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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลของผูส้ ู งอายุที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนได้รับการส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนต้น จานวน 84 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินประสาทการ
รับรู ้ แบบประเมินการรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย แบบประเมินความต้องการข้อมูล แบบประเมินการมีส่วนร่ วม
ของผูด้ ูแล แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิ ญ ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความวิตกกังวลอยูใ่ นระดับปานกลาง
( ± S.D = 50.67 ± 10.17) ระดับการศึกษา ประสาทการรับรู ้ การรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยและความต้องการ
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (η = .24, rpb =. 25, rs = .84, rs =.22 ตามลาดับ) ส่ วน
ประสบการณ์การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นและการมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแลไม่มีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวล
ABSTRACT
This descriptive research aimed to study factors related to the older person’s anxiety hospitalized before
esophagogastroduodenoscopy (EGD) from 84 older persons. The stratified sampling used to select the sample into the
study. Instruments consisted of the Personal Questionnaire, Sensory Perception Scale, Perception of Severity of the
Illness Scale, Information Need Questionnaire, Caregiver Participation Questionnaire and State Trait Anxiety
Inventory form X-I. The results showed that anxiety of the subjects was in moderate level. ( ± S.D =50.67± 10.17).
Education, sensory perception, perception of severity of the illness and information need were significantly correlated
with anxiety ( η = .24, rpb =. 25, rs = .84, rs =.22 respectively). Meanwhile experience of EGD and caregiver
participation were not significantly related to anxiety.

คาสาคัญ: วิตกกังวล ผูส้ ูงอายุ ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
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บทนา
แนวโน้มประชากรผูส้ ู งอายุที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องทาให้อตั ราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูส้ ู งอายุ
ในกลุ่มโรคระบบทางเดิ นอาหารเพิ่มมากขึ้น (Travis et al., 2012) การส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนต้นเป็ นการตรวจ
วินิจฉัยและวิธีการรักษาที่มีการสอดใส่อุปกรณ์เข้าไปภายในร่ างกาย ซึ่งจะช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยจากการตรวจชิ้นเนื้อ
และเซลล์วทิ ยา และวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง (Kutlutürkan et al., 2010) เป็ นการตรวจพิเศษที่จาเป็ นต้องเตรี ยม
ร่ างกายและจิตใจโดยผูร้ ับบริ การสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมในห้องตรวจ (สุ พจน์, ธวัชชัย และสมชาย, 2555) การ
รอตรวจเป็ นอีกช่วงเวลาที่ ทาให้เกิ ดความวิตกกังวลสู งและสู งกว่าหลังตรวจ เนื่ องจากปั จจัยหลายประการ เช่น ขาด
ข้อมูลเกี่ ยวกับขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย หรื ออาการเจ็บปวดจากเทคนิ คการตรวจที่ อาจเกิ ดการบาดเจ็บต่อเนื้ อเยื่อซึ่ ง
บาดเจ็บระหว่างการส่ องกล้อง (Kutluturkan et al., 2010; Seymen et al., 2010) ตลอดจนประสบการณ์ และความเชื่ อ
ภาวะแทรกซ้อนของการตรวจ ซึ่ งในผูส้ ู งอายุน้ นั เมื่อเจ็บป่ วยผูส้ ู งอายุมกั เจ็บ ป่ วยด้วยปั ญหาที่ ซับซ้อน มีพยาธิ สภาพ
หลายระบบ และต้องรักษาในโรงพยาบาลนานมากขึ้น พึ่งพาบุคคลอื่นและต้องการการดูแลจากผูด้ ูแลเพิ่มขึ้น (สมภพ,
2556) เมื่อเจอเหตุการณ์ที่คุกคามความปลอดภัยจึงเกิดความวิตกกังวล
ความวิตกกังวล คือ อารมณ์ของมนุ ษย์อย่างหนึ่ งเกิ ดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิ ญกับสถานการณ์ ใดสถานการณ์หนึ่ ง
แล้วประเมินว่าเป็ นอันตรายต่อตนเอง หรื อรู ้สึกว่าถูกคุกคามต่อความปลอดภัย โดยความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นนี้เป็ นผลมา
จากสิ่ งกระตุน้ ทั้งภายในและภายนอก ผ่านกระบวนการประเมิน ตัดสิ นใจ และใช้กลไกทางจิต (Spielberger & Krasner,
1988) ซึ่ งความวิตกกังวลของผูส้ ู งอายุก่อนเข้ารับ การส่ องกล้องทางเดิ น อาหารส่ วนต้นอาจนามาซึ่ งการไม่ประสบ
ความสาเร็ จของการตรวจหรื ออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตรวจหรื อภายหลังการตรวจได้
จากการทบทวนวรรณกรรมโดยส่ วนใหญ่เป็ นการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารทั้งส่วนต้นและส่ วนปลายแต่
ยังไม่มีการศึกษาเฉพาะในกลุ่มผูส้ ู งอายุที่ได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นยังอย่างชัดเจน จึงมีขอ้ จากัดในการ
ใช้ขอ้ มูลในการอ้างอิง ด้วยเหตุที่ผสู ้ ูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่ างกายและความสามารถในการปรับตัวมีขอ้ จากัดมาก
ขึ้น การฟื้ นตัวที่ชา้ ตลอดจนต้องรักษาในโรงพยาบาลนานมากขึ้น (สมภพ, 2556) โดยมีปัจจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย
ปั ญ หาการรั บ รู ้ (Contrera et al., 2016) ระดับ การศึ ก ษา (Choi, Jeong, Lee, Park, & Kim, 2010; Seymen et al., 2010
และประสบการณ์ในการตรวจ (Choi et al., 2010; Seymen et al., 2010) และปั จจัยด้านจิตใจ ซึ่ งประกอบด้วย การรับรู ้
ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย (บุ ษบา, 2550; พรทิ วาและขนิ ษฐา, 2551) ความต้องการข้อมูล (Kutlutürkan et al., 2010;
อภัย, 2556) จากการทบทวนวรรณกรรมผลการวิจยั ยังไม่เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันในทุกกลุ่มอายุ เช่นเดี ยวกับปั จจัย
ด้านสังคมการมี ส่วนร่ วมดูแลจากผูด้ ู แล (บุ ษรา, 2550) ซึ่ งได้จากการทบทวนวรรณกรรมและปรากฏการณ์ ที่ศึกษา
พบว่า ยังไม่สะท้อนให้เห็ นว่าปั จจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ความวิตกกังวล หากเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
พยาบาล เมื่ อพิ จารณาจะเห็ นได้ว่า 3 ปั จจัยหลัก บุ คคลกรที มสุ ขภาพสามารถที่ จะจัดการปั จจัยเหล่านี้ ได้ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาระดับความวิตกกังวล และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความ
วิตกกังวลในผูส้ ู งอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนได้รับการส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนต้น ได้แก่ 1) ปั จจัย
ด้านบุคคล ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสาทการรับรู ้ ประสบการณ์ในการตรวจ 2) ปั จจัยด้านจิตใจ ประกอบด้วย
การรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย ความต้องการข้อมูล และ 3 ปั จจัยด้านสังคม คือ การมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแล เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลพื้นฐานให้พยาบาลทราบถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลในผูส้ ูงอายุในการส่องกล้องทางเดินอาหาร
ส่วนต้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้านจิตใจ และปั จจัยด้านสังคมกับความวิตกกังวลของ
ผูส้ ูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
วิธีการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณาหาความสัมพันธ์ (description correlation research)
ประชากร คือ ผูส้ ูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนเข้ารับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูส้ ูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนเข้ารับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น ณ
โรงพยาบาลศูนย์สุริน ทร์ ในช่วงเดื อนพฤษภาคม ถึง เดือนสิ งหาคม จานวน 84 ราย และผูด้ ูแลจานวน 84 ราย ในหอ
ผูป้ ่ วยอายุรกรรมและศัลยกรรม เลือกกลุ่มตัวอย่างจาก 7 หอผูป้ ่ วยด้วยการสุ่ มแบบโดยแบ่งชั้นภูมิ คานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างกรณี หาความสัมพันธ์ ใช้วิธีการคานวณด้วยโปรแกรม G*Power (Faul et al., 2009) โดยกาหนดอานาจในการ
ทดสอบ (power of analysis) เท่ากับ .80 กาหนดความผิดพลาด α เท่ากับ .05 และกาหนดขนาดอิทธิ พล (effect size)
เท่ากับ .30 (บุษรา, 2550) โดยมีเกณฑ์คดั กลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ผูส้ ูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนเข้ารับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
1.1 เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria) ดังนี้
1) ผูส้ ูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
2) มีสติสัมปชัญญะดี มีการรับรู ้วนั เวลา สถานที่ และบุคคลปกติ ด้วยแบบทดสอบ MMSE - Thai
2002 ใช้เกณฑ์มากกว่าหรื อเท่ ากับ 17 คะแนนในระดับประถมศึกษาและคะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 22 คะแนนใน
ระดับสูงกว่าประถมศึกษา
3) มีความเข้าใจ และสามารถติดต่อสื่ อสารด้วยภาษาไทย หรื อภาษาท้องถิ่นสุรินทร์ หรื อไทยอีสานได้
4) ไม่มีภาวะซึ มเศร้า หรื อป่ วยโรคทางจิตเวช หรื อได้รับยาทางจิตเวชและ ด้วยแบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า 2 คาถาม (The Two-Question Screening for Depression, 2Q) โดยไม่มีปัญหาทั้ง 2 คาถาม
5) เข้ารักษาตัวที่หอผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมง
6) สมัครใจและยินดีเข้าร่ วมการวิจยั
1.2 เกณฑ์ในการคัดออกจากการศึกษา (Exclusion criteria)
1) ผูส้ ู งอายุมีระดับความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากเดิม โดยใช้แบบประเมิน
APACHE II score
2. ผูด้ ู แ ลผูส้ ู งอายุที่ เข้ารั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลก่ อ นเข้ารั บ การส่ อ งกล้อ งทางเดิ น อาหารส่ วนต้น ณ
โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
2.1 เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria) ดังนี้
1) ผู ้ที่ มี อ ายุ 20 ปี บริ บู ร ณ์ ข้ ึ นไป ที่ มี บ ทบาทเป็ นผู ้ดู แ ลผู ้สู ง อายุข ณะที่ น อนรั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล
2) มีความเข้าใจและสามารถติดต่อสื่ อสารด้วยภาษาไทย หรื อภาษาท้องถิ่นสุรินทร์ หรื อไทยอีสานได้
3) สมัครใจและยินดีเข้าร่ วมการวิจยั
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เครื่ องที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 2 ชุด ได้แก่ เครื่ องมือที่ ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุ และเครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชุดที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น
ฉบับภาษาไทย (Mini-Mental State Examination, MMSE - Thai 2002) และ แบบคัดกรองภาวะซึ มเศร้า 2 คาถาม (The
Two-Question Screening for Depression, 2Q) (สถาบันเวชศาสตร์ผสู ้ ูงอายุ, 2557)
ชุดที่ 2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ลการวิจัย ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คื อเครื่ อ งมื อส าหรั บ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลผูส้ ูงอายุ 5 ส่วน และเครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลผูด้ ูแล 1 ส่วน ดังนี้
เครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลผูส้ ูงอายุ
1. แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น ความสัมพันธ์ของผูด้ ูแลกับผูส้ ูงอายุ
2. แบบประเมินประสาทการรับรู ้ ประกอบด้วย การทดสอบปั ญหาการมองเห็ นและการได้ยิน 1)
การทดสอบปั ญ หาการมองเห็ น ใช้แผ่น ตรวจสอบสายตา Snellen chart (สถาบันเวชศาสตร์ ผูส้ ู งอายุ, 2557) 2) การ
ทดสอบปั ญหาการได้ยนิ Whispered voice test (Pirozzo et al., 2003)
3. แบบประเมินการรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย ซึ่ งดัดแปลงจาก พรทิ วาและขนิ ษฐา (2551)
เป็ นแบบประเมิน Visual Analogue Scale (VAS) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรงความยาว 10 เซนติเมตร มีขอ้ คาถาม 2 ข้อ มี
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ คะแนน 0.00 - 3.99 หมายถึง ความรุ นแรงระดับต่า คะแนน 4.00 - 7.99 หมายถึง ความ
รุ นแรงระดับปานกลาง คะแนน 8.00 - 10.00 หมายถึง ความรุ นแรงระดับสู ง ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาไปหาค่าความ
เชื่อมัน่ โดยวิธีวดั ซ้ า (Test-Retest Method) ได้ค่าเท่ากับ .99
4. แบบประเมินความต้องการข้อมูล ซึ่งดัดแปลงจากแบบประเมินความต้องการข้อมูลของ คะนึงนิจ,
สิ ริรั ต น์ แ ละพรรณี (2554) มี ล ัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (rating scale) 4 ระดับ ตามแบบของลิ เคิ ร์ ท
(Likert) โดยให้คะแนน 1, 2, 3 และ 4 มีขอ้ คาถามจานวน 9 ข้อ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ คะแนน 9.00 17.99 หมายถึง มีความต้องการข้อมูลระดับต่า คะแนน 18.00 – 26.99 หมายถึง มีความต้องการข้อมูลระดับปานกลาง
คะแนน 27.00 - 36.00 หมายถึง มีความต้องการข้อมูลระดับสูง ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั นาไปหาค่าความเชื่อมัน่ ได้เท่ากับ
.79
5. แบ บ ประเมิ น ความวิ ต กกั ง วลขณ ะเผชิ ญ (The State Trait Anxiety Inventory Form X-I)
(Spielberger, Gorsuch, & Lusheue, 1970) ซึ่ งแปลเป็ นภาษาไทยโดยนิ ตยา, สายฤดี และมาลี (2526) ประกอบด้วยแบบ
ประเมินมีขอ้ คาถาม 20 ข้อ เป็ นความรู ้สึกทางบวก 10 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 และ 20 ความรู ้สึก
ทางลบ 10 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 3 ,4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 และ 18 ลักษณะคาตอบเป็ นมาตราส่ วนประเมินค่า 4 ระดับ คือ
ไม่มีเลย มีบา้ ง ค่อนข้างมาก มากที่สุด มีช่วงคะแนนอยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 80 คะแนน เนื่ องจากแบบวัดความวิตกกังวลมี
ข้อความทั้งทางบวกและทางลบ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้คะแนน 20.00 - 39.99 หมายถึง มีความวิตกกังวล
ระดับต่า คะแนน 40.00 - 59.99 หมายถึง มีความวิตกกังวลระดับปานกลาง คะแนน 60.00 - 80.00 หมายถึง มีความวิตก
กังวลระดับสูง) เนื่ องจากเป็ นแบบประเมินที่ถูกนาไปใช้ในการประเมินความวิตกกังวลในกลุ่มผูท้ ี่เข้ารับการส่ องกล้อง
ทางเดินอาหารส่ วนต้น ได้ค่าความเชื่อมัน่ อยูใ่ นช่วง.86- .95 (บุษรา, 2550; อภัย, 2556) และการศึกษาครั้งนี้ หาค่าความ
เชื่อมัน่ ได้เท่ากับ .88
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เครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลผูด้ ูแล
1. แบบประเมินการมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแล ซึ่ งดัดแปลงจากแบบประเมินการมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแลในการดูแล
ผูส้ ูงอายุในโรงพยาบาลของ จันทรา, เพลินพิศและประนอม (2548) มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating
scale) 4 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยให้คะแนน 1, 2, 3 และ 4 มีขอ้ คาถามจานวน 30 ข้อ ใช้ โดยเกณฑ์การ
แปลความหมาย แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้คะแนน 30.00 - 59.99 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการดูแลระดับสูง คะแนน 60.00 89.99 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการดูแลระดับปานกลาง คะแนน 90.00 - 120.00 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการดูแลระดับต่า
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั นาไปหาค่าความเชื่อมัน่ ได้เท่ากับ .84
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งได้ผ่านการรับรองจากจากจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE612017
และจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ เลขที่ 29/2561 สาหรับขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั ได้อยูบ่ น
พื้นฐานของหลักการ 3 ประการ คือ หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลักของผลประโยชน์ (Benefit)
และหลักความยุติธรรม (Justice) ผูว้ ิจยั พิทกั ษ์สิทธิ์ ผูส้ ู งอายุทุกรายโดยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั การ
ปกปิ ดข้อมูลเป็ นความลับโดยเสนอเป็ นภาพรวม การมีสิทธิ์ ในการปฏิเสธการเข้าร่ วมวิจยั โดยไม่มีผลต่อการรักษา และ
หากผูส้ ูงอายุตกลงเข้าร่ วมวิจยั ผูว้ จิ ยั ให้ลงนามในแบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่ วมวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ทาหนังสื อจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้าหอผูป้ ่ วย เพื่อขออนุญาตทดลองใช้เครื่ องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ซึ่ งมีการ
ใช้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย และสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยใน
2. ติดต่อประสานงานกับ ผูอ้ านวยการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้าหอผูป้ ่ วย และพยาบาลประจาการ
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจยั และขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลแผนกศัลยกรรม จานวน 3 หอผูป้ ่ วย และแผนก
อายุกรรม จานวน 4 หอผูป้ ่ วย
3. ผูว้ ิจยั คัดเลือกผูส้ ู งอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยเข้าหากลุ่มเป้ าหมายคือผูส้ ู งอายุที่เข้าเข้า
รักษาตัวที่ หอผูป้ ่ วย และได้รับการเตรี ยมตัวเพื่อเข้ารับการส่ องกล้องทางเดิ นอาหารส่ วนต้นในช่วง 6 ชัว่ โมงหลังการ
เตรี ยมตัวจนถึงระยะเวลา 1 ชัว่ โมงก่อนเข้าห้องตรวจ และผูด้ ูแลที่ดูแลผูส้ ู งอายุในช่วงดังกล่าว โดยเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ด้วยวิธีการขออนุ ญาตแพทย์เจ้าของไข้ และการชี้ แจงชักชวนเข้าร่ วมโครงการวิจยั ให้อาสาสมัคร โดยให้อิสระในการ
ตัดสิ นใจ
4. ผูว้ ิจยั แนะนาและ ชี้ แจงให้ทราบถึงการพิทกั ษ์สิทธิ์ และการเก็บข้อมูล โดยอธิ บายวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ประโยชน์และความเสี่ ยงที่อาจจะได้รับ และสอบถามความสมัคร เมื่อกลุ่มตัวอย่างตกลงให้
ความร่ วมมือเข้าร่ วมการวิจยั ผูว้ ิจยั ให้ผสู ้ ูงอายุ และผูด้ ูแล ลงนามในแบบฟอร์มแสดงการยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั ไว้เป็ น
หลักฐาน
5. ผูว้ ิจยั เริ่ มดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่ มเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ทดสอบ
ประเมินประสาทการรับรู ้ และให้ผสู ้ ู งอายุตอบแบบประเมินการรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย แบบประเมินความ
ต้องการข้อมูล และแบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ ใช้เวลาในการเก็บประมาณ 30 นาที เมื่อผูส้ ู งอายุแต่ละราย
ตอบแบบสอบถามเสร็ จ ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม กล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for windows วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic analysis)
ในการการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล หาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านบุคคล
ได้แก่ ประสบการณ์ และประสาทการรับรู ้ ซึ่ งเป็ นข้อมูล (Nominal Scale) กับความวิตกกังวลของผูส้ ู งอายุดว้ ยสถิ ติ
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยไบซีเรี ยล (Point Biserial correlation coefficient)และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ของ
ระดับการศึ กษา ซึ่ งเป็ นข้อมูล (Ordinal Scale) ด้วยสถิ ติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อีตา้ (Eta coefficient) วิเคราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านจิ ตใจ ได้แก่ การรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย ความต้องการข้อมูล และปั จจัยด้าน
สังคม ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแล ซึ่ งเป็ นข้อมูล (Interval Scale) ด้วยสถิติ Komogorov - Smirnov Test พบมีการ
แจกแจงแบบไม่เป็ นโค้งปกติ (Normality) วิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลของผูส้ ู งอายุดว้ ยสถิติสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (Spearman’s rank correlation)
ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุที่ศึกษามีมากกว่าครึ่ งมีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี (ร้อยละ 58.30, ± S.D = 68.67±7.04 )
เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 51.20) สามในสี่ มีการศึ กษาระดับประถมศึ กษา (ร้อยละ 75) และมีประสบการณ์ ในการส่ อง
กล้องทางเดิ นอาหรส่ วนต้น (ร้อยละ 69) ไม่มีปัญหาประสาทการรับรู ้ดา้ นการมองเห็ นและการได้ยิน (ร้อยละ 60.71)
และส่วนใหญ่มีผดู ้ ูแลขณะอยูใ่ นโรงพยาบาลโดยมีความเกี่ยวข้องเป็ นบุตร (ร้อยละ 91.67)
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลปั จจัยด้านบุคคล (n = 84)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวนคน

ร้ อยละ

ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรี ยน

13

15.50

ประถมศึกษา

63

75.00

มัธยมศึกษาขึ้นไป

8

9.500

ไม่เคยมี

26

31.00

มี

58

69.00

ไม่มีปัญหา

51

60.71

มีปัญหา

33

39.29

ประสบการณ์

ประสาทการรับรู ้

ประเภทของปั ญหาการรับรู ้ (N= 33) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
สายตา

29

87.87

การได้ยนิ

13

39.39

960

MMO21-7
กลุม่ ตัวอย่ามีคะแนนความวิตกกังวลโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 63.10, ± S.D = 50.67 ± 10.17)
การรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยระดับปานกลาง ความต้องการข้อมูลระดับมาก และการมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแล
ระดับสูง (ร้อยละ 67.85, 66.67, 66.77 ตามลาดับ) (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คะแนนความวิตกกังวล การรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย ความต้องการข้อมูล และคะแนนการส่วนร่ วม
ของผูด้ ูแล (n = 84)
ข้ อมูล
จานวน
ร้ อยละ
คะแนนความวิตกกังวล
ระดับต่า (20.00-39.99 คะแนน)
ระดับปานกลาง (40.00-59.99 คะแนน)
ระดับมาก (60.00-80.00 คะแนน)

12
53

14.30
63.10

19

22.60

รวม ± S.D = 50.67 ± 10.17, Median= 50, Min - Max =29-76
การรับรู้ ความรุนแรงของการเจ็บป่ วย
ระดับต่า (0.00 -3.99 คะแนน)

5

5.95

ระดับปานกลาง (4.00 - 7.99คะแนน)

57

67.85

ระดับสูง (8.00 –10.00 คะแนน)

22

26.20

ระดับต่า (9.00 - 17.99คะแนน)

5

5.95

ระดับปานกลาง (18.00 -26.99 คะแนน)

23

27.38

ระดับสูง (27.00 - 36.00 คะแนน)

56

66.67

ระดับต่า (30.00 – 59.99 คะแนน)

5

5.95

ระดับปานกลาง (60.00 – 89.99 คะแนน)

23

27.38

ระดับสูง (90.00-120.00 คะแนน)

56

66.67

รวม

± S.D = 6.43±1.77, Median = 6.5, Min-Max= 2-10

ความต้ องการข้ อมูล

รวม

± S.D = 28.91 ±5.34, Median = 30 , Min-Max = 16-36

การมีส่วนร่ วมของผู้ดูแล

รวม

± S.D. = 93.28±13.98, Median = 94 , Min-Max = 51-120

ความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้ านจิตใจ และปัจจัยด้ านสั งคมกับความวิตกกังวลของผู้สูงอายุ
ทีเ่ ข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่ อนได้ รับการส่ องกล้ องทางเดินอาหารส่ วนต้ น
พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึ กษาและประสาทการรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวล (r =
.24, และ r =. 25, p <.05 ตามลาดับ) ส่ วนประสบการณ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลของปั จจัยด้านจิตใจ พบว่า
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การรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวล (r = .84, p <.01) และความต้องการข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวล (r =.22, p <.05) ปั จจัยด้านสังคม พบว่า การมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแลไม่มีความสัมพันธ์
กับความวิตกกังวล (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านจิตใจ ปั จจัยด้านสังคมกับความวิตกกังวล
ของผูส้ ูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (n= 84)
ตัวแปร
ปั จจัยด้านบุคคล
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
ประสาทการรับรู ้
ปั จจัยด้านจิตใจ
การรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย
ความต้องการข้อมูล
ปั จจัยด้านสังคม
การมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแล

ค่ าสถิติ

p-value

η=.24
rpb=.03
rpb=.25

.040
.740
.021

rs =.84
rs =.22

.000
.040

rs =-.01

.090

หมายเหตุ rpb = Point Biserial correlation coefficient , rs =Spearman’s rank correlation , η = Eta correlation

อภิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านจิตใจ และปั จจัยด้านสังคมกับความวิตกกังวลของผูส้ ู งอายุที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .24, p <
.05) การที่ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลในครั้งนี้อธิบายได้วา่ ระดับการศึกษานั้นช่วยส่งเสริ มการ
ได้รับข้อมูลและสร้างความรู ้ ของบุ คคล และช่วยให้บุคคลมี กระบวนการเรี ยนรู ้และมี ความเข้าใจในข้อมูลเพื่อการ
ตัดสิ นใจ (Mohammed, 2016) มีผลต่อการแปลเหตุการณ์ที่ชดั เจน และเกิดการคาดคิดสิ่ งที่จะเกิด หากการแปลภาพรวม
ของความคิด (Leventhal & Johnson, 1983) สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมส่ วนใหญ่ พบว่า ระดับการศึกษาต่า
กว่าหรื อเที ยบเท่ ามัธยมศึ กษามี ความสัมพันธ์กับความวิตกของผูป้ ่ วยที่ ส่องกล้องทางเดิ นอาหารส่ วนต้น (Cho et al.,
2010) ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาที่สามารถอ่านออกเขียนได้และเข้าใจการ
แนะนาการปฏิบตั ิตวั ของทีมสุขภาพ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับประสาทการรับรู ้ เช่น การมองเห็น การได้ยิน และในการวิจยั
ใช้เกณฑ์การคัดเข้าสาหรับผูท้ ี่มีสติสมั ปชัญญะดี และไม่มีภาวะสมองเสื่ อมจึงทาให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ขอ้ มูลเพื่อการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงมีความเข้าใจในเหตุการณ์และสามารถประเมินสิ่ งที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งได้ แปลเหตุการณ์
ได้ชดั เจน มีภาพรวมของความคิดที่ชดั เจน จึงลดการกระตุน้ ความรู ้สึกที่ถูกคุกคามที่เกิดขึ้นจึงอาจทาให้ระดับการศึกษา
ที่จบมาไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความวิตกกังวล
ประสบการณ์ในการส่ องกล้องทางเดินอาหารส่ วนต้นไม่มีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ( r =. 25, p <.05) สามารถอธิ บายได้ว่า ประสบการณ์ที่เป็ นประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ ในช่วง
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เวลาหนึ่ งแล้วหายไปไม่มีการกระตุน้ เป็ นระยะ จะทาให้ผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์มาแล้วจาเหตุการณ์น้ นั ได้น้อย ทาให้
ความสามารถในการน าประสบการณ์ เดิ ม มาใช้ใ นการประเมิ น เหตุ ก ารณ์ ค รั้ งนี้ จึ งไม่ แตกต่ างกัน จากผูท้ ี่ ไ ม่ เคยมี
ประสบการณ์ส่องกล้องมาก่อน (Biggs et al., 2017) และสอดคล้องกับ แผ (2556) ที่ อธิ บายว่า ประสบการณ์ ผูส้ ู งอายุ
รับมือกับความไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นในครั้งแรก เมื่อเข้ารับการส่องครั้งต่อไปซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหมือนกันจะมีแนวโน้ม
คิดทิศทางเหมือนกัน และทาให้ผูส้ ู งอายุเรี ยนรู ้ ซึ่ งกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั ที่ มีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และในการ
ตรวจถึงแม้จะมีประสบการณ์ทางบวกในครั้งที่ผ่านมา แต่การตรวจในครั้งที่สองอาจมีปัจจัยด้านอายุ ความรุ นแรงของ
โรค ที่ เพิ่มความไม่แน่นอน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สปิ ลเบอร์ เกอร์ (1966) ที่กล่าวว่า ความรุ นแรง และความไม่
แน่นอนของเหตุการณ์ มีปัจจัยกระตุน้ ทาให้เกิดความวิตกกังวล จึงทาให้ประสบการณ์ที่มีไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความวิตกกังวลซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Seymen et al. (2010) ที่พบว่า ประสบการณ์ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความ
วิตกกังวลก่อนการส่องกล้องทางเดินอาหารทั้งส่วนต้นและส่วนปลาย
ประสาทการรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ( r =. 25, p <.05) สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Bostrom & Schwecke (1995) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดวงตา และหู ส่ งผลกระทบต่อ
การมองเห็ นและการได้ยิน เมื่อผูป้ ่ วยต้องเข้ารับการส่ องกล้องทางเดิ นอาหารส่ วนต้น จะถูกกระตุน้ หรื อคุกคามจาก
ภาวะสุ ขภาพที่ เปลี่ ยนแปลงจาการเจ็บป่ วยและความชราที่ มีจนท าให้ผูป้ ่ วยมี ความวิตกกังวลเพิ่ มมากขึ้ น แสดงว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีประสาทการรับรู ้ต่าจะมีความวิตกกังวลสู งกว่าผูท้ ี่มีประสาทการรับรู ้สูง นอกจากนี้ ผสู ้ ู งอายุเลือกรับสิ่ งเร้า
ทางประสาทการรั บ รู ้ ที่ ส นใจเพื่ อ ช่ ว ยให้ก ารเรี ยนรู ้ น้ ัน ประสบความส าเร็ จตามที่ ต ้อ งการ (Klausmeire, 1985) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Schneider et al. (2011) ที่พบว่าการสู ญเสี ยทั้งการมองเห็นและการได้ยนิ ในผูส้ ู งอายุ ทาให้
ผูส้ ู งอายุมีความวิตกกังวล และการศึกษาของ Contrera et al. (2016) ที่พบว่าการได้ยินบกพร่ องระดับเล็กน้อยและการ
มองเห็นบกพร่ องทาให้เกิดความวิตกกังวล
ปัจจัยด้ านจิตใจ
การรับ รู ้ ความรุ น แรงของการเจ็บ ป่ วย จากผลการศึ กษา พบว่ามี ความสัมพัน ธ์กับ ความวิตกกังวลอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = .84, p <.01) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สปิ ลเบอร์เกอร์ (1966) ที่วา่ ความรุ นแรง และความไม่
แน่ นอนของเหตุการณ์ เป็ นปั จจัยกระตุน้ ทาให้เกิ ดความวิตกกังวล และเมื่อเจ็บป่ วยผูส้ ู งอายุมกั เจ็บป่ วยด้วยปั ญหาที่
ซับ ซ้อ น มี พ ยาธิ ส ภาพหลายระบบ อาการและอาการแสดงไม่ เฉพาะเจาะจง มี ก ารฟื้ นตัว ที่ ช้า และต้อ งรั ก ษาใน
โรงพยาบาลนานมากขึ้ น พึ่งพาบุคคลอื่นเพิ่มมากขึ้น (สมภพ, 2556) สอดคล้องกับการศึ กษาของ บุษรา (2550) และ
พรทิ วาและขนิ ษฐา (2551) พบว่า การรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความวิตกกังวล
และสามารถอธิบายความแปรปรวนของความวิตกกังวลได้ดี
ความต้องการข้อมูล จากผลการศึ กษาพบว่าความต้องการข้อมูลมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r =.22, p <.05) สอดคล้องกับแนวคิดของ Leventhal & Johnson (1983) ที่กล่าวว่า ข้อมูลช่วยให้เกิด
การเรี ยนรู ้ ถ้าข้อมูลเพียงพอจะทาให้บุคคลสามารถควบคุมสิ่ งที่ตนเองกาลังประสบได้ เกิดเป็ นภาพรวมของความคิด
และเนื่องจากข้อมูลเป็ นสิ่ งจาเป็ นหรื อปั จจัยพื้นฐานที่ผปู ้ ่ วยนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจ (Bilodeau & Degner, 1996)
โดยข้อมูลจะช่วยลดความวิตกกังวล และช่วยให้ผปู ้ ่ วยเผชิญปั ญหาได้ดีข้ ึน (Cemeron et al., 1994)
ปัจจัยด้ านสังคม
การมีส่วนร่ วมของผูด้ ูแลไม่มีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แม้การดูแลและมี
ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คลในครอบครั ว ซึ่ งจัด เป็ นแหล่ ง สนั บ สนุ น ทางสั ง คมของผู ้สู ง อายุใ นขณะเจ็ บ ป่ วยและอยู่ใ น
โรงพยาบาล ซึ่ งจะช่วยในการปรับตัวและเป็ นสื่ อกลางระหว่างผูส้ ู งอายุกบั ทีมสุ ขภาพ บุคคลที่ ได้รับการดูแลที่ ผูด้ ูแล
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(Sharp, 1990) แต่เนื่องจากการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นเป็ นการตรวจที่มีการสอดใส่อุปกรณ์และเป็ นเหตุการณ์
ผูต้ รวจต้องเผชิญลาพังระหว่างการตรวจในห้องส่องกล้อง ซึ่งล้วนเป็ นการกระทาที่ผสู ้ ูงอายุเองต้องใช้ความสามารถของ
ตนเองในการเผชิ ญสถานการณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของที่ กล่าวว่า เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่งแล้วประเมินว่าเป็ นอันตรายต่อตนเอง หรื อรู ้สึกว่าถูกคุกคาม ผ่านกระบวนการประเมิน ตัดสิ นใจ และใช้กลไกทาง
จิต โดยความวิตกกังวลขณะเผชิญ ความวิตกกังวลแฝง ที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน (Spielberger & Krasner, 1988)
ทาให้การมีส่วนร่ วมในการดูแลในขณะอยูโ่ รงพยาบาลของผูส้ ูงอายุในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นจึงไม่ส่งผล
ต่อระดับความวิตกกังวล
ข้ อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล นาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการพยาบาลที่จะช่วยลดความวิตก
กังวลของโดยการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยประสาทการรับรู ้ เพิ่มการให้ขอ้ มูลที่จะช่วยลดของการเจ็บป่ วย
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ ได้ให้ความอนุ เคราะห์
และอานวยความสะดวกในการเก็บรวมข้อมูล การทาวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ จะไม่สามารถสาเร็ จลุล่วงได้ หากข้อมูลที่ มี
คุณค่ายิง่ จากผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลที่เสี ยสละเวลาและให้ความร่ วมในการตอบแบบสอบถาม
เอกสารอ้ างอิง
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