสดงของโรคกระดูกพรุ นในสตรี วยั ทองไม่ได้เกิดขึ้นได้ในทันที
ต้องอาศัยระยะเวลาช่วงหนึ่งในการสลายตัวของมวลกระดูก จนทาให้มวลกระดูกมีความหนาแน่น
ลดลงมาก ส่วนใหญ่พบในสตรี วยั ทอง และมักพบโดยบังเอิญจากการตรวจร่ างกายด้วยวิธีการหา
ความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone mineral density) บางรายพบจากการแตกหักของกระดูก
นอกจากนี้ในสตรี วยั ทองบางรายพบจากอาการขาดฮอร์โมนเอสโตเจนซึ่งเป็ นปัจจัยเสี่ ยงอย่างหนึ่ง
ในการเกิดโรคกระดูกพรุ น และเมื่อกระดูกพรุ นมากขึ้น ในบางรายจะมีการเกิดการโค้งหรื อการงุม้
ลงของกระดูกสันหลัง ความสู งลดลง รู ปร่ างเตี้ยลง เรี ยกว่า Dowager’s hump thoracic kyphosis ดัง
ภาพที่ 1 และเพื่อให้ได้สตรี วยั ทองได้รับการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุ นอย่างทันท่วงที สตรี
วัยทองจึงควรตรวจสุขภาพ ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone mineral density) อย่าง
สม่าเสมอ และควรทาความเข้าใจอาการและอาการแสดงของโรค (นารี รัตน์ สังวรวงษ์พนา, 2543 :
16-21)
อาการแสดงในระยะแรก โรคกระดูกพรุ นไม่มีอาการและอาการแสดงในระยะแรก
ปรากฏเด่นชัด แต่ให้สังเกตอาการที่เป็ นสาเหตุของโรคกระดูกพรุ น นัน่ คือ อาการของการขาดหรื อ
การลดลงของฮอร์ โมนเอสโตรเจน ได้แก่ อาการร้อนวูบวาบ มีเหงื่อออกมาในเวลากลางคืน วิตก
กังวล ซึมเศร้า ช่องคลอดบางลง ผิวแห้ง ผมร่ วง เป็ นต้น
อาการแสดงในระยะยาว การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรค
กระดูกพรุ นได้ ซึ่งอาการและอาการแสดงจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนใน
ร่ างกาย ระยะเวลาในการขาด และปัจจัยอื่น ๆ เช่น การขาดแคลเซียมและวิตามินดี การไม่ได้รับ
แสงแดดเป็ นเวลานาน ๆ เป็ นต้น หากไม่ได้รับการดูแลรักษามวลกระดูกจะน้อยลงไปเรื่ อย ๆ
กระดูกจะสามารถแตกหักได้ง่าย โดยทัว่ ไปอาการและอาการแสดงในระยะยาวของโรคนี้ ได้แก่
เจ็บปวดหลัง ปวดกระดูก กระดูกแตกหักง่าย ส่วนสูงลดลงเนื่องจากการโค้งงุม้ ของกระดูกสันหลัง
ซึ่งอาการแสดงในระยะยาวนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับเล็กน้อย (Mild) ผูป้ ่ วยระยะนี้ไม่มีอาการแสดง แต่บางรายอาจมีการปวดกระดูก
ได้เล็กน้อย เมื่อตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดุก (Bone mineral density) พบความหนาแน่น
ของมวลกระดูกไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ระดับปานกลาง (Moderate) ผูป้ ่ วยระยะนี้มีอาการปวดกระดุกเล็กน้อย มีค่าความ
หนาแน่นของมวลกระดูกอยู่ระหว่างร้อยละ 60-80 และไม่มีอาการกระดูกหักหรื อทรุ ด
ระดับรุ นแรง (Severe) ผูป้ ่ วยมีอาการปวดกระดูกมาก มีความหนาแน่นของมวล
กระดูกน้อยกว่าร้อยละ 60 บางรายอาจพบว่ามีกระดูกหักหรื อทรุ ด

16
การป้องกันโรคกระดูกพรุ นในสตรี วยั ทอง สามารถป้องกันได้ดว้ ยการมีพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ดี และควรเริ่ มต้นตั้งแต่ในวัยเด็กหรื อวัยหนุ่มสาว ดังนี้
1. รับประทานแคลเซียมให้เพียงพอทุกวัน เนื่องจากแคลเซียมเป็ นแร่ ธาตุที่เป็ น
ส่วนประกอบของกระดูกและฟัน ในวัยเด็กร่ างกายมีการเจริ ญเติบโต มีการนาแคลเซียมเข้าไปใน
สร้างกระดูก (Bone formation) มากกว่าที่จะสลายออกมา (Bone resorption) สตรี อายุ 25-30 ปี และ
ชายอายุ 30-35 ปี เป็ นช่วงมีความหนาแน่นของกระดูกสู งสุ ด หลังจากนั้นจะค่อย ๆ เกิดการเสื่ อม
ของกระดูก มีการสลายแคลเซียมในการกระดูกมากกว่าการดึงแคลเซียมเข้าไปสร้าง ส่ งผลให้ความ
หนาแน่นของมวลกระดูกลดลงเรื่ อย ๆ การรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอจึงมีความจาเป็ นในการ
ช่วยชะลอความเสื่ อมของกระดูก (สิ ริพนั ธุ์ จุลกรังคะ, 2553 : 179-185)
อาหารที่มีแคลเซียมสู ง ได้แก่ น้ านมวัว ผลิตภัณฑ์จากนมวัว ปลาเล็กปลาน้อย ปลา
กระป๋ อง เต้าหูแ้ ละน้ านมถัว่ เหลืองที่ได้จากการเติมแคลเซี ยมคลอไรด์ลงในน้ านมถัว่ เหลือง และผัก
สี เขียมเข้ม เป็ นต้น และอาหารที่มีแคลเซียมต่า ได้แก่ เนื้อสัตว์ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ผักและผลไม้
ตารางที่ 3 ปริ มาณแคลเซียมที่พอเพียงในแต่ละวัน (Adequate Intake) สาหรับคนไทยวัยต่าง ๆ
กลุ่มวัย
ทารก
เด็ก
วัยรุ่ น
ผูใ้ หญ่
หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

อายุ
6-11 เดือน
1-3 ปี
4-8 ปี
9-18 ปี
19-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
<18 ปี
19-50 ปี

ปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอ
(มิลลิกรัม/วัน)
270
500
800
1,000
800
1,000
1,000
800
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ตารางที่ 4 ปริ มาณวิตามินดีพอเพียงในแต่ละวัน (Adequate Intake) สาหรับคนไทยวัยต่าง ๆ
กลุ่มวัย
ทารก
เด็ก
วัยรุ่ น
- ผูช้ าย
- ผูห้ ญิง
ผูใ้ หญ่
- ผูช้ าย

- ผูห้ ญิง

อายุ
6-11 เดือน
1-8 ปี

ปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอ
(ไมโครกรัม/วัน)
5
5

9-18 ปี
9-18 ปี

5
5

19-50 ปี
51-70 ปี
> 70 ปี
19-50 ปี
51-70 ปี
> 70 ปี

5
10
15
5
10
15

เมื่ออายุมากขึ้นความต้องการแคลเซียมจะเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะอัตราการดูดซึม
แคลเซียมลดลง หากต้องการชะลอความเสื่ อมของกระดูก ป้องกันโรคกระดูกพรุ นนอกจากบริ โภค
อาหารที่มีแคลเซียมสูงแล้ว ยังจาเป็ นต้องออกกาลังกายควบคู่ดว้ ย และควรบริ โภคอาหารที่มี
ฟอสฟอรัส แมกนี เซียม สังกะสี แมงกานีส ทองแดง และโบรอนซ์ เนื่ องจากแร่ ธาตุเหล่านี้เป็ น
ส่วนประกอบของกระดูก และบริ โภคอาหารที่มีวิตามินดี ซี เค ที่มีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียม
2. ออกกาลังกายเป็ นประจา การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับสตรี วยั ทองเพื่อป้องกัน
โรคกระดูกพรุ น เพิม่ มวลกระดูก ให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ควรเลือกการออกกาลังกาย
แบบต้านน้ าหนัก (Weight bearing) เช่น การเดิน การวิ่ง การเต้นแอโรบิก กระโดดเชือก รามวยจีน
เต้นรา เป็ นต้น เพราะการออกกาลังกายชนิดนี้เป็ นการออกกาลังกายที่ลงน้ าหนักที่กระดูก ส่ งผลให้
มีแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกมากขึ้น จึงสามารถช่วยเพิ่มมวลกระดูก สร้างกระดูกใหม่ได้
3. รับแสงแดด เมื่อร่ างกายได้รับแสงแดดจะสังเคราะห์วิตามินดีได้ ซึ่งประโยชน์ของ
วิตามินดีน้ นั คือช่วยในการดูดซึมแคลเซียมไปสร้างกระดูก ดังนั้นจึงควรออกไปรับแสงแดดยามเช้า
วันละ 10-15 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน หากร่ างกายขาดวิตามินดีอาจจะต้องรับประทานเสริ มเข้าไป
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วันละ 400-800 มิลลิกรัม
4. รักษาน้ าหนักตัวไม่ให้ต่ากว่าเกณฑ์ เพราะการที่ร่างกายมีน้ าหนักตัวน้อย นัน่
หมายความว่ามีมวลกระดูกน้อย เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคกระดูกพรุ น ซึ่งการรักษาน้ าหนักตัวไม่ให้ต่า
กว่าเกณฑ์น้ นั จะต้องมีภาวะโภชนาการที่ดี บริ โภคอาหารครบ 3 มื้อ ให้ได้สารอาหารครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย
5. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุ น เช่น การไม่รับประทาน
อาหารประเภทโปรตีนหรื อเนื้อสัตว์มากเกินไป เพราะอาหารจาพวกนี้ จะกระตุน้ การทางานของไต
ให้ขบั แคลเซียมออกจากร่ างกายมากกว่าปกติ การไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดหรื ออาหารที่มี
โซเดียมสูง เพราะโซเดียมจะทาให้ลาไส้ดูดแคลเซียมลดลง และกระตุน้ การทางานของไตให้ขบั
แคลเซียมออกจากร่ างกายมากกว่าปกติ การไม่ดื่มน้ าอัดลมปริ มาณมาก เพราะในน้ าอัดลมมีกรด
ฟอสฟอริ กที่ทาให้เกิดการสลายแคลเซียมออกจากกระดูก หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ
ช็อคโกแลต ในปริ มาณมาก เพราะแอลกอฮอล์และคาเฟอีนมีส่วนขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมของ
ลาไส้เล็ก โดยกาแฟไม่ควรดื่มเกินวันละ 3 แก้ว แอลกอฮอล์ไม่เกินวันละ 2 หน่วยดื่มเทียบเท่า
แอลกอฮอล์สุทธิ 30 มิลลิตร งดการสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่ มีส่วนทาให้ระดับเอสโตรเจนลดลง ส่งผล
ให้มีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกมากขึ้น ระวังการใช้ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ ซึ่งจะเร่ ง
การขับแคลเซียมออกจากร่ างกาย หากมีโรคประจาตัวหรื อมีภาวะที่ทาให้เกิดโรคกระดูกพรุ น เช่น
ต่อมไทรอยด์ทางานมากกว่าปกติ ควรรักษาโรคนั้น ๆ
การป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุ นในสตรี วยั ทอง จาแนกได้เป็ น 2 ระยะ (ฉัตรเลิศ
พงษ์ไชยกุล และนิมิต เตชไกรชนะ, 2560 : 117) คือ
1. การส่ งเสริ มส่ งเสริ มให้มวลกระดูกสามารถเพิ่มได้สูงสุ ดเต็มศักยภาพ (Enhance
peak bone mass) มี 2 แนวทาง คือ ส่งเสริ มให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในด้านการออกกาลังกายแบบ
ใช้แรงต้าน เพื่อให้ร่างกายมีการสร้างกล้ามเนื้ อและกระดูกที่แข็งแรง การได้รับสารอาหารเพียงพอ
และตรงตามความต้องการของร่ างกาย โดยเฉพาะแคลเซียมละวิตามินดี นอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็ นประจา เป็ นต้น หลีกเลี่ยง
การใช้ยาที่มีผลต่อการสูญเสี ยมวลกระดูก เช่น ยาสเตียรอยด์ เป็ นต้น และการตรวจหาโรคหรื อ
สาเหตุของโรคกระดูกพรุ นที่มีผลต่อการสร้างกระดูกหรื อเร่ งการสลายมวลกระดูก เพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขหรื อให้ฮอร์โมนทดแทน เป็ นการป้องกันไม่ให้ภาวะหรื อโรคมีผลต่อมวลกระดูกจน
เกิดโรคกระดูกพรุ นตามมา
2. การป้องกันหรื อชะลอการสูญเสี ยมวลกระดูกเมื่อเข้าสู่วยั หมดประจาเดือน (Slow
bone loss) มี 2 แนวทาง คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพให้เหมาะสม การเลือกบริ โภคอาหาร
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ให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของร่ างกาย การออกกาลังกายโดยการใช้แรง การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทาให้เกิดการสูญเสี ยมวลกระดูก และการใช้ยาเพื่อ
ลดการสลายของมวลกระดูก (Antiresorptive agent) หรื อเพิ่มการสร้างกระดูก (Bone formative
agent)
2.7 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (Heart and Coronary Disease) หมายถึง โรคที่มีผลต่อการ
ทางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด ทา
ให้หลอดเลือดตีบแคบลง หรื อหลอดเลือดแข็งตัว เลือดที่นาออกซิเจนไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ ของ
ร่ างกายไม่เพียงพอ อาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ และนาไปสู่
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จนเสี ยชีวิตได้ โดยโรคกลุ่มนี้จะพบในผูช้ าย 5-6 เท่าของสตรี วยั ก่อนมี
ประจาเดือนที่ไม่มีโรคประจาตัวเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง หรื อไขมันในเลือดสูง ไม่เป็ น
โรคเบาหวานและไม่สูบบุหรี่ แต่เมื่อสตรี หมดประจาเดือนแล้ว อัตราเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจและ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจะเท่ากับชายในวัยเดียวกันและยังสู งกว่าสตรี วยั เดียวกันที่ยงั ไม่หมด
ประจาเดือน 2-3 เท่า (สุชาดา อินทวิวฒั น์ และประสงค์ ตันมหาสมุทร, 2557)
ปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในสตรี วยั ทอง เกิดจากการลดระดับ
ลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน ส่งผลให้มีระดับ Low Density Lipoprotein ( LDL )ในเลือดสูงมี
การสะสมไขมันเหล่านี้ที่ผนังหลอดเลือดจนเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยเสี่ ยง
อื่น ๆ เช่น พันธุกรรม อายุ ภาวะโภชนาการเกินหรื ออ้วน ความเครี ยด การสูบบหรี่ การดื่ม
แอลกอฮอล์ ขาดการออกกาลังกาย และการมีโรคประจาตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง
เป็ นต้น
อาการและอาการแสดงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ส่ วนใหญ่โรคนี้จะไม่มีอาการ
และอาการแสดงให้เห็นเด่นชัด แต่อาการที่พบบ่อยสาหรับโรคนี้ คือ เหนื่อย อ่อนเพลีย หายใจไม่
ออก แน่นหน้าอก เจ็บเค้นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับหรื อรัดบริ เวณกลางหน้าอกและอาจร้าว
บริ เวณคอ หน้ามืด เวียนศีรษะ
การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในสตรี วยั ทอง ที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่
1. บริ โภคอาหารให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย เพื่อให้เกิด
สมดุลของพลังงานในร่ างกาย โดยสตรี วยั ทองควรได้รับพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี ต่อวัน และควร
รับประทานอาหารที่มีไขมันและแคลอรี ต่า หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิ ดอิ่มตัว และไขมันไม่
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อิ่มตัวชนิดทรานส์ ลดเครื่ องดื่มที่มีน้ าตาล เน้นรับประทานผักผลไม้หลากสี และบริ โภคไม่ต่ากว่า
600 กรัมต่อวัน หลีกเลี่ยงอาหารราเค็มจัด (ควรบริ โภคโซเดียมไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน หรื อ
บริ โภคเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา หรื อน้ าปลา ซีอิ๊ว ไม่เกิน 1.5-2 ช้อนโต๊ะ) อาหารขยะ อาหารจานด่วน
และอาหารสาเร็จรู ป
2. หมัน่ ออกกาลังกายสม่าเสมอหรื อเพิ่มกิจกรรมทางกาย หมายถึงการออกแรงให้
ร่ างกายมีการหายใจที่แรงขึ้น หัวใจเต้นเร็ วขึ้นปานกลาง และออกต่อเนื่ องเป็ นเวลา 10 นาทีข้ นึ ไป
ในแต่ละครั้ง เช่น การทางานบ้าน การเดินขึ้นลงบันได การทาสวน เป็ นต้น ซึ่งกิจกรรมทางกายนี้
สามารถทาได้ง่ายในชีวิตประจาวัน
3. งดการสูบบุหรี่ สารนิโครตินในบุหรี่ จะส่งผลให้ระดับความดันโลหิตในร่ างกาย
สู งขึ้น หัวใจทางานหนักขึ้น
4. ลดความเครี ยด การลดความเครี ยดที่ดีที่สุด คือ การทากิจกรรมที่ตนเองชอบ ซึ่ง
แต่ละคนจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การออกกาลังกาย การออกไปเที่ยว การนัง่ สมาธิ การทา
กิจกรรมกับครอบครัว เป็ นต้น

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับสตรีวัยทอง
1. ความหมายของสตรีวัยทอง
ช่วงวัยทอง หมายถึง ประชากรวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี โดยประชากรชาย
วัยทองจะมีช่วงอายุระหว่าง 40-59 ปี และประชากรหญิงวัยทองจะมีช่วงอายุระหว่าง 45-59 ปี
ครอบคลุมในระยะปลายของวัยก่อนหมดประจาเดือน (Premenopausal) จนถึงวัยหมดประจาเดือน
(Postmenopausal) (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2559) โดยสตรี วยั ทอง หรื อสตรี วยั หมด
ประจาเดือน ยังหมายถึงสตรี ที่ขาดการมีประจาเดือนต่อเนื่อง อย่างน้อย 12 เดือน (อบเชย วงศ์ทอง,
2553 : 91) ซึ่งสาเหตุของการขาดการมีประจาเดือนมาจากการที่รังไข่หยุดการผลิตไข่และมีการ
สร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลง ซึ่งฮอร์ โมนเพศหญิงนั้นมีบทบาทสาคัญต่อการตั้งครรภ์ การมี
ประจาเดือน และการทางานของอวัยะเพศ และระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย เช่น ระบบประสาท
อัตโนมัติ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้น
(สุกรี สุนทราภา, 2557 : 50 )
Menopause หรื อวัยหมดประจาเดือน วัยทอง มาจากภาษากรี ก คือ menos (Month) และ
pause (Stop) หมายถึง ประจาดือนสุ ดท้าย โดยทัว่ ไปถือเอาเวลา 1 ปี หลังจากหมดประจาเดือนแล้ว
ตามธรรมชาติ (Natural menopause) สาหรับการหมดประจาเดือนจากการผ่าตัด (Surgical
menopause) หมายถึง การผ่าตัดเอารังไข่ท้ งั สองข้างออกโดยจะตัดมดลูกออกหรื อไม่ก็ได้
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Climacteric หรื อวัยใกล้หมดประจาเดือน (Klima = ladder) เป็ นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของร่ างกายอย่างปกติโดยมีการปรับอย่างช้า ๆ จากวัยเจริ ญพันธุ์เข้าสู่วยั สูงอายุ ซึ่งรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระยะก่อนหมดประจาเดือน หมดประจาเดือน และหลังหมดประจาเดือน
โดยรังไข่จะเริ่ มทางานน้อยลงจนกระทัง่ หยุดการทางาน
Premenopause เป็ นสภาวะก่อนหมดประจาเดือนที่ประจาเดือนมาไม่สม่าเสมอ บางครั้ง
อาจพบว่าประจาเดือนหายไปบ้างแต่ไม่เกิน 3 เดือน และโดยทัว่ ไปถือว่า ภาวะนี้เริ่ มต้นเมื่ออายุ 40
ปี เป็ นต้นไป
Perimenopause เป็ นสภาวะที่ประจาเดือนจะมาไม่สม่าเสมอ หรื อเริ่ มมีอาการของวัยหมด
ประจาเดือนก่อนที่จะหมดประจาเดือนจริ ง โดยประจาเดือนมาไม่สม่าเสมอและ/หรื อไม่มี
ประจาเดือนมาเป็ นเวลา 3-11 เดือน ระยะนี้อาจอยู่ 2-8 ปี และเริ่ มมีความเสื่ อมของอวัยวะต่าง ๆ
เนื่องจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน
Postmenopause เป็ นภาวะที่หมดประจาเดือนอย่างถาวร (ต่อเนื่องตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป)
ทั้งการหมดประจาเดือนตามธรรมชาติและจากการผ่าตัดรังไข่ท้ งั สองข้าง
ภาวะหมดประจาเดือนเร็ว เป็ นภาวะที่สตรี หมดประจาเดือนเร็วกว่าอายุเฉลี่ยที่หมด
ประจาเดือนตามธรรมชาติ อาจแบ่งออก ได้ 3 ประเภทตามสาเหตุหลัก คือ
1. ภาวะหมดประจาเดือนก่อนวัย (Premature Ovarian Insufficiency, POI หรื อเคย
นิยมใช้คาว่า premature ovarian failure, POF) ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันมาก หมายถึง สตรี ที่
หมดประจาเดือนตามธรรมชาติก่อนอายุ 40 ปี
2. ภาวะหมดประเดือนเร็วตามธรรมชาติ (Early natural menopause) หมายถึง สตรี ที่
หมดประจาเดือนเร็วตามธรรมชาติระหว่างอายุ 40-45 ปี
3. ภาวะหมดประจาเดือนจากการผ่าตัด (Bilateral oophorectomy with or without
hysterectomy) หมายถึง ภาวะหมดประจาเดือนจากการผ่าตัดเอารังไข่ออกทั้งสองข้างในสตรี อายุ
น้อยกว่า 50 ปี และยังไม่ประจาเดือนตามธรรมชาติ ไม่วา่ จะตัดมดลูกด้วยหรื อไม่ก็ตาม เนื่องจาก
การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งสองข้างในสตรี อายุนอ้ ยกว่า 50 ปี พบในสัดส่ วนที่นอ้ ยมาก
(กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์, 2561)
ในขณะที่อายุของสตรี ที่เริ่ มมีประจาเดือนมีแนวโน้มลดลง แต่อายุเฉลี่ยของสตรี วยั หมด
ประจาเดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานาน อายุเมื่อหมดประจาเดือนไม่สัมพันธ์กบั อายุเริ่ มมี
ประจาเดือน จานวนบุตร เชื้อชาติ ฐานะทางเศษฐกิจ น้ าหนัก หรื อส่วนสูง ปัจจัยที่มีผลต่อการหมด
ประจาเดือน ได้แก่ การสู บบุหรี่ อาจทาให้อายุที่หมดประจาเดือนลดลง 1-2 ปี ในส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 70 จะหมดประจาเดือนเมื่ออายุ 50 ปี ร้อยละ 20 จะหมดประจาเดือนเมื่ออายุ 45 ปี และ
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ร้อยละ 10 หมดประจาเดือนเมื่ออายุ 55 ปี ผลจากการศึกษาในประเทศทางแถบตะวันตกพบว่า อายุ
เฉลี่ยของสตรี ที่เข้าสู่วยั หมดประจาเดือนอยูร่ ะหว่าง 50-52 ปี และพบว่าร้อยละ 95 จะหมด
ประจาเดือน ในช่วงอายุระหว่าง 44-56 ปี ในประเทศไทยจากการสารวจในเขตกรุ งเทพมหานคร
และชนบทพบว่าสตรี เข้าสู่วยั หมดประจาเดือนอยู่ระหว่าง 47-50 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับอายุของการหมด
ประจาเดือนในสตรี แถบเอเชียและแอฟริ กา จึงมีแนวโน้มที่สตรี ตอ้ งใช้ชีวิตในช่วงหมดประจาเดือน
ยาวนานขึ้น ในประเทศไทยสตรี อาจมีช่วงชีวิตหลังหมดประจาเดือนอาจยาวนานถึงหนึ่งในสาม
ของช่วงชีวิต ผลจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็ นเวลานานอาจก่อนให้เกิดปัญหาสุ ขภาพและ
โรคแทรกซ้อนได้ยาวนานขึ้น เพื่อป้ องกันและบรรเทาปั ญหาสุ ขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการขาด
ฮอร์โมนนี้สตรี ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ เช่น การเลือกรับประทานอาหาร
การออกกาลังกาย การใช้ยา และการใช้ฮอร์โมนทดแทน เป็ นต้น (สุชาดา อินทวิ วฒั น์ และ ประสงค์
ตันมหาสมุทร, 2554)
2. การเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากการหมดประจาเดือน
การหมดประจาเดือนเกิดจากการลดลงของระดับฮอร์โมนเพศ ซึ่งการขาดฮอร์โมนเพศ
ในสตรี วยั หมดประจาเดือนเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (Natural menopause) และสาเหตุอื่นที่ทาให้
ฮอร์โมนเพศลดลงหรื อขาด ได้แก่ ผลจากการผ่าตัด (Surgical menopause) ที่เป็ นการตัดมดลูกและ
รังไข่ออกทั้งสองข้าง (Total hysterectomy and bilateral oophorectomy) หรื อรังไข่ถูกทาลายซึ่งเป็ น
ผลมาจากการรักษา การได้รับรังสี สตรี จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนคนเข้าสู่วยั ทองหรื อวัยหมด
ประจาเดือน (พวงผกา คงวัฒนานนท์, 2561)
การขาดฮอร์โมนเพศที่สาคัญของสตรี วยั ทอง มี 2 ชนิด คือ เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ที่เกิดจากการเสื่ อมของต่อมเพศ (Gonad) ส่งผลให้การสร้างฮอร์โมนไม่สมบูรณ์หรื อสร้าง
ไม่ได้ โดยเฉพาะการทาหน้าที่ของรังไข่ที่ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศได้หรื อสร้างได้นอ้ ยลง เหตุ
นี้เองสตรี บางรายจึงอาการในร่ างกายหลายระบบผิดปกติไปและมากน้อยแตกต่างกันออกไป โดย
ระบบที่พบบ่อยคือ ระบบหลอดเลือด ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบประสาท เช่น อาการร้อนวูบ
วาบ เหงื่อออกมาก ช่องคลอดแห้ง อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด นอนไม่หลับ หลงลืมง่าย ซึ่งอาการ
เหล่านี้ส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจาวันและคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ผลจากการขาดฮอร์ โมน
เพศยังส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา ทาให้สตรี มีความเสื่ อมของร่ างกายเร็ วกว่าปกติ โดยสตรี
ทุกคนต้องได้รับผลกระทบในช่วงวัยนี้ก่อนเข้าสู่ วยั สู งอายุ (พวงผกา คงวัฒนานนท์, 2561)
การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย จิตใจ และสังคมใจสตรี วยั ทอง สามารถจาแนกได้ระบบ
ต่าง ๆ ในร่ างกาย ดังนี้
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1. การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่ างกาย ในช่วงวัยทองมีการเปลี่ยนแปลงสูง
คือ สารอินฮิบิน (Inhibin) สร้างมาจาก เซลล์แกรนูโรซา (Granulosa cell) ของรังไข่มีหน้าที่ยบั ยั้ง
การสร้างฮอร์โมน FSH เนื่องจากการลดจานวนและความเสื่ อมของถุงรังไข่ (Follicle) ส่งผลให้การ
สร้างอินฮิบินลดลง และลดลงอย่างรวดเร็ วในช่วงอายุ 45-49 ปี ทาให้ FSH ในกระแสเลือดสู งขึ้น
FSH และฮอร์โมน LH ที่เพิ่มขึ้นจะเริ่ มเกิดขึ้นประมาณ 5 ปี ก่อนหมดประจาเดือน ในวัยหมด
ประจาเดือนฮอร์ดมน FSH เพิ่มขึ้น 10-20 เท่า และ LH เพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับวัยเจริ ญพันธุ์ โดย
ระดับ FSH จะขึ้นสู งสุ ดเมื่อหมดประจาเดือน 2-3 ปี ส่วน LH ลดต่าสุดเมื่อหมดประจาเดือน 1 ปี ทา
ให้มีผลต่อการทางานของต่อมไฮโปธาลามัส ต่อมใต้สมอง และรังไข่ (Hypothalamus-pituitarygonad axis) โดยรังไข่ทาหน้าที่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนลดลงด้วย ส่งผลให้
ไปยังยั้งการสร้างฮอร์โมนลูติไนซิน สารเอสตราดิอลั (Estradiol) ลดลง และฮอร์โมน
เทสโทสเตอร์โรน
2. การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทควบคุมกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือด (Vasomotor)
การลดลงของเอสโตรเจนจากการเสื่ อมของต่อมเพศ หรื อการตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างจะเป็ นการ
กระตุน้ ให้มีการเพิ่มขึ้นของสารไฮโปธาลามิคนอร์ อิพิเนฟริ น (Hypothalamic norepinephrine) เป็ น
สารส่งผ่านประสาทสามารถกระตุน้ ประสาทอัตโนมัติที่ต่อมไฮโปธาลามัสซึ่งเป็ นศูนย์ควบคุม
อุณหภูมิร่างกาย ทาให้เกิดอาการร้อนวูบวาบ หนาว ๆ ร้อน ๆ เหงื่อออกตอนกลางคืน นอนไม่หลับ
บางราบมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียน ปวดศีรษะ และเป็ นลมได้
3. การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนกลาง การพร่ องฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ฮอร์ โมนเอสโตรเจนจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประสาทของส่ วนกลาง เนื่องจากเอสโตรเจน
มีผลต่อโครงสร้างและการทางานของเซลล์สมองโดยเอสโตรเจนมีผลต่อการใช้กลูโคชในสมอง
ส่วนฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ช่วยเสริ มสร้างการเชื่อมต่อกระแสประสาท (Neuronal viability
and synaptic integrity) และเพิ่มโคลิเนอจิคอัพเทค (Cholinergic uptake) ทาให้เพิ่มการไหลเวียน
เลือดในสมองส่วนหน้า และเอสโตรเจนยังช่วยลดสารอะมัยลอยด์ บี โปรตีน (Amyloid B protein)
การทาลายเซลล์สมองลดลง ดังนั้นการขาดเอสโตรเจนจึงมีผลต่อความจา การเรี ยนรู ้ เกิดการ
หลงลืมได้ง่าย
4. การเปลี่ยนแปลงของหัวใจและหลอดเลือด สตรี ที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีระดับ
โคเลสเตอรอลสู งกว่าสตรี ทวั่ ไป และมีการเพิ่มขึ้นของปั จจัยการแข็งตัวของเลือดตัวที่ (Factor VII)
และไฟบริ โนเจน (Fibrinogen) ร่ วมกับการเพิ่มของสารยับยั้งพลาสมีโนเจนแอคติเวเตอร์-วัน
(Plasminogen activator inhibitor-1) ร่ วมกับกระบวนการไฟบริ โนไลสิ ส (Fibrinolysis) ลดลงทาให้
เสี่ ยงต่อการอุดตันของหลอดเลือดโคโรนารี และหลอดเลือดในสมอง นอกจากนี้ยงั ส่ งผลต่ออัตรา
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การเผาผลาญอาหาร ทาให้มีการสะสมของไขมันเกิดโรคอ้วนในสตรี กลุ่มนี้ดว้ ย
5. การเปลี่ยนแปลงของกระดูก สตรี ที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะสูญเสี ยมวลกระดูก
อย่างรวดเร็ ว โดยเอสโตรเจนจะช่วยป้องกันการย่อยสลายของกระดูกเก่า (Osteoclast) และการสร้าง
กระดูกใหม่ (Osteoblast) ไม่ให้เกิดขึ้นเร็ วเกินไป ซึ่งการสร้างกระดูกใหม่จะมีการดึงแคลเซียมจาก
กระแสเลือดมาใช้มากและใช้เวลานานกว่าการการย่อยสลายกระดูกเก่า จึงทาให้เกิดการสู ญเสี ยมวล
กระดูกไปมากกว่าการสร้างใหม่ ส่งผลให้สตรี เกิดโรคกระดูกพรุ น (Osteoporosis) กระดูกบางและ
แตกหักได้ง่าย
6. การเปลี่ยนแปลงของอวัยะสื บพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ การลดลงของ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนทาให้เยื่อเมือกและเซลล์บุผิวบางลง ความตึงของกล้ามเนื้ อหย่อนคล้อย มีการ
ฝ่ อลีบของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสื บพันธุ์ (Urogenital atrophy) ช่องคลอดแห้ง ติดเชื้อ
ได้ง่าย สตรี บางรายไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้ กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะเล็ด
เวลาไอจาม
7. การเปลี่ยนแปลงการมีเพศสัมพันธ์ การขาดฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตร
เจนที่ช่วยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตและการทางานของระบบเจริ ญพันธ์ในสตรี เมื่อระดับเอสโตรเจน
ลดลงการทางานของอวัยวะสื บพันธุ์ก็จะเริ่ มลดลง และฝ่ อลีบ แคมเล็กและแคมใหญ่จะบางและซีด
ลง ต่อมสร้างเมือกในช่องคลอดจะฝ่ อลีบส่ งผลให้เนื้อเยือ่ ในช่องคลอดขาดสารหล่อลื่น ทาให้
เนื้อเยือ่ บริ เวณนั้นบาดเจ็บได้ง่าย เจ็บทรมานเมื่อมีเพศสัมพันธ์ มีการอักเสบติดเชื้อได้ง่ายภายใน
ช่องคลอด เต้านมมีขนาดเล็ก มดลูกและรังไข่ฝ่อ การตอบสนองต่อการกระตุน้ ทางเพศลดลง เช่น
การตึงตัวของกล้ามเนื้ อ ความเร็ วในการตื่นตัวของคลิตอริ ส การหลัง่ สารหล่อลื่นน้อยลง สตรี วยั นี้
จึงมีความลาบากในการร่ วมเพศ ทาให้มีความต้องการทางเพศลดลง
8. การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง การขาดฮอร์โมเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนมีผลต่อ
ผิวหนังทั้งในส่ วนของหนังกาพร้า (Epidermis) และหนังแท้ (Dermis) โดยคอลลาเจนของผิวหนัง
ลดลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ผิวหนังบาง แห้ง หมอง ความตึงหายไป มีรอยเหี่ยวย่น การรับรู ้ผิวหนังต่อ
สิ่ งต่าง ๆ ลดลง บาดเจ็บได้ง่าย และทาให้สตรี มีความรู ้สึกแก่เร็ ว
9. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ ฮอร์โมนเพศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบประสาท (Neurotransmitter) ในสมอง มีผลต่ออารมณ์ และจิตใจ สตรี มีการลดลงของ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนย่อมส่งผลให้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น หงุดหงิด
ซึมเศร้า ไม่มีแรง อ่อนเพลีย โดยแพทย์เชื่อว่าเป็ นผลจากการรับรู ้และจิตใจของสตรี ร่วมด้วย
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ตารางที่ 5 อาการของการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนของผูห้ ญิงวัยหมดประจาเดือนในประเทศไทย
ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริ กา 10 อันดับ เรี ยงจากมากไปน้อย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อาการที่พบ
(ศึกษาในประเทศไทย)
หลงลืมง่าย
ปวดข้อ-กล้ามเนื้อ
หงุดหงิดง่าย
ความต้องการทางเพศ
ลดลง
รู ้สึกตึงเครี ยด
เหนื่อยเพลีย
เหงื่อออกมาก
เวียนศีรษะ

อาการที่พบ
(ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย)
นอนไม่หลับ
ร้อนวูบวาบ
เหงื่อออกกลางคืน
ช่องคลอดแห้ง
ตื่นกลางคืน
ปวดหลัง
ปวดข้อ
หลงลืม

อาการที่พบ
(ศึกษาในสหรัฐอเมริกา)
นอนไม่หลับ
หลงลืม
หงุดหงิดง่าย
เหงื่อออกกลางคืน

ร้อนวูบวาบ
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
ซึมเศร้า
เหงื่อออกมากตอน
กลางวัน
9
ปวดศีรษะ
ซึมเศร้า
ช่องคลอดแห้ง
10 ร้อนวูบวาน
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
มีเอดออกผิดปกติ
ที่มา : มัณฑนา คงวิจิตร และโสเพ็ญ ชูนวล, 2551; Berg et al., 2007; Sluijs et al., 2007
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3. แนวทางการส่ งเสริมสุ ขภาพตนเองของสตรีวัยทอง
การส่งเสริ มสุขภาพด้วยการดูแลตนเองของสตรี วยั ทองมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากวัยนี้เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ วยั ชรา ระดับฮอร์โมนเพศลดลง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและวิถีการดาเนินชีวิตจึงมึความสาคัญที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี ลดปัญหาสุขภาพที่ตามมา
โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การใช้สมุนไพร การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การจัดการ
ความเครี ยดอย่างเหมาะสม การประเมินสุขภาพด้วยตนเอง การตรวจสุขภาพประจาปี การตรวจ
เต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
การมีความเครี ยดสะสม เป็ นต้น (พวงผกา คงวัฒนานนท์, 2561) ดังนั้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพสตรี วยั
ทองให้มีสุขภาพดี จะสามารถลดและชะลอการเกิดอาการวัยทองได้ ส่งผลให้สตรี วยั ทองมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ (สุกรี สุ นทราภา, 2557) แนวทางการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง มีดงั นี้
1. อาหาร พลังงานที่สตรี วยั ทองควรได้รับประมาณ 1,750 กิโลแคลอรี ได้รับโปรตีนวัน
ละ 75 กรัม นอกจากนี้การเลือกรับประทานยังต้องคานึงถึงการเจ็บป่ วยด้วย ดังนั้นข้อแนะนาในการ
เลือกรับประทานอาหารของสตรี วยั ทอง (อบเชย วงศ์ทอง, 2553 : 93) มีดงั นี้ อาหารประเภทโปรตีน
ให้เลือกรับประทานโปรตีนที่ยอ่ ยง่าย เช่น เนื้ อปลา เนื้ อสัตว์ไม่ติดมัน ถัว่ เมล็ดแห้ง ไข่และนม ลด
การบริ โภคอาหารประเภทไขมัน โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว เช่น น้ ามันหมู กะทิ น้ ามันปาล์ม เป็ นต้น
เลือกบริ โภคไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ ามันมะกอก น้ ามันดอกทานตะวัน น้ ามันถัว่ เหลือง เป็ นต้น ลด
การประกอบอาหารด้วยวิธีการทอด ผัด รับประทานธาตุเหล็กและแคลเซียมเพิ่ม เพื่อป้องกันโรค
โลหิตจางและกระดูกพรุ น รับประทานผัก และผลไม้สด ทุกวัน เพื่อป้องกันการขาดเกลือแร่ และ
วิตามิน ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ควรรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ ให้ได้อาหารหลัก 5 หมู่
ตามหลักโภชนาการ และตรงเวลา โดยรับประทานอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันให้อิ่มพอดี ส่ วนมื้อ
เย็นให้รับประทานอาหารไม่ให้อิ่มมาก เป็ นอาหารเบา ๆ ย่อยง่าย เพื่อพักกระเพาะและลาไส้ ไม่ให้
ทางานหนักเกินไป และหมัน่ รักษาน้ าหนักตัวให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติอยูเ่ สมอ
ข้อแนะนาด้านอาหารสาหรับสตรี วยั ทองที่ควรรับประทานเพิ่ม มีดงั นี้
แคลเซียม ในแต่ละวันร่ างกายจะหมุนเวียนแคลเซียมเข้าออกจากกระดูกวันละประมาณ
400-600 มิลลิกรัม ถ้าร่ างกายมีการสลายแคลเซียมออกมาในปริ มาณที่พอดีกบั การรับเข้าไปกระดูก
ก็จะมีความแข็งแรงดี แต่ในช่วงวัยทองการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งเสริ มให้มีการสูญเสี ยมวล
กระดูกอย่างรวดเร็ ว มีการสลายกระดูกเก่าและสร้างกระดูกใหม่ที่เร็ วเกินไปจนทาให้ร่างกายขาด
แคลเซียม และสตรี วยั ทองเสี่ ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุ นได้ ปริ มาณแคลเซียมที่แนะนาให้สตรี วยั
ทองรับประทานต่อวัน คือ 1,000-1,500 มิลลิกรัม โดยจะต้องเสริ มจากแหล่งอาหาร เช่น นม
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ผลิตภัณฑ์จากนม ผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลือง ผักสี เขียว ยาเม็ดแคลเซียม เป็ นต้น นอกจากการ
รับประทานอาหารที่แคลเซียมสู งแล้ว ควรรับประทานวิตามินดีเพิ่ม หรื อเลือกรับแสงแดดทางผิว
กายอย่างน้อยวันละ 30-60 นาที เนื่องจากการดูดซึมแคลเซียมของลาไส้เล็กขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ
วิตามินดีในร่ างกาย ด้วย และในกรณีที่ร่างกายมีระดับแคลเซียมต่าร่ างกายจะเกิดอาการตะคริ ว
กล้ามเนื้อกระตุก กล่องเสี ยงเกร็ งตัวทาให้มีเสี ยงดังเวลาหายใจเข้า หากมีแคลเซียมมาก อาจส่ งผลให้
เกิดอาการชัก ภาวะร่ างกายขาดแคลเซียมมักพบในผูท้ ี่ผา่ ต่อมไทรอยด์ออก ภาวะขาดวิตามินดีพบ
ในผูป้ ่ วยที่ภาวะไตวายเรื้ อรัง ผูท้ ี่มีระดับฟอสเฟตในเลือดสู ง การขาดแคลเซียมยังส่ งผลต่อการดูด
ซึมดูดซึมวิตามินบี 12 ของลาไส้ ทาให้ร่างกายเกิดภาวะโลหิตจางจากการวิตามินบี 12 ได้
ตารางที่ 6 ปริ มาณพลังงาน (แคลอรี ) และปริ มาณแคลเซียม ต่ออาหารแต่ละชนิดจากน้ าหนัก 100
กรัม
ชนิดของอาหาร
นมผงพร่ องมันเนย
นมสด
โยเกิร์ตไขมันต่า
พาร์มีซานชีส
ไข่แดง
ปลาเล็กปลาน้อย
กุง้ ฝอย
ปลาร้าผง
กะปิ
ผักป้วยเล้ง
ยอดแค
ผักคะน้า
ใบชะพลู
เห็ด
ผักตาลึง
เต้าหูข้ าวอ่อน

ปริมาณพลังงาน (แคลอรี)
366
66
39
379
359
525
86
273
137
30
87
24
101
76
35
46

ปริมาณแคลเซียม (มิลลิกรัม)
1,290
120
143
1,290
160
860
1,339
2,392
1,565
600
395
245
601
541
126
250

28
ตารางที่ 6 (ต่อ)
ชนิดของอาหาร
ปริมาณพลังงาน (แคลอรี)
ปริมาณแคลเซียม (มิลลิกรัม)
กล้วย
125
26
ส้ม
37
30
งาดาคัว่
560
1,452
ถัง่ แดง
251
965
อัลมอลด์
565
250
ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553; สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครื อข่ายด้านอาหารและโภชนาการ, 2557 ; Pothuraju et al.,
2013.
วิตามินดี (Calciferol หรื อ ergosterol) วิตามินดีมีประโยชน์ต่อสตีวยั ทอง เนื่องจากมีส่วน
ช่วยสร้างโปรตีนในการดูดซึมแคลเซียมและนาแคลเซียมไปสร้างกระดูก ควบคุมปริ มาณแคลเซียม
ในเลือด โดยในแต่ละวันร่ างกายดูดซึมแคลเซียมได้เพียงร้อยละ 20-30 ของแคลเซียมในอาหารที่
รับประทานเข้าไปเท่านั้น หากขาดวิตามินดีร่างกายจะยิง่ ดูดซึมแคลเซียมได้นอ้ ยลง ร่ างกายขาด
แคลเซียมมากขึ้น และมีผลงานวิจยั รายงานอย่างชัดเจนว่าวิตามินมีประโยชน์หลายประการ ทั้งช่วย
ป้องกันโรคกระดูกพรุ น ช่วยลดความเสี่ ยงต่อการแตกหักของกระดูก ช่วยให้การทางานของหลอด
เลือดเป็ นไปได้อย่างดี เป็ นต้น สตรี วยั ทองจึงควรได้รับวิตามินดีวนั ละ 600-800 I.U. (1 I.U. เท่ากับ
0.025 microgram cholecalciferol) แหล่งวิตามินดีได้มาจาก 2 แหล่งคือ หนึ่งอาหารตามธรรมชาติ
ได้แก่อไขมันจากปลา เห็ด ไข่แดง นม และอาหารเสริ มวิตามินดี สองรับจากแสงแดด โดยปริ มาณ
วิตามินในอาหารแต่ละชนิดมีดงั ตารางที่ 7 (พวงผกา คงวัฒนานนท์, 2561)
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ตารางที่ 7 ปริ มาณวิตามินดี ต่อปริ มาณอาหารแต่ละชนิด
ชนิดของอาหาร
ปริมาณวิตามินดี (ไมโครกรัม) ปริมาณอาหารแต่ละชนิด
น้ ามันตับปลา
30-35
1 ช้อนโต๊ะ
ปลาแซลมอล
8-15
100 กรัม
ปลาซาดีนหรื อปลาแมคคาเรล
5-10
100 กรัม
ปลาทูน่า
5-6
100 กรัม
ไข่แดง
0.5
1 ฟอง
เห็ด
0.4-63
100 กรัม
ตับ
0.3-0.5
100 กรัม
ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553; สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครื อข่ายด้านอาหารและโภชนาการ, 2557 ; Pothuraju et al.,
2013.
การได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนั้น ควรได้รับแสงแดดเป็ นเวลา 1-30 นาที เป็ นประจา
2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร่ างกายจึงจะดูดซึมวิตามินดีได้อย่างพอเพียง โดยผิวหนังเมื่อได้รับแสงแดดจะ
เปลี่ยนโคเลสเตอรอลใต้ผิวหนังเป็ นวิตามินดี เช่น การออกกาลังกายกลางแจ้งช่วงเช้าก่อน 10.00 น.
และช่วงเย็นหลัง 16.00 น. ที่ยงั มีแสงดด และไม่ตอ้ งทาครี มกันแดด และเนื่องจากกลไกการเปลี่ยน
วิตามินดีใต้ผิวหนังทาได้นอ้ ยลงในสตรี วยั ทอง จึงแนะนาให้รับประทานอาหารหรื ออาหารเสริ มที่มี
วิตามินดีควบคู่ได้ดว้ ย
วิตามินบีรวม (Vitamin B complex) มีความสาคัญกับสตรี วยั ทองโดยช่วยให้อวัยวะ
ต่าง ๆ ทางานได้อย่างสมดุลระบบประสาททางานประสานกันได้ดี สตรี วยั ทองหลายคนมีอาหาร
ทางระบบประสาท เช่น อ่อนเพลีย ชาปลายมือปลายเท้า หลงลืม ปฏิกิริยาตอบสนองช้า โดยวิตามิน
มีรวม ได้แก่
1. วิตามินบี 1 (Thiamine) มีส่วนช่วยในการเผาผลาญอาหารจาพวกแป้งและน้ าตาล
เพื่อให้ได้พลังงาน ป้องกันโรคเหน็บชา โลหิตจาง ถ้าร่ างกายได้รับวิตามินบี 1 ไม่เพียงพอจะทาให้มี
อาการอ่อนเพลีย ความจาไม่ดี นอนไม่หลับ ชาปลายมือปลายเท้า กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ บางรายมี
อาการตะคริ วในเวลากลางคืน ในสตรี วยั ทองควรได้รับวิตามินบี 1 วันละ 1.1-1.2 มิลลิกรัม แหล่งที่
พบ พบมากในธัญพืช ข้าวซ้อมมือ ถัว่ ต่าง ๆ และตับ

30
2. วิตามินบี 2 (Riboflavin) มีความจาเป็ นต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรตและไขมัน รวมทั้งเป็ นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาการเปลี่ยนวิตามินบี 6 มีประโยชน์มาก
ในการช่วยป้องกันไมเกรน ช่วยทาให้ผิวหนังชุ่มชื่น เล็บและเส้นผมสุขภาพดี สามารถลดการเกิด
มะเร็งในหลอดอาหารได้ดว้ ย ในสตรี วยั ทองต้องการวิตามินบี 2 วันละ 1.1-1.3 มิลลิกรัม แหล่งที่
พบ พบมากในยีสต์ นมสด โยเกิร์ต ไข่ เนื้อสัตว์ ผักใบเขียว
3. วิตามินบี 3 (Niacin) เป็ นวิตามินตัวเดียวที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากกรด
อะมิโน ช่วยในการเผาผลาญอาหารให้เกิดพลังงาน ลดการอ่อนล้าในสตรี วยั ทอง และช่วยทาลาย
สารพิษจากมลพิษ ควันบุหรี่ รักษาอาการเครี ยด ไมเกรน และช่วยในการไหลเวียนของเลือด ถ้า
ร่ างกายได้รับวิตามินบี 3 ไม่เพียงพอจะทาให้เกิดการอักเสบของลิน้ มีอาการร้อนวูบวาบ คันตาม
ผิวหนัง อาหารไม่ย่อย ปลายประสาทอักเสบ ปวดศีรษะเรื้ อรัง โดยสตรี ตอ้ งการวิตามินบี 3 วันละ
14-19 มิลลิกรัม พบมากในไข่ไก่ เนย ถัว่ จมูกข้าว โฮลวีต
4. วิตามินบี 5 (Pantothenic acid) ใช้ในการทางานของต่อมอะดรี นอล (Adrenal grand)
โดยเปลี่ยนโคเรสเตอรอลเป็ นฮอร์โมนที่มีความจาเป็ นต่อร่ างกาย ช่วยในการทางานของสมอง
เสริ มการทางานของวิตามินบี 2 เบาเทาอาการข้ออักเสบ อ่อนล้า ช่วยให้นอนหลับดีข้ นึ ควบคุม
สมดุลของเกลือแร่ ในร่ างกาย หากร่ างกายได้รับวิตามินบี 5 ไม่เพียงพอ จะเกิดอาการเป็ นตะคริ วที่
กล้ามเนื้อ อ่อนเพลี ผมหงอกและร่ วง หงุดหงิดได้ง่าย สตรี วยั ทองต้องการวิตามินบี 5 วันละ 18
มิลลิกรัม แหล่งอาหารที่พบมาก ได้แก่ ราข้าว เนยแข็ง ถัว่ ลิสง เห็ด น้ าอ้อย อะโวคาโด เป็ นต้น
5. วิตามินบี 6 (Pyridoxine) จาเป็ นต่อการทางานของสมองและระบบประสาท มีหน้าที่
สาคัญในการเผลาผลาญโปรตีนในร่ างกาย ช่วยปรับสภาพผิวหนังให้เป็ นปกติ เสริ มสร้างภูมิคมุ้ กัน
เสริ มสร้างเม็ดเลือด ป้องกันการตื่นและไม่สงบของประสาท การนอนไม่หลับ ถ้าร่ างกายขาด
วิตามินตัวนี้จะทาให้ภูมิตา้ นทานโรคต่า อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ซึมเศร้า โลหิ ตจางได้ ในสตรี วยั
ทองต้องการวิตามินบี 6 วันละ 2 มิลลิกรัม พบมากในเนื้อปลา ผักต่าง ๆ และยีสต์
6. วิตามินบี 12 (Cobalamin) ช่วยเร่ งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ DNA (Deoxyribonucleic
Acid) มีความจาเป็ นในการสร้างเม็ดเลือด การทางานของระบบประสาทส่วนกลาง และการดูดซึม
ของระบบทางเดินอาหาร ป้องกันการอ่อนเพลียจากโรคโลหิตจาง พบมากในอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ นม เนย เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว ราข้าว ถัว่ เมล็ดแห้ง
ในหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี การดูดซึมวิตามินบีหลายชนิดลดน้อยลงโดยเฉพาะวิตามิน
บี 6 และวิตามินบี 12 จึงควรรับประทานเพิ่มมากขึ้นกว่าวัยผูใ้ หญ่ปกติ
วิตามินซี (Ascorbic acid) ช่วยเสริ มสร้างเนื้ อเยื่อและเป้นตัวสาคัญในการสร้าง
คอลลาเจน เพิ่ม High - density lipoprotein (HDL)ในเลือด ลด Low - density lipoprotein (LDL)

31
ในเลือด โดยเฉพาะเมื่อรับประทานวิตามินซีร่วมกับการออกกาลังกาย นอกจากนี้วิตามินซียงั ช่วย
ต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดมะเร็ ง เพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กและเสริ มสร้างภูมิตา้ นทานให้
ร่ างกายด้วย ผูท้ ี่ขาดวิตามินซีมกั มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดตามข้อของร่ างกาย เจ็บกระดูก
แผลหายช้า ภูมิตา้ นทานต่า หากได้รับวิตามินซีมากเกินความต้องการจะทาให้เกิดการสะสมธาตุ
เหล็กในร่ างกาย รบกวนการดูดซึมทองแดงและซีลีเนียน ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ในสตรี วยั ทอง
ต้องการวิตามินซีวนั ละ 75 มิลลิกรัม พบมากในอาหารจาพวกผักใบเขียว บร็อคโคลี่ กระหล่าปลี
มะเขือเทศ และผลไม้หลายชนิด เช่น ส้ม มะละกอ ฝรั่ง เป็ นต้น โดยวิตามินซีในอาหารชนิดต่าง ๆ
มีดงั ตารางที่ 8 ดังนี้
ตารางที่ 8 ปริ มาณวิตามินซี ต่อปริ มาณอาหารแต่ละชนิด
ชนิดของอาหาร
ปริมาณวิตามินซี (มิลลิกรัม)
ปริมาณอาหารแต่ละชนิด
พริ กแดง/พริ กเขียว
65/109
1 ผล
ฝรั่ง
126
1 ผล
โหระพา/ผักชี
160
100 กรัม
บล็อกโคลี่
89
100 กรัม
มะละกอ
62
100 กรัม
ส้ม
59
100 กรัม
ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553; สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครื อข่ายด้านอาหารและโภชนาการ, 2557; Pothuraju et al.,
2013.
วิตามินอี (Tocopherol) มีหน้าที่ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่ อมของเซลล์
ชะลอความแก่ชรา และป้องกันหลอดเลือดแดงหัวใจแข็งตัว สตรี วยั ทองควรได้รับวิตามินอี วันละ
22.5 มิลลิยนู ิต หรื อ 15 มิลลิกรัม อาหารที่มีวิตามินอีสูง ได้แก่ น้ ามันจากพืช ถัว่ ผักใบเขียว ธัญพืช
ดังตารางที่ 9 แสดงปริ มาณวิตามินอีในอาหารแต่ะชนิดดังนี้
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ตารางที่ 9 ปริ มาณวิตามินอี ต่อปริ มาณอาหารแต่ละชนิด
ชนิดของอาหาร
ปริมาณวิตามินอี (มิลลิกรัม)
ปริมาณอาหารแต่ละชนิด
น้ ามันราข้าว
20.3
1 ช้อนชา
เมล็ดอัลมอลต์
7.4
30 กรัม
เมล็ดทานตะวัน
5.6
30 กรัม
ถัว่ ลิสง
2.2
2 ช้อนโต๊ะ
ผักโขม
1.6
100 กรัม
บล็อกโคลี่
1.2
100 กรัม
มะม่วงดิบ
0.9
100 กรัม
ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553; สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครื อข่ายด้านอาหารและโภชนาการ, 2557; Pothuraju et al.,
2013.
ข้อแนะนาด้านอาหารสาหรับสตรี ที่เข้าสู่วยั ทอง ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
บางชนิดที่มากเกินไป ที่ไปมีผลให้เซลล์ในลาไส้ดูดซึมแคลเซียมได้นอ้ ยลง มีดงั นี้
1) อาหารที่มีแคลเซียมกับฟอสฟอรัสไม่สมดุลกัน จะทาให้การดูดซึมแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสไม่ดี ผูท้ ี่รับประทานเนื้ อสัตว์มากเกินไปและรับประทานผักน้อยจะทาให้การดูดซึม
แคลเซียมที่ลาไส้ต่า
2) กรดไฟติก (Phytic acid) หรื ออินโนชิทอลเฮกซาฟอสเฟต (Inositol hexa phosphoric)
กรดนี้จะรวมตัวกับแคลเซียมอิออน เป็ นแคลเซียมไฟเตทมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ า ไม่สามารถย่อย
ได้ในกระเพาะอาหาร ทาให้ลดการดูดซึมแคลเซียม พบมากในธัญพืชต่าง ๆ
3) กรดออกซาเลต กรดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในร่ างกายจากกระบวนการ เมตาบอลิซึม
ของไกลออกซาลิก และแอสคอบิกแอซิค (Glyoxylic and ascorbic acid) ถ้าร่ างกายได้รับวิตามินซี
มากเกินเป็ นเวลนาน ๆ จะทาให้กรดออกซาเลตมากขึ้น ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียม อาหารที่กรด
ออกซาเลตสู งที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ อาหารจาพวกพืชยอดอ่อน ต้นอ่อน ใบชะพู ใบยอ ใบกระเจี๊ยบ
ผักโขม หน่อไม้ เป็ นต้น
4) ได้รับกรดไขมันอิ่มตัวมากเกินไป จะจับกับแคลเซียมเกิดปฏิกิริยากลายเป็ นสบู่ และ
ถูกขับออกทางอุจจาระ ไขมันที่แนะนาให้รับประทานคือไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ ามันมะกอก น้ ามัน
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ราข้าว น้ ามันตับปลา อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงคือ อาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์ เนย
กะทิ และอาหารทะเล
5) ยาบางชนิด มีผลให้แคลเซียมไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ ร่างกายได้ ได้แก่ ยา
กลุ่มสเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยารักษาโรคกระเพาะในกลุ่มยาลดกรด และยากันชัก
6) ปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น อาหารหมักดอง ชา กาแฟ หรื อถ้าจาเป็ นให้รับประทานชากาแฟ
หลังอาหาร วันละไม่เกิน 2 แก้ว และผูท้ ี่ขาดการออกกาลังกาย มีความเครี ยดสูง ดื่มแอลกอฮอล์ และ
สูบบุหรี่ เป็ นประจา ส่งผลให้ร่างกายเสื่ อมเร็วกว่าคนปกติ
2. การออกกาลังกายของสตรี วยั ทอง มีเป้าหมายที่สาคัญ 5 ประการ คือ เพื่อคงความ
หนาแน่นของกระดูกไว้ให้นานที่สุด เพื่อทาให้กล้ามเนื้ อแข็งแรง เพื่อคงไว้หรื อเพิม่ สมรรถภาพ
ระบบหัวใจ ปอด การไหลเวียนโลหิ ต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้มและ
กระดูกหัก และเพื่อลดอาการไม่สุขกายไม่สบายใจจากอาการของวัยทอง การออกกาลังกายที่ดีของ
สตรี วยั ทองควรเป็ นแบบแอโรบิก ที่ทาให้ระบบทางเดินหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดทางานได้
ดี กล้ามเนื้อแข็ง รู ปร่ างดี การทรงตัวดี ไม่หกล้มง่าย ๆ (ผกา คงวัฒนานนท์, 2561) และควรออก
กาลังกาย เป็ นประจาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที สตรี วยั ทองควรเลือกออกกาลังกาย
ที่ทาให้รู้สึกเหนื่ อย หัวใจเต้นเร็ วขึ้น สามารถเลือดได้ประเภทใดก็ได้ตามความชอบและความ
สะดวกของตนเอง ในสตรี ที่ไม่เคยออกกาลังกาย หรื อออกกาลังกายไม่บ่อยนัก ควรเริ่ มจากน้อย ๆ
ก่อนแล้วค่อยเพิ่มความหนักขึ้นเรื่ อย ๆ ช้า ๆ สิ่ งสาคัญคือ ความสม่าเสมอ สตรี วนั ทองที่มีโรค
ประจาตัวควรปรึ กษาแพทย์ก่อนว่า ควรเลือกออกกาลังกายแบบใด (ภาควิชาสู ติศาสตร์ นารี เวช
วิทยา คณะแพทย์ศิริราช, 2559)
3. การพักผ่อนและการจัดการความเครี ยด โดยการพักผ่อนเป็ นการหยุดพักร่ างกายจาก
การทางานอย่างต่อเนื่อง ลดความอ่อนล้า อ่อนเพลีย และภาวะเครี ยด ทาให้ร่างกายได้พกั ฟื้ น
ซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอให้คืนสู่ สภาพปกติ อวัยวะต่าง ๆ ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
และการพักผ่อนไม่ใช่เป็ นเพียงการนอนหลับ หรื อหยุดการทางานเท่านั้นแต่การเปลี่ยนอิริยาบถ
ในขณะทางานหรื อทากิจกรรมก็ถือเป็ นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง และการจัดการความเครี ยดสามารถ
ทาได้หลายวิธีแล้วแต่บุคคล เช่น การนาหลักธรรมในศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิต การปฏิบตั ิ
ธรรม การพูดระบายความในใจ การท่องเที่ยว การเล่นกีฬา การทาอาหาร เป็ นต้น สิ่ งสาคัญคือ สตรี
วัยนี้ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 5-8 ชัว่ โมง โดยจานวนชัว่ โมงการนอนไม่สาคัญ
เท่ากับคุณภาพการนอน หากนอนหลับสนิทจาทาให้การเจริ ญเติบโตของสมองและการสร้างเซลล์
ใหม่เป็ นปกติ รู ้สึกสดชื่นขจัดความเหนื่อยล้า และเสริ มสร้างความสุขให้กบั ชีวิต
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แนวทางการปฏิบตั ิที่ทาให้นอนหลับได้ดี มีดงั นี้
1) พยายามเข้านอนให้เป็ นเวลาทุกวัน
2) จัดการร่ างกายและสิ่ งแวดล้อมให้พร้อมที่เข้านอน
3) ถ้าไม่จาเป็ นไม่ควรนอนกลางวัน
4) ถ้านอนไม่หลับ ควรหากิจกรรมที่ทาให้เกิดอาการง่วงนอน เช่น สวดมนต์
5) ก่อนนอนควรดื่มเครื่ องดื่มอุ่น ๆ อาบน้ าอุ่น ทากิจกรรมเบา ๆ
6) ออกกาลังกายสม่าเสมอจะช่วยให้นอนหลับดี
7) ไม่รับประทานอาหารหนักก่อนเข้านอน
8) งดดื่มชา กาแฟ ก่อนเข้านอน
4. การตรวจสุขภาพ การตรวจสุ ขภาพตนเองที่ดีที่สุดควรเริ่ มจากการประเมินสุ ขภาพ
ด้วยตนเอง โดยสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของตนเอง เช่น ลักษณะรอบเดือน และการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์ เป็ นต้น
การประเมินสุขภาพวัยทองทางห้องปฏิบตั ิการ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในสตรี วยั
ทองที่วินิจฉัยสตรี วยั ทอง คือ ฮอร์โมน FSH ในเลือดที่สูงขึ้น 10-15 เท่า หรื อมากกว่า 40 IU/L และ
ระดับอินฮิบิน (Inhibin) จะลดลงอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับฮอร์โมนเอสตราอิอลั (Estradiol) ในเลือด
มีระดับลดลงเช่นกัน
การส่งเสริ มสุขภาพด้วยการตรวจสุขภาพประจาปี เป็ นการป้องกันและลดวามรุ นแรงของ
ปัญหาที่จะขึ้นในวัยทองได้
1. การชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง วัดความดันโลหิ ต ควรทาอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
2. การตรวจระดับน้ าตาลและไขมันในเลือด ควรทาทุก 6-12 เดือน ค่าน้ าตาลและไขมัน
ในเลือดที่ปกติในสตรี วยั ทอง แสดงดังตารางที่ 11
3. การตรวจหน้าที่การทางานของไตและตับ ควรตรวจในสตรี วยั ทองที่รักษาด้วยยาเป็ น
เวลานาน ๆ และผูท้ ี่มีโรคประจาตัวเป็ นเบาหวานและความดันโลหิ ตสูง ซึ่งการตรวจการทางานของ
ไตได้จากการตรวจปัสสาวะ และการตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะจะตรวจหาโปรตีน เม็ดเลือดแดง
การติดเชื้อ สี และน้ าตาลในปัสสาวะ ในภาวะปกติจะตรวจไม่พบ ส่ วนการตรวจเลือดเป็ นการ
ตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการกรองของไต (Estimated glomerular filtration rate หรื อ GFR) ค่า
ปกติ คือ 100 ml/min/1.73 m2 ซึ่งแสดงว่าการทางานของไตเท่ากับ 100% การตรวจหาสารคริ เอตินีน (Creatinine) และยูเรี ย (Urea) ถ้าไตเสื่ อมจะมีการคลัง่ ของสารคริ เอตินินใน กระแสเลือด ส่ วน
ยูเรี ยเป็ นของเสี ยที่เกิดจากสลายโปรตีน
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4. การตรวจความหนาแน่นของกระดูก ควรเริ่ มตรวจตั้งแต่อายุ 65 ปี ขึ้นไปหรื อตรวจใน
กลุ่มที่มีความเสี่ ยงต่อโรคกระดูกพรุ น เช่น น้ าหนักตัวน้อย มีประวัติกระดูกหักมาก่อน สตรี ใกล้วยั
ทอง และวัยทองอาจสูญเสี ยมวลกระดูกได้ถึงร้อยละ 2-5 จึงเสี่ ยงต่อการแตกหักได้ง่าย โดยการ
ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูกมีวิธีตรวจหลายวิธี วิธีที่นิยมใช้เรี ยกว่า ดีอีเอกซ์เอ (Dual
Energy X-ray Absorptiometry หรื อ DEXA) วัดปริ มาณมวลกระดูกต่อตารางพื้นที่ของกระดูก
(กรัม/ตารางเซนติเมตร) ตาแหน่งที่ใช้ตรวจคือ กระดูกสันหลังส่วนเอว กระดูกข้อสะโพก และ
กระดูกแขนท่อนปลาย ค่าที่ได้จากการวัดจะนาไปเปรี ยบเทียบกับค่าปกติของคนอายุเท่ากัน เชื้อชาติ
เดียวกันหรื อใกล้เคียง และคานวณเป็ นค่าแปรผันทางสถิติที่เรี ยกว่า ค่าทีสกอร์ (T Score) ในคน
เอเซียจะแปลดังนี้ คือ ค่า T Score ที่มากกว่า -1 S.D. ถือว่าความหนาแน่นของมวลกระดูกปกติ ค่า T
Score ที่อยูร่ ะหว่าง -1 S.D. ถึง 2.5 S.D. ถือว่ากรดูกบาง และ ค่า T Score ที่นอ้ ยกว่า -2.5 S.D. ถือว่า
กระดูกพรุ น และอีกวิธีหนึ่งที่กรมการแพทย์แนะนาให้ใช้ประเมินตนเองก่อนตรวจด้วยวิธี DEXA
โดยใช้สูตร 0.2 x (น้ าหนักตัว (กิโลกรัม) - อายุ (ปี )) ค่าดัชนีที่ได้ถา้ น้อยกว่า -4 จะเป็ นผูท้ ี่มีความ
เสี่ ยงต่อโรคกระดูกพรุ น กระดูกแตกหักได้ง่าย (พวงผกา คงวัฒนานนท์, 2561 อ้างอิงใน ราช
วิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิกกระดูกพรุ นแห่งประเทศไทย, 2553)
ตารางที่ 10 ระดับน้ าตาลและไขมันในเลือดในภาวะปกติ เสี่ ยง และผิดปกติ
ชนิดของการตรวจทาง
ห้ องปฏิบัติการตรวจเลือด
1. การตรวจระดับน้ าตาลใน
เลือด (Fasting blood sugar)
2. การตรวจไขมันในเลือด
ประกอบด้วย
2.1 Total cholesterol (TC)
2.2 LDL
2.3 HDL

การปฏิบัติตัวก่อน
- ให้งดน้ างดอาหาร
อย่างน้อย 8 ชัว่ โมง

ค่าปกติ

ผู้ที่มี
ค่าที่
ความเสี่ยง ผิดปกติ
น้อยกว่า 100-125 มากกว่า
100 mg/dL mg/dL
125 mg/dL

- หากเจาะเลือดตรวจ น้อยกว่า 200-230
เฉพาะ TC ไม่
200 mg/dL mg/dL
จาเป็ นต้องงดน้ า
งดอาหาร

มากกว่า
40 mg/dL
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ชนิดของการตรวจทาง
ห้ องปฏิบัติการตรวจเลือด
2.4 Triglyceride (TG)

การปฏิบัติตัวก่อน

ค่าปกติ

ผู้ที่มี
ค่าที่
ความเสี่ยง ผิดปกติ
- ถ้าตรวจ TG ต้องงด น้อยกว่า 100-159 มากกว่า
อาหารอย่างน้อย 12 100 mg/dL mg/dL
160 mg/dL
ชัว่ โมง ดื่มน้ าได้
- ในระยะ 3 สัปดาห์ที่
ผ่านมาให้รับประทาน มากกว่า
40-49
น้อยกว่า
อาหารแบบที่เคย
50 mg/dL mg/dL
40 mg/dL
ปฏิบตั ิ
- ควรเจาะเลือดในท่า
นัง่ (ท่านอนค่าอาจจะ น้อยกว่า 150-199 มากกว่า
ต่ากว่าปกติ)
150 mg/dL mg/dL
200 mg/dL
ที่มา: ปรับปรุ งจาก American Association for Clinical chemistry (AACC), 2011.
5. การตรวจเต้านม
เมื่อเข้าสู่ วยั ทอง เต้านมเป็ นอวัยวะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง นัน่ คือ ก้อนเนื้องอกต่าง ๆ
บริ เวณเต้านมที่เคยมีในวัยเจริ ญพันธุ์อาจยุบหรื อมีขนาดเล็กลงได้ และเนื้อเยือ่ ก็มีโอกาสเจริ ญ
กลายเป็ นมะเร็งได้เช่นกัน หากสตรี วยั ทองดูแลเอาใส่เต้านมของตนเองและตรวจค้นพบมะเร็งเต้า
นมได้เร็ วในระยะก่อนลุกลามก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการสังเกตุและการคลาเต้านม
ด้วยตนเองจึงมีความสาคัญกับสตรี วยั ทองและวัยเจริ ญพันธุ์ทุกคน ลักษณะเต้านมที่ปกติ ตาแหน่ง
หัวนมจะอยู่ระดับเดียวกัน ชี้ออกไปด้านข้างเล็กน้อย สี ผิวเหมือนกัน รู ปร่ างคล้ายกัน ไม่มีการถูกดึง
รั้ง ไม่มีเลือดหรื อน้ าเหลืองออกมาทางหัวนม ฐานหัวนมสี เสมอกัน ผิวเนียน ไม่มีรอยถลอก เมื่อ
คลาจะรู ้สึกว่าเต้านมนุ่ม หยุน่ ๆ ไม่มีรอยขรุ ขระ บีบแล้วเจ็บเล็กน้อย มีขนาดและรู ปร่ างใกล้เคียง
กัน ไม่ควรมีสีแดงคล้ าหรื อเห็นเส้นเลือดฝอยเป็ นร่ างแห ไม่มีรอยแผลแตกมีเลือดหรื อมีน้ าเหลือง
ไหล และลักษณะเต้านมที่ผิดปกติ เต้านมหรื อเต้านมจะมีขนาดและรู ปร่ างต่างกัน ไม่อยูใ่ นระดับ
เดียวกัน หัวนมถูกดึงรั้งผิดปกติ มีน้ าเหลืองไหลออกมาจากหัวนมหรื อมีแผล รอยถลอก หูด หรื อติ่ง
เนื้อที่ตาขึ้นอย่างผิดสังเกต ผิวหนังบริ เวณเต้านม ฐานหัวนมมีรอยบุ๋ม รอยนูน และการดึงรั้ง
ผิวหนังมีลกั ษณะกร้านเหมือนผิวส้ม ผิวหนังถลอก แตกเป็ นริ้ ว มีเลือดและน้ าเหลืองไหลออกมา
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เมื่อตรวจสัมผัสด้วยกการคลา จะคลาได้เป็ นก้อนเป็ นไตแข็ง อาจจะลื่นกลิ้งไปกลิ้งมาหรื อยึดติด
แน่นกับเนื้ อเยื่อผิวหนัง ผิวก้อนอาจมีลกั ษณะเรี ยบหรื อขรุ ขระก็ได้ การคลานั้นควรคลาไปบริ เวณ
ใต้รักแร้หรื อเหนือไหปลาร้า โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง คือ ช่วง 7 วัน
นับจากการมีประจาเดือนวันแรกของรอบเดือนนั้น ซึ่งเป็ นช่วงที่เต้านมนุ่ม ไม่คดั ตึง ตรวจคลาได้
ง่าย และไม่เจ็บเวลาตรวจ และการตรวจเต้านมด้วยตนเองสามารถตรวจในท่าต่าง ๆ ได้ 3 ท่า ท่ายืน
ท่านัง่ และท่านอนหงาย มีวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองดังนี้
การสังเกตด้วยการดู
1) ให้ถอดเสื้ อผ้าส่ วนบนออกเห็นเต้านมทั้งสองข้าง ตรวจด้วยท่านัง่ เก้าอี้หรื อยืนหน้า
กระจก ปล่อยแขนแนบลาตัวทั้งสองข้าง สังเกตขนาดเต้านมทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรื อไม่ และหัวนม
อยูใ่ นระดับเดียวกันหรื อไม่
2) ให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นท้าวสะเอว สังเกตการเปลี่ยนแปลงรอยบุ๋ม รอยนูน และการ
ดึงรั้งของผิวหนัง ระดับของเต้านมและหัวนม
3) ยกมือทั้งสองขึ้นประสานท้ายทอย สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงรอยบุ๋ม รอยนูน และการ
ดึงรั้งของผิวหนัง ระดับของเต้านมและหัวนม
4) ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนื อศีรษะ รอยบุ๋ม รอยนูน และการดึงรั้งของผิวหนัง ระดับของ
เต้านมและหัวนม
การสังเกตด้วยการคลา หลังจากที่สังเกตดูแล้ว การตรวจด้วยการคลาสามารถทาได้ท้ งั ใน
ท่านัง่ ท่ายืนและท่านอนหงาย โดยยกแขนข้างเดียวกับที่เต้านมที่ตรวจวางไว้ใต้ศีรษะหรื อต้นคอ
หรื อในท่านัง่ อาจใช้ท่าท้าวสะเอว จากนั้นใช้ปลายนิ้วมือ 3 นิ้ว นัน่ คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง
ข้างตรงข้ามกดและคลึงเบา ๆ
1) กดและคลึงเบา ๆ จากเต้านมด้านนอกวนหมุนไปโดยรอบเป็ นก้นหอยเข้ามาที่ลาน
นม หัวนม และบีบหัวนมดูว่ามีเลือดหรื อน้ าเหลืองออกมาหรื อไม่
2) กดและคลึงเบา ๆ ในแนวดิ่งขึ้นลงเหมือนสปริ งประมาณ 3-4 แนวจากบนลงล่าง
3) กดและคลึงเบา ๆ จากเต้านมด้านนอกเข้ามาที่ลานนมและหัวนมหรื อเริ่ มจากหัวนม
ออกไปด้านนอกของเต้านมเป็ นรู ปดาวกระจาย
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ภาพที่ 2 วิธีการตรวจเต้านม
ที่มา : มูลนิธิถนั ยรักษ์ ในพระราชูปถัมสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี . (2556)
จากนั้นต้องคลาดูบริ เวณเหนื อไหปลาร้าและบริ เวณรักแร้ดว้ ย เมื่อพบก้อนหรื อพบความ
ผิดปกติ เช่น มีน้ านมไหลออกมาทั้งที่ไม่ได้ต้ งั ครรภ์ มีเลือด น้ าเหลืองออกจากเต้านม สตรี วยั ทอง
ต้องทาการตรวจยืนยันด้วยเครื่ องเอกซเรย์ (Mammogram) หรื อเครื่ องเสี ยงความถี่สูง
(Ultrasonogram) อย่างน้อยละ 1 ครั้ง และแนะนาให้สตรี วยั ทองผูท้ ี่มีประวัติครอบครัวเป็ นมะเร็ ง
เต้านม สตรี ที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนต่อเนื่อง หรื อใช้ยาคุมกาเนิดติดต่อกันเกิน 5 ปี ทาการตรวจ
ยืนยันด้วยเครื่ องเอกซเรย์ (Mammogram) อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งด้วย (พวงผกา ดงวัฒนานนท์, 2561)
สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ แนะนาให้สตรี ทวั่ ไปเริ่ มตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจา
เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป สตรี อายุ 40-69 ปี นอกจากตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็ น
ประจาเดือนละ 1 ครั้งแล้ว ควรได้รับการตรวจโดยแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์ที่ผา่ น
การอบรมทุกปี ปี ละ 1 ครั้ง และสตรี อายุ 70 ปี ขึ้นไป การตรวจมะเร็ งเต้านมให้พิจารณาในกลุ่มที่
ความเป็ นไปที่จะเกิดมะเร็งเต้านม ในสตรี ที่มีความสมัครใจอายุ 20 ปี ขึ้นไป นอกจากให้เริ่ มตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี เป็ นประจาทุกเดือนแล้ว ยังควรได้รับการตรวจโดย
แพทย์หรื อบุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึ กอปรมอย่างน้อย ทุก 3 ปี และเมื่ออายุ 40-69 ปี ไม่
มีอาการผิดปกติของเต้านม นอกจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองแล้ว ควรได้รับการตรวจโดยแพทย์
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หรื อบุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึ กอบรมปี ละ 1 ครั้ง และได้รับการตรวจด้วย
เครื่ องเอกซเรย์ (Mammogram) ทุก 1-2 ปี
ศูนย์ถนั ยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช แนะนาให้สตรี อายุ 20 ปี ขึ้นไปตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เป็ นประจาทุกเดือน ไม่จาเป็ นต้องตรวจด้วยเครื่ องเอกซเรย์ (Mammogram) สตรี อายุ 35 ปี ขึ้นไป
แนะนาให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจาทุกเดือน และควรตรวจด้วยเครื่ องเอกซเรย์
(Mammogram) ทุก 2 ปี สตรี อายุ 40 ปี ขึ้นไป ไป แนะนาให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจาทุก
เดือน และควรตรวจด้วยเครื่ องเอกซเรย์ (Mammogram) ทุก 1 ปี สตรี อายุ 50 ปี ขึ้นไป แนะนาให้
ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจาทุกเดือน และควรตรวจด้วยเครื่ องเอกซเรย์ (Mammogram) ทุก
1-2 ปี (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2560)
6. การตรวจมะเร็งปากมดลูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็ นการสื บค้นหาเซลล์มะเร็งในระยะแรก โดยการคัด
กรองนี้สามารถทาได้ 3 วิธี คือ การตรวจเซลล์วิทยาของปากมดลูก (Cervical cytology) การ
ตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็ นสาเหตุการเกิดมะเร็ งปากมดลูก (HPV DNA testing) และการตรวจด้วย
น้ าส้มสายชู (Visual inspection with acetic acid หรื อ VIA)
รายวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย ได้สรุ ปแนวทางการปฏิบตั ิการให้คาแนะนา
ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ไทย (พวงผกา คงวัฒนานนท์, 2561 อ้างอิงใน
สมบูรณ์ คุณาธิคม และคณะ, 2555)
ตารางที่ 11 แนวทางในการปฏิบตั ิการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การปฏิบัติ

การตรวจเซลล์ วิทยาของปากมดลูก
HPV DNA testing
Pap Smear/Liquid based cytology
อายุที่เริ่ มตรวจ 25 ปี สตรี ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
30 ปี โดยร่ วมกันการตรวจเซลล์วิทยา
30 ปี ในสตรี ที่ไม่เคนมีเพศสัมพันธ์
ความถี่
ทุก 2 ปี
ทุก 3 ปี
อายุที่หยุดตรวจ > 65 ปี ถ้าผลตรวจปกติติดต่อกัน 3 ครั้ง > 65 ปี ถ้าผลตรวจปกติติดต่อกัน 3 ครั้ง
ผูห้ ญิงที่ตดั มดลูกและปากมดลูกออกแล้วแล้วไม่มีประวัติเป็ น CIN หรื อมะเร็งปากมดลูก ไม่จาเป็ นต้อง
ตรวจคัดกรอง
ที่มา: ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์ (2551)
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การเตรี ยมตัวก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
(พวงผกา วัฒนานน์, 2561)
1) ไม่ควรรับการตรวจภายในมาก่อน 2 ชัว่ โมงก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรอง
2) ไม่มีการเหน็บยาในช่องคลอดมาก่อน 48 ชัว่ โมง
3) ห้ามสวนล้างทาความสะอาดภายในช่องคลอดมาก่อน 24 ชัว่ โมง
4) งดมีเพศสัมพันธ์ในคืนวันก่อนตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
5) ห้ามใช้ผา้ อนามัยแบบสอด
6) ขณะตรวจควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่ วน โดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริ เวณอุง้ เชิงกราน
4. แนวทางการรักษาอาการที่เกิดจากวัยทอง
ส่วนใหญ่การรักษาอาการที่เกิดจากวัยทอง จะเป็ นการรักษาตามอาการ และแนะนาให้
รับประทานฮอร์โมนทดแทนในสตรี วยั ทอง ซึ่งการรับประทานฮอร์โมนทดแทนนั้นมีประโยชน์ คือ
สามารถรักษาอาการหมดประจาเดือน (Menopausal symptoms) อาการทางอวัยวะสื บพันธุ์ และ
ป้องกัน รักษาโรคกระดูกพรุ นในสตรี หมดประจาเดือน (Postmenopausal symptoms) การ
รับประทานฮอร์โมนมีความเสี่ ยงคือ อาจทาให้เกิดมะเร็งเยือ่ ผุที่โพรงมดลูก มะเร็งเต้านม และ ภาวะ
ลิ้มเลือดอุดตันหลอดเลือดดาได้ ซึ่งประโยชน์ที่เด่นชัดของการรับประทานฮอร์ โมนทดแทน คือ
1. ช่วยรักษาอาการหมดประจาเดือน (Menopausal symptoms) โดยเฉพาะกลุ่มอาการ
Vasomotor และอาการทางอวัยวะสื บพันธุ์
2. ช่วยป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุ นในสตรี วยั หมดประจาเดือน (Postmenopausal
osteoporosis)
การรับประทานฮอร์ โมนทดแทนหรื อฮอร์โมนเอสโตรเจนนั้น ไม่ได้มีประโยชน์ในการ
ป้องกันและรักษาอาการที่เกดจากวัยทองเท่านั้น แต่การรับประทานฮอร์โมนทดแทนหรื อฮอร์โมน
เอสโตรเจนเป็ นระยะเวลานาน ยังเป็ นการเพิ่มความเสี่ ยงของการเกิดมะเร็ งเยือ่ บุโพรงมดลูก มะเร็ ง
เต้านม และภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดา

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเห็นคุณค่าตนเอง
1. ความหมายของการเห็นคุณค่ าของตนเอง
การเห็นคุณค่าตนเองตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Self Esteem” มีผแู ้ ปลเป็ นไทยใช้คา
ว่าความนับถือตนเอง ความภาคภูมิใจตนเอง ความเชื่อมัน่ ในตนเอง การยอมรับตนเอง การประมาณ
ค่าตนเองหรื อภาพพจน์ของตนเอง และมีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
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Maslow (1970) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าของตนเอง หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากการ
ยอมรับของบุคคลอื่น โดยดูจากการตอบสนองของบุคคลรอบข้าง หรื อจากการประเมิน
ความสามารถและการประสบความสาเร็จ หากการประเมินเป็ นไปในทางบวกก็จะเกิดความเชื่อมัน่
ในคุณค่าแห่งตน มีความเข้มแข็ง มีความสามารถ แต่ถา้ ประเมินไปในด้านลบ. จะทาให้มีความรู ้สึก
เป็ นปมด้อย อ่อนแอ
Rosenberg (1979) ได้ให้ความหมายว่า การเห็นคุณค่าตนเองว่า เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้น
ภายในตนเองเกี่ยวกับการยอมรับตนเอง นับถือตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง เชื่อมัน่ ในตนเอง รวมทั้ง
ประเมินตนเองทั้งด้านบวกและด้านลบ ไม่ได้ประเมินโดยบุคคล โดยไม่มีหลักเกณฑ์แต่มีเกณฑ์
เปรี ยบเทียบ ตามสภาพสังคมและลักษณะของกลุ่ม ซึ่งมีมาตรฐานแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่ม
Pender (1996) ได้ให้ความหมายว่า การเห็นคุณค่าของตนเองว่า เป็ นการประเมินคุณค่า
ในตนเองในเรื่ องความสาเร็ จของบุคคลนั้น ๆ ในการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ๆ
Sasse (1978) ได้ให้ความหมายว่า การเห็นคุณค่าตนเองเป็ นความรู ้สึกของบุคคลว่า
ตนเองมีความสาคัญ และมีคุณค่า มีความต้องการที่จะได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผูอ้ ื่น
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและนับถือตัวเอง
Kaplan (1975) ได้ให้ความหมายว่า การเห็นคุณค่าตนเองเป็ นความต้องการของบุคคล
ต่อความรู ้สึกทางด้านบวก และทางด้านลบ นัน่ คือหากบุคคลมีความรู ้สึกทางด้านบวก จะมองโลก
ในแง่ดีเกี่ยวกับตนเอง พอใจในตนเองและหากมีความรู ้สึกทางด้านลบ บุคคลจะรู ้สึกต่อต้าน และ
ไม่พอใจในตนเอง
Branden (1981) ได้ให้ความหมายว่า การเห็นคุณค่าตนเอง หมายถึง ลักษณะของความ
เชื่อมัน่ และความนับถือตนเอง ที่เกิดจากความเชื่อมัน่ ในความมีคุณค่าของตนเอง และความมัน่ ใจใน
ความสามารถของตนเองที่ประสบความสาเร็ จในสิ่ งที่ตนเองพอใจ
Coppersmiths (1981) ได้ให้ความหมายว่า การเห็นคุณค่าตนเอง หมายถึง ทัศนคติของ
บุคคลที่มีต่อตนเอง มีความเคารพ ยอมรับในตนเองว่ามีความสาคัญ มีคุณค่าและความสาคัญในการ
กระทาสิ่ งต่าง ๆ ให้ประสบความสาเร็ จ ตลอดจนทั้งมีความเชื่อมัน่ ในคุณค่าแห่งตน
จากความหมายที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การเห็นคุณค่าตนเอง หมายถึง การประเมินตนเอง
ของบุคคลตามความรู ้สึก และทัศนคติท้ งั ทางด้านบวกและด้านลบ การยอมรับตนเอง นับถือตน
เชื่อมัน่ ในตนเอง ตลอดจนการมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวคิดของ Coopersmith (1981 อ้างใน ปรี ยาภรณ์ ตั้งเพียร,
2551) กล่าวว่า จากการมีมโนภาพต่อตนเอง บุคคลจะประเมินมโนภาพแห่งตนออกมาเป็ นการ
คุณค่าตนเอง ซึ่งกระบวนการตัดสิ นคุณค่าจากการตรวจสอบตนเองด้วยผลงานตามความสามารถ
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และคุณลักษณะต่าง ๆ นามาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานค่านิยมส่วนบุคคลแล้วตัดสิ นออกมาเป็ นค่า
ของตน ความรู ้สึกต่อตนเอง อาจเป็ นไปโดยรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ได้แต่จะแสดงให้เห็นได้ดว้ ยลักษณะ
ท่าทางหรื อการแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก การเห็นคุณค่าตนเองจะเกิดขึ้นจากการมี
ประสบการณ์ในเรื่ องความสาเร็จ และการกระทาต่าง ๆ ได้บรรลุตามเป้าหมายส่งผลให้ได้รับคา
ชมเชยจากพ่อแม่ หรื อคนอื่น ๆ เป็ นการสะสมความพึงพอใจขึ้นมาทีละน้อยกลายเป็ นความรู ้สึกเชื่อ
ความสามารถที่จะเข้าไปให้ถึงคุณค่าที่ได้ต้ งั ไว้ ถ้าทาได้สาเร็ จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และเห็น
คุณค่าตนเองในที่สุด ซึ่งนอกจากนี้ Coopersmith ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของการเห็นคุณค่า
ตนเองไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. การเห็นคุณค่าตนเองเน้นที่การประมาณค่าของแต่ละบุคคลซึ่งจะมีความแตกต่าง และ
การคงอยูใ่ นสิ่ งที่ตนเองประเมินนั้นก็จะแตกต่างกันด้วย
2. การเห็นคุณค่าตนเองตามขอบเขตของการมีความสอดคล้องกับเพศ อายุ และบทบาท
ของบุคคลนั้น
3. การเห็นคุณค่าตนเองเน้นที่กระบวนการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคล ในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงาน ความสามารถที่สอดคล้องกับมาตรฐานของแต่ละบุคคล ค่านิยมและคุณค่าของ
ตนเอง จากลักษณะสาคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองการกล่าวนั้น Coopersmith ยังได้ กล่าวถึง
ลักษณะพื้นฐานของการเห็นคุณค่าตนเองซึ่งบุคคลใช้เป็ นสิ่ งตัดสิ นว่าตนประสบความสาเร็ จมีอยู่
4 ประการดังนี้
1. การเห็นความสาคัญตนเอง (Significance) เป็ นวิถีทางที่บุคคลมีความรู ้สึกว่าตนเอง
เป็ นที่รักและได้รับการเอาใจใส่ มีประโยชน์และเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคม
2. การเห็นอานาจตนเอง (Power) เป็ นผลดีต่อชีวิตตนเอง มีความรู ้สึกว่าตนเองมีอานาจ
ในการควบคุมตนเอง บุคคลอื่น และต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว มีความเชื่อมัน่ ในอานาจการกระทา
ของตนว่าจะก่อเกิดผลตามที่ตอ้ งการ และมีความสามารถเพียงพอในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
3. การเห็นความสามารถตนเอง (Competence) เป็ นวิถีทางที่บุคคลมีความรู ้สึกว่าตนเอง
สามารถได้ในการกระทาได้ตามเป้าหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ เว้นวรรคที่ผา่ นเข้ามาใน
ชีวิตด้วยความมัน่ ใจ ปรับตัวได้ดี ใช้กลไกการป้องกันตนเองน้อย และสามารถดารงชีวิตร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. การเห็นคุณความดีตนเอง (Virtue) มีความรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความดีรวมทั้งเป็ น
การปฏิบตั ิตวั ที่สอดคล้องกับศีลธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมประเพณี สามารถรับรู ้
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คุณค่าของตนตามความเป็ นจริ ง มองโลกในแง่ดี มักพอใจในชีวิตที่เป็ นอยู่ มีการแสดงออกความคิด
ที่ดี และถูกต้องเหมาะสมตามทานองคลองธรรม
ลักษณะของบุคคลที่มีความรู ้สึกเห็นคุณค่าตนเอง Coopersmith กล่าวว่า ทุกคนจะมี
ความคิดเห็นความเชื่อเกี่ยวกับตนเองว่าเป็ นผูท้ ี่มีคุณค่า และแสดงลาดับเห็นคุณค่าในตนโดยแสดง
ออกมาทางน้ าเสี ยง ลักษณะท่าทาง กิริยา การกระทา สื่ อความรู ้สึกการเห็นคุณค่าตนเองนั้นแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่า ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ลักษณะบุคคลที่มีความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูง จะเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะ
กระตือรื อร้น มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มองโลกในแง่ดี คิดในด้านบวก พอใจในตนเอง รักตนเอง
เคารพตน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อ
บุคคลและสิ่ งแวดล้อมได้ ทาให้เป็ นคนที่กล้าคิด กล้าทา กล้าเผชิญปัญหา มองปัญหาเป็ นเรื่ องที่
ท้าทาย ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคมักใช้กลไกในการป้องกันตนเองน้อยมาก ดังนั้นจึงมีความสุ ขและใช้
ชีวิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ลักษณะของบุคคลที่มีความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองปานกลาง จะเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับคนที่ความรู ้สึกคุณค่าในตนเองสูง แต่ยงั มีการเคารพตนเองไม่ดีพอ
ลักษณะของคนที่มีความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองต่า จะเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะมีความวิตก
กังวล เก็บตัวและไม่ชอบแสดงตน แสวงหาการยอมรับจากผูอ้ ื่น หวัน่ ไหวต่อคาวิจารณ์ และมีความ
ยุง่ ยากใจในการแก้ปัญหาไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพได้

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
วรัญญา มุนินทร์ (2541) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรง
สนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลตนเองของครู วยั หมดประจาเดือนในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา เขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของครู วยั หมดประจาเดือนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา เขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองของครู วยั หมดประจาเดือนอยูใ่ นระดับดี ความรู ้สึกมี
คุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูสุขภาพตนเองของครู สตรี วยั หมด
ประจาเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของครู สตรี วยั หมดประจาเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
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กฤติกาพร ใยโนนตาล (2542) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความรู ้สึกมี
คุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรี โรคเบาหวานใน
ภาวะหมดประจาเดือน จังหวัดชัยภูมิ โดยการศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยคัดสรรได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว อาการและความรุ นแรงของการ
หมดประจาเดือน ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของสตรี โรคเบาหวานในภาวะหมดประจาเดือน เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ผลการศึกษาพบว่า สตรี
โรคเบาหวานในภาวะหมดประจาเดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูใ่ น
ระดับสูง ร้อยละ 87.1 รู ้สึกมีคุณค่าในตนเองและได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติคือ
รายได้ของครอบครัว ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยที่ดีที่สุดในการ
อธิบายพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรี โรคเบาหวานในภาวะหมดประจาเดือน ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคม รายได้ของครอบครัว สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 43.21
จันทร์เพ็ญ พงษ์มา (2542) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของ
ครู วยั หมดประจาเดือน สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุ งเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้มุ่งสารวจปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริ มสุขภาพของครู สตรี วยั หมดประจาเดือน อายุ 40-60 ปี
โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของเพนเดอร์ ผลการศึกษาพบว่า
สภาวะการมีประจาเดือน ดัชนีมวลกาย และสมรรถภาพทางกาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ส่งเสริ มสุขภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) การรับรู ้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิ การรับรู ้
อุปสรรคของการปฏิบตั ิ การรับรู ้ความสามารถของตนในการปฏิบตั ิ การรับรู ้อิทธิพลจากบุคคลและ
สื่ อ การรับรู ้อิทธิพลจากสถานการณ์ที่มีผลต่อการปฏิบตั ิ การแสดงออกของความตั้งใจและ
ทางเลือกที่พึงพอใจในการปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p<0.001) และพบว่า การรับรู ้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิ การรับรู ้อุปสรรคในการปฏิบตั ิ การ
รับรู ้ความสามารถของตน การรับรู ้อิทธิพลของสถานการณ์ในการปฏิบตั ิรวมทั้งการแสดงออกของ
ความตั้งใจและทางเลือกที่พึงพอใจที่จะปฏิบตั ิ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และการปฏิบตั ิตามทางเลือกที่พึงพอใจ การรับรู ้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบตั ิ การแสดงออกของความตั้งใจในการปฏิบตั ิ และการรับรู ้อิทธิพลของสถานการณ์ในการ
ปฏิบตั ิ สามารถร่ วมกันอธิบายพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของครู สตรี วยั หมดประจาเดือนได้ดีที่สุด
ร้อยละ 22.8โดยการปฏิบตั ิตามทางเลือกที่พึงพอใจเป็ นตัวแปรที่ดีที่สุดในการทานาย
รุ่ งนภา อุทปา (2545) ได้ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของสตรี วยั หมดประจาเดือนที่มารับ
บริ การคลินิกวัยหมดประจาเดือนของโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร ปี พ.ศ.
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2545 การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตซึ่งได้แก่ ทัศนคติต่อ
สุขภาพ ความเชื่ออานาจภายในภายนอกตน และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพของ
สตรี วยั หมดประจาเดือนที่มารับบริ การคลินิกวัยหมดประจาเดือนของโรงพยาบาลสังกัดสานัก
การแพทย์ กรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางชีวเคมี
ซึ่งได้แก่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ โรคประจาตัว และอาการหมดประจาเดือน และ
พฤติกรรมสุขภาพ 4 ด้าน คือ พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร พฤติกรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรม
รักษาอนามัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการจัดการความเครี ยด ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่ออานาจ
ภายในภายนอกตนเองและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพทั้ง 4 ด้าน
คือ พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร พฤติกรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรมรักษาอนามัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการจัดการความเครี ยด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทัศนคติต่อสุขภาพ
และความเชื่อภายในภายนอกตน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มย่อย 12 กลุ่มอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทัศนคติต่อสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
พฤติกรรมสุขภาพใน 11 กลุ่มย่อย ยกเว้นกลุ่มรายได้สูง ส่วนทัศนคติต่อสุขภาพมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมสุขภาพในทุกกลุ่มโดยรวมและกลุ่มย่อย ความเชื่ออานาจภายในภายนอกมีความสัมพันธ์
กับการสนับสนุนทางสังคมใน 11 กลุ่มย่อย ยกเว้นกลุ่มสถานภาพสมรสโสด ส่วนการสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุ ขภาพในทุกกลุ่ม ทั้งโดยรวมและกลุ่มย่อย
ปิ ยนุช แก้วภู (2548) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพครอบครัวกับภาวะ
สุ ขภาพหญิงวัยทอง ในเขตอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ภาวะสุ ขภาพครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพหญิงวัยทอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.569)
ความสัมพันธ์รายด้านระหว่างภาวะสุ ขภาพครอบครัวกับภาวะสุขภาพหญิงวัยทอง พบว่า ภาวะ
สุขภาพครอบครัวด้านด้านความเกาะเกี่ยวในครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพหญิงวัย
ทอง ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.291, 0.461 และ
0.208 ตามลาดับ) ด้านความยืดหยุน่ ในครอบครัว มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพ
หญิงวัยทอง ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.307, 0.464
และ 0.304 ตามลาดับ) ส่วนภาวะสุขภาพครอบครัวด้านเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในครอบครัวม
ความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพของหญิงวัยทองเพียง 2 ทาง คือ ทางกายและทางจิต อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.212 และ 0.379 ตามลาดับ) และด้านความผูกพันในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพหญิงวัยทองเพียง 2 ทาง เช่นกัน คือ ทางกายและทางจิต อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระะดับ 0.01 (r = 0.374 และ 0.544 ตามลาดับ) แต่ท้ งั ภาวะสุ ขภาพครอบครัว
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ด้านเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงและด้านความผูกพันในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพ
ของหญิงวัยทอง เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความสัมพันธ์ พบว่า ภาวะสุขภาพครอบครัวด้านต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพทางจิตของหญิงวัยทองสูงกว่าภาวะอื่น ๆ มีเพียงภาวะสุขภาพ
ครอบครัวด้านความยืดหยุน่ ในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพทางสังคมของหญิงวัย
ทองสูงกว่าภาวะสุขภาพทางอื่น ๆ
รุ จี ประธาน (2549) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กบั ความรู ้ เจตคติ และปฏิบตั ิตน
ของสตรี วยั ทองที่ไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทน การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กบั
ความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตนของสตรี วยั ทองที่ไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทน ผลการศึกษาพบว่า
ความรู ้ของสตรี วยั ทองที่ไม่ได้รับฮอร์โมยทดแทนอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.2 (S.D. =
2.4) ส่วนเจตคติและการปฏิบตั ิตนของสตรี วยั ทองที่ไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทนอยูใ่ นระดับดี โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 3.7 (S.D. = 0.3) และ 3.5 (S.D. = 0.7) ตามลาดับ ความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตนของ
สตรี วยั ทองที่ไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ วยั ทองมีความสัมพันธ์กบั
ความรู ้ของสตรี วยั ทองที่ไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทน และรายได้มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิตน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กมล อยูส่ ุข (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและภาวะโภชนาการของสตรี วยั
หมดประจาเดือนในสถานธรรมไท่เอวี๋ยน จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง ด้านการขับถ่ายและด้านคุณค่าแความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเจ อยูใ่ น
ระดับดีมาก ด้านการรับรู ้สุขภาพและดูแลสุขภาพ ด้านอาหารและการเผาผลาญสารอาหาร ด้าน
การออกแรงและออกกาลังกาย ด้านการพักผ่อนนอนหลับ ด้านสติปัญญาและการรับรู ้เกี่ยวกับ
อาหาร ด้านการรับรู ้ตนเองและอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทและสัมพันธภาพของตนเองต่อบุคคลอื่น
และด้านการปรับตัวและความทนทานต่อความเครี ยด อยูใ่ นระดับดี สตรี วยั หมดประจาเดือ นมีภาวะ
โภชนาการปกติ ร้อยละ 40.0 ภาวะโภชนาการสูงกว่าเกณฑ์หรื อท้วม ร้อยละ 28.6 และมีภาวะอ้วน
ระดับ 1 ร้อยละ 31.4 มีเส้นรอบเอวมากกว่าหรื อเท่ากับ 80 เซนติเมตร ร้อยละ 62.9 พฤติกรรม
การบริ โภคผลไม้ อยูใ่ นระดับดี ส่ วนการบริ โภคถัว่ เหลือง นมถัว่ เหลือง ข้าว แป้ง น้ าตาล ไขมัน ผัก
น้ า และเครื่ องดื่มอยูใ่ นระดับพอใช้
กัญฐพิชชา สุ ดจันโท (2551) ได้ศึกษาภาวะโภชนาการ การบริ โภคอาหาร และการปฏิบตั ิ
ตัวด้านสุขภาพของสตรี วยั หมดประจาเดือน ที่มารับบริ การในคลินิกสตรี วยั หมดประจาเดือน
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ผลการศึกษา
สรุ ปได้วา่ สตรี วยั หมดประจาเดือนส่วนใหญ่ ได้รับพลังงานและสารอาหารต่ากว่าปริ มาณ
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สารอาหารที่ควรได้รับประจาวันแต่กลับพบสตรี วยั หมดประจาเดือนมากกว่าครึ่ งหนึ่งมีภาวะ
โภชนาการอยูใ่ นภาวะอ้วนและเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคอ้วน และมากกว่าครึ่ งหนึ่งซึ่งได้รับเกลือแร่ และ
วิตามินที่สาคัญต่อสุขภาพต่ากว่าปริ มาณสารอาหารที่ควรได้รับประจาวัน
ปรี ยาภรณ์ ตังเพียร (2551) การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง กับคุณภาพ
ชีวิตของผูส้ ู งอายุในชมรมผูส้ ู งอายุ โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ ผูส้ ู งอายุในชมรมผูส้ ู งอายุ โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า จังหวัดนนทบุรี จานวน 304
คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม และผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง (x̅ = 65.7 และ S.D. = 7.0) และผลการศึกษายังพบว่า ระดับ
การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุอยูใ่ นระดับสูง
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
มัณฑนา คงวิจิตร และโสเพ็ญ ชูนวล (2551) ได้ศึกษาภาวะสุขภาพ อาการของภาวะหมด
ประจาเดือน และพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุขภาพของพยาบาลวิชาชี พในวัยก่อนหมดประจาเดือน
และวัยหมดประจาเดือน โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 61.4 รับรู ้วา่ ตนเองมีสุขภาพดี รองลงมาร้อยละ 29.4 รับรู ้วา่ ตนเองมีสุขภาพดีมาก กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีอาการของภาวะหมดประจาเดือน (ร้อยละ 44.4-95.4) มีความรู ้เกี่ยวกับ การ
หมดประจาเดือนโดยรวมในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.6 มีพฤติกรรมสร้างเสริ มสุขภาพโดยรวมอยู่
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 47.1 ระดับดีมากร้อยละ 45.8 และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมสร้างเสริ มสุขภาพ
รายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพในระดับดีมาก 3
ด้านคือ พฤติกรรมพัฒนาระบบสนับสนุนระหว่างบุคคลร้อยละ 73.2 พฤติกรรมการปฏิบตั ิเพื่อ
บรรลุเป้าหมายในชีวิตร้อยละ 69.3 พฤติกรรมด้านโภชนาการร้อยละ 63.4
ธัญญธร ยงพานิช (2552) ได้ศึกษาการปฏิบตั ิการดูแลตนเองด้านโภชนาการและสุขภาพ
สตรี วยั หมดประจาเดือน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบตั ิการดูแลตนเองด้าน
โภชนาการโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับดี 3
ลาดับแรก คือ การรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ การเลือกใช้น้ ามันพืชในการประกอบอาหาร และ
ดื่มน้ าสะอาดวันละ 6-8 แก้ว อาการของการหมดประจาเดือนและการดูแลตนเองสามลาดับแรก
ได้แก่ มีอาการร้อนวูบวาบร้อยละ 58.8 ปฏิบตั ิโดยการเปิ ดพัดลมหรื ออยูใ่ นที่มีอากาศเย็นร้อยละ
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33.8 มีอาการเครี ยด หงุดหงิดง่าย ร้อยละ 55.9 ปฏิบตั ิโดยการฝึ กสมาธิ ร้อยละ 16.2 และมีอาการ
ท้องผูก ร้อยละ 37.9 ปฏิบตั ิโดยรับประทานอาหารที่มีกากใยสู งร้อยละ 20.6 นอกจากนี้ ยงั มี
การออกกาลังกายร้อยละ 79.4 ชนิดของการออกกาลังกายคือการเดินเร็วร้อยละ 23.5 มีการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองร้อยละ 89.7 และตรวจหามะเร็งปากมดลูกร้อยละ 80.9
สุดกัญญา ปานเจริ ญ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของ
สตรี วยั หมดประจาเดือนที่มาใช้บริ การในคลินิกวัยหมดประจาเดือน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แนวคิดการส่งเสริ มสุขภาพของเพนเดอร์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นสตรี วยั หมด
ประจาเดือนที่มาใช้บริ การในคลินิกสตรี วยั หมดประจาเดือน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์ เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู ้ภาวะสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการส่งเสริ มสุขภาพของสตรี วยั หมดประจาเดือนอยูใ่ นระดับดี การ
สนับสนุนทางสังคม เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่ งเสริ มสุขภาพของสตรี วยั หมด
ประจาเดือนมากที่สุด สามารถทานายพฤติกรรมส่งเสริ มสุ ขภาพโดยรวมของสตรี วยั หมด
ประจาเดือนได้ร้อยละ 25.8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการสนับสนุนทางสังคม การ
รับรู ้ภาวะสุขภาพ และระดับการศึกษา สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของสตรี วยั
หมดประจาเดือนได้ร้อยละ 38.1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วรรณวิมล เมฆวิมล (2553) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และตัวแปรที่สามารถทานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานของนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
อยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ระดับการศึกษา การตรวจสุขภาพประจาปี ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เจตคติต่อการดูแล
สุขภาพ การรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ การสนับสนุนหรื อมีกิจกรรมส่งเสริ มชุมชน การ
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่ อต่าง ๆ และการได้รับคาแนะนา สนับสนุนให้ปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากบุคคลต่าง ๆ และตัวแปรที่สามารถทานายพฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพ ได้แก่ ตัวแปรปัจจัยเสริ ม ด้านการรับคาแนะนา สนับสนุนให้ปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพจาก
บุคคลต่าง ๆ ปัจจัยทางชีวสังคม คือ อายุ ปัจจัยนา ด้านเจตคติต่อการดูแลสุ ขภาพ และปัจจัยเอื้อ ด้าน
การสนับสนุนหรื อมีกิจกกรมในการส่งเสริ มสุขภาพในชุชน สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 34.2
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มินตรา สาระรักษ์, ปัณฑิตา สุขมุ าลย์ และกาญจนา ชัยวรรณ (2555) ได้ศึกษาความรู ้
ทัศนคติและพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของสตรี วยั หมดระดู กรณี ศึกษา หมู่บา้ นก่อตาบลหนองไฮ
อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ ผลการศึกษาพบว่า สตรี วยั หมดระดูมีความรู ้อยูใ่ นระดับดี
(ร้อยละ 81.2) โดยส่วนใหญ่มีความรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพสาหรับสตรี วยั หมดระดู
แต่มีบางส่วนเข้าใจผิดว่า สตรี วยั หมดประจาเดือนไม่มีโอกาสเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม (ร้อยละ 65.6) มีทศั นคติต่อพฤติกรรมการส่งเสริ มสุขภาพอยูใ่ นระดับดี (ร้อยละ
64.1) และพบว่ามีความเชื่อที่ผิดว่าการออกกาลังกายเพียงอย่างเดียวสามารถทาให้กระดูกและข้อ
แข็งแรง (ร้อยละ 56.2) และพบว่า สตรี วยั หมดระดูมีพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพที่ไม่เหมาะสมคือ
ไม่เคยกินปลาอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ (ร้อยละ 56.2) ไม่เคยออกกาลังกายโดยการเดินเร็ ว ขี่จกั รยาน
เต้นแอโรบิก หรื อทางานบ้านไม่ต่ากว่า 30 นาที/ครั้ง (ร้อยละ 56.2) และไม่เคยกินผักใบเขียว
มากกว่า 3 ทัพพีต่อวัน (ร้อยละ 51.6) และยังพบอีกว่าสตรี วยั หมดระดูบางส่วนรับประทานอาหาร
ไม่ครบ 5 หมู่ (ร้อยละ 43.8)
ณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน และ พยุง พุ่มกลิ่น (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมสร้างเสริ มสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การสร้างเสริ มสุขภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝑥 2 = 6.244, p-value = 0.044,
𝑥 2 = 9.598, p-value = 0.008 ตามลาดับ) และอายุมีควาสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสร้างเสริ ม
สุขภาพในระดับต่า (r = 0.135, p-value = 0.016) ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ระยะเวลาทางานในสถาน
ประกอบการในปัจจุบนั มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสร้างเสริ มสุขภาพในระดับต่าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.120, p-value = 0.031) ปัจจัยด้านภาวะสุ ขภาพ ได้แก่ การรับรู ้
ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ากับการสร้างเสริ มสุขภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (r = 0.226, p-value < 0.001) และพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมสร้างเสริ มสุขภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝑥 2 = 60.563, p-value =
0.000)
ฉัตรทอง จารุ พิสิฐไพบูลย์, ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย, วรรณา ธนานุภาพ ไพศาล และ
จงกลนี ตุย้ เจริ ญ (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของสตรี วยั ทองในเขต อาเภอมื อง จังหวัด
นครราชสี มา เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
เป็ นสตรี ที่อายุระหว่า 40-59 ปี ที่อาศัยในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จานวน 300 คน
แบบสอบถามประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมสุ ขภาพของสตรี วยั ทองด้านการรับประทานอาหาร การนอน สุขอนามัย
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ส่วนบุคคล สุขภาพจิตและความเครี ยด สุขภาวะของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ยกเว้นเรื่ องการออกกาลังกาย
พงศธร ศิลาเงิน (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุและ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุ ในจังหวัดพะเยา ผล
การศึกษาพบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้าน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ สถานภาพสมรส การเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ การเข้าร่ วมกิจกรรมของผูส้ ู งอายุ
การมีและการใช้คู่มือการส่งเสริ มและดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลภาน
ในครอบครัว และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง (Cross-sectional analytic
research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสตรี ที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี อาศัยอยูใ่ นอาเภอ ปลวก
แดง จังหวัดระยอง ด้วยแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างและพัฒนาขึ้นเอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้มีสตรี ที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี เป็ นประชากรเป้าหมาย และมีเกณฑ์
คัดเลือกเป็ นประชากรที่ศึกษา จานวน 8,601 คน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ดังนี้
1. มีชื่อตามทะเบียนบ้าน และอาศัยอยูจ่ ริ ง หรื อย้ายมาอาศัยในอาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง นานอย่างน้อย 6 เดือน
2. สามารถสื่ อสารเข้าใจกัน อ่านออก เขียนได้
3. ไม่มีความพิการ
4. สมัครใจ ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
การศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรคานวณกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตรการประมาณค่าสัดส่วน ในกรณีทราบขนาดประชากร (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ และพิศมัย
เสรี ขจรกิจเจริ ญ, 2560 : 77) ดังสูตร
n

=

𝑁𝜎 2 𝑍 2
𝑑2 (𝑁−1)+𝜎2 𝑍 2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร 8,601 คน
Z = อัตราส่ วนวิกฤติของพื้นที่ใต้โค้งปกติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า 1.96 (บุญธรรม
กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ และพิศมัย เสรี ขจรกิจเจริ ญ, 2560 : 80)
d = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ มีค่าเป็ น 10% ของ S.D. (บุญธรรม
กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ และพิศมัย เสรี ขจรกิจเจริ ญ, 2560 : 83) มีค่าเท่ากับ 0.697
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= ความแปรปรวนของการเห็นคุณค่าตนเอง จากผลการศึกษาของปรี ยาภรณ์ ตังเพียร
(2551) มีค่าเท่ากับ 6.97

แทนค่า

n

=

8,601 (6.97)2 (1.96)2
(0.697)2 (8,601−1)+(6.97)2 (1.96)2

=
367.77619
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 368 คน
การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มแบบชั้น (Stratified random sampling)
ขั้นที่ 1 แบ่งสมาชิกตามกลุ่มที่แตกต่างกันตามเครื อข่ายบริ การสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัดระยอง CUP ปลวกแดงเป็ นหน่วยบริ การประจาของรัฐและหน่วยบริ การประจาของเอกชน
โดยสตรี วยั ทองที่มีหน่วยบริ การประจาของรัฐ จานวน 7,374 คน และ มีหน่วยบริ การประจาของ
เอกชน จานวน 1,227 คน
ขั้นที่ 2 จากขนาดกลุ่มตัวอย่าง 368 คน คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มให้
เป็ นสัดส่วนกัน ด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีหน่วยบริ การประจา
ของรัฐ จานวน 315 คน และขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีหน่วยบริ การประจาของเอกชน จานวน 53 คน
ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 จานวนสตรี วยั ทองที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามกลุ่ม
เครื อข่ ายบริการสุ ขภาพ เขตสุ ขภาพที่ 6
จังหวัดระยอง CUP โรงพยาบาลปลวกแดง
สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
หน่วยบริ การประจาของรัฐ
1. รพ.ปลวกแดง
2. รพ.สต.บ้านหนองค้างคาว
3. รพ.สต.บ้านหนองบอน
4. รพ.สต.บ้านปากแพรก
5. รพ.สต.แม่น้ าคู ้
6. รพ.สต.บ้านดอกกราย
7. รพ.สต.ห้วยปราบ
8. รพ.สต บ้านมาบยางพร
9. รพ.สต.บ้านบึงตาต้า
10. รพ.สต.บ้านหนองไร่
11. รพ.สต.บ้านคลองน้ าแดง
หน่วยบริ การประจาของเอกชน
1. มิตรไมตรี คลินิกเวชกรรม (มาบยางพร)
2. มิตรไมตรี คลินิกเวชกรรม (สะพานสี่ )

จานวนประชากร
(คน)
8,601
7,374
1,663
281
727
713
1,082
343
1,216
860
188
150
151
1,227
530
697

ขนาดตัวอย่าง
368
315
71
12
31
31
46
15
52
37
8
6
6
53
23
30

ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการสุ่ มแบบระบบ (Systematic sampling) โดยนารายชื่อของสตรี วยั ทองแต่
ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มหน่วยบริ การประจาของรัฐและหน่วยบริ การประจาของเอกชน มาจัดทาบัญชีรายชื่อ
และให้หมายเลขประจาชื่อทุกคน จากนั้นสุ่ มตัวอย่างขึ้นมาโดยใช้ระบบหนึ่งต่อยีส่ ิ บสาม จากนั้น
จับฉลากหมายเลข 1-23 ได้หมายเลข 23 นัน่ คือสตรี วยั ทองทั้งกลุ่มหน่วยบริ การประจาของรัฐและ
หน่วยบริ การประจาของเอกชน คนที่ 23, 46, 69, 92 ... เป็ นตัวอย่างตามลาดับ จะได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 368 คน ดังภาพที่ 3

6 คน

11. รพ.สต.บ้านคลองน้ าแดง 151 คน

ภาพที่ 3 สุ่ มตัวอย่างแบบขั้น (Stratified random sampling)

71 คน
12 คน
31 คน
31 คน
46 คน
15 คน
52 คน
37 คน
8 คน
6 คน

รวม 368 คน

30 คน

23 คน

หน่วยบริ การประจาของเอกชน 1,227 คน
1. มิตรไมตรี คลินิกเวชกรรม
(มาบยางพร) 530 คน
2. มิตรไมตรี คลินิกเวชกรรม
(สะพานสี่ ) 697 คน

สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

1.รพ.ปลวกแดง 1,163 คน
2. รพ.สต.บ้านหนองค้างคาว 281 คน
3. รพ.สต.บ้านหนองบอน 727 คน
4. รพ.สต.บ้านปากแพรก 713 คน
5. รพ.สต.แม่น้ าคู ้ 1,082 คน
6. รพ.สต.บ้านดอกกราย 343 คน
7. รพ.สต.ห้วยปราบ 1,216 คน
8. รพ.สต บ้านมาบยางพร 860 คน
9. รพ.สต.บ้านบึงตาต้า 188 คน
10. รพ.สต.บ้านหนองไร่ 150 คน

หน่วยบริ การประจาของรัฐ 7,374 คน
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เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่
ผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และได้นาแบบสอบถามไปปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพของสตรี วยั ทอง เพื่อตรวจสอบเนื้ อหา ความถูกต้อง และ
ครอบคลุม โดยแบบสอบถามดังกล่าว แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ถามเกี่ยวกับ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
การมีประจาเดือนครั้งสุ ดท้าย การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจสุขภาพประจาปี จานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 การเห็นคุณค่าตนเอง ประกอบด้วย การเห็นความสาคัญของตนเอง ถามเกี่ยวกับ
ความรู ้สึกเป็ นที่รัก เป็ นคนพิเศษของคนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง และเพื่อนฝูง จานวน 6 ข้อ
การเห็นอานาจของตนเอง ถามเกี่ยวกับ ความสามารถในการควบคุม ออกคาสั่ง บังคับ หรื อแนะนา
ทั้งต่อตนเอง คนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง และเพื่อนฝูง จานวน 5 ข้อ การเห็นความสามารถของ
ตนเอง ถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง จานวน 7 ข้อ และการเห็น
คุณความดีของตนเอง ถามเกี่ยวกับการเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั คนในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง และ
เพื่อนฝูง ในมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง จานวน 5 ข้อ มีลกั ษณะการวัดเป็ นแบบ
ประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่
ความหมายของคะแนนการเห็นคุณค่าตนเอง ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
หมายถึง สตรี วยั ทองเห็นด้วยกับข้อความนั้นทั้งหมด
เห็นด้วย
หมายถึง สตรี วยั ทองเห็นด้วยกับข้อความนั้นเป็ นส่ วนใหญ่
ไม่แน่ใจ
หมายถึง สตรี วยั ทองเห็นด้วยกับข้อความนั้นเป็ นบางส่ วน
ไม่เห็นด้วย
หมายถึง สตรี วยั ทองเห็นด้วยกับข้อความนั้นเพียงเล็กน้อย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หมายถึง สตรี วยั ทองไม่เห็นด้วย ในข้อความนั้นเลย
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง ประกอบด้วย การรับประทาน
อาหาร ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานของสตรี วยั ทอง การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม
สู ง อาหารจาพวกถัว่ เหลือง การหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม และการไม่ซ้ือยารับประทานเอง
จานวน 10 ข้อ การออกกาลังกาย ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกายของสตรี วยั ทอง การเพิ่ม
กิจกรรมทางกาย และการออกกาลังกายกล้ามเนื้อบริ เวณอุง้ เชิงกราน จานวน 3 ข้อ การจัดการ
อารมณ์ ถามเกี่ยวกับการจัดการตนเองของสตรี วยั ทองเมื่อเกิดความเครี ยด ความวิตกกังวล ความ
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เบื่อหน่าย จานวน 4 ข้อ และสุขนิสัยส่วนบุคคล จานวน 7 ข้อ ถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาความ
สะอาดอวัยวะสื บพันธุ์สตรี การดูแลผิวพรรณ พฤติกรรมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระของสตรี
วัยทอง
ความหมายของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง ดังนี้
ทุกวัน
หมายถึง สตรี วยั ทองปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลสุขภาพนั้นทุกวัน
บ่อยครั้ง หมายถึง สตรี วยั ทองปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลสุขภาพนั้น 5-6 วันต่อ
สัปดาห์
บางครั้ง หมายถึง สตรี วยั ทองปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลสุขภาพนั้น 3-4 วันต่อ
สัปดาห์
นาน ๆ ครั้ง หมายถึง สตรี วยั ทองปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลสุขภาพนั้น 1-2 วันต่อ
สัปดาห์
ไม่เคยเลย หมายถึง สตรี วยั ทองไม่ปฏิบตั ิพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพนั้นเลย
เมื่อสร้างและพัฒนาแบบสอบถามสาเร็จแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามไปพบผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทองและการวิจยั 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา ความถูกต้องตามหลักวิชาการ และครอบคลุมตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา ดังนี้
1. รศ.ดร.วสุ ธร ตันวัฒนกุล อาจารย์ประจา ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัย
บูรพา
2. ดร.นิภา มหารัชพงษ์ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ผศ.ดร.พัชนา ใจดี หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยบูรพา
หลังจากนั้นนาแบบสอบถามกลับมาแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาไป
คานวณหาค่าดัชนีความตรงเนื้อหา (IOC) ด้วยสู ตรดังนี้
IOC =
เมื่อ

∑R
N

IOC = ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
R = คะแนนที่ผเู ้ ชี่ยวชาญให้แต่ละข้อ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
คัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนี ความตรงตามเนื้ อหาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป
จากนั้นจัดทาต้นฉบับ เพื่อนาไปทดลองใช้ในกลุ่มสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่
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ไม่ได้เป็ นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยใช้
วิธีการแจกแบบสอบถามให้สตรี วยั ทองตอบ และรอเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
นาแบบสอบถามในส่วนที่ 2 การเห็นคุณค่าตนเอง และส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของสตรี วยั ทอง หาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค เพื่อวัดคุณภาพแบบสอบถามแต่ละส่ วน ได้ค่า 0.89 และ 0.61 ตามลาดับ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้สตรี วยั ทองตอบ
และเก็บแบบสอบถามกลับทันทีที่สตรี วยั ทองตอบเสร็ จ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด ภายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม แล้วนาไปวิเคราะห์
ประมวลผลด้วยสถิติวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด
2. วิเคราะห์การเห็นคุณค่าตนเองของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการเห็นคุณค่าตนเอง ดังนี้
คาถามทางบวก (คะแนน)
คาถามทางลบ (คะแนน)
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
1
เห็นด้วย
4
2
ไม่แน่ใจ
3
3
ไม่เห็นด้วย
2
4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
5
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนการเห็นคุณค่าตนเอง โดยพิจารณาตามแบบของบลูม
(Benjamin Bloom อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553 : 208) ดังนี้
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มีคะแนนต่าสุด 23 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 115 คะแนน สามารถแปลความหมายได้
ดังนี้
น้อยกว่า 78 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) หมายถึง ระดับน้อย
78 - 97 คะแนน (ร้อยละ 60-80)
หมายถึง ระดับปานกลาง
มากกว่า 97 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 80) หมายถึง ระดับมาก
2.1 วิเคราะห์การเห็นความสาคัญของตนเองของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
และค่าสูงสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการเห็นความสาคัญของตนเอง ดังนี้
คาถามทางบวก (คะแนน)
คาถามทางลบ (คะแนน)
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
1
เห็นด้วย
4
2
ไม่แน่ใจ
3
3
ไม่เห็นด้วย
2
4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
5
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนการเห็นความสาคัญของตนเอง โดยพิจารณาตามแบบ
ของบลูม (Benjamin Bloom อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553 : 208) ดังนี้
มีคะแนนต่าสุ ด 6 คะแนน มีคะแนนสู งสุ ด 30 คะแนน สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
น้อยกว่า 20 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) หมายถึง ระดับน้อย
20-26 คะแนน (ร้อยละ 60-80)
หมายถึง ระดับปานกลาง
มากกว่า 26 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 80) หมายถึง ระดับมาก
2.2 วิเคราะห์การเห็นอานาจของตนเองของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
และค่าสูงสุด
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เกณฑ์การให้คะแนนการเห็นอานาจของตนเอง ดังนี้
คาถามทางบวก (คะแนน)
คาถามทางลบ (คะแนน)
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
1
เห็นด้วย
4
2
ไม่แน่ใจ
3
3
ไม่เห็นด้วย
2
4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
5
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนการเห็นอานาจของตนเอง โดยพิจารณาตามแบบ
ของบลูม (Benjamin Bloom อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553 : 208) ดังนี้
มีคะแนนต่าสุ ด 5 คะแนน มีคะแนนสู งสุ ด 25 คะแนน สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
น้อยกว่า 17 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) หมายถึง ระดับน้อย
17-21 คะแนน (ร้อยละ 60-80)
หมายถึง ระดับปานกลาง
มากกว่า 21 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 80) หมายถึง ระดับมาก
2.3 วิเคราะห์การเห็นความสามารถของตนเองของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ต่าสุด และค่าสูงสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการเห็นความสามารถของตนเอง ดังนี้
คาถามทางบวก (คะแนน)
คาถามทางลบ (คะแนน)
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
1
เห็นด้วย
4
2
ไม่แน่ใจ
3
3
ไม่เห็นด้วย
2
4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
5
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนการเห็นความสามารถของตนเอง โดยพิจารณาตามแบบ
ของบลูม (Benjamin Bloom อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553 : 208) ดังนี้
มีคะแนนต่าสุด 7 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 35 คะแนน สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
น้อยกว่า 24 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) หมายถึง ระดับน้อย
24-29 คะแนน (ร้อยละ 60-80)
หมายถึง ระดับปานกลาง
มากกว่า 29 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 80) หมายถึง ระดับมาก
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2.4 วิเคราะห์การเห็นคุณความดีของตนเองของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
และค่าสูงสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการเห็นคุณความดีของตนเอง ดังนี้
คาถามทางบวก (คะแนน)
คาถามทางลบ (คะแนน)
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
1
เห็นด้วย
4
2
ไม่แน่ใจ
3
3
ไม่เห็นด้วย
2
4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
5
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนการเห็นคุณความดีของตนเอง โดยพิจารณาตามแบบ
ของบลูม (Benjamin Bloom อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553, หน้า 208) ดังนี้
มีคะแนนต่าสุ ด 5 คะแนน มีคะแนนสู งสุ ด 25 คะแนน สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
น้อยกว่า 17 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) หมายถึง ระดับน้อย
17-21 คะแนน (ร้อยละ 60-80)
หมายถึง ระดับปานกลาง
มากกว่า 21 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 80) หมายถึง ระดับมาก
3. วิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยองโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
และค่าสูงสุด
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง ดังนี้
คาถามทางบวก (คะแนน)
คาถามทางลบ (คะแนน)
ทุกวัน
5
1
บ่อยครั้ง
4
2
บางครั้ง
3
3
นาน ๆ ครั้ง
2
4
ไม่เคยเลย
1
5
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง โดย
พิจารณาตามแบบของบลูม (Benjamin Bloom อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553 : 208)
ดังนี้
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มีคะแนนต่าสุด 25 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 125 คะแนน สามารถแปลความหมายได้
ดังนี้
น้อยกว่า 85 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) หมายถึง ระดับน้อย
85-105 คะแนน (ร้อยละ 60-80)
หมายถึง ระดับปานกลาง
มากกว่า 105 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 80) หมายถึง ระดับมาก
3.1 วิเคราะห์คะแนนการรับประทานอาหารของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยองโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
และค่าสูงสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการรับประทานอาหารของสตรี วยั ทอง ดังนี้
คาถามทางบวก (คะแนน)
คาถามทางลบ (คะแนน)
ทุกวัน
5
1
บ่อยครั้ง
4
2
บางครั้ง
3
3
นาน ๆ ครั้ง
2
4
ไม่เคยเลย
1
5
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนการรับประทานอาหารของสตรี วยั ทอง โดยพิจารณาตาม
แบบของบลูม (Benjamin Bloom อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553 : 208) ดังนี้
มีคะแนนต่าสุ ด 10 คะแนน มีคะแนนสู งสุ ด 50 คะแนน สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
น้อยกว่า 34 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) หมายถึง ระดับน้อย
34-42 คะแนน (ร้อยละ 60-80)
หมายถึง ระดับปานกลาง
มากกว่า 42 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 80) หมายถึง ระดับมาก
3.2 วิเคราะห์คะแนนการออกกาลังกายของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยองโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
และค่าสูงสุด
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เกณฑ์การให้คะแนนการออกกาลังกายของสตรี วยั ทอง ดังนี้
คาถามทางบวก (คะแนน)
คาถามทางลบ (คะแนน)
ทุกวัน
5
1
บ่อยครั้ง
4
2
บางครั้ง
3
3
นาน ๆ ครั้ง
2
4
ไม่เคยเลย
1
5
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนการออกกาลังากายของสตรี วยั ทอง โดยพิจารณาตาม
แบบของบลูม (Benjamin Bloom อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553 : 208) ดังนี้
มีคะแนนต่าสุด 3 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
น้อยกว่า 10 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) หมายถึง ระดับน้อย
10-13 คะแนน (ร้อยละ 60-80)
หมายถึง ระดับปานกลาง
มากกว่า 13 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 80) หมายถึง ระดับมาก
3.3 วิเคราะห์คะแนนการจัดการอารมณ์ของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยองโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
และค่าสูงสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการจัดการอารมณ์ของสตรี วยั ทอง ดังนี้
คาถามทางบวก (คะแนน)
คาถามทางลบ (คะแนน)
ทุกวัน
5
1
บ่อยครั้ง
4
2
บางครั้ง
3
3
นาน ๆ ครั้ง
2
4
ไม่เคยเลย
1
5
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนการจัดการอารมณ์ของสตรี วยั ทอง โดยพิจารณาตามแบบ
ของบลูม (Benjamin Bloom อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553 : 208) ดังนี้
มีคะแนนต่าสุด 4 คะแนน มีคะแนนสู งสุ ด 20 คะแนน สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
น้อยกว่า 14 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) หมายถึง ระดับน้อย
14-17 คะแนน (ร้อยละ 60-80)
หมายถึง ระดับปานกลาง
มากกว่า 17 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 80) หมายถึง ระดับมาก
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3.4 วิเคราะห์คะแนนสุขนิสัยส่วนบุคคลของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยองโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
และค่าสูงสุด
เกณฑ์การให้คะแนนสุขนิสัยส่วนบุคคลของสตรี วยั ทอง ดังนี้
คาถามทางบวก (คะแนน)
คาถามทางลบ (คะแนน)
ทุกวัน
5
1
บ่อยครั้ง
4
2
บางครั้ง
3
3
นาน ๆ ครั้ง
2
4
ไม่เคยเลย
1
5
เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนสุขนิสัยส่วนบุคคลของสตรี วยั ทอง โดยพิจารณาตาม
แบบของบลูม (Benjamin Bloom อ้างอิงใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์, 2553 : 208) ดังนี้
มีคะแนนต่าสุด 8 คะแนน มีคะแนนสู งสุ ด 40 คะแนน สามารถแปลความหมายได้ดงั นี้
น้อยกว่า 27 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) หมายถึง ระดับน้อย
27-34 คะแนน (ร้อยละ 60-80)
หมายถึง ระดับปานกลาง
มากกว่า 34 คะแนน (มากกว่าร้อยละ 80) หมายถึง ระดับมาก
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
(Simple linear regression) กาหนดระดับนัยสาคัญของการทดสอบที่ระดับ 0.05
6. วิเคราะห์การเห็นคุณค่าตนเอง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple
linear regression ) ด้วยวิธี Stepwise selection กาหนดระดับนัยสาคัญของการทดสอบที่ 0.05

การพิทักษ์ สิทธิ์ตัวอย่าง
การศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสโครงการวิจยั G-HS 043/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
ผูว้ ิจยั ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการศึกษาให้แก่สตรี วยั ทองรับฟังด้วยความชัดเจน และ
เปิ ดโอกาสให้สอบถามได้จนกว่าจะไม่มีขอ้ สงสัย และสมัครใจที่จะให้ความร่ วมมือตอบ
แบบสอบถาม โดยยืนยันว่าจะเก็บความลับของสตรี วยั ทอง ไม่เปิ ดเผยเป็ นรายบุคคล แต่จะนาเสนอ
ผลการวิจยั เป็ นภาพรวม ของอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทั้งนี้สตรี วยั ทองสามารถยกเลิกการให้
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ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามได้ตลอดเวลา หากสตรี วยั ทองยินยอมเข้าร่ วมเป็ นกลุ่มอย่าง
ในการศึกษา ผูว้ ิจยั ขอให้ลงนามในเอกสารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง (Cross-sectional analytic
research) เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าตนเองของสตรี วยั ทองที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จานวน 368 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างและ
พัฒนาขึ้นเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล ในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2563
ผลการศึกษานาเสนอด้วยการบรรยายประกอบตาราง เรี ยงตามลาดับ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
2. การเห็นคุณค่าตนเอง
3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
4. ข้อมูลส่วนบุคคล และการเห็นคุณค่าตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-54 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 35.6 รองลงมามีอายุระหว่าง 45-49 ปี 55-59 ปี และ 40-44 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.8 ร้อยละ
21.7 และร้อยละ 13.9 ตามลาดับ มีอายุเฉลี่ย 50.3 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.9 ปี อายุ
ต่าสุด 40 ปี และอายุสูงสุด 59 ปี สถานภาพสมรสส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็ นร้อยละ
61.1 รองลงมาเป็ นหม้าย หย่าร้าง โสด และแยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 11.7 ร้อยละ10.6 ร้อยละ 10.3
และ ร้อยละ 6.2 ตามลาดับ ระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดชั้นประถมศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 51.1 รองลงมาเป็ นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวส.และปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 14.7 และร้อยละ 13.9 ตามลาดับ อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ
36.7 รองลงมาเป็ นรับจ้าง และค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ 33.4 และ ร้อยละ17.7 ตามลาดับ ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละของสตรี วยั ทองจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
รวม
อายุ (ปี )

จานวน (คน)
368

40-44
45-49
50-54
55-59
อายุเฉลี่ย = 50.3 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 4.9
อายุมากที่สุด = 59 ปี
สถานภาพสมรส
คู่
หม้าย
โสด
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ชั้นอนุบาล
ชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวส.
อนุปริ ญญา หรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี

ร้ อยละ
100

51
13.9
106
28.8
131
35.6
80
21.7
อายุนอ้ ยที่สุด = 40 ปี และ

225
43
39
38
23

61.1
11.7
10.6
10.3
6.3

18
4
188
43
54
10
51

4.9
1.1
51.1
11.7
14.7
2.7
13.8
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

135
123
65
26
19

36.7
33.4
17.7
7.1
5.1

อาชีพ
เกษตรกร
รับจ้าง
ค้าขาย หรื อธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ

สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยองที่หมดประจาเดือนแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 51.4
และยังคงมีหมดประจาเดือน คิดเป็ นร้อยละ 48.6 สตรี วยั ทองส่วนใหญ่ไม่ตรวจคัดกรอง
ความหนาแน่นของมวลกระดูกทุกปี คิดเป็ นร้อยละ 87.8 และตรวจคัดกรองความหนาแน่นของ
มวลกระดูกทุกปี คิดเป็ นร้อยละ 12.2 สตรี วยั ทองส่วนใหญ่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
เป็ นประจาอย่างน้อยเดือยละ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 55.4 และไม่ตรวจ ตรวจคัดกรองมะเร็ งเต้านม
ด้วยตนเองเป็ นประจาอย่างน้อยเดือยละ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 44.6 สตรี วยั ทองส่ วนใหญ่ไม่ตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก อย่างน้อยทุก 2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
อย่างน้อยทุก 2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.8 ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 จานวนและร้อยละของสตรี วยั ทองจาแนกตามข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
รวม
การมีประจาเดือน
ยังคงมีประจาเดือน
หมดประจาเดือน
การตรวจคัดกรองความหนาแน่นของมวลกระดูกทุกปี
ตรวจ
ไม่ตรวจ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจาอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
ตรวจ
ไม่ตรวจ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็ นประจา อย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี
ตรวจ
ไม่ตรวจ
การตรวจสุขภาพประจาปี ทุกปี
ตรวจ
ไม่ตรวจ

จานวน (คน)
368

ร้ อยละ
100

179
189

48.6
51.4

45
323

12.2
87.8

204
164

55.4
44.6

165
203

44.8
55.2

196
172

53.3
46.7

การเห็นคุณค่าตนเอง
สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าตนเอง เท่ากับ
90.6 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.3 คะแนน มีคะแนนต่าสุด 67 คะแนน และมี
คะแนนสูงสุด 115 คะแนน เมื่อพิจารณาการเห็นคุณค่าตนเองรายด้าน พบว่า การเห็นความสาคัญ
ของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.2 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.9 คะแนน คะแนน
ต่าสุด 17 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด 30 คะแนน การเห็นอานาจของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
18.7 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.0 คะแนน มีคะแนนต่าสุด 13 คะแนน และมี คะแนน
สูงสุด 25 คะแนน การเห็นความสามารถของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 28.3 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.1 คะแนน มีคะแนนต่าสุด 20 คะแนน และ มีคะแนนสูงสุด 35 คะแนน
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และการเห็นคุณความดีของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 19.3 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.4 คะแนน มีคะแนนต่าสุด 12 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด 25 คะแนน ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยทางสถิติของคะแนนการเห็นคุณค่าตนเอง
การเห็นคุณค่ าตนเอง
(n = 368)
การเห็นคุณค่าตนเอง (โดยรวม)
1. การเห็นความสาคัญของตนเอง
2. การเห็นอานาจของตนเอง
3. การเห็นความสามารถของ
ตนเอง
4. การเห็นคุณความดีของตนเอง

ช่ วง ค่าเฉลีย่
ส่ วน คะแนน คะแนน
คะแนน
เบี่ยงเบน ต่าสุ ด สู งสุ ด
มาตรฐาน
23-115 90.6
8.3
67
115
6-30
24.2
2.9
17
30
5-25
18.7
2.0
13
25
7-35
28.3
3.1
20
35
5-25

19.3

2.41

12

25

สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่มีคะแนนการเห็นคุณค่าตนเองอยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 74.2 และเมื่อพิจารณาการเห็นคุณค่าตนเองรายด้าน พบว่า ส่วน
ใหญ่มีคะแนนการเห็นความสาคัญของตนเอง การเห็นอานาจตนเอง การเห็นความสามารถตนเอง
และการเห็นคุณความดีของตนเองในระดับปานกลางเช่นกัน คิดเป็ นร้อยละ 66.6, ร้อยละ 73.1,
ร้อยละ 59.2 และร้อยละ 60.3 ตามลาดับ ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 จานวนและร้อยละของสตรี วยั ทองจาแนกระดับการเห็นคุณค่าตนเอง
การเห็นคุณค่ าตนเอง
(n = 368)
การเห็นคุณค่าตนเอง (โดยรวม)
1. การเห็นความสาคัญของตนเอง
2. การเห็นอานาจของตนเอง
3. การเห็นความสามารถของตนเอง
4. การเห็นคุณความดีของตนเอง

มาก
n
%
24 6.5
103 28.0
59 16.0
133 36.2
74 20.1

ปานกลาง
n
%
273 74.2
245 66.6
269 73.1
218 59.2
222 60.3

น้ อย
n
71
20
40
17
72

%
19.3
5.4
10.9
4.6
19.6
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ด้านการเห็นความสาคัญของตนเอง ส่วนใหญ่สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง เห็นด้วยในเรื่ องการเป็ นที่รักของครอบครัว (ร้อยละ 53.3) การเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั
ลูกหลาน (ร้อยละ 54.1) การได้รับการสนับสนุนให้มีสุขภาพแข็งแรงจากคนในครอบครัว (ร้อยละ
50.8) และการเป็ นที่รักของครอบครัว แม้วา่ ตนจะไม่ดูแลสุขภาพตนเอง (ร้อยละ45.9) และเห็นด้วย
อย่างยิง่ ในเรื่ อง การดูแลสุ ขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ มีประโยชน์ต่อคนในครอบครัว (ร้อยละ
48.9)
ด้านการเห็นอานาจตนเอง ส่ วนใหญ่สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเห็นด้วย
ในเรื่ อง การอธิบายประโยชน์ของการดูแลสุขภาพตนเองให้กบั คนในครอบครัวยอมรับ (ร้อยละ
66.8) ความสามารถในการตักเตือนตนในครอบครัวให้ดูแลสุขภาพตนเอง (ร้อยละ 55.2)
การแนะนาให้คนในครอบครัวแสดงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ (ร้อยละ 41.3) การได้รับ
การยอมรับจากคนในครอบครัวเกี่ยวกับแนวทางหรื อวิธีการดูแลสุขภาพตนเอง (ร้อยละ 62.8) และ
ไม่แน่ใจในเรื่ อง การได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัว แม้วา่ จะดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรื อใช้สาร
เสพติด (ร้อยละ 54.6)
ด้านการเห็นความสามารถตนเอง ส่วนใหญ่สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เห็นด้วย ในเรื่ อง ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ (ร้อยละ 56.5)
ความสามารถในการปฏิบตั ิตนตามที่แพทย์ พยาบาล หรื อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนา (ร้อยละ
56.8) ความสามารถในการเลือกแนวทาง หรื อวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (ร้อยละ 66.8)
ความสามารถควบคุมอารมณ์ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหา (ร้อยละ 63.6) ความสามารถในการ
ตัดสิ นใจอย่างถูกต้องและมีเหตุผลเกี่ยวกับการดูแลสุภาพตนเอง (ร้อยละ 64.1) ความสามารถในเข้า
รับบริ การสุขภาพด้วยตนเอง (ร้อยละ 54.1) และความสามารถในการบอกให้คนในครอบครัวพาไป
รับบริ การสุขภาพ (ร้อยละ 57.6)
ด้านการเห็นคุณความดีของตนเอง ส่วนใหญ่สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เห็นด้วย ในเรื่ องการยินดีที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพดี (ร้อยละ 59.8)
การยินดีที่จะปฏิบตั ิตยตามคาแนะนาของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างสม่าเสมอ
(ร้อยละ 67.4) ความภาคภูมิใจที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้เป็ นอย่างดี (ร้อยละ 56) ไม่แน่ใจเรื่ อง
การสมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ (ร้อยละ 42.9) และในเรื่ อง
การไม่เคยรู ้สึกเบื่อหน่ายกับการดูแลสุขภาพตนเอง สตรี วยั ทอง ตอบเห็นด้วยและไม่แน่ใจเท่ากัน
(ร้อยละ39.1) ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 จานวนและร้อยละของสตรี วยั ทองจาแนกการเห็นคุณค่าตนเอง
การเห็นคุณค่ าตนเอง
(n = 368)
การเห็นความสาคัญของตนเอง
1. การเป็ นที่รักของครอบครัว
ญาติพี่นอ้ ง และเพื่อนฝูง
2. การเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั
ลูกหลานเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง
3. การได้รับการสนับสนุนให้
มีสุขภาพแข็งแรงจาก
ครอบครัว
4. การได้รับการดูแล
เหมือนกับสมาชิกคนอื่นใน
ครอบครัว
5. การรู ้สึกว่าการดูแลสุขภาพ
ตนเองให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ มี
ประโยชน์ต่อคนในครอบครัว
6. การเป็ นที่รักของคนใน
ครอบครัว แม้วา่ ท่านจะไม่
ดูแลสุขภาพตนเอง

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
n %

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

n

n

%

%

ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
n % n %

91 24.7 196 53.3 74 20.1

6

1.6

1

0.3

86 23.3 199 54.1 82 22.3

1

0.3

0

0.0

122 33.1 187 50.8 58 15.8

1

0.3

0

0.0

77 20.9 188 51.1 102 27.7

1

0.3

0

0.0

180 48.9 164 44.6 24

6.5

0

0.0

0

0.0

43 11.7 149 40.5 169 45.9

6

1.6

1

0.3
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
การเห็นคุณค่ าตนเอง
(n = 368)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
n %

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

n

n

%

%

ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
n % n %

การเห็นอานาจตนเอง
7. การอธิบายประโยชน์ของ
74
การดูแลสุขภาพตนเองให้คน
ในครอบครัวยอมรับ
8. ความสามารถในการ
62
ตักเตือนคนในครอบครัวให้
ดูแลสุขภาพตนเอง
9. การได้รับการยอมรับจาก 28
ครอบครัวแม้วา่ ท่านดื่มสุรา
สูบบุหรี่ หรื อใช้สารเสพติด
10. การแนะนาให้คนใน
22
ครอบครัวแสดงพฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพตนเองได้
11. การได้รับการยอมรับจาก 104
คนในครอบครัวเกี่ยวกับ
แนวทางหรื อวิธีการดูแล
สุขภาพตนเอง

20.1 246 66.8 47 12.8

1

0.3

0

0.0

16.8 203 55.2 99 26.9

4

1.1

0

0.0

7.6

98

26.6 201 54.6 35

6.0

152 41.3 136 37.0 38

28.3 231 62.8 31

8.4

2

9.5 6

1.7

10.3 20

5.4

0.5 0

0.0
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
การเห็นคุณค่ าตนเอง
(n = 368)
การเห็นความสามารถตนเอง
12. ความสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่
เสมอ
13. ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิตนตามที่แพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขแนะนา
14. ความสามารถเลือก
แนวทาง หรื อวิธีการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง
15. ความสามารถควบคุม
อารมณ์ เมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหา
16. ความสามารถในการ
ตัดสิ นใจอย่างถูกต้อง และมี
เหตุผล เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง
17. ความสามารถในการเข้า
รับบริ การสุขภาพได้ดว้ ย
ตนเอง
18. ความสามารถในการบอก
ให้คนในครอบครัวพาไปรับ
บริ การสุขภาพ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
n %

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

n

n

%

%

ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
n % n %

100 27.2 208 56.5 56

15.2 4

1.1 0

0.0

63

17.1 209 56.8 96

26.1 0

0.0 0

0.0
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20.7 246 66.8 45

12.2 1

0.3 0

0.0

82

22.3 234 63.6 50

13.6 2

0.5 0

0.0

88

23.9 236 64.1 41

11.1 3

0.9 0

0.0

93

25.3 199 54.1 62

16.8 10

2.7 4

1.1

93

25.3 212 57.6 59

16.0 4

1.1 0

0.0
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
การเห็นคุณค่ าตนเอง
(n = 368)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
n %

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

n

n

%

%

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
n % n %

การเห็นอานาจของตนเอง
19. การยินดีที่จะปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้
ตนเองมีสุขภาพดี

83

22.5 220 59.8 65

17.7 0

0.0

0

0.0

20. การยินดีที่จะปฏิบตั ิตน
ตามคาแนะนาของแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างสม่าเสมอ
21. การไม่เคยรู ้สึกเบื่อหน่าย
กับการดูแลสุขภาพตนเอง
22. การสมัครใจเข้าร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็ น
ประจา
23. ความภาคภูมิใจที่สามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได้เป็ น
อย่างดี
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17.7 248 67.4 55

14.9 0

0.0

0

0.0

43

11.7 144 39.1 144 39.1 37

10.1 0

0.0

43

11.7 142 38.6 158 42.9 21

5.7

4

1.1

0.3

0

0.0

114 31.0 206 56.0 47

12.7 1

พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของสตรีวัยทอง
สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
เท่ากับ 89.5 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.3 คะแนน มีคะแนนต่าสุด 65 คะแนน และ
มีคะแนนสูงสุด 118 คะแนน ด้านการรับประทานอาหาร มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 35.7 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.8 คะแนน มีคะแนนต่าสุด 23 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด 50 คะแนน
ด้านการออกกาลังกาย มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.6 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.2
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คะแนน มีคะแนนต่าสุด 3 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน ด้านการจัดการอารมณ์ มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 15.2 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.1 คะแนน มีคะแนนต่าสุด 9
คะแนน และมีคะแนนสูงสุด 20 คะแนน สุขนิสัยส่วนบุคคลมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 28.9 คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.8 คะแนน มีคะแนนต่าสุ ด 16 คะแนน และมีคะแนนสู งสุด 39
คะแนน ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยทางสถิติของคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
ของสตรีวัยทอง
(n = 368)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
สตรี วยั ทอง (โดยรวม)
1. การรับประทานอาหาร
2. การออกกาลังกาย
3. การจัดการอารมณ์
4. สุขนิสัยส่วนบุคคล

ช่ วง
คะแนน

ค่าเฉลีย่

25-125

89.5

10-50
3-15
4-20
8-40

35.7
9.6
15.2
28.9

ส่ วน
คะแนน
เบี่ยงเบน ต่าสุ ด
มาตรฐาน
8.3
65
3.8
2.2
2.1
3.8

23
3
9
16

คะแนน
สู งสุ ด
118
50
15
20
39

สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 69.8 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้าน
การรับประทานอาหาร ด้านการจัดการอารมณ์ ด้านสุขนิสัยส่วนบุคคล ในระดับปานกลางเช่นกัน
คิดเป็ นร้อยละ55.2, ร้อยละ 49.5, และร้อยละ 53.8 ตามลาดับ แต่มีคะแนนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพด้านการออกกาลังกายอยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 52.2 ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 จานวนและร้อยละของสตรี วยั ทองจาแนกระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของสตรีวัยทอง
(n = 368)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง
(โดยรวม)
1. การรับประทานอาหาร
2. การออกกาลังกาย
3. การจัดการอารมณ์
4. สุขนิสัยส่วนบุคคล

มาก
n
17

%
4.6

26
35
52
47

7.1
9.5
14.1
12.8

ปานกลาง
n
%
257 69.8

n
94

%
25.4

203
141
182
198

139
192
134
123

37.8
52.2
36.4
33.4

55.2
38.3
49.5
53.8

น้ อย

ด้านการรับประทานอาหารส่วนใหญ่สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปฏิบตั ิ
เป็ นประจา ในเรื่ องการรับประทานอาหารที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ (ร้อยละ
49.4) การรับประทานอาหารตรงเวลา ครบ 3 มื้อต่อวัน (ร้อยละ 44.6) การดื่มน้ าสะอาด อย่างน้อย
วันละ 6-8 แก้ว (ร้อยละ 48.4) ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง ในเรื่ องการรับประทานอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ ไข่
นม (ร้อยละ 42.1) การไม่ซ้ือยาชุด ยาลุกกร ยาหาบเร่ มารับประทานเองเมื่อเจ็บป่ วย (ร้อยละ 42.1)
ปฏิบตั ิบางครั้งในเรื่ อง การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสู ง (ร้อยละ 40.0) การไม่รับประทาน
อาหารรสเค็มจัด อาหารกึ่งสาเร็จรู ปหรื อถนอมอาหาร (ร้อยละ 52.4) การไม่รับประทานอาหารรส
หวานจัด น้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมหวานต่าง ๆ (ร้อยละ 53.3) การไม่รับประทานอาหารที่มีไขมัน
หรื อคอเลสเตอรอลสู ง (ร้อยละ 51.6) และการรับประทานถัว่ เหลืองหรื อผลิตภัณฑ์ที่ที่ทามาจากถัว่
เหลือง (ร้อยละ 42.9)
ด้านการออกกาลังกาย ส่วนใหญ่สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปฏิบตั ิเป็ น
ประจาในเรื่ อง การทากิจกรรมทางกายในแต่ละวัน (ร้อยละ 32.6) ปฏิบตั ิบางครั้งในเรื่ อง การออก
กาลังกายแบบต้านน้ าหนัก เพิ่มมวลกระดูก (ร้อยละ 48.9) และปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ง ในเรื่ องการขมิบ
ช่องคลอดโดยทา 3-5 รอบ รอบละ 5-10 ครั้ง และทาเมื่อนึกได้ (ร้อยละ 38.9)
ด้านการจัดการอารมณ์ ส่วนใหญ่สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปฏิบตั ิ
บ่อยครั้ง ในเรื่ องการหากิจกรรมทาเมื่อเครี ยด (ร้อยละ 50.3) การรับประทานยานอนหลับเป็ น
ประจา เมื่อเครี ยดหรื อวิตกกังวล (ร้อยละ 40.5) การเข้าใจว่าการเครี ยดหรื อวิตกกังวลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจเมื่อเข้าสู่วยั ทอง (39.4) และการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ
เมื่อเครี ยด (ร้อยละ 54.9)
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ด้านสุขนิสัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปฏิบตั ิ
เป็ นประจา ในเรื่ องการสวมใส่กางเกงในที่ผา่ นการซักและตากแดดจนแห้งสนิท (ร้อยละ 64.1)
การสังเกตราบนกางเกงใน ก่อนสวมใส่ (ร้อยละ 52.2) การทาโลชัน่ หรื อครี มบารุ งผิวเพื่อให้ความ
ชุ่มชื่นแก่ผิวเป็ นประจา (ร้อยละ 32.1) การทาโลชัน่ หรื อครี มที่มีสารกันแดด อย่างน้อย SPF 30 เป็ น
ประจา (ร้อยละ 31.0) ปฏิบตั ิบ่อยครั้งในเรื่ องการไม่กลั้นปัสสาวะเป็ นเวลานาน ๆ (ร้อยละ 39.1)
การเช็ดทาความสะอาดอวัยวะเพศจากด้านหน้าไปด้านหลัง (ร้อยละ 44.3) ปฏิบตั ิบางครั้ง ในเรื่ อง
การไม่ยกของหนักเป็ นประจา (ร้อยละ 40.8) และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ การใช้เจลหล่อลื่นทาบริ เวณ
ช่องคลอด ลดการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 44.3) ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 จานวนและร้อยละของสตรี วยั ทองจาแนกตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
ของสตรีวัยทอง
(n = 368)
การรับประทานอาหาร
1. การรับประทานอาหารที่
หลากหลาย ครบ 5 หมู่ตาม
หลักโภชนาการ

ปฏิบัติเป็ น
ประจา
n %

ปฏิบัติ
บ่ อยครั้ง
n %

ปฏิบัติ
บางครั้ง
n %

182 49.4 110 29.9 71 19.3

ปฏิบัติ
ไม่เคย
นาน ๆ ครั้ง ปฏิบัติเลย
n % n %
5

1.4

0

0.0

2. การรับประทานอาหารตรง 164 44.6 116 31.5 79 21.5 7 1.9 2
ต่อเวลา ครบ 3 มื้อต่อวัน
3. การรับประทานอาหารที่มี 63 17.1 62 16.9 147 40.0 80 21.7 16
แคลเซียมสู ง เช่น นม น้ าเต้าหู ้
ผลิตภัณฑ์จากนม ปลาเล็กปลา
น้อย หรื ออื่น ๆ
4. การรับประทานอาหาร
23 6.3 169 45.9 130 35.3 20 5.4 26
ประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม ถัว่

0.5
4.3

7.1
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
ของสตรีวัยทอง
(n = 368)

ปฏิบัติเป็ น ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่เคย
ประจา
บ่ อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ปฏิบัติเลย
n %
n % n % n % n %
5. การไม่ซ้ือยาชุด ยาลูกกร ยา 116 31.5 155 42.1 76 20.7 12 3.3 9 2.4
หาบเร่ มารับประทานเอง เมื่อ
เจ็บป่ วย
6. การไม่รับประทานอาหาร
8
รสเค็มจัด อาหารกึ่งสาเร็ จรู ป
หรื อถนอมอาหาร เช่นหมัก
ดอง อาหารกระป๋ อง อาหาร
ตากแห้ง อาหารเค็ม ปลาเค็ม
ปลาร้า น้ าบูดู บะหมี่ก่ ึง
สาเร็จรู ป โจ๊กสาเร็จรู ป ข้าวต้ม
สาเร็จรู ป หรื ออื่น ๆ
7. การไม่รับประทานอาหาร
12
รสหวานจัด น้ าอัดลม น้ าหวาน
ขนมหวานต่าง ๆ เช่น ขนมปัง
ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมหม้อแกง
ทองหยิบ ทองหยอด หรื อขนม
ไทยต่าง ๆ เป็ นประจา

2.2

86 23.4 193 52.4 65 17.7 16

4.3

3.2

92 25.0 196 53.3 54 14.7 14

3.8

8. การไม่รับประทานอาหารที่
มีไขมันหรื อคอเรสเตอรอลสูง
เช่น อาหารที่ปรุ งวิธีการทอด
อาหารที่มีกะทิเป็ น
ส่ วนประกอบ เนื้อสัตว์ติดมัน
เครื่ องในสัตว์ หมึก และหอย
เป็ นต้น

3.8 132 35.9 190 51.6 18

14

4.9

14

3.8
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ปฏิบัติเป็ น
ของสตรีวัยทอง
ประจา
(n = 368)
n %
9. การดื่มน้ าสะอาด อย่างน้อย 178 48.4
วันละ 6-8 แก้ว
10. การรับประทานถัว่ เหลือง 32 8.7
หรื อผลิตภัณฑ์ ที่ทามาจากถัว่
เหลือง เช่น น้ าเต้าหู ้ เต้าหูข้ าว
เต้าส่วน เต้าฮวย หรื ออื่น ๆ
การออกกาลังกาย
11. การออกกาลังกายแบบ
43 11.7
ต้านน้ าหนัก เพิม่ มวลกระดูก
เช่น การเดิน การวิ่ง การเต้น
แอโรบิก อย่างต่อเนื่อง ไม่
น้อยกว่า 30 นาที
12. การทากิจกรรมทางกายใน 120 32.6
แต่ละวัน เช่น ทางานบ้าน
เดินขึ้นลงบันได ล้างรถ ทา
สวน ทางานบ้าน หรื ออื่น ๆ
ต่อเนื่องเป็ นเวลา 10 นาทีข้ นึ
ไป
13. การขมิบช่องคลอดโดย
23 6.2
การทา 3-5 รอบ รอบละ 5-10
ครั้ง และทาเมื่อนึกได้
การจัดการอารมณ์
14. การหากิจกรรมทา เมื่อ
66 17.9
เครี ยด เช่น ปลูกต้นไม้ ฟัง
เพลง ร้องเพลง

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
บ่ อยครั้ง บางครั้ง
n % n %
132 35.9 53 14.4

ปฏิบัติ
ไม่เคย
นาน ๆ ครั้ง ปฏิบัติเลย
n % n %
5 1.3 0
0

59 16.0 158 42.9 111 30.2

8

2.2

70 19.0 180 48.9 67 18.2

8

2.2

110 29.9 109 29.6 25

4

1.1

6.8

51 13.8 97 26.4 143 38.9 54 14.7

185 50.3 101 27.4 12

3.3

4

1.1
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ปฏิบัติเป็ น ปฏิบัติ
ของสตรีวัยทอง
ประจา
บ่ อยครั้ง
(n = 368)
n % n %
15. การรับประทานยานอน
110 29.9 149 40.5
หลับเป็ นประจา เมื่อเครี ยด
หรื อวิตกกังวล
16. การเข้าใจว่า การเครี ยด
69 18.8 145 39.4
หรื อวิตกกังวล ส่วนหนึ่งมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
จิตใจเมื่อเข้าสู่วยั ทอง
17. การหาสาเหตุและแก้ไข
85 23.1 202 54.9
ปัญหาอย่างมีสติ เมื่อเครี ยด
18. การไม่กลั้นปัสสาวะเป็ น 45 12.2 144 39.2
เวลานาน ๆ
สุ ขนิสัยส่ วนบุคคล
19. การเช็ดทาความ
93 25.3 163 44.3
สะอาดอวัยะเพศจากด้านหน้า
ไปด้านหลัง
20. การสวมใส่กางเกงในที่
236 64.1 105 28.5
ผ่านการซัก และตากแดดจน
แห้งสนิท
21. การสังเกตรา บน
192 52.2 108 29.3
กางเกงใน ก่อนสวมใส่
22. การใช้เจลหล่อลื่นทา
17 4.6 19 5.2
บริ เวณช่องคลอด ลดอาการ
เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
23. การไม่ยกของหนักเป็ น
25 6.8 116 31.5
ประจา

ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่เคย
บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ปฏิบัติเลย
n % n % n %
66 17.9 32 8.7 11 3.0

116 31.5 22

63 17.1 17

6.0

4.6

16

4.3

1

0.3

124 33.7 45 12.2 10

2.7

83 22.5 26

7.1

3

0.8

22

6.0

5

1.4

0

0

58 15.8

6

1.6

4

1.1

63 17.1 106 28.8 163 44.3

150 40.8 48 13.0 29

7.9
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ปฏิบัติเป็ น ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไม่เคย
ของสตรีวัยทอง
ประจา
บ่ อยครั้ง
บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ปฏิบัติเลย
(n = 368)
n % n % n % n % n %
24. การทาโลชัน่ หรื อครี ม
118 32.1 115 31.2 114 31.0 13 3.5 8 2.2
บารุ งผิวเพื่อให้ความชุ่มชื่นแก่
ผิวเป็ นประจา
25. การทาโลชัน่ หรื อครี มที่มี 114 31.0 94 25.5 107 29.1 33 9.0 20 5.4
สารกันแดด อย่างน้อย SPF 30
เป็ นประจา

ข้ อมูลส่ วนบุคคล และการเห็นคุณค่าตนเองที่มีผลต่ อพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของสตรี
วัยทอง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายของอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
การหมดประจาเดือน การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจสุขภาพประจาปี กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พบว่า
อายุของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่
0.05 กับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพในเชิงลบ คือเมื่อสตรี วยั ทองมีอายุมากขึ้น ส่ งผลให้มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพลดลง
สถานภาพสมรสของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05 กับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเชิงลบ โดยสตรี วยั ทองที่แต่งงานแล้ว มี
คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพน้อยกว่าสตรี วยั ทองที่โสด และสตรี วยั ทองที่แยกกันอยู่/หม้าย/
หย่าร้าง/ มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพน้อยกว่าสตรี วยั ทองที่โสด เช่นกัน
ระดับการศึกษาของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05 กับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเชิงบวก โดยสตรี วยั ทองที่สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพไม่ต่างจากสตรี วยั ทองที่สาเร็ จการศึกษาชั้น
ประถมหรื อต่ากว่า แต่สตรี วยั ทองที่สาเร็จการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา มีคะแนนพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพสูงกว่าระดับประถมหรื อต่ากว่า
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อาชีพของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่
0.05 กับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเชิงบวก โดยสตรี วยั ทองที่ประกอบอาชีพเกษตรกร
และรับจ้างมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่ต่างจากสตรี วยั ทองที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและ
ค้าขาย แต่สตรี วยั ทองที่ประกอบอาชีพราชการมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมากกว่าสตรี วยั
ทองที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและค้าขาย
การหมดประจาเดือนของสตรี วยั ทอง ไม่มีความสัมพันธ์กบั คะแนนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ คือสตรี วยั ทองที่หมดประจาเดือนและไม่หมดประจาเดือนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่
ต่างกัน
การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 กับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเชิงบวก โดยสตรี
วัยทองที่ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกทุกปี มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่าสตรี
วัยทองที่ไม่ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกทุกปี
การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 กับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเชิงบวก โดยสตรี
วัยทองที่ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่าสตรี วยั ทองที่ไม่
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ คือสตรี ที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
ไม่ได้ตรวจมะเร็งปากมดลูกกับมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่ต่างกัน
การตรวจสุขภาพประจาปี ของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 กับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเชิงบวก โดยสตรี
วัยทองที่ตรวจสุขภาพประจาปี มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีกว่าสตรี วยั ทองที่ไม่ตรวจ
สุขภาพประจาปี
การเห็นคุณค่าตนเอง ของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 กับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเชิงบวก คือ เมื่อสตรี วยั ทองที่มี
คะแนนการเห็นคุณค่าตนเองมาก จะมีคะแนนพฤติกรรมดูแลสุขภาพมากเช่นกัน ดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายของปัจจัยกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
สตรี วยั ทอง
ปัจจัย
อายุ (ปี )
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย / หย่า / แยก
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษา
สูงกว่ามัธยมศึกษา
อาชีพ
ไม่ประกอบอาชีพและค้าขาย
เกษตรกรและรับจ้าง
ข้าราชการ
การหมดประจาเดือน
หมดประจาเดือน
ยังคงมีประจาเดือน

R
0.103
0.200

B
-0.174

S.E.
0.088

t
p-value
-1.973 0.049

Ref.
-3.570
-5.827

1.411
1.527

-2.530
-3.815

0.012
0.000

Ref.
1.585
7.316

0.966
1.145

1.640
6.390

0.102
0.000

Ref.
-0.977
9.506

0.992
1.767

-0.985
5.381

0.325
0.000

Ref.
-0.352

0.864

-0.408

0.684

0.317

0.321

0.021
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
ปัจจัย
R
B
S.E.
t
p-value
การตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก 0.110
ตรวจ
Ref.
ไม่ตรวจ
2.772 1.311 2.114 0.035
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
0.121
ตรวจ
Ref.
ไม่ตรวจ
2.007 0.863 2.325 0.021
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
0.088
ตรวจ
Ref.
ไม่ตรวจ
1.462 0.866 1.689 0.092
การตรวจสุขภาพประจาปี
0.199
ตรวจ
Ref.
ไม่ตรวจ
3.299 0.849 3.887 0.000
การเห็นคุณค่าตนเอง
0.423 0.423 0.047 8.924 0.000
หมายเหตุ R คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
B คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยจากการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
S.E. คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) ของสัมประสิ ทธิ์ถดถอย
Ref. คือ กลุ่มที่ใช้เปรี ยบเทียบสาหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ

ปัจจัยอิทธิพลที่มีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของสตรีวัยทอง
เมื่อวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear regression) พบว่าการเห็น
คุณค่าตนเอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทองทางบวก โดยมีค่า Badj =
0.361 (95%CI : 0.270, 0.451) และมีปัจจัยที่มีอิทธิพลร่ วมได้แก่ อาชีพ สถานภาพ และระดับ
การศึกษา เป็ นปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลร่ วมกันต่อพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทองด้วยค่า R-square เท่ากับร้อยละ 26.7 และมีค่า adjusted R-square เท่ากับ
ร้อยละ 25.7 ดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทองด้วย Multiple
linear regression
ปัจจัย

𝐁𝐚𝐝𝐣

Beta

95% CI for 𝐁𝐚𝐝𝐣
48.324 , 64.759
0.270 , 0.451

p-value
0.000
0.000

ค่าคงที่ (a)
56.541
การเห็นคุณค่าตนเอง
0.361
0.046
อาชีพ
ไม่ประกอบอาชีพและค้าขาย
Ref.
เกษตรกรและรับจ้าง
0.017
0.001
-1.779 , 1.812
0.006
ข้าราชการ
5.357
0.166
1.880 , 8.834
0.003
สถานภาพ
โสด
Ref.
แต่งงาน
-0.666 -0.039
-3.210 , 1.877
0.607
หม้าย / หย่า / แยก
-2.156 -0.117
-3.791 , 0.522
0.010
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
Ref.
มัธยมศึกษา
1.305
0.070
-0.423 , 3.034
0.138
สูงกว่ามัธยมศึกษา
3.037
0.137
0.639 , 5.435
0.013
หมายเหตุ R-square = 0.265, Adjusted R-square = 0.257
Badj คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยแบบปรับ (adjusted) จากกการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear regression)
Beta คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized regression coefficient)
Ref. คือ กลุ่มที่ใช้เปรี ยบเทียบสาหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สตรี วยั ทอง เป็ นวัยที่เปลี่ยนแปลงจากวัยเจริ ญพันธุ์เข้าสู่วยั สูงอายุ และมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ชดั เจนนัน่ คือ การหมดประจาเดือน ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่ างกายอันเนื่อง
มากจากการที่รังไข่หยุดการทางาน ส่งผลให้เกิดปัญหาสุ ขภาพระยะยาว ได้แก่ โรคกระดูกพรุ น
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การสู ญเสี ยการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ ปัญหาสุขภาพทางเพศ
และโรคความจาเสื่ อม เพื่อให้สตรี วยั ทองมีสุขภาพดีท้ งั กายและใจ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
สตรี วยั ทอง จึงควรประกอบไปด้วยการเลือกรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การจัดการ
อารมณ์ และสุขนิสัยส่วนบุคคล นอกจากนี้ยงั ต้องมีการเห็นคุณค่าตนเอง เพราะหากสตรี วยั ทอง
เห็นคุณค่าตนเองแล้ว จะสามารถดูแลสุ ขภาพจนมีสุขภาพดีท้ งั กายและใจได้ การศึกษาการเห็น
คุณค่าตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง ที่มีประชากรเป้าหมายเป็ นสตรี ที่มีอายุระหว่าง 40-59
ปี จานวน 368 คน ใช้วิธีสุ่มแบบชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจความ
ตรงตามเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผ่านตรวจสอบความเชื่อมัน่ และผ่านการพิจารณาจริ ยธรรมในมนุษย์
จากคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุคูณ

สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มี
อายุเฉลี่ย 50.3 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 61.1 สาเร็ จการศึกษาชั้นประถม ร้อยละ
51.1 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 36.7 หมดประจาเดือนแล้ว ร้อยละ 51.4 ตรวจคัดกรองความ
หนาแน่นของมวลกระดูกทุกปี ร้อยละ 12.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจาอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 55.4 ตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกเป็ นประจา อย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี
ร้อยละ 44.8 และตรวจสุขภาพประจาปี ทุกปี ร้อยละ 53.3 และยังพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ การตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง และการตรวจสุขภาพประจาปี มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง
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2. การเห็นคุณค่าตนเอง ผลการศึกษาพบว่า สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
มีการเห็นคุณค่าตนเองโดยรวม ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 74.2 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า สตรี วยั ทอง มีการเห็นคุณค่าตนเองรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นกัน โดยมีการเห็น
ความสามารถของตนเอง มากที่สุด รองลงมาคือการเห็นความสาคัญของตนเอง การเห็นคุณความดี
ของตนเอง และการเห็นอานาจของตนเอง ตามลาดับ และยังพบว่าการเห็นคุณค่าตนเอง มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 กับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในเชิงบวก
3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง ผลการศึกษาพบว่า สตรี วยั ทอง อาเภอ
ปลวกแดง จังงหวัดระยอง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
ร้อยละ 69.8 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สตรี วยั ทอง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพรายด้าน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการรับประทานอาหาร การจัดการอารมณ์ และสุ ขนิสัยส่ วนบุคคล ส่ วน
ด้านการออกกาลังกาย อยูใ่ นระดับน้อย โดยมีการจัดการอารมณ์มากที่สุด รองลงมา คือสุขนิสัยส่ วน
บุคคล การรับประทานอาหาร และการออกกาลังกาย ตามลาดับ
4. การเห็นคุณค่าตนเอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทองทางบวก
โดยมีค่า Badj = 0.361 (95%CI : 0.270, 0.451) และมีปัจจัยที่มีอิทธิพลร่ วมได้แก่ อาชีพ สถานภาพ
และระดับการศึกษา เป็ นปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลร่ วมกันต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทองด้วยค่า R-square เท่ากับร้อยละ 26.7 และมีค่า adjusted
R-square เท่ากับร้อยละ 25.7

อภิปรายผล
จากการศึกษาการเห็นคุณค่าตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี
วัยทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายได้ดงั นี้
อายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณวิมล เมฆวิมล (2553) ศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสาขาการแผนไทยประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา พบว่า ปัจจัยทางชีวสังคมที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และการ
ตรวจร่ างกายประจาปี แต่ที่น่าสนใจ คือ ผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง เชิงลบ นัน่ คือสตรี วยั ทองเมื่อมีอายุมากขึ้น จะมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพลดลง ไม่สอดคล้องกันการศึกษาของ ณรงฤทธิ์ คงสมาย และคณะ (2559) ศึกษาปัจจัยที่
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มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสร้างเสริ มสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมสร้างเสริ มสุขภพในระดับต่า
(r = 0.135, p-value = 0.016) ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรู ้ ความตระหนักเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย สอดคล้องกับการฉัตร
ทอง จารุ พิสิฐ-ไพบูลย์ และคณะ (2555) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของสตรี วยั ทองในเขตเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า สตรี วยั ทองยังขาดความรู ้เรื่ องฮอร์โมนเพศหญิงที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของร่ างกาย
สถานภาพสมรส จากการศึกษาพบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง โดยคนที่แต่งงานมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพน้อยกว่าคนโสด และคน
ที่มีสถานภาพหม้าย หย่าร้าง และแยกกันอยู่ ก็มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพน้อยกว่าคนโสดด้วย
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของปิ ยนุช แก้วภู (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพ
ครอบครัวกับภาวะสุ ขภาพหญิงวัยทอง ในอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่า สุ ขภาวะครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพวัยทอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.569) สามารถ
อธิบายเพิม่ เติมได้วา่ สตรี วยั ทองที่มีภาวะสุขภาพครอบครัวดี จะมีภาวะสุขภาพดี ซึ่งสตรี
วัยทองที่มีสถานภาพโสดอาจมีภาวะสุขภาพครอบครัวดี
ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ระดับมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดกัญญา ปานเจริ ญ
(2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของสตรี วยั หมดประจาเดือนที่มาใช้
บริ การในคลินิกสตรี วยั หมดประจาเดือน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
ระดับการศึกษา การรับรู ้ภาวะสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกบั พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ (r = 0.71, p < 0.05 ; r = 0.44, p<0.01; r = 0.51,
p<0.01 ตามลาดับ) และสามารถทานายพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของสตรี วยั หมดประจาเดือนได้
ร้อยละ 38.10 และยังสอดคล้องกับการศึกษา รุ จี ประธาน (2549) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กบั ความรู ้
เจตคติ และการปฏิบตั ิตนของสตรี วยั ทองที่ไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทน พบว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์ กับการปฏิบตั ิตนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชีพ จากการศึกษาพบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี
วัยทอง สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณวิมล เมฆวิมล (2553) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสาขาการแผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา พบว่า ปัจจัยทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และการตรวจร่ างกาย

89
ประจาปี และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ กฤติกาพร ใยโนนตาด (2542) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของสตรี โรคเบาหวานในภาวะหมดประจาเดือน จังหวัดชัยภูมิ โดยปัจจัยคัดสรร คือ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว อาการและความรุ นแรงของการหมดประจาเดือน พบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ รายได้ของ
ครอบครัว ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม หมายความว่า ระดับการศึกษา
และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง
การหมดประจาเดือน จากการศึกษาพบว่าการหมดประจาเดือนของสตรี วยั ทอง ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรี วยั ทอง ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์
เพ็ญ พงษ์มา (2542) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่ งเสริ มสุขภาพของครู สตรี วยั หมด
ประจาเดือน สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุ งเทพมหานคร พบว่าสภาวะการมีประจาเดือน มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
การตรวจสุขภาพ จากการศึกษาพบว่า สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีการ
ตรวจคัดกรองความหนาแน่นของมวลกระดูก เพียงร้อยละ 12.2 และร้อยละของการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจสุขภาพ ไม่ต่างกันมาก
อาจเกิดจากสตรี วยั ทองขาดความรู ้ เรื่ องฮอร์โมนเพศเพศหญิงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย
ทั้งในระยะสั้นและระยาว สอดคล้องกับการศึกษาของ ฉัตรทอง จารุ พิสิฐไพบูลย์ และคณะ (2555)
ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของสตรี วยั ทองในเขตเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า สตรี วยั
ทองยังขาดความรู ้เรื่ องฮอร์โมนเพศหญิงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย หน่วยงานด้าน
สาธารณสุ ขในพื้นที่ ควรดาเนินการให้บริ การและประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีการตรวจสุ ขภาพเป็ น
ประจาและอย่างทัว่ ถึง
การเห็นคุณค่าตนเอง จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเห็นคุณค่าตนเองของสตรี วยั ทอง
ซึ่งประกอบด้วย การเห็นความสาคัญของตนเอง การเห็นอานาจของตนเอง การเห็นความสามารถ
ของตนเอง และการเห็นคุณความดีของตนเอง อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ตาม
แนวคิดของ Coopersmith (1984) ว่าลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองปานกลางจะเป็ น
บุคคลที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับคนที่มีความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสู ง นัน่ คือเป็ นคนที่มีความ
กระตือรื อร้น มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มองโลกในแง่ดี คิดในด้านบวก พอใจในตนเอง รักและ
เคารพตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่นรวมทั้งสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อบุคคลและสิ่ งแวดล้อมได้ ทาให้เป็ นคนกล้าคิด กล้าทา กล้าเผชิญหน้ากับปั ญหา ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค แต่มีการเคารพตนเองไม่ดีพอ นอกจากนี้ยงั พบว่า การเห็นคุณค่าตนเองมีความสัมพันธ์
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กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง เชิงบวก สอดคล้องกับ จากการศึกษาของวรัญญา
มุนินท์ (2541) พบว่า ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของครู วยั หมดประจาเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง จากการศึกษาพบว่า สตรี วยั ทอง อาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทองทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการออก
กาลังกาย อยูใ่ นระดับน้อย และมีการจัดการอารมณ์มากที่สุด รองลงมาคือสุขนิสัยส่วนบุคคล การ
รับประทานอาหาร และการออกกาลังกาย ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ มินตรา สาระรักษ์
และคณะ (2555) ศึกษาความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของสตรี วยั หมดระดู
กรณี ศึกษา หมู่บา้ นก่อ ตาบลหนองไฮ อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี ษะเกษ พบว่า สตรี วยั หมดระดู
มีพฤติกรรมการส่งเสริ มสุขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นกัน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุด
กัญญา ปานเจริ ญ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริ มสุขภาพของสตรี วยั หมด
ประจาเดือน ที่มาใช้บริ การในคลินิกสตรี วยั หมดประจาเดื อน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์ และ การศึกษาของ กมล อยูส่ ุข (2551) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
และภาวะโภชนาการของสตรี วยั หมดประจาเดือนในสถานธรรมไท่เอวี๋ยน จังหวัดพิษณุโลก และ
การศึกษาของ กฤติกาพร ใยโนนตาด (2542) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความรู ้สึกมี
คุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรี โรคเบาหวานใน
ภาวะหมดประจาเดือน จังหวัดชัยภูมิ กมล โดยผลการศึกษาดังกล่าวพบว่ามีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองหรื อพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ อยูใ่ นระดับดีหรื อสูง
ด้านการรับประทานอาหาร จากการศึกษาพบว่า สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการรับประทานอาหารในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัญญธร ยงพานิช (2552) ศึกษาการปฏิบตั ิการดูแลตนเองด้าน
โภชนาการและสุขภาพของสตรี วยั หมดประจาเดือน ในกลุ่มแม่บา้ น บ้านป่ าไผ่ หมู่ 4 อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบตั ิการดูแลตนเองด้านโภชนาการโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เช่นกัน (x̅ = 2.80, S.D. = 0.82) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับดี เรื่ อง การรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ และดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อย วันละ 6-8 แก้ว (x̅ =
3.77 และ 3.63 ตามลาดับ และ S.D. = 0.64 และ 0.71) และที่ปฏิบตั ิไม่ดี เรื่ อง การรับประทาน
อาหารประเภทเนื้ อสัตว์ ไข่ นม ถัว่ (x̅ = 2.11 และ S.D. = 0.82) เช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ
ฉัตรทอง จารุ พิสิฐไพบูลย์ และคณะ (2553) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของสตรี วยั ทองในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า พฤติกรรมสุขภาพของหญิงวัยทองในด้านการรับประทานอาหาร
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การนอน สุขอนามัยส่วนบุคคล สุขภาพจิตและความเครี ยด สุขภาวะครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมยกเว้นด้านการออกกาลังกาย และสุขภาพทางเพศ เมื่อพิจารณารายข้อ
ด้านการรับประทานพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม เรื่ อง
รับประทานอาหารครบ 3 มื้อต่อวัน และ รับประทานอาหารเป็ นเวลาครบ 5 หมู่ และพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เรื่ องการรับประทานอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
ด้านการออกกาลังกาย จากการศึกษาพบว่า สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
มีพฤติกรรมการออกกาลังกายอยูใ่ นระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า มีการทากิจกรรม
ทางกายในแต่ละวัน เช่น ทางานบ้าน เดินขึ้นลงบันได ล้างรถ ทาสวน ต่อเนื่ องเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
30 นาที มีการปฏิบตั ิบ่อยครั้งถึงปฏิบตั ิเป็ นประจา ร้อยละ 62.5ใกล้เคียงกับการศึกษา กัณฐพิชชา สุด
จันโท (2551) ศึกษาภาวะโภชนาการ การบริ โภคอาหาร และการปฏิบตั ิตวั ด้านสุขภาพสตรี วยั หมด
ประจาเดือนที่มารับบริ การในคลินิกสตรี วยั หมดประจาเดือน โรงพยาบาลศรี คริ นทร์ จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า สตรี วยั ทองทางานบ้านทุกวัน ร้อยละ 72.6 แล้วใช้เวลาในการทางานบ้านประมาณ
30-45 นาที ต่อครั้ง
ด้านการจัดการอารมณ์ จากการศึกษาพบว่า สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
มีพฤติกรรมการจัดการอารมณ์อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามากกว่าร้อยละ
70 (ปฏิบตั ิบ่อยครั้งถึงปฏิบตั ิเป็ นประจา) เกี่ยวกับการรับประทานยานอนหลับเป็ นประจาเมื่อเครี ยด
หรื อวิตกกังวล สอดคล้องกับการศึกษาของ พงศธร ศิลาเงิน (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูส้ ูงอายุ ในจังหวัดพะเยา พบว่า ผูส้ ูงอายุมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ ด้านการจัดการอารมณ์อยูใ่ นระดับกลางเช่นกัน โดยมีการจัดการความเครี ยดมากที่สุดใน
เรื่ องการรับประทานยาระงับประสาทหรื อยานอนหลับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78
ด้านสุขนิสัยส่วนบุคคล การใช้เจลหล่อลื่นทาบริ เวณช่องคลอด ลดอาการเจ็บปวด
ขณะมีเพศสัมพันธ์ ไม่เคยปฏิบตั ิเลย ร้อยละ 44.3 อาจเนื่องมาจากสตรี วยั ทองที่ไม่มีคู่ (สถานภาพ
โสด หม้าย หย่าร้าง) นั้นไม่มีเพศสัมพันธ์ จึงไม่ตอ้ งใช้เจลหล่อลื่นทาบริ เวณช่องคลอด เพื่อลด
อาการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ สอดคล้องกับการศึกษาของมัณฑนา คงวิจิตร และโสเพ็ญ ชูนวล
(2551) ศึกษาภาวะสุขภาพ อาการของภาวะหมดประจาเดือน และพฤติกรรมสร้างเสริ มสุขภาพของ
พยาบาลวิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนน้อยมีอาการช่องคลอดแห้ง แสบหรื อคัน
ภายในช่องคลอด คันบริ เวณอวัยวะเพศ มีตกขาวและปวดหน่วงท้องน้อย (ร้อยละ 0.7-4.6)
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าตนเองและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วัย
ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า การเห็นคุณค่าตนเอง มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 เชิงบวก นัน่ คือเมื่อสตรี วยั ทองมี
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การเห็นคุณค่าตนเองมาก จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดี สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวรัญญา มุนินท์ (2541) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุน
ทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลตนเองของครู วยั หมดประจาเดือนในโรงเรี ยนมัธยม เขตอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ พบว่า ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของครู วยั หมดประจาเดือน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
กฤติกาพร ใยโนนตาด (2542) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง
การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรี โรคเบาหวานในภาวะหมด
ประจาเดือน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สตรี โรคเบาหวานในภาวะหมดประจาเดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 80
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในระดับสูง ร้อยละ 87.1 รู ้สึกมีคุณค่าในตนเองและได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับสูง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดุแลตนเอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติคือ รายได้ของครอบครัว ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทาง
สังคม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผล
การศึกษาพบว่า การเห็นคุณค่าตนเอง อาชีพ สถานภาพ และระดับการศึกษา เป็ นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และมี
ความสัมพันธ์ร่วมกันกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง ร้อยละ 25.7 สอดคล้องกับ
การศึกษาของกฤติกาพร ใยโนนตาล (2542) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ความรู ้สึกมี
คุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี โรคเบาหวานใน
ภาวะหมดประจาเดือน จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ รายได้ของครอบครัว ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุน
ทางสังคม แต่ปัจจัยที่ดีที่สุดในการอธิบายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี โรคเบาหวานในภาวะ
หมดประจาเดือน ไม่ใช่ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองแต่เป็ นการสนับสนุนทางสังคมและรายได้ของ
ครอบครัว สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 43.21

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการเห็นคุณค่าตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี
วัยทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. การนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
1.1 จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง อยูใ่ นระดับปานกลางทั้งโดยรวมและรายด้าน ยกเว้นด้านการออกกาลังกาย อยู่
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ในระดับน้อย หน่วยงานด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่ ควรดาเนินการให้ความรู ้ จัดอบรมเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั วัยทอง โดยเน้นให้สตรี วยั ทอง หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็ม
รับประทานอาหารที่มีแคลเซี ยมสู ง เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถัว่ เหลือง ออกกาลังกายแบบต้านน้ าหนักเพื่อ
เพิม่ ความแข็งแรงของมวลกระดูก เช่น การเดิน การวิง่ การเต้นแอโรบิก เป็ นต้น การฝึ กการขมิบ
ช่องคลอด และการมีสุขอนามัยทางเพศ
1.2 จากผลการศึกษา พบว่า เห็นคุณค่าตนเอง อาชีพ สถานภาพ และระดับการศึกษา
เป็ นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง โดยปัจจัยการเห็นคุณค่าตนเองเป็ นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด รองลงมา คือ อาชีพ
สถานภาพ และระดับการศึกษา ตามลาดับ และมีความสัมพันธ์ร่วมกันกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของสตรี วยั ทอง ร้อยละ 25.7 ประกอบกับการเห็นคุณค่าตนเองของสตรี วยั ทอง อยูใ่ นระดับ
ปานกลางเท่านั้น หน่วยงานด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มให้สตรี วยั ทองมี
การเห็นคุณค่าตนเอง มากขึ้น และส่ งเสริ มบทบาทของครอบครัวให้มีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพ
ของคนในครอบครัว
1.3 จากการศึกษา พบว่า สตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่ออายุ 40 ปี
ขึ้นไป เริ่ มมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการลงลงของระดับฮอร์โมนเพศในร่ างกาย ส่ งผลให้ประจาเดือน
มาเริ่ มมาไม่สม่าเสมอประกอบกับความเสื่ อมของร่ างกายตามวัย หากต้องการมีบุตรควรปรึ กษา
แพทย์เพื่อวางแผนครอบครัวต่อไป
2. การศึกษาครั้งต่อไป
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริ มการเห็นคุณค่าตนเองต่อพฤติกกรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของสตรี วยั ทอง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
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และตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ผูศ้ ึกษาขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลที่ท่านตอบ
แบบสอบถามเป็ นความลับ และจะนาเสนอผลการศึกษาเป็ นภาพรวมเท่านั้น
แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 การเห็นคุณค่าตนเอง
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรี วยั ทอง
ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณสตรี ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

นางสาวมัณฑนา อุนาริ เณ
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ✓ หรื อเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็ นจริ ง
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. อายุ .......... ปี
2. สถานภาพสมรส ในปัจจุบนั
 1. โสด

 2. คู่

 3. แยกกันอยู่

 4. หม้าย

 5. หย่าร้าง
3. ระดับการศึกษา
 1. ไม่ได้รับการศึกษา

 2. ชั้นอนุบาล

 3. ชั้นประถมศึกษา

 4. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 5. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช.  6. อนุปริ ญญา หรื อ ปวส.
 7. ปริ ญญาตรี

 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................

 1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ

 2. ค้าขาย

 3. เกษตรกร

 4. รับจ้าง

 5. ข้าราชการ

 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................

4. อาชีพ

5. ประจาเดือนของท่านมาครั้งสุ ดท้าย เมื่อไหร่ (โปรดระบุ)...................................................
6. ท่านตรวจร่ างกายด้วยการหาความหนาแน่นของมวลกระดูกทุกปี
 1.ใช่

 2. ไม่ใช่

7. ท่านสังเกต และตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 1.ใช่

 2. ไม่ใช่

8. ท่านตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็ นประจา อย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี
 1.ใช่

 2. ไม่ใช่

9. ท่านตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี
 1.ใช่

 2. ไม่ใช่
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ส่วนที่ 2 การเห็นคุณค่าตนเองของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว และกรุ ณาตอบให้ครบทุกข้อ
ข้อ

ข้อความ
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

การเห็นความสาคัญของตนเอง
1. ท่านเป็ นที่รักของ
ครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง และ
เพื่อนฝูง
2. ท่านสามารถเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีให้กบั ลูกหลานเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพตนเอง
3. คนในครอบครัวของท่าน
สนับสนุนให้ท่านมี
สุขภาพแข็งแรง
4. คนในครอบครัวของท่าน
ดูแลท่านเหมือนกับคน
อื่น ๆ ในครอบครัว
5. ท่านรู ้สึกว่าการดูแล
สุขภาพตนเองให้แข็งแรง
อยูเ่ สมอ มีประโยชน์ต่อ
คนในครอบครัว
6. แม้วา่ ท่านจะไม่ดูแล
สุขภาพตนเองท่านจะยังคง
เป็ นที่รักของคนใน
ครอบครัวเสมอ

ระดับความเห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ข้อ

ข้อความ
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

การเห็นอานาจตนเอง
7. ท่านสามารถอธิบาย
ประโยชน์ของการดูแล
สุขภาพตนเองของท่านให้
คนในครอบครัวยอมรับได้
8. ท่านสามารถตักเตือนคน
ในครอบครัวของท่านได้
หากเขาไม่ดูแลสุขภาพ
ตนเอง
9. คนในครอบครัวของท่าน
ยอมรับได้ หากท่านดื่มสุรา
สูบบุหรี่ หรื อยาเสพติด
10. ท่านไม่สามารถแนะนาให้
คนในครอบครัวของท่าน
แสดงพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้
11. คนในครอบครัวยอมรับ
แนวทางหรื อวิธีการในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของ
ท่าน
การเห็นความสามารถตนเอง
12. ท่านสามารถดูแลสุขภาพ
ของท่านให้แข็งแรงอยู่
เสมอ

ระดับความเห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ข้อ

ข้อความ
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

13. ท่านสามารถปฏิบตั ิตน
ตามที่แพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แนะนาได้
14. ท่านสามารถเลือกแนวทาง
หรื อวิธีการดูแลสุขภาพได้
ด้วยตัวท่านเอง
15. ท่านสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดี เมื่อท่านต้อง
เผชิญกับปัญหา
16. เมื่อท่านต้องตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ท่านมัน่ ใจว่าท่าน
ตัดสิ นใจอย่างถูกต้อง และ
มีเหตุผล
17. เมื่อท่านต้องการไปพบ
แพทย์ ท่านสามารถเข้ารับ
บริ การสุขภาพได้ดว้ ย
ตนเอง
18. เมื่อท่านไม่สามารถไปรับ
บริ การสุขภาพได้ดว้ ย
ตนเอง ท่านสามารถบอก
ให้คนในครอบครัวพาไป
ได้

ระดับความเห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ข้อ

ข้อความ
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

การเห็นคุณความดีของตนเอง
19. ท่านยินดีที่จะปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้
ตนเองมีสุขภาพดี
20. ท่านยินดีที่จะปฏิบตั ิตน
ตามคาแนะนาของแพทย์
พยาบาลและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างสม่าเสมอ
21. ท่านไม่เคยรู ้สึกเบื่อหน่าย
กับการดูแลสุขภาพตนเอง
22. ท่านสมัครใจเข้าร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที่
เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ
เป็ นประจา
23. ท่านภาคภูมิใจที่ท่านดูแล
สุขภาพตนเองได้เป็ นอย่าง
ดี

ระดับความเห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว และกรุ ณาตอบให้ครบทุกข้อ ดังนี้
ข้อ

ข้อความ
ปฏิบัติ
เป็ น
ประจา

การรับประทานอาหาร
1. ท่านรับประทานอาหารที่
หลากหลาย ครบ 5 หมู่ตาม
หลักโภชนาการ
2. ท่านรับประทานอาหาร
ตรงต่อเวลา ครบ 3 มื้อต่อ
วัน
3. ท่านรับประทานอาหารที่มี
แคลเซียมสู ง เช่น นม น้ า
เต้าหู้ ผลิตภัณฑ์จากนม
ปลาเล็กปลาน้อย หรื ออื่น
ๆ
4. ท่านไม่รับประทานอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นม
ถัว่
5. เมื่อท่านเจ็บป่ วย ท่านจะ
ซื้อยาชุด ยาลูกกร ยาหาบ
เร่ มารับประทานเอง

ระดับความเห็น
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
บ่ อยครั้ง บางครั้ง
เป็ น
นาน ๆ
ครั้ง

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย
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ข้อ

ข้อความ
ปฏิบัติ
เป็ น
ประจา

การรับประทานอาหาร
6. ท่านรับประทานอาหารรส
เค็มจัด อาหารกึ่งสาเร็จรู ป
หรื อถนอมอาหาร เช่น หมัก
ดอง อาหารกระป๋ อง อาหาร
ตากแห้ง อาหารเค็ม ปลาเค็ม
ปลาร้า น้ าบูดู บะหมี่ก่ ึง
สาเร็จรู ป โจ๊กสาเร็จรู ป
ข้าวต้ม สาเร็ จรู ป หรื ออื่น ๆ
7 ท่านรับประทานอาหารรส
หวานจัด น้ าอัดลม น้ าหวาน
ขนมหวานต่าง ๆ เช่น ขนม
ปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมหม้อ
แกง ทองหยิบ ทองหยอด
หรื อขนมไทยต่าง ๆ เป็ น
ประจา
8. ท่านรับประทานอาหารที่มี
ไขมันหรื อคอเรสเตอรอลสูง
เช่น อาหารที่ปรุ งวิธีการ
ทอด อาหารที่มีกะทิเป็ น
ส่ วนประกอบ เนื้อสัตว์ติด
มัน เครื่ องในสัตว์ หมึก และ
หอย เป็ นต้น

ระดับความเห็น
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
บ่ อยครั้ง บางครั้ง
เป็ น
นาน ๆ
ครั้ง

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย
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ข้อ

ข้อความ
ปฏิบัติ
เป็ น
ประจา

การรับประทานอาหาร
9. ท่านดื่มน้ าสะอาด อย่างน้อย
วันละ 6-8 แก้ว
10. ท่านรับปะทานถัว่ เหลือง
หรื อผลิตภัณฑ์ที่ทามาจาก
ถัว่ เหลือง เช่น น้ าเต้าหู ้
เต้าหูข้ าว เต้าส่วน เต้าฮวย
หรื ออื่น ๆ
การออกกาลังกาย
11. ท่านเลือกออกกาลังกายแบบ
ต้านน้ าหนัก เพิ่มมวลกระดูก
เช่น การเดิน
การวิ่ง การเต้นแอโรบิก
อย่างต่อเนื่อง ไม่นอ้ ยกว่า 30
นาที
12. ท่านมีกิจกรรมทางกายในแต่
ละวัน เช่น ทางานบ้าน เดิน
ขึ้นลงบันได ล้างรถ ทาสวน
ทางานบ้าน หรื ออื่น ๆ
ต่อเนื่องเป็ นเวลา 10 นาทีข้ นึ
ไป
13. ท่านขมิบช่องคลอดโดยการ
ทา 3-5 รอบ รอบละ
5-10 ครั้ง และทาเมื่อนึกได้

ระดับความเห็น
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
บ่ อยครั้ง บางครั้ง
เป็ น
นาน ๆ
ครั้ง

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย
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ข้อ

ข้อความ

ระดับความเห็น
ปฏิบัติ
เป็ น
ประจา

การจัดการอารมณ์
14. เมื่อเกิดความเครี ยด ท่านจะ
หากิจกรรมทาเพื่อทาเพื่อ
ผ่อนคลายความเครี ยด เช่น
ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง ร้อง
เพลง
15. เมื่อท่านเครี ยด วิตก
กังวล ท่านจะรับประทานยา
นอนหลับเป็ นประจา
16. เมื่อท่านเครี ยด วิตกกังวล
หรื อซึมเศร้า ท่านมีความ
เข้าใจว่า ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
จิตใจเมื่อเข้าสู่วยั ทอง
17. เมื่อเกิดความเครี ยด ท่านจะ
หาสาเหตุและแก้ไขอย่างมี
สติ
สุขนิสัยส่วนบุคคล
18 ท่านกลั้นปัสสาวะเป็ น
เวลานาน ๆ
19.. ท่านเช็ดทาความ
สะอาดอวัยะเพศของท่าน
จากด้านหน้าไปด้านหลัง

ปฏิบัติ
บ่ อยครั้ง

ปฏิบัติ
บางครั้ง

ปฏิบัติ
เป็ น
นาน ๆ
ครั้ง

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย
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ข้อ

ข้อความ

ระดับความเห็น
ปฏิบัติ
เป็ น
ประจา

20. ท่านสวมใส่กางเกงในที่ผา่ น
การซัก และตากแดดจนแห้ง
สนิท แล้วเท่านั้น
21. ท่านสังเกตว่ากางเกงในของ
ท่าน มีราขึ้น ท่านจะไม่สวม
ใส่
22. ท่านใช้เจลหล่อลื่นทาบริ เวณ
ช่องคลอด ลดอาการ
เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
23. ท่านมักจะยกของหนักเป็ น
ประจา
24. ท่านทาโลชัน่ หรื อครี มบารุ ง
ผิวเพื่อให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว
เป็ นประจา
25. ท่านทาโลชัน่ หรื อครี มที่มี
สารกันแดด อย่างน้อย SPF
30 เป็ นประจา

ปฏิบัติ
บ่ อยครั้ง

ปฏิบัติ
บางครั้ง

ปฏิบัติ
เป็ น
นาน ๆ
ครั้ง

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญ

1. รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
2. ดร.นิภา มหารัชพงศ์
3. ดร.พัชนา ใจดี

อาจารย์ประจา
หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุ ข
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ภาคผนวก ค
ตารางค่า IOC
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ตารางค่า IOC
ส่วนที่ 2 การเห็นความคุณค่าตนเอง
วัตถุประสงค์ ข้อ
การเห็น
ความสาคัญ

การเห็น
อานาจ

การเห็น
ความสามารถ
ตนเอง

การเห็นคุณ
ความดี

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

คนที่ 1
คนที่ 2 คนที่ 3 ผลรวม ค่า IOC
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
-1
1
1
0.33
1
-1
1
1
0.33
1
1
1
3
1
1
1
1
31
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
-1
1
1
0.33
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
-1
1
1
0.33
1
0
1
2
0.66
1
0
1
2
0.66
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
-1
1
1
1
0.33
1
0
1
2
0.66
1
0
1
2
0.66
1
0
1
2
0.66
1
-1
1
1
0.33

ผลรวมการ
วิเคราะห์
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
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ตารางค่า IOC
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง
วัตถุประสงค์ ข้อ
การ
รับประทาน
อาหาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
การออกกาลัง 1
กาย
2
3
การจัดการ 1
อารมณ์
2
3
4
สุขนิสัยส่วน 1
บุคคล
2
3

คนที่ 1
คนที่ 2 คนที่ 3 ผลรวม
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
1
0
1
2
1
-1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
1
1
0
-1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
-1
1
1
1
-1
1
1
0
1
1
2
1
0
0
1
1
1
1
3
1
-1
1
1
1
-1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
3
1
1
1
3

ค่า
IOC
0.66
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0
0.33
1
1
0.33
0.33
0.66
0.33
1
0.33
0.33
0.33
1
0.33

ผลรวมการ
วิเคราะห์
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ไม่ได้
นาไปใช้ไม่ได้
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ตารางค่า IOC
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรี วยั ทอง
วัตถุประสงค์ ข้อ
การดูแลระบบ
ทางเดิน
ปัสสาวะและ
ช่องคลอด

4
5
6
7

คนที่ 1
คนที่ 2 คนที่ 3 ผลรวม
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
-1
1
1
1

ค่า
IOC
1
1
1
0.33

ผลรวมการ
วิเคราะห์
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
นาไปใช้ได้
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ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
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