
เร่ืองท่ี 5 
ชื่อเร่ือง : “ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรคเรือ้รัง  5  กลุม่โรค  

ต าบลโนนกลาง  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี “ 
 ผู้วจัิย : นางสาวดวงกมล  พัว่พนัธ์  และคณะ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหนองมงั     อ าเภอ
ส าโรง 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  : ผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 5 กลุม่โรค คือ 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทกุชนิด โรคไตวาย โรคหวัใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ถือวา่เป็นโรคท่ีมีภาวะวิกฤตใน
ชีวิตของบคุคลท่ีก่อให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงทัง้ทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสงัคม เน่ืองจากโรค
เหลา่นีเ้ป็นโรคท่ีไมส่ามารถหายขาดได้ ซึ่งคกุคามชีวิตเน่ืองจากยงัไมม่ียารักษาให้หายขาด โดยด้านร่างกายจะ
ท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ด้านจิตใจจะท าให้เกิดความเครียด วิตกกงัวล กลวัการสญูเสีย เกิดความท้อแท้ 
สิน้หวงั เสี่ยงตอ่การเกิดปัญหาทางด้านจิตใจและการท าร้ายตนเองในท่ีสดุ ถึงแม้วา่ในปัจจบุนัแนวทางให้
ความรู้จะเปลี่ยนไป การสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัโรคเหลา่นีต้ลอดจนการสร้างทศันคติท่ีดีตอ่ผู้ป่วย 
แตก่็ยงัมีผู้ป่วยจ านวนไมน้่อยไมส่ามารถปรับตวัได้ เกิดความเครียด จนต้องเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็ว(กรม
ควบคมุโรคติดตอ่ กระทรวงสาธารณสขุ,2545) 

จากเหตผุลท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น ผู้ วิจยัเห็นวา่ควรมีการศกึษาถึงความเครียดและพฤติกรรมเผชิญ
ความเครียดของผู้ผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 5 กลุม่โรค  เพ่ือจะน าผลการศกึษาไปเป็นแนวทางในการแนะ
แนวและให้ค าปรึกษารวมถึงการวางแผนสนบัสนนุสง่เสริมในกลุม่ผู้ป่วย มีการเผชิญความเครียดท่ีเหมาะสม
เพราะจะท าให้สามารถปรับตวัอยู่ได้ และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.เพ่ือศกึษาระดบัความเครียด และพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรค

เรือ้รัง 5 กลุม่โรค 
 2.เพ่ือน าผลการวิจยัมาใช้ในการวางแผน ป้องกนัปัญหาทางด้านภาวะซึมเศร้า 
 
ระเบียบวธีิวจิัย  
 - รูปแบบการศึกษา  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาระดบัความเครียดและ

เผชิญพฤติกรรมความเครียดของผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 5 กลุม่โรค พร้อม น าผลการวิจยัมาใช้ในการ
วางแผน ป้องกนัปัญหาทางด้านภาวะซึมเศร้า 
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 - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วย
โรคเรือ้รัง 5 กลุม่โรค คือ เบาหวาน หวัใจ ไตวาย มะเร็งทกุชนิดและหลอดเลือดสมอง ต าบลโนนกลาง อ าเภอ
ส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี โดยผู้ วิจยัเลือกกลุม่ตวัอย่างจากประชากรดงักลา่ว แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 70 คน  

 - เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   เป็นแบบสอบถาม  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน  คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัทัว่ไป ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินระดบัความเครียด และ
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมเผชิญความเครียด และ 

 - การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ในการวจัิย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์
ข้อมลู  ข้อมลูทัว่ไปใช้สถิติความถ่ี และร้อยละ  ระดบัความเครียด วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉล่ีย (X) และสว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)   และพฤติกรรมเผชิญความเครียด วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉล่ีย (X ) และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

 
ผลการศึกษา และอภปิรายผล 
 1.ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ป่วยเป็นเพศ คือเป็นเพศหญิงจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย

ละ81.4 เป็นเพศชาย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 สว่นใหญ่มีอายอุยู่ในช่วง 60-65 ปีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.7 ทัง้หมดนบัถือศาสนาพทุธ จ านวน 70คน คิดเป็นร้อยละ 100 สว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน  37 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 มีวฒุิการศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษาตอนต้น จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 98.6 
มีโรคประจ าตวัคือโรคเบาหวาน จ านวน  61 คนคิดเป็นร้อยละ 87.1 เงินได้รายเดือนอยู่ในช่วงไมเ่กิน 3,000 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รายได้ไมพ่อใช้ จ านวน  37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 สว่นใหญ่มีการจ่ายคา่
รักษาพยาบาลโดยการใช้บตัรทอง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 มีสถานภาพเป็นหวัหน้าครอบครัว  
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 บคุคลท่ีคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย คือบตุร มากท่ีสดุ จ านวน  47 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 ผู้ป่วยสว่นใหญ่มีระยะเวลาท่ีเกิดโรคอยู่ท่ี 7ปีขึน้ไป จ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 41.1 

 2.ความเครียดของผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 5 กลุ่มโรค ผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยั
ตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ระดบัความเครียดของผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 5 กลุม่โรค  ในด้านตา่งๆนัน้ มีรายละเอียด 
ดงันี ้

  2.1.ด้านสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในครอบครัว มีผลตอ่ระดบัความเครียด โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง( X =3.27 ) 
   2.2.ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม มีผลตอ่ระดบัความเครียด โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย         ( X 
=2.48 ) 
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   2.3.ด้านสมัพนัธภาพด้านกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั มีผลตอ่ระดบัความเครียด โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.05 ) 
    2.4.ด้านสมัพนัธภาพเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพตนเอง มีผลตอ่ระดบัความเครียด โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( X = 3.33 ) 
  3.พฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อเผชญิความเครียด   ผลการวิจยัพบวา่ ผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วย
โรคเรือ้รัง 5 กลุม่โรค มีพฤติกรรมแสดงออกเพ่ือเผชิญความเครียด โดยรวม อยู่ในระดบับางครัง้  ( X = 2.10 ) 
พฤติกรรมท่ีผู้ป่วยแสดงออกบ่อยๆ เมื่อเผชิญความเครียดนัน้ได้คา่เฉล่ีย 2.50 พฤติกรรมท่ีป่วยแสดงออกใน
ระดบับางครัง้ เมื่อเผชิญความเครียดนัน้ได้คา่เฉล่ีย 1.50-2.48 และพฤติกรรมท่ีผู้ป่วยไมเ่คยแสดงออก เมื่อ
เผชิญความเครียดนัน้ได้คา่เฉล่ีย 1.17 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.ทราบถึงระดบัความเครียดของผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 5 กลุม่โรค ในต าบลโนนกลาง 

อ าเภอส าโรงจงัหวดัอบุลราชธานี เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานและเป็นแนวทางในการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วย 
 2.ได้แนวทางในการแนะแนวหรือให้การปรึกษาในความเครียด และเผชิญความเครียดแก่

ผู้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรคเรือ้รัง 5 กลุม่โรค 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


