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Abstract
Purposes: This article examines experiences of chronically ill patients and family
caregivers during flood disaster, how they prepared for the recent flood disaster, and how
they will prepare for such disasters in the future.
Design: Mixed method research.
Methods: This study collected data from 30 chronically ill patients with diabetes
and/or hypertension, and 30 family caregivers in two urban communities in Thailand
during July 2013 - October 2013. Data were gathered by using demographic and flood
preparedness questionnaires. Focus group interviews were conducted with patients and
caregivers. Quantitative data were analyzed by using percentage, means, and standard
deviation. Qualitative data were analyzed by using content analysis.
Main findings: The mean scores of flood preparedness among chronically ill patients
(M = 5.40, SD = 4.24) and caregivers (M = 6.56, SD = 4.65) indicated that their
preparation was at a low level. Both patients and caregivers experienced physical and
psychological distress during the flood disaster. Most of them were concerned with
economic issues and household supplies, rather than disease management and health
conditions. Six themes emerged from interview included: preparation for natural
disaster and illness management; health management; emotional response; identified
needs for physical and psychological support; active community participation; and future
preparedness for self-management. In addition to self management, the majority of
patients and caregivers required more effective resource management from local
community leaders to prepare for future flood disaster.
Conclusion and recommendations: Participants exhibited a lack of flood disaster
preparedness. Informational and psychological support from nurses is needed for better
preparation in the future. Essentially, individual and communities are encouraged to
strengthen their capacities for disaster management and develop strategies for effective
preparedness.
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ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในภาวะภัยพิบตั ิน้ำ�ท่วม
ของผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลในประเทศไทย*
จงจิต เสน่หา, ปร.ด.1 วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, ปร.ด.1 วาสินี ชาญศรี, วท.ม.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: ศึกษาประสบการณ์ผู้ป่วยเรื้อรังและญาติผู้ดูแลระหว่างภาวะภัยพิบัติน้ําท่วม
การเตรียมความพร้อมในภาวะนา้ํ ท่วมทีผ่ า่ นมา และการเตรียมความพร้อมในภาวะภัยพิบตั นิ า้ํ ท่วมใน
อนาคต
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั ด้วยวิธผี สมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทีเ่ ป็นโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูงจำ�นวน
30 คน และ ญาติผ้ดู ูแล 30 คน อาศัยใน 2 ชุมชนเมืองในประเทศไทย เก็บข้อมูลระหว่างเดือน
กรกฏาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2556 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคล แบบสอบถาม
การเตรียมความพร้อมในภาวะภัยพิบตั นิ า้ํ ท่วม และสัมภาษณ์แบบกลุม่ ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้
สถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา
ผลการวิจยั : คะแนนเฉลีย่ การเตรียมความพร้อมในภาวะภัยพิบตั นิ า้ํ ท่วมของผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง (M = 5.40,
SD = 4.24)  และญาติผดู้ แู ล (M = 6.56, SD = 4.65)  บ่งชีว้ า่ มีการเตรียมความพร้อมอยูใ่ นระดับตํา่
ทัง้ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รังและญาติผดู้ แู ลมีประสบการณ์ล�ำ บากทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจระหว่างนา้ํ ท่วม ส่วนใหญ่
กังวลเกีย่ วกับปัญหาเศรษฐกิจและบ้านพักอาศัย มากกว่าการจัดการโรคและภาวะสุขภาพ หกประเด็นที่
ปรากฏจากการสัมภาษณ์ได้แก่ การเตรียมสำ�หรับภัยธรรมชาติและการจัดการการเจ็บป่วย การจัดการ
สุขภาพ การตอบสนองทางอารมณ์ ความต้องการการช่วยเหลือประคับประคองทางด้านร่างกายและ
จิตใจ การมีสว่ นร่วมของชุมชน และการเตรียมความพร้อมในอนาคตสำ�หรับการจัดการตนเอง นอกจาก
นีผ้ ปู้ ว่ ยและญาติสว่ นใหญ่ตอ้ งการให้ผนู้ �ำ ชุมชนในท้องถิน่ มีการจัดการแหล่งประโยชน์ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ เพือ่ เตรียมความพร้อมสำ�หรับภัยพิบตั นิ า้ํ ท่วมในอนาคต
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผูป้ ว่ ยและญาติยงั ขาดการเตรียมความพร้อมสำ�หรับภัยพิบตั นิ า้ํ ท่วม ทัง้ นี้
การสนับสนุนด้านข้อมูลและการช่วยเหลือประคับประคองด้านจิตใจจากพยาบาลเป็นสิง่ จำ�เป็น เพือ่ การ
เตรียมพร้อมทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยและญาติทกุ คนรวมทัง้ ชุมชนสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการภาวะภัยพิบตั   ิ และพัฒนากลวิธกี ารเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ: ภาวะภัยพิบตั นิ า้ํ ท่วม การเตรียมความพร้อม ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ญาติผดู้ แู ล
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