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บทคัดย่อ
	 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลเป็นสิ่งส�าคัญมากในการบริหารทรัพยากรบุคคล	การ
ศึกษาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื้น	 โรงพยาบาลล�าปาง	
โดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนากรอบสมรรถนะของมาเรียลลิ	ทอนโดรา	และฮอด์จ	(Marrelli,	Ton-
dora,	&	Hoge,	2005)	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย	พยาบาลห้องพักฟื้น	จ�านวน	7	
คน	และผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแนว
ค�าถามส�าหรับการสัมภาษณ์	และแบบบนัทึกรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวเิคราะห์เนื้อหา	
และการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ
  							ผลการศึกษาพบว่า	กรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปาง	ประกอบด้วย
สมรรถนะ	8	ด้าน	และพฤตกิรรมบ่งชีค้วามสามารถ	จ�านวน	58	ข้อ	คอื	1)	สมรรถนะด้านการประเมนิ
และการจัดการระบบทางเดินหายใจ	2)	สมรรถนะด้านการประเมินและจัดการระบบไหลเวียนโลหิต	
3)	สมรรถนะด้านการประเมินระดับความรู้สึกตัวและดูแลผู้ป่วย	4)	สมรรถนะด้านการดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึก	 5)	 สมรรถนะด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน	 6)	
สมรรถนะด้านการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด	 7)	 สมรรถนะด้านการประเมินผู้ป่วยก่อนจ�าหน่ายออกจาก
ห้องพักฟื้นและกลับบ้าน	และ	8)	สมรรถนะด้านการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยภายใน	24	ชั่วโมงหลังการ
ระงับความรู้สึก	
	 ดังนั้นผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถน�ากรอบสมรรถนะนี้	 ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
แบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในห้องพักฟื้น	 ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าท่ีรับ
ผิดชอบ	ต่อไป
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Abstract
	 Development	of	a	nurse	competency	framework	is	very	important	for	human	
resource	management.	The	purpose	of	this	study	was	to	develop	a	competency	
framework	of	recovery	room	nurse	of	Lampang	Hospital	by	applying	the	strategies	
of	Marrelli,	Tondora,	and	Hoge,	(2005)	for	developing	competency	frameworks.	
The	samples	of	this	study	consisted	of	seven	recovery	room	nurses	of	Lampang	
Hospital,	and	five	experts	chosen	by	purposive	sampling.	The	instruments	used	in	
the	study	were	an	interviewing	guideline	and	a	recording	from.	The	data	analysis	
consisted	of	content	analysis	and	calculation	of	the	content	validity	index.	
									The	results	of	the	study	revealed	that	a	competency	framework	for	recov-
ery	room	nurses,	Lampang	Hospital,	consisted	of	8	categories	and	58	behavioral	
indicators	which	were:	 1)	 assessment	 and	management	 of	 respiratory	 system	
competency	2)	assessment	and	management	of	the	circulatory	system	compe-
tency	3)assessment	of	 level	of	consciousness	and	patient	care	competency	4)	
care	for	patients	with	complications	from	anesthesia	competency	5)	management	
of	emergencies	competency	6)	post-surgical	care	competency	7)	assessment	of	
patients	before	discharging	from	the	recovery	room	and	returning	home	compe-
tency	and	8)postoperative	round	within	24	hours	after	anesthesia	competency.	
	 Therefore,	nurse	administrators	could	use	this	competency	framework	as	a	
guideline	 for	 developing	 evaluation	 forms	 and	 developing	 competencies	 of	
nurses	in	recovery	rooms.

Keyword:	Competency	framework,	Recovery	room	nurses

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
								ห้องพักฟื้น	เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้ป่วย
หลังการผ่าตัดและได้รับยาระงับความรู้สึก	 ซึ่งการ
ดูแลผู้ป่วยในห้องพกัฟ้ืนมคีวามแตกต่างจากการดแูล
ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยท่ัวไป	 เนื่องจากเป็นผู้ป่วยภายหลัง
จากการผ่าตดัหรอืการท�าหตัถการต่าง	ๆ 	ท�าให้ระบบ
ต่าง	ๆ	ของร่างกายท�างานผิดปกติ	เช่น	การเสียเลือด	
เสียน�้า	ความเจ็บปวด	และการระงับความรู้สึก	ซึ่งส่ง
ผลให้ความรู้สึกที่กดรีเฟล็กการป้องกันตนเอง	 ท�าให้
มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย	 โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง	2-3	ชัว่โมงแรกหลงัผ่าตัด	จึงต้องได้รับการเฝ้าระวงั
อย่างต่อเนื่อง	 และแก้ไขภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญ	ี
ที่อาจเกิดจากฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึกที่หลงเหลือ

อยู	่	และภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจเกิดขึน้จากการผ่าตดั1  

เมื่อผู้ป่วยย้ายเข้าห้องพักฟื้น	 จ�าเป็นต้องได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษกว่าผู้ป่วยทั่วไป	 ดังนั้น
พยาบาลห้องพกัฟ้ืนจงึต้องมคีวามรูใ้นเรือ่ง	สรรีวทิยา	
การผ่าตัดประเภทต่าง	ๆ	ยาและการบริหารยา	ฤทธิ์
ของยาระงับความรู้สึกและยาแก้ปวด	การดูแลผู้ป่วย
ภายหลังได้รับยาระงับความรู้สึก	 การดูแลผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาการหายใจ	 มีพยาธิสภาพของหัวใจ	 มีการ
เปลีย่นแปลงของความดนัเลอืด	การให้สารละลายทาง
หลอดเลือดด�า	การดูแลท่อระบาย	สายสวนปัสสาวะ	
พยาธิสภาพหลังผ่าตัด	 การช่วยฟื้นคืนชีพ2	 และมี
ทักษะในการดูแลผู้ป่วยทั้งในด้านการเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิดตามโรคประจ�าตัวของผู้ป่วย	 ที่อาจก�าเริบขึ้น
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ได้ในช่วงนี้	 รวมทั้งมีทักษะการประเมินผู้ป่วยในห้อง
พักฟื้น	 การประเมินระบบต่าง	 ๆ	 ทั้งระบบหายใจ	
ระบบไหลเวียนโลหิต	ระบบกล้ามเนื้อ		ความรู้สึกตัว	
อุณหภูมิกาย	 ความเจ็บปวด	 อาการคลื่นไส้อาเจียน	
สมดลุสารน�า้ในร่างกาย	ปรมิาณปัสสาวะแต่ละชัว่โมง		
ปรมิาณเลอืดและของเหลวทีอ่อกจากสายระบาย	และ
ภาวะแทรกซ้อนเฉพาะท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท�า
หัตถการบางอย่าง1	ดังนั้น	จึงควรมีการก�าหนดกรอบ
สมรรถนะเฉพาะที่จ�าเป็น	 ส�าหรับพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานในห้องพักฟื้น	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะของพยาบาลให้สอดคล้องกบับริบทของการ
ท�างาน
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัสมรรถนะ
ของพยาบาลห้องพักฟื ้นในต่างประเทศ	 	 พบว่า	
สมาคมวิสัญญีแพทย์แห่งสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์3	 ได้มีการก�าหนดสมรรถนะของพยาบาล
ห้องพักฟื้นซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ	14	ข้อ	ดังนี้	1)	
ด้านการสื่อสาร	 (communication)	 2)	 ด้านการ
พัฒนาวิชาชีพ	 (professional	 development)	 3)	
ด้านความเป็นผู้น�าทางคลินิก	(clinical	leadership)	
4)	ด้านการก�ากบัดแูลด้านคลนิกิ	(clinical	governance) 
5)	 ด้านการประเมินและการจัดการทางเดินหายใจ	
(assessment	and	management	of	the	airway)	
6)	 ด้านการประเมินและการจัดการการหายใจ	 
(assessment	and	management	of	breathing)	
7)	 ด้านการประเมินและการจัดการระบบหมุนเวียน
โลหิต	 (assessment	 and	management	of	 the	
circulation)	8)	ด้านการประเมินระดับความรู้สึกตัว	
(assessment	of	level	of	consciousness)	9)	ด้าน
การเฝ้าระวังสัญญาณชีพของผู้ป่วยในขณะพักฟื้น	
(monitoring	during	 recovery)	10)	ด้านการเปิด
หลอดเลือดด�าและการให้สารน�้า	 (intravenous	 
access	and	fluid	balance)	11)	ด้านการประยุกต์
ใช้ความรู้ด้านเภสชัวทิยาในการดแูลผูป่้วยทีอ่ยูใ่นช่วง
ก่อนการผ่าตัด	(applied	knowledge	of	pharma-
cology	 in	 peri-operative	 care)	 12)	 ด้านการ
จัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด	 และอาการคลื่นไส้

อาเจียน	(management	of	postoperative	pain,	
nausea	 and	 vomiting)	 13)	 ด้านภาวะฉุกเฉินใน
ห้องพกัฟ้ืน	(recovery	emergencies)	และ	14)	ด้าน
การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด	(post-surgical	care)3 
	 ส�าหรับประเทศไทย	ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะของพยาบาลห้องพกัฟ้ืนโดยตรง	แต่พบการ
ศึกษาของกานดา	 เลาหศิลป์สมจิตร์4	 ที่ได้ท�าการ
ศกึษาสมรรถนะของพยาบาลวชิาชีพด้านการพยาบาล
วิสัญญีโรงพยาบาลรัฐ	 กระทรวงสาธารณสุข	 พบว่า	
สมรรถนะหลกัของพยาบาลวชิาชีพด้านการพยาบาล
วสิญัญ	ีโรงพยาบาลรฐั	กระทรวงสาธารณสขุ	ประกอบ
ด้วย	 4	 สมรรถนะหลัก	 10	 สมรรถนะย่อย	 ซ่ึง
สมรรถนะหลักด้านการพยาบาลวิสัญญี	 มีสมรรถนะ
ย่อยในด้านการประเมินผู้ป่วยในระยะพักฟื้นหลังได้
รับยาระงับความรู้สึก	 โดยมีความสามารถประเมินผู้
ป่วย	เมือ่แรกรบัและก่อนจ�าหน่ายออกจากห้องพกัฟ้ืน
ได้อย่างถกูต้อง	วเิคราะห์อาการหรอืภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที	 และให้การ
พยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังให้การรับความรู้สึกได้
อย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ	การบรหิารจดัการ
ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด	 เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย4 

และการศกึษาของวไิลรตัน์	ใจพนิจิ5	โดยท�าการศกึษา
การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะวิสัญญีพยาบาล	 
โรงพยาบาลราชวถิ	ีพบว่า	สมรรถนะหลกัทีส่�าคญัและ
จ�าเป็นส�าหรับวิสัญญีพยาบาล	 โรงพยาบาลราชวิถ	ี
ประกอบไปด้วย	8	ด้าน	คือ	ด้านที่	1	สมรรถนะด้าน
การปฏิบัติการพยาบาลวิสัญญี	 ซึ่งมีสมรรถนะย่อย
ทั้งหมด	 24	 รายการแบ่งเป็น	 ด้านการปฏิบัติการ
พยาบาลวสิญัญก่ีอนให้การระงับความรูส้กึ	7	ข้อ	ด้าน
การปฏบิตักิารพยาบาลวสิญัญรีะหว่างการระงบัความ
รู้สึก	 9	 ข้อและด้านการปฏิบัติการพยาบาลวิสัญญี
ระยะพักฟื้นหลังให้การระงับความรู้สึก	 8	 ข้อ	 ซึ่ง
สมรรถนะด้านการปฏบัิตกิารพยาบาลวสิญัญีระยะพัก
ฟ้ืนหลงัให้การระงบัความรูส้กึ	ได้ระบถุงึความสามารถ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาลระยะพักฟื้นหลังให้การ
ระงับความรู้สึก	 ประเมินภาวะแทรกซ้อน	 วินิจฉัย
อาการและอาการแสดง	ปฏิบัติการพยาบาลวางแผน
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แก้ไขปัญหา	 และการประเมินผลการพยาบาล	 จน
สามารถจ�าหน่ายผูป่้วยกลบัหอผูป่้วยหรอืกลบับ้านได้5 
	 สมรรถนะ	(Competency)	เป็นความสามารถ
ของบุคคลที่สามารถวัดและประเมินได้	 ซึ่งเป็น 
สิ่งจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล6	 ซึ่ง
เป็นการให้ความหมายทุกวิชาชีพ	 ส่วนวิชาชีพการ
พยาบาลน้ัน	 ส�านักการพยาบาลได ้ก�าหนดว ่า	
สมรรถนะของพยาบาล	 หมายถึง	 คุณลักษณะเชิง
พฤตกิรรมของพยาบาลทีเ่ป็นผลมาจากความรู	้ความ
สามารถ	ทักษะ	และคุณลักษณะอื่น	ๆ	ที่ต้องการให้
มี	 เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานของพยาบาลบรรลุวิสัย
ทัศน์	 พันธกิจ	 และภารกิจขององค์กร7	 ดังนั้นการ
ก�าหนดสมรรถนะที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบุคลากร
ในองค์กรโดยเฉพาะพยาบาลจะท�าให้ผู ้บริหาร
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพของ
แต่ละบุคคลส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการบริการท่ีดี
และมีคุณภาพสูงสุด7

	 การก�าหนดสมรรถนะของแต่ละองค์กร	 อาจ
แตกต่างกันตามบริบทขององค์กรน้ัน	 ๆ	 ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะขององค์กรและวัตถุประสงค์ในการน�า
สมรรถนะไปใช้	 ในส่วนของสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพแบ่งออกได้	 3	ประเภท	 ได้แก่	 1)	สมรรถนะ
หลัก	 คือ	 สมรรถนะที่พยาบาลวิชาชีพต้องมีเหมือน
ข้าราชการอื่น	2)	สมรรถนะเชิงวิชาชีพ	คือสมรรถนะ
ที่พยาบาลวิชาชีพใช้ร ่วมกันในด้านวิชาชีพการ
พยาบาล	3)	สมรรถนะเฉพาะที่จ�าเป็น	คือสมรรถนะ
เฉพาะทางด้านการปฏิบัติงานนั้น	ๆ7

	 กรอบสมรรถนะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการระบุ
สมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา	
การพฒันากรอบสมรรถนะมหีลายวธิขีึน้อยูก่บับรบิท
ขององค์กร	มาเรลลี่และคณะ6	 	 ได้เสนอแนวคิดการ
พัฒนากรอบสมรรถนะ	7	ขั้นตอน	ประกอบด้วย	1)	
การก�าหนดวัตถปุระสงค์	(Defining	the	objectives)	
2)	 แสวงหาความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุน	 (Obtain	
the	 support	 of	 a	 sponsor)	 3)	 พัฒนาและน�า
แผนการสื่อสารและแผนการให้ความรู้สู่การปฏิบัติ	
(Develop	and	implement	a	communication	

and	education	plan)	4)	วางแผนระเบยีบวธิ	ี(Plan	
the	methodology)	 5)	 ระบุสมรรถนะและการ
ก�าหนดกรอบสมรรถนะ	(Identify	the	competen-
cies	and	create	the	competency	model)	6)	
น�ากรอบสมรรถนะไปประยุกต์ใช้	(Apply	the	com-
petency	model)	และ	7)	การประเมินผลปรับปรุง
ให้ทันสมัย	(Evaluate	and	update	the	compe-
tency	model)6 
	 	 ประเทศไทยมีการน�าแนวคิดน้ีมาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนากรอบสมรรถนะของหน่วยงานต่าง	ๆ		
เช่น	 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
ห้องผ่าตดั	ศนูย์มะเรง็ล�าปาง8		ประกอบด้วยสมรรถนะ	
7	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 สมรรถนะด้านการดูแลความ
ปลอดภัยผู้ป่วยผ่าตัด	 2)	 สมรรถนะด้านการจัดการ
ทั่วไปในห้องผ่าตัด	3)	สมรรถนะด้านความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	4)	สมรรถนะ
ด้านการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและสมาชิกของครอบครัว	
5)	สมรรถนะด้านการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	 6)	 สมรรถนะด้านการสื่อสาร
และประสานงาน	 และ	 7)	 สมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือในห้องผ่าตัด	 การพัฒนากร
อบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ	 ในหอผู ้ป่วยวิกฤต
หลอดเลือดสมองโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่9	

ประกอบด้วยสมรรถนะ	6	ด้าน	ได้แก่	1)	สมรรถนะ
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ
วกิฤต	2)	สมรรถนะด้านการพยาบาลผูป่้วยทีไ่ด้รบัยา
ละลายลิม่เลอืด	3)	สมรรถนะด้านการสือ่สารกบัผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมอง	 4)	 สมรรถนะด้านการฟื้นฟู
สภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 5)	 สมรรถนะด้าน
การป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมอง	และ	6)	สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองในระยะประคับประคองเป็นต้น	
เนื่องจากเป็นกรอบสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับบริบท
ทางการพยาบาล	และได้ผลการศึกษาที่ดี
	 โรงพยาบาลล�าปาง	เป็นโรงพยาบาลศนูย์ระดบั
ตติยภูมิ	สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	มี
จ�านวนเตยีงทีใ่ห้บรกิาร	781	เตยีง	ซึง่กลุม่ภารกจิด้าน
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การพยาบาล	เป็นองค์กรหนึง่ของโรงพยาบาลทีร่บัผดิ
ชอบงานการพยาบาล	 เพื่อตอบสนองต่อ	 วิสัยทัศน์	
พันธกิจ	 และนโยบายของโรงพยาบาล	 โดยเน้นการ
บริการที่มีคุณภาพและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ	
และมีเป้าหมายอยู่ท่ีความปลอดภัย	 รวมทั้งความ 
พึงพอใจของผู้ให้บริการ10

	 งานห้องพักฟื้นโรงพยาบาลล�าปาง	 มีหน้าที่ใน
การดแูลผูป่้วยภายหลงัการผ่าตัดหรอืการท�าหตัถการ
ต่าง	 ๆ	 ที่เพิ่งได้รับการระงับความรู้สึกทั้งผู ้ป่วยที่
ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน	 โดยปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิดตลอด	 24	 ชั่วโมง	 พยาบาลในห้องพักฟื้นมี
ทัง้หมด	16	คน	พยาบาลห้องพกัฟ้ืนส่วนใหญ่ผ่านการ
อบรมเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยหลังการระงับ
ความรู้สึกและผ่าตัด11	การท�างานที่ผ่านมาอาศัยการ
สอนโดยพยาบาลวิสัญญีที่ประจ�าอยู่ในห้องพักฟื้น	
และไม่มีการก�าหนดสมรรถนะเฉพาะ	 (Specific	
competency)	 ส�าหรับพยาบาลห้องพักฟื้น	 และใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมการ
ปฏบิติังานของพยาบาลห้องพกัฟ้ืนเฉพาะ	จงึท�าให้ไม่
ทราบถงึสมรรถนะทีต้่องการ	การพฒันาของพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในห้องพักฟื ้น	 ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรม3-5	 พบว่ามีกรอบสมรรถนะของพยาบาล
ห้องพักฟื้นในต่างประเทศ	 แต่ในประเทศไทยยังไม่มี
การก�าหนดกรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื้น	
และในโรงพยาบาลล�าปาง	พยาบาลห้องพกัฟ้ืนท�างาน
โดยไม่มกีรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพกัฟ้ืน	ทีจ่ะ
ใช้ส�าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งส่งผลต่อ
การดแูลผูป่้วยทีม่คีวามเฉพาะหลงัการผ่าตัดและหลงั
ได้รับการระงบัความรูส้กึและพยาบาลทีป่ฏบิติังานใน
ห้องพักฟื ้นจึงต้องมีสมรรถนะในการดูแลผู ้ป ่วย 
ดังกล่าว	จึงน�ามาสู่ความจ�าเป็นของการพัฒนากรอบ
สมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื้น
	 ผู้ท�าการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการ
พัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื ้น	 
โรงพยาบาลล�าปางที่มีความเหมาะสมครอบคลุมกับ
บริบทการท�างาน	 ส�าหรับพยาบาลห้องพักฟื ้น	 
โรงพยาบาลล�าปางเพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารงาน

บุคคลและเป็นแนวทางให้พยาบาลห้องพักฟื้นได้
พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะตามกรอบสมรรถนะท่ี
ก�าหนด	 จะท�าให้พยาบาลห้องพักฟื้น	 โรงพยาบาล
ล�าปางปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
ยิง่ข้ึนต่อไป	และส่งผลให้พยาบาลห้องพกัฟ้ืนสามารถ
ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
	 เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลห้อง 
พักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปาง

ค�าถามการศึกษา
	 กรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื ้น	 
โรงพยาบาลล�าปาง	ประกอบด้วยอะไรบ้าง

กรอบแนวคิดในการศึกษา
	 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระในครั้งนี้เป็นการ
ศึกษาการพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลห้อง 
พักฟื้นโรงพยาบาลล�าปาง	โดยประยุกต์กระบวนการ
พัฒนากรอบสมรรถนะของ	มาเรียลลิ	ทอนโดรา	และ	
ฮอด์จ6	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	คือ	1)	การก�าหนด
วัตถุประสงค์	 2)	 แสวงหาความช่วยเหลือจาก 
ผู้สนับสนุน	 3)	 พัฒนาและน�าแผนการสื่อสารและ
แผนการให้ความรูสู้ก่ารปฏบัิติ	4)	วางแผนระเบียบวธิ	ี
และ5)	ระบุสมรรถนะและการก�าหนดกรอบสมรรถนะ
ส่วนข้ันท่ี	 6)	 และ	 7)	 ไม่ได้น�ามาก�าหนดเป็นกรอบ
แนวคิด	 เนื่องจากงานวิจัยนี้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้
เพียงพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื้น
เท่านั้น	

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพัฒนา	 เพื่อ
พัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื ้น	 
โรงพยาบาลล�าปาง	 ให้สอดคล้องกับบริบทและ
ครอบคลุมลักษณะการปฏิบัติงานของพยาบาลห้อง
พักฟื้น	 โรงพยาบาลล�าปาง	 โดยเข้าพบและขอความ
ร่วมมือจากคณะผู้บริหารของกลุ่มภารกิจด้านการ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้น้ีคือ	1)	พยาบาล
ห้องพักฟื ้น	 โรงพยาบาลล�าปาง	 จ�านวน	 16	 คน	 
2)	กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	5	คนประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ	 มีประสบการณ์ในการรักษาพยาบาล
และดแูลผู้ป่วยในห้องพกัฟ้ืน	อย่างน้อย	5	ปีท�าหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินกรอบสมรรถนะของพยาบาล
ห้องพักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปางได้แก่	วิสัญญีแพทย์ที่
มีต�าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ	 โรงพยาบาลล�าปาง	 
1	 คน	 หัวหน้าวิสัญญีแพทย์ที่มีต�าแหน่งนายแพทย์
ช�านาญการพิเศษ	โรงพยาบาลล�าปาง	1	คน	หัวหน้า
วิสัญญีพยาบาล	 โรงพยาบาลล�าปาง	 1	 คน	 หัวหน้า
ห้องพักฟ้ืน	โรงพยาบาลล�าปาง	1	คน	และหวัหน้าห้อง
ผ่าตัด	โรงพยาบาลล�าปาง	1	คน
	 กลุ ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์	 คือพยาบาล
วชิาชพีด้านการพยาบาลห้องพกัฟ้ืน	ทีม่ปีระสบการณ์
ในการดแูลผูป่้วยในห้องพกัฟ้ืน	ในโรงพยาบาลล�าปาง	
ตั้งแต่	5	ปีขึ้นไปจ�านวน	7	คนซึ่งเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	ประกอบด้วย	
1)	แบบบนัทกึข้อมลูจากการทบทวนวรรณกรรมและ	
2)	แนวค�าถามทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรมส�าหรับ
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 แนวค�าถามส�าหรับการสัมภาษณ์กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืในความเป็นผู้วจัิยน�าแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น	 ปรนัย	
(objectivity)	 โดยอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์	
สาขาบรหิารการพยาบาล	2	คนและอาจารย์พยาบาล
ที่ดูแลนักศึกษาพยาบาล	 ที่ฝึกในแผนกศัลยกรรม	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีล�าปาง	 1	 คนและน�า

มาปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุก่ิอนน�า
ไปใช้สัมภาษณ์

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
	 การศกึษานีไ้ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการ
จรยิธรรมคณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
ตามเอกสารเลขที่109/2019	 และได้รับอนุญาตให้
ด�าเนินการศึกษาจากผู้บริหารโรงพยาบาลล�าปาง	
นอกจากนี้ผู ้ท�าการศึกษาได้ติดต่อกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยตรง	 และแจ้งให้ทราบสิทธิในการเข้าร่วมการ
ศึกษา	 โดยไม่มีการบังคับ	 ไม่มีผลกับการปฏิบัติงาน	
และยืนยันท่ีจะเก็บรักษาความลับของข้อมูลท้ังหมด	
โดยข้อมูลจะถูกท�าลายทิ้งทั้งหมด	 หลังสิ้นสุดการ
ศึกษาและเสนอผลของการศึกษาในภาพรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับสมรรถนะพยาบาลห้องพักฟื้น	
จากต�ารา	วารสารทัง้ต่างประเทศและในประเทศ	และ
บันทึกลงแบบบันทึกข้อมูล	 น�ามารวมกับข้อมูลจาก
การสมัภาษณ์พยาบาลห้องพกัฟ้ืน	โดยการบรูณาการ
และประมวลผลข้อมลูให้เป็นหนึง่เดยีวกนั	ด้วยวธิกีาร
จัดเป็นกลุ่มข้อมูลพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถที่มี
ความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมารวมไว้เป็น
ข้อเดียวกัน	 ส่วนรายการท่ีมีความแตกต่างกันจะ
จ�าแนกออกเป็นรายข้อ	 และจัดท�าเป็นร่างกรอบ
สมรรถนะของพยาบาลห้องพกัฟ้ืน	โรงพยาบาลล�าปาง	
ซึง่มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	4	ระดบั	แล้ว
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 5	 คน	 ให้ข้อเสนอแนะร่าง
กรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื้น	 จากนั้นผู้
วิจัยน�าข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง	
เป ็นกรอบสมรรถนะของพยาบาลห ้องพักฟ ื ้น	 
โรงพยาบาลล�าปาง

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน	
7	 คน	 น�ามาวิเคราะห์	 โดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่	
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หาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
	 2.	 กรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื้น	 
โรงพยาบาลล�าปาง	(ฉบับร่าง)	หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบแล้วน�ามาหาค่าความตรงตามเนื้อหาของ
พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถรายข้อ	 (I-CVI)	 โดย
ยอมรับพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถเป็นรายข้อ
เท่ากบั	0.8-1.012	และตดัข้อทีม่ค่ีา	I-CVI	ต�า่กว่า	0.8	
ออก	สรปุได้เป็นกรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพกัฟ้ืน 
โรงพยาบาลล�าปาง

ผลการศึกษา
	 1.	 กลุ่มตัวอย่างพยาบาลห้องพักฟื้น	 เป็นเพศ
หญิงระดบัการศกึษาปรญิญาตร	ีมอีายเุฉลีย่	38.43	ปี	
(SD	=	9.64)	มีระยะเวลาในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ
เฉลี่ย13.29	ปี	(SD	=	8.36)	มีระยะเวลาในการดูแลผู้
ป่วยในห้องพักฟื้นในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเฉลี่ย	
8.14	ปี	(SD	=	3.29)	ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการดแูล
ผู้ป่วยในห้องพักฟื้นในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิอยู่
ระหว่าง	 5-10	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 85.72	 ได้รับการ
อบรมการระงับปวด	คิดเป็นร้อยละ	57.14	ได้รับการ
อบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤต	คิดเป็นร้อยละ	42.85	ได้
รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัด	 คิด
เป็นร้อยละ	100	และได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิสัญญี
หรือการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาสลบ	 คิดเป็นร้อยละ	
71.42
	 2.	 กรอบสมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื้น	 
โรงพยาบาลล�าปาง	 ประกอบด้วยสมรรถนะจ�านวน	 
8	ด้านและพฤตกิรรมบ่งช้ีความสามารถจ�านวน	58	ข้อ	
ประกอบด้วย	 1)	 สมรรถนะด้านการประเมินและ
จัดการระบบทางเดินหายใจ	 ประกอบด้วย	 15	
พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ	 เช่น	 ความรู้	 ความ
สามารถในการประเมินและดูแลผู้ป่วยที่มีความผิด
ปกตขิองระบบทางเดินหายใจในห้องพกัฟ้ืนได้	เป็นต้น	
2)	 สมรรถนะด้านการประเมินและการจัดการระบบ
ไหลเวยีนโลหติ	ประกอบด้วย	10	พฤติกรรมบ่งชีค้วาม
สามารถ	เช่น	ความรูค้วามสามารถในการประเมนิและ
ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต	

มคีวามรูเ้ก่ียวกบัฤทธิข์องยาทีท่�าให้หลอดเลอืดหดตวั
หรือขยายหลอดเลือด	เป็นต้น	3)	สมรรถนะด้านการ
ประเมินระดับความรู้สึกตัวและดูแลผู้ป่วย	ประกอบ
ด้วย	2	พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ	ได้แก่	มีความรู้
และสามารถประเมินระดับความรู ้สึกตัวตามแนว
ปฏิบัติการประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยหลังการ
ผ่าตัดและหลังการระงับความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม
กับผู้ป่วยแต่ละคน	 และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยท่ี
รูส้กึตัวและไม่รูส้กึตวัได้อย่างเหมาะสมตามสภาพและ
อาการของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดและการระงับความ
รู ้สึก	 4)	 สมรรถนะด้านการดูแลผู ้ป่วยที่มีภาวะ
แทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึก	ประกอบ
ด้วย	3	พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ	ได้แก่	มีความรู้
และสามารถประเมินภาวะอุณหภูมิกายต�่าท่ีเกิดข้ึน
กับผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึกได้	 สามารถให้ดูแล
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะอุณหภูมิกายต�่าได้อย่างถูกต้องเหมาะ
สม	 และมีความรู้และสามารถประเมิน	 ดูแล	 และให้
ยาผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนตามแผนการรักษา
ของวิสัญญีแพทย์	 ในห้องพักฟื้นได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย	 5)สมรรถนะด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน	
ประกอบด้วย	13	พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ	 เช่น	
ความรู้	 ความสามารถในการประเมินและการดูแล 
ผูป่้วยทีม่ภีาวะเสีย่งจากภาวะหยดุหายใจ	หวัใจหยดุเต้น	
ช็อก	Malignant	 hyperthermia	 (MH)	 เป็นต้น	 6)	
สมรรถนะด้านการดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตัด	(Post-surgical	
care)	ประกอบด้วย	10	พฤตกิรรมบ่งชีค้วามสามารถ	
เช่น	ความรู้	ความสามารถในการประเมิน	การดูแลผู้
ป่วยหลังการผ่าตัด	 เป็นต้น	 7)	 สมรรถนะด้านการ
ประเมินผู้ป่วยก่อนจ�าหน่ายออกจากห้องพักฟื้นและ
กลับบ้าน	 ประกอบด้วย	 2	 พฤติกรรมบ่งช้ีความ
สามารถ	 ได้แก่	 มีความรู้และสามารถประเมินผู้ป่วย
โดยใช้ระบบการให้คะแนนแบบ	Modified	 Post	
Aldrete’s	Score	ในการจ�าหน่ายผูป่้วยกลบัหอผูป่้วย
ได้	 และมีความรู้และสามารถใช้ระบบการให้คะแนน
แบบ	Modified	Post	Anesthesia	Discharge	Scoring 
(PADS)	ในการจ�าหน่ายผูป่้วยกลบับ้านได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย	 8)	 สมรรถนะด้านการติดตามเยี่ยม 
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ผู้ป่วยภายใน	 24	 ชั่วโมงหลังการระงับความรู ้สึก
ประกอบด้วย	3	พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ	ได้แก่	
สามารถประเมินภาวะแทรกซ้อนผู ้ป่วยตามแบบ
ประเมินผู ้ป่วยหลังได้รับการระงับความรู ้สึกที่หอ 
ผู้ป่วยได้	 สามารถประเมินความพึงพอใจในการให้
บรกิารทางวสิญัญแีละห้องพกัฟ้ืน	หลงัการระงับความ
รู้สกึแก่ผูป่้วยทีห่อผูป่้วยได้	และมีความสามารถในการ
สือ่สารทีด่กีบัผูป่้วยและญาต	ิโดยให้ความเคารพและ
ให้เกียรติแก่ผู้ป่วยและญาติและใช้ค�าพูดที่เข้าใจง่าย

การอภิปรายผล
	 สมรรถนะด้านการประเมินและการจัดการ
ระบบทางเดินหายใจ
	 จากการศกึษาพบว่าสมรรถนะด้านการประเมนิ
และการจัดการทางเดินหายใจเป็นสมรรถนะที่
พยาบาลห้องพักฟื้น	 โรงพยาบาลล�าปาง	 จ�าเป็นต้อง
มีซึ่งสอดคล้องกับข้อสมรรถนะของพยาบาลห้องพัก
ฟื้น	 โรงพยาบาลในประเทศสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์3	เนื่องจากผู้ป่วยที่รับไว้ในห้องพักฟื้น	เป็น
ผู้ป่วยหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกจากการผ่าตัด	
ซ่ึงผู้ป่วยบางรายหายใจได้ปกติและผู้ป่วยบางราย
หายใจผิดปกต	ิหรือมปัีญหาของระบบทางเดนิหายใจ	
จึงมีความจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลห้อง
พักฟ้ืน	ทัง้ในด้านการประเมนิและดแูลระบบทางเดนิ
หายใจ	 โดยการสังเกตอาการและอาการแสดงของ
ภาวะทางเดนิหายใจอดุกัน้และการหายใจไม่เพยีงพอ
ของผู ้ป ่วย	 และพยาบาลห้องพักฟื ้นต้องให้การ 
ช่วยเหลอืหรือแก้ไขภาวะดังกล่าวให้กับผูป่้วยได้อย่าง
ถกูต้อง2,13	จงึถอืไดว้า่สมรรถนะดา้นการประเมินและ
การจดัการระบบทางเดนิหายใจเป็นสมรรถนะเฉพาะ
ของพยาบาลห้องพักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปาง

	 สมรรถนะด้านการประเมินและการจัดการ
ระบบไหลเวียนโลหิต
	 จากการศกึษาพบว่าสมรรถนะด้านการประเมนิ
และการจดัการระบบไหลเวยีนโลหติ	เป็นสมรรถนะท่ี
พยาบาลห้องพักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปางจ�าเป็นต้องมี	

ซึง่สอดคล้องกบัข้อสมรรถนะของพยาบาลห้องพกัฟ้ืน
โรงพยาบาลในประเทศสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์3	เนื่องจากผู้ป่วยที่รับไว้ในห้องพักฟื้น	เป็น
ผู้ป่วยหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกจากการผ่าตัด	
เมื่อผู้ป่วยเข้ามาในห้องพักฟื้น	 พยาบาลห้องพักฟื้น
ต้องประเมนิสญัญาณชพีของผูป่้วยทนัทแีละต่อเนือ่ง
เป็นระยะ	ๆ	เพื่อบ่งบอกว่าผู้ป่วยมีความปกติหรือผิด
ปกติของระบบไหลเวียนโลหิตหรือไม่	 และสามารถ
ให้การดแูลช่วยเหลอืผูป่้วย	เมือ่เกดิความผดิปกตขิอง
ระบบไหลเวยีนโลหติได้อย่างทันท่วงที	ซึง่การประเมนิ
และการเฝ้าระวังผู้ป่วยนั้น	 พยาบาลห้องพักฟื้นต้อง
สามารถประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย	 จาก
อปุกรณ์วดัสญัญาณชพีทัง้แบบพืน้ฐานและแบบพเิศษ	
และมีการติดตามอาการอัตราการเต้นของชีพจรและ
ความดันโลหิต	รวมถึงการติดตามวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ของผูป่้วยหลงัการผ่าตัดอย่างต่อเนือ่งและอย่างใกล้ชดิ 
2,14	 จึงถือได้ว่าสมรรถนะด้านการประเมินและการ
จดัการระบบไหลเวยีนโลหติ	เป็นสมรรถนะเฉพาะของ
พยาบาลห้องพักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปาง

	 สมรรถนะด้านการประเมินระดับความรู้สึกตัว
และดูแลผู้ป่วย	
	 จากการศกึษาพบว่าสมรรถนะด้านการประเมนิ
ระดับความรู้สึกเป็นสมรรถนะที่พยาบาลห้องพักฟื้น	
โรงพยาบาลล�าปาง	 จ�าเป็นต้องมีสอดคล้องกับข้อ
สมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื้นโรงพยาบาลใน
ประเทศสหราชอาณาจกัรและไอร์แลนด์3	เนือ่งจากผู้
ป่วยที่รับไว้ในห้องพักฟื้น	เป็นผู้ป่วยหลังการได้รับยา
ระงบัความรูส้กึจากการผ่าตดั	เมือ่ผูป่้วยเข้ามาในห้อง
พักฟื้นแรกรับพยาบาลห้องพักฟื้นต้องประเมินระดับ
ความรูสึ้กตวัของผูป่้วยเป็นอนัดบัแรก	ตามแนวปฏบัิติ
การประเมนิความรูส้กึตวั	Post	anesthesia	Recov-
ery	 Score	 ของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดและหลังการ
ระงบัความรูส้กึ	ผูป่้วยทีม่รีะดบัความรูส้กึตวัดหีรอืตืน่
ไม่เต็มที่ในห้องพักฟื้น	 เป็นผลจากยาระงับความรู้สึก
ท่ีผู ้ป่วยได้รับ2	 และการดูแลผู ้ป่วยในห้องพักฟื ้น
พยาบาลห้องพักฟื้นต้องให้การดูแลและช่วยเหลือผู้
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ป่วยตามระดับความรู้สึกตัวและตามอาการของ 
ผูป่้วยเมือ่เข้ามาในห้องพักฟ้ืน2,14	จึงถอืได้ว่าสมรรถนะ
ด้านการประเมินระดับความรู้สึกตัวและดูแลผู้ป่วย	
เป ็นสมรรถนะเฉพาะของพยาบาลห้องพักฟ ื ้น	 
โรงพยาบาลล�าปาง
	 สมรรถนะด้านการดแูลผูป่้วยทีม่ภีาวะแทรกซ้อน
จากการได้รับยาระงับความรู้สึก
	 จากการศึกษาพบว่า	 สมรรถนะด้านการดูแล 
ผูป่้วยทีม่ภีาวะแทรกซ้อนจากการได้รบัยาระงบัความ
รู้สึก	เป็นสมรรถนะทีพ่ยาบาลห้องพกัฟ้ืนโรงพยาบาล
ล�าปาง	จ�าเป็นต้องม	ีเนือ่งจากผูป่้วยทีร่บัไว้ในห้องพกั
ฟื้น	 เป็นผู้ป่วยหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกจาก
การผ่าตัด	เมื่อผู้ป่วยเข้ามาในห้องพักฟื้นโรงพยาบาล
ล�าปาง	ซ่ึงพบว่าผูป่้วยผ่าตัดมกัเกดิภาวะอณุหภมูกิาย
ต�่า14	 ดังนั้นพยาบาลห้องพักฟื้นต้องมีการประเมิน
ภาวะอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยแรกรับและให้การ
ดแูลช่วยเหลือ	โดยการให้ความอบอุน่แก่ร่างกายของ
ผู้ป่วย2	และยังพบว่าผู้ป่วยที่เข้ามาในห้องพักฟื้น	โรง
ยาบาลล�าปางผู้ป่วยบางรายมีภาวะคลื่นไส้อาเจียน
หลังการผ่าตัด	 และท�าให้ผู้ป่วยมีความไม่สุขสบาย
ขณะท่ีอยู่ในห้องพักฟื้น2	 ซึ่งพยาบาลห้องพักฟื้นต้อง
ประเมนิภาวะคลืน่ไส้อาเจยีนของผูป่้วย	เมือ่ผูป่้วยอยู่
ในห้องพักฟื ้น	 และเมื่อผู ้ป่วยที่เกิดภาวะคลื่นไส้
อาเจียนในห้องพักฟื้น	 อาจเกิดภาวะเสี่ยงของการ
ส�าลักอาเจยีนเข้าสูห่ลอดลม	ซึง่เป็นสิง่ทีอ่นัตรายทีส่ดุ
คือท�าให้เกิดปอดอักเสบ	 (aspirated	pneumonia)	
หรอืท�าให้เกดิทางเดินหายใจอดุกัน้ได้	ซึง่พยาบาลห้อง
พักฟื ้นต้องให้การดูแลร่วมกับให้การแก้ไขภาวะ
คลื่นไส้อาเจียนให้กับผู้ป่วย	 เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความ
ปลอดภัยและมีความสุขสบาย2	จึงถือได้ว่าสมรรถนะ
ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับ
ยาระงับความรูส้กึ	เป็นสมรรถนะเฉพาะของพยาบาล
ห้องพักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปาง
	 สมรรถนะด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน
	 จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะด้านการจัดการ
ภาวะฉกุเฉนิ	เป็นสมรรถนะทีพ่ยาบาลห้องพกัฟ้ืน	โรง
พยาบาลล�าปางจ�าเป็นต้องมีซึ่งสอดคล้องกับข้อ

สมรรถนะของพยาบาลห้องพักฟื้น	 โรงพยาบาลใน
ประเทศสหราชอาณาจกัรและไอร์แลนด์3	เนือ่งจากผู้
ป่วยท่ีมารับไว้ในห้องพักฟื้น	 เป็นผู้ป่วยภายหลังการ
ได้รบัยาระงบัความรูส้กึจากการผ่าตดั	ในการพยาบาล
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะแรกในห้องพักฟื้น	 ซึ่งผู้ป่วยใน
ระยะนี้เป็นผู ้ป่วยวิกฤติ	 มีการเปลี่ยนแปลง	 ของ
สัญญาณชีพได้ง่ายจากการได้รับยาระงับความรู้สึก	
การเสยีเลอืด	และการเสยีน�า้ในการผ่าตดั	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระยะแรกหลังการผ่าตัด	ได้แก่	ภาวะเลือด
ออกและภาวะช็อกหลังการผ่าตัด	 รวมถึงผลของ
ยาสลบท่ีมีผลต่อระบบหายใจ	 ระบบไหลเวียนเลือด	
ระบบประสาท	 ท่ีมีผลต่อผู้ป่วยเมื่อมาอยู ่ในห้อง 
พักฟื้น	 ซึ่งพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด	
ต้องมีความรู้	 ความสามารถประเมินและให้การดูแล 
ผูป่้วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา	เพือ่สามารถให้การช่วย
เหลือได้ทันท่วงที	 และลดภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิด
ขึน้กบัผูป่้วยในห้องพกัฟ้ืนได้2	ซึง่พยาบาลห้องพกัฟ้ืน
ท่ีดูแลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด	 จ�าเป็นต้องมีความรู	้
ความสามารถในการประเมินอาการและสามารถ
จัดการภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที	 และ
เพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิขึน้กบัผูป่้วยใน
ห้องพักฟื ้นได้2	 จึงถือได้ว่าสมรรถนะการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินเป็นสมรรถนะเฉพาะของพยาบาลห้อง
พักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปาง
	 สมรรถนะด้านการดแูลผูป่้วยหลงัผ่าตดั	(Post-
surgical	care)
	 จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะด้านการดูแล 
ผูป่้วยหลงัผ่าตดั(Post-surgical	care)	เป็นสมรรถนะ
ทีพ่ยาบาลห้องพกัฟ้ืน	โรงพยาบาลล�าปาง	จ�าเป็นต้อง
มีซึ่งสอดคล้องกับข้อสมรรถนะของพยาบาลห้องพัก
ฟื ้นโรงพยาบาลในประเทศสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์3	 เนื่องจากผู้ป่วยท่ีมารับไว้ในห้องพักฟื้น
เป็นผู้ป่วยภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกจาก
การผ่าตัด	และหลงัจากพยาบาลห้องพักฟ้ืนได้รบัการ
ส่งต่อข้อมูลเก่ียวกับผู้ป่วยจากวิสัญญีพยาบาลหรือ
วิสัญญีแพทย์เรียบร้อยแล้ว	 พยาบาลห้องพักฟื้นต้อง
ประเมนิสภาพของผูป่้วย	เช่น	ชนดิของแผลผ่าตดั	สาย
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วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ10

หรือท่อระบายต่าง	 ๆ	 ที่ออกมาจากตัวผู้ป่วย	 และ
พยาบาลห้องพักฟ้ืนต้องประเมนิสภาพของแผลผ่าตัด
และท่อระบายต่าง	ๆ	ที่ออกมาจากตัวผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง2		จึงถือได้ว่าสมรรถนะการจัดการดูแลผู้ป่วย
หลังผ่าตัด	 (Post-surgical	 care)	 เป็นสมรรถนะ
เฉพาะของพยาบาลห้องพักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปาง
	 สมรรถนะด้านการประเมนิผูป่้วยก่อนจ�าหน่าย
ออกจากห้องพักฟื้นและกลับบ้าน
	 จากการศกึษาพบว่าสมรรถนะด้านการประเมนิ
ผู้ป่วยก่อนจ�าหน่ายออกจากห้องพกัฟ้ืนและกลบับ้าน	
เป็นสมรรถนะที่พยาบาลห้องพักฟื ้นโรงพยาบาล
ล�าปางจ�าเป็นต้องมี	 ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะของ
วิสัญญีพยาบาล	โรงพยาบาลราชวิถี5	เนื่องจากผู้ป่วย
ที่มารับไว้ในห้องพักฟื้นเป็นผู้ป่วยภายหลังการได้รับ
ยาระงับความรูส้กึจากการผ่าตดั	ซึง่ผูป่้วยทกุรายเมือ่
ได้รับการประเมินและสังเกตอาการของผู้ป่วยหลัง
จากการระงับความรูส้กึในห้องพกัฟ้ืนแล้ว	และผูป่้วย
ส่วนใหญ่ต้องได้รับการดูแลต่อเน่ืองเป็นเวลาอย่าง
น้อย	1	ชัว่โมง	จงึสามารถจ�าหน่ายผูป่้วยออกจากห้อง
พักฟื้นได้11	 และโรงพยาบาลล�าปางได้ก�าหนดแบบ
พรรณนาลักษณะงานของพยาบาลห้องพักฟื้น	 โดย
ต้องประเมินผู้ป่วยก่อนที่จะจ�าหน่ายผู้ป่วยออกจาก
ห้องพักฟื้น2	 จึงถือได้ว่าสมรรถนะด้านการประเมิน 
ผู้ป่วยก่อนจ�าหน่ายออกจากห้องพกัฟ้ืนและกลบับ้าน	
เป ็นสมรรถนะเฉพาะของพยาบาลห้องพักฟ ื ้น	 
โรงพยาบาลล�าปาง
	 สมรรถนะด้านการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยภายใน	
24	ชั่วโมงหลังการระงับความรู้สึก
	 จากการศกึษาพบว่าสมรรถนะด้านการตดิตาม

เยีย่มผูป่้วยภายใน	24	ชัว่โมงหลงัการระงบัความรูส้กึ
จ�าเป็นต้องมี	 ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะของวิสัญญี
พยาบาล	 โรงพยาบาลราชวิถี5	 เนื่องจากห้องพักฟื้น
ของโรงพยาบาลล�าปาง	มนีโยบายให้พยาบาลห้องพกั
ฟื้นติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึกที่หอ 
ผูป่้วยภายใน	24	ชัว่โมง	เพือ่ประเมนิภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย	 เมื่อผู้ป่วยกลับไปที่หอผู้ป่วย	
ด้วยแบบประเมินภาวะแทรกซ้อนที่เหมาะสมกับ 
ผู้ป่วยแต่ละชนิดการระงับความรู้สึก	 รวมถึงการให้
ความรูใ้นการปฏบัิตติวัท่ีถูกต้องหลังการได้รบัยาระงบั
ความรูส้กึแต่ละประเภท	ท้ังนีเ้พือ่ช่วยให้ผูป่้วยมคีวาม
รูใ้นการดแูลตนเอง	และปลอดภยัจากผลข้างเคยีงจาก
ผลของการระงบัความรูส้กึทีผู่ป่้วยได้รบั15	จงึถอืได้ว่า
สมรรถนะด้านการติดตามเยี่ยมผู ้ป่วยภายใน	 24	
ชั่วโมงหลังการระงับความรู้สึกเป็นสมรรถนะเฉพาะ
ของพยาบาลห้องพักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปาง

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศึกษาไปใช้
	 1.	 ผูบ้รหิารทางการพยาบาลสามารถน�าผลการ
ศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการพจิารณาสรรหาและคดั
เลือกพยาบาลที่ มาปฏิบัติ งานในห ้องพักฟ ื ้ น	 
โรงพยาบาลล�าปาง
	 2.	 ผูบ้รหิารทางการพยาบาลสามารถน�าผลการ
ศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการประเมินและพัฒนา
สมรรถนะของพยาบาลห้องพกัฟ้ืน	โรงพยาบาลล�าปาง
	 3.	 พยาบาลห้องพกัฟ้ืนสามารถน�าผลการศกึษา
ที่ได้ไปประเมินความสามารถของตนเองและใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
	 ศกึษาการพฒันาแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของพยาบาลห้องพักฟื้น	โรงพยาบาลล�าปาง
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองกลุ่มเดียวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรม
การให้สุขศึกษาในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับต่อความรู้และพฤติกรรมของประชาชน	 ต�าบลสบบง	
อ�าเภอภูซาง	จังหวัดพะเยา	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	จ�านวน	42	คน	เครื่องมือที่ใช้ใน
การศกึษาคร้ังน้ี	ประกอบด้วย	โปรแกรมการให้สขุศกึษาในการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั	แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป	 แบบประเมินความรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	 และแบบประเมินพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	ตรวจสอบความตรงทางด้านเนื้อหา	(Content	validity	 index)	ของแบบ
ประเมินความรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	 และแบบประเมินพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับมีค่า	CVI	 เท่ากับ	 .88	และ	.80	ตามล�าดับ	ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	(Reliability)	ของ
แบบประเมนิความรูใ้นการป้องกันโรคพยาธใิบไม้ตบั	ใช้วธิกีารของคเูดอร์	รชิาร์ดสนั	(Kuder-Richard-
son	Method:	KR20)	ได้เท่ากับ	.73	และแบบประเมินพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	ค่า
สัมประสิทธ์ครอนบาคส์อัลฟ่า	(Chronbach’s	alpha	coefficient)	เท่ากับ	.95	วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา	และ	Paired	t	–	test	ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	.05	
	 ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้และด้านพฤติกรรมในการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาสูงกวา่กอ่นให้โปรแกรมอย่างมีนัยส�าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั	p	<	.001	จากผลการศกึษานีแ้สดงให้เหน็ว่าการใช้โปรแกรมการให้สขุศกึษาในการป้องกนั

ผลของโปรแกรมก�รให้สุขศึกษ�ต่อคว�มรู้และพฤติกรรม
ในก�รป้องกันโรคพย�ธิใบไม้ตับของประช�ชน 
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โรคพยาธิใบไม้ตับ	 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	 เหมาะส�าหรับประชาชน
กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต�าบลสบบง	อ�าเภอภูซาง	จังหวัดพะเยา

ค�าส�าคัญ:	โปรแกรมการให้สุขศึกษา	โรคพยาธิใบไม้ตับ	ความรู้	พฤติกรรมในการป้องกันโรค

Abstract

	 The	 purpose	 of	 this	 one-group	 quasi-experimental	 group	 research	was	 to 
	 investigate	the	effects	of	health	education	program	on	knowledge	and	behaviors	
towards	 the	prevention	of	 opisthorchiasis	 among	people	 in	 Sobbong	 sub-district,	
Phusang	district,	Phayao	province.	A	total	of	42	people	at	risk	of	opisthorchiasis	infection	
were	chosen	using	purposive	sampling	to	participate	in	the	study.	The	instruments	
used	in	this	study	intervention	consisted	of	a	health	education	program	towards	the	
prevention	of	opisthorchiasis,	the	general	and	demographic	information	questionnaire,	
the	 knowledge	 of	 the	 opisthorchiasis	 questionnaire,and	 the	 preventive	 behavior	 
towards	the	opisthorchiasis	infection	questionnaire.	The	content	validity	indexes	of	
the	knowledge	of	the	opisthorchiasis	and	preventive	behaviors	towards	the	opisthor-
chiasis	infection	questionnaires	were	found	to	be	acceptable,	with	the	scores	of	.88	
and	.80	respectively.	The	Kuder-Richardson	reliability	of	the	knowledge	related	to	
the	opisthorchiasis	 infection	questionnaire	was	 .73,	while	the	overall	Chronbach’s	
coefficient	alpha	reliability	of	the	preventive	behavior	towards	the	opisthorchiasis	
infection	questionnaire	was	.95.	Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics	and	
paired	t–	test.	The	level	of	significance	was	set	at	alpha	.05.	
	 The	results	showed	the	overall	mean	for	knowledge	and	the	preventive	behaviors 
scores	towards	the	opisthorchiasis	infection	were	significantly	improved	after	complet-
ing	the	health	education	program	(p<	.001).		 The	findings	of	this	study	indicate	the	
health	education	program	to	promote	prevention	of	opisthorchiasis	worked	to	reduce	
opisthorchiasis	infection	in	the	at-risk	population	group	in	Sobbong	sub-district,	Phu-
sang	district,	Phayao	province.

Keywords:		Health	education	program,	Opisthorchiasis,		Knowledge	preventive	be-
havior
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 พยาธใิบไม้ตบั	(Opisthrochis	viverrini	[OV])	
เป็นปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 จากการ
ศึกษาวิจัยทางห้องปฏิบัติการสนับสนุนว่าการติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดมะเร็งท่อ
น�้าดี	 อีกทั้งยังพบว่าพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคติดเชื้อ
เรือ้รังซ่ึงท�าให้เกิดพยาธิสภาพของตับและท่อทางเดิน
น�้าดีรวมทั้งมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน�้าดี
ด้วย1	เน่ืองจากปัญหาโรคมะเร็งท่อน�า้ดแีละมะเรง็ตบั	
เป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ2 ปัจจุบันองค์การอนามัย
โลกจึงจัดอันดับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าด	ี
เป็นโรคส�าคัญและยอมรับให้โรคพยาธิใบไม้ตับเป็น
สาเหตุที่ส�าคัญต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน�้าดี	 และโรค
มะเรง็ตบั3 	นอกจากน้ียงัมรีายงานว่าโรคมะเรง็ท่อน�า้ดี
และมะเร็งตับเป็นโรคที่รุนแรงมาก	และเป็นโรคที่พบ
ได้บ่อยในประชากรทั่วโลก	จัดเป็น	1	ใน	10	อันดับ
ของสาเหตุที่ท�าให้เสียชีวิตสูงที่สุดของประเทศไทย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือของประเทศไทย	และยงัพบว่าโรคมะเรง็ท่อ
น�้าดีและมะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งที่เกิดในผู้ชายไทยที่
พบมากที่สุดเป็นอันดับ	 1	 และพบมากเป็นอันดับ	 4	
ของผู ้ป่วยมะเร็งท้ังหมด	 อีกทั้งยังพบได้ในผู ้ชาย
มากกว่าผู้หญิงประมาณ	2-3	เท่า4  
	 จากสถติพิบว่าสถานการณ์ของโรคพยาธใิบไม้ตับ
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น	โดยคณะนักวิจัยจากคณะ
	 แพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	พบว่าคน
ไทย	10%	หรือ	 6	ล้านคน	ติดโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่ง
เป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้เกดิมะเร็งท่อน�า้ดีและมะเรง็
ตับ5	 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้
ตับชนิด	Opisthorchis	viverrini	ซึ่งเป็นตัวปรสิตที่
พบในปลาน�้าจืดชนิดมีเกล็ด	เช่น	ปลาตะเพียน	ปลา
ขาว	 ปลาสร้อย	 ปลากะสูบ	 ปลาแม่สะแด้ง	 ปลาซิว	
ปลาแก้มช�้า	ปลาขาวนา	เป็นต้น	เมื่อคนรับประทาน
ปลาน�้าจืดเหล่านี้แบบสุก	ๆ	ดิบ	ๆ	เช่น	ท�าเป็น	ก้อย
ปลาดิบ	ลาบปลาดิบ	ปลาส้ม	ปลาร้าที่หมักไม่เกิน	1	
สัปดาห์	 โดยตัวอ่อนของพยาธิสามารถไชเข้าไปเจริญ
เติบโตอยูใ่นท่อน�า้ดแีละมชีวีติอยูไ่ด้นานถงึ	20	ปี	และ

จะท�าให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในท่อน�้าดีและเกิดเป็น
มะเรง็ท่อน�า้ดใีนทีส่ดุ5		ปัจจบุนัประเทศไทยมผีูต้ดิเชือ้
พยาธิใบไม้ตับ	มากกว่า	6	ล้านคน	มีการศึกษาพบว่า	
พยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุส�าคัญที่สุดของการเกิด
มะเร็งท่อน�้าดีและมะเร็งตับ	 และเป็นตัวการส�าคัญ 
ในการก่อมะเร็งตามเกณฑ์องค์กรนานาชาติมะเร็ง	
(International	Agency	for	Research	on	Cancer,	
IARC)	 และองค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	
Organization,	WHO) 	 ท้ังนี้อัตราการป่วยตายจาก
โรคมะเร็งท่อน�้าดีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตรา
ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับ6	 
	 จากรายงานอบุตักิารณ์โรคมะเรง็ตบัและท่อน�า้ดี
ในจังหวัดพะเยา	พบอัตราตายด้วยโรคมะเร็งท่อน�้าดี
ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2554	–	2558	อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(36.28	–	45.61	ต่อประชากร	100,000	คน)	ทั้งนี้
เฉพาะในเขตต�าบลสบบง	อ�าเภอภซูาง	พบอบุตักิารณ์
ป่วยตายสงูท่ีสดุ	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2557	–	2559	พบอตัรา
ตายสงูเป็นอนัดบั	1	(201	ต่อประชากร	100,000	คน)	
ซึ่งสูงกว่าอัตราตายจากโรคหัวใจหลอดเลือดสมอง	
และโรคมะเร็งชนิดอื่น	 ๆ7	 	 อีกทั้งเขตต�าบลสบบง	
อ�าเภอภซูาง	จงัหวดัพะเยา	เป็นพ้ืนท่ีตดิขอบชายแดน
และบริเวณดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มี
แม่น�้าลาวเป็นแม่น�้าสายหลักที่ไหลผ่าน	มีล�าห้วย	บึง	
และคลอง	เป็นแหล่งอาหารทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยปลา
น�้าจืด	 ส่งผลให้ประชาชนนิยมบริโภคปลาดิบซ�้า	 ๆ	
ประกอบกับข้อมูลการตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับใน
อุจจาระของประชากรกลุ่มเสี่ยง	 ในเขตต�าบลสบบง	
พบอตัราความชุกของโรคพยาธใิบไม้ตบั	คดิเป็นร้อยละ 
8.75	และ	10.83	ในปี	พ.ศ.	2557	และ	2558	ตาม
ล�าดับ	 จะเห็นได้ว่าอัตราความชุกของการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับมีแนวโน้มสูงข้ึน8	 สอดคล้องกับเกณฑ์
ตัวชี้วัด	อัตราความชุกที่มากกว่าร้อยละ	10.00	ของ
ทุกปี	 ซ่ึงเกณฑ์ตัวช้ีวัดอัตราความชุกของโรคหนอน
พยาธิไม่เกินร้อยละ	108 
	 จากการศกึษาข้อมลูทีไ่ด้รบัจากโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบลสบบง	อ�าเภอภูซาง	จังหวัดพะเยา	
พบว่ายังไม่มีโครงการที่ช่วยส่งเสริมป้องกันการเกิด
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โรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงนี้7	 ผู้วิจัยจึง
มคีวามสนใจทีจ่ะน�าแนวคดิการให้สขุศกึษา	(Health	
promotion)	ซึง่เป็นผลรวมของการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อให้บุคคล	กลุ่ม	และชุมชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพโดยความสมัครใจ	 นอกจากนี้
สุขศึกษายังมีความส�าคัญที่ช่วยให้ประชาชนเขาถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ	ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี	และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม	
เสริมพลังให้บุคคลและชุมชนมีความสามารถในการ
จัดการและควบคุมสุขภาพตนเอง	ท�าให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการใช้บรกิารสขุภาพอย่างเหมาะสม	อกีท้ัง
การให้สุขศึกษาเป็นบทบาทพยาบาลที่ส�าคัญอีกด้วย	
ดังนั้นการให้สุขศึกษาจึงเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ	 มีรายงานการศึกษา
ของ	ศิวัชญ์	ทองนาเมือง	และรุจิรา	ดวงสงค์1	เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์
ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน�้าดีใน
นักเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอเมียวดี	จังหวัดร้อยเอ็ด	
พบว่าการปฏบัิตพิฤตกิรรมเพ่ือป้องกันโรคพยาธใิบไม้ตบั
และโรคมะเร็งท่อน�้าดี	 มากกว่าก่อนการทดลองและ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ
นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาของ	รุจิรา	ดวงสงค์	
และคณะ9	 เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเครือข่ายในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับจังหวัดขอนแก่น	 กิจกรรม
ประกอบด้วย	การให้ความรู้	การประชาสัมพันธ์	การ
ประชุมกลุ่ม	 การเยี่ยมบ้าน	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการปฏบัิตติวัในการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั
มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	 .001	จากข้อมูลดังกล่าว	จะเห็นได้ว่าแนวคิด
การให้สุขศึกษา	 (Health	 education)	 ก่อให้เกิด
ประสทิธผิลทีด่ต่ีอกลุ่มตัวอย่าง	คล้ายกนักบัการศึกษา
ของ	 บัวจันทร์	 ธงเช้ือ,	 ปัทมา	 ค�าฟู	 และสุทธิพันธ์	
ถนอมพัน10	 เกี่ยวกับผลของโปรแกรมการล้างมือต่อ
ความรู้	 และการปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุม	
การตดิเชือ้ดือ้ยาของบคุลากรทางการพยาบาล	ผูป่้วย

และญาติ	 ในแผนกศัลยกรรม	 ศัลยกรรมกระดูกและ
ข้อ	โรงพยาบาลนครพิงค์	 โดยใช้โปรแกรมการอบรม
ให้ความรู้	พบว่า	คะแนนความรู้ด้านการล้างมือหลัง
การใช้โปรแกรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการใช้โปรแกรม	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.001)	 ดังนั้นการน�า
แนวคิดการให้สุขศึกษามาประยุกต์ใช้ย่อมก่อให้เกิด
ประสทิธผิลทีด่ต่ีอกลุม่ตวัอย่าง	ผูว้จิยัจงึมีความสนใจ
ทีจ่ะจดัท�าโปรแกรมการให้สขุศกึษา	ซึง่ประกอบด้วย	
5	กิจกรรม	ดังนี้	1)	การสร้างสัมพันธภาพและความ
คุ้นเคย	2)	กิจกรรมอบรมน�าพาให้รู้จักพยาธิใบไม้ตับ	
(น�าพาให้รู้จัก	 พยาธิใบไม้ตับ	 อสรพิษในปลาดิบ)	 3)	
กิจกรรมจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (เธอรู้	 ฉันรู้	 พยาธิ
ใบไม้ตับ)	 4)	 กิจกรรมค�าขวัญรณรงค์งดบริโภคปลา
ดบิ	พชิติใจคนภซูาง	(ลด	ละ	เลกิ	ปลาดบิ)	5)	กจิกรรม
ค�ามัน่สญัญาใจ	ให้ห่างไกลปลาดิบ	จากโปรแกรมการ
ให้สุขศึกษาครั้งนี้ 	 ผู ้วิ จัยมีความมุ ่งหวังเพื่อให ้
ประชาชนกลุม่เสีย่งมคีวามรูท้ัง้ด้านความเสีย่งต่อการ
เกดิโรค	ความรนุแรงของโรค	ประโยชน์ในการป้องกนั
โรคมะเรง็ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ด	ีส่งผลให้มคีวามเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับมากยิ่งขึ้น	และยังเป็นการ
สร้างเสรมิพฤตกิรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตบัให้
แก่ประชาชนกลุม่เสีย่ง	เพือ่ลดอตัราการตดิเชือ้พยาธิ
ใบไม้ตับ	ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง	 เลิกรับประทาน
ปลาน�้าจืดดิบ	 หรือปรุงไม่สุก	 ซึ่งเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการเกดิมะเรง็ท่อน�า้ดหีรอืมะเรง็ตบัได้ด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการให้สุขศึกษา
ในการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบัของประชาชน	ต�าบล
สบบง	อ�าเภอภูซาง	จังหวัดพะเยา

สมมติฐานงานวิจัย
	 คะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนหลังได้รับ
โปรแกรมการให้สุขศึกษาสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม



ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาต่อความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ของประชาชน ต�าบลสบบง อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ16

กรอบแนวความคิดของการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	 (Quasi-
experimental	 research)	 โดยมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียวท�าการวดัก่อนและหลงัการทดลอง	(One	group	
pretest-posttest	 design)	 โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
การให้สุขศึกษา	 (Health	 education)	 ซึ่งประกอบ
ด้วย	5	กิจกรรม	ดังนี้	1)	การสร้างสัมพันธภาพและ
ความคุ้นเคย	 2)	 กิจกรรมอบรมน�าพาให้รู้จักพยาธิ

ใบไม้ตบั	(น�าพาให้รูจ้กั	พยาธใิบไม้ตบั	อสรพษิในปลา
ดิบ)	3)	กิจกรรมจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (เธอรู้	ฉันรู้	
พยาธิใบไม้ตับ)	4)	กิจกรรมค�าขวัญรณรงค์งดบริโภค
ปลาดิบ	พิชิตใจคนภูซาง	(ลด	ละ	เลิก	ปลาดิบ)	และ	
5)	 กิจกรรมค�ามั่นสัญญาใจ	 ให้ห่างไกลปลาดิบ	 เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้	 และพฤติกรรมใน
การป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั	ท้ังก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรมการให้สุขศึกษา	ดังนี้

 โปรแกรมการให้สุขศึกษาในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	(Health	education	program for	

prevention	of	opisthorchiasis) ประกอบด้วย 5	กิจกรรม	ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างสัมพันธภาพและความคุ้นเคย	

2. กิจกรรมอบรมน�าพาให้รู้จักพยาธิใบไม้ตับ	(น�าพาให้รู้จัก	พยาธิใบไม้ตับ	อสรพิษในปลาดิบ)  

3. กิจกรรมจัดวงแลกเปลี่ยนเรยีนรู้	(เธอรู้	ฉันรู้	พยาธิใบไม้ตับ) 

4. กิจกรรมค�าขวัญรณรงค์งดบริโภคปลาดิบ	พิชิตใจคนภูซาง	(ลด	ละ	เลิก	ปลาดิบ) 

5.	กิจกรรมค�าม่ันสัญญาใจ	ให้ห่างไกลปลาดิบ 

 
1. ความรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับเพ่ิมข้ึน 

2. พฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับดีข้ึน 

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 เป็นการวิจยักึง่ทดลอง	(Quasi-experimental	
research)	 โดยผู้วิจัยใช้โปรแกรมการให้สุขศึกษาใน
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง	
ต�าบลสบบง	 อ�าเภอภูซาง	 จังหวัดพะเยา	 เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยวัดจาก
คะแนนเฉลี่ยของความรู้	 และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคในกลุ ่มทดลองทั้งก ่อนและหลังการเข้าร ่วม
โปรแกรม
	 กลุ่มตวัอย่าง	คอื	ผูท้ีม่ปีระวตัติรวจพบไข่พยาธิ
ใบไม้ตับในอุจจาระ	 การศึกษาในครั้งนี้	 ผู ้วิจัยได้
ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการวิเคราะห์

อ�านาจการทดสอบ	 (Power	 analysis)	 โดยก�าหนด
ค่าอ�านาจการทดสอบเท่ากับ	.80	ค่าระดับนัยส�าคัญ
หรอืค่าแอลฟาเท่ากบั	.05	แต่เนือ่งจากไม่ปรากฎงาน
วิจัยที่มีตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ เหมือนกัน	 
การศกึษาครัง้นีจ้งึก�าหนดขนาดอิทธพิล	(Effect	size)	
เท่ากบั	.5	ซึง่มค่ีาปานกลาง	จากนัน้เปิดตารางอ�านาจ
การทดสอบของ	 Polit	 &	 Beck11	 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง	41	คน	แต่ได้เก็บเพิ่ม	1	คน	รวมเป็น	42	คน	
ทัง้นีเ้มือ่มกีารยตุกิารเข้าร่วมการวจิยัของกลุม่ตวัอย่าง
ในช่วงระหว่างการศกึษา	จะได้มกีลุม่ตวัอย่างทดแทน	
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	 มี	 
2	 ประเภท	 คือ	 เครื่องมือท่ีใช้ในการด�าเนินการวิจัย
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้
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	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย	 ได้แก่	
โปรแกรมการให้สขุศกึษาในการป้องกนัโรพยาธใิบไม้ตบั
ของประชาชน	ทีพ่ฒันามาจากแนวคิดการให้สขุศึกษา	
มาประยุกต์ใน	 5	 กิจกรรม	 ได้แก่	 1)	 การสร้าง
สมัพนัธภาพและความคุ้นเคย	2)	กจิกรรมอบรมน�าพา
ให้รู้จักพยาธิใบไม้ตับ	 (น�าพาให้รู้จัก	 พยาธิใบไม้ตับ	
อสรพิษในปลาดิบ)	3)	กิจกรรมจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
(เธอรู้	ฉนัรู้	พยาธใิบไม้ตับ)	4)	กจิกรรมค�าขวญัรณรงค์
งดบริโภคปลาดบิ	พชิติใจคนภซูาง	(ลด	ละ	เลกิ	ปลาดบิ)	
และ	5)	กิจกรรมค�ามั่นสัญญาใจ	ให้ห่างไกลปลาดิบ
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก	่
แบบสอบถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังเข้า
โปรแกรมการให้สุขศึกษา	ประกอบด้วย	3	ตอน	ดังนี้	
	 ตอนที	่1	ข้อมลูทัว่ไป	ได้แก่	ข้อมลูเกีย่วกบัอายุ	
เพศ	อาชีพ	และระดับการศึกษา	
	 ตอนที่	 2	 แบบประเมินเกี่ยวกับความรู้ในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	 แบบสอบถามน้ีผู้วิจัยขอ
อนุญาตดัดแปลงของ	อภิชิต	แสงปราชญ์12 และคู่มือ
ก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ	 ส�าหรับประชาชนของกรม
ควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข13	 โดยมีข้อค�าถาม
ทั้งหมด	20	ข้อ	จ�าแนกเป็นข้อค�าถามความรู้เกี่ยวกับ
การรับรู้ความเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับ	 จ�านวน	 
16	ข้อ	และเป็นข้อค�าถามความรู้เกี่ยวกับอาการและ
ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับ	จ�านวน	4	ข้อ	ซึ่ง
มีลักษณะค�าตอบเป็น	2	ตัวเลือก	ตอบถูก	ได้คะแนน
เท่ากับ	1	และ	ตอบผิด	ได้คะแนนเท่ากับ	0	
	 ตอนที	่3	แบบประเมนิเกีย่วกบัพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	 แบบสอบถามน้ีผู้วิจัยขอ
อนุญาตดัดแปลงของ	อภิชิต	แสงปราชญ์12 และคู่มือ
ก�าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ	 ส�าหรับประชาชนของกรม
ควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข13	 โดยมีข้อค�าถาม
ทั้งหมด	 8	 ข้อ	 ซึ่งมีลักษณะค�าถามเป็นค�าถามเชิง
ประเมินค่า	(Rating	scale)	

การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ 
	 1.	 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	 (Con-
tent	 validity)	 โดยน�าแบบสอบถามที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล	 ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 3	 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	 ประกอบ
ด้วยแพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านอายุรกรรม	 1	 ท่าน	
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านพยาบาลชุมชน	 1	 ท่าน	
และอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญทางด้านระบาดวทิยา	1	ท่าน	
จากนั้นน�ามาหาค่าความตรงทางด้านเนื้อหา	 (Con-
tent	validity	index)	ซึ่งแบบประเมินความรู้ในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับมีค่า	CVI	เท่ากับ	.88	และ
แบบประเมินพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตบัมค่ีา	CVI	เท่ากบั	.80	หลงัจากนัน้ผูว้จิยัน�าข้อเสนอ
แนะจากผู ้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข	 พิจารณา
หาความตรงของเครือ่งมอืทัง้ความถกูต้องของเนือ้หา	
และความเหมาะสมของภาษาต่อไป
 2. การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ	 (Relia-
bility)	 โดยการน�าแบบสอบถามท่ีใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล	น�าไปทดลองใช้	(Try	out)	กับกลุ่มตัวอย่างจ�า
นวน	10	คน	น�ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น	(Reli-
ability)	ของเคร่ืองมอื	โดยแบบประเมนิความรู้ในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	ใช้วิธีการของคูเดอร์	ริชาร์ดสัน 
(Kuder-Richardson	 Method:	 KR20)	 ซึ่งได้ค่า
เท่ากบั	.73	และแบบประเมนิพฤตกิรรมในการป้องกนั
โรคพยาธใิบไม้ตบั	ใช้สมัประสทิธ์อลัฟ่าของครอนบาค	
(Cronbach’s	alpha	coefficient)	ซึง่ได้ค่าเท่ากบั	.95	

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ขั้นเตรียมการ	 ผู้วิจัยน�าหนังสือขออนุญาต
เพื่อเข้าเก็บข้อมูล	จากส�านักวิจัยและบริการวิชาการ	
มหาวิทยาลัยพายัพ	จ.เชียงใหม่	โดยได้ท�าหนังสือ	ถึง	
นายอ�าเภอภูซาง	 จังหวัดพะเยา	 เพื่อขออนุญาตเข้า
ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีอ�าเภอภซูาง	จงัหวัด
พะเยา	ตามหนังสือเลขที่	มพย.	0203/	23	สิงหาคม	
2561	 เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล	 ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย	 และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
ตามขั้นตอน	
	 2.	 คัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัยโดยมีคุณสมบัติเป็น
พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการท�าวิจัย	 จบ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี	 และท�าการอบรม 
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ผู้ช่วยนักวิจัยเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ขั้น
ตอนการพิทักษ์สิทธิ์ตัวอย่าง	 ขั้นตอนการเข้าถึงและ
การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง	การใช้เครือ่งมอืวจัิย	การเต
รียมและลงบันทึกข้อมูล	 เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ	
โดยผู้วิจัยได้ท�าหนังสือ	 ถึง	 สาธารณสุขอ�าเภอภูซาง	
จังหวดัพะเยา	เพือ่ขอเชญิบคุลากรในสงักัดเป็นผูช่้วย
นักวิจัย	 คือ	 นายสงกรานต์	 สมนาม	 ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลสบบง	อ�าเภอภซูาง	
จังหวัดพะเยา	 ตามหนังสือเลขที่	 มพย.	 0203/	 23	
สิงหาคม	2561	เป็นผู้ช่วยนักวิจัย	ซึ่งมีคุณสมบัติดังที่
กล่าวมา
	 3.	 ผู้วิจัยได้เข้าพบผู้ช่วยนักวิจัย	และทีม	อสม.	
ประจ�าต�าบลสบบง	อ.	ภูซาง	จ.	พะเยา	ในวันที่	11	
สิงหาคม	2561	 เพื่อขอเอกสาร	ข้อมูลเพิ่มเติม	และ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 และขอความร่วมมือ
ในการท�าวิจัยครั้งนี้	 ณ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลสบบง	อ�าเภอภูซาง	จังหวัดพะเยา
	 4.	 ผู้วจิยัเริม่เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้โปรแกรม
การให้สุขศึกษา	ดังนี้
	 	 1)	ครัง้ที	่1	การสร้างสมัพนัธภาพและความ
คุ้นเคย	 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง	 ด�าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูของกลุม่ตัวอย่างทัง้	42	คน	โดยใช้แบบ
ประเมนิความรูแ้ละพฤติกรรมในการป้องกนัโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ	เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนเข้าโปรแกรมการให้
สุขศึกษา
	 	 2)	 คร้ังที่	 2	 กิจกรรมอบรมน�าพาให้รู ้จัก
พยาธิใบไม้ตับ	อสรพิษในปลาดิบ	ในสัปดาห์ที่	3	เป็น
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับรู้โอกาส
เสี่ยงและความรุนแรงเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ	
(น�าพาให้รู้จัก	พยาธิใบไม้ตับ	อสรพิษในปลาดิบ)	โดย
นัดหมายกลุ่มตัวอย่างทั้ง	42	คน	มาท�ากิจกรรมร่วม
กัน	 และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ	 ใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
พยาธิใบไม้ตับ	 พฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรค
พยาธใิบไม้ตบั	ประกอบการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	
Power	 point	 และเปิดโอกาสให้ซักถาม	 แจกคู่มือ
ก�าจดัโรคพยาธใิบไม้ตับส�าหรับประชาชน	และแผ่นพบั

ให้ความรูน้�าพาให้รูจ้กั	พยาธใิบไม้ตบั	อสรพษิในปลาดบิ 
เพือ่เป็นการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง	สามารถน�าไป
อ่านที่บ้านได้	
	 	 3)	ครั้งที่	3	กิจกรรมจัดวงแลกเปลี่ยนเรียน
รู้	 (เธอรู้	 ฉันรู้	 พยาธิใบไม้ตับ)	 ในสัปดาห์ที่	 5	 เป็น
กิจกรรมการรับรู้ประโยชน์เพื่อสร้างเสริมความรู้ใน
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
พยาธิใบไม้ตับ	 (เธอรู้	 ฉันรู้	 พยาธิใบไม้ตับ)	 โดยนัด
หมายกลุ่มตัวอย่างทั้ง	42	คน	มาท�ากิจกรรมร่วมกัน	
โดยแบ่งกลุ่มย่อย	เป็น	6	กลุ่ม	กลุ่มละ	7	คน	จัดให้
ทุกคนพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่อง	 พยาธิใบไม้ตับ	
กับความเสี่ยงท่ีท�าให้เกิดโรคมะเร็งตับและท่อน�้าดี	
จากนั้นแต่ละกลุ่มน�าเสนอในรูปแบบต่าง	 ๆ	 กลุ่มละ	
15	นาที	พร้อมสรุปและซักถามข้อสงสัย
	 	 4)	 ครั้งที่	 4	 กิจกรรมค�าขวัญรณรงค์งด
บริโภคปลาดิบ	 พิชิตใจคนภูซาง	 ในสัปดาห์ท่ี	 12	
กิจกรรมการรับรู้ประโยชน์เพื่อสร้างพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	(ลด	ละ	เลิก	ปลาดิบ)	โดย
นัดหมายกลุ่มตัวอย่างทั้ง	 42	 คน	 และมอบหมายให้
กลุ่มย่อยทั้ง	6	กลุ่มแต่งค�าขวัญ	โดยเน้นการรณรงค์
งดบริโภคปลาดิบ	 หรือปรุงไม่สุก	 หลังจากนั้นมีการ
ประกวดค�าขวัญ	 เล่นเกมส์ตอบค�าถาม	 และแจก
รางวลั	สดุท้ายของกจิกรรมให้ท�าสญัญาใจลด	ละ	เลกิ
ปลาดิบ	เวลาท�ากิจกรรมประมาณ	2	ชั่วโมง
	 	 5)	ครั้งที่	5	กิจกรรมค�ามั่นสัญญาใจ	ให้ห่าง
ไกลปลาดิบ	 ในสัปดาห์ท่ี	 24	 ผู้วิจัยท�าการรวบรวม
ข้อมลูโดยใช้แบบประเมินความรูแ้ละพฤตกิรรมในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ	เพื่อรวบรวมข้อมูลหลังเข้า
โปรแกรมการให้สุขศึกษา	

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
	 โครงร่างการวจิยัได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ตามหนังสือเลขที่	ศธ	๖๕๙๓	
(๗.๑๕.๒)	/จธ.	๒๙๘	วันที่	26	มิถุนายน	2561	จาก
นั้นผู้วิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้ันตอนในการ
ท�าการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบรวมท้ังอธิบายสิทธิ
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ในการเข้าร่วมหรือสิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วมการ
วิจยัคร้ังน้ี	รวมทัง้ข้อมูลของผูป่้วยจะถกูเกบ็รกัษาเป็น
ความลับ	 และจะถูกน�าเสนอในภาพรวมเท่านั้น	 เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง
ลงชื่อยินยอมในแบบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยและ
ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าเรจ็รปู	โดยข้อมลูส่วนบคุคล	วเิคราะห์ด้วยสถติเิชงิ
พรรณนา	และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์	Paired	t	–	test	
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้และ
คะแนนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ก่อน-หลังการทดลอง	

ผลการวิจัย
	 ส่วนที่	1	ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเพศ	
อาย	ุอาชีพ	และระดบัการศกึษา	พบว่า	โดยพบว่ากลุม่
ตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	76.19	
ส่วนเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ	23.81	มีอายุต�่าที่สุดคือ	
39	ปี	อายุมากที่สุดคือ	72	ปี	และอายุเฉลี่ยคือ	54	ปี	
เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ
เกษตรกรรมมากทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ	78.57	รองลงมา
คืออาชีพค้าขาย/	ธุรกิจส่วนตัว	ร้อยละ	11.91	และ
อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างเอกชน	ร้อยละ	9.52	ส่วนระดับ
การศึกษา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา
อยูใ่นระดบัประถมศึกษาร้อยละ	83.34	รองลงมา	คอื	
ระดับมัธยมศึกษา	หรือ	ปวช.	 ร้อยละ	9.52	มีเพียง
ส่วนน้อยที่ไม่ได้เรียน	 คือ	 ร้อยละ	 4.76	 และมีการ
ศึกษาระดับอนุปริญญา	หรือ	ปวส.น้อยที่สุด	ร้อยละ	
2.38	ดังตารางที่	1

ตารางที่	1	จ�านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง	(n	=	42)

จ�านวน	 ร้อยละ

เพศ
					ชาย
					หญิง

32
10

76.19
23.81

อายุ	(ปี)
					30-39																																																				
					40-49
					50-59
					60-69
					70-79
(x
_ 

=	54,	S.D.	=	9.18:	Min=39,	Max=72)

1
17
12
9
3

2.38
40.48
28.57
21.43
7.14
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ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง	(n	=	42)

จ�านวน	 ร้อยละ

อาชีพ
					เกษตรกรรม	(ท�านา/	ท�าไร่/	ท�าสวน/	เลี้ยงสัตว์)
					ค้าขาย/	ธุรกิจส่วนตัว
					รับจ้าง/	ลูกจ้างเอกชน

33
5
4

78.57
11.91
9.52

ระดับการศึกษา
					ไม่ได้เรียน
					ประถมศึกษา
					มัธยมศึกษา	หรือ	ปวช.
					อนุปริญญา	หรือ	ปวส.

2
35
4
1

4.76
83.34
9.52
2.38

	 ส่วนที่	2	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้
และพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของ
ประชาชนก่อนและหลังได ้ รับโปรแกรมการให้
สุขศึกษา	
	 คะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของกลุ่มตัวอย่างเปรียบ
เทยีบก่อนได้รับโปรแกรมและหลงัได้รบัโปรแกรม	พบ
ว่าหลังการได้รับโปรแกรมการให้สุขศึกษา	 กลุ ่ม
ตัวอย ่างมีคะแนนความรู ้ เฉลี่ยเท ่ากับ	 19.19	
(S.D.=0.70)	 ซ่ึงมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้

สุขศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	P	<	.001	
ซึ่งก่อนได้รับโปรแกรมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเพียง	
15.12	 (S.D.=2.78)	 ในส่วนของคะแนนเฉลี่ยด้าน
พฤติกรรม	 พบว่าหลังการได้รับโปรแกรมการให้
สุขศึกษา	 กลุ ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ย
เท่ากับ	 27.29	 (S.D.=2.31)	 ซึ่งมากกว่าก่อนให้
โปรแกรมโดยมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยเพียง	 16.98	
(S.D.=	 3.45)	 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ	(p	<	.000)	ดังตารางที่	2

ตารางที่	 2	 คะแนนเฉลี่ยความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ
ก่อนได้รับโปรแกรมและหลังได้รับโปรแกรม

ตัวแปรที่ศึกษา
	ก่อนได้รับโปรแกรม									หลังได้รับโปรแกรม

 p-value												S.D.																								S.D.

คะแนนเฉลี่ยความรู้																			15.12									2.78												19.19											0.70										<	.001

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม															16.98									3.45											27.29												2.31										<	.000
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อภิปรายผล
	 คะแนนเฉลี่ยความรู้และพฤติกรรมในการใน
การป้องกันโรคพยาธใิบไม้ตับของกลุม่ตัวอย่างหลงัได้
รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม	ซึ่งอธิบายได้
ว ่าการได้รับโปรแกรมการให้สุขศึกษา	 ซึ่งเป ็น
โปรแกรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดการให้
สขุศกึษา	เพือ่มุง่หวงัให้เกดิความรู้	เมือ่มคีวามรูค้วาม
เข้าใจที่ถูกต้องย่อมส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมสขุภาพทีม่คีวามเป็นไปได้และยัง่ยนื	เพราะ
สุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการด�ารงชีวิต	 ดังนั้นการให้
สุขศึกษาจึงเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมสขุภาพ	สอดคล้องกบัการศึกษาของ	ศุภกนก 
หนัทยงุ14	ทีศ่กึษาผลของการใช้โปรแกรมสขุศึกษาเพือ่
การส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ของประชาชนกลุม่เสีย่ง	ชมุชนบ้านเหล่าอ้อย	หมูท่ี	่5	
ต�าบลหนองสังข์	อ�าเภออรญัประเทศ	จงัหวดัสระแก้ว	
พบว่าประชาชนกลุ่มเส่ียงมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับดีกว่าก่อน
การทดลองอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	เช่น
เดียวกับการศึกษาของกัญญาพัชญ์	 จาอ้าย	 จีราภา	
บุษยาวรรณ	และภัสธารีย์	นินเจริญวงษ์15	ที่ศึกษาผล
ของโปรแกรมการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมต่อความรูแ้ละ
พฤตกิรรมการนบัลกูดนิของหญงิตัง้ครรภ์ชาวไทใหญ่	
โรงพยาบาลหางดง	 จังหวัดเชียงใหม่	 พบว่ากลุ ่ม
ตวัอย่างทีไ่ด้รบัโปรแกรมการเรียนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	มี
คะแนนเฉล่ียความรูแ้ละพฤตกิรรมสงูกว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้
รบัโปรแกรมอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p	<	.001)	จะ
เหน็ได้ว่าการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมซึง่เป็น
กิจกรรมหน่ึงในโปรแกรมการให้สุขศึกษาคร้ังนี้	 ถือ
เป็นเทคนิควิธีหนึ่งในการให้สุขศึกษาที่สามารถน�า
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ16

	 เมื่อพิจารณาทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมใน
การป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตับ	มรีายงานการศึกษาของ	
กาญจนา	ฮามสมพนัธ17	ทีศ่กึษาผลของโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

ของหัวหน้าครัวเรือน	 ต�าบลบ้านฝาง	 อ�าเภอ
เกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่าภายหลงัการทดลอง	
หัวหน้าครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องโรค
พยาธิใบไม้ตับมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิต	ิ(p	<	.001)	และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับมีผลต่างของ
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ	(p	<	.001)	

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้
	 1.		ควรให้หน่วยงานส่วนท้องถ่ินมส่ีวนร่วม	และ
ช่วยสนับสนุนงบประมาณในด้านต่าง	ๆ	 เพื่อรณรงค์
ให้ประชาชนลดการบริโภคปลาดิบ	 เช่น	การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	เป็นต้น
	 2.		การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ท�าให้
กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ	 และมีส่วนร่วมทุกคน	
กระตุ้นให้ทุกคนมีความกระตือรือร้น	 สนใจท่ีจะซัก
ถามความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น	

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรมีการน�าโปรแกรมการให้สุขศึกษาใน
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน	 ไป
ประยุกต์
	 2.	 เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป
ควรมีการศึกษาติดตามผลของโปรแกรมการให้
สุขศึกษาในการป้องกันโรคพยาธิใบไม ้ตับของ
ประชาชน	 ต�าบลสบบง	 อ�าเภอภูซาง	 จังหวัดพะเยา	
โดยศึกษาถึงพฤตกิรรมของประชาชนในระยะยาวเกนิ	
1	ปี	ต่อไปว่าโปรแกรมนีท้�าให้ประชาชนทีม่พีฤตกิรรม
เสี่ยงในการบริโภคปลาดิบสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการเลิกบริโภคปลาดิบได้ยั่งยืนหรือไม	่
เพื่อทราบประสิทธิผลและความยั่งยืนของการใช้
โปรแกรมการให้สุขศึกษาในการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับของประชาชน	 เพื่อมุ่งหวังผลในการน�าไป
พัฒนาใช้ในระดับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป	
	 2.	 การจัดกิจกรรมในชุมชนแต่ละครั้งต้อง



ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาต่อความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ของประชาชน ต�าบลสบบง อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
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บทคัดย่อ

	 การดูแลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะเจบ็ป่วยเร้ือรงัเป็นเวลานานท�าให้ผูด้แูลเกดิความรูส้กึเป็นภาระในการ
ดูแล	 การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของระหว่างการรับรู้ภาระการดูแล 
ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	 สัมพันธภาพในครอบครัว	 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันและ
สมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเร้ือรัง	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรังในเขต
ภาคเหนือจ�านวน	392	คน	ท�าการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างด้วยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน	เครือ่งมอืวจิยั
ประกอบด้วยแบบบนัทกึข้อมลูของผูส้งูอายปุ่วยเรือ้รงั		แบบบนัทกึคณุลกัษณะและข้อมลูเกีย่วกบัการ
ดูแล	แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 (ADL)	แบบวัดสมรรถภาพของสมอง	
(TMSE)	 แบบประเมินการรับรู้ภาระดูแลของผู้ดูแล	 และแบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัวของ 
ผู้ดูแล	โดยแบบประเมินและแบบวัดมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.94,	0.93,	0.89	และ	0.88	ตามล�าดับ	
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและสถิติหาความสัมพันธ์			
	 ผลการวจิยัพบว่า	ผูส้งูอายปุ่วยเรือ้รงัมอีายเุฉลีย่	77.30	ปี	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	คดิเป็นร้อยละ	
70.15	มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3	อันดับแรกคือ	โรคความดันโลหิตสูง		โรคเบาหวานและโรคกระดูกและ
กล้ามเนื้อ	มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันระดับสูงหรือพึ่งพาน้อยมาก	(mean=13.79,	
SD=7.01)	และมีความบกพร่องทางสมองระดับปานกลาง	(mean=20.58,	SD=8.84)	ส่วนผู้ดูแลส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิคดิเป็นร้อยละ	71.94	มรีะยะเวลาในการดแูลเฉลีย่	73.97	เดอืน	และมจี�านวนชัว่โมง

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รรับรู้ภ�ระก�รดูแลกับสัมพันธภ�พในครอบครัว
ของผู้ดูแล คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน และสมรรถภ�พ

ท�งสมองของผู้สูงอ�ยุป่วยเรื้อรังในเขตภ�คเหนือ
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ในการดแูลเฉลีย่	14.68	ชัว่โมงต่อวนั		มกีารรบัรูว่้าเป็นภาระในการดแูลระดบัปานกลาง	(mean=49.88	
SD=10.76)	 และมีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับปานกลาง	 (mean=52.46	 SD=11.56)	 	 ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์พบ	การรับรู้ภาระการดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับสัมพันธภาพในครอบครัว		
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	และสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุ	(r=-0.16-0.28,	
p<.01)			
	 ผลจากการวจิยัในครัง้นี	้สามารถน�าไปใช้ลดการรบัรูภ้าระการดแูลของผูด้แูล	โดยส่งเสรมิให้เกดิ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวของผู้ดูแล	ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	ซึ่งจะ
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 และชะลอความเสื่อม
ของสมรรถภาพสมองในผู้สูงอายุป่วยเร้ือรังลง	 และช่วยให้กระบวนการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังมี
คุณภาพเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ค�าส�าคัญ:	 	 การรับรู้ภาระการดูแล	 	 สัมพันธภาพในครอบครัว	 	 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวัน		สมรรถภาพทางสมอง	

Abstract

Caring	elderly	with	chronic	illness	for	long	time	may	lead	to	care	burden	among	care-
givers.	This	descriptive	study	aimed	to	investigate	the	relationship	among	perceived	
burden	of	caring	elderly	with	chronic	illness,	family	relationship,	ability	to	perform	
activities	of	daily	living	(ADL),	and	cognitive	function	of	elderly	with	chronic	illness,	
in	the	North	of	Thailand.	The	sample	were	392	caregivers,	recruited	by	a	multi-stage	
random	 sampling.	 Research	 instruments	were	 record	 forms	 obtaining	 information	
about	elderly	with	chronic	illness	and	care	characteristics,	ADL	performance	ability	
scale,	Thai	mental	status	Examination	(TMSE),	family	relationship	questionnaire,	and	
care	burden	questionnaire.	The	last	four	instruments	were	tested	their	internal	reli-
ability	and	Cronbach’s	alpha	coefficient	were	report	with	0.94,	0.93,	0.89,	and	0.88,	
respectively.	Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics,	and	correlation	analysis.		
	The	findings	revealed	that,	regarding	elderly	with	chronic	illness,	there	have	an	average	
man	age	of	77.30,	and	about	70.15%	of	those	were	female.	The	three	most	chronic	
illness	reported	were	hypertension,	diabetes	mellitus,	and	muscle	and	skeletal	diseases.	
While	there	was	a	high	level	of	the	ability	to	perform	ADL	(mean=13.79,	SD=7.01),	
cognitive	function	was	reported	at	a	moderate	level	(mean=20.58,	SD=8.84).		Regard-
ing	caregivers,	most	of	those	were	female	(71.94%),	and	the	mean	average	period	of	
experience	as	caregiver	was	73.97	months	and	14.68	hours	per	day.	The	caregivers	
reported	a	moderate	level	of	care	burden	(mean=49.88	SD=10.76),	and	of	family	re-
lationship	(mean=52.46	SD=11.56).	Correlation	analysis	revealed	that	perceived	care	
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burden	among	caregivers	had	negative	relation	to	family	relation,	ability	to	perform	
ADL,	and	cognitive	function	(r=-0.16-0.28,	p<.01).			
	 Conclusion,	the	findings	can	be	used	to	reduce	the	perceived	burdens	of	
family	caregivers	by	promoting	good	relationships	among	the	family	members	of	
family	caregivers,	allowing	the	elderly	to	participate	in	activities,	which	will	moti-
vate	the	elderly	toward	improving	ADL	performance	ability	and	delay	age-related	
cognitive	degeneration	among	elderly	patients	with	chronic	illness.	In	addition,	to	
contribute	the	quality	and	sustainable	process	of	providing	care	for	elderly	patients	
with	chronic	illness	with	quality	and	long-term	sustainability.

Keywords:		perceived	family	caregiver	burden,	family	relationship,	ability	to	perform	
activities	of	daily	living,	cognitive	functional	abilities

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจบุนัสังคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
ทางอายุของประชากรซึ่งมีการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย	 ใน
ระหว่างปี	พ.ศ.	2553	–	พ.ศ.	2583		พบว่าสัดส่วน
ของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง	
ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึน้ต่อเนือ่ง	จากร้อยละ	13.2	ในพ.ศ.	2553	เป็นร้อยละ 
32.1	ใน	พ.ศ.2583		ทัง้นีส้ดัส่วนของประชากรสงูอายุ
วัยปลาย	(อาย	ุ80	ปีขึน้ไป)	มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่าง
ชัดเจน	 ซึ่งสัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจาก
ประมาณร้อยละ	12.7	 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด
เป็นเกือบ	1	ใน	5	ของประชากรสูงอายุ1 
	 ผูส้งูอายเุป็นวยัทีม่คีวามเสือ่มของร่างกาย	จาก
การเปลี่ยนแปลงของร ่างกายอันเ น่ืองมาจาก
กระบวนการชราภาพ	 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาตแิละก่อให้เกดิโรคต่าง	ๆ 	ตามมา	2	โรคเรือ้รงั
ที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ	มี	6	โรค	ได้แก่	โรคความดัน
โลหิตสูง	 โรคเบาหวาน	 โรคหัวใจ	อัมพาต/อัมพฤกษ์	
โรคหลอดเลือดในสมองตีบ	 และโรคมะเร็ง	 โดยกลุ่ม 
ผู้สูงอายุวัยกลาง	 (70-79	 ปี)	 มีสัดส่วนของการเป็น 
โรคความดันโลหติสงู	เบาหวาน	หวัใจ	และหลอดเลอืด
ในสมองตีบสูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น	 (60	 -	 69	 ปี)	

และวยัปลาย	(80	ปีข้ึนไป)	ในขณะทีผู่ส้งูอายวุยัปลาย
พบอุบัติการณ์ของโรคอัมพาต/อัมพฤกษ์สูง	 ซึ่งจาก
การส�ารวจในประเทศไทยพบว่าร้อยละ	 69.3	 ของ
ประชากรในกลุ่มอายุ	 60-69	 ปี	 เป็นโรคเรื้อรัง	 โดย 
พบเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น	และเพิ่มเป็นร้อยละ	83.3	
ในกลุ ่มอายุ	 90	 ปีข้ึนไป	 มีการพยากรณ์ว่าในปี	 
พ.ศ.	2553,	2563	และ	2573	จะมีผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพา	จ�านวนถึง	499,837	คน,	741,766	คน	
และ	1,103,754	คน	ตามล�าดับ3 
	 ผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอยู่ในภาวะ
พึง่พาจ�าเป็นต้องได้รบัการดแูลจากผูด้แูลบางครัง้อาจ
เป็นภาระงานทีห่นกัและซบัซ้อน	ซึง่ต้องอาศยัความรู้	
ทักษะ	 ความพยายามอย่างต่อเนื่อง	 หากไม่สามารถ
ปรับบทบาทหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลได้	ผู้ดูแล
จะรบัรูว่้ามภีาระการดแูลทีเ่พิม่มากขึน้และส่งผลกระ
ทบโดยตรงต่อผูส้งูอายปุ่วยเรือ้รงัได้		ซารทิ	(Zarit)	ได้
ให้ความหมายของภาระการดูแล	 (burden)	 ว่า	
เป็นการรับรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบั	อารมณ์	จติใจ	สขุภาพ
ร่างกาย	ชวิีตในสงัคมและเศรษฐกจิ	ทีผู่ด้แูลได้รบัผลก
ระทบจากการดแูลผูป่้วย	และปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
กับภาระจากการดูแลแบ่งเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านผู้ดูแล	
ได้แก่	 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการรับรู้หรือ
เผชิญปัญหา	 ทักษะการดูแล	 ความรู้ที่ถูกต้องของ 
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ผู้ดูแลในเรื่องโรคของผู้ป่วย	 การได้รับการสนับสนุน
ทางสังคม	และการรับรู้ภาวะสุขภาพ	และด้านผู้ป่วย	
ได้แก่	 พฤติกรรมและอาการของผู้ป่วย	 รวมทั้งความ
ยาวนานและความรุนแรงของผูป่้วย4 	ผลกระทบทีเ่กดิ
ขึ้นจากภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง
ภายใต้วัฒนธรรมไทย	สามารถจ�าแนกได้	4	ด้าน	ได้แก่	
1)	 ด้านร่างกาย	 เนื่องจากกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ป่วยเรื้อรังมีระยะเวลายาว	ต้องดูแลใกล้ชิดเกือบ	24	
ชัว่โมงเพียงล�าพงั	ท�าให้ผูด้แูลขาดโอกาสพกัผ่อน	เกิด
อาการเหนื่อยล้าและเกิดปัญหาสุขภาพตามมา	 2)	
ด้านจิตใจ	ก่อให้เกดิภาวะเครยีดเกิดจากผูดู้แลมข้ีอจ�า
กัดในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับและให้การดูแลเพียง 
ล�าพงั	ท�าให้ผู้ดแูลรูส้กึโดดเดีย่วและรูส้กึเครยีดจนน�า
ไปสู่การท�าร้ายตนเองและผู้สูงอายุ	 3)	 ด้านสังคม	 
ผูด้แูลมส่ีวนร่วมกจิกรรมในชมุชนและแหล่งสนับสนนุ
ลดลง	 ท�าให้ขาดโอกาสทางสังคมและอาจเกิดความ
ขัดแย้งกับญาติพี่น้องได้4)	 ด้านเศรษฐกิจ	 ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อรายได้และหน้ีสินผู ้ดูแลจะมีภาระ 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลมีการแสวงหาการรักษาสูงขึ้น	
เสยีโอกาสในการประกอบอาชพีตนเอง	และพบว่าการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะมีผลกระทบต่อ
ญาติผู้ดูแลมากที่สุด	 โดยมีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย	
จิตใจ	และ	สังคม5 
	 จากการศึกษาของผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง 
พบว่า	 การรับรู ้ภาระการดูแลของผู้ดูแลจะลดลง 
เมื่อสัมพันธภาพของผู้ดูแล	ครอบครัว	และผู้สูงอายุดี	 
โดยผู ้ดูแลจะพยายามให้การดูแลผู ้สูงอายุป ่วย 
เรื้อรังอย่างดีที่สุด	 และในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพ 
อันแน่นแฟ้น	 สมาชิกครอบครัวคนอื่น	 ๆ	 จะให้การ 
สนับสนุนและช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุป่วยเร้ือรังด้วย	
และเมื่อผู ้สูงอายุป่วยเร้ือรังมีความสามารถในการ
ปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัสงู	การรบัรูภ้าระการดูแลของ
ผู้ดูแลจะลดลง		ซึ่งหากผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังมีข้อจ�ากัด
หรือมคีวามสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวนัน้อย	
ผูด้แูลต้องให้การช่วยเหลอืมากขึน้	ผูดู้แลจะรู้สกึเครยีด 
และรับรู้ถงึภาระการดูแลทีเ่พ่ิมสงูข้ึน6	 การรบัรูภ้าระ 
การดูแลจะเพิ่มสูงข้ึนเมื่อสมรรถภาพทางสมองของ 

ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังลดลง	โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมในระดับสูงจะมีความต้องการในการดูแล
เพิม่มากขึน้	จากการศกึษาพบว่าผูด้แูลร้อยละ	49.06	
รบัรูว่้ามภีาระการดแูลอยูใ่นระดบัสงู		ซึง่ผูด้แูลให้การ
ดแูลผูส้งูอายสุมองเสือ่ม	เฉลีย่	3.6	ปี	และให้การดแูล 
มากกว่า	70	ชั่วโมงต่อสัปดาห์7 
	 ดังนั้น	 คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสถานการณ ์
การเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุ	 คุณลักษณะพื้นฐาน
และลักษณะการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังของผู้ดูแล	
การรับรู้ภาระการดูแลและสัมพันธภาพในครอบครัว
ของผู้ดูแล	 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ภาระการดูแลของผูด้แูลกบัสมัพนัธภาพในครอบครวั
ของผู้ดูแล	ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�า
วันและสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง
ในเขตภาคเหนอื	เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผน
การให้การดูแลช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง
และน�าไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนให้แก่นกัศกึษา 
พยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์
		 1.		เพื่อศึกษาสถานการณ์การเจ็บป่วยเรื้อรัง
ของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ
	 2.		เพือ่ศึกษาคณุลกัษณะพืน้ฐาน	และลกัษณะ
การดแูลผูส้งูอายปุ่วยเรือ้รังของผูด้แูลในเขตภาคเหนอื
	 3.		เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
ภาระการดูแลกับสมัพนัธภาพในครอบครวัของผูด้แูล		
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 และ
สมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง

ค�าถามการวิจัย
	 1.		สถานการณ์การเจบ็ป่วยเรือ้รงัของผู้สงูอายุ
ในเขตภาคเหนือเป็นอย่างไร
	 2.		คุณลักษณะพื้นฐาน	 และลักษณะการดูแล 
ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังของผู้ดูแลในเขตภาคเหนือเป็น
อย่างไร
	 3.	 การรับรู้ภาระการดูแลมีความสัมพันธ์กับ
สมัพนัธภาพในครอบครวัของผูด้แูล	ความสามารถใน



ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาระการดูแลกับสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ดูแล 
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน และสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังในเขตภาคเหนือ
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การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 และสมรรถภาพทาง
สมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	หรือไม่	อย่างไร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การศกึษาคร้ังนีใ้ช้แนวคดิภาระการดแูลของซารทิ 
(Zarit)	 ร่วมกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง	การรับรู้ภาระจากการดูแลจะสัมพันธ์กับ
ด้านผู้ดูแลและด้านผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ	 โดยมีความ

สัมพันธ์กับสัมพันธภาพในครอบครัว	 ความสามารถ 
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 และ	 สมรรถภาพ 
ทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	ดังแผนภาพที่	1

แผนภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�าเนินการวิจัย

	การรับรู้ภาระการดูแล	

สัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ดูแล
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน
สมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง

	 การวิจัยค ร้ัง น้ี เป ็นการวิ จัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive	 research)	 เพื่อศึกษาสถานการณ	์ 
การเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุ	 คุณลักษณะพื้นฐาน	
และลักษณะการดูแลผู้สูงอายุป่วยเร้ือรังของผู้ดูแล 
ในเขตภาคเหนือ	 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
การรับรู้ภาระการดูแลกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
ของผู ้ ดูแล	 ความสามารถในการปฏิบัติ กิจวัตร 
ประจ�าวัน	 และสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุ 
ป่วยเรื้อรัง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	คอื	ผูดู้แล	และผูส้งูอายปุ่วยโรคเรือ้รัง 
ที่พักอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือ	 โดยผู้ดูแลท�าหน้าที่
เป็นผู้ดูแลหลัก	
	 กลุม่ตัวอย่าง	คือ	ผูดู้แล	และผูสู้งอายปุ่วยเรือ้รงั	
ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan)	8	ได้จ�านวน	380	คน	
โดยจะเก็บข้อมลูเพ่ิมจากจ�านวนท่ีต้องการร้อยละ	10	
เพื่อลดปัญหาการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์	 
ในการวิจัยครั้งน้ีจึงได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 
418	คน	โดยก�าหนด	คุณสมบัติที่ก�าหนดไว้	ดังนี้
 ผู้ดูแล

	 1.		เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่	18	ปี	ขึ้นไป	เนื่องจาก
เป็นผูท้ีมี่ความรู	้ความเข้าใจต่อสิง่ต่าง	ๆ 	และสามารถ
ตัดสินใจเองได้
	 2.		เป็นผู ้ดูแลหลักโดยไม่ได้รับค่าจ้างและ 
มีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังฉันท์เครือญาติ
	 3.		เป็นผู้ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังหลัก	
รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด	 มีระยะเวลาในการดูแล 
ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	ไม่ต�่ากว่า	6	เดือน
	 4.		มีสติสัมปชัญญะดี	 สามารถสื่อสารด้วย 
ภาษาไทยได้
	 5.		มท่ีีพกัอาศยัอยูใ่นเขตภาคเหนอื	และยนิยอม 
เข้าร่วมโครงการวิจัย
	 ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง
	 	1.	เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปี	 ขึ้นไป	 ที่มีสต ิ
สัมปชัญญะดี	สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
	 2.	 เป็นผู ้ ท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคประจ�าตัวหรือ 
เป็นภาวะเสื่อมตามวัยไม่น้อยกว่า	 6	 เดือน	 ที่มีผลต่อ 
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันต้องมีบุคคลอ่ืนคอยดูแล 
ช่วยเหลือ
	 	 3.	 มีท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือและ
ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
	 เกณฑ์การคดัออก	(exclusion	criteria)	ผูส้งูอายุ
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ป่วยเร้ือรังอยูใ่นระยะสดุท้าย	เช่น	มะเรง็	ไตวาย	หวัใจ	
หรือ	 โรคทางจิตเวช	 เป็นต้น	 หรือ	 กลุ ่มตัวอย่าง 
ไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยต่อ
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 	 แบบแผนการเลือก 
กลุ ่มตัวอย ่างในการวิจัย	 ใช ้การสุ ่มแบบหลาย 
ขั้นตอน9	มีรายละเอียด	ดังนี้
	 ขั้นที่ 	 1	 สุ ่มเลือกจังหวัดในเขตภาคเหนือ	 
มีทั้งสิ้น	 8	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่เชียงราย	
ล�าพูน	 ล�าปาง	 แพร่	 น่าน	พะเยา	 และ	 แม่ฮ่องสอน	
โดยการสุ ่มแบบกลุ ่มด้วยวิธีการสุ ่มอย่างง่ายได	้ 
4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	ล�าปาง	แพร่	และ
พะเยา	
	 ขั้นที่	 2	 สุ่มเลือกอ�าเภอและต�าบลจากจังหวัด 
ทีสุ่ม่ได้	ซึง่ก�าหนดจ�านวนกลุม่ตัวอย่างในแต่ละจังหวดั	
เป็นร้อยละ	 25	 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	 จ�านวน	 
418	คน	โดยก�าหนดกลุม่ตัวอย่างของจังหวดัเชยีงใหม่	
ล�าปาง	พะเยา	และ	แพร่	จ�านวน	105,	105,	104	และ	
104	คน	ตามล�าดับ
	 	 ขั้นที่ 	 3	 สุ ่มกลุ ่มตัวอย ่างจากหมู ่บ ้าน	 
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลและผู้สูงอายุป่วยเร้ือรัง	
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่	 ล�าปาง	 พะเยา	
และ	 แพร่	 ได้ตอบแบบสอบถามครบถ้วน	 จ�านวน	 
97,	 99,	 96	 และ	 100	 คน	 ตามล�าดับ	 และตอบ
แบบสอบถามไม่ครบถ้วนรวมทั้งสิ้น	จ�านวน	26	คน	
จึงไม่น�าข้อมูลมาวิเคราะห์	 ดังน้ันในการวิจัยคร้ังนี ้
จึงมีกลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นผู้ดูแล	
จ�านวน	 392	 คน	 และผู้สูงอายุป่วยเร้ือรัง	 จ�านวน	 
392	คน		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 1.	 แบบบันทึกข้อมูล	 โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้
	 	 1.1	ข้อมูลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	 ได้แก่	 โรคที่
เจ็บป่วย	 เพศ	 อายุ	 การรักษาที่ได้รับ	 และการพึ่ง
อุปกรณ์ทางการแพทย์	
	 	 1.2	คุณลักษณะของผู้ดูแล	ได้แก่	เพศ	อายุ	
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังและศาสนา	และ	

ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลของผู้ดูแล	 ได้แก่	จ�านวนผู้สูง
อายุป ่วยเร้ือรังที่รับผิดชอบดูแล	 ประสบการณ  ์
การดูแล	 เหตุผลการดูแล	 กิจกรรมการดูแล	 ผู้ช่วย 
ในการดูแลความเกี่ยวข้องของผู้ช่วยในการดูแล	และ
ปัญหาในการดูแล	ระยะเวลาในการดูแล	และจ�านวน
ชั่วโมงในการดูแล
	 2.		แบบประเมินการรับรู ้ภาระการดูแลของ 
ผู ้ดูแล	 ใช้แบบประเมินภาระการดูแลของผู ้ดูแล 
ผู้สูงอายุของปิ่นนเรศ	กาศอุดม10	ซึ่งดัดแปลงมาจาก 
แบบสัมภาษณ์ภาระการดูแล	 (Zarit	 Burden	 
Interview)	ของซาริท	(Zarit)	ประกอบด้วย	4	ด้าน	
ได้แก่	 ภาระการดูแลด้านร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	 
และเศรษฐกิจ	 เป็นแบบประมาณค่าตั้งแต่	 0-4	 
(ไม่เคยเลย	=	0	คะแนน	นาน	ๆ	ครั้ง	=	1	คะแนน	
บางครั้ง	 =	 2	คะแนน	บ่อยครั้ง	 =	 3	คะแนน	และ 
ประจ�า	=	4	คะแนน)	มีจ�านวน	22	ข้อ	คะแนนเต็ม	
88	คะแนน	มีเกณฑ์ดังนี้
		 คะแนน	 0-20	 หมายถึง	 ไม่รู้สึกมีภาระในการ
ดูแล		
	 คะแนน	 21-40	 หมายถึง	 รู้สึกมีภาระในการ 
ดูแลระดับน้อย		
	 คะแนน	 41-60	 หมายถึง	 รู้สึกมีภาระในการ 
ดูแลระดับปานกลาง	
	 คะแนน	 61-88	 หมายถึง	 รู้สึกมีภาระในการ 
ดูแลระดับมาก
	 3.	 แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว 
ของผู้ดูแลกับผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	 เป็นการประเมิน 
รับรู ้ถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของ 
ผู ้ดูแล	 ประเมินได้จากการได้รับการตอบสนอง 
จากสมาชิกในครอบครัว	 ในด้านการแสดงความรัก 
ความผูกพัน	 ความรักใคร่ปรองดองกัน	 และการ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 แบบสอบถามสัมพันธภาพ 
ในครอบครั ว 	 ดัดแปลงมาจากแบบประเมิน 
สัมพันธภาพในครอบครัวของรีชาร์ด	 ซีแครนแดล	 
(Crandall)	 อ้างในปิ่นนเรศ	 กาศอุดม11 เป็นแบบ 
ประมาณค่าตัง้แต่	1-5	(ไม่เคยเลย	=	1	คะแนน	นาน	ๆ 	
ครัง้	=	2	คะแนน	บางครัง้	=	3	คะแนน	บ่อยครัง้	=	 
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4	คะแนน	และประจ�า	=	5	คะแนน)	มีจ�านวน	16	ข้อ	
คะแนนเต็ม	80	คะแนน	มีเกณฑ์ดังนี้	
	 คะแนน	 16-37	 คือกลุ ่มที่มีสัมพันธภาพ 
ในครอบครัวระดับน้อย		
	 คะแนน	 38–58	 คือกลุ ่มที่มีสัมพันธภาพ 
ในครอบครัวระดับปานกลาง		
	 คะแนน	 59–80	 คือกลุ ่มที่มีสัมพันธภาพ 
ในครอบครัวระดับมาก
	 4.	 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวัน	 (ADLs)	 ซึ่งใช้แบบประเมินความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันดัชนีบาร์เธล 
เอดีแอล	 (Barthel	ADL	 Index)	พัฒนาโดยสถาบัน
เวชศาสตร์	สมเดจ็พระสังฆราชญาณสงัวรเพ่ือผูส้งูอายุ	
กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข12  ประกอบด้วย	
10	 ข้อค�าถาม	 แบ่งค่าระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันเป็น	4	ระดับ	ดังนี้
		 คะแนน		0-4		คือความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันระดับต�่าที่สุดหรือพึ่งพาทั้งหมด
		 คะแนน		5-8		คือ	ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันระดับต�่าหรือพึ่งพามาก	
	 คะแนน	9-11	คือ	ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันระดับปานกลางหรือพึ่งพาปานกลาง  
	 คะแนน	 12	 ขึ้นไป	 คือ	 ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันระดับสูงหรือพึ่งพาน้อย	หรือ
ไม่พึ่งพาเลย
	 5.		แบบวัดสมรรถภาพทางสมอง	 สร้างขึ้น 
โดยกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมอง	 ศิริราชพยาบาล	 
เป็นฉบับผู้สูงอายุ	หรือ	TMSE	(Thai	Mental	State	 
Examination)13	 มีจ�านวน	 20	 ข้อ	 คะแนนเต็ม	 30	
คะแนน	มีเกณฑ์ดังนี้
	 คะแนน	0–17	คือ	กลุ่มที่มีความบกพร่องด้าน
ความรู้ความเข้าใจในระดับรุนแรง	
	 คะแนน	18–23	คอื	กลุม่ทีม่คีวามบกพร่องด้าน
ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง		
	 คะแนน	24–30	คือ	กลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับปกติ			
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

	 1.		ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เคร่ืองมือที่เป็น
มาตรฐาน	ได้แก่	
	 	 1.1	 แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั	(ADL)	ซึง่ได้ผ่านการหาความ
ตรงด้านเนื้อหาและมีการปรับปรุงแก้ไขจนเป็น
มาตรฐานและใช้กันอย่างแพร่หลาย	จึงไม่ได้หาความ
ตรงตามเนื้อหา	 (Content	 validity)	 คณะผู้วิจัย 
น�าแบบประเมินไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง	 โดยเป็นผู้สูงอายุ 
ป่วยเรื้อรังในเขตอ�าเภอสูงเม่นและอ�าเภอเด่นชัย	 
จังหวัดแพร่	 จ�านวน	 30	 คน	 ทดสอบความเช่ือมั่น	 
(Reliability)	 ในฉบับภาษาไทย	 โดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟาของคอนบาค	เท่ากับ	0.94	
	 	 1.2	แบบวัดสมรรถภาพทางสมองของกลุ่ม 
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางสมอง	ซึง่ได้ผ่านการหาความตรง 
ด้านเนื้อหาและมีการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นมาตรฐาน
และใช้กันอย่างแพร่หลาย	 จึงไม่ได้หาความตรงตาม
เนื้อหา	 (Content	 validity)	 คณะผู้วิจัยน�าแบบ
ประเมินไปทดลองใช้กับผู ้สูงอายุป่วยเรื้อรังซ่ึงมี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง	 โดยเป็นผู้สูงอายุป่วย
เรื้อรังในเขตอ�าเภอสูงเม่นและอ�าเภอเด่นชัย	 จังหวัด
แพร่	จ�านวน	30	คน	ทดสอบความเชือ่ม่ัน	(Reliability) 
ในฉบับภาษาไทย	 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
คอนบาค	เท่ากับ	0.93		
	 2.	 แบบประเมินการรับรู ้ภาระการดูแลของ 
ผูด้แูลและแบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว
	 ของผู ้ดูแลกับผู ้สูงอายุ	 คณะผู้วิจัยน�าแบบ
ประเมินไปทดลองใช้กับญาติผู ้ ดูแลซึ่งมีลักษณะ 
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง	 โดยเป็นญาติผู้ดูแล	 ในเขต 
อ�าเภอสูงเม่นและอ�าเภอเด่นชัย	จังหวัดแพร่	จ�านวน	
30	 คน	 ทดสอบความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค	เท่ากับ	0.89	และ	
0.88	ตามล�าดับ

ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูล
	 การศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและมีผู ้ช ่วยเก็บข้อมูล 
โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านเป็นผู้น�า
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นกัวจิยั	ซึง่ผูช่้วยเก็บข้อมลูเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมู่บ้าน	และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	2	ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 แพร่	 และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	พะเยา	โดยผู้ชว่ยเกบ็ขอ้มูลได้
ผ่านการชี้แจงท�าความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เครื่องมือ
วิจยัในการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง	จนมคีวาม
สามารถในการรวบรวมข้อมลูแล้ว	โดยด�าเนนิการเป็น
ล�าดับขั้นตอนดังนี้
	 1.		ท�าหนังสอืถงึสาธารณสขุจังหวดั	เพือ่ขอเกบ็
ข้อมูลในพื้นที่แต่ละจังหวัด
	 2.		ประสานกับสาธารณสุขอ�าเภอในพื้นที่ที ่
สุ่มได้	และนัดหมายวัน	เวลา	ในการรวบรวมข้อมูล
	 3.		ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมลู

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
	 งานวิจัยครั้งนี้ผ ่านการพิจารณาจริยธรรม
โครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในคนแบบยกเว้น	 จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
แพร่		เอกสารเลขที	่005/2561	ลงวนัที	่16	กมุภาพนัธ์	
2561	
	 กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัย	 ได ้รับการชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 มีการลงนามยินยอมใน
เอกสารขอความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัย	
และสามารถขอถอนตัวออกจากการวิจัยได้โดยไม่มี
ผลกระทบใด	ๆ 	ข้อมลูทีไ่ด้จากการศึกษาจะเกบ็ไว้เป็น
ความลับ	น�าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติพิรรณนา	หาจ�านวน	
ร้อยละ	 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลท่ัวไป	 ข ้อมูลผู ้สูงอายุป ่วยเรื้อรัง	 ข ้อมูล
คุณลักษณะของผู้ดูแล	 และข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง
	 2.	วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูภ้าระ
การดูกับสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ดูแล	 ความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 และ
สมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	 โดยใช้ 
ค่าสหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson	
correlation)

ผลการวิจัย
	 ส่วนที่	1	ข้อมูลสถานการณ์การเจ็บป่วยเรื้อรัง
ของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง
	 โรคท่ีเจ็บป่วย/อาการท่ีพบในผู ้สูงอายุป่วย
เรื้อรังมากที่สุด	 3	 อันดับแรก	 คือ	 โรคความดัน 
โลหิตสงู	โรคเบาหวาน	และ	โรคกระดกูและกล้ามเนือ้	 
คิดเป็นร้อยละ	71.94,	39.76	และ	22.70	ตามล�าดับ
ผู ้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	 เป็นเพศหญิงร้อยละ	 70.15	 
เพศชาย	ร้อยละ	29.85	มอีายเุฉลีย่	77.30	ปี	(range= 
60-97,	SD	=	8.50)	ยังคงได้รับการรักษาอยู่	ร้อยละ	
84.44	การรกัษาทีไ่ด้รับเกอืบทกุคน	คอื	ยารบัประทาน 
ร้อยละ	87.31	และไม่ต้องพึง่พาอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
ร้อยละ	85.71

ตารางที่	 1	 	 แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	 จ�าแนกตามระดับความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวัน	(n	=	392)

ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน จ�านวน ร้อยละ

Mean	=13.79,	S.D.=7.01,	range	=	4-16

1.	ระดับต�่าที่สุดหรือพึ่งพาทั้งหมด 62	 15.82

2.	ระดับต�่าหรือพึ่งพามาก 114 29.08

3.	ระดับปานกลางหรือพึ่งพาปานกลาง 99 25.26

4.	ระดับสูงหรือพึ่งพาน้อยมาก 117 29.85



ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาระการดูแลกับสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ดูแล 
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน และสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังในเขตภาคเหนือ

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ32

	 จากตารางท่ี	 1	 ผู้สูงอายุป่วยเร้ือรังส่วนใหญ	่
สามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัได้ระดับสงูหรอืพึง่พา 
น้อยมาก	ร้อยละ	29.85	รองลงมาเป็นระดบัระดบัต�า่
หรือพึ่งพามาก	ปานกลางหรือพึ่งพาปานกลาง		และ

ระดับต�่าสุดหรือพึ่งพาทั้งหมด	ร้อยละ	29.08,	25.26	
และ	 15.82 ตามล�าดับ	 มีคะแนนความสามารถ 
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันเฉลี่ย	13.79	(range	=	4-16,	
SD=7.01)	อยู่ในระดับสูงหรือพึ่งพาน้อยมาก

ตารางที่	2	แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังจ�าแนกตามระดับสมรรถภาพทางสมอง	(n	=	392)

ระดับสมรรถภาพทางสมอง จ�านวน ร้อยละ

Mean	=	20.58,	S.D.=	8.84,	range	=	17-29	

1.	มีความบกพร่องในระดับรุนแรง 57 19.64

2.	มีความบกพร่องในระดับปานกลาง 214 54.59

3.	อยู่ในระดับปกติ 101 25.77

	 จากตารางท่ี	 2	 ผู้สูงอายุป่วยเร้ือรังส่วนใหญ ่
มีความบกพร่องทางสมองอยู ่ในระดับปานกลาง	 
ร้อยละ	54.59	รองลงมาระดับปกติ	และระดับรุนแรง	
ร้อยละ	 25.77	 และ	 19.64	 ตามล�าดับ	 มีคะแนน
สมรรถภาพทางสมองเฉลี่ย	 20.58	 (range=17-29,	
S.D.=8.84)	อยู่ในระดับปานกลาง
	 ส่วนที่	2	ข้อมูลคุณลักษณะและข้อมูลเกี่ยวกับ
การดูแลของผู้ดูแล	
	 ผู้ดูแลเป็นเพศหญิง	ร้อยละ	71.94	มีอายุเฉลี่ย	
53.50	ปี	(range	24-67,	S.D.	=	14.19)	ผูดู้แลมคีวาม 
สมัพนัธ์ในฐานะเป็นบตุร	ร้อยละ	43.11	รองลงมาเป็น
คู่สมรส	แบ่งเป็นภรรยา	ร้อยละ	17.35	สามี	ร้อยละ	
10.71	และนับถือศาสนาพุทธ	ร้อยละ	94.39

	 กิจกรรมการดูแลของผู้ดูแลที่ให้แก่ผู ้สูงอาย ุ
ป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่	 คือ	 การให้ก�าลังใจปลอบใจ 
ร้อยละ	 66.33	 มีจ�านวนผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังท่ีดูแล	 
1	คน	 ร้อยละ	 75.51	 เหตุผลการดูแลที่พบมากที่สุด	 
คือ	เป็นหน้าที่ที่ต้องดูแล	ร้อยละ	78.06	ผู้ดูแลไม่เคย
มปีระสบการณ์การดแูล	ร้อยละ	85.71	และไม่มผีูช่้วย 
ในการดูแล	ร้อยละ	64.29	ความเกี่ยวข้องของผู้ช่วย 
ในการดูแลท่ีพบมากท่ีสุด	 คือ	 บุตร	 ร้อยละ	 48.57	 
รองลงมา	คอื	พีน้่อง	ร้อยละ	27.14	และพบว่ามปัีญหา 
ในการดูแล	ร้อยละ	77.55	ผู้ดูแลมีระยะเวลาในการ
ดูแลผู้สูงอายุป่วยเร้ือรังเฉลี่ย	 73.97	 เดือน	 และมี
จ�านวนชั่วโมงในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังเฉลี่ย	
14.68	ชั่วโมงต่อวัน

ตารางที่	3	แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้ดูแล	จ�าแนกตามระดับการรับรู้ภาระในการดูแล	(n	=	392)

ระดับการรับรู้ภาระในการดูแล จ�านวน ร้อยละ

Mean	=	49.88,	S.D.=	10.76,	range	=	35-71

1.	ไม่รู้สึกมีภาระในการดูแล 11 	2.82

2.	รู้สึกมีภาระในการดูแลระดับน้อย 100 25.51

3.	รู้สึกมีภาระในการดูแลระดับปานกลาง 262 66.84

4.	รู้สึกมีภาระในการดูแลระดับมาก 19 		4.85
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	 จากตารางที	่3	ผูดู้แลส่วนใหญ่รบัรูว่้าเป็นภาระ
ในการดูแลระดับปานกลาง	 คิดเป็นร้อยละ	 66.84	 
รองลงมา	เป็นระดบัน้อย	ระดบัมาก	และไม่รู้สกึมภีาระ 

ในการดแูล	ร้อยละ	25.51,	4.85	และ	2.82	ตามล�าดบั	
ผูด้แูลมคีะแนนการรบัรูภ้าระในการดแูลเฉลีย่	49.88	
(range	=	35-71,	S.D.=	10.76)	อยูใ่นระดบัปานกลาง

ตารางที่	 4	 แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้ดูแล	 จ�าแนกตามสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ดูแลกับผู้สูงอาย ุ
ป่วยเรื้อรัง	(n	=	392)

ระดับสัมพันธภาพในครอบครัว จ�านวน ร้อยละ

Mean	=52.46,	S.D.=11.56,	range	=	31-70,	

1.	สัมพันธภาพในครอบครัวระดับน้อย		 80 20.41

2.	สัมพันธภาพในครอบครัวระดับปานกลาง	 251 64.03

3.	สัมพันธภาพในครอบครัวระดับมาก	 61 15.56

	 จากตารางที่	 4	 ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพ 
ในครอบครัวระดับปานกลาง	 คิดเป็นร้อยละ	 64.03	 
รองลงมา	 เป็นระดับน้อยและระดับมาก	 ร้อยละ	 
20.41	และ	15.56	ตามล�าดับ	มีคะแนนสัมพันธภาพ
ในครอบครวัเฉลีย่	52.46	(range	=	31-70,	S.D.=11.56)	
อยู่ระดับปานกลาง

	 ส่วนท่ี	 3	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ภาระการดูแลของผูด้แูลกบัสมัพนัธภาพในครอบครวั
ของผู้ดูแล	ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�า
วนั	และสมรรถภาพทางสมองของผูส้งูอายปุ่วยเรือ้รงั
ในเขตภาคเหนือ	

ตารางที	่5	แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาระการดแูลของผูด้แูลกบัสมัพนัธภาพในครอบครวั	
ความสามารถในการท�าปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	และสมรรถภาพทางสมอง

ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ p-value

1.	สัมพันธภาพในครอบครัว -	0.280 0.000

2.	ความสามารถในการท�าปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน -	0.159 0.000

3.	สมรรถภาพทางสมอง -	0.145 0.001

	 จากตารางท่ี	 5	 พบว่าการรับรู้ภาระการดูแล 
ของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับสัมพันธภาพ 
ในครอบครัวของผู้ดูแล	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 
(r	 =	 -0.280,	 p	 <	 0.001)	 มีความสัมพันธ์ทางลบ 
กับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r	=	-0.159,	p	<	0.001)	
และมีความสัมพันธ์ทางลบกับสมรรถภาพทางสมอง 
ของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ 
(r	=	-0.159,	p	=	0.001)

การอภิปรายผล
	 1.	สถานการณ์การเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุ
ในเขตภาคเหนือ
	 การศึกษาพบว่า	โรค/อาการทีผู่ส้งูอายปุ่วยเรือ้รงั	
3	อันดับแรก	คือ	โรคความดันโลหิตสูง		โรคเบาหวาน	
โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาสถานการณ์	ปัญหาสขุภาพ
และความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง:	 
เขตเทศบาลเมืองเชียงรายพบว่า	 โรคที่ผู้สูงอายุป่วย



ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาระการดูแลกับสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ดูแล 
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน และสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังในเขตภาคเหนือ
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เรื้อรัง	3	อันดับแรกของชุมชน	คือ	โรคความดันโลหิต
สูง	โรคเบาหวาน	และโรคหลอดเลือดหัวใจ	ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง14	 สัมพันธ์กับการศึกษาพฤติกรรมการ
ป้องกันอุบัติเหตุของผู้สูงอายุต�าบลดอนแก้ว	 อ�าเภอ
แม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง	มีอายุช่วง	60-69	ปี	(อายุเฉลี่ย	71ปี)15 
และข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ในส่วนขนาด
และโครงสร้างของประชากรที่จ�าแนกตามอายุ	 เพศ	
และจงัหวดัในเขตภาคเหนอื	พ.ศ.	2562	พบว่าเพศหญงิ 
มีอายุยืนยาวและมีจ�านวนมากกว่าเพศชายซึ่งจาก
ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้เพศหญิงมีโอกาสเกิดความ 
เจ็บป่วยเรื้อรังได้มากกว่า16	 และการศึกษาในครั้งนี	้
พบว่าสงูอายปุ่วยเร้ือรงัส่วนใหญ่ยงัคงได้รบัการรกัษา
โดยการรับประทานยาและไม่มีการพึ่งพาอุปกรณ์
ทางการแพทย์	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลของ
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง	 อ�าเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี	 
พบว่าผูส้งูอายปุ่วยเร้ือรังส่วนใหญ่มโีรคประจ�าตัวอย่าง 
น้อยหนึ่งโรค	 บางคนมีมากกว่าหน่ึงโรค	 การรักษา 
ที่ได ้รับส ่วนใหญ่จะได ้รับการรักษาโดยการรับ
ประทานยา	และส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้	
ไม่มีการพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์17

	 ผู้สูงอายุป่วยเร้ือรังส่วนใหญ่	 สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันได้ระดับสูงหรือพึ่งพาน้อย	 ซึ่งอาจ
อธิบายได้ว่า	 ผู ้สูงอายุป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่มีความ
บกพร่องของสมองอยู่ระดับปานกลาง	 ดังนั้น	 จึงยัง
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเองสูง	
พึ่งพาผู้ดูแลน้อย
	 ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่	 มีความบกพร่อง
ทางสมองอยู่ในระดับปานกลาง	 และมีอายุอยู่ในช่วง	
71-80	ปี	โดยภาวะสมองเสื่อมนี้จะสัมพันธ์กับอายุที่
สูงขึ้น	 ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า	 เนื่องจากผู้สูงอายุป่วย
เรื้อรังส่วนใหญ่อยู่กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง	 จึงพบว่า 
มีความบกพร่องของสมอง	 สอดคล้องกับการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสมองสื่อมในผู้สูงอายุหญิง
จังหวัดล�าพูน	 ซ่ึงพบว่า	 ผู้สูงอายุในกลุ่มอายุ	 70	 ป ี
ขึน้ไป	จะมโีอกาสทีม่ภีาวะสมองเสือ่มสงูกว่า	2.2	เท่า

ของผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยกว่า	 โดยโอกาสที่จะเกิด
ภาวะสมองเสือ่มนัน้จะสมัพนัธ์ตามอายทุีเ่พิม่สงูขึน้18

	 2.	คณุลกัษณะและการดแูลผูส้งูอายปุ่วยเรือ้รงั
ของผู้ดูแลในเขตภาคเหนือ
	 การศึกษาพบว่า	 ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	
มีความสัมพันธ์โดยเกี่ยวข้องเป็นบุตร	 และนับถือ
ศาสนาพุทธ	 สอดคล้องกับการศึกษาสถานการณ์	
ปัญหาสขุภาพและความต้องการการดแูลของผูส้งูอายุ
โรคเร้ือรัง:	 เขตเทศบาลเมืองเชียงราย	 พบว่าผู้ดูแล 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 และมีความสัมพันธ์เป็นบุตร	 
ร้อยละ	 81.8214 เมื่อคณะผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษา 
เกีย่วกบัญาตผิูด้แูลของประเทศไทยพบว่า	ผูร้บัทบาท
เป็นผู ้ดูแลหลักส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว	 
มีความเก่ียวพันใกล้ชิดกันทางสายเลือดมักเก่ียวข้อง
เป็นบุตร	นับถือศาสนาพุทธ	และเป็นเพศหญิง	ทั้งนี้
การท�าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลอาจเป็นบทบาทท่ีถูกก�าหนด
ไว้ส�าหรับเพศหญิงเนื่องจากพื้นฐานความเชื่อทาง
สังคม	 การปลูกฝัง	 ค่านิยมวัฒนธรรมที่มักคาดหวัง 
ให้สมาชิกเพศหญิงในครอบครัวต้องท�าหน้าท่ีในการ 
ดแูล19		สมัพนัธ์กบัการศกึษาผลกระทบและภาระการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย	พบว่า	
ความกตัญญูกตเวที	 เป็นค่านิยมและความเชื่อร่วม 
ของการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวของสังคมไทยพุทธ	 
ซึ่งถูกผูกไว้กับวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องของความ
กตัญญูกตเวที	 เป็นบทบาทหน้าที่ของลูกต้องปฏิบัติ
ต่อพ่อแม่ผูม้พีระคณุ	โดยถอืเป็นความเชือ่และปฏบิตัิ
สบืต่อกนัมา	เป็นหน้าทีข่องครอบครวัต้องจดัการด้วย
ตนเอง	 ส่วนท่ีเหลือเป็นการดูแลโดยการจ้าง	 พบใน
ครอบครัวฐานะดีและมักพบอยู่ในเขตเมือง5

	 การศึกษาคร้ังนี้พบว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่ให้การ
ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง	จ�านวน	1	คน	ส่วนใหญ่
ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู ้สูงอายุป่วยเรื้อรัง 
มาก่อน	 ไม่มีผู้ช่วยในการดูแล	 และพบว่ามีปัญหา 
ในการดูแลกิจวัตรประจ�าวัน	 สัมพันธ์กับการศึกษา 
ผลกระทบและภาระการดูแลผู ้สูงอายุระยะยาว 
ภายใต้วัฒนธรรมไทย	 พบว่า	 ผู้ดูแลส่วนใหญ่ไม่มี 
ประสบการณ์ในการดแูลผูส้งูอายปุ่วยเรือ้รงั	ดแูลเพยีง
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ล�าพัง	 ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ต้องการผู้ดูแลที่มีทักษะ
การดูแลสูงและผู้ดูแลในครัวเรือนไม่สามารถให้การ
ดูแลได้	 ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังจะไม่ได้รับการดูแลท่ีดี	 
ซึ่งย่อมส่งผลต่อคุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้อง
พึง่พาระยะยาวได้	5	จากการศกึษาในครัง้นีผู้ด้แูลส่วน
ใหญ่ให้เหตุผลในการดูแลว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแล 
และเป็นการตอบแทนบุญคุณ/ความกตัญญู	 ซึ่งมี
กิจกรรมการดูแล	แบ่งเป็นรายด้าน	ได้แก่	
	 1)	 ด้านอารมณ์	คือ	ให้ก�าลังใจ	ปลอบใจ	
	 2)	 ด้านพฤติกรรม	คือ	เฝ้าดูอาการเปล่ียนแปลง	
	 3)	 ด้านร่างกาย	 กิจกรรมที่ปฏิบัติสูงสุด	 3	 
อนัดบัแรก	คอื	การรับประทานอาหาร	ยารับประทาน/ 
ยาเหน็บ	และการออกก�าลังกาย	ฟื้นฟูสภาพ	
	 4)	 ด้านสังคม	 คือ	 กิจกรรมทางสังคม	 มีระยะ
เวลาในการดูแลเฉลี่ย	73.97	เดือน	(S.D.	=	77.94)		
และมีจ�านวนชั่วโมงในการดูแลผู้ป่วยเฉลี่ย	 14.68	
ชั่วโมง/วัน	(S.D.	=	7.79)		ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ภาวะสขุภาพและการดแูลตนเองของผูด้แูลวยัสงูอายุ
ทีด่แูลผู้สูงอายทุีติ่ดเตียง	ผูดู้แลส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	
มีความสัมพันธ์เป็นบุตร	 โดยถือว่าการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นบทบาทหน้าที่ของลูกต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่	 หาก
ลูกคนไหนไม่ปฏิบัติดูแลพ่อแม่จะถูกตีตราจากสังคม
ว่าเป็นคนเนรคณุ	อกตญัญ	ูโดยกจิกรรมการดแูลช่วย
เหลือผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง	มีดังนี้	
	 1)	 ด้านร่างกาย	 กิจกรรมที่ปฏิบัติสูงสุด	 3	
อันดับแรก	ได้แก่	การพาไปตรวจ	การบริหารยา	และ
ให้อาหารทางยาง	
	 2)	 ด้านจติใจและอารมณ์	กจิกรรมทีป่ฏบิติัมาก
ที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	การประเมินความรู้สึกของ
ผู้สูงอายุที่ติดเตียง	อยู่เป็นเพื่อนรับฟังความรู้สึก	และ
สอบถามความต้องการของผู้สูงอายุที่ติดเตียง	และ	
	 3)	 ด้านสังคม	 ที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ	 การพา
สมาชิกในครอบครัวเข้ามาพบปะ	พูดคุย	และมีระยะ
เวลาในการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงเฉลี่ย	27.40	เดือน	 
(S.D.	=	39.90)	จ�านวนชัว่โมงทีใ่ห้การดูแลทัง้วนัตัง้แต่	
6	–	16	ชัว่โมง	เฉลีย่	10.06	ชัว่โมง/วนั	(S.D.	=	2.04)19		

ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้และการศึกษาที่ผ่านมา

วิเคราะห์ได้ว่า	 ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นบุตร	 อาศัยอยู่ใน
บ้านเดียวกัน	 จึงท�าหน้าที่ ในการดูแลผู ้สูงอาย ุ
ป่วยเรื้อรังได้เกือบตลอดท้ังวันตั้งแต่เกิดการเจ็บป่วย	
โดยถอืเป็นโอกาสในการตอบแทนบญุคณุผูมี้พระคุณ
	 การรบัรูภ้าระการดแูลของผูด้แูล	จากการศึกษา
พบวา่	ผู้ดแูลมกีารรบัรู้ภาระการดูแลระดบัปานกลาง	
สอดคล้องกับการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอายขุอง
ผู้ดูแล	 ภาระในการดูแล	 แรงสนับสนุนทางสังคมกับ
การปรับตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง	
ผลการศึกษา	พบว่า	ผู้ดูแลส่วนใหญ่รับรู้ภาระในการ
ดูแลระดับปานกลาง	 ซึ่งภาระในการดูแลของผู้ดูแล	
ได้แก่	 ดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน
ของผู้ป่วย	การดูแลเฉพาะโรค	การท�าธุระแทนผู้ป่วย	
การจดัการปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤตกิรรมของ
ผู้ป่วย	 หากสามารถปรับตัวให้ด�ารงบทบาทการดูแล 
ผู ้ท่ีเจ็บป่วยบทบาทใหม่ได้	 จะท�าให้ผู ้ดูแลมั่นใจ 
ในบทบาทการดูแล	อีกทั้ง	สามารถยอมรับและเผชิญ
ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่าง
เหมาะสม	ผูด้แูลจะได้รบัผลกระทบจากการดแูลน้อย
และมีการรับรู้ภาระการดูแลน้อยลงได้20

	 ระดับสัมพันธภาพในครอบครัว	จากการศึกษา
พบว่า	 มีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับปานกลาง	 
โดยสัมพันธภาพในครอบครัว	คือ	ความผูกพันรักใคร่	
ความใกล้ชิดคุ้นเคยสนทิสนมระหว่างบิดา	มารดา	และ
บตุร	รวมถึงเครือญาติและบุคคลอื่น	ๆ	ในครอบครัว
ท่ีอาศัยในครัวเรือนนั้น	 ๆ	 สัมพันธภาพในครอบครัว
เป็นปัจจยัส�าคญัท�าให้สมาชกิในครอบครวัอยูด้่วยกนั
ด้วยความรัก	ความอบอุ่นและเอื้ออาทรต่อกัน	ท�าให้
เกิดครอบครัวเข้มแข็ง	โดยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันร่วมคิด	 ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยกัน21	 ซึ่งจากการ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวไทย	
โดยท�าการศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวไทย 
ที่อาศัยอยู ่ในกรุงเทพมหานคร	 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออก	 และภาคใต	้
ครอบคลุ่ม	4	ประเด็น	ได้แก่	
	 1)	 การใช้เวลาในการท�ากิจกรรมร่วมกันของ
สมาชิกในครอบครัว	



ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาระการดูแลกับสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ดูแล 
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน และสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังในเขตภาคเหนือ

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ36

	 2)	 การพูดคุย	ปรึกษาหารือ	และการตัดสินใจ
ในเรื่องที่ส�าคัญ	
	 3)	 การแสดงออกซ่ึงความรักความเอื้ออาทร 
ต่อกันทั้งทางกาย	วาจา	ใจ	และ	
	 4)	การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีเ่หมาะสม	ของ
สมาชิกในครอบครัว	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
สัมพันธภาพอยู ่ ในระดับปานกลาง	 โดยพบว ่า
ครอบครัวของคนที่อาศัยอยู ่ในภาคใต้มีแนวโน้ม 
มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีกว่าภาคอื่น22

	 ส่วนที่	 3	 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาระ
การดูแลของผู้ดูแลกับสัมพันธภาพในครอบครัวของ 
ผูด้แูลกบัความสามารถในการปฏิบติักจิวตัรประจ�าวนั
และสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง 
ในเขตภาคเหนือ	
	 การศึกษาครั้งนี้พบว่า	 การรับรู้ภาระการดูแล
ของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับสัมพันธภาพ 
ในครอบครัว	(r	=	-0.280,	p	<	0.001)	อาจเนื่องจาก 
ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นบุตร	 มีสัมพันธภาพในครอบครัว
ระดับปานกลาง	 ผู้ดูแลถือเป็นการตอบแทนบุญคุณ 
ผู้มีพระคุณซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมา	อีกทั้งสังคมไทย
เป็นสังคมของการเกื้อกูล	 ญาติพ่ีน้องจะให้การ 
ช่วยเหลอืและสนับสนนุกนัดี	จึงท�าให้ผูดู้แลรับรูภ้าระ
การดูแลลดลงสอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัคดัสรร	ภาระการดูแล	และคุณภาพชวีติ
ของผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง 
ต่อเนื่อง	ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย	60.19	ปี	 (S.D.	=	7.99)	
โดยมากกว่าครึ่งมีอายุมากกว่า	 60	 ปี	 ร้อยละ	 50.6	
พบว่าการสนับสนุนจากครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์ทาง
ลบกับภาระการดูแล	(r	=-0.349,	p	<	.01)	ซึ่งผู้ดูแล
ส่วนใหญ่รับรู ้ว ่าเป็นที่พึ่งหลักและมักไม่มีผู ้ช ่วย 
ในการดูแล	 แต่เต็มใจที่จะให้การดูแลให้ดีที่สุด 
ด้วยความรัก	 เนื่องจากครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ด ี
ต่อกัน	 เมื่อเกิดปัญหาในการดูแล	 ผู ้ดูแลจะได้รับ 
การช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่น	ๆ	ในครอบครัวเป็น 
อย่างดทีัง้ด้านการเงนิและก�าลงัใจ	ผูดู้แลจงึรบัรูภ้าระ 
การดูแลลดลง	23

	 การรับรู ้ภาระการดูแลของผู ้ ดูแล	 มีความ

สมัพนัธ์ทางลบกบัความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัร
ประจ�าวัน	 (r	 =-0.159,	 p	 <	 0.001)	 อาจเนื่องจาก 
ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวันได้ระดับสูงหรือพึ่งพาผู ้ดูแลน้อยมาก 
จึงท�าให้ผู้ดูแลรับรู้ภาระการดูแลลดลง	สอดคล้องกับ 
การศึกษาภาระของผู ้ดูแลชายท่ีดูแลผู ้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ใน 
ผู้สูงอายุ	โดยผู้สูงมีอายุเฉลี่ย	70.84	ปี	(S.D.	=	8.44)	 
ผลการศึกษาพบว่า	 ความสามารถในการท�ากิจวัตร
ประจ�าวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 มีความ
สัมพันธ์ทางลบกับภาระของผู้ดูแลชาย	 ทั้งนี้อธิบาย 
ได้ว่า	เมือ่ผูส้งูอายปุ่วยเรือ้รังมคีวามสามารถในการท�า 
กิจวัตรประจ�าวันมาก	 ผู้ดูแลจะมีภาระในการดูแล 
น้อยลง	 ในทางตรงกันข้ามหากผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง 
มีความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันน้อยลง 
ผู้ดูแลจะมีภาระในการดูแลมากข้ึน	 ผู ้สูงอายุป่วย
เรื้อรังที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี	 จะมีความ 
ต้องการในการดูแลเพียงเล็กน้อย	 ท�าให้ผู ้ดูแล 
ช่วยเหลอืในการท�ากจิวตัรประจ�าวนัของผูส้งูอายปุ่วย 
เรื้อรังแค่บางอย่าง	 ส่งผลให้ผู้ดูแลไม่แบกรับหน้าที่ 
ในการดูแลที่หนักจนเกินไป	 จึงท�าให้ผู ้ดูแลไม่เกิด 
ภาระในการดูแล24

	 การรับรู ้ภาระการดูแลของผู ้ดูแล	 มีความ
สัมพันธ์ทางลบกับสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุ
ป่วยเรื้อรังประจ�าวัน	(r	=	-0.159,	p	=	0.001)	อาจ
เนื่องมาจากผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่อยู่กลุ่มผู้สูง
อายุวัยกลาง	มีความบกพร่องของสมองในระดับปาน
กลาง	 แต่โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวันได้ระดับสูงหรือพึ่งพาผู ้ดูแลน้อยมาก 
จึงท�าให้ผู้ดูแลรับรู้ภาระการดูแลลดลง	สอดคล้องกับ
การศึกษาผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วยภาวะสมอง
เสือ่มในประเทศไทยในผูส้งูอาย	ุมอีายเุฉลีย่	73.40	ปี	
(SD	 =	 8.5)	 พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ 
ต่อผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม	 คือ	 การดูแลผู้ป่วย 
ท่ีไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง	
และการดูแลผู ้ป ่วยที่มีระดับเชาว์ปัญญาต�่าหรือ 
มสีมรรถภาพทางสมองต�า่	การดแูลผูป่้วยภาวะสมอง
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เสื่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ดูแล	 จึงท�าให้ผู้ดูแล 
มกีารรบัรู้ภาระการดแูลมากขึน้	โดยมผีลกระทบด้าน
เวลาของผู้ดูแลมากที่สุด25

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 จากผลการวิจัย	 ควรมีการเสริมสร้างให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดี ระหว ่างสมาชิกในครอบครัว 
ให้ผู้สูงอายุ	
 1. มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ซึ่งจะ 
ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 และชะลอความเสื่อมของ
สมรรถภาพสมองในผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังลง	ซึ่งจะช่วย
ลดการรับรู้ภาระการดูแลของผู้แลลง	
	 2.	 จากผลการวิจัย	ควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลได้เข้า
ถงึแหล่งสนับสนนุต่าง	ๆ 		เช่น	ทมีเยีย่มบ้านหน่วยงาน
ให้ค�าปรึกษาหรือชมรมผู้ดูแลผู ้สูงอายุป่วยเรื้อรัง	
เป็นต้น	เพื่อให้ค�าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาการดูแลและ
ได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจเพ่ือให้ผู้ดูแลเกิด

ก�าลังใจในการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงเครือ
ข่ายทางสังคมท่ีให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอาการ
ฉกุเฉนิ	เช่น	รถพยาบาลหรอืหน่วยดแูลฉกุเฉนิในพืน้ที่
ที่ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังอาศัยอยู่	เป็นต้น
	 3.	 การประยุกต์ผลการวิจัยมาใช้ในด้านการ 
ศึกษาพยาบาล	 ควรด�าเนินการสอนแบบองค์รวมให้	
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	และควร
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสภาพ
จรงิของผูส้งูอายปุ่วยเรือ้รังและผูด้แูลในชมุชนเพือ่ให้
นกัศกึษามปีระสบการณ์และทกัษะปฏบิตัทิางวชิาชพี
พร้อมปฏบัิตงิาน	และสอดคล้องกบัโครงสร้างประชากร
ปัจจบัุนท่ีเปลีย่นแปลงเป็นสงัคมผูส้งูอายอุย่างสมบูรณ์	
ซึง่มแีนวโน้มเข้าสูส่งัคมสงูอายรุะดบัสดุยอด	(Super-
aged	society)	
	 4.	 ในการศกึษาครัง้ต่อไป	ควรศึกษาเพิม่เตมิใน
เชิงทดลองโดยสร้างโปรแกรมการพยาบาลเก่ียวกับ 
การดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังเพื่อลดการรับรู ้
ภาระในการดูแล	
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล	และเปรยีบเทยีบพฤติกรรมทางจรยิธรรมของนกัศกึษาพยาบาลจ�าแนกตามข้อมลูส่วนบคุคล
ของบิดามารดา	กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	1	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสวรรค์ประชารักษ์	นครสวรรค	์ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	2562	จ�านวน	
146	คน	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยั	ประกอบด้วย	แบบบนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล	แบบสอบถามพฤตกิรรม
ทางจรยิธรรมของนักศึกษาพยาบาล	และค�าถามปลายเปิดเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมจรยิธรรม 
สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูคือ	สถติิเชงิพรรณนา	และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	ส่วนข้อมลู
เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมจริยธรรมใชก้ารวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	
 ผลการวิจัยพบว่า	พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก	และ
นักศึกษามคีวามคิดเห็นด้านพฤติกรรมจริยธรรม	ประกอบด้วย	3	ประเด็นส�าคัญ	คือ	การรู้จักหน้าที่
ของตนเอง	การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ	และการไม่เบียดเบียนผู้อื่น	นอกจากนี้พบว่าระดับการศึกษา
ของมารดาต่างกันพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในด้านความยุติธรรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(F	=	3.85,	p	<	.024)	นักศึกษาพยาบาลที่อยู่ในครอบครัวบิดามารดาแยก
กันอยู่	มีความพยายามมากกว่า	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(F	=	3.62,	p	<	.029)	
 ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรมีการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในด้าน
ประหยัดและอุตสาหะ	ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถด�ารงชีวิตในสังคมที่แข่งขันสูงและเป็นพยาบาล
วิชาชีพที่มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพต่อไป 

ค�าส�าคัญ:		พฤติกรรม	จริยธรรม	นักศึกษาพยาบาล	
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Abstract
		 This	descriptive	study	aimed	to	examine	ethical	behaviors	and	the	differ-
ences	between	demographic	data	and	ethical	behaviors	among	nursing	students.	
Research	population	was	146	first	year	nursing	students	at	Boromarajonani	College	
of	Nursing,	Sawanpracharak	Nakhon	Sawan	studying	in	the	second	semester,	aca-
demic	year	2019.	Research	instruments	comprised	personal	data,	ethical	behavior	
questionnaires	and	open-ended	question	of	opinions	on	ethical	behaviors.	Data	
were	analyzed	by	descriptive	statistics	and	one-way	ANOVA.	Content	analysis	was	
used	for	analyzing	the	opinions	on	ethical	behaviors.	
	 The	findings	illustrated	that	overall	ethical	behaviors	of	nursing	students	were	
in	a	high	level.	The	opinions	on	ethical	behaviors	consisted	of	3	main	ideas:	know-
ing	one’s	own	duty;	building	trust;	and	not	exploiting	others.	In	addition,	there	is	
significant	 difference	 between	 the	 level	 of	mother’s	 education	 and	 students’	
justice	behaviors	(F	=	3.85,	p	<	.024)	and	living	with	separated	parents	made	the	
students	significantly	put	more	effort	(F	=	3.62,	p	<	.029).	
	 Conclusion,	 the	 institution	 should	 set	 the	 program	 to	 develop	 students’	
economical	and	effort	behaviors	to	help	students	to	live	in	the	high	competition	
society	and	becoming	a	professional	nurse	with	morality,	ethics,	and	quality.

Keywords:		Behavior,	Ethics,	Nursing	Students

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 สงัคมไทยในปัจจุบนันบัเป็นสงัคมของยคุดิจทิลั	
(Digital	 generation)	 ที่เยาวชนรุ่นใหม่มีความเป็น
อยู่กับโลกเทคโนโลยี	 ท่องโลกกว้างจากอินเตอร์เน็ต
เป็นส่วนมาก	 ประกอบกับบิดามารดามุ่งประกอบ
อาชีพเพ่ือเล้ียงครอบครัวท�าให้ความสัมพันธ์สื่อสาร
เชงิพฤตกิรรมต่อกนัของครอบครัวมน้ีอย	จากหลกัฐาน
พบว่า	 การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม	 โดยบุคคลมีความ
เป็นวัตถุนิยมมากขึ้น	ก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม
ของคนในสังคมตามมา	 กล่าวคือ	 การหย่อนใน 
ศีลธรรม	 จริยธรรม	 ขาดระเบียบวินัย	 ขาดความ 
รับผิดชอบ	 เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันของคน 
ในสังคม	 ส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิมที่ดีงาม
ของคนไทยเริ่มจางหายไปพร้อม	 ๆ	 กับการล่มสลาย

ของสถาบันครอบครัว	ชุมชนและ	วัฒนธรรมท้องถิ่น		
จากสภาพปัญหาต่าง	ๆ 	เหล่านี	้ก่อให้เกดิจากการขาด
สมดุลในการพัฒนาคือ	 มุ่งเน้นแต่การรับเอาความ
เจริญทางวัตถุโดยมิได้เน้นจริยธรรมควบคู่ไปด้วย1 
	 วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่นอกจากให้การ
ดูแลบุคคลท่ีเจ็บป่วยแล้ว	 ยังรวมไปถึงญาติและ 
ผูท่ี้เก่ียวข้องกบัผู้ป่วยตามสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ท่ีเกิดข้ึน
ด้วย	 ดังนั้นในการปฏิบัติงานพยาบาลจ�าเป็นต้องมี
ความรู้ในศาสตร์การพยาบาล	 ทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล	และจริยธรรมในการท�างานไปพร้อม	ๆ	กัน	
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ผู้ป่วยและญาติมีสุขภาพดี	 ด้วยความเอื้ออาทร 
(Caring)	 ความเช่ือถือและไว้วางใจ	 (Trust	 and	 
confidence)	 ความรู ้สึกเอาใจเขามาใส ่ใจเรา	 
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(Empathy)	 ความเห็นอกเห็นใจ	 (Sympathy)	 
การให้ความเคารพ	 (Respect)	 ความเป็นผู ้ม ี
อารมณ์ขัน	 (Humor)	 ส�าหรับนักศึกษาพยาบาล	 
เป็นผู้ที่จะเริ่มเรียนรู้วิชาจริยศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชพีทางการพยาบาล	นกัศึกษาคือพยาบาลวชิาชพี
ในอนาคตย่อมต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องจริยธรรม
ทั่วไปในสังคมไทย	 ซึ่งเป็นแนวทางอันดีงามที่บุคคล
พึงประพฤตแิละปฏบัิติ	น�าไปสูค่วามสงบสขุต่อตนเอง	
ผู ้อื่นและสังคม2	 และจริยธรรมส�าหรับพยาบาล	 
เพ่ือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ	 และสามารถน�ามา 
ปรับใช้ในการศึกษาพยาบาลต่อไป		
	 พฤตกิรรมทางจรยิธรรม	เป็นพฤติกรรมพ้ืนฐาน
ทีต้่องปลูกฝังให้แก่เยาวชนไทยต้ังแต่ชัน้อนบุาลจนถงึ
ระดบัวทิยาลัยหรอืมหาวทิยาลยั		กระทรวงศกึษาธกิาร 
ได้ก�าหนดพฤตกิรรมจรยิธรรมไว้ทัง้หมด	9	พฤติกรรม
ได้แก่ขยัน	 ประหยัด	 ซื่อสัตย์	 มีวินัย	 สุภาพ	 สะอาด	
สามัคค	ีมีน�า้ใจ	โดยมมีุง่เน้นเพือ่พฒันาเยาวชนให้เป็น
คนดี	 มีความรู้คู ่กับคุณธรรม	 ด้วยการใช้คุณธรรม
จริยธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้	ที่เชื่อม
โยงกับความร่วมมือของสถาบันครอบครัว	 ชุมชน	
สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาการร่วมกัน 
ปลูกฝ ังคุณธรรมจริยธรรม	 ซึ่ งจะน�าไปสู ่การ 
เปลีย่นแปลงทศันคติ	ค่านิยม	ความเชือ่และพฤติกรรม
ที่ดีงาม	 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมคุณธรรมเหล่านี้แล้ว	
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน	 จ�าเป็น
ต้องด�าเนินควบคู ่กับการพัฒนาในส่วนอื่นๆ	 เช่น	
กิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน	 เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ความสามารถทางสติปัญญา	
ให้คิดเป็นท�าเป็น	และแก้ปัญหาเป็น	รวมทั้งสามารถ 
ควบคุมอารมณ์ของตนเองไว้ได ้อย่างหนักแน่น 
คงเส้นคงวา	 และรับรู้อารมณ์ของคนอื่น3	 เพ่ือการ 
เป็นพลเมืองไทยที่ดีและสามารถด�ารงชีวิตอยู ่ใน 
สังคมไทยได้อย่างมีความสุข
	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค ์ 
ประชารักษ์	นครสวรรค์	เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้น
การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาล	โดยม ี
ปรัชญาว่าการพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ ์ระหว่า 

พยาบาลกับผู ้ใช้บริการบนพื้นฐานการดูแลแบบ 
เอื้ ออาทร	 ประกอบด ้วยความเอื้ ออาทรทาง 
วทิยาศาสตร์และความเอือ้อาทรเชงิความเป็นมนษุย์4  
วิทยาลัยจึงเป็นส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรม
ของนักศึกษาโดยจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การกระท�าเชิงจริยธรรมเน้นคุณค่าท่ีดีและให้อยู่ใน 
จิตส�านึกของนักศึกษาทุกคนจนกลายเป็นวัฒนธรรม
เชิงจริยธรรมให้นกัศกึษามพีฤตกิรรมท่ีสามารถปฏบัิติ
หรอืแสดงออกทางการกระท�าได้	พร้อมกบัวทิยาลยัฯ
ได้ก�าหนด	อัตลักษณ์คุณธรรมของนักศึกษาพยาบาล	
คือ	 ซ่ือสัตย์	 มีวินัย	 รับผิดชอบ	 ดังนั้นในการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่างของ	 วพบ.สวรรค์
ประชารักษ์	 นครสวรรค์	 จึงเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาพยาบาลมีอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่ชัดเจน		
	 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมทาง
จริยธรรมทั่วไปของนักศึกษาพยาบาล	 เพื่อที่ได้
สามารถน�าไปใช้วางแผนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทาง
จรยิธรรมและน�าไปก�าหนดนโยบายของวทิยาลยัเพือ่
พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ	์
นครสวรรค์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาระดบัพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสวรรค์ประชารักษ์	นครสวรรค์
	 2.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนกัศกึษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์	นครสวรรค์	จ�าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของบิดามารด

ค�าถามการวิจัย
	 1.	 พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์
ประชารักษ์	นครสวรรค์เป็นอย่างไร
	 2.	ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาและของบิดา
มารดาแตกต่างกันพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
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นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารกัษ์	นครสวรรค์แตกต่างหรอืไม่	อย่างไร	

ขอบเขตการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่	 1	ปีการศึกษา	 2562	 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์	นครสวรรค์

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคล:

-	ภูมิล�าเนา

-	บุตรล�าดับที่ของนักศึกษา	

-	ระดับการศึกษาของบิดา	และมารดา	

-	อาชีพของบิดาและมารดา

-	สถานภาพความสัมพันธ์ของบิดามารดา

 พฤติกรรมทางจริยธรรม : 

ความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย์ 

ความมีเหตุผล 

ความกตัญญูกตเวที  

ความมีระเบียบวินัย  

ความเสียสละ 

ความสามัคค ี

ความประหยัด  

ความยุติธรรม 

ความอุตสาหะ  

ความเมตากรุณา 

 

ตัวแปรในการศึกษา
	 ตัวแปรในการศึกษา	ประกอบด้วย
	 1.	 ตัวแปรต้น	คือ	ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้	
ภูมิล�าเนา	บุตรล�าดับที่ของนักศึกษา	ระดับการศึกษา
ของบิดาและมารดา	อาชีพของบิดาและมารดา	และ
สถานภาพความสัมพันธ์ของบิดาและมารดา
	 2.	 ตัวแปรตาม	 คือ	 พฤติกรรมทางจริยธรรม
หมายถึง	 การกระท�าของบุคคลที่แสดงออกถึงความ 
ดีงาม	และเป็นทีย่อมรบัของบคุคลในสงัคม	จากโครงสร้าง
ของคุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทย	 ซึ่งผู ้ทรง
คุณวุฒิได้ปรับปรุงแล้ว	11	ประการ	ประกอบด้วย5 
	 	 2.1	ความรับผิดชอบ	หมายถึง	ความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะท�าการปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความ	 ผูกพัน	 
ด้วยความพากเพียรพยายาม	 และความละเอียด
รอบคอบ	 ยอมรับผลการกระท�าในการปฏิบัติหน้าที่

เพือ่ให้บรรลผุลส�าเรจ็ตามความมุง่หมาย	ทัง้พยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
	 	 2.2	ความซื่อสัตย์	 หมายถึง	 การประพฤติ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง	
ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา	 ทั้งกายวาจาใจ	 
ต่อตนเองและผู้อื่น
	 	 2.3	ความมีเหตุผล	หมายถึง	ความสามารถ
ในการใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ	รู้จักไตร่ตรอง	
พิสูจน์ให้ประจักษ์	 ไม่หลงงมงาย	 มีความยับยั้งชั่งใจ	
โดยไม่ผูกพันกับอารมณ์และความยึดมั่นของตนเอง 
ที่มีอยู่เดิมซึ่งอาจผิดได้
	 	 2.4	ความกตัญญูกตเวที	 ความกตัญญ	ู 
หมายถึง	 ความรู้สึกในการอุปการคุณหรือบุญคุณ 
ท่ีผูอ้ืน่/สิง่อืน่ท่ีมต่ีอเรา	กตเวที	หมายถึง	การแสดงออก 
และการตอบแทนบุญคุณ	ดังนั้น	ความกตัญญูกตเวที	



พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
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จงึหมายถงึ	ความรู้บุญคุณและตอบแทนคุณต่อคนอืน่	
สิ่งอื่นที่มีบุญคุณ
	 	 2.5	การรักษาระเบียบวินัย	 หมายถึง	 การ
ควบคุมการประพฤติ	 ปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
จรรยามารยาท	ข้อบังคับ	ข้อตกลง	กฎหมาย	และศีลธรรม
	 	 2.6	ความเสียสละ	 หมายถึง	 การละความ
เห็นแก่ตัว	การแบ่งปันแก่คนที่ควรให้	ด้วยก�าลังกาย	
ก�าลังทรัพย์	 ก�าลังสติปัญญา	 รวมทั้งการรู้จักสลัดท้ิง	
อารมณ์ร้ายในตนเองด้วย
	 	 2.7	ความสามัคคี	 หมายถึง	 ความพร้อม
เพรยีงเป็นน�า้หน่ึงใจเดียวกนัร่วมมอืกนักระท�ากจิการ
ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว
	 	 2.8	การประหยัด	 หมายถึง	 การใช้สิ่งทั้ง
หลายพอเหมาะพอควรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด	 ไม่
ยอมให้มีส่วนเกินมากนัก	 รวมทั้งการรู้จักระมัดระวัง	
รู้จกัยบัยัง้ความต้องการให้อยูใ่นกรอบและขอบเขตที่
พอเหมาะพอควร
	 	 2.9	ความยติุธรรม	หมายถงึ	การปฏบิติัด้วย
ความเทีย่งตรงสอดคล้องกับความเป็นจรงิและเหตุผล	
ไม่มีความล�าเอียง
	 	 2.10	ความอตุสาหะ	หมายถงึ	ความพยายาม
อย่างเข้มแข็ง	เพื่อให้เกิดความส�าเร็จในการงาน	
	 	 2.11	ความเมตตา-กรุณา	เมตตา	หมายถึง	
ความรักใคร่	 ปรารถนาจะให้ผู ้อื่นเป็นสุข	 กรุณา	 
หมายถึง	ความสงสาร	คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์	
วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยน้ีเป ็นการวิจัยแบบเชิงพรรณนา	 
(Descriptive	 Research)	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล	 และเพื่อศึกษา
พฤตกิรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลจ�าแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคลของบิดาและมารดา	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนสีวรรค์ประชารกัษ์	นครสวรรค์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 การวิจัยน้ีศึกษาในประชากรซึ่งเป็นนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สวรรค์ประชารักษ์	 นครสวรรค์	 	 กลุ่มตัวอย่างคือ	
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์	ชั้นปีที่	1	ที่ก�าลังศึกษาในปี
การศึกษา	2562	ห้อง	A	จ�านวน	74	คน	และห้อง	B	
จ�านวน	72	คน	รวมทั้งหมด	146	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	
	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการรวบรวมข้อมูลทั่วไป	
ประกอบด้วย
	 1.	 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	ประกอบด้วย
ภูมิล�าเนา	บุตรล�าดับที่ของนักศึกษา	ระดับการศึกษา
ของบิดาและมารดา	 อาชีพของบิดาและมารดา	
สถานภาพความสัมพันธ์ของบิดาและมารดา
	 2.	 แบบสอบถามพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล	 โดยปรับปรุงจากโครงสร้างของ
คุณลักษณะจริยธรรมในสังคมไทย	 11	 ประการ5 
ประกอบด้วยความมรีะเบียบวินยั	จ�านวน	7	ข้อ	ความ
รับผิดชอบ	จ�านวน	6	ข้อ	ความซื่อสัตย์	จ�านวน	6	ข้อ	
ความมีเหตุผล	จ�านวน	5	ข้อ	ความเสียสละ	จ�านวน	
5	ข้อ	ความกตญัญกูตเวท	ีจ�านวน	6	ข้อ	ความสามคัคี	
จ�านวน	 5	 ข้อ	 การประหยัด	 จ�านวน	 5	 ข้อ	 ความ
ยุติธรรม	จ�านวน	6	ข้อ	ความอุตสาหะ	จ�านวน	5	ข้อ	
ความเมตตา-กรุณา	จ�านวน	4	ข้อ	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	
60	ข้อ	คิดเป็นคะแนนเต็ม	300	คะแนน	โดยใช้มาตร
วดัให้คะแนนเพือ่ประเมนิพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลดังนี้
	 5	คะแนน	หมายถึง	ปฏิบัติในประเด็นนั้นเป็น
ประจ�า
	 4	คะแนน	หมายถึง	ปฏิบัติในประเด็นนั้นบ่อย
ครั้ง
	 3	คะแนน	หมายถึง	ปฏิบัติในประเด็นนั้นเป็น
บางครั้ง
	 2	คะแนน	หมายถงึ	ปฏิบตัใินประเดน็นัน้นานๆ	ครัง้
	 1	คะแนน	หมายถงึ	ไม่เคยปฏบิตัใินประเดน็นัน้เลย
 การแบ่งระดับของช่วงคะแนนรายข้อ
	 ระดบัน้อย	หมายถงึ	คะแนนพฤตกิรรมจรยิธรรม 
อยู่ในช่วง	1.00	–	2.33
	 ระดับปานกลาง	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
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จริยธรรมอยู่ในช่วง	2.34	–	3.66
	 ระดบัมาก	หมายถงึ	คะแนนพฤตกิรรมจรยิธรรม 
อยู่ในช่วง	3.67	–	5.00	
 การแบ่งระดับของช่วงคะแนนรายด้าน
	 ด้านความมีระเบียบวินัย	(7	ข้อ)
	 ระดับน ้อย	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	7.00	–	16.33
	 ระดับปานกลาง	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	16.34	–	25.66
	 ระดับมาก	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	25.67	–	35.00	
	 ด้านความรับผิดชอบ	 ด้านความซื่อสัตย์	 ด้าน
ความกตัญญูกตเวที	ด้านความยุติธรรม	(6	ข้อ)
	 ระดับน ้อย	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	6.00	–	14.00	
	 ระดับปานกลาง	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	14.01	–	22.00	
	 ระดับมาก	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	22.01	–	30.00
	 ด้านความมีเหตผุล	ด้านความเสยีสละ	ด้านความ
สามคัคี	ด้านความอตุสาหะ	ด้านความประหยดั	(5	ข้อ)
	 ระดับน ้อย	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	5.00	–	11.66	
	 ระดับปานกลาง	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	11.67	–	18.33	
	 ระดับมาก	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	18.34	–	25.00		
	 ด้านความเมตตากรุณา	(4	ข้อ)
	 ระดับน ้อย	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	4.00	–	9.33	
	 ระดับปานกลาง	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	9.34	–	14.66	
	 ระดับมาก	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	14.67	–	20.00
	 การแบ่งระดับของช่วงคะแนนโดยรวม	(60	ข้อ)
	 ระดับน ้อย	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	60.00	–	140.00	

	 ระดับปานกลาง	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	141.00	–	220.00	
	 ระดับมาก	 หมายถึง	 คะแนนพฤติกรรม
จริยธรรมอยู่ในช่วง	221.00	–	300.00	
		 3.	 ค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมจริยธรรม	 และคุณลักษณะจริยธรรมใน
สังคมไทย

การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจิยั
	 การหาความตรงของเครื่องมือ
	 การหาความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม		
โดยผู้วิจัยน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารการ
พยาบาลจ�านวน	 3	 ท่าน	 ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหาโดยด�าเนินการตรวจสอบความตรงของ
แบบสอบถาม	 (Content	 Validity)	 การใช้ภาษา
ชัดเจน	 เพื่อให้ตรงตามเนื้อหาและครอบคลุม	 และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิโดย 
ค่า	IOC	(Index	of	item	objective	congruence)	 
อยู่ระหว่าง	0.67-1.00
	 การหาความเที่ยงของเครื่องมือ		 	
	 การหาความเท่ียงของเครื่องมือโดยการน�าไป
ทดลองใช้กบันกัศกึษาพยาบาลท่ีมลีกัษณะคล้ายคลงึ
กบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน	20	คน	แล้วน�ามาหาค่าความ
เช่ือมั่น	 โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	 
ได้เท่ากับ	0.97	

	 การพิทักษ์สิทธิ์
	 โครงการวิจัยนี้ผ ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนสีวรรค์ประชารกัษ์	นครสวรรค์	
หมายเลข	SPRNW-REC	020/2019	วนัที	่25	ธนัวาคม	
2562	 แม้ว่าความเสี่ยงจากวิจัยครั้งนี้มีน้อย	 แต่อาจ
จะเกิดความเสี่ยงด้านจิตใจต่ออาสาสมัครในขณะ
สัมภาษณ์ได้	เช่น	รู้สึกไม่สบายใจ	คับข้องใจ	เป็นต้น	
หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวผู ้วิจัยได ้เตรียมการ 
ป้องกันไว้	ดังนี้	
	 1.	 หยุดการสัมภาษณ์และการบันทึกเสียง
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ทันที	
	 2.	 ถามความสมัครใจของอาสาสมัครในการ
ด�าเนินการต่อ	หรือบอกยกเลิก
	 3.	 เกี่ยวกับการรักษาความลับของอาสาสมัคร	
แก้ไขโดยข้อมูลทุกอย่างของอาสาสมัครจะเก็บไว ้
ในตูล้อ็กและเกบ็เป็นความลบัไว้ในสถานทีที่ป่ลอดภยั 
เปน็ระยะเวลา	10	ปี	หลังจากที่อาสาสมัครลงลายมอื
ชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย	 หลังจากน้ัน
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งทันที	 มีแต่ผู ้วิ จัยและ 
ผูค้วบคมุดแูลการวจิยัครัง้นีเ้ท่านัน้ทีจ่ะสามารถเข้าถงึ
ข้อมูลเหล่าน้ีได้	 หลังเสร็จสิ้นการศึกษาข้อมูลจะถูก 
ตพิีมพ์และน�าเสนอในภาพรวม	โดยจะไม่มกีารอ้างชือ่	
ทีอ่ยู	่หรอืสิง่ใดๆ	ทีจ่ะสามารถสบืค้นไปถงึอาสาสมคัรได้
	 การรวบรวมข้อมูล		
	 เมื่อโครงร่างผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมวิจยัของวทิยาลยัพยาบาล	สวรรค์ประชารกัษ์	
นครสวรรค์	คณะวจิยัชีแ้จงโครงการวิจัยให้แก่อาจารย์
ประจ�าชั้นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	 1	
ทราบเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง	ทั้ง	2	ห้อง	(ห้อง	A	และ	B)	พร้อม
นัดวัน	 เวลา	เพื่อด�าเนินการรวบรวมข้อมูล	 โดยการ
อธิบายให้นักศึกษาพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์	 และประโยชน์ที่จะได้รับจากการท�า
แบบสอบถาม	ด�าเนินการรวบรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ	 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	
2562	ถึงเดือนมกราคม	2563	และน�าผลที่ได้จาการ
สอบถามและแบบประเมินความปวดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบ	แล้วน�ามาวิเคราะห์
	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติดังนี	้
ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และใช้	One	
Way	ANOVA	วเิคราะห์ความแตกต่างของข้อมลูทัว่ไป
ของบิดามารดา	 (ได้แก่ระดับการศึกษาของบิดาและ
มารดา	 อาชีพของบิดาและมารดา	 และสถานภาพ
ความสัมพันธ์ของบิดาและมารดา)	กับพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนสีวรรค์ประชารกัษ์	นครสวรรค์	และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการเสนอความคิดเห็นและการ
ตอบค�าถามปลายเปิด	โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	
(Content	Analysis)

ผลการวิจัย
	 ข้อมูลทั่วไป
	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุเฉลี่ย	 20	 ปี	 
(SD	=	2.34)	กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	58.9	มีภูมิล�าเนา
อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์	และร้อยละ	50.7	เป็นบุตร
คนที่	2	ของครอบครัว	ระดับการศึกษาของบิดาและ
มารดา	อยูใ่นระดบัต�า่กว่ามธัยมศกึษา	คดิเป็นร้อยละ	
80.9	และ	82.9	ตามล�าดับ	บิดาและมารดาของกลุ่ม
ตวัอย่างมอีาชพีเกษตรกรรม	คดิเป็นร้อยละ	44.2	และ	
41.8	ตามล�าดับ	ร้อยละ	63	บิดาและมารดาอาศัยอยู่
ด้วยกัน

	 ส่วนที่	1	ข้อมูลเชิงปริมาณ
	 ข้อมูลพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา
	 พฤติกรรมจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก	
พิจารณารายด้านพบว่า	9	ด้าน	คือ	ความมีระเบียบ
วินัย	 ความรับผิดชอบ	 ความซื่อสัตย์	 ความมีเหตุผล	
ความเสียสละ	 ความกตัญญูกตเวที	 ความสามัคค	ี
ความยุติธรรม	และเมตตากรุณา	คะแนนอยู่ในระดับ
มาก	 ส�าหรับด้านความประหยัด	 และความอุตสาหะ	
คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง	 พิจารณารายข้อด้าน
ความประหยัด	 พบว่า	 การท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ประจ�าเดือน	 มีคะแนนอยู่ในระดับต�่า	 คะแนนเฉลี่ย	
2.07	(S.D.	=	1.09)	ในด้านความอุสาหะ	พบว่า	การ
อ่านหนังสอืล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน	การซักถามอาจารย์
เมื่อมีข้อสงสัย	 การทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน		
และการใช้เวลาว่างค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม	 อยู่ใน
ระดับปานกลาง	คะแนนเฉลี่ย	2.44	 (S.D.	=	0.95),	
2.94	(S.D.	=	1.04),	2.92	(S.D.	=	0.96),	และ	2.94	
(S.D.	=	0.94)	ตามล�าดับ	(ดังตารางที่	1)
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ตารางที่	1	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับของพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม	
และรายด้าน	(N=	146)

พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ค่าเฉลี่ย
()

ส่วนเบี่ยงเบน
	มาตรฐาน						
		(S.D)	

การแปลผล
ระดับ

										ความมีระเบียบวินัย
										ความรับผิดชอบ
										ความซื่อสัตย์
										ความมีเหตุผล
										ความเสียสละ
										ความกตัญญูกตเวที
										ความสามัคคี
										ความประหยัด
										ความยุติธรรม
										ความอุตสาหะ
										ความเมตตากรุณา

30.21
25.98
27.35
20.36
21.52
28.67
21.55
17.21
26.16
14.88
17.99

2.40		
2.26
2.51
2.35
2.58
2.05
2.44
2.92
3.22
3.62
2.06

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
มาก

									รวม 251.92 21.01 มาก

	 การเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลจ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของ
บิดาและมารดา
	 เมื่อหาค่าความแตกต่างของภูมิล�าเนา	ล�าดับที่
ของการเกิดของนักศึกษา	 ระดับการศึกษาของบิดา
และมารดา	อาชีพของบิดาและมารดา	กับพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล	 พบว่าโดยส่วน
มากไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p	>	
.05)	เมือ่เปรยีบเทยีบระดบัการศกึษาของมารดาพบว่า 
นักศึกษาพยาบาลที่มีมารดามีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรมของด้านความ
ยติุธรรมมากกว่าอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ	(F	=	3.85,	
p	 <	 .024)	 เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่มีมารดามีการ
ศึกษาในระดับที่ต�่ากว่ามัธยมศึกษา	 เช่นเดียวกับ
สถานภาพความสัมพันธ์ของบิดาและมารดา	พบว่า
นักศึกษาพยาบาลที่อยู่ในครอบครัวบิดามารดาแยก
กันอยู	่	มคีวามอตุสาหะมากกว่า	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ	(F	=	3.62,	p	<	.029)		เมื่อเทียบกับนักศึกษา
พยาบาลที่อยู่ในครอบครัวที่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน			
ส่วนที่	2	ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการแสดงออกถึง
การมีพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล	
	 จากค�าถามปลายเปิดเก่ียวกับความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมจริยธรรม	 และคุณลักษณะจริยธรรมใน
สังคมไทย	กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักและให้ความ
ส�าคญัเรือ่งจรยิธรรมท่ัวไปเป็นอย่างมาก	และสามารถ
ยกตัวอย่างพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงให้เห็นถึง
จริยธรรมท่ีพึงมีในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันในสังคม	
ซึง่สอดคล้องกบัลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์	และอตั
ลักษณ์คุณธรรมของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนีสวรรค์ประชารักษ์	 นครสวรรค	์
คือ	 ซื่อสัตย์	 มีวินัย	 รับผิดชอบ	 ซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางในการชี้น�าแนวทางการประพฤติปฏิบัติดี	
และขดัเกลาให้บคุคลในสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมคีวาม
สขุ	โดยสามารถสรปุสาระส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกับเหตผุล
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ต่อการแสดงพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาลได้	3	ประการ	คือ
	 1.	ผู้มีจริยธรรมย่อมรู้จักหน้าที่ของตนเอง	โดย
ปฏิบัติตัวตามกฎหมาย	รักษาระเบียบวินัย	อยู่ในกฎ
เกณฑ์ของสังคม	มสีตอิยูท่กุขณะจติ	มมีารยาท	เข้าใจ
ในบทบาทของตนเอง	 ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง
และยอมรับผลการกระท�าของตนเอง	 มีความมุ่งมั่น	
พากเพียร	 เอาใจใส่	 ละเอียดรอบคอบและให้ความ
ส�าคัญต่องานที่ท�าเพื่อให้สามารถส�าเร็จลุล่วงไปได้
อย่างเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล	รวมไปถึงการสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน		
	 2.	 ผู้มีจริยธรรมย่อมสามารถสร้างความไว้เนื้อ
เช่ือใจในสังคม	 โดยสร้างความปรองดองเป็นน�้าหนึ่ง
ใจเดยีวกนั	ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก	มจีติส�านกึรกัในบญุ
คุณของพ่อแม่	ครูบาอาจารย์	ผู้มีพระคุณ	สังคม	สิ่ง
แวดล้อมและประเทศชาต	ิรวมทัง้การพดูความจรงิ	มี
ความตรงไปตรงมา	ไม่บดิเบอืน	ซึง่เป็นการแสดงออก
ถึงความจริงใจ	 ไม่ล�าเอียง	 ไม่หลงงมงาย	นอกจากนี้
ยงัต้องไม่ผกูพนัอารมณ์ไว้กบัความรู้สกึของตนเองอกีด้วย
	 3.	ผู้มีจริยธรรมย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่น	โดยไม่
เพิ่มทุกข์ให้กับบุคคลหรือสิ่งรอบข้าง	 มีความยับยั้ง
ชั่งใจ	 พอเพียง	 เท่าเทียม	 เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิ
ความเป็นมนษุย์	ยอมรบัในความคิดเหน็ของผูอ้ืน่	รูจั้ก
แบ่งบันช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถ	มีความเสีย
สละและอุทิศเวลาความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของ
ส่วนรวม

การอภิปรายผล
	 การศกึษาวิจยัแบบพรรณนานี	้เพือ่ศกึษาระดับ
ของพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล	
และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์	 นครสวรรค์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
ความแตกต่างกนั	ผลการวจิยัในครัง้นีพ้บว่านกัศกึษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	 1	 มีพฤติกรรมทางจริยธรรม

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเมือ่พจิารณารายด้านอยู่
ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่	 คือ	 9	 ด้านใน	 11	 ด้าน	
ได้แก่	 ความมีระเบียบวินัย	 ความรับผิดชอบ	 ความ
ซ่ือสัตย์	 ความมีเหตุผล	 ความเสียสละ	 ความกตัญญู
กตเวที	 ความสามัคคี	 ความยุติธรรม	 ความเมตตา
กรุณา	 ยกเว้นด้านการประหยัดและความอุตสาหะ	
นอกจากนี้ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจากค�าถาม
ปลายเปิดพบว่า	 นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมด้าน
การรู้จักหน้าที่ของตนเอง	 ด้านการสร้างความไว้เนื้อ
เช่ือใจ	 และด้านการไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 นั่นแสดงถึง
นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมทางจริยธรรมขั้นพื้น
ฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการก�าหนดไว้	 ให้แก่โรงเรียน
ต่าง	 ๆ	 ของประเทศไทย	 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลคือ
ด้านความซ่ือสตัย์	เมตตากรณุา	มรีะเบียบวนัิย	มคีวาม
รับผิดชอบ	 และเสียสละ	 พบว่านักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่	1	วพบ.สวรรค์ประชารักษ์	นครสวรรค์	
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของวิชาชีพพยาบาล	 
งานวิจัยน้ีให้หลักฐานว่า	 นักศึกษาพยาบาล	 วพบ.
สวรรค์ประชารักษ์	 นครสวรรค์	 มีพฤติกรรมทาง
จรยิธรรม	เป็นไปตามทีว่ชิาชพีพยาบาลต้องการ	และ
สอดคล้องกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี	 1	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 นครราชสีมาซึ่งมี
พฤตกิรรมจรยิธรรมด้านความซือ่สตัย์	สภุาพอ่อนโอน	
เมตตากรณุา	เคารพในบุคคลอ่ืน	รูร้กัสามคัคี	เสยีสละ	
มีระเบียบวินัย	มีความอดทน	และมีความรับผิดชอบ
ตามล�าดับ6	 เช่นเดียวกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 	 ราชบุรีมี
พฤติกรรมจริยธรรมสูงใน	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านความมี
วินัย	ความกตัญญู	ความยุติรรม	ความเสยีสละ	และ
ความรอบคอบ7   
	 เมื่อเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของการ
ศึกษาของมารดาและสถานภาพความสัมพันธ์ของ
บิดามารดา	พบว่านกัศกึษาพยาบาลท่ีมีมารดามรีะดบั
การศึกษาสูงกว่ามีระดับความยุติธรรมมากกว่า
นกัศกึษาพยาบาลทีม่มีารดามรีะดบัการศกึษาต�า่กว่า	
และนกัศกึษาพยาบาลทีอ่ยูใ่นครอบครวัทีบิ่ดามารดา
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มีสถานภาพความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันมีระดับความ
อุตสาหะน้อยกว่านักศึกษาพยาบาลที่มีมาจากบิดา
มารดาแตกแยกกัน	 แสดงถึงมารดาผู้มีการศึกษามี
ส่วนช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของบุตรหรือธิดาซึ่ง
เป็นนักศึกษาพยาบาลให้มีความยุติธรรมในการ
ด�าเนินชีวิตในสังคม	 เช่นเดียวกันสถานภาพความ
สัมพันธ์ของบิดามารดาอาจเป็นผลเชิงลบต่อความ
เพียรพยายามอุตสาหะของนักศึกษา	หรือในทางตรง
กนัข้ามนกัศึกษาพยาบาลทีม่าจากครอบครวัแตกแยก	
เป็นผลท�าให้นักศึกษาพยาบาลต้องมุมานะ	 มีความ
เพยีรพยายามอตุสาหะมากกว่านกัศกึษาพยาบาลทีม่ี
ความพร้อมของครอบครัว	ดังนั้นครอบครัวที่มีความ
พร้อม	 ควรพึงระวังในการอบรมเลี้ยงลูก	 เพราะอาจ
เป็นผลเชิงลบต่อความอุตสาหะของลูกหรือนักศึก
พยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
	 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากค�าถามปลายเปิด	 ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นด้านพฤติกรรม
จริยธรรม	 ของนักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์	 นครสวรรค์	 พบว่า
นักศึกษาพยาบาลให้ค�าจ�ากัดความของบุคคลที่
แสดงออกถงึการมจีริยธรรมในสงัคมไทยประกอบด้วย	
3	ประเด็นส�าคัญ	คือ	การรู้จักหน้าที่ของตนเอง	การ
สร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจ	และการไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่	ซึง่
สะท้อนให้เห็นถึงระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล	 ที่
แสดงออกถงึการยอมรบัระเบยีบกฎเกณฑ์	และการมี
ค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง	 รวมไปถึงการอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะได้อย่างสันติ8	 สอดคล้องกับหลากหลาย
งานวิจยัทีไ่ด้ท�าการศึกษาเกีย่วกับพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล	 ได้แก่	 อรุณี	 ทอมป์
สัน9	 พบว่าคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล	
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามอยู่ในระดับมาก	ซึ่ง
เมือ่พจิารณาแล้วสามารถจัดระดับเป็นจริยธรรมเหนอื
กฎเกณฑ์สังคม	 ตามทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมของ
โคล์เบร์ิก		ซ่ึงจรยิธรรมในระดับนีบุ้คคลจะตีความของ
การมีจริยธรรมตามประสบการณ์	 และวิจารณญาณ

ของตนเอง	โดยให้ความส�าคญักบัสทิธแิละความเสมอ
ภาค	 และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นจะค�านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมและความชอบธรรม10  
	 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์	 พ.ศ.2550	 ก�าหนดว่า	 ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์	 ต้องรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 ตามท่ี
ก�าหนดไว้ในข้อบังคบัสภาการพยาบาล	จกัต้อง	รกัษา
จรยิธรรมในการปฏบิตัต่ิอผูใ้ช้บริการ	ต่อผูร่้วมวชิาชพี	
และต่อผู้ร่วมงาน11	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่
นักศึกษาพยาบาลต้องได้รับการปลูกฝัง	 กล่อมเกลา
ให้เกดิพฤตกิรรมจรยิธรรม12	การศึกษาของชยนชุ	ไชย
รัตนะและโรส	 ภักดีโต13	 พบว่าทัศนคติเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษาพยาบาลสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้โดย
การ	บรูณาการสือ่การเรยีนรูห้ลากหลายวธิ	ีสอดคล้อง
กบัรายงานการวจิยัของวลัทน	ีนาคศรสัีงข์	และคณะ14 
พบว่าการก�าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมท่ีชัดเจน	 รวมไปถึงการพัฒนาท่ีครอบคลุม
ด้านการเรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร	เช่น
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให ้นักศึกษา
พยาบาลเข้าค่ายธรรมะ	 ก็สามารถพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรมได้15	ท�าให้นักศึกษาพยาบาลเกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมจริยธรรมที่ดีงาม	ส่งผลให้ระดับความ
พึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด	 เช่นเดียวกับการศึกษาของสุชาฎา	
คล้ายมณ	ีและคณะ16	พบว่าระดบัพฤตกิรรมจรยิธรรม
ของนกัศกึษาพยาบาลอยูใ่นระดับสงู	ซึง่สอดคล้องกบั
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์ของนักศึกษา
พยาบาล	ดงันัน้	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนสีวรรค์
ประชารกัษ์	นครสวรรค์ซึง่มส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริม	 สนับสนุนและหล่อหลอมให้แก่นักศึกษา
พยาบาลช้ันปีท่ี	 1	 ท่ีจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลใน
ระยะเวลาที่เหลืออีก	3	ปีให้เป็นบัณฑิตหรือพยาบาล
วิชาชีพที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมตามที่วิชาชีพ
พยาบาลต้องการ
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ข้อเสนอแนะ
	 การน�าผลวิจัยไปใช้
	 พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนกัศึกษาพยาบาล	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ	์
นครสวรรค์	 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิล�าเนา 
มาจากภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเท่าน้ัน	 
ซ่ึงไม่สามารถอ้างถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ 
นักศึกษาพยาบาลทั้งหมดได้	
	 ควรมีการสอนและฝึกให้นักศึกษาพยาบาล 
ได้มีพฤติกรรมทางจริยธรรมในด้านประหยัดและ
อุตสาหะเพิ่มมากขึ้น	
	 การท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรมีการศึกษาวิจัยติดตามพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มตัวอย่างเดิมใน

ชั้นปีที่	2	3	และ	4	เพื่อศึกษาว่า	นักศึกษาพยาบาลมี
พฤตกิรรมทางจรยิธรรมด้านใดเพิม่มากข้ึน	เมือ่เข้ามา
ศึกษาในวิชาชีพพยาบาล
	 2.	ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในบริบทของ
วิทยาลัยพยาบาลที่แตกต่างกัน
	 กิตติกรรมประกาศ
	 ผูว้จิยัขอขอบคุณผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนสีวรรค์ประชารกัษ์	นครสวรรค์ซึง่ได้มอบ
ทุนในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้	 ตลอดจนขอบคุณ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 	 1	 ที่ช ่วยตอบ
แบบสอบถาม	และนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชัน้ปีที	่2	
ที่ช่วยเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	ปีการศึกษา	2561	
กลุ่มตัวอย่างคือ	นักศึกษาชั้นปีที่	1	และ	4	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	จ�านวน	
241	คน	รวบรวมข้อมลูระหว่างวนัที	่1	ตลุาคม	2561	ถงึวนัที	่31	มนีาคม	2562	โดยใช้แบบสอบถาม
ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	1)	ข้อมูลส่วนบุคคล	และ	2)	แบบวัดการคิดอย่างเป็นระบบ	ตรวจ
สอบความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืโดยการหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟาของ	ครอนบาค	 ได้เท่ากับ	 .85	
วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา	และสถติอ้ิางองิ	ได้แก่	Independent	sample	t-	test	
และ	One-way	ANOVA	ที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05
	 ผลการศกึษาพบว่า	การคดิอย่างเป็นระบบของนกัศกึษา	หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	อยู่ในระดับปานกลาง	(x

_
 =	3.38	คะแนน)	ปัจจัย

ด้านอายุ	 (p<0.001)	 ระดับการศึกษาปัจจุบัน	 (p<0.001)	 และเกรดเฉล่ียสะสมปัจจุบัน	
(p<0.031)	ทีแ่ตกต่างกนัมคีะแนนการคดิอย่างเป็นระบบแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05	ตามล�าดับ
	 ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลในอนาคต

ค�าส�าคัญ:		การคิดอย่างเป็นระบบ	นักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาล	
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Abstract
	 This	descriptive	 study	aimed	 to	explore	 the	 system	 thinking	among	nursing	
students	in	Bachelor	of	Nursing	Science	Program,	Boromarajonani	College	of	Nursing	
Chiang	Mai	academic	year	2018.	The	samples	were	241	nursing	students	of	the	first,	
second,	third,	and	fourth	year.	The	research	instrument	is	a	questionnaire	consisted	
of	two	parts:	1)	a	demographic	data,	and	2)	the	System	Thinking	Questionnaires	with	
its	reliability	value	of	.85.		Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics	and	inferential 
statistics	including	Independent	sample	t-test	statistics,	One-way	ANOVA	with	statisti-
cal	significance	at	0.05.	
	 The	results	of	the	study	revealed	that	system	thinking	level	in	nursing	students	
was	at	a	moderate	level	(x

_
 =	3.38).	Age	(p<.001),	current	educational	level	(p<.001)	

and	GPAX	(p<.003)	were	statistically	at	0.05.	
	 Conclusion,	the	results	of	this	research	can	be	used	as	a	guideline	for	teaching	
and	learning	development	to	develop	system	thinking	of	nursing	students	 in	the	
future.

Key	words:	Systematic	thinking,	Nursing	Students,	Nursing	College

ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา
	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษที่	 21	 
ในด้านการเมือง	วัฒนธรรม	รูปแบบของการเจ็บป่วย	
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี	 วิทยาการทางการ
แพทย์และการพยาบาล	 รวมทั้งการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการของคน	 ส่งผลให้คุณลักษณะของบัณฑิต 
ในศตวรรษที่	21	จ�าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทันสมัย	 
มคีวามสามารถด้านต่าง	ๆ 	มมีาตรฐานและสมรรถนะ
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของคนในสงัคม	เช่น	การ
มีทักษะในการจัดการการเปล่ียนแปลง	 และ 
ที่ส�าคัญบัณฑิตทางการพยาบาลจ�าเป็นต้องท�าหน้าที่
ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่สังคมโดยมี 
เป้าหมายหลักเพื่อช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดี	 
ซึ่งคุณภาพของการพยาบาลมีผลต่อสุขภาพของ 
ประชาชน	 ดังน้ันบัณฑิตพยาบาลจึงจ�าเป็นต้องฝึก
พฒันาการคิดอย่างเป็นระบบ	ซึง่ท�าให้เกดิความเข้าใจ

สามารถพิจารณาปัญหาและปัจจัยต่าง	 ๆ	 ท่ีมีความ 
ซับซ้อนได้อย่างมีขั้นตอน	 อย่างมีเหตุผล	 บูรณาการ 
ความรู้จากทฤษฎีน�ามาเชื่อมโยงองค์ประกอบย่อย
เพือ่ให้การพยาบาลได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ1 
อย่างไรก็ตามการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบของนกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีอยู่ในระดับปานกลาง1,	2,	3,	4 
	 สภาการพยาบาลได้ก�าหนดสมรรถนะหลัก 
ท่ีจ�าเป็นของผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดงุครรภ์	ตามพระราชบญัญตัผิูป้ระกอบวชิาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์	พ.ศ.	2540	จ�านวน	
14	สมรรถนะ	ได้แก่	สมรรถนะที่	 1	คือ	การปฏิบัติ
การพยาบาลอย่างมีจริยธรรม	 ตามมาตรฐานและ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ	์ 
และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	สมรรถนะที	่2	คอื	ปฏบิตัิ
การผดุงครรภ ์อย ่างมีจริยธรรมตามมาตรฐาน	 
และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	
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และกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง	สมรรถนะที	่3	คือ	ส่งเสริม 
สุขภาพบุคคล	 กลุ่มคน	 และชุมชน	 เพื่อให้เกิดการ 
เรยีนรู	้สามารถดแูลสุขภาพตนเองได้ในภาวะปกติและ
ภาวะเจ็บป่วย	 และลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรคและ 
เกิดความเจ็บป่วย	 สมรรถนะที่	 4	 คือ	 ป้องกันโรค 
และเสรมิสร้างภมูคิุม้กันโรค	เพือ่ลดความเจ็บป่วยจาก
โรคทีส่ามารถป้องกนัได้	สมรรถนะที	่5	คือ	ฟ้ืนฟูสภาพ
บุคคล	 กลุ่มคน	 และชุมชนทั้งด้านร่างกาย	 จิตสังคม	
เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ	
สมรรถนะที	่6	คอื	รกัษาโรคเบือ้งต้นตามข้อบงัคับของ
สภาการพยาบาล	สมรรถนะที่	7	คือ	สอนและให้การ
ปรกึษาบคุคล	ครอบครวั	กลุม่คน	และชมุชน	เพือ่การ
มีภาวะสุขภาพที่ดี	 สมรรถนะที่	 8	 ติดต่อสื่อสารกับ
บุคคล	 ครอบครัว	 กลุ ่มคน	 และชุมชนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	สมรรถนะที	่9	คอื	แสดงภาวะผู้น�าและ
การบริหารจัดการตนเอง	 และงานที่รับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสม	 สมรรถนะที่	 10	 คือ	 ปฏิบัติการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน	สมรรถนะที่	11	ตระหนัก
ในความส�าคัญของการวิจัยต่อการพัฒนากากรพยา
บาลและสุขภาพ	 สมรรถนะที่	 12	 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล	
สมรรถนะที่	13	พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
คุณค่าในตนเอง	 และสมรรถนะในการปฏิบัติการ
พยาบาล	และสมรรถนะที	่14	พฒันาวชิาชพีให้มคีวาม
เจริญก้าวหน้า	และมีศักดิ์ศรี	ซึ่งสมรรถนะที่สภาการ
พยาบาลก�าหนดไว้	 มีความสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 สาขาพยาบาล
ศาสตร์	พ.ศ.	25605	ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ย่าง
น้อย	6	ด้าน	ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณธรรม	
จริยธรรม	มคีวามรู้	มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ	 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	
การสือ่สาร	และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	มทีกัษะ
การปฏิบตัทิางวชิาชพี	และมทีกัษะทางปัญญาซ่ึงต้อง
มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย	วเิคราะห์และเลอืกใช้ข้อมลูในการอ้างองิ
เพื่อพัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค	์ 

มีความสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	
ทางการวิจัย	 และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาทาง
สขุภาพ	และสามารถคิดอย่างเป็นระบบ	คดิสร้างสรรค์	
คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อหาแนวทางใหม่ในการ
แก้ไขปัญหาการปฏบิติังาน	และบอกถงึผลกระทบจาก
การแก้ไขปัญหาได้6 
	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	เป็น
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	
กระทรวงสาธารณสุข	ที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาล
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม	 และมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 
โดยมุง่เน้นให้พัฒนาศกัยภาพนกัศกึษา	และเสรมิสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	217	ด้วยการฝึกทักษะ
การใช้กระบวนการคิด	 วิเคราะห์	 สังเกต	 รวบรวม
ข้อมูล	 ให้ผู้เรียนมีความรู้ท่ีทันสมัย	 และปฏิบัติจริง	
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม	 ค่านิยมท่ีดีงาม	 และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกสาระการเรียนรู้	
	 การปฏิบัติการพยาบาลต้องใช้กระบวนการ
ทางการพยาบาล	 โดยเริ่มจากการประเมินภาวะ
สุขภาพ	 การวินิจฉัยทางการพยาบาล	 การวางแผน 
การพยาบาล	 การปฏิบัติการพยาบาล	 และการ
ประเมินผล	 กระบวนการดังกล่าวนักศึกษาต้องใช้
ความรู ้ที่เชื่อมโยงจากทฤษฏีมาท�าการวิเคราะห์	
รวบรวมข้อมลูจากหลายแหล่งข้อมลู	เช่น	การสอบถาม
ประวัติการเจ็บป่วยจากผู้ป่วย	 ญาติ	 แฟ้มประวัต	ิ 
ผลการตรวจร่างกาย	ผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร	
และการตรวจพิเศษอื่น	 ๆ	 น�าข้อมูลมาวิเคราะห์	
สังเคราะห์	 น�าไปสู่การตัดสินใจวางแผนการให้การ
พยาบาลเพื่อให ้การดูแลผู ้ป ่วยเป ็นไปอย ่างมี 
ประสิทธิภาพ	 เกิดประสิทธิผลและมีความปลอดภัย
แก่ผูร้บับรกิาร8	ดงันัน้การฝึกปฏบิติัจนเกิดทกัษะการ
คิดอย่างเป็นระบบ	 และน�าทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบไปใช้ในกระบวนการดูแลสุขภาพและให้การ
พยาบาล	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับนักศึกษาพยาบาล	
	 การคิดอย่างเป็นระบบ	 (system	 thinking)	
เป็นการคดิข้ันสงูทีใ่ช้ในการมองปัญหา	วเิคราะห์และ



System Thinking Among Nursing Students,  Boromarajonani College of Nursing Chiang Mai

55ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม-ธันว�คม 2563

สงัเคราะห์ข้อมลูถงึสาเหตุ	สถานการณ์	อย่างเป็นองค์
รวมและซับซ้อน	 โดยมองภาพรวมและองค์ประกอบ
ย่อยที่เช่ือมโยงกันได้	 ท�าให้สามารถคิดได้อย่างมี
เหตุผล	 มีล�าดับ	 เป็นขั้นตอน	 มีเป้าหมายที่ชัดเจน	
บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	
ท�าให้เกิดความมีระเบียบวินัย	 จัดล�าดับ	 และสร้าง
ระบบในการท�างาน	 สามารถท�างานเป ็นทีม	 
กล้าแสดงออกและสามารถแก้ไขปัญหาได้9	ประกอบ
ด้วยความสามารถในการคิดที่ส�าคัญ	 3	 ด้าน	 ได้แก	่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 ความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์	 และ	 ความสามารถในการคิดเชิง
ประยกุต์ใช้2	ซ่ึงมอีงค์ประกอบ	คอื	ตัวป้อนซึง่เป็นองค์
ประกอบหรือส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ	 กระบวนการ
เป็นการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ	
และผลผลติเป็นผลจากกระบวนการด�าเนินงานนัน้	ๆ 2 

จากการทบทวนงานวจัิยทีผ่่านมาพบว่า	ในสถานการณ์ 
หรือปัญหาเดียวกันนั้นการคิดอย่างเป็นระบบของ
แต ่ละบุคคลอาจมีความแตกต ่างกันขึ้นอยู ่กับ
ประสิทธิภาพของแบบแผนที่เกิดจากการคิดอย่าง 
เป็นระบบของแต่ละบุคคล	 ความรู้เดิม	 การค้นคว้า
เพิ่มเติม10	 และปัจจัยจัยอื่น	 ๆ	 ดังผลการศึกษาของ
ศรัญญา	 จุฬารี	 และ	 จันทร์ทิรา	 เจียรณัย2	 ที่พบว่า	
คุณลักษณะส่วนบุคคล	 เช่น	 เพศ	 เกรดเฉลี่ยสะสม
ปัจจุบัน	วิธีการรับเข้าศึกษาเป็นปัจจัยที่ท�าให้การคิด
อย่างเป็นระบบของนกัศกึษามคีวามแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 0.05	 จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า	การวดัการคิดอย่างระบบท�าโดยใช้
แบบทดสอบ	เช่น	การวดักระบวนการพืน้ฐานของการ
คิดอย่างเป็นระบบ	 การวัดกระบวนการวิเคราะห์
ระบบในแนวลกึ	การวดักระบวนการคดิเชือ่มโยงเรือ่ง
เหตแุละผล	การวดัการป้อนกลบัของเรือ่งราว	(feed-
back)	 การวัดวิธีสอนโดยใช้กรณีศึกษา	 (case	
study)11	 และการใช้แบบประเมินหรือแบบวัด	 เช่น	
แบบวัดการคิดอย่างเป็นระบบของศุกร์ใจ	 เจริญสุข	
และคณะ4	 ที่แปลมาจากแบบวัดการคิดอย่างเป็น
ระบบ	 (Systems	Thinking	Scale:	STS)	ของมอร์	
และคณะ	(2010)	

	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ	จากปีการศึกษา	2559	จากผลการ
ประเมินพบว่า	 บัณฑิตมีสมรรถนะด้านทักษะทาง
ปัญญา	 มีค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะต�่า	 คือ	 3.80	
(S.D.=0.57)12 สอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่อง13-15	 

ซึง่สมรรถนะทางปัญญา	หมายถงึความสามารถในการ
ค้นหาข้อเท็จจริง	 ท�าความเข้าใจ	 สามารถประเมิน
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายซับซ้อน	 และ
เสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อ	 พบว่า 
ข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต�่าท่ีสุดคือ	 ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ14	 ซึ่งเป็นทักษะที่นักศึกษาจ�าเป็น
ต้องมเีพือ่ให้สามารถวเิคราะห์	สงัเคราะห์สถานการณ์
ต่าง	ๆ 	และปฏบัิตกิารพยาบาลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 
ผู้ใช้บัณฑิตจึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการบูรณา
การการสอนทกัษะการคดิอย่างเป็นระบบในการเรยีน
การสอนทัง้ภาคทฤษฎ	ีภาคปฏบัิต	ิและกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตรต่าง	ๆ	แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะ	และมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ10 
	 ดังนั้น	 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
การคดิอย่างเป็นระบบของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
เชียงใหม่	เพือ่ให้ได้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกับความเป็นจรงิ	
และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
และมีพัฒนาการในการคิดอย่างเป็นระบบ	 อันจะส่ง
ผลให้สามารถน�าไปปรบัใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของวิชาชีพพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาการคิดอย่างเป ็นระบบของ
นักศึกษา	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	ปีการศึกษา	2561
	 2.	 เพือ่เปรยีบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการคดิ
อย่างเป็นระบบของนักศึกษา	 หลักสูตรพยาบาล	
ศาสตรบัณฑิต	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
เชียงใหม่	ปีการศึกษา	2561	



การคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ56

ค�าถามการวจิยั
	 1.	 การคิดอย ่างเป ็นระบบของนักศึกษา	
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	ปีการศึกษา	2561	เป็นอย่างไร
	 2.	 อาย	ุเพศ	ระดบัการศกึษา	รายได้ครอบครวั
เฉล่ียต่อเดอืน	เกรดเฉลีย่สะสมระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย	 วิธีการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต	 และเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันที ่
แตกต่างกัน	 การคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา	
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	ปีการศึกษา	2561	แตกต่างกนั
หรือไม่

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกบัการคดิอย่างเป็นระบบ	และปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง
กับการคิดอย่างเป็นระบบ	ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับการ
ศึกษา	 รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน	 เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 วิธีเข้ารับการ
ศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ	และเกรดเฉลีย่
สะสมปัจจบุนั	ของนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม	่ 
ดังแผนภาพที่	1	

ตัวแปรต้น

เพศ	
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน	
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
วิธีการเข้ารับการศึกษา	
เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน

ตัวแปรตาม

การคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศกึษาวจิยัในคร้ังนีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดอย่างเป็นระบบ	และ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑติ	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ี
เชียงใหม่	 ปีการศึกษา	 2561	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	
2561	ถึงวันที่	 31	มีนาคม	2562	กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	
นักศึกษาชั้นปีที่	1	ถึงชั้นปีที่	4	วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี	 เชียงใหม่	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	605	
คน		ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย	ค�านวณจากสูตร
การหาขนาดตัวอย่างในกรณีที่ทราบค่าจ�านวน
ประชากร	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา	 (Quota	
sampling)	 ตามจ�านวนนักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ถึง	 4	
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	ปีการศกึษา	
2561	 แล้วจึงสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนประชากรของ
นักศึกษา	ได้ขนาดตัวอย่างจ�านวน	241	คน	ดังตาราง
ที่	1	

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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ตารางที่	1	แสดงจ�านวนนักศึกษาชั้นปีที่	1	ถึง	4	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	ปีการศึกษา	2561

ชั้นปี จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ขนาดตัวอย่าง

1 148 59

2 156 62

3 158 63

4 143 57

รวม 605 241

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยและเกบ็รวบรวมข้อมูล
คือ	 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม	ประกอบด้วย	1)	ข้อมูลส่วนบุคคล	ได้แก่	
อายุ	เพศ	ระดับการศึกษา	รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ
เดือน	 เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
วิธีการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต	และเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน	2)	แบบวัดการ
คิดอย่างเป็นระบบของศุกร์ใจ	 เจริญสุข	และคณะ	4	
ท่ีแปลมาจากแบบวดัการคดิอย่างเป็นระบบ	(Systems 
Thinking	Scale:	STS)	ของมอร์	และคณะ	(2010)	
แ บบสอบถ า ม ดั ง ก ล ่ า ว ไ ด ้ รั บ อ นุญ า ต จ า ก 
ผู้พัฒนาเครื่องมือ	 แบบสอบถามมีจ�านวน	 20	 ข้อ	
ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	 
(Rating	Scale)	ใช้มาตราวดัแบบลเิคิต	(Likert	Scale)	
โดยแบ่งเป็นเลือกตอบการแสดงพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ
จรงิ	จ�านวน	5	ระดบั	โดยแต่ละค่ามีความหมายดงันีค้อื
	 การแสดงพฤติกรรมไม่เคยปฏิบัติ	 เท่ากับ	 1	
คะแนน
	 การแสดงพฤติกรรมนาน	 ๆ	 คร้ัง	 	 เท่ากับ	 2	
คะแนน
	 การแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง			เท่ากบั	3	คะแนน
	 การแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง		เท่ากบั	4	คะแนน
	 การแสดงพฤติกรรมเกือบตลอดเวลา	 เท่ากับ	 5	
คะแนน
	 เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลีย่ของการคิดอย่าง

เป็นระบบคิดเฉลี่ยรายข้อ	 มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง	
1.00-5.00	 คะแนน	 โดยคะแนนรวมมาก	 หมายถึง	 
มีการคิดอย่างเป็นระบบมาก	 คะแนนรวมน้อย	 
หมายถึง	 มีการคิดอย่างเป็นระบบน้อย	 โดยแบ่งช่วง
คะแนนเป็นอันตรภาคช้ันตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 
จากคะแนนต�่าสุด	 และคะแนนสูงสุดของการ
ประเมิน16	ดังนี้	
	 คะแนนเฉล่ียระหว่าง	1.00-1.80	หมายถึง	
การคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับน้อยที่สุด
	 คะแนนเฉล่ียระหว่าง	1.81-2.60	หมายถึง	
การคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับน้อย
	 คะแนนเฉล่ียระหว่าง	2.61-3.40	หมายถึง
การคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับปานกลาง
	 คะแนนเฉล่ียระหว่าง	3.41-4.20	หมายถึง
การคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมาก
	 คะแนนเฉล่ียระหว่าง	4.21-5.00	หมายถึง
การคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมากที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหาของดัชนีความสอดคล้อง	
(Item	Objective	Congruence	Index:	IOC)	จาก
ผูเ้ชีย่วชาญ	3	ท่าน	ประกอบไปด้วย	อาจารย์พยาบาล	
2	 ท่าน	 และ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนการ
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ	1	ท่าน	มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ	 1.00	 และน�าไปทดลองใช้กับ
นกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต	ปีการศกึษา	



การคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ58

2561	 จ�านวน	 30	 คน	 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ	 ครอนบาค	 (Chronbach’s	
Alpha	coefficient)	เท่ากับ	0.8517

จริยธรรมการวิจัย
	 การวิจัยน้ีผ่านการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยของ	 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	เชียงใหม่	ตามเอกสารรับรองโครงการ
วิจัย	 เลขที่	 E01/2561	 ซึ่งผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแจกแบบสอบถามแก่นักศึกษาในแต่ละช้ันปี
ด้วยตนเอง	 และด�าเนินการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยโดยชี้แจงให ้ทราบถึงวัตถุประสงค ์	 
รายละเอียดวิธีการในการด�าเนินการวิจัย	 และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมงานวิจัย	 มีการ 
ลงนามยินยอมในเอกสารขอความยินยอมในการเข้า 
ร่วมโครงการวิจัย	 และสามารถขอถอนตัวออกจาก 
การวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียน 
การสอน	 หรือการให้เกรดแก่กลุ่มตัวอย่าง	 ข้อมูล 
ที่ได้จากการวิจัยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ	 และน�า
เสนอผลการวิจัยในภาพรวม	 ในระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไม่มีกลุ ่มตัวอย่างขอถอนตัวจาก 
งานวิจัย	

การรวบรวมข้อมูล
	 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล	
	 1.	 ผู ้วิจัยขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาล
	 2.	เข้าพบนกัศึกษาตามบญัชรีายชือ่ทีสุ่ม่ได้	เพือ่
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 วิธีด�าเนินการวิจัย	
และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	 ชี้แจงสิทธิส่วน
บุคคลตามหลักจริยธรรมการวิจัย	 นักศึกษาทุกคน
ยินดีตอบแบบสอบถามให้ลงนามในเอกสารแสดง
ความยินยอม
	 3.	 ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเป็นราย
บคุคล	โดยใช้เวลาท�าแบบสอบถามประมาณ	10	นาท	ี
เมือ่ตอบแบบสอบถามเรยีบร้อยแล้ว	ให้ส่งเอกสารใน

กล่องรับคืนแบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้ให้	
	 4.	กลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถามทัง้หมด	241	
คน	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 ผู้วิจัยตรวจสอบความครบ
ถ้วน	 และความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามท่ี
ทุกฉบับ	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามครบ
ถ้วน	ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่ม
ตัวอย่าง	โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	การแจกแจง
ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 2.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดอย่างเป็น
ระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
เชียงใหม่จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	 ด้วยสถิต	ิ 
Independent	 sample	 t	 test	 และ	 One-way	
ANOVA	

ผลการวิจัย	
	 1.	ข ้อมูลส ่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย ่าง
นกัศกึษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	91.7	มีอายุต�่ากว่า	
21	ปี	ร้อยละ	68.5	(x

_
	=	22.1,	S.D.	=	4.6)	ศึกษา

อยู่ชั้นปีที่	3	ร้อยละ	26.1	มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย
ต่อเดือน	 15,001	 -	 30,000	บาท	 ร้อยละ	 46.1	 
(x
_
	=	20,323.2,	S.D.	=	15,195.6)	จบจากโรงเรียน

รัฐบาล	 ร้อยละ	 93.8	 เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	3.50	-	4.00	ร้อยละ	50.2	
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
รอบรับตรงจากพ้ืนท่ี	 ร้อยละ	 37.8	 เกรดเฉล่ีย
สะสมปัจจุบัน	3.00-3.49	ร้อยละ	54.4	
	 2.	การคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	นกัศกึษา 
มกีารคดิอย่างเป็นระบบเฉล่ีย	เท่ากบั	3.38	(ระดับ
ปานกลาง)	ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	2
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ตารางที่	2	การคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	(n=241)

การคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา จ�านวน	(คน) ร้อยละ

ระดับน้อยที่สุด 0 0.0

ระดับน้อย 22 9.1

ระดับปานกลาง 94 39.0

ระดับมาก 114 47.3

ระดับมากที่สุด 11 4.6

รวม 241 100
x
_
=	3.38,	S.D.=	0.56

 3.	 เปรียบเทียบความแตกต่างของการคิด 
อย่างเป็นระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี	เชียงใหม่	จ�าแนกตาม	อายุ	เพศ	ชั้นปี 
ที่ศึกษา	 รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน	 เกรดเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 วิธีการเข้ารับ 
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 และ 
เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน

	 การเปรียบเทียบการคิดอย่างเป็นระบบของ
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่
จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า	 ปัจจัยด้านอาย	ุ
(P<0.001)	ระดบัการศกึษาปัจจบุนั	(P<0.001)	เกรด
เฉลีย่สะสมปัจจบัุน	(P=0.003)	มคีะแนนเฉลีย่การคดิ
อย่างเป็นระบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05	ดังตารางที่	3

ตารางที่	 3	 การเปรียบเทียบการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม	่
จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป	(n=241)	

คะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา

P-	Valueจ�านวน x
_

SD Min Max

อายุ	(ปี)

			ต�่ากว่า	21	ปี 165 3.49 0.51 2.15 5.00 <	0.001*

			มากกว่า	21	ปี 76 3.13 0.59 1.90 4.30

เพศ

			ชาย 20 3.17 0.49 2.45 3.90 0.084

			หญิง 221 3.40 0.56 1.90 5.00

ระดับการศึกษาปัจจุบัน

			พยาบาลศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	1 59 3.62 0.46 2.65 4.55 <0.001*

			พยาบาลศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	2 62 3.64 0.46 2.85 5.00
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คะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา

P-	Valueจ�านวน x
_

SD Min Max

			พยาบาลศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	3 63 3.17 0.49 2.00 4.30

			พยาบาลศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	4 57 3.09 0.60 1.90 4.00

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน(บาท)

			ไม่เกิน	15,000	บาท 92 3.42 0.60 2.00 5.00 0.259

			15,001-30,000	บาท 111 3.32 0.53 1.90 4.55

			มากกว่า	30,000	บาท 38 3.47 0.54 2.50 4.55

เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา

			2.00	–	2.49 3 2.98 0.03 2.95 3.00 0.141

			2.50	–	2.99 18 3.34 0.56 2.00 3.90

			3.00	-	3.49 99 3.31 0.55 1.90 4.55

			3.50	-	4.00 121 3.46 0.56 2.00 5.00

การเข้ารับการศึกษาหลักสูตร

			รอบรับตรงจากพื้นที่ 91 3.40 0.68 2.00 5.00 0.703

			การรับตรง 62 3.33 0.58 1.90 4.30

			Admission 88 3.39 0.39 2.15 4.10

เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน

			2.00	–	2.49 7 2.99 0.21 2.70 3.20 0.003*

			2.50	–	2.99 80 3.40 0.48 2.00 4.55

			3.00	-	3.49 131 3.32 0.53 1.90 4.55

			3.50	-	4.00 23 3.73 0.85 2.25 5.00
*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตารางที	่3	(ต่อ)	การเปรยีบเทยีบการคิดอย่างเป็นระบบของนกัศกึษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	
จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป	(n=241)	
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ตารางที่	 4	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
เชียงใหม่	จ�าแนกตามชั้นปีโดยการเปรียบเทียบรายคู่	ด้วยวิธี	LSD

ชั้นปี ชั้นปี Mean	Different P-Value

1 2 -0.01 0.862

3 0.46 <0.001*

4 0.05 <0.001*

2 3 0.47 <0.001*

4 0.55 <0.001*

3 4 0.08 0.413
*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตารางที่	 5	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
เชียงใหม่	จ�าแนกตามเกรดเฉลี่ยปัจจุบันโดยการเปรียบเทียบรายคู่	ด้วยวิธี	LSD

เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน Mean	Different P-Value

2.00	–	2.49 2.50	–	2.99 -0.41 0.058

3.00	-	3.49 -0.33 0.120

3.50	-	4.00 -0.74 0.002*

2.50	–	2.99 3.00	-	3.49 0.08 0.036

3.50	-	4.00 -0.33 0.012*

3.00	-	3.49 3.50	-	4.00 -0.41 0.001*
*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

การอภิปรายผล
	 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
เชียงใหม่	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุต�่ากว่า	21	ปี	
อาศยัอยูก่บับดิามารดา	จบจากโรงเรียนรัฐบาล	มเีกรด
เฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 อยู่ในช่วง	
3.50-4.00	 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันอยู่ในช่วง	
3.00-3.49	จากผลการศึกษา	พบว่า	มีคะแนนการคิด
อย่างเป็นระบบเฉลี่ย	 3.38	 คะแนน	 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 สมหญิง	 
โควศวนนท์17	ที่ท�าการศึกษาเรื่อง	 ผลของการเรียน 

การสอนโดยใช้กรณศีกึษาต่อความสามารถในการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล	 พบว่า	
นักศึกษามีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมี
วจิารณญาณอยูใ่นระดบัปานกลาง	และการศกึษาของ
สมเกียรติ	 สุทธรัตน์18	 เรื่องความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต	 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	
(ต่อเนื่อง	 2	 ปี)	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
นครพนม	 พบว่า	 ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
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บัณฑิตอยู ่ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้	 อธิบายได้ว่า	 
การคดิวเิคราะห์	คดิเชือ่มโยงเหตุการณ์	การใช้เหตุผล 
ในการแก้ปัญหาน้ันขึ้นอยู่กับประสบการณ์รวมถึง
คุณลักษณะด้านร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 
สติปัญญา	 และบุคลิกภาพของแต่ละคน19	 และ
เนื่องจากการคิดอย่างเป็นระบบต้องอาศัยการคิด
หลายรูปแบบมาประกอบกัน	 ท�าให้ในสถานการณ์
เดียวกันผู ้ เรี ยนแต ่ละคนอาจมีแนวคิด	 และ
ประสทิธภิาพในการคดิทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัความรู้
เดิม	การค้นคว้าเพิ่มเติม11	ความสามารถทางสมอง20 
และประสบการณ์กระบวนการคิดที่ต่อเนื่อง	 ซึ่งหาก
ไม่มีประสบการณ์ในการคิดอย่างต่อเนื่องอาจจะให้
คุณภาพของการคิดลดลงได้	
	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีเชยีงใหม่	มกีาร
จดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายและเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส�าคัญ	ได้แก่	การเรียนการสอนแบบอภิปรายกันเป็น
รายกลุ่ม	(group	discussion)	การใช้บทบาทสมมติ	
(role	 playing)	 การใช้ผังความคิดรวบยอด	 (mind	
mapping)	 การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	
(problem	 based	 learning)	 การสอนแบบใช้
สถานการณ์จ�าลอง	 (simulation)	 และการใช้กรณี
ศึกษา	(case	study)	เป็นต้น	ซึ่งรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเหล่าน้ีมีความเหมาะสมในการฝึกให้ 
ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	
เกิดแรงจูงใจค ้นหา	 และศึกษาความรู ้ เพิ่มเติม 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวยังไม่
สามารถท�าได้ครบถ้วนทุกวิชา	 ดังนั้นจึงควรส่งเสริม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
ให้ครอบคลุมทุกรายวิชา	อายุ	 เพศ	ระดับการศึกษา	
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน	 เกรดเฉลี่ยสะสม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	วิธีการเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 และเกรดเฉลี่ย 
สะสมปัจจุบนั	กบัการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา	
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	 เชียงใหม่	ปีการศึกษา	2561	จากการ
ศึกษาวิจัยนี้พบว่า	
	 ปัจจัยด้านอายุ	 เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างเป็น

ระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
เชียงใหม่	โดยพบว่า	นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีเชียงใหม่	ที่มีอายุต่างกันจะมีคะแนนการคิด
อย่างเป็นระบบท่ีแตกต่างกัน	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	เนาวนจิ	พึง่จนัทรเดช21	ท่ีท�าการเรือ่งศึกษาปัจจยั
ที่มีความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ	 พบว่า
อายุมีความสัมพันธ์กับความคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า	 นักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่	ที่มีอายุต�่ากว่า	20	ปี	
มีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างเป ็นระบบมากกว่า
นักศึกษาที่มีอายุมากกว่า	20	ปี	(P<0.001)	เนื่องจาก
กลุ่มนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาท่ีวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนเีชยีงใหม่	แบ่งเป็น	2	กลุม่คอื	กลุม่ทัว่ไป
คือกลุ่มท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย	 มีอายุอยู่ในช่วง	
18-21	ปี	และกลุม่นกัศกึษาทีเ่ข้ารบัการศกึษาในกลุม่
พัฒนาบุคลากร	มีอายุอยู่ในช่วง	22-45	ปี	ซึ่งในกลุ่ม
ท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย	 อยู่ในช่วงอายุท่ีมีความ
สมบรูณ์สงูสดุของพฒันาการทางสมอง	มคีวามพร้อม
ทีจ่ะรบัสิง่ใหม่	ๆ 	มคีวามสามารถในการคดิ	จนิตนาการ
และใช้เหตุผล22 มากกว่ากลุ ่มนักศึกษาท่ีเข้ารับ 
การศึกษาในกลุ ่มพัฒนาบุคลากรมีอายุอยู ่ในช่วง	 
22-45	 ปี	 ดังน้ันจึงมีความสามารถในการคิดอย่าง 
เป็นระบบสูงกว่า
	 ปัจจัยด้านช้ันปีท่ีศึกษา	 เกี่ยวข้องกับการคิด
อย่างเป็นระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี	 เชียงใหม่	 โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า	
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม	่ 
ที่ศึกษาชั้นปีที่	 2	 มีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างเป็น
ระบบมากที่สุด	3.64	คะแนน	ใกล้เคียงกับนักศึกษา
ท่ีศึกษาในช้ันปีท่ี	 1	 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย	 3.62	 คะแนน	
แต่นักศึกษาท่ีศึกษาช้ันปีท่ี	 3	 มีคะแนนเฉลี่ย	 3.17	
คะแนน	และนักศึกษาชั้นปีที่	4	มีคะแนนเฉลี่ย	3.09	
คะแนน	 จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาช้ันปี
ที่	 3	 และ	 4	 มีแนวโน้มลดลงตามล�าดับ	 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่ในชั้นปีที่	 1	และ	2	
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เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในด้านทฤษฏ	ี 
และมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาการพัฒนาคิด 
อย่างเป็นระบบในปีการศึกษาแรกทีน่กัศึกษาเข้าเรยีน	 
จึงท�าให้นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 และชั้นปีท่ี	 2	 มีคะแนน
เฉลี่ยการคิดอย่างเป็นระบบมาก	ต่างกับนักศึกษาชั้น
ปีที่	 3	และชั้นปีที่	 4	ที่การจัดการเรียนการสอนของ
วิชาทางการพยาบาลมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ต้อง
จ�าและน�าไปปฏิบตั	ิกระบวนการและการวดัผลมกัจะ
เน้นเนื้อหามากกว่าการฝึกให้คิด	 นักศึกษาจึงใช้การ
จ�าเป็นส่วนใหญ่	 อาจท�าให้เป็นจุดอ่อนในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบในระดับสงูขึน้	
นอกจากนี้นักศึกษามีการขึ้นฝึกปฎิบัติงานบนหอ 
ผูป่้วยมากขึน้	ท�าให้ใช้การจ�าหรอืท�าตามมากกว่าการ
คิดเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้การพยาบาลผิดพลาด	
ท�าให้ใช้การคิดอย่างเป็นระบบลดลง	 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	พูลสุข	หิงคานนท์	และคณะ23	ที่พบว่า
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 1	 และ	 2	 มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านทฤษฏี	 ซึ่งส่งเสริมให้
นักศึกษามีการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง	 ๆ	 
น�ามาพจิารณาไตร่ตรองในหลาย	ๆ 	แง่มมุ	โดยนกัศกึษา 
ในชั้นปีที่	 1	 จะมีลักษณะของผู ้เรียนที่ชอบการ
วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 เชื่อมโยงและผสมผสานข้อมูล
ต่าง	ๆ	ที่ได้จากข้อเท็จจริงและการสังเกต	ท�าให้เกิด
ความต่อเน่ืองและเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน	 แต่ไม่
สอดคล้องกบังานวิจัยของ	ชติุมา		วฒันะคีรี24	ทีท่�าการ
ศกึษาเรือ่งความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนสิิต
ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	 ที่พบว่า
นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีชั้นป ีต ่างกันมีคะแนน 
การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่แตก
ต่างกัน	
	 ปัจจัยด้านเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน	 เกี่ยวข้อง
กับการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม่	 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของกรรณิกา	 รักยิ่งเจริญ25	 ที่ท�าการศึกษาเรื่อง	
การศึกษาความสามารถในการใช้ความคิดขั้นสูงของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี	 2	 ที่เรียนวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	 1	 พบว่าระดับผลของการเรียน	

(GPA)	 สามารถท�านายความสามารถในการใช้ความ
คิดข้ันสูงของนักศึกษาได้	 และงานวิจัยของ	 ลดาพร	
ทองสง26	ทีท่�าการศึกษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพันธ์กับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลเด็กของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ	พบว่า
เกรดเฉลี่ยสะสมเป็นปัจจัยท่ีดีท่ีสุดในการท�านายผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียสะสมมากมีแนวโน้มการคิด
อย ่างเป ็นระบบของนักศึกษามากตามไปด ้วย	
สอดคล้องกบัแนวทางการจัดการศกึษาของส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่มุ ่งเน้นจัดการ
ศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพต่อการเรียนรู้	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีเพื่อท่ีจะเป็นทักษะในการพัฒนา
ตนเองต่อไป	 ท�าให้เป็นผู้ที่มีสามารถคิดวิเคราะห์	 ใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหาได้27	 เกรดเฉลี่ยสะสมจึงเป็น
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา	
	 ปัจจัยด้านเพศ	ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	ด้าน
เกรดเฉลีย่สะสมระดบัมธัยมศกึษา	ด้านการเข้ารบัการ
ศึกษาหลักสูตร	 ไม่มีความเก่ียวข้องกับการคิดอย่าง
เป็นระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนเีชยีงใหม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	สริชิยั	ดเีลศิ28 
ทีศ่กึษาความคดิสร้างสรรค์ของบณัฑติในสถาบนัการ
ศกึษาระดับอดุมศกึษาท่ีมอีตัลักษณ์เชิงสร้างสรรค์	พบ
ว่าปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์	 และ
การศกึษาของศริมิา	เขมะเพชร29	ทีท่�าการศกึษาเรือ่ง
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสัมฤทธผิลทางการเรยีนของ
นักศึกษาพยาบาลต�ารวจ	 พบว่ารายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการ
เรียน	และการศึกษาของพเยาว์	ดีใจ30	ที่ท�าการศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ประเภทโควตาและการ
สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร	กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
พบว่าผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียน
ระหว่างนักศึกษาโควตาและการสอบคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไม ่แตกต่างกัน	 แต ่ไม ่
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริมา	เขมะเพชร29	ที่พบว่า
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ด้านเกรดเฉล่ียสะสมระดับมัธยมศึกษามีผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตร	ี
ซ่ึงสาเหตุที่ปัจจัยด้านเพศ	 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	
ด้านเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา	 ด้านการเข้า
รับการศึกษาหลักสูตร	ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการคิด
อย่างเป็นระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี	 เชียงใหม่	 เนื่องจากนักศึกษาได้ศึกษาและ
เรียนรู้วิชาการคิดอย่างเป็นระบบหลังจากที่ได้เข้ามา
ศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 เชียงใหม	่
แล้ว	จงึส่งผลให้ปัจจยัดงักล่าว	ไม่มคีวามเกีย่วข้องกบั
การคดิอย่างเป็นระบบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี	เชียงใหม่

ข้อจ�ากัดในการท�าวิจัย
	 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาเฉพาะนักศึกษา

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	เท่านั้น	
ผลจากการศึกษาอาจไม่สามารถอธิบายการคิดอย่าง
เป็นระบบในนักศึกษาสถาบันอื่นได้	

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้	
	 ด้านการศึกษาพยาบาล	
	 ผลการวิจัยนี้สามารถน�าไปเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	และการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบแก่
นักศึกษาพยาบาล	
	 ข้อเสนอแนะในการท�าการศึกษาครั้งต่อไป
	 ศกึษาในกลุ่มนกัศกึษาพยาบาลจากวทิยาลัย
อื่น	ๆ	ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
	 ศึกษาปัจจัยท�านายของการคิดอย่างเป็น
ระบบ
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บทคัดย่อ

บทความวชิาการเร่ืองการดูแลสุขภาพแบบข้ามวฒันธรรมในยคุดจิทิลัดิสรัปชัน่	มวัีตถปุระสงค์อธบิาย
ถึงความเป็นมาของการดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรมโดยใช้วิชาชีพพยาบาลเป็นตัวอย่างในการ
อธิบายว่า	การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเป็นการปฏิบัติพยาบาลใด	ๆ	ที่ค�านึงถึงชีวิต	ความเชื่อ	ความ
เข้าใจภาษา	 ตลอดจนความแตกต่างในมิติทางขนบธรรมเนียม	ประเพณี	 วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ	
ครอบครัว	 และชุมชนร่วมด้วยโดยเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง	 และกล่าวถึงวัฒนธรรมการดูแล
สุขภาพ	 การแสวงหาการรักษาสุขภาพแบบต่าง	 ๆ	 ซึ่งผู้ให้บริการควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม	มีความไวในการรับรู้	และให้การดูแลแบบข้ามวัฒนธรรมที่เหมาะสม	ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับ
บริการได้รับประโยชน์สูงสุดและรู้สึกพึงพอใจในการเข้ารับบริการด้วย
	 ดงันัน้ผูใ้ห้บรกิารสขุภาพแบบข้ามวฒันธรรมจงึควรศกึษาถงึแนวคิดและหลกัการของการดแูล
สุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรม	 และลักษณะของวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ	ผู้เขียนเสนอตัวอย่างของ
การดแูลข้ามวฒันธรรมของพยาบาลตามระบบการดแูลสขุภาพ	3	แบบ	และได้กล่าวถึงก้าวต่อไปของ
การดูแลแบบข้ามวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น	 โดยมีข้อเสนอแนะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
ดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ของตัวชี้วัดผลลัพธ์การดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรม	
โดยบูรณาการศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล

ค�าส�าคัญ:	การดูแลสุขภาพ	ข้ามวัฒนธรรม	ยุคดิสรัปชั่น
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Abstract

	 This	academic	paper	about	transcultural	healthcare	in	a	digital	era	aims	to	de-
scribe	the	background	of	transcultural	healthcare	using	transcultural	nursing	as	an	
example	to	explain	that	transcultural	nursing	is	nursing	practices	that	concern	about	
life	believe	understanding	language	and	differences	among	custom,	tradition,	and	
culture	of	the	clients,	their	family	members,	and	communities	focusing	on	patient	as	
a	center.	This	paper	also	gives	some	comments	on	healthcare	culture	and	healthcare	
seeking	in	various	types.	Hence,	the	healthcare	provider	should	have	knowledge	and	
understanding	 about	 culture,	 cultural	 sensitivity,	 and	 conventional	 transcultural	
healthcare	which	resulting	in	the	highest	benefits	for	clients	and	their	satisfaction.
	 Thus,	 the	 healthcare	 provider	 should	 study	 the	 concepts,	 principles,	 and	 
characteristics	of	transcultural	healthcare.	Three	examples	of	transcultural	nursing	 
care	systems	were	introduced.	The	author	suggests	the	way	forward	of	transcultural	
healthcare	 in	 digital	 disruption	 era	 by	 integrating	 the	 innovation	 in	 comply	with	 
outcome	indicators	and	medical	treatment.

Keywords:	Transcultural,	Healthcare,	Disruption	era

ครอบครัวของผู้ใช้บริการตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ดังนั้น
พยาบาลจงึควรได้รบัการเตรยีมพร้อมทีจ่ะดแูลผูป่้วย
ทีมี่ความแตกต่างทางวฒันธรรมด้านความรู้	การปรบั
แนวคิดและทัศนคติ	 การเสริมสร้างประสบการณ์ใน
การดแูลสขุภาพแบบข้ามวฒันธรรม	(Transcultural	
healthcare)	เพือ่ให้พยาบาลมเีข้าใจถงึความแตกต่าง
ของผูป่้วยและญาต	ิสามารถรวมรวมข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง
กับ	มุมมอง	แนวคิด	การตัดสินใจ	ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วย
และญาติได้รับการดูแลแบบองค์รวม	 คือให้การดูแล
ทัง้ด้านร่างกาย	จติใจ	สงัคม	อารมณ์	และจติวญิญาณ

ความเป็นมาของการดแูลสขุภาพแบบข้ามวัฒนธรรม 
(Transcultural	healthcare)
	 การดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรมมีการ
พัฒนามากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในภาคพื้นทวีป
เอเชีย	 เนื่องจากมีการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
ในปี	 พ.ศ.2558	 สมาชิกประชาคมอาเซียนท้ัง	 10	

บทน�า
	 ปัจจุบันสังคมอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง	
โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยี	(Digital	disruption)	ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 เศรษฐกิจ	 สังคม	
วฒันธรรม	และการดูแลสขุภาพ	เป็นต้น	สงัคมทีมี่การ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนี้ส่งผลต่อการดูแล
สุขภาพเน่ืองจากมีการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย	 ผู้ใช้
บริการ	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุจากสังคมหน่ึงไปยังอีก
สังคมหนึ่งเพิ่มมากขึ้น	นอกจากมีการเคลื่อนย้ายของ
ผู ้ใช้บริการสุขภาพในประเทศกลุ ่มอาเซียน	 ตาม
นโยบายของอาเซียนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558	แล้ว	ยังมีผู้
ใช้บรกิารสขุภาพจากประเทศต่าง	ๆ 	เช่น	ญ่ีปุน่	เกาหลี	
จีน	อินเดีย	รวมไปถึงประเทศในตะวันออกกลางและ
ทวีปยโุรปอกีด้วย	พยาบาลเป็นบคุลากรส�าคญัในกลุม่
วิชาชีพที่ให้การดูแลสุขภาพเนื่องจากเป็นผู้ที่ให้การ
ดูแลสุขภาพของผู้ใช้บริการ	 รวมทั้งประสานงานกับ
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ประเทศ	 ได้แก่	 ประเทศ	 ไทย	 ลาว	 เวียดนาม	 พม่า	
อนิโดนีเซยี	มาเลเซีย	สงิคโปร์	ฟิลปิปินส์	กมัพชูา	และ
บรูไน	ดารุสซาลาม	และยงัมอีาเซยีนบวกสามประเทศ	
คือ	ประเทศจีน	ญี่ปุ่น	และเกาหลีไต้2	ผลที่ตามมาคือ
มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผู้รับบริการและ
ระบบบริการสาธารณสุข	 รวมทั้งมีโรคอุบัติใหม่	 เช่น	
ซาร์	โควิด-19	และมีโรคอุบัติซ�้าเกิดขึ้น	เช่น	วัณโรค	
โรคพิษสุนัขบ้า	 	กอรปกับผู้รับบริการที่มีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม	 ท�าให้เกิดความต้องการหลาก
หลายมากขึ้น3	 วิชาชีพพยาบาลเป็นหน่ึงในแปด
วชิาชพีการบรกิารสขุภาพทีป่ระชาคมอาเซียนรบัรอง	
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว	 ท�าให้ความเข้าใจด้านสังคมวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง	 ๆ	 กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการให้
บรกิารสขุภาพ	พยาบาลจงึจ�าเป็นต้องมคีวามรู	้ความ
เข้าใจ	และมทีกัษะในการสือ่สารกบัผูใ้ช้บรกิารสขุภาพ
ข้ามวัฒนธรรม	เพือ่ประเมนิภาวะสขุภาพ	วนิจิฉยัการ
พยาบาล	 วางแผนให้การช่วยเหลือดูแล	 ฟื้นฟูสภาพ	
และเสรมิสร้างสขุภาพ		รวมทัง้ช่วยในการบ�าบดัรกัษา
ได้ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้มาใช้
บริการที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมให้ได้รับ
บริการทีม่คีณุภาพมมีาตรฐานและเป็นทีพ่งึพอใจของ
ทั้งผู้มาใช้บริการและผู้ให้บริการ		
	 ทัง้นีไ้ด้มนัีกวชิาการได้ให้ค�าจ�ากดัความของการ
พยาบาลข้ามวฒันธรรมไว้หลากหลาย	โดยไลนินเจอร์4 
ได้ให้ค�าจ�ากัดความของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ว่า	 “เป็นการดูแลผู ้ใช้บริการโดยค�านึงถึงความ
ต้องการ	 เชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการเป็น
ข้อมลูหลกัในการจัดการพยาบาล	ซึง่การดูแลทางด้าน
วัฒนธรรมเป็นการมองคณุค่าความช่วยเหลอื	ประคบั
ประคอง	 เพิ่มความสามารถ	 ปรับปรุงสภาพการณ์	
ส่วนบุคคล	การเผชิญความตาย”	เรย์	(Ray)5	กล่าวว่า	
“การปฏิบัติพยาบาลใด	 ๆ	 ควรจะพิจารณาถึงชีวิต	
ความเชื่อ	ความเข้าใจ	ภาษา	ตลอดจนความแตกต่าง
ในมิติทางขนบธรรมเนียม	ประเพณี	วัฒนธรรมของผู้
ใช้บริการ	ครอบครัว	และชุมชนร่วมด้วย	โดยเน้นผู้ใช้
บรกิารเป็นศนูย์กลาง	(Patient	center)	จะท�าให้การ

พยาบาลที่เกิดขึ้นได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับตัวผู้ใช้
บรกิารมากกว่าการให้บรกิารตามแนวทางทีไ่ด้รบัการ
ศึกษามาโดยมิได้ค�านึงถึงบริบทของผู้ใช้บริการ”		
	 ดังนั้นนอกจากพยาบาลควรมีความรู้เก่ียวกับ	
แนวคิด	 หลักการและความส�าคัญของการบริการ
สุขภาพข้ามวัฒนธรรม	 ควรเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของ
สังคมในภูมิภาคต่าง	ๆ	ที่แตกต่างกันทางด้านวิถีชีวิต	
ขนบธรรมเนยีมประเพณี	และวัฒนธรรมด้วย	ลดัดาวัลย์ 
พทุธรกัษา6	เสนอว่า	การท่ีพยาบาลจะดแูลผูใ้ช้บริการ
สุขภาพข้ามวัฒนธรรมได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	
พยาบาลควรมีความไวทางวัฒนธรรม	 (Cultural	
sensitivity)	 ซึ่งเป็นการรับรู ้ความแตกต่างทาง
วฒันธรรมของผูใ้ช้บรกิาร	เข้าใจ	และตอบสนองความ
คาดหวงัของผูใ้ช้บรกิารสขุภาพข้ามวฒันธรรมได้	ทัง้นี้
ต้องอาศยัการศกึษาเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ	ได้แก่	การ
ศึกษาข้ามวัฒนธรรม	(Cross	cultural	study)	หรือ
การศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาติ	 (Inter	 -	 cultural	
study)	เพือ่ให้ได้มาซึง่องค์ความรูใ้หม่ทีจ่ะช่วยอธบิาย
ถงึความแตกต่างของวถิชีวีติ	ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ี
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย	 ท ่ามกลางการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในยุคศตวรรษที่	 21	
ยคุโลกาภวิตัน์	หรอืปัจจุบนันีเ้รียกว่ายคุดิจทิลัดิสรปัชัน่	
ท�าให้เกิดสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายมากขึ้นจาก
ปัจจยัหลายประการ	เช่น	มกีารเชือ่มโยงข้อมลูข่าวสาร
และการใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารแบบไร้พรมแดน	การ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากรและโครงสร้างทางสังคม
อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการย้ายถิ่นของคน	 เพื่อมา
ประกอบอาชพีและการรบับริการทางด้านสขุภาพของ
ชาวต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน	 ตามนโยบายความร่วม
มอืในเครอืข่ายสมาชิกอาเซียนกับกลุม่ประเทศต่าง	ๆ 	
ดังนั้น	 การดูแลสุขภาพประชาชนในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมจึงมีความส�าคัญและเป็น
ความท้าทายของพยาบาลในปัจจุบันและอนาคต	
อย่างไรก็ตามการเตรียมรับสถานการณ์ด้านบริการ
สุขภาพข้ามวัฒนธรรมเพื่อให้ทันและตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 รวมท้ังเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการบริการแก่ผู ้ใช ้บริการต่าง
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วัฒนธรรมได้นัน้	รปูแบบบริการทีมี่อยูอ่าจต้องมหีลาย
รปูแบบหรือมกีารปรบัเปลีย่นทัง้ในแนวคดิ	วธิกีาร	ซึง่
จ�าเป็นต้องอาศยัองค์ความรูใ้นการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
	 การพยาบาลข้ามวฒันธรรมเป็นแนวคิดทางการ
พยาบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการ
พยาบาลและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการ	
การข้ามวัฒนธรรมเป็นหลกัการทางพฤติกรรมศาสตร์	
ซึ่งเน้นกระบวนการและวิธีคิดของคนหรือกลุ่ม	มักใช้
ค�าว่า	 “Cross	 cultural”	 หรือ	 “Transcultural”	
ความหมายของทั้งสองค�านี้แตกต่างกันคือ	 Cross	
cultural	 ไม่ได้มีการเชื่อมโยงของคนในลักษณะของ
การเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้น	 ๆ	 แต่เป็นการศึกษา
ความแตกต่างหรอืความหลากหลายภายในวฒันธรรม	
ส่วน	 Transcultural	 เป็นการเน้นการเข้าไปอยู่ด้วย
และมีการเชื่อมโยงของคนต่างวัฒนธรรมเป็นองค์
ประกอบส�าคัญ	ได้แก่	พฤติกรรม	ภาษาพูด	ลักษณะ
นสิยัของคนหรอืกลุ่มคนในชาต	ิลทัธ	ิความเชือ่	ภาษา	
ขนบธรรมเนียมประเพณี	 อาหารการกิน	 เครื่องใช้
ไม้สอย	ศิลปะต่าง	ๆ	ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติใน
สังคม	และผลิตผลของกิจกรรมที่มนุษย์ในสังคมผลิต
หรือปรับปรุงขึ้นจากธรรมชาติและเรียนรู้ซึ่งกันโดย
ยึดถือสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
	 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม	 (Transcultural	
nursing)	จงึเป็นการพยาบาลทีเ่น้นการให้คณุค่า	และ
การปฏิบัติโดยเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างทางวฒันธรรมของบคุคลหรอืกลุ่มคนรวมทัง้
วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลและการให้บริการ	
ทางการพยาบาล	ค่านิยมเกี่ยวกับความเจ็บป่วย	และ	
แบบแผนของพฤตกิรรมต่าง	ๆ 	ของคนในเชือ้ชาติ	หรือ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 เพื่อให้การตอบสนอง	 ที่
สอดคล้องกับความต้องการการดูแลเฉพาะของเชื้อ
ชาตหิรอืวฒันธรรมนัน้	โดยผูใ้ห้บรกิารจะต้องมคีวาม
ไวในการรับรู้และให้การพยาบาลทีเ่หมาะสม	ซึง่จะส่ง
ผลให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดและรู้สึกพึง
พอใจในการเข้ารับบริการด้วย

วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ	 และการแสวงหาการ
รักษาสุขภาพ
	 วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ	หมายถึง	ความคิด	
ความเชื่อเก่ียวกับสุขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่การดูแล
สขุภาพตวัเอง	การดแูลสขุภาพแบบพืน้บ้าน	ไปจนถงึ
การดูแลสุขภาพท่ีอาศัยความรู ้วิทยาการหรือ
เทคโนโลยทีางการแพทย์สมยัใหม่	ครอบคลมุการดแูล
สุขภาพทั้ง	4	มิติ	คือ	การส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์
แขง็แรง	ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็	การป้องกนัไม่ให้เกดิ
การเจ็บป่วยหรือพิการ	การดูแลรักษาสุขภาพเมื่ออยู่
ในภาวะเจ็บป่วยเป็นโรค	 และฟื้นฟูสุขภาพให้เข้าสู่
ภาวะปกติ	
	 ในช่วงครสิต์ศตวรรษที	่19	ปัจจยัส�าคญัทีน่�ามา
ซึง่แนวคดิด้านสุขภาพได้ให้ความส�าคญักบัปัจจยัทาง
ด้านสังคมวัฒนธรรม	 เนื่องจากพบว่าปัญหาสุขภาพ
บางประเภทเกิดกับบุคคลบางอาชีพ	 บางวัฒนธรรม	
หรอืบางกลุม่ชาตพินัธุม์ากกว่ากลุม่อืน่	ๆ 	ต่อมาในช่วง
ศตวรรษที	่20-21	ได้มกีารเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม
เกิดขึ้น	 และด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว	 กว้างขวาง	 และ
พ้นพรมแดน	 เนื่องจากสภาพสังคมวัฒนธรรมของ
แต่ละเช้ือชาติ	 แต่ละทวีป	 แต่ละศาสนา	 ได้ถูกเช่ือม
ต่อกันผ่านระบบคมนาคมและการสื่อสารที่ก้าวหน้า
ทันสมัยและรวดเร็ว	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมขึ้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้คนในสังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	วัฒนธรรมการ
ดูแลสุขภาพไม่ได้จ�ากัดอยู ่เพียงวัฒนธรรมดั้งเดิม	
(Traditional	culture)	เช่น	ความเชื่อ	ประเพณี	หรือ
พิธีกรรม	 เท่านั้น	 แต่ครอบคลุมถึงวัฒนธรรมองค์กร	
(Organization	 culture)	 และวัฒนธรรมของสังคม
หรือชุมชนหนึ่ง	 ๆ	 ที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของ
คนในสังคมในภาพรวมด้วย	
	 สังคมในยุคดิจิทัลดิสรัปช่ันเป็นสังคมท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมากข้ึน	 มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเทคโนโลยีแบบไร้
พรมแดน	 มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรเกิด
ขึ้นในส่วนต่าง	ๆ 	ของโลก	มีการย้ายถิ่นของคนเข้ามา
ประกอบอาชีพ	หรอือยูอ่าศยัในท่ีต่าง	ๆ 	มากข้ึน	ท�าให้
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การรับบริการทางด้านสาธารณสุขของชาวต่าง
ประเทศเพิ่มมากขึ้น	ดังนั้นการดูแลสุขภาพแบบข้าม
วฒันธรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ	ผูใ้ห้การดูแลจึงควรค้นหา
ค�าตอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง	 ๆ	 ตาม
หลักวิชาการ	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างซ่ึงกันและกนั	แล้วจึงจะเกดิความร่วมมอืและ
ช่วยเหลอืกนัและกนัในด้านบรกิารสขุภาพ	อาจกล่าว
ได้ว่า	เมื่อมองการบริการสุขภาพในเชิงระบบ	ความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับวฒันธรรมจึงความส�าคัญต่อระบบ
บริการสุขภาพ	ในมิติต่อไปนี้
	 1.	 ประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีการ
เคลือ่นย้ายถิน่ฐานไปในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	เพิม่ขึน้	ประชาชน
สามารถเข้าถึงสถานบริการในทุกระดับได้ดี	 จึงส่งผล
ให้สถานบริการต้องเร่งจัดระบบการ	 ให้บริการเพื่อ
รองรบัประชาชนทีมี่ความหลากหลายและมวีถิชีวีติที่
แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่
	 2.	การยอมรับนับถือ	การมีคุณค่า	ศักดิ์ศรีของ
ชวิีตมนุษย์ความเชือ่	วถิชีวีติตามวฒันธรรมของบคุคล	
และสทิธมินษุยชนเพิม่มากขึน้	เนือ่งจากการประกาศ
สิทธิของผู้ป่วย	 ข้อก�าหนดตาม	 พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติและข้อก�าหนดของรัฐธรรมนูญแห่ง
ประเทศไทย	ปี	พศ.	2540	ส่งผลให้	ประชาชนสามารถ
เรยีกร้องตามสทิธขิองผูป่้วยในการรบับรกิารในสถาน
บริการและเรียกร้องให้ผู้บริการด้าน	สุขภาพมองผู้ใช้
บริการเพิ่มขึ้นโดยไม่มองตามธรรมเนียมปฏิบัติแบบ
ดั้งเดิม
	 3.	 การรณรงค์เกี่ยวกับ	 เพศสภาวะ	 และการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทชายและหญิง	 มีการเคลื่อนไหว	
เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมกันในการด�ารงต�าแหน่ง
ในสังคมของชายหญิงเพิ่มขึ้น	ท�าให้ต้อง	ปรับเปลี่ยน
ระบบการให้บริการสุขภาพเพื่อให้เหมาะสมกับเพศ
สภาวะ
	 4.	 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการสื่อสารโทรคมนาคม	 และ	 ประชาชน
สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และทัน
สมยั	ส่งผลต่อระบบการบรกิารต้องมกีาร	ปรบัเปลีย่น
และติดตามความรู้ใหม่	 ๆ	 ให้เหมาะสมและทันกับ

เหตุการณ์
	 5.	การเปลีย่นฐานความคดิในการดแูลจากการ
ใช้ชุมชนเป็นฐานโดยเฉพาะการปฏิรูประบบ	สุขภาพ
ระดบัปฐมภมูทิีต้่องการใช้แนวคดิ	ใกล้บ้าน	ใกล้ใจ	ใน
การให้บริการจึงท�าให้พยาบาลชุมชนผู้ซึ่ง	รับผิดชอบ
การให้บริการระดับปฐมภูมิต้องปรับวิธีคิด	 และกระ
บวนการท	 างานในชุมชน	 ในการเพิ่มมิติทางสังคม
วฒันธรรม	ความเชือ่	ประเพณขีองผูใ้ช้บรกิารมากขึน้	
เพื่อให้เกิดภาพการบริการที่ตรงตามสภาพปัญหาท่ี
เกิดจากปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม	 นอกจากนี้ใน
สถานบรกิารของรัฐยงัได้เร่งรดัพฒันาสถานบรกิารให้
เข้ากับหลักความเช่ือด้านศาสนา	 วัฒนธรรม	 และ
ประเพณีของคนในพื้นที่	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการ	 พึง
พอใจและไม่ขัดกับความรู้สึก	ความเชื่อมากขึ้น

แนวคิดและหลักการของการดูแลสุขภาพแบบข้าม
วัฒนธรรม
	 การดแูลสขุภาพแบบข้ามวฒันธรรมเป็นแนวคดิ
ส�าคญัท่ีสามารถน�ามาใช้พฒันาทักษะด้านความเข้าใจ
ความต่างทางวฒันธรรม	เช่น	ลกัษณะของโรคท่ีเข้ารบั
การรกัษา	ความต้องการเข้ารบัการรกัษา	รวมถงึความ
แตกต่างด้านสังคม	ความเชื่อ	และวัฒนธรรมของผู้ใช้
บริการท่ีแตกต่างกันมากข้ึน	 เป็นการผสมผสานการ
พยาบาลตามมาตรฐานทีส่ภาวชิาชพีก�าหนดไว้ร่วมกบั
การน�าข้อมลูเชงิวัฒนธรรมของผูใ้ช้บรกิารมาวางแผน	
และให้การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ	หากผู้ให้บริการ
สุขภาพมีความไว	 (Sensitive)	 ในการรับรู้ความแตก
ต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ	มีความเข้าใจ	และ
ตอบสนองความคาดหวังของผู ้ ใช ้บริการต ่าง
วัฒนธรรมได้มากก็จะส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการ
ให้การดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	การดูแลข้าม
วัฒนธรรมของพยาบาล	การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
เป็นการน�าแนวคดิการพยาบาลแบบองค์รวม	(Holis-
tic	 nursing)	 มาผสมผสานกับแนวคิดมานุษยวิทยา	
(Anthropology)	โดยกล่าวได้ว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่และบริบทสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน	 ย่อมมีการ
รับรู้และความต้องการการดูแลแตกต่างกัน	 โดยมี
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กรอบแนวคิดทางการพยาบาล	4	มโนมติ	คือ	
	 1.	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ	 สิ่งแวดล้อมทางสังคม	 และ	 สิ่งแวดล้อมที่
เป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม	เช่น	ค่านิยม	บรรทดัฐาน
ของแต่ละบุคคล	เป็นต้น
	 2.	 ด้านบุคคล	 แต่ละคนย่อมมีแบบแผนการ
ด�าเนินชีวิต	และพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกัน	
	 3.	ด้านสุขภาพ	เป็นสภาวะการผสมผสานการ
ตอบสนองความเจ็บป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล	
ควบคู่กับการให้คุณค่าทางวัฒนธรรม	
	 4.	 การพยาบาล	 โดยมุ ่งให้ผู ้ใช้บริการเป็น
ศูนย์กลาง
	 นอกจากน้ียงัมแีนวคดิอืน่ทีม่าเกีย่วข้องกบัการ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม	 เช่น	 แนวคิดของมนุษนิยม	
(Humanism)	 ซึ่งเป็นมุมมองด้านการให้อิสระและ
เน้นความเป็นมนุษย์	(Liberal,	humanist	perspec-
tive)	 มุมมองน้ีเน้นความเสมอภาคเท่าเทียม	 ความ
เป็นอสิระ	มเีสรภีาพเหมอืนคนอ่ืน	ๆ 	การเคารพนับถือ
และให้คุณค่าของมนุษย์โดยยึดหลักจริยธรรมเป็น
หวัใจส�าคญัของคณุภาพในการดแูลสขุภาพ	นอกจาก
นียั้งมแีนวคิดหลงัโครงสร้างนยิม	(Poststructuralist	
perspective)	มองในเรือ่งความเป็นพลวตัรหรือมกีาร
เปลีย่นแปลงของสรรพสิง่ตลอดเวลา	การค้นหาความ
จรงิต้องผ่านตวัคนโดยใช้ระบบคุณค่า	การตีความ	การ
รับรู้ความรู้สึกของคน	 จึงช่วยให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ทีม่สีงัคมวฒันธรรมแตกต่าง	เช่น	เช้ือชาติ	
ชาติพันธ์	 บทบาท	 เพศ	 ชนชั้นทางสังคม	 และความ
สัมพันธ์เชิงอ�านาจในสถาบันหรือองค์กรที่อาจมีผล
บวกหรือลบต่อคนหรือประชากรที่ศึกษา	
	 อาจกล่าวได้ว่า	ประเดน็การศกึษาเปรยีบเทียบ
แนวคิดการดูแลตามวัฒนธรรมเดิมในโลกวัฒนธรรม
ใหม่	ยงัเป็นเรือ่งทีค่วรจะกล่าวถงึด้วยแนวคิดการดูแล
หรอืการพยาบาลทีส่อดคล้องกบัวฒันธรรมขึน้กบัการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม	 เช่น	 สังคมแบบรวมกลุ่ม	 
(Collective	society)	หรือสังคมแบบต่างคนต่างอยู่	
(Isolate	society)	และแนวนโยบายของประเทศ	เช่น	
นโยบายทางสังคมของญี่ปุ่นสมัยก่อนเป็นแบบปิด

ประตไูม่ต้อนรบัคนอพยพหรอืย้ายถิน่	หรอืให้การดแูล
ผูย้้ายถ่ินแบบชนกลุ่มน้อย	บางประเทศมนีโยบายทาง
สงัคมเป็นแบบผสมกลมกลนื	เช่น	ประเทศไทยมุง่เน้น
การดูแลให้ผู้ย้ายถ่ินปรับตัวให้เข้ากับสังคมของคน
กลุ่มใหญ่	 โดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง	
แนวนโยบายทางสงัคมจงึเป็นแบบบรูณาการ	ประเทศ
สงิคโปร์มีแนวนโยบายทีใ่ห้สทิธกัิบผูย้้ายถิน่อย่างเท่า
เทียมกบัพลเมืองทุกกลุม่	ซึง่เป็นลกัษณะของการดูแล
ในสังคมพหุวัฒนธรรม	
	 อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การระบาดของ	
COVID-19	 ซึ่งเริ่มมีการระบาดในประเทศจีนตั้งแต่
เดือนธันวาคม	 พ.ศ.25627	 แล้วแพร่กระจายอย่าง
รวดเรว็ไปยงัทุกทวปีท่ัวโลก	ท�าให้แต่ละประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายจ�ากัดการเคล่ือนย้ายของ
ประชากร	หลายประเทศได้ประกาศให้ประชาชนอยู่
ในบ้านและออกนอกบ้านในกรณทีีจ่�าเป็นเท่านัน้	เช่น	
การออกไปซ้ืออาหาร	 หรือไปโรงพยาบาล	 หลาย
ประเทศประกาศท�าการปิดประเทศโดยไม่อนญุาตให้
ชาวต่างชาติเข้าในประเทศ	 แต่อนุญาตให้ประชาชน
ชาวต่างชาตท่ีิเคยพ�านกัอยูใ่นประเทศนัน้	ๆ 	ย้ายกลบั
สู่ถิ่นฐานเดิมของตนโดยการช่วยเหลือของรัฐบาล	ซึ่ง
สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่	 COVID-19	
ดังกล ่าวจะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพแบบข้าม
วัฒนธรรมในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่นอย่างไร	 จึงเป็น
ประเด็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่งต่อไป

ลักษณะของวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ
	 ลกัษณะของวัฒนธรรมการดแูลสขุภาพสามารถ
แบ่งออกได้	2	แบบ	ตามภาวะสุขภาพและตามความ
สัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ	ประเภท
ของลกัษณะของวฒันธรรมการดแูลสขุภาพทีแ่บ่งตาม
ภาวะสุขภาพมี	2	ลักษณะคือ
	 1.	 วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในสภาวะปกต	ิ
หมายถึง	 แบบแผนทางวัฒนธรรมของสังคมที่มี
ก�าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตของ
คนในสังคม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้คนในสังคมมี
สุขภาพดี	แข็งแรงสมบูรณ์	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ



Transcultural Healthcare in a Digital Disruption Era

73ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม-ธันว�คม 2563

	 	 1.1	วัฒนธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ	
เช่น	การกินอาหารประเภทน�า้พรกิ	ผกัจิม้	และอาหาร
จากธรรมชาติ	 การออกก�าลังกาย	 การเข้าวัด	 ถือศีล	
ท�าสมาธิ	ท�าบญุตักบาตร	งดบรโิภคสรุาและสิง่เสพตดิ	
เป็นต้น
	 	 1.2		วฒันธรรมเกีย่วกบัการป้องกนัโรค	เช่น	
การบริโภคอาหารปรุงสุก	การคว�่ากะลาหรือใส่ทราย
อะเบทเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของยงุลาย	การรบั
วัคซีนภูมิคุ้มกันโรค	เป็นต้น
	 2.		วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในสภาวะเจ็บ
ป่วย	หมายถงึ	การรบัรูข้องบคุคลทีม่ต่ีอความผดิปกติ
ของร่างกาย	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ
	 	 2.1	 วัฒนธรรมเกี่ยวกับการรักษาโรค	 ใน
แต่ละสงัคมต่างมรีะบบการดูแลสขุภาพทีม่คีวามเช่ือม
โยงกัน	3	ประเภท	ได้แก่	ระบบการดูแลสุขภาพภาค
ประชาชน	แบบพื้นบ้าน	และแบบวิชาชีพ
		 	 2.2	วฒันธรรมเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ	
เช่น	การดแูลการพักฟ้ืนของผูป่้วยจากคนในครอบครวั	
การงดบริโภคอาหารแสลง	 การออกก�าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแรง
	 	 ประเภทของลักษณะของวฒันธรรมการดแูล
สุขภาพแบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับ
การดูแลสุขภาพ	สามารถอธิบายได้โดยแบ่งตามตาม
ประโยชน์และข้อด้อยของวัฒนธรรมดังนี้
	 1.	 ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส่งเสริมสุขภาพ	
เช่น	การให้ทารกกินนมแม่นานถึง	2	ปี	หรือการห้าม
หญิงหลังคลอดบริโภคน�้าดิบ	เป็นต้น
	 2.	ขนบธรรมเนยีมประเพณท่ีีไม่ได้ให้ประโยชน์	
เช่น	ห้ามหญิงมีครรภ์กินกล้วยแฝด	เป็นต้น
	 3.	 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่แน่ว่าให้คุณ
หรือโทษ	เช่น	สังคมแอฟริกันบางสังคมให้เด็กกินดิน
หรือโคลน	เป็นต้น
	 4.	ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้โทษ	เช่น	การ
รับประทานอาหารสุกๆ	 ดิบๆ	 เป็นสาเหตุโรคพยาธิ	
โรคอุจจาระร่วง	เป็นต้น	
	 จะเห็นได้ว่า	 วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพเป็นก
ระบวนการทีบ่คุคลได้กระท�ากิจกรรมใด	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง

กับสุขภาพเพื่อน�าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี	มีความผาสุก	
โดยน�าเอาแบบแผนความเชือ่และพฤติกรรมทีเ่กดิจาก
การเรียนรู้	 แลกเปลี่ยน	 และถ่ายทอดระหว่างกลุ่ม
วฒันธรรมต่าง	ๆ 	ในสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ซึง่
ผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนต่อ
เนือ่งตลอดช่วงชวีติของบคุคลนัน้	ๆ 	นอกจากนีส้ภาพ
แวดล้อมทางครอบครัว	 ภูมิหลังทางวัฒนธรรม	 และ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อการดูแล
ตนเองหรือพฤติกรรมการเจ็บป่วย	การดแูลตนเองถือ
เป็นวิถีทางวัฒนธรรมและสังคม	เพราะบุคคลจะต้อง
ก�าหนดข้ันตอนในการแสวงหาการดูแลสุขภาพ	 การ
รักษาตนเองเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย	 เพราะคนส่วนใหญ่จะ
รักษาตนเองเมื่อรู้สึกเจ็บป่วยไม่สบาย	 มีการปรึกษา
กบัสมาชิกครอบครวั	ญาตพิีน้่อง	เพือ่นหรอืชุมชนก่อน
ไปรักษาในระบบการดูแลสุขภาพ	 ระบบบริการ
สาธารณสุขที่มีอยู ่ ในสังคมเปรียบเสมือนระบบ
วัฒนธรรมของสังคมหรือชุมชนน้ัน	 (Health	 care	
system	as	cultural	system)	เนือ่งจากเมือ่มโีรคภยั
ไข้เจ็บเกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชน	การจัดระเบียบทาง
สังคมก็จะท�าให้เกิดวัฒนธรรมย่อยท่ีเรียกว่า	 ระบบ
บริการสาธารณสุข	 จึงท�าให้ระบบสาธารณสุขเป็น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น	 ๆ	 เกิดการ
แสวงหาการรกัษาของประชาชนเกดิขึน้	แนวทางการ
ดูแลสุขภาพที่เกิดข้ึนเป็นวัฒนธรรมของการดูแล
สุขภาพของประชาชนนั้นประกอบด้วยระบบย่อย	 3	
ระบบคือ
	 1.	ระบบการดแูลสขุภาพภาควชิาชพี	(Profes-
sional	health	sector)	เป็นส่วนของการปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลทางการแพทย์	 มีการจัดองค์กรที่เป็น
ทางการ	 เช่น	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 
โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาลเฉพาะทาง
	 2.	 ระบบการดูแลสุขภาพภาคพื้นบ้าน	 (Folk	
sector	of	care)	หรอืการดูแลแบบทางเลอืก	เป็นการ
ปฏบัิตกิารรกัษาทีม่ใิช่รปูแบบของวชิาชพี	ไม่มกีารจดั
องค์กร	 แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ประเภทใช้
อ�านาจเหนือธรรมชาติ	เช่น	ไสยศาสตร์	และประเภท
ที่ไม่ใช่อ�านาจเหนือธรรมชาติ	เช่น	สมุนไพร	เป็นต้น
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	 ระบบการดแูลสขุภาพภาคประชาชน	(Popular	
health	 sector)	 เป็นส่วนของการดูแลสุขภาพภาค
ประชาชนซ่ึงถกูปลูกฝังถ่ายทอดกนัมาตามวฒันธรรม
ความเชือ่ทีเ่กีย่วกบัสขุสุขภาพและความเจบ็ป่วย	การ
ดูแลสุขภาพภาคประชาชนมีบุคคลที่ เกี่ยวข ้อง
ประกอบด้วยบุคคลและกลุ่มบุคคล	 4	 ระดับ	 คือ	 ผู้
ป่วย	ครอบครัวผู้ป่วย	เครือข่ายสังคม	(ได้แก่	ญาติพี่
น้อง	เพ่ือนฝงู	เพ่ือนบ้าน)	และชมุชน	(เช่น	ผูน้�าชมุชน)	
การปฏิบัติด้านสุขภาพในระบบนี้	 รวมถึงด้านการ
ป้องกัน	การส่งเสริมสุขภาพ	การวินิจฉัยโรค	และการ
เยียวยารักษา	 ซ่ึงจะได้รับการจัดการโดยตัวผู้ป่วย	
ครอบครัว	 และเครือข ่ายทางสังคมที่มีความ
ปฏสิมัพนัธ์ด้วย	การจดัการนีเ้กดิขึน้ตามการรบัรูแ้ละ
ประสบการณ์	
	 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการแสวงหาการรกัษาของ
ประชาชนในภูมิภาคต่าง	ๆ	ของโลก	ได้แก่	ตัวผู้ป่วย
เอง	 ครอบครัว	 และเครือข่ายทางสังคมที่มีความ
ปฏสิมัพนัธ์ด้วยมบีทบาทร่วมกนัในการตดัสนิใจเกีย่ว
กับความเจ็บป่วย	 ประเมินอาการ	 หาสาเหตุของโรค	
เลือกแหล่งหรือวิธีการรักษา	 ประเมินผลการรักษา	
ตลอดจนเลือกแหล่งรักษาใหม่ถ้ายังไม่หาย	นอกจาก
นี้อาจมีการดูแลที่หลากหลายท่ีได้จากประสบการณ์
การเรยีนรูเ้กีย่วกบัความเจ็บป่วยทีเ่คยเกดิขึน้ร่วมกนั	
ผสมผสานจากการรักษาทั้งแบบพื้นบ้านและการ
รักษาแบบสมัยใหม่	เพราะเมื่อคนใดคนหนึ่งในสังคม
ประสบความส�าเร็จจากการักษาด้วยวิธีการใดวิธีการ
หน่ึง	หรือจากแพทย์คนใดคนหนึง่กจ็ะแนะน�าบอกต่อ
ข่าวสารเป็นที่รับรู้ร่วมกัน	ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะ
อยู่ในชุมชน	 และถูกเลือกน�ามาใช้ในแต่ละโอกาสที่มี
ความเจ็บป่วยในลักษณะที่แตกต่างเกิดขึ้นในสังคม	
และมีบริบทแวดล ้อมของวัฒนธรรมความเช่ือ	
ประเพณีปฏิบัติมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ	 ดังนั้นผู ้ให้
บริการสุขภาพควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ
ของวฒันธรรมการดแูลสุขภาพก่อนทีจ่ะพฒันาตนเอง
ให้เหมาะสม	 เพื่อท่ีจะให้การดูแลสุขภาพแบบข้าม
วัฒนธรรมได้ถูกต้อง

ก้าวต่อไปของการดแูลแบบข้ามวฒันธรรมในยคุดจิิ
ทัลดิสรัปชั่น	
	 เมือ่พจิารณาแนวคดิ	หลกัการ	และลกัษณะของ
การดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรมแล้วในยุคดิจิ
ทัลดสิรปัช่ัน	เพือ่ให้เกดิผลลพัธ์ท่ีด	ีผูใ้ห้บรกิารสขุภาพ
ควรมุง่เน้น	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการมองหาการปฏบัิติ
ที่ดีที่สุด	(Best	practice)	2)	ด้านการดูแลให้แก่ผู้ใช้
บริการท่ีมีวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้
บริการและครอบครัว	 3)	 ด้านการจัดการระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 โดย
ดูแลให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่า
เทยีมกนัมากทีส่ดุ	และ	4)	ด้านความคุ้มค่าคุม้ประโยชน์
ของการใช้ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ตัวอย่างการศึกษาตัวชี้
วัดผลลัพธ์การดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรมของ
พยาบาลในการศึกษาโดยวิธีเดลฟายเทคนิคของชฎา
รัตน์	ครุฑศุทธิพิพัฒน์	และ	สุวิณี	วิวัฒน์วานิช8	พบว่า	
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรม
ของพยาบาลมี	5	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านความปลอดภัย
ของผู ้ป่วยที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 เช่น	
จ�านวนการระบตุวัผูป่้วยต่างชาตถิกูต้อง	และ	จ�านวน
การเกิดความผิดพลาดในการบริหารยาแก่ผู้ป่วยชาว
ต่างชาติ	เป็นต้น	2)	ด้านความพึงพอใจต่อการบริการ
ข้ามวฒันธรรม	เช่น	ระดบัความพงึพอใจต่อการพทัิกษ์
สิทธ์ิของผู ้ป่วยชาวต่างชาติ	 ระดับความพึงพอใจ 
ต่อการสร้างสัมพันธภาพข้ามวัฒนธรรม	 เป็นต้น	 
3)	 ด้านการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมเร่ืองความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับสุขภาพ	 เช่น	 จ�านวนการใช้แหล่ง
ประโยชน์ที่ให้ความช่วยเหลือด้านภาษา	จ�านวนการ
เกดิภาวะแทรกซ้อนทีป้่องกนัได้	ด้านความรูข้องผูป่้วย	
เป็นต้น	 4)	 ด้านการดูแลสุขภาพตามวิถี	 ความเช่ือ
สอดคล้องกับการรักษาพยาบาล	 เช่น	 อัตราการการ
ให้ความร่วมมือของครอบครัวผู ้ป่วยชาวต่างชาต	ิ
อัตราการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องก่อนการส่งตัวไป
รักษาต่อท่ีประเทศของผู้ป่วย	 5)	 ด้านการพยาบาล
ข้ามวัฒนธรรมเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมาน	 เช่น	
ระดับความปวด	 และ/หรือ	 ระดับความสุขสบาย	
ระดับความเครียดของครอบครัวของผู้ป่วย	เป็นต้น



Transcultural Healthcare in a Digital Disruption Era

75ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม-ธันว�คม 2563

	 ดงันัน้การพฒันานวตักรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ในการดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่ง
ส�าคญัยิง่ทีผู้่ให้บรกิารสขุภาพแบบข้ามวฒันธรรมต้อง
ค�านึงถึงประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วยและครอบครัว	 ผู้ให้
บริการควรพัฒนานวัตกรรมจากงานประจ�าที่รับผิด
ชอบ	และต้องให้สามารถให้เกิดประโยชน์เชิงพานิชย์
ด้วย	เพือ่ให้เกดิการขยายผลนวตักรรมทีพั่ฒนาในด้าน
การใช ้งานและเศรษฐกิจของชาติ	 การพัฒนา
นวัตกรรมการดูแลแบบข้ามวัฒนธรรมในยุคดิจิ
ทัลดิสรัปชั่น	 จึงมิใช่เพียงแต่สร้างนวัตกรรมแล้วเก็บ
ไว้หรือใช้เฉพาะในหน่วยงานหรอืองค์กรเหมอืนทีผ่่าน
มา	 ผู้สร้างนวัตกรรมหรือเรียกกันว่านวัตกรในยุค
ปัจจุบันควรสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องไปกับการขับ
เคลื่อนประเทศไทยในบริบทไทยแลนด์	 4.0	 นวัตกร
จะต้องรูจ้กัคดินอกกรอบ	คิดสร้างสรรค์	และรูจั้กบรูณ
าการความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ทางการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด	 ทุกหน่วยงาน
และองค์ทีใ่ห้บรกิารสขุภาพควรส่งเสรมิให้มกีารศึกษา
วิจัยเพื่อค้นหาการปฏิบัติที่ดีที่สุดทางด้านการดูแล
สุขภาพเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ	 การจัดการ
ระบบการดูแลสุขภาพแบบต่างวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด	 การดูแลการเข้าถึงบริการ
สุขภาพแบบต่างวัฒนธรรมที่เท่าเทียมกันของผู้รับ
บริการให้ได้มากทีส่ดุ	และการมุง่เน้นเรือ่งความคุม้ค่า
คุ้มประโยชน์	รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ 	อย่างคุ้ม
ค่ามากที่สุด	
	 บุคลากรทางสุขภาพที่จะดูแลผู้รับบริการที่มี
ความแตกต่างทางวฒันธรรมในยคุดจิิทลัดิสรัปช่ันควร
พัฒนาทักษะที่ส�าคัญ	3	ด้าน	ดังต่อไปนี้
	 1.	ทกัษะการพฒันาตนเอง	เพือ่ให้การดูแลผูร้บั
บรกิารอย่างมคีณุภาพ	เริม่ตัง้แต่การดแูลทีเ่น้นผูป่้วย
เป็นศนูย์กลาง	ปฏบิติัหน้าทีอ่ย่างมอือาชพี	มคีวามคดิ
สร้างสรรค์	 คิดนอกกรอบ	 สามารถใช้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ	 กล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน	
ตลอดจนการท�างานอย่างเป็นระบบ	คดิเป็นระบบ	ท�า	
พูด	และรายงานอย่างเป็นระบบ
	 2.	 ทักษะการท�างานร่วมกับคนอ่ืน	คือความ

สามารถในการท�างานเป็นทีม	 ความสามารถในการ
ประสานงานที่รวดเร็ว	แม่นย�าและถูกต้อง
	 3.	 ทักษะการดูแลท่ีเน้นความปลอดภัยของผู้
ป่วย	คู่ขนานไปกับการพัฒนาคุณภาพในการท�างาน	
รูจ้กัใช้ข้อมูลทางวชิาการหลกัฐานเชงิประจกัษ์	ข้อมลู
ทางด้านงานวิจัย	และน�ามาบูรณาการกับการท�างาน	
	 	 Campinha-Bacote	 (อ้างใน	 สุดศิริ	 หิรัญ
ชุณหะ,	หทัยรัตน์	แสงจันทร์,	ประณีต	ส่งวัฒนา)9	ได้
เสนอโมเดลกระบวนการพฒันารปูแบบการให้บรกิาร
ทางสุขภาพที่เน้นสมรรถนะทางวัฒนธรรม	 (The	
process	of	cultural	competence	in	the	delivery	
of	healthcare	services	model)	เป็นกระบวนการ
ท่ีประกอบด้วยแนวคิดหลัก	 5	 ประการ	 โดยใช้หลัก	
ASKED	(A	=	Awareness,	S	=	Skill,	K	=	Knowl-
edge,	E	=	Encounter,	D	=	Desire)	ดังนี้
	 1.	Awareness	หมายถึง	การตระหนักรู้เกี่ยว
กับวัฒนธรรม	 (Cultural	 awareness)	 หมายถึง	
กระบวนการรู้คิดของบุคลากรสุขภาพที่เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของการให้คุณค่า	 ความเชื่อ	 วิถีชีวิต	
พฤติกรรม	 และวิธีการแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการต่าง
วัฒนธรรม	 	 กระบวนการตระหนักรู้นี้ยังรวมถึงการ
ตรวจสอบความอคติของตนเอง	 ต่อวัฒนธรรมอื่น	 ๆ	
และการส�ารวจเชิงลึก	(In-depth	exploration)	ถึง
เบ้ืองหลังวัฒนธรรมตนเอง	 ซ่ึงเป็นกระบวนการหลัก
ท่ีจะน�าไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงวัฒนธรรมของ
ตนเอง	 หากบุคลากรสุขภาพยังไม่เข้าใจลึกซ้ึงใน
วัฒนธรรมตนเอง	 ก็มีโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมการ
บริการที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการต่างวัฒนธรรม	ได้	
	 2.	Skill	หมายถึง	การมีทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม	
(Cultural	 skill)	 คือ	 ความสามารถของบุคลากร
สุขภาพในการเก็บข้อมูลเก่ียวกับประวัติและปัญหา
ของผู้ใช้บริการ	 การมีความไวทางวัฒนธรรม	 (Cul-
tural	sensitivity)	รวมถงึการเรยีนรูว้ธิปีระเมนิความ
ต่างทางวฒันธรรม	(Cultural	assessment)	และการ
ประเมินสุขภาพ	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงความต้องการท่ีแท้
จริงของผู้ใช้บริการ	 ได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 และ
ครอบคลมุ	ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างความร่วมมอืกับผูใ้ช้
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บริการเพ่ือให้เกิดการดูแลแบบองค์รวมที่สอดคล้อง
กับบริบทของวัฒนธรรม
	 3.	Knowledge	หมายถึง	การมีองค์ความรูเ้กีย่ว
กับวัฒนธรรม	 (Cultural	 knowledge)	 คือ	 การ
แสวงหาความรู ้ พ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับโลกทัศน์	
(World	 view)	 ของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรม	 เพ่ือให้สามารถเข้าใจโลกทัศน์ของผู้ใช้
บริการผ่านมุมมองของผู้ใช้บริการเอง	 (Emic	 view)	
องค์ความรู้เหล่านี้สามารถศึกษาได้จากศาสตร์ต่าง	ๆ	
เช ่น	 การบริการสุขภาพข้ามวัฒนธรรม	 มนุษย
วทิยาการแพทย์	มานษุยวทิยาทางวฒันธรรม	จิตวทิยา
ต่างวัฒนธรรม	 และสังคมวิทยา	 องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมยังรวมไปถึงลักษณะเฉพาะทางด้าน
ร่างกาย	ชีววิทยา	และสรีรวิทยาที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
	 4.	Encounter	หมายถึง	ความสามารถในการ
เผชิญและจัดการกับวัฒนธรรม	(Cultural	encoun-
ter)	หมายถึง	การที่บุคลากรสุขภาพมีความสามารถ
ในการจดับรกิารทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารทีม่ภีมูิ
หลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	มีการสื่อสารทั้งทาง
วัจนภาษา	และอวจันภาษาอย่างถกูต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะของแต่ละวัฒนธรรม	 การหาประสบการณ์
โดยการเข้าไปอยู่ร่วมในสงัคมต่างวฒันธรรมจึงเป็นสิง่
ส�าคญั	เพราะประสบการณ์ในลกัษณะนีจ้ะช่วยให้เกดิ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
	 5.	 Desire	 หมายถึง	 ความปรารถนาที่จะมี
สมรรถนะทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 desire)	 ของ

บุคลากรทางสุขภาพที่ท�าให ้ต ้องการเข ้าไปสู ่
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมซ่ึงเป็น
ขั้นที่สูงที่สุดของสมรรถนะทางวัฒนธรรม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	 การดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรมควร
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิ
ทัลดิสรัปชั่น	ผู้ให้การบริการสุขภาพควรใช้ทั้งศาสตร์
และศิลปะในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้การดูแลมีให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด	 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
ดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรมท่ีตอบโจทย์ของตัวช้ี
วัดผลลัพธ์การดูแลสุขภาพแบบข้ามวัฒนธรรม	 โดย
บรูณาการศาสตร์หรือความรูที้เ่กีย่วข้องกบัการรกัษา
พยาบาลที่ได้มาจากงานวิชาการ	งานวิจัย	และน�ามา
ประยกุต์ใช้	และพฒันานวตักรรมการพยาบาลในด้าน
ต่าง	 ๆ	 เพื่อคุณภาพบริการท่ีดีข้ึนและสามารถใช้
ประโยชน์ในเชงิพานชิย์ได้	ผูใ้ห้บรกิารควรมคีวามรูใ้น
การเข้าใจตนเอง	โดยฟังผูร้บับรกิารและครอบครวัให้
มากที่สุด	 แล้วสามารถน�าข้อมูลไปการวางแผนการ
ดแูลช่วยเหลอื	ผนวกกบัให้การดแูลโดยเน้นผูป่้วยเป็น
ศูนย์กลางและสนใจในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย	 ผู้
ให้บริการควรมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 คือ
เข้าใจความทกุข์ผูป่้วย	รูจ้กัเสยีสละ	เพือ่ดแูลผูป่้วยได้
อย่างเต็มท่ี	 นอกจากนี้ผู้ให้บริการสุขภาพแบบข้าม
วฒันธรรมควรมศีลิปะในการดแูลผูรั้บบรกิาร	สามารถ
เข ้าถึง	 เข ้าใจ	 และสื่อสารแก่ผู ้ป ่วยได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด
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บทคัดย่อ

 โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่จ�าเป็นต้องจัดการตนเอง	 เพื่อควบคุมอาการของโรคและภาวะ
แทรกซ้อนของโรคเบาหวาน	โดยเฉพาะการเกดิแผลทีเ่ท้าเบาหวานซึง่เป็นสาเหตหุลกัส�าคญัทีน่�าไป
สูก่ารตดัเท้าและส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวติของผูป่้วยเบาหวาน		ดงันัน้การควบคมุภาวะเสีย่งต่อ
การเกิดแผลที่เท้าเบาหวานและการกลับเป็นซ�้าของแผลท่ีเท้าเบาหวานจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ส�าหรับผู้ป่วยเบาหวานทุกคน		ปัจจุบันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนว่าการจัดการตนเอง	เป็น
หัวใจส�าคัญของการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบาหวาน	หากผู้ป่วยเบาหวานมีการดูแลเท้าท่ีดีและ
มีความสามารถในการจัดการตนเองกับการดูแลเท้าที่เพิ่มขึ้น	พยาบาลเป็นบุคลากรทางสุขภาพที่มี
ความใกล้ชิดกับผู้ป่วยเบาหวานมากที่สุด	พยาบาลจึงมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน	 ประกอบด้วย	 บทบาทของพยาบาลในการสนับสนุนงานท่ีต้องจัดการ
ตนเอง	3	ด้าน	ได้แก่	1)	การจัดการทางการแพทย์และการรักษา	2)	การจัดการการปรับพฤติกรรม
หรือบทบาท	และ	3)	การจัดการด้านอารมณ์	บทบาทของพยาบาลในการฝึกทักษะในการจัดการ
ตนเองให้กับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบาหวาน	ประกอบ	6	ทักษะ	 ได้แก่	 1)	
ทักษะการแก้ไขปัญหา	2)	ทักษะการตัดสินใจ	3)	ทักษะการใช้แหล่งประโยชน์	4)	ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยเบาหวานและพยาบาล	5)	 ทักษะการลงมือปฏิบัติ	 และ	 6)	 ทักษะการ
ปรบัปรงุการดแูลเท้าเพือ่ป้องกนัการเกดิแผลทีเ่ท้าเบาหวาน	ซึง่จะส่งผลในการป้องกันการเกดิแผล
ที่เท้าและท�าให้มีสุขภาพเท้าที่ดีตลอดไป
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Abstract

	 Diabetes	 is	 a	 chronic	 disease	 that	 requires	 self-management	 decisions	 to	
prevent	 or	 delay	 the	 onset	 of	 complications.	 Especially,	 diabetic	 foot	 ulcer	 is	 
the	main	cause	leading	to	amputation	and	impact	on	the	quality	of	life	of	Diabetic	
patients.	Thus,	controlling	the	risk	of	diabetic	foot	ulcers	and	recurrence	of	diabetic	
foot	 ulcers	 is	 important	 for	 Patients	 with	 Diabetes	Mellitus.	 Currently,	 there	 are	 
empirical	evidence	supporting	self-management	is	the	key	to	preventing	diabetic	foot	
ulcers.	 If	 the	 diabetic	 patient	 has	 good	 foot	 care	 and	 increases	 the	 ability	 of	 
self-management,	it	will	directly	affect	the	prevention	of	diabetic	foot	ulcers.	Nurses	
are	the	closest	healthcare	providers	to	patients	with	Diabetes	Mellitus.	Nurses	play	
important	roles	in	supporting	self-management	of	patients	with	Diabetes	Mellitus	to	
prevent	the	development	of	diabetic	foot	ulcers.	The	roles	of	nurses	in	supporting	
self-management	include:	1)	cure	and	medical	management,	2)	behavioral	or	role	
adjustment	management,	 and	 3)	 emotional	management.	 The	 roles	 of	 nurses	 in	 
self-management	 skills	 training	 for	 Patients	 with	 Diabetes	 Mellitus	 to	 prevent	 
diabetic	foot	ulcer	include	1)	problem	solving	skills	2)	decision	making	skills	3)	resource	
utilization	skills	4)	building	partnership	with	health	care	provider	skills	5)	taking	action	
skills	and	6)	self-tailoring	skills	in	foot	care	to	prevent	diabetic	foot	ulcers.	These	result	
in	the	prevention	of	foot	ulcers	and	always	help	maintaining	healthy	feet.

Keywords:	 Nurses’	 role,	 supporting	 self-management,	 patients	 with	 Diabetes	 
Mellitus,	Diabetic	foot	ulcer

บทน�า
	 ภาวะแทรกซ้อนทีส่�าคัญของโรคเบาหวานที่
มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานคือการเกิด
แผลที่เท้า1	 แผลที่เท้าเป็นปัญหาที่ส�าคัญและเป็น
สาเหตุให้ผู้ป่วยเบาหวานต้องเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนาน	มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง	
ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ	และหากไม่ได้รับ
การรักษาทันท่วงทีและการดูแลที่เหมาะสม	 อาจส่ง
ผลให้ถกูตดันิว้เท้า	เท้า	และขาในทีส่ดุ	ก่อให้เกดิภาวะ
ทพุลภาพ	ส่งผลกระทบต่อตนเอง	ครอบครวั	และเป็น
ภาระของสงัคม	บางรายอาจถงึแก่ชวีติได้2	ปัญหาแผล
ทีเ่ท้าจะพบได้ในผูป่้วยเบาหวานทีไ่ม่สามารถควบคมุ

ระดับน�้าตาลในเลือดได้	 ท�าให้หลอดเลือดส่วนปลาย	
และเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม	 เกิดอาการชา
บริเวณปลายเท้า	 การรับรู้ความรู้สึกลดลง	 ส่งผลให ้
ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเกิดแผลท่ีเท้าได้ง่ายกว่า 
คนปกติ3	 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก 
คาดการณ์ว่าในปี	 ค.ศ.2025	 จะมีผู้ป่วยเบาหวาน
ประมาณ	 90	 ล้านคนท่ัวโลกเกิดภาวะระบบปลาย
ประสาทเสื่อมจากเบาหวาน	(Diabetic	peripheral	
neuropathy)	 โดยพบว่าร้อยละ	 50	 ของผู ้ป่วย 
เบาหวานและมีแผลท่ีเท้า	 เกิดการติดเช้ือท่ีแผล	 
ซ่ึงการติดเช้ือนี้น�าไปสู่การตัดขามากถึงร้อยละ	 84	



บทบาทพยาบาลในการสนับสนุนการจัดการตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบาหวาน

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ80

อัตราการตัดขาที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรม
การดูแลเท้าที่ไม่เหมาะสม2,4	ถ้าผู้ป่วยเบาหวานดูแล
เท้าด้วยตนเองไม่ดี	 จะเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า	 
และน�าไปสู่การถูกตัดขาหรือเท้าได้และก่อให้เกิด
ทุพพลภาพ5	 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต 
ของผูป่้วยเบาหวานทัง้ทางด้านร่างกาย	จะไม่สามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ด ้วยตนเอง	 จึงส่งผล 
ต่อด้านจิตใจท�าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้สึกท้อแท้	
เบื่อหน่าย	 ซึมเศร้า	 รู ้สึกสูญเสียภาพลักษณ์	 และ 
มีความรู้สึกกลัวเก่ียวกับการสูญเสียความสามารถ 
ในการดูแลตนเอง	 ท�าให้ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม 
ในสังคม	 และการแยกตัวเองจากสังคมได้	 และอาจ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในครอบครัว	 
รวมถึงความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว	 เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายในด้านดูแลรักษา
แผลต้องใช้ระยะเวลานาน	 จึงเป็นภาระในการดูแล
ของครอบครัวเพ่ิมขึ้น2,6จากการทบทวนวรรณกรรม	
พบว่า	การสนับสนุนการจัดการตนเองสามารถส่งผล
ให้ผู ้ป ่วยเบาหวานท่ีเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่ เท ้า 
มีพฤติกรรมการดูแลเท้าที่ดีขึ้น  และจะท�าให้เกิด 
ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี	 และมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
กับคุณภาพชีวิต7 
	 ดังน้ัน	 พยาบาลจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ 
ในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการตนเองของ 
ผู ้ เป ็นเบาหวานเพื่อป ้องกันการเกิดแผลที่ เท ้า 
เบาหวานในชวีติประจ�าวนั	ช่วยเหลอืในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม	แบบแผนการด�าเนินชวีติทีเ่หมาะสมในการ
ดูแลเท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบาหวาน 
และป้องกันการถูกตัดเท้าหรือขาตามมา	 บทความนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ตนเอง	แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการตนเอง	การประยกุต์
ใช้การจดัการตนเองในผูป่้วยเบาหวานเพ่ือป้องกนัการ
เกิดแผลที่เท้าเบาหวาน	และบทบาทพยาบาลในการ
ส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อ
ป้องกันการเกิดแผลทีเ่ท้าเบาหวาน	จะส่งให้ผูป่้วยเบา
หวานมีสุขภาพเท้าที่ดีตลอดไป

เบาหวานกับการเกิดแผลที่เท้า		
	 ภาวะน�า้ตาลในเลอืดสงูจะส่งผลให้เกดิภาวะ
แทรกซ้อนทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว	ได้แก่	
ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงเล็ก	 (Micro 
vascular	 complications)	 หลอดเลือดแดงใหญ	่
(macrovascular	 complications)	 ท�าให้เกิดโรค
หลอดเลือดส่วนปลายตีบตัน	 (Peripheral	 arterial	
disease)	และท�าให้เกดิความเสือ่มของประสาทส่วนปลาย	
(Peripheral	 neuropathy)	 ท�าให้สูญเสียการรับรู้
ความรู้สึกท่ีเท้าส่งผลให้ท�าให้เท้าสูญเสียความรู้สึก
ตามมาน�าไปสู่การสูญเสียการท�างานหรือสูญเสียการ
รับรู้ความรู้สึกที่เท้า	และการถูกตัดเท้าได้3		นอกจาก
นีภ้าวะประสาทส่วนปลายเสือ่มจะส่งผลท�าให้เกดิการ
ผิดรูปของเท้า	 ท�าให้มีแรงกดที่ผิวหนังบริเวณฝ่าเท้า
สูงขึ้นกลายเป็นหนังแข็ง	 (Callus)	3,8	มีการศึกษาพบ
ว่า	แรงกดจากหนงัแขง็นัน้สงูข้ึนกว่าแรงกดทีเ่ท้าปกติ
ถึงร้อยละ	30	โดยแรงกดจากหนังแข็งจะลดการไหล
เวียนเลือดท่ีไปเลี้ยงผิวหนัง	 ท�าให้มีเนื้อตายและเกิด
แผลขึน้ได้	และนอกจากนีอ้าการเท้าชายงัท�าให้กลไก
การป้องกันตัวเมื่อได้รับบาดเจ็บลดลง	 เกิดแผลและ
ลุกลามมากข้ึนได้โดยที่ผู ้ป่วยเบาหวานไม่รู ้สึกเจ็บ
ปวด9 
	 ปัจจุบันใประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญใน
การป้องกนัการเกดิแผลทีเ่ท้าเบาหวาน		โดยส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ก�าหนดอัตราการ 
ถูกตัดขาในผู้เป็นเบาหวานให้ลดลง	ร้อยละ	90	ในปี	 
พ.ศ.2561-256510	 โดยรณรงค์ให้ผู ้ป่วยเบาหวาน	
ครอบครวั	และชมุชน	มคีวามตระหนกัและร่วมมอืกนั
ป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้าเบาหวาน	 โดยให้สถาน
บริการสุขภาพเน้นการให้ความรู้เก่ียวกับปัจจัยเส่ียง
ท่ีท�าให้การเกิดแผลท่ีเท้าเบาหวาน	 โดยเฉพาะภาวะ
น�้าตาลในเลือดสูงจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ี
เท้า	 ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรควบคุมระดับน�้าตาล 
ในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติถือเป็นเรื่องส�าคัญ	 และ
ควรได้รบัการตรวจเท้าปีละครัง้เพือ่คัดกรองความเสีย่ง
ต ่อการเกิดแผลที่ เท ้าตามแนวทางการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน8   
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โดยท่ัวไปโรงพยาบาลจะมีพยาบาลท่ีท�าการสอน 
ผู้ป่วยเบาหวาน ในการดูแลเท้าด้วยตนเอง	รวมทั้งให ้
ผู้ป่วยเบาหวาน ฝึกปฏิบัติการดูแลเท้าด้วยตนเอง	 
ถ้าผู้ป่วยเบาหวานใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติตามที่ได้รับ 
การแนะน�าจากโรงพยาบาล	สามารถลดการเกิดแผล
ที่เท้าลงได้7	 หากผู้ป่วยเบาหวานละเลยการปฏิบัติ 
ที่เคร่งครัดในการดูแลเท้าอาจเกิดแผลที่เท้า	 และ
รุนแรงจนถึงขั้นต้องถูกตัดเท้าหรือเสียชีวิตได้	 ดังนั้น
การจัดการตนเองในการดูแลเท้า	 จึงมีความจ�าเป็น 
ในผูป่้วยเบาหวาน	ในปัจจุบนัการจัดการตนเอง	(Self-
Management)	 ถูกน�ามาใช้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
พบว่า	 การจัดการตนเองเป็นกุญแจที่ส�าคัญที่ท�าให้ 
ผูป่้วยโรคเรือ้รงัประสบผลส�าเรจ็	โดยสามารถควบคุม
โรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้11-12                                                                                                                                    

ความหมายเกี่ยวกับการจัดการตนเอง	
(Self-management)
	 แนวคิดเรื่องการจัดการตนเอง	 เริ่มต้นในปี	
ค.ศ.	1965	โดย	Creer	และคณะ13	ได้น�าแนวคิดการ
จดัการตนเองมาพฒันาโปรแกรมการจดัการโรคหอบ
หดืในผูป่้วยเดก็ 	โดยแนวคดินีม้พีืน้ฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมของ	Albert	Bandura	ที่เชื่อว่า
บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการเสริมแรงอย่างการ
จัดการตนเอง	 เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
การเรยีนรูท้างสังคม	(Social	Learning	Theory)	ท่ีมี
ความเชื่อว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ได้โดยการเสริมแรง
อย่างเป็นระบบ	 ภายใต้การเพิ่มสมรรถนะหรือความ
สามารถของตนเอง	(Self-efficacy)14	ซึง่ภายหลังมกีาร
ใช้แนวคิดเรื่องการจัดการตนเอง	มาประยุกต์ใช้	 เพือ่
แก้ปัญหาด้านสุขภาพทั้งในการพยาบาล	 การแพทย์	
และการฟ้ืนฟสูภาพ	โดยเฉพาะในกลุม่ผูป่้วยโรคเรือ้รัง
ที่ต้องอาศัยความสามารถของตนเองในการจัดการ
เกีย่วกบัความเจ็บป่วยจากโรคเรือ้รงั	และปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมในการด�าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาวะ
การเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่เพื่อให้สามารถ
ควบคุมโรคด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง15	จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผู้ให้แนวคิดการจัดการ
ตนเองไว้ดังต่อไปนี้

	 Creer16	กล่าวว่าการจัดการตนเองเป็นการ
กระท�าของการควบคุมภาวะเจ็บป่วยเร้ือรัง	 และ
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 
ซึง่เป็นความสามารถในการตดิตามอาการและควบคมุ
ภาวะเจบ็ป่วย	การควบคมุโรคด้วยตนเอง	โดยได้รบัการ
ส่งเสริมความรู้และทักษะในการจัดการตนเอง	ที่เป็น 
กระบวนการท่ีมคีวามต่อเนือ่งของการควบคมุตนเอง16 
	 Lorig	และ	Holman17	ได้ให้ความหมาย	การ
จัดการตนเอง	หมายถึง	การที่ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการ
จัดการกับภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง	 โดยเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติหรือท�ากิจกรรมในแต่ละวันเพื่อ
จะควบคมุอาการหรอืความเจบ็ป่วยอันแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้ป่วย	 สามารถตัดสินใจ
เลอืกวธิกีารปฏบัิตทิีเ่หมาะสมกบัตนเองซึง่สะท้อนถึง
การจดัการ	และน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการควบคมุโรค
และความรนุแรง	อกีท้ังการจัดการตนเองเป็นกระบวน
การที่ต่อเนื่องและเป็นพลวัตรในการก�ากับตนเอง	
และอาศัยปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

	 Ryan18	กล่าวถึงการจดัการตนเองของผูป่้วย
ว่าข้ึนอยู่กับครอบครัว	 ซ่ึงเป็นระบบการใช้	 ชีวิตร่วม
กนัท่ีไม่สามารถแยกจากกนัได้	หากมกีารเปล่ียนแปลง
ในระบบของครอบครวั	ผูป่้วยจะได้รบัผลกระทบด้วย	
การจัดการตนเองที่ดีของผู้ป่วย	 จึงเกิดการสนับสนุน
ของสมาชิกในครอบครัว18

	 อารีย์	 เสนีย์19	 กล่าวว่าการจัดการตนเอง
เป็นการเตรียมบุคคลในการจัดการภาวะสุขภาพของ
ตนเองในชีวิตประจ�าวัน	 โดยให้ความรู้ด้านสุขภาพ	
การรักษา	 การฝึกมีทักษะต่าง	 ๆ	 เพื่อลดผลกระทบ
ด้านร่างกายและจิตใจจากการเจ็บป่วยเรื้อรังด้วย
ตนเองจากความร่วมมอืกับบุคลากรสขุภาพ
	 ชดช้อย	วัฒนะ19	กล่าวว่าการจัดการตนเอง
ว่าเป็นการปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการกับความเจ็บ
ป่วยของตนเอง	รวมถึงการปฏิบัติตามแผนการรักษา
เพือ่ควบคุมหรอืลดผลกระทบจากการเจบ็ป่วยและคง
ไว้ซึ่งการด�าเนินชีวิตประจ�าวันตามปกติ



บทบาทพยาบาลในการสนับสนุนการจัดการตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบาหวาน

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ82

	 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับความ
หมายของการจัดการตนเอง	 สรุปได้ว่าการจัดการ
ตนเองเป็นกระบวนการทีบ่คุคลกระท�าเพือ่จดัการกบั
อาการ	 และภาวะเรื้อรังของโรคที่มีผลต่อสุขภาพทั้ง
ทางด้านร่างกาย	จติใจ	และอารมณ์	ด้วยกระบวนการ
ฝึกทักษะ	 คิดแก้ไขปัญหา	 วางแผนจัดการปัจจัยต่าง	
ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง	 และมีการส่ง
เสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนให้เพ่ิมขึ้น	
ตลอดจนสามารถปฏบิติักจิกรรมในการจดัการตนเอง
ได้อย่างต่อเน่ือง	และสม�า่เสมอ	สามารถปรบัเข้าใช้ใน
การด�าเนินแบบแผนชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม	
โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ให้ความรู้	 และ 
ส่งเสริมให้ปฏิบัติทักษะต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม

การประยุกต์แนวคิดการจัดการตนเองในผู้ป่วย 
เบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบาหวาน
	 มีการน�าแนวคิดการจัดการตนเองของ	 Lorig	
และ	Holman17	มาประยกุต์ใช้ในการจัดการตนเองใน
ผูป่้วยเบาหวานเพ่ือป้องกนัการเกดิแผลทีเ่ท้าเบาหวาน  
โดยมีหลักฐานสนับสนุนการใช้การจัดการตนเองใน
กลุ ่มผู ้ป ่วยเบาหวานทั้งในประเทศไทยและต่าง
ประเทศมาจดัท�าโปรแกรมสนบัสนนุการจัดการตนเอง
ในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบา
หวาน	 โดยการจัดการตนเองผ่านกระบวนการด้าน
ความรู้	 การฝึกทักษะ	การแก้ไขปัญหา	การวางแผน
ในการจัดการกับปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบาหวาน	 และการเสริม
สร้างการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจ
ในการจดัการตนเอง	และสามารถปฏบิติัพฤติกรรมใน
การจัดการตนเองเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบา
หวานได้อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	ในชวีติประจ�าวนั
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 โดยมีงานที่ส�าคัญต้อง
จัดการในการจัดการตนเอง	ที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องท�า
ตลอดชีวิตของการอยู่กับโรคเบาหวาน20	 การศึกษา
ของ	 Corbin	 และ	 Strauss21	 ที่ศึกษาการรับรู้ของ 
ผู ้ป่วยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเร้ือรังและการจัดการ
ตนเองพบว่า	กระบวนการจัดการตนเองของผูป่้วยโรค

เรือ้รงัมีความสมัพนัธ์กบัการรับรูต่้อปัญหาสขุภาพของ
ผู้ป่วย	และเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ต้องมีการจัดการ
ซึง่มคีวามเฉพาะและผูป่้วยจ�าเป็นต้องมกีารฝึกปฏบิตัิ
ให้เกิดทักษะและความสามารถในการจัดการดูแล
ตนเองกับภาวะเร้ือรงั	พฤติกรรมในการจัดการตนเอง
แบ่งออกเป็นงานที่ส�าคัญ	3	อย่าง7,22	ได้แก่
	 1)	 การจัดการทางการแพทย์และการรักษา	
(Medical	management)	ผูป่้วยเบาหวานต้องมกีาร
ควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ	โดย
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการรับประทาน
อาหาร	 การออกก�าลังกาย	 การลดปัจจัยทางด้าน
อารมณ์ความเครยีด	และการรบัประทานยา20	ร่วมกบั
พฤตกิรรมการดแูลเท้าอย่างเคร่งครดัเพือ่ป้องกนัการ
เกิดแผลท่ีเท้า	 ได้แก่	 การดูแลความสะอาดเท้า	 
การตรวจและการประเมินเท้า	 การสวมรองเท้าที่
เหมาะสม	 การส่งเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณเท้า
โดยการบริหารเท้าและการนวดเท้า	
	 2)	 การจัดการปรับพฤติกรรมหรือบทบาท	 
(Behavioral	management	or	Role	management) 
ผู้ป่วยเบาหวานจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตนเองและ
คนในครอบครวั	การท�าความเข้าใจเกีย่วกบัพฤตกิรรม
การดูแลเท้าและปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลเท้าเพื่อ
ป้องกันการเกดิแผลทีเ่ท้า	จงึเป็นบทบาทโดยตรงของ
ผู้เป็นเบาหวานและคนในครอบครัว	 เพราะการดูแล
เท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเกี่ยวข้องกับการ
ปรับการด�าเนินชีวิตและลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
รวมทัง้การหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่งทีท่�าให้เกดิแผลทีเ่ท้า		
	 3)	การจัดการด้านอารมณ์	(Emotional	man-
agement)	 ผู้ป่วยเบาหวานต้องด�าเนินชีวิตอยู่กับ
ภาวะเสีย่งทีจ่ะเกิดแผลทีเ่ท้าเบาหวานเป็นระยะเวลา
ที่ยาวนานย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะอารมณ์และ
ความรู้สกึของผูป่้วยเบาหวานโดยเฉพาะการเกดิแผล
ที่เท้าเบาหวาน	 ส่งผลท�าให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา	
เกิดความวิตกกังวลในการถูกตัดขา	 ท�าให้กลายเป็น
คนทุพพลภาพ	ต้องแยกตัวออกจากสังคม
									ในการสนับสนุนการจัดการตนเองในการดูแล
เท้าของผูป่้วยเบาหวานเพือ่ป้องกนัการเกดิแผลทีเ่ท้า		
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นอกจากงานในการจัดการตนเองทั้ง	3	ด้านดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว	 ผู้ป่วยเบาหวานต้องได้รับการสนับสนุน
การฝึกทักษะที่จ�าเป็นของการจัดการตนเอง	 (Self-
management	 skills)	 ในการส่งเสริมการรับรู ้
สมรรถนะแห่งตนในการจัดการตนเองเพื่อให้ผู้ป่วย
เบาหวานมคีวามมัน่ใจในการดแูลเท้าเพือ่ป้องกนัการ
เกิดแผลที่เท้าทั้ง	6	ทักษะ2,7,22		ดังนี้	
	 1)	 ทักษะการแก้ปัญหา	 (Problem	 solving)	
เนื่องจากการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเอง
เป็นการมุ ่งเน้นที่จะให้ผู ้ป่วยเบาหวานเกิดความ
ตระหนักและปัญหาจากการเกดิแผลทีเ่ท้า	ดงันัน้การ
แก้ปัญหาจึงเป็นหัวใจหลักของทักษะการจัดการ
ตนเอง	การสอนให้ดแูลเท้าเพยีงอย่างเดยีวยงัไม่เพยีง
พอต่อการแก้ปัญหาแต่จ�าเป็นต้องสอนทักษะในการ
แก้ปัญหาในการดแูลเท้าเพ่ือป้องกนัการเกดิแผลทีเ่ท้า	
โดยการให้ผูเ้ป็นเบาหวานบอกความหมายของปัญหา
เท้าของตนเอง	แนวทางแก้ปัญหาทีม่คีวามเป็นไปรวม
ถึงการร้องขอ
	 ค�าปรึกษาต่าง	 ๆ	 หรือค�าแนะน�าจากบุคลากร
ทางการแพทย์	 การด�าเนินการแก้ปัญหา	 และการ
ประเมินผลในการดูแลเท้าเพ่ือป้องกันการเกิดแผล 
ที่เท้า
	 2)	ทกัษะการตัดสนิใจ	(Decision	making)	เป็น
ส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหา	 ส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ต้องมีการตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของเท้าที่ เกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวัน	 
ดังน้ันผู้ป่วยเบาหวานต้องมีความรู้ที่จ�าเป็นเมื่อต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเท้าที่เกิดขึ้น	 และ 
การตัดสินใจที่จะท�าหรือไม่กระท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น	 
ผู้ป่วยเบาหวานต้องอาศัยข้อมูลอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมในการแก้ไขกับปัญหาของเท้าที่เกิดข้ึน	 
ซ่ึงการได้มาของข้อมูลหรือแนวทางจัดการนั้นเป็น
กญุแจส�าคัญทีช่่วยส่งเสริมให้เกดิการตัดสนิใจทีเ่หมาะ
สมและเป็นส่วนส�าคัญของการศึกษาการจัดการ
ตนเอง	(Self-management	education)	ทกัษะการ
ตัดสินใจภายหลังได้รับความรู้และข้อมูล	
	 3)	 ทักษะการแสวงหาและการใช้แหล่ง
ประโยชน์	 (Resource	 utilization)	 คือการช่วยให ้

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง	ได้แก่	ผูม้ภีมูปัิญญาหรอืผูรู้ใ้นชมุชน	สือ่บคุคล	
หนังสือต�ารา	 แผ่นพับ	 คู่มือ	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 ป้าย
ประกาศ	เป็นต้น	โดยการจัดการตนเองช่วยให้ผู้ป่วย
เบาหวาน	ทราบวิธีการที่จะใช้แหล่งข้อมูล	ที่เกี่ยวกับ
การป้องกันการเกิดแผลที่เท้า	และการช่วยเหลือเมื่อ
มีแผลที่เท้าเกิดขึ้น
	 4)	 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย
เบาหวานกับบุคลากรทางสุขภาพ	 (Forming	 of	 
patient/	health	care	provider	partnership)	เป็น
ทักษะท่ีช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ใช้บริการ
หรือผู้ป่วยเบาหวานกับผู้ให้บริการสุขภาพ			บทบาท
ของผู้ให้บริการดูแลทั้งจากแพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	
และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุมคีวามส�าคญัมากข้ึนต่อการ
ดแูลผูเ้ป็นเบาหวาน	ในการจดัระบบการให้บรกิารเพือ่
สนับสนุนการท�างานร่วมกัน	 และการเช่ือมโยงการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	 ได้เน้นให้ผู้ให้บริการสุขภาพ
เปลี่ยนการให้บริการมาสนับสนุนการดูแลผู ้ป่วย 
เบาหวาน		โดยบุคลากรทางสุขภาพมีบทบาทในการ
สอนและแนะน�าให้ผูป่้วยเบาหวานมคีวามสามารถใน
การเลือกและจัดรูปแบบการจัดการตนเองเกี่ยวกับ
การดูแลเท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า	 สามารถ
อภิปรายเก่ียวกับวิธีการดูแลเท้ากับบุคลากรทาง
สุขภาพ	และสามารถรายงานเกี่ยวกับเท้าของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง
	 5)	ทักษะการปฏิบัติ	(Taking	action)	เป็นการ
ปฏิบัติการจัดการตนเองในการดูแลเท้าเพื่อป้องกัน
การเกดิแผลทีเ่ท้าเบาหวาน	เมือ่ผูป่้วยเบาหวานลงมอื
ปฏบัิตด้ิวยตนเองจะเกดิการเรยีนรูว่้าควรปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมหรอืลดพฤตกิรรมเสีย่งในการเกดิแผลท่ีเท้า
อย่างไร	 สิ่งส�าคัญควรมีการก�าหนดแผนการปฏิบัติ
กจิกรรม	ระยะสัน้และเป้าหมาย	และลงมอืปฏบิตัติาม
ระยะเวลาท่ีก�าหนด	 เช่น	 ในช่วง	 1สัปดาห์	 หรือ	 
2	สปัดาห์แรก	มกีารวางแผนการปฏิบตัพิฤตกิรรมการ
จัดการตนเองในด้านการท�าความสะอาดเท้า	 การ
ตรวจและการประเมินเท้า	 การป้องกันการบาดเจ็บ	
การส่งเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณเท้า	 โดยการ
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บริหารเท้า	 และการนวดเท้า	 การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผูป่้วยเบาหวาน	กบับคุลากรทางสขุภาพ	และ
การจัดการกับอารมณ์	 ด้านความเครียด	 ที่จะปฏิบัติ
และต้องสามารถปฏิบัติได้จริง	 แล้วมีการก�ากับและ
ประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะ	 โดยการเยี่ยมบ้าน	
หรอืตดิต่อทางโทรศพัท์	เพือ่ประเมนิผลกบัเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้ว่าบรรลุมากน้อยเพียงใด	 ซึ่งหากยังไม่บรรลุ 
เป้าหมายจ�าเป็นต้องประเมินแผนซ�้า	 ก�าหนดเป้าหมาย
ใหม่และช่วยกระตุน้หรอืสร้างแรงจงูใจให้ผู้ป่วยเบาหวาน	
เพื่อสร ้างความเช่ือมั่นในศักยภาพตนเองในการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	(Improving	self-efficacy)14 โดย
ความเชื่อมั่นน้ีสามารถประเมินเป็นคะแนนได้โดย
แบบประเมินที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฏีสมรรถนะ
แห่งตนของ	Bandura14	มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง	 0	
ถึง	10	ถ้าคะแนนมากกว่า	7	แสดงว่าผู้ป่วยเบาหวาน
มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองสงูและมัน่ใจว่าตนเองสามารถ
ท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเพือ่ทีจ่ะบรรลตุามแผนที่
วางไว้	 แต่ถ้าคะแนนน้อยกว่า	 7	 จะต้องหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา	เพือ่ให้ผูป่้วยเบาหวานมคีวามเชือ่มัน่เพิม่
ขึ้นและสามารถบรรลุตามแผนที่วางไว้ได้
	 6)	ทักษะการปรับปรุงการปฏิบัติ	(Self-tailor-
ing)	การด�าเนินการปรับปรุงการปฏิบัตินั้น	บุคลากร
ทางสขุภาพต้องมส่ีวนร่วมในวางแผนร่วมกนักบัผูป่้วย
เบาหวานเพ่ือรับฟังปัญหา	 อปุสรรค	 ความรู้สกึของผู้
ป่วยเบาหวานในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของการดูแลร่วม
กนั	 ผูป่้วยเบาหวานทีม่กีารปรบัปรงุการปฏิบติัจะเกิด
การเรียนรู้ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่เฉพาะกบั
การดูแลเท้า	สามารถเลอืกใช้แหล่งประโยชน์	เลือกวิธี
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการดแูลเท้า
เพ่ือป้องกนัการเกิดแผลทีเ่ท้าด้วยตนเองและมทีกัษะ
ในการแก้ปัญหา	 ทักษะการตัดสินใจย่อมน�าไปสู่การ
ประสบความส�าเร็จในการจัดการตนเองช่วยท�าให้
ทกัษะการจดัการตนเองในพฤติกรรมการดูแลเท้าเพือ่
ป้องกันการเกิดแผลที่เท้าคงอยู่ตลอดไป7,22-23 
	 พฤตกิรรมการจดัการตนเองในผูป่้วยเบาหวาน
เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าจากแนวทางเวชปฏิบัติ
การป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ

แทรกซ้อนทีเ่ท้า	พ.ศ.	25568	เสนอแนะว่า	ผูป่้วยเบาหวาน
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าควรควบคุมระดับ
น�้าตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะปกติ	(ต�่ากว่า	126	มก./	
ดล.)	 และได้รับการสอนทักษะการจัดการตนเองเพื่อ
ป้องกันการเกดิแผลท่ีเท้า	และการช่วยให้เข้าถึงแหล่ง
บริการบรกิารสขุภาพทีจ่�าเป็น	แผนการจดัการตนเอง
ส�าหรับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า	
พยาบาลควรเน้นบทบาทของผู ้ป่วยเบาหวานให้
สามารถจดัการตนเอง	ในการควบคมุระดบัน�า้ตาลใน
เลือดให้อยู่ในภาวะปกติ	 และดูแลเท้าเบาหวานร่วม
กับทีมสุขภาพ	 โดยมีพฤติกรรมการดูแลเท้าที่ส�าคัญ	
ได้แก่	การควบคุมระดบัน�า้ตาลในเลอืดให้อยูใ่นภาวะ
ปกติ	การท�าความสะอาดเท้า	การตรวจและประเมิน
เท้า	 การป้องกันการเกิดแผลที่เท้า	 การส่งเสริมการ
ไหลเวียนเลือดบริเวณเท้าโดยการบริหารเท้า	 การ
ควบคุมอารมณ์และความเครียด	 และการร่วมมือใน
การรักษา	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้2,7-8

	 1.	 การควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ใน
ภาวะปกติ	โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารจากท่ีเคยรับประทานมากให้ลดน้อยลง 
เพิ่มการออกก�าลังกาย	 การรับประทานยาสม�่าเสมอ		 
การลดความเครยีด		และการพบแพทย์ตามนดัทุกครัง้	
	 2.	การท�าความสะอาดเท้า	ควรท�าความสะอาด
เท้า	 โดยใช้สบู่อ่อน	 ๆ	 ช�าระล้างเท้าให้ท่ัวเท้า	 โดย
เฉพาะซอกระหว่างนิ้วเท้า	ใช้ผ้าที่สะอาด	และนุ่มซับ
เท้าให้แห้งสนทิ	โดยเฉพาะบรเิวณซอกระหว่างนิว้เท้า
และบนเลบ็เท้า	ทาโลชัน่หลงัท�าความสะอาดเท้าเสรจ็	
บริเวณฝ่าเท้า	หลังเท้า	ส้นเท้า	และขา	ยกเว้นบริเวณ
บนเล็บ	 และซอกระหว่างนิ้วเท้า	 	 ถ้าเท้าเปื้อนสิ่ง
สกปรกในช่วงระหว่างวันควรท�าความสะอาดเท้า	โดย
การล ้างเท ้า	 และเช็ดเท ้าให ้แห ้งทันทีทุกครั้ ง		 
หากผวิหนงับรเิวณเท้าอบัชืน้หรอืมเีหงือ่ออกมากกว่า 
ปกติ	 ควรซับกับท่ีสะอาดให้แห้ง	 ไม่ควรท�าแป้งฝุ่น
บริเวณซอกระหว่างนิ้วเท้าและบนเล็บเท้า	หลีกเลี่ยง
การแช่เท้าในน�้า	หรือน�้าอุ่น	
	 3.	 การตรวจเท้าและการประเมินเท้า	 ได้แก่	
บรเิวณหลงัเท้า	ฝ่าเท้า	ส้นเท้า	โดยเฉพาะซอกระหว่าง
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นิ้วเท้า	และซอกเล็บด้วยตนเอง	ดูลักษณะผิวหนังซีด
คล�้า	บวมแดง	ร้อน	เล็บขบ	และเชื้อรา	คล�าหรือกด
เพ่ือหาจุดผวิหนงัแขง็หรอืตาปลา	ถ้าพบว่าเท้าซดีคล�า้	
มีจุดแดง	บวม	ร้อน	หนังแข็ง	หรือ	ตาปลา	ตุ่มพอง	
เลบ็ขบ	และเชือ้รา	ต้องรบีมารบัค�าปรกึษาจากแพทย์
และพยาบาล
	 4.	 การป้องกันการเกิดแผลที่เท้า	 โดยการตัด
เล็บเท้าตรงๆ	 เสมอปลายนิ้ว	 ไม่ตัดเล็บโค้งเข้าขอบ
เล็บด้านข้าง	 หรือตัดเล็บลึกชิด	 เนื้อจนเกินไป	 ไม่ใช้
วัสดุที่เป็นของแข็งหรือปลายแหลมอื่นๆ	เช่น	มีด	ไม้	
แคะซอกเล็บ	 สวมถุงเท้าที่เป็นผ้าฝ้ายที่ไม่รัดข้อเท้า
มากจนเกินไป	 ถุงเท้ามีตะเข็บด้านในให้กลับด้านใน
ออกด้านนอก	ควรสวมถงุเท้าก่อนสวมรองเท้าทกุครัง้	
เลือกสวมรองเท้า	ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะประเภท
ที่ใช้นิ้วเท้าคีบ	 สวมใส่รองเท้าหุ้มส้นที่มีขนาดพอดี	
ส�ารวจรองเท้าทั้งภายในและภายนอกรองเท้า	 เคาะ
รองเท้าก่อนสวมใส่ทกุครัง้	และสวมใส่รองเท้าทกุครัง้
ก่อนออกนอกบ้าน
	 5.	 การส่งเสริมการไหลเวียนเลือดบริเวณเท้า
โดยการบริหารเท้า		โดยการหลีกเลี่ยงการนั่งไขว้ห้าง	
การนั่งพับเพียบ	 และท่าบริหารเท้าดังนี้	 ท่ากระดก
ปลายเท้าขึน้ลง	ท่ายกส้นเท้าขึน้ลง	ท่าเขย่งเท้าขึน้ลง	
ท่ากระดกเท้าหมนุเป็นวงกลม	ท่าเหยยีดขาปลายเท้า
งุ้มลง	 ท่าเหยียดขาและกระดกข้อเท้าขึ้น	 และท่าจิก
และเหยียดนิ้วเท้า
	 6.	การควบคุมอารมณ์และความเครยีด	โดยการ
ดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ทาให้มีความ
พร้อมกับการเผชิญกับความเครียด	 มีสติ	 ลดการใช้
อารมณ์		ขอค�าปรกึษาจากคนในครอบครวัหรอืเพ่ือน
บ้าน	และผ่อนคลายความเครยีดด้วยการสดูลมหายใจ
เข้าลกึๆ	ปลกูต้นไม้	ยดืเส้นยดืสาย	ดูโทรทศัน์	ฟังเพลง	
ฟังวทิย	ุพบปะสงัสรรค์กบัคนในครอบครวั	เพือ่นบ้าน	
พักผ่อนให้เพียงพอ	และ	ท�าสมาธิ	เป็นต้น

	 7.	การร่วมมือในการรักษา	มีการติดต่อสื่อสาร
กับบุคลากรสุขภาพ	 ในการขอค�าปรึกษา	 และค�า

แนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการดูแลเท้า	 และให้
ความร่วมมอืกบับุคลากรสขุภาพในการมาตรวจตมนดั
หมายในการตรวจเท้าประจ�าปี	
	 เพื่อให้พฤติกรรมการดูแลเท้าด้วยตนเองใน 
ผู้ป่วยเบาหวานมีความต่อเนื่องและคงอยู่ตลอดไป	 
ผู้ป่วยเบาหวานจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้และทักษะใน
การควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในภาวะปกติ
และดแูลเท้าด้วยตนเอง	ทัง้	7	ข้อดงักล่าวข้างต้น	เพือ่
น�าไปสู่การป้องกันการเกิดแผลที่เท้า	 ทั้งนี้จากศึกษา
ของกรรณกิาร์	ศรสีมทรง7	ทีศ่กึษาเกีย่วกบัผลของการ
สนบัสนนุการจัดการตนเองต่อพฤตกิรรมการดแูลเท้า
ของ	 ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวานชนิดที่	 2	 พบว่า	
พฤติกรรมการดูแลเท ้าของผู ้สูงอายุที่ เป ็นโรค 
เบาหวานชนิดที่	 2	 กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนการ
จดัการตนเองในการดแูลเท้า	ดกีว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้รบัการ
สนับสนุนการจัดการตนเองดูแลเท้าอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ	 และพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่
เป ็นโรคเบาหวานชนิดที่ 	 2	 และหลังได ้รับการ
สนบัสนนุการจดัการตนเองในการดแูลเท้า	ดกีว่า	ก่อน
ได้รับการสนับสนุนการจัดการตนเองในการดูแลเท้า	
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า	การสนบัสนนุการจดัการตนเองสามารถส่งผล
ให้ผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคเบาหวานชนดิที	่2	ทีเ่สีย่งต่อการ
เกิดแผลที่เท้าระดับที่	1	มีพฤติกรรมการดูแลเท้าที่ดี
ขึน้	จะเหน็ได้ว่าการจดัการตนเองในการดแูลเท้าท�าให้
ผู้เป็นเบาหวานเกิดความเช่ือมั่นในการตัดสินใจเก่ียว
กับภาวะสุขภาพของตน	 ซ่ึงจะน�าไปสู ่การมีพลัง
อ�านาจในการจัดการตนเองที่ดีและน�าไปสู ่การ
เปล่ียนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดแูลเท้าจะช่วยป้องกนัการเกดิแผลท่ีเท้าเบาหวานได้	
พยาบาลจึงมีบทบาทท่ีส�าคัญ	 ท่ีจะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อ
ป้องกนัการเกดิแผลทีเ่ท้าเบาหวานให้มพีฤตกิรรมการ
ดูแลเท้าคงอยู่ตลอดไป	

บทบาทพยาบาลในการสนบัสนนุการจดัการตนเอง
ของผู้ป่วยเบาหวานเพ่ือป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้า
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เบาหวาน
	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าพยาบาลเป็น
ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้มีความรู้เพียงพอเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้สามารถดูแลและจัดการตนเองได้เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการเลือกเรียนรู ้ว่าจะปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่อย่างไร	 การจัดการตนเอง
นอกจากจะเกิดผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีแล้วยังช่วยเพิ่ม
สมรรถนะแห่งตน	 (Self-efficacy)	 ของผู้ป่วยเบา
หวานด้วย	 ดังนั้นพยาบาลจึงมีบทบาทส�าคัญมาก 
ในการส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
เพ่ือป้องกนัการเกดิแผลทีเ่ท้าเบาหวาน	โดยเริม่ต้ังแต่ 
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน	 โดยมีแนวทาง
ด�าเนินการดังนี้
	 1.	 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลเท้า	 โดยจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือราย
กลุ่ม	เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั	ซึง่ช่วย
ให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
การดูแลเท้าที่ถูกต้องเน้นย�้าให้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการดูแลเท้าและผลกระทบของภาวะ
แทรกซ้อนที่เท้า	 โดยพยาบาลมีบทบาทในการให้
ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลเท้าเพื่อให้ผู ้ป่วย 
เบาหวานและครอบครัวเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น	 เช่น	
การตรวจเท้าทกุวนั	เพ่ือค้นหาความผดิปกติทีเ่ท้า	การ
ดแูลความสะอาดเท้า	เพือ่ป้องกนัการเป็นแหล่งสะสม
ของแบคทีเรียและเชื้อรา	 ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
ประเภทที่ใช้น้ิวเท้าคีบสายรองเท้า	 และรองเท้า	
เพราะจะท�าให้เกิดแผลได้ง่าย	เป็นต้น	ท�าให้ผูป่้วยเบา
หวานเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความส�าคัญของ
การมีพฤติกรรมการดูแลเท้าที่ดีเพื่อควบคุมและ
ป้องกันการเกิดแผลที่เท้า	 การให้ความรู้ต้องมีการ
ประเมินความเข้าใจทุกข้ันตอนเพื่อสร้างความมั่นใจ
และสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง	 เปิดโอกาสให้มีการ
อภปิรายและแลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนัภายใน
กลุ่ม7,15,17,20

	 2.	 บทบาทในการสนับสนุนการจัดการตนเอง
ของผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลเท้าเพ่ือป้องกันการ

เกิดแผลท่ีเท้า	 โดยการเสริมแรงสนับสนุนและให้ค�า
ปรึกษาในการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้า
เพือ่ช่วยให้ผูป่้วยเบาหวานมพีฤตกิรรมในการดแูลเท้า
ท่ีดีข้ึน	 ส่งเสริมสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้
ครอบครวัมีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลอืในการดูแล
เท้าแก่ผู้ป่วยเบาหวาน	 ในระยะแรกผู้ป่วยเบาหวาน
จะไม่ยอมดแูลเท้าหรอืให้พยาบาลตรวจเท้า	การให้ค�า
ปรึกษาจะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานเข้าใจ	 และยอมรับ
ในการดูแลเท้า	และให้เลอืกวธีิการดแูลเท้าด้วยตนเอง
ให้เหมาะสมกบับรบิทของตน7,23	ท�าให้ผูป่้วยเบาหวาน
มคีวามตัง้ใจ	และความพยายามในการทีจ่ะฝึกหดัการ
ดูแลเท้า	 เพื่อให้สามารถดูแลเท้าตนเองที่บ้านได้	
พยาบาลจงึมบีทบาทในการประเมนิและการคดักรอง
ผู้ป่วยหวานให้เหมาะสมความเสี่ยงต่อการเกิดแผลท่ี
เท้า	โดยให้ผู้ป่วยเบาหวาน		ค้นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการดูแลเท้า	 พร้อมท้ังให้ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา	
ในการจัดการตนเองเกี่ยวกับการจัดการกับอาการ
เกีย่วกบัปัญหาทัว่ไปและปัญหาของเท้าทีพ่บในผูเ้ป็น
เบาหวาน	เช่นการท�าความสะอาดเท้า	การตรวจเท้า
และการประเมินเท้า	การป้องกันการบาดเจ็บ	การส่ง
เสริม	 และการไหลเวียนเลือดบริเวณเท้า	 โดยการ
บรหิารเท้า		การตดิต่อสือ่สารระหว่างผูเ้ป็นเบาหวาน
กับบุคลากรทางสุขภาพ	 และการจัดการกับอารมณ	์
ด้านความเครียด	 รวมถึงการสร้างความตระหนักให ้
ผู้ป่วยเบาหวานเห็นความส�าคัญของการดูแลเท้าเพื่อ
ป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้า	ขจดัข้อข้องใจหรอืพฤตกิรรม
การจดัการดแูลตนเองในการดแูลเท้าท่ีไม่ถูกต้อง	รวม
ไปถงึการสร้างพลงัอ�านาจให้กบัผูเ้ป็นเบาหวานแต่ละ
รายเพื่อเป็นก�าลังใจให้กับผู้ป่วยเบาหวานมีแรงจูงใจ
ในการดูแลเท้า7,15,17,20,24,25

	 3.	 บทบาทในการติดตามเยี่ยมและดูแลต่อ
เนื่อง	 หลังจากท่ีผู้ป่วยเบาหวานได้รับค�าแนะน�าการ
จดัการตนเองในการดแูลเท้าจากพยาบาลแล้ว		ผูป่้วย
เบาหวานต้องกลับไปดูแลเท้าตนเองต่อเนื่องที่บ้าน	
การเยีย่มบ้านจงึเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัผูเ้ป็นเบาหวาน	
และควรติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานก่อนที่จะ
เกิดแผลที่เท้าขึ้น	 เพื่อเป็นการประเมินและเตรียม
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ความพร้อมให้กบัผูป่้วยเบาหวานในด้านความสมัพนัธ์
กับครอบครัว	ที่จะร่วมกันประเมินความเสี่ยงและหา
แนวทางแก้ไขในการป้องกันการเกิดแผลท่ีเท้าได้	 ซ่ึง
เป็นส่ิงส�าคญัในการจัดการตนเองของผูป่้วยเบาหวาน
เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าอย่างต่อเนื่อง7,23  
	 4.	 บทบาทในการติดต่อประสานงานซึ่งถือ
เป็นบทบาททีส่�าคญัของพยาบาลเพือ่ท�าการประสาน
งานร่วมกับทมีสหวชิาชพี	ในการสนบัสนนุการจัดการ
ตนเองของผูป่้วยเบาหวานในการดแูลเท้าเพือ่ป้องกนั
การเกิดแผลที่เท้า	 ได้แก่การประสานงานกับนัก
กายภาพบ�าบัดเพื่อแนะน�าการลงน�้าหนักที่เท้าและ
แนะน�ารองเท้าเพ่ือป้องการเกิดแผลที่เท้าโดยเฉพาะ
ผูป่้วยเบาหวานทีมี่ระดับความเสีย่งสงูต่อการเกิดแผล
ที่เท้า7,23     

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	 การเกิดแผลที่ เท ้าเบาหวานเป็นภาวะ
แทรกซ้อนส�าคัญทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติของ
ผู้ป่วยเบาหวานในระยะยาว	 เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวาน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีกับการอยู่กับเท้าที่ปราศจากแผล 

ที่เท้าไปตลอดช่วงชีวิต	 แนวคิดการจัดการตนเอง 
จึงถูกน�ามาใช้เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้ป่วย 
เบาหวานในการจัดการตนเองผ่านการเรียนรู้	 และ 
ฝึกทักษะและเสริมสร้างพลังในการจัดการดูแลเท้า
เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเบาหวานและผลลัพธ ์
ที่ดีต่อสุขภาพ	โดยมีงานที่ต้องจัดการเกี่ยวข้องกับ	3	
องค์ประกอบ	 ได้แก่	 การจัดการทางการแพทย  ์
และการรักษา	 การจัดการการปรับพฤติกรรม	 หรือ	
บทบาท	และการจัดการด้านอารมณ์	 	 รวมถึงทักษะ
หลักในการจัดการตนเอง	 ประกอบทักษะการแก้
ปัญหา	 การตัดสินใจ	 การแสวงหาและการใช้แหล่ง
ประโยชน์	 ทักษะหุ้นส่วนในการดูแลระหว่างผู ้ให้
บริการและผู้รับบริการ	 ทักษะการปฏิบัติและการ
ปรับปรุงการปฏิบัติ	 ดังนั้นพยาบาลท่ีปฏิบัติงานใน
ชุมชนหรือในคลินิกโรคเบาหวาน	สามารถน�าแนวคิด
การจัดการตนเองไปใช้ในการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ความสามารถของผูป่้วยเบาหวานเพือ่ป้องกนัการเกดิ
แผลที่เท้าเบาหวานที่ป้องกันได้	 ลดอัตราการถูกตัด
เท้าหรือขาและช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดแผลที่เท้ามีพฤติกรรมการดูแลเท้าที่ดีขึ้น
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บทคัดย่อ

	 อตัราการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของมารดาวยัรุน่ยงัเป็นปัญหาสาธารณสขุทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดับโลก	เนื่องจากอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นยังต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	ทั้งนี้มี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	ได้แก่	มารดาวัยรุ่น	ทารก	ครอบครัว	สังคม
และสื่อออนไลน์	 การส่งเสริมให้มารดาวัยรุ่นประสบความส�าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	
เป็นบทบาท	 ที่ท้าทายของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ดังนั้นการ
ประยุกต์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ	 Ottawa	 Charter	 ประกอบด้วย	 1)	 การสร้างนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ	2)	การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ	3)	การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล	
4)	การเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง	และ	5)	การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ	จึงอาจเป็นแนวทาง
หนึ่งที่ช่วยให้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นประสบผลส�าเร็จได้

ค�าส�าคัญ:		การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	มารดาวัยรุ่น	บทบาทพยาบาล
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Abstract
	 The	 low	 rate	of	breastfeeding	 among	 teenage	mothers	has	been	a	public	
health	 problem	both	 in	 the	 national	 and	 global	 levels.	 The	 influencing	 factors	 
related	to	decision	making	for	breastfeeding	are	teenage	mothers,	babies,	families,	
and	 social	media.	 Promoting	 teenage	mothers	 to	 succeed	 in	 breastfeeding	 is	 
a	 challenging	 role	 of	 nurses	 working	 in	 a	 Tambon	 Health	 Promoting	 Hospital.	 
Therefore,	 the	Ottawa	charter’s	health	promotion	 strategies	which	 consisted	of	 
1)	building	healthy	public	policy	2)	creating	support	environment	3)	developing	
personal	skills	4)	strengthening	community	action	and	5)	reorienting	health	services.	
These	may	 be	 the	methods	 to	 promote	 breastfeeding	 among	 teenage	mother	 
successfully.

Keywords:		Promotion	of	Breastfeeding,	Teenage	mothers,	Nurses’	roles

บทน�า	
	 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลายประเทศ
ยังอยู่ในระดับต�่า	 ทั้งระยะเวลาแรกเริ่มให้นมแม่และ
ความต่อเนื่องในการให้นมแม่1	โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มารดาวัยรุ ่นมีภาวะเสี่ยงที่จะเลิกให้นมแม่ก่อน
ก�าหนดมากกว่าแม่วัยผู้ใหญ่	 จากสถิติมารดาวัยรุ่น
หลงัคลอดทีเ่ลีย้งลกูด้วยนมแม่	มเีพยีงร้อยละ	17	และ
ยังพบว่ามารดาวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า	20	ปี	มีอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 เพียงร้อยละ	 6.7	
เป็นสถิติที่ต�่ามากหากเทียบกับมารดาอายุ	21-35	ปี	
ที่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวถึงร้อยละ	
752	ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา	พบว่า	มารดาวัย
ผูใ้หญ่ให้นมแม่ในระยะแรกเริม่	ร้อยละ	65	แต่มารดา
วัยรุ่น	มีเพียงร้อยละ	44	เท่านั้น	ที่ให้นมแม่ในระยะ
แรกเร่ิม3		ประเทศไทยแม้ว่าการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ใน
ระยะแรกหลังคลอดเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันอย่างกว้าง
ขวางและเป็นเวลานาน	 แต่ปัจจุบันกลับพบว่าอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดและ
ระยะเวลาที่ให้นมแม่สั้นลง	 โดยเฉพาะในแม่ที่มีอายุ
น้อย4	 ทั้งนี้	 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา
วัยรุ่นไทยพบร้อยละ	 27.0	 เมื่อเทียบกับมารดาวัย

ผู้ใหญ่ที่พบร้อยละ	 57.65	 	 สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะทารกที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น	ส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่พึงประสงค์	 เมื่อทารกเกิดมา	 มารดาวัยรุ่น
เหล่านีส่้วนใหญ่จงึยงัไม่พร้อมทีจ่ะดูแลลกูของตนเอง	
อีกทั้งยังต้องเผชิญวิกฤตในการเป็นวัยรุ่น	 และการ
เป็นมารดา	 มีข้อจ�ากัดหลายอย่าง	 เช่น	 ไม่มีความรู	้
ไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูก	 ท�าให้อัตราและระยะ
เวลาในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ต�า่กว่ามารดาวยัผูใ้หญ่6 
โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ ส่งผลให้เด็กที่เกิด
มาจากมารดาวัยรุ่นเหล่านี้มีโอกาสด้อยคุณภาพและ
ประเทศไทยต้องอยู่ในยุค	“เกิดน้อย	ด้อยคุณภาพ”1

	 ท้ังนี้	 บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะพยาบาล
วชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในระดบัปฐมภมิูหรอืโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 มีบทบาทส�าคัญในการส่ง
เสรมิสขุภาพ	ซึง่กฎบตัรออตตาวา	(Ottawa	Charter)	
ในการส่งเสรมิสขุภาพขององค์การอนามยัโลก	(WHO)	
ได้ประกาศเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 และมองว่าเป็นการ
สาธารณสุขแนวใหม่ที่กว้างกว่าเดิม	โดยมุ่งเน้นกลวิธี
ท่ีส�าคัญ	 5	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 การสร้างนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ	2)	การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
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ที่เอื้อต่อสุขภาพ	 3)	 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล	 
4)	 การเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง	 และ	 5)	 การปรับ
เปล่ียนระบบบริการสุขภาพ7	 จะเห็นได้ว่า	 ลักษณะ
งานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิมีความ
สอดคล้องกับกฎบตัรออตตาวาทัง้ในด้านการวางแผน	
การปฏิบัติประสานงาน	 และให้บริการประชาชนทั้ง
ในกลุ่มปกตแิละกลุม่เสีย่ง8	ทัง้นีพ้ยาบาลทีป่ฏิบติังาน
ในระดับปฐมภูมิ	 มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพได้
มากกว่าพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิติังานในระดับทติุยภมูิ	
และตติยภูมิ	 อาจเป็นเพราะภาระงานในการดูแล 
ผูป่้วยทีต้่องรบัการรกัษาน้อยกว่าพยาบาลทีใ่ห้บรกิาร
ระดับอื่น	 จึงสามารถด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ตามกฎบตัรออตตาวามากกว่า	รวมทัง้การด�าเนนิการ
ประสานความร่วมมือจากเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาค
ชุมชน	ภาครัฐ	 และภาคเอกชนได้มากกว่าระดับอื่น9	

การส่งเสริมมารดาวยัรุน่ให้สามารถเลีย้งลกูด้วยนมแม่	
นั้น	จ�าเป็นต้องมีการบูรณาการความรู้ศาสตร์สาขาที่
เกีย่วข้อง	โดยมกีารประสานงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย	
ในการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมมารดาวัยรุ่นหลัง 
คลอดให้เลี้ยงลูกด้วยแม่ให้ประสบผลส�าเร็จ	
	 ดังนั้น	 พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จึงจ�าเป็นต้องมีความรู้	 และ 
ความเข้าใจในการน�าแนวทางส่งเสริมสุขภาพตาม
กฎบัตรออตตาวาที่สามารถน�ามาประยุกต์กับการ
จัดการปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่วัยรุ่น	 ปัจจัยที่ส�าคัญได้แก่	 ทัศนคติการ
สนบัสนนุทางสงัคม	วฒันธรรม	และความเชือ่	สามารถ
ท�านายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่วัยรุ ่น
อย่างเดยีว	ปัจจยัทีส่�าคญัมไิด้ขึน้อยูก่บัวยัรุน่อย่างเดยีว	
ครอบครัว	 และแหล่งสนับสนุนทางสังคม	 มีความ
จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกัน	 จึงประสบความส�าเร็จ	 
การที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 และแก้ปัญหา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	เช่น	การมีนโยบายสาธารณะ
ให้ชุมชนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 มีการท�าพันธะสัญญา	
และเยีย่มบ้านด้วยสหสาขาวชิาชพี	ส่งผลให้อตัราการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่จากร้อยละ	30	เพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ	8010	สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ	

พบว่า	 การมีนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมการ
เลีย้งลกูด้วยนมมารดาอย่างน้อย	6	เดือน	มผีลโดยตรง
ต่อการมีทัศนคติ	 และความเชื่อของชุมชนต่อการให้
ลูกดูดนมมารดาอย่างน้อย	 6	 เดือนได้	 เพราะชุมชน
เล็งเห็นถึงความส�าคัญและผลกระทบที่รุนแรงหาก
ทารกแรกเกิดที่มีน�้าหนักน้อย11	ดังนั้น	การมีนโยบาย
ส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	จะช่วยให้ทารกกลุม่นี้
ได้รับสารอาหารเพียงพออย่างต่อเนื่อง	 มารดาวัยรุ่น
หลังคลอดมีความเสี่ยงที่จะคลอดบุตรก่อนก�าหนด
เพราะสรรีร่างกายของวยัรุน่ยงัเจรญิเตบิโตไม่สมบรูณ์	
รวมถึงภายหลังคลอดมีโอกาสที่เลิกล้มความต้ังใจใน
การเลีย้งลกูด้วยนมแม่หากต้องดูแลทารกท่ีคลอดก่อน
ก�าหนด	และมารดาวยัรุน่ต้องท�างานเพราะปัญหาทาง
เศรษฐกิจ	 หรือต้องกลับเข้าระบบการศึกษา12 ดังนั้น	
การส่งเสริมมารดาวยัรุน่ให้สามารถเลีย้งลกูด้วยนมแม่
ให้ได้ประสบความส�าเร็จจึงจ�าเป็นต้องมีการท�างาน
แบบบรูณาการร่วมกับภาคเีครอืข่ายในการให้บรกิาร
เชิงรุก	ซึง่แนวทางส่งเสรมิสขุภาพท่ีสามารถตอบโจทย์
การบูรณาการนี้คือการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตร
ออตตาวา
	 บทความฉบับนี้ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมมารดาวัยรุ่นให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 
ให้ได้ประสบความส�าเร็จตามแนวคิดการส่งเสริมสุข
ภาพของกฎบัตรออตตาวา7		โดยเนื้อหาประกอบด้วย
ความส�าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัย
รุน่	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลีย้งลกูด้วยนมมารดาวยั
รุน่และการประยกุต์กฎบัตรออตตาวาเพือ่ส่งเสรมิการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น	โดยมุ่งหวังว่าจะ
เป็นแนวทางให้พยาบาลและผูเ้กีย่วข้องน�าไปประยกุต์
ใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ความส�าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดา 
วัยรุ่น
	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 มีคุณประโยชน์ต่อ 
ทารก	มารดาวัยรุ่นหลังคลอด	ครอบครัว	และสังคม
อย่างมาก	 เพราะน�้านมของแม่ในระยะ	6	 เดือนแรก 
มีสารอาหารท่ีสมบูรณ์มากกว่านมผสม	 สามารถลด
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ความเจบ็ป่วยของทารกได้	ลดความเสีย่งการเกดิภาวะ
ตกเลือดหลังคลอดให้กับมารดาได้	 รวมทั้งส่งเสริม
สัมพันธภาพในครอบครัว	 และที่ส�าคัญสามารถลด 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน13	มีรายละเอียด	ดังนี้
	 ด้านทารก	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์
ต่อทารกอย่างยิ่งเนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่จ�าเป็น
มคีณุประโยชน์ทัง้ด้านร่างกาย	สมอง	และเชาว์ปัญญา
ทารก	 เป็นอาหารที่จ�าเป็นที่สุดส�าหรับทารกในช่วง
อาย	ุ4-6	เดือนแรกของช่วงชวีติ13	มารดาวยัรุน่มโีอกาส
ที่จะคลอดทารกก่อนก�าหนดได้มากกว่ามารดาวัย
ผูใ้หญ่	ส่งผลให้บุตรน�า้หนักตัวแรกเกดิน้อย	ดังน้ันหาก
มารดาวัยรุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 จะส่งผลให้ทารก 
มีการเจริญเติบโตที่ดี	 ลดระยะเวลาในการนอนโรง
พยาบาล10	คณุประโยชน์ของนมแม่ทีม่ต่ีอร่างกายและ
สติปัญญาทารก	 เช่น	 สามารถลดอัตราการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ	 ระบบทางเดินอาหารได  ้
ต�่ากว่าทารกที่ได้รับนมผสม	 สามารถช่วยลดอัตรา 
การเกิดโรคภูมิแพ้	 ลดการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 
มะเร็งต่อมน�้าเหลืองในวัยเด็ก	 ลดการเกิดเบาหวาน	
และโรคอ้วนเม่ือเตบิโตขึน้14	ทีส่�าคญัยิง่ไปกว่านัน้	คอื	
พฒันาการทางด้านสตปัิญญาของทารกทีร่บัประทาน
นมแม่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย	6	เดือน	พบว่า	มีการ
พฒันาระดบัสตปัิญญาและพัฒนาการทางความคดิไป
ในทางทีด่	ีและมรีะดับเชาว์ปัญญาสงูกว่าทารกทีไ่ม่ได้
รับนมแม่ถึง	5.8	-	8.2	จุด13	เป็นต้น	
	 ด้านมารดา	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา
วัยรุ ่น	 ท�าให้ช่วยลดภาวการณ์ตกเลือดได้	 เพราะ
มารดาวัยรุ่นมีการเจรญิเติบโตด้านสรรีะยงัไม่สมบูรณ์
เตม็ที	่ท�าให้มโีอกาสทีต้่องใช้หตัถการช่วยคลอด	หรอื
มดลูกหดรัดตัวไม่ดีหรือเกิดการฉีกขาดของช่องทาง
คลอดได้สูง	ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการตกเลือดหลัง 
คลอด15	 ซึ่งการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ท�าให้มีการหลั่ง
ฮอร์โมนออกซิโทซินกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก	
ท�าให้ลดความเส่ียงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังค
ลอด	ขับน�้าคาวปลา	มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น	ยังเป็นการคุม
ก�าเนิดแบบธรรมชาติ		โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ให้
ทารกกนินมแม่อย่างเดยีวไม่เคยเว้นการให้นมแม่เกนิ	

5	ชั่วโมง	ท�าให้ไม่เกิดการตกไข่ส่งผลให้ประจ�าเดือน
ยงัไม่มา	จะป้องกนัการตัง้ครรภ์ถงึร้อยละ	98	ในระยะ	
6	 เดือนแรกหลังคลอด14	รวมถึงมารดาหลังคลอดวัย
รุ่นส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องภาพลักษณ์	 กลัวอ้วน	
ซ่ึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถลดน�้าหนักให  ้
กลับคืนสู่ภาวะก่อนตั้งครรภ์เพราะร่างกายน�าไขมัน
ส่วนเกินมาใช้การผลิตน�้านม4	 อีกท้ังยังสามารถ 
ส่งเสริมสัญชาตญาณความเป็นแม่	 สร้างความผูกพัน
มารดาทารก13,16	 ด้วยเพราะมารดาวัยรุ่นต้องมีการ
ปรับบทบาทจากวัยรุ่นเข้าสู่บทบาทมารดามักเกิด
ความขัดแย้ง	และมีความลังเลในการเลี้ยงลูก	การได้
สมัผสัทารก	การกอด	การอุม้ทารกดดูนมจะช่วยสร้าง
ความผูกพัน	(Bonding	and	attachment)	ระหว่าง
มารดาและทารก15

	 ด้านครอบครัวและสังคม	 การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เป็นเวลา	6	เดอืน	ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กบัครวัเรอืน
ได้ทกุรายการเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่น้อยกว่า	6	เดอืนแรก	อกีทัง้การเลีย้งลกูด้วยนมแม่
เพยีงอย่างเดยีวเป็นเวลา	6	เดอืนของมารดาวยัรุน่ช่วย
ให้ครวัเรอืนในประเทศไทยสามารถประหยดัรายจ่าย
ได้มากกว่า	1.8	พนัล้านบาทต่อปี17		อกีทัง้	การทีท่ารก
ดูดนมแม่	 ท�าให้ทารกมีการเจริญเติบโตทั้งด้าน
ร่างกายและสมองอย่างเหมาะสม	 มีพัฒนาการทาง
ด้านเชาว์ป ัญญาและพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี	 
มีไอคิว	 และอีคิวสูง	 ประเทศชาติจะได้รับประโยชน์
จากการมปีระชากรท่ีมสีตปัิญญา	และสขุภาพแข็งแรง13

	 โดยสรุป	 จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 
มปีระโยชน์ทัง้กบัทารกแรกเกดิท�าให้ร่างกายแขง็แรง	
มีสติปัญญา	และไอคิวสูง	ส่วนด้านมารดาหลังคลอด
ท�าให้ลดภาวะเสีย่งท่ีส่งอนัตรายถึงชีวิตหลงัคลอด	คอื	
ภาวะตกเลือด	 รวมทั้งคุมก�าเนิดแบบธรรมชาติ	 และ
ส่งเสรมิสายใยรกัมารดา	ทารก	รวมถงึครอบครวัท�าให้
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผสม	 และด้านสังคมท�าให้
ประเทศมีประชากรท่ีฉลาด	 และมีคุณภาพ	 อย่างไร
กต็าม	ยงัมมีารดาวัยรุน่จ�านวนมากท่ีเลอืกท่ีจะไม่เลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่	 อาจจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจดังกล่าว
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ใน
มารดาวัยรุ่น
	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นนั้น	 
มปัีจจยัทีม่อีทิธพิลมากมายท่ีมผีลต่อการเลอืกเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่มากกว่ามารดาวัยผู้ใหญ่6,18-19	 จากการ
ทบทวนงานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบั
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น	 มีหลากหลาย
ประการ	 ผู ้เขียนวิเคราะห์และแบ่งกลุ ่มออกเป็น 
4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านมารดาวัยรุ่น	 2)	 ด้านทารก	 
3)	ด้านครอบครัว	และ	4)	ด้านสังคมและสื่อออนไลน์	
	 1)	ปัจจยัด้านมารดาวยัรุน่	ส�าหรบัในปัจจัยด้าน
นีน้บัว่ามอีทิธพิลต่อการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของมารดา
วัยรุ่นมากที่สุด	 เช่น	 ปัญหาด้านสรีระมารดาวัยรุ่น 
มีเต้านมเล็ก	 หัวนมสั้น	 ท�าให้ไม่มั่นใจและคิดว่าเป็น
อุปสรรคในการให้บุตรดูดนม	 เป็นต้น	 ปัญหาด้าน
ความรูเ้พราะมารดาวยัรุ่นไม่รู้คุณค่าเกีย่วกบัประโยชน์
ของนมแม่	 มีผลต่อระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างต่อเนื่อง	 และยังพบอีกว่าหากมารดาได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ในช่วงเดือนแรก
หลังคลอดจะสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยาวนานถึง	
6	เดอืนเพ่ิมขึน้6,19		เจคติทีดี่ของมารดาวยัรุน่ทีจ่ะช่วย
เพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง	 และ
ช่วยลดความเชือ่ทีไ่ม่ถกูต้องเกีย่วกบันมแม่ได้	เช่น	เต้า
นมหย่อนยานเสียรูปทรง6,18	 ประเด็นดังกล่าวเน้นย�้า
ความแตกต่างของมารดาวัยรุ ่นและผู ้ใหญ่อย่าง
ชัดเจน4,5	 นอกจากนี้	 ปัจจัยที่ส�าคัญและมีผลต่อการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาวยัรุน่อกี	คือ	ความต้ังใจ	
และการรับรู้ในสมรรถนะของตนเอง	 หากมารดาวัย
รุ่นมีความรู้	 เจคติ	 ความตั้งใจ	 และทักษะปฏิบัติที่ดี
เกีย่วกบัการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	ส่งผลต่อการเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเองว่าจะสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้	
ซ่ึงมีแนวโน้มให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
ยาวนานมากขึ้น	 จากการศึกษา	 พบว่า	 มารดาท่ีมี
สมรรถนะแห่งตนสูง	ท�าให้สามารถเลีย้งลกูด้วยนมแม่
ต่อเน่ือง4,20	 และยังสามารถท�านายการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียวนานถึง	 6	 สัปดาห์หลังคลอด 
ได้	 1.077	 เท่าของมารดาที่มีสมรรถนะแห่งตนต�่า19 

รวมท้ังการท�างานนอกบ้าน	 และระยะเวลาการหยุด
งาน	มผีลต่ออตัราการเลีย้งลกูด้วยนมแม่เช่นกนั	ท�าให้
มารดาและบุตรแยกจากกัน	 ท�าให้มารดาเครียด	 อีก
ทัง้การขาดการสนบัสนนุจากผูป้ระกอบการและเพือ่น
ร่วมงาน	สถานท่ีทีท่�างานไม่เอือ้อ�านวยต่อการบีบเกบ็
น�้านม	ลักษณะของงานไม่มีการยืดหยุ่นเวลา	มีระยะ
เวลาหยุดงานหลังคลอดน้อย	มีความอ่อนล้าจากการ
ประกอบงานล้วนส่งผลให้การให้นมแม่ระยะยาวไม่
ประสบความส�าเร็จ	 จากการศึกษายังพบอีกว่า	
อปุสรรคของความส�าเรจ็ในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่นัน้	
คือ	 การไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเองต้องออกไปท�างาน
นอกบ้านจากภาวะทางเศรษฐกิจ	 จึงต้องพึ่งพาญาติ
ในการเลี้ยงดูบุตรแทน4,21

	 2)	 ปัจจัยด้านทารก	 การดูดกลืนของทารก 
ทีไ่ม่ดส่ีงผลให้ทารกดดูนมได้ครัง้ละน้อย	ๆ 	บ่งบอกถึง 
การดูดนมที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 มักจะพบบ่อยในช่วง	 
2	 สัปดาห์แรกหลังคลอด	 ท�าให้เกิดความเครียดแก่
มารดา	 แต่หากมารดาได้รับส่งเสริม	 สนับสนุน	 และ
ช่วยแก้ไขปัญหาท่ีพบจะท�าให้มารดาผ่านพ้นวิกฤตนี้
และมีแนวโน้มในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ได้ยาวนานข้ึน	
การทีท่ารกดดูนมแม่ได้อย่างถกูวธิแีละมปีระสทิธภิาพ
จะช่วยกระตุน้การสร้างและการหลัง่น�า้นมได้เพยีงพอ	
และสามารถท�านายการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดียว
ถึง	1	เดอืนได้19	นอกจากนี	้มารดาวยัรุน่ท่ีมปัีญหาการ
ให้นมบุตร	มักเลือกวิธีการให้นมผสมแบบขวด	ท�าให้
ทารกมีเกิดการติดจุกนมยางในระยะแรกหลังคลอด	
จะท�าให้ทารกเคยชินกับการดูดจากจุกนมจากขวด	 
ซึ่งมีกระบวนการดูดที่แตกต่างจากการดูดจากเต้า	
และท�าให้ทารกตดิการดดูขวดมากกว่า	ส่งผลให้ทารก
ปฏิเสธการดูดนมจากเต้าแม่ได้	 ปัจจัยนี้เป็นสาเหตุ
หน่ึงที่ท�าให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ประสบความ
ส�าเร็จ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกท่ีมีปัญหาทาง
สุขภาพ	อาทิเช่น	คลอดก่อนก�าหนด	น�้าหนักตัวน้อย	
หรือมีโรคอื่น	 ๆ	 ร่วมด้วย	 ท�าให้ทารกได้ถูกแยกจาก
มารดาและไม่ได้ถูกกระตุ้นดูดนมตั้งแต่แรกคลอด	 
จึงขาดการฝึกดูดนมจากเต้าเมื่ออาการหายเป็นปกติ	
หากน�าทารกมาฝึกการดูดนมแม่นั้น	 จะต้องใช้ระยะ
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เวลานานหรือทารกต่อต้านการดูดจากเต้า	 ท�าให้
มารดาหลังคลอดมีแนวโน้มเลิกล้มความต้ังใจในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปในที่สุด12 

	 3)	ปัจจัยด้านครอบครัว	สมาชิกในครอบครัวมี
อทิธพิลต่อความส�าเรจ็ในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	การ
สนับสนุนให้สามีและบุคคลในครอบครัวเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรบัฟังความรู	้การได้รบัค�าแนะน�า	และการ
ช่วยเหลือมารดาวยัรุน่ในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	มผีล
ต่อระยะเวลาในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน
ขึ้น6,13,21	 มารดาที่ได้รับการสนับสนุนจากสามีหรือ
ญาตมิโีอกาสเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดยีว	6	สปัดาห์
หลังคลอดถึง	 2.285	 เท่าของมารดาที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากสามีหรือญาติ19	 เน่ืองจากการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ถือว่าเป็นภาระหนัก	 ส่งผลท�าให้มารดา
เหน่ือยล้า	เครียด	เพราะต้องให้นมบตุรทกุ	2-3	ชัว่โมง	
มผีลต่อปรมิาณการไหลของน�า้นม	ในทางกลบักนั	การ
ได้รับค�าแนะน�าจากมารดาของสามีที่แตกต่างจากค�า
แนะน�าท่ีได้จากโรงพยาบาล	 ส่งผลให้มารดาหลังค
ลอดเกิดความสบัสน	ส่งผลให้มารดาหลงัคลอดเครยีด	
เพราะมารดาหลังคลอดวัยรุ่นเป็นวัยวิกฤตและรับ
บทบาทมารดาซึ่งถือเป็นช่วงวิกฤตเช่นกัน	 ท�าให้
ควบคุมอารมณ์ได้ล�าบากอาจส่งผลให้เกิดความขัด
แย้งในครอบครัว	เกิดการทะเลาะ	จนถึงขั้นต้องแยก
ทาง	ดังนั้น	การที่มารดาได้รับการช่วยเหลือและแบ่ง
เบาภาระหน้าที่	จะท�าให้มารดาไม่เครียดและไม่มีผล
ต่อการสร้างน�า้นม	นอกจากน้ี	การเป็นก�าลงัใจ	ยกย่อง
ชมเชย	 และแสดงความห่วงใยจากสามีและญาติเป็น
อย่างดี	จะท�าให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนาน
ขึ้น4  
	 4)	ปัจจยัด้านสงัคมและสือ่ออนไลน์	การบรกิาร
จากสาธารณสุขเป็นปัจจัยด้านสังคมที่ส�าคัญเพราะมี
ผลต่อระยะเวลาการเล้ียงลกูด้วยนมแม่เน่ืองจากมกีาร
ส่งเสริม	สนับสนนุ	และกระตุ้นการเลีย้งลกูด้วยนมแม่
ตามมาตรฐานของการพยาบาลและนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข	ท�าให้มารดาวัยรุ่นสามารถเข้า
รับบริการได้สะดวกและด้วยการบริการอย่างเต็มท่ี
ของเจ้าหน้าที่	 และมีกระบวนการสอนและให้ค�า

แนะน�าตั้งแต่ฝากครรภ์	 คลอด	 หลังคลอดในโรง
พยาบาล	 จนกระท่ังมีระบบการติดตามเยี่ยมหลัง 
คลอด	หากมารดาหลงัคลอดมปัีญหาเกีย่วกับการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่สามารถเข้ารับค�าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่
ได้	ท�าให้มารดาวัยรุ่นสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสม	 จะมีผลต่อระยะการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ของมารดาวัยรุ ่นได้เพิ่มขึ้น6,12,22	อีกทั้งกลุ่ม
เพื่อนและสื่อออนไลน์	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่ของมารดาหลงัคลอดวยัรุน่	เพราะ
วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีความใกล้ชิดกับเพื่อนมากท่ีสุดแตก
ต่างจากวัยผู้ใหญ	่ หากมีเพื่อนมีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เหมือนกัน	 จะท�าให้มารดาวัยรุ่น
กล้าซักถาม	 และแสดงความคิดเห็น	 เพราะมีปัญหา
คล้ายกัน	 โดยที่กลุ่มเพื่อนไม่จ�าเป็นต้องพบกันอย่าง
เป็นทางการ	 แต่อาจเป็นกลุ่มเพ่ือนในไลน์	 หรือใน	
Facebook	 เพราะสามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว
และสามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา21,23	สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตของสังคมปัจจุบัน	 มารดาวันรุ่นหลังคลอด 
ที่มีอายุต�่ากว่า	 20	 ปี	 จัดอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย	
(Generation	Y)	และเจเนอเรชัน่แซด	(Generation	Z)	
ท่ีมคีวามเสีย่งต่อการใช้ชีวิตโดยมกีารพ่ึงพาเทคโนโลยี
มากเกินไป	 เสพติดความรวดเร็ว	 และมีความอดทน
ต่อการรอคอยต�า่	มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู	แต่บาง
ครัง้อาจขาดทกัษะทางสงัคมและมรูีปแบบหรอืวถิกีาร
ใช้ชีวิตบางอย่างที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ24 

	 โดยภาพรวมจะเหน็ว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก	่ 
1)	ด้านมารดาวัยรุ่น	2)	ด้านทารก	3)	ด้านครอบครัว	
และ	4)	ด้านสังคมและสื่อออนไลน์	ดังที่กล่าวข้างต้น
นั้น	มารดาวัยรุ่นมีความแตกต่างจากมารดาวัยผู้ใหญ่
อย่างชัดเจน	 หากมารดาวัยรุ่นหลังคลอดไม่ได้รับ 
การสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 จะท�าให้เกิดผล 
กระทบอย่างรุนแรงดังที่กล่าวข้างต้น	ดังนั้น	องค์การ
อนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟจึงได้สนับสนุนให้
แต่ละประเทศมแีนวทางการส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่	 (Exclusive	 breastfeeding)	 ขึ้นรวมทั้ง
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน



การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น: 
บทบาทพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ96

แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
ประเทศไทย
	 ประเทศไทยได้น�าแนวทางการด�าเนินงาน 
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่		ขององค์การอนามัย
โลกและองค์การยูนิเซฟ7	 มีการด�าเนินโครงการ 
โรงพยาบาลสายสมัพันธ์แม่-ลกู	(The	Baby	Friendly	
Hospital	Initiative	–	BFHI)	มาใช้	โดยก�าหนดให้มี
การด�าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติบันได	 10	 ขั้น 
สูค่วามส�าเรจ็ของการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	(Ten	steps	
to	successful	breastfeeding)	มกีารด�าเนนิการโรง
พยาบาลสายสมัพนัธ์แม่-ลกู	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2522	จนถงึ
ปัจจุบัน	 กรมอนามัย	 และเครือข่ายนมแม่ของ
ประเทศไทย	ได้มีการรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ภายใต้แนวคดิ	“นมแม่คอืรากฐานแห่งชีวติ”	
Breastfeeding	Foundation	of	Life	มนีโยบายเพือ่
ส่งเสริม	สนับสนุน	และปกป้องให้ทารกแรกเกดิทกุคน
กินนมแม่ภายใน	 30	 นาทีแรกหลังคลอด	 กินนมแม่
อย่างเดียวจนอายุ	6	เดือน	จากนั้นจึงเริ่มอาหารเสริม
ตามวัยควบคู่กับนมแม่	 จนถึงอายุ	 2	 ปี	 โดยมีการ
ด�าเนินการประกอบด้วย	3	มาตรการที่ส�าคัญ	ได้แก่	
1)	 การปกป้อง	 สิทธิและสุขภาพของเด็กทุกคนไม่ให้
เสียโอกาสในการกินนมแม่	ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติ
ควบคมุการส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรับทารกและ
เด็กเล็ก	พ.ศ.2560	ควบคุมก�ากับ	และมีกฎหมายลา
คลอดบุตรและให้สามีลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอด
บุตร	 2)	 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 โดยให ้
แม่มีความรู้	 ทัศนคติและความตั้งใจที่จะให้นมลูก	 
และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก	และ	 3)	 พัฒนา
ศักยภาพพยาบาลนมแม่	 เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล
และแก้ไขปัญหาให้กับหญิงตั้งครรภ์และให้นมลูก 
และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 ปัจจุบัน
มารดาหลงัคลอดส่วนใหญ่ท�างานนอกบ้าน	ไม่สามารถ
ให้นมลูกได้	 ต้องฝากลูกไว้กับผู ้เลี้ยงดู	 จึงมีการ
สนับสนุนการขนส่งนมแม่ข้ามจังหวัดส�าหรับแม่
ท�างาน17	อย่างไรก็ตาม	ผลลัพธ์การด�าเนินงานที่ผ่าน
มาจะพบว่าถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างชัดเจน	 แต่การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่	ของมารดาวัยรุ่นในครอบครัวไทยยังมีอัตราที่
น้อยมาก	ดังนั้นการพัฒนาแนวทางใหม่	ๆ 	ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงของโลกในยคุดจิทิลั	ส�าหรบัการส่งเสรมิ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น	 จึงมีความ
จ�าเป็นเพราะมารดาวัยรุ่นมีความแตกต่างจากผู้ใหญ	่
มีปัจจัยเกี่ยวข้องที่ไม่ใช่มารดาวัยรุ ่นเท่านั้น	 ยังมี
ครอบครัว	ชุมชน	และภาคีเครอืข่ายท่ีต้องร่วมส่งเสรมิ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นให้ประสบ
ความส�าเร็จ	 บทความนี้ขอเสนอแนวทางการ 
ส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาเพื่อส่งเสริม 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	ของมารดาวัยรุ่น

การประยกุต์กฎบตัรออตตาวาเพือ่ส่งเสรมิการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น
	 การประยุกต์ใช ้แนวคิดกฎบัตรออตตาวา 
เพือ่เป็นแนวทางในการส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	
ของมารดาวัยรุ ่น	 ส�าหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	น�าไปเป็นแนวทาง
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น		
เป็นการด�าเนินงานเชิงรุกท้ังในรูปแบบภาคีเครือข่าย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	
(พชอ.)	 และหมอครอบครัว	 แตกต่างจากการปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลท่ีเน้นการให้บรกิารเชิงรบั	สามารถ
ด�าเนินการดังนี้7,25

	 การสร้างนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ	(Build	
healthy	public	policy)	เพือ่ให้ทกุภาคส่วนทกุระดบั
เหน็ความส�าคญัของการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของมารดา
วยัรุน่	รฐับาลไทยได้ก�าหนดนโยบายส่งเสรมิการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ที่ค่อนข้างชัดเจน	 เช่น	 การก�าหนด
นโยบายให้มีโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก	 เพื่อส่ง
เสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	และการมแีนวทางปฏบิตัิ
ตามบนัได	10	ขัน้สูค่วามส�าเรจ็ในการเลีย้งลกูด้วยนม
แม่	 มีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ	พ.ศ.	2555	ว่าด้วยการลาคลอดบุตรของ
ราชการ	การลาดแูลภรรยาและบุตรแรกเกิดในกรณทีี่
สามีเป็นราชการ	ในส่วนของการลาคลอดของลูกจ้าง
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หรอืพนกังานเอกชน	ได้รบัความคุ้มครองจากพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.2541	 และพระราช
บญัญติัประกนัสงัคม	พ.ศ.2533	เช่นเดียวกับมาตรการ
ของกรมอนามัย	 เร่ืองการปกป้องค�านึงถึงสิทธิและ
สขุภาพของเด็กทกุคนไม่ให้เสยีโอกาสในการกินนมแม่	
ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการ
ตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	 พ.ศ.2560	
ควบคุมก�ากับ17 
	 ส�าหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 การประยุกต์แนวคิดกฎบัตร
ออตตาวาด้านการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อให ้
ทุกภาคส่วนมีส่วนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม	่ 
ของมารดาวยัรุน่	จงึต้องมบีทบาทในการเตรยีมข้อมลู
เกีย่วกับนโยบายต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการเล้ียงลกูด้วย
นมมารดาวยัรุน่หลงัคลอด	อย่างน้อย	6	เดอืน	ภายใน
ชุมชนให้พร้อม	ในการน�าเสนอภาคีเครือข่าย	รวมถึง
ความแตกต่างของลักษณะอาชีพของมารดาวัยรุ่น 
หลังคลอด	 ปัจจุบันสถานประกอบการมีกฎหมาย
ควบคุมสนับสนุนมารดาหลังคลอดให้นมบุตรสถาน 
ที่หรือห้องบีบน�้านม	 แต่ยังไม่พบว่าสถานศึกษาใน
ประเทศไทยมกีารจัดสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ให้มารดาวัยรุน่
หลงัคลอดบบีน�า้นมทีโ่รงเรียน	การจัดสรรงบประมาณ
ในกองทุนสุขภาพเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่	โดยแม่ทีค่ลอดใหม่ทกุรายจะได้ของเยีย่มให้ก�าลงั
ใจรายละ	 500	 บาท	 มีงบประมาณช่วยเหลือแม่ที่
ท�างานนอกบ้านโดยทุกหมู่บ้านจัดท�ากลุ ่มอาชีพ
หมูบ้่านละ	1	กลุ่ม	มกีารประกาศใช้นโยบายสาธารณะ
ในชุมชน	 ก�าหนดพันธสัญญาด้านนมแม่โดยลงนาม
สัญญาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายในระยะเวลา 
6	เดอืนส�าหรับแม่ทีค่ลอดใหม่ทกุราย	โดยมเีป้าหมาย
ในด�าเนินงานทีมุ่ง่ให้ทัง้แม่และลกูมสีขุภาพดีสามารถ
ที่จะแก้ไขปัญหาได้ประสบผลส�าเร็จอย่างเป็นรูป
ธรรม25	 สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	ในด้านการวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่าย	และ
ด้านการประสานงานร่วมกับภาคเครือข ่าย8,25	 

เริ่มตั้งแต่วางแผน	รายงานสถานการณ์	อธิบายความ

ส�าคัญ	 และนโยบายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนม
มารดา	 ของมารดาวัยรุ่น	 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเห็น
ความส�าคัญและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อวาง
นโยบาย11	การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา	
พร้อมทั้งก�าหนดเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	และสรรหาแหล่ง
ประโยชน์ที่สนับสนุน
	 การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
ของมารดาวัยรุ่น	(Creating	supportive	environ-
ments)	 พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	สามารถสร้างสรรค์สิง่แวดล้อม 
ให้เอื้อต่อสุขภาพมารดาวัยรุ ่น	 ตามหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบได้ทั้งในด้านการวางแผน	 ประสานงาน	
ปฏิบัติการ	 และด้านการบริการ8,25	 โดยเริ่มตั้งแต่วัย
รุ่นตั้งครรภ์มีการประสานงานกับครอบครัว	โรงเรียน	
และโรงพยาบาล	ในขณะเดยีวกนัจดัให้มช่ีองทางด่วน
การให้บรกิารหญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ทีม่ปัีญหา	เมือ่วยัรุน่
คลอดมีการส่งต่อกับทีมสุขภาพหรือภาคเครือข่าย	
ปัจจบัุนกรมอนามยัมมีาตรการการสนบัสนนุการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่	 ด้วยเพราะปัจจุบันแม่หลังคลอดส่วน
ใหญ่ท�างานนอกบ้าน	 ท�าให้แม่ไม่สามารถให้นมลูก	
จ�าเป็นต้องฝากลูกไว้กับญาติ	 จึงมีการขับเคลื่อน
โครงการน�าร่องเพื่อช่วยสนับสนุนการขนส่งนมแม่
ข้ามจังหวัดส�าหรับแม่ท�างาน	 โดยน�าร่องในเขต
สุขภาพที่	 7	ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน
ผูป้ระกอบธรุกจิสายการบินและรถโดยสารประจ�าทาง	
ท�าให้การขนส่งนมของคณุแม่ประสบความส�าเรจ็เป็น
อย่างดี2

	 ส�าหรับพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบล	 การประยุกต์แนวคิดกฎบัตร
ออตตาวาด้านการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ	 จึงต ้องมีบทบาทเป็นผู ้ประสานกับโรง
พยาบาลภายหลงัมารดาวยัรุน่คลอด	อกีทัง้ต้องมกีาร
ประสานครอบครัว	หรือสถานประกอบการหรือภาค
เครือข่ายในการจัดมุมนมแม่เพื่อสนับสนุนการเลี้ยง
ลูกด้วยนมมารดา	 ในโรงงานต่าง	 ๆ	ห้างสรรพสินค้า	
โรงแรม	มมุีมนมแม่	เพ่ือจะอ�านวยความสะดวกต่อการ
เก็บน�้านม	ซึ่งผู้เขียนมีความคิดเห็นว่านอกจากสถาน
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ประกอบการมีการจัดตั้งมุมนมแม่	สถานศึกษาควรมี
มุมนมแม่ส�าหรับให้บริการแก่นักเรียน	นักศึกษา	เพื่อ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่วัยรุ่นระยะยาว	เช่น	
มีห้อง	 ตู้เย็น	 และภาชนะส�าหรับบีบเก็บน�้านม	 เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้นกัเรยีนสามารถบบีเกบ็น�า้นม
ได้ในระหว่างเวลาเรยีน	นอกจากนี	้บทบาทของสถาน
ศึกษาที่ส�าคัญประการหนึ่ง	คือ	ต้องมีระบบการดูแล	
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน	 นักศึกษาให้ได้รับ
บริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการ
สงัคมอย่างเหมาะสมตามพระราชบญัญตักิารป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559	อีก
ทั้งหากชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลร่วม
ออกแบบจุดเรียนรู้ด้านนมแม่หรือป้ายกระตุ้นเตือน
หรือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่วัยรุ่น	 	 ในแต่ละ
หมู่บ้าน	 จะเป็นการแสดงถึงการจัดสิ่งแวดล้อมอย่าง
เข้าใจ	และสามารถแก้ไขปัญหาได้ประสบผลส�าเร็จ26	

รวมถงึการจดัมมุให้ความรูเ้รือ่งนมแม่ในโรงเรยีนหรอื
สอนประโยชน์นมแม่ในโรงเรียนจะเป็นกลวิธทีีส่่งเสริม
ความรู้และให้นักเรียนเกิดความตระหนักและต้ังใจ
เลีย้งลกูด้วยนมแม่ได้ในอนาคต	เช่น	จัดกจิกรรมส�านึก
บญุคณุนมแม่ให้กบันกัเรยีนในสปัดาห์นมแม่แห่งชาติ
วันที	่1-7	สงิหาคมของทกุปี	เป็นต้น	จะเหน็ว่าบทบาท
ต่าง	 ๆ	 ในการการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลน้ัน	ได้ท�าหน้าทีผู่น้�า
การเปลี่ยนแปลง	 ผู้เสริมพลัง	 ผู้อ�านวยความสะดวก 
	ผู้	ประสานเครือข่าย	โดยเป็นนักบริหารจัดการและ
เป็นที่ปรึกษาอย่างชัดเจน8

	 3.	 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลในการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ของมารดาวยัรุน่	(Developing	personal	
skills)	 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลซึ่งเป็นสมรรถนะ
ทีบ่คุคลจ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันาเพือ่การมสีขุภาวะ
ท่ีด	ีซึง่ผูเ้ขยีนน�าเสนอการพฒันาทกัษะส่วนบคุคลของ
ทั้งมารดาวัยรุ่นหลังคลอด	 ครอบครัว	 ภาคีเครือข่าย	
และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	โดยครอบคลุมทักษะ	3	ด้าน25	

ได้แก่	1)	ทักษะชีวิต	(Life	skills)		2)	พฤติกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพ	(Health-promoting	behavior)		
และ3)	การจดัการดแูลสขุภาพตนเอง	(Self-manage-
ment)	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการด�ารงไว้
ซึ่งชีวิตสุขภาพ	 และความเป็นอยู่ที่ดีการดูแลตนเอง
จึงเป็นการปฏิบัติพื้นฐาน	
	 ส�าหรับพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบล	 การประยุกต์แนวคิดกฎบัตร
ออตตาวาด้านการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อ 
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ ่น 
จึงต้องมีบทบาทในการพัฒนาทักษะมารดาวัยรุ ่น	
ญาติ	 รวมท้ังพยาบาล	 และภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ทักษะมารดาวัยรุ่น	 ญาติ	 สามารถด�าเนินการโดยวิธี
การสอน	การอบรม	การสาธติและสาธิตย้อนกลบั	และ
การฝึกปฏิบัติ	 เช่น	 เตรียมหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น	 และ
ครอบครัวตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์	 ระยะหลังคลอดที่โรง
พยาบาล	จากนัน้พยาบาลทีป่ฏบัิตงิานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 รับดูแลต่อโดยการติดตามท้ัง
ความรู้	ทัศนคติ	ทักษะและบริบทที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งการ
ส่งเสริมให้มารดาวัยรุ่นมีเจคติท่ีดีนั้นเป็นผลมากจาก
การที่มารดาได้รับความรู ้ที่ถูกต้องและทักษะการ
ปฏบิตัทิีเ่หมาะสม	โดยการมทีกัษะในการเลีย้งลกูด้วย
นมแม่นั้น	เกิดจากการที่มารดาวัยรุ่นได้รับการฝึกฝน
ทักษะท่ีถูกต้อง	 ท�าให้เกิดความมั่นใจ	 สามารถลด
ปัญหาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่6,27	 อีกทั้ง
บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อความรู	้และความเชือ่ของมารดา
วัยรุ่นหลังคลอด	ได้แก่	มารดาสามี	หรือยาย	หรือย่า	
เนื่องจากมารดาวัยรุ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์
เกีย่วกับการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	รวมถงึยงัเป็นวยัทีข่าด
ความมั่นใจในตนเอง	 ต้องการความช่วยเหลือจาก
บุคคลท่ีมีความส�าคัญช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมให้
เกิดความตั้งใจและความต่อเนื่องในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่4,6,26-27	 โดยเฉพาะรายท่ีมีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาก่อนสามารถคอยช่วยกระตุ้น
มารดาวยัรุน่	และท�าอาหารบ�ารงุน�า้นมเพือ่ให้มีน�า้นม
เพยีงพอต่อการเลีย้งลกู	รวมถงึการดแูลเต้านม	การเต
รี ย มนมแม ่ วั ย รุ ่ น ส� า ห รั บ ใ ห ้ ท า ร ก 	 ดั ง นั้ น 
จึงต้องมีการสร้างเสริมพลังใจและพลังอ�านาจ4,23  
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ให้มารดาวัยรุ่นมีความพร้อมและต้ังใจที่จะเลี้ยงลูก
ด้วยนมตนเองแบบระยะยาว	อกีทัง้ปรับทศันคติผูด้แูล
มารดาวัยรุ่นหลังคลอด	และวิธีการจัดการนมของแม่
วัยรุ ่นเพื่อเตรียมนมให้บุตรหลาน	 รวมถึงครูหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ	และอาสาสมคัรสาธารณสขุ
หมู่บ้าน	 เพื่อให้เห็นความส�าคัญของการให้มารดาวัย
รุ่นหลังคลอดได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	เช่น	สอน
ทักษะการป้อนนมทารกโดยผู้ดูแล	สอนทักษะการเต
รียมอาหารกระตุ้นน�้านมแม่22	 ดังนั้น	 ภาคีเครือข่าย
อาสาสมัครประจ�าหมู่บ้านและพยาบาล	 ต้องมีการ
พัฒนาทักษะของตนเองในการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่วยัรุน่	เช่น	ธรรมชาติและความแตกต่างของ
มารดาวัยรุ่นหลังคลอดกับมารดาวัยผู้ใหญ่หลังคลอด	
อาหารบ�ารุงน�้านม	 ผลิตภัณฑ์ที่อ�านวยความสะดวก
มารดาวัยรุน่ขณะให้นมบตุร	ทกัษะการประคบเต้านม	
ทักษะการบีบน�้านม	ทักษะการป้อนนมทารก6,23

	 การเสรมิสร้างชมุชนทีเ่ข้มแขง็	(Strengthening	
community	action)	ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาวัยรุ ่น	 เป็นกระบวนการท�างานที่ส�าคัญใน
ชุมชน	 คือ	 ท�าให้ชุมชนมีความรู ้สึกเป็นเจ้าของ	
สามารถควบคุมการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 และสามารถ
ก�าหนดอนาคตของตนเองได้	 ดังนั้น	 หน้าที่ความรับ
ผิดชอบของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่ง
เสริมสขุภาพต�าบลเริม่ต้ังแต่วางแผนร่วมกบัภาคีเครอื
ข่าย	 ประสานงานร่วมกับภาคเครือข่าย	 ปฏิบัติการ	
และให้การบริการ25	 ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่วัยรุ่น	โดยการพัฒนากระบวนการการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว	มี	4	วงจร	ได้แก่	1)	การเสริมสร้าง
ความตระหนกัการเลีย้งลกูด้วยนมแม่และบทบาทของ
บิดา	มารดา	 และญาติ	 2)	 สร้างระบบรองรับการส่ง
เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยส่งเสริมสายใย
ครอบครัว	3)	การให้ความรู้และฝึกทักษะปฏิบัติการ
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น	 และ	 4)	 การฝึก
ทักษะสมาชิกครอบครัวในการสนับสนุนช่วยเหลือ
มารดาวัยรุ่น	 ผลการศึกษาพบว่าสามารถเพิ่มอัตรา
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงอายุ	 0-1	
เดือน	3	และ	6	เดือน	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100,	70.21	

และ	23.40	ตามล�าดบั26	รวมทัง้	การจดักจิกรรมเสรมิ
สร้างพลังอ�านาจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถ
เพิม่พฤตกิรรมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	การรบัรูพ้ลงัอ�า
นาจในการเลี้ยงลูกด ้วยนมแม่	 และพฤติกรรม
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ช่วยเหลือหลัก
ได้23

	 ส�าหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 การประยุกต์แนวคิดกฎบัตร
ออตตาวาด้านการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการ 
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ ่น	
เป็นการเสริมแรงและให้การสนับสนุนทางสังคม 
	โดยมีบทบาทในการประสานงานและท�างานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	 และเป็นที่ปรึกษาให้ทั้ง
กับมารดาวัยรุ่นหลังคลอด	 และภาคเครือข่าย	 เช่น	 
มกีารเยีย่มบ้านโดยภาคเีครอืข่าย22	จดักลุม่เพือ่นช่วย
เพ่ือนเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความไว้ใจเพื่อน	 และ 
มีแนวโน้มที่จะเชื่อเพื่อนเพราะเป็นการสื่อสารในวัย
ใกล้กนั	ปัญหาท่ีพบจะมคีวามคล้ายกนัท�าให้เกิดความ
เห็นใจกัน27	 ร่วมกับเชิญผู้ที่มีอิทธิพลที่ให้ความช่วย
เหลือหลักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�าเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านสังคม	พร้อมทั้ง
ให้ความรู้กับผู้ช่วยเหลือหลักเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น
ในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
6		เดือนแรก	ส่งผลให้มารดาประสบความส�าเร็จและ
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 6	 เดือนแรก
เพิ่มขึ้น6,23	 มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่วัยรุ่นให้เป็นกิจวัตรของชุมชนส่งเสริมให้
เกิดการร่วมแรงร่วมใจของชุมชน	 ส่งเสริมภูมิปัญญา
หรือนวัตกรรมของชุมชนในการดูแลมารดาวัยรุ ่น
หลังคลอด	 เช่น	 อาหารสมุนไพรบ�ารุงน�้านม	 อบ
สมุนไพรเพื่อบ�ารุงน�้านม	 ด�าเนินการขับเคลื่อนด้วย
กจิกรรมต�าบลนมแม่	โดยมเีวทเีสรมิแรงภาคเีครือข่าย	
เช่น	 การน�าเสนอเวทีระดับชาติ	 การยกย่องในท่ี
ประชุมหน่วยงานระดับอ�าเภอหรือจังหวัด	 เป็นต้น	
ด�าเนินการในรูปแบบ	Plan-Do-Check-Act	 เพื่อให้
เกิดการพฒันาสามารถปรบัรปูแบบได้ตามสถานการณ์	
ท�าให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
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	 	5.	การปรบัเปลีย่นระบบบริการสขุภาพส�าหรบั
การส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ส�าหรับมารดาวัย
รุ่น	 (Reorienting	 health	 services)	 เป็นบทบาท 
ของทุกภาคส่วนท่ีต้องท�างานแบบภาคีเครือข่าย	 
ปรับเปลี่ยนทิศทางมาสู่การส่งเสริมสุขภาพมิใช่เพียง 
ให้การดูแลรักษาเท่านั้น	 บริการสุขภาพต้องสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการทางวัฒนธรรม	 และเปิด
โอกาสให้ภาคส่วนที่ดูแลสุขภาพได้เชื่อมโยงกับภาค
อืน่	ผูเ้ขยีนให้ความส�าคัญกบับทบาทพยาบาลทีป่ฏบิติั
งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 เน้นเชิงรุก
มากกว่าเชิงรับ	 เพราะถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพยาบาลตามที่กองการพยาบาลได้ก�าหนด	 
ทั้งด้านการบริหาร	 การประสานงาน	 การปฏิบัติการ	
การบริการ	 และการเป็นที่ปรึกษา	 โดยเริ่มต้ังแต่ม ี
การคดักรอง	ประเมนิความเสีย่ง	ตัง้แต่วยัรุน่ตัง้ครรภ์	
ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย	โดยมกีารเฝ้าระวงั	และช่วยเหลอื
เบื้องต้นทั้งในทั้งในครอบครัวและในชุมชน	 เช่น	
โรงเรียน	 หรือสถานประกอบการ	 มีการติดตามภาย
หลังคลอดผ่านการเยี่ยมบ้านโดยภาคีเครือข่าย6,26	 

ซ่ึงหากทีมเยี่ยมบ้านเป็นบุคคลท่ีประสบความส�าเร็จ
ในการให้นมบตุร	จะท�าให้มารดาวยัรุน่	และครอบครวั
มคีวามเช่ือมัน่	และม่ันใจในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่20,22 
มคีวามสอดคล้องกบัธรรมชาตขิองมารดาวยัรุน่ในยคุ
ปัจจุบันที่มีความเชื่อต้องมองเห็นจากต้นแบบ4,26	 

การจัดกิจกรรมกระตุ้น	 ส่งเสริม	 สนับสนุนเพื่อให้
มารดาวัยรุ่นหลังคลอดได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 ภายใต้
ความเปลี่ยนแปลงของวัยรุ ่น	 และตรงตามความ
ต้องการวยัรุ่น	โดยน�าครอบครัว	และชมุชนมส่ีวนร่วม
ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาวัยรุ่น	
	 ส�าหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 การประยุกต์แนวคิดกฎบัตร
ออตตาวาด้านการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่น	
พยาบาลยุคใหม่จึงต้องมีบทบาทในการวิเคราะห์
ธรรมชาติของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด	 เพราะปัจจุบัน
มารดาวยัรุน่อยูใ่นกลุม่เจเนอเรชัน่วายให้ความส�าคญั
กับดาราหรือเซเลบริ ต้ีหรือไอดอลที่ตนเองชอบ 

ซึ่งสามารถโน้มน้าวใจได้	และกลุ่มเจเนอเรชั่นแซดให้
ความส�าคัญกับการรับข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์
หรือโซเชียลมีเดียบ่อยที่สุด	 ชื่นชอบยูทูปเพราะเป็น
ช่องทางสร้างเครอืข่าย	และเป็นปากเสยีงในการบอก
เล่าเรื่องราวของตัวเองให้สังคมรู ้เพื่อยกย่องหรือ
กดไลค์ตนเอง28	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ด�าเนินการกับ
มารดาวัยรุ่นหลังคลอดต้องเน้นท่ีการสร้างแรงจูงใจ
หรือแรงบันดาลในผ่านไอดอลหรือดาราต้นแบบผ่าน
การเล่าประสบการณ์ของตนเองผ่านสื่อออนไลน์ให้
เกดิยอดไลค์ซึง่แสดงถงึพลงัและก�าลงัใจให้ด�าเนนิการ
ส�าเร็จ29 
	 การทีพ่ยาบาลน�า	Tablet	หรอื	Smart	phone	
มาประยกุต์ใช้ในการสอนหรอืให้ความรูก้บัผูเ้รยีนหรอื
มารดาวยัรุน่ในยคุปัจจบุนั	ในรปูแบบ	E-learning	ถอื
เป็นวิธีการสอนที่สามารถน�าอุปกรณ์การสื่อสารที่ผู้
เรยีนหรอืผูร้บับรกิารมอียูท่�าให้เกิดการเรยีนรูไ้ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 ท�าให้มารดาวัยรุ่นหรือผู้เรียนวัยรุ่น
เกิดการเรียนรู้	 มีความรู้	 มีทักษะในการตัดสินใจได้ดี	
อีกท้ังยังสามารถน�ากลับมาดูย้อนหลังได้ตามความ
ต้องการของผูเ้รยีนหรอืผูร้บับริการ30		ถอืว่าตอบโจทย์
ความต้องการของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน	 รวมทั้งมีการ
สร้างพลงัและความตัง้ใจให้กบัมารดาวยัรุน่ทีจ่ะเลีย้ง
ลกูด้วยนมแม่นาน	6	เดอืน	เช่น	สร้างเพจนมแม่วยัทนี
โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็น	 Admin	 จากนั้นดึงแม่วัย
รุ่นในพ้ืนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม	 มีการถามตอบปัญหา	
อุปสรรคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มี	 Mobile	 ช่วยแก้
ปัญหาถึงบ้านจากนั้น	Check	 in	พร้อมเล่าเรื่องราว
ประทับใจที่เกี่ยวกับแม่วัยรุ่นในการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดยีว	ในระยะเวลา	6	เดอืน	และกระตุน้กดไลค์
เพื่อเป็นแรงเสริม	 หรือมีการจัดภารกิจ	 Challenge	
ท้าให้แม่วัยรุ่นในพื้นที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	
ในระยะเวลา	6	เดือนส�าเร็จ	เพื่อชิงรางวัลบัตรก�านัล	
(Gift	voucher)	ที่ได้มาจากภาคีเครือข่าย	จากนั้นมี
การตดิตาม	โดยมพียาบาลท่ีปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�าปรึกษา	
และให้แรงเสริมเป็นระยะ
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บทสรุป
	 พยาบาลทีป่ฏบิติังานในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ
ภาพต�าบล	สามารถประยุกต์แนวทางการส่งเสริมสุข
ภาพตามกฎบัตรออตตาวา	ทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	1)	การ
สร้างนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ	2)	การสร้างสรรค์ 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ	3)	การเสริมสร้างชุมชน
ที่เข้มแข็ง	 4)	 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล	 และ	 

5)	การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ	เพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 ของมารดาวัยรุ่น	 ได้	 เพราะ
เป็นการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการจัดการกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่วัยรุ ่นจน
ประสบความส�าเร็จ	 ส่งผลให้บุตรท่ีเกิดมามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี	และเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป
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บทคัดย่อ 

	 ความปวดเป็นปัญหาทีพ่บบ่อยในผูป่้วยวกิฤต		สาเหตสุ่วนใหญ่มาจากการท�าหตัถการท้ังการ
แพทย์และการพยาบาลเพือ่แก้ไขภาวะคกุคามชวีติและการให้การดแูลเพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซ้อน	
ความปวดส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจผู้ป่วย	ท�าให้พยาธิสภาพของผู้ป่วยมีความรุนแรง
มากขึ้น		เพิ่มระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล	นอกจากนี้
ยังส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลทั้งผู้ป่วยและครอบครัว	 น�าไปสู่ความปวดเรื้อรังและภาวะเครียด 
ผิดปกติภายหลังภยันตราย	 	 ปัจจุบันการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤตยังไม่เหมาะสมเนื่องจาก 
การประเมินความปวดเป็นเรื่องยากจากอุปสรรคด้านการสื่อสารและการให้ความส�าคัญเป็นล�าดับ 
รองจากการแก้ไขภาวะคุกคามชีวิต		บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอ	สาเหตุ	อุปสรรคในการ
จดัการความปวด	การพยาบาลเพือ่จดัการความปวด	เพือ่ให้ผูป่้วยวกิฤตได้รบัการจดัการความปวด
ที่เหมาะสม

ค�าส�าคัญ:		การพยาบาล	การจัดการความปวด	ผู้ป่วยวิกฤต
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Abstract

Pain	is	a	common	problem	in	critically	ill	patients.	The	most	common	causes	are	
medical	and	nursing	procedures	 for	 life	 threatening	 solving	and	providing	cares	 
to	prevent	complications.	Pain	affects	in	both	physiologically	and	psychologically	
including	 the	 patient’s	 pathology	 worsening,	 prolonged	 duration	 of	 using	 
mechanical	 ventilation	 and	 length	 of	 hospital	 stay.	 Furthermore,	 it	 increases	 
anxiety	 among	 patients	 as	 well	 as	 their	 families,	 leading	 to	 chronic	 pain	 and	 
post	 traumatic	 stress	 disorder	 in	 long	 term.	 Nowadays,	 pain	management	 in	 
the	critically	ill	patients	are	not	appropriated	because	pain	is	difficult	to	be	assessed	
due	to	communication	barrier	and	pain	management	is	the	second	priority	to	life	
threatening	 solving.	This	article	aims	 to	present	causes	of	pain,	barriers	of	pain	
management	and	nursing	implications	for	optimal	pain	management	in	critically	ill	
patients.

Keywords:	Nursing	care,	Pain	management,	Critically	ill	patient	

บทน�า
	 ความปวดเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ 
ทั้งด้านความรู ้สึกและอารมณ์	 ซึ่งเกิดร่วมกับการ
ท�าลายเน้ือเยื่อหรือไม่ก็ได้1	 ความปวดเป็นปัญหา
ส�าคญัทีพ่บในผูป่้วยวิกฤตทัง้อายรุกรรมและศลัยกรรม2  
โดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักในหอผู้ป่วยวิกฤต
ไม่น้อยกว่า	5	ล้านคน	ในจ�านวนนีม้ากกว่าร้อยละ	80	
มีประสบการณ์ความปวด3 	ความปวดในผู้ป่วยวิกฤต
เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ	 ทั้งจากการท�าหัตถการ 
เพื่อการบ�าบัดรักษา	 การดูแลเพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อน	 	 พยาธิสภาพที่กระตุ้นปลายประสาทรับ
ความรู้สึกปวดโดยตรง	 	 โดยระดับความปวดจาก
สาเหตุต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ีอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก	
นอกจากนั้นความปวดในผู้ป่วยวิกฤตยังถูกกระตุ้น
ด้วยบรรยากาศภายในหอผู ้ป่วย	 เสียงเตือนของ
อุปกรณ์การแพทย์ที่รบกวนการพักผ่อนนอนหลับ	
การพบเห็นการเสียชีวิตของผู ้ป่วยเตียงข้างเคียง	 
จนท�าให้เกิดความอ่อนล้า	 ความกลัวและความวิตก

กงัวล	ซึง่ส่งผลให้ความปวดรนุแรงมากขึน้4	ความปวด
ในผูป่้วยวกิฤตเกิดขึน้แม้ขณะทีผู่ป่้วยนอนนิง่บนเตยีง5	

ท�าให้ผูป่้วยได้รบัความทุกข์ทรมานและมีประสบการณ์ 
ที่เลวร้ายขณะพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต	 มีการ
ศึกษาถึงประสบการณ์ความปวดในผู ้ป ่วยวิกฤต 
ภายหลังการออกจากโรงพยาบาล	 6	 เดือน	 พบว่าม ี
ผู ้ป่วยมากกว่าร้อยละ	 50	 ที่ยังจ�าประสบการณ ์
ความปวดได้6  
	 ความปวดส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยวิกฤตทั้งด้าน
ร่างกาย	 จิตใจ	 ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว	 ผลกระ
ทบด้านร่างกาย	 เช่น	 ความปวดในระบบทางเดิน
หายใจจะท�าให้ผู้ป่วยไม่กล้าหายใจแรง	ๆ	 หรือไอได้
เต็มที่	 จึงมีเสมหะคั่งค้างเสี่ยงต่อการเกิดภาวะปอด
อักเสบต้องใช้ระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ยาวนานข้ึน5	เป็นต้น	ส่งผลให้เกดิภาวะแทรกซ้อนจาก
การนอนโรงพยาบาล	 เพิ่มระยะเวลาการนอน 
โรงพยาบาล	ด้านจติใจความปวดเป็นสาเหตคุวามทุกข์



การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ106

ทรมาน	 ก่อให้เกิดการเร้าอารมณ์มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม	 ได้แก่	 กลัว	 วิตกกังวล	 ไม่มีสมาธิ	 จดจ�า
ข้อมูลไม่ได้	 โกรธ	หงุดหงิด	นอนไม่หลับ	ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการรักษา	ซึมเศร้า	 และหมดหวัง	 รู้สึกสูญ
เสียความเชื่อมั่นหรือคุณค่าในตนเอง	 รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการด�าเนินชีวิต	พัฒนาไปเป็น
ความปวดเรื้อรัง	 และมีภาวะเครียดผิดปกติภายหลัง
ภยันตราย	 (Post-	 Traumatic	 Stress	 Disorder:	
PTSD)	เมื่อออกจากโรงพยาบาล2	จากผลทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจท�าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล	 และภายหลังออกจากโรง
พยาบาลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งต่อผู้ป่วย	ครอบครัว
และสังคม6	 การจัดการความปวดที่เหมาะสมจะช่วย
ลดผลกระทบดังกล่าว
	 การจัดการความปวดที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่
ท้าทายส�าหรับการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและเป็นตัวชี้
วดัส�าคญัในคณุภาพการรกัษา2		เนือ่งจากผูป่้วยวกิฤต
ไม่สามารถบอกความปวดของตนเองได้จากอุปสรรค
ในการส่ือสารที่ผู้ป่วยวิกฤตส่วนใหญ่ต้องคาท่อช่วย
หายใจ	 ระดับความรู้สึกตัวลดลง	 การได้รับยานอน
หลับ4	 และเป้าหมายส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 
มุง่เน้นการช่วยชวีติท�าให้การจัดการความปวดมีความ
ส�าคัญล�าดับรอง2	 จากปัญหาดังกล่าวท�าให้หลาย
องค์กรทั่วโลก	 เช่น	 สมาคมผู้ศึกษาความปวดสากล	
(International	Association		for	the	Study	Pain	
:	 IASP)1	 คณะกรรมการร่วมรับรองสถานพยาบาล	
(Joint	Commission	on	Accreditation	of	Health-
care	Organization	:	JCAHO)7		เป็นต้น	ได้เล็งเห็น
ความส�าคัญของการจัดการความปวดและได้ก�าหนด
ให้มีการประเมินและบันทึกความปวดเป็นสัญญาณ
ชีพตัวที่	 5	 เพื่อให้ผู ้ป่วยทุกคนได้รับการจัดการ 
ความปวดท่ีเหมาะสม2	 พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วย
วิกฤตอย่างใกล้ชิด		ต้องมีความเข้าใจถึงสาเหตุความ
ปวด	อปุสรรค	และให้การพยาบาลตามมาตรฐานเพ่ือ
จัดการความปวดให้ผู้ป่วยวิกฤตที่เหมาะสมและเพิ่ม
ผลลัพธ์การพยาบาลที่ดีและมีมาตรฐานในการให้ 
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่น�าเสนอ	สาเหต	ุอปุสรรคในการจดัการความปวด	
การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต		
เพื่อน�าไปปรับใช้ในการประเมินความปวด	 และ 
การบรรเทาปวดให้กับผู้ป่วยวิกฤตต่อไป	

สาเหตุความปวดในผู้ป่วยวิกฤต
	 ความปวดในผู้ป่วยวิกฤตเกิดข้ึนได้ท้ังจากการ
ท�าหัตถการ	การให้การดูแลรักษา		และในขณะนอน
นิง่บนเตยีง		โดยสามารถแบ่งสาเหตกุารเกดิความปวด
ในผู้ป่วยวิกฤตได้ดังนี้
	 1.		การท�าหัตถการเพื่อการบ�าบัดรักษา	 เช่น	
การใส่ท่อช่วยหายใจ	 การผ่าตัด	 การใส่สายเพื่อวัด
ความดนัโลหติทางหลอดเลอืดแดงอย่างต่อเนือ่ง	การ
ใส่สายให้อาหาร	การให้สารละลายทางหลอดเลอืดด�า
เป็นต้น8	 เป็นความปวดจากการท�าลายของเนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะภายในโดยตรง	 เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า
กระตุ้นปลายประสาทรับความรู้สึกปวด	 ส่งสัญญาณ
ประสาทเข้าสูร่ะบบประสาทส่วนกลางและแปลผลสิง่
ทีก่ระตุน้	ความรูส้กึ		อารมณ์	และตอบสนองต่อความ
ปวดนั้น
	 2.		การปฏบิตักิารพยาบาลเพือ่ดแูลและป้องกนั
ภาวะแทรกซ้อน	เช่น	การดูดเสมหะ	การพลิกตะแคง
ตวั	เป็นต้น	การดูดเสมหะก่อให้เกิดความปวดให้ผูป่้วย
ระดบัปานกลางถงึมาก	โดยเฉพาะในรายทีม่กีารผ่าตดั
บริเวณทรวงอกจะท�าให้เกิดความปวดท่ีรุนแรงมาก
ขึน้9	การพลกิตะแคงตวัในผูป่้วยวกิฤตเพือ่ป้องกนัการ
เกิดแผลกดทับและป้องกันภาวะแทรกซ้อนท�าให้ผู้
ป่วยมีความปวดระดับน้อยถึงปานกลาง10	 จากการ
ศึกษาพบว่าความปวดที่เกิดจากการดูแลเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยวิกฤตยังคงอยู่ในความทรง
จ�าของผู้ป่วยภายหลังออกจากโรงพยาบาลไปถึง	 6	
เดือน11

	 3.	พยาธิสภาพของผู้ป่วย	การเจ็บป่วยที่ท�าให้
ผูป่้วยต้องเข้าพกัรกัษาตวัในหอผูป่้วยวกิฤต	ส่วนมาก
เป็นพยาธิสภาพในระบบทางเดินหายใจ	 ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด	ระบบประสาท	รวมทั้งผู้ป่วยที่มีการ
ติดเชื้อรุนแรงจากหลายสาเหตุ	 โดยความปวดที่เกิด
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ขึ้นมีทั้งความปวดระดับตื้น	เช่น	แผลกดทับ	แผลไหม้	
เป็นต้น			เป็นความปวดระดับลกึทีเ่กดิจากการอกัเสบ	
การยดื	(Stretching)	การขาดเลอืด	(Ischemia)		ของ
อวัยวะภายใน	 เช่น	 ปวดบริเวณทรวงอกร้าวไปแขน
จากการขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ		การอุดตันของล�าไส้
จะท�าให้เกิดอาการปวดเกร็ง	 (Cramping)	 หรือ 
ความปวดที่เกิดจากการท�าลายประสาทส่วนปลาย
หรอืโครงสร้างของประสาทส่วนกลาง	เช่น	ความปวด
ที่เกิดจากประสาทส่วนปลายเสื่อมจากโรคเบาหวาน	
(Diabetic	 neuropathy)	 หรือโรคเกี่ยวกับระบบ
ประสาทอื่น	 ๆ	 เป็นต้น12	 ความปวดที่เกิดจากพยาธิ
สภาพจะส่งผลให้ผูป่้วยรูส้กึปวดตลอดเวลาทัง้ในขณะ
นอนพักนิ่ง	ๆ	บนเตียง

อุปสรรคในการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต
	 การจดัการความปวดในผูป่้วยวกิฤตในปัจจบุนั
ยังไม่มีความเหมาะสม	 ผู ้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการ
จัดการความปวดน้อยกว่าที่ประสบอยู่จริง	เนื่องจาก
อุปสรรคในการจัดการความปวดทั้งจากในด้านการ
บริหารจัดการ	 ด้านบุคลากรทางการแพทย์	 และ 
ด้านผู้ป่วยโดยมีรายละเอียดดังนี้
	 1.	 ด้านการบริหารจัดการ/นโยบายองค์กร		 
การจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤตที่เหมาะสมต้อง
อาศัยนโยบายหรือการบริหารจัดการขององค์กร 
ทั้งการก�าหนดการใช้แนวปฏิบัติ	การจัดเตรียมเครื่อง
มอืในการประเมนิความปวดทีเ่หมาะสม	การจัดอบรม
ส�าหรับบุคลากร	 จากการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการ
สัมภาษณ์พยาบาลที่ดูแลผู ้ป่วยวิกฤตในประเทศ
จอร์แดน	37	คน	ระบวุ่านโยบายของโรงพยาบาลมผีล
ต่อการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต	 โดยนโยบาย
จะเป็นตัวก�าหนดให้ใช้แนวปฏิบัติ	 การจัดอบรมเพื่อ
ให้ความรูส้�าหรับพยาบาล13	รวมทัง้นโยบายทีแ่ตกต่าง
กันย่อมท�าให้การจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤตมี
ความแตกต่างกันออกไป	 การศึกษาหอผู ้ป่วยใน
ประเทศแคนนาดาจ�านวน	51	แห่ง	มเีพยีงร้อยละ	20	
ทีใ่ช้เคร่ืองมอืในการประเมนิความปวดในผูป่้วยวกิฤต
ที่เหมาะสม	 และมีเพียงหนึ่งในสี่ท่ีใช้แนวปฏิบัติการ

จัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต	 และโรงพยาบาล 
ในประเทศแคนนาดาบางแห่งไม่ให้ความส�าคัญกับ 
ตัวชี้วัดด้านการบรรเทาปวดในผู้ป่วยวิกฤต2	 ท�าให้ 
ผู้ป่วยวิกฤตในแต่ละแห่งได้รับการจัดการความปวด 
ที่แตกต่างและยังไม่เหมาะสม	
	 2.		ด้านบุคลากรทางการแพทย์	ทัศนคติ	ความ
รูค้วามเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์มคีวามเข้าใจ
แตกต่างกัน	 จากการศึกษาทัศนคติและความรู  ้
ของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิในประเทศ
ซาอดุอิาระเบียจ�านวน	204	คน	มทัีศนคต	ิและความรู้
ในการจดัการตนเองค่อนข้างต�า่	โดยร้อยละ	60	มกีาร
ตอบค�าถามเกี่ยวกับการจัดการความปวดในผู้ป่วย
วิกฤตได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ	5014	 	 ซึ่งคล้ายคลึงกับ
ประเทศแคนนาดาที่มีพยาบาลเพียงร้อยละ	 29	 คน	
จาก	 802	 คนท่ีอ่านหรือท�าความเข้าใจเก่ียวกับ 
แนวปฏบัิตกิารจดัการความปวดของสมาคมเวชบ�าบัด
วิกฤต4	 รวมถึงภาวะเจ็บป่วยวิกฤตท�าให้บุคลากร 
ให้ความส�าคัญในการช่วยผู ้ป ่วยให้รอดพ้นจาก 
ภาวะคุกคามชีวิตจึงท�าให้การจัดการความปวดเป็น 
ล�าดบัรอง15	ภาระงานทีห่นกัของพยาบาล	ความเข้าใจ 
ในกลไกความปวดของบุคลากรทางการแพทย  ์
มีความแตกต่างกันท�าให้การบรรเทาปวดข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วย16

	 3.		ด้านผู้ป่วย	 การเจ็บป่วยวิฤตท�าให้ระดับ
ความรู้สึกตัวลดลง	 การใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อแก้ไข
ปัญหาในระบบทางเดินหายใจ	 ส่งผลให้ผู ้ป่วยไม่
สามารถสือ่สารได้	ซึง่ความปวดเป็นประสบการณ์ส่วน
บุคคลการบอกความปวดของตนเองเป็นวิธีการ
ประเมินความปวดที่ดีที่สุด	 การบรรเทาปวดมีความ
ซับซ้อนเนื่องจากหลายปัจจัย	เช่น	การให้ยาบรรเทา
ปวดท่ีต้องค�านึงถึงการท�างานของอวัยวะต่าง	 ๆ	 ลด
ลง	 สัญญาณชีพท่ีไม่คงท่ี	 วิถีทางท่ีให้ต้องค�านึงถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด	เป็นต้น	อาการ
ที่พบในผู ้ป่วยวิกฤตมีทั้งความปวด	 ภาวะกระสับ
กระส่าย	(Agitation)	ภาวะสบัสนเฉยีบพลนั	(Delirium) 
การจดัการบางอาการอาจส่งผลให้อาการอืน่	ๆ 	รนุแรง
มากขึ้น	เช่น	การให้ยาบรรเทาปวดในกลุ่มโอปิออยด์	
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(Opioids)	ส่งผลให้ผูป่้วยมภีาวะสบัสนเฉยีบพลนัเพิม่
ขึ้น18	 เป็นต้น	 การบรรเทาปวดโดยการใช้ยาต้องเฝ้า
ระวังการออกฤทธิ์ของยาที่อาจส่งเสริมหรือขัดขวาง
การออกฤทธ์ิของยาทีใ่ช้รกัษาโรคทีผู่ป่้วยเป็นอยู	่	การ
เมตาบอลิซึมและการขับออกของยาบรรเทาปวดที่
อวยัวะในร่างกายของผูป่้วยมกัจะท�างานได้ลดลง	การ
ให้ยาจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาท้ังชนิด	 ปริมาณยาที่ให	้
รวมถึงวิถีทางที่ให้ยา	การจัดการแบบไม่ใช้ยา	(Non-	
pharmacology)	 มีข้อจ�ากัดจากการเคลื่อนไหว
ร่างกายหรือการเคล่ือนย้ายผูป่้วยทีล่�าบากจากการคา
อุปกรณ์การแพทย์	 การวิจัยเชิงพรรณนาในประเทศ
จอร์แดน13	 พบว่าอุปสรรคส�าคัญเกิดจากผู้ป่วยที่ไม่
กล้ารบกวนพยาบาลจึงไม่บอกความปวดที่เกิดขึ้น	
กลัวผลข้างเคียงของยาบรรเทาปวดซึ่งอุปสรรคดัง
ก ล ่ า ว ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ป ว ด 
ในผู้ป่วยเป็นเรื่องยากมากขึ้น
 
การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต
	 การจดัการความปวดในผูป่้วยวกิฤตในปัจจบุนั
หลายประเทศได้ใช้แนวปฏิบติัในการจัดการความปวด	
(Pain)	 ของสมาคมเวชบ�าบัดวิกฤต	 (Society	 of	
Critical	 Care	 Medicine:	 SCCM)17	 และยืนยัน
ผลลัพธ์ทีด่ใีนการลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล	
ระยะเวลาในการใช้เครือ่งช่วยหายใจ		โดยแนวปฏบิตัิ
นี้ได้น�าไปใช้และให้ข้อเสนอแนะในการท�างานร่วม
ระหว่างทีมสหสาขาวิชา	 และมีการศึกษาที่แสดงให้
เหน็ถงึบทบาทของพยาบาลในการด�าเนนิการน�าแนว
ปฏิบัติไปใช้	 โดยจัดท�าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติในการ
จัดการความปวดโดยพยาบาล	 (Nurse-managed	
pain	algorithm)		ได้แก่	การประเมินความปวด	การ
บรรเทาความปวด	 และการบันทึกทางการพยาบาล
พบว่าผู้ป่วยวกิฤตได้รบัการจดัการความปวดอย่างต่อ
เนื่องเพิ่มขึ้น18,19	 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ	 (Systematic	 review)	 รวมท้ังหลักการ
พยาบาลที่เป ็นแนวปฏิบัติ	 (Evidence	 based	 
practice)	 มีรายละเอียดของการจัดการความปวด 
ในผู้ป่วยวิกฤตดังนี้

	 การประเมนิความปวด	เป็นขัน้ตอนส�าคญัทีส่ดุ
ในการค้นหาความปวดและเป็นจุดเริ่มต้นของการ
บรรเทาปวด	 การประเมินความปวดในผู้ป่วยวิกฤต
พยาบาลควรปฏิบัติ	ดังนี้
	 1.	 ผู้ป่วยวิกฤตทุกคนต้องได้รับการประเมิน
ความปวดทุกครั้งร่วมกับการประเมินสัญญาณชีพ	
รวมท้ังก่อนและหลงัการท�าหัตถการ	และภายหลงัการ
ให้ยาหรือบรรเทาปวด	 การน�าแนวปฏิบัติทางคลินิก	
(Clinical	Practice	Guideline	:	CPG)	ในการจดัการ
ความปวดมาใช้ในหอผูป่้วยรวมท้ังจดัเตรยีมเครือ่งมอื
ทีใ่ช้ในการประเมนิความปวด	การให้ความรูแ้ละสร้าง
ความตระหนกัให้กบับุคลากรสหสาขาวชิาจะช่วยเพิม่
ผลลัพธ์ท่ีดีในการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต20		
มีการศึกษาท่ีน�าการประเมินความปวดมาเป ็น
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู ้ป ่วยวิกฤต	 
โดยก�าหนดให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการประเมินความ
ปวดทุก	4	ชั่วโมง	และจัดการความปวดหากประเมิน
ด้วยเครื่องมือสังเกตความปวดในผู้ป่วยได้คะแนน
ความปวดลดลงเท่ากับหรือมากกว่า	 3	 คะแนน	 
ช่วยลดระยะเวลาในการใช้เครือ่งช่วยหายใจ	เช่นเดยีว
กับข้อเสนอแนะของสมาคมเวชบ�าบัดวิกฤตที่ระบุ
ว่าการประเมินความปวดเป็นสิ่งที่จะช่วยในการ 
ขับเคลื่อนให้มีการจัดการความปวด17	 การก�าหนด 
ให้มีการประเมินความปวดอย่างเป็นเป็นประจ�า	 
(routine)	จะช่วยให้ผูป่้วยได้รบัการจดัการความปวด
ที่เหมาะสม
	 2.	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการประเมนิความปวดผูป่้วย
วิกฤต	แบ่งตามลักษณะผู้ป่วยดังนี้
	 	 2.1	ผูป่้วยท่ียงัสามารถสือ่สารได้		เช่น	ผูป่้วย
ที่ใส่ท่อช่วยหายใจแต่ยังรู้สึกตัวดี	หรือผู้ป่วยที่การรับ
รู้ปกติสามารถตอบสนองได้ดี	 เป็นต้น	 สามารถใช้ได้
ทัง้มาตรวดัความปวดทางสายตา	(Visual	Analogue	
Scale:	 VAS)	 หรือมาตรวัดความปวดแบบตัวเลข	
(Numeric	Rating	Scale:	NRS)		การประเมินความ
ปวดพยาบาลต้องจัดหาอุปกรณ์ต่าง	ๆ 		เช่น	กระดาษ
ปากกาที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อบอกความปวด	 เป็นต้น	
หรือให้ผู้ป่วยใช้สัญลักษณ์ทางกาย	 การกระพริบตา	
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การใช้สัญลักษณ์มือ	 ในการบอกระดับความปวด	 
โดยให้ผูป่้วยดตูวัเลข	1	-	10	จะท�าให้ผูป่้วยวกิฤตบอก
ความปวดของตนเองได้ตรงกว่า	 และการใช้ระนาบ
แบบประเมินในแนวตัง้ของตวัเลข	1	-	10	จะให้ความ
แม่นย�ากว่าการใช้ระนาบในแนวนอน21	การประเมิน
ความปวดผู้ป่วย	 พยาบาลควรให้ระยะเวลาในการ
ประเมนิ	สือ่สารด้วยความเอาใจใส่เหน็ใจ	รวมทัง้การ
ค�านึงถึงค่านิยมความเชื่อในด้านความปวดหรือการ
จดัการความปวด22 และประเมนิให้ครบองค์ประกอบ
ของความปวดให้มากที่สุด	 ได้แก่	 สิ่งเร้าที่ท�าให้เกิด
ความปวด		ลกัษณะของความปวด	ระดับความรนุแรง
ของความปวด	 ระยะเวลา	 ต�าแหน่งท่ีปวด	 รวมถึง
ความเข้าใจของผู ้ป่วยเกี่ยวกับสาเหตุความปวด 
เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีถ่กูต้องน่าเชือ่ถอื	น�าไปสูก่ารจดัการ
ความปวดที่เหมาะสม	และมีคุณภาพ
	 	 2.2	 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ในกรณีที่ 
ผู้ป่วยไม่รู้สึกตวั	สามารถใช้เครือ่งมอืสงัเกตความปวด
ในผู้ป่วยวิกฤต		(Critical	Care	Pain	Observation	
Tool	:	CPOT)		เป็นการสังเกตพฤติกรรม	4	หมวด	
การแสดงสีหน้า	 การเคลื่อนไหวร่างกาย	 การหายใจ	
และความตึงตัวของกล้ามเน้ือ	 มีคะแนนรวมต้ังแต่ 
0	 -	 8	 คะแนน	 (ตารางที่	 1)	 โดยคะแนนมากกว่า	 
2	 คะแนนควรเริ่มให้การพยาบาลเพื่อบรรเทาความ
ปวด	 และมาตรวัดพฤติกรรมความปวด	 (Behavior	
Pain	Score	:	BPS	)	ประกอบด้วยพฤติกรรม	3	หมวด	
การแสดงสีหน้า	 	 การขยับแขน	 และการหายใจ 
มีคะแนนรวมตั้งแต่	3	-	12	คะแนน	(ตารางที่	2)	โดย
คะแนนมากกว่า	 5	คะแนน	ควรเริ่มให้การพยาบาล
เพื่อบรรเทาความปวด	 ทั้งสองเครื่องมือ	 พบว่ามี 
ความไว	 และเช่ือมั่นสูงในการประเมินความปวดใน 
ผู้ป่วยวิกฤต	 หากใช้ประเมินร่วมกันจะท�าให้การ
ประเมินความปวดในผู้ป่วยวิกฤตแม่นย�ายิ่งขึ้น5,17

	 การประเมินโดยใช้เคร่ืองมือสังเกตความปวด
ในผู้ป่วยวิกฤต	มีดังนี้		
	 1.	ผูป่้วยวกิฤตต้องได้รบัการประเมนิด้วยเครือ่ง
มือสังเกตความปวดในผู้ป่วยวิกฤตในขณะพักเป็น
เวลา	1	นาทีเพื่อเป็นฐานความปวด	โดยพยาบาลให้
คะแนนในแต่ละหัวข้อโดยการสังเกตพฤติกรรมท่ีผู้

ป่วยแสดงออก	 	 ในส่วนความตึงตัวของกล้ามเนื้อจะ
ประเมินเป็นล�าดับสุดท้ายโดยใช้มือข้างหนึ่งประคอง
บริเวณข้อศอกผู้ป่วย	และใช้มืออีกข้างเหยียดและงอ
แขนผู้ป่วย	 หากไม่พบแรงต้านสามารถงอแขนได้ง่าย
แสดงว่าผูป่้วยผ่อนคลาย	(0	คะแนน)	งอแขนผูป่้วยได้
แต่มแีรงต้านเลก็น้อยหรอืมีการเกรง็	(1	คะแนน)	และ
หากไม่สามารถงอแขนผู ้ป ่วยได้มีการเกร็งมาก 
(2	คะแนน)
	 2.	 การประเมินความปวดในขณะท�ากิจกรรม/
การดูแลท่ีท�าให้เกดิความปวด	เช่น	การพลกิตะแคงตวั	
การท�าแผล	เป็นต้น	ขณะท�ากจิกรรมสงัเกตการแสดง
สหีน้าผูป่้วยและประเมนิคะแนน	สงัเกตการเคลือ่นไหว 
ของร่างกายเพ่ือป้องกันหรือปิดต�าแหน่งท่ีปวด		
สังเกตการหายใจสัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจหาก
เครือ่งช่วยหายใจมกีารเตอืนและเสยีงเตอืนของเครือ่ง
ช่วยหายใจหยุดเอง	(1	คะแนน)	ต้องประเมินให้แน่ใจ
ว่าการเตอืนของเครือ่งช่วยหายใจไม่ได้มสีาเหตมุาจาก
เสมหะ	ความตงึตวัของกล้ามเนือ้สงัเกตการเกรง็กล้าม
เนื้อแขนขาและส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 รวมทั้งการ
ยกเกรง็หลงัขึน้จากเตยีงแสดงว่าผูป่้วยมกีารเกรง็มาก	
(2	คะแนน)
	 3.	ผู้ป่วยวิกฤตต้องได้รับการประเมินก่อนและ
ในขณะท่ียาบรรเทาปวดออกฤทธิ์สูงสุดเพื่อประเมิน
ผลลัพธ์ของการบรรเทาปวด
	 4.	 การประเมินความปวดหากมีหัวข้อใดท่ีไม่
สามารถระบคุะแนนได้ชัดเจนว่าควรให้คะแนนเท่าไร	
การประเมินจะเลือกใช้คะแนนในค่าที่สูงกว่า
	 5.	ผูป่้วยควรได้รบัการสงัเกตทุกหวัข้อของแบบ
ประเมิน	การประเมินความตึงตัวของกล้ามเนื้อ	ควร
ประเมินเป็นล�าดับสุดท้าย	 เพราะการทดสอบความ
ตึงตัวของกล้ามเนื้ออาจน�าไปสู่พฤติกรรมตอบสนอง
อื่น	ๆ	เช่น	การไอ	เป็นต้น	
	 6.	ก่อนการประเมินทุกครั้งต้องประเมินปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ	
เช่น	เสมหะในท่อทางเดนิหายใจ	การตบีแคบของทาง
เดินหายใจ	เป็นต้น	และแก้ไขก่อนการประเมินความ
ปวดทุกครั้ง
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ตารางที่	1	เครื่องมือสังเกตความปวดในผู้ป่วยวิกฤต		(Critical	Care	Pain	Observation	Tool:	CPOT)5

หัวข้อ อธิบาย คะแนน

การแสดงสีหน้า
(facial	expression)

ผ่อนคลาย	เรียบเฉย	(relaxed,	neutral)
หน้านิ่วคิ้วขมวด	(tense)
กัดกรามแน่น	(grimacing)

0
1
2

การเคลื่อนไหวร่างกาย
(body	movement)

ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย	อยู่ในท่าปกติ	
(absence	of	movement	or	normal	position)
ปกป้องบริเวณที่ปวด	(protection)
พักไม่ได้/	กระสับกระส่าย	(restlessness	/agitation)

0

1
2

การหายใจสัมพันธ์ตาม
เครื่องช่วยหายใจ	
ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจ	
(compliance	with	
ventilator	intubated	
patients)	หรือ
การเปล่งเสียงในผู้ป่วย
ที่ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ
(vocalization	non	
intubated	patients)

หายใจตามเครื่องช่วยหายใจได้	
(tolerated	ventilator	or	movement)
ไอแต่ยงัหายใจตามเครือ่งช่วยหายใจได้	(coughing	but	tolerating)
ต้านเครื่องช่วยหายใจ	(fighting	ventilator)
น�้าเสียงปกติ/ไม่ส่งเสียง	(talking	in	normal	tone	or	no	sound)
ถอนหายใจ	ร้องคราง	(sighing,	moaning)
ร้องไห้	สะอื้น	(crying	out,	sobbing)

0

1
2
0
1
2

ความตงึตวัของกล้ามเน้ือ	
(muscle	tension)

ผ่อนคลาย	(relaxed)
เกร็ง	แข็ง	(tense,	rigid)
เกร็งมาก	แข็ง	(very	tense	or	rigid)

0
1
2

รวม ........./8
ที่มา:	Pinheiro,	A.R.,	&	Marques,	R.M.,	2019
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ตารางที่	2	มาตรวัดพฤติกรรมความปวด	(Behavior	Pain	Score	:	BPS	)5

หัวข้อ อธิบาย คะแนน

การแสดงสีหน้า
(facial	expression)

ผ่อนคลาย	(relaxed)
หน้านิ่วคิ้วขมวดเล็กน้อย	(	partially	tightened)
หน้านิ่วคิ้วขมวดมาก/เปลือกตาปิดสนิท	(fully	tightened)
กัดกรามแน่น	(grimacing)

1
2
3
4

การขยับแขน
(upper	limb)

ไม่เคลื่อนไหว	(no	movement)
งอบางส่วน	(partial	bent)
งอแขนเต็มที่	ก�ามือ	(fully	bent	with	finger	flexion)
เกร็งตลอดเวลา	(permanently	retracted)

1
2
3
4

การหายใจสัมพันธ์
กับเครื่องช่วยหายใจ	
(compliance	with	
ventilator)

หายใจตามเครื่องช่วยหายใจได้	(tolerating	movement)
ไอ	แต่ยังหายใจตามเครื่องช่วยหายใจเป็นส่วนใหญ่	(cough	but	
tolerating	ventilation	for	most	of	the	time)
ต้านเครื่องช่วยหายใจ	(fighting	ventilator)
ไม่สามารถหายใจตามเครื่องช่วยหายใจ	 (unable	 to	 control	
ventilation)

1
2

3
4

รวม ......./12
ที่มา:	Pinheiro,	A.R.,	&	Marques,	R.M.,	2019

	 การประเมินโดยใช้มาตรวัดพฤติกรรมความ
ปวดใช้วิธีการประเมินเช่นเดียวกับเครื่องมือสังเกต
ความปวดในผู้ป่วยวิกฤตโดยประเมินแต่ละหัวข้อ	 
โดยใช้วิธีการสังเกตเป็นเวลา	 1	 นาที	 โดยประเมิน 
ทั้งขณะพักและในขณะท�ากิจกรรม/การดูแลที่ท�าให้
เกิดความปวด
	 การประเมินความปวดยังมีประเด็นที่มีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมที่ช่วยให้การประเมินความปวด 
ในผู้ป่วยวิกฤตชัดเจนยิ่งขึ้น	 ได้แก่	 การเปลี่ยนแปลง
ของสัญญาณชีพไม่สามารถน�ามาใช้บ่งชี้ความปวดได้
เนือ่งจากมปัีจจยัหลายอย่างทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ของสัญญาณชีพในผู้ป่วยวิกฤต	 และพบว่าสัญญาณ
ชีพที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงไม่สัมพันธ์กับอาการปวด23  
การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการประเมินความปวด
ในผู้ป่วยวิกฤต	 บางการศึกษาพบว่าสามารถน�ามาใช้
เพือ่ประเมนิความปวดผูป่้วยวกิฤตได้เนือ่งจากบคุคล
ในครอบครัวคุ ้นเคยกับอาการและอาการแสดงท่ี 

บ่งบอกถึงความปวดของผู้ป่วย		แต่อาจส่งผลกระทบ
ด้านจิตใจของครอบครัวผู้ป่วยในการร่วมประเมิน
ความปวดเนือ่งจากต้องอยูใ่นสถานการณ์ทีเ่หน็บคุคล
อันเป็นท่ีรักไม่สุขสบาย18	 พยาบาลจึงควรพิจารณา
เป็นรายกรณี
	 การบรรเทาปวด	 การบรรเทาปวดในผู้ป่วย
วิกฤตแบ่งเป็น	2	วิธี	ได้แก่	การบรรเทาปวดโดยการ
ใช้ยา	(Pharmacology)	และการบรรเทาปวดโดยการ
ไม่ใช้ยา	(Non	-pharmacology)	โดยมีหลักการดังนี้	
	 1.	 การบรรเทาปวดโดยการใช้ยาหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในปัจจุบันและแนวปฏิบัติเวชบ�าบัดวิกฤต	
การบรรเทาปวดโดยการใช้ยามีหลักการดังนี้	
	 	 1.1	 การให้ยาบรรเทาปวดก่อนให้ยานอน
หลบั	(Analog-sedative/analgesia-first	sedation)		
โดยการประเมินความปวดผู้ป่วยและบรรเทาปวด 
ผู้ป่วยก่อนท�าให้ผู้ป่วยสงบ	 พบว่าผลลัพธ์ลดระยะ 
เวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจ24	 ทั้งยังช่วยลดปัญหา
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การจดัการความปวดทีไ่ม่เหมาะสมและการให้ยานอน
หลับผู้ป่วยมากเกินไป	
	 	 1.2	 การใช ้ยาบรรเทาปวดหลายชนิด	
(Multi-modal	 analgesia)	 สามารถช่วยลดการใช้
ยากลุม่	opioids	เพือ่ลดผลข้างเคยีง18,25	โดยมกีารน�า
หลักการดังกล่าวไปใช้พบว่าช่วยลดการใช้ยากลุ่ม	
Opioids	 	 โดยกลุ่มยาเสริมในการบรรเทาปวดได้แก่
ยากลุ่มอะเซตามิโนเฟน	(Acetaminophen)	หรือยา
พาราเซตามอลเป็นส่วนใหญ่	 การให้ยาบรรเทาปวด
ควรให้ทางเส้นเลือดด�า	 (Intravenous	 :IV)	 เป็นวิถี
ทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดจากพยาธสิภาพของการเจบ็ป่วย
และการท�างานของระบบทางเดินอาหาร	 การให้ยา
ทางปากอาจมีปัญหาด้านการดูดซึมยา	การให้ยาทาง
กล้ามเนื้อและใต้ผิวหนังจะก่อให้เกิดความปวดให้กับ
ผู้ป่วยและยังมีปัญหาการดูดซึมยาจากพยาธิสภาพที่
มีการก�าซาบของเนื้อเยื่อลดลง	
	 2.	การบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยา	มกีารศึกษาวจัิย
ในผู้ป่วยวิกฤตค่อนข้างน้อย	 การบรรเทาปวดโดยไม่
ใช้ยาสามารถน�ามาช่วยเสริมแต่ไม่สามารถน�ามา
ทดแทนการบรรเทาปวดด้วยยาได้	 ความส�าเร็จของ
การบรรเทาปวดโดยการไม่ใช้ยาขึน้อยูก่บัความเข้าใจ
กลไกในการบรรเทาปวดของวิธีดังกล่าว	 และต้อง
อาศัยความร่วมมือของผู้ป่วย	 การบรรเทาปวดโดย 
ไม่ใช้ยาสามารถแบ่งตามกลไกได้ดังนี้
	 	 2.1	การกระตุ้นทางกาย	การกระตุ้นผวิหนงั	
จะยับยั้งกระบวนการน�ากระแสประสาท	(transmis-
sion)	โดยจะกระตุน้ใยประสาทขนาดใหญ่ท�าให้มกีาร
ปิดกั้นประตูแห่งความปวด	การกระตุ้นทางกายที่ท�า
ในผู้ป่วยวิกฤต	 ได้แก่	 การนวดหลัง	 การนวดเบา	 ๆ	
บริเวณมือช่วยลดความปวดในผู้ป่วยวิกฤตได้26

	 	 2.2	การปรบัเปลีย่นความคิดและพฤติกรรม		
การฟังเสยีงธรรมชาติ	เสียงน�า้ตก	เสียงฝนตกทีม่รีะดับ
เสียง	25	-	50	เดซิเบล	90	นาที	จะช่วยลดความปวด
ในผู้ป่วยวกิฤต27	การให้ข้อมลูและเหตผุลก่อนการท�า
หตัถการหรอืการให้การพยาบาลท�าให้ผูป่้วยทราบว่า
จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นช ่วยลดความปวดของ 
ผู้ป่วย	 เช่น	 ก่อนการพลิกตะแคงตัวพยาบาลบอก 

ผูป่้วยด้วยเสยีงนุม่นวลและบอกเหตผุลของการให้การ
พยาบาล	 สามารถช่วยลดความปวดในผู้ป่วยได้28	

เป็นต้น
	 การบันทึกทางการพยาบาลเกีย่วกบัการจดัการ
ความปวด	 ทั้งรายละเอียดของการประเมิน	 วิธีการ
บรรเทาปวด	รวมทัง้การตดิตามประเมนิผลการจดัการ
ความปวด	 เพื่อสื่อสารระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
ส�าหรับใช้ในการจัดการความปวดครั้งต่อไปเป็น 
สิ่งส�าคัญท่ีจะท�าให้การพยาบาลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

สรุป
	 การจดัการความปวดในผูป่้วยวกิฤตเป็นบทบาท
ท่ีท้าทายส�าหรับพยาบาล	เนือ่งจากการประเมนิความ
ปวดซึ่งเป็นกลไกส�าคัญเพื่อน�าไปสู่การจัดการความ
ปวดในผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ยากจากอุปสรรคด้านการ
สื่อสาร	การให้ความส�าคัญกับการช่วยชีวิต	การเลือก
เครือ่งมอืในการประเมนิความปวดทีเ่หมาะสมจะช่วย
ในการประเมินความปวดผู้ป่วยวิกฤตมีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ	 ได้แก่เครื่องมือสังเกตความปวด 
ในผูป่้วยวกิฤต		และมาตรวดัพฤตกิรรมความปวด	โดย
การประเมินความปวดจะต้องท�าอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ�าอย่างน้อยทุก	4	ชั่วโมง	การจัดการความปวด
โดยการใช้ยาเน้นหลักการส�าคัญคือการจัดการความ
ปวดก่อนการให้ยาท�าให้ผู้ป่วยและการใช้ยาหลาย
ชนิดในการจัดการความปวด	 ส่วนการบรรเทาปวด
โดยไม่ใช้ยาในผูป่้วยวกิฤตยงัมกีารศกึษาค่อนข้างน้อย	
ส่วนมากใช้การนวด	 การปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤตกิรรม		โดยการฟังเสยีงธรรมขาต	ิและการแจ้งให้
ผูป่้วยรบัทราบทกุครัง้ก่อนการท�าหตัถการจะช่วยลด
ความปวดได้	การบันทึกทางการพยาบาลเก่ียวกบัการ
จัดการความปวดเพื่อสื่อสารระหว่างทีมสหสาขา
วิชาชีพมีความส�าคัญเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการ
ความปวดครั้ งต ่อ ไปจะท� า ให ้การพยาบาลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดย่อ
	 ในปี	พ.ศ.	2563	ประเทศไทย	มีเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่สาธารณะเกิดขึ้น	2	ครั้งในระยะ
เวลา	 2	 เดือนติดกันท�าให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจ�านวนหลายคนและยังมีการสูญเสีย
ทรัพย์สินอีกด้วย	 นับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเทียบกับในอดีต	 บทความนี้จึงมี
วัตถปุระสงค์	เพือ่ให้ความรูแ้ก่พยาบาล	เกีย่วกบัแนวทางการเอาชีวิตรอดและสามารถช่วยผูอ้ืน่จาก
การกราดยิงในพื้นที่สาธารณะ	เช่น	สนามกีฬา	หรือห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น			
	 บทความนีป้ระกอบด้วยสาระเกีย่วกบัอบุตักิารณ์กราดยงิในต่างประเทศและในประเทศไทย	
หลักการเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์โดยการวิ่ง	ซ่อน	หรือสู้ในสถานการณ์ยิงกราดทั่วไป	รวมทั้ง
หลักการรู้หลบ	รู้หนี	สู้สุดฤทธิ์	และการดูแล	ซึ่งเหมาะส�าหรับการน�ามาไปใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
ในโรงพยาบาลนอกจากนี	้ยงัน�าเสนอประโยชน์ของการฝึกอบรมและการซ้อมรบัเหตกุารณ์	และยก
ตัวอย่างการฝึกอบรมโดยการจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริง	(Simulation-based	Training)	ของ
สถาบนัแห่งหน่ึงในประเทศสหรฐัอเมรกิาและการน�ามาประยกุต์ส�าหรบัพยาบาลในการเตรยีมความ
พร้อมให้สามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิงและสามารถดูแลผู ้ที่ได้รับบาดเจ็บใน 
โรงพยาบาล	รวมทัง้ยงัให้ข้อเสนอแนะส�าหรบัหน่วยงานในการเตรยีมบคุลากร	ให้มคีวามพร้อมหาก
เกิดเหตุการณ์สถานการณ์ยิงกราดขึ้นอีกด้วย

ค�าส�าคัญ:	รอดชีวิต	การกราดยิง	การสังหารหมู่	
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Abstract
	 In	2020,	public	mass	shootings	 in	Thailand	occurred	consecutively	 twice	
within	two	months.	Many	people	were	injured,	dead,	and	lost	their	properties.	
Recently,	public	mass	shootings	in	Thailand	occur	more	often	than	in	the	past.	
The	purpose	of	this	article	is	to	provide	nurse,	a	guideline	to	survive	and	help	
others	to	survive	a	public	mass	shooting	that	occurs	in	public	places,	such	as	
stadiums	and	shopping	centers.	
	 The	contents	of	this	article	include	the	incidence	of	public	mass	shootings	
in	other	countries	and	Thailand,	the	RUN,	HIDE,	and	FIGHT	survival	protocols	to	
survive	the	shooting	and	the	Avoid	–	Deny	–	Defend	–	Treat	strategies,	which	
better	fits	the	situations	that	occur	in	a	hospital.	Moreover,	the	article	presents	
the	benefits	of	active	shooter	training	and	drills	and	a	simulation-based	training	
case	study	from	the	United	States	of	American	as	well	as	suggestions	for	nurses	
to	prepare	themselves	to	survive	the	shooting,	while	they	are	also	responsible	
for	caring	injured	patients	in	the	hospital.	Furthermore,	the	article	recommends	
that	organizations	should	consider	developing	a	plan	to	prepare	their	staff	for	
active	shootings.				

Key	words:	Survival,	Active	Shootings,	Mass	Shootings

บทน�า
	 ความรุนแรงจากการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืน 
ในพืน้ทีส่าธารณะเป็นปัญหาร้ายแรงในสงัคมปัจจบุนั	
ส ่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู ้คนใน
ประเทศไทยมเีหตุการณ์ความรนุแรงจากการกราดยงิ
ในพื้นที่สาธารณะ	 ต้ังแต่ต้นปี	 พ.ศ.	 2563	 พบว่า 
มีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้น	2	เหตุการณ์	คือ	วันที่	9	
มกราคม	พ.ศ.2563	มกีารปล้นทองในห้างสรรพสนิค้า	
จังหวัดลพบุรี	 มีผู้เสียชีวิตจ�านวน	 3	 ราย	 บาดเจ็บ	
จ�านวน	4	ราย1	ต่อมาในวันที่	8	–	9		กุมภาพันธ์	พ.ศ.	
2563	 มีการกราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล	 
21	จังหวัดนครราชสีมา	มีผู้เสียชีวิต	จ�านวน	30	ราย	 
บาดเจ็บ	58	ราย2 

	 ภยัพบัิตจิากมนษุย์เกิดได้ทุกสถานท่ีทุกเวลาแม้
กระท่ังในโรงพยาบาล	 ในต่างประเทศมีความรุนแรง
จากการกราดยิงในโรงพยาบาล	 เช่น	 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 มีสถิติการใช้อาวุธปืนในโรงพยาบาล
เพิ่มข้ึน	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2543-2548	 มีอุบัติการณ ์
ผู้ก่อเหตุด้วยอาวุธปืนในโรงพยาบาล	 จ�านวน	 9	 คน 
ต่อปี	ระหว่างปี	พ.ศ.	2549-2554	อุบัติการณ์เพิ่มขึ้น 
เป็น	 17	 คนต่อปี3	 เหตุการณ์ล่าสุดท่ีเกิดข้ึนในเดือน
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	ที่ชิคาโก	มีเหตุยิงกันในโรง
พยาบาลท�าให้บคุลากรทางการแพทย์เสยีชวีติ	2	ราย	
และต�ารวจ	1	ราย4	ในประเทศไทยจากรายงานสถิติ
ของกระทรวงสาธารณสขุพบว่า	ในปี	พ.ศ.2562	มกีาร
ยกพวกตกีนัในโรงพยาบาล	จ�านวน	6	เหตกุารณ์	ไม่มี
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การใช้อาวุธปืน5	แต่การก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนในเขต
โรงพยาบาลของรัฐเคยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน	
พ.ศ.	2560	มรีายงานข่าวการยงิปืนข่มขูคู่่กรณีทีเ่ข้าไป
รักษาพยาบาลในห้องฉุกเฉินแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับ
บาดเจ็บ6 
	 ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งผล 
กระทบหลายด้าน	 เช่น	 ผลกระทบต่อบุคคล	 ได้แก	่	
บาดเจ็บ	เสยีชีวติ	หวาดกลวั	เสยีขวัญและเสยีก�าลงัใจ	
มีความเครียดต่อเนื่องหลังจากประสบเหตุการณ์
สะเทอืนใจ		ผลกระทบต่อหน่วยงาน	ได้แก่ประสทิธภิาพ
การท�างานลดลง	 มีผลต่อการลาออกก่อนเวลาของ
บคุลากรทางการแพทย์7	จากการส�ารวจของกระทรวง
สาธารณสุข	พบว่า	การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ห้องฉุกเฉินมีผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากร
ในโรงพยาบาล	ร้อยละ	555	นอกจากนีม้ผีลการศึกษา
พบว่า	 พยาบาลรู ้สึกสูญเสียความพึงพอใจในงาน	 
ร้อยละ	 728	 ผลกระทบต่อสังคม	 ได้แก่	 การรักษา 
ผู้ป่วยปกติหยุดชะงัก	 ประชาชนขาดความเช่ือมั่นใน
การใช้บริการ9	จะเห็นว่าจากเหตุการณ์กราดยิงที่เกิด
ขึ้นในประเทศและต่างประเทศส่งผลกระทบมากแต่
จากการทบทวนวรรณกรรมของประเทศไทยเกีย่วกบั
แนวทางการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิงใน
พ้ืนที่สาธารณะพบว่ามีอยู่อย่างจ�ากัด	 มีเพียงการ
ประชุมวิชาการเรื่อง	Escape	and	Survive	in	Mass	
Shooting	 ที่จัดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	และคณะแพทย์ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ซึ่งจัดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่
จังหวัดนครราชสีมา	เป็นต้น
	 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น	พบว่า	ไม่มีการ
ฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิงใน
พ้ืนที่สาธารณะ	 และมีการเผยแพร่องค์ความรู้น้อย
มากเรื่องการเอาชีวิตรอดจากการกราดยิงจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 เช่น	 กรมการแพทย์	 หรือ
กระทรวงสาธารณสขุ	ผูเ้ขยีนจงึมคีวามเหน็ว่า	หากใน
อนาคตเกดิเหตกุารณ์กราดยงิในพืน้ทีส่าธารณะขึน้อกี	
ไม ่ว ่าจะเป็นที่ห ้างสรรพสินค้า	 โรงเรียน	 หรือ 
โรงพยาบาล			พยาบาลเองในฐานะประชาชนคนหนึง่	

จะรอดชีวิตได้อย่างไร	 และในฐานะพยาบาลวิชาชีพ
จะช่วยผู้อื่นได้อย่างไร	 ในสถานการณ์คับขันเช่นนั้น
หากขาดความรู้และการฝึกอบรม		
	 ดังนั้นผู ้เขียนจึงต้องการเสนอบทความท่ีมี
วัตถุประสงค์	 เพื่อให้พยาบาลมีความรู้เรื่องหลักการ	
วิ่ง	ซ่อน	สู้	และหลักการรู้หลีก	รู้หลบ	สู้สุดฤทธิ์	และ
ดแูลรกัษาผูบ้าดเจบ็	เพือ่การเอาชวีติรอดในเหตกุารณ์
กราดยิงในพื้นที่สาธารณะและช่วยผู ้อื่น	 และอีก
เหตุผลท่ีผู้เขียนน�าเสนอบทความนี้เพราะ	 พยาบาล 
ให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชน 
แต่พยาบาลส่วนหนึ่งมักละเลยเร่ืองการปกป้องและ
ดูแลตนเองจากภัยใกล้ตัว	 จึงหวังว่าบทความนี้จะมี
ประโยชน์ส�าหรับพยาบาลหรือน�าไปสู่การค้นคว้า 
เพิ่มเติมหรือประยุกต์ใช้ต่อไป

ค�าจ�ากัดความ
	 ในวงการวิชาการ	 มีการใช้ค�าว่าการกราดยิง	
การสังหารหมู ่	 อธิบายดังนี้	 การกราดยิง	 (Mass	
shootings)	โดยกระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภูุมแิละ
ส�านักงานสอบสวนกลาง	(FBI)	ให้ค�าจ�ากัดความ	คือ	
เหตกุารณ์ทีม่ผีูก่้อเหตกุราดยงิ	ซึง่เป็นการกระท�าของ
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการฆ่าหรือพยายามฆ่าคนใน
พืน้ที	่ทีม่ทีางเข้าออกจ�ากดัและมีผูค้นจ�านวนมากและ
ผู ้ก ่อเหตุใช้อาวุธปืน10	 นอกจากนี้นายแพทย์ณัฐ	 
ไกรโรจนานนัท์	ได้อธบิาย	ค�าว่า	การสงัหารหมู	่(Mass	
shootings)	 หมายถึง	 การยิงในท่ีชุมชนและมีผู้เสีย
ชีวิตจ�านวนมากกว่า	4	คน	ไม่รวมผู้ก่อเหตุ		ผู้ก่อเหต ุ
กระท�าโดยไม่มีการเลือกเหยื่อ	 และไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า	 นอกจากนี้ผู้ก่อเหตุอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ฆ่าเหยื่ออย่างเดียวหรือฆ่าเพื่อปล้นทรัพย์ร่วมด้วย11   

แนวทางในการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิง
	 แนวทางการเอาชีวิตรอดที่ต่างประเทศนิยมใช้	
ได้แก่	แนวทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา	ใช้หลกัการ	
Run	-	Hide	-	Fight12	แนวทางของประเทศออสเตรเลยี
ใช้หลักการ	Run	 -	Hide	 -	Take	action13	ส�าหรบั
ประเทศองักฤษ	ใช้หลกัการ	Run	-	Hide	-	Tell14	ส�าหรบั
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หลักการ	Run	–	Hide	-	Fight	พัฒนาโดย	City	of	
Houston	 สหรัฐอเมริกาและได้รับการรับรองจาก
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและส�านักงาน
สอบสวนกลาง	 (FBI)	 เพื่อป้องกันและลดการสูญเสีย	
ซ่ึงแนวทางของต่างประเทศข้างต้นนั้นมีสาระส�าคัญ
คล้ายกัน	สรุปได้ดังนี้		
	 Run	 คือ	 หนี	 ออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด	 
การหนีเป็นข้ันตอนที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลพบความผิด
ปกติ	 เช่น	 เสียงปืน	 เสียงดังผิดปกติ	 เสียงกรีดร้อง	 
เสียงระเบิด	 หากเกิดเหตุในอาคาร	 ให้วิ่งไปในทาง 
ตรงข้ามกับบริเวณที่เกิดเสียงดังและวิ่งออกนอก
อาคาร	 ควรรีบหนีภายใน	 5	 นาที	 โดยปฏิบัติดังนี	้ 
	 1.	ตั้งสติ	ให้รีบหนี	ไม่ว่าใครจะทัดทานการหนี	
	 2.	วิ่งออกจากตัวอาคารให้เร็วที่สุด	ห้ามหนีลง
ลิฟท์หรือบันไดเลื่อน	
	 3.	ทิ้งสิ่งของสัมภาระที่ไม่จ�าเป็น	
	 4.	ช่วยคนอื่นให้หนีด้วยถ้าท�าได้	
	 5.	โทรศัพท์แจ้งเบอร์ฉุกเฉินเมื่อปลอดภัย	เช่น	
หมายเลข	191	
	 Hide	คอื	หลบซ่อน	เมือ่หนีไม่ทนัหรอืวิง่หนแีล้ว
หาทางออกไม่เจอ	ให้หาทีซ่่อนทีม่คีวามปลอดภยัเช่น	
ตัวเรามองไม่เห็นผู้ก่อเหตุเพราะหากเราเห็นผู้ก่อเหตุ	
ผู้ก่อเหตุอาจเห็นตัวเราเช่นกัน	โดยปฏิบัติดังนี้	
	 1.	 ล็อคประตูหน้าต่าง	
	 2.	 อย่าหลบในมุมอับที่ไม่มีทางหนี	 หลบหลัง
วัตถุหนา	ๆ	เพื่อหลบกระสุน	เช่น	ผนังหนาๆ	ใช้วัตถุ
หนัก	ๆ	ดันหลังประตู		แอบให้ห่างจากประตู	
	 3.	 หลบให้เงียบที่สุด	ปิดไฟ	ปิดม่าน	ปิดระบบ
เสียงโทรศัพท์มือถือ		
	 Fight	คอื	สูส้ดุชวีติ	กรณเีผชญิหน้ากบัผูก่้อเหตุ
ชนิดที่หลบหลีกไม่ได้	 ให้สู้สุดแรงและหาโอกาสหนี	
เช่น	ใช้สิ่งของใกล้มือเป็นอาวุธ	เช่น	ใช้ดินสอปากกา
แทงตาผูก่้อเหตอุย่างสดุแรง	ถ้าอยูห่ลายคนให้สูพ้ร้อม
กัน12

	 ส�าหรับแนวทางปฏิบัติของประเทศอังกฤษ	คือ	
Run	-	Hide	-	Tell14 	แนวทางปฏิบัติในขั้นตอน	Run	
และ	 Hide	 มีการปฏิบัติคล้าย	 ๆ	 กับแนวทางของ

ประเทศสหรัฐอเมริกากับแนวทางของประเทศ
ออสเตรเลียท่ีได้กล่าวไปข้างต้น	 แต่แนวทางของ
ประเทศอังกฤษเพิ่มหลักการแจ้งเหตุ	
	 Tell	คือ	การแจ้งเหตุ	เป็นการแจ้งแบบใช้เสียง
ได้หากอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือกรณีงดเสียงให้แจ้ง
เป็นแบบข้อความ	 โดยแจ้งรายละเอียดของบุคคล 
และสถานท่ี	 คือ	 แจ้งบุคคล	 3	 ประเภท	 คือ	 ตัวเรา	 
ผูก่้อเหต	ุและผูบ้าดเจบ็	โดยแจ้งตามประเดน็	เช่น	ใคร	 
ท�า	อะไร	ที่ไหน	เมื่อไหร่	อย่างไร	ดังนี้	
	 1.	 แจ้งเกี่ยวกับตัวเรา	 โดยบอกว่าเราเป็นใคร	
อยู่บริเวณใด	
	 2.	 แจ้งเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุว่า		บริเวณที่เห็นผู้ก่อ
เหตุครั้งสุดท้าย	อธิบายจ�านวนผู้ก่อเหตุ	เสื้อผ้า	อาวุธ	
เป็นต้น	
	 3.	 แจ้งเกีย่วกบัผูป้ระสบเหต	ุเช่น	จ�านวนผูบ้าด
เจ็บ	แจ้งสถานที่	ได้แก่	ทางเข้า	ทางออก	เป็นต้น	ดัง
นัน้แนวทางในการเอาชีวติรอดจากเหตกุารณ์กราดยงิ
จึงควรยึดหลักการ	วิ่ง	–	ซ่อน	–	สู้	(Run	–	Hide	–	
Fight)	และในระหว่างการซ่อนตัวให้น�าหลักการแจ้ง
เหตุ	 (Tell)	 มาใช้เพื่อขอความช่วยเหลือและ	 เพื่อให้
เกิดการสื่อสารได้อย่างชัดเจน	
	 ส�าหรบัในประเทศสหรฐัอเมรกิา	มกีารฝึกอบรม
การเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิง	 ณ	 แผนก
ฉุกเฉิน	 	 Health	 Children’s	 Medical	 Center,	
Dallas	 รัฐเท็กซัส	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 โดยการ
อบรมครั้งนี้ใช้หลักการหนี	ซ่อน	สู้	 (Run	–	Hide	–	
Fight)	 และจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริง	 หลังจาก
การอบรมมีการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
แรกที่ผู้อบรมปฏิบัติ	พบว่า	ผู้อบรม	ร้อยละ	66	ใช้วิธี
หนีจากที่เกิดเหตุ	ร้อยละ	15	เข้าไปช่วยเหลือปกป้อง
ผู้ป่วย	ร้อยละ	7	ใช้วิธีซ่อนตัว	ร้อยละ	6	ใช้วิธีการสู้	
และร้อยละ	4	เรียกขอความช่วยเหลือจากหมายเลข	
91115	 ถึงแม้ว่าสถาบันดังกล่าวใช้หลักการ	 Run	 -	
Hide	 -	 Fight	 แต่จากสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า	 
มีผู้อบรมเพียงร้อยละ	 15	 เข้าไปช่วยเหลือปกป้อง 
ผู้ป่วย	 ดังนั้นการน�าหลักการนี้ไปใช้ในโรงพยาบาล 
ยงัมจีดุอ่อนจงึควรมกีารเพิม่เตมิประเดน็เกีย่วกบัการ
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ปกป้องดแูลและช่วยเหลอืผูป่้วย		ซึง่สอดคล้องกบักบั
ความเห็นของทีมงานของโรงพยาบาล	 Carolinas	
Medical	center	in	Charlotte	รัฐนอร์ทแคโรไลนา	
ทีเ่หน็ว่า	บคุลากรทางการแพทย์มหีน้าทีดู่แลผูป่้วยจึง
ไม่อาจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดฝ่ายเดียว	 ทีมงานจึงเสนอ
แนวทางปฏบิติัคอื	Avoid	–	Deny	-	Defend	-	Treat	
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการซ้อมเกี่ยวกับเหตุการณ์
ความรุนแรงจากการกราดยิง16	มีรายละเอียดดังนี้
	 รู้หลีก	 (Avoid	 Danger)	 หลีกจากอันตราย 
โดยเรว็จากการหดัสงัเกตและสนใจสญัญาณอนัตราย 
ให้ไว	ตื่นตัวระแวดระวัง	เช่น	สังเกตเห็นพฤติกรรมที่
ผิดปกติของผู้ก่อเหตุได้เร็ว	 เช่น	 การซ่อนปืนใต้ชุด 
ที่สวมใส่	 ตระหนักและเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุ	 เช่น	 
มีการเตรียมทางหนีฉุกเฉิน	 ตลอดจนการวางแผน 
ให้มีสถานทีป่ลอดภยั	เช่น	ห้องทีส่ามารถลอ็คประตูได้		
	 รู้หลบ	 (Deny	 Access)	 ในที่นี้หมายถึง	 หลบ
ซ่อน	(hide)	และกันผู้ก่อเหตุไม่ให้เข้าถึงตัวเราได้ง่าย		
รวมถึงการอพยพผู้ป่วยด้วยรถเข็นหรือเปลนอนเข็น
ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยซึ่งมีการเตรียมพื้นที่ปลอดภัยไว้
ก่อนเกิดเหตุ	กรณีที่ผู้ก่อเหตุอยู่นอกหอผู้ป่วย	ให้ปิด
ลอ็คประตู	หน้าต่าง	หรอืปิดก้ันทางเข้าอย่างแน่นหนา	
ดันประตูด้วยเตียงหรือเก้าอี้	 เป็นต้น	 รวมทั้งติด
ประกาศเบอร์ฉุกเฉินไว้ในต�าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน17	

	 สู้สุดฤทธิ์	(Defend	Yourself)	เป็นการป้องกัน
ตนเองเมื่อจวนตัว	 โดยใช้อุปกรณ์ที่มีใกล้ตัว	 และ 
รวมตัวกันสู้18	 เช่น	 ใช้ถังดับเพลิงทุ่มใส่ผู้ก่อเหตุหรือ 
ใช้อปุกรณ์การแพทย์เป็นอาวธุป้องกนัตวั19	ขัน้ตอนนี้
หากบุคลากรไม่เคยฝึกซ้อมเผชิญเหตุ	 ผู้เขียนคิดว่า	
การสู้กับผู้ก่อเหตุนั้นแทบจะท�าไม่ได้นอกเสียจากว่า
บุคคลนั้นใช้สัญชาตญานการเอาชีวิตรอด	 ดังนั้นการ
ฝึกซ้อมจึงเป็นสิ่งส�าคัญมากที่สุด	
	 การดแูล	(Treat)		หมายถึง	การดูแลรักษาผูบ้าด
เจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงภายในพื้นที่ปลอดภัย	 
โดยทัว่ไปผู้ประสบเหตุทีเ่ป็นคนท่ัวไป	เมือ่วิง่ออกจาก
สถานที่เกิดเหตุก็ไม่จ�าเป็นต้องกลับมาที่เกิดเหตุ	 
ซ่ึงต่างจากการเกิดเหตุในโรงพยาบาล	 บุคลากร
ทางการพยาบาลที่ได้วิ่งหนีจากจุดเกิดเหตุไปแล้วนั้น

ยังคงกลับมาดูแลผู้บาดเจ็บภายหลังสิ้นสุดเหตุการณ์
ความรนุแรง	ดงัน้ันการกลบัมาดแูลรกัษาผูบ้าดเจบ็ใน
พืน้ทีป่ลอดภยัจงึมคีวามส�าคญั16,19	เช่น	เกดิเหตกุารณ์
ที่แผนกฉุกเฉินจนบริเวณนั้นได้รับความเสียหาย 
หลังจากเหตุการณ์สงบ	 ทางโรงพยาบาลสามารถ 
จัดพื้นที่อื่น	ๆ	ที่มีความปลอดภัยเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บ
จากเหตุการณ์และส�าหรับการท�างานของบุคลากร
นอกจากนี้	 ในจุดเกิดเหตุนั้นพยาบาลสามารถดูแล 
ผูบ้าดเจบ็ในท่ีเกดิเหต	ุโดยควรค�านงึถึงความปลอดภยั	
คือ	
	 1.	 ความปลอดภัยของผู้เข้าท�าการช่วยเหลือ20	

หมายถึง	 พยาบาลควรค�านึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเอง	 เช่น	 ผู ้ก ่อเหตุไม่ได้อยู ่ในบริเวณนั้นหรือ
พยาบาลหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย	
	 2.	 ความปลอดภัยในพื้นท่ีเกิดเหตุ	 หมายถึง	
ส�ารวจพื้นท่ีบริเวณนั้นเพื่อไม่ให้มีสิ่งท่ีก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บเพิ่มขี้น	 เช่น	 เศษกระจก	สายไฟฟ้าที่จะเกิด
การรั่วไหล	เป็นต้น	และ	
	 3.	ความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บ	หมายถึง	หาก
ได้รับการช่วยเหลือจะท�าให้ผู้บาดเจ็บสูญเสียน้อยลง	
	 โดยมขีัน้ตอนการประเมนิและช่วยเหลอืข้ันต้น	
ตามล�าดับการช่วยเหลือ	CABD	หรือ	MARCH	ดังนี้	
	 1.	M-	Massive	Hemorrhage	Control	คือ	
การห้ามเลือด	
	 2.	A-	Airway	with	Cervical	Spine	คือ	การ
เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง	 ป้องกันการเคลื่อนท่ีของ
กระดูกคอ	
	 3.	R-Respiration	คือการประเมินและช่วยให้
หายใจเป็นปกตหิรือใกล้เคยีงปกต	ิ4.	C-	Circulation	
คือการประเมินและดูแลภาวะการไหลเวียนเลือด	
	 4.	H-	Head	 Injury	 การประเมินระดับความ
รู ้สึกตัวและการป้องกันการบาดเจ็บของระบบ
ประสาท	
	 ในพืน้ทีเ่กดิเหตกุารณ์กราดยงิและพยาบาลเป็น
ผู้ประสบเหตุเช่นกัน	ดังนั้นสิ่งที่ให้การดูแลผู้บาดเจ็บ
ได้ทันที	 คือ	 การท�าขั้นตอนที่	 1	 คือ	 การห้ามเลือด	 
มีรายงานจากการก่อเหตุกราดยิงหลายท่ีในประเทศ



A Public Mass Shootings Survival Guidelines for Nurses

121ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม-ธันว�คม 2563

สหรัฐอเมริกาหรือจากการวางระเบิดที่เมืองบอสตัน
เกี่ยวกับการห้ามเลือดโดยเร็วนั้นช่วยให้คนรอดชีวิต
มากขึ้น21	 การดูแลผู้บาดเจ็บที่มีเลือดออกภายนอก
ปฏิบัติตามล�าดับ	ได้ดังนี้20,22 
	 1.	 กดลงไปบริเวณบาดแผลที่มี เลือดออก
โดยตรง	 โดยใช้มือจับผ้าสะอาดปิดตรงปากแผลและ
กดลงไปและระมัดระวังไม่สัมผัสเลือด	
	 2.	ยกบรเิวณทีเ่ลอืดออกให้สงูพร้อมกับกดปาก
แผลไว้	
	 3.	กดบริเวณเส้นเลือดแดงที่ส่งเลือดไปบริเวณ
ที่เลือดออก	 เช่น	 หากมีแผลเลือดออกต�่ากว่าเข่า	 
ให้กดเส้นเลือดแดงบริเวณเหนือเข่า	เป็นต้น	และ	
	 4.	 Tourniquet	 ส�าหรับการห้ามเลือดด้วย	
tourniquet	นัน้	ต้องอาศยัการฝึกอบรมมาบ้างจงึจะ
ไม่เกิดอวัยวะส่วนปลายขาดเลือด	 หลังจากพยาบาล
ให้การช่วยเหลือในขั้นตอนห้ามเลือดแล้ว	ต้องรีบขอ
ความช่วยเหลือต่อไป	 ส�าหรับบทความนี้การอพยพ 
ผู้ป่วยขึ้นอยู่กับสมรรถนะของพยาบาลในแต่ละหอ 
ผู้ป่วย	ซึ่งจะไม่กล่าวรายละเอียดในบทความนี้
	 สรุปได้ว่า	 สาระส�าคัญในหลักการ	 Avoid	 –	
Deny	–	Defend	-	Treat	มสีาระส�าคญัคล้ายกบัหลกั
การของ	Run	–	Hide	 -	Fight	แต่มีเนื้อหาเพิ่มเติม
การดแูลรักษาผูบ้าดเจ็บ	(Treat)	ในพืน้ทีป่ลอดภัย	ซึง่
เป็นบทบาทส�าคัญทีพ่ยาบาลและบคุลากรทางสขุภาพ
ควรต้องตระหนกัและสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั
สถานการณ์และวิธีการรับมือกับเหตุการณ์เพื่อน�าไป
สู่การน�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป	การที่พยาบาลจะรับมือ
กับเหตุการณ์กราดยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้อง
อาศัยทักษะซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกอบรม	

การฝึกอบรมเพ่ือเอาชีวติรอดจากเหตกุารณ์กราดยงิ	
	 การฝ ึกอบรมเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งเพื่อท�าให ้
พยาบาลตระหนักและพัฒนาทักษะวิ่ง	 ซ่อน	 สู้	 หรือ	
เกิดทักษะรู้หลบ	รู้หลีก	สู้สุดฤทธิ์	และการดูแลผู้บาด
เจ็บได้อย่างมีหลักการตามที่กล่าวไปข้างต้น	 การฝึก
อบรมจะช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความรุนแรง7 

เมื่อเผชิญเหตุการณ์กราดยิง

ประโยชน์ของการฝึกอบรม
	 จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ขยีน	ผูเ้ขยีนได้เหน็
ประโยชน์ของการฝึกอบรมที่เกิดกับเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียนแห่งหนึ่ง	 ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้ถูกล็อคดาวน์	
(Lockdown)	 ในโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 เนื่องจากมีการปฏิบัติการของต�ารวจ
เพือ่จบักมุผูร้้ายใกล้เขตพืน้ท่ีโรงเรยีน	ล�าดบัเหตกุารณ์
คือ	 เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนแห่งนั้นแจ้งกับผู ้เขียน 
เกี่ยวกับสถานการณ์	และการล็อคดาวน์ของโรงเรียน	
ต่อมา	 เจ้าหน้าท่ีพาผู้เขียนไปซ่อนตัว	 โดยเดินไปยัง
ห้องที่มีประตูและล็อคประตูทางเข้า	 เดินต่อไป 
เพือ่ซ่อนตวัในห้องน�า้	ปิดไฟและให้อยูอ่ย่างเงยีบทีส่ดุ	
ในขณะนั้นผู ้เขียนตกใจมาก	 จึงได้แต่ปฏิบัติตาม	
เพราะไม่มคีวามรูแ้ละไม่เคยเผชญิเหตกุารณ์เช่นนีม้า
ก่อน	 เวลาผ่านไปเป็นช่ัวโมง	 จนเจ้าหน้าที่แจ้งว่า
เหตุการณ์ปกติ	 ทุกคนในโรงเรียนปลอดภัย	 ผู้เขียน 
คิดว่า	 การที่เจ้าหน้าที่โรงเรียนปฏิบัติตนได้อย่าง 
ฉับพลันและปฏิบัติได้ราบรื่นอย่างมีขั้นตอนรวมทั้ง 
ได้ช่วยดแูลผูเ้ขยีนด้วยนัน้	แสดงให้เหน็ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี				
	 จากการสืบค้นเก่ียวกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การเอาชีวติรอดจากเหตกุารณ์กราดยิงในประเทศไทย	
หลังเหตุการณ์กราดยิงท่ีจังหวัดนครราชสีมาถึง
ปัจจุบันยังไม่การฝึกอบรมในภาคประชาชน	 มีเพียง
การประชมุถอดบทเรยีนของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์	
โดยเน้นความรู้ท่ัวไปในการเอาชีวิตรอดจากการใช้
อาวธุปืน		การทีจ่ะหน	ีซ่อน	หรอื	สูอ้ย่างเป็นอตัโนมตัิ
เมือ่เกดิเหตไุด้นัน้	ต้องผ่านการอบรมและฝึกซ้อมเป็น
ประจ�าเพื่อลดการสูญเสีย	 เช่น	 ห้างสรรพสินค้าของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่ง	 เปลี่ยนการซ้อมจาก
จ�านวน	 1	 ครั้งต่อปีเป็นซ้อมประจ�าทุก	 3	 เดือน	
สามารถลดความสูญเสียได้		จากเหตุการณ์กราดยิงที่
เอลปาโช	 รัฐเท็กซัส	 เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2562	
พนักงานของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพาลูกค้าหนี
ออกทางหนไีฟและพาไปซ่อนในตูค้อนเทนเนอร์	ท�าให้
ช่วยชีวิตลูกค้าจ�านวนมากถึง	140	คน23	ส�าหรับการ
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ฝึกอบรมในโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึง่ของการป้องกนั
และจัดการความรุนแรง	หากโรงพยาบาลมีมาตรการ
การป้องกันและจัดการความรุนแรงที่ดีจะช่วยลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงขึ้น7	 มีผลการวิจัย
ยืนยันว่า	 การซ้อมรับมือความรุนแรงช่วยลดเหตุ
รุนแรงได้	 เช่น	 การศึกษาความรุนแรงในสถาน
พยาบาลพบว่า	 การเพ่ิมการฝึกอบรมทักษะในการ
ปฏบิตังิาน	ทกัษะการเผชิญ	หรือรับมอืกบัสถานการณ์
ฉุกเฉิน	 ตลอดจนการซ้อมแผนสถานการณ์ฉุกเฉินให้
กับบุคลากรใหม่ช่วยป้องกันหรือลดเหตุรุนแรงทาง
กายขณะปฏิบัติหน้าที่ได้24 

	 จะเห็นว่าการอบรมและการฝึกซ้อมเป็นเรื่อง
ส�าคญัอย่างยิง่	ผูเ้ขียนจึงต้องการเสนอตัวอย่างการฝึก
อบรมโดยการจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริงเป็น 
ส่วนหนึ่งของการอบรม

ตัวอย่างการฝึกอบรมโดยการจ�าลองสถานการณ์
เสมือนจริง	
	 การอบรมโดยการจ�าลองสถานการณ์เสมือน
จริง	(Simulation	based	learning)	เป็นการเรียนรู้
จากการจ�าลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็น
จริง	 ผู้อบรมได้ฝึกทักษะตามวัตถุประสงค์และแสดง
บทบาทตามที่ก�าหนดในสถานการณ์	 รวมทั้งมีการใช้
อปุกรณ์การแพทย์	การแต่งกาย	และสถานที	่	ทีเ่ลยีน
แบบจากสิ่งแวดล้อมจริง25		นอกจากนี้การอบรมโดย
การจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริงเปรียบเหมือน
การน�าผู้อบรมลงไปทดลองกับเหตุการณ์คล้ายจริง
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้อบรม	 ได้เกิดทักษะ 
และเกิดความมั่นใจ26	 เช่น	 ได้เผชิญกับสถานการณ์
จ�าลองการกราดยิงที่ไม่ได้พบบ่อยแต่อาจพบได้	และ 
มีผลกระทบรุนแรง	
	 ผู้เขียนขอเสนอตัวอย่างจากต่างประเทศแห่ง
หนึ่ง	คือ	การฝึกอบรมฯ	รับมือความรุนแรงจากการ
ใช้อาวธุปืนในหอผูป่้วยจากกรณีตัวอย่างของ	Summa	
Health	 System	 in	 Akron	 รัฐโอไฮโอ	 ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา27	การอบรมนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เตรยีม
พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพให้รับมือกับ

สถานการณ์รุนแรง	 โดยใช้“enABLE	 Model”	 
ในการฝึกอมรมซ่ึงประกอบด้วย	 3	 วิธีการ	 คือ	 การ
บรรยายสรุป	การจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริง	และ
การฝึกเทคนิคการป้องกันตัว	 การฝึกอบรมฯ	 ของ
สถาบันแห่งนี้เป็นบทเรียนที่ดี	คือ	
	 1.	 เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุและเก็บข้อมูล
เป็นระบบในรูปแบบวิจัย	 แสดงข้อค้นพบที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังการอบรม	และ	
	 2.	 เป็นการท�างานแบบทีมและเป็นเครือข่าย
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนจนถึงขั้นการฝึกอบรม		
การเตรียมงานก่อนอบรม	
	 สหวิชาชีพของ	Summa	Health	System	in	
Akron	 เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับสถิติ
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา	
ทบทวนโปรแกรมการปฏบัิตสิ�าหรบัการป้องกนัความ
รุนแรงในโรงพยาบาล	 ทีมงานพบว่า	 โปรแกรมที่
สถาบนัมอียูน่ัน้มเีนือ้หาไม่เพยีงพอกบัการน�ามาใช้ใน
บริบทของสถานพยาบาลเช่น	 ไม่มีท่ีหลบซ่อนผู้ป่วย	
และไม่มห้ีองทีล่อ็คประตไูด้	เขาจงึพฒันาโปรแกรมฝึก
อบรมโดยการจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริงข้ึนมา	 
มีการศึกษาน�าร่องและเก็บรวบรวมข้อมูลจนพัฒนา
โปรแกรมเรยีกว่า	“Violence:	enABLE	Yourself	to	
Respond”	เป็นโปรแกรมทีฝึ่กให้บคุลากรตอบสนอง
ต่อความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อ
เพิ่มความมั่นใจของบุคลากรสุขภาพให้มั่นใจในการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์รนุแรง	เปลีย่นความคดิจาก	
“ฉนัตกเป็นเหยือ่”	ให้เป็นความคดิว่า	“ฉนัต้องเป็นผู้
รอดชีวิต”	 ต่อมา	 โรงพยาบาลได้สร้างศูนย์เรียนรู้
เหตกุารณ์เสมอืนจรงิ	(Simulation	center)	ประกอบ
ด้วยห้องผู้ป่วย	ทางเดิน	 เคาน์เตอร์พยาบาล	 ใช้วัสดุ
แบบช่ัวคราวเพื่อให้เคลื่อนย้ายและซ่อมแซมได้ง่าย	
ในห้องผู้ป่วยมีการสร้างเลียนแบบสถานที่จริง	 เช่น	 
มเีตยีงนอน	โต๊ะคร่อมเตยีง	เก้าอี	้โทรศพัท์	ส่วนบรเิวณ
ทางเดิน	 มีอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ล้อเข็น	 เสาน�้าเกลือ	
กล้องบันทึกภาพ		เป็นต้น		
	 “enABLE	Model”	เป็นโมเดลในการฝึกอบรม
ซ่ึงทางสถาบันใช้หลายหลักการ	 เช่น	 ใช้หลักการ	 
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Run	-	Hide	-	Fight	เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแต่
ค�านึงถึงการปกป้องผู ้ป ่วยมากขึ้น	 มีการจ�าลอง
สถานการณ์เสมือนจรงิเป็นส่วนหนึง่ของการฝึกอบรม	
ส�าหรับค�าว่า“enABLE”	A	ย่อมาจาก	Accept	หมาย
ถึง	ยอมรับว่ามีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น	B	ย่อมาจาก	
Barricade	หมายถงึ	หลบซ่อนหลงัวตัถขุนาดใหญ่หรอื
ปิดกั้นทางเข้าด้วยสิ่งของที่มีน�้าหนักมาก	ๆ	L	ย่อมา
จาก	Leave	หมายถึง	ออกจากพื้นที่ที่มีความรุนแรง	
และ	E	ย่อมาจาก	Engage	คือ	จู่โจมผู้ก่อเหตุในกรณี
สุดวิสัย	

เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม		
	 1.	แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้และ
การเตรียมพร้อมในสถานการณ์รุนแรง	
	 2.	 โปรแกรมของการฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับ
สถานการณ์ความรุนแรงคนร้ายมีอาวุธหรือมีการจับ
ตัวประกัน	 	 ประกอบด้วย	 การบรรยายสรุป	 การ
จ�าลองสถานการณ์เสมอืนจรงิ	และการฝึกเทคนคิการ
ป้องกันตัว	 	 มีการท�างานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ
และฝ่ายพลเรือนที่เชี่ยวชาญเรื่องการป้องกันการก่อ
เหตุความรุนแรง		
	 3.	แบบประเมินการตอบสนอง	
	 4.	การบันทึกภาพขณะฝึกอบรม	

ระยะการอบรม	
	 ใช้ระยะเวลา	4	ชัว่โมง	จ�ากดัจ�านวนผูเ้ข้าอบรม	
ไม่เกนิ	24	คนต่อครัง้	เริม่จากการบรรยาย	เน้นเนือ้หา
เช่น	 วิธีการเพื่อลดการสูญเสีย	 เพิ่มความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในสถานการณ์กดดันและ
เอาชนะความกลัว		การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ	
ส�าหรับการเผชิญเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดหากเกิดการ
ใช้อาวุธปืน
	 ผูเ้ขยีนเห็นข้อดีของการฝึกอบรมโดยการจ�าลอง
สถานการณ์เสมือนจริงของสถาบันแห่งนี้	ได้แก่
	 1.	 มีการจ�าลองเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนจริงใน
สถานที่อื่น	 ๆ	 เช่น	 ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์ในตึกผู้ป่วยเป็น
อาวุธก่อความรุนแรง	 จนถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่

ใช้อาวุธปืน	 ได้แก่	 เหตุการณ์สามีของผู้ป่วยโกรธเจ้า
หน้าที่และใช้อาวุธปืนขู่เจ้าหน้าที่	เป็นต้น	
	 2.	 มีการก�าหนดตัวละครและบทบาทชัดเจน	
เช่น	ผู้อบรมแสดงเป็นคนไข้	ญาติ	แพทย์	ครูฝึกแสดง
เป็นผู้ร้าย
	 3.	การซ้อมเริม่จากขัน้ตอนและเนือ้หาจากง่าย
ไปยาก		มีอุปกรณ์การฝึกชัดเจน	เช่น	เสื้อผ้าที่สวมใส่
บ ่งบอกหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดใน
สถานการณ์
	 4.	 โปรแกรมอบรมให้ความส�าคัญมากท่ีสุด
ส�าหรับการดูแลด้านจิตใจของผู้อบรม	 ผู้เขียนเห็น
ความละเอียดในเรื่องของการค�านึงถึงจริยธรรมของ 
ผู้เข้าอบรมด้วย	 แม้ว่าเป็นการฝึกอบรมเสมือนจริง	 
แต่ทางผูอ้บรมได้ให้ความส�าคญัโดยมกีารลดความเสีย่ง
ในการคกุคามผู้เข้าอบรม	เช่น	มแีบบประเมนิคดักรอง
ความพร้อมก่อนเข้าร่วมอบรมและขณะฝึกอบรม 
ผู ้อบรมสามารถออกจากการฝึกอบรมได้ทุกเวลา	
ระหว่างการฝ ึกอบรมนั้นหากครูฝ ึกสังเกตุเห็น
ความเครียด	 จะให้การประเมินความเครียดของ 
ผูอ้บรม	ถ้ามรีะดบัความเครยีดสงูจะให้ผูอ้บรมเปลีย่น
จากผู้อบรมไปเป็นผู้สังเกตการณ์	 และกรณีท่ีสิ้นสุด
การฝึกอบรม	 หากพบว่าผู้อบรมมีความเครียดและ
ต้องการความช่วยเหลือ	ทางผู้จัดอบรมจัดให้มีหน่วย
งานดูแลต่อเนื่อง

การประเมินผล	
	 ครูฝึกและผู้อบรมมีการสรุปผลการฝึกร่วมกัน	
มีการสะท้อนประสบการณ์ความรู้สึก	 และท�าแบบ
ประเมินการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ความรนุแรงก่อน
และหลังอบรม	
	 สรุปผลการศึกษาจากการฝึกอบรมโดยการ
จ�าลองสถานการณ์เสมือนจริงหลังจากสิ้นสุดการฝึก
อบรมมกีารสรปุผลการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ความ
รนุแรงก่อนและหลงัอบรมพบว่าผูอ้บรมมรีะดบัความ
พร้อมหรือความมั่นใจต่อการป้องกันตนเองและ
ปกป้องผู้ป่วยในระดับดีเพิ่มมากขึ้น	ผู้อบรมตระหนัก
ถึงความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนในการปกป้องตนเองและ
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ปกป้องผูป่้วยตลอดจนมกีารพฒันาการท�างานเป็นทมี
และทักษะการแก้ปัญหา	

การน�าสาระส�าคัญจากกรณีตัวอย่างมาประยุกต์ใช้	
	 จากกรณีตัวอย่างสามารถน�ามาประยุกต์ใช ้
ในการเตรียมความพร้อมให้พยาบาลสามารถเอา 
ชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิงและการช่วยเหลือ 
ผู้บาดเจ็บ	ได้ตามประเด็นดังนี้		
	 1.	 การสร้างทีมและท�างานเป็นเครือข่าย
	 	 สมาชิกในทีมควรประกอบด้วยสหวิชาชีพ
และผู้เชี่ยวชาญ	เช่น	ต�ารวจ	ทหาร	หรือกู้ภัย	ที่เคยมี
ประสบการณ์	หรือผ่านการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง
กับการรับมือการกราดยิง	 เพื่อให้เกิดการวางแผน 
รอบด้าน	 ทีมมีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม 
โดยจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริงตามบริบทของ
หน่วยงาน	
	 2.	 การสร้างแผนการฝึกอบรม	และการปฏิบัติ	
	 	 2.1	การก�าหนดสถานที	่จากกรณตีวัอย่างมี
การลงทนุสร้างพ้ืนทีอ่บรมขึน้มาใหม่	ท�าให้สะดวกต่อ
การฝึกอบรม	แต่หากมีข้อจ�ากัดเรื่องงบประมาณ	ให้
ประยกุต์ใช้พ้ืนทีท่ีม่แีละเพิม่เติมอุปกรณ์ให้สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อฝึกอบรม	
	 	 2.2	 การจ�าลองเหตุการณ์	 โดยใช้ตัวอย่าง
การกราดยิงที่เคยเกิดขึ้น	หลาย	ๆ	เหตุการณ์เพื่อฝึก
ให้ผู้อบรมมีการคิดตัดสินใจหลายแบบ	
	 	 2.3	 รูปแบบการฝึกอบรมโดยการจ�าลอง
สถานการณ์เสมือนจริง	 ใช้ระยะเวลาในการฝึก	
ประมาณ	4	ชัว่โมง	ประกอบด้วยการบรรยายและการ
ฝึกเสมอืนจริง	จ�ากดัจ�านวนผูเ้ข้าอบรม	ไม่เกนิ	20	คน	
ต่อครั้ง	
	 3.	 การประเมินผล	จัดให้มกีารประเมนิผลก่อน
และหลังอบรม	เรื่องความรู้	ทักษะการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์	ความมั่นใจ	เป็นต้น	นอกจากนี้ควรมีฝ่าย
ให้ค�าปรกึษาดแูลด้านจติใจหากผูอ้บรมเกดิความกลวั
หรือความเครียดขณะอบรมหรือหลังการอบรม

ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงาน
	 เนื่ องจากกรมการแพทย ์หรือกระทรวง
สาธารณสุขยังไม่มีการเผยแพร่แนวทางการเอาชีวิต
รอดจากเหตุการณ์กราดยิงส�าหรับการปฏิบัติใน
ประเทศไทย	 หน่วยงานท่ีมีนโยบายชัดเจนเก่ียวกับ
การป้องกันสาธารณภัยแต่ขาดแนวทางการเอาชีวิต
รอดจากเหตุการณ์กราดยิงจึงควรมีการเพิ่มเติม 
การเตรียมความพร้อม	ดังนี้
	 1.	 บรรจุแนวทางการเอาชีวิตรอดโดยใช้หลัก
การวิ่ง	–	ซ่อน	-	สู้	หรือ	หลักการ	รู้หลีก	–	รู้หลบ	-	สู้
สดุฤทธิ	์และดแูลรกัษาผูบ้าดเจบ็	เป็นส่วนหนึง่ในแผน
สาธารณภัยที่มีอยู่เดิม	
	 2.	 หน่วยงานใหญ่	 (รวมทุกแผนก)	 ควรจัดฝึก
อบรมโดยการจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริงปีละ 
1	ครัง้	เพือ่ให้เข้าใจภาพรวมเมือ่เกดิเหตกุารณ์กราดยงิ	
	 3.	 หน่วยงานระดับย่อย	 (แผนก)	 ควรจัดฝึก
อบรมโดยการจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริงในการ
เอาชวิีตรอดจากเหตกุารณ์กราดยงิในพืน้ทีส่าธารณะ	
ปีละ	3	ครั้ง20	หลังจากผ่านการฝึกซ้อมประจ�าปีของ
หน่วยงานใหญ่	เพื่อให้เกิดความช�านาญ	

บทสรุป		
	 เมื่อพยาบาลเผชิญเหตุการณ์การกราดยิงใน
พื้นท่ีสาธารณะ	 พยาบาลสามารถรอดชีวิตและ
สามารถช่วยเหลือบุคคลท่ีอยู่ใกล้ให้รอดชีวิต	 โดยใช้
หลักการวิ่ง	–	ซ่อน	-	สู้	(Run	–	Hide	-	Fight)	ปฏิบัติ
ได้ดังนี้	
	 1.	 วิง่	ให้วิง่อย่างมสีต	ิวิง่หนอีอกห่างจุดเกดิเหตุ
ให้เร็วที่สุด	
	 2.	 ซ่อน	ให้หลบซ่อนตัวหากวิ่งหนีไม่พ้น	หลบ
ซ่อนในพื้นที่ปลอดภัย	เช่น	ห้องที่สามารถล็อคประตู
หน้าต่างได้	ห้องที่มีผนังหนา	เมื่อหลบซ่อนแล้วให้ปิด
ไฟ	อยูอ่ย่างเงยีบทีส่ดุ	และพยายามขอความช่วยเหลอื
จากภายนอกโดยการแจ้งเหตอุย่างชดัเจนให้มากทีส่ดุ	
โดยการใช้พิมพ์ข้อความแทนการพูด	
	 3.	 สู ้	 ให้ต่อสู ้สุดแรงในกรณีประจันหน้ากับ 
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ผู้ก่อเหตุ	 ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 ให้ตั้งสติ	 มองหา 
อุปกรณ์ใกล้ตัวมาเป็นอาวุธ	 ให้ฟาดหรือทุบผู้ก่อเหต	ุ
ส�าหรับในโรงพยาบาลเพิ่มหลักการ	 รู้หลีก	 รู้หลบ 
สูส้ดุฤทธิ	์และดูแลผูบ้าดเจ็บในพืน้ทีป่ลอดภยั	(Avoid	
–	 Deny	 –	 Defend	 -	 Treat)	 โดยหลีกอันตราย	 
ฝึกตนเองให้ไวต่อความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้	รบีหลบซ่อน	
หรอืให้สูส้ดุฤทธ์ิกบัผูก่้อเหตเุมือ่จวนตวั	หรอืหลงัจาก
เหตุการณ์สงบ	 พยาบาลควรค�านึงถึงการกลับมา
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีปลอดภัยตามที่โรงพยาบาลจัด
เตรียมไว้	
	 การที่พยาบาลจะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้น้ันควรผ่านการฝึกอบรม

เพราะ	การอบรมท�าให้มคีวามรู้	มแีนวทางและปฏบัิติ
ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์กราดยิง	การอบรมเป็นสิ่งส�าคัญ
และจ�าเป็นมากท่ีสุดเพื่อลดการบาดเจ็บ	 และการ 
เสียชีวิต	 การฝึกอบรมโดยการจ�าลองสถานการณ์
เสมือนจริงจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีท�าให้ผู ้อบรมได้รับ
ประสบการณ์คล้ายกับเผชิญกับเหตุการณ์จริง 
ท่ีโอกาสพบมีน้อยแต่เป็นเหตกุารณ์ท่ีส่งผลกระทบมาก
ด้านชีวิตและทรัพย์สิน	 	 	 นอกจากนี้การฝึกอบรม 
โดยการจ�าลองสถานการณ์เสมือนจริงเป็นประจ�า
ท�าให้พยาบาลเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 
และปฏิบัติได้อย่างคุ้นชินเมื่อภัยมา
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ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน 
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

 

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ได้รับการรับรองให้อยู ่ใน
ฐานข้อมูลเพื ่อการสืบค้นงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการไทย หรือ Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2 ผู้ที่จะส่งบทความตีพิมพ์
ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารฯ อย่างน้อย 3 ปี  (เฉพาะผู้เขียนชื่อแรก) ลักษณะของบทความท่ีตีพิมพ์ 
 1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
 2. เป็นบทความด้านการบริการการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และสุขภาพที่เก่ียวข้อง 
 3. ต้องไม่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาษา
อ่ืน ๆ 
 4. บทความเป็นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 5. บทความวิจัยต้องผ่านการพิจารณาและได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยให้
แนบสำเนาใบรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ มาพร้อมกับบทความต้นฉบับที่จะส่งขอตีพิมพ์ 
 

การสมัครเป็นสมาชิกวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
          กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่อยู่ท้ายเล่มของวารสาร ส่งมายังหน่วยงานวารสารสมาคม
พยาบาลแห ่ งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหน ือ  อาคาร  1  ช ั ้ น  6  คณะพยาบาลศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือทาง e-mail: nat-nd@hotmail.com โดยมี
ค่าสมาชิก ดังนี้ 
             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 
 

ความรับผิดชอบของผู้เขียน 
1. เนื้อหาและข้อคิดเห็นใด ๆ  ที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลฯ ถือเป็นความรับผิดชอบ

ของผู้เขียนเท่านั้น  ผู้เขียนบทความต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับตามที่วารสาร
กำหนด และเนื้อหาส่วนภาษาอังกฤษต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าของภาษามาแล้ว 

2. ส่งบทความต้นฉบับที่มีความยาวไม่เกิน 12 หน้า  มายังสมาคมฯ ภายในเวลาที่กำหนด 
คือ   ฉบับที่ 1  ภายในเดือนกุมภาพันธ์    
       ฉบับที่ 2  ภายในเดือนสิงหาคม   
โดยส่งทาง Online ระบบ Thaijo https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse และ
ทางอีเมล E-mail address : nat-nd @hotmail.com 
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3. ชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ เรื่องละ 1,500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ  สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ บัญชีเลขที่ 566-2-06297-7 

4. หากผู้เขียนต้องการตีพิมพ์แบบเร่งด่วน (Fast track) ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม เรื่องละ 
2,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บัญชีออมทรัพย์ชื่อ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ บัญชีเลขที่ 566-2-06297-7 
 
ขั้นตอนการการพิจารณาบทความ 

1. เมื่อกองบรรณาธิการวารสารได้รับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการแล้ว จะพิจารณา
เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับที่วารสารกำหนดและคุณภาพของบทความ  แล้วแจ้งผลการ
พิจารณาเบื้องต้นให้ผู้เขียนรับทราบ 

2. บทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะถูกส่งต่อให้ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามความ
เชี่ยวชาญของสาขาวิชา จำนวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง (Blinded peer review) 

3. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับที่วารสารกำหนด 
และบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้
ผู้เขียนรับทราบเพ่ือพิจารณาปรับปรุง 

4. บทความที่ได้รับการพิจารณาจากผู ้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านให้แก่ผู้เขียน 

5. ผู้เขียนบทความพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน พร้อมแนบ
เอกสารชี้แจงการปรับแก้บทความ ส่งกลับมายังกองบรรณาธิการ ภายใน 2 สัปดาห์ 

6. เมื ่อกองบรรณาธิการพิจารณาว่าบทความได้รับการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะอย่าง
ครบถ้วนแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียน เพ่ือยืนยันรับการตีพิมพ์บทความอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 

7. ผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์  จำนวน 2 ฉบับ  โดยจะส่งให้
ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกเท่านั้น 
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หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อขอรับ 
การตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

 
 

ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ 
▪ ขนาดกระดาษ A 4 ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 12 หน้ารวมเอกสารอ้างอิง 
▪ กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้  จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว  

ขอบล่าง 1.0 นิ้ว  ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว  ขอบขวา  1.0  นิ้ว 
▪ ระยะห่างระหว่างบรรทัด  หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
▪ ตัวอักษร  ใช้ (TH SarabunPSK)  และพิมพ์ตามท่ีกำหนดดังนี้ 

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

• ชื่อผู้เขียน  (ทุกคน) 
-  ชื่อผู้เขียน  ภาษาไทย – อังกฤษ  ชื่อย่อวุฒิการศึกษา ขนาด  18 point  ตัวหนา   

จัดกึ่งกลาง 
-  ตำแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน  ผู ้เขียน  ภาษาไทย -อังกฤษ  ขนาด 16 point  

ตัวหนา  จัดกึ่งกลาง 
• บทคัดย่อ 

-  ชื่อ “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  เลือกคำสำคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ  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 (ถ้ามี) 
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-  วัตถุประสงค์การวิจัย 
  -  สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

-  กรอบแนวคิดในการวิจัย  (อธิบายแนวคิด  ทฤษฎี พร้อมสรุปเป็นแผนภูมิ
ประกอบ) 

-  วิธีดำเนินการวิจัย  (รายละเอียดของประชากร  การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
เกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง  เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย โดยระบุ  
รายละเอียดของเครื่องมือ  การหาคุณภาพของเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
  -  ผลการวิจัย 
  -  สรุปและอภิปรายผล 
  -  ข้อเสนอแนะ  การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  และการวิจัยครั้งต่อไป 
  -  เอกสารอ้างอิง (ไม่เกิน 15 รายการ) 

• เนื้อหาของบทความวิชาการ กำหนด ดังนี้ 
- บทคัดย่อ   
- บทนำ 
- แนวคิดนำไปสู่การหาองค์ความรู้ทางการพยาบาล (ถ้ามี)  
- บทสรุป 

▪ คำศัพท์  ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
▪ ภาพและตาราง  กรณีมีภาพและตารางประกอบ  ชื่อภาพให้ระบุคำว่า  “ภาพที่”  ไว้ใต้

ภาพประกอบและจัดข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อตารางให้ระบุคำว่า “ตาราง
ที่”  หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ  และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหล่งที่มาโดย
พิมพ์ใต้ชื่อภาพใช้ตัวอักษรขนาด  14  point  ตัวปกติ  เส้นของตารางให้มีเพียง 3 เส้น  เส้นหัวข้อ
ตาราง และเส้นปิดท้ายตาราง 
▪ กิตติกรรมประกาศ  ให้ประกาศเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

การส่งต้นฉบับบทความวิจัย/วิชาการเพื่อขอรับการตีพิมพ์ 
 ผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับ ทาง Online ผ่านระบบ Thaijo ทาง website https://www.tci-
thaijo.org/index.php/jnorthnurse หรือ E-mail: nat-nd@hotmail.com  
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอ้างอิงที่กล่าวถึงในบทความ   

   2. ใช้ระบบตัวเลขในการอ้างอิง โดยพิมพ์ตัวยก   
   3. เรียงลำดับการอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ โดยเรียงลำดับหมายเลขอ้างอิงเริ่ม
จากหมายเลข 1,2,3 ไปตามลำดับที่อ้างก่อน-หลัง โดยใช้เลขอารบิค และทุกครั้งที่มีการอ้างซ้ำจะต้อง
ใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง   

4. การอ้างอิงเอกสารมากกว่า 1 ฉบับต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายยติภังค์ (hyphen หรือ -) 
เชื่อม ระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้าย เช่น 1-3 แต่ถ้าอ้างถึงเอกสารที่มีลำดับไม่ต่อเนื่องกัน จะใช้
เครื่องหมายจุลภาค (comma หรือ,) โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร เช่น 4,6,10 
  5. รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความให้พิมพ์ตามลำดับการอ้างอิงตามหมายเลขที่
ได้อ้างถึงในเนื้อหาของบทความ และไม่แยกประเภทของเอกสารที่ใช้อ้างอิง 
    6. รายละเอียดการเข ียนเอกสารอ้างอิงท ้ายบทความ ให ้ใช ้ตามระบบ แวนคูเวอร์ 
(Vancouver) ดังนี้ 
 การอ้างอิงบทความจากวารสาร (Articles in Journals)  
       
 
  
 ตัวอย่าง     
บุญมี  ภูด่านงัว. บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ต่อการนับและ

บันทึกลูกดิ้น. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2557;12(1):135-46. 
 

 การอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือหรือตำรา  ประกอบด้วย 2 แบบ  
 1.  การอ้างอิงหนังสือทั้งเล่ม มีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้ 
  
 
  

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

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข; 2556. 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อวารสาร (Title of the Journal) ปี
ที่พิมพ์ (Year);เล่มที่ของวารสาร (Volume & Number/Issue):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (Page). 

 

ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื ่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์ 
(Place of Publication): สำนักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year). 
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 2.  การอ้างอิงบทใดบทหนึ่งของหนังสือ ที่มีผู้แต่งรายบทและมีบรรณาธิการหนังสือ 
(Chapter in a book) มีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้ 
 
 
      
  

 

การอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม  (Conference 
proceeding) มีรูปแบบ ดังนี้ 
 
 
 
 การอ้างอิงบทความที่นำเสนอในการประชุม/สรุปผลการประชุม (Conference paper) มี
รูปแบบ ดังนี้   
 
 
  
        
             

การอ้าอิงเอกสารที่เป็นวิทยานิพนธ์ (Thesis/ Dissertation) มีรูปแบบการเขียนอ้างอิง ดังนี้ 
 
 
 

 ตัวอย่าง     
จุฑามาศ สนกนก. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์สถานบันอุดมศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553. 

 

  การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic material) ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ
ประเภทของเอกสารโดยจะเพิ่มเติมข้อมูลบอกประเภทองสื่อเอกสารที่นำมาอ้างอิง วันที่สืบค้นข้อมูล 
และแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้  
 
 
 
 

ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบท (Title of a chapter). ใน (In): ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/
Editor (s). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์ (Place of 
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