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โรงพยาบาลทีดึ่งดูดใจบุคลากร 
(Magnet Hospital): แนวทางการพฒันาองคก์ร

กนัยารัตน์ อบุลวรรณ* 

บทคดัย่อ
  การขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาส�าคัญที่เกดิขึ้นในหลายๆ ประเทศ ในปี ค.ศ. 1980 American 

Academy of Nursing (AAN) ได้มกีารศกึษาโรงพยาบาลที่สามารถดงึดูดใจบุคลากรทางการพยาบาลได้ พบว่า

โรงพยาบาลเหล่าน้ัน มอีงค์ประกอบที่เหมอืนกนั 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ระบบการบริหารงานที่ด ีการปฏบิตัิ

ภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ และมปัีจจัยที่เป็นแรงดงึดูดใจ 14 ปัจจัย เรียกว่า Forces of 

Magnetism  ได้แก่ คุณภาพของการเป็นผู้น�าการพยาบาล โครงสร้างขององค์กร รูปแบบการบริหารจัดการ 

นโยบายและโครงสร้างด้านบุคลากร รูปแบบความเช่ียวชาญของการดูแล คุณภาพของการดูแล การพัฒนา

คุณภาพ การให้ค�าปรึกษาและทรัพยากร ความอสิระ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพ พยาบาล

ในฐานะที่เป็นคร ูภาพลักษณข์องการพยาบาล ความสมัพันธท์างสหวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ ต่อมามกีาร

เสนอ Magnet Model ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้น�าทางการเปล่ียนแปลง การมอบอ�านาจเชิง

โครงสร้าง การปฏบิัติทางวิชาชีพที่เป็นแบบอย่าง ความรู้ ใหม่ นวัตกรรม และการปรับปรุง และผลลัพธเ์ชิง

คุณภาพของการปฏบิตั ิการน�าแนวคิดน้ีมาใช้เป็นกลยุทธใ์นการพัฒนาองค์กรพยาบาลจะช่วยให้องค์กรมคีวาม

เข้มแขง็ สามารถแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรได้ในระยะยาวเน่ืองจากท�าให้บุคลากรทางการพยาบาลมคีวามพึง

พอใจในการท�างาน คุณภาพการพยาบาลมผีลลัพธท์ี่ดแีละผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น

* วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี; อเีมล์ตดิต่อ : kanyarat@bcns.ac.th

ค�าส�าคญั :  โรงพยาบาลที่ดงึดูดใจ; การขาดแคลนพยาบาล; การพัฒนาองค์กร
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Magnet Hospital: Guideline for Organization Development

Kanyarat Ubolwan *

Abstract
   Nursing shortage is an ongoing critical issue that has occurred  in many countries. In 1980, the 

American Academy of Nursing (AAN) studied how hospitals retain nurses to work in the hospitals. The 

study showed that all hospitals had three common components and 14 forces of magnetism. The former 

included nursing administration, professional practice, and professional development.  The latter comprised 

quality of nursing leadership, organization structure, management style, personnel policies and programs, 

professional models of care, quality of care, quality improvement, consultation and resources, autonomy, 

communities and the healthcare organizations, nurses as teachers, the image of nursing, interdisciplinary 

relationships, and professional development. Later, the magnet model was developed to include five 

complements, namely leadership for change, structural empowerment, professional practice role model, 

new knowledge innovation and improvements, and empirical quality results. The magnet hospital 

model can be used as a strategy to strengthen nursing organizations  and solve the problem of nursing 

shortages in the long term as the magnet hospital model can increase nurses’ job satisfaction. As a result 

the quality of nursing care and clients’ satisfactions will be increased. 

*Boromarajonani College of Nursing Saraburi; e-mail : kanyarat@bcns.ac.th

Keywords :  Magnet hospital; Nursing shortage; Organization development
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 การขาดแคลนพยาบาลนับว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญ

อย่างหน่ึงของระบบสาธารณสุขที่พบในหลายประเทศ

รวมทั้งประเทศไทย สถานการณก์ารขาดแคลนพยาบาลใน

ประเทศไทยมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้น สภาการพยาบาล

ได้ประมาณการความต้องการพยาบาลระหว่างปี พ.ศ. 

2553-2562 พบว่า ความต้องการพยาบาลในประเทศไทย

มสีดัส่วน พยาบาล 1 คน ต่อ ประชากร 400 คน จาก

การส�ารวจในปี 2553 พบว่ามพียาบาลปฏบิตังิานบริการ

สุขภาพประมาณ 125,250 คน ขณะที่ความต้องการ

พยาบาลมมีากถงึ 168,500 คน จากข้อมูลแสดงให้เหน็

ว่าประเทศไทยยังขาดแคลนพยาบาลเป็นจ�านวนมากถงึ 

43,250 คน ซ่ึงเป็นการขาดแคลนพยาบาลในกระทรวง

สาธารณสขุ จ�านวน 31,250 คน1 นอกจากน้ี ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์

ความต้องการอตัราก�าลังตามภาระงานของสถานบริการ

ในสงักดัส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ จ�านวน 25 

สายงาน ระหว่างเดือนมกราคม 2557- พฤษภาคม 

2558 พบว่า บุคลากรสาขาพยาบาลที่มีจริงจ�านวน 

98,689 คน ขณะที่ผลการวิเคราะห์ตามกรอบขั้นต�่ามี

จ�านวน 107,566.54 คน และกรอบขั้นสูงมีจ�านวน 

134,458.17 คน จากการเปรียบเทยีบพบว่า จ�านวนขาด

ไป 8.25% เมื่อเทยีบกบักรอบขั้นต�่า และ 26.60% เมื่อ

เทยีบกบักรอบขั้นสงู2 ผลการวิเคราะห์น้ีเป็นการยืนยัน

การขาดแคลนพยาบาลในระบบบริการอย่างชัดเจน การ

ขาดแคลนพยาบาลส่งผลกระทบต่อการให้บริการสขุภาพ

กับผู้รับบริการหลายด้าน ได้แก่ คุณภาพการพยาบาล 

เน่ืองจากอตัราก�าลังในการดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอ ท�าให้

เกดิปัญหาการตดิเช้ือในโรงพยาบาล ส่งผลให้อตัราการ

ตายและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น1 

นอกจากน้ี พบว่ามีสถานบริการสุขภาพบางแห่งไม่

สามารถเปิดหอผู้ป่วยใหม่ได้ เน่ืองจากอัตราก�าลังของ

พยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการเข้าไปปฏิบัติงาน3 การ

ขาดแคลนพยาบาลยังมผีลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกจิ

ของประเทศ ท�าให้เกดิการสญูเสยีค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก

ในการผลิตพยาบาลเพ่ือมาทดแทนอตัราก�าลังที่ขาดไป 

ในปีการศึกษา 2557-2560 ประเทศไทยมีการผลิต

พยาบาลเพ่ิมขึ้นจ�านวน 27,960 คน โดยใช้งบประมาณ 

7,348.10 ล้านบาท3 ส�าหรับสาเหตุของการขาดแคลน

พยาบาลสรปุได้ 3 สาเหตุ1 ได้แก่ 1) ความต้องการทาง

ด้านสุขภาพที่เพ่ิมขึ้ นอย่างรวดเร็วในขณะที่การผลิต

พยาบาลมข้ีอจ�ากดั 2) กระทรวงสาธารณสขุไม่มตี�าแหน่ง

ราชการที่จะบรรจุพยาบาลเพ่ิม และ 3) เกดิการสญูเสยี

บุคลากรจากการเกษียณอายุ1 จากสถานการณปั์ญหาการ

ขาดแคลนพยาบาลดงักล่าว สภาการพยาบาลและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญ จึงได้พยายาม

ใช้กลยุทธต่์างๆ เพ่ือแก้ปัญหาน้ี 

 การขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาส�าคัญในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเช่นกนั ในปี ค.ศ. 1980 เป็นช่วงที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาประสบปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่าง

มาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามหาวิธกีารแก้ปัญหา 

แนวคิดโรงพยาบาลที่ดงึดูดใจ (Magnet Hospital) เป็น

กลยุทธ์หน่ึงที่ถูกค้นพบและน�ามาใช้แก้ปัญหาการขาด

แคลนพยาบาลในระยะยาว โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจเป็น

แนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลที่สามารถรักษา

บุคลากรทางการพยาบาลที่มทีกัษะ ความเช่ียวชาญ และ

มคีวามเป็นวิชาชีพให้ท�างานอยู่ที่โรงพยาบาลน้ันได้4 ต่อ

มาในปี ค.ศ. 1982 American Academy of Nursing 

(AAN) ได้บญัญัตศิพัท ์“Magnet Hospital” เพ่ือยกย่อง

โรงพยาบาลทีส่ามารถดงึดูดใจและรักษา บุคลากรพยาบาล

ไว้ได้ แนวคิดดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นวิธหีน่ึงที่สามารถ

น�ามาประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล

และบุคลากรขององค์กรได้เท่าน้ัน แต่อาจน�ามาใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าท�างาน

ส�าหรับบุคลากรทุกระดับได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวคิดน้ีมุ่ง

เน้นการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์กรไปในทางที่ดีขึ้ น

ได้แก่ การพัฒนาผู้น�าให้มวิีสยัทศัน์ที่เปิดกว้าง เป็นผู้น�า

ทางการเปล่ียนแปลง การพัฒนาโครงสร้างขององค์กรให้

มกีารกระจายอ�านาจและเน้นการมส่ีวนร่วมของบุคลากร

มากย่ิงขึ้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มคีวามก้าวหน้า

ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและมอีสิระในการปฏบิตังิาน

ภายใต้ขอบเขตวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
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และด้านสุดท้ายคือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพที่ได้จากการ

ปฏบิตัิงานของทุกคนในองค์กร แนวคิดน้ีเน้นให้เหน็ถงึ

บุคลากรทุกคนในองค์กรมีคุณค่า และมคีวามส�าคัญต่อ

องค์กร ลักษณะการบริหารงานดงักล่าวจึงเป็นสิ่งที่ดงึดูด

ใจให้กับบุคลากรเกิดความต้องการที่จะปฏิบัติงานใน

องค์กรต่อไป บทความน้ีจะกล่าวถงึพัฒนาการของแนวคิด

โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ 14 แรงดึงดูดใจ (Forces of 

Magnetism) ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บุคลากรยังคง

ท�างานอยู่กับองค์กรได้ 5 องค์ประกอบที่ส�าคัญของ 

Magnet Model ประโยชน์ที่ได้รับจาก Magnet Hospital

และสุดท้ายเป็นแนวทางการน�า Magnet hospital ไป

ประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาองค์กร จุดประสงค์ของบทความ

น้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร

ที่น่าท�างาน และช่วยส่งเสริมให้เกดิแรงจูงใจแก่บุคลากร

ในการท�างานให้กบัองค์กรอย่างมคีวามสขุ

 

พฒันาการของแนวคิดโรงพยาบาลทีดึ่งดูดใจ 

 ปี ค.ศ. 1981 American Academy of Nursing 

(AAN) ได้ท�าการศกึษาเพ่ือค้นหาว่าโรงพยาบาลบางแห่ง

สามารถรักษาบุคลากรทางการพยาบาลไว้ได้อย่างไรใน

ช่วงที่มภีาวะวิกฤตของการขาดแคลนพยาบาล5 จากการ

ศกึษาพบว่ามโีรงพยาบาลจ�านวน 41 แห่ง จาก 163 แห่ง 

มคีวามสามารถในการดงึดูดใจและรักษาบุคลากรทางการ

พยาบาลไว้ได้ และม ี14 ปัจจัยส�าคัญที่ถูกอธบิายว่าเป็น

โรงพยาบาลที่ดงึดูดใจ (Magnet Hospital) ซ่ึงต่อมารู้ จัก

กนัในนามของแรงดึงดูดใจ (Forces of Magnetism)6 

นอกจากน้ียังพบว่าโรงพยาบาลเหล่าน้ีมอีงค์ประกอบ 3 

อย่างที่คล้ายคลึงกนั7  ได้แก่

 1. ระบบการบริหารงานทีด่ ี(Nursing administra-

tion) โรงพยาบาลมีการก�าหนดโครงสร้างองค์กรเป็น

แบบแบนราบ โดยมหัีวหน้าฝ่ายอยู่ในทมีบริหารระดบัสงู

ของโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถตัดสินใจและเป็นผู้บังคับ

บญัชาโดยตรงของหน่วยงานด้านการพยาบาล การบริหาร

งานมกีารกระจายอ�านาจ ใช้หลักการบริหารงานอย่างมส่ีวน

ร่วม โดยพยาบาลทุกระดบัมส่ีวนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ 

และด�าเนินงาน ด้านการจัดอตัราก�าลังมกีารจัดอตัราก�าลัง

พยาบาลที่เพียงพอเพ่ือให้พยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างมี

คุณภาพและทัว่ถงึ ส�าหรับบุคลากรที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร

ต้องมคุีณสมบตัทิี่เหมาะสมได้แก่ มคีวามรู้ความสามารถ 

และได้รับการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารมา

ก่อนขึ้นด�ารงต�าแหน่ง

 2.  การปฏิบัติ ภ ายใ ต้ขอบเขตของ วิชา ชีพ 

(professional practice) การปฏบิัติงานของพยาบาลมี

ความเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตวิชาชีพ มีรูปแบบการ

ปฏบิตักิารพยาบาลที่ชัดเจน โดยมกีารน�าทฤษฏทีางการ

พยาบาลมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการปฏบิตักิารพยาบาล หรือ

มีการปฏิบัติงานแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี (case 

management) ซ่ึงมีผู้ให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษา 

นอกจากน้ีพยาบาลยังมีบทบาทส�าคัญที่เน้นในเร่ืองการ

สอนและให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอกีด้วย

 3.  การพัฒนาวิชาชีพ (Professional develop-

ment) โรงพยาบาลมกีารก�าหนดแผนงานที่ชัดเจนตลอด

ปีในการจัดปฐมนิเทศบุคลากรที่เป็นสมาชิกใหม่ของ

หน่วยงาน มีแผนงานหรือเส้นทางเพ่ือพัฒนาความ

ก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร ท�าให้บุคลากรใน

หน่วยงานได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางด้าน

วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่บุคลากรให้ความ

ส�าคัญและสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง

ผู้บริหารการพยาบาลระดบัต่างๆ ยังได้รับการพัฒนาด้าน

วิชาชีพ เพ่ือให้มกีารพัฒนาความรู้  และความสามารถใน

การบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น

 ในปี ค.ศ. 1990 ศนูย์รับรองคุณภาพการพยาบาล

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Nurses Creden-

tialing Center, ANCC) และสมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Nurses Association, 

ANA) ได้น�า 14 แรงดงึดูดใจมาพัฒนาเป็นโปรแกรมที่

รู้ จักกันในนามของ Magnet Hospital Recognition 

Program for Excellence in Nursing Services8 เพ่ือให้

เป็นรางวัลแก่หน่วยงานที่ให้การพยาบาลอย่างเป็นเลิศ 

โดยปี ค.ศ. 1994 University of Washington Medical 

Center ได้รับรางวัลน้ีเป็นแห่งแรก ต่อมา ปี ค.ศ. 1997 

โปรแกรมน้ีได้เป็นที่รู้ จักกนัในนามของ Magnet Nursing 
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Services Recognition Program และใช้เกณฑท์ี่เรียกว่า 

The Scope and Standards for Nurse Administrators ใน

การประเมินและใน ปี ค.ศ. 2000 มีการขยายตัวของ

โปรแกรมน้ีออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปล่ียนช่ือ

อย่างเป็นทางการเป็น Magnet Recognition Program ใน

ปี ค.ศ. 20029 ต่อมาปี ค.ศ. 2008 มกีารเสนอรปูแบบ

แนวความคิดใหม่ โดยใส่ 14 forces of magnetism เข้า

ไปยัง Magnet model ซ่ึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาม ี5 องค์

ประกอบที่ส�าคัญ8 ซ่ึงจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไป 

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง Magnet 

hospital ทั้งหมด 437 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา

จ�านวน 432 แห่ง ประเทศออสเตรเลียจ�านวน 3 แห่ง 

ประเทศแคนาดาจ�านวน 1 แห่ง และประเทศซาอุดิ

อารเบยีจ�านวน 1 แห่ง10

แรงดึงดูดใจ (Forces of Magnetism)

 โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจเป็นโรงพยาบาลที่มีความ

สามารถรักษาบุคลากรทางการพยาบาลให้ท�างานใน

โรงพยาบาลโดยไม่ลาออกไปท�างานที่หน่วยงานอื่น จาก

การศึกษาโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ 41 โรงพยาบาลใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามี 14 แรงดึงดูดใจเป็น

ปัจจัยส�าคัญทีท่ �าให้บุคลากรทางการพยาบาลยังคงท�างาน

ในโรงพยาบาลได้นานจนน�าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลที่

ดงึดูดใจ ซ่ึงรายละเอยีดของ 14 แรงดงึดูดใจ (Forces 

of Magnetism)6,11 มดีงัน้ี

 1.  คุณภาพของการเป็นผู้น�าทางการพยาบาล 

(Quality of nursing leadership) ผู้น�าที่มคุีณภาพ เป็น

ส่วนส�าคัญของการรักษาบุคลากรทางการพยาบาลไว้ใน

โรงพยาบาล ผู้น�าทางการพยาบาลทีแ่สดงทกัษะความเป็น

ผู้น�าที่เข้มแขง็ มีความรู้  และเป็นตัวแทนที่ชัดเจนของ

บุคลากรทางการพยาบาลจะสามารถดึงดูดบุคลากรทาง

การพยาบาลไว้ได้ นอกจากน้ีการดูแลผู้ป่วยในแต่ละวัน

ของผู้น�าทางการพยาบาลจะอยู่บนพ้ืนฐานปรัชญาซ่ึงเป็น

จุดแขง็อกีอย่างหน่ึงของความเป็นผู้น�าของหน่วยงานที่มี

แรงดงึดูดใจ

 2.  โครงสร้างขององค์กร (The organization’s 

structure) โครงสร้างขององค์กรเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส�าคัญ

ของโรงพยาบาลที่ดงึดูดใจ ถ้าโครงสร้างขององค์กรเป็น

แบบแบนราบจะมกีารกระจายอ�านาจในโรงพยาบาล การ

ตัดสนิใจจะเกดิขึ้นในหน่วยพยาบาล ผู้น�าของพยาบาล 

(a director of nurse) ต้องอยู่ในต�าแหน่งผู้บริหารของ

องค์กรและรายงานตรงต่อหัวหน้าผู้บริหาร (the chief 

executive officer, CEO)

 3.  รูปแบบการบริหารจัดการ (Management 

style) รูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม การ

บริหารจัดการของโรงพยาบาลทีด่งึดูดใจจะเน้นการมส่ีวน

ร่วมของบุคลากรทุกระดับ นอกจากน้ีผู้น�าของพยาบาล

ต้องเป็นผู้ที่เข้าถงึได้ง่าย มองเหน็ได้ และมกีารสื่อสารที่

เช่ือถอืได้กบัเจ้าหน้าที่ทุกระดบั 

 4.  นโยบายและโครงสร้างด้านบุคลากร (Personnel 

policies and program) โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจจะมี

โครงสร้างบุคลากรที่มีความชัดเจน ตารางการท�างานมี

ความยืดหยุ่นและเจ้าหน้าทีม่โีอกาสทีจ่ะก้าวหน้าในอาชีพ

การงานของตนเอง

 5.  รูปแบบการดูแลเชิงวิชาชีพ (Professional 

models of care) รปูแบบการดูแลผู้ป่วยทีพ่ยาบาลมคีวาม

รับผดิชอบและมอี�านาจในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง 

นอกจากน้ีพยาบาลยังมีความรับผิดชอบเป็นผู้ประสาน

งานในการดูแลผู้ป่วยที่รับผดิชอบด้วย

 6.  คุณภาพของการดูแล (Quality of care) 

คุณภาพในการดูแลผู้ป่วยเป็นล�าดบัความส�าคัญที่มาก่อนใน

องค์กร ผู้น�าพยาบาลท�างานในการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ที่ช่วยเพ่ิมคุณภาพของการดูแลผู้ป่วย ซ่ึงพยาบาลมคีวาม

เช่ือว่าพวกเขาสามารถท�าได้ ท�าให้ผู้รับบริการได้รับการ

ดูแลที่มคุีณภาพย่ิงขึ้น 

 7.  การพัฒนาคุณภาพ (Quality improvement) 

การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยมีกระบวนการอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรงุคุณภาพของการพยาบาลในองค์กร

ให้ดขีึ้น ซ่ึงอาจท�าให้บุคลากรเกดิความรู้สกึดทีี่ได้ท�างาน

ที่มคุีณภาพ
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 8. การให้ค�าปรึกษาและทรัพยากร (Consultation 

and resources) บุคลากรมีความสามารถให้ค�าปรึกษา 

ซ่ึงองค์กรจัดให้มีพร้อมเพ่ือให้พยาบาลใช้ประโยชน์ 

โรงพยาบาลทีด่งึดูดใจจะมผู้ีเช่ียวชาญหลายคน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงพยาบาลที่มคีวามช�านาญสงูซ่ึงเป็นผู้ที่สามารถให้

ค�าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อพยาบาลคนอื่นๆ ได้

 9.  ความมเีอกสทิธ ิ(Autonomy) การที่พยาบาล

มสีทิธใินการดูแลผู้ป่วยอย่างอสิระเป็นสิ่งส�าคัญ พยาบาลมี

อสิระในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ

และมาตรฐานของการดูแล

 10. ชุมชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวกบัการดูแลสขุภาพ 

(Community and the healthcare organization) การ

ท�างานร่วมกนัระหว่างชุมชนกบัโรงพยาบาล โดยชุมชน

และองค์กรเกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพท�างานร่วมกนัเพ่ือให้

การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบร่ืน พยาบาลในโรงพยาบาล

ที่ดึงดูดใจให้ความร่วมมือกบัชุมชน เช่น การไปเย่ียมผู้

ป่วยที่บ้าน หรือพยาบาลท�างานในชุมชนในฐานะที่เป็น

อาสาสมคัร

 11. พยาบาลในฐานะทีเ่ป็นคร ู(Nurses as teachers) 

พยาบาลในโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจมีบทบาทส�าคัญใน

ฐานะที่เป็นครูและพ่ีเล้ียงหรือที่ปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน และ

เป็นผู้ให้ข้อมูลการดูแลสขุภาพให้กบัผู้ป่วย  นอกจากน้ี

ยังมบีทบาทเป็นพ่ีเล้ียงและเป็นที่ปรึกษาในการฝึกอบรม

พยาบาลใหม่และนักศกึษาพยาบาล

 12. ภาพลักษณข์องการพยาบาล (Image of nurs-

ing) ภาพลักษณข์องพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเป็นทีย่อม

รับ ในโรงพยาบาลที่ดงึดูดใจพยาบาลมภีาพลักษณท์ี่เข้ม

แขง็ ได้รับการยอมรับจากผู้เช่ียวชาญด้านอื่นๆ ในฐานะที่

เป็นสมาชิกของทมีการดูแลสขุภาพ พยาบาลจะได้รับการ

ยอมรับจากบุคลากรอื่นทั้งองค์กรในฐานะที่เป็นผู้ให้

บริการที่มคีวามส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยอย่างมคุีณภาพ

 13. ความสมัพันธท์างสหวิชาชีพ (Interdisciplin-

ary relationships) การมีปฏสิมัพันธท์ี่ดีกบัผู้ร่วมงานที่

อยู่ต่างสาขาวิชาชีพ พยาบาลมคีวามสมัพันธท์ีด่ใีนหมู่เพ่ือน

ร่วมงานทุกสาขาวิชาชีพ ท�าให้การท�างานมปีระสทิธภิาพ

มากย่ิงขึ้นและเกดิความสขุในการท�างาน

 14. การพัฒนาวิชาชีพ (Professional develop-

ment) การให้ความส�าคัญกบัการพัฒนาความก้าวหน้าด้าน

วิชาชีพแก่บุคลากร การพัฒนาวิชาชีพเป็นองค์ประกอบที่

ส�าคัญของโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ โรงพยาบาลต้องสนับ

สนุนบุคลากรทางการพยาบาลให้มีการพัฒนาและการ

เติบโตอย่างมืออาชีพในทุกแง่มุมของการปฏิบัติทาง

คลินิก รวมทั้งให้การสนับสนุนเพ่ือการศกึษาอย่างต่อเน่ือง

องคป์ระกอบของ Magnet Model 
 ในปี ค.ศ. 2008 ANCC ได้มกีารพัฒนารปูแบบ

แนวคิดใหม่ขึ้นเรียกว่า Magnet model ซ่ึงประกอบด้วย

องค์ประกอบที่ส�าคัญ 5 องค์ประกอบ8,12 ดังแสดงใน

รปูที่ 1 และได้มกีารน�า 14 แรงดงึดูดใจใส่ลงไปในแต่ละ

องค์ประกอบโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

รปูที่ 1 องค์ประกอบของ Magnet Model ที่มา : ANCC, 2015
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 1.  ผู้น�าการเปล่ียนแปลง (Transformational 

Leadership) ผู้น�าในวันน้ีต้องสามารถเปล่ียนค่านิยม 

ความเช่ือ และพฤตกิรรมของบุคลากรในองค์กรได้ ผู้น�า

ต้องเป็นผู้ที่รับฟังและมีอทิธพิลในการโน้มน้าวบุคลากร

เพ่ือจะน�าองค์กรไปในทศิทางที่ต้องการในอนาคต ผู้น�า

ต้องมีความสามารถสอนคนในองค์กรให้ทราบถึงความ

ส�าคัญของการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้ น และสามารถ

สื่อสารให้บุคลากรในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

เพ่ือให้บรรลุผลในการเปล่ียนแปลงน้ัน ผู้น�าต้องมีวิสยั

ทศัน์ ความรู้ทางด้านคลีนิค และความเช่ียวชาญเกี่ยวกบั

การปฏบิตักิารทางวิชาชีพพยาบาลเป็นอย่างด ีนอกจากน้ี

ทมีผู้น�าอาวุโสขององค์กรต้องสร้างวิสยัทศัน์ส�าหรับอนาคต 

ระบบ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่จ�าเป็นที่จะท�าให้องค์กรบรรลุ

ผลถงึวิสยัทศัน์น้ัน 

 ความคิดในการปฏริปูน้ีควรหย่ังรากลงในองค์กรที

ละน้อยจนเข้มแขง็ขึ้น เพ่ือให้ผู้น�าอื่นๆ ได้มกีารปรับตวั

ต่อวิธกีารคิดน้ี จุดมุ่งหมายขององค์ประกอบน้ีไม่เพียง

แต่แก้ปัญหา ซ่อมแซมระบบที่แตกหัก และให้อ�านาจแก่

เจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังเป็นการปฏริปูองค์กรให้ไปถงึสิง่ที่มุ่ง

หวังในอนาคต แรงดึงดูดใจในองค์ประกอบน้ีมี 2 แรง 

ได้แก่ แรงที ่1 คุณภาพของการเป็นผู้น�าการพยาบาล และ

แรงที่ 3 รปูแบบการบริหารจัดการ 

 2.  การมอบอ�านาจเชิงโครงสร้าง (Structural 

Empowerment) โครงสร้างและกระบวนการที่เข้มแขง็ถูก

พัฒนาจากผู้น�าที่มีอ�านาจในการชักจูงจัดหาสิ่งแวดล้อม

ใหม่ซ่ึงเป็นสถานที่ปฏบิัติการทางวิชาชีพให้มีความเข้ม

แขง็และเจริญงอกงาม นอกจากน้ียังเป็นสถานที่ที่ท �าให้

ภาระกจิ (mission) วิสยัทศัน์ และค่านิยมเกดิขึ้น จนท�า

ให้เกดิผลลัพธท์ี่เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับองค์กร ความส�าเรจ็

ที่ปรากฏขึ้ นน้ียังเกิดจากวิธีการของแผนกลยุทธ์ โครง

สร้าง ระบบ นโยบาย และโครงการขององค์กรที่จัดท�าขึ้น 

การปฏบิตักิารทีเ่ข้มแขง็ในอนาคตเป็นสมัพันธภาพและการ

มีหุ้นส่วนที่เข้มแขง็ซ่ึงถูกพัฒนาท่ามกลางชุมชนทั้งหมด

ในองค์กรเพ่ือปรับปรุงผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยและสขุภาพของ

ชุมชนได้รับจากการให้บริการขององค์กร 

 เจ้าหน้าที่จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ช้ีแนะและได้

รับมอบอ�านาจที่จะค้นหาวิธทีี่ดีที่สดุที่จะท�าให้องค์กรได้

บรรลุผลตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ปรารถนา ซ่ึงผล

ส�าเร็จน้ีอาจจะเกิดจากหลายโครงการ เน่ืองจากหน่ึง

โครงการไม่เหมาะกับทุกๆ เร่ือง แรงดึงดูดใจในองค์

ประกอบน้ีม ี5 แรง ได้แก่ แรงที่ 2 โครงสร้างขององค์กร 

แรงที่ 4 นโยบายและโครงสร้างบุคลากร แรงที่ 10 ชุมชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลสขุภาพ แรงที่ 12 

ภาพลักษณข์องการพยาบาล และแรงที่ 14 การพัฒนา

วิชาชีพ 

 3. แบบอย่างการปฏบิตัิทางวิชาชีพ (Exemplary 

Professional Practice) สาระส�าคัญที่แท้จริงขององค์กร

ที่ดึงดูดใจเกิดจากการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นแบบ

อย่างที่ด ีรวมทั้งมคีวามเข้าใจในบทบาทของการพยาบาล 

การประยุกตใ์ช้บทบาทกบัผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และ

ระหว่างทมีสหวิชาชีพ และการประยุกตใ์ช้ความรู้ใหม่และ

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 เป้าหมายขององค์ประกอบน้ีนอกจากเป็นการสร้าง

ความเข้มแขง็การปฏบิัติการทางวิชาชีพแล้วยังเป็นการ

สร้างสิ่งที่ท �าให้การปฏบิัติการทางวิชาชีพสามารถได้รับ

ผลสมัฤทธิ์ แรงดงึดูดใจในองค์ประกอบน้ีม ี5 แรง ได้แก่ 

แรงที่ 5 รปูแแบบความเช่ียวชาญของการดูแล แรงที่ 8 

การให้ค�าปรึกษาและทรัพยากร แรงที่ 9 ความอสิระ แรง

ที่ 11 พยาบาลในฐานะที่เป็นครู และแรงที่ 13 ความ

สมัพันธท์างสหวิชาชีพ 

 4. ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และการปรับปรงุ (New 

Knowledge, Innovation  & Improvements)  องค์กร

ที่ดึงดูดใจน้ันมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับจริยธรรมและ

วิชาชีพในการช่วยเหลือ การดูแลผู้ป่วย รวมถงึรูปแบบ

ใหม่ของการดูแล การใช้หลักฐานที่มีอยู่ หลักฐานใหม่ 

และการท�าให้เกดิวิทยาศาสตร์ทางการพยาบาล แรงดงึดูด

ใจในองค์ประกอบน้ีม ี1 แรง ได้แก่ แรงที่ 7 การพัฒนา

คุณภาพ 

 5.  ผลลัพธคุ์ณภาพที่ได้จากการปฏบิตั ิ(Empiri-

cal Quality Results) ผลลัพธท์ี่เกดิขึ้นจากการปฏบิัติ

จ�าเป็นต้องถูกจัดเป็นหมวดหมู่ในแง่ของผลลัพธท์างด้าน
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คลินิกที่สัมพันธ์กับการพยาบาล เช่น ผลลัพธ์ต่อคน

ท�างานในหน่วยงาน ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการ 

และผลลัพธต่์อองค์กร ข้อมูลที่เกี่ยวกบัผลลัพธต่์างๆ ที่

ถูกเกบ็ไว้ควรถูกน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ และควรถูกน�า

มาสร้างเป็นมาตฐานเชิงปริมาตร แรงดึงดูดใจในองค์

ประกอบน้ีม ี 1 แรง ได้แก่ แรงที่ 6 คุณภาพของการดูแล 

ประโยชนข์อง Magnet Hospital

 Magnet hospital  ซ่ึงประกอบด้วย 14 แรงดงึดูด

ใจ มปีระโยชน์ต่อองค์กร บุคลากรและผู้รับบริการดงัน้ี  

 1. พยาบาลที่ท�างานอยู่ในโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ

รู้สกึเบื่อหน่ายงานน้อยกว่าพยาบาลในโรงพยาบาลทีไ่ม่ใช่

โรงพยาบาลที่ดงึดูดใจ ส�าหรับความพึงพอใจในงานของ

พยาบาลและคุณภาพของการดูแลในโรงพยาบาลที่ดงึดูด

ใจพบว่าสงูกว่าพยาบาลในโรงพยาบาลที่ไม่ดงึดูดใจ12            

 2. สนับสนุนให้เกดิวัฒนธรรมที่ร่วมมือกนั เพ่ิม

สมัพันธภาพระหว่างสหวิชาชีพ 

 3. ลดค่าใช้จ่ายในการหาพยาบาลใหม่

 นอกจากน้ี ANCC14 ได้สรปุประโยชน์ของ Magnet 

hospital ที่มต่ีอพยาบาลและผู้ป่วยไว้ดงัน้ี

 1. ความพึงพอใจในการท�างานและการคงอยู่ในการ

ปฏบิัติงานของพยาบาลเพ่ิมขึ้น อตัราการว่าง การหมุน

เวียน และความเหน่ือยล้าจากการท�างานของพยาบาลลดลง

 2. คุณภาพการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยดีขึ้ น 

ผู้ป่วยมคีวามปลอดภัยขึ้น ลดอตัราการตาย แผลกดทบั 

และการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย ส่งผลให้ความพึงพอใจ

ของผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น

 แม้ว่าแนวคิดน้ีจะมปีระโยชน์แต่กยั็งมข้ีอวิพากษ์ใน

บางประเดน็ได้แก่ การขอรับรองจาก Magnet Recogni-

tion Program (MRP) มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพง15 อาจ

ท�าให้พยาบาลบางคนมองว่า Magnet recognition เป็น

เทคนิคการตลาดอย่างหน่ึง และมาตรฐานของโปรแกรม

จะถูกน�ามาใช้ในสถานที่ท�างานของพวกเขาเพียงเพ่ือการ

ประเมินในระยะสั้นๆ ก่อนการตรวจเย่ียมเพ่ือขอการ

รับรองและโรงพยาบาลที่ดงึดูดใจมแีนวโน้มเสยีค่าใช้จ่าย

ให้พยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ15

แนวทางการน�า Magnet hospital ไปประยุกตใ์ช้เพ่ือการ

พัฒนาองค์กร

 แนวคิดโรงพยาบาลที่ดงึดูดสามารถน�ามาประยุกต์

ใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือแก้ปัญหาการขาดแคลน

พยาบาล โดยใช้ 5 องค์ประกอบของ Magnet Model เป็น

แนวทางในการพัฒนาองค์กรได้ดงัน้ี 

 1. ผู้น�าทางการเปล่ียนแปลง องค์ประกอบน้ีเน้น

ที่ผู้น�าองค์กร ดังน้ันแนวทางการพัฒนาจึงควรเน้นการ

พัฒนาผู้น�าขององค์กรให้เป็นผู้น�าที่พร้อมรับการเปล่ียน

แปลง มวิีสยัทศัน์เปิดกว้าง เข้าถงึได้ง่าย รับฟังความคิดเหน็

ของผู้ใต้บงัคับบญัชา มกีารพัฒนาความรู้อย่างสม�่าเสมอ ใน

ด้านการบริหารจัดการ ผู้น�าควรพัฒนาทกัษะการบริหาร

ที่ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมและมีเทคนิคในการโน้มน้าว

ให้ผู้อื่นร่วมมือในการปฏบิัติงาน รู้ จักให้การสนับสนุน

และเห็นคุณค่าของเสียงสะท้อนรวมทั้งข้อคิดเห็นของ

ทมีงาน 

 2. การมอบอ�านาจเชิงโครงสร้าง องค์ประกอบน้ี

เน้นด้านโครงสร้างขององค์กร จึงควรเน้นด้านการพัฒนา

องค์กร เช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อม วิสยัทศัน์ ค่านิยม

และผลลัพธข์ององค์กร พัฒนาโครงสร้างขององค์กรให้

เป็นแบบแบนราบเพ่ือให้มกีารกระจายอ�านาจไปยังหน่วย

งานต่างๆ พัฒนาการจัดท�านโยบายและโครงสร้าง

บุคลากรที่ชัดเจน พัฒนาภาพลักษณ์ของพยาบาลและ

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาการสร้าง

เครือข่ายและการท�างานร่วมกบัหน่วยงานอื่น และเปิด

โอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนขององค์กร

เกี่ยวกบัการให้บริการการดูแลสขุภาพ 

 3. แบบอย่างการปฏบิตัทิางวิชาชีพ องค์ประกอบ

น้ีเน้นให้เกิดความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ แนวทางการ

พัฒนาควรเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

เพ่ือให้เกดิความช�านาญทางวิชาชีพ เช่น การพัฒนาด้าน

คุณภาพการให้การพยาบาลเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่

ผู้รับบริการ พัฒนาทกัษะการเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาทั้งแก่

ผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน การเป็นครูพ่ีเล้ียงที่ดี และ

พัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีอสิระตาม

กรอบมาตรฐานการพยาบาล นอกจากน้ีควรส่งเสริมการ
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มีปฏสิมัพันธ์ที่มีประสทิธิภาพกับสหสาขาวิชาชีพและผู้

ร่วมงาน

 4. ความรู้ ใหม่ นวัตกรรม และการปรับปรงุ องค์

ประกอบน้ีเน้นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล แนวทาง

การพัฒนาด้านน้ีจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาล ควรส่งเสริมให้พยาบาลสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ให้เกดิขึ้นในองค์กร 

 5. ผลลัพธ์คุณภาพที่ ได้จากการปฏิบัติ องค์

ประกอบน้ีเน้นที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้ นต่อคนที่ท�างาน ต่อผู้

ป่วยและผู้รับบริการ และต่อองค์กร แนวทางการพัฒนา

ควรเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเพ่ิมคุณภาพการ

ดูแล รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ของพยาบาลในด้านต่างๆ 

ให้สอดคล้องกบัการให้บริการผู้ป่วยเพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพ

ของพยาบาล ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแล

ผู้รับบริการให้ดย่ิีงขึ้น

บทสรุป 

 ลักษณะส�าคัญของโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจคือการ

บริหารจัดการองค์กรและผู้น�าทางการพยาบาลที่มี

คุณลักษณะตาม 5 องค์ประกอบของ Magnet model และ 

14 แรงดึงดูดใจ แนวคิดโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจน้ีก่อให้

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลให้ดขีึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการทางการ

พยาบาลมีความพึงพอใจต่อบริการเพ่ิมมากขึ้ น แม้ว่า

แนวคิดน้ีจะมีประโยชน์แต่กม็ีข้อวิพากษ์ในบางประเดน็ 

เช่น ในการขอรับรองต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แพง เป็นต้น 

แนวคิดโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจจะถูกน�ามาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาองค์กรต่างๆ เพ่ือให้เกดิความเข้มแขง็หรือไม่

น้ัน ขึ้นอยู่กบัผู้บริหารขององค์กรซ่ึงมีบทบาทส�าคัญใน

การเปล่ียนแปลงองค์กรว่าเหน็ความส�าคัญและประโยชน์

ของแนวคิดน้ีหรือไม่ ในการน�าไปใช้ผู้บริหารอาจต้อง

พิจารณาปรับ 5  องค์ประกอบของ Magnet Model และ 

14 แรงดงึดูดใจให้เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทของ

หน่วยงานของตนและขณะเดียวกนัผู้บริหารยังต้องเปิด

ใจรับกบัการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ที่จะเกดิขึ้น  โดยเฉพาะ

การต้องปรับตัวของผู้บริหารเองเพ่ือให้เกดิแรงดึงดูดใจ

ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
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บทบาทของอาจารยพ์ยาบาลต่อ
การน�าแนวคิดการพยาบาลขา้มวฒันธรรมสู่การปฏิบติั

ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา*

บทคดัย่อ
  จากการประกาศเปิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ท�าให้ลักษณะของประชากร

เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ ความแตกต่างทางด้านสงัคม วัฒนธรรม และแบบแผนการดูแลสขุภาพ ส่งผลต่อระบบ

บริการสาธารณสุขคือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องค�านึงถึงความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมสขุภาพผู้รับบริการมากขึ้น ระบบการศึกษาทางการ

พยาบาลควรตระหนักถึงความส�าคัญของการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีสมรรถนะการพยาบาลข้าม

วัฒนธรรม 

 อาจารย์พยาบาลจึงมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลให้มีความพร้อมในการดูแล

ผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมทั้งด้านความรู้  และทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาล เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการบริการ

ที่สอดคล้องกบัความเช่ือ และค่านิยมมากที่สดุและรู้สกึพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ซ่ึงบทความวิชาการน้ีจะ

กล่าวถึง ความหมายของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ความส�าคัญของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกบัการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม และเพ่ือให้ผู้อ่านได้ประโยชน์สงูสดุ สามารถน�าไปใช้ในทางปฏบิตัไิด้

จริง ประเดน็สุดท้ายที่น�าเสนอจึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาจารย์พยาบาลในการน�าแนวคิดการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรมสู่การปฏบิตัิ

ค�าส�าคญั : การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม; บทบาทอาจารย์; อาจารย์พยาบาล; แนวคิดสู่การปฏบิตั ิ

*คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา; อเีมล์ตดิต่อ : laddawanp2550@gmail.com
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The Role of Nursing Instructors in 

Applying the Concept of Transcultural Nursing into Practice

Laddawan Puttaruksa*

Abstract
   The announcement from the Association of Southeast Asian Nation has resulted in the change 

of population nature. Diversities in society, culture and health care patterns require the nursing practice 

to be transcultural approach. Transcultural nursing emphasizes beliefs andvalues which influence health 

care behavior. Nursing education should be more concern about the development of transcultural 

competency in the nursing graduates.  Nursing Instructors play a crucial role in the development of 

nursing students to be ready to care in a multicultural setting with respect to attitude, knowledge, and 

nursing practice. Transcultural care should be promoted for client’s optimum benefit and satisfaction. 

This article will discuss the definition, implications of transcultural care, the importance of 

transcultural care, and theories involving transcultural care. To make it applicable for the readers, 

the roles of nursing instructors in applying the concept of transcultural nursing into practice.

*Faculty of Nursing, Burapha university;  e-mail : laddawanp2550@gmail.com

Keywords : Transcultural nursing; Instructor role; Nursing instructor; Concept into practice
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 ภายหลังการประกาศเปิดสมาคมประชาชาติแห่ง

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตั้งแต่วันที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ประชากรประเทศสมาชิก

ทั้ง 10 ประเทศ สามารถเคล่ือนย้ายเข้า-ออก ประเทศ

สมาชิกได้อย่างอสิระ โดยผู้น�าอาเซียนได้ก�าหนดข้อตกลง

ส�าคัญ 3 ประเดน็ ซ่ึงมปีระเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัสงัคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกันภายใต้

แนวคิดที่เอื้ออาทร สวัสดกิารทางสงัคมที่ด ีและมคีวาม

มั่นคงทางสงัคม1  จากข้อตกลงดงักล่าวท�าให้สภาพสงัคม 

ความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศอาเซียนเปล่ียน

แปลงไปจากเดมิ เน่ืองจากวัฒนธรรมที่ก�าหนดโดยสงัคม

เป็นปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาวะของประชาชน2, 3 จากการ

เปล่ียนแปลงคุณลักษณะของผู้รับบริการท�าให้ระบบ

สาธารณสขุเปล่ียนไปจากเดมิ เช่น ลักษณะของโรคที่เข้า

รับการรักษา ความต้องการเข้ารับการรักษา รวมถงึความ

แตกต่างด้านสงัคม ความเช่ือ และวัฒนธรรมของผู้รับ

บริการที่แตกต่างกันมากขึ้ น ท�าให้องค์กรพยาบาลน�า

ข้อมูลการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนารูปแบบการให้การพยาบาล และพัฒนาแนวทาง

การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล โดยมุ่งเน้นการ

เคารพ ยอมรับ และการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลาย

ทางสงัคม วัฒนธรรม และความเช่ือของผู้รับบริการ เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาล โดยมีเป้า

หมายการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิขุ สอดคล้องกบัแนวคิด

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (transcultural nursing 

model)4 

 บทความวิชาการทีน่�าเสนอน้ีจะกล่าวถงึ ความหมาย

ของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ความส�าคัญของการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรม ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการ

พยาบาลข้ามวัฒนธรรม และเพ่ือให้ผู้อ่านได้ประโยชน์

สูงสุด สามารถน�าไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง ประเดน็

สดุท้ายที่น�าเสนอจึงเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบับทบาทของ

อาจารย์พยาบาลในการน�าแนวคิดการพยาบาลข้าม

วัฒนธรรมสู่การปฏบิตัิ

ความหมายของการพยาบาลขา้มวฒันธรรม

 การปฏบิตักิารพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเป็นแนวคิด

ทางการพยาบาลโดยมุ่งเน้นให้เกดิความเช่ือมโยงระหว่าง

การพยาบาล และวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างกนัของผู้รับบริการ 

เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของค�าดงักล่าวสอดคล้อง

กนั ผู้เขยีนได้ให้ความหมายค�าดงักล่าวไว้ดงัน้ี

 ค�าว่า “การพยาบาล” หมายถึง การกระท�าที่

พยาบาลวิชาชีพปฏบิตัต่ิอเพ่ือนมนุษย์เกี่ยวกบัการดูแลและ

การช่วยเหลือเมื่อเจบ็ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกนัโรค 

และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์

กระท�าการรักษาโรค ทัง้น้ี โดยอาศยัหลักวิทยาศาสตร์และ

ศลิปะทางการพยาบาล5                                                                        

 ค�าว่า “ข้ามวัฒนธรรม” หมายถงึ การเข้าไปอยู่ด้วย

กนัของคนหรือกลุ่มคนที่มีความเช่ือมโยงของความแตก

ต่างของกระบวนการและวิธคิีด6, 7  เกี่ยวกบัสภาพอนัเป็น

ความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรม ได้แก่ พฤตกิรรม วาจา 

ลักษณะนิสยัของคนหรือกลุ่มคนในชาต ิ ลัทธ ิความเช่ือ 

ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณ ีอาหารการกนิ เคร่ืองใช้

ไม้สอย ศลิปะต่างๆ ตลอดทัง้การประพฤตปิฏบิตัใินสงัคม 

และผลิตผลของกจิกรรมที่มนุษย์ในสงัคมผลิตหรือปรับ 

ปรงุขึ้นจากธรรมชาตแิละเรียนรู้ ซ่ึงกนั โดยยึดถอืสบืทอด

มาถงึปัจจุบนั8, 9 ,10

 และค�าว่า “การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม” ซ่ึงไลนิน

เจอร์11 ให้ความหมายว่าเป็นการดูแลผู้รับบริการโดย

ค�านึงถงึความต้องการ เช้ือชาต ิและวัฒนธรรมของผู้รับ

บริการเป็นข้อมูลหลักในการจัดการพยาบาล ซ่ึงการดูแล

ทางด้านวัฒนธรรมเป็นการมองคุณค่าความช่วยเหลือ 

ประคับประคอง เพ่ิมความสามารถ ปรับปรงุสภาพการณ์

ส่วนบุคคล การเผชิญความตาย ซ่ึงความรู้ ทางด้าน

วัฒนธรรมจะช่วยในการดูแลของพยาบาลให้สอดคล้อง

กบัความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้นด้วย สอดคล้อง

กบั Ray4 ที่กล่าวว่าการปฏบิตักิารพยาบาลใดๆ ควรจะ

พิจารณาถงึวิถชีีวิต ความเช่ือ ความเข้าใจ ภาษา ตลอด

จนความแตกต่างในมิติทางขนบธรรมเนียม ประเพณี

วัฒนธรรมของผู้รับบริการ ครอบครัว และชุมชนร่วมด้วย 

โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศนูย์กลาง (patient center) จะ
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ท�าให้การพยาบาลทีเ่กดิขึ้นได้ประสทิธภิาพสงูสดุ กบัตวัผู้

รับบริการมากกว่าการให้การบริการตามแนวทางที่ได้รับ

การศกึษามาโดยมไิด้ค�านึงถงึบริบทของผู้รับบริการ

 สรปุ “การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (transcultural 

nursing)” หมายถงึ การปฏบิตักิารพยาบาลโดยค�านึงถงึ

ความแตกต่างกนัทางวัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ที่มี

อิทธิพลต่อการแสดงออกถึงการดูแลสุขภาพของผู้รับ

บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีความไวในการรับรู้และ

ให้การพยาบาลที่เหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์สงูสดุและรู้สกึพึงพอใจในการเข้ารับบริการด้วย

ความส�าคญัของการพยาบาลขา้มวฒันธรรม

 แนวโน้มการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมมคีวามส�าคัญ

มากขึ้น เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของผู้รับ

บริการจากการประกาศเปิดสมาคมประชาชาตแิห่งเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ท�าให้ระบบสาธารณสขุเปล่ียนไปจาก

เดมิ เช่น ลักษณะของโรคทีเ่ข้ารับการรักษา ความต้องการ

เข้ารับการรักษา รวมถงึความแตกต่างด้านสงัคม ความ

เช่ือ และวัฒนธรรมของผู้รับบริการที่แตกต่างกนัมากขึ้น1 

นอกจากน้ีสภาการพยาบาลได้ก�าหนดนโยบายเพ่ือสนับ

สนุนการประกาศความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก

เอเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 ที่มุ่งเน้นให้สร้างสงัคมแห่ง

ความเอื้ออาทร และดูแลด้านสขุภาพอนามัยให้กบัผู้รับ

บริการในประเทศอาเซียน12 ซ่ึงนโยบายดังกล่าวใช้เป็น

แนวทางให้พยาบาลวิชาชีพน�าข้อมูลทางวัฒนธรรม มาเป็น

ข้อมูลในการวางแผนการพยาบาล เพ่ือให้การพยาบาล

กบัผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวมและสอดคล้องกบัความ

ต้องการทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการด้วย13 

 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเป็นการผสมผสานการ

พยาบาลตามมาตรฐานที่สภาการพยาบาลก�าหนดร่วมกบั

การน�าข้อมูลเชิงวัฒนธรรมของผู้รับบริการมาวางแผน

การพยาบาล และให้การพยาบาลอย่างมปีระสทิธภิาพ14 

ซ่ึงหากพยาบาลมคีวามไว (Sensitive) ในการรับรู้ความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ เข้าใจ และตอบ

สนองความคาดหวังของผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมได้มาก

เพียงใด ก็จะส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการให้การ

พยาบาลสงูขึ้นด้วย13 

ทฤษฏีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพยาบาลขา้มวฒันธรรม

 ทฤษฏกีารพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเป็นการน�าแนวคิด

การพยาบาลแบบองค์รวม (holistic nursing) มาผสมผสาน

กบัแนวคิดมานุษยวิทยา (anthropology) โดยไลนินเจอร์ 

พบว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่และบริบทสิ่งแวดล้อมที่

แตกต่างกัน ย่อมมีการรับรู้และความต้องการการดูแล

แตกต่างกนั11  จากแนวคิดของไลนินเจอร์สามารถก�าหนด

มโนมตทิางวัฒนธรรมและก�าหนดกรอบแนวคิดทางการ

พยาบาล 4 มโนมติ คือ (1) ด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นสญัลักษณท์างวัฒนธรรม เช่น ค่านิยม 

บรรทดัฐานของแต่ละบุคคล (2) ด้านบุคคล ซ่ึงแต่ละคน

ย่อมมีแบบแผนการด�าเนินชีวิต และพฤติกรรมสขุภาพ

แตกต่างกนั (3) ด้านสขุภาพ เป็นสภาวะการผสมผสาน

การตอบสนองความเจบ็ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล

ควบคู่กับการให้คุณค่าทางวัฒนธรรม และ (4) การ

พยาบาลโดยมุ่งให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง11,15 ซ่ึง 

ไลนินเจอร์15 น�าทฤษฏีการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมมา

พัฒนาเป็นรปูแบบการดูแลไว้ 2 รปูแบบ คือ 

 1. รูปแบบการดูแลเชิงวฒันธรรม (cultural 

care model) เป็นรปูแบบการดูแลผู้รับบริการที่ค�านึงถงึ

ค่านิยม โครงสร้างทางสงัคม ภาษา สภาพสิ่งแวดล้อม 

และระบบบริการสขุภาพที่แตกต่างกนั ซ่ึงไลนินเจอร์แบ่ง

การดูแลเป็น 2 ระบบคือ (1) ระบบการดูแลพ้ืนบ้าน 

(folk / indigenous or naturalistic lay care system) 

เป็นการถ่ายทอดความรู้และทกัษะการดูแลสขุภาพจาก

รุ่นหน่ึงมารุ่นหน่ึงตามธรรมชาติ11  และ (2) ระบบการดูแล

สขุภาพเชิงวิชาชีพ (professional health care system) 

เป็นการน�าแนวคิดทางวัฒนธรรมมาใช้ในการตัดสินใจ

เลือกวางแผนการพยาบาล โดยเน้นให้ผู้รับบริการมส่ีวนร่วม

ในการตัดสนิใจเลือกวิธกีารรักษาพยาบาลที่เหมาะสม15 

นอกจากน้ี ไคลน์แมน16 ได้กล่าวเพ่ิมเตมิอกี 1 ระบบคือ 

ระบบการดูแลสขุภาพภาคประชาชน (popular sector of 

health care) เป็นระบบการดูแลที่ใหญ่ที่สดุ โดยอาศัย
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ความสมัพันธร์ะหว่างความเช่ือ และการปฏบิตัขิองบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน กบัการปฏบิตัตินเมื่อเจบ็ป่วย ซ่ึงการ

ดูแลรปูแบบน้ีจะท�าให้ผู้รับบริการให้ความร่วมมอืในการ

ดูแลสขุภาพ และลดความวิตกกงัวลทางวัฒนธรรมของ

ผู้รับบริการด้วย

 จากแนวคิดทฤษฏทีี่กล่าวมาไลนินเจอร์1 ก�าหนด

มโนทศัน์การดูแลในรูปแบบ “ซันไรสโ์มเดล (sunrise 

model)” คือ ส่วนที่ 1 แสดงถงึองค์ประกอบเชิงวัฒนธรรม

ทีม่อีทิธพิลต่อการแสดงออกด้านสขุภาพของแต่ละเช้ือชาติ 

เช่น ค่านิยม ความเช่ือ และการปฏิบัติการดูแลเชิง

วัฒนธรรมที่รับอิทธิพลมาจาก วิถีชีวิตและค่านิยมใน

วัฒนธรรม ปัจจัยทางสงัคม ศาสนาและปรัชญา เทคโนโลยี 

กฏหมายและนโยบาย เศรษฐกิจ และการศึกษา และ

ส่วนที่ 2 แสดงถงึรปูแบบการดูแลสขุภาพแบบองค์รวม

ในระบบบริการสขุภาพ ประกอบด้วย การดูแลพ้ืนบ้านและ

การดูแลเชิงวิชาชีพทางการแพทย์ผ่านทมีสขุภาพ และใช้

แนวคิดน้ีก�าหนดเป็นแนวทางให้พยาบาลวิชาชีพตัดสนิ

ใจเลือกปฏบิตักิารพยาบาลที่เหมาะสมกบัวัฒนธรรมของ

ผู้รับบริการเป็น 3 แนวทางคือ11 

  1.1 แนวทางการพยาบาลที่คงไว้ซ่ึงการดูแล

และเคารพวัฒนธรรมของผู้รับบริการ (cultural care 

preservation / maintenance) เป็นการตดัสนิใจให้การ

พยาบาลโดยยอมรับและคงไว้ซ่ึงค่านิยม วิถีชีวิต และ

ความเช่ือของผู้รับบริการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน

การรักษาสขุภาพ 

  1.2  แนวทางการปรับกระบวนการพยาบาลที่

ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเรียนรู้ เพ่ือปรับตวั และต่อรอง

กบัทมีสขุภาพในเร่ืองการรักษาพยาบาลที่เปล่ียนแปลงอย่าง

ค่อยเป็น ค่อยไป (cultural care accommodation/

negotiation) เป็นการตดัสนิใจให้การพยาบาลโดยการช่วย

เหลือ สนับสนุนให้ผู้รับบริการมกีารเจรจาต่อรอง เพ่ือให้

ได้แนวทางการรักษาที่มีประโยชน์ตามความคิดเหน็ของ

ทมีสขุภาพและผู้รับบริการพึงพอใจสงูสดุ

  1.3  แนวทางการจัดกระบวนการพยาบาลที่

ช่วยให้ผู้รับบริการเปล่ียนแปลงวิถกีารด�ารงชีวิตของตน

ให้เข้ากบัรปูแบบการดูแลสขุภาพตามทมีสขุภาพก�าหนด 

(cultural care repatterning / restructuring) เป็นการ

ตัดสนิใจให้การพยาบาลโดยการปรับเปล่ียนวิถชีีวิตของ

ผู้รับบริการ และยอมรับแนวทางการรักษาพยาบาลจาก

ทมีสขุภาพทั้งหมด โดยมุ่งประโยชน์สงูสดุในการรักษา

พยาบาลมากกว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 2. รูปแบบการดูแลทีเ่นน้สมรรถนะทางวฒันธรรม

ของ เคมพนิฮา (cultural competence) ของผู้ให้บริการ

สขุภาพเป็นรูปแบบการดูแลสขุภาพเฉพาะสอดรับผู้รับ

บริการแต่ละวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการพัฒนา

สมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้ให้บริการ17 ซ่ึงสมรรถนะ

ทางวัฒนธรรมเป็นพฤตกิรรม ความรู้  และทศันคตขิองผู้

ให้บริการที่สอดคล้องกบับริบททางวัฒนธรรมของผู้รับ

บริการและความต้องการการดูแลทางวัฒนธรรมของผู้

รับบริการอย่างต่อเน่ือง18  โดยผู้ให้บริการต้องแสดง

พฤติกรรมการให้เกียรติและยอมรับในลัทธิ ความเช่ือ 

ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณ ีอาหารการกนิ เคร่ืองใช้

ไม้สอย ศิลปะต่างๆ ตลอดทั้งการประพฤติปฏิบัติใน

สงัคม และผู้รับบริการต้องมส่ีวนร่วมในการเลือกวิธกีาร

ปฏบิตัใินการดูแลสขุภาพอย่างต่อเน่ืองจนผู้รับบริการหาย

จากการเจบ็ป่วย19 โดยมสีมรรถนะ 5 ด้าน ดงัน้ี17 

  2.1 การตระหนักรู้ เกี่ยวกบัวัฒนธรรม (cul-

tural awareness) เป็นการรับรู้ของพยาบาลที่เป็นผู้ให้

บริการสขุภาพจากการปฏบิัติ และเรียนรู้ ด้วยตนเองจน

กระทัง่เหน็ความล�าเอยีงของตนเอง เหน็ว่าตนเองด่วนตดั

สนิใจ (jump to conclusion) ในการให้การพยาบาลผู้รับ

บริการเรว็เกนิไป จนท�าให้มองข้ามข้อมูลทางวัฒนธรรมของ

ผู้รับบริการมาใช้ในการวางแผนการให้บริการพยาบาล17 

การรับรู้ดงักล่าวส่งผลให้พยาบาลได้รับความร่วมมอืในการ

ดูแลสขุภาพจากตวัผู้รับบริการเองและครอบครัวอย่างต่อ

เน่ือง20 

  2.2  การมีองค์ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม 

(cultural knowledge) เป็นองค์ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ

ที่ปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรมต้องม ี

เช่น แนวทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ เป็นต้น17  โดยผู้ให้บริการจะต้องมี

ความเข้าใจประเดน็ปัญหาทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ 
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เช่น ประเดน็ปัญหาด้านทศันคติ ค่านิยม กระบวนการ

ทางจิต การเรียนรู้  และรูปแบบความเช่ือในการดูแล

สขุภาพ และสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาการบริการ

ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุด้วย13,15

  2.3 การมีทกัษะเกี่ยวกบัวัฒนธรรม (cultural 

skill) เป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม

ของผู้รับบริการเพ่ือวางแผนการตอบสนองความต้องการ

ผู้รับบริการอย่างครบถ้วน เช่น ความสามารถในการ

บริหารจัดการทางวัฒนธรรม มภีาวะผู้น�า มคีวามสามารถ

ในการบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม และความสามารถ

ในการบูรณาการข้อมูลเชิงวัฒนธรรมของผู้รับบริการสู่

กระบวนการพยาบาลที่ เหมาะสมได้17 ทั้งน้ี วีรนุช 

วิบูลย์พันธุ์21  เสนอว่าทกัษะเกี่ยวกบัวัฒนธรรมประกอบ

ด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

สามารถพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการอย่างเหมาะสมทาง

วัฒนธรรม สามารถเจรจาต่อรอง วิเคราะห์ และแก้ไข

ปัญหาทางวัฒนธรรมผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมได้ 

(2) ด้านภาวะผู้น�าและการบริหารจัดการ ได้แก่ สามารถ

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 

ตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถ

วางแผนการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม มี

ความสามารถในการกระตุ้นและเลือกใช้ทรัพยากรอย่าง

เหมาะสม และสร้างตวัช้ีวัดเพ่ือประเมนิความสามารถใน

การให้บริการที่แตกต่างด้านวัฒนธรรมได้ (3) ด้าน

กระบวนการพยาบาล  ได้แก่  มีความสามารถในการ

ส่งเสริมสขุภาพ  ปฏบิตักิารตามหลักการพยาบาลสามารถ

วางแผนการพยาบาล และน�าความรู้ทางการพยาบาลข้าม

วัฒนธรรมมาบูรณาการการพยาบาลได้เหมาะสมกับ

ผู้รับบริการได้ และ (4) ด้านจริยธรรม ได้แก่ ให้เกยีรติ

และเคารพในความเช่ือด้านวัฒนธรรมของผู้รับบริการ  

ให้ข้อมูลการรักษาโดยละเอยีดเพ่ือให้ผู้รับบริการตดัสนิใจ

รับบริการตามวัฒนธรรม และสามารถวิเคราะห์ประเดน็

จริยธรรมจากเหตกุารณใ์นการท�างานกบัผู้รับบริการทีแ่ตก

ต่างด้านวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการให้การบริการต่อไป

  2.4 ความสามารถในการมีปฏสิมัพันธก์บัผู้

ใช้บริการต่างวัฒนธรรม (cultural encounter)  เป็น

สมรรถนะของพยาบาลที่เน้นกระบวนการส่งเสริมให้

พยาบาลได้ปฏบิตักิารพยาบาลกบัผู้รับบริการที่มภีมูหิลัง

ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ย่ิงสนับสนุนส่ง

เสริมให้มีโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้ นจะท�าให้

พยาบาลมสีมรรถนะทางวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น17  โดยบริบท

ของการศกึษาในประเทศไทยพบว่าความสามารถในการ

มปีฏสิมัพันธก์บัผู้ใช้บริการต่างวัฒนธรรม ได้แก่ (1) มี

บุคลิภาพเป็นมติรต่อผู้รับบริการ (2) เข้าใจในวัฒนธรรม

การสื่อสารของผู้รับบริการหลากหลายวัฒนธรรม (3) 

สื่อสารกบัผู้รับบริการที่ไม่ใช้ภาษาไทยได้ (4) มีทกัษะ

ในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการหลากหลาย

วัฒนธรรมได้ และ (5) มคีวามสามารถในการประเมนิ

สารที่ต้องการสื่อกบัผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม21 

  2.5 ความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทาง

วัฒนธรรม (cultural desire) คือแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ที่

พยาบาลมุ่งมั่นในการพัฒนาศกัยภาพของตนเองเพ่ือให้

การพยาบาลผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ 

เช่น การปรารถนาที่จะตระหนักรู้  พัฒนาองค์ความรู้  

พัฒนาทกัษะ และความสามารถในการมีปฏสิมัพันธก์บั

ผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม17 

 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมมรีปูแบบการดูแลผู้รับ

บริการ 2 รปูแบบคือ รปูแบบการดูแลเชิงวัฒนธรรมและ

รูปแบบการดูแลที่เน้นสมรรถนะทางวัฒนธรรม15 โดย

พยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลจะต้องมีองค์ความรู้และมีทกัษะ

ในการดูแลผู้รับบริการที่มาจากภมูิหลังทางวัฒนธรรมที่

แตกต่างกันอย่างเหมาะสม ส�าหรับพยาบาลที่ยังไม่มี

ประสบการณ์การดูแลผู้รับบริการดังกล่าวและนักศึกษา

พยาบาลย่อมเป็นความรับผดิชอบของอาจารย์พยาบาลจะ

ต้องท�าการพัฒนาองค์ความรู้และทกัษะให้กบันักศึกษา

พยาบาลอย่างต่อเน่ือง โดยอาจารย์พยาบาลจะต้องเป็นผู้

พัฒนาให้นักศกึษามคีวามสามารถในการเช่ือมโยงวัฒนธรรม 

การต่อรองทางวัฒนธรรม การประสานความขดัแย้งทาง

วัฒนธรรม และสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรม22
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บทบาทอาจารยพ์ยาบาลในการน�าแนวคิดการพยาบาล

ขา้มวฒันธรรมสู่การปฏิบติั

 การจัดการเรียนการสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตร์ 

เป็นการจัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฏแีละการปฏบิตัิ

ควบคู่กนัไป โดยใช้ทั้งศาสตร์และศลิปะในการพยาบาล 

ซ่ึงการสอนภาคปฏบิัติถือเป็นหัวใจส�าคัญและเป็นแกน

กลางของการศกึษาพยาบาล (practice – oriented dis-

cipline) โดยให้นักศกึษาน�าความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฏไีป

บูรณาการใช้ในสถานการณจ์ริงในการขึ้นฝึกประสบการณ์

ในโรงพยาบาลด้วยตนเอง ท�าให้อาจารย์พยาบาลมบีทบาท

ส�าคัญโดยตรงในการถ่ายทอดความรู้  สนับสนุนส่งเสริม 

และเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงพฤติกรรมการเอาใจ

ใส่ดูแล ทั้งการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัว และ

ชุมชน22 จากสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของ

ผู้รับบริการ ท�าให้มีลักษณะของโรคที่เข้ารับการรักษา 

ความต้องการเข้ารับการรักษา รวมถงึลักษณะด้านสงัคม 

ความเช่ือ และวัฒนธรรมของผู้รับบริการแตกต่างกนัมาก

ขึ้น1 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

ต้องค�านึงถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของผู้รับ

บริการด้วย ซ่ึงจากผลการวิจัยของศริิพันธุ ์ ศริิพันธุแ์ละ

คณะ23  พบว่าระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการ

พยาบาลของนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(55.55%) ประกอบด้วย ด้านความรู้ เกี่ยวกบัวัฒนธรรม 

ด้านการตระหนักรู้ เกี่ยวกบัวัฒนธรรม ด้านทกัษะเกี่ยวกบั

วัฒนธรรม ด้านการมปีฏสิมัพันธก์บัผู้อื่นทีต่่างวัฒนธรรม 

และด้านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม 

โดยมค่ีาเฉล่ียเทา่กบั 8.27, 12.28, 18.37, 9.70 และ 

6.94 ตามล�าดบั และผลการวิจัยขององัคณา จิรโรจน์24 

พบว่าระดบัสมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลของ

อาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้ใช้

บริการทีม่คีวามแตกต่างทางวัฒนธรรมและอาจารย์ทีไ่ม่มี

ประสบการณม์สีมรรถนะอยู่ในระดบัมคีวามตระหนักถงึ

สมรรถนะทางวัฒนธรรม โดยสมรรถนะทางวัฒนธรรมทาง

การพยาบาลของอาจารย์ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั ระดบั

สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลของนักศึกษา

ระดบัช้ันปีที่ 4 สงูกว่าช้ันปีที่ 3 อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดบั .05

 การน�าแนวคิดการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสู่การ

ปฏบิตัอิาจารย์พยาบาลจึงเป็นผู้ทีม่บีทบาทส�าคัญอย่างมาก

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศกึษาพยาบาลสามารถ

น�าแนวคิดการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสูก่ารปฏบิตัไิด้จริง 

ซ่ึงอาจารย์พยาบาลจะต้องเป็นผู้พัฒนาให้นักศึกษามี

ความสามารถในการเช่ือมโยงวัฒนธรรม  การต่อรองทาง

วัฒนธรรม การประสานความขดัแย้งทางวัฒนธรรม และ

สร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรม ดงัน้ันอาจารย์พยาบาลจึง

ต้องมีความสามารถดังน้ี (1) การเป็นตัวแบบ (role 

model) ที่ดใีนการน�าแนวคิดการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

สู่การปฏบิตัใิห้กบันักศกึษาพยาบาล (2) การสะท้อนคิด

หรือสะท้อนการเรียนรู้  (3) การให้ค�าปรึกษากบันักศกึษา

เมื่อมคีวามขดัแย้งทางวัฒนธรรม และ (4) การก�าหนด

ให้นักศึกษาได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยที่มาจากภมูิหลังทาง

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เป็นต้น22 โดยมีรายละเอียด

ส�าคัญที่อาจารย์พยาบาลจะต้องถ่ายทอดให้กบันักศกึษา

พยาบาลเพ่ือให้นักศกึษาสามารถน�าแนวคิดการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมสู่การปฏบิตัดิงัน้ี

 1. แนวทางการดูแลข้ามวัฒนธรรมส�าหรับผู้รับ

บริการของนักศกึษาพยาบาล

 อาจารย์พยาบาลเป็นบุคคลส�าคัญในการน�าแนวคิด

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสูก่ารปฏบิตัโิดยการถ่ายทอด

แนวคิดผ่านการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา

พยาบาล ซ่ึงแนวทางการดูแลเชิงวัฒนธรรมส�าหรับผู้รับ

บริการ นักศกึษาพยาบาลจะต้องได้รับการพัฒนาบทบาท

ที่ส�าคัญ 2 บทบาท คือ บทบาทเป็นผู้เช่ือมโยงทาง

วัฒนธรรม และบทบาทเป็นผู้เช่ือมประสานความขดัแย้ง

ทางวัฒนธรรม ดงัน้ี

  1.1  แนวทางการพัฒนาบทบาทเป็นผู้เช่ือม

โยงทางวัฒนธรรมระหว่างผู้รับบริการที่มีแตกต่างทาง

วัฒนธรรมกบัทมีสขุภาพ โดยนักศึกษาพยาบาลจะต้อง

เข้าใจความหมายทางวัฒนธรรมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

สื่อสารระหว่างบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน  เพ่ือ

เพ่ิมคุณภาพในการดูแลผู้รับบริการให้เกดิความพึงพอใจ
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สงูสดุ25 เพราะข้อมูลทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการท�าให้

พยาบาลเข้าใจแนวคิด รปูแบบการตดัสนิใจ ทศันคต ิค่า

นิยม กระบวนการทางจิต การเรียนรู้  และความเช่ือในการ

ดูแลสุขภาพด้วย26  ฉะน้ันเพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลมี

บทบาทเช่ือมโยงทางวัฒนธรรม นักศกึษาจะต้องมโีอกาส

ดูแลผู้ป่วยที่มาจากภมูหิลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกนัและ

อาจารย์พยาบาลจะต้องปฏบิัติตนเป็นตัวแบบที่ดีในการ

แสดงบทบาทดงักล่าว ซ่ึงอาจารย์พยาบาลจะต้องพัฒนา

ความรู้และทกัษะให้กบันักศกึษาพยาบาล ดงัน้ี25

   1.1.1 พัฒนาความรู้ เฉพาะทางวัฒนธรรม 

โดยอาจารย์พยาบาลจะต้องอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ

ประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ เช่น 

ประเดน็ปัญหาด้านทศันคต ิค่านิยม กระบวนการทางจิต 

การเรียนรู้  และความเช่ือในการดูแลสขุภาพ เป็นต้น ซ่ึง

อาจารย์พยาบาลต้องสามารถรวบรวมข้อมูลข้างต้นเพ่ือ

ก�าหนดรปูแบบวัฒนธรรมของผู้รับบริการได้

   1.1.2 พัฒนาความสามารถในการให้ค�า

ปรึกษาเชิงวัฒนธรรม โดยอาจารย์พยาบาลจะต้องเป็น

แบบอย่างที่ดีและสามารถถ่ายทอดให้นักศกึษาพยาบาล

มีความสามารถในการใช้เทคนิคการให้ค�าปรึกษาผู้รับ

บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการไว้วางใจ และบอกข้อมูลความต้อง

การการดูแลเชิงวัฒนธรรม เพ่ือเป็นข้อมูลในการตดัสนิใจ

เลือกวิธกีารดูแลเชิงวัฒนธรรมร่วมกบัผู้รับบริการ โดย

อ้างองิข้อมูลเชิงวิชาการและประสบการณก์ารปฏบิตังิาน

ได้อย่างถูกต้องและถูกใจผู้รับบริการมากที่สดุ

   1.1.3  พัฒนาทักษะในการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม โดยอาจารย์พยาบาลจะต้องพัฒนาให้นักศกึษา

มีความสามารถในการเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นผู้พูดที่มีเหตุผล

สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้เข้าใจข้อมูลทีส่นทนาได้ นอกจาก

น้ียังต้องพัฒนาความสามารถในการรวบรวมข้อมูลระหว่าง

การสนทนาอย่างถูกต้อง และสามารถสรปุผลการสนทนา

โดยให้ผู้ร่วมสนทนาทุกฝ่ายมคีวามรู้สกึว่าตนเองได้รับสิ่งที่

ดทีีส่ดุและรู้สกึว่าพยาบาลปฏบิตัหิน้าทีร่ะหว่างการสื่อสาร

อย่างเป็นกลาง  

   1.1.4 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์

สถานการณก์ารตดัสนิใจการดูแลผู้รับบริการ โดยอาจารย์

พยาบาลจะต้องพัฒนาให้นักศกึษามคีวามสามารถในการ

วิเคราะห์สถานการณเ์ชิงวัฒนธรรมทีเ่กดิขึ้น โดยแยกแยะ

จุดเด่น จุดบกพร่องเพ่ือการพัฒนา และสามารถถ่ายทอด

ข้อมูลกลับโดยไม่ให้ผู้รับสารรู้สกึว่าใครเป็นผู้แพ้หรือชนะ 

  1.2 แนวทางการพัฒนาบทบาทเป็นผู้เช่ือม

ประสานความขดัแย้งทางวัฒนธรรม ระหว่างผู้รับบริการ

ที่มวัีฒนธรรมแตกต่างกนักบัทมีสขุภาพ หรือผู้รับบริการ

ต่างวัฒนธรรม โดยอาจารย์พยาบาลจะต้องพัฒนาให้

นักศกึษามคีวามสามารถในการประคับประคอง  และการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของทั้ง 2 ฝ่ายเพ่ือให้เกิดการ

ยอมรับในการดูแลผู้รับบริการอย่างเท่าเทยีมกัน27  มี

เป้าหมายเพ่ือลดความสบัสน  ลดความขัดแย้ง  และ

เช่ือมต่อช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างผู้รับบริการและทมี

สขุภาพ28  และต้องพัฒนาให้นักศกึษาจะต้องปฏบิตัหิน้าที่

เป็นสื่อกลาง (cultural broker) ในการสื่อสารเพ่ือเจรจา

ต่อรองลดช่องว่างทางวัฒนธรรม และพิทกัษ์สทิธสิงูสดุ

ของผู้รับบริการด้วย27  โดยมแีนวทางการพัฒนานักศกึษา

สู่บทบาท Cultural Broker 3 ขั้นตอนคือ28 

 ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทกัษะการรับรู้ความต้องการใน

การแสดงบทบาทผู้เช่ือมประสานความขดัแย้งทางวัฒนธรรม 

(perceiving the need for brokering) โดยอาจารย์

พยาบาลจะต้องพัฒนาให้นักศกึษามคีวามสามารถในการ

วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และ

สามารถแยกแยะปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกดิความขดัแย้งออก

เป็นปัจจัยต่างๆ รวมถงึต้องพัฒนาให้นักศกึษาตระหนัก

ถงึการน�าข้อมูลความต้องการเชิงวัฒนธรรมของผู้รับบริการ

และทมีสขุภาพมาวางแนวทางการแก้ไขสถานการณต์าม

ขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาความรู้ความสามารถในการ

ก�าหนดกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งทางวัฒนธรรม  

(intervening strategies to solve break down) โดย

อาจารย์พยาบาลจะต้องกระตุ้นให้นักศกึษาน�าข้อมูลความ

ต้องการเชิงวัฒนธรรมของผู้รับบริการและทมีสขุภาพที่

ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาก�าหนดกลยุทธก์ารแก้ไขปัญหาที่

เหมาะสมกบัสถานการณท์างวัฒนธรรมที่เกดิขึ้น ซ่ึง

กลยุทธท์ีส่ �าคัญทีอ่าจารย์พยาบาลจ�าเป็นต้องพัฒนาให้กบั
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นักศกึษาคือ (1) กลยุทธก์ารเจรจาต่อรอง  (negotiation) 

เป็นกลยุทธท์ี่มุ่งเน้นการจูงใจให้ผู้รับบริการและทมีสขุภาพ

ยอมรับข้อมูลเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกบัการดูแลรักษา

โดยก�าหนดแนวทางการดูแลเชิงวัฒนธรรมจากข้อมูลที่

ได้ทั้ง 2 ฝ่าย ซ่ึงเป็นกลยุทธท์ี่ควรเลือกใช้เป็นอนัดบัแรก 

(2) กลยุทธ์การเปล่ียนแปลงความคิดเชิงวัฒนธรรม 

(innovating) เป็นกลยุทธท์ี่มุ่งเน้นให้ทมีสขุภาพร่วมกนั

วางแผนการดูแลผู้รับบริการตามความต้องการทางสขุภาพ

และวัฒนธรรมของผู้รับบริการ  และสามารถประยุกตแ์นว

ทางการดูแลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ผู้รับบริการ

ยึดถอื และ (3) กลยุทธก์ารเจรจาไกล่เกล่ีย (mediating) 

เป็นกลยุทธ์ที่ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิง-

วัฒนธรรม  โดยเป็นผู้ประนีประนอมเพ่ือลดความขดัแย้ง

ที่เกดิขึ้น เป็นต้น

 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาทกัษะเกี่ยวกบัการอ�านวยความ

สะดวกในการดูแลสขุภาพ (facilitating health care) โดย

อาจารย์พยาบาลจะต้องกระตุ้นให้นักศึกษาประเมินผล

การปฏบิตังิานในบทบาท Cultural Broker ซ่ึงหากความ

ขัดแย้งทางวัฒนธรรมหมดไปแสดงว่านักศึกษาปฏิบัติ

หน้าที่ได้เสรจ็สมบูรณ์ แต่ถ้าปัญหายังคงอยู่ต้องท�าการ

ทบทวนการด�าเนินการในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 

ใหม่ รวมถึงก�าหนดกลยุทธใ์หม่เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง

ทางวัฒนธรรมต่อไป  

 2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการดูแลสขุภาพ

ข้ามวัฒนธรรมของนักศกึษาพยาบาล

 จากแนวคิดของ เคมพินฮา17 ที่กล่าวว่า สมรรถนะ

การดูแลสขุภาพข้ามวัฒนธรรม  ประกอบด้วย  การ

ตระหนักรู้ เกี่ยวกบัวัฒนธรรม การมีองค์ความรู้ เกี่ยวกบั

วัฒนธรรม การมทีกัษะเกี่ยวกบัวัฒนธรรม ความสามารถ

ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการต่างวัฒนธรรม และ

ความต้องการที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม สามารถ

พัฒนาได้  ซ่ึงแมคคินคิว29 และ ดคิิคโค ลูมและโคเฮน30 

ได้น�าแนวคิดดงักล่าวมาทดลองจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล 

โดยเรียงจากสมรรถนะที่พัฒนาง่ายไปถงึสมรรถนะที่พัฒนา

ได้ยากที่สดุ ดงัน้ี

  2.1 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

ตระหนักรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม (cultural awareness) 

เป็นการพัฒนาสมรรถนะทีง่่ายทีส่ดุโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือ

ให้นักศึกษาพยาบาลมีความไว (sensitive) ในการรับรู้

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการและสมาชิก

ในทีมสุขภาพ ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาโดยเร่ิมตั้งแต่

นักศกึษาเข้าเรียน เป็นการกระตุ้นให้นักศกึษาตระหนักรู้

เกี่ยวกบัวัฒนธรรมของตนเองและเพ่ือนร่วมช้ันเรียน โดย

การจัดกจิกรรมให้นักศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือ ค่านิยม 

และปัจจัยเชิงจริยธรรมที่มีอทิธพิลต่อการแสดงออกถึง

การดูแลสขุภาพของตนเอง เช่ือมโยงไปถึงผู้รับบริการ 

ผ่านขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการเพ่ือวางแผน

การรักษาพยาบาลผู้รับบริการ31,32

  2.2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการมี

องค์ความรู้ เกี่ยวกบัวัฒนธรรม (cultural knowledge) เป็น

การพัฒนาโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือให้นักศกึษาพยาบาลมี

องค์ความรู้ เกี่ยวกบัวัฒนธรรม ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา

โดยการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏีที่มุ่งเน้นให้

นักศกึษาเข้าใจถงึความส�าคัญและปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม ร่วมกบัการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอนในรปูแบบการใช้สถานการณต์วัอย่างกรณศีกึษา 

และการมอบหมายให้นักศกึษาเรียนรู้ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของเพ่ือนร่วมช้ัน เป็นต้น31,32 

  2.3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการมี

ทกัษะเกี่ยวกบัวัฒนธรรม (cultural skill) เป็นการพัฒนา

โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทกัษะเกี่ยวกบัการประเมนิ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และทักษะการฟังอย่าง

ตั้งใจ30  ซ่ึงมแีนวทางการพัฒนาโดยอาจารย์พยาบาลจะ

ต้องจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนการสอนในภาค

ปฏบิตักิาร 3 กจิกรรม คือ (1) กจิกรรมการสร้างความ

ตระหนักรู้ ให้นักศึกษาพยาบาลทราบว่าวัฒนธรรมของ

นิสติแตกต่างจากวัฒนธรรมของเพ่ือนร่วมช้ัน และผู้รับ

บริการ (2) กิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ข้อมูลทางวัฒนธรรมที่นักศกึษาพยาบาลได้รับทราบจาก

ผู้รับบริการ และ (3) กจิกรรมปรับปรงุแผนการพยาบาล

โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็
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และตัดสนิใจเลือกรับการบริการตามความต้องการทาง

วัฒนธรรมโดยไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพ31 

  2.4 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านความ

สามารถในการมปีฏสิมัพันธก์บัผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม 

(cultural encounter) เป็นการพัฒนาโดยมวัีตถุประสงค์

เพ่ือให้นักศกึษาพยาบาลมปีระสบการณใ์นการมปีฏสิมัพันธ์

กับผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา

โดยการจัดการเรียนการสอนภาคปฏบิัติการโดยกระตุ้น

ให้นักศึกษาพยาบาลมีส่วนร่วมในการดูแลผู้รับบริการ

ต่างวัฒนธรรม เช่นผู้รับบริการต่างเช้ือชาต ิต่างความเช่ือ 

ต่างค่านิยม หรือผู้รับบริการที่มมุีมมองการดูแลสขุภาพ

ที่แตกต่างกนั เป็นต้น31,32  

  2.5 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านความ

ต้องการที่จะมสีมรรถนะทางวัฒนธรรม (cultural desire) 

เป็นการพัฒนาโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้างพฤตกิรรมการ

เคารพความเช่ือด้านวัฒนธรรมของผู้รับบริการทีไ่ม่ก่อให้

เกิดอันตรายต่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อ

เน่ือง ซ่ึงการพัฒนาสมรรถนะน้ีเป็นการพัฒนาขั้นสงูสดุ 

ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาโดยอาจารย์พยาบาลจะต้องเป็น

แบบอย่างทีด่ใีนการน�าแนวคิดการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

สู่การปฏบิตัด้ิวย จึงจะท�าให้การพัฒนาสมรรถนะในข้อน้ี

มปีระสทิธผิลสงูสดุ31

 บทสรุป อาจารย์พยาบาลเป็นบุคคลทีม่คีวามส�าคัญ

ต่อการขับเคล่ือนแนวคิดการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสู่

การปฏบิตัขิองนักศกึษาพยาบาลอย่างย่ิง  โดยต้องปฏบิตัิ

ตนเป็นต้นแบบในการปฏบิตักิารพยาบาลตามความต้อง

การทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ  รวมถงึเป็นผู้โน้มน้าว

ให้นักศกึษาพยาบาลมคีวามตระหนักรู้  เหน็ความส�าคัญ 

รวมถงึให้ความส�าคัญในการน�าข้อมูลทางวัฒนธรรมของ

ผู้รับบริการมาใช้ในการวางแผนการพยาบาล และตอบ

สนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างครบถ้วนเป็นองค์

รวม เพ่ือให้เกดิความพร้อมในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ที่ก�าลังมแีนวโน้มมากขึ้นเร่ือยๆ ในอนาคตต่อไป
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การรบัรูส้มรรถนะปฏิบติัการพยาบาลครอบครวัและชมุชน 
ของนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสรรพสิทธิประสงค์

เยาวเรศ  ประภาษานนท*์

บณัฑติา  ภอูาษา*    

แสงเดอืน  กิ่งแก้ว* 

บทคดัย่อ
 การรับรู้สมรรถนะในการปฏบิตักิารพยาบาลเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  การวิจัย

เชิงบรรยายคร้ังน้ี มวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาการรับรู้สมรรถนะปฏบิตักิารพยาบาลครอบครัวและชุมชน และศกึษา

ความสมัพันธร์ะหว่างผลการเรียนของนักศกึษา กบัการรับรู้สมรรถนะปฏบิตักิารพยาบาลครอบครัวและชุมชน

ของนักศกึษา กลุ่มตวัอย่าง คือนักศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธปิระสงค์ 

รุ่นที่ 42 จ�านวน 123 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลในเดอืนมนีาคม 2557 เคร่ืองมอืที่ใช้ คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

 และแบบสอบถามสมรรถนะปฏบิตักิารพยาบาลครอบครัวและชุมชน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ 3 ทา่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์

แบบเพียร์สนั   ผลการศกึษาพบว่า  

 1. นักศกึษาพยาบาลมกีารรับรู้สมรรถนะปฏบิตักิารพยาบาลครอบครัวและชุมชนในระดบัสงูทุกข้อ  โดย

คะแนนเฉล่ียการรับรู้สมรรถนะรายข้อสงูสดุ 3 ล�าดบัแรก  ได้แก่ การตรวจร่างกาย 10 ทา่ การตรวจสายตา 

การให้วัคซีนป้องกนัโรคในเดก็ คะแนนเฉล่ียต�่าสดุ 3 ข้อ คือ การรวบรวมข้อมูลของครอบครัวครอบคลุมทุก

ด้าน การวิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อภาวะสขุภาพครอบครัว  และ การให้ค�าแนะน�าเพ่ือส่งเสริมหรือป้องกนัปัญหา

สขุภาพจากการท�างาน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มคีะแนนเฉล่ียสงูสดุคือ การให้บริการอนามยัโรงเรียน   

 2. ผลการเรียนภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัมิคีวามสมัพันธก์นัอย่างมนัียส�าคัญที่ระดบั .01 (r=.31) ผล

การเรียนภาคปฏบิัติมีความสมัพันธท์างลบระดับต�่ากบัการรับรู้สมรรถนะด้านการให้บริการอาชีวอนามัยอย่าง

มนัียส�าคัญที่ระดบั .05 (r=-.22)

 การศกึษาคร้ังน้ีมข้ีอเสนอแนะให้ผู้สอนปรับปรงุหรือพัฒนาสมรรถนะของนักศกึษาข้อที่มคีะแนนเฉล่ียต�่า 

และพัฒนาวิธกีารวัดและประเมนิผลการเรียนเพ่ือให้คะแนนที่ได้น้ันสะท้อนถงึสมรรถนะที่แท้จริงของนักศกึษา

* วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธปิระสงค์; อเีมล์ตดิต่อ : kpyao2210@yahoo.com

ค�าส�าคญั : การพยาบาลครอบครัวและชุมชน; การรับรู้สมรรถนะนักศกึษาพยาบาล
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Perceptions on Family and Community Health Nursing Competencies of Nursing 

Students at Boromarajonnani College of Nursing, Sanpasitiprasong

Yaowarate  Prabhasanont*

Buntita  Puasa*

Sangduan  Gingaew*

Abstract
  Perceived competencies in nursing is necessary for the development of quality of nursing. This 

descriptive research aimed to investigate: 1) the perceptions on family and community health nursing 

competencies of nursing students, and 2) the relationship between  learning achievement and the 

perceptions on family and community health nursing competencies of nursing students. The samples 

consisted of 123 junior nursing students in Academic Year 2013 (42th batch), Boromarajonnani 

College of Nursing, Sanpasitthiprasong. Data were collected in March 2013 with a questionnaire that 

included  demographic data and the perceptions on family and community health nursing competencies 

of the nursing students. The content validity of questionnaires was verified by3 experts. Data were 

analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation 

test. The study found that:

 1. Nursing students’ perception on family and community health nursing competencies was at the

 high level. Among all items, the three highest mean scores were 1)10 posture examinations, 

2) visual acuity examination, and 3) children vaccination for disease prevention whilst  the three 

lowest mean scores were 1) family data coolection covering all aspects, 2) analysis of factors 

influencing family health, and 3) suggestions to promote health or prevent occupational health problems. 

The highest mean score was in the category of provision of school health services.

 2. There was a statistically significant correlation between theory and practice learning achievement, 

with a correlation coefficient of 0.31 (p< 0.01). There was a statistically significant negative correlation 

in low level between practice learning achievement and perception on providing occupational health 

service competence, with a correlation coefficient of-0.22 (p < 0.05)

 This study suggested that teachers should develop or improve the student competence for the items 

that fell in the low level and to develop measurement and evaluation methods which reflect the real 

student competency.

*BoromarajonnaniSanpasitiprasong college of nursing; e-mail : kpyao2210@yahoo.com

Keywords :   Family and community health nursing; Nursing student’s competence
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 การรับรู้สมรรถนะ (Perceived competence) เป็น

การตดัสนิความสามารถของตนเองในการน�าความรู้  ทกัษะ

และคุณลักษณะเฉพาะตนมาปฏบิัติงานหรือท�ากจิกรรม

ต่างๆ ได้บรรลุผลส�าเรจ็ สมรรถนะเป็นพฤตกิรรมทีอ่งค์กร

ต้องการจากผู้ปฏบิัติงาน  โดยเช่ือว่าเมื่อผู้ปฏบิัติงานมี

สมรรถนะตามที่องค์กรก�าหนดแล้ว  จะส่งผลให้ผู้น้ันมี

ผลการปฏบิตังิานดี1-2 การรับรู้สมรรถนะในการปฏบิตังิาน

เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับพยาบาลวิชาชีพ เพราะพยาบาลจะ

ต้องปฏบิัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ เพ่ือประโยชน์

สงูสดุของผู้รับบริการ3 ดงัน้ัน  การพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาคุณภาพ

การพยาบาล

 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  เป็นการให้

บริการดูแลสขุภาพแบบองค์รวมในระดับครอบครัวและ

ชุมชน โดยค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้วยความ

เอื้ออาทรบนพ้ืนฐานความเข้าใจมนุษย์ หากพยาบาลมี

สมรรถนะในการปฏบิตัิงานอนามัยครอบครัวและชุมชน

ในระดับสูง ครอบครัวและชุมชนจะได้รับบริการที่มี

คุณภาพดีด้วย3 ดังน้ันการพัฒนาสมรรถนะปฏิบัติการ

พยาบาลครอบครัวและชุมชนให้แก่นักศกึษาพยาบาลจึง

เป็นสิ่งจ�าเป็น

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธปิระสงค์ ได้จัดการเรียน

การสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะปฏบิัติการพยาบาลครอบ

ครัวและชุมชน 1 ในกจิกรรมหลัก 3 กจิกรรม4 คือ  การ

ให้บริการอนามยัครอบครัว การให้บริการอนามยัโรงเรียน  

และการให้บริการอาชีวอนามยัด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศ

การเรียนจากประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาการจัด

การเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างความรู้ ด้วยตนเอง 

และการปฏิบัติงานเป็นฐาน5   ผลของการเสริมสร้าง

บรรยากาศการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาด้วยวิธี

ดังกล่าว พบว่าท�าให้ระดับการรับรู้ สมรรถนะของ

นักศึกษาเพ่ิมขึ้ น6   อย่างไรกต็ามผู้วิจัยต้องการทราบ

ระดับการรับรู้สมรรถนะปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว

และชุมชนของนักศึกษา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต

วตัถุประสงคข์องการวิจยั

 1. เพ่ือศกึษาการรับรู้สมรรถนะปฏบิตักิารพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 1 ของนักศกึษา

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียน

ของนักศึกษากับการรับรู้สมรรถนะปฏบิัติการพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 1 ของนักศกึษา

นยิามศพัท์

 ผลการเรียน หมายถงึ ผลการประเมินการเรียนรู้

ของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการเรียน

การสอน ในการวิจัยคร้ังน้ี ผลการเรียนประกอบด้วยผล

การเรียนภาคทฤษฎ ีและผลการเรียนภาคปฏบิตัริายวิชา

ปฏบิตักิารพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 

 การรับรู้ สมรรถนะปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 1 หมายถงึการที่นักศกึษาตดัสนิความสามารถ

ของตนเองในการน�าความรู้  ทกัษะและคุณลักษณะเฉพาะ

ตนมาใช้ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 

ประกอบด้วย การรับรู้สมรรถนะการให้บริการอนามัย

ครอบครัว การให้บริการอนามยัโรงเรียน การให้บริการ

อาชีวอนามยั 

ขอบเขตของการวิจยั

 การวิจัยคร้ังน้ี การศึกษาเฉพาะนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรบัณฑติช้ันปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สรรพสทิธปิระสงค์ ปีการศกึษา 2556

วิธีด�าเนนิการวิจยั

 การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการศกึษาเชิงส�ารวจเพ่ือหาระดบั

การรับรู้สมรรถนะในการปฏบิตังิาน และหาความสมัพันธ์

ของระดับการรับรู้ สมรรถนะในการปฏิบัติงานและผล

สมัฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 1 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธปิระสงค์ ช้ันปีที่3 รุ่นที่ 

42 จ�านวน 146 คน ยินดเีป็นกลุ่มตวัอย่าง 123 คน

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม

การรับรู้ สมรรถนะปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 1 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดงัน้ี

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มคี�าถามรวม 

4 ข้อ คือ เพศ อายุ ผลการเรียนภาคทฤษฎรีายวิชาการ

พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 และผลการเรียนเฉล่ีย

ในภาคการศกึษาที่ผ่านมา

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ สมรรถนะการ

ปฏบิตักิารพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นจากการศึกษาเอกสารต�าราการประเมินการรับรู้  การ

วิเคราะห์หลักสตูร วัตถุประสงค์รายวิชาปฏบิตักิารพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 1 และการจัดกจิกรรมการฝึกปฏบิตัิ

งานส�าหรับนักศกึษา ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกบัการรับ

รู้สมรรถนะของตนเองในการปฏบิตักิารพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 1 จ�านวน 23 ข้อ จ�าแนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน

การให้บริการอนามัยครอบครัว จ�านวน 15 ข้อ ด้านการ

ให้บริการอนามัยโรงเรียน จ�านวน 3 ข้อ และด้านการให้

บริการอาชีวอนามยั จ�านวน 5 ข้อ โดยผู้ตอบเป็นผู้ตดัสนิ

ใจด้วยตนเองว่าเหน็ด้วยกบัข้อค�าถามมากน้อยเพียงใด 

โดยใส่เคร่ืองหมาย / ในช่องที่ก�าหนดให้   

 ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบั มคีวามหมายดงัน้ี

 5 หมายถงึ รับรู้สมรรถนะตนเองในข้อความน้ันใน

ระดบัมากที่สดุ  

 4 หมายถงึ รับรู้สมรรถนะตนเองในข้อความน้ันใน

ระดบัมาก

 3 หมายถงึ รับรู้สมรรถนะตนเองในข้อความน้ันใน

ระดบัปานกลาง 

  2 หมายถงึ รับรู้สมรรถนะตนเองในข้อความน้ันใน

ระดบัต�่า 

 1 หมายถงึ รับรู้สมรรถนะตนเองในข้อความน้ันใน

ระดบัต�่าที่สดุ 

 การแปลคะแนนการรับรู้  พิจารณาจากค่าเฉล่ียคะแนน

ที่ได้ โดยแบ่งระดบัการรับรู้ เป็น 5 ระดบั  ดงัน้ี

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถงึ รับรู้

สมรรถนะของตนในระดบัสงูมาก

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถงึ รับรู้

สมรรถนะของตนในระดบัสงู

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถงึ รับรู้

สมรรถนะของตนในระดบัปานกลาง

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถงึ รับรู้

สมรรถนะของตนในระดบัต�่า

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.50 หมายถงึ รับรู้

สมรรถนะของตนในระดบัต�่ามาก

การตรวจสอบเครือ่งมือ

 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  โดยน�าแบบสอบ

ถามการรับรู้สมรรถนะตนเองในการปฏบิัติการพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 1 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ

เรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการพยาบาลอนามยั

ชุมชน จ�านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม

เน้ือหา ความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ และความถูก

ต้องตามหลักภาษา จากน้ันปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ

แนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม โดยน�าไปทดลองใช้กบันักศกึษาพยาบาล

รุ่นที่ 41 ซ่ึงเคยผ่านการฝึกภาคปฏิบัติรายวิชาน้ีแล้ว 

จ�านวน 30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ง

ฉบบั เท่ากบั 0.94 

การพทิกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง  

 การวิจัยคร้ังน้ีได้ด�าเนินการภายหลังจากการตดัเกรด

ภาคปฏบิัติเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงผู้วิจัยพิทกัษ์สทิธิ์ของกลุ่ม

ตวัอย่างโดยผู้วิจัยเข้าพบนักศกึษาทัง้ช้ัน ช้ีแจงวัตถุประสงค์

และขอความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

โดยสามารถถอนตัวจากการเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ทุกเมื่อ

หากไม่สะดวกใจโดยไม่มผีลกระทบต่อการเรียน ข้อมูลที่
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ได้จะน�าเสนอในภาพรวม หากมกีารอ้างช่ือในงานวิจัยจะ

ใช้นามสมมตแิทนช่ือจริง

การเก็บรวบรวมขอ้มูล

 เกบ็รวบรวมข้อมูลหลังจากนักศกึษาฝึกภาคปฏบิตัิ

เสรจ็สิ้นแล้วทุกคน ในเดอืนมนีาคม 2557 โดยผู้วิจัยเข้า

พบนักศกึษาทั้งช้ัน ช้ีแจงวัตถุประสงค์และสทิธขิองกลุ่ม

ตัวอย่างในการท�าวิจัยจากน้ันแจกแบบสอบถามให้

นักศึกษาที่ยินดีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการตอบ

แบบสอบถามประมาณ 20 นาที

การวิเคราะหข์อ้มูล

 เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ลงรหัสข้อมูล แล้ว

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู โดยใช้สถติใินการ

วิเคราะห์ข้อมูลดงัน้ี

 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. วิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ สมรรถนะปฏิบัติการ

พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 โดยใช้สถติค่ิาเฉล่ีย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างผลการเรียนภาค

ทฤษฎแีละภาคปฏบิตัริายวิชาการพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 1 กบัการรับรู้สมรรถนะปฏบิตักิารพยาบาลครอบ

ครัวและชุมชน 1 ด้วยการทดสอบสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์

แบบเพียร์สนั (Pearson’s product-moment correlation)

 

ผลการวิจยั

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากร คือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธปิระสงค์ รุ่นที่ 

42 จ�านวน 146 คน ยินดเีข้าเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 

123 คน เป็นนักศกึษาหญิงร้อยละ 92.7 ทุกคนมอีายุ

ระหว่าง 20-22 ปี โดยมอีายุเฉล่ียเทา่กบั 21.07 ปี ผล

การเรียนภาคทฤษฎวิีชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 

1 มีคะแนนสงูสดุเท่ากบั 64.63 คะแนนต�่าสดุเท่ากบั 

39.40 คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 50.15 (SD = 5.45) จ�านวน

และร้อยละของเกรด ดงัแสดงในตารางที่ 1

ตารางที ่1 จ�านวนและร้อยละของนักศกึษาพยาบาลศาสตร์จ�าแนกตามเกรด (n=123)
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้สมรรถนะของ

นักศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

คะแนนเฉล่ียการรับรู้สมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับสูง 

โดยด้านที่มีคะแนนฉล่ียสงูสดุคือ การให้บริการอนามัย

โรงเรียน รองลงมาคือ การให้บริการอนามัยครอบครัว 

และการให้บริการอาชีวอนามยัตามล�าดบั  เมื่อพิจารณา

คะแนนเฉล่ียการรับรู้สมรรถนะรายข้อ พบว่า มคีะแนน

ตารางที ่2  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้สมรรถนะปฏบิตักิารพยาบาลครอบครัวและชุมชน

    1 ของนักศกึษา  (n=123)

เฉล่ียในระดบัสงูทุกข้อเช่นกนั  โดยการรับรู้สมรรถนะ 6 

ล�าดบัแรก  ได้แก่ การตรวจร่างกาย 10 ทา่ การตรวจ

สายตา การจัดกจิกรรมสร้างเสริมสขุภาพครอบครัวด้วย

ความเอื้ ออาทรบนพ้ืนฐานความเข้าใจมนุษย์ การให้

วัคซีนป้องกันโรคในเดก็ การให้วัคซีนป้องกันโรคใน

ผู้ใหญ่ และการให้บริการวางแผนครอบครัว ตามล�าดบั
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 3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างผลการ

เรียนภาคทฤษฎแีละปฏบิตัริายวิชาการพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 1 กบัการรับรู้สมรรถนะปฏบิัติการพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 1 ดงัแสดงในตารางที่ 3 พบว่า ผล

การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส�าคัญ แต่ผลการเรียนภาคทฤษฎีกบัการรับรู้

สมรรถนะฯ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

ส่วนผลการเรียนภาคปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางลบใน

ระดบัต�่ากบัการรับรู้สมรรถนะด้านการให้บริการอาชีวอนามยั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นอกจากน้ียังพบว่าการรับรู้

สมรรถนะโดยรวมและรายด้านมคีวามสมัพันธก์นัทุกด้าน

อย่างมนัียส�าคัญ
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การอภิปรายผลการวิจยั

 ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบประเดน็ที่น่าสนใจดงัต่อไปน้ี

 1. กลุ่มตัวอย่างรับรู้สมรรถนะด้านการให้บริการ

อนามัยโรงเรียนในระดับสงูสดุ ทั้งโดยรวมรายด้านและ

รายข้อ

 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏบิัติคร้ังน้ีใช้หลัก

การตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ ด้วยตนเอง โดยเป้าหมาย

การเรียนรู้มาจากการปฏบิตังิานจริง  อาจารย์เป็นตวัอย่าง

และฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาถ่ายทอด

ความรู้ ด้วยการสาธติทกัษะปฏบิตัต่ิางๆ5  โดยจัดกจิกรรม

การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏบิตัใิห้กบันักศกึษา ซ่ึง

นักศกึษาจะได้ฝึกการตรวจร่างกายส�าหรับบริการอนามยั

โรงเรียน 10 ทา่ และทบทวนหลักการ วิธกีารและเทคนิค

การให้วัคซีนทุกชนิดที่ผู้รับบริการจะได้รับจากหน่วยงาน

ที่นักศกึษาไปฝึกภาคปฏบิตัิ4

 นอกจากน้ีการจัดให้นักศึกษาเรียนรู้ ด้วยการสอน 

(Learning by teaching) โดยนักศึกษาจะต้องสอนท่า

ตรวจร่างกายให้นักเรียน นักศกึษาได้สร้างการเรียนรู้ ด้วย

ตนเอง ท�าให้มทีกัษะการเรียนรู้ที่ย่ังยืนและมคีวามเข้าใจ

สาระการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึง8

ตารางที ่3  ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างผลการเรียนภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตักิบัการรับรู้สมรรถนะปฏบิตัิ

   การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (n=123)

*p<.05   **p <.01

 2. กลุ่มตวัอย่างรับรู้สมรรถนะรายด้านในล�าดบัที่

สองคือ ด้านการให้บริการอนามยัครอบครัว  โดยการรับ

รู้ สมรรถนะรายข้อ 4 ล�าดับแรก คือสมรรถนะปฏิบัติ

กจิกรรมการให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดกจิกรรม

สร้างเสริมสขุภาพครอบครัวด้วยความเอื้ออาทรบนพ้ืน

ฐานความเข้าใจมนุษย์ การให้วัคซีนป้องกนัโรคในเดก็ 

การให้วัคซีนป้องกนัโรคในวัยผู้ใหญ่ และ การให้บริการ

วางแผนครอบครัว

 สมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ อ

อาทรบนพ้ืนฐานความเข้าใจมนุษย์เป็นสมรรถนะทีจ่�าเป็น

ส�าหรับพยาบาล จากการศึกษาของบุษบงค์ ตุ้มสวัสดิ์

และคณะ9 ที่ส�ารวจความคิดเหน็เกี่ยวกบัสมรรถนะของ

พยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเร้ือรังพบสมรรถนะด้าน

การปฏบิตักิารพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค�านึง

ถงึสทิธมินุษยชนที่มคีวามจ�าเป็นในระดบัสงูมาก 5 ล�าดบั

แรก คือ มคีวามซ่ือสตัย์ในการปฏบิตัติามมาตรฐานของ

วิชาชีพ  เคารพในศกัดิ์ศรีของผู้ป่วยและญาต ิมีความรับ

ผดิชอบในการปฏบิตังิานตามหน้าที่ ไม่ละเลยการปฏบิตัิ

ในการดูแลผู้ป่วย ปฏบิัติกบัผู้ป่วยด้วยความเสมอภาค 

และการรักษาความลับของผู้ป่วย อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า 
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เป็นการปฏบิตักิารพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรด้วยความ

เข้าใจมนุษย์  ซ่ึงนักศกึษารับรู้สมรรถนะของตนเองด้าน

น้ีในระดบัสงู

 การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การเรียน

รู้ จากสภาพจริง และทฤษฎีการสร้างความรู้  ให้ความ

ส�าคัญกบักระบวนการและวิธกีารสร้างความรู้ความเข้าใจ

จากประสบการณ์5 โดยการเรียนรู้ทกัษะต่างๆ จะต้องมี

ประสิทธิภาพถึงขั้นท�าได้และแก้ปัญหาได้จริง6 ท�าให้

นักศึกษามีทกัษะในการท�าความเข้าใจผู้รับบริการ และ

ให้บริการได้ตรงกบัความต้องการของผู้รับบริการอย่าง

แท้จริง สอดคล้องกบัทฤษฎกีารสร้างความรู้และการเรียน

รู้จากการท�างานเป็นฐาน ที่กล่าวถงึการเรียนรู้ ว่าเป็นส่วน

หน่ึงของการปฏบิัติงาน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีการ

เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และมีการสื่อสารข้อมูลซ่ึงกนัใน

การปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการสร้างความรู้ และการ

ตระหนักรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจนสร้างความรู้ความ

ช�านาญด้วยตนเอง5

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ

ปานทพิย์ ปูรณานนท์6  ที่ท �าการศกึษาสภาพการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีความ

สามารถในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้

หลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามี

ความสามารถด้านการปฏบิตักิารพยาบาลด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ในระดบัมากโดยข้อที่มคีะแนนเฉล่ียสงูสดุคือ

การปฏิบัติต่อผู้รับบริการทั้งวาจา และการกระท�าด้วย

ความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ

พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ

บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดบัสงูที่สดุคือการ

สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน

 นอกจากน้ีพรรณทิพา แก้วมาตย์และคณะ10 ได้

ท�าการศกึษารปูแบบการเรียนของนักศกึษาพยาบาลพบรปู

การเรียนที่นักศกึษาเลือกมากที่สดุคือแบบ Kinaesthetic 

ซ่ึงเป็นการเรียนด้วยการทดลอง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 

ทศันศกึษา และเรียนรู้จากตวัอย่างจริง และพบมากในช้ัน

ปีทีส่งูขึ้น ผลการศกึษาดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่า สมรรถนะ

ที่เป็นการปฏบิตั ินักศกึษาจะสามารถท�าได้ด ี แต่จะอ่อน

ในสมรรถนะที่เป็นการเขยีน  การวางแผนการพยาบาล  

หรือการบนัทกึรายงาน  

 3. การรับรู้ สมรรถนะรายข้อ 4 ล�าดับท้าย คือ

สมรรถนะด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ 

การน�ากระบวนการพยาบาลมาใช้ การวางแผนแก้ปัญหา 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการเขยีนบนัทกึ  โดย

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนหน่ึงประเมนิสมรรถนะของตนเอง

ในระดบัต�่า

 การศึกษาคร้ังน้ี  สอดคล้องกับการศึกษาของ

ปานทพิย์ ปูรณานนท์6 ที่พบว่า นักศกึษากลุ่มตวัอย่างมี

คะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการวางแผนแก้ปัญหาต�่า

สดุ และการศกึษาของพรรณทพิา แก้วมาตย์และคณะ10 

ที่พบว่า รปูแบบการเรียนด้วยการอ่านและเขยีนนักศกึษา

เลือกเป็นล�าดับรองลงไป ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อน

ให้เหน็ถึงความส�าคัญของการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

อ่านและการเขยีน ควบคู่ไปกบัการพัฒนาสมรรถนะด้าน

การปฏบิตัิ

 4. ผลการเรียนภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัมิคีวาม

สมัพันธก์นัอย่างมนัียส�าคัญ  สะท้อนให้เหน็ว่าผู้เรียนที่มี

ผลการเรียนภาคทฤษฎีระดับดีจะมีผลการเรียนภาค

ปฏบิตัริะดบัดด้ีวย สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎกีารสร้าง

ความรู้ ทีใ่ห้ความส�าคัญกบักระบวนการและวิธกีารในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์5  ผู้เรียนที่มี

ทกัษะทางปัญญาจึงมทีกัษะการปฏบิตัด้ิวย

 5. ผลการเรียนภาคปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทาง

ลบในระดับต�่ากับการรับรู้สมรรถนะด้านการให้บริการ

อาชีวอนามยัอย่างมนัียส�าคัญ 

 การประเมนิผลการเรียนภาคปฏบิตัใินรายวิชาน้ี  มี

การประเมนิด้านความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัิ4  ซ่ึงการ

วัดผลการปฏบิตัมิาจากการปฏบิตังิานอนามยัครอบครัว 

อนามัยโรงเรียน และอาชีวอนามัย  โดยที่สัดส่วนการ

ประเมนิการฝึกปฏบิตังิานอาชีวอนามยัมเีพียง ร้อยละ 10 

เท่าน้ัน นอกจากน้ี การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน

อาชีวอนามยัเป็นการประเมนิการท�างานรายกลุ่ม  จึงอาจ

ท�าให้ผลการเรียนภาคปฏบิตักิบัการรับรู้สมรรถนะของตน

ด้านน้ีมีความสมัพันธก์นัทางลบ ทั้งน้ี  มีข้อสงัเกตที่น่า
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สนใจคือ  นักศกึษาประเมนิการรับรู้สมรรถนะของตนเอง

ในการให้ค�าแนะน�าเพ่ือส่งเสริมหรือป้องกนัปัญหาสขุภาพ

จากการท�างานในระดบัดจี�านวนมากถงึร้อยละ 98 

ขอ้เสนอแนะ

 1. จากผลการวิจัยที่พบว่านักศกึษารับรู้สมรรถนะ

ในการรวบรวมข้อมูลของครอบครัวครอบคลุมทุกด้าน 

การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ผีลต่อภาวะสขุภาพครอบครัว  และ

การให้ค�าแนะน�าเพ่ือส่งเสริมหรือป้องกนัปัญหาสขุภาพ

จากการท�างานต�่ากว่าสมรรถนะด้านอื่นๆ ดังน้ันผู้สอน

ควรวางแผนปรับปรงุหรือพัฒนาสมรรถนะดงักล่าว และ

พัฒนาวิธกีารวัดและประเมนิผลการเรียน  เพ่ือให้คะแนน

ที่ได้น้ันสะท้อนถงึสมรรถนะที่แท้จริงของนักศกึษา

 2. ควรท�าการศกึษาเปรียบเทยีบสมรรถนะปฏบิตัิ

การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ของนักศึกษาตาม

การรับรู้ของนักศึกษา กบัสมรรถนะปฏบิัติการพยาบาล

ครอบครัวและชุมชน 1 ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล 

และอาจารย์พยาบาลพ่ีเล้ียง  และศกึษาสมรรถนะปฏบิตัิ

การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ของนักศกึษาอย่าง

ต่อเน่ือง
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ผลของโปรแกรมการใหข้อ้มูลผ่านหนงัสือการตู์นสามมิติ
ต่อความรูใ้นการป้องกนัการติดเช้ือของเด็กก่อนวยัเรียน

จารวุรรณ  สนองญาต*ิ 

วิลาวัณย์ ธนวรรณ*

ยุคนธ ์เมอืงช้าง* 

บทคดัย่อ
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสอืการ์ตูนสามมิติต่อ

ความรู้ ในการป้องกนัการตดิเช้ือของเดก็ก่อนวัยเรียน  โดยเปรียบเทยีบความรู้ ก่อนและหลังให้ความรู้ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มตัวอย่างคือ เดก็ก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลสนามชัย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 คน เคร่ืองมือวิจัยประกอบด้วย 1) 

แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป 2) ชุดโปรแกรมการให้ความรู้ เร่ืองการป้องกนัการตดิเช้ือ ประกอบด้วยหนังสอืการ์ตนู

สามมติเิกี่ยวกบัโรคตดิเช้ือและแผนการสอนเร่ืองการป้องกนัการตดิเช้ือ  และ3) แบบวัดความรู้ชนิดรปูภาพ

เร่ืองการป้องกนัการติดเช้ือ โดยแบบวัดความรู้ ผ่านการทดสอบความตรงและทดสอบความเที่ยงได้ค่าความ

เที่ยงของเคร่ืองมอืเทา่กบั 0.84 สถติกิารทดสอบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มโดยใช้ 

t-test  ผลการวิจัยพบว่า

 1. ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการป้องกนัการตดิเช้ือของเดก็วัยก่อนเรียน ก่อนเข้าร่วม

โปรแกรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่าง

 2. ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการป้องกนัการตดิเช้ือโดยใช้หนังสอืการ์ตนูสามมติขิอง

เดก็วัยก่อนเรียนในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนได้รับความรู้และหลังได้รับความรู้  4 สปัดาห์ พบว่าแตกต่างอย่าง

มนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั 0.01 

 3. ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการป้องกนัการตดิเช้ือของเดก็วัยก่อนเรียนระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง 4 สปัดาห์ พบว่าแตกต่างอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ0.05

 ผลการวิจัยสามารถน�ามาเป็นแนวทางและวางแผนในการดูแลเดก็ก่อนวัยเรียนและการผลิตสื่อการสอนที่

เหมาะสมกบัวัยของเดก็ได้

* วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สพุรรณบุรี; อเีมล์ตดิต่อ : maccjaruwan@gmail.com

ค�าส�าคญั :  หนังสอืการ์ตนูสามมติ;ิ การป้องกนัการตดิเช้ือ; เดก็ก่อนวัยเรียน; การพยาบาลเดก็
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The Effects of Program over Three-dimensional Comic Book Knowledge 
to Infection Control among Preschool Child

Jaruwan Sanongyard* 

Wilawan Dhanawan*

Yukon Maungchang*

Abstract
  This quasi-experimental research study with a randomized two group pretest – posttest design, 

aimed to investigate the effects of an instructional program using three-dimensional comic book on 

knowledge about infection control of preschool children. The knowledge of the sample was compared 

between before and after the experiment and between the experimental group and the control group. The 

sample consisted of  preschool children at the Child Development Center of Tambon Sanamchai 

Administrative Office. The experimental group and the control group consisted of 35 children each. The 

research tools were composed of two components 1) the data collecting tool composed of the 

questionnaire about demographic data and knowledge test using pictures and 2) the instructional program 

about infection control using a three-dimensional comic book with lesson plans for HIV prevention. The 

knowledge test was approved for validity and reliability of 0.84. Independent and paired t-tests were 

used for data comparison.  The study found that:

 1. A comparison of the average knowledge in infection control of  preschool children before 

entering the experimental group and the control group were not significantly different. 

 2. A comparison of the mean score of knowledge of infection control by using a three-

dimensional comic book for preschool children in the experimental group was significantly different 

after four weeks (p<0.01).

 3. A comparison of the average score of knowledge of infection control of preschool children between 

the experimental group and the control group after four weeks found that the difference was statistically 

significant  (p<0.05).

 The findings can be used for guideline and care plan for preschool children. This information is also 

useful for the production of teaching materials appropriate to the age group of the children.

* Boromarajonani College of Nursing Suphanburi.; e-mail : maccjaruwan@gmail.com

Keywords : three-dimensional comic book; infection control; preschool children; pediatric nursing
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 เดก็ก่อนวัยเรียนเป็นวัยที่เสี่ยงต่อโรคตดิเช้ือหลายชนิด  

เน่ืองจากเดก็เข้ามาอยู่รวมกนัในโรงเรียนเป็นจ�านวนมาก 

มักจะมีการเล่นร่วมกนั มีการสมัผสัอย่างใกล้ชิด ท�าให้

เกดิการสมัผสัสิง่คัดหล่ังที่มเีช้ือโรคปนอยู่ซ่ึงจะท�าให้เกดิ

การแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย โรคตดิเช้ือที่พบได้บ่อยใน

เดก็ก่อนวัยเรียน ได้แก่ โรคหวัดและโรคระบบทางเดิน

อาหาร เช่น โรคหวัด และโรคอจุจาระร่วง ซ่ึงมีสาเหตมุา

เช้ือแบคทเีรีย ไวรัส และปรสติ ซ่ึงพบว่าการป่วยด้วยโรค

น้ีสงูในเดก็วัยก่อนเรียนเป็นต้น1  การติดเช้ือในเดก็วัย

ก่อนเรียนเป็นปัญหาที่ส�าคัญ เพราะมีผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของตัวเดก็ไปสู่เดก็คนอื่นๆ 

จากการแพร่กระจายเช้ือของโรคติดเช้ือท�าให้เดก็และ

เพ่ือนๆ ต้องขาดเรียน และอาจส่งผลกระทบที่รนุแรงคือ

ท�าให้เดก็เสียชีวิตได้ นอกจากน้ียังส่งผลต่อครอบครัว 

เช่น บดิาหรือมารดาต้องหยุดงานเพ่ืออยู่ดูแล ท�าให้สญู

เสยีรายได้2 

 จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้นจึงควรหาวิธกีารป้องกนั

การแพร่กระจายเช้ือในเดก็วัยก่อนเรียนอย่างเหมาะสมมาตร

การทีส่ �าคัญในการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคตดิเช้ือ 

คือ การส่งเสริมสขุภาพของเดก็ตั้งแต่เดก็วัยก่อนเรียน

ด้วยการให้มคีวามรู้  เน่ืองจากความรู้ เป็นข้อเทจ็จริง เป็น

ข้อมูลที่ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการส่ง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดีขึ้ น เพ่ือจะน�าไปสู่การ

ปฏบิัติที่ถูกต้อง โดยความรู้ เป็นพฤติกรรมขั้นแรกและ

เป็นส่วนประกอบในการสร้างหรือก่อให้เกดิทกัษะในขั้น

ต่อๆ ไป3 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเดก็วัย 3-5 ปี เป็นวัยที่มี

การเจริญเติบโต สามารถรับรู้ ในเร่ืองต่างๆ อยู่ในขั้น

ความคิดที่เป็นรูปธรรมและมีจินตนาการ4 ด้วยพัฒนา

การของเดก็วัยก่อนเรียนเป็นวัยที่สามารถเข้าใจสิ่งที่ตน

ได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัส หรือได้รู้  จดจ�าและสามารถ

วางแผนได้อย่างมเีหตผุล และน�ามาแก้ปัญหาได้  ดงัน้ัน

เดก็วัยก่อนเรียนจึงเป็นวัยทีม่คีวามพร้อมทีจ่ะเรียนรู้ เร่ือง

การดูแลตนเองเพ่ือการป้องกนัการตดิเช้ือ5-6

 รูปแบบหรือกระบวนการสอนมีส่วนส�าคัญต่อการ

เรียนรู้  แนวคิดการเรียนรู้ของกาเย่7  กล่าวว่ากระบวนการ

เรียนรู้และการจดจ�าของมนุษย์ขึ้นอยู่กบัการจัดการเรียน

การสอน ทั้งน้ีต้องให้เหมาะสมกับความแตกต่างของ

บุคคล  การสอนที่กระตุ้นระบบสมัผสัและระบบประสาท

รับรู้ ในสถานการณต่์างๆ ท�าให้เกดิการเรียนรู้และมีการ

ตอบสนอง ดงัน้ันการสอนในเดก็เลก็ควรสอนด้วยสื่อโดย

ต้องมกีระบวนการที่เร้าความสนใจ  มโีปรแกรมที่กระตุ้น

ความสนใจของผู้เรียน เช่น ใช้ การ์ตนู รปูหรือกราฟิกที่

ดงึดูดสายตาและความอยากรู้อยากเหน็ของเดก็ เพ่ิมแรง

จูงใจให้เดก็ก่อนวัยเรียนสนใจในบทเรียนและเน้ือหา

มีการตั้งค�าถามเป็นตัวกระตุ้นต้องบอกวัตถุประสงค์

และประโยชน์ให้ทราบ ขั้นต่อมาในเดก็วัยก่อนเรียนต้อง

กระตุ้นความจ�า เพราะสิ่งน้ีสามารถท�าให้เกดิความทรง

จ�าในระยะยาวได้ขั้นต่อไปเป็นการยกตัวอย่าง การยก

ตวัอย่างสามารถท�าได้โดยกรณศีกึษา เหตกุารณแ์ละการ

เปรียบเทยีบเพ่ือให้เข้าใจได้ดีขึ้นและขั้นสดุท้ายคือการ

การสอบ เพ่ือวัดระดบัความเข้าใจและที่ส�าคัญผู้สอนต้อง

สรุปเน้ือหาและเติมเต็มความรู้ ที่เข้าใจผิดให้ถูกต้อง

ชัดเจน กจ็ะส่งผลให้เดก็ก่อนวัยเรียนจดจ�าสิ่งที่ได้เรียนรู้

ทั้งหมด จากผลการวิจัยส�ารวจการอ่านหนังสอืที่นักเรียน

ช้ันประถมคึกษาปีที่ 1- 6 พบหนังสอืการ์ตูนเป็นสื่อที่

นักเรียนสนใจอ่านมากที่สดุ8 ดงัน้ันการผลิตสื่อการสอน

ทางสขุภาพในรปูของการ์ตนูน่าจะช่วยเพ่ิมความสนใจแก่

เดก็ได้

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบล

สนามชัย  เป็นศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลสนามชัย อ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี มจี�านวน

นักเรียนโดยเฉล่ียช้ันละ 35 คน โดยในห้องจะมนัีกเรียน

ประมาณ 25- 35 คนต่อวัน และมีขนาดห้องเรียน

ประมาณ 4.5 X 6 เมตร ท�าให้เกดิความแออดั และเดก็

ยังมพีฤตกิรรมสขุภาพไม่ถูกต้อง จากปัจจัยเหล่าน้ีที่อาจ

ท�าให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือได้ง่าย ซ่ึงจากการตรวจ

สขุภาพประจ�าปีศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลสนามชัยในปี พ.ศ. 2556 ของเดก็ก่อนวัยเรียน

พบว่าเป็นไข้หวัด และโรคอจุจาระร่วง ร้อยละ 12.1 และ 

0.79 ของเดก็ก่อนวัยเรียนที่มาตรวจสขุภาพ  ผู้วิจัยจึง

สนใจศึกษาโปรแกรมการป้องกนัการติดเช้ือในเดก็ก่อน
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วัยเรียนผ่านหนังสอืการ์ตนูสามมติเิพ่ือเป็นสื่อให้ความรู้  

มคีวามสะดวกและใกล้ชิดกบัเดก็ รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน

หนังสือและจินตนาการในเน้ือหา และน�าไปสู่ความ

พึงพอใจ ความรู้  และการปฏบิตัติามส่งผลต่อการเปล่ียน

พฤตกิรรมได้ในที่สดุ

วตัถุประสงคข์องการวิจยั

 1. เพ่ือเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการ

ป้องกันการติดเช้ือของเดก็วัยก่อนเรียนก่อน เข้าร่วม

โปรแกรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการ

ป้องกนัการตดิเช้ือโดยใช้หนังสอืการ์ตนูสามมติ ิของเดก็

วัยก่อนเรียนในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนได้รับความรู้และ

หลังได้รับความรู้  4 สปัดาห์ 

 3. เพ่ือเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการ

ป้องกันการติดเช้ือของเด็กวัยก่อนเรียนระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง 4 สปัดาห์ 

วิธีการด�าเนนิการวิจยั

 วิธีการด�าเนนิการวิจยั

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-

experimental research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลัง

การทดลอง (pretest-posttest with control group 

design) โดยเลือกกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่มคีวาม

คล้ายคลึงกนั  ประกอบด้วยเดก็ก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศนูย์

พัฒนาเดก็เลก็ อบต. สนามชัยที่ตั้งอยู่ในวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สพุรรณบุรี จ�านวน 36 คน และเดก็ก่อน

วัยเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน

บรรหาร-แจ่มใสวิทยา 4 จ�านวน 28 คน และ กลุ่ม

ควบคุม ประกอบด้วย ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ อบต. สนามชัย

ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านกโิลแปด จ�านวน 27  คน และที่

ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ จ�านวน 31 คน ตั้งแต่ 

มนีาคม 2557 ถงึ มนีาคม 2558 รวมทั้งหมด 122 คน

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 โดยก�าหนดเกณฑคุ์ณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างออก

เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็นเดก็

ก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่มอีายุอยู่ในช่วง 

3 -4 ปี ผู้ปกครองยินดใีห้เข้าร่วมงานวิจัย มจี�านวนทั้ง

สิ้น 70 คน จาก 122 คน สรปุว่าในการศกึษาวิจัยคร้ังน้ี

ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 คน จากการก�าหนดกลุ่ม

ตวัอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 

608-610 )9  จึงได้ก�าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 

คน 35 คนและกลุ่มควบคุม 35 คนด้วยวิธกีารสุ่มแบบ

ง่าย (simplerandomsampling) ด้วยการจับฉลากเพ่ือ

เลือกเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยสร้างขึ้ นเอง 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี

 1. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย คือ

  1.1 ชุดสื่อการ์ตนูให้ความรู้  ประกอบด้วย 

   1.1.1 หนังสื่อการ์ตนูสามมติเิร่ือง “การ

ป้องกนัการตดิเช้ือ ตอน “เจ้าวายร้าย”  เป็นสื่อที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นเน้ือหาประกอบด้วยเน้ือหา ความหมายของโรค

ตดิเช้ือ สาเหตขุอง โรคตดิเช้ือ อาการ การตดิต่อและการ

แพร่กระจายเช้ือ และผลกระทบของการตดิเช้ือและการ

ปฏบิตัเิพ่ือป้องกนัการตดิเช้ือ จ�านวน 1 เล่ม มีลักษณะ

เป็นลายเส้น ระบายส ีมบีทสนทนาสั้นๆ เป็นรปูแบบสาม

มิติ และค�าบรรยายประกอบภาพ จัดเรียงล�าดับภาพ

เน้ือหาให้สัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ืองตามแนวตั้ งตาม

ลักษณะของประโยชน์ของการ์ตนูต่อการเรียนการสอน 

   1.1.2 แผนการสอนการป้องกันการ

ตดิเช้ือ เป็นเอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส�าหรับผู้วิจัย เน้ือหา

ประกอบร่วมกบัหนังสอืการ์ตูนสามมิติ เพ่ือผู้วิจัยใช้ใน

การสอนเด็กก่อนวัยเรียน มีลักษณะเป็นเอกสารค�า

บรรยาย 

  1.2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย

   1.2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ

เดก็จากผู้ปกครอง ประกอบด้วยเพศ อายุ ประสบการณ์

การเป็นโรคตดิเช้ือที่ผ่านมาลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด

และปลายเปิด
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   1.2.2 แบบวัดความรู้เร่ืองการป้องกนัการ

ติดเช้ือเป็นรปูภาพ ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเน้ือหาในหนังสอื

การ์ตูนสามมิติจ�านวนทั้งหมด 25 ข้อลักษณะของแบบ

วัดความรู้ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและผ่านการตรวจ

สอบความตรงตามเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ทา่นได้ผ่าน

ตารางที ่1 การท�ากจิกรรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

การตรวจสอบความเที่ยงตรงและทดสอบความเช่ือมั่นได้

ค่าเทา่กบั 0.84

 2. การด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด�าเนินการท�ากจิกรรม

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามตารางที่ 1 ดงัน้ี
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การวิเคราะหข์อ้มูล

 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็

รปู ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี

 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้วยสถติเิชิงพรรณา

 2. วิเคราะห์เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียความรู้ เร่ือง

การป้องกนัการตดิเช้ือโดยใช้สถติกิารทดสอบค่าเฉล่ีย 2 

กลุ่ม (paired samples t-test) ภายหลังการทดสอบว่า

ข้อมูลสุ่มมาจากประชากรที่มกีารแจกแจงแบบปกต ิและ

ความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มเทา่กนั

การพทิกัษสิ์ทธ์ิผูใ้หข้อ้มูล

 โครงการน้ีผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สุพรรณบุรี และได้รับอนุมัติจากนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

และค�ายินยอมของผู้ปกครองเดก็ โดยผู้วิจัยด�าเนินการ

โดยเคารพในศกัดิ์ศรีและรักษาความลับของกลุ่มตวัอย่าง

และอธบิายให้กลุ่มตวัอย่างทราบถงึวัตถุประสงค์ วิธกีาร

ด�าเนินการวิจัย โดยในการบันทกึข้อมูลไม่มีการระบุช่ือ

และใช้วิธกีารใส่รหัสแทนช่ือ ข้อมูลที่ได้ในการวิจัยน�ามา

วิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลในภาพรวม ข้อมูลถูกเกบ็เป็น

ความลับและน�ามาใช้ในการวิจัยเท่าน้ัน ไม่เกี่ยวข้องกบั

การพิจารณาผลการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ปกครองของ

กลุ่มตวัอย่าง และกลุ่มตวัอย่าง มสีทิธทิี่จะตอบตกลงหรือ

ปฏเิสธที่จะเข้าร่วมการวิจัยและสามารถถอนตวัได้ตลอด

เวลาที่ท�าการวิจัย โดยไม่ต้องช้ีแจงเหตผุลและไม่มผีลก

ระทบต่อกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด โดยผู้วิจัยระบุ ช่ือ ที่

อยู่พร้อมเบอร์โทรศพัทข์องผู้วิจัย ที่ตดิต่อได้ตลอดเวลา

แก่ผู้เข้าร่วมวิจัย ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างได้รับการพิทกัษ์สทิธิ์

โดยการที่ผู้วิจัยมอบจดหมายถึงผู้ปกครองอธิบายถึง

วัตถุประสงค์ วิธดี�าเนินการวิจัย และประโยชน์ทีไ่ด้รับจาก

การวิจัยเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างและขออนุญาตจากผู้

ปกครองก่อน เมื่อผู้ปกครองตกลงอนุญาตให้บุตรเข้า

ร่วมวิจัยแล้วให้ผู้ปกครองเซน็ช่ือในแบบฟอร์มยินยอม

เข้าร่วมการวิจัยที่แนบไปกบัจดหมาย

ผลการวิจยั 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มตวัอย่าง

ในการศึกษาเป็นเดก็วัยก่อนเรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กขององค์การบริหารส่วนต�าบลสนามชัย อ.เมือง 

จ.สพุรรณบุรี  รวม 2 ศนูย์  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 คน  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่างประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ของครอบครัว 

ประวัติการเจบ็ป่วยด้วยโรคติดเช้ือ ประวัติการเจบ็ป่วย

ของบุคคลในครอบครัว และเพ่ือน

 กลุ่มทดลองเป็นเพศหญิงร้อยละ 54.75.3 ปัจจุบนั

เดก็อาศัยอยู่กบับิดา-มารดามากที่สดุ ร้อยละ  81.05  

ในรอบ 6 เดอืนเจบ็ป่วยด้วยโรคโรคหวัดมากที่สดุร้อยละ 

81.25 โรคผวิหนังร้อยละ 29.68  และนักเรียนเคยเจบ็

ป่วยจากการตดิเช้ือจากบุคคลในครอบครัวด้วยโรคหวัด

ร้อยละ 67.2 และเคยเจบ็ป่วยจากการตดิเช้ือจากเพ่ือน

ของนักเรียนร้อยละ 15.36 

 กลุ่มควบคุมเป็นเพศชายร้อยละ  52.4 ปัจจุบนัเดก็

อาศัยอยู่กับบิดา-มารดามากที่สุดร้อยละ 82.4 และ

สถานภาพของบดิา-มารดา สมรสมากที่สดุร้อยละ 86.2

ในรอบ 6 เดอืนเจบ็ป่วยด้วยโรคหวัดร้อยละ 72.41 โรค

ผวิหนังร้อยละ 10.34 และเคยเจบ็ป่วยจากการติดเช้ือ

จากบุคคลในครอบครัวด้วยโรคหวัดร้อยละ 12.1 และเคย

เจบ็ป่วยจากการตดิเช้ือจากเพ่ือนของนักเรียนร้อยละ 67.24 

 2.  ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ ใน

การป้องกนัการตดิเช้ือของเดก็วัยก่อนเรียน ก่อนเข้าร่วม

โปรแกรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบค่า

เฉล่ียของคะแนนไม่แตกต่างกนั  ดงัแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที ่2  เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการป้องกนัการตดิเช้ือของเดก็วัยก่อนเรียนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม

   ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 3.  ผลเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการ

ป้องกนัการตดิเช้ือโดยใช้หนังสอืการ์ตนูสามมติ ิ ของเดก็

วัยก่อนเรียนในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังได้รับความรู้

4 สปัดาห์ พบค่าเฉล่ียของคะแนนทั้งสองกลุ่ม มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังแสดง

ในตารางที่ 3

ตารางที ่3   เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการป้องกนัการตดิเช้ือโดยใช้หนังสอืการ์ตนูสามมติ ิของเดก็วัยก่อน

   เรียนในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนได้รับความรู้และหลังได้รับความรู้  4 สปัดาห์

 4.  ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ใน

การป้องกนัการติดเช้ือของเดก็วัยก่อนเรียนระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง 4 สัปดาห์ พบค่าเฉล่ีย

คะแนนมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี ่.001 

ดงัแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการป้องกนัการตดิเช้ือของเดก็วัยก่อนเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง

   และกลุ่มควบคุมหลัง 4 สปัดาห์ 
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อภิปรายผล  

 ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนสามมิติ

เร่ืองการป้องกนัการตดิเช้ือท�าให้เดก็กลุ่มทดลองมคีวามรู้

เพ่ิมมากขึ้น   โดยกจิกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็

ก่อนวัยเรียนเร่ืองการป้องกนัการตดิเช้ือ ผู้วิจัยได้ประยุกต ์

ใช้การสร้างสรรค์ลายเส้น ส ีมาใช้เป็นองค์ประกอบของ

การจัดท�าการ์ตูนสามมิติ ท�าให้สามารถอธบิายได้ว่าผล

ของคะแนนความรู้ที่เกดิในเดก็วัยก่อนเรียนกลุ่มทดลอง

ที่เพ่ิมขึ้นน้ันเป็นผลจากการได้เรียนรู้ ผ่านสื่อที่เหมาะสม

กับวัยน้ี  เพราะการใช้สื่อการ์ตูนสามมิติเป็นสื่อมีข้อดี

หลายประการ ได้แก่ ดงึดูดความสนใจได้ดกีว่าหนังสอืที่

มีแต่ข้อความและตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียว รวมทั้ง

ส่งเสริมและพัฒนาการการอ่านหนังสอืและจินตนาการ

ในเน้ือหาที่เข้าใจยาก โดยลักษณะลายเส้นและการเป็น

สามมิติของภาพการ์ตูนที่แสดงท�าให้สื่อความหมายได้

ชัดเจนช่วยให้เดก็วัยก่อนเรียนเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะ

เมื่อน�ามาประยุกตใ์ช้ประกอบการให้ความรู้หรือการสอน

ช่วยท�าให้มคีวามรู้หรือมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น

ช่วยให้ผู้เรียนเกดิความรู้สกึใกล้ชิดกบัตวัการ์ตนูน้ัน และ

น�าไปสู่ความพึงพอใจที่จะปฏบิตัติาม3  

 หนังสอืการ์ตนูสามมติทิี่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมเีน้ือหา

เกี่ยวกบัชนิดของเช้ือโรค ช่องทางการตดิต่อ ผลเสยีของ

เช้ือโรค และการป้องกนัการติดเช้ือรวมถงึการล้างมือที่

ถูกวิธถ้ีาปฏบิัติตัวได้ถูกต้องกจ็ะไม่ป่วยด้วยโรคติดเช้ือ 

หากปฏบิัติไม่ถูกต้องจะป่วยด้วยโรคติดเช้ือซ่ึงจากการ

สงัเกตพบว่ากลุ่มทดลองมคีวามสนใจกระตอืรือร้นในการ

ดูหนังสอืการ์ตนูสามมติเิร่ืองของการป้องกนัการตดิเช้ือโรค

มกีารซักถาม โต้ตอบในกจิกรรมตลอดเวลา สนุกสนาน

และร่วมกจิกรรมตลอด ซ่ึงตวัการ์ตนูมลัีกษณะคล้ายคลึง

กบักลุ่มทดลองทั้งด้าน อายุ เพศ พฤตกิรรมที่แสดงออก

มามลัีกษณะเด่นชัดไม่ซับซ้อนสงัเกตได้ชัดเจน นอกจาก

น้ีเหตุการณ์ในตัวแบบกเ็ป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นในชีวิต

ประจ�าวันซ่ึงจากการสงัเกตพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความ

สนใจตลอดเวลามภีาพการ์ตนูมสีสีนัสะดุดตาท�าให้เร้าใจ

อยากอ่านและสื่อความหมายในเร่ืองการป้องกนัการติด

เช้ือได้ชัดเจนขึ้นเข้าใจง่าย

 สอดคล้องกบัค�ากล่าวของสมหญิง กล่ันศิริ10 ได้

กล่าวไว้ว่าการ์ตนูมปีระโยชน์ในการเรียนการสอนมาก  การ

ใช้การ์ตนูประกอบการเรียนการสอนจะท�าให้เดก็สนุกสนาน

ไปกบับทและสื่อการเรียนควรให้เหมาะสมกบัวัยทีม่คีวาม

แตกต่างกนัท�าให้มคีวามสนใจและท�าให้มกีารจดจ�าเน้ือหา

และเกบ็ข้อมูลได้ดีขึ้ นแตกต่างกันในแต่ละวัย  ดังการ

ศกึษาของณภทัร ไวปุรินทะ11  ที่ศกึษาผลของการส่งเสริม

การเรียนรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัการติดเช้ือจากการสมัผสั

ต่อความรู้และการล้างมือของเดก็วัยก่อนเรียน โดยการ

ใช้กรอบแนวคิดทฤษฏกีารเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ

แบนดูราโดยใช้วิดิทศัน์นิทานประกอบหุ่นมือเป็นเคร่ือง

มือจากผลการวิเคราะห์พบว่าคะแนนความรู้ เร่ืองการ

ป้องกนัการตดิเช้ือจากการสมัผสัของกลุ่มทดลองระหว่าง

ก่อนและหลังการทดลองและหลัง 4 สปัดาห์ พบหลังการ

ทดลองคะแนนความรู้ เพ่ิมขึ้นอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ 

0.01  และสอดคล้องกบัการศึกษาของวราภรณ์ เจียม

เรือน12 ที่ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาการเรียนรู้ของ

เดก็ปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบหุ่นมอื พบว่าเดก็

กลุ่มที่ได้รับประสบการณก์ารเล่านิทานประกอบหุ่นมอืมี

ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาการเรียนรู้สงูกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ

ประสบการณก์ารเล่านิทานประกอบหุ่นมอื ดงัน้ันหนังสอื

การ์ตูนสามมิติจึงมีคุณค่าต่อการเรียนการสอน ช่วยเร้า

ความสนใจของเดก็เลก็ ท�าให้เดก็มกีารเรียนรู้มากขึ้นโดย

เฉพาะเมื่อน�าภาพการ์ตนูมาประกอบกบัเน้ือหาบทเรียน 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กบันักเรียนในช่วงปฐมวัยด้วยรปู

แบบง่ายๆ อย่างเป็นรปูธรรมจะก่อให้เกดิประสทิธภิาพ

ทางการเรียนรู้ เพราะหนังสอืการ์ตนูเป็นที่คุ้นเคยของเดก็

เข้าใจง่ายน่าอ่าน อกีทั้งหนังสอืการ์ตนูและภาพการ์ตนูยัง

ช่วยเสริมสร้าง นิสยัรักการอ่านอกีด้วย

ขอ้เสนอแนะในการน�าผลวิจยัไปใช้

 1.  น�าผลงานวิจัยเสนอผู้บริหารศูนย์พัฒนาเดก็

เลก็ ครผูู้ดูแลและพ่ีเล้ียงเดก็เพ่ือน�ารปูแบบจากการวิจัย

คร้ังน้ีมาเป็นแนวทางและวางแผนในการดูแลเดก็ก่อนวัย

เรียนและการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกบัวัยของเดก็
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 2.  น�าเสนอความรู้ที่แก่บุคลากรทางการพยาบาล

ในการคิดหาวิธหีรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการให้ความ

รู้แก่ประชาชนในเร่ืองการดูแลสุขภาพเพ่ือให้เรียนรู้ ได้

ง่ายและน่าสนใจ โดยเฉพาะเร่ืองการป้องกนัการเกดิการ

เจบ็ป่วยต่างๆ
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ผลของการฟังดนตรีตามชอบต่อความปวดและสญัญาณชีพ
ในผูป่้วยนรีเวชหลงัผ่าตดัช่องทอ้ง

อจัฉราพร  โชตพินัง*

อวยพร ภัทรภักดกุีล**

บทคดัย่อ
  การวิจัยกึ่งทดลองคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทยีบความปวดและสญัญาณชีพในผู้ป่วยนรีเวชหลัง

ผ่าตดัช่องท้องระหว่างกลุ่มฟังดนตรีตามชอบกบักลุ่มที่ไม่ได้ฟังดนตรีกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาเป็นผู้ป่วยนรีเวช

ที่ได้รับการผ่าตัดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือนมิถุนายนถงึตุลาคม พ.ศ. 2553 

โดยมคุีณสมบตัติามเกณฑท์ี่ก�าหนดจ�านวน 90 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 45 ราย กลุ่มทดลองคือกลุ่มที่ฟัง

ดนตรีตามชอบ กลุ่มควบคุมคือกลุ่มที่ไม่ได้ฟังดนตรี เคร่ืองมอืที่ใช้ในเกบ็ข้อมูลประกอบด้วย แบบบนัทกึข้อมูล

ส่วนบุคคล  ข้อมูลเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล ข้อมูลความปวดและสญัญาณชีพเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยประกอบ

ด้วยอปุกรณเ์คร่ืองเล่น MP3 ที่บนัทกึดนตรีตามชอบจ�านวน 4 ชุดได้แก่ ลูกทุง่ ลูกกรงุ บรรเลงทัว่ไปและบรรเลง

ไทยเดมิ การทดลองเร่ิมในระยะ 24 ช่ัวโมงแรกหลังผ่าตดั ใช้เวลาในการทดลอง 30 นาท ี2 คร้ัง วิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกบัระดบัความปวด สญัญาณชีพโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทยีบความแตก

ต่างของข้อมูลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการทดสอบไคสแควร์และทดสอบค่าทอีสิระ

  ผลการวิจัย พบว่าทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมรีะดบัความปวดหลังผ่าตดัทั้ง 2 คร้ังแตกต่างกนั

อย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั 0.002 และ 0.02 ตามล�าดบั โดยกลุ่มทดลองมรีะดบัความปวดน้อยกว่ากลุ่ม

ควบคุม ส่วนการเปล่ียนแปลงสญัญาณชีพแม้ไม่แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญ แต่ความดนัโลหิตซีสโตลิกและได

แอสโตลิก ชีพจร การหายใจในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยคร้ังน้ีคือ พยาบาล

ควรจัดให้ผู้ป่วยหลังผ่าตดัช่องท้องได้ฟังดนตรีตามชอบ นอกจากน้ีสามารถปรับใช้กบักลุ่มผู้ป่วยอื่นที่มลัีกษณะ

การผ่าตดัใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างในการศกึษาคร้ังน้ี

*โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; อเีมล์ : catchara@medicine.psu.ac.th

**โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ค�าส�าคญั : ดนตรีตามชอบ;  ความปวด; ผ่าตดัช่องท้องทางนรีเวช
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The Effects of Listening to Favorite Music on Pain and Vital Signs in Gynecologic 
Patients after Abdominal surgery

Atcharaporn Chotpanang*

Uaiporn Pattrapakdikul**

Abstract
  The purpose of this quasi-experimental research was to study the effects of listening to favorite 

music  on pain and vital signs in gynecologic patients after abdominal surgery. The sample of 90 

abdominal hysterectomy patients was drawn by carefully selected criteria from a patient population 

admitted for abdominal hysterectomy from June to October 2010. The patients were randomly assigned 

into 2 groups: the experimental group who listened to their favorite music and the control group who 

did not. The collected data consisted of 4 parts: demographic, treatment, pain scores and vital signs. The

 experimental instrument was media player (MP3) with 4 types of favourite music: country, popular, 

classic and Thai classic songs. The intervention commenced 24 hours after surgery. The experimental 

group was assigned to listen to music for 30 minutes for two times. Data were collected and analyzed 

using mean, standard deviation, independent t-test and chi square test.

 The results revealed that pain scores of two measurements between the two groups were 

statistically significant difference (p = 0.002 and 0.02 respectively).The experimental group had less 

pain than the control group. Vital signs were not statistically significant different but marginally differed 

between the two groups.

 We suggest that the postoperative abdominal surgery patients should be provided with their favorite 

music. The outcome of our study theoretically applies to  other surgical patients.

* Songklanagarind Hospital, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University; 

  e-mail  : catchara@medicine.psu.ac.th

**Songklanagarind Hospital, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Keywords : Favorite music; pain; gynecologic abdominal surgery
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 ความปวดเป็นความกลัวอนัดับสองของมนุษย์รอง

จากกลัวตาย1  ความปวดหลังผ่าตดัเป็นปัญหาส�าคัญที่ผู้

ป่วยต้องเผชิญอย่างเล่ียงไม่ได้1  เพราะการผ่าตัดท�าให้

เน้ือเย่ือและเส้นประสาทได้รับความชอกช�า้และถูกท�าลาย 

มีการดึงร้ังและหดตัวของกล้ามเน้ือ2 เป็นการกระตุ้นตวั

รับสมัผสัความปวด  จนเกดิเป็นกระแสประสาทไปตาม

ใยประสาทเอ-เดลต้าและใยประสาทซีในอวัยวะต่างๆ 

ของร่างกายส่งสญัญาณประสาทไปยังก้านสมองต่อเน่ือง

ไปถึงทาลามัสกลายเป็นความปวด3-5 ความปวดหลัง

ผ่าตดัเป็นความปวดเฉียบพลันทีเ่พ่ิงเกดิขึ้นและมเีวลาของ

ความปวดที่จ�ากดั มกีารท�างานของระบบประสาทอตัโนมตัิ 

ท�าให้เกดิความดนัเลือดสงูขึ้น หัวใจเต้นเรว็ร่วมด้วย6  การ

ระงบัปวดหลังผ่าตดัยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ 

 จากการส�ารวจในต่างประเทศพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 

82 มีความปวดและร้อยละ 39 มีความปวดในระดับที่

รุนแรงส�าหรับประเทศไทยในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงพบ

ผู้ป่วยหลังผ่าตดัทัว่ไปมคีวามปวดในระดบัรนุแรงร้อยละ 

10-127 โดยปัจจัยทีม่ผีลต่อความปวดได้แก่ ชนิด ขนาด 

ต�าแหน่งและระยะเวลาของการผ่าตดั สภาพร่างกายและ

จิตใจของผู้ป่วย โดยจะมมีติด้ิานความคิด อารมณ ์และ

ความรู้สกึมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ1 เพราะความปวดเป็น

อาการที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนเกี่ยวกบัความรู้สกึ อารมณ ์

ประสบการณส่์วนบุคคล8 การบ�าบดัผู้ป่วยที่มคีวามปวด

หลังผ่าตัดจึงเป็นประเดน็ส�าคัญที่ต้องได้รับการจัดการ

แก้ไขปัญหา9

 การจัดการความปวดมีทั้งวิธกีารใช้ยาและไม่ใช้ยา 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า สื่อเสยีงหรือดนตรีเป็น

วิธกีารหน่ึงที่สามารถเลือกมาใช้กบัผู้ป่วยที่มีความปวด 

เช่นผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยมะเรง็ และผู้ป่วยผ่าตัด10  เน่ือง

จากดนตรีบ�าบดัมผีลต่อการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกายและ

จิตใจส่งผลต่อการรับรู้และการเปล่ียนแปลงทางอารมณ ์

เกดิการกระตุ้นผ่านกระบวนการได้ยินและระบบประสาท

ไปยังสมอง เป็นผลให้สมองหล่ังสารเอนดอร์ฟินซ่ึงเป็นสาร

ที่มคุีณสมบตัคิล้ายฝ่ิน  สามารถลดความปวดลงได้  และ

ท�าให้เกดิปฏกิริยาตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจที่

สามารถวัดการตอบสนองทางกายได้ชัดเจน10  จากหลาย

การศึกษา พบว่า ระดับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่

ได้รับฟังดนตรีตามชอบแตกต่างกบักลุ่มที่ไม่ได้ฟังดนตรี

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ1,11 ทั้งน้ีพบว่าบางการศึกษา

สรุปผลว่าไม่แตกต่างกนั9 อย่างไรกต็ามนอกจากดนตรี

จะมีผลต่อความปวดแล้ว ยังท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ความดันโลหิต ชีพจรและอัตราการหายใจเน่ืองจาก

ดนตรีมีผลต่อระบบประสาทพาราซิมพาเทติค12-14 จาก

การศึกษาของแบลิมและเฮอ14  พบว่าความดันโลหิต 

ชีพจรผู้ป่วยหลังผ่าตดักลุ่มทีฟั่งดนตรีลดลงเพียงเลก็น้อย  

การศึกษาของมณฑารพ15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ฟัง

ดนตรีก่อนขูดมดลูกมีค่าความดันโลหิตซีสโตลิกและ

ค่าความดันโลหิตเฉล่ียต�่ากว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ฟัง

ดนตรีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่ค่าชีพจรและความ

ดันโลหิตก่อนและหลังขูดมดลูกในกลุ่มควบคุมเพ่ิมขึ้น

อย่างไม่มนัียส�าคัญทางสถติ ิและการศกึษาของนันทพร16  

พบว่าค่าเฉล่ียอตัราการเต้นของหัวใจ  ความดันโลหิต

ซีสโตลิกและไดแอสโตลิกของกลุ่มเดก็วัยเรียนภายหลัง

ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดทั้งกลุ่มที่ฟังดนตรีและไม่ได้ฟัง

ดนตรีไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากทั้งสองกลุ่มได้รับ

ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่ต่างกันทั้งน้ี

ผลของดนตรีต่อระดบัความปวดค่าความดนัโลหิต  ชีพจร

และการหายใจ จะเปล่ียนแปลงอย่างไรน้ันขึ้ นอยู่กับ

ประเภทของดนตรี  ความชอบหรือความคุ้นชิน ตลอดจน

บริบททางวัฒนธรรมของผู้ฟังและปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อมด้านแสงเสยีงที่เหมาะสมด้วย10,12

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลระดบั

ตตยิภมูขิั้นสงูทีรั่บรักษาผู้ป่วยโรคยากซับซ้อนทีส่่งต่อจาก

โรงพยาบาลต่างๆ ใน 14 จังหวัดได้รับผู้ป่วยเข้ารับการ

รักษาโดยการผ่าตัดเฉล่ีย 2,600 รายต่อเดือน โดยใน

จ�านวนน้ีเป็นผู้ป่วยนรีเวชที่มารับการผ่าตัดเฉล่ีย 160 

ราย17 การผ่าตัดช่องท้องเป็นการผ่าตัดที่พบได้บ่อยใน

ผู้ป่วยนรีเวช18 ส่วนใหญ่ได้รับการผ่าตดัใหญ่และยุ่งยาก 

ต้องใช้เวลาในการฟ้ืนฟูสภาพหลังผ่าตดัหลายวัน การน�า

ดนตรีมาประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วย

หลังผ่าตดัให้เป็นงานประจ�าจึงเป็นสิง่ที่ท้าทาย10  ผู้วิจัยได้
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ศกึษาน�าร่องโดยให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดจ�านวน 20 รายฟัง

ดนตรีตามชอบ ผู้ป่วยทุกรายบอกว่ารู้สกึผ่อนคลายความ

ปวดลดลง ซ่ึงจากการทบทวนงานวิจัยพบว่า การฟังดนตรี

ตามชอบและคุ้นเคยให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า การใช้ดนตรีที่

ผู้วิจัยเลือกให้10  อย่างไรกต็ามจากการศึกษาน�าร่อง 

ผู้วิจัยไม่ได้ควบคุมระยะเวลาที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับยา

แก้ปวดก่อนฟังดนตรี และการมกีจิกรรมของผู้ป่วยก่อน

ฟังดนตรี  จึงท�าให้การแปลผลอาจไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา ผลของการฟังดนตรี

ตามความชอบต่อความปวดในผู้ป่วยนรีเวชหลังผ่าตัด

ช่องท้องโดยก�าหนดการฟังดนตรีช่วงที่ยาแก้ปวดออก

ฤทธิ์ต�่าสดุและช่วงก่อนที่ผู้ป่วยจะมีกจิกรรมเช่นลุกเดิน

หลังผ่าตดั ซ่ึงอาจส่งท�าให้ความปวดลดลงได้ชัดเจนมาก

ขึ้น ผู้ป่วยสามารถฟ้ืนฟูสภาพหลังผ่าตัดได้เรว็ ช่วยให้

หายเรว็ขึ้น ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล และประหยัด

ค่าใช้จ่ายของประเทศ19

วตัถุประสงค์

 เพ่ือเปรียบเทยีบระดับความปวดและการเปล่ียน

แปลงสัญญาณชีพในผู้ป่วยนรีเวชหลังผ่าตัดช่องท้อง

ระหว่างกลุ่มที่ฟังดนตรีตามชอบกบักลุ่มที่ไม่ได้ฟังดนตรี

ตามชอบ

สมมุติฐานการวิจยั

 ความปวดและสญัญาณชีพในผู้ป่วยนรีเวชหลังผ่าตดั

ช่องท้องระหว่างกลุ่มที่ฟังดนตรีตามชอบกบักลุ่มที่ไม่ได้

ฟังดนตรีตามชอบมคีวามแตกต่างกนั

กรอบแนวคิดการวิจยั

 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้ทฤษฎคีวามปวด ได้แก่ ทฤษฎี

ควบคุมประตู ของ เมลเซค และวอลล์20 และทฤษฎี

ควบคุมความปวดภายในของฮิวร์ และคณะ21  เป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัย โดยอวัยวะรับความรู้สกึส่วนปลายที่

ถูกกระตุ้นด้วยความปวด เช่น การบาดเจบ็ของเน้ือเย่ือจะ

ส่งผ่านสญัญาณความปวดจากไขสนัหลังไปสูส่มองส่วนกลาง 

ส่วนหน้าและคอร์เทกซ์ ซ่ึงการส่งสญัญาณเป็นไปได้ทั้ง

แบบกระตุ้ นและยับย้ังความปวด  ทั้ ง น้ีการรับรู้

ความปวดยังเกี่ยวข้องกบัปัจจัยทางด้านจิตใจอารมณ ์ ความ

รู้ สึกด้วย  ส่วนดนตรีบ�าบัดท�าให้เกิดการกระตุ้นผ่าน

กระบวนการได้ยินและระบบประสาทไปยังสมอง ท�าให้เกดิ

ปฏกิริยาตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สามารถวัด

การตอบสนองทางกายได้10 การน�าดนตรีมาใช้นอกจาก

การเลือกประเภทของดนตรี คุณสมบตัขิองเสยีง จังหวะ 

ท�านองและเน้ือร้องที่นุ่มนวลแล้ว ความคุ้นเคยและความ

ชอบกเ็ป็นอกีปัจจัยหน่ึงที่ส�าคัญในการน�ามาใช้กบัผู้ป่วย

เพ่ือให้เกดิความรู้สกึสงบ ผ่อนคลาย ท�าให้ต่อมใต้สมอง

หล่ังสารเอนดอร์ฟิน มผีลต่อการรับรู้และการเปล่ียนแปลง

ทางอารมณ ์ส่งผลให้ความปวดลดลง  ทั้งน้ีดนตรีมผีลต่อ

ระบบประสาทพาราซิมพาเทตคิท�าเกดิการเปล่ียนแปลง

ความดนัโลหิต ชีพจรและอตัราการหายใจอกีด้วย10,12,22

วิธีด�าเนนิการวิจยั

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลองในกลุ่ม

ตวัอย่างสองกลุ่มแบบวัดสองคร้ัง โดยเกบ็ข้อมูลก่อนและ

หลังการทดลอง (Quasi-experimental research two 

groups pretest-posttest design) เพ่ือเปรียบเทยีบผลของ

การฟังดนตรีตามชอบต่อระดบัความปวดและการเปล่ียน

แปลงสญัญาณชีพในผู้ป่วยนรีเวชหลังผ่าตดัช่องท้องระหว่าง

กลุ่มทีฟั่งดนตรีตามชอบกบักลุ่มทีไ่ม่ได้ฟังดนตรีตามชอบ 

โดยศกึษาในหอผู้ป่วยนรีเวชโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ระหว่างเดอืนมิถุนายน ถงึตลุาคม 2553

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากร คือ ผู้ป่วยนรีเวชที่ได้รับการผ่าตัดช่อง

ท้อง 24 ช่ัวโมง ที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยนรีเวชคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยวิธเีฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑคั์ดเลือก

ผู้ป่วยเข้าศกึษาคือ ได้แก่ เป็นผู้ป่วยอยู่ในระยะหลังผ่าตดั

หลัง 24 ช่ัวโมง รู้สกึตวัด ีสามารถตดิต่อสื่อสารด้วยวิธ ี

พูด อ่าน ฟัง เขยีน ได้และยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

ส่วนเกณฑคั์ดเลือกผู้ป่วยออกจากการศกึษา ได้แก่ ผู้ป่วย

ผ่าตดัที่มกีารตดัต่อล�าไส้และมสีญัญาณชีพหลังผ่าตดัไม่

คงที่ โดยแบ่งการทดลองออกเป็นกลุ่มที่ฟังดนตรีตาม
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ชอบกบักลุ่มที่ไม่ได้ฟังดนตรีตามชอบ 

 ขนาดตวัอย่าง

 เน่ืองจากตัวแปรผลลัพธ์ของการศึกษาคือระดับ

ความปวด ซ่ึงมีการวัดเป็นค่าคะแนนที่เป็นตัวแปรต่อ

เน่ือง ดังน้ันการค�านวณขนาดตัวอย่างจึงใช้สตูรค�านวณ

ส�าหรับการเปรียบเทยีบตัวแปรต่อเน่ือง โดยใช้ผลการ

ศกึษาของเอมอร23 ดงัน้ี

โดยให้ n  =  ขนาดตวัอย่างของแต่ละกลุ่ม

  2 = ความแตกต่างของค่าคะแนน

        เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม

       (73.33-66.27)

    = 1.64 (one-sided test ระดับ

       ความเช่ือมั่นที่ 95 %)

    =  1.28 (ความคลาดเคล่ือน 10 %)

  = ค่าคาดคะเนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหาได้

จากสตูร

โดยให้ N
1
   = ขนาดตวัอย่างในกลุ่มที่ 1(15) N2 = 

   ขนาดตวัอย่างในกลุ่มที่ 2(15)

  S
1    

=   ค่า SD ของค่าคะแนนกลุ่มที่  1 

(10.63) S
2
 =  ค่าSD  ของค่าคะแนนกลุ่มที่ 2 (12.23) 

ได้จ�านวนขนาดตวัอย่าง 41.7 รายต่อกลุ่ม เพ่ือป้องกนั

กลุ่มตวัอย่างถอนตวัหรือยุตกิารเข้าร่วมโครงการระหว่าง

การวิจัย จึงขอเพ่ิมจ�านวนกลุ่มตวัอย่างอกีร้อยละ 10 เป็น 

45 รายต่อกลุ่ม

 2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั

 2.1 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั

  2.1.1 แบบประเมินความปวดแบบ Verbal 

Numeric Rating Scale โดย ให้ผู้ป่วยบอกตวัเลขแทนค่า

ความปวด โดย 0 แทนค่าความปวดน้อยที่สดุและ 10 

แทนค่าความปวดมากที่สุดจนทนไม่ได้  เกณฑ์เฉล่ีย

คะแนนความปวดแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ  0-2.5 ความ

ปวดระดบัน้อย 2.6-7.4  ความปวดระดบัปานกลาง 7.5-

10 ความปวดระดบัมาก4

  2.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

เคร่ืองเล่น MP3 พร้อมล�าโพง 4 ชุดโดยบนัทกึเสยีงเพลง

ชุด 1 ประเภทคือ เพลงร้องลูกทุง่ เพลงร้องลูกกรงุ เพลง

บรรเลงทั่วไปและเพลงบรรเลงไทยเดิมส�าหรับเพลงที่

เลือกมามีจังหวะไม่เรว็เกนิไปประมาณ 60 บีทต่อนาท ี

ท�านองและเน้ือร้องทีนุ่่มนวล  เพราะจะท�าให้ผู้ฟังรู้สกึสงบ 

ผ่อนคลายได้ ส่งผลให้ความปวดลดลงและมีการเปล่ียน

แปลงของสญัญาณชีพด้วย10,12,22,24

  2.1.3 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดตัวเลข 1 

เคร่ือง
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  2.2 เคร่ืองมอืที่ใช้รวบรวมข้อมูล

  2.2.1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ

ด้วยข้อค�าถามเกี่ยวกบัอายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา 

  2.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล ได้แก่ 

วินิจฉัยโรคชนิดการผ่าตดั ชนิดยาระงบัความรู้สกึ ระยะ

เวลาการผ่าตดั ลักษณะแผลผ่าตดั 

  2.2.3  แบบบนัทกึระดบัความปวดและสญัญาณชีพ

 ตรวจสอบความเทีย่งของแบบวัดความปวดในผู้ป่วย

หลังผ่าตัดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอย่างที่ศึกษา 

จ�านวน 10 ราย ด้วยวิธีทดสอบซ�า้ แล้วน�ามาค�านวณ

ค่าสมัประสทิธิ์สมัพันธแ์บบเพียร์สนั ได้ค่าสมัประสทิธิ์

ความเที่ยงเทา่กบั 0.84

การเก็บรวบรวมขอ้มูล

 1. ส่งโครงร่างวิจัยถึงคณะกรรมการจริยธรรม 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพ่ือขอ

อนุญาตท�าวิจัยและเกบ็รวบรวมข้อมูล

 2. เกบ็ข้อมูล โดยผู้วิจัยเป็นผู้ช้ีแจงวัตถุประสงค์

การวิจัยและขอความความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย 

 3.  ผู้วิจัยให้ค�าแนะน�าผู้ช่วยเกบ็ข้อมูลถึงวิธีการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยละเอยีด จากน้ันผู้ช่วยเกบ็ข้อมูล

เป็นผู้รวบรวมข้อมูล หลังจากรวบรวมข้อมูล ผู้ช่วยวิจัย

เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณข์องข้อมูล 

ก่อนน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวิธกีารทางสถติิ

 4.  กลุ่มควบคุม หลังผ่าตดั 24 ช่ัวโมงจะได้รับการ

ดูแลตามปกติ การประเมินความปวดและสัญญาณชีพ

หลังจากได้ยามอร์ฟีน 3 มลิลิกรัมทุก 3 ช่ัวโมง ในช่ัวโมง

ที่ 2 จ�านวน 1 คร้ัง และก่อนที่กลุ่มตวัอย่างจะลุกน่ังเก้าอี้

โยกตามแบบแผนการปฏบิัติตัวหลังผ่าตัดของหอผู้ป่วย 

1 คร้ัง โดยคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ระยะเวลาห่างกนั 30 

นาที

 5. กลุ่มทดลองหลังผ่าตดั 24 ช่ัวโมงกลุ่มตวัอย่าง

ได้รับการฟังดนตรี 2 คร้ัง คร้ังละ 30 นาท ีโดยคร้ังแรก

หลังจากได้รับยามอร์ฟีน 3 มิลลิกรัมทุก 3 ช่ัวโมงใน

ช่ัวโมงที่ 2 จัดให้ฟังดนตรีตามชอบ 1 คร้ังจากน้ันจัดให้

นอนในทา่ทีส่บายประเมนิความปวดและสญัญาณชีพหลัง

จากฟังดนตรีคร้ังที่ 1 จัดให้ฟังดนตรีคร้ังที่ 2 ก่อนที่

ผู้ป่วยจะลุกน่ังเก้าอี้ โยกตามแบบแผนการปฏบิัติตัวหลัง

ผ่าตดัของหอผู้ป่วย อกี 1 คร้ังและประเมนิความปวดหลัง

และสญัญาณชีพหลังจากฟังดนตรี คร้ังที่ 2 โดยคร้ังที่ 1 

และคร้ังที่ 2 ห่างกนั 30 นาที

การพทิกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง

 ผู้วิจัยเป็นผู้ช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัยและช้ีแจงให้

ผู้เข้าร่วมวิจัยทราบว่าในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมกีารพิทกัษ์

สทิธขิองผู้เข้าร่วมวิจัยโดยการค�านึง ถงึศกัดิ์ศรีและสทิธิ

ความเป็นมนุษย์ คือการดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ 

การรักษาความลับ และการได้รับความยินยอมจากผู้เข้า

ร่วมวิจัย ไม่มกีารน�าเสนอข้อมูลโดยใช้ช่ือของผู้ให้ข้อมูล 

พร้อมทั้งช้ีแจงถงึการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

การวิเคราะหข์อ้มูล

 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณข์องข้อมูลซ�า้และน�า

มาวิเคราะห์ทางสถติโิดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู โดย ข้อมูล

ทั่วไป ค�านวณความถี่และร้อยละหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานของคะแนนความปวดและสญัญาณชีพทั้ง

ก่อนและหลังทดลอง และเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียผลต่าง

ของคะแนนความปวดและสญัญาณชีพทั้งก่อนและหลัง

ทดลองโดยใช้สถติกิารทดสอบค่าทอีสิระ

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล

 กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี

ลักษณะทั่วไป และสญัญาณชีพก่อนการทดลองไม่แตก

ต่างกนัโดยมอีายุระหว่าง 48-50 ปี สถานภาพคู่ร้อยละ 

73-79 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 71-86 ได้รับการ

ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาร้อยละ 86-90 อาชีพเกษตรกร

ร้อยละ 30-33 อาชีพค้าขายร้อยละ 20-28  กลุ่มควบคุม

ป่วยด้วยโรคมะเรง็ร้อยละ 60 คร้ังน้ีได้รับการผ่าตดัใหญ่

ร้อยละ 84.4 ส�าหรับกลุ่มทดลองป่วยด้วยโรคมะเรง็ร้อย

ละ 46.7  ได้รับการผ่าตดัใหญ่ร้อยละ 77.8 กลุ่มควบคุม

มรีะดบัความปวดเฉล่ีย 3.76 คะแนน ระดบัความดนัซิส
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โตลิก 121 มลิลิเมตรปรอท ความดนัไดแอสโตลิก 71 

มลิลิเมตรปรอท ชีพจร 86 คร้ัง/นาท ีหายใจ 22 คร้ังต่อ

นาทกีลุ่มทดลองมีระดับความปวดเฉล่ีย 3.51 คะแนน 

ระดบัความดนัซิสโตลิก 117 มลิลิเมตรปรอท ความดนั

ไดแอสโตลิก 72 มลิลิเมตรปรอท ชีพจร 84 คร้ัง/นาท ี

หายใจ 22 คร้ังต่อนาท ี(ตาราง 1)

ตารางที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่มาผ่าตดัช่องท้องทางนรีเวช

a = Chi-square test, b = t-test 
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ตารางที ่2 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของผลต่างคะแนนระดบัความปวด ชีพจร หายใจและความดนัโลหิตระหว่างกลุ่ม

   ควบคุมและกลุ่มทดลองหลังจากการฟังดนตรีคร้ังที่ 1

** p<.01

 จากตารางที่ 2 เกบ็ข้อมูลคร้ังแรก หลังผ่าตดั 24 

ช่ัวโมง พบว่ากลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนความปวดเฉล่ีย 

4.49 (SD = 2.06) คะแนนความดันซิสโตลิกเฉล่ีย 

123.02 (SD = 19.04) มิลลิเมตรปรอท ความดัน

ไดแอสโตลิกเฉล่ีย 74.04 (SD = 10.82) มลิลิเมตรปรอท 

อตัราการเต้นของชีพจร 85.89 (SD = 14.54) คร้ัง/

นาทแีละอตัราการหายใจ 22.71(SD = 2.59) คร้ัง/นาท ี

ส่วนกลุ่มทดลองหลังจากได้ฟังดนตรีตามชอบคร้ังที่ 1

มค่ีาคะแนนความปวดเฉล่ีย 3.16 (SD = 1.81) คะแนน

ความดันซิสโตลิกเฉล่ีย 118.40 (SD = 16.29) 

มลิลิเมตรปรอท ความดนัไดแอสโตลิกเฉล่ีย 84.58 (SD 

= 13.22) มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของชีพจร 

84.58 (SD = 13.22) คร้ัง/นาทแีละอตัราการหายใจ 

22.27 (SD = 1.93) คร้ังต่อนาท ีเมื่อน�ามาทดสอบค่าที

พบว่าค่าคะแนนความปวดเฉล่ียของ 2 กลุ่มมคีวามแตก

ต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั p< .01 (t=3.26

,p = .002) โดยกลุ่มควบคุมมีคะแนนความปวดเฉล่ีย 

4.49 (SD =2.06) และกลุ่มทดลองมคีะแนนความปวด

เฉล่ีย 3.16 (SD =1.81) ส่วนค่าเฉล่ียความดนัซิสโตลิก 

ความดันไดแอสโตลิกอัตราคร้ังการเต้นของชีพจรและ

อัตราคร้ังการหายใจ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส�าคัญทางสถติิ

ตารางที ่3 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของผลต่างคะแนนระดบัความปวด ชีพจร หายใจและความดนัโลหิตระหว่างกลุ่ม

   ควบคุมและกลุ่มทดลองหลังจากการฟังดนตรีคร้ังที่ 2

* p<.05
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 จากตารางที่ 3 เกบ็ข้อมูลคร้ังที่ 2 หลังผ่าตดั 24 

ช่ัวโมง พบว่ากลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนความปวดเฉล่ีย 

4.00 (SD = 1.97) คะแนนความดันซิสโตลิกเฉล่ีย 

121.71(SD = 20.30) มิลลิเมตรปรอท ความดัน

ไดแอสโตลิกเฉล่ีย 72.62 (SD = 10.22) มิลลิเมตร

ปรอท อตัราการเต้นของชีพจร 88.40 (SD = 15.15) 

คร้ัง/นาทแีละอตัราการหายใจ 23.39 (SD = 2.41) 

คร้ัง/นาท ีส่วนกลุ่มทดลองหลังจากได้ฟังดนตรีตามชอบ

คร้ังที่ 2 มค่ีาคะแนนความปวดเฉล่ีย 3.07 (SD = 1.92) 

คะแนน ความดนัซิสโตลิกเฉล่ีย 116.07 (SD = 15.05) 

มิลลิเมตรปรอท ควาดันไดแอสโตลิกเฉล่ีย 72.83 

(SD = 8.73) มลิลิเมตรปรอท อตัราการเต้นของชีพจร 

86.20 (SD = 14.08) คร้ัง/นาทแีละอตัราการหายใจ 

22.17 (SD = 1.98) คร้ังต่อนาท ีเมื่อน�ามาทดสอบค่า

ทพีบว่าค่าคะแนนความปวดเฉล่ียของ 2 กลุ่มมคีวามแตก

ต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั p< .05 (t=2.29, 

p = .02) โดยกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนความปวดเฉล่ีย 

3.07 (SD=1.92) และกลุ่มควบคุมมีค่ะคะแนนความ

ปวดเฉล่ีย 4.00 (SD=1.97) ส่วนค่าเฉล่ียความดนัซิส

โตลิก ความดนัไดแอสโตลิกอตัราการเต้นของชีพจรและ

อตัราการหายใจ มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถติิ

การอภิปรายผล
 จากการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมคีะแนนความปวด

เฉล่ียหลังผ่าตัดใน 24 ช่ัวโมงแรกต�่ากว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ทั้งน้ี 

เพราะการทีก่ลุ่มตวัอย่างได้ฟังดนตรีเป็นการเบี่ยงเบนความ

สนใจ  ท�าให้เกิดการผ่อนคลาย  เกิดการกระตุ้นผ่าน

กระบวนการได้ยินและระบบประสาทไปยังสมอง เป็นผล

ให้สมองหล่ังสารเอนดอร์ฟิน ซ่ึงเป็นสารที่ทคุีณสมบัติ

คล้ายฝ่ิน สามารถลดความปวดลงได้10   ส�าหรับชนิด

ของดนตรีทีใ่ช้น้ันหากเป็นการฟังดนตรีทีช่อบและคุ้นเคย 

จะย่ิงท�าให้ผู้ฟังผ่อนคลาย สงบและลดความทรมานจาก

ความปวดได้มากขึ้ น11  สอดคล้องกับการศึกษาของ

แสงเดือน จินดาไพศาล25  ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนา

คุณภาพงานบริการด้านการจัดการความปวดโดยการใช้

ดนตรีบ�าบัดร่วมกบัยาบรรเทาปวดในมารดาหลังผ่าตัด

คลอด พบว่า กลุ่มที่ได้รับการฟังดนตรีมค่ีาคะแนนความ

ปวดเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฟังดนตรี โดยประเภทของ

ดนตรีที่จัดให้กลุ่มตัวอย่างฟังเป็นดนตรีประเภทผ่อน

คลายและดนตรีที่ชอบเช่นเดยีวกบัการศกึษาคร้ังน้ี และ

การศึกษาของหยางหลิวและเพททรีนี26  ที่ศึกษาในกลุ่ม

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตดัทรวงอก พบว่ากลุ่มที่ได้รับการฟัง

ดนตรีประเภทนุ่มนวลผ่อนคลายหลังผ่าตัดมีค่าคะแนน

ความปวดเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฟังดนตรี และจาก

การศึกษาขององิวอลและดับพิล1 ที่ได้ทบทวนงานวิจัย

เกี่ยวกบัการใช้ดนตรีบ�าบดัในผู้ป่วยหลังผ่าตดัจากจ�านวน

งานวิจัย 18 เร่ือง พบว่าม ี16 งานวิจัยทพีบว่าความปวด

หลังผ่าตดัในกลุ่มทไีด้ฟังดนตรีต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่าง

มนัียส�าคัญทางสถติ ิเพราะเสยีงดนตรีเร้าอารมณท์างด้าน

บวกกระตุ้นต่อมพิทูอิทารีให้หล่ังเอนดอร์ฟินซ่ึงมีฤทธิ์

ยับย้ังการส่งกระแสความปวดที่ระดบัไขสนัหลังหรือเพ่ิม

ระดบั pain threshold สามารถช่วยลดความปวดได้ในผู้ป่วย

หลังผ่าตดัได้4

 ส�าหรับการเปล่ียนแปลงสญัญาณชีพน้ัน จากการ

วิจัยพบว่าความดนัซิสโตลิก ความดนัไดแอสโตลิกอตัรา

การเต้นของชีพจรและอตัราการหายใจ มคีวามแตกต่าง

กนัอย่างไม่มนัียส�าคัญทางสถติ ิทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผล

ของดนตรีต่อค่าความดันโลหิต ชีพจรและการหายใจ  

จะเปล่ียนแปลงอย่างไรน้ันขึ้นอยู่กบัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ด้านแสงเสียง และระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย10,12  ซ่ึง

จากการวิจัยคร้ังน้ี อาจเป็นไปได้ว่าดนตรีบ�าบัดที่กลุ่ม

ทดลองได้รับอาจไม่ถงึ  Therapeutic effect  ในการท�าให้

เกดิการเปล่ียนแปลงของความดันโลหิต ชีพจรและการ

หายใจ เน่ืองจากกลุ่มทดลองไม่ได้รับจัดสภาพแวดล้อม

ที่เงยีบสงบเพียงพอ ยังคงพักรักษาตวัในหอผู้ป่วยสามญั 

มเีสยีงดงัรบกวน เช่นเสยีงพูดคุย เสยีงจากการท�างานของ

เจ้าหน้าที่เสยีงโทรศพัท ์ เป็นต้นอาจท�าให้ผู้ฟังไม่ได้เกดิ

การผ่อนคลายอย่างเพียงพอ27

 ส่วนประเดน็ระยะเวลามีผลต่อการเปล่ียนแปลง

สญัญาณชีพน้ัน จากการศึกษาของแบ ลิมและเฮอ14 ที่

พบว่า เมื่อกลุ่มตวัอย่างได้ฟังดนตรีในระยะแรกๆ ความ

ดันโลหิต ชีพจรผู้ป่วยหลังผ่าตัดกลุ่มที่ฟังดนตรีลดลง

เพียงเลก็น้อย โดยมคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนัียส�าคัญ 

แต่เมื่อหลังจากผู้ป่วยได้ใช้เวลาฟังดนตรีต่อเน่ืองกนัไป
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ตั้งแต่ 30 นาท ีจนถงึ 60 นาท ีพบว่า ความดนัโลหิตเร่ิมมี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิมากขึ้น โดย

กลุ่มที่ฟังดนตรีมีความดันโลหิตซิสโตลิก และความดัน

ไดแอสโตลิกต�่ากว่ากลุมควบคุม14 ดงัน้ันจึงเป็นไปได้ว่า

กลุ่มตัวอย่างต้องมีระยะเวลาในการฟังดนตรีนานเพียง

พอจึงจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของความดันโลหิต 

อตัราการเต้นของชีพจร และอตัราการหายใจอย่างมี

นัยส�าคัญซ่ึงจากการวิจัยคร้ังน้ีกลุ่มทดลองได้ฟังดนตรีเพียง

คร้ังละ 30 นาท ีและฟังไม่ต่อเน่ือง จึงอาจท�าให้ไม่มกีาร

เปล่ียนแปลงสัญญาณชีพดังกล่าวอย่างมีนัยส�าคัญได้ 

อย่างไรกต็าม ถงึแม้ว่า ทั้งความดนัโลหิต อตัราการเต้น

ของชีพจร และอตัราการหายใจของทั้งสองกลุ่มไม่มคีวาม

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติแต่สญัญาณชีพใน

กลุ่มทดลองต�่ากว่ากลุ่มควบคุมทั้งสองระยะ ทั้งน้ีผู้วิจัย

ได้ควบคุมสญัญาณชีพของทั้งสองกลุ่มก่อนทดลองที่ไม่

แตกต่างกนัแล้วด้วย

ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้
 การจัดให้ผู้ป่วยหลังผ่าตดัได้ฟังดนตรีตามชอบ ควร

มกีารด�าเนินการดงัน้ี

 1.  ควรมีการส�ารวจถึงความชอบของผู้ป่วยเกี่ยว

กบัฟังดนตรี ก่อนจะน�าไปประยุกตใ์ช้ในการช่วยลดความ

ปวดหลังผ่าตดั

 2. ควรจัดสถานทีใ่ห้เป็นสดัส่วนและอยู่ในสิง่แวดล้อม

ที่สงบ

 3.  สามารถปรับใช้กับกลุ่มผู้ป่วยอื่นที่มีลักษณะ

การผ่าตดัใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างในการศกึษาคร้ังน้ี

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัต่อไป
 หากมกีารศกึษาเกี่ยวกบัการฟังดนตรีตามชอบ ควร

มีการควบคุมปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลต่อการรับฟัง

เสยีงดนตรี เช่น การควบคุมเร่ืองเสยีงอื่นๆ ที่มารบกวน 

การจัดสิ่งแวดล้อมผู้ป่วยให้สงบ เป็นต้น
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สถานการณ ์ ปัญหา และความตอ้งการการดูแลผูป่้วยเร้ือรงักลุ่มติดบา้นติดเตียง
ในชมุชนเขตเทศบาลนคร สุราษฎรธ์าน*ี 

พวงเพญ็ เผอืกสวัสดิ์ **
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บทคดัย่อ
  การวิจัยเชิงบรรยายคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาสถานการณ ์ปัญหาและความต้องการการดูแลผู้ป่วย

เร้ือรังกลุ่มตดิบ้านตดิเตยีง กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ป่วยเร้ือรังกลุ่มตดิบ้านตดิเตยีงจ�านวน 208 คนและผู้ดูแลจ�านวน 

202 คน ในเขตเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมนิความสามารถในการปฏบิตัิ

กจิวัตรประจ�าวัน (Bathel ADL) แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสขุภาพที่มค่ีาความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.76 และ 0.97 

ตามล�าดบั และแบบสอบถามปัญหาและความต้องการผู้ให้การดูแลที่มค่ีาความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.95 วิเคราะห์

ข้อมูลโดยสถติร้ิอยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

           ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างผู้ป่วยเป็นเพศชายร้อยละ 53.85 มอีายุมากกว่า 81 ปีมากที่สดุคิด

เป็น ร้อยละ 36.53 มรีะยะเวลาการเจบ็ป่วยอยู่ในระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 45.67 กลุ่มตวัอย่างมภีาวะเจบ็ป่วย

จากโรคเร้ือรัง ร้อยละ 70.19 มคีวามสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันอยู่ในระดบัพ่ึงพาโดยสมบูรณ ์ร้อย

ละ 51.44 และมกีารรับรู้ภาวะสขุภาพว่าเหมอืนเดมิ ร้อยละ 50.75  2) กลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็น

ผู้หญิง มอีายุอยู่ในช่วง 31-50 ปี ร้อยละ 41.58 ส่วนใหญ่มคีวามสมัพันธใ์นฐานะบุตรและสามหีรือภรรยา คิด

เป็นร้อยละ36.13 มอีาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 36.13 และมรีายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเกบ็ ร้อยละ 46.04 

ทั้งน้ีมผู้ีป่วยที่ไม่มผู้ีดูแล ร้อยละ 2.88 3) ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  

ส่วนรายด้านพบทั้งปัญหาและความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วย และด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วน

ปัญหาในการดูแลด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการจัดการในบ้านอยู่ในระดบัน้อย โดยที่มคีวามต้องการในการ

ดูแลอยู่ในระดบัปานกลาง
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**วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี; อเีมล์ตดิต่อ : poungpen99@hotmail.com
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Situations, Problems, and Health care needs for Home-Bound and
Bed-bound chronically ill Patients in Suratthani Municipal Community*

Poungpen Phuaksawat**  
             Nisachon Nakkhun***  

Witchaya Rotchanarak**

Abstract
  This descriptive research aimed to explore the situations, problems and health care needs of 
Home-bound and Bed-bound chronically ill patients in Suratthani Municipality. The participants 
consisted of 208 Home-bound and Bed-bound chronically ill patients, and 202 caregivers who 
resided in Suratthani Municipality. The research tools were content validated by 5 experts. A structured 
questionnaire, which included demographic data, Barthel Activities of Daily Living (ADL) Index for 
chronically ill patients, health perception of chronically ill patients, and problem and health care needs 
of caregivers who provide care to chronically ill patients, was utilized. Cronbach’s alpha coefficients 
were tested for reliability and found to be 0.76, 0.97, and 0.95, respectively. Statistical analysis was 
performed using descriptive statistics. 
         The results revealed that: 1) the majority of participants were male (53.85%) and aged over 
60 years old. About 36.53% of the participants were aged over 81 years old. The majority of them had 
duration of illness between 1 to 5 years (45.67%). The percentage of illness condition due to chronic 
diseases was 70.19%. Chronically ill patients who were completely dependent on caregivers consisted
of 51.44% of the sample. Moreover, 50.75% perceived that their health condition remained unchanged. 
2) The majority of caregivers were female (53.85%) whose age ranged from 31 to 50 years old 
(41. 58%), and were typically their children or spouses (36.13%). About 36.13% of the caregivers
were casual employees. Most of their family income per month is sufficient but not enough for 
saving (46.04%). On the other hand, chronically ill patients, who were not being taken care of by a 
caregiver, were at 2.88%. 3) The overall problems and health care needs of caregivers were found to 
be at moderate level. The problems of the costs and health care needs of caregivers were found to be at 
a moderate level. The problem of information literacy and basic home maintenance were found to be at 
a lower level whereas the health care needs of caregivers were at a moderate level.  

* Granted by Public Health Nurse Alumi Associate
*Boromarajonani College of Nursing, Suratthani; e-mail : poungpen99@hotmail.com
**Suratthani Municipal office

Keywords : Health care needs; caregivers; Home-Bound and Bed-Bound Chronically Patients
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ความเป็นมาและความส�าคญั

  ภาวะการเจบ็ป่วยเร้ือรังเป็นปัญหาสขุภาพที่ส�าคัญ

ของหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยทีพ่บว่ามอีบุตักิารณ์

การเจบ็ป่วยเพ่ิมสงูขึ้นเร่ือยๆ ทุกปี ส�าหรับประเทศไทย

น้ันจากรายงานของส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง

สาธารณสขุ ปี พ.ศ. 2557 ได้ระบุถงึสาเหตุการป่วยที่

ส�าคัญของผู้ป่วยใน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบา

หวาน โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอื่นๆ 

ไตวาย ซ่ึงโรคทั้งหมดจัดอยู่ในโรคเร้ือรัง และสาเหตจุาก

อบุตัเิหตจุราจรและพบว่ามแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกๆ กลุ่ม

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา1  นอกจากน้ีแล้วจากการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่ก�าลังเคล่ือนเข้าสู่ 

“ภาวะประชากรสงูวัย” (Population ageing) ซ่ึงเป็น

กลุ่มที่มคีวามเสื่อมของร่างกายที่เป็นไปตามอายุจะท�าให้

พบการเจบ็ป่วยเร้ือรังได้มากขึ้น   ทั้งน้ีพบผู้สงูอายุไทยใน

สดัส่วนที่สงูขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2548  ซ่ึงมผู้ีสงูอายุ 6.7 ล้าน

คนคิดเป็นร้อยละ 10.3 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 14.0 ล้านคนคิด

เป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 25682 และจากการส�ารวจ

สขุภาวะผู้สงูอายุไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่าปัญหาสขุภาพ

ส่วนใหญ่ที่พบในผู้สงูอายุ คือ โรคความดนัโลหิตสงู เบา

หวาน ไตวาย ข้อเข่าเสื่อม เป็นผู้พิการโรคซึมเศร้าและ

ผู้ป่วยตดิเตยีง ทั้งน้ียังพบว่าผู้สงูอายุมโีรคเร้ือรังประจ�าตวั 

1-3 โรค3  อย่างไรกต็ามจ�านวนผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่มากขึ้น 

น้ันยังมผู้ีป่วยที่มภีาวะเจบ็ป่วยเร้ือรังจากสาเหตอุื่นๆ อกี

เช่น ความผิดปกติแต่ก�าเนิด โรคติดเช้ือระบบต่างๆ 

อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีสบืเน่ืองจากความก้าวหน้าทางการ

รักษาที่ทนัสมัยท�าให้สามารถช่วยผู้ป่วยจากภาวะวิกฤต

ได้ แต่ในขณะเดยีวกนัวิทยาการเหล่าน้ันกยั็งไม่สามารถ

รักษาโรคเร้ือรังให้หายขาดได้ทั้งในกลุ่มเดก็ ผู้ใหญ่และ

ผู้สงูอายุ 

          การเจบ็ป่วยด้วยโรคเร้ือรังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย

และผู้ดูแลเป็นอย่างมากทั้งจากภาวะของโรคและความ

รนุแรงของการเจบ็ป่วย รวมทั้งการบ�าบดัรักษาที่ผู้ป่วยได้

รับตลอดจนอาจเกดิอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน

ต่างๆ การที่ต้องให้การดูแลต่อเน่ืองที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วย

เร้ือรังภาวะการเจบ็ป่วยเร้ือรังอาจท�าให้ผู้ป่วยมีข้อจ�ากดั

ในการท�ากจิกรรม หรืออาจไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง

ได้ ซ่ึงผู้ป่วยเหล่าน้ีจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเน่ือง  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มที่มข้ีอจ�ากดัในการดูแลสขุภาพ

ที่มีการพ่ึงพาผู้ดูแลในระดับสงู จัดเป็นภาระหนักงานที่

หนัก และซับซ้อนในการดูแลที่เป็นความรับผดิชอบของ

ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวจากการที่ผู้ดูแลผู้ป่วยมี

ภาระที่ยาวนานในการดูแลต้องมกีารปรับตวัเปล่ียนแปลงใน

บทบาทหน้าที่ตนเอง อาจเกดิความคลุมเครือในบทบาท

และความไม่สะดวกในการด�าเนินชีวิตเกดิขึ้น  บางราย

ต้องให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแล ผู้ดูแลมีหน้าที่ช่วย

เหลือกจิวัตรประจ�าวันของผู้ป่วย ตัดสนิใจเกี่ยวกบัการ

ดูแลรักษาทางการแพทย์  ที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน แต่

พบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยบางคนยังไม่พร้อมในการดูแลผู้ป่วย

อาจเน่ืองจากการเปล่ียนบางคร้ังการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอาจ

เกิดขึ้ นแบบกะทันหันหลังการเจ็บป่วยของสมาชิกใน

ครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยบางคนไม่ได้มคีวามรู้ความสามารถ

เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยโดยตรงไม่เคยมปีระสบการณก์าร

ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งยังมภีาระในด้านอื่นๆ เช่น งาน ภาระ

ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น และผู้ดูแลผู้ป่วยบางคนมีครอบครัว

ของตนเองทีต้่องดูแลน�ามาซ่ึงปัญหาทีเ่กดิขึ้นในสถานการณ์

การดูแลผู้ป่วย เหน็ได้ว่าภาวการณเ์จบ็ป่วยเร้ือรังที่ส่งผล

กระทบต่อผู้ดูแล  จึงเป็นที่มาของความต้องการด้านต่างๆ 

เพ่ือให้การดูแลแก่ผู้ป่วยสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่าน

มา4-5  ที่พบว่าผู้ดูแลมีปัญหาและความต้องการในการ

ดูแลเกี่ยวกบัความไม่มั่นใจในการดูแลผู้ป่วย  ความต้อง

การการช่วยเหลือเร่ืองอปุกรณแ์ละการรักษา โดยเฉพาะ

ผู้ที่มปัีญหาทางเศรษฐกจิ และความช่วยเหลือจากสมาชิก

ในครอบครัว และภาระด้านการดูแลผู้ป่วยในการท�า

กจิกรรมและด้านปริมาณการใช้เวลา มภีาระการดูแลที่มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสงู  ทั้งน้ีการที่ผู้ดูแลได้รับการตอบ

สนองความต้องการเผชิญปัญหาต่อการดูแลผู้ป่วยได้ดี

น้ันมผีลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยทีบ้่าน การศกึษาถงึการ

รับรู้ภาวะสขุภาพของผู้ป่วย ตลอดจนปัญหาและความ

ต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยเร้ือรังทีม่ภีาวะการพ่ึงพาในเงื่อน

ไขบริบทการด�าเนินชีวิตและระบบการบริการสุขภาพที่

บ้าน ช่วยให้พยาบาลได้รับรู้ เกี่ยวกบัความเข้าใจและความ
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รู้สกึของผู้ป่วยและผู้ดูแลซ่ึงสามารถน�ามาปรับปรงุการให้

บริการได้

 พ้ืนที่ศกึษา ในเขตเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี  เป็น

เครือข่ายการบริการด้านสาธารณสุขระดับปฐมภมูิของ

โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  รับผดิชอบ 8 ชุมชน จ�านวน

ประชากร 124,763 คน6  จากสถานการณค์วามเจบ็ป่วย

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี  พบมกีาร

เจบ็ป่วยดวัยโรคเร้ือรังต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงปัจจุบนัหน่วย

บริการสขุภาพต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี  ได้

เน้นการแก้ปัญหาส่วนน้ีผ่านการจัดกจิกรรมส่งเสริมสขุ

ภาพ  และป้องกนัโรคเพ่ือหวังลดสาเหตุความเจบ็ป่วย 

ซ่ึงช่วยป้องกนัความเจบ็ป่วยได้ในระดับหน่ึง รวมถงึใน

ส่วนของกลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังที่มีการ

ด�าเนินของโรคที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตปกติ และอาจ

จ�าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือระยะยาว หน่วยบริการ

สาธารณสขุต่างๆ ในพ้ืนที่ ได้ด�าเนินงาน การดูแลสขุภาพ

ที่บ้าน (Home health care) ขึ้น ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2557 

พบว่ามผู้ีป่วยโรคเร้ือรังที่ต้องตดิตามเย่ียม ดูแลสขุภาพ

ด้วยโรคเร้ือรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสงู 

โรคหลอดเลือดสมอง อมัพฤกษ์ อมัพาต และนอนติด

เตียงจากภาวะโรคและสาเหตุต่างๆ จากบุคลากรด้าน

สาธารณสุขของหน่วยงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

จ�านวนทั้งสิ้น 481 ราย  โดยในจ�านวนน้ีพบว่าเป็นผู้ป่วย

โรคเร้ือรังกลุ่มทียั่งช่วยเหลือดูแลตนเองได้ปกต ิ และกลุ่ม

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่ช่วยตนเองได้บ้าง แต่อาจมีข้อจ�ากัด

ในการท�ากจิวัตรประจ�าวันพ้ืนฐานบางส่วนหรือทั้งหมด 

ท�าให้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือที่เรียกว่า 

ผู้ป่วยกลุ่มตดิบ้าน ตดิเตยีง  จ�านวน 214 ราย7  อย่างไร

กต็ามในปัจจุบนัยังไม่ได้มกีารศกึษาวิจัยเพ่ือให้เข้าใจถงึ

สถานการณ ์ สภาพปัญหา และความต้องการการดูแลผู้

ป่วยเร้ือรังกลุ่มตดิบ้านตดิเตยีงในชุมชนเขตเทศบาลนคร

สรุาษฎร์ธานี ดงัน้ันการศกึษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งในส่วน

ภาวะสขุภาพของผู้ป่วย  ปัญหาและความต้องการของผู้ให้

การดูแล มคีวามส�าคัญเพ่ือจะได้ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน�าไป

ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคเร้ือรังกลุ่มติด

บ้าน  ตดิเตยีงเพ่ือด�ารงไว้ซ่ึงภาวะสขุภาพทีเ่ป็นอยู่  ป้องกนั

การเกดิภาวะแทรกซ้อน เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตาม

อตัภาพ มคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  เพือ่ศึกษา 

 1. สถานการณ ์และภาวะสขุภาพของผู้ป่วยเร้ือรัง

กลุ่มตดิบ้าน ตดิเตยีง

 2.  ปัญหา และความต้องการของผู้ให้การดูแลผู้

ป่วยเร้ือรังกลุ่มตดิบ้านตดิเตยีง  

วิธีด�าเนนิการวิจยั 

 การวิจัยเชิงบรรยายคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาสถานการณ ์

ปัญหาและความต้องการการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังกลุ่มตดิ

บ้านติดเตียง โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือผู้ป่วย

เร้ือรังกลุ่มตดิบ้านตดิเตยีงที่ขึ้นทะเบยีนกบัหน่วยบริการ

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี จ�านวน 214 คน 

เน่ืองจากผู้วิจัยต้องการศกึษาให้ครอบคลุมจึงได้ก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นประชากรทั้งหมด โดยใน

ช่วงการด�าเนินการเกบ็ข้อมูลมีกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วย

กลุ่มตดิบ้านตดิเตยีงที่ขึ้นทะเบยีนไว้และยินยอมเข้าร่วม

การวิจัย จ�านวน 206 คน และ ผู้ให้การดูแลที่มบีทบาท

ในการดูแลรับผดิชอบการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้ป่วย

อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 6 เดือน อาจเป็นบิดา มารดา 

สามี ภรรยา บุตรหลาน หรือญาติที่อาศัยอยู่ร่วมกนั ที่

มใิช่ผู้ที่อาสารับจ้างในการดูแลผู้ป่วย 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 การศกึษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย 2 

ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 เป็นเคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย

เร้ือรังมี 3 ส่วนย่อย ได้แก่

  1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้

ป่วยเร้ือรัง ประกอบด้วย ข้อมูลเพศ อายุ และระยะเวลา

การเจบ็ป่วย

  1.2  แบบประเมนิระดบัความสามารถในการ

ท�ากจิวัตรประจ�าวันขั้นพ้ืนฐานของผู้ป่วย ใช้แบบประเมนิ

ดชันีบาร์เธลเอดแีอล (Barthel ADL Index) ที่กรมอนามยั 
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กระทรวงสาธารณสุข8  จัดท�าเป็นแบบประเมินความ

สามารถในการท�ากจิวัตรประจ�าวันของผู้สงูอายุ ประกอบ

ด้วยข้อค�าถามจ�านวน 10 ข้อ ได้แก่ การรับประทานอาหาร 

การล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม โกนหนวด การขึ้น ลงเตยีง 

ลุกน่ังจากที่นอน การใช้ห้องสขุา การเคล่ือนไหวภายใน

ห้องหรือบ้าน การแต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้า การเดินขึ้นลง

บันได การอาบน�า้ การกล้ันถ่ายอุจจาระ การกล้ันถ่าย

ปัสสาวะ โดยมเีกณฑใ์ห้คะแนนตั้งแต่ท�าไม่ได้เลย จนถงึ

ท�าได้เอง 

 คะแนน 0-4 คะแนน แสดงว่าไม่สามารถท�ากจิวัตร

ประจ�าวันได้เลยเป็น ภาวะพ่ึงพาโดยสมบูรณ ์ 

 คะแนน 5-8 คะแนน แสดงว่าสามารถท�ากจิวัตร

ประจ�าวันได้ แต่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเป็น

ภาวะพ่ึงพารนุแรง

 คะแนน 9-11 คะแนน แสดงว่าสามารถท�ากจิวัตร

ประจ�าวันได้ แต่ต้องการความช่วยเหลือบ้างเป็นภาวะ

พ่ึงพาปานกลาง 

 คะแนน 12-20 คะแนน แสดงว่าสามารถท�ากจิวัตร

ประจ�าวันได้เอง ไม่เป็นภาระพ่ึงพา                 

  1.3 แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสขุภาพของ

ผู้ป่วยเร้ือรังซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 

และแบบวัดสขุภาพทั่วไป (SF-36 version 2) ของแวร์

และโคชินสกี้ 9  เป็นแบบวัดความคิดเหน็เกี่ยวกบัภาวะ

สขุภาพของผู้ป่วย ในระยะเวลา 3 เดอืนทีผ่่านมา ประกอบ

ด้วยข้อค�าถามทั้งหมด 10 ข้อ ประกอบด้วย การรับรู้

ภาวะสขุภาพทางกาย จ�านวน 5 ข้อ และ ภาวะสขุภาพจิต 

5 ข้อ เป็นค�าถามให้เลือกตอบ 4 ตวัเลือก ใช้เกณฑก์าร

แปลผล Theoretical rang score โดยใช้คะแนนสงูสดุ

ของแบบวัดลบคะแนนต�่าสดุของแบบวัดหารด้วยจ�านวน

ระดบั โดยคะแนนรวมสงูสดุของการรับรู้ภาวะสขุภาพของ

ผู้ป่วยเทา่กบั 40 คะแนน และคะแนนรวมต�่าสดุเทา่กบั 

10 คะแนน จัดระดบัการรับรู้ภาวะสขุภาพ ดงัน้ี

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.75   หมายถงึ  การรับ

รู้ภาวะสขุภาพ แย่กว่าเดมิมาก

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.76 - 2.50   หมายถงึ  การรับ

รู้ภาวะสขุภาพ แย่กว่าเดมิ

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.25   หมายถงึ  การรับ

รู้ภาวะสขุภาพ เหมอืนเดมิ

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.26 - 4.00   หมายถงึ  การรับ

รู้ภาวะสขุภาพ ดกีว่าเดมิ           

 คุณภาพของเคร่ืองมือได้ผ่านการตรวจสอบความ

ตรงตามเน้ือหา ความชัดเจนของการใช้ภาษาและความ

สอดคล้องของข้อค�าถามจากผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 5 ทา่น 

ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาลจ�านวน 3 ทา่น พยาบาลผู้

เช่ียวชาญทางการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง 2 ท่าน หลังจากได้

รับค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้น�ามาปรับปรงุข้อ

ค�าถามเพ่ือให้มคีวามครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น การ

หาค่าความเช่ือมั่น ได้น�าไปทดลองใช้กบัผู้ป่วยทีม่ลัีกษณะ

เหมอืนกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 30 คน หาค่าความเช่ือมั่น

ด้วยวิธสีมัประสทิธิ์อลัฟาของครอนบาคของแบบประเมนิ

ระดบัความสามารถในการท�ากจิวัตรประจ�าวัน และแบบ

สอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเร้ือรังเท่ากับ 

.76 และ .97

 ส่วนที่ 2 เป็นเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูลของผู้

ให้การดูแลม ี2 ส่วนย่อย ได้แก่ 

  2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเกี่ยวกบั 

เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ สถานภาพในครอบครัว 

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว ความเพียงพอของรายได้ 

ความสมัพันธก์บัผู้ป่วย ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วย

  2.2 แบบสอบถามปัญหาและความต้องการ

ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรม เป็นการถามความคิดเห็นของผู้

ให้การดูแลในทุกข้อค�าถามเดยีวกนัทั้ง 2 ส่วน คือระดบั

ปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 

20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้านจ�านวน 20 ข้อ ได้แก่  ด้าน

การดูแลผู้ป่วย จ�านวน 11 ข้อ ด้านข้อมูลข่าวสาร จ�านวน 

3 ข้อ ด้านค่าใช้จ่าย จ�านวน 4 ข้อ ด้านการจัดการภายใน

บ้าน จ�านวน 2 ข้อ ซ่ึงลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตรวัด

ประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สดุ การแปลผลคะแนน ปัญหาและความต้องการ

ของผู้ให้การดูแล ได้ก�าหนดเกณฑ์การแปลผลโดยใช้

เกณฑ ์ Theoretical rang score ใช้คะแนนสงูสดุของแบบ



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 59

วัดลบคะแนนต�่าสดุของแบบวัดหารด้วยจ�านวนระดบัที่ผู้

วิจัยต้องประเมนิ  โดยคะแนนรวมสงูสดุของปัญหาและ

ความต้องการของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเร้ือรังเทา่กบั 100 

คะแนน และคะแนนรวมต�่าสดุเทา่กบั 20 คะแนน แบ่ง

ช่วงคะแนนต�่าสดุถงึสงูสดุออกเป็น 5 ระดบั คุณภาพของ

เคร่ืองมอืได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาความ

ชัดเจนของการใช้ภาษาและความสอดคล้องของข้อค�าถาม

จากผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์

พยาบาลจ�านวน 3 ทา่น พยาบาลผู้เช่ียวชาญทางการดูแล

ผู้ป่วยเร้ือรัง 2 ท่าน หลังจากได้รับค�าแนะน�าและข้อ

เสนอแนะ ผู้วิจัยได้น�ามาปรับปรงุข้อค�าถามเพ่ือให้มคีวาม

ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น จากน้ันได้น�าไปทดลองใช้

กบัผู้ให้การดูแลผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี

จ�านวน 30 คน หาความเช่ือมั่นด้วยวิธกีารของครอนบาค 

ได้ค่าเทา่กบั .95   

     

การพทิกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง

 งานวิจัยน้ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการ

วิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรุาษฎร์ธานี 

กลุ่มตวัอย่างทุกรายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกบัการวิจัย และ

ให้สทิธิ์แก่กลุ่มตวัอย่างในการตอบรับหรือปฏเิสธการเข้า

ร่วมวิจัย ภายหลังการแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและมีผู้ช่วยวิจัยใน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยจะตดิต่อกบัผู้ป่วยและ

ผู้ให้การดูแล และนัดวันสมัภาษณเ์พ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ก่อนการสมัภาษณผู้์วิจัยจะประเมนิความพร้อมของกลุ่ม

ตัวอย่างและยุติการสัมภาษณ์ในกรณีที่พบว่าผู้ป่วยไม่

พร้อมในการให้ข้อมูล เช่น เหน่ือย อ่อนเพลียหรืออยู่ใน

ช่วงที่ควรได้รับการพักผ่อน การสมัภาษณ์แต่ละคร้ังใช้

เวลาสมัภาษณผู้์ป่วยประมาณ 30 นาท ีผู้ให้การดูแลป่วย

ประมาณ 20 นาท ี กลุ่มตัวอย่างที่ตัดสนิใจเข้าร่วมการ

วิจัย เกดิเปล่ียนใจภายหลังกม็สีทิธขิอถอนตวัโดยไม่มข้ีอ

แม้ใดๆ ทั้งสิ้น และข้อมูลที่ได้รับผู้วิจัยน�าเสนอในภาพ

รวม เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ โดยน�าผลที่ได้ไปใช้ใน

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเร้ือรังและผู้ให้การ

ดูแล คะแนนความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวัน 

การรับรู้ภาวะสขุภาพของผู้ป่วยเร้ือรัง ปัญหาและความ

ต้องการของผู้ให้การดูแลโดยรวมและรายด้านวิเคราะห์

โดยใช้สถติเิชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2.  วิเคราะห์หาความแตกต่างปัญหาในการดูแล

ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง และความต้องการในการ

ดูแลของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง โดยรวมและรายด้าน 

ด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั 

 1. สถานการณ ์และภาวะสขุภาพของผู้ป่วยเร้ือรัง

กลุ่มตดิบ้าน ตดิเตยีง พบว่า 

  1.1 สถานการณ์ผู้ป่วยเร้ือรังกลุ่มติดบ้าน

ติดเตียงที่ศึกษาจ�านวน 208 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 

53.85 เพศหญิงร้อยละ  46.51 ส่วนใหญ่ มอีายุมากกว่า 

81 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.53 รองลงมามอีายุระหว่าง 

71-80 ปี ร้อยละ 23.55 และอายุระหว่าง 61-70 ปี 

ร้อยละ 12.98 ตามล�าดบั โดยมรีะยะเวลาการเจบ็ป่วย

อยู่ในช่วง 1- 5 ปี มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 45.67 เมื่อ

แบ่งเป็นกลุ่มโรค/ภาวการณ์เจบ็ป่วย พบว่า เป็นภาวะ

การเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

70.19 รองลงมาเป็นภาวะการเจบ็ป่วยที่เกดิขึ้นภายหลัง 

กลุ่มที่มปัีญหาทางการรับรู้และโรคจิต กลุ่มที่มคีวามเจบ็

ป่วยที่เป็นมาแต่ก�าเนิด และกลุ่มโรคมะเรง็ตามล�าดบั มี

ผู้ป่วยที่ไม่มผู้ีดูแล จ�านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.88  

ทัง้น้ี เมื่อจ�าแนกกลุ่มตวัอย่างตามระดบัการปฏบิตักิจิวัตร

ประจ�าวัน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ม ีระดบัการปฏบิตัิ

กจิวัตรประจ�าวันที่พ่ึงพาโดยสมบูรณ์มากที่สดุ คิดเป็น

ร้อยละ 51.44 รองลงมาคือ มีระดับการปฏบิัติกจิวัตร

ประจ�าวันทีไ่ม่เป็นภาวะพ่ึงพา คิดเป็นร้อยละ 27.41 กลุ่ม

ที่มีระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันที่มีภาวะพ่ึงพา

รนุแรงร้อยละ 12.98  และต�่าสดุ เป็นกลุ่มที่มรีะดบัการ

ปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันที่มภีาวะพ่ึงพาปานกลาง ร้อยละ 
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8.17 ส่วนด้านการรับรู้ภาวะสขุภาพโดยรวม พบว่า ผู้

ป่วยมกีารรับรู้ภาวะสขุภาพตนเองว่า เหมอืนเดมิคิดเป็น

ร้อยละ 50.75 แต่เมื่อเปรียบเทยีบภาวะสขุภาพในระยะ  

6 เดอืนที่ผ่านมา กลุ่มตวัอย่างรับรู้ภาวะสขุภาพว่าแย่กว่า

เดมิ ร้อยละ 52.99 และแย่กว่าเดมิมาก คิดเป็นร้อยละ 

17.16    

  1.2  สภาพการณ์ผู้ดูแลผู้ป่วยจ�านวน 202 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.21 เพศชาย

ร้อยละ 20.79 มอีายุอยู่ระหว่าง 31-50 ปีมากที่สดุ ร้อย

ละ 41.58 รองลงมาเป็นช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อย

ละ 35.14 จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 44.55  

โดยมีจ�านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนจ�านวนน้อย

กว่า 5 คน ร้อยละ 89.60 ผู้ดูแลส่วนใหญ่มอีาชีพรับจ้าง

ทั่วไป ร้อยละ 36.13 รองลงมาไม่ได้ประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 33.66 และอาชีพค้าขายร้อยละ 20.79 ตามล�าดบั 

รายได้ต่อเดอืนของครอบครัวมรีายได้อยู่ระหว่าง 5,001

-10,000 บาทมากที่สดุ (ร้อยละ 34.65) โดยสมาชิก

ในครอบครัวร่วมกนัรับผดิชอบค่าใช้จ่าย คิดเป็น ร้อยละ 

71.3 ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเกบ็ ร้อยละ 

46.04 ทั้งน้ี ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเป็นบุตร

ของผู้ป่วย ร้อยละ 43.07 รองลงมามคีวามสมัพันธเ์ป็น

สาม ีหรือภรรยา ร้อยละ 31.19 มรีะยะเวลาในการดูแล

ผู้ป่วยอยู่ในช่วง 1-5 ปีมากที่สดุ ร้อยละ 48.51 ระยะ

เวลา 6-10 ปี ร้อยละ 27.72 โดยส่วนใหญ่ไม่มผู้ีช่วยใน

การดูแลผู้ป่วย คิดเป็น ร้อยละ 51.98     

 2.  ปัญหา และความต้องการของผู้ให้การดูแลผู้ป่วย

เร้ือรังกลุ่มติดบ้านติดเตียง  พบว่า  ปัญหาและความ

ต้องการในการดูแลผู้ป่วยโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับปาน

กลาง  และพบว่าปัญหา และความต้องการของผู้ให้การ

ดูแลรายด้าน 2 ด้าน คือด้านการดูแลผู้ป่วย และด้านค่า

ใช้จ่ายอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน  ขณะที่พบว่า

ปัญหาในการดูแลด้านข่าวสารและการจัดการภายในบ้าน

อยู่ในระดับน้อย ส่วนความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 

ดงัแสดงในตารางที่ 1

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนปัญหา และความต้องการของผู้ให้การดูแลผู้ป่วย

การอภิปรายผล 

 ผู้วิจัยด�าเนินการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การ

วิจัย ดงัน้ี

 1.  สถานการณ ์ และภาวะสขุภาพของผู้ป่วยเร้ือรัง

กลุ่มตดิบ้านตดิเตยีง

 ผลการวิจัย พบว่าผู้ป่วยเร้ือรัง เป็นเพศชายมากกว่า

หญิง ส่วนใหญ่มอีายุมากกว่า 81 ปีขึ้นไป มรีะยะเวลาการ

เจบ็ป่วยอยู่ในช่วง 1-5 ปี มากที่สดุ สภาพการณเ์จบ็ป่วย

ที่พบมากที่สดุเป็นสาเหตกุารเจบ็ป่วยจากกลุ่มโรคเร้ือรัง 

มีระดับการปฏบิัติกจิวัตรประจ�าวันที่พ่ึงพาโดยสมบูรณ์

เป็นส่วนใหญ่  ด้านการรับรู้ ภาวะสุขภาพพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างผู้ป่วยเร้ือรังส่วนใหญ่มีการรับรู้ ภาวะสุขภาพ

ตนเองว่าเหมอืนเดมิ  แต่เมื่อเปรียบเทยีบภาวะสขุภาพ

ในระยะ 6 เดอืนที่ผ่านมา กลุ่มตวัอย่างรับรู้ภาวะสขุภาพ

ว่าแย่กว่าเดิม  และจากการศึกษาพบว่ามีความสมัพันธ์

ทางบวกระหว่างระดบัความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตร
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ประจ�าวันและการรับรู้ภาวะสขุภาพของผู้ป่วยเร้ือรัง อาจ

อธบิายได้ว่า  ภาวะสขุภาพตามการรับรู้ของบุคคล โดย

ทัว่ไปการรับรู้และประเมนิภาวะสขุภาพ10  ขึ้นอยู่กบัความ

สามารถทางด้านร่างกายของบุคคล ในการด�ารงไว้ซ่ึงการ

ท�าหน้าที่ตามบทบาท โดยเฉพาะความสามารถในการ

ประกอบกจิวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง การมส่ีวนร่วมใน

กจิกรรมของครอบครัวและสงัคม และการปฏบิตับิทบาท

ตามหน้าที่ของตนเองได้ ท�าให้เหน็ว่าตนเองยังคงไว้ซ่ึง

ความสามารถในการควบคุมตนเองท�าให้เกดิความรู้สกึมี

คุณค่าในตนเอง มีความพึงพอใจในชีวิต  ผู้ป่วยเร้ือรัง

ที่ต้องมีการพ่ึงพาผู้ดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน 

ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณแ์ละ

สงัคม ท�าให้ประสทิธิภาพการท�างานของร่างกายลดลง  

ข้อจ�ากดัหรือปัญหาในการเคล่ือนไหว การท�าหน้าที่ของ

ร่างกาย บทบาท การท�าหน้าที่ในสงัคม การท�ากจิวัตร

ประจ�าวัน  ไม่สามารถปฏบิตักิจิวัตรได้ตามปกตต้ิองพ่ึงพา

ผู้อื่น ส่งผลให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ มองว่าตนเองเป็น

บุคคลไร้ค่าไม่มีประโยชน์  ความรู้สกึมีคุณค่าในตนเอง

ลดลง11  จึงส่งผลให้มีการรับรู้ภาวะสขุภาพตนเองที่แย่

กว่าเดมิน้ัน เกดิจากการเจบ็ป่วยที่เร้ือรังยาวนาน 

 ด้านผู้ดูแลผู้ป่วยเร้ือรังกลุ่มตดิบ้านตดิเตยีงส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 31-50 ปี ส่วนใหญ่มีความ

เกี่ยวข้องเป็นบุตรของผู้ป่วย จบการศกึษาระดับประถม

ศกึษา ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ร่วมกบับุตรหลาน  โดยมจี�านวน

สมาชิกที่อาศยัอยู่ในครัวเรือนจ�านวนน้อยกว่า 5 คน ผู้ให้

การดูแลส่วนใหญ่มอีาชีพรับจ้างทัว่ไป รองลงมาเป็นอาชีพ

ค้าขาย โดยที่สมาชิกในครอบครัวร่วมกนัรับผดิชอบค่าใช้

จ่าย  ซ่ึงรายได้ส่วนใหญ่เพียงพอแต่ไม่เหลือเกบ็ สอด

คล้องกับการศึกษาที่พบว่า ผู้ให้การดูแลส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อยู่ในวัยกลางคน12-15  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

อทิธพิลทางวัฒนธรรมไทยที่มองว่าหน้าที่การดูแลบุคคล

ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูก บดิา มารดา ปู่ย่า 

ตายาย หรือสมาชิกในครอบครัวที่เจบ็ป่วยเป็นบทบาท

ของบุตรหรือเพศหญิง

 2. ปัญหา และความต้องการในการดูแลผู้ป่วยเร้ือ

รังกลุ่มตดิบ้านตดิเตยีง   

 ผลการวิจัยพบคะแนนเฉล่ียปัญหาและความต้อง

การของผู้ดูแลโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางซ่ึงอาจ

อธบิายได้ว่า ผู้ให้การดูแลต้องให้การดูแลความเจบ็ป่วย

ในลักษณะที่ผู้ป่วยเองส่วนใหญ่มีการเปล่ียนแปลงของ

ร่างกายที่สูญเสียสมรรถภาพลงเร่ือยๆ16  ท�าให้มีข้อ

จ�ากดัในการท�ากจิกรรม  ระดบัความสามารถในการปฏบิตัิ

กิจวัตรประจ�าวันด้วยตนเองลดลง เกิดภาวะการพ่ึงพา 

อาจมกีารก�าเริบของโรคบ้างเป็นคร้ังคราว อย่างไรกต็าม

ภาระการดูแลผู้ป่วยเร้ือรังเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ท�าให้

ผู้ให้การดูแลกม็ีประสบการณ์ตรงในการดูแลและแก้ไข

ปัญหาที่เกดิขึ้นในการดูแลผู้ป่วย และระยะเวลาในการ

ดูแลผู้ป่วย เป็นตวับ่งช้ีถงึประสบการณแ์ละทกัษะในการ

ดุแลผู้ป่วย มกีารศกึษาพบว่าย่ิงระยะเวลายาวนาน ผู้ดูแล

กจ็ะมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น จากมีความ

คุ้นเคยและมปีระสบการณ ์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่

เกดิขึ้นได้จากข้อมูลข่าวสาร การให้ค�าแนะน�าของบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องในทมีสขุภาพ รวมทั้งผู้ให้การดูแลเองที่แสวง

หาข้อมูล  ก�าหนดหนทางแก้ไขปัญหา  มีการปรับตัว  

ท�าให้คุ้นเคยกบักบักจิกรรมในการดูแลผู้ป่วย โดยอาจม ี

ครอบครัว ญาต ิพ่ีน้องร่วมมอื ช่วยเหลือสนับสนุนกนั

 การดูแลที่ต้องใช้เวลามากและยาวนาน ท�าให้ผู้

ให้การดูแลรับรู้และมคีวามต้องการความช่วยเหลือในการ

ดูแลมากกว่าปัญหาที่พบ การที่ต้องท�าหน้าที่ให้การดูแล

ผู้ป่วยเร้ือรัง กจิกรรมในการดูแลที่ต้องปฏบิัติกจิกรรม

ต่างๆ ทีก่ระท�าซ�า้ๆ ตลอดอย่างต่อเน่ืองในการดูแลผู้ป่วย

กลุ่มน้ี  ท�าให้ผู้ดูแลเกดิความคุ้นเคยกบักจิกรรมในการ

ดูแลผู้ป่วยและปรับตัวได้ ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการดูแล

ผู้ป่วยเร้ือรังน้ันเป็นภาวะที่ต้องมกีารรักษาอย่างต่อเน่ือง 

และต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย ค่ารักษาพยาบาล 

ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายของผู้ให้การดูแลเอง จากการศึกษาคร้ังน้ีพบ

ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 71.3 ได้ร่วมกนั

รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเกบ็ 

ท�าให้พบว่าปัญหาของผู้ดูแลด้านค่าใช้จ่ายอยู่ในระดบัน้อย  

ในขณะเดียวกนัความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ

การพ่ึงพาในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวัน  การเจบ็ป่วยเร้ือรัง
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ท�าให้ผู้ให้การดูแลมโีอกาสได้ฟังสาระต่างๆ เกี่ยวกบัโรค

ที่เป็นอยู่จากบุคคลที่เกี่ยวข้องในทมีสขุภาพ แต่ปัญหาที่

เกิดขึ้ นในการดูแลน้ัน น่าจะมีความเฉพาะเจาะจงและ

ความแตกต่างกนัในสถานการณ์จริงในผู้ป่วยแต่ละราย

ท�าให้ผู้ให้การดูแลยังคงพบปัญหาในการรับทราบเข้าใจถงึ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัโรค แผนการรักษา ยาที่ใช้โดยตรง

เกี่ยวกบัผู้ป่วยรวมถึงแหล่งความช่วยเหลือปัญหาที่เกดิ

ขึ้ นน้ันๆ โดยตรงเป็นต้น ท�าให้การศึกษาคร้ังน้ีพบค่า

คะแนนเฉล่ียปัญหาในการดูแลน้อยกว่าความต้องการของ

ผู้ดูแล สอดคล้องกบัการศกึษาทีผ่่านมาของการศกึษาของ 

ผกายมาศ กติติวิทยากุลและวันดี ชุณหวิกสติ17  และ

เยาวลักษณ์ ทวีกสิกรรม ปรินดา ศรีธราพิพัฒน์ และ

มณีรัตน์ พราหมณี18  ที่พบว่าปัจจัยด้านระยะเวลาใน

การดูแลผู้ป่วยมคีวามสมัพันธก์บัความต้องการของผู้ดูแล

โดยรวมในทางลบโดยอธบิายถึงความต้องการการปรับ

ตวัที่ต้องการอย่างมากในระยะแรกที่เร่ิมดูแลรวมทั้งหวัง

ที่จะให้ผู้ป่วยดขีึ้นแต่เมื่อผู้ดูแลมปีระสบการณม์ากขึ้นใน

การดูแลผู้ป่วยได้เคยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นความต้อง

การในสิ่งที่ต้องการทราบหรือปัญหาน้ันๆ กจ็ะลดน้อยลง

และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ อรุณี ชุนหบดี

และคณะ19   ที่ศกึษาเกี่ยวกบัความเครียดและความต้อง

การของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน  พบว่า  

ผู้ดูแลมคีวามต้องการความรู้ที่สามารถปฏบิตัไิด้จริงเมื่อ

กลับมาอยู่บ้านและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ

บริบทของครอบครัว และการศึกษาของจินตนา หาญ

ประสทิธิ์ค�า และคณะ20    ที่ศกึษาความต้องการของผู้ดูแล

ผู้ป่วยเดก็สมองพิการจากโรคลมชัก พบว่าผู้ให้การดูแล

เดก็สมองพิการทีบ้่านมคีวามต้องการในด้านข้อมูลการดูแล

ผู้ป่วยมากที่สดุ คือ ต้องการทราบการพยากรณข์องโรค 

ขั้นตอนวิธกีารรักษา ทัง้น้ีเน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้ป่วยทีม่ภีาวะ

เจบ็ป่วยเร้ือรังแต่มอีาการทีไ่ม่คงทีม่กีารเปล่ียนแปลงเกดิ

ขึ้นได้เป็นคร้ังคราว  ส่วนด้านการจัดการภายในบ้าน พบว่า 

ผู้ดูแลส่วนใหญ่โดยประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่ได้

ประกอบอาชีพ  เป็นครอบครัวที่มสีมาชิกน้อยกว่า 5 คน 

และภาระในครอบครัวสมาชิกได้ช่วยกนัรับผดิชอบอธบิาย

ได้ว่า  ผู้ดูแลย่อมมคีวามต้องการให้มกีารแบ่งเบาภาระใน

การดูแลโดยญาติหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวแต่

อย่างไรกต็ามความต้องการของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยถูก

ก�าหนดจากเงื่ อนไขและบริบทที่มีอยู่จริงเช่นสภาพ

ครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ภายใน

ครอบครัวสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยระบบเครือข่ายการ

ดูแลสขุภาพเป็นต้นส่งผลให้ผู้ให้การดูแลยอมรับถึงข้อ

จ�ากดัและไม่ได้คาดหวังว่าปัญหาที่มอียู่จะได้รับการแก้ไข

ได้ทั้งหมด ดังน้ันลักษณะครอบครัวสถานะของผู้ให้การ

ดูแล  การแบ่งเบาภาระทีเ่กดิขึ้นแล้วภายในครอบครัวเหล่า

น้ีเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่ท�าให้ผู้ให้การดูแลรับรู้ ถึงการได้

รับการจัดการภายในบ้านที่มอียู่แล้ว

 

ขอ้เสนอแนะ   

 1.1 บุคลากรทางสาธารณสขุควรด�าเนินการปรับ

ปรงุระบบการให้บริการผู้ป่วย ผู้ให้การดูแลและครอบครัว

ของผู้ป่วยกลุ่มกลุ่มตดิบ้าน ตดิเตยีง กลุ่มต่างๆ มีความ

หลากหลาย แตกต่างกนัให้มีความเหมาะสมและเฉพาะ

เจาะจงตามลักษณะปัญหาและความเจบ็ป่วยมากขึ้น 

 1.2  การบริการด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือการดูแลผู้

ป่วยเร้ือรัง กลุ่มตดิบ้าน ตดิเตยีงให้มคีวามเฉพาะเจาะจง

ตามกลุ่มโรค สภาพการเจบ็ป่วยและให้ความส�าคัญมุ่ง

เน้นการมส่ีวนร่วมของผู้ให้การดูแลในการน�าข้อมูลไปใช้

ในการดูแลผู้ป่วยได้จริงตามบริบทและสภาพจริง โดย

อาจเพ่ิมหรือพัฒนาช่องทางการสื่อสารกบัผู้ให้การดูแล

ต่างๆ ที่มอียู่ให้มคีวามสะดวก รวดเรว็มากขึ้น

 1.3  ควรมกีารศกึษาวิจัยปัญหาและความต้องการ

ของผู้ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มตดิบ้าน ตดิเตยีงในรปูแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เข้าใจสภาพความเจบ็ป่วย

ของผู้ป่วย ความต้องการของผู้ให้การดูแลและครอบครัว

ที่ชัดเจนขึ้น    

       1.4  ในการศกึษาด้านวิชาชีพพยาบาล  การจัดการ

เรียนการสอนควรให้ความส�าคัญของการ บูรณาการความรู้ที่

เป็นองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มตดิบ้าน ตดิเตยีงส่งเสริม

ให้นักศกึษาพยาบาลได้ฝึกฝนทกัษะในการให้บริการพยาบาล

ทีส่อดคล้องกบับริบทของผู้รับบริการอย่างเหมาะสม  เพ่ือ

ให้นักศกึษาตระหนักถงึความส�าคัญของการพยาบาล ที่เข้า
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ใจถงึผู้ดูแลของผู้ป่วยเร้ือรัง บริบทครอบครัว และสามารถ

น�าไปประยุกตไ์ด้จริงกบัการปฏบิตักิารพยาบาลต่อไป
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บทคดัย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศกึษาหาความสมัพันธร์ะหว่างการปรับตวัด้านจิตสงัคมและการมองโลกทางบวก

กบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนช้ันมธัยมศกึษา

ตอนปลายของโรงเรียนสงักดัส�านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 32อ�าเภอสตกึ จังหวัดบุรีรัมย์จ�านวน 

80 คน เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามการปรับตวัด้านจิตสงัคมแบบสอบถามการมองโลกทางบวก

และแบบสอบถามการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ

คอนบาค เทา่กบั .83, .86 และ .81 ตามล�าดบัวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติพิรรณาและสถติสิมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์

แบบเพียร์สนั ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธพ์บว่าการปรับตัวด้านจิตสงัคมและการมองโลกทางบวกมีความ

สมัพันธท์างบวกกบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ (r = 

.24,p<.05 และ r = .30, p<.001 ตามล�าดบั) และพบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรม

ก้าวร้าวของวัยรุ่นอยู่ในระดบัค่อนข้างสงู (Χ = 144.86, SD = 19.14) ผลการศกึษา แสดงให้เหน็ถงึตวัแปร

ที่มคีวามสมัพันธก์บัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กบัวัยรุ่นควรให้ความส�าคัญและพัฒนาการปรับตวัด้านจิตสงัคมและการมองโลกทางบวกเพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่น

มกีารรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวที่ดขีึ้น
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Relationships between Psychosocial Adaptation, Optimism, and Self-efficacy in 
Controlling Aggressive Behaviors among Adolescents*
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Abstract
  The purpose of this descriptive correlational research was to examine the relationships between 

psychosocial adaptation, optimism and self-efficacy in controlling aggressive behavior among adolescents. 

The multi-stage random sampling technique was used to select  80 adolescents in the tenth to twelfth 

grades of secondary education in the Education Service Area Office 32, Satuek district, Buriram 

Province. The research instrument was a  set of questionnaire composed of Psychosocial Adaptation, 

Optimism, and Self-Efficacy in Controlling Aggressive Behavior. The Cronbach’s alpha coefficients of 

these questionnaires were .83, .86 and .81, respectively. The data were analyzed using descriptive 

statistics and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The psychosocial adaptation and 

optimism had significantly positive correlations with the self-efficacy in controlling aggressive behavior 

(r = .24, p< .05; r = .30, p< .001 respectively). The self-efficacy in controlling aggressive behavior 

was at a relatively high level (Χ =144.86, SD = 19.14).

 The finding of this study demonstrated factors related to self-efficacy in controlling aggressive 

behavior. Psychosocial adaptation and optimism in adolescents would be of concern to administrators,

 teachers in secondary education, and health care providers who can use this study results as baseline

data for the development of intervention that would help enhance adolescent’s self-efficacy in 

controlling aggressive behavior, such as reinforcement of psychosocial adaptation and optimism.

Keywords : Psychosocial adaptation; Optimism; Aggressive behavior; Adolescent
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 ปัญหาพฤตกิรรมก้าวร้าวรนุแรงในวัยรุ่นเป็นประเดน็

ปัญหาที่สงัคมให้ความส�าคัญอย่างมากในปัจจุบนั1 วัยรุ่น 

เป็นวัยที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน

ร่างกาย อารมณ ์สงัคม และจิตใจ ซ่ึงมผีลต่อการแสดง

พฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น1,2 สาเหตุของพฤติกรรม

ก้าวร้าวของวัยรุ่นเกดิจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ตัวบุคคลในลักษณะที่สัมพันธ์กัน ปัจจัยภายใน ได้แก่ 

ความคิด ความเช่ือ ความรู้สกึ และลักษณะทางกายภาพ 

มผีลการศกึษาพบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายใน

โดยเฉพาะวัยรุ่นเพศชายมฮีอร์โมนเทสโทสเตอโรนสงูขึ้น

ซ่ึงอธบิายได้ว่ามคีวามสมัพันธก์บัการเกดิพฤตกิรรมก้าว

ร้าว3,4  นอกจากน้ีปัจจัยภายในยังขึ้นอยู่กบัความคิดและ

ความเช่ือของวัยรุ่นที่มต่ีอพฤตกิรรมก้าวร้าวด้วย เมื่อวัย

รุ่นมีทศันคติที่ดีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและเช่ือว่าเป็นวิธี

การที่สามารถโต้ตอบกับบุคคลอื่นให้ได้ในสิ่งที่ตนต้อง

การกจ็ะแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวออกมา ปัจจัยภายนอก

ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่น เช่น 

ครอบครัว เทคโนโลยี สื่อ เป็นต้น5

 จากการส�ารวจของสถาบันประชากรและสังคมปี 

พ.ศ. 25576  พบว่าเดก็วัยรุ่นประมาณร้อยละ 30 มปัีญหา

ทางด้านอารมณ ์และ 37 คน ในแสนคน มพีฤตกิรรม

ก้าวร้าวรนุแรง ทะเลาะวิวาท ตั้งกลุ่มแข่งรถมอเตอร์ไซด ์

ดื่มสรุาและเสพยาเสพตดิ มปัีญหาการออกจากโรงเรียน

กลางคัน ผลสมัฤทธิ์การศกึษาต�่า รวมถงึพยายามฆ่าตวั

ตาย สอดคล้องกบัการศกึษาของ พิทกัษ์พล บุณยมาลิก 

และคณะ7  พบพฤติกรรมการใช้ความก้าวร้าวรุนแรง    

ของนักเรียนอาชีวศกึษาซ่ึงเป็นช่วงวัยรุ่นตอนกลาง สาเหตุ

และวัตถุประสงค์ของการแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวของวัย

รุ่นมีในรูปแบบแตกต่างกนัไป เช่น เพ่ือแก้แค้น ความ

โกรธ เกลียด อจิฉา เรียกร้องความสนใจ เอาใจเพ่ือน 

เลียนแบบผู้ปกครองหรือสื่อ เป็นต้น สอดคล้องกบัการ

ส�ารวจของกรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน8 เมื่อ

พิจารณาจ�าแนกตามอายุของผู้กระท�าผิด พบว่าวัยรุ่นที่

มอีายุระหว่าง 15-18 ปี มกีารกระท�าผดิซ่ึงแสดงออกถงึ

ความก้าวร้าวรนุแรงมากที่สดุ

 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรม

ก้าวร้าวในวัยรุ่น (The Self-Efficacy in Controlling 

Aggressive Behavior) เป็นแนวคิดทีพั่ฒนามาจากทฤษฎี

การเรียนรู้ ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura social 

learning theory) คือ ความเช่ือมั่นในความสามารถของ

ตนเองที่จะกระท�าพฤตกิรรมใดๆ และด�าเนินการกระท�า

พฤตกิรรมน้ันๆ ให้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้ มคีวามคาดหวัง

ในผลลัพธ ์(Outcome expectation) ที่จะเกดิขึ้นว่าพฤติ

กรรมน้ันๆ จะน�าไปสู่ผลลัพธท์ี่ตนเองต้องการ9 ซ่ึงตาม

แนวคิดของแบนดูร่า เช่ือว่ามคีวามเกี่ยวข้องซ่ึงกนัและกนั

ของ 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Internal personal 

factors) ได้แก่ความคิด ความรู้สกึ และปัจจัยทางชีวภาพ 

2) พฤตกิรรม (Represent behaviors) 3) สภาพแวดล้อม 

(External environment)10  ถ้าวัยรุ่นมกีารรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าว จะเลือกกระท�า

พฤตกิรรม มกีารตดัสนิใจตลอดเวลาว่าจะท�าพฤตกิรรม

ใด จะใช้ความพยายามและความอดทนในการเผชิญ

ปัญหาและอุปสรรค รูปแบบการคิดและปฏิกิริยาจะ

เหมาะสม ไม่แสดงออกถงึพฤตกิรรมก้าวร้าว ดงัน้ัน การ

รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว 

จึงเป็นคุณลักษณะภายในตนของวัยรุ่นที่มคีวามส�าคัญใน

ลดการพฤติกรรมเสี่ยงที่มาจากการไม่สามารถควบคุม

ความก้าวร้าวได้สอดคล้องกบัการศกึษาที่พบว่า ถ้าวัยรุ่น

มีการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรม

ก้าวร้าวสงูจะท�าให้สามารถควบคุมตนเองให้มพีฤตกิรรม

ที่เหมาะสมในการปรับตวัอยู่ในสงัคม11

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการปรับตวัด้านจิต

สงัคม (Psychosocial adaptation) และการมองโลกทาง

บวก (Optimism) เป็นตวัแปรส�าคัญที่สนับสนุนการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของ

วัยรุ่นการปรับตวัทางจิตสงัคมตามแนวคิดของรอย (Roy’s 

Adaptation Model) คือ การรับรู้กระบวนการและผลลัพธ์

ที่เกดิขึ้นจากการใช้การตระหนักรู้ เพ่ือสร้างสรรค์และบูรณา

การตนเองกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือคงไว้ซ่ึงสภาวะสมดุล  ซ่ึง

ประกอบไปด้วย 1) การปรับตวัด้านอตัมโนทศัน์ 2) การ

ปรับตวัด้านบทบาทหน้าที่ 3) การปรับตวัด้านการพ่ึงพา
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ระหว่างกนั เป็นวิธกีารปรับตวัของวัยรุ่นเพ่ือคงความสมดุล

ด้านจิตสงัคม (psychic integrity)12  ถ้าวัยรุ่นสามารถ

ปรับตวัได้ดกีจ็ะสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งทางอารมณ ์เกดิ

ความสอดคล้องกลมกลืนในตน  สามารถจัดการความ

วิตกกงัวล ความกลัว หรือความโกรธ เช่ือมั่นในผลลัพธ์

ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  เกดิความมั่นคงทางจิตใจและรับ

รู้ ถึงสมรรถนะของตนวัยรุ่นที่มีการปรับตัวทางด้านจิต

สงัคมได้ด ีมแีนวโน้มจะเกดิพฤตกิรรมก้าวร้าวน้อยลง13

 การมองโลกทางบวก (Optimism) เป็นคุณลักษณะที่

ส�าคัญเป็นอย่างมากในเดก็วัยรุ่นเพราะช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพ

การเผชิญและแก้ไขปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกบัช่วงชีวิตทีเ่ปล่ียน

ผ่านของวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม14,15  ซ่ึงจะท�าให้เกิด

การสร้างภมูคุ้ิมกนัแก่ร่างกาย และจิตใจของตวัวัยรุ่น เพ่ือ

ให้เกดิความพร้อมและเป็นเกราะป้องกนัในการใช้ชีวิตใน

อนาคต (Future oriented) เน่ืองจากท�าให้วัยรุ่นเช่ือและ

คาดหวังเกี่ยวกบัตนเองในอนาคตเชิงบวก ใช้ชีวิตอยู่กบั

ปัจจุบันแต่มองเป้าหมายและทศิทางในอนาคต มีความ

มั่นใจในความสามารถของตน มีการตัดสนิใจและแสดง

พฤติกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจ�าวันที่น�าไปสู่อนาคตที่ด ี

จึงมแีนวโน้มว่าเมื่อวัยรุ่นต้องเผชิญกบัสิ่งที่เข้ามารบกวน 

กจ็ะเช่ือมั่นว่าตนสามารถเผชิญได้ จัดการได้และไม่ตอบ

สนองต่อปัญหาออกมาเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง มี

การศกึษา พบว่าวัยรุ่นที่มองโลกเชิงบวกพบภาวะซึมเศร้า

น้อยกว่าวัยรุ่นที่มองโลกเชิงลบ และพบพฤติกรรมการ

เผชิญปัญหาแบบหลีกหนีและแยกตวัในวัยรุ่นทีม่กีารมอง

โลกในเชิงบวกต�่า16 เดก็วัยรุ่นอายุ 10-15 ปี จะมีการ

มองโลกเชิงบวกเพ่ิมมากขึ้น เมื่อสามารถเปล่ียนผ่านเข้า

สู่ระดับมัธยมตอนต้น และจะมองโลกเชิงบวกเพ่ิมมาก

ขึ้นถ้าวัยรุ่นได้รับปฏสิมัพันธเ์ชิงบวก ทั้งจากสิ่งที่วัยรุ่น

สนใจในโรงเรียน ความสมัพันธก์บักลุ่มเพ่ือน และผลการ

เรียน17  การมองโลกทางบวกในวัยรุ่น ท�าให้เกดิความ

เข้มแขง็ในการมองโลก และความผาสกุทางจิตใจ18   และ

การมองโลกเชิงบวกสมัพันธก์บัการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองเพราะการคิดเชิงบวกเป็นทศันคตแิละทีม่คีวามพร้อม

ทางจิตสภาวะ เป็นตวัก�าหนดทศิทางหรือเป็นตวักระตุ้น

ปฏกิริิยาตอบสนองของบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ส่งผลให้วัยรุ่นจัดการกบัตนเอง ควบคุมตนเอง

ได้เหมาะสมย่ิงขึ้น19 วัยรุ่นทีอ่ยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี เป็นวัยที่มีพัฒนาการ

ทางร่างกายรวดเรว็ และเป็นวัยแห่งการค้นหาเอกลักษณ์

แห่งตน ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน มกีารพัฒนา

ทางความคิดที่เป็นนามธรรม สามารถคิดคาดการณถ์งึสิง่

ที่ยังไม่เกดิ เช่ือมโยงสิ่งต่างๆ จัดล�าดบัความส�าคัญของ

สิ่งที่คาดว่าจะเกดิ ถ้าวัยรุ่นสามารถปรับตวัด้านจิตสงัคม

ได้อย่างเหมาะสม มีมุมมองการมองโลกทางบวก จะส่ง

เสริมให้วัยรุ่นรับรู้ความสามารถของตนจนน�าไปสูก่ารรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวได้ 

การศกึษาตวัแปรที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ  เพ่ือให้

ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการหาแนว

ทางเพ่ือพัฒนาความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

ก้าวร้าวของวัยรุ่น เป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถเลือก

แสดงพฤตกิรรมในแบบที่เหมาะสม มคีวามพร้อมในการ

ปรับตัวและพัฒนาตนเองสู่วัยผู้ใหญ่ที่เป็นอนาคตของ

ชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จากที่กล่าวมาข้างต้น

สามารถสรปุสิ่งที่งานวิจัยต้องการศกึษา ดงักรอบแนวคิด

น้ี
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั

 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้าน

จิตสงัคมการมองโลกทางบวกและการรับรู้สมรรถนะแห่ง

ตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น

วิธีด�าเนนิการวิจยั

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาหาความ

สมัพันธ ์(Descriptive correlation research) 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย ปี

การศกึษา 2557 ในโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 อ�าเภอสตึก

จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการ

ค�านวณจากสตูรของ Thorndike ได้จ�านวน 80 คนสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stage random 

sampling) โดยสุ่ม 4 โรงเรียนจาก 8 โรงเรียน และสุ่ม

ตวัอย่างโดยค�านวณตามสดัส่วนของนักเรียนแต่ละโรงเรียน

ด้วยวิธกีารจับฉลากแบบไม่คืนที่

 เครือ่งมือการวิจยั

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

 1) แบบสอบถามส่วนบุคคล (personal profile) 

ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกบัเพศ อายุ ระดับการศกึษา 

ผลการเรียนในภาคการศกึษาที่ผ่านมา สถานภาพสมรส

ของบิดา-มารดา รายได้ครอบครัว จ�านวนสมาชิกใน

ครอบครัว

 2) แบบสอบถามการปรับตัวด้านจิตสังคมของ 

พัชรี โชติกพงศ์20 จ�านวน 41 ข้อสร้างขึ้นตามรูปแบบ 

การปรับตัวของรอย (Roy adaptation model) โดยมี

ค�าถามครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกบัการปรับตวัด้านอตัมโน

ทศัน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพ่ึงพาระหว่างกนั

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบัคือ 5 หมายถงึ ไม่ตรงกบัความรู้สกึหรือพฤตกิรรม

ของวัยรุ่นมากที่สดุ จนถงึ 1 หมายถงึ ไม่ตรงกบัความ

รู้สกึหรือพฤตกิรรมของวัยรุ่นเลย  และน�าไปหาค่าความ

เช่ือมั่นในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

30 คน ได้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาครอนบาคเทา่กบั .83 

 3) แบบสอบถามการมองโลกในแง่ดี (The Life 

Orientation Test หรือ LOT-R) ของ สมุาลินี มธุรพจน์

พงศ์21  จ�านวน 16 ข้อ พัฒนาตามแนวคิดของ Scheier 

and Carver ประเมนิความคาดหวังกบัเหตกุารณใ์นอนาคต

ที่จะเกดิขึ้นกบัตนเองในทางที่ดีค�าถาม เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า ตั้งแต่ 1-4 โดย 4 หมายถงึ ตรงกบัความ

รู้สกึ จนถงึ 1 หมายถงึ ไม่ตรงกบัความรู้สกึ และน�าไปหา

ค่าความเช่ือมั่นในกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คน ได้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาครอนบาคเทา่กบั 

.86 

 4)  แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ

ควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวของรัตนา ตาบงั11  จ�านวน 30 

ข้อ สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสงัคม

ของแบนดูรา5   ประเมินความมั่นใจในการควบคุม

พฤตกิรรมก้าวร้าว ลักษณะของแบบวัดเป็นมาตรวัดชนิด

ประมาณค่า (Rating scale) โดย 1 หมายถงึ ไม่มีความ

มั่นใจว่าสามารถท�าได้เลยและ 7 หมายถงึ มคีวามมั่นใจ

สงูมากว่าสามารถท�าได้และน�าไปหาค่าความเช่ือมั่นในกลุ่ม

นักเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 30 คน ได้ค่า

สมัประสทิธิ์แอลฟาครอนบาคเทา่กบั .81 

 การพทิกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง

 การวิจัยคร้ังน้ีได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย

ระดบับณัฑติศกึษา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ก่อนการเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเข้าพบกลุ่ม

ตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจัยโดย

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ รายละเอยีดของการวิจัย ช้ีแจงสทิธิ

ในเข้าร่วมการวิจัยหรือการปฏเิสธการเข้าร่วมวิจัยคร้ังน้ี 

หากกลุ่มตัวอย่างต้องการถอนตัวออกจากการวิจัยก็

สามารถบอกยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตผุล

และจะไม่มีผลกระทบใดๆ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างบาง

ส่วนเป็นเดก็ที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ผู้วิจัยจึงท�าหนังสือ

ส�าหรับขออนุญาตเซน็ยินยอมจากผู้ปกครองเมื่อผู้วิจัยได้

รับใบเซน็ยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว จึงนัดนักเรียนมา

พร้อมกนัเพ่ือตอบแบบสอบถามข้อมูลที่ได้จากการวิจัย

คร้ังน้ีจะถูกปกปิดเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยให้เกดิ

ความเสียหาย และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นการน�า
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เสนอเป็นภาพรวมในรปูแบบการสรปุผลการวิจัย มีการ

ท�าลายข้อมูลหลังจากผลงานวิจัยได้รับการตพิีมพ์แล้ว

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล

 ผู้วิจัยท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยขอ

อนุญาตเกบ็ข้อมูลในโรงเรียน จากน้ันผู้วิจัยแนะน�าตวัเอง

กบักลุ่มตวัอย่าง ช้ีแจงวัตถุประสงค์ รายละเอยีดของการ

วิจัยการพิทักษ์สิทธิ์ ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างตามวันนัด

หมาย อธบิายขั้นตอนการตอบแบบสอบถามโดยใช้เวลา

เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดประมาณ 60 นาทแีละผู้วิจัย

ตรวจสอบความสมบูรณด้์วยตนเอง 

 การวิเคราะหข์อ้มูล

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

ส�าเร็จรูปทางสถิติมีดังน้ี 1) ข้อมูลส่วนบุคคล น�ามา

แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 2) วิเคราะห์คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่ง

ตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าว โดยใช้ค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 3) วิเคราะห์ความสมัพันธ์

ระหว่างการปรับตวัด้านจิตสงัคมและมองโลกทางบวกกบั

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าว

ร้าว  โดยใช้สมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั 

ผลการวิจยั

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

78.8 มอีายุ 18 ปี ร้อยละ 36.3 รองลงมา คือ อายุ 16 

ปี ร้อยละ 28.8 ก�าลังศกึษาช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 6 ร้อยละ 

38.8 รองลงมา คือ ก�าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ร้อยละ 32.5 ผลการเรียนที่ผ่านมามีเกรดเฉล่ียอยู่ใน

ระดับ 2.00-3.00 ร้อยละ 52.5 นับถือศาสนาพุทธ 

ร้อยละ 100  รายได้ของครอบครัวต่อเดือนประมาณ 

5,001-10,000 บาท ร้อยละ 47.8 รองลงมา 10,001-

20,000 บาท ร้อยละ 28.4 รายได้ที่ได้รับต่อเดือน 

1,001-2,000 บาท ร้อยละ 53.3 เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 75.3 ไม่มโีรคประจ�าตวั ร้อยละ 96.2  และมี

สขุภาพแขง็แรง ร้อยละ 74.7 เป็นบุตรคนที่ 1 ร้อยละ 

42.5 รองลงมา คือ เป็นบุตรคนที่ 2 ร้อยละ33.8 มี

สมาชิกในครอบครัว 5 คน ร้อยละ 34.2 รองลงมา คือ 

มสีมาชิกในครอบครัว 4 คน ร้อยละ 27.8 บดิามารดา

อยู่ร่วมกัน ร้อยละ 79.7 อาศัยอยู่บ้านบิดาและ/หรือ

มารดา ร้อยละ 87.3 และมีความสมัพันธก์บับุคคลใน

ครอบครัว คือ รักใคร่กนัด ีร้อยละ 96.2

 2. คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบ

คุมพฤติกรรมก้าวร้าวโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

(Χ =144 .86, SD = 19.14) เมื่อพิจารณาจากระดบั

คะแนน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีะแนนการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวใน

ระดับค่อนข้างสูง จ�านวน 41 คน ร้อยละ 51.3 

(Χ  = 150.76, SD = 7.64) คะแนนการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในระดับปาน

กลาง จ�านวน 28 คน ร้อยละ 35 (Χ  = 125.96, 

SD = 6.93) คะแนนการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ

ควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในระดับสงู จ�านวน 10 คน 

ร้อยละ 12.5 (Χ  = 178.30, SD = 7.45) และคะแนน

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าว

ในระดบัน้อย จ�านวน 1 คน ร้อยละ 1.3 (Χ = 98.00, 

SD = 0.00) ตามล�าดบั  ดงัแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ�าแนกตามระดบัการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุม

   พฤตกิรรมก้าวร้าว (n = 80)

 3.  ผลการศึกษาความสมัพันธพ์บว่าการปรับตัว

ด้านจิตสงัคมและการมองโลกทางบวก มีความสมัพันธ์

ทางบวกกับการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการควบคุม

ตารางที ่2  ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างการปรับตวัด้านจิตสงัคม การมองโลกทางบวกและการรับรู้สมรรถนะ

   แห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าว

พฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับต�่า 

(r = .24, p < .05 และ r = .30, p < .001 ตามล�าดบั) 

ดงัแสดงในตารางที่ 2

*p < 0.05

**p < 0.001

อภิปรายผล

 ผลการศกึษาพบว่าวัยรุ่นทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

มกีารรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าว

ร้าวอยู่ในระดบัค่อนข้างสงู (Χ  =144.86, SD = 19.14) 

อธบิายได้ว่า วัยรุ่นกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่อบอุน่ 

อาศัยอยู่กบัพ่อแม่ถึงร้อยละ 87.3 ซ่ึงได้รับการอบรม

สั่งสอนในครอบครัวตามบริบทของสงัคมวัฒนธรรมไทย 

ผู้ใหญ่จะสอนให้เดก็มพีฤตกิรรมอ่อนน้อม โอบอ้อมอารี 

มสีมัมาคารวะต่อผู้อื่น มคีวามกตญัญูต่อบุพการี และการ

มีค่านิยมการแสดงออกของพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นสิ่งที่

ไม่เหมาะสม22  ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีมผีลให้วัยรุ่นรับรู้และเข้าใจ

ว่าการมพีฤตกิรรมก้าวร้าวเป็นสิ่งไม่เหมาะสม และจะท�า

ให้เกดิปัญหาในการปรับตวัอยู่ร่วมกบัผู้อื่น  จึงให้ความ

ส�าคัญกบัความพยายามควบคุมการแสดงออกให้เหมาะสม 

ส่งผลให้การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรม

ก้าวร้าวมคีะแนนสงูขึ้นได้ 

 ผลการศกึษาวิจัยน้ีพบว่าเดก็วัยรุ่นทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มผีลการเรียนที่ด ีเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การ
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รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวดี

ขึ้น เพราะการประสบความส�าเรจ็ในการเรียน หรือการ

ท�างานต่างๆ ท�าให้เดก็วัยรุ่นรับรู้ ว่าตนเองท�าได้ เช่ือมั่นว่า

ต่อไปกจ็ะท�าสิ่งต่างๆ ได้ส�าเรจ็ย่ิงขึ้ น จนส่งผลให้เกิด

ประสบการณรั์บรู้ความสามารถของตนเองสงูขึ้นได้เช่นกนั 

สอดคล้องกบัผลการวิจัยในเดก็วัยรุ่นพบความสมัพันธ์

ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความสามารถด้าน

การเรียนและดนตรี23,24

 นอกจากน้ีผลการศกึษาที่พบว่า  วัยรุ่นกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการควบคุม

พฤตกิรรมก้าวร้าวอยู่ในระดบัค่อนข้างสงู แต่ไม่ถงึระดบั

สงูและระดบัสงูมาก อธบิายได้ว่า วัยรุ่นกลุ่มตวัอย่างเป็น

วัยรุ่นตอนกลางที่มีพัฒนาการการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็ จากความเป็นเดก็ไปสูพั่ฒนาการความเป็นผู้ใหญ่

เร่ิมปรับบุคลิกภาพ มองหาอุดมการณ์ และเอกลักษณ์

เพ่ือพัฒนาความเป็นตวัของตวัเอง บางคร้ังมคีวามสบัสน 

อารมณ์หว่ันไหวง่าย วัยรุ่นยังต้องการและพยายามจะ

เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากทั้งประสบการณ์ของตัวเขาเองและ

จากผู้อื่น ทกัษะทางสงัคมจึงยังพัฒนาไม่สมบูรณ ์รวมถงึ

การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย โดยเฉพาะสมองด้านการ

ควบคุมอารมณ์กยั็งพัฒนาไม่เตม็ที่2  สิ่งเหล่าน้ีล้วนมี

อทิธพิลต่อพัฒนาการทางสงัคม การปรับตวัด้านต่าง ที่ยัง

ต้องกระท�าอย่างต่อเน่ือง รวมถึงต่อการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวซ่ึงยังคงต้อง

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั

 จากผลการศกึษาพบว่า การปรับตวัด้านจิตสงัคมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน

การควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ

(r = .24, p < .05) จากการศกึษาคร้ังน้ีมคีะแนนการ

ปรับตวัด้านจิตสงัคมค่อนข้างมาก จึงอาจส่งผลดแีนวโน้ม

ที่จะควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวได้ค่อนข้างสงู สอดคล้อง

กบัการศกึษาของสริิพัช ช�านาญ13   ที่พบว่าวัยรุ่นที่มกีาร

ปรับตวัทางด้านจิตสงัคมได้ด ีมแีนวโน้มจะเกดิพฤตกิรรม

ก้าวร้าวน้อยลง อธบิายได้ว่าการปรับตวัด้านจิตสงัคมเป็น

การตอบสนองของเดก็วัยรุ่นเมื่อต้องเผชิญกบัปัญหาหรือ

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้ น เพ่ือรักษาความสมดุลทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณแ์ละสงัคม ถ้าวัยรุ่นมีการปรับตวั

ทางจิตสงัคมได้ด ีจะท�าให้สามารถแก้ไขความขดัแย้งทาง

อารมณ์น�าไปสู่การยกระดับจิตใจให้มีความสุขมากขึ้ น 

สามารถเผชิญการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ได้ดี และเมื่อ

ประสบความส�าเรจ็ในการปรับตวั วัยรุ่นจะเกดิความมั่นคง

ทางอารมณ ์จนส่งผลให้เกดิความเช่ือมั่น เหน็คุณค่าใน

ตนเอง ยอมรับตนเองและรับรู้ ในความสามารถของตน

เอง เมื่อมสีิ่งเร้าต่างๆ มากระทบถ้าวัยรุ่นที่มเีป้าหมายที่

ตนคาดหวังไว้ (Outcome expectation)  และเรียนรู้ ว่าถ้า

เลือกที่จะเผชิญสิ่งต่างๆ ด้วยความก้าวร้าว  จะท�าให้

ตนเองไปไม่ถงึเป้าหมายที่ตนเองคาดหวัง  จึงปรับแนว

ทางที่ใช้ความพยายามในการส�ารวจตนเอง (Self-

monitoring) การก�ากบัตนเอง (Self-regulation) และ

การควบคุมก�ากบัตนเอง (Self-control) จนพัฒนาไปสูก่าร

รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าว 

 ผลการวิจัยพบความสมัพันธ์ทางบวกระหว่างการ

มองโลกทางบวกและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ

ควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

(r = .30, p < .001) อธบิายได้ว่าวัยรุ่นที่ศกึษาคร้ังน้ีเป็น

เดก็นักเรียนทีอ่ยู่ในสถานศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายทีม่เีป้าหมายเร่ืองการศกึษาในอนาคตเดก็วัยรุ่นเมื่อ

สามารถเปล่ียนผ่านจากมัธยมศึกษาตอนต้นสู่มัธยม

ศกึษาตอนปลาย เดก็จะมคีวามสมัพันธก์บักลุ่มเพ่ือนและ

ปฏสิมัพันธ์ทางสงัคมเชิงบวกที่ท�าให้มีการมองโลกทาง

บวกเพ่ิมขึ้น17   การมองโลกทางบวกเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกบั

แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม ที่มุ่งสู่เป้าหมายที่พึง

ปรารถนา14   วัยรุ่นเป็นวัยที่มพัีฒนาการต่อเน่ืองมาจาก

วัยเดก็ ช่วงชีวิตมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

และสงัคม กระบวนการของการปรับตวัทางจิตสงัคม อาจ

ท�าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมก้าวร้าวไม่

เหมาะสม25  การมองโลกทางบวกท�าให้เดก็วัยรุ่นสามารถ

มองสถานการณ์หรือเหตุการณ์ตามความเป็นจริงอย่าง

ถูกต้องเข้าใจถงึปัญหาและสาเหต ุมกีารปรับมุมมองต่อ

ปัญหาและอปุสรรค จนสามารถเผชิญอปุสรรคน้ันได้ด้วย

ความคาดหวังเชิงบวกต่ออนาคต 
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 ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social 

Cognitive Theory) ของอลัเบร์ิต แบนดูรา9  มองว่า ถ้า

วัยรุ่นต้องการผลที่จะเกดิขึ้นในอนาคตเชิงบวก และเช่ือ

มั่นในสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอนาคตทางบวก คือ การคาดหวัง

ผลลัพธท์างบวก (Outcome expectation) น่ันเอง วัยรุ่น

จะมีพฤติกรรมต่างๆ ที่จะส�ารวจตนเอง ก�ากับตนเอง 

ควบคุมตนเอง จนเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและรับ

รู้ สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว

จะเห็นได้จากการศึกษาของ ศิรินยา จีระเจริญพงศ์26 

ศกึษาปัจจัยเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อการคิดบวกของนักเรียน

ช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย พบการรับรู้ความสามารถของ

ตนมอีทิธพิลทางตรงสงูสดุ รองลงมา คือการก�ากบัตนเอง

สอดคล้องกบัการศกึษาในประเทศสงิคโปร์พบว่าเดก็วัย

รุ่นที่มกีารรับรู้สมรรถนะในตนเองสงูจะมกีารมองโลกใน

แง่บวกสงูกว่าเดก็ที่รับรู้สมรรถนะในตนเองต�่า27

 จากการศกึษาแสดงให้เหน็ว่าสมรรถนะแห่งตนใน

การควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวเป็นสิง่ส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับ

วัยรุ่นยุคโลกาภิวัฒน์  สงัคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่พัฒนาอย่างรวดเรว็ ท�าให้เดก็วัยรุ่นมีการรับข้อมูลที่

หลากหลาย จนเป็นสาเหตุให้วัยรุ่นมีปัญหาการปรับตัว

และน�าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ จึงควรให้ความส�าคัญ

ในการพัฒนาการปรับตวัด้านจิตสงัคม ซ่ึงจะพัฒนาการ

มองตนเองหรืออตัมโนทศัน์ในเชิงบวก พัฒนาวัยรุ่นให้รู้

บทบาทหน้าที่จนเกดิความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ

บทบาทในสงัคม  การมีความสมดุลระหว่างการพ่ึงพา

ตนเองและการขอพ่ึงพิงจากบุคคลอื่น นอกจากน้ีการ

มองโลกทางบวก จะส่งเสริมให้เดก็วัยรุ่นมองชีวิตอย่าง

มคีวามสขุ มคีวามหวังถงึผลที่ดใีนอนาคต17  เช่ือมั่นว่า

ถ้า สามารถควบคุมและก�ากบัตนเองได้ในระดบัหน่ึง จะ

ท�าให้สามารถแยกแยะสถานการณ์ มองถึงผลที่จะเกิด

ตามมา ดงัน้ันวัยรุ่นจะสามารถเลือกแสดงพฤตกิรรมใน

แบบที่เหมาะสม สอดคล้องกบัวิถีปฏบิัติทางสงัคมและ

ตวัตนของตนเอง มคีวามพร้อมในการพัฒนาตนเองสูค่วาม

เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอนาคตของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป

ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

 1.   ด้านการปฏบิตักิารพยาบาล จากผลการวิจัยพบ

ว่าการปรับตัวด้านจิตสังคม และการมองโลกทางบวก

ท�าให้เดก็วัยรุ่นมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน จึงสามารถ

น�าข้อมูลพ้ืนฐานไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของ

วัยรุ่นที่เหมาะสมต่อไป

 2.  ด้านการวิจัย จากผลการวิจัยควรมกีารศกึษาตวั

แปรอื่นๆ เพ่ือขยายผลของการอธบิายตัวแปรที่มีความ

สัมพันธ์และท�านายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของ

วัยรุ่น

ขอ้เสนอแนะในการท�าวิจยัครั้งต่อไป

 1. ควรมกีารศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างการปรับ

ตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวก กับการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤตกิรรมก้าวร้าวในวัย

รุ่น ในเขตพ้ืนที่อื่นๆ และวัยรุ่นกลุ่มอื่ๆ เพ่ือที่จะได้ข้อมูล

มาพัฒนาวัยรุ่นได้ชัดเจนย่ิงขึ้น

 2. ควรมีการศึกษารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริม

การปรับตัวด้านจิตสงัคมและการมองโลกทางบวกให้แก่

วัยรุ่น โดยมุ่งเน้นกจิกรรมที่ส่งเสริมให้เกดิความสามารถ

ในการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรม

ก้าวร้าวที่เหมาะสม

 3. ควรมกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างเพศชาย และเพศ

หญิงในสดัส่วนที่เทา่กนั ซ่ึงท�าให้การวิเคราะห์ข้อมูลและ

การอภิปรายผลได้น่าเช่ือถอืมากขึ้น
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บทคดัย่อ
  การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือบรรยายความหมายความมคุีณค่าในตนเองของผู้สงูอายุ

ที่มีภาวะซึมเศร้า คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผู้สงูอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหน่ึงของภาค

ตะวันออก จ�านวน 15 ราย เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาเชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกีารวิเคราะห์

เชิงใจความหลัก

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้า ให้ความหมายของการมคุีณค่าในตนเอง สามารถสรปุประเดน็

หลักได้ 3 ประเดน็ และประเดน็ย่อย 8 ประเดน็ ดงัน้ี ประเดน็ที่ 1) ได้รับการยอมรับจากภายนอก ประเดน็

ย่อย คือ ชีวิตคนดี ชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและชีวิตที่คิดบวก ประเดน็ที่ 2) การได้รับการปฏบิัติเสมือนหน่ึงผู้มีค่า 

ประเดน็ย่อยคือ การได้รับยกย่องให้เป็นผู้น�า และการเป็นที่รัก และประเดน็ที่ 3) ภมูใิจในสิ่งที่ฉันท�า ประเดน็

ย่อย คือ การพ่ึงพาตนเอง การอทุศิตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการสร้างคน 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีท�าให้เกดิความเข้าใจในการรับรู้ความหมายความมคุีณค่าในตนเองของผู้สงูอายุที่มภีาวะ

ซึมเศร้า ซ่ึงพยาบาลและบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกบัผู้สงูอายุ สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนารปูแบบ

การดูแลผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้า
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ค�าส�าคญั : ผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้า; ความมคุีณค่าในตนเอง
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The Meaning of Self-esteem as Perceived by Older Adults with Depression*
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Abstract
  The purpose of this qualitative research study was to understand the meaning of self-esteem in 

the elderly with depression. Fifteen participants from a province in eastern Thailand were purposively 

selected. Data were collected using in-depth interview with semi-structured questions and analyzed by 

thematic analysis.

 The findings revealed the meaning of self-esteem as perceived by the elderly with depression in three 

themes and eight sub-themes. The first theme was being recognized by others consisting of three 

sub-themes: being a good person, a life with dignity, and a life with positive attitude. The second 

themewas being treated as valued person composed of  two sub-themes: being honored as a leader and 

being loved. The third theme was being proud of what I am doing comprising 3 sub-themes: self-

reliance, dedication to society, and mentoring people.

 The findings illustrated the meaning of self-esteem as perceived by the elderly with depression. This 

knowledge should be of concern to  nurses or health care providers to promote self-esteem in the 

elderly with depression.

*  Thesis, Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing 
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 

(Aging society) โดยพบในปี พ.ศ. 2556 มปีระชากร

ทั้งสิ้น 65 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มวัยสงูอายุ (60 ปีขึ้นไป) 

จ�านวน 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ของประชากร

ทัง้หมดจ�านวน 65 ล้านคน1  และจากประมาณการจ�านวน

ผู้สงูอายุของไทยคาดว่าใน ปี พ.ศ. 2566 จะเพ่ิมขึ้น

เป็น 14 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร

ประเทศ2 เหน็ได้ว่าผู้สงูอายุมแีนวโน้มเพ่ิมจ�านวนสงูขึ้น 

 วัยสูงอายุเป็นวัยที่มักพบการเปล่ียนแปลงตาม

ธรรมชาติของมนุษย์3 โดยมีการเปล่ียนแปลงด้านจิตใจ

และอารมณท์ี่เกดิควบคู่กบัความเสื่อมถอยทางกาย ท�าให้

ผู้สงูอายุรู้สกึว่าตนเองมคีวามสามารถน้อยลง ต้องพ่ึงพา

ผู้อื่น และวัยน้ียังมกีารสญูเสยีอ�านาจ ต�าแหน่งหน้าที่การ

งาน บทบาทในสงัคม อาจส่งผลให้เกดิอารมณเ์หงา กงัวล 

น้อยใจ และกระทบกระเทือนจิตใจได้ง่าย4 ทฤษฎี

พัฒนาการทางจิตสงัคมของอริีก อริีกสนั (Erik Erikson)5 

ได้อธิบายพัฒนาการของผู้สูงอายุว่าเป็นวัยแห่งขั้นการ

พัฒนาความรู้สกึมั่นคงทางจิตใจ ในทางกลับกนัผู้สงูอายุ

ที่ไม่สามารถผ่านถึงขั้นพัฒนาการความรู้ สึกมั่นคงทาง

จิตใจได้ จะรู้สกึสิ้นหวัง ท้อแท้ ขาดความสขุ มองไม่เหน็

ถึงคุณค่าของตนเอง เกดิความเครียด ความคับข้องใจ 

รู้สกึผิดและไร้ค่าจนมีโอกาสเกดิภาวะซึมเศร้าได้5 และ

อาจพบความผดิปกตขิองอารมณแ์สดงออกเป็นพฤตกิรรม

ซึมเศร้า เบื่อหน่ายท้อแท้ ร่วมกบัอาการอื่นๆ เช่น นอน

ไม่หลับ น�า้หนักลด ไม่มีสมาธ ิพฤตกิรรมเคล่ือนไหวผดิ

ปกต ิเป็นต้น6  

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กบัภาวะซึม

เศร้าในผู้สงูอายุ ที่อาศยัอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกจ�านวน 

524 คน ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ผู้สงูอายุมภีาวะซึมเศร้า

อยู่ในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 57.1 รองลงมามีภาวะ

ซึมเศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ 22.1 และรุนแรง 

ร้อยละ 8.6 และพบผู้สงูอายุที่ไม่มภีาวะซึมเศร้า ร้อยละ 

17.67 และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสงูอายุที่มี

ภาวะซึมเศร้า จะมคีวามรู้สกึมคุีณค่าในตนเองต�่าลงด้วย8

 ความรู้สกึมีคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) เป็น

การรับรู้ ว่าตนเองมีคุณค่า มีความเช่ือมั่น มีการยอมรับ

ตนเองและต้องการท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม9  

เกี่ยวกบัความรู้สกึมีคุณค่าในตนเองน้ีคาร์ล  โรเจอร์ส 

(Carl Rogers) กล่าวว่า ความรู้สกึมคุีณค่าในตนเองเกดิ

จากความสมัพันธร์ะหว่างอตัมโนทศัน์ (Self-concept) 

และตนในอดุมคต ิ(Ideal-self)10   หากสองส่วนน้ีมคีวาม

สอดคล้องกัน บุคคลมีแนวโน้มมีความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเองสงู มีความมั่นคงทางอารมณ ์ ในทางตรงกนัข้าม

เมื่อบุคคลต้องการเป็นอะไร แต่ประเมินตนเองพบว่าไม่

ใกล้เคียงกบัความสามารถของตน ไม่มแีหล่งสนับสนุนที่

เพียงพอ ไม่เผื่อใจไว้ส�าหรับสิง่ทีไ่ม่คาดคิด จะท�าให้ความ

รู้สกึมคุีณค่าในตนเองต�่าลง ขาดความมั่นคงทางอารมณ ์

และตระหนักรู้ ว่าความสามารถที่ตนมีน้ันไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสงัคม4 จากการเปล่ียนแปลงในวัยผู้สงูอายุ

ที่กล่าวข้างต้น ผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้ามกัมองตวัเองใน

ด้านลบ มองเหน็คุณค่าในตนเองต�่าลง รู้สกึว่าตนเองไม่

ประสบความส�าเรจ็ ขมขื่นกบัตนเองเพราะชีวิตในอนาคต

ทีเ่หลือสั้น ยากทีจ่ะตั้งต้นเพ่ือเปล่ียนแปลงชีวิต ท�าให้เกดิ

ความไม่มั่นคงของสภาพจิตใจ อาจส่งผลให้ผู้สงูอายุมี

อาการแสดงที่พบบ่อย คือ อารมณเ์ศร้า เบื่อหน่าย เหงา 

ร้องไห้ง่าย น้อยใจง่าย จนอาจกลายเป็นอารมณซึ์มเศร้า11

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เกบ็

รวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนาเชิงลึก  เน่ืองจากเป็นวิธี

การหน่ึงที่เข้าถงึ เข้าใจ ปรากฏการณท์ี่ศกึษา12  เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เหน็ว่า ผู้สงูอายุให้ความหมายความ

มีคุณค่าในตนเองว่าอย่างไร และมีความส�าคัญต่อความ

รู้สกึของผู้สงูอายุอย่างไรบ้าง นอกจากน้ี การศกึษาน้ีแนว

คิดทฤษฏกีารดูแลมนุษย์ของ Watson13  ในการเปิดสนาม

ปรากฏการณ์ในการเข้าถึงการรับรู้ของบุคคล วัตสนัได้

อธบิายว่า ปรากฏการณ์หรือความจริงตามการรับรู้ของ

บุคคลเป็นสิ่งที่จะกลายเป็นภาพสะท้อนตวัตนของบุคคล 

ณ ขณะน้ัน

 จากความส�าคัญที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าแนวโน้ม

ของประชากรผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าเพ่ิมมากขึ้ น 

ประกอบกบันโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ  เน้นการ
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ส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูด้านสขุภาพจิตในผู้สงู

อายุ14 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความหมาย

ความมคุีณค่าในตนเองของผู้สงูอายุทีม่ภีาวะซึมเศร้า โดย

เลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพมาเป็นระเบยีบวิธวิีจัย  เพราะ

เป็นการศึกษาที่ให้ความส�าคัญกบัการรับรู้  ความหมาย 

และพฤติกรรมตามบริบทเฉพาะ15  เพ่ือให้เกดิความรู้

และเข้าใจความเป็นธรรมชาติของผู้สงูอายุ  เกดิความ

เข้าใจมุมมองในการรับรู้ ความหมายความมีคุณค่าใน

ตนเองของผู้สงูอายุ เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลสขุภาพ

จิตของผู้สงูอายุต่อไป

วตัถุประสงคข์องการวิจยั

 เพ่ือบรรยายคุณค่าในตนเองของผู้สงูอายุที่มีภาวะ

ซึมเศร้า

วิธีการด�าเนนิการวิจยั

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) ใช้วิธเีกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาเชิงลึก 

(In-depth interview)

ผูใ้หข้อ้มูล

 การศกึษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive sampling) โดยคัดเลือกตาม

คุณสมบตัทิี่ก�าหนด คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศ

ชายและหญิงที่อาศยัอยู่ในชุมชนชนบท จังหวัดหน่ึงของ

ภาคตะวันออก มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับเลก็น้อยถึง

ปานกลาง สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ด ีและยินยอม

ให้ความร่วมมือในการวิจัย มีจ�านวน 15 ราย เมื่อผู้สงู

อายุเกดิอารมณซึ์มเศร้าระหว่างการสนทนา ผู้วิจัยจะหยุด

การสนทนา และเปิดโอกาสให้ผู้สงูอายุได้ระบายสิ่งที่คับ

ข้องใจ สร้างบรรยากาศให้เกดิความรู้สกึอบอุ่นปลอดภยั

และผ่อนคลาย และสงัเกตอาการ ถ้าอาการดขีึ้นจะท�าการ

สนทนาต่อ หากไม่ดีขึ้ นจะยุติการสนทนา และท�าการ

ประเมินอาการ เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลด้าน

สุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด

การพิทกัษ์สทิธิ์ผู้ให้ข้อมูล

 การวิจัยคร้ังน้ี มกีารพิทกัษ์สทิธิ์ผู้ให้ข้อมูล โดยผ่าน

การพิจารณา โครงการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ด�าเนินการเกบ็

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยช้ีแจง

วัตถุประสงค์ วิธดี�าเนินการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

รับ ซ่ึงในการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาเชิงลึกน้ัน 

ผู้ให้ข้อมูลสามารถปฏเิสธที่จะตอบค�าถามหรือข้อความ

ใดๆ ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะตอบ และสามารถให้หยุดการ

สนทนาได้ทุกเวลา และข้อมูลที่ได้จากการสนทนา ถอืว่า

เป็นความลับ ไม่มกีารเปิดเผยช่ือและนามสกุลจริงของผู้

ให้ข้อมูล การน�าเสนอผลการวิจัยน�าเสนอในภาพรวม 

และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสนทนา จะถูกท�าลายเมื่อ

ผลการวิจัยได้เผยแพร่แล้ว เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินดเีข้าร่วมใน

การศึกษา จึงให้เซน็ช่ือลงในใบยินยอมการเข้าร่วมการ

วิจัย

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

 1.  ผู้วิจัย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญในการวิจัยเชิง

คุณภาพ เป็นผู้ที่ผ่านการเรียนเกี่ยวกับการท�าวิจัยเชิง

คุณภาพจากการศึกษาในรายวิชาการวิจัยทางการ

พยาบาลและการใช้ผลการวิจัย ในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรมหาบณัฑติ เป็นเวลา 15 ช่ัวโมง  และท�าการศกึษา

ค้นคว้าเพ่ิมเตมิด้วยตนเอง จากต�ารา วารสารและเอกสาร

ต่างๆ รวมถงึฝึกทกัษะการสนทนาเชิงลึกภายใต้การนิเทศ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา

 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ 

แบบประเมนิภาวะซึมเศร้า 2Q16 9Q17  ลักษณะของแบบ

คัดกรองเป็นการตอบประเมินความรู้สึกของตนเองใน

ช่วง 2 สปัดาห์ที่ผ่านมา เช่น ใน 2 สปัดาห์ที่ผ่านมา รวม

วันน้ี ทา่นรู้สกึ หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่ แนว

ค�าถามการสนทนาเชิงลึก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ลักษณะ

ค�าถามเป็นค�าถามปลายเปิด มวัีตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

รู้และเข้าใจความหมายความมีคุณค่าในตนเองของผู้สงู

อายุที่มภีาวะซึมเศร้า โดยมกีารตรวจสอบความตรงของ

เน้ือหา (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
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ประกอบด้วย อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2 ทา่น และอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการพยาบาลสขุภาพ

จิตและจิตเวช 1 ท่าน แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้สงู

อายุที่มีภาวะซึมเศร้า แบบบันทึกการถอดเทป แบบ

บนัทกึภาคสนาม และแบบบนัทกึการสะท้อนคิด 

 3. อุปกรณ์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ เคร่ือง

บนัทกึเสยีง

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล

 หลังจากโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้

วิจัยท�าหนังสอืขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูล เสนอต่อผู้

อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่ท�าการ

ศกึษา โดยช้ีแจงรายละเอยีดถงึวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

และขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล

ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ แล้วพบผู้ให้ข้อมูลโดยการ

สร้างสมัพันธภาพ บอกวัตถุประสงค์ การพิทกัษ์สทิธิ์ผู้ให้

ข้อมูล ประโยชนที่จะเกดิจากการวิจัย และขอความร่วม

มอืในการเข้าร่วมวิจัย และเมื่อผู้ให้ข้อมูลยินยอมจึงให้ลง

นามยินยอมไว้เป็นลายลักษณอ์กัษร และด�าเนินการเกบ็

รวมรวมข้อมูล ด้วยการสนทนาเชิงลึก ที่บ้านของผู้ให้

ข้อมูลและโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลตามที่ผู้ให้

ข้อมูลเลือก ในการสนทนาแต่ละคร้ัง ใช้เวลาประมาณ 

60-90 นาที ในขณะที่ท�าการสนทนา ผู้วิจัยสังเกต

ปฏิกิริยาของผู้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เช่น สีหน้า 

ทา่ทาง ลักษณะการพูด และน�า้เสยีง เป็นต้น ผู้วิจัยด�าเนิน

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจนกระทัง่ข้อมูลมคีวามอิม่ตวั รวม

ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 15 ราย ไม่พบผู้ปฏเิสธการให้ข้อมูล

การวิเคราะหข์อ้มูล

 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล และเกบ็รวบรวมข้อมูล

ไปพร้อมๆ กนั โดยใช้วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงใจความ

หลัก (Thematic analysis) ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

น้ัน ผู้วิจัยอ่านข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป หลายๆ คร้ัง 

เพ่ือให้เข้าใจในข้อมูลน้ันๆ และขดีเส้นใต้ข้อความส�าคัญ

ที่เกี่ยวข้องกบัค�าถามการวิจัย เลือกสรรเอาข้อความวลี 

ค�าส�าคัญออกมา ตดัทอน หรือก�าจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง

ออก จากน้ันน�าข้อความ วลี ค�าส�าคัญมาใส่รหัสเบื้องต้น 

จัดประเภทข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน ความหมายแนว

เดยีวกนั โดยการเช่ือมโยงข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

เพ่ือหาข้อสรปุ และสร้างข้อสรปุโดยน�าข้อค้นพบจากการ

ตีความและข้อสรุปย่อยมาสร้างเป็นข้อสรุปใหญ่ ตรวจ

สอบความน่าเช่ือถอืของข้อสรปุ และแก้ไขให้ชัดเจน จึง

สรุปเป็นผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และปรับแก้ไขตามความคิดเหน็

ที่สอดคล้องกนัเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถอืของงานวิจัย

ความน่าเช่ือถอืของงานวิจยั

 ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเช่ือถอืของข้อมูลตาม แนว

ทางการสร้างความน่าเช่ือถอืใน พิมลพรรณ เนียมหอม18 

ดงัน้ี

 1) ความน่าเช่ือถอื (Credibility) ผู้วิจัยผ่านการ

เรียนเร่ืองการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ และมปีระสบการณใีน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ การคัด

เลือกผู้ให้ข้อมูลซ่ึงเป็นผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้า สามารถ

อธบิายความหมายความมีคุณค่าในตนเองของผู้สงูอายุ 

ตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล การสร้างสมัพันธภาพที่ดกีบั

ผู้ให้ข้อมูล โดยแสดงทา่ททีีเ่ป็นมติร เปิดโอกาสให้ซักถาม

และแสดงความคิดเหน็ได้อย่างอสิระ การใช้เทคนิคการ

สะท้อนคิดและบันทกึการสะท้อนคิดตลอดกระบวนการ

เกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการยืนยันข้อมูลกบัผู้

ให้ข้อมูลทุกคร้ังภายหลังการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย

ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ด้านวิธีการเกบ็

รวบรวมด้วยวิธแีตกต่างกนั (Method triangulation) โดย

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสนทนาเชิงลึก การสงัเกต 

และข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลภาวะสขุภาพ และข้อมูลการคัด

กรองภาวะซึมเศร้าของผู้สงูอายุ

 2) การน�าข้อมูลไปใช้ (Transferability) ผู้วิจัย

บรรยายรายละเอยีดต่างๆ ของการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 

และขั้นตอนต่างๆ ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ผู้อ่าน

สามารถประยุกตใ์ช้ในบริบทที่อื่นๆ คล้ายคลึงกนั 
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 3) ความคงที่ (Dependability) ผู้วิจัยวิเคราะห์และ

ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลและบรรยายเกี่ยวกับ

กระบวนการวิจัยและสรปุผลการวิจัยไว้อย่างละเอยีด เพ่ือ

ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ ตรวจสอบและปฏบิตัติามได้

 4) การยืนยันข้อมูล (Confirmability) ผู้วิจัยได้

รวบรวมเอกสารต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล เพ่ือสามารถน�าไปใช้เป็นหลักฐานอ้างองิ

แหล่งข้อมูล และสามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลัง

ได้ รวมทั้งได้ตระหนักถงึความน่าเช่ือถอื การน�าข้อมูลไป

ใช้ และความคงที่ดงักล่าวมาแล้ว ท�าให้งานวิจัยน้ีมคีวาม

เป็นกลางหรือไม่มีความล�าเอยีง

ผลการวิจยั

 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นผู้สงูอายุที่มีภาวะ

ซึมเศร้าอยู่ในระดบัเลก็น้อยถงึปานกลาง จ�านวน 15 ราย 

พบผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปานกลาง 

จ�านวน 13 ราย และภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับเลก็น้อย 

จ�านวน 2 ราย ประกอบด้วยเพศชาย  5 ราย และเพศ

หญิง 10 ราย มอีายุเฉล่ีย 71.27 ปี โดยอายุน้อยที่สดุ 

61 ปี อายุมากที่สดุ 88 ปี สถานภาพสมรสคู่มากที่สดุ 

10 ราย รองลงมาคือหม้าย 4 ราย และหย่าร้าง 1 ราย 

ด้านสมาชิกในครอบครัว มผู้ีสงูอายุที่อยู่คนเดยีว จ�านวน 

3 ราย อกี 12 ราย อาศยัอยู่กบัสมาชิกในครอบครัว

 การศึกษาความมีคุณค่าในตนเองของผู้สงูอายุที่มี

ภาวะซึมเศร้าในคร้ังน้ี ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัยเป็น 

3 ประเดน็หลัก ดงัน้ี 1) ได้รับการยอมรับจากภายนอก 

2) การได้รับการปฏบิตัเิสมอืนหน่ึงผู้มค่ีา และ 3) ภมูใิจ

ในสิ่งที่ฉันท�า

 1. ไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก ผู้ให้ข้อมูลรับรู้

ว่าความมีคุณค่าเป็นสิ่งที่เกิดจากพฤติกรรมภายในที่ดี

งาม ที่น่าภมูใิจและบุคคลอื่นกรั็บรู้สิ่งดงีามน้ัน เมื่อได้รับ

การยอมรับจากภายนอก ผู้ให้ข้อมูลจึงสะท้อนออกมาเป็น 

3 ประเดน็ย่อย ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี

  1.1 ชีวิตคนดี ผู้ให้ข้อมูลทุกคนเช่ือมั่นใน

ความเป็นคนดีของตนเองว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมา รับรู้ ว่า

ตนเองเป็นคนดีซ่ึงมาจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ 

และจากการท�าบุญท�าทาน ดงัค�ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า

  “ตาได้รับการจากอบรมสัง่สอนต่างๆ ส่วนใหญ่

มาจากพ่อและอา ท�าให้ตามคีวามดตีดิตวัมาทุกวันน้ี เขา

สอนให้ตาเป็นคนด ีมรีะเบยีบวินัย ตรงต่อเวลา ประหยัด 

ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น มนี�า้ใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เย่อ

หย่ิงจองหอง ไม่ถอืตวั...ส�าคัญนะ การทีเ่ราเป็นคนมนี�า้ใจ 

มรีะเบยีบวินัย ซ่ือตรง ตรงต่อเวลา มนัท�าให้คนรอบข้าง

เห็นคุณค่าของเรา ที่เราเอื้ อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เย่อหย่ิง

จองหอง ไม่ถอืตัว ท�าให้เรารู้สกึปล้ืมและดีใจ ที่คนอื่น

มองเหน็คุณค่าของเรา” (E13) 

  “ยายไปช่วยวัด ท�าบุญท�าทานแล้วรู้สกึอิ่มเอม

ใจ...มนัมคีวามสขุใจ ไม่เหนด็เหน่ือย ประทบัใจยายมา

ตลอด แล้วกง็านทอดกฐิน งานผ้าป่า ยายกไ็ปช่วยทุกคร้ัง 

ยายเป็นคนมนี�า้ใจ ท�าด้วยตวัของยายเองจริงๆ ไม่ต้องมี

ใครมาบังคับให้ท�านู่นท�าน่ี...คราวไหนที่พลาดติดธุระ

จริงๆ ไปไม่ได้จริงๆ กม็คีนถามหาแล้ว...เรากภ็มูใิจแล้ว 

ว่าเออ เค้ายังนึกถงึเรากนัอยู่ตลอด ว่าเราหายไปไหน เค้า

เหน็ความดขีองเรา” (E11)

  1.2  ชีวิตที่มศีกัดิ์ศรี ผู้ให้ข้อมูลส่วนหน่ึงมอง

ว่าความมีศักดิ์ศรีเป็นเร่ืองส�าคัญมีการด�าเนินชีวิตที่มี

อดุมการณ ์ตั้งมั่นในอดุมคตทิี่มศีกัดิ์ศรี จะท�าให้เป็นตวั

ของตัวเอง ไม่หวังพ่ึงพาใคร มีเป้าหมายในการด�าเนิน

ชีวิต เกดิความรู้สกึพอใจในการด�าเนินชีวิตของตนและ

ครอบครัว และรู้ สึกภาคภูมิใจที่เพ่ือนบ้านและคนใน

ชุมชนให้การยอมรับ และน�าสิ่งที่ดีควรน�าไปเป็นแบบ

อย่าง ดงัเช่นผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า

  “ป้ามเีช้ือสายจีน ป้าถูกอบรมเล้ียงดูมาแบบให้

หย่ิงในศกัดิ์ศรีของตนเอง ถงึแม้ครอบครัวจะยากจนหรือ

ล�าบากยังไง ป้าเป็นคนอดทน ท�างานด้วยความซ่ือสตัย์

สจุริต ไม่คดโกงใคร ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่พูดจาให้ร้าย

คนอื่น... ไม่ให้ใช้เงนิฟุ่มเฟือย อย่าว่าคนอื่น อย่าใส่ร้าย

คนอื่น เป็นคนหย่ิงในศักดิ์ศรี เพราะเร่ืองศักดิ์ศรีเป็น

เร่ืองที่ส�าคัญมากส�าหรับครอบครัวของป้า สอนให้ป้าท�า

ในสิ่งที่ถูกต้อง ต่อให้ครอบครัวเราจะจนยังไง รับจ้างเขา

ยังไงแต่เราไม่เคยโกงเขา ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง คนอื่น

มองมาเขากเ็ช่ือถอื เช่ือใจ” (E10) 
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  “ชีวิตไม่สิ้น กต้็องดิ้นกนัไปจริงๆ นะ แต่ฉัน

เป็นคนที่ว่า ถ้าไม่มตีงัค์กไ็ม่กนิอะไรนะ ใครให้ตดิ กไ็ม่

ตดิ ไม่ตดิหน้ีใคร เล้ียงลูกมาเป็นฝงูไม่ตดิหน้ีใคร เราหย่ิง

ในศกัดิ์ศรีของเรา ไม่อยากให้ใครมาดูถูก แล้วกไ็ม่มใีคร

ดูถูกเราจริงๆ มีแต่เคารพยกย่องเรา” (E4)

  1.3 ชีวิตที่คิดบวก ผู้ให้ข้อมูลเล่าถงึการเผชิญ

ปัญหาที่ผ่านมา ด้วยการมองชีวิตด้านบวก ท�าให้พร้อม

เผชิญปัญหาและปรับความคิดและพฤติกรรมในการอยู่

ร่วมกนักบัผู้อื่นได้ดขีึ้น การคิดบวกท�าให้ตวัของผู้สงูอายุ

มคีวามสขุ ไม่เครียด สามารถผูกมติรกบัเพ่ือนบ้านได้ด ี

ดงัค�ากล่าวว่า

  “ตากเ็ป็นคนประเภทที่ว่าชอบคิดบวกนะ ตา

พยายามคิดอะไรที่มนัเป็นบวก แล้วเรากไ็ม่เครียดไง คน

อื่นกบ็อกว่าตาเป็นคนเข้าใจคิดด ีคิดบวก แล้วไม่เครียด” 

(E13)

  “ยายรู้สกึว่าต้องรับผดิชอบต่อชีวิตของตนเอง 

และรู้ สึกพึงพอใจกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมา เท่าน้ีมันกม็ี

ความสขุมากแล้วนะ อกีอย่างอะไรกแ็ล้วแต่ เราต้องคิด

บวกให้เป็น มนัยากนะ ต้องมีการฝึกฝน ฝึกมองโลกใน

แง่ดี คนอื่นเค้ากช่ื็นชม มองเราว่าเป็นคนดี รู้ จักคิด” 

(E15)

 2. การได้รับการปฏิบัติเสมือนหน่ึงผู้มีค่า ผู้ให้

ข้อมูลส่วนใหญ่ มองว่า ความมคุีณค่าในตนเอง สร้างมา

จากความรู้สกึพึงพอใจในตนเองว่าตนมคีวามส�าคัญ และ

รับรู้ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและสังคมภาย

นอกว่าตนมีความส�าคัญ มีคุณค่า ผู้ให้ข้อมูลจึงสะท้อน

ออกมาเป็น 3 ประเดน็ย่อย ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี

  2.1 การยกย่องให้เป็นผู้น�า ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ ว่า

ตนเองมคีวามส�าคัญเมื่อได้รับการยกย่อง นับถอื ให้เป็น

ผู้น�าหรือรับรู้จากความส�าเรจ็ในการท�างานเพ่ือชุมชนและ

สงัคม การได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น�าของผู้สงูอายุมา

จากความด ีความสามารถและความน่าเช่ือถอื ดงัเช่นค�า

กล่าวที่ว่า

  “ตาไปเป็นทหาร พอเข้าเป็นทหารใหม่อยู่ไม่

นาน ตาได้รับคัดเลือกให้เป็นครฝึูกทหาร ตามคีวามรู้ ใน

การใช้ค�าบอกค�าสั่ง สอนทหารใหม่อยู่หลายรุ่น สนุกดี

และประทบัใจมาก” (E1)

  “ยายเคยเป็นอบต. (สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล) ตดิต่อกนัถงึ 3 สมยันะ แม้จะเรียนจบเพียง

ช้ันป. 4  ยายว่าเป็นเพราะตวัยายเป็นคนไม่ถอืตวั ไม่หย่ิง 

ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง ทุกคนมักช่ืนชมยายว่ายายเป็นคนมี

วิสัยทศัน์กว้างไกล เป็นนักพัฒนาหมู่บ้านได้ดี ยายใช้

เหตผุลไง อย่ายึดตดิกบัต�าแหน่ง อย่ายึดตดิกบัหัวโขน...

อย่าหลงระเริงไปกบัยศกบัต�าแหน่ง ยายไม่เอานะ อย่า

ลืมตัวเดด็ขาด เพราะมันท�าให้มีคุณค่าต่างๆ ที่เราเคย

สร้าง เคยท�า หายหรือหมดไปทนัท ีคนจะเสื่อมศรัทธาลง 

ยายเตือนสติตัวเองเสมอ ไม่เคยอวด ไม่เคยเย่อหย่ิง 

จองหอง ว่าเออเราเป็นนู่นเป็นน่ี มียศมีต�าแหน่งอะไร 

ยายกว่็ายายคือคนเดนิดนิ กนิข้าวแกงเหมอืนกบัคนอื่นๆ  

ไม่จ�าเป็นต้องยกตวัเองให้สงูเด่นกว่าใคร” (E14)

  2.2 การเป็นที่รัก การที่ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนให้

เหน็ว่า การรับรู้ ว่าตนเป็นที่รักท�าให้รู้สึกว่าตนมีคุณค่า

ส�าหรับคนอื่น และได้รับการปฏบิตัอิย่างบุคคลที่มคุีณค่า 

ด้วยความรักและการยอมรับ ดงัค�ากล่าวที่ว่า

  “ครอบครัวท�าให้ตารู้ สึกว่าตามีคุณค่ามาก

ส�าหรับพวกเค้า ยายเค้ากด็กีบัตาตลอด ดูแลตา ลูกสาว

คนโตกไ็ม่เคยทิ้ งตา... มีหลานชาย หลานสาวมาเล่นที่

บ้านตาเกอืบทุกวัน ตามีความสขุที่ได้เล้ียงหลาน... อกี

อย่างคนรอบข้างคนในหมู่บ้านทุกคนเค้ากด็ีกะตานะ... 

เค้าบอกว่าตาเป็นคนดมีากเทา่ที่เค้าเจอ (E7)

  “เราอายุได้ถึงปูนน้ี เรากม็ีความสขุ ความไข้ 

ความเจบ็อะไรเรากม็าเบยีดเบยีนเราน้อย ครอบครัวเรา

ไม่เคยว่าจะมปัีญหาอะไรกนัมากมาย เรากม็คีวามสขุกนั

ทุกๆ คน เราตักเตือนสั่งสอนกนัได้ พูดจากนัรู้ เร่ืองใน

ครัวเรือน กเ็ป็นที่พอใจ แล้วกร็ู้สกึว่าทุกคนรักเรามาก” 

(E2)

 3.  ภมูใิจในสิง่ทีฉั่นท�า ผู้ให้ข้อมูลเล่าถงึความสขุใจ

และภาคภมูิใจในสิ่งที่ได้ท�า ซ่ึงสิ่งน้ีน�ามาซ่ึงความรู้สกึมี

คุณค่าในตนเอง เป็นสิ่งที่ภมูิใจว่าตนท�าได้และได้ท�า คือ

ความสามารถในการดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ

และสงัคม สามารถท�ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม 

ไม่ใช่ค�านึงถงึแต่เร่ืองของตน และการสร้างคนเป็นสิ่งที่ผู้
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ให้ข้อมูลมองว่าเป็นสิง่ทีท่ �าให้ตนมคุีณค่า ทีไ่ด้มโีอกาสสอน

และถ่ายทอดวิชาความรู้ ต่าง ๆ  จากการสนทนา ความภมูใิจ

ในสิง่ที่ท �าของผู้สงูอายุ มาจากการพ่ึงพาตนเอง การอทุศิตน

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการสร้างคน

  3.1 การพ่ึงพาตนเอง ท�าให้ผู้ให้ข้อมูลมคีวาม

ภาคภูมิใจและมีความสุขที่เกิดจากการได้ดูแลตนเอง 

พ่ึงพาตนเองโดยไม่ต้องเป็นภาระของใคร และกล่าวถงึ

การดูแลและพ่ึงพาตนเองด้านสขุภาพร่างกายและจิตใจ 

สามารถท�ากจิกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ มี

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองเร่ืองค่าใช้จ่ายในชีวิต

ประจ�าวัน ความภาคภมูใิจเกดิขึ้นน้ัน ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าว

ว่า

  “ถงึตอนน้ีเราแก่แล้ว แต่ยังสามารถท�ามาหากนิ

ได้น่ีมนัดนีะ เพ่ิงจะมีตงัค์ตอนแก่ แล้วอกีอย่างป้ากดู็แล

ตวัเองได้ ไม่เจบ็ไข้ออดๆ แอดๆ ” (E5) 

  “ตวัเราน่ันแหละ ต้องมองตวัเราให้มคุีณค่า คน

เราท�าอะไรได้ตั้งหลายอย่าง อย่างตา ดูแลตวัเองได้ พอ

ช่วยเหลืองานบ้านได้ ไม่เป็นภาระลูกหลาน” (E6) 

  3.2 การอทุศิตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ผู้ให้

ข้อมูลส่วนใหญ่ กล่าวถงึการช่วยเหลือผู้อื่น การเสยีสละ

ช่วยเหลือสงัคม มจิีตอนัเป็นสาธารณะที่นึกถงึประโยชน์

ของส่วนรวม การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ หมู่บ้าน 

ตามที่ตนเองสามารถเข้าร่วมได้ ไม่แสดงให้เหน็ถงึความ

เป็นคนเหน็แก่ตัวหรือคิดเหน็แต่เร่ืองของตนเองเพียง

อย่างเดยีว น�าไปสู่ความรู้สกึมคุีณค่าในตนเอง ดงัที่ผู้ให้

ข้อมูลเล่าว่า

  “ตาเป็นอสม. รุ่นแรกของอ�าเภอเกาะช้าง เป็น

มามากกว่า 20 ปีแล้ว ท�างานอาสา มีหน้าที่คอยบอก 

แนะน�า ให้ความรู้กบัชาวบ้านในละแวกที่รับผดิชอบดูแล 

ตากถ็อืว่าตาเป็นอสม. กภ็มูใิจแล้วนะ... คนในเขตรับผดิ

ชอบน้ีของตาเขาเช่ือหมด ตากส็บายใจดี เพราะเขาเช่ือ

ฟัง เขาเล่ือมใสเรา นับถอืเรา เราเป็นอสม. อายุป่านน้ี” 

(E2) 

  “ตาสร้างความมั่นใจให้ตวัเอง เพราะตาไม่ยึด

ติดอะไร ตาชอบช่วยเหลือคนอื่นๆ ตาเป็นคนใจดีนะ 

อะไรที่ตาพอช่วยเหลือได้ตาท�าทนัท.ี..ตาภมูิใจที่ได้ช่วย

เหลือคนอื่นๆ” (E13)

  “กค็นรอบข้างเขาพูดถงึเรา ช่ืนชมเรา บอกว่า

เราเป็นคนด ีชอบช่วยเหลือสงัคม เรากร็ู้สกึมคุีณค่าเยอะ

นะ” (E9)

  3.3 การสร้างคน  วัยของผู้ให้ข้อมูลเป็นวัยที่

สะท้อนว่าเป็นวัยที่ผ่านการใช้ชีวิตมายาวนาน ผ่านร้อน

ผ่านหนาว และสั่งสมประสบการณต่์างๆ มากมาย เช่น 

วิธคิีด การแก้ปัญหา การด�ารงชีวิต การประกอบอาชีพ 

ท�าให้ผู้สูงอายุแต่ละคนมีภูมิปัญญาของตนเองที่น�ามา

อบรมสั่งสอนบุตรหลาน หรือบุคคลอื่นในสงัคม สิ่งเหล่า

น้ีหล่อหลอมเป็นความภาคภมูิใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและ

ได้ท�าเพ่ือสร้างคนรุ่นต่อมา ผู้ให้ข้อมูลส่วนหน่ึงเล่าว่า

  “ที่ส�าคัญที่สดุในตอนน้ีคือ การได้เล้ียงหลาน 

สอนหลาน ฝึกหลาน ตั้งแต่เค้ายังเลก็ๆ อยู่ อยากอบรม 

อยากใส่ อยากเพ่ิมเตมิคุณสมบตัดิีๆ  มอบให้หลานหมด 

ภมูใิจที่ลูกให้ความไว้วางใจให้เล้ียงหลานอย่างเตม็ความ

สามารถ ภมูิใจที่มีส่วนช่วยแบ่งเบาเร่ืองการเล้ียงหลาน 

เพราะลูกสาวต้องท�างาน ลูกเรียนจบมีงานมีการท�า ลูก

เป็นคนด ีขยัน อดทน กตญัญูต่อพ่อแม่ หลานเล้ียงง่าย 

ภูมิใจที่ได้เล้ียงหลาน มันมีความรู้ สึกว่าพ่อแม่เค้าไว้

วางใจให้ยายอบรมสั่งสอนลูกเค้าได้เตม็ที่ เคยได้ยินลูก

พูดว่า แม่ยังเล้ียงหนูให้ดไีด้ ท�าไมแม่จะเล้ียงลูกของหนู

ให้เป็นคนดไีม่ได้ มนัน่าภมูใิจมากเลยนะ... มันท�าให้เรา

ยืนหยัดอยู่ได้ มนัเป็นน�า้ทพิย์ชโลมใจ ที่หล่อเล้ียงหัวใจ

คนแก่ๆ คนหน่ึง” (E15)

  “ยายตั้งใจจะสร้างคนด้านความรู้ความสามารถ

ที่ยายม ีบ่อยคร้ังนะ ที่มหีน่วยงานจากที่ต่างๆ มาตดิต่อ

เย่ียมชมและเรียนรู้ วิธกีารท�าผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว 

ยายยินดีและเตม็ใจเสมอในการให้ความรู้  ไม่หวังผล

ตอบแทนอะไรหรอก ทุกวันน้ีมนักส็�าเรจ็ยายกภ็มูใิจที่ได้

ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ เพ่ือนบ้านที่อยาก

เรียนรู้ยายกจ็ะถ่ายทอดความรู้ ไป ถ้าวันหน่ึงถ้าเราไม่อยู่

หรือตายจากไปนะ ผลงานเหล่าน้ีกจ็ะถ่ายทอดให้คนรุ่น

หลัง... ไม่อยากหวงวิชากนั กแ็บ่งปันกนัไปเพ่ือลูกเพ่ือ

หลานวันข้างหน้า” (E8)
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อภิปรายผล

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความหมายความมี

คุณค่าของผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้า สรปุได้ 3 ประเดน็ 

คือ ได้รับการยอมรับจากภายนอก การได้รับการปฏบิตัิ

เสมือนหน่ึงผู้มีค่า และภูมิใจในสิ่งที่ท �า ซ่ึงสามารถ

อภิปรายผลได้ดงัน้ี

 1. ไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก  ทฤษฎพัีฒนา

การทางจิตสงัคมของอริีก อริีกสนั (Erik Erikson) ได้

อธิบายพัฒนาการของผู้สูงอายุว่าเป็นวัยแห่งขั้นการ

พัฒนาความรู้สกึมั่นคงทางจิตใจหรือในทางตรงกนัข้าม

คือความรู้สกึสิ้นหวัง (Sense of integrity vs. despair) 

หากผู้สงูอายุผ่านขั้นตอนพัฒนาการน้ีได้อย่างสมบูรณ ์จะ

เข้าใจความหมายและคุณค่าของตนเอง มองเหน็ความ

ส�าเรจ็ในอดีต ยอมรับและรู้สกึพึงพอใจชีวิตของตนเอง 

แต่หากบุคคลที่ไม่สามารถบรรลุถึงความรู้สึกพึงพอใจ

ชีวิตของตนที่ผ่านมาได้ จะรู้สกึสิ้นหวัง ท้อแท้ ขาดความ

สขุ และไม่สามารถปรับตวักบัสภาพความเป็นอยู่ของตน

ได้5 สอดคล้องกบัผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า ผู้สงูอายุมอง

ย้อนกลับไปถึงชีวิตที่มีศักดิ์ศรีว่ามาจากความซ่ือสัตย์ 

ไม่คดโกงใคร และพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองใน

ปัจจุบนั มีความหย่ิงในศกัดิ์ศรีของตน เช่น เร่ืองการเงนิ 

หากไม่มีหรือมีน้อย จะไม่หยิบยืม และใช้จ่ายแบบพอ

เพียง ไม่อายต่อการประกอบอาชีพสจุริต ถงึแม้จะดูไม่มี

เกยีรต ิเช่น การเกบ็ขยะขาย ส�าหรับผู้สงูอายุน้ัน ชีวิตที่

มศีกัดิ์ศรีเป็นการพิจารณาถงึเกยีรตขิองตนเอง ที่ใครจะ

ละเมดิ เหยียดหยาม หรือลบหลู่ไม่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั

แนวคิดเกี่ยวกบัมนุษย์ในแนวมนุษยนิยม (Humanistic 

theory) ที่เช่ือว่าการได้รับการยอมรับถึงความมีเกยีรต ิ

มศีกัดิ์ศรี เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ19

 การมีชีวิตที่คิดบวก ผู้สงูอายุให้ความส�าคัญเร่ือง

ชีวิตที่คิดบวกว่า เป็นสิ่งที่ต้องผ่านการฝึกฝน การมชีีวิต

ที่คิดบวกจะท�าให้ไม่เครียด ปล่อยวาง เข้าใจชีวิตใน

ปัจจุบนั และมองถงึชีวิตที่จะเกดิขึ้นในอนาคตในมุมบวก 

สอดคล้องกบั Scheier & Carver10  กล่าวว่า การมองโลก

ทางบวก เป็นการใช้ชีวิตด้วยความเช่ือมั่นในปัจจุบนั และ

เช่ือมั่นถงึผลบวกทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต การมชีีวิตทีคิ่ดบวก

จึงเป็นอีกความหมายหน่ึงที่ผู้สูงอายุให้ความส�าคัญว่า

เป็นสิง่ที่ต้องฝึกฝน และปฏบิตัเิพ่ือให้ผ่านอปุสรรคไปให้

ได้ และท�าให้ชีวิตมคีวามสขุขึ้น สอดคล้องกบัการศกึษา

ของปนัดดา มหิทธานุภาพ และบวัทอง สว่างโสภากุล20  

ที่พบว่า การมองโลกในแง่ดขีองผู้สงูอายุจะสามารถท�าให้

ผู้สงูอายุรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง และมีความผาสกุทาง

ใจท�าให้มีความพึงพอใจในชีวิตที่ผ่านมามากขึ้ น และ

การศกึษาของ Achat et al.21   ที่พบว่า การมองโลกใน

แง่บวกท�าให้ผู้สงูอายุมกีารรับรู้ทางบวกเกี่ยวกบัภาวะสขุภาพ 

มคีวามพึงพอใจ มพีลังในชีวิต และมภีาวะสขุภาพจิตที่ดี

 2. การไดร้บัการปฏิบติัเสมือนหนึง่ผูมี้ค่า การที่

ผู้สงูอายุได้รับการปฏบิตัเิสมอืนหน่ึงผู้มค่ีา  เป็นอกีความ

หมายหน่ึงที่ผู้สงูอายุรับรู้ถึงความมีคุณค่าในตนเอง ซ่ึง

ผู้สงูอายุรับรู้ ว่ามาจาก การได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น�า 

และการเป็นที่รัก จากผลการวิจัยสะท้อนถงึความต้องการ

ด้านจิตสงัคมของผู้สงูอายุทีม่ภีาวะซึมเศร้าว่าต้องการการ

ถูกมองว่าตนเองเป็นบุคคลที่ส�าคัญและมคีวามหมายกบั

คนรอบข้าง สอดคล้องกบัทฤษฎลี�าดบัขั้นความต้องการ

พ้ืนฐานของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of 

Needs) ที่กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐาน 5 ขั้น 

คือ ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological need) 

ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and 

security need) ความต้องการความรักและความเป็น

เจ้าของ (Love and belonging need) ความต้องการการ

ยอมรับนับถอืหรือการยกย่อง (Esteem need) และความ

ต้องการใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ (Self - 

actualization need)22

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะ

ซึมเศร้าให้ความส�าคัญในเร่ืองการได้รับการยกย่อง การ

ได้รับการยอมรับ การเป็นทีรั่ก อาจวิเคราะห์ได้ว่าถงึแม้ว่า

ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ให้ข้อมูลจะมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับ

เลก็น้อยถงึปานกลาง แต่เป็นผู้สงูอายุที่ค่อนข้างมีความ

เป็นอยู่ที่สมบูรณ์  สามารถตอบสนองความต้องการ

ขั้นพ้ืนฐานในระดบัต้นๆ คือ ความต้องการด้านร่างกาย 

ผู้สงูอายุส่วนใหญ่สามารถดูแลตนเองได้ ไม่ต้องพ่ึงพา

คนในครอบครัว หรือพ่ึงพาบางส่วน ด้านความต้องการ
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ความปลอดภยัและมั่นคง พบว่าผู้สงูอายุทุกทา่นอาศยัอยู่

ในพ้ืนที่ที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ไม่มีโจรผู้ร้าย หรือ

บุคคลอื่นๆ  ที่เข้ามาสร้างความรู้สกึไม่ปลอดภยั และการ

ที่ผู้สงูอายุที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พักอาศยัอยู่กบัคู่สมรส ลูก

หลาน ได้รับความรักความอบอุน่จากครอบครัวเป็นอย่าง

ด ีถงึแม้จะมผู้ีสงูอายุบางทา่นที่อาศยัอยู่เพียงคนเดยีวใน

บ้าน แต่จะถูกรายล้อมไปด้วยบ้านของลูกหลาน ซ่ึงมรีะยะ

ห่างของบ้านไม่เกนิ 100 เมตร และได้รับการดูแลจาก

ครอบครัว ท�าให้ผู้สงูอายุเหล่าน้ีได้รับความรู้สกึอบอุ่น 

ปลอดภัยด้านจิตใจ และความรู้ สึกได้รับความรักและ

ความเป็นเจ้าของ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้

ผู้สงูอายุจะมภีาวะซึมเศร้าแต่ความต้องการของผู้สงูอายุยัง

ต้องการการยอมรับและการพัฒนา จนถงึขั้นบรรลุความ

ต้องการขั้นสงูสดุ ทีจ่ะอทุศิตนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สงัคม

 3. ภูมิใจในสิง่ทีฉ่นัท�า ผู้สงูอายุมคีวามภาคภมูใิจ

ในสิ่งที่ตนเองได้ท�า เป็นสิ่งที่สะท้อนการให้ความหมาย

ของความมคุีณค่าในตนเองของผู้สงูอายุ โดยหล่อหลอม

มาจากการรับรู้ถงึความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง การ

อทุศิตนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สงัคมและการสร้างคน  ผล

การวิจัยสอดคล้องกบัการศกึษาเร่ืองการพ่ึงพาตนเองใน

ผู้สงูอายุของพระมหาพีรพัฒน์ พันศริิ23   พบว่า ผู้สงูอายุ

มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านร่างกายอยู่ใน

ระดบัมาก โดยพยายามท�ากจิกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ส่วน

การพ่ึงพาตนเองด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านการเงิน 

อยู่ในระดบัระดบัปานกลาง นอกจากน้ีบรรลุ ศริิพานิช24

กล่าวว่า การพ่ึงพาตนเอง (Self - reliance) ของผู้สงูอายุ

ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสงัคม และ

ด้านเศรษฐกจิ ท�าให้ผู้สงูอายุมชีีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้นและ

มคีวามสขุ สอดคล้องกบัการศกึษาของ สริิพร สธุญัญา25 

ที่พบว่า การที่ผู้สงูอายุสามารถดูแลตนเองได้ จะส่งผลให้

ผู้สงูอายุรู้สกึภาคภมูใิจในตนเอง พอใจในตนเองและมอง

เหน็ว่าตนมีคุณค่า นอกจากน้ี ยังพบว่า การที่ผู้สงูอายุมี

พฤตกิรรมในการดูแลตนเองที่ด ีจะส่งผลให้ผู้สงูอายุเกดิ

ความรู้สกึมคุีณค่าในตนเองมากขึ้น26 

 ด้านการอุทศิตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม จากการ

วิจัยพบว่า ผู้สงูอายุให้ความส�าคัญ โดยเข้าร่วมกจิกรรม

การท�าบุญ-งานประเพณี ช่วยเหลือกิจกรรมดูแล

สิง่แวดล้อม สนับสนุนเงนิหรืออาหารกลางวันให้กบัผู้ร่วม

กจิกรรมพัฒนาชุมชน สอดคล้องกบัทฤษฎกีจิกรรมทาง

สงัคม (Activity theory) ที่พัฒนามาจากการวิเคราะห์

ของ Robert Havighurst23 อธบิายว่า ผู้สงูอายุที่มีการ

ปฏบิตักิจิกรรมและร่วมกจิกรรมทางสงัคมอย่างสม�า่เสมอ 

จะท�าให้มีความพึงพอใจในชีวิตและปรับตัวได้ดีกว่า

ผู้สูงอายุที่ไม่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับการ

ศึกษาของจิตติมา วุฒิอิ่น27  ศึกษาความต้องการของ

ผู้สงูอายุพบว่า ผู้สงูอายุมคีวามต้องการเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชน และมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ

 การสร้างคน เป็นอกีความหมายหน่ึงที่ผู้สงูอายุได้

ให้ความส�าคัญ จากผลการวิจัย ผู้สงูอายุกล่าวถงึการสร้าง

คนที่เป็นบุตรหลาน รวมไปถงึคนอื่นๆ ในสงัคม ด้วยการ

อบรมเล้ียงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี ภมูิใจที่มีส่วนช่วย

แบ่งเบาเร่ืองการเล้ียงดูและอบรมสั่งสอนหลาน ท�าตน

เป็นแบบอย่างที่ดใีห้กบับุตรหลาน ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณด้์านการประกอบอาชีพ เช่น การจักสาน การ

ประดษิฐ์ผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว การต�าน�า้พริกแกง 

เป็นต้น สอนวิถกีารเป็นคนด ีเช่น ต้องมคีวามขยัน อดทน 

ซ่ือสตัย์ เป็นต้น การที่ผู้สงูอายุได้ท�าบทบาทการสร้างคน 

ส่งผลให้ผู้สงูอายุเกดิความรู้สกึมคุีณค่าในตนเอง น�าไปสู่

ความภาคภมูใิจ สอดคล้องกบัการศกึษามาตรฐานการส่ง

เสริมสวัสดภิาพและคุ้มครองพิทกัษ์สทิธผู้ิสงูอายุ แบบมี

ส่วนร่วมในชุมชน พบว่า ผู้สงูอายุถงึร้อยละ 94.70 ให้

ความส�าคัญกบัการถ่ายทอดภมูปัิญญา/ องค์ความรู้  หรือ

ทักษะชีวิตให้กับลูกหลานหรือชุมชน28 และกฤษณา 

บูรณะพงศ์29  ได้ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุในการ

ขัดเกลาด้านคุณธรรมแก่เยาวชนในครอบครัว พบว่า 

ผู้สูงอายุมีระดับความส�านึกในคุณธรรมและความ

พึงพอใจในการสบืทอดคุณธรรมแก่เยาวชนในระดับสงู 

นอกจากน้ีการศึกษาของสุกัญญา วชิรเพชรปราณี30  

พบว่าบทบาทที่ท�าให้ผู้สูงอายุมีความสุขคือการดูแล

ครอบครัวเล้ียงดูอบรมสั่งสอนบุตรหลาน สิ่งเหล่าท�าให้

ผู้สงูอายุเกดิภาคภมูใิจในตนอง 
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 การรับรู้ ความหมายความมีคุณค่าในตนเองของ

ผู้สงูอายุทีม่ภีาวะซึมเศร้า จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้สกึ

มคุีณค่าในตนเองถูกพัฒนามาจาก 2 แหล่ง คือ ตนเอง

และบุคคลอื่น แหล่งที่ถูกพัฒนาแหล่งแรก คือการพัฒนา

ที่มาจากตนเอง เร่ิมต้นมาจากพฤติกรรมภายในในการ

สร้างความมีคุณค่าในตนเอง เป็นพฤติกรรมที่ติดตัวมา 

สิ่งเหล่าน้ีถูกหล่อหลอม ฝึกฝน มาจากการอบรม สั่งสอน

ของพ่อแม่ และบุคคลทีผู้่สงูอายุให้ความเคารพนับถอื มา

จากการเป็นคนดี เป็นคนมีศักดิ์ศรี มีชีวิตที่คิดบวก 

มคีวามภมูใิจในสิง่ที่ท �า คือการได้ท�าในสิง่ที่เกดิประโยชน์

กบัสงัคม การดูแลพ่ึงพาตนเอง และการสร้างคน ส่วน

แหล่งที่ถูกพัฒนาแหล่งที่สอง ที่มาจากบุคคลอื่น ซ่ึงมา

จากการได้รับความรักและการยอมรับนับถือจากบุคคล

อื่น 

ขอ้เสนอแนะ

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีท�าให้เกดิความเข้าใจในความหมาย

การมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาล ทั้งในการ

ส่งเสริมสขุภาพจิต และเยียวยาภาวะซึมเศร้าในผู้สงูอายุ 

ตลอดจนใช้ในการวิจัย ดงัน้ี

ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล

 ผลจากการศกึษาที่พบว่า ผู้สงูอายุรับรู้ความหมาย

ความมีคุณค่าในตนเอง ว่ามาจากการได้รับการยอมรับ

จากภายนอก การได้รับการปฏบิตัเิสมอืนหน่ึงผู้มค่ีา และ

ภมูใิจในสิ่งที่ท �า ดงัน้ันบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกบัการ

พยาบาลผู้สงูอายุในชุมชน สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้

เพ่ือส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เช่น 

โครงการ  อผส.น้อย  (อาสาสมคัรดูแลผู้สงูอายุในเดก็

และเยาวชน) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสถ่ายทอด

ความรู้ความสามารถที่มอียู่อย่างหลากหลาย สิง่เหล่าน้ีจะ

ส่งผลให้ผู้สงูอายุเกดิความภาคภมูใิจ ตระหนักในคุณค่า

แห่งตน น�าไปสูค่วามพึงพอใจในชีวิต ช่วยลดปัญหาภาวะ

ซึมเศร้าและความว้าเหว่ในผู้สงูอายุ 

ดา้นการวิจยั

 ควรน�าผลการวิจัยมาท�าการตดิตามและประเมนิผล

เพ่ิมเตมิ ว่าผู้สงูอายุมภีาวะซึมเศร้าลดลงและมคีวามรู้สกึ

มคุีณค่าในตนเองเพ่ิมขึ้น
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การพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยบาดเจ็บตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลนครนายก

จันทมิา พรเชนศวรพงศ*์

เพญ็ศรี ละออ*  

กวินทร์นาฏ  บุญชู*

บทคดัย่อ
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ในห้อง

อบุตัเิหตฉุุกเฉินและแผนกศลัยกรรมตามแนวคิดกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Soukup) ประกอบด้วย 

4 ขั้นตอนได้แก่การค้นหาวิเคราะห์ปัญหา  การสบืค้นหลักฐานเชิงประจักษ์  การพัฒนารปูแบบการดูแลและ

ทดลองใช้ และการน�าไปใช้ปฏบิตั ิ จากการด�าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าว พบว่าผลการวิเคราะห์สถานการณ์

หน่วยงานยังไม่มีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ที่ครอบคลุมการปฏิบัติทุกกระบวนการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็  

การตัดสนิใจในการปฏบิัติการพยาบาลมีความหลากหลายขึ้นอยู่กบัประสบการณข์องพยาบาลแต่ละคน  เมื่อ

สบืค้นและคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่าการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ในห้องอบุัติเหตุฉุกเฉินประกอบด้วยการ

คัดแยกประเภท การดูแลระยะแรก  ระยะต่อมา  การเตรียมจ�าหน่าย  การให้ข้อมูลผู้ป่วยหรือญาตแิละเคล่ือน

ย้ายผู้ป่วยบาดเจบ็  รวมถงึการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ใน 72 ช่ัวโมงแรกที่แผนกศลัยกรรมส�าหรับผู้ป่วยบาดเจบ็

ศรีษะ  บาดเจบ็ช่องอก/ช่องท้องและบาดเจบ็หลายระบบ  เมื่อมกีารพัฒนารปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็และ

ประเมนิคุณภาพของรปูแบบแล้วน�าไปทดลองใช้  พบว่าสามารถใช้ได้ในสถานการณจ์ริง  แต่ผู้ปฎบิตัมิคีวาม

ไม่สะดวกในการใช้จึงน�ารูปแบบการดูแลมาปรับปรุงโดยให้ผู้ปฏบิัติมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเหน็  หลังจากน้ัน

น�ามาปฏบิัติจริงและประเมินผลการใช้รปูแบบการดูแล 2 ระยะคือระยะที่ 1 (พฤศจิกายน 2557-มกราคม 

2558) และระยะที่ 2 (กุมภาพันธ-์เมษายน 2558)

 ผลลัพธก์ารใช้รูปแบบการดูแลพบว่าระยะที่ 2 ดีกว่าระยะที่ 1 ผลลัพธด้์านตัวช้ีวัดทางคลินิกได้แก่ 1) 

พยาบาลสามารถคัดแยกประเภทผู้ป่วย ให้การดูแลระยะแรกและระยะต่อมาได้ถูกต้องมากขึ้น 2) ร้อยละของ

ผู้ป่วยบาดเจบ็ศรีษะ  GCS  <   8 ได้รับการใส่ทอ่ช่วยหายใจมากขึ้น 3) การเตรียมผู้ป่วยบาดเจบ็ส่งผ่าตดัภายใน 

1 ชม. ได้เพ่ิมขึ้น  4) ผู้ป่วยหรือญาตมิคีวามพึงพอใจเพ่ิมขึ้น  5) อบุตักิารณค์วามผดิพลาดระหว่างการเคล่ือน

ย้ายลดลง  ผลลัพธด้์านกระบวนการ พยาบาลวิชาชีพเหน็ด้วยอย่างย่ิงต่อการใช้รปูแบบการดูแลและมกีารปฏบิตัิ

ตามรปูแบบการดูแลเพ่ิมขึ้น  ผลลัพธด้์านผู้ปฏบิตั ิ พยาบาลวิชาชีพมคีวามพึงพอใจต่อการใช้รปูแบบการดูแล

อยู่ในระดบัมากกว่า จึงสรปุได้ว่ารปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถน�าไปใช้ได้

จริง ท�าให้เกดิผลลัพธท์ี่ดทีั้งในผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

*โรงพยาบาลนครนายก; อเีมล์ตดิต่อ : chantima2501@gmail.com
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Abstract
   The purpose of this research and development study was to develop an evidence-based practice 

care model for traumatic injury patients in the emergency and surgical department using the 

evidence-based practice process developed by Soukup (2000). The process includes 4 phases, 

including the evidence-triggered phase, evidence-supported phase, evidence-observed phase, and 

evidence-based phase. According to the implementation of this process, it was found in the situation 

analysis that there was not a comprehensive care model in every process of care for patients with 

traumatic injury, and nursing decision-making was dependent on the different experiences of each nurse. 

The results of searching and selecting the evidence-based practice revealed that the model of care for

 patients with traumatic injury in the emergency room included the triage, initial care, and ongoing care 

including discharge planning, patient or family member education, transfer to an appropriate facility, and 

the first 72 hours of care at the surgical care unit for head, chest, abdominal, or multiple organ injuries. 

Initially, the development, validation, and implementation of the model showed that this model was 

applicable to real situations. However, the practice was not easy. Then, the model was improved by the 

participation and sharing of nurses’ ideas. Finally, the new developed model was implemented and 

evaluated in 2 phases: phase 1 (November 2014-January 2015), and phase 2 (February-April 

2015). 

   The findings showed that the clinical indicators of phase 2 were better than those of phase 1.

 The clinical indicators were 1) the increasing number of nurses performing the task of triage, initial

care, and ongoing care, 2) the increasing percentage of the intubation of head injury patients with GCS

<  8, 3)  the increasing percentage of patients prepared for pre-operation within 1 hour, 4) the 

increasing score of patients or family members’ satisfaction, and 5) the decreasing incidence rate 

of transferring patients. The professional nurses demonstrated strongly agree with the model and 

increasingly performed nursing care using the model. The nurses were satisfied with the use of the 

model at a high level. It was concluded that the developed evidence-based practice care model for 

traumatic injury patients was applicable and provided positive outcomes for both clients and healthcare 

providers.

*Nakhon Nayok Hospital; e-mail: chantima2501@gmail.com
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 การบาดเจ็บเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของทุก

ประเทศทั่วโลก  เป็นสาเหตุส�าคัญของความพิการและ

เสยีชีวิตก่อให้เกดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิทั้งทางตรง

และทางอ้อม  ในประเทศไทยพบการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการเสยีชีวิตอนัดับสองรองจาก

โรคมะเรง็  ซ่ึงมีอตัราการเสยีชีวิตประมาณ 52 รายต่อ

ประชากร 100,000 คน1  โดยสาเหตหุลักที่ท�าให้ผู้ป่วย

บาดเจบ็มีภาวะคุกคามชีวิตพบจากการประเมินขั้นต้น

และการช่วยชีวิตถงึร้อยละ 20 ส่วนการตรวจร่างกายและ

ตรวจวินิจฉัยร้อยละ 142  ผู้ป่วยบาดเจบ็บริเวณทรวงอก

และช่องท้อง  บาดเจบ็หลายระบบในภาวะวิกฤตถ้าไม่ได้

รับการประเมินและช่วยเหลืออย่างถูกต้องรวดเรว็ตั้งแต่

ระยะเร่ิมแรกและเข้าถงึบริการที่ห้องผ่าตดัล่าช้าจะส่งผล

ท�าให้ผู้ป่วยเสยีชีวิตได้3

 การปฏบิัติการดูแลผู้ป่วยในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เป็นการบริการผู้ป่วยหลากหลายในสถานการณท์ี่เร่งด่วน  

ผู้ปฏบิตัจิ�าเป็นต้องคัดแยกประเภทผู้ป่วย  การดูแลระยะ

แรก (ABCDE) การช่วยชีวิตและการดูแลระยะต่อมา 

(SAMPLE) อย่างถูกต้องรวดเรว็  เหมาะสม รวมทั้งมี

การสื่อสารประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้

ป่วยได้รับการวินิจฉัย  การดูแลที่เหมาะสมกบัลักษณะ

และต�าแหน่งของการบาดเจบ็อย่างต่อเน่ืองทนัเวลา  หาก

การช่วยชีวิตไม่ถูกต้อง การสื่อสารไม่ชัดเจนจะท�าให้การ

บาดเจบ็รุนแรงขึ้น4   สถานการณก์ารปฏบิัติที่กล่าวมา

อาจท�าให้ผู้ปฏบิตังิานในห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉิน  เกดิความ

เครียดในสภาวะที่ต้องเผชิญกับการดูแลผู้บาดเจบ็ที่มี

ความรนุแรง  อกีทั้งผู้ป่วยและญาตมิคีวามวิตกกงัวลและ

ต้องการการดูแลที่แตกต่างกนั  ดงัน้ันจึงจ�าเป็นต้องมรีปู

แบบการปฏบิตัทิี่ชัดเจนไม่ยุ่งยากซับซ้อน  สามารถปฏบิตัิ

ตามได้ง่ายและเหมาะสมกบับริบทของโรงพยาบาล  ซ่ึง

จะช่วยให้ผู้ปฏบิตัสิามารถตดัสนิใจและเตรียมความพร้อม

ของอปุกรณเ์คร่ืองมอื  ส่งผลให้ผู้ป่วยมโีอกาสรอดชีวิต

มากขึ้น5  ลดความรุนแรงผลกระทบต่อผู้ป่วยบาดเจบ็

และลดความเครียดของผู้ปฏบิตัลิงได้ 

 โดยทัว่ไปการปฏบิตัติามหลักฐานเชิงประจักษ์เป็น

ที่ได้รับการยอมรับ  เน่ืองจากมีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกบั

วิธกีารและผลลัพธข์องการปฏบิตั ิ ดงัเช่นการใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ในการพยาบาลผู้บาดเจบ็ที่หน่วยผู้ป่วยนอก

อุบัติเหตุและฉุกเฉินของพนอ เตชะอธกิ6  การพัฒนา

ระบบปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจบ็ศีรษะที่แผนก

อุบัติเหตุฉุกเฉินของกันติมาภรณ์  วิวัฒน์ตระกูลและ

คณะ7  เป็นต้น  แต่จากการศกึษาพบว่าส่วนใหญ่ใช้ใน

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และไม่สามารถน�ารูปแบบ

ดงักล่าวมาปฏบิตัติามภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดบั

ทุตยิภมู ิ  ที่มข้ีอจ�ากดัในด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มี

ความช�านาญเฉพาะทางและเคร่ืองมอืตรวจพิเศษทางการ

แพทย์ที่แตกต่างกนั

 โรงพยาบาลนครนายกเป็นโรงพยาบาลระดบัทุตยิภมู ิ 

โดยสภาพภมูปิระเทศเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  

มีผู้ป่วยบาดเจบ็เข้ารับบริการทั้งในสถานการณป์กตแิละ

ช่วงเทศกาล  จากข้อมูลสถติพิบผู้ป่วยบาดเจบ็เข้ารับการ

รักษาในห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น  โดยในปี 

2554-2556  จ�านวน  8,525,  9, 038 และ 9,456 ราย 

ตามล�าดบั  พบว่าส่วนใหญ่บาดเจบ็ที่ศรีษะเฉล่ียร้อยละ 

32.02 รองลงมาบาดเจบ็ช่องอก/ช่องท้องเฉล่ียร้อยละ 

6.96  และบาดเจบ็หลายระบบเฉล่ียร้อยละ 5.10  พบว่า

ผู้ป่วยบาดเจบ็เฉล่ียร้อยละ 28.7, 30.6 และ 29.3 

จ�าเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อในแผนกศลัยกรรม8  จาก

การศกึษาสถานการณ ์สมัภาษณท์มีผู้ปฏบิตัแิละผู้ที่เกี่ยว

ข้องทบทวนข้อมูลย้อนหลัง  วิเคราะห์ปัญหาและสถาน

การณพ์บว่าในห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินและแผนกศลัยกรรม

ยังไม่มีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ที่ครอบคลุมการ

ปฏบิตัทุิกกระบวนการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็  การปฏบิตัขิอง

พยาบาลมคีวามหลากหลายและตดัสนิใจตามประสบการณ์

ของแต่ละบุคคล  พบความผิดพลาดในการคัดแยก

ประเภทผู้ป่วยบาดเจบ็  การส่งตรวจพิเศษเพ่ือการวินิจฉัย

ล่าช้าจากการประสานงาน  เกดิอุบัติการณ์ระหว่างการ

เคล่ือนย้ายไปยังหน่วยงานอื่นจากการเตรียมความพร้อม

จ�าหน่ายออกจากห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินไม่เหมาะสม  ปัญหา

เหล่าน้ีอนัจะก่อให้เกดิความรนุแรงของโรคน�าไปสู่ความ

พิการและเสยีชีวิตเพ่ิมขึ้น  ซ่ึงตามแผนยุทธศาสตร์ของ
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โรงพยาบาลนครนายกได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนางาน

อบุตัเิหตใุห้เป็นหน่วยบริการสู่ความเป็นเลิศระดบั 3 จึง

เป็นความท้าทายตามภารกจิที่ส�าคัญของผู้บริหารทางการ

พยาบาลที่ต้องบูรณาการแผนงาน พัฒนาและประยุกต์

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนด   

 ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารทางการพยาบาลและ

คณะเหน็ความส�าคัญของการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็   จึงร่วม

กบัทมีผู้ปฏบิัติพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ใน

ห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินและแผนกศลัยกรรมตามกระบวนการ

ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีรูปแบบการ

ปฏบิตัทิี่ชัดเจนสามารถปฏบิตังิานได้อย่างเป็นระบบ  เป็น

การพัฒนาประสทิธภิาพของบริการพยาบาลให้มคุีณภาพ

วตัถุประสงคก์ารวิจยั

 1. เพ่ือพัฒนารปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เข้ารับการรักษาในห้องอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและแผนกศลัยกรรม

 2. เพ่ือศกึษาผลของการใช้รปูแบบการดูแลผู้ป่วย

บาดเจ็บตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านตัวช้ีวัดทาง

คลินิก  ด้านกระบวนการ และด้านผู้ปฏบิตั ิ

นยิามศพัท์

 ผู้ป่วยบาดเจบ็ หมายถงึ  ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจบ็ตาม

ต�าแหน่งของร่างกาย  ได้แก่บาดเจบ็ศรีษะ บาดเจบ็ช่อง

อก/ท้อง และบาดเจบ็หลายระบบที่เข้ารับการรักษาใน

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรม (72 ช่ัวโมง

แรก)  โรงพยาบาลนครนายก

 รปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ หมายถงึ  กระบวน

การปรับปรงุคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ที่พัฒนาขึ้น

ตามกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Soukup)9  ใน

การดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ที่ห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินและแผนก

ศลัยกรรม

 ผู้ปฏบิตั ิหมายถงึ พยาบาลวิชาชีพทีป่ฏบิตักิารดูแล

ผู้ป่วยบาดเจบ็ในห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉิน และแผนกศลัยกรรม

ได้แก่ ตกึศลัยกรรมชายและศลัยกรรมหญิง ระหว่างวัน

ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถงึ 30 เมษายน 2558

กรอบแนวคิดในการวิจยั

 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดตามกระบวนการใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ (Soukup)9  ที่ม ี4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) ค้นหาวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ ์(Evidence-trig-

gered phase)  2) สบืค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evi-

dence-supported phase)  3) พัฒนารปูแบบการดูแลและ

ทดลองใช้(Evidence-observed phase)  4) ใช้รปูแบบ

การดูแลปฏบิตั ิ(Evidence-based phase) และประเมนิ

ผลลัพธก์ารใช้รูปแบบการดูแลในด้านตัวช้ีวัดทางคลินิก 

ด้านกระบวนการและด้านผู้ปฏบิตั ิดงัแผนภมูทิี่ 1
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วิธีด�าเนนิการวิจยั

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (research and 

development) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรคือ ผู้ป่วยได้รับบาดเจบ็ที่เข้ารับการรักษา

ในห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินและแผนกศลัยกรรม โรงพยาบาล

นครนายก โดยคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างคือ 

 1. ผู้ป่วยบาดเจบ็ที่แพทย์วินิจฉัยว่าบาดเจบ็ศรีษะ 

บาดเจบ็ช่องอก/ช่องท้อง และบาดเจบ็หลายระบบ ตาม

เกณฑก์ารคัดเลือกเข้าร่วมการวิจัยคือ ที่เข้ารับการรักษา

ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรมระหว่าง

เดอืนพฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558 ผู้ป่วยหรือ

ญาตยิินดเีข้าร่วมการวิจัย เกณฑก์ารยุตเิข้าร่วมหรือออก

จากการวิจัยคือ ผู้ป่วยไม่ยินดีร่วมการวิจัยต่อหรือแจ้ง

ความจ�านงเพ่ือขอออกจากการวิจัย

 2.  ผู้ปฏบิตัพิยาบาลวิชาชีพตามเกณฑก์ารคัดเลือก

เข้าร่วมการวิจัยคือ มีประสบการณ์การท�างานมาอย่าง

น้อย 1 ปี ปฏบิตังิานระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2557-

เมษายน 2558 ในห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินจ�านวน 20 คน 

และในแผนกศลัยกรรมจ�านวน 35 คน เกณฑก์ารยุตเิข้า

ร่วมหรือออกจากการวิจัยคือ ไม่ยินดร่ีวมการวิจัยต่อหรือ

แจ้งความจ�านงเพ่ือขอออกจากการวิจัย

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน

 ส่วนที่ 1 เคร่ืองมอืที่ด�าเนินการพัฒนาคือ รปูแบบ

การดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ ได้แก่    

 1.1 ในห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉิน  ประกอบด้วยการคัด

แยกประเภท การดูแลระยะแรก(ABCDE) การดูแลระยะ

ต่อมา (SAMPLE) การเตรียมจ�าหน่าย การให้ข้อมูลผู้ป่วย
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หรือญาต ิและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยบาดเจบ็ 

 1.2 ในแผนกศัลยกรรม ประกอบด้วยการดูแลผู้

ป่วยบาดเจบ็ศรีษะ การดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ช่องอก/ท้อง  

และการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็หลายระบบ

 ตรวจสอบประเมนิคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ทา่น โดยใช้แบบประเมนิคุณภาพของแนว

ปฏิบัติทางคลินิกฉบับแปลเป็นภาษาไทยโดยฉวีวรรณ 

ธงชัย10   ผลการประเมนิความเช่ือมั่นทั้ง 6 มติ ิพบว่ารปู

แบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บในห้องฉุกเฉินได้ร้อยละ 

90.83 ในแผนกศัลยกรรมได้ร้อยละ 90.5 และผู้ทรง

คุณวุฒิทั้ง 5 คนให้ข้อสรปุตรงกนัว่าสามารถน�ารปูแบบ

การดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็น้ีไปใช้ได้

 ส่วนที่  2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย

 2.1  แบบบนัทกึข้อมูลตวัช้ีวัดทางคลินิก ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นเพ่ือบันทกึข้อมูลการคัดแยกประเภท การดูแลระยะ

แรก การดูแลระยะต่อมา อบุตักิารณร์ะหว่างการเคล่ือน

ย้าย ผู้ป่วยบาดเจบ็ศรีษะที่ GCS 8 ได้รับการใส่ทอ่ช่วย

หายใจ และการเตรียมผู้ป่วยบาดเจบ็ส่งผ่าตดั

 2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยบาดเจบ็

หรือญาติ  ผู้วิจัยประยุกต์ใช้จากแบบประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการของพนอ เตชะอธกิ6  ที่ลักษณะค�า

ตอบเป็นคะแนน 0-10 คะแนน โดยมีค่าความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถามเทา่กบั .80

 2.3  แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อการใช้รปูแบบ

การดูแลของพยาบาลวิชาชีพจ�านวน 6 ข้อผู้วิจัยประยุกต์

ของอมรินทร์ วินไทย11  ลักษณะค�าตอบให้ตามระดับ

คะแนนความคิดเห็น 1-5 โดยมีค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามเทา่กบั .87 

 2.4 แบบประเมินการปฏบิตัติามรปูแบบการดูแล  

ผู้วิจัยประยุกต์ใช้จากแบบประเมินการปฏบิัติของพนอ 

เตชะอธิก6  ที่ลักษณะเป็นแบบให้คะแนน 0 และ 1  

ประเมินจากการสังเกตและตรวจสอบแบบบันทึกเวช

ระเบยีน โดยมค่ีาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทา่กบั 1

 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาล

วิชาชีพการใช้รปูแบบการดูแล ผู้วิจัยประยุกตใ์ช้จากแบบ

ประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของพนอ เตชะอธกิ6  

ที่ลักษณะค�าตอบเป็นคะแนน 0-10 คะแนน โดยมีค่า

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทา่กบั .80

การพทิกัษสิ์ทธ์ิ

   การวิจัยน้ีผ่านการพิจารณารับรองจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรง

พยาบาลนครนายก ผู้วิจัยด�าเนินการตามหลักของการเข้า

ร่วมการวิจัยและตามขั้นตอนการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม

ตวัอย่าง รวบรวมข้อมูลโดยบนัทกึเฉพาะที่เกี่ยวข้องและ

ถอืเป็นความลับ การน�าเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่าน้ัน 

ขั้นตอนการด�าเนนิการวิจยั

 การพัฒนารปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ตามหลัก

ฐานเชิงประจักษ์ ตามแนวคิดของ Soukup9  ประกอบ

ด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที ่1 Evidence-triggered phase การค้นหา

ปัญหาการดูแลผู้ป่วยในห้องอบุัติเหตุฉุกเฉินและแผนก

ศัลยกรรม โดยศึกษาสถานการณ์  สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัต ิ 

ทบทวนเวชระเบยีนและผลลัพธต์วัช้ีวัดย้อนหลัง วิเคราะห์

ปัญหาสถานการณแ์ละนโยบาย  พบว่าหน่วยงานยังไม่มี

รปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ทีค่รอบคลุมการดูแลผู้ป่วย

บาดเจบ็ตั้งแต่รับไว้รักษาในห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินจนถงึใน

แผนกศลัยกรรม การปฏบิตัเิป็นไปตามประสบการณข์อง

ผู้ปฏบิตัแิต่ละบุคคลทีห่ลากหลายพบการคัดแยกประเภท

ผู้ป่วยบาดเจบ็ผิดพลาด  การส่งตรวจพิเศษเพ่ือการ

วินิจฉัยล่าช้าจากการประสานงานกบัหน่วยงานอื่น  เกดิ

อบุตักิารณร์ะหว่างการเคล่ือนย้ายไปยังหน่วยงานอื่นจาก

เตรียมความพร้อมจ�าหน่ายออกจากห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉิน

ไม่เหมาะสม เมื่อสืบค้นและคัดสรรข้อมูลหลักฐานเชิง

ประจักษ์พบว่าการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ในห้องอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินประกอบด้วยการคัดแยกประเภท  การดูแลระยะ

แรก ระยะต่อมา การเตรียมจ�าหน่าย การให้ข้อมูลผู้ป่วย

หรือญาตแิละเคล่ือนย้ายผู้ป่วยบาดเจบ็ รวมถงึการดูแล

ผู้ป่วยบาดเจบ็ใน 72 ช่ัวโมงแรกในแผนกศัลยกรรม

ส�าหรับผู้ป่วยบาดเจบ็ศีรษะ บาดเจบ็ช่องอก/ช่องท้อง

และบาดเจบ็หลายระบบ ที่มรีปูแบบเหมาะสมกบับริบท

ท�าให้ผู้ปฏบิตัสิามารถปฏบิตัไิด้อย่างง่าย
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 การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏบิตั ิ โดยจัดอบรม

ให้ความรู้ เร่ืองการปฏบิตักิารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์  และเร่ืองการดูแลผู้ป่วยอบุัติเหตุและฉุกเฉิน  

โดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  พยาบาลผู้ปฏบิตักิารขั้นสงู

และพยาบาลผู้เช่ียวชาญการพยาบาลผู้ป่วยอบุตัเิหต ุ

 ขั้นตอนที ่2  Evidence-supported phase สบืค้น

ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยบาด

เจบ็จากผลงานวิจัย  ต�ารา  เอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์

ระหว่างปี ค.ศ. 2009-2014 ใช้วิธกีารคือ 1) ก�าหนด

วัตถุประสงค์การสบืค้นตาม PICO framework12  2) 

ก�าหนดค�าส�าคัญในการสบืค้นได้แก่ trauma, multiple 

trauma, traumatic  injury,  triage, trauma  nursing  3) 

ก�าหนดแหล่งสบืค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส ์

CINAHL,  MEDLINE, PubMed,  ฐานข้อมูลงานวิจัย

ทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

และวารสาร 4) ก�าหนดเกณฑท์ี่ใช้ประเมนิระดบัของงาน

วิจัย13  และจัดระดบัตามข้อเสนอแนะการน�าไปใช้14

 ผลการสบืค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการ

ดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็จ�านวน  18  เร่ือง เป็นระดบั 2A 1 

เร่ือง 2B 2 เร่ือง 3.1A 2 เร่ือง 3.2A 3 เร่ือง 4A 8 เร่ือง

และ 4B 2 เร่ือง

 ขั้นตอนที ่3  Evidence-observed phase  พัฒนา

รูปแบบการดูแลและทดลองใช้  โดยน�าหลักฐานเชิง

ประจักษ์ที่คัดสรรได้มายกร่างเป็นรปูแบบการดูแลผู้ป่วย

บาดเจบ็  ได้แก่

 3.1   ในห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉิน  ประกอบด้วยการคัด

แยกประเภท  การดูแลระยะแรก (ABCDE) การดูแล

ระยะต่อมา (SAMPLE) การเตรียมจ�าหน่าย  การให้

ข้อมูลผู้ป่วยและญาตแิละการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยบาดเจบ็

 3.2  ในแผนกศลัยกรรม  ประกอบด้วยการดูแลผู้

ป่วยบาดเจบ็ศรีษะ  การดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ช่องอก/ท้อง  

และการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็หลายระบบ

 เมื่อปรับปรงุตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ  5  ทา่น  

แล้วน�าไปทดลองใช้ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและแผนก

ศลัยกรรมในเดอืนตลุาคม  2557  พบประเดน็ปัญหาความ

ไม่สะดวกในการปฏิบัติระยะแรก  ผู้วิจัยและคณะน�า

ปัญหาอปุสรรคมาปรับแก้ไขในที่ประชุมให้ผู้ปฏบิัติได้มี

ส่วนร่วมเสนอแนะ  เพ่ือให้ได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วย

บาดเจบ็ที่เหมาะสมกบับริบทที่สดุ

 ขั้นตอนที ่4  Evidence-based phase  น�ารปูแบบ

การดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ไปใช้ปฏิบัติโดยจัดท�าคู่มือการ

ปฏบิตั ิ ประกาศใช้ในหน่วยงานห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินและ

แผนกศลัยกรรม  ผู้วิจัยและคณะจัดประชุมอธบิายช้ีแจง

วิธกีารใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็แก่ทมีผู้ปฏบิัติ

เมื่อ  30  ตลุาคม 2557  พร้อมทั้งประสานงานกบัสห

สาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  น�าไปปฏิบัติ

ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2557-เมษายน 2558

 การประเมินผลลัพธก์ารใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วย

บาดเจบ็แบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 2557-มกราคม 2558  ภายหลังการ

ประเมินผลระยะที่ 1  แล้วทีมผู้วิจัยประชุมร่วมกับ

พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏบิตันิ�าปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ

จากผู้ปฏบิตัมิาวิเคราะห์ปรับปรงุอกีคร้ัง  และให้ข้อมูล

ผลลัพธย้์อนกลับแก่ผู้ปฏบิัติ  แล้วน�ารูปแบบการดูแล

ผู้ป่วยบาดเจบ็มาใช้ปฏบิัติต่อระหว่างเดือนกุมภาพันธ-์

เมษายน 2558 และประเมนิผลเป็นระยะที่ 2 

การวิเคราะหข์อ้มูล
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงบรรยาย ได้แก่  การ

แจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ ยงเบน

มาตรฐาน

ผลการวิจยั
 จากการศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ประเดน็

ปัญหาการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็  พบว่าหน่วยงานยังไม่มี

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ที่ครอบคลุมการดูแลผู้

ป่วยบาดเจบ็ตั้งแต่รับไว้รักษาในห้องอบุตัิเหตุฉุกเฉินถงึ

ในแผนกศลัยกรรม  การปฏบิตัเิป็นไปตามประสบการณ์

ของผู้ปฏบิตัแิต่ละบุคคลที่หลากหลาย  ท�าให้เกดิการคัด

แยกประเภทผู้ป่วยบาดเจบ็ผดิพลาด  การส่งตรวจพิเศษ

เพ่ือการวินิจฉัยล่าช้าจากการประสานงาน  เกดิอบุตักิารณ์

ระหว่างการเคล่ือนย้ายไปยังหน่วยงานอื่นจากการเตรียม

ความพร้อมจ�าหน่ายไม่เหมาะสม  ทมีผู้วิจัยจึงสบืค้นข้อมูล

และคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์น�ามาพัฒนารูปแบบ



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข96

การดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็  ประกอบด้วยในห้องอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินมกีารคัดแยกประเภท  ดูแลระยะแรก  ระยะต่อมา  

เตรียมจ�าหน่าย  ให้ข้อมูลผู้ป่วยบาดเจบ็และญาต ิ การ

แผนภูมิที ่2  รปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ที่เข้ารับการรักษาในห้องอบุตัฉุิกเฉินและแผนกศลัยกรรม 

   โรงพยาบาลนครนายก

เคล่ือนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บ  และในแผนกศัลยกรรม

ประกอบด้วยการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ศรีษะ บาดเจบ็ช่อง

อก/ท้อง  และบาดเจบ็หลายระบบ ตามแผนภมูทิี่ 2
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 ผลการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็  พบว่า

พยาบาลวิชาชีพในห้องอุบัติฉุกเฉินมีประสบการณ์การ

ท�างานในหน่วยงานเฉล่ีย 15.4 ปี (SD=6.349) และใน

แผนกศัลยกรรมพยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์การ

ท�างานในหน่วยงานเฉล่ีย 12.69 ปี (SD=5.994)  ดงั

ตารางที่ 1

 ระยะที่ 1  ผู้ป่วยบาดเจบ็ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

ร้อยละ 61.3  มอีายุเฉล่ีย 39.83 ปี (SD=22.187)  การ

คัดแยกประเภทเป็น Urgent ร้อยละ 53.3  รองลงมาเป็น 

Emergency ร้อยละ 39.6 และพบบาดเจบ็ศรีษะมากที่สดุ

ร้อยละ 81.1  รองลงมาเป็นบาดเจบ็ช่องอก/ช่องท้อง

ร้อยละ 12.3 

 ระยะที่ 2 ผู้ป่วยบาดเจบ็ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

ร้อยละ 64 มีอายุเฉล่ีย 42.17 ปี (SD=21.424) การ

คัดแยกประเภทเป็น Urgent ร้อยละ 50.3  รองลงมาเป็น 

Emergency ร้อยละ 36 และพบบาดเจบ็ที่ศรีษะร้อยละ 

66.7 รองลงมาเป็นบาดเจบ็ช่องอก/ช่องท้องร้อยละ 24 

ดงัตารางที่ 2

 ผลลัพธจ์ากการใช้รปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็

 1. ผลลัพธด้์านตวัช้ีวัดทางคลินิกระยะที่ 1 พบว่า

พยาบาลวิชาชีพสามารถคัดแยกประเภท  ดูแลระยะแรก 

ระยะต่อมาได้ถูกต้องเฉล่ียร้อยละ 96.30 เกดิอบุตักิารณ์

ระหว่างเคล่ือนย้าย ร้อยละ 6.6 ผู้ป่วยบาดเจบ็ศีรษะ

ระดบั GCS  8 ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจร้อยละ 100 

การเตรียมผู้ป่วยบาดเจบ็ส่งผ่าตดัภายใน 1 ชม. ได้ร้อยละ 

85.71 และผู้ป่วยบาดเจ็บหรือญาติมีความพึงพอใจ

ในระดบัมาก(Χ  =8.17;SD=.457) ระยะที่ 2 พยาบาล

วิชาชีพสามารถคัดแยกประเภท ดูแลระยะแรก  ระยะต่อ

มาได้ถูกต้องเฉล่ียร้อยละ 99.70  เกดิอบุตักิารณร์ะหว่าง

เคล่ือนย้ายร้อยละ 1.6  ผู้ป่วยบาดเจบ็ศรีษะระดบั GCS 

 8 ได้รับการใส่ทอ่ช่วยหายใจร้อยละ 100  การเตรียม

ผู้ป่วยบาดเจบ็ส่งผ่าตัดภายใน 1 ชม. ได้ร้อยละ 100  

และผู้ป่วยบาดเจบ็หรือญาตมิคีวามพึงพอใจในระดบัมาก

(Χ  =8.67; SD=.472) ดงัตารางที่ 3, 4

 2. ผลลัพธ์ด้านกระบวนการระยะที่ 1 พบว่า

พยาบาลวิชาชีพมคีวามคิดเหน็ในระดบัเหน็ด้วยอย่างย่ิง

ต่อการใช้รปูแบบการดูแล (Χ  =4.77; SD=.159)  และ

ปฏิบัติตามรูปแบบการดูแลร้อยละ 90  ระยะที่ 2 

พยาบาลวิชาชีพมคีวามคิดเหน็ในระดบัเหน็ด้วยอย่างย่ิง

ต่อการใช้รปูแบบการดูแล (Χ  =4.94; SD=.082)  และ

ปฏบิตัติามรปูแบบการดูแลร้อยละ 100  ดงัตารางที่  5, 6

 3. ผลลัพธด้์านผู้ปฏบิตัริะยะที่ 1  พบว่าพยาบาล

วิชาชีพมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการดูแลใน

ระดบัมาก (Χ  =8.56; SD=.501)  ระยะที่ 2 มพียาบาล

วิชาชีพความพึงพอใจต่อการใช้รปูแบบการดูแลในระดบั

มาก (Χ  = 8.96; SD=.189)  ดงัตารางที่ 6 

ตารางที ่1 จ�านวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิานห้องอบุตัฉุิกเฉินและแผนกศลัยกรรม จ�าแนกตาม 

   อายุ ประสบการณก์ารท�างาน (n=55)
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ตารางที ่2 จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยบาดเจบ็จ�าแนกตามอายุ เพศ การคัดแยกประเภท และต�าแหน่งการบาดเจบ็

ตารางที ่3  จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยบาดเจบ็จ�าแนกตามผลลัพธด้์านตวัช้ีวัดทางคลินิกของรปูแบบการดูแลผู้ป่วย

บาดเจบ็
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ตารางที ่4  ความพึงพอใจของผู้ป่วยบาดเจบ็หรือญาตต่ิอรปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็

ตารางที ่5  จ�านวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตัติามรปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็

ตารางที ่6  ความพึงพอใจ และความคิดเหน็ ของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้รปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็

การอภิปรายผล

 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บในห้องอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและแผนกศัลยกรรมน้ี  พัฒนาขึ้ นตามแนวคิด

กระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ Soukup9  

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  ได้แก่การค้นหาวิเคราะห์ปัญหา 

(Evidence-triggered phase) การสืบค้นหลักฐาน

เชิงประจักษ์ (Evidence-supportedphase) การพัฒนารปู

แบบการดูแลและทดลองใช้ (Evidence-observed phase)  

และการน�าไปใช้ปฏบิตั ิ(Evidence-based phase) จากการ

ด�าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว  พบว่าผลการวิเคราะห์
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สถานการณ์หน่วยงานยังไม่มีรูปแบบการดูแลผู้ป่วย

บาดเจบ็ทีค่รอบคลุมการปฏบิตัทุิกกระบวนการดูแลผู้ป่วย

บาดเจบ็  การตดัสนิใจในการปฏบิตักิารพยาบาลมคีวาม

หลากหลายขึ้นอยู่กบัประสบการณข์องพยาบาลแต่ละคน  

เมื่อสบืค้นและคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่าการดูแล

ผู้ป่วยบาดเจบ็ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินประกอบด้วยการ

คัดแยกประเภท  การดูแลระยะแรก  ระยะต่อมา  การ

เตรียมจ�าหน่าย  การให้ข้อมูลผู้ป่วยหรือญาตแิละเคล่ือนย้าย

ผู้ป่วยบาดเจบ็  รวมถงึการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ใน 72 ช่ัวโมง

แรกแผนกศลัยกรรมส�าหรับผู้ป่วยบาดเจบ็ศรีษะ บาดเจบ็

ช่องอก/ช่องท้อง  และบาดเจบ็หลายระบบ  เมื่อมีการ

พัฒนารปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็และประเมนิคุณภาพ

ของรปูแบบแล้วน�าไปทดลองใช้  พบว่าสามารถใช้ได้ใน

สถานการณจ์ริง  แต่ผู้ปฎิบัติมีความไม่สะดวกในการใช้  

จึงน�ารูปแบบการดูแลมาปรับปรุงโดยให้ผู้ปฏิบัติมีส่วน

ร่วมเสนอข้อคิดเหน็ หลังจากน้ันน�ามาปฏบิัติจริง  และ

ประเมนิผลการใช้รปูแบบการดูแล 2 ระยะ คือระยะที่ 1 

(พฤศจิกายน 2557-มกราคม 2558)  และระยะที่ 2 

(กุมภาพันธ-์เมษายน 2558)

 ผลการน�ารูปแบบการดูแลไปใช้กบัผู้ป่วยบาดเจบ็

จ�านวน 401 คน  ระยะเวลา 6 เดอืน ประเมนิผลแบ่ง

เป็น 2 ระยะ  พบว่าผลลัพธร์ะยะที่ 2 ดกีว่าระยะที่ 1  คือ

ผลลัพธด้์านตัวช้ีวัดทางคลินิกได้แก่  พยาบาลสามารถ

คัดแยกประเภทผู้ป่วย  ให้การดูแลระยะแรกและระยะ

ต่อมาได้ถูกต้องมากขึ้น  ผู้ป่วยหรือญาตมิคีวามพึงพอใจ

เพ่ิมขึ้น  อุบัติการณ์ความผิดพลาดระหว่างการเคล่ือน

ย้ายลดลง ร้อยละของผู้ป่วยบาดเจบ็ศรีษะ GCS  8 ได้

รับการใส่ท่อช่วยหายใจ และการเตรียมผู้ป่วยบาดเจบ็

ส่งผ่าตดัภายใน 1 ชม. ได้เพ่ิมขึ้น  ซ่ึงการปฏบิตัใินระยะ

แรกอย่างถูกต้องและรวดเรว็มีความส�าคัญเพราะถอืเป็น

ช่ัวโมงทอง (golden hour)15  ผลลัพธด้์านกระบวนการ 

พยาบาลวิชาชีพเห็นด้วยอย่างย่ิงต่อการใช้รูปแบบการ

ดูแล  และมีการปฏิบัติตามรูปแบบการดูแลเพ่ิมขึ้ น 

ผลลัพธด้์านผู้ปฏบิตั ิ พยาบาลวิชาชีพมคีวามพึงพอใจต่อ

การใช้รูปแบบการดูแลอยู่ในระดับมากกว่า  ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากรูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ที่พัฒนาขึ้นจาก

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่คัดสรรเหมาะสมกบับริบท  

ท�าให้พยาบาลผู้ปฏิบัติมีแนวทางการปฏิบัติ ส่งผลให้

ผู้ป่วยบาดเจบ็ได้รับการคัดแยกประเภทถูกต้องตั้งแต่แรก

รับเข้ามาในห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินได้รับการดูแลระยะแรกรับ  

ระยะต่อมา ได้รับข้อมูล เตรียมความพร้อมก่อนจ�าหน่าย 

เคล่ือนย้ายออกจากห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉิน  และเข้ารับการ

รักษาต่อในแผนกศัลยกรรมในระยะ 72 ชม. แรกได้

ถูกต้อง  และภายหลังการประเมินผลระยะที่ 1 ผู้วิจัย

ทบทวนปัญหาอุปสรรคร่วมกบัผู้ปฏบิัติพบว่ามีผู้ปฏบิัติ

ร้อยละ 10 ที่ปฏิบัติตามรูปแบบการดูแลไม่ครบถ้วน  

เน่ืองจากไม่เข้าใจในบางรายการของรปูแบบการดูแล  เมื่อ

มีการประชุมร่วมกัน เปิดโอกาสให้ซักถามประเด็นที่

ไม่เข้าใจ  รับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงรูปแบบการ

ดูแล  อกีทั้งได้รับข้อมูลผลลัพธข์องการประเมนิย้อนกลับ

ท�าให้มีความเข้าใจและยอมรับ และเมื่อน�าไปปฏบิัติต่อ

จึงมคีวามคุ้นเคยกบัรปูแบบการดูแล  ส่งผลให้ระยะที่ 2 

เกดิผลลัพธท์ัง้ด้านตวัช้ีวัดทางคลินิก  ด้านกระบวนการและ

ด้านผู้ปฏบิตัดิขีึ้นกว่าระยะที่ 1  ซ่ึงการพัฒนารปูแบบการ

ดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกดิ

ผลลัพธด์ขีึ้น  สอดคล้องกบัการศกึษาของพนอ เตชะอธกิ6  

กนัตมิาภรณ ์วิวัฒน์ตระกูลและคณะ7  เพญ็ศรี ด�ารงจิตติ

และคณะ16  ที่ใช้แนวคิดหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ

พัฒนาการพยาบาลผู้บาดเจบ็ที่มผีลลัพธด์ขีึ้น 

 จึงสรุปได้ว่าการมีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบท  

สามารถน�าไปใช้ได้จริง ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในผู้รับ

บริการและผู้ให้บริการ 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยั

 1. ด้านการบริหารการพยาบาล  ควรติดตามการ

ปฏบิตักิารพยาบาลที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และประเมนิ

ผลการปฏบิตัติามรปูแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ทีพั่ฒนา

ขึ้นน้ีต่อเน่ืองสม�่าเสมอ  เพ่ือให้เกดิความย่ังยืน 

 2. ด้านการวิจัย  ควรศกึษาวิจัยการใช้รปูแบบการ

ดูแลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในผู้ป่วยประเภทอื่นต่อไป
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ปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อการปฏิบติังานตามกระบวนการพยาบาล
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  จงัหวดันครปฐม

รจิุรางค์  วรรณธ์นาทศัน์*

บทคดัย่อ
  กระบวนการพยาบาล  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหาสขุภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ  มี

ขั้นตอนต่อเน่ืองตามหลักวิทยาศาสตร์ช่วยให้การปฏบิตักิารพยาบาลมคุีณภาพมาตรฐาน  การวิจัยคร้ังน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือ  1)  ศกึษาระดบัการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 2)  วิเคราะห์

ปัจจัยท�านายการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลนครปฐม  จ�านวน  242  คน  โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ

สอบถาม  ประกอบด้วย  6  ส่วน  คือ  1)  ข้อมูลทั่วไป  2)  ความรู้ เกี่ยวกบักระบวนการพยาบาล  3)  ความ

ตระหนักในการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาล  4)  ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ  5)  การได้รับแรง

สนับสนุนทางสงัคม  และ  6)  การปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  ค่าความเช่ือมั่น  

(Statistics  of  reliability)  ของแบบสอบถามส่วนที่  2  ถงึ  6  เทา่กบั  0.76,  0.81,  0.85,  0.90  และ  

0.87  ตามล�าดบั  สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  (%)  ค่าเฉล่ีย  ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D.)  และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

  ผลการวิจัยพบว่า  ระดบัการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล

นครปฐม  อยู่ในระดบัมาก  ( X  =  3.89)  ประสบการณก์ารท�างานมคีวามสมัพันธท์างบวกกบัการปฏบิตังิาน

ตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั  .05  (r  =  .142)  ส่วนปัจจัย

ในด้านความตระหนักในการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาล  ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพและการได้รับ

แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของ

พยาบาลวิชาชีพอย่างมนัียส�าคัญที่ระดบั .01  (r  =  .276,  .641  และ  .442  ตามล�าดบั)  และสามารถ

ท�านายระดบัการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ  45.9  อย่างมนัียส�าคัญ

ทางสถติทิี่ระดบั .01 จากผลการวิจัย  ผู้บริหารการพยาบาลควรเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ  โดย

การยกย่อง  เชิดชูและให้รางวัลผู้ทีป่ฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลได้ด ี ส่งเสริมให้พยาบาลทีม่ปีระสบการณ์

ได้เป็นพ่ีเล้ียงในการบูรณาการการใช้กระบวนการพยาบาลลงสูก่ารปฏบิตัแิละจัดระบบการบริหารอตัราก�าลังให้

เหมาะสม  จัดสรรเร่ืองข้อมูลและวัสดุอปุกรณเ์พ่ือเพ่ิมแรงสนับสนุนทางสงัคม 

*  โรงพยาบาลนครปฐม  จังหวัดนครปฐม;  e-mail :  rujirang555@gmail.com

ค�าส�าคญั  :  การปฏบิตังิานพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล; ความตระหนัก; ความรู้ เกี่ยวกบักระบวนการพยาบาล; 

ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ; พยาบาลวิชาชีพ; แรงสนับสนุนทางสงัคม
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Factors Affecting Professional nurses’ Performance based on the Nursing 
Process at Nakhonpathom Hospital, Nakhonpathom Province

Rujirang  Wanthanatas*

Abstract
  The nursing process, a continuous scientific process, has been systemically applied in solving  health 

problems and enhancing the standard of  nursing performance. This descriptive research aimed to 1) 

investigate the performance level based on the nursing process of the professional nurses at Nakhonpathom 

Hospital and 2) to analyze the factors that could predict the professional nurses’ performances based on 

the nursing process. Simple random sampling was used to select a sample of 242 professional nurses 

from a population of 610. The research tool was composed of 6 parts: 1) personal data, 2) 

knowledge about the nursing process, 3) performance awareness on the nursing process, 4) 

professional adherence, 5) receiving social support, and 6) performances based on the nursing process. 

The statistics of reliability  for part’s 2 – 6 were 0.76, 0.81, 0.85,  0.90 and 0.87, respectively. 

Data analysis included the use of percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and stepwise 

multiple regression analysis.  

 The research results showed that the performance on the nursing process of professional nurses at

 Nakhonpathom Hospital was at a high level ( X =3.89), the work experiences had  a significantly 

positive relationship with professional nurses’ performances on the nursing process at the 0.05 level 

(r = 0.142) Performance awareness on the nursing process, professional adherence and receiving social 

support all had a significantly positive relationship with the professional nurses’ performances on the 

nursing process at 0.01 (r = 0.276, 0.641 and 0.442, respectivelyAccording to these results, nursing 

administrators should promoteprofessional nurses to have a higher nursing professional adherence and 

also motivate them to have more performance awareness on the nursing process.

* Nakhonpathom  Hospital, Nakhonpathom  Province;  e-mail : rujirang555@gmail.com

Keywords  : Nursing  performances; Nursing  process; Awareness; Knowledge  of  nursing process;  

  Professional  adherence; Professional  nurses; Social  awareness  
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 ในปัจจุบัน  เน่ืองจากภาวะสขุภาพและความเจบ็

ป่วยของประชาชนมีการเปล่ียนแปลงเกือบตลอดเวลา  

จากสงัคมที่มคีวามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเรว็และปัญหา

สขุภาพของแต่ละบุคคลไม่สามารถอธบิายได้อย่างตรงไป

ตรงมา  เน่ืองจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น  

ภาวะสุขภาพของแต่ละคน  วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม 

ประเพณ ีวัฒนธรรม  สมัพันธภาพของครอบครัว สงัคม  

สิ่งแวดล้อม  และประสบการณ์1  การปฏบิตักิารพยาบาล

จึงต้องพัฒนามาเป็นล�าดับ เพ่ือให้มีคุณภาพในทุกมิติ

ของการพยาบาล  โดยพยาบาลมบีทบาทและหน้าทีส่ �าคัญ

ในการจัดการเกี่ยวกบัปัญหาสขุภาพของผู้รับบริการเป็น

รายบุคคลแบบองค์รวม  ซ่ึงคุณลักษณะของพยาบาล

วิชาชีพที่ส�าคัญประการหน่ึง  คือ  เป็นผู้ที่สามารถใช้

กระบวนการพยาบาลในการปฏบิัติการพยาบาลได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม2  เพราะเป็นกระบวนการเชิงระบบที่

พยาบาลน�ามาใช้  โดยอาศยัองค์ความรู้   ความเข้าใจและ

ทักษะของพยาบาล  ทฤษฎีการพยาบาล  หลักทาง

วิทยาศาสตร์  เพ่ือค้นหาและประเมินปัญหา น�ามาสู่การ

วางแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกบัความต้องการหรือ

ปัญหาสขุภาพเป็นรายบุคคล  ซ่ึงรวมถงึการคิดวิเคราะห์

อย่างมีวิจารณญาณ  และทกัษะการตัดสนิใจทางคลินิก

ในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ  ซ่ึงช่วยให้

พยาบาลสามารถสบืค้นวิเคราะห์  ประเมนิสภาวะสขุภาพ

และปฏบิตักิารพยาบาลได้อย่างถูกต้อง  ครอบคลุมความ

ต้องการของผู้รับบริการ  พยาบาลมีความมั่นใจในการ

ปฏบิัติงานมากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาล  สร้าง

ความเช่ือมั่นให้แก่ผู้รับบริการ3 กระบวนการพยาบาล

ประกอบด้วย 5  ขั้นตอน  ได้แก่  การประเมินภาวะ

สขุภาพ  การวินิจฉัย  การวางแผน  การปฏบิตักิารและ

การประเมินผลการพยาบาลอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการ

สื่อสารที่มปีระสทิธภิาพ  ทั้งด้วยวาจาและการบนัทกึการ

พยาบาล4  กระบวนการพยาบาลจึงเป็นวิธีการและขั้น

ตอนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกดิขึ้นของผู้ป่วย  เป็น

การประกันคุณภาพบริการพยาบาลและผลลัพธ์ที่ดีขึ้ น

ของผู้ป่วย  เพราะแผนการพยาบาลจะเปล่ียนแปลงตลอด

เวลาตามความต้องการของผู้ป่วย เพ่ือให้ใช้งานได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพไม่ใช่เป็นเพียงงานประจ�าเทา่น้ัน5  ส�าหรับ

ในประเทศไทยกระบวนการพยาบาลได้ถูกก�าหนดไว้ใน

มาตรฐานการปฏบิตักิารพยาบาล  ตั้งแต่ปี  2540  ให้

พยาบาลวิชาชีพมกีารใช้กระบวนการพยาบาลทุกขั้นตอน

ครอบคลุมองค์รวมในการพยาบาลผู้รับบริการรายบุคคล

ตั้งแต่แรกรับจนจ�าหน่าย6  แต่จากการศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวข้องพบว่า  การน�ากระบวนการพยาบาลไปใช้ของ

พยาบาลมีปัญหาอปุสรรคหลายประการ  ด้านบุคลากร

พยาบาล  ได้แก่  การขาดความรู้และทกัษะในการใช้

กระบวนการพยาบาลในการปฏบิัติงาน ด้านระบบการ

จัดการ  ได้แก่ การนิเทศที่ไม่เป็นระบบ  ขาดผู้ที่เป็นแบบ

อย่างในการใช้กระบวนการพยาบาล  ด้านสิ่งของวัสดุ

อปุกรณ ์ ได้แก่ ขาดรูปแบบการบันทกึทางการพยาบาล

และคู่มอืการเขยีนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล7  ในรายที่

มีผู้ป่วยมีอาการเปล่ียนแปลงบ่อยทั้งในผู้ป่วยวิกฤตและ

ในผู้ป่วยอาการเร้ือรัง  ใช้ระยะเวลามากในการเขียน

แผนการพยาบาล8  ขาดความต่อเน่ืองในการบนัทกึและ

การปฏบิตัติามแผนที่ก�าหนดไว้9  พยาบาลขาดการฝึกฝน

วิธกีารน�ากระบวนการพยาบาลไปใช้และพยาบาลมภีาระ

งานมาก10 

 จากการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบปัจจัยที่มผีล

ต่อระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของ

พยาบาลวิชาชีพ  คือ ประสบการณ์การปฏบิัติงานของ

พยาบาลวิชาชีพ  ซ่ึงวัดจากระยะเวลาในการปฏบิตังิานของ

พยาบาลวิชาชีพ  ความรู้ เกี่ยวกบักระบวนการพยาบาล  

ความตระหนักในการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาล  

ได้แก่  ความสนใจ  ความรับผดิชอบ การรับรู้และการให้

ความส�าคัญต่อการปฏบิตัทิี่ถูกต้องเกี่ยวกบักระบวนการ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ11 ความยึดมั่นผูกพันต่อ

วิชาชีพในด้านการรับรู้ของพยาบาลทีม่ต่ีอวิชาชีพพยาบาล

ว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของวิชาชีพพยาบาล  มคีวามเช่ือมั่น

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของวิชาชีพพยาบาล เตม็ใจ

ปฏบิัติงานและมีความต้องการที่จะด�ารงการเป็นสมาชิก

ของวิชาชีพพยาบาลต่อไป12  และการได้รับแรงสนับสนุน

ทางสงัคมท�าให้รู้สกึปลอดภัย ได้รับความเอาใจใส่ช่วย
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เหลือในการปฏิบัติ งาน ในเร่ืองของอารมณ์  ข้อมูล

ข่าวสาร  ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏบิัติงาน ทรัพยากร

ต่างๆ  และสิ่งอ�านวยความสะดวก13  

 โรงพยาบาลนครปฐม  เป็นโรงพยาบาลระดบัตตยิ

ภมูิและพัฒนาสู่ศูนย์การเป็นเลิศในด้านหัวใจ  มะเรง็  

อบุตัเิหต ุ และทารกแรกเกดิวิกฤต  ให้การดูแลผู้ป่วยที่

มปัีญหาสขุภาพซับซ้อนที่ต้องการการวินิจฉัย  ดูแลรักษา

โดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา มีการใช้เทคโนโลยีและใช้

นวัตกรรมสมยัใหม่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น การผ่าตดั

โดยใช้กล้องหรือเลเซอร์ ท�าให้ต้องพัฒนาด้านบริการ

พยาบาลให้มีความเหมาะสมสามารถรับรองการรักษาที่

ทนัสมัยน้ีได้ ส่งผลให้รูปแบบความต้องการการบริการ

พยาบาลเปล่ียนเป็นการพยาบาลเฉพาะสาขาและเช่ียว

ชาญมากขึ้น  ซ่ึงการใช้กระบวนการการพยาบาลในการ

ปฏบิตักิารพยาบาลได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  จะท�าให้

การปฏบิัติการพยาบาลเกี่ยวกบัปัญหาสขุภาพของผู้รับ

บริการเป็นรายบุคคลแบบองค์รวมมีคุณภาพในทุกมิติ

ของการพยาบาลทนัต่อการเปล่ียนแปลง  จากการเย่ียม

ส�ารวจของสภาพยาบาล  การรายงานของหัวหน้าหอผู้

ป่วยจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  

และการบนัทกึทางการพยาบาลโดยเฉล่ีย 3 ปี พบว่า  อยู่

ในระดับต�่ากว่าเกณฑ ์  (ร้อยละ 80) เกอืบทุกขั้นตอน  

โดยเฉพาะการวางแผนการพยาบาล  ร้อยละ  58.77 การ

ประเมินผลการพยาบาล  ร้อยละ 56.86 อัตราความ

สมบูรณข์องการบนัทกึทางการพยาบาล  ร้อยละ 52.64  

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขาดความรู้ และทักษะในการใช้

กระบวนการพยาบาลในการปฏบิตังิาน  ใช้กระบวนการ

พยาบาลไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน  ขาดความสมบูรณ ์ ไม่

สอดคล้อง  ขาดความตระหนัก ไม่เหน็ความส�าคัญและ

คุณค่าของการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏบิัติงาน 

ไม่มกีารก�าหนด

ขอบเขตหน้าที่  ความรับผดิชอบของบุคลากรในทมีการ

พยาบาลที่ชัดเจน  การนิเทศการน�ากระบวนการไปใช้ใน

การปฏบิตักิารพยาบาลงานไม่ชัดเจน  ต่อเน่ือง ไม่มรีะบบ

ที่ปรึกษาหรือให้การช่วยเหลือ  และให้ค�า แนะน�าการใช้

กระบวนการพยาบาลที่มปีระสทิธภิาพ  ดงัน้ัน  ผู้วิจัยใน

บทบาทของหัวหน้าพยาบาล จึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลนครปฐมใน

ด้านประสบการณก์ารท�างาน  ความรู้เกี่ยวกบักระบวนการ

พยาบาล  ความตระหนักในการปฏบิตังิานตามกระบวน

การพยาบาล  ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพและการได้รับ

แรงสนับสนุนทางสงัคม  เพ่ือน�าผลการวิจัยในคร้ังน้ีมา

ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน  ส่งเสริมระดับการ

ปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ

ของโรงพยาบาลนครปฐม 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั

 1. เพ่ือศกึษาระดบัการปฏบิตังิานตามกระบวนการ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท�านายการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

นครปฐม จังหวัดนครปฐม

วิธีการด�าเนนิการวิจยั

 การวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (De-

scriptive  research)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  

มจี�านวนประชากรทัง้สิ้น  610  คน  ค�านวณขนาดตวัอย่าง

สตูรของ  Taro Yamane14  ได้กลุ่มตวัอย่าง  จ�านวน  242  

คน  และสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย  

(Simple  Random  Sampling)

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ใช้แบบสอบถาม

ของลักษ์คณา  พิทกัษ์ภากร11 ประกอบ ด้วย  1)  แบบ

สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  จ�านวน  4  ข้อ 2) แบบ

ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล  จ�านวน  

31  ข้อ  3) แบบสอบถามความตระหนักในการปฏบิตัิ

งานตามกระบวนการการพยาบาล  จ�านวน  15  ข้อ  

4) แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ จ�านวน  

31  ข้อ  5)  แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทาง

สงัคม  จ�านวน  31  ข้อ  และ  6) แบบสอบถามการ
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ปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  

จ�านวน  33  ข้อ  ซ่ึงแบบสอบถามได้ให้ผู้เช่ียวชาญทาง

ด้านการพยาบาล  รวมทั้งสิ้นจ�านวน  3  ทา่น  ตรวจสอบ

ความถูกต้องด้านโครงสร้าง  ความชัดเจนของการใช้ภาษา 

แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน�าไปเกบ็รวบรวมข้อมูล  

หาค่า  CMV  ได้เทา่กบั  จากน้ันท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูล

กบักลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที่น�ามาศกึษาคร้ังน้ี  

จ�านวน  30  คน  เพ่ือท�าการหาความเช่ือมั่นของเคร่ือง

มอื โดยแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบักระบวนการพยาบาล

มคีวามเช่ือมั่น  = .76  แบบสอบถามความตระหนักใน

การปฏบิัติงานตามกระบวนการพยาบาลมีความเช่ือมั่น  

= .81  แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพมคีวาม

เช่ือมั่น  = .85  แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทาง

สงัคมมคีวามเช่ือมั่น  = .90  และแบบสอบถามการปฏบิตัิ

งานตามกระบวนการการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพมี

ค่าความเช่ือมั่น  = .87  และผู้วิจัยได้ก�าหนดเกณฑใ์น

การวัดค่าระดบัการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาล

ของพยาบาลวิชาชีพตามเกณฑข์อง  Best15   ดงัน้ี

 คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง  1.00 – 1.50 หมายถงึ   

มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลอยู่ในระดับ

น้อยที่สดุ

 คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง  1.51 – 2.50 หมายถงึ   

มกีารปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลอยู่ในระดบัน้อย

 คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง  2.51 – 3.50 หมายถงึ   

มกีารปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลอยู่ในระดบัปาน

กลาง

 คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง  3.51 – 4.50 หมายถงึ   

มกีารปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลอยู่ในระดบัมาก

 คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง  4.51 – 5.00 หมายถงึ   

มกีารปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลอยู่ในระดบัมาก

ที่สดุ 

 ผู้วิจัยด�าเนินการ  เพ่ือรับรองจริยธรรมการท�าวิจัย

จากคณะกรรมการการจริยธรรมการท�าวิจัยโรงพยาบาล

นครปฐม  และเกบ็รวบรวมข้อมูลกลุ่มตวัอย่างพยาบาล

วิชาชีพ โดยให้พยาบาลวิชาชีพจังหวัดนครปฐม  เป็นผู้

ตอบแบบสอบถามเอง  จ�านวน  242  คน  ตามที่ค�านวณ

ขนาดกลุ่มตวัอย่างได้  และน�าข้อมูลทีไ่ด้จากแบบสอบถาม

มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ตามล�าดับขั้นบนัไดของตัวแปรที่น�าเข้าสมการ  (Step-

wise  Multiple  Regression  Analysis)  เพ่ือหาตวัแปร

ต้นที่สามารถท�านายการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  

จังหวัดนครปฐม  

ผลการวิจยั

 1. พยาบาลวิชาชีพผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัย

คร้ังน้ี  ส่วนใหญ่มอีายุ  31 – 40  ปี  ร้อยละ  43.8  

สถานภาพโสด  ร้อยละ  57.0  จบการศกึษาระดบัปริญญา

ตรี  ร้อยละ  82.2  และมปีระสบการณก์ารท�างาน  11  

ปีขึ้นไป  ร้อยละ  64.0  (ดงัตารางที่  1)



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข108

ตารางที ่ 1  แสดงจ�านวน  ร้อยละ  ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n  =  242)

 2. การวิเคราะห์ระดบัการปฏบิตังิานตามกระบวน

การพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  

จังหวัดนครปฐม  พบว่า  พยาบาลวิชาชีพมีระดับการ

ตารางที่  2  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดบัการปฏบิตังิานตามกระบวนการ 

                พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

ปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลอยู่ในระดบัมาก  (Χ   

=  3.89) (ดงัตารางที่  2)
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 3. ประสบการณก์ารท�างาน  มคีวามสมัพันธท์าง

บวกกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั .05 (r  =  .276)  ส่วนความ

ตระหนักในการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาล  

ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพและการได้รับแรงสนับสนุน

ทางสงัคม  มคีวามสมัพันธท์างบวกกบัระดบัการปฏบิตัิ

งานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลนครปฐม  อย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั  

.01  (r  =  .142,  .641  และ  .442)  (ดงัตารางที่  3)

ตารางที ่ 3 แสดงการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างประสบการณก์ารท�างานความรู้ เกี่ยวกบั
   กระบวนการพยาบาล  ความตระหนักในการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาล  ความยึดมั่นผูกพัน
   ต่อวิชาชีพ  การได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคมและระดบัการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลของ
   พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม

* p<.05, ** p<.01

 และจากตวัแปรทั้งหมดพบว่า  ความยึดมั่นผูกพัน

ต่อวิชาชีพ  การได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคม  ประสบการณ์

การท�างาน  และความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพยาบาล  สามารถท�านายระดบัการปฏบิตังิาน

ตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรง

พยาบาลนครปฐม  ได้ร้อยละ  45.9  และสมการที่ได้จาก

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล�าดับขั้นบันไดของ

ตวัแปรที่น�าเข้าสมการ  (Stepwise  Multiple  Regression  

Analysis) มนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั  .01  (ดงัตารางที่  

4)
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ตารางที ่ 4 แสดงการวิเคราะห์ตวัแปร ที่สามารถท�านายการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ

                ในโรงพยาบาลนครปฐม โดยใช้สถติวิิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตามล�าดบัขั้นบนัไดของตวัแปรที่น�า

   เข้าสมการ  (Stepwise  Multiple  Regression Analysis)

อภิปรายผลการวิจยั 

 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

นครปฐม  จังหวัดนครปฐม  พบว่าอยู่ในระดบัมาก  (Χ    

=  3.89)  ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงพยาบาลนครปฐม  ได้มี

นโยบายพัฒนาระบบงานให้สามารถเข้าสูร่ะบบการรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล  (Hospital  Accreditation : HA)  

ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  

จังหวัดนครปฐม  พบว่า อยู่ในระดบัมาก  (Χ   =  3.89)  

ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงพยาบาลนครปฐม  ได้มนีโยบายพัฒนา

ระบบงานให้สามารถเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลหรือ  (Hospital Accreditation : HA) ซ่ึงการ

ที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะได้รับการรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลได้น้ัน  มข้ีอก�าหนดในเร่ืองเกี่ยวกบัการก�ากบั

* p<.05, ** p<.01

สมการท�านายในรปูคะแนนดบิ  คือ  Y = .467 + .611 X
1
 + .211 X

2
  +  .008 X

3
  + .095X

4

สมการท�านายในรปูคะแนนมาตรฐาน  คือ  Y = .491X
1
 + .234 X

2
  +  .178X

3
 + .104X

4

ดูแลวิชาชีพให้มีระบบบริหารการพยาบาลที่รับผิดชอบ

ต่อการจัดบริการพยาบาลที่มคุีณภาพสงู  เพ่ือบรรลุพันธกจิ

ขององค์กรโดยการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏบิตัิ

การพยาบาล16   ดังน้ันกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล

นครปฐม  จึงได้ท�าความเข้าใจกับพยาบาลวิชาชีพทุก

ระดบั  ก�าหนดให้มปีรัชญา  นโยบายวัตถุประสงค์ไว้ใน

คู่มอืการด�าเนินการของกลุ่มการพยาบาล  ทบทวนความ

รู้ความเข้าใจของผู้บริหารการพยาบาลในการใช้การนิเทศ

หน้างาน  เป็นกลไกในการกระตุ้นและส่งเสริมให้มกีารใช้

กระบวนการพยาบาลในการปฏบิตักิารพยาบาล  ใช้การ

รับและส่งเวรผู้ป่วยรายบุคคลในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เกี่ยวกบัการใช้กระบวนการพยาบาล  จัดอบรมความรู้

เร่ืองกระบวนการพยาบาลและการน�าไปใช้ให้กบัพยาบาล

วิชาชีพเป็นระยะกระตุ้นในภาพรวมให้พยาบาลวิชาชีพมี

ความตื่นตัว  รับรู้ ข่าวสารและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
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กระบวนการพยาบาลอย่างมปีระสทิธภิาพ  มกีารตดิตาม

นิเทศการใช้กระบวนการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยตาม

แผนงานที่ก�าหนด  และยังให้แต่ละหน่วยงานจัดให้มกีาร

ประชุมปรึกษาเกี่ยวกบัการใช้กระบวนการพยาบาลในผู้

ป่วยผ่านการตรวจจากบนัทกึการพยาบาล  ดงัน้ันจึงท�าให้

พยาบาลทุกคนจ�าเป็นต้องมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน

ในการใช้กระบวนการพยาบาลด้วยตนเอง  อีกทั้ง

กระบวนการพยาบาลมีความส�าคัญต่อวิชาชีพพยาบาล

และต่อการปฏิบัติการพยาบาลท�าให้ผู้รับบริการได้รับ

บริการอย่างสมบูรณ์และต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยพยาบาลวิชาชีพต้องมีความสามารถในการคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์  เพราะกระบวนการพยาบาลเป็นพ้ืนฐานใน

การคิดวิเคราะห์ตดัสนิใจและการปฏบิตักิารในคลินิกใน

ทุกๆ  กิจกรรม  มีความเป็นอิสระของวิชาชีพช่วยให้

บทบาทของพยาบาลวิชาชีพชัดเจนขึ้น  มภีาพลักษณใ์น

ด้านดี  เกดิความภาคภมูิใจ1   จากเหตุผลดังกล่าวจึง

ท�าให้พยาบาลวิชาชีพมีการปฏบิัติงานตามกระบวนการ

พยาบาลอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกบัการศึกษาของ

ลักษ์คณา  พิทกัษ์ภากร11  ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า  

การปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลอยู่ในระดบัมาก  

และการศกึษาของวารณุ ี มเีจริญ  และคณะ17  ที่ได้ศกึษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของ

พยาบาลในโรงพยาบาลในสระบุรี  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมี

การใช้กระบวนการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัมากเช่น

เดยีวกนั

 2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล�าดับขั้น

ตอนของตัวแปรที่น�าเข้าสมการ (Stepwise  Multiple  

Regression  Analysis)  พบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อ

วิชาชีพ  การได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคม  ประสบการณ์

การท�างาน  และความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม

กระบวน การพยาบาล  สามารถร่วมกนัท�านายการปฏบิตัิ

งานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรง

พยาบาลนครปฐม  ได้ร้อยละ  45.9

  2.1 ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ  สามารถ

ท�านายการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  ได้ร้อยละ  37.8 

และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  (r  =  .641)  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ  ท�าให้พยาบาลเกดิความ

รู้สกึจงรักภกัด ี มคีวามภาคภมูใิจ  ความห่วงใยและความ

หวังดีต่อวิชาชีพการพยาบาล  อนัมีผลท�าให้การแสดง

พฤติกรรมต่อวิชาชีพเป็นไปในลักษณะตั้งใจ  เตม็ใจ  

จริงใจและยินดีเสียสละที่จะท�างานทุกอย่างให้ประสบ

ความส�าเรจ็เป็นผลดต่ีอวิชาชีพ  ท�าให้เป็นที่ยอมรับของ

บุคคลและสงัคมทั่วไป  จึงท�าให้ความยึดมั่นผูกพันต่อ

วิชาชีพ  สามารถท�านายการปฏบิตังิานตามกระบวน การ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐมได้

สอดคล้องค�ากล่าวของ Zander12  ที่กล่าวว่า  ความยึด

มั่นผูกพันต่อวิชาชีพการพยาบาลเป็นข้อตกลงว่าพยาบาล

จะดูแลผู้ป่วยทุกๆ  คน  ด้วยการพยาบาลที่ดทีี่สดุ  และ

ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพเป็นการจัดคุณค่าให้ความ

ส�าคัญกบัการให้การพยาบาล  และสอดคล้องกบังานวิจัย

ของลักษ์คณา พิทกัษ์ภากร11  ที่ศกึษาพบว่าความยึดมั่น

ผูกพันต่อวิชาชีพสามารถท�านายการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรีได้

  2.2 การได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคมสามารถ

ท�านายการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  ได้เพ่ิมขึ้ น

ร้อยละ  3.8  และมคีวาม สมัพันธท์างบวกกบัการปฏบิตัิ

งานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  (r  =  

.442)  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ทั้งน้ี

เน่ืองจากการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่

ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตวัต่อสถานการณต่์างๆ  ได้ด ี 

หากพยาบาลได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ ์  ด้านการ

ได้รับทรัพยากรและสิ่งอ�านวยความสะดวก  ด้านการได้

รับข้อมูลข้าวสารจากผู้บงัคับบญัชา  เพ่ือนร่วมงาน  จะ

ท�าให้พยาบาลมคีวามสขุมากขึ้น  เน่ืองจากเมื่อบุคคลได้
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รับการดูแลเอาใจใส่ในการท�างาน  จะท�าให้เกดิความรู้สกึ

มั่นคง  ปลอดภยั  มคุีณค่าและรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึง

ของสงัคม ท�าให้การปฏบิตังิานเป็นไปด้วยความราบร่ืน11  

สอดคล้องกบัค�ากล่าวของ Thoits13  ที่ว่า  เมื่อคนได้รับ

แรงสนับสนุนทางสงัคม  จะเกดิขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏบิตั ิการพยาบาลมากขึ้น  และกระตุ้นส่งเสริมให้เหน็

คุณค่าในตนเอง  เกดิความรู้สกึในด้านบวกและช่วยลด

สิ่งรบกวนจิตใจต่างๆ  ที่เกดิจากความเครียดเช่นเดียว

กับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมที่ได้รับสนับ

สนุนทางด้านอารมณ ์ ได้แก่  การได้รับการดูแลเอาใจใส่  

การยกย่อง ช่ืนชม  การให้ความส�าคัญ  ความไว้วางใจ  

การยอมรับ  และการรับฟังปัญหา  แล้วจะส่งผลให้เกดิ

ความ รู้สกึมคุีณค่าในตนเอง  และเช่ือมั่นในตนเอง  ด้าน

การได้รับทรัพยากรและสิ่งอ�านวยความสะดวก  ได้แก่  

ได้รับวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างาน  

การช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับการปฏบิัติงาน  ท�าให้

พยาบาลมคีวามสะดวกในการปฏบิตังิานและท�าเกดิขวัญ

และก�าลังใจในการปฏบิตักิารพยาบาล  และด้านการได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร  ได้แก่  การได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยว

กบัความรู้ทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ  ได้รับค�าแนะน�าและ

ข้อมูลย้อนกลับ  สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ตนเองและปรับปรงุแนวทางปฏบิตัใิห้ดขีึ้น  สิ่งต่างๆ  ที่

พยาบาลวิชาชีพได้รับจากการได้รับแรงสนับสนุนทาง

สงัคม  ส่งผลท�าให้เกดิการปฏบิัติงานตามกระบวนการ

พยาบาลได้

  2.3  ประสบการณก์ารท�างาน  สามารถท�านาย

การปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  ได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ  3.3  

และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  (r  =  .276)  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ประสบการณก์ารรับรู้และพบเหน็สิง่ต่างๆ  ที่แตกต่างกนั  

มีผลต่อความเช่ือและใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจใน

เร่ืองต่างๆ  ของแต่ละบุคคลซ่ึงจะส่งผลให้บุคคลมคีวาม

รู้ความสามารถที่แตกต่างกนัได้  ประสบการณก์ารท�างาน

ช่วยสั่งสมความเช่ียวชาญในการท�างานของสายวิชาชีพ  

ท�าให้พยาบาลได้ผ่านการฝึกฝนได้รับการถ่ายทอดความรู้  

แบ่งปันประสบการณท์างการพยาบาลอย่างต่อเน่ือง  และ

ผ่านการอบรมหลักสตูรที่เอื้อต่อการท�างานตามกระบวนการ

ได้มากกว่าคนที่มีประสบการณน้์อย  สอดคล้องกบัการ

ศกึษาของสนัุนทา หิรัญยูปกรณ์18  พบว่าประสบการณ์

การท�างานทั้งหมดและประสบการณก์ารท�างานในหน่วย

งานปัจจุบันของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลนพรัตน์

ราชธานี  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะหลัก

ทางการพยาบาล  และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ

ลักษ์คณา  พิทกัษ์ภากร11  ที่ศึกษาการปฏบิัติงานตาม

กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยจ�าแนกตามประสบการณ์

การท�างานไม่พบความแตกต่าง

  2.4  ความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพยาบาล  สามารถท�านายการปฏบิตังิานตาม

กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

นครปฐม ได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3  และมคีวามสมัพันธท์าง

บวกกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการพยาบาลของ

พยาบาลวิชาชีพ (r  =  .142)  อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดบั  .01  ทั้งน้ีเน่ืองจากความตระหนักในการปฏบิตัิ

งานตามกระบวนการพยาบาลเป็นสิ่งส�าคัญที่สดุ  ที่ท �าให้

พยาบาลมสีมรรถนะทีจ่�าให้บริการพยาบาลทีม่คุีณภาพสงู  

ท�าให้ผู้ป่วยพึงพอใจ  ความตระหนักท�าให้พยาบาลมกีาร

วิเคราะห์และประเมนิตนเองตลอดเวลา  และเปล่ียนแปลง

ไปในทางที่ดที �าให้ปฏสิมัพันธร์ะหว่างพยาบาลและผู้ป่วย

ดีขึ้น  บรรยากาศการรักษาพยาบาลดีขึ้น19   สอดคล้อง

กบัค�ากล่าวของ  Jasmin  and Trygstad20   ที่ว่าถ้าบุคคล

น้ันมีความส�านึกว่าสิ่งดังกล่าวมีคุณค่า  แสดงว่าบุคคล

น้ันมีความตระหนักพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา

ตอบสนองเช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

นครปฐม  ทีม่กีารรับรู้ ต่อค�าประกาศสทิธผู้ิป่วยตามทีส่ภา

การพยาบาลได้ร่วมกับองค์การวิชาชีพด้านสุขภาพ

ประกาศไว้  และลงนามรับรองร่วมกนัไว้ว่ามคีวามส�าคัญ

ต่อผู้ป่วยที่สามารถคุ้มครองความเป็นบุคคลและความมี

คุณค่าแห่งตนได้  จึงท�าให้พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

นครปฐม  เมื่อพยาบาลมีตระหนักในการปฏบิตังิานตาม
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กระบวนการพยาบาล จะสามารถปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพได้  สอดคล้อง

กบังานวิจัยของลักษ์คณา  พิทกัษ์ภากร11  ที่ศกึษาพบว่า

ความตระหนักในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

พยาบาลสามารถท�านายการปฏบิตัิงานตามกระบวนการ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน  

จังหวัดกาญจนบุรีได้  

               2.5  ส่วนความรู้ ไม่สามารถท�านายการปฏบิตัิ

งานตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรง

พยาบาลนครปฐม  ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงพยาบาลนครปฐม  

ได้มีนโยบายพัฒนาระบบงานเข้าสู่ระบบการรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล  กลุ่มการพยาบาลได้จัดท�านโยบาย

และแนวทางการด�าเนินการให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนใช้

กระบวนการพยาบาลในการปฏบิัติการพยาบาลแต่การ

ลงสูก่ารปฏบิตัติามกระบวนการพยาบาลของแต่ละหน่วย

งานยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  ท�าให้พยาบาลวิชาชีพไม่มี

ความแน่นอนในการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาล  

ขาดทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานให้มีการ

ปฏบิตัติามกระบวนการพยาบาล  อกีทั้งภาระงานที่มาก

ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม  โดยพบว่า

พยาบาลวิชาชีพมีอัตราส่วนต่อผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วย

สามญั  1 : 10  ในเวรเช้า  และ  1 : 12  ในเวรบ่าย  ดกึ  

และ  1 : 90  ในแผนกผู้ป่วยนอกซ่ึงมผู้ีป่วยเฉล่ีย  2,640  

คนต่อวัน  สอดคล้องกบัการศกึษาของ  Mbithi  dennis  

ngao21  ที่ได้ศึกษาอปุสรรคในการเข้าสู่การปฏบิัติตาม

กระบวนการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาล      แม

ชาคอส  ประเทศไนโรบ ีพบว่า  พยาบาลวิชาชีพมากกว่า

ร้อยละ  50  มคีวามรู้เกี่ยวกบักระบวนการพยาบาลในระดบั

ดถีงึดมีาก  แต่ไม่พบความสมัพันธท์ี่มนัียส�าคัญระหว่าง

ความรู้กบัการปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาล  และ

ยังมผีลการศกึษาของ Clarke and Aiken22    ที่พบว่า

ปัจจัยที่จ�ากัดความสามารถของพยาบาลในการใช้

กระบวนการพยาบาล  คือ  การไม่มเีวลา  และจ�านวนผู้

ป่วยที่มาก  และ  Lukes23   ที่พบว่า  พยาบาลจะสามารถ

ใช้กระบวนการพยาบาลได้ง่ายเมื่อให้การดูแลผู้ป่วย

เฉพาะตวั  แต่เมื่อจ�านวนผู้ป่วยมากขึ้นกอ็าจจะท�าไม่ได้  

แต่ไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของ  Fisseha  Hagos และ

คณะ24  ในประเทศเอธโิอเปีย  ที่พบว่า  ความรู้ เป็นหน่ึง

ในปัจจัยส�าคัญในการใช้กระบวนการพยาบาล  และการ

ศกึษาของ Zewdu & Abera25  พบว่า  พยาบาลที่มคีวาม

รู้มากจะมกีารใช้กระบวนการพยาบาลมากกว่าพยาบาลที่

ไม่มคีวามรู้   ถงึ  8.78  เทา่

1. ขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิบติังาน

 จากผลการวิจัยพบว่า  ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ  

การได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคมประสบการณก์ารท�างาน  

และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

พยาบาล สามารถท�านายระดับการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

นครปฐม  ได้ร้อยละ  45.9  และทั้งสี่ปัจจัยมีความ

สมัพันธท์างบวกกบัระดบัการปฏบิตังิานตามกระบวนการ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ  ดงัน้ัน 

 1.1  ผู้บริหารทางการพยาบาล  จึงควรมนีโยบาย

ให้พยาบาลวิชาชีพผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ความ

สามารถในการบูรณาการการใช้กระบวนการพยาบาลลง

สู่การปฏิบัติมาเป็นพ่ีเ ล้ียงในการฝึกทักษะการใช้

กระบวนการพยาบาล  ให้ความรู้ ด้านวิชาการรวมถงึการ

ฝึกขณะปฏบิตังิาน 

 1.2  กลุ่มการพยาบาล  ควรเสริมสร้างกลไกที่

จ�าเป็นในการด�าเนินการการปฏิบัติตามกระบวนการ

พยาบาล  ได้แก่  จัดระบบการบริหารอตัราก�าลังให้เหมาะ

สมและวัสดุอปุกรณ์

 1.3  กลุ่มการพยาบาล  ควรจัดท�าแนวปฏบิตัใิน

การปฏบิตังิานตามกระบวนการพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพ  

สามารถวัดพฤตกิรรมเป้าหมายได้  และเสาะหาพยาบาล

วิชาชีพและทมีการพยาบาลผู้ปฏบิตังิานตามกระบวนการ

พยาบาลได้ผลลัพธด์แีละดมีาก จากน้ันให้การเสริมสร้าง

ทางบวก  โดยการยกย่อง  เชิดชู  และให้รางวัล  

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

 2.1  ศึกษาผลกระบทของการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการพยาบาลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ
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และการปฏบิตังิานในชีวิตประจ�าวัน

 2.2  ศกึษาประเดน็ด้านอื่น  ๆ   ของการส่งเสริมการ

ปฏบิตัติามกระบวนการพยาบาลในโรงพยาบาลนครปฐม
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การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้�าผูร้บัใชเ้ชิงวฒันธรรมส�าหรบั
นกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

มยุรา นพพรพันธุ*์

พิมพ์ประภา อมรกจิภิญโญ**

ธนีนาฎ ณ สนุทร**

บทคดัย่อ
  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับ

นักศกึษาพยาบาลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมวิีธดี�าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ  1)  การประเมนิ

ความจ�าเป็นในการพัฒนาหลักสตูร  2)การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม 3) 

การน�าหลักสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช้และประเมินผลการฝึกอบรม  4) การปรับปรุงหลักสตูรฝึกอบรมกลุ่ม

ตวัอย่างในการทดลองเป็นนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเซนตห์ลุยส ์  จ�านวน 30 คนเลือกโดยการสุ่ม

อย่างง่าย เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบวัดความรู้ เกี่ยวกบัภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม 2) แบบวัด

เจตคติต่อภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมของนักศกึษา  3) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกบัภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรมของนักศกึษา และ 4) แบบประเมนิความเหมาะสมของหลักสตูร  โดยมค่ีาความเที่ยง เทา่กบั .71, 

.78และ .94 ตามล�าดบั  สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและPaired t-test  

  ผลการวิจัยพบว่า 1)หลักสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาพยาบาลเพ่ือ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยองค์ประกอบภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม 4  มติ ิ 12 องค์

ประกอบ  โดยจัดเป็นหลักสตูรย่อย 4 หลักสตูร ส�าหรับฝึกอบรมนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 1-4  และ 2) ผล

การทดลองใช้หลักสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 1 (หลักสตูรที่ 

1)  พบว่า  นักศกึษามีความรู้และเจตคติภายหลังการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติทิี่ 

.05  และการประเมนิความเหมาะสมของหลักสตูรในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัด ีนักศกึษาประเมนิตนเอง

เกี่ยวกบัภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมในภาพรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดบัด ี( X   =4.23, SD=  .41)

*   คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนตห์ลุยส ์ และนักศกึษาหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาบริหารการศกึษา
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Abstract
   The objective of this study was to develop a Cultural Servant Leadership Training Curriculum 

for Nursing Students at Saint Louis College in response to  the ASEAN Community. The study was 

composed of 4 steps: 1) assessment of the need for training; 2) development of the Cultural Servant 

Leadership training curriculum; 3) implementation of the curriculum; and 4) evaluation and improvement 

of the training curriculum. The sample consisted of 30 first year nursing students. The research 

instruments were composed of 1) knowledge related to cultural servant leadership; 2) attitudes related 

to cultural servant leadership of nursing students; 3) self-evaluation related to cultural servant leadership 

of nursing students; and 4) assessment regarding appropriateness of the training curriculum. The 

reliabilities of the instruments were  0.71, 0.78 and 0.95, respectively. The research utilized a one 

group pretest – posttest design.  The statistical methods included standard deviation and dependent 

t – tests.

   Results revealed that 1) the training curriculum of cultural servant leadership for nursing students 

in preparation for the ASEAN community consisted of 4 cultural servant leadership perspectives that 

composed of 12 components. These components were arranged into 4 sub-training curriculum for 

nursing students 2)  the knowledge and attitude after using the first training curricula were significantly 

higher than those of before taking this intervention (p<0.05). The total score and each category of 

appropriateness of the curriculum was high. Self-evaluation related with cultural servant leadership for

all aspects of the nursing students was at a good level ( X  = 4.23, SD =  0.41).

*Nursing Faculty Saint Louis College and Student of Doctor of Philosophy Major Educational 

  Administration and Leadership Saint John’s University; e-mail: mayhue87@gmail.com..

** Faculty of Education, Saint John’s University.
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  เป็น

การสร้างสังคมภมูิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิก

อยู่ร่วมกนัฉันญาติมิตรแบบครอบครัวเดียวกนัการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน มกีารหล่ังไหลของผู้คนที่มวัีฒนธรรม 

ประเพณ ี ความเช่ือ  พฤตกิรรมและการปฏบิตัทิี่มคีวาม

แตกต่างกนั การรวมกลุ่มท�าให้มคีวามเช่ือมโยงถงึกนัของ

ประชาชนในกลุ่มประชาคมอาเซียนเช่นลาวกัมพูชา

เวียดนามพม่าอินโดนีเซีย  ซ่ึงจะมีการไปมาหาสู่กัน

พยาบาลจึงมีโอกาสให้การดูแลสุขภาพกลุ่มประชากร

ประเทศต่างๆ มากขึ้น1

 พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการสขุภาพ ซ่ึงเป็น 1 

ใน 7 สาขาวิชาชีพหลักในประชาคมอาเซียนที่มกีารแลก

เปล่ียนกนั2  ซ่ึงความเข้าใจในบริบทด้านสงัคมวัฒนธรรม

ของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นเคร่ืองมอืส�าคัญ

ในการให้บริการสขุภาพและการพยาบาล ดงัน้ันพยาบาล

จึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการ

สื่อสารกบัผู้มาใช้บริการที่มีวิถชีีวิตและวัฒนธรรมที่แตก

ต่างเพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยการพยาบาล 

วางแผนให้การช่วยเหลือดูแล ฟ้ืนฟูสภาพและเสริมสร้าง

สขุภาพ รวมทั้งช่วยบ�าบดัรักษาได้ตามสภาพปัญหาและ

ความต้องการของผู้มาใช้บริการที่มคีวามหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เพ่ือให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน

และเป็นที่พึงพอใจของทั้งผู้มาใช้บริการและผู้ให้บริการ 

ภาวะผู้น�าผู้รับใช้เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกบัวิชาชีพการ

พยาบาล เน่ืองจากงานพยาบาลเป็นผู้ให้บริการผู้ป่วยเป็น

ส�าคัญและพยาบาลต้องท�างานร่วมกบัวิชาชีพอื่นเป็นทมี

แบบสหสาขาวิชาชีพ ท�าให้พยาบาลต้องมกีารเรียนรู้ที่จะ

วางตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการท�างานร่วมกบัผู้อื่น 

นอกจากน้ี  Strack & Fottler3 ยังพบว่า ผู้น�าหน่วยงาน

ด้านสขุภาพที่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจ (Spirituality) 

อย่างจริงจังและต่อเน่ือง จะมพีฤตกิรรมของการเป็นผู้น�า

ที่มปีระสทิธผิลใน 5 ด้านต่อไปน้ี  1) มคีวามกล้าต่อการ

เปล่ียนแปลงกระบวนการท�างานที่เคยชิน 2) สามารถ

สร้างวิสยัทศัน์และแรงบนัดาลใจแก่ผู้ตาม   3) สร้างความ

สามารถในการปฏบิตังิานแก่ผู้ตาม 4) แสดงพฤตกิรรม

เป็นตวัอย่างต้นแบบแก่ผู้ตาม   และ 5) สามารถปลุกเร้า

ให้ก�าลังใจแก่ผู้ตาม จึงส่งผลให้องค์กรมปีระสทิธผิลของ

สงูขึ้นภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม  เป็นการรวมภาวะ

ผู้น�าผู้รับใช้และภาวะผู้น�าเชิงวัฒนธรรมเข้าด้วยกนั  ซ่ึง

ภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมน้ี  จะส่งเสริมให้พยาบาล

มคุีณลักษณะเด่นในด้านการเป็นผู้ดูแลและให้บริการแก่

ผู้อื่นเพ่ือการตอบสนองความต้องการของบุคคลในแต่ละ

วัฒนธรรม  ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย  ครอบครัวหรือแม้แต่

บุคลากรในทมีงานพยาบาลเองซ่ึงพยาบาลในยุคปัจจุบนั

ที่เป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลง จะต้องใช้วิธกีารจูงใจคน

ไม่ใช่การสั่งการหรือเป็นผู้น�าแบบเผดจ็การเหมือนเมื่อ

ก่อน  พยาบาลที่มตี�าแหน่งบริหารจะต้องมคีวามสามารถ

ในการเป็นผู้น�าหน่วยงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือสามารถบริหารงาน

ให้ได้งานพยาบาลที่มีคุณภาพ หรือจัดบริการแก่ผู้รับ

บริการอย่างมคุีณภาพ  พยาบาลที่มภีาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรม จะค�านึงถึงความต้องการของผู้อื่นก่อนเป็น

อันดับแรก และมีความปรารถนาจะช่วยเหลือให้มีการ

พัฒนาและเอื้ออ�านวยความสะดวกในการท�างานให้ผู้อื่น

ประสบความส�าเรจ็ให้มากที่สดุเทา่ที่จะสามารถท�าได้  ใน

ขณะเดียวกนัจะเป็นผู้ที่แบ่งปันอ�านาจที่มีอยู่ให้กบัทุกๆ 

คนในองค์กร เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ

และไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั ในการที่จะน�าไปสู่เป้าหมาย

สงูสดุขององค์กร  การมภีาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม

ต้องเร่ิมต้นจากตัวผู้น�าก่อนโดยที่ผู้น�าจะต้องเป็นคนที่มี

ความรู้สึกหรือความอยากที่จะสนับสนุน พัฒนา ตอบ

สนอง บริการ หรือช่วยเหลือผู้อื่นโดยค�านึงถงึความแตก

ต่างทางวัฒนธรรมในการให้บริการ และสงัคมคาดหวังว่า

ผู้ที่เป็นพยาบาลต้องผู้ที่เสยีสละ มคีวามรับผดิชอบ  ตรง

ต่อเวลา มบุีคลิกที่แสดงออกถงึความมเีมตตา ช่วยเหลือ

ผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข ์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน4  ดงั

น้ัน  การปลูกฝังภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมให้กับ

นักศกึษาพยาบาล จึงเป็นช่องทางที่จะพัฒนาบุคลิกภาพ

ของพยาบาลวิชาชีพที่จะต้องออกไปรับใช้สังคม เน่ือง

ด้วยนักศกึษาพยาบาลในปัจจุบนั เป็นคนที่อยู่ใน Gen-

eration Y ที่จะมลัีกษณะนิสยัชอบแสดงออก มคีวามเป็น
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ตวัของตวัเองสงู ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข5  

การก�าหนดกฎเกณฑใ์ห้กลุ่มคนเหล่าน้ีปฏบิตัติามจึงเป็น

สิ่งที่เป็นไปได้ยาก การพัฒนาคุณลักษณะของนักศกึษาที่

สามารถท�าได้ คือการปรับเจตคตขิองตวัเขาเอง เพ่ือให้

เกดิการเรียนรู้และเข้าใจด้วยตนเอง ดงัน้ันการฝึกอบรม

หลักสตูรภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม  จึงจ�าเป็นต้อง

น�ามาใช้เพ่ือพัฒนานักศกึษาพยาบาลตั้งแต่เร่ิมแรกที่ก้าว

เข้าสู่วิชาชีพ  เพ่ือให้มีคุณลักษณะของพยาบาลที่พึง

ประสงค์ของสงัคม และสามารถรับใช้สงัคมที่มคีวามแตก

ต่างทางด้านวัฒนธรรม ด้วยความเข้าใจและยอมรับ ให้

เกียรติซ่ึงกันและกันระหว่างเพ่ือนร่วมวิชาชีพสามารถ

ปรับตวัและผ่อนปรนให้อยู่ร่วมกนัได้ด้วยดี

วตัถุประสงคก์ารวิจยั

 1. เพ่ือพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้

เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล  เพ่ือรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 2. เพ่ือทดลองใช้หลักสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับ

ใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาพยาบาล  เพ่ือรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 3. เพ่ือประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม

ภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิธีด�าเนนิการวิจยั

 เป็นการวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาลเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนด�าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี

           ขั้นตอนที่ 1  การประเมนิความจ�าเป็นในการฝึก

อบรมโดยการวิเคราะห์เน้ือหารายวิชาที่อยู่ในหลักสตูร

พยาบาลศาสตร์ และความเกี่ยวข้องกบัภาวะผู้น�าผู้รับใช้

เชิงวัฒนธรรม เช่น รายวิชาแนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎี

ทางการพยาบาล  บริหารการพยาบาล และอาเซียนศกึษา

พบว่า นักศกึษาพยาบาลได้เรียนรู้ เกี่ยวกบัหลักการและ

คุณลักษณะของการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดี  แต่ยังขาด

ความตระหนักและน�าไปประยุกตใ์ช้ในการปฏบิตังิานการ

พยาบาล  รวมทั้งยังขาดองค์ประกอบบางประการของ

ภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม ที่เป็นภาวะผู้น�าที่เหมาะ

สมส�าหรับพยาบาลวิชาชีพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

ดังน้ันจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรม

ภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล  

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน           

 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมภาวะ

ผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม  โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

 2.1  การสงัเคราะห์เน้ือหาของหลักสตูร คือภาวะ

ผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม ซ่ึงได้มาจากการสงัเคราะห์องค์

ประกอบภาวะผู้น�าผู้รับใช้ ของ Greenleaf6, Laub7, 

Daft8,Patterson9,Yukl10 และองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิง

วัฒนธรรม ของ Smith and Lischin11,  House et al.12, 

Campinha-Bacote13, Rogers14,จ�าลักษณ ์ขนุพลแก้ว15 

เป็นองค์ประกอบภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม ประกอบ

ด้วย 4 มติ ิ12 องค์ประกอบคือ

 1. มติด้ิานบุคคล  (Personal Dimension)  ประกอบ

ด้วย

  1.1 การตระหนักรู้ตนเอง  (awareness)

  1.2 การมีวิสยัทศัน์และมองการณไ์กล (Vi-

sion and foresight)       

  1.3 มีความสามารถทางภาษา (Language 

Skill)

 2. มติด้ิานความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล   (Inter-

personal Dimension)  ประกอบด้วย

  2.1 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ  

(listening) 

  2.3 การมคีวามรู้สกึร่วม (empathy)  

  2.3  การแสดงภาวะผู้น�า (provide leadership) 

 3. มิติด้านนโยบายในการปฏบิตัิงาน  (Political  

Dimension) ประกอบด้วย

  3.1 การมีทักษะเชิงกระบวนการท�างาน 

(Skill-oriented work processes)

  3.2 พัฒนาคนให้เกดิการเรียนรู้ตามศกัยภาพ

ของตนเอง (commitment to the growth of people)



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข120

  3.3 การสร้างชุมชน (building community)  

 4. มติด้ิานจิตวิญญาณ  (Spiritual  Dimension)  

ประกอบด้วย

  4.1 การเยียวยารักษา  (healing)

  4.2 การให้คุณค่าแก่ผู้อื่น (value people)

  4.3 การเข้าใจในบริบทของวัฒนธรรมของ

ตนเองและผู้อื่น (To understand the context of their 

own culture and others.)

 2.2  การร่างหลักสตูรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้

น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมระยะเวลา  2 วัน  ประกอบด้วย 

4  โมดูล คือ 

  โมดูลที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกบัภาวะผู้น�าและภาวะ

ผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม

  โมดูลที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรมมติด้ิานบุคคล  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

คือ 1) การตระหนักรู้ตนเอง  2) การมวิีสยัทศัน์และมอง

การณไ์กล และ3)การมีความสามารถทางภาษา   

  โมดูลที่ 3 การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรม  มิตด้ิานนโยบายในการปฏบิตังิาน  ประกอบ

ด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 4) การมทีกัษะเชิงกระบวนการ

ท�างาน  5) การพัฒนาคนให้เกดิการเรียนรู้ตามศกัยภาพ

ของตนเอง  และ 6) การสร้างชุมชน

  โมดูลที่ 4 การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรม  มิตด้ิานความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ร่วมกบั

มติด้ิานจิตวิญญาณ  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

7) การรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่นและให้การยอมรับ  

8) การมคีวามรู้สกึร่วม  9) การแสดงภาวะผู้น�า  10) 

การเยียวยารักษา   11) การให้คุณค่าแก่ผู้อื่น  และ 12)

การเข้าใจในบริบทและวัฒนธรรมของตนเอง

 2.3  การวิพากษ์หลักสตูรโดยผู้เช่ียวชาญด้วยการ

จัดสนทนากลุ่มซ่ึงประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญทางด้านการ

ศกึษาพยาบาล จ�านวน 2 ทา่น  ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา

หลักสตูรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ�านวน 3 

ทา่น ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนานักศกึษาจ�านวน 2 ทา่น  ภาย

หลังการสนทนากลุ่ม  ผู้วิจัยได้แบ่งหลักสตูรฝึกอบรมเป็น 

4 หลักสตูรย่อย แต่ยังคงองค์ประกอบภาวะผู้น�าผู้รับใช้

เชิงวัฒนธรรม 4 มิต ิ12 องค์ประกอบเดมิอยู่  เน่ืองจาก

ในการพัฒนาภาวะผู้น�าให้เกิดกับนักศึกษาไม่สามารถ

กระท�าได้ในการจัดอบรมเพียงคร้ังเดยีว ต้องใช้วิธกีารใน

การปลูกฝงั  สร้างเสริม  กระตุ้นและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน    

โดยแต่ละหลักสตูรย่อย มรีายละเอยีดขององค์ประกอบ

ต่างๆ ตามตารางที่ 1

ตารางที ่ 1  หลักสตูรการพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล
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 ขั้นตอนที่ 3 การน�าหลักสูตรไปทดลองใช้กับ

นักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเซนตห์ลุยส ์ จ�านวน 

30 คน  การทดลองใช้เฉพาะหลักสตูรย่อยที่ 1  เทา่น้ัน

เพ่ือเป็นการสร้างจิตส�านึกของการเป็นผู้ให้  การมองคน

แบบมคีวามเทา่เทยีมกนั ซ่ึงเป็นขั้นต้น (first step) ของ

ภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมและเป็นการช่วยให้

นักศกึษามต้ีนทุนชีวิต ซ่ึงเป็นต้นทุนขั้นพ้ืนฐานที่มผีลต่อ

การพัฒนาทางด้านจิตใจ สงัคม สตปัิญญาให้คนๆ หน่ึง

สามารถด�ารงชีพอยู่ในสงัคมได้อย่างเข้มแขง็และมีการ

พัฒนาตนเองต่อไปได้ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

1 วัน  กจิกรรมในการฝึกอบรมประกอบด้วย  1)  การ

ให้ความรู้ เกี่ยวกบับริบทของพยาบาลที่เช่ือมโยงกบัความ

เป็นพลเมอืงอาเซียนและภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม

โดยใช้เกมส์ค�าถามและท�ากลุ่มกิจกรรม พยาบาลใน
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จินตนาการ 2) สร้างความตระหนักในภาวะผู้น�าผู้รับใช้

เชิงวัฒนธรรมด้านการตระหนักรู้ตนเอง การให้คุณค่าแก่

ผู้อื่น การรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่นและให้การยอมรับ

ด้วยกจิกรรมการแสดงละครและเร่ืองเล่าคร้ังหน่ึงในชีวิต

 ส�าหรับหลักสตูรย่อยที่ 2  3 และ4 น้ัน  ให้น�าไป

ใช้อย่างต่อเน่ืองเมื่อนักศกึษากลุ่มน้ีขึ้นไปเรียนในช้ันปีที่ 

2  3 และ 4  เพ่ือเป็นการกระตุ้นและพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับ

ใช้เชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองสบืไป

 ขั้นตอนที่ 4 ภายหลังการฝึกอบรมมีการประเมิน

ผลการฝึกอบรมเพ่ือการปรับปรงุหลักสตูรการฝึกอบรม 

แบบแผนการวิจัย เป็นแบบ One Group Pre-Post-

test Design

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากร  คือนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตร์ 

ช้ันปีที่ 1  วิทยาลัยเซนตห์ลุยส ์ จ�านวน 120 คน

 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาหลักสตูรพยาบาลศาสตร์

ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเซนตห์ลุยสจ์�านวน 30 คน ซ่ึงได้จาก

การสุม่อย่างง่ายโดยด�าเนินการดงัน้ี 1) ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่ม

ประชากรเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์  2) แบ่งกลุ่มประชากร

เป็น 3 กลุ่มตามผลการเรียน  (GPA ภาคต้นปีการศกึษา 

2558) 3) สุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลากจากกลุ่ม

ประชากรทั้ง 3 กลุ่มๆละ 10 คน  4) ประสานงานกบั

หัวหน้าช้ันเรียนเพ่ือสอบถามความสมัครใจในการเข้า

ร่วมกลุ่ม   ถ้านักศกึษาไม่สมคัรใจ จะสุ่มตวัอย่างจากใน

กลุ่มน้ันเพ่ิมจนครบ 30 คน

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั

 1.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการทดลอง คือคู่มอืหลักสตูร

การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมหลักสตูรที่ 1 

ประกอบด้วย 3 โมดูล คือโมดูลที่ 1 บริบทของพยาบาล

ที่เช่ือมโยงกบัความเป็นพลเมืองอาเซียนและภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม  โมดูลที่ 2  การพัฒนาภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมมติด้ิานบุคคล เน้นองค์ประกอบ 1) 

การตระหนักรู้ตนเอง  โมดูลที่ 3 การพัฒนาภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมมติด้ิานความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล  

ร่วมกบัมติด้ิานจิตวิญญาณ เน้นองค์ประกอบ 2) รับฟัง

ความคิดเหน็ของผู้อื่นและให้การยอมรับและ 3) การให้

คุณค่าแก่ผู้อื่น

 2. เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ประกอบ

ด้วย  1) แบบวัดความรู้ เกี่ยวกับภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรม  2) แบบวัดเจตคติภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรม ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างขึ้ นและ 3) แบบวัดภาวะ

ผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยพัฒนามา

จากแบบประเมินคุณลักษณะผู้น�าผู้รับใช้ของ บังอร 

ไชยเผอืก16 งานวิจัยของเฉลิมรัตน์  จันทรเดชาและคณะ17 

และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภาวะผู้น�าผู้รับใช้  4) 

การประเมนิความเหมาะสมของหลักสตูร  

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื โดยการตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหาโดยการผ่านผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 7 

ท่าน  ซ่ึงประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา

พยาบาล จ�านวน 2 ท่าน  ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา

หลักสตูรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ�านวน 3 

ทา่น ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนานักศกึษาจ�านวน 2 ทา่นการ

ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม

ทดลองใช้ในกลุ่มที่มลัีกษณะเหมอืนกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 

30 คน ดงัน้ี 1) แบบวัดความรู้ เกี่ยวกบัภาวะผู้น�าผู้รับใช้

เชิงวัฒนธรรม ใช้สตูร KR20 มค่ีาความเที่ยง เทา่กบั .71  

2) แบบวัดเจตคตต่ิอภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม ใช้

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient)มค่ีาความเที่ยง เทา่กบั .78  และ3) 

แบบวัดภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม  มค่ีาความเที่ยง

สมัประสทิธิ์แอลฟาของ ครอนบาค เทา่กบั .94

ผลการวิจยั

 1. หลักสูตรฝึกอบรมภาวะ ผู้น�า ผู้ รับใช้ เ ชิง

วัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 1 เพ่ือ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (หลักสตูรที่ 1 ) มี 3 

โมดูล ประกอบด้วยโมดูลที่  1 บริบทของพยาบาลที่เช่ือม

โยงกบัความเป็นพลเมืองอาเซียนและภาวะผู้น�าผู้รับใช้

เชิงวัฒนธรรมโมดูลที่ 2  การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรมมิติด้านบุคคล เน้นองค์ประกอบ 1) การ
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ตระหนักรู้ตนเอง  โมดูลที่ 3 การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรมมติด้ิานความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล  ร่วมกบัมติิ

ด้านจิตวิญญาณ  เน้นองค์ประกอบ 2) รับฟังความคิดเหน็

ของผู้อื่นและให้การยอมรับและ 3) การให้คุณค่าแก่ผู้อื่น

 2. การน�าหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักศึกษา

พยาบาลช้ันปีที่ 1  วิทยาลัยเซนตห์ลุยส ์ จ�านวน 30 คน  

เหตผุลที่ทดลองใช้เฉพาะหลักสตูรย่อยที่ 1 เน่ืองจากการ

จัดหลักสตูรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม

ส�าหรับนักศกึษาพยาบาล ที่ประกอบด้วยเน้ือหาสาระ 12  

องค์ประกอบแบ่งเป็น 4 หลักสตูรย่อยที่ต่อเน่ืองกนั จึง

เลือกใช้หลักสตูรที่ 1  เป็นการเร่ิมต้นการฝึกอบรมโดย

ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน  มีคณะวิทยากร 

ผู้ให้การอบรมจ�านวน 3 คนผู้ช่วยผู้วิจัยจ�านวน 1 คนผล

การทดลองพบว่า

  2.1 นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และ

เจตคติต่อภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมภายหลังการ

อบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี ่.01

(ตารางที่ 2)

  2.2 นักศึกษาประเมินความเหมาะสมของ

หลักสตูรในภาพรวมและรายด้านในระดบัดี

ตารางที ่ 2 เปรียบเทยีบความรู้และเจตคตต่ิอภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมของนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ก่อนและหลัง

การอบรม (n=30)

หมายเหต:ุ ** p<.01

  2.3 นักศึกษามีการประเมินตนเองว่ามีภาวะ

ผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับด ี

(Χ  =4.23 SD.= .409)  โดยองค์ประกอบทีม่คีะแนนสงูสดุ 

คือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและให้การยอมรับ 

(Χ =4.57 SD.= .531) และองค์ประกอบที่มีคะแนน

ต�่าสุดคือการมีความสามารถทางภาษา (Χ  = 3.86 

SD.= .758)

 3. หลังการฝึกอบรมมีการปรับปรุงหลักสูตรฝึก

อบรม ดงัน้ี

 หลกัสูตรที ่1  ส�าหรับนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 1  

ประกอบด้วย 3 โมดูล คือโมดูลที่  1 บริบทของพยาบาล

ที่เช่ือมโยงกบัความเป็นพลเมืองอาเซียนและภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมโมดูลที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับ

ใช้เชิงวัฒนธรรมมติด้ิานบุคคล  เน้นองค์ประกอบ ด้าน

การตระหนักรู้ตนเอง  โมดูลที่ 3 การพัฒนาภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมมติด้ิานความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล  

ร่วมกบัมติด้ิานจิตวิญญาณ  เน้นองค์ประกอบด้านรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่นและให้การยอมรับ และการให้

คุณค่าแก่ผู้อื่น  

 หลกัสูตรที ่2  ส�าหรับนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 2 

ประกอบด้วย 2 โมดูล คือโมดูลที่ 1 การพัฒนาภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมมติด้ิานความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล   
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ด้านการมคีวามรู้สกึร่วมและมติด้ิานจิตวิญญาณ ด้านการ

เยียวยารักษาโมดูลที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรมมิตด้ิานจิตวิญญาณ  ด้านการเข้าใจในบริบท

ของวัฒนธรรมของตนเองและผู้อื่น

 หลกัสูตรที ่3  ส�าหรับนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 3 

ประกอบด้วย 2 โมดูล คือโมดูลที่ 1 การพัฒนาภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมมติด้ิานความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล   

ด้านการมีความสามารถทางภาษาโมดูลที่ 2 การพัฒนา

ภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมมิติด้านนโยบายการ

ปฏบิตังิาน  ด้านการมีทกัษะเชิงกระบวนการท�างานและ

การสร้างชุมชน

 หลกัสูตรที ่4  ส�าหรับนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 4 

ประกอบด้วย 2 โมดูล คือ โมดูลที่ 1 การพัฒนาภาวะ

ผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมมิติด้านบุคคล  ในเร่ืองการมี

วิสัยทัศน์และมองการณ์ไกลและมิติด้านนโยบายการ

ปฏิบัติงาน  เร่ืองการพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้ตาม

ศกัยภาพของตนเอง   โมดูลที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับ

ใช้เชิงวัฒนธรรมมติด้ิานความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล   ใน

เร่ืองการแสดงภาวะผู้น�า

การอภิปรายผล

 จากผลของการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝึก

อบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษา

พยาบาลเพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนมปีระเดน็

ที่น�ามาอภิปรายผล  ดงัน้ี

 1. หลักสูตรฝึกอบรมภาวะ ผู้น�า ผู้ รับใช้ เ ชิง

วัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาลเพ่ือรองรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียนมีเน้ือหาสาระประกอบด้วยองค์

ประกอบของภาวะผู้น�าผู้รับใช้ 12 องค์ประกอบ  แยกเป็น 

4 หลักสูตรส�าหรับนักศึกษาในแต่ละช้ันปี  โดยแต่ละ

หลักสตูรประกอบด้วยองค์ประกอบของภาวะผู้น�าผู้รับใช้  

หลักสตูรละ 3 องค์ประกอบ  ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเรียนรู้ของนักศกึษา  

 หลักสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม

ส�าหรับนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่1 (หลักสตูรที่ 1)  ที่น�า

ไปทดลองใช้กบันักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่  1  ประกอบด้วย

 3 โมดูล คือ 1) บริบทของพยาบาลที่เช่ือมโยงกบัความ

เป็นพลเมอืงอาเซียนและภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม   

2)  การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม ด้านการ

ตระหนักรู้ตนเอง   3)  การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรมมติด้ิานรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่นและให้การ

ยอมรับ  และการให้คุณค่าแก่ผู้อื่น   ผลการวิจัยพบว่ามี

ความเหมาะสมทุกโมดูลโดยมีการประเมินความเหมาะ

สมของหลักสูตรในภาพรวมและรายด้านผ่านเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้ ทั้งน้ีในโมดูลที ่1 บริบทของพยาบาลและความ

เป็นประชาคมอาเซียน พบว่า มีความเหมาะสม เพราะ

เน้ือหาของสถานการณแ์ละกจิกรรมทีจั่ดให้กลุ่มเป้าหมาย 

เป็นสถานการณใ์นปัจจุบนั ทีอ่ยู่ในความสนใจของนักศกึษา 

อนัเน่ืองมาจากการเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558  

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพยาบาล

วิชาชีพ  ในด้านการจัดการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและ

การสื่อสารกบัผู้รับบริการ  และสอดคล้องกบัแนวคิดของ

วิจิตร  ศรีสพุรรณ18  ที่กล่าวว่า การเตรียมความพร้อม

ของวิชาชีพการพยาบาลในประชาคมอาเซียน  ต้องส่ง

เสริมให้มีการพัฒนาพยาบาลและบุคลากรอื่นให้มีภาวะ

ผู้น�า มคีวามสามารถด้านการสื่อสาร โดยมภีาษาองักฤษ

เป็นภาษากลางและมีความสามารถในด้านภาษาท้องถิ่น   

มีความไวต่อวัฒนธรรมและสามารถตอบสนองความ

ต้องการทางด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้รับ

บริการ  โดยเฉพาะทกัษะการให้การพยาบาล การมีจิต

บริการและการให้บริการอย่างมไีมตรีจิต

 ส่วนในโมดูลที่  2 ด้านเน้ือหาภาวะผู้น�าผู้รับใช้ด้าน

การตระหนักรู้ตนเอง  มีความเหมาะสมกับนักศึกษา

พยาบาล  ซ่ึงสอดคล้องกบั Greenleaf6  ที่กล่าวว่า ผู้ที่มี

ความสามารถตระหนักรู้ในตนเองมกัจะตื่นตวัและมคีวาม

สามารถในการเผชิญกบัปัญหาได้  ซ่ึงวิชาชีพพยาบาลต้อง

มีทกัษะในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัความเจบ็ป่วย

ของผู้รับบริการ อันหมายถึงความปลอดภัยของผู้รับ

บริการ  ส่วนโมดูลที่ 3 ภาวะผู้น�าผู้รับใช้ด้านรับฟังความ

คิดเหน็ของผู้อื่นและให้การยอมรับ  และการให้คุณค่าแก่

ผู้อื่นน้ัน  สอดคล้องกบั Greenleaf6  ที่กล่าวว่าการฟังถอื

เป็นทกัษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร   การรับฟังและท�าความ
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เข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูด ในวิชาชีพพยาบาลน้ันการฟังเป็น

สิ่งที่ส �าคัญที่ท�าให้เข้าใจสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการและยัง

สอดคล้องกบั  Laub7  ที่กล่าวถงึการยอมรับผู้อื่นตาม

แบบที่เขาเป็น  ใส่ใจในความต้องการของผู้อื่น  เป็น

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาล  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้รับ

บริการได้รับการดูแลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   

 2. ผลการทดลองใช้หลักสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 1 

(หลักสตูรที่ 1)  พบว่าผลการประเมินความรู้ เกี่ยวกบั

ภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมและเจตคติต่อภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมของนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที ่1  หลัง

ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่ 1  เพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถติ ิและการประเมนิตนเองเกี่ยวกบัภาวะผู้น�า

ผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมของนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ภาพรวมทุก

องค์ประกอบอยู่ในระดบัด ี(Χ=4.23, SD.=.409)  ทั้งน้ี

เน่ืองจาก ผู้วิจัยได้จัดประสบการณ์ต่างๆให้นักศึกษา 

ผ่านการใช้เทคนิคต่างๆ  ได้แก่  การใช้เกมส ์การแสดง

ละคร  การใช้สถานการณ ์ เพ่ือให้กลุ่มได้มโีอกาสระดม

ความคิดเหน็  การอภิปรายร่วมกนั การให้ข้อเสนอแนะ  

และการวางแผนร่วมกัน  รวมทั้งการแสดงออกถึง

คุณลักษณะต่างๆ ที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรม ที่ก�าหนดไว้ในหลักสตูร  ท�าให้นักศกึษาเกดิ

การซึมซับเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น และน�า

ไปสูก่ารสรปุเป็นหลักการที่เหมาะสมส�าหรับตนเอง  เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป  ซ่ึงสอดคล้อง

กบัคมเพชร ฉัตรศภุกุล19  ที่กล่าวว่าประสบการณต์รงใน

การท�ากจิกรรมกลุ่มเป็นวิธกีารที่ดีและเหมาะสมที่จะน�า

ใช้พัฒนาตวับุคคลและกลุ่ม  และสอดคล้องกบัการศกึษา

ของพิชาวีร์  เมฆขยาย20  ซ่ึงได้ศกึษาวิจัยเร่ืองการพัฒนา

หลักสตูรภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ส�าหรับผู้น�ากจิกรรมนิสติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม

มีความรู้ เกี่ยวกบัภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้ภายหลังการฝึก

อบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดบั .05 และ การศกึษาของ วรรณ ีอนุอนั21  ที่ศกึษา

เร่ืองการพัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะ

ผู้น�า ส�าหรับคณะกรรมการสโมสรนักศกึษา  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  โดยพบว่า ภายหลังการเข้า

รับการฝึกอบรมในหลักสูตร  คณะกรรมการสโมสร

นักศกึษา  มคีวามรู้เกี่ยวกบัภาวะผู้น�าดกีว่าก่อนการอบรม

อย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่  ระดบั .01  มเีจตคตต่ิอภาวะ

ผู้น�าสงูขึ้นกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิที่ 

ระดบั .01  และมีทกัษะภาวะผู้น�า  ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั

มาก  และความคิดเหน็ของนักศกึษาต่อหลักสตูรการฝึก

อบรมโดยรวมอยู่ในระดบัด ี รวมทั้งมคีวามพึงพอใจต่อ

การเข้าร่วมกจิกรรม และให้ความคิดเหน็ที่สอดคล้องกนั

ว่า การมโีอกาสร่วมกจิกรรมกลุ่มคร้ังน้ีถอืเป็นก�าไรชีวิต

 ดงัน้ัน  สรปุได้ว่า หลักสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับ

ใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 1 

(หลักสตูรที่ 1)  ที่สร้างขึ้น  มีผลการประเมินการน�า

หลักสตูรไปใช้ใน  การพัฒนาภาวะผู้น�าผู้รับใช้ หลังการ

ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม  และความคิดเหน็ที่มี

ต่อหลักสตูรอยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สดุ    การจัดท�า

หลักสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับ

นักศกึษาพยาบาลฉบบัสมบูรณ ์  เป็นการน�าผลที่ได้จาก

การทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องจนได้

หลักสตูรฉบบัสมบูรณ์

ขอ้เสนอแนะ

 1   ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

 จากการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล  

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน   ผู้วิจัยมข้ีอเสนอแนะ ดงัน้ี

 1.1  จากผลการใช้หลักสูตรที่ 1 กับนักศึกษา

พยาบาลช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเซนตห์ลุยส ์  แสดงให้เหน็ว่า 

หลักสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมส�าหรับ

นักศกึษาพยาบาล  สามารถใช้ได้ผล  ท�าให้นักศกึษามี

ความรู้   เจตคติ และมีภาวะผู้น�าผู้รับใช้เพ่ิมขึ้นในองค์

ประกอบที่จัดฝึกอบรม  ดงัน้ัน สถาบนัการศกึษาพยาบาล

อื่นที่จะน�าหลักสตูรน้ีไปใช้  แต่ควรใช้ให้ครบทั้ง 4 หลัก

สตูร เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรมให้ครบทุกองค์ประกอบ โดยจัดฝึกอบรมให้กบั
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นักศึกษาในแต่ละช้ันปีอย่างต่อเน่ือง และติดตามผลการ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม

ของนักศกึษาที่เข้ารับการฝึกอบรม

 1.2  หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิง

วัฒนธรรมส�าหรับนักศกึษาพยาบาล  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น

ไปตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลใน

ประชาคมอาเซียน  ดงัน้ัน  จึงควรมกีารศกึษาและน�าไปใช้

ในการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น�าให้กบันักศึกษา

เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

วิชาชีพพยาบาล

 2. ขอ้เสนอแนะในการท�าวิจยัครั้งต่อไป

  2.1 คุณลักษณะของภาวะผู้น�าผู้รับใช้ เป็น

คุณลักษณะที่เหมาะสมส�าหรับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ  

ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม

ในกลุ่มพยาบาลประจ�าการทั้งกลุ่มที่เป็นพยาบาลประจ�า

การและกลุ่มที่เป็นผู้บริหารระดบัต้น  เพ่ือประเมนิความ

เหมาะสมกบัการคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกบัต�าแหน่ง

  2.2  ควรศกึษาภาวะผู้น�าผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรม

ในบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการ

พยาบาลด้วย   เช่น  ผู้ช่วยพยาบาล  คนงานหรือแม่บ้าน

ในโรงพยาบาล  เพ่ือเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการ

พัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป
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สภาพการจดัการเรียนการสอนทีส่่งเสริมทกัษะศตวรรษที ่21 
ของนกัศึกษาพยาบาล  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีชลบุรี*

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์**    

สมพร รักความสขุ**  

จิดาภา เรือนใจมั่น**  

จิตรา สขุเจริญ**

ธญัญมล สริุยานิมติรสขุ**

บทคดัย่อ
  การวิจัยเชิงคุณภาพน้ี มวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทกัษะศตวรรษ

ที่ 21 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตามความคิดเหน็ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์  เกบ็

รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามปลายเปิด และการสนทนากลุ่ม ที่มแีนวค�าถามเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง กลุ่ม

ตวัอย่างคืออาจารย์จ�านวน 38 คนและนักศกึษาพยาบาลจ�านวน 517 คน ในปีการศกึษา 2557 การสนทนา

กลุ่มใช้อาจารย์พยาบาลจ�านวน 16 คน และนักศกึษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปีที่ 1 – 4 จ�านวน 

36 คน โดยเลือกจากผู้ที่สมคัรใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา

  ผลการวิจัย  น�าเสนอใน 2 ประเดน็หลักคือ สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนัและการจัดการ

เรียนการสอนที่ควรจะเป็นในการส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษา ด้านสภาพการจัดการเรียนการ

สอนในปัจจุบนั แบ่งเป็น   3 ประเดน็ ได้แก่ 1) ด้านวิธกีารสอน   นักศกึษาและอาจารย์มคีวามเหน็ตรงกนัว่า 

อาจารย์ใช้วิธกีารสอนที่หลากหลายแต่วิธทีี่ใช้มากที่สดุคือ การบรรยาย 2) ด้านความเข้าใจในทกัษะแห่งศตวรรษ

ที่ 21  ส�าหรับนักศกึษา ส่วนใหญ่ไม่รู้ จักค�าน้ีมาก่อน ส�าหรับอาจารย์มทีั้งกลุ่มที่บอกว่ารู้ จักเลก็น้อย และกลุ่ม

ที่บอกว่า รู้ จักและใช้ในการสอนนักศกึษาบ้างแล้ว  3) ด้านทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาพยาบาล  

ตามกรอบแนวคิดของ Trilling และ Fadel นักศกึษาส่วนใหญ่รับรู้ทกัษะของตนเองแต่ละทกัษะในระดบัด ียกเว้น 

ทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษ และทกัษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่บอกว่ายังมน้ีอย   ด้าน

การจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็นในการส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาพยาบาล  ตามความ

คิดเหน็ของนักศึกษา ประกอบด้วย วิธกีารเรียนรู้จากสถานการณจ์�าลองการแก้ปัญหา คุณลักษณะของผู้สอน 

เทคนิคการสอนของอาจารย์   สภาพห้องเรียน และโสตทศันูปกรณแ์ละการให้ความส�าคัญกบัทกัษะที่เป็นจุด

อ่อนหรือเป็นปัญหาของนักศกึษา และการบริหารจัดการ ส่วนอาจารย์เหน็ว่าต้องปรับ วิธกีารและกจิกรรมการ

เรียนการสอนเพ่ือช่วยส่งเสริมแต่ละทกัษะ และต้องพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเพ่ือให้สามารถใช้วิธกีารเรียน

การสอนที่ส่งเสริมทกัษะศตวรรษที่ 21 ให้กบันักศกึษาได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

* บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเร่ืองการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอน

  เพ่ือส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

**วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี; อเีมล์ตดิต่อ: kmrturner@gmail.com

ค�าส�าคญั : สภาพการจัดการเรียนการสอน; นักศกึษาพยาบาล; ทกัษะศตวรรษที่ 21
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Abstract
   A qualitative research study was designed to investigate the pedagogical situation fostering  21st 

century skills of nursing students at Boromarajonnani College of Nursing, Chon Buri, as perceived by 

the nursing students and instructors of the college. The data were collected using an open-ended ques

tionnaire and focus group with semi-structured questions. The questionnaires were completed by 38 

instructors and 517 nursing students in Academic Year 2014. The participants for focus group 

included 16 nursing instructors and 36 nursing students from Years 1 to 4 who were willing to 

participate in the study. Content analysis was used for data analysis. 

   The results are presented in 2 main themes, namely the current pedagogic situation and desirable 

pedagogic strategies fostering 21st century skills of the nursing students. The current pedagogic situation 

covered 3 main issues including teaching methods, comprehension on 21st century skills, and 21st 

century skills of the nursing students. Both students and instructors agreed that various teaching methods 

were used but the main method used was lecturing. A majority of the students did not know 21st 

century skills while the instructors revealed that some of them knew about  21st century skills 

superficially and others knew and to some extent applied it to their teaching activities. Most of the 

students perceived that they had adequate 21st century skills according to Trilling & Fadel’s framework, 

except the skills of reading and writing English,  creativity, and innovative thinking. The students 

suggested the college to use simulation-based learning, improve characters and teaching techniques 

of the instructors, provide adequate learning facilities, and increase the focus on the low scoring skills 

in order to foster  21st century skills of the nursing students. The instructors commented that teaching 

methods needed to be changed in order to increase the 21st century skills of the students. Faculty 

development for 21st century pedagogic and teaching strategies was also necessary. 

* This article is a part of the study Development of a teaching/learning model to promote 21st century   

   skills of the nursing students at Boromarajonani College of Nursing Chonburi

** Boromarajonani College of Nursing, Chonburi; e-mail : kmrturner@gmail.com

Keywords : Pedagogy Situation; nursing students; 21st century skills 
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 การเปล่ียนแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึ้นในศตวรรษที ่21 

ในทุกๆ มติอิย่างรวดเรว็ ทั้งด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

และสงัคมทีม่คีวามซับซ้อนมากขึ้นส่งผลต่อวิถกีารด�าเนิน

ชีวิต และการประกอบอาชีพ ประชาคมโลกต้องมีความ

ตื่นตวัและเตรียมพร้อมในการรับมอืกบัการเปล่ียนแปลง 

การจัดการศกึษาจึงต้องปรับกระบวนทศัน์  เพ่ือเตรียมผู้

ส�าเรจ็การศกึษาให้มสีมรรถนะที่สอดคล้องกบัความต้อง

การของสงัคมในปัจจุบัน และพร้อมจะออกไปประกอบ

อาชีพต่อไป สามารถด�ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 

ที่เปล่ียนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19  ซ่ึงทกัษะส�าคัญ

ที่ต้องมคืีอ ทกัษะการเรียนรู้  (Learning Skill)1  การเรียน

รู้ ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้ามสาระวิชา ไปสู่การเรียนรู้

ทกัษะเพ่ือการด�ารงชีวิต การเรียนรู้ จึงควรเกิดจากการ

ค้นคว้าเองของผู้เรียนโดยมคีรชู่วยแนะน�า และช่วยออก

แบบกจิกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถ 

ประเมนิความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้2 

           ในการประชุมสมชัชาสขุภาพแห่งชาตคิร้ังที่ 53   

ได้กล่าวถงึระบบการศึกษาของบุคลากรด้านสขุภาพของ

ไทยในปัจจุบนัว่ายังขาดความเช่ือมโยงและสอดคล้องกบั

พลวัตของระบบสขุภาพและสงัคม ท�าให้เกดิผลกระทบ

ต่อการผลิตบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู้  เจตคต ิ

ทกัษะที่จ�าเป็นในสงัคมโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21  จึง

มมีตใิห้คณะกรรมการก�าลังคนด้านสขุภาพแห่งชาตแิต่ง

ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้ นมา เพ่ือจัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์สู่แนวทางปฏริูปการศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายด้านคุณภาพของการบริการในทุกระดับ ซ่ึง

สอดคล้องกับนโยบายของชาติที่ให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาคนที่ย่ังยืนและพัฒนา “ทกัษะ” (Skill) หรือความ

ช�านาญในการปฏบิตัมิากกว่าเน้ือหาตามต�ารา ทกัษะที่มี

ควรครอบคลุม 3 กลุ่มได้แก่ ทกัษะพ้ืนฐานคือ ทกัษะที่

จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต  เช่น อ่านออก เขยีนได้ คิดเลข

เป็น ทกัษะการท�างานคือทกัษะพ้ืนฐานในการท�างานของ

ทุกอาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ 

การคิดสร้างสรรค์ การท�างานเป็นทมี และการสื่อสาร และ

ทกัษะเฉพาะอาชีพ คือทกัษะเบื้องต้นของอาชีพที่ สนใจ 

ตลอดจนทกัษะการด�ารงชีวิตสมยัใหม่4 

 การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จึงมีการก�าหนดแนว

ทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นที่องค์ความ

รู้  ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะที่เกดิกบัตวัผู้เรียน 

เพ่ือใช้ในการด�ารงชีวิตในสงัคมแห่งความเปล่ียนแปลง

ในปัจจุบนั ซ่ึงพัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมอื

เพ่ือทกัษะแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (Partnership 

For 21st Century Skills)5  และสิ่งส�าคัญของการจัดการ

ศึกษาคือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงการเรียนรู้

ตลอดชีวิตเป็นกุญแจส�าคัญที่จะน�าไปสู่การเรียนรู้ ใน

ศตวรรษที่ 21 เพ่ือการปรับตัวให้อยู่ในท้องถิ่น ทั้งใน

ระดบัประเทศชาชาต ิอาเซียน และระดบัโลก6

 Trilling & Fadel7  ได้พัฒนาและสร้างกรอบแนวคิด 

การปรับกระบวนทศัน์ทางการจัดการศกึษา โดยน�าเสนอ

แนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การเรียน 

รู้  3Rs x 7Cs โดย 3Rs คือ Reading (การอ่าน) (W)

Riting (การเขยีน) และ (A) Rithematic (คณติศาสตร์) 

ส่วน 7Cs ได้แก่  ทกัษะด้านการคิดอย่างมวิีจารณญาณ

และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) ทกัษะด้านความเข้าใจความ

ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross-cultural Un-

derstanding)  ทกัษะด้านความร่วมมือ การท�างานเป็น

ทีมและภาวะผู้น�า (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) ทกัษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้ เทา่

ทนัสื่อ (Communications, Information, and Media 

Literacy) ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) และ

ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียน รู้  (Career and 

Learning Skills)

 การจัดการศกึษาส�าหรับศตวรรษที ่21 จึงควรมกีาร

ปรับให้เหมาะสม  ซ่ึงการเรียนวิชาในห้องเรียนยังไม่ใช่

การเรียนรู้ที่แท้จริง  ยังเป็นการเรียนแบบสมมต ิ ผู้สอน

ต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้สอน (Teacher) เป็นผู้ฝึก 

(Coach) โดยออกแบบการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ใน

สภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด เน่ืองจากการเรียนใน
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สภาพจริง จะได้การเรียนรู้ในมติทิี่ลึกและกว้างกว่าสภาพ

สมมติ8   สถาบันการศึกษา จึงควรมีหลักสตูรแบบให้

ลงมอืปฏบิตัจิริง (Project -based Curriculum) เพ่ือให้

ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เผชิญกับปัญหาในโลกที่เป็นจริง 

และมปีระสบการณใ์นการแก้ไขปัญหา และสามารถน�าไป

ประยุกตใ์ช้ได้ในชีวิตประจ�าวันที่เป็นจริง 

   สถาบนัการศกึษาพยาบาล  มภีารกจิหลักส�าคัญใน

การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลที่มีคุณภาพ จึงมีความ

จ�าเป็นที่จะต้องทบทวนและมีการปรับเปล่ียนวิธกีารและ

รูปแบบการจัดการศึกษาที่ จะพัฒนาบัณฑิตให้มี

สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่ง

ศตวรรษที่ 21  โดยจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้บัณฑติมี

ทกัษะ 3Rs และ 7Cs ตามกรอบแนวคิดของ Trilling & 

Fadel7  ซ่ึงจะท�าให้บณัฑติสามารถปฏบิตังิานท่ามกลาง

กระแสความต้องการของผู้รับบริการ และการเปล่ียนแปลง

ในด้านต่างๆ รวมทั้งมีสมรรถนะในการท�างานที่รองรับ

การเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะวิวัฒนาการความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อระบบบริการ

สขุภาพ9  ได้อย่างมคุีณภาพ

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกบั

การศกึษาและพัฒนาทกัษะศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุม

ทุกด้านในการศึกษาพยาบาลยังมีน้อยโดยเฉพาะใน

ประเทศไทยจะพบบางเร่ืองเท่าน้ันเช่น เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม10 การใช้สารสนเทศ11 คณะผู้วิจัยวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตระหนักถงึความจ�าเป็นที่

จะต้องปฏริปูการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑติที่

ตอบสนองต่อความต้องการของสงัคมแห่งศตวรรษที่ 21  

จึงต้องการที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีในปีการ

ศกึษา 2557 จึงท�าการศกึษาสภาพการจัดการเรียนการ

สอนในปัจจุบนัและการจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็น

ในการส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

ตามความคิดเหน็ของนักศกึษาและอาจารย์โดยได้ข้อมูล

จากการใช้ค�าถามปลายเปิดและใช้การสนทนากลุ่ม เพ่ือ

ให้ได้รายละเอยีดของข้อมูลที่สอดคล้องตรงประเดน็มาก

ที่สุด และน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาแนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนทีส่่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 

เพ่ือให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถทาง

ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และครอบคลุมตามทกัษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 สามารถด�ารงชีวิตได้โดยการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต เป็นบณัฑติพยาบาลที่สามารถดูแลผู้รับบริการและ

ประชาชนได้อย่างมคุีณภาพต่อไป 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั

 เพ่ือศกึษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนั

และการจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็นในการส่งเสริม

ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาพยาบาล วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตามความคิดเห็นของ

นักศกึษาและอาจารย์

วิธีด�าเนนิการวิจยั

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาที่ใช้วิธกีารเกบ็

ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากรคือนักศกึษาและอาจารย์พยาบาลวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กลุ่มตวัอย่างที่ใช้แบ่งออก

เป็นกลุ่มที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามปลายเปิดได้แก่

นักศกึษาช้ันปีที่ 1 – 4  ที่ก�าลังศกึษาในภาคการศกึษาที่ 

1 และอยู่ในวิทยาลัย ณ ขณะที่เกบ็รวบรวมข้อมูล จ�านวน 

517 คน และอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่วิทยาลัย 

จ�านวน 38 คน   ส�าหรับกลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจัยเลือกให้ความ

ส�าคัญต่อผู้ให้ข้อมูล (Key informants) โดยใช้การเลือก

แบบตามคุณสมบตั ิ(Criterion Based  Selection) คือ

เลือกผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มปีระสบการณต์รง ซ่ึงจะท�าให้ได้

ข้อมูลในเร่ืองที่ต้องการศกึษาได้ดทีี่สดุ12  จากผู้ให้ข้อมูล 

2 กลุ่ม คือ นักศกึษา และอาจารย์พยาบาล ซ่ึงเป็นผู้ที่มี

ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกบัการเรียนการสอนเป็นอย่างด ี

และก�าหนดคุณสมบตัขิองผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

นักศกึษา เป็นนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 1-4 ของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ศกึษาอยู่ในปีการ
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ศกึษา 2557 จ�านวน 36 คนและยินดใีห้ความร่วมมอืใน

การศกึษาวิจัย โดยแบ่งกลุ่มตามระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 

คือ 1) กลุ่มคะแนนเฉล่ียสงู (GPA =3.35 ขึ้นไป) 2) 

กลุ่มคะแนนเฉล่ียปานกลาง (GPA =2.67-3.34) 

และ3) กลุ่มคะแนนเฉล่ียต�่า (GPA = 2.00-2.67)  กลุ่ม

ละ 3 คน คิดเป็น 9 คน/กลุ่ม/ช้ันปี  รวม 4 กลุ่ม ส�าหรับ

ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มอาจารย์ เป็นอาจารย์ทีท่ �าหน้าทีรั่บผดิชอบ

งานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ชลบุรี ในปีการศกึษา 2557  จ�านวน 16 

คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 8 คน โดยแต่ละกลุ่ม

ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในภาควิชาการ

พยาบาลสตูศิาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเดก็ ผู้ใหญ่และ

ผู้สงูอายุ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช 

ภาควิชาพ้ืนฐานการพยาบาล และยินดใีห้ความร่วมมอืใน

การศกึษาวิจัย

         

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย   ประกอบด้วย

 1. แบบสอบถามทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของ

นักศึกษาพยาบาล13 เฉพาะส่วนที่เป็นข้อค�าถามที่ถาม

ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับสภาพการ

เรียนการสอนปัจจุบนัและการเรียนการสอนที่ควรจะเป็น

ต่อการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา ซ่ึง

เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการรวบรวม

วรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง

 2. แนวค�าถามการสนทนากลุ่ม แบ่งเป็น แนว

ค�าถามการสนทนากลุ่มอาจารย์ (Semi-structured 

interview) เร่ืองสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนั

และทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จ�านวน 8 ข้อ  และแนว

ค�าถามการสนทนากลุ่มส�าหรับนักศกึษาพยาบาลเร่ืองการ

จัดการเรียนการสอนปัจจุบนัและการพัฒนาทกัษะศตวรรษ

ที่ 21 โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Trilling และ 

Fadel7 

  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย

 1.  ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามปลายเปิด

โดยการเขยีน 

 2. ผู้วิจัยประสานกลุ่มตวัอย่าง นัดวัน เวลา สถาน

ที่ในการสนทนากลุ่มอาจารย์ 2 กลุ่มๆ ละ 8 คน กลุ่ม

นักศึกษาพยาบาล 4 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน โดยใช้แนว

ค�าถามการสนทนากลุ่มอาจารย์และนักศกึษา ในประเดน็

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ส่งเสริม

ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21  ในขณะสนทนา มกีารสงัเกต

พฤตกิรรมของผู้ร่วมสนทนา  บรรยากาศในระหว่างการ

สนทนา  จดบนัทกึข้อมูลการสนทนา และบนัทกึเทปใน

ระหว่างการสนทนา  ใช้ระยะเวลาการสนทนากลุ่มละ

ประมาณ 45-60 นาที

 3. น�าเทปการสนทนาไปถอดเทปบนัทกึเสยีงค�าต่อ

ค�า (verbatim transcription)

การพทิกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง

 การศกึษาคร้ังน้ีได้รับการพิจารณารับรองจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เลขที่ จว. 07/2557 การ

ด�าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะบอกรับหรือ

ปฏิเสธรวมทั้งถอนตัวจากการเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยไม่

เกดิผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลจะน�าเสนอในภาพ

รวมไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล 

การวิเคราะหข์อ้มูล

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา

(Content analysis) โดยการจัดกลุ่มค�าที่มีความหมาย

เหมอืนหรือใกล้เคียงกนั โดยการใส่รหัสและจัดหมวดหมู่

ข้อมูล และก�าหนดประเดน็หลัก (Theme)14

การสรา้งความน่าเช่ือถอืของขอ้มูล

 ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ลินคอล์นและกูบา15  ในการ

สร้างความน่าเช่ือถือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ

(Trustworthiness) ดงัน้ี



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 133

 1.  ความน่าเช่ือถือ(Credibility) โดยผู้วิจัยน�า

ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มไปให้ผู้ให้ข้อมูลยืนยัน

ความถูกต้องข้อมูล

 2.  การพ่ึงพากบัเกณฑอ์ื่น (Dependability) โดย

ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปการสนทนากลุ่มมา

วิเคราะห์และน�าประเดน็ที่ได้มาทวนสอบร่วมกับผู้ร่วม

วิจัยและผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ

 3.  การน�าข้อมูลไปใช้ (Transferability) โดยผู้วิจัย

ให้ความส�าคัญต่อการบรรยายรายละเอยีดต่างๆ ของการ

คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล และขั้นตอนต่างๆในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถน�าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน

บริบทที่ใกล้เคียงกนั

 4. การยืนยันข้อมูล (Confirmability) โดยผู้วิจัยมี

การบนัทกึแหล่งทีม่าของข้อมูลไว้เป็นหลักฐานโดยการใส่

รหัสเบื้ องต้นในการจัดเกบ็บทสนทนากลุ่ม มีการจด

บนัทกึภาคสนาม (field note) ในขณะสนทนากลุ่ม เพ่ือ

สามารถอ้างองิและตรวจสอบข้อมูลซ�า้ได้ตลอดเวลา

ผลการวิจยั

 น�าเสนอเป็น 2 ส่วนคือ สภาพการจัดการเรียนการ

สอนในปัจจุบนั และการจัดการเรียนการสอนทีค่วรจะเป็น

ในการส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

พยาบาล 

 ส่วนที่ 1  สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนั

ตามความคิดเหน็ของนักศกึษาและอาจารย์  น�าเสนอใน 

3 ประเดน็  ดงัน้ี  

  1.1 ด้านวิธกีารสอน  ตามความคิดเหน็ของ

นักศกึษา พบว่า วิธทีี่อาจารย์สอนมหีลากหลายวิธแีละที่

น�ามาใช้มากที่สดุคือ การบรรยาย รองลงมา ได้แก่ การ

มอบหมายงาน การแสดงบทบาทสมมติ การเรียนภาค

ทดลอง/ปฏบิตัิ การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียน

การสอนแบบ Story line การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

และการเรียนการสอนแบบต่อภาพ (Jigsaw) ดงัตวัอย่าง

ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา เช่น

  “ชอบการสอนแบบเลคเชอร์ เพราะดตีรงที่เรา

รู้ เน้ือหาแน่นอนว่าจะสอนอะไร มเีอกสารให้ รู้ เร่ืองว่าเรา

เรียนเร่ืองน้ี เรากจ็ะฟังตาม จดเพ่ิมเติมตามที่อาจารย์

สอนแต่บางทีก็รู้ สึกเบื่อ และง่วงนอนถ้าฟังนานๆ” 

(นักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 2)

  “อาจารย์จะสอนแบบมีกจิกรรมกลุ่ม … เราจะ

เข้าใจได้ง่ายกว่า รู้ เร่ืองมากขึ้น” (นักศกึษาพยาบาลช้ัน

ปีที่ 2)  

  “Role play มันท�าให้การเรียนการสอนสนุก

มากขึ้นไม่น่าเบื่อ ไม่จ�าเจ เวลาเราเรียน เราจะไม่รู้สกึง่วง

หรือรู้สกึเหน่ือย จะรู้สกึ alerts ตลอดเวลา”  (นักศกึษา

พยาบาลช้ันปีที่ 4)

                         “ชอบเรียนภาคทดลองในห้อง lab 

ค่ะ …เราได้ลงมือปฏบิัติ จึงไม่ค่อยน่าเบื่อ” (นักศึกษา

พยาบาลช้ันปีที่ 1)

  “วิชาการผดุงครรภ์ อาจารย์จะแนะน�าเวปไซต์

ที่น่าสนใจเกี่ยวกบัการดูแลมารดาหลังคลอด แล้วเราก็

เข้าไปศึกษาดูด้วยตัวเองได้” (นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 

4)

  “ชอบเรียนแบบ Story line มันได้เหน็ภาพ

ชัดเจนค่ะ ชอบดูการแสดงของเพ่ือนมนัท�าให้เราจ�าง่ายขึ้น 

เข้าใจง่าย และท�าให้เราได้คิดสร้างสรรค์ด้วย” (นักศกึษา

พยาบาลช้ันปีที่ 2)

  “หนูชอบเรียนแบบจ๊ิกซอว์ค่ะ ……. รู้สกึว่าสนุก

กว่าน่ังเรียนในห้องเรียนทั่วไปค่ะ” (นักศึกษาพยาบาล

ช้ันปีที่ 3)

 ส�าหรับ ความคิดเหน็ของอาจารย์เกี่ยวกบัด้านวิธี

การสอน พบว่า อาจารย์ใช้วิธกีารสอนแบบบรรยายเป็น

ส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกบัข้อมูลที่ได้จากนักศกึษา และ

วิธทีี่อาจารย์น�ามาใช้รองลงมา ได้แก่ แผนผังความคิด 

(mapping)  กรณศีกึษา (case study)  Story line การ

เขียนบันทึกการเรียนรู้ และการใช้โครงงาน เป็นต้น  

ตวัอย่างข้อมูลที่ได้จากอาจารย์ เช่น

  “ส่วนใหญ่กจ็ะสอนโดยการบรรยาย  คิดว่าเป็น

วิธทีี่สะดวกที่สดุ”  (อาจารย์1)

  “ปกติกจ็ะสอนแบบบรรยายในคลาสธรรมดา

ค่ะ ……สะดวกด”ี  (อาจารย์2)
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  “เร่ิมการสอนโดยใช้ mapping นักศกึษาบอก

ว่าเข้าใจมากขึ้น ...” (อาจารย์3)

  “case study …เป็นการฝึกให้นักศกึษาเกดิการ

คิดวิเคราะห์” (อาจารย์4)

  “เรามอบหมายให้นักศึกษาเขียนบันทึกการ

เรียนรู้ ทุกวัน ……เขาต้องมีการทบทวนการท�างานของตวั

เอง มีกระบวนการคิดว่าตัวเองท�างานแต่ละวัน” 

(อาจารย์5)

 1.2 ด้านความเข้าใจในทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21  

นักศึกษาส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยรู้ จักค�าน้ีมาก่อน ส่วน

อาจารย์มีการรับรู้แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เคยได้ยิน 

ได้รู้ จักมาบ้างแต่ไม่ลึกซ้ึง และกลุ่มที่บอกว่า รู้ จักและใช้

ในการสอนนักศึกษาอยู่บ้างแล้ว  ส�าหรับกลุ่มที่พอรู้ จัก

บ้าง จะได้ข้อมูลจากการอ่านเอกสารที่ได้รับแจกมาหรือ

จากการไปประชุมสมัมนา ส่วนกลุ่มอาจารย์ที่รู้ จักและใช้

ในการสอนนักศกึษาอยู่บ้างแล้ว  ส่วนใหญ่จะใช้วิธสีอน

ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนมากขึ้ น 

ตวัอย่างข้อมูลที่ได้จากอาจารย์  

 1.3 ด้านทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

พยาบาล ตามกรอบแนวคิดของ Trilling และ Fadel7 

ประกอบด้วยการเรียนรู้  3Rs และ 7Cs  จากการสนทนา

กลุ่มนักศึกษาพยาบาล โดยการพูดคุยแต่ละทกัษะตาม 

3Rs และ 7Cs   พบว่านักศกึษาในแต่ละช้ันปีมกีารรับรู้

ในแต่ละทกัษะที่แตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี

  1.3.1 3Rs : ทกัษะการอ่าน (Reading)   ด้าน

ภาษาไทยนักศกึษาส่วนใหญ่บอกว่ามทีกัษะการอ่านค่อน

ข้างด ีส่วนภาษาองักฤษ ยังไม่ค่อยมคีวามมั่นใจ  ทกัษะ

การเขยีน (W) Riting)   นักศกึษาส่วนใหญ่ บอกว่า มี

ทกัษะการเขยีนภาษาไทยอยู่ในระดบัด ีสามารถเขยีนได้

ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  แต่มข้ีอบกพร่องในการเขยีน

เพ่ือสื่อสารให้ตรงประเดน็ และส�านวนการเขยีนยังไม่สละ

สลวย ส�าหรับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษพบว่า 

นักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามคิดเหน็ว่าทกัษะการเขยีนภาษา

องักฤษของตนเองน้ันอยู่ในระดบัต�่า  ทกัษะคณติศาสตร์  

((A)Rithmetics)  ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีปัญหา ดัง

ตวัอย่างข้อมูลที่ได้จากการสนทนา เช่น

  “ส�าหรับหนูทกัษะด้านการอ่านภาษาไทยได้ค่ะ 

แต่ส�าหรับการอ่านภาษาองักฤษพ้ืนฐานไม่ค่อยแน่น คง

ต้องพัฒนาอกีมาก” (นักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 2)

  1.3.2 7Cs:  ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ส่วนใหญ่นักศึกษาบอกว่าตนเองมี

ทกัษะน้ีพอสมควร โดยเฉพาะในช้ันปีสงูๆ ค่อนข้างมั่นใจ

ในตนเอง ทกัษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   (Cre-

ativity and Innovation) มทีั้งนักศกึษาที่บอกว่าตนเองมี

ความคิดสร้างสรรค์ยังไม่ค่อยดีหรือมีน้อย ทกัษะความ

เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

(Cross-cultural Understanding) นักศกึษาส่วนใหญ่บอก

ว่า ไม่เป็นปัญหา  ทกัษะด้านความร่วมมอื การท�างานเป็น

ทมีและภาวะผู้น�า (Collaboration, Teamwork & Lead-

ership)   ส่วนใหญ่นักศกึษาบอกว่าสามารถท�าได้ดใีนทุกช้ัน

ปี  ทกัษะด้านการสื่อสาร การรู้ เทา่ทนัสารสนเทศและการรู้

เท่าทนัสื่อ (Communication, information & Media 

Literacy) ส่วนใหญ่สามารถสืบค้นข้อมูลและเลือกใช้

ข้อมูลจากอนิเตอร์เนต็มาใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม ทกัษะ

ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computing and ICT literacy) ไม่ค่อยมปัีญหา  ทกัษะ

อาชีพและทกัษะการเรียนรู้  (Career & learning self-

reliance)  นักศกึษาบอกว่า สามารถปรับตวัได้ด ีมบ้ีาง

เลก็น้อยทียั่งมกีารสบัสนกบับทบาทของตนเองเหมอืนกนั 

ตวัอย่างข้อมูลที่ได้จากการสนทนา  เช่น  

  “การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะการแก้

ปัญหา คิดว่าตัวเองมีพอสมควร เพราะเวลาจะคิดแก้

ปัญหา กจ็ะพยายามหาเหตผุล หาหลายๆวิธทีี่เราคิดไว้ 

เรากจ็ะหาเหตผุล เราจะท�าอย่างไร เพราะเหตผุลอะไร” 

(นักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 4)

  “หนูมีทกัษะด้านความคิดสร้างสรรค์น้อยค่ะ 

เหมือนกับว่าชีวิตถูกตีกรอบตั้งแต่เดก็จนถึงตอนน้ีค่ะ 

เพราะแม่เล้ียงแบบตีกรอบไว้ให้ พอโตขึ้ นมามาอยู่ใน

วิทยาลัยท�าอะไรกไ็ด้ แต่ว่าตีกรอบไว้แค่น้ีนะ ความคิด

สร้างสรรค์จะท�าโน่นท�าน่ีจึงไม่ค่อยม ีอาจไม่ค่อยกล้าคิด

ด้วย เพราะเคยลองท�าเมื่อตอนเดก็ ๆ  แล้วมนัเหมอืนกบั
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ถูกดุ ฝงัใจ เลยไม่กล้าท�าเลยค่ะ”  (นักศกึษาพยาบาลช้ัน

ปีที่ 2)

  “ทกัษะด้านการร่วมมือและการท�างานเป็นทมี 

ผู้น�า อนัน้ีหนูมีความสามารถเป็นผู้น�าเพ่ือนได้ สงัเกต

ตนเองจากการฝึกภาคชุมชนกเ็ป็นหัวหน้ากลุ่มสามารถน�า

ทมีตนเอง ประสานงานให้งานลุล่วงได้ด้วยดค่ีะ” (นักศกึษา

พยาบาลช้ันปีที่ 4)

  “เร่ืองการสื่อสาร คงเป็นเพราะตั้งแต่ปี  1  ที่

เข้ามา  หนูจะได้เป็นผู้ประสานงานรายวิชามาตลอดจนปี 

4  …..  เวลาไกล่เกล่ียหรือมปัีญหาอะไรกนัเพ่ือนกจ็ะให้

หนูเป็นคนไปคุย  ว่าเราจะเข้าใจที่จะสื่อสารกบัคนอื่นได้

มากกว่า” (นักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 4)

  “ด้านคอมพิวเตอร์เป็นระดบัเช่ียวชาญ เพราะ

สามารถเล่นโปรแกรมอะไรได้หลายอย่างเป็นคนที่ชอบ

เล่นคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เดก็ๆ โปรแกรมใหม่อนัไหนที่

ท�าไม่ได้กเ็รียนรู้แป๊บเดียวกจ็ะได้  เรียนรู้ ได้เร็ว เช่น  

Photoshop   ท�าหนัง ท�าเพลง ตัดเพลงสบายมาก” 

(นักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 4) 

  “การฝึกปฏิบัติมันฝึกให้เราเรียนรู้  และต้อง

ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะ …เรากไ็ด้ฝึกได้ท�ามากขึ้นกจ็ะ

เก่งขึ้นค่ะ” (นักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 3) 

  ส่วนที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็น 

ในการส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตามความ

คิดเหน็ของนักศกึษาและอาจารย์

  2.1   การจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็น ใน

การส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเหน็

ของนักศกึษา   น�าเสนอเป็น 6 ประเดน็ ดงัน้ี 

   2.1.1  วิธกีารเรียนรู้จากสถานการณ์

จ�าลองการแก้ปัญหา ซ่ึงนักศกึษาบอกว่า ช่วยให้นักศกึษา

เข้าใจกระบวนการคิดและมีแบบอย่างในการน�าไปใช้ได้

เมื่อเจอสถานการณท์ี่เป็นจริง 

   2.1.2  คุณลักษณะของผู้สอน ที่

นักศกึษาพอใจ ได้แก่ การใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย น�า้เสยีง

น่าฟัง ไม่พูดเรว็เกินไป มีการเล่าเร่ืองหรือยกตัวอย่าง

ประกอบ  ไม่ดุ ให้อสิระไม่ปิดกั้นทางความคิด และมกีาร

เคล่ือนไหวร่างกาย/ทา่ทางที่เหมาะสม 

   2.1.3 เทคนิคการสอนของอาจารย์   

นักศกึษาจะให้ความสนใจเรียนมาก ถ้ามกีารใช้สื่อวีดโิอ 

หนัง เพลง หรือภาพเคล่ือนไหว ขณะสอน แล้วน�ามาเช่ือม

โยงกับเร่ืองที่เรียน รวมทั้งมีการสรุปเน้ือหา สาระเป็น 

concept สั้น ง่ายต่อการเข้าใจหลังจบการสอนของอาจารย์

ในแต่ละคร้ัง จะช่วยให้นักศกึษามคีวามเข้าใจมากขึ้นและ

สนุกกบัการเรียน ไม่น่าเบื่อ 

   2.1.4 สภาพห้องเรียน และโสต

ทัศนูปกรณ์ นักศึกษาต้องการห้องเรียนที่เป็นระดับ 

(stage) ช่วยในการมองเหน็ข้างหน้าชัดเจนและไม่ท�าให้

หลับง่าย รวมทั้งมีสญัญาณอนิเตอร์เนต็ที่มีคุณภาพ ใน

บางคร้ังสญัญาณจะหลุดง่ายท�าให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูล

ที่ต้องการได้ทนัท ี ถ้าสญัญาณดีจะรู้สกึว่าการเรียนแบบ

ค้นคว้าจะสนุกมากขึ้น 

   2.1.5  การให้ความส�าคัญกบัทกัษะที่

เป็นจุดอ่อนหรือเป็นปัญหาของนักศึกษา   เช่น ทกัษะ

ด้านภาษาอังกฤษ  นอกจากนักศึกษาจะมีการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติมด้วยตนเองแล้ว ควรมีการจัด

กจิกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมทกัษะด้านภาษาองักฤษเพ่ิม

เตมิ  เช่น  จัดตวิเสริมทกัษะภาษาองักฤษโดยครตู่างชาต ิ

จัดกิจกรรมนอกเวลาวิชาการที่ ส่งเสริมทักษะภาษา

องักฤษแบบสนุกสนาน และแบ่งเป็นกลุ่มตามระดบัความ

รู้ภาษาองักฤษ  การสอดแทรกการใช้ภาษาองักฤษเข้ากบั

การเรียนการสอน  ส่วนทกัษะด้านอาชีพ  ควรมห้ีองฝึก

ทกัษะทางการพยาบาลที่เปิดกว้าง พร้อมให้บริการกับ

นักศึกษาเข้าไปฝึกทกัษะทางการพยาบาลเมื่อนักศึกษา

ต้องการหรือเมื่อมีเวลาว่าง   ทกัษะด้านความเข้าใจต่าง

วัฒนธรรม  ควรมีการสอดแทรกในเน้ือหาที่เรียนเกี่ยว

กบัวัฒนธรรมต่างชาตแิละความเช่ือมโยงกบัการพยาบาล   

และทกัษะการอ่านสรุป  ควรมีการฝึกอ่านจับใจความ

ส�าคัญ และน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเรว็

   2.1.6 การบริหารจัดการ โดยเฉพาะ

ด้านการจัดตารางการเรียนไม่ควรจัดตารางเรียนที่แน่น

เกนิไป หรือให้งานกลุ่มหลายช้ิน ตลอดจนไม่ควรก�าหนด

ส่งช้ินงานในเวลาใกล้เคียงกนั หรืตรงกนั เพ่ือให้นักศกึษา
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มกีารเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย และเรียนอย่างมคีวามสขุ 

  2.2  การจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็น ใน

การส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษาตาม

ความคิดเหน็ของอาจารย์    น�าเสนอเป็น 2 ประเดน็ ดงัน้ี 

   2.2.1. ด้านวิธกีารสอน/กจิกรรมการ

เรียนการสอนที่ควรมใีนแต่ละทกัษะ มดีงัน้ี                

    1) ทักษะการอ่านภาษาไทย   

กิจกรรม ได้แก่  การให้อ่านบทความงานวิจัย  สรุป

ประเดน็และน�าเสนอ  สมัมนา  การโต้วาทรีะดบัชาต ิ การ

ให้อ่านหนังสือจ�านวนมากไม่เน้นวิชาการ เน้นการใช้

ภาษาไทยและการอ่านออกเสยีง 

    2)  ทักษะอ่านภาษาอังกฤษ 

กจิกรรมได้แก่ ควรให้อ่านบทความงานวิจัยสรปุประเดน็

และน�าเสนอ สบืค้น อ่านและน�าเสนอเป็นภาษาองักฤษ   

เล่นเกมส ์อ้างองิวิจัยเป็นภาษาองักฤษ พูดภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ�าวันและวิชาการ อ่าน paper และกล่าว

สนุทรพจน์เป็นภาษาองักฤษ 

    3 )  ทักษะทา งคณิตศาสต ร์ 

กจิกรรมได้แก่ ควรให้ท�าโจทย์สถานการณ ์ เล่นเกมเกม   

สาธติ ทดสอบ ศกึษาด้วยตนเอง ท�าแบบฝึกหัด Brain 

storming   

    4) ทักษะด้านคิดอย่างวิจารณ

ญาณและการแก้ปัญหา กิจกรรมได้แก่ ควรให้มีการ

วิเคราะห์กรณศีกึษา  ฝึกปฏบิตัจิริง เรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นหลัก สะท้อนคิด สอบปากเปล่า 

    5)  ทกัษะด้านคิดสร้างสรรค์ และ

นวตกรรม กจิกรรมได้แก่ ควรให้ท�ากจิกรรมสร้างสรรค์

งานและนวัตกรรมจากการเรียนการสอน ท�าโจทย์สถาน

การณ ์ฝึกปฏบิตัจิริง  

    6)  ทกัษะด้านความรู้ความเข้าใจ

ต่างวัฒนธรรม กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาสภาพจริง 

บรรยาย ศกึษาดูงาน ศกึษาภาคสนาม กรณศีกึษา สะท้อน

คิด บทบาทสมมต ิแลกเปล่ียนนักศกึษา และแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมระหว่างศาสนากบัเพ่ือนและผู้ป่วย     

    7)  ทกัษะด้านความร่วมมอื การ

ท�างานเป็นทมี และภาวะผู้น�า  กจิกรรมได้แก่  ให้ท�าโครง

งาน  สมัมนา  เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  อภิปราย

กลุ่มย่อย  มอบหมายให้ท�างานกลุ่ม  ระดมสมอง  การ

ศกึษาภาคสนาม  ท�ารายงานกลุ่ม  ศกึษาผู้ป่วยเฉพาะราย  

กระบวนการกลุ่ม  การศกึษาสภาพจริง  การศกึษาภาค

สนาม 

    8) ทักษะ ด้ านการสื่ อ ส า ร 

สารสนเทศและรู้ เทา่ทนัสื่อ กจิกรรมได้แก่ อภิปรายกลุ่ม

ย่อย วิเคราะห์กรณศีกึษา ศกึษาด้วยตนเอง ท�าโครงงาน 

บรรยาย สัมมนา แผนผังความคิด น�าเสนอรายงาน 

ประชุมปรึกษาการพยาบาล บาทบาทสมมุต ิการศกึษาผู้

ป่วยเฉพาะราย 

    9) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กิจกรรมได้แก่ 

ศกึษาด้วยตนเอง  สาธติ  น�าเสนอรายงาน  การศกึษาผู้

ป่วยเฉพาะราย  การศึกษาภาคสนาม แผนผงัความคิด  

เกม  สมัมนา

    10)  ทกัษะด้านอาชีพและทกัษะ

ด้านการเรียนรู้  กิจกรรมได้แก่  การศึกษาสภาพจริง   

ศกึษาภาคสนาม ทดลอง  ศกึษาผู้ป่วยเฉพาะราย ประชุม

ปรึกษาการพยาบาล สาธติ ศกึษาด้วยตนเอง สถานการณ์

จ�าลอง

   2.2.2  ด้านการพัฒนาความรู้  และ

ทกัษะส�าหรับอาจารย์เพ่ือส่งเสริมทกัษะศตวรรษที่ 21 

แก่นักศกึษา  ซ่ึงเร่ืองที่ควรพัฒนา ได้แก่ หลักการเรียน

การสอนวิธต่ีาง ๆ  

การอภิปรายผล

 การอภปิรายผลการวิจัยเสนอโดยเรียงตามประเดน็

หลักที่พบทั้ง 4 ประเดน็ ดงัน้ี

 1. สภาพการเรียนการสอนปัจจุบนั ตามความคิด

เหน็ของนักศกึษา และอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี ชลบุรี  ในภาพรวม พบว่า วิธสีอนใช้การบรรยาย

เป็นส่วนใหญ่  อาจเน่ืองมาจากการบรรยายเป็นจุดเร่ิม

ต้นของการสอน ใช้เวลาน้อย เป็นการถ่ายทอดความรู้จาก

ผู้สอนซ่ึงผู้สอนกร็ู้สกึสบายและง่ายในการน�าเสนอสิ่งที่

ตนเองรู้หรือถนัดอยู่ก่อนแล้วไม่ต้องไปขอความร่วมมือ
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จากผู้อื่นเหมือนการสอนกลุ่มย่อย แต่ปัญหาที่พบคือผู้

เรียนได้เรียนรู้ น้อยกว่าที่คาดหวังไว้มาก ถงึแม้ว่าครจูะมี

ความรู้มากมายเพียงใดกต็าม16  จึงต้องมกีารสอนแบบ

อื่นๆ เกดิขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ที่แท้จริงและ

มปีระสทิธภิาพ  เมื่อพิจารณาความคิดเหน็ที่มต่ีอวิธกีาร

สอนแต่ละวิธี พบว่า แม้นักศึกษาบางส่วนชอบการ

บรรยาย แต่ส่วนใหญ่จะชอบวิธกีารสอนที่นักศกึษาได้มี

ส่วนร่วมกระท�าในกจิกรรมการเรียนการสอน เช่น การ

ท�างานกลุ่ม  การแสดงบทบาทสมมุต ิ การทดลอง การ

ร่วมคิดวิเคราะห์ในประเดน็ปัญหาที่ผู้สอนก�าหนดให้ 

เป็นต้น อภิปรายได้ว่า ความสนใจของนักศึกษาต่อการ

บรรยายมกัไม่เกนิ 20 นาท ีโดยความสนใจมากที่สดุจะ

อยู่ใน 5 นาทแีรก แล้วจะค่อยๆลดลงเมื่อเลย 20 นาที

ไปแล้ว บางคนกห็ลับไปเลย16 ส่วนการให้ผู้เรียนได้มี

กิจกรรมร่วมในการเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นให้ผู้

เรียนได้คิดตลอดเวลาหรือเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้

เรียนเป็นศนูย์กลาง เป็นการช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 

ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ ์สงัคม สตปัิญญา รวมทั้งด้าน

ความรู้  ทกัษะและเจตคติ17 ผู้สอนจึงควรมกีจิกรรมให้ผู้

เรียนได้คิด และลงมอืปฏบิตัทุิกคร้ังที่มกีจิกรรมการเรียน

การสอน ซ่ึงรปูแบบการเรียนรู้ที่ผู้สอนควรจัดให้ผู้เรียน

ที่มีความชอบในวิธกีารเรียนการสอนที่แตกต่างกนั เช่น 

รูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า VARK18 คือเป็นการให้ผู้

เรียนมีการเรียนรู้ ผ่านการมองเหน็ (Visual Learning 

Style) ผ่านการได้ยิน (Auditory Learning Style) ผ่าน

การอ่าน/เขยีน (Read/Write Learning Style) และผ่าน

การเคล่ือนไหว (Kinesthetic Learning Style) ที่

สอดคล้องกบัความถนัดหรือความชอบของผู้เรียนแต่ละ

บุคคล  เป็นต้น

 2. ด้านทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ของนักศกึษา พบ

ว่า นักศึกษามีความสามารถในแต่ละทักษะได้แก่ 

1) ทกัษะคณติศาสตร์ 2) ทกัษะการคิดอย่างมวิีจารณญาณ

และทกัษะในการแก้ปัญหา 3) ทกัษะความเข้าใจความ

ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทศัน์  4) ทกัษะด้านความ

ร่วมมอื การท�างานเป็นทมีและภาวะผู้น�า 5) ทกัษะด้าน

การสื่อสาร การรู้ เท่าทนัสารสนเทศและการรู้ เท่าทนัสื่อ 

6) ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 7) ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้  ส่วนทกัษะที่

มค่ีอนข้างน้อย ได้แก่  8) ทกัษะการอ่าน  9) ทกัษะการ

เขียน โดยเฉพาะภาษาองักฤษ และ10) ทกัษะการคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม ทีพ่บในช้ันปีต้นๆ ซ่ึงสอดคล้อง

กบัการศกึษาวิจัยเชิงปริมาณของกมลรัตน์ เทอร์เนอร์และ

คณะ13  ที่ศกึษาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศกึษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ในช้ันปีที่ 1- 4 พบ

ว่า ทกัษะล�าดบัที ่1 -7 มค่ีาเฉล่ียอยู่ในระดบัด ีส่วนทกัษะ

ล�าดบัที ่8-10  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะ

ทกัษะการอ่าน เขยีนภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียต�่าสดุ ทั้งน้ี

ทกัษะที่นักศกึษามคีวามเข้าใจได้ด ี เป็นทกัษะที่ต้องการ

ให้เกดิกบัผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทกัษะหลัก 

3 ด้านที่จ�าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้ นในตัวคนรุ่นใหม่

ได้แก่ ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ และ

นวัตกรรม ทกัษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี19   ซ่ึง

นักศึกษามีความเข้าใจและท�าได้ดีอยู่แล้ว ประกอบกบั 

วิทยาลัยมกีารจัดเตรียมอปุกรณด้์านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไว้อย่างเพียงพอ ที่นักศกึษาสามารถเข้าถงึได้อย่างรวดเรว็

 ส�าหรับทกัษะด้านความร่วมมอื การท�างานเป็นทมี

และภาวะผู้น�า อธบิายได้ว่าการจัดการศึกษาพยาบาลมี

ทั้งภาคทฤษฎีที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

และการฝึกภาคปฏิบัติท�าให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนา

ทกัษะการท�างานเป็นทมี การแสดงบทบาทผู้น�าและผู้ร่วม

โดยเฉพาะในช้ันปีสงูๆ เช่น วิชาการฝึกภาคปฏบิัติการ

พยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เป็นต้น ส่วนทกัษะด้าน

ภาษาองักฤษที่พบว่า นักศกึษามคีวามเข้าใจอยู่ในระดบั

ต�่า สอดคล้องกบัการศกึษาของกมลรัตน์ เทอร์เนอร์และ

คณะ20  ในการตดิตามสมรรถนะของบณัฑติพยาบาล พบ

ว่า ทั้งพยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษาใหม่และผู้ร่วมงานมี

ความเหน็ว่าสมรรถนะภาษาองักฤษของบัณฑติพยาบาล

อยู่ในระดบัปานกลางและน้อยและเป็นสมรรถนะที่ได้รับ

การประเมนิต�่าสดุ  อาจอธบิายได้ว่า การที่คนไทยอ่อน

ภาษาองักฤษมาจากหลายสาเหต ุสาเหตหุน่ึงคือระบบการ

เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เดก็ที่มีการเรียนไม่ถูกต้อง21    

ดังน้ันจึงควรปรับเปล่ียนวิธกีารเรียนการสอนวิชาภาษา
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อังกฤษในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้

ภาษาองักฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่สามารถน�าไป

ใช้ในการท�างานได้ เป็นการเพ่ิมขดีความสามารถของบณัฑติ

ให้มคุีณภาพมาตรฐานในระดบัสากลตามยุทธศาสตร์อดุม

ศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน22 

 ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่

นักศกึษายังมคีวามเข้าใจและเกดิทกัษะด้านน้ีน้อย ส่วน

หน่ึงอาจมาจากการปลูกฝงัตั้งแต่เดก็ ซ่ึงสอดคล้องกบัค�า

พูดของนักศึกษาจากการสนทนาที่ว่า “หนูมีทกัษะด้าน

ความคิดสร้างสรรค์น้อยค่ะ  เหมอืนกบัว่าชีวิตถูกตกีรอบ

ตั้งแต่เดก็จนถงึตอนน้ีค่ะ  เพราะแม่เล้ียงแบบตกีรอบไว้

ให้ พอโตขึ้นมามาอยู่ในวิทยาลัยท�าอะไรกไ็ด้  แต่ว่าตี

กรอบไว้แค่น้ีนะ ความคิดสร้างสรรค์จะท�าโน่นท�าน่ีจึงไม่

ค่อยม ีอาจไม่ค่อยกล้าคิดด้วย เพราะเคยลองท�าเมื่อตอน

เดก็ๆ แล้วมันเหมือนกบัถูกดุ ฝังใจ เลยไม่กล้าท�าเลย

ค่ะ”  (นักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 2) ซ่ึงนักศกึษาควรได้

รับการพัฒนาทกัษะด้านน้ีให้มากย่ิงขึ้น

 3. สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ของ

นักศกึษา ได้แก่ วิธกีารเรียนรู้จากสถานการณจ์�าลองการ

แก้ปัญหา คุณลักษณะของผู้สอน  เทคนิคการสอน  

ห้องเรียน โสตทศันูปกรณ ์สญัญาณอนิเตอร์เนท็ การสรปุ

สาระเป็น  concept  สั้นง่ายต่อการเข้าใจ  อธบิายได้ว่า 

การเรียนรู้จากสถานการณ์จ�าลองการแก้ปัญหา ช่วยให้

นักศกึษาเข้าใจกระบวนการคิดและมแีบบอย่างในการน�า

ไปใช้ได้เมื่อเจอสถานการณ์ที่เป็นจริง ด้านคุณลักษณะ

ของผู้สอน เป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้ผู้เรียนพึงพอใจเกดิการ

เรียนรู้ ได้ด ี การใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย น�า้เสยีงน่าฟัง มี

การเล่าเร่ืองหรือยกตวัอย่างประกอบ  ไม่ดุ ให้อสิระไม่

ปิดกั้นความคิด มกีารเคล่ือนไหว ทา่ทางขณะสอนควบคุม

อารมณไ์ด้ด ีทั้งอารมณด์ใีจ โกรธ เศร้า หรือหงดุหงดิ23  

ส่วนด้านเทคนิคการสอน  มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน

เกดิการเรียนรู้มากกว่าการเรียนบรรยายเพียงอย่างเดยีว 

ผู้สอนจึงไม่ควรยึดมั่นในวิธีสอนวิธีใดวิธีหน่ึงเพียงวิธี

เดยีว ควรเสาะหาวิธทีีเ่หมาะสมกบัการสอนแต่ละเน้ือหา24 

ส�าหรับด้านห้องเรียนและสื่อการสอนต่างๆ เป็นปัจจัย

หน่ึงที่ส�าคัญ เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนให้น่า

เรียน การจัดที่น่ังให้เหมาะสมกบักจิกรรมการเรียนการ

สอน ย่อมท�าให้ผู้เรียนมคีวามสขุและสะดวกสบาย25  

ส่วนสื่อการสอนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ท�ากจิกรรม

ในหลายๆ รปูแบบ26  ส�าหรับการที่ผู้สอนมกีารสรปุสาระ

เป็น Concept ที่ง่ายและสั้น จะท�าให้นักศึกษาสามารถ

จดจ�าในจุดที่ควรเน้นและเข้าใจมากขึ้ นกว่าที่จะฟังไป

เร่ือยๆ และมเีน้ือหามากๆ

 4.  ด้านที่เป็นจุดอ่อนหรือปัญหาของนักศกึษา ตาม

ที่นักศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนา จะเหน็

ได้ว่า มีความครอบคลุมเป็นไปได้ และตรงกบัปัญหาที่

พบ แสดงว่านักศกึษาเข้าใจและยอมรับส่วนที่ยังเป็นจุด

อ่อนของตนเองและต้องการพัฒนาการเรียนของตนเอง

ให้สอดคล้องกบัทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซ่ึงควรได้รับ

การส่งเสริมต่อไป

 ส�าหรับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ทกัษะศตวรรษที่ 21 (3Rx7Cs)  ของนักศกึษาตามความ

คิดเหน็ของอาจารย์ แบ่งเป็น 3 ประเดน็หลักคือ

 1. วิธกีารสอน/กจิกรรมการเรียนการสอน พบว่า 

วิธกีารสอน/กจิกรรม ส่วนใหญ่ในแต่ละทกัษะเป็นการให้

นักศึกษาลงมือท�าหรือปฏิบัติจริงมากกว่าการสอนโดย

บรรยาย ซ่ึงวิธกีาร/กจิกรรมดงักล่าวส่งเสริมให้นักศกึษา

นอกจากได้รับความรู้แล้วยังได้ฝึกทกัษะด้านต่างๆ จาก

หลากหลายสถานการณเ์กดิทกัษะการเรียนรู้  โดยในการ

ศึกษาวิชาทางการพยาบาล ประเดน็ส�าคัญคือนักศึกษา

พยาบาลที่จะจบเป็นบณัฑติได้ต้องมกีารฝึกปฏบิตัจินเกดิ

ความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะที่ดจึีงจะสามารถน�าความ

รู้และทกัษะไปใช้ในการประกอบอาชีพและในชีวิตประจ�า

วันได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดการผลิตบัณฑิตใน

ศตวรรษที่ 21 ที่ว่าบัณฑติเป็นผู้ที่มีทกัษะในการเรียนรู้  

ไม่ใช่ทกัษะอย่างเดียว ต้องมีฉันทะและอทิธบิาท 4 ว่า

ด้วยการเรียนรู้ เช่ือมโยงไปสูส่ภาพโลกปัจจุบนัที่เป็นจริง8 

 2. เร่ืองที่ผู้สอนต้องการพัฒนา เพ่ือน�าไปใช้ในการ

เรียนการสอนที่สอดคล้องกบัแนวคิดศตวรรษที่ 21  จะ

พบว่า เป็นเร่ืองที่ผู้สอนควรมีอยู่แล้วและเป็นเร่ืองที่ผู้

สอนควรได้รับการพัฒนา เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงที่
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ก้าวเข้าสูยุ่คแห่งศตวรรษที่ 21 เดก็ยุคใหม่ เช่น นักศกึษา

พยาบาลช้ันปีที่ 2 มอีายุอยู่ในช่วง 19-20 ปี เป็นเดก็รุ่น

ใหม่ที่เรียกว่า Generation Y คือมอีายุระหว่าง 16-35 

ปี หรือเกดิระหว่าง พ.ศ. 2525-2543 เป็นยุคที่สงัคม

มีการเปล่ียนแปลง หรือเป็นโลกแห่งดิจิตอล เดก็วัยน้ี

จึงมีลักษณะพิเศษคือจะมีความสามารถและเรียนรู้

เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็และมคีวามเช่ียวชาญ27 

หากครูไม่สามารถทนัต่อการเปล่ียนแปลงย่อมเกดิผลก

ระทบต่อผู้สอนและบณัฑติทีจ่ะจบในอนาคตได้ ครจึูงควร

ได้รับการพัฒนาทกัษะ 3Rs x 7Cs ในทุกเร่ืองตามแนว

คิดของ Trilling & Fadel7   ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงที่

เข้ามา

 3.  ด้านการพัฒนานักศกึษา การที่จะส่งเสริมทกัษะ

ศตวรรษที่ 21 ให้เกิดเป็นรูปธรรมควรก�าหนดเป็น

นโยบายในการพัฒนานักศกึษา ให้เป็นไปตามเกณฑก์าร

ประกนัคุณภาพระดับหลักสตูร ตัวบ่งช้ี ท ี 3.2 การส่ง

เสริมและพัฒนานักศึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ

ที่ 2126  ซ่ึงจะต้องร่วมมอืกนัทั้งผู้เรียนและผู้สอนและผู้

เกี่ยวข้องในสถาบนั

ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีควรวางแผน

การพัฒนาที่ส่งเสริมทกัษะศตวรรษที่ 21 ดงัน้ี 

 1. ส�าหรับนักศึกษาควรวางแผนการจัดการเรียน

การสอนที่ส่งเสริมทกัษะด้านที่นักศึกษายังมีความเข้าใจ

น้อย ได้แก่ ทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขยีน โดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษ และทกัษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

เช่น จัดให้มีกิจกรรมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษแทรกใน

รายวิชาที่เรียนทุกวิชา เป็นต้น

 2. ด้านอาจารย์ผู้สอน

  2.1 ควรได้รับการพัฒนาด้านวิธีการสอน/

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมทกัษะศตวรรษ

ที่ 21 ให้กบัผู้เรียน เช่น จัดอบรมเชิงปฏบิตักิารทุกปีการ

ศกึษา โดยเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ หรือกระตุ้น

ให้ไปพัฒนาจากภายนอกสถาบนั เป็นต้น

  2.2  ควรลดการสอนแบบบรรยาย และเพ่ิม

การสอนโดยให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการสอนมาก

ขึ้น และใช้วิธกีารสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ดงึ

ศกัยภาพที่มอียู่ในตนเองมาใช้ได้อย่างเตม็ที่

  2.3 ด้านทกัษะภาษาองักฤษ เช่น สนับสนุน/

ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาภาษาองักฤษทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน จัดกลุ่มย่อยฝึกการน�าเสนอ/สอนเป็น

ภาษาองักฤษโดยผู้เช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ เป็นต้น 

 3. ก�าหนดเป็นแนวปฏบิตัทิีส่อดคล้องตามยุทธศาสตร์

การพัฒนานิสติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในการ

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่มีการบูรณาการระหว่าง

ทกัษะที่จ�าเป็นในการท�างานในสายอาชีพ (Hard skills) 

และทกัษะที่สามารถใช้ได้กบัทุกสายอาชีพ (Soft skills) 

เช่น ทกัษะการสื่อสาร เป็นต้น

ขอ้เสนอแนะส�าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป

 1. ควรศกึษาเกี่ยวกบัรปูแบบ การเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกดิทกัษะศตวรรษที่ 21 ในระดบัสงูขึ้น

 2. ศกึษาปัจจัยทีส่่งเสริม/สนับสนุนทกัษะศตวรรษ

ที่ 21 ทั้งด้านผู้สอนและผู้เรียน

 3. ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่ง

เสริมให้ผู้เรียนเกดิทกัษะที่มกีารบูรณาการระหว่าง

ทกัษะ Hard skills และ Soft skills
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การพฒันาระบบบริการพยาบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตนั
ทีร่กัษาดว้ยยาละลายลิม่เลือด โรงพยาบาลราชบุรี 

ธารารัตน์  ส่งสทิธกุิล*

อรวรรณ  อนามยั*

บทคดัย่อ
  การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนัด้วยยาละลายล่ิมเลือดเป็นการรักษาที่มข้ีอจ�ากดัเร่ือง

ระยะเวลาดงัน้ันการพัฒนาระบบบริการพยาบาลอย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งส�าคัญต่อประสทิธภิาพการรักษา การวิจัย

และพัฒนาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอดุตันที่รักษาด้วย

ยาละลายล่ิมเลือด โรงพยาบาลราชบุรี โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎรีะบบ กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนัที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดในโรงพยาบาลราชบุรี จ�านวน 229 คน  

พยาบาล และทมีสหวิชาชีพ วิธกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง การพัฒนาระบบบริการพยาบาล แบ่งเป็น 

3 ระยะคือ 1) วิเคราะห์สถานการณ ์2) พัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนั และ 

3) ประเมนิผลการพัฒนา เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมนิระดบั

ความรู้สกึตวั แบบประเมินกจิวัตรประจ�าวัน แบบประเมินความรู้ของพยาบาลเกี่ยวกบัการพยาบาลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตบีอดุตนั แบบประเมนิการปฏบิตัขิองพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุ

ตนั และแบบประเมนิความพึงพอใจของทมีสหวิชาชีพต่อระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผลการศกึษา

พบว่าหลังการพัฒนาระบบดงักล่าว ผู้ป่วยมจี�านวนวันนอนลดลง จาก 12.12 วันในปี 2555 เป็น 9.83 วัน 

ในปี 2559 ผู้ป่วยที่มรีะยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในโรงพยาบาลถงึการได้รับยาละลายล่ิมเลือดภายในเวลา 60 นาท ี

มจี�านวนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20.59 ในปี2555 เป็น 54.29 ในปี 2559 ค่าเฉล่ียของระดบัความรู้สกึตวัของ

ผู้ป่วยและค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันของผู้ป่วยก่อนจ�าหน่ายเพ่ิมขึ้น ความ

รู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดบัมาก พยาบาลมกีารปฏบิตัติามมาตรฐานอยู่ในระดบัมาก และความ

พึงพอใจของทมีสหวิชาชีพอยู่ในระดบัมาก ผลการวิจัยแสดงว่าการพัฒนาระบบบริการพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยได้

รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพมากขึ้น จึงควรมีการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอดุตัน

อย่างต่อเน่ือง

* โรงพยาบาลราชบุรี; อเีมล์ตดิต่อ : stararat@outlook.com

ค�าส�าคญั :   โรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนั; ยาละลายล่ิมเลือด; ระบบบริการพยาบาล
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The Development of a Nursing Service System for Patients with Ischemic 
Stroke Receiving Thrombolytic Agents in Ratchaburi Hospital

Tararat Songsitthikul*
Orawan Anamai*

Abstract
   The treatment of ischemic stroke patients  with thrombolytic agents is time constraint. The 

continuous development of a nursing system is important for the treatment effectiveness. This research 

and development study aimed at developing a nursing system for patients with ischemic stroke who 

received thrombolytic agents. The system theory was used as a conceptual framework for this study. The 

sample was composed of 229 patients with ischemic stroke who received thrombolytic agents and were 

admitted to Ratchaburi hospital from November, 2012 to June, 2016. The participants of this study also 

included nurses, and a multidisciplinary team. The system development consisted of 3 phases, including 

a situation analysis, the development of a nursing system for patients with ischemic stroke, and system 

evaluation. Data were collected using 6 instruments, including a personal information questionnaire, the 

Glasgow Coma Score assessment form, the Barthel index assessment form, the knowledge of nurses for 

caring patients with ischemic stroke questionnaire, the practice of nurses for caring of patients with 

ischemic stroke questionnaire, and the satisfaction of multidisciplinary team for nursing care system 

questionnaire. The results show that the length of stay decreased from 12.12 days in 2012 to 9.83 days 

in 2016. The percentage of patients who received thrombolytic agents within 60 minutes for door-to-

needle time was increased from 20.59% in 2012 to 54.29% in 2016. Glasgow Coma Score level and 

Barthel index score before discharge were increased. The knowledge of nurses was at the high level while 

the practice of nurses for caring of patients with ischemic stroke were at the high level The satisfaction 

of nurses and the multidisciplinary team was at the high level. The findings indicate that the development 

of a nursing system for patients with ischemic stroke increases the quality of nursing care. Therefore, a 

nursing system for patients with ischemic stroke should be continuously developed and applied.

* Ratchaburi Hospital; e-mail : stararat@outlook.com

Keywords : Ischemic stroke; Thrombolytic agents; A nursing service system 
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ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา

 โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่ �าคัญ

ซ่ึงเป็นสาเหตุของการตายและความพิการ1-4 ข้อมูล

องค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 15 ล้านคน เสียชีวิต

ประมาณ 5 ล้านคน และพิการถาวรจ�านวน 5 ล้านคน 

โดยพบว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนดังกล่าวอยู่ในประเทศ

ก�าลังพัฒนา ส�าหรับประเทศไทยคาดการณ์ว่ามีผู้ป่วย

รายใหม่ในแต่ละปี 150,000 ราย มีอตัราการรักษาตวั

ในโรงพยาบาลจ�านวน 257 คนต่อประชากร 100,000 คน

และมผู้ีเสยีชีวิตจ�านวน 21 คน ต่อประชากร 100,000 

คน (พ.ศ. 2552) อตัราความชุกของโรคหลอดเลือด

สมองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 ของประชากร ประเทศจะมี

ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพ่ิมขึ้ นจาก 2,973 ล้านบาท

ต่อปี (พ.ศ. 2551) เป็น 20,632 ล้านบาทต่อปี 

ในปีพ.ศ. 25595  

 โรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือโรค

หลอดเลือดสมองตีบอุดตันและหลอดเลือดสมองแตก 

ประมาณ 3 ใน 4 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะเป็น

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนั6  โรคหลอดเลือด

สมองตีบอุดตันท�าให้เลือดไปเล้ียงสมองไม่เพียงพอ 

เกดิการตายของเน้ือสมอง การรักษามวัีตถุประสงค์เพ่ือ

การลดการอุดตันของหลอดเลือด เพ่ือให้สามารถน�า

ออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่างๆ  ของสมองอย่างเพียงพอ 

การรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดเป็นการรักษาที่มี

ประสทิธภิาพสามารถลดความพิการได้ 30-50% โดย

ผู้ป่วยต้องได้รับยาภายใน 3-4.5 ช่ัวโมงหลังเกิด

อาการ6-8  ดงัน้ันระยะเวลาการได้รับยาละลายล่ิมเลือด

เป็นสิ่งส�าคัญ ในการช่วยให้เลือดไปเล้ียงสมองได้ดีขึ้น

 ดงัน้ันการเตรียมความพร้อมของสถานบริการให้มี

มาตรฐาน พร้อมต่อการรองรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบอุดตันด้วยการให้ยาละลายล่ิมเลือด จึงเป็น

สิ่งจ�าเป็น โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการจัดการดูแล

ทางด่วนพิเศษ (Stroke Fast Track)  โดยมแีนวทางการ

ดูแลรักษาที่ชัดเจน มีทมีบุคลากรแพทย์ พยาบาลและ

สหวิชาชีพอื่นๆ ที่มคีวามรู้  ความช�านาญในการประเมนิ

ในระยะเฉียบพลันและการดูแลต่อเน่ืองหลังระยะเฉียบพลัน 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ดีทีี่สดุต่อผู้ป่วยและองค์กร 1, 7-8

 โรงพยาบาลราชบุรีเร่ิมพัฒนาระบบบริการรักษา

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันด้วยยาละลาย

ล่ิมเลือดเมื่อเดอืนพฤศจิกายน 2554 ในระยะแรกยังไม่มี

ระบบช่องทางด่วน รวมทั้งรูปแบบการบริการพยาบาล

ร่วมกบัทมีสหวิชาชีพไม่ชัดเจน  ส่งผลให้ผลลัพธก์ารดูแล

ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายของโรงพยาบาล  จากการ

วิเคราะห์ผลการด�าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2554–เดือนกนัยายน 2555 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบอุดตัน ร้อยละ 35.71 ที่มาถึงโรงพยาบาล

ภายในเวลา 4.5 ช่ัวโมงนับตั้งแต่เร่ิมมีอาการ  มีเพียง

ร้อยละ 8.99  ได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด 

ระยะเวลาเฉล่ียผู้ป่วยได้รับยาละลายล่ิมเลือดนับตั้งแต่

เวลาเข้ามาในโรงพยาบาลถึงได้รับยา 85.65 นาท ี

ผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

อุดตันที่ รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด  มีอัตราตาย

ร้อยละ 17.65 และมีภาวะแทรกซ้อน ส่งผลต่อการ 

ฟ้ืนฟูสภาพ การด�าเนินชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว  

 จากปัญหาดังกล่าวรวมทั้งนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพและการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอดุตันที่รักษา

ด้วยยาละลายล่ิมเลือดให้ได้มาตรฐาน โดยเป้าหมายที่

ส�าคัญคือการลดอตัราตายและความพิการ คณะผู้วิจัยใน

ฐานะผู้บริหารทางการพยาบาลตระหนักถึงความส�าคัญ

ดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตีบอุดตันที่รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดขึ้น 

เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน

สมรรถนะบุคลากรพยาบาล มีกระบวนการจัดบริการ

พยาบาลที่มีประสทิธิภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้

รวดเรว็ขึ้น รวมทั้งมีประสานการดูแลรักษาร่วมกับทมี

สหวิชาชีพ เช่ือมโยงตั้งแต่แรกรับจนจ�าหน่าย และการ

ดูแลต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือให้ผลลัพธ์การดูแลรักษาดีขั้น  

ลดความพิการ และ ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่ามีการ

ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
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สมองคือ 1) การศึกษาของเครือวัลย์  เป่ียมบริบรูณ ์ 

และจรูญลักษณ์ ป้องเจริญ9  ศึกษาเร่ืองการพัฒนา

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาล

เจ้าพระยายมราช จังหวัดสพุรรณบุรี ซ่ึงศึกษาในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนัทีไ่ม่ได้รับยาละลายล่ิมเลือด 

และ 2) การศึกษาของลินดา สันตวาจาและศรัญญา 

บุญโญ10   เร่ืองการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลพระน่ังเกล้าศึกษา

กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของพยาธิสภาพของ

สมองในระดบัเลก็น้อยถงึปานกลางทีม่คีะแนน  Glasgow 

coma score แรกรับ มากกว่าหรือเทา่กบั 10 ได้รับการ

ดูแลโดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณ ีงานวิจัยทั้ง 2 เร่ือง

ศกึษาในโรงพยาบาลขนาด 600 เตยีง และ 500 เตยีง

ตามล�าดับ ซ่ึงมีบริบทแตกต่างจากโรงพยาบาลราชบุรี 

กล่าวคือโรงพยาบาลราชบุรีมขีนาด 855 เตยีง มคีวาม

แตกต่างกันในปัจจัยด้านโครงสร้างและอัตราก�าลัง 

มีความขาดแคลนบุคลากรพยาบาลจ�านวนมาก ผู้วิจัย

จึงสนใจศึกษาการพัฒนาระบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตบีอดุตนัทีรั่กษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด

ให้สอดคล้องกบับริบทของโรงพยาบาลราชบุรี 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตีบอุดตันที่ รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด 

โรงพยาบาลราชบุรี

 2.  เ พ่ือประเมินผลการพัฒนาระบบบริการ

พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่รักษา

ด้วยยาละลายล่ิมเลือด ด้านผู้ป่วย ด้านพยาบาล และทมี

สหสาขาวิชาชีพ

 ดา้นผูป่้วย  ได้แก่  ศกึษาผลลัพธข์องการดูแลรักษา

เกี่ยวกับ จ�านวนวันนอน อัตราการกลับมารักษาซ�า้ใน 

28 วัน ระดบัความรู้สกึตวั ความสามารถในการปฏบิตัิ

กิจวัตรประจ�าวัน ภาวะแทรกซ้อนที่สะท้อนคุณภาพ

การพยาบาล ได้แก่ ปอดอักเสบ การติดเช้ือระบบ 

ทางเดนิปัสสาวะ และแผลกดทบั

 ดา้นพยาบาล ได้แก่ ความรู้และการปฏบิัติของ

พยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตบีอดุตนัที่รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด

 ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ ศึกษาความพึงพอใจของ

ทมีสหวิชาชีพต่อระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตีบอุดตันที่ รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด

กรอบแนวคิดการวิจยั
 การวิจัยใช้กรอบแนวคิดเชิงระบบของเบอร์ทาลันดไ์ฟ11   

ทฤษฎปีระกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 4 ชนิดคือ ปัจจัย

น�าเข้า (inputs) กระบวนการแปรสภาพ (transforming 

process) ปัจจัยน�าออก (outputs) และข้อมูลย้อนกลับ

 

วิธีด�าเนนิการวิจยั
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา

ด�าเนินการวิจัยตั้งแต่เดอืนพฤศจิกายน 2554 ถงึเดอืน

มถุินายน 2559 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
 ประชากร มี 3 กลุ่มคือ 1) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบอุดตันที่รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด ที่เข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาลราชบุรี 2) พยาบาลวิชาชีพ

ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป ในแผนกอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยหนักหัวใจ

และหลอดเลือด และหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม และ 

3) ทมีสหวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลงานการพยาบาลเย่ียมบ้าน พยาบาลจิตเวช 

เภสชักร นักกายภาพบ�าบดั และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ที่ดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนัได้รับการรักษาด้วย

ยาละลายล่ิมเลือด ในโรงพยาบาลราชบุรี

 กลุม่ตวัอย่าง  ใช้วิธกีารคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี

 ผูป่้วย ได้แก่ ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยจาก

แพทย์ เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่ได้รับการ

รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดในโรงพยาบาลราชบุรีตั้งแต่

เดอืนพฤศจิกายน 2554 ถงึเดอืนมถุินายน 2559 อายุ
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มากกว่า 15 ปี ซ่ึงไม่รวมถึงผู้ป่วยเสยีชีวิตภายใน 48 

ช่ัวโมง กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยทั้งหมดในการศึกษาคร้ังน้ีมี

จ�านวน 229 คน

 พยาบาล  ได้แก่  พยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิานใน

หอผู้ป่วยในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หอผู้ป่วยหนัก

อายุรกรรม หอผู้ป่วยหนักหัวใจและหลอดเลือด หอผู้ป่วย

สามัญอายุรกรรม 4 หอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลราชบุรี 

ที่ได้รับการอบรมเร่ืองการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบอุดตัน  และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันอย่างน้อย 1 ปี ซ่ึงมี

จ�านวนทั้งหมด 100 คน โดยใช้วิธกีารค�านวณของ Taro 

Yamane12  ที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ต้องการ

กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 80 คน กลุ่มตัวอย่างพยาบาล

ทั้งหมดในการศกึษาคร้ังน้ีมจี�านวน 88 คน

 ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสชักร นักกายภาพ

บ�าบัด พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลจิตเวช 

พยาบาลงานการพยาบาลเย่ียมบ้าน ที่ได้รับมอบหมาย

ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่ได้

รับยาละลายล่ิมเลือด ซ่ึงมีจ�านวนทั้งหมด 15 คน ใช้วิธี

การค�านวณของ Taro Yamane12   ที่ระดับความคลาด

เคล่ือน 0.05 ต้องการกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 14 คน 

กลุ่มตัวอย่างทมีสหวิชาชีพทั้งหมดในการศึกษาคร้ังน้ีมี

จ�านวน 14 คน

ขั้นตอนการด�าเนนิการวิจยั
 การด�าเนินการพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่รักษาด้วยยาละลาย

ล่ิมเลือด ผู้วิจัยด�าเนินการโดยม ี3 ระยะดงัน้ี

 ระยะที่ 1  วิเคราะห์สถานการณแ์ละวางแผนพัฒนา

ระบบ ผู้วิจัยศกึษาข้อมูลจากเวชระเบยีนผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตีบอุดตันที่ รักษาในโรงพยาบาลราชบุรี 

ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2554 – เดอืนกนัยายน 2555  

ศกึษาข้อมูลจากเวชระเบยีนด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตบีอดุตนัทีรั่กษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด 

วิเคราะห์ผลการด�าเนินการทัง้ด้านกระบวนการและผลลัพธ ์

พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลัน

ที่มาถึงโรงพยาบาลภายในเวลา 3 ช่ัวโมง ตั้งแต่เร่ิมมี

อาการมีร้อยละ 26.46 ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย

ล่ิมเลือดร้อยละ 8.99  ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายล่ิมเลือด

ภายในเวลา 60 นาท ีนับตั้งแต่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

มีเพียงร้อยละ 20.59 และมีอตัราตายร้อยละ 17.65  

ภาวะแทรกซ้อนเลือดออกในสมองร้อยละ 11.76 ซ่ึงพบ

ปัญหาด้านระบบงานและด้านบุคลากรได้แก่  กระบวนการ

เข้าถึงการรักษามีความล่าช้า รวมทั้งการประสานงาน

ระหว่างหน่วยบริการไม่เป็นแนวทางเดยีวกนั   บุคลากร

บางส่วนยังขาดความรู้ เกี่ยวกับการดูแลกลุ่มผู้ป่วย

ดังกล่าว จ�านวนพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยอายุรกรรม

มน้ีอย สดัส่วนพยาบาลวิชาชีพ 1 คนต่อผู้ป่วย 8-12 คน 

ส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยไม่ครอบคลุมทั้งด้านการวางแผน

การพยาบาลและการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและผู้ดูแล

ก่อนจ�าหน่าย 

 ระยะที่ 2 พัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตบีอดุตนัทีรั่กษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด 

โดยผู้วิจัยร่วมกบัทมีสหวิชาชีพพัฒนาแนวทางการดูแล

รักษา รวมทั้งการจัดระบบช่องทางด่วนของผู้ป่วย (Stroke 

Fast Track) และจัดอบรมแก่บุคลากรในโรงพยาบาลและ

เครือข่ายเขตสขุภาพที่ 5 เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยดงักล่าว 

จัดท�าแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

อดุตนัส�าหรับโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกบัประชาสมัพันธ์

ให้ชุมชนทราบเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมาถงึโรงพยาบาล

อย่างรวดเรว็   หลังจากน้ันน�าแนวทางที่พัฒนาไปใช้ใน

โรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2556  และตดิตามประเมนิ

ผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการประชุม

ร่วมกบัสหวิชาชีพ  เพ่ือสะท้อนข้อมูลกลับ  ผลการด�าเนิน

งานพบว่า การประสานการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล

รวดเร็วขึ้ น  การดูแลรักษาผู้ป่วยหลังได้รับยาละลาย

ล่ิมเลือดและการปฏิบัติการพยาบาลตามแผนไม่ครบ

ถ้วนเน่ืองจากพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยประจ�าวันมีภาระงาน

มาก ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน ปอดอักเสบและติดเช้ือ

ทางเดนิปัสสาวะเพ่ิมขึ้น น�าผลการวิเคราะห์มาปรับปรงุ

รอบที่ 2 ในปีงบประมาณ 2557 ดงัน้ี
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 1. ปรับปรงุแนวทางการพยาบาลและการวางแผน

จ�าหน่าย จัดท�าคู่มือการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและ

ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนั 

 2. พัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและสหวิชาชีพ 

เดอืนมถุินายนถงึเดอืนสงิหาคม 2557 ประชุม 3 เร่ือง 

1) การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนั 1 วัน 

2) หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

อดุตนั 5 วัน และ 3) หลักสตูรพัฒนาสมรรถนะพยาบาล

ผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 วัน เพ่ือ

ให้พยาบาลวิชาชีพมีความรู้  ความสามารถวางแผนการ

พยาบาลผู้ป่วยสอดคล้องกบัปัญหาเฉพาะรายและประสาน

การดูแลเตรียมความพร้อมก่อนจ�าหน่าย

 3. มอบหมายให้มีพยาบาลผู้ประสานงานประจ�า

หอผู้ป่วยสามญัอายุรกรรม 4 คน (nurse coordinator) 

ก�าหนดบทบาทหน้าทีป่ระสานการดูแล เพ่ือการดูแลต่อเน่ือง 

และติดตามกระบวนการดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ร่วมทมีสหวิชีพ

 4. วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ประชุมร่วมกบัทมี

สหวิชาชีพ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขกระบวนการบริการและ

ปรับปรุงประสานงานการดูแลต่อเน่ืองกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และน�าระบบที่ปรับปรุงไปใช้ในการดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่รักษาด้วยยา

ละลายล่ิมเลือด ปีงบประมาณ 2558-2559

 ระยะที ่3 ประเมนิผลการพัฒนาระบบริการพยาบาล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่รักษาด้วยยา

ละลายล่ิมเลือด โดยประเมินผลลัพธท์างคลินิก ความรู้

และการปฏบิัติของพยาบาลวิชาชีพ และความพึงพอใจ

ของทมีสหวิชาชีพต่อระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตบีอดุตนั

การพทิกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง

 ผู้ วิ จัยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลราชบุรี เลขที่ 

COA-RBHEC015/2016 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย

ได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ โดยการได้รับข้อมูลจากผู้วิจัย  

ก่อนการเซน็ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งไม่มีการ

เปิดเผยช่ือ สกุล ของผู้เข้าร่วมวิจัย และผู้เข้าร่วมวิจัย

สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล

ราชบุรี

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
 กลุ่มผู้ป่วย ใช้เคร่ืองมอื 3 ชุด ได้แก่  

 1) แบบบนัทกึข้อมูลคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนั  

 2)  แบบประเมนิ Glasgow coma score6 เป็นแบบ

ประเมินระดับความรู้สกึตัวเกี่ยวกบัการลืมตา การตอบ

สนองต่อการเรียกหรือพูด และ การเคล่ือนไหวที่ดทีี่สดุ 

ประกอบด้วยหัวข้อประเมนิทั้งหมด 15 ข้อ คะแนนรวม

อยู่ในช่วง 3-15 

 3) แบบประเมินกิจวัตรประจ�าวัน ผู้ วิ จัยใช้ 

Barthel index6 เป็นแบบประเมินความสามารถปฏบิัติ

กจิวัตรประจ�าวัน 10 ด้านคะแนนรวมอยู่ในช่วง  0 – 100 

คะแนน คะแนน 0-20 หมายถงึผู้ป่วยต้องการความช่วย

เหลือทัง้หมด 25-45 คะแนน ผู้ป่วยปฏบิตักิจิวัตรประจ�า

วันได้น้อยต้องได้รับการช่วยเหลือมาก 50-70 คะแนน 

ผู้ป่วยปฏบิตักิจิวัตรได้ปานกลาง 75 -90 คะแนน ผู้ป่วย

ปฏบิตักิจิวัตรได้ส่วนมาก 100 คะแนน หมายถงึ ผู้ป่วย

ปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันได้ปกติ

กลุ่มพยาบาล ใช้เคร่ืองมอื 3 ชุด ได้แก่  

 1)  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาล 

 2)  แบบประเมินความรู้ของพยาบาลเกี่ยวกบัการ

พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่รักษา

ด้วยยาละลายล่ิมเลือด เป็นแบบสอบถามทีผู้่วิจัยปรับปรงุ

มาจากแบบสอบถามของวิจิตรา กุสมุภ์13  ประกอบด้วย

ข้อค�าถามจ�านวน 19 ข้อ คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0 ถงึ 19 

การทดสอบด้วยวิธขีองคูเดอร์ริชาร์ดสนั (KR-20) ได้

ค่าความเช่ือมั่น 0.67 

 3) แบบประเมินการปฏิบัติของพยาบาลในการ

ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน เป็นแบบ

สอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวปฏบิตัิการดูแล
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ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของสถาบันประสาทวิทยา6 

แบบประเมินประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 39 ข้อ 

การทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามได้ค่า

สมัประสทิธิ์อลัฟ่าของครอนบาร์ค 0.92

 กลุ่มทีมสหวิชาชีพ ใช้เคร่ืองมอื 2 ชุด ได้แก่ 1) 

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของทมีสหวิชาชีพ และ 

2) แบบประเมินความพึงพอใจของทมีสหวิชาชีพ ต่อ

ระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่

รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

ได้พัฒนาขึ้น ค่าความเช่ือมั่น 0.89

การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 

 1. การหาค่าความตรง (Validity) ของแบบ

สอบถามความรู้ของพยาบาลเกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตบีอดุตนั  แบบสอบถามการปฏบิตัขิอง

พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนั 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริการผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง โดยน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็น

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

จ�านวน 3 คน ตรวจสอบ

 2. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  ของแบบ

สอบถามความรู้ของพยาบาลเกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตีบอุดตัน และแบบสอบถามความ

สามารถของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบอดุตัน  โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั

พยาบาลวิชาชีพจ�านวน  30 คน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล                                                                                            
 ผู้วิจัยด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล Glasgow coma 

score และ Barthel index  จ�านวนวันนอน  ผลลัพธท์าง

คลินิก ภาวะแทรกซ้อน จากเวชระเบยีนผู้ป่วย ลงบนัทกึ

ในแบบบันทึก คุณภาพการให้บริการโรคหลอดเลือด

สมองตบีอดุตนั  และส่งแบบสอบถามให้พยาบาลวิชาชีพ

ตอบข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความรู้   และแบบ

ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตบีอดุตนัที่รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด  และส่งให้

สหวิชาชีพตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ

บริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่

รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด   

                                                                    

การวิเคราะหข์อ้มูล
 วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ผลการศึกษา
 1. การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตบีอดุตนัทีรั่กษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด

โรงพยาบาลราชบุรีเร่ิมด�าเนินการ ตั้งแต่เดอืนพฤศจิกายน

2554 ถงึเดอืนมถุินายน 2559 มุ่งเน้นเป้าหมาย  เพ่ือให้

ผู้ป่วยเข้าถงึบริการได้รวดเรว็ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 

ระบบการบริการพยาบาลที่พัฒนาขึ้ นประกอบด้วย 

4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากรพยาบาล

วิชาชีพให้มีความรู้  ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนั  2) ก�าหนดทมีบุคลากร

ผู้ดูแลผู้ป่วยประกอบด้วยพยาบาลประจ�าหอผู้ป่วย 

พยาบาลวิชาชีพผู้ประสานงานและทมีสหวิชาชีพ  3) แนว

ทางการดูแลรักษาผู้ป่วยและการส่งต่อของโรงพยาบาล

ชุมชน  โรงพยาบาลทั่วไป แนวทางการดูแลรักษาของ

ทีมสหวิชาชีพ แนวทางการพยาบาลและการวางแผน

จ�าหน่าย คู่มือการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและผู้ดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนั และ 4) การก�ากบั

ติดตามผลการด�าเนินงานและการพัฒนาระบบบริการ

 2. ผลการพัฒนาระบบบริการ  ข้อมูลระหว่าง

ปีงบประมาณ 2555  - 2559 พบว่าผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตบีอดุตนัเข้ารับการรักษาในแต่ละปีมจี�านวน 

378 รายถงึ 486 ราย ผู้ป่วยที่มรีะยะเวลาที่เกดิอาการ

จนกระทั่งถงึโรงพยาบาลน้อยกว่าหรือเท่ากบั 3 ช่ัวโมง

เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 26.46 ในปีงบประมาณ 2555 เป็น 

32.29 ในปีงบประมาณ 2559 ร้อยละของผู้ป่วยที่มี

ระยะเวลาได้รับยาละลายล่ิมเลือดหลังจากเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลภายใน 60 นาท ีเพ่ิมขึ้นจาก 20.59 

ในปีงบประมาณ 2555 เป็น 54.29 ในปีงบประมาณ 

2559 (ดงัแสดงในตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1  จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลราชบุรี 
ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 จ�าแนกตามประเภท

DTN = Door-to-needle time, rt-PA = recombinant tissue plasminogen activator

 ผลลัพธท์างคลินิกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบี
อดุตนัทีรั่กษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด  ค่าเฉล่ียด้านจ�านวน
วันนอนรวมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน
ทีไ่ด้รับยาละลายล่ิมเลือดแต่ละปีแตกต่างกนัแต่มแีนวโน้ม
ลดลงในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 
การกลับมารักษาซ�้าใน 28 วันพบมากที่สุด 3 ราย 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียของวันนอนเฉล่ียในโรงพยาบาล จ�านวนและร้อยละของการกลับมารักษาซ�า้ใน 28 วัน ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนัที่รักษาด้วยการให้ยาละลายล่ิมเลือด ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 (n = 229)

ปีงบประมาณ 2558 (ตารางที่ 2) ภาวะแทรกซ้อนที่พบ
มากคือ ปอดอักเสบ ส่วนการเกิดแผลกดทบัพบน้อย 
ปีงบประมาณ 2557 พบการติดเช้ือปอดอักเสบ การ
ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะและแผลกดทบั สูงกว่าปีอื่นๆ 
(ตารางที่ 3)

ตารางที ่3  จ�านวนและร้อยละ ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนัที่รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด 
ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 
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 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนัที่
รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทีม่รีะดบัความรู้สกึตวัเทา่เดมิ
หรือดีขึ้ นก่อนจ�าหน่ายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นทุกปี ในปี
งบประมาณ 2559 มร้ีอยละ 94.29 (ตารางที่ 4) และ

ร้อยละของผู้ป่วยที่มคีะแนนความสามารถปฏบิตักิจิวัตร
ประจ�าวันได้เท่าเดิมหรือดีขึ้ นในปีงบประมาณ 2559 
สงูกว่าปีงบประมาณ 2557 และ 2558 (ตารางที่ 5)

ตารางที ่4  จ�านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความรู้สกึตวัของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีอดุตนัที่รักษาด้วยยา
ละลายล่ิมเลือด ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 

ตารางที ่ 5 จ�านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของคะแนนการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบี
อดุตนัที่รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 

 คะแนนเฉล่ียความรู้ ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ใน

ระดับมาก และการปฏบิัติของพยาบาลวิชาชีพเร่ืองการ

พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันที่รักษา

ตารางที ่6 คะแนนเฉล่ียความรู้และการปฏบิตัขิองพยาบาลวิชาชีพเร่ืองการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบี

อดุตนัที่รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดและคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของทมีสหวิชาชีพต่อระบบบริการพยาบาล

ด้วยยาละลายล่ิมเลือดอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉล่ีย

ความพึงพอใจของทมีสหวิชาชีพต่อระบบบริการพยาบาล

อยู่ในระดบัมาก (ตารางที่ 6) 
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การอภิปรายผล
 การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบอุดตันที่รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด โดยการ

พัฒนาแนวทางการดูแลรักษาร่วมกบัทมีสหวิชาชีพ  และ

การจัดท�าแนวทางการดูแลรักษาและการส่งต่อส�าหรับ

โรงพยาบาลชุมชน ร่วมกบั การอบรมให้ความรู้ บุคลากร 

การตดิตามประเมนิผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  และ

สะท้อนข้อมูลให้ทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลราชบุรี  

รวมทั้งโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดราชบุรีได้รับทราบ 

และน�าผลไปปรับปรงุกระบวนการทีห่น่วยงานรับผดิชอบ 

ส่งผลให้จ�านวนผู้ป่วยที่มาถงึโรงพยาบาลนับตั้งแต่มเีร่ิม

มอีาการจนมาถงึ โรงพยาบาลราชบุรีภายในเวลาน้อยกว่า

3 ช่ัวโมงมีจ�านวนเพ่ิมขึ้ นจากร้อยละ 26.46 ในปี

งบประมาณ 2555 เป็นร้อยละ 32.29 ในปีงบประมาณ 

2559  ทั้งน้ีการพัฒนาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบน้ันให้ความ

ส�าคัญหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับเป็นองค์ประกอบ

ย่อยที่มคีวามเช่ือมโยงสมัพันธก์นั  การเปล่ียนแปลงใน

ส่วนหน่ึงของระบบย่อยย่อมมผีลกระทบต่อเน่ืองต่อระบบ

อื่นที่มีความเกี่ยวข้องสมัพันธก์นั ดังน้ันการพัฒนาการ

ระบบบริการที่เช่ือมโยงตั้งแต่สถานบริการระดับชุมชน

สู่โรงพยาบาลระดับต่างๆ จึงส่งผลให้ผลลัพธ์ของการ

กระบวนการประเมินคัดกรองผู้ป่วยและการส่งต่อได้

รวดเรว็  ท�าให้ผู้ป่วยมโีอกาสเข้าถงึระบบบริการเพ่ิมมากขึ้น 

 ผลการพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตบีอดุตนัเป็นไปตามทฤษฎ ี ระบบของ

เบอร์ทาลันดไ์ฟ อภิปรายได้ดงัน้ี

 1.  ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายล่ิมเลือดภายในเวลา 

60 นาท ี  นับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถงึโรงพยาบาลจนได้รับยา

ละลายล่ิมเลือด มจี�านวนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20.59 ใน

ปี 2555 เป็นร้อยละ 54.29 ในปี 2559 เน่ืองจากมี

การพัฒนาระบบริการพยาบาลในหลายด้านร่วมกัน

ได้แก่ การจัดท�าแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตีบอุดตันส�าหรับโรงพยาบาลชุมชน

การพัฒนาศักยภาพพยาบาล และการพัฒนาระบบช่อง

ทางด่วน ท�าให้โรงพยาบาลที่ส่งต่อมีการเตรียมความ

พร้อมผู้ป่วยถูกต้อง และมีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าก่อน

น�าส่งผู้ป่วย นอกจากน้ีการพัฒนากระบวนการให้บริการ

ภายในโรงพยาบาลราชบุรี โดยหน่วยอบุตัเิหตแุละฉุกเฉิน

มกีารมอบหมายให้พยาบาลวิชาชีพรับผดิชอบดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองตีบอดุตันที่เข้าระบบช่องทางด่วน

เป็นรายบุคคล จึงส่งผลให้ผลลัพธข์องกระบวนการดูแล

ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดภายใน

เวลา 60 นาท ีเพ่ิมสงูขึ้น  สอดคล้องกบัการศกึษาของ

ไพรวัลย์ พรมที14   เร่ืองการพัฒนาระบบช่องทางด่วน

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้รูปแบบการ

จัดการรายกรณ ีผลการพัฒนาระบบสามารถลดค่าเฉล่ีย

เวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับยาละลาย

ล่ิมเลือดจากเดมิ 102 นาท ีเป็น 66 นาท ีและมีผู้ป่วย

ได้รับยาทนัเวลา 60 นาท ีร้อยละ 53

 2.  จ�านวนวันนอนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ตบีอดุตนัที่รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดมแีนวโน้มลดลง

และอตัราการกลับมารักษาซ�า้ภายใน 28 วัน ไม่เพ่ิมขึ้น 

แสดงว่าการพัฒนาระบบบริการพยาบาลโดยมีพยาบาล

ผู้ประสานงานร่วมกับพยาบาลประจ�าหอผู้ป่วยติดตาม

กระบวนการดูแลอย่างต่อเน่ืองช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการ

พยาบาลตามแผนการดูแลรักษาจึงท�าให้จ�านวนวันนอน

เฉล่ียลดลงจาก 13.35 ปีงบประมาณ 2557 เป็น  9.83 

วัน ปีงบประมาณ 2559 สอดคล้องกบัการศึกษาของ

ลินดา สนัตวาจาและศรัญญา บุญโญ10  เร่ืองการพัฒนา

รปูแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล

พระน่ังเกล้าลดจ�านวนวันนอน ก่อนการพัฒนา 8.18 วัน 

เป็น 4.04 วัน  โดยศกึษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะผู้ป่วยที่มี

ระดบั Glasgow coma score ตั้งแต่ 10 ถงึ 15  แต่การ

ศกึษาคร้ังน้ีจ�านวนวันนอนเฉล่ียลดลงน้อยกว่าเน่ืองจาก

ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยทุกราย ซ่ึงมีระดับ Glasgow coma 

score ตั้งแต่ระดบัน้อยกว่า 8 ถงึ 15  ซ่ึงมพียาธสิภาพ

ทางสมองรนุแรงมากกว่า 

 3.  ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบอดุตันที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด 

พบว่าติดเช้ือปอดอกัเสบลดลงจากร้อยละ 12.31 และ

ร้อยละ 13.95 ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 เป็น

ร้อยละ 8.57 ในปีงบประมาณ 2559 เน่ืองจากหลังการ

พัฒนาระบบบริการพยาบาลรอบที่ 2 ได้ปรับปรุงการ

วางแผนจ�าหน่าย จัดท�าคู่มอืการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย

และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันและ

จัดอบรมพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเร่ืองการดูแลผู้ป่วยโรค
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หลอดเลือดสมอง  และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ

ผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน

รวมทั้ งมอบหมายให้มีพยาบาลวิชาชีพท�าหน้าที่

ผู้ประสานการดูแลร่วมกบัพยาบาลประจ�าหอผู้ป่วยท�าให้

ผู้ป่วยได้รับการตดิตามกระบวนการวางแผนการดูแลให้

เป็นไปตามเป้าหมาย  สอดคล้องกับการศึกษาของ

ไพรวัลย์ พรมที14   เร่ืองการพัฒนาระบบช่องทางด่วน

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้รปูแบบการ

จัดการรายกรณีที่ผลการพัฒนาระบบไม่พบภาวะ

แทรกซ้อนปอดอกัเสบจากการส�าลักอาหาร

 4.  ความรู้ และการปฏิบัติการพยาบาลของ

พยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตบีอดุตนัที่รักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดอยู่ใน

ระดบัมาก ทั้งน้ีการอบรมพัฒนาพยาบาลให้ความรู้อย่าง

ต่อเน่ืองควบคู่กบัการใช้แนวปฏบิตักิารพยาบาลที่พัฒนา

มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นแนวทางในการปฏบิัติงาน 

ท�าให้พยาบาลวิชาชีพได้ทบทวนความรู้ ที่ได้รับและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ ไปปฏบิัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม

สอดคล้องกบัการศกึษาทีผ่่านมาทมีกีารพัฒนาสมรรถนะ

ทางการพยาบาล  และการน�าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้14 

ช่วยให้พยาบาลมกีารปฏบิตัติามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง                                               

 5. ความพึงพอใจต่อระบบบริการของทมีสหวิชาชีพ

อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจัยพัฒนารูป

แบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล

เจ้าพระยายมราช สพุรรณบุรี พบว่าร้อยละ 100 ของทมี

สหวิชาชีพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก11  ทั้งน้ี

เน่ืองจากการพัฒนาระบบบริการเป็นกระบวนการท�างานที่

ส่งเสริมให้เกดิความร่วมมอืและแลกเปล่ียนความคิดเหน็                                             

ขอ้เสนอแนะ
 1. ด้านการน�าระบบบริการพยาบาลที่พัฒนาไปใช้ 

มคีวามเหมาะสมกบัการจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันและกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ ที่

ต้องได้รับการดูแลโดยทมีสหวิชาชีพและกลไกส�าคัญที่

ท�าให้มคีวามย่ังยืนของระบบและรักษาระดบัของคุณภาพ

บริการคือการตดิตามประเมนิผลการด�าเนินงานอย่างต่อ

เน่ือง รวมทั้งน�าปัญหาอปุสรรคมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน

ระดบัเครือข่าย เพ่ือให้การพัฒนาปรับปรงุระบบบริการมี

ความเช่ือมโยงและเกดิผลลัพธต์ามเป้าหมาย

 2. ด้านการบริการควรรณรงค์และส่งเสริมให้

ประชาชนมีความรู้ เร่ืองโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน 

การประเมนิอาการและการป้องกนัการเกดิโรคโดยสร้าง

ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นให้มีการคัดกรองผู้ป่วย

กลุ่มเสี่ยงและประชาชน รวมทั้งประชาสมัพันธใ์ห้เข้าถงึ

บริการ โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถงึ

บริการได้รวดเรว็ทนัเวลา ลดความพิการและอตัราตาย

 3. ด้านการวิจัย ควรศกึษาวิจัยผลลัพธด้์านอื่นๆ

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอดุตัน เช่น คุณภาพ

ชีวิต   ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 
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การพฒันารูปแบบการเตรียมความพรอ้มของนกัศึกษาพยาบาล
ในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกในยคุประชาคมอาเซียน 

ผ่านระบบ e-Learning

พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทยีน*  

โสภาพันธ ์ สอาด*  

ศภุาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์*  

วรรณพร บุญเปล่ง*

บทคดัย่อ
  การวิจัยเร่ืองน้ี มวัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารปูแบบการเตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาลใน

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียนผ่านระบบ e-Learning   2) ศกึษาความพึงพอใจของผู้เรียน

ที่มต่ีอการจัดการเรียนการสอนตามรปูแบบการเตรียมความพร้อมผ่านระบบ e-Learning  การด�าเนินการทดลองใช้

รปูแบบการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  การศกึษาข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของนักศกึษา

พยาบาล การพัฒนารปูแบบการเตรียมความพร้อม  การทดลองใช้รปูแบบการเตรียมความพร้อมและการยืนยัน

รปูแบบการเตรียมความพร้อม กลุ่มตวัอย่างคือ นักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 2 จ�านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลก่อน

และหลังเรียนโดยใช้สถติเิชิงพรรณนาและ Paired sample t-test 

  ผลการวิจัย พบว่ารปูแบบการเตรียมความพร้อมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  1) ปัจจัยน�าเข้า ม ี

6 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การก�าหนดจุดมุ่งหมาย  การวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์ผู้เรียนผู้สอน 

การออกแบบและพัฒนา และการเตรียมสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 2) กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  2.1) ขั้นเตรียม คือปฐมนิเทศและประเมนิทกัษะผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์  

การฝึกปฏบิตัก่ิอนเรียน  ลงทะเบยีนเรียนผู้ใช้งานและการทดสอบก่อนเรียนและ 2.2) ขั้นการเรียนการสอนผ่าน

ระบบ  e-Learning ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก  คือ การ เข้าร่วมช้ันเรียน  ศกึษาวัตถุประสงค์ และค�าอธบิาย

รายวิชา   เรียนรู้ เน้ือหา e –learning และแบบทดสอบท้ายบท โดยมเีทคโนโลยีที่สนับสนุนกจิกรรมในการจัดการ

เรียนการสอน 3) ปัจจัยน�าออกคือ การประเมนิประสทิธภิาพบทเรียนผ่านระบบ  e-Learning และ การประเมนิ

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอการจัดการเรียนการสอนและ 4) ข้อมูลป้อนกลับ

  ส�าหรับผลของประสทิธภิาพของบทเรียน พบว่ามคีะแนนตามเกณฑท์ี่ก�าหนด (E1/E2) =  83.33/

86.53 ส่วนผลการทดสอบความรู้ เกี่ยวกบัอาเซียน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนความรู้หลังเรียน ( X = 7.30, 

SD = 1.91) มากกว่าก่อนเรียน ( X = 10.90, SD = 1.93) ซ่ึงเพ่ิมขึ้นอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(t= -7.341, 

p<0.001) นอกจากน้ีผู้เรียนมคีวามพึงพอใจต่อรปูแบบการเตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาลในสงักดั

สถาบนัพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียนผ่านระบบ  e-Learning  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.46, 

SD = .53) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีทางการศกึษา จ�านวน 5 ทา่น มคีวามเหน็ว่า รปูแบบการเรียนการสอน

ที่พัฒนาขึ้น มคีวามเหมาะสมและสามารถน�าไปใช้กบันักศกึษาพยาบาลได้

* วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี; e-mail : pimpat.chantian@gmail.com

ค�าส�าคญั : รปูแบบการเตรียมความพร้อม; นักศกึษาพยาบาล; ประชาคมอาเซียน
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Abstract
  This research  aimed to: 1) develop an e-Learning program to prepare nursing students of 

Phraboromarajchanok Institute for Health Workforce Development in response to the ASEAN 

Community; and 2) evaluate satisfaction of students towards teaching and learning activities through 

e-Learning. Four steps of program development were employed, including exploring available data 

regarding preparation of nursing students, developing the program, testing the program, and confirmation 

of the program. The sample consisted of 30 sophomores. Data were analysed using descriptive statistics 

and paired sample t-tests. 

        Results showed that the program consisted of: 1) input, with six components including problem 

analysis, setting aims, content analysis, learner and teacher analysis, design and development, and 

preparation of environment and supporting factors; 2) process of teaching and learning activities, which 

was composed of 2.1) Preparation Phase including orientation and evaluation of computer skills of the 

learners, practice, registration, and pre-test, and 2.2) Teaching Phase carried out through e-Learning, 

including four main steps which were attending class, studying objectives and course outline, studying the 

contents in e–learning program, and completing the post-test; 3) output, which included evaluation of 

the efficiency of the program and satisfaction of the learners through e-Learning program; and 4) feedback.

  The e-Learning program had an efficiency at satisfactory level (E1/E2) = 83.33/86.53. 

Knowledge about ASEAN of the sample was significantly different between the pre-test ( X = 7.30, 

SD = 1.91) and post-test ( X = 10.90, SD = 1.93) at (t= -7.341, p<0.001).  The sample was 

satisfied with the e-Learning program at a high level ( = 4.46, SD = .53). Five experts in information 

and education technology and ASEAN provided a consensus that this e-Learning program is appropriate 

and can be utilized to prepare nursing students to be ready for ASEAN.

* Boromarajonani College of Nursing Changwat Nonthaburi; e-mail : pimpat.chantian@gmail.com

Keywords : preparation program; nursing student; ASEAN Community
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีท�าให้เกดิการ

เปล่ียนแปลงขึ้นในสงัคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่าง

มากมาย  ซ่ึงส่งผลให้ปัจจุบนักลายเป็นสงัคมแห่งข่าวสาร

ข้อมูล มคีวามรู้ ใหม่เกดิขึ้น รวมถงึเกดิการเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมทางสงัคมและความเสี่ยงของการเกดิโรคจาก

กลุ่มประเทศอาเซียน ดงัน้ันสถาบนัการศกึษาต่างๆ จึง

จ�าต้องปรับตวัให้ทนักบักระแสการเปล่ียนแปลงทีร่วดเรว็ 

ด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นสงัคมแห่งภมูปัิญญาและการเรียนรู้  

ที่มุ่งเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น  ท�าเป็น 

มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ ได้

ตลอดชีวิต รู้ เท่าทนัโลก สถาบนัการศกึษาและผู้สอนจึง

ต้องออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในรปูแบบต่างๆ เพ่ือ

เพ่ิมประสทิธภิาพ  ในการเรียนการสอนและอ�านวยความ

สะดวกในการศกึษาหาความรู้ให้กบัผู้เรียน  ซ่ึงสอดคล้อง

กบัแนวทางที่ก�าหนดในพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2542  โดยมีการปฏริปูการศกึษา  เพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล

กจ็�าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียน

แปลงเช่นกนั สถาบนัการศกึษาพยาบาลในสงักดัสถาบนั

พระบรมราชชนก (สบช.) ได้มกีารพัฒนาหลักสตูร เพ่ือ

สนองความต้องการของสังคมโดยมีการจัดการศึกษา

แบบผสมผสานทีเ่น้นการพัฒนาให้บณัฑติมคีวามรู้  ความ

สามารถ ในการบูรณาการศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล

แบบองค์รวมที่เน้นการดูแลอย่างเอื้ ออาทรด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์1   และมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

ให้นักศกึษาสามารถเสริมสร้างพลังอ�านาจ (Empower-

ment) ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนสามารถ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้ภาษาสากลเพ่ือ

การเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง   

 วิทยาลัยพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

ส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสขุเป็นสถาบนั

การศกึษาระดบัอดุมศกึษา มพัีนธกจิในการผลิตพยาบาล

จากชุมชนเพ่ือชุมชน รวมทั้งสถานบริการที่ต้องพัฒนา

ตนเองเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน และจากผลการวิจัย

เร่ืองความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในสงักดัสถาบัน

พระบรมราชชนกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2  พบว่า

ผู้บริหารทุกวิทยาลัยต่างกม็นีโยบายในการเตรียมความ

พร้อมนักศกึษาในสถาบนัของตนเองในการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความพร้อมในการ

เข้าสูป่ระชาคมอาเซียนอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน  ยกเว้น

ทกัษะการเรียนรู้และพัฒนาตนและวิชาชีพ และความ

พร้อมด้านเจตคตทิี่มคีวามพร้อมในระดบัมาก ส่วนทกัษะ

ในการสื่อสารภาษาองักฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขยีน 

อยู่ในระดบัสื่อสารได้บ้าง   

 การพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือการ

เตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาลในสงักดัสถาบนั

พระบรมราชชนก ในยุคประชาคมอาเซียน เป็นการน�า

เทคโนโลยีระบบเครือข่ายมาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้า

ถึงแหล่งการเรียนรู้ ได้จากที่ต่างๆ อนัจะตอบสนองต่อ

การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ เพ่ือให้ได้บณัฑติตามอดุมการณ ์สนองตอบ

ต่อการปฏริูปการศึกษา และสอดคล้องกบัสภาพสงัคม

เศรษฐกจิ มผู้ีเรียนที่ส�าเรจ็การศกึษาเป็นบณัฑติพยาบาล

ที่ดมีคุีณภาพ เป็นพยาบาลวิชาชีพที่สามารถปฏบิตังิานใน 

ยุคประชาคมอาเซียนได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 1) พัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือการ

เตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาลในสงักดัสถาบนั

พระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน 

 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการ

สอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาพยาบาลในสงักดัสถาบันพระบรมราชชนกใน

ยุคประชาคมอาเซียน 

สมมุติฐานการวิจยั
 กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนความรู้ เกี่ยวกบัอาเซียนหลัง

เรียนด้วยสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงมากกว่าก่อนเรียน 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

 การพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิง หมายถงึ 

การพัฒนาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิง

เพ่ือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลใน

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ในยุคประชาคมอาเซียน  

โดยผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและสงัเคราะห์
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ออกมาเป็นรปูแบบที่เหมาะสม  หลังจากน้ัน  น�าไปให้

ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ประเมนิแล้วน�ามาปรับแก้ไข

 สื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก ในยุคประชาคมอาเซียน หมายถงึ โครงสร้างที่

อธบิายถงึล�าดบัขั้นตอนของกระบวนการการเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของนักศกึษาพยาบาล 

ที่พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ระบบการเรียนรู้

ในกระบวนการการสอน ตามหลักการ ปรัชญา แนวคิด 

ทฤษฎ ีโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 

ฝึกทกัษะของการค้นคว้าหาความรู้  ผ่านระบบ e-Learning 

มาใช้ในการเรียนรู้ ด้วยตนเองและมปีฏสิมัพันธก์บัผู้สอน

 ประสทิธภิาพของสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิง 

หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนซ่ึงวัดได้จากคะแนน

การตอบแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยการ

เรียนผ่านระบบ e-Learning  ตามเกณฑท์ี่ก�าหนดคือ 

80/80  โดย 80 ตวัแรก หมายถงึ ประสทิธภิาพของ

กระบวนการที่จัดไว้ในการเรียน โดยคิดจากค่าคะแนน

เฉล่ียของจ�านวนค�าตอบที่ผู้เรียนตอบถูกต้องจากการท�า

แบบทดสอบหลังการเรียนแต่ละบท โดยคิดเป็นร้อยละ 

80 ขึ้นไป  80 ตวัหลัง หมายถงึ ประสทิธภิาพของผลลัพธ์

โดยคิดจากค่าคะแนนเฉล่ียของจ�านวนค�าตอบที่ผู้เรียน

ตอบถูกต้องจากการท�าแบบทดสอบหลังจบการเรียน

ทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป

วิธีด�าเนนิการวิจยั
 เป็นวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์น

น่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลใน

สงักดัสถาบันพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน 

  1.1. ศกึษาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล จาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ

  1.2   ก�าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของ

การเตรียมความพร้อมในยุคประชาคมอาเซียน

ขั้นตอนที่ 2  สร้างสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือ

การเตรียมความพร้อมในยุคประชาคมอาเซียน

  2.1 ก�าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา

สื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิง องค์ประกอบหลักและ

องค์ประกอบย่อยของรูปแบบและจัดความสมัพันธข์อง

องค์ประกอบต่าง ๆ

  2.2 สร้างร่างสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิง

เพ่ือการเตรียมความพร้อมในยุคประชาคมอาเซียน

  2.3 ประเมนิต้นแบบของสื่อการสอนผ่านระบบ

อเีลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาล

ในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ทา่น และปรับปรงุแก้ไข 

 ขั้นตอนที่  3  การศกึษาผลการทดลองใช้สื่อการ

สอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมของ

นักศกึษาพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกในยุค

ประชาคมอาเซียน

  3.1 การเลือกประชากรและกลุ่มตวัอย่างเพ่ือ

ทดลองใช้สื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิง (Try out)

   ประชากร เป็นนักศกึษาพยาบาล หลัก

สูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล สังกัด

สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ   

   กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักศกึษาพยาบาล หลัก

สตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑติ ช้ันปีที่ 2 ห้อง A วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ใช้การสุม่ตวัอย่าง

ที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 30 คน

  3.2 การพัฒนาเคร่ืองมอืในการรวบรวมข้อมูล  

ประกอบด้วย

  1)  บทเรียนผ่านระบบ e-Learning

  2)  แบบทดสอบท้ายบท 

  3) แบบประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี

ต่อสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความ

พร้อม

  3.3  ขั้นทดลอง ด�าเนินการใช้งานสื่อการสอน

ผ่านระบบอเีลิร์นน่ิง 

  1) ทดสอบก่อนเรียน

  2) การสอนด้วยสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิง

เพ่ือการเตรียมความพร้อมฯ และท�าแบบทดสอบท้ายบท

  3) ทดสอบหลังเรียน

  4) ประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ต่ีอสื่อ

การสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมของ

นักศกึษาพยาบาลฯ 
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  3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินความเหมาะสมและ

ความสอดคล้องของสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงการ

เรียนการสอน โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Congruence: IOC) ประเมินแบบทดสอบ

ท้ายบท โดยวิเคราะห์หาความยากง่าย  ค่าอ�านาจจ�าแนก 

และหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร KR-20 ของ  

Kuder Richardson                   

  3.5. การประเมนิประสทิธภิาพของบทเรียน  

(E1-E2) และเปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนน 

pre-test กบั post-test โดยใช้สถติ ิPaired sample t-test 

และวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) หาค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจที่มต่ีอการเรียนตาม

สื่อการสอนผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความ

พร้อมของนักศกึษาพยาบาลฯ 

 ขั้นตอนที่  4  การยืนยันสื่อการสอนผ่านระบบ

อเีลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาล

ในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน 

โดยน�าเสนอสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงการเรียนการ

สอนการเตรียมความพร้อมในยุคประชาคมอาเซียนให้

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ทา่น   เพ่ือยืนยันสื่อการสอนผ่าน

ระบบอเีลิร์นน่ิง ดงัแสดงในแผนภมูทิี่ 1

แผนภูมิที ่1 ขั้นตอนการพัฒนารปูแบบการเตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก

   ในยุคประชาคมอาเซียนผ่านระบบ e-Learning
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 การยืนยันสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือการ

เตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาลในสงักดัสถาบนั

พระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน สรปุได้ดงัน้ี

 1. สื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน แบ่งเป็น 4 

องค์ประกอบหลัก แบ่งตามวิธรีะบบ คือ ปัจจัยน�าเข้า 

กระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยน�าออกและข้อมูล

ป้อนกลับ ดงัแสดงในแผนภมูทิี่ 2

แผนภูมิที ่2 สื่อการสอนผ่านระบบ e-Learning

 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 

e-Learning  

  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  e-Learning  

หมายถึง วิธีการจัดด�าเนินการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการ

สอนด้วย  e-Learning  มลี�าดบัระบบขั้นตอนการจัดการ

เรียนการสอน ดงัแสดงในแผนภมูทิี่ 3 และ 4



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข160

แผนภูมิที ่3 แสดงขั้นเตรียมในการเรียนการสอนของนักศกึษาพยาบาลผ่านระบบ e-Learning
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ขอ้พจิารณาดา้นจริยธรรมการวิจยั

 การวิจัยคร้ังน้ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 29 

เมษายน 2558 หมายเลขเอกสาร 1/2558  ผู้วิจัยช้ีแจง

รายละเอยีดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย และการพิทกัษ์

สทิธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้รับการอธบิายถงึ

สิทธิ์ของตนเองในการที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้า

แผนภูมิที ่4  แสดงขั้นการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning

ร่วมวิจัย จะบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีเมื่อใดกไ็ด้ 

ถงึแม้จะเซน็ยินยอมไปแล้วกต็าม และการบอกเลิกการ

เข้าร่วมการวิจัยน้ีจะไม่มผีลกระทบใดๆ ข้อมูลจะถูกเกบ็

เป็นความลับ ช่ือ-สกุล และค�าตอบจะถูกแปลงเป็นรหัส 

และผู้วิจัยจะน�าเสนอข้อมูลทั้งหมดในภาพรวม จะเปิด

เผยข้อมูลต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและ

ก�ากบัดูแลการวิจัยเทา่น้ัน 



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข162

ผลการวิจยั 

 1. การตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อการสอน

ผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาพยาบาลในสงักดัสถาบันพระบรมราชชนกใน

ยุคประชาคมอาเซียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ทา่น ประกอบ

ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน

เทคโนโลยีทางการศกึษาจ�านวน 4 ทา่นและผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านอาเซียนจ�านวน 1 ทา่น ได้ให้ความเหน็โดยรวมพบ

ว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั เหน็ด้วย (IOC = .87) 

สามารถใช้ได้ในการเรียนการสอนได้จริง โดยผู้ทรง

คุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ว่าควรเพ่ิมการใช้ Google Doc 

ให้เป็นทางเลือกในการท�างานร่วมกนัของผู้เรียนและเพ่ิม

การประเมินผู้เรียน และการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและ

แหล่งทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการแนะน�าบท

เรียน ให้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิด้วย

ตนเอง และเพ่ิมการอธบิายเคร่ืองมือและเกณฑก์ารให้

คะแนนที่ใช้ในบทเรียนให้ชัดเจนมากขึ้น

 2. ผลการทดลองใช้สื่ อการสอนผ่านระบบ

อเีลิร์นน่ิง (Try out) กบักลุ่มตวัอย่างนักศกึษาพยาบาล

ศาสตร์ช้ันปีที่ 2A จ�านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(93.33%) ได้ผลดงัน้ี

  2.1 สื่อการสอนผ่านระบบอเีลิน์นนิงทีพั่ฒนา

ขึ้ น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2 : 80/80) 

ที่ ก�าหนดไว้ คือ มปีระสทิธภิาพ = 83.33/86.53

  ผลการทดสอบความรู้ เกี่ยวกบัอาเซียน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้หลังเรียน ( X = 7.30, 

SD = 1.91) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 10.90, 

SD = 1.93) อย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(p<0.1) 

  2.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัด

การเรียนการสอนตามสื่อการสอนผ่านระบบอีเลิร์นน่ิง

เพ่ือการเตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาลในสงักดั

สถาบนัพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน พบว่า 

ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.46, 

SD = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ

เหมาะสมของการออกแบบหน้าจอ มคีวามพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากที่สดุ ( X = 4.52, SD = .50) รองลงมา 

พบว่า ด้านความคิดเหน็เกี่ยวกบัการเรียนการสอนผ่าน

ระบบ e-Learning มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

( X = 4.46, SD = .53 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า  การท�าแบบทดสอบ/แบบฝึกหัดออนไลน์และการ

ส่งการบ้านออนไลน์  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สดุ ( X = 4.69, SD = .47 ) รองลงมา พบว่าขนาดของ

จอภาพ สพ้ืีน และตวัอกัษร และการ Upload (ส่งไฟล์) 

ข้อมูลต่างๆ มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากที่สดุ ( X = 4.63, SD = .50, X = 4.63, 

SD = .49 )     

 3. ผลการยืนยันสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิง

เพ่ือการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลใน

สงักดัสถาบันพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน พบว่า เหน็ด้วยมาก

ที่สดุ  ( X = 4.7, S.D = .50) สรปุได้ว่า  สื่อการสอน

ผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมของ

นักศกึษาพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกในยุค

ประชาคมอาเซียน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไป

ได้ในการน�าไปใช้ 

การอภิปรายผล

 การวิจัยเร่ือง สื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือ

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน 

มีประเด็นหลักที่น�ามาอภิปราย 2 ประเด็น ได้แก่ 

1) การพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงการเตรียม

ความพร้อม 2) การประเมนิคุณภาพของสื่อการสอนผ่าน

ระบบอีเลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมฯ โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี

 1. การพัฒนาสื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือ

การเรียนการสอน

  1.1 สื่อการสอนผ่านระบบอเีลิร์นน่ิงเพ่ือการ

เตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาลในสงักดัสถาบนั

พระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน มีการพัฒนา

หลักการของสื่อจากแนวคิดทฤษฎรีะบบ และการเรียนรู้

ผ่านระบบ e-Learning  และน�าหลักการของสื่อมา
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วิเคราะห์เพ่ือเช่ือมโยงถงึแนวทางในการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนที่เป็นไปได้ จากน้ันจึงพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนและการวัดและประเมนิผลของสื่อการเรียน

การสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยน�าแนวทางการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนทีวิ่เคราะห์ได้มาเป็นแนวทางใน

การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

สื่อสารบนอินเทอร์เนต็  เป็นแนวทางและกลยุทธ์การ

เรียนการสอน  สงัเคราะห์ได้เป็นกรอบแนวคิดในการออก

แบบซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศกึษาของปรัชญนันท ์นิลสขุ3

  1.2 ปัจจัยน�าเข้า สื่อการสอนผ่านระบบ

อเีลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมของนักศกึษาพยาบาล

ในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน 

จากการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ท�าให้ได้

สื่อการเรียนการสอนที่น�าหลักการตามทฤษฎต่ีางๆ  มา

ประยุกตใ์ช้ ดงัน้ี 

    ก) หลักการของสื่อการเรียนการสอนน้ี

พัฒนามาจากทฤษฎรีะบบ   ท�าให้ได้หลักการ คือ การน�า

เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืส�าหรับผู้เรียน

ในการสบืค้นข้อมูล ช่วยเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ให้กบั

ผู้เรียนได้มีการปฏสิมัพันธก์บับุคคล หรือสื่อและเคร่ือง

มือเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้เรียนทั้งการเรียนรู้ ในห้องเรียนปกติ

และและการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

แก้ปัญหาหรือปฏบิตังิานทีอ่ยู่เหนือระดบัความสามารถของ

ผู้เรียนได้ และผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเหน็และร่วม

อภปิรายกบัเพ่ือนได้อย่างเตม็ที่ตามศกัยภาพของผู้เรียน

ได้ไม่จ�ากดัเวลา ซ่ึงสอดคล้องกบักดิานันท ์  มลิทอง4  ที่

กล่าวว่าเป็นการน�าเทคโนโลยีการสอนมาใช้จัดระบบการ

สอนซ่ึงเรียกว่า “การออกแบบการสอน” โดยใช้หลักพ้ืน

ฐาน 4 ประการ คือ 1)  ผู้เรียน ซ่ึงการพิจารณาลักษณะ

ของผู้เรียนจะช่วยเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรม

การสอนที่เหมาะสม  2) การตั้งวัตถุประสงค์จะช่วยให้ผู้

เรียนทราบว่าสิ่งใดบ้างในการสอนน้ัน 3) วิธีการและ

กจิกรรม โดยการก�าหนดวิธกีารและกจิกรรมในการเรียน

รู้ ว่าควรมีอะไรบ้าง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเกดิการเรียนรู้

ที่ดทีี่สดุได้ 4) การประเมนิ โดยก�าหนดวิธกีารประเมนิ

เพ่ือตดัสนิว่าการเรียนรู้ น้ันประสบผลตามทีต่ั้งจุดมุ่งหมาย

ไว้หรือไม่ นอกจากน้ี ณมน จีรังสวุรรณ5  ยังได้ตั้งค�าถาม

ให้นักออกแบบพิจารณาถึงขั้นตอนและกระบวนการ

ออกแบบ ไว้ 3 หลักการ คือ 1) วิเคราะห์การเรียนการ

สอน (Instructional Analysis)  2) พัฒนายุทธวิธกีาร

เรียนการสอน (Instructional Strategies) เพ่ือพิจารณาว่า 

จะมุ่งไปที่น้ันได้อย่างไร  3) พัฒนาและจัดท�าการประเมนิ 

(Evaluation) และสุวิมล วงศ์สิงห์ทอง6    ที่ศึกษา

วิจัยเร่ืองทิศทางการเรียนการสอนผ่านอิเลคทรอนิกส ์

(e-Learning) ในอาเซียน พบว่ากลุ่มประเทศอาเซียนได้

ผลึกก�าลังเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

ด้วยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือรองรับวิถชีีวิต

ในสังคมดิจิตอลพร้อมๆ  กับการพัฒนาก�าลังคนที่มี

ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู

    ข) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียน การสอน 2 ขั้นตอน คือ

    1) ขั้นเตรียม ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่จัดขึ้ น

เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มคีวามพร้อมในการเรียนรู้ เน้ือหาของ

บทเรียน กจิกรรมที่จัดเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 

ได้แก่ การปฐมนิเทศ การลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมช้ัน

เรียนและแนะน�าบทเรียน การทดสอบก่อนเรียน  

    2) ขั้นการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนที่

ผู้เรียนปฏบิตักิจิกรรมการเรียนเกี่ยวกบั ประชาคมอาเซียน 

ที่มีลักษณะการเรียนแบบเดียวกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับ

สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์7  ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ แบบ 

e-Learning เป็นการศึกษา เรียนรู้ ผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้ ด้วยตนอง ผู้เรียนจะได้เรียน

ตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของ

บทเรียนซ่ึงประกอบด้วย ข้อความ รปูภาพ เสยีง วีดโีอ

และมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web 

Browser โดยผู้เรียนและผู้สอน และเพ่ือนร่วมช้ันทุกคน 

สามารถติดต่อ แลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหว่างกนัได้

เช่นเดยีวกบัการเรียนในช้ันเรียนปกตโิดยอาศยัเคร่ืองมอื

การตดิต่อ สื่อสารที่ทนัสมยั เช่น e-mail, Web board, 

chat room จึงเป็นการเรียนส�าหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา

และทุกสถานที่อย่างแท้จริง (Learn for all: anyone, 
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anywhere any time)

ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้

 1. สถานศึกษาควรจัดเตรียมความพร้อมของ

ทรัพยากรการเรียนการสอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเรว็ในการใช้งานอนิเทอร์เนต็ 

เน่ืองจากกจิกรรมการเรียนการสอนตามสื่อที่พัฒนาขึ้น 

เป็นกจิกรรมทีผู้่เรียนต้องทีท่ �าด้วยตนเองและท�างานร่วมกบั

เพ่ือน โดยผู้เรียนต้องอ่านข้อมูล ตดิต่อสื่อสาร และเปล่ียน

ความคิดเหน็กบัผู้สอนและเพ่ือน ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ 

จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องมคีอมพิวเตอร์ส�าหรับการเรียน

การสอนเพียงพอส�าหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเป็น

เคร่ืองที่มปีระสทิธภิาพสงูพอที่จะรองรับการใช้งานดงักล่าว

ได้  ส�าหรับระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ควรมคีวามเรว็ใน

การรับส่งข้อมูลสูงพอที่จะรองรับการใช้งานมัลติมีเดีย

และการสื่อสารในสงัคมออนไลน์ได้สะดวกรวดเรว็ 

 2.  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ในการจัด

การเรียนการสอนตามสื่อที่พัฒนาขึ้นน้ี ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี

บทบาทส�าคัญในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะต้องลงมอืปฏบิตัิ

ทั้งการอ่าน การตอบค�าถาม สรปุส่งงาน ผลการเรียนรู้

ผ่านอนิเทอร์เนต็ ดงัน้ันทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์จึงเป็น

ทกัษะที่ส�าคัญในการเรียนรู้ตามสื่อการสอนผ่านระบบ

อีเลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมฯ ที่พัฒนาขึ้ น 

ดังน้ันก่อนการสอนตามรูปแบบน้ีควรมีเตรียมความ

พร้อมด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และการ

พิมพ์ของผู้เรียนด้วย 

 3. จากการวิจัย พบว่า ในระยะแรกที่ใช้สื่อการ

สอนผ่านระบบอีเลิร์นน่ิงเพ่ือการเตรียมความพร้อมฯ 

ที่พัฒนาขึ้นน้ี ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกบักระบวนการเรียน

การสอน จะต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรม ดังน้ันการ

น�าสื่อการเรียนการสอนน้ีไปใช้ ควรมีการก�าหนดแผน

การสอน แบ่งเวลาลงในตารางกิจกรรม เช่น การใช้

ช่ัวโมง Homeroom เพ่ือจัดการสอนเสริมให้ชัดเจน

และสอดคล้องกบัระยะเวลาของภาคการศกึษาน้ันๆ

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนที่

พัฒนาขึ้นกบัผู้เรียนระดับอดุมศกึษา จ�าแนกตามระดับ

ความสามารถของผู้เรียน หรือเตรียมความพร้อมให้กบั

ผู้เรียนและทกัษะด้านภาษาตามความสามารถของตนเอง

 2. ควรศึกษาการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านการ

สื่อสารและทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การสอนและให้ข้อมูลป้อนกลับผ่านระบบ e-Learning

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ตรวจสอบ

คุณภาพสื่อและให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ

อาจารย์พุทธรักษ์ มูลเมืองที่ช่วยออกแบบ e-Learning 

รวมถงึกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้สื่อ และขอบพระคุณ

สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ที่สนับสนุนทุนในการท�า

วิจัยคร้ังน้ี

เอกสารอา้งอิง

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. 

 หลักสตูรพยาบาลศาสตร์ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. 2555 

 (มคอ.2). วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด

 นนทบุรี. สถาบันพระบรมราชชนก. นนทบุรี ; 

 2555.  

2. พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทยีน, ศภุาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์,

 วรรณพร บุญเปล่ง. ความพร้อมของนักศึกษา

 พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน

 พระบรมราชชนกในการเตรียมตัวสู่ประชาคม

 อาเซียน.วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 

 2559;26(1):134-48.

3. ปรัชญนันท ์ นิลสขุ. นิยามเวบ็ช่วยสอน Definition 

 of Web-Based Instruction. วารสารพัฒนาเทคนิค

 ศกึษา. 2543;12:53-6.

4. กดิานันท ์ มลิทอง. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือ

 การศกึษา.  กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์อรณุการพิมพ์; 

 2558. 



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 165

5. ณมน  จีรังสวุรรณ. หลักการออกแบบและประเมนิ. 

 กรงุเทพฯ: ศนูย์ ผลิตต�าราเรียน สถาบนัเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ; 2558.

6. สวิุมล วงศส์งิห์ทอง. ทศิทางการเรียนการสอนผ่าน

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในอาเซียน 

 7   Teach ing Learn ing Di rec t ion Via 

 e-Learning in  ASEAN. วารสาร ร่มพฤกษ์ 

 มหาวิทยาลัยเกริก. 2555;30(3):125-48.

7. สรุสทิธิ์ วรรณไกรโรจน์. ความหมายของบทเรียน

 ออนไลน์ e-Learning (อเีลิร์นน่ิง) [อนิเตอร์เนต็]. 

 2550 [เข้าถงึเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ ์2555]; เข้า

 ถึงได้จาก: http://www.uplus-solution.com/

 content.php?ct_id=33



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข166
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บทวิจารณห์นังสอื หรือบทความปริทรรศน์  วารสารฯ มกี�าหนดออกปีละ 3 ฉบบั ปีละ 3 ฉบบั คือ ฉบบัที่ 1 มกราคม 

– เมษายน ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม และ ฉบบัที่ 3 กนัยายน – ธนัวาคม

ขอ้ก�าหนด

 การตพิีมพ์ในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุมข้ีอก�าหนดดงัต่อไปน้ี 

 1. เป็นผลงานวิชาการในสาขาการพยาบาล, การสาธารณสขุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เขยีนด้วยภาษาไทย

 2. เป็นผลงานวิชาการที่ไม่เคยลงตพิีมพ์ในหนังสอืและวารสารใดมาก่อน 

 3. เป็นผลงานวิชาการที่ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่กองบรรณาธกิารคัดสรรไม่น้อยกว่า 2 คน ลงความเหน็ว่าผลงานมี

คุณภาพสมควรลงตพิีมพ์ในวารสาร

 4. กองบรรณาธกิารจะแจ้งผลการพิจารณาการลงตพิีมพ์ในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธกิารได้พิจารณาผล

งานวิชาการในเบื้องต้นแล้ว

 5. หากผลงานวิชาการใดได้รับการพิจารณาตพิีมพ์ เจ้าของผลงานวิชาการจะต้องแก้ไขต้นฉบบัให้เสรจ็และส่ง

คืนกองบรรณาธกิารภายในเวลาที่ก�าหนด มฉิะน้ัน จะถอืว่าสละสทิธิ์การตพิีมพ์ 

 6. กองบรรณาธกิารจะไม่ส่งคืนต้นฉบบัและแผ่นซีดข้ีอมูลให้แก่เจ้าของผลงานวิชาการ

 7. ผลงานวิจัยต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจากสถาบนัใดสถาบนัหน่ึง

ค�าแนะน�าส�าหรบัผูน้พินธ ์ การเตรียมต้นฉบบัส�าหรับการเขยีนบทความวิชาการ มีดงัน้ี 

 1. บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Abstract) พร้อมช่ือ-สกุล และสถานที่ท�างานของผู้แต่ง และไปรษณย์ี

อเิลคทรอนิคส ์(E-mail)  ของเจ้าของบทความ ทั้งน้ีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษจะต้องเขยีนแยกหน้าและมี

ความยาวไม่เกนิ 300 ค�า ต่อ 1 บทคัดย่อ (ส�าหรับบทความวิชาการกค็วรเตรียมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ด้วย เช่นเดยีวกนั)

 2. ค�าส�าคัญ (Keyword) ให้ผู้เขยีนพิจารณาค�าส�าคัญทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ�านวน 3-5 ค�า เช่น ค�า

ที่1; ค�าที่2; (....; ......) (คั่นด้วยสญัลักษณ;์ โดยเคาะเว้นวรรค 1 คร้ัง)

 3. บทน�าและวัตถุประสงค์ เป็นการเขียนความเป็นมาหรือความส�าคัญและวัตถุประสงค์ของการท�าวิจัย หรือ

ของการเขยีนบทความวิจัย 

 4. วิธดี�าเนินการวิจัย เป็นการเขยีนอธบิายกระบวนการท�าวิจัยตามหลักระเบยีบวิธ ีส่วนการเขยีนบทความวิชาการ 

หากเป็นไปได้ขอให้อธบิายกระบวนการได้มาซ่ึงเน้ือหาหรือการสงัเคราะห์ความรู้ที่ปรากฏในบทความ

 5. ผลการวิจัย เป็นการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อค้นพบจากการวิจัย ในกรณีที่มีการน�าเสนอข้อมูล

ด้วยตารางควรออกแบบตารางให้เหมาะสม  จากน้ันท�าการแทรกตาราง ไม่มีเส้นตั้ง ดังตัวอย่างข้างใต้  การน�าเสนอ

ข้อมูลให้น�าเสนอข้อมูลที่จ�าเป็น ช่ือของตารางควรเขียนให้กระชับและวางไว้ด้านบนของตาราง การอธบิายข้อมูลควร

หลีกเล่ียงการกล่าวซ�า้กบัสิ่งที่แสดงในตาราง

ขอ้ก�าหนดการส่งผลงานลงตีพมิพแ์ละค�าแนะน�าส�าหรบัผูน้พินธ์
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ตวัอย่างการเขยีนตาราง

 6. สรปุ อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นการอธบิายท�าไมผลการวิจัยจึงเป็นอย่างน้ี สิง่ที่เกดิขึ้นสามารถอธบิาย

ด้วยหลักการหรือทฤษฎใีดบ้าง  ผลการวิจัยสอดคล้องหรือขดัแย้งกบัผลการวิจัยของคนอื่นหรือไม่อย่างไร ทั้งน้ีในการ

อภิปรายควรสนับสนุนด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ในการเขียนข้อเสนอจากการวิจัย ควรเขยีนข้อเสนอแนะเพ่ือ

การน�าผลการวิจัยไปใช้หรือส�าหรับการท�าวิจัยในอนาคต ทั้งน้ีข้อเสนอแนะควรสบืเน่ืองจากข้อค้นพบจากการวิจัยคร้ังน้ี 

ไม่ใช่ข้อเสนอแนะตามหลักการโดยทั่วไป

 7. การใช้ภาษาไทย ให้ยึดหลักการใช้ค�าตามราชบณัฑติยสถาน พยายามหลีกเล่ียงการใช้ภาษาองักฤษในข้อความ

ภาษาไทย ยกเว้นกรณจี�าเป็น  หลีกเล่ียงการใช้ค�าย่อนอกจากเป็นค�าที่ยอมรับกนัโดยทั่วไป การแปลศพัทอ์งักฤษเป็น

ไทย หรือการเขยีนทบัศพัทภ์าษาองักฤษให้ยึดหลักของราชบณัฑติยสถาน  

 8. ในการใช้เอกสารอ้างองิขอให้อ้างองิจากเอกสารที่ทนัสมยัไม่เกนิ 10 ปี และเป็นเอกสารวิชาการมคีวามน่า

เช่ือถอื มช่ืีอผู้แต่งปรากฏอย่างชัดเจน ควรอ้างองิจากเอกสารที่เป็นต้นตอของข้อมูล และบทความใดที่มกีารตรวจสอบ

พบว่าเข้าข่าย Plagiarism จะถูกตดัสทิธิ์ในการพิจารณาลงตพิีมพ์ 

 9. ภาพประกอบที่ต้องการตพิีมพ์ต้องส่งเป็นไฟล์ .jpg แต่ภาพในวารสารที่ตพิีมพ์แล้วจะเป็นภาพขาวด�าเทา่น้ัน  

ถ้าเป็น artwork เขยีนด้วยหมกึด�าบนกระดาษมนัสขีาว มหีมายเลขก�ากบัพร้อมทั้งลูกศรแสดงด้านบนของภาพ และมคี�า

บรรยายใต้ภาพ หากเป็นภาพที่มลิีขสทิธิ์ ต้องมกีารอ้างองิด้วย 

 10. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 จัดหน้าให้มช่ีองว่างด้านบน 1 น้ิว ด้านล่าง 1 น้ิว ด้าน

ซ้าย 1.25 น้ิว ด้านขวา 1 น้ิว  อกัษรที่ใช้ในการพิมพ์ให้ใช้ฟอนต ์EucorsiaUPC  ขนาด 16 และ single space  และมี

เน้ือหารวมเอกสารอ้างองิไม่เกนิ 15 หน้า

 11. ในการพิมพ์แต่ละย่อหน้าให้พิมพ์ต่อเน่ืองกนัไปจนจบย่อหน้า  ไม่กด Enter ในระหว่างย่อหน้า  และในการ

เว้นวรรคระหว่างประโยคหรือค�าเดี่ยว ให้ใช้เว้นวรรคใหญ่ หรือมขีนาด 2 เทา่ของตวั ก  หรือเทา่กบั  2 เคาะ

 12. ขนาดและรปูแบบการพิมพ์ ให้ใช้ดงัน้ี
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  13. การเขยีนอ้างองิ  ก�าหนดให้ใช้เอกสารอ้างองิ ไม่เกนิ 20 รายการ โดยใช้ระบบการเขยีนเอกสารอ้างองิแบบ

แวนคูเวอร์ (Vancouver Style) การอ้างองิที่แทรกในเน้ือหา (in-text citation) ให้น�าตวัเลขอารบคิแสดงล�าดบัของ

เอกสารอ้างองิมารวบรวมเขยีนไว้ที่ท้ายเน้ือหาส่วนที่มกีารอ้างองิและใช้ตวัยก  และเรียงล�าดบัหมายเลข 1,2,3 … ตาม

ที่ปรากฏในเน้ือหา ไม่เว้นช่วงตวัอกัษร  (เช่น เน้ือหา1,2)  หากมกีารอ้างองิเอกสารมากกว่าหน่ึงแหล่งและมลี�าดบัต่อ

เน่ืองกนัให้ใช้เคร่ืองหมายยตภิังค์ (-) เช่ือมระหว่างเอกสารช้ินแรกถงึช้ินสดุท้าย แต่หากล�าดบัเอกสารไม่ต่อเน่ืองกนั

ให้ใช้เคร่ืองหมายจุลภาคค่ันตัวเลข (เช่น เน้ือหา1-3,6,9) และตัวเลขที่แสดงเอกสารอ้างองิ จะต้องตรงกบัรายการ

เอกสารอ้างองิในท้ายบทความ  

 การเขยีนเอกสารอ้างองิ (References) ท้ายบทความ ให้อ้างองิตามหมายเลขที่ใช้ในอ้างองิแบบแทรกเน้ือหาและ

เรียงล�าดบัต่อเน่ืองกนัโดยไม่แยกประเภทและภาษาของเอกสารอ้างองิ  และขอให้พิมพ์ต่อเน่ืองกนัไปจนจบแต่ละเอกสาร 

โดยไม่กด Enter ระหว่างกลาง  ส�าหรับตวัอย่างของการเขยีนเอกสารอ้างองิที่ใช้บ่อย ได้แก่
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 ก. การอา้งอิงบทความจากวารสาร  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้เขยีนช่ือสกุลขึ้นก่อน เว้นวรรคตามด้วย

อกัษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลางโดยไม่มเีคร่ืองหมายใดๆ ขั้น หากผู้แต่งเป็นคนไทยให้เขยีนแบบภาษาไทยโดยเขยีนช่ือ

และนามสกุลเป็นค�าเตม็  ถ้าผู้แต่งมีหลายคนแต่ไม่เกนิ 6 คนให้ใส่ช่ือทุกคนโดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่าง

แต่ละคน และหลังช่ือสดุท้ายให้ใช้เคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  หากผู้แต่งมมีากกว่า 6 คนให้ใส่ช่ือผู้แต่ง 6 คนแรก คั่น

ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค และตามด้วยค�าว่า  et al. (หรือค�าว่า “และคณะ” หากผู้แต่งเป็นคนไทย)  ตวัอย่างการเขยีน

อ้างองิจากวารสาร เช่น

 1. ปารีนุช  พรเจริญ,  นิภาวรรณ  สามารถกจิ, ภาวนา  กรีตยุิตวงศ.์  ปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัความพร้อม

ก่อนจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ  2558;25(2):130-43.

 2. Kaewprom C, Curtis J, Deane FP. Factors involved in recovery from schizophrenia; a qualitative 

study of Thai mental health nurses. Nursing and Health Science. 2011;13:323-7.

ส�าหรับบทความที่มรีหัสประจ�าบทความดจิิตอล (Digital Object Identifier: DOI) ให้ระบุระหัสประจ�าบทความ  เช่น

 3. Mookadam F. Social support and its relationship to Morbidity and Mortality After Acute 

Myocardial Infarction. Arch Intern Med 2004;164(14):1514-8. doi:10.1001/archinte.164.14.1514.

 ข. การอา้งอิงจากหนงัสือ  การเขยีนช่ือผู้แต่งหนังสอืให้ใช้ข้อก�าหนดเดยีวกบัช่ือผู้แต่งวารสาร ช่ือหนังสอืให้

ใช้ตัวอกัษรตัวใหญ่เฉพาะอกัษรตัวแรกของช่ือหนังสอืและช่ือเฉพาะ นอกน้ันเป็นอกัษรตัวเลก็หมด ตัวอย่างการเขยีน

อ้างองิจากหนังสอื เช่น

 4. Janeway CA,  Travers P, Walport M, Shlomchilk. Immonobilogy. 5th ed. New York: Garland Pub-

lishing; 2001

 5. วรพจน์  วงศก์จิรุ่งเรือง, อธปิ  จิตตฤกษ์. ทกัษะแห่งอนาคตใหม่: การศกึษาเพ่ือศตวรรษที่ 21. กรงุเทพ: 

Open World; 2554. 

 6. ไพรัตน์  พฤกษาชาตคุิณากร, บรรณาธกิาร. จิตเวชศาสตร์. เล่ม 1. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์; 2534. 

 7. เกรียงศกัดิ์  จีระแพทย์. การให้สารน�า้และเกลือแร่. ใน: มนตรี  ตู้ จินดา, วินัย  สวัุตถ,ี อรณุ  วงษ์จิราษฎร์, 

ประอร  ชวลิตธ�ารง, พิภพ  จิรภิญโญ, บรรณธกิาร. กุมารเวชศาสตร์. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรงุเทพ: เรือนแก้วการพิมพ์; 

2540. หน้า 424-78.

 

 ค. การอา้งอิงจากวิทยานพินธ ์  ให้ระบุประเภทหรือระดบัปริญญาในวงเลบ็เหล่ียม  เมอืงที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  

ช่ือมหาวิทยาลัย และปีที่ได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ ์ ตวัอย่างการเขยีนอ้างองิจากวิทยานิพนธ ์เช่น

 8. ภัทรพล  มูลแจ๋ม. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจ: การวิเคราะห์อภิมาน 

[วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ]. กรงุเทพ:  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2552.
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 ง. การอา้งอิงจากฐานขอ้มูลบนอินเตอรเ์นต็  ให้ระบุค�าว่า [อนิเตอร์เนต็] ที่ท้ายช่ือเอกสาร  ระบุวันที่เปิดเอกสาร
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