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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ในการฟื้นฟู
สมรรถภาพหัวใจและปัจจัยท�ำนายความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในเขตเมือง
วิธกี าร: คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างง่าย คือ ผูป้ ว่ ยสูงอายุ 60 ปีขนึ้ ไป ทีป่ ว่ ยด้วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด จ�ำนวน 260 ราย
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป 2) แบบประเมินความรอบรูใ้ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพหัวใจ 3) แบบประเมินแรงสนับสนุนทางสังคม ซึง่ แบบประเมิน
ความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และแบบประเมินแรงสนับสนุนทางสังคม ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .86 และ .78 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการศึกษา: พบว่า ระดับความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
หัวใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 12.58 (SD = 2.51) โดยแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถท�ำนายความแปรปรวน
ความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้ร้อยละ 16.80 ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ สรุป: ในการส่งเสริมความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดควรส่งเสริม
การสนับสนุนทางสังคมแก่ผปู้ ว่ ย
ค�ำส�ำคัญ: การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ; ความรอบรู้ทางสุขภาพ; ผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
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Factors Influencing Health Literacy of Cardiac Rehabilitation

Abstracts
Objective: This predictive research aimed to examine the level of health literacy and factors
influencing health literacy related to cardiac rehabilitation among older adults with myocardial infarction
an in urban area. Methods: Simple sampling was used to recruit sample that consisted of 260 myocardial
infarctions in elderly and data were collected from February to June 2021. The instruments used include
1) a demographic questionnaire; 2) a measure of health literacy; 3) a measure of social support. The content
validity index and reliability of health literacy and social support were tested and yielded Cronbach’s alpha
coefficients of .86 and .78, respectively. The data were analyzed using descriptive statistics and stepwise
multiple regression analysis. Results: The findings showed that the older people with myocardial infarction
had a moderate level of health literacy related to cardiac rehabilitation (M = 12.58, SD = 2.51). “social
support” was a significant predictor that could explain 16.80% of the variance in the myocardial infarction in
elderly’ s health literacy with statistical significance. Conclusion: To improve the health literacy of cardiac
rehabilitation ability among elderly patients with myocardial infarction should promote social support to them.
Keywords: cardiac rehabilitation; health literacy; older adults with myocardial infarction
ความเป็นมาของปัญหา
ปัจจุบันจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ แ ละการดู แ ลตนเองที่ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ป ระชากร
ทั่วโลกมีอายุขัยเฉลี่ยมากขึ้น ส�ำหรับสถิติจ�ำนวนประชากร
สูงอายุทั่วโลกปี พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวน 703 ล้านคน และ
จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 1,500 ล้านคน ในปี พ.ศ. 25931 ซึ่ง
สอดคล้องกับสถิติของประเทศไทยที่มีจ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้น จากข้อมูลจ�ำนวนประชากรสูงอายุ ในปี พ.ศ. 2562
จ�ำนวน 11,136,059 ราย และคาดว่าจะเพิ่มจ�ำนวนเป็น
17,581,000 ราย ในปี พ.ศ. 2573 โดยกรุงเทพมหานคร
เป็นจังหวัดที่มีจ�ำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดของประเทศไทย2
วัยสูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปใน
ทางเสื่อมมากกว่าการเจริญเติบโต เป็นกระบวนการเสื่อม
โดยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท�ำงานของ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรค
หัวใจตามทฤษฎีการเชื่อมตามขวาง (cross linkage theory)
พบว่า การเชื่อมกันตามขวางของเส้นใย คอลลาเจนและ
เส้นใยอีลาสติน รวมถึงมีแคลเซียมมาเกาะในหลอดเลือด
และลิน้ หัวใจ ส่งผลให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว กล้ามเนือ้ หัวใจ
และผนังของหัวใจห้องล่างซ้ายหนา ประสิทธิภาพการบีบตัว
ของหัวใจและปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง ผู้สูงอายุ
จึงเกิดภาวะหัวใจวายได้งา่ ย โดยเฉพาะช่วงทีห่ วั ใจต้องออกแรง
ท�ำงานหนัก และระบบสือ่ น�ำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจเปลีย่ นแปลง
จึงมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือภาวะสัญญาณ

ไฟฟ้าหัวใจถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์3 จากการเปลี่ยนแปลง
การท� ำ งานระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ดส  ง ผลกระทบให
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ล� ำ บากและอาจเกิ ด ผลกระทบรุ น แรงถึ ง
ขั้นเสียชีวิตได้4 อีกทั้งผู้สูงอายุมีความเสื่อมถอยทางปัญญา
โดยเฉพาะประสาทสัมผัสต่าง ๆ การรับรู้ การมองเห็น
การเคลื่อนไหว และการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันลดลง5 ภาวะ
เปราะบางตามวัยท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามวิตกกังวล ไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขาด
ความใส่ใจการดูแลสุขภาพตามความเหมาะสม6 ท�ำให้ผสู้ งู อายุ
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง
รวมทั้ ง การได้ รั บ ข้ อ มู ล สุ ข ภาพที่ ไ ม่ เ พี ย งพอพร่องทักษะ
ในการสื่ อ สารทางสุ ข ภาพที่ ดี ส ่ ง ผลให้ ก ารตั ด สิ น ใจใน
การดูแลสุขภาพตนเองผิดพลาดได้งา่ ย เกิดข้อจ�ำกัดในการรับ
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ขาดโอกาสใน
การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและบริการสุขภาพ ดังนั้น
การช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพ
โดยการช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลสุขภาพและ
มีการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะท�ำให้ผสู้ งู อายุสามารถพึง่ พา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) เป็น
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสังคมที่ก�ำหนดแรงจูงใจ
และความสามารถเฉพาะบุคคลในการเข้าถึง ท�ำความเข้าใจ
และใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี รวมทั้งการพัฒนาความรู้
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และท� ำ ความเข้ า ใจบริ บ ทด้ า นสุ ข ภาพการเปลี่ ย นแปลง
ทั ศ นคติ แ ละแรงจู ง ใจเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่
เหมาะสมด้วยตนเอง โดยสามารถจ�ำแนกความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน
(functional health literacy) เป็นทักษะพื้นฐานด้าน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนสิ่งที่จ�ำเป็นต่อความเข้าใจและ
การปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ (interactive health literacy) เป็นทักษะ
การเรี ย นรู ้ ท างปั ญ ญาและสั ง คมในการใช้ ค วามรู ้ แ ละการ
สื่อสารเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
เพื่อน�ำมาสู่การเพิ่มพูนความสามารถทางสุขภาพที่มากขึ้น
และความรอบรูด้ า้ นสุขภาพขัน้ วิจารณญาณ (critical health
literacy) เป็นทักษะทางปัญญาและสังคมที่สูงขึ้น สามารถ
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ควบคุม
และจั ด การกั บ สถานการณ์ ใ นการด� ำ รงชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ 7
ซึ่งความรอบรู้ทางสุขภาพเป็นสื่อตัวกลางที่เชื่อมระหว่าง
ปัจจัยที่ก�ำหนดสุขภาพทางสังคมและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
อีกทั้งมีความสัมพันธ์กับความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นขณะเข้าร่วม
โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหัวใจ 8
ในการที่ ผู ้ สู ง อายุ โ รคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดมี ค วาม
รอบรู้ทางสุขภาพเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมถู ก ต้ อ งทั้ ง ในด้ า นการรั บ ประทาน
อาหาร การออกก�ำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด ควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจท�ำให้เกิดเป็นโรคหัวใจซ�้ำ ผู้สูงอายุจ�ำเป็น
จะต้องมีทักษะในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกใช้ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง มีทักษะการ
โต้ตอบซักถามข้อมูล หากมีข้อสงสัยสามารถตัดสินใจในการ
เลือกใช้ข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถ
บอกต่อข้อมูลที่ถูกต้องแก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญในการเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ จะท�ำให้ผู้สูงอายุสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองได้9
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจํากัด
หรือไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง มักมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะสม มักลืมรับประทานยา
รับประทานยาผิดขนาด ไม่ควบคุมอาหาร และออกก�ำลังกาย
ไม่เหมาะสมกับโรค10 มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรทางสุขภาพได้จำ� กัด ท�ำให้มคี วามรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
อยู่ในระดับต�่ำ ส่งผลให้ขาดความสามารถในการตัดสินใจ
ที่ถูกต้อง การตัดสินใจต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลทางด้าน

150

ภัทรสิริ พจมานพงศ์ และคณะ

สุขภาพรวมถึงความรู้ความเข้าใจเชิงภาษาและเชิงตัวเลข
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ จากการศึกษาของ Kripalani, et al.11
พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยโรคหั ว ใจที่ มี ค วามรอบรู ้ ใ นการดู แ ลสุขภาพ
ระดับน้อยร่วมกับการมีข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้ความเข้าใจ
เชิงตัวเลขมักมีพฤติกรรมการรับประทานยาที่ไม่สม�่ำเสมอ
อี ก ทั้ ง เกิ ด การกลั บ เข้ า รั ก ษาซ�้ ำ ในโรงพยาบาลภายใน
ระยะเวลา 30 วัน12 ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย
โรคหัวใจที่อยู่ในระดับน้อยจะมีความชุกต่อการเกิดโรคหัวใจ
เพิ่มมากขึ้น เกิดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและ
เสียชีวติ เพิม่ ขึน้ 13 เป็นภาระในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เนื่องจากมีความรู้เรื่องการดูแล
รักษาตนเองน้อยมีการรับรู้ช่องทางและวิธีการสื่อสารทาง
สุขภาพกับผูเ้ ชีย่ วชาญตลอดจนการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
ระดับน้อย14 ดังนั้นความรอบรู้ด้านสุขภาพแสดงให้เห็นถึง
ทักษะการรู้คิดทางปัญญาและทักษะทางสังคม (cognitive
and social skills) ที่ก�ำหนดแรงจูงใจและความสามารถ
ของบุคคลในการอ่านเพิ่มความเข้ า ใจในข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
หากประชากรมี ค วามรอบรู ้ ด้านสุขภาพอยู่ในระดับต�่ำย่อม
ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในระดั บ ต�่ ำ อาจท� ำ ให้ มี ผู ้ ป ่ ว ย
โรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น15
ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้มคี วามสัมพันธ์
กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด16
พบว่าอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคล โดยมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
อี ก ทั้ ง การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมเป็ น ปั จ จั ย เสริ ม หรื อ ปั จ จั ย
สนั บ สนุ น ที่ มี ผ ลต่ อ ความหวั ง ช่ ว ยท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ ส ามารถ
ควบคุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล โดยมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ อีกทั้งการสนับสนุนทางสังคม
เป็นปัจจัยเสริมหรือปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อความหวังช่วย
ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ ส ามารถควบคุ ม และแก้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้
จาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนหนองปรือ จังหวัด
สมุทรปราการ17 พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ แรงสนับสนุนทาง
สั ง คมในด้ า นของการประเมิ น ผลสามารถร่ ว มกั น ท� ำ นาย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ได้ ร้อยละ 31.20 ซึ่งวิถีชีวิตของคนไทยในชุมชนเป็น
ครอบครัวขยายทุกคนในครอบครัวจะมีความเอื้ออาทรและ
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สนใจในปัญหาดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว การได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง
หรือเพื่อนบ้านจึงมีส่วนผลักดันให้กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
มีอิทธิพลกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ยังไม่พบ
การศึกษาประเด็นทางคลินิกของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
ซึ่งมีความส�ำคัญกับผู้ป่วยโรคหัวใจในการลดการก�ำเริบซ�้ำ
ของโรค18 ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยท�ำนายความรอบรู้ใน
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดในเขตเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาการพยาบาลใน
การดูแล ส่งเสริมระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพให้มีความ
เหมาะสมในบริบทของผู้สูงอายุและครอบครัว จะน�ำไปสู่
การสร้างพฤติกรรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจช่วยฟื้นฟู
และปรับปรุงสมรรถภาพของผู้ป่วยให้สามารถกลับไปด�ำรง
ชีวิตประจ�ำวันได้ตามศักยภาพ และควบคุมและบรรเทา
อาการเจ็ บ ป่ ว ยของโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ค�ำถามการวิจัย
1. ความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของ
ผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในเขตเมืองอยู่ใน
ระดับใด
2. ปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมสามารถ
ร่วมกันท�ำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด ในเขตเมืองได้หรือไม่ อย่างไร
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รูปแบบการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน�ำแนวคิดความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ของ Nutbeam7 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม
มาใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกตัวแปรที่ต้องการศึกษาใน
กลุ่มผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (health literacy) เป็นความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะทางสังคม ที่ก�ำหนดแรงจูงใจและความสามารถเฉพาะ
บุคคลในการเข้าถึง ท�ำความเข้าใจ และใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิด
สุขภาพทีด่ ี รวมทัง้ การพัฒนาความรูแ้ ละท�ำความเข้าใจบริบท
ด้านสุขภาพการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อก่อ
ให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมด้วยตนเอง โดยความ
รอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน เป็นทักษะพื้นฐานด้านการฟัง
พูด อ่าน และเขียนสิ่งที่จ�ำเป็นต่อความเข้าใจและการปฏิบัติ
ในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงการอ่านและความเข้าใจเกี่ยวกับ
จ�ำนวนตัวเลข การเขียนข้อมูลการดูแลสุขภาพ ความเข้าใจ
ต่อรูปแบบการให้ข้อมูล รวมทั้งความเข้าใจในการปฏิบัติตัว
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ โรคประจ�ำตัว แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์
กับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้สูงอายุกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด19 ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ โรคประจ�ำตัวร่วม และแรงสนับสนุนทาง
สังคม เป็นตัวแปรในการศึกษาท�ำนายที่มีผลต่อความรอบรู้
ด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพหัวใจของผูป้ ว่ ยสูงอายุโรคกล้ามเนือ้
หัวใจขาดเลือด ในเขตเมืองและเสนอเป็นภาพ 1 ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับความรอบรูใ้ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
หัวใจผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในเขตเมือง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท�ำนาย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล
แรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วย
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในเขตเมือง
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ปัจจัยท�ำนายความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้สูงอายุ

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้
- โรคประจ�ำตัวร่วม

ความรอบรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
ของผู้สูงอายุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

แรงสนับสนุนทางสังคม

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย
เพื่ อ ศึ ก ษาการน� ำ แนวคิ ด ความรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพของ
Nutbeam7 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม มาใช้เป็นแนวทาง
ในการคัดเลือกตัวแปรที่ต้องการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health
literacy) เป็นความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสังคมที่
ก�ำหนดแรงจูงใจและความสามารถเฉพาะบุคคลในการเข้าถึง
ท�ำความเข้าใจ และใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี รวมทั้ง
การพั ฒ นาความรู ้ แ ละท� ำ ความเข้ า ใจบริ บ ทด้ า นสุ ข ภาพ
การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ แ ละแรงจู ง ใจเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมด้วยตนเอง โดยมีการศึกษา
ปัจจัย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
โรคร่วมประจ�ำตัวร่วม และแรงสนับสนุนทางสังคม ต่อ
ความรอบรู ้ ใ นการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพหั ว ใจของผู ้ สู ง อายุ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่มารับการตรวจรักษาในคลินิก
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร
ประชากร เป็นผู้ป่วยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็น
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่เข้ารับการรักษาที่หน่วยหัวใจ
และหลอดเลือด โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่เข้ารับการรักษาที่หน่วยหัวใจ
และหลอดเลือด โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายนปี พ.ศ. 2564 จ�ำนวน
260 ราย
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เกณฑ์การคัดเข้า
1) มีคะแนนการประเมินภาวะประเมินความสามารถ
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน (basic activities of daily
living: ADL) ตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป
2) มีคะแนนสมรรถภาพสมองของไทย (Thai Mini
Mental State: TMSE) ใช้ประเมินภาวะการบกพร่องของ
การรูค้ ดิ (cognitive impairment) ตัง้ แต่ 23 คะแนน ขึน้ ไป
3) ไม่มีอาการเหนื่อย แน่นหน้าอก ใจสั่น เหงื่อแตก
ตัวเย็น คลื่นไส้ อาเจียน ที่แสดงถึงการเกิดภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันซ�ำ้ ภายใน 24 ชัว่ โมง ก่อนการเก็บข้อมูล
4) ไม่มีปัญหาภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายผิดจังหวะ
(complex ventricular arrythmia) ในขณะพักหรือออกแรง
ผูป้ ว่ ยมีภาวะแทรกซ้อนจากภาวะช็อคของหัวใจ (cardiogenic
shock) มีภาวะหัวใจล้มเหลว
เกณฑ์การคัดออก
1) ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือตอบแบบสอบถามไม่
ครบถ้วน
2) มีความประสงค์จะออกจากการศึกษา
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วย
สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากงานวิจัยที่ใกล้เคียงของ Meebunmak, et al.20
เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมือง
แห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีโดยวิเคราะห์ค่าโดยใช้สูตรของ
Lemeshow, et al21 ค�ำนวณได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 258 ราย
แต่ เพื่ อป้ อ งกั นข้ อ มู ลที่ ไ ม่ ส มบู รณ์ ผู ้ วิ จัย จึ ง เพิ่ ม จ� ำ นวน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 260 คน

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 หน้า 148-162

Potjamanpong P, et al.

				n = Zα/22 σ2
					
d2
โดยที่ n 		 หมายถึง ขนาดตัวอย่าง
Zα/2 หมายถึง ค่าสถิติมาตรฐานใต้โค้งปกติที่
						
สอดคล้องกับระดับนัยส�ำคัญ
						
โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ
						 α = 0.05 ดังนั้น Zα/2 = 1.96
d		 หมายถึง ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์
						
(d = εµ)
					
โดยก�ำหนดค่าความคลาดเคลือ่ น
						
สัมพัทธ์ทรี่ อ้ ยละ (ε = .03) ดังนัน้
						 d = 0.03 x 33.29 = .99
µ		 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของประชากร ประมาณ
						
ด้วยค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง
2
σ 		 หมายถึง ความแปรปรวนของประชากร
						
ประมาณด้ ว ยความแปรปรวน
						
ของตัวอย่าง SD2 = 8.18
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. เครื่องมือในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
		1) แบบประเมินความสามารถในการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวัน (basic ADL) ใช้ในการจ�ำแนกกลุ่มผู้สูงอายุ
เพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาวครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพ ซึ่ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประยุกต์เกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันดัชนีบาร์เธลเอดีแอล
ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและปรับปรุงโดย Jitaphakul22 มี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้ ผูส้ งู อายุทพี่ งึ่ ตนเองได้ คะแนน
ADL ≥ 12 คะแนน ผู้สูงอายุที่ ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
คะแนน ADL 5-11 คะแนน ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ คะแนน
ADL 0-4 คะแนน
		
2) แบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย (Thai
Mini Mental State: TMSE) ใช้ประเมินภาวะการบกพร่อง
ของการรู้คิด (cognitive impairment) แบบทดสอบนี้
เป็นการประเมินการท�ำงานของสมองด้านความรู้ ความเข้าใจ
ในการจ�ำแนกความบกพร่องในการท�ำหน้าที่ของสมองด้าน
ความรู้ ความเข้าใจและอาการสมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทย
สร้างขึ้นโดยกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้ อ งกั น และสั ง คม คณะแพทยศาสตร์ ศิริร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล23 มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วย
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ข้อค�ำถาม 6 ข้อ ได้แก่ 1) การประเมินเกี่ยวกับการรับรู้
(orientation) 6 คะแนน 2) การประเมินเกี่ยวกับการบันทึก
ความจ�ำ (registration) 3 คะแนน 3) การประเมินเกี่ยวกับ
ความใส่ใจ (attention) 5 คะแนน 4) การประเมินเกี่ยวกับ
การค�ำนวณ (calculation) 3 คะแนน 5) การประเมินเกี่ยว
กับด้านภาษา (language) 10 คะแนน 6) การประเมิน
เกี่ยวกับความจ�ำระยะสั้น (recall) 3 คะแนน โดยมีคะแนน
เต็ม 30 คะแนน การแปลผล คะแนนมากกว่า 23 คะแนน
หมายถึง ไม่มีภาวการณ์บกพร่องของการรู้คิด คะแนนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 23 คะแนน หมายถึง มีภาวการณ์บกพร่อง
ของการรู้คิด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ย ประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายได้ อาชีพ โรคประจ�ำตัว ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการ
ดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ดูแลหลัก
		 2) แบบประเมินความรอบรูใ้ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
หัวใจของผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งผู้วิจัยได้
ดัดแปลงมาจากแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดลิน้ หัวใจของ Srison, et al.24 เพือ่ ให้เหมาะสม
กับบริบทของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งเป็น
แบบประเมินความรอบรูด้ า้ นสุขภาพระดับพืน้ ฐาน ประกอบด้วย
การวัดความสามารถในการอ่าน และการเข้าใจในสิง่ ทีป่ ระสบ
หรือพบในสถานบริการสุขภาพ เนือ้ หาประกอบด้วย การบริการ
ทางการแพทย์ การปฏิบตั ติ วั ในการรักษา การออกก�ำลังกาย
และการพักผ่อน การรับประทานอาหาร การจัดการความเครียด
ความรอบรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด โดยแบบประเมินมีจ�ำนวน 20 ข้อ มี 3 ตัวเลือก
การให้คะแนน ดังนี้ ถ้าค�ำตอบถูก คือ 1 คะแนน ถ้าค�ำตอบผิด
คือ 0 คะแนน โดยรวมเท่ากับ 20 คะแนน เกณฑ์การ
แปลผลคะแนนโดยใช้เกณฑ์ของ The test of functional
health literacy in adults (TOFHLA) ดังนี้ คะแนน
0-11.99 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ คะแนน 12
-14.99 ความรอบรู้ด้านสุขภาพปานกลาง คะแนน 15-20
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ
		 3) แบบประเมิ น แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมใน
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจาก
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของ Rattana25 ใน
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการสนับสนุน
ทางสังคมกับคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ ชมรมผูส้ งู อายุโรงพยาบาล
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ปัจจัยท�ำนายความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้สูงอายุ

สุราษฎร์ธานี โดยมีการปรับค�ำถามให้สอดคล้องกับบริบท
การด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ข้อค�ำถามครอบคลุมนิยามของการสนับสนุนทางสังคมทั้ง
4 ด้าน ลักษณะของข้อค�ำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงน้อย
จริงน้อยทีส่ ดุ จ�ำนวน 21 ข้อ ประกอบด้วย 1) การสนับสนุน
ทางสังคมด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก จ�ำนวน 5 ข้อ 2) การ
สนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร จ�ำนวน 6 ข้อ 3)
การสนับสนุนทางสังคมด้านการประเมินพฤติกรรม จ�ำนวน
4 ข้อ 4) การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์และสังคม
จ�ำนวน 6 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน ข้อค�ำถามทางบวก จะ
ได้คะแนน 5 ถึง 1 จาก จริงมากที่สุดถึงจริงน้อยที่สุด ถ้า
เป็นข้อความที่มีความหมายทางลบ จะได้คะแนนตรงกันข้าม
โดยผู้ที่มีคะแนนสูง แสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนต�่ำ เกณฑ์การแปลผลคะแนน
โดยรวมใช้การจัดคะแนนแบบอิงเกณฑ์หาอันตรภาค ได้แก่
4.50-5.00 คือ การสนับสนุนทางสังคมมากสุด 3.50-4.49
คือ การสนับสนุนทางสังคมมาก 2.50-3.49 คือ การสนับสนุน
ทางสังคมปานกลาง 1.50-2.49 คือ การสนับสนุนทางสังคม
น้อย 1.00-1.49 คือ การสนับสนุนทางสังคมน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (content validity)
ได้ผา่ นการตรวจสอบ ความถูกต้องของเนือ้ หา ความครอบคลุม
และความชัดเจน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน แล้วผู้วิจัยน�ำ
เครื่องมือแบบประเมินความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
หัวใจของผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และแบบ
ประเมินแรงสนับสนุนทางสังคม ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปตรวจสอบความเที่ยงโดย
ทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามใกล้เคียง จ�ำนวน 30 ราย
เพื่ อ หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สั ม พั น ธ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าความเที่ยง .86
และ .78 ตามล�ำดับ
จริยธรรมในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รหัสโครงการวิจยั KFN 2/2021
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล เลขที่โครงการ 010/64 ลงวันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2564 ตามหนังสือเลขที่ COA 021/2564 ตั้งแต่
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ซึ่งในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ชี้แจงการพิทักษ์
สิทธิให้แก่กลุม่ ตัวอย่างทราบ โดยเริม่ จากขัน้ ตอนการแนะน�ำ
ตนเอง บอกชื่องานวิจัย พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจัย และ
การรักษาความลับในการบันทึกข้อมูลโดยไม่มีการระบุชื่อ
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะใช้วิธีการใส่รหัสแทน พร้อมทั้ง
ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมี
สิทธิที่จะเข้าร่วมหรือปฏิเสธการวิจัยได้ โดยไม่มีผลต่อการ
รักษาหรือการได้รับบริการทางการพยาบาล และข้อมูลของ
กลุม่ ตัวอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับและถูกท�ำลายภายใน 2 ปี
หลั ง จากงานวิ จั ย ได้ รั บ การเผยแพร่ แ ล้ ว และในระหว่าง
การด�ำเนินการวิจัยกลุ่มตัวอย่างสามารถยกเลิกหรือออกจาก
งานวิจัยได้เมื่อต้องการ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษา
และการดูแลเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน จึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้วิจัยแนะน�ำตนเองและ
ขอความร่ ว มมื อ จากพยาบาลวิ ช าชี พ เพื่ อ เข้ า เก็ บ ข้ อ มู ล
และผู ้ วิ จั ย เข้ า พบกลุ ่ ม ตั วอย่ า งเพื่ อแนะน� ำ ตนเอง สร้าง
สัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
หลังจากกลุ่มตัวอย่างรับทราบและเข้าร่วมการวิจัย จึงให้
ลงชื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
2. ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างหลังในช่วงขณะรอเข้ารับการตรวจรักษา และ/หรือ
ผูป้ ว่ ยเข้ารับการตรวจรักษาแล้ว ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามให้กลุม่
ตัวอย่างตอบด้วยตนเอง โดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 40-50 นาที ช่วงระยะเวลาในการเก็บเดือนในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 260 ราย
3. หลังจากเก็บข้อมูลจนครบ 260 ราย ผู้วิจัยได้
ท�ำการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ก�ำหนดขนาดผู้ให้
ข้อมูลตามความอิ่มตัวของข้อมูลในการศึกษานี้ใช้จ�ำนวน
15 คน หรือจนกว่าจะได้ขอ้ มูลอิม่ ตัว ผูว้ จิ ยั เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (key Information) และด�ำเนินการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก รายบุ ค คล
(in-depth interview) โดยจัดเตรียมประเด็นค�ำถามเตรียม
ประเด็นค�ำถาม เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาให้แก่
ผู้สัมภาษณ์
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง น�ำมา
แจกแจงและวิเคราะห์ค่าตามระเบียบวิธีการวิจัยทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของผูป้ ว่ ยสูงอายุกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด ความสามารถ
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน (basic ADL) การสนับสนุน
ทางสังคม คะแนนสมรรถภาพสมอง วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด วิเคราะห์โดยสถิติถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (multiple
regression analysis) ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบล�ำดับขั้น
(stepwise selection) โดยตรวจสอบเงื่อนไขการใช้สถิต
ก่อนการวิเคราะห์สถิตถิ ดถอยเชิงพหุ ผูว้ จิ ยั ได้ผา่ นการทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้น (assumption) ของสถิติ ดังนี้
		 2.1 การมีขอ้ มูลลักษณะการแจกแจงเป็นโค้งปกติ
(normality) ลักษณะกราฟเป็นรูประฆังคว�ำ่ มีความสมมาตร
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ
		 2.2 ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมีความสัมพันธ์
เชิงเส้น (linearity)

		 2.3 ทดสอบความแปรปรวนของค่าความคลาด
เคลื่อนคงที่ต้องมีความเป็นเอกภาพ (homoscedasticity)
ข้อมูลไม่มี Outliers ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องไม่มคี วามสัมพันธ์
พหุร่วมเชิงเส้นสูง (multicollinearity) โดยการพิจารณา
จากค่า tolerance ระหว่าง .982-1.000 และ ค่า VIF
ระหว่าง 1.000-1.018 และไม่เกิดปัญหาความคลาดเคลื่อน
มีความสัมพันธ์ (autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่า
Durbin-Watson เท่ากับ 1.780
ผลการวิจัย
ผูส้ งู อายุโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด จ�ำนวน 260 คน
พบว่า มากกว่าครึง่ ของผูส้ งู อายุเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
63.50 อายุเฉลี่ย 71.57 (SD = 7.12) โดยมีอายุมากที่สุด
91 ปี น้อยที่สุด 60 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 65 ระดับการศึกษาสูงสุดจบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 33.80 และรองลงมาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 25 ส�ำหรับรายได้ พบว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
มีรายได้เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.80 รองลงมา คือ
ไม่มรี ายได้ ร้อยละ 26.90 ส่วนมากเป็นแม่บา้ นหรือพ่อบ้าน
ร้อยละ 46.20 รองลงมาเป็นข้าราชการบ�ำนาญ คิดเป็นร้อยละ
23.50 ทั้งนี้ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดมีโรคประจ�ำตัว คิดเป็น
ร้อยละ 97.70 โดยส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ ร้อยละ
87.30 และไม่มีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 85.40
โดยพบว่าผู้สูงอายุมีภรรยา/สามีเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก
ร้อยละ 48.80 ดังตาราง 1

ตาราง 1 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (N = 260)
ข้อมูลทั่วไป
อายุ (Max = 91 ปี, Min = 60 ปี Mean = 71.57 ปี, SD = 7.12)
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

จ�ำนวน

ร้อยละ

165
95

63.50
36.50

24
169
47
20

9.20
65
18.10
7.70

14
88
65

5.40
33.80
25
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ภัทรสิริ พจมานพงศ์ และคณะ
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ตาราง 1 (ต่อ)
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รายได้
ไม่มีรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
อาชีพ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
รับจ้าง
กิจการส่วนตัว
ค้าขาย
ข้าราชการบ�ำนาญ
เกษตรกรรม
อื่น ๆ
โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
มี

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการสูบบุหรี่
ไม่สูบ
สูบ
ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ดื่ม
ดื่ม
ผู้ดูแลหลัก
ภรรยา/สามี
บุตร
ญาติพี่น้อง
เพื่อน

ระดับความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของ
ผูป้ ว่ ยสูงอายุโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 12.58 (SD = 2.51) คะแนนความรอบรู้ใน
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสูงสุด คือ 18 คะแนน ต�่ำสุด
คือ 5 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการ
ทางการแพทย์ และการออกก� ำ ลั ง กายและการพั ก ผ่ อ น
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จ�ำนวน
26
54
13

ร้อยละ
10
20.80
5

70
75
25
27
19
44

26.90
28.80
9.60
10.40
7.40
16.90

120
24
16
18
61
4
17

46.20
9.20
6.20
6.90
23.50
1.50
6.50

6
254

2.30
97.70

227
33

87.30
12.70

222
38

85.40
14.60

127
96
26
11

48.80
36.90
10
4.30

อยู่ในระดับปานกลาง (M = 5.15, SD = 1.62 และ
M = 2.58, SD = .99 ตามล�ำดับ) ด้านการปฏิบัติตัวใน
การรักษา การรับประทานอาหาร และการจัดการความเครียด
อยู่ในระดับเพียงพอ (M = 2.03, SD = .78, M = 1.34,
SD = .63 และ M = 1.48, SD = .59 ตามล�ำดับ)
ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และร้อยละของความรอบรูใ้ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพหัวใจของผูส้ งู อายุโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด (N = 260)
ความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
การบริการทางการแพทย์
การปฏิบัติตัวในการรักษา
การออกก�ำลังกายและการพักผ่อน
การรับประทานอาหาร
การจัดการความเครียด
โดยรวม (Min = 5, Max = 18)

M
5.15
2.03
2.58
1.34
1.48
12.58

แรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ 4.21 (SD = .77)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารมี แ รงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในระดั บ

SD
1.62
.78
.99
.63
.59
2.51

ระดับ
ปานกลาง
เพียงพอ
ปานกลาง
เพียงพอ
เพียงพอ
ปานกลาง

มากที่สุด (M = 4.67, SD = .81 และ M = 4.51, SD = .89
ตามล�ำดับ) ด้านอารมณ์และสังคมอยูใ่ นระดับมาก (M = 3.86,
SD = .63) และด้านการประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับอยู่ใน
ระดับปานกลาง (M = 3.79, SD = .76) ดังตารางที่ 3

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยรายด้านของแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (N = 260)
รายด้าน
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านการประเมินพฤติกรรม
ด้านอารมณ์และสังคม
โดยรวม

M
4.67
4.51
3.79
3.86
4.21

ปั จ จั ย ที่ ส ามารถร่ ว มกั น ท� ำ นายความรอบรู ้ ด ้ า น
สุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือด โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน (stepwise) โดยเรียงล�ำดับ
ตามความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนได้ ดังนี้
แรงสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันท�ำนายความรอบรู้

SD
.81
.89
.76
.63
.77

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มาก

ด้ า นสุ ข ภาพการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพหั ว ใจผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ โ รค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้ร้อยละ 16.80 อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ดังตาราง 4 โดยสามารถเขียนสมการท�ำนายได้
ดังนี้
ความรอบรูก้ ารฟืน้ ฟูสมรรถภาพหัวใจ = 1.44 + .42
(แรงสนับสนุนทางสังคม)

ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรที่ท�ำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (N = 260)
ปัจจัย

ค่าคงที่
แรงสนับสนุนทางสังคม

b
S.E.
Beta
t
1.44
.38
3.72
.42
.10
.409
4.55
2
2
F = 20.45, p-value < .001, R = .41, R = .177, Adjust R = .168
ค่า Durbin-Watson = .212, df = 1
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นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของ
ผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในเขตเมือง เพื่อให้
การวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ปัจจัยที่ส่งเสริมความรอบรู้
ในการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพหั ว ใจผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ โ รคกล้ า มเนื้ อ
หัวใจขาดเลือดในเขตเมือง ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเพิม่ เติม จากผูใ้ ห้
ข้อมูลจ�ำนวน 15 คน สามารถสรุปปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในเขตเมือง ในการสนับสนุน
จากครอบครัว ประกอบด้วย ประเด็นในเรือ่ งของแหล่งสนับสนุน
จากครอบครัว บทบาทของครอบครัวในการช่วยเหลือให้
การสนับสนุน และผลของแรงสนับสนุนจากครอบครัวซึ่ง
พบว่า ข้อมูลส�ำคัญจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษาครัง้ นีแ้ ตกต่างกัน
ตามประสบการณ์ ซึ่งมีประเด็นรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นในเรื่องของแหล่งสนับสนุนจากครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลส�ำคัญในการให้แรงสนับสนุน
ทั้งทางด้านอารมณ์ สิ่งของ การแนะน�ำวิธี การแก้ปัญหา
ชีใ้ ห้เห็นประโยชน์ของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
สามารถจัดการดูแลตนเองได้ดีข้ึน ดังค�ำบอกเล่าของผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 1 เพศชาย อายุ 65 ปี
“เวลาไข้ ไม่สบายก็มีเมียคอยเฝ้าดูแล คอยปฏิบัติให้เรา
บอกให้กินข้าว กินยา บางทีก็เตือนให้มาหาหมอ” อีกทั้ง
ค�ำบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 อายุ 64 ปี “เวลาจะมา
หาหมอ ลูกก็ถามตลอดนะถ้าเค้ามารับ มาส่งไม่ได้ คอยให้
ตังค์ค่ารถมั้ง ค่ายามั้ง ผมก็มีจ่ายไม่ขัดสน บางทีเวลาเค้า
มาเยี่ยมก็ซื้อของกินดี ๆ ให้”

ประเด็ น บทบาทของครอบครั ว ในการช่ ว ยเหลื อ
ให้การสนับสนุน โดยครอบครัวจะคอยสนับสนุนเอาใจใส่ใน
การดู แ ลตนเองในการปฏิ บั ติ ก ารฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพหั ว ใจ
ได้แก่ การออกก�ำลังกาย การับประทานอาหาร การจัดการ
ความเครียด การมาตรวจตามนัด ซึ่งสมาชิกในครอบครัว
จะมีการเลือกชนิดอาหาร เตรียมอาหาร และปรับเปลี่ยน
วิธีการปรุงอาหารให้เหมาะสมกับโรคหัวใจ รวมถึงการให้
ค�ำแนะน�ำและห้ามรับประทานอาหารบางชนิดที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารที่
เหมาะสมกับโรคและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์ อีกทั้งมีการส่งเสริมการออกก�ำลังกายที่มีความ
หนักเบาเหมาะสมกับผู้สูงอายุโรคหัวใจ คอยกระตุ้นให้ผู้ป่วย
ปฏิบัติกิจกรรม ดังค�ำบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 เพศ
หญิง อายุ 68 ปี กล่าวว่า
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ภัทรสิริ พจมานพงศ์ และคณะ
“อยู่บ้านลูกสาวจะเป็นคนท�ำกับข้าวให้กิน ตอนเช้า ๆ จะ
ไปตลาดไปซื้อพวกผัก พวกปลามาท�ำกับข้าวให้กิน ถ้าฉัน
อยากกินพวกหมูทอด เค้า (ลูกสาว) ก็บอกว่าให้กินเป็น
ปลาทอดแทนดีกว่า”

อี ก ทั้ ง ในการให้ ข ้ อ มู ล ในเรื่ อ งการออกก� ำลั ง กาย
สมาชิกในครอบครัวจะคอยช่วยเหลือ แนะน�ำ มีการคอย
ส่งเสริมให้ออกก�ำลังกาย โดยไปออกก�ำลังกายเป็นเพื่อน
และคอยอยู่เป็นเพื่อน โดยผู้ให้ข้อมูลชายคนที่ 3 อายุ 61 ปี
กล่าวว่า

“ทุกเช้าประมาณตี 5 แฟนจะชวนไปออกก�ำลังกายทุกวัน
ไปเดินสูดอากาศ ผมจะออกก�ำลังกายโดยการเดินรอบ
สนามในสวนประมาณ 4-5 รอบให้พอเหงื่อออก ส่วนเค้า
(ภรรยา) เค้าก็จะเดินเป็นเพื่อนผมก่อนสักรอบ สองรอบ
แล้วเค้าก็ไปเล่นเครื่องเล่น (เครื่องออกก�ำลังกาย) ในสนาม
รอ ถ้าวันไหนผมขี้เกียจ เค้า (ภรรยา) จะเรียกผมอยู่นั้น
แล้วไปเตรียมรองเท้าผ้าใบรอ ผมรู้ว่าเค้ารอ ผมก็ต้องไป
ออกอีก”

ประเด็นผลของแรงสนับสนุนจากครอบครัว สมาชิก
ในครอบครัวมีบทบาทในการดูแล เอาใจใส่ และช่วยเหลือ
ผูส้ งู อายุโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
หัวใจ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงผลของแรงสนับสนุนจากครอบครัว
ได้แก่ สามารถควบคุมความรุนแรงของโรค และลดความเครียด
ดังค�ำบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 เพศหญิง อายุ 68 ปี
กล่าวว่า
“ตั้งแต่เป็นโรคหัวใจมีลูกคอยช่วยเหลือให้ท�ำโน้น ท�ำนี้ รู้สึก
ว่าชีวิตเปลี่ยนไปนะ เหมือนเป็นคนใหม่ ร่างกายแข็งแรง
ขึ้นกว่าเดิม ไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนแต่ก่อน บางทีลูกขาย
ของยุ่ง ๆ ก็ไปช่วยเค้าขายหยิบโน้น หยิบนี้ รู้สึกดีกว่าแต่
ก่อนมาก”

อีกทั้งผลของแรงสนับสนุนของครอบครัวส่งผลต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกิจวัตรประจ�ำวันให้เหมาะสม
กับโรคหัวใจที่ตนเองก�ำลังเผชิญอยู่ท�ำให้เกิดการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสมส�ำหรับโรคจึงท�ำให้ผู้สูงอายุสามารถควบคุมได้
ดังค�ำบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 เพศหญิง อายุ 63 ปี
กล่าวว่า
“แต่ก่อนไม่รู้ว่าเป็นโรคหัวใจนะ เห็นมีอะไรน่ากิน เราอยาก
เราก็กินไม่ค่อยเลือก พอหิวเราก็กิน ตอนนี้พอรู้ว่าเป็น ลูก
ก็คอยดูแลนะ คอยเตือนว่าของอันนี้กินได้ อันนี้ให้กินแค่
นิดเดียว เหมือนกินข้าวตอนเย็นเค้าจะคอยบอกให้กนิ ครัง้ ละ
1 ทัพพีอย่ากินของที่หวานมากๆ เค็มมาก ๆ เดี๋ยวจะไม่
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สบายอีก ฉันต้องค่อย ๆ ปรับทีละนิด ฉันก็ลดทุกอย่าง
มันจัด หวานจัด ถ้าจะกินก็กินแค่พอให้รู้รส อย่าอด บางวัน
พอลูกเลิกงานเร็วก็ชวนกันไปเดินออกก�ำลังกายข้างบ้าน
ฉันก็ไปเดิน ไปแกว่งมือให้พอเหงื่อซึม ๆ ”

การอภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ระดับความรอบรู้ในการฟื้นฟู
สมรรถภาพหัวใจผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ในเขตเมือง พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ 12.58 (SD = 2.51)
อธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถม
ศึกษาคิดเป็นร้อยละ 33.80 ซึ่งเป็นพื้นฐานในการอ่านออก
เขียนได้ แต่ยังมีข้อจ�ำกัดในการน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั ติ น มีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน (functional
health literacy) เป็นทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียนสิ่งที่จ�ำเป็นต่อความเข้าใจและการปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวันในการเข้าถึงข้อมูล ในปัจจุบนั ได้มเี สริมสร้างทักษะ
ด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ มีการเสริมสร้างทักษะความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การที่ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งมีความส�ำคัญ
ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีทักษะการอ่านและ
การฟังข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะท�ำให้ผสู้ งู อายุมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดพฤติกรรม
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสม8
โดยทั่ ว ไปในการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
หัวใจ ผู้ป่วยมักได้รับค�ำแนะน�ำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ด้านการรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย
การผ่อนคลายความเครียด ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจท�ำให้
เกิดเป็นซ�้ำ ซึ่งผู้สูงอายุจะตองได้รับขอมูลด้านสุขภาพขณะ
มารับบริการ และน�ำข้อมูลไปใชเ พือ่ ดูแลตนเองต่อเนือ่ งทีบ่ า้ น
เชน ค�ำแนะน�ำในการใชยา การดูแลตนเอง การนัด ใบตรวจ
พิเศษ สมุดประจ�ำตัวผูป้ ว่ ย ค�ำแนะน�ำกอนกลับบ้าน เป็นตน26
จากการศึกษาของ Nilnate, Hengpraprom and
Hanvoravongchai27 ที่ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพ
มหานคร จ�ำนวน 440 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ระดับต�่ำจนถึงระดับปานกลาง
เช่นกัน การที่กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ใน
ระดั บ ปานกลางนั้ น สามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า ผู ้ สู ง อายุ ใ น
การศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
อาจไม่คุ้นเคยกับภาษาทางการการแพทย์ ประกอบกับ
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ความเสือ่ มตามวัย มีความเสือ่ มของอวัยวะ เช่น หู ตา ท�ำให้
ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับความสามารถในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลต่อ
คะแนนความรอบรูด้ า้ นสุขภาพโดยรวมทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้วย28 สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการพึ่งพาตนเองการ
เสริมสร้างพลังด้านสุขภาพ ความรอบรูด้านสุขภาพและ
ความสุขของผูส้ งู อายุ ต�ำบลทับยายเชียง อ�ำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก29 พบว่า ผู้สูงอายุมีระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ โดยรวมปานกลาง เนือ่ งจากผูส้ งู อายุมคี วามสามารถ
ในการใชทักษะพื้นฐานเพื่อคนหา ท�ำความเขาใจ ประเมิน
ข้อมูล และการตัดสินใจ ในการน�ำขอมูด้านสุขภาพไปใชใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ขอมูล
ด้านสุขภาพ จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถ
น�ำความรูม้ าประยุกตใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ในระดับปานกลาง
เป็นผลมาจากผู้สูงอายุมีขอจ�ำกัดในกระบวนการเรียนรูท�ำ
ให้ยากตอการเขาใจในเรื่องตาง ๆ มากกวาในชวงวัยอื่น ๆ
อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยที่
ไม่สูง ท�ำใหขาดโอกาสที่ดีทางการศึกษาและขาดทักษะใน
การเรียนรู
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยท�ำนายความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด ในเขตเมือง
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส ามารถท� ำ นาย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วย
สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ในเขตเมืองหรือเป็น
ตัวแปรที่เข้าสู่สมการท�ำนายมีเพียง 1 ตัวแปร คือ ปัจจัย
ด้านแรงสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยที่สามารถท�ำนาย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพได้มากที่สุด (β = .409, p < .001)
โดยกลุ่มตัวอย่างมีผู้ดูแลหลัก คือ สามีและภรรยา (ร้อยละ
46.20) โดยอธิบายได้ว่า บริบทของครอบครัวไทยที่มี
ลั ก ษณะเด่ น ในการช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ประคั บ ประคองกั น
ระหว่ า งสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสั ม พั น ธภาพ
ระหว่างบุคคลในการรับรู้สถานการณ์วิกฤติของแต่ละบุคคล
พร้อมแสวงหาแนวทางที่ดีกว่าหรือสิ่งสนับสนุนเมื่อเผชิญ
กับภาวะวิกฤติของชีวิต พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตนเองให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ มาจากการที่บุคคลได้รับความ
ปรารถนาดี ความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพจากคนรอบข้างด้วย
การเอาใจใส่ ให้ค�ำแนะน�ำตักเตือน และการให้ข้อมูลย้อน
กลับ ส่งผลให้บุคคลกลับมาใส่ใจสุขภาพของตนเองและ
ประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง อีกทั้งการสนับสนุนทาง
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สังคมเป็นปัจจัยเสริมหรือปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อความหวัง
ช่วยท�ำให้ผู้สูงอายุสามารถควบคุมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
หากผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว คนรอบข้าง
หรือบุคลากรทางการแพทย์ จะท�ำให้ผสู้ งู อายุไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว
หรือถูกทอดทิ้ง รู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ รู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง ท�ำให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัว มีความหวัง และ
แสดงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้นได้30 อีกทั้งมี
การศึกษาอิทธิพลของแรงสนับสนุนทางสังคมและความรอบรู้
ด้านสุขภาพ ต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในสังคมเมือง สังคม
กึ่งเมืองกึ่งชนบท และสังคมชนบท อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช31 พบว่าผูส้ งู อายุในสังคมเมืองได้รบั แรงสนับสนุน
ทางสังคมด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากที่สุด เนื่องจาก
ความเป็นเมือง (urbanization) จะน�ำมาซึ่งความทันสมัย
ความเจริญของถนนหนทาง การคมนาคมสะดวก ความเจริญ
ของตึกรามบ้านช่องมีความสุขสบายในการอยู่อาศัย ท�ำให้
คนในครอบครัวสามารถดูแลรับส่งเมื่อผู้สูงอายุต้องไปพบ
แพทย์หรือเดินทางไปที่ต่าง ๆ จัดหาเสื้อผ้า ของใช้และ
อาหารมาให้ได้สะดวก จัดที่พักให้ตามความเหมาะสมและ
สะดวกสบาย จากการศึกษาเรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความรอบรู้
ด้ า นสุ ข ภาพของผู ้ สู ง อายุ โ รคความดั น โลหิ ต สู ง ในชุ ม ชน
หนองปรือ จังหวัดสมุทรปราการ17 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมในด้านของการประเมินผล
สามารถร่วมกันท�ำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูงได้ ร้อยละ 31.20 การได้รบั แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้าน
จึงมีส่วนผลักดันให้กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ที่ ดีขึ้ น โดยเฉพาะข้อมูล ข่า วสารการปฏิบัติต นเกี่ย วกั บ
โรคความดันโลหิตสูง อีกทัง้ การมารับการตรวจรักษาตามนัด
ที่ โ รงพยาบาลอย่ า งสม�่ ำ เสมอท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
โรคความดั น โลหิ ต สู ง และการปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะ
แทรกซ้อนอย่างถูกต้อง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาเรือ่ งปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความแตกฉานด้ า นสุ ข ภาพของผู ้ สู ง อายุ 18
ในชุมชนจังหวัดนนทบุรี พบว่า แรงสนับสนุนจากครอบครัว
สามารถร่ ว มกั น อธิ บ ายความแปรปรวนความรอบรู ้ ด ้ า น
สุขภาพ ของผูส้ งู อายุได้โดย พบว่า ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั แรงสนับสนุน
จากครอบครัวซึ่งเป็นสื่อกลางให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์เกิด
การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจให้เกิดการสร้างพฤติกรรมด้านสุขภาพที่
เหมาะสม

160

ภัทรสิริ พจมานพงศ์ และคณะ

ข้อจ�ำกัดของการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และปัจจัยท�ำนายความรอบรู้
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาในเขตเมืองเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่อาจ
สามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้ได้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่บริบท
อื่น ๆ แต่สามารถน�ำไปศึกษาเพิ่มเติม หรือเปรียบเทียบใน
บริบทที่มีความคล้ายคลึงกันได้
สรุป
จากการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด ในเขตเมือง มีระดับความรอบรู้ในการฟื้นฟู
สมรรถภาพหัวใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัจจัยทางด้าน
แรงสนับสนุนทางสังคม สามารถท�ำนายความรู้ ความเข้าใจ
ในการเข้าถึง ท�ำความเข้าใจ และใช้ขอ้ มูลเพือ่ ให้เกิดการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพหั ว ใจผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ โ รคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาด
เลือดได้ ซึ่งน�ำไปสู่ผลลัพธ์การคงไว้ซึ่งพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่เหมาะสมท�ำให้ผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ลดอัตราการก�ำเริบของโรคหัวใจซ�้ำ การเกิด
ภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิต
ข้อเสนอแนะและการน�ำไปใช้
1. หน่ ว ยงานในระดั บ บริ ห ารการพยาบาลของ
โรงพยาบาล หรือระดับหอผู้ป่วย สามารถนำ�ผลการศึกษา
ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลใน
การส่งเสริมความรอบรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุ
2. สถาบันการศึกษา สามารถนำ�ผลการศึกษาไปใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ให้นักศึกษานำ�แรงสนับสนุนทางสังคมมาใช้บูรณาการในการ
ส่งเสริมความรอบรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
หัวใจ
3. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ออกแบบโครงการวิจยั ให้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพทีพ่ บบ่อย
เช่น โปรแกรมการส่งเสริมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพหัวใจ โปรแกรม
สร้ า งความต่ อ เนื่ อ งในการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพหั วใจที่ มี ก าร
บูรณาการแรงสนับสนุนของครอบครัว
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การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
ผูม้ สี ว่ นร่วมในงานวิจยั นีท้ กุ คน ได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการ
วิจัยตั้งแต่ การก�ำหนดโจทย์วิจัย การร่างโครงการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนผลงานวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์

9.

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ขอรับรองว่างานวิจัยนี้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

10.

แหล่งทุนสนับสนุน
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ ส�ำเร็จลุลว่ งได้อย่างสมบูรณ์ดว้ ยความกรุณา
อย่างยิ่งจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ได้สนับสนุน
ทุนในการท�ำวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกท่านที่
เสียสละเวลาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
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