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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2 กลุ่มเปรียบเทียบ วัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน อำ�เภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างคือ
ผูส้ งู อายุ อายุ 60-79 ปี เป็นโรคเบาหวานทีม่ เี กณฑ์ความเครียดระดับปานกลางขึน้ ไปสุม่ ตัวอย่างโดยวิธกี ารสุม่ อย่างง่ายได้
กลุม่ ทดลองจำ�นวน 30 คน กลุม่ ควบคุมจำ�นวน 30 คน กลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียด ตามแนวคิด
ของลาซารัสและโฟร์คแมน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ กลุม่ ควบคุมได้รบั บริการตามปกติ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กอ่ นการ
ทดลองและหลังการทดลองในสัปดาห์ท่ี 5 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามก่อนทดลอง หลังทดลอง และ วิเคราะห์สถิตดิ ว้ ย
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน Chi-square Independent t-test และ paired t- test
ผลการศึกษาพบว่า ระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความเครียดน้อยกว่าก่อนการทดลอง
และน้อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 และในระยะหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ของ
ความสามารถในการเผชิญความเครียด สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการศึกษาสรุปได้วา่ โปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียด มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการเผชิญความเครียด
และระดับความเครียดของผูส้ งู อายุโรคเบาหวาน ดังนัน้ โปรแกรมนีพ้ ยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในชุมชนอืน่ ๆ ได้
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Abstract
This quasi-experimental study, a two group pretest-posttest design, aimed to examine the effect of
a coping enhancing program among diabetic elderly population in Amphoe Phrai Bueng, Sisaket Province.
The samples were 60 elderly people with diabetes aged 60 to 79 years who had medium stress and over.
They were equally divided using simple random sampling into an experimental group and a control group.
The experimental group received the 5-week coping enhancing program, developed according to Lazarus
and Folkman model, whereas the control group received the standard service. Data were collected using
interview prior to the intervention and at the end of the fifth week. A questionnaire was used before and
after the intervention. Data were analysed using descriptive statistics (percentage, mean, and standard
deviation), chi-square, independent t-test, and paired t- test.
The findings illustrated that mean scores of stress among the participants in the experimental group
decreased and were significantly lower than the control group (p<.001). In addition, mean scores of
the ability in coping with stress among the participants in the experimental group increased and were
significantly higher than the control group (p<.05). In conclusion, this coping enhancing program
improved coping ability as well as level of stress among elderly people with diabetes. Therefore,
community nurse practitioners could apply this program in taking care of chronic patients in other
communities.
Keywords: diabetes mellitus, coping, stress, coping theory

บทนำ�

โรคเบาหวานเป็ น หนึ่ง ในโรคเรื้อ รั ง ที่พ บมากใน
ผูส้ งู อายุ เป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ�คัญในทุกประเทศทัว่ โลก
เนือ่ งจากมีความรุนแรงจนถึงขัน้ เสียชีวติ จากรายงานของสำ�นัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พบอัตราตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนในภาพรวม
ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2556-2558 เท่ากับร้อยละ 8.80,
15.48 และ 19.59 และช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 พบว่ามีความ
ชุกของโรคเบาหวานสูงสุดในกลุม่ อายุ 60-69 ปี ร้อยละ 16.701
ในประเทศไทยพบว่าปี พ.ศ. 2556 มีผสู้ งู อายุเป็นโรคเบาหวาน
ร้อยละ 10.00 ของผูส้ งู อายุทง้ั หมด2
การเกิดโรคเบาหวานเป็นสถานการณ์ความเครียด
อย่างหนึง่ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ทัง้ ด้านการควบคุมอาหาร การออกกำ�ลังกาย การใช้ยา เป็นการ

ปรับแบบแผนการดำ�เนินชีวิต และต้องปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไปตลอดชีวิต เป็นสาเหตุ
ทำ�ให้เกิดปัญหาในการปรับตัวต่อสถานการณ์ดงั กล่าวทีเ่ กิดขึน้
ซึ่งการเกิดความเครียดอยู่เสมอจึงมีผลทำ�ให้อาการของโรค
เบาหวานรุนแรงขึ้น นั่นคือหากบุคคลมีพฤติกรรมด้านการ
จัดการกับความเครียดที่ไม่ดี ก็จะทำ�ให้ไม่สามารถควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดได้3 เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ง่าย
อาทิ เกิดโรคหัวใจ ภาวะไตวายเรือ้ รัง ตาบอด เกิดแผลเรือ้ รัง
ที่ เ ท้ า รุ น แรงถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต ได้ 4 หรื อ อาจนำ�มาซึ่ ง ภาวะ
ทุพพลภาพ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีโอกาสเป็น
ผูป้ ว่ ยติดเตียงและเข้าสูภ่ าวะพึง่ พิง5
รายงานสถานการณ์ ผู้ป่ว ยเบาหวานของอำ�เภอ
ไพรบึง พบว่ามีอตั ราการเพิม่ ของผูป้ ว่ ยเบาหวานระหว่างปี พ.ศ.
2554-2558 เป็นร้อยละ 9.50, 6.30, 12.90, 4.50 และ 4.90
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ตามลำ�ดับ และรายงานจำ�แนกตามกลุ่มอายุ พบว่ามีผู้ป่วย
โรคเบาหวานในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีข้นึ ไป มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 6.58 จากข้อมูลการสอบถามเบือ้ งต้นจะพบว่าการเกิด
ความเครียดในผู้สูงอายุท่เี ป็นเบาหวานนั้น ส่วนใหญ่เนื่องมา
จากการทีไ่ ม่สามารถควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดได้ บางส่วน
มีความเครียดมาจากการเป็นโรคอื่นร่วมด้วย การเป็นแผล
และการเข้ า รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี
ความเครียดส่วนตัวอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น เรือ่ งฐานะทางเศรษฐกิจ
เรือ่ งครอบครัว6 และการปรับตัวจากสถานการณ์การป่วยเรือ้ รัง
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ งในชีวติ การผ่อนคลายอาจเป็นส่วนหนึง่ ในการ
เผชิญปัญหาของแต่ละบุคคล แต่หากมีการรับรู้ท่ีจะเผชิญ
ปัญหาและจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมร่วม
ด้วยแล้ว วิธกี ารเหล่านีจ้ งึ อาจจะช่วยลดความเครียดในผูส้ งู อายุ
โรคเบาหวานได้ดยี ง่ิ ขึน้
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมาสะท้อนให้เห็น
ว่า เหตุการณ์ความเครียดเกิดขึน้ ได้เมือ่ มีการเจ็บป่วยหรือมีโรค
ประจำ�ตัว และความเครียดเป็นปัจจัยเสีย่ งซึง่ สามารถควบคุม
ป้องกันไม่เกิดความรุนแรงได้ โดยผ่านพฤติกรรมการแก้ปญ
ั หา
ความเครียดในแต่ละบุคคล ซึง่ บุคคลทีร่ จู้ กั ควบคุมตนเองได้ดี
เมื่อต้องเข้ามาเผชิญกับปัญหา จะสามารถจัดการกับปัญหา
ได้ดี และผู้ท่ีมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอุปสรรค หลีกหนีปัญหา
ไม่เผชิญกับความเครียดทีเ่ กิดขึน้ โดยตรง จะส่งผลต่อการเพิม่
ความเครียด ความวิตกกังวล7 โดยบุคคลสามารถใช้วธิ กี ารฝึก
จัดการและเผชิญกับความเครียดอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้มที กั ษะ
ในการขจัดความเครียดโดยพบว่าผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตเพือ่ จัดการกับความเครียดโดยปรับ
กระบวนการคิด การใช้กลไกทางจิตในการปกป้องตนเอง มี
ความเครียดลดลง8 กระบวนการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการ
เผชิญความเครียดแบบฝึกการควบคุมตนให้เกิดการรูค้ ดิ ต่อการ
เผชิญปัญหาทีเ่ หมาะสมกับเหตุการณ์ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่
ในการช่วยให้เกิดทักษะการแก้ปญ
ั หาความเครียดได้ดว้ ยตนเอง
แนวคิดการเผชิญความเครียดของ Folkman และ Lazarus9
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และเป็นกรอบสำ�หรับจัดรูปแบบ
โปรแกรมการเผชิญความเครียด ให้บุคคลสามารถวิเคราะห์
เหตุการณ์หรือสิ่งที่เป็นความเครียด (Event or Stressor)
ประเมินสถานการณ์ความเครียด (Appraisal) เกิดกระบวนการ
รับรู้จากสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น และมีการเรียนรู้ท่จี ะเผชิญกับ

ความเครียด (coping) อย่างเหมาะสม ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั
เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเผชิญความเครียด ให้มีการ
ประเมินสถานการณ์การเจ็บป่วยและการรักษาตามความเป็นจริง
มีการเผชิญความเครียดโดยการแก้ปญ
ั หา และลดอารมณ์ทกุ ข์
ทีเ่ ป็นปฏิกริ ยิ าตอบสนองความเครียดในทางทีเ่ หมาะสม เป็น
การบำ�บัดทางพฤติกรรมทีป่ ระกอบด้วยการปรับการรูค้ ดิ และ
พฤติกรรม (cognitive behavioral therapy) การส่งเสริมการ
เผชิญความเครียดและการแก้ปญ
ั หา (coping and problem
solving) เห็นได้ว่าถ้าบุคคลที่มีความเครียดได้มีการเรียนรู้
กระบวนการเผชิญปัญหา ก็จะพัฒนาตนเองเป็นบุคคลทีม่ กี าร
รับรูต้ นเองในทางบวก เมือ่ มีปญ
ั หาเข้ามากระตุน้ ก็จะสามารถ
คิดแก้ปญ
ั หาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาผ่านภาวะวิกฤตและความ
เครียดไปได้อย่างเหมาะสม ซึง่ ลาซารัส และโฟล์คแมน9 กล่าว
ถึงการเผชิญความเครียดว่า เป็นความพยายามทางปัญญาและ
ความพยายามทางพฤติกรรม เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาหรือ
ข้อเรียกร้องทัง้ ทีเ่ กิดจากภายนอกและจากภายใน รวมถึงการ
จัดการต่อความขัดแย้งระหว่างปัญหาหรือข้อเรียกร้องเหล่านัน้
หากบุคคลประเมินว่าจะสามารถจัดการกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
นั้นได้ด้วยตนเองและยังมีแหล่งช่วยเหลืออื่นที่สามารถช่วยได้
ความเครียดจะไม่เกิดขึน้ แต่หากบุคคลประเมินว่าตนไม่มคี วาม
สามารถทีจ่ ะแก้ไขปัญหาได้แล้ว และยังขาดการช่วยเหลือจาก
แหล่งอื่น มองไม่เห็นแนวทางอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความ
เครียดก็จะเกิดขึน้
ผู้วิจัยจึงสนใจนำ�ทฤษฎีการเผชิญความเครียดของ
ลาซารัสและโฟล์คแมน มาประยุกต์ใช้ในผูส้ งู อายุโรคเบาหวาน
ที่ต้องมีการปรับตัวจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และ
สถานการณ์การป่วยเรื้อรังที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในชีวิต ซึ่งหาก
ผู้ป่วยมีการรับรู้ท่ีจะเผชิญปัญหาและจัดการปัญหาอันเป็น
สาเหตุความเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมแล้วจะเป็นการ
ช่วยจัดการและลดความเครียดในผูส้ งู อายุโรคเบาหวานได้

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่
ความเครียด และความสามารถในการเผชิญความเครียด
ระหว่างกลุม่ ทดลอง กับกลุม่ ควบคุม
2. เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่
ความเครียด และความสามารถในการเผชิญของกลุ่มทดลอง
ระยะก่อนและหลังการทดลอง
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

ใช้แนวคิดการเผชิญความเครียดของลาซารัสและ
โฟล์คแมน9 เป็นแนวทางในการศึกษา และเป็นกรอบสำ�หรับ
จัดรูปแบบโปรแกรมการเผชิญความเครียด ให้บคุ คลสามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสิ่งที่เป็นความเครียด (Event or
Stressor) ประเมินสถานการณ์ความเครียด (Appraisal) เกิด
กระบวนการรับรูจ้ ากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และมีการเรียนรูท้ ่ี
จะเผชิญกับความเครียด (coping) อย่างเหมาะสม

สมมติฐานการวิจยั

1. ภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ของความเครียดตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม และมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการเผชิญความเครียดสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
2. ภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ของความเครียดตา่ํ กว่าก่อนการทดลอง และมีคะแนนเฉลีย่ ของ
ความสามารถในการเผชิญความเครียดเพิม่ ขึน้ สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) แบบสองกลุม่ วัดก่อนและหลังการทดลอง
(The Pretest-Posttest Design with Comparison group)
โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลอง
(Experimental group) และกลุม่ ควบคุม (Control group)
มีการเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ในกลุม่
ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีศ่ กึ ษาคือ ผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่า
เป็นโรคเบาหวาน อาศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบโรงพยาบาล
ไพรบึ ง อำ�เภอไพรบึ ง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ทั้ง หมดจำ�นวน
349 คน6
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเป็นผูส้ งู อายุ อายุ 60-79 ปี ได้
มาด้วยวิธกี ารสุม่ ตามคุณสมบัตทิ ก่ี ำ�หนด คือ ได้รบั การวินจิ ฉัย
โรคว่าเป็นเบาหวาน ที่มารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลไพรบึง และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำ�เภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเครียดระดับปานกลางขึน้
ไป (≥25 คะแนน ) ซึง่ ประเมินความเครียดด้วยแบบประเมิน

ความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test-20) มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความ
เครียดอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดไม่ดี โดยมีระดับ HbA1C ในเลือด ตัง้ แต่ 7% ขึน้ ไป หรือ
มีโรคร่วม เป็นความดันโลหิตสูง และมีความสมัครใจเข้าร่วม
การวิจยั จำ�นวน 60 คน แบ่งออกเป็น กลุม่ ทดลอง 30 คน และ
กลุม่ ควบคุม 30 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม
ส่งเสริมการเผชิญความเครียดตามแนวคิดของ Folkman และ
Lazarus 9
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป จำ�นวน 19 ข้อ
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีตัวเลือกให้เลือกตอบ และเติม
ข้อความ ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส
การอยูอ่ าศัย การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเจ็บป่วย
ระดับน้าํ ตาลในเลือด ระดับความดันโลหิต น้าํ หนัก ส่วนสูง
โรคประจำ�ตัว การเกิดความเครียด และลักษณะวิธกี ารคลาย
เครียด
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถใน
การเผชิญความเครียด ใช้แบบวัดวิธีการเผชิญความเครียด
The Jalowiec Coping Scale สร้างขึน้ โดย Jalowiec และ
Powers 10 แปลและเรี ย บเรี ย งเป็ น ภาษาไทยโดยสุ ร างค์
เปรือ่ งเดช11 ประกอบด้วยวิธกี ารเผชิญความเครียด 3 วิธี คือ
การเผชิญหน้ากับปัญหา การจัดการกับอารมณ์ และการ
บรรเทาความรูส้ กึ เครียด จำ�นวน 36 ข้อ คะแนนรวมของทัง้ ชุด
แบบสอบถามจะมีค่าอยู่ระหว่าง 36-180 คะแนน โดยแยก
เป็นคะแนนรวมแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการเผชิญหน้ากับปัญหา
มีคะแนนรวม 13-65 คะแนน ด้านการจัดการกับอารมณ์
มีคะแนนรวม 9-45 คะแนน และด้านการบรรเทาความรูส้ กึ
เครียด มีคะแนนรวม 14-70 คะแนน
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับความเครียด ใช้แบบ
วัดระดับความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test-20)
ได้รบั การพัฒนาโดย สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กลุ วนิดา พุม่ ไพศาลชัย
และพิมพ์มาศ ตาปัญญา12 โรงพยาบาลสวนปรุง ประกอบด้วย
ข้อคำ�ถามจำ�นวน 20 ข้อ มีคะแนนรวมไม่เกิน 100 คะแนน
โดยผลรวมทีไ่ ด้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ คะแนน 0-24 เครียด
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น้อย คะแนน 25-42 เครียดปานกลาง คะแนน 43-62 เครียด
สูง และคะแนน 63 ขึน้ ไป เครียดรุนแรง
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
การตรวจสอบความตรงของเนื้อ หา (Content
validity) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้องและครอบคลุมของเนื้อหา
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้
และนำ�มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนำ�ไปใช้
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนำ�
แบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลไปทดลอง
ใช้กบั กลุม่ ผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคเบาหวานในอำ�เภอกาบเชิง จังหวัด
สุรนิ ทร์ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา 30 คน
เพื่อดูความสมบูรณ์ของเครื่องมือด้านการสื่อความหมายให้
เข้าใจตรงกัน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค
โดยแบบวัดความสามารถในการเผชิญความเครียด (The
Jalowiec Coping Scale) มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.80 แบบ
วัดระดับความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test-20)
มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.73
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารรับรองโครงการวิจยั เลขที่ MUPH 2016-018 และได้
รับอนุมตั ใิ ห้ดำ�เนินการวิจยั จากผูอ้ ำ�นวยการโรงพยาบาลไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1. ภายหลังจากผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลไพรบึง
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรายละเอียดขั้นตอน
การวิจยั
2. เมือ่ ได้รบั การอนุญาตแล้ว ผูว้ จิ ยั สำ�รวจคุณสมบัติ
คัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ตามเกณฑ์คดั เข้า มีการแนะนำ�ตัวเพือ่
สร้างสัมพันธภาพและอธิบายถึงโครงการวิจยั ลักษณะกิจกรรม
ทีต่ อ้ งมีการนัดหมายมาเพือ่ เข้าร่วมการวิจยั และการเยีย่ มบ้าน
เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ท่ี
จะได้รับจากการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ก่อนให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
ลงนามในเอกสารยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าร่วม
การวิจยั

3. ประชุมชี้แจงกับพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานเวช
ปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ฝ่ายรับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อรัง
และฝ่ า ยให้ คำ�ปรึ ก ษาทางสุ ข ภาพจิ ต รวมทั้ง อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น ทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยวิจยั ทัง้ หมด 6 คน เพือ่
ให้เข้าใจถึงวิธกี ารดำ�เนินงานวิจยั
4. ติดต่อประสานงานนัดหมายกับโรงพยาบาล
เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมการ
เผชิญความเครียด และนัดหมายกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
กลุม่ ทดลอง
ได้รบั กิจกรรมตามรูปแบบของโปรแกรมส่งเสริมการ
เผชิญความเครียด ใช้ระยะเวลาในการดำ�เนินการ 5 สัปดาห์
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre-test) ในสัปดาห์ท่ี 1
ภายหลังผู้เข้าร่วมการวิจัยลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว
ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยได้ทำ�การสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความสามารถในการเผชิ ญ ความเครี ย ด ในระหว่ า งรอ
พบแพทย์
การดำ�เนินกิจกรรมครัง้ ที่ 1 (สัปดาห์ท่ี 1) ดำ�เนิน
กิจกรรมเป็นรายกลุม่ จัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลไพรบึง โดย
ใช้ ก ารนั ด รายกลุ่ ม แยกออกมาจากการนั ด ตรวจโรคของ
โรงพยาบาล ใช้เวลาโดยรวมประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คือ (1) การชีแ้ จงวัตถุประสงค์
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผชิญความเครียด หาสาเหตุ
ของความเครียดจากการประเมินเหตุการณ์หรือสิง่ ทีเ่ ป็นความ
เครียด และประเมินแหล่งทรัพยากรทีเ่ ป็นประโยชน์ในการนำ�
มาใช้เพือ่ เผชิญกับปัญหาความเครียดทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วม
วิจยั มีการรับรู้ และเข้าใจปัญหาของตนเอง รวมทัง้ มีการรับรูถ้ งึ
ทรัพยากรที่เป็นแหล่งประโยชน์ของตนเอง (2) การสร้าง
กระบวนการเผชิญความเครียด โดยมุ่งจัดการกับปัญหา ใช้
การฝึกกระบวนการคิดโดยมีสถานการณ์จำ�ลองที่เป็นปัญหา
ความเครียด และให้กำ�หนดแนวทางแก้ปัญหา เป้าหมายที่
ต้องการ ฝึกวิธคี ดิ แก้ปญ
ั หาความเครียดให้ตรงจุด โดยระบุเวลา
สาเหตุ อาการ ระยะเวลาทีเ่ กิดได้ เน้นการส่งเสริมกระบวนการ
เผชิญความเครียด และค้นหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะจาก
ประสบการณ์ในอดีต (3) การสร้างพลังทางจิตใจในการจัดการ
ทางอารมณ์ ลดความรู้สึกเครียด เน้นการส่งเสริมทักษะด้าน
การจัดการอารมณ์ ความคิด จากการฝึกการคิดบวกและพูด
ออกมากับตนเองในทางสร้างสรรค์

158 Journal of Health and Nursing Research Vol.35 No.2 May-August 2019
การดำ�เนินกิจกรรมครัง้ ที่ 2 (สัปดาห์ท่ี 3) กิจกรรม
เป็นรายบุคคล โดยผูว้ จิ ยั ออกเยีย่ มบ้านผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีเ่ ป็นกลุม่
ทดลองทุกคน พร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น
ทีร่ บั ผิดชอบดูแลในเขตพืน้ ทีด่ งั กล่าว ติดตามการใช้กระบวนการ
เผชิญความเครียดในการมุ่งจัดการกับปัญหาและการจัดการ
ทางอารมณ์ โดยใช้การแลกเปลีย่ นพูดคุย ถอดบทเรียน ร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
การดำ�เนินกิจกรรมครั้งที่ 3 (สัปดาห์ท่ี 5) การ
ประเมิ น ผลการใช้ ก ระบวนการเผชิ ญ ความเครี ย ดในการ
มุง่ จัดการกับปัญหา และการจัดการทางอารมณ์ ดำ�เนินกิจกรรม
เป็นรายกลุม่ จัดกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมหมูบ่ า้ น ใช้เวลา
โดยรวมประมาณ 1 ชัว่ โมง 15 นาที ประกอบด้วยการประเมิน
ผล การแสดงความคิดเห็นถึงปัญหา อุปสรรคจากการดำ�เนิน
กิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อสรุปแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และมีการเสริมแรงเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดความเชือ่ มัน่
ในการเผชิญความเครียดต่อไป
กลุม่ ควบคุม ได้รบั การดูแลตามปกติ (usual care)
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre-test) ในสัปดาห์ท่ี 1
ภายหลังผู้เข้าร่วมการวิจัยลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว
ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยได้ทำ�การสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความสามารถในการเผชิญความเครียด ในระหว่างรอพบแพทย์
และทำ�การนัดหมายเก็บรวบรวมข้อมูลหลังสิน้ สุดการทดลอง
(Post-test) อีกครัง้ ในสัปดาห์ท่ี 5 โดยระหว่างนี้ จะได้รบั การ
พยาบาลตามปกติจากคลินกิ เบาหวานในโรงพยาบาล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา Chi-square,
Independent t-test และ paired t- test กำ�หนดค่าความ
เชือ่ มัน่ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสำ�คัญ .05

ผลการวิจยั

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุโรค
เบาหวาน ที่มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ซึ่ง
ประเมินด้วยแบบประเมินความเครียด สวนปรุง (Suanprung
Stress Test-20) มีระดับคะแนน ≥ 25 ซึง่ ทัง้ กลุม่ ทดลองและ
กลุ่มควบคุม มีคุณลักษณะไม่แตกต่างกัน พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มทดลองมีอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่ม
ควบคุมมีอายุระหว่าง 70-79 ปี นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพ
สมรสคู่ จบชั้นประถมศึกษา มีการประกอบอาชีพ อาศัยอยู่
กับคู่สมรสและลูกหลาน กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีระยะเวลา
การเป็นโรคเบาหวานอยู่ในช่วง 6-10 ปี และกลุ่มควบคุมมี
ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวานอยูใ่ นช่วง 1-5 ปี ส่วนใหญ่มี
โรคร่วมเป็นโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่มคี วามเครียดเรือ่ ง
ปัญหาสุขภาพ งานอดิเรกหรือสิง่ ทีท่ ำ�เพือ่ ผ่อนคลายความเครียด
คือการทำ�สวนทำ�นา ดูโทรทัศน์ เลี้ยงสัตว์ และการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของความเครียด และความสามารถในการเผชิญความเครียด
ภายในกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ระยะก่อนและหลังการ
ทดลอง
2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของ
ความเครียด ระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ภายใน
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ความเครียดในระยะหลังการทดลองต่ํากว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p-value < .001) ในกลุม่ ควบคุมมี
คะแนนเฉลีย่ ของความเครียด ในระยะหลังการทดลอง ไม่แตก
ต่างจากก่อนการทดลอง (p-value = 0.384)
2.2 ระดับคะแนนความสามารถในการเผชิญความ
เครียดจำ�แนกตามวิธกี ารเผชิญความเครียดรายด้าน
			2.2.1 ด้านการเผชิญปัญหา พบว่า หลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับความสามารถในการเผชิญความ
เครียดด้านการเผชิญปัญหาดีขน้ึ มากกว่าก่อนการทดลองและ
มากกว่ากลุม่ ควบคุม โดยในกลุม่ ทดลอง มีคะแนนเฉลีย่ ก่อน
และหลังการทดลองเท่ากับ 38.57 (S.D. = 4.80) และ 41.63
(S.D. = 4.53) ตามลำ�ดับ ซึง่ แสดงถึงการเผชิญปัญหาได้ดมี าก
ขึ้น ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง
เท่ากับ 38.90 (S.D. = 5.34) และ 38.13 (S.D. = 4.99) ตาม
ลำ�ดับ ซึง่ ไม่แตกต่างกัน
		 2.2.2 ด้านการจัดการกับอารมณ์ พบว่า หลังการ
ทดลอง กลุ่ ม ทดลองมี ร ะดั บ ความสามารถในการเผชิ ญ
ความเครียดด้านการจัดการกับอารมณ์ ดีขน้ึ มากกว่าก่อนการ
ทดลอง โดยในกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ทดลองเท่ากับ 20.87 (S.D. = 4.24) และ 19.03 (S.D. = 2.66)
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ตามลำ�ดับ ซึ่งแสดงถึงการลดการแสดงออกทางอารมณ์ท่ไี ม่
เหมาะสมลง ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังการ
ทดลองเท่ากับ 20.97 (S.D. = 4.24) และ 19.17 (S.D. = 3.23)
ตามลำ�ดับ
		 2.2.3 ด้านการบรรเทาความรู้สึกเครียดพบว่า
หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีระดับความสามารถในการเผชิญ
ความเครียดด้านการบรรเทาความรูส้ กึ เครียดดีขน้ึ มากกว่าก่อน
การทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุม โดยในกลุ่มทดลอง มี
คะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 38.23 (S.D. =
7.07) และ 41.90 (S.D. = 5.50) ตามลำ�ดับ ซึง่ แสดงถึงการ
บรรเทาความรูส้ กึ เครียดได้ดมี ากขึน้ ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 38.43 (S.D. = 6.12)
และ 37.40 (S.D. = 5.32) ตามลำ�ดับ ซึง่ ไม่แตกต่างกัน
2.3		เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการเผชิญความเครียด ระยะก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ภายในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบ
ว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการเผชิญ
ความเครียด ระยะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง

มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p-value < .001) ในกลุม่ ควบคุมมีคะแนน
เฉลีย่ ของความสามารถในการเผชิญความเครียด ในระยะหลัง
การทดลอง ไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง (p-value = 0.450)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของความเครียด และความสามารถในการเผชิญความเครียด
ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ระยะก่อนและหลังการ
ทดลอง
3.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความเครียดระยะก่อน
และหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบ
ว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเครียด (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) ในระยะก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
เท่ากับ 32.80 (4.80), 26.27 (2.75) ตามลำ�ดับ และกลุม่ ควบคุม
มีคะแนนเฉลีย่ ของระดับความเครียด (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
ในระยะก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง เท่ากับ 33.97
(5.49), 35.77 (4.34) ตามลำ�ดับ ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุม่
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ของความเครียด ในระยะหลังการทดลอง
ตํา่ กว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p-value <
.001) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยระดับความเครียด ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง
ระดับ
ความเครียด
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุม่ ทดลอง
32.80
26.27

SD.
4.80
2.75

กลุม่ ควบคุม		
t
df
p-value
SD.			
33.97
5.49
-0.88
58
.384
35.77
4.34
-10.13
58
<.001

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญความเครียด ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ความสามารถในการ
เผชิญความเครียด
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุม่ ทดลอง
S.D.
96.30
12.00
101.57
10.53

กลุม่ ควบคุม
t
df
S.D.		
96.87
12.94
-0.169
58
94.70
11.55
2.407
58

p-value
.450
< .001
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3.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการ
เผชิญความเครียดระยะก่อนและหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการเผชิญความเครียด (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) ในระยะก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
เท่ากับ 96.30 (12.00), 101.57 (10.53) ตามลำ�ดับ และกลุม่
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเผชิญความ
เครียด (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ในระยะก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง เท่ากับ 96.87 (12.94), 94.70 (11.55)
ตามลำ�ดับ ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่
ของความสามารถในการเผชิญความเครียดในระยะหลังการ
ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p-value
<.05) ดังตารางที่ 2

อภิปรายผลการวิจยั

จากผลการศึกษาพบว่าภายหลังการจัดโปรแกรม
ส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน กลุ่ม
ทดลองมีคา่ คะแนนเฉลีย่ ความเครียดตา่ํ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มี นัย สำ�คั ญ ทางสถิ ติ (p-value < .001) ซึ่ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐาน และพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคา่
คะแนนเฉลี่ยความเครียดต่ํากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p-value < .001) ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Soongkote 13 ที่ศึก ษาการ
กำ�หนดจิต และปฏิบัติสมาธิในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มี
ความเครียด และสอดคล้องกับการศึกษาของโสภา เพ็งยอด8
ซึง่ ได้ศกึ ษาผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตเพือ่ จัดการกับ
ความเครียดในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
และโปรแกรมนีย้ งั มีผลต่อความสามารถในการเผชิญ
ความเครี ย ด ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ภายหลั ง การจั ด
โปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียด กลุม่ ทดลองระดับค่า
คะแนนเฉลีย่ ของความสามารถในการเผชิญความเครียดสูงกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p-value <.05) ซึง่ เป็น
ไปตามสมมติฐาน และพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลอง
มี ร ะดั บ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของความสามารถในการเผชิ ญ
ความเครียดเพิม่ ขึน้ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (p-value < .001) ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้อง
กับการศึกษาของนุชจรี หยองทอง14 ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลของโปรแกรม

ส่งเสริมการเผชิญความเครียดโดยการใช้โปรแกรมฯ ตาม
หลักการและขัน้ ตอนการให้คำ�ปรึกษารายบุคคลร่วมกับทฤษฎี
ความเครียดและการเผชิญกับความเครียดของ Folkman
และ Lazarus
อธิบายได้วา่ กระบวนการทีผ่ สู้ งู อายุโรคเบาหวานได้
รับจากกิจกรรมทัง้ หมดนี้ ทัง้ ในเรือ่ งของการสร้างกระบวนการ
เผชิ ญ ความเครี ย ด โดยมุ่ ง จั ด การกั บ ปั ญ หา ใช้ ก ารฝึ ก
กระบวนการคิ ด โดยมี ส ถานการณ์ จำ�ลองที่ เ ป็ น ปั ญ หา
ความเครียด และให้กำ�หนดแนวทางแก้ปัญหา เป้าหมายที่
ต้องการ ฝึกวิธีคิดแก้ปัญหาความเครียดให้ตรงจุด โดยระบุ
เวลา สาเหตุ อาการ ระยะเวลาที่เกิดได้ เน้นการส่งเสริม
กระบวนการเผชิญความเครียด และค้นหาวิธแี ก้ปญ
ั หาโดยใช้
ทักษะจากประสบการณ์ในอดีต การสร้างพลังทางจิตใจในการ
จัดการทางอารมณ์ ลดความรูส้ กึ เครียด เน้นการส่งเสริมทักษะ
ด้านการจัดการอารมณ์ ความคิด จากการฝึกการคิดบวกและ
พูดออกมากับตนเองในทางสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุ
โรคเบาหวานมีการยอมรับสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น การแสวงหา
ข้อมูล การแสวงหาทรัพยากร การพยายามหาวิธแี ก้ปญ
ั หาอย่าง
เหมาะสม รวมทัง้ การเรียนรูท้ กั ษะและวิธกี ารใหม่ๆ ลดอารมณ์
หรือความรู้สึกที่ไม่เป็นสุขไม่สบายใจโดยใช้กระบวนการทาง
ความคิดหรือการใช้กลไกทางจิตในการเผชิญกับความเครียดที่
มีรปู แบบของสถานการณ์แตกต่างกันไป ได้ดขี น้ึ มากกว่าก่อน
การเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียด และดีกว่า
ผูส้ งู อายุโรคเบาหวานกลุม่ ทีไ่ ด้รบั บริการตามปกติ ซึง่ สนับสนุน
การศึกษาการใช้พฤติกรรมการจัดการความเครียดของ Folkman
และ Lazarus9 ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลมีการใช้พฤติกรรมการ
จัดการความเครียดด้านมุง่ แก้ปญ
ั หา และด้านมุง่ แก้ไขอารมณ์
ควบคูก่ นั ไป ในสถานการณ์หนึง่ ๆ ซึง่ การใช้วธิ ใี ดมากกว่ากันขึน้
อยู่กับความแตกต่างของสถานการณ์ และความแตกต่างของ
บุคคลในการประเมินสถานการณ์น้ัน โดยบุคคลจะมุ่งแก้ไข
ปัญหามากกว่ามุง่ แก้ไขอารมณ์ในสถานการณ์ทป่ี ระเมินปัจจัย
ก่อความเครียดนั้นว่าคุกคาม จะทำ�ให้ตนได้รับอันตรายใน
อนาคต เป็นสถานการณ์ท่ีรับรู้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงปัญหาได้ และบุคคลจะใช้วิธีการจัดการกับ
อารมณ์มากกว่าวิธมี งุ่ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ทบ่ี คุ คลประเมิน
ว่าปัจจัยก่อความเครียดนั้นทำ�ให้ตนได้รับอันตราย สูญเสีย
เช่น การเจ็บป่วย การตาย ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ียากที่จะ
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เปลีย่ นแปลงแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงปัญหาได้ หรือมีการรับรูต้ อ่
การเปลีย่ นแปลงต่อปัญหาซึง่ เป็นรูปแบบของการใช้กลไกทาง
จิตเพื่อป้องกันตนเองจากความวิตกกังวล และลดความไม่
สบายใจ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

1. ด้านปฏิบตั ทิ างการพยาบาล พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชนสามารถนำ�โปรแกรมฯ ไปประยุกต์ใช้ในคลินกิ โรคเบาหวาน
ของโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
โดยเริม่ จากการจัดให้มกี ารคัดกรองระดับความเครียดในผูป้ ว่ ย
เบาหวาน ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่กำ�หนดขึ้นตามรูปแบบของ
โปรแกรม โดยการนัดผูป้ ว่ ยทำ�กิจกรรมแยกจากการให้บริการ
ตามปกติ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่
เหมาะสม ลดการเกิดภาวะเครียด รวมทั้งกิจกรรมการเยี่ยม
บ้านโดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เพือ่ ติดตามการใช้กระบวนการ
เผชิ ญ ความเครี ย ด การส่งเสริม สนับ สนุน ทางสังคมของ
ครอบครัว ให้เกิดความรูส้ กึ เชือ่ มัน่ ในตนเองต่อการจัดการกับ
ปัญหา ซึง่ การดำ�เนินการดังกล่าวสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้
และควรปรับให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพืน้ ที่
2. ด้านการศึกษา ควรนำ�โปรแกรมฯ ไปใช้ในการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของการดูแลผู้ป่วยใน
ชุมชนให้แก่พยาบาลวิชาชีพหรือนักศึกษาพยาบาล ได้เกิดการ
เรียนรู้วิธีการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะเครียดด้วย
ตนเอง

3. ด้านบริหาร กิจกรรมส่งเสริมการเผชิญความ
เครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ช่วยให้ผ้สู ูงอายุโรคเบาหวาน
มีการเผชิญความเครียดทีเ่ หมาะสม ลดภาวะเครียดได้ ดังนัน้
กลุ่มงานที่ดูแลเรื่องโรคเรื้อรังในโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอาจปรับเพิม่ กระบวนคัดกรองความเครียดใน
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน โดยเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุ และมีการดูแลรักษา
ผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้กระบวนการตามงานวิจัยนี้เพื่อเป็น
แนวปฏิบตั ใิ นการทำ�งาน

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. ควรทดลองนำ�โปรแกรมนี้ไปใช้กับผู้ป่วยโรค
เรือ้ รังอืน่ ๆ โดยอาจปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ย
โรคนัน้ ๆ
2. ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาการศึกษา 5
สัปดาห์ ควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อดูความคงทนและ
ยั่ ง ยื น ของพฤติ ก รรมการเผชิ ญ ความเครี ย ด และระดั บ
ความเครียดของกลุม่ ทดลอง
3. จากผลการวิจยั พบว่าครอบครัวหรือญาติ มีสว่ น
ช่วยดูแลไม่ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความเครียดได้ ดังนัน้ ควรมีการศึกษา
ว่าผูด้ แู ลหรือการมีสว่ นร่วมของบุคคลในครอบครัวมีผลต่อการ
เผชิญความเครียดของผูป้ ว่ ยหรือไม่ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป

References
1.
2.
3.
4.

Arbsuwan N, Pantuwech N. Campaign Message on World Diabetes Day 2015 (Financial Year 2016).
Retrieved from: http://thaincd.com /news/hot-news-view.php?id=8907. March 2, 2015. (in Thai).
Bureau of elderly health, Department of Health, Ministry of public health. Thai elderlies
well-being survey report of 2013. Bangkok: Wacharin P.P.; 2013. (in Thai).
Buraphunt R, Muangsom N. Factors affecting uncontrolled type 2 diabetes mellitus of patiants in
Sangkhom Hospital, Udonthani province. KKU Journal for Public Health Research. 2013;6(3):
102-9. (in Thai).
Katon W, Paul C. Impact of major depression on chronic medical illness. J Psychosom Res. 2009;
53:903-6.

162 Journal of Health and Nursing Research Vol.35 No.2 May-August 2019

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bumrungsakulsawas O, Lithongin K, Akewanit T, Banpuan W, Lapbenchakul S, Chareunket W,
et al. Long term care. Bangkok: National Health Security Office; 2016. (in Thai).
Phraibueng Hospital. NCDs clinic quality assessment data. Sisaket: Department of family clinical
practice and community, Phraibueng Hospital; 2015. (in Thai).
Berkel HV. The relationship between personality, coping styles and stress, anxiety and depression
[Dissertation]. Canterbury: University of Canterbury; 2009.
Phengyot S. The results of mental health promotion activities for stress management in Phaisali
Hospital Diabetes mellitus patients group. Thesis for the Degree of Master of Education program
in Health promation. Graduate school of Nakhon Sawan Rajabhat University; 2007. (in Thai).
Folkman S, Lazarus RS. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Company; 1984.
Jalowiec A, Powers M. Stress and coping in hypertensive and emergency room patients. Nursing
Res. 1981;30(1):1-10.
Prungdech S. Relationships between coping behaviors and compliance in essential hypertensive
patiants. Thesis for the Degree of Master of Nursing Science program in Nursing. Graduate school
of Mahidol University; 2010. (in Thai).
Mahatnirunkul S, Pumpaisalchai W, Tapunya P. Suan Prung stress test Research Report. Chiang Mai:
Suan Prung Hospital; 1997. (in Thai).
Soongkote P.The effects of meditation on stress in patiants with hypertention in Nonkun Hospital,
Sisaket. Thesis for the Degree of Master of Nursing Science program in Adult Nursing. Graduate
school of Khon Kaen University; 2007. (in Thai).
Yongthong N. The effect of a coping enhancing program on depression in breast cancer patiants.
J Nurs Sci 2013;31(3):27-36. (in Thai).

