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Self-care Behaviors and Quality of Life of Persons Waiting 
for Kidney Transplantation at Chiangrai Prachanukroh Hospital

บทคัดย่อ

	 การวิจยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิบรรยายแบบหาความสมัพนัธ์	มวัีตถุประสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม
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ด้านประชากรศาสตร์	พฤติกรรมการดูแลตนเอง	และคุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูกถ่ายไต	กลุ่ม
ตัวอย่าง	คือ	ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าควรได้รับการปลูกถ่ายไต
ทั้งเพศชายและหญิง	ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	จ�านวน	19	คน	เครื่องมือที่ใช้คือ	
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	 ผลการศึกษา	พบว่า	พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดี	(mean=	4.10,	SD	=	
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Abstract

	 This	descriptive	correlational	research	aimed	to	study	the	self-care	behaviors	
and	quality	of	life	of	persons	waiting	for	kidney	transplantation	and	to	identify	the	
correlation	between	demographic	factors,	self-care	behaviors,	and	quality	of	life	of	
persons	waiting	for	kidney	transplantation.	Samples	were	19	end	stage	renal	disease	
patients	who	were	considered	as	the	kidney	transplantation	receivers	at	Chiangrai	
Prachanukroh	Hospital.	Research	instruments	composed	of	demographic	charac-
teristic	questionnaire,	self-care	behaviors,	and	quality	of	life	questionnaires	with	.90	
of	content	validity	and	0.78,	0.93	of	reliability.	Data	were	analyzed	using	descriptive	
statistics	and	Chi-square.	
	 The	results	revealed	that	the	overall	self-care	behaviors	were	at	good	level	
(mean	=	4.10,	SD	=	9.28),	the	lowest	score	was	self-care	behaviors	on	medication	
management	(mean	=	3.36,	SD	=	1.70).	The	quality	of	life	was	at	moderate	level	
(mean	=	88.57,	SD	=	11.79).	Moreover,	there	was	no	significant	correlation	between	
personal	 variables	 including	 gender,	 age,	occupations,	 education	 levels,	marital	
status,	income,	and	self-care	behaviors	and	the	quality	of	life.	
	 Healthcare	team	of	kidney	transplantation	clinic	should	provide	sufficient	
knowledge	on	medication	self-care	behaviors	for	persons	waiting	for	kidney	trans-
plantation.	Nursing	interventions	enhancing	self-care	behaviors	of	persons	waiting	
for	 kidney	 transplantation	 should	be	encouraged	 in	order	 to	 improve	patients’	
quality	of	life.

Key	words:	Self-care	behaviors,	quality	of	life,	kidney	transplantation

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 โรคไตเร้ือรัง	(Chronic	kidney	disease)	เป็น
ปัญหาสาธารณสุขอย่างหน่ึงของประเทศ	 เมื่อการ
ด�าเนินของโรคเข้าสู่ภาวะโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้าย	
(End	stage	kidney	disease)	ซึ่งไม่มีทางรักษาให้
หายขาด	ผูป่้วยและครอบครวัต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสูง	 มีผลกระทบทางร่างกายและจิตใจ	 เกิด
ความเครียด	วิตกกังวล	ซึมเศร้า	ท้อแท้	สิ้นหวัง	การ
ด�าเนินชีวิตและการงานเปล่ียนแปลงไป	 ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการด�าเนินชีวิตของผู้ป่วย ในสภาวะนี้
ร่างกายจะไม่สามารถขจดัของเสยีออกจากร่างกายได้	

และจะมีภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่และกรดด่าง	
ท�าให้ผู้ป่วยต้องได้รับการบ�าบัดทดแทนไต	 เช่น	 การ
ล้างไตทางช่องท้อง	การฟอกเลือด	หรือการปลูกถ่าย
ไต	 ส�าหรับการปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาท่ีดีที่สุด
ส�าหรับผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย	 ท�าให้ผู้ป่วยมี
คณุภาพชีวติดข้ึีนและมีชวีติยาวนานกว่าผูท้ีไ่ด้รบัการ
รักษาโดยการฟอกไต1	ในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตพบว่า
จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ในปีที่	5	,1	และ	10	เท่ากับร้อยละ	84	,93,	และ	77 
ตามล�าดบั2	โดยหลังปลกูถ่ายไตพบว่า	ผูป่้วยมสีขุภาพ
ดขีึน้	มชีวีติใกล้เคยีงคนปกต	ิไม่ต้องจ�ากดัอาหารและ
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น�้า	สามารถดูแลตนเองได้	มีสุขภาพจิตดีขึ้น3	ไม่ต้อง
เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานจากการฟอกไต	 และมี
สมรรถภาพทางเพศดีขึน้ใกล้เคียงปกติ	ผูห้ญิงสามารถ
ตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยหลังการปลูกถ่ายไตแล้ว	 1-2	
ปี	ท�างานดี4	แม้จะมหีลกัฐานแสดงชดัเจนว่า	การปลกู
ถ่ายไตเป็นการรกัษาผูป่้วยไตวายระยะสดุท้ายทีไ่ด้ผล
สูงสุด	แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า	การ
รอรับไตบริจาคเพื่อการปลูกถ่ายไตนั้น	 ต้องอาศัย
ระยะเวลาการรอคอยเป็นเวลานาน
 ข้อมลูจากศนูย์รบับรจิาคอวยัวะ	สภากาชาดไทย	
พบว่า	ตั้งแต่	1	มกราคม	31	–	2549	ธันวาคม	2558 
มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต	 364	 ราย	 หรือร้อยละ	 7.7 
ของผู้รอรับอวัยวะทั้งหมด	 แสดงให้เห็นว่าจ�านวนไต
มีไม่เพียงพอต่อการปลูกถ่ายไต	ในปี	พ.ศ.	2558	มีผู้
รอรับบริจาคไตรายใหม่ถึง	 1,405	 ราย	 หรือร้อยละ	
28	 ของผู้รออวัยวะทั้งหมด	 และในระหว่างรอพบว่า	
มีผู้รอรับบริจาคไตเสียชีวิต	จ�านวน	111	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	2.2	ซึ่งระยะเวลารอการปลูกถ่ายไต	นับจาก
วนัทีล่งทะเบยีนทีศ่นูย์รบับรจิาคอวัยวะ	สภากาชาดไทย 
มีระยะเวลารอเฉลี่ยเท่ากับ	 996	 วัน	 ได้รับการปลูก
ถ่ายไตเร็วที่สุด	คือ	17	วัน	และนานที่สุด	คือ	7,579 
วัน5	 ใน	 ปี	 พ.ศ.2558	 โรงพยาบาลเชียงรายประชา						
นุเคราะห์	มผู้ีป่วยโรคไตวายเรือ้รงัท่ีมารบับรกิารฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ�านวน	 6,089	 ราย	 หรือ
เท่ากับ	 54,899	 รอบ	 และมีผู้ที่ประสงค์รับการปลูก
ถ่ายไตจ�านวน	28	คน6 
	 จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	พบว่า	ผู้ป่วยไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่อยู่ระหว่างรอรับการปลูก
ถ่ายไตมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม	เช่น	
ดื่มน�้าเกินปริมาณที่จ�ากัด	 มีของเสียค่ัง	 พักผ่อนไม่
เพียงพอ	 ท�าให้คุณภาพชีวิตลดลง	 ส่งผลให้สภาพ
ร่างกายของผู้ป่วยไม่พร้อมรับการผ่าตัดปลูกถ่ายใน
เวลาเร่งด่วน	 เนื่องด้วยการรอคอยการปลูกถ่ายไตท่ี
ยาวนาน	พฤตกิรรมการดูแลตนเอง	และคณุภาพชวีติ
ของผู้รอรับการเปลีย่นถ่ายไตจึงมคีวามส�าคัญอย่างยิง่
ทีค่วรจะได้รบัการดแูลจากทมีสหสาขาวชิาชพี	เพือ่ที่
จะให้ผู้รอรับการปลูกถ่ายไตมีความสามารถในการ

ดูแลตนเองอย่างสูงสุด	ต่อเนื่อง	เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี	
มคีวามพร้อมเพือ่การเข้ารบัการปลกูถ่ายไตได้ทกุเมือ่	
แต่จากการทบทวนการวจิยัทีผ่่านมา	พบว่า	การศึกษา
ส่วนใหญ่มุง่เน้นอธบิายพฤตกิรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยภายหลังที่ได้รับการปลูกถ่ายไต	 และคุณภาพ
ชวีติของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการฟอกเลือด	โดยยงัไม่พบการ
ศกึษาพฤตกิรรมการดแูลตนเองและคณุภาพชวีติของ
ผู้รอรับการปลูกถ่ายไต	 ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลทีม
ปลูกถ่ายไต	 จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง	
และคุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูกถ่ายไต	 เพื่อน�า
ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือ
ให้การพยาบาล	และพัฒนาศักยภาพของผู้รอรับการ
ปลูกถ่ายไตให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง
และมีคุณภาพชีวิต	 พร้อมรับการปลูกถ่ายไตได้ใน 
ทุกเวลา

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
คุณภาพชีวิตของผู ้รอรับการปลูกถ ่ายไต	 ท่ีโรง
พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์
	 2.	 เพือ่ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์	ได้แก่	เพศ	อายุ	อาชีพ	ระดับการศกึษา 
สถานภาพสมรส	 และรายได้เฉลี่ย/เดือน	พฤติกรรม
การดแูลตนเอง	และคณุภาพชวิีตของผูร้อรบัการปลกู
ถ่ายไต	ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ระเบียบวิธีการวิจัย
	 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบ
หาความสัมพันธ์	 (Descriptive	 correlational	
research)	

ประชากร
	 การวจิยัครัง้นีศ้กึษาในผูป่้วยผูป่้วยโรคไตวาย
เรือ้รงัระยะสดุท้ายและอยูร่ะหว่างรอปลกูถ่ายไตของ
หน่วยไตเทียม	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	
จ�านวน	19	คน	ทั้งเพศชายและหญิง	ทุกคนมีรายชื่อ
อยูใ่นทะเบยีนผูป่้วยรอเปลีย่นถ่ายไต	มอีายตุัง้แต่	18	
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ปีขึ้นไป	สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ	และ
มีความยินดีที่จะเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
	 1.	 แบบสอบถามข้อมลูด้านประชากรศาสตร์	
ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 อาชีพ	 ระดับการศึกษา	
สถานภาพสมรส	และรายได้เฉลี่ย/เดือน	
	 2.	 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง	ที่
ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก	 แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตของ	 ปัญฑ์
ชนิต	 จินดาธนสาร	 (2013)	 ซึ่งประยุกต์จากกรอบ
แนวคิดของโอเร็ม	 ที่ครอบคลุมการดูแลตนเองโดย
ทั่วไป	 การดูแลตนเองตามพัฒนาการ	 และการดูแล
ตนเองที่จ�าเป็นเมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพ7	 โดยจะ
จ�าแนกเป็นรายด้าน	 คือ	 การรับประทานยา	 การ
ปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั	อารมณ์	และการรบัประทาน
อาหาร	ด้านละ	4	ข้อ	รวม	16	ข้อ	ลักษณะค�าตอบ
เป็น	Likert’s	scale	5	ระดับ	ดังนี้
 ไม่เลย		 หมายถึง	ไม่เคยปฏิบัติ	
	 	 	 	 	 ได้	1	คะแนน
	 เล็กน้อย		หมายถึง		เคยปฏิบัตินานๆ	ครั้ง
	 	 	 	 		 ได้	2	คะแนน
	 ปานกลาง	หมายถึง	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	
	 	 	 	 	 ได้	3	คะแนน
	 มาก		 หมายถึง		ปฏิบัติบ่อยๆ	
	 	 	 	 	 ได้	4	คะแนน
	 มากที่สุด		หมายถึง	 ปฏิบัติเสมอ/ทุกครั้ง 
     ได้	5	คะแนน
	 เกณฑ์การแปลผลคะแนนพฤตกิรรมการดแูล
ตนเองรายข้อตั้งแต่	1	ถึง	5	คะแนน	ดังนี้
	 คะแนน	1.00	–	1.50	แสดงถงึการมพีฤติกรรม
การดูแลตนเองที่ต�่ามาก
	 คะแนน	1.51	–	2.50	แสดงถงึการมพีฤติกรรม
การดูแลตนเองต�่า
	 คะแนน	2.51	–	3.50	แสดงถงึการมพีฤติกรรม
การดูแลตนเองปานกลาง

	 คะแนน	3.51	-	4.50	แสดงถงึการมพีฤตกิรรม
การดูแลตนเองดี
	 คะแนน	4.51	-	5.00	แสดงถงึการมพีฤตกิรรม
การดูแลตนเองดีมาก
	 3.	 แบบประเมนิคณุภาพชวีติของผูร้อรับการ
ปลูกถ่ายไต	 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้แบบประเมิน
คณุภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลกชุดย่อ	ฉบับภาษา
ไทย	 (WHOQOL-BREF-THAI)	 ท่ีประกอบด้วยข้อ
ค�าถาม	26	ข้อ	ตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิต	4	ด้าน	
ได้แก่	 ด้านร่างกาย	 (Physical	 domain)	 ด้านจิตใจ	
(Psychological	 domain)	 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม	(Social	relationships)	และด้านสิ่งแวดล้อม	
(Environment)	 มีค่าความเชื่อมั่น	 Cronbach’s	
alpha	 coefficient	 เท่ากับ	 0.848	 ลักษณะค�าตอบ
เป็น	Likert’s	scale	5	ระดับ	ดังนี้
 ไม่เลย		 หมายถึง		ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้น
	 	 	 	 	 เลยรูส้กึไม่พอใจมาก	หรอื 
	 	 	 	 	 รู้สกึแย่มาก ได้ 1	คะแนน
	 เล็กน้อย	 หมายถึง		มคีวามรูส้กึเช่นนัน้นานๆ	 
	 	 	 	 	 ครัง้	รูส้กึเช่นนัน้เลก็น้อย	 
	 	 	 	 	 รูส้กึไม่พอใจ	หรอืรูส้กึแย่  
     ได้	2	คะแนน	
	 ปานกลาง	หมายถึง	มีความรู้สึกเช่นนั้น
	 	 	 	 	 ปานกลาง	รู้สึกพอใจ
	 	 	 	 	 ระดบักลางๆ	หรอืรูส้กึแย่ 
	 	 	 	 	 ระดับกลางๆ ได้	
     3	คะแนน	
	 มาก							หมายถึง		มคีวามรูส้กึเช่นนัน้บ่อยๆ	 
	 	 	 	 	 รู้สึกพอใจหรือรู้สึกดี ได้	 
     4	คะแนน	
	 มากที่สุด	 หมายถึง	 มีความรู้สึกเช่นนั้นเสมอ	 
	 	 	 	 	 รูส้กึเช่นนัน้มากทีส่ดุ	หรอื 
	 	 	 	 	 รูส้กึว่าสมบูรณ์	รูส้กึพอใจ 
	 	 	 	 	 มาก	 รู ้สึกดีมาก ได้	 5  
	 	 	 	 	 คะแนน	
	 โดยที่แบบประเมินคุณภาพชีวิต	WHOQOL-
BREF-THAI	 ได้ก�าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนน
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คณุภาพชวิีตมคีะแนนรวมตัง้แต่	26	ถงึ	130	คะแนน8 
ดังนี้
	 คะแนน	 26	 –	 60	 คะแนน	 แสดงถึงการมี
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
	 คะแนน	 61	 –	 95	 คะแนน	 แสดงถึงการมี
คุณภาพชีวิตปานกลาง
	 คะแนน	 96	 –	 130	 คะแนน	 แสดงถึงการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 แบบสอบถามทัง้หมดผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา	(Content	validity)	จากผู้เชี่ยวชาญ	
3	ทา่น	ได้แก่	แพทย์อายุรศาสตร์โรคไต	และพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญหน่วยบ�าบัดทดแทนไต	มีค่าความตรงเชิง
เนื้อหาเท่ากับ	 0.90	 และถูกจึงน�ามาทดลองใช้	 
(Try	 out)	 กับผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไตที่หน่วยเปลี่ยนไต	
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 จ�านวน	 15	 คน	
เพือ่หาค่าความเชือ่มัน่	(Reliability)	ของแบบสอบถาม
โดยใช้ค่าสัมประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	(Chronbach’s 
Alpha	coefficient)	โดยแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองเท่ากบั	.78	และแบบประเมนิคณุภาพชวีติ
ของผู้รอรับการปลูกถ่ายไตเท่ากับ	.93

จริยธรรมวิจัย
 การวจิยันีผ่้านการรบัรองจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ของโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์	หมายเลข	ชร	0032.102/วิจัย/
326	 ลงวันที่	 12	 กรกฎาคม	 2559	 และคณะ

กรรมการจริยธรรมการวจัิยในมนษุย์	โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	 หมายเลข	 ศธ	 6593(8).3	
บจ.จธ/312	ลงวนัท่ี	31	มกราคม	2560	ท้ังนีผู้้วจัิย
ค�านึงถึงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	 3	 ด้าน	
คอื	ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการวิจยั	ประโยชน์
ที่ได้รับจากการวิจัย	 และการรักษาความลับของ
ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	สถติิเชงิพรรณนาในการวเิคราะห์ข้อมลู
ส่วนบุคคล	ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลตนเอง	และ
คุณภาพชีวิตของผู ้รอรับการปลูกถ่ายไต	 โรง
พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 ได้แก่	 การ
แจกแจงความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	
	 2.	 สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร	์
พฤติกรรมการดูแลตนเอง	และคุณภาพชีวิตของผู้
รอรับการปลูกถ่ายไต ใช้การค�านวณค่าไคว์สแคว์	
(Chi-square	test)	

ผลการวิจัย
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 (ร้อยละ	
57.9)	 อายุระหว่าง	 40 	– 	31	 ปี	 (ร้อยละ	 57.8)	
สถานภาพสมรสโสด	(ร้อยละ	63.2)	การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา	(ร้อยละ	47.4)	อาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง/
รับจ้าง	 (ร้อยละ	 52.6)	 รายได้เฉลี่ย/เดือน	 10,000 
บาท/ต�่ากว่า	(ร้อยละ	89.5)	(ตารางที่	1)
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พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ตารางที่	1	ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามจ�านวนและร้อยละ	(N	=	19)

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ�านวน ร้อยละ

เพศ

ชาย 11 57.9

หญิง 8 42.1

อายุ	(ปี)	อายุเฉลี่ย	34.1	ปี	สูงสุด	59	ปี	ต�่าสุด	21	ปี

20	–	30	 6 31.57

31	–	40	 11 57.89

41	–	50	 1 5.26

51	ปีขึ้นไป 1 5.26

สถานภาพสมรส

โสด 12 63.2

สมรส 6 31.6

หม้าย	หย่า	แยก 1 5.3

การศึกษา

ประถมหรือต�่ากว่า 2 10.5

มัธยมศึกษา 9 47.4

ปวส.	ปริญญาตรี 8 42.1

อาชีพ

พนักงาน	ลูกจ้าง	รับจ้าง 10 52.6

เจ้าของธุรกิจ	ค้าขาย 2 10.5

พ่อบ้าน	แม่บ้าน 7 36.8

รายได้เฉลี่ย	(เดือน)

10,000	บาท/ต�่ากว่า 17 89.5

10,001	–	30,000	บาท 2 10.5

	 พฤติกรรมการดูแลตนเอง	 กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดี	(x

_
	=	

4.10,	S.D.	=	9.28)	พฤติกรรมที่ปฏิบัติได้ดีที่สุด	คือ	
พฤตกิรรมการดแูลตนเองด้านปฏบิติักจิวตัรประจ�าวนั	
(x
_
	=	4.32,	S.D.	=	2.82)	โดยพบว่า	การปฏบิติักจิวตัร

ประจ�าวัน	 เช่น	 การรับประทานอาหาร	 การอาบน�้า	

แต่งตัว	 ด้วยตนเองเป็นพฤติกรรมท่ีปฏิบัติได้ดีมาก	
(x
_
=	4.68,	S.D.	=	0.58)	รองลงมา	คือ	พฤติกรรมการ

ดูแลตนเองด้านอารมณ์	 (x
_
	 =	 4.11,	 S.D.	 =	 3.62)	

พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรับประทานยา	 (x
_
 

=	4.10,	S.D.	=	3.58)	และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านการรับประทานอาหาร	(x

_
	=	3.85,	S.D.	=	2.09)	

(ตารางที่	2)
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ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการแปลผลคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้รอรับการ
ปลูกถ่ายไต	(N	=	19)

พฤติกรรมการดูแลตนเอง x
_

S.D. แปลผล

ด้านการรับประทานยา	 4.07 0.90 ดี

การไม่ลดขนาดยาหรือหยุดยาเอง 3.36 1.70 ปานกลาง

การรับประทานยาตรงเวลาตามแผนการรักษาของแพทย์ 4.26 0.80 ดี

การตรวจสอบปริมาณยาว่ามีครบและเพียงพอก่อนถึงวันนัด 4.42 0.76 ดี

การติดต่อแพทย์	พยาบาล	เมื่อยาหมดก่อนวันนัด 4.21 1.18 ดี

ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 4.33 0.71 ดี

การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	เช่น	การรับประทานอาหาร	

การอาบน�้า	แต่งตัว	ด้วยตนเอง

4.68 0.58 ดีมาก

การปฏิบัติบทบาทในสังคม	เช่น	พ่อ	แม่	หรือ	การประกอบอาชีพ 4.31 0.88 ดี

การติดตามข่าวเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ	หรือสิทธิการรักษา	 เช่น	 ดู

รายการข่าวจากโทรทัศน์/การอ่านจากสื่อต่างๆ

4.36 0.83 ดี

การหาวิธีในการออกก�าลังกายที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ 3.94 1.17 ดี

ด้านอารมณ์	 4.11 0.91 ดี

						มีวิธีการจัดการกับตนเอง	เมื่อมีอารมณ์โกรธ	หรือ	ไม่สบายใจ 4.10 0.81 ดี

มีวิธีการจัดการกับตนเองเมื่อรู้สึกเบื่อต่อการปฏิบัติตามแผนการรักษา 4.10 0.99 ดี

การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไป 4.31 0.94 ดี

เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจ	 ต้องการความช่วยเหลือ	 จะปรึกษาเพื่อน	ญาติ

บุคคลใกล้ชิดทุกครั้ง

3.89 1.14 ดี

ด้านการรับประทานอาหาร	 3.86 0.52 ดี

การเติมน�้าปลา	เกลือ	หรือซีอิ๊วก่อนการรับประทานอาหาร 4.10 0.81 ดี

การดื่มน�้าสะอาด	และจ�ากัดน�้าดื่มตามแผนการรักษาของแพทย์ 3.68 0.67 ดี

การหาวิธีให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น	เมื่อรู้สึกเบื่ออาหาร 3.63 0.89 ดี

การหลีกเลีย่งอาหารทีม่ผีลต่อไต	เช่น	อาหารหมกัดอง	อาหาร			ผล
ไม้แห้ง	ขนมปัง	เนื้อสัตว์ที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลมาก	(ไข่แดง
เครื่องใน	หนังสัตว์	หมูสามชั้น	หมูกรอบ)	เป็นต้น

4.00 1.15 ดี

พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม 4.08 0.58 ดี
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พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 คณุภาพชวีติของผู้รอรบัการปลกูถ่ายไต	กลุม่
ตวัอย่างมคีณุภาพชวีติของผูร้อรบัการปลกูถ่ายไตโดย
รวมอยูใ่นระดับปานกลาง	(x

_
	=	88.57,	S.D.	=	11.79)	

คุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูกถ่ายไตด้านท่ีดีที่สุด	
คือ	 คุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูกถ่ายไตด้านสิ่ง
แวดล้อม	(x

_
	=	27.73,	S.D.	=	4.26)	รองลงมา	คือ	

คุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูกถ่ายไตด้านสุขภาพ
ร่างกาย	(x

_
	=	23.57,	S.D.	=	3.30)	คุณภาพชีวิตของ 

ผู้รอรับการปลูกถ่ายไตด้านจิตใจ	(x
_
	=	20.31,	S.D	=	

3.21)	 และคุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูกถ่ายไต
ด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม	(x

_
	=	10.42,	S.D.	=	2.31)	

(ตารางที่	3) 

ตารางที่	 3	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และการแปลผลคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูก
ถ่ายไต	จ�าแนกเป็นรายด้าน	(N	=	19)

องค์ประกอบ x
_

S.D. แปลผล

ด้านสุขภาพร่างกาย 23.57 3.30 ปานกลาง

ด้านจิตใจ 20.31 3.21 ปานกลาง

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม	 10.42 2.31 ปานกลาง

ด้านสิ่งแวดล้อม 27.73 4.26 ปานกลาง

คุณภาพชีวิตโดยรวม 88.57 11.79 ปานกลาง

	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์	พบว่า	ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	อาชีพ	ระดับการ
ศึกษา	 สถานภาพสมรส	 และรายได้เฉลี่ย/เดือน	
พฤตกิรรมการดแูลตนเองด้านการรบัประทานอาหาร	

การรับประทานยา	การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	ด้าน
อารมณ์	 และพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม	 ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูก 
ถ่ายไต	(ตารางที่	4)

ตารางที	่4	ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์	ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการดแูลตนเองและคณุภาพ
ชีวิตของผู้รอรับการปลูกถ่ายไต	(N=19)

ตัวแปร 2χ p-value

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

	เพศ 16.949 .202

	อายุ 44.189 .262

	อาชีพ 28.093 .354

	ระดับการศึกษา 26.433 .440
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ตัวแปร 2χ p-value

	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6.613 .921

พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร 97.69 .297

พฤติกรรมด้านการรับประทานยา 112.94 .589

พฤติกรรมด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน 97.33 .306

พฤติกรรมด้านอารมณ์ 114.45 .227

พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม 196.33 .460

อภิปรายผล
	 พฤตกิรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูร้อรบั
การปลูกถ่ายไตอยูใ่นระดบัด	ีสอดคล้องกบัการศกึษา
ของ	สภุาพร	ปรชัญาประเสรฐิ	ทีพ่บว่า	พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอยู่ในระดับปาน
กลาง9	ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีตัวอย่างคือ	 ผู้ป่วยไตวาย
เรือ้รงัระยะสดุท้ายทีร่อรบัการปลกูถ่ายไต	ถอืว่าเป็นก
ลุ ่มเดียวกับผู ้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า	 พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านการรบัประทานยา	ในประเดน็การไม่ลดขนาดยา
หรือหยุดยาเอง	 อยู ่ในระดับปานกลาง	 ในขณะท่ี
พฤตกิรรมการดแูลตนเองด้านอืน่ๆ	อยูใ่นระดบัดถีงึดี
มาก	ทั้งนี้อาจเนื่องจากมาจากตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรค
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระหว่างรอรับการปลูก
ถ่ายไต	 ที่ต้องบ�าบัดรักษาด้วยการฟอกไตด้วยเครื่อง
ไตเทยีม	และเชือ่ว่าแพทย์สามารถให้การช่วยเหลอืได้	
จึงมุ่งความสนใจไปที่การฟอกไตเป็นหลัก10	 ท�าให้
ความสนใจและพฤติกรรมในการรับประทานยาลด
น้อยลง	 ซึ่งโดยปกติแล้วผู ้ป ่วยไตวายจะต้องรับ
ประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอแม้จะอยู่ใน
ระยะของการได้รับการบ�าบัดด้วยเครือ่งไตเทยีม	เพือ่
รักษาสมดุลของน�้า	กรดด่าง	และเกลือแร่ในร่างกาย	
การเพกิเฉยในการดแูลตนเองด้านการรับประทานยา	
เนื่องจากผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ว่า	 การฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทยีมสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สมดลุ
ของกรดด่าง	 และเกลือแร่ในร่างกายให้กลับมาเป็น

ปกติได้
	 คณุภาพชวีติโดยรวมของผูร้อรบัการปลกูถ่าย
ไตอยู่ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับการศึกษาของ	
การศึกษาของรุ่งลาวัลย์	ยี่สุ่นแก้ว	และคณะ	ที่พบว่า
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้
รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอยู ่ในระดับ 
ปานกลาง11	 และการศึกษาของสมพร	 ชินโนรส	 ท่ี
สงัเคราะห์งานวจิยัด้านคณุภาพชวีติของผูป่้วยไตวาย
เรื้อรังแล้วพบว่า	คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
อยูใ่นระดบัปานกลาง	ซึง่ใช้แบบประเมนิคณุภาพชวีติ
ขององค์การอนามยัโลก	เช่นเดยีวกบัเครือ่งมอืท่ีผูว้จิยั
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้12	ทั้งนี้อาจมาเนื่องจากผู้ป่วยไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องเข้ารับการฟอกไตอยู่เป็น
ประจ�า	 และต้องมีการควบคุมพฤติกรรมการดูแล
ตนเองอย่างเข้มงวด	เมือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติของ
ผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้ายกบัผูป่้วยไตวายระยะ
สุดท้ายภายหลังได้รับการปลูกถ่ายไต	 พบว่า	 ผู้ป่วย
หลังได้รับการปลูกถ่ายไตจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ระหว่างรอปลูกถ่ายไตอย่างมีนัยส�าคัญ13

	 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวาย
ระยะสุดท้าย	 ระหว่างรอปลูกถ่ายไต	 ไม่มีความ
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา	 ที่พบว่าความ
สามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
มีความสัมพันธ์ทางตรงกับระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วย14	 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	 พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของกลุม่ตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีอ้ยูใ่นระดบั
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พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้รอรับการปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ดีถงึดมีาก	การทีบ่คุคลจะมสีขุภาพดไีด้นัน้	ต้องมกีาร
ดูแลตนเองที่เหมาะสม	 ในระดับที่เพียงพอและต่อ
เนือ่ง	ซึง่การดแูลตนเองจะเป็นการกระท�าท่ีจงใจและ
มีเป ้าหมาย	 เพื่อรักษาไว ้ซึ่งชีวิต	 สุขภาพ	 และ
สวัสดิภาพ	 เมื่อบุคคลกระท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะช่วยรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างหน้าที่ของร่างกาย	
สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างผาสุก15	 และปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	อาชีพ	ระดับการ
ศึกษา	สถานภาพสมรส	และรายได้เฉลี่ย/เดือน	ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัคณุภาพชวีติของผูร้อปลกูถ่าย
ไต	ซึง่ผลการวิจยัครัง้น้ีให้ผลในทางตรงกนัข้ามกบังาน
วิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า	เพศ	ระดับการศึกษา	สิทธิการ
รักษามคีวามสมัพนัธ์ต่อระดับคุณภาพชวีติ11-12,16	ทัง้นี้
เนือ่งจากการศกึษาคร้ังน้ีท�าในกลุม่ผูป่้วยไตวายเรือ้รงั
ระยะสดุท้าย	กลุ่มเฉพาะทีร่อรบัการปลกูถ่ายไต	ซึง่มี
จ�านวนประชากรน้อย	 และผู้ป่วยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้
ป่วยเรื้อรังที่ผ่านกระบวนการรักษาพยาบาลมาเป็น
ระยะเวลานาน	สามารถปรับตัวเข้ากับความเจ็บป่วย	
มีความพร้อมส�าหรับการได้รับการปลูกถ่ายไตในทุก
เวลา	

ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 1.	 ควรมีการพัฒนาคลินิกปลูกถ่ายไตแบบ
บูรณาการทีมสหสาขาวิชาชีพ	ได้แก่	แพทย์	พยาบาล	
เภสัชกร	โภชนาการ	และนักจิตวิทยา	เป็นต้น	ในการ
ให้ความรู้	ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้รอ

รบัการปลกูถ่ายไต	โดยเฉพาะเรือ่งการรบัประทานยา
ทีถู่กต้องและต่อเนื่องในระยะยาว	ช่วยให้ผู้รอรบัการ
ปลูกถ่ายไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามล�าดับ
 2.	 ควรพฒันาแนวปฏบัิตกิารพยาบาลเพือ่ส่ง
เสรมิการมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองและคณุภาพชีวติ
ที่ดีของผู้รอรับการปลูกถ่ายไต	เริ่มตั้งแต่การประเมิน
ได้ว่าผู ้ป่วยเป็นผู ้ท่ีมีความพร้อมและแพทย์มีข้อ
วนิจิฉยัสมควรให้ได้รบัการปลกูถ่ายไต	ทีเ่ป็นรปูธรรม
และสามารถประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง
 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรศึกษาติดตามพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างนี้ในระยะ
เวลาที่ยาวนานขึ้น	เช่น	1	หรือ	2	ปี	เนื่องจากผู้รอรับ
บริจาคไตต้องใช้ระยะเวลารอคอยการบริจาคไตเป็น
เวลานาน	
 2.	 เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนน้อย	 จึง
ควรท�าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อประเมินความ
พร้อมของผูร้อรบัการผ่าตดัปลกูถ่ายไตและครอบครวั 
และคุณภาพชีวิตในระยะหลังได้รับการปลูกถ่ายไต
 
ข้อจ�ากัดของการวิจัย	
	 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในกลุ ่มประชากรที่มี
ขนาดจ�านวนน้อยตามจ�านวนผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะ
สุดท้ายที่ได้รับการพิจารณาจากแพทย์ว่ามีความ
พร้อมและเหมาะสมที่จะได้รับการปลูกถ่ายไต
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บทคัดย่อ

	 การล้างมือเป็นมาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่มีประสิทธิภาพ	และเสียค่าใช้
จ่ายในการปฏิบัติการน้อย	 การวิจัยกึ่งทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการล้าง
มือ	 ต่อความรู้และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือดื้อยาของบุคลากร
ทางการพยาบาล	ผูป่้วยและญาติ	ในแผนกศลัยกรรม	ศลัยกรรมกระดกูและข้อโรงพยาบาลนครพงิค์	
กลุม่ตวัอย่างทีศึ่กษาคือ	พยาบาลควบคุมการติดเช้ือประจ�าหอผูป่้วยจ�านวน	27	คน	พยาบาลวชิาชีพ
จ�านวน	167	คน	ผูช่้วยเหลอืผูป่้วยจ�านวน	75	คน	ผูป่้วยและญาตจิ�านวน	218	คน	ทีป่ฏบิตังิานและ
เข้ารับการรักษาในแผนกศัลยกรรม	ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลนครพิงค์	ในระหว่างวันที่	
1	กุมภาพันธ์	ถึง	31	สิงหาคม	2559	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมลู	คอื	แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป	แบบวดัความรูเ้รือ่งการล้างมอืและการปฏบัิตด้ิานการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยา	ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่าน	ได้ดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหาเท่ากับ	0.8		หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความรู้โดยวิธี	K-R20	ได้ค่าเท่ากับ	0.78	
หาความเชื่อมั่นของการสังเกตจากการทดลองใช้เท่ากับ	 1.0	 และเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการ
วิจัย	คือโปรแกรมการล้างมือ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	สถิติ	t-test	ผลการวิจัยพบ
ว่า	คะแนนความรูด้้านการล้างมอืหลงัการใช้โปรแกรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการใช้โปรแกรม	โดยกลุม่
พยาบาลจากร้อยละ	75.7	เป็น	89.0	ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากร้อยละ	64.5	เป็น	80.4	ผู้ป่วยและญาติ
จากร้อยละ	62.3	เป็น	79.4	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.001)	และอัตราการล้างมือภายหลัง
การใช้โปรแกรมการล้างมือ	ก่อนสัมผัสผู้ป่วย	(Moment	1)	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	43.0	เป็น	51.12	



ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 13

Effects of Hand Washing Program on Knowledge and Practice of Prevention and Control of Multi-drug Resistance Organisms 
among Nursing Personnel , Patients ,and Care-givers in Surgical and Orthopedic Department in Nakornping Hospital

การล้างมอืหลงัสมัผสัสิง่แวดล้อมรอบตวัผูป่้วย	(Moment	5)	เพิม่ขึน้จากร้อยละ	66.50	เป็น	92.74	
ผลการวจิยันีแ้สดงให้เหน็ว่า	ผลของการใฃ้โปรแกรมการล้างมอืสามารถช่วยเพิม่อตัราการปฏบิตัใิน
การล้างมือ	ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา	

ค�าส�าคัญ:	โปรแกรมการล้างมือ		ความรู้และการปฏิบัติ		การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยา
บุคลากรทางการพยาบาล		ผู้ป่วยและญาติ

Abstract

	 Hand	hygiene	is	an	efficient	and	low	cost	strategies	to	prevent	multi-drug	
resistant	organisms	(MDR.).	This	quasi-experimental	research	aimed	to	evaluate	hand	
hygiene	program	(HHP)	in	terms	of	knowledge	and	practices	in	prevention	of	MDR	
infections	among	registered	nurses,	nurse	aids,	patients	and	relatives.	Participants	
are	27	infection	control	nurses,	167	registered	nurse,	75	nurse	aids,	and	218	patients	
and	relatives.	The	study	was	conducted	in	surgical	departments	and	orthopedics	
departments	during	1	February	2016	to	31	August	2016.	Participants	were	asked	to	
fill	in	a	hand	hygiene	questionnaires	to	assess	their	knowledge.	A	structured	obser-
vation	form	was	used	to	evaluate	hand	hygiene	practices.	The	content	validity	of	
the	hand	hygiene	questionnaires	was	examined	by	5	panel	experts	and	the	valid-
ity	index	was	0.8.	The	K-R20	was	0.78,	and	the	reliability	observer	was	1.	Data	were	
analyzed	by	using	t-test	and	descriptive	statistics.		The	study	founded	that	after	
using	the	hand	washing	program,	participants’	knowledge	 in	hand	hygiene	prac-
tices	increased	significant	from	75.7%	to	89.0%	in	register	nurses,	from	64.5%	to	
80.4%	in	nurse	aides,	and	from	62.3%	to	79.4%	in	patients	and	relatives	(p	<0.001).	
Hand	hygiene	compliance	rates	increased	from	43.0%	to	51.1%	in	Moment	1,	and	
from	66.5%	to	92.7%	in	Moment	5.	This	research	shown	that	HHP	increased	hand	
hygiene	compliance	rate	which	was	the	importance	of	MDR	infection	control.

Key	words:	Hand	hygiene	Program,	Knowledge	and	practice,	Multi-drug	organism	
Resistance	 (MDR),	 Infection	prevention	 and	 control,	 	 Nursing	 team	Patients	 and	
relatives
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ผลของโปรแกรมการล้างมือต่อความรู้ และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากร
ทางการพยาบาล ผู้ป่วยและญาติในแผนกศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครพิงค์

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา	
	 การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่ส�าคัญ
ทางสาธารณสุขของทุกประเทศ	 โดยเฉพาะในโรง
พยาบาลขนาดใหญ่ทีม่กีารให้บริการทางสขุภาพทีซั่บ
ซ้อน1	ปัญหาการตดิเชือ้ด้ือยาในโรงพยาบาลนครพงิค์
ป ัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยจากข้อมูลใน
ปีงบประมาณ	 2558	 พบการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ทั้งหมด	1,137	ครั้ง	มีอัตราการติดเชื้อเท่ากับ	5.24	
ครั้งต่อ	1,000	วันนอนโรงพยาบาล	ผู้ป่วยในการติด
เช้ือดงักล่าวพบเชือ้ก่อโรคทีเ่ป็นสาเหตคิุดเป็นร้อยละ
ดังนี้	Acinetobactor baummanii	(A. baumma-
nii)	ร้อยละ	85.89,	Escherichia Col	(E.coli)	ร้อย
ละ	61.86,	Klesiella Pneumoniae	(K. Pneumo-
niae)	 ร้อยละ	60.61	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อ
ด้ือยาจากเชื้อที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ	 (Extreme	
Drug	 Resistance,	 XDR)	 มีจ�านวนผู้ป่วย	 XDR	
ทั้งหมด	 35	 ราย	 โดยเป็นผู ้ป่วยแผนกศัลยกรรม
ท้ังหมด	12	ราย	คดิเป็นร้อยละ	34.292	ซึง่จากปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ทมีได้ทบทวนหาแนวทางแก้ไขพบว่าได้ทเุลา
ความรุนแรงลงในปี	 2558	 แต่แนวโน้มการติดเช้ือ	
Multidrug	Resistance	(MDR)	ยังคงพบและมีแนว
โน้มเพิม่ขึน้	โดยในกลุม่ผูป่้วยทีไ่ด้ท�าหตัถการผ่าตดัที่
มกีารใส่อปุกรณ์	การตดิเชือ้ในกระแสโลหิตเป็นภาวะ
แทรกซ้อนทีอ่าจท�าให้ผูป่้วยอาการทรดุลง	ต้องใช้เวลา
รักษาพยาบาลนานขึน้	เสยีค่ายาและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลมากขึ้นส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตสูง	
	 หนทางการแพร่กระจายเชือ้ด้ือยาทีพ่บว่าเป็น
สาเหตขุองการติดเชือ้ด้ือยาคอืการปนเป้ือนเชือ้ด้ือยา
จากผู้ป่วยรายหน่ึงไปยงัผูป่้วยอกีรายหนึง่ผ่านมอืของ
บุคลากรสุขภาพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	 เช่น	
แพทย์	พยาบาล	นักศึกษาแพทย์	นักศึกษาพยาบาล	
รวมถึงนักกายภาพบ�าบัด	สัมผัสกับแหล่งของเชื้อโรค	
เช่น	 ขณะที่บุคลากรปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยท�า
กิจวัตรประจ�าวันตามปกติ	 หรือการสัมผัสร่างกาย	 
ผู้ป่วย	 เช่น	 การท�าความสะอาดร่างกายผู้ป่วย	 การ
พลกิตะแคงตวัผู้ป่วย	การท�าแผล	การปฏบิตักิจิกรรม
เหล่านี้เชื้อโรคจะติดมากับมือของบุคลากร	 แล้วแพร่

กระจายไปสู่ผู้ป่วยอื่นได้	 หากบุคลากรเหล่านี้ขาด
ความระมัดระวังและไม่ท�าความสะอาดมือก่อนและ
หลงัให้การพยาบาลผูป่้วยแต่ละราย3	ดงัการศกึษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 จากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับวิถีทางการแพร่กระจายเชื้อปี	 ค.ศ.	 1996-
2002	จ�านวน	1,022	ฉบับ	พบว่าการแพร่กระจายเช้ือ
เกิดจากการสัมผัสมากที่สุด	ร้อยละ	45.3	ของการส่ง
ตรวจเพาะเช้ือท้ังหมด4	 การศึกษาดังกล่าวแสดงให้
เหน็ได้ว่าเชือ้โรคมโีอกาสแพร่กระจายเชือ้ไปยงัผู้ป่วย
อื่นและท�าให้เกิดการระบาดได้ง่ายจากการปนเปื้อน
เชื้อท่ีอยู ่บนมือของบุคลากรขณะให้การพยาบาล 
ผู้ป่วย	 เมื่อบุคลากรเหล่านั้นละเลยการปฏิบัติตาม
แนวทางการป้องกนัและควบคมุการแพร่กระจายเชือ้	
การท�าความสะอาดมือจึงเป็นมาตรการควบคุมการ
แพร่กระจายเชือ้ทีส่�าคญั	ซึง่เป็นการปฏบิตัทิีง่่ายและ
ราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเช้ือ
และการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล	 กระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศการท�าความสะอาดมือเป็น
นโยบายป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือในโรงพยาบาล
ในการเร่งรัด	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	ปรับปรุง	 เฝ้าระวัง	
และขอความร่วมมือบุคลากรสุขภาพให้ความส�าคัญ
ในเรื่องการท�าความสะอาดมือ	(	Clean	hand	)	และ
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ	(UN)	ได้ก�าหนดวันที่	15	
ตุลาคมของทุกปี	 ให้เป็น	“วันล้างมือโลก”	 (Global	
Hand	Washing	 Day)	เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให ้
ประชาชนทัว่โลกหนัมาให้ความส�าคญัการล้างมอืทีถ่กู
วิธี	 และสร้างวัฒนธรรมการล้างมือที่สะอาดถูกสุข
อนามัยเป็นเครื่องมือป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย	ลด
การป่วยและเสียชีวิตจากโรคติดเช้ือท่ีส�าคัญ5	 การ
ท�าความสะอาดมือเป็นตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งของ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย	 (Patient	 safety)	 เพื่อส่ง
เสรมิวธิกีารปฏบัิตท่ีิดท่ีีสดุและการปรบัปรงุระบบเพือ่
ความปลอดภยัของผูป่้วย6	การท�าความสะอาดมอืของ
ผูป่้วยเพือ่ก�าจัดเช้ือจุลชีพท่ีปนเป้ือนบนมอืจึงเป็นเรือ่งท่ี
ส�าคญั	เพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วยเอง	ดงัท่ีมรีายงาน
การศกึษาพบว่าการท�าความสะอาดมอืของผูป่้วยช่วยลด
โอกาสการตดิเช้ือโนโรไวรสั	 (Norovirus)	 ในหอผูป่้วย
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จติเวชในประเทศจนีลงได้	หลงัจากมกีารก�าหนดให้ผูป่้วย
ท�าความสะอาดมอืด้วยแอลกอฮอล์ทกุ	4	ชัว่โมง	สามารถ
ลดจ�านวนครัง้ของการระบาดของโรคทางเดนิหายใจจาก	
4	คร้ังต่อปี	เป็น	1	ครัง้ต่อปี	และมกีารลดลงของโรคทาง
เดนิหายใจในผู้ป่วยจาก	60	ราย	เป็น	6	ราย	ต่อปี7

	 จากการส�ารวจการล้างมือของบุคลากร 
โรงพยาบาลนครพงิค์ปีงบประมาณ	2558	ประสทิธภิาพ
การล้างมือภาพรวมของโรงพยาบาลใน	Moment	1	
คอืก่อนสมัผสัผูป่้วย	(Before	touching)	คดิเป็นร้อยละ 
43	และ	Moment	5	คือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบ
ตัวผู้ป่วย	(After	touching	patient	surrounding)	
คิดเป็นร้อยละ	 66.5	 แยกเป็นแผนกศัลยกรรม	 
Moment	1	คิดเป็นร้อยละ	36.8	และ	Moment	5	
คิดเป็นร้อยละ	 62	 และแผนกศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อ	Moment	1	คิดเป็นร้อยละ	37.1	และ	Moment	
5	คดิเป็นร้อยละ	56.8	พบว่าประสทิธภิาพการล้างมอื
ทั้ง	 Moment	 1	 และ	 Moment	 5	 มีค่าต�่ากว่า
มาตรฐาน2	 คณะวิจัยประกอบด้วยตัวแทนพยาบาล
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในแผนกศัลยกรรม	
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ	 ร ่วมกันศึกษาและหา
แนวทางในการแก้ปัญหาการติดเชื้อทางการแพทย	์
และดงัน้ันผูวิ้จยัจึงจัดท�าโปรแกรมการล้างมอืโดยการ
จดัการอบรม	และการสาธิตย้อนกลบั	จดัท�าคูม่อืแนว
ทางการปฏิบัติการล้างมือ	 ในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ	 
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	 ผู้ป่วยและญาติ	 เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม	โดยมุ่งหวังว่าการใช้โปรแกรมจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการล้างมือและลดการติดเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาลจากการบริการทางการแพทย์อันเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วย	 ครอบครัว	 โรงพยาบาล	
และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 	 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการล้างมือต่อ
ความรูแ้ละการปฏบิติัด้านการป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ดือ้ยาของบคุลากรทางการพยาบาล	ผูป่้วยและ
ญาติในแผนกศัลยกรรม	และแผนกศัลยกรรมกระดูก
และข้อโรงพยาบาลนครพิงค์	โดย

	 1.	 เปรียบเทียบความรู้ของบุคลากรทางการ
พยาบาล	 ผู ้ป ่วยและญาติ	 ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการล้างมือ
	 2.	 เปรียบเทียบการปฏิบัติของบุคลากรทาง 
การพยาบาล	 ผู้ป่วยและญาติ	 ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการล้างมือ	
	 3.	 เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อดื้อยาของ 
ผู้ป่วย	ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการล้างมือ

สมมติฐานการวิจัย
 1.	 คะแนนความรูข้องบคุลากรทางการพยาบาล 
และผู้ป่วยและญาติ	หลังการใช้โปรแกรมสูงกว่าก่อน
การใช้โปรแกรมการล้างมือ
	 2.	 คะแนนการปฏิบัติของบุคลากรทางการ
พยาบาล	และผูป่้วยและญาต	ิหลงัการใช้โปรแกรมสงู
กว่าก่อนการใช้โปรแกรมการล้างมือ
	 3.	 อัตราการติดเช้ือด้ือยาของผู้ป่วยหลังการ
ใช ้โปรแกรมการล้างมือ	 ลดลงกว่าก ่อนการใช้
โปรแกรมการล้างมือ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	
(Quasi-experimental	 design)	 ชนิดหนึ่งกลุ่มวัด
ก่อนหลัง	(One	group	pretest-posttest	design)	
เพือ่ศกึษาผลของการใช้โปรแกรมการล้างมอืต่อความ
รู้และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติด
เช้ือดื้อยาของบุคลากรทางการพยาบาล	ผู้ป่วย	 และ
ญาติในหอผู้ป่วยศัลยกรรม	ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลนครพิงค์

ประชากร	กลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร	คือ
	 พยาบาลวิชาชีพจ�านวน	167	คน	ผู้ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจ�านวน	75	คน	ที่ปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรม	
ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลนครพิงค	์
ระหว่างวันที่	1	กุมภาพันธ์	ถึง	31	สิงหาคม	2559
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ผลของโปรแกรมการล้างมือต่อความรู้ และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากร
ทางการพยาบาล ผู้ป่วยและญาติในแผนกศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้ป่วยและญาติ	จ�านวน	8,617	คน	ที่รับเข้ารักษาใน
แผนกศัลยกรรม	 และศัลยกรรมกระดูกและข้อ	
ระหว่างวันที่	1	กุมภาพันธ์	ถึง	31	สิงหาคม	2559
	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วย
เหลือผู้ป่วยทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรม	
ศลัยกรรมกระดกูและข้อโรงพยาบาลนครพงิค์จ�านวน	
242	คน	เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Perposive	
sampling)	 ตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าเข้า
ร่วมโครงการ	(Inclusion	criteria)	ดังนี้	1)	พยาบาล
วิชาชีพจ�านวน	167	คน	2)	ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจ�านวน	
75	คน	ในระหว่างวันที่	1	กุมภาพันธ์	ถึง	31	สิงหาคม	
2559	 ส�าหรับผู้ป่วยและญาติ	 ใช้การคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างตามเกณฑ์ประชากรใช้ประชากรเป็นหลกัพนั	
และไม่เกนิ	10,000	ใช้ขนาดกลุม่ตวัอย่างร้อยละ	10-
158	โดยสุ่มแบบง่าย	(Simple	random	sampling)	
ด้วยการจับฉลากเลือกจากผู้ป่วยและญาติที่รับเข้า
รักษาในหอผู้ป่วยจ�านวน	 5	 คน/สัปดาห์	 ได้กลุ่ม
ตวัอย่าง	218	คน	ทีเ่ข้ารบัการรักษาในแผนกศัลยกรรม	
ศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลนครพิงค์	 ใน
ระหว่างวันที่	1	กุมภาพันธ์	ถึง	31	สิงหาคม	2559
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีม้ปีระกอบด้วย	
2	ส่วน	ได้แก่	
	 ส่วนที่1	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	
ได้แก่
	 1.1	 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของกลุ ่ม
ตัวอย่าง	เป็นแบบสอบถามปลายปิด	แบ่งเป็น	2	ชุด	
คือชุดที่	 1	 พยาบาลและผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	 ชุดที่	 2	 
ผู้ป่วยและญาติ	
	 ชุดที่	 1	พยาบาลและผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	 เป็น
แบบค�าถามจ�านวน	7	ข้อ	ประกอบด้วยค�าถามเกีย่วกบั 
อายุ	ระดบัการศกึษา	หน่วยงานทีป่ฏบิติังาน	ต�าแหน่ง	
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน	 การเคยได้รับการฝึก
อบรมเรื่องการล้างมือ	 และปัญหาในการปฏิบัติเรื่อง
การล้างมือ
	 ชุดที่	 2	 ผู ้ป่วยและญาติ	 เป็นแบบค�าถาม

จ�านวน	5	ข้อ	ประกอบด้วยค�าถามเก่ียวกบั	อาย	ุระดบั
การศึกษา	อาชีพ	การเคยได้รับการฝึกอบรมเรื่องการ
ล้างมือ	และปัญหาในการปฏิบัติเรื่องการล้างมือ
	 	 1.2	 แบบวัดความรู้เรื่องการล้างมือ	และ
การปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ดื้อยาที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารที่
เกีย่วข้อง	แบ่งเป็น	2	ชดุทีม่คี�าถามแตกต่างกัน	คอืชดุ
ที่	1	พยาบาล	และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ชุดที่	2	ผู้ป่วย
และญาติ	 ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับการล้างมือ	
และการปฏิบัติด้านสุขอนามัยของมือจ�านวน	15	ข้อ	
ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือกที่มี
ค�าตอบถูกเพียงข้อเดียว	 ให้คะแนน	 1	 คะแนนเมื่อ 
ตอบถูก	และ	0	คะแนนเมื่อตอบผิด	
	 	 1.3	 แบบบันทึกการสงัเกตการปฏบัิตกิาร
ล้างมอืของบคุลากรทางการพยาบาล	ผูป่้วยและญาต	ิ
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	 รายละเอียด
ของกิจกรรมการปฏิบัติใช้วิธีท�าเครื่องหมาย	 ในการ
ล้างมือ	√	ลงในช่องว่างปฏิบัติ	หรือไม่ปฏิบัติตรงกับ
พฤติกรรมท่ีสังเกต	 มีเกณฑ์ให้คะแนนคือ	 ปฏิบัติถูก
ต้องได้	1	คะแนน	ปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติได้	0	
คะแนน	แบบบนัทกึการสงัเกต	ประกอบด้วย	การล้าง
มือตามเหตุการณ์ส�าคัญ	 5	 Moment	 รวม	 5	 ข้อ
เท่ากับ	5	คะแนน	ขั้นตอนการล้างมือ	7	ข้อเท่ากับ	7	
คะแนน	 การเลือกใช้น�้ายาล้างมือ	 1	 ข้อเท่ากับ	 1	
คะแนน
	 	 1.4	 แบบบนัทกึการตดิเชือ้ดือ้ยาในแต่ละ
หอผูป่้วยศัลยกรรม	และศลัยกรรมกระดกูและข้อของ
งานเฝ้าระวังการติดเชื้อโรงพยาบาลนครพิงค์	
		 ส่วนที่	2	เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงานวิจัย	
คือ	โปรแกรมการล้างมือ	ประกอบด้วย
	 1.	 แผนการอบรมให้ความรู้	 ประกอบด้วย
เนื้อหาเรื่องการล้างมือและเชื้อดื้อยา	 ร่วมกับการ
สาธติย้อนกลบัในเรือ่งการล้างมอื	ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจาก
การทบทวนวรรณกรรม	 มีการตรวจสอบความตรง
เนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุ	ิ5	ท่าน	ทดสอบแผนการสอน
ให้ความรู้กับพยาบาล	 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	 ผู้ป่วยและ
ญาติในหอผู้ป่วยพิเศษ	6/2	โรงพยาบาลนครพิงค์	ใช้
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เวลา	1	ชั่วโมง	ในการอบรมและสาธิตย้อนกลับ
	 2.		สื่อการสอนเก่ียวกับการล้างมือ	 Power	
point	ผ่านโปรเจคเตอร์	และแท็บเล็ต
	 3.		โปสเตอร์เตือน	ขัน้ตอนการล้างมอืจากงาน
เฝ้าระวังการติดเชื้อโรงพยาบาลนครพิงค์
	 4.		แผ่นพับความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา	 แผ่นพับ
ความรู้การล้างมือของบุคลากรทางการแพทย์	 แผ่น
พับความรู้การล้างมือของผู้ป่วยและญาติ
	 5.		อุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการล้างมือ	 เช่น	
น�้ายาล้างมือ	 แอลกอฮอล์ที่ใช้ในการท�าความสะอาด
มือ	และผ้าเช็ดมือสะอาด

การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ
	 การหาความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของ
เครื่องมือวิจัย
	 1.	 การหาความตรงด้านเน้ือหา	 (Content	
validity)
	 	 ผู ้วิจัยน�าเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล	 และเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงานวิจัย	 ไป
หาความเทีย่งตรงด้านเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน	
5	 ท่าน	 ประกอบด้วยศัลยแพทย์ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ	1	ท่าน	หวัหน้าพยาบาลควบคมุและป้องกนั
การตดิเชือ้	1	ท่าน	พยาบาลหัวหน้ากลุม่งานศัลยกรรม	
1	 ท่าน	 พยาบาลหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก
และข้อ	1	ท่าน	พยาบาลควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อแผนกศัลยกรรม	 1	 ท่าน	 หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะแล้ว	 ผู้วิจัยได้น�า
มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดิมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนน�าไปหาความเชื่อมั่นและน�าไปใช้จริง	 โดยน�า
แบบวัดความรู้และแบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติ
การล้างมอืทีไ่ด้รบัมาค�านวณหาค่าดัชนคีวามตรงตาม
เน้ือหา	(Content	Validity	Index	:	CVI)	ได้ค่าเท่ากบั	
0.8	และ	0.9
	 2.	 การหาความเชื่อมั่นแบบทดสอบ
	 	 ผู้วิจัยน�าแบบวัดความรู้	 และแบบบันทึก
การสังเกตการปฏิบัติการล้างมือที่ผ่านการปรับปรุง

แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ในหอผู้ป่วยพิเศษ
ศัลยกรรม	 6/2	 โรงพยาบาลนครพิงค์	 ประกอบด้วย
พยาบาลวิชาชีพจ�านวน	 9	 ราย	 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
จ�านวน	6	ราย	ผู้ป่วยและญาติจ�านวน	20	ราย	แล้ว
น�ามาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่น	แบ่งออกเป็น	ดังนี้
	 	 2.1	 ความเชื่อมั่นของแบบประเมินความ
รู้โดยใช้วิธีของ	Kuder-Richardson	(K-R	20)8	ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบประเมินความรู้ของพยาบาล	 
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ผู้ป่วยและญาติ	เท่ากับ	.78	
	 	 2.2	 ความเช่ือม่ันของแบบบันทึกการ
สังเกต	 ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการ
ล้างมอื	โดยการสงัเกตคูก่บัพยาบาลควบคมุโรคตดิเชือ้
ของแต่ละหอผู้ป่วย	 และน�าแบบสังเกตไปทดลองใช้
กบัพยาบาล	ผูช่้วยเหลอืผูป่้วย	ผูป่้วยและญาต	ิจ�านวน	
13	ข้อ	ได้แก่	การล้างมือตามเหตุการณ์ส�าคัญ	5	ข้อ	
ขั้นตอนการล้างมือ	7	ข้อ	การใช้น�้ายาล้างมือ	1	ข้อ	
แล้วน�าผลการสังเกตมาค�านวณหาความเช่ือม่ันของ
การสังเกต	(Interrater	reliability)9	ได้ค่าความเชื่อ
มั่นเท่ากับ	1

การพิทักษ์สิทธิ์ประชากรที่ศึกษา
	 การวิจยัได้รบัอนมุติัให้ด�าเนนิการได้จากคณะ
กรรมการจรยิธรรมของโรงพยาบาลนครพงิค์	เอกสาร
เลขที่	 ชม	 0032.202/074	 และผู้วิจัยมีการอธิบาย	
ช้ีแจงให้พยาบาลควบคุมการติดเช้ือในหอผู้ป่วยของ
แผนกศัลยกรรม	 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ	 รับทราบ
ถงึวตัถปุระสงค์	วธิกีารด�าเนนิการวจิยั	และประโยชน์
ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมการวิจัย	ผู้เข้าร่วมการวิจัย
สามารถถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้	 โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการท�างาน	

การรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ผู ้ วิจัยท�าหนังสือผ ่านคณะกรรมการ
จรยิธรรมของโรงพยาบาลนครพงิค์ถงึผูอ้�านวยการโรง
พยาบาลนครพิงค์เพื่อขออนุญาตในการท�าวิจัย
	 2.	 เข้าพบหวัหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสาขา
ศลัยกรรม	ศลัยกรรมกระดกูและข้อ	โรงพยาบาลนคร
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ผลของโปรแกรมการล้างมือต่อความรู้ และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากร
ทางการพยาบาล ผู้ป่วยและญาติในแผนกศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครพิงค์

พิงค์เพื่อช้ีแจงรายละเอียดและขออนุญาตเก็บข้อมูล	
หลังจากนั้นเข้าพบกับพยาบาลควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อประจ�าหอผู้ป่วย	 เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
การวจิยั	ขัน้ตอน	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	พร้อมทัง้ขอ
ความร่วมมือในการร่วมท�าวิจัย
	 3.		การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร	2	กลุ่ม	
ได้แก่	กลุ่มที่	1	พยาบาล	ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	และกลุ่ม
ที	่2	ผูป่้วยและญาต	ิผูว้จิยัแบ่งขัน้ตอนการด�าเนนิการ
วิจัยออกเป็น	3	ระยะ	
	 กลุ่มที่	1	พยาบาล	ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	
	 ระยะที่	1	การเก็บข้อมูลพื้นฐาน	ระหว่างวัน
ที	่1	กมุภาพนัธ์	–	28	กมุภาพนัธ์	2559	ทดสอบความ
รู้โดยใช้แบบวัดความรู้เรือ่งการล้างมอื	และสงัเกตการ
ปฏิบัติโดยใช้แบบบันทึกสังเกตการปฏิบัติการล้างมือ	
ใช้วธิกีารสังเกตแบบมส่ีวนร่วมในเหตกุารณ์	(partici-
patory	 observation)	 สุ่มสังเกตในหนึ่งสัปดาห์จะ
ท�าการสังเกต	 3	 วัน	 เวรเช้าเวลา	 08.00-16.00น.	
ท�าการสังเกตพร้อมบนัทกึลงในแบบบนัทกึการสงัเกต	
และใช้การสังเกตกิจกรรมโดยใช้วิธีสุ ่มเหตุการณ	์
(event	sampling)	กรณีที่มีผู้ปฏิบัติพร้อมกันหลาย
คน	 ผู้วิจัยสุ่มจับฉลากชื่อบุคลากร	 1	 คนที่จะสังเกต	
แล้วท�าการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมต้ังแต่ขั้นตอน
แรกจนเสร็จสิ้นกิจกรรม	และในระหว่างการสังเกต	ผู้
วิจยัไม่เข้าร่วมกิจกรรมกบัผูถ้กูสงัเกต	และไม่มกีารให้
ข้อมลูย้อนกลับ	เพ่ือไม่ให้ผูถ้กูสงัเกตทราบ	การปฏบิติั
ที่เกิดข้ึนจะเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด	 และแจก
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบประเมินความรู้
เพือ่ประเมนิความรู้ของกลุม่ตัวอย่างก่อนใช้โปรแกรม	
โดยจะมีการเก็บแบบสอบถามคืนหลังจากนั้น	 1	
สัปดาห์	และน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	
	 ระยะที	่2	การใช้โปรแกรมการล้างมอืต่อความ
รู้	และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อดื้อยา	 ระหว่างวันที่	 1	 มีนาคม	 –	 30	 มิถุนายน	
2559	ผูว้จิยัมอบหมายให้พยาบาลควบคมุการตดิเชือ้
ประจ�าหอผู้ป่วยเป็นผู้ด�าเนินการให้ความรู้	 โดยใช้
วาระการประชุมประจ�าเดือนของหอผู้ป่วยในเดือน
มีนาคม	 2559	 สอนให้ความรู้ตามแผนการสอน	 ซึ่ง

เนือ้หาในแผนการสอนเหมอืนกนัทุกหอผูป่้วย	สือ่การ
สอนทีใ่ช้ประกอบด้วย	Power	point	เอกสารแผ่นพบั	
โปสเตอร์	 และมีการสาธิตการปฏิบัติการล้างมือที่ถูก
ต้องจากผู้สอน	 ใช้เวลาในการให้ความรู้ประมาณ	 1	
ช่ัวโมง	 หลังจากให้ความรู้ได้เปิดโอกาสให้มีการซัก
ถาม	และกรณผีูท้ีไ่ม่มาประชมุประจ�าเดอืน	และไม่ได้
รับการสอนให้ความรู้	 ผู้สอนมีการนัดรวมกลุ่มเพื่อ
สอนให้ความรู้อีกครั้ง	 จากนั้นในเดือนพฤษภาคม	
2559	 ในวาระการประชุมประจ�าเดือนของหอผู้ป่วย	
ผูส้อนจะท�าการให้ข้อมลูย้อนกลบัเกีย่วกบัปฏบิตักิาร
ล้างมือแก่บุคลากรเป็นรายบุคคล	 โดยใช้แบบบันทึก
การสังเกต	ใช้เวลาประมาณ	1	ชั่วโมง
	 ระยะที่	3	ประเมินผลการให้ความรู้	และการ
ปฏิบัติการล้างมือ	 ระหว่างวันที่	 1	กรกฎาคม	–	31	
สิงหาคม	2559	โดยประเมินจากแบบวัดความรู้เรื่อง
การล้างมือ	และแบบบันทึกสังเกตการปฏิบัติการล้าง
มือชุดเดียวกันกับระยะที่	 1	 เพื่อประเมินความรู้และ
การปฏบิตักิารล้างมอืหลงัใช้โปรแกรม	โดยด�าเนนิการ
เหมือนระยะที่	 1	 จากนั้นผู้วิจัยด�าเนินการรวบรวม
ข้อมูล	เพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
	 กลุ ่มที่	 2	 ผู ้ป ่วยและญาติ	 ใช้ระยะเวลา
ประมาณ	1	สัปดาห์
	 ระยะที่	 1	 การเก็บข้อมูลพื้นฐาน	 ระยะเวลา	
1-2	วัน	ทดสอบความรู้โดยใช้แบบวัดความรู้เรื่องการ
ล้างมือและแบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการล้าง
มอืทีส่ร้างข้ึน	สุม่สงัเกต	2	วนัแรกทีแ่จกแบบสอบถาม
และแบบประเมินความรูเ้พือ่ประเมนิความรูข้องกลุม่
ตัวอย่างก่อนใช้โปรแกรม	 โดยท�าการสังเกตเวรเช้า
เวลา	08.00-16.00น.	ท�าการสงัเกตพร้อมบนัทกึลงใน
แบบบนัทกึการสงัเกต	ผูว้จิยัใช้การสุม่เลอืกจากผูป่้วย
และญาติท่ีรับเข้ารักษาในหอผู้ป่วยจ�านวน	 5	 คน/
สปัดาห์	โดยจะมีการเกบ็แบบสอบถามคนืหลงัจากนัน้	
2	วัน	และน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	
	 ระยะที	่2	การใช้โปรแกรมการล้างมอืต่อความ
รู้	และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อดื้อยา	 ระยะเวลา	 1-2	 วัน	 ผู้วิจัยมอบหมายให้
พยาบาลควบคุมการติดเช้ือประจ�าหอผู ้ป่วยเป็น 



ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 19

Effects of Hand Washing Program on Knowledge and Practice of Prevention and Control of Multi-drug Resistance Organisms 
among Nursing Personnel , Patients ,and Care-givers in Surgical and Orthopedic Department in Nakornping Hospital

ผู้ด�าเนินการให้ความรู้	จากการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยและญาติที่รับเข้ารักษาในหอผู้ป่วยจ�านวน	 5	
คน/สัปดาห์	โดยจะมีการนัดรวมกลุ่มผู้ป่วยและญาติ
ในวันพฤหัสของสัปดาห์	 คือใช้เวลาช่วงหลังพักเที่ยง
เวลา	 13.00-14.00	 น.	 สอนให้ความรู้ตามแผนการ
สอน	ซึง่เนือ้หาในแผนการสอนเหมอืนกนัทกุหอผูป่้วย	
สือ่การสอนทีใ่ช้ประกอบด้วย	Power	point	(ฉายจาก
แท็บเล็ต)	เอกสารแผ่นพับ	โปสเตอร์	และมีการสาธิต
การปฏิบัติการล้างมือที่ถูกต้องจากผู้สอน	 ใช้เวลาใน
การให้ความรู้ประมาณ	 1	 โมง	 หลังจากให้ความรู้ได้
เปิดโอกาสให้มีการซักถาม	จากนั้นอีก	1	วันผู้สอนจะ
ท�าการตดิตาม	สอบถามปัญหาอุปสรรคในการล้างมอื
พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับปฏิบัติการล้างมือ
เป็นรายบุคคล
	 ระยะที่	3	ประเมินผลการให้ความรู้	และการ
ปฏิบติัการล้างมอื	ระยะเวลา	1-2	วนั	โดยประเมนิจาก
แบบวัดความรู้เร่ืองการล้างมือ	 และแบบสังเกตการ
ปฏิบัติการล้างมือชุดเดียวกันกับระยะที่	 1	 เพื่อ
ประเมินความรู ้และการปฏิบัติการล้างมือหลังใช้
โปรแกรม	โดยจะมีการเก็บแบบสอบถามคืนในวันถัด
ไปหลังด�าเนินกิจกรรมในระยะที่	 2	 จากนั้นผู้วิจัย
ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของบคุลากรพยาบาล	ผู้
ช่วยเหลือผู ้ป่วย	 ผู ้ปวยและญาติ	 โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการ	 แจกแจงค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่า
เฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 1.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมการล้างมือโดยใช้สถิติ	 
t	-test
	 2.	 วิเคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนร้อยละก่อน

และหลงัการใช้โปรแกรมล้างมอื	ในการปฏบิติัการล้าง
มือ	 2	 เหตุการณ์ส�าคัญ	 คือ	 ก่อนสัมผัสผู้ป่วย	 (Mo-
ment	 1)	 และหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย	
(Moment	5)	โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
	 3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาของผู้ป่วย	 ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการ 
ล้างมือโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย	
	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 พบว่าพยาบาล	 167	 คน	 
ร้อยละ 69.01	 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	 75	 คน	 ร้อยละ	
30.99	เป็นเพศหญงิ	234	คน	ร้อยละ	96.69	เพศชาย	
8	คน	ร้อยละ	3.31	มีอายุระหว่าง	19-57	ปี	 เฉลี่ย	
32.4	ปี	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	9.34	ช่วงอายุที่
พบมากทีส่ดุคอื	21-30	ปี	การศกึษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามากที่สุดร้อยละ	67.4	มีประสบการณ์
ในการท�างานตั้งแต่	 1-34	ปี	 เฉลี่ย	 10.2	ปี	ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	8.81	โดยปฏิบัติงาน	>10	ปี	มาก
ทีส่ดุร้อยละ	39.0	ได้รบัการอบรมเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
การล้างมือร้อยละ	 57.9	 ส่วนใหญ่รับการอบรมจาก
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลนคร
พงิค์ร้อยละ	72.1	และพบปัญหาในการปฏิบตักิารล้าง
มอืร้อยละ	37.6	พบมากในด้านอปุกรณ์ในการล้างมอื
ร้อยละ	45.7	และพบว่าผู้ป่วยและญาติ	218	คน	เป็น
เพศหญิง	122	คน	ร้อยละ	55.96	 เพศชาย	96	คน	
ร้อยละ	44.04	มีอายุระหว่าง	9-77	ปี	เฉลี่ย	39	ปี	ค่า
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	14.89	ช่วงอายทุีพ่บมากทีส่ดุ
คือ	 20-39	 ปี	 พบร้อยละ	 44.5	 จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด	 ร้อยละ	 45.0	 ได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติการล้างมือร้อยละ	25.7	ส่วนใหญ่
รบัการอบรมจากการจดักจิกรรมโรงเรียนร้อยละ	53.6	
และพบปัญหาในการปฏิบัติการล้างมือร้อยละ	 15.6	
พบมากในด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ในการล้างมอืรวม
กันร้อยละ	90
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ทางการพยาบาล ผู้ป่วยและญาติในแผนกศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครพิงค์

ตารางที่	 1	 เปรียบเทียบจ�านวนและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยความรู ้ของบุคลากรทางการพยาบาล	 
ผู้ป่วยและญาติ	ก่อน-หลังการใช้โปรแกรมการล้างมือ	(n=2505,	1125,	3270)

บุคลากร

ความรู้ก่อนการใช้โปรแกรม ความรู้หลังการใช้โปรแกรม

คะแนนที่ท�าได้/
คะแนนทั้งหมด

ร้อยละ คะแนนที่ท�าได้/
คะแนนทั้งหมด

ร้อยละ

พยาบาล
1896/2505 75.7 2229/2505 89.0

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 725/1125 64.5 905/1125 80.4

ผู้ป่วยและญาติ 2037/3270 62.3 2597/3270 79.4

*p<.001
	 จากตารางที่	1	คะแนนเฉลี่ยความรู้ของ
พยาบาล	 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	 ผู้ป่วยและญาติ	 ในการ
ล้างมือและการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อดื้อยาระหว ่างก ่อนและหลังการใช ้

โปรแกรม	 พบว่าภายหลังการใช้โปรแกรมคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	75.7,	64.5,	62.3	เป็นร้อย
ละ	89.0,	80.4,	79.4	ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	.001

ตารางท่ี	 2	 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ของบุคลากรทางการพยาบาล	 ในการล้างมือ	 ระหว่างก่อนและ
หลังการได้รับโปรแกรม

คะแนนความรู้ µ σ t Sig

ก่อน 10.91 2.5
-13.8 0.001*

หลัง 12.98 2.09

*p<.001

	 จากตารางท่ี	2	พบว่าก่อนการใช้โปรแกรมการ
ล้างมือ	พยาบาลและผูช่้วยเหลอืผูป่้วยมค่ีาเฉลีย่ความ
รู้เท่ากับ	 10.91	 คะแนน	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ	 2.50	 คะแนน	ภายหลังการใช้โปรแกรมการ
ล้างมือและการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุม

การตดิเช้ือดือ้ยาของพยาบาลและผูช่้วยเหลอืผูป่้วยมี
ค่าเฉลี่ยความรู้เพิ่มขึ้นเป็น	12.98	คะแนนส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากบั	2.09	คะแนน	ซึง่สงูกว่าก่อนการ
ใช้โปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01



ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 21

Effects of Hand Washing Program on Knowledge and Practice of Prevention and Control of Multi-drug Resistance Organisms 
among Nursing Personnel , Patients ,and Care-givers in Surgical and Orthopedic Department in Nakornping Hospital

ตารางที่	 3	 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ของผู้ป่วยและญาติ	 ในการล้างมือ	 ระหว่างก่อนและหลังการใช้
โปรแกรม

คะแนนความรู้ µ σ t Sig

ก่อน 9.34 3.27

-17.49 0.001
หลัง 11.90 2.46

*p<.001

	 จากตารางที่	 3	พบว่า	 ก่อนการใช้โปรแกรม
การล้างมือ	 ผู้ป่วยและญาติ	 มีค่าเฉลี่ยความรู้เท่ากับ	
9.34	 คะแนน	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 3.27	
คะแนน	ภายหลงัการใช้โปรแกรมการล้างมอืและการ
ปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยา

ของพยาบาลและผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยความรู้
เพิ่มขึ้นเป็น	 11.90	 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ	2.46	คะแนน	ซึ่งสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

ตารางที่	 4	 เปรียบเทียบการปฎิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาตามอัตราการล้างมือของ
บุคลากรทางการพยาบาล	ผู้ป่วยและญาติในระหว่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการล้างมือ

บุคลากร

อัตราการล้างมือก่อนและหลัง	การใช้โปรแกรมการล้างมือ

(ร้อยละ)

ก่อนสัมผัสผู้ป่วย

(Moment	1)

หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ผู้ป่วย	(Moment	5)

ก่อนใช้	

โปรแกรม	
หลังใช้โปรแกรม ก่อนใช้โปรแกรม หลังใช้โปรแกรม

พยาบาลและผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 36.95 47.83 59.40 91.19

ผู้ป่วยและญาติ 18.35 67.89 68.81 96.78

	 จากตารางที	่4	อตัราการล้างมอืใน	Moment	
1	 และ	Moment	 5	 ระหว่างก่อนและหลังการใช้
โปรแกรม	พบว่า	ภายหลังการใช้โปรแกรมอัตราการ
ล้างมอืของพยาบาล	ผูช่้วยเหลอืผูป่้วย	และผูป่้วยและ

ญาติ	ใน	Moment	1	จากร้อยละ	36.95,	18.35	เป็น
ร้อยละ	47.83,	67.89	ตามล�าดับ	และ	Moment	5	
จากร้อยละ	59.40,	68.81	เป็นร้อยละ	91.19,	96.78	
ตามล�าดับ
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ผลของโปรแกรมการล้างมือต่อความรู้ และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากร
ทางการพยาบาล ผู้ป่วยและญาติในแผนกศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครพิงค์

ตารางที่	5	เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อดื้อยาของผู้ป่วยระหว่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการล้างมือ

ชนิดเชื้อดื้อยา
	

อัตราการติดเชื้อดื้อยา	(:1,000	วันนอน)

แผนกศัลยกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูก
และข้อ

รวมทั้ง	2	แผนก

	ก่อนใช้	
โปรแกรม	

หลังใช้
โปรแกรม

ก่อนใช้
โปรแกรม

หลังใช้
โปรแกรม

ก่อนใช้
โปรแกรม

หลังใช้
โปรแกรม

MDR 7.07 8.85 1.26 1.82 4.46 5.54
XDR 0.34 0.63 0 0.16 0.2 0.4

	 จากตารางที	่5	อตัราการติดเชือ้ในโรงพยาบาล	
ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์-สงิหาคม	พบการติดเชือ้	MDR	
เพิ่มขึ้นจาก	4.66	เป็น	5.54	ต่อ	1,000	วันนอน	การ
ติดเชื้อ	XDR	เพิ่มขึ้นจาก	0.2	เป็น	0.4	ต่อ	1,000	วัน
นอน	และเมื่อแยกวิเคราะห์ตามแผนกพบการติดเชื้อ	
MDR	ในแผนกศัลยกรรมเพิ่มขึ้นจาก	7.07	เป็น	8.85	
ต่อ	 1,000	 วันนอน,	 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพิ่มขึ้นจาก	1.26	เป็น	1.82	ต่อ	1,000	วันนอน	และ
การตดิเชือ้	XDR	ในแผนกศลัยกรรมเพิม่ขึน้จาก	0.34	
เป็น	0.63	ต่อ	1,000	วนันอน,	แผนกศัลยกรรมกระดูก
และข้อเพิ่มขึ้นจาก	0	เป็น	0.16	ต่อ	1,000	วันนอน

อภิปรายผลการวิจัย
	 การศึกษาผลของโปรแกรมการล้างมือต่อ
ความรู้	 และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุม	
การตดิเชือ้ดือ้ยาของบคุลากรทางการพยาบาล	ผูป่้วย
และญาติในแผนกศลัยกรรม	ศัลยกรรมกระดูกและข้อ	
โรงพยาบาลนครพิงค์	 ที่ผู้วิจัยได้ประเมินความรู้เรื่อง
การล้างมือ	 และสังเกตการปฏิบัติการล้างมือทั้งก่อน
และหลงัการได้รบัโปรแกรม	พบว่าคะแนนความรูด้้าน
การล้างมอืของพยาบาล	ผูช่้วยเหลอืผูป่้วย	ผูป่้วยและ
ญาติ	 ภายหลังการใช้โปรแกรมสูงกว่าก่อนการใช้
โปรแกรมจากร้อยละ	 75.70,	 64.50,	 62.30	 เป็น	
89.0,	80.4,	79.4	อย่างมีนยัส�าคัญทางสถิติ	(<	0.001)	
เมื่อพิจารณารายข้อค�าถามในแบบประเมินความรู้
ภายหลังการใช้โปรแกรม	 พบว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นใน

ทุกข้อ	โดยข้อค�าถามที่ตอบถูกมากที่สุด	ในพยาบาล	
และผู ้ช ่วยเหลือผู ้ป ่วย	 เรื่องการล้างมือส�าหรับ
บุคลากรในโรงพยาบาลตามหลัก	5	Moments	ร้อย
ละ	99.4,	97.3	ผู้ป่วยและญาติ	เรื่องกิจกรรมที่ควรล้าง
มือ	ร้อยละ	95.4	ส่วนข้อค�าถามทีต่อบถกูน้อยทีส่ดุ	ใน
พยาบาล	 เรื่องความแตกต่างของการล้างมือในการ
ดูแลผู ้ป่วยทั่วไป	 และผู ้ป่วยที่ติดเช้ือดื้อยาในโรง
พยาบาล	ร้อยละ	71.9	ผูช่้วยเหลอืผูป่้วย	เรือ่งการล้าง
มือให้ถูกประเภท	ร้อยละ	45.9	และผู้ป่วยและ	ญาติ	
เร่ืองบริเวณการล้างมือที่ไม่ทั่วถึง	 ร้อยละ	 44.5	
อภปิรายได้ว่า	พยาบาล	และผูช่้วยเหลอืผูป่้วยมคีวาม
รูเ้รือ่งการล้างมอืในเหตกุารณ์ส�าคญั	5	Moments	ใน
โรงพยาบาล	 แต่เนื่องด้วยอัตราก�าลังในหน่วยงานมี
น้อย	ภาระงานมาก	ท�าให้ต้องเร่งรีบล้างมือเพื่อที่จะ
ได้ปฏบิตังิานได้ทนัเวลา	ประกอบกบัอปุกรณ์ด้านการ
ล้างมือที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม	เช่น	อ่างล้างมือ
มีน้อย	 หรืออ่างล้างมืออยู่ไกล	 ผ้าเช็ดมือ	 หรือน�้ายา
ล้างมือไม่เพียงพอ	 ก๊อกน�้าเป็นแบบหมุนใช้งานยาก	
เป ็นต ้น	 ซ่ึงป ัจจัยเหล ่านี้ เป ็นอุปสรรคท่ีท�าให ้
กระบวนการล้างมือไม่ถูกต้อง	 ไม่ครบข้ันตอนได	้
สอดคล้องกับการศึกษาที่ว่าการท�าความสะอาดมือ
แต่ละครัง้ใช้เวลาอย่างน้อย	1	นาทใีนการเดนิไปทีอ่่าง
ล้างมอืและท�าการล้างมือ	หากต้องล้างมือทกุครัง้ตาม
ที่ก�าหนด	พบว่า	บุคลากรสุขภาพจะต้องเสียเวลา	1	
ใน	5	ของเวลาท�างานในการท�าความสะอาดมือ	เวลา
จึงเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญในการท�าความสะอาดมือ	จึง
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มีการเลือกน�าเอาน�้ายาฆ่าเชื้อได้เร็วมาใช้ในการ
ท�าความสะอาดมอืนัน่คอื	แอลกอฮอล์ถมูอืโดยไม่ต้อง
ใช้น�้าซ่ึงลดเวลาลงได้มาก	 และมีผลการวิจัยหลาย
รายงานที่พบว่า	 การที่บุคลากรสุขภาพท�าความ
สะอาดมอืเพ่ิมข้ึนมผีลท�าให้การติดเชือ้ในโรงพยาบาล
ลดลง10	ส�าหรบัผูป่้วยและญาติส่วนใหญ่ทราบถงึความ
ส�าคัญและประโยชน์ของการล้างมือ	 แต่อาจไม่
ตระหนักถึงปัญหาและความส�าคัญของการล้างมือ	 รู้
แล้วแต่ก็ไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติ	 โดยมีข้ออ้างเพื่อที่จะไม่
ล้างมือ	ดังนี้	คิดว่ามือไม่สกปรก	ลืม	ไม่ว่าง	หรืออ้าง
ว่าไม่มอุีปกรณ์สนบัสนนุในการล้างมอื	เป็นต้น	จึงควร
สนับสนุนให้ผู้ป่วย	และญาติ	ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป
ได้เข้าถึงแหล่งสนับสนุนการล้างมือเม่ืออยู ่ในโรง
พยาบาล	และสอนให้ความรูใ้ห้ได้รบัรู้ข้อเทจ็จรงิ	เกดิ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก เ ห็ น ค ว า ม ส� า คั ญ 	 ซึ่ ง 
โรงพยาบาลนครพงิค์มกีารสนบัสนนุ	และส่งเสรมิการ
ล้างมือโดยได้แสดงป้ายโปสเตอร์ขั้นตอนการล้างมือ	
7	ขั้นตอน	และอุปกรณ์ล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ	เพื่อให้
เกิดการล้างมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ	เน่ืองจากช่องทางการ
รบัรูข้องคนเราทีส่�าคัญทีส่ดุและสือ่ความหมายได้มาก
ทีสุ่ด	คอืการมองเหน็ใช้ได้มากถงึร้อยละ	83	โปสเตอร์
จึงเป็นสื่อที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่สามารถโน้มน้าวให้ 
ผู้อ่านหรือผู้ดูเปลี่ยนแนวคิดที่มีอยู่เดิมได้11

	 ผลการสังเกตการปฏิบัติการล้างมือภายหลัง
การใช้โปรแกรมการล้างมือเพิ่มขึ้นจากก่อนการใช้
โปรแกรม	คอืพยาบาล	และผูช่้วยเหลอืผูป่้วย	ใน	Mo-
ment	1	และ	Moment	5	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	36.95	
และ	59.40	เป็นร้อยละ	47.83	และ	91.19	ตามล�าดบั	
ขัน้ตอนการล้างมอืครบ	7	ขัน้ตอน	เพิม่ขึน้จากร้อยละ	
53.19	 เป็นร้อยละ	 93.61	 และใช้น�้ายาล้างมือที่ถูก
ต้องในการล้างมอืเพิม่ขึน้จากร้อยละ	60.54	เป็นร้อยละ	
100	 ส�าหรับผู้ป่วยและญาติใน	Moment	 1	 และ	 
Moment	5	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	18.35	และ	68.81	
เป็นร้อยละ	67.89	และ	96.78	ตามล�าดับ	ขั้นตอน
การล้างมือครบ	7	ขั้นตอน	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	53.80	
เป็นร้อยละ	91.74	และใช้น�า้ยาล้างมอืท่ีถกูต้องในการ
ล้างมือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	69.72	เป็นร้อยละ	96.33	

อภปิรายได้ว่า	การทีก่ลุม่ตวัอย่างมคีวามรูเ้พ่ิมขึน้	หรอื
ได้รับการทบทวนความรู้เดิม	 โดยการกระตุ้นและส่ง
เสริมด้วยวิธีต่างๆ	 เป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู	้
ตระหนกัถึงความส�าคญัให้ส่งผลต่อการปฏบัิตท่ีิดข้ึีน12	

การสอนโดยการบรรยาย	ประกอบการใช้สือ่การสอน	
Power	point	เป็นภาพเคลือ่นไหวท่ีสามารถเหน็ภาพ	
การสาธิตการปฏิบัติที่ถูกต้องในการล้างมือ	 จ�าลอง
สถานการณ์ในการล้างมอื	และเพือ่การมส่ีวนร่วมของ
ผู้เรียนจึงให้มีการสาธิตย้อนกลับเกิดความเข้าใจมาก
ข้ึน	 สามารถน�าไปปฏิบัติการล้างมือได้จริง	 อย่างถูก
ต้อง	และเกิดประสิทธิภาพ	ร่วมกับการแจกคู่มือการ
ปฏิบัติ	 โปสเตอร์เตือนท่ีจะช่วยกระตุ้นเตือนให้เกิด
การเรยีนรูซ้�า้	มกีารปฏบิตัเิป็นแนวทางเดยีวกนั	ส่งผล
ให้การปฏิบัติการพยาบาลในการล้างมือมีมาตรฐาน
มากขึ้น	 เช่น	 การศึกษาการท�าความสะอาดมือใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ใช้การเตือนให้บุคลากร
ท�าความสะอาดมือท่ีถูกต้องด้วยโปสเตอร์	 พบว่า
บุคลากรทางสขุภาพเกดิความตระหนกั	มกีารท�าความ
สะอาดมือเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 3713	อัตราการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล	พบว่า	อัตราการติดเชื้อ	ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม	พบการติดเชื้อ	MDR	เพิ่ม
ขึ้นจาก	4.66	เป็น	5.54	ต่อ	1,000	วันนอน	การติด
เชื้อ	XDR	เพิ่มขึ้นจาก	0.2	เป็น	0.4	ต่อ	1,000	วัน
นอน	และเมื่อแยกวิเคราะห์ตามแผนกพบการติดเชื้อ	
MDR	ในแผนกศัลยกรรมเพิ่มขึ้นจาก	7.07	เป็น	8.85	
ต่อ	 1,000	 วันนอน,	 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพิ่มขึ้นจาก	1.26	เป็น	1.82	ต่อ	1,000	วันนอน	และ
การตดิเชือ้	XDR	ในแผนกศลัยกรรมเพิม่ขึน้จาก	0.34	
เป็น	0.63	ต่อ	1,000	วนันอน,	แผนกศลัยกรรมกระดกู
และข้อเพิ่มขึ้นจาก	0	เป็น	0.16	ต่อ	1,000	วันนอน
และภาพรวมปีงบประมาณ	 2558	 และ	 2559	 จาก	
5.24	เป็น	7.65	ต่อ	1,000	วนันอน	และปีงบประมาณ	
2558	และ	2559	การลดอตัราการติดเชือ้ดือ้ยาในโรง
พยาบาลยังไม่สามารถลดลงได้	บุคลากรของโรงพยา
บาลจ�าเป็นต้องทราบแนวทางในการป้องกันการติด
เชือ้ดือ้ยาและปฏบิตัติามแนวทางอย่างเคร่งครดั	และ
ต่อเนื่อง2
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ผลของโปรแกรมการล้างมือต่อความรู้ และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากร
ทางการพยาบาล ผู้ป่วยและญาติในแผนกศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครพิงค์

	 การวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกัน
ท�างานของทมีเครือข่ายท�าให้เกิดพลงัขบัเคลือ่นน�าไป
สู่ความส�าเร็จของการใช้โปรแกรมการล้างมือในด้าน
การปฏิบัติการล้างมือเพิ่มขึ้น	แต่ในด้านการลดอัตรา
การติดเชือ้ด้ือยาในโรงพยาบาลยงัไม่สามารถลดลงได้
ในระยะเวลาอันสั้นจ�าเป็นต้องใช้หลายมาตรการร่วม
กนั	การล้างมอืเป็นเพยีงแนวทางหนึง่ทีจ่ะช่วยในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ	 สุขอนามัย
ของมอืเป็นพืน้ฐานในการดแูลสขุภาพทีส่�าคญัของทัง้
บุคลากรสุขภาพและประชาชน	 ทุกคนควรมีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง	ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาการล้าง
มือ	 รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการล้างมือตามขั้นตอน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล	 จนเกิดเป็น
วฒันธรรมความปลอดภยัทีท่กุคนควรปฏบิติัเป็นนสิยั
ในชีวิตประจ�าวัน	มีข้อเสนอแนะดังนี้
	 1.	 ด้านการบริหาร
	 	 1.1	 	ผูบ้รหิารของโรงพยาบาลควรให้การ
สนับสนุนด้านอัตราก�าลังเนื่องจากอัตราก�าลังมีน้อย
ภาระงานมากท�าให ้ เร ่งรีบในการท�างาน	 และ	
สนับสนุนปัจจัยเอื้ออ�านวย	 ได้แก่	 อุปกรณ์สนับสนุน
ด้านการล้างมือ	เช่น	อ่างล้างมือ	ผ้าเช็ดมือ	หรือน�้ายา
ล้างมือ	 ก๊อกน�้าที่ใช้งานง่าย	 และระบบน�้าที่ดีในการ
ท�าความสะอาดมือ	 และส�าหรับผู้รับบริการควรมีจุด
ล้างมือที่เข้าถึงได้ง่าย
	 	 1.2	 	ผู้บริหารของโรงพยาบาลควรมีการ
ด�าเนินการส่งเสริมกจิกรรมการล้างมอือย่างสม�า่เสมอ	
มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการล้างมือ	 ผลักดันให้การ
ล้างมือเป็นวัฒนธรรมโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และ

สร้างความตระหนัก	 การมีป้ายกระตุ้นเตือนการล้าง
มือ	และการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมด้วย	
	 2.	 ด้านปฏิบัติการ
	 	 2.1	 	หวัหน้าหอผูป่้วยและทมีงานป้องกนั
การติดเชื้อโรงพยาบาลควรน�าแนวทางการให้ความรู้
การล้างมือกับเชื้อดื้อยาลงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องถูก
ต้องเพิ่มมากขึ้น
	 	 2.2	 	 บุคลากรด้านการพยาบาลควร
ปฏบัิตกิารล้างมอืให้ถูกต้องตามกจิกรรมการพยาบาล
และเห็นความส�าคัญของการท�าความสะอาดมือ
	 	 2.3		เมือ่พบผู้ป่วยตดิเช้ือดือ้ยา	ควรปฏบัิติ
ตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาอย่าง
เคร่งครัด
	 	 2.4	 	 ผู้รับบริการควรได้รับค�าแนะน�าถึง
เรื่องการปฏิบัติเรื่องการล้างมือและการปฏิบัติเรื่อง
การป้องกันการติดเชื้อดื้อยาตั้งแต่แรกรับ
	 3.	 ด้านวิชาการ
	 	 3.1	 	ควรมกีารศกึษาถึงความยัง่ยนืในการ
ปฏิบัติการล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ
ดื้อยา
	 	 3.2	 	 ควรมีการศึกษารูปแบบในการ
ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาอื่นๆ	ต่อไป
	 	 3.3	 ควรมกีารศกึษาโดยให้มกีลุม่ควบคมุ	
เปรียบเทียบ	 และท�าการสุ่มเข้ากลุ่ม	 สามารถคุม
ตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจมีผลต่องานวิจัย	 เพื่อให้ผล
งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
	 	 3.4	 	ควรมกีารน�าความรูเ้รือ่งการล้างมือ	
การติดเชื้อดื้อยาลงสู่ชุมชน
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Effects of Hand Washing Program on Knowledge and Practice of Prevention and Control of Multi-drug Resistance Organisms 
among Nursing Personnel , Patients ,and Care-givers in Surgical and Orthopedic Department in Nakornping Hospital
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Research Review of Faculty Members at 
Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj

	 อัศนี	วันชัย*	 Ausanee	Wanchai	Ph.D*

	 ดวงใจ	พรหมพยัคฆ์*	 Duangjai	Phormpayak	M.N.S.*

	 สาวิตรี	ลิ้มกมลทิพย์*	 Sawitree	Limkamontip	M.N.S.*
	 พนารัตน์	เจนจบ*	 Panarat	Jenjob	Ph.D*

บทคัดย่อ

	 	 งานวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ทบทวนงานวจิยัของอาจารย์วิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนีพุทธชินราช	 โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ด�าเนินการแล้วเสร็จของอาจารย์	 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	พุทธชินราช	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.2550	–	พ.ศ.	2559	ทั้งสิ้น	จ�านวน	95	เรื่อง	เครื่องมือที่
ใช้	ในการวิจัย	คือ	โปรแกรมทบทวนงานวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์	ที่สร้างขึ้นโดยปัทมา	ผ่องศิริ	และ
คณะ	 (2560)	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่และร้อยละ	 ระยะเวลาการศึกษาวิจัยต้ังแต่เดือน
มีนาคม	-	กรกฎาคม	2560	ผลการวิจัยพบว่า	1)	ระเบียบวิธีวิจัย:	มีงานวิจัยที่ด�าเนินงาน	3	ล�าดับ
จากมากไปน้อย	คอื	การวจิยัเชิงส�ารวจ/พรรณนา/ประเมนิโครงการการวจัิยกึง่ทดลองและการวิจยั
เชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยด้านการเรียนการสอนมากที่สุดรองลงมาคือการวิจัยในชุมชนและการวิจัย
ในคลินิก	2)	สาขาทีท่�า:	มงีานวจิยัทีส่อดคล้องกบัประเดน็สาขาในระบบบรกิารสขุภาพมากทีส่ดุ	คอื	
งานวิจัยกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ	 และงานวิจัย	 5	 สาขาหลัก	 (สูติ-นรีเวช	 ศัลยกรรม	 อายุรกรรม	
กุมารเวชกรรม	และออร์โธปิดิกส์)	3)	กลุ่มตัวอย่าง:	พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามากที่สุด	รอง
ลงมาคือ	กลุ่มผู้สูงอายุ	และกลุ่มคนพิการ	เจ็บป่วย	และบุคลากรด้านสาธารณสุขเท่ากัน	4)	แหล่ง
เงินทุน:	พบว่าเป็นแหล่งทุนภายในสถาบันมากกว่าแหล่งทุนภายนอกสถาบัน	5)	ปีที่แล้วเสร็จ:	ปี	
พ.ศ.	2559	มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จ	จ�านวนมากที่สุด	6)	วิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัย:	พบว่างานวิจัยมี
การเผยแพร่ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติที่มี	Proceeding	มากที่สุด	รองลงมาคือการเผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ	 และวารสารระดับนานาชาติตามล�าดับ	 จากผลการวิจัยดังกล่าว	 ผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะว่าผูบ้รหิารของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนพีทุธชนิราช	ควรปรบัแผนยทุธศาสตร์การ
วจิยัของสถาบนัเพือ่กระตุ้นให้อาจารย์ท�าวิจัยมากขึน้และยกระดบัคณุภาพงานวจิยัให้มคีณุภาพมาก
ขึ้นต่อไป

ค�าส�าคัญ:	การทบทวนงานวิจัย		วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช

 *  อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 * Nursing instructor, Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj 
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Abstract

	 The	purpose	of	this	research	review	was	to	review	research	conducted	by	
faculty	members	of	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Buddhachinaraj	by	studying	
95	completed	research	papers	of	faculty	members	of	Boromarajonnani	College	of	
Nursing,	Buddhachinaraj	 from	2007	to	2016	A.D..	The	research	 instrument	was	a	
research	review	computerized	program	developed	by	Pattama	Pongsiri	et.	al.	(2016).	
Data	were	analyzed	using	 frequency	and	percentage.	Research	conducting	 time	
started	from	March	to	July	2017.	The	results	of	the	study	showed	that	1)	Research	
design:	the	most	frequency	research	design	were	survey/descriptive/project	evalu-
ation,	quasi-experimental	research,	and	qualitative	research,	respectively.	2)	Issues	
of	research	were	teaching	research,	research	 in	the	community,	and	research	 in	
clinical	setting,	respectively.	The	most	issues	relevant	to	service	plans	were	chron-
ic	non-communicable	disease	and	5	main	health	care	service	areas	(obstetrics-gy-
necology,	surgery,	medicines,	pediatrics,	and	orthopedics).	3)	Samples:	Most	samples	
used	in	the	studies	were	students,	followed	by	elder	people,	and	disable	and	sick	
people.	4)	Funding	resources:	most	research	funds	were	supported	by	internal	in-
stitution	rather	than	external	sources.5)	Completed	year:	most	research	was	com-
pletely	done	in	2016.	6)	Publication	types:	most	research	were	published	in	the	
national	 academic	 forum	with	 proceeding,	 followed	 by	 publishing	 in	 national	
journals,	 and	 international	 journals,	 respectively.	 The	 results	 of	 this	 study	 sug-
gested	that	the	administrators	of	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Buddhachinaraj	
should	revise	the	research	strategic	plans	of	the	institution	to	encourage	faculty	
members	to	conduct	research	and	to	improve	the	quality	of	the	research	in	the	future.

Key	words:	Research	review,	Boromarajonani	College	of	Nursing	Buddhachinaraj

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
	 ส�านกังานวจัิยแห่งชาติได้ก�าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	ฉบับที่	8	(พ.ศ.	2555-	
พ.ศ.	 2559)	 โดยเน้นความส�าคัญของการบูรณาการ
งานวิจยัให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ	 เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ	 และให้ได้ผลการวิจัยที่ตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาสาธารณะและการพัฒนาประเทศอย่าง
สมดลุและยัง่ยนื	โดยสนบัสนนุให้ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม	 ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ี

สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องมีการก�าหนดนโยบาย
เพื่อส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์(1)

	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 พุทธชินราช
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักส�าคัญ	 4	 ด้าน	
คือ	 การสอน	 การวิจัย	 การบริการวิชาการและการ
ท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	ท้ังนีพั้นธกจิหนึง่ในด้านการ
วจิยันัน้วทิยาลยัได้มนีโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ทุก
คนสร้างผลงานวจิยัและวชิาการเพือ่สร้างองค์ความรู้
ทางด้านการพยาบาลเพื่อน�าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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การทบทวนงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

ขึ้น	ทั้งนี้	วิทยาลัยได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การวิจัยไว้เป็นประเด็นหลักในการชี้น�าองค์กร	และมี
แผนยทุธศาสตร์ทีส่่งเสรมิให้คณาจารย์มกีารเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ	 มีการ
จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย	 การจัดสิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ	 ในการผลิตผลงานวิจัยของ
คณาจารย์	 เช่น	 การจัดหาฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น	
การจัดตั้งคลินิกวิจัย	เป็นต้น(2)

	 อย่างไรก็ตามจากผลการประเมินการประกัน
คุณภาพด้านการวิจัยในช่วง	 3	 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา	
ตั้งแต่	ปีการศึกษา	2557-2559	พบว่า	ผลลัพธ์ด้าน
การผลิตผลงานวิจัยยังไม่เป็นที่พอใจ	 โดยคะแนนตัว
บ่งชี้ด้านการวิจัย	 ตามเกณ์ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	(สกอ.)	เท่ากับ	2.24,	3.37	และ	2.34	
ตามล�าดับ	 (จากคะแนนเต็ม	5	คะแนน)(3-5)	และเมื่อ
พิจารณาลกัษณะการด�าเนนิงานด้านการผลติและเผย
แพร่ผลงานวิจัยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาต้ังแต่	 ปี	 พ.ศ.	
2550	 –	 พ.ศ.	 2559	 พบว่า	 อาจารย์ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนน	ีพทุธชนิราชได้ด�าเนนิการผลติ
และเผยแพร่ผลงานวจัิยมากมายทัง้ในระดบัชาตแิละ
นานาชาติ	 อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรวบรวมและ
ทบทวนผลงานวิจัยดังกล่าวว่างานวิจัยที่อาจารย	์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราชผลิตและ
เผยแพร่น้ันมีแนวโน้มในการศึกษาไปในทิศทางใด	
แบบแผนการวิจัยเป็นแบบใด	 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นใคร	สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในปัจจุบันหรือไม่	อย่างไร	
	 ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะด�าเนินการหา
ข้อสรุปดงักล่าวด้วยการทบทวนงานวจิยั	เพือ่ให้ได้ข้อ
สรุปภาพรวมที่ชัดเจนว่ามีผู้ศึกษาวิจัยประเด็นใดไป
บ้าง	ประเด็นใดที่ยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย	ทั้งนี้ผู้
วิจัยหวังว่าการทบทวนงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ในการน�าไปใช้ต่อยอดในการพฒันางานวจัิยในอนาคต	
และน�าไปใช ้ให ้ เกิดประโยชน ์ในการปรับแผน
ยทุธศาสตร์ด้านการวจัิยของสถาบันให้มคีวามชดัเจน
มากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 เพือ่ทบทวนงานวจิยัของอาจารย์	วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี	 พุทธชินราช	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	
2550	–	2559	ในด้านประเภทของงานวิจัย	ประเด็น
หลักของงานวิจัย	 การวิจัยด้านการจัดการเรียนการ
สอนท่ีจ�าแนกตามวัตถุประสงค์	 การวิจัย	 ประเด็น
ความสอดคล้องของงานวจัิยตามสาขาในระบบบรกิาร
สขุภาพ	ประชากร	กลุม่ตัวอย่างทีศ่กึษา	แหล่งเงนิทนุ
สนับสนุนการวิจัย	 ปีท่ีผลงานวิจัยแล้วเสร็จ	 และวิธี
การเผยแพร่

ค�าถามวิจัย
	 การผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	 พุทธชินราช	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	
2550	 –	 พ.ศ.	 2559	 ในด้านประเภทของงานวิจัย	
ประเด็นหลักของผลการวิจัยการวิจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่จ�าแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย	
ประเด็นความสอดคล้องของงานวิจัยตามสาขาใน
ระบบบรกิารสขุภาพ	ประชากร/กลุม่ตวัอย่าง	ทีศ่กึษา	
แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	 ปีที่ผลงานวิจัยแล้ว
เสร็จ	 และวิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมีแนวโน้มและ
ทิศทางเป็นอย่างไร

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยชนิดทบทวนงาน
วิจัย	(Research	review)	โดยการศึกษาจากงานวิจัย
ทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ของอาจารย์	วทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี	พุทธชินราช	ระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2550	–	
พ.ศ.	2559

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
	 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาจากเอกสารงาน
วิจัยท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จของอาจารย์	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	 พุทธชินราช	 ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	
2550	–	พ.ศ.	2559	โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเข้า
ของกลุ่มตัวอย่างดังนี้	
	 1.	 เป ็นผลงานวิ จัยท่ีอาจารย ์	 วิทยาลัย
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พยาบาลบรมราชชนนี	พทุธชนิราชเป็นผูว้จัิยหลกัหรอื
ผู้วิจัยร่วม
	 2.	 เป็นผลงานวิจัยที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ระหว่างปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559
	 3.	 มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารรายงาน
การวจิยั	หรอืตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ	ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
	 เกณฑ์การพิจารณาคัดออก	 คือ	 งานวิจัยท่ีมี
ข ้อมูลไม่ครบถ้วนที่จะบันทึกลงไปในโปรแกรม

สังเคราะห์งานวิจัยสร้างขึ้นโดยปัทมา	 ผ่องศิริ 
และคณะ	(2560)6

	 จากการประเมินขั้นต้นพบว่า	 มีผลงานวิจัย
ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชิน
ราช	รวมทั้งหมด	127	เรื่อง	มีผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมนิจ�านวน	32	เรือ่ง	เนือ่งจากเป็นงานวจิยัที่
ไม่ได้ตพีมิพ์เผยแพร่เป็นเอกสารรายงานการวจิยั	หรอื
ตีพิมพ์ในวารสาร	 จึงเหลืองานวิจัยท่ีผ่านตามเกณฑ	์
จ�านวน	95	เรื่อง	ดังแสดงในแผนภูมิที่	1

4 
 

จากการประเมินขั้นต้นพบว่า มีผลงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รวม
ทั้งหมด 127  เรื่อง มีผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจํานวน 32 เรื่อง เน่ืองจากเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
เป็นเอกสารรายงานการวิจัย หรือตีพิมพ์ในวารสาร จึงเหลืองานวิจัยที่ผ่านตามเกณฑ์ จํานวน 95 เรื่อง ดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการคัดเลอืกงานวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ โปรแกรมสังเคราะห์งานวิจัยที่สร้างขึ้นโดยปัทมา ผ่องศิริและคณะ 
(2560) (6) ประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับประเภทของงานวิจัย ลักษณะของงานวิจัย ประเด็นของงานวิจัยตามสาขาใน
ระบบบริการสุขภาพ ประเด็นของงานวิจัยตามการดูแลที่จําเป็น ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา วิธีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การนําไปใช้ประโยชน์ แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดย
ผู้เช่ียวชาญด้าน การสร้างเคร่ืองมือวิจัยและการศึกษาพยาบาล จํานวน 3 คน และมีการควบคุมความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือโดยผู้สร้างโปรแกรมการสังเคราะห์งานวิจัยและทีมงาน ได้นําไปทดลองบันทึกข้อมูลงานวิจัย จํานวน 5 เรื่อง 
แล้วนําผลที่ได้มาหาค่าความสอดคล้องของการประเมิน ได้ค่าเท่ากับ  .80  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยรวบรวมรายช่ือผลงานวิจัย ของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2550 – พ.ศ. 2559 และดําเนินการสืบค้นรูปเล่มและรายงานการวิจัยทั้งในรูปรายงานฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
 2. ผู้วิจัยแต่ละคนอ่านรายละเอียดของผลงานวิจัยแต่ละเรื่องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมสังเคราะห์งานวิจัย 
 3. ผู้วิจัยแต่ละคนวิเคราะห์และทบทวนงานวิจัยทั้งหมด โดยนําข้อมูลที่ได้มาจําแนกเป็นหมวดหมู่ตามคําถาม
วิจัย และหากมีข้อคิดเห็นไมต่รงกันจะนําข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ทรงคุณวุฒทิ่านที่ 3 เป็นผูพิ้จารณาตัดสินต่อไปจนกว่า
ข้อคิดเห็นตรงกัน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลการสรุปประเด็นที่ได้จากงานวิจัยใช้สถิติความถี่และร้อยละ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากการสืบคน้  

จํานวน 127 เรื่อง 

คัดออก จํานวน 32 เรื่องเนื่องจาก 
      ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 32 เรื่อง 

งานวิจัยท่ีผ่านการประเมินงานวิจัยตามเกณฑ์
จํานวน 95  เรื่อง 

แผนภูมิที่	1	แสดงการคัดเลือกงานวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 โปรแกรม
สังเคราะห์งานวิจัยที่สร้างขึ้นโดยปัทมา	 ผ่องศิริและ
คณะ	 (2560)6	ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประเภท
ของงานวิจัย	 ลักษณะของงานวิจัย	 ประเด็นของงาน
วิจัยตามสาขาในระบบบริการสุขภาพ	 ประเด็นของ
งานวิจัยตามการดูแลที่จ�าเป็น	 ประชากร/กลุ ่ม
ตวัอย่างทีศ่กึษา	วธีิการเผยแพร่ผลงานวจิยั	การน�าไป
ใช้ประโยชน์	แหล่งเงนิทนุสนบัสนนุการวจิยั	ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน	
การสร้างเครือ่งมือวจัิยและการศกึษาพยาบาล	จ�านวน 
3	คน	และมกีารควบคุมความเชือ่มัน่ของเคร่ืองมือโดย
ผู้สร้างโปรแกรมการสังเคราะห์งานวิจัยและทีมงาน	
ได้น�าไปทดลองบันทึกข้อมูลงานวิจัย	จ�านวน	5	เรื่อง	

แล้วน�าผลท่ีได้มาหาค่าความสอดคล้องของการ
ประเมิน	ได้ค่าเท่ากับ	.80	
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ผู้วิจัยรวบรวมรายชื่อผลงานวิจัย	 ของ
อาจารย์	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช	
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2550	 –	 พ.ศ.	 2559	 และด�าเนินการ
สืบค้นรูปเล่มและรายงานการวิจัยทั้งในรูปรายงาน
ฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
	 2.	 ผูว้จิยัแต่ละคนอ่านรายละเอยีดของผลงาน
วิจัยแต่ละเรื่องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรมสังเคราะห์งานวิจัย
	 3.	 ผู้วิจัยแต่ละคนวิเคราะห์และทบทวนงาน
วจิยัทัง้หมด	โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้มาจ�าแนกเป็นหมวดหมู่
ตามค�าถามวิจัย	และหากมีข้อคิดเห็นไม่ตรงกันจะน�า
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การทบทวนงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

ข้อมลูดงักล่าวให้ผูท้รงคุณวฒุท่ิานที	่3	เป็นผู้พจิารณา
ตัดสินต่อไปจนกว่าข้อคิดเห็นตรงกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ข้อมูลการสรุปประเด็นที่ได้จากงานวิจัยใช้
สถิติความถี่และร้อยละ

ผลการวิจัย
	 ผลการทบทวนงานวจิยัของอาจารย์	วทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี	 พุทธชินราช	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	
2550	–	พ.ศ.	2559	พบว่า	มงีานวจัิยทีผ่่านเกณฑ์การ
คดัเลือกทัง้หมด	95	เรือ่ง	ซึง่สามารถวเิคราะห์ได้ดงันี้	
การจ�าแนกตามประเภทของการวิจัย	 และประเด็น
หลักของการวิจัย
	 ผลการทบทวนงานวิจัย	 พบว่า	 จากจ�านวน
งานวิจัยที่ด�าเนินการแล้วเสร็จของอาจารย์วิทยาลัย

พยาบาล
	 บรมราชชนน	ีพทุธชนิราช	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	
–	พ.ศ.	2559	ทัง้สิน้	95	เรือ่ง	เมือ่จ�าแนกตามประเภท
ของการวิจัยพบมีการด�าเนินงาน	3	ประเภทจากมาก
ไปน้อย	คือ	การวิจัยเชิงส�ารวจ/	พรรณนา/	ประเมิน
โครงการมากท่ีสุด	 จ�านวน	 44	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	
46.32	 รองลงมาคือ	 การวิจัยกึ่งทดลอง	 จ�านวน	 22	
เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	23.16	และ	การวิจัยเชิงคุณภาพ	
จ�านวน	 11	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 11.58	 และเมื่อ
จ�าแนกตามลักษณะประเด็นหลักของการวิจัย	พบว่า
เป็นงานวิจัยด้านการเรียนการสอนมากท่ีสุด	 จ�านวน	
40	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	42.11	รองลงมาคือการวิจัย
ในชมุชน	จ�านวน	33	เรือ่ง	คดิเป็นร้อยละ	34.74	และ
การวิจัยในคลินิก	จ�านวน	8	เรื่องคิดเป็นร้อยละ	8.42	
ตามล�าดับ	(ตารางที่	1)

ตารางที่	1	ลักษณะงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช	ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	
2559	จ�าแนกตามประเภทและประเด็นหลักของการวิจัย	(n=	95)

ลักษณะ จ�านวน ร้อยละ

ประเภทงานวิจัย

ส�ารวจ	พรรณนา	ประเมินโครงการ 44 46.32

กึ่งทดลอง 22 23.16

เชิงคุณภาพ	 11 11.58

ปฏิบัติการ/	เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 7 7.37

วิจัยและพัฒนา 5 5.26

การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ 5 5.26

ผสานวิธี 1 1.05

ประเด็นหลักของการวิจัย

การวิจัยการเรียนการสอน 40 42.11

การวิจัยในชุมชน 33 34.74

การวิจัยทางคลินิก 8 8.42

งานวิจัยสถาบัน/	องค์กร 7 7.37

การวิจัยผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 7 7.37
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	 การวิจยัด้านการจดัการเรยีนการสอนจ�าแนก
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
	 เมื่อพิจารณาเฉพาะงานวิจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอนงานวิจัยที่ด�าเนินการแล้วเสร็จของ
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 พุทธชินราช	
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559	พบว่า	เป็นการวิจัย
เพ่ือศึกษาตัวแปร/	 ปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษา	เช่น	อัตลักษณ์	ความฉลาดทางอารมณ์มาก
ที่สุด	จ�านวน	29	เรื่องคิดเป็นร้อยละ	72.50	รองลง
มาเป็นวจิยัเพือ่ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนที่
เ น ้ น 
ผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง	เช่น	VARK	Learning	Style	การ
เรยีนการสอนเชิงรกุ	ศนูย์การเรยีนรู	้และ	3PS	จ�านวน	
11	เรื่องคิดเป็นร้อยละ	27.50	(ตารางที่	2)

ตารางที่	2	การวิจัยด้านการเรียนการสอน	ของอาจารย์	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช	ปี	พ.ศ.	
2550	–	พ.ศ.	2559	จ�าแนกตามจ�าแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย	(n	=	40)

วัตถุประสงค์การวิจัยด้านการเรียนการสอน จ�านวน ร้อยละ

เพื่อเชิงส�ารวจ/พรรณนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา	(เช่น	การสอบขึ้นทะเบียน	
อัตลักษณ์บัณฑิต	ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา	รูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษา	การรับรู้ความสามารถการปฏิบัติการพยาบาล	การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ)

29 72.50

เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	(เช่น	VARK	
Learning	Style	การเรียนการสอนเชิงรุก	ศูนย์การเรียนรู้	3PS	การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ	การเรียนรู้ตามสภาพจริง)

11 27.50

 การจ�าแนกตามประเดน็ความสอดคล้องของ
งานวิจัยตามสาขาในระบบบริการสุขภาพ
	 ผลการวิจัย	พบว่า	งานวิจัยที่ด�าเนินการแล้ว
เสร็จของอาจารย์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนพุีทธ
ชนิราช	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559	เมือ่พิจารณา
ตามประเดน็ความสอดคล้องของงานวจัิยตามสาขาใน
ระบบบรกิารสขุภาพ	(Service	plan)	พบว่า	เป็นงาน
วจิยัทีไ่ม่ใช่ประเด็นงานวจิยัตามสาขาในระบบบรกิาร

สุขภาพ	 มากที่สุด	 จ�านวน56	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	
58.95	และงานวจิยัตามสาขาในระบบบรกิารสขุภาพ	
(Service	 plan)	 คิดเป็นร้อยละ	 41.05	 โดยจ�าแนก
เป็นงานวิจัยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(Non-commu-
nicable	 diseases:	 NCD)	 และวิจัย	 5	 สาขาหลัก	
(สูติ-นรีเวช	 ศัลยกรรม	 อายุรกรรม	 กุมารเวชกรรม	
และออร์โธปิดกิส์)	มากทีส่ดุเท่ากนั	คอืประเดน็ละ	13	
เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	13.68	(ตารางที่	3)	

ตารางที่	3	ลักษณะงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช	ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	
2559	จ�าแนกตามความสอดคล้องกับประเด็นตามสาขาในระบบบริการสุขภาพ	(Service	plan)	(n	=	95)

ประเด็นงานวิจัยตามสาขาในระบบบริการสุขภาพ จ�านวน ร้อยละ

ไม่สอดคล้อง 56 58.95

สอดคล้อง

	-	5	สาขาหลัก	(สูติ-นรีเวช	ศัลยกรรม	อายุรกรรม	กุมารเวชกรรม	
				และออร์โธปิดิกส์)

39

13

41.05

13.68

	-	กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 13 13.68



วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ32

การทบทวนงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

ประเด็นงานวิจัยตามสาขาในระบบบริการสุขภาพ จ�านวน ร้อยละ

	-	ปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ	 3 3.16

	-	อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2 2.11

	-	ทารกแรกเกิด 2 2.11

	-	การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2.11

	-	สุขภาพจิตและจิตเวช 1 1.05

ตารางที	่4	ลักษณะงานวจิยัทีแ่ล้วเสรจ็วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีพทุธชินราช	ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559	
จ�าแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	(N	=	131)	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน ร้อยละ

นักศึกษา 39 29.77

กลุ่มผู้สูงอายุ	(60	ปีขึ้นไป)	 19 14.50

บุคลากรด้านสาธารณสุข 16 12.21

เด็กวัยท�างาน	(15-59	ปี)	เจ็บป่วย 14 10.69

อาจารย์ 8 6.11

กลุ่มคนพิการ 6 4.58

เด็กวัยรุ่น	(15-21	ปี)	เจ็บป่วย 5 3.82

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 3.05

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	(0-5	ปี)	สุขภาพดี 4 3.05

บุคลากรสายสนับสนุน 3 2.29

เด็กวัยรุ่น	(15-21	ปี)	สุขภาพดี 3 2.29

วิจัยที่ไม่ได้ด�าเนินงานในมนุษย์	 3 2.29

เด็กวัยเรียน	(5-14	ปี)	สุขภาพดี 2 1.53

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	(0-5	ปี)	เจ็บป่วย 2 1.53

เด็กวัยท�างาน	(15-59	ปี)	สุขภาพดี 1 0.76

นักบวช 1 0.76

เด็กวัยเรียน	(5-14	ปี)	เจ็บป่วย 1 0.76

การจ�าแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษา
	 ผลการวิจัยพบว่างานวิจัยที่ด�าเนินการแล้ว
เสรจ็ของอาจารย์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	พทุธ
ชินราช	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559	เมือ่พิจารณา
ตามกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา	พบว่า	มงีานวจัิยที่

ศกึษาในกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นนกัศกึษามากทีส่ดุ	จ�านวน	
39	เรือ่ง	คดิเป็นร้อยละ	29.77	รองลงมาคอื	กลุม่ผูส้งู
อายุ	 (60	 ปีข้ึนไป)จ�านวน	 19	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	
14.50	และบคุลากรด้านสาธารณสขุ	จ�านวน	16	เรือ่ง	
คิดเป็นร้อยละ	12.21	(ตารางที่	4)
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การจ�าแนกตามแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
	 ผลการวิจัย	พบว่า	งานวิจัยที่ด�าเนินการแล้ว
เสรจ็ของอาจารย์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	พทุธ
ชนิราช	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559	เมือ่พิจารณา
ตามแหล่งเงินทนุ	พบได้รบัทนุจากภายในสถาบนัมาก

ที่สุด	จ�านวน	72	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	75.79	รองลง
มาคือ	 ทุนจากภายนอกสถาบัน	 (ในประเทศ	 ทุน
รัฐบาล	หน่วยงานอื่น)	จ�านวน	16	เรื่อง	คิดเป็นร้อย
ละ	16.84	และใช้ทุนส่วนตัว	จ�านวน	4	เรื่อง	คิดเป็น
ร้อยละ	4.21	ตามล�าดับ	(ตารางที่	5)

ตารางที่	5	ลักษณะงานวิจัยของอาจารย์	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช	ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	
2559	จ�าแนกตามแหล่งเงินทุน	(N	=	95)

แหล่งเงินทุน จ�านวน ร้อยละ

ภายในสถาบัน 72 75.79

ภายนอกสถาบัน	(ในประเทศ	ทุนรัฐบาล	หน่วยงานอื่น) 16 16.84

ทุนส่วนตัว 4 4.21

ภายนอกสถาบัน	(ต่างประเทศ) 3 3.16

การจ�าแนกตามจ�านวนงานวิจัยรายฉบับสมบูรณ์/
ปี	พ.ศ.	ที่แล้วเสร็จ
	 ผลการวิจัย	พบว่า	งานวิจัยที่ด�าเนินการแล้ว
เสรจ็ของอาจารย์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	พทุธ
ชนิราช	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559	เมือ่พิจารณา
ตามจ�าแนกตามจ�านวนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/	

ปีพ.ศ.	ที่แล้วเสร็จ	พบว่า	ปี	พ.ศ.	2559	มีงานวิจัยที่
แล้วเสร็จ	 จ�านวนมากที่สุด	 15	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อย
ละ15.79	รองลงมาคือ	ปี	พ.ศ.	2551,	2557,	2558	
เท่ากันคือ	 จ�านวน	 12	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 12.63	
(ตารางที่	6)	

ตารางที่	6	งานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช	ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559
จ�าแนกตามจ�านวนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/ปีพ.ศ.	ที่แล้วเสร็จ	(N	=95)

งานวิจัยรายฉบับสมบูรณ์/ปี	พ.ศ.	ที่แล้วเสร็จ	 จ�านวน ร้อยละ

2550 6 6.32

2551 12 12.63

2552 4 4.21

2553 11 11.58

2554 4 4.21

2555 10 10.53

2556 9 9.47

2557 12 12.63

2558 12 12.63

2559 15 15.79
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การทบทวนงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

การจ�าแนกตามวิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
	 ผลการวิจัยพบว่างานวิจัยที่ด�าเนินการแล้ว
เสรจ็ของอาจารย์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	พทุธ
ชินราช	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559	เมือ่พิจารณา
วิธีการเผยแพร่	พบว่างานวิจัยเผยแพร่ในเวทีประชุม

วิชาการระดับชาติที่มี	proceeding	จ�านวน	30	เรื่อง	
คิดเป็นร้อยละ	 31.58	 รองลงมาคือการเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ	 จ�านวน	 24	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	
25.26	และวารสารระดับนานาชาติจ�านวน	20	เรื่อง	
คิดเป็นร้อยละ	21.05	(ตารางที่	7)

ตารางที่	7	ลักษณะงานวิจัย	ของอาจารย์	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช	ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	
2559	จ�าแนกตามวิธีการเผยแพร่งานวิจัย	(N	=	95)

วิธีการเผยแพร่งานวิจัย จ�านวน ร้อยละ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	ที่มี	Proceeding 30 31.58

วารสารระดับชาติ 24 25.26

วารสารระดับนานาชาติ 20 21.05

ห้องสมุด 11 11.58

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ที่มี	Proceeding 10 10.53

อภิปรายผล
	 ข้อมลูจากการทบทวนงานวจิยัจากงานวิจยัที่
ด�าเนินการแล้วเสร็จของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	พทุธชนิราช	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	
2559	มีจ�านวนทั้งสิ้น	 95	 เรื่อง	 โดยเมื่อจ�าแนกตาม
ประเภทของการวจิยัพบมกีารด�าเนินงานวจัิยด้านการ
วิจัยเชิงส�ารวจ	พรรณนา	ประเมินโครงการมากที่สุด
ซึ่งงานวิจัยประเภทดังกล่าวท�าให้ได้ประโยชน์ในแง่
องค์ความรู้ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด�าเนินการ
พัฒนาในเรือ่งต่างๆ	ต่อไป	แต่ยงัมงีานวจัิยทีใ่ห้ผลลพัธ์
ด้านนวัตกรรม	 เช่นการวิจัยและพัฒนาจ�านวนน้อย	
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการวิจัยเชิงบรรยายเป็นการวิจัย
ที่มีวิธีการไม่ยุ่งยาก	 ซับซ้อน	 หากลุ่มประชากรหรือ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาได้ง่ายกว่า	 จึงเหมาะ
ส�าหรับนักวิจยัทีป่ฏิบติังานในวทิยาลยัฯ	อยูแ่ล้วทีเ่ริม่
ท�าการวิจัยในเบื้องต้น7,8	อย่างไรก็ตามจากนโยบาย
ของรัฐบาลในปัจจุบันที่ต้องการให้ประเทศไทยมีการ
พัฒนาไปสู่ความมั่นคง	 และยั่งยืน	 โดยใช้โมเดล
ประเทศไทย	4.0	เป็นตัวขับเคลื่อน	โดยหนึ่งในกลไก

นั้นคือการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรม
ต่าง	 ๆ	 ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ให้มากข้ึน9	 ดังนั้นผล
การวิจัยครั้งนี้อาจเป็นตัวสะท้อนส�าหรับการปรับ
เปลี่ยนการก�าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 พุทธชินราชให้มีงาน
วิ จัยประเภทการวิจัยและพัฒนาหรือการสร ้าง
นวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป
	 นอกจากนีผ้ลการทบทวนงานวจิยัเมือ่จ�าแนก
ตามประเดน็หลกัของการวจิยัและกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา	พบว่าเป็นงานวิจัยด้านการเรียนการสอน
มากทีส่ดุและกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษา	ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะพันธกิจด้านการเรียนการสอนเป็นพัน 
ธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา10	ดังนั้นจึงท�าให้
อาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล	บรมราชชนนี	พุทธชิน
ราชด�าเนินงานวิจัยด้านนี้	โดยศึกษาในกลุ่มนักศึกษา
มากกว่าการวิจัยด้านชุมชนและในคลินิก	 ที่มีกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูป่้วยหรอืบคุคลทัว่ไป	และเม่ือพจิารณา
เฉพาะงานวจิยัด้านการจดัการเรยีนการสอนงานวจิยั	
ทีด่�าเนนิการแล้วเสร็จ	พบว่า	เป็นการวจิยัทีย่งัคงเน้น
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เพื่อศึกษาตัวแปร	 ปัจจัยต่างที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา	
เช่น	 อัตลักษณ์	 ความฉลาดทางอารมณ์	 เป็นต้น
มากกว่าการวิจัยเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ดังนั้นจึงเป็นอีก
ประเดน็ทีค่วรพจิารณาพฒันาต่อไป	รวมทัง้เนือ่งจาก
วิชาชีพพยาบาลมีความจ�าเป็น	ที่ต้องเรียนรู้ในคลินิก
และในชุมชน	 ดังนั้นในประเด็นนี้จึงยังคงต้องมีการ
ขยายขอบข่ายงานด้านการวจัิยในชมุชนและคลนิกิให้
มากขึ้นเช่นกัน
	 และเนือ่งจากในสถานการณ์ปัจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพโดยมี
การก�าหนดนโยบายการพัฒนาตามสาขาอย่าง
ชัดเจน11	ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนผลงานวิจัยที่ด�าเนินการ
แล้วเสรจ็ของอาจารย์วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ี
พุทธชินราช	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559	ตาม
ประเด็นความสอดคล้องของงานวิจัยตามสาขาใน
ระบบบรกิารสขุภาพ	ผลการวจิยัพบว่าเป็นงานวจิยัที่
ไม่ใช่ประเด็นงานวิจัยตามสาขาในระบบบริการ
สุขภาพมากกว่างานวิจัยตามสาขาในระบบบริการ
สขุภาพ	ทัง้นีเ้มือ่พจิารณางานวจิยัตามสาขาในระบบ
บรกิารสขุภาพ	พบว่าส่วนใหญ่เป็นงานวิจยักลุม่โรคที่
ไม่ติดต่อ	(Non-communicable	diseases	:	NCD)	
ซึ่งอาจเป็นได้ว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธ
ชินราชมีการก�าหนดนโยบายในการเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการโรคเรื้อรัง	 ตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2555	ดังนั้นท�าให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ	เริ่ม
มีการด�าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อรังมากขึ้น	
	 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยตามแหล่งทุนที่
สนับสนุนการวิจยั	ผลการวจิยัพบว่างานวจัิยทีด่�าเนนิ
การแล้วเสร็จของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	พุทธชินราช	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2559	
ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน
สถาบันมากกว่าแหล่งทุนภายนอกสถาบันทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะงานวจิยัส่วนใหญ่ทีด่�าเนนิการเป็นงานวจิยั
ขั้นพื้นฐาน	เช่น	การส�ารวจ	เชิงพรรณนา	ดังนั้นจึงไม่
สามารถขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิ จัย
ภายนอกสถาบนัได้	นอกจากน้ีผลการทบทวนงานวจิยั

ยงัพบว่าในปี	พ.ศ.	2559	มงีานวจิยัทีแ่ล้วเสรจ็จ�านวน
มากทีส่ดุ	และมวีธิกีารเผยแพร่งานวิจยัในเวทปีระชมุ
วิชาการระดับชาติท่ีมี	 Proceeding	 มากกว่าการตี
พมิพ์เผยแพร่วธิอีืน่	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในช่วงเวลาดงั
กล่าววิทยาลัยฯ	 มีการปรับนโยบายการส่งเสริมการ
ผลติและเผยแพร่ผลงานวจิยัและมแีผนการเร่งรดัการ
ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ	 และมีการ
จัดท่ีปรึกษาช่วยเหลืออาจารย์ในการเผยแพร่ผลงาน
ในเวทีวิชาการต่าง	ๆ	นั่นเองท�าให้ผลงานวิจัยที่ยังไม่
แล้วเสรจ็สามารถด�าเนนิการเผยแพร่เป็นจ�านวนมาก2

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 จากผลการทบทวนงานวิจัยในช่วง	 10	ปี
ที่ผ่านมา	 (พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.2559)	พบว่างานวิจัย
ส่วนใหญ่ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
พุทธชินราชเป็นการด�าเนินงานวิจัยข้ันพื้นฐาน	 เช่น
การวิจัยเชิงส�ารวจและพรรณนาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนมากกว่าการเน้นงานวิจัยในคลินิกและ
ชุมชน	และยังเป็นงานวิจัยที่ยังไม่สอดคล้องกับสาขา
ตามระบบสขุภาพเป็นส่วนใหญ่	ดงันัน้เพือ่การพฒันา
งานวิจัยให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ปัจจบุนั	ผูบ้รหิารจงึควรมกีารปรบันโยบายเพือ่เร่งรดั
การผลิตงานวิจัยด้านคลินิกและชุมชนที่สอดรับกับ
สาขาตามระบบสุขภาพให้มากขึ้น	 ส่วนงานวิจัยด้าน
การเรียนการสอนท่ีด�าเนินการอยู ่อาจมีการเพิ่ม
จ�านวนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้
มากขึ้นเช่นกัน
	 -	 จากผลการทบทวนงานวิจัยในช่วงสิบปีท่ี
ผ่านมา	(พ.ศ.	2550	–	พ.ศ.2559)	พบว่า	แหล่งทุน
สนับสนุน
	 -	การวจิยัส่วนใหญ่ของวิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี	 พุทธชินราชมาจากหน่วยงานภายในและมี
การเผยแพร่ผลงานในเวทวีชิาการระดบัชาตเิป็นส่วน
ใหญ่	ดงันัน้ผูบ้รหิารควรมกีารปรบัแผนยทุธศาสตร์ใน
กระตุ ้นให้อาจารย์ท�าวิจัยมากขึ้น	 และยกระดับ
คุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ให้มีการผลิตโครงการ
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การทบทวนงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช

วิจัยที่มีผลกระทบในเชิงมูลค่าที่มากขึ้น	 เพื่อให้
สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอกได้
	 -	 ผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี	พุทธชินราชควรมีการก�าหนดนโยบายในการส่ง
เสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ท�าวจิยัและเผยแพร่ผล
งานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมาก
ขึ้น	 เช่น	 มีการจัดทีมที่ปรึกษาในการจัดเตรียมความ
พร้อมส�าหรับอาจารย์ที่ต้องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม
	 2.	การท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 	 จากการทบทวนงานวิจัยของอาจารย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช	ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้
	 -	สังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน ้น 
ผูเ้รยีน	เป็นศนูย์กลาง	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	
พุทธชินราช
	 -	 วิจัยและพัฒนาระบบการส่งเสริมการผลิต
และเผยแพร่ผลงานวิจัย	 ของอาจารย์	 วิทยาลัย
พยาบาล	บรมราชชนนี	พุทธชินราช
	 -	 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อค ้นหาปัญหาและ
อุปสรรค	 และความต้องการการสนับสนุนการผลิต
และเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	พุทธชินราช
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บทคัดย่อ

 กำรตำยดีเป็นเป้ำหมำยสงูสดุของกำรดแูลแบบประคบัประคอง ซึง่หมำยถึงกำรดแูล
เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภำพชีวิตดีที่สุดก่อนที่จะถึงวำระสุดท้ำยของชีวิต เป็นกำรช่วยให้ผู้ป่วย
สำมำรถเผชญิกบัควำมตำยได้อย่ำงมคีณุภำพ และเกดิกำรตำยตำมควำมปรำรถนำ บทควำม
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้เห็นถึงนิยำมของกำรตำยดี กำรสะท้อนลักษณะของกำรตำยดี
ตำมมมุมองผูป่้วย ญำติ และบคุลำกรทำงสขุภำพ ซึง่พยำบำลเป็นหนึง่ในบุคลำกรทำงสขุภำพ
ทีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรเป็นผูป้ระเมนิ ผูใ้ห้ควำมรู ้ผูด้แูลโดยตรง เป็นผูท้ีม่บีทบำทในระบบ
บริกำรสุขภำพ บทบำทของกำรเป็นผู้ติดต่อประสำนงำนและสื่อสำร และบทบำทของผู้ที่
ให้กำรดูแลตำมหลักจริยธรรม เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตท่ีดี สำมำรถเตรียมตัวก่อนตำย 
และเข้ำสู่กำรตำยอย่ำงสมศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์หรือตำยดี 
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Good Death: The Nurses’ Roles

Abstract

 Good death is an ultimate goal of palliative care which is a care for the 
best quality of life for patients before their end of life. Palliative care helps the 
patients to meet good death and death by desire. This article aims to present 
the meaning of good death and the reflection of attributes of good death among 
patients, family members and healthcare provider team. Nurses, therefore, are 
the healthcare providers who play vital roles as assessor, educator, direct car-
egiver, healthcare system staff, coordinator and communicator, and carer with 
ethics. They aim to promote patients to have quality of life, preparing for death, 
and moving towards the death with human dignity or having good death.

Key word: Good Death, Nurses’ Roles, Palliative care

บทน�ำ
 “ ... มีพบ	 ต้อง	 มีจาก... ” เป็นข้อควำมท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมของกำรจำกลำ แม้ว่ำ 
ไม่ต้องกำรให้เกิดขึ้นก็ไม่สำมำรถจะหลีกเล่ียงได้ 
ควำมตำยเป็นกำรจำกลำซึ่งไม่มีใครอยำกประสบ 
“ควำมตำย” ยังมีควำมหมำยที่โดยนัย เป็นควำมไม่
เป็นมงคล เป็นกำรพลัดพรำก กำรสูญสิ้น ควำมเศร้ำ
โศกเสียใจ และลำงร้ำย ท�ำให้คนในอดีตไม่ค่อยอยำก
กล่ำวถึงควำมตำยมำกนัก แต่ในปัจจุบัน กำรพูดถึง
ควำมตำยเริม่เป็นทีย่อมรบัมำกขึน้ในบคุคลทัว่ไป และ
โดยเฉพำะผูท้ีเ่คยมปีระสบกำรณ์ใกล้ชดิกบัควำมตำย1 
ในระยะสิบปีที่ผ่ำนมำศำสตร์ของกำรดูแลรักษำแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) ได้เป็นที่รู้จักมำก
ขึ้นในประเทศไทย ภำครัฐได้ให้ควำมส�ำคัญของกำร
ดแูลของรูปแบบนีโ้ดยมกีฎหมำย ทีว่่ำด้วย สทิธใินกำร
แสดงเจตนำไม่ประสงค์จะรบับรกิำรสำธำรณสขุ ตำม
มำตรำ 12 แห่ง พระรำชบญัญติัสขุภำพแห่งชำติ พ.ศ. 
2550 ว่ำด้วย “บคุคลมสีทิธทิ�าหนงัสอืแสดงเจตนาไม่
ประสงค์จะขอรบับรกิารสาธารณสขุทีเ่ป็นไปเพยีงเพือ่
ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน	 หรือ	 เพื่อยุติ
การทรมานจากการเจ็บป่วยได้”2 เป้ำหมำยเพ่ือให้
ประชำชนทุกคนทั้งผู้ที่มีสุขภำพดีและผู้ทีเ่จ็บปว่ย ได้

แสดงสิทธิ์ในกำรตัดสินใจด้วยตนเองด้ำนกำรรักษำ
โดยสำมำรถปฏิเสธกำรรักษำที่เป็นกำรยืดระยะเวลำ
กำรตำยในช่วงวำระสดุท้ำยของชวีติ ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูป่้วย
มีคุณภำพชีวิตที่ดีที่สุดและได้ตำยอย่ำงสมศักด์ิศรี 
หรือเกดิกำรตำยด ีผูเ้ขยีนได้จัดท�ำบทควำมฉบบันีข้ึน้
เพื่อเสนอให้เห็นถึงนิยำมของกำรตำยดี มุมมองของ 
ผู้ป่วย ญำติ บุคลำกรทำงสุขภำพต่อกำรตำยดี และ
บทบำทของพยำบำลที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรตำยดี 

นิยำมของกำรตำยดี 
 กำรตำยด ีมคี�ำนิยำมไว้อย่ำงหลำกหลำย รำช
บัณฑิตสถำน3 ได้บัญญัติว่ำ “ตำย” หมำยถึง สิ้นใจ 
สิน้ชวีติ ไม่เป็นอยูต่่อไป สิน้สภำพของกำรมชีวีติ และ 
“ดี” หมำยถึง ลักษณะที่เป็นไปในทำงที่ต้องกำร  
น่ำปรำรถนำ น่ำพอใจ ดังนั้นค�ำว่ำ “ตำยดี” จึงหมำย
ถึง กำรตำยท่ีมีลักษณะเป็นไปตำมควำมปรำรถนำ 
และกำรตำยดีตำมกำรให้ควำมหมำยของพุทธทำส
ภิกขุ4 คือ เป็นกำรตำยอย่ำงสงบ และมีสติ ได้เตรียม
ตวัก่อนตำย ไม่ต่อสูว่้ำไม่อยำกตำย สมคัรใจตำยอย่ำง
เป็นไปตำมธรรมชำติของสังขำรที่ไม่เที่ยง นอกจำกนี้ 
กำรตำยดยีงัหมำยถงึ กำรตำยอย่ำงสงบตำมธรรมชำติ 
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ไม ่ถูกเหนี่ยวรั้ งกำรตำยด ้วยวิธีกำรรักษำหรือ
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ที่เกินควำมจ�ำเป็นและ 
ไม่สมควร1 หรือก่อนผู ้ป่วยจะเสียชีวิตได้รับกำร
บรรเทำอำกำรและควำมทกุข์ทรมำนทำงด้ำนร่ำงกำย
และจิตใจอย่ำงเพียงพอเหมำะสม ได้รับกำรดูแลทำง
ด้ำนจติวิญญำณทีต่รงกบัควำมเชือ่ ศำสนำ วฒันธรรม 
ได้ท�ำส่ิงทีค่ัง่ค้ำงให้แล้วเสรจ็ และสำมำรถแสดงควำม
ปรำรถนำของตนว่ำต้องกำรให้มีกำรดูแลอย่ำงไรใน
ระยะท้ำยเพื่อให้เสียชีวิตอย่ำงสงบ สมศักด์ิศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์4 กล่ำวโดยสรุป กำรตำยดีจึงหมำย
ถงึกำรตำยทีเ่ป็นไปตำมควำมปรำรถนำของบคุคล ซึง่
ลักษณะจะเป็นเช่นไรนั้น ขึ้นอยู่กับกำรรับรู้และมุม
มองของบุคคลนั้น

มุมมองต่อกำรตำยดี
 มมุมองกำรตำยดีเป็นกำรสะท้อนลกัษณะของ
กำรตำยดีของบคุคล ซึง่จะมผีลต่อพฤติกรรมหรอืกำร
แสดงออก หำกบุคคลมีมุมมองต่อกำรตำยดีเป็นแบบ
ใด กจ็ะแสดงออกโดยกำรปฏบิตัต่ิอตนเองและผูท้ีอ่ยู่
ในกำรดแูลตำมมมุมองของตนเองด้วย มมุมองต่อกำร
ตำยดเีกิดจำกกำรได้มีประสบกำรณ์และกำรรบัรูเ้ก่ียว
กับควำมตำยของแต่ละบคุคล และยงัขึน้กบัปัจจยัทีม่ี
ผลต่อกำรรับรู้1 ได้แก่ 1) ปัจจัยด้ำนบุคคล เช่น เพศ 
อำย ุศำสนำ ระดบักำรศกึษำ ประสบกำรณ์ด้ำนควำม
ตำย และ 2) ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น สถำนที่ และ
รูปแบบของกำรดูแล จำกปัจจัยเหล่ำนี้ย่อมท�ำให้มุม
มองของของผู้ป่วย ญำติ และบุคลำกรทำงสุขภำพมี
ท้ังควำมคล้ำยและควำมแตกต่ำงกนัในหลำยประเดน็ 
ดังนี้
 1) มุมมองต่อกำรตำยดีของผู้ป่วย 
  มุมมองกำรตำยดีของผู ้ป่วยสะท้อนถึง
คณุลกัษณะของกำรตำยทีผู่ป่้วยต้องกำรให้เกดิขึน้เมือ่
กำรตำยของตนเองมำถงึ โดยผูป่้วยเหน็ว่ำคุณลกัษณะ
ของกำรตำยที่ตนเองต้องกำร คือ ในระยะก่อนตำย
ตนเองมีควำมเชื่อใจ เชื่อมั่นในกำรดูแลรักษำของ
แพทย์ รวมถึงกำรได้รับกำรดูแลจำกบุคลำกรทำง
สุขภำพที่จะท�ำให้ผู้ป่วยสบำยใจ ซึ่งเป็นลักษณะของ

กำรมีควำมสัมพันธ ์ ท่ีดี กับบุคลำกรทำงสุขภำพ  
กำรเช่ือว่ำกำรรักษำท่ีตนเองได้รับ เป็นกำรรักษำท่ี
เหมำะสมแล้ว ได้มีโอกำสต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่อย่ำง
ถงึทีส่ดุ7-9 ส่วนกำรตำยทีเ่กดิขึน้เป็นไปอย่ำงธรรมชำติ
นั้น หมำยถึง กำรตำยในลักษณะที่ไม่มีอุปกรณ์กำร
แพทย์ใด ๆ คำอยู่ตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย และ
จำกไปอย่ำงสงบ6 ซึ่งในประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ท้ำทำย
ส�ำหรับบุคลำกรทำงสขุภำพท่ีจะหำควำมพอดรีะหว่ำง 
กำรรักษำอย่ำงเต็มที่ตำมที่ผู้ป่วยต้องกำรกับกำรให ้
ผูป่้วยจำกไปอย่ำงเป็นธรรมชำต ิผูป่้วยยงัมมีมุมองต่อ
กำรได้รับกำรตอบสนองทำงด้ำนศำสนำและจิต
วญิญำณ ได้แสดงควำมศรทัธำต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คำรพ
นับถือ กำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของตนเองตำมปกติ
และเป็นอสิระ กำรได้ใช้ชวีติทีเ่หลอือย่ำงอย่ำงมคีวำม
สขุ ไม่มภีำรกจิใดค้ำงคำใจอยู ่และยงัคงไว้ซึง่บทบำท
หน้ำทีต่นเองในครอบครวัหรอืหน้ำท่ีกำรงำน ไม่ต้องกำร
ให้ตนเองเป็นภำระแก่ครอบครัว กำรอยู่ในสภำพ
แวดล้อมที่มีควำมสงบ และเมื่อวำระสุดท้ำยมำถึง
ตนเองสำมำรถเผชญิควำมตำยได้โดยปรำศจำกควำม
กลวั นอกจำกนีแ้ล้ว ยงัมคีณุลกัษณะทีผู่ป่้วยให้ควำม
ส�ำคญัรองลงมำจำกคณุลกัษณะอืน่ ๆ  ทีไ่ด้กล่ำวมำใน
ข้ำงต้น ได้แก่ กำรไม่มีควำมเจ็บปวดและควำมทุกข์
ทรมำนทำงกำย กำรได้อยูใ่นสถำนทีท่ีต่นเองชอบ กำร
ไม่ต้องกำรให้คนในครอบครัวรู้ว่ำร่ำงกำย และจิตใจ
ของตนเองอ่อนแอ กำรได้พบกบัคนทีต้่องกำรพบ กำร
ทรำบถึงควำมคำดหมำยต่อสภำพควำมเจ็บป่วยใน
ระยะต่อไป  และกำรไม่ได้รับกำรดูแลเสมือนตนเอง
เป็นวัตถุหรือเป็นเด็ก 6-8

 2) มุมมองต่อกำรตำยดีของญำติ
   ญำตหิรือผูด้แูลผูป่้วย ตลอดจนครอบครวั 
ต้องกำรมีส่วนในกำรดูแลผู้ป่วยท่ีอยู่ในวำระสุดท้ำย
ให้เกิดกำรตำยดี โดยให้ควำมส�ำคัญกับสถำนท่ีท่ีจะ
เกิดกำรตำยค่อนข้ำงมำก โดยส่วนใหญ่แล้วมัก
ต้องกำรให้สถำนท่ีนั้นเป็นท่ีท่ีผู้ป่วยคุ้นเคยหรือได้สั่ง
เสียไว้ นั่นก็คือกำรได้กลับไปตำยที่บ้ำน และได้สนอง
ต่อควำมต้องกำรของผูป่้วย ได้ท�ำให้ผูป่้วยรูส้กึว่ำชวีติ
นัน้มคีณุค่ำ ได้สร้ำงควำมสขุต่อผูป่้วยจนวำระสดุท้ำย
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มำถึง ได้ช่วยลดควำมทุกข์ทรมำนทำงกำย ได้สร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันร่วมกับบุคลำกรทำงกำร
แพทย์ เป็นผู้ติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนกับทีม
สุขภำพหรือแพทย์ผู ้ดูแล รวมถึงกำรได้รับกำรฝึก
ปฏิบัติหรือได้รับกำรสอนเกี่ยวกับกำรดูแลทำงด้ำน
อำรมณ์เพื่อช่วยลดควำมเครียดให้กับผู้ป่วย และไม่
ท�ำให้ผูป่้วยรู้สึกว่ำตนเองเป็นภำระ นอกจำกนีญ้ำตยิงั
มีมุมมองกำรตำยดีต่อตนเอง โดยมองว่ำ กำรเกิดกำร
ตำยดีเป็นสิ่งที่สำมำรถจัดกำรหรือควบคุมได้ ตนก็มี
ควำมต้องกำรให้เกดิกำรตำยดีเช่นเดียวกนั กำรตำยดี
จงึเป็นส่ิงทีส่ำมำรถเกิดขึน้ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ10,11 
 3) มุมมองต่อกำรตำยดีของบุคลำกรทำง
สุขภำพ
 บุคลำกรทำงสุขภำพ มีมุมมองกำรตำยดีที่มุ่ง
เน้นไปที่ผู้ป่วย และญำติ โดยให้ควำมส�ำคัญในเรื่อง
กำรควบคุมอำกำร กำรดูแลให้มีควำมสุขสบำยด้วย
กำรจัดกำรกับควำมเจ็บปวดและอำกำรต่ำง ๆ โดย
ไม่มีกำรช่วยฟื้นคืนชีพในวำระสุดท้ำย ไม่มีอุปกรณ์ที่
เป็นเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์คำอยู่ตำมร่ำงกำย และ
บุคลำกรทำงสุขภำพสำมำรถควบคุมกำรตำยน้ันได้
ควบคูกั่บกำรดแูลด้ำนจิตสงัคม โดยกำรพดูคุยร่วมกนั
กับครอบครัวของผู้ป่วย เพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนตำย อกีทัง้ยงัต้องกำรให้เกดิกำรส่งเสรมิกำรตำย
อย่ำงมศัีกดิศ์ร ีโดยเป็นกำรตำยทีม่บีคุคลอนัเป็นทีร่กั
อยู ่เคียงข้ำง ได้ให้กำรดูแลที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้กำรตำยเกิด
ขึ้นอย่ำงธรรมชำติ เป็นกำรตำยที่สงบและมีควำมสุข
สบำย ซึ่งกำรสื่อสำรที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยบรรลุ
กำรตำยดีได้12,13  
 นอกจำกนี้ นโยบำยและกฎหมำยยังเป็นสิ่งที่
บุคลำกรทำงสุขภำพทุกคนต้องค�ำนึงถึง เนื่องจำกมี
กำรออกกฎหมำยเป็นพระรำชบญัญัติสขุภำพแห่งชำติ 
พ.ศ. 2550 ที่ให้บุคคลสำมำรถจัดท�ำหนังสือแสดง
เจตนำไม่ประสงค์จะรับบริกำรสำธำรณสุขที่เป็นไป
เพียงเพื่อยืดกำรตำยในวำระสุดท้ำย หรือพินัยกรรม
ชีวิต (Living will) และกำรวำงแผนดูแลล่วงหน้ำ 
(Advance care plan) แล้วยงัได้มกีำรขบัเคลือ่นแผน

ยทุธศำสตร์ระดบัชำตว่ิำด้วยกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพใน
ระยะท้ำยของชีวิต พ.ศ. 2557-2559 โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ซึ่งมี
สำระส�ำคัญ 3 ยุทธศำสตร์5 คือ 
 1. เสริมสร้ำงควำมรู้ ทัศนคติที่ดีต่อกำรมีสุข
ภำวะในระยะท้ำยของชีวิตและตำยดี และกำรดูแล
แบบประคับประคอง 
 2. พัฒนำและจัดระบบบริกำรดูแลแบบประ
คบัประคองในระยะท้ำยของชวีติทีไ่ด้คณุภำพ มำตรฐำน 
ครอบคลุม เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะในระยะท้ำย
ของชีวิตและรองรับกำรตำยดี 
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุน
กำรจัดบริกำรต่ำงๆ 
 โดยสรปุ มมุมองต่อกำรตำยดขีองผูป่้วย ญำติ 
และบุคลำกรทำงสุขภำพข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำมุม
มองกำรตำยดขีองแต่ละบุคคลนัน้มท้ัีงควำมคล้ำยและ
ควำมแตกต่ำงกัน ดังเช่น กำรตำยดีที่ผู้ป่วยแต่ละคน
มีควำมต้องกำรให้เกิดกับตนเองนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของกำรตำยที่ตนปรำรถนำ อำจจะมีควำม
เหมือนหรือคล้ำยกันและอำจจะมีควำมแตกต่ำงกัน
ตำมมุมมองของแต่ละบุคคล ในขณะที่มุมมองของ
ญำติและบุคลำกรทำงสุขภำพกลับมีควำมสอดคล้อง
กันคือ กำรให้ควำมส�ำคัญกับผู้ท่ีก�ำลังจะเข้ำสู่วำระ
สุดท้ำย โดยอำจจะมีควำมแตกต่ำงกันในบริบทของ 
สถำนที่ สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรอำกำร กำรสื่อสำร 
และกำรได้ดแูลด้ำนจติวญิญำณ ดงันัน้กำรส่งเสรมิให้
ผู้ป่วยได้บรรลุกับกำรตำยดี ญำติและบุคลำกรทำง
สุขภำพจะต้องทรำบถึงมุมมองกำรตำยดีของผู้ป่วย
ก่อนจึงจะสำมำรถช่วยให้เกิดกำรตำยที่ดีขึ้นได้ 

บทบำทพยำบำลเพื่อกำรตำยดี
 ปัจจบุันมผีูป้ว่ยจ�ำนวนไม่น้อยทีม่ช่ีวงสดุท้ำย
ของชีวิตในโรงพยำบำล ในกำรส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลุ่ม
นีไ้ด้บรรลกุำรตำยด ีพยำบำลเป็นบคุลำกรทำงสขุภำพ
ที่มีบทบำทส�ำคัญ เนื่องจำกพยำบำลเป็นผู้ที่มีส่วน
เกีย่วข้องกับผูป่้วยมำกทีส่ดุในแง่ของกำรดแูล และยงั
เป็นผูท้ีใ่กล้ชดิผูป่้วยมำกทีส่ดุตลอดระยะเวลำของกำร
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รักษำตัวในโรงพยำบำล ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย
ในกำรดูแลได้บรรลุกำรตำยดีให้มำกที่สุด บทบำท
หน้ำทีข่องพยำบำลวิชำชพีตำมทีท่รำบกนัดีอยูแ่ล้วว่ำ 
กำรสอน แนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษำ แก้ปัญหำเก่ียวกับ
สขุภำพอนำมยั กำรฟ้ืนฟสูภำพ กำรรกัษำโรคเบือ้งต้น 
กำรให้ภูมิคุ้มกันโรค และกำรช่วยเหลือแพทย์กระท�ำ
กำรรักษำโรค เป็นบทบำทหน้ำทีข่องพยำบำลวชิำชพี 
ที่ให้กำรพยำบำลโดยอำศัยหลักของกระบวนกำร
พยำบำล (Nursing process) คือ ประเมินสภำพ 
วินิจฉัยปัญหำ วำงแผน ปฏิบัติ และประเมินผล โดย
เป็นกำรบรูณำกำรเพือ่กำรปฏบิติัหน้ำที ่เป้ำหมำยคอื 
กำรดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้เผชิญกับควำมเจ็บ
ป่วยทีม่อียูไ่ด้อย่ำงมคุีณภำพชวีติทีดี่ทีส่ดุ เช่นเดียวกบั
กำรพยำบำลเพ่ือให้ผูป่้วยได้เกดิกำรตำยดี พยำบำลที่
จะดแูลบคุคลให้เกดิกำรตำยดไีด้จะต้องมบีทบำท14-17 

ดังนี้
 1. บทบำทกำรเป็นผู้ประเมิน 
  ในกำรดูแลผู้ป่วยให้เกิดกำรตำยดี โดย
เฉพำะผู้ป่วยทีไ่ม่สำมำรถให้กำรรกัษำได้แล้ว เมือ่กำร
ด�ำเนินของโรคมีควำมรุนแรงมำกขึ้นและต้องเข้ำสู่
ระยะท้ำยของกำรรกัษำ ผูป่้วยต้องได้รบักำรดแูลเพือ่
ประคับประคองอำกำร พยำบำลจะต้องเป็นผู้ที่มี
บทบำทส�ำคัญที่จะสำมำรถเลือกใช้รูปแบบกำร
ประเมินหรือแบบประเมินได้อย่ำงเหมำะสม ได้แก่
  1.1 กำรสอบถำม สัมภำษณ์ เป็นกำร
สอบถำมควำมต้องกำรกับผู ้ป ่วยโดยตรง กำร
สัมภำษณ์ตำมแบบสัมภำษณ์โดยใช้ลักษณะของ
ค�ำถำมปลำยเปิดหรือกำรสัมภำษณ์แบบค�ำถำมเจำะ
ลึก เช่น ควำมหมำยของกำรตำยดีเป็นอย่ำงไร กำร
ตำยดจีะเกิดขึน้ได้อย่ำงไร และกำรตำยดีของผูป่้วยจะ
เกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้ำง เป็นต้น
  1.2 กำรใช้แบบประเมิน 
  1.2.1 แบบประเมินตำมคุณลักษณะกำร
ตำยด ี(Good death inventory [GDI]) ใช้เป็นเครือ่ง
มอืในกำรประเมินเกีย่วกบักำรตำยดีในหลำย ๆ  แง่มมุ 
ได้แก่ กำรประเมนิลกัษณะของกำรตำยดตีำมมมุมอง
ของบคุคล กำรประเมนิคุณภำพของกำรดูแลแบบประ

คับประคองและกำรดูแลระยะสุดท้ำย กำรประเมิน
คณุภำพชวีติของผูป่้วยระยะสดุท้ำย และกำรประเมนิ
ระดับของกำรตำยดี โดยแบบประเมินนี้มี 2 แบบ คือ 
1) แบบประเมนิกำรตำยดฉีบบัเตม็ (Full version of 
GDI) ข้อค�ำถำมประกอบด้วยกลุม่ของคณุลกัษณะของ
กำรตำยดีจ�ำนวน 18 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ข้อ ในแบบประเมินจึงมีคุณลักษณะ
ของกำรตำยดีท้ังหมด 54 ข้อ 2) แบบประเมินกำร
ตำยดฉีบับย่อ (Short version of GDI) ประกอบด้วย
ข้อค�ำถำมทีเ่ป็นคุณลกัษณะของกำรตำยดจี�ำนวน 18 
ข้อ แบบประเมนิท้ัง 2 ฉบับมลีกัษณะค�ำตอบเป็นแบบ
มำตรำวดัแบบลิเคร์ิท (Likert scale) จ�ำนวน 7 ระดบั 
(1=ไม่จ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง ถึง 7= จ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง) และ
แปลผลของโดยคะแนนเฉลี่ยรำยข้อ ซึ่งคะแนนเฉลี่ย
ท่ีสงูหมำยถึงว่ำองค์ประกอบนัน้มคีณุลกัษณะกำรตำย
ดีสูง7,9

  1.2.2 แบบประเมินระดับของกำรตำยดี 
(Good death scale [GDS]) ใช้เพือ่ประเมนิว่ำผูต้ำย
ได้บรรลกุำรตำยดหีรอืไม่ และอยูใ่นระดบัใด โดยแบบ
ประเมนินีป้ระกอบด้วยข้อค�ำถำมท่ีเป็นปัจจัยของกำร
ตำยดี  5 ปัจจัย ได้แก่ 1) กำรตระหนักรู้ถึงภำวะใกล้
ตำย (awareness) 2) กำรยอมรบัควำมตำย (Accept-
ance) 3) กำรเตรียมพินัยกรรมชีวิต (Arranging 
one’s will) 4) ระยะเวลำของกำรตำย (Death timing) 
และ 5) ระดับควำมสุขสบำยทำงร่ำงกำย 3 วันก่อน
กำรตำย (Degree of physical comfort 3 days 
before death) ลกัษณะค�ำตอบเป็นกำรให้คะแนน 
โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0-3 คะแนน คะแนนรวม
เท่ำกับ 15 คะแนน ซึ่งคะแนนที่สูง หมำยถึง มีระดับ
กำรตำยดีสูง18

  1.2.3 แบบประเมินคุณภำพกำรตำย 
(Quality of dying and death [QODD]) แบบ
ประเมินนี้  ใช ้ประเมินถึงคุณภำพของกำรตำย 
ประกอบข้อค�ำถำมทั้งหมด 31 ข้อจัดหมวดหมู่ได้ 6 
องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมและจัดกำรอำกำร 
กำรเตรียมตัวกับกำรตำย ควำมต้องกำรในช่วงระยะ
เวลำท่ีจะต้องเกิดกำรตำย เวลำของครอบครัวหรือ 
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ผู้ที่ต้องกำรอยู่ด้วย ควำมพึงพอใจในกำรรักษำ และ
สิง่ทีส่�ำคญัในชวิีต ดังทีใ่ช้เป็นแนวทำงในกำรสมัภำษณ์
สมำชกิของครอบครัว ผูดู้แลผูป่้วยภำยหลงัจำกผูป่้วย
นั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว19

  1.2.4  แบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับ
กำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Perfor-
mance Scale [PPS]) เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับ
ประเมินสภำวะของผูป่้วยทีต้่องกำรกำรดูแลแบบประ
คับประคอง โดยวัดจำกควำมสำมำรถ 5 ด้ำนของผู้
ป่วยคือ 1) ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว 2) กำร
ปฏิบัติกิจกรรมและกำรด�ำเนินของโรค 3) กำรท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน 4) กำรรับประทำนอำหำร และ5) 
ระดับควำมรู้สึกตัว ให้คะแนนเป็นร้อยละตำมแบบ
ประเมนิจำก 0-100 แบบประเมนินีส้ำมำรถพยำกรณ์
โรคได้ค่อนข้ำงแม่นย�ำในเรื่องของกำรมีชีวิตอยู่  ซึ่งผู้
ป่วยทีม่รีะดบัคะแนนน้อยมกัเหลอืเวลำของกำรมชีวีติ
อยู่น้อยกว่ำ นอกจำกนี้ยังสำมำรถใช้เพื่อบอกเป็น
เกณฑ์ในกำรคดัเลอืกผูป่้วยเพือ่เข้ำดูแลในสถำนทีด่แูล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย และบอกควำมยำกของภำระงำน
ของบคุลำกรทำงกำรแพทย์และครอบครวัในกำรดแูล
ผู้ป่วย2

  1.2.5 และแบบประเมินอำกำรของเอ็ด
มอนตัน (Edmonton Symptom Assessment 
System [ESAS]) เป็นแบบสอบถำมที่สำมำรถ
ประเมินและติดตำมอำกำรต่ำงๆณ เวลำที่ประเมิน 
ของผู้ป่วยระยะสุดท้ำย ได้แก่ อำกำรปวด อำกำร
เหน่ือย อำกำรคลื่นไส้ อำกำรซึมเศร้ำ อำกำรวิตก
กังวล อำกำรง่วงซึม อำกำรเบื่ออำหำร ควำมสบำยดี
ทั้งกำยและใจ และอำกำรเหนื่อยหอบ โดยให้ผู้ป่วย
หรือญำติ ให้คะแนนตั้งแต่ 0-10 เลข 0 หมำยถึงไม่มี
อำกำรและ 10 หมำยถึงมีอำกำรมำกที่สุด2

 1.3 กำรประเมนิผลลพัธ์ ในกำรดูแลผูป่้วยต้อง
มกีำรก�ำหนดผลลพัธ์และตวัชีว้ดัผลลพัธ์ของกำรดแูล 
โดยพยำบำลสำมำรถสร้ำงขึ้นเอง หรือเลือกใช้แบบ
ประเมนิผลลพัธ์ทีเ่หมำะสม เพือ่น�ำไปสูก่ำรวำงระบบ
กำรประเมิน กำรบันทึกผล กำรจัดท�ำรำยงำน และ
วิเครำะห์ผลลัพธ์เพือ่น�ำไปใช้ในกำรพฒันำกำรดูแลต่อไป

 จะเห็นได้ว่ำ กำรเป็นผู้ประเมินเป็นบทบำท
หน้ำที่ที่ต้องท�ำเป็นอันดับแรก โดยพยำบำลจะต้อง
เป็นผู ้ที่มีควำมสำมำรถเลือกใช้รูปแบบของกำร
ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับกำรตำย
ด ีโดยแต่ละรปูแบบกำรประเมนิอำจจะสำมำรถน�ำมำ
ใช้ได้เฉพำะกลุ่มบุคคลตำมบริบทที่แตกต่ำงกัน เช่น 
กลุม่ผูป่้วย ได้แก่ กำรใช้แบบประเมนิระดบัผูป่้วยทีไ่ด้
รบักำรดแูลแบบประคบัประคอง (PPS) แบบประเมนิ
อำกำรของเอด็มอนตนั (ESAS) ตำมวตัถปุระสงค์กำร
ใช้แบบประเมินดังรำยละเอียดข้ำงต้น หรือแบบ
ประเมนิเกีย่วกบักำรตำยดอีืน่ๆ ทีอ่ำจจะต้องเลอืกใช้
กับกลุ่มของผู้ป่วยที่ยินยอมให้ข้อมูล เป็นผู้ที่รับรู้กำร
ด�ำเนินโรคของตน หรือมีประสบกำรณ์ใกล้ชิดกับ
ควำมตำยมำแล้ว ผูป่้วยกลุม่นีน่้ำจะมกีำรให้ข้อมลูเชงิ
ลกึและสะท้อนมมุมองของตนเกีย่วกบักำรตำยดท่ีีอำจ
จะแตกต่ำงจำกกลุ่มผู้ป่วยทัว่ไปทีไ่ม่ทรำบกำรด�ำเนนิ
โรคของตน ผู้ป่วยท่ีคำดหวังต่อกำรรักษำ หรือไม่มี
ประสบกำรณ์ใกล้ชิดกับควำมตำย ดัง แบบประเมิน
ตำมคุณลักษณะของกำรตำยดี (GDI) ท่ีผู้เขียนได้มี
ประสบกำรณ์กำรน�ำไปประเมนิกบักลุม่ผูป่้วยมะเรง็ที่
ทรำบกำรด�ำเนินโรคของตน และยงัมีผูน้�ำไปใช้ในกำร
ศึกษำเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของชำวไทยและชำว
ญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวคิดกำรตำยดี 
 2. บทบำทกำรเป็นผู้ให้ควำมรู้
  บทบำทของพยำบำลในกำรให้ควำมรู้ จะ
เน้นที่กำรให้ข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับ
กำรปฏบัิตติน ได้แก่ กำรแก้ปัญหำสขุภำพในช่องปำก
จำกภำวะปำกแห้ง เยือ่บปุำกอกัเสบ แผลในปำก เช่น 
ให้จิบน�้ำบ่อยๆ บ้วนปำกด้วยน�้ำเกลือ กำรสอนและ
กำรเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจแก่ตัวผู้ป่วยเอง เพื่อให้
สำมำรถเผชญิปัญหำในช่วงสดุท้ำยของชวีติได้ ในส่วน
ของญำติหรือผู้ดูแล พยำบำลจะต้องเป็นผู้ท่ีสำมำรถ
ใช้วิธีกำรสอนจำกสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้ตำม
ควำมเหมำะสมซึ่งต้องให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแล 
ผู้ป่วยและกำรกลับไปดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้ำน โดยข้อมูล
ทั้งผู้ป่วยและญำติควรได้รับ ได้แก่ อำกำรของผู้ป่วย
เมื่อวำระสุดท้ำยมำถึง กำรจัดกำรควำมไม่สุขสบำย
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ต่ำงๆ และแหล่งประโยชน์ที่ผู้ป่วยและญำติสำมำรถ
ไปใช้บริกำรได้ ดังที่ศูนย์กำรุณรักษ์ ได้ลงเยี่ยมบ้ำนผู้
ป่วยระยะท้ำยที่ต้องกำรกลับไปเสียชีวิตที่บ้ำนและ
ครอบครัว โดยมีกำรให้ควำมรู้และสอนวิธีกำรดูแลที่
จ�ำเป็นกับผู้ป่วยระยะท้ำย ได้แก่ กำรช่วยกำรปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐำน กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย กำร
จัดสิ่งแวดล้อม กำรให้ยำ เช่น กำรสอนกำรใช้เครื่อง
ให้ยำแก้ปวดแก่ญำตเิมือ่ผูป่้วยร้องขอ16 กำรทีจ่ะเป็น
ผู้ให้ควำมรู้โดยเฉพำะกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำยให้
เกิดกำรตำยดีได้นั้น พยำบำลจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง มีประสบกำรณ์ในกำรให้กำร
ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ และเป็นผู้ที่ได้รับควำมรู้ ได้รับกำร
อบรมกำรดแูลผูป่้วยแบบประคับประคองมำอย่ำงเป็น
ระบบ ซึ่งในสถำนกำรณ์กำรขำดแคลนพยำบำลใน
ปัจจบุนั ทีจ่�ำนวนของพยำบำลไม่เพยีงพอต่อกำรดูแล
ผู้ป่วย ท�ำให้ภำระงำนมำกขึ้น ปัจจัยนี้อำจจะมีผลต่อ
จ�ำนวนพยำบำลทีจ่ะมำเป็นผู้ทีมี่ส่วนส�ำคัญในบทบำท
นี้ได้ 
 3. บทบำทกำรเป็นผู้ให้กำรดูแลโดยตรง
  กำรดูแลผู ้ป่วย พยำบำลจะต้องอำศัย
ทักษะควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรประเมิน ค้นหำ
ปัญหำสุขภำพที่ซับซ้อน และประเมินควำมต้องกำร
อย่ำงเป็นองค์รวม คือ กำรประเมินทั้งด้ำนร่ำงกำย 
ด้ำนจิตใจ ด้ำนสังคม และด้ำนจิตวิญญำณ ซึ่งจะ
สำมำรถก�ำหนดปัญหำและน�ำไปสูก่ำรวนิิจฉยั จำกน้ัน
จะต้องล�ำดบัควำมส�ำคัญของปัญหำ ก�ำหนดเป้ำหมำย
ของกำรดูแลและผลลัพธ์ท่ีต้องกำร เพื่อวำงแผนกำร
ดแูลอย่ำงเหมำะสม และให้กำรดูแล บ�ำบดัอำกำรโดย
ใช้ควำมรู้ ทักษะกำรปฏิบัติ ที่ได้จำกหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ซ่ึงบทบำทกำรดูแลนี้ยังให้ควำมส�ำคัญแก่
กำรจัดกำรอำกำรเพื่อกำรตำยดี เช่น บทบำทหน้ำที่
ของกำรเป็นผูจ้ดักำรรำยกรณี (Case management) 
ได้แก่
 1. กำรจัดกำรกับอำกำรปวด ได้แก่ กำร
ประเมินอำกำรปวดอย่ำงเหมำะสม และกำรบริหำร
ยำเพื่อลดอำกำรปวด เช่น ในปัจจุบันประเทศไทย
นอกจำกมีกำรบริหำรยำเพื่อลดอำกำรปวดใน 

โรงพยำบำลแล้ว ยงัได้เริม่มกีำรใช้รปูแบบกำรให้ยำใต้
ผิวหนัง (Subcutaneous) ท้ังวิธีฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง
โดยตรง (Bolus administration) และ กำรใช้เครื่อง
ให้ยำอย่ำงต่อเนือ่งทีบ้่ำน (Continuous subcutaneous 
infusion, Syringe driver) โดยศูนย์กำรุณรักษ ์ 
โรงพยำบำลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ริเริ่ม
น�ำมำใช้กบัผูป่้วยระยะท้ำยและท�ำให้ผูป่้วยได้กลบัไป
เสยีชวีติทีบ้่ำนและตำยอย่ำงสงบ16 ในอนำคตหำกรปู
แบบกำรให้ยำใต้ผิวหนังนี้เป็นท่ียอมรับและสำมำรถ
ให้พยำบำลเป็นผู้บริหำรยำได้โดยตรง ประเทศไทย
อำจจะมีจ�ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำลลดลง 
และผู ้ป่วยได้กลับไปเสียชีวิตท่ีบ้ำนได้ตำมควำม
ประสงค์
 2. กำรจัดกำรกับอำกำรอื่นๆ เช่น กำรจัดกำร
อำกำรหำยใจล�ำบำก อำกำรสับสน กระสับกระส่ำย 
ปัสสำวะล�ำบำก ไข้ กำรดูแลตำ กำรรักษำควำม
สะอำดช่องปำก คลื่นไส้อำเจียน ท้องมำนและภำวะ
ท้องผูก เป็นต้น พยำบำลสำมำรถจัดกำรกับอำกำร
เหล่ำนีโ้ดยวธิกีำรทีต่่ำงกนัข้ึนอยูก่บัอำกำร และควำม
พร้อมของอปุกรณ์ในกำรบ�ำบดั รวมถงึกำรบรหิำรยำ
 4. บทบำทในระบบกำรดูแล ระบบบริกำร 
กำรจัดกำรดูแล
 พยำบำลจะต้องศกึษำและท�ำควำมเข้ำใจเกีย่ว
กบักฎหมำย มคีวำมเข้ำใจในโยบำยต่ำงๆ ทัง้มำตรฐำน
กำรรักษำ สิทธิ์กำรรักษำที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลแบบ
ประคบัประคอง และยงัต้องเป็นผู้ท่ีรบัเอำนโยบำยมำ
เป็นแนวทำงในกำรออกแบบ พัฒนำระบบกำรดูแล 
ก�ำกับติดตำมผลลัพธ์ของกำรดูแล และมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำระบบและกลไก ทั้งระบบกำรดูแลใน 
โรงพยำบำล กำรประเมนิและเตรยีมควำมพร้อมก่อน
ออกจำกโรงพยำบำล ระบบกำรวำงแผนจ�ำหน่ำย 
ระบบกำรส่งต่อ ระบบกำรเยี่ยมบ้ำน และระบบกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำยที่บ้ำน โดยใช้
ชุมชนเป็นฐำน เช่น แผนพัฒนำระบบบรกิำรสขุภำพ20 
ได้ก�ำหนดนิยำมตัวชี้วัด Service plan สำขำโรค
มะเร็ง ให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ำยต้องได้รับกำรดูแล
แบบประคับประคอง ซ่ึงในแต่ละหน่วยงำนจะต้องมี
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พยำบำลที่รับผิดชอบกำรดูแลแบบประคับประคอง
ปฏบิตังิำนในกำรดแูลผูป่้วยมะเร็งระยะท้ำยแบบเตม็
เวลำ โดยจัดท�ำรำยงำนจ�ำนวนผู้ป่วย จัดท�ำแนว
ปฏิบัติในกำรดูแลผู ้ป่วยแบบประคับประคอง ดัง
แนวทำงกำรพยำบำลผูป่้วยแบบประคบัประคองและ
ระยะสุดท้ำยที่บ้ำน มีขั้นตอน ดังนี้  1) มีกำรวำงแผน
เตรียมควำมพร้อมของผู ้ป่วยและครอบครัวก่อน
จ�ำหน่ำยจำกโรงพยำบำล  2) มกีำรให้บรกิำรพยำบำล
ผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้ำน  3) มีกำรติดตำมผลกำร
ให้บริกำรพยำบำลผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง 4) มีกำร
ประสำนงำนกับแหล่งประโยชน์ใชุมชน21สถำนกำรณ์
ตัวอย่ำงน้ีได้ชี้ชัดให้เห็นแล้วว่ำ พยำบำลเป็นบุคคล
หนึ่งที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
ให้เป็นไปตำมระบบกำรดูแล
 5. บทบำทกำรเป็นผู ้ติดต่อประสำนงำน 
และสื่อสำร
  กำรสื่อสำรเป็นส่วนส�ำคัญของกำรให้กำร
พยำบำลอย่ำงหนึง่ พยำบำลจะต้องเป็นผูท้ีม่ทีกัษะใน
กำรพูด สื่อสำร ประสำนงำน ขอควำมร่วมมือและ
สำมำรถท�ำงำนร่วมกับทีมสหสำขำวิชำชีพได้ ซึ่งกำร
ท�ำงำนร่วมกบัทมีต้องร่วมกนัประเมนิปัญหำ วำงแผน
กำรดูแล มีกำรปรึกษำเพื่อกำรจัดกำรดูแล ลงมือ
จัดกำรดูแลร่วมกับทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถส่งต่อกำรรักษำได้ เหล่ำนี้ล้วนต้องเกิดจำก
กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมจริงใจและมีจิตของ
กำรบริกำร ลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นสิ่งที่สะท้อน
ถงึบทบำทของพยำบำลในกำรเป็นผูติ้ดต่อสือ่สำรและ
ประสำนงำน ดังที่สมำชิกครอบครัวของผู้ป่วยระยะ
สุดท้ำยได้ประเมินระดับกำรดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะ
สดุท้ำยของทมีสขุภำพว่ำ กำรประสำนงำนและควำม
สม�ำ่เสมอ กำรสือ่สำรเพือ่ให้ข้อมูลประกอบกำรตัดสนิ
ใจส�ำหรับญำติและผู้ป่วย อยู่ในระดับปำนกลำง22 
ประเดน็นีน่้ำจะเป็นแรงผลกัดันให้พยำบำลจ�ำเป็นต้อง
มกีำรพัฒนำและปรับปรงุลกัษณะกำรให้กำรพยำบำล
ที่อยู่ภำยใต้บทบำทนี้อย่ำงต่อเนื่อง
 6. บทบำทกำรเป็นผู้ให้กำรดูแลตำมหลัก
จริยธรรม

 กำรให้กำรพยำบำลผูป่้วยระยะท้ำย พยำบำล
จะต้องเป็นผูท้ีม่คีวำมรูด้้ำนจรยิธรรม ได้แก่ หลกัของ
กำรบอกควำมจริง กำรตัดสินใจร่วมกัน กำรพิทักษ์
สิทธิ์เป็นปำกเสียงแทนผู้ป่วย สิทธิพื้นฐำนในกำร
ปฏเิสธกำรรกัษำ กำรยตุกิำรใช้เครือ่งมอืช่วยชีวติ กำร
รกัษำท่ีไม่ก่อให้เกดิประโยชน์ และกำรท�ำให้ผูป่้วยเสยี
ชีวิตหรือปล่อยให้เสียชีวิตจำกโรคที่เป็น โดยค�ำนึงถึง
ควำมเป็นปัจเจกบุคคลของผู ้ป่วยและญำติเสมอ 
เคำรพในกำรตัดสินใจของผู้ป่วยท่ีมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์และผูท่ี้ท�ำพนิยักรรมชีวติไว้ รวมท้ังกำรตดัสนิ
ใจของญำตผู้ิทีม่สีทิธิใ์นกำรตดัสนิใจแทน ทัง้นีจ้ะต้อง
ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ยึดหลักของควำม
เป็นมนุษย์  

บทสรุป 
 ปัจจุบันวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์เพื่อกำร
รกัษำโรคก้ำวหน้ำไปอย่ำงไม่หยดุยัง้ ผูป่้วยบำงรำยได้
รับกำรดูแลรักษำที่ มีประสิทธิภำพเพื่อคงไว ้ซึ่ง
คุณภำพชีวิตท่ีดีท่ีสุด ในขณะท่ีผู้ป่วยบำงรำย กำร
รักษำกลับไม่สำมำรถต่อสู้กับควำมเจ็บป่วยได้ กำร
ดแูลแบบประคบัประคองจงึเป็นทำงเลอืกหนึง่ทีม่เีป้ำ
หมำยเพื่อลดควำมทุกข์ทรมำน เพิ่มคุณภำพชีวิต 
ท�ำให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่ำงสงบ2 ดังนั้นรูปแบบกำร
ดูแลแบบประคับประคองจึงถูกบรรจุรวมเข้ำเป็น
แขนงหนึ่งของกำรรักษำดูแลเพื่อให้เกิดกำรตำยดี 
และก�ำลังได้รับควำมสนใจในหลำยด้ำนท้ังด้ำน
สังคมศำสตร์ ศำสนำ และกำรแพทย์ โดยมีกำรศึกษำ 
วิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ท่ีเหมำะสมภำยใต้บริบทของ
คนในสังคม เพื่อให้มีรูปแบบกำรดูแลท่ีเป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกนัและเป็นทีย่อมรบั ดงันัน้ พยำบำลนบั
เป็นบุคลำกรทำงสขุภำพทีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรเป็น
ผูป้ระเมนิ กำรเป็นผูใ้ห้ควำมรู ้เป็นผูท้ีใ่ห้กำรดูแลตำม
กระบวนกำรให้กำรพยำบำลได้อย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนี้ยังมีบทบำทเป็นผู้ติดต่อประสำนงำน เป็น
ส่วนหนึง่ในกำรขบัเคลือ่นตำมระบบสขุภำพให้เป็นไป
ตำมนโยบำยต่ำงๆ และให้กำรดูแลโดยค�ำนึงถึงหลัก
จริยธรรมของควำมเป็นมนุษย์ บทบำทเหล่ำนี้เป็น
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ศกัยภำพของพยำบำลทีส่ำมำรถปฏบิตัไิด้ นอกจำกนี้
ยงัต้องอำศยัควำมร่วมมอืกบัสหสำขำวชิำชีพและกำร
สนับสนุนจำกองค์กรเพื่อประโยชน์ในกำรดูแลผู้ป่วย

ให ้บรรลุกับเป ้ำหมำยสูงสุดของกำรดูแลแบบ 
ประคับประคอง คือ กำรตำยดี
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บทคัดย่อ

 จุดประสงค์ของบทควำมนีเ้พื่อให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจต่อกระบวนกำรกำรสอน
ภำษำอังกฤษด้วยอรรถลักษณ์วิธี (Genre - based approach) ซึ่งครอบคลุมกำรประยุกต์ใช้
ขั้นตอนของวงรอบกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนในบริบทของกำรเรียนกำรสอนด้ำนพยำบำล
ศำสตร์ ผู้เขียนได้เน้นถึงควำมส�ำคัญและกระบวนกำรแห่งวงรอบกำรเรียนกำรหสอนภำษำ
ครอบคลุมขัน้ตอนหลกั 5 ขัน้ตอน คอื 1) กำรสร้ำงบริบทในกำรเรยีนรู ้(Building the context)  
2) กำรแสดงแบบตัวอย่ำงและกำรถอดร่ำงข้อควำม (Modelling and deconstruction of 
text)  3)  กำรร่วมกันสร้ำงข้อควำม (Joint construction of text)  4) กำรสร้ำงข้อควำม
อย่ำงอิสระ (Independent construction of text)  5) กำรเชื่อมโยงข้อควำมไปสู่ข้อควำมที่
เกี่ยวข้อง (Linking to related texts)  ในตอนท้ำยของบทควำมผู้เขียนได้กล่ำวถึงข้อจ�ำกัด
ของอรรถลักษณ์วิธี รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในกำรประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบอรรถลักษณ์วิธี
อย่ำงเหมำะสม ในบริบทของกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำสำขำพยำบำล
ศำสตร์

ค�ำส�ำคัญ:  อรรถลักษณ์วิธี กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ  นักศึกษำพยำบำลศำสตร์

ก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับ
นักศึกษ�ส�ข�พย�บ�ลศ�สตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยอรรถลักษณ์วิธี
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Development of English language teaching and learning for 
nursing students in the 21st century using a genre – based approach

Abstract 
 

 The aims of this article are to contribute some knowledge and offer under-
standing on English teaching process of a Genre – Based Approach which includes 
applications of stages of teaching learning cycle in the approach concerned  in the 
context of nursing teaching and learning . The authors focus on the importance and 
the process of language teaching and learning cycle which encompasses five main 
stages; 1) Building the context  2) Modeling and deconstruction of text 3) Joint 
construction of text 4) Independent construction of  text 5) Linking to related texts.  
In the final part of the paper, the authors discuss limitations of the approach and 
then offer some recommendations on how to appropriately apply it into the con-
text of English language teaching and learning to nursing students appropriately.  

Key words: Genre based approach, English language teaching, Nursing students

บทน�ำ
  ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ำ ภำษำอังกฤษ
มบีทบำทและควำมส�ำคัญต่อทกุสำขำอำชพี กำรเรยีน
กำรสอนภำษำองักฤษในประเทศไทยมวีวิฒันำกำรมำ
อย่ำงยำวนำนไม่น้อยกว่ำ 100 ปีจนถึงศตวรรษที่ 21 
ณ ขณะปัจจบุนันีก้ำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษเพือ่
พัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำใน
สำขำพยำบำลศำสตร์ เป็นอีกหนึ่งสำขำที่มีควำม
ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศไทยในระบบกำรดูแล
สุขภำพของประชำกรไทยให้ทดัเทยีมกบันำนำอำรยะ
ประเทศทั้งในด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และระบบท่ี
เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพและกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ
 อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรทบทวนวรรณกรรมทำง
ด้ำนกำรใช ้ภำษำอังกฤษของนักศึกษำในสำขำ
พยำบำลศำสตร์1-3  พบว่ำ สมรรถนะและควำม
สำมำรถกำรใช้ภำษำอังกฤษของนักศึกษำสำขำ
พยำบำลศำสตร์โดยทั่วไปยังอยู ่ในระดับต�่ำและมี
ปัญหำอุปสรรคในกำรเรียนรู้  ต้องได้รับกำรพัฒนำ
ด ้วยวิธีกำรสอนและกำรเรียนรู ้อีกมำกเพื่อให ้
สอดคล้องและตอบโจทย์กับสมรรถนะด้ำนกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศในบริบทของกำรพยำบำล รวมถึง

กำรตอบสนองต่อกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้จำก
แหล่งเรยีนรูต่้ำงๆ ทีเ่ป็นภำษำองักฤษและกำรบรกิำร
ด้ำนกำรพยำบำลให้กับผู้รับกำรบริกำรท้ังในระดับ
ชำตแิละนำนำชำตมิำกขึน้  งำนวจิยัดงักล่ำว แสดงให้
เห็นว่ำ ยังต้องมีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
ของนักศึกษำสำยพยำบำลศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง โดย
ต้องแสวงหำวิธีกำรเรียนรู ้ใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้ำง
สมรรถนะควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของ
นักศึกษำให้ดียิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ยังเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมของนักศึกษำเพื่อกำรกำรสื่อสำรด้ำนภำษำ
อังกฤษในบริบทของกำรศึกษำหำควำมรู้ กำรท�ำงำน
และกำรบริกำรด้ำนกำรพยำบำลแก่ผู้รับบริกำรท้ัง
ชำวไทยและต่ำงชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
ท่ำมกลำงสังคมและวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่มีกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงต่อเนือ่ง  ดงันัน้ กำรแสวงหำวธิกีำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษท่ีเหมำะสมกับบริบทของ
กำรเรียนรูใ้นสำขำพยำบำลศำสตร์จงึเป็นสิง่ทีม่คีวำม
จ�ำเป็นและส�ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรพฒันำสมรรถนะด้ำน
ภำษำของผูเ้รียนท่ีมีควำมหลำกหลำยและพืน้ฐำนกำร
เรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน
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การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยอรรถลักษณ์วิธี

ประโยชน์ของกำรเรียนกำรสอนแบบอรรถลกัษณ์วธิี 
(Genre based approach) 
 มงีำนวจิยัมำกมำยทีแ่สดงประโยชน์หรอืข้อดี
ของกำรเรียนกำรสอนแบบอรรถลักษณ์วิธีในบริบท
ต่ำงๆ ทั้งต่ำงประเทศและในประเทศนับตั้งแต่ช่วงปี 
ค.ศ. 1980 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน บทควำมนี้จะ 
น�ำเสนอผลงำนวิจัยบำงส่วนในด้ำนนีใ้นช่วงไม่เกนิ 10 
ป ีย ้อนหลัง ทั้ ง น้ี เพื่อจะได ้ เห็นนวัตกรรมและ
วิวัฒนำกำรล่ำสุดของกำรประยุกต์ใช้อรรถลักษณ์วิธี
ในบริบทต่ำงๆ
  ในบริบทกำรวิจัยในต่ำงประเทศน้ัน พบว่ำ 
Luu Trong Tuan4   ได้ท�ำกำรศึกษำวิจัยผลกระทบ
ของกำรใช้อรรถลักษณ์วิธีในด้ำนกำรเขียนกับผู้เรียน
ชำวเวยีดนำมและศกึษำควำมคดิเหน็ต่อกำรประยกุต์
ใช้อรรถลักษณ์วิธีในกำรพัฒนำกำรเขียน ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ผู ้เรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในกำร
ควบคุมกำรใช้ลักษณะของภำษำที่ส�ำคัญในแง่จุด
ประสงค์ทำงสังคม ลักษณะทำงภำษำและโครงสร้ำง
ของข้อควำม (Schematic structure) กำรประยุกต์
ใช้กำรเขียนข้อควำมแบบเล่ำเรื่องในอดีต (the re-
count genre) เป็นสิง่ทีม่คีวำมจ�ำเป็นและมีประโยชน์
ที่ผู้เรียนสำมำรถรับรู้ได้ 
 ในบริบทของประเทศไทยนั้น Srinon5 ได้
ท�ำกำรวิจยักำรพัฒนำกำรเขยีนเรยีงควำมเชงิวิชำกำร
ของนิสิตไทยโดยใช้อรรถลักษณ์วิธี (Genre based 
pedagogy) ผลกำรวิจัยพบว่ำ นิสิตสำมำรถพัฒนำ
งำนเขียนเรียงควำมโต้แย้งแบบด้ำนเดียว (Exposi-
tion texts) และเรียงควำมโต้แย้งแบบสองด้ำน 
(Discussion texts) ได้ในระดับที่น่ำพอใจ โดยนิสิต
สำมำรถเข้ำใจวัตถปุระสงค์ของกำรเขยีนและสำมำรถ
น�ำโครงสร้ำงทำงข้อควำม (Generic structure) มำ
ใช้พัฒนำงำนเขียนของตนเองได้เป็นอย่ำงดีและน่ำ
พอใจ   นอกจำกนั้นแล้ว Payaprom6  ได้ท�ำกำร
ศึกษำวิจัยกำรใช้อรรถลักษณ์วิธีในกำรพัฒนำกำร
เขียนภำษำอังกฤษของนักศึกษำชำวไทย พบว่ำ กำร
ใช้วธิกีำรดงักล่ำวมผีลกระทบเชงิบวกต่อผูเ้รยีนในกำร
พัฒนำทกัษะกำรฟัง พดู อ่ำน เขยีน นอกจำกนี ้ยงัพบ

ว่ำ ผูเ้รยีนในทศันคตทิีด่ต่ีอวธิกีำรดงักล่ำว เพรำะช่วย
ให้ผู้เรียนเข้ำใจรูปแบบและจุดประสงค์ของข้อควำม
ได้ดี  อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัยนี้ก็เสนอแนะว่ำ อำจจะ
มีกำรขยำยและประยุกต์ใช้วิธีกำรน้ีในบทสนทนำท่ี
ขยำยควำมมำกขึน้ (Extended dialogues) เพือ่ดวู่ำ 
อรรถลักษณ์วิธีจะมีผลอย่ำงไรบ้ำงต่อกำรเรียนรู้ด้ำน
อภิภำษำ (Metalanguage) ของผู้เรียน
 ในปี ค.ศ. 2013  Ismail Ibrahim Elshirbini 
Abd-ElFatah Elashri7 ได้ท�ำกำรศึกษำกำรประยุกต์
ใช้อรรถลกัษณ์วธิ ี(Genre based approach) ในกำร
พัฒนำกำรเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำใน
ประเทศอียิปต์ ใช้กระบวนกำรวงรอบกำรเรียนกำร
สอน (Teaching Learning Cycle) เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในกำรถอดแบบกำรเรียนรู้ (Scaffolding) ผล
กำรวจิยั ได้แสดงหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ว่ำ อรรถลกัษณ์
วิธีช่วยพัฒนำทักษะกำรเขียนของนักเรียนได้ดีและ
นักเรียนก็มีทัศนคติที่ดีต่อกำรใช้วิธีกำรดังกล่ำว 
 ในปี ค.ศ. 2014 Yadollah Alidoost et. Al.8 
ได้ท�ำกำรศึกษำอรรถลักษณ์วิธีโดยใช้ Teaching 
Learning Cycle ในกำรพัฒนำกำรเขียนเชิงวิชำกำร
ของนักศึกษำในประเทศอิหร่ำน โดยมีกำรเปรียบ
เทียบคะแนน Pre-test, Post-test ผลกำรศึกษำพบ
ว่ำ คะแนนหลังกำรเรียน Post – test ของนักศึกษำ
ดีกว่ำคะแนนก่อนเรียน Pre-test  ผลกำรศึกษำยัง
แสดงให้เห็นว่ำ กำรสอนแบบเข้มข้นของครูโดยใช้ 
Teaching Learning Cycle มีประโยชน์และช่วยให้
นักศึกษำสำมำรถแยกแยะประเภทของข้อควำม 
(Texts) ต่ำงๆ ได้ดีและท�ำให้นักศึกษำค�ำนึงถึงจุด
ประสงค์ทำงด้ำนกำรสื่อสำรของข้อควำมต่ำงๆ  
(Communicative purposes) ได้ด ีนอกจำกนี ้ระดบั
ควำมมั่นใจในกำรเขียนภำษำอังกฤษของนักศึกษำก็
เพิ่มขึ้นและนักศึกษำมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเขียน 
 ในปี ค.ศ.2015  LIANG Enli9  ได้ท�ำกำรศกึษำ
กำรใช้ Genre – based curriculum cycle ซึ่งมีขั้น
ตอน 4 ขั้นตอน คือ building knowledge of the 
field (กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในสำขำ), Modeling of 
the text (กำรแสดงแบบข้อควำม), Joint construc-
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tion (กำรร่วมกันสร้ำงข้อควำม), Independent 
writing (กำรสร้ำงข้อควำมอย่ำงอิสระ) ในกำร
พัฒนำกำรเขียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำใน
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ผลกำรศึกษำ พบ
ว่ำ กระบวนกำรเหล่ำนีใ้ช้ได้ผลดีในระดับหนึง่ แต่กย็งั
มปัีญหำบำงประกำรทีเ่กดิกำรขำดควำมเข้ำใจในด้ำน
ควำมรู้ในกระบวนกำร กำรข้ำมขัน้ตอนช่วงกำรสำธติ
ข้อควำม (Modeling phase) ควำมผิดพลำดของครู
ผู้สอนในขั้นของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของข้อควำม 
(Schematic structure) กระบวนกำรถอดโครงร่ำง
ข้อควำมที่ยังไม่เพียงพอ (Insufficient scaffolding) 
และในปี ค.ศ. 2016 Yilong Yang10 ได้ท�ำกำรศึกษำ
วิจัย โดยกำรพยำยำมประยุกต์ใช้อรรถลักษณ์วิธีใน
กำรพัฒนำกำรเขียนของนักศึกษำที่อยู่ในบริบทของ
กำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง English as 
second languages  (ESL) ในประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ผลกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ กำรเรียนกำร
สอนแบบอรรถลักษณ์วิธีมีประโยชน์หลำยประกำร 
เช่น กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ภำษำและควำมรู้
ทำงด้ำนวัฒนธรรม กำรเขียนที่เน้นทั้งกระบวนกำร 
(Process) และผลลพัธ์ (Results) กำรเน้นปฏสิมัพนัธ์
ในกำรเรียนรู้ และกำรน�ำไปสู่กำรส่งเสริมควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงกำรอ่ำนและกำรเขียน 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมด้ำนกำรใช้อรรถ
ลกัษณ์วิธีในกำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษของผูเ้รยีน
ดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำ อรรถลักษณ์วิธีมีประโยชน์
ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษอย่ำงมำก ถ้ำ
หำกมีกำรน�ำกระบวนกำรหรือวงรอบกำรเรียนกำร
สอน (Teaching Learning Cycle) ไปใช้อย่ำงถกูต้อง
และเหมำะสมในบริบทต่ำงๆ 
   
กระบวนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษแบบอรรถ
ลักษณ์วิธี (Genre based approach) 
 วิธีกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษนั้น มี
มำกมำยหลำกหลำยวิธีตำมยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในยุคช่วงก่อนวิธีกำร (Pre-method era) กำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษจะเน้นกำรสอนที่เป็นวิธีกำร

เดีย่ว เช่น  กำรสอนทีเ่น้นกำรฟัง-พดู (Audio-lingual 
method) กำรสอนท่ีเน้นโครงสร้ำงไวยำกรณ์และกำร
แปล (Grammar – translation method)  กำรสอน
ภำษำทีเ่น้นกำรสือ่สำร (Communicative Language 
Teaching) ส่วนยคุหลงัวธิกีำร (Post– method era)  
จนกระทั่งยุคปัจจุบันจะเน้นกำรสอนแบบบูรณำกำร
วิธีกำรต่ำงๆ (Integrated approach/mixed 
method) เข้ำด้วยกนั11 ซึง่แต่ละวธิกีม็ทีัง้ข้อดแีละข้อ
เสียแตกต่ำงกันออกไป อย่ำงไรก็ตำม วิธีกำรสอน
ภำษำอังกฤษแบบหนึ่งท่ีได้รับควำมนิยมและเป็นท่ี
สนใจอย่ำงกว้ำงขวำงในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศ
ออสเตรเลยี สหรำชอำณำจกัร นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1980 
จนถงึปัจจบุนัซึง่มกีำรปรบัปรุงวธีิกำรและกระบวนกำร
มำตลอด คือวิธีกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่เน้น
ประเภทหรอืลกัษณะของข้อควำม (Text types) หรอื
วิธีกำรซ่ึงเรียกช่ือเป็นภำษำไทยว่ำ อรรถลักษณ์วิธี 
(Genre - based approach) วิธีนี้กำรเรียนกำรสอน
แบบนี ้จะเน้นไปทีก่ำรท�ำควำมเข้ำใจกบัประเภทของ
ข้อควำม (Text types) และกำรสร้ำงควำมหมำย 
(Meaning making) ทำงภำษำ ตลอดจนถึง
กระบวนกำรสื่อสำรท่ีเกิดจำกกำรใช้ภำษำท่ีเป็น
ธรรมชำติเพื่อวัตถุประสงค์ทำงด้ำนสังคม (Social 
purposes) และบรบิทกำรเรยีนรูต่้ำงๆ ในสถำนกำรณ์
และวฒันธรรม (Context of situation and context 
of culture)    
 ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบอรรถ
ลกัษณ์วธินีัน้ มคี�ำหลกัท่ีส�ำคัญคือค�ำว่ำ Genre (ฌอง
เร่อ) ซึ่งเป็นค�ำที่รำกศัพท์มำจำกภำษำฝรั่งเศส หมำย
ถงึรปูแบบ (Form) หรอืประเภท (Type)  ซึง่ Martin12 
หนึ่งในผู้น�ำและนักกำรศึกษำด้ำนภำษำศำสตร์และ
ภำษำศำสตร์ประยุกต์ได้ให้ค�ำนิยำมค�ำว่ำ Genre ใน
บริบททำงด้ำนภำษำศำสตร์ทำงด้ำนกำรศึกษำว่ำ 
Genre หมำยถงึกำรท�ำกจิกรรมหรอืกำรสือ่สำรต่ำงๆ 
แบบมีเป ้ำหมำยและข้ันตอนเพื่อท่ีจะให้ส�ำเร็จ
วัตถุประสงค์ โดยเน้นไปที่บริบททำงด้ำนวัฒนธรรม 
(A genre is a “staged purposive activity un-
dertaken to accomplish some goal/s…they 
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have the character due to the context of the 
culture in which they are found )  กล่ำวคือกำร
เรียนรู ้ภำษำตำมแนวนี้คือ กำรท�ำควำมเข้ำใจใน
ลักษณะของภำษำที่ใช้และพบเห็นในบริบทต่ำงๆ ท่ี
ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน 
และกำรเขยีน และน�ำไปสูก่ำรสือ่สำรทีมี่ประสทิธภิำพ
โดยเน้นกระบวนกำรถอดแบบกำรเรยีนรู ้(Scaffold-
ing process)13,14 ทีเ่ป็นระบบโดยเริม่จำกกำรทีผู่เ้รียน
เรยีนรู้ภำษำในรูปแบบกำรควบคมุหรอืพึง่พำกำรช่วย
เหลือจำกครูผู้สอนก่อนในล�ำดับแรกจนกระทั่งไปสู่
กำรเรียนรู้แบบอิสระด้วยตนเองในที่สุด 
 อรรถลกัษณ์วธิ ี (Genre - based approach) 
มีพัฒนำกำรในยุคช่วงปี ค.ศ.1970 โดยมีพัฒนำกำร
มำจำกกลุ่มภำษำศำสตร์เชิงระบบและหน้ำที่ (Sys-
temic Functional Linguistics) ซึ่งมีศำสตรำจำรย์
ด้ำนภำษำศำสตร์ที่ชื่อว่ำ M.A.K Halliday เป็นผู้น�ำ 
และในยคุต่อมำทฤษฎ ีGenre กไ็ด้รบักำรพฒันำและ
น�ำมำประยุกต์ใช้ในวงกำรศึกษำโดยนักภำษำศำสตร์
เชิงระบบและหน้ำที่ (Systemic Functional Lin-
guistics, SFL) เช่น J.R. Martin, David Rose, 
Beverly Derewianka, P.R.R. White ในช่วงยุคเริ่ม
ต้นของกำรเรยีนกำรสอนแบบอรรถลกัษณ์วธิน้ัีน กลุม่
นักภำษำศำสตร์ดังกล่ำวได้พัฒนำกรอบทฤษฏีของ 
Genre ขึ้นมำ โดย Genre นั้นเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับ
ท�ำเนียบกำรใช้ภำษำ (Register) และภำษำ (Lan-
guage) ในกรอบทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ Genre 
ดังกล่ำว กลุ่มนักภำษำศำสตร์ SFL ซึ่งน�ำโดย J.R. 
Martin ซึ่งเป็นศำสตรำจำรย์ด้ำนภำษำศำสตร์ที่มหำ
วิทยำลัยซิดนี่ย์ (University of Sydney) ประเทศ
ออสเตรเลียก็ได้พัฒนำระบบวงรอบในกำรเรียนและ
กำรสอน (Teaching Learning Cycle) ภำยใต้กรอบ
ของทฤษฎี Genre โดยเน้นกำรวิเครำะห์ภำษำและ
กำรท�ำควำมเข้ำใจกำรใช้ภำษำในหน้ำท่ีเชิงสังคม 
(Social purposes) ซึ่งแนวคิดดังกล่ำวถูกน�ำไป
ประยกุต์ใช้ในกำรสอนภำษำในโรงเรยีนระดบัประถม
ศึกษำ มัธยมศึกษำ และในมหำวิทยำลัย จนเป็นที่
ยอมรับกันทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย และได้

รับกำรขนำนนำมว่ำ Sydney School Genre หรือ 
Sydney School’s Genre-Based Pedagogy 
 ขั้นตอนเหล่ำนี้ได้ถูกน�ำไปใช้ครั้งแรกกับครู
และนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำในรัฐ New South Wales ในประเทศ
ออสเตรเลียในโครงกำร The Metropolitan East 
Region of Sydney’s Disadvantaged Schools 
Program (DSP) ในปี ค.ศ. 198815,16 ได้ผลดีเป็นทีน่่ำ
พอใจ 
 ภำยหลังกระบวนนี้ได้รับพัฒนำและปรับปรุง
โดยศำสตรำจำรย์ J.R. Martin และ David Rose ผูน้�ำ
ทำงด้ำนทฤษฎี Genre ใน SFL โดยสรุปขั้นตอนออก
เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้คือ 
 ขัน้ตอนที ่1 กำรถอดแบบ (Deconstruction) 
โครงสร้ำงของข้อควำมหรือประเภทของข้อควำม 
โดยทีผู่เ้รยีนส�ำรวจและวเิครำะห์โครงสร้ำงทำงภำษำ 
ลักษณะของภำษำท่ีใช้ในข้อควำม จำกนั้นก็เปรียบ
เทียบข้อควำมท่ีเป็นโมเดล (Modeled text) กับ
ประเภทของข้อควำมหรือ Text types อื่นๆ 
 ข้ันตอนท่ี 2   กำรร่วมกันสร้ำงหรือเรียนรู้
ข้อควำมร่วมกนั (Joint construction) เป็นกระบวน
กำรท่ีผูเ้รยีนร่วมกนัสร้ำงข้อควำมในกำรเรยีนรูร่้วมกนั 
เช่น อำจจะเป็นกำรเขียนหรือกำรพูดข้อควำมโดยดู
ภำพรวมของข้อควำม (Whole text construction) 
ในกระบวนกำรนี ้ครผููส้อนกจ็ะค่อยๆ ลดบทบำทกำร
ควบคุมลง โดยนักเรียนเริ่มมีอิสระในกำรเรียนรู้และ
สร้ำงข้อควำมทำงภำษำร่วมกัน
 ขั้นตอนที่ 3  กำรสร้ำงข้อควำมทำงภำษำ
อย่ำงอสิระเสร ี(Independent construction) เป็นก
ระบวนกำรที่ผู้เรียนสำมำรถเขียนข้อควำมเพื่อกำร
สื่อสำรทำงภำษำอย่ำงเป็นอิสระ โดยที่ผู้เรียนมีอิสระ
ในกำรท�ำงำนกับข้อควำมทำงภำษำและมีกำรวัด
ประเมินผลในกำรแสดงออกทำงภำษำของผู้เรียน 
 กระบวนกำรหรือข้ันตอนท้ังสำมนี้ถือว่ำเป็น
หัวใจส�ำคัญของกำรเรียนรู้ภำษำแบบอรรถลักษณ์วิธี 
อย่ำงไรก็ตำมในยุคต่อมำ ได้มีกำรปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีกำรกำรเรียนรู้แบบนี้ โดยมีกำรขยำยแนวคิด
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และขั้นตอนออกเป็นอีก 4 ขั้นตอน  
 ในช่วงปี ค.ศ. 1998  Feez และ Joyce17 เป็น
ผู้พัฒนำทฤษฎีรุ่นต่อๆมำในกลุ่มทฤษฎีภำษำศำสตร์
เชิงระบบและหน้ำที่ (SFL) ได้ร่วมกันพัฒนำและ
ปรับปรุงวงรอบกำรเรียนกำรสอนน้ี โดยที่ยังคงขั้น
ตอนทั้งสำมไว้ คือ ขั้น Deconstruction, Joint 

construction และ Independent construction 
ซึง่เป็นหัวใจส�ำคญัของวธิกีำรสอนแบบนีอ้ยู ่ โดยเพิม่
สองขัน้ตอนเข้ำมำคอื ขัน้ตอน Building the context 
or knowledge of the field และขั้นตอน Linking 
related texts รวมแล้วเป็น 5 ข้ันตอนดังแผนภูมภิำพ
ต่อไปนี้ 

แผนภูมิภำพที่ 1  ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน - Stages of Teaching Learning Cycle (Feez and Joyce, 
1998) อ้ำงอิงจำกงำนของ Asep Sietiadi18  

 ขั้นตอนท่ี 1 กำรสร้ำงบริบทในกำรเรียนรู้ 
(Building the context)
 ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนก่อนกำรเข้ำสู่บท
เรียน ครูผู้สอนแนะน�ำและพำผู้เรียนเข้ำสู่บริบททำง
สงัคมแห่งกำรเรยีนรู ้โดยใช้ข้อควำมหรอืประเภทของ
ข้อควำมสื่อจริง (Authentic text types) ต่ำงๆ โดย
ผู้เรียนส�ำรวจลักษณะของบริบททำงวัฒนธรรมโดย
ทั่วไปของข้อควำมว่ำ เป็นข้อควำมแบบใด เช่น 
บทควำมเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์  และส�ำรวจสถำนกำรณ์
ในบทควำมว่ำ เป็นบทควำมที่มีท�ำเนียบทำงภำษำ 
(Register) อย่ำงไร เป็นบทควำมที่เป็นทำงกำรหรือ
ทั่วไปซึ่งถูกน�ำมำใช้เป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอน
 ขัน้ตอนที ่2 กำรแสดงแบบและถอดโครงร่ำง
ข้อควำม (Modeling and deconstructing the 
text) 
 ในขัน้ตอนนี ้ผูเ้รยีนกจ็ะส�ำรวจโครงสร้ำงทำง

ภำษำหรอืลกัษณะทำงภำษำของข้อควำมทีน่�ำมำเป็น
แบบในกำเรียนรู ้ร ่วมกัน และมีกำรเปรียบเทียบ
ข้อควำมท่ีน�ำมำเป็นแบบกับตัวอย่ำงข้อควำมหรือ
ลักษณะข้อควำมประเภทอื่นๆ 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรสร้ำงข้อควำมร่วมกัน     
(Joint construction of the text) 
 ในข้ันตอนนี้ ผู ้เรียนก็จะเริ่มสร้ำงตัวอย่ำง
ทั้งหมดของข้อควำมร่วมกัน โดยที่ครูผู้สอนจะค่อยๆ 
ลดบทบำทของกำรควบคมุกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนลง  ผู้
เรยีนจะมโีอกำสทีค่วบคมุหรอืสร้ำงสรรค์ข้อควำมทำง
ภำษำด้วยตนเองมำกขึ้น 
 ขัน้ตอนที ่4 กำรสร้ำงข้อควำมอย่ำงอสิระเสรี 
(Independent construction of the text) 
 ในข้ันตอนน้ี จะเห็นได้ว่ำ ผู้เรียนจะมีโอกำส
ได้ท�ำงำนกบัข้อควำมอย่ำงเป็นอสิระ กล่ำวคอื ผูเ้รยีน
อำจจะท�ำงำนแบบรำยบุคลหรือท�ำงำนร่วมกันกับ
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เพื่อนเป็นกลุ่มในอภิปรำยหรือระดมควำมคิดร่วมกัน
เพื่อสร้ำงข้อควำมใหม่ทำงภำษำขึ้นมำโดยอำจจะอยู่
ในรปูของกำรฟัง กำรพดู กำรอ่ำน กำรเขยีน ประเดน็
ส�ำคัญในกระบวนกำรนี้ คือ กำรประเมินกำรแสดง 
ออกของผู้เรียนโดยครูผู้สอน โดยประเมินจำกควำม
ส�ำเร็จในกำรเรียนรู้ (Achievement assessment) 
 ขั้นตอนที่ 5 กำรเชื่อมโยงข้อควำมไปสู ่
ข้อควำมที่เกี่ยวข้อง (Linking to related texts) 
 ในขัน้ตอนนี ้ผูเ้รยีนจะได้มโีอกำสส�ำรวจว่ำสิง่
ท่ีตนเองได้เรียนรู้ในกระบวนกำรเรียนรู้น้ีเกี่ยวข้อง
หรือสัมพันธ์กับข้อควำมอื่นๆ ในบริบทเดียวกัน
อย่ำงไร และส�ำรวจว่ำ วงรอบกำรเรียนรู้ในอนำคต
หรืออดีตนั้นเป็นอย่ำงไร หรือมีสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
  จำกกระบวนกำรหรือวงรอบกำรเรียนกำร
สอนท้ัง 5 ขั้นตอนนี้ จะสังเกตเห็นได้ว่ำ ผู้เรียนจะ
ค่อยๆ พัฒนำกำรเรียนรู้ทำงด้ำนภำษำของตนเอง
อย่ำงเป็นอสิระในขัน้ตอนสดุท้ำยซึง่เป็นหัวใจส�ำคญัที่
จะท�ำให้ผู้เรียนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ (Autono-
mous learner) ในที่สุด ในส่วนของกำรประยุกต์ขั้น
ตอนกำรเรียนกำรสอนเหล่ำนี้ในบริบทกำรเรียนกำร
สอนภำษำองักฤษในสำขำพยำบำลศำสตร์น้ันสำมำรถ
น�ำไปใช้ได้กับทักษะ คณะผู้เขียนขอยกตัวอย่ำงกำร
ทกัษะกำรเขยีนในบรบิทพยำบำลศำสตร์ เช่น กำรบนัทึก
ทำงกำรพยำบำลแบบชีเ้ฉพำะ (Focus charting) ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 กำรสร้ำงบริบทในกำรเรียนรู้ 
(Building the context)  ผูส้อนน�ำนกัศกึษำเข้ำสูบ่ท
เรียนโดยกำรดวูดีิโอภำษำองักฤษเกีย่วกับกำรท�ำงำน
ของพยำบำลในวอร์ดกำรพยำบำลซึง่รวมถงึกำรเขยีน
บนัทกึทำงกำรพยำบำลผูป่้วย เช่น กำรเขยีนชำร์จกำร
พยำบำล หลังจำกน้ัน ผู้สอนและนักศึกษำร่วมกัน
อภิปรำยเนื้อหำ
 ขัน้ตอนที ่2 กำรแสดงแบบและถอดโครงร่ำง
ข้อควำม (Modeling and deconstructing the 
text) ขั้นตอนนี้ ผู้สอนแสดงข้อควำมด้ำนกำรเขียน
บนัทกึพยำบำลให้นกัศกึษำดู โดยวิเครำะห์แต่ละส่วน
ของข้อควำมในรำยงำนว่ำประกอบขึ้นอย่ำงไร
  ขั้นตอนที่ 3 กำรสร้ำงข้อควำมร่วมกัน     

(Joint construction of the text) ขั้นตอนนี้
นักศึกษำท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มหรือคู่และร่วมกัน
วิเครำะห์ข้อควำมโดยศึกษำโครงสร้ำงของข้อควำม 
(Generic structure) ควำมหมำยและภำษำ โดย ผูส้อน
ค่อยๆ ลดบทบำทจำกผู้ควบคุมเป็นผู้สนับสนุนกำร
เรียนรู้ (facilitator)
 ขั้นตอนที่ 4 กำรสร้ำงข้อควำมอย่ำงอิสรเสรี 
(Independent construction of the text) ข้ันตอน
นี้ นักศึกษำท�ำงำนร่วมกันอย่ำงอิสระเป็นกลุ่มหรือคู่
ในเขียนรำยงำนกำรพยำบำลใหม่ท่ีเป็นของตนเอง
โดยที่ ผู้สอนมีบทบำทเป็นผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้
 ขั้นตอนที่ 5 กำรเช่ือมโยงข้อควำมไปสู ่
ข้อควำมที่เกี่ยวข้อง (Linking to related texts) ขั้น
ตอนนี้ นักศึกษำเช่ือมโยงกำรเรียนรู้กำรเขียนบันทึก
ทำงกำรพยำบำลเป็นภำษำอังกฤษไปสู่บริบทกำร
เรียนรู้ทำงกำรพยำบำลอื่นๆ และส�ำรวจวงรอบกำร
เรียนรู้ที่ผ่ำนมำและที่จะเกิดขึ้นในอนำคตร่วมกัน 
จำกสิ่งที่น�ำเสนอดังกล่ำวขอยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับวิชำ
ภำษำอังกฤษก้ำวหน้ำ (Progressive English) ซึ่งผู้
เรียนเป็นนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
ชัน้ปีที ่4 ต้องพฒันำทกัษะกำรฟังพดู อ่ำน เขยีนภำษำ
อังกฤษและไวยำกรณ์ กวีนิพนธ์เพื่อกำรสื่อสอนเชิง
สงัคมและเชงิวชิำกำรในสภำพทีส่อดคล้องกบัเหตกุำรณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงในสงัคมในบรบิทเชงิวชิำกำร ดงันัน้ ใน
ฐำนะหนึ่งในผู้เขียนเป็นผู้ประสำนงำนรำยวิชำนี้ของ
วทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนน ีรำชบุรี จงึได้ประสำน
กับผู ้สอนเรื่องกำรบันทึกทำงกำรพยำบำลแบบช้ี
เฉพำะ (Focus charting) เป็นรปูแบบกำรบนัทึกกำร
พยำบำลระบบชี้เฉพำะที่เป็นกำรบันทึกกำรพยำบำล
ทีบ่อกให้ทรำบถงึปัญหำของผูป่้วย สิง่ทีผู่ป่้วยต้องกำร
หรือสภำพผู้ป่วยซึ่งอำจเป็นอำกำรหรือพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 1) กำรบันทึกเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้ป่วย (DATA) 2) กำรปฏิบัติกำรพยำบำล
เพื่อแก้ไขปัญหำของผู้ป่วย (Action) 3) ผลลัพธ์ที่เกิด
ขึน้กบัผูป่้วยหรอืกำรประเมนิผลกำรตอบสนองต่อกำร
พยำบำลรวมทั้งผลงำนรักษำ (Response) 
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Development of English language teaching and learning for 
nursing students in the 21st century using a genre – based approach

 ซึง่เรยีกรปูแบบกำรบนัทกึแบบนีว่้ำ DAR  ต่อ
มำได้มกีำรพฒันำรปูแบบกำรบันทกึแบบ DAE (Data 
Action Evaluation) หรอื AIE (Assessment Inter-
vention Evaluation) หรือ PIE (Problem Inter-
vention Evaluation)19  และให้นักศึกษำหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 4 ได้ฝึกกำรเขียน
บนัทกึทำงกำรพยำบำลแบบชีเ้ฉพำะ (Focus Chart-
ing) แบบ AIE  โดยมีกำรวิเครำะห์พยำธิสภำพกลไก
กำรเกิด
ปัญหำของผู้คลอดครรภ์แรกในระยะที่ 1 ของกำร
คลอด ดังนี้
 Focus 1 : วิตกกังวลเกี่ยวกับกำรคลอด
 A : ผู้คลอดครรภ์แรก รับใหม่บอกว่ำรู้สึกเจ็บ
ครรภ์ Pain score=3 ตรวจภำยใน ปำกมดลูกเปิด 2 
cm effacement 90% station 0 MI มีUterine 
contraction :  Interval 3’ 30’’ Duration 30’’ 
Severity 1+
 I : อธบิำยเกีย่วกบัสถำนที ่อธบิำยกระบวนกำร
คลอด สอนกำรใช้เทคนคิกำรหำยใจ สอนกำรเบ่งท่ีถูก
วิธี ให้กำลังใจ
 E : ผู้คลอดรับทรำบข้อมูล ปฏิบัติตำมค�ำ
แนะน�ำได้
 Focus 2 : เพื่อให้ควำมก้ำวหน้ำของกำร
คลอดเป็นไปตำมปกติ
 A : ผู้คลอดครรภ์แรก รับใหม่บอกว่ำรู้สึกเจ็บ
ครรภ์ Pain score=5 ตรวจภำยใน ปำกมดลูกเปิด 4 
cm effacement 100 % station 0 MI มีUterine 
contraction :  Interval 3’ 10’’ Duration 45’’ 
Severity 2+ คล�ำได้ก้อนนิ่มเหนือหัวเหน่ำ
 I : กระตุ้นผู้ป่วยใช้เทคนิคกำรหำยใจ อยู่เป็น
เพื่อนนวดสัมผัสบริเวณก้นกบ จัดให้นอนศีรษะสูง 
หรือให้ผ้คลอดลุกเดิน กระตุ้นให้ปัสสำวะ ปลอบโยน 
ให้กำลังใจ
 E : ผู ้คลอดรับทรำบข้อมูล ปัสสำวะออก 
ประมำณ  600 ซีซี ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำได้
 Focus 3 : ไม่สุขสบำยจำกกำรเจ็บครรภ์
คลอด

 A : ผู้คลอดบอกว่ำรู้สึกเจ็บครรภ์มำก Pain 
score = 9 นอนบดิตวัไปมำ ม ีUterine contraction 
:  Interval 2’ 30’’ Duration 50’’ Severity 2+
 I : กระตุ้นผู้ป่วยใช้เทคนิคกำรหำยใจ อยู่เป็น
เพื่อนนวดสัมผัสบริเวณก้นกบ ปลอบโยน ให้กำลังใจ
 E : ผูป่้วยรับทรำบข้อมลู ปฏบัิตติำมค�ำแนะน�ำ
ได้ยังคงนอนบิดตัวไปมำ ไม่ร้องเอะอะโวยวำย   
 ข้อจ�ำกัดของกำรเรียนกำรสอนแบบอรรถ
ลักษณ์วิธี (Genre based approach)
 แม้ว่ำอรรถลกัษณ์วธิจีะมปีระโยชน์อย่ำงมำก
ในกำรเรยีนกำรสอนภำษองักฤษเพือ่พฒันำสมรรถนะ
ของผู้เรียนดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น กระนั้นก็ตำม มีข้อ
จ�ำกัดบำงอย่ำงในกำรน�ำวิธีกำรนี้ไปใช้ กล่ำวคือ วิธี
กำรนีเ้ป็นวธิกีำรท่ีเน้นท่ีกำรเข้ำใจโครงสร้ำงของภำษำ
ผ่ำนกระบวนกำรถอดแบบ (Scaffolding process) 
และกระบวนกำรมุมมองทำงด้ำนภำษำศำสตร์เชิง
สงัคม (Socio linguistics) ทีเ่น้นวตัถปุระสงค์มิตทิำง
สังคมและกำรสื่อสำร (Social purposes/ Social 
semiotic perspectives) ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
ครูผู ้สอนต้องเข้ำใจหลักกำรและวิธีกำรสอนอย่ำง
ถ่องแท้ผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรมจำกผู้เช่ียวชำญใน
วธินีี ้เพรำะถ้ำหำกผูส้อนไม่เข้ำใจหลกักำรและวธิกีำร
แล้ว ก็อำจน�ำไปสู่กำรปฏิบัติกำรสอนที่อำจจะผิดไป
จำกธรรมชำตขิองกำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นปฏสิมัพนัธ์
และจดุประสงค์ทำงสงัคมและวฒันธรรมได้ ข้อจ�ำกดั
อีกประกำรหนึ่งของวิธีกำรสอนแบบนี้ คือ กำรสอน
ในข้ันตอนต่ำงๆ นั้น อำจจะใช้เวลำพอสมควรเพื่อท่ี
จะให้ผู ้เรียนได้มีเวลำเพียงพอในกำรผลิตงำนทำง
ภำษำทั้งในรูปแบบส่วนบุคคลหรืองำนกลุ่ม20  ดังนั้น 
กำรให้เวลำทีพ่อเพยีงในกำรสอนแต่ละขัน้ตอนนัน้ จงึ
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมำก กระบวนกำรเรียนกำรสอนในชั้น
เรยีนต้องสำมำรถยดืหยุน่ได้ ไม่ยดึตดิกบัเงือ่นไขเวลำ
ของกำรสอนในแต่ละคำบตำมกรอบของหลกัสตูรหรอื
จุดประสงค์ของรำยวิชำจนมำกเกินไป ครูผู้สอนต้อง
มีควำมยืดหยุ่นในกำรสอน อดทนต่อกำรเรียนรู้และกำร
แสดงออกของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน และต้องมั่นใจว่ำ  
ผู้เรียนเรียนรู้ไปตำมระบบและขั้นตอนอย่ำงครบถ้วน
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การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยอรรถลักษณ์วิธี

 ข้อจ�ำกัดอีกประกำรหนึ่งที่ส�ำคัญในกำรสอน
ด้วยวิธีกำรน้ีก็คือ กำรวิเครำะห์ภำษำที่ปรำกฏใน
ข้อควำม (Texts) นั้นเป็นกระบวนกำรที่เป็นมุมมอง
จำกทฤษฏีภำษำศำสตร์เชิงหน้ำที่และระบบ (Sys-
temic functional linguistics) ที่เน้นบริบทของ
วัฒนธรรม (Context of culture) และบริบทของ
สถำนกำรณ์ (Context of situation) ดังนัน้ ครผููส้อน
ต้องมีควำมเข้ำใจและรอบรู้ในวัฒนธรรมทำงด้ำน
ภำษำของเจ้ำของภำษำในระดับที่ดี เพรำะกำรสอน
และกำรเรียนรู้วัฒนธรรมอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
จะน�ำไปสู่กำรตีควำมและควำมเข้ำใจในวัฒนธรรม
นั้นๆ อย่ำงถูกต้องและจะน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จในกำร
สื่อสำรระหว่ำงผู้พูดและผู้ฟังหรือผู้รับสำรในที่สุด  

ข้อเสนอแนะและกำรประยุกต์ใช้กำรเรียนกำรสอน
แบบอรรถลกัษณ์วธิ ี( Genre -based approach) 
กับนักศึกษำสำขำพยำบำลศำสตร์ 
 กำรเรียนกำรสอนในสำขำพยำบำลศำสตร์นัน้ 
เป็นกำรศึกษำทีเ่กีย่วข้องกบัควำมรูด้้ำนกำรพยำบำล
ผูป่้วยและกำรให้กำรบรกิำรด้ำนสขุภำพ กำรเรยีนกำร
สอนในสำขำนี้เก่ียวข้องกับองค์ควำมรู้ที่เป็นภำษำ
องักฤษเป็นจ�ำนวนมำกทัง้ในแง่ทฤษฎีและกำรปฏบิตัิ  
ดังน้ัน กำรน�ำข้อควำม บทควำมหรือสถำนกำรณ์ 
(Texts/ Situations) ที่เป็นภำษำอังกฤษที่เกี่ยวกับ
สุขภำพและกำรพยำบำลมำใช้สอนเพื่อพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำจึงมี
ควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง  กำรใช้อรรถลักษณ์วิธี (Genre 
– based approach) สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษทั้งในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษพื้นฐำนและภำษำอังกฤษในวิชำชีพ
พยำบำลทุกทักษะคือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและ
กำรเขียน ทั้งนี้ กำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรดังกล่ำว 
สำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดเชื่อม
โยง กำรคิดวิเครำะห์หำเหตุผล กำรท�ำงำนเป็นกลุ่ม 

กำรสือ่สำรและปฏสัิมพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและในกลุม่ 
ซ่ึงสอดคล้องกับกำรพัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำ
สำขำพยำบำลศำสตร์ในด้ำนกำรสือ่สำรระหว่ำงบคุคล
และกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรค้นคว้ำควำมรู้และ
เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนภำษำเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกแห่งกำรท�ำงำนและกำรสื่อสำร 
อีกท้ังยังเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพกำร
พยำบำลให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทัดเทียมกับนำนำ
อำรยะประเทศในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้สอนท�ำได้โดย
กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำพยำบำลศำสตร์ศกึษำ
ค้นคว้ำเอกสำรทำงวิชำกำรจำกต�ำรำ หนังสือ 
บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำรที่เป็นภำษำอังกฤษ
ประกอบกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำค
ปฏิบัติ อำทิเช่น ถ้ำมีกำรท�ำรำยงำนตำมใบงำนต้อง
แนบเอกสำรดงักล่ำว และกำรฝึกภำคปฏบิตัต้ิองมกีำร
มอบหมำยงำนเช่นเดียวกัน เมื่อผู้เรียนได้ฝึกกำรใช้
ทักษะภำษำอังกฤษบ่อยๆ จนเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต
ประจ�ำวนัแล้ว จะท�ำให้ผูเ้รยีนมีควำมคุน้เคยและเรียน
รูภ้ำษำองักฤษพร้อมพฒันำทกัษะอย่ำงเป็นธรรมชำติ 
 ท้ำยที่สุดนี้ ผู้เขียนมีควำมเชื่อเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 
บทควำมวชิำกำรนีจ้ะช่วยสร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจ
ท่ีดีส�ำหรับครูหรืออำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำภำษอังกฤษ
หรือรำยวิชำทำงด้ำนกำรพยำบำลต่อกำรน�ำอรรถ
ลักษณ์วิธีไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนภำษำ
อังกฤษให้แก่นักศึกษำสำขำพยำบำลศำสตร์ในระดับ
ชัน้ต่ำงๆ บนพืน้ฐำนของควำมรู ้ควำมเข้ำใจในทฤษฎี
และกำรปฏิบัติกำรสอนที่ถูกต้องตำมขั้นตอนและ
กระบวน/ วงรอบกำรเรียนกำรสอน (Teaching 
-Learning Cycle) ทั้งนี้ เพื่อให้กำรเรียนกำรสอน
สมัฤทธิผ์ลและนกัศกึษำสำขำพยำบำลศำสตร์มทัีกษะ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำองักฤษทีด่มีำกยิง่ขึน้เพือ่กำร
สื่อสำรในบริบทของกำรเรียนและกำรท�ำงำนใน
อนำคตต่อไป
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บทคัดย่อ 

 กำรพยำบำลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลำงเป็นแนวคิดส�ำคัญในกำรดูแลสุขภำพ โดย
แนวคิดนี้เน้นกำรมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัวโดยเฉพำะกำรดูแลเด็กท่ีเจ็บป่วยท้ังในภำวะ
วกิฤตและเรือ้รงั เพ่ือด�ำรงไว้ซึง่สมัพนัธภำพของครอบครวัและคณุภำพของกำรให้บรกิำร แนวคดิ
ส�ำคัญของกำรพยำบำลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลำงเน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมตัดสินใจใน
กำรดูแลรักษำทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรที่ดี พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของเด็กป่วยและสนับสนุนครอบครัวให้สำมำรถพึ่งพำตัวเองได้ นอกจำกนี้ กำรพยำบำลโดยเน้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลำงยังตอบสนองควำมต้องกำรกำรดูแลแบบองค์รวม เพรำะครอบครัวควร
ตระหนักในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง ค�ำนึงถึงควำมสำมำรถของสมำชิกในครอบครัวในกำรดูแล
ผูป่้วย และส่งเสริมศักยภำพของสมำชิกในครอบครวัในกำรดแูลซึง่กนัและกนั อย่ำงไรกต็ำมแนวคดิ
และหลกักำรทัง้หมดควรน�ำไปใช้อย่ำงเหมำะสม กล่ำวคอืบุคลำกรในทมีรกัษำพยำบำลต้องค�ำนงึ
ถงึสภำพของครอบครวั ควำมซบัซ้อนของโรคและกำรรกัษำ ควำมปลอดภยัทำงด้ำนสขุภำพ และ
ควำมต้องกำรของครอบครัว เพื่อก่อให้เกิดมำตรฐำนในกำรดูแลสุขภำพของเด็กป่วย
 บทควำมน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�ำเสนอแนวคดิกำรพยำบำลโดยเน้นครอบครัวเป็นศนูย์กลำง
ในกำรพยำบำลผู้ป่วยเด็กที่เจ็บป่วยในภำวะวิกฤตและเรื้องรัง

ค�ำส�ำคัญ: กำรพยำบำลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลำง ผู้ป่วยเด็กในภำวะวิกฤตและเรื้อรัง

แนวคิดก�รพย�บ�ลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กล�ง
ในก�รดูแลผู้ป่วยเด็กในภ�วะวิกฤตและเรื้อรัง
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แนวคิดการพยาบาลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ในการดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตและเรื้อรัง

Abstract

 Family-centered nursing care emerged as an important concept in health 
care services. This approach provides an expanded view of how to work with 
children and families, particularly, children with critical and chronic illness in 
order to maintain the relationships between the family members and health-
care quality. The core principle of Family-centered nursing care is respecting 
families as integral and coequal parts of the health care team which influenc-
ing on the development of the best care plan, maximizing the well-being of 
pediatric patients, and encouraging the family to take their responsibility for 
their children independently. Moreover, this approach helps extending the 
concept of holistic care as the family should concern about their roles, con-
sider the ability of the family members to provide patient care, and promote 
the potential of the family to give care to each other. However, the family-
centered care concept should be applied appropriately. The healthcare team 
should focus on family condition, the complexity of the illness and treatment, 
patient safety, and the family needs in order to provide standardized care for 
pediatric patients.
 The purpose of this article is to present the concept of family-centered 
nursing care in children with critical and chronic illness.

Key words: Family-centered nursing care, Children with critical and chronic 
Illness

บทน�ำ
 กำรพยำบำลโดยเน้นครอบครวัเป็นศูนย์กลำง 
เป็นแนวคิดที่ท�ำให้เกิดกำรพยำบำลเพื่อกำรดูแล
สุขภำพท่ียั่งยืน ซึ่งมีกำรประยุกต์ใช้อย่ำงแพร่หลำย 
เช่นกำรดแูลผู้ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั กำรดแูลเดก็ทีม่กีำร
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและเฉียบพลัน อีกทั้งยังมี
กำรน�ำแนวคิดไปใช้ในหอผู ้ป่วยวิกฤตซึ่งให้กำร
พยำบำลโดยด�ำรงไว้ซึง่สมัพันธภำพของครอบครวั ใน
ขณะที่คุณภำพของกำรให้บริกำรพยำบำลยังมี
มำตรฐำน ซ่ึงสะท้อนควำมส�ำคญัของกำรทีค่รอบครวั
มีส่วนร่วมในกำรให้กำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง1-3 กำรให้
สมำชกิของครอบครวัมโีอกำสเข้ำร่วมในกำรตัดสนิใจ
ในกำรดแูลรกัษำทกุขัน้ตอน4 เป็นกำรส่งเสริมคุณภำพ

กำรบริกำร และคุณภำพชีวิตของเด็ก และกำรให้กำร
สนับสนุนให้ครอบครัวพึ่งพำตัวเองได้5 กำรพยำบำล
ในรูปแบบนี้เป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรท้ังทำง
ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของผู้ป่วยเด็ก โดยเน้นให้ผู้
ปกครองตระหนกัในบทบำทหน้ำทีข่องตนเอง ในกำร
ดแูลเดก็ป่วย ส่งผลให้ลดควำมวติกกงัวลต่อกำรรกัษำ
พยำบำลและภำวะสขุภำพของเดก็ เพิม่ควำมมัน่ใจต่อ
กำรรกัษำ6 ควำมเชือ่มัน่ทีม่ต่ีอสมำชกิในครอบครวัว่ำ
มีควำมสำมำรถที่จะร่วมมือในกำรให้กำรพยำบำล
อย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ3 กำรประเมินผล
กำรพยำบำลเพือ่กำรพฒันำ และปรบัปรงุคณุภำพกำร
พยำบำล7 และกำรดแูลสภำพจติใจของผูป่้วยเดก็และ
ผู้ดูแลเมื่อเกิดกำรเจ็บป่วย
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โดยหลักกำรท่ีน�ำมำประยุกต์น้ีมีส่วนส�ำคัญที่จะ
ปรับปรุงรูปแบบกำรบริกำรโดยกำรกระจำยกำร 
บริกำรสุขภำพสูส่งัคมและชมุชน 2  ดังต่อไปนี ้ 1) กำร
ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนส�ำคัญในกำรดูแล เปิด
โอกำสให้เข้ำถึงกำรให้บริกำร มีควำมต่อเนื่อง ควำม
ครอบคลุมของกำรบริกำรสุขภำพ และ  2) พัฒนำวิธี
ให้บริกำรสุขภำพให้เกิดประโยชน์มำกที่สุดและมี
ควำมเหมำะสมกับภำวะสุขภำพของเด็กที่มีควำม
เปลี่ยนแปลงทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ  3) เข้ำถึงกำร
บริกำรเฉพำะทำงเด็ก ถ้ำเด็กมีภำวะพิกำรหรือป่วย
เรื้อรัง  4) สร้ำงควำมร่วมมือในกลุ่มเครือข่ำยผู้ดูแล
ที่มำรับบริกำร โดยไม่ต้องอำศัยกำรด�ำเนินกำรของ
โรงพยำบำลในกำรสร้ำงเครอืข่ำย  5) ให้ผลตอบแทน
และสร้ำงเสริมแรงให้เกดิควำมร่วมมอือย่ำงกระตือรอื
ล้น 6) ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม 7) ให้รำงวัลกับ
บุคลำกรที่ให้ควำมสนใจในกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
บริกำรโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลำงในกำรดูแล 
บทควำมน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแนวคิดกำร
พยำบำลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลำงในกำรให้
บรกิำรผูป่้วยเด็กทีเ่จ็บป่วยในภำวะวกิฤตและในภำวะ
เจ็บป่วยเรื้องรัง
 บทควำมน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแนวคิด
กำรพยำบำลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลำงในกำร
ให้บริกำรผู้ป่วยเด็กที่เจ็บป่วยในภำวะวิกฤตและใน
ภำวะเจ็บป่วยเรื้องรัง

กำรพยำบำลโดยครอบครวัเป็นศนูย์กลำง ตำมแนว
คิดของเชลตันและคณะ8

 กำรพยำบำลโดยเน้นครอบครวัเป็นศูนย์กลำง
เป็นแนวทำงกำรพยำบำลมีควำมยืดหยุ่นด้ำนวิธีกำร 
และไม่มข้ีอจ�ำกดัด้ำนควำมร่วมมอืระหว่ำงวชิำชีพ ดงั
น้ัน แนวคดิน้ีจงึสำมำรถประยกุต์ใช้ในกำรพยำบำลได้
หลำกหลำย หลักกำรของกำรพยำบำลโดยเน้น
ครอบครวัเป็นศนูย์กลำงมดีงันี ้ 1) เชือ่ในปรชัญำทีว่่ำ
ด้วยครอบครัวเป็นควำมมั่นคงของชีวิตเด็ก  2) 
ตระหนักถึงกำรจัดให้ผู้ปกครองได้แสดงควำมเห็น 
ควำมกังวล เพื่อให้ควำมร่วมมือประสำนกำรดูแลทุก

ระดับของกำรให้กำรพยำบำล  3) ค�ำนึงถึงศักยภำพ
ท�ำให้เกิดกำรดูแลที่มีประสิทธิภำพ เน้นสิ่งที่เป็น
ปัจจยัส�ำคญั คอืควำมเข้มแขง็ของครอบครัวและควำม
เป็นปัจเจกที่แต่ละครอบครัวมีควำมสำมำรถในกำร
ยอมรับปัญหำ และกำรจัดกำรกับควำมเจ็บป่วยได้   
4) กำรให้และกำรรับข้อมูลระหว่ำงพยำบำลและ 
ผู้ปกครอง  5) จัดให้มีกำรช่วยหลือกันในกลุ่มของ 
ผูป้กครองทีอ่ยูใ่นสถำนกำรณ์เดยีวกนั  6) ควำมเข้ำใจ
บทบำทของครอบครัวท่ีลึกซ้ึงท้ังด้ำนควำมต้องกำร
ทำงด้ำนจิตใจและกำรรักษำ พัฒนำกำรทำงด้ำน
ร่ำงกำย ซึ่งน�ำไปสู่กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพตรงตำม
ควำมต้องกำร  7) ก�ำหนดแนวทำง วิธีกำร รวมถึงวิธี
ปฏิบัติที่มีควำมยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำร ทั้งนี้ไม่ขัดกับกำรรักษำและควำม
ปลอดภยัของผูป่้วยรวมถึงกำรให้ควำมส�ำคญัทำงด้ำน
เศรษฐกิจ  8) ให้ควำมม่ันใจว่ำกำรให้กำรดูแลนั้นมี
ควำมยืดหยุ่น ผู้ป่วยและครอบครัวเข้ำถึงบริกำรง่ำย 
และกำรดแูลทีต่อบสนองควำมต้องกำรของครอบครวั
สถำบันเพื่อกำรดูแลโดยผู้ป่วยและครอบครัวเป็น
ศูนย์กลำง (Institute for Patient and Family-
Centered Care)7 ได้ออกแบบแนวทำงกำรดูแลโดย
มคีรอบครวัเป็นศนูย์กลำง โดยยดึหลกั 4 ประกำร คอื 
1) กำรยอมรับควำมเป็นปัจเจกบุคคล หลักกำรนี้ชี้ให้
ผู ้ปฏิบัติกำรพยำบำลได้ตระหนักว่ำกำรพยำบำล
ครอบครัวต้องค�ำนึงถึง  ควำมรู้ ค่ำนิยม ควำมเชื่อ 
และวฒันธรรม โดยทีพ่ยำบำลต้องให้ควำมส�ำคญัของ
ควำมเป็นปัจเจกบุคคลด้วยควำมเข้ำใจอย่ำงลกึซึง้  2) 
กำรให้ข้อมูลและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล หลักกำรนี้ได้
แสดงให้เห็นว่ำข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกำรดูแล รักษำ 
หลกักำรนีม้หีลกักำรส�ำคญัให้ควำมส�ำคญักบักำรดแูล
ซึ่งมีควำมส�ำคัญมำที่ช่วยให้สมำชิกในครอบครัว
ท�ำกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพเด็กได้อย่ำง
ถูกต้อง โดยมีกำรแจ้งแผนกำรดูแล ระยะเวลำ และ
ข้อมูลที่ตรงตำมควำมเป็นจริง 3) กำรมีส่วนร่วมและ
มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงพยำบำลกบัสมำชกิในครอบครวั 
ซ่ึงหลักกำรนี้เน้นสมำชิกในครอบครัวมีบทบำทมำก
ในกำรดแูลผูป่้วย ส่วนบทบำทของพยำบำลนัน้ท�ำกำร
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แนวคิดการพยาบาลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ในการดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตและเรื้อรัง

ส่งเสรมิมำกขึน้เพือ่ก่อให้เกดิกำรดแูลอย่ำงยัง่ยนืโดย
ครอบครัว หลักกำรน้ีเป็นหลักกำรที่ชี้ให้เห็นถึง
แนวทำงกำรปฏิบัติโดยมุ ่งส ่งเสริมให้สมำชิกใน
ครอบครัวมีศักยภำพในกำรดูแลผู้ป่วยมำกขึ้น  4) 
หลักกำรสุดท้ำยคือควำมร่วมมือโดยค�ำนึงบทบำท 
ควำมสำมำรถของสมำชิกในครอบครวัซึง่นบัรวมเป็น
สมำชิกของทีมผู้ให้กำรดูแลสุขภำพควำมร่วมมือนี้ได้
นับรวมถึงควำมร่วมมือในกำรก�ำหนด นโยบำย กำร
พัฒนำรูปแบบกำรดูแล กำรปฏิบัติกำรพยำบำล กำร
ประเมนิผลกำรพยำบำล และ กำรส่งต่อเพือ่กำรรกัษำ
พยำบำลในระดับที่สูงขึ้น
 จำกปรัชญำและหลักกำรเกี่ ยว กับกำร
พยำบำลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลำงมีกำร
ประยุกต์ใช้ในกำรให้กำรพยำบำลอย่ำงต่อเน่ือง แต่จะ
เหน็ได้ว่ำหลกักำรส�ำคัญคือกำรค�ำนึงถงึกำรมส่ีวนร่วม
และตระหนักในควำมสำมำรถของสมำชิกใน
ครอบครัวต่อกำรให้กำรดูแลผู้ป่วยในครอบครัว รวม
ถึงกำรส่งเสริมศักยภำพของสมำชิกในครอบครัวใน
กำรดูแลผู้ป่วยในครอบครัว กำรเตรียมระบบให้
บริกำรที่เอื้อให้สมำชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วม ซึ่ง
กำรน�ำไปประยุกต์ใช้ต้องมีกำรค�ำนึงถึงสภำพของ
ครอบครัว ควำมซับซ้อนของควำมเจ็บป่วย กำรดูแล
ระดับควำมปลอดภัยทำงด้ำนสุขภำพ และควำม
ต้องกำรของครอบครัวกำรดูแลในครอบครัว 

กำรพฒันำกำรพยำบำลเดก็โดยใช้แนวคิดครอบครวั
เป็นศูนย์กลำง
 กำรน�ำหลักกำรดูแลโดยให้ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลำง มีขั้นตอนกำรพัฒนำตำมล�ำดับกำรมีส่วน
ร่วมของครอบครัวซึ่ง ฮัชฟิลด์9 (Hutchfield) ได้ให้
แนวทำงเป็นล�ำดับขั้น 4 ระดับดังนี้ 
 1.  ครอบครวัมส่ีวนร่วม (Parental Involve-
ment) หมำยถึงเป็นข้ันต้นที่ครอบครัวมีส่วนเข้ำมำ
พูดคุย ให้ข้อคิดเห็น ขั้นน้ีเป็นส่วนเร่ิมต้นที่จะวำง
รำกฐำนให้พยำบำล และสมำชิกในครอบครัวได้รับรู้
บทบำทของตนเองต่อกำรดูแลเด็กและครอบครัว ฮัช
ฟิลด์9 (Hutchfield) อธบิำยขัน้ตอนนีว่้ำพยำบำลเป็น

ผู้น�ำท่ีสร้ำง และสนับสนุนให้สมำชิกในครอบครัวมี
ปฏิสัมพันธ์ในกำรดูแลผู้ป่วยมำกขึ้น เปิดโอกำสที่ผู้
ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรให้กำรดูแล ทั้งนี้ได้ให้
ควำมส�ำคัญของกำรสื่อสำร มีกำรให้ข้อมูลเก่ียวกับ
กำรรกัษำโดยพยำบำล และสงัเกตผล และตดิตำมผล
กำรพยำบำลโดยสมำชิกในครอบครัว ซ่ึงแสดงออก
โดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันควำมส�ำคัญ
ของกำรสือ่สำรในขัน้นี ้เป็นกำรเปิดใจ และสร้ำงควำม
เชื่อถือซึ่งกันและกันกระบวนกำรสื่อสำรนี้ไม่ได้จ�ำกัด
ว่ำเป็นกำรพูดคุย กำรสัมผัส หรือว่ำเป็นกำรสื่อสำร
อย่ำงเป็นทำงกำร ในสงัคมไทยนัน้ข้ันตอนนีอ้ำจกล่ำว
ได้ว่ำพยำบำลเป็นผู้มีบทบำทมำกในกำรริเร่ิมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับสมำชิกในครอบครัวก่อน เนื่องจำก
กำรกำรทีส่มำชกิในครอบครวัยงัมคีวำมนยิม ยอมรบั
นับถือต่อผู้ให้กำรดูแลเมื่อเจ็บป่วย ดังนั้นพยำบำลจึง
ควรตระหนักเสมอว่ำกำรพยำบำลครอบครัวเป็น
ศูนย์กลำงนั้น สมำชิกในครอบครัวควรมีบทบำทมำก 
ซ่ึงจำกกำรศึกษำกำรให้กำรพยำบำลครอบครัวเป็น
ศูนย์กลำง โดยจัดให้ผู้ป่วยเด็กอยู่ในสภำพแวดล้อมที่
เป็นมติรกบัผูป่้วยเดก็และครอบครวั โดยจัดให้สมำชิก
ของครัวอยู ่ใกล้ชิดและและอยู ่ร ่วมกับผู ้ป่วยเด็ก
ระหว่ำงให้กำรพยำบำล ได้ส่งผลให้ประสทิธภิำพของ
กำรพยำบำลได้ผลดี10

 2. กำรมีปฏิสัมพันธ์ (Parental participa-
tion) ระหว่ำงสมำชิกของครอบครัวกับพยำบำลนั้น 
เป็นกำรพัฒนำขึ้นมำอีกขั้นหนึ่งของกำรให้กำร
พยำบำลครอบครัวเป็นศูนย์กลำง ฮัทฟิลด์9 (Hutch-
field)  ชี้ให้เห็นถึงระดับควำมร่วมมือที่สูงขึ้นของ
สมำชิกในครอบครัวในกำรควำมสัมพันธ์และควำม
ร่วมมือกับพยำบำล จะสังเกตได้ว่ำมีปฏิสัมพันธ์มีรูป
แบบที่ชัดเจนขึ้น เช่น กำรแบ่งปันประสบกำรณ์เกี่ยว
กบักำรเจบ็ป่วยในขัน้นีม้กีำรสือ่สำรและมปีฏสิมัพันธ์
ที่มีควำมลึกซึ้งมำกขึ้น เป็นสิ่งที่สะท้อนว่ำพยำบำลมี
กำรยอมรบัว่ำสมำชกิของครอบครวัว่ำมคีวำมรู ้ควำม
เข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพเด็กป่วย ในทำงปฏิบัติแล้ว
สมำชิกในครอบครัวไม่ได้รับบทบำทของพยำบำล
ทั้งหมดในกำรดูแลเด็กป่วย แต่กำรเปลี่ยนแปลงใน



ระดับนี้สมำชิกในครอบครัวได้เพิ่มควำมบทบำทจำก
ผู้ดูแลควำมต้องกำรพื้นฐำนของร่ำงกำยเป็นกำรท�ำ
บทบำทของพยำบำลเท่ำที่ควำมสำมำรถของสมำชิก
ในครอบครัวจะท�ำได้ ทัง้นีพ้ยำบำลมกีำรปรบับทบำท
ในกำรดูแลโดยให้ควำมมั่นใจว่ำสำมำรถ ให้กำร
สนบัสนนุกำรพยำบำลหรือชดเชยกำรพยำบำลในส่วน
ที่เกินขีดควำมสำมำรถของสมำชิกในครอบครัวท่ีจะ
ปฏิบัติได้ ซ่ึงกำรพยำบำลนี้รวมถึงกำรให้ควำมรู้เพื่อ
เพิม่ควำมสำมำรถของสมำชกิในคอบครวัเพ่ือกำรดแูล
เด็กป่วยในระยะยำว
 กำรศึกษำของเคมป์11 (Kemp) ยืนยันว่ำผล
ของกำรให้กำรพยำบำลในขั้นตอนนี้ก่อให้เกิดกำรมี
ส่วนร่วมอย่ำงชดัเจนกล่ำวคือ ผูดู้แลได้มกีำรเจรจำต่อ
รองและกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในกำรเลือกใช้
บริกำรทำงด้ำนสุขภำพแก่เด็ก ซึ่งก่อให้เกิดควำม
มัน่ใจของสมำชกิในครอบครวัทีจ่ะได้รบักำรพยำบำล
ที่เหมำะสมกับสภำพกำรเจ็บป่วยของผู้ป่วย และมี
ควำมมัน่ใจต่อกำรเผชญิหน้ำกบัควำมซับซ้อนของกำร
รักษำพยำบำล อีกทั้งท�ำให้เกิดกำรแก้ปัญหำสุขภำพ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยที่ สมำชิกในครอบครัว 
เข้ำร่วมและมกีำรตัดสนิใจบนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ 
ซ่ึงใช้เป็นแนวทำงให้กำรพยำบำลทีเ่ป็นควำมต้องกำร
ที่มีลักษณะเฉพำะตำมควำมแตกต่ำงของสภำพ
ครอบครัว
 จำกกำรศกึษำของ คอร์เลทท์และ ไทวครอส 12 
(Corlett and Twycross) เป็นอีกตัวอย่ำงที่แสดงว่ำ
สมำชกิของครอบครวัมคีวำมต้องกำรทีเ่ข้ำร่วมกำรให้
พยำบำลในกำรดูแลสุขภำพเด็กป่วย แต่มีข้อจ�ำกัด
ด้ำนควำมรู ้และควำมซับซ้อนของกำรพยำบำล  
เช่นเดยีวกบักำรศึกษำของสมติ13 (Smith) สมำชกิของ
ครอบครวัเข้ำสูก่ระบวนกำรต่อรองได้ โดยทีพ่ยำบำล
ให้โอกำสและอำสำเข้ำร่วมในกระบวนกำรพยำบำล 
โดยทีพ่ยำบำลท�ำหน้ำทีใ่นกำรให้ควำมรูก้บัสมำชิกใน
ครอบครัวเพื่อเพิ่มพูนควำมสำมำรถในกำรดูแลเด็ก
ป่วย ชีลด์14 (Shields) ได้แนะน�ำข้อควรระวังว่ำกำร
ให้สมำชิกของครอบครัวปฏิบัติกำรพยำบำลทั้งกำร
ดูแลขั้นพ้ืนฐำนและกำรดูแลที่ซับซ้อนนั้นพยำบำล

ต้องแนใจว่ำสมำชกิของครอบครวัสมัครใจปฏบิตัโิดย
ไม่มีกำรบังคับ ซึ่งกำรบังคับให้สมำชิกในครอบครัว
ปฏิบัตินั้นไม่อำจนับได้ว่ำเป็นกำรพยำบำลครอบครัว
เป็นศูนย์กลำง
 3. กำรเป็นสมำชิกในทีมกำรพยำบำล (Part-
nership with parents) ท่ีให้กำรพยำบำลเด็ก บ่ง
บอกถึงกำรยอมรับบทบำทกำรดูแลของสมำชิกใน
ครอบครัวเทียบเท่ำกับพยำบำล บทบำทของสมำชิก
ในครอบครวัในขัน้นีท้�ำให้พยำบำลต้องให้น�ำหนกักำร
ดูแลไปท่ีสมำชิกของครอบครัวไม่น้อยกว่ำผู้ป่วย ซ่ึง
สมำชกิมส่ีวนส�ำคญัในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรให้กำร
ดูแล หรือจัดโปรแกรมกำรดูแลที่เหมำะสมกับเด็ก 
กำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสม ซึ่งเคมป์ (11) 
(Kemp) ได้ประยุกต์ขั้นตอนนี้ในในระยะแรกของ
กระบวนกำรก�ำหนดแนวทำงปฏบัิตสิ�ำหรบักำรดูแลผู้
ป่วยเด็กป่วย
 4. กำรเป็นผู้น�ำด้ำนกำรดูแล (Family-cen-
tred care) ขัน้นีเ้ป็นขัน้กำรแสดงศกัยภำพขัน้สงูของ
ผู้ปดครองหรือสมำชิกในครอบครัว โดยกำรแสดง
บทบำทผูน้�ำในกำรดแูลเด็กทีม่คีวำมกระตอืรอืร้น จะ
ปฏิบัติกำรดูแลเด็ก โดยที่พยำบำลเป็นพี่เลี้ยงในยำม
ที่ผู ้ปกครองหรือสมำชิกในครอบครัวต้องกำรกำร
สนับสนุน เช่นกำรสนับสนุนด้ำนควำมรู้ กำรดูแลที ่
ซับซ้อน ในส่วนนี้เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภำพ
ของสมำชิกในรอบครัวในกำรดูแลสุขภำพ ดังนั้น
พยำบำลจึงควรตระหนักเสมอว ่ำกำรพยำบำล
ครอบครวัเป็นศูนย์กลำงนัน้9 สมำชิกในครอบครวัเป็น
ผู้น�ำกำรดูแลและอำจแสดงบทบำทเป็นท่ีปรึกษำให้
กับพยำบำลเกี่ยวกับควำมต้องกำรเฉพำะของผู้ป่วย
เดก็ เพือ่ให้ประสทิธภิำพของกำรดแูลผูป่้วยเดก็ได้ผล
ดีมีกำรดูแลครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 
สังคมและจิตใจ ของผู้ป่วยเด็ก10

ประโยชน์ของกำรพยำบำลเด็กโดยใช้ครอบครวัเป็น
ศูนย์กลำง
 หลักกำรพยำบำลโดยใช ้ครอบครัวเป ็น
ศนูย์กลำงนี ้เน้นควำมส�ำคญัของสมำชิกในครอบครวั



ที่ท�ำหน้ำที่ดูแลสุขภำพเด็ก ดังนั้นพยำบำลต้องปรับ
บทบำททีม่ต่ีอกำรดแูลสุขภำพเด็กป่วยและครอบครัว 
ซึ่งมีควำมส�ำคัญท่ีต้องด�ำเนินกิจกรรมกำรพยำบำล 
ตั้งแต่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรเคำรพในควำมเป็น
ปัจเจกบคุคล กำรยอมรบัควำมสำมำรถของสมำชกิใน
ครอบครัว กำรสอนหรือให้ควำมรู้โดยเน้นกำรพึ่งพำ
ตนเองและใช้ศักยภำพของตนเองของสมำชิกใน
ครอบครัว ในบริบทของกำรพยำบำลในปัจจุบันกำร
เปลี่ยนผ่ำนบทบำทของพยำบำลจำกผู้ควบคุมกำร
ปฏิบัติกำรและ/หรือให้กำรพยำบำลทั้งหมด เป็นผู้
ให้กำรสนับสนุน ได้ท�ำกำรส่งมอบบทบำทผู้น�ำกำร
ดูแลเหล่ำนั้นให้กับสมำชิกในครอบครัวได้ลงมือดูแล
เด็กด้วยตนเองอย่ำงถูกวิธี ผ่ำนกำรกระตุ้น แนะน�ำ 
สำธิต และเป็นแบบอย่ำงในกำรลงมือปฏิบัติ
 ลดควำมเหลื่อมล�้ำของกำรบริกำร กำร
พยำบำลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลำงมีควำม
ยืดหยุ่นและสำมำรถน�ำไปประยุกต์ได้อย่ำงหลำก
กลำย ดงัน้ันกำรพัฒนำรปูแบบกำรให้บรกิำรจึงขึน้อยู่
กับควำมเหมำะสมแต่กระนั้นกำรน�ำ ไปประยุกต์จึง
ต้องพิจำรณำปัจจัยภำยในและภำยนอก ดังเช่นงำน
วิจัยที่แสดงให้เห็นว่ำกำรพยำบำลโดยใช้ครอบครัว
เป็นศูนย์กลำงให้ผลทำงบวกและควำมพงึพอใจสงู ใน
กำรให้กำรพยำบำลกำรควบคุมระดับน�้ำตำลในเลือด
ของเดก็ป่วยด้วยโรคเบำหวำนในสหรำชอำณำจักร ผล
กำรวิจัยยืนยันว่ำกำรให้กำรสนับสนุนครอบครัวให้
เป็นผู้แสดงบทบำทผู้น�ำในกำรดูแลนั้นท�ำให้เกิดผลดี
ต่อเด็กไม่ว่ำจะให้กำรดูแลที่บ้ำนหรือเมื่อเด็กมำรับ
กำรรักษำที่โรงพยำบำล ทั้งนี้เมื่อให้กำรดูแลโดยยึด
หลักกำรตอบสนองควำมต้องกำรและให้ผลดี โดยที่
ควำมเหลื่อมล�้ำของกำรบริกำรก็ลดลงเช่นเดียวกัน 15,16

 ช่วยส่งเสรมิให้เกดิกำรส่งเสริมสขุภำพ17,18 กำร
บริกำรในหอบริบำลทำรกในภำวะวิกฤต (Neonatal 
Intensive Care Unit : NICU) กำรบริกำรในหอ 
บริบำลทำรกในภำวะวิกฤตพฒันำ ขึน้โดยกำรให้ควำม
ส�ำคญัของผูป้กครองให้ควำมร่วมมอืในกำรพฒันำรปู
แบบกำรบริกำรส�ำหรับเด็กและครอบครัว ในกำร
พยำบำลเด็กที่มีปัญหำสุขภำพท่ีซับซ้อน มิทเชลล์ และ 

ชำบอยเยอร์19 (Mitchell and Chaboyer) พบว่ำ
สมำชิกในครอบครัวให้กำรดูแลร่วมกับพยำบำลได้
เป็นอย่ำงดี เช่น ได้ดูแลกิจวัตรประจ�ำวันให้ผู้ป่วยถึง
อย่ำงไรก็ตำมสิ่งส�ำคัญคือกำรที่สมำชิกในครอบครัว
ได้แสดงบทบำทของผู้ดูแล (Enacting care) ควำม
ใกล้ชิดระหว่ำงผู้ป่วยกับญำติ  (Connecting with 
sick relatives) และกำรเป็นผู้ร่วมดูแลในทีมกำร
พยำบำล (Partnering with Nurses) แต่กำรดูแลที่
ซับซ ้อนนั้นยังต ้องอำศัยพยำบำลเป ็นผู ้น�ำกำร
พยำบำล กำรพยำบำลโดยให้ครอบครวัเป็นศนูย์กลำง
สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ดีกำรพยำบำลวิกฤตและซับ
ซ้อนเช่นกัน
 ท�ำอย ่ำงไรกำรดูแลโดยครอบครัวเป ็น
ศูนย์กลำงจึงจะเกิดขึ้นได้
 ทิทเลอร์และคณะ20 (Titler et al,) พยำยำม
พัฒนำกำรให้กำรดูแลโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลำง
โดยกำรปรับปรุงวิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงพยำบำลและ
สมำชิกของครอบครัวผู้ป่วย ช่วยบรรเทำปัญหำกำร
พร่องควำมสมัพนัธภำพของสมำชกิในครอบครวั และ
ลดควำมขัดแย้งในกำรแสดงบำทบทของครอบครวัใน
กำรดูแลผู้ป่วย จำกกำรที่ผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมด�ำเนิน
กำรที่ส�ำคัญในกำรดูแลผู้ป่วยในกำรดูแลเด็กป่วยใน
ภำวะวิกฤต21 กำรร่วมดูแลและร่วมตัดสินใจ เป็นสิ่ง
ส�ำคญัและผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่ำงครอบครวัและ
พยำบำล น�ำไปสู่กำรปรับปรุง กลยุทธ์และเครื่องมือ
ในกำรสื่อสำร อำศัยนโยบำยและกำรจัดระเบียบกำร
เยี่ยมเพื่อเอ้ือให้กับสมำชิกของครอบครัวในกำรเข้ำ
เยีย่มผูป่้วยตำมควำมต้องกำร ทัง้นีต้้องท�ำควำมเข้ำใจ
เพือ่ให้พยำบำลปรับตวัเข้ำกบันโยบำยกำรเยีย่มทีเ่อือ้
ให้สมำชิกของครอบครวัมโีอกำสเยีย่มเดก็ป่วยมำกข้ึน 
จำกกำรกำรก�ำหนดนโยบำยหอผูป่้วยเปิด (An open 
unit) กล่ำวคือกำรจัดกำรให้บริกำรโดยมุ่งลดควำม 
เครยีดของผูป่้วยเดก็และสมำชกิในครอบครวั มคีวำม
ปลอดภัยที่ดีกว่ำเดิม และให้มีควำมพึงพอใจของพ่อ
แม่ทีส่งูขึน้ ตวัอย่ำงงำนวจิยัของ วส์ูและปำร์ค22 (Voos 
and Park) พบว่ำ กำรจัดหอผู้ป่วยแบบเปิดน้ีท�ำให้
สมำชกิของครอบครวัมอีตัรำกำรเยีย่มเพิม่ขึน้ร้อยละ 



46% มีระดับอำรมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 43% และมีรู้สึก
ถงึควำมใกล้ชดิเมือ่ได้เข้ำเยีย่มเพิม่ขึน้ 92%  นอกจำก
นีก้ำรดแูลโดยครอบครวัเป็นศนูย์กลำงในภำวะวกิฤติ
(23)  นั้น ต้องกำรมีส่วนร่วมของสหวิชำชีพ และมีกำร
ให้บริกำรพยำบำลที่สอดคล้องกับ กำรปฏิบัติต่อกำร
ให้บริกำรสุขภำพด้วยควำมเคำรพ และ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรต่อปัจเจกบุคคล และคุณค่ำของ
ครอบครวัเป็นศนูย์กลำง ซึง่มีค�ำแนะน�ำ 5 ด้ำนดงันี ้24

 เอื้อให้ครอบครัวอยู่ร่วมในหอผู้ป่วยหนักคือ
กำรเอื้ออ�ำนวยให้สมำชิกในครอบครัวสำมำรถเข้ำ
ออกในหอผูป่้วยหนกัได้โดยสะดวก  ซึง่สนบัสนนุให้มี
กำรเสริมแรง ส�ำหรับเป็นทีมให้กำรดูแลสุขภำพ
 
สนับสนุนครอบครัว ให้กำรศึกษำ และค�ำแนะน�ำ 
เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือกำรดูแล
 กำรสื่อสำรกับสมำชิกของครอบครัว กำร
สนทนำเพ่ือส่งเสรมิกำรสือ่สำรและสร้ำงควำมเชือ่มัน่
ระหว่ำงสมำชกิและผูด้แูล ลดควำมเครียด ภำวะซมึเศร้ำ 
และภำวะกำรได้รับควำมบำดเจ็บจำกควำมกระทบ
กำรเทือนทำงจิตใจ
 กำรให้ค�ำปรึกษำและแนะน�ำผู้ให้กำรดูแลใน
หอผู้ป่วยหนัก ในบทบำทของผู้ให้ค�ำปรึกษำกำร กำร
ดูแลแบบประคับประคองรวมถึงบทบำทของนัก
จิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ ผู้ชี้แนะให้ครอบครัว  
และผู้น�ำทำงจิตวิญญำน
 กระบวนกำรด�ำเ นินกำรและกำรจัดสิ่ ง
แวดล้อม นโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุน
ครอบครัว เช่น กำรจดัสถำนทีใ่ห้ครอบครวัได้พกัผ่อน
เป็นต้น
 จำกควำมส�ำเร็จในกำรให้ผู้ปกครองมีสิทธิ์ใน
กำรร่วมให้กำรดูแล โดยเริ่มต้นให้ผู้ปกครองมีกำร
สื่อสำร พูดคุย ด้วยควำมเคำรพในควำมเป็นบิดำ 
มำรดำ19,25,26 กำรส่งเสรมิให้สมำชิกในครอบครวัมส่ีวน
ร่วมในกำรตัดสินใจ กำรด�ำเนินกำรให้กำรดูแล ทั้งนี้
กำรให้ควำมส�ำคัญของควำมแตกต่ำงและควำม
ต้องกำรตำมพื้นฐำนของวัฒนธรรมของครอบครัว 
ศักยภำพ ควำมเข ้มแข็ง และควำมสัมพันธ ์ใน

ครอบครัว จะส่งผลดีต่อคุณภำพกำรบริกำร7 โดย
ท�ำกำรออกแบบกำรดูแลให้เหมำะสมและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ป่วยเด็กและครอบครัว7,27 ดัง
ต่อไปนี้
 โปรแกรมกำรเตรียมกำรในหน่วยดูแลผู้ป่วย
เดก็วกิฤตในกำรรบัผูป่้วยเข้ำรับกำรรกัษำ กำรเตรยีม
ควำมพร้อมให้กับสมำชิกของครอบครวัหรอืผูป้กครอง
ในกำรเข้ำร่วมกำรดูแล ตลอดจนถึงกำรเตรียมควำม
พร้อมของผูป่้วยและสมำชกิของครอบครวัในกำรดแูล
อย่ำงต่อเนื่องที่บ้ำน
 กำรเอื้อเวลำให้กับผู้ปกครองและสมำชิกใน
ครอบครัวได้เยี่ยมผู ้ป ่วยเด็ก ตำมท่ีสมำชิกของ
ครอบครวัต้องกำรและได้รบัทรำบควำมก้ำวหน้ำของ
กำรรักษำโดยผ่ำนระบบกำรสื่อสำรทำงไกล เพื่อให้
เกดิควำมรูส้กึมัน่ใจในกำรมส่ีวนร่วมตลอดระยะเวลำ
ที่ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำ
 กำรจัดสถำนที่ให้เกิดควำมสะดวกสบำย ให ้
ผู ้ปกครองและสมำชิกในครอบครัวได้อยู ่ร ่วมกัน  
เพื่อลดควำมวิตกกังวลว่ำผู้ป่วยจะถูกแยกออกจำก
ครอบครัว
 กำรจดัโปรแกรมกำรให้ค�ำแนะน�ำทีเ่หมำะสม
กับครอบครัว โดยค�ำนึงถึงปัจเจกบุคคล และควำม
แตกต่ำงทำงวัฒนธรรม เป็นกำรให้บริกำรท่ีมีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับศักยภำพของผู้ปกครอง
และสมำชิกของครอบครัว
 กำรจดัระบบกำรรบัผูป่้วย กำรรกัษำ และกำร
จ�ำหน่ำย โดยให้สมำชิกของครอบครัวได้ร่วมกัน
ออกแบบกำรดูแลร่วมกันตลอดระยะเวลำของกำร
รักษำ และกำรวำงแผนให้เกิดกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมถึงกำรร่วมกันพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของ
สมำชิกในครอบครวัให้สำมำรถดูแลผูป่้วยแต่ละระยะ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สรุป
 กำรดูแลสุขภำพเด็กเป็นกำรดูแลท่ีซับซ้อน
และมีควำมส�ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของเด็ก โดย
เฉพำะกำรดูแลในช่วงที่เด็กเกิดกำรเจ็บป่วยทั้งแบบ



วิกฤติและเรื้อรัง สมำชิกในครอบครัวควรจะมีโอกำส
ร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์ และให้กำรดูแลร่วมกัน
ระหว่ำงพยำบำลและผูป้กครอง แนวคิดกำรพยำบำล
โดยเน้นครอบครัวเป็นศนูย์กลำงเป็นแนวคดิทีม่คีวำม
เหมำะสมและเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน เป็นระบบ
ที่มีควำมยืดหยุ ่นสำมำรถประยุกต์ใช้ได้ดีในกำร
พยำบำลเดก็ ครอบคลมุภำวะวกิฤต และกำรเจบ็ป่วย
เรื้อรังโดยเฉพำะลักษณะเด ่นที่มีควำมยืดหยุ ่น
ประยุกต์ให้เกิดกำรดูแลครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทำง
ร่ำงกำย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ กำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ เช่นกำรจัดเวลำเข้ำเยี่ยม กำรแบ่งปันใช้ข้อมูล

กำรดูแลร่วมกัน กำรสื่อสำรแบบสองทำงโดยร่วมรับ
ฟังและถ่ำยทอดควำมรู้ เสมือนว่ำพยำบำลและผู้
ปกครองเป็นผู ้ร ่วมจัดกำรกำรดูแลและกำรร่วม
วำงแผน กำรให้กำรพยำบำลโดยเน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลำงมีควำมส�ำคัญแต่รูปแบบท่ีเหมำะกับสภำพ
สังคมไทยยังต้องมีกำรศึกษำโดยให้ควำมซับซ้อนใน
กำรดูแลทั้งครอบครัวและกำรบรรเทำควำมทุกข์
ทรมำนจำกกำรได้รับผลกระทบจำกกำรเกิดโรค จึง
ควรมีกำรศึกษำวิจัยเพิ่มข้ึนเก่ียวกับกำรน�ำหลักกำร
พยำบำลแบบครอบครัวเป็นศูนย์กลำงมำใช้ในบริบท
ของสังคมไทย 
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พิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านให้แก่ผู้เขียน 

5. ผู้เขียนบทความพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน พร้อม
แนบเอกสารช้ีแจงการปรับแก้บทความ ส่งกลับมายังกองบรรณาธิการ ภายใน 2 สัปดาห์ 

6. เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณาว่าบทความได้รับการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะอย่าง
ครบถ้วนแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียน เพ่ือยืนยันรับการตีพิมพ์บทความอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

7. ผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารฉบับท่ีบทความนั้นตีพิมพ์  จํานวน 2 ฉบับ  โดยจะส่ง
ให้ผู้เขียนที่เป็นช่ือแรกเท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดทําต้นฉบับบทความเพื่อขอรับ 
การตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

 
 

ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับ 
ขนาดกระดาษ A 4 ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 12 หน้า 
กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้  จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว  

ขอบล่าง 1.0 นิ้ว  ขอบซ้าย 1.25 น้ิว  ขอบขวา  1.0  นิ้ว 
ระยะห่างระหว่างบรรทัด  หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตัวอักษร  ใช้ (TH SarabunPSK)  และพิมพ์ตามที่กําหนดดังน้ี 

• ชื่อเรื่อง  (Title) 
-  ภาษาไทย  ขนาด  24  point  ตัวหนา  จัดกึ่งกลาง 
-  ภาษาอังกฤษ  ขนาด  24  point  ตัวหนา  จัดกึ่งกลาง 

• ชื่อผู้เขียน  (ทุกคน) 
-  ช่ือผู้เขียน  ภาษาไทย – อังกฤษ  ช่ือย่อวุฒิการศึกษา ขนาด  18 point  
ตัวหนา   จัดกึ่งกลาง 
-  ตําแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน  ผู้เขียน  ภาษาไทย-อังกฤษ  ขนาด 16 point  
ตัวหนา  จัดก่ึงกลาง 

• บทคัดย่อ 
-  ช่ือ “บทคัดย่อ”  และ  “Abstract”  ขนาด 16 point  ตัวหนา  จัดกึ่งกลาง 
-  ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ขนาด 16 point  ตัวธรรมดา  

กําหนดชิดขอบ  ความยาวไม่เกิน 1/2 หน้า  ภาษาไทย  และ 1/2 หน้าภาษาอังกฤษ 
• คําสําคัญ (Keywords) พิมพ์ต่อท้ายบทคัดย่อ  (Abstract)  ทั้งภาษาไทย  และ

อังกฤษ  เลือกคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ  ประมาณ 3-4 คํา  ขนาด  16  point 
• รายละเอียดบทความ 

-  หัวข้อใหญ่  ขนาด  17  point  ตัวหนา  กําหนดชิดซ้าย 
-  หัวข้อรอง   ขนาด  17  point  ตัวหนา  กําหนดชิดซ้าย 
-  ตัวอักษร    ขนาด  16  point  ตัวธรรมดา  กําหนดชิดขอบ 
-  ย่อหน้า  0.5  นิ้ว 

• เนื้อหาของบทความวิจัย กําหนด ดังนี้ 
  -  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  -  คําถามการวิจัย 

-  วัตถุประสงค์การวิจัย 
  -  สมมุติฐานการวิจัย 



-  กรอบแนวคิดในการวิจัย  (อธิบายแนวคิด ทฤษฎี พร้อมสรุปเป็นแผนภูมิ
ประกอบ) 
-  วิธีดําเนินการวิจัย  (รายละเอียดของประชากร  การกําหนดจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง  เกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย โดยระบุ  รายละเอียดของเคร่ืองมือ  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  -  ผลการวิจัย 
  -  สรุปและอภิปรายผล 
  -  ข้อเสนอแนะ  การนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  และการวิจัยครั้งต่อไป 
  -  เอกสารอ้างอิง (ไม่เกิน 15 รายการ) 

คําศัพท์  ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
ภาพและตาราง  กรณีมีภาพและตารางประกอบ  ช่ือภาพให้ระบุคําว่า  ภาพที่  ไว้ใต้

ภาพประกอบและจัดข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ  ช่ือตารางให้ระบุคําว่า  
ตารางที่  หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ  และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอก
แหล่งที่มาโดยพิมพ์ใต้ช่ือภาพใช้ตัวอักษรขนาด  14  point  ตัวปกติ  เส้นของตารางให้มีเพียง 3 
เส้น  เส้นหัวข้อตารางและเส้นปิดท้ายตาราง 

กิตติกรรมประกาศ  ให้ประกาศเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

การส่งต้นฉบับบทความวิจัย/ วิชาการเพื่อขอรับการตีพิมพ์ 
 ผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับ ทาง e-mail : nat-nd@hotmail.com ส่งถึงหน่วยงาน
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  

 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 1)  เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยผู้เขียนที่

จะส่งบทความวิจัย/ วิชาการ เพ่ือขอตีพิมพ์ในวารสารฯ ต้องเขียนเอกสารอ้างอิงโดยจัดเรียงคู่กัน 
คือเรียงเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษท่ีแปล และเติมคําว่า “(in Thai)” ต่อท้าย แล้วตามด้วย
เอกสารอ้างอิงภาษาไทย 

 หมายเหตุ  การให้ผู้ เขียนจัดเรียงการเขียนเอกสารอ้างอิงลักษณะนี้ เพ่ือให้กอง
บรรณาธิการใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิง โดยสําหรับขั้นตอนการตีพิมพ์ ทาง
กองบรรณาธิการจะปรับใช้เฉพาะรายการเอกสารอ้างอิงที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว 

      
 
 
 



ตัวอย่าง  การแปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
 

Tirakana, S. Multivariate. Variables analysis in social science research. Bangkok: 
      Chulalongkorn University Printing House; 2011. (in Thai) 

 สุวิมล  ติรกานันท์. การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553. 
 2) เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอ้างอิงที่กล่าวถึงในบทความ   
 3) ใช้ระบบตัวเลขในการอ้างอิง โดยพิมพ์ตัวยก   
 4) เรียงลําดับการอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ  โดยเรียงลําดับหมายเลขอ้างอิง

เริ่มจากหมายเลข 1,2,3  ไปตามลําดับที่อ้างก่อน-หลัง  โดยใช้เลขอารบิค  และทุกคร้ังที่มีการอ้าง
ซ้ําจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง   

 5) การอ้างอิงเอกสารมากกว่า 1 ฉบับต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายยติภังค์ (hyphen  
หรือ -)  เช่ือม  ระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้าย  เช่น 1-3  แต่ถ้าอ้างถึงเอกสารที่มีลําดับไม่
ต่อเน่ืองกัน  จะใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma หรือ,) โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร  เช่น 4,6,10 

6) รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความให้พิมพ์ตามลําดับการอ้างอิงตาม
หมายเลขที่ได้อ้างถึงในเนื้อหาของบทความ และไม่แยกประเภทของเอกสารที่ใช้อ้างอิง 

7) รายละเอียดการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้ใช้ตามระบบ แวนคูเวอร์ 
(Vancouver) ดังนี้ 
  การอ้างอิงบทความจากวารสาร (Articles in Journals) มรีูปแบบอ้างอิง ดังนี้ 
       
 
  
  ตัวอย่าง     
บุญมี  ภูด่านงัว. บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ต่อการนับและ

บันทึกลูกด้ิน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 2557;12(1):135-146. 
 

 การอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือหรือตํารา  ประกอบด้วย 2 แบบ  
 1.  การอ้างอิงหนังสือทั้งเล่ม มีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้ 
  
 
  

            ตัวอย่าง     
กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข. พฤติกรรมการบริโภค หวาน มัน เค็ม. นนทบุรี: กองสุขศึกษา 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข; 2556. 

ช่ือผู้แต่ง (Author). ช่ือบทความ (Title of the article). ช่ือวารสาร (Title of the Journal). 
ปีที่พิมพ์ (Year); เล่มที่ของวารสาร (Volume & Number/Issue): หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

ช่ือผู้แต่ง (Author). ช่ือหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์ 
(Place of Publication): สํานักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year). 



แบบฟอร์มการสมัครเปน็สมาชิกวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
 

  สมาชิกใหม่   ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิก     
      (สมาชิกเก่าโปรดระบุหมายเลขสมาชิก) 
1.  ข้าพเจ้า  น.ส./นาง/นาย    มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิก 
 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
           ในนามหน่วยงาน  คือ    
   ในนามบุคคล คือ    
มีกําหนด ปี  ต้ังแต่ฉบับที่ ถึงฉบับที่ ประจําปี พ.ศ.  โปรดส่งวารสารไป
ยัง (หน่วยงาน)        หรือ (บุคคล)  
น.ส./นาง/นาย        
ที่อยู่           
รหัสไปรษณีย์     โทร.     
Email :           
2.  ระยะเวลาที่บอกรับ 
     1  ปี  ค่าสมาชิก  200  บาท  (2  เล่ม)  และค่าส่งวารสาร  40 บาท 
     2  ปี  ค่าสมาชิก  400  บาท  (4  เล่ม)  และค่าส่งวารสาร  80 บาท 
     3  ปี  ค่าสมาชิก  500  บาท  (6  เล่ม)  และค่าส่งวารสาร  100 บาท 
                  รายฉบับ ราคาฉบับละ 100 บาท และค่าส่งวารสารฉบับละ  20 บาท 
 

3.  ข้าพเจ้าได้ส่ง  เงินสด 
                      หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ช่ือ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
บัญชีเลขที่ 566-2-06297-7 จํานวน บาท (     ) มาพร้อมนี้ 
และขอให้ออกใบเสร็จในนามของ       
  
      ลงช่ือ     (ผู้สมคัร) 
      วันที่  เดือน  พ.ศ.                                          
                                                    ลงช่ือ     (ผู้รับเงิน) 
      วันที่  เดือน  พ.ศ.     
            
ส่ง  หน่วยงานวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
  อาคาร 1  ช้ัน 6  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 



 2.  การอ้างอิงบทใดบทหน่ึงของหนังสือ ที่มีผู้แต่งรายบทและมีบรรณาธิการ
หนังสือ (Chapter in a book) มีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้ 
 
 
      
  
          การอ้างอิงเอกสารที่ เป็นหนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม 
(Conference proceeding) มีรูปแบบ ดังนี้ 
 
 
 
 การอ้างอิงบทความท่ีนําเสนอในการประชุม/สรุปผลการประชุม (Conference 
paper) มีรูปแบบ ดังนี้   
 
 
  
        

             การอ้าอิงเอกสารที่เป็นวิทยานิพนธ์ (Thesis/ Dissertation) มีรูปแบบการเขียน
อ้างอิง ดังนี้ 
 
 
 

 ตัวอย่าง     
จุฑามาศ สนกนก. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์สถานบันอุดมศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553. 

  การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material) ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ
ประเภทของเอกสารโดยจะเพ่ิมเติมข้อมูลบอกประเภทองสื่อเอกสารท่ีนํามาอ้างอิง วันที่สืบค้น
ข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้  
 
 
 
 ตัวอย่าง    
 ยุทธนา  พรหมณี. วิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับผู้นํา : ทฤษฎีภาวะผู้นํา [ออนไลน์]. 2551  

[เข้าถึงเมื่อ 2556/3/17]. เข้าถึงได้จาก: www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r22.doc 
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