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บทคัดย่อ

	 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองเป็นเทคนคิการเรยีนการสอนทีใ่ช้การ
จ�าลองสถานการณ์		มหีลากหลายชนดิ	เช่น	การใช้สถานการณ์เป็นหลกั	การแสดงบทบาทสมมติ	
การฝึกทีละวิธีการ	การประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ	หุ่นมนุษย์จ�าลอง	หุ่นมนุษย์จ�าลองแบบครบ
ในทางการแพทย์	การจัดสิ่งแวดล้อม	ระบบเสมือนจริงผู้ป่วยจ�าลองและผู้ป่วยจ�าลองร่วมกับชุด
จ�าลองวตัถปุระสงค์ในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ฝึกให้ผูเ้รยีนได้คดิวเิคราะห์	และลงมอืปฏบิตัิ
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้	 วิธีการสอน	ประกอบด้วย	ขั้นการวางแผน/เตรียมการ
และขั้นสอน	ซึ่งมี	3	ระยะ	คือ	1)	ระยะการเกริ่นน�าหรือการน�าเข้าสู่สถานการณ์	2)	ระยะลงมือ
ปฏิบัติ	และ	3)	การซักถามและสรุปประเด็นการเรียนรู้ส�าหรับการประเมินผลการเรียนการสอน
เน้นการประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ	 และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความมั่นใจและก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ค�าส�าคัญ:	การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลอง

Abstract

	 Simulation-Based	 Learning	 (SBL)	 is	 a	 teaching	method	 using	 simulator.	
There	are	several	types	of	SBL	including:	paper	based	scenario,	role	play,	single	
task	trainer,	desk/table	top	exercise,	mannequin	based,	mannequin	total	immer-
sion,	environment,	virtual	reality,	standardized	patients	and	hybrid	simulators.	
The	objectives	of	SBL	are	to	improve	analytical	thinking	of	learners	and	to	achieve	
practical	 outcomes	 of	 the	 course.	 SBL	 teaching	method	 involves	 planning/
preparation	 and	 teaching.	 	 Teaching	 consists	 of	 three	 stages	 1)	 pre-brief/	 
introduction,	2)	simulation	running,	and	3)	debriefing.	Evaluation	of	SBL	emphasize	
improving	 learning	 outcomes,	 and	 self-confidence.	 Then	 the	 learners	will	 be	
qualified	nurses	in	the	future.

Key	words:	Simulation-Based	Learning
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Competencies of Nurse Practitioners Working in 
Diabetes Mellitus Clinic at Primary Care Unit in Chiang Mai Province

บทน�า
	 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคศตวรรษที่	 21	 ซึ่ง
เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ที่ต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การแก้ปัญหา	การ
คดิอย่างสร้างสรรค์	การสือ่สารและการท�างานร่วมกนั	
ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยจะท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม	
ท�าให้ผูเ้รยีนเหน็รูปธรรมได้ชดัเจนจากการปฏบิตัจิรงิ		
วิธีการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลอง	(Sim-
ulation-Based	Learning	:	SBL)	เป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบหนึ่งที่ท�าให้ผู้เรียนสามารถสัมผัส
สถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตนเองหรอืเข้าไปอยูใ่นสถาน
การณ์น้ันๆ	ซึง่เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเข้าใจบทสรปุ
ของตนเอง		เกิดการเรียนรู้ด้วยการเผชิญปัญหา	การ
ตัดสินใจและการใช้ปฏิภาณไหวพริบ	 ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิด	 ไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ปฏิบัติ	 มีความ
กระตือรือร้นและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ความหมายของการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จ�าลอง
	 ผู้เช่ียวชาญและนักการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองที่หลากหลาย
เช่น	 Nestel	 D.,	 Groom	 J.,	 Eikeland-Husebo	
S.,O’Donnell	 J.M.1	 กล่าวว่าสถานการณ์จ�าลอง
เป็นการจ�าลองเหตุการณ์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้
และทักษะ	ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์การเรียนรู้	
จัดการสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ	เพื่อที่จะสามารถประยุกต์
การเรียนในสถานการณ์นั้นๆไปสู่การปฏิบัติจริงใน
คลินิกได้
	 Gaba2	 กล่าวว่า	 สถานการณ์จ�าลองเป็น
เทคนิคไม่ใช่เทคโนโลยี	 ที่สามารถประยุกต์ใช้แทน
สถานการณ์จริงส่วนทิศนา	 	 แขมมณีนิยามการเรียน
การสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองว่าเป็นกระบวนการ
ท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด	 โดยให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ใน
สถานการณ์ที่มีบทบาท	ข้อมูล	กติกาในการเล่น	เพื่อ
สะท้อนความเป็นจริง	และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่
อยู่ในสถานการณ์นั้นๆ	 โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพคล้าย
กับข้อมูลในความเป็นจริงในการตัดสินใจและแก้

ปัญหาต่างๆ	ซึง่จะส่งผลต่อผูเ้รยีนในลกัษณะเดยีวกนั
ทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์จรงิ3	สพุนิ	บญุชูวงค์4	ได้กล่าว
ว่าการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ�าลอง	เป็นการสอนที่
จ�าลองสถานการณ์จริงมาไว้ในชั้นเรียน	โดยพยายาม
ให้เหมือนจริงมากท่ีสุด	 มีการก�าหนดกติกาหรือ
เง่ือนไข	 แล้วแบ่งผู ้เรียนเป็นกลุ่มให้เข้าเรียนรู ้ใน
สถานการณ์จ�าลองนั้นๆ	ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จาก
การเผชญิกบัปัญหาและใช้ปฏภิาณไหวพรบิในการแก้
ปัญหา
	 โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จ�าลอง		หมายถึง	กระบวนการหรอืเทคนคิ
การสอน	ที่ประยุกต์ใช้แทนสถานการณ์จริง	เพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้	ทักษะ	ให้เกิดการเรียนรู้จาก
การเผชิญปัญหา	 	 ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และ
ลงมือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้

ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จ�าลอง
	 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�าลองมีประโยชน์	ดังนี้
	 1.	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วย	 (Pa-
tient	 safety)	 เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญที่ท�าให้มีการ
เรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์และการเกดิอนัตรายต่อผูป่้วยบ่อยครัง้ทีเ่กิด
จากความล้มเหลวในการสื่อสารและการท�างานเป็น
ทีมการฝึกปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมในสถานการณ์
จ�าลองสามารถช่วยลดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้5 
ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิด
ทักษะความช�านาญและความมั่นใจ	 โดยการฝึกซ�้าๆ	
รวมทัง้ยงัช่วยฝึกการปรบัตวัก่อนการเผชญิปัญหากบั
สถานการณ์จริง	
	 2.	เพื่อให้เกิดประสบการณ์ทางคลินิก	(Clin-
ical	 experiences)	 การเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์จ�าลอง	 ช่วยท�าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทาง
คลินิก	ก่อนที่จะน�าไปปฏิบัติกับผู้ป่วยในสถานการณ์
จริง5เป็นการเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนไม่ให้เกิดความ
กลวั	ความตืน่ตระหนก	หรอืความเครยีด	และสามารถ
เผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้



ปีที่ 23 ประจำ�เดือน มกร�คม– มิถุน�ยน 2560 3

สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในคลินิกเบาหวาน ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่

	 3.	เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	(benefits)	การ
เรียนการสอนในสถานการณ์จ�าลองการออกแบบ
สถานการณ์จ�าลองทีดี่	จะท�าให้ผูเ้รยีนมปีระสบการณ์
ที่สนุก	 ตื่นเต้น	 มีความสุขกับการเรียนรู้	 นอกจากนี้
หากพบว่าผู้เรียนไม่สามารถด�าเนินต่อไปได้หรือเกิด
ปัญหาอปุสรรคในระหว่างการเรยีนรู	้	ผูเ้รยีนสามารถ
ขอหยุดและขอค�าชี้แนะจากผู้สอนได้	 และหากยังไม่
พึงพอใจผลลัพธ์ของการเรียนรู	้สามารถขอท�าซ�้าใหม่
ได้จึงท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน6,7

 
รปูแบบการเรยีนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลอง
(Modes	of	simulation)5,6,	7,	8,	12	มีดังนี้
	 1.	การใช้สถานการณ์เป็นหลกั	(Paper	based	
scenario)	 เป็นการเรียนโดยการประยุกต์การเรียน
โดยใช้บทเรียนทีมี่ปัญหาเป็นหลกั	ปัญหาทีพ่บ	ผูเ้รยีน
ไม่ได้สนใจปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ	จะมุง่แก้ปัญหาตามบท
เรียนที่มีให้จึงเหมาะเป็นบางวิชา
	 2.	การแสดงบทบาทสมมต	ิ(Role	play)	การ
สอนด้วยบทบาทสมมติเหมือนสถานการณ์จริง	
ประกอบด้วยการที่กลุ่มนักศึกษาเขียนบทการแสดง
และมอบหมายบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน	 เช่น	
พยาบาล	 ผู้ป่วย	 และผู้เรียน	 2	 ใน	 3	 เป็นผู้สังเกต
พฤติกรรม	 ผู้สอนต้องควบคุมห้องเรียนโดยให้ผู้เรียน
ทุกคนสนใจบทบาทที่เพื่อนแสดง	 การสอนแบบนี้
เหมาะกบัการสอนเทคนิคการสือ่สาร	หรอืผู้ป่วยก่อน
กลับบ้าน
	 3.	การฝึกทีละวิธีการ	(Single	task	trainer/	
Part-task	 trainers)	 เป็นชุดจ�าลองที่ใช้ในการฝึก
ทบทวนเทคนิคปฏิบัติหรือทักษะทางคลินิก	 เช่น	 ชุด
จ�าลองแขนส�าหรับให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�าชุด
จ�าลองศรีษะและคอส�าหรบัฝึกทกัษะการเปิดทางเดนิ
หายใจ	ชุดจ�าลองการฝึกเย็บแผล	ชุดจ�าลองฟัน		ซึ่ง
เป็นการสอนที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการฝึก
ทกัษะบนพ้ืนฐานสิง่กระตุน้การเรยีนรูก่้อนปฏบิตัจิริง
กับชีวิตของผู้ป่วย
	 4.	 การประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ	 (Desk/	
Table	top	exercise)	เป็นการที่ผู้เรียนได้ฝึกการแก้
ปัญหาสถานการณ์ทีส่�าคัญของหน่วยงานหรอืประเทศ
ทีม่กีารสูญเสียทางเศรษฐกจิจะส่งผลกระทบต่ออัตรา

การเสียชีวิต
	 5.	 หุ่นมนุษย์จ�าลอง	 (Mannequin	 based)	
เป็นการสอนทีผู่ส้อนให้ผูเ้รียนได้ฝึกสถานการณ์ต่างๆ	
กบัหุน่จ�าลองทีผู่ส้อนได้จ�าลองสถานการณ์คล้ายกบัผู้
ป่วยจริง
	 6.	หุน่มนษุย์จ�าลองแบบครบในทางการแพทย์	
(Full-body	mannequins/	Mannequin	 total	
immersion)	เป็นการสอนที่ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้การแสดงอาการของผู้ป่วยในหลายระบบ
พร้อมๆ	 กันซ่ึงจะมีโปรแกรมท่ีสามารถก�าหนดการ
ตอบสนองทางด้านสรีรวิทยาของผู้ป่วย	 ผลกระทบ
ทางพยาธิสรีรวิทยาและการตอบสนองต่อการรักษา
ด้วยยา
	 7.	 การจัดสิ่งแวดล้อม	 (Environment/	
Simulated	clinical	environment)	เป็นการสอนที่
จดัสิง่แวดล้อมให้เสมอืนจรงิ	เช่น	เป็นการสอนทีม่กีาร
จ�าลองคล้ายในหอผู้ป่วยวิกฤต	ห้องผ่าตัดห้องฉุกเฉิน	
ผู้ป่วยรวมหลายเชื้อชาติ	 หลายโรค	 ให้ผู้เรียนฝึกการ
ดูแล	บริหารจัดการในหอผู้ป่วย
	 8.	 ระบบเสมือนจริง	 (Virtual	 reality)	
เป็นการสอนทีใ่ช้ประโยชน์จากการสร้างสือ่ผสมขึน้อยู่
กับจุดท่ีต้องการเน้น	 ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือเป็นกลุ่มได้	 โดยน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้	
สามารถเคลื่อนย้าย	 โต้ตอบในสิ่งแวดล้อมมีท่ีแสดง
หรือดูในรายละเอียดได้เช่น	bronchoscopy,	colo-
noscopy,	intubation	เป็นต้น
	 9.	 ผู้ป่วยจ�าลอง	 (Simulated	 patients,	
Standardized	Patients	 :	SPs)	 เป็นบุคคลที่ได้รับ
การเตรียมทักษะเหมือนนักแสดง	 ซึ่งให้แสดงตาม
บทบาทที่ก�าหนดให้เสมือนผู้ป่วยจริง	จะท�าให้ผู้เรียน
มีการพูดคุยสื่อสาร	มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย	
	 10.	ผู้ป่วยจ�าลองร่วมกับชุดจ�าลอง	 (Hybrid	
simulators)	 เป็นการใช้ผู ้ป่วยจ�าลองร่วมกับชุด
จ�าลองการฝึก	เช่น	ผูป่้วยจ�าลองร่วมกบัชุดจ�าลองการ
ท�าแผล	ผู้ป่วยจ�าลองร่วมกับชุดจ�าลองการคลอด	ซึ่ง
จะท�าให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้การฝึกทักษะปฏิบัติการ	
ทกัษะการสือ่สารกบัผูป่้วยและทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบั
วิชาชีพ
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Competencies of Nurse Practitioners Working in 
Diabetes Mellitus Clinic at Primary Care Unit in Chiang Mai Province

วธิกีารการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองประกอบด้วย
	 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�าลอง	ประกอบด้วย	2	ขั้นตอน	ดังนี้
	 1.	 ขั้นวางแผนหรือเตรียมการ	 (planning/	
preparation)	6,7,	8,	9,10,11,12,13

	 	 1.1	การเตรียมผู้สอนความรู้ความเข้าใจ	
ทัศนคติการเตรียมคู่มือครู	 การเขียนหรือออกแบบ
สถานการณ์	 (Scenario	 design)	 การออกแบบการ
วดัและประเมินผลเตรยีมวธีิการประเมนิผลและเคร่ือง
มอืประเมนิผลให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายชัน้ปีและ
ผลลพัธ์การเรียนรู้การเรยีนรูหุ่้นและระบบการท�างาน	
การลงข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการ
ท�างานการเตรียมสถานที่และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู	้
โดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และจัดสิ่งแวดล้อมให้
เหมอืนจรงิตามสถานการณ์	และการเตรยีมทมีผูส้อน
	 ส�าหรบัการออกแบบสถานการณ์จ�าลอง	(Sce-
nario	Design:	SCE)	6,7,12,13	จะต้องมีการวางแผนว่า
ต้องการใช้สถานที่ใด	บุคคลที่เข้ามาใช้เป็นใคร	ใช้กับ
หลักสูตรระดับไหน	การซักถามและสรุปประเด็นการ
เรยีนรู้เพ่ือน�ามาประยกุต์การใช้ห้องเรยีนให้เหมาะสม
กับจ�านวนของผู้เรียนและขนาดของห้องที่จะใช้	 รวม
ทัง้การออกแบบสถานการณ์ผูป่้วยจ�าลองทีเ่หมาะสม
กับผู้เรียนท�าให้เพิ่มคุณภาพของการเรียนโดยมีการ
ก�าหนดจดุมุง่หมาย	เลอืกรปูแบบ	ขัน้ตอนทีเ่หมาะสม	
เขียนเนื้อหา	 รายละเอียดท่ีแสดงถึงมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ	 การดูแลแบบองค์รวม	 วัสดุ
อปุกรณ์	สภาพแวดล้อมเสมือนจรงิ	ปลอดภยั	กระตุน้
การเรียนรู้	 และเหมาะสมกับระดับผู้เรียน	 ต้องยึด
วตัถปุระสงค์เป็นหลกัการระบผุูเ้รยีน		ความจ�าเป็นใน
การเรียนรู้	 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ขนาดของผู้เรียน
ในแต่ละกลุ่ม	 และระยะเวลาในการเรียน	 ผู้สอนควร
ท�าการทบทวนจุดมุ่งหมายทางการศึกษา	 (Taxono-
my	of	educations)	ว่าพิสัยการเรียนรู้	(Domains	
of	learning)ข้อใดบ้างทีจ่ะพฒันาให้เกดิแก่ผูเ้รยีน	ใน
การเตรยีมจะต้องมรีายละเอยีดเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์
การเรียนรู้	ค�าช้ีแจงเกีย่วกบัตวัอย่างสถานการณ์	และ
ต�าราหรือแหล่งทีผู้่เรยีนสามารถศกึษาก่อนทีเ่ริม่เข้าสู่

การเรียนในสถานการณ์จ�าลอง
 ส�าหรับการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
สถานการณ์จ�าลองควรยดึตามหลัก	SMART6,7,15	ดังนี้
	 1.	 Sens ib le 	 &	 Spec ific 	 หมายถึง	
วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน	นั่น
คือ	 ควรก�าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้	
สามารถปฏบัิตไิด้จรงิ	นอกจากนีย้งัควรมคีวามชัดเจน	
โดยผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจความหมายได้ตรงกัน	และ
ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
	 2.	 Measurable	 หมายถึง	 วัตถุประสงค์นั้น
ต้องสามารถวดัผลได้	นัน่คอืในการก�าหนดวัตถุประสงค์
ควรพิจารณาถึงประเด็นเก่ียวกับการวัดผลด้วย	 การ
ก�าหนดวตัถปุระสงค์ทีส่ามารถวดัผลได้ท�าให้สามารถ
รูไ้ด้แน่ชดัว่าด�าเนนิการถงึขัน้ตอนใด	และผลของการ
ด�าเนินการในแต่ละข้ันเป็นอย่างไร	 บรรลุผลส�าเร็จ
หรือไม่	
	 3.	 Attainable	 &	 Assignable	 หมายถึง	
วตัถปุระสงค์ทีด่ต้ีองสามารถบรรลผุลและมอบหมาย
ได้	 ในการก�าหนดวัตถุประสงค์	 ไม่ควรก�าหนดไว้สูง
เกนิไปจนไม่สามารถปฏบิตัเิพือ่บรรลตุามวตัถปุระสงค์
ท่ีก�าหนดไว้ได้	 ท�าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้	 เพราะท�า
อย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้	นอกจากนี้
วตัถุประสงค์ทีด่ต้ีองสามารถมอบหมายให้ผูป้ฏบัิตนิ�า
ไปปฏิบัติได้	 สามารถน�ามาแยกย่อยเป็นกิจกรรมหลายๆ 
กิจกรรม	 เพื่อมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบของตน	 เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันคือการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
	 4.	 Reasonable	 &	 Realistic	 หมายถึง	
วตัถปุระสงค์ทีด่ต้ีองสามารถอธบิายได้มคีวามสมเหตุ
สมผลและมีความเป็นจริง	ปฏิบัติได้จริง
	 5.	 Time	Available	หมายถึง	วัตถุประสงค์
ทีด่ต้ีองเหมาะสมกบัห้วงเวลาในขณะนัน้	วตัถปุระสงค์
ข้อหน่ึงอาจ	อาจมคีวามเหมาะสมกับช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง	 เมื่อเวลาเปลี่ยนไปวัตถุประสงค์ข้อนั้นอาจไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้
  1.2  การเตรียมผูเ้รยีน	การจดัการเรยีนการ
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สอนด้วยสถานการณ์จ�าลองเป็นการฝึกฝนทักษะทาง
สงัคมซ่ึงผู้เรียนจะได้มโีอกาสในการสร้างสมัพนัธภาพ
กบับคุคลอืน่หรอืสิง่แวดล้อม	จงึต้องมกีารก�าหนดกฎ	
กตกิาให้กบัผูส้อนและผูเ้รยีน	โดยผูส้อนต้องพยายาม
สร้างโอกาสกิจกรรมที่ดีในการเรียนรู้	 ส่วนผู้เรียนรับ
ผิดชอบเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้สอนสร้างให้9	 ดังนั้นจึงต้องมี
การเตรยีมความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจัดการเรยีน

การสอนด้วยสถานการณ์จ�าลองบทบาทของผู้เรียน	
การท�างานเป็นทีม	 ทักษะที่จ�าเป็นในการเรียนได้แก่	
ทักษะการประเมินอาการผู้ป่วยตามหลัก	 ABCDE	
ทักษะการสื่อสารด้วย	 SBAR	 Tool14	 ทักษะการใช้
เทคโนโลยี	 ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการท�างาน
เป็นทีมทักษะการบริหารเวลาทักษะการบริหาร
จัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จ

ภาพที่	1	แสดงกิจกรรมระยะเกริ่นน�า ภาพที่	2	แสดงกิจกรรมระยะปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

ภาพที่	4	แสดงให้เห็นห้องสังเกตการณ์ที่สามารถ

มองเห็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

ภาพที่	3	แสดงกิจกรรมขณะด�าเนินการสอน	ใน
ห้องควบคุมและห้องปฏิบัติการ

	 2.	 ขั้นสอน	(Teaching)	การจัดการเรียนการ
สอนด้วยสถานการณ์จ�าลอง	 (Simulation	 frame-
work)	ประกอบด้วย	3	ขั้นตอน6,	7,8,11	ดังนี้
		 ระยะการเกร่ินน�าหรือการน�าเข้าสูส่ถานการณ์	
(Pre-brief/	 Introduction)	 ผู ้สอนด�าเนินการ
ปฐมนิเทศ	 โดยผู ้ เรียนจะได ้รับข ้อมูลเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้	 กฎกติกาในการจัดการเรียน

การสอน	สถานการณ์จ�าลองที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้	
ประสบการณ์ที่จะได้รับ	 ประเด็นส�าคัญที่ควรทราบ	
ซ่ึงจะท�าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนการ
สอนด้วยสถานการณ์จ�าลองมากท่ีสุดนอกจากนี้ยัง
ต้องมีการให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสถานการณ์
จ�าลอง	เก่ียวกบัประวตัแิละปัญหาของผูป่้วย	กจิกรรม
ที่ผู้เรียนจะต้องท�า	บทบาทของผู้เรียนแต่ละคน9	เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามที่
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ก�าหนดไว้
		 	 2.1	 ระยะลงมือปฏิบัติ	 (Simulation/
Scenario	running/	Observation)	เป็นขั้นตอนที่ผู้
เรียนเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการ	 โดยให้มีการเรียนรู้
การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จ�าลองที่ก�าหนด	 มี
การติดต่อสื่อสารกับผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ประจ�าห้อง
ปฏบิตักิารหรือผู้ป่วยจ�าลอง	(Standardize	patient)	
ผูส้อนเป็นเพียงผูส้งัเกตการเรยีนรู	้ให้ค�าแนะน�า	ดแูล
ให้มีการด�าเนินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
กบัวัตถปุระสงค์การเรยีนรู	้โดยไม่มกีารแทรกแซงการ
ปฏิบัติต่างๆ	รวมทั้งควบคุมหุ่น	เครื่องเสียง	กล้อง	
		 	 2.2	 ระยะสรุปประเด็นการเรียนรู้	 (De-
brief)	 เป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู ้ เรียนได้ฝ ึกจาก
สถานการณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์จ�าลอง	 เป็นขั้นตอนที่มีประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้โดยสถานการณ์จ�าลอง	 สามารถช่วยให้มีการ
ปรบัเปลีย่นทศันคต	ิการรบัรูช่้วยพฒันากระบวนการ
ใช้เหตุผลทางคลินิกทักษะการตัดสิน	ทั้งการคิด	การ
เรยีนรู้อารมณ์	ความรู้สกึ	เกดิทศันคติใหม่ในการเรียน
รู้	 โดยผ่านการสะท้อนคิด	 เป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการสื่อสารแบบสองทาง	ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง	โดยผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะ	ผูส้อนและผูเ้รียนมี
ระดับเสมอกันผู้สอนควรสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน
รู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น	(Safe	envi-
ronment)	สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น	ไม่คุกคาม	เปิด
เผย	 ตรงไปตรงมา	 สามารถให้ผู้เรียนพูดคุยได้เต็มที	่
และต้องไม่มีการตัดสินถูกผิด	 ผู้เรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็น	ท�าความเข้าใจให้ตรงกัน	สามารถเรียน
รูจ้ากการเล่าเร่ือง	การให้ข้อมลูย้อนกลบั	(feedback)	
หลงัการฝึกในสถานการณ์จ�าลองจะต้องมกีารซักถาม
และสรุปประเด็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	(Effec-
tive	debriefing)	ทุกครั้ง	มักใช้เวลาประมาณ	20-30	
นาทีแบ่งเป็น	3	ระยะ9	ดังนี้
	 ระยะที	่1	การบรรยายลกัษณะ	(Descriptive	
phase)	 เป็นการสอบถามความรู้สึกของผู้เรียนต่อ
สถานการณ์	และความรู้สึกของตนเอง
	 ระยะที่	2	การวิเคราะห์	 (Analysis	phase)	

ผูส้อนให้ผูเ้รยีนสะท้อนการปฏบิตัขิองตนเองโดยการ
ระบุปัญหาหรือความผิดปกติที่พบ	ว่ามีอะไรบ้าง	เกิด
จากสาเหตุใด	 ได้จัดการแก้ปัญหาอย่างไร	 รวมทั้ง
อธิบายเหตุผล	 ในสิ่งท่ีผู้เรียนท�าได้ดี	 ส่วนท่ีผู้เรียน
บกพร่องจะไม่ต�าหนิ	 แต่จะเน้นการให้ก�าลังใจ	 การ
เสริมแรงบวกให้ผู้เรียน
 ระยะที่	 3	 การประยุกต์ใช้	 (Application	
phase)	เป็นการประเมินผลโดยการใช้สถานการณ์ที่
คล้ายคลงึกัน	การซักถามและสรปุประเดน็การเรยีนรู้
จะเน้นสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วย	 มีเปลี่ยนแปลงอย่างไร	
รวมทัง้การตอบสนองของผู้ป่วย	การสือ่สารกบัแพทย์
และผูป่้วย	ข้ึนอยูกั่บวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ท่ีตัง้ไว้	ให้
คิดเป็นการสนทนาเกี่ยวกับแนวทางการน�าไปใช้จริง	
เน้นย�้าประเด็นส�าคัญจนผู้เรียนเกิดความมั่นใจท่ีจะ
สามารถน�าไปปฏิบัติได้	 เน้นให้ผู ้เรียนตระหนักถึง
คุณธรรม	จริยธรรมในการปฏิบัติกับหุ่น	โดยค�านึงถึง
การเคารพในการปฏบัิตกัิบหุน่ให้เสมือนกบัการปฏบัิติ
กับผู้ป่วยจริง	การท�างานเป็นทีม	ผู้สอนต้องพยายาม
ดงึผูเ้รยีนท่ีไม่กล้าแสดงออกให้มส่ีวนร่วม	ส่วนผูเ้รยีน
ที่คอยชี้น�ากลุ่ม	ให้ลดบทบาทในกลุ่ม

	 หลักการประเมนิการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�าลอง	(Principle	of	assessment	in	simula-
tion	education)6,7,8,11,12

	 การประเมนิการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลอง	
(Principle	of	assessment	in	simulation	educa-
tion)	มีรายละเอียดมากกว่าการประเมินผล	(evalu-
ation)	 โดยเน้นท่ีการเรียนรู้	 การสอน	 และผลลัพธ์	
(learning,	 teaching,	 and	 outcome)	 เป็นการ
ประเมินผลย่อย	(formative)	ซึ่งประเมินผลระหว่าง
เรียนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ประเมินกระบวนการ
เพื่อดูว่าการเรียนรู ้ด�าเนินไปเป็นอย่างไรและการ
วินิจฉัย	(diagnostic)	อธิบายขอบเขตของการพัฒนา
ปรับปรุง
	 การประเมินผลตามกรอบของ	 Miller’s	
Pyramid16,17,18	มีแนวทาง	4	ระดับ	ดังนี้
	 1.	 ระดับ	Knows	คือ	มีความรู้เรื่องนั้นหรือ
ไม่	รู้ไหมอะไรเรียกว่าถูก	อะไรเรียกว่าผิด
	 2.	 ระดับ	 Knows	 How	 คือ	 ประยุกต์ใช้ได้
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หรือไม่การน�าเอากรณีศกึษามาให้ตัดสนิว่าถกูหรอืผดิ
	 3.	 ระดับ	Shows	How	คือ	แสดงให้เห็นใน
สถานการณ์จ�าลอง
	 4.	 ระดับ	Does	คือ	การประเมินว่าสามารถ
ท�าได้ในสถานการณ์จริงระดับนี้ประเมินโดยการ
สังเกตโดยตรง	 การตรวจเช็คตามรายการ	 (check-
lists)	การแบ่งแยกตามล�าดับขั้น	(Rating	scales)
	 ปิรามิดของมิลเลอร์	 (Miller’s	 pyramid,	
1990)	 เป็นแนวทางประเมินสมรรถนะทางคลินิกท้ัง
ระบบการจดัการเรยีนการสอนและการปฏบิตังิานใน
สถานทีจ่รงิ	กรอบแนวคดิเริม่จากฐานของปิรามดิ	คอื	
ความรู้	(knows)	หรอืสิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตั	ิขัน้
ต่อไป	 คือ	 รู้ว่าจะใช้ความรู้อย่างไร	 (Knows	 how)	
ครอบคลุมถงึการวิเคราะห์	แปลความ	เพือ่สะท้อนถงึ
สมรรถนะของตน	 ขั้นต่อไปคือ	 การแสดงให้เห็นว่า
สามารถปฏิบัติได้	(Shows	how)	และขั้นสุดท้ายบน
ยอดสูงสุดของปิรามิด	คือ	การปฏิบัติได้จริง	(does)	
	 ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช ้
สถานการณ์การณ์จ�าลอง	 สามารถเลือกรูปแบบการ
เรียนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระดับการ
ประเมินตามกรอบของมิลเลอร์	ได้	ตัวอย่างเช่น	การ
ใช้สถานการณ์เป็นหลัก	(paper	-based)	ใช้ประเมิน
ได้ถึงระดับการใช้ความรู้อย่างไร	(Knows	how)	การ
ใช้ผู้ป่วยจ�าลอง	(Standardized	patients)	และหุ่น
มนุษย์จ�าลองแบบครบวงจรในทางการแพทย์	 (Full-
body	mannequins/	Mannequin	total	immer-
sion)	 ใช้ประเมินได้ถึงระดับการแสดงให้เห็นว่า
สามารถปฏิบัติได้	 (Shows	how)	และการปฏิบัติใน
สถานการณ์จรงิ	ใช้ประเมนิในระดบัการปฏบัิตไิด้จรงิ	
(does)18

การเตรียมการประเมินผล 
	 1.	 แบบประเมินต้องมีคุณภาพ	 (ความเท่ียง
และความตรง)6,19,20

	 	 1.1	ความเที่ยงตรง	 (Validity)	 เป็นความ
ถกูต้องสอดคล้องของแบบทดสอบกบัสิง่ทีต้่องการจะ
วัดซ่ึงเป็นคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ถือว่าส�าคัญ

ท่ีสุดโดยมีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ	 คือเนื้อหา
โครงสร้างสภาพปัจจุบันและอนาคต
	 	 1.2	ความเชื่อมั่น	 (reliability)	 เป็นความ
คงเส้นคงวาของคะแนนในการวดัแต่ละครัง้	หรอืความ
คงท่ีของผลการวัดผลของการวัดไม่ว่าจะเป็นคะแนน
หรืออันดับท่ีก็ตาม	 เมื่อวัดได้ผลออกมาแล้วสามารถ
เชือ่ถอืได้ในระดบัสงูจนสามารถประกนัได้ว่าถ้ามกีาร
ตรวจสอบผลซ�า้อกีไม่ว่ากีค่รัง้กจ็ะได้ผลใกล้เคยีงและ
สอดคล้องกับผลการวัดเดิมนั่นเอง
	 ความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่น	 (Validity	
and	 Reliability)	 ค�าศัพท์ท้ังสองนี้มีความสัมพันธ์ 
กัน	 เปรียบเทียบได้กับเกมปาเป้า	 แสดงความ 
สัมพันธ์ระหว่าง	 Reliability	 และ	 Validity	 โดย
ใช้ศูนย์กลางของเป้าคือสิ่งท่ีผู ้สอนพยายามจะวัด
ให้จนิตนาการว่าผูเ้รยีนแต่ละคนทีถ่กูผูส้อนวดัคอืการ
ท่ีผู้สอนปาไปท่ีเป้าถ้าผู้สอนวัดสิ่งนั้นของแต่ละคน
ได้อยา่งถูกต้องจรงิๆก็คือปาได้ตรงศนูย์กลางของเป้า	
แต่ถ้าวัดไม่ตรงแสดงว่าปาพลาดจากศูนย์กลางของเป้า
	 3.	 ผู ้เรียนรับรู ้การประเมินล่วงหน้า	 (No	
surprise)	ผูส้อนควรมีการแจ้งผูเ้รียนให้ทราบเกีย่วกับ
รายละเอียดในการประเมินผลล่วงหน้าก่อนการ
จัดการเรียนการสอน	 เพื่อให้ผู้เรียนรับรู้และเตรียม
ความพร้อมก่อนเรียน
	 3.	 ระบุเกณฑ์ในการวัดประเมินผลไว้อย่าง
ชัดเจนผู้สอนควรมีการแจ้งผู้เรียนให้ทราบเกี่ยวกับ
เกณฑ์ในการวัดประเมินผลผลการเรียนรู ้แต่ละ
กิจกรรม	 เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม	 	 การปฏิบัติ
กจิกรรม	และเวลาเรยีน/เข้าร่วมกจิกรรมคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์	 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู	้
และเกณฑ์การตดัสนิตอบค�าถามว่าวดัและประเมนิผล
ไปท�าไม	 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลมี
หลายประการ	เช่น	เพือ่ตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐาน	เพือ่
วนิจิฉยัข้อบกพร่องเพือ่เปรยีบเทยีบระดบัพฒันาการ	
หรือเพื่อตัดสินผลการเรียนซ่ึงต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	 และจุดประสงค์การสอน	
เพื่อน�าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการถึงสิ่งที่จะ
ได้รับการประเมินจากการเรียนการสอนดังกล่าว21



ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ ส�ข�ภ�คเหนือ8

Competencies of Nurse Practitioners Working in 
Diabetes Mellitus Clinic at Primary Care Unit in Chiang Mai Province

	 4.	 ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติมาก่อน	 รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ
	 5.	 ระบกุารประเมนิผลทุกชนดิทีผู่เ้รยีนจะถกู
ประเมิน
	 6.		ผู ้เรียนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินครบถ้วน	 รวมทั้งแฟ้มประวัติผู ้ป่วยโจทย์
สถานการณ์เป็นต้น

ข้อควรค�านึงถึงในการประเมินผล
	 ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้	หากผู้เรียน
ทราบว่า	ปฏบิตัผิดิพลาด	และระบไุด้ควรได้รบัโอกาส
แก้ไขให้ถูกต้อง	ได้รับโอกาสขอเริ่มต้นสอบใหม่
ความผิดพลาดไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเสมอไป	
หากผูเ้รยีนอธบิายความเสี่ยง/อันตรายได้ถกูตอ้งควร
ให้การปฏิบัติด�าเนินได้ต่อไป

สรุป
	 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�าลองเป็นกระบวนการหรือเทคนิคการสอนที่

ประยุกต์ใช้แทนสถานการณ์จริง	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาความรู้	 ทักษะ	 คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ
ตามวตัถปุระสงค์การเรยีนรูท้ีก่�าหนดไว้เกดิประโยชน์
สงูสดุท�าให้ผูป่้วยปลอดภยั	และผูเ้รยีนมปีระสบการณ์
ทางคลินิก	 มีทักษะในการแก้ป ัญหา	 การสร้าง
สัมพันธภาพ	 การสื่อสารและการท�างานเป็นทีม	 มี
หลากหลายรูปแบบ	เช่น	บทบาทสมมติ	หุ่นจ�าลอง	ผู้
ป่วยจ�าลอง	 เป็นต้น	 วิธีการสอน	 จะมีการวางแผน
ออกแบบการสอนยึดวัต ถุประสงค ์ตามหลัก	
SMARTเตรียมผู้สอนและผู้เรียน	การด�าเนินการสอน	
จะประกอบด้วย	3	ระยะ	ได้แก่	ระยะเกริ่นน�า	ระยะ
ลงมือปฏิบัติ	 และระยะสรุปประเด็นการเรียนรู 	้
ส�าหรับการประเมินการสอนเน้นกระบวนการ	 การ
เรียนรู้	การสอนและผลลัพธ์	เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนรู้	 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ตามสมรรถนะ
ระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาแต่ละชั้นปี	
เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาส�าเร็จการศึกษา	 เป็น
บัณฑิตพยาบาลที่ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลได้อย่างมี
คุณภาพต่อไป
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Abstract

	 Background/	Significance:	According	to	health	system	reform,	nurse	prac-
titioners	are	the	key	providers	for	providing	Diabetes	Mellitus	(DM)	care	at	the	Pri-
mary	 Care	 Unit	 (PCU)	 that	 can	 increase	 access,	 reduce	 inequities	 and	 provide	
continuous	quality	service	in	remote	areas.	The	purpose	of	this	descriptive	study	
is	to	determine	the	competencies	of	nurse	practitioners	working	in	DM	clinic	at	PCU	
in	Chiang	Mai	province.	
	 Methods:	A	descriptive	study	in	135	nurse	practitioners	who	worked	at	the	
DM	clinic		in	PCU.	The	competencies	in	diabetes	care	management	of	nurse	prac-
titioners	were	 studies	 using	 questionnaires	which	 composed	 of	 5	 domains:	 (1)	
management	of	 patient	 health/illness	 status,	 (2)	 the	nurse	practitioner-patients	
relationship,	(3)	the	teaching-coaching	function,	(4)	professional	role,	and	(5)	man-
aging	and	negotiating	the	health	care	delivery	system.	Descriptive	statistics	were	
used	to	analyze	the	data.

Competencies of Nurse Practitioners Working in 
Diabetes Mellitus Clinic at Primary Care Unit in Chiang Mai Province
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ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าต่อความรู้และพฤติกรรมการกินเค็ม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

	 Results:	The	findings	revealed	that	nurse	practitioners’	competencies	in	diabetes	
care	management	was	at	medium	competent;	when	separated	in	to	five	aspects,	2	
domains	were	high	competent:	(1)	the	nurse	practitioner-patients	relationship	(x

_
	=	2.50	

SD	=	0.75),	(2)	managing	and	negotiating	health	care	delivery	system	(	x
_ 

=	2.54		SD	=	
0.70),	and	3	domains	were	medium	competent:	(1)	management	of	patient	health/illness	
status	(x

_
	=	2.35	SD	=	0.79),	(2)	the	teaching-coaching	function	(x

_
	=	2.39		SD	=	0.83),	and	

(3)	professional	role	(	x
_
	=	2.16		SD	=	0.80).	

	 Conclusion:	The	overall	competencies	of	nurse	practitioners	in	diabetes	care	
management	were	determined	to	be	at	medium	levels.	This	study	suggests	that	the	
strengthening	competency	should	be	provided	for	nurse	practitioners	who	have	the	
responsibility	of	taking	care	of	diabetic	patients	at	DM	clinics	in	PCUs.	Moreover,	the	
strengthening	of	nurse	practitioners	should	be	done	continually	to	increase	confidence	
levels	in	job	performing	these	tasks.

Key	words:		Diabetes	Mellitus,	Nurse	Practitioner,	Competencies,	Primary	Care	Unit.

บทคัดย่อ

	 การปฏริปูระบบสขุภาพในประเทศไทยส่งผลให้พยาบาลเวชปฏบิตัเิป็นบคุลากรหลกัทีส่�าคญัใน 
การให้บริการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	ณ	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการอย่าง 
ทั่วถึง	เท่าเทียม	และได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล	การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏบิตัทิีป่ฏบิตังิานในคลนิกิเบาหวาน	ณ	หน่วยบรกิาร
ปฐมภูมิ	จังหวัดเชียงใหม่		
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา		ประชากรในการศึกษาคือ	พยาบาลเวชปฏิบัติ	จ�านวน	 
135	คน	ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการให้บริการผูป่้วยโรคเบาหวาน	ณ	หน่วยบรกิารปฐมภูม	ิผูว้จิยัประเมนิ
สมรรถนะในการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของพยาบาลเวชปฏิบัติ	 โดยการแจกแบบสอบถาม	 
ประกอบด้วย	5	ด้าน	ได้แก่	(1)	การจัดการสุขภาพและความเจ็บป่วย	(2)	สัมพันธภาพระหว่างพยาบาล
และผูป่้วย	(3)	การสอนและการก�ากบั	(4)	บทบาทเชิงวชิาชีพ	(5)	การจดัการและการต่อรองระบบบรกิาร
สุขภาพ	
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
	 ผลการวิจัยพบว่า	 สมรรถนะในการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 
เมื่อแยกเป็น	 รายด้านพบว่า	 สมรรถนะด้านสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย	 (x

_
=	2.50	 SD	=	

0.75)	ด้านการจัดการและการต่อรองระบบบริการสุขภาพ	(x
_
	=	2.54		SD	=	0.70)	อยู่ในระดับสูง	ส่วน

สมรรถนะอีก	3	ด้าน	ได้แก่	สมรรถนะด้านการจัดการสุขภาพและความเจ็บป่วย	(x
_
=	2.35		SD	=	0.79)	

ด้านการสอนและการก�ากับ	(x
_
=	2.39	SD	=	0.83)	และด้านบทบาทเชิงวิชาชีพ	(x

_
=	2.16		SD	=	0.80)	อยู่

ในระดับปานกลาง	  
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Competencies of Nurse Practitioners Working in Diabetes 
Mellitus Clinic at Primary Care Unit in Chiang Mai Province

Background	and	Significance	
	 Diabetes	Mellitus	(DM)	is	a	major	non-
communicable disease of public health 
concern	in	many	countries	which	affecting	5	
to	6%	of	the	global	adult	population1	–	4.		Ac-
cording	 to	 the	World	 Health	 Organization,	
over	220	million	people	around	 the	world	
have	diabetes5.		Moreover,	the	expectation	
is	that	in	2025,	the	majority	of	DM	patients	
will	be	 living	 in	South	East	Asia,	which	will	
have	more	cases	than	any	other	part	of	the	
world	 including	 Thailand	 3.	 In	 Thailand,	 
the	 prevalence	 of	 DM	 patients	 is	 high, 
particularly	type	2	which	is	greatly	affecting	
the	health	and	cost	of	diabetes	care6	-	7.  
	 In	 2002,	 Thailand	 was	 promoted	 a	
system	 of	 primary	 care	 that	 can	 improve	
health	through	increasing	access	and	thereby	
reducing	inequities	in	remote	areas	including	
diabetes	 care	 at	 primary	 care	units	 (PCUs).	
Thus,	the	need	for	nurse	practitioners	(NPs)			
to	work	at	10,000	PCU	was	evidenced	and	
they	play	a	key	role	in	providing	necessary	
care	for	Diabetic	patients	particularly	in	PCUs 

8.	The	job	performance	for	NPs	in	providing	
care	for	Diabetic	patients	at	PCUs	that	consist	
of	diagnosing	and	providing	treatment	under	
the	 supervision	 of	 a	 physician,	 counseling,	
health	promotion,	home	visit,	and	referrals	9. 

	 สรปุได้ว่า	สมรรถนะโดยรวมของพยาบาลเวชปฏบิตัใินการจดัการดแูลผูป่้วยโรคเบาหวาน	อยู่
ในระดับปานกลาง	ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้คือ	ควรมีการเสริมสร้างสมรรถนะของ	พยาบาล
เวชปฏิบัติที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ณ	หน่วยบริการปฐมภูมิ	นอกจาก
น้ี	การเสรมิสร้างสมรรถนะแก่พยาบาลเวชปฏบิตั	ิควรด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่	ความมัน่ใจใน
การปฏิบัติงาน

ค�าส�าคัญ:	โรคเบาหวาน			พยาบาลเวชปฏิบัติ			สมรรถนะ			หน่วยบริการปฐมภูมิ

Chiang	Mai	 province	 had	 established	 the	 
DM	 clinic	 for	 providing	 diabetes	 care	 and	 
supported	the	nurse	practitioners	to	work	at	
PCUs	 including	 DM	 clinic.	 In	 addition,	 this	
province	is	the	first	highest	prevalence	of	DM	
patients	in	Region	five10. 
	 Thailand	Nursing	and	Midwifery	Council 
had	defined	the	core	competency	of	nurse	
practitioners	in	primary	care	consisting	of	five	
domains:	(1)	management	of	patient	health/
illness	 status,	 (2)	 the	nurse	practitioner-pa-
tient	relationship,	(3)	the	teaching	-coaching	
function,	(4)	professional	role,	and	5)	managing 
and	negotiating	health	care	delivery	systems 

11. 	 	 These	 domains	 have	 not	 been	 
investigated	in	NPs	who	responses	for	providing 
diabetes	care	in	PCUs	at	Chiang	Mai	province	
yet.	Therefore,	the	aim	of			this	study	was	to	
examine	 the	 competencies	 of	 nurse	 
practitioners	 working	 in	 diabetes	mellitus	
clinic	at	primary	care	unit.	The	results	of	this	
study	 should	 be	 benefit	 to	 strength	 
competencies	of	nurse	practitioners	for	
providing	diabetes	care	at	PCUs.	

Research	Objective
	 To	assess	the	competencies	of	nurse	
practitioners	working	in	DM	clinic	at	PCU	in	
Chiang	Mai	province.
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สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏบัิตท่ีิปฏบัิตงิานในคลินิกเบาหวาน ณ หน่วยบรกิารปฐมภมู ิจงัหวัดเชยีงใหม่

Research	Methodology
	 Research	Design
	 A	descriptive	 study	was	 designed	 to	
assess	the	competencies	of	nurse	practitioners 
working	 in	 DM	 clinic	 at	 PCU	 in	 Chiang	Mai	
province.				

Population	and	Sampling
	 The	population	of	this	study	was	nurse	
practitioners	who	work	full-time	in	DM	clinic	
in	Chiang	Mai	province	at	least	1	year.	There	
were	246	PCUs	and	population	was	215	nurse	
practitioners	 after	discard	80	NPs	who	had	
working	 in	 DM	 clinic	 less	 than	 1	 year	 and	
part-time	work	at	PCUs.	Therefore,	the	sample	
of	this	study	was	135	nurse	practitioners.

Research	instruments
	 The	questionnaires	consist	of	two	parts	
as	follows:
	 Demographic	 characteristics	of	nurse	
practitioners	 includes	 gender,	 age,	marital	
status,	educational	background,	post	specialty 
training	program	in	Nurse	Nurse	Practitioner	
(Primary	Medical	 Care),	work	 experience	 in	
PCU,	work	experience	in	DM	clinic	at	primary	
care	unit,	number	of	DM	service,	and	during	
time	of	DM	service.
	 The	NPs’	 competencies	 in	managing	
comprehensive	diabetes	care	questionnaires.	
The	questionnaires	was	constructed	by	the	
researcher	based	upon	standard	of	medical	
care	for	patients	with	DM	(2012)	and	literature	
review	 related	 to	 5	 domains	 of	 core	 
competencies	of	nurse	practitioners	practice	
released	 by	 the	 Thailand	 Nursing	 and	 
Midwifery	Council	(2007):	(1)	management	of	

patient	health/illness	status,	(2)	nurse	practi-
tioner-patient	 relationship,	 (3)	 teaching-
coaching	function,	(4)	professional	role,	and	
(5)	managing	 and	 negotiating	 health	 care	
delivery	systems.	This	questionnaire	was	used	
to	assess	the	NPs’	competencies	in	managing	
comprehensive	diabetes	care	in	primary	care	
unit.	 The	 scale	 consisted	of	 a	 30-item	 list,	
which	ranged	from	0	(cannot	do	it	definitely)	
to	4	 (can	do	 it	definitely).	 Interpretation	of	
the	scores	was	divided	into	5	different	levels.	

	 	 	 Very	high	 3.20	-	4.00
	 	 	 High			 2.40	-	3.19
	 	 	 Medium	 1.60	-	2.39
	 	 	 Low	 	 0.80	-	1.59
	 	 	 Very	low	 0.00	-	0.79

Validity	and	Reliability
	 Content	validity		
	 The	content	validity	of	the	question-
naires	 was	 approved	 by	 fives	 experts	 by	
checking	the	completeness	of	the	content,	
clarity	 of	 the	 language	 and	 relevance	 to	 
the	 issues	 to	 be	 examined.	 Then,	 the	 
questionnaires	were	adjusted	accordingly	to	
their	 suggestions	 from	 the	 experts.	 The	 
Content	 Validity	 Index	 (CVI)	 was	 analyzed.	
The	CVI	score	of	items	of	questionnaire	was	
between	0.80	and	1.00.

Reliability	
	 The	questionnaires	was	tested	by	30	
nurse	practitioners	working	in	DM	clinic	at	PCU	
in	Lamphun	province.	These	nurse	practitioners 
had	similar	characteristics	as	the	samples	to	
be	studied.The	reliability	of	questionnaire	was	
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0.91	by	using	Cronbach’s	Alpha	Coefficiency.	

Data	collection	
	 The	researcher	posted	the	question-
naires	and	cover	letter	directly	to	135	nurse	
practitioners	to	clarify	the	objectives	of	the	
study	 and	 collect	 the	 data.	 After	 that,									
nurse	practitioners	 answered	 the	question-
naires	within	two	weeks	and	100	%	of	ques-
tionnaires	were	 returned	 to	 the	 researcher	
directly	by	post.	

Data	analysis
	 The	demographic	characteristics	data	
and	 the	 NPs’	 competencies	 in	managing	
comprehensive	diabetes	 care	 at	 PCU	were	
analyzed	using	frequency,	percentage,	mean	
and	standard	deviation.

Ethical	Considerations
	 Ethical	 considerations	 of	 this	 study	
were	made	 and	 approved	 by	 the	Mahidol	
University	Institutional	Review	Board	(MUPH	
2013-134).	 All	 nurse	 practitioners	 were	 
informed	 about	 the	 purpose	 of	 the	 study,	

procedure,	 confidentiality,	 anonymity	 
preserved,	benefits,	and	the	right	to	withdraw	
at	any	 time	without	any	adverse	 repercus-
sions.	Their	rights	were	protected	throughout	
the	study.

Results
	 The	 demographic	 characteristics	 of	
nurse	 practitioners	 working	 in	 DM	 clinic	 at	
PCUs
	 1.	 The	majority	of	nurse	practitioners	
were	female	(97.0	%)	with	the	average	age	of	
44.04	years	(S.D.	=	5.91).	Most	of	them	were	
married	(77.8	%),	held	the	bachelor	degree	
level	 (87.4%)	 and	 they	 have	 been	 trained	
Nurse	 Practitioner	 (Primary	 Medical	 Care)	
short	course	and	worked	as	a	nurse	practi-
tioner	for	approximately	3	years	(S.D.	=	0.70).	
Their	 average	work	 experience	 in	 PCU	was	
15.03	years	(S.D.	=	7.53)	and	the	mean	work	
experience	in	DM	clinic	at	PCU	was	4.50	years	
(S.D.	 =	 3.77).	 The	majority	 of	 them	 have	
worked	in	the	DM	clinic	at	PCU	about	once	
a	month	 (53.3	%)	and	the	average	 time	of	
working	was	6.04	hours	(S.D.	=	1.53),	as	shown	
in Table 1.
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Table	1	Number	and	percentage	of	nurse	practitioners	working	in	DM	clinic	at		
													PCUs	classified	by	demographic	characteristics	(n	=	135)	

Characteristics Number Percentage

Gender

Male    4 		3.0

				Female																																																												 131 97.0

Age	(years)

				20	–	30																																																															   1 		0.8

				31	–	40																																																													 40 29.6

				41	–	50																																																													 71 52.6

				51	–	60																																																													 23 17.0

	(x
_ 

=	44.04
,	
S.D.	=	5.91	;	Min	=	25,	Max	=	59	)

Marital	status

   Single   11 		8.1

			Married				 105 77.8

			Widowed	divorced/	Separated																											 		19 14.1

Educational	background

			Bachelor	degree																																											 118 87.4

			Master		degree																																															 		17 	12.6

										Community	Nurse	Practitioner												    4 		2.9

										Adult	Nursing																																						   2   1.4

										Mental	Health		and	Psychiatric	Nursing   1 		0.7

Post	training	program	of	Nurse	Specialty	in	Nurse	Practitioner

(Primary	Medical	Care)(years)

         <   1

									1	–	5

									6	–	10

           >  11

(	x
_ 

=	3.05	
,	
S.D.	=	0.70	;	Min	=	0.04	,	Max	=	16.3)
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Table	1			Number	and	percentage	of	nurse	practitioners	working	in	DM	clinic	at	
														PCUs	classified	by	demographic	characteristics	(n	=	135)	(cont.)

Characteristics Number Percentage

Work	experience	in	PCU	(years)

										1-	10																																																								 81 60.0

								11-	20																																																								 37 27.4

								21-	30																																																								 17 12.6

(	x
_ 

=		15.03	
,	
S.D.	=	7.53	;	Min	=	1	,	Max	=	28)

Work	experience	in	DM	clinic	at	PCU	(years)

											≤		5																																																											 93 68.8

									6	–	10																																																									 34 25.2

												>	10																																																												 	8 	6.0

(	x
_ 

=	4.50,
 
S.D.	=	3.77;	Min	=	1,	Max	=	24)

DM	service	in	PCU	(month)

          once a month                                                                              72 53.3

										twice	a	month																																																																													 18 13.3

										three	time	a	month																																																																							 6 	4.5

										four	time	a	month 39 28.9

During	time	of	DM	service	(hours)

											≤	4 38 28.1

														6 56 41.5

														8 41 30.4

(	x
_ 

		=	6.04
,	
SD	=	1.53	;	Min	=	4,	Max	=	8)

  2.	 Level	 of	 nurse	 practit ioners’	 
competencies	in		managing		comprehensive	
diabetes	care 
	 The	level	of	nurse	practitioners’	com-
petencies	in	managing	comprehensive	diabetes 
care	was	at	medium	competent	(	x

_ 
	=	2.38	

SD	=	0.77),	and	when	separate	into	five	aspects, 
it	was	found	that	the	two	competent	were	
high	 level:	 (1)	 managing	 and	 negotiating	

health	care	delivery	systems	(x
_ 

=	2.54	SD	=	
0.70)	 and	 (2)	 nurse	 practitioner	 -	 patients	
relationship	(x

_ 
	=	2.50		SD	=	0.75).	For	three	

competent,	 (1)	 the	 teaching	 -	 coaching	 
function	(x

_ 
	=	2.39	SD	=	0.83),	(2)	management	

of	patient	health	/	illness	status	(	x
_
	=	2.35	SD	

=	 0.77),	 and	 (3)	 professional	 role	 were	 
medium	level	(		x

_
	=	2.16		SD	=	0.80)	respec-

tively,	as	shown	in	Table	2.
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Conclusion	and	Discussion
	 In	conclusion,	the	results	of	this	study	
revealed	that	the	level	of	nurse	practitioners’	
competencies	 in	managing	 comprehensive	
diabetes	care	was	medium	competent	and	
when	separate	aspect	by	aspect,	it	was	found	
that	the	two	competent	were	high	level:	(1)	
The	nurse	practitioner-patients	 relationship	
and	managing	 and	 negotiating	 health	 care	
delivery	systems.	For	three	competent,	man-
agement	of	patient	health/illness	status,	the	
teaching-coaching	function,	and	professional	
role	 were	medium	 level.	 The	 details	 can	
discussion	as	follows:	
 (1)	Management	of	patient	health/
illness	status:	 this	study	revealed	that	the	
level	of	management	of	patient	health/illness	
status	was	medium	 competent.	When	 the	
competencies	were	considered	by	items,	the	
study	found	that	nurse	practitioners	lack	of	
confidence	for	providing	diabetes	care	about	
treatment,	 interpret	 the	 laboratory,	 assess	

Table	2		Mean,	standard	deviation,	and	level	of	nurse	practitioners’	competencies	in		
													managing	comprehensive	diabetes	care	at	PCUs	(n	=	135)

Nurse	practitioner	competency 	x
_ 

S.D. Level

1.	Management	of	patient	health/																		

    illness status

2.35 0.77 Medium

2.	The	nurse	practitioner-patients																	
				relationship

2.50 0.75 High

3.	The	teaching-coaching	function					 2.39 0.83 Medium

4.	Professional	role																																								 2.16 0.80 Medium

5.	Managing	and	negotiating																										

				health	care	delivery	systems

2.54 0.70 High

Overall	competency 2.38 0.77 Medium

the	complications	of	disease,	foot	examination, 
create	innovation,	and	emergencies	case	such	
as	Hypoglycemia.	This	is	challenging	competency 
because	the	major	roles	and	responsibilities	
of	nurse	practitioners	were	providing	primary	
medical	care	11-12.	Moreover,	4-month	short	
course	 for	 certified	 nurse	 as	 a	 nurse	 
practitioner.		The	content	of	chronic	disease	
especially	 diabetes	 care	 was	 only	 a	 bit	 
content	in	primary	medical	care13. 
	 (2)	The	nurse	practitioner	-	patient	
relationship:	 this	 study	 revealed	 that	 
the	level	of	the	nurse	practitioner	-	patient	
relationship	was	high	competent.	The	nurse	
practitioners	had	participated	and	maintained	
trust	with	DM	patients	and	care	giver	to	find	
the	health	problem	by	using	home	visit	at	
community.	 In	addition,	nurse	practitioners	
had counseling of DM patients in DM clinic 
and	had	advised	the	resource	in	community	
for	providing	self–	care	of	DM	patients.	This	
is	congruent	with	this	study	found	that	nurse	
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practitioners	 had	 friendly	 communicating,	
building	relationship	and	trust,	better	listeners, 
spent	more	time	with	patients,	and	knew	the	
patients need12,14	. 
 (3)	The	teaching-coaching	function: 
this	 study	 revealed	 that	 the	 level	 of	 the	
teaching-coaching	 function	 was	 medium	
competent.	When	 the	 competencies	were	
considered	by	 items,	 the	 study	 found	 that	
nurse	practitioners	lack	of	confidence	about	
transfer	knowledge	and	necessary	skills	 for	
self-care	 in	 DM	 patients	 and	 caregiver	 to	
prevent	the	complications	of	disease.	This	is	
congruent	with	this	study	found	that	nurse	
practitioners	need	to	increase	knowledge	and	
skills	for	providing	diabetes	care	at	PCU	15. 
 (4)	 Professional	 role:	 this	 study	 
revealed	that	the	level	of	the	professional	role	
was	 medium	 competent. 	 When	 the	 
competencies	were	considered	by	items,	the	
study	found	that	nurse	practitioners	lack	of	
confidence	 about	 the	 role	 of	 nurse	 case	 
manager,	 applied	diabetes	 care	 research	 to	
practice,	and	conducted	innovation	for	providing	
DM	patients.	This	competency	is	new	nursing	
role	 because	 the	 major	 roles	 of	 nurse	 
practitioners	were	providing	primary	medical	
care,	followed	by	health	counseling,	health	
promotion	 in	 elderly	 people,	 health	 
problems	screening	and	finding	the	people	
at	risk,	and	chronic	care,	respectively11-12. 
 (5)	Managing	and	negotiating	health	
care	delivery	systems:	this	study	revealed	
that	 the	 level	of	managing	and	negotiating	
health	care	delivery	systems	was	high	com-

petent.	Nurse	practitioners	had	managed	the	
services	system	for	providing	diabetes	care	at	
PCUs	that	consist	of	diagnosis	and	treatment	
under	the	supervision	of	a	physician,	coun-
seling,	 health	 promotion,	 home	 visit,	 and	
referrals.	Especially	the	referral	system,	NPs	
had	 decision	making	 in	 referring	 client	 to	 
appropriate	 specialist	 and	 had	 ability	 to	 
negotiating	 with	multidisciplinary	 team	 12. 
Similarly,	this	study	found	that
	 negotiating	and	cooperative	skills	were	
important	 factors	 that	 can	 predict	 the	 
successfulness	of	primary	care	practice	16. 

Recommendations	for	further	research	
	 The	 study	 revealed	 that	 nurse	 
practitioners’	competency	in	management	of	
patient	 health/illness	 status,	 the	 teaching-
coaching	function,	and	professional	role	were	
lower	 than	other	competencies.	Therefore,	
nurse	practitioners	should	be	strengthened	
these	 competencies	 to	 enhance	 their	 
confidence	 for	 providing	 DM	 patients	 
continuously	and	effectively.
	 The	Qualitative	methods	 should	 be	
organized	 in	 data	 collection	 in	 order	 to	 
develop	 the	 program	 for	 strengthening	 
competencies	of	nurse	practitioners	working	
in	DM	clinic	at	primary	care	unit.
	 This	research	was	conducted	only	in	
nurse	 practitioners	 working	 in	 DM	 clinic	 at	
PCUs	in	Chiang	Mai	province.	Further	research	
should	be	conducted	in	nurse	practitioners	
working	 in	 DM	 clinic	 in	 other	 province	 for	
making	comparison.
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บทคัดย่อ

	 การวจัิยกึง่ทดลอง	(Quasi	Experimental	Research)	ครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาเปรียบ
เทยีบความรูแ้ละพฤตกิรรมการกนิเคม็ก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่	และ
เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการกินเค็มระหว่างกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภค 
เกลือต�่า	และกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาชั้นปีที่	
2	คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค	มหาวิทยาลัยพายัพ	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	
82	คน	แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	41	คน	กลุ่มควบคุม	41	คน	เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป	
แบบวัดความรูเ้รือ่งการกินเคม็	แบบประเมนิพฤตกิรรมการกนิเคม็	และโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภค
เกลือต�่าของส�านักโภชนาการ	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบ
วัดความรู	้ได้เท่ากบั	0.71	และแบบวดัพฤติกรรม	ได้เท่ากับ	0.54	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติบรรยาย	
ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติอ้างอิง	ได้แก่	 Independent	
t-test	และ	Paired	t-test
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ภายหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 กลุ่มท่ีได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เร่ืองการกินเค็มสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 และค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกินเค็มต�่ากว่าก่อนได้
รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	และพบว่า	ภายหลงั
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่ามีค่า
เฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกินเค็มต�่ากว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	ส่วนค่าเฉลีย่ของคะแนนความรูเ้รือ่งการกนิเค็มไม่แตกต่างกนั 

ผลก�รใช้โปรแกรมส่งเสริมก�รบริโภคเกลือตำ่�ต่อคว�มรู้และพฤติกรรมก�รกินเค็ม
ของนักศึกษ�ชั้นปีที่ 2 คณะพย�บ�ลศ�สตร์แมคคอร์มิค มห�วิทย�ลัยพ�ยัพ
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ดังน้ันควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดท�าโปรแกรมการบริโภคเกลือต�่า	 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม	 ซ่ึงจะช่วยป้องกันการเกิดโรคท่ี
เกิดจากการรับประทานอาหารเค็ม

ค�าส�าคัญ:		โปรแกรมการส่งเสริมบริโภคเกลือต�่า		ความรู้และพฤติกรรมการกินเค็ม

Abstract

	 The	purpose	of	this	quasi-experimental	study	was	to	compare	salt	con-
sumption	knowledge	and	behaviors	between	before	and	after	receiving	the	low	
salt	 diet	 consumption	 promoting	 program	 and	 to	 compare	 salt	 consumption	
knowledge	 and	behavior	 between	 a	 control	 group	 and	 an	 experiment	 group.		 
The	 study	 samples	were	eighty-two	 second	year	nursing	 students	 studying	 at	 
McCormick	 Faculty	 of	 Nursing,	 Payap	University.	 Fourthly-one	 students	were	 
assigned	to	an	experimental	group	and	the	other	41	were	assigned	to	a	control	
group.	 Collecting	 data	 instruments	 were	 a	 demographic	 questionnaire,	 salt	 
consumption	knowledge	and	behavior	questionnaire.	A	low	salt	diet	consumption	
promoting	program	was	developed	by	the	Bureau	of	Nutrition,	Ministry	of	Health.	
The	 Cronbach’s	 alpha	 coefficient	 of	 the	 salt	 consumption	 knowledge	 and	 
behaviors	questionnaire	was	.71	and	.54,	respectively.		Data	were	analyzed	using	
descriptive	statistics,	paired	t-test	and	independent	t-test.	
	 The	major	findings	were	as	follows:
	 1.	 The	mean	score	of	salt	consumption	knowledge	in	the	experimental	
group	 after	 receiving	 the	 low-salt	 diet	 consumption	 promoting	 program	was	 
significantly	higher	than	the	mean	score	before	receiving	the	program	(p<.01)	while	
the	mean	score	of	salt	consumption	behavior	 in	the	experimental	group	after	
receiving	 the	 low-salt	 diet	 consumption	 promoting	 program	was	 significantly	
lower	than	the	mean	score	before	receiving	the	program	(p<.01).
	 2.	 The	mean	score	of	salt	consumption	behavior	in	the	experimental	group	
after	 receiving	 the	 low-salt	 diet	 consumption	 promoting	 program	was	 signifi-
cantly	lower	than	that	of	the	control	group	(p<.01)	while	the	mean	score	of	salt	
consumption	knowledge	was	not	significantly.
	 Therefore,	a	salt	consumption	reduction	program	should	be	prompted	in	
order	to	improve	salt	consumption	knowledge	and	behavior	among	the	students.	
This	may	reduce	and	prevent	health	risks	and	diseases	related	to	salt	consumption.

Key	words:	a	low-salt	diet	consumption	promoting	program,	salt	consumption	
knowledge	and	behavior.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 การบริโภคอาหารของคนไทยในปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต	 เนื่องจากกระแสการรับ
ประทานอาหารแบบตะวันตกเพ่ิมขึ้น	 ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและค่านิยมการรับ
ประทานอาหาร	เช่น	การรบัประทานอาหารจานด่วน	
การรบัประทานขนมกรบุกรอบ	เป็นต้น	ซึง่อาหารจาน
ด่วนและขนมกรุบกรอบนั้นมีการปรุงรสให้ผู้บริโภค
ติดใจในรสชาติ	โดยการใส่ผงชูรสและสารกันบูดซึ่งมี
ปริมาณโซเดียมสูง1	 จากการส�ารวจพฤติกรรมการ
บริโภคเกลือของคนไทยในปัจจุบัน	 พบว่า	 คนไทย
บริโภคเกลือเฉลี่ย	10.8	กรัมต่อวัน	 (โซเดียม	5,000	
มิลลิกรัม)	 ซึ่งสูงเป็น	 2	 เท่าของที่ร่างกายควรได้รับ2 
ซ่ึงการได้รับเกลอืจากอาหารของคนไทยมาจากแหล่ง
ส�าคญั	2	แหล่ง	คือ	จากเครือ่งปรงุรสทีใ่ช้ปรงุประกอบ
อาหาร	จากการส�ารวจของกองโภชนาการ	พบว่า	 5	
อันดับแรก	คือ	น�้าปลา	เกลือ	ซีอิ้วขาว	กะปิ	และผง
ปรุงรส	และจากการกินอาหารที่มีเกลือ	5	อันดับแรก	
ได้แก่	บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปพร้อมเครื่องปรุง	ปลากระป๋อง 
ปลาทูนึ่ง	น�้าพริกต่างๆ	และปลาส้ม3	ผลเสียของการ
บริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง	 จะส่งผลท�าให้
เซลล์ของร่างกายแก่เร็วและเพิ่มความอ้วน	 นอกจาก
นี้การที่ร่างกายได้รับเกลือมากเกินความต้องการของ
ร่างกาย	มีผลท�าให้เกิดไตเสื่อม	โรคความดันโลหิตสูง	
โรคหัวใจ	กระดูกบางหรือเป็นโรคกระดูกพรุนเมื่อเข้า
สู่วัยสูงอายุได้	 เนื่องจากสูญเสียแคลเซียมจากการ
บริโภคเกลือมากและเป็นเวลานาน	จะท�าให้แคลเซยีม
ในกระดูกถูกน�าออกมาใช้4 
	 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร	
ได้แก่	ปัจจยัแวดล้อมทางกายภาพ	ปัจจัยแวดล้อมทาง
ชวีภาพ	และปัจจัยแวดล้อมทางสงัคม	การโฆษณาเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของวัยรุ่น	จากการศึกษาของกุลนิดา	สายนุ้ย5 
พบว่า	การโฆษณามอีทิธพิลต่อค่านยิมและพฤติกรรม
การบรโิภคของเดก็วยัรุน่เป็นอย่างมาก	โดยเดก็วยัรุน่
จะมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารตามแฟชัน่นยิม	โดย
อาหารทีเ่ป็นทีน่ยิมกนัมากในกลุม่วยัรุน่	ได้แก่	อาหาร

ฟาสต์ฟูด	 อาหารปรุงส�าเร็จ	 และอาหารก่ึงส�าเร็จรูป	
เป็นต้น	 ซึ่งอาหารเหล่านี้มีการเติมเกลือหรือสารกัน
บูด	ซึ่งมีโซเดียมในปริมาณที่สูงมาก6	จากการส�ารวจ
กลุ่มคนที่ใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟูด	 พบว่า	 กลุ่ม
วยัรุน่อาย	ุ21-25	ปี	และอาย	ุ15-20	ปี	เข้าร้านอาหาร	
ร้อยละ	 58	 และ	 52	 ตามล�าดับ	 และนิยมเข้าร้าน
อาหารประเภทขนมโดนทัมากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ร้าน
อาหารท่ีมีไก่ทอด	 แฮมเบอร์เกอร์	 สเต็ก	 พิซซ่า	
นอกจากนี้จากการศึกษาของกาญจนา	 บุญภักดิ์7	 ที่
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารฟาสต์ฟูด้	ของนกัศกึษาระดบัชัน้ปีที	่1	สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 
พบว่า	นักศกึษาท้ังเพศชายและเพศหญงิบริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดต่อเดือน	1-5	ครั้ง	และใช้จ่ายในการบริโภค
อาหารฟาสต์ฟู้ดต่อครั้งต่อคน	ตั้งแต่	100	บาทขึ้นไป	
ซึง่จากศกึษาปรมิาณโซเดยีมท่ีมอียูใ่นอาหารฟาสต์ฟูด้	
พบว่า	บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปพร้อมเครื่องปรุง	55	กรัม	มี
โซเดยีม	1,320	กรมั	เฟรนช์ฟราย	1	ห่อ	จะได้รบัเกลอื
ประมาณ	5,000	มิลลิกรัม	มันฝรั่งทอด	และมันทอด
เสียบไม้ทอดโรยเกลือแบบไทยจะมีส่วนประกอบ
ประเภทเกลอืโซเดียมอยูส่งูมาก	พซิซ่าถาดร้อน	1	ชิน้	
มีการเติมเกลือสังเคราะห์	พบ	ปริมาณโซเดียม	176	
มิลลิกรัม	และนักเก็ตไก่	1	ชิ้น	มีปริมาณโซเดียม	600	
มิลลิกรัม8	 ดังนั้นร่างกายของเด็กวัยรุ่นจึงมีโอกาสได้
รับปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้น
 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ	มหาวิทยาลยั
พายพั	เป็นสถาบนัการศกึษาพยาบาลเอกชนทีจ่ดัการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี	มีนักศึกษา	4	ชั้นปี	
จ�านวน	492	คน	มีอายุระหว่าง	18-21	ปี	ซึ่งจัดอยู่ใน
ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย	 จากการสังเกตและสอบถาม
นักศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร	พบว่า	ส่วนใหญ่
บริโภคอาหารท่ีหอพัก	 โดยจะมีแม่บ้านจัดเตรียมไว้	
ซึ่งในการประกอบอาหารแม่บ้านจะมีการปรุงอาหาร
โดยใช้น�้าปลา	 เกลือ	ซีอิ้วขาว	อย่างไรก็ตามจากการ
สงัเกตพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารของนกัศกึษา	
พบว่า	 ขณะรับประทานอาหารจะมีการปรุงเพิ่มเติม
ด้วยน�้าปลา	 หรือน�้าตาลด้วย	 นอกจากนี้มีนักศึกษา
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บางส่วนซ้ืออาหารจากร้านค้าบริเวณใกล้เคียงมารับ
ประทาน	เช่น	บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	ลูกชิ้นทอด	เป็นต้น	
โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่	 2	 ที่การจัดการ
เรียนการสอนส่วนใหญ่จะเรียนอยู่ในชั้นเรียนของ
คณะฯ	งา่ยต่อการซื้ออาหารจากร้านค้าสะดวกซือ้มา
รับประทาน	 ดังนั้นนักศึกษากลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับปริมาณโซเดียมในปริมาณสูงจากอาหารท่ี 
รับประทานในแต่ละวัน	
	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก
ต่อการบริโภคอาหารที่เหมาะสม	 และลดพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมได้	 การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมในทฤษฎขีัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
(Trans-theoretical	 model	 หรือ	 Stage	 of	
Change)	ซึ่งเป็นทฤษฎีของ		James	O.	Prochaska	
และ	Carlo	DiClemente9	ที่มีโครงสร้างขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงเป็นหัวใจหลักในการอธิบายถึงการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบคุคล	ซึง่เป็นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นมีความต่อเนื่องไม่ใช่เป็นเพียงเหตุการณ ์
หนึ่งๆ	 เท่านั้น	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
ตามแนวคิดนี้ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นก่อน
มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ขั้นมีความ
ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ขั้นเตรียมการ	 ขั้น
ปฏิบัติการ	และขั้นระดับพฤติกรรมคงที่	ซึ่งแต่ละขั้น
ตอนสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้ตลอดเวลาตาม
ปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 ความรู้	 ความเชื่อ	 สิ่งแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป	เป็นต้น	หากบุคคลมีการรับรู้หรือได้
รับการส่งเสริมพฤติกรรมจนถึงขั้นระดับพฤติกรรม
คงที่ 	 จะส ่งผลให ้บุคคลนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมอย่างถาวร	โดยทฤษฎดัีงกล่าวนีถ้กูน�ามาใช้
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
รสเค็มได้จนเป็นนิสัย10 
	 ส�านักโภชนาการ	 กรมอนามัย	 กระทรวง
สาธารณสุข6	 ได้มีการจัดท�าสื่อส่งเสริมการบริโภค
เกลือต�่า	 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเค็มของ
ประชาชน	 โดยสื่อที่จัดท�าขึ้นประกอบไปด้วยการให้
ความรู้เกีย่วกับความหมายของความเคม็หรอืโซเดยีม	

ผลของการกินเค็มต่อสุขภาพ	 ปริมาณโซเดียมที่
สามารถรับประทานได้ใน	 1	 วัน	 แหล่งของโซเดียม	
ปริมาณโซเดียมในอาหารชนิดต่างๆ	 และเทคนิคใน
การลดการรับประทานอาหารเค็ม	 และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีรสเค็มโดยการจัดท�า
โปรแกรมการส่งเสริมบริโภคเกลือต�่าในกลุ่มผู้ป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง	 พบว่า	 ภายหลังการได้รับ
โปรแกรมฯ	ประชาชนกลุม่ผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู
มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มที่มีเกลือ	
(โซเดียม)	และมีพฤติกรรมการบริโภคเกลือต�่าสูงกว่า
กลุ่มท่ีไม่ได้รับโปรแกรม11	 อย่างไรก็ตามงานวิจัยท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
เค็มของวัยรุ่นหรือในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ยังมีน้อย	
	 ดังนั้นคณะผู ้วิจัยจีงสนใจศึกษาผลการใช้
โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าต่อความรู้และ
พฤติกรรมการกินเค็มของนักศึกษาช้ันปีท่ี	 2	 คณะ
พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ	มหาวทิยาลยัพายพั	เพือ่
ให้นักศึกษามีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารรสเค็มท่ี
ถูกต้อง	 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม	
และช่วยป้องกันการเกิดโรคจากการบริโภคเกลือที่
มากเกินความต้องการของร่างกาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ความรู้เรื่องการกินเค็มก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
ส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	ของนักศึกษาชั้นปีที่	2	ที่
เป็นกลุ่มทดลอง	
	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมการกนิเคม็ก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรมส่ง
เสริมการบริโภคเกลือต�่า	 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี	 2	 ท่ี
เป็นกลุ่มทดลอง	
	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ความรูแ้ละพฤตกิรรมการกินเค็มของนกัศกึษาชัน้ปีที	่
2	 กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า
และกลุม่ทีไ่ม่ได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอื
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ต�่าภายหลังการได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภค
เกลือต�่า

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 ความรูแ้ละพฤติกรรมการกนิเคม็ของกลุม่
ทีไ่ด้รับโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่ก่อนและ
หลังการได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า
แตกต่างกัน
	 2.	 ภายหลังได ้รับโปรแกรมส่งเสริมการ
บริโภคเกลือต�่า	 กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการ
บริโภคเกลือต�่าและกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริม
การบริโภคเกลือต�่า	 มีความรู้และพฤติกรรมการกิน
เค็มแตกต่างกัน

นิยามศัพท์	
	 โปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่	หมาย
ถงึ	รปูแบบการให้ความรูเ้กีย่วกับการบริโภคอาหารที่
มีส่วนประกอบของเกลือต�่า	 โดยใช้สื่อของส�านัก
โภชนาการ	กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	เนือ้หา
ประกอบด้วยหวัข้อดังนี	้มารูจั้กความเคม็	กนิเคม็มาก
มีผลต่อสุขภาพ	กินเค็มได้เท่าไหร่	แหล่งของโซเดียม	
เทคนิคง่ายๆ	 ในการลดอาหารเค็ม	 และปริมาณ
โซเดียมในอาหารชนิดต่างๆ
	 นักศึกษา	หมายถึง	นักศึกษาชั้นปีที่	 2	ภาค
เรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 คณะพยาบาลศาสตร์
แมคคอร์มิค	มหาวิทยาลัยพายัพ
	 ความรู้เรื่องการกินเค็ม	 หมายถึง	 ความรู	้
ความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเค็ม	
ผลกระทบของการรับประทานอาหารเค็มต่อสุขภาพ	
ปริมาณโซเดียมที่สามารถบริโภคได้ใน	 1	 วัน	 และ
อาหารที่มีโซเดียมสูง	
	 พฤติกรรมการกินเค็ม	หมายถึง	 การกระท�า
หรอืการแสดงออกของบคุคลทีป่ฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ
ในการเลือกบริโภคอาหารที่มีรสเค็ม	

ขอบเขตของการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป ็นการวิจัยแบบก่ึง

ทดลอง	 (Quasi-Experimental	 Research)	 เพื่อ
ศึกษาผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า
ต่อความรูแ้ละพฤตกิรรมการกนิเคม็	ของนกัศกึษาช้ัน
ปีที	่2	คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค	มหาวทิยาลยั
พายัพ	จ�านวน	82	คน	โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	41	
คน	และกลุ่มควบคุม	41	คน

กรอบแนวคิด

 

ระเบียบวิธีวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	(Quasi	
Experimental	 Research)	 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ความรู้และพฤติกรรมการกินเค็มก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 และเปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างความรูแ้ละพฤตกิรรมการ
กินเค็ม	 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการ
บริโภคเกลือต�่า	และกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริม
การบริโภคเกลือต�่าของนักศึกษาชั้นปีที่	 2	 คณะ
พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค	 ภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการ
ศึกษา	2558	มหาวิทยาลัยพายัพ	

ประชากร
	 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นีค้อื	นกัศกึษา
ชัน้ปีที	่2	คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ	ภาคเรยีน
ที่	1	ปีการศึกษา	2558	มหาวิทยาลัยพายัพ	จ�านวน	
112	คน

โปรแกรมส่งเสริมการบริโภค
เกลือต�่า

ความรู้และพฤติกรรมการกินเค็มของ
นักศึกษาระดับชั้นปีที่	2	คณะพยาบาล
ศาสตร์แมคคอร์มิค	มหาวิทยาลัยพายัพ
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ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าต่อความรู้และพฤติกรรมการกินเค็ม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

กลุ่มตัวอย่าง
	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	
นักศึกษาชั้นปีที่	2	คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค	
ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	มหาวิทยาลัยพายัพ		
จ�านวน	82	คน		ท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการ
สุม่อย่างง่ายโดยการน�าคะแนนความรูเ้กีย่วกับการกนิ
เค็มมาเรียงล�าดบัจากคะแนนมากทีส่ดุไปคะแนนน้อย
ที่สุด	 จากน้ันจับฉลากหมายเลขเพ่ือเลือกเข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยจับได้หมายเลขคู่แทน
กลุ่มทดลองและหมายเลขคี่แทนกลุ่มควบคมุ	ได้กลุม่
ทดลอง	จ�านวน	41	คน	และกลุม่ควบคมุจ�านวน	41	คน		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี	้แบ่งเป็น	2	ชุด	คือ	
	 ชุดที่	 1	 เป็นแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	 3	
ส่วน	ดังนี้	
 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไป	 ประกอบด้วยเพศ	
รสชาติอาหารที่ชื่นชอบ	
	 ส่วนที่	 2	แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการกินเค็ม	
ของส�านักโภชนาการ	 กรมอนามัย	 กระทรวง
สาธารณสุข	 ซึ่งเป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับประเภทของ
อาหารที่มีโซเดียมสูง	 ผลของการกินเค็มต่อสุขภาพ	
จ�านวน	 8	 ข้อ	 ลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลาย
ปิด	ตอบใช่กับไม่ใช่	แบ่งออกเป็น
	 ข้อค�าถามเชิงบวก	คือ	ค�าถามข้อ	1,	2	และ	3 
	 ตอบไม่ใช่	ให้	0	คะแนน	ตอบใช่	ให้	1	คะแนน	
ข้อค�าถามเชิงลบ		คือ	ค�าถามข้อ	4,	5,	6,	7	และ	8
	 ตอบไม่ใช่	ให้	1	คะแนน	ตอบใช่	ให้	0	คะแนน	
การแปลผลโดยใช้ผลรวม	 (SUM)	 ของคะแนน	 โดย
คะแนนรวมมากแสดงว่ามีความรู้มาก คะแนนรวม
น้อยแสดงว่ามีความรู้น้อย
 ส่วนที่	 3	 แบบส�ารวจพฤติกรรมการกินเค็ม	
จากส�านักโภชนาการ	 กรมอนามัย	 กระทรวง
สาธารณสุข	 เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับอาหารที่ชอบรับ
ประทาน		พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและพฤติกรรม
การซ้ืออาหาร จำานวน 14 ข้อ	ลกัษณะของค�าถามเป็น
ค�าถามปลายปิด	ตอบใช่กบัไม่ใช่		โดยมกีารให้คะแนนดงัน้ี

		 ตอบใช่		 1	คะแนน
	 	ตอบไม่ใช่	 0	คะแนน
	 การแปลผลโดยใช้ผลรวม	(SUM)	ของคะแนน	
โดยคะแนนรวมมากแสดงว่ามพีฤตกิรรมการกนิเค็มมาก 
คะแนนรวมน้อยแสดงว่ามีพฤติกรรมการกินเค็มน้อย
 ชุดที่	2	โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า		
เป็นโปรแกรมท่ีผู้คณะผู้วิจัยจัดท�าข้ึน	 โดยใช้สื่อจาก
ส�านักโภชนาการ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	
เนื้อหาในโปรแกรมประกอบด้วยหัวข้อดังนี้	 มารู้จัก
ความเค็ม	แหล่งของโซเดียม	เค็มได้เท่าไหร่	ปริมาณ
โซเดียมในอาหารชนิดต่างๆ	 กินเค็มมากมีผลต่อ
สุขภาพ	 และเทคนิคง่ายๆ	 ในการลดอาหารเค็ม	 ใช้
เวลา	4	ชั่วโมง	

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 การหาความเช่ือมั่น	 (Reliability)	 ของ
แบบสอบถาม
	 ผู้วิจัยหาความเช่ือม่ันของแบบวัดความรู้และ
พฤติกรรมการกินเค็ม	 	 โดยการน�าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคล้ายคลึงกันกับ
กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	ราย	ตรวจสอบความเชื่อมั่น
ของแบบวดัความรู	้โดยใช้	KR-21	ได้เท่ากับ	0.71	และ
หาความเชื่อม่ันของแบบประเมินพฤติกรรมการกิน
เค็ม	 โดยวิธีของสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาค	 ได้
เท่ากับ	 0.54	 หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้น�าแบบวัด
ความรู ้และแบบประเมินพฤติกรรมการกินเค็มมา
ปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุก่ิอนน�าไป
ใช้เก็บข้อมูลจริง
 
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
	 เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนจึงไม่ได้ผ่านกรรมการจริยธรรมใน
มนษุย์	อย่างไรกต็ามกลุม่ตวัอย่างทุกคนได้รบัการแจ้ง
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาในครัง้นี	้	มกีารเซน็ยนิยอม
เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 และ
คณะผูว้จิยัแจ้งว่าจะน�าเสนอข้อมลูเป็นภาพรวม	และ
เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยชื่อ		
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การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผูว้จิยัน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวิเคราะห์	โดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูป	มีขั้นตอนการวิเคราะห์ตามล�าดับดังนี้	
	 1.	 วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไป	โดยใช้ความถี	่ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 2.	 ค�านวณหาค่าผลรวม	(sum)	ของคะแนน
ความรู้และคะแนนพฤติกรรมการกินเค็ม	 เพ่ือแบ่ง
ระดับคะแนนความรู้และพฤติกรรมการกินเค็ม	 แล้ว
น�าไปแปลค่าตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
	 3.	 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนน
ความรู้และพฤติกรรมการกินเค็ม	ก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าของกลุ่ม
ทดลอง	โดยใช้	Paired	t-test	
	 4.	 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ความรู้และพฤติกรรมการกินเค็มหลังได้รับโปรแกรม
การส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม	โดยใช้	Independent	t-test	

ผลการวิจัย
 ส่วนที่	1	ข้อมูลส่วนบุคคล
	 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	ทั้ง

กลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่	และ
กลุ่มท่ีไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 โดยกลุ ่มท่ีได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 เป็นเพศหญิง
จ�านวน	35	คน	คิดเป็นร้อยละ	85.37	และเพศชาย	
จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	14.63	ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้
รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่	เป็นเพศหญงิ
มากกว่าเพศชายเช่นกัน	 โดยมีเพศหญิง	 36	 คน	 คิด
เป็นร้อยละ	87.80	และเพศชาย	5	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.20
	 รสชาติอาหารที่ชื่นชอบ	พบว่า	 กลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 ส่วนมากชอบ
อาหารรสเปรีย้ว	จ�านวน	26	คน	คดิเป็นร้อยละ	63.41	
รองลงมาคือ	รสเผ็ด	จ�านวน	16	คน	คิดเป็นร้อยละ	
39.02	และน้อยที่สุดคือ	รสจืด	จ�านวน	8	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	 19.51	 ส่วนกลุ่มท่ีไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริม
การบริโภคเกลือต�่า	 ส่วนมากชอบอาหารรสเปรี้ยว	
จ�านวน	26	คน	คิดเป็นร้อยละ	63.41	รองลงมาคือ	
รสเผ็ด	 จ�านวน	21	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.22	และ
น้อยทีส่ดุคอื	รสจดื	จ�านวน	1	คน	คดิเป็นร้อยละ	2.44	
(ดังตารางที่	1)

ตารางที	่1	จ�านวนและร้อยละข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่างระหว่างกลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมฯ	และกลุม่ทีไ่ม่
ได้รับโปรแกรมฯ

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มได้รับโปรแกรมฯ	
(N=41)

กลุ่มไม่ได้รับโปรแกรมฯ	
(N=41)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

6
35

14.63
85.37

5
36

12.20
87.80

รสชาติอาหารที่ชื่นชอบ	(เลือกได้มากกว่า	1	ข้อ)
เปรี้ยว
เผ็ด
หวาน
เค็ม
รสจัด
รสจืด

26
16
13
14
13
8

63.41
39.02
31.71
34.15
31.71
19.51

26
21
17
16
7
1

63.41
51.22
41.46
39.02
17.07
2.44
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ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าต่อความรู้และพฤติกรรมการกินเค็ม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

	 ส่วนที่	2	การทดสอบสมมติฐาน
	 สมมติฐานข้อที่	1	ความรู้และพฤติกรรมการ
กินเค็มของกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภค
เกลือต�า่ก่อนและหลงัการได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการ
บริโภคเกลือต�่าแตกต่างกัน
	 จากผลการวิเคราะห์	พบว่า	ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้เร่ืองการกินเค็มก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
ส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	โดยหลังได้รับโปรแกรม

ส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
เรื่องการกินเค็มสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริม
การบริโภคเกลือต�่า	 และค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การกินเค็มก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการ
บริโภคเกลือต�่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	 0.01	 โดยหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการ
บริโภคเกลือต�่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการกิน
เค็มต�่ากว่าก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภค
เกลือต�่า	(ดังตารางที่	2)

ตารางที่	 2	 เปรียบเทียบคะแนนความรู้และพฤติกรรมการกินเค็มก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการ
บริโภคเกลือต�่า

ตัวแปร Mean S.D. t-test Sig.

ความรู้เรื่องการกินเค็ม ก่อน 6.59 0.99 5.22** 0.000

หลัง 7.46 0.67
พฤติกรรมการกินเค็ม ก่อน 6.63 2.42 -11.60** 0.000

หลัง 2.44 1.59

**p-value	 	0.01

	 สมมติฐานข้อที่	2	ภายหลังได้รับโปรแกรมส่ง
เสริมการบริโภคเกลือต�่า	 กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่ง
เสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่และกลุม่ทีไ่ม่ได้รบัโปรแกรม
ส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 มีความรู้และพฤติกรรม
การกินเค็มแตกต่างกัน
	 จากผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤตกิรรมการกนิเค็มของกลุม่ตัวอย่างหลงัได้
รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าระหว่างกลุ่ม
ที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 และไม่

ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	โดยกลุ่มที่
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	มีค่าเฉลี่ย
คะแนนพฤตกิรรมการกนิเค็มต�า่กว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้รบัโป
แกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 ส่วนค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรู้เรื่องการกินเค็มระหว่างกลุ่มกลุ่มท่ีได้
รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 และกลุ่มท่ี
ไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าไม่แตก
ต่างกัน	(ดังตารางที่	3)
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ตารางท่ี	3	เปรยีบเทยีบคะแนนความรูแ้ละพฤตกิรรมการกนิเค็มของกลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภค
เกลอืต�า่	และกลุ่มทีไ่ม่ได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบริโภคเกลอืต�า่	ภายหลงัการได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภค
เกลือต�่า

ตัวแปร

กลุ่มทดลอง
(N=41)

กลุ่มควบคุม
(N=41) t-test Sig.

Mean S.D. Mean S.D.
ความรู้เรื่องอาหารเค็ม 7.46 0.67 7.44 0.81 							0.15 					0.88

พฤติกรรมการกินเค็ม 2.44 1.59 5.46 2.34 						-6.84** 					0.000

**p-value 	0.01

การอภิปรายผล
	 จากผลการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจ	 คือ	
ค่าเฉลีย่คะแนนความรู้เรือ่งการกนิเค็มและพฤติกรรม
การกินเค็มของนักศึกษาชั้นปีที่	 2	 คณะพยาบาล
ศาสตร์แมคคอร์มคิ	มหาวทิยาลยัพายพั	ก่อนและหลงั
ได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่แตกต่างกนั
อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.01	โดยหลงัได้รบั
โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่ามีค ่าเฉลี่ย
คะแนนความรู ้เรื่องการกินเค็มสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่	และค่าเฉลีย่ของ
คะแนนพฤติกรรมการกินเค็มต�่ากว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า	 และผลการ
ศกึษาคร้ังน้ียงัพบอกีว่าค่าเฉลีย่พฤตกิรรมการกนิเคม็
หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าของ
กลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่	และ
กลุ่มท่ีไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 0.01	
โดยกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่า
มค่ีาเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมการกนิเคม็ต�า่กว่ากลุม่ไม่
ได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่	ซึง่ผลการ
ศึกษาน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของธีรพล	 ชัย
สงคราม11	ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้โปรแกรมการส่ง
เสริมบริโภคเกลือต�่าต่อความรู้และพฤติกรรมการ
บรโิภคอาหารรสเคม็ทีม่เีกลอื	(โซเดยีม)	ในกลุม่ผูป่้วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง	 พบว่า	 ภายหลังการได้รับ
โปรแกรมการส่งเสรมิบรโิภคเกลอืต�า่	ผูป่้วยโรคความ

ดนัโลหติสงูมคีวามรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคอาหารรสเคม็
ที่มีเกลือ	(โซเดียม)	และมีพฤติกรรมการบริโภคเกลือ
ต�่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมบริโภค
เกลอืต�า่	แสดงให้เหน็ว่า	โปรแกรมส่งเสรมิการบริโภค
เกลือต�่าที่จัดท�าโดยใช้สื่อจากส�านักโภชนาการ
กระทรวงสาธารณสุขช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
และตระหนักเก่ียวกับการกินอาหารเค็มเพิ่มมากข้ึน	
นักศึกษาจึงมีพฤติกรรมการกินเค็มลดลง	 ซ่ึงสื่อจาก
ส�านักโภชนาการ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
จัดท�าขึ้น	 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การกินเค็มของประชาชน	โดยเนื้อหาในสื่อ	ประกอบ
ไปด้วย	ความหมายของความเคม็หรอืโซเดยีม	ผลของ
การกินเค็มต่อสุขภาพ	 ปริมาณโซเดียมท่ีสามารถรับ
ประทานได้ใน	 1	 วัน	 แหล่งของโซเดียม	 ปริมาณ
โซเดียมในอาหารชนดิต่างๆ	และเทคนคิในการลดการ
รบัประทานอาหารเคม็	อาจเป็นไปได้ว่าเมือ่นกัศกึษา
ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง	จะเกิดการเรียนรู้	ซึ่งการเรียน
รูท่ี้เกดิข้ึนย่อมส่งผลต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตาม
มาได้	 โดยพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์
จะเกิดขึ้นได้เมื่อเปลี่ยนการขาดความรู้เป็นมีความรู	้
เปลี่ยนความเชื่อที่ผิดให้ถูกต้อง	 สอดคล้องกับทฤษฎี
ข้ันตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	(Trans-theoret-
ical	model	 หรือ	 Stage	 of	 Change)	 ท่ีกล่าวว่า
บคุคลจะมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	5	ขัน้ตอน	ได้แก่	
ขั้นก่อนมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ขั้น
มีความตั้งใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ข้ันเตรียม
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ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าต่อความรู้และพฤติกรรมการกินเค็ม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

การ	 ขั้นปฏิบัติการ	 และขั้นระดับพฤติกรรมคงที่	 ซึ่ง
แต่ละข้ันตอนสามารถปรบัเปลีย่นขึน้ลงได้ตลอดเวลา
ตามปัจจัยต่างๆ	เช่น	ความรู้	ความเชื่อ	สิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป	เป็นต้น	หากบุคคลมีการรับรู้หรือได้
รับการส่งเสริมพฤติกรรมจนถึงขั้นระดับพฤติกรรม
คงที่ 	 จะส ่งผลให ้บุคคลนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างถาวร10	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ประสบผลส�าเรจ็นัน้	พฤติกรรมใหม่ควรอยูอ่ย่างยัง่ยนื	
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ประสบผลส�าเร็จต้องใช้
ความพยายาม	 อดทนและเวลา	 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของสุมนา	 ชูใจ12	 ที่ได ้ศึกษาเรื่องผลของ
โปรแกรมปรับวถิกีารบรโิภคเพ่ือการควบคมุความดัน
โลหิตสูงของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	 โรงพยาบาล
อ่างทอง	โดยประยกุต์ทฤษฏขีัน้ตอนการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรม	(Stage	of	Change)	ผลการศึกษาพบว่า	
หลงัได้รับโปรแกรมปรบัวถีิชวีติการบรโิภคอาหาร	ผูป่้วย
ความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมโปรแกรมปรับวิถีชีวิตการ
บริโภคอาหาร	มพีฤติกรรมการบริโภคอาหารความดัน
โลหิตสูงอยู่ในระดับดี	 ร้อยละ	 57.5	 แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมปรบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีป่ระยกุต์
ใช้ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต	 ช่วยให้บุคคลสามา
รถน�าส่ิงที่ได้เรียนรู ้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง	ดังนั้นการที่จะบุคคลมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร	 ควรมีการให้

ความรู้ควบคู่กบัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอย่างต่อเนือ่ง 

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงาน	
	 1.	 ควรน�าโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคเกลือ
ต�่าไปส่งเสริมความรู้เร่ืองการกินเค็มและพฤติกรรม
การกินเค็มให้แก่นักศึกษาชั้นปี	1,	3	และ	4
 2.	 ควรมกีารวางนโยบายให้มกีารจดัโปรแกรม
ส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าให้แก่นักศึกษาอย่างต่อ
เนือ่ง	เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม	
	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรมีการติดตามประเมินความรู ้และ
พฤตกิรรมการกนิเคม็หลงัจากสิน้สดุการให้โปรแกรม
ส่งเสรมิการบรโิภคเกลอืต�า่ไปแล้วเป็นระยะๆ	เช่น	ทกุ	
6	เดือน	เป็นต้น	
	 2.	 ควรมกีารเปรยีบเทียบผลการใช้โปรแกรม
ส่งเสริมการบริโภคเกลือต�่าในนักศึกษาระหว่างคณะ
หรือมหาวิทยาลัย	
	 3.	ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
รูเ้ร่ืองการกนิเคม็และพฤตกิรรมการกนิเค็มของวยัรุน่	
เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการจัดกลุ่มให้ความรู้และส่ง
เสริมการบริโภคเกลือต�่าอย่างเหมาะสม	 และเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด
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บทคัดย่อ

	 การนบัลกูดิน้ด้วยตนเอง	เป็นสิง่หนึง่ในการประเมนิภาวะสขุภาพของทารกในครรภ์ของ
หญิงตั้งครรภ์	 ซึ่งสามารถป้องกันการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ได้	 การวิจัยกึ่งทดลองนี้มี
วตัถปุระสงค์	เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรมการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมต่อความรูแ้ละพฤตกิรรมการ
นับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่กลุ ่มตัวอย่างที่ ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 เป ็นหญิง 
ตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่	โรงพยาบาลหางดง	จังหวัดเชียงใหม่จ�านวน	70	คน	โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง	คือเป็นกลุ่มทดลอง	35	คน	กลุ่มควบคุม	35	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบ
ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 แบบสอบถามแบ่งเป็น	 3	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่	 1	 แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล	 ส่วนที่	 2	 	 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการนับลูกดิ้นในครรภ์	 ส่วนที่	 3		
แบบประเมินการบันทึกลูกดิ้นในครรภ์	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์	 สถิติเชิง
พรรณนา	และสถิติทดสอบค่าที	
	 ผลการวิจัย	 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร ่วมมีคะแนนเฉลี่ยของความรู ้และพฤติกรรมการนับลูกดิ้นสูงกว ่าหญิงตั้งครรภ์ชาว 
ไทใหญ่กลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<	 .001)	 และหญิงตั้งครรภ์ชาวไท
ใหญ่กลุ่มท่ีได้รบัโปรแกรมการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมมคีะแนนเฉลีย่ของความรูแ้ละพฤตกิรรมการ
นับลูกดิ้นสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<	.001)	จากผลการวิจัยครั้งนี้
สรปุได้ว่า	โปรแกรมการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมช่วยพฒันาความรูใ้นการดแูลตนเองขณะตัง้ครรภ์
ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ได้

ค�าส�าคัญ:		โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม		ความรู้การนับลูกดิ้น		พฤติกรรมการนับลูกดิ้น
และหญิงตั้งครรภ์

ผลของโปรแกรมก�รเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อคว�มรู้และพฤติกรรม
ก�รนับลกูดิน้ของหญงิตัง้ครรภ์ช�วไทใหญ่ โรงพย�บ�ลห�งดง จงัหวดัเชียงใหม่
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The Effects of Participatory Learning Program on Knowledge and Behaviors of the 
Fetal Movement Count of Shan Pregnanciesin Hang Dong hospital, Chiang Mai Province

Abstract

	 Fetal	movement	counting	is	one	of	the	methods	for	pregnancies	to	assess	
the	fetal	well-being	for	preventing	fetal	death.		The	purpose	of	this	quasi-exper-
imental	research	was	to	examine	the	effects	of	participatory	learning	program	
on	 knowledge	 and	 behavior	 of	 	 fetal	movement	 countof	 Shan	 pregnancies.	
Seventy	Shan	pregnanciesat	the	ANC	clinic	in	Hang	Dong	Hospital,	Chiang	Mai	
Province,	were	enrolled	purposively	sampling,	Thirty	 -	five		Shan	pregnancies	
were	assigned	to	the	experimental	group	and	other	35	Shan	pregnancies	were	
in	 the	 control	 group.	 Research	 instruments	 included	 participatory	 learning	 
"program,	questionnaires	which	consisted	of	3	parts	namely	demographic	data,	
knowledge	of	fetal	movement	count	and	behavior	of	the	fetal	movement	count.	
Data	were	analyzed	by	chi-squared	test,	descriptive	statistics,	Independent	t-test,	
and	paired	t	-	test	.
	 The	results	of	study	were	as	follows:	The	knowledge	and	behavior	of	the	
experimental	group	after	receiving	the	program	was	significantly	higher	than	the	
control	group	(p	<	.001).	The	knowledge	and	behavior	of	the	experimental	group	
after	receiving	the	program	was	significantly	higher	than	before	(p	<	.001).	The	
findings	of	this	study	showed	that	the	participatory	learning	program	enhance	
the	 knowledge	 and	 behavior	 of	 fetal	movement	 countof	 Shan	 pregnancies.
Therefore	this	program	help	to	developasprenatal	self	–	care	knowledge	for	Shan	
pregnancies.

Key	words:	 The	participatory	learningprogram,	The	knowledge	of	the	fetal	
movementscount,	The	behavior	of	the	fetal	movement	count,	and	Pregnancies.

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 การดิน้ของทารกในครรภ์เป็นอาการหนึง่ท่ีบ่ง
ชี้ถึงการมีชีวิตของทารกในครรภ์1	 โดยหญิงตั้งครรภ์
สามารถสังเกตการดิ้นของลูกในครรภ์	 ได้ด้วยตนเอง
ซึ่งในทางปฏิบัติจึงควรให้หญิงต้ังครรภ์เริ่มนับและ
บันทึกการดิ้นของทารกในขณะพักเมื่ออายุครรภ์	28	
สัปดาห์ขึ้นไป	หญิงตั้งครรภ์จึงจ�าเป็นและส�าคัญยิ่งที่
ต้องมีความสามารถในการนับจ�านวนการดิ้นของลูก
ในครรภ์พร้อมกบัการบนัทกึทีถ่กูต้อง	เพือ่การป้องกนั
การเสียชีวิตของทารกในครรภ์ด้วยตนเอง	 โดย 

ภาวะการณ์ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันได้	 หากมี
การเฝ้าระวังที่เหมาะสม	จากสถิติจ�านวนคนต่างด้าว
ท่ีได้รับอนุญาตท�างานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร	
มกราคม	 2556	 ของส�านักบริการแรงงานต่างด้าว	
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 
พบว่าเชียงใหม่มีชาวพม่า	จ�านวน	63,707	คน	ผู้ชาย
จ�านวน	32,202	คน	และเป็นผู้หญิงจ�านวน	31,505	
คน	ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทใหญ่	จ�านวน	14,194	คน	
โรงพยาบาลหางดง	 เป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับรองตาม
มาตรฐานประกันคุณภาพ	ตั้งอยู่ในอ�าเภอหางดง	ติด
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรม
การนับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เขตอ�าเภอเมือง	 ท�าให้มีชาวไทใหญ่ส่วนใหญ่ที่พัก
อาศัยบริเวณนี้	เข้าเมืองมาประกอบอาชีพ	อีกทั้งการ
เดินทางมาโรงพยาบาลหางดงมคีวามสะดวก	จากสถติิ
ต้ังแต่ปี	 พ.ศ	 2555-2557	 โรงพยาบาลหางดงได้รับ
การดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่มีอัตรา
เพิม่ขึน้	2	เท่าหรือร้อยละ	50	ในการดูแลสขุภาพหญงิ
ตั้งครรภช์าวไทใหญน่ั้นเป็นสิ่งส�าคัญเพือ่ให้เกดิความ
เป็นอยู่ที่ดี	ในสังคมของประเทศไทย	จ�าเป็นต้องดูแล
ทัว่ถงึสอดคล้องกับสทิธขิองผูร้บับรกิาร	และด้านสทิธิ
มนุษย์ชนด้วยกัน	 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรทางสุขภาพในการให้บริการสุขภาพข้าม
วัฒนธรรม	ก้าวเข้าสู่สมาชิกของประเทศอาเซียน	อีก
ทั้งเป็นบ่งชี้ถึงคุณภาพของการให้บริการสุขภาพ
อนามัยของโรงพยาบาล
	 เนื่องด้วยการนิเทศนักศึกษาและการท�างาน
ร่วมกบัครคูลนิกิ	ในหน่วยฝากครรภ์	พบว่า	ในปัจจุบนั
หญิงตั้งครรภ์ไทใหญ่	 มีพฤติกรรมการนับลูกด้ิน 
ไม่ถูกต้อง	 อาทิ	 ไม่มีการนับลูกด้ิน	 ไม่มีการบันทึก 
ลูกดิ้น	 จากการสัมภาษณ์	 หญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่
บางรายมคีวามคดิเห็นเกีย่วกับการต้ังครรภ์เป็นภาวะ
ธรรมชาติ	ลูกดิ้นเป็นเรื่องปกติ	ไม่จ�าเป็นต้องนับและ
บันทึก	 ดังนั้นเพื่อให้หญิงต้ังครรภ์เหล่าน้ีมีการเฝ้า
ระวงัสขุภาพของทารกในครรภ์ด้วยตนเอง	และมกีาร
บันทึกลูกดิ้นด้วยตนเองที่ถูกต้อง	คณะผู้วิจัยจึงได้น�า
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	มาช่วยขับเคลื่อน
ให้เกดิการน�าความรูเ้กีย่วกบัการนับลกูด้ิน	น�าไปสูก่าร
บันทึกลูกดิ้นท่ีถูกต้อง	 ทั้งนี้กระบวนการการเรียนรู้ 
ดงักล่าว	เป็นการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพในการพฒันา
บุคคล	 ซึ่งมีองค์ประกอบ	 ได้แก่	 การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์	ผสมผสานกบักระบวนการกลุม่	รวมทัง้
การสะท้อนความคิดและการอภิปราย	 จนเกิดความ
คิดรวบยอด	 ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และประยุกต์ความคิด	 น�าไปสู่แนวทางปฏิบัติในการ
ดแูลสุขภาพทารกในครรภ์ร่วมกนัระหว่างผูร้บับรกิาร
และบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ	ลด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจก่อเกิดสังคมที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพือ่เปรยีบเทยีบความรูแ้ละพฤตกิรรมการ
นับลูกดิ้น	 ของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ระหว่างกลุ่ม
ที่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่
ไม่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบความรูแ้ละพฤตกิรรมการ
นับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 คะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรม
การนับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่กลุ่มที่ได้
รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มที่ 
ไม่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
	 2.	 คะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรม
การนับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ได้รับ
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมมาขับเคล่ือนให้เกิดการน�าความรู้เกี่ยวกับ
การนับลูกดิ้นในครรภ์	 น�าไปสู่พฤติกรรมบันทึกที่ 
ถูกต้องเหมาะสม	 เนื่องด้วยการเรียนรู้แบบดังกล่าว	
เป็นการเรยีนรูที้ม่ปีระสทิธภิาพในการพัฒนาบคุคลทัง้
ด้านความรู้	เจตคติและทักษะได้เป็นอย่างดี	ผ่านการ
สังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ	จน
ได้โครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่ง
มอีงค์ประกอบได้แก่	การเรยีนรู้เชงิประสบการณ์	ผสม
ผสานกับกระบวนการกลุ่ม	 รวมท้ังการสะท้อนความ
คิดและการอภิปราย	 เกิดความคิดรวบยอด	ซึ่งก่อให้
เกดิการเปลีย่นแปลงเจตคตไิด้	และการประยกุต์ความ
คดิไปใช้	โดยในแต่ละองค์ประกอบของวงจรการเรยีน
รู้เชิงประสบการณ์น้ัน	 น่าจะท�าให้หญิงตั้งครรภ์ท่ีมี
ประสบการณ์ติดตัวมา	 จะสามารถใช้ประสบการณ์
ของตนเองในแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	
นอกจากนี้ขณะท�ากิจกรรมกลุ่มหญิงตั้งครรภ์จะได้
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เรียนรู้ถึงการท�างานเป็นทีม	บทบาทของสมาชิกที่ดีที่
จะท�าให้งานส�าเร็จ	 การควบคุมตนเอง	 และการ
ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	ซึง่องค์ประกอบเหล่านี้	
อาจจะช่วยท�าให้หญิงตั้งครรภ์ได้พัฒนาทั้งด้านความ
รู	้และเจตคตส่ิงผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับการนับลูกดิ้นตลอด
จนทดลองใช้ความรู้ที่ได้รับมาอย่างถูกต้อง	 น�าไปสู่
การปฏิบัติได้ดีเช่นกัน	ช่วยป้องกันการตายของทารก
ที่ไม่ทราบสาเหตุได้

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจัิยกึง่ทดลอง	แบบสอง
กลุม่	คอื	วดัผลก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
	 กลุ่มตวัอย่างคอืหญงิตัง้ครรภ์เป็นชาวไทใหญ่	
โดยมาฝากครรภ์ทีแ่ผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลหางดง	
จังหวัดเชียงใหม่	 จ�านวน	 70	 คนโดยคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจงซึง่การก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่าง	
โดยอาศัยอ�านาจการท�านาย	(power)	ที่	0.80	ระดับ
นัยส�าคัญทางสถิติ	 (Significant	 level)	ที่	 .05	และ
ขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต ้องการศึกษา	 
(Effect	size)	เท่ากับ	0.60	จากการเปิดตารางจะได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจ�านวน	 45	 คน	 2	
เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก�าหนดแล้ว	จาก
นั้นน�ามาจับคู่	แบ่งเข้ากลุ่มทดลอง	45	คน	และกลุ่ม
ควบคุม	45	คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มจาก
การจบัฉลาก	จบัได้เลขค่ีให้เข้ากลุ่มทดลอง	และจับได้
เลขคู ่ให้เข้ากลุ ่มควบคุมเวลาผ่านไปหลังการรับ
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	2	เดือน	จ�านวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ลดลง
เหลอืเพยีงกลุ่มละ	35	คน	ทัง้นีผู้เ้ข้าร่วมการวจิยัถอน
ตวัออกจากการวจัิยไปบางส่วนเนือ่งจากกลุม่ตัวอย่าง
ย้ายถิ่นที่อยู ่เพื่อติดตามสามีไปท�างานรับจ้างต่าง
อ�าเภอและต่างจงัหวดั	ท�าให้กลุม่ตวัอย่างท�ากิจกรรม
ไม่ครบถ้วนตามกระบวนการของโปรแกรมของการ
วจิยั	ซึง่ก�าหนดคณุสมบัต	ิดงันี	้เป็นชาวไทใหญ่	มอีายุ
ครรภ์	28	สปัดาห์ขึน้ไป	อ่านออกเขยีนภาษาไทยและ/

หรือภาษาไทใหญ่ได้	และยินดีเข้าร่วมการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยและเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล	
	 1.	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามแนวคดิกระบวนการเรยีนรูแ้บบมีส่วนร่วม	อาศยั
หลกัการเรยีนรูเ้ชิงประสบการณ์และกระบวนการกลุม่	
ซึ่งประกอบด้วย	 4	 องค์ประกอบส�าคัญ	 ได้แก่	
ประสบการณ์	การสะท้อนคดิและการอภปิราย	ความ
คิดรวบยอด	 และการประยุกต์ใช้	 ผู ้วิจัยได้จัดท�า
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ในโปรแกรมโดยมีสื่อ
ประกอบการเรียนรู้	ได้แก่	วิดีโอเกี่ยวกับลักษณะการ
ดิ้นของลูกในครรภ์จากเวปไซต์แผ่นตารางบันทึก
จ�านวนคร้ังลกูดิน้ในครรภ์ทีผู้่วจิยัจดัท�าข้ึนเพือ่ให้การ
บันทึกท่ีชัดเจนและง่าย	 ซ่ึงโปรแกรมฯ	 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	4	ท่าน	และน�า
มาปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ	 และคู่มือส�าหรับการนับลูกดิ้น	 ที่
กลุ่มตัวอย่างสามารถน�าไปทบทวนความรู้วิธีการนับ
และบันทึกลูกดิ้น
	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที ่
ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม	 แบ่งเป็น	 
3	ส่วน	คือ	ส่วนที่	1	แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล	
ส่วนท่ี	2	แบบวัดความรู้เกีย่วกับการนบัลกูดิน้ในครรภ์	
ส่วนท่ี	 3	 แบบประเมินการบันทึกลูกดิ้นของหญิงตั้ง
ครรภ์ไทใหญ่โดยเจ้าหน้าที่เครื่องมือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบความเทีย่งตรง
ของเนื้อหา	 โดยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญจ�านวน	 
3	 ท่าน	 ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาของแบบวัด
ความรู้เก่ียวกับการนับลูกดิ้นในครรภ์	 และแบบ
ประเมินการบันทึกลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ไทใหญ่
เท่ากบั	.63		และ	.73	ตามล�าดบั	แล้วน�าแบบวดัความ
รู้เกี่ยวกับการนับลูกดิ้นในครรภ์	 และแบบประเมิน
บันทึกลูกดิ้น	 ไปทดสอบหาความเชื่อมั่นโดยน�าไป
ทดลองใช้กับหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
กับกลุ ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 ราย	 จากนั้นน�าไป
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรม
การนับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หาความสอดคล้องภายในของแบบวัดความรู้	 โดยใช้
สูตร	KR	20	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	1.00	และ.70

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 หลงัจากคณะกรรมการวจัิยได้พจิารณาอนุมติั
ทุนอดุหนนุการวจิยัน้ีแล้ว	ผูว้จัิยได้ท�าหนังสอืถงึบคุคล
ท่ีเกีย่วข้องทัง้หมด	เพือ่ขออนญุาตเข้าด�าเนนิการวจิยั	
ผูว้จิยัแนะน�าตวัเองกบักลุม่ตวัอย่างเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
ของการท�าวจัิยและขัน้ตอนการด�าเนนิการวจิยัพร้อม
ทั้งอธิบายการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างและขอ
ความร่วมมือในการเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย	 การ
ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน	ดังนี้	
	 กลุ่มที่ได้รับการดูแลปกติ	(กลุ่มควบคุม)
	 1.	 รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและประเมิน
ความรู้การนับลูกดิ้นโดยใช้แบบประเมินความรู้
	 2.	 ประเมินการบันทึกลูกดิ้นจากแบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่
	 3.	 ประเมินความรู้การนับลูกดิ้นอีกครั้งห่าง
จากการประเมินครั้งแรกเป็นระยะเวลา	2	 เดือนโดย
ใช้แบบประเมินความรู้	ชุดเดิม
	 4.	 ประเมินการบันทึกลูกดิ้นจากแบบบันทึก
โดยเจ้าหน้าที	่แปลผลระดับคะแนนของพฤติกรรมอกี
ครัง้ห่างจากการประเมินคร้ังแรกเป็นระยะเวลา	2	เดือน
	 5.	 ในระหว่างการศึกษากลุ ่มน้ี	 มีการให้ 
ค�าแนะน�าการนับลูกดิน้จากเจ้าหน้าทีพ่ยาบาลหน่วย
ฝากครรภ์ของโรงพยาบาลหางดง	 เหมือนปกติ	 เป็น
รายบุคคล	คือ	แนะน�าให้สังเกตและนับลูกดิ้นและให้
ลงบันทึกด้วยตนเอง	 เน้นย�้าการนับลูกดิ้นหากไม่ถึง
จ�านวนที่ก�าหนดไว้	ให้รีบมาพบแพทย์ทันทีซึ่งไม่ได้ดู
วิดีโอหรือท�ากิจกรรมการเรียนรู้	 เหมือนกลุ่มที่ได้รับ
การดูแลตามโปรแกรม
	 กลุ ่มที่ได้รับการดูแลตามโปรแกรม	 (กลุ ่ม
ทดลอง)
	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูด�าเนนิการ	3	ขัน้ตอน	ดงันี้
	 ขั้นตอนที่	1	ประเมินก่อนการทดลอง
	 1.	 รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและประเมิน
ความรู้การนับลูกดิ้นโดยใช้แบบประเมินความรู้

	 2.	 ประเมินการบันทึกลูกดิ้นจากแบบบันทึก
โดยเจ้าหน้าที่	แปลผลระดับคะแนนของพฤติกรรม	
 ขั้นตอนท่ี	 2	 ให้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมข้ันนี้จะเป็นการให้โปรแกรมการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม	 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง	 2	 ชุดใช้
เวลาทัง้สิน้	3	ชัว่โมง	30	นาท	ีผูว้จิยัให้คูม่อืการนบัลกู
ดิ้นและช้ีแจงวิธีการใช้คู่มือ	 เพื่อน�ากลับไปทบทวน
ความรู้	 และเป็นแนวทางในการปฏิบัติการนับลูกดิ้น
ที่ถูกต้องต่อไป	
 ขั้นตอนที่	3	ประเมินหลังการทดลอง
หลังการให้โปรแกรมฯ	2	เดือน
	 1.	 ประเมินความรู้การนับลูกดิ้น	 โดยใช้แบบ
ประเมินความรู้	ชุดเดิม
	 2.	 ประเมินการบันทึกลูกดิ้นในจากแบบ
บันทึกโดยเจ้าหน้าที่	แปลผลระดับคะแนนของพฤติกรรม 
	 3.	 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติและน�า
ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมต่อไป

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
	 งานวิจัยนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรม	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เอกสารเลขที่	๐๓๓/๒๕๕๗	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สถิติบรรยาย	 เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
กลุ่มด้วยไคส์สแควร์	 (Chi-square)	 เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรมการนับลูกดิ้น
ระหว่างกลุม่ด้วยสถติทิดสอบค่าทชีนดิสองกลุม่ทีเ่ป็น
อสิระต่อกนั	(Independent	t-test)	และภายในกลุ่ม
ด้วยสถิติทดสอบค่าทีชนิดสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระ 
ต่อกัน	(Paired	t-test)

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมลูลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างกลุม่
ทดลองมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ	 25.49	 ปี	 (S.D.=	 5.66,	
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Range=18-46	ปี)	และกลุม่ควบคุมมอีายเุฉลีย่เท่ากบั	
25.26	ปี	(S.D.=	5.20,	Range	=17-39	ปี)	ทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีสถานภาพสมรส	 คิดเป็น
ร้อยละ	100.00	และ	97.10	ตามล�าดับ	ทั้งสองกลุ่ม
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษามีจ�านวนเท่ากันคิดเป็น
ร้อยละ	88.60	และมอีาชพีรบัจ้างคดิเป็นร้อยละ	100	
อีกทั้งสองกลุ่มมีการตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นครรภ์แรก	คิด
เป็นร้อยละ	 60.00	 และ	 65.70	 ส่วนอายุครรภ์กลุ่ม
ทดลองมีอายุครรภ์เท่ากับ	 29.80	 สัปดาห์	 (S.D.=	

1.64,	Range=28-34	สปัดาห์)	และกลุม่ควบคมุมอีายุ
ครรภ์เท่ากับ	 31.34	 สัปดาห์	 (S.D.=	 2.69,	 Range	
=28-37	สปัดาห์)	และทัง้สองกลุม่มคีวามตัง้ใจวางแผน
การตั้งครรภ์ในครั้งนี้	 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยใช้สถิติไคส
แควร์	และสถิติทดสอบค่าทีชนิดสองกลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกัน	 ผลการทดสอบพบว่า	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน	รายละเอียดดังแสดง
ดังตารางที่	1

ตารางท่ี	1	แสดงจ�านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ�าแนกตามอาย	ุสถานภาพสมรส	ระดบัการศึกษา	อาชพี	
จ�านวนการตั้งครรภ์	อายุครรภ์	และความตั้งใจวางแผนตั้งครรภ์

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง	(n=35) กลุ่มควบคุม	(n=35) P -value

จ�านวน	(คน) ร้อยละ จ�านวน	(คน) ร้อยละ
อายุ	(ปี)

<	15

15-25

>	25

0

20

15	

0.00

57.10

42.90

0

20

15

0.00

57.10

42.90

.861

( x =	25.49,	S.D.	=	5.66,		Range	=17-39	ปี)							( x 	=	25.26,	S.D.	=	5.20,	Range	=	18-46	ปี)	

สถานภาพสมรส

โสด

สมรส

0

35

0.00

100.00

1

34

2.90

97.10

.321

ระดับการศึกษา

ไม่ได้เรียน

ประถม

≥มัธยม

31

 3

 1

88.60

	8.60

	2.90

31

2

2

88.60

5.70

5.70

.920

อาชีพ

รับจ้าง 35 100.00 35 100.00 .040

จ�านวนการตั้งครรภ์

ครรภ์ที่	1

ครรภ์ที่	2

ครรภ์ที่	3

≥ครรภ์ที่	4

21

11

 2

 1

60.00

31.40

	5.70

	2.90

33

11

0

1

65.70

31.40

0.00

2.90

.496
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรม
การนับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง	(n=35) กลุ่มควบคุม	(n=35) P -value

จ�านวน	(คน) ร้อยละ จ�านวน	(คน) ร้อยละ

อายุครรภ์	(wks.)

≤	28

29-31

≥	32

10

20

	5

28.57

57.14

14.29

6

11

18

17.1431.

4251.44 .005

( x =	29.80,	S.D.	=	1.64,	Range	=28-37	wks.)						( x =	31.34,	S.D.	=2.69,	Range	=	28-40	wks.)	

ความตั้งใจวางแผน

ตั้งครรภ์

ไม่ตั้งใจ

ตั้งใจ

4

31

11.40

88.60

0

35

0.00

100.00

.044

	 2.	 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความ
รู้และพฤติกรรมการนับลูกด้ินก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง	
ก่อนการทดลอง	กลุม่ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ของความ
รู้การนบัลกูด้ินเท่ากับ	5.14	คะแนน	(S.D.=1.29)	ส่วน
กลุม่ควบคมุมีคะแนนเฉลีย่	5.00	คะแนน	(S.D.=1.09)	
ภายหลังการทดลอง	 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความรูก้ารนบัลกูดิน้เท่ากับ	7.00	คะแนน	(S.D.=0.00)
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้การนับลูกดิ้น
เท่ากับ	 5.43	 คะแนน	 (S.D.=0.95)	 จะเห็นได้ว่า
คะแนนเฉลี่ยของความรู้การนับลูกด้ินภายหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลองมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม
	 ส่วนคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการนับลกูด้ิน
ก่อนทดลองกลุ ่มทดลองมีคะแนนเท่ากับ	 3.66	
คะแนน	 (S.D.=0.68)	 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนน

เท่ากับ	 2.91	 คะแนน	 (S.D.=0.45)	 ภายหลังการ
ทดลองกลุม่ทดลองเท่ากบั	6.00	คะแนน	(S.D.=0.00)	
ส�าหรับกลุ่มควบคุมมีคะแนนเท่ากับ	 3.63	 คะแนน	
(S.D.=0.88)	จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
นบัลกูดิน้ภายหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองมค่ีาสงู
กว่ากลุ่มควบคุม	 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรมการ
นบัลกูดิน้ด้วยสถติทิดสอบค่าท	ีชนดิสองกลุม่ท่ีไม่เป็น
อิสระต่อกันของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน	และ
กลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน	 และเมื่อเปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของความรู้
และพฤติกรรมการนับลูกดิ้นด้วยสถิติทดสอบค่าที
ชนิดสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน	 พบว่าก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท้ังสองกลุ่ม
มีความแตกต่างกัน	ดังรายละเอียดตารางที่	2
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ตารางที่	2	แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรมการนับลูกดิ้นก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทดลอง หลังทดลอง P -value

x S.D. x S.D.

ความรู้

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

5.14

5.00

1.29

1.09

7.00

5.43

0.00

0.95

<.001

		.003

พฤติกรรม

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

3.66

2.91

0.69

0.45

6.00

3.63

0.00

0.88

						<.001

						<.001

ตารางที่	3	แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรมการนับลูกดิ้นหลังได้รับโปรแกรม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง x  p-value

ความรู้

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

7.00

5.43

0.00

0.95

<.001

พฤติกรรม

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม
6.00

3.63

0.00

0.88

<.001

	 3.	 ผลของคะแนนเฉลี่ยของความรู ้และ
พฤตกิรรมการนบัลกูดิน้หลงัได้รบัโปรแกรมการเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง
	 ภายหลังการทดลอง	 กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของความรู ้การนับลูกดิ้นเท่ากับ	 7	 คะแนน	
(S.D.=0.00)	ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเท่ากับ	5.43	
คะแนน	(S.D.=0.95)	และคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรม
การนับลูกดิ้นของกลุ่มทดลองเท่ากับ	 6.00	 คะแนน	

(S.D.=0.00)
	 ส�าหรับกลุ่มควบคุมมีคะแนนเท่ากับ	 3.63	
คะแนน	(S.D.=0.88)	เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรมการ
นับลูกดิ้นด้วยสถิติทดสอบค่าทีชนิดสองกลุ่มท่ีเป็น
อสิระต่อกนั	พบว่าหลงัได้รบัโปรแกรมการเรยีนรูแ้บบ
มีส่วนร่วมท้ังสองกลุ ่มมีความแตกต่างกันดังราย
ละเอียดตารางที่	3

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 คะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรม
การนับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่กลุ่มที่ได้
รบัโปรแกรมการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมสงูกว่ากลุม่ทีไ่ม่
ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
	 ซึง่อธบิายได้ว่า	หญงิตัง้ครรภ์ชาวไทใหญ่กลุม่

ท่ีไม่ได้รับโปรแกรมฯ	 อาจมีความสับสนเก่ียวกับการ
นับและบันทึกลูกดิ้น	 เนื่องจากในแต่ละครั้งของการ
ฝากครรภ ์มีข ้อมูลมากมายจากค�าแนะน�าของ 
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์	 ท้ังนี้การได้รับข้อมูลอาจมี
การจดจ�ารายละเอียดที่ไม่เพียงพอ	 ตลอดจนไม่มีสื่อ
การสอนที่เอื้ออ�านวยให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการนับ
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรม
การนับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

และบันทึกลูกดิ้นที่
	 ชัดเจนท�าให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบความ
คดิ	และเจตคตขิองหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ	่ท�าใหไ้ม่
เกิดความเข้าใจในการนับลกูด้ินและการบนัทึกจ�านวน
คร้ังลูกดิน้ในครรภ์ทีถ่กูต้อง	ในขณะทีก่ลุม่ทีไ่ด้รบัโปร
แกรมฯ	ได้รบักระบวนการทีส่่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรู้	
โดยอาศยัประสบการณ์และกระบวนการกลุม่ทีม่กีาร
ซักถาม	อภิปรายถึงข้อสงสัย	ข้อเท็จจริงต่างๆ	ในการ
สังเกตการดิ้นของลูกและการบันทึกจ�านวนครั้งการ
ดิ้นของลูกในครรภ์ซึ่งกันและกัน	มีการใช้สื่อการสอน
เป็นรูปแบบวิดีโอเกี่ยวกับลักษณะการดิ้นของลูกใน
ครรภ์	 เพ่ือให้เห็นภาพการดิ้นของลูกในครรภ์	 มีการ
ก�าหนดกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน	 เช่น	 การให้
ทดลองบันทึกการดิ้นของลูกในครรภ์หลังจากที่เห็น
การดิน้ของลกูในวดีิโอการใช้สือ่วดิโีอจะช่วยให้ดงึดดู
ความสนใจ	สอดคล้องกับการศึกษาของวลยัรัตน์พลาง
วันและสมพร	วัฒนนุกูลเกียรติ3	ที่พบว่า	สื่อวิดีทัศน์
จะช่วยดึงความสนใจได้ดี	เนื่องจากมีภาพเคลื่อนไหว	
ช่วยเน้นย�้าเนื้อหาที่สอนได้ดี	 และสอดคล้องกับการ
ศึกษาของสมฤทัย	 บุญชูดวง	 วิภารัตน์	 จุฑาสันติกุล 
อ�าพรรณ	 จันทรโรกร	 และวิรัตน์	 วคินวงศ์4	 ที่พบว่า	
สือ่วดิทีศัน์มทีัง้ภาพ	ส	ีและเสียงประกอบเป็นสิง่เร้าที่
ผ่านการสัมผัสทางตา	 และหู	 ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
และจดจ�าได้ดี	 โดยกิจกรรมดังกล่าวเหล่าช่วยพัฒนา
กระบวนการคิด	 การวิเคราะห์ของหญิงตั้งครรภ์ชาว
ไทใหญ่	 ท�าให้เกิดความคงอยู่ของความรู้และปรับ
เปลี่ยนเจตคติที่ดีได้มากกว่าการท่องจ�า	 หรือฟัง 
ค�าแนะน�าจากคนอื่นส่งผลท�าให้หญิงต้ังครรภ์ชาว 
ไทใหญ่ส่วนใหญ่มเีข้าใจวธิกีารนับและบนัทกึลกูดิน้ที ่
ถูกต้อง	 ซึ่งพบว่ากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	
เป็นกระบวนการทีอ่าศยัประสบการณ์และกระบวนการ
กลุม่ในการส่งเสริมให้เกดิการเรยีนรูท้ีส่งูสดุ	เนือ่งด้วย
กิจกรรมต่างๆ	 มีขั้นตอนการแบ่งปันประสบการณ์	
การสะท้อนความคิดและอภิปราย	สรุปความคิดรวบ
ยอดตลอดจนการน�าไปประยุกต์ใช้	 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของเปมิกา	บุตรจันทร์	วิรัติ	ปานศิลา	และ
สุระ	 วิเศษศักดิ์5	 ที่พบว่าหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ได้รับ

โปรแกรมการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมมคีะแนนเฉลีย่ของ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอยู ่ในระดับท่ีดีข้ึน	
เพราะกลุ ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู ้	 สามารถปรับ
ทัศนคติไปในทางที่เหมาะสม
	 2.	 คะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรม
การนับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ได้รับ 
โปรแกรมฯ	 สูงกว่าก่อนการได้รับโปรแกรมฯ	 ซ่ึง
อธิบายได้ว่าหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่กลุ่มทดลองได้
รบัโปรแกรมฯ	ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีผูว้จิยัได้สร้างข้ึนร่วม
กบัข้อสรปุจากหญงิตัง้ครรภ์ชาวไทใหญ่ผูท้ีม่ส่ีวนร่วม
ในการเข้าร่วม	 โดยโปรแกรมดังกล่าวอาศัยหลักการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	นัน่คอื	หญงิตัง้ครรภ์
ชาวไทใหญ่	 เช่ือว่าหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ทุกคนมี
ความสามารถทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้	ซึง่การ
ที่จะพัฒนาตนเองได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการ
หาความรู ้ 	 มีการบูรณาการจากแหล่งเรียนรู ้ที่ 
หลากหลาย	 และที่ส�าคัญการเรียนรู้พื้นฐานจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	
กล่าวคือ	 การเรียนรู้ท่ีต้องอาศัยประสบการณ์	 และ
การเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน	 ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นตัวขับเคลื่อนน�าไปสู่การ
เรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ได้	โดยกจิกรรมของโปรแกรมนีจ้ะเริม่
ต้นทีก่ารถ่ายทอดประสบการณ์ของแต่ละบคุคล	ผ่าน
การบอกเล่า	การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นใน
การนับลูกดิ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกเริ่มดิ้นในครรภ์
กระท่ังถงึปัจจุบนั	การพูดถงึประสบการณ์ของตนเอง
จัดเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์การ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนท�าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ	 สอดคล้องกับ
การศกึษาของวรารตัน์	แย้มโสภี6	ทีพ่บว่า	ความรูแ้ละ
พฤติกรรมหลังจากได้รับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมท�าให้เกดิความรูค้วามเข้าใจโดยเป็นการเรยีน
รูท้ีเ่กดิจากการวเิคราะห์และสงัเคราะห์	นอกจากนีใ้น
กิจกรรมมีการเล่าสู่กันฟังเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจาก
การขยายตัวของความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกมา	 ซึ่งเป็น
ลกัษณะส�าคญัของการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์	ในการ
จดัโปรแกรมการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมในครัง้นี	้ผูว้จิยั
ให้ความรู้เรื่องการนับลูกด้ินสาธิตการบันทึกจ�านวน
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ครั้งการดิ้นของลูกในครรภ์อีกท้ังผู้วิจัยได้สุ่มตัวแทน
สรุปเนื้อหาที่ได้รับเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด	 ซ่ึง
ท�าให้หญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่มีความรู้การนับลูกดิ้น
เพิ่มมากขึ้น	ในกิจกรรมของโปรแกรมกระตุ้นให้หญิง
ตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่เปิดเผยความคิดเห็น	 ความรู้สึก
ของตนเองที่เกิดขึ้นหลังจากการชมวิดีโอของการดิ้น
ของลกูในครรภ์	เพือ่เป็นการสะท้อนคดิและอภปิราย
ในประเด็นของผลเสียที่เกิดจากการไม่นับลูกดิ้นและ
ไม่บันทึกลงสมุดสุขภาพ	ซึ่งพบว่า	หญิงตั้งครรภ์ชาว
ไทใหญ่ที่เคยตั้งครรภ์มาก่อนมีความกระตือรือล้นใน
การแบ่งปันประสบการณ์ของตนเอง	 และน�ามาเป็น
ข้อคดิให้แก่เพือ่นในกลุม่	นอกจากนีไ้ด้แบ่งกลุม่เลก็ๆ	
2-3	คน	วิเคราะห์ถึงผลเสียของการไม่นับลูกดิ้น	รวม
ทั้งให้แต่ละกลุ่ม	 วางแผนการปฏิบัติอภิปรายร่วมกัน
ภายในกลุม่	เพือ่ประเมนิภาวะสขุภาพของลกูในครรภ์	
และน�าเสนอผลงานของแต่ละกลุม่	จากการสงัเกต	พบ
ว่าหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ทุกคนในกลุ่ม	 มีความ
สนใจ	ตั้งใจในการอภิปรายประเด็นต่างๆ	แสดงความ
คิดเห็น	 ร่วมมือกันเป็นอย่างดี	 และทุกคนมีส่วนร่วม
ในการน�าเสนอผลงานกลุม่ของตนเองการทีเ่ปิดโอกาส
ให้หญิงตั้งครรภ์ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและทารกในครรภ์	 นับได้ว่าเป็นบทบาทท่ี
พยาบาลควรตระหนกั	และให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่	
สอดคล้องกบังานวจัิยของบญุม	ีภดู่านงัว7	การส่งเสรมิ
ให้หญิงตั้งครรภ์มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภาวะ
สขุภาพทารกในครรภ์ด้วยตนเอง	จะสร้างความมัน่ใจ
ในการนับและการบันทึกจ�านวนครั้งลูกดิ้น	นอกจาก
นี้กิจกรรมในโปรแกรมมีการสาธิตวิธีการนับลูกดิ้น
ตามทีเ่คยปฏิบัติของตัวแทนหญงิต้ังครรภ์ชาวไทใหญ่	
ให้หญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ร่วมกันวิเคราะห์ถึงการ
สังเกตการดิ้นของลูกในครรภ์	การนับลูกดิ้นและการ
บนัทึกทีถ่กูต้อง	เพือ่ความเข้าใจทีถ่กูต้องตรงกนั	ผูวิ้จยั
สรุปผลอีกครั้ง	เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการลูกดิ้น
ทีถ่กูต้อง	โดยกจิกรรมเหล่านีช่้วยให้หญงิต้ังครรภ์ชาว
ไทใหญ่เกิดความคิดรวบยอดและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
การสังเกตการดิ้น	การนับและการบันทึกจ�านวนครั้ง
ลูกดิ้นในครรภ์ที่ถูกต้อง	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เอื้ออ�านวย

ให้หญิงต้ังครรภ์ชาวไทใหญ่ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์	
ได้สะท้อนความคดิ	อภปิราย	ได้สรปุความคดิรวบยอด	
ตลอดจนได้ทดลองปฏิบัติ	 ซึ่งช่วยให้หญิงตั้งครรภ ์
ชาวไทใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้8	และท�าให้เกิด
การปฎิบัติที่ดี	 นอกจากนี้มีการท�าคู่มือหญิงตั้งครรภ์
ชาวไทใหญ่ทีไ่ด้จากกระบวนการกลุม่ดังกล่าว	แจกให้
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่	 เพื่อน�าไปทบทวนวิธี
การนับและบันทึกจ�านวนครั้งลูกดิ้นท่ีถูกต้องต่อไป	 
ดงันัน้จะเหน็ได้ว่ากระบวนการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นกระบวนการ
มส่ีวนร่วม	การสะท้อนคดิจากประสบการณ์ของตนเอง
และผู้อื่น	ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	การ
อภิปรายจนเกิดข้อสรุป	 กลายเป็นความรู ้ใหม่ใน
การน�าไปประยุกต์ใช้	 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับตนเอง	
เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการการพัฒนาความรู้
และสติปัญญา9	 ซึ่งประภาเพ็ญ	 สุวรรณ	 และสวิง	
สุวรรณ10	กล่าวว่า	ความรู้ที่ดีจะน�ามาซึ่งการปฏิบัติที่
ด	ีโดยการจดัโปรแกรมในครัง้นีม้กีารพฒันาด้านความ
รู้	 เพื่อน�าไปสู่การนับลูกดิ้นที่ถูกต้อง	 จากการสังเกต
ภายหลังจากการให้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม	 2	 เดือน	 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการนับลูกดิ้นสูงกว่าก่อน
การได้รับโปรแกรม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
.001สอดคล้องกบัการศกึษาของสร้อย	อนสุรณ์ธรีกุล
และพัชรี	จันทอง11	ที่พบว่าหญิงตั้งครรภ์กลุ่มทดลอง
มีคะแนนพฤติกรรมการควบคุมอาหารหลังได้รับ
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมฯ	และสูงกว่ากลุ่มควบคุม

ข้อเสนอแนะการวิจัย
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้
	 	 1.1	หน่วยงานสามารถน�ากระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการสอนหญิงตั้งครรภ์
เกี่ยวกับการนับและบันทึกลูกดิ้น
	 	 1.2	ด้านการศึกษา	 นักศึกษาด้านสุขภาพ
สามารถน�าสือ่วดิโีอไปใช้ในการสอนสุขศกึษาเกีย่วกบั
การนับและบันทึกลูกดิ้นแก่หญิงตั้งครรภ์ได้
	 2.	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรม
การนับลูกดิ้นของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทใหญ่ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

	 	 ควรมีการติดตามพฤติกรรมการนับลูกดิ้น
จนกระทัง่คลอด	เพือ่ประเมนิการคงอยูข่องพฤติกรรม

การบันทึกลูกดิ้น	 และเฝ้าระวังสุขภาพของทารกใน
ครรภ์ให้ปลอดภัยต่อไป
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พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคที่สนับสนุนทุนในการท�าวิจัยในครั้งนี้	
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยและพัฒนา	(Research	and	development)	นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขับ
เคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	กลุ่มเป้าหมายมี	3	กลุ่มตาม
ระยะของงานวิจัย	ระยะที่	1	ศึกษากระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี	ตรัง	กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์เป็น	ผู้บริหาร	จ�านวน	1	คน	ตัวแทนอาจารย์	5	คน	ตัวแทน
สายสนับสนุน	5	คน	และตัวแทนนักศึกษา	จ�านวน	5	คน	ระยะที่	2	พัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	เชียงใหม่	ปีการศึกษา	2558	รวมทั้งสิ้น	685	คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหารและอาจารย์	
59	คน	บุคลากร	45	คน	และนักศึกษา	581	คน	ระยะที่	3	ศึกษาผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี เชียงใหม่	 กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	เชียงใหม่	ปีการศึกษา	2558	รวมทั้งสิ้น	270	คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหารและอาจารย์	23	คน	
บุคลากร	17	คน	และนักศึกษา	230	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูลคือแบบสอบถามการใช้
ธรรมนูญสุขภาพ	3	ส่วนคือ	1)	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	2)	การปฏิบัติตามธรรมนูญ
สขุภาพ	3)	ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้ธรรมนญูสขุภาพเครือ่งมอืผ่านการหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 จากผู้เช่ียวชาญจ�านวน	 3	 คนได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 เท่ากับ	 0.67	 การ
วิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพฯ	 โดยใช้ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลข้อดี	 ข้อบกพร่อง	 ของธรรมนูญสุขภาพข้อจ�ากัด/	 อุปสรรค	 ในการน�า
ธรรมนูญสุขภาพไปใช้ผลลัพธ์ต่อสุขภาพ	(Health	outcome)	ที่ได้จากการน�าธรรมนูญสุขภาพไป
ใช้	 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพ	 (ประเด็นเนื้อหา	 และการน�าไปใช้)	 ใช้วิธีการ
สังเคราะห์เนื้อหา
 ผลการศึกษาพบว่า 
	 กระบวนการพฒันาและขบัเคลือ่นธรรมนญูสขุภาพวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีตรงั	คอื
เริ่มจากการประกาศนโยบาย	มีกลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ	โดยการประชุมของนักศึกษา
ภายใต้สโมสรนักศึกษาและน�าเข้าชมรมต่างๆ	 มีการประชุมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่แล้วน�า

ก�รพัฒน�และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภ�พ 
วิทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนนี เชียงใหม่
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การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

กจิกรรมต่างๆ	เข้าครอบครวัเสมอืน	และก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ในการท�างานกลไกลการขบั
เคลื่อนธรรมนูญสุขภาพมีวิธีการสร้างแรงจูงใจ	เน้นการเชิญชวน	ยกย่อง	ให้เกียรติบัตร	เอื้ออาทร		
	 การพัฒนาและขบัเคลือ่นธรรมนญูสขุภาพวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีเชียงใหม่มข้ัีนตอน
การจัดท�า	 ธรรมนูญสุขภาพ	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 1)	 จัดตั้งแกนน�า	 (สโมสร
นักศึกษา	–	นักศึกษา)	2)	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับแกนน�า	3)	ประเมินสถานการณ์	 (เวที
สมัชชา	และ	ท�าแบบสอบถาม)	4)	จัดหมวดหมู่ความต้องการ	5)	ยกร่างธรรมนูญ	6)	ประชาพิจารณ์	
รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับไข	(เวทีสมัชชา)	7)	ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ	8)	ติดตาม	และประเมิน
ผลมีประเด็นธรรมนูญสุขภาพ	 10	 ข้อ	 ได้แก่	 วิทยาลัยได้ยกร่างธรรมนูญสุขภาพโดยมีรายละเอียด	
10	ข้อคือ	1)	ออกก�าลังกายทุกวันพฤหัสบดี	2)	รับประทานอาหารและดื่มน�้าสะอาดถูกสุขลักษณะ
โดยใช้ภาชนะของตวัเอง	3)	แต่งกายสะอาด	ถกูต้องตามระเบยีบของวทิยาลยั	4)	ตรวจสขุภาพ	ปีละ	
1	ครั้ง	5)	เปิดเพลงสบายๆ	ตอนพักเที่ยง	6)	ท�าสมาธิ	5	นาที	ก่อนเรียนทุกวิชา	และนอนสมาธิวัน
ละ	20	นาที	ตอนพักเที่ยง	7)	เข้าห้องพระ	รักษาศีล	5	และรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันจันทร์	
8)	ตักบาตรเดือนละ	1	ครั้ง	และฟังธรรมะบรรยายทุกวันพฤหัสบดีที่	3	ของเดือน	9)	ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาท�าความสะอาดวิทยาลัยเดือนละ	1	ครั้ง	และปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ปีละ	1	ครั้ง
และ	10)	คัดแยกขยะ
	 ผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 ผลการปฏิบัติ
ตามธรรมนญูสขุภาพในภาพรวม	อยูใ่นระดับดี	ค่าเฉลีย่	2.89	ผลลัพธ์ต่อสขุภาพ	(Health	outcome)	
ที่ได้จากการน�าธรรมนูญสุขภาพไปใช้ได้แก่มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงในระยะยาวท�าให้สุขภาพจิตดีใน
ระยะยาวจติใจเบกิบานได้ร่วมกจิกรรมในสถานทีท่�างานมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบัเพือ่นร่วมงานมรีปูร่างที่
ดีหน้าตาที่แจ่มใสท�าให้มีสติท�าให้จิตใจหนักแน่น	มั่นคงจากการเข้าห้องพระมีที่พึ่งทางใจ

ค�าส�าคัญ:		ธรรมนูญสุขภาพ		การพัฒนาและการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ		วิทยาลัยพยาบาล

Abstract

	 The	aim	of	this	research	is	to	explore	health	advocate	drive	in	Boromarajonani	
College	of	Nursing.	The	samples	were	3	groups	follow	by	the	step	of	research.	Step	
1	was	to	study	the	process	of	health	statute	drive	of	Boromarajonani	College	of	
Nursing,	Trang,	The	samples	were	1	director,	5	instructors,	5	personnel	and	5	nursing	
students.	Step	2	was	developed	and	drove	the	health	statute	of	Boromarajonani	
College	of	Nursing,	Chiangmai.	The	samples	were	the	685	personnel	of	Boromarajonani	
College	of	Nursing,	Chiangmai	in	academic	year	2015	consist	of	59	administrators,	
45	personnel	and	581	nursing	students.	Step	3	was	to	study	the	result	of	this	drove.	
The	samples	were	the	270	personnel	of	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Chiangmai	
in	academic	year	2015	consist	of	23	administrators,	17	personnel	and	230	nursing	
students.	The	research	tool	was	the	questionnaire	of	using	the	health	statute,	there	
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were	 3	 parts . 	 1)	 General	 data.	 2)	 Pract ical	 of	 heath	 statute.	 3)	 
limitation,	barrier	and	recommendation.	The	research	tool	was	evaluated	by	3	
experts,	the	Index	of	Consistency/IOC	was	0.67.	The	date	analysis	for	result	of	the	
health	statute	drive	was	Means	and	Standard	Deviation.	The	data	analysis	for	the	
advantage,	disadvantage,	limitation	and	barrier	of	the	health	statute	drive	were	
content	analysis.	
	 The	study	reveals
	 The	process	of	health	advocate	drive	of	Boromarajonani	College	of	Nursing,	
Trang,	 policy	 announcement	 –	 drive	 policy	 declaration	 the	 under	meeting	 of	
nursing	 student,	 clubs,	 instructors	 and	 personals.	 All	 activities	 applied	 to	 the	 
family	–	like	club	and	set	to	the	success	indicator.	The	drive	process	was	motiva-
tion,	invitation,	praise,	respect	and	generosity.
	 The	process	of	health	advocate	drive	of	Boromarajonani	College	of	Nursing,	
Chiangmai,		start	at		1)	setting	the	leader	2)	leader’s	training	3)	evaluate	situation	
4)	 grouped	 the	 needs	 	 5)	 health	 advocate	 draft	 6)	 public	 hearing	 7)	 health	 
advocate	declaration	8)	follow	up	and	evaluation.	The	health	advocate	included	
10	items.	They	were	1)	exercise	every	Thursday	2)	hygienic	food	and	drink	3)	clean	
and	coded	uniform	4)	annual	physical	checkup	5)	listen	to	music	at	lunch	break	
6)	5	minutes	meditation	before	attend	class	and	for	20	minutes	at	lunch	break	7)	
entered	Buddha	room	and	eat	the	vegetarian	food	every	Monday	8)	monthly	-	
offer	the	monk	food	and	attend	the	Buddha	speech	every	the	3rd	Thursday	9)	
Monthly	cleaning	the	collage	and	yearly	afforest	10)	grouping		the	garbage.
	 The	 result	 of	 the	 health	 advocate	 drive	 of	 Boromarajonani	 College	 of	 
Nursing,	Chiangmai,	reveals	that	the	overall	of	practice	was	good	level,	Means	as	
2.89.	Health	outcome	were	long	term	physical	health,	long	term	mental	health,	
good	relationship,	good	shape	and	feature,	consciousness.	

Key	 words:	 Health	 advocate,	 The	 development	 and	 health	 advocate	 drive,	 
Boromarajonani	College	of	Nursing

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 	 จากข้อมลูของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ1 สะท้อนว่า	 ร้อยละ	 90	 ของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีปัญหาสารเคมี
ตกค้างในกระแสเลอืดทีม่าจากการรบัประทานผกัท่ีมี
สารพิษ	 ขณะที่นักศึกษากลุ่มไม่ชอบรับประทานผัก

ประสบปัญหาโรคอ้วน		ส่งผลให้เกดิโรคความดนัโลหติ
สูง	 คลอเลสเตอรอล	 เบาหวาน	 โดยพบว่า	 กลุ ่ม
นกัศกึษาท่ีพบมากท่ีสดุคอื	กรรมการสภานกัศกึษา	จงึ
ต้องมีการตั้งชมรมเมตาบอลิค	 หากมีระบบการดูแล
สุขภาพของนักศึกษาเรื่องการป้องกันโรคจะช่วย
ประหยดังบประมาณของประเทศได้อย่างมาก	ดงันัน้
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การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยจะต้องดูแลและให้ค�าแนะน�านักศึกษา
อย่างใกล้ชิด	
	 การบรูณาการการสร้างเสรมิสขุภาพสามารถ
บูรณาการเข้ากับเรียนการสอนที่เป ็นทั้งวิถีของ
ประชาคมในสถานศกึษา	นอกจากนีย้งัสามารถผนวก
งานในส่วนของพันธกิจองค์กรซึ่งมีความสอดคล้อง
หรือสนับสนุนหรือมีความเกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมสุขภาพของคนในองค์กรเข้ากับการด�าเนินการ
พฒันาคณะสร้างเสรมิสขุภาพ	ซึง่ท�าให้เหน็ว่าเริม่มกีา
รบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพเข้ากับวีถีของ
องค์กรคอืพันธกจิหลกัขององค์กรเกดิข้ึน2 แต่จากการ
ด�าเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพทีผ่่านมายงัพบว่ามกัขาด
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในสถาบัน	 และปัญหา
สขุภาพและสิง่แวดล้อมไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างแท้จรงิ	
จึงท�าให้มีเคร่ืองมือหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพไปสู่สังคมสุขภาวะโดย
การมีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า	 “ธรรมนูญ
สขุภาพ”3	เป็นข้อตกลงร่วมทีค่นในสถาบนัการศกึษา
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะ	 โดยตั้งอยู่บน
พืน้ฐานองค์ประกอบ	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านร่างกาย	จติใจ	
ปัญญา	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยคาดหวังให้ทุก
คนในสถาบันน้ันๆ	 เป็นคนที่มีความสุข	 มีสุขภาพดี	
และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพแก่
ประชาชน
	 การน�าธรรมนูญสุขภาพมาใช้เป็นกระบวนการ
ดแูลและสร้างเสริมสขุภาพทีส่�าคัญ	ซึง่เน้นการจัดการ
สขุภาพทีค่รอบคลุมทกุมติเิป็นระบบการดแูลสขุภาพ
ทีเ่น้นความร่วมมอื	โดยมกีารประสานการด�าเนนิงาน
และการจัดการสภาพแวดล้อมรวมถึงปัจจัยที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาพที่ดีทุกๆ	 อย่าง	 ให้สอดคล้องและเกิด
ประโยชน์ทางด้านสุขภาพกับนักศึกษา	 โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่าง	 สถานศึกษา	 ครอบครัว	 และ
ชมุชน	ซึง่ครอบคลมุปัจจัยทีเ่กีย่วข้องทางสขุภาพทกุๆ
อย่างในเวลาเดยีวกัน	การด�าเนินการดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งในการลดภาวะเสี่ยงและปัญหาทางด้านสุขภาพ
ของนักศึกษา	บุคลากร	และอาจารย์	เช่น	สุขภาพวัย
รุ ่น	 การบาดเจ็บ	 ความรุนแรง	 ภาวะเสี่ยงจาก

พฤตกิรรมทางเพศ	ภาวะโภชนาการ	การขาดการออก
ก�าลังกาย	 การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นต้น	 ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและการใช้
ชีวิตของนักศึกษา	บุคลากร	และอาจารย์	การพัฒนา
สถานศึกษาให้มีการจัดการระบบสุขภาพจึงเป็นการ
พฒันาระบบส่งเสรมิสขุภาพในสถานศกึษาให้เกดิการ
พฒันาศกัยภาพในการดแูลสขุภาพนกัศกึษา	บคุลากร	
และอาจารย์	 ในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที ่
ไม่เหมาะสมทางสุขภาพเพื่อให้มีพฤติกรรมและรูป
แบบการใช้ชีวิตที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพ
ท่ีดีโดยอาศัยรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในสถาน
ศึกษาที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	 โดยจัด
ระบบการส่งเสริมสุขภาพในด้านร่างกาย	 ด้านจิตใจ	
ด้านอารมณ์	 และด้านสังคม	 รวมถึงการดูแลสุขภาพ
แบบครบวงจร	ตลอดจนสร้างสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการ
มีสุขภาพที่ดี	 การใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือ
และกรอบในการก�าหนดยทุธศาสตร์และแผนสขุภาพ
ของสถานศึกษาที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง3

	 การใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือในการ
สร้างการมส่ีวนร่วมในการพฒันาสขุภาพของนกัศกึษา	 
เจ้าหน้าทีแ่ละอาจารย์ของวทิยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	 เชียงใหม่	 เป ็นการด�าเนินงานในสถาบัน
อุดมศึกษา		เพื่อให้กลไกการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพ
เฉพาะพืน้ทีร่่วมกบัภาคียทุธศาสตร์เกิดการบรูณาการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนกัศกึษา	บุคลากร	และอาจารย์	วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 ซึ่งเป็นการพัฒนาธรรมนูญ
สขุภาพเฉพาะพืน้ท่ีอย่างเป็นรปูธรรมซึง่เป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดท�าธรรมนูญสุขภาพเฉพาะ
พื้นท่ีร่วมกัน	 การด�าเนินงานต่างๆ	 เหล่านี้จะท�าให้
นกัศกึษา	บคุลากร	และอาจารย์ของวทิยาลยัตระหนกั
ถงึความส�าคญัและมส่ีวนร่วมในการสร้างเสรมิสขุภาพ
และได้ธรรมนญูสขุภาพเฉพาะพืน้ทีท่ีเ่ป็นต้นแบบของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อน�าองค์ความรู ้มาพัฒนา
แนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี		เชียงใหม่	ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 ศึกษากระบวนการขับเคล่ือนธรรมนูญ
สุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ตรัง	เพื่อเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาและการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	

ธรรมนูญสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	เชียงใหม่

ปัญหาและความต้องการในการดูแลสุขภาพ
ของ	นักศึกษา	บุคลากร	และอาจารย์	วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่
	 -ด้านร่างกาย
	 -ด้านจิตใจ
	 -ด้านปัญญา
	 -ด้านสังคม
	 -ด้านสิ่งแวดล้อม

การสร้างเสริมสุขภาวะ
ของ	นักศึกษา	บุคลากร	
และอาจารย์	วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	
เชียงใหม่

	 2.	 พัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	
	 3.	 ศึกษาผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยเรื่องการพัฒนาและการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพ	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
เชียงใหม่	มีวิธีด�าเนินการวิจัย	3	ระยะ	ดังนี้
 ระยะที่	 1	 ศึกษากระบวนการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ตรัง	
เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและการขับเคล่ือน
ธรรมนูญสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
เชียงใหม่	
	 แหล่งข้อมูล
	 การศกึษาดูงานจากวทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี	ตรัง	และสัมภาษณ์บุคคลากร	ดังนี้
	 ผู้บริหาร		 	 	 จ�านวน	1	คน
			 ตัวแทนอาจารย์	 	 จ�านวน	3	คน
 ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน	จ�านวน	3	คน
	 ตัวแทนนักศึกษา		 	 จ�านวน	5	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล
	 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยในขัน้ตอนนีเ้ป็นแบบ
บันทึกข้อมูลจากการศึกษาดูงานและการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง
ข้อมูลต่าง	ๆ
	 2.	 สัมภาษณ์ผู้บริหารอาจารย์	และนักศึกษา	
เก่ียวกับกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ตรัง
	 3.	 วิเคราะห์เนือ้หาจากข้อมลูท่ีได้	โดยการจดั
จ�าแนกประเภทตามประเด็นที่ศึกษา
 
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นการจัดท�า
ธรรมนูญสุขภาพและการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
โดยการสังเคราะห์เนื้อหา
 ระยะที่	 2	 พัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	
	 การศึกษาในระยะน้ีเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
เชียงใหม่
 กลุ่มตัวอย่าง
	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาเป็นบคุลากรใน
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	ปีการศกึษา	
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การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

2558	รวมทั้งสิ้น	685	คน	ประกอบด้วย	
	 ผู้บริหารและอาจารย์			 จ�านวน		59	คน		
	 บุคลากร		 	 	 จ�านวน		45	คน	
	 นักศึกษา		 	 	 จ�านวน	581	คน	
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล
	 แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามเป็นแบบบันทึก
ปรากฏการณ์ในการปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการด�าเนินงานข้อมูลทั่วไปข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์การท�ากลุ ่มสนทนาและจากการจัดเวที
สมัชชาสุขภาพ
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คณะผู้วิจัยด�าเนิน
การ	ดังนี้
	 1.	 ด�าเนินการสร้างและพัฒนาธรรมนูญ
สุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่
	 2.	 ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่
 การตรวจสอบข้อมูล
	 คณะผู้วิจัยท�าการตรวจสอบข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์	การสงัเกตการด�าเนนิชีวิตประจ�าวัน	กิจกรรม
ในวิทยาลัย	ความสัมพันธ์ของวิทยาลัย	น�าข้อมูลที่ได้
มารวบรวมจดัประเภทใช้วธิกีารตรวจสอบข้อมลูแบบ
สามเส้าทั้งจากอาจารย์	บุคลากรสายสนับสนุน	และ
นักศึกษา	 สรุปใจความส�าคัญ	 สรุปเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์กับธรรมนูญสุขภาพวิทยาลัย	 ท�าการตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูลจนได้	 ข้อมูลที่เป็นจริง
ทีส่ดุ	และท�าการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากกระบวนการ
กลุ่มนั้นถูกต้อง	 และผู้วิจัยท�าการสรุปข้อมูลที่ได้จาก
กิจกรรมในครั้งก่อนๆ	 ที่จะเริ่มในกิจกรรมครั้งต่อไป
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและความต่อเนื่องใน
กิจกรรมแต่ละกระบวนการของกลุ่ม
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 น�าข้อมลูมาจัดเป็นหมวดหมูแ่ละท�าการตรวจ
สอบจนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด	
 ระยะที่	 3	 ศึกษาผลการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
เชียงใหม่

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรใน
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	ปีการศกึษา	
2558	รวมทั้งสิ้น	685	คน	ประกอบด้วย	
	 ผู้บริหารและอาจารย์		 จ�านวน	59	คน		
	 บุคลากร	 	 	 จ�านวน	45	คน	
	 นักศึกษา		 	 	 จ�านวน	581	คน	
 กลุ่มตัวอย่าง
	 การก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างตามตาราง
ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของต่ายเซ่ียงฉี4	 ก�าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอย่างทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ	95	ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างใน	แต่ละกลุ่มดังนี้
	 ผู้บริหารและอาจารย์	 จ�านวน	23	คน		
	 บุคลากร		 	 	 จ�านวน	17	คน	
	 นักศึกษา		 	 	 จ�านวน	230	คน	
	 รวมกลุ่มตัวอย่างทั้ง	3	กลุ่ม	เท่ากับ	270	คน	
กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย5

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ ใช ้ เป ็นแบบสอบถามการใช ้
ธรรมนูญสุขภาพ	โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	ส่วน
ที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนที่	 2	
การปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพ	ส่วนที่	3	ข้อมูลข้อดี	
ข้อบกพร่อง	ของธรรมนญูสขุภาพข้อจ�ากัด/	อปุสรรค	
ในการน�าธรรมนูญสุขภาพไปใช้ผลลัพธ์ต่อสุขภาพ	
(Health	outcome)	ท่ีได้จากการน�าธรรมนญูสุขภาพ
ไปใช้	 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพ	
เครื่องมือได้รับการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา	(Content	validity)	โดยใช้ผูเ้ช่ียวชาญ	จ�านวน	
3	คน	พิจารณาการใช้ภาษาและความสอดคล้องของ
ข้อค�าถามกับจุดมุ่งหมายท่ีต้องการวัด	 เกณฑ์ท่ีใช้ใน
การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (Index	 of	
Consistency/	 IOC)	ที่ค�านวณได้ต้องมากกว่า	506	
จึงจะถือว่าข้อค�าถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่
ต ้องการวัดปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญ
	 แบบสอบถามมีค ่าดัชนีความสอดคล้อง	 
(Index	of	Consistency/	IOC)	อยูร่ะหว่าง	0.67-1.00
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การพิทักษ์สิทธิ์ประชากร
	 -	การให้เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องวิจัย
	 -	 การบอกประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย	
รวมทั้งประโยชน์หลังสิ้นสุดการวิจัย
	 -	การเกบ็ข้อมลูเป็นความลบั	ซึง่ผูไ้ม่เก่ียวข้อง
ไม่สามารถเข้าถึงได้
	 -	 เอกสารชี้แจงผู ้เข้าร่วมโครงการ	 ได้แก่	
โครงการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
	 ผลการพัฒนาและการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สขุภาพวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	จาก
การศึกษา	3	ระยะ	มีรายละเอียดดังนี้
	 1.	 กระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ตรัง	เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาและการขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่
	 จากการศึกษาดูงาน	วพบ.	ตรงั	พบว่าผูบ้รหิาร
มีความเห็นต่อกระบวนขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ	
ของ	วพบ.ตรัง	ว่าประกอบด้วย	1)	ควรมีมิติการสร้าง
เสริมสุขภาพ	6	มิติ	 คือมิติที่	 1	 ดูแลกันและกันด้าน
สุขภาพ	 มิติที่	 2	 ดูแลกันและกันด้านจิตใจ	 มิติที่	 3	
สังคมที่ดี		มิติที่	4	มีจิตวิญญาณที่ดี		มิติที่	5	ต้องมีสติ
ปัญญา		และ	มติิที	่6	สิง่แวดล้อมทีดี่	2)	มกีารประกาศ
นโยบาย	 2554	 โดยมีกลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพ	 โดยการประชุมของนักศึกษาภายใต้สโมสร
นกัศึกษาและน�าเข้าชมรมต่างๆ	เป็น	มกีารประชมุของ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่แล้วน�ากิจกรรมต่างๆ	 เข้า
ครอบครัวเสมือน	และ	3)	ตัวชี้วัดความส�าเร็จในการ
ท�างานกลไกลการขบัเคลือ่นธรรมนญูสขุภาพมวีธีิการ
สร้างแรงจูงใจ	เน้นการเชญิชวน	ยกย่อง	ให้เกยีรติบตัร		
เอื้ออาทร		รักษ์	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ตรัง	
มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ	10	ประการ	 ในปี	
2558		ธรรมนูญสุขภาพ	10	ประกาศ	ได้แก่		1)	ออก
ก�าลงักายอย่างน้อยสปัดาห์ละ	3	ครัง้	ครัง้ละ	30	นาที	
2)	ตรวจสุขภาพประจ�าปี		ปีละ	1	ครัง้	3)	เข้ากิจกรรม
ทางศาสนาทุกครั้ง	4)	ปิ่นโตสุขภาพ	5)	งดอบายมุข	

ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 6)	 พัฒนาจิตใจ	 7)	 
ร่วมงานจติอาสาทกุครัง้ทีม่โีอกาส	8)	สร้างสิง่แวดล้อม
ให้ดี	 9)	 พัฒนาองค์ความรู้	 10)	 เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยกิจกรรมธรรมนูญ
สขุภาพ	10	ประการนีเ้น้นการมีส่วนร่วม	การปรับเพือ่
ความเป็นไปได้	หลกัความยดืหยุน่	รบัฟังความคดิเหน็	
ท�าให้เป็นวฒันธรรมองค์กร	ให้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 บูรณาการเรียนการสอน	 สร้าง
ความละอายใจหากเราจะน�ามาให้กับองค์กรของเรา		
ควรปรบัให้เหมาะสมกบัองค์กร	สิง่แวดล้อม	วฒันธรรม 
บุคลากรในองค์กร		จึงจะสัมฤทธิผล

การอภิปรายผลการวิจัย
		 กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญ
สขุภาพของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนตีรัง	คอืเริม่
จากการประกาศนโยบายของผูบ้รหิาร	มกีลไกการขับ
เคลือ่นธรรมนญูสขุภาพ	โดยการประชมุของนกัศกึษา
ภายใต้สโมสรนักศึกษาและน�าเข้าชมรมต่างๆ	 มีการ
ประชุมของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีแล้วน�ากิจกรรม
ต่างๆ	 เข้าครอบครัวเสมือน	 และก�าหนดเป็นตัวช้ีวัด
ความส�าเร็จในการท�างานกลไกลการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพมีวิธีการสร้างแรงจูงใจ	 เน้นการเชิญ
ชวน	ยกย่อง	ให้เกยีรตบัิตร		เอ้ืออาทร	ซึง่แตกต่างจาก
การศกึษาของ	แสงชยั	พงศ์พชิญ์พทิกัษ์7	ศกึษาการน�า
ธรรมนูญสุขภาพอ�าเภอไปปฏิบัติของชุมชนในเขต
อ�าเภอสูงเม่น	 จังหวัดแพร่	 อ�าเภอสูงเม่นได้มีการน�า
แนวคดิเร่ืองระบบสขุภาพในมมุมองใหม่มาใช้	โดยน�า
แนวทางการสร้างนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพทีเ่น้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ด้วยการท�า	“สมัชชาสุขภาพ”	ก่อให้เกิด	“ธรรมนูญ
สขุภาพอ�าเภอสงูเม่น”	ซึง่เป็นนโยบายสาธารณะเพือ่
สขุภาพทีก่�าหนดขึน้โดยประชาชนในเขตอ�าเภอสงูเม่น	
และการศึกษาของ	 วรรณดี	 จันทรศิริ	 และพัชรา	 
ชุ่มชูจันทร์8	สรุปผลการใช้กระบวนเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมทัง้	3	กระบวนการอย่างต่อเนือ่งผสมผสานกบัการ
พฒันาทกัษะองค์ความรูต้ามความต้องการของชมุชน		
ท�าให้ชุมชนได้เรียนรู้สภาพปัญหาและความต้องการ
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การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ท่ีแท้จริง	 และสามารถก�าหนดแนวทางตอบสนอง
ความต้องการของตนเองและชุมชนได้ตามศักยภาพ
ในบริบทของชุมชน	 ซึ่งสอดคล้องแนวคิดการส่ง
เสริมสุขภาพ	5	ข้อของ	“ออตตาวา”	และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วย	
ปัจจยัภายในชมุชน	ปัจจัยภายนอกข้อเสนอแนะ	ภาค
รัฐควรขยายกรอบความคิดและวิธีการท�างานแบบ
บูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	
โดยก�าหนดกลยุทธ์และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ทั้ง		5		ข้อให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการควบคุม	 และพัฒนาสุขภาพให้สอดคล้อง
กบัการปฏริปูระบบสขุภาพตามนโยบายการสร้างหลกั
ประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	นอกจากน้ีจุดเด่นของการขับ
เคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของ	วพบ.ตรัง	ที่สามารถน�า
มาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนที่	 วพบ.	 เชียงใหม่	
ได้แก่	 1)	 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ	 ทั้ง 
ผู้บริหาร	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	2)	มีการ
ปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของบุคลากรทุกปี	 และ	 3)	 ประเด็น
ธรรมนญูสขุภาพสอดคล้องกลมกลนืกบัวถีิชวีติประจ�า
วันขององค์กร	
	 2.	 พฒันาและการขบัเคลือ่นธรรมนูญสขุภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่
	 คณะผูว้จิยัได้ถอดบทเรยีนจากการไปศกึษาดู
งานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 ตรัง	 และการ
ศึกษาเอกสาร	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง9-13	ท�าให้สามารถ
พัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่		ดังนี้
	 1.	 ธรรมนูญสุขภาพ	 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี	เชยีงใหม่ประกอบด้วย	1)	ออกก�าลงักายทกุ
วนัพฤหสับด	ี2)	รบัประทานอาหารและดืม่น�า้สะอาด
ถูกสุขลักษณะโดยใช้ภาชนะของตัวเอง	 3)	 แต่งกาย
สะอาด	 ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย	 4)	 ตรวจ
สขุภาพ	ปีละ	1	คร้ัง	5)	เปิดเพลงสบายๆ	ตอนพกัเทีย่ง	
6)	ท�าสมาธิ	5	นาที	ก่อนเรียนทุกวิชา	และนอนสมาธิ
วันละ	20	นาที	ตอนพักเที่ยง	7)	เข้าห้องพระ	รักษา
ศีล	5	และรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันจันทร์	8)	

ตกับาตรเดอืนละ	1	ครัง้	และฟังธรรมะบรรยายทกุวนั
พฤหัสบดีท่ี	 3	 ของเดือน	 9)	 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ท�าความสะอาดวิทยาลัยเดือนละ	1	ครั้ง	และปลูกป่า
เพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ปีละ	1	ครัง้และ	10)	คดัแยกขยะ
	 2.	 การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
	 	 2.1	ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ
	 	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่
ได้ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเมื่อวันท่ี	 9	 ธันวาคม	
2558	 โดยในพิธีประกาศธรรมนูญ	 มีผู้ตรวจราชการ
เขต	1	กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	และมีแขก
ผู ้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานได้แก่	 ตัวแทนจาก	
สปสช.เขต	1	สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่	
ผู้บริหาร	อาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	
	 	 2.2	ติดตาม	และประเมินผล
	 	 ศกึษาผลการปฏบิตัติามธรรมนญูสขุภาพฯ
ข้อมูลข้อดี	 ข ้อบกพร่อง	 ของธรรมนูญสุขภาพ	 
ข้อจ�ากัด/	 อุปสรรค	 ในการน�าธรรมนูญสุขภาพไปใช้
ผลลัพธ์ต่อสุขภาพ	 (Health	 outcome)	 ท่ีได้จาก
การน�าธรรมนูญสุขภาพไปใช้	 ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพ	 (ประเด็นเนื้อหา	 และ
การน�าไปใช้)
   
การอภิปรายผล
	 ขั้นตอนการจัดท�า	ธรรมนูญสุขภาพ	วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่มี	8	ขั้นตอน	ดังนี้	
	 1)	จดัตัง้แกนน�า	(สโมสรนกัศกึษา	–	นกัศกึษา)	
2)	 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับแกนน�า	 3)	
ประเมนิสถานการณ์	(เวทสีมัชชา	และ	ท�าแบบสอบถาม)	
4)	จัดหมวดหมู่ความต้องการ	5)	ยกร่างธรรมนูญ	6)	
ประชาพิจารณ์	 รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับไข	 (เวที
สมัชชา)	 7)	ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ	8)	ติดตาม	
และประเมนิผลจากการด�าเนนิงานพบการมส่ีวนร่วม
เป็นหัวใจส�าคัญของธรรมนูญสุขภาพ	 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ	ธวัชชัย	ไชยรัตน์14	ธรรมนูญประชาคน
ต�าบลหนองหิน	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555	ซึ่งอาศัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่
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	 ผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่

	 3.1	ผลการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพ

ตารางที่	1		ผลการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพ	

ประเด็นธรรมนูญสุขภาพ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

การแปลผล

1.	ออกก�าลังกายทุกวันพฤหัสบดี 1.94 0.78 พอใช้

2.	รับประทานอาหารและดื่มน�้าสะอาดถูกสุขลักษณะโดยใช้		

				ภาชนะของตัวเอง

3.40 0.72 ดี

3.	แต่งกายสะอาด	ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย 3.75 0.44 ดีมาก

4.	ตรวจสุขภาพ	ปีละ	1	ครั้ง	 3.69 0.75 ดีมาก

5.	เปิดเพลงสบายๆ	ตอนพักเที่ยง 2.69 0.95 ดี

6.	ท�าสมาธิ	5	นาที	ก่อนเรียนทุกวิชา	และนอนสมาธิ

			วันละ	20	นาที	ตอนพักเที่ยง

2.05 0.71 พอใช้

7.	เข้าห้องพระรักษาศีล	5	และรับประทาน

			อาหารมังสวิรัติทุกวันจันทร์

2.69 1.07 ดี

8.	ตักบาตรเดือนละ	1	ครั้ง	และฟังธรรมะบรรยาย

			ทุกวันพฤหัสบดีที่	3	ของเดือน

2.54 0.91 ดี

9.	ร่วมกิจกรรมจิตอาสาท�าความสะอาดวิทยาลัยเดือนละ	

				1	ครั้ง	และปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ปีละ	1	ครั้ง

2.87 0.82 ดี

10.	คัดแยกขยะ 3.29 0.71 ดี

รวม 2.89 0.78 ดี

	 ผลการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพในภาพ
รวม	อยู่ในระดับดี	ค่าเฉลี่ย	2.89	เมื่อพิจารณาในราย
ข้อพบว่าแต่งกายสะอาด	 ถูกต้องตามระเบียบของ
วิทยาลัย	มีการปฏิบัติที่ดีมาก	รองลงมา	ได้แก่	ตรวจ
สุขภาพ	ปีละ	1	ครั้ง	และรับประทานอาหารและดื่ม
น�้าสะอาดถูกสุขลักษณะโดยใช้ภาชนะของตัวเอง	 มี
การปฏิบัติในระดับดี	ค่าเฉลี่ย	3.75	และ	3.69	ตาม
ล�าดับ	 ในประเด็นที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดได้แก่ออก
ก�าลังกายทุกวันพฤหัสบดี	มีการปฏิบัติในระดับพอใช้	
ค่าเฉลี่ย	1.94
	 	 3.2	ผลลพัธ์ต่อสขุภาพ	(Health	outcome) 
ที่ได้จากการน�าธรรมนูญสุขภาพไปใช้	ประกอบด้วย
	 	 1)		ด้านร่างกาย	ได้แก่	ท�าให้สุขภาพดีใน

ระยะยาว	ปราศจากโรคช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
มีการด�าเนินชีวิตที่ดี	 การใช้ภาชนะน�้าดื่มเป็นของ
ตนเองช่วยลดการเกิดโรคติดต่อมีรูปร่างดี	 และมีน�้า
หนักตามเกณฑ์	
	 	 2)	 	ด้านจิตใจ/	อารมณ์	 ได้แก่	มีสุขภาพ
จิตที่ดีมีสมาธิในการท�างาน	ช่วยท�าให้มีระเบียบวินัย
ในการดูแลสุขภาพมองโลกในแง่บวก	 คิดดี	 ท�าดี
ขัดเกลาจติใจให้เป็นคนเข้มแข็ง	อ่อนโยน	กตญัญ	ูรูจ้กั
หน้าที่
	 3)	 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 มี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่นได้มีต้นไม่ท่ีร่มรื่นในวิทยาลัย
ประหยัดทรัพยากร	สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
	 4)	 ด้านจิตวิญญาณ	 ได้แก่	 มีจิตอาสา	 ภาค
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การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ภูมิใจในตนเองมีคุณภาพ	มีความมั่นใจในตนเอง	
	 5)	ด้านองค์กร	ได้แก่	เป็นผลดีต่อตนเอง	และ
องค์กรได้ร่วมกิจกรรมในสถานทีท่�างานนกัศกึษามผีล
การเรียนดีขึ้น

การอภิปรายผล
	 บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
เชียงใหม่	 มีการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพในภาพ
รวม	 อยู่ในระดับดี	 ส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมนูญ
สุขภาพมีสุขภาพร่างกายที่ดี	มีสุขภาพจิตที่ดี	มีสมาธิ
ในการท�างาน	อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีร่่มรืน่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพ	 มีความภาคภูมิใจมั่นใจในตนเอง	 และ
นกัศกึษามผีลการเรียนทีดี่ขึน้	สอดคล้องกับการศกึษา
ของ	 ธนาวรรณ์	 วงค์สวัสดิ์15	 ที่ศึกษาผลจากการขับ
เคลือ่นธรรมนญูสขุภาพต�าบลเหมอืงหม้อ	อ�าเภอเมอืง
แพร่	 พบว่า	 การปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพผ่าน
โครงการหรอืกจิกรรมสขุภาพทีป่ระชาชนเป็นผูป้ฏบิติั	
สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	 ท�าให้
ประชาชนในต�าบลเหมืองหม้อมีสุขภาวะที่ดี

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	 ควรปรับเนื้อหาในธรรมนูญสุขภาพให้
สอดคล้องกับบริบท	 ปัญหาและความต้องการทาง
สุขภาพของแต่ละพื้นที่
	 2.	 ควรมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบหลักของ
ประเด็นธรรมนูญสุขภาพในแต่ละข้อเพื่อให้สามารถ
น�าธรรมนูญสุขภาพไปขับเคลื่อนได้
	 3.	 ควรบูรณาการธรรมนูญสุขภาพเข้าไว้ใน
แผนกลยุทธ์	 แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเพื่อให้
สามารถน�าประเด็นธรรมนูญไปขับเคลื่อน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรมีการศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีเกิด
จากการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ	เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนของผลที่เกิดจากธรรมนูญสุขภาพโดยตรง
	 2.	 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อทบทวนประเด็น
ธรรมนญูสขุภาพในพืน้ทีท่กุ	5	ปี	เพือ่ให้สอดคล้องกบั
ป ัญหาและความต ้องการทางด ้ านสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป	
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ประสิทธิภ�พก�รประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินเพื่อลดคว�มเจ็บปวด
ในผู้ป่วยใบหน้�กระตุกครึ่งซีกโรงพย�บ�ลประส�ทเชียงใหม่
The Efficiency of Cold Compression before Botulinum Toxin Injection 
for Pain Relief in Hemifacial Spasm Patients at Chiang mai 
Neurological Hospital

	 ศรีวรรณา	วงค์เจริญ	(พย.บ.)*		 Sriwanna		Wongcharoen*
		 สุพัตรา	ปวนไฝ	(พย.ม.)**	 Supattra		Puanfai**
	

บทคัดย่อ

	 โรคใบหน้ากระตกุคร่ึงซกี	(Hemifacial	spasm)	เป็นโรคทีต้่องได้การรักษาอย่างต่อเนือ่งด้วย
การฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน	(Botulinum	Toxin)	ท�าให้เกิดความเจ็บปวดมาก	การประคบด้วยความเย็น
จะช่วยลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยให้น้อยลงได้ตามทฤษฎี	Gate	control	theory  
	 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวดขณะฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน	ในผู้ป่วย
รายเดียวกันที่ไม่ได้รับการประคบเย็นก่อนฉีดยาในครั้งแรกและได้รับการประคบเย็นก่อนฉีดยาเมื่อ
มารับบริการในคร้ังที่	 2	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่มารับบริการที่คลินิก 
โบทอกซ์	 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	ทุก	3	 เดือน	ระหว่างเดือนตุลาคม	2557	ถึงเดือนมีนาคม	
2558	จ�านวน	41	ราย	เครือ่งมอืทีใ่ช้คอื	ผ้าก๊อสชบุน�า้บรรจซุองซปิพลาสตกิแช่ในช่องแช่แขง็	ควบคมุ
ให้มีอุณหภูมิระหว่าง	10-15	องศาเซลเซียสเมื่อน�ามาใช้	ประคบบนบริเวณเบ้าตาและโหนกแก้มข้าง
ทีจ่ะฉดียา	ก่อนรบัการฉดีนาน	5-10	นาที	ประเมนิผลหลงัการฉดียาทันทีด้วยแบบประเมินระดบัความ
เจบ็ปวดชนิดตัวเลข	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	การแจกแจงความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เปรียบเทียบคะแนนระดับความปวดด้วยสถิติ	Paired-	t-test
	 ผลการศึกษา	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นหญิง	อายุระหว่าง	46-60	ปี	ระดับการศึกษาประถมศึกษา	
สถานภาพคู่	ใบหน้าข้างที่กระตุกเป็นข้างขวา	มีระยะเวลาการป่วยมากกว่า	3	เดือน	มีประสบการณ์
เคยฉดี	โบทลูนุ่ิมทอ็กซนิมาก่อน	ใช้ปรมิาณยา	10-20	ยนูติ	และเมือ่เปรยีบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความ
ปวดของผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกขณะฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน	พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวดใน
ครั้งที่	 2	ที่ได้รับการประคบเย็นก่อนฉีดยาน้อยกว่าครั้งที่	 1	ที่ไม่ได้ประคบเย็นอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	0.01	(p	<	0.001)

 * พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
 ** พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ  งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
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The Efficiency of Cold Compression before Botulinum Toxin Injection for Pain Relief
 in Hemifacial Spasm Patients at Chiang mai Neurological Hospital.

	 ดังนั้นพยาบาลควรพิจารณาให้ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่ต้องรับการฉีดโบทูลินุ่ม
ท็อกซิน	 ได้รับการประคบเย็นก่อนฉีดทุกครั้ง	 โดยเฉพาะในการฉีดครั้งแรก	 เพื่อบรรเทาความ
ทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวด	ลดอัตราการปฏิเสธการรักษาต่อเนื่องและการไม่มาตรวจซ�้าตาม
ก�าหนดนัด	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

ค�าส�าคัญ:	โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก		การประคบเย็น	การฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน		ความเจ็บปวด

Abstract 

	 Hemifacial	spasm	patients	must	 receive	consistent	treatment.	Patients	
will	 receive	 Botulinum	 toxin	 injections	 and	 continuously	 inject	 every	 three	
months.	According	to	Gate	Control	Theory,	cold	compression	performed	to	the	
injection	site	can	help	relieve	patient’s	pain.
	 This	 quasi-experimental	 research	 study:	 one	 group	 pretest	 -	 posttest	
design	aims	to	compare	the	average	of	pain	scale	between	the	first	injection	
without	cold	compression	before	Botulinum	Toxin	 Injection	and	 the	 second	
injection	with	cold	compression	before	giving	the	medication.	The	sample	was	
the	 Hemifacial	 Spasm	patients	 received	 Botulinum	 Toxin	 injections	 every	 3	
months	at	Botox	Clinic,	Chiang	Mai	Neurological	Hospital,	between	October	2014	
and	March	2015.	The	processes	of	the	study	 included:	 in	their	first	 injection,	
patients	did	not	receive	cold	compression	before	injection	but	in	the	second	
injection,	cold	compress	was	applied	on	patients’	eye	socket	and	cheekbone	
for	5-10	minutes	before	injection.	The	cold	compress	was	developed	by	the	
Botox	Clinic	using	soaked	gauze	pad	contained	in	a	plastic	bag.	It	was	refriger-
ated	in	a	freezer	and	controlled	temperature	between	10-15	degrees	Celsius	
before	applied.	Pain	level	was	accessed	with	a	numeric	scale	by	the	nurse	after	
the	injection.	All	data	was	analyzed	by	using	mean	and	standard	deviation	and	
paired-t-test.
	 The	 results	 showed	 that	 the	majority	of	 samples	were	 females,	 aged	
between	46	–	60	years	old,	received	primary	education,	married,	suffered	from	
the	Hemifacial	spasm	for	more	than	3	months,	having	the	spasm	on	the	right	
side	of	their	faces	and	receiving	Botulinum	Toxin	Injections	10-20	unit/dose.	The	
mean	score	of	pain	scale	after	receiving	cold	compression	in	the	second	injec-
tion	was	significantly	less	than	the	first	injection	without	cold	compression	(p	
<0.001).	
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ประสิทธิภาพการประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินเพื่อลดความเจ็บปวด
ในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

	 Therefore,	 cold	 compression	 should	 be	 perform	 to	 Hemifacial	 spasm	 
patients	before	Botulinum	Toxin	 Injection	for	pain	 relief.	 In	particular,	 the	first	
injection.	To	alleviate	the	suffering	of	pain.	Reduce	the	rejection	rate	to	maintain	
continuity	and	not	to	be	loss	follow	up.	This	will	have	an	impact	on	the	treatment	
and	quality	of	life	of	patients.

Key	words:	Hemifacial	spasm,	Cold	compression,	Botulinum	Toxin	injection,	Pain		

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกส่วนใหญ่เกิดจาก
หลอดเลือดแดงในสมอง	บริเวณแถบก้านสมอง	 เกิด
การคดงอ	 เนื่องจากอายุที่มากข้ึน	 จึงท�าให้ไปสัมผัส
กับเส้นประสาทท่ีมาควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า	
ซึ่งเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่	7	ที่อยู่ติดกับก้านสมอง	
เมื่อเส้นเลือดเต้นตามจังหวะหัวใจ	 หลอดเลือดจะ
กระแทกเส้นประสาทนี้	ท�าให้เส้นประสาทส่งกระแส
ประสาทนอกเหนือการสั่งของสมอง	 ส่งผลให้กล้าม
เนือ้บริเวณใบหน้า	เปลือกตา	รมิฝีปาก	ในด้านนัน้เกดิ
อาการเขม่น	 กระตุกอย่างต่อเนื่อง	 โดยที่ไม่สามารถ
ควบคมุได้1 โดยมกีารคาดการณ์ว่ามอีบุติัการณ์เกดิโรค	
11	คนใน	100,000	คน	พบในเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง2	ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกร้อยละ	85-95	จะ
ได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาโบทอกช์	ซึ่งเป็นวิธีการ
รักษาที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา	(US	FDA)	มาตั้งแต่	ค.ศ.	
1989	 และได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานการ
รักษาโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก3 

	 การฉีดยาโบทอกซ์บริเวณใบหน้าของผู้ป่วย
ใบหน้ากระตกุคร่ึงซกี	จะกระตุน้ให้เกิดความเจบ็ปวด
เฉพาะผิวหน้าบริเวณใบหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลาย
ประสาทรับความรู้สึกกระจายอยู่ทั่วไป	 จึงมีความไว
ต่อการกระตุ ้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการฉีดยา	
ต�าแหน่งท่ีฉดียาและวธิฉีดียา	ผูป่้วยใบหน้ากระตุกคร่ึง
ซีกจะได้รับการฉีดยาโบทอกซ์เข้าที่ชั้นเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง	(subcutaneous)	ของกล้ามเนื้อใบหน้าด้าน
ที่มีการหดเกร็งด้วยเข็มเบอร์	27	ที่บริเวณ	pretarsal	

ของกล้ามเนื้อ	 orbicularis	 oculi	 ด้านในและนอก
ของเปลือกตาบน	2	แห่งเปลือกตาล่าง	1	แห่ง	และ
บริเวณด้านข้างต่อ	Lateral	canthus	ของกล้ามเนื้อ	
Orbicularis	oculi	อกี	1	แห่ง	และรอบปาก	(Orbicu-
laris	oris)	ด้านบนและล่าง	ด้านละ	1	แห่ง	ผู้ป่วยทุก
รายจะได้รบัการฉดีในบรเิวณดงักล่าว	ส่วนขนาดยาที่
ฉีดในแต่ละต�าแหน่ง	 จะปรับตามความรุนแรงของ
กล้ามเนื้อที่	หดเกร็ง4 
	 ทฤษฎคีวบคมุประต	ู(Gate	control	theory)5 
มีความเช่ือว่าความเจ็บปวดและการรับรู้ความเจ็บ
ปวด	 ข้ึนอยู่กับระบบควบคุมระดับไขสันหลัง	 (Gate	
control	system)	ประกอบด้วยใยประสาทขนาดเลก็	
(Small	fiber)	ใยประสาทขนาดใหญ่	(Large	fiber)	
ซึง่	SG	cell	เป็นเซลล์ประสาททีย่บัยัง้การท�างานของ
เซลล์ประสาทส่งต่อหรือเซลล์ที	 (Transmission	 T	
cell	or	T	cell)	ซึ่งจะไปกระตุ้นการท�างานของสมอง
ให้รับรู้ว่าเกิดความรู้สึกปวดเกิดขึ้น	ท�าให้ไม่มีกระแส
ประสาทข้ึนไปยงัสมอง	จงึปิดประตคูวามเจบ็ปวด	เมือ่
มีการกระตุ้นเส้นประสาทขนาดเล็กจะไปยับยั้งการ
ท�างานของ	SG	cell	ท�าให้ประตเูปิดเกดิความเจบ็ปวด
ขึ้น	เมื่อ	SG	cell	ถูกยับยั้งการท�างาน	ก็จะไม่ยับยั้ง
การท�างานของ	T	cell	กระแสประสาทก็จะถูกน�าไป
สู่สมอง	 ท�าให้เปิดประตูความเจ็บปวด	 เกิดการรับรู้
ความเจ็บปวดข้ึน	 สัญญาณประสาทมีผลโดยตรงต่อ		
การปิดเปิดประตูระดับไขสันหลัง
	 การประเมนิความปวดต้องอาศยัการรายงาน
ความปวดของผู้ป่วย	 เนื่องจากความเจ็บปวดเป็น		
ประสบการณ์ตรงท่ีผูป่้วยสามารถบอกได้ถึงความรูส้กึ
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ทีเ่กดิขึน้	บคุลท่ีเผชญิกบัความปวดอยูเ่ท่านัน้จะรูแ้ละ
บอกได้ว่ายังคงปวดอยู่6	 การประเมินความปวดมี
หลายวธิี7,8	เช่น	การประเมนิความปวดจากค�าบอกเล่า
ของผูป่้วย	การประเมนิความปวดจากการเปลีย่นแปลง
ทางสรีระวิทยา	 เป็นต้น	 โดยการประเมินความปวด
จากค�าบอกเล่าของผูป่้วยถอืเป็นการประเมนิทีด่ทีีส่ดุ
และได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมากทีส่ดุเพราะเป็น
ข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วยโดยตรง	 ซึ่งมีการคิดแบบเครื่อง
มือประเมินเพื่อให้ง่ายและสะดวกที่สุด	เช่น	มาตรวัด
ความปวดด้วยสายตา	(Visual	analog	scale	:	VAS)	
มาตรวัดชนิดนี้มีความยาว	10	เซนติเมตร	ไม่มีตัวเลข
หรอืค�าบรรยายก�ากบัโดยเริม่ด้ายซ้ายไม่ปวดเลย	ส่วน
ด้านขวาแสดงว่าปวดมากที่สุด	 	 มาตรวัดความปวด
ด้วยค�าบรรยาย	 (Verbal	 rating	 scale)	 แบ่งความ
ปวดเป็นระดับต่างๆเพื่อให้ผู ้ป่วยเข้าใจง่าย	 เช่น	 
ไม่ปวดเลย	 ปวดเล็กน้อย	 ปวดปานกลาง	 ปวดมาก	
ปวดมากที่สุด	 และมาตรวัดความปวดแบบตัวเลข	
(Numeric	 rating	 scale:	 NRS)	 คล้ายกับมาตรวัด
ความปวดด้วยสายตาแต่มเีลขก�ากบั	โดยจะบอกผู้ป่วย
ว่าถ้าไม่ปวดเลยแทนด้วยเลข	0	และ	ปวดรุนแรงมาก	
แทนด้วยเลข	10	ให้ผูป่้วยเลอืกว่าปวดตอนนีอ้ยูท่ี่เลขใด  
	 วิธีการลดความเจ็บปวด	แบ่งออกเป็นการลด
ความปวดด้วยการใช้ยา	และไม่ใช้ยา	ซึ่งการลดความ
ปวดด้วยการไม่ใช้ยาเป็นบทบาทอิสระของพยาบาลที่
สามารถกระท�าได้ภายใต้ขอบเขตวิชาชีพและถือ
เป็นการพยาบาลแบบองค์รวม9	การลดความปวดแบบ
ไม่ใช้ยาแบ่งเป็น	 2	กลุ่มใหญ่10	คือ	 การบ�าบัดทางใจ	
เช่น	การให้ความรู	้การผ่อนคลาย	การใช้เทคนคิเบีย่ง
เบน	 และการบ�าบัดทางกาย	 เช่น	 การใช้ความร้อน	
ความเย็นที่บริเวณผิวหนัง	เป็นต้น	
	 การจัดการความปวดโดยใช้การประคบเย็น
สามารถอธิบายโดยทฤษฎีกลไกการควบคุมประตู	
(Gate	control	theory)	ได้ว่า	ความเย็นลดการหลั่ง
สารเคมทีีก่ระตุน้ปลายประสาทรบัความรูส้กึปวด	เช่น	
ฮีสตามีน	 และกรดแลคติค	 เนื่องจากความเย็นท�าให้
เซลล์มีการเผาผลาญลดลง	 ความต้องการการใช้
ออกซิเจนของเซลล์ลดลง	 เซลล์ที่ตายจากการขาด

ออกซิเจนจึงลดลง11	 ความเย็นท�าให้อัตราเร็วการส่ง
ผ่านกระแสประสาทความปวดของเส้นประสาท	 
เอ	เดลต้า	และเส้นใยประสาท	ซี	ลดลง12	ดังนั้นการ
ส่งกระแสประสาทต่อไปยงัไขสนัหลงัและสมองจงึลด
ลง	ท�าให้การรบัรูต่้อความปวด	(Perception	of	pain)	
ลดน้อยลงด้วย	นอกจากนี้การใช้ความเย็นลดปวดยัง
สามารถอธิบายได้ว่า	 ความเย็นลดการรับความรู้สึก
ของเส้นประสาทรับรู ้การยืดท่ีกระสวยกล้ามเนื้อ	
(Muscle	spindle)	ท�าให้การส่งกระแสประสาทไปยงั
ไขสันหลังสั่งการแอลฟาและแกรมมาท่ีไขสันหลัง 
ลดลง	 รวมท้ังช่วยในการลดการหดตัวของกล้ามเนื้อ	
ความเย็นท�าให้คอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบของ
กล้ามเนือ้มคีวามทนต่อการยดืได้มากขึน้	ท�าให้กล้าม
เนื้อมีการหดตัวน้อยลง	 ความปวดจึงลดลง13	 ซึ่งมี
หลายการศึกษาเก่ียวกับการใช้ความเย็นเพื่อลด
อาการปวด	พบว่า	 ความเย็นสามารถลดอาการปวด
ในระยะสั้นท่ีรุนแรง	 หรือการปวดเฉพาะท่ีมากกว่า	
โดยเฉพาะท่ีเกีย่วกบัระบบกระดกูและกล้ามเนือ้	ด้วย
การลดการน�าไฟฟ้าประสาท	ลดกล้ามเนือ้กระตกุและ
ป้องกนัอาการบวมหลงัได้รบับาดเจบ็ได้14	การใช้ความ
เยน็ท่ีอณุหภูม	ิ10-15	องศาเซลเซียส	ประคบประมาณ	
10	นาที	จะสามารถลดความปวดได้15 
	 การใช้ความเย็นลดความเจ็บปวดเป็นอีกวิธี
การหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดความปวดที่ใช้กัน
มานาน	เนื่องจากสามารถลดความปวด	ค่าใช้จ่ายต�่า	
และง่ายต่อการใช้	 เช่น	 การประคบเยลลี่แช่เย็น
สามารถการลดเจบ็ปวดขณะได้รบัการฉดียาคลอ็กซา
ซิลลินเข้าหลอดเลือดในเด็ก	 เด็กที่ได้รับการประคบ
ด้วยเยลลีแ่ช่เยน็มรีะดบัความปวดน้อยกว่าเด็กท่ีไม่ได้
ประคบ16	และมีการใช้สารความเย็นฉีดพ่นก่อนฉีด
ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กุ17	 ซึ่งสามารถลดความเจ็บปวด
ขณะฉีดภูมิคุ้มกันได้เช่นกัน
	 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีการเปิดให้
บริการรักษาผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกมาตั้งแต่
เดอืนกนัยายน	2555	จนถงึเดอืนกนัยายน	2557	โดย
มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น	 110	 ราย18	 จากการส�ารวจข้อมูล
เบ้ืองต้นพบว่าผู้ป่วยท่ีรับการฉีดยาโบทูลินุ่มท็อกซิน	
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ประสิทธิภาพการประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินเพื่อลดความเจ็บปวด
ในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

รู้สึกเจ็บปวดขณะฉีดยา	และร้อยละ	80	ของผู้ป่วยที่
รับการฉีดยาทั้งหมด	 มีคะแนนระดับความปวดเฉลี่ย	
7-10	คะแนน	พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยา
ในคลนิกิจงึต้องศกึษาหาวธิใีนการลดความเจ็บปวดให้
แก่ผู้ป่วย	 แต่จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบ
รายงานการศกึษาในเรือ่งนีม้าก่อน	ผูว้จัิยจึงสนใจทีจ่ะ
ศึกษาก่ึงทดลอง	 การประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุ่ม
ท็อกซนิ	เพือ่ลดความเจบ็ปวดในผูป่้วยใบหน้ากระตกุ
ครึ่งซีก	 และน�าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลผู ้ป ่วยที่ มีความปวดให ้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพือ่เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของคะแนนความเจบ็
ปวดขณะฉดีโบทลูนิุม่ทอ็กซนิในผูป่้วยใบหน้ากระตกุ
ครึ่งซีกที่ได้รับและไม่ได้รับการประคบด้วยความเย็น
ก่อนการฉีด
สมมติฐานการวิจัย
	 ค่าเฉลีย่ของคะแนนความเจ็บปวด	ขณะฉดีโบ
ทูลินุ่มท็อกซินในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกครั้งที่	2	
ทีไ่ด้รบัการประคบด้วยความเยน็ก่อนการฉดีน้อยกว่า
ครัง้ที	่1	ทีไ่ม่ได้รบัการประคบด้วยความเยน็ก่อนการฉดี

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
	 ตัวแปรต้น:	การประคบเย็น			
	 ตัวแปรตาม:	ระดับความเจ็บปวด

กรอบแนวคิดการวิจัย

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเจ็บปวด ขณะฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกครั้งที่ 2 
ที่ได้รับการประคบด้วยความเย็นก่อนการฉีดน้อยกว่าครั้งที่ 1 ที่ไม่ได้รับการประคบด้วยความเย็นก่อนการ
ฉีด 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา   

ตัวแปรต้น: การประคบเย็น    
ตัวแปรตาม: ระดับความเจ็บปวด 

 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  

  ห่างกัน 3 เดือน  
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ

คะแนนความเจ็บปวดขณะฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่ได้รับและไม่ได้รับการประคบ
ด้วยความเย็นก่อนการฉีด 

สถานท่ีศึกษา 
คลินิกโบทอกซ์ ช้ัน 2 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่มารับบริการที่คลินิกโบทอกซ์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกคร่ึงซีกที่มารับบริการที่คลินิกโบทอกซ์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 จํานวน 40 คน 
วิธีการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือก 
คํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ภายใต้สมมุติฐานว่าระดับความปวดที่ไม่ประคบเย็นคือ 8+8 

คะแนน และระดับความปวดจะลดลงเมื่อได้รับการประคบด้วยความเย็นคือ 4+4 คะแนน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 power 80% ได้จํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 40 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

ครั้งที่ 1 ไม่ได้ประคบเย็นก่อน

 ครั้งที่ 2 ประคบเย็นก่อนฉีดยา 

- ระดับความเจ็บปวดชนิดตัวเลข (NRS) 
ผู้ป่วยใบหน้า
กระตกุครึ่งซกีที่
รักษาด้วยการฉีด 
Botulinum 
Toxin - ระดับความเจ็บปวดชนิดตัวเลข (NRS) 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
	 เป็นการวิจัยก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง	 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความเจบ็ปวดขณะฉดีโบทลูนุ่ิมทอ็กซนิใน
ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่ได้รับและไม่ได้รับการ
ประคบด้วยความเย็นก่อนการฉีด
 สถานที่ศึกษา
	 คลินิกโบทอกซ์	ชั้น	2	อาคาร	3	โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม่	

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	 ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่มารับบริการท่ี
คลินิกโบทอกซ์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม	่

ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2557	ถึงเดือนมีนาคม	2558

กลุ่มตัวอย่าง
		 ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกท่ีมารับบริการที่
คลินิกโบทอกซ์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม	่
ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2557	 ถึงเดือนมีนาคม	 2558	
จ�านวน	40	คน
	 วธิกีารค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างและการคดั
เลือก	 ค�านวณโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 ภายใต้
สมมตุฐิานว่าระดบัความปวดทีไ่ม่ประคบเยน็คอื	8+8	
คะแนน	 และระดับความปวดจะลดลงเมื่อได้รับการ
ประคบด้วยความเย็นคือ	 4+4	 คะแนน	 ที่ระดับนัย
ส�าคัญทางสถิติ	0.05	power	80%	ได้จ�านวนขนาด
กลุ่มตัวอย่าง	 40	 คน	 คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	
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(Purposive	sampling)	โดยมเีกณฑ์เลือกเข้ากลุม่คอื	
เป็นผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึง่ซกีข้างใดข้างหนึง่ทีไ่ด้รบั
การรกัษาด้วยการฉดีโบทลูนุ่ิมท็อกซนิ	สามารถเข้าใจ
การสื่อสารด้วยภาษาไทย	ไม่มีปัญหาการได้ยิน	และ
ยินดีเข้าร่วมการวิจัย	เกณฑ์การคัดออกคือ	ผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนในการฉีดครั้งก่อน	 เช่น	 มีภาวะไม่
สมมาตรของใบหน้าหลงัฉดียา	และผูท้ีข่อถอนตัวจาก
การร่วมวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 ประกอบด้วย	2	ส่วนดังนี้	
	 1.	 เครื่องมือในการวิจัย	คือ	อุปกรณ์ประคบ
เย็นซึ่งที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง	 ประกอบด้วย	 ผ้าก๊อส
ขนาด	 2	 x	 3.5	 นิ้ว	 ชุบน�้าบรรจุในซองซิปพลาสติก
ขนาด	3	x	4	นิ้ว	แช่ในช่องแช่แข็งจนแข็งตัว	เมื่อน�า
ไปใช้เตรียมซองซิปพลาสติกที่บรรจุผ้าก๊อสที่แช่แข็ง
ใส่กระติกเก็บความเย็น	 โดยควบคุมให้มีอุณหภูมิ
ระหว่าง	10--15	องศาเซลเซียส
	 2.	 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล	 แบ่งเป็น	 
2	ส่วน	
	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่
เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	สถานภาพสมรส	ใบหน้า
ข้างทีก่ระตกุ	ระยะเวลาการเจบ็ป่วย	ประสบการณ์ได้
รับการฉีดยามาก่อน	ปริมาณยาที่ได้รับ	
	 ส่วนที่	 2	 แบบประเมินระดับความปวดชนิด
ตัวเลข	 (Numeric	 scale)5	 	 โดยผู้ป่วยจะเป็นผู้ให้
คะแนนตามความเจ็บปวดที่ตนเองรู้สึก	 (ตั้งแต่	 0	
คะแนน	คอืไม่มอีาการปวดเลย	จนถงึ	10	คะแนน	คอื
มีอาการปวดมากที่สุด)	 ซึ่งคะแนนน้ีจะถูกแบ่งเป็น
ระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดได้เป็น	3	ระดับ
คอื	ปวดในระดับน้อย	(Mild	pain:	1-3	คะแนน),	ปวด
ในระดับปานกลาง	(Moderate	pain:	4-6)	และปวด
รุนแรง	(Severe	pain:	7-10	คะแนน)	

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 1.	 ผู้วิจัยได้จัดท�าโครงร่างการวิจัยน�าเสนอ
คณะกรรมการจริยธรรมวจัิยของโรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม่	 เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว	 ท�าบันทึกเสนอ 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูล
	 2.	 ศึกษาข้อมูลจากสมุดทะเบียนนัดผู้ป่วย
ใบหน้ากระตุกคร่ึงซีกของคลิกนิกโบทอกซ์ของโรง
พยาบาลประสาทเชียงใหม่
	 3.	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์	 ให้เวลา
ตัดสินใจก่อนรับการฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน		อธิบายขั้น
ตอนการวิจัย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเก็บรักษา
ความลับของข้อมูล	 และผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจ
เข้าร่วมหรือไม่ก็ได้	หรือสามารถถอนตัวออกจากการ
วิจัยได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ	 ซ่ึงจะไม่มีผลต่อการ
รักษาตามปกติ
	 4.	ผู้วิจัยท�าการศึกษา	2	ครั้ง	ครั้งที่	1	ฉีดโบ
ทูลินุ่มท็อกซินให้แก่กลุ่มตัวอย่าง	 โดยไม่ประคบเย็น
ก่อนฉีดยา	หลังจากนั้น	3	เดือน	ฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน
ครัง้ที	่2	ให้แก่กลุม่ตวัอย่างโดยประคบเยน็ก่อนฉดียา	
ท้ังนี้ภายหลังฉีดการฉีดยาท้ังสองครั้งผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างประเมินความเจ็บปวดด้วยแบบประเมิน
ระดับความปวดชนิดตัวเลข	(Numeric	scale)	โดยผู้
ป่วยจะเป็นผู้ให้คะแนนตามความเจ็บปวดที่ตนเอง
รู้สึก	ตั้งแต่	0	คะแนน	คือไม่มีอาการปวดเลย	จนถึง	
10	คะแนน	คือมีอาการปวดมากที่สุดทันที
	 6.	 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 และ
วิเคราะห์ข้อมูล

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
	 การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการวจิยัโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม่		และการ
อนมุตัจิากผูอ้�านวยการโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม่	
ผ่านความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารหน่วยงาน	และ	ผูป่้วย
ทุกรายได ้รับการอธิบายถึงข ้อมูลการท�าวิจัย	
วัตถุประสงค์	วิธีด�าเนินการ	ผลดีผลเสีย	และยินดีลง
นามให้ความยนิยอมเข้าร่วมการวจิยัเพือ่เป็นหลกัฐาน	
โดยนักวิจัยแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าสามารถถอน
ตวัจากการวจิยัได้โดยไม่มผีลกระทบต่อการรกัษา	การ
เกบ็รวบรวมข้อมลูจะเกบ็ไว้เป็นความลบั	ไม่มีการระบุ
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ตัวตน	และน�าเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา	 การแจกแจงความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
	 2.	เปรยีบเทยีบคะแนนความปวดครัง้ที	่1	(ไม่
ได้ประคบเย็นก่อฉีด)	และครั้งที่	2	(ประคบเย็นก่อน
ฉีด)	โดยใช้ด้วยสถิติ	Paired	t-test	

ผลการวิจัย
	 1.	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง	ร้อยละ	78		อายุอยู่
ระหว่าง	46-60	ปี	 ร้อยละ	53.7	มีการศึกษาระดับ
ประถมศกึษา	ร้อยละ	75.6		สถานภาพคู	่ร้อยละ	75.6		
ส่วนมากใบหน้าข้างที่กระตุกเป็นข้างขวา	 ร้อยละ	
53.7	และมีระยะเวลาการป่วยมากกว่า	3	เดือน	ร้อย
ละ	97.6		นอกจากนี้พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์เคยฉีดโบทูลินุ่มท็อกซิน	 มาก่อน	 ร้อย
ละ	97.6	ปรมิาณยาทีใ่ช้ส่วนมากใช้	10-20	unit	ร้อย
ละ	56.1		(ดังตารางที่	1)

ตารางที่	1	ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ
เพศ

ชาย 9 22.0
หญิง 32 78.0

อายุ(ปี)	Mean	(+SD)	55.5	(±9.8)
						15-45 7 17.1
						46-60 22 53.7
						มากกว่า	60 12 29.3
ระดับการศึกษา
						ไม่ได้เรียน 1 2.4
						ประถมศึกษา 31 75.6
						มัธยมศึกษา 4 9.8
						ปริญญาตรีขึ้นไป 5 12.2
สถานภาพสมรส
						โสด 4    9.8
						คู่ 31 75.6
						หย่า/หม้าย/ร้าง 6 14.6
ใบหน้ากระตุก
						ข้างซ้าย 19 46.3
						ข้างขวา 22 53.7
ระยะเวลาการเจ็บป่วย
						1-3	เดือน 1 2.4
						มากกว่า	3	เดือน 40 97.6
ประสบการณ์รับยาฉีด
						เคย 40 97.6
						ไม่เคย 1 2.4
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ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ
ปริมาณยาที่ได้รับ

น้อยกว่า	10	unit 8 19.5
10-20	unit 23 56.1
มากกว่า	20	unit 10 24.4

	 2.	การทดสอบสมมติฐาน
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความปวดระหว่างครั้งท่ี	
1	ไม่ได้รบัการประคบเยน็ก่อนฉีด	และครัง้ที	่2	ได้รบั
การประคบเย็นก่อนการฉีด	Botulinum	Toxin	พบ

ว่า	ครั้งที่	2	ที่ได้รับการประคบเย็นก่อนฉีดมีคะแนน
ความปวดน้อยกว่าครัง้ท่ี	1	ทีไ่ม่ได้ประคบเยน็ก่อนฉดี	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	0.01	(p<	
0.001)	โดยพบว่า	ครั้งที่	2	มีคะแนนเฉลี่ยความปวด
ลดลง	2.8	คะแนน		(ดังตารางที่	2)

ตารางที่	2	คะแนนระดับความปวด	ในครั้งที่	1	 ได้รับการประคบเย็น	และครั้งที่	2	 ไม่ได้รับการประคบเย็น
ก่อนการฉีด	Botulinum	Toxin	

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

Paired	

t-test
P-	value

ครั้งที่	1	(ไม่ประคบเย็น) 5.8 2.3
8.765** <	0.001ครั้งที่	2	(ประคบเย็น) 3.0 1.3

สรุปและอภิปรายผล
	 ผลการวิจัยนี้พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนระดับ
ความปวดในครัง้ที	่2	ทีไ่ด้รบัการประคบเยน็น้อยกว่า
คร้ังที่	 1	 ที่ไม่ได้รับการประคบเย็นอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดบันยัส�าคัญ	0.01	(p	<	0.001)	โดยคร้ัง
ที่	 1	 ไม่ได้ประคบเย็นมีค่าเฉลี่ยคะแนนความปวด	
เท่ากับ	5.8	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	2.3	ครั้งที่	
2	ทีไ่ด้รบัการประคบเยน็	มค่ีาเฉลีย่คะแนนความปวด	
เท่ากับ	3.0	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.3	แสดงว่าการ
ประคบความเย็นบนใบหน้าผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่ง
ซีกสามารถลดความเจ็บปวดขณะฉีดยาได้สอดคล้อง
กับการศึกษาของนิตยา	และคณะ16	ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลการประคบเยลลี่แช่เย็นต่อการลดความเจ็บปวด
ขณะได้รับการฉีดยาคล็อกซาซิลลินในผู้ป่วยเด็ก	 พบ
ว่าเด็กที่ได้รับการประคบด้วยเยลลี่แช่เย็นมีระดับ
ความปวดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้ประคบ	และการศึกษา
ของ	 Eland	 JM	 และคณะ17	 เกี่ยวกับการลดอาการ
ปวดทีเ่กีย่วข้องกบัการฉดียาเข้ากล้ามของเด็กก่อนวยั

เรียน 		มีการใช้สารความเย็นฉีดพ่นก่อนฉีดภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เด็กซึ่งสามารถลดความปวดได้	 ซึ่งทั้งหมดนี้
สนับสนุนว่าการประคบเย็นก่อนฉีด	 Botulinum	
Toxin	สามารถลดความปวดในการฉีดยาลงได้	
นอกจากนีผ้ลการศึกษาดงักล่าวยงัสอดคล้องกบักลไก
การลดความปวดได้ตามทฤษฎีควบคุมประตู	 (Gate	
control	theory)5	ที่อธิบายว่าความเย็นที่ใช้ประคบ
ใบหน้าผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกก่อนฉีดยาโบทอก
ซ์	 ด้วยการใช้ความเย็นท่ีอุณหภูมิ	 10-15	 องศา
เซลเซียส	ประคบประมาณ		10	นาที	จะสามารถลด
ความปวดได้15	เนือ่งจากลดการหลัง่สารเคมทีีก่ระตุน้
ปลายประสาทรับความรู้สึกปวด	เช่น	ฮีสตามีน	และ
กรดแลคติค	โดยความเย็นท�าให้เซลล์มีการเผาผลาญ
ลดลง	 ความต้องการการใช้ออกซิเจนของเซลล์ลดลง	
เซลล์ท่ีตายจากการขาดออกซิเจนจึงลดลง11 	 ความ
เย็นท�าให้อัตราเร็วการส่งผ่านกระแสประสาทความ
ปวดของเส้นประสาท	เอ	เดลต้า	และเส้นใยประสาท	
ซี	 ลดลง12	 ดังนั้นการส่งกระแสประสาทต่อไปยัง
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ประสิทธิภาพการประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินเพื่อลดความเจ็บปวด
ในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ไขสันหลังและสมองจึงลดลง	 ท�าให้การรับรู้ต่อความ
ปวด	 (Perception	 of	 pain)	 ลดน้อยลงด้วย	 และ
ความเย็นสามารถลดปวดสามารถอธิบายได้ว่าความ
เย็นลดการรับความรู้สึกของเส้นประสาทรับรู้การยืด
ทีก่ระสวยกล้ามเน้ือ	(Muscle	spindle)	ท�าให้การส่ง
กระแสประสาทไปยังไขสันหลังสั่งการแอลฟาและ
แกรมมาที่ไขสันหลังลดลง	 รวมทั้งช่วยในการลดการ
หดตวัของกล้ามเน้ือ	ความเยน็ท�าให้คอลลาเจนทีเ่ป็น
ส่วนประกอบของกล้ามเนื้อมีความทนต่อการยืดได้
มากข้ึนท�าให้กล้ามเนือ้มกีารหดตวัน้อยลง	ความปวด
จึงลดลง13	 นอกจากนั้นการใช้ความเย็นในรักษาเพื่อ
ลดอาการปวด	 ความเย็นสามารถลดอาการปวดใน
ระยะสั้นที่รุนแรง	หรือการปวดเฉพาะที่มากกว่า	โดย
เฉพาะทีเ่ก่ียวกับระบบกระดูกและกล้ามเนือ้	ด้วยการ
ลดการน�าไฟฟ้าประสาท	 ลดกล้ามเน้ือกระตุกและ
ป้องกันอาการบวมหลังได้รับบาดเจ็บได้14

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยกึ่งทดลองคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าการประคบ
เยน็ก่อนฉดี	Botulinum	Toxin	สามารถลดความปวด

ในการฉีดยาได้	พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยควรพิจารณาให้
ผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีกท่ีต้องรับการฉีด	 Botuli-
num	Toxin	ได้รบัการประคบเยน็ก่อนฉดีทุกครัง้	โดย
เฉพาะในการฉีดครั้งแรก	 เพ่ือลดความเจ็บปวดขณะ
ฉีด	Botulinum	Toxin	
	 จดัท�าเป็นแนวปฏบิตัใินการให้การพยาบาลที่
มีประสิทธิภาพส�าหรับผู้รับบริการในโบท็อกซ์คลินิก	
โดยจัดให้ผู้ป่วยได้รับการประคบเย็น	5-10	นาทีก่อน
ฉีดยาเพื่อความสุขสบายของผู้ป่วย	และลดค่าใช้จ่าย
ด้วยการผลติอุปกรณ์ประคบเยน็ใช้เองภายในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	ควรท�าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบแบบพหุ
สถาบัน	ด้วยการประคบความเยน็ก่อนฉดียาในคลนิกิ
ทีใ่ห้บรกิารฉดียาโบทอกซ์ในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึง่ซกี
	 2.	ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการประคบเยน็ก่อน
ฉีด	Botulinum	Toxin	 ในผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประ
สาทอื่นๆ	 เช่น	 Blepharospasm	 หรือ	 Cervical	
Dystonia	เป็นต้น
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ประช�สัมพันธ์ก�รส่งบทคว�มวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยส�ข�ภ�คเหนือ

	 ผู้ที่จะส่งบทความตีพิมพ์	 หากไม่ได้เป็นสมาชิกวารสาร	 ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารอย่างน้อย	 3	ปี	
(เฉพาะผู้เขียนชื่อแรก)	ลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์
	 1.	 เป็นบทความด้านการบริการการพยาบาล/การศึกษาพยาบาล	และสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 รับตีพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยและบทความวิชาการ
	 3.	 การเสนอต้นฉบับที่ตีพิมพ์ผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน
	 4.	 รับทั้งต้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
	 5.	 บทความวจิยั	ผ่านการพจิารณาและได้รบัการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์	โดยให้แนบส�าเนา
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ	มาพร้อมกับบทความที่จะส่งขอตีพิมพ์ด้วย

ความรับผิดชอบ
	 เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ	 	 ที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลฯ	 ถือเป็นความรับผิดชอบของ 
ผู้เขียนเท่านั้น
	 ผู้เขียนบทความต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดท�าต้นฉบับตามที่วารสารก�าหนดและให้ส่ง
ต้นฉบับ	ความยาวทั้งหมดไม่เกิน	15	หน้า	โดยพิมพ์ในกระดาษ	A4	จ�านวน	1	ชุด	และแนบแผ่นบันทึกข้อมูล	
(CD)	โดยส่งทางไปรษณีย์ถึงหน่วยงานวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ	อาคาร	1	ชั้น	6		
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200
	 หรือส่งทาง	E-mail:	nat-nd	@hotmail.com

การพิจารณาคุณภาพของบทความ
	 1.	 บทความวิจัยและบทความวิชาการ	เมื่อส่งมาที่หน่วยงานวารสาร	ทางกองบรรณาธิการวารสารจะ
พจิารณาเบือ้งต้น	ในด้านคณุภาพของบทความ	และการพมิพ์	หากเหน็ว่าไม่มคีณุภาพเพยีงพอจะไม่ด�าเนนิการ
ต่อ		หรืออาจส่งให้ปรบัแก้ไขก่อน	บทความทีพ่จิารณาแล้วเหมาะสม	มคีณุภาพจะส่งผูท้รงคณุวฒุภิายนอกตาม
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา	พิจารณากลั่นกรอง	(Peer	review)	อย่างน้อย	3	ท่าน
	 2.	 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	ผลเป็นประการใดทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านทราบ
	 3.	 ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่านต้องปรับแก้จะไม่ได้รับการตีพิมพ์	 และระยะเวลาการแก้ไขไม่
ควรเกิน	2	สัปดาห์
	 ทั้งนี้เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์	ผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์		จ�านวน	
2	ฉบับ	โดยจะส่งให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก
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หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดท�าต้นฉบับบทความวิจัย
	 เพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ

ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
	 •	 ขนาดกระดาษ	เอ	4
	 •	 กรอบของข้อความ	 ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้	 จากขอบบนของกระดาษ	 1.25	 นิ้ว	 ขอบล่าง	 
1.0	นิ้ว	ขอบซ้าย	1.25	นิ้ว	ขอบขวา	1.0	นิ้ว
	 •	 ระยะห่างระหว่างบรรทัด	หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
	 •	 ตัวอักษร	ใช้	(TH	Sarabun	PSK)	และพิมพ์ตามที่ก�าหนดดังนี้
	 •	 ชื่อเรื่อง	(Title)
	 	 -		ภาษาไทย	ขนาด	24	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 	 -		ภาษาอังกฤษ	ขนาด	24	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 •	 ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)
	 	 -		ชื่อผู้เขียน	ภาษาไทย	–	อังกฤษ		ชื่อย่อวุฒิการศึกษา	ขนาด	18	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 	 -		ต�าแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน	ผู้เขียน	ภาษาไทย-อังกฤษ	ขนาด	16	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 •	 บทคัดย่อ
	 	 -		ชื่อ	“บทคัดย่อ”	และ	“Abstract”	ขนาด	16	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 	 -	 	 ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 ขนาด	 16	 point	 ตัวธรรมดา	 ก�าหนด	 ชิดขอบ	 
ความยาวไม่เกิน	1	หน้าภาษาไทย	และ	1	หน้าภาษาอังกฤษ
	 •	 ค�าส�าคัญ	(Key	words)	ให้พิมพ์ต่อท้ายบทคัดย่อ	(Abstract)	ทั้งภาษาไทย	และอังกฤษ	ควรเลือก
ค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ	ประมาณ	4-5	ค�า	ขนาด	16	point
	 •	 รายละเอียดบทความ
	 	 -		หัวข้อใหญ่	ขนาด	17	point	ตัวหนา	ก�าหนดชิดซ้าย
	 	 -		หัวข้อรอง	ขนาด	17	point	ตัวหนา	ก�าหนดชิดซ้าย
	 	 -		ตัวอักษร	ขนาด	16	point	ตัวธรรมดา	ก�าหนดชิดขอบ
	 	 -		ย่อหน้า	0.5	นิ้ว
	 ส�าหรับบทความวิจัยรายละเอียดเนื้อหา	ก�าหนด	ดังนี้
	 	 -		ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 	 -		วัตถุประสงค์การวิจัย
	 	 -		สมมุติฐาน
	 	 -		กรอบแนวคดิในการวจิยั	(อธบิายการศกึษานีน้�าแนวคดิอะไรของใครมาใช้	พร้อมสรปุเป็นแผนภูมิ
ประกอบ)
	 	 -		วธิดี�าเนนิการวจิยั	ให้รายละเอยีดของประชากร	การก�าหนดจ�านวนกลุ่มตวัอย่าง	การสุม่ตวัอย่าง		
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ระบุรายละเอียดของเครื่องมือ	การหาคุณภาพของเครื่องมือ	การเก็บรวบรวมข้อมูล		
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
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	 	 	 -		ผลการวิจัย
	 	 	 -		สรุปและอภิปรายผล
	 	 	 -		ข้อเสนอแนะ	การน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์	และการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 	 -		เอกสารอ้างอิง	(ไม่เกิน	15	ชื่อเรื่อง)
	 •	 ค�าศัพท์	ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
	 •	 ภาพและตาราง	กรณมีภีาพและตารางประกอบ	ชือ่ภาพให้ระบุค�าว่า	ภาพที	่ไว้ใต้ภาพประกอบและ
จัดข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ		ชื่อตารางให้ระบุค�าว่า	ตารางที่	หัวตารางให้จัดชิดซ้าย
ของหน้ากระดาษ	 และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหล่งท่ีมาโดยพิมพ์ใต้ช่ือภาพใช้ตัวอักษรขนาด	 14		
point	ตัวปกติ	เส้นขอบตารางให้มีเพียง	3	เส้น	เส้นหัวข้อตารางและเส้นปิดท้ายตาราง
	 •	 กิตติกรรมประกาศ	ให้ประกาศเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
	 •	 การเขียนเอกสารอ้างอิง	 1)	 เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอ้างอิงที่กล่าวถึงในบทความ	 2)	 ใช้
ระบบตัวเลขในการอ้างอิง	โดยพิมพ์ตัวยก	3)	เรียงล�าดับเลขการอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ	โดย
เรียงล�าดับหมายเลขอ้างอิงเริ่มจากหมายเลข	1,	2,	3	ไปตามล�าดับที่อ้างก่อน-หลัง	โดยใช้เลขอารบิค	และทุก
ครั้งที่มีการอ้างซ�้าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง	4)	การอ้างอิงเอกสารมากกว่า	1	ฉบับต่อเนื่องกันจะใช้
เครื่องหมายยติภังค์	(hyphen	หรือ	-)	เชื่อม	ระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้าย	เช่น	1-3	แต่ถ้าอ้างถึงเอกสารที่
มีล�าดับไม่ต่อเนื่องกัน	จะใช้เครื่องหมายจุลภาค	(comma	หรือ	,)	โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร	เช่น	4,6,10
	 •	 รายละเอียดการเขียนของเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ตามระบบแวนคูเวอร์	(Vancouver)
	 •	 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม	 ให้พิมพ์ตามล�าดับการอ้างอิงตามหมายเลขท่ีได้อ้างถึงใน
เนื้อหาของบทความ	โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง
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ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือ)

 		สมาชิกใหม่	 	ต่ออายุสมาชิก	 หมายเลขสมาชิก..................................................	
	 	 	 	 	 	 	 	 (สมาชิกเก่าโปรดระบุหมายเลขสมาชิก)
1.		ข้าพเจ้า		น.ส./นาง/นาย........................................................................มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิก
	 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ
 	ในนามหน่วยงาน		คือ....................................................................
 	ในนามบุคคล	คือ...........................................................................	 	

	 มีก�าหนด....................ปี		ตั้งแต่ฉบับที่..................	 ถึงฉบับที่	. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ประจ�าป ี	 พ.ศ.	
.......................		 โปรดส่งวารสารไปยัง	(หน่วยงาน)...................................................................................
.....................	 	 หรือ	(บุคคล)		น.ส./นาง/นาย.........................................................................................
......................
	 ที่อยู่..............................................................................................................................................
.........	 	 รหัสไปรษณีย์.....................โทร........................................Email	:....................................................
.....            
2.		ระยะเวลาที่บอกรับ
	 	 1		ปี		ค่าสมาชิก	100	บาท	(2	เล่ม)
 	 2		ปี		ค่าสมาชิก	200	บาท	(4	เล่ม)
 	 3		ปี		ค่าสมาชิก	300	บาท	(6	เล่ม)
	 	 	 (หรือหากต้องการซื้อเป็นรายเล่ม	ราคา	50	บาท/เล่ม)

3.		ข้าพเจ้าได้ส่ง	 	ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์		 	ธนาณัติ	 	เงินสด
	 จ�านวน......................บาท	(....................................................................)	มาพร้อมนี้
	 และขอให้ออกใบเสรจ็ในนามของ..........................................................................................................
	 หมายเหตุ	 ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์	หรือธนาณัติ	สั่งจ่าย	ไปรษณีย์			
	 	 	 	 ในนาม	หน่วยวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ
	 	 	 	 อาคาร	1	ชั้น	6	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200
	 	 	 	 Email:	nat-nd@hotmail.com

	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ...........................................................(ผู้สมัคร)
	 	 	 	 	 	 	 วันที่............เดือน................พ.ศ..................
             
	 ส่ง	หน่วยวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ
	 อาคาร	1		ชั้น	6		คณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		อ.เมือง		จ.เชียงใหม่	50200
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