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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความเข้ ม แข็ ง อดทนเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ และปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ                      
ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ได้แก่ ระยะเวลาการเจ็บป่วย การประเมิน
ความเครียด ความหวัง และการสนับสนุนทางสังคม กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจ�ำนวน 100 ราย          
ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคหัวใจ แผนก               
อายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเครียด ความหวัง การสนับสนุนทางสังคม และความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ                
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83, .80, .80 และ .80 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์          
ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 129.48 (SD = 8.92) ความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรค        
หลอดเลือดหัวใจตีบในระดับปานกลาง (r = .489) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนระยะเวลาการเจ็บป่วย              
การประเมินความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความเข้มแข็งอดทนเกีย่ วกับสุขภาพของผูส้ งู อายุ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพควรส่งเสริมความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยการสร้างเสริมความหวังให้กับผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
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Abstract
The purpose of this research was to study health related hardiness among the
elderly with coronary artery disease and to test its relationship with related factors including duration of
illness, stress appraisal, hope, and social support. One hundred elderly with coronary artery disease
from the cardiovascular clinic of Buddhasothorn hospital were selected using simple random sampling
technique. The instruments in an interview format  included stress appraisal scale, Herth Hope                  
Index, social support, and health related hardiness scales with reliabilities of  .83, .80, .80, and .80
respectively. Descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation were employed to             
analyze the data.
The results indicated that the elderly with coronary artery disease had high
level of health related hardiness (M = 128.49, SD = 8.92). There was a positive significant
correlation at moderate level between hope and health related hardiness (r = .489, p<.01), while
duration of illness, stress appraisal, and social support did not correlate with health related hardiness.
Findings from the study suggested that nurses and health care providers should
develop a program or intervention aimed at promoting health related hardiness in elderly with                 
coronary artery disease through the enhancement of their hope.
Key words: health related hardiness; elderly, coronary artery disease

บทน�ำ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส�ำคัญในผู้สูงอายุ ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย ซึ่งมี
อัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังรายงานของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
(2554) พบว่าในปี พ.ศ. 2537 มีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วย        
โรคหัวใจร้อยละ 8.5 และเพิ่มเป็นร้อยละ 14.35 ในปี พ.ศ.
2554 ส่วนโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายงาน
ผู ้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ ในปี พ.ศ. 2557          
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี พ.ศ. 2556 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.07 (สถิ ติ              
โรงพยาบาลพุทธโสธร, 2557)
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นโรคที่เกิดจากการตีบ
แคบของหลอดเลือดแดงท�ำให้เลือดไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ หัวใจได้
ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และ
เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายตามมา (Tully, 2002) ในผู้สูงอายุมี
การเปลี่ ย นแปลงตามวั ย ของระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด           

ที่ส่งผลให้การท�ำหน้าที่ของระบบหัวใจและหลอดเลือดมี
ความเสื่อมถอยเช่นเดียวกับระบบอื่น ๆ ของร่างกาย มีผลต่อ
การท�ำหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ท�ำให้
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน           
โรคความดั น โลหิ ต สู ง การสู บ บุ ห รี่ โรคอ้ ว น การขาด                   
การออกก�ำลังกาย และการมีบุคลิกที่เคร่งเครียด (Miller,
2012; Tully, 2002) เมื่อผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยด้วยโรค    
หลอดเลือดหัวใจตีบจะเกิดผลกระทบตามมาทั้งด้านร่างกาย
จิตใจและอารมณ์อย่างต่อเนื่อง ผลกระทบด้านร่างกายนั้น      
พบว่า ผู้สูงอายุอาจมีอาการอ่อนเพลีย สับสน เหนื่อยง่าย      
เจ็บไหล่และหลัง และอาจมีอาการแน่นอึดอัดท้อง (Alcaino
& Lama, 2011; Gray & Pack, 2011) ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
ความสามารถในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง ผู้สูงอายุต้องมี
การปรั บ เปลี่ ย นแบบแผนในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ให้ เ หมาะสม        
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กับโรค ควบคุมปัจจัยเสีย่ ง และป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุในด้านจิตใจและอารมณ์
ตามมา เนื่องจากผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบส่วนใหญ่
มักรับรู้ว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง คุกคามต่อชีวิต และอาการ
สามารถก�ำเริบได้ตลอดเวลา ท�ำให้ผสู้ งู อายุเกิดความวิตกกังวล
กลัวความไม่แน่นอนของโรค กลัวเสียชีวิต (นิตยา ฤทธิ์เพชร,
2556) ส่งผลให้เกิดความเครียดและอาจกระทบต่อความ        
เข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบได้
ความเข้ ม แข็ ง อดทนเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ เป็ น
คุณลักษณะภายในของบุคคลที่ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการ
กั บ สถานการณ์ วิ ก ฤต หรื อ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทาง
สุขภาพให้คงอยู่ในภาวะปกติ (Pollock, 1989) บุคคลที่มี
ความเข้มแข็งอดทนจะมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1) ความมุ่งมั่นเกี่ยวกับสุขภาพ  2) ความสามารถในการ
ควบคุมเกี่ยวกับสุขภาพ และ 3) ความรู้สึกท้าทายเกี่ยวกับ
สุขภาพ ซึง่ มีปจั จัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลโดยตรงและโดยอ้อมต่อความ
เข้มแข็งอดทน เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลบางประการ ได้แก่ เพศ
อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส พัฒนาการ     
ตามวัย ประสบการณ์ชีวิตทั้งทางบวกและลบ ระยะเวลา        
การเจ็ บ ป่ ว ย และศาสนา (ชญานิ ศ ลื อ วานิ ช , 2540;                   
รัตรน์ตนา อ้นภู, 2545; Nicholas, 1993) การสนับสนุนทาง
สังคม (Pollock, 1989) และความเครียด (Kobasa, 1979)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบการศึกษา
เกี่ยวกับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพในผู้ป่วยสูงอายุ
และในโรคต่าง ๆ แต่ยงั ไม่พบการศึกษาในผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ ซึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจตีบส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ
หลายด้านโดยเฉพาะด้านจิตใจ ผู้สูงอายุอาจมีความรู้สึกถูก
คุกคามจากการเจ็บป่วย วิตกกังวล กลัว และมีความเครียด
เกิดขึ้นได้ ซึ่งผลกระทบจากการเจ็บป่วยนี้อาจส่งผลต่อความ
เข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความ
เข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ โดยคัดสรรปัจจัยที่คาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับ
ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ ระยะเวลาการ         
เจ็บป่วย ความหวัง การประเมินความเครียด และการสนับสนุน
ทางสั ง คม ผลจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ ยาบาลและบุ ค ลากรที่

เกี่ ย วข้ อ งสามารถน� ำ ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการเสริ ม สร้ า ง         
ความเข้มแข็งอดทนเกีย่ วกับสุขภาพของผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ
ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็ง
อดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ            
กับปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ระยะเวลาการเจ็บป่วย การประเมิน
ความเครียด ความหวัง และการสนับสนุนทางสังคม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ แ นวคิ ด ความเข้ ม แข็ ง อดทน      
เกี่ยวกับสุขภาพของ Pollock (1989) ร่วมกับงานวิจัยที่
เกีย่ วข้องมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ตามแนวคิดของ
Pollock ได้อธิบายว่า ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ
เป็นลักษณะภายในของบุคคลที่ช่วยให้สามารถจัดการสิ่งที่
ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพให้ ค งอยู ่ ใ นภาวะปกติ
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความ
มุ่งมั่นเกี่ยวกับสุขภาพ (Health-related commitment)        
2) ความมีอ�ำนาจควบคุมเกี่ยวกับสุขภาพ (Health-related
control) และ 3) ความรู ้ สึ ก ท้ า ทายเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
(Health-related challenge) ซึ่งคุณลักษณะ 3 ประการนี้
สามารถพัฒนาและสร้างเสริมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของชีวิต
และพัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์และ
การเปลีย่ นแปลงในชีวติ ตัง้ แต่แรกเกิดจนวาระสุดท้ายของชีวติ
(Maddi, 2006) ส่วนปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความเข้มแข็งอดทน
เกี่ยวกับสุขภาพนั้นมีหลายประการ ซึ่งผู้วิจัยได้คัดสรรปัจจัย
ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับ
สุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง คือ ระยะเวลาการเจ็บป่วย การประเมินความเครียด
ความหวัง และการสนับสนุนทางสังคม (รัตน์ตนา อ้นภู, 2545;
ธนพัฒน์ ไชยป้อ, 2550; Kobasa, 1979; Nicholas &       
Webster, 1993; Pollock, 1989)
ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเจ็บป่วย พบว่า การเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังทีย่ าวนานมักมีผลกระทบต่อความเข้มแข็งของ      
ผูส้ งู อายุเนือ่ งจากผูส้ งู อายุตอ้ งใช้พลังและความสามารถในการ
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ดูแลตนเองและปรับพฤติกรรมในการด�ำเนินชีวติ ให้เหมาะสม
กับแผนการรักษา ซึ่งอาจท�ำให้เกิดอาการท้อแท้ เบื่อหน่าย
สิ้นหวัง และขาดความมุ่งมั่น ส่งผลให้ความเข้มแข็งอดทน        
ตาํ่ ลงได้ (รัตน์ตนา อ้นภู, 2545) ส่วนการประเมินความเครียด
เป็นการรับรูข้ องผูส้ งู อายุทจี่ ะประเมินว่าสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่
เกิดขึน้ นัน้ เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย  หรือคุกคาม ผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบที่ประเมินว่าการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ท้าทาย ไม่ใช่สิ่ง
คุกคาม จะสามารถหาหนทางจัดการกับการเจ็บป่วยนั้นได้
และสามารถเผชิญความเครียดหรือความเจ็บป่วยนัน้ ๆ มาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับ

สุขภาพ ส�ำหรับปัจจัยด้านความหวังนัน้ อธิบายว่า เปรียบเสมือน
แรงขับทางบวกทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุมคี วามมุง่ มัน่ ทีก่ ระท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามทีต่ นเองคาดหวังไว้ ผูส้ งู อายุ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีความหวังสูงจะมีความมุ่งมั่นที่       
จะปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมต่ า ง ๆ เพื่ อ ลดความรุ น แรงของโรค         
ส่วนปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมนั้น เป็นปัจจัยทางจิต
สังคมที่สามารถช่วยเสริมให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ปรับตัวกับภาวะความเจ็บได้ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ
จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 1

ระยะเวลาการเจ็บป่วย
การประเมินความเครียด

ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ความหวัง
การสนับสนุนทางสังคม

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เชิ ง พ ร ร ณ น า
(Descriptive research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์    
กั บ ความเข้ ม แข็ ง อดทนเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ โรค      
หลอดเลือดหัวใจตีบ               
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชาย
และเพศหญิงที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์วา่ เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ทีม่ ารับการรักษาใน
คลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา   
กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทีเ่ ข้ารับการ
รั ก ษาในคลิ นิ ก โรคหั ว ใจ โรงพยาบาลพุ ท ธโสธร จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 100 ราย ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่าง      
แบบง่าย โดยก�ำหนดคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
2. สามารถได้ยินและสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ
3. ไม่ มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง           
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคไตวายเรือ้ รัง และภาวะหัวใจล้มเหลว
เกณฑ์ ใ นการคั ด ออก (Exclusion criteria)              
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี อ าการเจ็ บ แน่ น หน้ า อก เหนื่ อ ย ใจสั่ น
ในขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะยุติการสัมภาษณ์ และให้การ         
ช่วยเหลือตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึง่ ในการเก็บข้อมูลครัง้ นีไ้ ม่มี
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาการดังกล่าวข้างต้น
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณโดยใช้โปรแกรม
G*power โดยก�ำหนดอ�ำนาจในการทดสอบ (Power of test)
ทีร่ ะดับ 0.80 ขนาดอิทธิพล (Effect size) ขนาดกลาง คือ 0.3
และก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ (Level of significance)
ที่ระดับ .05 (α = .05) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน           
100 คน
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การวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย         
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย โดยมีการเตรียมผู้ช่วยวิจัยก่อนการเก็บ
ข้อมูล โดยอธิบายขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด
รวมทั้งวิธีการบันทึกข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยสาธิตวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธีการบันทึกข้อมูลแก่ผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้   
ผูช้ ว่ ยวิจยั มีความเข้าใจและสามารถใช้เครือ่ งมือได้อย่างถูกต้อง
ตรงกับผู้วิจัย หลังจากนั้นให้ผู้ช่วยวิจัยทดลองสัมภาษณ์           
ผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลลงในเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้         
ผู้ช่วยวิจัยมีความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือได้อย่าง        
ถูกต้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 5 ส่วน
มีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่วนบุคคล เป็นชุดค�ำถาม
แบบเลื อ กตอบและปลายเปิ ด ประกอบด้ ว ยข้ อ ค� ำ ถาม                  
เกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
ความเพียงพอของรายได้  และระยะเวลาการเจ็บป่วยหลังแพทย์
วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
2. แบบวัดการประเมินความเครียด ผู้วิจัยใช้แบบ   
วัดการประเมินความเครียดของ รุง่ ทิพย์ เบ้าตุน่ (2546) ซึ่ง
ดัดแปลงจากแบบวัดการประเมินความเครียดตามแนวคิด        
ของ Lazarus and Folkman (1984) แบบวัดนีเ้ ป็นข้อค�ำถาม
เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความเครี ย ดใน 3 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่      
อั น ตราย ความสู ญ เสี ย ความคุ ก คาม และความท้ า ทาย
ประกอบด้วยข้อค�ำถามทั้งหมด 21 ข้อ ลักษณะค�ำตอบเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
3. แบบสั ม ภาษณ์ ค วามหวั ง ผู ้ วิ จั ย ใช้ แ บบ
สัมภาษณ์ความหวังของ นริสา วงศ์พนารักษ์ (2556) ซึ่ง        
แปลมาจาก Herth Hope Index (HHI) (Herth, 1992)
ประกอบด้วยข้อค�ำถามทั้งหมด 12 ข้อ แบ่งเป็นข้อค�ำถาม    
ด้านบวก 10 ข้อ และข้อค�ำถามด้านลบ 2 ข้อ ลักษณะค�ำตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 4 ระดับ
4. แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจัย
ใช้แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคมของกชชุกร หว่างนุม่
(2550) ซึง่ พัฒนามาจากแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
ของ House (1981) ประกอบด้วยข้อค�ำถามทั้งหมด 17 ข้อ
ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

5. แบบสัมภาษณ์ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับ
สุขภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับ
สุขภาพของ เฉลิมศรี สรสิทธิ์ (2548) ซึง่ ดัดแปลงจากแบบวัด
ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพที่ใช้กับผู้ป่วยเรื้อรังของ
Pollock and Duffy (1990) พัฒนามาจากแนวคิดความเข้ม
แข็งอดทนของ Kobasa แนวคิดเกี่ยวกับการเผชิญปัญหา
แนวคิดการปรับตัว และพัฒนาการในวัยผู้ใหญ่ ประกอบด้วย
ข้อค�ำถามทั้งด้านบวกและด้านลบ จ�ำนวน 33 ข้อ ครอบคลุม
ใน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความมุง่ มัน่ ด้านความสามารถใน
การควบคุ ม และด้ า นความท้ า ทาย ลั ก ษณะค� ำ ตอบเป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดย
น�ำแบบวัดการประเมินความเครียด แบบสัมภาษณ์ความหวัง
แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม และแบบสัมภาษณ์
ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ ไปทดลองใช้ (try out)
กับผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน          
30 ราย จากนั้นน�ำมาหาค่าความเชื่อมั่นโดยการค�ำนวณ
สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha              
coefficient) ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด การประเมิ น
ความเครียด แบบสัมภาษณ์ความหวัง แบบสัมภาษณ์การ
สนับสนุนทางสังคม และแบบสัมภาษณ์ความเข้มแข็งอดทน
เกี่ยวกับสุขภาพเท่ากับ .83, .80, .80 และ .80 ตามล�ำดับ   
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ท�ำการรวบรวมข้อมูล
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำรายชื่อของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบที่มีนัดตรวจในแต่ละวัน โดยมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 และ
ท�ำการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน โดยผู้วิจัย
ท�ำการสุ่มก่อนวันที่ผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเข้าพบผู้สูงอายุรายบุคคล
ขณะที่ผู้สูงอายุรอพบแพทย์เพื่อเข้าตรวจรักษาผู้วิจัยและ          
ผู้ช่วยวิจัยแนะน�ำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ       
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจัยโดยความสมัครใจของ
ผู ้ สู ง อายุ โดยข้ อ มู ล ทั้ ง หมดของผู ้ สู ง อายุ จ ะถู ก เก็ บ เป็ น        
ความลับ ผู้สูงอายุสามารถออกจากการวิจัยได้ทุกเวลาหาก
ต้องการโดยไม่มีผลใด ๆ กับการรักษา เมื่อผู้สูงอายุยินดีให้
ความร่ ว มมื อ จึ ง ให้ ล งนามในใบยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย        
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จากนั้นจึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์
ตามแบบสัมภาษณ์ทั้ง 5 ฉบับ โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยอ่าน
ข้อค�ำถามและค�ำตอบให้ผู้สูงอายุฟังทีละข้อ พร้อมทั้งบันทึก
ค�ำตอบที่ผู้สูงอายุตอบสัมภาษณ์โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ประมาณ 30-45 นาที
3. เมื่อสัมภาษณ์เสร็จสิ้นผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยตรวจ
สอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์จากนั้นเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายจนครบ 100 ราย
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ท�ำการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดย
โครงร่างวิทยานิพนธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รหัส
02-05-2558) และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยใน
คนของโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการ
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิของกลุ่ม
ตัวอย่างโดย ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ขอความร่วมมือจากกลุม่ ตัวอย่างในการท�ำวิจยั
โดยความสมัครใจ ข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บ
เป็นความลับ และน�ำเสนอข้อมูลในภาพรวม กลุ่มตัวอย่าง
สามารถออกจากการวิจัยได้หากต้องการโดยไม่มีผลใด ๆ กับ
การรักษา เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบรับให้ความร่วมมือแล้วจึงให้
ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั จากนัน้ จึงด�ำเนินการวิจยั
ตามขั้นตอนที่ได้ก�ำหนดไว้

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปสถิตทิ ใี่ ช้ ได้แก่ สถิตพิ รรณนา และสถิติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment
correlation statistic)

ผลการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ สุ ่ ม ตั ว อย่ า งมาทั้ ง หมด 100 คน           
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 100 คนให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
สัมภาษณ์จนเสร็จสิ้น ไม่มีกลุ่มตัวอย่างออกจากการวิจัย          
จากผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศหญิงและเพศชาย
จ�ำนวนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามล�ำดับ
มีอายุเฉลี่ย 70.12 ปี (SD = 6.52) โดยครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี (ร้อยละ 50) ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 69) การศึกษาระดับประถมศึกษา
(ร้อยละ 85) ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 84) ส่วนใหญ่          
มีความเพียงพอของรายได้ (ร้อยละ 87) และระยะเวลา         
การเจ็บป่วยอยู่ระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 79) กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าครึ่งมีบทบาทเป็นหัวหน้าครอบครัว (ร้อยละ 54)
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วง 4-6 คน (ร้อยละ 55)
และมีโรคประจ�ำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 54)        
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป  (n = 100)
ข้อมูลทั่วไป
อายุ
     60-69 ปี
     70-79 ปี
     80 ปีขึ้นไป
(M = 70.12, SD = 6.52, Min = 60, Max = 88)
เพศ
     หญิง
     ชาย
สถานภาพสมรส
     โสด
     คู่
     หม้าย
ระดับการศึกษา
     ไม่ได้เรียน
     ประถมศึกษา
     มัธยมศึกษา
อาชีพ
     ไม่ได้ประกอบอาชีพ
     รับจ้าง
     ค้าขาย
     เกษตรกรรม
ระยะเวลาการเจ็บป่วย
     ตํ่ากว่า 1 ปี
     1-5 ปี
     5-10 ปี
     มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
(M = 3.60, SD = 3.06, Min = 0.5, Max = 14)

จำ�นวน

ร้อยละ

50
41
9

50
41
9

51
49

51
49

2
69
29

2
69
29

14
85
1

14
85
1

84
3
3
10

84
3
3
10

4
79
15
2

4
79
15
2
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป  (n = 100) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ความเพียงพอของรายได้
     เพียงพอ
     ไม่เพียงพอ
จำ�นวนสมาชิกในครอบครัว
     1-3 คน
     4-6 คน
     7-9 คน
บทบาทในครอบครัว
     หัวหน้าครอบครัว
     สมาชิกในครอบครัว
โรคประจำ�ตัวอื่น ๆ
     ความดันโลหิตสูง
     เบาหวาน
     ไขมันในเลือดสูง
     ต่อมลูกหมากโต
กลุ่มตัวอย่างมีความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 129.48, SD = 8.92) และความ
หวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับ
สุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างมีนัยส�ำคัญ

จำ�นวน

ร้อยละ

87
13

87
13

37
55
8

37
55
8

54
46

54
46

54
25
24
1

54
25
24
1

ที่ระดับ .01 (r = .489) ในขณะที่ระยะเวลาการเจ็บป่วย       
การประเมินความเครียด และการสนับสนุนทางสังคมไม่มี
ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของ          
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบดังแสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเจ็บป่วย การประเมินความเครียด ความหวัง และการสนับสนุนทางสังคม          
กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ตัวแปร
    ระยะเวลาการเจ็บป่วย

R
.160

    การประเมินความเครียด
    ความหวัง
   การสนับสนุนทางสังคม

.105
   .489**
.089

** มีนัยสำ�คัญที่ระดับ .01

ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ
p-value
.11
.30
.01
.38
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อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ    
การวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาระดับความเข้มแข็งอดทนเกีย่ วกับสุขภาพ
ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูง
อายุ โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ ร้ อ ยละ 85 มี ค วามเข้ ม แข็ ง      
อดทนเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูงโดยมีคะแนน
เฉลี่ย 129.48 (SD = 8.92) อธิบายได้ว่า อาจเนื่องจาก             
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
(ร้อยละ 91) มีอายุอยู่ในช่วง 60-79 ปี ซึ่งเป็นวัยสูงอายุ      
ตอนต้นและวัยสูงอายุตอนกลาง ซึง่ ยังมีพลังในการท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (บรรลุ ศิริพานิช, 2555)
และจากประสบการณ์ในการด�ำเนินชีวติ ทีผ่ า่ นมาของผูส้ งู อายุ
อาจท�ำให้ผู้สูงอายุประเมินการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบว่า ถึงแม้จะเป็นโรคที่รุนแรง คุกคามต่อชีวิต แต่
สามารถควบคุมและจัดการได้ มีการมาตรวจรักษาตามนัด
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ และเลือกใช้
แหล่งประโยชน์ที่มีมาแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพ เพื่อ
เป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีขึ้น จึงมีความเข้มแข็งอดทน     
เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพสู ง ผลการศึ ก ษานี้ มี ค วามสอดคล้ อ งและ
อธิบายได้ด้วยผลการวิจัยที่ผ่านมาของ Pollock (1986)            
ที่พบว่า ความเข้มแข็งอดทนมีความสัมพันธ์กับการปรับตัว
ด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = 0.42) และความเข้มแข็งอดทนมีความสัมพันธ์
กับการปรับตัวด้านร่างกายในผูป้ ว่ ยเบาหวานอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.43) และการศึกษาของ Pollock
(1993) ที่ศึกษาการปรับตัวในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด    
พึ่งอินซูลิน Multiple sclerosis รูมาตอยด์ และโรคความดัน
โลหิตสูง พบว่า ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพมีผลต่อ
การปรับตัวของผู้ป่วยกลุ่มนี้ในทุก ๆ ด้าน
2. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระยะเวลาการ        
เจ็ บ ป่ ว ย การประเมิ น ความเครี ย ด ความหวั ง และการ
สนับสนุนทางสังคม กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ
ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผลการศึกษาพบว่า        
ความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้มแข็งอดทน      
เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 (r = .489) ในขณะทีร่ ะยะเวลา

การเจ็บป่วย การประเมินความเครียด และการสนับสนุนทาง
สังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การที่ความหวังมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพนั้นอธิบายได้ว่า      
ผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทีม่ คี วามหวังจะมีพลัง มีความ
อดทน มีก�ำลังใจในการคิดแก้ไขปัญหา โดยการรับรู้ว่าปัญหา
หรือสิ่งที่เข้ามาคุกคามตนเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่รุนแรงเกินกว่าจะ
แก้ไขได้ (Dufault & Martocchio, 1985 อ้างถึงใน ศิริรัตน์
วิชิตตระกูลถาวร, 2545) ท�ำให้มีเป้าหมาย และเชื่อว่าจะ       
พบกับสิ่งที่ดีกว่าในชีวิต (Herth, 1992) ซึ่งจะท�ำให้ผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบให้ความส�ำคัญกับการเจ็บป่วย และ
ประเมินการเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็นสถานการณ์รนุ แรงทีเ่ กิดขึน้
ในชีวิต ที่สามารถแก้ไขได้ ความหวังเป็นสิ่งส�ำคัญในการเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้สูงอายุที่จะเผชิญต่อภาวะวิกฤติของ
ชีวติ โดยความหวังท�ำให้เกิดความเข้มแข็งอดทนต่อความทุกข์
ทรมานจากอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเป็นโรค
เรื้อรังต้องท�ำการรักษาตลอดชีวิต หากผู้สูงอายุมีมุมมองต่อ
ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย สามารถควบคุม
สถานการณ์การเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ ได้ (ธนพัฒน์ ไชยป้อ, 2550)
ผู ้ สู ง อายุ โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ จึ ง พยายามค้ น หาแหล่ ง
ประโยชน์จากภายในตนเอง เพื่อมาจัดการกับการเจ็บป่วย      
ของตน พยายามที่จะปฏิบัติกิจกรรมหรือปรับพฤติกรรม       
ต่าง ๆ เพื่อควบคุมอาการของโรค ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุยังคงความ
สามารถในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ ได้จะช่วยเพิม่ ความรูส้ กึ
มั่นใจ เสริมสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพ และความสามารถในการควบคุมโรค ส่งผลให้เกิด
ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการเจ็บป่วยไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เมือ่ พิจารณากลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาครัง้
นี้ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเจ็บป่วยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.59 ปี และ      
มีระยะเวลาการเจ็บป่วยอยู่ในช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 79 ซึ่งเป็น
ช่วงทีผ่ า่ นพ้นระยะเฉียบพลันของโรคมาแล้ว เข้าสูภ่ าวะเรือ้ รัง
ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงอาการคงที่ (Stable) ของวิถีการเจ็บป่วย
เรือ้ รัง (Trajectory of chronic illness) (Corbin & Strauss,
1991) จึงอภิปรายได้ว่า จากลักษณะการด�ำเนินของโรค     
หลอดเลือดหัวใจตีบที่อาจมีอาการก�ำเริบได้ตลอดเวลา ท�ำให้
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ผู ้ สู ง อายุ โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ รู ้ สึ ก ถึ ง ความไม่ แ น่ น อน
(จันทนา เตชะคฤห, 2540) มองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบว่า
เป็นภาวะคุกคามต่อชีวติ ซึง่ อาจส่งผลต่อความเข้มแข็งอดทน
ได้ถงึ แม้ทผี่ า่ นมาผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะมีความรู้
ความเข้ า ใจในโรคที่ ต นเองเป็ น พอสมควรจากการได้ รั บ           
ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัวจากบุคลากรทางสุขภาพมาแล้ว
ระยะเวลาการเจ็บป่วยจึงอาจไม่ใช่ปจั จัยทีส่ ำ� คัญหรือเกีย่ วข้อง
โดยตรงกับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความเครียดไม่มี
ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของ          
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งอธิบายได้ว่า อาจเนื่อง       
มาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยสูงอายุตอนต้น และวัยสูงอายุ       
ตอนกลาง ซึ่งเป็นวัยที่ยังมีพละก�ำลัง สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองและเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ การเรียนรู้
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มาก่อน จึงท�ำให้มีประสบการณ์ใน     
การเผชิญ ปั ญหา และปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิด
ความเครียดได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลาซารัส และ
โฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) ทีก่ ล่าวว่า การเกิด
ความเครี ย ดและการลดความเครี ย ดของแต่ ล ะบุ ค คลจะ       
แตกต่างกันตามระดับพัฒนาการในแต่ละวัย และวิธีการใช้
แหล่งประโยชน์ที่มีมาใช้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนั้น และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิคเตอร์, มาริโอ และโอริท          
(Victor, Mario and Orit, 1995) ที่พบว่า บุคคลที่มีความ      
เข้มแข็งอดทนจะช่วยพัฒนาสุขภาพด้านจิตใจ โดยมีการ
ประเมินปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ว่าไม่ใช่สงิ่ คุกคาม และมีกลยุทธ์ในการ
เผชิญปัญหา นอกจากนี้ยังมีการประเมินชนิดทุติยภูมิ โดยใช้
ความรู้ และประสบการณ์ในการประเมินแหล่งประโยชน์ เพือ่
จัดการกับความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาครัง้ นี้
มีแหล่งประโยชน์ในการดูแลตนเองทั้งจากครอบครัว และ
บุคลากรทางสุขภาพ ไม่มภี าวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ และได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้านต่าง ๆ ซึง่ การ
สนับสนุนทางสังคมเป็นแหล่งประโยชน์ที่ดีแหล่งหนึ่งในการ
ต้านทานความเครียด (Lazarus & Folkman, 1984) ผูส้ งู อายุ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงอาจประเมินการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
ว่าไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเครียดต่อตนเอง
ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมไม่มี
ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของ          
ผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึง่ ต่างจากการศึกษาหลาย ๆ
การศึกษาที่ผ่านมา ที่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีความ
สัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทน (เฉลิมศรี สรสิทธิ์, 2548;        
อินทุกานต์ กุลไวย, 2552; Nicholas & Webster, 1993;
Nicholas, 1993) อภิปรายได้วา่ ถึงแม้ผสู้ งู อายุโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบจะรับรูว้ า่ ตนเองได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในระดับ
สูงแต่อาจไม่ชว่ ยพัฒนาคุณลักษณะภายในตัวบุคคล คือ ความ
มุ่งมั่น ความสามารถในการควบคุม และความท้าทาย อาจ
เนือ่ งจากความเข้มแข็งอดทนเป็นคุณลักษณะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จาก
ภายในตัวบุคคลที่ประสบกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในชีวิต
และสามารถผ่านเหตุการณ์นนั้ มาได้ดว้ ยตัวเอง การสนับสนุน
จากภายนอกอาจเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้บคุ คลมีความเข้มแข็ง
อดทน แต่อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาความ    
เข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบในการศึกษาครั้งนี้นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ศึกษามีอายุ
อยู่ในช่วง 60-79 ปี ร้อยละ 91 ซึ่งเป็นวัยสูงอายุตอนต้นและ
ตอนกลาง เป็นวัยที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี พึ่งพา     
ลูกหลานน้อย สามารถดูแลตนเองได้ประกอบกับการด�ำเนิน
ของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบยังไม่รนุ แรง ท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วาม
สามารถในการควบคุม และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สุขภาพได้

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาครั้งนี้มีพยาบาลควรติดตามประเมิน
ความหวัง ให้การพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและ
จิ ต ใจ ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเจ็ บ ป่ ว ย            
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดความหวังที่จะด�ำรงชีวิตอยู่อย่าง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การเจ็บป่วย และช่วยพัฒนาให้เกิด
ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาเพื่อหาปัจจัยท�ำนายความเข้ม
แข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบต่อไป

2. ควรมีการน�ำปัจจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มา
พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ
ในกลุ่มโรคเรื้อรังเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
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