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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ	 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ																						

ความเข้มแข็งอดทนเก่ียวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	 ได้แก่	 ระยะเวลาการเจ็บป่วย	การประเมิน

ความเครยีด	ความหวงั	และการสนบัสนนุทางสงัคม	กลุ่มตวัอย่าง	 คือ	 ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจ�านวน	100	ราย										

ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคหัวใจ	แผนก															

อายุรกรรม	โรงพยาบาลพุทธโสธร	จังหวัดฉะเชิงเทรา	เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	

แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเครียด	ความหวัง	การสนับสนุนทางสังคม	และความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ																

ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ	 .83,	 .80,	 .80	และ	 .80	ตามล�าดับ	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	และสถิติสหสัมพันธ์										

ของเพียร์สัน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ในระดับสูง	 โดยมีคะแนน

เฉลี่ย	129.48	 (SD	=	8.92)	ความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรค								

หลอดเลือดหัวใจตีบในระดับปานกลาง	 (r	=	 .489)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ส่วนระยะเวลาการเจ็บป่วย														

การประเมนิความเครยีด	และการสนบัสนนุทางสงัคม	ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความเข้มแขง็อดทนเกีย่วกบัสขุภาพของผูส้งูอายุ

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 	 ind icated	 that	 the	 elder ly	 with	 coronary	 artery	 d isease	 had	 h igh	 

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�า
	 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นปัญหาสาธารณสุขที่

ส�าคัญในผู้สูงอายุ	ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย	ซึ่งมี

อัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ดังรายงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	

(2554)	พบว่าในปี	พ.ศ.	 2537	มีผู ้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วย								

โรคหัวใจร้อยละ	8.5	และเพ่ิมเป็นร้อยละ	14.35	ในปี	พ.ศ.	

2554	ส่วนโรงพยาบาลพทุธโสธร	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	มรีายงาน

ผู ้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในปี	 พ.ศ.	 2557										

เพิ่มข้ึนจากปี	 พ.ศ.	 2556	 คิดเป็นร้อยละ	 7.07	 (สถิติ														

โรงพยาบาลพุทธโสธร,	2557)

	 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	 เป็นโรคท่ีเกิดจากการตีบ

แคบของหลอดเลือดแดงท�าให้เลอืดไปเลีย้งกล้ามเนือ้หัวใจได้

ไม่เพียงพอ	ส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด	และ

เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายตามมา	(Tully,	2002)	ในผู้สูงอายุมี

การเปลี่ยนแปลงตามวัยของระบบหัวใจและหลอดเลือด											

ที่ส่งผลให้การท�าหน้าที่ของระบบหัวใจและหลอดเลือดมี	

ความเสื่อมถอยเช่นเดียวกับระบบอื่น	ๆ	ของร่างกาย	มีผลต่อ

การท�าหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง	ๆ	ของ

ร่างกาย	นอกจากน้ียังมีสาเหตุและปัจจัยเส่ียงอื่น	ๆ	ที่ท�าให้

เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้สูงอายุ	 เช่น	 โรคเบาหวาน											

โรคความดันโลหิตสูง	 การสูบบุหรี่ 	 โรคอ ้วน	 การขาด																			

การออกก�าลังกาย	และการมีบุคลิกที่เคร่งเครียด	 (Miller,	

2012;	 Tully,	 2002)	 เมื่อผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยด้วยโรค				

หลอดเลือดหัวใจตีบจะเกิดผลกระทบตามมาทั้งด้านร่างกาย	

จิตใจและอารมณ์อย่างต่อเนื่อง	ผลกระทบด้านร่างกายนั้น						

พบว่า	ผู้สูงอายุอาจมีอาการอ่อนเพลีย	สับสน	 เหนื่อยง่าย						

เจ็บไหล่และหลัง	และอาจมีอาการแน่นอึดอัดท้อง	(Alcaino	

&	Lama,	2011;	Gray	&	Pack,	2011)	ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี

ความสามารถในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ลดลง	ผู้สูงอายุต้องมี

การปรับเปลี่ยนแบบแผนในการด�าเนินชีวิตให้เหมาะสม								
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กบัโรค	ควบคมุปัจจยัเสีย่ง	และป้องกนัภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจ

เกิดขึ้น	ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุในด้านจิตใจและอารมณ์

ตามมา	 เนื่องจากผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบส่วนใหญ	่

มักรับรู้ว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง	 คุกคามต่อชีวิต	 และอาการ

สามารถก�าเริบได้ตลอดเวลา	ท�าให้ผูส้งูอายเุกดิความวติกกังวล	

กลัวความไม่แน่นอนของโรค	กลัวเสียชีวิต	(นิตยา	ฤทธิ์เพชร,	

2556)	ส่งผลให้เกิดความเครียดและอาจกระทบต่อความ								

เข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบได้

	 ความเข ้มแข็ งอดทนเ ก่ียวกับสุขภาพ	 เป ็น

คุณลักษณะภายในของบุคคลที่ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการ

กับสถานการณ์วิกฤต	หรือสิ่งท่ีท�าให้เกิดผลกระทบทาง

สุขภาพให้คงอยู่ในภาวะปกติ	 (Pollock,	1989)	บุคคลที่มี

ความเข้มแข็งอดทนจะมีคุณลักษณะที่ส�าคัญ	3	ประการ	ดังนี้	

1)	ความมุ่งมั่นเก่ียวกับสุขภาพ	 	2)	ความสามารถในการ

ควบคุมเกี่ยวกับสุขภาพ	และ	3)	ความรู้สึกท้าทายเกี่ยวกับ

สขุภาพ	ซึง่มปัีจจยัต่าง	ๆ 	ทีม่ผีลโดยตรงและโดยอ้อมต่อความ

เข้มแข็งอดทน	เช่น	ปัจจัยส่วนบุคคลบางประการ	ได้แก่	เพศ	

อายุ	 รายได้	 ระดับการศึกษา	สถานภาพสมรส	พัฒนาการ					

ตามวัย	ประสบการณ์ชีวิตท้ังทางบวกและลบ	 ระยะเวลา								

การเจ็บป่วย	 และศาสนา	 (ชญานิศ	 ลือวานิช,	 2540;																			

รัตรน์ตนา	อ้นภู,	2545;	Nicholas,	1993)	การสนับสนุนทาง

สังคม	(Pollock,	1989)	และความเครียด	(Kobasa,	1979)

	 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบการศึกษา

เกี่ยวกับความเข้มแข็งอดทนเก่ียวกับสุขภาพในผู้ป่วยสูงอายุ

และในโรคต่าง	ๆ 	แต่ยงัไม่พบการศกึษาในผูสู้งอายุโรคหลอดเลอืด	

หัวใจตีบ	ซึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจตีบส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ

หลายด้านโดยเฉพาะด้านจิตใจ	ผู้สูงอายุอาจมีความรู้สึกถูก

คุกคามจากการเจ็บป่วย	วิตกกังวล	กลัว	และมีความเครียด

เกิดขึ้นได้	ซึ่งผลกระทบจากการเจ็บป่วยนี้อาจส่งผลต่อความ

เข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

หวัใจตบี	ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความ

เข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบ	 โดยคัดสรรปัจจัยท่ีคาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับ

ความเข้มแข็งอดทนเก่ียวกับสุขภาพ	 ได้แก่	 ระยะเวลาการ									

เจ็บป่วย	ความหวัง	การประเมินความเครียด	และการสนับสนุน 

ทางสังคม	 ผลจากการวิจัยครั้งน้ีพยาบาลและบุคลากรที่

เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง									

ความเข้มแขง็อดทนเกีย่วกับสขุภาพของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืด	

หัวใจตีบได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็ง

อดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ												

กับปัจจัยคัดสรร	ได้แก่	ระยะเวลาการเจ็บป่วย	การประเมิน

ความเครียด	ความหวัง	และการสนับสนุนทางสังคม	

 กรอบแนวคิดการวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดความเข้มแข็งอดทน						

เกี่ยวกับสุขภาพของ	 Pollock	 (1989)	 ร่วมกับงานวิจัยที่

เก่ียวข้องมาพฒันาเป็นกรอบแนวคดิการวจิยั	ตามแนวคดิของ	

Pollock	 ได้อธิบายว่า	ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ

เป็นลักษณะภายในของบุคคลที่ช่วยให้สามารถจัดการส่ิงที่

ท�าให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพให้คงอยู ่ในภาวะปกติ	

ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส�าคัญ	3	ประการ	ได้แก่	1)	ความ

มุ่งม่ันเก่ียวกับสุขภาพ	 (Health-related	commitment)								

2)	ความมีอ�านาจควบคุมเกี่ยวกับสุขภาพ	 (Health-related	

control)	 และ	 3)	 ความรู ้สึกท้าทายเกี่ยวกับสุขภาพ	

(Health-related	challenge)	ซึ่งคุณลักษณะ	3	ประการนี้

สามารถพัฒนาและสร้างเสริมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของชีวิต

และพัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์และ

การเปล่ียนแปลงในชวิีตตัง้แต่แรกเกดิจนวาระสุดท้ายของชีวติ	

(Maddi,	2006)	ส่วนปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกับความเข้มแขง็อดทน

เกี่ยวกับสุขภาพนั้นมีหลายประการ	ซึ่งผู้วิจัยได้คัดสรรปัจจัย

ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับ

สุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากงานวิจัยที่

เกีย่วข้อง	คือ	ระยะเวลาการเจบ็ป่วย	การประเมนิความเครยีด	

ความหวงั	และการสนบัสนนุทางสังคม	(รตัน์ตนา	อ้นภ,ู	2545;	

ธนพัฒน์	 ไชยป้อ,	 2550;	 Kobasa,	 1979;	Nicholas	&							

Webster,	1993;	Pollock,	1989)	

 ปัจจยัด้านระยะเวลาในการเจบ็ป่วย	พบว่า	การเจบ็ป่วย 

ด้วยโรคเรื้อรังทีย่าวนานมกัมผีลกระทบต่อความเข้มแขง็ของ						

ผู้สูงอายเุนือ่งจากผู้สูงอายตุ้องใช้พลังและความสามารถในการ
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ดแูลตนเองและปรบัพฤตกิรรมในการด�าเนนิชวีติให้เหมาะสม

กับแผนการรักษา	ซึ่งอาจท�าให้เกิดอาการท้อแท้	 เบื่อหน่าย	

สิ้นหวัง	และขาดความมุ่งม่ัน	ส่งผลให้ความเข้มแข็งอดทน								

ต�า่ลงได้	(รตัน์ตนา	อ้นภ,ู	2545)	ส่วนการประเมนิความเครยีด	

เป็นการรบัรูข้องผู้สงูอายทุีจ่ะประเมนิว่าสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ที่

เกดิขึน้นัน้เป็นส่ิงทีท้่าทาย		หรอืคกุคาม	ผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืด	

หัวใจตีบที่ประเมินว่าการเจ็บป่วยเป็นสิ่งท่ีท้าทาย	 ไม่ใช่สิ่ง

คุกคาม	จะสามารถหาหนทางจัดการกับการเจ็บป่วยน้ันได้	

และสามารถเผชญิความเครยีดหรอืความเจ็บป่วยนัน้	ๆ 	มาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับ

สขุภาพ	ส�าหรบัปัจจัยด้านความหวังนัน้	อธบิายวา่	เปรียบเสมอืน 

แรงขบัทางบวกทีท่�าให้ผูสู้งอายมุคีวามมุง่มัน่ท่ีกระท�ากจิกรรม

ต่าง	ๆ 	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามทีต่นเองคาดหวงัไว้	ผูส้งูอายุ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีความหวังสูงจะมีความมุ่งมั่นที่							

จะปฏิบัติพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อลดความรุนแรงของโรค									

ส่วนปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมน้ัน	เป็นปัจจัยทางจิต

สังคมที่สามารถช่วยเสริมให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ปรับตัวกับภาวะความเจ็บได้ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ	

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ของตัวแปร

ในกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้	ดังภาพที่	1

ความหวัง

การสนับสนุนทางสังคม

การประเมินความเครียด

ระยะเวลาการเจ็บป่วย

ภาพที่ 1		กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของ 

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ระเบียบวิธีวิจัย
 กา ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เชิ ง พ ร รณนา 

(Descriptive	 research)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ	์			

กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรค						

หลอดเลือดหัวใจตีบ															

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้สูงอายุท้ังเพศชาย

และเพศหญิงที่มีอายุ	60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	 ได้รับการวินิจฉัย

จากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลอืดหัวใจตบี	ทีม่ารบัการรกัษาใน

คลินิกโรคหัวใจ	 โรงพยาบาลพุทธโสธร	จังหวัดฉะเชิงเทรา			

กลุม่ตวัอย่างเป็นผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจตบีทีเ่ข้ารบัการ

รักษาในคลินิกโรคหัวใจ	 โรงพยาบาลพุทธโสธร	 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา	จ�านวน	100	ราย	ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่าง						

แบบง่าย	โดยก�าหนดคุณสมบัติ	ดังนี้

	 1.	 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์

	 2.	สามารถได้ยินและสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ

	 3.	 ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง											

โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	โรคไตวายเร้ือรงั	และภาวะหวัใจล้มเหลว

	 เกณฑ์ในการคัดออก	 (Exclusion	 criteria)														

กลุ ่มตัวอย ่างมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก	 เหนื่อย	 ใจสั่น 

ในขณะสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยจะยุติการสัมภาษณ์	 และให้การ									

ช่วยเหลือตามมาตรฐานวชิาชีพ	ซึง่ในการเก็บข้อมลูครัง้นีไ้ม่มี

กลุ่มตัวอย่างที่มีอาการดังกล่าวข้างต้น

	 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�านวณโดยใช้โปรแกรม	

G*power	โดยก�าหนดอ�านาจในการทดสอบ	(Power	of	test)	

ทีร่ะดบั	0.80	ขนาดอทิธพิล	(Effect	size)	ขนาดกลาง	คอื	0.3	

และก�าหนดระดับนยัส�าคญัทางสถติิ	(Level	of	significance)	

ที่ระดับ	 .05	 (α =	 .05)	 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน											

100	คน
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	 การวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย									

ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย	 โดยมีการเตรียมผู้ช่วยวิจัยก่อนการเก็บ

ข้อมลู	โดยอธบิายขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูอย่างละเอยีด	

รวมทั้งวิธีการบันทึกข้อมูล	 จากนั้นผู้วิจัยสาธิตวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	และวิธีการบันทึกข้อมูลแก่ผู้ช่วยวิจัย	เพื่อให	้		

ผูช่้วยวจิยัมคีวามเข้าใจและสามารถใช้เครือ่งมือได้อย่างถกูต้อง	

ตรงกับผู ้วิจัย	 หลังจากน้ันให้ผู ้ช่วยวิจัยทดลองสัมภาษณ	์										

ผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง	พร้อมทั้งบันทึก

ข้อมูลลงในเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เพื่อให	้								

ผู้ช่วยวิจัยมีความเข้าใจ	และสามารถใช้เครื่องมือได้อย่าง								

ถูกต้อง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 5 ส่วน       

มีรายละเอียด ดังนี้

 1. แบบสมัภาษณ์ข้อมลูส่วนบคุคล	เป็นชดุค�าถาม

แบบเลือกตอบและปลายเปิดประกอบด้วยข้อค�าถาม																		

เกี่ยวกับเพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษา	อาชีพ

ความเพยีงพอของรายได้		และระยะเวลาการเจบ็ป่วยหลังแพทย์ 

วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	

 2. แบบวัดการประเมินความเครียด ผู้วิจัยใช้แบบ			

วดัการประเมนิความเครยีดของ	รุง่ทพิย์	 เบ้าตุน่	 (2546)	ซึ่ง

ดัดแปลงจากแบบวัดการประเมินความเครียดตามแนวคิด								

ของ	Lazarus	and	Folkman	(1984)	แบบวดันีเ้ป็นข้อค�าถาม

เกี่ยวกับการประเมินความเครียดใน	 3	 ลักษณะ	 ได้แก	่					

อันตราย	 ความสูญเสีย	 ความคุกคาม	 และความท้าทาย

ประกอบด้วยข้อค�าถามทั้งหมด	21	ข้อ	ลักษณะค�าตอบเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า	4	ระดับ

 3.  แบบสัมภาษณ์ความหวัง 	 ผู ้ วิ จัยใช ้แบบ

สัมภาษณ์ความหวังของ	นริสา	 วงศ์พนารักษ์	 (2556)	ซึ่ง								

แปลมาจาก	Herth	Hope	 Index	 (HHI)	 (Herth,	 1992)	

ประกอบด้วยข้อค�าถามท้ังหมด	12	ข้อ	แบ่งเป็นข้อค�าถาม				

ด้านบวก	10	ข้อ	และข้อค�าถามด้านลบ	2	ข้อ	ลกัษณะค�าตอบ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี	4	ระดับ

 4. แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม	ผู้วิจัย

ใช้แบบสมัภาษณ์การสนบัสนนุทางสงัคมของกชชกุร	หว่างนุม่	

(2550)	ซึง่พัฒนามาจากแบบสอบถามการสนบัสนนุทางสงัคม

ของ	House	(1981)	ประกอบด้วยข้อค�าถามทั้งหมด	17	ข้อ	

ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

 5. แบบสัมภาษณ์ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับ

สุขภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับ

สขุภาพของ	เฉลมิศร	ีสรสทิธิ	์(2548)	ซึง่ดดัแปลงจากแบบวดั

ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพที่ใช้กับผู้ป่วยเรื้อรังของ	

Pollock	and	Duffy	(1990)	พัฒนามาจากแนวคิดความเข้ม

แข็งอดทนของ	Kobasa	แนวคิดเกี่ยวกับการเผชิญปัญหา	

แนวคิดการปรับตัว	และพัฒนาการในวัยผู้ใหญ่	ประกอบด้วย

ข้อค�าถามทั้งด้านบวกและด้านลบ	จ�านวน	33	ข้อ	ครอบคลุม

ใน	3	องค์ประกอบ	คอื	ด้านความมุง่มัน่	ด้านความสามารถใน

การควบคุม	 และด้านความท้าทาย	 ลักษณะค�าตอบเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

	 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยโดย

น�าแบบวัดการประเมินความเครียด	แบบสัมภาษณ์ความหวัง	

แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม	และแบบสัมภาษณ์

ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ	ไปทดลองใช้	 (try	out)	

กับผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน										

30	 ราย	 จากนั้นน�ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยการค�านวณ

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	alpha														

coefficient)	 ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดการประเมิน

ความเครียด	แบบสัมภาษณ์ความหวัง	แบบสัมภาษณ์การ

สนับสนุนทางสังคม	และแบบสัมภาษณ์ความเข้มแข็งอดทน

เกี่ยวกับสุขภาพเท่ากับ	.83,	.80,	.80	และ	.80	ตามล�าดับ			

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผู้วจิยัท�าการรวบรวมข้อมลู

ตามขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

	 1.	จัดท�ารายชื่อของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตีบท่ีมีนัดตรวจในแต่ละวัน	 โดยมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด	ในช่วงเดอืนสิงหาคม	ถงึเดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2558	และ

ท�าการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน	โดยผู้วิจัย

ท�าการสุ่มก่อนวันที่ผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล

	 2.	 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเข้าพบผู้สูงอายุรายบุคคล

ขณะที่ผู ้สูงอายุรอพบแพทย์เพื่อเข้าตรวจรักษาผู้วิจัยและ										

ผู้ช่วยวิจัยแนะน�าตัว	ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย	และ							

ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจัยโดยความสมัครใจของ

ผู ้สูงอายุ	 โดยข้อมูลทั้งหมดของผู ้สูงอายุจะถูกเก็บเป็น								

ความลับ	ผู้สูงอายุสามารถออกจากการวิจัยได้ทุกเวลาหาก

ต้องการโดยไม่มีผลใด	ๆ	กับการรักษา	 เมื่อผู้สูงอายุยินดีให้

ความร่วมมือ	 จึงให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย								
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จากนั้นจึงด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยการสัมภาษณ์

ตามแบบสัมภาษณ์ทั้ง	5	ฉบับ	 โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยอ่าน

ข้อค�าถามและค�าตอบให้ผู้สูงอายุฟังทีละข้อ	พร้อมทั้งบันทึก

ค�าตอบที่ผู้สูงอายุตอบสัมภาษณ์โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์

ประมาณ	30-45	นาที

	 3.	เมื่อสัมภาษณ์เสร็จสิ้นผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยตรวจ

สอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์จากน้ันเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายจนครบ	100	ราย

 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

 ผู้วิจัยได้ท�าการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	 โดย

โครงร่างวิทยานิพนธ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยผ่านการ

พจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัระดบั

บณัฑติศกึษา	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	(รหสั	

02-05-2558)	และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยใน

คนของโรงพยาบาลพุทธโสธร	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ในการ

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู ้วิจัยพิทักษ์สิทธิของกลุ่ม

ตัวอย่างโดย	ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์	 ขั้นตอนในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู	ขอความร่วมมอืจากกลุม่ตวัอย่างในการท�าวจัิย

โดยความสมัครใจ	ข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บ

เป็นความลับ	และน�าเสนอข้อมูลในภาพรวม	กลุ่มตัวอย่าง

สามารถออกจากการวิจัยได้หากต้องการโดยไม่มีผลใด	ๆ	กับ

การรักษา	 เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบรับให้ความร่วมมือแล้วจึงให้

ลงนามในใบยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั	จากนัน้จงึด�าเนนิการวิจยั

ตามขั้นตอนที่ได้ก�าหนดไว้

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู ้ วิจัยท�าการวิ เคราะห ์ข ้อมูลด ้วยโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูสถติทิีใ่ช้	ได้แก่	สถติพิรรณนา	และสถติิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (Pearson’s	product	moment	

correlation	statistic)

ผลการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีสุ ่มตัวอย่างมาทั้งหมด	 100	 คน											

กลุ่มตัวอย่างทั้ง	 100	คนให้ความร่วมมือในการตอบแบบ

สัมภาษณ์จนเสร็จส้ิน	 ไม่มีกลุ่มตัวอย่างออกจากการวิจัย										

จากผลการวจิยั	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างเป็นเพศหญงิและเพศชาย	

จ�านวนใกล้เคยีงกัน	คอื	ร้อยละ	51	และร้อยละ	49	ตามล�าดบั	

มีอายุเฉล่ีย	70.12	ปี	 (SD	=	6.52)	 โดยครึ่งหน่ึงของกลุ่ม

ตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง	60-69	ปี	 (ร้อยละ	50)	ส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรสคู	่(ร้อยละ	69)	การศกึษาระดบัประถมศึกษา	

(ร้อยละ	85)	 ไม่ได้ประกอบอาชีพ	 (ร้อยละ	84)	ส่วนใหญ	่									

มีความเพียงพอของรายได้	 (ร้อยละ	87)	 และระยะเวลา									

การเจ็บป่วยอยู่ระหว่าง	1-5	ปี	 (ร้อยละ	79)	กลุ่มตัวอย่าง

มากกว่าครึ่งมีบทบาทเป็นหัวหน้าครอบครัว	 (ร้อยละ	54)	

จ�านวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วง	4-6	คน	 (ร้อยละ	55)	

และมีโรคประจ�าตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง	 (ร้อยละ	54)								

ดังแสดงในตารางที่	1
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ตารางที่ 1 	จ�านวนและร้อยละของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป		(n	=	100)

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

อายุ

					60-69	ปี

					70-79	ปี

					80	ปีขึ้นไป

(M	=	70.12,	SD	=	6.52,	Min	=	60,	Max	=	88)

50

41

9

50

41

9

เพศ

					หญิง

					ชาย

51

49

51

49

สถานภาพสมรส	

					โสด

					คู่

					หม้าย

2

69

29

2

69

29

ระดับการศึกษา

					ไม่ได้เรียน

					ประถมศึกษา

					มัธยมศึกษา

14

85

1

14

85

1

อาชีพ

					ไม่ได้ประกอบอาชีพ

					รับจ้าง

					ค้าขาย

					เกษตรกรรม

84

3

3

10

84

3

3

10

ระยะเวลาการเจ็บป่วย

					ต�่ากว่า	1	ปี

					1-5	ปี

					5-10	ปี

					มากกว่า	10	ปีขึ้นไป

(M	=	3.60,	SD	=	3.06,	Min	=	0.5,	Max	=	14)

4

79

15

2

4

79

15

2
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ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

ความเพียงพอของรายได้

					เพียงพอ

					ไม่เพียงพอ

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว

					1-3	คน

					4-6	คน

					7-9	คน

บทบาทในครอบครัว

					หัวหน้าครอบครัว

					สมาชิกในครอบครัว

87

13

37

55

8

54

46

87

13

37

55

8

54

46

โรคประจ�าตัวอื่น	ๆ

					ความดันโลหิตสูง

					เบาหวาน

					ไขมันในเลือดสูง

					ต่อมลูกหมากโต

54

25

24

1

54

25

24

1

 กลุ่มตัวอย่างมีความเข้มแข็งอดทนเก่ียวกับสุขภาพ

โดยรวมอยู่ในระดับสูง	(M	=	129.48,	SD	=	8.92)	และความ

หวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้มแข็งอดทนเก่ียวกับ

สุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ระดับ	 .01	 (r	=	 .489)	 ในขณะที่ระยะเวลาการเจ็บป่วย							

การประเมินความเครียด	และการสนับสนุนทางสังคมไม่มี

ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของ										

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบดังแสดงไว้ในตารางที่	2

ตัวแปร ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ

R p-value

				ระยะเวลาการเจ็บป่วย .160 .11

				การประเมินความเครียด .105 .30

				ความหวัง 			.489** .01

			การสนับสนุนทางสังคม .089 .38

	**	มีนัยส�าคัญที่ระดับ	.01	

ตารางที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเจ็บป่วย	การประเมินความเครียด	ความหวัง	และการสนับสนุนทางสังคม										

กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ตารางที่ 1 	จ�านวนและร้อยละของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป		(n	=	100)	(ต่อ)
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อภิปรายผลการวิจัย
	 ผู ้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ				

การวิจัย	ดังนี้

 1.	 ศกึษาระดบัความเข้มแขง็อดทนเกีย่วกบัสขุภาพ

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	ผลการศึกษาพบว่า	ผู้สูง

อายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร้อยละ	 85	 มีความเข้มแข็ง						

อดทนเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูงโดยมีคะแนน

เฉลี่ย	 129.48	 (SD	=	8.92)	 อธิบายได้ว่า	 อาจเน่ืองจาก													

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ	่

(ร้อยละ	91)	มีอายุอยู่ในช่วง	60-79	ปี	 ซึ่งเป็นวัยสูงอายุ						

ตอนต้นและวยัสงูอายตุอนกลาง	ซ่ึงยงัมพีลงัในการท�ากจิกรรม

ต่าง	ๆ	สามารถช่วยเหลือตนเองได้	(บรรลุ	ศิริพานิช,	2555)	

และจากประสบการณ์ในการด�าเนนิชีวติท่ีผ่านมาของผูส้งูอาย	ุ

อาจท�าให้ผู้สูงอายุประเมินการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบว่า	 ถึงแม้จะเป็นโรคท่ีรุนแรง	คุกคามต่อชีวิต	แต่

สามารถควบคุมและจัดการได้	มีการมาตรวจรักษาตามนัด	

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ีทางสุขภาพ	และเลือกใช้

แหล่งประโยชน์ที่มีมาแก้ไขปัญหาท่ีกระทบต่อสุขภาพ	เพื่อ

เป้าหมายในการมีสุขภาพท่ีดีขึ้น	 จึงมีความเข้มแข็งอดทน					

เกี่ยวกับสุขภาพสูงผลการศึกษาน้ีมีความสอดคล้องและ

อธิบายได้ด้วยผลการวิจัยท่ีผ่านมาของ	Pollock	 (1986)												

ที่พบว่า	ความเข้มแข็งอดทนมีความสัมพันธ์กับการปรับตัว

ด้านจิตสังคมของผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.01	(r	=	0.42)	และความเข้มแขง็อดทนมีความสมัพนัธ์

กบัการปรบัตัวด้านร่างกายในผูป่้วยเบาหวานอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	(r	=	0.43)	และการศึกษาของ	Pollock	

(1993)	ที่ศึกษาการปรับตัวในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด				

พึ่งอินซูลิน	Multiple	sclerosis	รูมาตอยด์	และโรคความดัน

โลหิตสูง	พบว่า	ความเข้มแข็งอดทนเก่ียวกับสุขภาพมีผลต่อ

การปรับตัวของผู้ป่วยกลุ่มนี้ในทุก	ๆ	ด้าน

	 2.	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการ								

เจ็บป่วย	 การประเมินความเครียด	 ความหวัง	 และการ

สนับสนุนทางสังคม	กับความเข้มแข็งอดทนเก่ียวกับสุขภาพ

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	ผลการศึกษาพบว่า								

ความหวังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้มแข็งอดทน						

เก่ียวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	(r	=	.489)	ในขณะทีร่ะยะเวลา

การเจ็บป่วย	การประเมินความเครยีด	และการสนับสนุนทาง

สังคม	ไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	การที่ความหวังมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพนั้นอธิบายได้ว่า						

ผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจตบีทีม่คีวามหวงัจะมพีลงั	มคีวาม

อดทน	มีก�าลังใจในการคิดแก้ไขปัญหา	โดยการรับรู้ว่าปัญหา

หรือสิ่งที่เข้ามาคุกคามตนเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่รุนแรงเกินกว่าจะ

แก้ไขได้	(Dufault	&	Martocchio,	1985	อ้างถึงใน	ศิริรัตน์	

วิชิตตระกูลถาวร,	2545)	ท�าให้มีเป้าหมาย	และเชื่อว่าจะ							

พบกับสิ่งที่ดีกว่าในชีวิต	(Herth,	1992)	ซึ่งจะท�าให้ผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบให้ความส�าคัญกับการเจ็บป่วย	และ

ประเมินการเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้ว่าเป็นสถานการณ์รนุแรงทีเ่กดิขึน้ 

ในชีวิต	ที่สามารถแก้ไขได้	ความหวังเป็นสิ่งส�าคัญในการเพิ่ม

ขีดความสามารถของผู้สูงอายุที่จะเผชิญต่อภาวะวิกฤติของ

ชวีติ	โดยความหวงัท�าให้เกดิความเข้มแขง็อดทนต่อความทกุข์

ทรมานจากอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	 ซึ่งเป็นโรค

เร้ือรังต้องท�าการรักษาตลอดชีวิต	หากผู้สูงอายุมีมุมมองต่อ

ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นว่าเป็นส่ิงที่ท้าทาย	สามารถควบคุม

สถานการณ์การเจบ็ป่วยทีเ่กดิข้ึนได้	(ธนพัฒน์	ไชยป้อ,	2550)	

ผู ้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงพยายามค้นหาแหล่ง

ประโยชน์จากภายในตนเอง	 เพื่อมาจัดการกับการเจ็บป่วย						

ของตน	พยายามที่จะปฏิบัติกิจกรรมหรือปรับพฤติกรรม							

ต่าง	ๆ	เพื่อควบคุมอาการของโรค	ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุยังคงความ

สามารถในการปฏบิตักิจิกรรมต่าง	ๆ 	ได้จะช่วยเพิม่ความรูส้กึ

มั่นใจ	 เสริมสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ

สุขภาพ	และความสามารถในการควบคุมโรค	ส่งผลให้เกิด

ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ

	 ผลการศึกษาพบว่า	ระยะเวลาการเจบ็ป่วยไม่มคีวาม

สัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเก่ียวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดหวัใจตบี	เมือ่พจิารณากลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษาครัง้

น้ีส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเจ็บป่วยเฉล่ียอยู่ที่	 3.59	ปี	และ						

มีระยะเวลาการเจ็บป่วยอยู่ในช่วง	1-5	ปี	ร้อยละ	79	ซึ่งเป็น

ช่วงทีผ่่านพ้นระยะเฉยีบพลนัของโรคมาแล้ว	เข้าสูภ่าวะเรือ้รงั

ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงอาการคงที่	 (Stable)	ของวิถีการเจ็บป่วย

เรือ้รงั	(Trajectory	of	chronic	illness)	(Corbin	&	Strauss,	

1991)	 จึงอภิปรายได้ว่า	 จากลักษณะการด�าเนินของโรค					

หลอดเลือดหัวใจตีบที่อาจมีอาการก�าเริบได้ตลอดเวลา	ท�าให้
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ผู ้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรู ้สึกถึงความไม่แน่นอน	

(จันทนา	 เตชะคฤห,	2540)	มองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบว่า

เป็นภาวะคกุคามต่อชวีติ	ซึง่อาจส่งผลต่อความเข้มแขง็อดทน

ได้ถงึแม้ทีผ่่านมาผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจตบีจะมคีวามรู้	

ความเข้าใจในโรคที่ตนเองเป็นพอสมควรจากการได้รับ											

ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวจากบุคลากรทางสุขภาพมาแล้ว	

ระยะเวลาการเจบ็ป่วยจงึอาจไม่ใช่ปัจจยัทีส่�าคญัหรือเกีย่วข้อง

โดยตรงกับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

	 ผลการศึกษาพบว่า	การประเมินความเครียดไม่มี

ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของ										

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ	ซึ่งอธิบายได้ว่า	อาจเนื่อง							

มาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยสูงอายุตอนต้น	และวัยสูงอาย	ุ						

ตอนกลาง	ซึ่งเป็นวัยที่ยังมีพละก�าลัง	สามารถปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง	ๆ	ได้ด้วยตนเองและเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์	การเรียนรู ้

ในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	มาก่อน	จึงท�าให้มีประสบการณ์ใน					

การเผชิญปัญหา	 และปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ท�าให้เกิด

ความเครียดได้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลาซารัส	และ

โฟล์คแมน	(Lazarus	&	Folkman,	1984)	ทีก่ล่าวว่า	การเกดิ

ความเครียดและการลดความเครียดของแต่ละบุคคลจะ							

แตกต่างกันตามระดับพัฒนาการในแต่ละวัย	และวิธีการใช้

แหล่งประโยชน์ที่มีมาใช้ในสถานการณ์ท่ีตึงเครียดน้ัน	และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 วิคเตอร์,	 มาริโอ	 และโอริท										

(Victor,	Mario	and	Orit,	1995)	ที่พบว่า	บุคคลที่มีความ						

เข้มแข็งอดทนจะช่วยพัฒนาสุขภาพด้านจิตใจ	 โดยมีการ

ประเมนิปัญหาทีเ่กดิขึน้ว่าไม่ใช่สิง่คกุคาม	และมกีลยทุธ์ในการ

เผชิญปัญหา	นอกจากนี้ยังมีการประเมินชนิดทุติยภูมิ	โดยใช้

ความรู้	และประสบการณ์ในการประเมนิแหล่งประโยชน์	เพือ่

จดัการกบัความเครียดทีเ่กดิขึน้	ซึง่กลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษาครัง้นี้

มีแหล่งประโยชน์ในการดูแลตนเองทั้งจากครอบครัว	และ

บคุลากรทางสขุภาพ	ไม่มภีาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลอืด

หวัใจตีบ	และได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้านตา่ง	ๆ 	ซึง่การ

สนับสนุนทางสังคมเป็นแหล่งประโยชน์ที่ดีแหล่งหนึ่งในการ

ต้านทานความเครียด	(Lazarus	&	Folkman,	1984)	ผูส้งูอายุ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงอาจประเมินการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น

ว่าไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเครียดต่อตนเอง	

	 ผลการศึกษาพบว่า	การสนับสนุนทางสังคมไม่มี

ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของ										

ผูสู้งอายโุรคหลอดเลือดหวัใจตบีซึง่ต่างจากการศกึษาหลาย	ๆ 	

การศึกษาที่ผ่านมา	ที่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีความ

สัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทน	 (เฉลิมศรี	 สรสิทธ์ิ,	 2548;								

อินทุกานต์	กุลไวย,	2552;	Nicholas	&	Webster,	1993;	

Nicholas,	1993)	อภปิรายได้ว่า	ถงึแม้ผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืด

หวัใจตบีจะรบัรูว่้าตนเองได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมในระดบั

สูงแต่อาจไม่ช่วยพฒันาคุณลักษณะภายในตวับคุคล	คือ	ความ

มุ่งมั่น	ความสามารถในการควบคุม	และความท้าทาย	อาจ

เนือ่งจากความเข้มแขง็อดทนเป็นคุณลักษณะทีพ่ฒันาขึน้จาก

ภายในตัวบุคคลที่ประสบกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดในชีวิต	

และสามารถผ่านเหตุการณ์นัน้มาได้ด้วยตวัเอง	การสนบัสนนุ

จากภายนอกอาจเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยให้บุคคลมคีวามเข้มแขง็ 

อดทน	แต่อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาความ				

เข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบในการศึกษาคร้ังนี้นอกจากนี้ผู้สูงอายุท่ีศึกษามีอายุ

อยู่ในช่วง	60-79	ปี	ร้อยละ	91	ซึ่งเป็นวัยสูงอายุตอนต้นและ

ตอนกลาง	 เป็นวัยที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี	 พึ่งพา					

ลูกหลานน้อย	สามารถดูแลตนเองได้ประกอบกับการด�าเนิน

ของโรคหลอดเลือดหวัใจตบียงัไม่รนุแรง	ท�าให้ผู้สูงอายมุคีวาม

สามารถในการควบคุม	และปฏิบัติกิจกรรมต่าง	ๆ	 เกี่ยวกับ

สุขภาพได้	

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากการศึกษาคร้ังนี้มีพยาบาลควรติดตามประเมิน

ความหวัง	 ให้การพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและ

จิตใจ	 ส่งเสริมความรู ้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วย												

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบของผู้สูงอายุ	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดความหวังที่จะด�ารงชีวิตอยู่อย่าง

มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การเจ็บป่วย	และช่วยพัฒนาให้เกิด

ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ	
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต

 1.	ควรมีการศึกษาเพื่อหาปัจจัยท�านายความเข้ม

แข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตีบต่อไป	

	 2.	ควรมีการน�าปัจจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มา

พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพ

ในกลุ่มโรคเรื้อรังเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
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