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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจยั เชิงทํานายนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาปจจัยทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูส งู อายุโรคเรือ้ รัง
ที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงราย จํานวน 372 คน เครื่องมือวิจัยมี 7 ชุด ไดแก 1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
2) แบบวัดการรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวย 3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
พืน้ ฐาน 4) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันตอเนือ่ ง 5) แบบประเมินแรงสนับสนุนทางสังคม
6) แบบประเมินการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา 7) แบบประเมินความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูส งู อายุโรคเรือ้ รัง
วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุแบบขัน้ ตอน พบกลุม ตัวอยางรอยละ 69 มีระดับความผาสุก
ทางจิตวิญญาณอยูใ นระดับสูง (mean= 132.38, SD= 12.58) ปจจัยทีร่ ว มกันทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณ
คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา (Beta = .33, t = 5.73) ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเนื่อง
(Beta = -.24, t = -3.16) และการรับรูความรุนแรงของโรค (Beta = -.14, t = -2.55)
คําสําคัญ: ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ผูสูงอายุ โรคเรื้อรัง
Abstract
This predictive correlation research aimed to examine factors in the prediction of spiritual
well-being among the elderly with chronic illness. A sample of 372 older persons who having chronic illness
lived in Chiang Rai province, were recruited to this study. The seven instruments were used to collect data
consisted of 1) a questionnaire on personal information 2) perceived severities of the disease questionnaire
3) Barthel ADL Index 4) Chula ADL index 5) social support questionnaire 6) religion practices questionnaire
and 7) spiritual well-being questionnaire. The data were analysed using stepwise multiple regression
analysis. Results showed that 69 % reported high score on spiritual well-being (mean= 132.38, SD= 12.58).
Predictors of spiritual well-being in elderly with chronic illness were religion practice (Beta = .33, t = 5.73),
Chula ADL index (Beta = -.24, t = -3.16) and perceived severities of the disease (Beta = -.14, t = -2.55).
keywords: spiritual well- being, elderly, chronic illness
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ในปจจุบันสังคมไทยเปนสังคมของผูสูงอายุ
คือมีประชากรอายุตงั้ แต 60 ปขนึ้ ไปสูงถึงรอยละ 14.9
ของประชากรทั้งประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือที่มี
อัตราผูสูงอายุสูงสุดคือรอยละ 18.4 และในจังหวัด
เชียงรายก็เปนจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราผูสูงอายุมากเปน
อันดับที่ 11 ของประเทศ1 วัยสูงอายุเปนวัยแหงการ
เสื่ อ มถอยทั้ ง กายและใจเกิ ด การเจ็ บ ป ว ยได ง า ย
ผูส งู อายุสว นใหญมโี รคประจําตัวอยางนอย 1 โรค2 การ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังสงผลกระทบตอผูสูงอายุอยาง
มาก ทําใหผูสูงอายุตองพึ่งพิงบุคคลอื่นเพิ่มมากขึ้นใน
ขณะที่ผูดูแลมีนอยลงจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สัมพันธภาพในครอบครัวเปลี่ยนไป ผูสูงอายุบางสวน
ถูกทอดทิง้ ขาดทีพ่ งึ่ ขาดคนดูแล ทําใหผสู งู อายุมคี วาม
ภาคภูมิใจในตนเองลดลง วิตกกังวล รูสึกไมมั่นคง
ปลอดภัย รูสึกวาตนเองไรคา เครียด และซึมเศรา3
นอกจากนีก้ ารรักษาโรคเรือ้ รังตองใชเวลานานทําใหไม
สามารถพบปะผูคนไดตามปกติ มีขอจํากัดในการเขา
รวมกิจกรรมทางสังคม ไมสามารถเขารวมกิจกรรมตาม
ความเชื่อของตนเองได ทําใหรูสึกเหมือนถูกแยกออก
จากสังคม มีความคับของใจเกีย่ วกับความเชือ่ และการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามความเชื่อได4 จากการศึกษาความ
ทุกขของผูส งู อายุทปี่ ว ยดวยโรคเรือ้ รัง พบวาความทุกข
เกิดจากความเจ็บปวยที่รุนแรง การหยอนสมรรถภาพ
และความเสื่อมตามวัย มีความรูสึกกลัววาโรคเรื้อรังที่
เปนอยูจะทรุดลงกวาเดิม มีความทุกขใจที่พึ่งพาลูก
หลานเพื่อเขาถึงระบบบริการสุขภาพ แตสิ่งที่ชวยให
ผูส งู อายุเกิดพลังในการเยียวยาตนเอง เกิดการยอมรับ
กั บ ภาวะสุ ข ภาพและปรั บ เปลี่ ย นความคาดหวั ง ต อ
ตนเองได คือ การพัฒนาทักษะดานจิตวิญญาณ5
จิ ต วิ ญ ญาณเป น มิ ติ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มาก
เปรี ย บเสมื อ นขุ ม พลั ง ของสุ ข ภาพ มี ห น า ที่ ใ นการ
ประสานกันระหวางรางกายจิตสังคมและจิตวิญญาณให
สมดุล6 ชวยใหบุคคลมีพลังในการเผชิญและแกไข
ป ญ หาและอุ ป สรรคต า ง ๆ ในภาวะวิ ก ฤตได อ ย า ง
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เหมาะสม สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณคามีความ
หมาย มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เขาใจโลกและชีวิตตาม
ความเปนจริง7 มีความศรัทธา และปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาทีต่ นนับถือ เขาถึงคุณคาของความเปนมนุษย มี
ความพึงพอในการใชชีวิต มีความรัก เมตตา ตระหนัก
ถึงคุณคาของทุกสิ่ง ทุกเหตุการณ สามารถดําเนินชีวิต
ใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลง สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองในมิติอื่น ๆ และขยายการดูแลไปสูบุคคล
อื่นในครอบครัว ชุมชน และสังคมได8
ความผาสุกทางจิตวิญญาณตามแนวคิดตะวัน
ออก หมายถึง สภาวะจิตใจที่มีความสุขสงบเย็น เปน
ความสุข ความสงบที่เกิดจากความดี ความไมเห็นแก
ตัว และมีพรหมวิหาร 4 มีสติรตู นื่ และเบิกบานกับการ
ทําหนาทีแ่ ละการใชชวี ติ ในทุกยางกาวทุกขณะ มีปญ
 ญา
เขาใจธรรมชาติของชีวิต มีการรูแจงเห็นจริง มีการเขา
ถึงสิ่งสูงสุด เชน พระรัตนตรัย พระนิพพาน ซึ่งมีองค
ประกอบ 3 องคประกอบ คือ 1) ความสุขความสงบที่
เกิดจากความดี ความไมเห็นแกตัว และมีพรหมวิหาร
4 2) ความรูส กึ เบิกบานกับการทําหนาทีแ่ ละการใชชวี ติ
และ 3) การมีสติ สมาธิ และปญญา 9-10
การรับรูเ กีย่ วกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ของบุคคล เปนการรับรูเ ฉพาะบุคคลซึง่ มีความแตกตาง
กันขึน้ อยูก บั หลายปจจัยโดยเฉพาะในกลุม ผูส งู อายุโรค
เรื้ อ รั ง จากการทบทวนวรรณกรรมป จ จั ย ที่ มี ค วาม
สัมพันธกบั ความผาสุกทางจิตวิญญาณในระดับสูง บาง
ปจจัยสามารถทํานายระดับความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ไดมีทั้งหมด 5 ปจจัย ไดแก 1) การรับรูความรุนแรง
ของโรค หากผูส งุ อายุรบั รูว า โรคมีความรุนแรงคุกคาม
ตอชีวิตจะทําใหดําเนินชีวิตอยางสิ้นหวัง ทอแท หมด
กําลังใจได 5, 11 2) ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจํ า วั น พื้ น ฐาน (Barthel ADL Index) หากไม
สามารถดูแลตนเองไดตอ งพึง่ พาบุคคลอืน่ ผูส งู อายุจะ
หมดความภาคภูมิใจในตนเอง รูสึกตนเองไรคา ตอง
เปนภาระของบุคคลอื่น12 3) ความสามารถในการ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันตอเนือ่ ง ( Chula ADL Index)
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ความยากลําบากในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ การ
ถูกจํากัดในการเขารวมกิจกรรมทางสังคม ผูสูงอายุจะ
รูส กึ โดดเดีย่ วเหมือนถูกทอดทิง้ ถูกแยกจากสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่คุนเคย ทําใหเกิดความทุกขทรมานทาง
จิตวิญญาณได 5 4) การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
การไดรับความรัก การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
ญาติ หรือชุมชน ไมถกู ทอดทิง้ ทําใหผสู งู อายุรสู กึ อบอุน
มีความหวัง กําลังใจ 13-15 และ 5) การปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนา การเขาถึงแกนคําสอนของศาสนาทําให
เขาใจชีวิตและการเจ็บปวยตามความเปนจริง ทําให
ยอมรับการเจ็บปวยได ศาสนายังเปนแหลงของความหวัง
กําลังใจ เปนสิ่งยึดเหนี่ยวใจ ใหรูสึกมั่นคง ปลอดภัย
และสงบสุข5, 12, 14-15
ความผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณเป น สิ่ ง สํ า คั ญ
ที่จะชวยใหผูสูงอายุโรคเรื้อรังสามารถเผชิญกับความ
เจ็บปวยปญหาอุปสรรคตางๆ ชวยใหฟนหายจากการ
เจ็บปวยหรือปรับตัวกับความเจ็บปวยเรือ้ รังได จากการ
ศึกษาที่ผานมามีการศึกษาเกี่ยวกับระดับความผาสุก
ทางจิตวิญญาณ ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความผาสุก
ทางจิตวิญญาณในกลุม ผูส งู อายุทปี่ ว ยดวยโรครายแรง
ในโรงพยาบาล และเริ่มมีการศึกษาในกลุมผูสูงอายุ
โรคเรื้อรังในชุมชน ดังการศึกษาของภาวินี ศรีสันต12
ที่ศึกษาปจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธกับความผาสุก
ทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แตยังไมมีการศึกษา
ปจจัยทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุ
โรคเรื้อรังในชุมชน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัย
ทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุโรค
เรือ้ รังในชุมชน และคัดเลือกปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั
ความผาสุกทางจิตวิญญาณในระดับสูง หรือสามารถ
ทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณไดจากการทบทวน
วรรณกรรมในกลุมตาง ๆ ไดแก การรับรูความรุนแรง
ของความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจํ า วั น
พืน้ ฐาน ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันที่
ซับซอน การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา และแรงสนับสนุน
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ทางสังคม ผลการวิจัยที่ได พยาบาล บุคลากรทุกภาค
สวนในระบบสุขภาพและองคกรสวนทองถิ่น สามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการดูแล การสงเสริมความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณใหเกิดขึน้ กับผูส งู อายุโรคเรือ้ งรัง
ในชุมชน และใชเปนขอมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผูสูงอายุโรคเรี้อรังในชุมชน เพื่อใหผูสูงอายุ
โรคเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกในการดํารง
ชีวิตตอไป

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความผาสุ ก ทางจิ ต
วิญญาณของผูสูงอายุโรคเรื้อรัง
2. เพื่อศึกษาอํานาจการทํานายของปจจัย
ดาน การรับรูค วามรุนแรงของโรค ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเนื่อง การปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนา และแรงสนับสนุนทางสังคม ตอความผาสุก
ทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุโรคเรื้อรัง

ÇÔ¸Ô´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนวิจยั เชิงทํานาย ( predictive
correlational research) เพื่อศึกษาระดับความผาสุก
ทางจิ ต วิ ญ ญาณของผู สู ง อายุ โ รคเรื้ อ รั ง และความ
สัมพันธเชิงทํานายปจจัยการรับรูความรุนแรงของโรค
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเนื่อง
การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และแรงสนับสนุนทาง
สังคม ตอความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุโรค
เรื้อรัง ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลแมเงิน อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุที่
ปวยดวยโรคเรือ้ รังหรือมีโรคประจําตัวอยางนอย 1 โรค
ทุกรายทีอ่ าศัยอยูใ นชวงเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือน
มกราคม 2559 ทีส่ ามารถสือ่ สารดวยภาษาไทยได การ
รับรูว นั เวลา สถานที่ ปกติ และยินดีเขารวมวิจยั จํานวน
ทั้งสิ้น 372 ราย
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 7 ชุด ไดแก
1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล สรางจาการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ประกอบดวย อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ความเพียงพอ
ของรายได ที่ อ ยู อ าศั ย ลั ก ษณะการอยู อ าศั ย โรค
ประจําตัว ระยะเวลาการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง 2)
แบบวัดการรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวย พัฒนา
โดยธนิญา นอยเปยง10เนือ้ หาครอบคลุมการรับรูค วาม
รุนแรงทัง้ ดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณตาม
การรับรูข องผูป ว ย จํานวน 18 ขอ การรับรูค วามรุนแรง
แบงเปน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก 3) แบบ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
พืน้ ฐาน (เปนกิจกรรมทีต่ อ งทําอยูเ ปนประจําวันในอัน
ที่จะดูแลและเพื่อการดํารงชีวิตภายในบานอยางเปน
อิ ส ระในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได ) พั ฒ นาโดยสุ ท ธิ ชั ย
จิตะพันธกลุ 16 ซึง่ แปลและดัดแปลงมาจาก Barthel ADL
Index มีคาความตรงตามเนื้อหาเทากับ .79 ประกอบ
ดวย 10 กิจกรรม คําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา
4 ระดับ โดยมีคะแนนตํ่าสุด 0 คะแนน และสูงสุด 20
คะแนน คะแนนยิง่ ตํา่ หมายถึงผูส งู อายุไมสามารถชวย
เหลือตัวเองไดหรือชวยเหลือตัวเองไดนอย ตองมี
ผูด แู ลตลอดเวลา 4) แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเนื่อง (เปนกิจกรรมที่ตอง
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ในชุ ม ชนอย า งเป น อิ ส ระ)
พัฒนาโดย สุทธิชัย จิตะพันธกุล16 โดยพัฒนาขึ้นตาม
บริ บ ทของสั ง คมผู สู ง อายุ ไ ทยซึ่ ง ถู ก นํ า มาใช อ ย า ง
แพรหลาย ประกอบดวย 5 กิจกรรม คําตอบเปนมาตราสวน
ประมาณคา 4 ระดับ โดยมีคะแนนตํา่ สุด 0 คะแนน และ
สูงสุด 10 คะแนน คะแนนยิง่ ตํา่ แสดงถึงความสามารถ
ในการเขาถึงบริการสุขภาพไดนอยลง ตองรอบุตร
หลานหรือบุคคลในชุมชนหรือเหมารถรับจางเพื่อไป
รั บ การตรวจที่ โ รงพยาบาล 5) แบบประเมิ น แรง
สนับสนุนทางสังคม พัฒนาโดยลักขณา ลี้ประเสริฐ13
สรางขึ้นจากกรอบแนวคิดของเซฟเฟอร และคณะ
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(Schaefer et al., 1981) มีคาความตรงตามเนื้อหา
เทากับ .84 ประกอบดวยแรงสนับสนุนทางสังคม 3
ดาน คือ อารมณ ดานสิ่งของ และดานขอมูลขาวสาร
ทีผ่ สู งู อายุไดรบั จากครอบครัว ชมรมผูส งู อายุ องคการ
บริหารสวนทองถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน จํานวน 25 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตรสวน
ประมาณคา 4 ระดับ คะแนนนอยหมายถึงไดรับการ
แรงสนับสนุนนอย 6) แบบประเมินการปฏิบัติธรรม
พัฒนาโดยอุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน15 ซึง่ สรางจากหลัก
ธรรมทางศาสนาพุทธ มีคา ความตรงตามเนือ้ หาเทากับ
.84 ประกอบดวย ทาน ศีล ภาวนา ขอคําถามมีจํานวน
20 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตรสวนประมาณคา 3
ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย และ 7) แบบประเมิน
ความผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณของผู สู ง อายุ โ รคเรื้ อ รั ง
พั ฒ นาโดยนงเยาว กั น ทะมู ล 14 ซึ่ ง สร า งจากกรอบ
แนวคิดความผาสุกทางจิตวิญญาณตามแนวคิดตะวัน
ออก ซึง่ มีคา ความตรงตามเนือ้ หาเทากับ .84 ประกอบ
ดวยขอคําถามจํานวน 36 ขอ มี 3 องคประกอบ ไดแก
(1) ความสุข ความสงบทีเ่ กิดจากความดี ความไมเห็น
แกตัว มีพรหมวิหาร 4 (2) ความรูสึกเบิกบานกับการ
ทําหนาที่และการใชชีวิตและ (3) การมีสติ สมาธิ
ปญญา ลักษณะคําตอบเปนมาตรสวนประมาณคา 5
ระดับ แบงระดับความผาสุกทางจิตวิญญาณเปน 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ไมมีความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือวิจัยมาใช
โดยไมไดปรับปรุงจึงไมไดทาํ การทดสอบความตรงตาม
เนื้อหาอีก แตมีการนําเครื่องมือไปทดสอบความเที่ยง
กับผูสูงอายุที่มีลักษณะคลายกลมตัวอยาง จํานวน 30
ราย แบบประเมินตั้งแตขอ 2-7 มีคาความเชื่อมั่นโดย
ใช cronbach’s alpha coefficient เทากับ .82, .94, .86,
.84, .70, และ .84 ตามลําดับ

¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ
ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวย
การสั ม ภาษณ ผู สู ง อายุ ที่ เ จ็ บ ป ว ยด ว ยโรคเรื้ อ รั ง ใน
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ชุมชน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เตรียมผูช ว ยวิจยั ซึง่ เปนอาจารยพยาบาล
1 ทาน และนักศึกษาพยาบาล 5 คน โดยอธิบายราย
ละเอียดของการวิจยั รายละเอียดของเครือ่ งมือ วิธกี าร
สัมภาษณ วิธกี ารบันทึกขอมูล เพือ่ ใหเขาใจตรงกัน และ
ทดลองใชเครื่องมือโดยการไปสัมภาษณผูสูงอายุที่มี
ลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 4 ราย จนกระทั่ง
มั่นใจวาผูชวยวิจัยเขาใจตรงกันทุกประเด็น
2. ผูวิจัยนําหนังสือแนะนําตัวผานคณบดี
สํานักพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ
หนังสือรับรองการผานจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เขาพบนายก
เทศบาลตําบลแมเงิน เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอมูล
3. ผูวิจัยเขาพบผูใหญบาน ประธานชมรม
ผูสูงอายุ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการสัมภาษณและขอ
ความรวมมือในการนัดหมายกับผูส งู อายุทมี่ โี รคเรือ้ รัง
และขออาสาสมัครสาธารณสุขหรือจิตอาสา 1 ทาน นํา
ผูวิจัยไปพบกับกลมผูสูงอายุตามที่นัดหมายที่ศาลา
ประชาคมประจําหมูบ า น หรือพาไปพบผูส งู อายุทบี่ า น
ในกรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถออกจากบานได
4. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเขาพบผูสูงอายุที่
เปนกลุม ตัวอยาง แนะนําตัวเอง อธิบายรายละเอียดของ
การวิจัยและขอความรวมมือในการทําวิจัย แลวจึง
สัมภาษณกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยเปน
ผูอ า นขอคําถามและคําตอบใหผสู งู อายุฟง ทีละขอ แลว
ทําการบันทึกคําตอบลงในแบบสัมภาษณแตละชุด
ระยะเวลาในการสัมภาษณประมาณ 45 – 75 นาทีตอ
ราย จะมีการหยุดพักทุกครั้งที่กลุมตัวอยางตองการ
หากกลุมตัวอยางมีปฏิกิริยาทางอารมณหรือไมพรอม
ใหการใหสัมภาษณทั้งหมด ก็จะขอนัดสัมภาษณใหม
อีกครั้ง ในการสัมภาษณจะเรียงลําดับแบบสอบถามที่
มีจาํ นวนขอนอย ใชเวลานอย และไมกระทบกับอารมณ
ของกลุมตัวอยางกอนเปนอันดับแรก

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

5

5. วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรสาํ เร็จรูป วิเคราะหสว นบุคคล ความผาสุก
ทางจิตวิญญาณและปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลดวยสถิตพิ รรณา
และวิ เ คราะห อํ า นาจการทํ า นายของการรั บ รู ค วาม
รุนแรงของโรค ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันพื้นฐาน ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันตอเนือ่ ง การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา และ
แรงสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ของผูสูงอายุโรคเรื้อรัง โดยใชสถิติการถดถอยเชิง
พหุแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression)

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
กลุม ตัวอยางจํานวนทัง้ หมด 372 ราย มีอายุ
ระหวาง 60-99 ป (mean=70.67, SD=8.32) รอยละ
53.23 เพศหญิงรอยละ 63.44 มีการศึกษาอยูใน
ระดับชัน้ ประถม 4 รอยละ 73.39 มีสถาพสมรสคู รอย
ละ 57.8 อาศัยอยูในบานของตนเอง รอยละ 93.55
และอาศัยอยูกับสามี/ภรรยา หรือบุตร รอยละ 82.1
สวนใหญทําอาชีพเกษตรกร รอยละ 54.3 และไมได
ประกอบอาชีพ รอยละ 34.14 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
2,085 บาท ซึง่ ไมเพียงพอ ในการคาใชจา ย รายไดหลัก
ไดรับจากเบี้ยผูสูงอายุและบุตร ผูสูงอายุมีจํานวนโรค
ประจําตัวมากที่สุด 5 โรค รอยละ 60 มีโรคประจําตัว
2 โรค โรคที่เปนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง รอยละ 67.74 โรคขอและกระดูก รอยละ
30.91 โรคไขมั น ในเลื อ ดสู ง ร อ ยละ 28.76 โรค
เบาหวาน รอยละ 25.54 และอัมพฤกษ/พิการ รอยละ
5.91 สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รังมาเปนเวลานาน
คือ มากกวา 3 ป รอยละ 67.47
กลุมตัวอยางรอยละ 64.78 มีการรับรูความ
รุนแรงของโรคอยูใ นระดับปานกลาง และเกือบทัง้ หมด
คือรอยละ 92.74 และ 83.60 สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันพืน้ ฐาน และสามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน
ตอเนือ่ งไดดว ยตนเอง ตามลําดับ รอยละ 79.30 มีการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในระดับปานกลาง รอยละ
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46.5 ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนทางสังคมอยูในระ
ดับตํ่า และรอยละ 69.35 ของกลุมตัวอยางมีระดับ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณอยูใ นระดับสูง (ดังตารางที่ 1)
ปจจัยทีส่ มั พันธกบั ความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ของผูส งู อายุโรคเรือ้ รัง พิจารณาจากคาสัมประสิทธิส์ ห
สัมพันธของเพียรสนั (pearson’s correlation coefficient)
พบวา การปฎิบตั กิ จิ กรรมทางศานามีความสัมพันธทาง
บวกกับความผาสุกทางจิตวิญาณ และการรับรูความ
รุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางลบกับความผาสุก
ทางจิตวิญญาณอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ( r=.3, r=-.16)
(ตารางที่ 2)

ปจจัยทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณของ
ผูส งู อายุโรคเรือ้ รัง จากการวิเคราะหอาํ นาจการทํานาย
โดยใชตวั แปรทัง้ 5 ดาน พบวา การปฏิบตั กิ จิ กรรมทาง
ศาสนา ความสามารถในการปฎิบตั กิ จิ วัตรประจําวันตอ
เนือ่ ง และการรับรูค วามรุนแรงของโรคสามารถรวมกัน
ทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุโรค
เรื้อรังไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน
ปจจัยอื่น ไดแก ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน และแรงสนับสนุนทางสังคม ไมสามารถ
ทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุโรค
เรื้อรังได (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่ศึกษา (n=372)
ตัวแปรที่ศึกษา
การรับรูความรุนแรงของโรค
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
พื้นฐาน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ตอเนื่อง
การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
แรงสนับสนุนทางสังคม
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ

จํานวน
(รอยละ)
241(64.78)
345(92.74)

คาเฉลี่ย
49.51
18.25

คาเบี่ยงแบน
มาตรฐาน
11.92
3.76

ระดับ
ปานกลาง
สูง

311(83.60)

7.98

2.21

ปานกลาง

295 (79.3)
173(46.5)
258 (69.35)

1.88
1.90
132.38

.25
.57
12.58

ปานกลาง
ตํ่า
สูง

ตาราง 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) ระหวาง การรับรูความรุนแรงของโรค ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเนื่อง แรงสนับสนุน
ทางสังคม การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ตัวแปร

1

2

3

4

5

6

การรับรูความรุนแรงของโรค
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเนื่อง
แรงสนับสนุนทางสังคม
การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ

1
-.37**
-.43**
-.07
-.28**
-.16**

1
.74**
.05
.32**
.08

1
.07
.39**
.02

1
.32**
.08

1
.30**

1

** = p < .01
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุของปจจัยดาน การรับรูความรุนแรงของโรค ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเนื่อง แรงสนับสนุน
ทางสังคม การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา ตอความผาสุกทางจิตวิญญาณของกลุม ตัวอยาง (n = 372)
ตัวแปร
การรับรูความรุนแรงของโรค
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันพื้นฐาน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันตอเนื่อง
แรงสนับสนุนทางสังคม
การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

b

SEb

-.15
.34

.06
.25

-.14 -2.55
.10 1.38

.01
.17

-1.37

.43

-.24 -3.16

.00

-.39
16.05

1.14
2.79

-.02
.33

.73
.00

β

t

-.34
5.73

p

R= .35, R2= .12, adjusted R2= .11, F=10.06, p= .00

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุโรคเรื้อรังสวน
มาก คือ รอยละ 69 มีความผาสุกทางจิตวิญญาณอยูใ น
ระดับสูง (mean= 132.38, SD= 12.58) และเมือ่ แยก
รายดานพบวา ดานที่ 1 ความสุข สงบทีเ่ กิดจากความดี
ไมเห็นแกตัว มีพรหมวิหาร 4 กลุมตัวอยางรอยละ 68
อยูในระดับ สูง (mean=34.48, SD= 3.8) ดานที่ 2
ความพึงพอใจในการใชชีวิต กลุมตัวอยางรอยละ 60
อยูในระดับปานกลาง และรอยละ 37 อยูในระดับตํ่า
(mean= 40.56, SD= 5.32) และดานที่ 3 การมีสติ
สมาธิ ปญญา พบวากลุม ตัวอยางรอยละ 78 อยูใ นระดับ
สูงมาก (mean= 57.4, SD= 7.52) แสดงใหเห็นวาการ
ยึดมัน่ ในแกนคําสอนของศาสนา มีการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางศาสนาอยางสมํ่าเสมอ ความสามารถที่จะเขารวม
กิจกรรมทางสังคม จากการที่โรคยังไมมีความรุนแรง
มากนัก ทําใหผูสูงอายุเกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณ
อยูในระดับสูง ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยที่ปจจัย
สําคัญที่ความสัมพันธกับความผาสุกทางจิตวิญญาณ
คื อ การรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรค และการปฏิ บั ติ
กิจกรรมทางศาสนา และมีปจ จัยทีร่ ว มกันทํานายความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ ไดแก การปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา (β= .33, p=.00) ความสามารถในการปฎิบตั ิ

กิจวัตรประจําวันตอเนื่อง (β=-.24, p=.01) และการ
รับรูความรุนแรงของโรค (β=-.14, p=.01) สวน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และแรง
สนับสนุนทางสังคม ไมสามารถทํานายความผาสุกทาง
จิตวิญญาณของผูสูงอายุโรคเรื้อรังได
การรับรูค วามรุนแรงของโรค รอยละ 50 ของ
กลุม ตัวอยางมีการรับรูค วามรุนแรงของโรคอยูใ นระดับ
ปานกลาง (mean= 49.51, SD= 11.92) กลุม ตัวอยาง
สวนใหญมโี รคเรือ้ รังประจําตัว 2 โรค ทําใหโรคมีความ
ซับซอนและรุนแรงมากขึ้น ทําใหกลุมตัวอยางรับรูได
ถึงความรุนแรงของโรคทีร่ กั ษาไมหาย และตองใชเวลา
นานในการรักษา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ จากผลวิจัยแสดงใหเห็นวาการ
รับรูค วามรุนแรงของโรคมีความสําคัญมาก ถึงแมกลุม
ตัวอยางจะมีการรับรูอยูในระดับปานกลาง แตมีความ
สัมพันธทางลบกับความผาสุกทางจิตวิญญาณในระดับ
สูง (r= .16, p= .01) และมีอาํ นาจในการทํานายระดับ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณได (β=-.14, p=.01) ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของธนิญา นอยเปยง11 พบวา
ระดับความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางลบกับ
ภาวะจิตวิญญาณของผูส งู อายุ และการศึกษาของพิมพ
นภา แซโซว และเจนจิรา แพงหลวง5 ทีพ่ บวาความเจ็บปวย
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ทีร่ นุ แรง หรือความกลัววาโรคเรือ้ รังทีเ่ ปนอยูจ ะทรุดลง
กวาเดิมเปนสิง่ ทีท่ าํ ใหผสู งู อายุโรคเรือ้ รังเกิดความทุกข
ทรมานทางจิตวิญญาณได ดังนั้นจึงควรสงเสริมให
ผูส งู อายุสามารถควบคุมโรคเรือ้ รังใหอยูใ นระดับปกติ
และสงเสริมการรับรูใหสามารถยอมรับการเจ็บปวย
และดําเนินชีวิรวมกับโรคที่เปนได
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน
พื้นฐานของกลุมตัวอยาง รอยละ 93 อยูในระดับสูง
(mean=18.25, SD=3.76) แสดงวากลุมตัวอยาง
สามารถดูแลตนเองได ยังคงบทบาทของตนเองได
ทําใหผสู งู อายุรสู กึ วาตนเองยังมีคณ
ุ คาอยู มีความพึงพอใจ
ในการใช ชี วิ ต จึ ง มี ค วามผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณอยู
ในระดับสูง สอดคลองกับการศึกษาของภาวินี ศรีสนั ต12
ที่ พ บว า ความสามารถในการทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น
พื้นฐานมีความสัมพันธทางบวกกับความผาสุกทางจิต
วิ ญ ญาณ ผลการวิ จั ย นี้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ
กิจวัตรประจําวันพื้นฐานมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณ แต ไ ม มี อํ า นาจในการ
ทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณ อาจเนื่องจากกลุม
ตัวอยางเกือบทั้งหมดมีความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันพื้นฐานไดดวยตนเอง ขนาดของกลุม
ตัวอยางอาจจะยังไมมีมากพอที่จะทํานายความผาสุก
ทางจิตวิญญาณได
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน
ตอเนื่อง รอยละ 84 ของกลุมตัวอยางอยูในระดับ
ปานกลาง (mean=7.98, SD=2.21) การที่ผูสูงอายุ
โรคเรื้อรังสวนใหญยังสามารถเขาถึงบริการสุขภาพได
สามารถดู แ ลฟ น ฟู ส ภาพได ด ว ยตนเองโดยไม ต อ ง
พึ่งพาบุคคลอื่นมากนัก สามารถเขารวมกิจกรรมทาง
สังคมตาง ๆ ไดตามปกติโดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา
เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหผูสูงอายุไดรับการรักษาที่ตอ
เนื่อง ทันตอเหตุการณ ทําใหสามารถที่จะควบคุมโรค
ใหอยูในระยะสงบไดอยางตอเนื่อง และสามารถคง
ความสงบ ความรู สึ ก เป น สุ ข จากการได ทํ า บุ ญ ทํ า
กิจกรรมทางศาสนาได ทําใหเกิดความผาสุกทางจิต
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วิ ญ ญาณได ซึ่ ง ความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจําวันตอเนื่องเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการรวม
ทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (β=-.24, p=.01) หากอาการของโรครุนแรง
ขึ้นจนไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดดวยตนเอง
หรือผูสูงอายุตอง พึ่งพาบุคคลอื่นมากขึ้น จะสงผล
ทําใหผูสูงอายุโรคเรื้อรังมีความทุกขทรมานทางจิต
วิญญาณได สอดคลองกับการศึกษาของพิมพนภา แซ
โซว และเจนจิรา แพงหลวง5 ที่พบวาการตองพึ่งพา
ลูกหลานเพือ่ เขาถึงระบบบริการสุขภาพทําใหผสู งู อายุ
เกิดความทุกขทางจิตวิญญาณ
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา กลุม ตัวอยาง
รอยละ 79 มีการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนาอยูใ นระดับ
ปานกลาง (mean=1.88, SD= 0.25) เนื่องจากกลุม
ตัวอยางสวนใหญอยูในวัยสูงอายุตอนตนจึงเริ่มให
ความสนใจและใหความสําคัญกับการปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น17 จากการศึกษาครั้งนี้พบวา
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนามีความสัมพันธทางบวก
กับความผาสุกทางจิตวิญญาณในระดับสูงมากอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r=.3, p.00) อธิบายไดวาการเจ็บ
ป ว ยด ว ยโรคเรื้ อ รั ง เป น สิ่ ง คุ ก คามผู สู ง อายุ ใ ห รู สึ ก
ไมแนนอนในชีวิต ความไมแนนอนในการรักษา รูสึก
ไมมั่นคงปลอดภัย ศาสนาจึงเปนแหลงของความหวัง
กําลังใจ ทําใหรูสึกมั่นคง ปลอดภัยและมีพลังในการ
แกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ รวมทั้งการเจ็บปวยได
อยางเหมาะสม เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ18 การมีศาสนา
เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีหลักธรรมคําสอนของศาสนา
เปนเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตจะทําให
เกิดความสงบ คลายความทุกข มีความเขาใจชีวิตหรือ
โลกตามความเปนจริง ทําใหบคุ คลอยูอ ยางมีสติและใช
ชีวิตอยางมีคุณคา9 การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาจึงมี
อํานาจในการทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณใน
ระดับสูง (β= .33, p=.00) สอดคลองกับการศึกษา
ของอุ ไ รวรรณ ชั ย ชนะวิ โ รจน 15 พบว า การปฏิ บั ติ
กิจกรรมทางศาสนามีความสัมพันธทางบวกกับความ
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ผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุ
แรงสนับสนุนทางสังคม กลุม ตัวอยางรอยละ
46 ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูในระดับ
ตํา่ (mean= 1.9, SD= 0.57) และเมือ่ หาความสัมพันธ
พบวาไมมีความสัมพันธและไมสามารถทํานายความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุโรคเรื้อได (r=.08,
p= .05 ; β= -.02, p=.05) ผลการศึกษานี้แตกตาง
จากการศึกษาที่ผานมา5, 11, 13-15 ทั้งอาจเนื่องจากกลุม
ตัวอยางไดรบั แรงสนับสนุนทางสังคมในภาพรวมนอย
แตเมื่อแยกรายดานพบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด
คือ รอยละ 96 ที่ไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัวอยู
ในระดับปานกลางถึงสูง ไดรบั การดูแลประคับประคอง
ทั้งดานอารมณ สิ่งของเครื่องใช เงินคาใชจายตาง ๆ
รวมทัง้ ขอมูลขาวสารดานสุขภาพหรือขอมูลในการดูแล
ตนเอง ความผูกพันธในครอบครัวทําใหผสู งู อายุมขี วัญ
กําลังใจดี มีความรูสึกมั่นคงในชีวิต เกิดพลังใจในการ
เผชิญกับการเจ็บปวยได ซึง่ ก็จะสอดคลองกับการศึกษา
ที่ผานมา5, 11, 13-15

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การศึกษาปจจัยทํานายความผาสุกทางจิต
วิญญาณของผูส งู อายุโรคเรือ้ รัง จํานวน 372 คน พบวา
ผูสูงอายุมีการรับรูความรุนแรงของโรคอยูในระดับ
ปานกลาง สวนใหญยงั สามารถชวยเหลือดูแลตนเองได
ไมเปนภาระของบุคคลอื่น มีการปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย า งสมํ่ า เสมอ และมี ค วามผาสุ ก ทางจิ ต
วิ ญ ญาณอยู ใ นระดั บ สู ง และป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ร ว มกั น
ทํานายความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุโรค
เรื้อรัง ไดแก การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ความ
สามารถในการปฎิบัติกิจวัตรประจําวันตอเนื่อง และ
การรับรูความรุนแรงของโรค

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ดานการปฏิบตั กิ ารพยาบาล พยาบาลและทีม
สุขภาพที่ปฏิบัติงานในชุมชน สามารถนําผลการวิจัย
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เปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุที่
เจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รังในชุมชนเพือ่ สงเสริมความผาสุก
ทางจิตวิญญาณ ดวยการสงเสริมใหผสู งู อายุศกึ ษาแกน
คําสอนตามความเชื่อในศาสนาของตน กระตุนใหเขา
รวมกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น สงเสริมความ
สามารถในการควบคุมโรคใหอยูในระยะสงบใหนาน
ทีส่ ดุ ซึง่ จะชวยใหผสู งู อายุรบั รูค วามรุนแรงของโรคอยู
ในระดับนอย และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนารูปแบบ หรือชองทางทีจ่ ะชวยใหผสู งู อายุมคี วาม
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่ตอเนื่องได
มากขึ้น เขาถึงบริการสุขภาพไดดีขึ้น
ดานการศึกษาพยาบาล สามารถนําผลการ
วิ จั ย ไปใช ป ระกอบการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การ
พยาบาลแบบองครวม เนนดานการสงเสริมความผาสุก
ทางจิตวิญญาณในผูสูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน แกน
คําสอนของแตละศาสนา การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันทีต่ อ เนือ่ ง
ของผูสูงอายุโรคเรื้อรัง การควบคุมโรคเรื้อรังใหอยูใน
เกณฑมารตรฐาน
ดานการวิจัยทางการพยาบาล ผลการวิจัยนี้
สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดูแล
เพื่อสงเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุ
โรคเรือ้ รังในชุมชน โดยสงเสริมใหผทู เี่ กีย่ วของทุกสวน
ได ศึ ก ษาแก น คํ า สอนของแต ล ะศาสนา การปฏิ บั ติ
กิจกรรมทางศาสนา การควบคุมโรคเรื้อรังใหอยูใน
เกณฑมารตรฐาน และการพัฒนารูปแบบหรือชองทาง
ในการชวยใหผสู งู อายุโรคเรือ้ รังมีความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่ตอเนื่องไดมากขึ้น
การทําวิจัยครั้งตอไป ผลการวิจัยในครั้งนี้
ปจจัยที่คัดสรรมาสามารถทํานายความผาสุกทางจิต
วิญญาณของผูส งู อายุโรคเรือ้ รังในชุมชนไดสงู สุดเพียง
รอยละ 33 จึงนาจะมีปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุในชุมชนมากกวา
ปจจัยที่คัดสรรมา เนื่องจากปจจัยคัดสรรในการวิจัย
ครั้ ง นี้ ไ ด จ ากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ มี อ ยู ใ นขณะนี้ ที่
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สวนใหญศกึ ษาในผูป ว ยทีม่ อี าการรุนแรง หรือไดรบั การ
รักษาอยูใ นโรงพยาบาลเปนสวนใหญ ดังนัน้ การศึกษา
ครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพิ่มกลุม
ตัวอยางใหมากขึ้น และขยายไปทําในพื้นที่อื่นๆ เพื่อ
ใหไดขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถทํานายความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุไดมากขึ้น
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