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หลั ก การและวั ต ถุ ป ระสงค : ในป จ จุ บั น การส ง เสริ ม
ศั ก ยภาพของผู สู ง อายุ โ รคมะเร็ ง ที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล ไดมุงเนนความสามารถในการดูแลตนเอง ซึ่ง
เปนความตองการของบุคคลไมวา จะอยใู นวัยใด และไมวา จะ
อยใู นภาวะปกติหรือเจ็บปวย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรค
มะเร็ง และความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานกับความ
สามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคมะเร็ง
วิธกี ารศึกษา : การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาเชิงสหสัมพันธ
กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุโรคมะเร็งอายุ 60-79 ป ที่เขารับ
การรักษาที่แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร จำนวน 80 ราย เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ
ขอมูลทั่วไป และแบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง
วิเคราะหขอ มูลโดยความถี่ รอยละ คาต่ำสุด สูงสุด คาเฉลีย่
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตไิ ควสแควร และใชสมั ประสิทธ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการศึกษา : พบวา ระดับความสามารถในการดูแลตนเอง
โดยรวมของผสู งู อายุโรคมะเร็งสวนใหญอยใู นระดับปานกลาง
รายได มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคมะเร็งอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(r=.188, p = 0.049)
สรุป : ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรค
มะเร็งสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รายไดมีความสัมพันธ
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั ความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุโรคมะเร็ง

Background and objective: Nowadays, the potential
of the hospitalized elderly patients with cancer have
focused on the self-care agency . The individuals,
normal or illness, in any age needed the self-care
agency.This study was carried out to determine the
self-care agency of the hospitalized elderly patients with
cancer and the relationship between basic conditioning
factors and self-care agency.
Methods: This study was a correlation study. The
sample consisted of eighty hospitalized elderly cancer
ous patients aged 60-79 years in Nursing Care
Department, Srinagarind Hospital. Data were collected
using an Personal Information Forms to determine
socio-demographic features and Self-Care Agency Scale
to measure the self-care agency. Socio-demographic
data were analyzed by using maximum, minimum,
frequency, percentage, mean, standard deviation and
correlation between basic conditioning factors. Self-care
agency were analyzed by using Chi-square tests, and
Pearson’ s Product moment correlation coefficient.
Results : The hospitalized elderly patients with cancer
were in the moderate level of self-care agency. There
was statistically significant positive correlation (r=.188,
p = 0.049) between self-care agency and income.
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คำสำคัญ : ปจจัยพืน้ ฐาน, ความสามารถในการดูแลตนเอง, Conclusion : The self-care agency of the hospitalized
ผูสูงอายุโรคมะเร็ง
elderly patients with cancer was in the moderate level.
Income was significantly correlated with the self-care
agency.
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บทนำ
โรคมะเร็ ง เป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ที่ สำคั ญ ของทุ ก
ประเทศทัว่ โลก สำหรับประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. 2551 พบวา
คนไทยป ว ยเป น โรคมะเร็ ง เพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ผู ป ว ยรายใหม
เพศชาย 163.7 ราย ตอแสนประชากร และหญิง 164.5 ราย
ตอแสนประชากร เพศชายปวยเปนโรคมะเร็งตับและทอ น้ำดี
มากที่สุด 42.7 ราย ตอ แสนประชากร สวนเพศหญิงปวย
เปนโรคมะเร็งเตานมมากทีส่ ดุ 26.4 ราย ตอแสนประชากร1
ในวัยสูงอายุระบบโครงสรางและอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง และการสัมผัสกับสาร
กอมะเร็งตาง ๆ มาเปนเวลานาน จึงทำใหผสู งู อายุมโี อกาส
เกิดโรคมะเร็งไดมากกวาผอู ยใู นกลมุ อายุอนื่ ๆ2 นอกจากนี้
อาจเกิดจากสาเหตุหรือปจจัยสงเสริมอื่น ๆ ไดอีกดวย
ในปจจุบันการรักษาผูสูงอายุโรคมะเร็งในโรงพยาบาล
มีหลายวิธี ไดแก การผาตัด เคมีบำบัด หรือรังสีรกั ษา หรือ
หลายวิธีรวมกัน โดยผูสูงอายุโรคมะเร็งตองเขามารับการ
รั ก ษาที่ โ รงพยาบาลอย า งต อ เนื่ อ งติ ด ต อ กั น หลายครั้ ง
ซึ่งการรักษาดวยวิธีการดังกลาวในแตละครั้งจะกอใหเกิดผล
ขางเคียงตามมา ไดแก อาการทางระบบทางเดินอาหาร
รอยละ 38.8 เชน คลืน่ ไส อาเจียน เยือ่ บุชอ งปากอักเสบ รอง
ลงมาคือผลตอระบบโลหิต รอยละ 38.3 ไดแก ภาวะโลหิตจาง
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ 3 สงผลใหผสู งู อายุ
โรคมะเร็งติดเชือ้ ไดงา ย มีภาวะทุพโภชนาการทีพ่ บคือภาวะ
ขาดสารอาหารในผสู งู อายุเพศชายและหญิงรอยละ 37.3 และ
25.1 ตามลำดับ4 ออนเพลีย ชวยเหลือตนเองไดนอ ย และ
ความสามารถในการดูแลตนเองลดลง ผสู งู อายุทเี่ ขาอยรู กั ษา
ในโรงพยาบาลที่พบคือมีภาวะพึ่งพาในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันพืน้ ฐานรอยละ 18.25 และทำใหระยะเวลาทีผ่ ปู ว ย
ตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น นอกเหนือจากการรักษาอยาง
ต อ เนื่ อ งแล ว ความสามารถในการดู แ ลตนเองที่ ดี ข อง
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ผูสูงอายุโรคมะเร็งจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยลดความรุนแรง
ของโรค ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได รวมทัง้ ชวยลด
ระยะเวลาทีผ่ สู งู อายุโรคมะเร็งตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในแตละครั้งได นอกจากนี้ยังชวยใหผูสูงอายุโรคมะเร็งรูสึก
มีคณ
ุ คา มีความพึงพอใจและมีความสุขในการเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล
ความสามารถในการดูแลตนเอง (self care agency) ตาม
กรอบแนวคิดของ Orem6 เปนความสามารถของบุคคลในการ
ทีจ่ ะกระทำการดูแลตนเองอยางจงใจเพือ่ สนองความตองการ
การดูแลตนเองทัง้ หมดในชวงเวลานัน้ เพือ่ คงไวซงึ่ การดำรง
ชีวิต หรือรักษาไวซึ่งโครงสราง การทำหนาที่ของบุคคล
ตลอดจนสงเสริมพัฒนาการและสวัสดิภาพของบุคคล การ
พิจารณาความสามารถในการดูแลตนเอง ตองคำนึงถึงปจจัย
พืน้ ฐานของบุคคล (basic conditioning factor) ซึง่ เปนปจจัย
ภายในและภายนอกตัวบุคคลที่มีผลตอความสามารถในการ
ดูแลตนเองรวมดวย ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายได
ในปจจุบันการสงเสริมศักยภาพของผูสูงอายุ ไดมุงเนน
ความสามารถในการดูแลตนเอง เนือ่ งจากการดูแลตนเองเปน
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ ปนทัง้ การสงเสริมและการปองกัน การ
ดูแลรักษา การฟนฟูสภาพ ความสามารถในการดูแลตนเอง
เปนการพิจารณาบุคคลในฐานะเปนองครวม ในลักษณะ
กิจกรรมทีค่ รอบคลุมทัง้ ดานรางกาย จิตใจ สังคม ซึง่ เปนสิง่
จำเปนและมีความสำคัญในการดำรงชีวิต เนื่องจากความ
สามารถในการดูแลตนเองเปนความตองการของบุคคลไมวา
จะอยูในวัยใด และไมวาจะอยูในภาวะปกติหรือเจ็บปวย
ความสามารถในการดูแลตนเอง ไดรับความสนใจและ
ยอมรั บ ว า มี บ ทบาทสำคั ญ ในเรื่ อ งสุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชน โดยเฉพาะในวัยสูงอายุซึ่งเปนวัยเสื่อม ทำให
มีขอจำกัดทางดานรางกาย ผูสูงอายุโรคมะเร็งจึงจำเปนตอง
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มีความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการการดูแลตนเองที่จำเปนโดยทั่วไปได ดังจะเห็นได
จากการศึกษาทีผ่ า นมา พบวา ความสามารถในการการดูแล
ตนเองของผสู งู อายุอยใู นระดับดี7 นอกจากนีค้ วามสามารถใน
การดูแลตนเองของผสู งู อายุมคี วามสัมพันธทางบวกกับภาวะ
สุ ข ภาพอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ8-10 การพิจารณาความ
สามารถในการดู แ ลตนเอง ต อ งคำนึ ง ถึ ง ป จ จั ย พื้ น ฐาน
ของบุ ค คล ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ภายในและภายนอกตั ว บุ ค คล
ทีม่ ผี ลตอความสามารถในการดูแลตนเอง รวมดวย ไดแก อายุ
เพศ ระยะพัฒนาการ ภาวะสุขภาพ สังคมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ปจจัยทางดานการดูแลสุขภาพ ระบบครอบครัว
แบบแผนการดำเนินชีวิต สถานที่อยูอาศัย แหลงประโยชน
ทีเ่ พียงพอ และความสามารถนำมาใชได6
ได มี ผู ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย พื้ น ฐานของ
บุคคลกับความสามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุ พบวา
ผูสูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองแตกตางกันตาม
ปจจัยพื้นฐาน ไดแก ระดับการศึกษา ลักษณะการพักอาศัย
บทบาทหนาที่ของผูสูงอายุในครอบครัว11 นอกจากนี้พบวา
ผูสูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองไมแตกตางกัน
ตามปจจัยพืน้ ฐาน ไดแก รายได สถานภาพสมรส การเปนเจา
ของบาน และจำนวนสมาชิกในครอบครัว11 และสถานภาพ
สมรส รายไดมคี วามสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการ
ดูแลตนเอง12
จะเห็นไดวา จากรายงานการศึกษาทีผ่ า นมายังไมพบ
การศึ ก ษาความสามารถในการดู แ ลตนเองของผู สู ง อายุ
โรคมะเร็ง และปจจัยพืน้ ฐานทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผสู งู อายุโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผสู งู อายุ
โรคมะเร็งที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้นผูวิจัย
จึงศึกษาความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรค
มะเร็งและปจจัยพืน้ ฐานทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความสามารถ ใน
การดู แ ลตนเองของผู สู ง อายุ โ รคมะเร็ ง ได แ ก อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได ซึง่ ผลการศึกษา
จะชวยสงเสริมความสามารถในการในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคมะเร็งไดเหมาะสมตามศักยภาพที่มีอยู

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาสหสัมพันธ (correlation
research) ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ เปนผปู ว ยมะเร็ง
ทีเ่ ขารับการรักษาในแผนกบำบัดพิเศษโรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน การคำนวณขนาด
ตัวอยางเพื่อประมาณคาความสัมพันธ13 จากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธทางบวก
กั บ ความสามารถในการดู แ ลตนเองของผู สู ง อายุ อ ย า งมี

x Chintana Suwittawat, et al.
นัยสำคัญทางสถิตริ ะดับ 0.01 ( r = 0.31)12 กำหนดให α
= 0.05, Power = 0.80 พบวาตองใชขนาดตัวอยางจำนวน
80 ราย โดยใชวธิ กี ารเลือกกลมุ ตัวอยางตามเกณฑทกี่ ำหนด
ในระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2554 มีเกณฑการคัดเขา คือ อายุตั้งแต 60-79 ป มีการ
รับรูปกติ ตามแบบประเมินการรับรูที่ดัดแปลงมาจากแบบ
ทดสอบสภาพจิตจุฬา (Chula Mental Test: CMT)14 โดยจะ
ตองไดคะแนนไมต่ำกวา 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 19
คะแนน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาได รั บ การตรวจสอบ
คุณภาพ เครือ่ งมือจากผเู ชีย่ วชาญ และคำนวณหาความเชือ่
มัน่ ของ แบบสัมภาษณโดยใชสมั ประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค15
เท า กั บ 0.88 ผู เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ก นั ก ศึ ก ษา
คณะพยาบาลศาสตร ชัน้ ปที่ 3 จำนวน 2 ราย ผวู จิ ยั ไดอธิบาย
ถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหผูเก็บรวบรวมขอมูลทราบ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ ขอมูลทัว่ ไป และวัด
ความสามารถ ในการดู แ ลตนเองของผู สู ง อายุ โ รคมะเร็ ง
วิเคราะหขอ มูลสวน บุคคล โดยการหาความถีแ่ ละคารอยละ
วิเคราะหขอ มูล อายุ รายได โดยการหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน วิเคราะหขอ มูลความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผสู งู อายุโดย การหาคาต่ำสุด สูงสุด คาเฉลีย่ สวนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน ความถีแ่ ละคารอยละ วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางเพศ (ชาย หญิง) อายุ (60 – 69 , 70 – 79 ป),
สถานภาพสมรส (คู โสด หมาย/ หยา/แยก ) ระดับการศึกษา
( ไมไดเรียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา/
อนุปริญญา ปริญญา ตรี) กับความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุใชสถิติไควสแควร ความสามารถในการดูแล
ตนเองของผสู งู อายุ แบงออกเปน 3 ระดับ เพือ่ ใหเปนตัวแปร
ที่วัดในมาตรา นามบัญญัติ โดยใชหลักทางสถิติคือ พิสัย/
จำนวนชัน้ = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด)/316 ไดแก ระดับ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคมะเร็งต่ำ
ปานกลาง และสูง เนื่องจากสถิติไควสแควรเปนสถิติที่ใช
ทดสอบ สมมติฐานกับขอมูลที่มีคาไมตอเนื่อง คือขอมูลที่มี
คาในมาตรวัดนามบัญญัติ วิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ
รายได กับความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุใช
สัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน โดยใชตัวแปรความ
สามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุเปนตัวแปรเชิงปริมาณ
เพราะการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ โ ดยใช สั ม ประสิ ท ธ
สหสัมพันธ แบบเพียรสนั ตัวแปรตามตองเปนตัวแปรทีว่ ดั ได
ในเชิงปริมาณสามารถวัดคาออกมาได และยังไมพบรายงาน
วาการ ใชตวั แปรตัวเดียวเปน 2 แบบ คือตัวแปรเชิงคุณภาพ
และตัวแปรเชิงปริมาณจะทำใหความสัมพันธอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติแตกตางกัน
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ความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเอง

ผลการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานกับ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุโรคมะเร็ง พบวา
ผสู งู อายุโรคมะเร็งเปนเพศชายจำนวน 48 ราย รอยละ 60.0
หญิงจำนวน 32 ราย รอยละ 40.0 อายุเฉลีย่ 66.35 ± 5.21
ป สวนใหญ สถานภาพสมรสคู จำนวน 63 ราย รอยละ 78.8
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 69 ราย รอยละ 86.3
มีรายไดเฉลีย่ 7,117.50 ± 14,803.17 บาท (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จำนวนและร อ ยละของกลุ ม ตั ว อย า งจำแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ รายได ระดับ
การศึกษา สถานภาพในครอบครัว ผูดูแล และการไดรับ
คำแนะนำ
ลักษณะของกลมุ ตัวอยาง

x

The Relationship between Basic Conditioning Factors and Self-Care

ระดับความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมของ ผสู งู
อายุโรคมะเร็งสวนใหญอยใู นระดับปานกลาง จำนวน 61 ราย
รอยละ 76.2 รองลงมาอยใู นระดับสูง จำนวน 19 ราย รอยละ
23.8 (ตารางที่ 2)
สวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐาน
กับความสามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุ พบวา เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ไมมคี วามสัมพันธกบั ความ
สามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุ (p = 0.65, 0.19, 0.33)
(ตารางที่ 3)
อายุ ไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุ (r=.-0.058, p=0.304) รายไดมีความ
สัมพันธในเชิงบวกระดับต่ำกับความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผสู งู อายุอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (r=.188, p = 0.049)
(ตารางที่ 4)

จำนวน (รอยละ)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
60 – 69
70 – 79
สถานภาพสมรส
คู
โสด
หมาย/ หยา/แยก
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน (บาท)
0
500 – 19,999
20,000 – 39,999
40,000 – 59,999
60,000 – 79,999
80,000 – 100,000

48 (60.0)
32 (40.0)
58 (72.5)
22 (27.5)
63 (78.8)
3 (3.8)
14 (17.4)
2 (2.5)
69 (86.3)
4 (5.0)
4 (5.0)
1 (1.2)
1 (1.2)
73 (91.4)
2 (2.5)
2 (2.5)
1 (1.2)
1 (1.2)

วิจารณ
จากผลการศึกษาพบวา ระดับความสามารถในการดูแล
ตนเอง โดยรวมของผูสูงอายุโรคมะเร็งสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง อาจเปนเพราะผูสูงอายุโรคมะเร็งสวนใหญสำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จึงไมมีความรูเพียงพอที่จะสงเสริมความสามารถในการดูแล
ตนเอง จึ ง ส ง ผลให ค วามสามารถในการดู แ ลตนเองของ
ผสู งู อายุโรคมะเร็ง อยใู นระดับปานกลาง
ส ว นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย พื้ น ฐานกั บ ความ
สามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุ พบวาเพศ ไมมคี วาม
สั ม พั น ธ กั บ ความสามารถในการดู แ ลตนเองของผู สู ง อายุ
สอดคลองกับการศึกษาของปุญญพัฒน ไชยเมล และคณะ17
ศึกษาคุณภาพชีวติ และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
ของผสู งู อายุตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
พบวาเพศ ไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุ จึงไมสนับสนุนแนวคิดของ Orem6
ทีก่ ลาววา เพศ เปนตัวกำหนดความตองการการดูแลตนเอง
โดยทั่ ว ไปและตามระยะพั ฒ นาการ นอกจากนี้ ยั ง เป น ตั ว
กำหนดศักยภาพในการเริม่ ตน หรือกระทำการอยางตอเนือ่ ง
ในการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง ทั้งนี้อาจเปน

ตารางที่ 2 ระดับความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุโรคมะเร็งที่เขารับการรักษาในแผนกการพยาบาล
บำบัดพิเศษ
ระดับความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวม

Min-Max

Mean

S.D.

จำนวน (ราย)

รอยละ

ปานกลาง (57 – 88 คะแนน)
สูง (89 – 120 คะแนน)
รวม

61 – 88
89 -116
61 -116

77.26
97.84
82.15

6.57
6.74
10.99

61
19
80

76.2
23.8
100.0
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ตารางที่ 3 คาความสัมพันธระหวางเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา กับความสามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุ
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
คู
โสด
หมาย/ หยา/แยก
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
ปริญญาตรี

ปานกลาง
จำนวน (รอยละ)

สูง
จำนวน (รอยละ)

39 (81.2)
22 (68.8)

9 (18.8)
10 (31.2)

48 (76.2)
2 (66.7)
11 (78.6)
1 (50.0)
55 (79.7)
2 (50.0)
2 (50.0)
1 (100.0)

X2

p-value

0.198

0.65

15 (23.8)
1 (33.3)
3 (21.4)

0.90

0.19

1 (50.0)
14 (20.3)
2 (50.0)
2 (50.0)
0 (0.0)

4.57

0.33

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอายุ รายได พั ฒ นาการ และความต อ งการการดู แ ลตนเองตามภาวะ
เบี่ยงเบนสุขภาพได ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุโรคมะเร็ง
กับความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ตัวแปร
1
2
3
อายุ ไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการดูแล
1.ความสามารถในการดูแลตนเอง
-0.058 .188*
ตนเองของผ
ู สู ง อายุ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของสุ กิ จ
2.อายุ
ทองพิลา และคณะ18 ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ ความ
3.รายได
สามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความ
*p<.05
ดันโลหิตสูงในชมรมผสู งู อายุศนู ยบริการสาธารณสุขที่ 43 เขต
เพราะผสู งู อายุโรคมะเร็งทัง้ เพศชายและหญิงสวนใหญ เปนผู มีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับ
สูงอายุตอนตน (อายุเฉลี่ย 66.35 ± 5.21 ป) ซึ่งมีความ ความสามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุ จึงไมสนับสนุน
เสื่อมถอยของรางกายเชนกัน ทำใหความสามารถในการทำ แนวคิดของ Orem6 ทีก่ ลาววา อายุเปนสิง่ บงชีถ้ งึ ความตองการ
กิจกรรมนอยลงเหมือนกัน
การชวยเหลือ เมือ่ เกิดความพรองในการดูแลตนเองในแตละ
สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับความสามารถ ชวงอายุ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะผสู งู อายุโรคมะเร็งทัง้ เพศชายและ
ในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ สอดคลองกับการศึกษาของ หญิงสวนใหญเปนผสู งู อายุตอนตน ซึง่ มีความ เสือ่ มถอยของ
ปุญญพัฒน ไชยเมล และคณะ17 ศึกษาคุณภาพชีวติ และความ รางกายยังไมมาก จึงยังมีความสามารถในการดูแลตนเอง
สามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผสู งู อายุตำบลแหลมโตนด
รายได มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง บวกระดั บ ต่ำ กั บ ความ
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบวา สถานภาพสมรสไมมี สามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุอยางมีนัยสำคัญทาง
ความสัมพันธกบั ความสามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุ สถิ ติ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของสมบั ติ ไชยวั ณ ณ
ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความสามารถในการ และคณะ19 ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ
ดู แ ลตนเองของผู สู ง อายุ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ ความสามารถในการดูแลตนเอง คุณภาพชีวติ ของผสู งู อายุที่
ปุญญพัฒน ไชยเมล และคณะ17 ศึกษาคุณภาพชีวติ และความ ปวยดวยโรคเรือ้ รัง พบวา รายไดมคี วามสัมพันธทางบวกกับ
สามารถ ในการทำกิจวัตรประจำวันของผสู งู อายุตำบลแหลม ความสามารถในการดูแลตนเองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
โตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบวา ระดับการศึกษา
ไมมคี วามสัมพันธกบั ความสามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุ
สรุป
จึงไมสนับสนุนแนวคิดของ Orem6 ทีก่ ลาววา การศึกษาเปน
การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานกับความ
สิ่งสำคัญตอการพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติตอการ
ดูแลตนเอง ทำใหสามารถที่จะเรียนรูความตองการการดูแล สามารถในการดูแลตนเองของผสู งู อายุโรคมะเร็งทีเ่ ขารับการ
ตนเองโดยทั่วไป ความตองการการดูแลตนเองตามระยะ รักษาในแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ พบวา ระดับความ
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ความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเอง

x

The Relationship between Basic Conditioning Factors and Self-Care

สามารถในการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุโรคมะเร็ง 8. นิรนาท วิทยโชคกิตติคุณ. ความสามารถในการดูแลตนเองและ
ภาวะสุขภาพของผสู งู อายุ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ปจจัยพื้นฐาน ไดแก รายได
มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความสามารถในการดูแลตนเอง 9. มณฑนา เจริญกุศล. แรงสนับสนุนทางสังคมความสามารถในการ
ดูแลตนเอง และภาวะสุขภาพของผสู งู อายุ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ของผู สู ง อายุ อ ย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ดั ง นั้ น รั ฐ จึ ง ควร
มหิดล, 2534.
สงเสริมใหผสู งู อายุไดมรี ายไดโดยการจัดหาอาชีพทีเ่ หมาะ สม 10. อัปสร รังสิปราการ. ความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคม
กับภาวะเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง หรือเพิ่มเบี้ยยังชีพใหแก
ความสามารถในการดูแลตนเองกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ
ผสู งู อายุโรคมะเร็งทีไ่ มสามารถประกอบอาชีพไดเพือ่ สงเสริม
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร. [วิทยานิพนธปริญญา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต] สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
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