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 The Purposes of this research were1) to study the knowledge of  premenopause, 
perception of health condition, self  efficacy and health behavior of the premenopausal nurses    2)to 
compare health behavior of the premenopausal nurses as classified by age, educational level, marital 
status, family income and lacking of hormone symptoms 3)to study the knowledge of  premenopause, 
perception of health condition , self  efficacy as the predictors of  health behavior of the 
premenopausal nurses. Samples were 220 premenopausal nurses age 40-49 years working in 
goverment’s hospital in Bangkok, derived by stratified random sampling technique. Constructed 
questionnaires were used to collect data. Data were analyzed for mean, standard deviation, t-test, F-
test (One – way ANOVA) and the Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The results were:  
 1. The sample’s level of  perception of health condition,self  efficacy and health behavior  

were at the high level, the knowledge of   premenopause was at the moderate level; 
 2. The health behavior among the premenopausal nurses were not significantly different 

as compared by age, educational level, marital status, family income and lacking of hormone 
symptoms; 

 3. Self  efficacy was the single variable that predicted health behavior of the 
premenopausal nurses at 40.8%,with  statistically significant at .001. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยด ีโดยผูวิจัยไดรับความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย  ดร. 
สมทรัพย  ส ุขอนันต  รองศาสตราจารย ลิขิต กาญจนาภรณ   อาจารย ดร. นงนุช โรจนเลิศ ซ่ึงเปน
อาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ ที่ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ เปนอยางด ี
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย สุรีร ัตน     
บุรณวณัณะ ซ่ึงเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธในครั้งนี ้ ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูแกผูวิจยัและจะนาํไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณนฤตยา ปากเพรยีว พยาบาลวชิาชีพระดับ 6  ปฏิบัติงานประจํา
ห องคลอดพิเศษ งานการพยาบาลสตูิ-นรีเวชศาสตร ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ผ ูทรงคุณวุฒ ิ
ท ี่ไดใหความกรุณาแกผูวิจยัในการใหคําปรกึษาแนะนํา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ใน
การทําวิทยานพินธฉบับนี ้
 ขอขอบพระคุณคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล หัวหนาฝาย
การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ท ี่อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยาง ขอขอบพระคุณ
พยาบาลประจาํหอผูปวย ท ี่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชและผูที่ไมไดกลาวนามมา ณ โอกาสนี้ ที่ให
ความรวมมืออยางดียิ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิยัคร้ังนี ้
 ผูวิจัยรูสึกสํานกึในพระคุณของบิดา มารดา และขอขอบคุณนองสาว ซ่ึงคอยสนับสนุนใน
การศึกษาตอของผูวิจัย หวงใยและเปนกําลังใจดวยดีตลอดมาจนทําใหงานวิจยัสําเร็จตามที่ตั้งใจไว 
 ขอขอบคุณชาวจิตวิทยาชุมชนทุกทานที่คอยเปนกําลังใจ ผูวิจยัรูสึกซาบซึ้งในความหวงใย
ของพี่ๆ รุน 4  ชาวจิตวิทยาชมุชนที่คอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลือมาโดยตลอด  
 ขอขอบพระคุณหวัหนาหอผูปวยซ.ีซี.ยู. ที่ใหโอกาสและสนับสนุนในการศึกษาตอ      
ขอขอบคุณพยาบาลประจําหอผูปวยซี.ซ ี.ย.ูท ุกทาน ที่เสียสละใหผูวิจัยไดศกึษาตอและเปนกําลังใจ  
เสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนผูเปนที่รักของผูวิจัยทกุคนที่คอยหวงใยและใหกําลังใจมาโดยตลอด 
 คุณคาและประโยชนที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผ ูวิจัยขอบูชาพระคุณบิดา มารดา 
คณาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ท ี่มอบสิ่งดี ๆ ในชีวิต ใหผูวิจัยไดพบกบัความสําเร็จอยางที่
คาดหวัง 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  
 การพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมา ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  
มีการติดตอส่ือสารและการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมืองและประชาชนที่
ประกอบอาชพีในภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทั้งในวิถีการ
ดําเนินชวีิต  สถานะสุขภาพ  พฤติกรรมอนามัยและรูปแบบความตองการบริการสาธารณสุขของ
ประชาชนในประเทศโดยรวม ประกอบกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรและทางการแพทยมกีาร
เจริญกาวหนาอยางรวดเรว็  สงผลใหประชากรมีสุขภาพดีและมีอายุยนืยาวขึ้น  ดงัจะเห็นไดจาก
ขอมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  คืออัตราอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพศ
ชายจาก 63.2  ป  ในป 2535  เปน 66.6 ป  ในป 2539  เพศหญิงจาก  68.7 ป  ในป 2535  เปน 71.1 ป  
ในป  2539  ซ่ึงมีแนวโนมวาสตรีมีอายุยนืขึ้นโดยคาดวาในป 2558  อายุขัยเฉลีย่เพศหญิงจะเพิม่ขึ้น
เปน 72.5 ป  และจากการประมาณการของสตรีไทยที่เขาสูวัยหมดประจําเดือนที่มีอาย ุ40 ปขึ้นไป มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นจากรอยละ 8.99 ในป 2539  ไปเปนรอยละ 11.67  ของประชากรทั้งประเทศในป 
2549 เปนไปในทิศทางเดยีวกับผลการสํารวจของสถาบันวิจยัประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล  
ในเดือนมกราคม 2541  พบวาอายุขยัเฉลี่ยของผูชาย คือ 69.9 ป  ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของเพศหญิง 
คือ 74.9 ป  และในเดือนกรกฎาคม 2546  พบวา อายุขัยเฉล่ียของผูชายลดลงจาก 69.9 ป เปน 67.9 ป 
แตอายุขัยเฉลี่ยเพศหญิงเพิ่มขึ้นจาก 74.9 ป เปน 75.0 ป ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแนวโนมในอนาคตวาเพศ
หญิงมีอายุยนืยาวกวาเพศชาย 
 จากแนวโนมการเพิ่มของอายุขัย  และจํานวนของสตรีวัยหมดประจําเดือนมีมากขึ้น  
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญวา สตรีวัยนี้จําเปนทีจ่ะตองไดรับการดแูลเอาใจใส และใหความ
ชวยเหลือ  เพื่อใหสามารถดําเนินชวีิตตอไปไดอยางมีความสุข  ซ่ึงเปนที่คาดวาสตรีที่มีอายุเฉล่ีย
สูงขึ้นสามารถมีชีวิตหลงัหมดประจําเดือนไดอีก 1 ใน 3 ของเวลาในชีวิตทั้งหมด  ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540 – 2544)  ไดมุงเนนการพัฒนาอนามยั 
สตรีหลังวัยเจรญิพันธุและผูสูงอาย ุสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 5 ( พ.ศ. 2540 – 
2544) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง 
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ปกติสุข  โดยคํานึงถึงกลุมสตรีแมบานและผูสูงอาย ุ  ซ่ึงจะเปนการเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันครอบครัว   ตลอดจนการพัฒนา  บําบัด  ฟนฟูสตรีที่ประสบปญหาเดือดรอนใหไดรับการ
ดูแลใหมีสภาพชีวิตที่ดีขึน้ และเนื่องจากสตรีวัยหมดประจําเดือนเปนกลุมที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพราะเปนวยัทํางานที่เร่ิมมีตําแหนงหนาที่การงานที่มัน่คง  
เปนวยัที่กําลังประสบความสําเร็จในชีวติ  เปนวยัที่ถือวามีความรูและประสบการณสูงสุด  สามารถ
นําความรูและประสบการณการทํางานตาง ๆ มาทําประโยชนแกประเทศชาติไมวาจะเปนดานบรหิาร  
การจัดการ  หรือธุรกิจตาง ๆ  ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบตอครอบครัว  แตเมื่อตองมาประสบ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงในวยัหมดประจําเดอืน  ที่เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกายและจิตใจ        
ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปนไปตามธรรมชาติ  แตถามีปญหาเกีย่วกับสุขภาพเกิดขึ้น  ก็จะมี
ผลกระทบตอแบบแผนการดําเนินชวีิตประจําวัน  ทั้งดานการงาน  สังคม  ตลอดจน   ครอบครัว  
ดังนั้นถาสตรีมีความรูและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ตลอดจนสามารถดูแล
ตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม  เมือ่เกิดการเปลีย่นแปลงของรางกายและจิตใจจากภาวะหมด
ประจําเดือน  ก็จะทําใหสตรีในวยันีส้ามารถดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพดีทั้งทางดานรางกายและจิต
สังคม  สามารถประกอบกจิการงานตาง ๆ ไปไดดวยด ี  กอใหเกดิประโยชนแกตนเอง  ครอบครัว  
สังคม  และประเทศชาติตอไป 
 ภาวะหมดประจําเดือน( M e n o p a u s e )  เปนสวนหนึ่งของพัฒนาการตามอายุ ซ่ึงเปน
พัฒนาการที่สตรีทุกคนเมื่อเขาสูวัยกลางคนตองประสบ  ซ่ึงโดยทั่วไปมักพบในอายปุระมาณ 45-55 
ป (จินดา  อุไรรัตน,พรรณนิภา    ธรรมวิรัช และประอรนุช  ตุลยาทร  2540 : 11 )  และสวนใหญ
อายุของการหมดประจําเดือน  อยูในชวง 46-50  ป  โดยคาเฉลี่ยของอายุที่หมดประจําเดือน คือ
ประมาณ  50 ป (เรืองศิลป  เชาวรัตน  และ สมหมาย  ถุงสุวรรณ  2533 : 614)  เมื่อสตรีเขาสูวัยหมด
ประจําเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบตาง ๆ เกิดขึน้ ทั้งทางรางกายและจิตใจซึง่เปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนในรางกาย  โดยเกดิจากการลดลงของฮอรโมนเอสโตรเจน  รังไขจะ
ทํางานลดลงหรือหยุดการทํางาน  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป  ใชเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงเปนป ซ่ึงในชวงนี้สตรีจะมีอาการของวัยหมดประจําเดือนเกดิขึ้นมากมาย การ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี ้ เรียกวากลุมอาการของสตรีวัยหมดประจําเดอืน (Menopausal  Syndrome)  
อาการที่พบไดบอย  คืออาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ  ไดแกอาการรอนวูบวาบตามใบหนา  
คอ  หนาอกและลําตัว  เหงือ่ออกในเวลากลางคืน  ปวดศีรษะ  ใจสัน่  ระยะเวลาของอาการพบได
ตั้งแต 2 - 3  เดือนแรกทีเ่ร่ิมเขาสูวัยนีไ้ปจนกระทั่งส้ินสดุการหมดประจําเดือน  หรือบางรายอาจมี
อาการอยูหลายเดือนหรืออาจนาน 2-3 ป หลังจากประจาํเดือนหยุดไปแลว  โดยสวนใหญจะมีอาการ
มากในระยะ 1-2 ปแรก (ปนัดดา  ปริยฑฤฆ  2530,อางถึงใน ปยมาภรณ  นิม่สุวรรณ  2541 : 2 ) อาการที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
  
 

    3

พบตอมาคือ อาการระบบทางเดินปสสาวะ และอวยัวะสืบพันธ  ไดแกการฝอของเนื้อเยื่อ ทําให 
ชองคลอดแหง  แสบ  เยื่อบุชองคลอดบางลง   สตรีบางรายอาจเกดิการติดเชื้อในชองคลอดไดงาย
จากสภาพความเปนกรดดางที่เปลี่ยนแปลงไป  และจากการหยอนยานของกลามเนือ้หูรูดรอบทอ
ทางเดนิปสสาวะ   ทําใหมอีาการกลั้นปสสาวะไมได  ปสสาวะบอย  แสบขัด  กะปริบกะปรอย  เปนตน 
(Samsioe  1994 , อางถึงใน กนกภรณ  อวมพราหมณ   2540 : 1 )   นอกจากนี้ยังมอีาการในระบบ
อ่ืน ๆ เชน ผิวหนังเหีย่วยน  ปวดกระดกูและกลามเนือ้  ชาตามมือ -  เทา  เปนตน  และการ 
เปลี่ยนแปลงจากการหมดประจําเดือน ยังเปนสาเหตุสงเสริมใหเกิดปญหาสุขภาพระยะยาวในผูสูงอายุ
อีกดวย  เชนการเกิดโรคกระดูกพรุน  และโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด  เปนตน (กอบจิตต  
ลิมปพยอม  2543 : 6-8 )  นอกจากนีย้ังมีการเปลี่ยนแปลงของรางกายทัว่ ๆ ไป  เปนตนวามีการเพิ่ม
ของไขมันบริเวณทองนอย  สะโพกและตนขา  พรอมทั้งมีการลดจํานวนไขมันของเตานม  ทําให
เตานมขนาดเล็กลงและเหีย่ว  ความตึงตัวของกลามเนื้อลดลงทําใหผิวหนังเหีย่วยน  คันตามผิวหนงั  
ผมแหง  เล็บเปราะบาง (ยุวนั  อนุมาราชธน 2534 : 143 ; จินดา   อุไรรัตน,พรรณนิภา  ธรรมวิรัช
และประอรนชุ  ตุลยาทร 2540 : 12 –13)  
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายแลว  ยังมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทาง
จิตสังคมและอารมณของสตรีในระยะนีด้วย  ไดแกมีอาการซึมเศรา  โมโหงาย  หงุดหงดิโดยไม
ทราบสาเหตุ   ความจําเสื่อม  ไมมีสมาธิ  ออนเพลีย  ไมมีความเชื่อมัน่ในตนเอง  ตลอดจนความ
ตองการและการตอบสนองทางเพศลดลง    มีความเจ็บปวดขณะรวมเพศซึ่งนําไปสูความเบื่อหนาย
รําคาญในที่สุด  และเนื่องจากการหมดประจําเดือนเปนการสิ้นสุดภาวะการเจริญพันธุไมสามารถมี
บุตรไดอีก  จงึทําใหสตรีวยันี้เกิดความรูสึกสูญเสียคุณคาในตนเอง  ประกอบกับมกีารเปลี่ยนแปลง
ทางดานภาพลักษณตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตน  ทําใหสตรีรูสึกสูญเสียความเปนสาว  และรูสึกแกลง  
และจากภาพลกัษณทีเ่ปลี่ยนแปลงไปนั้นรวมทั้งอาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  ยังมีผลกระทบตอคนรอบ
ขาง  เชนบิดา  มารดา  สามีและบุตร  เพื่อนรวมงาน  อาจเกิดปญหาสัมพันธภาพที่ไมดีตอบุคคล
รอบขาง ในสตรีบางรายที่มีปญหาทางเพศสัมพันธรวมดวย ก็จะทําใหเกิดปญหากบัคูสมรสเพิ่มมาก
ขึ้นดวย  จนเปนปญหาครอบครัวจนถึงขั้นแตกแยกได 
 จะเห็นไดวาภาวะการหมดประจําเดือน มีผลทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย
และสงผลกระทบทางดานจิตสังคมดวย ซ่ึงโดยธรรมชาติแลวสตรีทุกคนจะตองเขาสูวยัหมด
ประจําเดือนอยางหลีกเลี่ยงไมได  ถึงแมวาปญหาเหลานีจ้ะไมรุนแรงเทียบเทากับโรคตาง ๆ ที่เปน
สาเหตุของการเสียชีวิต  แตสตรีสวนใหญจะตองประสบกับปญหาเหลานี้เปนระยะเวลายาวนาน  
และมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวนั  การเปลีย่นแปลงที่เกดิขึ้นดังกลาวเปนสิ่งที่ทําใหสตรี
วัยนีแ้สดงพฤติกรรมการปรับตัวออกมาในรูปแบบตาง ๆ กัน  บางรายอาจมีพฤติกรรมการปรับตัวท่ี
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ไมเหมาะสม  แตถาสตรียอมรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก็สามารถปรับตัว  และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม  มีการวางแผนเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  ก็จะสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข  สามารถปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางปกติตอไป  (ปยมาภรณ  นิ่มสุวรรณ  2541 : 3)   
 ขณะเดียวกนักรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ไดมีความตระหนักถึงปญหาสุขภาพ
ของสตรีวัยหมดประจําเดือน  ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของรางกายเกดิขึน้  จึงไดกําหนด
ขอบเขตของงานอนามัยเจรญิพันธุที่จะดําเนินการ  ซ่ึงมีเร่ืองภาวะหลังวัยเจริญพันธุรวมอยูดวย  คือ 
“ภาวะหลังวยัเจริญพันธุและสูงอายุ  ตองใหความรูและขอเสนอแนะในการปฏิบัติตน  พรอมทั้ง
บําบัดรักษาใหส่ิงที่จําเปนเพือ่ใหประชากรวัยนีม้ีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  สามารถใชชีวิตให
เปนประโยชนแกสังคม  และครอบครัวอยางเต็มที่”  ดังนั้นในป 2537  จึงไดเร่ิมดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือนอยางเปนรูปธรรมชัดเจน  เริ่มจากการเตรียมความพรอมของ
บุคลากรสาธารณสุข  ในสวนทั้งดานวิชาการและบริหารจัดการ  และขยายสูภูมิภาค  มีการศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพของสตรีวยักอนและหลงัหมดประจําเดือน เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนด
ทิศทางดําเนินงาน และคิดคนวิธีสนับสนนุพฤติกรรมเชงิบวก (กระทรวงสาธารณสุข,กรมอนามัย, 
กองอนามัยครอบครัว 2539)  จะเหน็ไดวาจากแผนงานดําเนินงานสงเสริมสุขภาพของสตรวีัยหมด
ประจําเดือน  มุงเนนการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเปนสําคัญ  เพราะบุคลากรสาธารณสุขมีหนาที่
ที่ตองเฝาระวังปองกัน และสงเสริมสุขภาพสตรีหลังวัยเจริญพันธุ  ใหมีความรูสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได  และจากการทีส่ตรีวัยหมดประจําเดือนนี้มกีารเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของรางกาย
เกิดขึ้น  ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงเหลานีจ้ะเปนไปตามธรรมชาติ  แตในอดีตที่ผานมามีสตรีจํานวน
ไมนอยที่พอเร่ิมเขาสูวัยกลางคน  มีความวติกกังวลไมแนใจวาจะเกดิอะไรขึ้นกับสุขภาพของตนเอง  
ถึงแมจะมีส่ือตาง ๆ ไดออกมาพูดถึงเรื่องนี้มากพอสมควร  แตก็ยังไมสามารถทําใหเกิดความเขาใจ
ที่ถูกตองไดมากนัก  หลายคนกําลังรอคอยคําตอบที่ถูกตองในการปฏบิัติตัว  วาควรไปพบแพทย
เพื่อรับการบําบัดรักษาและปองกันภาวะผดิปกติตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้  หรือปลอยใหเปนไปตาม
ธรรมชาติ  ไมตองรักษาและไมตองวิตกกังวล (สุวิภา  บณุยะโหตระ  2542 : 224-225)  ดังนั้นผูที่จะ
ทําหนาที่ใหการสงเสริมสุขภาพ  ตองมคีวามรู  ความเขาใจ  สามารถใหการชี้แนะแกสตรไีด     
อยางถูกตองเหมาะสม  และมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการใหบริการสุขภาพ  ในทมี
สุขภาพพบวา ผูที่มีบทบาทหนาที่ในการชี้แนะเกี่ยวกับการปองกนัและสงเสริมสุขภาพสวนใหญ 
คือ  พยาบาลวิชาชีพ (วาริณี  เอี่ยมสวัสดิกลุ  2541 : 3)  ดังที่องคการอนามัยโลกไดระบุวา  พยาบาล
สมควรเปนผูนําในการเคลื่อนไหวเรื่องการสงเสริมสุขภาพของประชาชน  เพื่อใหเกิดสุขภาพทีด่ขีึ้น  
( สุนันทา  พันธุ  2544 :  3-4 ) 
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 พยาบาลวิชาชพีในประเทศไทยเปนบุคลากรสุขภาพที่มีจาํนวนมากที่สุด เมื่อเทียบกบั
บุคลากรดานอื่น  ปพ.ศ.2538  ประเทศไทยมีพยาบาลวชิาชีพจํานวน  54,262  คน (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2540)  และเกอืบทั้งหมดหรอืรอยละ  92.5  เปนสตรี (Dayal 1985 :  88)  สตรีอายุ  40-
54 ป  มีรอยละ 1.8-2.4  ของประชากรสตรีไทย (กรมอนามัย  2539 : 15)  จึงประมาณวาจะมี
พยาบาลวิชาชพีจํานวนไมนอยที่เขาสูวัยหมดประจําเดือน  ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพทํา
ใหเกิดอาการของภาวะหมดประจําเดือน  อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ  ประสบการณตรงที่ไดรับจะ
ทําใหเขาใจภาวะหมดประจําเดือนเปนอยางดี  สามารถนําประสบการณดังกลาวไปถายทอดใหแก
สตรีอ่ืนไดดีขึน้ เพราะพยาบาลวิชาชีพเปนผูมีโอกาสติดตอกับผูรับบริการอยางใกลชิดตอเนื่องและ
บอยกวาบุคลากรสุขภาพอื่น ๆ (Pender  1992,อางถึงใน วาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล  2541 : 3)  และ
พยาบาลวิชาชพีเปนบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการใหบริการสุขภาพแกประชาชน ทั้ง
ในครอบครัว  ชุมชนและสถานบริการ  ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การ
รักษาพยาบาล  และการฟนฟูสุขภาพ  การใหบริการดังกลาวนับวันจะมีความซับซอนมากขึ้น  
เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจมากขึน้ ทําใหสาเหตุการปวยและตายเปลีย่นจาก
โรคติดตอมาเปนโรคไมติดตอ  อันเปนผลจากการมีพฤติกรรม  วิถีการดํารงชีวติ  การประกอบ
อาชีพ  และสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาการสาธารณสุข 
2539)  นอกจากนี้ปญหาทางดานรางกายของสตรีเหลานี้ เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
โรคมะเร็ง โรคกระดูก และความเครียดทีเ่กิดจากการทํางาน เกดิขึ้นเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพ 
แบบแผนการดําเนินชวีิต (จนิตนา เลิศไพบูลย และทิพยภา เชษฐเชาวลิต 2541)  
 บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพมีหลายบทบาทดวยกัน เชน บทบาทใน 
หนาที่ทั้งที่ทํางานและที่บาน (ปรียากมล ศิริวรรณ 2542 : 19-24) รวมทั้งลักษณะการทํางานของ 
พยาบาลที่จะตองเผชิญกับความเจ็บปวย ความเครียด สภาพแวดลอมที่มีแตความวุนวาย และสภาวะ 
อารมณที่แปรปรวนทั้งของผูปวยและญาติ (Kenny,J.W. and Bhattacharjee,A. 2000, อางถึงใน       
ภัทรจิต นิลราช 2546 :10) ทําใหพยาบาลเกิดความเครียดจากการทํางาน และจากลักษณะของงานที่
เปนงานที่หนัก (ฟาริดา อิบราฮิม 2543 : 5-8) เนื่องจากจะตองมีการปฏิบัติงานตามตารางที่ผลัดเปลี่ยน 
หมุนเวียนกันไปทั้งเวรเชา เวรบาย และเวรดึก เพื่อใหมกีารใหการพยาบาลผูปวยอยางตอเนื่อง 24 
ช่ัวโมง ในการทํางานของพยาบาลจะตองมีการประสานงานกันระหวางทีมสุขภาพ ระหวางเวรหนึง่ 
ตออีกเวรหนึ่ง ตองมีการสงตอขอมูลเกี่ยวกับผูปวย ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาในการประสานงาน     
ทําใหการทํางานของพยาบาลในแตละเวร ตองยืดระยะเวลาในการทํางานตอไปอีก อันมีผลทําให 
พยาบาลจะตองมีการขึ้นปฏิบัติงานเร็วและลงทํางานชากวาปกติ 1-2 ช่ัวโมง จากที่ปกติพยาบาล 
วิชาชีพปฏิบัตงิานวันละ 8 ช่ัวโมง สอดคลองกับการศึกษาของศิริพร สิงหเนตร(2544) ที่พบวา 
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พยาบาลสวนใหญทํางานเกนิจากเวลาทํางานปกติวนัละ 1-2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ57  ทํางานเกนิ
จากเวลาทํางานปกติวนัละ 5 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 12.8 และทํางานเกินจากเวลาทํางานปกตวิันละ 
4 ช่ัวโมง คดิเปนรอยละ17.1 จากลักษณะงานของพยาบาลดังกลาว สงผลกระทบตอรูปแบบการ
ดําเนินชวีิตของพยาบาล ไมวาจะเปนการรับประทานอาหาร การนอนหลับ และการออกกําลังกาย 
เปนตน ซ่ึงการจะใหบริการดานสุขภาพที่ดีนั้น ผูใหการบริการจะตองเปนผูที่มีสุขภาพดีดวย  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถเปนแมแบบจูงใจใหผูรับบริการ
ปฏิบัติตาม   
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคญัของการศึกษาปจจยัที่สงผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  วามีปจจยัอะไรบาง  รวมทั้งปจจยับาง
ประการที่คาดวานาจะมีผลเกีย่วกับพฤติกรรมสุขภาพ อันไดแก ความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  
การรับรูตอภาวะสุขภาพ  และความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน  ซ่ึงคาดวาผลของการวิจยัจะนํามา
พัฒนาใหพยาบาลวิชาชีพวยักอนหมดประจําเดือน  สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได  
ซ่ึงจะสงผลใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความผาสุก  เขาสูวัยหมดประจําเดือนและวัยสูงอายุได
อยางมีสุขภาพที่ดีและมีคณุภาพ  สามารถทํางานไดอยางเต็มศักยภาพทีม่ีอยู  และนอกจากนี้ยังสงผล
ใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูรับบริการ  และสามารถเปนผูที่ใหขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตองแก
ผูรับบริการ  ซ่ึงกอใหเกดิผลดีตอผูรับบริการ ที่จะไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึ้น  ทําใหสามารถปรับตัว และดแูลตนเองใหมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ ทั้งทางรางกายและจิตใจ  ซ่ึงในที่สุดแลวกจ็ะกอผลดีตอสถาบันครอบครัว  เพื่อนรวมงาน  
สังคม  รวมถึงประเทศชาติดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จากประเด็นความสําคัญของปญหาดังที่กลาวขางตน ผูวจิัยจึงกําหนดวตัถุประสงคของ
การวิจยัดังนี ้
 1.เพื่อศึกษาระดับความรูเกีย่วกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  และ
ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน   
 2.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน จําแนกตาม
อายุ 
 3.เพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 
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 4.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน  จําแนกตาม
สถานภาพการสมรส 
 5.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน จําแนกตาม
รายไดของครอบครัว 
 6.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน  จําแนกตาม
อาการของการขาดฮอรโมน 
 7.เพื่อศึกษาปจจัยดานความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  
และความเชื่อแหงประสิทธภิาพในตน  ที่ทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวยักอนหมด
ประจําเดือน 
 
คําถามในการวิจัย 
 1.ความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  ความเชื่อแหง
ประสิทธิภาพในตน  และพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  อยูในระดับใด
 2.พยาบาลวยักอนหมดประจาํเดือนที่มีลักษณะขอมูลพื้นฐาน  ไดแก  อายุ  ระดบั
การศึกษา  สถานภาพการสมรส  รายไดของครอบครัว  และอาการของการขาดฮอรโมนที่ตางกัน   
มีพฤติกรรมสุขภาพตางกนัหรือไม อยางไร 
 3.ความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  และความเชื่อแหง
ประสิทธิภาพในตน  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน
หรือไม  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.พยาบาลวยักอนหมดประจาํเดือน ที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพที่แตกตางกัน 
 2.พยาบาลวยักอนหมดประจาํเดือน ที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีพฤตกิรรมสุขภาพที่
แตกตางกัน 
 3.พยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน ที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพที่
แตกตางกัน 
 4.พยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน ที่มีรายไดของครอบครัวตางกนั  มีพฤติกรรมสุขภาพที่
แตกตางกัน 
 5.พยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน ที่มีอาการของการขาดฮอรโมนตางกัน มีพฤติกรรม
สุขภาพที่แตกตางกัน 
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 6.ความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  และความเชื่อแหง
ประสิทธิภาพในตน  เปนตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยสนใจศึกษา  ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาล
วัยกอนหมดประจําเดือน  ทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงได
กําหนดขอบเขตการวิจยัไวดงันี้ 
 1.  ขอบเขตดานประชากร 
      ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  พยาบาลวยักอนหมดประจาํเดือนที่มีอายุ   
40 – 49 ป  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร  ในขณะทีด่ําเนินการ
วิจัยไมนอยกวา  6 เดือน  จํานวน 490 คน   
 2.  ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน ที่อาย ุ  
40 – 49 ป    ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร  กาํหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง  โดยใชวิธีของทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane 1970 :580-581,อางถึงใน ประคอง กรรณสูต  
2542 : 10-11) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 220 คน สุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบง
ช้ันภูมิ(Stratified  Random  Sampling) 
 3.  ขอบเขตดานตัวแปร 
       ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  มีดังตอไปนี ้

     3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
  3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล 

    -อาย ุ
    -ระดับการศึกษา 
                       -สถานภาพการสมรส 
 -รายไดของครอบครัว 
                       -อาการของการขาดฮอรโมน  
             3.1.2  ความรูเกี่ยวกบัภาวะหมดประจําเดือน 

               3.1.3  การรับรูตอภาวะสุขภาพ 
               3.1.4  ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน 
       3.2  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน   
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นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหไดความหมายของคําที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เขาใจตรงกัน ผูวิจยัไดนิยาม
ความหมายของคําตาง ๆ ไวดังนี ้
 1.พยาบาลวิชาชีพ  หมายถึง  ผูที่สําเร็จการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาหรืออนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  ที่มหีลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 3 ป  ซ่ึงไดขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
 2.สตรีวัยกอนหมดประจําเดอืน  หมายถึง สตรีวัย 40-49 ป ที่มีประจําเดือนมา
สม่ําเสมอทุกเดือนหรือเร่ิมมาไมปกติ  ประจําเดือนขาดหายบอยแตขาดหายไมเกนิ 12 เดือน  
 3.อายุ  หมายถงึ  จํานวนอายปุเต็มของสตรีวัยกอนหมดประจําเดือน    
 4.ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดของสตรีวัยกอนหมดประจําเดอืน  
แบงเปน 
    -ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
    -ปริญญาโท และสูงกวาปรญิญาโท 
 5.รายไดของครอบครัว  หมายถึง   จํานวนเงินไดเปนบาทตอเดือนของสตรีวัยกอน
หมดประจําเดอืนและสามีรวมกัน (ในกรณีสถานภาพสมรสคู)  หรือรายไดของสตรีวัยกอนหมด
ประจําเดือนฝายเดยีว  (ในกรณีสถานภาพสมรสโสด  หมาย  หยาหรือแยกกับสามี)    แบงเปน 
    -เพียงพอตอคาใชจาย 
    -เพียงพอตอคาใชจายและมีเหลือเก็บ 
    -ไมเพยีงพอตอคาใชจาย   

6.สถานภาพการสมรส  หมายถึง  ภาวะการสมรสของสตรีวัยกอนหมดประจําเดอืน  
แบงเปน  

   -สถานภาพสมรสโสด หมาย  หยาหรือแยกกับสาม ี
   -สถานภาพสมรสคู 

 7.อาการของการขาดฮอรโมน  หมายถึง  อาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย  จิตใจ  
อารมณและสังคมที่พบในวยัหมดประจําเดือน  ซ่ึงมีผลใหสตรีวยัหมดประจําเดือนรูสึกไมสุขสบาย  
มีอาการรอนวบูวาบ  เหงื่อออกมาก  หงดุหงิดงาย  ซึมเศรา  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  เปนตน 
 8.ความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  หมายถึง  ความเขาใจที่เกิดจากประสบการณ
และการเรียนรูของสตรีวัยกอนหมดประจําเดือนตอความหมายของภาวะกอนหมดประจําเดือน 
ภาวะหมดประจําเดือน รวมถึงอาการของการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในภาวะหมดประจําเดือนที่มี
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ผลกระทบตอระบบตาง ๆ ทางรางกาย  และความสามารถทางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดย
ประเมินไดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 9.การรับรูตอภาวะสุขภาพ  หมายถึง ความรูสึก  ความเขาใจของสตรีวัยกอนหมด
ประจําเดือนตอภาวะสุขภาพของตนทั้งดานรางกายและจิตใจในปจจุบนั  เกี่ยวกบัโอกาสเสี่ยงตอ
การขาดฮอรโมนเอสโตรเจน  ความรุนแรงของอาการของการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน และการ
ปฏิบัติตัวเมื่อเขาสูภาวะหมดประจําเดือน ประกอบดวย 
    9.1 การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตออาการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน  หมายถึง การรับรูของ
สตรีวัยกอนหมดประจําเดือนวามีโอกาสเสีย่งที่จะเกิดอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบตาง ๆ  เนื่องจาก
การขาดฮอรโมนเอสโตรเจน  เชน  อาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทอัตโนมัติ  ระบบจิต
ประสาท  ระบบอวัยวะสืบพนัธ  ระบบปสสาวะ  ระบบกระดูก  และระบบหัวใจหลอดเลือด 
    9.2 การรับรูความรุนแรงของอาการของการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน  หมายถึง  การ
รับรูของสตรีวัยกอนหมดประจําเดือน  วาผลจากการขาดฮอรโมนเอสโตรเจนอาจทําใหเกิดโรคตาง ๆ
ได เชน  การเกิดโรคกระดกูหัก    หรือการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  นอกจากนั้นแลวอาจจะ
สงผลกระทบตอสัมพันธภาพระหวางตนเองกับคูสมรส  ดานการมีเพศสัมพันธอีกดวย 
    9.3 การรับรูถึงประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตน  หมายถึง  การรับรูของสตรี
วัยกอนหมดประจําเดือนเกีย่วกับการปฏิบตัิตนหรือการดูแลตนเองในดานตาง ๆ รวมท้ังปจจัยตาง ๆ
ที่มีผลตอการปฏิบัติตนที่ถูกตอง เพื่อชวยบรรเทาอาการไมสุขสบายที่อาจเกดิขึ้นทั้งรางกายและ
จิตใจ 
 10.ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน (Self-Efficancy)   หมายถึง  ความคาดหวังของ
สตรีวัยกอนหมดประจําเดือนวาตนมีความสามารถที่จะกระทํากิจกรรมตาง ๆ ในการดูแลตนเอง
และมีการปรับตัวตอภาวะการเปลี่ยนแปลงในวยัหมดประจําเดือนไดสําเร็จ  
 11.พฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยกอนหมดประจําเดือน   หมายถึง   กิจกรรมหรือการ
กระทําที่สตรีวยักอนหมดประจําเดือนไดปฏิบัติในการดําเนินชวีิตประจาํวัน  เพื่อใหตนเองมีภาวะ
สุขภาพดีทั้งทางรางกาย   จิตใจและสังคม  ไดแก 
     11.1 การบริโภคอาหาร  หมายถึง  การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร  อัน
ประกอบดวย  การรับประทานอาหารที่สะอาดและรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม  การควบคุม
ภาวะโภชนาการใหเหมาะสมกับวยัโดยรบัประทานอาหารที่เสริมแคลเซียม  งดเวนการดื่มชา  
กาแฟ  งดเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล  และงดอาหารที่มีไขมันสูง 
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     11.2 การออกกําลังกาย  หมายถึง  การกระทําหรอืการปฏิบัติตนเพื่อรักษาความ
กระฉับกระเฉงของรางกาย  โดยการออกกําลังกายจนเหงื่อออกอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  อยาง
นอยสัปดาหละ 3 – 4  คร้ัง  คร้ังละ  20 – 30  นาที 
    11.3 แบบแผนการนอนหลับ  หมายถึง  ลักษณะการนอนหลับในแตละคืน  สภาพ
การนอนหลับ  ความพอใจ   ระยะเวลา  และความตองการเกี่ยวกับการนอนหลับ  การขจัดสิ่งที่มี
อิทธิพลตอการนอนหลับ เชน ความวิตกกงัวล  โดยใชเทคนิคการผอนคลายตาง ๆ  เชน  การหายใจ    
การผอนคลายกลามเนื้อ  เปนตน เพื่อชวยใหนอนหลับงายยิ่งขึ้น 
    11.4 การจัดการกับความเครียด  หมายถึง  การกระทํากิจกรรมที่ชวยใหเกิดการ      
ผอนคลาย  ลดความตึงเครียด  และมีการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม เชนการทํางานอดิเรก  
อานหนังสือ  การไดพูดระบายขอคับของใจ  เปนตน 
     11.5 การตรวจหรือสังเกตความผิดปกตขิองรางกาย หมายถึง การทีส่ตรีวัยกอนหมด
ประจําเดือนมกีารตรวจหรือสังเกตความผดิปกติที่เกิดขึน้เกี่ยวกับสุขภาพของตน เชนการตรวจ     
เตานมดวยตนเอง เปนตน รวมทั้งการตรวจสุขภาพโดยแพทยเปนประจํา โดยไมจําเปนตองเกิด
ความผิดปกตขิึ้นกอน เชนการตรวจสุขภาพประจําป เปนตน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัคาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี ้
 1.เพ ื่อนําผลที่ไดจากการวจิยัไปเปนแนวทางในการรณรงคใหพยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือนตระหนกัถึงภาวะหมดประจําเดือนที่จะเกดิขึ้น และสนใจในการปฏิบัติตนเอง เพื่อใหมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเมื่อเขาสูวัยหมดประจําเดอืน 
 2 . เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัย
กอนหมดประจําเดือนไดอยางถูกตองเหมาะสมมากขึน้  สงเสริมใหพยาบาลมีการปรับตัวท่ีดี  
เตรียมพรอมเพื่อเขาสูวัยหมดประจําเดือนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพของ
สตรีวัยกอนหมดประจําเดือน ทั้งที่มารับบริการที่โรงพยาบาล  และสตรีในชุมชนทีพ่ยาบาลออกไป
ใหการบริการสาธารณสุขในชุมชน 
 4. เพื่อเปนแนวทางในการวจิัยเกีย่วกับพฤติกรรมสุขภาพในประเด็นอืน่ ๆ ตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเร่ือง ปจจัยทีส่งผลตอพฤติกรรมของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎี และงานวจิัย เพื่อนํามาเปนแนวทางและสรางกรอบแนวคดิในการ
วิจัย โดยไดเสนอตามลําดับตอไปนี ้
 
 สวนที ่1  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน 
                1.1  ความหมายของวัยหมดประจาํเดือน 
                1.2  สาเหตุของการหมดประจําเดือน                 
                1.3  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกดิขึ้นในวัยหมดประจําเดือน 
                1.4  อาการของภาวะหมดประจําเดือน 
                1.5  ผลที่เกิดตามมาในระยะยาว 
                 
 สวนที ่2  แนวคิด  ทฤษฎี ที่เกี่ยวของในการวิจัย 
                 2.1  ความรูเกี่ยวกบัภาวะหมดประจําเดือน 
                 2.2  การรับรูภาวะสุขภาพ 
                 2.3  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
                 2.4  พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยหมดประจําเดือน 
 
 สวนที ่3  งานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
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สวนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับภาวะหมดประจําเดือน 
 
  1.1  ความหมายของวยัหมดประจําเดือน 
 วัยหมดประจําเดือน (Menopause) หรือวัยหมดระด ู มาจากภาษากรีกคือ Menos 
(month) และ Pause (stop)  หมายถึงประจําเดือนเดอืนสุดทายและโดยทัว่ไปถือเอาเวลา 1 ป 
หลังจากหมดประจําเดือนแลวตามธรรมชาติ  สวนวัยใกลหมดประจาํเดือน (Climacteric) มาจาก 
Klima หรือ ladder  หมายถึงชวงวัยใกลหมดประจําเดอืน ซ่ึงรังไขจะเริ่มหยุดทํางาน มีความสําคัญ
ในทางคลินิกเพราะในระยะนี้ประจําเดือนมักจะมาไมสม่ําเสมอ การเจริญพันธุบกพรอง และเริ่มมี
อาการของวัยหมดประจําเดอืนกอนที่จะหมดประจําเดือนจริง ๆ วัยใกลหมดประจําเดือนอาจกิน
เวลาหลายป  และทําใหเกดิความเสื่อมถอยของอวัยวะตาง ๆ  อันเนื่องมาจากการขาดฮอรโมน     
เอสโตรเจน (Estrogen Hormone) (Studd JWW,Baber R. 1992  : 341-354, อางถึงใน กิติรัตน          
เตชะไตรศักดิ ์2542) 
 กอบจิตต  ลิมปพยอม  และคนอื่น ๆ (2537 : 1)  กลาวถึงวัยหมดประจําเดือนวาเปน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแกสตรี  เปนการเปลี่ยนแปลงของระบบสรีรวิทยาของรางกายที่เปนไป
ตามธรรมชาติ  เกิดจากการลดลงของฮอรโมนเอสโตรเจน(Estrogen Hormone)  การเปลี่ยนแปลงนี้
มิใชโรคทั้งทางกายและทางจิตใจ  แตเปนการหยดุของรอบเดือนที่เคยมีมาตั้งแตอายุ  12 – 13 ป  ซ่ึง
แบงวยัหมดประจําเดือนเปน   3 ระยะ  คือ  
 Premenopause   อายุระหวาง  40 – 45  ป  เปนระยะเวลากอนที่ประจําเดือนจะหมด 
 Perimenopause  อายุระหวาง  45 – 55  ป  ชวงเวลา 2-3 ปกอนหมดประจําเดือนจริง ๆ 
ใชเวลาประมาณ 1 ปกอนหมดประจําเดือน 
 Postmenopause  อายุ  55 ปขึ้นไป  คือ  ชวงระยะเวลาภายหลังหมดประจําเดือนอยาง
ถาวร  ซ่ึงนับจากการหมดประจําเดือนอยางถาวรนานกวา 1 ป 
 องคการอนามัยโลก (WHO 1981, quoted in Scharbo-De Hann and Beucker 1991 : 9)  
ใหความหมายของวัยหมดประจําเดือน (Menopause หรือ Climacteric Period)  วาเปนการสิ้นสดุ
การมีประจําเดอืนอยางถาวรเนื่องจากรังไขหยุดการทํางาน  สามารถใหการวนิิจฉัยไดหลังจากทีไ่ม
มีประจําเดือนติดตอกันเปนระยะเวลา 1 ป  โดยอายเุฉลี่ยของสตรีวัยหมดประจําเดือนครั้งสุดทาย
แตกตางกันตั้งแต 43.6-51.4 ป   ในประเทศไทยจากการศึกษาของปนดัดา ปริยทฤฆ (2530 : 119)  
พบวาสตรีสวนมากหมดประจําเดือนในชวงอายุ 45-50 ป  การหมดประจําเดือนเกดิขึ้นอยางชา ๆ 
คอยเปนคอยไป โดยในระยะเริ่มตนจะมรีะดับฮอรโมนลดลง แตยงัมีการตกไขและมีประจําเดอืน
สม่ําเสมอทุกเดือน เรียกระยะนีว้าพรีเมนโนพอส (Premenopause)  โดยทัว่ไปเกดิเมื่ออายุ 40-45 ป  
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ตอมาประจําเดือนเริ่มไมสม่าํเสมอ โดยจะมาเร็วกวากําหนดในระยะแรก แตเมื่อเวลาผานไปรังไข  
มีการเสื่อมสภาพ  รอบประจําเดือนจะหางออกไปเรื่อย ๆ จนหมดไปในที่สุดเรียกระยะนีว้า
ระยะใกลหมดประจําเดือน(Perimenopause)     

 Kanfert 1988, อางถึงใน สุวิภา บณุยะโหตระ 2538 : 1 ใหความหมายของภาวะหมด
ประจําเดือนวา เปนระยะที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงระดบัฮอรโมนจนสิ้นสุดการมีประจําเดือนอยาง
ถาวรใชเวลาเปนป  โดยทัว่ไปมักเกดิเมื่ออายุ 45-55  ป   เมื่อหมดประจําเดือนไปแลวเกิน 12 เดือน  
จะเปนระยะหลังหมดประจําเดือน (Post-menopause)  ซ่ึงแบงเปนสองชวงคือ  ระยะเริ่มแรกหลัง
หมดประจําเดอืน (Early-postmenopause)  หมายถึง ระยะ 1-5 ปหลังหมดประจําเดอืน  และระยะ
สุดทายหลังหมดประจําเดือน (Late-post-menopause)  ซ่ึงหมายถึงระยะที่ประจําเดือนหมดไปแลว
มากกวา 5 ป 
 นิมิต  เตชไกรชนะ และคนอืน่ ๆ (2538 : 58-59)  กลาววา  ระยะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ของระดับฮอรโมน  เปนชวงที่สตรีมีอาการของการหมดประจําเดือนไดหลายประการ เชน อาการ
รอนวูบวาบ  เหงื่อออกมาก  หงุดหงิดงาย  ซึมเศรา  กลัวที่จะอยูคนเดียวในสาธารณะ  ขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง  รูสึกตึงเครียด  รูสึกเหมอืนขาดพลัง  รูสึกเบื่อจนทํางานไมได   เวยีนศีรษะ  ปวด
ศีรษะ  แนนหนาอก  หายใจไมทั่วทอง  ใจสั่น  นอนไมหลับ  กล้ันปสสาวะไมอยู  ไอจามมีปสสาวะ
เล็ด  ปสสาวะบอย  ปสสาวะแสบขัด  ชองคลอดแหง  หมดความตองการทางเพศ  คันบริเวณอวัยวะเพศ  
มีตกขาว  รูสึกเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ  รูสึกชาบริเวณตาง ๆ  รูสึกเหมือนเข็มตํา  เหนือ่ย  เพลีย  ปวด
ขอและกลามเนื้อ  หลงลืมงาย  และตาแหง  ซ่ึงอาการเหลานี้มิไดเกดิขึน้กับสตรีวัยหมดประจําเดือน
ทุกคน  และในสตรีที่พบอาการก็มิไดพบทุกอาการที่กลาวมา  จากการศึกษาของวนดิา  จิโรจนกลุ 
และคนอื่น ๆ (2539 : 325)  พบวาในสตรีที่หมดประจําเดือนตามธรรมชาติอาการที่พบมากที่สุด 3 
อันดับแรกคือ  อาการรอนวูบวาบ  ปวดกระดูกกลามเนือ้  และวิตกกงัวล  โดยพบไดรอยละ 46.8, 
34.5  และ  24.8  ตามลําดับ  อาการที่พบนอยที่สุดคือ ผิวหนังแหง  โดยพบเพยีงรอยละ 2.6  อาการ
ที่พบเหลานี้แมจะไมรุนแรงแตก็ทําใหสตรีวัยหมดประจาํเดือนไมสุขสบายได 
 เมื่อหมดประจาํเดือนไปนาน  10-15  ป  สตรีวัยหลังหมดประจําเดือนอาจพบปญหา
ภาวะกระดูกพรุนและโรคหัวใจและหลอดเลือดได  ภาวะกระดูกพรุนพบประมาณ 200 ลานคนใน
โลก (Ali and Benett 1992 : 23)  พบในเพศหญิงมากกวาเพศชายถึง 8 เทา  มากกวาครึ่งพบในหญิง
ที่มีอายุเกิน 45 ป และรอยละ 90 ของผูสูงอายุที่อายุเกิน 75 ปมีภาวะกระดูกพรุน (Mcmahon et al. 
1992 : 19) วไิลวรรณ  ทองเจริญ และคนอื่น ๆ (2539 : 54)  กลาววาภาวะกระดกูพรุนเปนปญหา
สําคัญที่ระบบกระดกูเพราะนอกจากจะทําใหผูปวยปวดกระดกูเกดิความไมสุขสบายแลว  ยังทําให
กระดกูหักไดงาย  โดยเฉพาะกระดกูสันหลัง  กระดูกสะโพก  กระดูกขอมือ  ซ่ึงสวนใหญการรักษา
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ไมไดผลดีเทาที่ควร  และมากกวารอยละ 50 ของผูปวยมีความพกิารหลงเหลืออยู  ไมสามารถ
กลับไปใชชีวติแบบเดิมได 
 นอกจากภาวะกระดกูพรุนแลว  สุวิภา  บุณยะโหตระ (2539 : 7)  กลาววาโรคหัวใจ
และหลอดเลือดนับเปนปญหาสุขภาพอีกปญหาหนึ่งของสตรีวัยหลังหมดประจําเดือน โดยเฉพาะผู
ที่มีความเครียด  ขาดการออกกําลังกาย  และรับประทานอาหารไขมนัสูง  ไรสและคนอื่น ๆ (Rice  
et al. 1985 : 61-80) กลาววาในแตละปทัว่โลกมีผูเสียชีวิตประมาณ 50 ลานคน  รอยละ 80 ของ
ผูเสียชีวิตเกดิในกลุมประเทศกําลังพัฒนา และประมาณ 1 ใน 4 ของผูเสียชีวิตในประเทศกําลัง
พัฒนาเสียชีวติจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  สวนในประเทศที่พฒันาแลวพบประมาณครึ่งชีวติ
ของผูเสียชีวิต  ในประเทศไทยจากสถิติสาธารณสุข (สถิติสาธารณสุข 2535, อางถึงใน วนีัส        
ลีฬหกุล 2539 : 39)  พบวาอัตราการเสียชีวิตดวยโรคการไหลเวยีนเลือดผานปอดและหวัใจ  ยังคง
สูงเปนอันดับหนึ่งของสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก และยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แมวาสตรีวัย
หมดประจําเดอืนมีโอกาสเกดิโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตนันอยกวาในเพศชาย  แตเมื่อเขาสูวัยกอน
หมดประจําเดอืน ความเสีย่งดังกลาวในสตรีจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็จนเกือบเทาในเพศชายเมื่ออาย ุ
70 ป  และอุบัติการณของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในสตรีที่หมดประจําเดือนแลวพบ
เปนสามเทาของสตรีที่ยังไมหมดประจําเดอืน 
 
1.2  สาเหตุของการหมดประจําเดือน 
 การหมดประจาํเดือน แบงตามสาเหตุได  3  ชนิด  คือ                 
 1.  การหมดประจําเดือนตามธรรมชาติ (Physiologic menopause)  เกิดจากการทํางาน
ของรังไขคอย ๆ ลดลง  ซ่ึงจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อสตรีมีอายุระหวาง 40-50 ป  ทําใหเกดิการตกไขลดลง
และหยุดในทีสุ่ดเมื่ออายุประมาณ 45-55 ป  ประจําเดือนจะมกีารเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจาก การมาไม
สม่ําเสมอ อาจมีมากขึ้นหรือนอยลงในระยะเวลาหนึ่ง แลวประจําเดือนจึงหมดไปอยางถาวร 
 2.  การหมดประจําเดือนกอนกําหนด (Premature menopause)   หมายถึง  การหมด
ประจําเดือนกอนอายุ 40 ป  พบไดรอยละ 5 ของสตรีที่มีประจําเดือนปกติ บางคนเรียกกลุมอาการ
เหลานี้วาการหมดประจําเดอืนเนื่องจากรังไขหยดุทํางาน (Premature ovarian failure) สาเหตุที่
สําคัญ ไดแก  การติดเชื้อ  เนื้องอกรังไข การไดรับรังสีรักษา และการผาตัดที่ทําลายเสนเลือดที่ไป
เล้ียงรังไข  ประจําเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเริม่จากการมาไมสม่ําเสมอ แลวประจําเดือนจึง
หมดไปอยางถาวร หรือประจําเดือนหมดทนัที 
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 3.การหมดประจําเดือนจากการรักษา (Artificial menopause)  เปนการหมดประจําเดือนที่
เกิดจากการทํางานของรังไขลดลง  หรือหยุดไปอยางถาวร  สาเหตุเกดิจากการผาตัดรังไขออก      
การฉายแสงทีรั่งไข เปนตน  มีผลทําใหประจําเดือนหมดทันที   
 เมื่อเขาสูวัยหมดประจําเดือน การทํางานของรังไขจะคอย ๆ ลดนอยลง ทําใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงของรอบประจําเดือน ซ่ึงมักพบตั้งแตอายปุระมาณ 40 ป หรือกอนหมดประจําเดอืน
ประมาณ 5-7 ป ทําใหรอบประจําเดือนสั้นลง  คือมีประจําเดือนมาบอยขึ้น  หรืออาจมีเลือดออก        
กระปริบกระปรอยกอนมีประจําเดือน  แตเมื่อเวลาผานไปรังไขเสื่อมลง  ลักษณะของประจําเดอืน
จะไมแนนอน  อาจมีประจําเดือนมามากหรือนอยขึ้นกบัปริมาณของฮอรโมนเอสโตรเจน(estrogen 
hormone)ในรางกาย      ตอมาเมื่อรังไขสรางฮอรโมนเอสโตรเจน(estrogen hormone)ไดนอยลงมาก
จนไมเพยีงพอที่จะกระตุนใหโพรงมดลูกเจริญเติบโตประจําเดือนจะหางออกไปเรื่อย ๆ ปริมาณ
เลือดประจําเดอืนนอยลงและหายไปในทีสุ่ด  ซ่ึงการลดลงของระดับฮอรโมนเอสโตรเจน(estrogen 
hormone) ในรางกายจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของอวัยวะตาง ๆ  
 
1.3  การเปล่ียนแปลงทางสรรีวิทยาที่เกิดขึ้นในวัยหมดประจําเดือน 
 ภาวะหมดประจําเดือนตามธรรมชาติเปนกระบวนการทีค่อยเปนคอยไปมิไดเกดิอยาง
ทันทีทันใด แตจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เหมือนกันในสตรีทุกคน คือ ประจําเดือน 
หยุด ณ จุดเวลาหนึ่ง  สวนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ จะแตกตางกันไปตามความแตกตางของปจจัยดาน 
ชีววิทยา  สังคมวัฒนธรรม  และจิตใจ (Flint 1994 : 20;Mayor 1994 : 122;McCraw 1991 : 23; 
Sherwin 1993 : 227-228,อางถึงใน วาริณ ี เอี่ยมสวัสดกิลุ 2541:13-14) สันนิษฐานวาการหยดุของ
ประจําเดือนมาจากการลดจํานวนของไขอยาง รวดเร็วโดยเฉพาะในชวง 10 ปกอนหมดประจําเดอืน 
รวมกับไขที่เหลืออยูนอยไมตอบสนองตอการ กระตุนของฮอรโมนโกนาโดโทรปน (gonadotropins)  
ทําใหไมมกีารตกไข และรังไขไมสามารถผลิต ฮอรโมนได (Dewhurst 1984 : 593;Gannon 1985 : 
15;Herbst et al. 1992 : 1246;Speroff et al. 1989 : 127,อางถึงใน วาริณ ีเอ่ียมสวัสดิกุล 2541:14-16)  
 ในปจจุบนัทางการแพทย อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของสตรีวัยหมด
ประจําเดือนไววา วัยหมดประจําเดอืนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนเอสโตรเจน
(estrogen hormone)ในรางกาย (Wentz 1988) กลาวคอื  ในรางกายของสตรีจะมอีวัยวะที่สราง
ฮอรโมนเพศ  คือ รังไข ซ่ึงจะมีการสรางฮอรโมนตั้งแตสตรีเขาสูวัยเจริญพันธุ ฮอรโมนนี้ คือ ฮอรโมน
เอสโตรเจน (estrogen hormone)  และฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (progesterone hormone) ฮอรโมนทั้ง
สองตัวนี้มีบทบาทในการพฒันารางกายทาํใหมีรูปรางและสวนสัดของสตรี และทําใหการทํางาน
ของระบบตาง ๆ ในรางกายเปนไปตามปกต ิ  การเปลี่ยนแปลงการทาํงานของรังไขในการสราง
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ฮอรโมนนี้จะเกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไป รางกายสตรีบางคนสามารถปรับตัวใหชินกับการมี
ฮอรโมนระดบัต่ํา ๆ ได  ทําใหไมรูสึกมีอาการผิดปกติใด ๆ นอกจากการขาดหายไปของเลอืด
ประจําเดือนเทานั้น ตางจากผูที่หมดประจาํเดือนโดยแพทยผาตัดรังไขออกทั้งสองขาง  ซ่ึงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมนอยางเฉียบพลัน ทําใหมีอาการผิดปกติเกิดขึน้ไดมากกวาผูทีห่มด
ประจําเดือนตามธรรมชาติ (Utian 1990)  
 การเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรีวิทยาที่เกิดขึน้ในวัยหมดประจําเดือนนี้จะเกิดขึ้นแตกตาง
กันตามระยะของภาวะหมดประจําเดือน ที่แบงเปน 3 ระยะ ดังนี ้
 1. ระยะกอนหมดประจําเดอืน (Premenopause) เปนระยะเวลากอนประจําเดือนจะหมด   
โดยเริ่มตนเมื่ออายุประมาณ 40 ป  ซ่ึงจํานวนไขจะลดลงอยางรวดเร็ว (Burger 1996 : 131) จากในชวง
อายุ 25 – 31 ป มีไขเฉลี่ย 59,000 ฟอง แตเมื่ออายุ 40 – 44 ป รังไขมีไขเฉล่ียลดลงเหลือ 8,300 ฟอง ซ่ึง
การลดลงของจํานวนไข  มีผลทําใหการตกไขลดลง  ความสามารถในการมีบุตรลดลง  แตการกระตุน 
ยอนกลับจากรังไขไปยังตอมใตสมอง (hypothalamus)  ยังเปนปกติ  ฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen 
hormone) ลดลงแตยังมีเพยีงพอที่จะทําใหมไีขตก  จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะหมดประจําเดอืน
ใน ระยะนี ้
 2. ระยะใกลหมดประจําเดอืน(Perimenopause) เปนชวงเวลา 2-3 ป กอนหมด
ประจําเดือนจริง ๆ และ 1 ปหลังหมดประจําเดือน  ระยะนี้การทํางานและการเจรญิของไขลดลง  
เนื่องจากจํานวนไขนอยลงไปเรื่อย ๆ  ไขที่เหลือก็ตานทานตอการกระตุนมากขึน้  ลักษณะสําคญั 
ของระยะนี้  คือ  มกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบของประจําเดือน ทั้งในดานปริมาณและเลอืด 
ประจําเดือน  ประจําเดือนอาจมาไมสม่ําเสมอ  ปริมาณเลือดประจําเดือนนอยลง  ระยะเวลาที่มี 
ประจําเดือนและระยะหางของประจําเดือนแตละครั้งอาจจะมากขึ้นหรอืนอยลง  อาจมีการขาดหาย 
ไปของประจําเดือนเปนระยะ ๆ  มีชวงหางของประจําเดอืนยาวขึน้จนไมมีประจําเดอืนมาเลย 
 3. ระยะหลังหมดประจําเดอืน (Postmenopause) เปนชวงระยะเวลาภายหลังหมด
ประจําเดือนอยางถาวร  ซ่ึงนับจากการหมดประจําเดือนอยางถาวรนานกวา 1 ป  ระยะนี้ระดับ
ฮอรโมนเอสโตรเจน(estrogen hormone)จะต่ํา  โดยจะลดต่ําอยางมากในชวง 12 เดือนหลัง 
ประจําเดือนครั้งสุดทาย  
 และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนนี้เอง  สงผลใหการเกิดเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่พบไดในวยัหมดประจําเดือน  
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 1.3.1  การเปล่ียนแปลงในระดับฮอรโมนของสตรีวัยหมดประจําเดือน 
           ตามธรรมชาติของสตรีรังไขซ่ึงทํางานภายใตการควบคุมของตอมใตสมอง 
(hypothalamus) จะมีการตกไขทุกเดือน  หากมีการปฏสินธิหรือมีการตั้งครรภ  ไขที่ผสมแลวจะฝง
ตัวในโพรงมดลูกและเจริญเปนทารกตอไป  ถาไมมีการปฏิสนธิเยื่อบุโพรงมดลูกจะลอกหลุดออกมา
เปนเลือดประจาํเดือน เหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้นทุกเดือนจนสตรีเขาสูวัยหมดประจําเดือน  เมื่อถึง
วัยนี้รังไขจะเริ่มทํางานลดลง  มีการตกไขนอยลงหรือบางเดือนไมมกีารตกไข ทําใหประจําเดือนใน
ระยะนี้มาบางไมมาบาง ซ่ึงเรียกระยะนี้วา  perimenopause การสราง(hypothalamus)  และฮอรโมน
โปรเจสเตอโรน(progesterone hormone) จากรังไขจะลดลง  แตไมถึงกับหมดไปเสียทีเดียว  ยงั
ตรวจพบไดบางในกระแสเลือด  เนื่องจากยังมีฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen hormone) ที่สามารถ
สรางจากอวัยวะอ่ืนนอกระบบสืบพันธุไดอีก (Wentz 1988) รังไขของสตรีจะเริ่มมกีารเสื่อมตั้งแต
กอนเกดิภาวะหมดประจําเดอืน โดยเริ่มมกีารลดลงของจํานวนถุงไข ซ่ึงปกติจํานวนของถุงไขนี้จะ
เพิ่มขึ้นตอเมื่อเขาสูระยะวัยรุน และจะคงอยูตลอดวยัเจริญพันธุ แตจะลดลงในวยัใกลหมด
ประจําเดือน 
            ประมาณ 10 ปกอนวยัหมดประจําเดือนตอมใตสมอง (hypothalamus) จะมกีาร
ทํางานเพิ่มขึ้นเนื่องจากถุงไข (follicle) มีความไวลดนอยลง (resistance) ตอบสนองตอการกระตุน
ของฮอรโมนโกนาโดโทรปน (gonadotropins) ไดไมดีเทาเดิม ทําใหถุงไขเจริญเปลี่ยนแปลงไดไมดี 
มีการลดลงของการผลิตฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen hormone) การทํางานของตอมใตสมอง 
(hypothalamus) ที่เพิ่มขึ้นเหน็ไดจากระดับฮอรโมนFSH (follicle stimulating hormone) ในพลาสมา
เพิ่มขึ้นนํามากอน และการเพิ่มของระดับฮอรโมนLH (luteinizing hormone) ตามมาในภายหลัง  
การเพิ่มของฮอรโมนโกนาโดโทรปน (gonadotropins) นี้จะสูงสุดในระยะ 2-3 ป หลังหมดประจําเดอืน
แลวคอย ๆ ลดลงอยางชา ๆ ในระยะ 20-30 ปตอจากนัน้  ในระยะแรกระดับฮอรโมนFSH (follicle 
stimulating hormone) ที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุนถุงไขบางอันใหเจริญจนถึงขั้นไขตกไดบาง ยิ่งใกลภาวะ
หมดประจําเดอืนจะพบภาวะไขไมตก (anovulation) และภาวะบกพรองของลูเทียลเฟส (luteal 
phase defect)ไดบอยขึ้น จนในที่สุดเกดิการหยดุทํางานของรังไข ถุงไขไมเจริญเติบโต  ระดับ
ฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen hormone) ในเลือดลดลง  และไมมีประจาํเดือนในที่สุด   
             รังไขในสตรีวัยหลังหมดประจําเดอืนไมไดหยดุการผลิต steroid hormones  
อยางสิ้นเชิง ยงัคงสามารถผลิตฮอรโมนเทสโตสเตอโรน (testosterone)ได  สวนฮอรโมนเอสโตรเจน 
(estrogen hormone) ในสตรีวัยหลังหมดประจําเดือนสวนมากจะเปนฮอรโมนเอสโตรน (estrone 
hormone)  ซ่ึงเกิดจากการผลิตที่ตอมหมวกไต ขบวนการดังกลาวเกดิในชั้นไขมันเปนแหลงสําคัญ 
อายุที่เพิ่มขึ้นกท็ําใหอัตราการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนเอสโตรน (estrone hormone) เพิ่มขึ้นดวย 
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แตมีผลนอยกวาปริมาณไขมนัในรางกายดังนั้นความอวนของสตรหีลังหมดประจําเดือนจึงเปนปจจยั
สําคัญในการเพิ่มการผลิตฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen hormone)ในกระแสเลือด  รางกายที่ผลิต  
androstenedione  ไดวันละ 2-4 มก.  ซ่ึงกวารอยละ 95 หล่ังจากตอมหมวกไตของสตรีวัยหมด
ประจําเดือน และรอยละ 1-2 ของ androstenedione  จํานวนนี้จะเปลี่ยนเปนฮอรโมนเอสโตรน 
(estrone hormone) ในสตรีที่อวนมาก ๆ อัตราการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเพิ่มสูงถึงรอยละ 11            
ตอมหมวกไตและรังไขเองจะมีการสรางและหลั่งฮอรโมนเอสโตรน (estrone hormone) เปนจํานวน
นอย สวนกระบวนการลอกหลุด (stroma) ของรังไขเองเปลี่ยนฮอรโมนแอนโตรเจน (androgen 
hormone) ใหเปนฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen hormone)ไมได  และปริมาณเลือดไหลเวียนไปยัง
รังไขเปนปจจยัสําคัญตออัตราการผลิต steroid hormones  ตาง ๆ ของรังไข  แตก็มีความสําคัญนอย
มากตอระดับฮอรโมนเอสโตรเจน(estrogen hormone)ในกระแสเลือด  ฮอรโมนเอสโตรเจน(estrogen 
hormone)ที่รางกายผลิตขึ้น ทําใหเยื่อบุมดลูกหนาตวั สงผลใหเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติในมดลกู 
(dysfunctional  uterine bleeding หรือ DUB) ได และการเพิ่มการผลิตของฮอรโมนเอสโตรน 
(estrone hormone) ในสตรีทีอ่วนทําใหอัตราการเกิดมะเร็งของเยื่อบุมดลูกเพิ่มขึ้นอกีดวย 
             ผลที่เกิดจากการหยดุทํางานของรังไข (ovarin failure) เนื่องจากการขาด
ฮอรโมนเอสโตรเจน(estrogen hormone) สงใหเกดิผลตางๆ ตามมาภายหลังวยัใกลหมดประจําเดือน  
ในบางรายอาจมีปจจัยทางจิตใจและสิ่งแวดลอมทางครอบครัวและสังคมเกี่ยวของรวมดวย อาการ
ของวัยหมดประจําเดือน ทั้งทางรางกายและจิตใจพบไดตัง้แตวยัใกลหมดประจําเดือน  ซ่ึงอาจทําให
การวินจิฉัยผิดพลาดไดถาไมนึกถึงภาวะนี้ในสตรีที่ยังมีประจําเดือนอยู  ในสตรีที่หมดประจําเดือน
กอนวยั อันเนื่องมาจากถกูผาตัดเอารังไขออกทั้งสองขางหรือไดรับรังสีรักษาหรือยาเคมีบําบัดจน 
รังไขหยุดทํางานก็จะมีผลตาง ๆ เกิดขึ้นเชนเดียวกนั 
 
 1.3.2  การเปล่ียนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ 
            อวัยวะสืบพันธุสตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและรูปราง โดยรังไขจะฝอ
เล็กลง  มดลูกมีขนาดเล็กลง  ชองคลอดหรือมดลูกหยอนตัว  เยื่อบุมดลูกบางลง  ไมมีการลอกหลุด
เปนเลือดประจําเดือนอีก  ชองคลอดจะหดเล็กลง  ผนังชองคลอดบางและแหงเกดิการอักเสบไดงาย  
อาจมีตกขาวและคันในชองคลอดได  ขนาดเตานมจะเล็กลง  นอกจากนี้ทางเดนิปสสาวะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทอปสสาวะมีขนาดเล็กและสั้นลง  ทําใหเกิดการอักเสบติดเชื้อบอย กลามเนื้อของ
ผนังกระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะบางลง  การควบคุมการถายปสสาวะเสื่อมสภาพ  ทําใหมี
อาการปสสาวะบอย  กล้ันปสสาวะไมได 
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 1.3.3  การเปล่ียนแปลงของอวัยวะอื่น  ๆ 
           มีอาการแสดงความเสือ่มของผิวหนงั ขาดความสมบูรณเปลงปล่ัง เหี่ยวยน การ
ยืดหยุนลดลง ขนตามรางกายจะลดลง  เสนผมแหง  รวงงาย    นอกจากนี้ระบบกลามเนื้อเอ็นและขอ  
จะหยอนสมรรถภาพ ความแข็งแรงลดลงไป  อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่กลาวมานี้เปนการ
เปลี่ยนแปลงตามวัยสามารถจะเกิดขึ้นไดไมวาหญิงและชาย ยังมีอาการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในสตรีวยันีท้ี่
เกี่ยวของกับการหมดประจําเดือน 
 
1.4  อาการของภาวะหมดประจําเดือน  
 อาการของภาวะหมดประจําเดอืน  หมายถึง  ความไมสุขสบาย (complaints)  ของสตรีที่อยู 
ในวยัหมดประจําเดือน (Gannon 1985 : 170, อางถึงใน วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล 2541)  ปจจุบันยังไมมี
ขอสรุปที่แนนอนเกี่ยวกับอาการของภาวะ หมดประจําเดอืน  สตรีบางรายอาจมีอาการรุนแรงมากจนไม
สามารถทําอะไรได  แตสตรบีางราย อาจไมมีอาการใด ๆ เลย  ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอรโมนเอสโตรเจน(estrogen hormone) ของสตรีแตละรายอีกดวย  อาการของภาวะหมดประจําเดือน
ที่เกิดขึ้น  มีรายละเอียดดังนี ้
 
 1.4.1  อาการของระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ 
            การขาดฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen hormone) หลังหมดประจําเดือนจะทํา
ใหเกิดการฝอและลดลงของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศและทอปสสาวะ  ทําใหผิวหนงับริเวณอวัยวะ
เพศบางลง ขนนอยลง ปากชองคลอดแคบ ชองคลอดหดสั้นลงและแหง  คันในชองคลอด ผนังชอง
คลอดบางทําใหเกิดการอักเสบ (atrophic vaginitis)  หรือเจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธไดงาย  ซ่ึงทํา
ใหความตองการทางเพศลดลง  ปากมดลูกและมดลูกฝอลงทําใหอัตราสวนของ corpus : cervix  
กลับเปน 1 : 2  เหมือนในเด็ก  การหยอนตัวของกลามเนื้อทําใหกระบังลมหยอนและมดลูกเคลื่อน  
มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณคอกระเพาะปสสาวะและรอบทอปสสาวะ  กลามเนื้อหูรูดของทอปสสาวะ
ออนแอลง ทําใหเกิดการอักเสบไดงาย  ปสสาวะบอย  ปสสาวะลําบาก หรือปสสาวะเล็ด  กล้ัน
ปสสาวะไมได  แสบหรือเจ็บปวดเวลาปสสาวะ 
 
 1.4.2  อาการของผิวหนงั 
            ผิวหนังจะเหี่ยวแหง  บางลง  เปนรอยยนเกิดรอยชํ้าไดงาย คนัผิว  ขนบางลง  
เล็บเปราะหักงาย ผมรวง หรือบางลง ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนผลจากการสูญเสียสารโปรตีน 
(collagen)  ความหนาของผิวหนังลดลงหลงัหมดประจําเดือน โดยอาจสูญเสียสารโปรตีน (collagen) 
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ถึงรอยละ 30 ใน 10 ปแรก  การใหฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen hormone) ทดแทนจะชวยให
ระดับโปรตีน (collagen)  ของผิวหนังกลับเขาสูระดับกอนหมดประจําเดอืนในระยะเวลาเพียง 12  เดือน 
 
 1.4.3  อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ (vasomotor instability) 
           อาการที่พบบอยไดแกอาการรอนวูบวาบหรือเหงื่อออกตอนกลางคืน (hot flushes  
and night sweats)  อาการรอนวูบวาบนับเปนอาการเฉพาะที่สุดของวยัหมดประจําเดอืน และมักจะ
เปนมากที่สุดกอนหมดประจําเดือนจริง อาจเกิดรวมกับอาการปวดศีรษะและใจสัน่ในสตรีสวนมาก
มักมีอาการนานกวา 1 ป แมวาอาการดังกลาวจะหายไปเองได  แตรอยละ 25 ยังคงมอีาการ  ภายหลัง 
5 ปไปแลว ในสตรีบางรายอาจมีอาการอยูนานถึง 10 ป  อาการดังกลาวมักเริ่มมีอาการรอนวูบวาบ
ตามใบหนา คอ ศีรษะ สวนบนของทรวงอกและหนาอก  อาจมีจุดเริ่มตนเปนจดุเฉพาะมาก เชน   
ใบหู  หนาผากและกระจายไปในทิศทางใดก็ได  อาจกินเวลานานไมกี่วินาทหีรือนานเปนชัว่โมง  
และความถี่ตลอดจนความรุนแรงไมสม่ําเสมอ เกิดไดทั้งกลางวันกลางคืนแมในขณะหลับ อาจเกิด
รวมกับเหงื่อออก  ผิวหนังรอน  หงุดหงิดออนเพลีย  บางรายทําใหนอนไมหลับ และ อาการดังกลาว
มักเกิดเวลากลางคืน  และมีอาการนานประมาณ  1-2  นาที  หลังจากนั้นจะมีเหงื่อออกมาก  ตัวเยน็ 
(night sweats)  และรูสึกปวดศีรษะ มนึงง เหนื่อย  ใจสั่น  อาการเหลานีจ้ะสามารถพบไดนานถึง  2-
5  ป  หลังหมดประจําเดือน  (Ginsburg and Hardiman 1991, อางถึงใน สุวิภา  บุณยะโหตระ 2542)  
สตรีที่มีอาการรอนวูบวาบเหลานี้ มีจาํนวนหนึ่งในสามที่มีอาการมากจนตองการการรักษาจาก
แพทย (Mishell  1992, อางถึงใน สุวภิา  บณุยะโหตระ 2542) 
            
 1.4.4  อาการทางจิตใจ (psychological symptoms)   
            อาการทางดานจิตใจในวยัหมดประจําเดือนไมมรูีปแบบเฉพาะ แตอาจพบภาวะ
ซึมเศราและกงัวลไดบอยขึน้ โดยเฉพาะกังวลเกีย่วกับความชรา  และการสูญเสียความสวยงามทาง
รางกาย  กระวนกระวาย  ขาดสมาธิในการทํางาน หลงลืม หงุดหงดิ อารมณเปลี่ยนแปลงงาย  ซ่ึงพบ
ไดบอยในระยะใกลหมดประจําเดือนและมกัเปนกลุมอาการที่แยลงในระยะ 2-3ปกอนหมดประจําเดือน  
เชื่อวาเปนผลจากการขาดหรอืการเปลี่ยนแปลงในระดับฮอรโมนเอสโตเจน(estrogen hormone) การ
ลดระดับฮอรโมนเอสโตเจน(estrogen hormone) อาจลดความไวตอ dopamine receptor  หรือลด
ระดับ tryptophan  สําหรับการสังเคราะห  serotonin  ทําใหเกิดการลดลงของ transmitter  ในระบบ
ประสาทสวนกลาง ซ่ึงกอใหเกิดภาวะซึมเศราตามมา ความรุนแรงของอาการขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม 
ทางครอบครัวและสังคมดวย  บางรายเกิดรวมกับอาการ premenstrual syndrome  ซ่ึงทําใหอาการ
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ดังกลาวแยลง  สตรีบางรายมีอาการเหลานีม้ากจนรบกวนชีวิตประจําวนั  บางรายมีอาการนอย  บาง
รายไมมีอาการเลย   
 
1.5 ผลท่ีเกิดตามมาในระยะยาว 
 จากการที่รังไขหยุดทํางาน ในวยัหมดประจําเดือน ทําใหเกดิผลตามมาในระยะยาว  
ผลที่พบ ไดแก 
 1.5.1 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  ภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย (cardiovascular disease) 
         ในปกตภิาวะโรคหวัใจขาดเลือดและภาวะกลามเนือ้หัวใจตาย พบในผูชาย 5-6 
เทาของสตรีวัยกอนหมดประจําเดือนที่ไมมีความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง  ไมเปน
เบาหวาน  และไมสูบบุหร่ี แตหลังจากหมดประจําเดือนแลว  อัตราเสี่ยงในสตรีจะเทาชายวัย
เดียวกันและยงัสูงเปน 2-3 เทาของสตรีวัยเดียวกันทีย่ังไมหมดประจําเดือน  ยิ่งรังไขหยุดทํางานเร็ว
เทาไรอัตราเสี่ยงก็ยิง่เพิ่มขึ้น  ในสตรีวยักอนหมดประจําเดือนระดับ  low density lipoprotein (LDL)  
ในเลือดจะต่ํากวาชาย และระดับ  high density lipoprotein (HDL)  ในเลือดจะสูงกวาหลังจากหมด
ประจําเดือนแลว ระดับ  LDL  ในเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นแตไมมากเกินกวาระดับในชายวยัเดยีวกัน  เชือ่
วาอัตราสวนของ  HDL : LDL   ในสตรีวัยกอนหมดประจําเดือนจะมีผลปองกันการเกิดโรคหัวใจ
ขาดเลือด เอสโตรเจนที่เกดิขึ้นในรางกายตามธรรมชาติชวยเพิ่มระดับ  HDL  และลดระดับ   LDL   
สามารถปองกันการเกดิภาวะหลอดเลือดแข็ง(atherosclerosis)ได และฮอรโมนเอสโตรเจนอาจชวย
กระตุนการขยายตัวของหลอดเลือด โดยการหล่ัง vasoactive peptides     ทําใหการไหลเวยีนของ
เลือดเพิ่มขึ้นในอวัยวะตาง ๆ รวมทั้งอวัยวะเพศ มดลูก ผิวหนังและไต การใหฮอรโมนเอสโตรเจน
ทดแทนในสตรีวัยหมดประจาํเดือนชวยใหมีการเพิ่มของ  HDL และลด  LDL 
 1.5.2 ภาวะกระดูกผุ (osteoporosis) 
           หมายถงึ  การที่มีมวลกระดกูลดลง  ซ่ึงเพิ่มอัตราเสี่ยงตอการเกิดกระดูกหกั
แมวาจะไมไดรับภยันตรายกต็าม  การขาดฮอรโมนเอสโตเจน(etrogen hormone) หลังหมด
ประจําเดือนแลวเปนสาเหตทุี่ทําใหเกิดกระดูกผุที่พบบอยที่สุดในสตร ี  ตามปกติมวลกระดูกจะมาก
ที่สุดเมื่ออายุ 30-40  ป  หลังจากนั้นจะมกีารสูญเสียมวลกระดูกไปเรื่อย ๆ  ตามอายุที่เพิ่มขึ้น  ในทั้ง
สองเพศ  ซ่ึงในสตรีมีอัตราการสูญเสียมวลกระดูกไปอยางรวดเร็วภายหลังหมดประจําเดือน  จาก
การที่มี osteoclastic  activity เพิ่มมากขึน้  ทําใหมีการสลายของมวลกระดูก (bone resorption)  
เพิ่มขึ้น ในสตรีอายุ 70 ป จะเสียมวลกระดูกไปประมาณรอยละ 50 ในขณะที่ชายวยั 90 ป อาจ
สูญเสียมวลกระดูกเพียงรอยละ 25 และภาวะกระดกูหกัพบบอยกวาในสตรีมากกวาชายหลังจากอาย ุ
40 ป เปนอัตราสวนถึง 8 : 1 โดยอุบัตกิารของกระดูก radius  สวนปลาย  กระดกูสันหลังและคอ
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กระดกูตนขาหักพบไดรอยละ 40 ในสตรีอายุเกิน 65 ป  กระดูกสันหลังหักแบบ crush fracture  อาจ
เกิดขึ้นเองในขณะที่มกีิจกรรมตามปกติ  เชน  กมลงหยบิของโดยไมตองไดรับภยันตรายรุนแรง ใด 
ๆ อาจทําใหเกดิความโคงงอของกระดูกสนัหลังและทําใหสวนสูงลดลงไดมาก  อวยัวะในชองอกจะ
ถูกบีบเนื่องจากชองอกมีขนาดเล็กลง สําหรับกระดกูตนขาหกัจะรุนแรงและกอใหเกิด
ภาวะแทรกซอนหรือความพกิารถาวรไดมากกวา  ซ่ึงภาวะตาง ๆ ดังกลาวสามารถปองกันไดโดยให
เอสโตรเจนทดแทนประมาณวาการใหเอสโตรเจน ทดแทนเปนระยะเวลา 5 ป  จะสามารถลดอัตรา
เสี่ยงของกระดูกหกัลงไดคร่ึงหนึ่ง 
  
 

สวนที่ 2 แนวคิด  ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของในการวิจัย 
 

2.1  ความรูเก่ียวกับภาวะหมดประจําเดือน 
 
 ความหมายของความรู 
 บลูม (Bloom 1956 : 201) ไดใหความหมายไววา ความรู เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการ
ระลึกถึงส่ิงเฉพาะเรื่อง หรือเร่ืองทั่วไป ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการหรือสถานการณตาง ๆ โดย
เนนความจํา 
 กูด (Good 1973 : 325, อางถึงใน ยุพา หงษวะชิน 2542 : 25) ไดใหความหมายไววา ความรู
หมายถึง ประมวลประสบการณตาง ๆ ที่บุคคลไดรับจากการศึกษาขอเท็จจริง ปรากฎการณ และ
รายละเอียดตาง ๆ ที่มนุษยไดรับ และมีการเก็บรวบรวมสะสมไวเพื่อสําหรับประโยชน 
 สมิท (Smith 1977 : 531) ไดใหความหมายไววา ความรู หมายถึง ความรูที่เกี่ยวของกับ
ขอเท็จจริง กฎเกณฑ และโครงสรางที่เกิดขึ้นจากการศกึษาหรือคนควา หรือเปนความรูที่เกี่ยวของ
กับสถานที่ ส่ิงของหรือบุคคล ซ่ึงไดจากการสังเกต ประสบการณ หรือจากรายงาน 
 ชวาล แพรัตกุล (2520 : 12) ใหความหมายของความรูไววา ความรู คือ บรรดา
ขอเท็จจริงและรายละเอยีดของเรื่องราว และการกระทําใด ๆ ที่มนุษยไดสะสมและถายทอดกันตอๆ 
มา ตั้งแตในอดีตและสามารถรับทราบสิ่งเหลานั้นได 
 จินตนา ยูนพินัธ (2527) ไดใหความหมายของความรูไววา ความรู เปนสิ่งที่บุคคลรับรู 
และเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่ รวมถึงประสบการณตาง ๆ ที่บุคคลเคยเกี่ยวของ และเปนสวนประกอบ
สําคัญประการหนึ่งที่จูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  
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 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2537) ใหความหมายวา ความรู เปนพฤติกรรมขั้นตนของ
ความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ซ่ึงบุคคลจําได อาจจะโดยการนึกได หรือโดยการมองเห็น 
ไดยนิก็จําได ความรูในขั้นนี้ ไดแกความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเทจ็จริง ทฤษฎี กฎ 
โครงสราง วิธีการแกปญหา เปนตน ความรูของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตามประสบการณการ
เรียนรูที่ไดรับ รวมทั้งความสามารถและทักษะทางดานสมองในการคิด การจําเกีย่วกบัสิ่งตาง ๆ  
 
 ความรูของบุคคลที่เกิดขึ้นจะนําไปสูการแสดงออกของพฤติกรรม เกิดการรับรู ปรับ
แนวคดิ และทศันคติ ตามความรูความเขาใจที่ตนมีอยู ซ่ึงกระบวนการของความรู แบงไดเปน 6 ขั้น 
ตามลําดับการเกิดพฤติกรรม (Bloom  1975) ดังนี ้
 1. ความรู (knowledge) เปนความสามารถในการจดจํา หรือระลึกได จากประสบการณ
ตาง ๆ ที่ไดรับรูมา  
 2. ความเขาใจ (comprehension) เปนความสามารถในการแปลความ ตีความหมาย และ
ขยายความในเรื่องราวและเหตุการณตาง ๆ  
 3. การประยุกตนําไปใช (application) เปนความสามารถในการนําสาระสําคัญตาง ๆ ที่
มีอยูไปใชในสถานการณจรงิ ซ่ึงเปนสถานการณใหมทีแ่ตกตางจากสถานการณเดิม 
 4. การวิเคราะห (analysis) เปนความสามารถในการแยกสิ่งตาง ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ 
หรือเปนองคประกอบที่สําคัญ เพื่อใหไดลําดับขั้นของความคิด ความสัมพันธ โดยมุงที่จะใหการสื่อ
ความหมายนี้ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 5. การสังเคราะห (synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวม เรียบเรียงความรูและ
ขอมูลตาง ๆ เขาดวยกนัอยางมีระบบ เพื่อสรางแบบแผนหรือโครงสรางใหม โดยการสังเคราะห
ขอความ การสังเคราะหแผนงาน และการสังเคราะหความสัมพันธ เพื่อนําไปสูการแกปญหาได 
 6. การประเมนิคา (evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินคุณคาของเนื้อหา วสัดุ
อุปกรณ และวธีิการทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพที่สอดคลองกับสถานการณไดอยางถูกตอง 
 
 ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา ความรู หมายถึง ขอเท็จจริง กฎเกณฑ และรายละเอยีดของ
เร่ืองราวตาง ๆ ที่ไดรับจากการศึกษาคนควา การสังเกต หรือจากประสบการณตาง ๆ ที่บุคคลเคย
เกี่ยวของ หรือไดรับถายทอดสืบตอกันมา รวบรวมเปนความจําเก็บไวและแสดงออกมา โดยมีการ
นําส่ิงที่ไดรับรูมานั้นไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสม 
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การที่จะทราบวาบุคคลมีความรูถูกตองเหมาะสมหรือไมนั้น กระทําไดโดยการวัด
ความรู โดยสวนใหญจะใชแบบทดสอบ ซ่ึงมีหลายชนดิ เชน แบบเลือกตอบ แบบใหเติมคํา แบบ
ถูก-ผิด และแบบจับคู เปนตน อยางไรก็ตามการนําแบบทดสอบความรูมาใชจะตองพิจารณาให
เหมาะสมกับกลุมประชากรเปาหมาย (ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2537) เชน ความสามารถในการอาน 
ความสามารถในการจับใจความสําคัญ รวมทั้งภาระหนาทีห่รือระยะเวลาที่ตองใชในการทําแบบ 
ทดสอบของผูตอบดวย 
 
 ความรูเกี่ยวกบัภาวะหมดประจําเดือนของพยาบาลวยักอนหมดประจาํเดือน เกิดขึ้นได
จากการเรยีนรูหรือไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัภาวะหมดประจําเดือน ซ่ึงความรูเกี่ยวกบั
ภาวะหมดประจําเดือนนี้มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
เนื่องจากการที่พยาบาลวยักอนหมดประจาํเดือนจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนั้น ควรจะตองมีความรู
ความเขาใจทีเ่กดิจากประสบการณและการเรียนรู เกี่ยวกบัความหมายของภาวะกอนหมดประจําเดือน 
ภาวะหมดประจําเดือน รวมทั้งอาการของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในภาวะหมด
ประจําเดือนทีม่ีผลกระทบตอระบบตาง ๆ ทางรางกาย และความสามารถทางกายในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ  เมื่อพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดอืนมีความรูเกีย่วกับภาวะหมดประจําเดือน จะชวยใหเกิด
การจดจํา ระลึกได และเขาใจถึงส่ิงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวยักอน
หมดประจําเดอืน  สงผลใหพยาบาลเกิดความรูที่ถูกตองเหมาะสม กอใหเกดิการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมในวัยหมดประจําเดือน 
 
2.2 การรับรูภาวะสุขภาพ 
 
 ความหมายของการรับรู 
 การรับรู (Perception)  เปนกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ที่
ตอบสนองตอการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม  มีรากศัพทมาจากภาษาละติน  มี
ความหมายเชนเดียวกับคําวา  “รับไว”  มีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาและใหความหมายของการ
รับรูไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 
 คิง( King 1981, อางถึงใน กอบกุล  พันธเจริญวรกุล 2528 : 377)  ใหความหมายวา  
การรับรู หมายถึง  กระบวนการทางดานความคิดและจิตใจมนษุย  เปนการแสดงออกอยางมี
จุดมุงหมายและแรงผลักดัน  การรับรูของแตละบุคคลเปนการแสดงออกถึงความตระหนกัในเรื่อง
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ตาง ๆ ของบุคคลโดยกระบวนการรับรูนี้จะทําหนาที่รวบรวมและแปลความหมายจากขอมูลตาง ๆ 
ที่ไดรับจากภายนอกทางประสาทสัมผัสและความจํา 
 โคซิเยอรและคณะ (Kozier  et al. 1991)  ใหความหมายวา  เปนประสบการณเกี่ยวกับ
ความรูสึก  การแปลความหมายและความเขาใจตอส่ิงตาง ๆ ในโลก  เปนลักษณะเฉพาะของบุคคล
และเปนการกระทําที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล 
 สุชา  จันทนเอม (2533 : 119)  กลาววา  การรับรู  คือการตีความหมายจากการรับ
สัมผัส  และในแงของพฤติกรรม  การรับรูเปนขบวนการที่เกิดแทรกอยูระหวางสิ่งเราและการ
ตอบสนองตอส่ิงเรา ดังแผนภูมิขางลาง  ดังนี้ 
 
  ส่ิงเรา      ------------> การรับรู      -------- >      การตอบสนอง 
                  ( Stimulus )                        ( Perception)                      ( Respoonse) 
 
 วิภาพร  มาพบสุข (2540 : 232 ) ไดใหความหมายของการรับรู  หมายถึง กระบวนการ
ซ่ึงบุคคลแปล หรือตีความหมายของการรูสึกสัมผัสที่ไดรับจากตาเห็นภาพ จมูกไดกล่ิน หูไดยิน 
เสียง ผิวหนังรับสัมผัส ออกมาเปนพฤติกรรมหนึ่งที่มีความหมายหรือรูจักเขาใจได 
 
 องคประกอบของการรับรู 
 1.  มีส่ิงเราที่จะรับรู (Stimulus) เชนรูป รส กล่ิน เสียง 
 2.  ประสาทสัมผัส (Sense Organs) และความรูสึกสัมผัส เชนหู ตา จมูก ล้ิน ผิวหนัง 
 3.  ประสบการณเดิม หรือความรูเดิมเกี่ยวกับสิ่งเราที่ไดสัมผัส 
 4.  การแปลความหมายจากสิ่งที่สัมผัส เชน ขับรถเห็นสัญญาณไฟแดงที่ส่ีแยก 
หมายถึง  การใหหยุดรถ เปนตน 
 
 กลาวโดยสรุปไดวาการรับรู(Perception)  หมายถึง  กระบวนการทางดานความคิดและ
จิตใจของบุคคลที่สมองจะตองแปลความหมายจากสิ่งเราที่มาสัมผัสกับบุคคล  แลวแสดงออกอยาง
มีจุดมุงหมาย  โดยมีแรงผลักดันจากความรูและประสบการณเดิมเปนตัวชวยในการตัดสิน  การรับรู
เปนองคประกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม  และการที่บุคคลจะเขาใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึง
อาจมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลเปนไปในทางบวกหรือลบก็ได  จะสงผลใหบุคคลทีแนวโนมที่จะ
ปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมตามแนวคิดหรือการรับรูนั้น  การรับรูสามารถวัดไดจากการใหบุคคลเลือก
ลักษณะที่คิดวาเปนจริงหรือสอดคลองกับสิ่งที่รับรูตามความคิดของบุคคลในชวงเวลาหนึ่ง ๆ  
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 ความหมายของการรับรูภาวะสุขภาพ 
 กอบกุล พันธเจริญวรกุล (2528 : 374) กลาววา ภาวะสุขภาพของบุคคลประกอบดวย
ภาวะที่มีสุขภาพดี และภาวะเจ็บปวยสลับกันและเปนประสบการณชีวิตของมนุษยทุกคน การรับรู
ภาวะสุขภาพของบุคคลจะดําเนินไปตามแกนความตอเนื่องของภาวะสุขภาพดีและภาวะเจ็บปวย
เชนกัน แตการรับรูจะมีความแตกตางกันในแตละบุคคล กลาวคือ บางคนอาจมีการรับรูวาความ
เจ็บปวยเปนเพียงสิ่งผิดปกติเล็กนอยและไมเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต ดังนั้นตามการรับรูของ
บุคคลเหลานี้ ความเจ็บปวยจึงเปนภาวะปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการและการ
เจริญเติบโต ในขณะที่บางคนอาจรูสึกวาความเจ็บปวยเปนสิ่งที่รบกวนและคุกคามตอชีวิตเปนอยาง
มาก ทําใหตองสูญเสียความเปนบุคคล การรับรูภาวะสุขภาพที่แตกตางกันนี้ จะมีอิทธิพลตอกําลังใจ
ที่จะตอสูกับปญหาที่เขามารบกวนชีวิตของแตละบุคคลได 
 เบคเกอร และคนอื่นๆ (Becker et al. 1974 : 409-419, อางถึงใน จิรารัตน จีนวัฒนะ 
2541 : 23) กลาววาความเชื่อดานสุขภาพและแรงจูงใจดานสุขภาพ เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูปวยมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคําแนะนําของแพทยหรือของเจาหนาที่ 
 ฮุคเกอร (Hooker 1981:198-206, อางถึงใน จิรารัตน จีนวัฒนะ 2541 : 23) กลาววาการ
รับรูเปนกระบวนการตอเนื่อง ที่บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองและเชื่อมโยงพฤติกรรมของตนกับ
ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการรับรูภาวะสุขภาพจึงมีการเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลาตามสังคมที่เปลี่ยนไป 
 สรุปไดวา การรับรูภาวะสุขภาพของบุคคล คือการที่บุคคลประเมินวา ตนมีรางกาย 
จิตใจ ความเปนอยูทางสังคมที่สมบูรณแบบ หรือเปนความตอเนื่องของการมีสุขภาพดีและเจ็บปวย 
โดยภาวะสุขภาพดังกลาวมิไดหมายความวาจะตองปราศจากโรคหรือความพิการ และการรับรูภาวะ
สุขภาพดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเชื่อและแรงจูงใจของบุคคล 
 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูภาวะสุขภาพ 
 บุคคลแตละคนใหความหมายสุขภาพแตกตางกันไปตามการรับรูของตนเอง  ซ่ึงการ
รับรูจะตองเกดิจากการแปลความหรือตีความจากการสัมผัสใหมีความหมายขึ้น  โดยบุคคลอาจจะ
แปลความหรอืตีความสิ่งนัน้ ๆ ตางกันออกไปตามปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ลักษณะของสิ่งเรา  
และปจจยัเกี่ยวกับดานกายภาพของตัวผูรับรู  ประกอบดวยหู  ตา  จมกู  ล้ิน  อวัยวะสัมผัส และ
ปจจัยทางดานจิตวิทยาที่มีอิทธิพลจาก 

1.  ประสบการณเดิมของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งนั้น  ถาบุคคลมีประสบการณที่คลาย ๆ กัน
เกี่ยวกับสิ่งเราหนึ่ง ๆ การรับรูส่ิงเรานั้นก็ยอมคลายคลึงกันดวย 
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2. ความตองการ เมื่อบุคคลมีความตองการสิ่งใดมักจะรับรูส่ิงเราวาเปนสิ่งที่ตอบสนอง
ความตองการของตนเอง 

3.  คุณคา  คุณคาของสิ่งตาง ๆ ที่มีตอบุคคลยอมมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล 
4.  เจตคติ  ความรูสึกและความนึกคดิที่บคุคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  ยอมมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล 
5.  อารมณ  เมื่อบุคคลมีอารมณดีกจ็ะมีความสบายใจ  ทําใหพจิารณารายละเอียดของ

ส่ิงเรามากขึ้น  มองเห็นขอดขีองสิ่งนั้น ๆ แตถาอารมณไมดี  มองเห็นสิ่งตาง ๆ ไมชอบใจ  กจ็ะมีผล
ตอการรับรู  ทําใหการรับรูนัน้ผิดพลาดได 

6.  การเตรียมตัวลวงหนา  โดยการที่บุคคลมีประสบการณและการเรียนรูส่ิงใดมากอน 
ทําใหบุคคลเตรียมที่จะตอบสนองสิ่งนั้นในแนวเดยีวกับที่เคยรับรูมา 

7.  การไดรับแรงเสริม  เชนการสนับสนนุ  คําชมเชยหรือรางวัล  ทําใหบุคคลรับรูส่ิง
นั้นเร็วขึน้  แตในทางตรงกนัขามถาไมไดรับการเสริมแรง  เชนถูกขัดขวาง  ถูกลงโทษบุคคลจะ
พยายามหลีกหน ี

8.  วัฒนธรรม  ประเพณี  หรือคานิยมตาง ๆ ในสังคม  จะเปนสิ่งทีก่ําหนดการรับรู
ของบุคคล  โดยทัว่ไปบุคคลมีกรอบของการอางอิงตางกัน  ซ่ึงเปนสิง่ที่บุคคลใชวดัสิ่งตาง ๆ ที่พบ
เห็น  พจิารณาคุณภาพของสิง่นั้นวาเปนอยางไร 
 สรุปไดวาปจจยัสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีการรับรูสุขภาพแตกตางกันไปกค็ือ  
ประสบการณเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการใหความหมายของสุขภาพตามทัศนะของแตละบุคคล 
(จันทิรา  จิตตวิบูลย  2543 : 18-19) 
 
 การรับรูภาวะสุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน 
 การรับรูภาวะสุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน  หมายถึง  ความรูสึก  ความคิดเห็น  
หรือการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด  ความเขาใจของสตรีวัยหมดประจําเดือนตอภาวะสุขภาพ
ของตน เปนการรับรูหรือความเชื่อดานสุขภาพที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยอาศัยแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอร (Becker 1974 :83-88, อางถึงใน จิรารัตน    
จีนวัฒนะ 2541 : 24-27) ในการอธิบายการรับรูภาวะสุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน  ดงัมี
รายละเอียดตอไปนี ้
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 1.การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตออาการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน  หมายถึง ความเขาใจหรอื 
ความรูสึกของสตรีวัยหมดประจําเดือน  ในเรื่องที่เกีย่วกับอาการเปลี่ยนแปลงทางระบบตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน  เชน  อาการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทอัตโนมัติ  
ระบบจิตประสาท  ระบบอวัยวะสืบพันธ  ระบบปสสาวะ  ระบบกระดูก  ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
 2.การรับรูถึงความรุนแรงของอาการของการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน  หมายถึง  
ความเขาใจหรอืความรูสึกของสตรีวัยหมดประจําเดือนตออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  จากการขาด
ฮอรโมนเอสโตรเจนเปนเวลานาน  เชน  การเกิดโรคกระดูกหัก  กระดูกสันหลังทรุด  หลังโกง  
หรือการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนั้นแลวอาการของการขาดฮอรโมนเอสโตรเจนอาจจะสงผลกระทบ
ตอสัมพันธภาพระหวางตนเองกับคูสมรส  ปญหาการมีเพศสัมพันธ  ประสิทธิภาพในการทํางาน 
 3.การรับรูถึงประโยชนของพฤติกรรมการปฏิบัติตนและการรักษา  หมายถึง  ความ
เขาใจหรือความรูสึกของสตรีวัยหมดประจาํเดือนเกีย่วกับการปฏิบัติตนหรือการดูแลตนเองในดาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสตรีวยัหมดประจําเดือนซึ่งอาจจะชวยลดความรุนแรงของอาการขาดฮอรโมนทํา
ใหบรรเทาอาการไมสุขสบายที่เกดิขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ 
 4.การรับรูถึงอุปสรรคในการปฏิบัติตน  หมายถึง  ความเขาใจหรือความรูสึกของสตรี       
วัยหมดประจําเดือนในเรื่องที่เกี่ยวกับปจจยัหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติตนของสตรีวัย
หมดประจําเดอืนเชน  คารักษา  สถานบริการ  ระยะเวลาของการรักษา  ความยากงายในการปฏิบัติ
ตน  การไดรับคําแนะนาํที่ไมชัดเจนและการดูแลเอาใจใสจากบุคคลใกลชิด  เชน  สาม ี บุตร  ญาติพี่
นอง  เพื่อน  หรือบุคลากรทางการแพทย 
 5.แรงจูงใจดานสุขภาพ  หมายถึง  ความสนใจเอาใจใสของสตรีวัยหมดประจําเดอืน
ตอภาวะสุขภาพ  อาการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน  
การศึกษาหาความรูในเรื่องทีเ่กี่ยวกับสตรีวยัหมดประจําเดือนจากแหลงตาง ๆ และการตั้งใจในการ
ปฏิบัติตนตามคําแนะนํา 
 
2.3  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
 ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน หรือ การรับรูสมรรถนะแหงตน ( Self  efficacy ) มี
แนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางการเรียนรูทางสังคมตามแนวคิดของแบนดูรา ( Bandura)  ซ่ึงเชื่อ
วาความคาดหวังในสมรรถนะแหงตน(efficacy  expectation)  เปนตัวกําหนดการแสดงออกของ
พฤติกรรม  ตอมาแบนดูราไดเสนอแนวคิดเพิ่มเติมวา  การที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใหบรรลุ
เปาหมายไดนั้น  บุคคลตองเชื่อในสมรรถนะแหงตน(Self  efficacy beliefs)เกิดขึ้นกอน จึงจะ
กระทําพฤติกรรมนั้น  โดยมีความคาดหวังในผลลัพธของการกระทํา (Outcome  expectancies)  เปน
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แรงเสริมใหมีการเลือกปฏิบัติพฤติกรรมที่คาดวาจะนําไปสูผลลัพธตามตองการ  และเชื่อวา
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากลักษณะโครงสรางที่มีความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน(Causal  
structure)  ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ  1)ปจจัยภายในตัวบุคคล (Internal personal 
factor : P)  ไดแก  ความคิด  ความรูสึก  และปจจัยทางชีวภาพ     2) พฤติกรรม (represent  
behavior : B)   และ 3)สภาพแวดลอม(external  environment : E)    องคประกอบทั้ง 3 ปจจัยนี้ตางมี
อิทธิพลซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงแตละอยางจะมีอิทธิพลมากหรือนอยข้ึนอยูกับสถานการณหรือกิจกรรมที่
จะกระทํานั้น  ความสัมพันธดังกลาวแสดงในแผนภูมิที่  1 
 

        B 
 

   P                     E 
 
แผนภูมิที่  1      แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล  พฤติกรรม  และสภาพแวดลอม 
 
 แบนดูรา (Bandura) ไดใหความหมายของการรับรูสมรรถนะแหงตน ( Self  efficacy )  
ไววา  เปนการรับรูความสามารถของตนที่จะจัดการและกระทํากิจกรรมใหสําเร็จตามเปาหมายที่
มุงหวังไว ใหได  โดยอธิบายถึงความเชื่อมั่นสมรรถนะแหงตนและความคาดหวังในผลลัพธ  มี
อิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรม  ดังนี้ 
 1.ความเชื่อในสมรรถนะแหงตน  (Self  efficacy beliefs)  เปนการรบัรูของบุคคลวา
ตนมีความสามารถที่จะจัดการและดําเนนิการกระทําพฤติกรรมนั้นไดสําเร็จตามจุดมุงหมาย 
 2.ความคาดหวังในผลลัพธ  (Outcome  expectancies)  เปนความเชื่อมั่นที่บุคคล
ประเมินการกระทําพฤติกรรมจะนําไปสูผลลัพธที่ตองการอยางแนนอน  และผลลัพธที่เกิดขึ้นนั้น  
เปนผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ไดกระทํา 
 บุคคลจะกระทําพฤติกรรม  ก็ตอเมื่อมีความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองวามี
ความสามารถเพียงพอที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นจนประสบความสําเร็จ  และกระทําพฤติกรรม
ดังกลาวจะนําไปสูผลลัพธตามที่คาดหวังไว  ถาบุคคลมีความคาดหวังในผลลัพธเพียงอยางเดียวแต
ไมมีการรับรูวาตนเองมีความสามารถรวมดวย  บุคคลนั้นจะไมสามารถกระทําพฤติกรรมนั้นให
สําเร็จได  ดังแสดงในแผนภูมิที่  2   
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 บุคคล   --------------------->       พฤติกรรม     ---------------------- >     ผลลัพธ 
 
              การรับรูสมรรถนะ                       ความคาดหวัง 

                แหงตน               ในผลลัพธ 
แผนภูมิที่   2    แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูสมรรถนะแหงตนและความคาดหวังในผลลัพธ 
 จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นไดวา  การที่บุคคลจะตัดสินใจวาจะกระทําพฤติกรรมอยางใด
อยางหนึ่งหรือไมนั้น  สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน  และอีก
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธที่เกิดขึ้น  ความสัมพันธดังกลาวดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 3 

    ความคาดหวงัเก่ียวกับผลลัพธท่ีจะเกิดขึ้น 

    สูง   ต่ํา 
 
         สูง 
การตระหนักในความเชื่อ             
ประสิทธิภาพในตน                    
         ต่ํา 

        
 

แผนภูมิที่ 3   ความสัมพันธระหวางการตระหนกัในความเชื่อประสิทธิภาพในตนและความ 
 คาดหวังเกีย่วกับผลลัพธที่จะเกดิขึ้นตอการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคล 
ที่มา : A.Bandura,Social  foundation  of  thought  and  action : a social  cognitive  theory 
(Englewood Cliffs , N.J. :Prentice  Hall,1985),239. 
 
 จากแผนภูมิ  จะเห็นความสัมพันธระหวางการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพใน
ตนกับความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทําที่จะเกิดขึ้นไดวา  ถาหากบุคคลมีการตระหนักใน
ความเชื่อประสิทธิภาพในตน  จะมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทําที่จะเกิดขึ้นสูง
เชนเดียวกัน  บุคคลก็มีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นแนนอน  ในทางตรงกันขาม  ถาบุคคลมี
การตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนต่ําจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทําที่จะ
เกิดขึ้นต่ําดวย  หรือความ   คาดหวังสวนในสวนหนึ่ง  เปนไปในทางตรงกันขาม  บุคคลก็มี

 
มีแนวโนมที่จะทําแนนอน 

 

 
มีแนวโนมที่จะไมทํา 

 

มีแนวโนมที่จะไมทํา 
 

มีแนวโนมที่จะไมทํา       
แนนอน 
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แนวโนมที่จะตัดสินใจไมกระทําพฤติกรรมนั้น  และการที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมหรือไมนั้น  
บุคคลจะตองรับรูวาตนมีสมรรถนะเพียงพอและขึ้นอยูกับความคาดหวังวาเมื่อกระทําพฤติกรรมนั้น
แลวจะเกิดผลลัพธตามที่ตองการ  จึงเกิดความเชื่อมั่นและความพยายามที่จะกระทําโดยไมยอทอตอ
อุปสรรค  ในทางตรงกันขาม  หากบุคคลคาดหวังวาผลลัพธจากการกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ จะเปน
ประโยชนตอตนเอง  แตตนมีสมรรถนะแหงตนต่ํา  บุคคลนั้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกระทํา
พฤติกรรมนั้น ๆ หรือไมกระทําพฤติกรรมนั้นเลย  ดังนั้นความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองและ
จากความคาดหวังในผลลัพธของการกระทํา  มีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมของบุคคล 
  
 นอกจากนี้การรับรูสมรรถนะแหงตน  อาจแตกตางกันขึ้นอยูกับมิติ  3 มิติ (Bandura 
1994, อางถึงใน อรนุช  เขียวสะอาด 2544 :45-46)  ดังนี้ 
 1.มิติตามขนาดหรือตามระดับ (level)  หมายถึง  ระดับความเชื่อมั่นของบุคคลใน     
การกระทํากิจกรรม  ซ่ึงจะผันแปรตามความยากงายของงานที่จะกระทํา  ถารับรูวางานที่จะกระนั้น
งายและตนมีความสามารถเพียงพอ  จะสงผลใหบุคคลมีการรับรูสมรรถนะแหงตนสูงขึ้น  แตถางาน
ที่กระทํานั้นยากหรือบุคคลมีขีดความสามารถจํากัด  จะสงผลใหบุคคลมีการรับรูสมรรถนะแหงตน
ต่ํา  ขาดความมั่นใจและหลีกเลี่ยงที่จะทํางานที่ยากขึ้น 
 2.มิติความแข็งแกรง (strength)  หมายถึง  ความเชื่อมั่นของบุคคลในการประเมินกําลัง 
ความสามารถของตนในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ  บุคคลที่มีระดับของความเขมแข็งสูง  จะมีความ
เชื่อมั่นวาตนมีกําลังความสามารถเพียงพอที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ ได 
 3.มิติความเปนสากล( generality)  หมายถึง  ความมั่นใจในความสําเร็จที่เคยประสบ
ในอดีตและสามารถนําเอาทักษะจากประสบการณนั้น  มาเชื่อมโยงใชในการปฏิบัติกิจกรรมที่มี
ความคลายคลึงกันในตางสถานการณได 
 จากความหมายและปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาการรับรูสมรรถนะ
ของบุคคลนั้น  สามารถเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายประการ  ซ่ึงจะมีผลทําใหการกระทําพฤติกรรม
ของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป  ตามการรับรูสมรรถนะแหงตนของแตละบุคคล 
 โดยสรุปทฤษฎีความเชื่อประสิทธิภาพในตน  มีหลักการมาจากทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคมซึ่งเชื่อวาปจจัยทางพฤติกรรม  สภาพแวดลอม  และปจจัยสวนบุคคล  มีความสัมพันธแบบ
กําหนดอาศัยซ่ึงกันและกัน  เมื่อบุคคลมีทักษะที่จะปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสม  และมีกําลังใจอยาง
เพียงพอ  การตระหนักในความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะทํานายหรือตัดสิน
วาบุคคลจะกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ หรือไม  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดและทฤษฎีความเชื่อประสิทธิภาพ
ในตนมาใช เพื่อเปนสิ่งทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
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 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพแหงตน 
 แบนดูรา (Bandura  1994  : 71 – 81)  กลาววา  การตระหนักในความเชือ่ประสิทธิภาพ
ในตนของบุคคลพัฒนามาจากปจจยัหลัก  4  ปจจัย คือ 
 1.ความสําเร็จในการกระทํา (Performance  Accomplishment)  เปนประสบการณตรง  
จึงมีผลตอการตระหนกัในความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนเปนอยางมาก  ซ่ึงแบนดูราเชื่อวาเปน
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ความสําเร็จในการกระทําจะเปนตัวเพิ่มความตระหนักในความเชื่อ
แหงประสิทธภิาพในตนของบุคคล  และการไมประสบผลสําเร็จในการกระทําหลายครั้งซํ้า ๆ กัน  
จะเปนตัวลดการตระหนักในความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน 
 2.การไดเห็นประสบการณของผูอ่ืน (Vicarious  Experience)  เปนสิ่งแนะหรอื
ตนแบบที่บุคคลนํามาพิจารณาประสิทธิภาพของตน  เมือ่บุคคลสังเกตเห็นผูอ่ืนไดรับความสําเร็จใน
การทํางานยาก  โดยไมมีผลเสียตามมาทําใหเกิดการตระหนกัวา  ตนก็มีประสิทธภิาพที่จะทํางาน
นั้นไดถาตั้งใจและพยายาม  โดยเฉพาะอยางยิ่งอยูในวัยเดียวกัน  เพศเดียวกัน  ประสิทธิภาพและ
ประสบการณในอดีตไมแตกตางกัน 
 3.การชักจูงดวยคําพูด (Verbal  Persuasion) เปนการรับเอาคําแนะนําชกัจูงจากผูอ่ืนมา
เปนขอมูล  เมือ่พิจารณาประสิทธิภาพของตน  ทําใหบุคคลเกิดความมัน่ใจวาตนมีประสิทธิภาพที่จะ
กระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหประสบความสําเร็จได  เปนการเพิ่มกําลังใจและความเชื่อมัน่
ในการกระทําพฤติกรรมตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงจะทําใหบุคคลเกิดความพยายามกระทําพฤติกรรม
ตาง ๆ ใหสําเร็จ  วิธีนี้เปนวธีิที่ใชกันอยางกวางขวาง  ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากวิธีหนึ่ง  ในกรณทีี่
ไมสามารถสาธิตใหดู  หรือไมสามารถใหลองทําเองไดดวยตนเอง 
 4.การกระตุนอารมณ (Emotional  Arousal)  บุคคลจะรับรูวาตนตื่นเตนมีความวิตก
กังวล  หรือความกลัวจากอาการกระตุนของรางกาย  ในสภาวะที่รางกายถูกกระตุนมากจะทําใหการ
ทํางานไดผลไมดี  หากบุคคลรับรูวาตนมีความวิตกกังวลในระดับสูง  บุคคลจะตระหนกัในความ
เชื่อประสิทธิภาพในตนตอการทํางานนั้นในระดับต่ํา  แตใหการปลุกเราความรูสึกอยากจะทําดวย
ตนเองดวยความสํานึกในตนเองอยางแทจริง 
 ความตระหนกัในความเชื่อประสิทธิภาพในตนนั้น  สามารถเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลาย
ประการที่กลาวมา  และการตระหนักในความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนนั้นอาจเกิดจากปจจยัใด
ปจจัยหนึ่งหรืออาจเกิดจากปจจัยหลายประการมาผสมผสานกันก็ได  แบนดูราไดเสนอลักษณะการ
ตระหนกัในความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนเปน 3 มติิ  คือ 
 มิติที่ 1 เกี่ยวกับปริมาณการตระหนัก(Magnitude)  การตระหนกัในความเชื่อแหง
ประสิทธิภาพในตนจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล  ในการกระทําพฤติกรรมหนึง่  หรือบุคคล
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เดียวกัน  จะแตกตางในพฤติกรรมที่แสดงออกมาในความยากงาย  เปนการตระหนักในความเชื่อ
แหงประสิทธภิาพในตนวาจะทํางานสําเร็จถึงระดับไหน 
 มิติที่ 2 เกี่ยวกับการนําไปใช (Generality) การตระหนักในความเชื่อแหงประสิทธิภาพ 
แหงตนตอการนําไปปฏิบัติสถานการณอ่ืน ซ่ึงประสบการณการปฏิบัติงานบางอยางกอใหเกดิ
ประสิทธิภาพในการนําไปปฏิบัติในสภาพการณอ่ืนที่คลายกัน แตในปริมาณที่แตกตางกันได  
ประสบการณบางอยางไมอาจนําการตระหนักในความเชือ่แหงประสิทธิภาพในตนไปใชใน 
สถานการณอ่ืนได 
 มิติที่ 3  เกี่ยวกับความเขมหรือความมั่นใจ( Strength)  ถาการตระหนักในความเชื่อ
แหงประสิทธภิาพในตนมีความเขมนอยบุคคลจะไมมั่นใจในประสิทธิภาพของตน เมื่อประสบการณ 
ไมเปนไปตามที่หวัง  จะทําใหการตระหนกัในความเชื่อแหงประสิทธภิาพในตนลดลง  ตรงกันขาม
ถาความเขมหรือความมั่นใจมากบุคคลจะมีความบากบัน่มานะพยายามมาก  แมวาจะประสบ
เหตุการณที่ไมสอดคลองกับความคาดหวังบางก็ตาม 
  
2.4  พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยหมดประจําเดือน 
 
 ความหมายของพฤติกรรม  
 มีผูใหความหมายของพฤติกรรมไวมากมาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหความหมายของคาํวา พฤติกรรม 
หมายถึง การกระทํา หรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนือ้ ความคิด และความรูสึก เพือ่ตอบสนอง 
ตอส่ิงเรา 
 พฤติกรรม  หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกจิกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของคน  
หมายถึง ปฏิกิริยาตางๆที่บคุคลแสดงออกทั้งภายในและภายนอกตวับุคคล  มีทั้งที่สังเกตไดและ 
สังเกตไมได ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรม โดยไดรับ อิทธิพลจากความคาดหวัง 
ของบุคคลในครอบครัว  สถานการณขณะนั้น  และประสบการณในอดีต (Twaddle  1981 : 11 อาง
ถึงใน อภิรยา พานทอง 2540 : 17) 
 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ(2526 : 16) และชัยพร  วิชชาวุธ(2533 : 1) กลาววา  พฤติกรรม  
หมายถึง  กจิกรรมหรือการกระทําของมนษุยไมวาการกระทํานั้นผูกระทําจะทําโดยรูตัว หรือไมรูตัว 
และไมวาคนอืน่จะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมไดก็ตาม  เชน  การพดู  การเดิน  การกระพริบตา  
การไดยนิ  การเขาใจ  การรูสึกโกรธ  การคิด  การทํางานของหัวใจ  การทํางานของกลามเนือ้     
เปนตน ซ่ึงแบงพฤติกรรมของมนุษยออกเปน 2 ชนิด  คือพฤติกรรมภายใน  หมายถงึ  กิจกรรมหรือ
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ปฏิกิริยาภายในตัวบุคคล  ที่ไมสามารถสังเกตเหน็ได มีทั้งที่เปนรูปธรรมเชน การบีบตัวของลําไส  
การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย  และที่เปนนามธรรมเชน ความคดิ ความรูสึก      
เจตคติ  ความเชื่อและคานยิม  พฤติกรรมภายในนี้สามารถวัดไดโดยใชเครื่องมือบางอยาง  สวน
พฤติกรรมภายนอก หมายถงึ ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมที่บคุคลแสดงออกใหผูอ่ืนสังเกตเห็นได  เชน
การยืน  นั่ง  เดิน  ขับรถ  เปนตน  พฤติกรรมของมนุษยเปนการเรียนรูอยางหนึ่ง  ทําความเขาใจได
โดยอาศัยปจจยัเชิงจิตวิทยาควบคูไป กับเงือ่นไขทางสังคมขณะเกิดการเรียนรูนั้น ๆ  
 Pender (1987) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมมนุษยวาเปนพื้นฐานความเขาใจเกีย่วกับการ
กระทํา เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพที่เปนไปตามรปูแบบแผนการรักษา เปนการผสมผสาน
ระหวางทฤษฎทีางกายภาพ  ชีวภาพ  จิตวทิยาและสังคมตลอดจนสภาวะเศรษฐกจิของแตละบุคคล  
นั่นคือ  ไมเพยีงแตลักษณะบุคลิกภาพความเชื่อภายในตัวบุคคลเทานัน้  หากแตธรรมชาติของกลุม
สังคมและสภาพแวดลอมก็มสีวนเกีย่วของ  สามารถนํามาอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยไดทั้งส้ิน 
 สุรพล พยอมแยม (2545 : 18-19) กลาววา พฤติกรรมในทางจิตวิทยานัน้ หมายถึง การ
กระทําอันเนื่องมาจากการกระตุนหรือถูกจงูใจจากสิ่งเราตาง ๆ การกระทําหรือพฤติกรรมเหลานี้ 
เกิดขึ้นเพื่อใหผูอ่ืนไดสัมผัสรับรู  ทั้งนี้เราจะเหน็ไดวามีพฤติกรรมจํานวนมากที่แมจะกระทําดวย 
สาเหตุหรือจุดมุงหมายเดียวกัน แตลักษณะทาทกีิริยาอาการอาจแตกตางกันไป เมื่อบุคคล เวลา 
สถานที่ หรือสถานการณเปลี่ยนไป ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้ เปนเพราะการกระทําในแตละครั้งของ 
บุคคลที่มีสภาพรางกายปกต ิ ลวนแลวแตจะตองผานกระบวนการคิดและการตัดสินใจ อันประกอบ 
ดวยอารมณ และความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้นๆ จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคราว 
เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เกี่ยวของเสมอ 
 
 กระบวนการเกิดพฤติกรรม 
 สุรพล พยอมแยม (2545 :25-26) ไดแบงกระบวนการเกดิพฤติกรรมเปน 3 กระบวนการ 
ดังนี้ คือ 
 1.กระบวนการรับรู (Perception Process) กระบวนการรบัรูเปนกระบวนการเบื้องตน   
ที่เริ่มจากการที่บุคคลไดรับสัมผัสหรือรับขาวสารจากสิ่งเราตางๆ โดยผานระบบประสาทสัมผัสซ่ึง 
รวมถึงการรูสึกกับสิ่งเราที่รับสัมผัสนั้นดวย 
 2.กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognition Process) กระบวนนี้อาจเรยีกไววา “กระบวน  
การทางปญญา”  ซ่ึงเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยการเรียนรู การคิด และการจํา ตลอดจนการ 
นําไปใช หรือเกิดพัฒนาการจากการเรยีนรูนั้นๆ ดวย การรับสัมผัสและการรูสึกที่นํามาสูการคิดและ 
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เขาใจนี้ เปนระบบการทํางานที่มีความละเอียดซับซอนมาก และเปนกระบวนการภายในทางจิตใจ ที่
ยังมิอาจศึกษาและสรุปเปนคาํอธิบายอยางเปนหลักการทีชั่ดเจนได 
 3.กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process)  หลังจากผานขั้นตอนของการ
รับรู  การคิดและเขาใจแลว บุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงที่ไดรับรูนั้นๆ แตยงัมิไดแสดงออก 
ใหผูอ่ืนไดรับรู ยังคงเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน (Covert  Behavior) แตเมื่อไดคดิและเลือกทีจ่ะ
แสดงการตอบสนองใหบุคคลอื่นสังเกตไดเราจะเรียกวา พฤติกรรมภายนอก (Overt  Behavior) ซ่ึง 
พฤติกรรมภายนอกนี้เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมีปฏิกิริยา 
ตอบสนองตอส่ิงเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพยีงบางสวนของที่มีอยูจริงเชนนี้ จึงเรียกวา 
“Spatial Behavior”  
 โดยแทจริงแลว กระบวนการยอยทั้ง 3 ขั้นตอนนั้น ไมสามารถแยกออกจากกันหรอื
เปนอิสระตอกนัได เพราะการเกิดพฤติกรรมแตละครั้งจะมีความตอเนื่องสัมพันธกันอยางมาก 
 
 องคประกอบของพฤติกรรม 
 บลูม (Bloom 1975 : 65 -197, อางถึงใน นพดล บํารุงกิจ 2544 : 14-15)  กลาวถึง 
พฤติกรรมวากจิกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทําเปนสิ่งที่อาจจะสังเกตไดหรือสังเกตไมได สามารถ 
แบงพฤติกรรมไดเปน 3 สวนดังนี ้
 1.พฤติกรรมดานความรู (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานนี้ไดจําแนกลําดับ
ขั้นตอนของความสามารถดานความรู  การใชความคดิ และการพฒันาสติปญญา ซ่ึงมีขั้นตอน 
ดังนี้คือ ความรู  ความเขาใจ  การนําความรูไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะห  และการประเมินผล 
 2. พฤติกรรมดานทัศนคติ  คานิยม  ความรูสึกชอบ   (Affective Domain)  พฤติกรรม  
ดานนี้ หมายถงึ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซ่ึงไดแก ความรูสึก ความชอบ ความสนใจ การให
คุณคา การรับ การเปลี่ยนคานิยม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนี ้ เปนพฤติกรรมที่ยากตอการ 
อธิบาย  และตองใชเครื่องมือพิเศษในการวัดพฤติกรรมเหลานี ้
 3. พฤติกรรมดานการปฏิบตัิ ( Psychomotor Domain)  เปนพฤติกรรมที่แสดงออกทาง 
รางกายใหเหน็ถึงความสามารถ รวมทั้งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่สังเกตได พฤติกรรมดานนี ้
สามารถประเมินผลไดงาย แตกระบวนการที่กอใหเกดิพฤติกรรมในดานนี้ ตองใชระยะเวลาและ 
การตัดสินใจหลายขั้นตอน 
 องคประกอบของพฤติกรรมเปนเรื่องที่มคีวามสลับซับซอน และพฤติกรรมในแตละ 
บุคคลที่แสดงออกมาก็ยอมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัว การศึกษา 
และการเรียนรู หรือสภาพสังคมตางๆ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนแตมีผลตอพฤติกรรมทั้งส้ิน 
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 ครอนบาค ( Cronbach , อางถึงใน ชุดา จิตพิทักษ 2525 : 58-71) ไดแบงองคประกอบ
ของ พฤติกรรมมนุษย ออกเปน 7 ประการ คือ 
 1.ความมุงหมาย ( Goal ) เปนความตองการ หรือวัตถุประสงคที่ทําใหเกิดกจิกรรม 
คนเราตองทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการที่เกดิขึ้น กิจกรรมบางอยางก็ใหความพอใจ หรือ
ตอบสนองความตองการที่เกิดขึ้น แตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยาง ก็ตองใชเวลานานจึง 
สามารถบรรลุผลตามที่ตองการได 
 2. ความพรอม ( Readiness ) หมายถึง ระดบัวุฒิภาวะ หรือ ความสามารถที่จําเปนใน 
การทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการไดหมดทกุอยาง 
 3. สถานการณ ( Situation ) เปนเหตกุารณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากจิกรรมเพื่อสนอง
ตอความตองการที่เกิดขึ้น 
 4. การแปลความหมาย ( Interpretation ) กอนที่จะตัดสนิทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
ตองพิจารณาสถานการณเสียกอน แลวตัดสนิใจเลือกวิธีการที่คาดวาจะไดความพอใจมากที่สุด 
 5. การตอบสนอง ( Respond ) เปนการทํากิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ โดย
วิธีการที่ไดเลือกแลวในขั้นแปลความหมาย 
 6. ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา ( Consequence) เมื่อทํากิจกรรมแลวยอมไดรับผลจาก
การกระทํานัน้ ซ่ึงผลที่ไดรับอาจเปนไปตามที่คิดไว หรืออาจตรงกันขามกับความคาดหมายกไ็ด 
 7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) คนเราสามารถประสบกับความ 
ผิดหวังได เมื่อผลจากการกระทําไมสามารถตอบสนองความตองการได กรณีนีอ้าจยอนกลับไป
แปลความหมายของการกระทําเดิม และเลือกวิธีการตอบสนองใหมได 
 จากความหมายของพฤติกรรมดังกลาวขางตน สรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรม 
หรือการกระทาํของบุคคลที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ ที่มากระตุน ซ่ึงพฤติกรรมที่ 
แสดงออกมานี้บุคคลอื่นอาจจะสังเกตเหน็การกระทํานัน้ไดหรือไมไดก็ตาม โดยการกระทํานั้นมผีล 
มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัว การศึกษา การเรียนรู รวมทั้งทัศนคติของบุคคลแตละ 
บุคคลดวย 
 
 ความหมายของสุขภาพ 
 คําวา “สุขภาพ” มาจากภาษาอังกฤษ “Health” ซ่ึงมีรากศัพทมาจากภาษาเยอรมันวา  
“Hoelth” มีความหมาย 3 ประการ คือ ความปลอดภัย(safe)  ไมมีโรค(sound) หรือทั้งหมด(whole) 
ในพจนานุกรมออกซฟอรด จึงใหความหมายของHealth วาความไมมีโรคทั้งรางกายและจิตใจ
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(วิฑูรย อ้ึงประพันธ 2541 : 2) อยางไรก็ตามในระยะตอมานักวิชาการทั้งหลาย รวมทั้งองคการ
อนามัยโลกได ใหความหมายของสุขภาพแตกตางกันไป ดังนี ้
 
 สุขภาพ (Health) ตามความหมายขององคการอนามัยโลก หมายถึง  ภาวะความ
สมบูรณของรางกายและจิตใจ รวมถึงความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยดไีมเพยีงแต
ปราศจาก โรคและความพกิารเทานั้น   
 ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะส ี(2541:4)  ไดใหความหมายวาสุขภาพ  หมายถึง  
สุขภาวะหรือภาวะที่เปนสุขสมบูรณทั้งดานรางกาย เปนสภาวะที่ระบบตางๆ ภายในรางกาย
สามารถทํางานไมบกพรองเปนไปตามปกติ  และรางกายไมเหนื่อยลา มีกลไกที่สามารถตานทาน
โรค  สวนสุขภาวะที่สมบูรณดานจิตใจ  หมายถึง  มีภาวะทางจิตที่แจมใส  ปราศจากความเครียด 
และภาวะบีบคั้นทางจิตใจ  และสามารถดํารงชีวิตอยางมีสติและมีสมาธิ  สุขภาวะที่สมบูรณดาน
สังคม  หมายถึงศักยภาพของบุคคลในการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ  มีครอบครัว
ที่อบอุน  มีชุมชนเขมแข็ง  สังคมมีความยุติธรรม  มีความเสมอภาคและอยูในระบบเศรษฐกิจและ
การเมืองที่ดี  รวมทั้งไดรับระบบบริการทางสังคมและระบบสุขภาพที่ดี  และสุขภาวะที่สมบูรณ
ดานจิตวิญญาณ  หมายถึงความสามารถของบุคคลในการดํารงไวซ่ึงความรัก  ความศรัทธาและ
ความเชื่อตอส่ิงที่เคารพนับถือ  มีความสามารถและความปรารถนาในการใหหรือบริจาคแกผูอ่ืน  
จนเกดิความสขุอันดื่มด่ํา ทวมทน  หรือความสุขอันเปนทิพย  หรือมีความวางจากตัวตนหรอื
ความเหน็แกตวั 
 แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540 -2544) ไดใหความหมายวาสุขภาพ หมายถึงภาวะแหงความสุข ซ่ึงครอบคลุมมิติทางกาย จิต 
และสังคม การมีสุขภาพดี หมายถึงการมรีางกายแข็งแรง ไมปวยงาย มีจิตใจที่สบาย สะอาด สงบ 
ไมวุนวาย มีความเปนอยูในสังคมที่พอดี ในครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง ซ่ึงสอดคลอง กับ
แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซ่ึง
ไดใหความหมายวา สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณและมดีุลยภาพ ทั้งทางกาย ทางใจ ทาง
สังคมและทางจิตวิญญาณ สุขภาพจงึแยกไมไดจากวิถีชีวิตที่ตองดําเนินไปบนพื้นฐานของความ
ถูกตองพอดีโดยดํารงอยูในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่พัฒนาอยางสมดลุทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดลอม 
 เพนเดอร (Pender 1996 : 22) ไดใหความหมายเกี่ยวกบัสุขภาพไววา หมายถึง การ
บรรลุถึงซ่ึงการใชศักยภาพของบุคคลที่ติดตัวมาแตกําเนดิ และทีไ่ดรับการพัฒนา ซ่ึงบุคคลจะบรรลุ
ภาวะนี้ไดจากการปฏิบัติพฤติกรรมที่มีเปาหมาย การใชความสามารถในการดแูลตนเอง และมีความ
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พึงพอใจในสมัพันธภาพกับบุคคลรอบขาง(Actualization)  ในขณะเดยีวกันมีการปรบัตัวตามความ
จําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือความมั่นคงของโครงสราง และความสอดคลองกลมกลืนกับ
ส่ิงแวดลอม (Stability) ที่มีความสําคัญกับตนเอง  โดยแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพของเพนเดอรนี้ มี
พื้นฐานมาจาก ความเชื่อในศักยภาพของบุคคล (Competence model) มากกวาการปราศจากโรค 
และเชื่อวาการแสดงออกของภาวะสุขภาพมทีั้งทางดานพฤติกรรมและอารมณ ซ่ึงประกอบดวยมิติ
หลัก 5 มิติ ดังนี้ 
 1 มิติทางดานอารมณ เปนประสบการณเชงิจิตวิสัยของบคุคล คือ รูสึกสงบ กลมกลืน  
กับสิ่งแวดลอม มีชีวิตชีวา และไวตอความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน 
 2.มิติทางดานเจตคติ ซ่ึงพัฒนาจากประสบการณและการคิดอยางมีเหตผุล ไดแก       
การมองโลกในแงดี ซ่ึงจะทาํใหบุคคลมีพฒันาการแมในภาวะยากลําบาก 
 3.ดานกิจกรรม ซ่ึงสะทอนถึงแบบแผนการใชพลังงานอยางเหมาะสม ในสภาวะ 
แวดลอมและสถานการณตางๆ ไดแก 
    3.1 การมีวิถีชีวิตที่ดี คือ 
          - การรับประทานอาหารที่ดี 
          - ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
          - รูจักจดัการกับความเครียด  
          - พักผอนอยางเพยีงพอ 
          - หลีกเลีย่งการใชสารเสพติด 
          - รูจักแสวงหาและใชขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพใหเปนประโยชน 
          - เฝาดูแลระวังสุขภาพ 
          - มีทักษะชีวิตทีด่ ี
          - รักษาสิง่แวดลอมที่เกือ้กูลตอสุขภาพ 
    3.2 ทํางานอยางมีเปาหมาย โดยรูจักวางเปาหมายทีแ่ทจริง มีความคดิริเร่ิม ปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนางานและพัฒนาตนเอง รูจักรับผิดชอบตนเอง รูจักประสานความรวมมอื
กับผูรวมงาน และมีความพึงพอใจในผลงานที่ไดกระทํา 
    3.3 เลนอยางสนุกสนาน หมายถึงการมีงานอดิเรกทีม่ีความหมาย เพื่อชวยใหเกิด
ความกระปรีก้ระเปรา และใชเวลาวางอยางเพลิดเพลิน 
 4. มีความใฝฝนในชีวิตและใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ เพือ่ใหเปนไปตามที่
ใฝฝน ไว รวมทั้งมีสวนทําประโยชนใหกบัสังคม 
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 5. ประสบความสําเร็จ หมายถึงส่ิงที่ไดจากการดํารงชีวิตที่ดี คือมีความสุขอยางแทจรงิ 
มีความคิดสรางสรรค มีความเขาใจในธรรมชาติของชีวิตและสามารถละความเห็นแกตัว  
 จะเห็นไดวา แนวคิดเกีย่วกับสุขภาพของเพนเดอรนั้น คลายคลึงกับแนวคดิของ 
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี เปนอยางมาก นอกจากนัน้พฤติกรรมและอารมณที่บงชี้ถึง 
ภาวะสุขภาพนั้น สะทอนถึงการพัฒนาชีวิตของมนุษยถึงขั้นสูงสุด ซ่ึงตองอาศัยปจจัยแวดลอมตาง 
ๆ เกื้อหนุน ตั้งแตปฏิสนธิในครรภมารดา จนกระทั่งเจริญเติบโตเขาสูชวงวัยตางๆ มีวิถีชีวิตที่ดําเนิน 
ไปบนพื้นฐานของความถูกตองพอดี โดยดํารงอยูในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่พัฒนาอยาง
สมดุล ซ่ึงส่ิงเหลานี้สะทอนถึงสุขภาพองครวมแบบแทจริง 
 
 ความหมายของพฤติกรรมสขุภาพ 
 
 มีผูสนใจและใหความหมายของ พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไวหลายทาน ดังนี ้
 พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) เปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษย   หมายถึง 
กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่บุคคลกระทําเปนปกติและสม่ําเสมอ  เพื่อการปองกันโรคและการสงเสริม  
สุขภาพตามความเชื่อของตน  เปาหมายเพื่อคงไวซ่ึงภาวะสุขภาพที่ด ี  และเปนการแสดงศักยภาพ
ของ มนุษย (Harris และ Guten 1979, อางถึงใน อุบลรัตน จินดาวณิชย 2545 : 20) 
 
 สําหรับงานวิจยัทางการพยาบาล แบงพฤติกรรมสุขภาพแบงออกเปน 2 ประเภท คือ   
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Health Promoting Behaviors)  และพฤติกรรมการปองกันโรค (Health 
Protecting Behaviors) โดย เพนเดอร ( Pender 1987 : 4 ) กลาววา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพนั้นม ี
เปาหมายสําคญัเพื่อยกระดับ ความเปนอยูที่ดีโดยสวนรวม การมีศักยภาพที่ถูกตองหรือมุงใหบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพดี สวนพฤตกิรรมการปองกันโรคมุงระวงัไมใหโรคใดหรือปญหาใด 
ปญหาหนึ่งเกดิขึ้นดวย 
 นอกจากนี้เพนเดอร (Pender 1996, อางถึงใน ภัทรจิต นลิราช 2546 : 13 ) ยังไดให 
ความหมายไวอีกวา พฤติกรรมสุขภาพเปนกจิกรรมที่บุคคลปฏิบัติจนเปนสวนหนึ่งของกิจวัตร 
ประจําวนัหรือแบบแผนการดําเนินชวีิต เพื่อคงไวซ่ึงการมีภาวะสุขภาพและเพิ่มพูนความเปนอยูทีด่ี 
และสามารถดํารงชีวิตไดอยางผาสุก ทั้งตัวของบุคคล ครอบครัวและชมุชน โดยพฤติกรรมสุขภาพ 
ตามแนวคิดของเพนเดอรประกอบดวย พฤติกรรม 6 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอสุขภาพ  การออก
กําลังกาย โภชนาการ การมสัีมพันธภาพระหวางบุคคล การเจริญทางจติวิญญาณ และการจัดการกบั
ความเครียด 
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 บลัม ( Blum 1981,อางถึงใน ภัทรจิต นิลราช 2546) ไดใหความหมาย พฤติกรรม
สุขภาพไววา เปนความสามารถของ บุคคลที่จะกระทําหนาทีต่างๆอยางเต็มความสามารถ ดํารง
รักษาความสมดุลระหวางความตองการ ของตนกับความตองการทางสังคม ปราศจากความไมพงึ
พอใจ ไมสบายใจ โรคภัยไขเจ็บ ความพกิาร  และมีพฤติกรรมในรูปแบบที่สงเสริมใหคนอยูรอด
ปลอดภัย มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิต บลัมไดกลาวถึงปจจยัดานการดําเนนิชีวิตที่เกี่ยวของ 
พฤติกรรมของบุคคลที่ผันผวนตามอิทธิพลของ สังคม วาเปนขอบงชี้ที่สําคัญอยางหนึ่งของภาวะ
สุขภาพ 
 
 กอซแมน(Gorhman 1988 :4 ) ใหความหมายพฤติกรรมสุขภาพวา หมายถึง คุณสมบัติ 
สวนบุคคลตางๆ เชน ความเชื่อ ความคาดหวัง แรงจงูใจ คานยิม การรับรู และองคประกอบดาน 
ความรู ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล ซ่ึงครอบคลุมภาวะความรูสึก อารมณ และ ลักษณะเฉพาะตน 
รวมทั้งแบบแผนการแสดงออกที่ชัดเจน ในการกระทําและลักษณะนิสัยที่เกีย่วของกับการรกัษา 
สุขภาพ ( Health maintenace ) การทําใหสุขภาพกลับสูภาวะเดิม ( Health restoration ) และการ 
สงเสริมสุขภาพ ( Health improvement ) ดงันั้นพฤติกรรมสุขภาพจึงมคีวามหมายกวางแสดงถึง การ
แสดงออกที่บคุคลลงมือกระทําในสิ่งที่ถูกตอง และไมกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง เพื่อใหตนเองมี
สุขภาพดีทั้งทีสั่งเกตได เชน การสูบบุหร่ี นิสัยการรับประทานอาหาร  การพักผอน    การออกกําลังกาย 
ลักษณะบุคลิกภาพ การใชยา และที่สังเกตไมได เชน ภาวะอารมณ ความเชื่อ ความคาดหวัง 
แรงจูงใจ คานยิม ความรู เปนตน นอกจากนี้ ยังไดแบงพฤติกรรมสุขภาพออกเปนดังนี้  
 1. พฤติกรรมปองกันและสงเสริมสุขภาพ ( Preventive and Promotion Behavior ) 
หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของผูที่เชื่อวาตนเองมีสุขภาพดแีละไมเคยเจ็บปวยมากอน เพื่อดํารง 
ภาวะสุขภาพสงเสริมสุขภาพและปองกนัอันตรายจากอุบัติเหต ุ ซ่ึงพฤติกรรมการปองกันและ
สงเสริมสุขภาพ สามารถแบงเปน 4 กลุม คือ  
      1.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวนั เชนนิสัยการกนิอาหาร ทั้งจํานวนอาหาร ความถี่ 
และเวลาของมื้ออาหาร ฯลฯ  
      1.2 การปฏิบัติกิจกรรมเพือ่สงเสริมสุขภาพ เชน การควบคุมน้ําหนัก การเดิน การ
วิ่งเพื่อสุขภาพ การเลนกีฬา การปลูกตนไม การพกัผอนหยอนใจ การงดการดื่มสุรา สูบบุหร่ี และ
การใชยาเสพตดิตางๆ เปนตน  
      1.3 การปฏิบัติกิจกรรมเพือ่ปองกันอันตราย 
      1.4 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการคนหาความผิดปกตใินรางกาย เชน การตรวจหา
มะเร็งปากมดลูก การตรวจสุขภาพประจําป เปนตน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

42

 2. พฤติกรรมเมื่อรูสึกไมสบาย ( Illness Beheavior ) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของ
ผูที่เริ่มไมแนใจในภาวะสุขภาพของตน คือ เร่ิมมีอาการผิดปกติทําใหสงสัยวาตนเองจะเจ็บปวย และ
ตองการความกระจางโดยการแสวงหาความชวยหลือจากผูอ่ืน อาจเปนในรูปของการตองการ 
คําแนะนํา หรือแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กบัผูที่ตนเชื่อวาจะสามารถชวยได อาจเปนสถานบริการ 
สุขภาพของรัฐบาลและเอกชน หรือบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติ รวมทั้งการไมทาํอะไรเลย แต
คอยใหอาการผิดปกติตางๆนั้นหายไปเอง  
 3. พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวย ( Sick role Beheavior ) หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรม ของผูที่
ทราบแลววาตนเองเจ็บปวย เชน พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชยารักษาโรค การปฏิบัติกิจกรรม ตางๆ
เพื่อฟนฟูสภาพรางกาย  
 
 Glanz,K.Lewis,F.M. et Rimer andB.K. (1997 : 9, อางถึงใน สุปรียา ตันสกุล 2547 :1) 
ไดนยิามพฤตกิรรมสุขภาพวาประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที ่ 1 เปนคุณลักษณะของบุคคล ไดแก 
ความเชื่อ ความคาดหวัง แรงจูงใจ การรับรู คานิยม  สวนที่ 2 เปนคุณลักษณะของอารมณ ความรูสึก 
และบุคลิกลักษณะ และสวนที่ 3 เปนพฤติกรรมภายนอกที่เปนการกระทําและนิสัย ซ่ึงทั้ง 3 สวนนี้ 
สัมพันธกับการทําใหตนเองมีสุขภาพที่ด ี
 
 วาสนา  สารการ (2544) ไดใหความหมายของพฤติกรรมสุขภาพวา หมายถึง กระบวน 
การสงเสริมใหบุคคลเพิ่มความสามารถในการควบคุมและพฒันาสุขภาพของตนเองใหดขีึ้น โดยมกีาร
ผสมผสานระหวางการสนับสนุนดานการศึกษาและสิ่งแวดลอม เพื่อการกระทํากจิกรรมของบุคคล
จนเปนสวนหนึ่งในกิจวตัรประจําวนั 
 สรุปไดวา พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กระทําเพือ่
ยกระดับภาวะสุขภาพที่ดีทั้งดานรางกาย จติใจสังคมและอารมณ อันจะนําไปสูความปกติสุข ความ
มีศักยภาพสูงสุดในบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยพฤติกรรมหรือการกระทํานั้น ๆ มีทั้งที่
สังเกตได และสังเกตไมได นอกจากการใหความหมายพฤติกรรมสุขภาพดังกลาวแลว ยังมีการ
พัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ ( Health Promotion Model ) เพื่อใชเปนแนวทางในการอธิบาย
หรือคาดการณถึงสวนประกอบของพฤติกรรมแบบแผนการดําเนินชวีิตที่สงเสริมสุขภาพของบุคคล
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยอีกดวย และรูปแบบการสงเสริมสุขภาพที่ไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากจากบุคลากรทีมสุขภาพในปจจุบัน คือ รูปแบบการสงเสริมสุขภาพ ของ
เพนเดอร (Pender’s Health Promotion Model )  
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รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร 
 เพนเดอร ( Pender 1987 : 57 ) ไดพัฒนารปูแบบการสงเสริมสุขภาพขึ้นมาจากทฤษฏี
การเรียนรูทางสังคม(Social Learning Theory) ภายใตพืน้ฐานงานวิจยัเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
และ พฤติกรรมสุขภาพที่ดี โดยมีจดุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ 
 1.เพื่อนําเสนอแนวคดิที่ใชในการอธิบายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคคล 
 2.เพื่อทดสอบสมมติฐานที่เกดิจากการสังเกต 
 3.เพื่อผสมผสานกับงานวิจยัอ่ืน ๆ ที่มีความเกีย่วของกบัรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
 เพนเดอร กลาววา การที่บุคคลกระทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพไดอยางตอเนื่อง        
จนกลายเปนแบบแผนในการดําเนินชวีิตนัน้เปนผลมาจากอิทธิพลของปจจัย 3 ดาน คือ 
 1. ปจจัยดานความรู – การรับรู (Cognitive – perceptual factors) เปนกระบวนการขั้น
แรกของการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ และการคงไวซ่ึงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคคล เปน
ปจจัยที่มีอิทธพิลโดยตรงตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวยปจจยัยอย 7 ปจจัย ดังนี ้
      1.1 ความสําคัญของสุขภาพ (The Importance of Health) หมายถึง การที่บุคคลให
คุณคา หรือใหความสําคัญตอสุขภาพของตนเอง ยิ่งใหความสําคัญมากเทาไรกจ็ะพยายามแสวงหา
ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ   เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมากยิ่ง ขึ้นเทานั้น 
  1.2 การรับรูการควบคุมสุขภาพ (Percieved control of  Health) หมายถึง การที่
บุคคลรับรูวาผลการควบคุมสุขภาพมาจากภายในตน จะปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ      
มากกวาบุคคลที่รับรูวาผลการควบคุมสุขภาพมาจากภายนอกตน 
  1.3 การรับรูความสามารถในตนเอง (Percieved Self-efficacy) หมายถึง การที่
บุคคลมีความเชื่อวาตนเองจะสามารถประสบความสําเร็จ หรือไดรับผลที่ตนเองตองการก็ตอเมื่อได
ลงมือกระทําหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ บุคคลจะตองรับผิดชอบตอสุขภาพตนเอง ควบคุมปจจัยสวน
ตนและปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ และเมือ่บุคคลใดกระทํากิจกรรมสงเสริม
สุขภาพแลวมภีาวะสุขภาพดขีึ้น ก็จะกระทาํกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพนั้นมากขึ้น 
  1.4 คําจํากัดความของสุขภาพ (Definition of Health) คําจํากัดความหรือการให
ความหมายของคําวา “สุขภาพ” ของบุคคล จะสงผลตอการกระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ โดย
บุคคลที่ใหความหมายของสขุภาพเกีย่วกับการปรับตัวหรือความสมดุล ก็จะกระตุนใหบุคคล 
กระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ขณะที่บุคคลผูใหความหมายของสุขภาพวา 
หมายถึง ภาวะที่มีความสุข(Self-actualization) ก็จะเริ่มปฏิบัติกิจกรรมเพื่อยกระดับภาวะสุขภาพ
เพื่อความผาสุข(Well-being) นั่นก็คือ การที่บุคคลใหคําจํากัดความของสุขภาพแตกตางกัน จะมีผล
ตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่แตกตางกัน 
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  1.5 การรับรูภาวะสุขภาพ (Percieved health status) เปนองคประกอบที่สําคัญอยาง
หนึ่งซ่ึงเกีย่วของกับความถี ่ และความจริงจังของการกระทําพฤตกิรรมสงเสริมสุขภาพ จาก
ประสบการณของบุคคลที่กระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แลวเกดิความผาสุกและมีภาวะสุขภาพ
ดีขึ้น จะเปนแรงผลักดันใหบุคคลรับรูถึงคุณคาของการมีสุขภาพด ี และสงเสริมใหบุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชวีิต เพื่อการดํารงภาวะสุขภาพที่ด ี
  1.6 การรับรูประโยชนของพฤตกิรรมสงเสริมสุขภาพ (Percieved benefits of 
health-promoting beheaviors) การที่บุคคลรับรูวาพฤติกรรมที่ตนกระทํานั้นมีประโยชนตอสุขภาพ 
จะสงผลใหบคุคลกระทําพฤติกรรมนั้นมากขึ้น รวมทัง้การกระทําพฤติกรรมอยางตอเนื่องจะทําให 
เกิดความมั่นคงและสงเสริมใหบุคคลเชื่อในประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมากขึ้น 
  1.7 การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Percieved barriers of health-
promoting beheaviors) การรับรูอุปสรรคการกระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ขึ้นอยูกับ การรับรู
ของบุคคล อาจเปนการคาดคะเนหรือเปนความจริงก็ได เชน การรับรูในแงความไมสะดวกสบาย 
ความยากลําบาก การไมมีโอกาสในการกระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงสงผลในแงลบตอการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
 2. ปจจัยปรับเปลี่ยน(Modifying Factors) เพนเดอร กลาววา ปจจยัปรับเปลี่ยนจะสงผล 
ตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ โดยผานทางปจจัยดานความรู – การรับรูของบุคคล นั่นคือปจจยั 
ปรับเปลี่ยนมผีลทางออม(Indirect effect) ตอพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวยปจจัยยอย 5 ปจจัย 
ดังนี ้
  2.1 ปจจัยทางประชากร เปนปจจยัพื้นฐานสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวย อายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา อาชีพและรายได  
  2.2 ลักษณะทางชีววิทยา เปนปจจยัทางชีวภาพทีม่ีความสัมพันธกับการปฏิบัติ 
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ไดแกสัดสวนของรางกาย น้ําหนักตัว และการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกาย เชน ในกรณีของการออกกําลังกาย น้ําหนักรางกายจะมีผลตอความตั้งใจในการออกกําลัง
กายของบุคคล บุคคลที่มีน้ําหนกัรางกายมากจะมกีารออกกําลังกายนอยกวาบคุคลที่มีน้ําหนกั
รางกายนอย เปนตน 
  2.3อิทธิพลระหวางบุคคล เปนปจจยัระหวางบุคคลที่สงผลตอการปฏิบัติ 
พฤติกรรมสุขภาพ ไดแก ความเชื่อถือในบุคคลอื่น ความคาดหวังของบุคคลใกลชิด แบบแผนการ 
ดูแลสุขภาพของครอบครัว และการมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรในทมีสุขภาพ ปจจัยเหลานี้ลวนมีผล
ตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลทั้งส้ิน เชนการไดรับคําแนะนําเรื่องการออกกําลังกาย
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จากบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จะมีอิทธพิลตอการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอของ
บุคคล เปนตน 
  2.4 ปจจัยดานสถานการณ สถานการณหรือส่ิงแวดลอมเปนตัวกําหนดที่สําคัญตอ
การปฏิบัติ และความสะดวกสบายในการเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล รวมทั้ง ปริมาณ
ทางเลือกและความยากงายที่จะใชทางเลือกเหลานั้น ยิ่งมีทางเลือกมากเทาไร ก็ยิ่งทําใหบุคคลมี
โอกาสเลือกกระทําพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้นเทานั้น 
  2.5 ปจจัยดานพฤติกรรม ประสบการณการกระทําพฤติกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ
ของบุคคล จะสงผลใหบุคคลกระทําพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอื่นๆ เพื่อนําไปสูภาวะปกติสุข การ
เรียนรูและทกัษะทางปญญามีความจําเปนตอการวางแผนดานโภชนาการ โปรแกรมการออกกําลังกาย 
การเผชิญความเครียดดวยการเรียนรูจากประสบการณเดมิ ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมคลายคลึง
กับที่เคยปฏิบตัิมา นั่นคือความรูและทักษะจากประสบการณเดิม จะสงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
สุขภาพไดสมบูรณขึ้น 
 3. ตัวช้ีแนะการกระทํา (Cues to Action) เพนเดอร เสนอไววา การทํากิจกรรมสงเสริม 
สุขภาพนั้น มคีวามเกีย่วพันกับตัวช้ีแนะการกระทํา ซ่ึงเปนตัวกระตุนภายใน หรือภายนอกตวับุคคล 
ซ่ึงสงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมสุขภาพออกมา ตัวช้ีแนะการกระทําภายใน ไดแก การรับรูถึง 
ศักยภาพของตนเองที่มีตอพฒันาการ และความรูสึกสุขสบายที่เพิ่มขึน้เมื่อบุคคลไดเร่ิมตนกระทํา 
พฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ เชน ความรูสึกสุขสบายจากการออกกาํลังกาย จะเปนตัวช้ีแนะการ 
กระทําภายในใหบุคคลออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ สวนตัวช้ีแนะการกระทําภายนอก ไดแก การ
สนทนากับผูอ่ืนในเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกาย สุขนสัิยการบริโภคอาหาร การพกัผอน  การ
จัดการกับความเครียด เปนตน ส่ิงเหลานีเ้ปรียบเสมือนการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล ซ่ึงเปน
ตัวช้ีแนะการกระทําภายนอกที่จะผลักดัน หรือสนับสนุนใหบุคคลมีพฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ 
 จากปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 ดาน คอืปจจัยดานความรู - การรับรู 
ปจจัยปรับเปลีย่น และตัวช้ีแนะการกระทาํ เพนเดอรไดนําเสนอแผนภูมิที่แสดงอิทธิพลของปจจัย 
ดังกลาวตอการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ดังแผนภูมิที่ 4 ดังนี้ 
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   ปจจัยดานความรู- การรับรู ปจจัยปรับเปลีย่น             การแสดงพฤติกรรม 
สุขภาพ 
 
 
 
 

 
 
     
     
 
  
 
 
 
     

 
    

 
แผนภูมิที่ 4 รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร ( Pender’s Health Promotion Model ) 
ที่มา : N.J. Pender, Health promotion in nursing practice 2nd ed.,(Norwalk, Connecticut : 
Appleton and Lange,1987) : 58. 
 
 รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรนี้ ไดนํามาใชในงานวิจยัตาง ๆ มากมาย แต
จากการวิเคราะหงานวิจยัพบวามีบางปจจยั ไดแก ความสําคัญของสุขภาพ (The Importance of 
Health)  การรับรูการควบคุมสุขภาพ(Percieved control of  Health)  และตัวช้ีแนะการกระทํา (Cues 
to Action) ไมสามารถอธิบายพฤติกรรมสุขภาพได ตอมาเพนเดอรจึงไดพัฒนารูปแบบของการ
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพขึ้นใหม (Pender 1996) โดยการลดปจจัย 3 ปจจัยดังกลาวขางตน และนาํ
การใหคําจํากดัความของสุขภาพ (Definition of Health)  การรับรูภาวะสุขภาพ (Percieved health 
status) และลักษณะทางประชากรและทางชีววิทยา (Demographic and biologic characteristics) 

ความสําคัญของสุขภาพ 

การรับรูการควบคุมสุขภาพ 

การรับรูความสามารถในตน 

การรับรูภาวะสุขภาพ 

การรับรูประโยชนของ 
พฤติกรรมสุขภาพ 

การรับรูอุปสรรคของ 
พฤติกรรมสุขภาพ 

ปจจัยทางประชากร 

ลักษณะทางชวีวิทยา 

อิทธิพลระหวางบุคคล 

ปจจัยพฤตกิรรม 

ความนาจะแสดง 
พฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวช้ีแนะการกระทํา 
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รวมไวในปจจยัลักษณะสวนบุคคล นอกจากนี้ยังไดเพิ่มตวัแปร 3 ตัวแปร ไดแก ความรูสึกนึกคิดที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรม (Activity-related affect)  การยึดมัน่ตอแผนของการกระทํา (Commitment to 
a plan of action) และทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการและความชอบที่เกดิขึ้นทันทีทันใด
(Immediate competing demands and preferences) โดยการปรับปรุงใหมในครั้งนี้ อาศัยงานวิจัยที่
ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพมาพิจารณา และ
เสนอรูปแบบพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคคล โดยปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร (Pender 1996) มีดังนี ้
 1. คุณลักษณะและประสบการณของแตละบุคคล ( Individual characteristics and 
experiences) บุคคลจะมีคุณลักษณะเฉพาะและประสบการณที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงมีผลตอการ 
ปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคลซึ่งปจจัยดานคณุลักษณะและประสบการณของแตละบุคคล
ประกอบดวย 
      1.1 พฤติกรรมเดิมที่เกี่ยวของ (Prior related behavior) จากการศึกษาวิจัย พบวา ตัว
ทํานายการเกิดพฤติกรรมที่ดีที่สุดตัวหนึ่ง คือ ความบอยของการปฏิบัติพฤติกรรม โดยพฤติกรรมที่
ทําบอยๆ หรือที่เคยปฏิบัติในอดีต มีอิทธิพลตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เกิดขึน้ในปจจุบัน  
      1.2 ปจจยัลักษณะสวนบุคคล ( Personals factor) ประกอบดวยปจจยัดาน ชีววิทยา 
ไดแก อายุ เพศ น้ําหนัก สมรรถภาพทางกาย ภาวะวยัหมดประจําเดือน เปนตน ปจจัยดานจิตวิทยา 
ไดแก ความรูสึกมีคุณคาในตน  แรงจูงใจในตนเอง ความสามารถของตนเอง  การรบัรูภาวะสุขภาพ 
และการใหความสําคัญตอสุขภาพ เปนตน ปจจยัดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก เชือ้ชาติ สัญชาต ิ
วัฒนธรรม การศึกษา สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม องคประกอบ เหลานี้ชวยใหทราบถึง
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวไมได เกิดขึน้กบัทุก
พฤติกรรมหรือทุกกลุมประชากร แตจะเกิดขึ้นกับบางพฤติกรรมหรือบางกลุม ประชากรเทานั้น 
(Pender 1996, อางถึงใน ภัทรจิต นิลราช 2546 : 16) 
 2. การรับรูและทัศนคติที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม ( Behavior-specific cognitions 
and affect) เปนปจจยัสําคัญ เนื่องจากเปนปจจยัที่เกีย่วของกบัแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือนําไปสูการกระทําของบุคคล ประกอบดวย 
 2.1 การรับรูประโยชนของการกระทํา (Percieved benefits of action) คือ การที่
บุคคลรับรูวาการกระทํานั้นกอใหเกดิผลดีหรือผลบวกกับตน ก็จะมีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น เพื่อ
นําไปสูการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
 2.2 การรับรูอุปสรรคของการกระทํา (Percieved of barrier of action) คือ การที่
บุคคลรับรูถึงสิ่งขัดขวางตอการกระทํา โดยอาจจะเปนสิ่งขัดขวางที่เกิดขึ้นเอง หรือส่ิงขัดขวาง ที่
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เกิดขึ้นจากการคิดวาจะเกดิ เชน การไมมเีวลา ความไมสะดวก ความยากลําบาก คาใชจายที่สูง การ
เสียเวลา ส่ิงเหลานี้เปนปจจยัเสริมที่จะทําใหบุคคลนั้นไมอยากปฏิบัติพฤติกรรม หรือหลีกเลี่ยง ที่จะ
ปฏิบัติพฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ 
  2.3 การรับรูสมรรถนะแหงตน (Percieved Self-efficacy of action) หมายถึง การ
รับรูถึงความสามารถของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ ที่คิดวาตนเองสามารถ 
กระทําใหสําเร็จได  
  2.4 ความรูสึกนึกคิดทีเ่กีย่วของกับกิจกรรม ( Activity-related affect) คือ 
ความรูสึกของ บุคคลที่เกิดขึ้นกอน ระหวาง และหลังกระทําพฤติกรรม ซ่ึงขึ้นอยูกับพฤติกรรมนั้น 
  2.5 อิทธิพลระหวางบุคคล (Interpersonal influences) เปนความคดิ ความเชื่อ 
ทัศนคติของบุคคลอื่นตอพฤติกรรม รวมถึงการสนับสนุนทางสังคม และการเปนแบบอยางจาก   
บุคคลอื่นดวย 
  2.6อิทธิพลดานสถานการณ(Situational influences) เปนการรับรูและความคิดของ
บุคคลตอสถานการณที่เกิดขึน้ อันอาจสงเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรมสุขภาพได เชน การเขาถึง 
ระบบบริการสุขภาพ  ลักษณะที่ตองการและสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม 
 3. ผลลัพธเชิงพฤติกรรม (Behavior outcomes) ประกอบดวย 
  3.1 การยึดมัน่ตอแผนของการกระทํา(Commitment to a plan of action) กลาวคือ 
ถาบุคคลตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมใดแลว พฤติกรรมนั้นมีแนวโนมที่จะทําใหบุคคล ยึดมั่นตอ
แผนการกระทาํนั้น 
  3.2ทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการและความชอบที่เกิดขึ้นทนัททีันใด 
(Immediate competing demands and preferences) เปนความคิดของบุคคลที่เกิดขึ้นกอนที่จะมีการ 
วางแผนทีจ่ะกระทําและนําไปสูการกระทําพฤติกรรมนั้น ซ่ึงอาจจะไมตรงกับการยึดมั่นตอแผนการ 
กระทําที่กําหนดไวได พฤติกรรมสุขภาพเปนผลลัพธของพฤติกรรม ซ่ึงมีผลทําใหผูกระทํามภีาวะ 
สุขภาพที่ดีได 

รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรที่ไดพัฒนาขึน้มาใหม ดงักลาวแลวขางตน 
แสดงดังแผนภูมิที่ 5 ดังนี้  
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คุณลักษณะและประสบการณ        การรับรูและทัศนคติท่ีเฉพาะ                           ผลลัพธเชิง 
          ของแตละบุคคล                         เจาะจงกับพฤติกรรม                                  พฤติกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร ( Pender’s Health Promotion Model ) 
ที่มา: N.J. Pender, Health promotion in nursing practice ( Stamford : Appleton and Lange, 
1996) , 67. 
 
 
 

ป ัจจัยลักษณะสวนบุคคล 
-ปจจัยดานชีววิทยา 
-ปจจัยดานจิตวิทยา 
-ปจจัยดานสังคมและ 
วัฒนธรรม 

พฤติกรรมเดิม 
ที่เกี่ยวของ 

การรับรูประโยชนของ 
การกระทํา 

การรับรูอุปสรรคของ 
การกระทํา 

การรับรูสมรรถนะ 
แหงตน 

ความรูสึกนึกคิดที่ 
เกี่ยวของกับกจิกรรม 

อิทธิพลระหวางบุคคล 

อิทธิพลดานสถานการณ 

การยึดมั่น 
ตอแผนของ 
การกระทํา 

ทางเลือกที่ 
สอดคลองกับ 

ความตองการและ 
ความชอบที่เกิดขึ้น 

ทันทีทันใด 

พฤติกรรม 
สงเสริม 
สุขภาพ 
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 พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของพยาบาลวัยหมดประจําเดือน 
 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสตรีวัยหมดประจําเดือน สงผลกระทบตอแบบแผนการ
ดําเนินชวีิตของสตรีวัยหมดประจําเดือนทัง้ทางดานรางกาย  จิตใจ  สังคม  ดังนั้นจึงจําเปนตองทํา
ความเขาใจเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในวัยหมดประจําเดือน  การดูแลและสงเสริมสุขภาพ
ของตนเอง การปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามวัย ซ่ึง
เปนปจจยัที่สําคัญในการบรรเทาอาการหมดประจําเดือนและการดํารงไวซ่ึงการมีสุขภาพที่ดี  จาก
ลักษณะการทํางานของพยาบาลที่จะตองเผชญิตอความเจ็บปวย  ความเครียด  สภาพแวดลอมที่มีแตความ
วุนวาย  สงผลใหพยาบาลเกิดความเครยีดจากการทํางาน และจากการที่ตองปฏิบัติงานตามตารางที่
ผลัดเปลี่ยนหมนุเวยีนตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหสงผลกระทบตอรูปแบบการดําเนินชวีิตของพยาบาล ทั้งดาน
การรับประทานอาหาร การนอนหลับ เปนตน ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ ผูวิจยัจึงมุงศึกษาถึงความรูและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมของสตรีวัยหมดประจําเดือน  ไดแก  
 
 1.  พฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร เมื่อสตรียางเขาสูวัยหมดประจําเดอืนมีผลใหรางกายมี
การเปลี่ยนแปลง  เชนน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้น  มีการสูญเสียความหนาแนนของเนือ้กระดูกเปนผลให
เกดิภาวะกระดกูพรนุ การรับประทานอาหารที่มีคุณคาครบทุกหมูในปรมิาณทีพอเหมาะสม  จะสงผลให
สตรีวัยหมดประจําเดือนมีสุขภาพที่ดีได  ซ่ึงกรมอนามัย  (2532)  ไดสรุปวาสตรีวัยหมดประจําเดอืน  
ควรบริโภคอาหาร  ดังนี ้
      1.1 การบริโภคอาหารเพื่อปองกันกระดกูพรุน  เมื่อเขาสูวัยหมดประจําเดือนระดบั
ฮอรโมนเอสโตรเจนจะลดลง  ทําใหการทํางานของฮอรโมนกระตุนการเจริญเติบโตลดลง  เส่ียงตอ
การเกิดภาวะกระดูกพรนุมากขึ้น  การมภีาวะโภชนาการที่ถูกตองจะชวยกระตุนการทาํงานของฮอรโมน  
กระตุนการเจริญเติบโตและสามารถแกไข หรือลดความรุนแรงของภาวะกระดูกพรุนไดโดยการ
บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมสูง  ซ่ึงเปนแรธาตุที่มีความสําคัญตอสุขภาพ  ในรางกายจะมีแคลเซียมเปน
องคประกอบรอยละ  1.5 – 2  ของน้าํหนักรางกายทัง้หมด  และประมาณรอยละ  99  ของแคลเซียมใน
รางกายจะมีอยูในกระดูกและฟน ชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง นอกจากนั้นแคลเซียมยังมี
ความสําคัญตอการทํางานของระบบหัวใจ ระบบประสาทและการทํางานของเซลลตาง ๆ ทั้งรางกาย  
สตรีวัยหมดประจําเดือนจะมีการสูญเสียแคลเซียมออกจากเนื้อกระดูกสูงกวาวยัอ่ืน ๆ คือในอัตรา 
รอยละ  3 – 5  ของเนื้อกระดูกทั้งหมด  ซ่ึงเปนผลมาจากการลดระดับของฮอรโมนเอสโตรเจน  และ
ผลจากการที่รางกายสูญเสียแคลเซียมออกจากเนื้อกระดูกมากกวาปกติทําใหเกิดกระดูกบางและหกังาย  
ดังนั้นวิธีที่ดีทีสุ่ดคือ  บริโภคอาหารที่ใหแคลเซียมเพิ่มมากขึ้น  ไดแก  กุงแหงตวัเล็ก  ปลาเล็ก  ปลานอย  
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กุงฝอย  ปูทะเล  นมวัว  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวแดง  สะเดา  คะนา  ใบชะพล ู  ใบยอ  ยอดแค  ผักกระเฉด       
จะชวยปองกนัมิใหกระดูกบางกอนวยัอันควร   
      1.2  การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคอาหาร สตรีวัยหมดประจาํเดือนจําเปนตอง 
มีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภค  ดงันี้ 
              1.2.1  ดื่มน้ําใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย  ปกตคิวรดื่มน้ําใหไดวัน
ละ 6 – 8  แกว  เพื่อชวยใหระบบทางเดนิอาหารทํางานไดดีขึ้น  และน้าํยังชวยในการระบายความรอน
ออกจากรางกายเนื่องมาจากการลดลงของฮอรโมนเอสโตรเจน ทําใหปริมาณของน้ําที่อยูในชัน้ใต
ผิวหนังลดนอยลง จึงมีความจําเปนที่รางกายจะรับน้ําเขาไปทดแทนเพื่อรักษาปริมาณน้ําไวใน
รางกายใหมากที่สุด  นอกจากนีย้ังไมควรดื่มชา  กาแฟ  และเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
เพราะนอกจากจะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมแลวยังชวยเสริมอาการการหมดประจําเดือนเพิ่ม
ความรุนแรงไดมากขึ้น 
  1.2.2 ลดการบริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง  ลดความถี่ของการบริโภค  
เนื้อหมู  เนื้อวัว  กุง  หอย  ปลาหมกึ  การบริโภคหนังเปด  หนังไก  และควบคุมปริมาณ
โคเลสเตอรอลในอาหารใหต่าํกวาวันละ  300  มิลลิกรัม 
  1.2.3 งดเวนการใชน้ํามันจากสัตวและกะทิในการประกอบอาหารโดยใชน้ํามัน 
พืชที่มีกรดไขมันไมอ่ิมตัวแทน  เชน  น้ํามนัถ่ัวเหลือง  น้าํมันขาวโพด  น้ํามันรําขาว 
  1.2.4  บริโภคอาหารทะเลเพิ่มขึ้น  เนื่องจากไขมันปลาทะเลมีกรดไขมันชนิดที่มี
ความไมอ่ิมตัวสูง  ซ่ึงนอกจากจะกระตุนใหรางกายสรางโคเลสเตอรอลชนิดดี (High Density 
Lipoproteins Cholesterol : HDL-C) เพิ่มขึ้นแลวยังชวยเพิ่มการสรางฮอรโมนเฉพาะที่ผนังหลอดเลอืด  
ซ่ึงชวยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดอีกดวย 
  1.2.5 บริโภคอาหารที่มีเสนใยสูง  ซ่ึงใหประโยชนในการดูดซึมสารอาหารไขมัน 
และน้ําดไีวในลําไส  อาหารที่มีเสนใยสูง  ไดแก  ผัก  ผลไม  และขาวทีย่ังไมขัดส ี
  1.2.6 การรักษาน้าํหนกัตวัใหคงที่ โดยการออกกําลังกายเพิ่มขึน้หรือเพิม่อาหาร
จําพวกผัก  ผลไมใหมากขึน้  แทนที่อาหารไขมัน  และขนมหวาน  แตไมควรลดน้ําหนักในชวงกาํลัง
หมดประจําเดอืน  เพราะจะทําใหอาการหมดประจําเดือนรุนแรงขึ้น 
     1.3  วิตามนิ ความตองการวิตามนิของสตรีวัยหมดประจาํเดอืน มีผลมาจากความตองการ
อาหารและพลงังานลดลง การยอยอาหารถูกรบกวน การดูดซึมไมมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ
เก็บสะสมอาหารนอยลง การกําจดัสารอาหารออกสูงขึน้ ว ิตามนิที่รางกายควรไดรับ ไดแก (วิมล ส ุขศรี 
และอรพรรณ มาตังคสมบัต ิ2537) 
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  1.3.1 วิตามินเอ  วิตามินเอจะถูกเกบ็สะสมในตับเปนสวนใหญ ช วยปองกันการติด
เชื้อตาง ๆ  ช วยปรับสายตาในความมืด แหลงอาหาร ค ือ น้ํามันตับปลา แครอท ฟ ักทอง ต ับ นม ผลไมสี
สม เปนตน 
  1.3.2 วิตามินบี1,บี2 และบี12  ม ีความสาํคัญตอการแขง็ตัวของเสนประสาทและ
ประสาทตืน่ตวั ป องกนัอาการชาและจาํเปนตอระบบการยอยอาหาร สุขภาพตาและผิวหนัง บำรุงเลือด
ตอตานเชื้อโรค  แหลงอาหาร ค ือ ขนมปงที่ทําจากแปงไมสกัดธัญพชื เมล็ดขาวสาล ีผ ักสีเขยีว ปลา เนื้อ
ไมติดมนั นม ถ่ัว เปนตน 
  1.3.3 วิตามินอี มีสวนชวยควบคมุการดดูซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่จําเปนตอ
กระดกูและฟน แหลงอาหาร ค ือ น้ํามนัตบัปลา ปลาซาดีน ปลาทูนา ไขแดง นมปรุงแตง ผ ักใบเขยีว 
น้ํามันพืช เปนตน 
  1.3.4 วิตามินดี มีสวนชวยในการดดูซึมแคลเซียม และเปนสวนประกอบของ
กระดกู แหลงอาหาร ค ือ นมเสริมวติามนิด ีปลาที่รับประทานทัง้กระดกู เปนตน หรืออาจรับวิตามินดไีด
จากการรับแสงแดดออน ๆ ประมาณ 30-60 นาทีตอสัปดาห 
  1.3.5 วิตามินซี จําเปนสําหร ับโปรตนีที่จบักลุมเซลลไวดวยกัน เสนเอ็น และ
กระดกู ช วยในการรกัษาแผล และจําเปนตอการดูดซึมธาตุเหล็ก แหลงอาหาร ค ือ ดอกขีเ้หล็ก ยอดสะเดา 
มะระขีน้ก บรอคโคล่ี ฝร่ัง สาลี่ ผ ักขม เปนตน 
 สรุปไดวาสตรีวัยหมดประจําเดือน  ควรพิถีพิถันมากขึ้นในการเลอืกบริโภคอาหาร  
ไดแก  อาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูง  อาหารที่มีกากใยสูง  อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง  ไดแก  อาหารที่มี
ไขมันอิ่มตัวสูง  ชา  กาแฟ  แอลกอฮอลและการสูบบหุร่ี  นอกจากนี้ควรไดรับวติามินและเกลือแร
เพิ่มมากขึ้น  ดืม่น้ําสะอาดใหเพียงพอและควบคุมน้ําหนักตัวใหคงที ่
 
 2. พฤติกรรมดานการออกกําลังกาย  ปกตมินุษยจะตองมีการเคลื่อนไหวรางกาย  เพื่อการ
คงไวซ่ึงความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูก  และเปนการบํารุงรักษาสุขภาพ (ภัทรจิต  นิลราช  2546 : 
21) การมีสุขภาพแข็งแรงนัน้เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เพราะสามารถประกอบอาชีพและทํากจิกรรม
ตางๆ ไดอยางเต็มที่ ทําใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  แตการที่จะมีสุขภาพแข็งแรงไดจะตองมีการ
ออกกําลังกายควบคูไปกับการดูแลตนเองดานอื่นดวย  
 ชูศักดิ์  เวชแพทย(2519 : 1,อางถึงใน ยุวดี ลีลัคนาและคณะ 2545) ใหความหมายของการ
ออกกําลังกายไววา การออกกําลังกาย หมายถึง การใหกลามเนื้อลายทํางานเพื่อใหรางกายมีการ
เคลื่อนไหว พรอมกับการไดแรงงานดวย ในขณะเดียวกันยังมีการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย 
การจัดแผนงาน ควบคุมและปรับปรุงสงเสริมใหออกกําลังกายมีประสิทธิภาพและคงอยู 
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 สมหวัง สมใจ(2520 :9) ใหความหมายของการออกกําลังกายไววา การออกกําลังกาย 
หมายถึง การเคลื่อนไหวใหมีจังหวะเหมาะสม เปนการฝกซอมใหแกรางกายแทบทุกสวนใหมีความ
คลองแคลววองไว ทําใหรางกายเตรียมพรอม อดทน แข็งแรง ผอนคลายความเครงเครียด จากงาน
หรือชีวิตประจําวัน ซ่ึงมักจะทําซํ้า ๆ ซาก ๆ เมื่อรางกายแข็งแรงก็ทําใหสมองแจมใสปราศจากโรคภัย 
 ประโยชน  บุญสินสุข (2538:73-76) ไดใหความหมายของการออกกําลังกายไววา  
หมายถึง  กิจกรรมที่สตรีวัยหมดประจําเดือนกระทําเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของรางกาย เพิ่ม
ความตานทานของการเกิดโรคดวยวิธีการตาง ๆ 
 ช่ืน  เตชามหาชัย(2539 : 11-16)  กลาววาเมื่อเราออกกําลังกายถึงจุดหนึ่งรางกายจะหลั่ง
สารชนิดหนึ่งที่เรียกวาเอ็นดอลฟฟน  ซ่ึงเปนสารที่กอความสุข  ซาบซาน  ทําใหรูสึก กระปรี้กระเปรา  
คึกคัก  กระฉับกระเฉง  โดยการออกกําลังกายควรทําในสถานทีท่ี่มีแดดออน ๆ เพื่อใหผิวหนัง
สังเคราะหวิตามินดีที่ชวยในการดูดซึมแคลเซียม มีผลตอการสรางกระดดูใหแข็งแรงขึน้  สุรียพร  บุญจง 
(2538,อางถึงใน สุทธนิจ หุณฑสาร  2539 : 57-58)  ไดแนะแนวทางในการออกกําลังกายไวโดยกอน
ออกกําลังกายควรเริ่มตนดวยการอุนเครื่อง  (Warm up)  กอนทุกครั้ง  แลวจึงออกกาํลังกายจนเหงือ่
ออก  อยางนอยสัปดาหละ  3 – 4  คร้ัง  ครั้งละไมต่ํากวา  20 – 30 นาที  ชนิดของการออกกําลังกายอาจ
ทําไดหลายแบบตามแตความเหมาะสม  เชน  วิ่งเหยาะ ๆ เดินเร็ว ๆ แอโรบิค  รํามวยจนี  หรือฝกโยคะ  
แตไมควรเลนกีฬาที่หกัโหมหรือมีการปะทะรุนแรง หรือเส่ียงตออุบัตเิหตุที่อาจมีผลกระทบถึงกระดูก  
เพราะอาจทําใหกระดูกหกัไดงาย  กระทรวงสาธารณสุข,กรมอนามัย,กองอนามัยครอบครัว (2544)  
ไดกลาววาปจจุบันมีการศึกษาถึงการออกกําลังกายแนวใหม  เพื่อเปนการปรับใหเขากบัการเคลื่อนไหว
ในชีวิตประจําวัน  พบวา การทํางานที่มีการเคลื่อนไหว  ออกกําลังกายในบาน  งานอาชีพหรืองาน
อดิเรก  ก็สามารถสงเสริมสุขภาพใหดีได  ทั้งนี้ควรเปนการเคลื่อนไหวออกกําลังกายที่ทําใหเกิดความ
เหนื่อยในระดบัปานกลาง  และทําแตละครั้งนาน  8 – 10  นาที  รวมทั้งวันควรใหไดออกกําลังกาย
อยางนอย  30  นาที  ซ่ึงจะสามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกต ิ  เพิ่มความแขง็แรง
ใหแกหวัใจได  กิจกรรมเหลานี้ ไดแก  เดนิขึ้นบันไดแทนการใชลิฟท  เดินมากขึน้ขณะทํางาน  การ
กวาดบาน  การถูบาน  ในระยะเวลา 40 – 60  นาที  การซักผาดวยมือ  ในระยะเวลา  45 – 60  นาที  
การลางเช็ดและขัดรถ  ในระยะเวลา 45 - 60  นาที  การคราดหญา  โกยหญา  กวาดหญา  ในระยะเวลา  
30 – 40  นาที  ฯลฯ 
 
 ระยะของการออกกําลังกาย  แบงเปน 3 ระยะ (อรนาถ ว ัฒนวงษ 2543 : 22) ค ือ 
 1.ระยะอบอุนรางกาย(warming up)  เปนระยะของการเตรียมพรอมของรางกายกอนทีจ่ะ
มีการออกกําลังกายจริงๆ หรือเต็มที่  ซ ึ่งจะชวยใหประสิทธิภาพของการออกกําลังกายสูงขึ้น  ทำให
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การประสานงานของกลามเนื้อมีการหดตวัไดดีขึ้น  การเคลื่อนไหวของขอตางๆ คลองแคลวขึ้น  เพิ่ม
อุณหภูมิของรางกายและอัตราการเตนของหัวใจ  ระยะนีใ้ชเวลาประมาณ 7-10 นาที 
 2.ระยะออกกําลังกาย(endurance  exercise)  เปนชวงที่มกีารออกกําลังกายจริงหรือเตม็ที่
หลังจากที่มีการอบอุนรางกายแลว  เปนการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ระยะนี้
ใชเวลาประมาณ 15-60 นาที  แตความสามารถที่จะออกกําลังกายไดนานเทาใดนั้นจะขึ้นอยูกับแตละ
บุคคลหรือภาวะสุขภาพของรางกาย 
 3.ระยะผอนคลาย(cooling down) ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที  หลังจากที่มีการ
ออกกําลังกายอยางเต็มที่แลว  เปนการออกกําลังกายเบาๆ หรือชาลงเรื่อยๆ  เชนการเดินหรือวิ่ง
เหยาะๆ ช าๆ ทำใหความตึงตัวและความเครียดของรางกายกลับคืนสูภาวะปกติ 
 
 ประโยชนของการออกกําลังกาย 
  การออกกําลังกายที่เหมาะสมเปนสิ่งจําเปนสําหรับสตรีวัยหมดประจําเดือน  เนื่องจาก
การออกกําลังกายจะชวยลดอาการของภาวะหมดประจําเดือน ทําใหไมเสี่ยงตอการเกิดโรคหรืออาการ
ที่เปนผลจากการรักษาดวยฮอรโมนทดแทน  เปนที่ยอมรับกันวาการออกกําลังกายจะทําใหเกิดผลดี
ตอทุกระบบของรางกาย  คือ 
  2.1  ระบบหวัใจและหลอดเลอืด  การออกกําลังกายทําใหสารโคเลสเตอรอล
ชนิดความหนาแนนต่ําเปลี่ยนเปนโคเลสเตอรอลชนิดความหนาแนนสูง ทําใหปริมาณโคเลสเตอรอลที่
เกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจนอยลง ปองกันการตีบตนัของหลอดเลือดและปองกนัภาวะหลอดเลอืด
แข็งตัว  นอกจากนีย้ังเพิ่มความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อหวัใจหลอดเลือดแดงขยายตวัไดดี
ขึ้น  ชวยใหการไหลเวยีนโลหิตดีขึ้น 
  2.2  ระบบตอมไรทอ  การออกกําลังกายจะกระตุนใหมีการหลั่งฮอรโมนตาง ๆ 
ออกมา  ชวยปรับการทํางานของเซลลตาง ๆ  
  2.3  ระบบกลามเนื้อ  กระดูก  ขอตอ  การออกกําลังกายทําใหกลามเนื้อรักษา 
มวลกลามเนื้อไดนานและเพิม่ความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อ ขอตอไมติดขัด เกิดแรงดึงบนเยื่อหุม
กระดกูและมกีารลงน้ําหนักที่กระดกูทําใหดูดซึมแคลเซียมไดมากขึน้  ทําใหกระดกูไมเปราะ 
  2.4  ระบบประสาท การออกกาํลังกายทําใหเกิดการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รางกายไดดีขึน้  ไมพลาดหกลมงาย  สมองสั่งงานอยูตลอดเวลาทําใหสมองเสื่อมชา 
  2.5  ระบบหายใจ  การออกกําลังกายทําใหรางกายตองการออกซิเจนเพิ่มขึ้น
เพื่อชวยในการเผาผลาญอาหาร ชวยใหปอดมีการขยายตัวไดดี  สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนและ
คารบอนไดออกไซดไดอยางรวดเร็วเต็มอัตรา  ชวยใหเซลลรางกายทํางานไดอยางปกต ิ
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  2.6 ระบบผิวหนัง  หลังการออกกําลังกายเลือดจะไปเลี้ยงผิวหนังมากขึ้น 
ขับความรอนออกจากรางกายทางเหงื่อ  ชวยใหผิวหนังมีความยืดหยุนเตงตึง 

  2.7 ระบบกระเพาะอาหารและลําไส  หลังการออกกําลังกายจะเขาสูภาวะ
สงบระบบประสาทพาราซิมพาเธติกทาํงาน ทําใหการทํางานของกระเพาะและลําไสดีขึ้น บีบตัว
คลุกเคลาอาหารกับน้ํายอยไดทั่วถึงขึ้น  สงผลใหระบบขบัถายปสสาวะกรองของเสียตาง ๆ ที่ตกคาง
จากการเผาผลาญอาหารออกจากรางกายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  
 ชุลีพร  ศรศรี(2541 :24) กลาวถึงประโยชนของการออกกําลังกายไวดังนี้ 
 1.ทําใหมีสุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ 
 2.ชวยใหออกซิเจนไปเลี้ยงทุกสวนของรางกาย 
 3.ชวยใหเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น 
 4.ชวยใหหัวใจและปอดแข็งแรงขึ้น 
 5.ชวยใหชีพจรและความดันโลหิตลดลง 
 6.ทําใหเสนเลือดมีขนาดใหญขึ้น 
 7.ชวยลดระดับโคเลสเตอรอลชนิดราย(Low Density Lipoproteins Cholesterol : LDL-C),  
ระดับไตรกรีเซอไรด และเพิ่มระดับโคเลสเตอรอลชนิดดี (High Density Lipoproteins Cholesterol : 
HDL-C) 
 8.ทําใหหลับสนิทและหลับนาน 
 9.ชวยลดและแกอารมณเศรา 
 10. เมื่อออกกําลังกายติดตอกันประมาณ  15-20 นาทีขึ้นไป  รางกายจะหลั่งสาร             
เอนเดอรฟนออกมาทําใหจิตใจสบาย ถาออกกําลังกายสม่ําเสมอ จะไดรับความรูสึกที่มีสุขดวย 
 11.ทําใหระบบยอยอาหารและระบบขับถายดีขึ้น 
 การออกกําลังกายจะตองดูตามความเหมาะสมกับอาย ุ  ภาวะของสุขภาพ  วิถีชีวิต 
โครงสรางรางกาย  รวมทั้งกิจกรรมที่ตองรับผิดชอบในแตละวนัของแตละบุคคลดวย  เพื่อเปนการ
เพิ่มความแข็งแรงของรางกาย  และเพิ่มความแข็งแกรงของกระดูก   

 
3. พฤติกรรมดานการจัดการกับความเครียด เปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกอยาง

เหมาะสม  ชวยใหเกิดการผอนคลาย  ลดความตึงเครียด  มีการพกัผอนอยางเพยีงพอ  ใชเวลาวางให
เกิดประโยชนหรือกิจกรรมที่คลายเครียด  รวมทั้งมีการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม  สตรีวัยนี้
มักเกิดภาวะเครียดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจ ในวยัหมดประจําเดือนจะพบวามีอาการ 
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หงุดหงดิ  โกรธงาย  วิตกกังวล  ซึมเศรา  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณทําใหสตรีขาดความ
มั่นใจในตวัเอง จึงเกดิความเครียดขึ้นไดหากปลอยใหมีความเครียดสะสมไวเปนเวลานานโดยไมได 
ผอนคลาย  จะสงผลใหเกดิการเจ็บปวยรุนแรง  เชน  โรความดันโลหิต  โรคระบบหลอดเลือดและ
หัวใจ  เปนตน  ดังนั้นเพื่อปองกันไมใหเกิดการสะสมของความเครียด  สตรีวัยหมดประจําเดือนจึง
จําเปนตองมีการจดัการความเครียด  ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจติ (2540) ไดกลาววา  การ
จัดการความเครียดกระทําไดโดยการหากิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมกบัตัวเองเมื่อทําแลวรูสึกสบายใจ  
ไมบั่นทอนสุขภาพตนเอง  และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  วธีิการจัดการความเครียด  มดีังนี้     
  3.1พยายามแกไขเพื่อเอาชนะปญหาโดยวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดขึน้
และแกไข ปญหาตามสาเหตุ  ขอคําแนะนําหรือความชวยเหลือจากผูอ่ืน  ปรึกษากับสมาชกิใน
ครอบครัวหรือเพื่อนสนิท 

  3.2 เบี่ยงเบนปญหาเฉพาะหนาโดยการพดูคุยเรื่องอื่น  หลีกเล่ียงจากเหตุการณ
เฉพาะหนาที่ทาํใหเครียด  หางานอดิเรกทํา  เชน  จัดบาน  ปลูกตนไม  เปนตน   

  3.3 เสริมสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรง  โดยจดัหาเวลาพกัผอนอยาง
เหมาะสม  จดักิจกรรมเพื่อผอนคลายอารมณ เชน ดูหนัง ฟงเพลง ทําจิตใจใหสงบดวยการสวดมนต
ออกกําลังกาย เปนตน 

  3.4  การระบายอารมณ  ไดแก  การบอกเลาใหเพื่อนสนิทหรือสมาชิกใน
ครอบครัวฟง วาดรูป เขียนหนังสือ เลนดนตรี เปนตน 

 
4.  พฤติกรรมในการนอน  ปญหาเรื่องการนอนหลับพกัผอนก็เปนปญหาหนึ่งซ่ึงเกดิกับ

พยาบาล  เนือ่งจากลักษณะงานที่มีการทาํงานผลัดเปลี่ยนหมนุเวียนเปนเวรตลอด 24 ช่ัวโมง  ยอม
สงผลกระทบตอวงจรการนอนหลับและเกิดปญหาการนอนหลับตามมาในที่สุด (สุนุตตรา  ตะบูนพงศ
และนิตยา ตากวิริยะนนัท 2542 : 10-11) และเมื่อเขาสูวัยหมดประจําเดือนสตรีวยันีม้ักนอนไมหลับ  
เนื่องจากมีอาการรอนวูบวาบและมีเหงื่อออกในตอนกลางคืน  มีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะหมด
ประจําเดือนหรือเร่ืองอื่นๆ   ปกติในวัยผูใหญควรไดรับการพักผอนดวยการนอนหลับที่เพียงพอ  
ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับในวยัผูใหญ คือในแตละวนัควรนอนอยางนอย 6 – 8 ช่ัวโมงตอคืน จะ
ชวยใหรางกายและจิตใจไดพักผอนเต็มที ่ สามารถใชความคิดและตัดสินใจในการแกปญหาไดด ี ควร
นอนในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวกและสงบเงยีบ นอนในทาที่สบาย ใชหมอนรองศรีษะและคอขณะ   
นอนหลับ (กอบจิตต ลิมปพยอม 2538 : 18)  ทําจิตใจใหปลอดโปรงหรือทําจิตใจใหสบายกอนเขานอน
ดวยการสวดมนตหรือทําสมาธิ  หากนอนไมหลับไมควรใชยานอนหลบั ควรดื่มเครื่องดื่มอุน ๆ เชน 
นม  ดื่มน้ําสะอาด งดเวนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ชา กาแฟ การนอนหลับพกัผอนที่เพียงพอ
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จะทําใหสดชืน่ กระปรี้กระเปราพรอมที่จะทํางาน นอกจากนีย้ังชวยกระตุนการหลั่งฮอรโมนกระตุน
การเจริญเติบโต เพื่อชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย   และนอกจากการนอนหลับแลวควรที่
จะหาเวลาวางเพื่อเปนการพกัผอนเพื่อการผอนคลายดวย เชน การอานหนังสือ  การทองเที่ยว  การทํางาน
อดิเรกตางๆ  เปนตน  เพื่อใหรางกายไดมกีารพักผอน  ชวยลดความตงึเครียดที่เกดิจากการทํางานหรือ
การใชชีวิตประจําวัน  และยงัชวยสงเสริมใหเกิดการนอนหลับอยางเพยีงพอดวย 

 
 

สวนที่ 3 งานวจัิยท่ีเก่ียวของ 
 

3.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอาย ุ
  
 วาริณ ี เอี่ยมสวัสดิกุล (2541 : บทคัดยอ) ศ ึกษาอาการของภาวะหมดประจําเดือนและ
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพวัยหมดประจําเดือน กลุมตัวอยางอายุ
ระหวาง 40-56 ป ี จำนวน 563 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทีม่ีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรม
สุขภาพของพยาบาลวิชาชีพวัยหมดประจําเดือนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 ลดาวัลย ผาสุข (2535 : บทคัดยอ) ศ ึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูทางสุขภาพ การ
สนับสนุนจากหนวยงานกับแบบแผนการดํารงชีวิตดานสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ 
ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา อายุเปนปจจัยที่สามารถทํานาย     
แบบแผนการดาํรงชีวิตดานสขุภาพของพยาบาลวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  
 
 กรมอนาม ัย (2539) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของสตรีไทยวยั
กอนและหลังหมดประจําเดอืน จำนวน 8,300 คน ผลการวิจัยพบวา อายุของสตรีไทยวัยกอนและหลัง
หมดประจําเดอืนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ 
 
 นุชระพ ี สุทธิกุล (2540 : บทคัดยอ) ศ ึกษาพฤติกรรมสุขภาพของครูประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา อายุของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ไมสัมพันธกบั
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
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 จารุณ ี ล้ีธีระกุล (2541 : บทคัดยอ) ศ ึกษาการรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภที่เปนพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี กลุมตัวอยางเปนหญิงตั้งครรภ ท ี่
ไดรับการวนิิจฉัยวาเปนพาหะของโรคไวรสัตับอักเสบบี ท ี่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 
120 คน ผลการวิจัยพบวา อายเุปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
ที่เปนพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบีไดอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 เบอรนาด และเช็ปปาด (Bernhard and Sheppard 1993, อางถึงใน ลำเภา อ ุปการกุล 2538 : 
32) ศึกษาเรื่องสุขภาพ อาการ การดแูลตนเอง และการปรับตัวเขาสูวัยหมดประจําเดือนของหญิง
อเมริกันที่มีอาย ุ40 ป ีขึ้นไป จำนวน 101 คน ท ี่ไมเคยไดรับการผาตัดรังไขออกทั้ง 2 ข าง และไมอยูใน
ระหวางการใชฮอรโมนเพศ ผลการวิจัยพบวา อายุเฉล่ียของวัยหมดประจําเดือน ค ือ อายุระหวาง 48.7-
55.9 ป สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกายในภาวะหมดประจําเดือนได และมีการดแูล
ตนเองในระดบัดี 
 
 วอลเคอร และคนอื่น ๆ (Walker et al. 1988 : 76-90, อางถึงใน วาริณ ี เอี่ยมสวัสดิกลุ 
2541 : 52) ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในกลุมตัวอยาง อาย ุ18-88 ป ี จำนวน 452 คน โดยใช
แบบวัดแบบแผนการดํารงชีวิตที่สงเสริมสุขภาพ ผลการวิจัยพบวา อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพแตกตางกัน โดยผูที่มีอาย ุ 55-88 ป มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวมและราย
ดานดกีวาวัยอ่ืน ๆ  
 
 จากขอมูลของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน ซ ึ่งเปนบุคลากรทางการแพทย ม ีหนาที่
ความรับผิดชอบตอการดูแลสุขภาพของประชาชน ต องมีความรูเกีย่วกับพฤติกรรมสุขภาพเปนอยางด ี
และเนื่องจากพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือนเปนวัยทีม่ีประสบการณในการทํางาน ทําใหผูวจิัยคาด
วาอายุทีแ่ตกตางกัน จะทําใหพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนแตกตางกัน จึง
สนใจที่จะนําตัวแปรดานระดับการศึกษา มาศึกษาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัย
กอนหมดประจําเดือน  
 
3.2  งานวิจัยท่ีเก ี่ยวของกับระดับการศึกษา  
  
 ทองใหญ วัฒนศาสตร(2543 : บทคัดยอ) ศ ึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือนที่มารับบริการที่คลินิกสตรีวัยหมดประจําเดือน จ ังหวัดจนัทบุรี 
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กลุมตัวอยาง จํานวน 180 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาของสตรีวัยหมดประจําเดือน และการ
รับรูภาวะสุขภาพ สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยหมด
ประจําเดือนไดรอยละ 47.1 
 
 พัชรา อิทธิยาภรณ (2540 : 62 ) ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งรบกวนในชวีิตประจําวัน 
ป ัจจัยพืน้ฐานกับการปรับตวัของสตรีวัยหมดระด ู กลุมตัวอยางเปนสตรีที่หมดระด ู อาย ุ 45-59 ป ี 
จํานวน 100 คน ที่มารับบริการที่คลินิกสตรีวัยหมดระด ูโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลชลประทาน 
นนทบุรี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา และโรงพยาบาลราชวิถี ผลการวิจัยพบวา ระดับการศกึษามี
ความสัมพันธทางบวกกบัการปรับตัวของสตรีวัยหมดระด ู อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
กลาวคือ สตรีที่มีระดับการศกึษาสูงจะมกีารปรับตัวดีกวาสตรีที่มีการศึกษาต่ํา  
 
 พรนภา จุลละศร ( 2543 : บทคัดยอ) ศ ึกษาแบบแผนสุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน 
กลุมตัวอยางเปนขาราชการและลูกจางสังกัดกองทัพเรือที่หมดประจําเดือนตามธรรมชาติอยางนอย 1 ป ี 
จำนวน 200 ราย ผลการวจิัยพบวา ระดับการศึกษาสามารถรวมทํานายแบบแผนสุขภาพได อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ปยมาภรณ นิ่มสุวรรณ (2541 : 69) ศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพและการปรับตัวของสตรี
วัยหมดประจําเดือนในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนสตรีที่มีอาย ุ 40-59 ป ี จำนวน 200 ราย 
ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาเปนปจจยัที่สามารถทํานายการปรับตวัของสตรีวัยหมดประจําเดือน
ไดอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 วิไลวรรณ ทองเจริญ และคนอื่น ๆ (2539 : บทคัดยอ) ศ ึกษาปจจัยเส่ียง ความรู และ
พฤติกรรมการปองกันภาวะกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจําเดือนและสตรีวัยสูงอาย ุ กลุมตัวอยาง
เปนสตรีวัยหมดประจําเดือน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 356 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกับการดูแลสขุภาพในดานการปองกันโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมตัวอยางที่
มีระดับการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมปองกันสุขภาพที่ดกีวาสตรีที่มีระดบัการศึกษาต่ํา 
  
 เบญจมาศ เจริญสุข (2541 : บทคัดยอ) ศ ึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคดัสรรกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนวยักลางคนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

60

ประชาชนวยักลางคนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบวา ระดับการศกึษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 
 จารุวรรณ  เหมะธร และพิมพพรรณ  ศิลปสุวรรณ(2526 :72) ศึกษาความตองการทาง
สุขภาพอนามยัของผูสูงอายุในชุมชนเขตนิคมบานพักรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา  ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาระดับสูงจะมีระดับภาวะสุขภาพกายดกีวาผูที่มีการศกึษาต่ํา 
 
 จากงานวิจยัทีก่ลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ  
เพราะการศึกษาเปนการเรยีนรูที่ทําใหบุคคลมีสติปญญา  สามารถทําความเขาใจกับขอมูลขาวสารและ
สามารถเรียนรูเร่ืองโรคและการดูแลตนเองไดดี  ดังนัน้บุคคลที่มีการศึกษาสูงจึงนาจะมีความรูและมี
การปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพอนามัยที่ถูกตองและดกีวาคนที่มีการศึกษาต่ํา (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 2526 : 
182) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตวัแปรดานระดับการศึกษา มาศึกษาเปรียบเทียบกับพฤติกรรม
สุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดอืน  
 
3.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสถานภาพสมรส 
 
 วาริณี   เอี่ยมสวัสดิกุล (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาอาการของภาวะหมดประจําเดือนและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพวัยหมดประจําเดือน กลุม
ตัวอยางอายุระหวาง 40-56 ป ี จำนวน 563 คน ผลการวิจัยพบวา สตรีโสดมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
นอยกวาสตรีมีคู  แตมากกวาสตรีหมายและหยา 
 
 ลดาวัลย ผาสุข (2535 : บทคัดยอ) ศ ึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูทางสุขภาพ การ
สนับสนุนจากหนวยงานกับแบบแผนการดํารงชีวิตดานสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ 
ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสมรสเปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ 
 
 นุโรม เงางาม (2540 :82) ศึกษาคุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจําเดือนในภาคใต 
ผลการวิจัยพบวา สตรีวัยหมดประจําเดือนที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน ม ีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 พิเชฐ เจริญเกษ (2539) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของครู
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานสามัญศึกษา จ ังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของครูมัธยมศึกษา โดยครูที่มีสถานภาพสมรสคู ม ี
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสูงที่สุด 
 
 เชษฐสินี เศรษฐบุตร และคนอื่นๆ (2538 : 101-107) ศ ึกษาคุณภาพชีวิตและปญหา
สุขภาพของเจาหนาที่พยาบาลวัยกลางคน โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 284 คน ผลการวิจัยพบวา 
สถานภาพสมรสเปนปจจัยที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สุกัญญา  ไผทโสภณ  (2540) ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของเจาหนาที่
สาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 390 คน ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสมรส ไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข 
 
 เพนเดอร และคนอื่น ๆ (Pender et al. 1990, อางถึงใน วาริณี   เอี่ยมสวัสดิกุล 2541 : 53) 
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของพนักงานที่เขารวมโครงการสงเสริม
สุขภาพในบริษัท ที่อยูภาคกลางแทบตะวันตกในประเทศสหรัฐอเมริกา 6 แหง จํานวน 589 คน 
ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ และเปน
ปจจัยที่สามารถทํานายความผันแปรของพฤติกรรมสุขภาพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 จากงานวิจยัดงักลาวขางตน จะเห็นไดวา สภานภาพสมรสเปนตัวแปรหนึ่งที่สัมพันธกับ
พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คูสมรสเปนแหลงประโยชนที่ชวยเสริมแรงและเพิ่มแรงจูงใจ  
สงเสริมความตองการที่จะปรับปรุงสุขภาพ  อีกทั้งยังใหการสนับสนนุทางดานความรู  เอื้ออํานวยตอ
การแสดงออกถึงส่ิงที่กังวลหวงใย  รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสนิและการเขารวมในกิจกรรมของ
สังคม(Hilbert 1985 : 217 – 220, อางถึงใน สมจิต  หนุเจรญิกุล 2536)  คูสมรสที่มีสัมพันธภาพที่ดีตอกนั  
มีความรักความเขาใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีการสือ่ความหมายกนัอยางเปดเผยและมีประสิทธภิาพ  
จะชวยสงเสริมสุขภาพและความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล (สมจิต     หนุเจริญกุล 2536 : 241) 
ดังนั้นผูวจิัยจึงสนใจที่จะนําตัวแปรดานสถานภาพสมรส มาศึกษาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมสุขภาพ
ของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน  
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3.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับรายไดของครอบครัว 
 
 สุนันทา พันธุ ( 2544 : ง) ศึกษาปจจัยที่สงเสริมการปรับตัวตอภาวะการเปลี่ยนแปลงใน
วัยหมดประจําเดือน ของสตรีวัยกอนหมดประจําเดือน ท ี่อยูในเขตอําเภอโนนแดง จ ังหวัด
นครราชสีมา กลุมตัวอยาง ม ีอายุระหวาง 40-49 ป ี จำนวน 300 คน ผลการวิจัยพบวา สตรีวัยกอนหมด
ประจําเดือนที่มีรายไดแตกตางกัน ม ีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในวัยหมดประจําเดือนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 เบญจมาศ เจริญสุข (2541 : บทคัดยอ) ศ ึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคดัสรรกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชนวยักลางคนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางเปน
ประชาชนวยักลางคนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา รายไดของประชาชนวยักลางคนมี
ความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 พัชรา อิทธิยาภรณ (2540 : 61  ) ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งรบกวนในชวีิตประจําวัน 
ป ัจจัยพืน้ฐานกบัการปรับตัวของสตรีวัยหมดระด ูกลุมตัวอยางเปนสตรีทีห่มดระด ูอาย ุ 45-59 ป ี จํานวน 
100 คน ที่มารับบริการที่คลินิกสตรีวัยหมดระด ูโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลชลประทาน นนทบุรี 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา และโรงพยาบาลราชวิถี ผลการวิจยัพบวา ฐานะทางเศรษฐกิจของสตรีวัย
หมดระดูมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของสตรีวัยหมดระด ู อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 กลาวคือ สตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงจะมกีารปรับตัวดีกวาสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา  
 
 อารีรัตน อุลิศ (2539 : 135) ศึกษาปจจยัที่มีความสัมพนัธกับความพงึพอใจในชีวิตของ
สตรีวัยหมดประจําเดือน อำเภอวิเศษชัยชาญ จ ังหวัดอางทอง ผลการวจิัยพบวา รายไดของครอบครัวมี
ความสัมพันธทางบวกกบัความพึงพอใจในชีวิตของสตรีวัยหมดประจาํเดือน 
 
 กนกพร วิสุทธิกุล (2538 : 135) ศ ึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณ ส ัมพันธภาพของ
คูสมรสกับการปรับตัวของสตรีวัยหมดประจําเดือน ผลการวิจัยพบวา สตรีวัยหมดประจําเดือนที่มี
รายไดของครอบครัวสูง ม ีการปรับตัวดีกวาสตรีวัยหมดประจําเดือนทีม่ีรายไดของครอบครัวต่ํา 
  
 จากงานวิจยัดงักลาวขางตน จะเห็นไดวา รายไดของครอบครัวเปนแหลงประโยชนอยาง
หนึ่งของบุคคลที่มีความสัมพันธกับการดแูลตนเอง  บคุคลที่มีรายไดดี  จะสามารถแสวงหาสิ่งทีเ่ปน
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ประโยชนตอการดูแลตนเองและเขาถึงบริการตาง ๆ เพื่อการดูแลตนเองไดดีกวาผูที่มีรายไดนอย(Orem 
1985 : 175)  ดังนั้นผูวิจยัจงึสนใจที่จะนําตัวแปรดานรายไดของครอบครัว มาศึกษาเปรียบเทียบกบั
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  
 
3.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอาการของการขาดฮอรโมน 
 
  กนกพร วิสุทธิกุล (2538 : 135) ศ ึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณ ส ัมพันธภาพ
ของคูสมรสกับการปรับตัวของสตรีวัยหมดประจําเดือน ผลการวิจัยพบวา สตรีวัยหมดประจําเดอืนที่
มีความร ุนแรงของอาการนอย จะม ีการปรับตัวดีกวาสตรีวัยหมดประจําเดือนที่มคีวามร ุนแรงของ
อาการมาก 
 
 พุทธชาด  สินธุนาวา (2540 : 93) ศึกษาคุณภาพชวีิตของสตรีวัยหมดประจําเดือนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  สตรีวัยหมดประจําเดือนที่มคีวามรุนแรงของอาการนอยจะมี
คุณภาพชวีิตทีด่ี และมีสุขภาพที่ดีกวาสตรีวัยหมดประจําเดือนที่มีความรุนแรงของอาการมาก 
 
 ปยมาภรณ  นิ่มสุวรรณ (2541 : บทคัดยอ)  ศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพและการปรับตัว
ของสตรีวัยหมดประจําเดือนในกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางเปนสตรีที่มีอายุ 40-59 ป ี  จำนวน 200 ราย 
ผลการวิจัยพบวา ความรุนแรงของอาการในวัยหมดประจําเดือนเปนปจจัยที่สามารถทํานายการ
ปรับตัวของสตรีวัยหมดประจําเดือนได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสตรีที่มีความรุนแรงของอาการ
ในวัยหมดประจําเดือนนอยจะมีการปรับตัวในระดับดี   
 
 วาริณี   เอี่ยมสวัสดิกุล (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาอาการของภาวะหมดประจําเดือนและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพวัยหมดประจําเดือน กลุม
ตัวอยางอายุระหวาง 40-56 ป ี จำนวน 563 คน ผลการวิจัยพบวา อาการของภาวะหมดประจําเดือน มี
ผลทางบวกตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพวัยหมดประจําเดือน 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจ  ที่เกิดขึ้นในวยัหมดประจําเดือน  เปนผลมาจาก
การลดลงของระดับฮอรโมนเอสโตรเจนในรางกาย  ทําใหสตรีวัยหมดประจําเดือนมีอาการรอน       
วูบวาบ  กล้ันปสสาวะไมอยู  กระวนกระวายใจ  นอนไมหลับ(กอบจิตต    ลิมปพยอม 2537 : 25)  จาก
งานวิจยัดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา อาการที่เกิดขึ้นในวัยหมดประจําเดือนทั้งทางรางกายและจิตใจ 
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มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตวัแปรดานอาการของ
การขาดฮอรโมน  มาศึกษาเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  
   
3.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูเก่ียวกับภาวะหมดประจําเดือน 
 
 ลําเภา อุปการกุล (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาความรูเร่ืองการหมดประจําเดือนและการดูแล
ตนเองของหญิงวัยหมดประจําเดือนในชุมชนแออัด  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  กลุมตัวอยางเปน
หญิงที่มีอายุ 45 -55 ป   จํานวน 80 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเร่ืองการหมด
ประจําเดือนในระดับปานกลางรอยละ  66.39 
 
 กรมอนามัย (2537)  ศึกษาอาการและพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัย 40 -59 ป  ใน 4 
จังหวัด  ไดแก สระบุรี นครสวรรค นครราชสีมาและนครศรีธรรมราช จํานวน 1,016 ราย ผลการวิจัย
พบวา สตรีมีความรูเกี่ยวกับการหมดประจําเดือนและการปฏิบัติตัวเมื่อถึงวัยหมดประจําเดือน อยูใน
ระดับปานกลางถึงคอนขางมาก  แหลงความรูไดแก เพื่อน  ญาติ  และประสบการณของตนเอง  ไมใช
มาจากบุคลากรสาธารณสุข 
 
 พรรณนิภา ธรรมวิรัช และยุวดี วัฒนานนท (2540 : บทคัดยอ) ศ ึกษาความรูเร่ืองวัยหมด
ระดู และการดูแลตนเองของบุคลากรทางการพยาบาลที่อยูในวัยหมดระดู ของวิทยาเขตศิริราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางเปนบุคลากรทางการพยาบาล 3 กลุม ค ือ อาจารยพยาบาล พยาบาล
ประจําการ และผูชวยพยาบาล ท ี่มีอายุอยูระหวาง 45-59 ป ี จำนวน 96 คน ผลการวิจัยพบวา บุคลากร
ทางการพยาบาลทั้ง 3 กลุม มีความรูและการดูแลตนเองอยูในระดับดี แหลงความรูที่ไดเกี่ยวกับวัย
หมดระดูมาจากหลายแหลง เมื่อเปรียบเทียบระดับความรูของบุคลากรทางการพยาบาลทั้ง 3 กลุม ไม
พบความแตกตางกัน 
 
 วิไลวรรณ ทองเจริญ และคนอื่น ๆ (2539 : บทคัดยอ) ศ ึกษาปจจัยเสี่ยง ความรู และ
พฤติกรรมการปองกันภาวะกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจําเดือนและสตรีวัยสูงอายุ กลุมตัวอยาง
เปนสตรีวัยหมดประจําเดือน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 356 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมี
ระดับความรูและพฤติกรรมการปองกันภาวะกระดูกพรุนในระดับปานกลาง การไดรับรูเร่ืองกระดูก
พรุน ม ีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันภาวะกระดูกพรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการรับรูภาวะสุขภาพ 
 
 ขวัญใจ  ตันติวัฒนเสถียร (2534 :122)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตามรายงานผูสูงอายุในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยพบวา 
การรับรูภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและการปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 
 
 กนกภรณ  อวมพราหมณ (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพ  การสนับสนุน
ทางสังคมและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน  กลุมตัวอยางจํานวน 140 รายz
ผลการวิจัยพบวา สตรีที่มีการรับรูภาวะสุขภาพดีมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
 
 จิรารัตน  จีนวัฒนะ (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของกระบวนการกลุมตอการรับรูภาวะ
สุขภาพ และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดือน กลุมตัวอยางเปนสตรีวัยหมด
ประจําเดือนในกรมสรรพาวุธทหารบก จํานวน 72 คน ผลการวิจัยพบวา กระบวนการกลุมทําใหเกิด
การรับรูภาวการณรับรูสุขภาพที่ถูกตอง และมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดีขึ้น 
 
 ปยมาภรณ  นิ่มสุวรรณ (2541 : บทคัดยอ)  ศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพและการปรับตัว
ของสตรีวัยหมดประจําเดือนในกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางเปนสตรีที่มีอายุ 40-59 ป ี  จำนวน 200 ราย 
ผลการวิจัยพบวา การรับรูภาวะสุขภาพเปนปจจัยที่สามารถทํานายการปรับตัวของสตรีวัยหมด
ประจําเดือนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สตรีที่มีการรับรูภาวะสุขภาพดี จะมีการปรับตัวในระดับดี 
 
3.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน 
 
 สุทธนิจ  หุณฑสาร (2539 : 160) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของสตรีวัยหมดประจําเดือนเขตชนบท  จังหวัดนนทบุรี  กลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง 40-59 ป จํานวน 
360 คน ผลการวิจัยพบวา สตรีวัยหมดประจําเดือนมีความเชื่อประสิทธิภาพในตนปานกลาง  และมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 
 
 วาริณี   เอี่ยมสวัสดิกุล(2541 : 118 )ศึกษาอาการของภาวะหมดประจําเดือนและปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพวัยหมดประจําเดือน  พบวาความเชื่อ
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แหงประสิทธิภาพในตนมีผลทางบวกตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพวัยหมด
ประจําเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่กลาวมาแลวขางตน  สรุปไดวา 
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากสตรีวัย
กอนหมดประจําเดือน  เปนวัยที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย  ทั้งทางรางกายและจิตใจ และ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้  อาจสงผลกระทบทั้งทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  รวมทั้ง
บุคคลรอบขางและประเทศชาติ  ดังนั้นสตรีควรเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นนี้  เพื่อใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอันจะสงผลตอการดําเนินประจําวันตอไปไดอยางปกติ 
 
 พยาบาลเปนบคุลากรที่มีความสําคัญในการที่จะใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในภาวะ
ตาง ๆ ของชีวิต  ไมวาจะเปนการดูแลเมื่อเจ็บปวย  หรือการดูแลปองกนัและสงเสริมสุขภาพเพื่อไมให
เกิดความเจ็บปวย  ดังนั้นเมื่อตองเผชิญกับภาวะวิกฤตทิี่เกิดขึ้นนี้  พยาบาลตองมคีวามรูและมีการ
ปฏิบัติตัวที่ดี  เพื่อการดําเนนิชีวิตที่มีคณุภาพของตน  และนอกจากนี้ยังตองสามารถเปนแบบอยาง
และใหคําแนะนําแกผูรับบรกิารทางสาธารณสุขไดดวย แตจากลักษณะการทํางานของพยาบาลที่จะตอง
เผชิญตอความเจ็บปวย  ความเครียด  สภาพแวดลอมที่มีแตความวุนวาย  สงผลใหพยาบาลเกิดความเครยีด
จากการทํางาน และจากการที่ตองปฏิบัติงานตามตารางที่ผลัดเปลี่ยนหมนุเวยีนตลอด 24 ช่ัวโมง ทําให
สงผลกระทบตอรูปแบบการดาํเนินชวีิตของพยาบาล ดังนั้นผูวิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิล
ตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดอืน ประกอบดวย ป ัจจัยสวนบุคคล ความรู
เกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดอืน การรับรูตอภาวะสุขภาพ และความเชือ่แหงประสิทธิภาพในตน ตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

67

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
            
        
  
 ตัวแปรอิสระ                                                                                         
       
 
      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
-อาย ุ
-ระดับการศึกษา 
-สถานภาพการสมรส 
-รายไดของครอบครัว 
-อาการของการขาดฮอรโมน 
 

-ความรูเกีย่วกบัภาวะหมด 
  ประจําเดือน 
-การรับรูตอภาวะสุขภาพ 
-ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน 
 

พฤติกรรมสุขภาพของ 
พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  
 การวิจยัเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน”เปน
การวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)  โดยมีพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  ที่มีอายุ  40-49 ป 
เปนหนวยของการวิเคราะห(Unit of Analysis)  มีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี ้
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
 
  
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน  พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนที่มี
อายุ 40-49 ป ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร  ในขณะที่ดําเนินการ
วิจัยไมนอยกวา 6 เดือน  จํานวน 490 คน และมีคุณสมบัติดังนี้ 
       1.อยูในวัยกอนหมดประจําเดือนหรือประจําเดือนขาดหายไปไมเกิน  12  เดือน 
       2.เปนสตรีที่ไมไดรับการผาตัดมดลูกและตัดรังไขออกทั้ง 2 ขาง 
       3.ไมอยูในภาวะเจ็บปวยรุนแรง 
       4.ไมไดรับการรักษาดวยยา  หรือฮอรโมนใด ๆ 
        5.ไมมีโรคประจําตัว  คือโรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ไทรอยดและโรค
เกี่ยวกับกระดูก 
        6.มีอาการขาดฮอรโมนอยางนอย 1 อาการ 
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 1.2กลุมตัวอยาง    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน  พยาบาลวยักอนหมด
ประจําเดือนทีม่ีอายุ 40-49 ป ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร    
ในขณะที่ดําเนนิการวจิัยไมนอยกวา 6 เดือน  จํานวน  220  คน  ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro  Yamane 1973 : 887,  อางถึงใน  ประคอง กรรณสูต 2542 
:10 – 11) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ขนาดความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับไดรอยละ5  การสุม
ตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random  Sampling) ตามสัดสวนของประชากร  และใช
วิธีการเทียบบญัญัติไตรยางคตามแตละงานการพยาบาล  ด ังรายละเอยีดในตารางที ่ 1 
 สําหรับสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro  Yamane 1973 : 
887,  อางถึงใน ประคอง กรรณสูต 2542 :10 – 11) มีรายละเอียด  ดังนี ้
     n =             N 
                1+ [ N (e ) 2  ] 
             โดยกําหนดให 
  n  =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N =   ขนาดของประชากร 
   e  =    ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ  .05 
 
ตารางที่ 1   แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลของพยาบาลวัยกอนหมด 
 ประจําเดือน  จําแนกตามแตละงานการพยาบาล 

งานการพยาบาล ประชากร(คน) กลุมตัวอยาง(คน) 
กุมาร ฯ 70 31 
จักษุ ฯ 16 7 
ผูปวยนอก 36 16 
ผาตัด 62 27 
ผูปวยพิเศษ 48 21 
รังสี ฯ 15 6 
ศัลย ฯ 72 30 
สูติ ฯ 94 41 
อายุรศาสตรฯ 77 32 

รวม 490 220 
ที่มา : โรงพยาบาลศิริราช, ฝายการพยาบาล, “สรุปจํานวนพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน จําแนกตาม
งานการพยาบาล”, 2547. (อัดสําเนา) 
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2.ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   มีดังตอไปนี้ 
 2.1 ตัวแปรอิสระ  มีดังนี้ 
        2.1.1  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  
                   - อาย ุ  
                                      - ระดับการศึกษา   
                                      - สถานภาพการสมรส  
                                      - รายไดโดยรวมของครอบครัว   
                                      - อาการของการขาดฮอรโมน 
        2.1.2  ความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจาํเดือน 
        2.1.3  การรับรูตอภาวะสขุภาพ 
        2.1.4  ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน 
 2.2 ตัวแปรตาม   ไดแก พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน   
    
3.เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย  แบบสอบถาม
จํานวน 1 ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูล  แบงออกเปน 6 สวน  ดังนี้ 
 
 สวนที่ 1  แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน  ไดแก อาย ุ 
ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส รายไดโดยรวมของครอบครัว  และอาการของการขาดฮอรโมน  
ลักษณะคําถามเปนแบบกําหนดตวัเลือก (forced choice)  ซ่ึงมีขอคําถามจํานวน  5  ขอ 
 
 สวนที่  2  แบบประเมินอาการของการขาดฮอรโมน    เปนแบบประเมินอาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางดาน รางกายและจิตใจของพยาบาลวยักอนหมดประจาํเดือน  โดยใหพยาบาลวยักอน
หมดประจําเดอืนตอบตามความรูสึกและอาการของตนเอง ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา ซ่ึงมีขอคําถาม
ทั้งหมด จํานวน  30  ขอ  
 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคาของลิเคิท(Likert  Scale) 4 ระดับ  คือ 
 ไมมี หมายถึง ภายใน  1  เดือนที่ผานมาไมมีอาการเลย 
 เล็กนอย หมายถึง ภายใน  1  เดือนที่ผานมามีอาการเกิดขึ้นนาน ๆ คร้ัง  
   (เฉล่ีย 1-4 วันตอเดือน) 
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 ปานกลาง หมายถึง ภายใน  1  เดือนที่ผานมามีอาการเกิดขึ้นแตไมทุกวัน 
   (เฉล่ีย 2-3 วันตอสัปดาห) 
 มาก หมายถึง ภายใน  1  เดือนที่ผานมามีอาการเกิดขึ้นเกือบทุกวัน  
   (เฉล่ีย 4-7 วันตอสัปดาห) 
 เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงอาการของการขาดฮอรโมน 
จากไมมีอาการจนถึงมีอาการมาก ใหคะแนน 0,1,2 และ3 ตามลําดับ โดยไดกําหนดใหพยาบาลวัยกอน
หมดประจําเดือนที่มีคะแนน0-30 คะแนน  อยูในกลุมที่มีอาการของการขาดฮอรโมนเอสโตรเจนนอย  
และพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนที่มีคะแนน 61-90 คะแนน  อยูในกลุมที่มีอาการของการขาด
ฮอรโมนเอสโตรเจนมาก 
 
 สวนที่ 3  แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  โดยผูวิจัยไดสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ ตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  ลักษณะ
คําถามเปนแบบมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก (Multiple choice) เลือกเพียงคําตอบเดียว ซ่ึงมีขอคําถามทั้งหมด
จํานวน  15  ขอ  โดยมีเกณฑในการใหคะแนนของแบบวัดความรู กำหนดดังนี้ 
 ตอบถูกตอง          ใหคะแนนเทากับ    1     คะแนน     
 ตอบผิด           ใหคะแนนเทากับ   0     คะแนน   
 
 สวนท่ี 4  แบบสอบถามการรับรูตอภาวะสุขภาพ   โดยผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือ  

ตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม  ซ่ึงมีขอคําถามทั้งหมด จํานวน  18  ขอ  โดยแบงออกเปน 3 
ส วนดังนี้ 
 การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตออาการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน  ขอที่  1-6    จำนวน 6 ขอ 
 การรับรูถึงความรุนแรงของอาการของการขาดฮอรโมนเอสโตรเจนขอที7่-10จำนวน4 ขอ 
 การรับรูถึงประโยชน-อุปสรรคของการปฏิบัติตนและการรักษา ขอท่ี 11-18 จำนวน 8 ขอ 
 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ดังนี้
 เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจผูตอบมาก
ที่สุด  
 เห็นดวยเปนสวนมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจผูตอบเปน
สวนมาก 
 เห็นดวยเพียงครึ่งเดียว หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจผูตอบเพียง
คร่ึงเดียว 
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 เห็นดวยเปนสวนนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจผูตอบเพียง
เล็กนอย 
 ไมเห็นดวย  หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิดความเขาใจผูตอบ 
 เกณฑในการใหคะแนน  ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงการรับรูตอภาวะสุขภาพ   
จากเหน็ดวยอยางยิ่งจนถึงไมเห็นดวย ใหคะแนน5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ ส วนลักษณะขอความที่
ตรงกันขามจะใหคะแนนกลบักัน ซ่ึงไดแกขอ3,4,6,10,12,14 และ 17 
 
 สวนที่ 5  แบบสอบถามความเชื่อประสิทธิภาพในตน  โดยผูวจิยัไดสรางและพัฒนา
เครื่องมือ  ตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม  มีลักษณะเปนขอคําถามเชิงบวกทั้งหมด ซ่ึงมีขอ
คําถามทั้งหมด จํานวน  18  ขอ 
 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ดังนี้
 เปนจริงมากทีสุ่ด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจผูตอบมาก
ที่สุด 
 เปนจริงเปนสวนมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจผูตอบเปน
สวนมาก 
 เปนจริงเพยีงครึ่งเดียว หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจผูตอบเพียง
คร่ึงเดียว 
 เปนจริงเปนสวนนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจผูตอบเพียง
เล็กนอย 
 ไมเปนความจริง หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคดิความเขาใจผูตอบ 
 เกณฑในการใหคะแนน  ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงความเชื่อประสิทธิภาพในตน
จาก เปนจริงมากที่สุดจนถึงไมเปนความจริง ใหคะแนน5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ 
 
 สวนท่ี 6  แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยกอนหมดประจําเดือน  โดยผูวิจัยได
สรางและพัฒนาเครื่องมือ  ตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม  ซ่ึงมีขอคําถามทั้งหมด จํานวน  
21  ขอ  โดยแบงออกเปน 5 ส วนดังนี้ 
 การบริโภคอาหาร  ขอที่ 1-6  จำนวน 6 ข อ 
 การออกกําลังกาย  ขอที่  7-11  จำนวน 5 ข อ 
 แบบแผนการนอนหลับ  ขอที่  12-16  จำนวน 5  ข อ 
 การจัดการกับความเครียด    ข อที่  17-18  จำนวน 2 ข อ 
 การตรวจหรือสังเกตความผิดปกติของรางกาย   ข อที่ 19-21  จำนวน  3 ข อ 
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 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ  ดังนี้
 ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการกระทําผูตอบที่ปฏิบัติเปน
ประจํา 
 ปฏิบัติเปนสวนมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการกระทําผูตอบที่ปฏิบัติเปน
สวนมาก 
 ปฏิบัติเพียงครั้งคราว หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการกระทําผูตอบที่ปฏิบัติเปน
คร้ังคราว 
 ปฏิบัติเปนสวนนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการกระทําผูตอบที่ปฏิบัติเปน
สวนนอย 
 ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง ขอความนั้นตรงกับการกระทําของผูตอบที่ไมเคย
ปฏิบัติ 
 เกณฑในการใหคะแนน  ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงพฤติกรรมสุขภาพของสตรี
วัยกอนหมดประจําเดือน  จากปฏิบัติเปนประจําจนถึงไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนน5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ 
ส วนลักษณะขอความที่ตรงกนัขามจะใหคะแนนกลับกัน ซ่ึงไดแกขอ13,15 และ 16 
 
4.การสรางและพัฒนาเคร ื่องมอื 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผ ูวิจยัทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการตามขั้นตอนด ังนี้ 
 1. ผูวิจยัศึกษาคนควาเอกสาร งานวจิัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกบัภาวะ
หมดประจําเดอืน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  ความเชื่อแหงประสิทธภิาพในตน และพฤติกรรมสุขภาพ
ของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  กําหนดกรอบแนวคดิเพือ่สรางแบบสอบถามที่ใชในการวจิัย 
 3.  สรางเคร่ืองมือซ่ึงพัฒนาเปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ 
การวิจยัและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) จากอาจารยที่ปรกึษาแลผูทรงคุณวุฒ ิ
จำนวน 5 ท าน 
 4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ
พยาบาลวยักอนหมดประจําเดือนที่มีอายุ 40-49 ป ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช  ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน 
 5. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด ังนี้ 
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      5.1 แบบวัดความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน ทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยใช
สูตร  KR 20  ของคูเดอร-ริชารดสัน(Kuder-Richardson’s  Method,  อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 
:  123)  โดยใชสูตรหาคาความเชื่อมั่น ดังนี้ 
              สูตร  KR 20 Rtt  = [ n / (n-1)] [1-Σpq /  S t

2 ] 
   n หมายถึง จํานวนขอ 
   p หมายถึง สัดสวนของคนที่ทําถูกในแตละขอ 
   q หมายถึง สัดสวนของคนที่ทําผิดในแตละขอ   = 1- p 
  S t

2  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความรูเกีย่วกับภาวะหมด 
ประจําเดือน เทากับ 0.5 
 
       5.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูตอภาวะสุขภาพ  ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน  
และพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  หาคาความเชื่อมั่น(Reliability) โดยใชคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  alpha  coefficient)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  for  
Windows (Statistical Package for the Social Sciences) ไดคาความเชื่อมั่น ด ังนี้ 
               5.2.1 แบบสอบถามการรับรูตอภาวะสุขภาพ  มีคาความเชื่อมัน่เทากับ  .7682               
5.2.2แบบสอบถามความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ  .8019 
               5.2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .8039 
 
5.การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ด ังนี้ 
 1.ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อใหทําหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตร   โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุญาตเก็บ
ขอมูลจากพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน โดยใชแบบสอบถาม 
 2.ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนา และปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับ
ได  ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 3.ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 220 คน โดยไดรับการตอบ
แบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 220 ฉบับ และสมบูรณทุกฉบับ ค ิดเปนรอยละ 100 
 4.ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ 
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6.การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผ ูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจัดระเบียบ ลงรหัส และทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the 
Social Sciences : SPSS  for  Windows) เพื่อประมวลผลขอมูลและทําการวิเคราะหทางสถิติ 
 สถิติที่ใชในการวิจัย ผ ูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัย ด ังนี้ 

 1.การวิเคราะหขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ  ระดับการศึกษา  
สถานภาพการสมรส รายไดโดยรวมของครอบครัว  และอาการของการขาดฮอรโมนใชสถิติความถี่( n )
และรอยละ  (%) 

 2.การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ ความ
เชื่อประสิทธิภาพในตน และพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  ใชสถิติคาเฉลี่ย 
(Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.)  และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรใชคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ 

 
 กําหนดเกณฑในการประเมินความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน ผ ูวิจัยใชเกณฑการ
ประเมินแบบอิงเกณฑ โดยเทียบรอยละของคะแนนที่ไดกับเกณฑที่กําหนด ม ีเกณฑการแปลความหมาย
คะแนน ด ังนี้ (Thorndike 1977:573-574) 
 คะแนนต่ํากวารอยละ  50  หมายถึง     มีความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือนในระดับนอย 
 คะแนนรอยละ 50 –75  หมายถึง   มีความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือนในระดับปานกลาง 
 คะแนนมากกวารอยละ 75  หมายถึง    มีความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือนในระดับมาก 
 
 เกณฑในการประเมินระดับของการรับรูตอภาวะสุขภาพ   ความเชื่อประสิทธิภาพในตน 
และพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะห
ขอมูลตามเกณฑของเบสท(Best 1981 : 179-184) ด ังนี้ 
 
 การแปลความหมายคะแนนของการรับรูตอภาวะสุขภาพ  ใชเกณฑดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง       มีการรับรูตอภาวะสุขภาพอยูในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง       มีการรับรูตอภาวะสุขภาพอยูในระดับนอย  
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง       มีการรับรูตอภาวะสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง       มีการรับรูตอภาวะสุขภาพอยูในระดับมาก  
 คาเฉลี่ย4.50-5.00  หมายถึง       มีการรับรูตอภาวะสุขภาพอยูในระดับมากที่สุด 
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 การแปลความหมายคะแนนของความเชื่อประสิทธิภาพในตน  ใชเกณฑดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง     มีความเชื่อประสิทธิภาพในตน อยูในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง     มีความเชื่อประสิทธิภาพในตน อยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง     มีความเชื่อประสิทธิภาพในตน อยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง     มีความเชื่อประสิทธิภาพในตน อยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง     มีความเชื่อประสิทธิภาพในตน อยูในระดับมากที่สุด 
 
 การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน    
ใชเกณฑดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง     มีพฤติกรรมสุขภาพ อยูในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง     มีพฤติกรรมสุขภาพ อยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง     มีพฤติกรรมสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง     มีพฤติกรรมสุขภาพ อยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง     มีพฤติกรรมสุขภาพ อยูในระดับมากที่สุด 
  

 3.วิเคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมด 
ประจําเดือน จําแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาการของการขาดฮอรโมนที่
แตกตางกัน โดยใชสถิติ t-test  แบบ Independent t-test 

 4.วิเคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมด 
ประจําเดือน  จําแนกตามรายไดของครอบครัวที่แตกตางกัน โดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One-
way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผ ูวิจัยทําการทดสอบหาความ
แตกตางรายคู ด วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ test for all possible comparison) 
 5.การวิเคราะหปจจยัที่สามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือน ไดแก ความรูเกีย่วกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  และความเชือ่แหง
ประสิทธิภาพในตน โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคญัของตัวแปรที่นําเขา
สมการ(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจ ัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของพยาบาลวัยกอน
หมดประจําเดอืนที่มีอาย ุ 40-49 ป ี จำนวน 220 คน  มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใช 
ตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน  ดังม ีรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนที ่1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที ่ 2 การวิเคราะหระดบัความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน การรับรูตอภาวะ
สุขภาพ ความเชื่อประสิทธิภาพในตน และพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  
 ตอนที ่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาล
วัยกอนหมดประจําเดือน จําแนกตามอาย ุ  ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาการของการขาด
ฮอรโมน และรายไดของครอบครัวที่แตกตางกัน 
 ตอนที4่ การวิเคราะหปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอน
หมดประจําเดอืน ไดแกความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  และความ
เชื่อแหงประสทิธิภาพในตน  
 ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะห ดังนี้ 
 Y      แทน พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
 X1    แทน    ความรูเกี่ยวกบัภาวะหมดประจําเดือน 
 X2   แทน    การรับรูตอภาวะสุขภาพ 
 X3   แทน    ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน 
 n     แทน    จํานวนกลุมตวัอยาง 
 Max แทน     คาสูงสุด 
 Min แทน     คาต่ําสุด 
 Χ   แทน     คาเฉลี่ย  
 S.D.แทน     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t     แทน     คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
 F    แทน     คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
 r     แทน     คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 df    แทน     องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 77 
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 SS  แทน    ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Squares) 
 MS   แทน       คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Squares) 
 R2     แทน      ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares) 
 b       แทน      คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients) 
 Betaแทน    คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 
 S.E. แทน    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
 Sig. แทน    คาระดับนยัสําคัญทางสถิติทดสอบ 
 
ตอนที ่ 1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  จําแนก
ตามอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดโดยรวม และอาการของการขาดฮอรโมน  
 ด ังมีรายละเอยีดในตารางที ่2 
 
 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ ึ่งเปนพยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือน  ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช จํานวน220 คน จาํแนกตามอาย ุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส รายไดโดยรวม และอาการของการขาดฮอรโมน โดยใชคารอยละ ดังมี
รายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางที่2   แสดงจํานวนและรอยละของคุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลวัยกอนหมด 
                  ประจําเดือน   
 

จํานวน ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 
 คน รอยละ 

อายุ 
       1.40 – 44 ป 
       2.45 – 49 ป 

 
100 
120 

 
45.5 
54.5 

รวม 220 100.0 
ระดับการศึกษา 
       1.ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
       2.ปริญญาโทและสูงกวาปริญญาโท 

 
185 
35 

 
84.1 
15.9 

รวม 220 100.0 
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ตารางที่ 2 (ต อ) 
 

จํานวน ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 
 คน รอยละ 

สถานภาพสมรส 
       1.โสด,หมาย,หยาและแยกกนัอยู 
       2.คู 

 
114 
106 

 
51.8 
48.2 

รวม 220 100.0 
รายไดโดยรวม 
       1.เพียงพอตอคาใชจาย 
       2.เพียงพอตอคาใชจายและมีเหลือเก็บ 
       3.ไมเพียงพอตอคาใชจาย 

 
89 

121 
10 

 
40.5 
55.0 
4.5 

รวม 220 100.0 
  อาการของการขาดฮอรโมน         
          1.นอย 
          2.มาก 

 
215 
5 

 
97.7 
2.3 

รวม 220 100 
 
 จากตารางที ่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังนี้ สวนใหญมีอายุ 45-49 ป 
ร อยละ54.5 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดบัปริญญาตรีรอยละ84.1 
รองลงมาอยูในระดับปริญญาโทและสูงกวาปริญญาโทร อยละ15.9   ดานสถานภาพการสมรส 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนโสดร อยละ51.8 รองลงมามีสถานภาพสมรสคูรอยละ48.2 ดาน
รายไดโดยรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเพยีงพอตอคาใชจายและมีเหลือเก็บรอยละ55 
รองลงมามีรายไดเพียงพอตอคาใชจายรอยละ40.5 และมีรายไดไมเพยีงพอตอคาใชจายนอยที่สุด ค ือ
รอยละ4.5 สวนดานอาการของการขาดฮอรโมนของผ ูตอบแบบสอบถามนั้นสวนใหญมีอาการของ
การขาดฮอรโมนนอย คิดเปนรอยละ97.7 
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ตอนที ่2  การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับภาวะหมดประจําเดือน การรับรูตอภาวะสุขภาพ  
ความเชื่อประสิทธิภาพในตน และพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  
 ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 3-4 
 
 2.1การวิเคราะหระดับความรูเก ี่ยวกับภาวะหมดประจําเดอืนของพยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือน โดยใชจํานวน และร อยละ ดงัรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงสวนเบีย่งเบนมาตราฐาน คาเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุดและคาระดับความรู 

   เกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือนของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
 
ระดับความร ูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน จํานวน(คน) รอยละ 

ระดับนอย (0-7คะแนน) 95 43.2 
ระดับปานกลาง (8-11คะแนน) 107 48.6 
ระดับมาก (12-15คะแนน) 18 8.2 
            Χ =8.0545                 S.D.=2.3692                        Min=2                      Max=15 

 
จากตารางที่ 3 พบวาพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนมีคะแนนความรูเกี่ยวกับภาวะหมด 

ประจําเดือนสูงสุด 15 คะแนน ต่ําสุด 2 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 8.0545 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
2.3692 สวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง จํานวน 107 คน คดิเปนรอยละ 48.6 รองลงมามี
ความรูอยูในระดับต่ํา จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 43.2  สวนผูที่มีความรูอยูในระดับมากมีเปน
สวนนอย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ8.2 
 
 2.2 การวิเคราะหระดับการรับรูตอภาวะสุขภาพ ความเชื่อประสิทธิภาพในตน และ
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังรายละเอยีดในตารางที ่4 
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ตารางที่4  แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับการรับรูตอภาวะสุขภาพ ความเชื่อ 
   ประสิทธิภาพในตน และพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Χ  S.D คาระดับ 
1.การรับรูตอภาวะสุขภาพ 
2.ความเชื่อประสิทธิภาพในตน 
3.พฤติกรรมสุขภาพ 

3.8907 
3.6576 
3.6676 

.5003 

.5310 

.4515 

มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากตารางที4่  พบวาพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนมกีารรับรูตอภาวะสุขภาพ  ความ
เชื่อประสิทธิภาพในตน และพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับมาก( Χ = 3.8907,3.6576และ3.6676 
ตามลําดับ) 
 
ตอนที ่3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน จําแนก 
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดของครอบครัวและ
อาการของการขาดฮอรโมน  
  
                3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
จําแนกตามอายุที่แตกตางกัน โดยใชสถิต ิt-test ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมด 
                  ประจําเดือน จําแนกตามอาย ุ
 

กลุมอาย ุ Χ  SD t 
40-44 ป 3.6967 .4450 
45-49 ป 3.6434 .4573 

.871 

 
จากตารางที ่5 พบวา พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนทีม่ีกลุมอายุ40-44 ป และกลุม

อายุ 45-49 ป มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน 
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 3.2 การวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
จําแนกตามระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกัน โดยใชสถิต ิt-test ดังรายละเอยีดในตารางที ่6 
 
ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาล  

 วัยกอนหมดประจําเดือนจําแนกตามระดับการศึกษา  
 
ระดับการศึกษา Χ  S.D t 

1.ปริญญาตรี 
2.ปริญญาโทและสูงกวาปรญิญาโท 

3.6554 
3.7320 

.4449 

.4864 
-.919 

 
 จากตารางที่ 6 พบวา พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนที่มีระดับการศึกษาตางกนั มี
พฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน  
 
                    3.3 การวิเคราะหเปรียบเทยีบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
จําแนกตามสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน โดยใชสถิต ิt-test ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาล  

 วัยกอนหมดประจําเดือนจาํแนกตามสถานภาพการสมรส 
 
สถานภาพการสมรส Χ  S.D t 

1.โสด,หมาย,หยาและแยกกนัอยู 
2.คู 
 

3.6538 
3.6824 

 

.47170 

.43054 
 

-.468 

 
 จากตารางที ่7  พบวาพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มี
พฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน 
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  3.4 การวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
จําแนกตามรายไดของครอบครัว โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 8 
 
ตารางที่8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวยักอนหมด 

     ประจําเดือน จําแนกตามรายไดของครอบครัว 
 
รายไดของครอบครัว Χ  S.D ระดับ 

1.เพียงพอตอคาใชจาย 
2.เพียงพอตอคาใชจายและมีเหลือเก็บ 
3.ไมเพียงพอตอคาใชจาย 

3.5957 
3.7214 
3.6571 

.4173 

.4780 

.3483 

มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางที ่ 8 พบวา รายไดของครอบครัวของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนทกุ

กลุมมีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับมาก โดยกลุมที่มีรายไดของครอบครัวเพียงพอตอคาใชจายและ
มีเหลือเก็บ มคีาเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพมากที่สุด รองลงคือกลุมที่มีรายไดของครอบครัวไมเพยีงพอ
ตอคาใชจายและเพียงพอตอคาใชจายตามลําดับ( Χ =3.7214, 3.6571และ3.5957 ตามลําดับ) 
 
ตารางที่ 9  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤตกิรรมสุขภาพของพยาบาลวยักอนหมด 

ประจําเดือนจําแนกตามรายไดของครอบครัว 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
217 

.811 
43.840 

.406 

.202 
2.008 

รวม 219 44.651   
 
 จากตารางที ่9  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา พยาบาลวยักอนหมด 
ประจําเดือน ที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน 
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 3.5 การวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
จําแนกตามอาการของการขาดฮอรโมน โดยใชสถิติ t-test ดังรายละเอยีดในตารางที ่10 
 
ตารางที่ 10  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมด 

     ประจําเดือน จําแนกตามอาการของการขาดฮอรโมน 
 
อาการของการขาดฮอรโมน Χ  S.D. t 

มีอาการนอย 3.6685 .4533 
มีอาการมาก 3.6286 .4046 

.195 

 
จากตารางที ่ 10 พบวา พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดอืนที่มีกลุมอาการของการขาด

ฮอรโมนแตกตางกันมีพฤตกิรรมสุขภาพไมแตกตางกัน  
 
ตอนที ่4 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  
ไดแก ความรูเก่ียวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  และความเชื่อแหง 
ประสิทธิภาพในตน 
 

 4.1การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับภาวะหมด
ประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน และพฤติกรรมสุขภาพ
ของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 
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ตารางที่11 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับภาวะหมด 
    ประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน และ   
   พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
 

ตัวแปร พฤติกรรมสุขภาพ 
(Y) 

ความรูเกี่ยวกบั     
ภาวะหมด

ประจําเดือน (X1) 

การรับรูตอภาวะ
สุขภาพ  (X2) 

ความเชื่อแหง
ประสิทธิภาพใน

ตน(X3) 
Y 1    

X1 .039 1   
X2 .077 .368** 1  

X3 .639** -.020 -.003 1 
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตวัแปรตาม พบวา  
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน มีความสัมพันธกบัความเชื่อแหง
ประสิทธิภาพในตน  ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(r = .639)  สวนความรู
เกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดอืน และการรับรูตอภาวะสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สุขภาพ 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา  ความรูเกี่ยวกับภาวะ
หมดประจําเดือน มีความสัมพันธกับการรับรูตอภาวะสุขภาพ ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .368) และไมมีความสัมพันธกับความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน  สวน
การรับรูตอภาวะสุขภาพไมมีความสัมพันธกับความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน 

 
4.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมด

ประจําเดือน  ไดแกความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  และความเชื่อ
แหงประสิทธิภาพในตน โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12   แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการทํานายพฤติกรรมสุขภาพของ 
                       พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ 
                       ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
ตัวแปร R R2 Adj R2 R square 

change 
b Beta t Sig 

ความเชื่อแหง
ประสิทธิภาพ 

ในตน 
(X3) 

.639 .408 .405 .408 .543 .639 12.256 .000 

Constant (a) = 1.681        SE = .34823   F = 150.215  Sig = .000 
 
 จากตารางที่ 12 พบวา ตัวแปรความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนเปนตัวแปรเพียงตัว
เดียวที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
สามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน ไดรอยละ 40.8 และสมการ
ที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนน    มาตรฐานไดดังนี้ 

 
ในรูปคะแนนดิบ 

  Y  = 1.681 + .543X3 

 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Y' = .639X3 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 สําหรับการวิจยัเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือน” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)ระดับความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอ
ภาวะสุขภาพ  และความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 2)
เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน จําแนกตามอายุ 3)เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน จําแนกตามระดับการศกึษา 4)เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน จําแนกตามสถานภาพการสมรส 5)เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนจําแนกตามรายไดของครอบครัว 6)เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  จําแนกตามอาการของการขาดฮอรโมน 7)
ศึกษาปจจัยดานความรูเกีย่วกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพ  และความเชื่อแหง
ประสิทธิภาพในตน  ที่ทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
  
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี ้ คือ พยาบาลที่มีอายุ 40-49 ป ซ่ึงปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลแหงหนึ่งของรฐั ในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ดําเนินการวิจยัไมนอยกวา 6 เดือน  
จํานวน 490 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 220 คน ไดมาจากการคํานวณขนาด
ของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane 1973 : 887,  อางถึงใน ประคอง    
กรรณสูต 2542 :10 – 11)  ทีร่ะดับความเชือ่มั่นรอยละ  95  ขนาดความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับ
ไดรอยละ 5  และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น(Stratified  Random  Sampling)  ตามสัดสวนของ
ประชากร 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม  และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ (%)   คาเฉลี่ย (Χ )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบคาที (t-test)  การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One – way  ANOVA)  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis ) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยสรุปเปนประเดน็สําคัญไดดังนี ้

1. การศึกษาคณุลักษณะสวนบคุคลของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน พบวา สวน 
ใหญมีอาย ุ 45-49 ป คิดเปนร อยละ 54.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 84.1 มี
สถานภาพการสมรสโสด,หมาย,หยาและแยกกนัอยู คิดเปนร อยละ 51.8  มีรายไดโดยรวมเพียงพอ
ตอคาใชจายและมีเหลือเก็บ  คิดเปนรอยละ55  มีอาการของการขาดฮอรโมนนอย คิดเปนรอยละ
97.7 

2.    การศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน การรับรูตอภาวะสุขภาพ  
ความเชื่อประสิทธิภาพในตน และพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวยักอนหมดประจาํเดือน พบวา  
สวนใหญมีความรูอยูในระดบัปานกลาง  คิดเปนรอยละ 48.6 มีการรับรูตอภาวะสุขภาพ อยูในระดับ
มาก (Χ = 3.8907)  มีความเชื่อประสิทธิภาพในตนอยูในระดับมาก(Χ = 3.6576)  และมีพฤติกรรม
สุขภาพอยูในระดับมาก (Χ = 3.6676) 

 3.    การวิเคราะหเปรยีบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดของครอบครัว
และอาการของการขาดฮอรโมน มีรายละเอียด ดังนี ้

        3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพจําแนกตามอายุของ 
พยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน พบวาพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดอืนที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรม
สุขภาพไมแตกตางกัน 

3.2 การเปรียบเทยีบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพจําแนกตามระดับ 
การศึกษาของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน  พบวาพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือนที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน  
         3.3  การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพจําแนกตามสถานภาพ 
การสมรสของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน  พบวาพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนที่มี
สถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกนั 
         3.4   การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพจําแนกตามรายไดของ 
ครอบครัวของพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน  พบวาพยาบาลวยักอนหมดประจําเดือนที่มีรายได
ของครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน 
          3.5  การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพจําแนกตามอาการ  
ของการขาดฮอรโมนของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดอืน  พบวาพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน
ที่มีอาการของการขาดฮอรโมนตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกนั 
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4.     การวิเคราะหอิทธิพลของความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะ 

สุขภาพ  และความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนทีม่ีตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือน พบวา ความเชื่อแหงประสทิธิภาพในตนเปนตัวแปรเพียงตัวเดยีวที่มีประสิทธิภาพใน
การทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน สามารถทํานายพฤตกิรรม
สุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดอืน ไดรอยละ 40.8 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
 1.  การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับภาวะหมดประจําเดือน การรับรูตอภาวะสุขภาพ 
ความเชื่อประสิทธิภาพในตน และพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน            
มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 1.1 ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจาํเดือน พบวา พยาบาลวยักอน
หมดประจําเดอืนสวนใหญมคีวามรูในระดบัปานกลาง คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมามีความรูใน
ระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 43.2 อธิบายไดวาพยาบาลสวนใหญจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพทั่วๆไปและภาวะสุขภาพที่เกีย่วของกับหนวยงานที่ปฏิบัติงาน แตภาวะหมดประจําเดือน
เปนภาวะสุขภาพที่เกิดเฉพาะวยั และมีความเฉพาะเจาะจง อีกประการหนึ่งพยาบาลที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญยังมปีระจําเดือน และมีอาการของการขาดฮอรโมนนอย อาจทําใหยงัไม
ตระหนกัถึงภาวะหมดประจําเดือนที่จะเกดิขึ้น และมีพยาบาลเปนสวนนอยทีห่าความรูเกี่ยวกบั
ภาวะหมดประจําเดือนเพิ่มเติม  
 1.2 ผลการวิเคราะหระดบัการรับรูตอภาวะสุขภาพ พบวา พยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือนสวนใหญมกีารรับรูตอภาวะสขุภาพอยูในระดับมาก (Χ = 3.8907)   อธิบายไดวา
พยาบาลเปนบคุลากรที่ทํางานเกี่ยวกับสุขภาพ ทําใหเกิดความเขาใจและมีการรับรูเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพไดงาย จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบขอคําถามเกี่ยวกับการลดลงของระดับ
ฮอรโมนทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดกระดูกหักไดงาย (Χ = 4.1591) สอดคลองกับขอคําถาม
เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงและรับประทานผักผลไมเปนประจําชวยลดการ
เกิดโรคกระดกูพรุนในวยัหมดประจําเดือนได(Χ =4.34) และสอดคลองกับขอคําถามเกี่ยวกับสตรี
วัยหมดประจําเดือนควรฝกสงัเกตการเปลี่ยนแปลง ตรวจหาความผิดปกติของรางกายดวยตนเอง 
เชนการตรวจเตานม(Χ =4.59) 
 1.3 ผลการวิเคราะหระดับความเชื่อประสทิธิภาพในตน  พบวา พยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือนสวนใหญมคีวามเชื่อประสิทธิภาพในตนอยูในระดับมาก  (Χ = 3.6576)   อธิบายไดวา
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บุคคลทั่วไปคาดหวังวาพยาบาลตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการดแูลดานสุขภาพทั้งใน
ภาวะที่เจ็บปวยและภาวะปกติเพื่อปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวย สงผลใหพยาบาลมีความเชื่อมั่น
ในการดแูลตนเองสูง เพื่อเปนแบบอยางทีด่ีแกบุคคลอื่น จะเห็นไดวา  กลุมตัวอยางสวนใหญตอบ
ขอคําถาม เกี่ยวกับการดูแลตนเองใหไดรับประทานอาหารที่มแีคลเซียมตามความตองการของ
รางกาย(Χ =4.0591)  และการยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวยัหมดประจําเดือนนั้นเปน
เร่ืองปกติที่เกดิขึ้นได(Χ = 4.2636) 
 1.4  ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมสุขภาพ พบวา พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดอืน
สวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับมาก (Χ = 3.6676)   อธิบายไดวา พยาบาลเปนบุคลากร
ทางการแพทย มีความรู ความเขาใจในการดูแลตนเอง และสามารถปฏิบัติตัวเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง
ไดอยางตอเนือ่ง จะเหน็ไดวา  กลุมตัวอยางสวนใหญตอบขอคําถามเกี่ยวกับการเลือกใชน้ํามนัพชื
ในการประกอบอาการแทนน้ํามันที่ทําจากสัตวหรือกะทิ(Χ =4.2682)  สอดคลองกับขอคําถาม
เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการดืม่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพื่อชวยใหหลับสบายยิ่งขึ้น(Χ =4.7591) และ
สอดคลองกับขอคําถามเกี่ยวกับการตรวจสขุภาพรางกายเปนประจําทกุป(Χ =4.0818) 

 
2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  

จําแนกตามคณุลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดของ
ครอบครัวและอาการของการขาดฮอรโมน มีรายละเอียด ดังนี ้
   
 2.1  จากสมมติฐานในการวจิัยขอ 1 พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน ที่มีอายุตางกัน มี
พฤติกรรมสุขภาพที่แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนที่มีอายุตางกนั 
มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัย อธิบายไดวา กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุใกลเคยีงกัน  โดยมีกลุมอายุระหวาง 40-44 ป และกลุม
อายุระหวาง 45-49 ป ดังนั้นจึงสงผลใหพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวจิัยของ 
กรมอนาม ัย (2539) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของสตรีไทยวยักอนและหลัง
หมดประจําเดอืน จำนวน 8,300 คน ผลการวิจัยพบวา อายุของสตรีไทยวัยกอนและหลังหมด
ประจําเดือนไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมสุขภาพ 
 2.2 จากสมมติฐานในการวจิัยขอ2  พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน ที่มีระดับการศกึษา
ตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพที่แตกตางกนั ผลการวิจัยพบวา พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกนั  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐาน  และไม
สอดคลองกับประภาเพ็ญ ส ุวรรณ (2526) ที่กลาววาการศึกษาเปนการเรียนรูที่ทําใหบุคคลมี
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สติปญญา ผ ูที่มีการศึกษาสูงนาจะมีความรูและมีการปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพอนามัยที่ถูกตองและ
ดีกวาผูที่มกีารศึกษาต่ํา อธิบายไดวา จากหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาทางการพยาบาล 
มีการสอนพื้นฐานทางการศกึษาพยาบาล เกี่ยวกับดานการดูแลตนเอง สงผลใหผูที่เขามาศึกษา
ทางการพยาบาลไมวาจะเปนในระดับใด มีพื้นฐานในดานการดูแลตนเองใกลเคยีงกัน จึงทําให
พยาบาลที่มีระดับการศึกษาทีต่างกัน มีพฤตกิรรมสุขภาพที่ไมแตกตางกนั 
 2.3  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ3 พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน ที่มีสถานภาพการ
สมรสตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพที่แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน
ที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน  
อธิบายไดวา เนื่องจากพยาบาลทั้งหมดเปนเพศหญิง และสวนใหญเปนโสด มีลักษณะการทํางาน
ทางดานสุขภาพ  ซ่ึงจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  และจากลักษณะการทํางานที่
ทํางานในทีมสุขภาพ  อาจทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมสุขภาพซึ่ง
กันและกัน ดังนั้นพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน จึงมีพฤติกรรม
สุขภาพไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ สุกัญญา ไผทโสภณ (2540) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 390 คน ผลการวิจัยพบวา 
สถานภาพสมรส ไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของเจาหนาที่
สาธารณสุข 
 2.4  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 4 พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน ที่มีรายไดของ
ครอบครัวตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพที่แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา พยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือนที่มีรายไดของครอบครัวตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานในการวิจัย  ทั้งนี้เปนเพราะการดูแลตนเอง เปนพื้นฐานทั่วไปในการดําเนินชีวิต ซ่ึงการ
ใชรายไดสวนใหญ จึงเปนรายไดที่ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหพยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือน ที่มีรายไดของครอบครัวที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน และไม
สอดคลองกับ การศึกษาของสุนันทา พันธุ ( 2544 : ง) ศึกษาปจจัยที่สงเสริมการปรับตัวตอภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในวัยหมดประจําเดือน ของสตรีวัยกอนหมดประจําเดือน ท ี่อยูในเขตอําเภอโนนแดง 
จ ังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง ม ีอายุระหวาง 40-49 ป ี จำนวน 300 คน ผลการวิจัยพบวา สตรีวัย
กอนหมดประจําเดือนที่มีรายไดแตกตางกัน ม ีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในวัยหมด
ประจําเดือนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.5 จากสมมติฐานในการวจิัยขอ5 พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน ที่มีอาการของการ
ขาดฮอรโมนตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพที่แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา พยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือนทีม่ีอาการของการขาดฮอรโมนตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
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สอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัย อธิบายไดวา พยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือนที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีอาการของการขาดฮอรโมนนอย จึงทําใหมีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับการศึกษาของพุทธชาด สินธุนาวา(2540 : 93)   พบวาสตรีวัยหมดประจําเดือนที่มี
ความรุนแรงของอาการนอยจะมีคุณภาพชวีิตที่ดแีละมีสุขภาพที่ดกีวาสตรีวัยหมดประจําเดือนที่มี
ความรุนแรงของอาการมาก 

 
3. การวิเคราะหอิทธิพลของความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะ 

สุขภาพ  และความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือน  มีรายละเอียด ดังนี ้

พบวา ความเชื่อแหงประสทิธิภาพในตนเปนตัวแปรเพียงตัวเดยีวที่มีประสิทธิภาพใน
การทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน  สามารถทํานายพฤติกรรม
สุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดอืน ไดรอยละ 40.8 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
อธิบายไดวา พยาบาลวยักอนหมดประจําเดือนสวนใหญมีความเชื่อประสิทธิภาพในตนอยูในระดบั
มาก ซ่ึงสงผลใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพราะความคาดหวังในการกระทํา หรือการกระทาํ
พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได   ถาหากบุคคลมีการตระหนกัในความเชื่อประสิทธิภาพในตน  และถามี
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทําทีจ่ะเกิดขึ้นสูง  บุคคลก็มีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรม
นั้นแนนอน  และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความเชื่อแหงประสทิธิภาพในตนและ
พฤติกรรมสุขภาพ พบวา r =.639 

สวนความรูเกีย่วกับภาวะหมดประจําเดือน  การรับรูตอภาวะสุขภาพเปนตัวแปรที่
ไมไดการคัดเลือกเขาสมการ อธิบายไดวา  ความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน  และการรับรูตอ
ภาวะสุขภาพมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดอืนอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  (r =.039 และ.077 ตามลําดับ)  

 
ขอเสนอแนะจากผลของการวิจัย  
 
 จากการวิจัยพบวาความเชื่อแหงประสิทธภิาพในตนเปนตัวแปรเพียงตัวเดยีวที่มี
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน ผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะขอคนพบที่ไดจากการวจิัย ดังนี้ 
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 1. จากการวิจัยพบวา ความเชือ่แหงประสิทธิภาพในตนเปนตัวแปรเพียงตัวเดยีวที่ม ี

ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน สามารถทํานาย
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน ไดรอยละ 40.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001  ดังนั้นในหนวยงานจึงควรมกีารจัดโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหพยาบาลมีความ
เชื่อแหงประสทิธิภาพในตนเพิ่มมากขึ้น เชนการจัดโครงการอบรมใหความรู การจัดนิทรรศการ 
หรือจัดใหมีการถายทอดประสบการณจากพยาบาลที่อยูในวัยหมดประจําเดือนที่มีสุขภาพดี เพื่อ
ชวยสงเสริมใหพยาบาลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น เมือ่เขาสูวัยหมดประจําเดือน 

2. แมตัวแปรความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน ไมไดเปนตัวแปรที่เขาทํานาย
พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน แตจากการวิจัยพบวาพยาบาลวัยกอนหมด
ประจําเดือนมีความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน ในระดับปานกลาง และระดับต่ํา ในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน ดังนั้น ในหนวยงานจึงควรเห็นความสําคัญในการใหความรูเกี่ยวกับภาวะหมด
ประจําเดือนเพิ่มขึ้น  

 
ขอเสนอแนะในการทําการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการทําการศึกษาวจิัยในบุคลากรในทีมสุขภาพกลุมอ่ืน เพื่อจะไดทราบวา 
ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับการวจิัยในครั้งนี้หรือไม  หรือใชไดกับบุคลากรในทมีสุขภาพกลุม
อ่ืนหรือไม 

2. ควรมีการทําการศึกษาวจิัยในเชิงทดลองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองในภาวะ 
กอนหมดประจําเดือน โดยเลือกตัวแปรความเชื่อประสทิธิภาพในตน  มาจัดเปนโปรแกรม
แทรกแซง(Intervention)  
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แบบสอบถาม 
 
คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเกบ็ขอมูลประกอบการศึกษาวทิยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน” 
ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานเพื่อตอบแบบสอบถามตามดานตางๆ ตามความสมัครใจและตรงกบั
ความเปนจริงมากที่สุด เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและผลการวิจัยจะไดตรงกับความเปนจริง 
 ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอในภาพรวม ไมมีการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลแตประการใด และจะนาํไปใชประโยชนเพื่อการวิจยัในวิทยานิพนธเทานัน้   
ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางยิ่งที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 
 
                         นางสาววรินทรพร  ฝกวาจา 
          นักศึกษาปริญญาโท  
          สาขาจิตวิทยาชุมชน 
                   ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
            คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของพยาบาลวยักอนหมดประจาํเดือน 
 1.  ปจจุบันทานอายุ.........................ป 
 2.  ทานมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับใด 
  (    )  ปริญญาตรี 
  (    )  ปริญญาโท 
  (    )  สูงกวาปริญญาโท 
 3.  สถานภาพสมรสของทานเปนอยางไร 
  (     )  โสด 
  (     )   คู 
  (     )  หยา 
  (     )  แยกกันอยู 
  (     )  หมาย 
 4. รายไดโดยรวมของทาน (กรณีโสด,หยา,แยกกันอยู,หมาย)   หรือรายไดโดยรวม
ของครอบครัว (กรณีมีคูสมรส)เปนอยางไร 
  (     )  เพยีงพอตอคาใชจาย 
  (     )  เพยีงพอตอคาใชจายและมีเหลือเก็บ 
  (     )  ไมเพียงพอตอคาใชจาย   
 5.  ปจจุบันทานยังมีประจําเดือนหรือไม 
  (     )  ไมมี  หมดแลวเมื่ออายุ...........ป  ประจําเดือนครั้งสุดทาย
เดือน...........พ.ศ.........(ถาตอบขอนี้ ขามไปตอบสวนที่ 2 ไดเลย) 
  (     )  ม ี
 5.1ในชวงเวลา 1ปที่ผานมาประจําเดือนของทานมีระยะหางสม่ําเสมอเปนปกติหรือไม 
(    ) สม่ําเสมอ  (    ) ไมสม่ําเสมอเปนเวลา.........เดือน    (    ) อ่ืนๆ ระบุ.............. 
 5.2ในชวงเวลา 1ปที่ผานมา จํานวนวนัที่มปีระจําเดือนของทานแตละครั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม 
(    ) ไมเปลี่ยนแปลง         (    ) นอยลง            (    ) นานขึ้น               (    ) อ่ืนๆ ระบุ.............. 
 5.3ในชวงเวลา1ปที่ผานมาปริมาณเลือดประจําเดือนของทานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 
(    ) ไมเปลี่ยนแปลง          (    ) นอยลง            (    ) นานขึ้น               (    ) อ่ืนๆ ระบุ.............. 
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สวนที่ 2       แบบประเมินอาการของการขาดฮอรโมน 
คําอธิบาย ขอคําถามตอไปนี้ถามเพื่อใหทานประเมินตนเองเกี่ยวกับอาการตางๆ อันเนื่องมาจากการ
ขาดฮอรโมน โดยในระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา ทานมีอาการดังขอความดานลางนี้หรือไม ถามี 
ความรุนแรงของอาการมีมากนอยเพียงใด โปรดใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางตามอาการของ
ทานตามที่เปนจริง 
 ไมมีอาการ  หมายถึง ภายใน 1 เดือนที่ผานมาไมมีอาการเลย 
 มีอาการเล็กนอย หมายถึง ภายใน 1 เดือนที่ผานมามีอาการเกิดขึ้น 
    นาน ๆ คร้ัง(เฉลี่ย 1-4 วันตอเดือน) 
 มีอาการปานกลาง หมายถึง ภายใน 1 เดือนที่ผานมามีอาการเกิดขึ้นแตไม
    ทุกวัน(เฉล่ีย 2-3 วันตอสัปดาห) 
 มีอาการมาก  หมายถึง ภายใน 1 เดือนที่ผานมามีอาการเกิดขึ้นเกอืบ
    ทุกวัน(เฉล่ีย 4-7 วันตอสัปดาห) 

มีอาการ การขาดฮอรโมนสงผลตอทาน 
ในดานตอไปนี้ระดับใด 

ไมมีอาการ 
เล็กนอย ปาน

กลาง 
มาก 

1.อาการรอนวบูวาบตามเนื้อตัว     
2.เหงื่อออกมาก     
3.หงุดหงดิงาย,โมโหงาย     
4.ซึมเศรา     
5.กลัวที่จะอยูคนเดียวในที่สาธารณะ     
6.ขาดความเชือ่มั่นในตนเอง     
7.รูสึกตึงเตรียด     
8.รูสึกเหมือนขาดพลัง     
9.รูสึกเบื่อจนทํางานไมได     
10.เวียนศีรษะ     
11.แนนหนาอก     
12.หายใจไมทัว่ทอง/เหนื่อย     
13.ใจสั่น     
14.ปวดศีรษะ     
15.นอนไมหลับ     
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มีอาการ การขาดฮอรโมนสงผลตอทาน 
ในดานตอไปนี้ระดับใด 

ไมมีอาการ 
เล็กนอย ปาน

กลาง มาก 

16.วิตกกังวล     
17.รูสึกชาบริเวณตางๆ     
18.รูสึกเหมือนเข็มตําตามลําตัว,แขน,ขา     
19.เพลีย     
20.ปวดขอ,กระดูกและกลามเนื้อ     
21.หลงลืมงาย     
22.ตาแหง     
23.ผิวหนังแหง     
24.เตานมมีขนาดเล็กลง     
25.มีการเพิ่มของไขมันบริเวณทองนอยและ
สะโพก 

    

26.ปสสาวะบอย     
27.แสบชองคลอด     
28.ชองคลอดแหง     
29.ไอจามมีปสสาวะเล็ด     
30.กล้ันปสสาวะไมอยู     
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สวนที่ 3      แบบวัดความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน 
คําอธิบาย   โปรดใสเครื่องหมาย  Х หนาขอก,ข,ค.หรือง. ที่เปนตัวเลือกที่ทานมีความเห็นวาเปน    
                   คําตอบที่ถูกที่สุดในคําถามขอนัน้ โปรดเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 
1. ความหมายของภาวะหมดประจําเดือนหมายถึงภาวะใด 
ก. มีการลดลงของฮอรโมนโปรเจสเตอโรน   ข. มีการลดลงของฮอรโมนเอสโตรเจน 
ค. มีการลดลงของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจน  ง.มีการลดลงของLuteinizing hormone 
 
2. ขอใดไมใชสาเหตุของภาวะหมดประจําเดือน 
ก. เปนไปตามธรรมชาติ การทํางานของรังไขคอยๆลดลง 
ข. การหมดประจําเดือนกอนกําหนด เนื่องจากมีการติดเชื้อ,มีเนื้องอกรังไข 
ค. เปนไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะเขาสูภาวะหมดประจําเดือนเมื่ออายุ 50 ปขึ้นไป 
ง. การหมดประจําเดือนจากการรักษา เชนจากการผาตัดเอารังไขออก 
  
3. ปจจัยใดที่เปนสาเหตุสงเสริมใหสตรีวัยหมดประจําเดือนมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเกี่ยวกับ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ก. ระดับHDL-Cholesterol และLDL-Cholesterol ต่ํากวาจากเกณฑมาตรฐาน 
ข. ระดับHDL-Cholesterol และLDL-Cholesterol เพิ่มขึ้นจากเกณฑมาตรฐาน 
ค. ระดับHDL-Cholesterol เพิ่มขึ้นและระดับLDL-Cholesterol ต่ํากวาจากเกณฑมาตรฐาน 
ง. ระดับHDL-Cholesterol ต่ํากวาและระดบัLDL-Cholesterol เพิ่มขึ้นจากเกณฑมาตรฐาน 
 
4.ขอใดคืออาหารที่เหมาะสมของสตรีวยัหมดประจําเดือน 
ก. แกงเลียงกุงสด ปลาทอด กาแฟดํา  ข. ยําปลาดุกฟ ูหมูอบยอดผัก น้ําเตาหู 
ค. แกงสมผักรวม ปลากะพงนึ่ง น้ําสมคั้น ง. แกงจดืตําลึง ไขลูกเขย ชาเขียวรอน 
 
5.การบริโภคอาหารที่เหมาะสมของสตรีวัยหมดประจําเดือน คือ 
ก. รับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากขึ้น เพื่อชวยเสริมสรางกลามเนื้อที่สึกหรอ 
ข. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เพื่อรักษาระดับ HDL-Cholesterol ไมใหสูงขึ้น 
ค. ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวนัละ 6-8 แกว งดการดื่มชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
ง. รับประทานอาหารประเภทคารโบไฮเดรตมากขึ้น เพือ่ชวยเพิ่มพลังงานแทนอาหารที่มีไขมันสูง 
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6.สตรีวัยหมดประจําเดือนควรหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารตอไปน้ี ยกเวน 
ก. ชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล   ข. อาหารที่เพิ่มระดับโคเลสเตอรอลในเลือด 
ค. วิตามินรวมตางๆ และอาหารเสริม      ง. อาหารที่มีไขมันสูง งดการใชน้ํามันจากสัตวและกะทิ 
 
7.ขอใดเปนสาเหตุสําคัญท่ีสตรีวัยหมดประจําเดือนควรเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อชวย  
    ปองกันภาวะกระดูกพรุน 
ก. มีการลดลงของLuteinizing Hormone ทําใหอวยัวะตางๆ ทําหนาที่เสื่อมลง 
ข. ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนที่ลดลง ทําใหการทํางานของGrowth Hormone ลดลงดวย  
ค. ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนลดลง ทําใหการทํางานของGrowth Hormone ลดลง 
ง.  ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนลดลง ทําใหระดับแคลเซียมลดลงดวย 
 
8. ขอใดคือการออกกําลังกายที่ไมเหมาะสมของสตรีวัยหมดประจําเดือน 
ก. ควรWarm up รางกายกอนการออกกําลังกายทุกครั้ง 
ข. ควรเริ่มออกกําลังกายในจังหวะที่ชาๆ กอนแลวคอยเพิ่มจังหวะและระยะเวลา 
ค. ควรออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ3-4 ครั้ง คร้ังละไมต่ํากวา 20-30 นาท ี
ง. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเมื่อมีเวลาวาง 
 
9.ขอใดเปนขอความที่ถูกตองเก่ียวกับการออกกําลังกาย 
ก. การออกกําลังกายโดยการทํางานบาน ชวยปองกนัภาวะโรคกระดูกพรุนได 
ข. การออกกําลังกายที่ดีตองมีการลงน้ําหนกัมากๆ เพื่อชวยใหกลามเนือ้เกิดความแขง็แรงมากขึ้น 
ค. การออกกําลังกายที่ดีควรทําในระดับปานกลางวันละ 30 นาทีสัปดาหละ3-4 คร้ังอยางสม่ําเสมอ 
ง. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเปนการชวยเพิ่มระดับ LDL-Cholesterolชวยปองกันการเกิดโรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือดได 
 
10. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอกอใหเกิดประโยชนอยางไรบาง 
ก. ชวยปองกนัภาวะกระดกูพรุน 
ข. ชวยใหรางกายสดชื่น แขง็แรง   
ค. ชวยปองกนัภาวะกระดกูพรุน,โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด อวัยวะทกุระบบทาํงานไดด ี
ง. ชวยผอนคลายความเครยีด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

112

11.ขอใดตอไปนี้ไมควรปฏิบตัิสําหรับการออกกําลังกาย 
ก. รับประทานอาหารรองทองเล็กนอยกอนออกกําลังกาย 2 ช่ัวโมง เพือ่ไมใหออนเพลียขณะ 
    ออกกําลังกาย 
ข. กอนออกกาํลังกายไมจําเปนตองอบอุนรางกายกอนทกุครั้ง ถาออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
ค. ออกกําลังกายในบริเวณทีม่ีแสงแดดออนๆ 
ง. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและไมหกัโหมจนเกินไป 
 
12.ขอใดเปนประโยชนของการออกกําลังกายในวัยหมดประจําเดือน 
ก. ชวยใหตอมไรทอทํางานเปนปกติ กระตุนใหมกีารหลัง่ฮอรโมนเอสโตรเจนเพิ่มขึน้ 
ข. ชวยปองกนัหรือบรรเทาอาการไมสุขสบายตาง ๆ ของภาวะหมดประจําเดือน 
ค. ชวยเพิ่มระดับ LDL-Cholesterol ชวยปองกันการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ 
ง. ชวยเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ ถาออกกําลังกายทกุวัน 
 
13.ขอตอไปน้ีเปนประโยชนของการนอนหลับท่ีเพียงพอ ยกเวน ขอใด 
ก. ชวยผอนคลายความเครียด 
ข. ชวยบรรเทาอาการไมสุขสบายตาง ๆ ของภาวะหมดประจําเดือน 
ค. ชวยใหการหลั่งฮอรโมนตางๆ ทํางานไดตามปกต ิ
ง. ควรนอนหลับอยางนอยวนัละ 8-10 ช่ัวโมง ทําใหรางกายสดชื่น 
 
14.ทานมีวิธีจัดการกับการนอนไมหลับอยางไร 
ก. จัดส่ิงแวดลอมในหองใหเงียบสงบ และมีอากาศถายเทดี 
ข. อานหนังสือกอนเขานอน 
ค. ออกกําลังกายกอนเขานอนประมาณ 1 ช่ัวโมง  
ง. รับประทานยานอนหลับถานอนไมหลับติดตอกันหลายคืน 
 
15. ขอความใดถูกตอง 
ก. ถามีอาการรอนวูบวาบตอนกลางคืน ควรเปดแอร ไวตอนเขานอนเพื่อชวยบรรเทาอาการ 
ข. สตรีวัยหมดประจําเดือนควรนอนหลับอยางนอยวันละ 6-8 ช่ัวโมง 
ค. เวลาเขานอนควรเปดไฟไวตลอดเวลา เพื่อปองกันอุบตัิเหตุถาตื่นขึ้นมากลางดึก 
ง. กอนเขานอนควรอานหนงัสือประเภททีช่อบจะชวยใหนอนหลับงายขึ้น 
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สวนที่ 4     แบบสอบถามการรับรูตอภาวะสุขภาพ 
คําอธิบาย  ขอคําถามตอไปนี้ถามเกี่ยวกับการรับรูตอภาวะสุขภาพหลังหมดประจําเดอืนของทาน  
                 โปรดตอบ โดยทาํเครื่องหมาย √  ลงในชองวางในขอความที่ตรงกับความคิดความเขาใจ                 
                  ของผูตอบ  โดยมีเกณฑดังนี ้
 เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจ 
    ผูตอบมากที่สุด 
 เห็นดวยเปนสวนมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจ 
    ผูตอบเปนสวนมาก 
 เห็นดวยเพยีงครึ่งเดียว หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจ 
    ผูตอบเพียงครึ่งเดียว 
 เห็นดวยเปนสวนนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดความเขาใจของ
    ทานเพียงเล็กนอย 
 ไมเห็นดวย  หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความคิดความเขาใจ
    ผูตอบ 

 

ทานรับรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพหลังการหมด
ประจําเดือนในดานตอไปน้ีอยางไร 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย
เปน
สวน 
มาก 

เห็น
ดวย
เพียง
คร่ึง
เดียว 

เห็น
ดวย
เปน
สวน
นอย 

ไม
เห็น
ดวย 

การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตออาการขาดฮอรโมน 
เอสโตรเจน 
1. การลดลงของระดับฮอรโมนทําให เกิด
อาการเปลี่ยนแปลงในระบบตางๆในวัยหมด
ประจําเดือน 

     

2.การลดลงของระดับฮอรโมนทําใหเกิดอาการ
รอนวูบวาบตามเนื้อตัวได 

     

3.การลดลงของระดับฮอรโมนทําใหสตรีวัย
หมดประจําเดือนน้ําหนักลดลง ไขมันสวนเกิน
ตางๆนอยลง 
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ทานรับรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพหลังการหมด
ประจําเดือนในดานตอไปน้ีอยางไร 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย
เปน
สวน 
มาก 

เห็น
ดวย
เพียง
คร่ึง
เดียว 

เห็น
ดวย
เปน
สวน
นอย 

ไม
เห็น
ดวย 

4.ภาวะโรคกระดูกพรุนและโรคหัวใจและ
หลอดเลือดไมไดเปนผลที่เกิดจากการลดลง
ของระดับฮอรโมน 

     

5.การรูสึกหงุดหงิดงาย,โกรธงายกวาเดิม  
เกิดจากการลดลงของระดับฮอรโมน 

     

6.ความรูสึกออนเพลีย ซึมเศรา นอนไมหลับ
ไมไดเปนผลจากการลดลงของระดับฮอรโมน 

     

การรับรูถึงความรุนแรงของอาการของการขาด
ฮอรโมนเอสโตรเจน   
7.การลดลงของระดับฮอรโมนทําใหสตรีวัย
หมดประจําเดือนมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
กระดูกหักไดงายกวาชวงวัยอ่ืน 

     

8.การลดลงของระดับฮอรโมนทําใหสตรีวัย
หมดประจําเดือนมีอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจ
ขาดเลือดและภาวะกลามเนื้อหัวใจตายสูงขึ้น 

     

9.ระดับฮอรโมนที่ลดลงมีผลทําใหชองคลอด
แหง อาจทําใหรูสึกเจ็บเวลามีเพศสัมพันธได 

     

10.การที่สตรีวัยหมดประจําเดือนรูสึกปวด
ปสสาวะบอย มีปสสาวะเล็ดเวลาไอ จาม ไมได
เปนผลจากการลดลงของฮอรโมน แตเกิดจาก
กลามเนื้อกระเพาะปสสาวะออนแรงลงเองตาม
ธรรมชาติ 
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ทานรับรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพหลังการหมด
ประจําเดือนในดานตอไปน้ีอยางไร 

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย
เปน
สวน 
มาก 

เห็น
ดวย
เพียง
ครึ่ง
เดียว 

เห็น
ดวย
เปน
สวน
นอย 

ไมเห็น
ดวย 

การรับรูถึงประโยชน-อุปสรรคของการปฏิบัติ
ตนและการรักษา 
11.การเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม
สูงและรับประทานผักผลไมเปนประจําชวยลด
การ เกิดโรคกระดูกพรุนในสตรีวั ยหมด
ประจําเดือนได 

     

12.การเลือกรับประทานอาหารที่ทําจากไขมัน
สัตวไมไดเปนปจจัยสงเสริมที่ทําใหเกิดภาวะ
ไขมันในเลือดสูงได 

     

13.การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล,ชา,กาแฟ
และการสูบบหุร่ีเปนปจจัยเสริมที่ทําเกิดอาการ
ของภาวะหมดประจําเดือนเพิ่มขึ้น 

     

14.การออกกําลังกายเปนประจําอยางเหมาะสม
จะชวยเพิม่ความแข็งแรงของกลามเนื้อ แตไม
สามารถลดอาการของภาวะหมดประจําเดอืนที่
เกิดขึ้นได 

     

15.กอนออกกํา ลังกายควรมีการWarm-up 
รางกายกอนทุกครั้ง 

     

16.การฝกผอนคลายความเครียดโดยการ
หายใจเขา-ออกชาๆ จะชวยคลายเครียดได 

     

17.สตรีวัยหมดประจําเดือนควรไปพบแพทย
เมื่อมีอาการผิดปกติเทานั้น 

     

18.สตรีวัยหมดประจําเดือนควรฝกสังเกตการ
เปลี่ยนแปลง  ตรวจหาความผิดปกติของ
รางกายดวยตนเอง เชน การตรวจเตานม 
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สวนที่ 5        แบบสอบถามความเชื่อประสิทธิภาพในตน 
คําอธิบาย     ขอคําถามตอไปนี้ถามเกี่ยวกับความเชื่อประสิทธิภาพในตนของทาน โปรดตอบโดยทํา
 เครื่องหมาย √  ลงในชองวางของขอความแตละขอ  โดยพิจารณาวาขอความนั้นๆ 
 ทานคาดวาจะสามารถปฏิบัติหรือดูแลตนเองไดเพยีงใด โดยมีเกณฑดงันี้ 
 มากที่สุด หมายถึง ทานคาดวาจะสามารถปฏิบัติส่ิงนั้นๆไดมากกวา 80% 
 มาก หมายถึง ทานคาดวาจะสามารถปฏิบัติส่ิงนั้นๆได  
   ประมาณ 60-80% 
 ปานกลาง หมายถึง ทานคาดวาจะสามารถปฏิบัติส่ิงนั้นๆได 
   ประมาณ 40-60% 
 นอย หมายถึง ทานคาดวาจะสามารถปฏิบัติส่ิงนั้นๆได 
   ประมาณ 20-40% 
 นอยที่สุด หมายถึง ทานคาดวาจะสามารถปฏิบัติส่ิงนั้นๆได ต่ํากวา 20% 
 

 

ทานคาดวาทานจะสามารถปฏิบัติหรือดูแลตนเอง 
หลังการหมดประจําเดือนไดเพียงใด 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1.อาการรอนวบูวาบที่เกดิขึ้นตามรางกาย      
2.ภาวะออนเพลียที่เกิดจากจากภาวะหมดประจําเดือน      
3.ภาวะอารมณแปรปรวนอนัเกิดขึน้เมื่อเขาสูวัยหมด
ประจําเดือน      

4.การดูแลตนเองใหไดรับประทานอาหารทีม่ีแคลเซียม
ตามความตองการของรางกาย 

     

5.การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง      
6.การงดดื่มชา กาแฟ รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล      
7.การดื่มนมพรองมันเนยอยางนอยวนัละ 1 แกว เพื่อ
เพิ่มแคลเซียมใหแกรางกาย 

     

8.การออกกําลังกายที่ไมหักโหมเกินไป เชนการ 
เดินหรือวิ่ง อยางนอยวนัละ15-20 นาทีได      

9.การฝกเลนโยคะหรือเดินเร็วมากขึ้น เมื่อเขาสูวัยหมด 
ประจําเดือน      
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ทานคาดวาทานจะสามารถปฏิบัติหรือดูแลตนเอง 
หลังการหมดประจําเดือนไดเพียงใด 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

10.การทํางานบานตางๆเชนรดน้ําตนไม กวาดบาน 
ถูบาน ซักผาดวยมือ นาน45-60 นาที เพื่อเปนการ 
ออกกําลังกาย 

     

11.การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิค อยางนอย  
60 นาที      

12.การอานหนังสือธรรมะหรือฟงเพลงสบายๆ  
กอนเขานอน จะชวยใหทานหลับสบายขึ้น 

     

13.การปรึกษาเพื่อน รวมทั้งขอคําแนะนําจากบุคลากร
ทางการแพทยเพิ่มเติม เกีย่วกับภาวะหมดประจําเดือน      

14.การปฏิบัติกิจกรรมตางๆรวมกับบุคคลใน
ครอบครัวตามปกติ เชนไปเที่ยวตางจังหวดั หรือไป
เยี่ยมญาติพีน่อง 

     

15.การดูแลบคุคลในครอบครัวตามปกตทิี่เคยปฏิบัติ      
16.การผอนคลายความเครียดดวยการหายใจเขา-ออก
ชาๆลึกๆ อยางนอยวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละ 10 นาที   

     

17.การตรวจสขุภาพดวยตนเอง เชนการตรวจเตานม  
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง      

18.การยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวยัหมด
ประจําเดือนนัน้เปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได      
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สวนที่ 6        แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจําเดือน 
คําอธิบาย      ขอคําถามตอไปนี้ถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของทานในวัยหมด
 ประจําเดือนโปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย √  ลงในชองวางในขอความที่ตรงกับการ
 กระทําของทาน   โดยมีเกณฑดังนี ้
 ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง การกระทําที่ทานปฏิบัติเปนประจํา 
 ปฏิบัติเปนสวนมาก หมายถึง การกระทําที่ทานปฏิบัติเปนสวนมาก 
 ปฏิบัติเพียงครั้งคราว หมายถึง การกระทําที่ทานปฏิบัติเปนครั้งคราว 
 ปฏิบัติเปนสวนนอย หมายถึง การกระทําที่ทานปฏิบัติเปนสวนนอย 
 ไมเคยปฏิบัต ิ หมายถึง การกระทําที่ทานไมเคยปฏิบตัิ 

 

ในปจจุบันทานไดปฏิบตัิตัวเพื่อดูแลสุขภาพของทาน  
ในดานตอไปนี้อยางไร 

ปฏิบัติ
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
เปน
สวน 
มาก 

ปฏิบัติ
เพียง
คร้ัง
คราว 

ปฏิบัติ
เปน
สวน
นอย 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

1.รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เชนปลาเล็ก  
ปลานอย กุงแหงตัวเล็ก ถ่ัวเหลือง คะนาเปนประจํา      

2.เลือกรับประทานอาหารจําพวกผัก ผลไมใหมากขึน้ 
เพื่อชวยลดความรุนแรงของอาการหมดประจําเดือน 

     

3.เมื่อเขาสูวัยหมดประจําเดอืนทานจะพยายามรักษา
น้ําหนกัตัวใหคงที่ โดยการเลือกรับประทานอาหาร
จําพวกผัก ผลไม งดการบริโภคเนื้อสัตว ยกเวนปลาให
มากขึ้น 

     

4.เลือกที่จะใชน้ํามันพืชในการประกอบอาหารแทน
น้ํามันที่ทําจากสัตวหรือกะทิ 

     

5.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เชน
หนังหมู หนังไก หมูสามชั้นทอดเปนประจาํ      

6.ดื่มนมที่มีแคลเซียมสูง พรองไขมัน เปนประจํา      
7.ออกกําลังกายโดยการเดิน หรือวิ่งเหยาะๆ อยางนอย
วันละ 2 คร้ัง คร้ังละ15-20 นาที 
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ในปจจุบันทานไดปฏิบตัิตัวเพื่อดูแลสุขภาพของทาน 
ในดานตอไปนี้อยางไร 

ปฏิบัติ
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
เปน
สวน 
มาก 

ปฏิบัติ
เพียง
คร้ัง
คราว 

ปฏิบัติ
เปน
สวน
นอย 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

8.ออกกําลังกายโดยการทํางานบานตางๆ เชนการกวาด
บาน ถูบาน การซักผาดวยมือ ในระยะเวลา 45-60 นาท ี      

9.ออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิค อยางนอยสัปดาห
ละ 3-4 คร้ัง เปนประจํา      

10.กอนออกกาํลังกายทานเริม่ตนดวยการ Warm-up 
รางกายกอนทกุครั้ง      

11.ในที่ทํางานถาทานจะขึ้นหรือลง 1-2 ช้ัน ทานมักจะ
ใชการเดนิขึ้นบันไดแทนการใชลิฟท      

12.กอนเขานอนทานจะทําจติใจใหสบายโดยการสวด
มนตหรือทําสมาธิ       

13.กอนเขานอนทานจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพื่อ
ชวยใหหลับสบายยิ่งขึ้น      

14.นอนหลับอยางนอยวันละ6-8 ช่ัวโมง      
15.ทานมักจะสะดุงตื่นในตอนกลางคืน และไมสามารถ
นอนตอได ทําใหทานรูสึกพกัผอนไมเพยีงพอ      

16.เมื่อนอนไมหลับทานจะรับประทานยานอนหลับ      
18.ออกกําลังกายกอนนอน ประมาณ 30 นาที เพื่อให
นอนหลับงายขึ้น 

     

17.เมื่อมีปญหาตางๆเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวทาน
จะรวมกันแกไขปญหาและใหคําแนะนํากบัสมาชิกใน
ครอบครัว 

     

18.ฝกวิธีผอนคลายความเครยีดดวยการหายใจเขา-ออก
ชาๆลึกๆ อยางนอยวนัละ 2 คร้ัง คร้ังละ 10 นาที      

19.ทานมักจะตรวจสุขภาพดวยตนเอง เชนการตรวจเตา
นมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง      
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ในปจจุบันทานไดปฏิบตัิตัวเพื่อดูแลสุขภาพของทาน 
ในดานตอไปนี้อยางไร 

ปฏิบัติ
เปน
ประจํา 

ปฏิบัติ
เปน
สวน 
มาก 

ปฏิบัติ
เพียง
คร้ัง
คราว 

ปฏิบัติ
เปน
สวน
นอย 

ไมเคย
ปฏิบัติ 

20.ทานมักจะสังเกตความผดิปกติของรางกายที่เกิดขึ้น
ดวยตนเอง 

     

21.ทานตรวจสุขภาพรางกายเปนประจําทกุป      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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 การหาคาความเชื่อมั่น(Reliability)  จากแบบวัดความรูเกี่ยวกับภาวะหมดประจําเดือน 
โดยใชสูตร  KR 20  ของคูเดอร-ริชารดสัน(Kuder-Richardson’s  Method,  อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน  
2543 :  123)  โดยใชสูตรหาคาความเชื่อมั่น ดังนี้ 
 
  สูตร  KR 20                 Rtt  = [ n / (n-1)] [1-Σpq /  S t

2 ] 
   n หมายถึง จํานวนขอ 
   p หมายถึง สัดสวนของคนที่ทําถูกในแตละขอ 
   q หมายถึง สัดสวนของคนที่ทําผิดในแตละขอ   = 1- p 
  S t

2  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
  เมื่อ 
  n       =  30 
  Σpq  =  3.09 
  S t

2    =  5.98 
  แทนคาในสูตร 
  Rtt  = [n / (n-1)] [1-Σpq /  S t

2 ] 
       =  (30/29) (1-3.09/5.98) 
       = 1.03 (0.49) 
       = 0.5 
 
ในการวิจัยคร้ังนี้ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความรูเกีย่วกับภาวะหมดประจําเดือน เทากับ 0.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_ 
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คาความเชื่อม่ันของแบบวัดการรับรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพ 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
        N of Cases =        30.0 
Item-total Statistics 
               Scale              Scale         Corrected 
               Mean             Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item            if Item         Total          Multiple            if Item 
              Deleted           Deleted     Correlation    Correlation       Deleted 
Q1            67.1000        61.8862        .3165         .7357           .7611 
Q3            67.5333        59.8437        .3714         .8699           .7564 
Q4            67.1333        61.3609        .2630         .7617           .7633 
Q5            67.2667        57.7195        .6116         .7972           .7428 
Q6            67.7667        59.4264        .3955         .7786           .7548 
Q7            68.1333        60.1195        .1917         .8472           .7729 
Q8            67.2667        57.4437        .5622         .8691           .7438 
Q9            67.7000        55.4586        .5672         .8519           .7396 
Q10           67.1333        60.9471        .3755         .7694           .7576 
Q11           69.1667        57.4540        .3158         .8972           .7620 
Q14           67.3000        59.6655        .4771         .8465           .7518 
Q15           67.3000        60.2172        .2155         .6050           .7693 
Q16           69.1000        56.0931        .3781         .9074           .7561 
Q17           68.8333        58.5575        .2147         .8294           .7748 
Q18           66.9667        61.6195        .2944         .8365           .7617 
Q19           67.4333        60.2540        .3875         .8296           .7561 
Q20           67.7000        55.5966        .3440         .6873           .7615 
Q21           66.9333        60.8920        .5072         .7540           .7542 
Reliability Coefficients    18 items 
Alpha =   .7682           Standardized item alpha =   .8135 
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คาความเชื่อม่ันของแบบวัดความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
        N of Cases =        30.0 
Item-total Statistics 
                   Scale          Scale         Corrected 
                   Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
                  if Item        if Item         Total           Multiple          if Item 
                 Deleted        Deleted    Correlation    Correlation      Deleted 
Q1            71.9333        76.6161        .3384         .8912           .8005 
Q2            71.7333        76.4782        .4101         .8739           .7983 
Q3            71.9333        74.0644        .5472         .8203           .7918 
Q4            71.5000        79.3621        .1656         .8316           .8069 
Q6            71.9667        71.9644        .5342         .8355           .7896 
Q7            72.5333        74.5333        .3374         .7459           .8005 
Q8            72.7000        70.0793        .5202         .8453           .7890 
Q9            72.1667        72.4195        .5190         .8707           .7906 
Q10           73.6000        70.8000        .4239         .7854           .7958 
Q11           72.9667        68.6540        .5525         .9482           .7864 
Q12           72.1333        72.2575        .4161         .7271           .7959 
Q13           72.6000        75.4897        .2750         .6901           .8041 
Q14           70.9667        80.3092        .1154         .7218           .8079 
Q16           72.0333        76.5851        .2093         .8322           .8079 
Q17           71.8333        74.2126        .3480         .7789           .7999 
Q19           71.2667        78.4782        .1905         .7529           .8065 
Q22           71.8667        77.3609        .2063         .6456           .8069 
Q23           73.2667        74.4092        .3645         .6661           .7989 
Q26           73.2667        70.9609        .5593         .8935           .7876 
Q27           71.9000        76.2310        .3071         .7734           .8017 
Q29           71.8333        75.6609        .2641         .6867           .8047 
Reliability Coefficients    21 items 
 
Alpha =   .8066           Standardized item alpha =   .8062 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

125

คาความเชื่อม่ันของแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวัยกอนหมดประจําเดือน 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
        N of Cases =        30.0 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale          Corrected 
               Mean         Variance       Item-          Squared          Alpha 
              if Item        if Item          Total          Multiple           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation     Correlation      Deleted 
Q1            58.8000        57.5448        .3476         .5853           .7947 
Q2            58.8667        58.4644        .3248         .8519           .7961 
Q3            59.0000        55.7931        .5419         .8302           .7847 
Q4            58.6000        56.2483        .4310         .6143           .7898 
Q5            58.8333        57.1092        .3314         .6702           .7957 
Q8            59.4333        52.0471        .5906         .7237           .7771 
Q10           59.4000        55.1448        .4505         .7711           .7881 
Q11           59.8000        53.8897        .4751         .7484           .7861 
Q12           59.3333        57.6092        .2654         .5204           .8003 
Q13           60.1333        55.4299        .2817         .4912           .8034 
Q15           59.3000        58.2172        .2855         .6262           .7981 
Q16           59.1333        56.5333        .5841         .6890           .7852 
Q17           59.3000        53.3897        .4858         .6696           .7852 
Q18           58.8000        56.5793        .4984         .6376           .7876 
Q19           59.5000        54.4655        .4735         .7166           .7864 
Q20           59.1667        54.9713        .4508         .5658           .7880 
Q21           59.8667        61.2920        .0104         .4412           .8167 
Q22           58.6333        59.2057        .2575         .4565           .7992 
Reliability Coefficients    18 items 
Alpha =   .8019           Standardized item alpha =   .8130 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คาเฉล่ีย จํานวนและรอยละของแบบสอบถามจําแนกเปนรายขอ 
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ตารางที่ 13 แสดงความรูเกีย่วกับภาวะหมดประจําเดือน จําแนก ตามจํานวน และรอยละของการ
      ตอบถูกตอง 
 

ตอบถูก ขอ ขอคําถาม 
จํานวน รอยละ 

1. ความหมายของภาวะหมดประจําเดือนหมายถึงภาวะใด 96 43.6 
2. ขอใดไมใชสาเหตุของภาวะหมดประจําเดอืน 40 18.2 

3. ปจจัยใดที่เปนสาเหตุสงเสริมใหสตรีวยัหมดประจําเดือนมีโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบ หัวใจและหลอดเลือด 127 57.7 

4. ขอใดคืออาหารที่เหมาะสมของสตรีวัยหมดประจําเดือน 140 63.6 
5. การบริโภคอาหารที่เหมาะสมของสตรีวัยหมดประจําเดอืนคือ 112 50.9 

6. สตรีวัยหมดประจําเดือนควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารตอไปนี ้
ยกเวน 181 82.3 

7. ขอใดเปนสาเหตุสําคัญที่สตรีวัยหมดประจาํเดือนควรเปลีย่น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อชวยปองกนัภาวะกระดกูพรุน 52 23.6 

8. ขอใดคือการออกกําลังกายทีไ่มเหมาะสมของสตรีวัยหมดประจําเดือน 113 51.4 
9. ขอใดเปนขอความที่ถูกตองเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 149 67.7 
10. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอกอใหเกดิประโยชนอยางไรบาง 189 85.9 
11. ขอใดตอไปนีไ้มควรปฏิบัติสําหรับการออกกําลังกาย 149 67.7 
12. ขอใดเปนประโยชนของการออกกําลังกายในวยัหมดประจําเดือน 68 30.9 
13. ขอตอไปนี้เปนประโยชนของการนอนหลับที่เพียงพอยกเวนขอใด 51 23.2 
14. ทานมีวิธีจัดการกับการนอนไมหลับอยางไร 134 60.9 
15. ขอความใดถูกตอง 167 75.9 
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ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตราฐาน ของขอคําถามเกี่ยวกับการรับรูตอภาวะสุขภาพ 
 
ขอ ขอคําถาม Χ  S.D ระดับ 

1. การลดลงของระดับฮอรโมนทําใหเกิดอาการเปลี่ยนแปลง
ในระบบตางๆในวยัหมดประจําเดือน 4.4344 .6922 มาก 

2. การลดลงของระดับฮอรโมนทําใหเกิดอาการรอนวูบวาบ
ตามเนื้อตัวได 4.3033 .7702 มาก 

3. การลดลงของระดับฮอรโมนทําใหสตรีวยัหมด
ประจําเดือนน้าํหนักลดลง ไขมันสวนเกินตางๆนอยลง 4.2951 1.1036 มาก 

4. ภาวะโรคกระดูกพรุนและโรคหัวใจและหลอดเลือดไมได
เปนผลที่เกิดจากการลดลงของระดับฮอรโมน 

3.8607 1.3865 มาก 

5. การรูสึกหงุดหงิดงาย,โกรธงายกวาเดิม เกดิจากการลดลง
ของระดับฮอรโมน 3.9098 .8814 มาก 

6. ความรูสึกออนเพลีย ซึมเศรา นอนไมหลับไมไดเปนผล
จากการลดลงของระดับฮอรโมน 3.2377 1.3548 ปาน

กลาง 

7. 
การลดลงของระดับฮอรโมนทําใหสตรีวยัหมด
ประจําเดือนมโีอกาสเสี่ยงตอการเกิดกระดูกหกัไดงายกวา
ชวงวยัอ่ืน 

4.1311 .9266 มาก 

8. 
การลดลงของระดับฮอรโมนทําใหสตรีวยัหมด
ประจําเดือนมอัีตราเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดและภาวะ
กลามเนื้อหวัใจตายสูงขึ้น 

3.6885 1.07628 มาก 

9. ระดับฮอรโมนที่ลดลงมีผลทําใหชองคลอดแหง อาจทํา
ใหรูสึกเจ็บเวลามีเพศสัมพันธได 4.1557 .8133 มาก 

10. 

การที่สตรีวัยหมดประจําเดือนรูสึกปวดปสสาวะบอย มี
ปสสาวะเล็ดเวลาไอ จาม ไมไดเปนผลจากการลดลงของ
ฮอรโมน แตเกดิจากกลามเนือ้กระเพาะปสสาวะออนแรง
ลงเองตามธรรมชาติ 

2.5082 1.2807 ปาน
กลาง 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

129

( ตอ) 
ขอ ขอคําถาม Χ  S.D ระดับ 

11. 
การเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงและ
รับประทานผักผลไมเปนประจําชวยลดการเกิดโรค
กระดกูพรุนในสตรีวัยหมดประจําเดือนได 

4.3934 .7335 มาก 

12. การเลือกรับประทานอาหารที่ทําจากไขมนัสัตวไมไดเปน
ปจจัยสงเสริมที่ทําใหเกิดภาวะไขมนัในเลือดสูงได 4.2623 1.1769 มาก 

13. 
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล,ชา,กาแฟและการ 
สูบบุหร่ีเปนปจจัยเสริมที่ทําเกิดอาการของภาวะหมด
ประจําเดือนเพิ่มขึ้น 

2.8115 1.4219 ปาน
กลาง 

14. 
การออกกําลังกายเปนประจาํอยางเหมาะสมจะชวยเพิ่ม
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ แตไมสามารถลดอาการของ
ภาวะหมดประจําเดือนที่เกดิขึ้นได 

2.6639 1.2439 ปาน
กลาง 

15. กอนออกกําลังกายควรมกีารWarm-up รางกายกอน 
ทุกครั้ง 4.4180 .7803 มาก 

16. การฝกผอนคลายความเครียดโดยการหายใจเขา-ออกชาๆ 
จะชวยคลายเครียดได 

4.3361 .7228 มาก 

17. สตรีวัยหมดประจําเดือนควรไปพบแพทยเมื่อมีอาการ
ผิดปกติเทานัน้ 3.8852 1.3060 มาก 

18. 
สตรีวัยหมดประจําเดือนควรฝกสังเกตการเปลี่ยนแปลง  
ตรวจหาความผิดปกติของรางกายดวยตนเอง เชน การ
ตรวจเตานม 

4.5738 .6545 มาก 
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ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตราฐาน  ของขอคําถามเกี่ยวกับความเชื่อประสิทธิภาพ      
                  ในตน 
ขอ ขอคําถาม Χ  S.D ระดับ 
1. อาการรอนวูบวาบที่เกดิขึ้นตามรางกาย 3.5492 .8242 มาก 
2. ภาวะออนเพลยีที่เกดิจากจากภาวะหมดประจําเดือน 3.7213 .78480 มาก 

3. ภาวะอารมณแปรปรวนอันเกดิขึ้นเมื่อเขาสูวัยหมด
ประจําเดือน 3.5328 .6578 มาก 

4. การดูแลตนเองใหไดรับประทานอาหารที่มแีคลเซียมตาม
ความตองการของรางกาย 4.0656 .6394 มาก 

5. การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง 3.9836 .7712 มาก 
6. การงดดื่มชา กาแฟ รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 3.7459 1.1175 มาก 

7. การดื่มนมพรองมันเนยอยางนอยวนัละ 1 แกว เพื่อเพิ่ม
แคลเซียมใหแกรางกาย 3.7049 1.0732 มาก 

8. การออกกําลังกายที่ไมหักโหมเกินไป เชนการเดินหรือวิ่ง 
อยางนอยวันละ15-20 นาทีได 3.3525 .92640 ปาน

กลาง 

9. การฝกเลนโยคะหรือเดนิเรว็มากขึ้นเมื่อเขาสูวัยหมด
ประจําเดือน 

2.8689 1.0119 ปาน
กลาง 

10. การทํางานบานตางๆเชนรดน้ําตนไม กวาดบานถูบาน ซัก
ผาดวยมือ นาน45-60 นาที เพื่อเปนการออกกําลังกาย 3.7131 .9747 มาก 

11. การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิค อยางนอย 60 นาที 2.3607 1.0046 ปาน
กลาง 

12. การอานหนังสือธรรมะหรือฟงเพลงสบายๆ กอนเขานอน 
จะชวยใหทานหลับสบายขึ้น 3.5738 1.0517 มาก 

13. การปรึกษาเพือ่น รวมทั้งขอคําแนะนําจากบุคลากรทาง
การแพทยเพิ่มเติม เกี่ยวกบัภาวะหมดประจาํเดือน 

3.6967 .8613 มาก 

14. การปฏิบัติกิจกรรมตางๆรวมกับบุคคลในครอบครัว
ตามปกติ เชนไปเที่ยวตางจังหวัด หรือไปเยี่ยมญาติพีน่อง 3.8852 .8643 มาก 

15. การดูแลบุคคลในครอบครัวตามปกติที่เคยปฏิบัติ 4.0738 .6823 มาก 

16. การผอนคลายความเครียดดวยการหายใจเขา-ออกชาๆ
ลึกๆ อยางนอยวันละ 2 คร้ัง คร้ังละ 10 นาที 3.6230 .9734 มาก 
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 ( ตอ ) 
ขอ ขอคําถาม Χ  S.D ระดับ 

17. การตรวจสุขภาพดวยตนเอง เชนการตรวจเตานม อยาง
นอยเดือนละ 1 คร้ัง 3.7377 .9942 มาก 

18. การยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยหมด
ประจําเดือนนัน้เปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได 4.2787 .6712 มาก 
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตราฐาน  ของขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ   
      พยาบาลวยักอนหมดประจําเดือน 
ขอ ขอคําถาม Χ  S.D ระดับ 

1. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เชนปลาเล็ก ปลานอย 
กุงแหงตวัเล็ก ถ่ัวเหลือง คะนาเปนประจํา 3.8361 .7858 มาก 

2. เลือกรับประทานอาหารจําพวกผัก ผลไมใหมากขึ้น เพื่อ
ชวยลดความรุนแรงของอาการหมดประจําเดือน 3.9508 .7024 มาก 

3. 
เมื่อเขาสูวัยหมดประจําเดือนทานจะพยายามรักษาน้ําหนัก
ตัวใหคงที่ โดยการเลือกรับประทานอาหารจําพวกผกั 
ผลไม งดการบริโภคเนื้อสัตว ยกเวนปลาใหมากขึ้น 

3.8443 .7927 มาก 

4. เลือกที่จะใชน้าํมันพืชในการประกอบอาหารแทนน้ํามันที่
ทําจากสัตวหรือกะท ิ 4.3279 .7866 มาก 

5. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เชนหนังหมู 
หนังไก หมูสามชั้นทอดเปนประจํา 

3.9918 .8281 มาก 

6. ดื่มนมที่มีแคลเซียมสูง พรองไขมัน เปนประจํา 3.5082 1.0698 มาก 

7. ออกกําลังกายโดยการเดนิ หรือวิ่งเหยาะๆ อยางนอยวัน
ละ 2 คร้ัง คร้ังละ15-20 นาที 2.9754 1.0402 ปาน

กลาง 

8. 8.ออกกําลังกายโดยการทํางานบานตางๆ เชนการกวาด
บาน ถูบาน การซักผาดวยมือ ในระยะเวลา 45-60 นาท ี

3.6885 1.0211 มาก 

9. ออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิค อยางนอยสัปดาหละ 
3-4 ครั้ง เปนประจํา 2.0246 .9488 นอย 

10. กอนออกกําลังกายทานเริ่มตนดวยการ Warm-up รางกาย
กอนทุกครั้ง 2.8033 1.2307 ปาน

กลาง 

11. ในที่ทํางานถาทานจะขึน้หรอืลง 1-2 ช้ัน ทานมักจะใชการ
เดินขึ้นบนัไดแทนการใชลิฟท 3.7213 1.1446 มาก 

12. กอนเขานอนทานจะทําจิตใจใหสบายโดยการสวดมนต
หรือทําสมาธิ  3.4098 1.1115 มาก 

13. กอนเขานอนทานจะดื่มเครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอลเพื่อชวย
ใหหลับสบายยิ่งขึ้น 

4.8197 .6557 มาก 
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 ( ต อ ) 
ขอ ขอคําถาม Χ  S.D ระดับ 
14. นอนหลับอยางนอยวนัละ6-8 ช่ัวโมง 3.9344 .8694 มาก 
15. ทานมักจะสะดุงตื่นในตอนกลางคืน และไมสามารถนอน

ตอได ทําใหทานรูสึกพักผอนไมเพยีงพอ 
4.0164 .9789 มาก 

16. เมื่อนอนไมหลับทานจะรับประทานยานอนหลับ 4.6148 .7971 มาก
ที่สุด 

17. 
เมื่อมีปญหาตางๆเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวทานจะ
รวมกันแกไขปญหาและใหคําแนะนํากับสมาชิกใน
ครอบครัว 

4.0410 .7203 มาก 

18 ฝกวิธีผอนคลายความเครยีดดวยการหายใจเขา-ออกชาๆ
ลึกๆ อยางนอยวันละ 2 คร้ัง คร้ังละ 10 นาที 3.0820 1.1251 มาก 

19. ทานมักจะตรวจสุขภาพดวยตนเอง เชนการตรวจเตานม
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 3.2131 1.1076 ปาน

กลาง 

20. ทานมักจะสังเกตความผิดปกติของรางกายที่เกดิขึ้นดวย
ตนเอง 

3.9426 .9560 มาก 

21. ทานตรวจสุขภาพรางกายเปนประจําทกุป 4.1148 .9199 มาก 
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