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บทคัดย่อ 
	 โรคโควิด-19	 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเช้ือโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่	 พบครั้งแรกในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคนี้จะมีอาการค่อนข้างรุนแรงกว่าผู้ป่วยโรคนี้ในวัยอื่น	 ๆ	

เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของผู้สูงอายุท�าให้มีภูมิคุ้มกันลดลง	 ประกอบกับผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัว	ส่งผลให้ผูส้งูอายมุโีอกาสเสยีชวีติเพิม่ขึน้	มหาวทิยาลยัแม่โจ้ได้จดัตัง้ศนูย์พกัคอย

เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด	ระหว่างวันที่	26	ตุลาคม	2564-23	ธันวาคม	2564	จากการดูแลมี

ผู้มาใช้บริการ	จ�านวน	350	คน	ในจ�านวนนี้มีผู้ป่วยสูงอายุร้อยละ	12.29	โดยพบว่าเป็นความท้าทายของ

บุคลากรทีมสุขภาพเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากรและสถานที่เพ่ือให้

พร้อมรับผูป่้วยสงูอาย	ุ	ดังนัน้พยาบาลวชิาชพีจึงมบีทบาทส�าคญัในการดูแลผูส้งูอายดุ้านการประสานงาน	

การท�างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	 การดูแลแบบองค์รวม	 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุม 

การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19	 อย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ	 โดยเฉพาะกลุ่ม 

ผู้สูงอายุ	บทความวิชาการนี้น�าเสนอเนื้อหาใน	3	ประเด็นหลักคือ	(1)	การจัดตั้งศูนย์พักคอย	(2)	บทบาท

ของพยาบาลวชิาชพีในการดแูลผูส้งูอายโุรคโควดิ-19	(3)	ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผูส้งูอายโุรคโควดิ-19	

	 ผลการด�าเนินงานในศูนย์ฯ	มีดังนี้	(1)	ระดับความพึงพอใจของการจัดตั้งศูนย์พักคอย	ด้านสถานที่	

ระดับมากที่สุด	(ร้อยละ	28)	ด้านบริการ	ระดับมากที่สุด	(ร้อยละ	34.1)	มีผู้ป่วยสูงอายุจ�านวน	43	ราย	

เพศชายจ�านวน	18	ราย	(ร้อยละ	41.86)	เพศหญิงจ�านวน	25	ราย	(ร้อยละ	58.14)	มีอายุระหว่าง	60-88	

ปี	แบ่งเป็นผู้สูงอายุตอนต้น	จ�านวน	36	คน	(ร้อยละ	83.72)	ผู้สูงอายุตอนกลาง	จ�านวน	5	คน	(ร้อยละ	

11.63)	และผู้สูงอายุตอนปลาย	จ�านวน	2	คน	(ร้อยละ	4.65)	(2)	บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการดูแล

ผูส้งูอายโุรคโควดิ-19	พบว่า	ด้านร่างกายผู้ป่วยทีพ่กัรกัษาจนครบ	14	วนัไม่มปัีญหาภาวะแทรกซ้อน	และ
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จ�าหน่ายกลับบ้านจ�านวน	 41	 ราย	 (ร้อยละ	 95.35)	 ผู้ป่วยกลุ่มสูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่ม	 

ส่งต่อไปรักษาท่ีโรงพยาบาลสนัทราย	จ�านวน	2	ราย	(ร้อยละ	4.65)		การดแูลด้านจติใจ	ใช้แบบประเมนิ

สุขภาพจิตในผู้ป่วยโควิด-19	 พบว่าไม่มีกลุ่มเส่ียง	 (3)	 ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุโรค 

โควดิ-19	เกดิจากกระบวนการเปลีย่นแปลงในผูส้งูอาย	ุรวมถงึปัญหาด้านการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยี	

ค�าส�าคัญ:		การจัดตั้งศูนย์พักคอย	การดูแล	ผู้สูงอายุ	โรคโควิด-19

Abstract
	 The	COVID-19	is	an	emerging	infectious	disease	caused	by	a	new	strain	of	coro-
navirus	first	found	in	The	People’s	Republic	of	China.		The	elderly	with	this	disease	
has	more	severe	symptoms	than	others	due	to	reduced	immune	systems.	In	addition,	
most	elderly	have	underlying	illnesses	that	increase	higher	risk	of	mortality.	There	were	
350	clients	in	service	at	Community	Isolation	Maejo	University	from	October	26,	2021,	
to	December	23,	2021,	with	12.29%	were	elderly.	There	were	huge	challenges	for	the	
health	care	personnel	because	both	personnel	and	location	must	be	managed	to	be	
ready	to	receive	elderly	clients.	Therefore,	the	important	role	of	professional	nurses	
in	caring	for	elderly	with	COVID-19	included	coordinating	care	with	other	multidiscipli-
nary	teams	and	taking	care	of	the	elderly	patient	with	holistic	care	by	considerate	
prevention	 and	 controlling	 the	 spread	 of	 COVID-19	 strictly	 for	 patient	 safety.	 This	 
article	presents	3	main	themes:	(1)	the	establishment	of	Community	Isolation;	(2)	the	
role	of	professional	nurses	in	caring	for	the	elderly	with	COVID-19;	(3)	problems	and	
obstacles	in	caring	for	the	elderly	with	COVID-19.
	 The	results	of	operations	were	as	follows:	(1)	The	establishment	of	CI	showed	
that	the	highest	satisfaction	of	CI’s	location	was	28	percent,	and	the	highest	satisfaction 
of	CI	service	was	34.1	percent.	There	are	43	elderly	patients	composed	of	18	males	
(41.86)	and	25	females	(58.14%),	aged	60-88	years.	They	were	divided	into	36	people	
in	the	early	elderly	(83.72	percent),	5	people	in	the	middle	elderly	(11.63%),	and	2	
people	 in	 the	 late	 elderly	 (4.65	 percent).	 (2)	 The	 role	 of	 nurses	 in	 caring	 for	 the	 
elderly	with	COVID-19	found	that	physical	aspect,	patients	had	no	complications	during 
14	days	at	CI	and	41	(95.35	percent)	cases	were	discharged.Two	of	them	were	stepped	
up	with	additional	complications	and	referred	to	Sansai	Hospital	for	other	treatment	
(4.65%),	psychological	aspect	by	using	 the	mental	health	assessment	 from	among	
COVID-19	patients	found	that	there	was	no	risk.	(3)	The	problems	and	obstacles	in	
caring	for	the	elderly	with	COVID-19	are	caused	by	aging	change	and	also	problems	in	
communication	and	the	use	of	technology.
 
Key words:			Establishment	of	Community	Isolation,	Care,	elderly,	COVID-19
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บทน�า

		 โรคโควดิ-19	เกิดจากเชือ้	โคโรน่าไวรสัสายพนัธุ์

ใหม่ที่พบใน	 เมืองอู ่ฮั่น	 ประเทศจีน	 เมื่อเดือน	

กมุภาพันธ์	ปี	ค.ศ.	2020	องค์การอนามยัโลก	(World	

Health	Organization;	WHO)	ได้บญัญัติศัพท์ส�าหรบั

โรคน้ีขึน้มาใหม่เป็น	โรคโควดิ-19	หรอื	COVID-19	ซึง่

ย่อมาจาก	coronavirus	disease	of	20191	 	สถิติ 

ผู้สูงอายุโรคโควิดในประเทศไทยจากข้อมูลของกรม

กิจการผู้สูงอายุ	ณ	วันที่	1	พฤษภาคม	2564	พบว่า	

ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-19	มีจ�านวน	120,367	คน	ใน	

77	จังหวัด	โดยในจังหวัดเชียงใหม่	พบผู้สูงอายุที่ติด

เชือ้โควดิ-19	มจี�านวน	2,887	คน	การติดเชือ้ส่วนใหญ่	

พบว่า	 ติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันราย

ก่อนหน้า	ผลกระทบต่อผู้สูงอายทุีป่่วยด้วยโรคโควดิ	-19 

นั้นมีค่อนข้างมากทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	ทั้งใน

ระยะสัน้	และระยะยาว	จากการส�ารวจผลกระทบการ

ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ต่อประชากร 

ผูส้งูอายไุทยท่ีด�าเนนิการในเดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.	2563 

ของกระทรวงสาธารณสขุ	พบว่า	ด้านสขุภาพ	ร้อยละ	

20	ของผูส้งูอายรุายงานว่ามสีขุภาพแย่ลง	เช่น	มภีาวะ

เครียด	 และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นใน

ช่วง	 COVID-19	 อาจเนื่องมาจากไม่ได้ไปพบแพทย์

ตามนัด	 ด้านเศรษฐกิจและรายได้	 ผู้สูงอายุประสบ

ปัญหาในการท�างาน	 มีอุปสรรคในการท�างานในช่วง

การระบาดมากขึ้น	 รายได้จากการท�างานหรือจาก

บุตร	 และดอกเบ้ียเงินออมมีสัดส่วนลดลง	 จากการ

ส�ารวจพบว่า	1	ใน	3	มีรายได้ไม่เพียงพอในช่วงการ

ระบาดของเช้ือไวรัส	 COVID-19	 ส่งผลให้เกิดปัญหา

สุขภาพจติ	โดยอาการทีพ่บมากทีส่ดุ	ได้แก่	วติกกงัวล	

ไม่อยากอาหาร	เหงา	ไม่มีความสุข	เป็นต้น2 

	 จังหวัดเชียงใหม่จึงมีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์

พักคอยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น	 โดยใช้มาตรฐานที่

กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด	 เป็นศูนย์ที่ให้การดูแล

รักษาพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ	 หรือมี

อาการน้อย	 ในเขตอ�าเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม	่

ภายใต้การท�างานร่วมกันของสามภาคีเครือข่าย	โดย

มีโรงพยาบาลสันทราย	 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 และฝ่ายปกครอง

ท้องถิ่น	กรมการปกครอง	สังกัดกระทรวงมหาดไทย	

มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	 คือ	 1)	 เพื่อดูแลผู้ป่วย

ยนืยนัโควดิ-19	ไว้ดแูลรกัษาแบบผูป่้วยใน	และให้การ

ดแูลผูป่้วยทีอ่าการไม่รนุแรงทีไ่ม่พร้อมหรอืไม่สามารถ

แยกกกัตวัทีบ้่าน	Home	quarantine	(HI)	ได้	2)	เป็น

สถานท่ีเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีอาการคงท่ี	 และได้ 

รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลสนาม	 หรือจาก 

โรงพยาบาลซึ่งดูแลผู้ป่วยในภาวะเฉียบพลัน	 หรือ

วิกฤต	 จนดีข้ึนแล้ว	 3)	 ให้การดูแลรักษาพยาบาล	 

ผู ้ป่วยท่ีเข้าข่ายเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวน	 

Patient	Under	 Investigation	 (PUI)	 ผู้ป่วยที่ต้อง

ด�าเนินการสอบสวนโรค	 โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่ 

วนัที	่26	ตลุาคม	2564-23	ธนัวาคม	2564	รวมระยะเวลา 

59	วนั	บรเิวณอาคารธรรมศกัดิม์นตร	ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้

โดยมผีูป้ฏิบติังานประกอบด้วยทมีจากสหสาขาวชิาชพี 

จากโรงพยาบาลสนัทราย	โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ประจ�าต�าบล	 อ�าเภอสันทราย	 มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน

การจัดอัตราก�าลังทีมแพทย์และพยาบาล	 ตลอด	 24	

ชั่วโมง	เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอ

สันทราย	 มีการจัดทีมอาสาสมัครมาช่วยจุดรับฝาก

ของตั้งแต่เวลา	 8.00	 น.-18.00	 น.	 เจ้าหน้าที่ศูนย์

ประชุม	และบริการฝึกอบรมนานาชาติ	มหาวิทยาลัย

แม่โจ้	 มีหน้าท่ีเป็นฝ่ายประสานงานด้านจัดเตรียม

สถานที่	 ท�าความสะอาด	 แจกอาหารผู้ป่วย	 และทีม

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแม่โจ	้

มีหน้าท่ีบริหารจัดการศูนย์ฯ	 ประสานงาน	 และให้

ความรู้ผู้ป่วยผ่านไลน์	แอฟพลิเคชั่น	ตั้งแต่เวลา	8.00	น.-	

20.00	น.	 โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยภายใต้

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ 

โควิด-19	อย่างเคร่งครัด
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การจัดตั้งศูนย์พักคอย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 การเตรียมการเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19	ใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ใน

จังหวัดเชียงใหม่ขณะน้ันค่อนข้างรุนแรง	 จึงจ�าเป็น

ต้องเปิดศูนย์พักคอย	 (Community	 Isolation,	CI)	

เพ่ือรองรับผู้ป่วยในแต่ละอ�าเภอ	 ซึ่งสาเหตุของการ

ระบาดในจังหวัดเชียงใหม่เกิดจากการระบาดภายใน

สถานทีท่�างาน	ผู้เดนิทางจากพืน้ทีร่ะบาด	พนกังานที่

ท�างานในห้องแอร ์	 ตามมาด ้วยการระบาดใน

ครอบครัวหรือในแคมป์คนงาน	 และผู ้ที่รวมกลุ ่ม

สังสรรค์	หรือการดื่มน�้าอาหารร่วมกัน3	 ในการจัดตั้ง

ศูนย์ฯ	มีการเตรียมการดังนี้

	 1.	 เตรียมประเมินความพร้อม	 และความเป็น

ไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฯ	 โดยประเมินความจ�าเป็น	

ดังนี้	1)	มีการระบาดในชุมชนหรือติดเชื้อเป็นกลุ่มใน

พื้นที่	2)	มีจ�านวนผู้ป่วยในพื้นที่หรือมาจากต่างพื้นที่

ทีจ่�าเป็นต้องได้รับการดูแลรกัษาจ�านวนมาก	3)	อตัรา

การรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	

เส่ียงท่ีจะเกินศักยภาพท่ีรองรับได้	 จึงมีการประชุม

ระดมความคิดเห็นผู้ท่ีเก่ียวข้องร่วมหารือการจัดต้ัง

ศูนย์ฯ	และมีแนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ

ชุมชน	เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ฯ	

	 2.	 ด้านบุคลากร	มบุีคลากรหลายภาคส่วนท่ีเข้า

มาร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ฯ	 ดังนั้นการท�าความเข้าใจ

เบือ้งต้นเกีย่วกบัการดแูลผูป่้วยโควดิ-19	เป็นสิง่ส�าคญั

ที่สุด	 โดยเฉพาะในกลุ่มอาสาสมัครที่ยังไม่มีความรู้

ด้านนี้จะมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากที่ต้องดูแล 

ผู ้ป่วยโควิด-19	 คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จึงเล็งเห็นว่าต้องมีการเตรียม

ความพร้อมบุคลากรเหล่านี้ก่อน	จึงได้มีการจัดอบรม

เชงิปฏบิตักิารเรือ่งการปฏบิตัติวัเมือ่ดูแลผูป่้วยโควดิ-

19	 ให้แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรม

นานาชาต	ิมหาวทิยาลยัแม่โจ้	ในวนัที	่5-6	พฤษภาคม	

2564		นอกจากนีย้งัได้สร้างความเข้าใจและเน้นย�า้ให้

ตระหนักถึงหลกัการพืน้ฐานของการควบคมุการติดเชือ้ 

(Infection	control)														

																									รูปที่	1																																																													รูปที่	2		
รูปที่	1	และ	2	:	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19	การสวมชุด	PPE	การสวมใส่

หน้ากากอนามัย	N-95	และการล้างมืออย่างถูกวิธี	ณ	ศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

	 โดยบคุลากรทีเ่ข้าร่วมปฏบิติังานล้วนมจิีตอาสา	

มสีขุภาพร่างกายแข็งแรง	และได้รับวัคซนีแล้ว	2	สปัดาห์ 

มคีวามเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบัโควดิ-19	ได้แก่	ลกัษณะ

การแพร่เชื้อ	 และวิธีการป้องกันการติดเช้ือเบื้องต้น	

หลักการพ้ืนฐานของการป้องกันการติดเชื้อ	 มีความ

สามารถใช้งานเทคโนโลยสีือ่สารระดับเบือ้งต้นได้	เช่น	

วิธีการลงทะเบียนผ่านแอฟพลิเคชันไลน์	เป็นต้น	

	 3.		ด้านสถานที่	 	มีการเตรียมความพร้อมด้าน

สถานท่ีจากหลายฝ่าย	 เช่น	 เจ้าหน้าท่ีกองกายภาพ	 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ	

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแม่โจ	้

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสนัทราย	โดยมกีารประชุมหารอื	
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และจัดเตรียมสถานท่ี	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ 

ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน	โดยใช้อาคารธรรมศักดิ์มนตรี	

มหาวทิยาลยัแม่โจ้	ซึง่เป็นอาคารจ�านวนสามชัน้	มกีาร

ปรบัปรุงสถานท่ี	เพ่ือให้สามารถจัดช่องทาง	และพืน้ที่

ส�าหรับน�าส่งผู ้ป่วยไปยังโรงพยาบาลกรณีผู ้ป่วยมี

อาการแย่ลง	 มีการจัดเตรียมห้องส�าหรับผู้ป่วย	 และ

บุคลากรโดยแยกชาย-หญิงไว้	 สามารถรองรับผู้ป่วย

ได้จ�านวน	 220	 คน	 มีสาธารณูปโภค	 ได้แก่	 ไฟฟ้า	 

น�้าประปา	ระบบสื่อสาร	ระบบสื่อสารส�าหรับแพทย์

ทางไกล	(สัญญาณโทรศัพท์	หรืออนิเทอร์เนต็)	ทีเ่พยีงพอ

ต่อการให้บรกิารในศูนย์ฯ	และสามารถติดตาม	อาการ

ผู้ป่วยได้	24	ชัว่โมง	ด้วยระบบไลน์	ออฟฟิเชยีล	(Line	

official)	โดยในกลุม่ผูส้งูอายนุัน้สถานทีห้่องพกัจะจดั

ให้อยู่ในบริเวณชั้น	1	 เป็นส่วนใหญ่	 เพื่อป้องกันการ

พลดัตกหกล้ม	และให้การดแูลทีส่ะดวก	รวดเรว็	รวมถงึ

การมีทางลาด	ราวจับที่เหมาะสม	 เนื่องจากผู้สูงอายุ

จะมีพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุ	 โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง4	ดังนั้นการจัดสถานที่ต้องค�านึงถึงสิ่งเหล่านี้

การแบ่งพื้นที่	แบ่งเป็น	3	ส่วน	แยกออกจากกัน	เพื่อ

ป้องการการแพร่กระจายของเชื้อ	

	 1.		พืน้ท่ีสีแดง	เป็นพ้ืนท่ีส�าหรับผูป่้วย	แยกพืน้ท่ี

พักและ	ห้องน�้าระหว่างชาย-หญิง

		 2.		พื้นที่สีเขียว	 เป็นพื้นที่ส�าหรับปฏิบัติงาน	

และพักผ่อน	 (ห้องท�างานของเจ้าหน้าที่	พื้นที่เก็บยา

และเวชภัณฑ์	 ศูนย์ควบคุมความปลอดภัย)	 โดยอยู่ 

ห่างจาก	ที่พักผู้ป่วย	15-20	เมตร

	 3.	 พื้นที่สีเหลือง	เป็นพื้นที่ส�าหรับการรับใหม่-	

จ�าหน่ายผู้ป่วย	 หรือส่งต่อผู้ป่วย	 และพื้นที่จัดวาง

อาหารและของฝากผู้ป่วย	 โดยก�าหนดเวลาที่ชัดเจน	

3	เวลา	คือ	6.30	น.	11.30	น.	17.30	น.	

	 การจดัการด้านสถานทีเ่พือ่ให้เหมาะสมกบักลุม่

ผู้ป่วยสูงอายุ	มีดังนี้

	 1.		ปรบัพืน้ทีอ่�านวยความสะดวกและปลอดภัย

ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ	 ได้แก่	 มีทางลาดที่เหมาะสม	

บันไดมีราวจับ	 พื้นต่างระดับได้น�าแถบสีมาติดไว้ให้

เห็นชัดเจน	เป็นต้น

	 2.	 มีทางเข้า-ออกท่ีสามารถควบคุมได้	 และ

สามารถมองเหน็ด้วยการใช้กล้อง	CCTV	internet	(WIFI) 

	 3.	 มกีารจดัผงัเตยีง	ตามโซนความรนุแรง	แยกเพศ

และมีระยะห่างพอสมควร	 โดยกลุ่มผู ้ป่วยสูงอายุ	 

จัดให้อยู ่เตียงชั้นล่างเท่านั้นหากเป็นเตียงสองชั้น	 

รวมท้ังการจดัให้อยู่ในชัน้ท่ี	1	ก่อนในกลุม่ผูป่้วยสงูอายุ

ที่มีโรคร่วม	

	 4.	 มีป้ายและสัญลักษณ์ต่าง	 ๆ	 ที่มีขนาดใหญ่	

สีสันชัดเจน	 เพื่อควบคุมการเข้าออกและการป้องกัน

การปนเปื้อนสู่บริเวณโดยรอบ	และมีการกั้นขอบเขต

ที่ชัดเจน

	 5.	 แยกเส้นทางการเดินทางของผู้ป่วยกับเส้น

ทางการเดนิทางของเจ้าหน้าท่ีโดยกัน้แนวเขตพืน้ท่ีส่ิง

แวดล้อม	ให้เหมาะสม	โดยใช้สีสันที่ชัดเจน

	 6.	 มีจุดรับของอาหารท่ีไม่เผชิญหน้า	 อยู่ห่าง

อย่างน้อย	2	เมตร	โดยให้กลุม่ผูป่้วยสงูอายมุารบัก่อน

	 7.	 มีจุดบริการรับฝากสิ่งของจากญาติผู้ป่วย

โดยมเีจ้าหน้าทีจ่ากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ได้แก่	

ผูใ้หญ่บ้าน	อสม.	ในอ�าเภอสนัทราย	มาช่วยเป็นอาสา

สมัครประจ�าจุด	

 

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ

โรคโควิด -19

	 การติดเชื้อโควิด	 -19	 สามารถติดต่อได้ทาง

ละอองฝอยของสารคดัหลัง่	เช่น	น�า้มกู	น�า้ลาย	ละออง

จากการไอจามหรือการพูดคุยใกล้ชิด	ในระยะ	1-1.5	

เมตร	และการสมัผสัสารคดัหลัง่ท่ีอยูต่า	มสิง่ของต่างๆ	

แล้วไปโดนเยื่อบุต่าง	ๆ	เช่น	ตา	จมูก	ปาก	ประกอบ

กับการแพร่กระจายเชื้อสามารถติดต่อจากผู้ที่ติดเชื้อ

ท่ียังไม่แสดงอาการได้3	 โดยหากมีการติดเช้ือในผู้ท่ี

ร่างกายไม่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้นจะมีโอกาส

เสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปเนื่องด้วยสภาพร่างกายที่

อ่อนแอ	 ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัยจากทฤษฎีภูมิคุ้มกัน	

(Immunological	 Theory)	 เช่ือว่าเมื่ออายุมากข้ึน	
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การสร้างสารภูมิคุ ้มกันตามปกติจะลดลง	 เพราะ

อวัยวะที่มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆ	เช่น	ในกระดูก 

ต่อมไธมัส	ระบบน�้าเหลือง	ตับ	และม้ามเสื่อมสภาพ	

จะสร้างภมูคิุม้กันชนิดท�าลายตนเอง	(Autoimmune)	

มากขึน้5		และผูส้งูอายทุีม่โีรคประจ�าตัว	เช่น	โรคความ

ดันโลหติสงู	โรคเบาหวาน	โรคปอดเรือ้รงั	โรคไตเรือ้รงั	

โรคหัวใจและหลอดเลือด	 โรคมะเร็ง	 สามารถติดเช้ือ

ได้ง่ายขึ้น	

	 การประเมนิอาการและอาการแสดงของผูส้งูอายุ

ที่มีการติดเชื้อโควิด-19

	 ผู้สูงอายุท่ีมีการติดเชื้อส่วนใหญ่เริ่มมีอาการ

หลังการได้รับเชื้อประมาณ	2-7	วัน	มีอาการดังนี้	

	 1.	 ไข้	 (อุณหภูมิกายวัดทางปากต้ังแต่	 37.5	

องศาเซลเซียสขึ้นไป	 ผู ้สูงอายุที่เปราะบางอาจใช้	

เกณฑ์	37.2	องศาเซลเซียส	และการวัดทางช่องหูใช้

เกณฑ์	 38	 องศาเซลเซียสหรือบริเวณหน้าผาก	 ใช้

เกณฑ์	37.2	องศาเซลเซียส	อย่างไรก็ตามอาจไม่มีไข้

ได้ครึ่งหนึ่งในคนที่ติดเชื้อในช่วงแรก)

	 2.		อาการระบบทางเดินหายใจ	เช่น	ไอ	เจ็บคอ	

มีเสมหะ	หอบเหนื่อย	

	 3.		อ่อนเพลีย	ปวดศีรษะ	หรอืปวดเมือ่ยตามตัว	

ส่วนใหญ่มีอาการเพยีงเลก็น้อย	ร้อยละ	80	หายได้เอง	

ส่วนน้อยต้องรบัไว้รกัษาตวัในไอซยี	ูต้องใช้เครือ่งช่วย

หายใจร้อยละ	2-3	และเสียชีวิตร้อยละ	1-2	

	 ผูส้งูอายทุีม่โีรคร่วม	เช่น	โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน	

โรคปอด	 เป็นต้น	 เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง

กว่ากลุ่มอื่น	ร้อยละ	10-30	อาจต้องรับไว้รักษาตัวใน

ไอซียู	 ผู้สูงอายุอาจมีอาการที่ไม่ตรงไปตรงมา	 เมื่อมี

ความเจ็บป่วย	ข้อสังเกตคือ	อ่อนเพลีย	ซึมลง	สับสน

เฉียบพลัน	 เบื่ออาหาร	 หรือรับอาหารทางสายยาง 

ไม่ได้	ความสามารถในการช่วยเหลอืตัวเองลดลงอย่าง

รวดเร็ว	 เป็นต้น6	 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	 อย่างไร

ก็ตามอาการและอาการแสดงของผู้สูงอายุท่ีพบใน

ศูนย์ฯ	นั้น	เนื่องจากเป็นกลุ่มสีเขียว	และสีเหลืองจึง

มีอาการเพียงเล็กน้อย	โดยส่วนใหญ่จะมีอาการไข้	ไอ	

เจ็บคอ	 มีเสมหะเท่านั้น	 และมีผู้ป่วยสูงอายุ	 จ�านวน

เพียง	2	ราย	คิดเป็น	ร้อยละ	4.55	ที่มีอาการหายใจ

เหนื่อย	 ค่าออกซิเจนปลายนิ้วต�่ากว่า	 94%	 และได ้

ส่งต่อปยัง	Cohort	Ward	โรงพยาบาลสันทราย

	 การคัดกรองผู้สูงอายุท่ีเข้ามารับการรักษาใน

ศูนย์พักคอย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 ผู้สูงอายุโรคโควิด-19	 ที่เข้ามารับการรักษาใน

ศูนย์พักคอยนั้น	 ส่วนใหญ่รับมาจากจุดคัดกรอง 

โรงพยาบาลสันทราย	 ซ่ึงได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วย	

วิธีการตรวจแบบเร่งด่วน	Antigen	Test	Kit	(ATK)	และวธีิ	

RT-PCR	 (Real	 Time	 PCR)	 โดยการตรวจหาเชื้อ 

โควดิ-19	ทัง้	2	วธิจีะใช้การเกบ็สารคดัหลัง่ทีโ่พรงจมกู	

หรือล�าคอด้วยการ	 Swab	 หากตรวจคัดกรองด้วย	

ATK	 ผลตรวจเป็นบวก	 ทางศูนย์ฯ	 จะใช้รหัส	 ATK	

PLUS	 และหากผลตรวจเป็นบวกด้วยการตรวจแบบ	

RT-PCR	ทางศูนย์ฯ	 จะใช้รหัส	 CM	และด�าเนินการ

ดังนี้7	 กรณีผู้ป่วยสีเขียวให้ใช้การรักษาและแยกกัก

ด้วยวธิ	ีhome	isolation	หรอื	community	isolation 

ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรค	COVID-19		โดยใน

กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุทางโรงพยาบาลสันทรายจะให้เข้า

มารับการรักษาในศูนย์	ฯ	 เท่านั้น	และไม่อนุญาตให้

แยกกักตัวด้วยวิธี	home	isolation

การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมในศูนย์พักคอย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 การพยาบาลองค์รวม	 เป็นแนวคิดปรัชญาเพื่อ

ส่งเสรมิสขุภาวะองค์รวม	(Holistic	Health)	หมายถงึ 

ภาวะสมดุลของกาย	จิต	สังคม	และจิตวิญญาณของ

บุคคล	 เชื่อว่าการเจ็บป่วยไม่ได้ผิดปกติแต่ร่างกาย

เท่านั้น	 ทุกระบบมีความสัมพันธ์กันทั้ง	 4	 มิติ8	 หลัก

การพยาบาลแบบองค์รวม	ได้แก่	1)	ตระหนกัถึงความ

เป็นองค์รวมของบคุคล	2)	สร้างสภาพแวดล้อมต่อการ

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการ	3)	ผู้รับ

บริการมีส ่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ	 4)	 สร ้าง

สมัพนัธภาพเชงิบ�าบดักบัผูร้บับรกิาร	5)	การให้ข้อมลู
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และความรู้แก่ผู ้รับบริการ	 6)	 การเสริมสร้างพลัง

อ�านาจให้ผู้รับบริการและครอบครัว	 7)	 สนับสนุน

กระบวนการฟื้นหายของผู้ป่วยอย่างเอื้ออาทร	ผู้ป่วย

สงูอายทุีเ่ข้ามารับการรกัษาในศูนย์ฯ	จะได้รบัการดแูล

แบบองค์รวม	โดยทางทมีพยาบาลในศูนย์	ฯ	ได้รบัการ

ส่งต่อมาจากเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลสนัทราย	พร้อมทัง้

แนบประวัติ	OPD	Card	มาให้	การรับใหม่จะท�าโดย

การสแกน	QR	Code	ลงทะเบยีน	เพือ่ให้ผูป่้วยสงูอายุ

สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์	ฯ	ผ่านโปรแกรม

ไลน์ได้	มีการให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวขณะอยู่ใน

ศูนย์	ฯ	สร้างสัมพันธภาพเชิงบ�าบัดผ่านทางเสียงตาม

สาย	และผ่านโปรแกรมไลน์	ดังนี้

	 1.		แจ้งระยะเวลาการกักตัวให้ผู ้ป่วยสูงอาย ุ

รบัทราบ	โดยทางศนูย์ฯ	จะใช้เวลาในการกกัตวั	10	วนั 

โดยนับจากวันที่ทราบผลตรวจ	 และกักตัวต่อท่ีบ้าน	

(home	isolation)	อีก	4	วัน

	 2.	 ขณะอยู่ในศูนย์ฯ	 ผู้ป่วยสูงอายุต้องมีส่วน

ร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง	 โดยการประเมิน

สัญญาณชีพเบื้องต้น	 ได้แก่	 การวัดอุณหภูมิโดยใช้

ปรอทชนิดดิจิทัล	 วัดความดันโลหิต	 และวัดค่า

ออกซิเจนปลายนิว้	ด้วยตนเองทกุวนั	ในเวลา	6.00	น.	

และ	18.00	น.	และถ่ายภาพส่งมาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	

และแจ้งอาการของตนเองผ่านทางโปรแกรมไลน์ทุก

ครั้งที่มีอาการเปลี่ยนแปลง	หากมีความผิดปกติ	เช่น	

ออกซิเจนปลายนิ้วต�่ากว่า	94%	และมีหายใจเหนื่อย

หอบ	ให้แจ้งพยาบาลทันที	อาจต้องส่งตัวไปเอกซเรย์

ปอดที่โรงพยาบาลสันทราย

	 3.	 การประเมินสุขภาพจิต	 การดูแลทางจิตใจ

ด้านการป้องกันภาวะเครียดในผู้ป่วยสูงอายุขณะ			

กักตัวในศูนย์	ฯ	ขั้นตอนแรกคือ	การซักประวัติการมี

โรคทางจิตเวช	การใช้สารเสพติด	สุรา	เนื่องจากหาก

มาอยู่ในศูนย์ฯ	 จะมีโอกาสในการเกิดอาการทางจิต

ก�าเรบิ	หรอือาการถอนพษิจากการใช้สารเสพตดิ	สรุา	

เป็นเวลานาน	(withdrawal)		คัดกรองกลุ่มที่มีความ

เสี่ยง	โดยใช้แบบทดสอบด้านสุขภาพจิตฯ	โควิด-199	

โดยมีนิยามกลุ ่มเสี่ยง	 คือผู ้ที่ตอบแบบประเมิน

ความเครียด	(ST5)	มีผลคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ	

8	หรอื			ตอบแบบคดักรองโรคซมึเศร้า	2	ค�าถาม	(2Q)	

พบว่ามอีาการในข้อใดข้อหนึง่	หรอืตอบแบบคดักรอง

โรคซมึเศร้า	9	ค�าถาม	(9Q)	มผีลคะแนนมากกว่าหรอื

เท่ากับ	 7	 จะส่งต่อข้อมูลให้กับอาจารย์ประจ�ากลุ่ม

วชิาการพยาบาลจติเวชและสขุภาพจิต	คณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เพื่อให้การดูแลทางจิตใจ	

โดยประสานความร ่วมมือ กับงานสุขภาพจิต	 

โรงพยาบาลสนัทราย	โดยการสือ่สารผ่าน	line	official	

โทรศัพท์มือถือ	 และประกาศเสียงตามสาย	มีการให้

ค�าแนะน�าส�าหรับการจัดกิจกรรมประจ�าวัน	จัดพื้นที่

ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน	 เช่น	 ออกก�าลัง

กาย	การเคลือ่นไหว	การฝึกสต	ิเป็นต้น	สิง่ทีส่�าคญัคอื

ทางศูนย์พักคอยอ�าเภอสันทรายได้มีจัดให้ผู้ติดเชื้อที่

อยู่ในครอบครัวเดียวกัน	 ท่ีท�างานเดียวกัน	 ชุมชน

เดียวกัน	 หรือเช้ือชาติเดียวกันได้พักในห้องเดียวกัน	

รวมท้ังบุคคลท่ีไม่สามารถสือ่สารกบับุคลากร	เช่น	ไม่มี

ไลน์	อ่านภาษาไทยไม่ได้	ให้พักกับผู้ที่สามารถสื่อสาร

กบับคุลากรได้	ผูป่้วยสงูอายทุีช่่วยเหลอืตนเองได้น้อย

พักกับวัยผู้ใหญ่	 เพื่อลดความเครียดจากการต้องมา

พักยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย	 และการที่ไม่สามารถช่วย

เหลือตนเองได้	

	 4.		การให้ค�าแนะน�าในการออกก�าลังกายด้วย

การบรหิารปอดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของ

ปอด	 ลดอาการเหนื่อยหอบ	หายใจล�าบาก	 ช่วยขับ

เสมหะ	 และป้องกันการเกิดภาวะปอดแฟบ	 รวมถึง

การออกก�าลงักายเบา	ๆ 	เพือ่ท่ีจะสามารถท�ากจิกรรม

ต่าง	 ๆ	 ได้เหมือนเดิม	 โดยเจ้าหน้าที่และพยาบาลใน

ศนูย์ฯ	จะส่งคลปิวดีโีอ	การฝึกการหายใจ	(Breathing	

exercise)	 ให้ทางไลน์	 และแนะน�าให้ผู้ป่วยสูงอายุ

ปฏิบัติทุกเช้า-เย็น	 เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่ช่วยในการ

หายใจ	ได้แก่	กล้ามเนื้อกระบังลม	และกล้ามเนื้อยึด

ซี่โครง	 ด้วยการฝึกหายใจเข้า-ออก	 โดยแต่ละครั้งใช้

เวลาประมาณ	5	วินาที	ท�า	10	ครั้งต่อรอบ	ประมาณ	
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3-5	รอบ	และระหว่างรอบให้พกั	30-60	วนิาท	ีวธิกีาร

ออกก�าลังกายด้วยการบริหารปอดนี้	ผู้ป่วยสูงอายุยัง

สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางการดูแลตนเองเมื่อ

จ�าหน่ายกลับบ้าน	 เพ่ือป้องกันอาการที่เกิดขึ้นกับ 

ผู้ป่วยหลังจากได้รับเชื้อนาน	 4-12	 สัปดาห์ขึ้นไป	

(Long	covid)	และกระทบต่อการด�าเนนิชวิีตประจ�าวัน10

	 5.	 การรบัประทานยา	favipiravir	ในผูป่้วยสงูอายุ 

แพทย์จะค�านวณตามน�า้หนกัของผูป่้วย	โดยส่วนใหญ่

แพทย์จะมคี�าสัง่ให้ทานยา	favipiravir	1,800	มลิลกิรัม	

วันละ	2	ครั้ง	ทุก	12	ชั่วโมง	ครั้งละ	9	เม็ดในวันแรก	

และในวันที่	 2-5	 จะลดปริมาณลงเหลือ	 favipiravir	

800	มิลลิกรัม	วันละ	2	ครั้ง	ทุก	12	ชั่วโมง	ครั้งละ	4	เม็ด 

แต่ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีน�้าหนักมากกว่า	 90	 กิโลกรัม

จะเพ่ิมขนาดยาเป็น	favipiravir	2,400	มลิลกิรมั	วนัละ 

2	ครั้ง	ๆ	ละ	12	เม็ด	ทุก	12	ชั่วโมง	ในวันแรก	และ

ในวนัที	่2-5	จะลดปรมิาณลงเหลอื	favipiravir	1,000	

มิลลิกรัม	วันละ	2	ครั้ง	ๆ	ละ	5	เม็ดทุก	12	ชั่วโมง	

แนะน�าอาการข้างเคยีงในการใช้ยาในกลุม่ผูป่้วยสงูอายุ 

เช่น	 คลื่นไส้อาเจียน	 ถ่ายเหลว	 ภาวะตับอักเสบ	

เป็นต้น	 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคหัวใจ

ต้องระวังอาการใจสั่น	 และหากมีการใช้ยาหลาย	 ๆ	

ชนิดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ11

 

การจ�าหน่ายผู้ป่วยสูงอายุออกจากศูนย์พักคอย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

	 ผู้ป่วยสูงอายุที่กักตัวครบ	10	วัน	พยาบาลต้อง

แจ้งล่วงหน้า	 1	 วันเพื่อติดต่อญาติในการมารับกลับ	

หากผู้ป่วยสูงอายุไม่มีญาติจะแจ้งองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในแต่ละเขตรบัผดิชอบเพือ่แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน	

หรือเจ้าหน้าท่ีรพสต.ประสานรถพยาบาลมารับ	 โดย

แนวทางเวชปฏิบัติฯ	 COVID-19	 นี้จะระบุว่าไม่ต้อง

ท�า	swab	ก่อนอนญุาตให้ผูป่้วยออกจากศูนย์ฯ	เพราะ

ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการรักษา	 เน่ืองจากอาจจะยัง

ตรวจพบสารพันธกุรรมของเชือ้ไวรสัทีเ่ป็นสาเหตขุอง

โรค	COVID-19	ในน�้ามูกและ/หรือน�้าลายของผู้ป่วย

ได้เป็นเวลานาน	 อาจจะนานถึง	 50	 วัน	 ท้ังนี้แพทย ์

ผู้รักษาจะเป็นผู้พิจารณาจากอาการ	ผู้ป่วยสูงอายุอยู่

ท่ีศูนย์ฯ	 ครบ	 10	 วัน	 ต้องแยกกักตัวต่อท่ีบ้านอีก	 
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	 1.		งดออกจากบ้านไปยงัชุมชนทกุกรณ	ียกเว้น

การเดินทางไปโรงพยาบาลโดยการนัดหมายและการ

จัดการโดยโรงพยาบาล	

	 2.		ให้แยกห้องนอนจากผู้อื่น	 ถ้าไม่มีห้องนอน

แยกให้นอนห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย	 3-5	 เมตร	 และ

ต้องเป็นห้องทีเ่ปิดให้อากาศระบายได้ดผีูป่้วยนอนอยู่

ด้านใต้ลม	 หากไม่สามารถจัดได้อาจจะต้องให้ผู้ป่วย

สูงอายุอยู่ต่อในศูนย์ฯ	จนพ้นระยะการแยกโรค	

	 3.		ถ้าแยกห้องน�า้แยกได้ควรแยก	ถ้าแยกไม่ได้

ให้เช็ดพื้นผิวท่ีมีการสัมผัสด้วยน�้ายาท�าความสะอาด	

เช่น	แอลกอฮอล์หลังการใช้ทุกครั้ง

	 4.		การดแูลสขุอนามยั	ให้สวมหน้ากากอนามยั	

เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

	 5.		ล้างมือด้วยสบู่และน�้าเป็นประจ�า	หรือถูมือ

ด้วยเจลแอลกอฮอล์	70%	

	 6.		หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในระยะไม่

เกนิ	2	เมตร	การพบปะกนัให้สวมหน้ากากตลอดเวลา	

	 7.		ดืม่น�า้สะอาดให้เพยีงพอ	รบัประทานอาหาร

ที่สุก	 สะอาด	 และมีประโยชน์ครบถ้วนตามหลัก

โภชนาการ	ไม่รับประทานอาหารร่วมวงกับผู้อื่น

	 8.		หากมอีาการป่วยเกิดข้ึนใหม่	หรอือาการเดมิ

มากขึ้น	เช่น	ไข้สูง	ไอมาก	เหนื่อย	แน่นหน้าอก	หอบ	

หายใจไม่สะดวก	เบื่ออาหาร	ให้ติดต่อสถานพยาบาล

ทันที	 หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล	 แนะน�าให้

สวมหน้ากากระหว่างเดินทางตลอดเวลา	หลังจากครบ

ก�าหนดการกักตัวตามระยะเวลานี้แล้ว	 สามารถ

ประกอบกิจกรรมทางสังคม	 และท�างานได้ตามปกติ

ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่	 เช่น	 การสวมหน้ากาก

อนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น	 การท�าความสะอาดมือ	

การรักษาระยะห่าง	 เป็นต้น	 หากมีข้อสงสัยใด	 ๆ	

สอบถามได้ท่ีโรงพยาบาลสันทราย	เบอร์โทร	053-921199 
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หรอืโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบลทีอ่าศยั

อยู่	หรือสอบถามในกลุ่มผ่าน	line	official	ได้ตลอด	

24	ชั่วโมง

 

ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุ

โรคโควิด-19 และแนวทางแก้ไข

	 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดูแลผู้ป่วยสูง

อายุในศูนย์ฯ	 เกิดจากกระบวนการเปล่ียนแปลงใน 

ผู้สูงอาย	ุ(Aging	change)	และปัญหาด้านการสือ่สาร

และการใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่	สรุปได้ดังนี้

	 1.		ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่างๆ	ได้แก่	การสื่อสารผ่านโปรแกรมไลน์	โดยพบว่า

ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มปัีญหาในการใช้โปรแกรมไลน์	และ

ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	 โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที	่ 

ราบสูงและกลุ่มที่ไม่มีสัญชาติ	 จึงท�าให้ไม่สามารถ

ติดต่อเจ้าหน้าที่และลงทะเบียนรับใหม่ได้	 ดังนั้นการ

แก้ไขคือหากมีผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มน้ีเข้าพักเจ้าหน้าท่ี

ต้องจดัให้อยูร่่วมกบัผูท่ี้มโีทรศัพท์สมาร์ทโฟน	และจดั

ให้มีผู้ดูแลประจ�าห้องพักเพื่อให้สามารถสื่อสารและ

แจ้งอาการอาการแสดง	 รวมถึงการวัดสัญญาณชีพ

และถ่ายรูปส่งมาให้เจ้าหน้าทีพ่ยาบาลประเมนิอาการ

ต่อไปในแต่ละวันได้

	 2.		ปัญหาด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร	 โดย

เฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสัญชาติพม่า	ไทยใหญ่	อ่าน

เขยีนภาษาไทยไม่ได้	ดังน้ันค�าแนะน�าในโปรแกรมไลน์

จึงต้องปรับให้มีการใช้ภาษาพม่าในการสื่อสารผู้ป่วย

สูงอายกุลุ่มนี	้หรอืใช้รปูภาพ/คลปิวดิโีอในการสือ่สาร

แทน	เช่น	คลิปวีดิโอการบริหารปอดที่แสดงท่าทางที่

ชัดเจนในการฝึกบริหารปอด	เป็นต้น

	 3.		ปัญหาโรคร่วม	ได้แก่	โรคความดันโลหิตสูง	

โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	โรตไต	เป็นต้น	ผู้สูงอายุกลุ่ม

น้ีจะมีอาการและอาการแสดงค่อนข้างมากกว่ากลุ่ม

อื่นอาจต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะโรคหัวใจ	

อาจพบคล่ืนไฟฟ้าหวัใจผดิปกตไิด้	การแก้ไขคอื	จดัให้

ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเข้าพักในชั้นที่	 1	 เท่านั้นเพื่อให ้

เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างรวดเร็ว

	 4.		ปัญหาการรับประทานยา	 favipiravir	 

ในบางคร้ังผู้ป่วยสูงอายุสับสนรับประทานยาผิดเวลา	

ผิดขนาด	 จึงต้องมีการเตือนและเน้นย�้าการรับประทาน

ยา	favipiravir	และยาบรรเทาอาการอืน่	ๆ 	ให้แก่ผูส้งูอายุ

ด้วยทุกครั้งในโปรแกรมไลน์	 และพูดคุยผ่านทาง

โทรศัพท์

	 5.		ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	 เช่น	

สายตาพร่ามัว	การเคลื่อนไหวช้าลง	และปัญหาด้าน

สถานที	่ห้องพกั	ในห้องน�า้บางห้องยงัไม่มรีาวจบั	ดงันัน้

อาจส่งผลให้เกดิอบุตัเิหตไุด้ง่ายจงึต้องระมดัระวงัและ

แจ้งให้ผู้ที่อาศัยร่วมห้องกับผู้สูงอายุช่วยดูแลด้วย

	 6.		ปัญหาด้านจติใจ	ผูป่้วยสงูอายทุีถ่กูกกัตวัใน

ห้องอาจมีความเครียดได้ง่าย	 ดังนั้นจึงต้องมีการ

ประเมินความเครยีดในวนัที	่3	ของการเข้าพกัทุกราย	

หากเสี่ยงซึมเศร้าต้องรีบประเมินส่งต่อทันที

	 ปัญหาและอปุสรรคด้านการบรหิารจัดการศนูย์

และการบริหารอัตราก�าลังคน	 พบว่า	 มีอัตราก�าลัง

เพียงพอเนื่องจากโรงพยาบาลสันทราย	ฝ่ายปกครอง

ท้องถิน่	และคณะพยาบาลศาสตร์	ได้จดัเจ้าหน้าทีเ่ข้า

ร่วมปฏบิตังิาน	และมกีารประสานงานอย่างทนัท่วงที

หากผู้ป่วยมีปัญหา	ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในด้านนี้	

 

สรุปผลการด�าเนินงานศูนย์พักคอย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 ผลการด�าเนนิงานในศนูย์ฯ	มดีงันี	้ผูป่้วยสงูอายุ

จ�านวน	 43	 ราย	 เพศชายจ�านวน	 18	 ราย	 (ร้อยละ	

41.86)	 เพศหญิงจ�านวน	 25	 ราย	 (ร้อยละ	 58.14)	

มีอายุระหว่าง	 60-88	 ปี	 แบ่งเป็นผู้สูงอายุตอนต้น	

จ�านวน	36	คน	(ร้อยละ	83.72)	ผู้สูงอายุตอนกลาง	

จ�านวน	5	คน	(ร้อยละ	11.63)	และผูส้งูอายตุอนปลาย	

จ�านวน	 2	 คน	 (ร้อยละ	 4.65)	 การจ�าแนกผู้ป่วย	

ประเภท	CM	28	ราย	(ร้อยละ	65.12)		และประเภท	

ATK	plus	15	ราย	(ร้อยละ	34.88)		ผู้ป่วยที่พักรักษา

จนครบ	14	วนัและจ�าหน่ายกลบับ้านจ�านวน	41	ราย	



การจัดตั้งและการดูแลผู้สูงอายุโรคโควิด-19 
ในศูนย์พักคอย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

10 |  ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ ส�ข�ภ�คเหนือ

(ร้อยละ	 95.35)	 และผู้ป่วยกลุ่มส่งต่อไปรักษาท่ี 

โรงพยาบาลสันทรายจ�านวน	 2	 ราย	 (ร้อยละ	 4.65)		

ผลการดแูลด้านจติใจ	โดยใช้แบบประเมนิความเครยีด	

โควดิ-19	พบว่าไม่มกีลุม่เสีย่งท่ีต้องดแูลจติใจในกรณีพเิศษ

	 ทีมเจ ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานได้ส�ารวจความ 

พึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการของดูแลที่ศูนย ์

พักคอย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ระหว่างวันที่	8	ธันวาคม

ถึง	 21	ธันวาคม	2564	จ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	

82	ราย	ประกอบด้วย	ผู้ป่วยชาย	37	ราย	ผู้ป่วยหญิง	

45	 ราย	 มีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใน

ระบบออนไลน์	 มีข้อค�าถามให้เลือกเป็นระดับความ

พึงพอใจ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	

ตารางที่ 1	ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก

ล�าดับ                        รายการ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)

1	

(น้อยที่สุด)

2	

(น้อย)

3	

(ปานกลาง)

4	

(มาก)

5	

(มากที่สุด)

1 สถานที่และห้องพักมีความสะอาด	

สะดวกสบาย	เหมาะสม

2.4 2.4 35.4 39 20.7

2 ความเหมาะสมของเตียงนอน/ที่นอน/ผ้าห่ม	 2.4 4.9 42.7 30.5 19.5

3 ห้องน�้าเพียงพอ	สะดวกสบาย 1.2 11 31.7 40.2 15.9

4 ความสะดวกใจในการพักร่วมห้องกับผู้อื่น 6.1 7.3 40.2 26.8 19.5

5 การจัดอุปกรณ์การแพทย์	 ได้แก่	 ปรอทวัดไข้	

เคร่ืองวดัออกซเิจนในเลอืดและเครือ่งวดัความดนั

โลหิตมีเพียงพอและใช้งานได้ดี

0.0 2.4 30.5 31.7 35.4

6 การบริการด้านอาหารทั้ง	3	เวลา	มีความ

เหมาะสม

2.4 8.5 22 37.8 29.3

7 การบรกิารรบัของฝากจากญาต	ิมคีวามเหมาะสม 0.0 6.1 25.6 32.9 35.4

8 การบริการเครือข่ายอินเตอร์เนต	(WiFi) 20.7 11.0 28.0 24.4 15.8

9 ภาพรวมความพงึพอใจด้านสถานทีแ่ละสิง่อ�านวย

ความสะดวก

2.4 4.9 29.3 35.4 28.0
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ตารางที่ 2	ความพึงพอใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/พยาบาลวิชาชีพ	

ล�าดับ                        รายการ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)

1	

(น้อยที่สุด)

2	

(น้อย)

3	

(ปานกลาง)

4	

(มาก)

5	

(มากที่สุด)

1 การติดต่อสื่อสารการให้ข้อมูลทางสุขภาพทางไลน์

กับเจ้าหน้าที่	มีความสะดวกและเหมาะสม

0.0 3.7 17.1 48.8 30.5

2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ	เป็นมิตร	สะดวก	

รวดเร็ว

1.2 2.4 19.5 40.2 36.6

3 เจ้าหน้าที่ดูแลด้วยความเอื้ออาทร	กระตือรือร้น	

เต็มใจให้บริการ

0.0 3.7 24.4 39 32.9

4 เจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัว	หรือตอบข้อซักถาม

ได้เป็นอย่างดี

0.0 1.2 17.1 42.7 39

5 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยหลักการป้องกันการติดเชื้อ

และให้ความปลอดภัยสูงสุด

0.0 0.0 13.4 41.5 45.1

6 การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม 0.0 0.0 26.8 41.5 31.7

7 การจ�าหน่ายออกจากศูนย์	เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล	/	

รายละเอียด	ชัดเจนและเข้าใจง่าย

0.0 4.9 23.2 37.8 34.1

8 การจัดบริการรถรับส่ง	มีความเหมาะสม	สะดวก	รวดเร็ว 1.2 3.7 31.7 39 24.4

9 การให้ค�าแนะน�าเหมาะสม	เช่น	การออกก�าลังกายด้วย

การบริหารปอดที่ระเบียงด้านหลังห้อง

1.2 2.4 26.8 40.2 29.3

10 ภาพรวมความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/

พยาบาลวิชาชีพ

0.0 2.4 17.1 46.3 34.1

บทสรุป

	 การดูแลผู้สูงอายุโรคโควิด	 19	 เป็นบทบาทที่

ท ้าทายส�าหรับพยาบาล	 และบุคลากรทางด้าน

สาธารณสุขเป็นอย่างมาก	 การเตรียมความพร้อมใน

การจัดตั้งศูนย์พักคอยเป็นสิ่งส�าคัญเพ่ือให้การดูแล 

ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย	 บทบาทของผู้ปฎิบัติการ

พยาบาลในการดูแลผูส้งูอายโุรคโควดิ-19		ควรใช้หลกั

การพยาบาลแบบองค์รวม12	 โดยพฤติกรรมการดูแล

แบบเอื้ออาทรของพยาบาลต่อผู้สูงอายุเป็นสิ่งส�าคัญ

ที่ต้องตระหนัก	 การโต้ตอบผ่านโปรแกรมไลน์	 หรือ

การใช้น�้าเสียงในการสื่อสารผ่านเสียงตามสายด้วย

ความเมตตากรุณา	ความมุง่มัน่ผกูพันต่อการดูแลเป็น

คุณลักษณะจ�าเป็นท่ีจะท�าให้เกิดพฤติกรรมการดูแล

แบบเอื้ออาทร13	รวมทั้งบทบาทของพยาบาลในด้าน

การประสานงาน	การท�างานเป็นทีมร่วมกับสหสาขา

วชิาชพี	อย่างไรกต็ามปัญหาอปุสรรคในการดแูลผูส้งูอายุ

โรคโควิด-19	 ในศูนย ์ฯ	 เกิดจากกระบวนการ

เปลีย่นแปลงในผูส้งูอาย	ุ(Aging	change)	และปัญหา

ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี	 ดังนั้นผู้ปฎิบัติ

การพยาบาลจึงต้องมีความเข้าใจและสามารถใช้

เทคโนโลยไีด้	โดยหลกัการดงักล่าวอาจน�าไปใช้ในการ

ดแูลผูส้งูอายุในศนูย์พกัคอยทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบั

ศูนย์ฯ	ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ต่อไป
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บทคัดย่อ

	 ภาวะเมตาบอลกิซนิโดรมหรอืโรคอ้วนลงพงุเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสขุทัว่โลก	โดยภาวะนี้

มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจและหลอด

เลอืด	และโรคเบาหวานชนดิที	่2	นอกจากนีย้งัมคีวามสมัพนัธ์กับการเสยีชวีติจากโรคหวัใจและหลอด

เลอืด	ภาวะเมตาบอลกิซนิโดรมมสีาเหตมุาจากภาวะอ้วนและภาวะดือ้อนิซลูนิ	ในปัจจบุนัมอีงค์ความ

รู้และข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	 คือ	 การส่งเสริมการออกก�าลังกาย	

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการลดน�้าหนัก	 ซ่ึงการออกก�าลังกายท่ีถูกต้อง

และเหมาะสมจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	 รวมถึงป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น	ท�าให้ลดปัญหาและผลกระทบระยะยาวของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมได้	ใน

ปัจจุบันประชาชนยังมีข้อจ�ากัดในการออกก�าลังกาย	การศึกษาพบว่าการออกก�าลังกายไม่เพียงพอมี

แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น	 ดังนั้นการส่งเสริมการออกก�าลังกายจึงเป็นเรื่องท่ีท้าทายยิ่ง	พยาบาลมีบทบาท

ส�าคัญในการส่งเสริมการออกก�าลังกายเพื่อป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	บทความวิชาการนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอเก่ียวกับบทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการออกก�าลังกายส�าหรับส�าหรับ

บคุคลวยัผูใ้หญ่ทีม่ภีาวะเมตาบอลิกซนิโดรมหรือมภีาวะเสีย่ง	ซึง่จะน�าไปสูก่ารมภีาวะสขุภาพทีด่ต่ีอไป

ค�าส�าคัญ:		การออกก�าลังกาย	กิจกรรมทางกาย	ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	โรคอ้วนลงพุง

บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการออกก�าลังกายส�าหรับบุคคล   
วัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือมีภาวะเสี่ยง
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Abstract

	 Metabolic	syndrome	is	a	major	health	problem	globally.	It	is	correlated	with	the	

incidence	of	non-communicable	diseases,	 in	particular	cardiovascular	disease,	and	

type	2	diabetes.		In	addition,	it	is	correlated	to	mortality	from	cardiovascular	disease.	

The	causes	of	metabolic	 syndrome	are	obesity	 and	 insulin	 resistance.	Nowadays,	

literatures	and	recommendations	regarding	to	metabolic	syndrome	management	are	

promoting	exercise,	changing	eating	behavior,	and	reducing	weight.		Proper	and	regu-

lar	exercise	help	preventing	and	reducing	the	severity	of	metabolic	syndrome	as	well	

as	preventing	complications	that	may	occur.		Also,	exercise	helps	reducing	problems	

and	long-term	impacts	from	metabolic	syndrome.	Currently,	people	have	limitations	

to	exercise.	 	 The	 studies	 show	 that	 insufficient	exercise	 also	 increases,	 therefore,	

promoting	exercise	 is	very	challenging.	 	Nurses	have	 important	roles	 in	promoting	

exercise	to	prevent	metabolic	syndrome.	This	article	aims	to	provide	nurses’	roles	in	

promoting	exercise	for	adults	with	or	at	risk	of	metabolic	syndrome	that	leads	to	good	

health.

Key words:  Exercise,	Physical	activity,	Metabolic	syndrome	

บทน�า

	 ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคอ้วนลงพุง

เป็นปัญหาที่ส�าคัญทั่วโลก	โดยมีความชุกร้อยละ	201	

ในประเทศไทยพบความชุกร้อยละ	 20-272	 ภาวะ 

เมตาบอลิกซินโดรมเป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดจากความ 

ผิดปกติของการเผาผลาญพลังงานท�าให้ความดัน

โลหติสงู	ระดบัน�า้ตาลในเลอืดสงู	ระดบัไขมนัในเลอืด

ผดิปกตแิละเส้นรอบเอวมากหรอืลงพงุ1	สาเหตุส�าคญั

ของภาวะนี้ได้แก่	 ภาวะอ้วนและภาวะด้ืออินซูลิน์3	

ปัจจุบันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมมีแนวโน้มสูงข้ึน	

เนือ่งจากผูม้ภีาวะอ้วนมจี�านวนเพิม่ขึน้	ประมาณการณ์ 

ว่าบุคคลวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกร้อยละ	 50	 จะมีภาวะอ้วน

ภายใน	ค.ศ.	20301	ผลส�ารวจประชากรไทยอาย	ุ15	ปี 

ขึ้นไป	 ในปี	พ.ศ.	 25622	พบว่าภาวะอ้วนมีความชุก

ร้อยละ	42	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.	2557	และพบว่ามี

ปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรังอย่างน้อย	1,	2	และ	3	ข้อได้แก่	

ความดนัโลหติสงู	ระดบัน�า้ตาลในเลอืดสงู	ระดับไขมนั

ในเลือดผิดปกติ	 อ้วนและการสูบบุหรี่โดยมีความชุก

ร้อยละ	39,	23,	และ	8	ตามล�าดับ2

	 ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเพิ่มโอกาสเส่ียงต่อ

การเกดิโรคเบาหวาน	3-6	เท่า	เพิม่ความเสีย่งและโรค

หัวใจและหลอดเลือด	1.7-2.7	เท่าของผู้ไม่มีภาวะนี้3		

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเสีย

ชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น	2.3	เท่าใน

เพศชาย	และ	2.8	เท่าในเพศหญงิเมือ่เทียบกบัผูท่ี้ไม่มี

ภาวะนี้3	 ปัจจุบันจ�านวนผู ้เสียชีวิตโรคหัวใจและ 

หลอดเลือดทั่วโลกมีจ�านวนถึง	 17.9	 ล้านคน4	 ซึ่งใน

ประเทศไทยใน	ปี	พ.ศ.	2562	พบว่า	โรคหลอดเลือด

สมองและโรคหวัใจขาดเลอืดเป็นสาเหตหุลกัของการ

เสียชีวิตทั้งหมดโดยพบจ�านวน	34,728	และ	20,556	

ราย	 ตามล�าดับ5	 และยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

กอ่นวัยอันควร5	จะเห็นได้ว่าภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
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มีความเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรัง	 ท�าให้มีค่าใช้จ่ายทาง

สุขภาพ3	 ก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะจากภาระ

โรค	 ความพิการและเสียชีวิต	 หากไม่ได้ควบคุมหรือ

รกัษาให้เหมาะสม4,	6	ส�าหรบัผูท้ีไ่ด้รบัการวนิจิฉัยว่ามี

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การออกก�าลังกาย	 รับประทานอาหารที่เหมาะสม

และ/หรอืลดน�า้หนกัเป็นสิง่ส�าคัญซึง่ถอืเป็นการรกัษา

หลัก3,	7	หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือ

มคีวามเส่ียงสงูในการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดจะ

ได้รับการรักษาด้วยยา	 เพื่อควบคุมระดับความดัน

โลหิต	ระดับน�้าตาลหรือไขมันในเลือดอย่างต่อเนื่อง7	

การออกก�าลังกายเป ็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่ งที่มี

ประสิทธิผล	 ประหยัด	 และคุ้มค่า8	 ป้องกันการเกิด

ภาวะเมตาบอลกิซนิโดรม	ลดความรนุแรงและป้องกนั

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึน4,	 8	 เนื่องจากการออก

ก�าลังกายมผีลลดความอ้วน	ลดภาวะดือ้อนิซูลนิ	และ

เพิ่มความเแข็งแรงของระบบหัวใจและระบบหายใจ8	

องค์การอนามัยโลกแนะน�าให้บคุคลทกุวัยออกก�าลังกาย	

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเร้ือรัง9	 การออก

ก�าลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเป็นตัวชี้

วดัส�าคญัในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั5	ในปัจจบัุน

พบว่าความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ	

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	19	ในปี	พ.ศ.	2557	เป็น

ร้อยละ	31	ในปี	พ.ศ.	25622	การศึกษาพบว่า	ผูท้ีเ่สีย่ง

ต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	ร้อยละ	90	ไมส่ามารถ

ปรับพฤติกรรมการออกก�าลังกายให ้เพียงพอ10 

เนื่องจากมีข้อจ�ากัด	 เช่น	ขาดแรงจูงใจ	และขาดแรง

สนบัสนนุทางสงัคม11		พยาบาลมีบทบาทส�าคัญในการ

ป้องกันโรค	คัดกรอง	ค้นหาความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง	

และส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก�าลังกาย	 การรับ

ประทานอาหารและการจัดการกับอารมณ์ในผู้ที่มี

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	และผู้ที่มีความเสี่ยง	ซึ่งจะ

ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง	 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจ 

เกิดขึน้	ลดภาวะเครยีด	วติกกงัวล	และซมึเศร้า	ท�าให้

สุขภาพจิตดีขึ้น		มีภาวะสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น12

บทความนีน้�าเสนอเกีย่วกบัภาวะเมตาบอลกิซินโดรม	

การออกก�าลงักาย	และบทบาทพยาบาลในการส่งเสรมิ

การออกก�าลังกายส�าหรับส�าหรับบุคคลวัยผู้ใหญ่ท่ีมี

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือมีภาวะเสี่ยง

ความหมายของภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

และเกณฑ์การวินิจฉัย

	 ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	 (Metabolic	 syn-

drome)	ในภาษาไทยใช้ค�าว่า	โรคอ้วนลงพุง	ซึ่งมีค�า

ท่ีใกล้เคยีงกันคอื	ภาวะอ้วน	(Obesity)	และภาวะอ้วน

ลงพุงหรือลงพุง	(Central	or	abdominal	obesity)		

ภาวะอ้วน	หมายถึง	การมีไขมันสะสมในร่างกายเพิ่ม

ขึ้นบริเวณใต้ผิวหนังหรือช่องท้อง	 มีค่าร้อยละของไข

มันในร่างกาย	(Body	fat	percentage)	เกิน	25	ใน

เพศชาย	หรอืเกนิ	35	ในเพศหญงิ13	นยิมประเมนิจาก

ค่าดัชนีมวลกาย	(Body	mass	index:	BMI)	ค�านวณ

จากน�า้หนกั	(กโิลกรมั)/[ส่วนสูง	(เมตร)	x	ส่วนสงู	(เมตร)]	

ค่าดชันมีวลกายของคนไทยอ้างองิจากคนเอเชยี	หาก	

BMI	 25	 กิโลกรัม/ตารางเมตรหรือมากกว่า	 ถือว่ามี

ภาวะอ ้วน	 หากค ่า 	 BMI	 23-24.99	 ถือว ่ า 

น�้าหนักเกิน14	ในภูมิภาคอื่นเช่น	สหรัฐอเมริกา	ภาวะ

อ้วนคือค่า	BMI	30	ขึ้นไป14	 

	 ลงพุง	 หมายถึง	 การมีไขมันสะสมในช่องท้อง

มาก	 การประเมินมาตรฐานใช้การตรวจไขมันท่ีท้อง

จากการเอก็ซเรย์คอมพวิเตอร์	หรอืคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	

ซึง่ไม่สะดวกและราคาแพง	นยิมประเมนิจากเส้นรอบ

เอวซึ่งสะดวก	ประหยัด	ปลอดภัย15	มีความน่าเชื่อถือ

และสอดคล้องกับปริมาณไขมันช่องท้องมากกว่าค่า

ดชันมีวลกาย13,15	องค์การอนามยัโลกและสหพนัธ์เบา

หวานโลกแนะน�าให้ใช้เส้นรอบเอวเป็นตัวช้ีวัดภาวะ

เมตาบอลิกซินโดรม7,14	 ซ่ึงเกณฑ์แต่ละเช้ือชาติแตก

ต่างกัน	ในคนไทยหากมีค่าเกิน	90	เซนติเมตร	ในเพศ

ชาย	และเกนิ	80	เซนตเิมตร	ในเพศหญงิ	ถอืว่ามภีาวะ

ลงพุง16	

	 โรคอ้วนลงพุงหรือภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	
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16 |  ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ ส�ข�ภ�คเหนือ

หมายถึง	กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของการ

เผาผลาญพลังงาน	ท�าให้มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน	ภาวะ

ไขมันในเลือดสูง	ภาวะความดันโลหิตสูงและเส้นรอบ

เอวมาก1	 เดิมเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะเมตาบอลิกซิน

โดรมมีความหลากหลาย	ในปี	ค.ศ.	2010	โดยความ

ร่วมมอืระหว่างองค์กรสขุภาพ	เช่น	สหพนัธ์เบาหวาน

นานาชาติ	(IDF)	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	มีมติใน

การใช้เกณฑ์มาตรฐานเรียกว่า	 “Harmonizing	 the	

Metabolic	Syndrome”17	เมือ่มคีวามผดิปกต	ิอย่างน้อย 

3	ใน	5	ข้อคือ	1)	มีภาวะลงพุง	เส้นรอบเอวมากกว่า

เกณฑ์ของแต่ละเชื้อชาติหรือประเทศ	 2)	 ระดับ

ไตรกลีเซอไรด์	 150	 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไปหรือรับ

การรกัษาอยู	่3)	ระดับเอชดีแอลคอเลสเตอรอลน้อยกว่า 

40	มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	ในเพศชายหรือน้อยกว่า	50	

ในเพศหญิง	 4)	 ความดันโลหิต	 130/85	 มิลลิเมตร

ปรอทขึ้นไปหรือรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่	

5)	ระดับน�า้ตาลในเลอืดขณะอดอาหาร	110	มลิลิกรมั

ต่อเดซิลิตรขึ้นไป	หรือก�าลังได้รับการรักษา	

	 ส� าห รับประ เทศ ไทยการวิ นิ จฉั ยภาวะ 

เมตาบอลิกซินโดรมใช้เกณฑ์สหพนัธ์เบาหวานโลก7,	17 

คือ	มีภาวะลงพุง	เส้นรอบเอวมากกว่า	90	เซนติเมตร

ในเพศชายหรือมากกว่า	 80	 ในเพศหญิง	 ร่วมกับมี

ความผิดปกติอย่างน้อย	 2	 ใน	 4	 ข้อคือ	 1)	 ระดับ

ไตรกลีเซอไรด์	 150	 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป	 2)	

ระดับเอชดีแอลโคเลสเตอรอลน้อยกว่า	40	มิลลิกรัม

ต่อเดซิลิตรในเพศชายหรือน้อยกว่า	50	มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร	ในเพศหญงิ	3)	ความดันโลหติ	130-140/80-

90	มิลลิเมตรปรอท7,	18	ขึ้นไปหรือรับประทานยาลด

ความดันโลหิต	 4)	 ระดับน�้าตาลในเลือดขณะอด

อาหาร	 100	 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปหรือรับ

ประทานยาลดน�้าตาล	

ปัจจยัเสีย่ง สาเหต ุและพยาธสิภาพของภาวะเมตา

บอลิกซินโดรม 

 ปัจจยัเสีย่งของการเกดิภาวะเมตาบอลกิซนิโดรม7,	17 

ได้แก่	การรบัประทานอาหารพลงังานสงู	อาหารไขมนั

อิม่ตวัสงู	การออกก�าลงักายไม่เพยีงพอ	ภาวะน�า้หนกั

เกนิหรืออ้วน	และพนัธกุรรมโดยมยีนีท่ีสมัพนัธ์กับการ

สะสมไขมันจ�านวนมากหรือมีการเผาผลาญผิดปกต	ิ

ปัจจัยอื่น	ๆ	ได้แก่	การนอนหลับไม่เพียงพอ	นาฬิกา

ชีวภาพถูกรบกวน	การรับประทานยาที่ท�าให้น�้าหนัก

เพิ่ม	 เช่น	 ยาจิตเวช	 	 ยากันชัก	 สเตียรอยด์	 อินซูลิน	

รวมถงึความผดิปกตขิองระบบต่อมไร้ท่อ	เช่น	โรคถงุน�า้

ในรงัไข่	กลุม่อาการคุชชิง่	ฮอร์โมนไทรอยด์ต�า่	เป็นต้น

	 สาเหตุส�าคัญของภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	

ได้แก่	 ภาวะอ้วนและการดื้อต่ออินซูลิน	 (Insulin	 

resistance)	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน7,	 19,	 20	 ในภาวะอ้วน 

เซลล์ไขมัน	 (Adipocyte)	 จะมีการเพิ่มจ�านวนและ

ขนาดและท�าหน้าที่ผิดปกติ	 (Adiposopathy	 หรือ	

Sick	 fat)	 ท�าให้การหลั่งสารท่ีเก่ียวข้องกับการออก

ฤทธิ์ของอินซูลินเปลี่ยนแปลง	 โดยเพิ่มการหลั่งสาร

เลปตนิ	(Leptin)	ทีต้่านฤทธิอ์นิซลูนิและลดการหลัง่สาร  

อดีโนเพคติน	 (Adiponectin)	 ท่ีมีฤทธิ์ส่งเสริมการ

ท�างานของอนิซลูนิ	นอกจากนีแ้ล้วเซลส์ไขมนัหลัง่กรด

ไขมันอิสระมาก	 ท�าให้มีกรดไขมันอิสระในเลือดอยู่

มาก	และสะสมในตบัและกล้ามเนือ้มากด้วย	เน่ืองจาก

อินซูลินมีฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญและสมดุล

พลังงาน	 (Metabolic)	 และมีฤทธิ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับ

การเผาผลาญ	 (Non-metabolic)19-21	 เช่น	 1)	ฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระโดยยับยั้งการสร้างอนุมูลอิสระของ

ออกซิเจน	 2)	ยับย้ังการอักเสบโดยยับยั้งการท�างาน

ของสาร	Proinflammatory	transcriptional	factors 

เช่น	Nuclear	factor	kappa	B	3)	ขยายหลอดเลือด

และปกป้องการท�าลายเซลล์กล้ามเนือ้หวัใจ	4)	ยบัยัง้

การเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งโดยป้องกันการท�าลาย

หลอดเลือด	 5)	ยับยั้งการเกิดลิ่มเลือด	 โดยลดสาร	

tissue	 factor	6)	กระตุ ้นการสลายไฟบรินโดย 

ลดสารPlasmnogen	activator	inhibitor	7)	ยับยั้ง

การท�างานของเกล็ดเลือด	 ดังนั้นการดื้อต่ออินซูลิน

ท�าให้กระบวนการเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป
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	 พยาธิสภาพของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมยัง 

ไม่ชัดเจน19-21	พบว่า	เกี่ยวข้องกับการเพิ่มของกรดไข

มันอิสระ	 (Lipotoxicity)	การเพิ่มของกลูโคส	 (Glu-

cotoxicity)	ซึง่ท�าให้มคีวามไม่สมดลุของอนมุลูอสิระ	

หรือมีภาวะเครียดออกซิเดชั่น	 (Oxidative	 stress)	

กระบวนการอกัเสบเรือ้รงั	(Chronic	inflammation)	

จากกรดไขมันอิ่มตัวในอาหาร	 กรดไขมันอิสระและ

สารสือ่อกัเสบรวมถงึภาวะเครยีดของเอนโดพลาสมกิ			

เรติคูลัม	 (Endoplasmic	reticulum	stress)	ซึ่งส่ง

ผลให ้กระบวนการดัดแปลงโมเลกุลและการ

สังเคราะห์ไขมนัและการท�าหน้าทีข่องไมโตคอนเดรยี

ผิดปกต	ิ(Mitochondrial	dysfunction)	ปัจจยัเหล่า

นี้รบกวนการส ่งสัญญาณกระตุ ้นตัวรับอินซูลิน	

ร่างกายหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้น	แต่เนื้อเยื่อไม่ตอบสนอง

หรือด้ือต่ออินซูลิน	 ซึ่งจะเหนี่ยวน�าให้มีความผิด

ปกติ19-21	เช่น	1)	การออกฤทธิ์ของไนตริกออกไซด์ลด

ลง	ท�าให้หลอดเลือดหดตัวมากขึ้น	2)	 เนื้อเยื่อไขมัน

กระตุ้นการสร้างแองจิโอเทนสิโนเจน	ท�าให้ระบบเร

นนิแองจโิอเทนซินท�างานมากขึน้หลอดเลอืดไวต่อการ

ตอบสนองสารสือ่ประสาทซมิพาเทตกิ	ส่งผลให้ความ

ดนัโลหติสงู	3)	มกีารเกาะกลุม่กนัของเกลด็เลอืดและ

สร้างล่ิมเลือดมากขึ้น	ไฟบรินสลายน้อยลง	 เกิดการ

อักเสบเร้ือรังในหลอดเลือดน�าไปสู่ภาวะหลอดเลือด

แดงแข็งและโรคหัวใจและหลอดเลือด	

	 จะเห็นได้ว ่าภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	 มี

กระบวนการทีซ่บัซ้อนส่งผลเสยีต่อร่างกายหลายแบบ	

โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคหวัใจและหลอดเลอืด	

การจัดการที่เหมาะสมโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะ

ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเหล่านี้ได้	

การออกก�าลังกายกับการจัดการภาวะเมตาบอลิก

ซินโดรม 

	 การปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเป็นค�าแนะน�าอนัดบั

แรกในการจดัการภาวะเมตาบอลกิซนิโดรม3,		7,		8	มเีป้าหมาย

เพื่อชะลอหรือลดความรุนแรงของภาวะเมตาบอลิก

ซินโดรมและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจและ

หลอดเลือด	โดยเพิ่มการออกก�าลังกายที่มีความหนัก

ปานกลาง	ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง	ลดอาหารพลังงาน

สงูและไขมนัสงูและลดน�า้หนกั	ซึง่จะลดภาวะดือ้อนิสลุนิ 

หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ภายใน	 1-3	

เดือน	 ในระยะถัดมาจะรักษาโดยใช้ยาลดไขมันใน

เลอืด7,		18,		22-23	ส�าหรบัผูท้ีม่โีรคอยูเ่ดมิ	ได้แก่	เบาหวาน	

ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง	 การปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	เป็นการรักษาที่

มีความส�าคัญร่วมกับการได้รับยาเฉพาะโรคนั้นๆ	

และ/หรือยาป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด	

ในผูท้ีเ่สีย่งเบาหวาน	ความดนัโลหิตสงูและไขมันในเลอืด

สูงควรได้รับการคัดกรองตั้งแต่ไม่มีอาการและควรได้

รับค�าแนะน�าให้ปรับเพิ่มการออกก�าลังกายและปรับ

เปลี่ยนการรับประทานอาหาร18,	22-23

	 การออกก�าลังกาย	 (Exercise) หมายถึง	

กิจกรรมที่มีแบบแผน	 กระท�าซ�้า	 ๆ	 โดยมีเป้าหมาย

เพื่อสร้างเสริมหรือรักษาระดับสมรรถภาพทางกาย9		

ถือเป ็นส ่วนหน่ึงของกิจกรรมทางกายหรือการ

เคลื่อนไหวร่างกาย	(Physical	activity)	ซึ่งหมายถึง	

การเคลือ่นไหวร่างกายทีเ่กดิจากกล้ามเนือ้	ท�าให้เกดิ

การใช้พลังงาน	มากกว่าในขณะที่พัก	โดยจ�านวนเท่า

ของพลังงานที่ใช้เทียบกับขณะพักคือค่าเมท	 (Meta-

bolic	equivalents	of	task:	MET)9,24	ค่าเมทใช้บอก

ระดบัความหนกัของการออกก�าลงักายได้	หรอือาจใช้

ค่าระดับความเหนื่อยที่ดัดแปลงจากบอร์กสเกล25	

(Borg’s	 category	 ratio-scale)	 ประเมินใช้ตัวเลข	

ค่า	0	ถึง	10	(ไม่เหนื่อย	จนถึง	เหนื่อยที่สุด)	กิจกรรม

ทางกาย	แบ่งได้	3	ระดบั9,	24	คือ	1)	ระดบัเบา	(Inactive) 

สามารถท�าได้สบาย	 เป็นกิจกรรมที่มีความหนักกว่า

ขณะพัก	1.5-2.9	 เท่าหรือค่าเมท	3	หรือค่าคะแนน

ความเหนื่อย	2-3	ตัวอย่างเช่น	นั่ง	ยืน	หรือเดินช่วง

สั้น	ๆ	ใช้เวลาน้อยกว่า	10	นาที	2)	ระดับปานกลาง	

(Moderate)	 เป็นกิจกรรมที่เริ่มท�าให้หัวใจเต้นแรง	

หายใจเร็วข้ึน	 แต่ยังพูดคุยประโยคยาว	 ๆ	 ได้	 เป็น
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กิจกรรมที่มีความหนักกว่าขณะพัก	3-6	เท่า	หรือค่า

คะแนนความเหนื่อย	 5-6	 ตัวอย่างเช่น	 เดินเร็ว	 

ขี่จักรยาน	 เดินขึ้นบันได	 ท�าสวน	 3)	 ระดับมากหรือ

หนัก	 (Vigorous)	 เป็นกิจกรรมที่ท�าให้หัวใจเต้นแรง	

หายใจหอบ	 ไม่สามารถพูดประโยคยาวๆ	 ได้	 เป็น

กิจกรรมที่หนักกว่าขณะพัก	6	 เท่า	ค่าเมท	6	ขึ้นไป	

หรือค่าคะแนนความเหนื่อย	7-8	เช่น	ขุดดิน	ยกของ

หนัก	วิ่ง	เป็นต้น

	 หลกัการออกก�าลงักายม	ี6	องค์ประกอบ	(FITT-

VP)24,	26-27	คือ	1)	ความถี่	(Frequency:	F)	2)	ความ

หนักหรอืความแรง	(Intensity:	I)	ประเมนิจากค่าเมท

หรืออัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย	 (Target	 heart	

rate)	จากร้อยละของความหนกัทีต้่องการ	(%	intensity 

desired)	 กับการตอบสนองของร่างกาย	 เช่น	 อัตรา

การเต้นของหัวใจสูงสุด	(Max	heart	rate:	Max	HR)	

ซึ่งค�านวณจาก	220-อายุเป็นปี24		อัตราการเต้นหัวใจ

เป้าหมาย	=	อตัราการเต้นของหวัใจสงูสดุ	X	ค่าร้อยละ

ของความหนักที่ต้องการ	เช่น	อายุ	50	ปีแทนค่า	HR	

Max	=	220-50	=170	หากต้องการความหนักปานกลาง 

เช่น	65-75%	เมื่อแทนค่า	Target	HR	=	170	x	65	

=	111	ครั้ง/นาทีและ	170	x	75=128	ครั้ง/นาที	เมื่อ

ออกก�าลังกายความหนักปานกลาง	 ให้อัตราการเต้น

ของหัวใจ	111-128	ครั้ง/นาที	3)	ระยะเวลา	(Time:	T) 

อาจต่อเนื่องหรือสะสมช่วงละ10	 นาที	 ขึ้นไป	 4)	

ประเภทหรือชนิด	 (Type:	 T)	 แบ่งเป็นแอโรบิค	

(Aerobic	training)	เพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและ

ปอด	โดยออกก�าลังกายที่มีความหนักร้อยละ	60-90	

ของอตัราการเต้นของหัวใจสงูสดุ	การฝึกด้วยน�า้หนกั	

(Weight	 training)	 เพื่อรักษาหรือเพิ่มความแข็งแรง

และความอดทนของกล้ามเนื้อ	โดยลงน�้าหนัก	ใช้แรง

กระแทกหรือแรงต้านทาน	 กล้ามเนื้อมัดใหญ่	 8-10	

กลุ่ม	 เช่น	 การฝึกด้วยน�้าหนัก	 ออกก�าลังกายยางยืด	

การฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ	 เอ็น	 และข้อต่อ	

(Flexibility	exercise)	และการฝึกการท�างานระบบ

ประสาทและกล้ามเนื้อ	 (Neuromotor	 exercise)	

ประกอบด้วยทักษะการเคลื่อนไหว	 เช่น	 การทรงตัว	

การประสานกนัของระบบประสาท	ตวัอย่างเช่น	ไทเก็ก 

จีก้ง	เป็นต้น	5)	ปรมิาณหรอืขนาดของการออกก�าลงักาย 

(Volume:	 V	 หรือ	 exercise	 dose)	 เป็นผลจาก

ความถ่ี	 ระยะเวลา	 หรือระดับความหนัก	 เพื่อให้ได้

ขนาดเดิมหากใช้เวลาน้อยอาจเพิ่มความหนัก	6)	การ

เพิ่มโปรแกรมการออกก�าลังกาย	 (Progression:	 P)	

โดยการเพิ่มความถี่	ระยะเวลาหรือระดับความหนัก	

	 องค์การอนามยัโลก9	แนะน�าให้บคุคลทีส่ขุภาพ

ดีหรือมีโรคเรื้อรัง	 อายุ	 18	 ปีขึ้นไป	 ออกก�าลังกาย

ความหนักปานกลางอย่างน้อย	 150	 นาที/	 สัปดาห์	

หรอืระดับหนกัมาก	อย่างน้อย	75	นาท/ีสปัดาห์	หาก

ต้องการประโยชน์ต่อสขุภาพเพิม่ข้ึนและไม่มข้ีอจ�ากดั	

ให้เพิม่ระยะเวลาความหนกัปานกลางอย่างน้อย	300	

นาที/สัปดาห์หรือความหนักระดับมาก	 อย่างน้อย	

150	 นาที/สัปดาห์และออกก�าลังกายเพิ่มความแข็ง

แรงของกล้ามเนื้อ	2	วัน/สัปดาห์	ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

และควรเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น

	 การออกก�าลังกายเป็นการป้องกันและรักษา

เพ่ือลดผลกระทบและชะลอภาวะแทรกซ้อนของ

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	 เนื่องจากมีผลลดภาวะดื้อ

อินซูลิน	 ท�าให้การเผาผลาญดีขึ้นส ่งผลให้องค์

ประกอบของร่างกาย	 ได้แก่	 น�้าหนัก	 ดัชนีมวลกาย	

เส้นรอบเอว	ไขมันร่างกาย	มวลกล้ามเนื้อดีขึ้น1,	7-8,	26 

และท�าให้ค่าชีวเคมีในเลือดดีขึ้น	 เช่น	 ระดับน�้าตาล	

ระดบัไขมัน	และท�าให้ระบบหวัใจและหลอดเลอืดแขง็แรง	

ความดันโลหิตลดลง	 เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 

และความหนาแน่นของกระดูก	 การออกก�าลังกายมี

ผลดต่ีอภาวะท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการเผาผลาญ	ท�าให้การ

อกัเสบของหลอดเลอืดท่ัวร่างกายลดลง	สารบ่งช้ีภาวะ

เครียดลดลง	สุขภาพจิต	คุณภาพชีวิตดีขึ้น	จะเห็นได้

ว่า	การออกก�าลังกายมีผลดีต่อสุขภาพ	อย่างไรก็ตาม

การออกก�าลังกายท�าให้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ	

บุคคลทั่วไปท่ีออกก�าลังกายความหนักระดับปาน

กลางมีความเสี่ยงเล็กน้อยต่อภาวะหัวใจหยุดเต้น	



Nurses’ Roles in Promoting Exercise for Adults with 
Metabolic Syndrome or at Risk

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกร�คม-มิถุน�ยน 2565  | 19

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด	 หากอออกก�าลังกายความ

หนักระดับมากจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้มี

พฤตกิรรมเนอืยนิง่	ความหนกัระดบัปานกลางท�าให้มี

ความเสีย่งเลก็น้อยต่อบาดเจ็บท่ีกระดูกและกล้ามเนือ้	

การเดินจะท�าให้บาดเจ็บได้น้อยกว่าวิง่เหยาะ	วิง่	หรอื

กีฬาที่มีการปะทะ24,	26	ในการลดความเสี่ยงของหัวใจ

และกล้ามเนื้อและข้อ	 ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออก

ก�าลังกายและผ่อนคลายหลังการออกก�าลังกาย	และ

ขณะออกก�าลังกายหากมีอาการผิดปกติ	 เช่น	 แน่น

หน้าอก	 ใจสั่นและปวดร้าวไปที่แขนไหล่และคอซีก

ซ้าย	 หายใจล�าบาก	หายใจมีเสียงวิ้ด	 หายใจตื้น	 เร็ว	

วิงเวียน	 เหงื่อออกมาก	 เป็นตะคริว	 คลื่นไส้รวมถึง

อาการล้า	 หมดแรงอย่างมากและนานภายหลังการ

ออกก�าลังกาย	 ควรหยุดและไปพบแพทย์24	 ในผู้ท่ีมี

ภาวะเมตาบอลกิซนิโดรมหรอืมคีวามเสีย่งเช่น	มคีวาม

ดนัโลหติสงู	ระดับน�า้ตาลสงู	หรือมคีวามผดิปกตหิลาย

ข้อ7	และไม่ได้ออกก�าลงักายมาก่อน	หากต้องการเพิม่

ระดบัความหนักหรอืต้องการเร่ิมต้นท่ีความหนักระดบั

มาก	 ควรระวังความเสี่ยงจากการออกก�าลังกายเพิ่ม

ขึ้น26	 ในผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคเบาหวาน	

ควรปรกึษาแพทย์เพือ่วางแผนโปรแกรมให้เหมาะสม

ก่อนการออกก�าลังกายหรือเริ่มออกก�าลังกายวันละ	

10-20	นาที	 ใน	1-2	สัปดาห์แล้วค่อย	ๆ	 เพิ่มความ

หนักและระยะเวลา18,	 22-23	ผู้ป่วยที่มีอาการของใน

ระยะเฉียบพลันโรคหัวใจและหลอดเลือด	เช่น	ภาวะ

สมองขาดเลือดชั่วคราว	 โรคหลอดเลือดสมอง	 เจ็บ

หน้าอกชนิดไม่คงที่	มีภาวะเลือดออก	ความดันโลหิต

สูงเกิน	 180/110	 มม.ปรอท	 มีภาวะหัวใจเต้นผิด

จังหวะที่ควบคุมไม่ได้	 หัวใจล้มเหลว	 มีภาวะน�้าตาล

สูงทีม่คีโีตสิส	หรอืน�า้ตาลในเลอืดต�า่	ควรงดออกก�าลงั

กาย18,	22	

	 แม้ว่าการออกก�าลังกายเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับ

การจัดการภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	 บุคคลในวัย

ผู้ใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการออกก�าลังกาย28	 แต่การ

ศึกษาพบว่า	 ความชุกของการมีกิจกรรมทางกาย									

ไม่เพียงพอมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น2	 โดยที่พฤติกรรมการ

ก�าลังกายไม่สัมพันธ์กับเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	

อาชีพ	ความรู้หรือทศันคตเิกีย่วกบัการออกก�าลงักาย29 

ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากการไม่มีเวลาหรอืมคีวามเหนือ่ยล้า

จากภาระงาน	 เนื่องจากวัยผู้ใหญ่อยู่ในช่วงของการ

ท�างานหารายได้และใช้ชวีติอย่างเร่งรบี	ใช้เวลาในการ

ท�างานและการเดินทาง	 มากกว่าการใช้เวลาที่บ้าน	

การศึกษาในผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 

พบว่า	ร้อยละ	90	ไม่สามารถปรับพฤติกรรมการออก

ก�าลงักายให้เพยีงพอ10	เนือ่งจากข้อจ�ากดัเช่น	ขาดแรง

จงูใจและขาดแรงสนบัสนนุทางสงัคม11	ดงันัน้บทบาท

พยาบาลจึงมีความส�าคัญในการป้องกันโรค	คัดกรอง	

ค้นหาความเสี่ยงของโรคและส่งเสริมสุขภาพโดย

เฉพาะการออกก�าลงักายเพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิ

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการออกก�าลังกาย

ส�าหรบับคุคลวยัผูใ้หญ่ทีม่ภีาวะเมตาบอลกิซนิโดรม

หรือมีภาวะเสี่ยง

	 ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมวินิจฉัยจากรอบเอว

เกนิมาตรฐานและผลตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร7ผูท่ี้ไม่มี

อาการผดิปกตอิาจไม่ได้รบัการตรวจหรอืคดักรองเพือ่

การวินิจฉัยภาวะนี้	 ดังนั้นในบุคคลท่ัวไป	 การให ้

ค�าแนะน�า	กระตุน้และส่งเสรมิการออกก�าลงักายเพือ่

ส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมจึง

มคีวามส�าคญั	ส�าหรบัผูท้ีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัภาวะนีแ้ล้ว

ควรได้รับการส่งเสริม	 สนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ

และการรักษาด้วยยาเพื่อป้องกันความรุนแรงและ

ภาวะแทรกซ้อน	 หากมีความพิการเกิดข้ึนต้องได ้

รับการฟื้นฟูสภาพ	 ในที่นี้ขอน�าเสนอบทบาทของ

พยาบาลในการป้องกันโรค	 การพยาบาลในหน่วย

บริการสุขภาพระดับต่าง	 ๆ	 และบทบาทในการ 

ส่งเสริมการออกก�าลังกายในระดับบุคคล

	 บทบาทพยาบาลในการป้องกันโรคในผู้มีภาวะ

เส่ียงหรือมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมอาจพิจารณา



บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการออกก�าลังกายส�าหรับบุคคล   
วัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือมีภาวะเสี่ยง

20 |  ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ ส�ข�ภ�คเหนือ

แบ่งเป็น	 2	 กลุ่มใหญ่คือ	 กลุ่มที่ไม่มีโรคและกลุ่มท่ีมี

โรคเรื้อรัง	 ได้แก่	 เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูงหรือไข

มันในเลือดสูง	 ส�าหรับกลุ่มที่ไม่มีโรค	 ไม่มีอาการผิด

ปกติน้ัน	 การค้นหาความเสี่ยงจากปัจจัยส่วนบุคคล	

ประวัติครอบครัวและการตรวจคัดกรองโรครวมถึง

การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง	 ได้แก่	 3	 อ	 2	 ส	 มี

ความส�าคัญหากเสี่ยงโรคเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	

หรือไขมันในเลือดสูง	 ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การออกก�าลังกายเพ่ิมขึ้น	 และปรับพฤติกรรมการ 

รบัประทานอาหาร	3-6	เดือนก่อนพจิารณารกัษาด้วย

ยา18,	22-23	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัวอยู่เดิม	การ

รักษาตามแนวปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยยา

และเน้น	1)	การป้องกันปฐมภูมิของภาวะเมตาลิกซิน

โดรมคือภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด	

โดยปรบัพฤตกิรรมการออกก�าลงักาย	การรบัประทาน

อาหาร	หากมภีาวะแทรกซ้อนจากโรคเรือ้รงัเช่น	ความ

ดนัสูงวกิฤตหิรือแผลเบาหวาน	ต้องได้รบัการส่งต่อไป

สถานบรกิารทีม่ศีกัยภาพสงูกว่า	2)	การป้องกนัระดบั

ทุติยภูมิ	มีเป้าหมายคือ	ชะลอการด�าเนินโรคในผู้ที่มี

ภาวะนี้	ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน	 เช่น	 โรค

หลอดเลือดสมอง	 ซึ่งอันตรายจนเสียชีวิตหรือพิการ

ถาวร	 และป้องกันภาวะแทรกซ้อนระยะยาว	 เช่น	 

เบาหวานขึ้นตา	 พยาบาลควรสร้างความตระหนักถึง

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและการดูแลสุขภาพ

อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้การออกก�าลงักายและการรับประทาน

อาหาร	 เน้นย�้าการรับประทานยาตามแผนการรักษา	

ติดตามตรวจตามนัด	 และสนับสนุนครอบครัวหรือ

ชุมชนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการดูแล	 และ	 3)	 การ

ป้องกันในระดับตติยภูมิ	 ในผู้ที่มีภาวะนี้ซ่ึงมีภาวะ

แทรกซ้อนหรือมีความพิการ	ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมหรือ

รนุแรงขึน้	พยาบาลควรช่วยประสานงานเพือ่ให้เข้าถงึ

การท�ากายภาพบ�าบัด8	ดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ

ชีวิต	จะเหน็ได้ว่าพยาบาลมบีทบาทในการป้องกนัโรค

ทัง้	3	ระดบัเพือ่ลดความเสีย่งการเกดิภาวะเมตาบอลกิ

ซินโดรม	 ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด

และภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังเดิม	

	 บทบาทพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพระดับ

ต่าง	 ๆ	 มีดังนี้30	 ในระดับปฐมภูมิ	 มีบทบาทในการ

ป้องกันโรค	 คัดกรอง	 ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนตามแนว

ปฏิบัติ	เช่น	คัดกรองโรคเบาหวานในบุคคลอายุ	35	ปี

ขึ้นไป	ประเมินภาวะสุขภาพโดยซักประวัติ	ประเมิน

ดัชนีมวลกายและวัดรอบเอว	วัดความดันโลหิต	หาก

มีภาวะนี้หรือเสี่ยง	 จะต้องให้ความรู ้	 ค�าแนะน�า	

ตดิตามเยีย่มบ้านเพ่ือกระตุน้	ตดิตามการปรบัพฤตกิรรม

อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ	3อ	2ส31	และการรับบริการ

ต่อเนื่อง	ส่งต่อหากอาการรุนแรง	ให้ค�าแนะน�าบุคคล

ในครอบครัวซ่ึงมีความส�าคัญในการดูแลของสุขภาพ

ของผู ้ป ่วย	 พยาบาลอาจมีส่วนสนับสนุนการตั้ง

กิจกรรม/ชมรมออกก�าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ส�าหรับพยาบาลในระดบัทุตยิภมูแิละตตยิภมู	ิแต่ผูร้บั

บรกิารอาจมปัีญหาทีร่นุแรงหรอืซบัซ้อนขึน้	นอกจาก

นี้พยาบาลในระดับนี้ตติยภูมิ	 อาจเก่ียวข้องกับการ

พฒันาคณุภาพงานบรกิาร	เช่น	ก�าหนดตวัชีว้ดั	จดัท�า	

เครื่องมือ	 แนวทางปฏิบัติรายโรค	 สนับสนุนการ

ท�างานของเครือข่ายให้มีคุณภาพ	 เป็นท่ีปรึกษาการ

จัดต้ังชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 ที่ปรึกษาบุคลากรของ 

โรงพยาบาลในเครือข่าย	 และจัดเครือข่ายบริการท่ีมี

ส่วนร่วมทุกภาคส่วน

	 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการออกก�าลัง

กายบุคคลในวัยผู้ใหญ่ท่ีมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

หรือมีภาวะเสี่ยง	โดยใช้กระบวนการพยาบาลมีดังนี้	

	 1.		การประเมนิภาวะสขุภาพ	ค้นหาความเสีย่ง

ในการเกดิภาวะเมตาบอลกิซนิโดรม	ภาวะแทรกซ้อน	

ปัจจัยส่งเสริมในการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	

รวมถึงพฤติกรรมสุขภาพ	

	 	 1.1	 การซักประวัติ18,22-23	

	 	 	 -	 ประวัติการเจ็บป่วย	 เช่น	 ไขมันใน

เลือดสูง	 ความดันโลหิตสูงหรือภาวะก่อนความดัน

โลหติสงูเบาหวานหรอืภาวะก่อนเบาหวาน	โรคหลอด

เลือดหัวใจ	 หลอดเลือดสมอง	 โรคไตเรื้อรัง	 รวมถึง	
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อาการของภาวะแทรกซ้อน	เช่น	ตามัว	ชาปลายเท้า	

ปัสสาวะเป็นฟอง	เดินแล้วปวดน่อง	รวมถงึประวตักิาร

ใช้ยา	 เช่น	 สเตียรอยด์	 ยาคุมก�าเนิด	 แอมเฟตามีน	

เป็นต้น

	 	 	 -	ประวติัการเจ็บป่วยในครอบครัว	เช่น	

โรคเบาหวาน	ความดนัโลหิตสงู	โรคหลอดเลอืดสมอง	

	 	 	 -	พฤติกรรมการออกก�าลังกาย	การรับ

ประทานอาหาร	การสบูบหุรี	่การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	

											1.2		การตรวจร่างกาย	

	 	 	 -	ชัง่น�า้หนกั	วดัส่วนสงู	ค�านวนค่าดัชนี

มวลกาย	เพื่อประเมินภาวะอ้วน

	 	 	 -	 วัดเส้นรอบเอว	 เพ่ือประเมินภาวะ

ลงพุง	โดยวัดผ่านบริเวณสะดือในจังหวะหายใจออก	

(ท้องแฟบ)	 โดยให้สายวัดแนบกับล�าตัว	 ไม่รัดแน่น	

แนวขนานกับพื้น	หากมีค่าเกิน	90	เซนติเมตรในเพศ

ชาย	และเพศหญงิเกนิ	80	เซนติเมตร	ถอืว่ามีเส้นรอบ

เอวเกินมาตรฐาน

	 	 	 -	วัดความดันโลหิต18	ดังนี้	ให้พักอย่าง

น้อย	5	นาที	วัดความดันโลหิตที่แขนข้างเดียวกันใน

ท่าเดิม	2	ครั้ง	ห่างกันครั้งละ	1	นาที	หากความดันตัว

บน	2	คร้ังต่างกนัเกนิ	5	มม.ปรอท	ควรวดัอกี	1-2	ครัง้	

แล้วหาค่าเฉลี่ย	 หากวัดครั้งแรกหรือเพิ่งตรวจพบ

ความดันโลหิตสูงให้วัดที่แขนทั้งสองข้าง	ถ้าวัดหลาย

ครั้ง	มีค่าต่างกันเกิน	20/10	มม.ปรอท	อาจมีโรคของ

หลอดเลือด	 แดง	 ควรส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ	 ในผู้ท่ีมี

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว	(Atrial	fibrillation)	จะมี

ความแปรปรวนของค่าความดันโลหิต	 ควรใช้เครื่อง

วัดชนิดปรอท	วัดหลายครั้งแล้วใช้ค่าเฉลี่ย

	 	 	 -	 ตรวจร่างกายตามระบบ	 เพื่อค้นหา

ความผิดปกตจิากโรคเบาหวาน	ความดันโลหติสงู	โรค

หลอดเลือดหัวใจ	 หลอดเลือดสมอง	 และภาวะ

แทรกซ้อน	โดยคล�าชพีจร	ฟังการเต้นของหวัใจ	ตรวจ

จอตา	อาการบวม	ตรวจดูผิวหนัง	ตาปลา	แผลที่เท้า	

ประสาทรับความรู้สึกที่เท้า	คล�าชีพจรที่เท้า

	 	 1.3	 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 เจาะ

เลอืดส่งตรวจระดบัน�า้ตาลในเลอืด	ไขมนัในเลอืด	การ

ท�างานของไต	 การตรวจโปรตีน	 ในปัสสาวะ	 ตาม

แผนการรกัษาของแพทย์หรอืตามแนวปฏบิตักิารดแูล

โรคเรื้อรัง

	 2.	 การก�าหนดปัญหาและข้อวนิจิฉยัการพยาบาล 

	 	 หากเส้นรอบเอวมากกว่าปกตแิละพบความ

ผิดปกติของเกณฑ์อื่น	2	ใน	4	ข้อ	ถือว่า	มีภาวะเมตา

บอลิกซินโดรม	 หากผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งใน	 5	 ข้อ	

ถอืว่ามคีวามเส่ียงต่อการเกดิภาวะเมตาบอลกิซินโดรม7  

ส�าหรับบุคคลที่ไม่เคยตรวจมาก่อน	การคัดกรองอาจ

พบโรคเบาหวานหรือเสีย่งหากพบภาวะก่อนเบาหวาน	

(เมื่อค่าน�้าตาลในเลือด	 100	 มก.ต่อเดซิลิตรขึ้นไป)	

ความดนัโลหติสงูหรือเสีย่งหากพบภาวะก่อนความดนั

โลหิตสงู	(ความดนัซิสโตลคิ	130-139	และ/หรอื	ความ

ดนัไดแอสโตลคิ	90-99	มลิลเิมตรปรอท)	หรืออาจพบ

โรคหัวใจและหลอดเลือด	 ในการคัดกรองบางครั้งจะ

ประเมินความเสี่ยงสูงได้เช่น	 ประเมินความเสี่ยงสูง

การเกิดเบาหวานชนิดท่ี	 222	 หากมีคะแนนรวม	 6	

คะแนนขึ้นไปจากคะแนนปกติ	0-17	ซึ่งประเมินจาก

อายุ	เพศ	ดัชนีมวลกาย	เส้นรอบเอว	ความดันโลหิต

และประวัติเบาหวานในครอบครัว	ผู้ที่อายุ	40	ปีขึ้น

ไปและมีโรคประจ�าตัวเป็นเบาหวานและ/หรือความ

ดันโลหิตสูงหรือ	 ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและ

หลอดเลือดภายใน	 10	 ปีข้างหน้าด้วยคะแนนความ

เสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	(Thai	CV	

risk	 score)23	 โดยใช้	อายุ	 เพศ	ระดับไขมันในเลือด	

ระดับน�้าตาลในเลือด	 ระดับความดันโลหิต	 การสูบ

บุหรี่และภาวะอ้วน	 เพื่อใช้ในการค�านวณโอกาสการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

	 3.		การวางแผนกิจกรรมการพยาบาล	

	 	 3.1		อธบิายและให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัภาวะ

เมตาบอลกิซนิโดรม	ความเสีย่งต่อโรคหวัใจและหลอด

เลือด	 และการคัดกรอง	 หากบุคคลมีความผิดปกต	ิ

ได้แก่	รอบเอวเกนิมาตรฐาน	ความดนัโลหติสงู	น�า้ตาล

ในเลือดสูง	 ไขมันในเลือดผิดปกติ	 ถือว่าเสี่ยงต่อการ



บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการออกก�าลังกายส�าหรับบุคคล   
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22 |  ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ ส�ข�ภ�คเหนือ

เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	 ควรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและติดตามและเฝ้าระวังดังนี้18,	22-23 

	 	 	 1)	ผูท้ีไ่ม่มโีรคประจ�าตัวและมคีวามดนั

โลหติน้อยกว่า	140/90	มลิลเิมตรปรอท	ควรคดักรอง

โรคความดนัโลหิตสงูปีละครัง้	หากค่าความดนัซสิโตลคิ	

140-179	 และ/หรือ	 ความดันไดแอสโตลิค	 90-109	

มลิลเิมตรปรอท	พจิารณาวดัความดันโลหติท่ีบ้าน	7	วนั

หรือวัดความดันโลหิตซ�้าภายใน	1	 เดือน	ส่วนผู้ป่วย

โรคหลอดเลอืดหวัใจ	หลอดเลอืดสมอง	เบาหวานหรอื

ไตเร้ือรงัระดบั	3	ขึน้ไปและมค่ีาความดนัโลหติน้อยกว่า 

130/80	 มิลลิเมตรปรอท	 ให้คัดกรองโรคความดัน

โลหิตสูงปีละครั้ง	หากความดันโลหิต	130-179	และ	

80-109	 มิลลิเมตรปรอท	 ให้วัดความดันโลหิตซ�้า

ภายใน	7	วัน18 

	 	 2)	ผูท่ี้เส่ียงสูงต่อการเกดิโรคเบาหวาน	ได้แก่	

ผู้ที่อายุ	35	ปีขึ้นไป	มีภาวะอ้วนหรือเส้นรอบเอวเกิน

มาตรฐาน	เป็นโรคความดนัโลหติสูง	ไขมนัในเลอืดผดิปกติ	

ไตรกลีเซอไรด์เกนิ	250	และ/หรือ	เอชดีแอลน้อยกว่า	35	

มีประวัติโรคเบาหวานขณะต้ังครรภ์หรือคลอดบุตร

หนักเกิน	4	กิโลกรัม	เคยมีภาวะก่อนเบาหวาน	มีโรค

หัวใจและหลอดเลือดหรือมีกลุ่มอาการถุงน�้าในรังไข่	

ให้คัดกรองเบาหวาน	 โดยการตรวจระดับน�้าตาลใน

เลือด	หากปกติ	ให้ตรวจซ�้าทุกปีหรือนัดตรวจซ�้าตาม

คะแนนความเสี่ยงที่ประเมินได้22  

	 	 3)	ส�าหรบัผูท้ี่เสีย่งมไีขมนัในเลอืดสงู23	หาก

อาย	ุ40	ปีขึน้ไปและมภีาวะเบาหวานและ/หรอืความ

ดันโลหิตสูง	 หรือผลการประเมินด้วยแบบประเมิน	

Thai	CV	risk	score	พบความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค

หวัใจและหลอดเลอืด	ควรได้รบัการตรวจคดักรองไขมัน

ในเลือด	 และหากมีภาวะไขมันในเลือดสูงจาก

พันธุกรรม	แพทย์จะพิจารณาให้ยาลดไขมันในเลือด

	 	 3.2	 อธิบายและให้ค�าแนะน�า	 การจัดการ

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	 โดยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการรับประทานอาหารต้านความดันโลหิต

สงูหรอืแดช	(Dietary	approaches	to	stop	hyper-

tension:	 DASH)	 ซึ่งเหมาะสมกับความดันโลหิตสูง

และโรคเรื้อรังอ่ืนๆ	 โดยลดโซเดียมไม่เกิน	 1,500	

มิลลิกรัมต่อวัน	ลดไขมันอิ่มตัว	เลี่ยงเนื้อแดง	น�้าตาล	

เครื่องดื่มรสหวาน	 แอลกอฮอล์และอาหารแปรรูป	

โดยรับประทานอาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลต�่า	 เพิ่มผัก

ผลไม้	 ธัญพืช	 ปลา	 ถั่วเปลือกแข็ง	 นมไขมันต�่า	 

รับประทานให้ได้ปริมาณแคลอรี่ตามความต้องการ

ของร่างกาย	(ไม่เกิน	2,000	แคลอรี่ต่อวัน)	สูตรเมนู

อาหาร	2:1:1	หรือสัดส่วน	ผัก:	ข้าวและแป้ง:	โปรตีน

	 	 3.3	 อธิบาย	 ให้ค�าปรึกษา	 และค�าแนะน�า

เกี่ยวกับประโยชน์	 ความเสี่ยงในการออกก�าลังกาย	

จากการศึกษาพบว่า	การออกก�าลังกายชนิดแอโรบิค	

เช่น	 การเดินเร็วหรือเดินอย่างกระฉับกระเฉง	 (Brisk	

walk)32-33	ฮลูาฮปู34	การเต้นบาสโลป35	ร�าวงย้อนยคุ36 

หรอืการออกก�าลงักายชนดิแรงต้าน	เช่น	การใช้ยางยดื37 

รวมถงึการออกก�าลงักายทัง้ชนดิแอโรบคิและชนดิแรง

ต้าน38		การออกก�าลังกาย	high	intensity	7	นาที39	

มปีระโยชน์ต่อสขุภาพในผูม้ภีาวะเมตาบอลิกซนิโดรม	

และเนื่องจากการออกก�าลังกายมีความเสี่ยงทาง

สขุภาพจงึควรประเมนิความพร้อมก่อนออกก�าลงักาย	

สมาคมเวชศาสตร์กฬีาอเมรกิาแนะน�าให้บคุคลทัว่ไป

โดยใช้แบบประเมิน	The	Physical	Activity	Readi-

ness	 Questionnaire	 for	 Everyone:	 PAR-Q+:	

2019-PAR-Q+	40	ประเมินตนเอง	คือ	1)	ประวัติโรค

หวัใจ	2)	ประวตัโิรคความดนัโลหติสงู	3)	มเีจบ็หน้าอก

ขณะออกก�าลังกายหรือขณะพัก	 4)	 การทรงตัวผิด

ปกต	ิ5)	มปัีญหากระดกูและข้อ	6)	มโีรคเรือ้รงัหรอืได้

รับยารักษาโรคเร้ือรังและ	 7)	 เคยได้รับค�าแนะน�าให้

พบแพทย์ก่อนการออกก�าลังกาย	หาก		ไม่พบปัญหา

แสดงว่า	ไม่มีความเสีย่งทางสขุภาพ	สามารถเริม่ออกก�า

ลงักายตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายหรอืตาม

ค�าแนะน�าของผู้ฝึกสอน	โดยเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป

และค่อย	ๆ 	เพิม่ข้ึน	หากพบข้อใด	ข้อหน่ึงถือว่ามคีวาม

เสี่ยงทางสุขภาพควรประเมินเพ่ิมเติมโดยแพทย์หรือ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก�าลังกาย	

	 	 3.4		ประเมินปัจจยัทีม่ผีลต่อการออกก�าลงักาย24 
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เช่น	 ทัศนคติอาจเป็นความตระหนักในสุขภาพ	 เช่น	

ควบคุมน�้าหนัก	รักษารูปร่างหรือการปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม	ความสนุกสนาน	ประเมินปัจจัยสนับสนุน	เช่น	

ความมวีนิยั	ความพร้อมของอปุกรณ์	รวมถงึปัจจยัทาง

ส่ิงแวดล้อม	เช่น	ค่าฝุน่ละออง	PM	2.5	หรอืมาตรการ

ลอ็คดาวน์	และแนะน�าปัจจัยทีท่�าให้เลิกออกก�าลงักาย 

ได้แก่	การตัง้เป้าหมายเกนิจรงิ	โปรแกรมไม่เหมาะสม	

ความรู้สกึไม่สบายจากการออกก�าลงักาย	ขาดความรู้

และผู้สอน	 ดังนั้นจึงควรวางแผนเพื่อให้โปรแกรม

เหมาะสม	ไม่หนักจนเกินไป

	 4.		การปฏิบัติการพยาบาล	

	 	 4.1		ประเมนิความต้องการในการออกก�าลงักาย 

ภายหลังให้ข้อมูลประโยชน์ของการออกก�าลังกายใน

การลดความเสี่ยงของภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	 จะ

ท�าให้บุคคลมีความรู้	ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี	เกิด

แรงจูงใจในด้านสุขภาพซึ่งจะช่วยผลักดันให้ต้องการ

ลดความเส่ียงและเกิดความร่วมมือในปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการออกก�าลังกาย41 

	 	 4.2		ต้ังเป้าหมายผลลัพธ์ทางสุขภาพ	 ผู้มี

ความเส่ียงหรอืมภีาวะเมตาบอลกิซนิโดรม7	ควรมเีส้น

รอบเอวไม่เกิน	80	เซนติเมตรในเพศหญิงและ	ไม่เกิน	

90	 เซ็นติเมตรในเพศชาย	 ความดันซิสโตลิคต�่ากว่า 

130-140	 และความดันไดแอสโตลิคต�่ากว่า	 85-90	

มลิลเิมตรปรอท7,	18,	22-23ค่าน�า้ตาลในเลอืดต�า่กว่า	100	

ค่าไตรกลีเซอไรด์ต�่ากว่า	 150	 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	 

ค่าเอชดีแอลโคเลสเตอรอลมากกว่า	40	มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตรในเพศชายหรือมากกว่า	 50	 มิลลิกรัมต่อ

เดซลิติร	ในเพศหญงิ	ในผูท่ี้มนี�า้หนกัเกนิควรต้ังเป้าหมาย

ลดน�้าหนัก	เช่น	ลด	5	กิโลกรัม	ภายใน	6	เดือน	(5-

10%	 ของน�้าหนัก)	 หากมีโรคเรื้อรังร่วมด้วย	 ค่าเป้า

หมายแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน

	 	 4.3		แนะน�าหลกัการออกก�าลงักาย	(FITT-VP) 

และแนวทางในการออกก�าลังกาย	 ก�าหนดเป้าหมาย

ทีท่�าได้จรงิ	ต้ังเป้าหมายทลีะขัน้เช่น	เร่ิมออกก�าลงักาย

ครั้งละ	 10	 นาที	 สะสม	 แล้วเพิ่มขึ้นจนถึงเป้าหมาย	

เนือ่งจากผูม้ภีาวะเมตาบอลกิซนิโดรมอาจมโีรคเรือ้รงั

อื่นร่วมด้วย	 เช่น	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 หากเริ่ม

ออกก�าลังกายท่ีระดับหนักจะมีความเสี่ยงทาง

สุขภาพ24		ไม่มีแรงจูงใจให้ท�าต่อเนื่อง	ดังนั้นช่วงแรก

ควรออกก�าลังกายความหนักปานกลาง	 อาจเริ่มด้วย

การเดิน	เนื่องจากสะดวก	ง่าย	ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ	

อุปกรณ์หรือค่าใช้จ่าย	 การออกก�าลังกายควรมีทาง

เลือกค�านึงถึงความชอบ	 และสอดคล้องวัฒนธรรม	

และควรค�านึงถึงความเหมาะสม	เช่น	ผู้ที่อ้วนให้ออก

ก�าลังกายแบบไม่ลงน�้าหนัก	 เช่น	 ว่ายน�้า	 ขี่จักรยาน	

การออกก�าลังกายในผู้ที่มีโรคร่วม	 มีข้อควรระวัง	

เช่น18,	22	ผู้ป่วยเบาหวานที่ชาปลายเท้าควรใส่รองเท้า

ที่เหมาะสม	 หากมีแผลที่เท้าไม่ให้ออกก�าลังโดยลง 

น�้าหนักที่เท้า	 เบาหวานที่จอตาผิดปกติต้องระวังไม่

ออกก�าลังกายท่ีมีความหนักหรือออกก�าลังชนิดแรง

ต้าน	 ผู้ที่ต้องระวังภาวะน�้าตาลต�่าควรรับประทาน

คาร์โบไฮเดรตเพิม่เตมิก่อนออกก�าลงักาย	ในผูท้ีค่วาม

ดันโลหิตสูงกว่า	 180/100	 มิลลิเมตรปรอท	 ควรงด

ออกก�าลังกายแรงต้าน

	 	 4.4		ให้ค�าแนะน�าขัน้ตอนการออกก�าลงักาย

ดังนี้24	1)	อบอุ่นร่างกาย	(Warm	up)		5-10	นาที	เริ่ม

ด้วยการเดนิช้า	ๆ 	แล้วค่อย	ๆ 	เรว็ขึน้	จนชพีจรเริม่เต้น

เร็วขึ้น	ร่างกายจะค่อย	ๆ	ปรับ	ท�าให้ไม่เกิดอันตราย

ตามด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	 เอ็นและเอ็นข้อต่อ	

2)	ออกก�าลงักาย	(Exercise)	โดยมคีวามหนกัเพียงพอ 

3)	ท�าให้ร่างกายเย็นลงหรือเบาเครื่อง	(Cool	down)	

เป็นระยะผ่อนคลาย	5-10	นาท	ีในขณะออกก�าลงักาย

ปริมาณเลือดส่วนใหญ่ไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อท่ี

ออกแรง	หากหยดุทนัทจีะท�าให้เลอืดคัง่ค้างในกล้ามเนือ้

และกลบัสูห่วัใจน้อยลง	หลงัออกก�าลงักายจงึควรปรับ

ท�าให้ชพีจรค่อย	ๆ 	ลดลงจนเป็นปกต	ิจากนัน้ยืดกล้ามเนือ้

แบบนิง่อยูก่บัทีเ่พือ่กล้ามเนือ้ผ่อนคลายมากทีส่ดุ	ลด

การตึงหรือเกร็งของกล้ามเนื้อ	เพิ่มความยืดหยุ่นของ

ร่างกายและป้องกันการบาดเจ็บได้

	 	 4.5	 แนะน�าวิธีการเสริมแรง	สร้างแรงจูงใจ
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ในการออกก�าลังกายโดยใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี	

เช่น	แอพลเิคชัน่	นบัจ�านวนก้าวหรอืระยะทาง	อาจใช้

โปรแกรมการจดัการตนเอง	ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม	ใช้

ทฤษฎกีารจดัการตนเองของบคุคลและครอบครวั	แรง

สนับสนุนจากครอบครัวหรือสมาชิกชมรมออกก�าลัง

	 4.6	 การประเมิน	 ติดตามพฤติกรรมสุขภาพ 

อื่นๆ	 เป็นระยะได้แก่	 การสูบบุหรี่	 การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 การจัดการกับอารมณ์	 และการรับ

ประทานอาหาร

	 5.	 การประเมินผล	

	 	 เน่ืองจากความรนุแรงของภาวะเมตาบอลกิ

ซนิโดรมแต่ละรายต่างกัน	อาจประเมนิความสม�า่เสมอ

และต่อเน่ืองในการออกก�าลังกายด้วยตนเองโดยใช้

อุปกรณ์นับก้าวเดิน	 หรือแอปพลิเคชั่น	 พยาบาล

ประเมินปัญหาและอุปสรรคการออกก�าลังกายเป็น

ระยะติดตาม	 เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง	 ในรายที่ไม่มั่นใจหรือมีปัญหาและอุปสรรค

ของการออกก�าลังกาย	 อาจต้องมีการประสานผ่าน

โทรศัพท์หรือแรงสนับสนุนจากครอบครัวในการ 

กระตุ้นและส่งเสริมการออกก�าลังกาย	 การประเมิน

ผลนอกเหนือจากการออกก�าลงักายควรมกีารนดัเพือ่

ติดตามผลลัพธ์ทางสุขภาพซึ่งระยะเวลาในการนัดใน

แต่ละบุคคลอาจจะต่างกัน	

สรุป

	 การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทัง้การออกก�าลงักาย

และการรับประทานอาหารมีความส�าคัญส�าหรับการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับต่าง	ๆ	ในผู้ที่

เสี่ยงและผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	 พยาบาลมี

บทบาทส�าคัญในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ

ภาวะเมตาบอลกิซนิโดรม	เนือ่งจากภาวะนีเ้ป็นความ

ผดิปกตเิรือ้รังท่ีอาจไม่มอีาการผดิปกต	ิหรอืมคีวามผดิ

ปกตแิต่ไม่ได้รบัการตรวจพบ	หากไม่มกีารปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมจะท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจรุนแรง

ถึงแก่ชีวิตได้	 การออกก�าลังกายช่วยชะลอและลด

ความรุนแรงของของภาวะแทรกซ้อนได้	 ในการ 

ส่งเสริมการออกก�าลังกายควรเป็นกิจกรรมที่เข้าถึง	

ง่าย	 สะดวกและเป็นไปได้	 เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ

และสอดคล้องกบัความชอบและต้องมแีรงจงูใจซึง่จะ

ช่วยให้มกีารปรับพฤตกิรรมการออกก�าลงักายได้ดข้ึีน	

พยาบาลมีบทบาทส�าคัญในการป้องกันโรคและ 

ส่งเสรมิให้มกีารออกก�าลงักายหรอืมกีจิกรรมทางกาย

เพียงพอ	มีพฤติกรรมออกก�าลังกายที่ถูกต้อง	เหมาะสม

กับสภาพร่างกายของผู้ท่ีมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

แต่ละราย	จะท�าให้ปลอดภัย	 ช่วยลดอุบัติการณ์การ

บาดเจ็บและอันตรายที่เกิดขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่

กระบวนการเป็นมารดาของสตรตีัง้ครรภ์เสีย่งสงูทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล	โดยใช้ระเบียบวธิี

วิจัยด้วยทฤษฎีรากฐาน	ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	21	คน	ที่โรงพยาบาลระดับ

ตติยภูมิแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

	 ผลการวิจัยพบว่า	 “ความปรารถนาให้บุตรแข็งแรงและรอดชีวิต”	 เป็นแนวคิดหลักของ

กระบวนการเปล่ียนผ่านเข้าสู่การเป็นมารดาของสตรตีัง้ครรภ์เสีย่งสงูทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล	 

โดยสตรีมกีระบวนการเปลีย่นผ่านในกระบวนการนี	้3	ระยะ	ได้แก่	ระยะถกูคกุคามด้วยการตัง้ครรภ์

เสีย่งสูงทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล	ระยะประคบัประคองเพือ่ให้ทารกรอดชีวติ	และระยะเผชิญ

กับผลลัพธ์ที่อาจไม่แน่นอน	 ซึ่งสตรีต้ังครรภ์เสี่ยงสูงใช้กลวิธีในการจัดการกับความห่วงกังวลและ

ความต้องการของตนเองที่หลากหลายตามหมวดหมู่ย่อยของแต่ละระยะ	

	 ผลการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ิมเติมความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเป็นมารดาในสตรีไทยตั้งครรภ์เสี่ยงสูง	 

ทีเ่ข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล	รวมถึงข้อมลูเกีย่วกับความห่วงกงัวลและความต้องการขณะตัง้ครรภ์

เสี่ยงสูง	และกลวิธีที่ใช้ในการจัดการความห่วงกังวลและความต้องการของตนเอง	ความเข้าใจอย่าง

ลกึซ้ึงเก่ียวกบัประสบการณ์เหล่านีจ้ะสามารถท�าให้พยาบาลผดงุครรภ์	และผูใ้ห้การดแูลด้านสขุภาพ

ให้การช่วยเหลอืและดแูลสตรตีัง้ครรภ์เสีย่งสงูทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ค�าส�าคญั: 	การเข้าสูก่ารเป็นมารดา	การต้ังครรภ์เสีย่งสงู	การเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล	ระเบียบ

วิธีการวิจัยด้วยทฤษฎีรากฐาน

กระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นมารดาของสตรี ไทย
ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
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Abstract

	 This	qualitative	research	aimed	to	explore	the	transitional	experiences	among	

Thai	 women	who	 are	 becoming	mothers	 as	 high-risk	 pregnant	women	 during	 

hospitalization.	Grounded	Theory	Methodology	was	used	to	conduct	this	study	by	

utilizing	in-depth	interview	questions	among	21	participants,	at	a	tertiary	hospital	

in	Northern	Thailand.	

	 The	finding	found	that	“Desiring	for	baby	healthy	and	survival”	was	the	core	

category	 of	 the	 transitional	 process	 among	 Thai	 women	who	 are	 becoming	 

motherhood	of	high-risk	pregnant	women	during	hospitalization	which	was	divided	

into	three	phases:	troubling	with	high-risk	pregnancy	and	hospitalization	phase,	

sustaining	for	baby	survival	phase,	and	the	coping	with	uncertain	outcomes	phase.	

Women	used	various	strategies	to	manage	their	concerns	and	needs	during	each	

phase’s	category.	

	 This	study	added	new	knowledge	about	becoming	a	Thai	mother	of	high-risk	 

pregnant	women	 including	 information	 about	 their	 concerns	 and	 needs	 and	 

strategies.	 They	 can	 utilize	 it	 to	manage	 their	 concerns	 and	 needs.	 A	 better	 

understanding	 of	 these	 experiences	 will	 enable	midwives,	 and	 health	 care	 

professionals	to	assist,	and	provide	appropriate	care	for	high-risk	pregnant	women	

and	hospitalization.

Key words:		Becoming/expectant	a	mother,	High-risk	pregnancy,	Hospitalization,	

Grounded	theory	methodology

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

	 การตั้งครรภ์เป็นเหตุการณ์ที่ส�าคัญยิ่งชีวิตของ

สตรีที่ก�าลังจะเป็นมารดา	เนื่องจากเป็นกระบวนการ

เปล่ียนผ่านทีส่�าคญัทัง้ทางด้านสรรีะวทิยา	จติใจ	และ

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่พบกับการเปลี่ยนแปลง

และความกดดัน	ท�าให้ต้องมีการปรับตัวอย่างมากทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ1	แต่หากการตัง้ครรภ์น้ันมภีาวะ

แทรกซ้อนเกดิขึน้จนกลายเป็นการต้ังครรภ์เส่ียงสงูถือ

เป็นเหตุการณ์วิกฤติของชีวิต	 อาจส่งผลกระทบด้าน

ลบต่อกระบวนการเข้าสูก่ารเป็นมารดาขณะตัง้ครรภ์

ได้1,	2		 โดยเฉพาะเมื่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงต้องเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาล	ส่วนใหญ่จะมกีารจัดการทาง

คลินิก	 และมีการจ�ากัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะ

สุขภาพของสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง3	แม้กิจกรรมเหล่านี้

จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวผู้ที่

จะเป็นมารดาและทารกในครรภ์ก็ตาม	 แต่ส่งผลให้

สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงเกิดประสบการณ์ด้านลบในการ

เข้าเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมารดาได้2

	 การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า	กระบวนการเปลี่ยน

ผ่านเข้าสู่การเป็นมารดาของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ปกติ

แบ่งเป็น	4	ระยะ	คอื	ระยะเริม่สงสยัว่าตนเองตัง้ครรภ์

และห่วงกังวลว่าตั้งครรภ์จริงหรือไม่	 ระยะท่ีเริ่มรู้สึก

ถึงการดิ้นของทารกในครรภ์เป็นครั้งแรก	ระยะที่รับรู้

ถงึการเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ของตนเอง	และระยะ



กระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นมารดาของสตรี ไทย
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ท่ีรับรู ้ว ่าใกล้ถึงก�าหนดคลอด1	 ซึ่งแตกต่างจาก

กระบวนการเปล่ียนผ่านเข้าสูก่ารเป็นมารดาของสตรี

ไทยที่ตั้งครรภ์เสี่ยงสูงที่แบ่งเป็น	3	 ระยะ	คือ	 ระยะ

การเผชญิหน้ากบัการตัง้ครรภ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู	ระยะ

การคาดหวังให้บุตรมีสุขภาพดี	 และระยะการเผชิญ

กบัผลลัพธ์ทีไ่ม่สามารถคาดเดาได้4	อย่างไรกต็ามการ

ศึกษาดังกล่าวไม่ครอบคลุมสตรีไทยตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

และเข้ารักษาโดยการนอนโรงพยาบาล	

	 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่ให้

ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ท�าให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นมารดาของสตรีไทยตั้งครรภ์

เสี่ยงสูงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น	

องค์ความรู้น้ีจะช่วยสนับสนุนให้พยาบาลผดุงครรภ์

ตลอดจนบุคลากรทางด ้านสุขภาพ	 เข ้าใจถึง

ประสบการณ์การเปลีย่นผ่านของสตรต้ัีงครรภ์เสีย่งสูง

ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างชัดเจน	 อันจะ

ส่งผลให้การดูแลสตรีตั้งครรภ์กลุ่มนี้มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษาประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่

กระบวนการเป็นมารดาของสตรต้ัีงครรภ์เสีย่งสงูทีเ่ข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาล

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 การวจิยัครัง้น้ีใช้ทฤษฎปีฏสิมัพันธ์เชงิสัญลกัษณ์	

(Symbolic	Interactionism:	SI)5	เป็นกรอบแนวคิด

ในการศึกษา	ซึ่งเป็นรากฐานของระเบียบวิธีวิจัยด้วย

ทฤษฎีรากฐาน6,7	 แนวคิดหลักของการปฏิสัมพันธ์

สัญลักษณ์	คือ	1)	ตนเอง	(Self)	ถูกสร้างขึ้นโดยการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 จากการขัดเกลาทางสังคม	 

ดังนั้นเมื่อ	“ฉัน”	(I)	ในที่นี้คือ	“สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

ก�าลังเข้าสู่กระบวนการของการเป็นมารดาที่เข้ารับ

การรกัษาในโรงพยาบาล”	มกีารแสดงบทบาททีห่ลาก

หลาย	เมือ่ถกูแทรกแซงด้วยการตัง้ครรภ์เสีย่งสงูทีเ่ข้า

รบัการรกัษาในโรงพยาบาล	อาจส่งผลต่อทศันคตทิาง

สังคม	ต่อ	“ตัวของฉัน”	(me)	ซึ่งเป็น	มารดา	ภรรยา	

ลูกสาว	 พี่สาว	 หลานสาว	 ลูกจ้าง	 และผู้เข้ารับการ

รกัษา	ซึง่จะมกีารแสดงออก	ด้วยการมปีฏสิมัพนัธ์ตาม

บทบาทและหน้าที่ที่มีอยู่	2)	โลก	(the	world)	เป็น

โลกของสัญลักษณ์	 (the	world	of	 symbols)	 ที่มี

ก�าหนดความหมายมาจาก	“ฉัน”	การแสดงออกทาง

สัญลักษณ์ของผู ้ที่จะเป็นมารดา	 การแสดงออก

ทางการกระท�า	 การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์	 การ

สื่อสารทางภาษาและการแสดงออกทางวัจนภาษา	ที่

มีการแทรกแซงของเหตุการณ์ในชีวิตด ้วยการ 

ตั้งครรภ์เสี่ยงสูงและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	

ท�าให้ผูจ้ะเป็นมารดาต้องท�าการตคีวามในการกระท�า

ของตนเอง	 และ	 3)	 การด�าเนินการร่วมกัน	 (joint	

action)	เป็นกระบวนการบรรลผุลทีเ่ฉพาะเจาะจงใน

บริบททางสังคม	ผ่านกระบวนการด�าเนินการร่วมกัน

ของผู้ที่มีส่วนร่วมอื่น	 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบทบาท

ของการจะเป็นมารดา	 ภรรยา	 สมาชิกในครอบครัว	

สมาชิกองค์กร	 และผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	

ในด้านการปรับเปลี่ยนบทบาทต่าง	 ๆ	 การด�าเนิน

ความสมัพนัธ์	และแบบแผนการปฏิบัตตัิวทางสังคมที่

ถูกปรับเปลี่ยนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใช้ระเบียบ

วิธีการวิจัยทฤษฎีรากฐาน	 (Grounded	 Theory	

Methodology)6,7	เป็นทฤษฎทีีศ่กึษาปรากฏการณ์

ทางสังคม	 มีคุณลักษณะเฉพาะท่ีถูกสร้างขึ้นมาจาก

ข้อมลูทีเ่ป็นไปตามปรากฏการณ์จรงิมากทีส่ดุ	ในการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรและกลุม่ตวัอย่างของการศกึษาครัง้นี	้

คือ	สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงสูง	

ที่เข้ารับการรักษาด้วยการนอนโรงพยาบาลระดับ 

ตติยภูมิแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือ	 คณะผู้วิจัยท�าการ
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คดัเลอืกตวัอย่างตามทฤษฎ	ี(theoretical	sampling)	

เพ่ือเลือกผู้เข้าร่วมรายถดัไปขึน้อยูก่บัประเภทของค�า

ตอบทีเ่กดิขึน้ใหม่จากการสมัภาษณ์	จนกระทัง่ข้อมลู

อิ่มตัว8	 ได้ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจ�านวน	 21	 ราย	 โดย

ท�าการคดัเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	(Pur-

posive	sampling)	มเีกณฑ์การคดัเลอืกเข้าคอื	ได้รบั

การวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงสูงขณะต้ังครรภ์จาก

สูติแพทย์	 เช่น	 โรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ	์

ภาวะครรภ์เป็นพิษรุนแรง	 ภาวะปากมดลูกหลวม	

ภาวะรกเกาะต�า่	เจบ็ครรภ์คลอดก่อนก�าหนด	เป็นต้น	

อายคุรรภ์ตัง้แต่	28	สปัดาห์ข้ึนไป	ได้รบัการรกัษาด้วย

การนอนโรงพยาบาล	 ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยด้วย

ความสมัครใจ	และพูดภาษาไทยได้	และมีเกณฑ์การ

คัดเลือกออกและเกณฑ์การยุติของกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	

มีความประสงค์ที่จะออกระหว่างการศึกษา	 ระดับ

ความรู้สึกตัวลดลง	ทารกในครรภ์เสียชีวิต	และได้รับ

การวินิจฉยัว่ามคีวามผดิปกติด้านจิตใจ	การศึกษาครัง้

นี้ไม่มีผู้ใดถูกคัดออก

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

	 เคร่ืองมอืหลกัทีใ่ช้ในการวจัิยเชงิคณุภาพ	ได้แก่	

ตัวผู้รวบรวมข้อมูล7,	9	แนวค�าถามปลายเปิด	(Open-

Ended	 Questions)	 แบบก่ึงโครงสร้าง	 (Semi-

Structured	 Questions)	 และอุปกรณ์ช่วยในการ

สัมภาษณ์เพือ่รวบรวมข้อมลู	ได้แก่	เครือ่งบนัทกึเสยีง	

(Tape	Recorder)	และแบบบันทึกภาคสนาม	(Field	Note)	

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 ผูวิ้จยัน�าแนวค�าถามปลายเปิด	(Open-ended	

questions)	 แบบกึ่งโครงสร้าง	 (semi-structured	

questions)	ไปท�าการตรวจสอบความตรงข้อค�าถาม

เชิงเน้ือหา	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพยาบาล

จ�านวน	 3	 ท่าน	 ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ	 1	

จากน้ันน�าไปทดลองใช้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ 

ผู้ให้ข้อมูลก่อนน�าไปรวบรวมข้อมูลจริง	 นอกจากนี ้

ผู ้วิจัยนับได้ว ่าเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูและเป็นผูว้เิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จัิยจงึสร้าง

ความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูด้วยการศกึษาและท�าความ

เข้าใจอย่างลกึซึง้เกีย่วกบัค�าถามและบรบิททีเ่กีย่วข้อง

ให้เกิดความละเอียดอ่อนทางทฤษฎี	 (theoretical	

sensitivity)	เพือ่ให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนและครอบคลมุ

ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเปรยีบเทยีบข้อมลู	(constant	com-

parison)	ต่อไป

 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

	 การศึกษานี้ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

Study	Code:	NONE-2562-06178/Research	ID:	

6178	 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิถอนตัวออกจากการ

โครงการวิจัยได้	 โดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งเหตุผล	 ซ่ึงจะ

ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์	และสถานะใด	ๆ	ในการดูแล

รักษาขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของกลุ่ม

ตัวอย่าง

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ท�าโดย

หวัหน้าโครงการวจิยัเพยีงคนเดยีว	เพือ่ลดความคลาด

เคล่ือนในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การเก็บรวบรวม

ข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลูท�าพร้อมกนั	มกีารตรวจ

สอบการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ

ย้อนกลับไปมา	 โดยท�าการสัมภาษณ์ตามแบบการ

สมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	interviewing)	รายบคุคล	

ใช้การสังเกตและบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ	์

โดยได้รับการยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล	 ระหว่างการ

สัมภาษณ์ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลใช้ความละเอียดอ่อน

ทางทฤษฎี	 ในการแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูล	

ท�าให้เข้าใจในความหมายของค�าท่ีออกมาในระหว่าง

การสมัภาษณ์	และเป็นแนวทางในการตรวจสอบและ

เปรยีบเทยีบข้อมลูจากทกุด้าน	ทัง้นีผู้ใ้ห้ข้อมลูรายถดั

ไปทีถ่กูเลอืกเพือ่การสมัภาษณ์นัน้ถกูเลอืกโดยใช้การ

คดัเลอืกตวัอย่างตามทฤษฎ	ีจากนัน้คณะผูว้จิยัท�าการ

ถอดข้อความหลงัจากสมัภาษณ์เสรจ็	โดยการถอดเทป

การสัมภาษณ์แบบค�าต่อค�า	(Verbatim)	ออกมาเป็น

บทสนทนา	 (Transcription)7,9	ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละ
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รายได้รับสัมภาษณ์	รายละ	1-3	ครั้ง	 เวลาประมาณ	

30-60	นาที	 ระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	

ตามวนัและเวลาทีส่ะดวกโดยไม่รบกวนการดูแลรกัษา

และการพกัผ่อนของผูใ้ห้ข้อมลู	จนกระทัง่ข้อมลูอิม่ตวั

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลท�าโดยก�าหนดรหัสที่เป็น

สาระส�าคัญ	(Substantive	code)	จากบทสนทนาที่

ได้จากการถอดข้อความ	 จากนั้นให้รหัสแบบเปิด	

(Open	coding)	 โดยพิจารณาให้รหัสที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมลูแบบบรรทดัต่อบรรทดั	(line	by	line)	เพือ่ระบุ

แนวความคดิ	(concept)	และสร้างแนวความคิดเกีย่ว

กับรูปแบบพื้นฐาน	 และท�าการระบุค�า	 หรือกลุ ่ม 

ค�าส�าคญัในข้อมลูแล้วให้หัวเรือ่ง	(Labeling)7	ท�าการ

จัดหมวดหมู่	และใช้การเลือกตัวอย่างตามทฤษฎีเพื่อ

เลือกผู ้ให้ข้อมูลรายต่อไป	 จนกว่าจะมีการอิ่มตัว	

ท�าการเปรียบเทียบ	 และยืนยันข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เป็นระยะระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล	จากนั้นท�าการ

ก�าหนดรหัสทฤษฎี	 (Theoretical	 coding)	 และ

ก�าหนดแนวคิดหลัก	(Core	category)9

 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล

	 คณะผู้วจิยัท�าการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล

ตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลของ

ทฤษฎีรากฐาน7	คือ	1)	ความพอดี	(fit)	โดยการตรวจ

สอบการอธบิายของข้อมลูทีม่คีวามพอดีกบับรบิทของ

เหตุการณ์	 และความหมายของการกระท�าน้ัน

ครอบคลุมทุกความเกี่ยวข้องของตัวแปร	 2)	 ความ

เกี่ยวข้องกัน	 (Relevance)	 โดยการตรวจสอบการ

อธิบายความเชื่อมโยงของข้อมูล	 ความเกี่ยวข้องของ

กระบวนการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานซึ่งมีความละเอียด

อ่อนทางทฤษฎีในการศึกษาครั้งนี้	 3)	 ความสามารถ

ในการท�างานได้	 (Workability)	 โดยการตรวจสอบ

ความสามารถอธบิายของตวัแปร	และความเก่ียวข้อง

ทีส่ามารถให้ความหมาย	ท�านายสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้	และ

สามารถตคีวามสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้	4)	ความสามารถในการ

ดัดแปลงได้	(Modifiability)	โดยการตรวจสอบความ

สามารถของการให้รหัสแบบเปิดที่ก�าหนด	 หมวดหมู่	

แนวคิดหลัก	ที่สามารถน�าไปสู่การอ้างอิงถึงกลุ่มผู้ให้

ข้อมลู	นอกจากน้ีท�าการตรวจสอบภายในทมีของคณะ

ผูว้จิยั	(Peer	debriefing)	ร่วมกบัผู้เชีย่วชาญด้านการ

วิจัยเชิงคุณภาพจ�านวน	3	ท่าน	จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้

ไปตรวจสอบความถูกต้องกับผู ้ให ้ข ้อมูลอีกครั้ง	

(Member	checking)8

ผลการวิจัย 

	 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นสตรีตั้งครรภ์ที่

ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงสูง	 และได้รับการรับ

ไว้รักษาในโรงพยาบาลจ�านวนทั้งหมด	21	คน	มีอายุ

ระหว่าง	20-44	ปี		โดยอายุส่วนใหญ่ร้อยละ	42.86	

มีช่วงอายุ	 20-30	 ปี	 อายุครรภ์ที่เริ่มเข้ารักษาใน 

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ	38.10	คอื	24-27	สปัดาห์	

ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ส่วนใหญ่ร้อยละ	33.33	คือ	7-14	วัน	ผู้ให้ข้อมูลทุก

คนร้อยละ	100	นบัถือศาสนาพทุธ	ระยะเวลาแต่งงาน

ส่วนใหญ่ร้อยละ	47.62	อยูร่ะหว่าง	6-10	ปี	ประกอบ

อาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ	 23.81	 คือรับจ้าง	 การศึกษา

ส่วนใหญ่ร้อยละ	38.10	คือระดับปริญญาตรี	รายได้

ครอบครัวเฉลี่ย	20,000	บาท	และสิทธิในการรักษา

พยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ	47.61	คือประกันสังคม	

	 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คณุภาพ	โดยใช้กระบวนการวจิยัของทฤษฎีรากฐาน7,	

9	ท�าให้ได้แนวคดิหลกัของกระบวนการเปลีย่นผ่านเข้า

สู่การเป็นมารดาของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์เสี่ยงสูงและ

ได้รบัการรกัษาไว้ในโรงพยาบาล	คอื	“ความปรารถนา

ให้บุตรแข็งแรงและรอดชีวิต”	 (Desiring	 baby’s	

healthy	and	survival)	โดยมีประสบการณ์เปลี่ยน

ผ่านในกระบวนการนี้	แบ่งได้เป็น	3	ระยะ	(แผนภาพ

ที่	1)	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 1.		ระยะถูกคุกคามด้วยการต้ังครรภ์เสี่ยงสูง

และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	

	 ระยะนี้เริ่มตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าตั้งครรภ์
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เส่ียงสงูและเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล	จนถงึหนึง่

สัปดาห์แรกภายหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล		

ซึง่จะแตกต่างกันไปตามแต่ละอายคุรรภ์ทีเ่ริม่พบว่ามี

การตั้งครรภ์เสี่ยงสูงและเข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาล	 ตั้งแต่	 20-33	 สัปดาห์	 ระยะนี้แยกเป็น	 2	

หมวดหมูย่่อย	คอื	การจดัการกบัอารมณ์ทีย่ากล�าบาก	

และการเป็นห่วงสภาพของทารก	ดังนี้

	 	 1.1		การจัดการกับอารมณ์ที่ยากล�าบาก	

เมื่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงพบกับการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกาย	และได้รบัการวนิจิฉยัว่าตัง้ครรภ์เสีย่งสงูและ

ต้องรับเข้านอนในโรงพยาบาล	 ท�าให้เกิดความรู้สึก

ด้านลบ	เช่น	ช็อก	เครียด	ปฏิเสธ	เสียใจ	ผิดหวัง	วิตก

กังวล	สับสน	เป็นต้น	อย่างไรก็ตามสตรีตั้งครรภ์เสี่ยง

สูงรู้สึกสบายใจขึ้น	ลดความกังวลใจลง	เมื่อรับทราบ

ว่าได้รับเข้าการรักษาในโรงพยาบาลที่มีทีมบุคลากร

ทางการแพทย์ทีเ่ชีย่วชาญทางสติูกรรม	และมเีครือ่งมอื

ในการดแูลช่วยเหลอืทารกแรกเกดิทีพ่ร้อมและทนัสมยั

	 	 “…เกิดอะไรขึ้น	 ก็คือไม่รับรู ้	 มันช็อกนะ	

ความรู้สึกคือร้องไห้ออกมา	 แต่ใจเราก็คิดนะว่าหัวใจ

น้องก็ยังเต้นดี	 เราก็จะมีความย้อนแย้งในใจว่ามันไม่

น่าจะใช่	 ไม่ได้เป็นฉันหรือเปล่า…แต่อุ่นใจขึ้นที่ได้มา

รักษาที่นี	่ มีหมอเฉพาะทาง	มีหมอเด็ก	มีไอซียูเด็ก…

”(P2/1L14-15)	 	

	 การศึกษาครั้งนี้สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงทุกคน

นับถือศาสนาพุทธ	 พบว่ามีกลวิธีในการจัดการด้วย

การสวดมนต์	ไหว้พระ	ขอพร	และอธษิฐานขอให้ทารก

ในครรภ์และตนเองปลอดภยัโดยปฏบิตัใินห้องพกัฟ้ืน

ในโรงพยาบาล	 ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลถึงเจ้ากรรม

นายเวรตามความเชือ่ทางวฒันธรรมท้องถิน่ล้านนา	มี

แสวงหาข้อมลูการเจ็บป่วย	แนวทางการรกัษาโดยการ

สอบถามจากญาติ	เพือ่น	บคุลากรทางการแพทย์	และ

กลุ่มสนับสนุนทางอินเตอร์เน็ต	 เช่น	 กลุ่มคุณแม่ตั้ง

ครรภ์ในพนัทปิ	เฟสบุค๊กลุม่คณุแม่คลอดก่อนก�าหนด	

เป็นต้น	

	 นอกจากนีก้ารทีบ่คุลากรทางสขุภาพเปิดโอกาส

ให้สามีและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลและเข้า

เยี่ยมตามเวลา	ท�าให้สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงรู้สึกมีก�าลัง

ใจ	 และช่วยในการจัดการกับอารมณ์ที่ยากล�าบากได้	

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการได้รับ

ข้อมลูทางสขุภาพท่ีไม่ชัดเจนจากบุคลากรทางสขุภาพ	

ท�าให้สตรีต้ังครรภ์เสี่ยงสูงเกิดความรู้สึกเครียด	 และ

วิตกกังวลมากขึ้น

	 	 “…แม่ไปถามคนทรงเจ้าคืนนั้นเลย	 เขาก็

บอกว่าไม่เป็นไร	ไม่ต้องกงัวลจะปลอดภยั	เขาแนะนำา

ให้ไปทำาสะตวงส่งเคราะห์แล้วจะดีข้ึน	 แม่ก็รีบโทร

มาบอก	เราได้ยินก็สบายใจขึ้น…แฟนก็ไปไหว้ศาล	ไป

บน	ขอให้นำ้าครำ่าไม่รั่ว	หยุดไหล	ขอให้ปลอดภัย…ถึง

เวลาเที่ยงเยี่ยมได้เขาก็มาหา	 เราก็มีกำาลังใจ…”	

P7/1L48-52

	 	 1.2	 การเป ็นห ่วงสภาพของทารก	 สตรี 

ตัง้ครรภ์เสีย่งสงูห่วงกงัวลเกีย่วกบัโอกาสทีจ่ะสามารถ

ด�าเนินการตั้งครรภ์ต่อไปและความปลอดภัยของ

ทารกในครรภ์	 มีการตัดสินใจร่วมกับแพทย์	 และ

ครอบครัวเก่ียวกับแนวทางการรักษา	 มีการตัดสินใจ

ให้การตั้งครรภ์ด�าเนินต่อไปโดยไม่เลือกท่ีจะยุติการ 

ตัง้ครรภ์	มกีารต่อรองเกีย่วกบัแนวทางการรกัษาทีจ่ะ

กระทบต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ให้น้อยท่ีสุด	

ระยะนี้ความกังวลและเฝ้ารอผลตรวจสุขภาพทารก

เป็น	 “วันต่อวัน”	 โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	 และ

ต้องการรักษาชีวิตของทารกในครรภ์เป็นหลัก

	 	 “…หมอก็ถามเราว่า	 คุณแม่จะให้น้องออก

มาเลยไหม	จะเอายังไง	เราก็พูดกับหมอตรง	ๆ	ว่าขอ

เปลี่ยนการรักษาได้ไหม	ก็คือถ้าตราบใดที่ลูกยังดิ้นดี

อยู่	 หัวใจเต้นปกติ	 แล้วยังอยู่ในท้อง	 ขอรักษาเขาไว้

ก่อน	แล้วค่อยดูเป็นวัน	ๆ	ไป…”	P11/1L24-27
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การจัดการกับอารมณ์ที่
ยากล าบาก  

การเป็นห่วงสภาพของทารก  

การจัดการกับความผันผวนทางอารมณ์  

การยืนยันความปลอดภัยของทารกในครรภ์  

การสร้างความผูกพันกับทารกในครรภ์ 

การจัดการกับความกังวลใจ  

การเตรียมตัวส าหรับเหตกุารณท์ี่ไม่คาดคิด 

การสร้างความผูกพันกับทารกในครรภ์  

การยอมรับผลของการ
รักษา 

อายุครรภ์ที่ปลอดภัย 

ความปรารถนาให้บุตรแข็งแรงและรอดชีวิต 

การต้ังครรภ์เสี่ยงสูงและเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
การเป็นมารดา 
(Motherhood) 

ระยะถูกคุกคามด้วยการต้ังครรภ์เสี่ยงสูง 
และการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ระยะประคับประคองเพ่ือให้ทารกรอดชีวิต ระยะจัดการกับผลลัพธ์ที่อาจไม่แน่นอน 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นมารดาของสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล “ความปรารถนาให้บุตรแข็งแรงและรอดชีวิต” 

	 สตรตีัง้ครรภ์เสีย่งสงูใช้กลวธิใีนการจดัการ	โดย

มีการปรับตัวหลายด้านให้เข้ากับแบบแผนการรักษา	

สถานที	่การด�าเนนิกจิวตัรประจ�าวนั	การพกัผ่อนและ

นอนหลับ	และการจ�ากัดกิจกรรมเพื่อการรักษา	และ

เมื่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงเกิดการยอมรับเกี่ยวกับผล

ของการรักษา	คือ	สามารถควบคุมอาการ	และความ

รุนแรงความเสี่ยงสูงของการต้ังครรภ์ได้	 ก็จะเข้าสู่

ระยะต่อไปของกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้	

	 	 “…วนัแรกทีไ่ด้นอนกต็ืน่เต้นเพราะว่าเราไม่

เคย	 เขาก็จะมาทำากิจกรรมให้เราเป็นระยะ	 เดินเข้า

เดินออก	คืนแรกจะไม่ได้พักเลย	 เพราะว่าต้องกินยา

ทุกสิบห้านาที	มีวัดความดัน	วัดไข้	แล้วก็ให้กินยา…”	

P5/163-6

	 ระยะแรกนีส้ตรต้ัีงครรภ์รูส้กึถกูคุกคามด้วยการ

ต้ังครรภ์เส่ียงสูงและเข้ารับไว้รักษาในโรงพยาบาล	

ระยะน้ีประกอบด้วย	 การจัดการกับอารมณ์ที่ยาก

ล�าบาก	และการเป็นห่วงเกี่ยวกับสภาพของทารก	ใช้

เวลาตัง้แต่เร่ิมเข้ารบัไว้รกัษาในโรงพยาบาลจนกระทัง่

สตรีตัง้ครรภ์เสีย่งสงูยอมรบัเกีย่วกบัผลของการรกัษา	

ซึ่งอาจแตกต่างกันไปความรุนแรงของโรคและการ

ตอบสนองต่อการรักษา	

	 2.	 ระยะประคบัประคองเพือ่ให้ทารกรอดชวีติ

	 	 ระยะน้ีเริม่ตัง้แต่สตรตีัง้ครรภ์เสีย่งสงูยอมรบั

เกีย่วกบัผลของการรกัษา	จนถงึอายคุรรภ์ทีไ่ด้รบัแจ้ง

จากสูติแพทย์ว่าทารกในครรภ์ปลอดภัยพอที่จะ

สามารถคลอดและรอดชีวิตได้	 สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

ในการศึกษาคร้ังนี้ส่วนใหญ่ได้รับการแจ้งไว้ท่ีอายุ

ครรภ์	28-33	สัปดาห์	ระยะนี้ประกอบด้วย	3	หมวด

หมู่ย่อย	คือ	การจัดการกับความผันผวนทางอารมณ์	

การยนืยนัความปลอดภยัของทารกในครรภ์	และการ

สร้างความผูกพันกับทารกในครรภ์	ดังนี้

	 	 2.1		การจดัการกบัความผนัผวนทางอารมณ์ 

เกิดจากความรู้สึกหรืออารมณ์ด้านลบกลับมาเกิดขึ้น

อีกครั้ง	 เมื่อมีสิ่งกระตุ้นอารมณ์ด้านลบ	 การที่ไม่

สามารถควบคุมความรุนแรงหรืออาการของตั้งครรภ์

เสีย่งสงูท�าให้กลบัมามคีวามเสีย่งสงูเพิม่ขึน้	ท�าให้ต้อง

กลับเข้าสู่กระบวนการรักษาซ�้า	 แต่เมื่อความรุนแรง

ของการตั้งครรภ์เสี่ยงสงบลง	 สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
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สามารถจัดการกับอารมณ์ได	้ แต่ก็จะกลับมามีความ

รู ้สึกหรืออารมณ์ด้านลบได้อีก	 เมื่อพบสิ่งกระตุ ้น

อารมณ์ดา้นลบอีกครั้ง	จึงท�าให้เกิดความผันผวนของ

อารมณ์	

	 	 “…กังวลเพราะตกขาวเยอะอยู ่แล้ว	 แต่

หมอบอกว่าไม่เป็นไร	ก็สบายใจไปช่วงหนึ่ง	แต่พอใส่

ห่วงพยงุปากมดลูกไปสกัพกักเ็ริม่มเีปลีย่นส	ีแต่ไม่คนั	

เรากก็ลับกงัวล	เครยีด	คดิไปสารพดั	กลัวจะเป็นอะไร

ไหมอีก…”	P1/1L54-57

	 สตรตีัง้ครรภ์เสีย่งสงูใช้กลวธิใีนการจดัการด้วย

การท�าใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น	 ยังคงปฏิบัติการท�าบุญ

ทางศาสนา	ไหว้พระ	ขอพร	ปฏิบัติตามความเชื่อและ

วัฒนธรรมทางท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการต้ังครรภ์	เช่น	

การห้อยพระ	เครือ่งราง	ของขลงั	การไปถามเกีย่วกบั

ความเจ็บป่วยนี้กับคนทรงเจ้า	เป็นต้น	มีการแสวงหา

ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรกัษาจากญาต	ิเพือ่น	และ

บุคลากรทางการแพทย์	 และได้รับการสนับสนุนทาง

จิตใจจากสามี	ครอบครัว	กลุ่มเพื่อน	ญาติ	บุคลากร

ทางการแพทย์	 และกลุ่มสนับสนุนทางอินเตอร์เน็ต	

ท�าให้รู้สกึสบายใจและสงบลงได้	ระยะนีก้ารได้รบัการ

สนับสนุนทางอารมณ์จากสามี	ท�าให้ความสัมพันธ์ใน

ชีวิตคู่แน่นแฟ้นขึ้น	 มีการแบ่งปันอารมณ์และความ

รู้สึกร่วมกัน	 แม้ถูกแยกจาก	ขณะเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล	ท�าให้รู้สึกมีก�าลังใจขึ้น

  “…ส่วนใหญ่คุณพ่อแกก็รู้อยู่แล้ว	ไม่ค่อยได้

ปลอบแก	 แต่แกจะปลอบเรามากกว่า	 ว่าแม่สู ้สู ้	

ประมาณน้ี	 อยากกินอะไรก็ถามเรา	 ปกติจะไม่ค่อย

เหน็โมเม้นท์นี	้ปกติจะเป็นเราทีถ่ามว่าจะกนิอะไร	พอ

เรามาเป็นอย่างนี้ก็กลับกัน	ทำาให้รู้สึกว่าเขาก็ดูแลเรา

กับลูกดี	ไม่ทิ้งไปไหน…”	P8/2L111-113	 	

	 	 2.2		การยนืยนัความปลอดภยัของทารกใน

ครรภ์	 สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงเฝ้ารอผลของการตรวจ

และประเมินสุขภาพทารกในครรภ์จาก	“วันต่อวัน”	

เปลี่ยนเป็น	“สัปดาห์ต่อสัปดาห์”	โดยใช้กลวิธีในการ

จัดการด้วยการดูแลตนเองอย่างเข้มงวด	 ปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	

สังเกตและติดตามผลการตรวจสุขภาพของทารกใน

ครรภ์อย่างใกล้ชิด	 โดยหวังจะประคับประคองการ 

ตั้งครรภ์ให้นานที่สุด	 เพื่อให้ทารกในครรภ์ปลอดภัย	

และรอดชีวิต	

  “…ลุ้นเอาเป็นวัน	ๆ	เพราะช่วงแรกก็มีท้อง

แข็งบ่อย	ปรับยากันไปเรื่อย	ๆ	เอาจนท้องเบาลง	แต่

นำา้ก็ไหลออกตลอด	ลุน้ไปว่าเหลอืนำา้ครำา่เท่าไหร่	เป็น

ช่วงปรับตัว	แล้วก็คือเริ่มนิ่ง	เราก็อยู่เป็นอาทิตย์แล้ว	

ตอนนีก้ล็ุน้เอาเป็นอาทติย์ไปให้ถึง	28	สปัดาห์	นบัทกุ

วัน	 เพราะถึงตอนนั้นลูกก็จะแข็งแรงมากข้ึน	 ถ้าจะ

คลอดหรือจะอะไรก็จะดีกว่าตอนนี้…”	P2/2L34-36

	 	 2.3		การสร้างความผูกพนักบัทารกในครรภ์	

มส่ีงเสรมิพฒันาการของทารกในครรภ์ตามค�าแนะน�า

ของบุคลากรทางการแพทย์	เพือ่น	และกลุม่สนบัสนนุ

ทางอนิเตอร์เนต็	เช่น	การพดูคยุกบัทารกในครรภ์	ลบู

สัมผัสหน้าท้อง	 การเปิดเพลง	 บทสวดมนต์	 เป็นต้น	

ระยะนี้หลังจากท่ีสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงยอมรับผล 

ของการรักษาจนถึงอายุครรภ์ที่เคยได้รับแจ้งจาก

สูติแพทย์ว่าทารกในครรภ์ปลอดภัย	 ก็จะเข้าสู่ระยะ

สุดท้ายของการต้ังครรภ์คือระยะการจัดการกับ

ผลลัพธ์ที่อาจไม่แน่นอน	

  “…ก็ฟังจากที่พยาบาลบอก	 ก็ให้แฟนหาหู

ฟังมาให้	กลัวเปิดแล้วมันดัง	ก็เปิดเพลงในยูทูป	แล้ว

เอาหูฟังวางที่หน้าท้อง	 เน้นเพลงเบา	 ๆ	 ช้า	 ๆ	 พวก

คลาสสคิโมสาร์ท	บีโทเฟ่น	ในกลุม่แม่เขากบ็อกมา	เรา

ก็หา	 บางทีเขาก็เอาลิ้งค์แปะไว้	 เราก็ไปโหลดมา

ฟังได้…”	P13/2L51-54

	 ระยะที่สองนี้สตรี ต้ังครรภ์เสี่ยงสูงมีความ

ต้องการและความห่วงกังวลเก่ียวกับการประคับ

ประคองเพื่อให้ทารกรอดชีวิต	 ระยะนี้ประกอบด้วย

การจัดการกับความผันผวนของอารมณ์	 	 การยืนยัน

ภาวะสขุภาพของทารกในครรภ์	และสร้างความผกูพัน

กบัทารกในครรภ์	ระยะนีเ้ริม่ภายหลงัจากการยอมรับ

ผลของการรักษา	จนถึงอายุครรภ์ประมาณ	28		หรือ



กระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นมารดาของสตรี ไทย
ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

36 |  ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ ส�ข�ภ�คเหนือ

อายุครรภ์ที่ได้รับแจ้งจากสูติแพทย์ว่าทารกในครรภ์

ปลอดภัย	

	 3.	 ระยะจัดการกับผลลัพธ์ที่อาจไม่แน่นอน

	 	 ระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของการต้ังครรภ์

เริ่มตั้งแต่	28	สัปดาห์	หรืออายุครรภ์ที่ได้รับแจ้งจาก								

สตูแิพทย์ว่าทารกในครรภ์จะแขง็แรงและสมบูรณ์มาก

พอที่สามารถคลอดรอดชีวิต	 จนถึงอายุครรภ์ครบ

ก�าหนดคลอด	 สตรีต้ังครรภ์เสี่ยงสูงมีความห่วงกังวล

เกี่ยวกับการจัดการกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิด	

ระยะนีป้ระกอบด้วย	3	หมวดหมูย่่อย	คอื	การจดัการ

กบัความกงัวลใจ	การเตรียมตวัส�าหรบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่

คาดคดิ	และการสร้างความผกูพนักับทารกในครรภ์	ดงันี้

	 	 3.1		การจัดการกับความกังวลใจ	 สตรีต้ัง

ครรภ์เส่ียงสูงกลับมามีความวติกกงัวลใจแบบ	“วนัต่อ

วัน”	 เกี่ยวกับการคลอด	 การรักษา	 อาการแสดงท่ี

ก�าเรบิหรอืทรดุลงของการต้ังครรภ์เสีย่งสูงทีอ่าจท�าให้

ต้องยุติการตั้งครรภ์	 สุขภาพและความปลอดภัยของ

ทารกในครรภ์	 ความผิดปกติของทารกที่อาจเกิดขึ้น

ภายหลังคลอด	ตลอดจนวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ในการรักษา	 สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงมีกลวิธีในการ

จัดการโดยการเตรียมใจยอมรับสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน	

สร้างก�าลังใจให้ตนเองด้วยการท�าบุญ	 สวดมนต์	

อธิษฐานขอพรจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์มากกว่าปกติ	 ให้

คุ ้มครองทารกในครรภ์ให้ปลอดภัย	 สอบถามและ

ตดิตามสุขภาพทารกในครรภ์	สงัเกตอาการผดิปกตทิี	่

และการคลอดที่อาจเกิดขึ้น

  “…ก็เตรียมใจนะ	คอยดูว่ามีเลือด	มีตกขาว	

ท้องแข็งไหม	สังเกตจนวิตกจริต	เข้าห้องนำ้าก็ก้มดูใน

ชกัโครกนะว่าเลือดออกไหม	มเีลอืดติดทชิชหูรือเปล่า	

เพราะถ้ามี	หมอบอกแล้วไงว่าติดเชื้อนี่ลูกคลอดก่อน

กำาหนดได้	…”	P2/3L48-51

	 	 3.2		การเตรียมตัวส�าหรับเหตุการณ์ที่ไม่

คาดคิด	 สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงเตรียมใจที่จะเผชิญกับ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์โดยไม่คาด

คิด	เช่น	คลอดก่อนก�าหนด	ไม่แข็งแรง	มีความพิการ	

เป็นต้น	โดยมีกลวิธีในการจัดการโดยวางแผนร่วมกับ

ครอบครัวในการเตรียมการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ที่อาจเกิดขึ้น	 เช่น	 โทรหาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

เบอร์	 1669	 เพื่อให้มารับและน�าส่งโรงพยาบาล	

เป็นต้น	วางแผนการคลอดทีป่ลอดภยัร่วมกบัสตูแิพทย์ 

วางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดย

การท�าบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับบุตรทันที

หลังคลอด	 วางแผนการดูแลทารกภายหลังคลอด	 มี

การเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส�าหรับทารกในครรภ์ไว้

ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมให้ทารกใช้หลังคลอดได้

ทันที	 อย่างไรก็ตามมีสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงและ

ครอบครวับางรายยงัไม่มกีารเตรยีมการล่วงหน้าตาม

ความเชื่อท้องถิ่นล้านนา	โดยเชื่อว่าการเตรียมของใช้

เด็กไว้ล่วงหน้าอาจท�าให้ทารกเสียชีวิต	 และไม่ได้

ของใช้เหล่านี้	

	 “…ถ้าไม่ไหวจริง	ๆ	ก็ต้องให้น้องออก	และต้อง

อยู่ห้องเป็นไอซียูเด็ก	 เพราะว่าตัวเล็ก	 เตรียมใจแล้ว

นะ	 หมอก็บอกว่าเขาออกมาอาจไม่สามารถท่ีจะ

สมบูรณ์แบบเหมือนกับเด็กที่พร้อมออกมาจริง	ๆ	ได้

คยุกบัแฟน	กบัหมอ	แล้วว่าให้รกัษาทีน่ีต่่อเลย	เพราะ

มีหมอเด็ก	 เครื่องมือก็มี	 และที่นี่มีไอซียูเด็กด้วย…”	

P2/3L59-62

	 	 3.3		การสร้างความผูกพนักบัทารกในครรภ์	

สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงแสดงความรักและสร้างความ

สัมพันธ์กับทารกในครรภ์เช่นเดียวกับระยะก่อนหน้า

นี้	มีการพูดคุยกับทารกในครรภ์ร่วมกับการลูบสัมผัส

หน้าท้องทุกวัน	ระยะนี้มีการเรียกสรรพนามทารกใน

ครรภ์ด้วยช่ือเล่น	 หรือช่ือแทนตัวของทารก	 ส�าหรับ

ช่ือจริงนั้นสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงทุกคนจะรอจนกว่า

ทารกในคลอดเนื่องจากมีความเชื่อทางโหราศาสตร์

เกีย่วกบัการตัง้ชือ่ต้องมีความสอดคล้องกับวนัทีค่ลอด	

เนื่องจากมีบางพยัญชนะท่ีไม่สามารถใช้ตั้งช่ือได้

ส�าหรบัทารกในเกดิในแต่ละวัน	ท้ังนีร้ะยะนีจ้ะใช้เวลา

ไปจนถึงวันที่เข้าสู่ระยะคลอด

 “…ก็เรียกเขาว่าตัวเล็กไปก่อน	 เวลาเรียก	
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เหมือนเขาจะรูจ้ะ	เขาจะด้ิน	เรากล็บู	ๆ 	เขา	แต่ชือ่จรงิ

น่ียงั	รอวนัก่อน	ไม่รูว้นัไหน	เพราะมนัมห้ีามใช้ตวัไหน

ถ้าเกิดวันนี้…”	P8/3L65-67

	 ระยะสุดท้ายนี้เริ่มตั้งแต่	28	สัปดาห์เป็นต้นไป	

หรือเมื่ออายุครรภ์ที่ได้รับแจ้งจากสูติแพทย์ว่าทารก				

ในครรภ์ปลอดภยัพอทีจ่ะสามารถคลอดและรอดชวิีต

ได้ในช่วงอายุครรภ์นี้จนถึงอายุครรภ์ครบก�าหนด	

ประกอบด้วย	การจัดการกบัความกงัวลใจ	การเตรยีม

ตัวส�าหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	และการสร้างความ

ผูกพันกับทารกในครรภ์

อภิปรายผลการวิจัย 

	 การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กระบวนการเป็นมารดา

ของสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงท่ีเข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาลมีทั้งหมด	 3	 ระยะคือ	 ระยะถูกคุกคามด้วย

การตัง้ครรภ์เสีย่งสงูทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล	

ระยะประคบัประคองเพือ่ให้ทารกรอดชวีติ	และระยะ

เผชญิกบัผลลพัธ์ทีอ่าจไม่แน่นอน	มคีวามแตกต่างจาก

การศึกษากระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่การเป็น

มารดาของสตรีตั้งครรภ์ปกติ1	 ในด้านองค์ประกอบ

ของระยะของการเปลี่ยนผ่านและรายละเอียดของ

ประสบการณ์	แต่มีคล้ายกับการศึกษาของการศึกษา

ในสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงทั่วไป4	 โดยสตรีตั้งครรภ์เสี่ยง

สูงมกีารเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ด้านลบ	ท�าให้ต้องมี

การจัดการกับอารมณ์ที่ยากล�าบาก2,	4,	10	ต้องถูกแยก

จากครอบครัวเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	

ท�าให้รู้สึกไม่สามารถควบคุมได้	และแม้ว่าจะควบคุม

อาการของภาวะเสี่ยงสูงได้แต่ยังคงเกิดความผันผวน

ทางอารมณ์ในระยะทีส่องของการตัง้ครรภ์	อกีทัง้เมือ่

เข้าสู่ระยะสุดท้ายก็ยังคงเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับ

ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้2,	 3,	 10	 กลวิธีในการ

จัดการกับอารมณ์และความกังวลใจท�าโดยแสวงหา

ข้อมูลจากบคุลากรทางสขุภาพ	อนิเตอร์เนต็	และกลุม่

สนับสนุนทางอินเตอร์เน็ต	 ท�าให้ได้รับการสนับสนุน

ทางอารมณ์จากสามี	ครอบครัว	ญาติ	เพื่อน	บุคลากร

ทางสุขภาพ	และกลุ่มสนับสนุนทางอินเตอร์เน็ต2,	4,	11	

อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีน่าสนใจและมีความแตกต่างจาก

การศกึษาในสตรตีัง้ครรภ์เสีย่งสงูทีผ่่านมาในการวิจยั

ครั้งนี้	 คือ	 สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงให้ข้อมูลว่ามีความ

สัมพันธ์ในชีวิตคู่แน่นแฟ้นข้ึน	 มีการแบ่งปันอารมณ์

และความรูส้กึร่วมกนั	แม้ถูกแยกจาก	ขณะเข้ารบัการ

รักษาในโรงพยาบาล	 ซ่ึงมีคล้ายกับผลการศึกษาใน 

ผู้ที่ก�าลังจะเป็นบิดาที่ภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง12

	 	 สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงและสามีต้องท�าการ

ตัดสินใจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และวิธี

การรักษา	 ต้องตัดสินใจให้การตั้งครรภ์ด�าเนินต่อไป	

หรือยุติการตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์นั้นท่ีอาจท�าให้

สูญเสียทารกในครรภ์ได้	 จึงท�าให้มีความรู้สึกสองฝัก

สองฝ่ายซ่ึงคล้ายกบัการศกึษาของ2	จากการศกึษาครัง้

นีส้ตรตีัง้ครรภ์ทกุรายตดัสนิใจทีจ่ะรบัการรกัษาต่อไป	

มีการต่อรองเกี่ยวกับการรักษา	 เพื่อประคับประคอง

ทารกในครรภ์ไปก่อนจนกว่าจะไม่สามารถรักษา

ได้4,10,13	โดยค�านงึถงึความปลอดภยั	และต้องการการ

รักษาชีวิตของทารกในครรภ์เป็นหลัก	 เนื่องจากเป็น

ห่วงความปลอดภัยของบุตร	 มีความกังวลเกี่ยวกับ

ผลกระทบจากการรักษาท่ีอาจมีผลต่อสุขภาพของ

ทารกในครรภ์4,10,13	 แต่เมื่อได้รับการยืนยันเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของทารกในครรภ์	 สตรีต้ังครรภ์เสี่ยง

สูงยอมรับการรักษาต่อไป	 และยอมให้ตนเองไม่สุข

สบายจากการรกัษานัน้	เพือ่ให้ทารกในครรภ์ปลอดภยั

มากท่ีสุด	 คอยสังเกตและติดตามเกี่ยวกับการตรวจท่ี

เก่ียวข้องกับสุขภาพของทารกในครรภ์ท่ีเป็นการ

ยนืยนัถึงสภาพและความปลอดภยัของทารกในครรภ์4,	

14	การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่

มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	ท�าให้สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

รู้สึกสบายใจมากขึ้น	และกังวลใจลดลง4,	12,	13 แต่ต้องมี

การปรับตัวหลายด้านขณะเข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาล	ต้องถูกจ�ากัดกิจกรรม	มีการปรับตัวต่อการ

ดแูลประจ�าตามปกติในระยะแรกทีเ่ข้ารบัการรกัษาใน

โรงพยาบาล	 มีการดูแลตนเองอย่างเข้มงวด	 สังเกต
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อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น	 ติดตามผลตรวจสุขภาพ

ทารกในครรภ์4,	13	และมีการวางแผนการรกัษาร่วมกบั

แพทย์	สามี	และครอบครัว13 

	 การศึกษาครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลทุกคนนับถือศาสนา

พทุธ	มกีารท�าใจยอมรบัเกีย่วกบัความเสีย่งสงูของการ

ตั้งครรภ์ว่าเกิดจากผลกรรมเก่าจากอดีตชาติ	บุญเก่า	

เจ้ากรรมนายเวร	มีการท�าบุญ	ท�าสังฆทาน	อุทิศส่วน

กุศลไปยังเจ้ากรรมนายเวร	 มีการปล่อยชีวิตสัตว์	 

การทรงเจ้าเข้าผี	ปฏิบัติตามความเชื่อท้องถิ่นล้านนา

ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์	 มีการสวดมนต์	 ไหว้พระ	 

ท�าสมาธิ4,12	 ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า	 มีการปฏิบัติ

กิจกรรมเหล่าน้ีในห้องพักฟื้นในโรงพยาบาล	 สตร ี

ตัง้ครรภ์เสีย่งสงูมีการแสวงหาข้อมลูเกีย่วกบัของการ

ต้ังครรภ์เส่ียงสูง	 ผลกระทบต่อทารกในครรภ์และ

ตนเอง	 การรักษา	 อายุครรภ์ที่สามารถคลอดอย่าง

ปลอดภัย	 วิธีการคลอด	 และการดูแลรักษาทารก 

หลงัคลอด	จากบคุลากรทางสขุภาพ	ญาติ	เพ่ือน	แหล่ง

ความรู้ออนไลน์	 กลุ่มสนับสนุนทางอินเตอร์เน็ต3,4 

ท�าให ้ เกิดความเข ้ า ใจมากขึ้น 	 ลดความกลัว	

ความเครียด	ความวิตกกังวลใจลงได้2,	4	อย่างไรก็ตาม

จากการศกึษาคร้ังนีพ้บว่าการได้รบัข้อมลูทางสขุภาพ

ทีไ่ม่ชดัเจนจากบคุลากรทางสขุภาพ	ท�าให้สตรตีัง้ครรภ์

เสี่ยงสูงเกิดความรู้สึกเครียด	และวิตกกังวลมากขึ้น	

	 	 สตรีตัง้ครรภ์เสีย่งสูงมกีารสร้างความผกูพนั

กับทารกในครรภ์	ระยะประคับประคองเพื่อให้ทารก

ในครรภ์รอดชวิีตนัน้	สตรต้ัีงครรภ์เสีย่งสงูส่วนใหญ่จะ

มีการพูดคุย	ลูบหน้าท้อง	เปิดเพลง	เปิดบทสวดมนต์	

อ่านหนังสือหรือเล่านิทาน15	สวดมนต์	ภาวนา	ขอพร

จากพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือให้คุ้มครองทารกใน

ครรภ์สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยเกือบตลอดเวลา	

ส่วนในระยะจัดการกับผลลัพธ์ที่อาจไม่แน่นอนนั้น

สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงยังคงสร้างความผูกพันกับทารก

ในครรภ์	 เหมือนกับระยะก่อนหน้านี้	 แต่ปฏิบัติมาก

ขึน้กว่าปกตโิดยเฉพาะการสวดมนต์	ภาวนา	ขอพรให้

กับบุตร	 แต่มีเพิ่มเติมคือการเรียกทารกด้วยชื่อเล่น	

หรือชื่อแทน	แต่ยังไม่ตั้งชื่อจริง	เนื่องจากมีความเชื่อ

ทางโหราศาสตร์ในการตั้งชื่อ12 

	 การเตรียมตัวส�าหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพบ

ในระยะสดุท้ายของกระบวนการตัง้ครรภ์เสีย่งสงูทีไ่ด้

รับการรักษาในโรงพยาบาล	 เนื่องจากสตรีตั้งครรภ์

เสี่ยงสูงรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับอาการของภาวะเสี่ยงสูง	

มีความเครียด	 และวิตกกังวลว่าอาจเกิดเหตุการณ์ที่

ไม่คาดคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์	

วิตกกังวลเก่ียวกับการดูแลรักษาทารกภายหลังการ

คลอดหากมคีวามผิดปกตเิกดิขึน้	และวติกกงัวลเกีย่ว

กับค่าใช้จ่ายในการรักษา2,	 3,	 13	อย่างไรก็ตามสตรีตั้ง

ครรภ์เสี่ยงสูงเตรียมใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีอาจ

เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด	 โดยท�าใจยอมรับสิ่งที่อาจเกิด

ข้ึนกบัทารกในครรภ์	ซึง่มพีืน้ฐานความเช่ือว่าเป็นเรือ่ง

ของบุญกรรม	เจ้ากรรมนายเวร4,	12	มกีารวางแผนเกีย่ว

กับการจัดการหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึน	 และ

การเตรียมตัวเพื่อมาคลอด12	 วางแผนการคลอดร่วม

กบัสตูแิพทย์2,	3	วางแผนการดแูลทารกภายหลงัคลอด	

และวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา12,	13 

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงาน

	 ผูบ้รหิารควรมนีโยบายทีช่ดัเจนในการสนบัสนนุ

การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่จะช่วยสนับสนุน

กระบวนการเปลีย่นผ่านเข้าสูก่ารเป็นมารดาของสตรี

ตั้งครรภ์เสี่ยงสูงขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	

รวมถึงการปรบักฎระเบียบให้ยดืหยุน่แก่สามแีละญาติ	

รวมถึงออกนโยบายและสนับสนุนให้มีหน่วยงานให้

ความรู้ทีถู่กต้องทางสือ่อนิเตอร์เนต็ส�าหรับสตรีตัง้ครรภ์

เสี่ยงสูง

	 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการพยาบาล

	 พยาบาลผดุงครรภ์ควรให้การช่วยเหลือในการ

ปรับตัวเข้าสู ่บทบาทของการเป็นมารดาของสตร ี

ตั้งครรภ์เสี่ยงสูงและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

โดยค�านึงถึงความแตกต่างและข้อจ�ากัดของแต่ละ
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บุคคล	 ภายใต้ความหลากหลายทางบริบทต่าง	 ๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	 โดยที่ไม่ขัดกับแผนการรักษา	 และกฎ

ระเบยีบของโรงพยาบาล	เช่น	การอนญุาตให้ห้อยพระ

หรือเคร่ืองราง	 การจัดเตรียมหนังสือสวดมนต์	 การ

อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมตามความ

เชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น	 เป็นต้น	 และ

ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ที่ถูก

ต้องแก่กลุ่มสนับสนุนสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงทางสื่อ

อนิเตอร์เนต็ซึง่เป็นทีน่ยิมในปัจจุบนัเนือ่งจากเข้าถึงง่าย	

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานด้านการศึกษา

	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสตรีตั้งครรภ์เส่ียงสูง	 ควรมีการ

ยกตวัอย่างเหตุการณ์	และอธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิ

เกีย่วกบักระบวนการเปลีย่นผ่านเข้าสูก่ารเป็นมารดา

ของสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงท่ีเข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาลให้ชัดเจน	ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึก

ซ้ึง	 และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน

แต่ละระยะ	 เพื่อสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา

ฝ ึกปฏิ บัติการพยาบาลได ้อย ่ าง เข ้ า ใจและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการ

เข้าสูก่ารเป็นมารดาของสตรตีัง้ครรภ์เสีย่งสงูกลุม่นีต่้อ

เน่ืองในระยะคลอด	และระยะหลงัคลอด	และควรการ

ศึกษาในสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงท่ีเป็นกลุ่มเปราะบาง	

กลุ่มที่มีความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาอื่น	 เพ่ือ

เป็นแนวทางในการช่วยเหลือและดูแลสตรีตั้งครรภ์

เสี่ยงสูงกลุ ่มดังกล่าว	 เมื่อเข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาลได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ

	 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพมีความส�าคัญต่อคุณภาพการบริการพยาบาลและการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์	 การวิจัยเชิงพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะส�าหรับพยาบาล

วิชาชีพในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	 โรงพยาบาลล�าปาง	 โดยประยุกต์ใช้กลยุทธ์ส�าหรับการ

พัฒนากรอบสมรรถนะส�าหรับองค์กรสุขภาพ	5	ขั้นตอน	ของมาร์เรลลี่และคณะ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	 ได้แก่	1)	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพยาบาลวิชาชีพ	

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	จ�านวน	15	คน	ประกอบด้วย	พยาบาลวิชาชีพที่

มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยวกิฤตระบบประสาทศลัยศาสตร์	ผูป่้วยท่ีได้รับการดูแลแบบ

ประคับประคอง	และผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะ	ในโรงพยาบาลล�าปาง	จ�านวน	10	ปีขึ้นไป	2)	กลุ่มผู้ทรง

คุณวุฒิ	 ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลผู้ป่วยระบบประสาทศัลยศาสตร์	 โรงพยาบาลล�าปาง	

จ�านวน	13	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแนวค�าถามส�าหรับการสัมภาษณ์และแบบบันทึกข้อมูล

ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนวรรณกรรม	 และการ

สัมภาษณ์	ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืนกนัยายน	ถงึเดอืนธนัวาคม	2564	วเิคราะห์ข้อมลูโดย

การวิเคราะห์เน้ือหา	 และค�านวณหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของพฤติกรรมการบ่งช้ีสมรรถนะ 

รายข้อ	ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อทุกข้อมีค่าเท่ากับ	1

	 ผลการศึกษาพบว่า	กรอบสมรรถนะส�าหรบัพยาบาลหอผูป่้วยหนกัศลัยกรรมประสาท	โรงพยาบาล

ล�าปาง	ประกอบด้วย	4	สมรรถนะ	มีพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถรวม	66	ข้อ	ดังนี้	1)	สมรรถนะการ
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Abstract

 Professional	nurse’s	competencies	are	significant	to	the	qualities	of	nursing	
services	 and	human	 resource	management.	 The	objective	of	 this	development	
research	was	 to	 develop	 a	 competency	 framework	 for	 Professional	 nurses	 in	 
neurosurgical	intensive	care	unit,	Lampang	Hospital	by	applying	the	five	steps	strategy	
of	a	competency	framework	development	for	health	organization	of	Marrelli	et.	al.	
The	sample	groups	used	in	the	study	were	selected	by	purposively	sampling	into	
2	groups	as	follows:	1)	A	group	of	Professional	nurses	in	neurosurgical	intensive	care	
unit,	Lampang	Hospital	consists	of	15	people	who	have	knowledge	and	experience	
in	caring	for	neurosurgical	critically	patients,	palliative	care,	and	organs	donation	in	
Lampang	Hospital	for	10	years	or	more	2)	A	group	of	experts	who	have	expertise	in	
caring	for	neurosurgical,	Lampang	Hospital	Responsible	consists	of	13	people.	The	
r e sea r ch 	 i n s t r ument s 	 i n c luded 	 an 	 i n te r v i ew 	 gu ide l i ne 	 and 	 a	 
literature	 review	 recording	 form	which	were	 validated	 by	 experts.	 Data	were	 
collected	through	literature	reviews	and	interview,	from	September	to	December	
2021.	Data	was	analyzed	by	using	content	analysis	and	calculating	the	item-content	
validity	index.	The	item-content	validity	index	for	every	item	is	equal	to	one.
	 The	results	revealed	that	the	competency	framework	for	nurses,	Neurosurgical 
Intensive	Care	Unit,	Lampang	Hospital	consisted	of	4	competencies	and	66	behav-
ioral	indicators	as	follows:	1)	nursing	competencies	in	caring	for	neurosurgical	patients	
(22	behavioral	indicators),	2)	nursing	competencies	in	prevention	of	pre-operative	
and	post-operative	complications	(14	behavioral	indicators),	3)	nursing	competencies 
in	palliative	care	(17	behavioral	indicators),	and	4)	nursing	competencies	in	organ	
donation	(13	behavioral	indicators).	Nursing	administrators	may	use	the	results	to	
develop	a	competency	assessment	scale	and	use	as	a	guideline	to	prepare	and	
develop	nurses	in	the	neurosurgical	intensive	care	unit,	Lampang	Hospital.

Key words:	Competency,	Development	of	a	Competency	Framework,	Neurosurgical	

Intensive	Care	Unit,	Professional	Nurses

พยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางระบบประสาท	22	พฤติกรรมบ่งชี้	2)	สมรรถนะการพยาบาล

เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัด	 14	 พฤติกรรมบ่งช้ี	 3)	 สมรรถนะการพยาบาล							

ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการดแูลแบบประคบัประคอง	17	พฤติกรรมบ่งชี	้และ	4)	สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วย

ทีบ่รจิาคอวยัวะ	13	พฤติกรรมบ่งชี	้ซึง่ผูบ้รหิารทางการพยาบาลสามารถน�าผลไปสร้างแบบประเมนิ

สมรรถนะและใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก

ศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปางต่อไป

ค�าส�าคญั:  สมรรถนะ	การพัฒนากรอบสมรรถนะหอผูป่้วยหนกัศัลยกรรมประสาท	พยาบาลวชิาชีพ
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคไม่ติดต่อเก่ียวกับ

ระบบประสาทที่พบได้บ่อย	 โดยพบในผู้ป่วยอายุ

มากกว่า	 40	 ปีขึ้นไป	 และเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ี

ส�าคัญของประเทศ	 ส�าหรับประเทศไทยปีพ.ศ.	

2560–2562	 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 จ�านวน	

304,807	 คน	 331,086	 คน	 และ	 355,671	 คน	 

ตามล�าดับ1	 โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 และจัดเป็น

สาเหตขุองการตายในอนัดับที	่2	ของประเทศไทย	โดย

ในปีพ.ศ.	2560–2563	พบอตัราการตาย	เท่ากับ	47.1,	

47.2,	52.9	และ	52.8	ตามล�าดับ1	คิดเป็นร้อยละ	50	

ของสาเหตุการตายทั้งหมด	หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ประสาท	 โรงพยาบาลล�าปางให้บริการดูแลรักษา 

ผู้ป่วยทุกเพศ	 ทุกวัยที่มีภาวะวิกฤตระบบประสาท

ศลัยศาสตร์	ในปีงบประมาณ	2560-564	มผีูรั้บบรกิาร	

639	คน	690	คน	และ	658	คน	617	คน	และ	699	

คน	ตามล�าดบั2	ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองเป็นผูป่้วย

ที่มีอาการผิดปกติของสมอง	ส่งผลให้ร่างกายเกิดการ

สูญเสียหน้าท่ีการท�างาน	 และการเคลื่อนไหว	 เกิด

ภาวะความดันในกะโหลกศรีษะสูง	ซึง่ก่อให้เกดิความ

พิการตลอดชีวิตและเสียชีวิตได้3	เมื่อผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองเข้ามารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล	และต้อง

ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด	 พยาบาลในหอผู้ป่วย

หนักศลัยกรรมประสาทมบีทบาทส�าคญัตัง้แต่แรกรบั	

โดยประเมินอาการทางระบบประสาท	 ตรวจสอบ

สัญญาณชพี	ตรวจร่างกาย	ส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร	

ให้ข้อมูลกับญาติหรือผู้ดูแลในการตัดสินใจเลือกวิธี

การรกัษา	เตรยีมผูป่้วยให้พร้อมรบัการผ่าตัด	และการ

ดูแลหลังผ่าตัด	 พยาบาลมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล	

ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพ่ือสังเกตภาวะแทรกซ้อน	 เช่น	

ภาวะความดันในกะโหลกศรีษะสงู	ภาวะเลอืดออกซ�า้	

ภาวะชัก	 รวมถึงต้องให้การดูแลผู ้ป่วยตลอด	 24	

ชั่วโมง	 เพื่อลดอาการคุกคามและเฝ้าระวังอันตราย

จากภาวะแทรกซ้อนต่าง	 ๆ	 ของผู ้ป่วย3	 ดังนั้น	

พยาบาลในหอผู้ป่วยนี้จ�าเป็นต้องมีสมรรถนะในการ

ดแูลผูป่้วยเฉพาะด้านระบบประสาทศลัยศาสตร์	เพือ่

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูป่้วยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	

	 สมรรถนะ	 หมายถึง	 ความสามารถของบุคคล	

ซึง่ประกอบด้วยความรู	้ทักษะหรอืลกัษณะเฉพาะของ

บุคคลท่ีมีความจ�าเป ็นในการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพและสามารถวัดความสามารถน้ันได้4		

สมรรถนะมีความส�าคัญต่อการบริหารทรัพยากร

มนษุย์	ได้แก่	ใช้เป็นกรอบในสรรหา	คดัเลอืก	บคุลากร	

เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	หรือการ

เล่ือนระดับเพื่อเข้าสู ่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น	 รวมถึงเป็น

แนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ	ส่งผล

ให้องค์กรมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นบุคลากรใน

องค์กรจ�าเป ็นต้องมีสมรรถนะที่ เฉพาะเจาะจง

สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร	 นอกจากนี้องค์กร

จ�าเป็นต้องการก�าหนดกรอบสมรรถนะของงานเพ่ือใช้

เป็นกรอบในการก�าหนดพฤตกิรรมบ่งชีค้วามสามารถ

ของบุคลากรในองค์กรด้วย

	 กรอบสมรรถนะเป็นรายการสมรรถนะท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพตามลักษณะ

งานที่เฉพาะเจาะจงในองค์การ4	 การพัฒนากรอบ

สมรรถนะวชิาชีพนัน้	สามารถท�าได้หลายวธิข้ึีนอยูก่บั

ความเหมาะสม	มาร์เรลลี	่และคณะ4	ได้เสนอแนวทาง

การพัฒนากรอบสมรรถนะส�าหรับองค์กรสุขภาพไว้		

7	ขั้นตอน	คือ	1)	การก�าหนดวัตถุประสงค์	 2)	การ

แสวงหาความช่วยเหลอืจากผูส้นบัสนนุ	3)	การพฒันา

และน�าแผนการสื่อสารและแผนการให้ความรู้สู่การ

ปฏิบัติ	 4)	 การวางแผนระเบียบวิธี	 5)	 การระบุ

สมรรถนะและก�าหนดกรอบสมรรถนะ	 6)	 การน�า

กรอบสมรรถนะท่ีได้มาทดลองใช้	และ	7)	การประเมนิ

ผลและการปรับปรุงสมรรถนะให้ทันสมัย	 ซึ่งใน

ประเทศไทยมีหลายการศึกษา	เช่น	การพัฒนากรอบ

สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ	 หอผู ้ป ่วยวิกฤต

ศลัยกรรม	โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์5	การ

พฒันากรอบสมรรถนะพยาบาลวชิาชพีห้องคลอด	โรง
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พยาบาลพุทธชินราช	 พิษณุโลก6	 และการพัฒนากร

อบสมรรถนะของหัวหน้าหอผู ้ป่วย	 โรงพยาบาล 

แมคคอร์มิค	 จังหวัดเชียงใหม่7	 ที่ได้น�าแนวคิดของ 

มาร์เรลลี่	 และคณะ4	 มาใช้ในการพัฒนากรอบ

สมรรถนะในองค์กรพยาบาล	โดยพบว่ากรอบแนวคดินี	้

เป็นการพัฒนากรอบแนวคิดที่มีความชัดเจน	เข้าใจ		

ได้ง่าย	มขีัน้ตอนทีไ่ม่ยุง่ยากซบัซ้อน	รวมถงึเป็นกรอบ

แนวคิดที่จัดท�าข้ึนเพื่อองค์กรด้านสุขภาพโดยตรง

สามารถน�าไปปฏิบัติได้	 ส�าหรับการศึกษาคร้ังนี้

ประยุกต์ใช้เพียงข้ันตอนที	่1	ถงึขัน้ตอนที	่5	กส็ามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยในการพัฒนากรอบ

สมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงส�าหรับหน่วยงานได้		

	 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาล

ล�าปาง	 มีพยาบาลวิชาชีพจ�านวนทั้งสิ้น	 18	 คน	 ท�า

หน้าที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกเพศ	 ทุกวัยที่มี

ภาวะวิกฤตระบบประสาทศลัยศาสตร์	รวมถึงผูป่้วยที่

ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง	 และผู ้ป่วยที่

บริจาคอวัยวะ	ซึ่งในปี	2560–2564	มีผู้ป่วยที่เข้ามา

รับการรักษาสูงสุดเป็นอันดับ	 1	 คือ	 โรคเนื้องอกใน

สมอง	(brain	tumor)	จ�านวน	96	คน	144	คน	138	

คน	119	คน	และ	134	คน	ตามล�าดับ	อันดับ	2	คือ	

โรคเลือดออกในสมองส่วนเบซัลแกงเกลีย	 (basal	

ganglia	hemorrhage)	จ�านวน	121	คน	129	คน	

103	คน	70	คน	และ	105	คน	ตามล�าดับ	และอันดับ	3	

คือ	โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง	(cerebral	aneu-

rysm)	จ�านวน	59	คน	75	คน	63	คน	69	คน	และ	

102	 คน	 ตามล�าดับ	 ผู ้ป่วยท่ีได้รับการดูแลแบบ							

ประคับประคอง	จ�านวน	23	คน	29	คน	37	คน	35	คน 

และ	 40	 คน	 ตามล�าดับ	 และผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะ	

จ�านวน	10	คน	15	คน	12	คน	24	คน	และ	28	คน	

ตามล�าดบั2	หอผูป่้วยได้มกีารด�าเนนิการตามนโยบาย

ของโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล	ในการประเมนิ

สมรรถนะหลัก	(Core	competency)	สมรรถนะตาม

บทบาทหน้าที่	 (Functional	 competency)	 และ

สมรรถนะเฉพาะด้าน	 (specific	competency)	 ใน

การด�าเนินงานที่ผ่านมาหอผู้ป่วยยังไม่มีการก�าหนด

กรอบสมรรถนะเฉพาะด้านมาใช้ในองค์กร	แต่ใช้แบบ

ประเมนิทีห่น่วยงานพฒันาข้ึนเองเพือ่ประเมนิความรู้

เก่ียวกบัการพยาบาลผูป่้วยโรค	cerebral	aneurysm	

และการประเมินระดับความรู้สึกตัวของกลาสโกว	

(Glasgow	coma	scale;	GCS)	มาเป็นกรอบในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ของบุคลากร	 ซ่ึงไม่ครอบคลุมสมรรถนะท้ังหมดของ

พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาทท่ี

ต้องมีทั้งความรู้	ทักษะ	และความคุณลักษณะต่าง	ๆ	

รวมถงึสมรรถนะทีค่รอบคลมุการดแูลผูป่้วย	ทัง้ผูป่้วย

ท่ีได้รับการผ่าตัดทางระบบประศาสตร์ศัลยศาสตร์	

รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง	

และผู ้ป่วยที่บริจาคอวัยวะ2	 นอกจากนี้พยาบาล

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยฯ	 ที่ผ่านการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล

วกิฤตผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ	จ�านวน	3	คน	ผ่านการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านระบบประสาท

วิทยาและระบบประสาทศัลยศาสตร์	 จ�านวน	 3	 คน	

คิดเป็นร้อยละ	 33.33	 ของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้

ป่วยทั้งหมด2	 แสดงให้เห็นว่าหอผู้ป่วยมีการประเมิน

และพฒันาพยาบาลวชิาชีพตามบรบิทการท�างานของ

หอผู้ป่วยยังไม่เต็มรูปแบบ	

	 ผูศ้กึษาจงึเหน็ความส�าคญัและความจ�าเป็นของ

การพฒันากรอบสมรรถนะส�าหรบัพยาบาลวชิาชพีหอ

ผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	 โรงพยาบาลล�าปางท่ี

ต้องมีความเฉพาะเจาะจงและครอบคลุมบริบทการ

ท�างานของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย

หนกัศลัยกรรมประสาท	เพือ่ให้ผูบ้ริหารการพยาบาล

ใช้เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	และ

ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาพยาบาลวชิาชีพทีป่ฏบิตัิ

งานในหอผูป่้วยหนักศลัยกรรมประสาทให้มสีมรรถนะ

ตามที่ก�าหนด	สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่าง

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การศึกษา

	 เพื่อพัฒนากรอบสมรรถนะส�าหรับพยาบาล

วชิาชพี	หอผูป่้วยหนักศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาล

ล�าปางตามแนวคิดของมาร์เรลลี่	และคณะ

ค�าถามการวิจัย

	 กรอบสมรรถนะส�าหรบัพยาบาล	หอผูป่้วยหนกั

ศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปางประกอบด้วย

อะไรบ้าง

กรอบแนวคิดในการศึกษา

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพัฒนา	 เพื่อพัฒนา

สมรรถนะส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ	 หอผู้ป่วยหนัก

ศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	โดยประยุกต์

ใช้กระบวนการพัฒนากรอบสมรรถนะของมาร์เรลลี่

และคณะ5	5	ขัน้ตอน	ได้แก่	1)	การก�าหนดวตัถปุระสงค์	

2)	การแสวงหาความช่วยเหลอืจากผูส้นับสนุน	3)	การ

พัฒนาและน�าแผนการสื่อสารและแผนการให้ความรู้

สู่การปฏิบัติ	4)	การวางแผนระเบียบวิธี	และ	5)	การ

ระบุสมรรถนะและการก�าหนดกรอบสมรรถนะ	หอผู้

ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การศกึษานีเ้ป็นการวจิยัเชงิพฒันา	(Develop-

mental	research)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากร

อบสมรรถนะส�าหรับพยาบาล	 หอผู ้ป ่วยหนัก

ศัลยกรรมประสาท	 โรงพยาบาลล�าปาง	 ด�าเนินการ

รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืนกนัยายน	2564	ถงึ	เดอืน

ธันวาคม	2564

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้ประกอบด้วย	

2	กลุ่ม	ได้แก่	1)	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพยาบาลวิชาชีพ	หอ

ผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	2)	

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการ

ดแูลผูป่้วยระบบประสาทศัลยศาสตร์	โรงพยาบาลล�าปาง	

	 กลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	

กลุ่มผู ้เชี่ยวชาญพยาบาลวิชาชีพ	 หอผู ้ป่วยหนัก

ศลัยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	จ�านวน	15	คน 

ประกอบด้วย	 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู ้และ

ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาท

ศัลยศาสตร์	 ผู ้ป ่วยท่ีได้รับการดูแลแบบประคับ

ประคอง	 และผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะ	 ในโรงพยาบาล

ล�าปาง	จ�านวน	10	ปีขึ้นไป	2)	กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้ที่

มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลผู ้ป ่วยระบบ

ประสาทศลัยศาสตร์	โรงพยาบาลล�าปาง	จ�านวน	13	คน	

ประกอบด้วย	 ศัลยแพทย์ระบบประสาทศัลยศาสตร	์

จ�านวน	 5	 คน	 อาจารย์พยาบาล	 จ�านวน	 3	 คน	

พยาบาลผู ้ปฏิบัติการข้ันสูงโรคหลอดเลือดสมอง	

พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต	 จ�านวน	

1	คน	พยาบาลผูจ้ดัการรายกรณ	ีสาขาการดแูลผู้ป่วย

ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง	 จ�านวน	 1	 คน	

และพยาบาลผูจ้ดัการรายกรณ	ีสาขาการดแูลผูป่้วยที่

บริจาคอวัยวะ	จ�านวน	1	คน

	 คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	

sampling)	 ประกอบด้วย	 1)	 กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ 

ผู ้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู ้ป ่วยวิกฤตระบบ

ประสาทศัลยศาสตร์	 ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบ	

ประคบัประคองและด้านการพยาบาลผูป่้วยทีบ่รจิาค

อวยัวะ	คดัเลอืกจากพยาบาลวชิาชีพทีม่ปีระสบการณ์

ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทศัลยศาสตร์					

ไม่น้อยกว่า	 10	 ปี	 และและผ่านการอบรมหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยวกิฤต

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุหรือผ่านการอบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทางระบบประสาท	 หรือการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง	 หรือการอบรมเฉพาะ

ทางการพยาบาลผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะ	และ	2)	กลุ่ม

ผู ้ทรงคุณวุฒิที่ท�าหน ้าที่ ในการประเมินกรอบ

สมรรถนะ	 คัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถมี

ประสบการณ์ในการรกัษาพยาบาลและการดแูลผูป่้วย
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วิกฤตระบบประสาทศัลยศาสตร์	 ผู้ป่วยแบบประคับ

ประคอง	และผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะ	

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	ประกอบด้วย	

1)	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเพศ	 อายุ	

วุฒิการศึกษา	 และประสบการณ์ในการท�างาน	 2)	

แบบบันทึกรายการสมรรถนะที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อ

บันทึกรายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งช้ีความ

สามารถ	 3)	 แนวค�าถามที่ใช้สัมภาษณ์กลุ่มพยาบาล

วิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ	 เป็นค�าถามปลายเปิดที่ผู้ศึกษา

สร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและ

พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ	4)	แบบประเมินกรอบ

สมรรถนะส�าหรับพยาบาล	 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ประสาท	 (ฉบับร่าง)	 ส�าหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

สมรรถนะ	และ	5)	เครื่องบันทึกเสียง	

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 การศึกษาคร้ังน้ี	 ผู ้ศึกษาท�าการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือเกี่ยวกับความครอบคลุมของ

ค�าถาม	 (Comprehensiveness)	 ความชัดเจนของ

ค�าถาม	 (clarity)	 ความเหมาะสมของค�าถาม	 

(appropriateness)	และความเหมาะสมของการจัด

ล�าดบัค�าถาม	(sequence	the	questions)	โดยผูท้รง

คุณวุฒิทางการพยาบาล	จ�านวน	3	คน	ประกอบด้วย	

อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเป็นผู้

ที่สอน/นิเทศในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	

จ�านวน	 1	 คน	 อาจารย์พยาบาลสาขาการบริหาร

ทางการพยาบาล	จ�านวน	1	คน	และอาจารย์พยาบาล

สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่	จ�านวน	1	คน	หลงัจากผูท้รง

คุณวุฒิพิจารณาและตรวจสอบแล้ว	 ผู้ศึกษาน�าแนว

ค�าถามมาแก้ไข	ตามความคดิเห็นของผูท้รงคณุวฒุทิัง้	

3	คน	ก่อนน�าเครื่องมือไปใช้

 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

	 การศกึษานีไ้ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการ

จริยธรรม	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 ตามเอกสารเลขที่	 046/2021	 และคณะ

กรรมการจริยธรรม	โรงพยาบาลล�าปาง	ตามเอกสาร

เลขท่ี	 83/64	 นอกจากนี้ผู้ท�าการศึกษาได้ติดต่อกับ

กลุม่ตวัอย่างโดยตรง	และแจ้งให้ทราบสทิธใินการเข้า

ร่วมการศกึษาโดยไม่มกีารบงัคบั	การปฏเิสธหรอืถอน

ตัวออกจากการศึกษาไม่มีผลกับการปฏิบัติงาน	 และ

ยืนยันท่ีจะเก็บรักษาความลับของข้อมูลท้ังหมดโดย

ข้อมูลในครั้งนี้จะด�าเนินการท�าลายข้อมูลภายหลัง

การตพีมิพ์ผลการศกึษาแล้ว	3	ปี	และน�าเสนอผลของ

การศึกษาในภาพรวม

 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้ศึกษาด�าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	

ตามข้ันตอนการพัฒนากรอบสมรรถนะของมาร์เรลลี	่

และคณะ	 ดังนี้	 1)	 การก�าหนดวัตถุประสงค์	 ในการ

พัฒนากรอบสมรรถนะครั้งนี้	 คือ	 เพื่อก�าหนดกรอบ

สมรรถนะเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ	หอผู้ป่วย

หนกัศลัยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	เพือ่ใช้ใน

การประเมนิสมรรถนะส�าหรบัพยาบาลวชิาชีพ	2)	การ

แสวงหาความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุน	 โดยเข้าพบ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	หัวหน้าหอ 

ผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	 โรงพยาบาลล�าปาง	

เพื่อแนะน�าตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา	และ

ขอความร่วมมอืในการศกึษาครัง้นี	้3)	การพัฒนาและ

น�าแผนการสือ่สารและแผนการให้ความรูสู้ก่ารปฏิบัติ	

จัดประชุมเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์	 และขั้นตอนการ

ด�าเนินงานแก่พยาบาลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	ในท่ีประชุมประจ�าเดอืน

ของหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	 เพ่ือขอความ

ร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการให้สัมภาษณ์	 และได้

ท�าการตดิต่อประสานงานกับกลุม่ตวัอย่างโดยตรง	4)	

การวางแผนระเบียบวิธี	ผู้ศึกษาก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี	 และก�าหนดวิธีการ

รวบรวมข้อมลู	โดยการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบั

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ	 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ประสาท	จากเอกสารต�าราวารสารทางวชิาการต่าง	ๆ 	

และข้อบัญญัติขององค์การต่าง	ๆ	ทั้งภายในประเทศ
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และต่างประเทศ	 บันทึกลงแบบบันทึกข้อมูล	 น�ามา

รวมกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์	กลุม่พยาบาลวชิาชพี

ผู้เชี่ยวชาญ	 โดยการบูรณาการให้เป็นเรื่องเดียวกัน

ด้วยวิธีการจัดเป็นกลุ่มข้อมูลพฤติกรรมบ่งชี้ความ

สามารถทีม่คีวามหมายเหมอืนกนัหรือใกล้เคยีงกนัมา

รวมไว้เป็นข้อเดียวกัน	ส่วนรายการที่มีความแตกต่าง

กันใช้วิธีการจ�าแนกเป็นรายข้อ	 และจัดท�าเป็นร่าง

กรอบสมรรถนะส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ	 หอผู้ป่วย

หนักศัลยกรรมประสาท	 โรงพยาบาลล�าปาง	 ซ่ึง

ลักษณะการให้ความเห็นพฤติกรรมเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า	4	ระดับ	คือ	4	หมายถึง	จ�าเป็นมาก	3	

หมายถึง	จ�าเป็นปานกลาง	2	หมายถึง	จ�าเป็นน้อย	1	

หมายถึง	ไม่จ�าเป็น	แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	7	คน	

ท�าการตรวจสอบหาค่าความตรงเชงิเนือ้หาของแต่ละ

พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถเป็นรายข้อ	 และให้ข้อ

เสนอแนะกรอบสมรรถนะ	 (ฉบับร่าง)	 5)	 การระบุ

สมรรถนะและการก�าหนดกรอบสมรรถนะ	โดยการน�า

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงเป็นกรอบ

สมรรถนะส�าหรับพยาบาล	 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ข ้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญ

พยาบาลวิชาชีพ	วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่	

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.	 ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม	 และ

ข ้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ ่มพยาบาลวิชาชีพ															

ผู้เช่ียวชาญ	 วิเคราะห์เน้ือหาและจัดหมวดหมู่และ

ค�านวณดรรชนีความตรงเชิงเน้ือหารายข้อ	 และสรุป

ข้อมูลที่มีค่า	 I-CVI	 มากกว่า	 0.808	 ไปก�าหนดเป็น 

กรอบสมรรถนะส�าหรับพยาบาล	 หอผู ้ป่วยหนัก

ศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	

ผลการวิจัย

	 1.		กลุ่มผู้เช่ียวชาญพยาบาลวิชาชีพ	 ทั้งหมด

เป็นเพศหญิง	ระดับการศกึษาปริญญาตรี	มีอายเุฉลี่ย	

40.2	ปี	(S.D.	=	3.03)	ได้รบัประกาศนยีบตัรหลกัสตูร

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยวกิฤต

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	คิดเป็นร้อยละ	40	หลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทางระบบประสาท	คดิเป็นร้อยละ	60	

มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเฉลี่ย	16.8	ปี	(S.D.	=	

7.40)	ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในช่วง	

10–15	ปี	และประสบการณ์การปฏิบัติงาน	21	ปี	ขึ้นไป 

และมปีระสบการณ์ในการดแูลผูป่้วยในหอผูป่้วยหนกั

ศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	เฉลี่ย	16.8	ปี	

(S.D.	=	7.40)	โดยส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการดแูล

ผู้ป่วยในช่วง	10–15	ปี	และประสบการณ์ในการดูแล

ผู้ป่วย	21	ปี	ขึ้นไป	

	 2.		กรอบสมรรถนะส�าหรับพยาบาล	หอผู้ป่วย

หนกัศลัยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	ประกอบ

ด้วย	4	สมรรถนะ	และพฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ	

66	ข้อ	ประกอบด้วย	1)	สมรรถนะการพยาบาลผูป่้วย

ผ่าตัดทางระบบประสาท	 22	 พฤติกรรมบ่งช้ีความ

สามารถ	 เช่น	 มีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคสรีรวิทยา	

พยาธิสรีรวิทยา	 และพัฒนาการของระบบประสาท	

สามารถประเมินระดับความรู ้สึกตัวทางระบบ

ประสาท	 และปฏิกิริยาของรูม่านตาโดยใช้แบบ

ประเมิน	GCS	และแบบประเมินความรุนแรงของโรค

หลอดเลือดสมอง	 (National	 institute	of	 health	

stroke	 scale;	 NIHSS)	 เป็นต้น	 2)	 สมรรถนะการ

พยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลัง

ผ่าตัด	14	พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ	เช่น	สามารถ

คัดกรองอย่างรวดเร็ว	 และปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย

ท่ีมีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง	 สามารถคัด

กรองอย่างรวดเร็ว	และปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มี

ภาวะเลือดออกซ�้าในสมอง	เป็นต้น	3)	สมรรถนะการ

พยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง	

17	 พฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถ	 เช่น	 สามารถใช้

เครื่องมือท่ีมีมาตรฐานในการประเมินความต้องการ

การดูแลแบบประคับประคอง	 สามารถวางแผนการ

ดูแลผู้ป่วยตามระดับความต้องการการดูแลแบบประ
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คับประคอง	 อย่างเป็นองค์รวม	 โดยยึดผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลาง	เป็นต้น	4)	สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยที่

บริจาคอวัยวะ	13	พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถ	เช่น	

มคีวามรูเ้กีย่วกบัข้อก�าหนด	คุณสมบติั	เกณฑ์บ่งชีข้อง

ผูป่้วยบรจิาคอวยัวะ	และขัน้ตอนในการบรจิาคอวยัวะ	

สามารถค้นหาผู้ป่วยที่เข้าข่ายการบริจาคอวัยวะได้	

เป็นต้น

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการศกึษาพบว่ากรอบสมรรถนะส�าหรบั

พยาบาล	หอผูป่้วยหนกัศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาล

ล�าปาง	 โดยใช้แนวคิดการพัฒนาของมาร์เรลลี	่ 

และคณะ	จ�านวน	5	ขั้นตอน	จาก	7	ขั้นตอน	พบว่า

เป็นการพัฒนากรอบแนวคิดที่มีความชัดเจน	 เข้าใจ 

ได้ง่าย	 มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน	 ได้สมรรถนะ	 4	

สมรรถนะ	รวม	66	พฤติกรรมบ่งชี้	สามารถอภิปราย

ผลได้	ดังนี้

	 สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด

ทางระบบประสาท	เป็นสมรรถนะทีพ่ยาบาลหอผูป่้วย

หนักศัลยกรรมประสาท	 โรงพยาบาลล�าปาง	 จ�าเป็น

ต้องมี	เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาเป็นผู้ป่วย

ที่มีพยาธิสภาพที่สมอง	 โดยสถิติผู้ป่วยเข้ามารับการ

รักษา	ในปี	2564	อันดับ	1	คือ	โรคเนื้องอกในสมอง	

(brain	tumor)	อันดับ	2	คือ	โรคเลือดออกในสมอง

ส่วนเบซัลแกงเกลีย	(Basal	ganglia	hemorrhage)	

และอันดับ	 3	 คือ	 โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง	 

(Cerebral	 aneurysm)	 โรคดังกล่าวจะท�าให้ผู้ป่วย

เกิดการสูญเสียการท�าหน้าที่การท�างาน	 และการ

เคลื่อนไหวของร่างกายที่สัมพันธ์กับต�าแหน่งของ

พยาธิสภาพของโรค	 ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความพิการ

หรือเสียชีวิตได้2	ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจ�าเป็นต้องรักษาด้วย

วธิกีารผ่าตดั	พยาบาลต้องมคีวามรูเ้กีย่วกับกายวภิาค

สรีรวิทยา	พยาธิสรีรวิทยา	และพัฒนาการของระบบ

ประสาทส่วนกลาง	 และระบบประสาทศัลยศาสตร	์

เพราะการดูแลผู้ป่วยกลุ่มศัลยกรรมประสาทน้ีเป็น	

กลุ่มโรคท่ีมีความซับซ้อน	 พยาบาลจะต้องมีความรู้

และทักษะท่ีมีความเฉพาะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีจาก

การดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพและได้มาตรฐาน9	นอกจากนี้	

อาจพบผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง	เช่น	GCS	ลดลง	

หรือการเคลื่อนไหวแขนขา	(Motor	movement)	ลดลง 

ความดันโลหิตที่สูงเกินเกณฑ์ที่แพทย์ก�าหนด	ซึ่งอาจ

ท�าให้ผู ้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว	 หากไม่

สามารถตรวจพบและให้การช่วยเหลือได้ทัน	 ดังนั้น			

ผูป่้วยต้องได้รับการประเมนิอาการทางระบบประสาท	

โดยใช้	GCS	และ	NIHSS	 รวมถึงต้องรายงานแพทย์

ทันทีเมื่อพบผลการตรวจท่ีผิดปกติ	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ส�าคัญในการประเมินภาวะสุขภาพ	 การวินิจฉัยการ

พยาบาล	 การวางแผนการพยาบาล	 การปฏิบัติการ

พยาบาลและการประเมินผล	 ช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 รวมถึงยังเป็นข้อมูลส�าคัญที่

ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินความรนุแรงของอาการ

ผู้ป่วยได้	 ส่งผลถึงแนวทางการรักษาของแพทย์	 ช่วย

แพทย์รักษาผู ้ป ่วยได้อย่างถูกต้อง	 และรวดเร็ว	

นอกจากนี้การผ่าตัดสมองอาจส่งผลกระทบท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย	 ผลกระทบด้านร่างกาย	

ได้แก่	 การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด	 ส่งผลให้ 

ผู้ป่วยเกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้	ส่วนผลกระทบ

ด้านจิตใจพบผู้ป่วยและญาติเกิดความวิตกกังวลสูง

มากในระยะก่อนผ่าตัด	 การรักษาผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองแตกโดยการผ่าตัด	 จึงต้องอาศัยการดูแล

จากพยาบาลเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมของ

ก่อนเข้ารบัการผ่าตดั	ซึง่จะช่วยให้ผูป่้วยพร้อมรบัการ

ผ่าตัด	ไม่เกิดการผ่าตัดล่าช้า	ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

หลังผ่าตัด10	และต้องสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและ

ญาติอย่างต่อเนื่องเพื่อการตัดสินใจรับการรักษา	 

มีการประสานกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 ห้องผ่าตัด	

ห้องยา	 เพื่อให้ผู ้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	 

เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย	สามารถป้องกันอันตรายและ

ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิข้ึนได้	รวมถึงการท่ีพยาบาล

ต้องมคีวามเชีย่วชาญในการใช้งาน	เพือ่ให้เครือ่งมอืมี
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ประสิทธิภาพในการท�างานในการช่วยควบคุมการ

ท�างานของอวัยวะที่ส�าคัญ	และช่วยให้อัตราการรอด

ชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น11

	 สมรรถนะการพยาบาลเพื่อป ้องกันภาวะ

แทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัด	 เป็นสมรรถนะที่

พยาบาลหอผูป่้วยหนักศลัยกรรมประสาท	โรงพยาบาล

ล�าปาง	 จ�าเป็นต้องมีเนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ามารับการ

รกัษาในหอผูป่้วยหนักศลัยกรรมประสาท	โรงพยาบาล

ล�าปางส่วนใหญ่ต้องได้รับการผ่าตัด	 เช่น	 การผ่าตัด

เปิดกะโหลกศีรษะแล้วปิดกะโหลก	 (craniotomy)	

การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อก�าจัดเนื้องอกใน

สมอง	 (craniotomy	with	 remove	 tumor)	 การ

ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อหนีบหลอดเลือดสมองที่

โป่งพอง	(Craniotomy	with	clipping	aneurysm)	

การผ่าตัดเพื่อระบายน�้าไขสันหลังจากโพรงสมอง	

(ventricle)	ออกมาสู่ภายนอกร่างกาย	(Ventriculo-

stomy)	เปน็ต้น	จ�าเป็นตอ้งไดร้ับการคดักรองอาการ

ผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว	(Early	detection)	ในผู้ป่วยที่มี

ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง	 ภาวะพร่อง

ออกซิเจนหรือภาวะคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์	 และ

ภาวะเลือดออกในสมองซ�้า	เนื่องจากอาการทั้งสามนี้

เป็นสาเหตสุ�าคัญของการพิการหรือเสยีชวีติของผูป่้วย	

หากการเฝ้าระวังและประเมินติดตามอาการเหล่าน้ี	

อย่างมปีระสทิธผิลต้ังแต่ระยะก่อน	และหลงัผ่าตดั	จะ

ท�าให้พยาบาลทราบความผดิปกติ	และรายงานแพทย์

เพ่ือท�าการรักษาอย่างทันท่วงที	 ช ่วยให้ผู ้ป ่วย

ปลอดภัยจากภาวะวิกฤต	ซึ่งมีผลต่อการหายของโรค	

จ�านวนวันที่นอนในโรงพยาบาล	 ค่ารักษาพยาบาล	

และคณุภาพชวีติของผูป่้วย12	ส่วนการให้การพยาบาล

ก่อนและหลังผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนมี

ความจ�าเป ็นส�าหรับพยาบาล	 เนื่องจากภาวะ

แทรกซ้อน	 เช่น	 ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง	

ภาวะเลอืดออกในสมองซ�า้	มผีลกระทบทีส่่งผลเสยีต่อ

ผู้ป่วย	 เพ่ิมความพิการและอัตราการตายของผู้ป่วย	

ความรู้และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลัง

ผ่าตดัในระยะวกิฤตจะช่วยให้พยาบาลสามารถจดัการ

ภาวะแทรกซ้อนแก่ผูป่้วยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ13	ซึง่

ก่อนการผ่าตัดพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ประสาท	 ต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยท้ัง

ด้านร่างกายและจิตใจ	 รวมถึงด้านอุปกรณ์และ

เอกสาร	 เพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมรับการผ่าตัดในเวลาท่ี

เหมาะสม	หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาในระยะเวลา

ที่เหมาะสมจะท�าให้มีอาการของภาวะความดันใน

กะโหลกศีรษะสูง	สมองเคลื่อน	ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว	และ

เสยีชวีติในทีส่ดุ	ภาวะแทรกซ้อนดงักล่าวยงัส่งผลกระทบ

ต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในระยะวิกฤตหลัง

ผ่าตัด	ผู้ป่วยอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดภาวะ

แทรกซ้อนได้ตลอดเวลา	 หากพยาบาลไม่สามารถ

ประเมนิอาการและดแูล	อย่างถกูต้อง	เหมาะสม	และ

ทนัท่วงท	ีอาจน�าไปสูค่วามผดิปกตทิางระบบประสาท

และระบบร่างกายที่เกี่ยวข้อง	 ท�าให้ภาวะแทรกซ้อน

มีความรุนแรงมากขึ้น	 อาจเกิดความพิการหรือ 

เสียชีวิตได้

	 สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแล

แบบประคบัประคอง	เป็นสมรรถนะทีพ่ยาบาล	หอผูป่้วย

หนักศัลยกรรมประสาท	 โรงพยาบาลล�าปาง	 จ�าเป็น

ต้องมี	 เนื่องจากหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	 

โรงพยาบาลล�าปาง	ให้การรักษาผูป่้วยทีม่พียาธิสภาพ

ที่สมอง	 แต่ในกรณีที่ผู ้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามี

อาการทางระบบประสาทท่ีไม่สามารถรักษาด้วยการ

ผ่าตดัได้	หรือเมือ่หลงัผ่าตดัแล้ว	ผูป่้วยยงัมอีาการทาง

ระบบประสาทไม่ดขึีน้	ผูป่้วยอาจอยูใ่นภาวะโคม่าหรอื

อยู ่ในสภาวะผัก	 (Vegetative	 state)	 แพทย์จะ

พิจารณาให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	

การประเมินระดับความสามารถการปฏิบัติกิจกรรม

ของผู้ป่วย	 เป็นข้ันตอนการปฏิบัติงานของพยาบาล	

เพ่ือวินิจฉัยความต้องการการดูแลของผู้ป่วย	 โดยใช้

แบบประเมนิระดับผูป่้วยทีไ่ด้รบัการดแูลแบบประคบั

ประคอง	(Palliative	performance	scale;	PPS)	ซึง่

เป็นเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือ	สามารถประเมินได้
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อย่างไม่ซบัซ้อน	เป็นประโยชน์ในการวางแผนการดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวม	 ท�าให้ผู ้ป่วยได้รับการจัดการ

อาการท่ีเหมาะสม	มคุีณภาพชวีติทีดี่ในระยะท้ายและ

เสียชีวิตอย่างสงบ14	 ภายหลังเมื่อผู ้ป่วยเสียชีวิต	

พยาบาลต้องปฏิบัติต่อร่างผู้ป่วยที่เสียชีวิตเช่นเดียว

กบัขณะทีผู่ป่้วยยงัมชีวีติอยู	่ไม่ปล่อยส่วนทีไ่ม่น่าดูเปิด

เผยต่อสายตาญาติ	 แต่งหน้าและสวมเสื้อผ้าให้มองดู

คล้ายขณะทีผู่ป่้วยยงัมชีวีติ	แสดงความเหน็อกเหน็ใจ

และให้ก�าลังใจแก่สมาชิกในครอบครัวหรือญาติ15	 

รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ญาติเป็นระยะ	 ๆ	 เกี่ยวกับ

อาการของผู ้ป่วย	 แผนการรักษาของแพทย์ และ

การน�าหลักฐานซ่ึงเป็นเอกสาร	 คือ	 บัตรประจ�าตัว

ประชาชนของผู้ป่วย	 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือของ	

ผู้ป่วย	 มาให้กับพยาบาลเพื่อบันทึกลงในแบบฟอร์ม

ใบมรณบัตรที่ทางโรงพยาบาลจะด�าเนินการแจ้งการ

เสียชีวิตให้	 หลังจากนั้น	 จึงอนุญาตให้ญาติน�าผู้ป่วย

ไประกอบพิธีตามศาสนา	 เพราะเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต	

ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเสียชีวิตนั้น	 เป็นช่วงที่วิกฤติส�าหรับ

ครอบครัว	 ในภาวะนั้นญาติจะเกิดความเศร้าโศก

เสยีใจ	เนือ่งจากก�าลงัเผชญิกบัความสญูเสยีทีก่�าลงัจะ

เกดิขึน้	จงึจะยงัไม่สามารถจดัการเร่ืองเอกสารต่าง	ๆ 	ได้16

	 สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะ	

เป็นสมรรถนะที่พยาบาล	 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	จ�าเป็นต้องมี	เนื่องจาก

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่

สามารถรักษาให้หายขาดและอยู่ในภาวะสมองตาย	

ญาติต้องการบริจาคอวัยวะเพื่อต่อลมหายใจให้กับ

เพ่ือนมนุษย์ทีมี่ความต้องการรบับรจิาคอวยัวะ	ผูป่้วย

อีกกลุ่มหนึ่งมีบัตรแสดงความยินยอมในการบริจาค

อวัยวะ	 ดังนั้น	 พยาบาลต้องมีความรู ้เกี่ยวกับข้อ

ก�าหนด	คณุสมบติั	เกณฑ์บ่งชีข้องผูป่้วยบริจาคอวยัวะ	

และข้ันตอนการบริจาคอวัยวะ	 และสามารถค้นหา					

ผู้ป่วยที่เข้าข่ายการบริจาคอวัยวะได้	 เพื่อที่จะเข้าสู่

กระบวนการเจรจาขอบรจิาคอวยัวะ	และดูแลประคบั

ประคองการท�างานของร่างกายให้ดีท่ีสุดเพื่อให้

อวัยวะสมบูรณ์พร้อมส�าหรับการปลูกถ่ายอวัยวะต่อ

ไป17	เพราะหากพยาบาลขาดความรู้และทกัษะเกีย่วกบั

การบริจาคอวัยวะ	 จะส่งผลให้ญาติของผู้ป่วยสมอง

ตายไม่ทราบถึงความส�าคัญของการบริจาคอวัยวะ	มี

โอกาสสูงที่ญาติจะปฏิเสธการบริจาคอวัยวะ	 ท�าให้

อวัยวะของผู้ป่วยสมองตายไม่มีโอกาส	 ได้ใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับผู ้อื่น17	 การพยาบาลผู้ป่วยท่ีบริจาค

อวัยวะ	เริม่ต้นตัง้แต่ยนิยอมบรจิาคอวยัวะจนเสรจ็สิน้

การบริจาค	 พยาบาลเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการ

ดูแลผู้ป่วย	ท�าให้แน่ใจได้ว่าผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะจะ

ได้รับการประคับประคองสภาพให้ดีท่ีสุด	 เพื่อให้

อวยัวะอยูใ่นสภาพสมบูรณ์	สามารถน�าไปปลูกถ่ายให้

ผูร้อรบั	เนือ่งจาก	ผูป่้วยท่ีบรจิาคอวยัวะอาจเกดิภาวะ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	 จึงจ�าเป็นต้องได้รับการ

ดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาล	ผู้ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วย

ตลอด	24	ชั่วโมง	การดูแลผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะที่ดี	

จะท�าให้ได้อวัยวะท่ีมีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน�าไปใช้

และอวัยวะนั้นท�างานได้ดีเมื่อน�าไปปลูกถ่ายให้แก่

ผู้รับ18	 นอกจากนี้	 พยาบาลยังต้องสามารถประสาน

งานการบริจาคอวัยวะกับบุคลากรและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 เนื่องจากกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะมี

หลายขั้นตอนและซับซ้อน	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่พยาบาลต้องมีทักษะในการเป็นผู้ประสาน

งาน	 เพื่อให้บุคลากรแต่ละฝ่ายได้รับทราบถึงอาการ 

ผู ้ป ่วยที่บริจาคอวัยวะ	 ส�าหรับก�าหนดแผนการ

พยาบาล	และแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วยทีบ่รจิาค

อวยัวะร่วมกนัได้อย่างถกูต้องเหมาะสมและรวดเร็ว18 

และพยาบาลยังต้องประเมินการรับรู้	 ความเข้าใจ	

ความคาดหวงัของญาตเิกีย่วกบัอาการของผูป่้วย	เพือ่

วางแผนการให้ข้อมูลและค�าแนะน�า	 ไปสู่การปฏิบัติ

การพยาบาลท่ีตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและ

ญาต	ิการดแูลผูบ้รจิาคอวยัวะและครอบครัวภายหลงั

การบรจิาคอวยัวะ	นอกจากนีพ้ยาบาลยงัต้องใช้ทกัษะ

ในการสื่อสาร	 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
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บรจิาคอวยัวะแก่ครอบครวัเป็นระยะ	ๆ 	และให้โอกาส

ครอบครัวในการกล่าวลาผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย

ก่อนน�าเข้าห้องผ่าตัด	 ดูแลความเรียบร้อยของร่าง						

ผู้บริจาคอวัยวะด้วยความเคารพ	 อ�านวยการความ

สะดวกแก่ครอบครัวในการรับศพ	 รวมทั้งการจัด

เตรียมเอกสารต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	อ�านวยความสะดวก

ญาต	ิน�าส่งร่างผูบ้รจิาคอวยัวะเสยีชวีติกลบัภมูลิ�าเนา	

เชิดชูเกียรติผู้บริจาคอวัยวะให้เหมาะสม18 

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้บริหารทางการพยาบาล

	 1.	 น�ากรอบสมรรถนะไปพัฒนาเป ็นแบบ

ประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของพยาบาลวิชาชีพ	 

หอผูป่้วยหนกัศลัยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	

	 2.	 ใช้เป็นแนวทางส�าหรับการเตรียมความ

พร้อมพยาบาลที่จะเข้าปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก

ศัลยกรรมประสาท

	 3.	 ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของพยาบาลวิชาชีพ	 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

ประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง	

	 4.	 ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาความก้าวหน้าใน

วชิาชีพของพยาบาล	หอผูป่้วยหนกัศลัยกรรมประสาท	 

โรงพยาบาลล�าปาง

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ศึกษาการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ

จากกรอบสมรรถนะพยาบาล	หอผูป่้วยหนกัศลัยกรรม

ประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง

	 2.	 ศกึษาในข้ันตอนท่ี	6	การน�ากรอบสมรรถนะ

มาทดลองใช้	และ	ขั้นตอนที่	7	คือ	การปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้สมรรถนะมีความเป็นปัจจุบัน	 เพื่อให้

ครบตามข้ันตอนแนวคิดกระบวนการพัฒนากรอบ

สมรรถนะของ	มาร์เรลลี่	และคณะ4

เอกสารอ้างอิง

1.		 กองโรคไม่ติดต่อ.	จ�านวนและอัตราตายด้วย	5	โรคไม่ติดต่อ	(NCD)	ปี	2559-2563.	[Internet].		 	

	 2565.[เข้าถึงเมื่อ	5	กุมภาพันธ์	2565].	เข้าถึงได้จาก	http://thaincd.com/2016/mission/

	 documents-detail.php?id=14220&tid=32&gid=1-020.

2.		 หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท	โรงพยาบาลล�าปาง.	สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา.	

	 โรงพยาบาลล�าปาง;	2565.

3.		 วิจิตรา	กุสุมภ์.	การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต	:	แบบองค์รวม.	พิมพ์ครั้งที่	6.	กรุงเทพมหานคร:	

	 สหประชาพาณิชย์;	2560.

4.	 	Marrelli,	A.F.,	Tondora,	J.	&	Hoge,	M.A.	Strategies	for	developing	competency	

	 models.	Admin	Policy	Ment	Health	2005;32(5-6):533-61.

5.		 มยุรฉัตร	ด้วงนคร.	การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ	หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม	

	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์.	วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.	เชียงใหม่:	

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;	2558.

6.	 เยาวรัตน์	 ดุสิตกุล.	 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องคลอด	 โรงพยาบาลพุทธชินราช	 

	 พิษณุโลก.	วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.	เชียงใหม่:	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;	2561.

7.		 กิตติศักดิ์	จันทร์สะอาด,	บุญพิชชา	จิตต์ภักดี	และทรียาพรรณ	สุภามณี.	การพัฒนากรอบสมรรถนะ

	 ของหัวหน้าหอผู้ป่วย	 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค	จังหวัดเชียงใหม่.	วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ 

	 ไทยฯ	สาขาภาคเหนือ	[ออนไลน์].	2563.	[เข้าถึงเมื่อ	2565/01/27];26(1):90-99.	เข้าถึงได้จาก	:	

	 https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/240972/165573	



การพัฒนากรอบสมรรถนะส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ 
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลล�าปาง

52 |  ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ ส�ข�ภ�คเหนือ

8.	 	Polit,	D.,	Beck,	C.	&	Owem,	S.	Is	the	CVI	an	Acceptable	Indicator	of	Content	

	 Validity?	Appraisal	and	Recommendations.	Res	Nurs	Health.	2007;30(4):459-67.

9.		 สุดาสวรรค์	เจี่ยมสกุล	และกัญญดา	ประจุศิลป.	การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล	

	 ส�าหรับผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท.	วารสารพยาบาลทหารบก	2560;18(ฉบับพิเศษ):147-54.

10.		 วรรณวิศา	ปะเสทะกัง	และณิชาภัทร	พุฒิคามิน.	ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อ	

	 ความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเนื้องอกสมอง.	วารสารสภาการพยาบาล	2564;36(4):80-93.

11.	 รุ่งนภา	เขียวชะอ�่า	และชดช้อย	วัฒนะ.	การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองแบบองค์รวม	Holistic	

	 Nursing	for	Traumatic	Brain	Injury	Patient.	วารสาริทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า	จันทบุรี		 	

	 2560;28(1):129-39.

12.		 สุพรพรรณ์	กิจบรรยงเลิศ	และวงจันทร์	เพชรพิเชฐเชียร.	การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมอง	

	 หดเกร็งจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอแรกนอยด์จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง:	กรณีศึกษา.		

	 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	กรุงเทพ	2562;12(1):24-35

13.		 ฤทัยรัตน์	ไชยรินทร์	วัลย์ลดา	ฉันท์เรืองวณิชย์	และอรพรรณ	โตสิงห์.	การจัดการภาวะแทรกซ้อน

	 ผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมใต้สมองที่ได้รับการผ่าตัด:	การทบทวนวรรณกรรม.	วารสารสภาการพยาบาล		

	 2556;28(4):16-30.

14.	 	ส�านักการพยาบาล.	ระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง.	นนทบุรี:	ส�านักพิมพ์	สื่อตะวัน;	2559.

15.		 กรมการแพทย์.	คู่มอืการดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคองและระยะท้าย	(ส�าหรบับุคลากรทางการแพทย์).	

	 พิมพ์ครั้งที่	1.	นนทบุรี:	ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม	 	

	 ราชูปถัมภ์;	2563.

16.		 สุวรรณนภา	ค�าไร.	ฟื้นจากความเศร้า	คู่มือการจัดกระบวนการเพื่อเยียวยาความสูญเสีย.	นนทบุรี:	

	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.);	2564.

17.		 กองการพยาบาล.	แนวทางการจัดบริการพยาบาลการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ.	ปทุมธานี:	

	 บริษัท	ส�านักพิมพ์	สื่อตะวัน	จ�ากัด;	2560.

18.		 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภากาชาดไทย.	คู่มือการดูแลผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตายและ

	 ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ.	กรุงเทพ;	2560.	



ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกร�คม-มิถุน�ยน 2565  | 53

ผลของการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมการคิดอย่าง
เป็นระบบ ในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Effects of Learning Model on Reflective Thinking in Enhancing 
Systematic Thinking among Nursing Students: Boromarajonani 

College of Nursing, Uttaradit

 ดุจเดือน เขียวเหลือง กศ.ด.*  Dujduean Khiaolueang, Ph.D.*
 ปฐพร แสงเขียว ปร.ด.*  Pataporn Saengkhiew, Ph.D.*
 วิมล อ่อนเส็ง พย.ม.*  Vimal onseng, M.N.S.*
 รพีแพทย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ วท.ม.*  Rapeepat Prasitnarapun, M.S.*
 อัญชรี เข็มเพ็ชร พย.ม.*  Uncharee Khempech, M.N.S.*
 อภัสริน มะโน พย.ม.*  Apasarin Mano, M.N.S.*
 พัชรินทร์ วงศ์สว่าง พย.ม.*   Patcharin Wongsawang, M.N.S.*

  
Corresponding	Author:	E-mail:	dujduean@unc.ac.th
Received: 9 Apr 2022, Revised: 13 May 2022, Accepted: 19 May 2022

	 *		 อาจารย์พยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อุตรดิตถ์	คณะพยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก	
  E-mail:	pataporn@unc.ac.th,	vimal@unc.ac.th,	boonrid@unc.ac.th,	uncharee@unc.ac.th,	apasarin@unc.ac.th,	patcharin@unc.ac.th
 *  Nursing Instructor , Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit, Faculty of Nursing, Praboromarajchanok Institute

บทคัดย่อ 

	 การวจิยักึง่ทดลอง	แบบกลุม่เดียว	ทดสอบก่อนและหลงัการทดลองครัง้นี	้มวีตัถุประสงค์เพือ่

วัดระดับการคิดอย่างเป็นระบบ	 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่างเป็นระบบ										

ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสะท้อนคิด	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่	1	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อุตรดิตถ์	จ�านวน	75		คน	ที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	ปีการศึกษา	2564	ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย	

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	การจดัการเรยีนรูร้ปูแบบการสะท้อนคดิ	ทีผ่่านการตรวจสอบความ

เหมาะสมตามหลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	 และแบบประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ	

การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ	 .83	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยายและ

สถิติทดสอบที

	 ผลการวจิยัพบว่า	ก่อนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบการสะท้อนคดิ	ร้อยละ	73.33	ของนกัศกึษา

พยาบาล	มีระดับการคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมาก	(x
_
	=46.12,	S.D.=7.26)	หลังการจัดการ

เรยีนรูร้ปูแบบการสะท้อนคิด	ร้อยละ	56.00	ของนกัศกึษาพยาบาล	มรีะดบัการคดิอย่างเป็นระบบ

อยู่ในระดับมากที่สุด	 (x
_
=62.75,	 S.D.=	 6.33)	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดอย่าง

เป็นระบบ	พบว่า	หลังการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสะท้อนคิดนักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ

คิดอย่างเป็นระบบ	สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสะท้อนคิด	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.001
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	 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสะท้อนคิด	 สามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น

ระบบของนักศึกษาพยาบาลได้ดี	จึงควรส่งเสรมิให้อาจารย์ผูส้อนน�าการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบสะท้อน

คิดน้ีไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆในหลักสูตร	 รวมท้ังประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรให้กับผู้เรียน	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาให้มากขึ้น	

ค�าส�าคัญ: 	การจัดการเรียนรู้	รูปแบบสะท้อนคิด	การคิดอย่างเป็นระบบ

Abstract

		 This	 one-group	 pretest-posttest	 quasi-experimental	 design	 study	 aimed	 to	

examine	the	systematic	thinking	level	and	compare	the	average	score	of	system-

atic	thinking	before	and	after	using	the	learning	model	on	reflective	thinking.	The	

samples	were	75	nursing	students’	year	one	who	enrolled	in	the	Systematic	Think-

ing	 Process	 Development	 subject,	 Academic	 Year	 2021.	 They	were	 recruited	 by	

simple	random	sampling.	The	research	instruments	were	learning	model	on	reflec-

tive	thinking	which	has	been	tested	for	its	suitability	by	the	principles	of	learning	

model	development	and	the	systematic	thinking	questionnaires	with	a	reliability	of	

.83.	Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics	and	paired	t-tests.	

		 The	results	showed	that	before	using	the	model,	73.33	per	cent	of	the	nursing	

students	had	a	high	level	of	systematic	thinking	(x
_
=46.12,	S.D.=7.26).		After	using	the	

model,	56.00	per	cent	of	the	nursing	students	had	the	highest	level	of	systematic	

thinking	(x
_
=	62.75,	S.D.	=	6.33).	The	comparison	of	mean	scores	of	systematic	think-

ing	showed	that	after	using	the	model,	the	score	of	systematic	thinking	in	nursing	

students	were	significantly	increased	(p≤	.001).

		 It	can	be	concluded	that	the	learning	model	on	reflective	thinking	helps	in-

creasing	systematic	thinking	process.	The	instructor	should	use	this	model	in	other	

subject	and	apply	this	model	in	extracurricular	activities	to	help	increasing	the	sys-

tematic	thinking	process	in	nursing	students.

Key words:	Learning	model,	Reflective	thinking,	Systematic	thinking

ความเป็นมาและความส�าคัญ

	 	 ในช่วงศตวรรษที่	 21	 เป็นช่วงเวลาที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี	 เศรษฐกิจ	 สังคม	

วัฒนธรรม	และโดยเฉพาะด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก	

เนือ่งมาจากการเจริญแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยี	

ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ 	สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ง่าย	

ท�าให้ผูใ้ช้บรกิารเข้าถงึแหล่งข้อมลูการรกัษาพยาบาล	

และเข้ารับบริการสะดวกมากข้ึน	 ดังนั้นสังคมจึงมี

ความคาดหวังสูงต่อบริการทางการแพทย์และการ

พยาบาล1	 นอกจากนี้ประเทศไทยก็มีความแตกต่าง
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หลากหลายทั้งในเรื่องวิถีชีวิต	ภูมิอากาศ	ภูมิประเทศ	

ลักษณะทางสงัคม	เศรษฐกจิ	และวฒันธรรม	ซึง่ความ

หลากหลายเหล่านีน้�าไปสู่ความหลากหลายและความ

ซับซ้อนในด้านประเด็นทางสุขภาพ	 ทั้งสถานะทาง

สุขภาพ	 ปัจจัยเสี่ยง	 และปัจจัยก�าหนดสุขภาพ	 เช่น	

ความเหล่ือมล�้าของการกระจายรายได้	 และความ

ยากจน	ซึ่งมีผลต่อโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต	 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคม 

ผู้สูงอายุ	 เกิดปัญหาขาดผู้ดูแลหรือระบบที่ช่วยเฝ้า

ระวังดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง	วัฒนธรรมการบริโภค	

สารอาหารไม่ได้สัดส่วน	และปริมาณไม่เหมาะสมกับ

ความต้องการของร่างกาย	ท�าให้ปัญหามีน�้าหนักเกิน

และโรคอ้วน	 รวมถึงความเจริญทางด้านเทคโนโลยี

ท�าให้การเข้าถงึสือ่ทกุรปูแบบได้โดยไร้ขดีจ�ากดั	ส่งผล

ให้เด็กและวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยตาม

มาด้วยปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นที่ เพิ่มขึ้น2	 การ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	รวมถงึความซบัซ้อนของปัญหา

สขุภาพดงักล่าวย่อมมผีลกระทบต่อการจดัการศกึษา

พยาบาลอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ดังนัน้สถาบนัการศึกษา

จ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นแนวทางการจัดการศึกษา	และ

จดัการเรยีนการสอนให้ทนัและน�าการเปลีย่นแปลงที่

เกิดขึ้น	โดยเน้นกระบวนเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิด

การเรียนรู้	และทักษะที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	และ

ประกอบอาชีพในสังคมที่มีความซับซ้อนและเป็น

พลวตัร	ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายหลกัของการศกึษาใน

ศตวรรษ	21	คือการจัดการเรียนการสอนที่ท�าให้เกิด

ทักษะที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดย

เฉพาะทักษะการคิด3	 และเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิปริญญาตรี	สาขาพยาบาลศาสตร์	พ.ศ.	2560	

ทีก่�าหนดคณุลกัษณะบณัฑติพยาบาลทีพ่งึประสงค์ไว้

ในข้อ	4	ว่าต้องมกีารคิดอย่างเป็นระบบ	คิดสร้างสรรค์	

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์4	นอกจากนีส้ถาบนัพระบรมราชชนกได้มุง่

เน้นให้สถาบันการศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาเพื่อส่ง

เสริมพัฒนานกัศึกษาให้มทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ

ที	่21	โดยเฉพาะการคดิเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา	

นวัตกรรม	และการสร้างสรรค์5 

	 ปัจจุบันการจัดการศึกษาทางการพยาบาลให้

ความส�าคัญกับการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อพัฒนา

กระบวนการคิดของนักศึกษาเป็นอย่างมาก	 เพราะ

การคิดเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ผู้เรียนใช้พัฒนาความรู	้

และทักษะทางปัญญา	น�าไปสู่การยกระดับมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน	 ดังนั้นวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	 อุตรดิตถ์	 ซึ่งเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์	 สถาบัน

พระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสขุ	มหีน้าทีผ่ลติ

บัณฑิตพยาบาลให ้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตรสีาขา

พยาบาลศาสตร์	 และนโยบายการจัดการศึกษาของ

สถาบันพระบรมราชชนก	 และสอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม	จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการพัฒนา

วธิกีารจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้มกีาร

คิดอย่างเป็นระบบ	 เนื่องจากการคิดอย่างเป็นระบบ

เป็นกระบวนการท่ีส�าคัญท่ีท�าให้ผู ้เรียนเกิดความ

เข้าใจ	สามารถพิจารณาปัญหาและปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มี

ความซับซ้อนได้อย่างมีขั้นตอน	อย่างมีเหตุผล	บูรณา

การความรู้จากทฤษฎีน�ามาเชื่อมโยงองค์ประกอบ

ย่อย	 เพื่อให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ6

		 	 การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิด

อย่างเป็นระบบนั้นมีรูปแบบท่ีหลากหลาย	 โดยส่วน

ใหญ่จะเน้นให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู	้

มกีารออกแบบการสอนทีเ่ป็นลกัษณะเชงิรกุ	(Active	

learning)	ประกอบด้วย	กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

เป็นผู้กระท�าโดยมีอาจารย์หรือผู้สอนเป็นผู้อ�านวย

ความสะดวกในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมากกว่าการสอน

แบบบรรยายอย ่างเดียว	 ซึ่ งจากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่า	 รูปแบบหรือวิธีการสอนเพื่อ

พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบมีหลายวิธี	เช่น	1)	การ

เรียนรู้แบบบูรณาที่เน้นการคิดอย่างเป็นระบบและ
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จติส�านกึสาธารณะโดยให้เรยีนรูเ้ป็นกลุม่ย่อยผ่านสือ่

การเรียนรู้ที่เป็นโจทย์สถานการณ์	 และใช้โครงการ

เป็นฐาน	 ใช้เทคนิคการสะท้อนคิดและการถอดบท

เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูล

กนัระหว่างสมาชกิในกลุม่แบบกลัยาณมติรโดยใช้หลกั

การของสนุทรียสนทนาเป็นตัวขับเคล่ือนในกระบวนการ

กลุ่ม7	2)	การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูเ้พือ่

พฒันาความสามารถการคิดวเิคราะห์	5	ขัน้	(5E)	ได้แก่	

ขั้นการสร้างความสนใจ	 (Engagement)	 ขั้นส�ารวจ

และค้นหา	(Exploration)	ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป	

(Explanation)	ขัน้ขยายความรู	้(Elaboration)		และ	

ขั้นสรุปและประเมินผล	 (Evaluation)8	 3)	 รูปแบบ

การเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ ่มผ่านการ

สะท้อนคิดเพ่ือพฒันาทักษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ

โดยใช้กรอบแนวคิดของ	Gibbs9	6	ขั้นตอน	คือ	การ

บรรยายสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น	 การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร ่วมกัน	 	 การประเมินวิเคราะห์

ประสบการณ์	วเิคราะห์สถานการณ์	สิง่ทีไ่ด้เรยีนรู้จาก

สถานการณ์	 และการวางแผนเพ่ือน�าไปใช้หากเกิด

สถานการณ์ซ�้า	4)	การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ

พัฒนาทักษะทางปัญญา	7	ขั้นตอน	 ได้แก่	ท�าความ

เข้าใจค�าศัพท์และข้อความของปัญหาให้ชัดเจน	ระบุ

ปัญหาหรือข้อมูลส�าคัญ	 ระดมสมองช่วยกันคิด	

วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษา	ก�าหนดวัตถุประสงค์

การเรียนรู้	ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง	และรายงานผล10	

และ	5)	การใช้แผนทีม่โนทศัน์ต่อความสามารถในการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 การจัดการเรียนรู้ประกอบ

ด้วยการสังเกตต้นแบบ	 การลองผิดลองถูกและการ

เสรมิแรง	การเสรมิแรงและการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน	

การเสริมแรงและการให้ข้อมูลป้อนกลับ	 และการรับ

รูส้มรรถนะแห่งตนและการเรียนรูต้ลอดกระบวนการ11 

เป็นต้น	

		 อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอนทางการ

พยาบาลนั้นนักศึกษาต้องใช้ความรู้เชื่อมโยงจากภาค

ทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติการพยาบาล	ซึ่งการปฏิบัติการ

พยาบาลในคลนิกิของนกัศกึษาพยาบาลจ�าเป็นต้องมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็น

ระบบ	เนื่องจากปัญหาผู้ป่วยมีความหลากหลายและ

ซับซ้อน	 ดังนั้นการสอนทางการพยาบาลจ�าเป็นต้อง

ใช้กลวธิกีารสอนเชิงรกุแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	และ

วิธีการสอนท่ีสามารถพัฒนากระบวนการคิดของ								

ผู้เรียนและช่วยลดช่องว่างระหว่างความรู้ทางทฤษฎี

และการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี	ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

น�าความรูท้างทฤษฎทีีเ่รยีนมาไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่าง

เหมาะสม	วิธีการหนึ่งคือ	การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ

สะท้อนคิดด้วยตนเอง	 (Self-reflection)	 เกี่ยวกับ

สถานการณ์ปัญหาและการปฏิบัติงานของตน12	 การ

สะท้อนคดิเป็นวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีม่คีวามส�าคญัทัง้

ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษา

ทางการพยาบาล	 เนื่องจากการสะท้อนคิดท�าให้

นกัศกึษาได้ทบทวนตนเองทัง้ความคดิ	ความรูส้กึและ

การกระท�า	รวมทั้งประเมินศักยภาพตนเอง	ค้นหาวิธี

การพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล

ให้ดขีึน้	โดยผ่านการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และการ

วเิคราะห์ตนเองอย่างมีวจิารณญาณ	ก่อให้เกดิความรู้

ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ	เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิ

ใจในขณะปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและการ

วางแผนการปฏบัิตกิารพยาบาลในอนาคต9		ทีผ่่านมา

แม้ว ่าวิทยาลัยจะมีการจัดการเรียนการสอนที่

ประกอบไปด้วยทั้งการสอนภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัตเิพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู	้และลงมอืปฏบัิตจิรงิกบั

ผู้ป่วยโดยการเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่การ

ลงมือปฏิบัติจริง	 เพื่อมุ่งหวังให้ผู ้เรียนสามารถคิด

วิเคราะห์	 และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และ

เหมาะสม	 แต่ยังพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้	 ซึ่งผลการ

ส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของบัณฑิตพยาบาลในของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี	อุตรดิตถ์	ในปีการศึกษา	2562	พบว่า	

ผลลพัธ์การเรยีนรูด้้านทกัษะทางปัญญาในด้านความ
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สามารถคิดอย่างเป็นระบบ	คิดสร้างสรรค์	คิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดเท่ากับ	 3.94	 จาก

คะแนนเต็ม	5	(S.D.=	0.07)13  

	 ดังน้ันผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญของการ

พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบการสะท้อนคิด	7	ขั้นตอน	คือ	1)	

อธิบายสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น	 2)	 อธิบาย

ความรู้สึกต่อสถานการณ์	3)	บอกแนวคิด/หลักการ/	

ความเชือ่ทีส่นบัสนนุการกระท�า	4)	เปิดใจรบัฟังความ

คดิเหน็/ทางเลอืกทีห่ลากหลาย	5)	จัดล�าดับความคดิ/

หาข้อสรุปร่วมอย่างเป็นเหตุเป็นผล	6)	น�าข้อสรุปไป

ปฏิบัติ	7)	สะท้อนคิดการเรียนรู้/ประสบการณ์ใหม่ที่

แตกต่างจากเดิม14	 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ในนักศึกษาพยาบาล	 ชั้นปีที่	 1	 รายวิชาที่สอดคล้อง

กับการพัฒนานักศึกษา	 ได ้แก ่	 วิชาการพัฒนา

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	จ�านวน	2	หน่วยกิต	

(ภาคทฤษฎ	ี1	หน่วยกติ	และภาคทดลอง	1	หน่วยกติ)	

ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก	 เพื่อพัฒนาความ

สามารถการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียนได้	 เพราะ

การสะท้อนคดิเป็นกระบวนการเรยีนการสอนทีท่�าให้

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์	 และสังเคราะห์ความรู้ด้วย

ตนเอง	 เกิดเป็นความเข้าใจในองค์ความรู้อย่างลึกซ้ึง

เชือ่มโยงความรูเ้ดมิกับความรูใ้หม่ได้	และสามารถคดิ

เชื่อมโยงและแก้ป ัญหาได้อย ่างเป ็นระบบและ

สร้างสรรค์	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพือ่ศกึษาระดบัการคดิอย่างเป็นระบบของ

นกัศกึษาพยาบาลช้ันปีที	่1	วทิยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี	อุตรดิตถ์

	 2.		เพือ่เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของคะแนนการคดิ

อย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	อุตรดิตถ์	ก่อนและหลังการใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสะท้อนคิด

สมมติฐานการวิจัย

	 ค่าเฉลีย่ของคะแนนการคดิอย่างเป็นระบบของ

นักศึกษาพยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

อุตรดิตถ์	 หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ

การสะท้อนคิดสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ

กรอบแนวคิดการวิจัย

 

 
ตัวแปรอิสระ

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสะท้อนคิด

	 1)	อธิบายสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น	

	 2)	อธิบายความรู้สึกต่อสถานการณ์	

	 3)	บอกแนวคิด/หลักการ/	ความเชื่อที่

	 			สนับสนุนการกระท�า	

	 4)	เปิดใจรับฟังความคิดเห็น/ทางเลือกที่

	 				หลากหลาย	

	 5)	จัดล�าดับความคิด/หาข้อสรุปร่วม

	 				อย่างเป็นเหตุเป็นผล	

	 6)	น�าข้อสรุปไปปฏิบัติ	

	 7)	สะท้อนคิดการเรียนรู้/ประสบการณ์

	 				ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม

ตัวแปรตาม

	 การคิดอย่างเป็นระบบ	

	 ในนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาล

	 บรมราชชนนี	อุตรดิตถ์



ผลของการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ 
ในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

58 |  ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ ส�ข�ภ�คเหนือ

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยก่ึงทดลองแบบกลุ่ม

เดยีว	ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง	(One-Group	

Pretest-posttest	 Design)	 ประชากรที่ใช้เป็น

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์	 วิทยาลัยพยาบาลบรม 

ราชนนี	อตุรดติถ์	ชัน้ปีที	่1	ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการ

พฒันากระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ	ในภาคเรียนที	่

2	ปีการศึกษา	2564	จ�านวน	92	คน	ค�านวณขนาด

ตัวอย่างด้วยสูตรทาโร่ยามาเน	 (Taro	Yamane)	 ได้

เท่ากับ	75	คน	สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก	

(Simple	random	sampling)	มีเกณฑ์คัดเข้าคือเข้า

ร่วมงานวิจัยด้วยความสมัครใจ	 ส่วนนักศึกษาที่ไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่างผ่านกระบวนการเรียนรูแ้บบการสะท้อน

คดิเหมอืนกลุม่ตวัอย่างทกุประการ	แต่ไม่ได้ตอบแบบ

ประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย

พัฒนาจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 แนวคิด

และทฤษฎเีก่ียวกบัการจัดการเรยีนรูแ้บบการสะท้อน

คดิ	และการคดิอย่างเป็นระบบ	ประกอบด้วย	3	ส่วน	คอื

	 ส่วนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	

ได้แก่	เพศ	และผลการเรียนสะสม	(GPA)

	 ส่วนที่	 2	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการ

สะท้อนคดิ	ผูว้จิยัใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรู้แบบการ

สะท้อนคดิ	ของดจุเดอืน	เขยีวเหลอืง	วารีรัตน์	แก้วอไุร 

พูลสุข	 หิงคานนท์	 และสายฝน	 วิบูลรงสรรค์14	

ประกอบไปด้วยคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้	

และแผนการสอน	2	แผน	ได้แก่	1)	แผนการสอนภาค

ภาคทฤษฎี	 จ�านวน	 6	 ชั่วโมง	 2)	 แผนการสอนภาค

ทดลอง	จ�านวน	30	ชั่วโมง

	 ส่วนที่	 3	 แบบประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ	

ผู้วิจัยได้น�าแบบประเมินการคิดอย่างเป็นระบบของ	

ศุกร์ใจ	เจรญิสขุ	จรสัศรี	เพช็รคง	และพทัธวรรณ	ชเูลศิ7 

มาใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้	 เนื่องจากเป็นแบบประเมิน

ที่ใช้ในรายวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น

ระบบ	 และใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี	 1	

ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	 เช่น

เดียวกัน	ประกอบไปด้วยข้อค�าถามจ�านวน	20	ข้อ	มี

ลักษณะการวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	

สอบถามความถ่ีในการแสดงพฤตกิรรมตามข้อค�าถาม

แต่ละข้อ	มค่ีาตัง้แต่	0-4	ได้แก่	ไม่เคยแสดงพฤตกิรรม

นั้นเลย	แทบจะไม่เคยแสดงพฤติกรรมนั้นเลย	แสดง

พฤติกรรมนั้นเป็นบางครั้ง	 แสดงพฤติกรรมนั้นบ่อย

ครัง้	แสดงพฤตกิรรมนัน้เป็นประจ�า	โดยมคีะแนนรวม

อยู่ในช่วง	0-80	คะแนน		

  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   

	 	 1)	 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบการ

สะท้อนคิด	พัฒนาโดย	ดุจเดือน	เขียวเหลือง	วารีรัตน์		

แก้วอไุร	พลูสขุ	หงิคานนท์	และสายฝน	วบิลูรงสรรค์14  

ได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมตามหลักการ

พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู	้และตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในเรื่องความ

สอดคล้องกันขององค์ประกอบของโครงร่างรูปแบบ	

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	7	ท่าน	เห็นว่ารูปแบบการ

จดัการเรยีนรูแ้ละเอกสารประกอบรปูแบบการจดัการ

เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก	และน�ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้น�าร่อง	

กบันกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์	จ�านวน	16	คน	

พบว่า	การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้

ของรูปแบบมีความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติจริง

		 	 2)	 แบบประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ	

พัฒนาโดย	ศุกร์ใจ	 เจริญสุข	จรัสศรี	 เพ็ชรคง	 	และ

พทัธวรรณ	ชเูลศิ7	ซึง่แปลมาจากแบบวดัการคิดอย่าง

เป็นระบบ	 (Systems	Thinking	Scale:	 STS)	ของ 

มอร์และคณะ	แปลเป็นภาษาไทยด้วยวธิ	ีBlind	back	

translation	โดยได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนาเครื่องมือ

และได้ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาของแบบวดัฉบบั

ภาษาไทยจากผูท้รงคณุวฒุทิางการศกึษา	จ�านวน	3	ท่าน 

หาค่าความเที่ยง	 (Reliability)	 โดยน�าแบบประเมิน

การคิดอย่างเป็นระบบไปทดลองใช้	 (try	 out)	 กับ
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ตวัแทนนักศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ	ชัน้

ปีที	่1	วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อตุรดิตถ์	ท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	ทดสอบค่าความเที่ยง

โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	

(Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.83	

 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจยัในคร้ังนีผ่้านการรบัรองจากคณะกรรมการ	

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุตรดิตถ์	 (UPHO	 REC	No.004/65)	 เลขใบรับรอง	

COA	No.005/65	ในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรกลุม่

ตัวอย่างวิจัยในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ	 จะได้

รับทราบวัตถุประสงค์	 การอธิบายความเสี่ยงและ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยโดยได้ลงลายมือชื่อ

ไว้	ในเอกสารแสดงความยนิยอมโดยได้รบัการบอกกล่าว	

และท่านสามารถปฏเิสธหรอืถอนตัวออกจากการเป็น

อาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างเมื่อใดก็ได้	โดยไม่มีความผิด	

ไม่มผีลกระทบกบัการเรยีนหรอืเสยีสทิธปิระโยชน์ใดๆ

	 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ในการศึกษาผู้วิจัยขอความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาการ

พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ	 ชี้แจงรายละเอียดใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 หลังจากน้ันด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน	ดังนี้	

	 1.		เข้าพบนักศึกษาขอความร่วมมือในการท�า

วิจัย	พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและแจ้ง

พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	

	 2.		ให้นักศึกษาท�าแบบประเมินการคิดอย่าง

เป็นระบบ	 ก่อนการเรียนในวิชาการพัฒนากระบวน	

การคิดอย่างเป็นระบบ

	 3.		หลงัจากให้ท�าแบบประเมนิแล้ว	คณะผูวิ้จยั

ได้ด�าเนินการสอนตามแผนการสอนทีอ่อกแบบโดยใช้

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบการสะท้อนคิด	มีระยะเวลา

ในการสอนทั้งหมด	12	สัปดาห์	ๆ	ละ	3	ชั่วโมง	รวม	

36	ชั่วโมง	โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี	6	ชั่วโมง	(สัปดาห์

ที่	1-2)	และภาคทดลอง	30	ชั่วโมง	(สัปดาห์ที่	3-12)	

ซึ่งในภาคทดลองมีการออกแบบการเรียนการสอน

เป็นกลุ่มย่อย	จ�านวน	7	กลุ่มละ		10-11	คน	โดยมี				

ผู้ช่วยสอนเป็นอาจารย์ประจ�ากลุ่มจ�านวน	7	คน	ซึ่ง

ก่อนการสอนภาคทดลองได้มีการประชุมท�าความ

เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์

ประจ�ากลุม่	พร้อมแจกคูม่อื	“รปูแบบการจัดการเรยีน

รู้แบบการสะท้อนคิด”	

		 4.	 ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการตามรูปแบบการ

จดัการเรยีนรูแ้บบสะท้อนคดิ	ผูส้อนให้นกัศกึษาได้ท�า

กิจกรรม	2	กิจกรรม	คือ	กิจกรรมครั้งที่	1	ฝึกสติด้วย

กิจกรรม	 finger	 the	 Labyrinth	 ฝึกเดินแผนที่ทาง

วงกตด้วยนิว้มอื	โดยให้ผูเ้รยีนฝึกเดนิเริม่จากทางทีไ่ม่

ซบัซ้อนมากและค่อย	ๆ 	ซบัซ้อนขึน้	เพือ่ฝึกให้เกิดการ

เรียนรู้ที่จะควบคุมตนเอง	 การฝึกการมองภาพรวม	

เรยีนรูก้ารแก้ปัญหาแบบเป็นล�าดบัขัน้	และเกิดความ

เช่ือมั่นและเช่ือใจในตัวเอง	 กิจกรรมท่ี	 2	 ฝึกกลยุทธ์

กระตุน้การคดิด้วยภาพ	(Visual	Thinking	Strategy:	

VTS)	โดยผู้สอนเตรียมภาพงานศิลปะแนว	abstract	

ไว้	3	ภาพ	จากนั้นจึงเริ่มตั้งค�าถามให้นักศึกษาตอบ	3	

ค�าถาม	(นกัศกึษาเหน็อะไรในภาพนี?้	อธบิายว่าท�าไม

ถงึคดิว่าเป็นภาพเช่นนัน้?	มอีะไรทีน่กัศกึษาเหน็อกี?)	

เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่ปลอดภัยไม่ถูกตัดสิน

เมื่อแสดงความคิดเห็นใดๆ	ฝึกการฟังอย่างตั้งใจแบบ

ไม่ตัดสิน	 และเข้าใจความแตกต่างของความคิดและ

การมองเห็นภาพของสมาชิกแต่ละคน

		 5.	 เริ่มเรียนรู ้ด ้วยกระบวนการสะท้อคิด	

ประกอบไปด้วย	7	ขั้นตอน	ดังนี้	

		 			5.1		 อธิบายสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน	

โดยผูส้อนก�าหนดสถานการณ์ทีเ่ป็นกรณศีกึษาไว้ล่วง

หน้า	 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหรืออ่านท�าความเข้าใจ

ก่อนท่ีเริ่มอธิบายสถานการณ์	โดยให้ผู้เรียนแต่ละคน

บรรยายสิง่ทีเ่ป็นสาระส�าคญัในสถานการณ์	และบอก

สิ่งที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้นให้ครบถ้วน

				 	 5.2		อธิบายความรู้สึกต่อสถานการณ์	 ให ้

ผู้เรียนแต่ละคนบอกความคิดความรู้สึกของตนเองท่ี
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มีต่อสถานการณ์ในขณะนั้น	 ประเมินและวิเคราะห์

ความคดิเหน็ของตนเองทีมี่ต่อสถานการณ์นัน้ทัง้ด้าน

บวกและด้านลบ	ผู้สอนใช้ค�าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้

สะท้อนคิดให้ละเอียดและลึกซึ้งขึ้น	หรือมองเห็นการ

แนวคิดของตนเองได้ชัดเจน	 ผู ้สอนต้องมีใจกว้าง	 

ไม่ปิดกัน้ความคดิของผูเ้รียน	ยอมรบัความคิดเหน็ของ

ผู้เรียนไม่ว่าความคิดความรู้สึกนั้นผิดหรือถูก

			 	 5.3	 บอกแนวคิด/หลักการ/ความเชื่อที่

สนับสนุนการกระท�า	 ให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกหรือ

อธิบายว่ามีแหล่งความรู้/แนวคิด/ทฤษฎี/ความเชื่อ/

คุณค่าใดบ้าง	 ที่สนับสนุนการกระท�าของตนเองหรือ

สนับสนุนความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์

นัน้	ผูส้อนจดัหาและแนะน�าแหล่งเรยีนรู	้เช่น	หนงัสอื	

ต�ารา	เอกสารทางวิชาการ	สื่อ	สารสนเทศต่าง	ๆ	ให้

ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม

	 	 5.4	 เปิดใจรับฟังความคิดเห็น/ทางเลือกท่ี

หลากหลาย	ให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคดิเห็นกับผู้อืน่ 

เปิดใจรับความคิดเห็นที่แตกต่าง	 และฟังอย่างตั้งใจ	

(Active	 listening)	 ฟังโดยไม่มีการตั้งค�าถาม	 ไม่รีบ

ร้อนด่วนสรุป	ไม่ตดัสนิว่าถกูผดิ	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ตรวจ

สอบความคดิความรูส้กึของตนเอง	และแยกแยะความ

คิดความรู้สึกของผู้อ่ืนไปด้วย	 ผู้สอนกระตุ้นให้เกิด

บรรยากาศการแลกเปลีย่นความคดิเหน็โดยให้โอกาส

ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น	 หรือตั้งค�าถามโต้

แย้งอย่างมีเหตุมีผล

				 				5.5	 จดัล�าดับความคิด/หาข้อสรปุร่วมอย่าง

เป็นเหตุเป็นผล	 ให้ผู้เรียนจัดล�าดับความคิดและสรุป

ความคดิรวบยอดของตนเองจากขัน้ตอนท่ี	4	หลงัจาก

นั้นให้จัดล�าดับความคิดและสรุปความคิดรวบยอด

ของกลุม่โดยเสนอเป็นผงัความคดิ	(mind	mapping)	

ผู้สอนให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า	 หรือประเมินดูว่า 

ผู้เรียนคนไหนไม่สามารถจัดล�าดับและสรุปความคิด

รวบยอดได้

				 	 	 	 5.6	 น�าข้อสรุปไปปฏิบัติ	 ให้ผู้เรียนร่วม

อภปิรายโดยวธิกีารระดมสมอง	เพือ่เปรยีบเทยีบข้อดี

ข้อเสียของแต่ละทางเลอืกในการแก้ปัญหาอย่างมเีหตุ

มผีล	และใช้หลักการและทฤษฎสีนบัสนนุ	จากนัน้สรุป

แนวทางในการน�าไปปฏบิตั	ิผูส้อนควรสร้างบรรยากาศ

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

					 		5.7	สะท้อนคิดการเรียนรู้/ประสบการณ์ใหม่

ที่แตกต่างจากเดิม	 ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง	 (self-

evaluation)	ว่าการเรยีนรู้ของตนเองในแต่ละครัง้นัน้

เป็นอย่างไร	 มีข้อดี	 ข้อปรับปรุงพัฒนาอย่างไร	 และ

ประสบการณ์ท่ีได้รับในครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง

ด้านความคิด	 ความเช่ือ	 และด้านความรู้ความเข้าใจ

อย่างไร	ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ	 (Feedback)	 แก่ผู้

เรียนทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้าง

	 6.	เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน	ระยะเวลา	12	

สัปดาห์แล้ว	เว้นระยะ	1	สัปดาห์	เพื่อให้นักศึกษาได้

สอบปลายภาคและได้มเีวลาในการจดัล�าดบัความคดิ

ในเนื้อหาสาระของรายวิชา	 คณะผู้วิจัยจึงได้ด�าเนิน

การประเมินการคิดอย่างเป็นระบบอีกครั้งหนึ่ง

	 7.	 หลังจากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลและน�า

ข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 1.		วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	 และระดับการ

คดิอย่างเป็นระบบโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	(Descrip-

tive	 statistics)	 ด้วยการแจกแจงความถี่	 ร้อยละ	 

ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการคิดอย่างเป็น

ระบบของนกัศกึษาพยาบาลก่อนและหลงัการจดัการ

เรยีนรูแ้บบการสะท้อนคดิ	โดยใช้สถิตทิดสอบ	Paired	

t-test

ผลการวิจัย

	 1.	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	

ร้อยละ	94.67	มีอายุอยู่ระหว่าง	18-22	ปี	อายุเฉลี่ย

เท่ากับ	18.99	ปี	เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง	2.13-

3.94	
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	 2.	 ระดับการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา

พยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 อุตรดิตถ์	 

พบว่าก่อนการใช้รูปแบบนักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	 อุตรดิตถ์	 ส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	

73.33)	มรีะดับการคิดอย่างเป็นระบบอยูใ่นระดบัมาก	

(x
_
=46.12,	S.D.=7.26)	รองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง 

และหลังการใช้รูปแบบนักศึกษาพยาบาล	 ส่วนใหญ	่

(ร้อยละ	56.00)	(x
_
=62.74,	S.D.=6.33)	รองลงมาอยู่

ในระดับมาก	ดังตารางที่	1

ตารางที่	1	แสดงจ�านวน	และร้อยละ	ของนักศึกษาพยาบาลจ�าแนกตามระดับการคิดอย่างเป็นระบบ		 	

	 	 		ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ	(n=75)

ระดับการคิดอย่างเป็นระบบ
ก่อนใช้รูปแบบ หลังใช้รูปแบบ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

-

17

55

3

-

22.67

73.33

	4.00

-

-

33

42

-

-

44.00

56.00

	 3.	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการคิดอย่างเป็น

ระบบของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการใช้รูป

แบบการจัดการเรียนรู้แบบการสะท้อนคิด

	 พบว่า	 หลังการใช้รูปแบบนักศึกษาพยาบาลมี

ค่าเฉลีย่ของการคดิอย่างเป็นระบบสงูกว่าก่อนการใช้

รูปแบบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี	 ระดับ	 .001	

(t=14.116)	ดังตารางที่	2

ค่าเฉลี่ยการคิดอย่างเป็นระบบ N x
_

S.D. t p-value

ก่อนการใช้รูปแบบ

หลังการใช้รูปแบบ

75

75

46.12

62.74	

7.26

6.33

14.116 .000**

ตารางที่	2	ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการคิดอย่างเป็นระบบ	ระหว่างก่อนและหลังและการใช้รูปแบบ	

	 	 		การจัดการเรียนรู้แบบการสะท้อนคิด

**p	<	.001

อภิปรายผล

 	 1.	ระดบัการคดิอย่างเป็นระบบของนกัศกึษา

พยาบาล	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 อุตรดิตถ์	

พบว่าก่อนการใช้รปูแบบนกัศกึษาพยาบาล	ส่วนใหญ่

มีระดับการคิดอย่างเป็นระบบอยู ่ในระดับมาก	

(x
_
=46.12,	S.D.=7.26)	ทั้งนี้เนื่องมาจากวิทยาลัยได้

มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด

ของนักศกึษาโดยเริม่ต้นตัง้แต่ชัน้ปีที	่1		ดงันัน้ในภาค

การศึกษาที่	1	จึงมุ่งเน้นให้ผู้สอนมีการออกแบบการ

เรียนรู้โดยการใช้แผนที่ความคิดหรือแผนที่มโนทัศน	์

ซึ่งจะช่วยพัฒนารูปแบบการคิดให้เป็นระเบียบ

แบบแผนโดยมคีวามเชือ่มโยงกนัเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่ง

หนึง่ระหว่างความคดิหลกั	ความคดิรอง	และความคดิ

ย่อยทีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กนั	จงึท�าให้นกัศกึษาได้รบัการ

พัฒนาทักษะการคิดมาก่อน	 ซ่ึงศรเนตร	 อารีโสภณ

พิเชฐ15	 กล่าวว่า	 การน�าแผนท่ีมโนทัศน์มาใช้ในการ

เรยีนการสอน	จะช่วยในการพฒันากระบวนการเรยีนรู้

ของผู้เรียน	 โดยแผนที่มโนทัศน์มีกลไกส�าคัญที่ช่วย

พัฒนาผู้เรียนให้มีการฝึกการคิดวิเคราะห์	 ซ่ึงท�าได้

ตัง้แต่ขัน้พืน้ฐานในการแยกแยะข้อมลู	สะท้อนให้เหน็
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ความสัมพันธ์	ระหว่างข้อมูล	และการเชื่อมโยงข้อมูล

ที่สัมพันธ์กัน	และสอดคล้องกับวิจิตรา	กุสุมภ์	และสุ

ลี	ทองวิเชียร16	ที่สนับสนุนว่าการใช้แผนผังความคิด

ท�าให้นกัศกึษามคีวามคิดทีอ่สิระ	มคีวามคิดสร้างสรรค์	

กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เชื่อมโยงความรู้จาก

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ	 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการ

สอนด้วยวิธีที่หลากหลายในภาคเรียนที่	 1	 มีส่วนส่ง

เสรมิให้นกัศกึษาได้พฒันาทกัษะการคิดในระดับหนึง่	

ดังนั้นจึงท�าให้ก่อนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบการสะท้อนคิดนักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับ

การคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับมาก

	 2.	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการคิดอย่างเป็น

ระบบ	 ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการใช้รูป

แบบการจดัการเรยีนรูแ้บบการสะท้อนคิด	พบว่า	หลงั

การใช้รูปแบบนักศกึษาพยาบาลมค่ีาเฉลีย่ของการคดิ

อย่างเป็นระบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .001	แสดงถึงว่ารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนแบบการสะท้อนคิดนั้นสามารถ

พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียนได้

จริง	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบการสะท ้อนคิดในแต ่ละขั้นตอนสามารถ

พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบประกอบไปด้วย

	 	 1)	ขั้นตอนอธิบายสถานการณ์และปัญหาที่

เกิดขึ้น	 ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบาย

สภาพและบรบิทของสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ด้วยมมุมอง

ง่าย	ๆ	โดยตอบค�าถามตนเองว่าเกิดอะไรขึ้น	เกิดขึ้น

ได้อย่างไร	 มีผลกระทบกับใครบ้างอย่างเป็นข้ันเป็น

ตอนและมีความเชื่อมโยง	 และพบว่าผู้เรียนสามารถ

ประเมินตนเองได้ว่าขาดข้อมูลอะไรบ้าง	 ขาดความรู้

เกี่ยวกับสถานการณ์น้ีในเรื่องใด	 ซึ่งการประเมินดัง

กล่าวท�าให้ผู้เรียนรับรู้ระดับปัญญาของตนว่า	ตนเอง

รู้อะไรหรือไม่รู้อะไร	 และมีวิธีการแสวงหาความรู้ที่

เหมาะสมกับการเรียนรู ้ของตนเองอย่างไร	 ท�าให	้								

ผูเ้รียนสามารถควบคุมกระบวนการคิดได้	ซึง่สอดคล้อง

กบั	ดวงใจ	เปลีย่นบ�ารงุ	และปารฉิตัร	อทุยัพนัธ์17 ทีก่ล่าว

ว่าสะท้อนคิดเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให ้

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์	 และสังเคราะห์ความรู้ด้วย

ตนเอง	 เกิดเป็นความเข้าใจในองค์ความรู้อย่างลึกซ้ึง

เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้	 ท�าให้ผู้เรียน

สามารถคดิเชือ่มโยงและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ	

				 	 2)	ขัน้ตอนอธบิายความรูส้กึต่อสถานการณ์	

ในข้ันตอนนี้พบว่าผู้เรียนมีการประเมินและวิเคราะห์

ความคดิเหน็ของตนเองทีมี่ต่อสถานการณ์นัน้ทัง้ด้าน

บวกและด้านลบ	 ซึ่งความรู้สึกนั้นสามารถที่จะยับยั้ง

หรอืส่งเสรมิให้เกดิการสะท้อนคดิในภายหลงั	เช่น	ถ้า

เกิดความรูส้กึด้านลบอาจจะต้องขจัดออกไป	หรือต้อง

ท�าให้เป็นความรู้สึกที่ดีขึ้น	 ไม่เช่นนั้นถ้าปล่อยให้เกิด

ความรูส้กึนัน้ต่อไปจะท�าให้ปิดรบัความเข้าใจหรอืปิด

รับมุมมองอื่นๆ	ในกรณีเดียวกันถ้าเกิดความรู้สึกทาง

บวกก็จะส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการสะท้อนคิดได้

มากขึ้น	 สอดคล้องกับ	 รัตติกร	 เหมือนนาดอน	 และ

คณะ9	ซึง่กล่าวว่าการบรรยายความคดิและความรูส้กึ	

โดยน�าความรูส้กึของตนเองมาสูก่ารรบัรูแ้ละพยายาม

ที่จะหาความหมายและเข้าใจความคิดความรู้สึกนั้น	

เป็นการเพ่ิมการตระหนักรู ้ในตนเอง	 ผู ้เรียนต้อง

ซ่ือสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง	 ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน

อาจเป็นได้ท้ังในส่วนท่ีประทับใจและความรู้สึกไม่พึง

พอใจ	 การอธิบายความรู้สึกอย่างเปิดเผยจะช่วยให้ 

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองได้อย่างแท้จริง	 ซ่ึงใน

ขั้นตอนนี้ผู ้สอนได้ใช้ค�าถามกระตุ ้นให้ผู ้เรียนได้

สะท้อนคิดให้ละเอียดและลึกซึ้งขึ้น	หรือมองเห็นการ

แนวคิดของตนเองได้ชัดเจน	 ซ่ึงท�าให้ผู้เรียนเกิดการ

ตระหนักรู้	 ใคร่ครวญความรู้สึกของตนเองส่งผลให้

สามารถเชื่อมโยงความคิดความรู ้สึกที่เกิดข้ึนจาก

ประสบการณ์กับความรู้และทัศนคติเดิมที่มีอยู่	 และ

สามารถตั้งเป้าหมายในการคิดได้อย่างเป็นระบบ18

				 3)	 ข้ันตอนบอกแนวคิด/หลักการ/ความเช่ือท่ี

สนับสนุนการกระท�า	ในขั้นตอนนี้พบว่าผู้เรียนแต่ละ

คนนั้นมีแนวคิด/หลักการ/ความเช่ือ	 ท่ีมีความลึกซ้ึง	

กว้างขวาง	 หลากหลายแตกต่างกันไป	 ขึ้นอยู่กับพื้น
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หลังและความรู้ของแต่ละคน	 นอกจากนี้ยังพบว่า 

ผู้เรียนสามารถอธบิายเหตุผลของการใช้หลกัการ	และ

ทฤษฎีต่าง	 ๆ	 มาสนับสนุนความคิดและการกระท�า

ของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล	 ซึ่งท�าให้ผู ้สอน

สามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนน�าแนวคิดและหลักการ

ต่าง	 ๆ	 มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นั้นอย่างไรและ

น�ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไร	 และ

สามารถประเมนิการคดิอย่างเป็นระบบของผูเ้รยีนได้	

สอดคล้องกับเขมิกา	 สิริโรจน์พร	 และคณะ19	 ที่เห็น

ว่าการคิดวิเคราะห์คิดเช่ือมโยงเหตุการณ์การใช้

เหตุผลในการแก้ปัญหานั้น	 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

รวมถึง	คุณลักษณะด้านร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สังคม	

สติปัญญา	และบุคลิกภาพของแต่ละคน	และการคิด

อย่างเป็นระบบต้องอาศัยการคิดหลายรูปแบบมา

ประกอบกนั	ท�าให้ในสถานการณ์เดียวกันผูเ้รียนแต่ละ

คนอาจมีแนวคิด	 และประสิทธิภาพในการคิดที่แตก

ต่างกนัขึน้อยู่กบัความรู้เดิม	การค้นคว้าเพิม่เติม	ความ

สามารถทางสมอง	และประสบการณ์กระบวนการคดิ

ทีต่่อเน่ือง	ซึง่ถ้าผูเ้รยีนมปีระสบการณ์ในการคดิอย่าง

ต่อเนื่องก็จะท�าให้คุณภาพของการคิดเพิ่มขึ้น

	 	 4)	 ขั้นตอนเปิดใจรับฟังความคิดเห็น/ทาง

เลือกทีห่ลากหลาย	ในขัน้ตอนนีพ้บว่าผูเ้รยีนสามารถ

แลกเปลีย่นความคิดเหน็กบัผูอ้ืน่ได้	เปิดใจรบัความคดิ

เห็นท่ีแตกต่างและฟังอย่างตั้งใจ	 ไม่รีบร้อนด่วนสรุป	

ไม่ตัดสินว่าถูกผิด	 ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะท�าให ้

ผูเ้รยีนได้ตรวจสอบความคิดความรูส้กึของตนเอง	และ

แยกแยะความคดิความรูส้กึของผูอ้ืน่ไปด้วย	นอกจาก

นีผู้ส้อนยงัได้กระตุ้นให้เกดิบรรยากาศการแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็โดยให้โอกาสผูเ้รยีนทุกคนได้แสดงความ

คดิเหน็	และตัง้ค�าถามโต้แย้งอย่างมเีหตุมผีล	ซึง่สไบทพิย์	

เชื้อเอี่ยม	และคณะ20	ได้กล่าวว่าการเรียนการสอนมี

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด	

ท�าให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับเพื่อนและผู้สอน	กิจกรรมการเรียนรู้

ดังกล่าวท�าให้นักศึกษาเข้าใจในเน้ือหามากข้ึนและ 

ส่งเสรมิการเรยีนรูร่้วมกนั	สามารถพฒันากระบวนการ

คิดและเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติการของผู้เรียน

ได้	นอกจากนีก้ารสนทนาเชงิวพิากษ์แลกเปลีย่นเรยีน

รู้เป็นกลุ่ม	 ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด

และความรู้สึกภายใน	 ท�าให้ได้มุมมองที่หลากหลาย	

ได้เหน็แนวทางใหม่ในการปฏบิตัอิย่างกว้างขวาง	เกดิ

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงจากมุม

มองของตนเองและของผู้อื่น18,	22	

				 			5)		ขัน้ตอนการจดัล�าดบัความคดิ/หาข้อสรปุ

ร่วมอย่างเป็นเหตเุป็นผล	ในขัน้ตอนนีผู้เ้รยีนส่วนใหญ่

สามารถจัดล�าดับความคิดและสรุปความคิดรวบยอด

ของตนเองจากขัน้ตอนที	่4	โดยจดัระเบยีบและล�าดบั

ประเภทของการรับรู้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการ

เข้าถึงเพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม	 และ

พบว่าผูเ้รยีนในแต่ละกลุม่สามารถน�าผงัสรปุความคดิ

รวบยอดของสมาชิกแต่ละคนมาสรุปเป็นผังความคิด

รวบยอดของกลุ ่มโดยเสนอเป ็นผังความคิดได ้	

สอดคล้องกับศิริพร	 สว่างจิตร	 และคณะ21	 ที่กล่าว

ว่าการสรปุความคดิรวบยอดเป็นการสร้างความเข้าใจ

ในองค์ความรู้อันจะท�าให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งใน

เรื่องนั้น	 ๆ	 โดยเฉพาะเรื่องราวที่มีความคลุมเครือ	 

ไม่ชัดเจน	หรือมีความซับซ้อน	ท�าให้มีการพัฒนาของ

ผู้เรียนในทักษะการคิดแก้ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได้	

อย่างไรก็ดใีนข้ันตอนนีผู้ส้อนควรประเมนิผูเ้รยีน	และ

ให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	 เนื่องจาก

เป็นขัน้ตอนทีค่่อนข้างยากและซับซ้อน	โดยเฉพาะใน

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ถ้าไม่มีประสบการณ์หรือความ 

ช�านาญในการสรุปความคิดรวบยอดก็อาจจะท�าให้

การสรุปประเด็นคลาดเคลื่อนได้	

				 	 6)	 ข้ันตอนการน�าข้อสรุปไปปฏิบัติ	 ในข้ัน

ตอนนีพ้บว่าผูเ้รยีนได้ร่วมอภปิรายกลุม่โดยการระดม

สมอง	เพือ่เปรยีบเทยีบข้อดข้ีอเสยี	และผลลพัธ์ทีอ่าจ

เกิดขึ้นของแต่ละทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยมุม

มองท่ีหลากหลาย	 ใช้หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

มาอ้างอิงและสนับสนุนแนวทางเลือก	 และสรุป
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แนวทางในการน�าไปปฏิบัติ	 ท�าให้ผู ้ เรียนได้ใช ้

กระบวนการคิดเพื่อการตัดสินใจเกิดทักษะการคิด

อย่างเป็นระบบ	ซึง่ปิยาณี	ณ	นคร	และคณะ18	ได้กล่าว

ว่าการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล	 มีหลัก

เกณฑ์และอาศัยความรู้ความคิดและหลักการ	 จะน�า

ไปสู่การสรุปแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	

สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือ	

					 	 7)	 ขั้นตอนการสะท้อนคิดการเรียนรู ้/

ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม	ในขั้นตอนนี้พบ

ว่าผูเ้รยีนสามารถประเมนิตนเอง	โดยการเขยีนบนัทกึ

การสะท้อนคิดหลังจากจบขั้นตอนที่	1-6	แล้ว	โดยผู้

เรียนสามารถบอกถึงข้อดีและข้อปรับปรุงพัฒนาของ

ตนเองว่าเป็นอย่างไรและควรมีการพัฒนาอย่างไร	

รวมทัง้สามารถประเมนิตนเองด้านความคิด	ความเชือ่	

และด้านความรู้ความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงไป	ผู้สอน

ให้ข้อมลูย้อนกลบั	(Feedback)	แก่ผูเ้รยีนทัง้ข้อดีและ

ข้อควรปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้าง	ข้ันตอนนีเ้ป็นข้ันตอน

ที่ส�าคัญที่สุดของการเรียนรู ้แบบการสะท้อนคิด	

เพราะสุดท้ายผู้เรยีนต้องสามารถเหน็ภาพด้วยตนเอง

ว่าได้เรียนรูอ้ะไร	(Capture	meaning)	สามารถสร้าง

และขยายความรู้ที่มีอยู่เดิมไปสู่ประสบการณ์ใหม่	

และสามารถกลั่นกรองความรู้จากประสบการณ์และ

ถ่ายโยงประสบการณ์หน่ึงไปใช้ในสถานการณ์อืน่ๆ	ใน

อนาคตได้ด้วยตนเอง	สอดคล้องกับ	รตัตกิร	เหมือนนาดอน 

และคณะ9	ที่กล่าวว่า	 การที่ผู้สอนมีการประเมินผล

การสะท้อนคิดร่วมกับนักศึกษาจะท�าให้นักศึกษามี

แนวทางในการพฒันาการสะท้อนคิดอย่างต่อเน่ือง	น�า

ไปสู่การพัฒนาให้นักศึกษาให้มีความกระตือรือร้น	

เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 เกิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีวุฒิภาวะในตนเองมากขึ้น

		 จะเห็นได้ว่ากระบวนการเหล่านี้สามารถส่งผล

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาการคิด

อย่างเป็นระบบของนักศึกษาได้	 สอดคล้องกับการ

ศกึษาของดวงใจ	เปล่ียนบ�ารงุ	และ	ปารฉิตัร	อทุยัพนัธ์17 

ทีพ่บว่าความสามารถด้านการคิดอย่างมวีจิารณญาณ

ของนักศึกษาพยาบาลหลังการทดลองการจัดการ

เรียนการสอนด้วยการสะท้อนคิดสูงกว่าก่อนการ

จดัการเรียนการสอนด้วยการสะท้อนคิด	 อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิต	ิเช่นเดยีวกบัการศกึษาของศริพิร	สว่าง

จติร	และคณะ21	ทีพ่บว่าผลการเปรยีบเทยีบทกัษะใน

การคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนพยาบาลด้วย

รปูแบบกระบวนการกลุม่ผ่านการสะท้อนคดิหลงัเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 และ

สอดคล้องกับรัตติกร	 เหมือนนาดอน	 และคณะ9	 ได้

กล่าวว่า	 การสะท้อนคิดท�าให้นักศึกษาได้ทบทวน

ตนเองทั้งความคิด	ความรู้สึกและการกระท�า	รวมทั้ง

ประเมินศักยภาพตนเอง	 ค้นหาวิธีการพัฒนาตนเอง

ให้ดีข้ึน	 รวมท้ังสมิทธ์23	 ได้กล่าวว่าการสะท้อนคิด

อย่างมีวิจารณญาณเป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนได้ทบทวน

สถานการณ์หรอืประเดน็จรยิธรรมอย่างรอบคอบ	เพือ่

จะใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะ

สม	เป็นการฝึกทักษะผู้เรียนในการท�าความเข้าใจกับ

สถานการณ์หรือประเด็นจริยธรรมที่เกิดขึ้น	 เมื่อผู้

เรียนเกิดความรู้สึกคับข้องใจ	 ก็จะแสวงหาทางเลือก

ด้วยการพินิจพิจารณาสภาพการณ์จริง	 และเกิดมุม

มองใหม่ๆ	ท�าให้ผูเ้รยีนได้พฒันาตนเองน�าไปสู่การแก้

ปัญหาและการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้	ดงันัน้จะเหน็ว่ารปู

แบบการจัดการเรียนการสอนแบบการสะท้อนคิด

เป็นกระบวนการสอนสามารถพฒันาการคดิอย่างเป็น

ระบบ	 เพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐานการคิดอย่างเป็น

ระบบให้แก่นักศึกษาตั้งแต่เรียนภาคทฤษฎีอันจะส่ง

ผลให้สามารถน�าไปปรบัใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาล

ในชั้นปีที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงาน

	 1.	 วิทยาลยัควรส่งเสรมิให้อาจารย์ผูส้อนน�ารปู

แบบการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้

ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให ้ กับผู ้ เรียน	

เนื่องจากกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนสามารถ
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เสริมสร้างทกัษะการคดิอย่างเป็นระบบของนักศกึษาได้

	 2.	 วิทยาลัยควรขยายผลรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบการสะท้อนคิดไปใช้ในวิชาอื่นทั้งในภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้สอน

	 1.	ในขั้นตอนที่	1	การอธิบายสถานการณ์และ

ป ัญหาที่ เกิดขึ้น	 พบว ่าผู ้ เรียนบางคนอธิบาย

สถานการณ์ได้เพยีงอ่านให้ฟังหรือย่อเร่ืองลงมา	ดงันัน้

ผู้สอนหรืออาจารย์ประจ�ากลุ่มควรกระตุ้นให้ผู้เรียน

ได้อธิบายสภาพและบริบทของสถานการณ์/ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นให้ชัดเจนด้วยมุมมองง่าย	ๆ	เช่น	ตอบค�าถาม

ตนเองว่าเกิดอะไรขึ้น	เกิดขึ้นได้อย่างไร	มีผลกระทบ

กบัใครบ้าง	ซึง่จะท�าให้มองเห็นว่าการอธบิายสถานการณ์

ของผู้เรียนนั้นยังขาดข้อมูลอะไรบ้าง	 มีการอธิบาย

ข้อมูลมากกว่าที่มีในสถานการณ์หรือไม่	 ขาดความรู้

เกีย่วกบัสถานการณ์นีใ้นเร่ืองใด	รวมทัง้เพือ่ให้ผูเ้รยีน

สามารถอธบิายสถานการณ์ทีเ่กดิข้ันอย่างเป็นขัน้เป็น

ตอนและมีความเชื่อมโยง	

	 2.	 การจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิด	 เป็นการ

เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดและ

ความรู้สึกโดยอิสระและไม่ปิดกั้น	 ดังนั้นในข้ันตอนท่ี	

4	เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย	ผู้สอนควร

มีการบริหารจัดการเวลาให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	แต่ไม่ควรมุ่งให้ผู้เรียนคนใด

คนหนึ่งสะท้อนคิดมากเกินไป	 เพราะจะท�าให้ผู้เรียน

คนอื่น	ๆ	เกิดการเบื่อหน่าย

	 3.	 ในข้ันตอนท่ี	 5	 การจัดล�าดับความคิดและ

การสรุปแนวคิดรวบยอด	 ผู้สอนหรืออาจารย์ประจ�า

กลุ่มควรให้ค�าแนะน�าและติดตามการสรุปประเด็น

ของผูเ้รยีนอย่างใกล้ชดิ	เนือ่งจากในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้

ตอนที่ค ่อนข้างยากและซับซ้อน	 โดยเฉพาะใน

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ถ้าไม่มีประสบการณ์หรือความ 

ช�านาญในการสรุปความคิดรวบยอดก็อาจจะท�าให้

การสรุปประเด็นคลาดเคลื่อนได้

		 4.	 ในการจดัการเรยีนรูแ้บบการสะท้อนคดิ	พบ

ว่าอุปสรรคของผู้สอนส่วนใหญ่คือการใช้ค�าถามใน

การกระตุ้นในแต่ละข้ันตอน	 ดังนั้นควรมีการเตรียม

ความพร้อมของทีมผู้สอน	 ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจ	

และทกัษะในการจดัการเรยีนรู	้โดยเฉพาะสามารถใช้

ค�าถามส�าคัญท่ีจะช่วยกระตุ้นท�าให้นักศึกษาเกิดการ

สะท้อนคดิอย่างลกึซ้ึง	รวมท้ังช่วยให้ผูเ้รียนตรวจสอบ

การเรียนรู้ของตนเอง	 ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้

เกิดการคิดอย่างเป็นระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนด้วยรูป
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บทคัดย่อ

	 ความรอบรูด้้านสขุภาพเป็นความสามารถและทกัษะในการเข้าถงึข้อมูลด้านสขุภาพ	ความรูค้วามเข้าใจ

เพือ่วเิคราะห์	ประเมนิและจัดการตนเองรวมทัง้สามารถช้ีแนะเรือ่งสุขภาพแก่บุคคล	ครอบครัวและชุมชน

ได้	การวิจยัเชงิส�ารวจครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาระดบัความรอบรูด้้านสขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพ	

3อ.	 2ส.	 รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมองของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	เทศบาลหางดง	อ.หางดง	จ.เชยีงใหม่	กลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	อสม.	เทศบาลต�าบลหางดง	อ.หางดง	จ.เชียงใหม่	จ�านวน	92	คน	เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	1)	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	2)	แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ	

6	องค์ประกอบ	ได้แก่	ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ	การเข้าถึงข้อมูลและบริการ	การสื่อสารเพื่อเพิ่ม

ความเชี่ยวชาญ	 การจัดการเงื่อนไขของตนเอง	 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ	 และการตัดสินใจเลือก

ปฏิบัติที่ถูกต้อง	และ	3)	แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแคว์	

	 ผลการศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและระดับพฤติกรรมสุขภาพ	 3อ.	 2ส.	 ในการป้องกัน

โรคหลอดเลอืดสมองของ	อสม.	เทศบาลหางดง	อ.หางดง	จ.เชียงใหม่	พบว่าระดบัความรอบรูด้้านสขุภาพ	
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ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้	(ร้อยละ	77.9,	Mean=	47.94,	S.D.=	6.37)	ระดับพฤติกรรมสุขภาพ	3อ.	

2ส.	อยู่ในระดับดีมาก	(ร้อยละ	75.8,	Mean	=	34.64,	S.D.=	2.86)	โดยการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ	การ

สื่อสารสุขภาพ	 และความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(R=.222,	.248,	และ	.214,	p<.05)	ตามล�าดับ

		 ข้อเสนอแนะจากงานวจิยัในครัง้นี	้สามารถน�าไปวางแผนในการส่งเสรมิความรอบรูด้้านสขุภาพ

ให้แก่	 อสม.	 เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากข้ึน	 รวมถึง	 อสม.	 สามารถน�าความรู้ไปบอกต่อแก่

ประชาชนท่ีตนเองรับผดิชอบเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี	ปลอดภยัจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้

ค�าส�าคญั:		ความรอบรูด้้านสุขภาพ	พฤติกรรมสขุภาพ	3อ.	2ส.	การป้องกันโรคหลอดเลอืดสมอง	อาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

Abstract

	 Health	literacy	is	the	abilities	and	skills	to	access	health	information.	The	cogni-

tion	to	analyze,	self	assessment	and	self	management,	as	well	as	to	advise	individuals, 

families,	and	communities.	The	purposes	of	this	survey	research	were	to	examine	the	

level	of	health	literacy,	health	behavior,	and	personal	factors	which	to	health	literacy	

in	the	prevention	of	stroke	among	public	health	volunteers	in	Hang	Dong	Subdistrict,	

Hang	Dong	District,	Chiang	Mai	Province.	The	samples	 in	 this	study	were	92	public	

health	volunteers	in	Hang	Dong	Subdistrict	Municipality	Village	were	recruited.	The	

research	instruments	consisted	of	(1)	demographic	data	form	2)	the	health	literacy	

assessment	form	which	comprised	of	six	components	including:	cognitive	skills,	access	

skills,	communication	skills,	self-	management	skills,	Media	and	information	literacy	

skills,	and	decision	skills,	and	(3)	the	health	behavior	assessment	form	were	analyzed	by	

using	descriptive	statistics	and	correlation	analyzed	by	chi	–	square	test.

	 The	results	showed	that	the	overall	health	literacy	and	health	behaviors	3E	2S	

in	the	prevention	of	stroke	among	public	health	volunteers	in	Hang	Dong	Subdistrict	

was	at	an	average	level	(77.9%,	Mean	=	47.94,	S.D.	=	6.37).	It	was	found	that	educa-

tional	factors	were	statistically	correlated	with	the	overall	health	literacy	score	(R=0.214,	

p<0.05).	These	results	can	be	used	in	planning	for	promoting	health	literacy	and	to	

share	with	the	community	so	 that	people	can	be	healthy	and	safe	 from	having	a	

stroke.

 

Key words:  Health	Literacy, Health	Behavior	3E	2S, Stroke	Prevention,	Public	

Health	Volunteers.
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ความเป็นมาและความส�าคัญ 

	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต

และความพกิารอนัดบัสองทัว่โลก1	การเกดิโรคหลอด

เลอืดสมองรายใหม่พบมากกว่า	13.7	ล้านคนในแต่ละ

ปี2	 	 ส�าหรับประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเป็น

สาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากอันดับ	 4	 รองจากโรค

หลอดเลือดหัวใจ	มะเร็งและอุบัติเหตุ3		เป็นโรคที่พบ

บ่อยในผู้สูงอายโุดยเฉพาะอาย	ุ80	ปีขึน้ไปมอีตัราเสยี

ชีวิตร้อยละ	17	โดยมเีพยีงร้อยละ	50	ทีห่ลงัการรกัษา

ในโรงพยาบาลและสามารถกลบับ้านได้4	พบผูป่้วยโรค

หลอดเลือดสมองที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น	 ปี	 2559-2561	 จ�านวน	 293,463,	

304,807	และ	331,086	ตามล�าดับ5		จากข้อมลูผูป่้วย

ที่ รับเข้าเป็นผู ้ป ่วยในของโรงพยาบาลประสาท

เชยีงใหม่พบผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองมากทีส่ดุและ

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี	 จากสถิติ	 ปี	 2560-2562	

จ�านวน	385,	472	และ	496	ตามล�าดับ6	โดยโรคหลอด

เลือดสมองที่เกิดขึ้นน้ันมักจะมีสาเหตุมาจากการที่

ประชาชนมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 เช่น	

โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหติสงู	และโรคหวัใจ	โดย

เฉพาะในผูท้ีไ่ม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ท�าให้

เกดิภาวะแทรกซ้อนและเกดิโรคหลอดเลอืดสมองตาม

มา	ซ่ึงสาเหตขุองการเกดิภาวะแทรกซ้อนนัน้มากจาก

การมีพฤติกรรมสุขภาพไม่พึงประสงค์	 โดยเฉพาะ

พฤติกรรมเสีย่งร่วม	3อ.	2ส.	(พฤตกิรรมออกก�าลงักาย 

อาหาร	อารมณ์	สูบบุหรี่	และสุรา)	ซึ่งเป็นพฤติกรรม

สขุภาพในการด�าเนนิชวีติของประชาชน	ในการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพดังกล่าวจ�าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	 การส่งเสริมให้

ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนั้น	มีหลายปัจจัยที่

มีความส�าคัญ	 เช่น	 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 เป็นต้น	

ซึ่งการส่งเสริมให้บุคคลเกิดความรอบรู้สุขภาพจะ

ท�าให้เกดิการจดัการตนเองและปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีนั่นเอง

	 ในการพัฒนาปัจจัยภายในจะต้องปลูกฝังให้

ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 (Health	 lit-

eracy)	 ซ่ึงหมายถึง	 ความสามารถและทักษะในการ

เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ	 ความรู้ความเข้าใจเพื่อ

วิเคราะห์	ประเมินและจัดการตนเอง	รวมทั้งสามารถ

ชี้แนะเรื่องสุขภาพแก่บุคคล	 ครอบครัวและชุมชนได้	

การพัฒนาความรอบรู ้ด ้านสุขภาพแก่บุคคลจึง

เป็นการสร้าง	 และพัฒนาขีดความสามารถในระดับ

บุคคลและเป็นการธ�ารงรักษาสุขภาพตนเองอย่าง

ยั่งยืน7	 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ประเทศ

สมาชกิทัว่โลก	ให้ความส�าคัญกบัการพฒันาประชาชน

ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจ	

และความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะเข้าถึง	 เข้าใจ	

และใช้ข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคล	 เพื่อส่งเสริม

และบ�ารุงรักษาให้ตนเองมีสุขภาพดีอยู่เสมอ8  

	 ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญของความรอบรู้

ด้านสุขภาพเช่นกัน	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	

กระทรวงสาธารณสขุได้มนีโยบายในการส่งเสรมิพฒันา

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 ควบคู่กับการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสขุภาพ	3อ.	2ส.	เพือ่ลดการเสยีชีวติของคน

ไทยด้วยโรคท่ีสามารถป้องกันได้	 และเพิ่มอายุคาด

เฉลีย่	กองสขุศกึษาจงึได้ด�าเนนิการพฒันาความรอบรู้

ด ้านสุขภาพควบคู ่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ	 โดยในกลุ่มวัยท�างานเน้นพฤติกรรมสุขภาพ	

3อ.	2ส.	มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นบุคคลส�าคัญที่

จะท�าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานสร้าง

เสรมิสขุภาพ	และพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน8 

บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านซึ่งถือ

เป็นต้นแบบการดแูลสขุภาพภาคประชาชน	ท�าหน้าที่

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ	

และพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน	การเสรมิสร้าง

ความรอบรู ้ด้านสุขภาพให้กับอาสาสมัครประจ�า

ครอบครัวจ�าเป็นต้องมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ที่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง

ยัง่ยนื	และเชีย่วชาญเพิม่มากขึน้	เพือ่เพิม่ศกัยภาพให้

อาสาสมัครสาธารณสขุมคีวามมัน่ใจในการขบัเคลือ่น
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ระบบสุขภาพในชุมชน	และประชาชนมีความเชื่อมั่น	

ศรัทธาในตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

มากขึ้น9

	 ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม่	มหีน้าทีด่แูลผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมอง	พบว่า	อตัราการป่วยด้วยโรคนีม้าก

ขึน้	และถกูส่งตอ่มาจากโรงพยาบาลชุมชนหลายแหง่

ในจังหวัดเชียงใหม่	ได้เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหา

ดังกล่าว	 จึงสนใจที่จะศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพ	 3อ.	 2ส.	 ในการป้องกันโรค

หลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้านในเขตเทศบาลต�าบลหางดง	 อ�าเภอหางดง	

จงัหวดัเชยีงใหม่	เนือ่งจากอ�าเภอหางดงเป็นเครอืข่าย

ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร่วมกับโรง

พยาบาลประสาทเชียงใหม่	 เพื่อจะได้น�าข้อมูลไป

วางแผนในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่

อาสาสมัครประจ�าหมูบ้่านให้มคีวามรอบรูด้้านสขุภาพ	

พฤติกรรมสุขภาพ	3อ.2ส.	และสามารถน�าความรู้ไป

ถ่ายทอดแก่ประชาชนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ	เพือ่ให้

บุคคลเหล่านั้นมีสุขภาพดี	 ปลอดภัยจากการเป็นโรค

หลอดเลือดสมองได้

วัตถุประสงค์การวิจัย 

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพใน

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง	 ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้านเทศบาลต�าบลหางดง	

อ�าเภอหางดง	จังหวัดเชียงใหม่

	 2.	เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมสุขภาพ	3อ.	2ส.	

ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้านเทศบาลต�าบลหางดง	

อ�าเภอหางดง	จังหวัดเชียงใหม่	

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ	 3อ.	 2ส.	

ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง	 ของอาสา

สมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่านเทศบาลต�าบลหางดง	 

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 (Health	

literacy)	ของ	Nutbeam10	ประกอบด้วยความรู้

ความเข้าใจทางสุขภาพ	 การเข้าถึงข้อมูลและ

บริการ	การส่ือสารเพ่ิมความเชีย่วชาญ	การจัดการ

เง่ือนไขของตนเอง	การรู้เท่าทันสือ่และสารสนเทศ	

และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง	

   

ปัจจัยส่วนบุคคล : เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ลักษณะงานหลัก

 ความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส.  

1.	ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ

2.	การเข้าถึงข้อมูลและบริการ

3.	การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ	ทางสุขภาพ

4.	การจัดการเงื่อนไขของตนเอง	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

5.	การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

6.	การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง

พฤติกรรมสุขภาพ 

1.	พฤติกรรมการบริโภค

2.	การออกก�าลังกาย

3.	พฤติกรรมด้านอารมณ์

4.	พฤติกรรมการสูบบุหรี่

5.	พฤติกรรมการดื่ม
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วิธีด�าเนินการวิจัย

	 รปูแบบการศกึษาเป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey 

Research)	ด�าเนนิการศกึษาในช่วง	เดอืนมนีาคม	ถงึ

เดือนพฤษภาคม	2563

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ศึกษา	คือ	อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้านของเทศบาลหางดง	 อ�าเภอหางดง	

จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	120	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 อาสาสมัครสาธารณสุขที่มา

เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ

ติดตามนิเทศการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังระบบ

ประสาทส�าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู ่บ ้านในเขตเมืองและอ�าเภอใกล้เคียงจังหวัด

เชียงใหม่	 จัดโดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่	

ปีงบประมาณ	2563	จ�านวน	92	คน	ใช้ตารางส�าเร็จ

รูปของเครจซ่ีและเมอร์แกน11	 โดยก�าหนดระดับ

ความคลาดเคลือ่นท่ี	5%	และระดับความเชือ่มัน่	95%	

คัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ	ดังนี้		

	 เกณฑ์คัดเข้า

	 1.	ยินดีเข้าร่วมงานวิจัย

	 2.	สามารถสื่อสารด้ายภาษาไทยเข้าใจ	

	 เกณฑ์คัดออก

	 1.	มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย	3	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนที่	 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	

5	 ข้อ	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส	 การศึกษา	

ลักษณะงานหลัก

 ส่วนท่ี	 2	 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ใช้

แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพ	3อ.	2ส.ของคนไทยที่มีอายุ	15	ปีขึ้นไป	เป็น

แบบสอบถามเกีย่วกบัการปฏบิตัตินตามหลกั	3อ.	2ส.	

ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบ	คือ	จ�านวน	19	ข้อ

 องค์ประกอบที่	 1	 ความรู้ความเข้าใจทาง

สุขภาพ	6	ข้อ	

	 องค์ประกอบที่	2	การเข้าถึงข้อมูลและบริการ	

2	ข้อ	

	 องค์ประกอบที่	 3	 การสื่อสารเพื่อเพิ่มความ

เชี่ยวชาญทางสุขภาพ	3	ข้อ	

	 องค์ประกอบท่ี	4	การจดัการเงือ่นไขของตนเอง	

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ	3	ข้อ

	 องค ์ประกอบที่ 	 5	 การรู ้ เท ่าทันสื่อและ

สารสนเทศ	2	ข้อ

	 องค์ประกอบที่	 6	 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ 

ถูกต้อง	3	ข้อ

	 เกณฑ์การให้คะแนน	

	 องค์ประกอบที่		1	ค�าตอบที่ถูกต้อง	ให้คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

	 องค์ประกอบที	่2	–	4	ค�าถามเชงิบวกให้คะแนน

ตามความถี่ในการปฏิบัติ	ทุกครั้ง	ให้	5	คะแนน	บ่อย

ครั้งให้	4	คะแนน	บางครั้งให้	3	คะแนน	นาน	ๆ	ครั้ง

ให้	2	คะแนน	ไม่ได้ปฏิบัติให้	1	คะแนน	ยกเว้นการ

ส่ือสารสุขภาพตามหลัก	3อ.	2ส.	ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

อ่านเองหรอืฟังค�าแนะน�าเรือ่งการปฏบัิตตินตามหลกั	

3อ.	 2ส.	 จากบุคคลต่าง	 ๆ	 และพบว่าตนเองไม่ค่อย

เข้าใจเนื้อหานั้น	 บ่อยครั้งแค่ไหน	 ให้คะแนนตาม

ความถี่ในการปฏิบัติ	ทุกครั้ง	ให้	1	คะแนน	บ่อยครั้ง

ให้	2	คะแนน	บางครั้งให้	3	คะแนน	นาน	ๆ	ครั้งให้	4	

คะแนน	ไม่ได้ปฏิบัติให้	5	คะแนน	

	 องค์ประกอบที่	5	ค�าตอบที่ถูกต้อง	ให้คะแนน

ข้อละ	1	คะแนน

	 การแปลผล	

	 คะแนน	<40.8	คะแนน	หมายถึง	ระดับความ

รอบรู้ด้านสุขภาพไม่ดี	

	 คะแนน	 40.8-54.3	 คะแนน	 หมายถึง	 ระดับ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพพอใช้		

	 คะแนน	54.4-68	คะแนน	หมายถงึ	ระดับความ

รอบรู้ด้านสุขภาพดีมาก

 ส่วนที่ 	 3	 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ใช ้

แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
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สุขภาพ	 3อ.	 2ส.ของคนไทยที่มีอายุ	 15	 ปีข้ึนไป	 มี

จ�านวนข้อค�าถาม 5	ข้อ ให้คะแนน	ดังนี้

	 ข้อ	1-4	ให้คะแนนความความถี่การปฏิบัติ	6-7	

วัน/สัปดาห์	 ให้	 5	 คะแนน	 4-5วัน/สัปดาห์	 ให้	 4	

คะแนน	3	วัน/สัปดาห์	ให้	3	คะแนน	1-2	วัน/สัปดาห์	

ให้	2	คะแนน	ไม่ได้ปฏิบัติ	ให้	1	คะแนน

	 ข้อ	5-6	ให้คะแนนความความถี่การปฏิบัติ	6-7	

วัน/สัปดาห์	 ให้	 1	 คะแนน	 4-5วัน	 /สัปดาห์	 ให้	 2	

คะแนน	3	วัน/สัปดาห์	ให้	3	คะแนน	1-2	วัน/สัปดาห์	

ให้	4	คะแนน	ไม่ได้ปฏิบัติ	ให้	5	คะแนน

	 การแปลผล	

	 คะแนน	<18	คะแนน	หมายถึง 	 พฤติกรรม

สุขภาพไม่ดี

	 คะแนน	 18-23	 คะแนน	หมายถึง	 พฤติกรรม 

สุขภาพพอใช้	

	 คะแนน	24-30	คะแนน	หม า ย ถึ ง 	 พ ฤติ ก ร ร ม	

สุขภาพดีมาก

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ประชากรที่ศึกษาจ�านวน	10	คน	เพื่อหาความเหมาะ

สมในการใช้ภาษาความชดัเจนของแบบสอบถาม	การ

เรียงล�าดบัค�าถาม	เวลาทีใ่ช้ตอบแบบสอบถาม	แล้วจงึ

น�ามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น	 โดยใช้สูตรสัม

ประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค	ได้	0.79

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

	 ผู้วิจัยน�าโครงร่างการวิจัยเข้ารับพิจารณาเพื่อ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจยัโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม่	EC	007-64		ผูว้จิยั

ด�าเนินการเก็บรวบรวม	 ข้อมูลด้วยตนเอง	 ก่อนการ

เก็บรวบรวม	 ข้อมูลของผู ้เข้าร่วมวิจัย	 ได ้ชี้แจง

วัตถุประสงค์	 ประโยชน์ของการวิจัย	 สิทธิของผู้เข้า

ร่วมวจิยั	และความเสีย่ง	ทีไ่ม่พงึประสงค์ท่ีอาจจะเกดิ

ขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้	 ผูเ้ข้าร่วมวจิยัสามารถแจ้งให้ผู้

วิจัยทราบได้ทันที	 และกลุ่มตัวอย่างต้องการยุติการ

เข้าร่วมกิจกรรมสามารถท�าได้ตลอดทุกช่วงเวลา	

ตลอดจนผูว้จิยัมคีวามยนิดทีีจ่ะตอบข้อสงสยัแก่ผูท้ีม่ี

ความสงสยั	และให้ผูเ้ข้าร่วมวจิยัลงนามใน	ใบยนิยอม

เข้าร่วมในการวจิยั	จากนัน้จงึให้ผูเ้ข้าร่วมวจิยัการวจิยั

ตอบแบบสอบถาม	 หลังจากผู ้เข้าร่วมวิจัยตอบ

แบบสอบถามครบถ้วนแล้ว	ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1 . 	 นัก วิจั ย เข ้ าพบประธานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านของเทศบาลหางดง	 เพื่อ

ช้ีแจงรายละเอียดการศึกษาวิจัยและขออนุญาต

รวบรวมข้อมูลจากสมาชิก

	 2.	 นักวิจัยเข้าพบอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อ

ช้ีแจงวตัถุประสงค์การวจัิยและลงนามยนิยอมเข้าร่วม

การวิจัย

	 3.	 นักวิจัยใช้แบบสอบถามท่ีประยุกต์จาก

แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพ	 3อ.	 2ส.	 ของคนไทยที่มีอายุ	 15	 ปีขึ้นไป	

ของกองสุขศึกษา	 กรมสนับสนุนบริการ	 กระทรวง

สาธารณสุข	 เพื่อประเมินระดับความรอบรู ้ด ้าน

สขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพ	3อ.	2ส.	ในการป้องกนั

โรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	

	 4.	น�าข้อมูลที่ได้มาสรุปและวิเคราะห์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์ข ้อมูลท่ัวไป	 โดยใช ้สถิติเชิง

พรรณนา	 (Descriptive	 statistic)	 ในการอธิบาย

ลกัษณะของข้อมลู	เช่น	ความถี	่(Frequency)	ร้อยละ	

(Percentage)	 ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standard	deviation)	และพสิยั	(Range)

	 2.	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์	 โดยใช้	 Fisher’s	

exact	และสถติสิหสมัพันธ์สเปียร์แมน	(Spearman’s	

rank	correlation	coefficients)	เนือ่งจากข้อมลูของ

บางตัวแปรเป็นตัวแปรชนิดล�าดับ	 (Ordinal	 Scale)	

และบางตัวแปรไม่ได้มีการแจกแจงปกติ	
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ผลการศึกษา

ตารางที่	1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

เพศ

						ชาย 30 31.6

						หญิง 65 68.4

อายุ

						15	–	25	ปี 5 5.3

						26	–	36	ปี 2 2.1

						37	–	47	ปี 11 11.6

						48	–	59	ปี 71 74.7

						60	ปีขึ้นไป 6 6.3

สถานภาพสมรส

						โสด 11 11.6

						สมรส/คู่ 69 72.6

						หม้าย/หย่า/แยก 15 15.8

การศึกษา

						ไม่ได้เรียนหนังสือ 1 1.1

						ประถมศึกษา 36 37.9

						มัธยมศึกษาตอนต้น 21 22.1

						มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 16 16.8

						อนุปริญญา/ปวส. 3 3.2

						ปริญญาตรีขึ้นไป 18 18.9

อาชีพ

						ใช้แรง	เช่น	ท�าไร่	ท�านา	ท�าสวน	ใช้แรงกลางแจ้ง	เป็นต้น 7 7.4

						ค้าขาย/ท�าธุรกิจ 39 41.1

						รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 4.2

						พนักงานโรงงาน/บริษัท/เอกชน 7 7.4

						นักเรียน/นักศึกษา 1 1.1

						ไม่มีอาชีพ/เป็นแม่บ้าน/ท�างานบ้าน 27 28.4
						อื่น	ๆ	เช่น	รับจ้าง	ข้าราชการบ�านาญ 10 10.4

	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย	 ส่วนใหญ่อายุ	 48-59	 ปี	

สถานภาพสมรส	ระดบัการศกึษาระดับประถม	อาชีพ

ค้าขาย
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ตารางที่ 2	แสดงคะแนนความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตนตาม	3อ.	2ส.

ความรอบรู้

ด้านสุขภาพ

คะแนนที่ได้ 

(Min-Max)
Mean Std. Dev.

ระดับ n (%)

ไม่ถูกต้อง ถูกต้องบ้าง ถูกต้องที่สุด

ความรู้	ความเข้าใจ 1-6 3.43 1.05 53	(55.8) 28	(29.5) 14	(14.7)

ความรอบรู้

ด้านสุขภาพ

คะแนนที่ได้ 

(Min-Max)
Mean Std. Dev.

ระดับ n (%)

ไม่ดี พอใช้ ดีมาก

การเข้าถึงข้อมูล 3-10 7.39 1.59 9	(9.5) 35	(36.8) 51	(53.7)

การสื่อสาร 6-13 9.68 1.58 20	(21.1) 63	(66.3) 12	(12.6)

การจัดการตนเอง 5-15 10.88 1.90 8	(8.4) 55	(57.9) 32	(33.7)

การรู้เท่าทันสื่อ 2-10 7 1.88 18	(18.9) 39	(41.1) 38	(40)

ตัดสินใจ 4-12 9.55 1.24 6	(6.3) 23	(24.2) 66	(69.5)

โดยรวม 30-63 47.94 6.37 6	(6.3) 74	(77.9) 15	(15.8)

คะแนนที่ได้ 

(Min-Max)
Mean Std. Dev.

ระดับ n (%)

ไม่ดี พอใช้ ดีมาก

พฤติกรรมสุขภาพ 17-30 34.64 2.86 2	(2.1) 21	(22.1) 72	(75.8)

	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 คะแนนความรู้ความ

เข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตาม					

3	อ.	2ส.	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่ถูกต้องร้อยละ	55.8

ตารางที่ 3	แสดงคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพ	

	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ระดับความรอบรู้ด้าน

สุขภาพโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง	ร้อยละ	77.9	เมื่อ

แยกรายข้อพบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับไม่

ดีคือด้านการสื่อสาร	ร้อยละ	21.1	รองลงมาด้านการ

รู้เท่าทันสื่อ	ร้อยละ	18.9	ส่วนระดับความรอบรู้ด้าน

สุขภาพในระดับดีมากคือด้านการตัดสินใจ	 ร้อยละ	

69.5	รองลงมาคือด้านการเข้าถึงข้อมูล	ร้อยละ	53.7			

ตารางที่ 4	แสดงคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง

	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 พฤติกรรมสุขภาพของ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระดับดีมาก	 ร้อยละ	 75.8	
รองลงมาเป็นระดับพอใช้ร้อยละ	22.1
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ปัจจัย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม n (%)

p -valueไม่ดี พอใช้ ดีมาก

เพศ ชาย 1	(3.3) 24	(80) 5	(16.7)

0.718หญิง	 5	(7.7) 50	(76.9) 10	(15.4)

อายุ 15	–	25	ปี - 4	(80) 1	(20)

0.253

26	–	36	ปี - 2	(100) -

37	–	47	ปี 1	(9.1) 7	(63.6) 3	(27.3)

48	–	59	ปี 3	(4.2) 57	(80.3) 11	(15.5)

60	ปีขึ้นไป	 5	(33.3) 4	(66.7) -

สถานภาพสมรส โสด - 8	(72.7)0 3	(27.3)

0.117

สมรส/คู่ 5	(7.2) 56	(81.2) 8	(11.6)

หม้าย/หย่า/แยก	 1	(6.6) 10	(66.7) 4	(26.7)

การศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ 1	(100) - -

0.120

ประถมศึกษา	 4	(11.1) 29	(80.6) 3	(8.3)

มัธยมศึกษาตอนต้น	 - 18	(85.7) 3	(14.3)

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	 - 12	(75) 4	(25)

อนุปริญญา/ปวส.	 - 3	(100) -

ปริญญาตรีขึ้นไป	 1	(5.6) 12	(66.7) 5	(27.7)

อาชีพ ใช้แรง	 2	(28.6) 4	(57.1) 1	(14.3)

0.302

ค้าขาย/ท�าธุรกิจ 2	(5.1) 33	(84.6) 4	(10.3)

รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ - 2	(50) 2	(50)

พนักงานโรงงาน/บริ ษัท/

เอกชน - 7	(100) -

นักเรียน/นักศึกษา - 1	(100) -

ไม่มอีาชพี/เป็นแม่บ้าน/ท�างาน

บ้าน 2	(7.4) 19	(70.4) 6	(22.2)

อื่น	ๆ - 8	(80) 2	(20)

ตารางที่ 5	แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม

	 จากตารางท่ี	 5	 พบว่า	 ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มี

ความสัมพันธ ์กับระดับความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ 

โดยรวม	
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ปัจจัย

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน

1 2 3 4 5 6 7 8

1.	พฤติกรรมสุขภาพ

2.	ความรู้	ความเข้าใจ 0.065

3.	การเข้าถึงข้อมูล 0.222* 0.132

4.	การสื่อสาร 0.217* 0.248* 0.500**

5.	การจัดการตนเอง 0.154 0.209* 0.484** 0.474**

6.	การรู้เท่าทันสื่อ 0.157 0.224* 0.453** 0.440** 0.371**

7.	การตัดสินใจ 0.048 -0.205* -0.12 -0.128 -0.098 -0.122

8.	ความรอบรู้โดยรวม 0.214* 0.441** 0.543* 0.619** 0.582** 0.542** 0.134

 
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ

	 จากตารางที่	6	พบว่า	การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ	

การสื่อสารสุขภาพ		และความรอบรู้ด้านสุขภาพโดย

รวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(p<.05)

อภิปรายผลการวิจัย การศึกษาระดับความ	

	 รอบรู้ด้านสุขภาพและระดับพฤติกรรมสุขภาพ	

3อ.	2ส.	ในการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองของอาสา

สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านในเขตเทศบาลต�าบล

หางดง	 อ�าเภอหางดง	 จังหวัดเชียงใหม่	 พบว่า	 กลุ่ม

ตัวอย่างมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพภาพรวมอยู่

ระดบัพอใช้	สอดคล้องกบัการศกึษาทีผ่่านมาของจย์ีน่า	

วีพี	 และคณะ12	 พบว่าระดับการศึกษาเป็นปัจจัย

ท�านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรค

ความดันโลหิตสูง	เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่	

พบว่า	 ความรอบรู้ด้านสุขภาพสุขภาพที่อยู่ระดับดี

มาก	คือ	ด้านการตัดสินใจ	ความรอบรู้สุขภาพด้านที่

อยู่ระดับพอใช้	 คือการสื่อสาร	 ส่วนระดับพฤติกรรม

สุขภาพ	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างมรีะดับพฤติกรรมสขุภาพ

อยู่ระดบัดีมาก	ซึง่อาจเป็นไปได้ว่ากลุม่ตัวอย่างในช่วง

แรกอาจยังมีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ	 เมื่อ

*	มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(*=p-value	<	0.05,	**=p-value	<	0.001)

มีการสื่อสารที่เพิ่มมากข้ึนจนสามารถตัดสินใจแสดง

พฤติกรรมสุขภาพ	 3อ.	 2ส.	 ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้	 สอดคล้องกับการ

ศกึษาของ	ซแูละคณะ13 พบว่ากลุม่ตวัอย่างทีอ่าจไม่มี

ความรูด้้านสขุภาพมาก่อน	เมือ่มกีารเข้าถงึข้อมลูและ

สือ่ต่างๆ	หลายช่องทางท�าให้มคีวามรูม้ากข้ึน	ก่อนน�า

ไปตัดสินใจปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพต่อไป

	 การศึกษาความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้าน

สุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง	 กับ

พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้านเทศบาลต�าบลหางดง	พบว่า	การเข้าถึงข้อมูล

สุขภาพ	 การสื่อสารสุขภาพ	 และความรอบรู้ด้าน

สขุภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤตกิรรม

สขุภาพอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิซึง่จะเหน็ได้ว่า	อสม.	

สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้รับการศึกษาเก่ียวกับ

สุขภาพมากกว่าประชาชนทั่วไป	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของศิระปรุฬห์	ทองเทพ	และบรม	จุติยนต์13	ที่

ศึกษาเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพของประชาชนอายุ	 15	 ปีข้ึนไป	 อ�าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ที่พบว่า

ระดบัความรอบรูเ้กดิจากความแตกต่างของระดบัการ
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ศึกษา	ส่งผลให้มคีวามรูด้้านสขุภาพ	(Health	knowl-

edge)	 และทักษะด้านสุขภาพ	 (Health	 skill)	 เพ่ิม

มากขึ้นด้วย	ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติตนเพื่อเสริม

สร้างการมีสุขภาพที่ดี	 และสอดคล้องกับการศึกษา

ของ	ซัน	 เอ็กซ์และคณะ14	พบความสัมพันธ์ทางบวก

ระหว่างความรู ้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ	

(r=.246,	p<.05)

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.	 ความรอบรู ้ด ้านสุขภาพและพฤติกรรม

สขุภาพ	3อ.	2ส.	ในการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองของ 

อสม.เทศบาลหางดง	ทีไ่ด้จากงานวจิยัในครัง้นี	้สามารถ

น�าไปวางแผนในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ให้แก่	อสม.	เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น	

	 2.	 อสม.	 สามารถน�าความรู ้ไปบอกต่อแก่

ประชาชนที่ตนเองรับผิดชอบเพ่ือให้ประชาชนมี

สขุภาพดี	ปลอดภยัจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้
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บทคัดย่อ

        การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว	วัดผลหลังการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสุขในการเรียน	 เรื่อง	 การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัส	 
ภายหลังจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบ	 VARK	 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่	 2	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	จ�านวน	63	คน	ที่เรียนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	1	เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	1)	แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้	VARK		2)	แผนการสอนแบบร่วมมือตาม
รูปแบบ	VARK	3)	แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และ	4)	แบบประเมินความสุขในการเรียน	วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณณา	และ	one	sample	t-test
								ผลการวิจัยพบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา	ภายหลังจัดการเรียนการสอนแบบร่วม
มือตามรูปแบบ	 VARK	 นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มข้ึน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ	p<0.001	(t=7.17,	df=62)	และมีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับระดับมาก	(mean=	3.73,	SD	
=	0.8)	โดยด้านที่มีความสุข	3	ล�าดับแรกคือ	ความภูมิใจกับผลงานการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	บรรยากาศ
การเรียนที่ไม่เคร่งเครียด	และความภูมิใจในผลงานกลุ่ม	ตามล�าดับ		
	 	 	 	 	 	 	 	ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า	การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบ	VARK	 ใน
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	 1	 ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน	 และมีความสุขใน
การเรียนระดับมาก	 ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมโดยทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือรูป
แบบ	VARK	ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ	แล้ววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขใน
การเรียนร่วมด้วย				

ค�าส�าคัญ:			การเรียนแบบร่วมมือ	รูปแบบการเรียน	VARK	ความสุขในการเรียน	นักศึกษาพยาบาล
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Abstract

					This	one	group	posttest	quasi-experimental	research	aimed	to	study	learning	

achievement	and	the	happiness	of	learning	among	nursing	students	using	the	VARK	

Model	of	Cooperative	Teaching	and	Learning	in	giving	care	for	patients	with	sensory	

organ	problems.		The	samples	were	63	sophomore	nursing	students	who	studied	

Adult	Nursing	I	subject	at	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Chiang	Mai.

								The	research	tools	included	1)	The	VARK	questionnaires.	2)	two	collaborative	

lesson	plans		based	on	the	VARK	model.		3)	learning	achievement	test.	4).	happiness	

assessment	form.	Descriptive	and	one-sample	t-test	statistics	were	used	to	analyze	Data.	

											The	results	revealed	that	nursing	students’	learning	achievement	after	using	

the	VARK	Model	of	Cooperative	Teaching	and	Learning	were	significantly	increased	

(p<0.001)	(t	=	7.17,	df	=	62).	The	happiness	of	learning	in	nursing	students	were	at	

high	level	(mean=	3.73,	SD	=	0.8).	The	top	three	happiness	in	learning	were	found	

in	1)	the	pride	in	class	participation	performance	2)	the	relaxed	atmosphere	of	learn-

ing,	and	3)	the	pride	in	group	working

								The	results	of	this	study	showed	that	the	VARK	Model	of	Cooperative	Teaching	

and	Learning	increased	student	achievement	and	happiness	in	learning	Adult	Nursing	

I.	Therefore,	the	VARK	Model	of	Cooperative	Teaching	and	Learning	should	be	tested	

by	using	in	other	subjects.	The	learning	achievement	and	happiness	in	learning	should	

be	tested	as	well.

Key words:  Cooperative	 learning,	VARK	 learning	 style,	Happiness	while	 studying,	

Nursing	student

ความเป็นมาและความส�าคัญ  

	 วิชาชีพพยาบาล	 เป็นวิชาชีพที่มุ ่งเน้นผลิต

บุคลากร	 เพื่อปฏิบัติงาน	 ในการให้บริการสุขภาพ

อนามยัแก่บคุคล	ครอบครวัและชมุชน	ทัง้ในด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การรักษาพยาบาล	

การฟื้นฟูสุขภาพ	 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีแก่ผู้รับ

บรกิาร	การศึกษาพยาบาล	จึงมคีวามแตกต่างจากการ

ศึกษาวิชาชีพอื่นเพราะ	วิชาชีพพยาบาล	เป็นวิชาชีพ

ที่ปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์	 ซึ่งนักศึกษาที่เลือก

เรยีนวชิาชพีนีจ้ะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบอย่างสงู1 

ทัง้นีเ้พราะการจดัการเรยีนการสอนทางการพยาบาล	

ประกอบด้วยการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกนั	ไม่สามารถแยกออกจากกนัได้

อย่างเดด็ขาด	เพราะการเรยีนภาคทฤษฎจีะช่วยเสริม

สร้างความรูแ้ละแนวทางเพือ่น�าไปประยกุต์ใช้	ในการ

ฝึกภาคปฏิบัติ	 ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีต่อ

วิชาชีพพยาบาล	 ซึ่งนักศึกษาพยาบาล	 เป็นช่วงวัยท่ี

เพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 ส่งผลให้ต้อง

ปรบัตวั	ทัง้ในด้านพฒันาการตามวยัและด้านการเรยีน	

อาจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเครียดและ	 ไม่มี
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ความสุขในการเรียน		จากการศึกษาพบว่า	นักศึกษา

พยาบาลมคีวามสขุในการเรียนรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง2 

ซึง่สอดคล้องการศกึษาของ	มาฮาร์	เบคและศรวีาทาวา3 

พบว่า	ความสขุในการเรยีนของนสิติ	3	กลุม่สาขาวชิา	

ได้แก่	 นิสิตพยาบาล	 ต�ารวจ	 และนักผจญเพลิงของ

มหาวิทยาลัยเซาเทอร์นแคลิฟอร์เนีย	นิสิตพยาบาลมี

ความสุขในการเรียนระดับน ้อย	 และมีระดับ

ความเครียดสูงกว่าสาขาวิชาอื่น	 จึงอาจส่งผลให้

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต�่า	แต่ใน

ทางตรงกนัข้าม	ถ้านกัศึกษามคีวามสขุในการเรยีน	จะ

ก่อให้เกดิการเรยีนรูท้ีด่	ีเพิม่ความสนใจ	กระตอืรอืร้น	

จดจ�า	 และมีความรู้สึกอยากเรียนรู้มากข้ึน	 ส่งผลให้

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้4	ดงันัน้ความสขุในการ

เรียนจงึเป็นสิง่จ�าเป็นในการจดักระบวนการเรยีนการ

สอน	 เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้

อย่างมปีระสิทธภิาพ	สามารถจดจ�าเนือ้หาได้แม่นย�า5	

	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่	 ได้

วางแผนจัดการศึกษารายวิชา	 การพยาบาลผู้ใหญ่	 1							

ซึง่เป็นรายวชิาทางวชิาชพีทางการพยาบาลจ�านวน	1	

ใน	 8	 รายวิชาที่ส�าคัญส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร				

พยาบาลศาสตรบัณฑิตเรียนในชั้นปีที่	2	ซึ่งทางสาขา

วิชาได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน	 ดังนี	้

บรรยาย	วิเคราะห์กรณีศึกษา	jigsaw	ศูนย์การเรียน

รู	้แต่เม่ือวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนปรากฎว่า	จ�านวน

นักศึกษาที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

สถาบันร้อยละ	60	มีเพียงร้อยละ	6	เท่านั้น6	ซึ่งค่อน

ข้างต�่า	 แสดงว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

ออกแบบไว้	ยังไม่สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนตามทีมุ่ง่หวงัคอื	ผูเ้รยีนต้องสอบ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ�านวนร้อยละ	80	และจากการ

ตรวจรายงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา	พบว่า	ผู้เรียน

ไม่สามารถสรปุความคิดรวบยอด	แนวคิดหลกั	แนวคดิ

รอง	 เพื่อเชื่อมโยงสู่การวางแผนการพยาบาลที่ดีได้

อย่างถกูต้อง	ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า	ผูเ้รยีนอาจไม่มคีวาม

สุขจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้	 จึง

ขาดความกระตือรือร้น	 ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงค่อนข้างต�่า	 ดังนั้นจึงเป็น

สิ่งส�าคัญ	 และท้าทายส�าหรับอาจารย์พยาบาล	 ท่ีจะ

ต้องแสวงหาแนวทางท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน	 และมีความสุขในการเรียน	 มี

องค์ความรู ้ทางทฤษฎีตามเกณฑ์มาตรฐาน	 เพื่อ

สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนการพยาบาล	 ในการ

ดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพต่อไป

	 แนวทางเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้อย่าง

หนึ่งคือ	วิธีเรียนสนุก	ไม่น่าเบื่อ	และตอบสนองความ

สนใจใฝ่รู้ของผู้เรียน4	 ดังเช่นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ตามความถนัดของตนเอง	 แบบวีเออาร์เค	 (VARK	

learning	style)	คอื	การเรียนรูผ่้านประสาทสมัผสัทัง้	

4	 ได้แก่	 การดู	 การฟัง	 การอ่าน	 เขียน	 และการ					

ลงมือปฏิบัติ	 หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย	 ตามความ

ถนัดของผู้เรียนแต่ละคนคือ	Visual	(V)	ได้แก่	ผู้เรียน

ทีส่นใจการเรยีนรูจ้ากการมองเหน็หรอืการด	ูAural	(A)	

ผู ้เรียนที่สนใจหรือเรียนรู ้จากการฟัง	 พูดคุยแลก

เปลีย่นความคดิเหน็	Reading	or	Write	(R)	หมายถงึ	

ผูเ้รียนท่ีชอบการเรยีนรูจ้ากการอ่านหรอืเขียน	Kines-

thetic:	(K)	หมายถึง	ผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้จากการ

ลงมอืปฏบัิตจิรงิ	หรอืการได้เคลือ่นไหวร่างกาย	ซึง่จดั

ว่าเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน	 ท่ีเสริม

สร้างความสขุจากการท่ีผูเ้รยีน	เกดิการเรยีนรูไ้ด้ดจีาก

การสัมผัสและสัมพันธ์4	ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะมีความ

ชอบต่อรปูแบบการเรยีนรูแ้บบใดแบบหนึง่	หรอืหลาย

แบบร่วมกันโดยสัญชาตญาณของตนเอง	4	แบบ7	ซึ่ง

การออกแบบการเรียนการสอนตามวิธีที่ผู ้เรียนชื่น

ชอบร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ	

(Cooperative	learning)	ที่เน้นการท�างานเป็นกลุ่ม	

เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั	สมาชกิในกลุม่มกีารร่วม

คดิร่วมท�าในการแก้ปัญหา	ส่งผลให้เกดิการเรยีนรูแ้ละ

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี	 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้	 จัดว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นศนูย์กลางและ	ยงัสามารถเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการ
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เรียนได้ด้วย	 Domino	 อ้างในเพียรศิลป์8	 กล่าวว่า	 

ผูเ้รยีนในระดบัอดุมศึกษาทีไ่ด้รับการสอนตามรปูแบบ

การเรียนรู้	ที่ตนเองถนัด	มีแนวโน้มของคะแนนสอบ

วดัผลความรูท้ัว่ไป	และทศันคติทีส่งูและมปีระสทิธภิาพ

มากกว่าผู้เรยีนทีไ่ด้รับการเรยีน	ในแบบทีแ่ตกต่างจาก	

รูปแบบการเรยีนรูข้องตัวเอง	และเช่นกนัผู้สอน	ท่ีต้อง

สอนตามรูปแบบการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างของผูเ้รยีน	ต้อง

เป็นผู้ทีม่คีวามกระตอืรือร้น	ในการออกแบบกจิกรรม

การเรียนรู้	 ซึ่งต้องสามารถสร้างบรรยากาศการเรียน

รู้	 ที่สามารถท�าให้ผู้เรียนเกิดความรู้	 มีความสุขและ

สนุกสนานในการเรยีน	สามารถกระตุน้วธีิคดิ	และคดิ

อย่างมีวิจารณญาณ	โดยที่ผู้สอนที่ออกแบบการสอน	

โดยค�านึงถงึรูปแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	จะส่งผลให้

ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนมากกว่าผู้เรียน

ที่เรียนโดยเน้นเนื้อหา9ซึ่งยุรภรณ์	 ติรไพรวงศ10ได้

ศึกษาเรื่อง	 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมอืโดยใช้รปูแบบการเรยีนรู	้VARK	ต่อความรูแ้ละ

ความสุขในการเรยีนของนกัศกึษาพยาบาลศาสตร์พบ

ว่า	 นักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยรวมและความสุขในการเรียน	 โดย

รวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม

										 ดังนั้นผู ้วิจัย	 จึงมีความสนใจที่จะน�าเอา

เทคนิค	การจดัการเรยีนการสอนแบบร่วมมอื	ตามรปู

แบบการเรียน	 VARK	 มาพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน	ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	1	เรื่อง	

ก า ร พ ย า บ า ล 

ผู้มีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัส	เนื่องจากเป็น

รายวิชาที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย	 ไม่ยุ่งยาก	 และซับซ้อน					

เพือ่เป็นการเตรยีมเนือ้หาการเรยีนรู	้ระดบัความยาก

ง่าย	 เทคนิควิธีการเรียนรู้ตามความถนัดและความ

สามารถของผู้เรียน	 	 โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและ	 มีความสุขในการ

เรียนรู้	 จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบไว	้

อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างพืน้ฐานความพร้อมในการเรยีน

เนือ้หาบทต่อไปทีย่ากและซบัซ้อนมากขึน้	เพือ่พฒันา

คุณภาพของบัณฑิตพยาบาลในอนาคตต่อไป		

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

	 1.		เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง	การ

พยาบาลผูใ้หญ่ทีม่ปัีญหาสขุภาพด้านอวยัวะรบัสมัผสั			

ของนกัศกึษาพยาบาล	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่	 ภายหลังจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

ตามรูปแบบการเรียนรู้	VARK

	 2.		เพื่อประเมินความสุขในการเรียนเรื่อง	การ

พยาบาลผู ้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับ										

ของนกัศกึษาพยาบาล	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่	 ภายหลังจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

ตามรูปแบบการเรียนรู้	VARK

 

สมมติฐานการวิจัย 

					ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียน

หลงัจดัการเรยีนการสอนแบบร่วมมอืตามรปูแบบการ

เรียนรู้	 VARK	 เร่ือง	 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหา

สุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัสของนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่เรียนสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน

ปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัส เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก และซับซ้อน     
เพ่ือเป็นการเตรียมเนื้อหาการเรียนรู้  ระดับความยากง่าย  เทคนิควิธีการเรียนรู้ตามความถนัด              
และความสามารถของผู้เรียน  โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและ มีความสุขใน
การเรียนรู้ จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างพ้ืนฐานความพร้อมในการ
เรียนเนื้อหาบทต่อไปที่ยากและซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตพยาบาลในอนาคตต่อไป   

 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่ทีม่ีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับ
สัมผัส   ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ภายหลังจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือตามรูปแบบการเรียนรู้ VARK 

2.  เพ่ือประเมินความสุขในการเรียนเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับ          
ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ภายหลังจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
ตามรูปแบบการเรียนรู้ VARK 
  
สมมติฐานการวิจัย  
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุขในการเรียนหลังจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบการ
เรียนรู้ VARK เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัสของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่เรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
               
   
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว วัดหลัง
การทดลอง เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน แบบร่วมมือตามรูปแบบVARK ต่อผลสัมฤทธิ์และ
ความสุขในการเรียน เรื่อง การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัส 

     
การจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ ตามรูปแบบ

VARK 

 
   - ผลสัมฤทธิ์และ 
   - ความสุขในการเรียน 

กรอบแนวคิดการวิจัย



ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบ VARK ในการพยาบาล
ผู้มีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัส ของนักศึกษาพยาบาล
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									ขั้นตอนการสอน 							การเรียนรู้แบบร่วมมือ 		รูปแบบการเรียนรู้		VARK

1.	ขั้นทบทวนความรู้เดิม

2.	ขั้นวางแผนการเรียนรู้

3.ขั้นสอน	สืบค้นข้อมูลและแลก

			เปลี่ยนเรียนรู้

4.	การน�าเสนอผลและจัดโครงสร้าง

			ความรู้

5.	ขั้นประยุกต์ใช้และประเมินผล

			การเรียนรู้

- ทั กท าย , 	 เ กมส ์ ” โรคตานี้ เ กิ ด

กับAnatomyไหน”	และดู	VDO

-	Think	Pair	Share	

-บรรยาย

-Jigsaw	

-	Case	study		

-	Self	study

-	Group	discussion

-	Concept	Mapping

-	Presentation

-Popular	Vote	สะท้อนผลงานกลุ่ม

-	แบบฝึกหัดท้ายบท

-	สรุปการเรียนรู้

-	Visual,	Auditory	

-	Read,	Kinesthetic

	-Auditory,	Read

ครอบคลุมทุกรูปแบบ

-Visual

-Auditory

-Read

-Kinesthetic

ครอบคลุมทุกรูปแบบ

-	Visual,	Auditory

-	Read,	Kinesthetic

-	Visual,	Auditory

-	Read,	Kinesthetic

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง	 (Quasi		

Experimental	 Research)	 แบบกลุ่มเดียว	 วัดหลัง

การทดลอง	 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน	

แบบร่วมมือตามรูปแบบ	 VARK	 ต่อผลสัมฤทธิ์และ

ความสุขในการเรียน	 เร่ือง	 การพยาบาลผู้มีปัญหา

สุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัส

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 ประชากร	คือ	คือ	นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่	 2	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนน	ีทีล่งทะเบยีนเรียนวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่1	ปีการ

ศึกษา	2562	จ�านวน	63	คน

	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่	 2	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช 

ชนน	ีทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่1	ปีการ

ศึกษา	2562	จ�านวน	63	คน

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยั	ได้แก่	แผนการสอน

แบบร่วมมือสอนตามรูปการเรียนรู้	VARK	เรื่อง	การ

พยาบาลผู ้มีป ัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัส

จ�านวน	 6	 ชั่วโมง	 2	 แผน	 ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นโดย

สังเคราะห์	 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอน	 ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 การ

สร้างความรูท่ี้พฒันาโดยกฤษณ	ีสงสวสัด์ิ	และวมิลรตัน์ 

จตุรานนท์11	 และจากการทบทวนวรรณกรรม	 โดย

ผ่านความเห็นชอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิระดับสาขา

จ�านวน	 3	 ท่านและปรับปรุงก่อนการทดลองใช้จริง	

(ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 	สรุปการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้	VARK

					 2.	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 มี

ดังนี้คือ	

										2.1		แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้	VARK	

ของนักศึกษา	พัฒนาโดย	Fleming	แปลโดย	สุรีพร	

ปวุฒิภัทรพงศ์12	 ผ่านการตรวจสอบการแปลจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านภาษา	โดยมคี�าถาม	16	ข้อ	4	ตวัเลอืก	

และสามารถเลือกตอบได้มากกว่า	1	ตัวเลือก	ซึ่งข้อ

ค�าถามสามารถจ�าแนกลักษณะที่ใช ้ในการแบ่ง
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ประเภทผู้เรียนตามความถนัด	4	ด้าน	V	A	R	K	เพื่อ

ให้ผู้เรียนทราบรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองว่า	ถนัด

ในการเรียนรู้ได้ดีที่สุด	ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้

ข้อมูล	 จากการดูหรือการมองเห็น	 (Visual)	 การฟัง

หรือการได้ยิน	 (Aural/Auditory)	 การอ่านและการ

เขียน	 (Read/Write)	 และจากการสัมผัสหรือ

เคลือ่นไหวร่างกาย	(Kinesthetic)	ข้อค�าถามจะเกีย่ว

กับแบบแผนการเรียนรู ้ โดยใช้สถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ที่บุคคลทั่วไปปฏิบัติ 	 แล ้วให ้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลอืกค�าตอบท่ีตรงกบัความคดิเหน็	เมือ่

ต้องพบเจอเหตุการณ์นั้น													

						 2.2	แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคือ	ข้อสอบ

ปรนัยที่คัดเลือกจากคลังข้อสอบ	เพื่อประเมินความรู้	

ความเข้าใจ	และการน�าไปใช้	สร้างโดยอาจารย์ผู้สอน

จ�านวน	 40	 ข้อ	 ผ่านการวิพากษ์โดยผู้เช่ียวชาญใน

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่จ�านวน	 3	 ท่านมีค่า

อ�านาจจ�าแนกต้ังแต่	 0.2	 และค่าความยากง่ายอยู่

ระหว่าง	0.2-0.8

					 2.3		แบบสอบถามความสขุในการเรยีนตามรปู

แบบการเรียนรู้	 VARK	 ของยุพาภรณ์	 	 ติรไพรวงศ์10	

เป็นข้อค�าถามแบบ	Likert	scale	5	ระดบัและค�าถาม

ปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจ�านวน		18	ข้อ					ซึ่ง

ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู ้ทรง

คณุวฒุจิ�านวน	3	คน	ค่าความเชือ่มัน่โดยใช้สมัประสทิธิ์

อัลฟาของครอนบาซ	เท่ากับ		0.84

 พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง  

	 การศกึษาครัง้นี	้ได้รบัการรบัรองจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

เชยีงใหม่	เลขที	่BCNT12/2562	โดยผูว้จิยัพทิกัษ์สทิธิ์

ของกลุม่ตวัอย่างดงันีค้อื	อธบิายวตัถุประสงค์	ข้ันตอน

และรายละเอยีดในการวจิยัและเกบ็ข้อมลู	รวมทัง้เปิด

โอกาสให้กลุ่มตัวอย่าง	 ซักถามปัญหาหรือ	 ข้อสงสัย

ต่าง	ๆ 	การมส่ีวนร่วมในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นความสมคัร

ใจของนักศึกษา	ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะเก็บ

รวบรวมไว้และ	น�าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

						 1.	 ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการท�าวิจัย	

ได้แก่	กจิกรรมการเรียนการสอนตามปกตขิองรายวชิา

การพยาบาลผู้ใหญ่1

	 2.	ขอความสมคัรใจในการเข้าร่วมกระบวนการ

วิจัย	โดยการตอบแบบสอบถามภายหลังเสร็จสิ้นการ

เรียนการสอน

		 	 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	 โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา	 	และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยใช้	one-sample	t-test

ผลการวิจัย

	 1.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเรื่อง	

การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัส

ภายหลงัจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมอืตามรปูแบบ

การเรยีนรูV้ARK	หลงัการทดลองพบว่าผูเ้รยีนสามารถ

สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันร้อยละ	 60	

จ�านวน	 57	 คนคิดเป็นร้อยละ	 90.58	 โดยมีคะแนน

เฉลี่ย	27.97	จากคะแนนเต็ม	40	คะแนน	(ดังตารางที่	2)

ตารางที่  2		เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเรื่อง	การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพอวัยวะ

	 	 					รับสัมผัส	เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด		(N	63)

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

M SD t df p-value

หลังสอน 27.97 4.69 7.17 62 000**

**p	<	.001						



ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบ VARK ในการพยาบาล
ผู้มีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัส ของนักศึกษาพยาบาล
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								จากตาราง	พบว่า	นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน	ภายหลัง	คะแนนเฉลีย่สงูกว่าร้อยละ		60		อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.001

	 2.	 ความสุขในการเรียน	 จากการจัดการเรียน

การสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบการเรียนรู้	 VARK		

เรื่อง	 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติด้านวัยวะ

																																								รายการ																																											Mean					S.D.					แปลผล

1.ท่านรู้สึกสนุกในการเรียน	และยินดีที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

2.	ท่านรู้สึกว่าท่านมีความเอาใจใส่วิชา/หัวข้อที่เรียน

3.	ท่านไม่ย่อท้อหรือเบื่อหน่ายเมื่อเรียนเนื้อหาที่ยาก

4.	ท่านรู้สึกเพลิดเพลินในการเรียนและอยากจะเรียน

5.	ท่านรู้สึกเพลิดเพลินและมุ่งมั่นกับการท�างานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จ

			แม้จะยากล�าบากเพียงใด

6.	ท่านชื่นชอบในการท�ากิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน

7.	ท่านชื่นชอบในกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ได้

			แสดงความรู้ความสามารถโดยอิสระ

8.	ท่านชื่นชอบในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในระหว่างการเรียน														
9.	ท่านรู้สึกสนุกกับการค้นหาค�าตอบของข้อค�าถามต่างๆในระหว่าง
				การเรียน																						
10.	ท่านรู้สึกสนุกท่ีได้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง																																																																																																																																																
11.	ท่านชื่นชอบที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนภายในกลุ่ม																		
12.	ท่านชื่นชอบในการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ	ในชั้นเรียน															
					ในระหว่างการเรียนการสอน
13.	ท่านชื่นชอบที่ระหว่างการเรียนการสอนมีกิจกรรมที่หลากหลาย														
14.	ท่านชื่นชอบที่บรรยากาศการเรียนไม่เคร่งเครียด																																					
15.	ท่านชื่นชอบที่มีโอกาสได้เรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย																
16.	ท่านรู้สึกภูมิใจกับผลการท�างานในกลุ่มของท่าน																																						
17.	ท่านรู้สึกภูมิใจกับผลงานของท่านที่ได้จากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน												
18.	ท่านรู้สึกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อนี้ท�าให้ท่านมีความสุข	
					ในการเรียน

																																																																		รวม																											3.73				.87							มาก

รับสัมผัส	นักศึกษามีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับ

มาก	(mean=	3.71,		S.D.	=	0.87	)	โดยด้านท่ีมคีวาม

สุข	3	ล�าดับแรกคือ		ความภูมิใจกับผลงานการมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียน	 ด้านบรรยากาศ	 	 การเรียนท่ีไม่

เคร่งเครียด	และความภูมิใจในผลงานกลุ่มตามล�าดับ	

(ดังตารางที่	3)										

  
ตารางที ่ 3 	ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานแสดงระดบัความสขุในการเรยีนของนกัศกึษาพยาบาลในการ 

	 								จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือตามรูปแบบการเรียนรู้	VARK
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อภิปรายผลการวิจัย

	 ภายหลังจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือตาม

รูปแบบการเรียนรู ้	 VARK	 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น	ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ประกอบไปด ้วย	 5	 ขั้นตอนครอบคลุม

กระบวนการเรียนรู้	ตามความถนัดของผู้เรียน(VARK	

learning	 style)	 ที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบหลาก

หลาย	(Multimodality)	และมีการเรียนรู้แบบลงมือ

ปฏบิตั	ิหรือการเคลือ่นไหวร่างกาย		(Kinesthetic:	K)	

เป็นส่วนใหญ่	อกีทัง้ยงัมกีารปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเพือ่น

และผู้สอน	ได้รบัการเรยีนรูจ้ากสือ่ต่างๆ	มกีารร่วมกนั

วเิคราะห์กรณศึีกษา	ซึง่กจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ	เหล่า

น้ี	 ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันในการท�างานทั้งในและ

นอกชั้นเรียน	 จากการที่ผู้สอบมอบหมายให้ท�างาน

ล่วงหน้า	ซ่ึงกจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้หมดผูเ้รยีนจะได้ฟัง	

เขียน	 อ่าน	 และลงมือปฏิบัติหรือเคลื่อนไหวร่างกาย	

ท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้แบบหลากหลายผ่าน

ทางการมอง	 (Visual:	 V)	 ซึ่งผู้สอนใช้สื่อวีดีทัศน์ท่ีมี

รปูภาพประกอบสวยงามและตัวอกัษรขนาดเหมาะสม	

มีสีสันน่าสนใจ	 และมีเสียงประกอบในการน�าเสนอ	

เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน	ในด้านการฟัง	(Au-

ral:	 A)	 จัดให้ผู้เรียน	 เรียนรู้ผ่านการได้ยิน	 จากการ

บรรยายแนวคิดหลักที่ส�าคัญจากผู้สอน	 ทั้งยังเปิด

โอกาสให้มีการพูดคุย	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน	 โดยกิจกรรมการคิดคู่	 การประชุมกลุ่มย่อย	

ระหว่างการเรียนการสอนและ	 การน�าเสนอผลงาน

กลุ่มในชั้นเรียน		ด้านการอ่าน	(Read/Write:	R)	จัด

ให้มช่ีวงเวลาทีใ่ห้ผูเ้รยีนอ่านและค้นคว้าเอกสารก่อน

เรียน	 เพื่อทบทวนความรู้เดิม	 และมอบหมายงานให้

ค้นคว้าเอกสารระหว่างเรียน	แบ่งหัวข้อในการศึกษา	

ให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาที่ห้องสมุด	 และมอบหมายให้

ค้นคว้านอกชัน้เรยีน	พร้อมทัง้มอบหมายงาน	สรปุเป็น

ผงัความคดิรวบยอดเพือ่น�าเสนอ	และมาอภปิรายแลก

เปล่ียนในชั้นเรียน	 ส่วนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ

หรือเคล่ือนไหวร่างกาย	 (Kinesthetic:	 K)	 ได้มอบ

หมายให้วาดรูป	 องค์ประกอบของตาที่ส�าคัญ	 ลงบน

กระดาษโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน	โดยรปูต้องมขีนาด

ใหญ่ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ	 1	 เมตร	

พร้อมระบายสใีห้สวยงามและเขยีนหมายเลขก�ากบัไว้	

แต่ยังไม่ต้องใส่ช่ือองค์ประกอบของตาลงไป	 แล้วน�า

มาเล่นแข่งขันเกมส์	 “โรคตานี้เกิดกับ	 Anatomy	

ไหน”ในช้ันเรียน	 โดยท่ีแต่ละกลุ่มจะต้องส่งตัวแทน

ออกมาเล่นเกมส์ครัง้ละ	2	คน	แบบไม่ซ�า้กนั	กลุม่ไหน

ตอบได้ถูกต้องและรวดเร็วได้คะแนนก่อน	 เมื่อสิ้นสุด

ค�าถามรวมคะแนน	ซึง่กจิกรรมนีผู้เ้รยีนจะได้รบัความ

สนุกสนาน	 จัดเป็นการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว	

เพราะผู้เรียนทุกคนต้องมีการเตรียมศึกษา	หาความรู้

มาก่อน	และยังมีคะแนนความสวยงามของรูปภาพ		

	 ขั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอน	

ผูส้อนได้มอบหมายให้แต่ละกลุม่สรปุผงัความคดิรวบ

ยอดของเนื้อหาที่ได้เรียนแล้วน�าเสนอ	ซึ่งการสรุปผัง

ความคิดรวบยอดได้อย่างสมบูรณ์	 สามารถส่งผลให้

เกดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในทางท่ีดข้ึีน13	ท้ังนีเ้พราะ

ความคิดรวบยอดคือภาพรวมขององค์ความรู้				เรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งท่ีเกิดจากการกลั่นกรอง	 สาระส�าคัญใน

เนื้อหานั้น	 ๆ	 ที่ผ่านการวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และ

ท�าความเข้าใจในเนื้อหานั้นมาอย่างดี	 โดยวิเคราะห์

แยกแยะประเด็นเนื้อหาหลัก	 เนื้อหารอง	 แล้วน�ามา

ต่อยอดเชือ่มโยงกนั	จากภาพในสมองสูแ่ผนภาพ	โดย

ผ่านการระดมความคดิเหน็ภายในกลุม่	มกีารอภปิราย

ร่วมกัน	ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	เกิดเป็นความ

รู้ที่คงทนและยาวนาน					

	 				ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ตามรปูแบบการเรยีนรู	้VARK	ครัง้นีไ้ด้จดัให้มกีจิกรรม

ประกวดสรุปผงัความคิดรวบยอดของแต่ละกลุม่ทีน่�า

เสนอในชัน้เรียน	และมคีะแนน	Vote	จากชัน้เรยีน	ให้

แก่กลุ่มท่ีสามารถสรุปเข้าใจง่าย	 ได้สาระองค์ความรู้

ครบ	ง่ายต่อการจดจ�าและเข้าใจ	โดยกลุม่ทีไ่ด้คะแนน

สูงจะได้รางวัล	Miss	 sensory	 universe	 กลุ่มที่ได้

คะแนนรองได้ต�าแหน่งรอง	 พร้อมรางวัลชมเชย

3.36	 .83	 มาก

3.63					 .83				 มาก			

3.51					 .93				 มาก											

3.73	 .86		 มาก																																																																																																																																													

3.73			 .87			 มาก

3.62	 .90		 มาก

3.60	 .99	 มาก

4.02		 .97	 มาก

3.90	 .80	 มาก

4.00							.90					 มาก

4.06	 .81	 มาก

3.83					 .81				 มาก
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ส�าหรับทุกกลุ่ม	มีรางวัลให้ตามล�าดับ	จัดเป็นเทคนิค

เสริมแรง	 เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ี

ศกึษามากทีสุ่ด14	งานวจิยัทีจั่ดการเรยีนการสอนแบบ

ร่วมมือแล้วผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ได้แก่	ฌานิก	 	หวังพานิช15	ศึกษาเรื่องการศึกษาผล

การเรยีนรู้ทฤษฎกีารประสานเสยีง	โดยใช้เทคนคิการ

เรียนแบบร่วมมอืของนสิติดรุยิางคศาสตร์สากล	คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ						

	 ด้านความสุขในการเรยีน	จากการสอนแบบร่วม

มือตามรูปแบบการเรียนรู้	 VARK	 พบว่า	 มีคะแนน

ความสขุอยูใ่นระดบัมาก	(mean=	3.73,	S.D.	=	0.8)	

โดยด้านที่มีความสุข	 3	 ล�าดับแรกคือ	 ภูมิใจกับผล

งานการมีส่วนร่วมในช้ัน	 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่มีรูปแบบและมีขั้นตอนชัดเจน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน	ประกอบ

กับทีมผู้สอน	 และทางสาขาวิชาได้ปรับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนใหม่	 โดยจัดให้นักศึกษาเรียน

เนื้อหาของรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	1	 ให้จบก่อน	

10	บท	และแบ่งการสอบย่อยเพิ่มมาอีก	1	ครั้ง	นอก

เหนือจากการสอบกลางภาคและปลายภาค	 เพ่ือให้

นักศึกษามีเวลาทบทวนเน้ือหาบทเรียนที่ไม่มากจน

เกินไปก่อนสอบ	 เนื่องจากในภาคการศึกษาและ

สปัดาห์เดยีวกนั	นกัศกึษาต้องเรียนรายวชิา	พยาบาล

ผู้ใหญ่	 2	 ซึ่งมีเนื้อหามากค่อนข้างยาก	 และซับซ้อน	

ควบคู่กันไปด้วย	 ส่งผลให้ผู ้เรียนต้องเตรียมความ

พร้อมในการทบทวนความรูก่้อนสอบมากภายในเวลา

ที่จ�ากัด	การปรับเนื้อหาบทเรียนที่เริ่มจากง่ายไปยาก	

โดยค�านึงถึงวุฒิภาวะ	 และความสามารถในการ

ยอมรับของผู้เรียน	 วิธีเรียนสนุก	 ไม่น่าเบื่อ	 เนื้อหาที่

เรียนไม่มากเกินไป	 จัดเป็นแนวทางในการสร้างเสริม

ความสุขในการเรียนรู้อย่างหนึ่ง	 และนักศึกษาได้

สะท้อนว่า	กจิกรรมสนกุมาก	เป็นการสอนทีด่มีาก	ไม่

ง่วง	เพลิดเพลินและได้ความรู้	เป็นรูปแบบการเรียนรู้

ที่ดี	ท�าให้จ�าเนื้อหาในบทเรียนได้ดีขึ้น	มีการเรียนรู้ที่

หลายด้านมากข้ึน	 ต้องการให้จัดการเรียนการสอน

แบบนี	้สอดคล้องกบัการศกึษาของขวญัตา	บญุวาศ16	

เรื่อง	ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดย	ใช้แผนผังความคิด

ต่อความสามารถในการวางแผนการพยาบาล	 และ

ความสุขของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี	 3	

วิทยาลัยพยาบาล	บรมราชชนนี	ตรัง	พบว่านักศึกษา

มีความสุขอยู่ในระดับมาก	

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับอาจารย์ผู้สอน

		 	 จากการสอนแบบร่วมมือ	 ตามรูปแบบการ

เรียนรู้	 VARK	 คร้ังนี้	 ได้ผลลัพธ์ตามที่ก�าหนดไว้ใน

สมมุติฐาน	 ซึ่งพอจะเป็นแนวทางให้	 อาจารย์ที่สนใจ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน	 น�าไปเป็นแนวทาง

จดัการเรยีนการสอนในรายวชิาและเรือ่งอืน่	เพือ่เพิม่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผู้เรียนเกิดความสุข	

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 น�ารปูแบบการสอนแบบร่วมมอืตามรปูแบบ	

VARK	มาจดัการเรยีนการสอนในหวัข้ออืน่เพิม่เตมิให้

ได้	1	หน่วยกิต	เพื่อบ่งชี้ว่าการสอนแบบร่วมมือตาม

รูปแบบ	 VARK	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่สูงขึ้นและมีความสุขในการเรียนเพิ่มขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การวจัิยเชงิคุณภาพแบบพรรณนาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่วเิคราะห์ผลกระทบสถานการณ์

ระบาดของโรคโควดิ-19	ต่อระบบบรกิารส�าหรบัผูป่้วยโรคเบาหวานในประเทศไทย	รวบรวมข้อมลู

จากผู้ให้ข้อมูล	จ�านวน	34	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหารและพยาบาลวิชาชีพของ

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิจากแต่ละภูมิภาคที่มีอุบัติการณ์ของโรคโควิค-19	สูง	จ�านวน	5	แห่ง	

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลู	คอื	แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง	ท�าการรวบรวมข้อมลูโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพโดยพรรณนาความ	

	 ผลการวจิยั	พบว่า	สถานการณ์ระบาดของโรคโควคิ-19	ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีข้อจ�ากัด

การเข้าถึงบริการในโรงพยาบาล	 การบริการตรวจเลือด	 การรับยา	 โดยเฉพาะยาอินซูลิน	 เมื่อ

พจิารณาการจัดระบบบรกิารส�าหรับผูป่้วยเบาหวานตามกรอบของต้นแบบการดูแลโรคเรือ้รงัแบบ

ขยาย	พบว่า	ชุมชนและระบบบริการสุขภาพร่วมมือกันในการจัดรูปแบบบริการวิถีใหม่	ดังนี้	1)	

สร้างนโยบายสาธารณสุขสุขภาพดี	 คือ	 ลดความแออัดและเว้นระยะห่างทางสังคม	2)	 สร้างสิ่ง

แวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล	และ	 3)	 สร้างเข้มแข็ง	

โดยการขอความร่วมมอืและการสร้างเครอืข่าย	ส�าหรบัระบบสขุภาพมกีารจดับรกิารตาม	6	องค์

ประกอบหลัก	ดังนี้	1)	การสนับสนุนการจัดการตนเอง	สนับสนุนให้ดูแลตนเองที่บ้าน	แต่เกิดข้อ

จ�ากัดในการสื่อสารกับบุคลากรทางสุขภาพ	2)	การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล	มีการพัฒนาทักษะ

การใช้สือ่ออนไลน์	3)	การออกแบบระบบบริการ	มีการบรกิารวถีิใหม่	4)	การจดัรปูแบบบรกิารใหม่	

มีการแบ่งประเภทผู้ป่วย	5)	การสนับสนุนการตัดสินใจ	มีภาวะผู้น�าในการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ	

และ	6)	ระบบข้อมลูข่าวสารและสารสนเทศ	มกีารใช้ข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยเีพือ่การบรหิารงาน	
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	 สรุป	 ผู้ป่วยเบาหวานได้รับผลกระทบต่อการเข้าถึงระบบบริการของโรงพยาบาลในสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิค-19		แต่ชุมชนและระบบสุขภาพมีการปรับระบบบริการ	เพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ได้อย่างต่อเนื่อง	

ค�าส�าคัญ:	โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส	2019	โรคเบาหวาน	ระบบบริการสุขภาพ	สถานการณ์ระบาดใหญ่

Abstract

	 This	descriptive	qualitative	research	aimed	to	conduct	the	analysis	of	the	effects	

of	COVID-19	pandemic	on	service	system	for	patients	with	diabetes	mellitus	in	Thailand.	

The	thirty-four	key	informants	were	purposefully	recruited	from	directors	and	registered	

nurses	in	five	tertiary	hospitals	with	high	incidence	of	COVID-19.	The	structured	interview	

questionnaires	were	used	for	in-depth	interviews.	The	content	analysis	was	employed	

for	descriptive	information.	

	 The	findings	 revealed	that	 the	COVID-19	pandemic	 limited	access	to	systemic	

services	for	patients	with	diabetes	mellitus,	including	blood	testing	and	essential	drugs	

such	as	insulin.	With	consideration	of	the	Expanded	Chronic	Care	Model,	community	

and	health	systems	were	effective	collaboration	to	support	‘new	normal’	healthcare	

services,	including	1)	building	healthy	public	policy	by	minimizing	crowding	and	sup-

porting	social	distancing,	2)	creating	supportive	environments	by	generating	safe	condi-

tions	 for	 healthcare	 and	 the	 prevention	 of	 nosocomial	 infection,	 3)	 strengthening	

communities	by	implementing	co-operation	and	networking.	The	health	system	con-

sisted	of	6	dimensions:	1)	supporting	self-management	by	using	self-care	but	ineffective	

communication	between	patient	and	healthcare	providers,	2)	developing	personal	skills	

through	the	use	of	social	media,	3)	designing	delivery	systems	by	emerging	the	‘new	

normal’	paradigm,	4)	re-orienting	health	services	by	categorizing	patients	through	health	

risk	screening,	5)	providing	support	in	decision-making	by	effective	leadership	and	crisis	

management,	and	6)	providing	support	for	the	management	of	information	systems	

and	technology.	

I	 In	 conclusion,	patients	with	diabetes	mellitus	were	 affected	by	 the	COVID-19	

pandemic	in	term	of	the	access	to	health	services	in	hospitals,	but	communities	and	

health	system	can	adjust	the	service	system	to	provide	continuing	care	for	patients.

Key words:		COVID-19,	Diabetes	Mellitus,	Service	System,	Pandemic
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ความเป็นมาและความส�าคัญ

	 โรคโควดิ-19	เป็นโรคติดเชือ้อบุติัใหม่ทีก่ารแพร่

กระจายอย่างรวดเร็ว1	 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบ

สุขภาพ	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 โดยในปัจจุบันพบว่า	

การแพร่เชื้อส ่วนใหญ่เป็นการติดต่อกันภายใน

ครอบครัว	(78-85%)2	ผูติ้ดเชือ้โควิด-19	ทีม่โีรคเรือ้รัง

ร่วมด้วยจะมโีอกาสเสยีชวีติมากกว่าผูติ้ดเชือ้ทีไ่ม่มโีรค	

ร้อยละ	1.4	ในประเทศจีนผูเ้สยีชวีติจากโควิด-19	เป็น

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน�้าตาลในเลือดสูง	 (9.2%)	

โรคความดันสูง	 (8.4%)	 โรคระบบทางเดินหายใจ

เรื้อรัง	(8%)	และโรคมะเร็ง	(7.6%)	ในประเทศไทย	ผู้

ป่วยโควิดที่เป็นเบาหวานเสียชีวิตมากขึ้น	 และมี

อาการรุนแรงกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน3	 ถึง

แม้ว่าจะไม่มีการระบาดของโรคโควิด-19	 โรคเบา

หวานยังเป็นปัญหาสุขภาพและสาเหตุการเสียชีวิตท่ี

ส�าคัญ4

	 ความท้าทายในระบบสุขภาพ	 คือ	 การบริหาร

จดัการโรคเรือ้รงัท่ามกลางสถานการณ์ทีม่กีารระบาด

ใหญ่ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ�้า	การบริหาร

จัดการเพื่อสนองตอบภาวะฉุกเฉินของการระบาดท่ี

ก�าลังเป็นอันตรายคุกคามสุขภาพโลก	 (Outbreak	

respond)	 โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ที่มีข ้อจ�ากัด

มากมาย	เช่น	ศกัยภาพทางห้องปฏบิตักิาร	ระบบการ

เฝ้าระวงั	สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง	การเคลือ่นย้าย

ของประชากรอย่างรวดเร็ว5,	6	การระบาดของโรคติด

เชื้ออุบัติใหม่ร่วมกับภาวะที่มีปัญหาโรคเรื้อรังกลาย

เป็นภาระโรคสองเท่า	 (Double	 burden)	 ของ

ประเทศที่มีรายได้ต�่าถึงปานกลาง	 เช่นเดียวกับ

ประเทศไทย7	โดยยงัไม่มวีคัซีนทีม่ปีระสทิธภิาพ	ท�าให้

ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคเร้ือรังมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ	

และเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคโควิด-19	

มากขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในผูป่้วยโรคเบาหวาน7	แต่

อย่างไรก็ตามการควบคุมโรคอุบัติใหม่จ�าเป็นต้องใช้

ทรัพยากรและบุคคลากรมากข้ึน	 ย่อมส่งผลกระทบ

ต่อระบบบริการสุขภาพที่ต้องบริหารจัดการเพื่อไม่

กระทบคุณภาพของการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	

เพือ่ให้ผลลพัธ์การดแูลสขุภาพท่ีดบีรรลเุป้าหมายของ

การพฒันาสูค่วามยัง่ยนื	(Sustainable	Development	

Goas,	SDGs)

	 การดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงัให้เกดิผลลพัธ์ท่ีด	ีต้อง

มรีะบบการดแูลสขุภาพทีม่กีารจดัการองค์กรทีด่แีละ

เช่ือมโยงกับทรัพยากรท่ีจ�าเป็นท่ีหาได้จากชุมชน

ขนาดใหญ่กว่า	ระบบสุขภาพจะต้องมีผู้น�า	แรงจูงใจ	

สิ่งตอบแทน	 และทรัพยากรในการช่วยเหลือให้เกิด

การเปลีย่นแปลงแบบแผนการปฏบัิตใิหม่ท่ีสนองตอบ

ความต้องการของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 โดยการน�ากรอบ

แนวคิดต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรังแบบขยาย	 (Ex-

panded	Chronic	Care	Model,	Expanded	CCM)8	

มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงระบบในพืน้ทีก่ว้างทัง้ในชมุชนและระบบ

สุขภาพด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในสถานการ์

ระบาดโรคโควิด-19

	 ภาวะฉุกเฉินของโรคติดต่ออุบัติใหม่	 อาจเกิด

ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อระบบบริการ

สุขภาพของประเทศไทยซ่ึงมีภาระด้านการรักษา	 

ส่งเสรมิสขุภาพ	ป้องกนัและฟ้ืนฟสูขุภาพอยูแ่ล้ว	อาจ

ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องปรับระบบบริการ	

โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ซึ่งมีจ�านวนมากที่ต้อง

รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยสภาวการณ์เช่นนี้	 

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจวเิคราะห์สถานการณ์ระบาดของ

โรคโควดิ-19	ต่อระบบการบรหิารและบรกิารสขุภาพ	

ท้ังด้านผลกระทบ	 ปัญหาและอุปสรรคของการจัด

ระบบบริการโรคเบาหวาน	รวมทั้งการจัดบริการและ

การลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาล	

ตลอดจนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเบาหวาน	 ทั้งนี้

เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้จาการศกึษาวจิยัไปใช้ในการพฒันา

ระบบบรกิารสขุภาพส�าหรบัภาวะวกิฤตเิมือ่ต้องเผชญิ

กับช่วงเวลาที่มีภาระโรคจากโรคติดต่อและโรคไม่

ติดต่อท่ีเกิดข้ึนพร้อมกัน	 และเป็นข้อมูลให้บุคลากร

สุขภาพและผู ้ป ่วยโรคเรื้อรังเตรียมรับกับการ
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เปลี่ยนแปลงในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพือ่วเิคราะห์สถานการณ์	ผลกระทบ	ปัญหา

และอปุสรรคของการจดัระบบบรกิารโรคเบาหวานใน

สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

	 2.	 เพื่อประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19	 ตามกรอบ

แนวคิดของต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรังแบบขยาย	

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

	 การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาครั้ งนี้

เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์สถานการณ์	 (Situation	

analysis	research)	ศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดของ

ต้นแบบการดูแลโรคเร้ือรังแบบขยาย	 (Expanded	

CCM)8	ม	ี2	องค์ประกอบหลกัคอื	ชมุชน	(community) 

และระบบสุขภาพ	 (health	system)	โดยมี	9	องค์

ประกอบย่อย	 ชุมชนมี	 3	 องค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	

สร้างนโยบายสาธารณสุขสุขภาพดี	 (build	healthy	

public	 policy)	 สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการดูแล

สุขภาพ	(create	supportive	environments)	และ

การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	(Strengthen	com-

munity	action)	ส่วนระบบสขุภาพม	ี6	องค์ประกอบ

ย่อย	 ได้แก่	 การสนับสนุนการจัดการตนเอง	 (Self-

management	 support)	 การพัฒนาทักษะส่วน

บุคคล	 (Develop	 personal	 skills)	 การออกแบบ

ระบบบริการ	(delivery	system	design)	การจัดรูป

แบบบริการใหม่	 (Re-orient	 health	 services)	 การ

สนับสนุนการตัดสินใจ	 (Decision	 support)	 และ

ระบบสารสนเทศ	(Information	systems)

	 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	 

โรงพยาบาลมีมาตรการลดความแออัด	 และการเว้น

ระยะห่างทางสังคมเพ่ือการป้องกันแพร่กระจายเช้ือ

สู่ชุมชน	ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

เบาหวาน	 จึงต้องส่งเสริมให้การจัดการตนเองที่มี

ประสทิธภิาพ	ระบบบรกิารสขุภาพจ�าเป็นต้องปรบัรปู

แบบบรกิารให้ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการตนเองของ

ผู้ป่วยเบาหวาน	 การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดของ	 Ex-

panded	 CCM	 เพื่อประเมินการบริหารจัดการของ

ชุมชนและระบบสุขภาพในการส่งเสริมการจัดการ

ตนเองของผู้ป่วย

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

แบบพรรณนา	(Descriptive	qualitative	research	

design)	ส�าหรบัการวเิคราะห์สถานการณ์	(Situation	
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analysis)	 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิด-19	 ต่อระบบบริการส�าหรับ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยในด้าน	ผลกระทบ	

ปัญหา	อุปสรรค	และเพื่อประเมินแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและอปุสรรคต่อการเข้าถงึบรกิารของผูป่้วยโรค

เบาหวานในประเทศไทย	ซึ่งด�าเนินการวิจัย	3	ขั้นตอน	คอื

	 ขั้นตอนที่	1	ศึกษาและประเมินอุบัติการณ์ของ

โรคโควิด-19	 และสถานการณ์โรคเร้ือรังของ

ประเทศไทย	 โดยค้นคว้าจากเอกสารทั้งในและต่าง

ประเทศจากงานวิจัย	 รายงานและสื่อสิ่งพิมพ์จาก

ข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ	ระหว่างธันวาคม	2562	

ถึง	 มีนาคม	 2563	 ด้วยการสืบค้นจาก	 ThaiJo,	

Google	Scholar,	PubMed,	CINAHL	สบืค้นรายงาน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	 และโรค

เร้ือรังของประเทศไทยจากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี

เชื่อถือได้	 เพ่ือน�าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการ

ก�าหนดประเด็นทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับบริการโรค

เบาหวานในโรงพยาบาล	 และสร้างเครื่องมือเก็บ

รวบรวมข้อมลูการวจัิยเก่ียวกบัผลกระทบ	ปัญหาและ

อุปสรรคในการบริการโรคเบาหวานจากสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิด-19	

	 ขั้นตอนที่ 	 2	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง	 

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญของแต่ละโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	

คอื	ผูบ้รหิารโรงพยาบาลและหวัหน้าฝ่ายการพยาบาล	

จ�านวน	 2	 คน	 และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน

คลินิกโรคเรื้อรัง	จ�านวน	5	คน

	 ขั้นตอนที่	 3	 ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

การศึกษาเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตวัอย่างของโรงพยาบาลจงัหวดัทีม่คีวามเสีย่งสงู	เพือ่

ค้นหาสถานการณ์	ผลกระทบ	ปัญหาและอุปสรรคของ

การจัดระบบบริการโรคเบาหวาน	ประเมินแนวทาง

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการใน

สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19	 ตามกรอบ

แนวคิดต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรังแบบขยาย	

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	คอื	ผูบ้รหิารของโรงพยาบาล	หวัหน้า

ฝ่ายการพยาบาล	 และพยาบาลวิชาชีพในหน่วย

บริการโรคเบาหวาน	 ของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

ของจังหวัดท่ีมีอุบัติการณ์ของโรคโควิด-19	 สูง	 โดย

พจิารณาจากรายงานสถติิรายงานผูป่้วยโรคโควดิ-19	

ของกรมควบคุมโรคติดต่อ	 กระทรวงสาธารณสุข	

ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	ภูเก็ต	สมุทรปราการ	ยะลา	

ปัตตานี	 ชลบุรี	 สงขลา	 เชียงใหม่	 ปทุมธานี	 และ

นราธิวาส

	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้มาจากกลุ่มประชากร	จ�านวน	

34	คน	คือ	ผู้บริหาร	9	คน	และพยาบาลวิชาชพี	25	คน 

โดยการเลือกแบบเจาะจง	 (purposive	 selection)	

โดย	 โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกเข้า	 คือ	 โรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีมีอุบัติการณ์ของโรค 

โควิด-19	 สูง	 โดยพิจารณาจากรายงานสถิติรายงาน 

ผู ้ป ่วยโรคโควิด-19	 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ	

กระทรวงสาธารณสขุ	ได้โรงพยาบาลระดบัตตยิภมูใิน	

5	 จังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ดังนี้	 ภูเก็ต	

ชลบุรี	สมุทรปราการ	ปทุมธานี	และเชียงใหม่	เกณฑ์

การคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างส�าหรบัพยาบาลวชิาชพี	คอื	

ปฏิบัติงานท่ีคลินิกโรคเรื้อรังและมีประสบการณ์ใน

การดแูลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างน้อย	1	ปี	และเกณฑ์

การคัดออก	คือ	ไม่เคยอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

ขั้นสูงหรือพยาบาลผู้จัดการรายกรณี

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็น

แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างด้วยค�าถามปลายเปิด

เกีย่วกบัการจดัระบบบรกิารโรคเบาหวาน	ผลกระทบ	

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดระบบบริการ	 และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าถึง

บรกิารของผูป่้วยในสถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ-

19	ส�าหรับผู้บริหาร	จ�านวน	7	ค�าถาม	เช่น	“ท่านคิด

ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา	

2019	มผีลกระทบต่อระบบบรกิารคลนิกิโรคเบาหวาน
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อย่างไร?”	“จากประสบการณ์ของท่านในการบรหิาร

จดัการโรคเบาหวานภายใต้สถานการณ์ทีม่กีารระบาด

ของโรคอุบัติใหม่	 ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการบริหาร

จัดการระบบบริการสุขภาพอย่างไร?”	 ส�าหรับ

พยาบาลวิชาชีพ	 จ�านวน	 6	 ค�าถาม	 เช่น	 “ในช่วง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	 ท่านให้บริการในระบบบริการผู้ป่วยโรคเบา

หวานอย่างไร?”	

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	ประกอบด้วย	อาจารย์พยาบาล	

2	 ท่าน	 และหัวหน้าพยาบาล	 1	 ท่าน	 ผู้วิจัยร่วมกัน

อภิปรายเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันส�าหรับข้อค�าถามท่ี

ผู ้ทรงคุณวุฒิแนะน�าให้ปรับปรุง	 แบบสัมภาษณ์

ส�าหรับผู้บริหาร	และแบบสัมภาษณ์ส�าหรับพยาบาล

วิชาชีพ	 มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

วัตถุประสงค์	(IOC)	รายข้อ	มีค่าอยู่ระหว่าง	0.67	ถึง	

1.00	และแบบสัมภาษณ์ส�าหรบัผูบ้รหิารมค่ีา	IOC	ทัง้

ฉบบัเท่ากับ	1.00	และแบบสมัภาษณ์ส�าหรบัพยาบาล

วิชาชีพ	ค่า	IOC	ทั้งฉบับเท่ากับ	0.95

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

	 การรบัรองจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์จากคณะ

กรรมการวิจยั	วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีสวรรค์

ประชารักษ์	 นครสวรรค์	 เลขที่ 	 SPRNW-REC	

025/2020	 และคณะกรรมการวิจัยของโรงพยาบาล

ทั้ง	5	แห่ง

 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 

	 1.	การเตรยีมการสมัภาษณ์	มกีารประสานงาน

เพ่ือนัดหมายวัน	 เวลา	 สถานที่หรือวิธีการที่จะ

สมัภาษณ์กบักลุม่ตวัอย่าง	และขอเอกสารทีเ่กีย่วข้อง	

เตรียมอุปกรณ์ที่จ�าเป็น	และขออนุญาตเก็บข้อมูล

	 2.	 การสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญ

หน้า	 (face-to-face)	 ผ่าน	 Google	 Meet	 ผ่าน	

Zoom	และโทรศพัท์	โดยมกีารสร้างความคุน้เคยก่อน

เริม่สมัภาษณ์	ขออนญุาตบนัทกึภาพวดิโีอและเสยีงใน

การสัมภาษณ์	 โดยแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลจะเก็บเป็น

ความลับ	 และใช้เพื่อน�ามาถอดเทปส�าหรับการ

วิเคราะห์เนื้อหาและรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต

พฤติกรรมและการแสดงออก	 และด�าเนินการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	 (in-depth	 interview)	 ส�าหรับ

รวบรวมข้อมลูท่ีเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด-19	น�ามาใช้พรรณนา

 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล

	 เพือ่สร้างคณุลกัษณะความน่าเชือ่ถอื	(credibil-

ity)	มีการตรวจสอบสามเส้า	(Triangulation)	มีการ

สอบทานข้อมูลกับผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญภายหลังการ

สังเคราะห์ข้อมูล	(Member	checking)	การถ่ายโอน

ผลการวิจัย	 (Transferability)	 ด้วยการมีข้อมูลที่ลุ่ม

ลึกชัดเจน	(thick	description)	ความสอดคล้องตาม

เกณฑ์ร่วมกันจากการอภิปรายระหว่างผู้วิจัยท้ังสอง

คน	 (Dependability)	 มีการตรวจสอบร่องรอยของ

ผลสรุปด้วย	 Peer	 review,	 debriefing,	 multi-

coders	และการยนืยนัผลวจิยัท่ีปราศจากอคต	ิ(con-

firmability)	 มีหลักฐานการยืนยันได้จากข้อมูลที่ได้

จากกลุ่มตัวอย่าง10,	11

  การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การศึกษาเชิงเอกสาร	 และข้อมูลเชิงประจักษ์

จากการสมัภาษณ์ในการวเิคราะห์เนือ้หาเชงิคณุภาพ	

และแบ่งแยกเป็นหัวข้อส�าคัญ	 (thematic	content	

analysis)	ตามกรอบแนวคดิของต้นแบบการดแูลโรค

เรื้อรังแบบขยาย	 (Expanded	CCM)8	 โดยใช้วิธีการ

ของลินคอล์นและกูบ้า9	 สังเคราะห์เนื้อหาแบบ	 de-

ductive	 coding	 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ถอดเทป

แบบค�าต่อค�าและค้นหาประเด็นส�าคัญ	 เพื่อค้นหา

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ

จ�าแนกประเด็นหลักโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	 

(Content	analysis)	
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ผลการวิจัย

	 1.		การวเิคราะห์สถานการณ์	ผลกระทบ	ปัญหา

และอปุสรรคของการจดัระบบบรกิารโรคเบาหวานใน

สถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ-19	ส่งผลกระทบต่อ

การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ดังนี	้

การปรับบริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 

โควดิ-19	ให้สอดคล้องกบัมาตรการเว้นระยะห่างทาง

สังคมและอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ	 และกระทรวง

สาธารณสุขมีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล

อยู่แล้ว	 โรงพยาบาลในโครงการวิจัยจึงต้องปรับรูป

แบบบริการใหม่	 เปิดหน่วยคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโรค

โควิด-19	หรอืท่ีเรยีกว่า	PUI	ปรบัสถานทีใ่หม่เพือ่เปิด

หน่วยแยกกกัผูป่้วย	(isolation)	ทีม่ผีลการตรวจ	RT-

PCR	detected	และหอพักผู้ป่วยโควิด-19	(Cohort	

ward)	นอกจากน้ีมกีารใช้มาตรการควบคุมการตดิเชือ้

โควิด-19	 ในโรงพยาบาลโดยใช้มาตรการการล้างมือ	

สวมหน้ากากอนามยั	เว้นระยะห่างทางสังคม	และการ

ลดความแออดัในโรงพยาบาล	ส่งผลกระทบต่อการเข้า

ถงึบริการสาธารณสขุ	โดยเฉพาะผูป่้วยเบาหวานมีข้อ

จ�ากัดในการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาล	การตรวจ

วัดระดบัน�า้ตาลในเลอืด	การรบัยา	โดยเฉพาะอนิซูลนิ

ที่ต ้องควบคุมอุณหภูมิ	 ซึ่งไม่สามารถส่งยาทาง

ไปรษณีย์ได้	ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถใช้บริการของ

โรงพยาบาลเอกชน	 ก็จะขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับ

แพทย์หรือขาดการได้รับค�าแนะน�าส�าหรับผู้ป่วย 

เบาหวาน	ผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัดมีข้อจ�ากัดใน

ใช้การสือ่สารแบบออนไลน์	ขณะทีโ่รงพยาบาลยงัไม่มี

อุปกรณ์ที่รองรับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เช่น	Tel-

ehealth	service,	Telemedicine,	Telepharmacy,	

Telenursing	เป็นต้น

	 2.		แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อ

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเบาหวานในสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิด-19	 โดยยึดกรอบแนวคิดของ

ต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรังแบบขยาย	 มี	 2	 องค์

ประกอบหลัก	ดังนี้

	 	 2.1		ชุมชน	มี	3	องค์ประกอบหลัก	คือ	1)	

การสร้างนโยบายสาธารณสุขสุขภาพดี	 เร่งรัดให้โรง

พยาบาลด�าเนนิตามนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ	ลด

ความแออดัและลดระยะเวลารอคอย	โดยใช้มาตรการ

ลดความแออัดและการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อ

การป้องกันแพร่กระจายเชื้อสู ่ชุมชน	 ท�าให้โรง

พยาบาลต้องวางแผนการจดับรกิารทางการแพทย์วถิี

ใหม่	 ให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการแพร่

ระบาดและการตดิเชือ้ในกลุม่คนในชมุชนและผูม้ารบั

บริการในโรงพยาบาล	2)	การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19	

โดยลดระยะเวลารอคอยรบัยาในโรงพยาบาล	เพิม่ช่อง

ทางเลือกให้ผู้ป่วยเบาหวานเลือกรับยาจากร้านยา	

บริการส ่ งยาทางไปรษณีย ์ 	 หรือรับบริการ ท่ี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 เปิด

บริการเจาะเลือดก่อนพบแพทย์ที่	 รพ.สต.	 และจุด

บริการภายนอกโรงพยาบาล	 เช่น	 ห้างสรรพสินค้า	

แพทย์ดูผลเลือดแล้วสั่งยา	 ผู้ป่วยรอรับยาท่ีบ้านโดย

ไม่ต้องมาพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล	 ยกเว้นผู้ป่วยท่ีมี

ภาวะแทรกซ้อนหรือควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด 

ไม่ได้	ต้องมาพบแพทย์ทีโ่รงพยาบาล	3)	การเสรมิสร้าง

ชุมชนให้เข้มแข็ง	 มีความร่วมมือและการสร้างเครือ

ข่าย	 องค์กรในชุมชนเพื่อขยายศักยภาพของหน่วย

บรกิารทตุยิภมูแิละปฐมภมูใินโรงพยาบาลชมุชนและ	

รพ.สต.	ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบของชุมชนและสังคม	

สร้างเครอืข่ายและเป็นพีเ่ลีย้งให้กบัโรงพยาบาลชมุชน

ในการดแูลและให้ค�าปรกึษาผูป่้วยเดก็ท่ีเป็นเบาหวาน	

ส่งต่อผู ้ป ่วยเบาหวานไปรับบริการที่คลินิกหมอ

ครอบครัวตามพระราชบัญญัติหน่วยบริการปฐมภูมิ

เพื่อลดวามแออัดในโรงพยาบาล

	 	 2.2	ระบบสุขภาพ	มี	6	องค์ประกอบหลัก	

คือ	1)	การสนับสนุนการจัดการตนเอง	พบว่า	ผู้ป่วย

ท่ีอาการไม่คงท่ี	 มาพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลตามปกต	ิ

ส่วนผูป่้วยท่ีอาการคงท่ี	ส่วนใหญ่จะรบัยาทางไปรษณย์ี 

ท�าให้ขาดการสื่อสารกับบุคลากรสุขภาพ	ผู้ป่วยไม่ได้
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รบัการให้ความรู้และสร้างทักษะ	เพือ่การดูแลโรคเบา

หวานด้วยตนเอง	และการช่วยเหลอืสนบัสนนุให้ดแูล

ตนเอง	ถงึแม้ว่าจะมกีารใช้เทคโนโลยมีากขึน้	แต่ผูป่้วย

เบาหวานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีข้อจ�ากัดในการใช้

เทคโนโลย	ีท�าให้ไม่ได้รับข้อมลู	ความรูแ้ละวธิกีารดูแล

ตนเอง	 ตลอดจนแนวทางการแก้ไขเมื่อมีอาการผิด

ปกติ	 2)	 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล	 มีการพัฒนา

ทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน	 โดยใช้

เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากร

สขุภาพ	เช่น	การสร้างกลุม่ไลน์ของผูป่้วยเบาหวาน	มี

ช่องทางปรึกษา	 ส่งผลเลือด	 ให้ความรู้เก่ียวกับการ

จัดการตนเอง	 และการเลื่อนนัด	 เป็นต้น	 3)	 การ

ออกแบบระบบบริการ	มีการปรับรูปแบบการบริการ

แบบวิถีใหม่	 เป็นบริการแบบครบวงจร	 (One	 stop	

service)	โดยใช้ทีมสหสาขาวชิาชพีเพือ่ให้ผูป่้วยได้รบั

การตรวจรกัษาและรบัยาอย่างต่อเน่ือง	เช่น	ส่งยาทาง

ไปรษณีย์	ขับรถไปรับ	(drive-thru)	หรือรับที่ร้านยา	

มีศูนย ์ประสานงาน	 (Call	 center)	 ระหว ่าง 

ผูป่้วยกบัโรงพยาบาลเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล	การ

นัดตรวจเหลื่อมเวลาและจัดระบบคิวใหม่	4)	การจัด

รูปแบบบริการใหม่	 มีการแบ่งประเภทผู้ป่วย	 พบว่า	

การจัดกลุ่มตามระดับของความเสี่ยง	 ความเสี่ยงสูง	

(High	risk)	ต้องมาพบแพทย์	นัดเหลื่อมเวลาเพื่อลด

ความแออัด	ประเมินอาการก่อนมาพบแพทย์	ผู้ป่วย

ท่ีต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง	มกีารซกัประวตัไิว้ล่วง

หน้าและมีช่องทางด่วน	(fast	track)	ความเสี่ยงปาน

กลาง	 (Moderate	 risk)	 ติดตามอาการผู้ป่วยทุก	 1	

สัปดาห์	โดยยังไม่ต้องมาโรงพยาบาล	และความเสี่ยง

ต�่า	(low	risk)	ใช้บริการส่งยาทางไปรษณีย์หรือเลื่อน

นัด	โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล	พยาบาลผู้จัดการราย

กรณีให้ข้อมูลว่า	 “การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจาก

เบาหวานท�าได้ล่าช้ากว่าปีที่แล้ว	 เนื่องจากช่วงโควิด

ระบาดหนัก	ผู้ป่วยไม่ต้องการมาโรงพยาบาล”	ท�าให้

ผูป่้วยขาดการตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อนจากเบา

หวาน	 และขาดการท�ากิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม

สขุภาพ	เช่น	เพือ่นช่วยเพือ่น	เป็นต้น	5)	การสนบัสนนุ

การตดัสนิใจ	ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�า	มกีารตดัสนิใจอย่าง

รวดเร็ว	 พร้อมสั่งการให้แก่ผู้บริหารระดับต้นและผู้

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	 มีคณะกรรมการบริหาร

สถานการณ์ระดับจังหวัด	 มีแผนการบริหารความต่อ

เนื่อง	 (business	 continuing	 plan)	 ที่เป็นระบบ	

ชัดเจนและต่อเนื่อง	และ	6)	ระบบสารสนเทศ	มีการ

ใช้เทคโนโลยีในการบริการเพิ่มมากข้ึน	 เช่น	 กรณี

แพทย์ถกูกกัตวั	จะตรวจผู้ป่วยแบบทางไกล	พยาบาล

ผูจ้ดัการรายกรณตีดิตามอาการผู้ป่วยผ่านการโทรวดีิ

โอทางไลน์	 การแชร์ข้อมูลผู้ป่วยระบบ	 HosXP	 กับ

หน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดด้วยระบบคลาวด	์

(cloud)	 และบล็อกเชน	 (Blockchain)	 เพ่ือความ

ปลอดภัยของข้อมูลในเวชระเบียน	 ส่วนในประเด็น

ของปัญหาและอปุสรรคของการบรหิารจดัการบรกิาร

ผู้ป่วยเบาหวาน	 ผู้บริหารมองว่าเป็นความท้าทายที่

ต้องจัดการแก้ไขปัญหาให้ได้	

อภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการระบาดโรค 

โควิด-19	ส่งผลกระทบต่อการบริการการดูแลผู้ป่ว	ย

เบาหวาน	ทั้งนี้เนื่องจากทุกโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง

ต้องเตรียมสถานที่	บุคลากรและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อ

รองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19	 ซึ่งถือว่าเป็นภาวะ

วิกฤตแห่งชาติที่บุคลากรด้านสุขภาพในฐานะบุคคล

ด้านหน้าต้องเผชิญ	 ท�าให้การบริการทุกบริการใน

ระบบเดมิของโรงพยาบาลได้รบัผลกระทบมากในช่วง

ของการระบาดโรคโควดิ-19	ทีร่นุแรง	มกีารปิดบรกิาร

บางอย่างทีอ่าจก่อให้เกดิการตดิเช้ือโควดิมากขึน้	เช่น	

แผนกผ่าตัด	วิสัญญี	ทันตกรรม	กายภาพบ�าบัด	และ

งดการท�าหตัการท่ีไม่เร่งด่วน	เป็นต้น	ผูบ้รหิารของโรง

พยาบาลต้องปรับการจัดรูปแบบบริการใหม่เป็นการ

บริการวิถีใหม่	(new	normal	service)	ตามนโยบาย

ของกระทรวงสาธารณสุข	 ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมี

ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาลและอยู่
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บ้าน	เพื่อลดการรับเชื้อโรคโควิด-19	โดยโรงพยาบาล

ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคต่อการเข้าถงึ

บริการของผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างเหมาะสมและน่า

สนใจ	เกิดบริการแบบใหม่และใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย

ในการบริการหลากหลายรูปแบบ12

	 การบริการของคลินิกเบาหวาน	 ไม่สามารถ

ด�าเนินการตามมาตรฐานของคลินิกเบาหวาน	 และ

แนวทางเวชปฏิบัติได้ครบถ้วนเหมือนภาวะปกติ	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้และสร้างทักษะเพ่ือการ

ดูแลโรคเบาหวานด้วยตนเอง	 (Diabetes	 Self-

Management	 Education;	 DSME)	 และการช่วย

เหลือสนับสนุนให้ดูแลตนเอง	 (Diabetes	 Self-

Management	 Support;	 DSMS)	 เป็นสิ่งที่มีความ

ส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายของการรักษาเบาหวาน13 

ถงึแม้ว่าโรงพยาบาลได้ส่งยาให้ผูป่้วยทีบ้่าน	เพือ่ให้ได้

รบัยาอย่างต่อเนือ่ง	“พยาบาลโทรตามผูป่้วยทีข่าดนดั	

และด�าเนนิการช่วยเหลอืตามบรบิทของแต่ละคน	โดย

เน้นหลักการผู้ป่วยต้องไม่ขาดยา	 จัดให้ผู้ป่วยรับยา

ตามวิธีต่างๆ”	 แต่ผู้ป่วยไม่ได้รับการประเมินทักษะ

การดูแลตนเองและเสริมพลังในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม	อาจเป็นผลให้การควบคุมระดับน�้าตาลใน

เลือดและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายของการรักษา

	 การจัดระบบบริการคลินิกโรคเบาหวาน	 ใน

ระยะแรกของการระบาดโรคโควิด-19	 มีการปรับ

เปลี่ยนรูปแบบการบริการแก่ผู ้ป่วยเบาหวานซ่ึงมี

ปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมาก	 เพราะผู้ป่วยเบา

หวานเป็นกลุ ่มผู ้ป่วยที่มีจ�านวนมากที่สุดของโรง

พยาบาลและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถ

น้อยในการใช้เทคโนโลยี	เช่น	โทรศัพท์	หรือ	Smart	

phone	 ท�าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้า

หน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นอย่างล�าบาก	 แต่เมื่อ

สถานการณ์ดีขึ้น	 บุคลากรสุขภาพพัฒนาและจัดรูป

แบบบริการใหม่	 โดยแบ่งประเภทของผู้ป่วยและใช้

เทคโนโลยใีนการให้บรกิารเพิม่มากขึน้	“คดัแยกกลุม่

ผูป่้วยท่ีต้องมาพบแพทย์	กบัไม่ต้องมาพบแพทย์	กลุม่

ทีต้่องมาพบแพทย์จ�าเป็นต้องให้สหสาขาวชิาชพีดแูล

โดยผ่านไลน์	โทรศพัท์	หรอืหากมคีวามจ�าเป็นต้องพบ

เป็นรายบคุคล”	ปัญหาและอปุสรรคในการให้บรกิาร

ค่อย	ๆ 	ลดลง	จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	การ

ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-

19	ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา	เช่น	อิหร่าน14	พบว่า	มี

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการดูแลผู้ป่วย 

เบาหวานคล้ายกันคือ	 ผู้ป่วยเบาหวานและโรคเรื้อรัง

อื่นมีจ�านวนมากที่ไม่สามารถเข้าไปใช้บริการใน 

โรงพยาบาล	มีการปิดคลินิกโรคเรื้อรังในแผนกผู้ป่วย

นอก	 ไม่มีการสอนหรือให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ป่วย 

เบาหวาน	 ผู้ป่วยเบาหวานไม่มีประสบการณ์ในการ

สื่อสารกับแพทย์แบบออนไลน์	 เช่น	 ผู้ป่วยสูงอายุไม่

สามารถใช้	smart	phone	ได้	และบุคลากรสุขภาพ

ไม่สามารถใช้เทคโนโลยี	Telemedicine	ได้หรือไม่มี

อุปกรณ์สนับสนุนการตรวจผู้ป่วยทางไกล	เป็นต้น

	 เมื่อพิจารณาผลการประเมินการจัดระบบ

บริการผู ้ป่วยโรคเบาหวานตามกรอบแนวคิดของ

ต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรังแบบขยายในระดับชุมชน	

พบว่า	 ผู้ป่วยมีความตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19	 และให้

ความร่วมมือต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง

สาธารณสุขต่อการลดความแออัดและการเว้นระยะ

ห่างทางสงัคม	โดยการอยูท่ีบ้่านเพือ่ป้องกนัตนเองไม่

ให้ติดเช้ือโควิด-19	 ท้ังนี้ผู้ป่วยเบาหวานเป็นหนึ่งใน

ประชาชนกลุ่ม	 608	 (ผู้สูงอายุ	 โรคทางเดินหายใจ

เรือ้รงั	โรคหวัใจและหลอดเลอืด	โรคไตวายเรือ้รงั	โรค

หลอดเลือดสมอง	 โรคอ้วน	 โรคมะเร็ง	 โรคเบาหวาน	

และหญิงตั้งครรภ์	 12	 สัปดาห์ขึ้นไป)	 ที่มีความเสี่ยง

สูงต่อการติดเชื้อโควิด-19	ตลอดจนชุมชนสร้างความ

เข้มแขง็ในการดแูลประชาชนในชมุชนเอง	โดยเฉพาะ

อาสาสมคัรด้านสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	จะ

มีส่วนช่วยในการดูแลและประเมินอาการเบ้ืองต้น	

รวมท้ังมีการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน	 เพื่อขอ
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ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนรัฐบาล	 เอกชน	

และประชาชนในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	 ตนเอง	

ครอบครัว	 และชุมชนในช่วงที่มีการระบาดของโรค 

โควิค-19	

	 เมื่อพิจารณาระบบสุขภาพ	ผลการประเมินพบ

ว่า	โรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างมีการจัดระบบบริการให้

แก่ผูป่้วยเบาหวานได้อย่างเหมาะสม	มกีารจัดรปูแบบ

บริการใหม่ตามบริบทและศักยภาพของแต่ละโรง

พยาบาล	“ผูป่้วยท่ีไม่จ�าเป็นต้องมาพบแพทย์	สามารถ

เลอืกใช้บริการจดัส่งยาด้วยช่องทางต่างๆ	เช่น	Drive-

thru,	Post	office,	Drug	store	ร้านยา”	ทั้งนี้	โดย

ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลเป็นบคุคลทีม่วีสิยัทศัน์กว้าง

ไกล	มปีระสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาในภาวะวกิฤต

ทีต่ืน่ตัวต่อสถานการณ์	(Situation	awareness)	ของ

การระบาดโรคโควิด-19	 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ

บรกิารของโรงพยาบาล	โดยเฉพาะผูป่้วยเบาหวานซึง่

เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจ�านวน

มาก	ดงัน้ันผูบ้ริหารมคีวามจ�าเป็นต้องออกแบบระบบ

บริการแบบวิถีใหม่ที่หลากหลายวิธีที่ผู้ป่วยสามารถ

เลอืกใช้บริการได้ตามต้องการ	เพือ่ให้การบริการอย่าง

ต่อเนือ่ง	ทัง้ในเรือ่งของการแบ่งประเภทของผูป่้วยเบา

หวานเป็นสตีามระดบัความเสีย่งและจดัระบบบรกิาร

ส่งยาทางไปรษณีย์	 ขับรถไปรับยาที่โรงพยาบาลใกล้

บ้าน	การเจาะเลือดจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน	บางโรง

พยาบาลได้จดับรกิารเจาะเลอืดภายนอกโรงพยาบาล	

เช่น	ห้างสรรพสินค้าหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ที่เอื้อความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย	ส่วนผู้ป่วยสามารถส่ง

ผลเลือดผ่านกลุ่มไลน์เพื่อพยาบาลกรอกข้อมูลใน

ระบบเวชระเบียน	 แพทย์เข้าดูข้อมูลและสั่งยาผ่าน

ระบบ	online	ไปยังห้องยาเพื่อให้เภสัชกรจัดและส่ง

ยาได้ตามรูปแบบทีผู่ป่้วยเบาหวานแจ้งความประสงค์

ไว้	ซึง่การด�าเนินการของระบบสขุภาพไทยสอดคล้อง

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและ

ต่อมไร้ท่อ15	ทีไ่ด้ประชมุตกตรงร่วมกนั	ให้ค�าแนะน�า

ว่าการดูแลผู ้ป่วยเบาหวานท่ีแผนกผู ้ป่วยนอกใน

สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19	ควรปฏิบัติ	ดังนี้	

ควบคุมระดับน�้าตาลให้ได้ในระดับที่เหมาะสมเพื่อ

ความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวาน	 ให้การรักษาเป็น

ปัจจบุนัแบบมทีางเลอืก	พงึระวงัการให้การรกัษาแบบ

ไม่ต่อเนื่อง	 และใช้	 Telemedicine	 ในการติดต่อ

สื่อสารกับผู้ป่วย	 ซ่ึงคล้ายกับมาตรการท่ีใช้กับผู้ป่วย

เบาหวานในประเทศกรีซ16	 และการจัดการดูแล 

ผูป่้วยเบาหวานของประเทศอหิร่าน14	พบว่า	การด�าเนนิ

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด-19	 การบริหารงานบริการสุขภาพใน

สถานการณ์วิกฤต	 ผู้บริหารทุกระดับมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อการจัดการบริหารงานและแก้ไขปัญหา

และอปุสรรคต่างๆ	ภาวะผูน้�าและอ�านาจในการตดัสนิ

ใจเป็นปัจจยัส�าคญัแห่งความส�าเรจ็ในการแก้ไขปัญหา

ในสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-

19	 มีงานวิจัย17	 ยืนยันว่า	 ภาวะผู้น�าของแพทย์ใน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	 นั้น	 ต้องมี

ลกัษณะ	3	องค์ประกอบหลกัคอื	การเข้าใจสิง่แวดล้อม

ของภาวะวกิฤต	การใช้กลยทุธ์ในการดแูลทีมบุคลากร	

และการใช้ภาวะผูน้�าอย่างมเีหตผุล	ซึง่จากผลการวจิยั

พบว ่า	 ผู ้บริหารท้ังระดับสูงและระดับต ้นของ 

โรงพยาบาลกลุ ่มตัวอย่างมีความคุณลักษณะและ

แสดงศักยภาพของผู้น�าในการบริหารจัดการงาน

บริการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานการณ์การ

ระบาดโรคโควิด-19	 ของประเทศไทยได้เป็นอย่าง

เหมาะสมและต่อเนื่อง

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ระบบสารสนเทศมีความ

ส�าคัญต่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารใน

การเปลีย่นแปลงระบบบรกิาร	บคุลากรสขุภาพพฒันา

ทักษะส่วนบุคคลให้ผู้ป่วยเบาหวานและสนับสนุนให้

สามารถจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

ในส่วนของชุมชนต้องสร้างนโยบายส่งเสริมสุขภาพ	

สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการดูแลสุขภาพ	 และเสริม

สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	 การด�าเนินงานของระบบ

สุขภาพ	 ชุมชนและโรงพยาบาลต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
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ต่อกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพของประชาชน	 หาก

เกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่	ท�าให้เกิดวิกฤติของ

ระบบสุขภาพของประเทศไทย	 การบริหารจัดการ

สามารถท�าได้	 เนื่องจากบุคลากรสุขภาพของไทยมี

ประสบการณ์จากการบรหิารภาวะวกิฤตใินสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิด-19	

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงาน

	 1.	 ผลการวิจัยที่ได้สามารถน�าไปใช้ในการ

ก�าหนดนโยบายและวางแผนการจัดระบบบริการ

สุขภาพส�าหรบัผูป่้วยโรคเบาหวานภายใต้ภาวะวกิฤติ

ของโรคโควิด-19	 และโรคอุบัติใหม่	 โดยน�าแนวทาง

การแก้ไขปัญหาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ

แต่ละโรงพยาบาล

	 2.		น�าข้อมลูผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลกัสตูรการ

บริหารจัดการโรคเบาหวานภายใต้วิกฤติของการ

ระบาดของโรคอบัุติใหม่หรอืเนือ้หาส�าคัญในการเรยีน

การสอนเกีย่วกบัการบรหิารทางการพยาบาลเกีย่วกบั

การจัดระบบบริการส�าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานใน

สถานการณ์โรคติดต่อระบาดร้ายแรง	

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ศึกษาการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในช่วง

สถานการณ์การระบาดโรคโควดิ-19	ของผูป่้วยเบาหวาน

	 2.	 พัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้

ป่วยเบาหวานและประเมินผลโปรแกรมการจัดการ

ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานท่ีบ้านในสถานการณ์การ

ระบาดโรคโควิด-19	

	 3.	 พฒันาระบบการสนบัสนนุการจดัการตนเอง

โดยพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 

เบาหวานในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19

กิตติกรรมประกาศ

	 	 ผูว้จิยัขอขอบพระคณุผูบ้ริหาร	และพยาบาล

ทุกท่านจากทุกโรงพยาบาลที่ให้ข้อมูลส�าคัญในการ
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บทคัดย่อ

	 ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 มีการรายงานว่า	 นักศึกษามีความเสี่ยงด้าน

สุขภาพจิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	 การวิจัยเชิงส�ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเครียด	 และ

พฤตกิรรมการดูแลตนเองของนักศึกษาพยาบาล	รวมท้ังหาความสมัพนัธ์ของความเครียดและพฤตกิรรม

การดแูลตนเอง	กลุม่ตัวอย่างเป็นนกัศกึษาพยาบาลของวทิยาลยัพยาบาลแห่งหนึง่	จ�านวน	250	คน	คดั

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ	 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ความเครยีด	และแบบประเมนิพฤตกิรรมการดแูลตนเอง	ผ่านแอปพลเิคชนัไลน์	หาค่าความเชือ่มัน่ของ

เครื่องมือวิจัย	เท่ากับ	.82	และ	.81	ตามล�าดับ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

 ผลการศึกษาพบว่า

	 1.	 กลุ่มตวัอย่างร้อยละ	53.6	ไม่มคีวามเครยีด	ในขณะทีก่ลุม่ตวัอย่างร้อยละ	46.4	มคีวามเครยีด

โดยแบ่งเป็นความเครยีดระดบัเลก็น้อย	ปานกลาง	และรนุแรง	(ร้อยละ	24,	11.2,	และ	11.2	ตามล�าดบั)	

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	ร้อยละ	73.2	มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองท่ีในระดบัด	ีเช่น	การเว้นระยะห่างทาง

สังคม	 การสวมหน้ากากอนามัย	 และการล้างมือด้วยสบู่หรือน�้ายาก่อนและหลังการสัมผัสสิ่งของหรือ

บุคคลอื่น

	 3.	 ความเครยีดมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบในระดบัต�า่กบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง	r	=	-.159,	p<	.05	

จากผลการวิจัยแสดงว่า	 นักศึกษาที่มีความเครียดในระดับสูงจะท�าให้พฤติกรรมการดูแลตนเองลดลง	

ดังน้ันสถาบันการศึกษาควรจัดคลินิกให้ค�าปรึกษาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้ส�าหรับ

นักศึกษาพยาบาลในการเผชิญความเครียด	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี	 

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส		โควิด-19

ค�าส�าคัญ:		สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ความเครียด	พฤติกรรมการดูแลตนเอง

*	อาจารย์พยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	เชียงใหม่	คณะพยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก	E-mail:	Panida@bcnc.ac.th
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Abstract

 During	the	COVID-19	pandemic,	there	were	reports	about	increasing	mental	

health	risks	among	nursing	students.	This	survey	research	aimed	to	study	the	levels 

of	 stress	 and	 self-care	 behavior	 among	 nursing	 students	 during	 COVID-19	 

pandemic.	A	relationship	between	stress	and	self-care	behavior	was	also	identified.	

The	 samples	 were	 250	 nursing	 students	 in	 one	 nursing	 college,	 recruited	 by	

stratified	random	sampling.	The	research	tools	comprise	a	stress	test	and	a	self-care	

behavior	assessment	form.	Data	were	collected	using	Line	Application.	The	relia-

bilities	of	research	tools	were	.82	and	.81,	respectively.	Data	were	analyzed	using	

descriptive	statistics	and	Pearson’s	product-moment	correlation	shows	that:

	 The	results	revealed	that	53.6	%	of	the	samples	reported	no	stress,	whereas,	

24%	 reported	mild	 stress	 level.	The	moderate	and	severe	 stress	 levels	among	

nursing	students	were	equal	(11.2%).	Seventy-three-point	two	percent	of	the	par-

ticipants	reported	that	they	practiced	good	self-care	by	social	distancing,	mask-

wearing,	and	hand	washing.	There	was	a	negative	correlation	between	stress	and	

self-care	practice,	r	=	-.159,	p<	.05.

	 The	results	indicated	that	high	levels	of	stress	decreased	self-care	behaviors	

among	nursing	students.	Therefore,	 institutions	should	provide	counseling	clinic	

and	promote	mental	health	literacy	for	students	to	cope	with	stress	to	promote	

good	self-care	behaviors	during	the	Covid-19	pandemic.

   

Key words:		Covid-19	pandemic,	stress,	self-care	behavior

ความเป็นมาและความส�าคัญ

	 สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	

เกดิขึน้ครัง้แรกในประเทศจีน	เมือ่ปลายเดือนธนัวาคม	

2562	การระบาดใหญ่ยงัคงแพร่กระจายไปทัว่โลก	น�า

ไปสู่อัตราการติดเช้ือและการเสียชีวิตที่สูงขึ้น	 เกิด

วิกฤตสุขภาพระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจ1	ปัญหาสุขภาพจิตที่พบในช่วงการ

ระบาด	เช่น	ความวิตกกังวล	ความเครียด	และภาวะ

ซึมเศร้า	เป็นต้น	รวมถึงผลกระทบในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน2-5	 นอกจากนี้แล้วยังส่งผลเสียต่อระบบ

เศรษกจิและสงัคมอย่างกว้างขวาง6-7	จากผลการวจิยั

ทีศ่กึษาความสมัพันธ์ระหว่างกจิกรรมการดูแลตนเอง	

ความเครียด	 และความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงล็อกดาวน์

จากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	พบว่า 

การดูแลตนเองของบุคคลมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

ความเครียดและความเป็นอยู่ที่ดี	 ความเครียดใน

ระดับที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับการ

ดแูลตนเองในระดบัต�า่	และมรีะดบัความเป็นอยูท่ีล่ดลง8

	 ประเทศไทยมีการออกพระราชก�าหนดฉุกเฉิน

แห่งชาต	ิตัง้แต่วนัที	่26	มนีาคม	ถงึ	30	เมษายน	2563	

น�าไปสูก่ารปิดเมอืงปิดประเทศ	การจ�ากดัการเดินทาง	

การห้ามชุมนุมในท่ีสาธารณะ	 การเว้นระยะห่างทาง

สังคม	และการปิดพื้นที่แพร่ความเสี่ยงชั่วคราว	และ

มีการบังคับปิดสถาบันการศึกษาทุกระดับ9	วิทยาลัย



ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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พยาบาลจึงปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากการ

เรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน	 และการเรียนการสอน

ภาคปฏบิตัทิางคลนิกิเป็นการเรยีนออนไลน์	นกัศกึษา

ทุกคนต้องย้ายออกจากหอพักกลับภูมิล�าเนา	 ตาม

มาตรการควนคุมการแพร่ระบาดของโรค	 ทั้งน้ี

วิทยาลัยพยาบาลได้จัดท�าชุดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	และการดูแลตนเอง

เพื่อป้องกันการติดเชื้อ	 ตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข	 โดยยึดหลัก	 D-M-H-T-T	 (Distancing	

(อยู่ห่างไว้)	Mask	wearing	 (ใส่หน้ากากกัน)	Hand	

washing	 (หมั่นล้างมือ)	 Testing	 (ตรวจให้ไว)	 และ	

ThaiChana	 (ใช้ไทยชนะและหมอชนะ)	 ให้กับ

นักศึกษาทุกคนก่อนย้ายกลับภูมิล�าเนา10 

	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	ท�าให้นักศึกษามคีวาม

วิตกกังวลและความเครียด	 ทั้งจากกลัวการติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19	 และจากการเรียนการสอนออนไลน์ท่ี

มข้ีอจ�ากดัของอปุกรณ์คอมพวิเตอร์	และการเชือ่มต่อ

อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาบางส่วนที่มีภูมิล�าเนาอยู่

ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล	 นักศึกษาบางกลุ่มโดย

เฉพาะชั้นปีที่	 4	 มีความกังวลเกี่ยวกับการล่าช้าของ

การเรียนการสอนที่อาจจะส่งผลต่อการส�าเร็จการ

ศึกษา	 รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว	

เป็นต้น	 ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน้ีสอดคล้องกับ

รายงานการวิจยัทีพ่บว่า	ความเสีย่งด้านสขุภาพทีเ่หน็

ได้ชดัเจนของนักศกึษาในสถานการณ์การระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19	 พบได้ทั้งอาการทางร่างกายและ

จิตใจ11	และมีผลการวิจัย	พบว่า	นักศึกษาสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพมคีวามรูเ้กีย่วกบัการระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19	 ในระดับสูง	 และมีพฤติกรรมการ

ป้องกันในระดับปานกลาง12	อย่างไรก็ตามการศึกษา

ปัญหาสขุภาพจติของนกัศกึษาพยาบาล	และการดูแล

ตนเองในประเทศไทยในสถานการณ์ดังกล่าวยงัมีจ�ากัด 

	 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาความเครียดและ

พฤตกิรรมการดแูลตนเองของนกัศึกษาพยาบาล	และ

หาความสัมพันธ์ของความเครียดกับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองเพ่ือสามารถวางแผนในการช่วยเหลือ

นักศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อประเมินความเครียดของนักศึกษา

พยาบาล	 ในสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส 

โควิด-19

	 2.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

นักศึกษาพยาบาล	ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19

	 3.		เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของความเครียด

และพฤติกรรมการดูแลตนเองของนักศึกษาพยาบาล

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 การศึกษาครั้ งนี้ ผู ้ วิ จั ย ใช ้ กรอบแนวคิด

ความเครียดและการเผชิญความเครียดของลาซารัส

และโฟล์คแมน13	โดยอธบิายว่า	ความเครยีดเป็นภาวะ

ชั่วคราวของความไม่สมดุล	ซึ่งเกิดจากกระบวนการรับรู้ 

หรอืการประเมนิของบคุคลต่อสิง่ทีเ่ข้ามาใประสบการณ์

ว่าสิง่นัน้เป็นสิง่คกุคามและมผีลเสียต่อตนเอง	ซึง่การ

ประเมินสถานการณ์ความเครียด	มี	3	ลักษณะ	คือ	1)	

การสูญเสียหรืออันตราย	 คือ	 การสูญเสียความ

สามารถหรือความเป็นบุคคลอันเกิดจากความเจ็บ

ป่วย	 2)	 การคุกคาม	 คือ	 การคาคการณ์ว่าจะเกิด

อนัตรายหรอืการสญูเสยีข้ึน	ท�าให้เกิดความกลวั	วติก

กังวล	 และความยากล�าบากในการด�าเนินชีวิต	 3)	

ความท้าทาย	 คือ	 การคาดการณ์ว่าสามารถควบคุม

เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ	 ได้	 ซึ่งจะท�าให้เกิด

การตืน่ตวั	กระตอืรอืร้นในการทีจ่ะเผชญิกบัปัญหานัน้	

ๆ	ทั้งนี้ความเครียดจะเป็นลักษณะรูปแบบใด	ขึ้นอยู่

กบัความสามารถของแต่ละบุคคลในการประเมนิและ

เลือกใช้กลไกการปรับตัว	ซึ่งประกอบด้วย	1)	วิธีการ

เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา	 (problem	

focused	 coping)	 เป ็นพฤติกรรมที่ใช ้ในการ
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เปล่ียนแปลงเหตกุารณ์ทีก่่อให้เกดิความเครยีด	โดยท่ี

บุคคลจะพยายามในการแสวงหาข้อมูล	 วิเคราะห์

ข้อมูล	ค้นหาวิธีต่างๆ	 ในการแก้ไขปัญหา	และมีการ

พิจารณาถึงผลดีและผลเสียของแต่ละทางเลือกเหล่า

นั้น	 จากนั้นตัดสินเลือกวิธีการและลงมือปฏิบัติที่จะ

จดัการกับปัญหาโดยตรงกบัสาเหตุหรือปัญหาทีก่่อให้

เกิดสภาพเครียด	 2)	 วิธีการเผชิญความเครียดแบบ

จัดการกับอารมณ์	 (Emotional	 focused	 coping)	

เป็นพฤติกรรมที่บุคคลควบคุมความเครียดทาง

อารมณ์	โดยการปรบัความรูส้กึเพือ่รักษาสมดุลภายใน

จติใจน�าไปสูแ่นวทางทีจ่ะรบัรู้เหตุการณ์	แต่เหตกุารณ์

ไม่เปลี่ยนแปลง	

	 ความเครียดซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 และส่งผลกระทบต่อ

บุคคลและสังคม	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ดูแลตนเอง	 เช่น	 กิจกรรมทางกาย	 การรับประทาน

อาหารที่เพียงพอ	 หรือการมีเครือข่ายสนับสนุน	 ซ่ึง

เป็นกลไกในการเผชญิปัญหาของแต่ละบคุคล	และส่ง

ผลต่อสุขภาพกายและจิต	 ดังน้ันการดูแลตนเองจึง

สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปรับตัว

ต่อความเครียดของบุคคล8	 กระบวนการนี้นอกจาก

จะสามารถอธบิายได้ด้วยแนวคิดความเครยีดและการ

เผชิญความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน13	 ซึ่ง

ระบวุ่าบคุคลจะประเมินและสามารถตีความสถานการณ์

ที่ตึงเครียดว่าเป็นความท้าทายหรือภัยคุกคาม	 และ

น�าไปสู่การมีพฤติกรรมการดูแลตนเองหรือปรับปรุง

ความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้	นอกจากนีแ้ล้วยงัสามารถอธบิาย

จากมุมมองของโอเร็ม14	 โดยระบุว่าการดูแลตนเอง

หมายถึงการปฏิบัติที่มีผลต่อการพัฒนาและการ

ท�างานของบคุคล	ด้วยเหตุนีก้ารดูแลตนเองจงึเป็นผล

มาจากการก�าหนดค่าความสามารถของบคุคลซึง่ต้อง

ใช้ความตระหนัก	การประเมิน	และการตีความ	ปัญหา

ทางจิตใจ	 อารมณ์	 และร่างกาย	 และก่อให้เกิด

พฤติกรรมที่เหมาะสม

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง	 (Descrip-

tive	 cross-sectional	 research)	 เพื่อศึกษา

ความเครียด	 และพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

นักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง	 ใน

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ใน

ระลอกที่	1	(ระหว่างปี	2563	-2564)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	1	ถึงชั้นปีที่	

4	ของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง	ปีการศึกษา	2563	

จ�านวน	612	คน	

	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาชั้นปีที่	1	ถึงชั้นปีที่	

4	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัย

พยาบาลแห่งหนึ่ง	ปีการศึกษา	2563	ค�านวณขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร	 ยามาเน่15	 ได้กลุ ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้น	250	คน	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

วิธีการ	Stratified	random	sampling	และการสุ่ม

เลอืกตวัอย่างแบบง่าย	(Simple	random	sampling)	

จากตารางเลขสุ่ม	

 เครื่องมือในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 3	 ส่วน	

ได้แก่

	 ส่วนท่ี	 1	 แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไป	 ได้แก่	 เพศ	

ระดบัการศกึษา	การเรยีน	การมอีปุกรณ์คอมพวิเตอร์

และอนิเทอร์เนต็	ภมูลิ�าเนา	และรายได้ของครอบครวั	

	 ส่วนที่	2	แบบทดสอบความเครียด	(ST-5)	ของ

กรมสุขภาพจิต	ประกอบด้วยค�าถาม	5	ข้อ		เป็นการ

ประเมนิอาการด้วยตนเอง	โดยใช้ระดบัคะแนน	Likert	

4	จุด	ตั้งแต่	0	(ไม่เลย)	ถึง	3	(แทบทุกวัน)	คะแนน

รวมอยู่ระหว่าง	0	ถึง	15	แบ่งออกเป็น	4	ระดับของ

ความเครียด	ได้แก่	ไม่มีความเครียด	(คะแนน	=	0-4)	

ความเครียดเล็กน้อย	 (คะแนน	=	5-7)	ความเครียด

ปานกลาง	(คะแนน	=	8-9)	และความเครยีดข้ันรนุแรง	

(คะแนน	≥	10)	2	 
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	 ส่วนท่ี	3	แบบประเมนิพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	

ประกอบด้วยค�าถาม	 15	 ข้อ	 ให้ประเมินระดับการ

ปฏิบัติกิจกรรม	4	ระดับ	ตั้งแต่	1	(แทบไม่ปฏิบัติ)	ถึง	

4	(ปฏิบัติเป็นประจ�า)	คะแนนรวมอยู่ระหว่าง	15	ถึง	

60	และสามารถจ�าแนกได้เป็น	3	 ระดับ	 ได้แก่	 การ

ดูแลตนเองที่ไม่ดี	 (15-30	 แนน)	 การดูแลตนเองใน

ระดบัปานกลาง	(31-45	คะแนน)	และการดูแลตนเอง

ที่ดี	(46	-60	คะแนน)	

 การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ

	 แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ตรวจ

สอบความตรงของเนื้อหา	 (Content	validity)	 โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	ได้ค่า	IOC	เท่ากับ	0.78	

และหาค ่าความเชื่อมั่นโดยน�าไปทดลองใช ้กับ

นักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	 30	 คน	 ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค	

(Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	 ได้เท่ากับ	 .81	

ส่วนแบบทดสอบความเครยีด	(ST-5)	ได้รบัการตรวจ

สอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว16-17	 น�ามาหาค่าความ

เชื่อมั่น	ได้เท่ากับ	.82

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

	 งานวจิยัน้ีผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัย

พยาบาล	เอกสารรบัรองหมายเลข	BCNCT	18/2563	

ลงวันที่	10	มิถุนายน	พ.ศ.	2563	ผู้วิจัยมีการใช้รหัส

ของข้อมลูแทนการระบตัุวตน	กลุม่ตัวอย่างมสีทิธ์ิท่ีจะ

ตอบรับหรอืปฏเิสธการเข้าร่วมวจิยั	และสามารถออก

จากการวิจัยในระหว่างการวิจัยได้	 ซึ่งการกระท�าดัง

กล่าวจะไม่มผีลต่อกลุม่ตัวอย่างแต่อย่างใด	ข้อมลูของ

กลุ่มตัวอย่างทุกอย่างจะถือเป็นความลับ	ซึ่งจะน�ามา

ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 และผู้วิจัยน�าเสนอ

ข้อมูลที่ได้รับในลักษณะภาพรวมเท่านั้น

	 ขั้นตอนนการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		ผูว้จัิยได้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวจัิย	สทิธิ์

ในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี	้

โดยยึดหลักการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย	

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามออนไลน์	

ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ	 10-15	

นาที	 โดยก�าหนดระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม	 

2	สัปดาห์	เริ่มจากวันที่ได้รับแบบสอบถาม

	 3.	 ภายหลังส่งแบบสอบถาม	1	สัปดาห์	ผู้วิจัย

ติดตามโดยส่งการส่งข้อความแจ้งเตือนในแอป 

พลิเคชันไลน์	และปิดรับแบบสอบถามตามก�าหนด	2	

สปัดาห์	โดยได้รบัแบบสอบกลบัสมบรูณ์จ�านวน	250	ฉบบั 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	

(Descriptive	 Statistics)	 หาค่าความถี่	 ร้อยละ	 

ค่าเฉลี่ย	(M)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

	 2.	 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความเครยีด

และการดูแลตนเองโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เพยีร์สนั	(Pearson’s	product-moment	correlation 

coefficient)	โดยก�าหนดค่านยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	

.05	และทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นพบการแจกแจงเป็น

โค้งปกติของข้อมูล

ผลการวิจัย

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 95.6)	 เป็นเพศหญิง	

อายุระหว่าง	18-38	ปี	 (Mean=21.16,	S.D.=2.09)	

ก�าลังศึกษาในชั้นที่	 1-4	การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ	(ร้อยละ	53.2	และ	46.8	ตามล�าดับ)	ในขณะ

ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 88.4)	 มีอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	 แต่มีกลุ ่มตัวอย่าง 

บางส่วน	(ร้อยละ	11.6)	ไม่มกีารเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็	

ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภูมิล�าเนาอยู่ภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ร้อยละ	76	และ	24	ตาม

ล�าดับ)	โดยส่วนใหญ่	(ร้อยละ	57)	ครอบครัวมีรายได้

ประมาณ	15,000	บาท/เดือน	(ดังตารางที่	1)
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ตารางที่	1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป N %

เพศ

ชาย 11 4.4

หญิง 239 95.6

ระดับการศึกษา

ชั้นปีที่	1 62 24.8

ชั้นปีที่	2 60 24.0

ชั้นปีที่	3 63 25.2

ชั้นปีที่	4 65 26.0

การเรียน

เรียนภาคทฤษฎี 133 53.2

เรียนภาคปฏิบัติ 117 46.8

การมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

มี 221 88.4

ไม่มี 29 11.6

ภูมิล�าเนา

ภาคเหนือ 190 76.0

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60 24.0

รายได้ของครอบครัว	(บาท/	เดือน)

≤15,000 143 57.2

15,001–30,000 77 30.8

≥30,001 30 12.0

	 2.	 ข้อมูลความเครียด

	 	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	(ร้อยละ	53.6)	ไม่มี

ความเครียด	 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 46.4	 มี

ความเครียด	โดยแบ่งเป็นความเครียดระดับเล็กน้อย	

ปานกลาง	และรุนแรง	(ร้อยละ	24,	11.2,	และ	11.2	

ตามล�าดับ)	(ดงัตารางที	่2)	เมือ่พจิารณารายข้อพบว่า	

อาการที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า	3	อันดับ	ได้แก่	รู้สึกเบื่อ

เป็นประจ�า	(ร้อยละ	11.6)	รองลงมาคือมีปัญหาการ

นอนหลับ	นอนไม่หลับหรือนอนหลับมาก	(ร้อยละ	8)	

และมีสมาธิน้อยลง	(ร้อยละ	6.4)	(ดังตารางที่	3)



ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

110 |  ว�รส�รสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทยฯ ส�ข�ภ�คเหนือ

ตารางที่ 2	จ�านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง	จ�าแนกตามระดับความเครียด

ระดับความเครียด (ST5) จ�านวน (คน) ร้อยละ

ไม่มีความเครียด	(คะแนน	0-4) 134 53.6

ความเครียดเล็กน้อย	(คะแนน	5-7) 60 24.0

ความเครียดปานกลาง	(คะแนน	8-9) 28 11.2

ความเครียดขั้นรุนแรง	(คะแนน	10-15) 28 11.2

	 3.	ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลตนเอง

	 	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 73.2)	 มี

พฤติกรรมการดูแลตนเองในสถานการณ์การระบาด

ของเชือ้ไวรสัโควิด-19	อยูใ่นระดับดี		และกลุม่ตัวอย่าง

ร้อยละ	26.8	มกีารดแูลตนเองในระดบัปานกลาง	(ดงั

ตารางที่	 4)	 โดยพบกิจกรรมการดูแลตนเองที่ปฏิบัติ

เป็นประจ�า	3	อนัดับแรกคือ	สวมหน้ากากอนามยัขณะ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือออกไปนอกบ้าน	 (ร้อยละ	 88.8)	

อยู่บ้านหรือที่พักอาศัย	ไม่ไปในที่สาธารณะ	(ร้อยละ	

82.4)	และรบัประทานอาหารทีป่รงุสกุใหม่ๆ	(ร้อยละ	

77.2)	 ส่วนกิจกรรมการดูแลตนเองที่ปฏิบัติค่อนข้าง

น้อย	 ได้แก่	 การออกก�าลังกาย	 (ร้อยละ	 15.6)	 การ

รกัษาระยะห่างจากบคุคลอืน่	1-2	เมตร	(ร้อยละ	16.8)	

และการนั่งสมาธิหรือท�ากิจกรรมผ่อนคลาย	 (ร้อยละ	

22)	ประเดน็ท่ีน่าสนใจคือ	กลุม่ตวัอย่างมกีารให้ก�าลงั

ใจ	คนในครอบครัว	เพื่อน	และคนในชุมชุมที่ได้รับผล	

กระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 อย่าง

สม�่าเสมอ	 (ร้อยละ	 61.6)	 แสดงความเห็นอกเห็นใจ	

เข้าใจ	ไม่รังเกียจผู้สงสัยติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อ	(ร้อยละ	

53.2)	และแบ่งปันหน้ากากอนามัย	หน้ากากผ้า	และ

แอลกอฮอล์เจลแก่คนในครอบครัว	ญาติ	เพื่อน	และ

คนในชุมชน	(ร้อยละ	47.2)	(ดังตารางที่	5)

ตารางที่ 3	จ�านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง	จ�าแนกตามการประเมินความเครียดรายข้

การประเมินความเครียด 

ST5

แทบไม่มี เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง เป็นประจ�า

N % N % N % N %

1.	มปัีญหาการนอน	นอนไม่

หลับ/นอนมาก

124 49.6 63 25.2 43 17.2 20 8.0

2.	มีสมาธิน้อยลง 88 35.2 95 38.0 51 20.4 16 6.4

3 . 	 ห งุ ด ห งิ ด /

กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ	

107 42.8 86 34.4 47 18.8 10 4.0

4.	รู้สึกเบื่อ	เซ็ง 58 23.2 98 39.2 65 26.0 29 11.6

5.	ไม่อยากพบปะผู้คน 151 60.4 59 23.6 29 11.6 11 4.4
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ตารางที่ 4		พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง

พฤติกรรมการดูแลตนเอง จ�านวน ร้อยละ

ระดับดี	(คะแนน	=46-60) 183 73.2

ระดับปานกลาง	(คะแนน	=	31-45) 67 26.8

ระดับต�่า	(คะแนน=	13-30) 0 0

พฤติกรรมการดูแลตนเอง แทบไม่ปฏิบัติ ปฏบิัติเป็นบางครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏบิตัเิป็นประจ�า

N % N % N % N %

1.	อยู่บ้าน/ที่พักอาศัยตลอดเวลา	ไม่ไปใน
				ที่สาธารณะ

1 0.4 6 2.4 37 14.8 206 82.4

2.	แยกของใช้ส่วนตัว	จากสมาชิก
			ในครอบครัว

14 5.6 55 22.0 105 42.0 76 30.4

3.	รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น	1-2	เมตร 62 24.8 64 25.6 82 32.8 42 16.8

4.	ล้างมือด้วยสบู่/น�้ายา	ก่อนและหลังการ
			สัมผัสสิ่งของหรือบุคคลอื่น

0 0 15 6.0 107 42.8 128 51.2

5. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งขณะ  
				อยู่ร่วมกับบุคคลอื่น	หรือเมื่อออกนอกบ้าน

0 0 5 2.0 23 9.2 222 88.8

6.	รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่	ๆ 0 0 2 0.8 55 22.0 193 77.2

7.	รับประทานอาหารโดยใช้ช้อนส่วนตัว 8 3.2 20 8.0 78 31.2 144 57.6

8.	ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 33 13.2 102 40.8 76 30.4 39 15.6

9.	นั่งสมาธิหรือท�ากิจกรรมผ่อนคลาย 33 13.2 71 30.8 85 34.0 55 22.0

10.	ติดตามข้อมูลข่าวสารการระบาดของเชื้อ
					ไวรัสโควิด-19	

1 0.4 16 6.4 102 40.8 131 52.4

11.	เพิกเฉยต่อบุคคลที่ใช้ค�าพูดหรือแสดง
					พฤติกรรมด้านลบผ่านสื่อต่าง	ๆ	

37 14.8 77 30.8 85 34.0 51 20.4

12.	แบ่งปันให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการป้องกันและ		
					ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	แก่		
				คนในครอบครัว/ญาติ	เพื่อน	หรือคนในชุมชน	

0 0 13 5.2 125 50.0 112 44.8

13.		แบ่งปัน	หน้ากากอนามัย	หน้ากากผ้า	
					แอลกอฮอล์เจลแก่คนในครอบครัว	ญาติ	
					เพื่อน	และคนในชุมชน

6 2.4 24 9.6 102 40.8 118 47.2

ตารางที่ 5	พฤติกรรมการดูแลตนเองในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	จ�าแนกรายข้อ



ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
นักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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พฤติกรรมการดูแลตนเอง แทบไม่ปฏิบัติ ปฏบิัติเป็นบางครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏบิตัเิป็นประจ�า

N % N % N % N %

14.		เห็นอกเห็นใจ	เข้าใจ	หรือไม่รังเกียจผู้
						สงสัยติดเชื้อ	หรือผู้ติดเชื้อ

2 0.8 15 6.0 100 40.0 133 53.2

15.		ให้ก�าลังใจ	คนในครอบครัว	เพื่อน	และ
						คนในชุมชุมที่ได้รับผลกระทบจากการ
					ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	

5 2.0 14 5.6 77 30.8 154 61.6

ตารางที่ 5	พฤติกรรมการดูแลตนเองในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	จ�าแนกรายข้อ	(ต่อ)

	 4.	 ความสัมพันธ ์ระหว่างความเครียดกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเอง

	 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด

และพฤติกรรมการดูแลตนเอง	พบว่า	 ความเครียดมี

ความสมัพนัธ์เชงิลบในระดบัต�า่กบัพฤตกิรรมการดแูล

ตนเองอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05	 (r	 =	 -.159,	 

p<	.05)	(ดังตารางที่	6)	

ตารางที่	6	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ปัจจัย การดูแลตนเอง ความเครียด

การดูแลตนเอง Pearson	Correlation 1 -.159*

Sig.	(2-tailed) .012

N 250 250

ความเครียด Pearson	Correlation -.159* 1

Sig.	(2-tailed) .012

N 250 250

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการศึกษาพบว่าในช่วงของสถานการณ์การ

ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	นกัศึกษาพยาบาลเกอืบ

ครึ่งมีความเครียด	 โดยพบว่าร ้อยละ	 22.4	 มี

ความเครียดระดับปานกลางถึงรุนแรง	 ซึ่งสอดคล้อง

กบัรายงานการวิจัยท่ีพบว่าในช่วงของสถานการณ์การ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 นักศึกษาพยาบาลมี

ความเสี่ยงต่อความทุกข์ทางจิตใจมากขึ้น	 มีความสุข

ในระดับต�่าและมีความเครียดสูง18	มีอาการของความ

วติกกงัวล	ซึมเศร้า	และความเครยีด2 นอกจากนียั้งพบ

ว่านักศึกษาพยาบาลในประเทศอินเดีย	 มีความเครียด

ระดบัปานกลางใน	เช่นเดยีวกบัในประเทศจนี5	ตรกุี19	

และสเปน20	 สอดคล้องกับนักศึกษาพยาบาลใน

ประเทศเนปาลมีความเครียดและกลัวการส�าเร็จการ

ศึกษาล่าช้า21	 ส่วนนักศึกษาพยาบาลในประเทศ

จอร์แดนรู ้สึกเครียดเนื่องจากการเรียนทางไกล

ออนไลน์22	 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19	 ส่งผลกระทบต่อความเครียดและ

สขุภาพจติของนักศกึษาพยาบาลท่ัวโลก	ท้ังนีส้ามารถ

อธบิายตามแนวคดิการเผชญิความเครยีดของลาซารสั

และโฟล์คแมน13	ว่า	 นักศึกษาพยาบาลประเมินการ

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	 เป็นสถานการณ์ท่ีเป็น
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อันตรายและคุกคาม	 ส่งผลกระทบให้เกิดความยาก

ล�าบากในการด�าเนินชีวิต	 เช่น	 ความเสี่ยงต่อการติด

เชื้อ	 การเรียนที่ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นระบบเรียน

ออนไลน์	ส่งผลให้เกดิความเครยีดทัง้ในระดับเล็กน้อย

จนถึงระดับปานกลางถึงรุนแรง	 และพบว่านักศึกษา

บางส่วนรู้สึกเบื่อ	เซ็ง	มีปัญหาการนอน	มีสมาธิน้อย

ลง	 ไม่อยากพบปะผู ้คน	 และมีอาการหงุดหงิด

กระวนกระวาย	เป็นต้น

	 ส่วนพฤตกิรรมการดแูลตนเอง	พบว่า	นกัศกึษา

พยาบาลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีด	ี

ปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อเป็น

ประจ�า	 ได้แก่	 การเว้นระยะห่างจากผู้อ่ืน	 การสวม

หน้ากากอนามยั	และการล้างมอืหลงัท�ากจิกรรม	โดย

นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลและให้การดูแลแก่

คนในครอบครวัครอบครวั	เพ่ือน	และสมาชกิในชุมชน

อย่างสม�่าเสมอด้วยความเอาใจใส่	ซึ่งเป็นผลจากการ

ที่วิทยาลัยพยาบาลได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับ

ข้อมลูโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19	และวธิป้ีองกนัโดยยดึ

หลัก	 D-M-H-T-T	 (Distancing	 (อยู่ห่างไว้)	 Mask	

wearing	(ใส่มาส์กกนั)	Hand	washing	(หมัน่ล้างมอื)	

Testing	 (ตรวจให้ไว)	 ThaiChana	 (ใช้ไทยชนะและ

หมอชนะ)	 และให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองผ่าน

แอปพลิเคชันออนไลน์23	 ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้

เพียงพอในการดูแลตนเอง	 ประกอบกับความวิตก

กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19	

และการเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและล่าช้า	 อาจส่ง

ผลให ้ นักศึกษาใส ่ใจในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น	

สอดคล้องกับการศึกษาในโครเอเชีย24	 ที่พบว่า

นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่กังวลและเครียดเก่ียวกับ

การติดเช้ือ	 จึงน�าไปสู ่การใช้วิธีการป้องกันอย่าง

เคร่งครัดส�าหรับตนเองและผู้อื่นในชุมชนในฐานะ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ	

	 พฤติกรรมการดูแลตนเองของนักศึกษา

พยาบาล	 สามารถอธิบายตามแนวคิดการเผชิญ

ความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน13	 โดยพบว่า

เมือ่เกดิสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	

ส่งผลให้เกิดความเครียด	 นักศึกษาใช้วิธีการเผชิญ

ความเครยีดแบบมุ่งแก้ไขปัญหา	(Problem	focused	

coping)	โดยตดิตามข้อมลูข่าวสารการระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19	เพิกเฉยต่อบุคคลที่ใช้ค�าพูดหรือแสดง

พฤติกรรมด้านลบผ่านสื่อต่างๆ	และแบ่งปันให้ข้อมูล

ที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมการระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19	 แก่คนในครอบครัว	ญาติ	 เพื่อน	

หรือคนในชุมชน	 และยังมีการให้ข้อมูลและการ

สนบัสนนุจากทางวทิยาลยัด้วย	จากนัน้นกัศึกษาดแูล

ตนเองเพื่อป้องกันกันติดเชื้อ	เช่น		การเว้นระยะห่าง	

การสวมหน้ากากอนามัย	และการล้างมือรักษาความ

สะอาด	เป็นต้น	นอกจากนี้แล้ว	ยังพบว่านักศึกษาใช้

วิธีการเผชิญความเครียดแบบจัดการกับอารมณ์	

(Emotional	focused	coping)	เช่น	นัง่สมาธหิรอืท�า

กจิกรรมผ่อนคลาย	การออกก�าลงักาย	และการแสดง

ความเห็นอกเห็นใจ	 เข้าใจ	 ไม่รังเกียจผู้สงสัยติดเช้ือ

หรือผู้ติดเชื้อ	เป็นต้น	การใช้กลวิธีทั้ง	2	แบบให้ช่วย

ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน	 สามารถน�าไปสู่การจัดการกับ

ปัญหาได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	 อย่างไร

กต็ามพบว่ามนีกัศกึษาจ�านวนหนึง่ยงัคงมคีวามเครยีด

อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	 ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป

	 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด

กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง	 พบว่า	 ความเครียดมี

ความสมัพนัธ์เชงิลบในระดบัต�า่กบัพฤตกิรรมการดแูล

ตนเองของนักศึกษาพยาบาลในการระบาดของเชื้อ 

โควิด-19	 อธิบายตามแนวคิดของลาซารัสและโฟล์ค

แมน13	นักศึกษาพยาบาลประเมินการระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19	 เป็นสถานการณ์ท่ีเป็นอันตราย	 และ

คกุคามทีส่่งผลกระทบให้เกดิความยากล�าบากในการ

ด�าเนินชีวิต	 ส่งผลให้เกิดความเครียด	 แต่ในขณะ

เดียวกันประเมินว่าสถานการณ์นี้เป็นความท้าทาย	

ท�าให้เกิดความตื่นตัวในการท่ีจะเผชิญกับปัญหา 

นั้น	 ๆ	 และแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการคิด	 และ
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จัดการกับอารมณ์	โดยการดูแลตนเองเพื่อให้กลับคืน

สู่ภาวะสมดุลตามปกติ	 จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการ

ดแูลตนเองทีถ่กูต้องปฏบิตัสิม�า่เสมอ	จะส่งผลต่อการ

รับรู้และการประเมินสถาณการณ์ระบาดของเชื้อโค

วิด	19	ว่าไม่เป็นสถานการณ์ที่ไม่รุนแรงและสามารถ

จดัการได้	จงึส่งผลให้ความเครยีดลดลง	สอดคล้องกับ

รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการ

ดูแลตนเองและความเครียดในช่วงล็อกดาวน์8	ที่ระบุ

ว่าความเครยีดโดยเฉพาะความเสีย่งทีอ่าจติดเชือ้ไวรสั

โควดิ-19	และความเป็นอยูใ่นช่วงการระบาดส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดูตนเอง	เช่น	การป้องกัน

การติดเชื้อ	การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ

ปรงุสกุ	หรอืการมเีครอืข่ายสนับสนุน	เหล่าน้ีเป็นกลไก

ในการเผชิญปัญหาของบคุคลและส่งผลต่อสขุภาพจติ	

ดังนั้น	 การดูแลตนเองที่ดีจึงส่งผลท�าให้ความเครียด

ลดลงและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น	 และเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกบังานวจิยัท่ีระบวุ่านักศึกษาทีม่คีะแนนการดูแล

ตนเองสูง	 มีแนวโน้มท่ีจะมีคะแนนความเครียดที่ต�่า

กว่านักศึกษาที่มีการดูแลตนเองในระดับต�่า	 25-26		

ในทางตรงข้ามหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดในระดับ

รนุแรงมากขึน้	หรอืส่งผลกระทบต่อการด�ารงชวีติหรอื

ปัญหาสุขภาพอื่น	ๆ	มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงาน

 ผลการศึกษาระบุนักศึกษาพยาบาลที่มีความ 

เครยีดในระดบัสงูมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองลดลงใน

ขณะทีน่กัศกึษาทีม่คีวามเครยีดในระดับต�า่จะสามารถ

ตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

และส่งผลท�าให้มสีขุภาพจติด	ีดงันัน้วิทยาลยัพยาบาล

สามารถน�าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการวางแผนป้องกัน

การเกิดความเครียด	 หรือแนวทางการจัดการ

ความเครียดอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ตามแนวคิดการเผชิญ

ความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน13		ดังนี้

	 1.		พัฒนามาตรการในการช่วยเหลือส�าหรับ

นกัศกึษาทีม่ภีาวะเครยีดในระดบัปานกลางถงึรนุแรง	

เช่น	 จัดคลินิกให้ค�าปรึกษาหรือแนะน�าการเผชิญ

ความเครียดในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 

โควดิ-19	และเน้นการสร้างความรอบรูด้้านสขุภาพจติ

	 2.		สร้างความตระหนักในการเพิ่มการป้องกัน

ตนเองจากเช้ือไวรัสโควิด-19	 เช่น	 การสร้างความ

รอบรู้ทางสุขภาพ	และควรมีการส่งเสริมพฤติกรรมที่

ถกูต้องในการป้องกนัการติดเชือ้อยูเ่สมอ	เพือ่ปรบัตวั

ให้ทันกบัสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	

ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ศึกษาปัจจัยท่ีมีความเก่ียวกับความเครียด

ของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19	

	 2.	ศกึษาวจิยัเชงิทดลองการพฒันารปูแบบการ

จัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลใน

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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บทคัดย่อ

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด	19	ท�าให้สถาบันการศึกษาต้องปรับการเรียนการสอน

เป็นแบบออนไลน์	 การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ ่ม	 วัดผลก่อนและหลังการทดลองครั้งนี้	 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาผลการเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจติตปัญญาศกึษาเพือ่เสรมิสร้าง

การรูจ้กัตนเองและความสขุในการเรยีนรูข้องนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่2	ทีเ่รยีนวชิาปฏบิติัหลกัการ

และเทคนิคการพยาบาลที่ไม่สามารถฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 จ�านวน	 48	 คน	 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ	 24	 คน	 กลุ่ม

ควบคมุเรยีนแบบออนไลน์	ส่วนกลุม่ทดลองเรียนแบบออนไลน์ร่วมกบักระบวนการจิตตปัญญาศกึษา	

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ประกอบด้วย	1)	การเรยีนแบบออนไลน์ร่วมกบักระบวนการจติตปัญญาศึกษา 

2)	แบบประเมินการรู้จักตนเอง	และ	3)	แบบประเมินความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล	

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีค่าความตรงตามเนื้อหา	 .83,	 .70	 และ	 .76	 

ตามล�าดับ	 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินการรู้จักตนเอง	 และแบบประเมินความสุขใน 

การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล	 โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคได้เท่ากับ	 .95	 และ	 .83	

ตามล�าดับ	รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่	3	พฤษภาคม	2564-13	มิถุนายน	2564	วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติ	Independent	t-test	และ	Paired	t-test
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	 ผลการวิจยั	พบว่า	ภายหลงัการทดลอง	คะแนนเฉลีย่ของความสขุในการเรยีนรูข้องกลุม่ทดลอง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และคะแนนความสุขในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมภายหลังการทดลองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ	.05
	 ผลการศึกษาครัง้นีช้ีใ้ห้เหน็ว่าผลของกระบวนการจติตปัญญาศึกษาต่อการรูจ้กัตนเองและความ
สุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลไม่แตกต่างจากการสอนออนไลน์ตามปกติ	 ดังนั้นผู้สอนควร
ศึกษาเพิ่มเติมโดยน�าจิตตปัญญาศึกษาไปทดลองใช้วิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอื่น	ๆ	ที่ไม่สามารถฝึก
ปฏิบัติบนหอผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด	19

ค�าส�าคัญ: 	การเรียนแบบออนไลน์	จิตตปัญญาศึกษา	การรู้จักตนเอง	ความสุขในการเรียนรู้	

Abstract

	 The	COVID-19	pandemic	situation	has	influenced	on	educational	institutions	to	
adjust	their	teaching	and	learning	to	be	online	education.	This	two-group	quasi-ex-
perimental	research,	pre-posttest	design,	aimed	to	study	the	effect	of	applying	con-
templative	education	via	online	education	on	enhancing	self-awareness	and	learning	
happiness	of	the	2nd	year	nursing	students	who	studied	Principles	and	Techniques	
in	Nursing	Practicum	and	could	not	practice	in	clinical	settings	during	pandemic	situ-
ation	 related	 to	Corona	Virus	 2019.	 	 The	 samples	were	 48	 students	 divided	 into	
control	and	experimental	groups	(24	students	in	each	group).	Online	education	was	
used	in	the	control	group	while	the	experimental	group	received	online	education	
combined	with	a	contemplative	education.	The	research	instruments	developed	by	
the	researchers	and	reviewed	by	the	experts	included	1)	the	online	education	com-
bined	with	a	contemplative	education,	2)	the	self-awareness	questionnaires,	and	3)	
the	learning	happiness	questionnaires.	The	content	validity	indexes	of	them	were	.83,	
.70,	and	.76	respectively.	The	Cronbach’s	Alpha	Coefficients	of	the	self-awareness	
questionnaires,	and	the	learning	happiness	questionnaires	were	.95	and	.83,	respec-
tively.	Data	were	collected	between	3	May	2021-13	June	2021	and	analyzed	by	using	
an	independent	t-test	and	paired	t-test.
	 The	results	showed	that,	after	the	experiment,	the	average	score	of	learning	
happiness	of	the	experimental	group	was	significantly	increased	at	the	level	of	.05	
and	the	average	scores	of	self-awareness	and	learning	happiness	of	the	experimental	
group	and	the	control	group	was	no	statistically	significant	difference.
	 The	results	of	this	study	indicated	that	the	effects	of	applying	contemplative	
education	via	online	education	on	enhancing	self-awareness	and	learning	happiness	
in	nursing	students	were	not	different	from	conventional	online	education.	Therefore,	
nursing	instructors	should	continue	further	study	by	using	contemplative	education	
in	other	nursing	practice	subjects	that	could	not	practice	in	clinical	settings	during	the	
COVID-19	pandemic	situation.

Key words:	Online	 Education,	 Contemplative	 Education,	 Self-Awareness,	 Learning	
Happiness
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

	 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	 2019	 (SARS-	 CoV-2)	 หรือที่รู้จักในนาม	 

โควิด	19	(COVID-19)	ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก	โดย

ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ	 จ�านวน	 491	 ล้านคน	 เสียชีวิต

สะสม	6.15	ล้านคน	มียอดผู้ติดเชื้อรายวันประมาณ	

9	 แสนคน/วัน	 ส�าหรับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรวม	

3.8	 ล้านคน	 เสียชีวิต	 25,697	 คน	 ผู้ติดเชื้อรายวัน	

25,863	คน1		ผลจากการระบาดท�าให้มีผู้ป่วยและผู้

สัมผัสต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและกักตัว

จ�านวนมาก	 โรงพยาบาลหลายแห่งมีมาตรการท่ี

เคร่งครัดและไม่รับเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของ

นักศึกษาพยาบาลชั่วคราว	 สถาบันการศึกษาหลาย

แห่งจ�าเป็นต้องมีการปรับแผนการฝึกภาคปฏิบัติใน

หลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 การเลื่อนการฝึกปฏิบัติบน

หอผู ้ป่วย	 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกเป็นสถาน

บริการที่มีความเสี่ยงน้อย	 การลดจ�านวนชั่วโมงของ

การฝึกในสถานการณ์จริงลง	 	 การฝึกปฏิบัติโดยใช้

สถานการณ์จ�าลอง	 การศึกษาด้วยตนเองผ่านการดู

แบบอย่างจากวดีีโอ	การใช้กรณีศกึษาอภิปรายปัญหา

ทางการพยาบาลร่วมกันแบบออนไลน์	ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยของนักศึกษาในระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ	

ไม่เกิดการหยุดชะงักในการเรียน	 และบรรลุผลลัพธ์

การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก�าหนด2,	 3	 จากการที่การ

จัดการเรียนการสอนในวิชาชีพพยาบาลมุ่งพัฒนาผู้

เรยีนให้เป็นพยาบาลวชิาชพีทีใ่ห้การดแูลบคุคลทีเ่จบ็

ป่วยแบบองค์รวม	 (Holistic	 care)	 มีการบูรณาการ

ทัง้ร่างกาย	จติใจ	สงัคม	และจติวญิญาณ	โดยค�านงึถงึ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ผู้เรียนจึงต้องมีความรู้	

ความสามารถ	 มีประสบการณ์	 เข้าใจมนุษย์	 ไวต่อ

ความรู้สึกต่าง	ๆ	ด้วยเหตุนี้นักศึกษาพยาบาลจึงต้อง

มีความตระหนักรู้ในตนเองเพื่อควบคุมสถานการณ์ท่ี

ต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ4	 การรู้จักตนเอง	

(Self–Awareness)	 จึงเป็นความสามารถในการรับรู้ 

เข้าใจอารมณ์	ตลอดจนจุดอ่อนจดุแขง็	และความต้องการ

ของตนเองอย่างลึกซึ้ง	 ผู้ที่รู้จักตนเองย่อมเข้าใจถึง

ผลกระทบของอารมณ์ของตนเองที่มีต่อผู ้อื่นและ

ต่อการปฏิบัติงาน	 ดังนั้นหากนักศึกษาพยาบาลรู้จัก

ตนเองจะท�าให้สามารถจดัการกบัตนเองได้เหมาะสม	

ส่งผลให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และรู้สึกมีความสุขในวิชาฝึกปฏิบัติ5

	 จากการท่ีสถาบันการศึกษาต้องปฏิบัติตามค�า

แนะน�าของกรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	โดย

เฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	

distancing)	 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นหรืออยู่ท่ี

แออัด	 การจัดการเรียนการสอนในวิชาฝึกปฏิบัติ	 จึง

ใช้การสื่อสารผ่านออนไลน์หรือทางอินเตอร์เน็ตด้วย

โปรแกรมต่าง	 ๆ	 เช่น	Microsoft	 team,	 Google	

meet,	Blackboard,	Zoom,	Line,	Chat	 เป็นต้น	

ซึ่งมีข ้อจ�ากัดท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 นักศึกษาไม่ได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยจริง	ไม่มีความช�านาญใน

ทักษะการพยาบาล	 	 มีความเครียดจากการ

เปลี่ยนแปลงของแผนการศึกษา	 วิตกกังวลและกลัว

การตดิเชือ้โควิด	มคีวามเครียดกับมาตรการเว้นระยะ

ห่างทางสงัคมและค่าใช้จ่ายในการศึกษา	โดยผลกระทบ

จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมท�าให้นักศึกษา

มีการติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนลดลง	

และสื่อสารกับอาจารย์ได้จ�ากัด2,	3	

	 จากการศึกษาผลจากการเรียนแบบออนไลน์

ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี	 ในช่วงการ

ระบาดของ	 COVID-19	 พบว่า	 นักศึกษาพยาบาลมี

ความเครียดสูงถึง	ร้อยละ	91.6		และมีความพึงพอใจ

ต่อการเรียนแบบออนไลน์ต�่า6	 โดยนักศึกษาท่ีมี

ความเครียดในระดับสูงจะส่งผลให้มีความสุขในการ

เรยีนรูค่้อนข้างน้อย	และมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต�า่7 

ผลการศึกษาท่ีผ่านมายังพบว่านักศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพมีความสุขน้อยกว่านักศึกษา

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์และกลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยนักศึกษาพยาบาล

ส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง	 ร้อยละ	
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51.70	รองลงมา	คือระดับน้อย	ร้อยละ	45.70	และ

ระดับมากเพียงร้อยละ	2.608		หากนักศึกษามีความ

สุขในการเรียนในระดับต�่าจะส่งผลให้การเรียนรู้ไม่ดี	

เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน	 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต�่า	 เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา	 เช่น	

ความเครียด	 ภาวะซึมเศร้า	 และอาจลาออกระหว่าง

การศกึษา	ดงัน้ันความสขุในการเรยีนจึงเป็นสิง่ส�าคญั

ที่ช่วยให้นักศึกษามีก�าลังใจในการเรียนจนส�าเร็จการ

ศกึษา	หากนักศกึษามีความสขุในการเรยีนรู	้จะก่อให้

เกิดการเรียนรู้ที่ดี	 เพิ่มความสามารถในการจดจ�า	

สามารถปรับตัวได้	 และคงอยู่ในวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น	

ซึ่งบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการรู้จักตนเอง

และความสุขในการเรียนรู้คือ	 อาจารย์ผู ้สอนและ

นักศึกษา	สามารถพัฒนาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร	

เช่น	 กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาที่มีกระบวนการช่วย

สะท้อนการเรยีนรูร้ะหว่างผู้สอนกับผู้เรียน	มีเป้าหมาย

สู ่การเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานความคิด	 ความเชื่อ	

อารมณ์	ความรู้สึก	และความคาดหวังแบบยั่งยืน7

	 จิตตปัญญาศึกษา	 (Contemplative	Educa-

tion)	 เป็นกระบวนของการเรียนรู้เพื่อน�าไปสู่การ

เข้าใจตนเอง	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความ

ตระหนักรู้	การเรียนรู้และการรู้เท่าทันมิติโลกด้านใน	

(อารมณ์	ความรู้สกึ	ความคิด	ความเชือ่	ทศันะ	มมุมอง

ต่อชีวิตและโลก)	 ของตนเอง	 เป็นการเรียนรู ้ใน

บรรยากาศแบบเปิด	เอือ้ให้ผูเ้รยีนรูสึ้กมัน่คงปลอดภยั

ที่จะเป ิดเผย	 รู ้ จักตนเองและผู ้อื่น 9	 โดยการ

เป ล่ียนแปลงจากด ้านในของจิตใจ	 เป ็นการ

เปลี่ยนแปลงความคิด	ความรู้สึกและการกระท�า	จน

เกิดการรับรู้ว่าตนเองและสรรพสิ่งมีความเชื่อมโยง

เป็นหนึ่งเดียว	แล้วส่งผลให้เกิดความรัก	ความเมตตา

ต่อตนเองและสรรพสิ่งมากกว่าการศึกษาปัจจุบันที่

เปลี่ยนแปลงโลกภายนอก10	 	 จิตตปัญญาศึกษาจึง

เชือ่มโยงการเรียนรูท้ัง้ความคิด	(Head)	จิตใจ	(Heart)	

และน�าสู่การปฏิบัติ	 Hand)	 เพื่อให้การอยู่ร่วมกัน

ระหว่างคนกับคน	 และระหว่างสิ่งแวดล้อมเป็นไป

อย่างสมดลุ9	จากการศกึษาของศิราณ	ีอิม่น�า้ขาว	และ

คณะ11	 พบว่า	 กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาท�าให้

นักศึกษาพยาบาลรู้จักวิเคราะห์ปัญหาตนเอง	 เข้าใจ

คนอืน่มากข้ึน	รูส้กึไว้วางใจอาจารย์ผูน้เิทศ	รูส้กึผกูพนั

และมีความคิดเชิงบวกมากขึ้น	เกิดก�าลังใจและความ

มุง่มัน่ในการฝึกภาคปฏบัิตมิากข้ึน	และการศกึษาของ	

ปิยพงศ์	สอนลบ,	เบญญาภา	พรมพกุ	และนนัทวรรณ	

ธรีพงศ์4	ทีศ่กึษาผลของโปรแกรมจติตปัญญาศกึษาต่อ

การตระหนักรู้ในตนเอง	 และความสุขในการเรียนรู้

ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 2	 ที่ฝึกวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ	1	พบว่า	นักศึกษา

พยาบาลมีการตระหนักรู้และมีความสุขในการเรียนรู้

เพิ่มขึ้น	

	 จากเหตุผลความส�าคัญและแนวคิดข้างต้น	จะ

เห็นได้ว่ากระบวนการจติตปัญญาสามารถช่วยให้เกดิ

การเปลีย่นแปลงภายในจติใจ	เข้าใจตนเองและคนอืน่

มากข้ึน	 น�าไปสู่การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนและ 

ผู ้อ่ืน	 ก่อให้เกิดความสุขในการเรียนรู ้	 จึงควรน�า

กระบวนการจติตปัญญามาใช้กบันกัศกึษาพยาบาลที่

ฝ ึกวิชาปฏิบัติการพยาบาล	 โดยเฉพาะนักศึกษา

พยาบาลชัน้ปีที	่2	ฝึกภาคปฏบิตักิารพยาบาลเป็นครัง้

แรกและเป็นการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงที่มีการ

ระบาดของโควิด	19	ซึ่งจากการทบทวนเอกสารงาน

วิจัยท่ีผ่านมายังไม่ปรากฏการน�าแนวคิดจิตตปัญญา

ศกึษามาใช้ในการส่งเสรมิการรูจั้กตนเองและความสขุ

ในวิชาฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์	 	 ผู้วิจัยเห็นถึงความ

ส�าคญัในการน�ากจิกรรมตามแนวคดิจติตปัญญาศกึษา

มาใช้ในการเรียนแบบออนไลน์	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

รู ้จักตนเองและมีความสุขในการเรียนรู้ท่ามกลาง

วิกฤตโรค	 Covid-19	 เตรียมพร้อมส�าหรับการเป็น

พยาบาลที่ดีและประสบความส�าเร็จในวิชาชีพ

พยาบาลต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 1.	เพือ่เปรียบเทยีบคะแนนการรู้จกัตนเองและ
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ความสุขในการเรียนรู้ภายในกลุ่มทดลองท่ีเรียนแบบ

ออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา	 และ

กลุม่ควบคุมท่ีเรยีนแบบออนไลน์	ก่อนการทดลองและ

หลังการทดลอง	

							 2.	 เปรียบเทียบคะแนนการรู ้จักตนเองและ

ความสขุในการเรียนรู้	ระหว่างกลุม่ทดลองทีเ่รียนแบบ

ออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและ

กลุ่มควบคุมที่เรียนแบบออนไลน์	 	 ก่อนการทดลอง

และหลังการทดลอง	

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับกระบวนการจิตตปัญญา4,	 9,	 10,	 12	 ที่มี

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนา

ด้านในของจิตใจ	 เป็นการเรียนรู ้ที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงภายในตนเอง	 เกิดการตระหนักรู ้ใน

ตนเอง	 ท�าให้เข้าใจตนเองและยอมรับผู ้อื่น	 โดย

กระบวนการจติตปัญญาใช้	“หลกัจติตปัญญา	7”	หรอื

ใช้ชือ่ย่อภาษาองักฤษว่า	7	C’s	ได้แก่	1)	การพจิารณา

ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ	(Contemplation)		2)	ความรกั 

ความเมตตา	(Compassion)		3)	การเชือ่มโยงสมัพันธ์	

(Connectedness)	 4)	 การเผชิญความจริง	 (Con-

fronting	 reality)	 5)	 ความต่อเนื่อง	 (Continuity)	 

6)	ความมุ่งมั่น	(Commitment)	และ	7)	ชุมชนแห่ง

การเรียนรู้	 (Community)	ผ่านกิจกรรมจิตตปัญญา

ศกึษา4,	12	ประกอบด้วย	กจิกรรมสตัว์	4	ทศิ		กจิกรรม	

Check	 in	 และ	 check	 out	 	 กิจกรรมฝึกสมาธิ	

กิจกรรมเรียนรู ้ธรรมชาติ	 และ	 กิจกรรมฟังอย่าง

ใคร่ครวญ	ซึง่คาดหวงัว่ากจิกรรมจติตปัญญาดงักล่าว

จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ในตนเอง13,	14		และเกิดความ

สุขในการเรียนรู้7	 	 ของนักศึกษาพยาบาลในกลุ่ม

ทดลองท่ีเรียนร่วมกับกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา

มากกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบออนไลน์ตามปกต	ิ

(ดังภาพที่	1)

6 
 

 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยไดท้บทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจิตตปัญญา4,9,10,12 ที่มีแนวคิด
เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาด้านในของจิตใจ เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเอง เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง ท าให้เข้าใจตนเองและยอมรับผู้อ่ืน โดยกระบวนการจิตต
ปัญญาใช้ "หลักจิตตปัญญา 7" หรือใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า 7 C's ได้แก่ 1) การพิจารณาด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ (Contemplation)  2) ความรัก ความเมตตา (Compassion)  3) การเชื่อมโยงสัมพันธ์ 
(Connectedness) 4) การเผชิญความจริง (Confronting reality) 5) ความต่อเนื่อง (Continuity) 6) ความ
มุ่งมั่น (Commitment) และ 7) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) ผ่านกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา4,12 
ประกอบด้วย กิจกรรมสัตว์ 4 ทิศ  กิจกรรม Check in และ check out  กิจกรรมฝึกสมาธิ กิจกรรม
เรียนรู้ธรรมชาติ และ กิจกรรมฟังอย่างใคร่ครวญ ซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรมจิตตปัญญาดังกล่าวจะส่งผลให้
เกิดการรับรู้ในตนเอง13,14  และเกิดความสุขในการเรียนรู้7  ของนักศึกษาพยาบาลในกลุ่มทดลองที่เรียน
ร่วมกับกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษามากกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบออนไลน์ตามปกต ิ(ดังภาพที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลุ่ม วัดผล
ก่อนและหลังทดลอง (Two group pretest-posttest design) เพ่ือศึกษาผลการเรียนแบบออนไลน์
ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการรู้จักตนเองและความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล

ตัวแปรต้น 
การเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา  
      - การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ  
      - ความรัก ความเมตตา  
      - การเช่ือมโยงสัมพันธ์  
      - การเผชิญความจริง  
      - ความต่อเนื่อง  
      - ความมุ่งมั่น  
      - ชุมชนแห่งการเรียนรู ้

      ตัวแปรตาม 

1. การรู้จักตนเอง 
2. ความสุขในการเรียนรู ้

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	 (Quasi-

experimental	research)	แบบสองกลุ่ม	วัดผลก่อน

และหลังทดลอง	 (Two	 group	 pretest-posttest	

design)	เพื่อศึกษาผลการเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับ

กระบวนการจติตปัญญาศกึษาต่อการรูจ้กัตนเองและ

ความสขุในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่2	

ของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก	 ระหว่างเดือน	 3	 พฤษภาคม	

2564–13	มิถุนายน	2564		

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 ประชากร	คือ	นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	2	ของ

วิทยาลัยพยาบาลแห่งหน่ึงในสังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก	ปีการศึกษา	2563	จ�านวน	177	คน	



ผลของการเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
เพื่อเสริมสร้างการรู้จักตนเองและความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
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	 กลุม่ตวัอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง		(Purpo-

sive	sampling)		คอื	นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่2	กลุม่	

B	ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา	ปฏิบัติหลักการและ

เทคนิคการพยาบาล		และมีความสมคัรใจเข้าร่วมการ

วจิยั	จ�านวน	48	คน	แบ่งกลุม่ตัวอย่างเป็น	2	กลุม่	โดย

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 random	 sam-

pling)	คอื	1)	กลุ่มทดลอง	เป็นนกัศกึษาพยาบาลทีไ่ด้

รับการเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจิตต

ปัญญาศึกษา	 จ�านวน	 24	 คน	 2)	 กลุ่มควบคุม	 คือ	

นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ตามปกติ	จ�านวน	24	คน	โดยเกณฑ์การคัด

เลือกผู้เข้าร่วมวิจัย	(Inclusion	criteria)		คือ	1)	ลง

ทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ

พยาบาล	ปีการศึกษา	2563	และ		2)	สมัครใจเข้าร่วม

โครงการ	 3)	 ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา	

ในรอบ	3	เดือนก่อนเข้าร่วมโครงการ	ส่วนเกณฑ์การ

คดัออกจากโครงการวจิยั	(Exclusion	criteria)	ได้แก่	

1)	 ไม ่สมัครใจระหว่างเข ้าร ่วมกิจกรรม	 2)	 มี

ความเครียดหรือวิตกกังวลที่รุนแรง	 โดยใช้แบบ

ประเมินความเครียดด้วยตนเองสวนปรุง	ชุด	20	ข้อ	

หากระดับคะแนนมากกว่า	 63	คะแนนขึ้นไป	 จะยุติ

การเข้าร่วมกจิกรรมและส่งต่อผูเ้ชีย่วชาญด้านสขุภาพจติ	

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 										1.		เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย	

ได้แก่	

	 	 1.1	 กลุ ่มควบคุม	 ได ้รับการเรียนแบบ

ออนไลน์ตามปกติ	 ในรายวิชา	 ปฏิบัติหลักการและ

เทคนิคการพยาบาล	1	และ	2	ซึ่งมีระยะเวลาในการ

เรียนวิชาละ	3	สัปดาห์	โดยมีขั้นตอนดังนี้

กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลา

1.	ปฐมนิเทศ วันแรกผู้รับผิดชอบปฐมนิเทศวิชา	จากนั้นนักศึกษา

พบอาจารย์ประจ�ากลุ่มแบบออนไลน์ด้วยระบบ	

Google	meet

วันแรกของการเรียน

ภาคปฏิบัติแบบ

ออนไลน์

2.	มอบหมายงาน

				2.1	การฝึกทักษะ	

									หัตถการ

		2.2	เขียนแผนการ		

							พยาบาล

						(Nursing	care	

						plan)

มอบหมายให้นักศึกษาฝึกทักษะหัตถการกับหุ่นจ�าลองใน

ห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล	(Learning	Resources	Center;	

LRC)		เรียงล�าดับจากหัตถการ		ง่ายไปยาก	โดย	

1.	วิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล	1	ได้แก่	การวัด		

			สัญญาณชีพ	การอาบน�้าผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์	(Complete	bed			

			bath)	และการรับใหม่จ�าหน่าย	

2.	วิชา	ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล	2	ได้แก่	การให้

			อาหารทางสายยาง	การสวนปัสสาวะ	และการฉีดยา	ตามล�าดับ

มอบหมายโจทย์กรณีศึกษา	ให้นักศึกษาวิเคราะห์และ

เขียนแผนการพยาบาล

1-2	หัตถการ/สัปดาห์

สัปดาห์ที่	1,	3
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	 	 1.2	 กลุ ่มทดลอง	 ได้รับการเรียนแบบ

ออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา	 โดย	

กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา4,	 12	 ที่ผ่านการตรวจ

สอบความตรงตามเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุ	ิมค่ีาความ

ตรงตามเน้ือหา	.83	ประกอบด้วย	กจิกรรมสตัว์	4	ทศิ	

กิจกรรม	 Check	 in-Check	 out	 กิจกรรมฝึกสมาธ	ิ

กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ	 และกิจกรรมฟังอย่าง

กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลา

					2.3.	วิเคราะห์กรณีศึกษา

										ที่มีปัญหาทางจริยธรรม

มอบหมายโจทย์กรณีศึกษาที่ได้รับการดูแลไม่เหมาะสม														

ซึ่งเสี่ยงต่อการร้องเรียนด้านจริยธรรมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล

สัปดาห์ที่	3	

3.	สอนบรรยายแบบมีส่วนร่วม			

			(interactive	lecture)	

สอนแบบออนไลน์ด้วยระบบ	Google	meet		ในเรื่อง

-	การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เทคโนโลยีในการพยาบาล	ได้แก่	

การใช้เครื่องควบคุมการไหลของสารน�้า	(Infusion	pump)

เครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ	(Non-invasive

	Blood	Pressure;	NIBP)	

สัปดาห์ที่	2

-	การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว สัปดาห์ที่	3

4.	ประเมนิผลการฝึกปฏิบตักิาร

			พยาบาลแบบออนไลน์

-	สอบหัตถการทางการพยาบาล	

-	สอบการประเมินทักษะทางคลินิก	(OSCE)

-	สะท้อนการเรียนรู้	เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ตนเองให้ดียิ่งขึ้น

1	ทักษะ/สัปดาห์

สัปดาห์ที่	3

สัปดาห์ที่	2,	3

ใคร่ครวญ	ด�าเนนิการสอนโดยอาจารย์พยาบาล	ทีผ่่าน

การอบรมโครงการสอนนอกกรอบ:	 ครูผู้สร้างการ

เปลี่ยนแปลงภายใน	 (Teach	 out	 of	 the	 Box:	

Transformative	teachers	from	within)	ส�าหรับ

วทิยาลยัเครอืข่ายภาคเหนอื	พ.ศ.	2561	จ�านวน	2	ท่าน 

ซึ่งมีรายละเอียดการด�าเนินกิจกรรม	ดังนี้

กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลา

1.	สร้างสัมพันธภาพ -	ผู้วิจัยให้นักศึกษาพูดคุยสัมภาษณ์เพื่อนในกลุ่มเกี่ยวกับภูมิหลัง

ของตนเอง	ความรู้สึก	และความคาดหวังต่อการฝึกปฏิบัติการ

	พยาบาลครั้งนี้	ทาง	Google	meet	โดยท�าวันแรกภายหลัง

	ผู้รับผิดชอบวิชาปฐมนิเทศ

10-15	นาที

2.	กระบวนจิตต

ปัญญาศึกษา

		2.1	กิจกรรมสัตว์	

							4	ทิศ			

-	 การรู้จักตนเองโดยใช้สัตว์	 4	 ทิศ	 แบบออนไลน์ด้วยระบบ	 Google	

meet		(ท�าวันแรกภายหลงัผูร้บัผิดชอบวิชาปฐมนเิทศ)	โดยให้นกัศกึษา

พิจารณาตนเองมีบุคลิกภาพคล้ายกับสัตว์ชนิดใดได้แก่	 และน�าเสนอ

เหตุผลของการเลือกสัตว์ชนิดนั้น	ๆ		

1)	กระทิง:	เป็นศูนย์ท้อง	ชอบใช้สัญชาตญาณ	

30	นาที



ผลของการเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
เพื่อเสริมสร้างการรู้จักตนเองและความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล
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กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลา

  

2.2	กิจกรรม	Check	

in	-	check	out			

2)	หนู:	เป็นศูนย์ใจ	ชอบใช้ความรู้สึก	

3)	อินทรี:		เป็นศูนย์หัว	ชอบใช้	มองภาพกว้าง	

4)	หมี:		เป็นศูนย์หัว	ชอบใช้ตรรกะและเหตุผล	

			จากนั้นให้นักศึกษาที่เลือกสัตว์ชนิดเดียวกัน	พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อดี				

			ข้อด้อยของตน		จากนัน้อาจารย์ประจ�ากลุ่มและนกัศกึษาสรปุประเดน็

			การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และการเข้าใจตนเองและผู้อื่น

-	กิจกรรม	Check	in	จะเริ่มก่อนฝึกปฏิบัติหรือสอบหัตถการพยาบาล	

หรือฝึกใช้กระบวนการพยาบาลจากกรณีศึกษา	ทั้งขณะเรียนแบบ

ออนไลน์ทาง	Google	meet	และฝึกทักษะปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

พยาบาล	เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศกึษาส�ารวจความรูสึ้กตนเอง	พดูความ

รู้สึกของตน	โดยเปรียบเทียบกับสภาพท้องฟ้า	เป็นเวลา	15	นาที	

-	กจิกรรม	Check	out	จะกระท�าหลงัฝึกปฏบิติั	เพือ่ให้นกัศกึษาส�ารวจ

ความรู้สึกตนเอง	โดยเปรียบความรู้สึกกับสภาพทะเล	และอาจารย์

ประจ�ากลุ่มสรุป	ประเด็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึก

ครั้งละ	15	นาที

ทุก	1-2	วัน

ครั้งละ	15	นาที

	 	 2.3	 กิจกรรมฝึก

สมาธิ

-	ฝึกสมาธิก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกช้าๆ	ก่อนสอบหัตถการ

ทางการพยาบาล

6	หัตถการ	

หรือ	6	ครั้ง

		2.4	กิจกรรมเรียนรู้

ธรรมชาติ

-	ให้นักศึกษาทั้งกลุ่มเดินรอบบริเวณสวนหย่อมและรอบสระแก้ว	โดย

ทิ้งระยะห่างระหว่างกัน	เพื่อสังเกตธรรมชาติรอบตัว	จากนั้นให้

นักศึกษาสะท้อนความรู้สึกโดยเชื่อมโยงตัวตนกับธรรมชาติรอบตัว	

แบบออนไลน์ทาง	Google	meet	ท�าในสัปดาห์ที่	2	

30	นาที

	 	 2.5	 กิจกรรมฟัง

อย่างใคร่ครวญ

-	ให้นักศึกษาจับคู่	เล่าเหตุการณ์ที่ตนเองประสบความส�าเร็จและ

เหตุการณ์ที่ไม่ชอบหรือรู้สึกแย่กับเหตุการณ์นั้น	ๆ	โดยให้ผู้ฟังโดย

ไม่พูดแทรก	ให้เวลาคนละ	5	นาทีต่อ	1	เรื่องเล่า	จากนั้น	อาจารย์

ประจ�ากลุ่มให้นักศึกษาสะท้อนความรู้สึกที่ได้ฟังจากเพื่อน	และ	สรุป

ฟังอย่างใคร่ครวญจะท�าให้เราให้เกียรติผู้อื่นและเข้าใจถึงความรู้สึก

ของผูอ้ืน่มากข้ึน	กจิกรรมนีด้�าเนนิการในสปัดาห์ที	่2	ของการฝึกปฏิบตัิ

60	นาที

3.	สรุป สะท้อนสาระส�าคัญและประโยชน์ของการใช้กระบวนการจิตตปัญญา	 20	นาที

	 2.		เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	มีดงันี้

			 	 2.1		แบบสอบถามข ้อมู ลส ่ วนบุคคล	

ประกอบด้วย	เพศ	อาย	ุประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม

จิตตปัญญา	และความรู้สึกเครียดหรือกังวลใจ

					 	 2.2		แบบประเมินการรู้จักตนเองส�าหรับ

นกัศกึษาพยาบาล	เป็นแบบวดัการรูจั้กตนเองส�าหรบั

นักศึกษาพยาบาล	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยดัดแปลงจาก

แบบประเมินการตระหนักรู ้ในตนเองของ	 ทัศนีย์		

สุริยะไชย13	 ที่ใช ้แนวคิดของ	 Goleman	 1998	

ประกอบด้วย	การตระหนกัรูอ้ารมณ์ตนเอง	(Emotional 

awareness)	 การประเมินตนเองตามความเป็นจริง	

(Accurate	self-assessment)	และการมคีวามมัน่ใจ

ในตนเอง	 (Self-confident)	 	 มีลักษณะเป็น

มาตราส่วนประเมนิค่า	5	ระดบั	(1=ไม่เลย	ถึง	5=มาก
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ที่สุด)จ�านวน	 20	 ข้อ	 โดยข้อค�าถามมีลักษณะเป็น	

ข้อความทางบวกและทางลบ	ส�าหรบัข้อความทางลบ

จะมกีารกลับคะแนน	การคิดคะแนนจะคดิคะแนนใน

ภาพรวม	 โดยคะแนนรวมมาก	 หมายถึง	 การรู้จัก

ตนเองมาก	

	 	 2.3		แบบประเมินความสุขในการเรียนรู ้

แบบออนไลน์		แบบวัดความสุขในการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย

พัฒนา ข้ึนจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่

เกีย่วข้อง4,	7,	15	และแบบประเมนิดัชนชีีว้ดัความสขุคน

ไทย	(Thai	Happiness	Indicators	หรือ	THI)	ฉบับ

สั้น	15	ข้อ	(THI–15)	ฉบับมาตรฐานของกรมสุขภาพ

จิต	 กระทรวงสาธารณสุข8	 โดยดัดแปลงค�าถามให้

สอดคล้องกับบริบทของการเรียนแบบออนไลน์	 มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า	 5	 ระดับ	 (1=ไม่

เลย	ถึง	5=มากที่สุด)	จ�านวน	15	ข้อ	โดยข้อค�าถามมี	

2	 ลักษณะ	 คือ	 ข้อความทางบวกและข้อทางลบ	

ส�าหรับข้อความทางลบจะมีการกลับคะแนน	การคิด

คะแนนจะคดิคะแนนในภาพรวม	โดยคะแนนรวมมาก	

หมายถึง	มีความสุขในการเรียนรู้แบบออนไลน์มาก

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ	 โดย	 ผู้ทรง

คุณวุฒิ	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด

กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา	1	ท่าน	อาจารย์พยาบาล

เชี่ยวชาญการวิจัยเกี่ยวกับจิตตปัญญาศึกษา	 1	 ท่าน	

และอาจารย์พยาบาลเชี่ยวชาญการสอนภาคปฏิบัต	ิ 

1	ท่าน	แล้วน�ามาค�านวณหาค่าความตรงตามเนื้อหา	

(Content	validity	index:	CVI)	ของแบบวดัการรูจ้กั

ตนเองส�าหรบันักศึกษาพยาบาล	มค่ีาเท่ากบั	.70		และ

แบบวัดความสุขในการเรียนรู ้แบบออนไลน์	 มีค่า

เท่ากับ	.76		หลงัจากนัน้	น�าแบบสอบถามทีไ่ด้รบัการ

ปรบัปรงุแก้ไขมาทดลองใช้	(Try	out)	กบักลุม่ตัวอย่าง

ทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบัประชากรทีศ่กึษา	จ�านวน	30	คน 

หาค่าความเชือ่มัน่จากการสอดคล้องภายใน	(Internal 

consistency	 reliability)	 โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ของครอนบาค	 (Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	

ของแบบวัดการรู้จักตนเองส�าหรับนักศึกษาพยาบาล	

ได้เท่ากับ	 0.95	 	 และความสุขในการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์		ได้เท่ากับ	.83		

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 งานวจิยันีไ้ด้รบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรม

งานวิจัยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	 จังหวัด

พิษณุโลก	เอกสารรับรองเลขที่	SCPHL	1/2564.1.5	

ลงวันที่	5	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564	ผู้วิจัยชี้แจงข้อมูล

เรื่องการพิทักษ์สิทธิ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย	 และ

สอบถามความสมัครใจของผู ้เข้าร่วมก่อนด�าเนิน

กิจกรรมการวิจัย	 	 ผู้เข้าร่วมสามารถยกเลิกโดยไม่

จ�าเป็นต้องแจ้งเหตุผล	และจะได้รับการสอนและการ

นเิทศตามปกต	ิซึง่ในการเข้าร่วมกจิกรรมของการวจิยั

ครัง้นีไ้ม่มผีลต่อคะแนนใด	ๆ 	ในระหว่างการฝึกปฏบัิติ	

และข้อมลูทีไ่ด้จะเก็บเป็นความลบัไม่เปิดเผยข้อมลูที่

จะสามารถระบุถึงตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย	 ทั้งนี้

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บ	 2	 ปี	 สถานท่ีเก็บวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	 พุทธชินราช	 และจะท�าลาย

ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา	 2	 ปี	 หลังจากชี้แจงให้

นกัศกึษาเซน็ยนิยอมเข้าร่วมวจิยั	(Informed	consent)

 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เก็บข้อมูลวิจัยระหว่าง	 3	 พฤษภาคม–13	

มิถุนายน	2564		ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย	

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	เริ่มโดยให้นักศึกษา

พยาบาลศาสตร์	ชัน้ปีที	่2	ทีเ่รยีนวชิา	ปฏบิตัหิลกัการ

และเทคนิคการพยาบาล	 ปีการศึกษา	 2563	 ท่ีเป็น 

กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม	ตอบแบบประเมินการ

รู้จักตนเองและแบบประเมินความสุขในการเรียนรู้

แบบออนไลน์ทาง	Google	form	ในสปัดาห์แรกก่อน

เริ่มการวิจัย	 จากนั้นจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนท่ี

ก�าหนดโดยกลุม่ควบคุมจดัการเรยีนแบบออนไลน์ตาม

ปกติ	 ส่วนกลุ่มทดลองเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับ

กระบวนการจิตตปัญญา	เป็นเวลา	3	สัปดาห์	และให้

นักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ตอบแบบ

ประเมินการรู้จักตนเองและแบบประเมินความสุขใน
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การเรียนรู้แบบออนไลน์ทาง	Google	 form	อีกครั้ง

ในหลังสิ้นสุดการเรียนในสัปดาห์ที่	 3	 จากนั้นผู้วิจัย

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม	

 การวิเคราะห์ข้อมูล   

	 1.	 ข ้อมูลทั่วไป	 วิ เคราะห์โดยใช ้สถิติ เชิง

พรรณนา	ได้แก่	ความถี่		ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน		

	 2.	 เปรียบเทียบคะแนนการรู้จักตนเองส�าหรับ

นกัศกึษาพยาบาล	และคะแนนความสขุในการเรยีนรู้

แบบออนไลน์	ก่อนและหลังการสอน	ใช้	Paired	t-test 

และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม	 ใช้	 Inde-

pendent	t-test		

ผลการวิจัย

	 1.	 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 พบว่า	กลุม่ตวัอย่างท้ังกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคุม	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	87.5	และ	91.5 

อายเุฉลีย่	20.92	ปี	และ	20.54	ปี	ตามล�าดบั		มคีวาม

รูส้กึเครยีดหรอืวิตกกังวลก่อนเรยีน	เท่ากนัทัง้	2	กลุม่

คอืร้อยละ	91.7		โดยมคีวามรูส้กึเครยีดหรอืวติกกังวล

มากที่สุดในเรื่องการไม่ได้ขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย

ร้อยละ	58.3	และ	75.0	ตามล�าดับ	(ดังตารางที่	1)

ตารางที่	1		ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มทดลอง (N=24) กลุ่มควบคุม (N=24)

คน	(ร้อยละ)	 คน	(ร้อยละ)

1.	เพศ		

ชาย

หญิง

2.	อายุ	(เฉลี่ย)

3.	ความรู้สึกเครียด/กังวล

				3.1	ไม่มี

				3.2	มี

								การไม่ได้ขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย

								การเรียนแบบออนไลน์

								ความรุนแรงของการแพร่ระบาดโรคโควิด	19

								การติดเชื้อโควิดสู่ตนเองและครอบครัว

								ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว

3(12.5)	

21(87.5)	

20.92	ปี

2(8.3)

	22(91.7)

				14(58.3)	

			5(20.8)	

			9(37.5)	

	6(25.0)	

	1(4.2)	

2(8.3)

22(91.7)	

20.54	ปี

2(8.3)

	22(91.7)

18(75.0)

7(29.2)	

5(20.8)	

2(8.3)	

2(8.3)

	 2.	 เปรียบเทียบคะแนนการรู ้จักตนเองและ

ความสุขในการเรียนรู ้ก ่อนและหลังการทดลอง	

ภายในกลุ่ม	 และระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนแบบ

ออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาศึกษากับ

กลุ่มควบคุมที่เรียนแบบออนไลน์อย่างเดียว	

	 พบว่า	 คะแนนการรู้จักตนเองของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคมุภายหลงัการทดลองเพิม่ขึน้กว่าก่อน

ทดลองอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิตริะดบั	.05		คะแนน

ความสุขในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองภายหลังการ

เรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

และคะแนนความสุขในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุภายหลงัการทดลองเพิม่ขึน้กว่าก่อน

ทดลองอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ	 .05	 (ดัง

ตารางที่	2)
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	 	 		และระหว่างกลุ่ม

ตัวแปร
กลุ่มทดลอ(n=24) กลุ่มควบคุม (n=24)

t p-value
x
_

SD x
_

SD

การรู้จักตนเอง

ก่อนทดลอง 79.38	 8.70 79.38 9.14 .000 1.00a

หลังทดลอง 84.29 7.86 82.83 10.69 .539 .593a

t=1.985,	p	

.059b

t=1.253,	p	

.223	b

ความสุขในการเรียนรู้

ก่อนทดลอง 57.54	 5.90 55.17 9.14 1.478 .146a

หลังทดลอง 60.79 6.06 58.38 7.13 1.266 .212a

t=2 . 204 , 	 p	

.038b*

t=1 .646 , 	 p	

.113	b

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัย	พบว่า	คะแนนการรู้จักตนเอง

ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมภายหลงัการทดลอง

เพ่ิมขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ระดบั	.05	โดยคะแนนการรูจั้กตนเองของกลุม่ทดลอง

เพ่ิมขึ้นแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม	 อาจเนื่องมา

จากการรู้จักตนเองเป็นความสามารถในการรับรู้เข้า

ใจอารมณ์	ตลอดจนจุดอ่อนจุดแขง็	และความต้องการ

ของตนเองอย่างลึกซึ้ง5	เป็นผลน�าไปสู่การแสดงออก

และพฤติกรรมที่เหมาะสม	เกิดการพัฒนาตนเองให้ดี

ขึ้นในด้านต่าง	 ๆ	 สามารถพัฒนาการรู้จักตนเองได้

หลายวธิ	ีได้แก่	การนัง่สมาธ	ิการใช้กจิกรรมกลุม่	การ

ให้ค�าปรึกษากลุ่ม	 เป็นต้น14	จากการวิจัยพบว่า	กลุ่ม

ควบคุมได้มีการใช้กิจกรรมกลุ่มในการประชุมก่อน

และหลังให้การพยาบาล	 (Pre-post	 conference)	

และบางกลุ่มของกลุ่มควบคุม	อาจารย์นิเทศมีวิธีการ

สอนที่ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาและสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน

แต่ละวัน	ซึง่กจิกรรมเหล่าน้ีเป็นการฝึกฝนการสะท้อน

คิด	 ทบทวนตนเอง	 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น	 ซึ่งมี

a	Independent	t-test,	b	Dependent	t-test,	*p	<	0.05	

ส่วนท�าให้นักศึกษารู้จักตนเองมากขึ้นเช่นกัน	ผลการ

ศกึษาครัง้นีจ้งึพบว่าคะแนนการรูจ้กัตนเองเพิม่ขึน้ไม่

แตกต่างกัน	 อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม

พบว่าสิ่งที่นักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

สะท้อนตรงกันคือ	 “การฝึกภาคปฏิบัติควรฝึกใน

สถานการณ์จริง	 เพราะเวลาฝึกกับหุ่นท�าให้เราไม่

ตระหนักในความรู้สึกของหุ่น	เพราะหุ่นอยู่เฉย	ๆ 	เรา

ท�าผิดพลาดก็สามารถแก ้ ไขได ้ 	 แต ่การฝ ึกใน

สถานการณ์จริง	 ท่ีปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง	 จะต้องมีสต	ิ

ต้องคิดแล้วคิดอีก	 ต้องค�านึงถึงความรู้สึกและความ

ปลอดภยัของผูป่้วยด้วย”	จากการสะท้อนคดิดงักล่าว

อาจเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้การใช้กระบวนการจิตต

ปัญญาศึกษาในการเรียนภาคปฏิบัติแบบออนไลน์ให้

ผลเรือ่งการรูจั้กตนเองไม่เด่นชัด	แตกต่างจากงานวจิยั

ท่ีฝึกบนหอผู้ป่วยเช่น	 การศึกษาผลของจิตตปัญญา

ศึกษาในวิชาฝึกปฏิบัติของ	 ศิราณี	 อิ่มน�้าขาว	 และ

คณะ11	ทีศ่กึษาผลการบรูณาการกจิกรรมจติตปัญญา

ศึกษาในการฝึกภาคปฏิบัติวิชา	 ปฏิบัติการพยาบาล

บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ	3	ของนักศึกษาพยาบาลชั้น
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ปีที	่4	ในหอผู้ป่วยหนกักมุารเวชกรรมและอายรุกรรม	

พบว่า	 กิจกรรมตามแนวคิดจิตปัญญาช่วยลดความ

วิตกกังวล	 ความเครียด	 การได้บอกเล่าเรื่องราวของ

ตนเองช่วยให้เกิดการระบาย	 รู้จักวิเคราะห์ตนเอง	

และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น	เข้าใจคนอื่นมากขึ้น	รู้สึก

ไว้วางใจอาจารย์นิเทศ	ความรู้สึกผูกพัน	คิดและมอง

ด้านบวกมากขึ้น	 เกิดก�าลังใจ	 และพร้อมส�าหรับการ

มุง่ม่ันในการฝึกภาคปฏบิติั	และสอดคล้องกับ	ปิยพงศ์	

สอนลบ	 และคณะ4	 ที่ศึกษาผลของโปรแกรมจิตต

ปัญญาศึกษาต่อการตระหนกัรูใ้นตนเอง	และความสุข

ในการเรยีนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล	ชัน้ปีที	่2	ทีฝึ่กวชิา

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ	 1	 พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยของการตระหนักรู ้ ในตนเอง	 ของ

นกัศกึษาพยาบาลหลงัเรยีนด้วยโปรแกรมจติตปัญญา

ศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	

	 คะแนนความสุขในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง

ภายหลังการเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการ

จิตตปัญญาศึกษาเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 จากการสะท้อนคิด

ของนักศกึษากลุม่ทดลองได้ให้ความเหน็เกีย่วกบัการ

จดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ในกระบวนการจติตปัญญาว่า	ช่วย

ให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย	 ลดความเครียด	 ช่วยให้

จิตใจสงบ	 ไม่ฟุ้งซ่าน	 มีสติมากขึ้น	 สามารถท�าสิ่งที่

กังวลให้ผ่านไปได้ด้วยดี	การได้ทบทวนตนเองถึงสิ่งที่

ผ่านมา	 การได้เรียนรู้ความรู้สึกตนเอง	 เข้าใจตนเอง

และเพ่ือนมนุษย์	 ท�าให้ปรับตัวได้และมีความสุขกับ

การเรียนมากขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยพงศ	์

สอนลบ	 และคณะ4	 ที่ศึกษาผลของโปรแกรมจิตต

ปัญญาศึกษาต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา

พยาบาลชัน้ปีที	่2	ทีฝึ่กวิชาปฏบิตักิารพยาบาลบุคคล

ที่มีปัญหาสุขภาพ	 1	 ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ	 one	

group	designs	ในสถานการณ์ปกตทิีไ่ม่มกีารระบาด

ของโควดิ	19	พบว่า	คะแนนเฉลีย่ของความสุขในการ

เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลหลังเรียนด้วยโปรแกรม

จิตตปัญญาศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน	 	 และมีคะแนน

ความสุขในการเรียนรู ้ของนักศึกษาพยาบาลใน

สัปดาห์ที่	1	และ	2	สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมจิตต

ปัญญาศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 อย่างไรกต็ามเมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนความสขุ

ในการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภาย

หลังการทดลองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างไม่มีนัย

ส�าคญัทางสถติริะดบั	.05	โดยคะแนนความสขุในการ

เรยีนรูข้องกลุม่ทดลองเพิม่ขึน้แต่ไม่แตกต่างจากกลุม่

ควบคุม	อาจเนื่องมาจากความเครียดขณะเรียนแบบ

ออนไลน์มีน้อยกว่าการเรียนในสถานการณ์จริง	 ซ่ึง

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมนักศึกษากลุ่มควบคุมได้

สะท้อนเกีย่วกบัการเรยีนแบบออนไลน์ในภาคปฏบิตัิ

ว่า	“มนักดดนัน้อยกว่า	ไม่ต้องตืน่แต่เช้าเพ่ือข้ึนวอร์ด	

กิจกรรมการเรียนก็สบาย	 ๆ	 มีอิสระ	 ไม่ต้องกลัวว่า

คนไข้จะเป็นอันตรายเพราะเราฝึกกับหุ่น	และไม่ต้อง

อดนอนเหมือนเพื่อนกลุ ่มก่อนหน้าที่ได้ฝึกจริง”	

อย่างไรกต็ามนักศกึษากลุม่ทดลองมคีวามเหน็ว่า	ควร

ใช้กระบวนการจติตปัญญาศกึษาต่อไป	โดยมข้ีอเสนอ

แนะว่าควรเพิ่มเวลาในการท�ากิจกรรม	 หรือจัด

กิจกรรมให้แทรกในทุกการท�างาน	 ดังเช่น	 “การฝึก

สมาธิ	ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย	ลดความตื่นเต้น	เป็นการ

เรยีกสต	ิ	ไม่ฟุง้ซ่าน	การหลบัตาเพือ่ฟังเสยีงธรรมชาติ	

และการมองสิ่งที่อยู่รอบ	ๆ	ตัว	ฟังเสียงลม	เสียงนก	

ท�าให้จติใจสงบ	ได้ยนิเสยีงทีไ่ม่เคยได้ยนิหรอืไม่ได้คดิ

สนใจมาก่อน”	“หนู	(นักศึกษา)	มีเป้าหมายอยากนั่ง

สมาธิ	5-10	นาที/วัน	ซึ่งท�าได้บ้างไม่ได้บ้าง	เสียดาย

ท่ีได้ท�าแค่ช่วงท่ีอาจารย์จดัให้เท่านัน้	ถ้าท�าได้มากกว่า

นีค้งจะด	ีซึง่หากเรามสีมาธดิ	ีคณุภาพการนอนด	ีเวลา

เรยีนเราก็จะมแีรงกาย	แรงใจ	พร้อมทีจ่ะท�างานวนันัน้

ให้ดีที่สุด”	 ซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าคะแนนความสุขใน

การเรียนรู้ของกลุ่มทดลองเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	นอกจากนี้นักศึกษาทั้ง	2	กลุ่ม

ยงัได้สะท้อนปัญหาจากการเรยีนแบบออนไลน์ว่า	“ได้

รับประสบการณ์	 (Requirement)	 ไม่ครบ	 รู้สึกว่า
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ตนเองมีทักษะปฏิบัติขั้นพื้นฐานไม่แน่น	กลัวว่าจะส่ง

ผลต่อการที่จะฝึกปฏิบัติวิชาถัดไป”	 ซึ่งจากการ

สะท้อนของนักศึกษาอาจกล่าวได้ว่าการเรียนแบบ

ออนไลน์ในวิชาฝึกปฏิบัติจะมีความเครียดน้อยกว่า

การเรียนในสถานการณ์จริงบนหอผู ้ป่วย	 ได้รับ

ประสบการณ์ไม่ครบถ้วน	ไม่มัน่ใจในทกัษะปฏบิตัขิอง

ตนเอง	 และบางกิจกรรม	 เช่น	 การท�าสมาธิอาจต้อง

เพิม่ความถีใ่นการปฏบิตัหิรอืสอดแทรกให้น�าไปใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันมากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน

ที่นักศึกษามีความเครียดวิตกกังวลในเรื่อง	 การไม่ได้

ขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยมากที่สุด	ร้อยละ	58.3	ใน

กลุ่มทดลอง	และร้อยละ	75.0	ในกลุ่มควบคุม	แสดง

ให้เห็นว่า	 นักศึกษามีความคาดหวังต่อการน�าความรู้

จากภาคทฤษฎีมาใช ้ ในการฝ ึกภาคปฏิ บัติกับ

สถานการณ์จรงิ	ซึง่อาจส่งผลต่อความพงึพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนและการรับรู้ความสามารถใน

การเรียนรู้ได้		สอดคล้องกบัการศึกษาของ	Oducado	

และ	 Estoque6	 เกี่ยวกับผลจากการเรียนแบบ

ออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตร	ี 

ชัน้ปีที	่2	ในช่วงการระบาดของ	COVID-19	พบว่าการ

เรี ยนแบบออนไลน ์มี ความสัมพันธ ์ทางบวก

ความเครยีด	และผกผนักบัความพงึพอใจ	และผลการ

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 โดยการเรียนแบบ

ออนไลน์ส่งผลให้นกัศึกษาพยาบาลมคีวามเครยีดมาก	

ร้อยละ	91.6	นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต�า่	และผลการ

เรียนต�่า	 ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อความสุขใน

การเรยีนรู	้สอดคล้องกับการศกึษาของ	นพนฐั	จ�าปาเทศ	

วิญญ์ทัญญู	บุญทันและ	พรศิริ	พันธสี15	ที่ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาและด้านการ

จดัการเรยีนการสอนกับความสขุในการเรยีนรูร้ายวชิา

ปฏบิตักิารการพยาบาลพืน้ฐาน	พบว่า	ความพงึพอใจ

ต่อการจัดการเรียนการสอนและการรับรู ้ความ

สามารถในการเรียนรู้	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 

พื้นฐานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .001	 และ

ยังพบว่าการรับรู ้ความสามารถในการเรียนรู ้และ	

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ

สอน	เป็นตวัแปรทีส่ามารถร่วมกนัอธบิายความสขุใน

การเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐานได้	

ร้อยละ	 48.60	 อาจเป็นไปได้ว่าการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ในวิชาฝึกปฏิบัติ	 นักศึกษารับรู้ว่า

ตนเองยังมีทักษะปฏิบัติมีไม่เพียงพอ	 ไม่เป็นไปตาม

คาดหวงั	และมคีวามต้องการท่ีจะเรยีนในสถานการณ์

จรงิบนหอผูป่้วย	จงึท�าให้มคีวามสขุในการเรยีนรูข้อง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้	การน�า

กระบวนการจติตปัญญาศกึษาอาจไม่เหมาะกบัการน�า

มาใช้ในวชิาฝึกปฏบิตัแิบบออนไลน์ในสถานการณ์ทีม่ี

การระบาดของโควดิ	19	เนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัเรือ่งการ

จัดกิจกรรมกลุ่ม	 การจ�ากัดจ�านวนนักศึกษา	 ระยะ

เวลาที่ใช้	และไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการที่แท้จรงิ

ของนกัศกึษาทีต้่องการฝึกในสถานการณ์จรงิมากกว่า

แบบออนไลน์	 อย่างไรก็ตามหากมีความจ�าเป็นต้อง

สอนแบบออนไลน์ในวิชาฝึกปฏิบัติ	 ผู้สอนอาจต้อง

ทบทวนและพิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสม		

	 ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยในครั้งต่อไป	

	 1.	 ศึกษาผลการเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับ

กระบวนการจติตปัญญาศกึษาต่อการรูจ้กัตนเองและ

ความสุขในการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแบบออนไลน์	 เพ่ือ

ยนืยนัผลทีเ่กดิจากการใช้กระบวนการจติตปัญญาศกึษา	

	 2.	ควรมีการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบ

เทียบ	ความเครียด	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความพึง

พอใจของของนักศกึษาพยาบาล	ระหว่างกลุม่ทดลอง

ที่เรียนแบบออนไลน์ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษา	และกลุ่มเปรียบเทียบที่เรียนแบบออนไลน์		

กิตติกรรมประกาศ  

	 บทความวจิยันีไ้ด้รบัทุนสนบัสนนุจาก	วทิยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	 พุทธชินราช	 คณะพยาบาล

ศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก
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ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารฯ อย่างน้อย 3 ปี  (เฉพาะผู้เขียนชื่อแรก) ลักษณะของบทความท่ีตีพิมพ์ 
 1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
 2. เป็นบทความด้านการบริการการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และสุขภาพที่เก่ียวข้อง 
 3. ต้องไม่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาษา
อ่ืน ๆ 
 4. บทความเป็นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 5. บทความวิจัยต้องผ่านการพิจารณาและได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   
โดยให้แนบส าเนาใบรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ มาพร้อมกับบทความต้นฉบับที่จะส่งขอตีพิมพ์ 
 

การสมัครเป็นสมาชิกวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
          กรอกใบสมัครการเป็นสมาชิกวารสารฯ ตามแบบฟอร์มที่อยู่ท้ายเล่มของวารสาร ส่งมายัง
หน่วยงานวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ  อาคาร 1  ชั้น 6 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 หรือทาง e-mail :  
nat-nd@hotmail.com โดยมีค่าสมาชิก 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  ผู้เขียนบทความต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดท าต้นฉบับตามที่วารสาร
ก าหนด และเนื้อหาส่วนภาษาอังกฤษต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าของภาษามาแล้ว 

2. ส่งบทความต้นฉบับที่มีความยาวไม่เกิน 12 หน้า  มายังสมาคมฯ ภายในเวลาที่ก าหนด 
คือ   ฉบับที่ 1  ภายใน 28 กุมภาพันธ์    
       ฉบับที่ 2  ภายใน 31 สิงหาคม   
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. ช าระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ เรื่องละ 1,500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ  สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ บัญชีเลขที่ 566-2-06297-7 

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

1. เม่ือกองบรรณาธิการวารสารได้รับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการแล้ว จะพิจารณา
เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การจัดท าต้นฉบับที่วารสารก าหนดและคุณภาพของบทความ  แล้วแจ้งผลการ
พิจารณาเบื้องต้นให้ผู้เขียนรับทราบ 

2. บทความที่ผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้น จะถูกส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามความ
เชี่ยวชาญของสาขาวิชา จ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง (Blinded peer review) 

3. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การจัดท าต้นฉบับที่วารสารก าหนด 
และบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้
ผู้เขียนรับทราบเพ่ือพิจารณาปรับปรุง 

4. บทความที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านให้แก่ผู้เขียน 

5. ผู้เขียนบทความพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน พร้อมแนบ
เอกสารชี้แจงการปรับแก้บทความ ส่งกลับมายังกองบรรณาธิการ ภายใน 2 สัปดาห์ 

6. เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณาว่าบทความได้รับการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะอย่าง
ครบถ้วนแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียน เพ่ือยืนยันรับการตีพิมพ์บทความอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 

7. ผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์  จ านวน 2 ฉบับ  โดยจะส่งให้
ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกเท่านั้น 
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หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดท าต้นฉบับบทความเพื่อขอรับ 
การตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

 
 

ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบับ 
 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)  และพิมพ์ตามท่ีก าหนดดังนี้ 

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

 ชื่อผู้เขียน  (ทุกคน) 
-  ชื่อผู้เขียน  ภาษาไทย – อังกฤษ  ชื่อย่อวุฒิการศึกษา ขนาด  18 point  ตัวหนา   
จัดกึ่งกลาง 
-  ต าแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน  ผู้เขียน  ภาษาไทย -อังกฤษ  ขนาด 16 point  
ตัวหนา  จัดกึ่งกลาง 

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

ก าหนดชิดขอบ  ความยาวไม่เกิน 1/2 หน้า  ภาษาไทย  และ 1/2 หน้าภาษาอังกฤษ 
 ค าส าคัญ (Keywords) พิมพ์ต่อท้ายบทคัดย่อ  (Abstract)  ทั้งภาษาไทย  และ

อังกฤษ  เลือกค าส าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ  ประมาณ 3-4 ค า  ขนาด  16  point 
 รายละเอียดบทความ 

-  หัวข้อใหญ่  ขนาด  17  point  ตัวหนา  ก าหนดชิดซ้าย 
-  หัวข้อรอง   ขนาด  17  point  ตัวหนา  ก าหนดชิดซ้าย 
-  ตัวอักษร    ขนาด  16  point  ตัวธรรมดา  ก าหนดชิดขอบ 
-  ย่อหน้า  0.5  นิ้ว 

 เนื้อหาของบทความวิจัย ก าหนด ดังนี้ 
  -  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  -  ค าถามการวิจัย (ถ้ามี) 

-  วัตถุประสงค์การวิจัย 
  -  สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
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-  กรอบแนวคิดในการวิจัย  (อธิบายแนวคิด  ทฤษฎี พร้อมสรุปเป็นแผนภูมิ
ประกอบ) 
-  วิธีด าเนินการวิจัย  (รายละเอียดของประชากร  การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
เกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
โดยระบุ  รายละเอียดของเครื่องมือ  การหาคุณภาพของเครื่องมือ  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

  -  ผลการวิจัย 
  -  สรุปและอภิปรายผล 
  -  ข้อเสนอแนะ  การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  และการวิจัยครั้งต่อไป 
  -  เอกสารอ้างอิง (ไม่เกิน 15 รายการ) 

 เนื้อหาของบทความวิชาการ ก าหนด ดังนี้ 
- บทคัดย่อ   
- บทน า 
- แนวคิดน าไปสู่การหาองค์ความรู้ทางการพยาบาล (ถ้ามี)  
- บทสรุป 

 ค าศัพท์  ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
 ภาพและตาราง  กรณีมีภาพและตารางประกอบ  ชื่อภาพให้ระบุค าว่า  ภาพที่  ไว้ใต้

ภาพประกอบและจัดข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ  ชื่อตารางให้ระบุค าว่า  ตาราง
ที่  หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ  และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหล่งที่มาโดย
พิมพ์ใต้ชื่อภาพใช้ตัวอักษรขนาด  14  point  ตัวปกติ  เส้นของตารางให้มีเพียง 3 เส้น  เส้นหัวข้อ
ตารางและเส้นปิดท้ายตาราง 
 กิตติกรรมประกาศ  ให้ประกาศเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

การส่งต้นฉบับบทความวิจัย/ วิชาการเพื่อขอรับการตีพิมพ์ 
 ผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับ ทาง E-mail : nat-nd@hotmail.com ส่งถึงหน่วยงานวารสาร
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และทาง Online ระบบ Thaijo 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse 

 
การเขียนเอกสารอ้างอิง 
1. เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอ้างอิงที่กล่าวถึงในบทความ   
2. ใช้ระบบตัวเลขในการอ้างอิง โดยพิมพ์ตัวยก   
3. เรียงล าดับการอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ  โดยเรียงล าดับหมายเลขอ้างอิงเริ่มจาก
หมายเลข 1,2,3  ไปตามล าดับที่อ้างก่อน-หลัง  โดยใช้เลขอารบิค  และทุกครั้งที่มีการอ้างซ้ าจะต้อง
ใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง   
4. การอ้างอิงเอกสารมากกว่า 1 ฉบับต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายยติภังค์ (hyphen  หรือ -)  เชื่อม  
ระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้าย  เช่น 1-3  แต่ถ้าอ้างถึงเอกสารที่มีล าดับไม่ต่อเนื่องกัน  จะใช้
เครื่องหมายจุลภาค (comma หรือ,) โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร  เช่น 4,6,10 
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5. รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความให้พิมพ์ตามล าดับการอ้างอิงตามหมายเลขที่ได้อ้างถึง
ในเนื้อหาของบทความ และไม่แยกประเภทของเอกสารที่ใช้อ้างอิง 
6. รายละเอียดการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้ใช้ตามระบบ แวนคูเวอร์ (Vancouver) ดังนี้ 
 
การอ้างอิงบทความจากวารสาร (Articles in Journals)  
       
 
  
 ตัวอย่าง     
บุญมี  ภูด่านงัว. บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ต่อการนับและ

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

การอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือหรือต ารา  ประกอบด้วย 2 แบบ  
 1.  การอ้างอิงหนังสือทั้งเล่ม มีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้ 
  
 
  

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

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข; 2556. 
 2.  การอ้างอิงบทใดบทหนึ่งของหนังสือ ที่มีผู้แต่งรายบทและมีบรรณาธิการหนังสือ 
(Chapter in a book) มีรูปแบบการอ้างอิง ดังนี้ 
 
 
      
  
           
การอ้างอิงเอกสารที่ เป็นหนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม  (Conference 
proceeding) มีรูปแบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
การอ้างอิงบทความที่น าเสนอในการประชุม/สรุปผลการประชุม (Conference paper) มีรูปแบบ 
ดังนี้   
 
 
  
        

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

 

ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์ 
(Place of Publication): ส านักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year). 

 

ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบท (Title of a chapter). ใน (In): ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/
Editor (s). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์ (Place of 
Publication): ส านักพิมพ์ (Publisher); ปีพิมพ์ (Year).หนา้/p.หน้าแรก–หน้าสุดท้าย. 

ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วนั เดือน ปี ที่ประชุม; สถานที่จัด
ประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส านักงานพิมพ์; ปีที่พิมพ์. 

ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ,บรรณาธิการ/ editor(s). ชื่อการประชุม; วัน เดือน 
ปี ที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.หน้า/p.หน้าแรก–หน้า
สุดท้าย. 
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 การอ้าอิงเอกสารที่เป็นวิทยานิพนธ์ (Thesis/ Dissertation) มีรูปแบบการเขียนอ้างอิง ดังนี้ 
 
 
 

 ตัวอย่าง     
จุฑามาศ สนกนก. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์สถานบันอุดมศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553. 

 
การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic material) ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบประเภทของ
เอกสารโดยจะเพ่ิมเติมข้อมูลบอกประเภทองสื่อเอกสารที่น ามาอ้างอิง วันที่สืบค้นข้อมูล และ
แหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้  
 
 
 
  
          ตัวอย่าง    
 ยุทธนา  พรหมณี. วิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับผู้น า : ทฤษฎีภาวะผู้น า [ออนไลน์]. 2551  

[เข้าถึงเมื่อ 2556/3/17]. เข้าถึงได้จาก: www.pncc.ac.th/pncc/wrod/re/r22.doc 
 
การอ้างอิงบทความวารสารบนอินเตอร์เน็ต (Journal article on the Internet) 
 
 
   
  ตัวอย่าง    
วนิดา  สติประเสริฐ, ยุวดี  ลีลัคนาวีระ และพรนภา  หอมสินธุ์. ผลการชี้แนะต่อพฤติกรรมสุขภาพ

และระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ไม่สามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้. วารสารการพยาบาลและการศึกษา [ออนไลน์]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 
2558/12/25];8(3):33–51. เข้าถึงได้จาก : http://www.scppk.com2_tps-
13/marticle.php?id=113114 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ประเภท/ระดับปริญญา. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้ ปริญญา. 

ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article) [ประเภทของสื่อ]. ปีที่พิมพ์ [เข้าถึง
เมื่อ/cited ปี เดือน วันที่]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://......... 

ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อวารสาร (Title of the Journal) 
[ประเภทของสื่อ]. ปีที่พิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วันที่]; ปีที่/เล่มที่: หน้า/about 
screen. เข้าถึงได้จาก/Available from:http//………. 
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