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บรรณาธิการแถลง

 สวสัดีค่ะ...สมาชิกวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุและผู้สนใจทุกทา่น

 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุฉบบัน้ี เป็นฉบบัที่ 2 ปีที่ 30 พฤษภาคม-สงิหาคม 2563 ซ่ึงทั่วโลกยัง

มกีารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถงึแม้ประเทศไทยเราจะไม่มรีายงานผู้ตดิเช้ือภายในประเทศ 

แต่ขอให้ทุกคนยังคงปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของรัฐบาลและใช้ชีวิตอย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก

ต่อการระบาดของโรค โดยใช้ชีวิตวิถใีหม่ (New normal) และร่วมกนัสร้างสรรค์ผลงานวิชาการจากการใช้ชีวิตวิถใีหม่

มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนักนันะคะ

 บทความที่คัดเลือกมาน�าเสนอในวารสารฉบบัน้ี ประกอบด้วย บทความวิชาการ 4 เร่ือง และบทความวิจัย 

๑๓ เร่ือง บทความวิชาการเป็นบทความด้านการศกึษา 2 เร่ือง คือ“การประยุกตใ์ช้แนวคิดจิตตปัญญาศกึษาบูรณาการ

กบัวิธกีารสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในหัวข้อคัดสรรรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาลส�าหรับ

นักศกึษาพยาบาล” และ “การเขยีนต�าราและหนังสอืเพ่ือขอต�าแหน่งทางวิชาการ”และด้านการพยาบาล 2 เร่ือง คือ 

“นวัตกรรมการบริการสขุภาพ: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0” และ 

“บทบาทพยาบาลกบัการดูแลเดก็ที่ตดิเช้ือไวรัส RSV” ส�าหรับบทความวิจัย เป็นงานวิจัยเกี่ยวกบัการดูแลผู้สงูอายุมาก

ที่สดุทั้งในชุมชนและในคลินิก ได้แก่ “การพัฒนาชุมชนเป็นมติรกบัผู้สงูอายุ: โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ 

อดุรธานี” “ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน จังหวัดอบุลราชธานี” “ปัจจัยท�านายคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิงในระบบบริการระยะยาวกรงุเทพมหานคร” “ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ

ในจังหวัดนครราชสมีา” และ “ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คิดหลังการผ่าตดัท�าทางเบี่ยงหลอดเลือด

หัวใจในผู้สงูอายุ” รองลงมาเป็นวิจัยด้านการศกึษา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศกึษา ได้แก่ “การ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเร่ืองกลไกการคลอด ส�าหรับนักศึกษาพยาบาล” “ผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ โดยการใช้

สถานการณเ์สมอืนจริง ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” “การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริม

สร้างความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาการศกึษาอสิระ” และ “ปัจจัยที่มีความสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการ

ใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนต้น ในอ�าเภอเมือง จังหวัดสพุรรณบุรี” แต่ยังมีวิจัยที่เน้นการพัฒนามิติ

ภายในของนักศกึษาคือ  “ผลของการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศกึษาต่อการตระหนักรู้ ในตนเอง และการร่วมรู้สกึกบั

ผู้อื่นของนักศกึษาพยาบาล” ซ่ึงเป็นเร่ืองส�าคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากน้ียังมี

งานวิจัยด้านการบริหารการพยาบาลที่น่าสนใจ ได้แก่ “ผลของโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วน

ร่วมต่อคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดชัยนาท” และ “การรับรู้ภาระงาน 

สมัพันธภาพในงาน การสนับสนุนทางสงัคมต่อความเหน่ือยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีอทิธบิาทสี่ เป็น

ตัวแปรก�ากับ”บทความทุกเร่ืองมีสาระที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านติดตามอ่านราย

ละเอยีดด้านใน

 ท้ายสดุน้ีวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธกิารทุกทา่นที่ได้ร่วม

กนักล่ันกรองบทความทีม่คุีณภาพลงตพิีมพ์ในวารสาร ทา่นทีส่นใจส่งบทความลงตพิีมพ์ในวารสาร ขอให้ศกึษาค�าแนะน�า

ส�าหรับผู้นิพนธท์าง website ของ Thaijo หรือ website ของสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ ซ่ึงเป็นเจ้าของ

วารสารได้ วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุมุ่งมั่นจะเป็นเวทใีห้พยาบาล นักวิชาการสาธารณสขุ และผู้สนใจได้แลก

เปล่ียนเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มคุีณค่าเช่นน้ีต่อไป

        ดร. ศกุร์ใจ เจริญสขุ

            บรรณาธกิาร
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บทคดัย่อ   
 ต�าราและหนังสอื ถอืเป็นมรดกทางวิชาการที่มีคุณค่า สะท้อนมโนทศัน์ของผู้เขยีนในการถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ ์ และยังใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ต�าราและหนังสอืมีความแตกต่างกนับ้างในเน้ือหาที่น�าเสนอและ

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประโยชน์ ผู้เขยีนจึงต้องตดัสนิใจว่าจะเขยีนต�าราหรือหนังสอืเพ่ือใช้ขอผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเร่ิม

จากการทบทวนตนเองว่ามีความรู้และประสบการณเ์กี่ยวกบัเร่ืองที่จะเขียนเพียงพอหรือไม่ โดยวิเคราะห์สิ่งที่ตนมี

อยู่และที่ต้องศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิ กลุ่มเป้าหมายที่จะอ่านเป็นใคร ที่ส�าคัญจะเขยีนอย่างไรที่ท�าให้ผู้อ่านได้รับความรู้

และประสบการณ์ใหม่ เกดิการเรียนรู้ ด้วยตนเองและอยากศึกษาค้นคว้าต่อไป อย่างไรกต็าม การเขียนต�าราและ

หนังสอืเพ่ือใช้ขอผลงานวิชาการ จ�าเป็นต้องน�าเสนอในเชิงวิชาการทั้งเน้ือหาสาระ ภาษาเขยีนและรปูแบบการเขยีน 

โดยอาศยัศลิปะการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ผู้อ่านเสมือนกบัน่ังเรียนรู้อยู่กบัผู้เขยีน จึงถอืเป็นความท้าทายผู้เขยีนใน

การเขยีนต�าราหรือหนังสอืให้มคุีณสมบตัดิงักล่าวและขอต�าแหน่งทางวิชาการได้ 
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Abstract   
 Having been used as evidence-based, textbooks or academic books are considered valuable academic 

achievements that reflect the authors’ resourceful concepts on their resourceful knowledge and experiences. 

There are some differences between textbooks and academic books, in terms of contents presentation and target 

groups of benefits. The authors need to make decision which one; textbooks or academic books they would 

like to submit for promoting their academic positions. Startlingly, the authors review their knowledge or experiences 

related to the books’ titles that they would like to write if they have enough resources to write it now, how 

much they had and how much they need to search more, as well as determine the target readers. Lastly, the 

important thing is how to write to enhance readers’ new knowledge and experiences, self-learning, and having 

inquiry mind leading towards continuous study. However, writing textbooks and books for promoting academic 

positions, the authors are recommended to keep writing contents, style, and format in the academic way by 

using art in transfer body of knowledge to target readers as if they are sitting behind the authors. This is truly 

a challenge approach for the authors to produce qualified textbooks or academic books and to promote academic 

positions.

Keywords: academic writing; textbooks; academic books; academic positions
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 การเขยีนทางวิชาการในแต่ละศาสตร์อาจมีลีลาการน�าเสนอที่แตกต่างกนั อาท ิ งานเขยีนทางสงัคมศาสตร์มี

การเรียงร้อยถ้อยค�า ความสละสลวยของเน้ือหาและภาษาที่ถ่ายทอด ในขณะที่งานเขยีนด้านวิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการ

พิสจูน์ ความมเีหตมุผีลและผลลัพธท์ี่ปรากฏ อย่างไรกต็าม ไม่ว่าจะเป็นงานเขยีนในศาสตร์แขนงใด ต่างต้องมหีลักการ

ขั้นตอน เทคนิค วิธกีารและศลิปะในการเขยีน ซ่ึงต้องผ่านกระบวนการคิด การออกแบบ และการถ่ายทอดผ่านสื่อ

ซ่ึงอาจเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ การเขยีนต�าราหรือหนังสอืที่มคุีณภาพในระดบัอดุมศกึษาและใช้ขอ

ต�าแหน่งทางวิชาการ ผู้เขยีนต้องปฏบิตัติามแนวทางของประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารพิจารณาแต่ง

ตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึงตามประกาศ ก.พ.อ. ปี พ.ศ. 2560 

และ พ.ศ. 2563 ผู้เขยีนสามารถใช้ต�าราหรือหนังสอืเพ่ือเสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการได้ทุกระดบั 

 ต�าราและหนังสอื เป็นสื่อที่สะท้อนถงึภมิูรู้ภมิูปัญญาของผู้เขยีน รวมทั้งช่วยบ่งบอกถงึพัฒนาการและคุณค่าของ

ศาสตร์น้ันๆ ในแต่ละยุคสมยั ส�าหรับผู้เขยีนเป็นครพูยาบาล ผลงานวิชาการที่เขยีนส่วนใหญ่จึงเป็นเร่ืองราวที่เกี่ยวกบั

ความเจบ็ป่วย การดูแลสขุภาพ หรือเกี่ยวข้องกบัการศกึษาพยาบาล เป็นงานเขยีนที่ผสมผสานทั้งด้านวิทยาศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ งานเขยีนต�าราหรือหนังสอืทางการพยาบาลที่ดจีะต้องมกีารถ่ายทอดเน้ือหาในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหตุ

เป็นผล มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน และงานวิจัยอย่างรอบด้าน มกีรณศีกึษาหรือตวัอย่างที่ช่วยท�าให้ผู้อ่านเกดิ

จินตนาการ มคีวามคิดเชิงวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เกดิเป็นความรู้ใหม่หรือความรู้ ต่อยอดได้ ต�าราหรือหนังสอืน้ันจึงช่วย

ส่งผลต่อการพัฒนาภมูปัิญญาของผู้อ่าน และพัฒนาคุณภาพของงานในวิชาชีพ รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

ทางวิชาการต่อไป ซ่ึงการน�าเสนอคร้ังน้ี ผู้เขียนขอถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในด้านการเขียนงานทางวิชาการที่ได้

เรียนรู้ระหว่างท�างาน ณ มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช ตลอดระยะเวลา 35 ปี รวมทั้งเป็นวิทยากรการแต่งต�ารา

หรือหนังสอืให้คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษามามากกว่า 15 ปี โดยเสนอหลักการ ขั้นตอน เทคนิค วิธกีารและศลิปะ

การเขยีนต�าราและหนังสอื ที่สามารถน�าไปประยุกตไ์ด้กบังานเขยีนทางวิชาการทุกประเภท

ความหมายของต�าราหรือหนงัสือเพือ่ใชข้อผลงานวิชาการ
 ผู้เขยีนที่ประสงคจ์ะเขยีนต�าราหรือหนังสอืเพ่ือขอต�าแหน่งทางวิชาการ จ�าเป็นต้องรู้และเข้าใจความหมายของ

ต�าราหรือหนังสอื ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หรือ พ.ศ. 2563 ดงัน้ี

 ความหมายของต�ารา (Textbooks) หมายถงึ งานวิชาการที่ใช้ส�าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชา

ซ่ึงเกดิจากการน�าข้อค้นพบจากทฤษฎ ีจากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศกึษา มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์รวบรวม

และเรียบเรียง โดยมมีโนทศัน์ที่ผู้เขยีนก�าหนดให้เป็นแกนกลาง ซ่ึงสมัพันธก์บัมโนทศัน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มเีอกภาพ

สมัพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขยีนที่ด ีใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อนัเป็นความรู้ส �าคญั

ที่มผีลให้เกดิความเปล่ียนแปลงต่อวงการวิชาการน้ันๆ เน้ือหาสาระของต�าราต้องมคีวามทนัสมัยเมื่อพิจารณาถงึวันที่ผู้ขอ

ย่ืนเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ทั้งน้ี ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสตูรที่ใช้ต�าราเล่ม

ที่เสนอขอ ต�าแหน่งทางวิชาการด้วย ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต�ารา” น้ีอาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค�าสอน

จนถงึระดบัที่มีความสมบูรณท์ี่สดุ ซ่ึงผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มใิช่ผู้เรียนในวิชาน้ัน แต่สามารถอ่านและท�าความเข้าใจ

ในสาระของต�าราน้ันด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศกึษาในวิชาน้ัน หากผลงานทางวิชาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบ

การสอนหรือเอกสารค�าสอนไปแล้ว จะน�ามาเสนอเป็นต�าราไม่ได้ เว้นแต่จะมกีารพัฒนาจนเหน็ได้ชัดว่าเป็นต�ารา

 ความหมายของหนังสอื (Academic books) หมายถงึ งานวิชาการที่เกดิจากการค้นคว้าศกึษาความรู้ ในเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึงอย่างรอบด้านและลึกซ้ึง มกีารวิเคราะห์ สงัเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทศัน์



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข4 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

หลักที่เป็นแกนกลางและมโนทศัน์ย่อยที่สมัพันธก์นั มคีวามละเอยีดลึกซ้ึง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้

ทศันะของผู้เขยีนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแขง็แกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้อง เน้ือหาของหนังสอืไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักสตูรหรือของวิชาใดวิชา

หน่ึงในหลักสตูร และไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง เน้ือหาสาระของหนังสอืต้อง

มคีวามทนัสมยัเมื่อพิจารณาถงึวันที่ผู้ขอย่ืนเสนอขอ ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอ

เป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค�าสอน ไปแล้ว จะน�ามาเสนอเป็นหนังสอืไม่ได้ 

 จากความหมายของต�าราและหนังสอื แสดงให้เหน็ถงึการขยายขอบเขตของสื่อการเรียนการสอนในรปูแบบต�าราและ

หนังสอื ซ่ึงต่างมคีวามแตกต่างกนัตามกลุ่มเป้าหมายผู้อ่าน กล่าวคอื ต�าราใช้ส�าหรับการเรียนการสอน ดงัน้ัน เน้ือหาที่น�าเสนอ

จะมีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงกบัรายวิชาหรือชุดวิชาที่ศกึษา โดยผู้เขยีนอาจขยายความรู้หรือเพ่ิมเตมิเน้ือหาที่สอนให้มี

ความลุ่มลึกขึ้ น และให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาหรือชุดวิชา ผู้เขียนต�าราควรเป็นผู้มีความรู้ และ

ประสบการณต์รงในการสอนหรือท�าวิจัยในเน้ือหาสาระที่เขยีน และศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิตามค�าจ�ากดัความของต�ารา ในขณะ

ที่การเขยีนหนังสอืจะไม่ได้มุ่งใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาใด แต่อาจแนะน�าให้ใช้ประกอบการเรียนการสอน

ได้หากเป็นประโยชน์ ผู้เขยีนหนังสอืควรเป็นผู้มปีระสบการณต์รงในเร่ืองที่เขยีนอย่างลุ่มลึกและยาวนาน สามารถแสดง

ทศันะผ่านงานเขยีนที่สร้างเสริมปัญญาความคดิ และความแขง็แกร่งทางวิชาการในสาขาวิชาน้ันๆ ผู้เขยีนหนังสอืควรน�าเสนอ

เน้ือหาจากประสบการณต์รงของตนที่สั่งสมมานานไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60 -70 ของเน้ือหาทั้งเล่ม

 เมื่อเขียนเสรจ็ทั้งต�าราและหนังสอื ต้องผ่านการอ่านของผู้เช่ียวชาญในศาสตร์หรือเน้ือหาสาระที่เขียนน้ันๆ 

(Peer review) จึงจะใช้ขอต�าแหน่งทางวิชาการได้ตามเกณฑ ์และหากเป็นต�าราควรให้ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทดลองอ่าน

และน�ามาปรับปรงุ จะช่วยให้ต�าราน้ันๆ มคุีณภาพและเหมาะสมกบัผู้เรียนมากขึ้น ในกรณทีี่เป็นหนังสอืควรมกีารเผยแพร่

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดอืน และหากเป็นต�าราควรมกีารน�าไปใช้จัดการเรียนการสอนมาแล้ว 1 ภาคการศกึษา จึงจะน�ามา

เสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการได้ ทั้งน้ีให้ยึดตามค�าจ�ากดัความของการเผยแพร่ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

พ.ศ. 2560 หรือ พ.ศ. 2563

หลกัการและขั้นตอนการเขียนต�าราหรือหนงัสือ
 หลักการการเขยีนต�าราหรือหนังสอื1 จ�าเป็นต้องค�านึงหลักการ 4 ประการ ดงัน้ี

 1. The purpose: why are you writing? ต้องมวัีตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะเขยีนต�ารา หรือ หนังสอื เร่ืองอะไร 

 2. The audience: who are you writing for? ต้องรู้ ว่าเขยีนขึ้นเพ่ือใคร หรือใครเป็นผู้อ่าน เพราะเป้าหมาย

แต่ละกลุ่ม การน�าเสนอเน้ือหาและลีลาการเขยีนจะแตกต่างกนั

 3. The types of writing: how would you describe the writing? เขยีนอย่างไรด ีผู้อ่านจึงจะเข้าใจและบรรลุ

วัตถุประสงค์ หรือผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่ต้องการ โดยเฉพาะการเขยีนต�ารา

 4. The academic ethics: how would you do write without plagiarism? มจีริยธรรมในการเขยีน เคารพผู้

เขยีนอื่น ไม่ละเมิดลิขสทิธิ์ และไม่โจรกรรมทางวิชาการ

ขั้นตอนการเขียนต�าราหรือหนงัสือ 
 เมื่อตดัสนิใจว่าจะเขยีนต�าราหรือหนังสอื ต้องค�านึงถงึหลักการดงักล่าว และกระบวนการ ตลอดจนเทคนิค

และวิธกีารเขียน เพ่ือให้ได้ต�าราหรือหนังสอืที่มีคุณภาพและมีชีวิตชีวา และสามารถน�าไปขอผลงานทางวิชาการได้ 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน2-4 1) การเลือกหัวข้อเร่ือง 2) การระดมความคิดจากความรู้ที่มอียู่ในเร่ืองที่จะเขยีน และ

จะต้องหาเพ่ิมเตมิ 3) การวางโครงร่างของต�าราหรือหนังสอื และจัดกลุ่มให้เหมาะสม หากงานเขยีนคนเดยีวอาจหา

ผู้เช่ียวชาญช่วยพิจารณาโครงร่างของต�ารา และ 4) การลงมอืเขยีน แต่ละขั้นตอนมรีายละเอยีดดงัน้ี 



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 5 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

 1. การเลือกหวัขอ้เรือ่ง (Select a title or topic that you are writing about) การเลือกหัวข้อเร่ืองนับเป็น

เร่ืองส�าคัญ สิ่งที่ควรค�านึงถงึประการแรก คือ ความรู้และประสบการณข์องผู้เขยีน และเร่ืองที่จะเขยีนควรเป็นสิ่งที่

อยู่ในความสนใจของผู้อ่านซ่ึงถอืเป็นการตลาด ควรหลีกเล่ียงการเขยีนซ�า้กบัเร่ืองที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด อย่างไร

กต็าม หากจะเขยีนในเร่ืองที่มแีล้วในท้องตลาด ผู้เขยีนต้องค�านึงว่ามข้ีอมูลหรือวิธกีารน�าเสนออะไรที่เด่นกว่า หรือ

แปลกกว่า หรือเป็นปัจจุบันกว่า บางกรณีการตั้งช่ือเร่ืองสามารถปรับตกแต่งภายหลังเมื่อเขียนแล้วเสรจ็ เพ่ือให้

สอดคล้องหรือครอบคลุมประเดน็และเน้ือหาที่เขยีน ส�าหรับการตั้งช่ือเร่ืองควรดงึดูดความสนใจของผู้อ่าน การตั้งช่ือเร่ือง

อาจเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นค�าถาม กไ็ด้ 

 2. การระดมสมอง (Brain storming) การระดมสมองเป็นการระดมความคดิ และความรู้ที่เป็นประเดน็ของ

เร่ืองที่จะเขียน และสื่อสารเป็นตัวอกัษรโดยอาจท�าเค้าโครงเร่ืองเป็นรูปต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขา หรือเป็นแบบดาว

กระจายล้อมจันทร์โดยวางประเดน็หัวเร่ืองที่จะเขยีนไว้ตรงกลาง และวางประเดน็รองที่มคีวามเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกบั

ช่ือเร่ืองที่จะเขยีนไว้วงถดัมา จากน้ันแตกประเดน็รองเป็นประเดน็ย่อยๆ ตามล�าดบั เป็นต้น 

 3. การวางโครงร่างของต�ารา (Organising and shaping)  ภายหลังจากระดมความคดิและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กบัช่ือเร่ืองต�าราที่จะเขียนแล้ว ผู้เขียนก�าหนดมโนทศัน์แกนกลางซ่ึงปรากฎเป็นสาระเน้ือหาในบทที่ 1 ที่มีความ

สมัพันธแ์ละเช่ือมโยงไปยังบทอื่นๆ ซ่ึงเป็นมโนทศัน์ย่อยอย่างเป็นระบบ มเีอกภาพและสมัพันธภาพ โดยทั่วไปอาจ

แบ่งเป็น 5-10 บท ขึ้นอยู่กบัเน้ือหาสาระของการน�าเสนอ โดยแต่ละบทควรมเีน้ือหาจ�านวนหน้าใกล้เคียงกนั ภาย

ใต้เน้ือหาแต่ละบท แบ่งเป็นเร่ืองหลักและเร่ืองย่อย ที่มคีวามเช่ือมโยงกนั และบทสดุท้ายควรเป็นบทสรปุภาพรวม 

มกีารลงความเหน็หรือให้ข้อเสนอแนะของผู้เขยีนต่อเร่ืองที่เขยีน ดงัตวัอย่างรปูแบบการเขยีนเค้าโครงเร่ือง  

 บทที่ 1. ..................

       1.1............................... 

           1.1.1...............................

           1.1.2...............................

         1.2................................

          1.2.1...............................

          1.2.2...............................

 บทที่ 2. ..................

       2.1............................... 

          2.1.1...............................

          2.1.2...............................

 4. การลงมือเขียน (Writing) 

  4.1 ส่วนประกอบในการเขยีน 

  การเขยีนต�าราหรือหนังสอื หลักการเขยีนทั่วไปทั้งเล่มหรือแต่ละบทหรือแต่ละเร่ืองย่อย ประกอบด้วย 3 

ส่วน ได้แก่ บทน�า (Introduction) เน้ือหาสาระ (Main body) และสรปุ (Conclusion) 

       4.1.1 Introduction: what are the book going to be about?  การเขยีนบทน�า เป็นการแสดงให้เหน็

ว่าหนังสอืที่เขยีนก�าลังจะเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัอะไร  ประเดน็การเขยีนจะเลือกมาจากค�าส�าคัญ (key words) ของช่ือ

เร่ืองต�าราหรือหนังสอืที่เขยีน 

       4.1.2 Main body: what are the themes that you are developing to support your argument? การเขยีน

รายละเอยีดของแต่ละประเดน็จ�าเป็นต้องพัฒนาการเขยีนในลักษณะของอาร์กวิเมนต ์(argument) ซ่ึงจะอธบิายต่อไป 
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       4.1.3 Conclusion: what are the consequences of what you have written?  การสรปุเน้ือหาสาระสดุท้าย

ของเร่ือง เขยีนขึ้นเพ่ือต้องการบอกผู้อ่านว่าได้เขยีนอะไรไว้บ้าง และอาจเน้นประเดน็ที่เขยีน  หรืออาจเป็นการส่งประเดน็

ท้ายที่ประสงค์จะฝากให้ผู้อ่านให้ได้คิดต่อไป  อย่างไรกต็ามการสรปุจะต้องไม่เป็นการสร้างประเดน็การเขยีนขึ้นมาใหม่

เพราะจะท�าให้การจบประเดน็ไม่สมบูรณไ์ด้ 

 4.2 การเขยีนเน้ือหาในแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละบท

 การเขยีนย่อหน้าเน้ือหาในแต่ละหน้าอาจมหีลายประเดน็หลัก โดยทัว่ไปในหน่ึงหน้า อาจมีอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ประเดน็

หรือ topic โดยแบ่งประเดน็ละย่อหน้า เพ่ือจะท�าให้ผู้อ่านตามประเดน็ที่ต้องการเสนอได้เป็นระยะๆ เช่ือมโยงกนั และ

การย่อหน้ายังช่วยให้ผู้อ่านได้พักสายตาขณะอ่านในแต่ละหน้า โดยแต่ละประเดน็หรือย่อหน้าที่น�าเสนอมีองค์ประกอบ ดงัน้ี

       4.2.1 Topic sentence เป็นประโยคส�าคัญของย่อหน้าที่จะบอกผู้เขยีนถงึประเดน็หลักของย่อหน้า ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะอยู่ประโยคแรก

       4.2.2 Supporting sentence เป็นประโยคสนับสนุนของข้อความในประโยคแรก

       4.2.3 Present as argument เป็นการน�าเสนอการเขยีนแบบ argument ซ่ึงเป็นการเขยีนที่มลัีกษณะ ดงัน้ี  

   1) การน�าเสนอมคีวามชัดเจนและเช่ือมโยงกบัประโยคถดัมา (coherent with its parts clearly 

connected  to each other)

   2) น�าเสนอเน้ือหาของสถานการณแ์ละกรณศีกึษา ทั้งสองด้าน (present both sides of a case or 

situation)

   3) เป็นการเขยีนแบบตรรกวิทยา (as logically connected writing) ที่มคีวามเป็นเหตเุป็นผล 

และเช่ือมโยงกนั

   4) เป็นการเขียนช้ินงานที่สนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์หรือมีเหตุม ีผล (as a thesis with 

supporting evidence and reasons) 

       4.2.4 A mini conclusion or summary มกีารสรปุ ซ่ึงเป็นลักษณะของการบอกผู้อ่านว่าเขยีนอะไรมา 

ประเดน็ส�าคัญอยู่ตรงไหน และมข้ีอเสนอแนะต่ออย่างไร ซ่ึงเป็นลักษณะของการสรปุแบบ conclusion แต่การสรปุต้อง

ไม่เป็นการขึ้นประเดน็ใหม่ 

       4.2.5 Referral sentence มกีารส่งต่อประโยคท้ายของย่อหน้าไปสู่ย่อหน้าต่อไป จะช่วยให้การน�าเสนอ

เน้ือหามคีวามสอดคล้องกนั และยังเป็นการเรียงร้อยภาษาให้มคีวามสละสลวย

 โดยสรปุ การเขยีนต�าราหรือหนังสอื เร่ิมจากกระบวนการคดิตั้งแต่ช่ือเร่ืองที่จะเขยีน จากน้ันต้องสร้างเค้าโครงเร่ือง

ที่แสดงมโมทศัน์หลักของผู้เขยีนในบทที่ 1 และมคีวามเช่ือมโยงสู่มโนทศัน์ย่อยในบทต่อๆ ไป ต่อด้วยการลงมอื

เขียนตามเค้าโครงเร่ือง โดยผู้เขียนต้องมีองค์ความรู้ทั้งที่เป็นความรู้สั่งสมจากประสบการณห์รือที่เรียกว่าความรู้ที่

ฝงัลึกในตวัผู้เขยีน (Tacit knowledge) และความรู้ในเชิงทฤษฏหีรือความรู้ที่เปิดเผยแล้ว (Explicit knowledge) ซ่ึง

เป็นความรู้ เชิงประจักษ์ที่เป็นแนวคิด ทฤษฏ ีหลักการ หรือผลงานวิจัย ที่ได้รับการพิสจูน์และเป็นที่ยอมรับ นอกจากน้ัน

ในการน�าเสนอเน้ือหาของต�าราหรือหนังสอืทีแ่สดงถงึความเป็นมอือาชีพของผู้เขยีนเพ่ือให้มคีวามสละสลวยของภาษา

จ�าเป็นต้องมคีวามรู้ทางด้านภาษาและการเป็นบรรณาธกิาร มกีารตรวจสอบด้วยตนเองเบื้องต้น สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยเพ่ิม

คุณค่าของบทความหรือต�ารา อกีทั้งยังแสดงถงึเอกลักษณท์างภาษาของผู้เขยีน ลีลาการน�าเสนอ ซ่ึงสะท้อนถงึวิธคีิด

และภมูปัิญญาของผู้เขยีน แน่นอนหากด�าเนินการเช่นน้ี ต�าราหรือหนังสอืที่เขยีนขึ้นในแต่ละคนย่อมแตกต่างจากผู้อื่น

เขยีน ทั้งๆ ที่เร่ืองที่เขยีนอาจคล้ายคลึงกนั  
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เทคนคิ วิธีการและศิลปะเขียนต�าราหรือหนงัสือ 
 เทคนิค วิธกีารและศลิปะการเขยีนต�าราหรือหนังสอืเพ่ือขอผลงานทางวิชาการ จะมลัีกษณะคล้ายคลึงกนั ต่าง

กนัตรงการน�าเสนอเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านดังที่กล่าวมาแล้ว ซ่ึงผู้เขียนหลายคนอาจมีความสามารถในการ

พูด วิเคราะห์วิจารณไ์ด้ด ีแต่เมื่อถงึเวลาเขยีนกลับเขยีนได้ยาก ซ่ึงวิธกีารแก้ไขปัญหาดงักล่าว สามารถใช้วิธกีารพูด

ลงเทปบนัทกึเสยีงและถอดข้อความ จากน้ันให้อ่านและตกแต่งเรียบเรียงให้เป็นภาษาเชิงวิชาการตามหลักการเขยีน

และขั้นตอนการเขยีนที่กล่าวมา โดยมเีทคนิค วิธกีารและศลิปะการเขยีน เร่ิมจากกระบวนการคดิและการลงมอืเขยีน

ตามเค้าโครงต�าราหรือหนังสอืที่ก�าหนดไว้ เทคนิค วิธกีารและศลิปะเขยีนประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) เร่ิมเขยีน

ทนัทเีมื่อมข้ีอมูล 2) การใช้ค�าเช่ือมในการเขยีน 3) เลือกรปูแบบการเขยีนที่เหมาะสม และ 4) การป้องกนัปัญหา

ทางจริยธรรมในการเขยีน ดงัน้ี 

 1. เร่ิมเขยีนทนัทเีมื่อมข้ีอมูล โดยเขยีนภายใต้หัวข้อของเค้าโครงเร่ืองที่วางไว้ ซ่ึงสามารถปรับได้เมื่อลงมอื

เขยีนหรือเม่ือมีการค้นคว้าเพ่ิมเติมและพบข้อมูลที่แตกต่างไป การเขยีนไม่จ�าเป็นต้องเขยีนเรียงบทตามเค้าโครงที่

ก�าหนดไว้เพราะอาจท�าให้เสยีโอกาสในการเขียนบทที่มีความสนใจหรือมีเน้ือหาพร้อมที่จะเขียน ถงึแม้ว่าการเขียน

อาจเป็นการยากส�าหรับผู้เร่ิมต้น แต่เมื่อเร่ิมด้วยหลักการ เทคนิค วิธกีารที่ถูกต้องแต่แรก การเขยีนจะกลายเป็นเร่ืองไม่ยาก 

ความยากอาจกลายเป็นเร่ืองของการบริหารจัดการหรือการแบ่งเวลาในการเขยีนอย่างต่อเน่ืองจนส�าเรจ็5-6

  1.1 เขยีนด้วยภาษาของตน (Writing dawn in your own words) การเขยีนด้วยภาษาของตน (Own words) 

เป็นการแสดงภมูริู้และความเป็นเอกลักษณท์างภาษาของตน ซ่ึงส่วนใหญ่แต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั 

  1.2 อะไรที่รู้แล้วในต�าราที่จะเขยีน (What do you already know about the matter of the book?) เป็นการเขยีน

จากประสบการณแ์ละความรู้ที่ตนมอียู่ โดยยังมต้ิองค�านึงถงึความสละสลวยของภาษา บางคนอาจใช้วิธกีารถอดเทป

ที่ตนบรรยายและปรับเป็นงานเขยีนกไ็ด้

  1.3 อะไรที่ต้องรู้ เพ่ิมขึ้น เพ่ือท�าให้ต�ารามคีวามสมบูรณ ์(What do you need to know to help you complete 

the book?) เมื่อลงมือเขยีนแล้ว จะเร่ิมรู้ ว่าส่วนใดที่เราไม่รู้  จะต้องแสวงหา เพ่ือให้ต�ารามคีวามสมบูรณ ์ซ่ึงเน้ือหา

ที่หามาเพ่ิมจะเป็นทั้งจากต�าราอื่นๆ จากงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซ่ึงยุคน้ีสามารถหาได้จากฐานข้อมูล

ทางอนิเทอร์เนต็ได้ง่ายและสะดวก

  1.4 คิดว่าต�าราที่เขยีนมีความแตกต่างหรือมคีวามคล้ายกบัต�าราอื่นๆ อย่างไรบ้าง (How do you think 

this book differ from or is similar to others book?) เมื่องานเขยีนที่มกีารระดมสมองใหม่ ก�าหนดโครงเร่ืองใหม่

กาลเวลาใหม่ย่อมมข้ีอมูลและผลงานวิจัยใหม่ ที่ส�าคญัการเขยีนด้วยภาษาและจินตนาการ ของแต่ละคนมกัจะมคีวาม

แตกต่างกนั เน้ือหาย่อมแตกต่างจากต�าราที่ผ่านมา ถงึแม้จะเป็นเร่ืองคล้ายคลึงกนั อย่างไรกต็ามก่อนลงมอืเขยีนเร่ือง

ใดกต้็องส�ารวจก่อนว่าสิ่งที่จะเขยีน มใีครเขยีนมาบ้างแล้ว และมส่ีวนใดที่ขาด จ�าเป็นต้องขยายความเพ่ิมเตมิหรือให้

ความกระจ่างเพ่ิมเตมิ สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้งานเขยีนใหม่แตกต่างจากงานเขยีนที่มอียู่แล้วและมคุีณภาพ

  1.5. มวิีธกีารเลือกเอกสารอย่างไรในการอ่านเพ่ือให้ต�าราหรือหนังสอืมคีวามสมบูรณ ์(How do you going to 

choose your reading materials?) การทบทวนวรรณกรรมที่เป็นต้นฉบบั (original paper) และทนัสมยั หรืองานวิจัย

จากฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถอืได้มากกว่า  

 2. การใช้ค�าเช่ือมในการเขยีน (conjunction) มคีวามส�าคญัมากในการพัฒนาทกัษะการเขยีน รวมทั้งการอ่าน

การใช้ค�าเช่ือมสามารถเลือกใช้ในการเขยีนรายงานวิทยานิพนธ ์โดยเฉพาะการเขยีนวรรณกรรม และการอภปิรายผล

วัตถุประสงค์และวิธกีารเลือกใช้ค�าเช่ือม ม ี5 ประเภท ดงัน้ี 

  2.1 การเลือกค�าเช่ือมเพ่ือเสริมหรือแสดงความสอดคล้อง เช่น และ, นอกจาก, เช่นเดยีวกนักบั, ย่ิงไปกว่า

น้ัน, ทั้ง … และ, ไม่เพียงแต่ … แต่ยัง เป็นต้น
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  2.2 การเลือกค�าเช่ือมเพ่ือแสดงความขดัแย้ง เช่น แต่, อย่างไรกต็าม, ถงึแม้ว่า, แม้ว่า, แต่กระน้ัน แต่กระน้ัน

กต็าม, ไม่ว่าอย่างไรกต็าม เป็นต้น

  2.3 การเลือกค�าเช่ือมเพ่ือให้เหตใุห้ผล เช่น เพราะว่า, เน่ืองจาก, เพ่ือที่จะ, แต่ถอืได้ว่า เป็นต้น

  2.4 การเลือกตวัเช่ือมที่ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ไม่อย่างใดกอ็ย่างหน่ึง ไม่ทั้งคู่ เป็นต้น

  2.5 การเลือกค�าเช่ือมเพ่ือสรปุ เช่น ดงัน้ัน, ด้วยเหตน้ีุ, ฉะน้ัน เป็นต้น

 นอกจากน้ัน อาจใช้ค�าทีเ่ป็นการขยายความ ยกตวัอย่างหรือบอกรายการ ดงัตวัอย่าง “เช่น” ใช้กบัการยกตวัอย่าง

ค�าหรือข้อความสั้น ๆ  “อาท”ิ ใช้กบัการยกตวัอย่าง ข้อความเป็นประโยค หรือข้อความที่ยาว และผู้เขยีนต�าราสามารถ

เลือกใช้ค�าเช่ือมต่างๆ ในการเขยีน เพ่ือให้เหน็ว่าเน้ือหาที่น�าเสนอมคีวามเช่ือมโยง สอดคล้อง หรือแตกต่างกนั ผู้อ่าน

อ่านแล้วรู้สกึล่ืนไหลไปได้ด ีไม่เป็นทอ่นๆ  ทั้งน้ี ต้องเลือกใช้ค�าเช่ือมที่เหมาะสมกบัเน้ือหาที่น�าเสนอ  

 3. เลือกรปูแบบการเขยีนที่เหมาะสม งานเขยีนต�าราหรือหนังสอืเป็นรปูแบบการเขยีนทางวิชาการ (academic 

writing) การใช้ภาษามีหลักเกณฑ ์ภาษาเป็นทางการ มคีวามสละสลวยตั้งแต่แรกเขยีน จนจบเล่มด้วยการเขยีนหรือ

เรียบเรียงด้วยตนเอง มใิช่การตดัปะของผู้อื่นมา อย่างไรกต็าม ผู้ที่ไม่มปีระสบการณใ์นการเขยีนงานวิชาการมาก่อน

หรือมปีระสบการณเ์ขยีนน้อย การเขยีนอาจเป็นเร่ืองยาก ผู้เขยีนควรเร่ิมด้วยการฝึกโน้ตสรปุข้อความที่ได้อ่านมาเขยีน

ตามความคิดความเข้าใจ ตามข้อมูลที่มีอยู่ โดยมิต้องค�านึงถงึรปูแบบการเขยีนหรือภาษาที่เขยีน อาจช่วยให้ความ

คิดและการถ่ายทอดผ่านการเขยีนล่ืนไหลได้ดกีว่าการที่เร่ิมต้นด้วยการค�านึงถงึรปูแบบการเขยีนทางวิชาการ ซ่ึงวิธกีารเขยีน

แบบน้ีจะท�าให้ได้ภาษาเขยีนที่เป็นส�านวนของผู้เขยีนเอง หลังจากน้ันค่อยมาตกแต่งให้เป็นภาษาทางวิชาการ

 เทคนิค วิธกีาร และศลิปะการเขยีนดงัที่กล่าวมา พบว่า สร้างความส�าเรจ็ในการเขยีนให้ผู้เขยีนมอืใหม่ ดงัตวัอย่าง 

ในการสื่อสารภาษาองักฤษ (English conversation) พบว่าเดก็ไทยเรียนภาษาองักฤษตั้งแต่เลก็ แต่ไม่สามารถสื่อสารได้

เพราะเราค�านึงถงึ grammar, tense, structure ของประโยคเป็นส�าคญั ท�าให้การพูดล่าช้า หรือไม่กล้าพูด ในท�านองเดยีวกนั

การเขยีนงานวิทยานิพนธ ์เมื่อคดิได้ให้เขยีนไว้เลย หรือเมื่ออ่านท�าความเข้าใจในวรรณกรรมที่ค้นคว้ามาแล้ว ให้ฝึกฝน

เขยีนตามความเข้าใจของตนไว้ การเขยีนต�าราด้วยวิธน้ีี จะช่วยให้ได้ลีลาในการเขยีนที่เป็นเฉพาะของบุคคล โดยหลีกเล่ียง

การคดัลอกหรือลอกเลียนแบบงานผู้อื่นที่ไม่มกีารอ้างองิหรืออ้างองิไม่ถูกต้อง ถอืเป็นปัญหาทางจริยธรรมที่แสดงถงึ

การไม่เคารพบุคคลหรือผลงานของผู้อื่น (plagiarism)  

 4. การป้องกนัปัญหาทางจริยธรรมในการเขยีน มดีงัน้ี

  4.1 เขยีนเน้ือหาต�าราหรือหนังสอืด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผู้อื่นโดยไม่อ้างองิตามหลักเกณฑ ์

  4.2 อ้างองิข้อมูลจากต้นแหล่งหรืออ้างองิจากแหล่งปฐมภมู ิ(primary source) และต้องอ้างองิให้ถูกต้อง 

อาทหิากอ่านเอกสารงานวิจัยของ บุญทพิย์ สริิธรังศรี พ.ศ. 2557 และบุญทพิย์ ได้อ้างองิข้อมูลที่เขยีนโดย Smith, 

J 2010 และหากได้อ่านงานของ บุญทพิย์ โดยไม่ได้อ่านต้นฉบบัของ Smith, J โดยตรง การอ้างองิของผู้เขยีน คือ 

“Smith, J 2010 อ้างใน บุญทพิย์ สริิธรังศรี 2557” เป็นต้น แต่หลายคร้ังที่พบจะอ้างองิ Smith, J 2010 โดยตดั 

บุญทพิย์ สริิธรังศรี ออกไป กถ็อืว่าผดิจริยธรรมเช่นกนั

  4.3 การคัดลอกข้อมูลผู้อื่นจะต้องคัดลอกมาไม่เกนิ 4 บรรทดั ของการอ้างองิแต่ละคร้ัง โดยทั้ง 4 บรรทดั

น้ัน จะต้องเปล่ียนลักษณะของตวัอกัษรที่ใช้ หรือใส่ข้อความภายในเคร่ืองหมาย “.....”  หรือ ใช้ตวัอกัษรคงเดมิและ

ตกีรอบข้อความที่น�ามา เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าน�าข้อความของผู้อื่นมา และต้องอ้างองิใต้ข้อความหรือต่อท้ายข้อความ

ดงักล่าวโดยระบุนามปี และระบุหน้าที่คัดลอกมาให้ชัดเจน และหากมข้ีอความก่อนหน้าข้อความที่คัดลอกมาหรือมี

ข้อความต่อท้าย ให้ใส่จุด (.) จ�านวน 3 จุด หน้าหรือท้ายข้อความที่คัดลอกมาดงักล่าว

  4.4 ข้อมูลที่เป็น สถติ ิหรือตวัเลข ต้องอ้างองิ นามปี และระบุหน้าของแหล่งข้อมูลที่น�ามาอย่างชัดเจน

  4.5 การน�าข้อมูลที่เป็นผลงานวิจัย หรือข้อเขยีนของผู้อื่นมา ถงึแม้จะดดัแปลงเขยีนเป็นภาษาตนเอง กค็วร

อ้างองิแหล่งที่มาด้วย แต่อาจไม่ต้องระบุหน้า
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  4.6 ภาพประกอบต�าราหรือหนังสอื ควรถ่ายท�าเองหรือเป็นภาพวาดใหม่ หากน�าของผู้อื่นมาโดยตรงหรือ

ดัดแปลงมาใช้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ยกเว้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เจ้าของอนุญาตไว้ 

สามารถน�ามาใช้แต่ต้องอ้างองิจากต้นฉบบัให้ถูกต้อง

  4.7 การอ้างองิเวบ็ไซตใ์ห้ระบุ URL เพ่ือให้ผู้อ่านตดิตามข้อมูลโดยการระบุเวบ็ไซต ์และระบุวันเดอืนปีที่เข้าถงึ

โดยสรปุการเขยีนต�าราหรือหนังสอืที่น�าข้อมูลผู้อื่นมาต้องมคีวามซ่ือสตัย์ คอื น�าผลงานของผู้ใดมา ต้องอ้างองิให้ถูกต้อง

แต่หากเจ้าของสงวนสทิธิ์ต้องได้รับอนุญาตก่อนน�าไปใช้ ในการขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน อาจกระท�าเป็นบนัทกึ

หรืออเีมล์ไปถงึเจ้าของผลงานและเกบ็หลักฐานการอนุญาตไว้ และหากน�าผลงานผู้อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่

อ้างองิ ถอืว่าเป็นการขโมยผลงานผู้อื่น ซ่ึงนอกจากจะผดิจริยธรรม อาจมกีารฟ้องร้องทางกฎหมายซ่ึงพบได้บ่อยขึ้น

และปัจจุบนัได้มีโปรแกรมในการตรวจจับการคัดลอกงานซ่ึงท�าให้สามารถตรวจสอบพบการคัดลอกงานได้ง่ายขึ้น

บทสรุป
 โดยสรปุ ที่กล่าวมาทั้งหมดจะพบได้ว่าการเขยีนต�าราหรือหนังสอืทางวิชาการ มคีวามคล้ายคลึงกนั แต่แตกต่างกนั

ตรงการน�าเสนอเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมายผู้อ่าน หากเป็นต�าราใช้เพ่ือการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา 

ซ่ึงจ�าเป็นต้องมทีั้งศาสตร์และศลิป์ โดยศาสตร์ควรเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากทั้งภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิและควรเป็นทั้งความรู้

ประสบการณฝ์งัลึกในตวัผู้เขยีน ร่วมกบัความรู้ที่ศกึษาค้นคว้าทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการเขยีนหนังสอืจะเพ่ิมเตมิใน

ประสบการณข์องผู้เขยีนในเร่ืองน้ันๆ เป็นหลัก ส�าหรับการเขยีนต่างใช้วิธกีารเขยีนแบบอาร์กวิเมนต ์(argument) ซ่ึงเป็น

วิธกีารเขยีนที่เหมาะสม เพราะมกีารน�าเสนอแบบตรรกวิทยา ความมเีหตมุผีล มกีารยกสถานการณห์รือกรณศีกึษาให้ได้

เหน็ชัด มกีารน�าผลงานวิจัยมาสนับสนุน สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยท�าให้บทความหรือต�ารามีความสมบูรณ ์ท�าให้ผู้อ่านได้รับบทเรียน

เกดิการเรียนรู้  และน�าผลไปใช้หรือต่อยอด และที่ส�าคัญผู้เขยีนสามารถใช้ขอผลงานทางวิชาการได้ ดงัน้ัน ผู้เขยีนที่ดี

ควรมกีารท�าวิจัยในเร่ืองที่ตนสนใจจะเขยีนต�ารา รวมทั้งมปีระสบการณต์รงในเร่ืองที่เขยีน ซ่ึงจะช่วยให้ต�ารามคุีณค่า

และมชีีวิตชีวา น�ามาซ่ึงความภาคภมูใิจให้แก่ผู้เขยีนต่อไป
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บทคดัย่อ  

  นวัตกรรมบริการสขุภาพเชิงรกุพัฒนาขึ้นจากความคดิเชิงสร้างสรรคข์องพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน ถอืเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ และท�าให้องค์กรพยาบาลประสบความส�าเรจ็ 

ส�าหรับองคก์รพยาบาล ผู้น�าทางพยาบาลควรเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมความคดิสร้างสรรคท์ั้งของตนเอง และ

ทมีการพยาบาลควบคู่ไปกับการส่งเสริมหรือพัฒนาความสามารถด้านอื่นๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานบริการ

พยาบาลให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามความต้องการของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงจะสะท้อนถงึคุณภาพ

การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วย เพ่ือไปสู่เป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพเชิงรกุลงสู่การปฏบิตั ิหน่ึงใน

บทบาทส�าคัญของพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาดังกล่าวคือ ความสามารถในการกระตุ้นความคิด

เชิงวิพากษ์และความคดิเชิงสร้างสรรคท์ี่มอียู่ในบุคลากรพยาบาลทุกคน และร่วมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการบริการ

สขุภาพในองค์กรพยาบาลที่ย่ังยืนต่อไป
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Abstract  
 Innovative proactive health services are developed from the creative thinking of community nurse practitioners. 

It is a key factor in the 21st century’s competitive edge and the success of the nursing organization. For nursing 

organizations, leaders should promote their own creativity and that of the nursing team, along with the promotion 

and development of other capabilities to improve and develop nursing services efficiently and effectively in 

accordance with the requirements of the Thailand 4.0 policy, which will reflect the quality of services provided 

to clients. To accomplish this goal, one of the critical roles of Community Nursing Practitioner that impact the 

development of health service innovation is to activate critical and creative thinking to become part of the 

mindset of nurses. In order to understand the more complex practice situations of nurses, nurse practitioners 

should apply innovative proactive health services and jointly develop innovation to be and integral component 

of a sustainable nursing organization.
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือที่เรียกกนัว่า “ไทยแลนด ์4.0”  ซ่ึงเป็นรปูแบบการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศไทยให้มคีวามมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน โดยเฉพาะการจัดระบบ ปรับทศิทาง และพัฒนารปูแบบ

การส่งเสริมให้ประเทศมคีวามเจริญก้าวหน้า และสามารถก้าวเข้าสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมคุีณภาพ1  โดยนโยบาย

มุ่งเน้นการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกจิแบบเดิมไปสู่การขับเคล่ือนเศรษฐกจิด้วยการสร้างนวัตกรรม หรือที่เรียก

ว่า “value–based economy” กล่าวคือ การพัฒนาประเทศโดยใช้ฐานความคิด 3 แนวคิดคือ 1) การเปล่ียนแปลงจาก

การผลิตสนิค้าไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม 2) การเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสู่การ

พัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบริการ และ 3) การเปล่ียนแปลงจากการเน้นที่

ภาคการผลิตสนิค้าไปสูก่ารเน้นที่ภาคบริการมากขึ้น2 ประเดน็ดงักล่าวมนีโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการสาธารณสขุ คอื การ

พัฒนาเทคโนโลยีทางสขุภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ทางเลือกและ

สปา1-2 น่ันหมายความว่าบุคลากรทางสขุภาพจะต้องพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีความทนัสมัยด้วยการ

พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมบริการสขุภาพในการช่วยดูแลสขุภาพของประชาชนเพ่ือให้ตอบสนองนโยบายชาต ิ

 พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนเป็นบุคลากรทางสขุภาพทีม่คีวามใกล้ชิดกบัผู้ป่วยในชุมชนมากทีส่ดุ และตามบทบาท

หน้าที่ของพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนที่สภาการพยาบาลก�าหนดไว้มคีวามสอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย 4.0 คือ  

พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเวชปฏบิตัิชุมชน เพ่ือสร้าง

แนวปฏบิตัใินการดูแลสขุภาพของผู้รับบริการในชุมชน3 หากมกีารค้นหาเอกสารงานวิจัยน�ามาพัฒนาความรู้ตนเอง

เสมอจะท�าให้การดูแลสขุภาพของผู้รับบริการดขีึ้นและมคีวามรู้ทนัสมยักบันวัตกรรมที่มาดูแลผู้รับบริการได้ ฉะน้ัน

จึงต้องมีการเปล่ียนแปลงวิธกีารพัฒนาระบบการบริการพยาบาลโดยมุ่งเน้นให้บริการสขุภาพเชิงรุกโดยการพัฒนา

นวัตกรรมบริการสขุภาพเพ่ือให้ผู้ใช้บริการทั้ง ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เข้าถงึการบริการอย่างเทา่เทยีมกนั โดยไม่ต้อง

รอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสขุภาพจากต่างประเทศ และในขณะเดยีวกนัพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนจะต้องศกึษา

ค้นคว้าและท�าการวิจัยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นให้มปีระสทิธภิาพ และสามารถเป็นเจ้าของผลงานจนน�าไปสูก่ารเป็นสนิค้า

ทางสขุภาพให้กบันานาประเทศได้ ซ่ึงเป็นการสร้างมูลค่าที่สงูขึ้นจากเดมิ (high value services) และเปล่ียนแปลง

จากการบริการสขุภาพที่มทีกัษะต�่าไปสู่การบริการสขุภาพที่มคีวามรู้  ความเช่ียวชาญ และทกัษะสงู 

 สรุปได้ว่าพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชนมีบทบาทเป็นผู้น�าในการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพโดยตรงซ่ึงเป็น

ไปตามบทบาทที่สภาการพยาบาลก�าหนดไว้และมคีวามสอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย 4.0 ซ่ึงนโยบายน้ีมคีวาม

ส�าคญัที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทางสขุภาพมกีารพัฒนาระบบบริการสขุภาพโดยการให้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนัสมยั

พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนถอืได้ว่าเป็นนักจัดการสขุภาพที่มคุีณภาพ ดงัน้ันพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนต้องเป็นผู้น�าทมี

สขุภาพในการสร้างนวัตกรรมบริการสขุภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้

บริการของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงนวัตกรรมบริการสขุภาพน้ันจะเป็นเคร่ืองมอืที่ส�าคญัในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนชาวไทยให้สามารถดูแลสขุภาพของตนเองได้มคีวามมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 

 บทความน้ีจึงมุ่งน�าเสนอความรู้ เกี่ยวกบับทบาทพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนในการพัฒนาความคดิเชิงสร้างสรรค์

และการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพ ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างของบุคลากร

ในองค์กรพยาบาล เพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมการบริการสขุภาพที่ย่ังยืนต่อไป
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ทิศทางในการพฒันาประเทศตามนโยบายไทยแลนด ์4.0
 รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายไทยแลนด ์4.0 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมี

การก�าหนดให้ประเทศต้องมีการพัฒนาวิทยาการที่ทนัสมัย มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมกีารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้กบัประชากรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้มคุีณภาพชีวิต

ที่ดขีึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน1-2 โดยก�าหนดกลุ่มอาชีพเป้าหมายไว้ 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร การเกษตร 

และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) กลุ่มเคร่ืองมอื อปุกรณอ์จัฉริยะ 

หุ่นยนต ์และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอเิลก็ทรอนิกสค์วบคุม 4) กลุ่มดจิิตอล เทคโนโลยีอนิเตอร์เนต็ที่เช่ือมต่อและ

บงัคับอปุกรณต่์างๆ ปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝงัตวั และ 5) กลุ่มอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 

และบริการที่มมูีลค่าสงู  

 จากทศิทางในการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 ดงักล่าวข้างต้น จะเหน็ได้ว่ามปีระเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง

โดยตรงกบังานสาธารณสขุของประเทศไทยที่จะต้องมีการพัฒนาด้านสาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ซ่ึงการพัฒนาของกลุ่มสาธารณสุขน้ีรัฐบาลได้มีนโยบายว่า ให้พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขโดยการสร้าง

นวัตกรรมบริการสขุภาพเพ่ือสขุภาพของประชาชนโดยพัฒนาเทคโนโลยีทางสขุภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสปา 

เป็นต้น การพัฒนาดงักล่าวเป็นประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัพยาบาลโดยเฉพาะพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน ซ่ึงเป็นนักจัดการ

สขุภาพที่ปฏบิตังิานด่านหน้าเพ่ือให้บริการสขุภาพแก่ประชาชนในหน่วยบริการปฐมภมู ิและเป็นบุคลากรทางสขุภาพ

ที่ใกล้ชิดกบัประชาชน ได้รับการคาดหวังให้มบีทบาทส�าคญัในการจัดการสขุภาพของประชาชนในทุกระดบั ทั้งระดบั

ปฐมภมูิ ระดบัทุตยิภมูิ และระดบัตตยิภมูิ ภายใต้การสนับสนุน ควบคุม ดูแล และการก�ากบัตดิตามของสภาการ

พยาบาล ซ่ึงเป็นองค์กรวิชาชีพของพยาบาลเพ่ือให้การปฏบิัติบทบาทน้ันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีผลลัพธข์อง

การปฏบิตัทิี่เป็นเลิศทางการพยาบาลตามยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสขุภาพที่สภาการพยาบาลได้ก�าหนดไว้3 เพ่ือให้

สอดคล้องและการน้อมรับนโยบายไทยแลนด ์4.0 มาสู่การปฏบิตั ิพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนต้องด�าเนินการพัฒนา

นวัตกรรมบริการสขุภาพร่วมกบัภาคีเครือข่ายสขุภาพอนัจะเป็นผลลัพธท์ี่บ่งช้ีคุณภาพการบริการ โดยการพัฒนา

นวัตกรรมการบริการสขุภาพในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน อย่างต่อเน่ืองให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 

ซ่ึงสามารถพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนานวัตกรรมจากงานประจ�าที่พยาบาลเวชปฏบิัติชุมชนน้ันๆ

ปฏบิัติอยู่เป็นประจ�า การพัฒนาจากงานวิจัย การพัฒนาจากการจัดการความรู้  และการพัฒนาจากการศึกษาแบบ

ผสานวิธ ีเป็นต้น 

 ส�าหรับวิชาชีพพยาบาลได้ให้ความส�าคญักบัแนวคดิของรัฐบาลตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาประเทศในยุคศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกนั จนมีนโยบายตอบรับของวิชาชีพพยาบาลให้ทุกบริบทของ

การให้บริการพยาบาลมกีารสร้างนวัตกรรมการบริการสขุภาพ4 อย่างไรกต็ามในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมบริการ

สขุภาพของพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนยังพบปัญหาและอปุสรรคอกีมากมายในการสร้างสรรคน์วัตกรรมบริการสขุภาพ

อนัเน่ืองมาจาก 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น คิดสิ่งใหม่ไม่ออก คิดต่อยอดจากสิ่งที่เคยมอียู่ไม่ได้ คิดนอกกรอบไม่เป็น 

คุ้นชินแต่กบัสิ่งเดมิๆ เป็นต้น 2) ปัจจัยจากภายนอก เช่น นโยบายขององค์กรไม่สนับสนุน ขาดแคลนงบประมาณ

ในการสนับสนุน ขาดก�าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพ เป็นต้น5 ซ่ึงนวัตกรรมบริการสขุภาพน้ันต้องมาจาก

ความคิดเชิงสร้างสรรค์บุคลากรในองค์กร และองค์กรจะต้องมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญกบัการพัฒนาความสามารถ

ในการคดิเชิงสร้างสรรคข์องบุคลากรเป็นหลัก7 ดงัน้ัน ผู้บริหารองคก์รของพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนต้องเตรียมความพร้อม
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ในเร่ืองการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพ 

และสร้างภาคีเครือข่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสขุภาพเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการอย่างสงูสดุ

ความหมายและประเภทของนวตักรรมบริการสุขภาพ
 ความหมายของนวตักรรมการบริการสุขภาพ

 นวัตกรรม (innovation) เป็นค�าที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายในระดบัสากลโดยเป็นค�าที่มรีากศพัทม์าจากภาษาลาตนิ 

คอื innovare แปลว่า สร้างให้เกดิสิ่งใหม่ ส่วนในทางเศรษฐศาสตร์ ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า การเปล่ียนแปลง

ความคิดให้เกดิสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆโดยไม่ซ�า้กบัใครและสามารถ

ถ่ายทอดแนวความคิดใหม่สู่การสร้างสิ่งใหม่ที่ท�าให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม8 

 นวัตกรรม มาจากการน�าค�า “นวต” สมาสกบัค�าว่า “กรรม” เป็นค�าที่ พลตรีพระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมหมื่นนราธปิ 

พงศป์ระพันธ ์ทรงบญัญัตขิึ้นให้ตรงกบัค�าศพัทภ์าษาองักฤษว่า innovation ค�าว่า นวัตกรรม จึงแปลว่า การกระท�าให้

เกดิความใหม่ ในยุคแรกใช้ในความหมายว่า การซ่อมใหม่ หรือ การซ่อมแซม9 แต่ในปัจจุบนั ตามพจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 บญัญัตใิห้ใช้ในความหมายที่กว้างขึ้น โดยหมายถงึ สิ่งที่ท �าขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดมิ 

ซ่ึงอาจจะเป็นความคดิ วิธกีาร หรืออปุกรณ ์เป็นต้น10 เช่น “เดนิพญานาค” การออกก�าลังกายแนวใหม่ จากภมูปัิญญา

ชาวบ้าน (www.todayhealth.co.th) เป็นการเลียนแบบท่าการเล้ือยคลานของพญานาคโดยชาวบ้านน�ามาประยุกต์

เป็นท่าออกก�าลังกายเพ่ือลดระดับน�า้หนักและเพ่ิมความกระชับสดัส่วนของร่างกาย ถือเป็นนวัตกรรมการบริการ

สขุภาพที่เกดิจากภมูปัิญญาชาวบ้าน 

 นวัตกรรมการบริการสขุภาพ (health service innovation) หมายถงึ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ

ที่เป็นแนวคดิเชิงสร้างสรรคท์ี่เกดิจากการใช้ความรู้  ทกัษะ ประสบการณใ์นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการบริการ

สขุภาพให้เกดิการบริการที่มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายก่อให้เกดิความคุ้มทุนส�าหรับ

การใช้การบริการสขุภาพ ซ่ึงนวัตกรรมการบริการสขุภาพน้ีจะสามารถพัฒนาระบบสขุภาพให้เกดิความมันคง มั่งคั่ง 

และย่ังยืน ส่งผลให้เกดิความเข้มแขง็ทางระบบสขุภาพได้ นวัตกรรมบริการสขุภาพ ได้แก่ สิ่งประดษิฐ์ใหม่ๆที่ใช้ใน

การให้บริการสขุภาพ รปูแบบการบริการสขุภาพใหม่ๆ ระบบงานบริการสขุภาพแบบใหม่ เช่น แบบประเมนิภาวะ

สขุภาพ โปรแกรมการบริการสขุภาพ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการ แนวปฏบิัติทางการ

พยาบาล กจิกรรมการบริการสขุภาพทั้งในด้านการส่งเสริม การป้องกนั รักษา และการฟ้ืนฟู11 เป็นต้น 

 ประเภทของนวตักรรมบริการสุขภาพ

 การจ�าแนกประเภทของนวัตกรรมสามารถจ�าแนกได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ นวัตกรรมผลผลิต นวัตกรรม

กระบวนการ และนวัตกรรมการบริการ12 ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี

 1. นวัตกรรมผลผลิต (product innovation) คือ นวัตกรรมที่เป็นการปรับปรงุผลิตภัณฑท์ี่มอียู่แต่เดมิให้มี

คุณภาพที่ดีขึ้นหรือเป็นผลิตภัณฑใ์หม่ในระบบการบริการสขุภาพ เช่น ยารักษาโรค วัคซีน เวชภัณฑ ์ เทคโนโลยี

ทางการแพทย์และสาธารณสขุ สิ่งประดษิฐ์ใหม่เพ่ือใช้ลดต้นทุน และองคค์วามรู้ใหม่ที่น�ามาใช้ในการตรวจรักษาหรือ

ควบคุมโรค เป็นต้น

 2. นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) คอื นวัตกรรมทีเ่ป็นการพัฒนาเคร่ืองมอืทีช่่วยในการวางแผน

งาน การบริหารงานและการจัดการองคก์รเพ่ือขบัเคล่ือนการด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้ เช่น balance 

scored card แผนที่ยุทธศาสตร์ ความจ�าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) การบริหารเชิงผลลัพธ ์(result-based management) 

เป็นต้น

 3. นวัตกรรมการบริการ (service model innovation) คือ นวัตกรรมที่พัฒนาระบบการบริการสขุภาพให้มี

ความคล่องตวั สะดวก รวดเรว็ มคีวามเหมาะสมกบัผู้ใช้บริการที่เกดิประโยชน์สงูสดุ เช่น การพัฒนาระบบการให้
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บริการผู้ป่วยแบบ one stop service ในคลินิกเฉพาะทาง การพัฒนาระบบเครือข่ายการบริการสขุภาพ นวัตกรรมการ

ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน การตดิตามผู้ตดิเช้ือเอชไอวีโดยใช้โทรศพัทเ์พ่ือให้ผู้ป่วยรับประทานยาต้านไวรัสอย่าง

สม�่าเสมอ เป็นต้น

 นวัตกรรมการพยาบาล คือ การสรปุความรู้และวิธกีารบนฐานของความรู้  เพ่ือสร้างและพัฒนาให้เกดิสิ่งใหม่

ในกระบวนการดูแลประชาชนให้มคีวามแตกต่างจากเดมิและเกดิประโยชน์สงูสดุกบัผู้ใช้บริการ13 ซ่ึงมลัีกษณะดงัต่อไปน้ี 

  1. รปูแบบการบริการแบบใหม่ เป็นรปูแบบบริการทางสขุภาพที่เป็นสิ่งใหม่และได้มาตรฐานที่ใช้งานได้จริง

มคีวามคุ้มทุน ประหยัดและก่อให้เกดิการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และมผีลลัพธท์ี่ดี

  2. รปูแบบการประเมนิกระบวนการและผลลัพธก่์อนและหลังการพัฒนานวัตกรรมใหม่

  3. การประดษิฐ์อปุกรณช่์วยในการให้บริการสขุภาพ

  4. ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการสขุภาพ

  5. กจิกรรมการบริการเดมิที่มอียู่แล้วและน�ามาพัฒนาต่อยอดจากของเดมิ

 สรปุได้ว่า นวัตกรรมบริการสขุภาพสามารถจ�าแนกประเภทได้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมประดษิฐ์ 

2) นวัตกรรมการพัฒนากระบวนการท�างาน และ 3) นวัตกรรมการพัฒนาระบบการบริการสขุภาพ ซ่ึงนวัตกรรมทั้ง 

3 ประเภทมจุีดเร่ิมต้นจากปัญหาในการปฏบิตังิาน และพัฒนานวัตกรรมน้ันขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาในงานน้ันให้มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล คุ้มค่าคุ้มทุนการผลิตและเหมาะสมกบัผู้ใช้บริการ ตลอดจนสร้างคุณค่าทางวิชาการเพ่ือการน�าไปใช้

ประโยชน์อนัสงูสดุกบัองคก์รทุกภาคส่วนของประเทศต่อไป โดยเฉพาะงานพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน ซ่ึงจะต้องให้การดูแล

ผู้รับบริการในชุมชนทีม่คีวามขาดแคลนอปุกรณท์างการแพทย์ในการดูแลอย่างต่อเน่ืองทีบ้่านดงัน้ัน การพัฒนานวัตกรรม

บริการสขุภาพส�าหรับพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนจึงเป็นเร่ืองส�าคญัที่จะต้องคิดค้นสิง่ประดษิฐ์ที่เหมาะสมกบัสภาพของ

ผู้รับบริการในชุมชนที่จะต้องได้รับประโยชน์ มคีวามคุ้มค่าคุ้มทุนในการบริการ

ความจ�าเป็นทีต่อ้งพฒันานวตักรรมบริการสุขภาพ
 ไทยแลนด ์4.0 เป็นวิสยัทศัน์เชิงนโยบายที่เปล่ียนเศรษฐกจิแบบเดมิ ไปสู่เศรษฐกจิที่ขบัเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

ซ่ึงเปล่ียนแปลงผ่านจากยุคไทยแลนด ์1.0, 2.0 และ 3.0 ดงัรายละเอยีดตามภาพดงัน้ี

 นโยบายไทยแลนด ์4.0 เน้นการผลิตภณัฑข์องตนเองด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้มกีารพัฒนา

นวัตกรรมบริการสขุภาพ และตอบสนองระบบบริการสขุภาพที่ทนัสมยัทั้งเทคโนโลยี และภมูิปัญญาท้องถิ่นของไทย14 

และสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภมู ิ4.0 (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงสาธารณสขุ 2560  ซ่ึงมี

ระบบปฐมภมู ิ4.0 คอื ยุคเทคโนโลยีทางชีวภาพและการสร้างสรรค ์เป็นการพัฒนาในเป้าหมายใหม่ให้มคีวามสอดคล้อง

กบัความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความแตกต่างทางสงัคม รวมถงึโรคระบาดอบุตัใิหม่ การเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

ไทยแลนด ์1.0 ไทยแลนด ์2.0 ไทยแลนด ์3.0 ไทยแลนด ์4.0

กระดูกสนัหลังของชาติ

คือ เกษตรกรรม

ผลิตเพ่ือการส่งออก

แรงงานราคาถูก

และอตุสาหกรรม

ส่งออกด้วยแรงงาน

ต้นทุนต�่า

อตุสาหกรรม

รับจ้างผลิตสนิค้า

เพ่ือการส่งออก

ผลิตภัณฑ์

ของตนเอง

ด้วยนวัตกรรม

และความคิด

สร้างสรรค์
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ที่ใช้ระบบอนิเทอร์เนต็เข้ามาช่วยในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันจนกลายเป็นสงัคมแบบดจิิตอล ซ่ึงส่งผลให้ระบบสขุภาพ

ปฐมภมูต้ิองปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป ได้แก่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร

ที่มจี�านวนผู้สงูอายุเพ่ิมมากขึ้น และการใช้เคร่ืองมืออปุกรณก์ารสื่อสารแบบใหม่มากขึ้น ท�าให้สงัคมเป็นแบบเครือข่าย

ทางสงัคม (social network) ที่เช่ือมต่อกนัระหว่างบุคคลในรปูแบบใหม่ที่มผีลต่อวิถชีีวิต และพฤตกิรรมด้านสขุภาพ

แบบใหม่ เช่น อาวุโสโซไซตี้ 14

 การปฏริปูระบบการดูแลสขุภาพในยุคใหม่น้ีจะด�าเนินการเปล่ียนแปลงระบบเดมิ (analog) ให้เป็นระบบใหม่ 

(digital) โดยการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นเคร่ืองมอืส�าคัญในการปฏริปูระบบ ซ่ึงประกอบไปด้วย 7 ประการ14 ได้แก่ 

1) social webs and network 2) mobile application 3) internet of things 4) cloud computing 5) big data and 

health analytics 6) robotics และ 7) artificial intelligences ซ่ึงมสีถาบนัวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส) เป็นหน่วยงานหลัก

ในการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางสขุภาพให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความ

รู้ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาระบบสขุภาพได้ โดยมีความร่วมมือกับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้การสนับสนุนงบ

ประมาณในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพ่ือขยายผลออกสู่วงกว้าง และร่วมกนัวิเคราะห์ วิพากษ์ และ

พิจารณาทศิทางการวิจัยในอนาคตเพ่ือให้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเกดิขึ้นได้อย่างแพร่หลายในวงการสาธารณสขุ 

ดงัน้ัน ภายใต้นโยบายไทยแลนด ์4.0 จึงเป็นการเน้นการผลิตภณัฑข์องตนเองด้วยนวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์

สูก่ารบริการสขุภาพมีความจ�าเป็นต่อระบบบริการสขุภาพของประเทศไทย อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคม

ที่ท�าให้โครงสร้างประชากรมกีารเปล่ียนแปลง ผู้รับบริการทางสขุภาพส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนมากขึ้น ทั้งกลุ่มที่มภีาวะ

สขุภาพด ี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเจบ็ป่วยเร้ือรัง ท�าให้การปฏบิตังิานแบบเดมิๆของพยาบาลจึงเป็นการท�างานที่เข้าไม่

ถงึผู้รับบริการโดยแท้ พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนจึงต้องมคีวามท้าทายที่จะต้องตอบรับสนองนโยบายไทยแลนด ์4.0 เพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพ และตอบสนองระบบบริการสขุภาพที่ทนัสมัยทั้งเทคโนโลยี และภมูิปัญญาท้องถิ่น

ของไทย โดยเฉพาะการน�าระบบอนิเทอร์เนต็เข้ามาช่วยในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันเพ่ือการดูแลสขุภาพตนเองจน

เกดิเป็นการรวมกลุ่มกนัทางสงัคมแบบดิจิตอล ซ่ึงจะท�าให้พยาบาลเวชปฏบิัติชุมชนสามารถเข้าถงึกลุ่มผู้รับบริการ

ในชุมชนได้ง่ายขึ้น ได้รับข้อมูลข่าวสารทางสขุภาพที่มีความรวดเรว็ขึ้น อนัจะน�าไปสู่การช่วยเหลือดูแลที่ทนัท่วงท ี

และตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน มปีระสทิธภิาพที่ด ีและประชาชนมสีขุภาพที่ดต่ีอไป

การสรา้งนวตักรรมการบริการสุขภาพของพยาบาลเวชปฏิบติัชมุชน
 การสร้างนวัตกรรมเป็นความสามารถในการคดิเชิงสร้างสรรคท์ี่ถูกหล่อหลอมจากประสบการณน้ั์นๆ ด้วยระยะเวลา

อนัยาวนานไปพร้อมกบัการพัฒนาความรู้ความช�านาญที่สัง่สมมา ความคิดเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นสิง่ที่เกดิขึ้นจากสภาพแวดล้อม

และบริบทขององค์การท�าให้บุคคลเกดิความคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางานโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ

สขุภาพขึ้นมาใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาสขุภาพของประชาชนและผู้ใช้บริการสขุภาพ ซ่ึง Amabile15 ได้สร้างแนวคดิเกี่ยว

กบัการพัฒนานวัตกรรมและก�าหนดขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมไว้ ดงัน้ี

 1. พยาบาลเวชปฏบิัติชุมชนต้องมีการก�าหนดขอบเขตและกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพให้ชัดเจน 

เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู กลุ่มผู้สงูอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สงูอายุตดิสงัคม 

ตดิบ้าน ตดิเตยีง กลุ่มผู้ป่วยเดก็ เป็นต้น โดยจะต้องค้นหาข้อมูลจากประสบการณข์องผู้ที่มคีวามรู้ความช�านาญหรือ

ผู้เช่ียวชาญในชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ ์คร ูผู้น�าชุมชน เป็นต้น รวมถงึเป้าหมาย และความมุ่งมั่นในการแก้ไข

ปัญหา ซ่ึงพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนจะต้องด�าเนินการค้นหาข้อมูลทีเ่ป็นจริงตามบริบทของผู้ใช้บริการ ตวัอย่างเช่น ก�าหนด

กลุ่มเป้าหมายคอืผู้สงูอายุตดิเตยีง จะต้องด�าเนินคอื 1) ประเมินคดักรองกลุ่มผู้สงูอายุตดิเตยีง 2) สมัภาษณผู้์สงูอายุ

ตดิเตยีง ผู้ดูแล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3) การศกึษาข้อมูลเชิงสงัคมวัฒนธรรมของชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางประกอบ

ในการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม เป็นต้น16 
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 2. พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนต้องค้นหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพ15 ตามกระบวนการสบืเสาะ

และแสวงหาข้อมูล โดยมขีั้นตอนดงัต่อไปน้ี

  2.1 ศกึษาสถานการณชุ์มชน และรวบรวมข้อมูลสขุภาพชุมชน เพ่ือเป็นฐานความรู้ส�าหรับก�าหนดแนวทาง

การพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพ 

  2.2 ด�าเนินการจัดการความรู้ โดยจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณข์องผู้สงูอายุตดิเตยีง ผู้ดูแล

บุคคลที่เกี่ยวข้องในครอบครัว ทมีสขุภาพ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าชุมชน และภาคเีครือข่ายสขุภาพชุมชน เพ่ือถ่ายทอด

องค์ความรู้  ประสบการณ ์ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ ต่างๆ เกี่ยวกบัการดูแลผู้สงูอายุตดิเตยีง ทั้งน้ี พยาบาลเวช

ปฏบิตัชุิมชนจะต้องกระตุ้นกลุ่มให้เกดิการตื่นตวัและเกดิการเรียนรู้ในการจัดการปัญหาสขุภาพของผู้สงูอายุตดิเตยีง

ในชุมชนตลอดจนภาวะสขุภาพของผู้ดูแลด้วย 

  2.3 ค้นหาทุนทางสงัคมที่มอียู่ในชุมชนและสามารถช่วยเหลือในการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพที่

เหมาะสมส�าหรับผู้สงูอายุตดิเตยีงได้ และจัดระบบการท�างานโดยอาศยัหลักการมส่ีวนร่วมของชุมชน โดยการเสริมสร้าง

พลังอ�านาจให้กบัชุมชนให้ชุมชนเกดิความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกนัและสร้างให้เกดิชุมชนเข้มแขง็ที่จะสามารถสร้าง

การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการปัญหาสขุภาพของชุมชนโดยชุมชน 

  2.4 ก�าหนดข้อตกลงร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพที่เหมาะสมส�าหรับผู้สงูอายุติดเตียงใน

ชุมชนกบัผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ร่วมกนัก�าหนดระบบและกลไกการท�างานเพ่ือการจัดการปัญหาสขุภาพของชุมชน 

  2.5 สร้างเครือข่ายการดูแลสขุภาพผู้สงูอายุตดิเตยีงในชุมชน เช่น เครือข่ายเยาวชนจิตอาสาเพ่ือการดูแล

ผู้สงูอายุตดิเตยีงในชุมชน เป็นต้น 

 3. พัฒนาศกัยภาพของทมีสขุภาพในด้านการประสานงานกบัชุมชน และภาคเีครือข่ายสขุภาพชุมชน การสร้าง

และพัฒนาเครือข่ายในชุมชน การท�างานแบบหุ้นส่วนสขุภาพ การเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ ได้มส่ีวนร่วม

ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพ เป็นต้น

 ขั้นตอนการพฒันานวตักรรมบริการสุขภาพ  

 การพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพที่มคุีณภาพและประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินการท�าโดยการบูรณาการ

องค์ความรู้ของระเบียบวิจัยทางการพยาบาลร่วมกบัการด�าเนินการวิจัยขณะปฏบิัติงานประจ�า เป็นการพัฒนางาน

ประจ�าสู่การวิจัย (Routine to Research: R2R)17 มขีั้นตอนการพัฒนา ดงัน้ี

 1. วิเคราะห์ความต้องการใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพของกลุ่มเป้าหมาย (need analysis) โดยวิเคราะห์จาก

สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกดิความเข้าใจที่ตรงกนั และค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปจากสิ่งที่มี

อยู่แล้ว และสิ่งที่ขาดหายไปน้ันก่อให้เกดิปัญหาในการท�างานหรือปัญหาสขุภาพของผู้ใช้บริการ รวมทั้งวิเคราะห์

ระบบการบริหารงานการพยาบาล ถงึปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน

ส�าหรับการวางแผนการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพ

 2. ก�าหนดช่ือเร่ืองนวัตกรรมหรือประเดน็หรือหัวข้อที่ต้องการพัฒนา ซ่ึงจะต้องมคีวามเฉพาะเจาะจงเฉพาะเร่ือง

ที่จะศกึษาและพัฒนาเทา่น้ัน ไม่ควรศกึษาหลายเร่ืองในเวลาเดยีวกนั โดยนวัตกรรมบริการสขุภาพที่จะพัฒนาขึ้นน้ัน

อาจจะเป็น แนวปฏบิัติการพยาบาล เทคนิคการพยาบาล โปรแกรมการพยาบาล วัสดุ/อปุกรณช่์วยเหลือทางการ

พยาบาล คู่มอืทางการพยาบาล เป็นต้น

 3. ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) โดยรวบรวมข้อมูลและท�าการวิเคราะห์ว่าข้อมูล

ที่ได้มาน้ันมรีปูแบบอะไรบ้างที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสขุภาพของผู้ใช้บริการตามกลุ่มเป้าหมายน้ันๆให้ดขีึ้นได้ และ

ประเมนิคุณภาพข้อมูลเชิงประจักษ์ท�าโดย
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  3.1 สบืค้นวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎ ีงานวิจัย งานนวัตกรรมที่มคุีณภาพโดยใช้กระบวนการสบืค้นแบบ 

PICO ที่สนับสนุนความเข้าใจเกี่ยวกบัการออกแบบนวัตกรรม ตวัอย่าง เช่น การศกึษาของ ปัญญภัทร ภัทรกณัทากุล18 

ท�าการศกึษาผลของการใช้นวัตกรรมที่นอนยางรถเพ่ือป้องกนัแผลกดทบัในผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกดิแผลกดทบั  

  P : ผู้ป่วยที่รับนอนในตกึผู้ป่วยในชาย 

   I : 1) แนวปฏบิตัใินการดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกนัแผลกดทบัและแผ่นพับ

       2) นวัตกรรมที่นอนยางรถ

   C : เปรียบเทยีบการเกดิแผลกดทบัระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังใช้แนวปฏบิตัิ

ในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกนัแผลกดทบัและแผ่นพับ และนวัตกรรมที่นอนยางรถ

         ผลลัพธร์ะยะสั้น  คือ ผู้ป่วยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเกดิแผลกดทบัแตกต่างกนั

         ผลลัพธร์ะยะยาว คือ ผู้ป่วยกลุ่มทดลองไม่เกดิแผลกดทบัระดบัรนุแรงตั้งแต่ระดบั 2 ขึ้นไป 

   O : ลดการเกดิแผลกดทบั

         ผลลัพธร์ะยะสั้น  คือ ผู้ป่วยกลุ่มทดลองเกดิแผลกดทบัน้อยกว่ากลุ่มควบคุม

        ผลลัพธร์ะยะยาว คือ ผู้ป่วยกลุ่มทดลองไม่เกดิแผลกดทบัระดบัรนุแรงตั้งแต่ระดบั 2 ขึ้นไป 

และไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนจากแผลกดทบั

  3.2 พิจารณาระดบัความน่าเช่ือถอืของหลักฐานเชิงประจักษ์ (level of evidence) ซ่ึงเป็นเร่ืองส�าคัญที่สดุ

ของการค้นคว้างานวิจัยและจะช่วยให้สามารถประเมนิความน่าเช่ือถอืของหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้ตามเกณฑข์องเมลินย์

และไฟเอาท ์- โอเวอร์ฮอลท์19 แบ่งเป็น 7 ระดบั ดงัน้ี

   ระดบั 1 งานวิจัยที่มกีารศกึษาอย่างเป็นระบบ (systematic review) การวิเคราะห์อภิมาน (meta analysis) 

โดยศกึษาจากงานวิจัยเชิงทดลองที่ต้องมกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างในการทดลองและมกีลุ่มควบคุมทั้งหมด (randomized 

controlled trial: RCT)

   ระดบั 2 งานวิจัยเชิงทดลอง (randomized controlled trial: RCT) ที่ที่ต้องมกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่าง

ในการทดลองและมกีลุ่มควบคุมทั้งหมด และมกีารออกแบบการวิจัยเป็นอย่างด ีอย่างน้อย 1 เร่ือง  

   ระดบั 3 งานวิจัยเชิงทดลองที่มกีลุ่มควบคุม (controlled trial, without randomized) และมีการออกแบบ

การวิจัยเป็นอย่างด ีแต่ไม่มกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างในการทดลอง 

   ระดบั 4 งานวิจัยที่เป็นการศกึษาย้อนหลัง (case controlled) หรือการตดิตามไปข้างหน้า(cohort studies) 

ที่มกีารออกแบบการวิจัยเป็นอย่างด ี

   ระดบั 5 งานวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative study)

   ระดบั 6 งานวิจัยเดี่ยวที่เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative study)

   ระดบั 7 รายงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะเร่ือง ซ่ึงจัดเป็นล�าดบัสดุท้าย ในกรณทีี่

ไม่มงีานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในหัวข้อน้ันๆ

   ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ ปัญญภัทร ภัทรกณัทากุล18 ท�าการศึกษาผลของการใช้นวัตกรรม

ที่นอนยางรถเพ่ือป้องกนัแผลกดทบัในผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกดิแผลกดทบั จัดเป็นความน่าเช่ือถอืของหลักฐาน

เชิงประจักษ์ระดบั 3 เน่ืองจากเป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่มกีลุ่มควบคุม (controlled trial, without randomized) และ

มีการออกแบบการวิจัยเป็นอย่างดี แต่ไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเพราะเป็นการเลือกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง

 4. สงัเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่มคุีณภาพตามระดบัความน่าเช่ือถอืของหลักฐาน

เชิงประจักษ์ เพ่ือน�าสิ่งที่สงัเคราะห์ได้มาบูรณาการในการวางแผนและการออกแบบนวัตกรรมบริการสขุภาพ
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 5. ออกแบบนวัตกรรมบริการสขุภาพเพ่ือพัฒนางานด้านการปฏบิตัพิยาบาล หรือด้านการบริหารการพยาบาล

ให้มคุีณภาพดย่ิีงขึ้น 

 6. สร้างเคร่ืองมอืวัดประสทิธภิาพและประสทิธผิลของนวัตกรรมบริการสขุภาพ ซ่ึงอาจจะเป็นตวัช้ีวัดสขุภาพของ

ผู้ใช้บริการ หรือตวัช้ีวัดคุณภาพขององค์กรพยาบาล ซ่ึงเคร่ืองมอืวัดส่วนใหญ่จะเป็นการวัดผลโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ 

และอาจจะมีการประเมินผลเชิงคุณภาพด้วยกไ็ด้เพ่ือเป็นการยืนยันผลของการใช้นวัตกรรมบริการสุขภาพว่ามี

ประสทิธภิาพจริง

 7. สร้างคู่มอืวิธกีารใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพในการทดลองให้ผู้ที่น�าไปทดลองใช้สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 

และสามารถปฏบิตัติามได้ง่าย รวมถงึวิธกีารวัดและประเมนิการใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพ

 8. ทดลองใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพกบักลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตั้งแต่ตอนต้น เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู กลุ่มผู้สงูอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สงูอายุติดสงัคม ติดบ้าน ติดเตียง 

กลุ่มผู้ป่วยเดก็ เป็นต้น และด�าเนินการตามคู่มอืวิธกีารใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพอย่างเคร่งครัด

 9. วัดประสทิธภิาพและประสทิธผิลของนวัตกรรมบริการสขุภาพ ทั้งในด้านกระบวนการ รปูแบบและผลลัพธ์

ทางสขุภาพของผู้ใช้บริการ โดยใช้เคร่ืองมอืวัดประสทิธภิาพและประสทิธผิลที่ได้สร้างไว้ เพ่ือจะได้วัดผลได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 10. เขยีนรายงานสรปุผลการใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพ พร้อมทั้งอภิปรายผลให้ชัดเจน และอ้างองิงานวิจัย

ที่ได้ศกึษาค้นคว้ามาให้ถูกต้องตามหลักการ เพ่ือเป็นการป้องกนัการคัดลอกผลงานของผู้อื่น

บทบาทพยาบาลเวชปฏิบติัชมุชนในการพฒันานวตักรรมบริการสุขภาพ
 ในการด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ของนวัตกรรมบริการสขุภาพ พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนจะมส่ีวนเกี่ยวข้องได้หลาย

บทบาท ดงัน้ันพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนควรจะได้พัฒนาตนเองให้มทีศันคต ิค่านิยม และความรู้  ความสามารถที่พร้อม

ที่จะเข้าไปมีส่วนส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้การด�าเนินงานนวัตกรรมบริการสขุภาพที่มคุีณภาพ ดงัน้ี

 บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบติัชมุชนกบันวตักรรมบริการสุขภาพ20 แบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ 

  1. บทบาทด้านการบริหารนวัตกรรมบริการสขุภาพ 

  พยาบาลเวชปฏบิตัิชุมชนแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมกบัชุมชนและภาคีเครือข่ายสขุภาพในการพัฒนา

นวัตกรรมบริการสขุภาพ เข้าร่วมวางแผนการใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพทีม่อียู่แล้ว และนวัตกรรมบริการสขุภาพทีพั่ฒนา

ขึ้นใหม่ โดยเลือกใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย บริบทของพ้ืนที่ชุมชน 

สถานการณ ์และช่วงระยะเวลา โดยไม่จ�าเป็นต้องสร้างนวัตกรรมขึ้นใหม่ แต่ต้องมกีารบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ

สขุภาพแต่ละช้ินให้มีการใช้งานที่เหมาะสม และสามารถออกแบบวิธกีารใช้งาน ปรับเปล่ียนวิธกีารบริหารจัดการ

นวัตกรรมบริการสขุภาพแต่ละเร่ืองให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาและบริบทพ้ืนที่ของชุมชนที่มคีวามแตกต่างกนั 

  2. บทบาทด้านการเป็นผู้ใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพ 

  พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนแสดงบทบาทการเป็นผู้ใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพ ซ่ึงต้องศกึษานวัตกรรมบริการ

สขุภาพที่จะใช้กบัผู้รับบริการ หรือกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจถ่องแท้ และเตรียมบุคลากรทางสขุภาพให้เข้าใจถงึวิธกีารใช้

นวัตกรรมบริการสขุภาพให้ถูกต้อง ตรงกนั ตามคู่มอืทีก่ �าหนดไว้ พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนต้องสามารถเลือกใช้นวัตกรรม

บริการสขุภาพที่หลากหลายโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพเดยีวกนัในทุกพ้ืนที่ เพราะบางพ้ืนที่อาจจะใช้

นวัตกรรมบริการสขุภาพที่แตกต่างกนัออกไปตามสถานการณแ์ละปัญหาสขุภาพของผู้ใช้บริการ ในการใช้นวัตกรรมบริการ

สขุภาพของพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนควรยึดหลักการสาธารณสขุมูลฐาน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้นวัตกรรมบริการสขุภาพ

มากกว่าผลงาน และเร่ิมพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพจากงานประจ�าสู่การวิจัย (routine to research: R2R) ต่อไป                                            
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ตวัอย่างนวตักรรมบริการสุขภาพ

    ภาพที ่1 ตุก๊ตาสอดง่ามนิ้ วมือ                   ภาพที ่2 วงลอ้การใชย้าส�าหรบัผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง

  3. บทบาทด้านการประเมินผลการใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพ

  เมื่อน�านวัตกรรมบริการสขุภาพไปใช้ในพ้ืนที่กบักลุ่มเป้าหมายแล้ว ในระยะเร่ิมแรกพยาบาลเวชปฏบิตัิ

ชุมชนควรตดิตามนิเทศงานอย่างใกล้ชิด และประเมนิผลเป็นระยะๆ เพ่ือจะได้ทราบถงึข้อด ีและข้อเสยี ของการใช้

นวัตกรรมบริการสขุภาพ เพ่ือน�ามาปรับปรงุแก้ไข และพัฒนาในขั้นตอนต่อๆ ไปให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น การประเมินผล

นวัตกรรมบริการสขุภาพต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบระเบยีบ และมีการน�าเสนอผลการประเมินไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

เป็นระยะๆ และต้องจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณก์ารใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพในแต่ละระดบั20 เช่น ระดบัต�าบล 

ระดบัอ�าเภอ ระดบัจังหวัด และระดบัเขตสขุภาพ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณร่์วมกนั และเลือกใช้แนวคิด แนวปฏบิตัิ 

เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพร่วมกนัให้เกดิเป็นภาคีเครือข่ายนวัตกรรมบริการสขุภาพต่อไป 

ประโยชนข์องการพฒันานวตักรรมบริการสุขภาพ
 1. กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองโดยใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพที่มคุีณภาพ อนัจะส่งผล

ให้ผู้ใช้บริการมสีขุภาพดขีึ้นอย่างต่อเน่ือง ลดความทุกขท์รมาน และภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่มคีวามจ�าเป็น คุ้มค่า คุ้มทุน 

 2. พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนมกีารพัฒนาศกัยภาพในการคดิเชิงสร้างสรรคแ์ละสามารถคดิค้นนวัตกรรมบริการ

สขุภาพที่เหมาสมกบักลุ่มเป้าหมายในความดูแลของตนได้จนถงึขั้นสงูสดุในการดูแลผู้ใช้บริการสขุภาพชุมชน

 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลได้รับการยอมรับถงึคุณภาพด้านการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนจากท้องถิ่น

อนัเน่ืองมาจากผลงานนวัตกรรมบริการสขุภาพที่พัฒนาขึ้นของพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน และสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ

บทสรุป
 พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนทุกคนมบีทบาทในการเพ่ิมคุณค่าและคุณภาพของการปฏบิตังิาน ด้วยการคดิค้นนวัตกรรม

บริการสขุภาพ ด้วยการวิจัยตามวงจรกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง และท�าให้แน่ใจว่า นวัตกรรมบริการสขุภาพ

ที่คดิค้นขึ้นมาน้ันได้ถูกน�าไปใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกบัประโยชน์ในการใช้ และความเหมาะสม

ของนวัตกรรมในสถานการณท์ี่ต้องการใช้ ทั้งน้ีผู้น�าองคก์รพยาบาลต้องมบีทบาทส�าคญัในการสร้างบรรยากาศในการ

ปฏบิตังิาน ให้พร้อมต่อการใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพ ทั้งในระดบัปฐมภมู ิทุตยิภมู ิและตตยิภมู ิและบริหารจัดการ

นวัตกรรมบริการสขุภาพแต่ละช้ินให้มีการใช้งานที่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาและบริบทพ้ืนที่ของชุมชนที่มีความแตกต่างกนั 

ตลอดจนส่งเสริมให้พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนปฏบิตัติามบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมบริการสขุภาพทั้ง บทบาทด้านการ

บริหารนวัตกรรมบริการสขุภาพ บทบาทด้านการเป็นผู้ใช้นวัตกรรมบริการสขุภาพ และบทบาทด้านการประเมนิผลการใช้

นวัตกรรมบริการสขุภาพ จนได้รับการยอมรับถงึคุณภาพด้านการพยาบาลชุมชนจากท้องถิ่นอนัเน่ืองมาจากผลงานนวัตกรรม

บริการสขุภาพที่พัฒนาขึ้น และสามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มั่นคง และย่ังยืนต่อไป
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วิชาชีพทางการพยาบาล

บทคดัย่อ   
 วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มุ่งให้การดูแลผู้รับบริการให้มสีขุภาพดทีั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงมคีวามส�าคัญ

อย่างย่ิงที่พยาบาลจะต้องมคีวามรู้  มทีกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาล พัฒนาชีวิตด้านในให้เข้มแขง็ ทั้งกาย ใจ และ

จิตวิญญาณ ในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ดงัน้ันสถาบนัการศกึษาพยาบาล ควรให้ความส�าคัญในการ

จัดการศกึษาหรือกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างพยาบาลทีม่คีวามเมตตากรณุา มสีมรรถนะ มจีริยธรรม และเป็นพลเมอืง

ที่รับผดิชอบต่อสงัคม บทความน้ีได้น�าเสนอการประยุกตใ์ช้แนวคดิจิตตปัญญาศกึษาบูรณาการกบัวิธกีารสอนโดยใช้

ปัญหาเป็นหลักในหัวข้อคัดสรรรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาลส�าหรับนักศึกษาพยาบาล 

โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ตาม 9 ขั้นตอน ของการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักร่วมกบัการใช้แนวคดิจิตตปัญญา ผ่านกระบวนการ

สนุทรียสนทนา การรับฟังด้วยความตั้งใจ การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ร่วมกบัการสะท้อนคิด ผลการเรียนรู้

พบว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธก์ารเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และเกดิความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้ผู้เรียนเปิดใจ

รับฟังผู้อื่นมากขึ้น เข้าใจ และไม่ตดัสนิผู้อื่น กล้าแสดงความคิดเหน็และความรู้สกึได้อย่างเปิดเผย ตลอดจนผู้เรียน

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการวางแผนน�าสิ่งที่เรียนรู้ ไปให้การดูแลผู้รับบริการให้

ครอบคลุมสขุภาพองค์รวม ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสงัคม และด้านจิตวิญญาณบนพ้ืนฐานความเอื้ออาทร
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Abstract  
 The nursing profession aims to look after both physical and mental health of people. Therefore, it is 

extremely important that nurses have knowledge, skills in nursing practice, and a strong inner life including 

physical, mental and spiritual aspects, in order to provide humanized healthcare. Therefore, the educational 

institution should emphasize the importance of learning processes in order to create compassionate, capable, 

ethical nurses and socially responsible citizens. This article presents an application of the concept of contemplative 

education integrated with problem-based teaching methods in a selected topic of the Ethics and Laws in 

Nursing Profession subject for nursing students. It focuses on learning according to 9 steps of problem-based 

learning with the concept of contemplative education through the process of dialogue, deep listening, contemplation 

together with reflection.  The results showed that learners are able to achieve learning outcomes in all 5 areas 

and have an understanding of themselves and of others. As a result, they are more open to listen to others, 

understand and do not judge others, and dare to express opinions and feelings openly. Learners are also able 

to apply knowledge to their own development including planning to apply what they have learned to look 

after the clients covering holistic care including physical, mental, social, and spiritual aspects based on generosity.

Keywords: contemplative education; nursing students; problem-based learning; teaching ethics and laws in 

nursing profession
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 ในปัจจุบนัทา่มกลางการเรียนรู้และการพัฒนาที่น�าไปสูค่วามทนัสมยั น�าพาให้มนุษย์ออกห่างจากความสขุที่เกดิ

จากการเข้าใจตนเอง การเกื้อกูลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งการใช้ชีวิตที่ไม่เบยีดเบยีนท�าร้ายกนัอกีด้วย กระแส

การเปล่ียนแปลงของมนุษยชาตโิดยผ่านกระบวนการศกึษา จึงหันมาสนใจในเร่ืองการพัฒนาศกัยภาพของคนในสงัคม

ให้มคีวามเป็นมนุษย์โดยสมบูรณม์ากขึ้น ดงัน้ันการจัดการศกึษาในยุคปัจจุบนัต้องมคีวามหลากหลาย ระบบการเรียนรู้

ต้องเข้าใจพัฒนาการมนุษย์ มทีรัพยากรที่เพียงพอ เน้นการพัฒนาชีวิตด้านในให้เข้มแขง็ ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ 

และเพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัตกิารอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 หมวด 1 มาตรา ที่ 5 ข้อ 2 ที่ก�าหนดให้การจัดการ

ศกึษาระดบัอดุมศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณท์ั้งร่างกาย จิตใจ 

สตปัิญญา ความรู้  ทกัษะที่จ�าเป็น เป็นคนด ีมวิีนัย ภมูใิจในชาต ิเข้าใจสงัคมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถ

ปรับเปล่ียนตนเองเพ่ือรองรับสงัคมโลกที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต มคีวามรับผดิชอบต่อครอบครัว ชุมชน สงัคม

และประเทศชาต ิร่วมกนัแก้ปัญหาสงัคมและสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสขุ1 

 วิทยาลัยพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ เป็นสถาบนัการศกึษาที่มหีน้าที่ใน

การผลิตพยาบาลให้มคีวามรู้  มทีกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาล พัฒนาชีวิตด้านในให้เข้มแขง็ ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ 

เพราะการศกึษาพยาบาลมุ่งเน้นผู้เรียนให้เรียนรู้การดูแลผู้รับบริการให้ครอบคลุมสขุภาพองค์รวม ได้แก่ ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณบนพ้ืนฐานความเอื้ออาทร2 โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนวิชา

จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาล ซ่ึงเป็นรายวิชาที่คาดหวังให้นักศกึษามคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั

กฎหมายทัว่ไปและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ พระราชบญัญัตวิิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ทฤษฏี

จริยศาสตร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และประเดน็ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาลและการแก้ไข แนวทาง

การน�าไปใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาลและการด�าเนินชีวิต จากประสบการณก์ารจัดการเรียนการสอนกลุ่มย่อยในหัวข้อ

พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมประเดน็ปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล ที่ผ่านมาในรายวิชาน้ีได้ใช้วิธกีารจัดการเรียน

การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning: PBL) จากผลการประเมนิการจัดการเรียนการสอนใน 2 ปี

ที่ผ่านมาพบว่าหัวข้อน้ีเป็นเน้ือหาที่มคีวามซับซ้อน เข้าใจยาก และผู้เรียนขาดความเข้าใจในการน�าไปประยุกตใ์ช้ ดงัน้ัน

จึงมกีารน�า PBL มาประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศกึษาได้เรียนรู้ ด้วยตนเองและแก้ปัญหาตามโจทย์

สถานการณท์ี่ได้รับและเหน็แนวทางในการน�าไปประยุกตใ์ช้ได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซ่ึงผลจากการศกึษา พบว่านักศกึษา

สามารถบรรลุผลลัพธก์ารเรียนรู้ทีก่ �าหนดไว้ แต่หมวดทีมี่คะแนนต�่าทีส่ดุคอื หมวดทกัษะทางปัญญา และหมวดคุณธรรม

จริยธรรม และจากการสงัเกตของผู้สอนพบว่าขณะท�ากลุ่มนักศึกษาจะมีส่วนร่วมน้อยหรือไม่กล้าแสดงความคิดเหน็ 

ครจูะต้องกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา บรรยากาศการเรียนจะเคร่งเครียดและมุ่งเฉพาะเข้ากลุ่มเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย

การเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง นักศกึษาวิเคราะห์ตนเองได้น้อย ขาดความใฝ่รู้  ขาดความเข้าใจผู้อื่นในระหว่างกจิกรรมกลุ่ม

ที่มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไม่ค่อยฟังเพ่ือนในขณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพราะจะสนใจกบัเน้ือหาที่ตนเองจะน�าเสนอ บาง

คร้ังพูดแทรกในขณะที่เพ่ือนแสดงความคิดเหน็ และมนัีกศกึษาบางคนมปีฏกิริิยาทางสหีน้าถ้ามเีพ่ือนในกลุ่มแสดง

ความคดิเหน็ที่แตกต่าง และบรรยากาศของความปลอดภยัยังมน้ีอยโดยจะมช่ีองว่างในการแสดงบทบาทของครแูละ

นักเรียนซ่ึงอาจท�าให้นักศกึษาเกดิความรู้สกึไม่ผ่อนคลายในขณะเรียน และอาจส่งผลให้เรียนอย่างไม่มีความสขุ

 ดงัน้ันแนวคดิการจัดการศกึษาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศกึษา (Contemplative education)  

ที่มเีป้าหมายสู่การเรียนรู้ เพ่ือการเปล่ียนแปลง (Transformative learning) จึงเป็นทางเลือกหรือแนวทางหน่ึงในการน�ามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลร่วมกบัวิธกีารสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความรู้

ที่เพียงพอและสามารถน�าไปประยุกตใ์ช้ในการปฎบิตัพิยาบาลองค์รวมอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณท์ั้งร่างกาย 
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จิตใจ สตปัิญญา มคีวามรู้ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสขุ อกีทั้งจิตตปัญญาศกึษา

มคีวามส�าคัญในสงัคมปัจจุบนั เน่ืองจากท�าให้เกดิความสมดุลภายในให้กบัชีวิต ซ่ึงประกอบด้วยปัญญา 3 ฐาน ได้แก่ 

ฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการสร้างสมดุลของสงัคมโลก3 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้

ผู้เข้าร่วมได้กลับมาค้นพบและตระหนักในความสามารถและศกัยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น จนสามารถ

ยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น แล้วสามารถค้นพบแนวทางในการด�าเนินชีวิตร่วมกันที่

สามารถประสานความสามารถและศกัยภาพความเป็นมนุษย์ที่หลากหลายได้อย่างแท้จริง4 บทความวิชาการน้ีจึงน�าเสนอ

เน้ือหาเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิจิตตปัญญาศกึษาบูรณาการกบัวิธกีารสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการ

จัดการเรียนการสอนส�าหรับนักศกึษาพยาบาลและผลการเรียนรู้ที่เกดิกบัผู้เรียน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการน�าแนวคดิ

จิตตปัญญาศกึษาไปประยุกตใ์ช้ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกดิแนวคิดการพัฒนาการศกึษาพยาบาล ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของ

การพยาบาลองคร์วม ที่เน้นการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณของคนทั้งคนเพ่ือรักษาและสร้างเสริม

ความสมดุลของบุคคล

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดจิตตปัญญาศึกษากบัวิธีการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั
 ในการประยุกตใ์ช้แนวคดิจิตตปัญญาศกึษาในคร้ังน้ี ใช้เป็นยุทธวิธกีารสอน (Teaching Strategy) ในรายวิชา

จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ในหัวข้อปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล โดยมปีระเดน็ที่ต้องเรียนรู้

คือ หลักการบอกความจริง หลักการรักษาความลับ หลักความยุตธิรรม หลักความซ่ือสตัย์ และการตายอย่างมศีกัดิ์ศรี โดยใช้

ร่วมกบัการสอนแบบ PBL ในนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สริุนทร์ กลุ่มย่อย จ�านวน 

11 คน โดยจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด 4 คร้ังๆ ละ 3 ช่ัวโมง และในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ังจะใช้

กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิจิตตปัญญาศกึษา ได้แก่ สนุทรียสนทนา (Dialogue) การฟังอย่างลึกซ้ึง (Deep listening) 

และการสะท้อนการเรียนรู้(Learning reflection) ประกอบกบัหลักการพ้ืนฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้  7C’s ได้แก่ 

หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) หลักความรักความเมตตา (Compassion) หลักการเช่ือมโยงสมัพันธ ์

(Connectedness) หลักการเผชิญความจริง (Confronting reality) หลักความต่อเน่ือง (Continuity) หลักการสร้างความมุ่งมั่น

(Commitment) และหลักชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Community) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจตวัเอง รู้ตวั เข้าถงึความจริงสงูสดุ ความดี 

ความงาม ท�าให้เปล่ียนมุมมองเกี่ยวกบัโลกและผู้อื่น เกดิความเป็นอสิระ ความสขุ ปัญญา และความรักต่อเพ่ือนมนุษย์หรือ

เกดิความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ ์เพ่ือชีวิตและการอยู่ร่วมกนัที่ดี4-5 บูรณาการควบคู่กบัการสอนแบบ PBL ซ่ึงมจุีดเด่นในการ

พัฒนาทกัษะทางปัญญา ทกัษะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต พัฒนาการใช้เหตผุลในการคดิวิเคราะห์และตดัสนิใจ พัฒนา

ทกัษะในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เน่ืองจากผู้เรียนรู้ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง รวมทั้งพัฒนาทกัษะการท�างานเป็นทมี6-8 ทั้งหมด

9 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ท�าความเข้าใจโจทย์สถานการณ ์ค�าศพัท ์และข้อความต่างๆ ของสถานการณ ์ (Clarify terms 

and concepts) ขั้นตอนที่ 2 ระบุหรือนิยามปัญหา เป็นขั้นตอนของการตั้งประเดน็ปัญหาจากโจทย์สถานการณ ์(Define 

problems) ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาต่างๆ ร่วมกนั (Analyze problems) 

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งสมมตฐิาน (Formulated hypothesis) ขั้นตอนที่ 5 จัดล�าดบัความส�าคัญของสมมตฐิาน (Identify the 

priority of hypothesis) ขั้นตอนที่ 6 ก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  (Formulated learning objective) ขั้นตอนที่ 7 

ศกึษาความรู้ เพ่ิมเตมิจากภายนอกกลุ่ม (Collect additional information outside the group) ขั้นตอนที่ 8 สงัเคราะห์

และทดสอบข้อมูลที่หามาเพ่ิมเตมิ (Synthesize and test the newly acquired information) ขั้นตอนที่ 9 สรปุการเรียน

รู้หลักการและแนวคดิจากการแก้ปัญหา (Identify generalization and principles derived from studying the problems)9 

ซ่ึงแบ่งออกเป็นขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นสอน และขั้นสรปุ โดยมกีารออกแบบการจัดการเรียนรู้ดงัน้ี
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 ตวัอย่างแผนการสอน วิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล หัวข้อปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

คร้ังที่ /

เวลา

วัตถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้แบบ PBL กจิกรรมการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญา

วีธกีารประเมินผล

1
( 9 . 0 0 -
12.00)
3 ช่ัวโมง

ขั้นเตรียมความพรอ้ม
PBL
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมและ
มส่ีวนร่วมในการเรียนรู้
จิตตปัญญา
1. เพ่ือเป็นการประเมินความพร้อม
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศของความไว้
วางใจ การเข้าใจ และการยอมรับ การ
เปิดกว้าง
3. เพ่ือพัฒนาฐานกาย ฝึกสตแิละการรู้
ตามอารมณ ์ความคดิความรู้สกึของตน
4. เพ่ือพัฒนาฐานใจในการเรียนรู้
ด้วยใจที่ใคร่ครวญในการสื่อสารความ
คิดโดยใช้ลายเส้นและสีสันจากการ
วาดภาพ

ขั้นสอน
PBL
1.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและ
วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพ
พยาบาลได้ (TQF 2.2)
จิตตปัญญา
1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ การคดิบวกและ
การสร้างบรรยากาศให้เรียนอย่างมี
ความสขุ 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศของความไว้
วางใจ การเข้าใจ และการยอมรับ 
การเปิดกว้าง
3. เพ่ือพัฒนาฐานคดิ ในการฝึกฟังผู้อื่น
อย่างตั้งใจ ปราศจากอคติยอมรับ
ความคิดเหน็ที่แตกต่าง

ขั้นสรุป
PBL
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประเมินถึง
จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองได้
ด้วยจิตตปัญญา
1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ การคิดบวกการ
ให้ก�าลังใจ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวนความคดิ
ความรู้สกึ การกระท�าของตนเอง 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในตนเองและ
ผู้อื่น

ขั้นเตรียมความพรอ้ม 
1. ครเูตรียมกระดานไวทบ์อร์ดที่มี
ล้อเล่ือนพร้อมกระดาษ และปากกา
เมจิค เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ขณะแลกเปล่ียน
เรียนรู้
2. ครเูตรียมโจทย์สถานการณเ์พ่ือ
แจกให้ผู้เรียนทุกคน
3. ครูท�าความเข้าใจร่วมกับผู้เรียน
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ แบบ 
PBL วัตถุประสงคใ์นการเรียนรู้และ
ระยะเวลาในการเรียนรู้ ร่วมกนั 
4. ครอูธบิายบทบาทของครแูละผู้เรียน
5. กลุ่มสร้างข้อตกลงร่วมกนัในการ
เรียนแบบกลุ่มย่อย

ขั้นสอน
1. ครบูอกวัตถุประสงค์ในการท�า PBL 
คร้ังที่ 1 ซ่ึงจะครอบคลุมขั้นตอน PBL 
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1- ขั้นตอนที่ 3
2. ครแูจกโจทย์สถานการณใ์ห้ผู้เรียน
ทุกคน และให้ประธาน เลขา และ
สมาชิกกลุ่มด�าเนินการ
3. ผู้เรียนด�าเนินการอ่านโจทย์
สถานการณเ์พ่ือท�าความเข้าใจโจทย์
สถานการณ์ ค�าศัพท ์ และข้อความ
ต่างๆ ของสถานการณ ์ 
4. ผู้เรียนค้นหา ระบุหรือนิยามปัญหา
จากโจทย์สถานการณ์
5. ครทู�าหน้าที่ช่วยเหลือในการเรียนรู้
ของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนมีข้อค�าถาม 
ข้อสงสยั โดยการใช้เทคนิคการตั้ง
ค�าถามย้อนกลับ โดยจะเน้นค�าถามที่
ขึ้นต้นด้วย อะไร อย่างไร ท�าไม

ขั้นสรุป
1. ให้ผู้เรียนทุกคนสรปุสั้นๆ เกี่ยว
กับบทบาทหน้ าที่ ของตน เอง 
(ประธาน เลขา สมาชิก) ที่ได้รับใน
วันน้ี และจะพัฒนาอย่างไรในการ
เข้ากลุ่มคร้ังต่อไป

ขั้นเตรียมความพรอ้ม
1. ครปูระสานงานกบัตวัแทนผู้เรียนใน
กลุ่มล่วงหน้าในการเตรียมอปุกรณท์ี่
ใช้ในการเรียนการสอน 
2. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ อให้ผู้เรียน
เกดิความไว้วางใจและสร้างสมัพันธภาพ
ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียนโดยให้ผู้เรียน
น่ังล้อมวงและสามารถเห็นหน้าซ่ึงกัน
และกนัได้ทุกคน
3. การปรับอณุหภมูภิายในห้องเรียนไม่
ให้ร้อนหรือเยน็เกนิไป ห้องเรียนไม่ถูก
รบกวนจากสิ่งต่างๆ 
4. ครอูธบิายการน�ากระบวนการสนุทรีย
สนทนา (Dialogue) มาใช้ในการเข้ากลุ่ม
ทุกคร้ัง 
5. ครใูห้ผู้เรียนแต่ละคนแนะน�าตนเอง
เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและพ้ืนที่
ปลอดภัยในการพูดคุยแลกเปล่ียน
เรียนรู้  (Compassion)
6. ครใูช้กจิกรรม Check-in กบัผู้เรียน
ทุกคน (Contemplation)
7. ครแูจกกระดาษ A 4 ให้ผู้เรียนตอบ
ค�าถาม ลงในกระดาษ A4 และวาดรปู
ความรู้สกึของตนเองในขณะน้ีที่ด้านหลัง
ของกระดาษอกีด้านหน่ึง (Contem-
plation)

ขั้นสอน
1. ครูและผู้เรียนใช้สุนทรียสนทนาใน
ขณะท�ากจิกรรมกลุ่ม (Compassion)
2. ครูสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ไม่
เคร่งเครียด ทั้งท่าทาง สหีน้า น�า้เสยีง
(Compassion)

ขั้นสรุป
1. ครกูล่าวช่ืนชม และให้ก�าลังใจผู้เรียน
ภายหลังการด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม
(Compassion)
2. ครูให้ผู้เรียนทุกคนเขียนบันทึก
สะท้อนคดิ (Connectedness) ในประเดน็
ดงัน้ี 
  2.1 การเรียนแบบ PBL คร้ังแรกเป็น
อย่างไร และรู้สกึอย่างไร 
  2.2 ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
  2.3 ภาคภมูิใจตนเองอะไรบ้างในวันน้ี  
2.4 มอีะไรเปล่ียนแปลงในตนเองบ้าง 
  2.5 อยากจะขอบคุณใครบ้างในวันน  
2.6 อยากให้เพ่ือน หรือครชู่วยในเร่ือง
อะไรบ้างเพ่ือให้บรรลุความคาดหวังที่
ต้องการ 
3. ครแูละผู้เรียนสร้างไลน์กลุ่มร่วมกนั
และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผลงานบน
ไวทบ์อร์ด (Compassion)

PBL

1. โดยการสงัเกตความพร้อม
และการมส่ีวนร่วมในการเรียน
รู้ของผู้เรียน
2. การสนทนากลุ่มแบบไม่เป็น
ทางการ
3. แบบประเมนิตามสภาพจริง
จิตตปัญญา
1. การสนทนากลุ่มแบบไม่
เป็นทางการ
2. การสงัเกต
3. การเขยีนสะท้อนคิด
4. การวาดภาพ
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คร้ังที่ /

เวลา

วัตถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้แบบ PBL กจิกรรมการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญา

วีธกีารประเมินผล

2
(13.00-
16.00)
3 ช่ัวโมง

ขั้นเตรียมความพรอ้ม
PBL

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมและมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้
จิตตปัญญา
1. เพ่ือเป็นการประเมนิความพร้อมใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน
2.  เพ่ือพัฒนาฐานกาย ฝึกสตแิละการรู้
ตามอารมณ ์ความคิด ความรู้สกึของตน
ขั้นสอน
PBL
1. สามารถตั้งสมมตฐิาน เรียงล�าดบั
ความส�าคัญของสมมติฐานและ
ก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับปัญหาจริยธรรมใน
วิชาชีพพยาบาลได้ (TQF 2.2)
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการสืบค้นและการ
สื่อสาร(TQF 5.2)
จิตตปัญญา
1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ การคิดบวก 
และการสร้างบรรยากาศให้เรียน
อย่างมคีวามสขุ 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศของความไว้
วางใจ การเข้าใจ และการยอมรับ 
การเปิดกว้าง
3. เพ่ือพัฒนาฐานคิด ในการฝึกฟัง
ผู้อื่นอย่างตั้ งใจ ปราศจากอคต ิ
ยอมรับความคิดเหน็ที่แตกต่าง

ขั้นสรุป
PBL
1. เพ่ือให้นักศกึษาสามารถประเมนิ
ถงึจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองได้
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสรุป
ประเดน็ส�าคัญในแต่ละวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ ได้
จิตตปัญญา
1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ การคิดบวก 
การให้ก�าลังใจ 

ขั้นเตรียมความพรอ้ม 

1. ครูและผู้เรียนทบทวนประเด็น
ปัญหาทางจ ริยธรรมในวิชา ชีพ
พยาบาลจากโจทย์สถานการณ์คร้ังที่ 
1 ที่เข้ากลุ่มร่วมกนั

ขั้นสอน
1. ครบูอกวัตถุประสงค์ในการท�า PBL 
คร้ังที่ 2 ซ่ึงจะครอบคลุมขั้นตอน PBL 
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4-ขั้นตอนที่ 7
2. ด�าเนินกระบวนการตั้งสมมติฐาน 
เรียงล�าดับความส�าคัญของสมมติฐาน
และก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3. ครูมอบหมายให้ศึกษาด�าเนินการ
ค้นคว้าตามวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
4. ครทู�าหน้าที่ช่วยเหลือในการเรียนรู้
ของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนมีข้อค�าถาม ข้อ
สงสยั โดยการใช้เทคนิคการตั้งค�าถาม
ย้อนกลับ โดยจะเน้นค�าถามที่ขึ้ นต้น
ด้วย อะไร อย่างไร ท�าไม

ขั้นสรุป
1. ให้ผู้เรียนทุกคนสรปุสั้นๆ เกี่ยว
กบับทบาทหน้าที่ของตนเอง (ประธาน
เลขา สมาชิก) ที่ได้รับในวันน้ี และจะ
พัฒนาอย่างไรในการเข้ากลุ่มคร้ัง
ต่อไป
2. ครมูอบหมายให้ผู้เรียนสรปุองค์
ความรู้ ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองในแต่ละวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้และส่งเป็นรายบุคคล

ขั้นเตรียมความพรอ้ม

1. ครใูช้กจิกรรม Check-in กบัผู้เรียน
ทุกคน (Contemplation)

ขั้นสอน
1. ใช้สุนทรียสนทนาในขณะท�า
กจิกรรมกลุ่ม (Compassion)
2. ครสูร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีไ่ม่
เคร่งเครียด ทั้งท่าทาง สหีน้า น�า้เสยีง
(Compassion)
3. ครช้ีูแจงนักศกึษาในกรณทีี่ไปศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองถ้ามีข้อค�าถาม 
หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครู
ได้ทุกช่องทางรวมทั้งช่องทางไลน์

ขั้นสรุป
1. ครกูล่าวช่ืนชม และให้ก�าลังใจผู้เรียน
ภายหลังการด�าเ นินกิจกรรมกลุ่ม 
(Compassion)

PBL

1.โดยการสังเกตความพร้อม
และการมส่ีวนร่วมในการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2. การสนทนากลุ่มแบบไม่
เป็นทางการ
3. แบบประเมินตามสภาพจริง
จิตตปัญญา
1. การสนทนากลุ่มแบบไม่
เป็นทางการ
2. การสงัเกต
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คร้ังที่ /

เวลา

วัตถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้แบบ PBL กจิกรรมการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญา

วีธกีารประเมินผล

3
( 9 . 0 0 -
12.00)
3 ช่ัวโมง

ขั้นเตรียมความพรอ้ม
PBL

1. เพ่ือให้นักศกึษามคีวามพร้อมและ
มส่ีวนร่วมในการเรียนรู้
จิตตปัญญา
1. เพ่ือเป็นการประเมนิความพร้อมใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน
2. เพ่ือพัฒนาฐานกาย ฝึกสตแิละการรู้
ตามอารมณ ์ความคิด ความรู้สกึของตน
ขั้นสอน
PBL
1. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการสืบค้นและการ
สื่อสาร(TQF 5.2)
จิตตปัญญา
1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ การคิดบวก 
และการสร้างบรรยากาศให้เรียน
อย่างมคีวามสขุ 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศของความไว้
วางใจ การเข้าใจ และการยอมรับ 
การเปิดกว้าง
3. เพ่ือพัฒนาฐานคิด ในการฝึกฟัง
ผู้อื่นอย่างตั้ งใจ ปราศจากอคต ิ
ยอมรับความคิดเหน็ที่แตกต่าง

ขั้นสรุป
PBL
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประเมินถึง
จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองได้
จิตตปัญญา
1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ การคิดบวก 
การให้ก�าลังใจ
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวนความ
คิด ความรู้สกึ การกระท�าของตนเอง
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในตนเอง และ
ผู้อื่น

ขั้นเตรียมความพรอ้ม 

1. ครูและผู้เ รียนร่วมทบทวน
วัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ทั้งหมดของ
กลุ่ม

ขั้นสอน
1. ครบูอกวัตถุประสงคใ์นการท�า PBL 
คร้ังที่ 3 ซ่ึงจะครอบคลุมขั้นตอน 
PBL ขั้นตอนที่ 8
2. ผู้เรียนน�าข้อมูลของแต่ละบุคคล
ที่ได้สงัเคราะห์จากการสบืค้นตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้มาน�าเสนอ
แลกเปล่ียนภายในกลุ่ม

ขั้นสรุป
1. ให้ผู้เรียนทุกคนสรปุสั้นๆ เกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที่ของตนเอง (ประธาน
เลขา สมาชิก) ที่ได้รับในวันน้ี และ
จะพัฒนาอย่างไรในการเข้ากลุ่ม
คร้ังต่อไป

ขั้นเตรียมความพรอ้ม

1. ครใูช้กจิกรรม Check-in กบัผู้เรียน
ทุกคน (Contemplation)

ขั้นสอน
1. ใช้สุนทรียสนทนาในขณะท�า
กจิกรรมกลุ่ม (Compassion)
2. ครสูร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีไ่ม่
เคร่งเครียด ทั้งท่าทาง สหีน้า น�า้เสยีง
(Compassion)
3. ครช้ีูแจงนักศกึษาในกรณทีี่ไปศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองถ้ามีข้อค�าถาม 
หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครู
ได้ทุกช่องทางรวมทั้งช่องทางไลน์

ขั้นสรุป
1. ครกูล่าวช่ืนชม และให้ก�าลังใจผู้เรียน
ภายหลังการด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
(Compassion)
2. ครใูห้ผู้เรียนทุกคนเขยีนบนัทกึสะท้อน
คดิ (Connectedness) ในประเดน็ดงัน้ี  
2.1 รู้สกึอย่างไร   
  2.2 ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
   2.3 ภาคภมูใิจตนเองอะไรบ้างในวันน้ี   
2.4 มีอะไรเปล่ียนแปลงในตนเองบ้าง   
2.5 อยากจะขอบคุณใครบ้างในวันน้ี  
2.6 อยากให้เพ่ือน หรือครูช่วยใน
เร่ืองอะไรบ้างเพ่ือให้บรรลุความคาดหวัง
ที่ต้องการ 

PBL

1.โดยการสังเกตความพร้อม
และการมส่ีวนร่วมในการเรียน
รู้ของผู้เรียน
2. การสนทนากลุ่มแบบไม่
เป็นทางการ
3. แบบประเมนิตามสภาพจริง
จิตตปัญญา
1. การสนทนากลุ่มแบบไม่
เป็นทางการ
2. การสงัเกต
3. การเขยีนสะท้อนคิด
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คร้ังที่ /

เวลา

วัตถุประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้แบบ PBL กจิกรรมการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญา

วีธกีารประเมินผล

4
(13.00-
16.00)
3 ช่ัวโมง

ขั้นเตรียมความพรอ้ม
PBL

1. เพ่ือให้นักศกึษามคีวามพร้อมและ
มส่ีวนร่วมในการเรียนรู้
จิตตปัญญา
1. เพ่ือเป็นการประเมินความพร้อม
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. เพ่ือพัฒนาฐานกาย ฝึกสตแิละการ
รู้ตามอารมณ์ ความคิด ความรู้ สึก
ของตน

ขั้นสอน
PBL
1. แสดงออกถงึการใช้ความรู้  ความ
เ ข้าใจในหลักจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลในการแก้
ปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพพยาบาลได้
(TQF 1.1)
2. มจีรรยาบรรณวิชาชีพ (TQF 1.2)
3. ปกป้องสทิธผู้ิรับบริการ(TQF 1.4)
4. สามารถน�าข้อมูลและหลักฐานไป
ใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพ
พยาบาลอย่างมีวิจารณญาณได้
(TQF 3.3)
5. แสดงความรับผดิชอบต่อวิชาชีพ
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับ
บริการ (TQF 4.3)
จิตตปัญญา
1. เพ่ือสร้างบรรยากาศของความไว้
วางใจ การเข้าใจ และการยอมรับ 
การเปิดกว้าง
2. เพ่ือพัฒนาฐานคดิ ในการฝึกฟังผู้อื่น
อย่างตั้งใจและลดอคตขิองตนเอง 

ขั้นสรุป
PBL
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประเมินถึง
จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองได้
จิตตปัญญา
1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ การคิดบวก 
การให้ก�าลังใจ
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวนความ
คิด ความรู้สกึ การกระท�าของตนเอง
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในตนเอง 
และผู้อื่น
4. เพ่ือพัฒนาฐานใจในการเรียนรู้
ด้วยใจที่ใคร่ครวญในการสื่อสาร
ความคดิโดยใช้ลายเส้นและสสีนัจาก
การวาดภาพ
5. เพ่ือประเมนิสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้

ขั้นเตรียมความพรอ้ม 

1. ครแูละผู้เรียนร่วมทบทวนประเดน็
ปัญหาและสมมตฐิาน

ขั้นสอน
1. ครบูอกวัตถุประสงคใ์นการท�า PBL 
คร้ังที่ 4 ซ่ึงจะครอบคลุมขั้นตอน PBL 
ขั้นตอนที่ 9
2. น�าความรู้ที่สงัเคราะห์ได้มาใช้เพ่ือ
พิสูจน์สมมติฐานและสรุปเป็นหลัก
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

ขั้นสรุป
1. ให้ผู้เรียนทุกคนสรปุสั้นๆ เกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที่ของตนเอง (ประธาน
เลขา สมาชิก) ที่ได้รับในวันน้ี

ขั้นเตรียมความพรอ้ม

1. ครใูช้กจิกรรม Check-in กบัผู้เรียน
ทุกคน (Contemplation)

ขั้นสอน
1. ใช้สุนทรียสนทนาในขณะท�า
กจิกรรมกลุ่ม (Compassion)

ขั้นสรุป
1. ครกูล่าวช่ืนชม และให้ก�าลังใจผู้เรียน
ภายหลังการด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
(Compassion)
2. ครูแจกกระดาษ A4 ให้ผู้เรียน
ตอบค�าถาม ลงในกระดาษ A4 และ
วาดรปูความรู้สกึของตนเองในขณะน้ี
ที่ด้านหลังของกระดาษอกีด้านหน่ึง
(Commitment)

PBL

1.โดยการสังเกตความพร้อม
และการมส่ีวนร่วมในการเรียน
รู้ของผู้เรียน
2. การสนทนากลุ่มแบบไม่
เป็นทางการ
3. แบบประเมนิตามสภาพจริง
จิตตปัญญา
1. การสนทนากลุ่มแบบไม่
เป็นทางการ
2. การสงัเกต
3. การเขยีนสะท้อนคิด
4. การวาดภาพ
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การประเมินผลการเรียนรูที้เ่กิดกบัผูเ้รียน
 การประเมนิผลการเรียนรู้จากการประยุกตใ์ช้แนวคดิจิตตปัญญาศกึษาร่วมกบัการใช้การสอนโดยใช้ปัญหาเป็น

หลักในคร้ังน้ีใช้วิธีการประเมินผลที่แตกต่างกันซ่ึงวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักจะใช้การประเมินผลตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในรายบทที่จะต้องเกดิขึ้นกบัผู้เรียน 5 หมวด คือ คุณธรรมจริยธรรม (TQF 1.1, 1.2, 1.4) 

ความรู้  (TQF 2.2) ทกัษะทางปัญญา (TQF 3.3) ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (TQF 4.3) และ

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี (TQF 5.2) โดยใช้แบบประเมนิตามสภาพจริงในขณะท�ากจิกรรม

กลุ่ม ซ่ึงผลการประเมินพบว่าผู้เรียนทุกคนบรรลุผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่ก�าหนดในแต่ละ TQF ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ส�าหรับการประเมนิผลที่เกดิจากวิธกีารสอนตามแนวคดิจิตตปัญญาจะเป็นการเน้นการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมากกว่า

การตรวจสอบ ดงัน้ันจึงใช้การวัดผลการเรียนรู้ เชิงคุณภาพโดยการให้ผู้เรียนประเมนิตนเองในการเขยีนสะท้อนคดิ และ

วาดภาพความรู้สกึของตนเองก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ

ระหว่างผู้เรียน เพ่ือนร่วมกลุ่มและคร ู โดยยึดหลักความเสมอภาคในฐานะความเป็นมนุษย์ที่ผู้ประเมินมิได้ถอืว่าตนเองสงูกว่า 

มอี�านาจมากกว่า10 และใช้การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม ทั้งก่อนท�ากลุ่ม ระหว่างการท�ากลุ่มและภายหลังการท�ากลุ่ม ซ่ึงสามารถ

สรปุผลการเรียนรู้ที่เกดิกบัผู้เรียนได้ดงัน้ี

 1. การเปล่ียนแปลงในระดบับุคคล ซ่ึงแบ่งได้ดงัน้ี คือ

      1.1 ด้านฐานคิด 

   1.1.1 เกดิการรู้ จักตนเอง คือ การเข้าใจตนเอง มีสตใิคร่ครวญทบทวนตนเอง ตระหนักรู้ ในสิ่งที่เป็น

จุดเด่นและจุดอ่อนของตนเอง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนเองและเป็นจุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนรู้

แนวจิตตปัญญาศกึษา 

             ตวัอย่างการสะท้อนคิดจากผู้เรียน เช่น “ได้พัฒนาศกัยภาพของตวัเองมากขึ้น” “รู้ ปัญหาของตวัเอง” 

“ได้ฝึกมองตวัเองว่าตวัเองยังขาดสิ่งใดอยู่ในการท�างาน”

            1.1.2 การเข้าใจผู้อื่น คือ เข้าใจและยอมรับผู้อื่นตามที่เขาเป็น โดยใส่ใจรับฟังผู้อื่นได้มากขึ้น ซ่ึงเกดิ

จากการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ท�าให้ผู้เรียนเกดิความเข้าใจและตระหนักรู้โดยเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์

ที่เกดิขึ้นกบัตนเองและสิ่งรอบตวัท�าให้มองเหน็ความเช่ือมโยงระหว่างสรรพสิ่งได้ชัดเจน ท�าให้เกดิการเรียนรู้ที่ไม่แยก

ส่วน เช่ือมโยงประสบการณข์องผู้เรียนให้เข้ากบัชีวิตจริงและเช่ือมโยงสมัพันธภาพ ลดช่องว่างระหว่างผู้เรียน ท�าให้เกดิ

ความไว้วางใจ เข้าใจและยอมรับมุมมองความคิดที่แตกต่างของผู้อื่น11 

            ตวัอย่างการสะท้อนคดิจากผู้เรียน“รู้ จักเพ่ือนมากขึ้น และจะพยายามเข้าใจความคดิและทศันคตขิอง

เพ่ือนโดยการฟังมากขึ้น” “รับฟังมากขึ้น รู้ จักรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น” “ยอมรับฟังความคิดเหน็ของเพ่ือนๆ 

ภายในกลุ่มโดยไม่ยึดความคิดเหน็ของตนเองเป็นหลัก”   

  1.2 ด้านฐานใจ 

   1.2.1 การอยู่ร่วมกบัผู้อื่น คือ มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือและพยายามลดความขดัแย้งภายในกลุ่ม

เน่ืองจากปฏสิมัพันธท์ี่เกดิขึ้นระหว่างสมาชิกกลุ่มในระหว่างด�าเนินกระบวนการกลุ่มเป็นการจ�าลองเหตุการณใ์นชีวิต

จริงที่มีความหลากหลายทางความคิด ซ่ึงอาจก่อให้เกดิความขัดแย้งหรือส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เมื่อเกดิความขัดแย้ง

ภายในกลุ่มสมาชิก ผู้ร่วมกระบวนการกลุ่มต้องเรียนรู้ที่จะจัดการและคล่ีคลายความขดัแย้งอย่างเหมาะสมโดยการให้

ต่างฝ่ายต่างกลับมามองตนเองและสื่อสารกนัด้วยความเมตตาท�าให้ความขดัแย้งกลายเป็นจุดที่ท�าให้ผู้ร่วมกระบวนการ

ได้เรียนรู้และเปล่ียนแปลงภายในตนเอง 
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           ตวัอย่างการสะท้อนคิดจากผู้เรียน “ทุกคนมดีวงใจ มเีป้าหมายเดยีวกนัในการเรียนซ่ึงแต่ละคนกไ็ม่ได้มคีวาม

รู้ เกี่ยวกบัการเรียนแบบ PBL มาก่อน เราได้มาเรียนด้วยกนัโดยมีอาจารย์เป็นผู้ช้ีแนวทางในความรู้ ในประเดน็ต่างๆ 

ท�าให้กลุ่มท�างานได้ส�าเรจ็ตามจุดประสงค์การเรียนรู้” “รู้สกึอบอุ่น เหมอืนครอบครัว ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดหรือสิ่งที่

สงสยั” “ได้ช่วยเพ่ือนท�างาน ออกความคิดเหน็ซ่ึงอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่กภ็มูใิจที่เพ่ือนฟังความคิดเหน็เรา”

   1.2.2 การสื่อสารกบัผู้อื่น คือ สามารถแสดงความคิดเหน็ต่อผู้อื่นได้อย่างตรงไปตรงมา และยอมรับ

ความคดิเหน็ต่างของบุคคลอื่นได้ ผลการเรียนรู้ที่เกดิขึ้นเน่ืองจากผู้เรียนได้เรียนรู้ ร่วมกนัทา่มกลางบรรยากาศของความ

รัก ความเมตตา ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร ท�าให้เกดิพ้ืนที่ในการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ปลอดภยั ท�าให้รู้สกึไว้วางใจและ

มีความเท่าเทยีมกนั ส่งผลให้ผู้เรียนเปิดใจรับฟังผู้อื่นมากขึ้น เข้าใจ และไม่ตัดสนิผู้อื่น กล้าแสดงความคิดเหน็และ

ความรู้สกึได้อย่างเปิดเผย12

              ตวัอย่างการสะท้อนคิดจากผู้เรียน “กล้าท�าหลายอย่างมากขึ้น กล้าพูดแสดงความคิดเหน็และรับฟัง

ความคดิเหน็ต่างๆ เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ด”ี “กล้าเสนอความคดิเหน็แม้จะถูกบ้าง ผดิบ้าง” “ภมูใิจที่สามารถแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็กบัเพ่ือนได้และความคิดเรากเ็ป็นประโยชน์กบัเพ่ือนในกลุ่มได้”

  1.3 ด้านฐานกาย 

             1.3.1 การน�าความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน คอื การน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปปรับพฤตกิรรมของตนเอง คดิ

ในเร่ืองที่มปีระโยชน์ และเพ่ิมการท�าดต่ีอตนเองและผู้อื่น เกดิจิตส�านึกต่อส่วนรวม ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเข้าถงึ

ความจริงสงูสดุ คือ ความจริง ความด ีความงาม แล้วน�าไปสู่การลงมอืปฏบิตัเิพ่ือเปล่ียนแปลงสงัคมและโลก

             ตัวอย่างการสะท้อนคิดจากผู้เรียน “สามารถน�ากระบวนการน้ีไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เราเจอในชีวิต

ประจ�าวันได้ อย่างเช่น เมื่อเราเจอปัญหาเราคิดอย่างมขีั้นตอนโดยใช้หลัก PBL ว่าสาเหตเุกดิจากอะไร วัตถุประสงค์ที่

เราจะแก้น้ันมอีะไรคอืเราได้ถามตวัเองมากขึ้น” “จะน�าความรู้ประสบการณจ์ากการเข้ากลุ่มไปใช้ในการท�างานกบัผู้ป่วยจริงๆ

เพ่ือที่จะแก้ไขสถานการณห์รือเพ่ือดูแลผู้ป่วยได้” 

 2. การเปล่ียนแปลงในระดบักลุ่ม

     จากการสงัเกตพบว่า ในการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่ 2 เป็นต้นมา กลุ่มผู้เรียนมีการรับฟังการแสดงความคดิเหน็

ต่อกนัอย่างมสีต ิบรรยากาศการแลกเปล่ียนความคดิเหน็ภายในกลุ่มที่ช้าลง มกีารพูดอย่างมสีตมิากขึ้น มกีารหยุดเพ่ือ

ใคร่ครวญและรับฟังกนัอย่างลึกซ้ึงมากขึ้น ในกรณทีี่มคีวามคดิเหน็ขดัแย้งกนัเกดิขึ้นกม็กีารพูดคุยที่ประนีประนอมกนั

ช่วยเสริมและต่อยอดความคิดให้ชัดเจนและรอบด้านมากขึ้น

 สรปุได้ว่าผู้เรียนทุกคนสะท้อนว่าชอบการเรียนรู้ในลักษณะแบบน้ีทั้งในการสะท้อนคดิด้วยการเขยีน และภาพวาด

ซ่ึงจะเหน็ได้ชัดว่าก่อนการเข้าสูก่ระบวนการเรียนรู้ภาพวาดทั้งหมดจะเป็นไปในแนวความกงัวล ครุ่นคดิ มเีคร่ืองหมายค�าถาม

แต่ภาพวาดภายหลังการเรียนรู้พบว่าภาพทุกภาพจะสื่อออกมาเป็นรปูรอยย้ิม รปูหัวใจ เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้ท�าให้

ผู้เรียนสะท้อนให้เหน็ถงึการเปล่ียนแปลงด้านโลกทศัน์ การนิยามความสขุ เช่น รู้สกึมคีวามสขุ อบอุ่น สนุกเป็นกนัเอง 

ผ่อนคลายเมื่อได้เรียนรู้แบบกลัยาณมิตร รู้สกึม่ันใจในการคดิ กล้าแสดงออก พูดสะท้อนความรู้สกึของตนเองได้ เข้าใจ

ความต้องการของตนเองและเข้าใจความรู้สกึของคนอื่น สามารถท�างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม สามารถรับรู้  รับฟังสิ่งที่เพ่ือน

และครพููดมากขึ้น มคีวามเข้าใจในบทบาทของพยาบาลในการให้การดูแลผู้ป่วย ในด้านความรู้สกึภายใน ส่งเสริมให้มี

สมาธใินการเรียนรู้มากขึ้น สามารถเช่ือมโยงความคดิจากเร่ืองที่เรียนไปแล้วกบัการวิเคราะห์โจทย์สถานการณท์ี่ก�าลังเรียนได้

ได้เรียนรู้และค้นหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง ท�าให้สามารถท�างานได้ส�าเรจ็ และบรรลุผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่ต้องการ 

 จะเหน็ได้ว่าการประยุกตใ์ช้แนวคดิจิตตปัญญาร่วมกบัการใช้การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการจัดการเรียน

การสอนในหัวข้อคัดสรรรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาล แนวคิดจิตตปัญญาจะท�าให้ผู้เรียน
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เกดิความสมดุลระหว่างฐานกาย ฐานใจและฐานคดิ เพราะความคดิ ความรู้สกึ และการปฏบิตัล้ิวนเป็นฐานของปัญญา

ที่มีความส�าคัญและเกื้อหนุนกนัและกนัซ่ึงจะไปส่งเสริมให้การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

เพราะผลการเรียนรู้ที่เกดิขึ้นไม่เพียงเป็นการเรียนรู้ เพ่ือการเปล่ียนแปลงภายในจิตใจเทา่น้ัน แต่ยังเป็นการเรียนรู้ที่ท �าให้

ผู้เรียนเกดิการเปล่ียนแปลงหลากหลายมิต ิ(Learning for holistic change) เช่น ด้านทศันคตใินการเรียน ด้านพฤตกิรรม

ที่ไม่พึงปรารถนาเป็นพฤตกิรรมใหม่ที่สร้างสรรค ์ด้านความสมัพันธ ์ตลอดจนการท�าให้ผู้เรียนสามารถประยุกตใ์ช้ความรู้ที่เรียน

ในการพัฒนาตนเอง เพ่ืออยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้ด้วยด ีรวมถงึการน�าสิ่งที่เรียนรู้ ไปวางแผนในการให้การดูแลผู้รับบริการให้

ครอบคลุมสขุภาพองค์รวม ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสงัคม และด้านจิตวิญญาณบนพ้ืนฐานความเอื้ออาทร

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาสอดแทรกในหลักสูตรพยาบาลควรวางแผนให้เกิดขึ้นกับ

นักศึกษาทุกช้ันปีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑติพยาบาลให้บรรลุอตัลักษณ์บัณฑติของสถาบัน

พระบรมราชชนก คอื “บริการสขุภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกดิขึ้นน้ันส่งผลดต่ีอการ

อยู่ร่วมกนั การเอื้อประโยชน์สขุให้ผู้อื่น ช่วยให้เกดิความเข้าใจอนัดรีะหว่างกนั ลดความขดัแย้ง  และอยู่ร่วมกนัอย่างราบร่ืน

มคีวามสขุมากขึ้น หรือกล่าวอกีนัยหน่ึงว่าจิตตปัญญาศกึษาส่งผลดต่ีอการด�าเนินชีวิตประจ�าวันท�าให้ผู้เรียนมีการปรับเปล่ียน

เจตคตทิั้งต่อตนเอง เพ่ือน คร ูและวิชาชีพที่ดขีึ้น สร้างการเรียนรู้ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงตนเอง ยกระดบัจิตใจของ

ตนเองให้สงูขึ้น

ขอ้เสนอแนะเพือ่การน�าไปใช ้
 1. ด้านครผูู้สอน 

  1.1 ครคูวรมกีารปรับเปล่ียนแนวคดิในการจัดการเรียนการสอน โดยละทิ้งบทบาทในการให้ความรู้มาเป็นผู้เอื้อ

อ�านวยการเรียนรู้  ช่วยจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  และครูต้องมีการฝึกฝนพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอในการเป็นแบบอย่างที่ด ีมคีวามเป็นกลัยาณมติร เปิดใจกว้าง ไวต่อการรับรู้  รับฟังความในใจของตนเองและ

ผู้อื่นอย่างลึกซ้ึง ให้อสิระ ไม่ตดัสนิ เพ่ือจะส่งผลและขยายสู่ผู้เรียนในการสร้างบรรยากาศที่ดใีนการเรียนรู้ 13

  1.2 ควรมกีารเตรียมครผูู้สอน โดยครผูู้สอนควรเคยเข้าร่วมกจิกรรมจิตตปัญญาศกึษา หรือผ่านการฝึกฝนใน

กระบวนการจิตตปัญญาศกึษา หรือมคีวามเข้าใจในกระบวนการสอนแบบจิตตปัญญาศกึษา14 มแีรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง

ตนเองในการจัดการเรียนสอน และมีความเช่ือว่าการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษาสามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งด้านกาย จิตและสตปัิญญา ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกบัตนเองน�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงโลกทศัน์สูก่ารมองโลกแบบ

องค์รวม ส่งผลให้เกดิความสมดุลระหว่างกาย ใจและสตปัิญญา สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสขุ

  1.3 ครมูีบทบาทส�าคัญในการน�าพาผู้เรียนให้เรียนรู้ โดยหย่ังให้ถงึราก โดยการน�าเอาจิตตปัญญาศกึษามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน ให้ความส�าคญักบัการลงมอืท�าของผู้เรียน ให้ฝึกปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง เช่น การฝึกปฏบิตัผ่ิานความ

สงบน่ิง (การท�าสมาธ)ิ การปฏบิตัผ่ิานกระบวนการสร้างสรรค์ (การวาดภาพ) การปฏบิตัผ่ิานกระบวนการเชิงความสมัพันธ์

(สนุทรียสนทนา การฝึกฟังอย่างลึกซ้ึง การสนทนากบัเสยีงภายใน) เพ่ือที่จะสามารถประยุกตเ์ช่ือมโยงกบัศาสตร์ต่างๆ ใน

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างสมดุลและมคุีณค่า15

 2. ด้านการน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การสอนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

สามารถที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกบัการเรียนการสอนเดิมที่ครูใช้ โดยต้องมีการออกแบบการจัดการ

เรียนการสอน ให้ครอบคลุมทั้งขั้นการเตรียมความพร้อม ขั้นสอน และขั้นสรปุ ว่าจะใช้กจิกรรมใดในขั้นตอนใดเพ่ือ

ให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ที่ครูต้องการให้เกดิกบัผู้เรียน เน่ืองจากการเรียนรู้ ในเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียวอาจ

ท�าให้ไม่บรรลุการเรียนรู้ เพ่ือการเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงไม่ได้เกิดจากกระบวนการเชิงเหตุผล 

(Analyze-Think-Change) เพียงอย่างเดยีว แต่มกัเกดิจากกระบวนการทางความรู้สกึ (See-Feel-Change) ดงัน้ัน
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ครจึูงต้องจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกบัวิธกีารเรียนที่ใช้กระบวนการเชิงอารมณ ์น่ันคอื กระบวนการจิตตปัญญาศกึษา

ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ท�าให้เข้าใจความรู้สกึของตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงภายในตนเอง

บทสรุป
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางจิตตปัญญาศกึษาร่วมกบัวิธกีารสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก จะช่วยท�าให้

ผู้เรียนเกดิผลลัพธก์ารเรียนรู้ทั้งในด้านของคุณธรรมจริยธรรม ความรู้  ทกัษะทางปัญญา ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ และทกัษะการสื่อสาร ดงัน้ันการน�าแนวคิดจิตตปัญญาไปประยุกตใ์ช้ร่วมกบัการสอนวิธอีื่นๆ จึงมคีวามจ�าเป็น

อย่างย่ิงต่อการศกึษาทุกระดบั ผู้ที่มคีวามเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนควรท�าความเข้าใจ เหน็คุณค่า และส่งเสริม

การเรียนรู้ในแนวน้ีให้มากที่สดุ เพ่ือจะช่วยให้มกีารพัฒนามนุษย์ให้เกดิปัญญาสงูขึ้นอย่างแท้จริงและจิตตปัญญาศกึษา

จะช่วยในการสร้างเมลด็แห่งจิตตปัญญา คอืศกัยภาพภายในที่พร้อมจะงอกงามออกมาเป็นจิตตปัญญาพฤกษาต้นต่อๆ ไป

เพราะเรามคีวามเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนต่างเป็นเมลด็พันธุท์ีส่ามารถปล่อยศกัยภาพออกมาได้เมลด็พันธุแ์ห่งจิตตปัญญาทีเ่ตบิโต

จะช่วยเหน่ียวน�าให้เมลด็พันธุอ์ื่นๆ ได้งอกงาม น่ันหมายถงึผู้สร้างการเปล่ียนแปลง(Change agent) ต่อไปในอนาคต
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บทคดัย่อ   
 ไวรัสอาร์เอสวี (respiratory syncytial virus: RSV) เป็นเช้ือไวรัสที่ เป็นสาเหตขุองโรคตดิเช้ือในระบบทางเดนิ

หายใจส่วนล่างที่พบได้บ่อยและก่อให้เกดิอาการที่รุนแรงในทารกและเดก็ที่อายุน้อยกว่า 2 ปี เป็นสาเหตุส�าคัญที่

ท�าให้เดก็ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และก่อให้เกดิอาการของภาวะหายใจล�าบาก ซ่ึงเป็นภาวะฉุกเฉินที่ก่อให้เกดิ

ผลกระทบและภาวะแทรกซ้อนที่รนุแรงคือภาวะหายใจล้มเหลวตามมา บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทาง

การดูแลเดก็ที่มกีารตดิเช้ือทางเดนิหายใจจากเช้ือไวรัส RSV ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในการประเมนิ

และการเฝ้าระวังภาวะพร่องออกซิเจน การดูแลเพ่ือส่งเสริมการหายของโรค และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกบัโรคและ

การป้องกนัการกลับเป็นซ�า้ โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นศนูย์กลาง โดยมเีป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดขีองเดก็และ

ครอบครัว
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Abstract  
 Respiratory Syncytial Virus (RSV) infection is the leading cause of childhood hospitalization and mortality. 

Epidemics of RSV have been found during the wet season and winter. The infection occurs in the lower 

respiratory tract and may be severe among infants and children aged less than two years old. RSV infection may 

cause childhood hospitalization with respiratory failure, which is a severe complication of  RSV infection. The 

purpose of this article is to provide guidelines for nursing care practice for children hospitalized with RSV 

infection including how to monitor RSV complications and hypoxemia, promote health and well-being, and 

give health education to reduce the recurrence rate of RSV infection. This article will enhance the comprehension 

of caring for children with RSV infection in terms of family-centered care. Furthermore,  discussions between nurses 

and parents would be beneficial for improving the quality of care and better quality of life among children with RSV 

infection.

Keywords: lower respiratory tract infection; respiratory syncytial virus; nursing role

The Nurses’ Role in the Care of Children with

Respiratory Syncytial Virus Infection

Alisa Khunkaew1 Saneh Khunkaew1  Bootsakorn Yotsai2  Panatchaya Chuawoung3

1Boromarajonani College of Nursing Uttaradit, Praboromarajchanok Institute
2McCormick Faculty of Nursing, Payap University

3Boromarajonani College of Nursing Ratchaburi, Praboromarajchanok Institute Thailand.

Corresponding author: Alisa Khunkaew;  Email: alisa@unc.ac.th

Received: January 20, 2020  Revised: May 21, 2020  Accepted: June 19, 2020



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข38 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

ความเป็นมาและความส�าคญั
 การตดิเช้ือในระบบทางเดนิหายใจเฉียบพลัน เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเดก็อายุต�่ากว่า 5 ปี และเป็นสาเหตกุาร

เสยีชีวิตเป็นอนัดบั 1 ในเดก็ช่วงอายุดงักล่าวทั่วโลก1 การเจบ็ป่วยด้วยโรคตดิเช้ือเฉียบพลันระบบหายใจในเดก็ อาจส่งผล

กระทบต่อพัฒนาการและสขุภาพโดยรวมของเดก็ อกีทั้งอาจท�าให้เกดิโรคเร้ือรังและภาวะแทรกซ้อนรนุแรง เช่น ภาวะหายใจ

ล้มเหลว ภาวะขาดออกซิเจน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านสติปัญญา2 

นอกจากน้ียังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ซ่ึงก่อให้เกดิความเครียด วิตกกงัวล เกี่ยวกบัอาการป่วยของเดก็ รวมไปถงึการหยุดงาน

ของผู้ปกครองเพ่ือดูแลเดก็ ส่งผลให้ขาดรายได้ประกอบกบัการเผชิญกบัภาระค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นเมื่อเดก็เกดิการเจบ็ป่วย

 ไวรัสอาร์เอสวี (respiratory syncytial virus (RSV)) เป็นสาเหตกุารตดิเช้ือในระบบทางเดนิหายใจส่วนล่าง

ที่เป็นปัญหาส�าคญัและพบได้บ่อยในเดก็ โดยเฉพาะในกลุ่มที่อายุต�่ากว่า 5 ปี เป็นเช้ือไวรัสที่ก่อให้เกดิโรคหลอดลมฝอย

อกัเสบและปอดอกัเสบ3 จากรายงานการศกึษาเมื่อปี 2017 ได้ประมาณการจ�านวนเดก็ที่ตดิเช้ือไวรัส RSV ในปี 2005-2015 

พบว่ามผู้ีป่วยเดก็ที่ตดิเช้ือไวรัสชนิดน้ีทั่วโลกประมาณ 33 ล้านราย 3.2 ล้านรายมีอาการรนุแรงจนต้องเข้ารับการรักษา

ในโรงพยาบาลและเสยีชีวิตประมาณ 48,000–74,500 ราย โดยร้อยละ 99 ของจ�านวนเดก็ที่เสยีชีวิตพบในกลุ่มประเทศ

ก�าลังพัฒนา4 ไวรัส RSV มกัพบการระบาดในช่วงฤดูหนาวในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา5 ส่วนข้อมูลในประเทศไทย

มกัพบการระบาดในช่วงเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนตลุาคม6-7 ไวรัสสามารถเข้าสูร่่างกายผ่านทางเดนิหายใจเป็นหลัก3 และสามารถ

แพร่กระจายไปยังทางเดินหายใจส่วนล่าง ท�าให้เดก็มีอาการหายใจล�าบากจากภาวะหลอดลมหดเกรง็ และพ้ืนที่ในการ

แลกเปล่ียนกา๊ซลดลง8 หากไม่ได้รับการประเมินอาการ รวมถึงการดูแลอย่างถูกต้องและรวดเรว็ อาจท�าให้เกดิภาวะ

แทรกซ้อนที่รนุแรงได้ ซ่ึงภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญคือ ภาวะหลอดลมหดเกรง็ ปอดแฟบ และภาวะหายใจล้มเหลว9

 การดูแลเดก็ให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิง่ส�าคญัที่จะช่วยให้เดก็ปลอดภยัหายจากโรคได้อย่าง

รวดเรว็ บทบาทที่ส�าคญัของพยาบาลในการดูแลเดก็ที่ตดิเช้ือไวรัสอาร์เอสวี คอื การประเมนิและการเฝ้าระวังภาวะพร่อง

ออกซิเจน การดูแลเพ่ือส่งเสริมการหายของโรค การดูแลเพ่ือป้องกนัการเกดิโรคและการป้องกนัการกลับเป็นซ�า้ การสื่อสาร

กับผู้ดูแลให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโรค เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแล ได้มีส่วนร่วมในการดูแลเดก็ป่วย 

เน่ืองจากเป็นบุคคลส�าคญัที่จะช่วยให้การดูแลรักษาเดก็ป่วยในระยะเฉียบพลันเป็นไปได้ด้วยด ีอกีทั้งยังสามารถช่วย

ให้สามารถดูแลเดก็ได้อย่างถูกต้องเมื่อเดก็กลับไปอยู่บ้าน10 บทความน้ีมวัีตถุประสงคเ์พ่ือเสนอ การตดิเช้ือไวรัส RSV 

แนวทางการดูแลเดก็ที่มกีารตดิเช้ือทางเดนิหายใจจากเช้ือ RSV บทบาทและหน้าที่ที่ส �าคัญของพยาบาลในการดูแล

ในระยะเฉียบพลัน การดูแลเพ่ือส่งเสริมการหายของโรค การดูแลเพ่ือป้องกนัการเกดิโรคและการป้องกนัการกลับเป็นซ�า้ 

โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นศนูย์กลาง โดยมเีป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดขีองเดก็ป่วยและครอบครัว

การติดเช้ือไวรสั RSV
 เช้ือไวรัส RSV ที่เข้าสูร่ะบบทางเดนิหายใจจะส่งผลต่อระบบภมูคุ้ิมกนัในร่างกายโดยที่ eosinophils lymphocytes 

และ macrophages จะถูกกระตุ้นให้มกีารหล่ัง Inflammatory mediator เช่น cytokine, interleukin-8 ท�าให้เย่ือบุของ

ทางเดนิหายใจมกีารบวม มกีารสร้างเย่ือเมอืกและสารคดัหล่ังเพ่ิมมากขึ้น เกดิการกระตุ้นให้มกีารหดเกรง็ของหลอดลม

เกดิการอดุกั้นของหลอดลมฝอยและทางเดนิหายใจ (airway obstruction)11 ส่งผลให้มกีารไหลวนของอากาศภายในถุงลม

(air-trapping) ท�าให้หลอดลมแฟบยุบลง (lobular collapse) และมปีอดแฟบเป็นหย่อมๆ การแลกเปล่ียนกา๊ซลดลง 

จึงส่งผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนลดลง12 นอกจากน้ีอาจมีการติดเช้ือลงสู่เน้ือเย่ือปอดท�าให้เกดิภาวะปอดอกัเสบ

(pneumonia) มีการสร้างน�า้และเมอืกเพ่ิมขึ้นบริเวณถุงลม ซ่ึงจะมเีมด็เลือดขาวและเมด็เลือดแดงมารวมตวับริเวณที่มี

การอกัเสบมากขึ้น จะพบการบวมของเย่ือบุทางเดินหายใจและมีเสมหะจ�านวนมากในถุงลมและและหลอดลมฝอย 

ท�าให้ทางเดนิหายใจเกดิการอดุกั้น ความยืดหยุ่นของปอดและพ้ืนที่ในการแลกเปล่ียนกา๊ซลดลง13
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 เดก็เลก็มลัีกษณะทางกายภาพของระบบทางเดนิหายใจที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ทอ่ทางเดนิหายใจมขีนาดเลก็ สั้น

และตรงท�าให้เมื่อมกีารตดิเช้ือในทางเดนิหายใจเช้ือจะเข้าสู่ทางเดนิหายใจส่วนล่างได้ง่าย ล้ินมขีนาดใหญ่เมื่อเทยีบกบั

ขนาดช่องปาก รปูร่างทางเดนิหายใจส่วนต้นมลัีกษณะเป็นรปูกรวย ท�าให้ทางเดนิหายใจมลัีกษณะแคบ ปริมาณน�า้มูก

และเสมหะมปีริมาณมาก มีความเสี่ยงที่จะเกดิการอดุกั้นของทางเดนิหายใจได้ง่าย ปฏกิริิยารีเฟลก็ซ์การไอขบัเสมหะหรือ

การขบัสิง่แปลกปลอมออกจากทางเดนิหายใจยังท�างานได้ไม่ดี2 เมื่อมปัีญหาการอกัเสบหรือตดิเช้ือในระบบทางเดนิหายใจ

ร่างกายจะปรับตวัโดยการใช้แรงในการหายใจมากขึ้น อตัราการหายใจเรว็ขึ้น ปีกจมูกบานขึ้นเพ่ือเพ่ิมอากาศเข้าสู่ทางเดนิ

หายใจให้มากขึ้น2 เม่ือปริมาตรอากาศที่เข้าสูร่่างกายมน้ีอยกว่าปริมาตรความจุปอดที่มผีลต่อแรงดนัภายในช่องทรวงอก

ขณะหายใจเข้าที่เป็นลบ ร่วมกบัผนังทรวงอกของเดก็มกีล้ามเน้ือที่บางและยังไม่แขง็แรงพอ ท�าให้พบลักษณะของการยุบลง

ของหน้าอกขณะหายใจเข้า (retraction) ซ่ึงเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเดก็เลก็9 อาการดงักล่าวข้างต้นเป็นอาการแสดงของภาวะ

หายใจล�าบาก ในช่วงระยะแรกเร่ิม (early sign) หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลือให้อาการบรรเทาหรือจัดการกบั

อาการเหล่าน้ัน อาจจะน�าไปสู่ภาวะออกซิเจนในเลือดต�่าลง (hypoxemia) เข้าสู่ระยะของอาการระยะท้าย (late sign) 

มภีาวะเขยีว (cyanosis) ระดบัความรู้สกึตวัเปล่ียนแปลง หยุดหายใจ หัวใจเต้นช้าลง และเกดิภาวะหายใจล้มเหลว

ตามมาได้ 

แนวทางการดูแลรกัษาเด็กทีติ่ดเช้ือไวรสั RSV ในปัจจุบนั
 แนวทางการรักษาโรคตดิเช้ือทางเดนิหายในเดก็จากเช้ือ RSV แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1) การรักษาแบบประคับ

ประคองตามอาการ 2) การให้ภมูคุ้ิมกนัรับมา (passive immunity) และ 3) การให้ยาต้านไวรัส อย่างไรกต็าม การรักษาหลัก

ในปัจจุบันยังคงเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ13 แนวทางการรักษาเดก็ที่ติดเช้ือ RSV แบบประคับ

ประคองน้ัน สมาคมกุมารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics: AAP)5 ได้แนะน�า

แนวทางดูแลการรักษาเดก็ที่ตดิเช้ือ RSV ไว้ดงัน้ี 

 1. การบ�าบดัด้วยออกซิเจน (oxygen therapy) ในรายที่มอีาการหอบ หายใจล�าบาก มอีาการแสดงของภาวะพร่อง

ออกซิเจน หรือกรณทีี่ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดที่อวัยวะส่วนปลาย (stands for saturation of peripheral oxygen: 

SpO2) ต�่ากว่าร้อยละ 90 สมาคมกุมารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ค�าแนะน�าให้เป็นการรักษาที่ส�าคญัที่สดุ

โดยเฉพาะในรายที่มอีาการแสดงของภาวะหายใจล�าบาก ซ่ึงจ�าเป็นต้องให้การรักษาด้วยออกซิเจนชนิด high-flow nasal 

cannula และ CPAP3,13 

 ปัจจุบนัได้มกีารใช้ออกซินเจนในการรักษาเดก็ที่มกีารตดิเช้ือระบบทางเดนิหายใจส่วนล่าง หลอดลมฝอยอกัเสบ

และปอดอกัเสบ องค์การอนามยัโลก14 ได้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกบัการบ�าบดัด้วยออกซิเจนว่า ควรเป็นออกซิเจนชนิด nasal 

cannula ซ่ึงปัจจุบนัสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ Low flow system ที่เป็นการให้ออกซิเจนเพียงบางส่วน และระบบ high flow 

system ซ่ึงจะให้ออกซิเจนในปริมาณอากาศที่มากกว่าซ่ึงสามารถปรับอตัราการไหลของออกซิเจนได้มากกว่าปกติและ

สามารถควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจนได้คงที่12 การเลือกใช้ทั้งสองระบบน้ันขึ้นอยู่กบัความต้องการของผู้ป่วย ทั้งน้ี 

การให้ออกซิเจนทาง nasal cannula เป็นวิธกีารที่สะดวกและรบกวนผู้ป่วยน้อย สามารถให้อาหารและยาได้ในขณะที่ให้

ออกซิเจน

 2. การบ�าบดัด้วยยาขยายหลอดลมชนิดพ่นละอองฝอยเช่น ยาในกลุ่ม ß2 agonist (salbutamol / terbutaline) 

ยังไม่มีข้อแนะน�าให้ใช้เป็นการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยทุกราย แต่จะใช้ในกรณีที่แพทย์ตรวจพบการหดเกรง็ของ

หลอดลม โดยแพทย์จะพิจารณาให้ salbutamol ในขนาด .05–.15 mg./kg./dose หรือให้ terbutaline ในขนาด 

.05–.1 mg./kg./dose ถ้าอาการหอบและเสยีง wheezing หายไปหรือดขีึ้น แสดงว่าการรักษาให้ผลลัพธท์ี่ด ีส่งผลให้

ร่างกายได้รับออกซิเจนได้ดขีึ้นอย่างเหน็ได้ชัด ในทางปฏบิตัคิวรมกีารพิจารณาเป็นรายไป 
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 3. การบ�าบดัโดยการพ่นละอองฝอยด้วยสารละลายที่มคีวามเข้มข้น (nebulized 3% hypertonic saline) เพ่ือช่วย

ลดการบวมของเย่ือบุทางเดนิหายใจ ความเข้มข้นของสารละลายจะช่วยในการดงึน�า้ออกจากเย่ือเมอืก (mucosal cell) 

ท�าให้มนี�า้ในหลอดลมมากขึ้น ลดความเหนียวข้นของเสมหะ จากรายงานการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Zhang15 

ระบุว่าการพ่น 3%NaCl ผสมกบั bronchodilator เปรียบเทยีบกบัการใช้ NSS ผสมกบั bronchodilator พบว่า การใช้ 

3%NaCl ให้ผลในการรักษาได้ดกีว่า และยังสามารถลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลได้อย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ

 4. การดูแลให้ได้รับสารน�า้และสารอาหารอย่างเพียงพอ อาจจ�าเป็นต้องให้เสริมทางสายยางหรือให้ทางหลอดเลือดด�า 

หากพบว่าเดก็ได้รับสารน�า้สารอาหารไม่เพียงพอรับประทานได้น้อย หรือพบว่ามอีาการแสดงของภาวะขาดน�า้3 

 ปัจจุบนั แนวทางการรักษาได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในกลุ่มประเทศพัฒนาได้มีการ กล่าวถงึการรักษาที่นอกเหนือ

จากการให้การรักษาแบบประคบัประคอง คอื ใช้ยาต้านไวรัส และ การใช้วัคซีนเพ่ือป้องกนัการตดิเช้ือ RSV โดยเฉพาะ

ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เดก็ที่มปีระวัตเิกดิก่อนก�าหนด โรคปอดเร้ือรัง (bronchopulmonary dysplasia) โรคหอบหืด 

หรือในกลุ่มเดก็โรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด (congenital heart disease)11, 13 

 การใช้ยาต้านไวรัส (ribavirin) เป็น nucleoside analogue เป็นยาที่สามารถใช้ได้จ�าเพาะกบัเช้ือไวรัส RSV 

อย่างไรกต็ามยังไม่มหีลักฐานทางการแพทย์ระบุว่าการใช้ยาต้านไวรัสน้ี มปีระโยชน์ในการรักษา acute bronchiolitis 

ที่เกดิจากเช้ือไวรัส RSV เน่ืองจากยังไม่สามารถลดระยะเวลาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างชัดเจน รวมถงึ

ข้อควรระวังจากผลข้างเคียงที่อาจเกดิขึ้น เช่น ผลต่อการกดไขกระดูก ผลต่อพัฒนาการของตวัอ่อน รวมถงึผลเร่ือง

ของราคายาที่ค่อนข้างสงู จึงอาจพิจารณาใช้ในกลุ่มเสี่ยงที่กล่าวไว้ข้างต้นก่อน5,11 และส่วนของวัคซีนป้องกนั (palivizumab) 

เป็นวัคซีนที่ใช้กบัเช้ือไวรัสอาร์เอสวี เป็นชนิดภมูคุ้ิมกนัรับมา (passive immunity) จากรายงานพบว่าวัคซีนชนิดน้ี

ยังมรีาคาสงูเมื่อพิจารณาถงึความคุ้มค่าและคุ้มทุนแล้ว ยังไม่มรีายงานเกี่ยวการใช้อย่างแพร่หลาย แต่หลายๆ ประเทศ

ในกลุ่มที่พัฒนาแล้วได้มกีารศกึษาถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของยาดงักล่าว5,11,16

บทบาทและหนา้ทีข่องพยาบาลในการดูแลเด็กทีติ่ดเช้ือไวรสั RSV 
 พยาบาลเป็นผู้ที่มบีทบาทและหน้าที่ที่ส �าคญัในการลดอาการและอาการรนุแรงที่อาจจะเกดิขึ้นกบัผู้ป่วยเดก็ ดงัน้ัน

ปัญหาทีส่ �าคญัของเดก็ทีม่กีารตดิเช้ือ RSV คอื อาจมภีาวะพร่องออกซิเจน จากทางเดนิหายใจอกัเสบ การตบีแคบของหลอดลม

มีน�า้มูกและเสมหะปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดทางเดินหายใจอุดกั้น รวมไปถึงปัญหาในการแลกเปล่ียนกา๊ซลดลง

เน่ืองจากมีการแฟบของถุงลมและการอกัเสบของเน้ือเย่ือปอด9 บทบาทของพยาบาลในการดูแลเดก็ที่ตดิเช้ือไวรัส RSV 

ประกอบด้วย 

 1. บทบาทในการประเมินและการเฝ้าระวงัภาวะพร่องออกซิเจน 

 การประเมนิและเฝ้าระวังภาวะพร่องออกซิเจนเป็นหัวใจส�าคญัในการดูแลเดก็ทีม่กีารตดิเช้ือระบบทางเดนิหายใจ

ส่วนล่างจากเช้ือไวรัส RSV โดยเฉพาะในเดก็กลุ่มเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะเดก็มคีวามเสี่ยงที่จะเกดิภาวะพร่อง

ออกซิเจนได้เสมอ ซ่ึงต้องพิจารณาให้การบ�าบดัด้วยออกซิเจนเป็นล�าดบัต่อไป โดยพยาบาลสามารถปฏบิตัไิด้ดงัน้ี 

  1.1 วัดและประเมินค่าความอิ่มตวัของออกซิเจนในเลือดด้วย pulse oximetry เป็นการประเมนิภาวะพร่อง

ออกซิเจนได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ หากพบว่าเดก็ป่วยมรีะดบัความเขม็ข้นของออกซิเจนในเลือดที่อวัยวะส่วนปลาย

(SpO2) < 95% ควรตดิตามและเฝ้าระวังภาวะหายใจล�าบาก (respiratory distress) อย่างใกล้ชิดและรายงานแพทย์

เพ่ือพิจารณาให้ออกซิเจน นอกจากน้ีระดบั SpO2 เป็นตวัที่สามารถท�านายความรนุแรงของโรค อตัราการเข้ารับการรักษา

ในโรงพยาบาล รวมถงึระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลได้ดี14, 17

  1.2 การประเมนิภาวะพร่องออกซิเจนจากอาการและอาการแสดง ในการประเมนิภาวะพร่องออกซิเจนในเดก็

ที่มปัีญหาการตดิเช้ือระบบทางเดนิหายใจส่วนล่าง ทั้งน้ีหากไม่สามารถประเมนิจาก pulse oximetry ได้ สามารถประเมนิได้จาก
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อาการแสดง ซ่ึงได้แก่ อาการเขยีว  หน้าอกบุม๋ (chest wall retraction) ปีกจมูกบาน (nasal flaring) มเีสยีงหายใจที่ผดิปกติ

(adventitious sounds) เช่น wheezing, rhonchi หรือ crepitation ที่แสดงถงึการตบีแคบของหลอดลม หรือความผดิปกติ

ในการแลกเปล่ียนกา๊ซออกซิเจน เดก็ซึมลงหรือมีอาการกระสบักระส่าย อตัราการหายใจเรว็กว่าปกติ9 ซ่ึงในทางปฏบิตัิ

องค์การอนามัยโลก14 มข้ีอแนะน�าคือ ให้นับอตัราการหายใจ 1 นาท ีและประเมนิตามช่วงอายุ ดงัน้ี 

  เดก็อายุน้อยกว่า 2 เดอืน   อตัราการหายใจไม่ควรเกนิ  60  คร้ัง/นาท ี 

  เดก็อายุ  2 เดอืน ถงึ 1 ปี  อตัราการหายใจไม่ควรเกนิ  50  คร้ัง/นาท ี 

  เดก็อายุ  1 ถงึ 5  ปี  อตัราการหายใจไม่ควรเกนิ  40  คร้ัง/นาท ี

 2. บทบาทในการดูแลเพือ่ส่งเสริมการหายของโรค 

 การตดิเช้ือไวรัสอาร์เอสวีเป็นการเจบ็ป่วยเฉียบพลันที่สามารถให้การดูแลรักษาให้หายได้ ระยะเวลาในการหายของ

โรคขึ้นอยู่กบัการได้รับการดูแลในระยะแรกเป็นส�าคัญ การส่งเสริมการหายของโรคเป็นกจิกรรมหลักที่สามารถปฏบิตัิ

ได้ในบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพและสอดคล้องกบัแผนการรักษาของแพทย์ เร่ิมตั้งแต่การดูแลให้เดก็ได้รับความ

สขุสบายการดูแลให้ได้รับสารน�า้สารอาหารอย่างเพียงพอ และการดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษาอย่างถูกต้อง ดงั

น้ันพยาบาลควรมบีทบาทหน้าในการดูแลเพ่ือส่งเสริมการหายของโรคดงัน้ี5,13 

  2.1 การดูแลให้ได้รับสารน�า้อย่างเพียงพอ สารน�า้นับได้ว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่มผีลต่อกระบวนการหายของโรค

ดงัน้ันการตดิตามปริมาณสารน�า้เข้าและออกและตดิตามอาการของการขาดน�า้จึงเป็นสิ่งที่ส �าคญั เช่น ริมฝีปากแห้งน�า้หนักลด

ความตงึตวัของผวิหนังลดลง ปัสสาวะออกน้อย น�า้หนักลด เน่ืองจากเดก็อาจรับประทานอาหาร น�า้ หรือนมได้น้อยลง

รวมถงึอาการเหน่ือยหอบ หายใจล�าบากส่งผลให้ร่างกายสญูเสยีน�า้ออกจากร่างกายได้18

  2.2 การดูแลทางเดนิหายใจให้โล่ง ผู้ป่วยเดก็ที่มกีารตดิเช้ือทางเดนิหายใจส่วนล่างจากเช้ีอไวรัสอาร์เอสวี 

จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลเร่ืองการท�าทางเดนิหายใจให้โล่งเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสภาวะโรคท�าให้เกดิการอดุกั้นทางเดนิ

หายใจ จากการมเีสมหะและน�า้มูกปริมาณมาก เดก็ยังไม่สามารถไอหรือขบัเสมหะเองได้ จึงจ�าเป็นต้องมีการช่วยท�า

ทางเดนิหายใจให้โล่งโดยการระบายน�า้มูกในโพรงจมูกในกรณทีี่มนี�า้มูกเหนียวข้นในปริมาณมาก เป็นบทบาทพยาบาล

ต้องให้การดูแลเดก็เป็นอนัดับต้น เป็นการช่วยลดการคั่งของน�า้มูกในโพรงจมูกและช่วยระบายน�า้มูกเก่าที่เป็นตัวก่อ

ให้เกดิการตดิเช้ือ ท�าให้การท�างานของ cilia ที่เย่ือบุจมูกดขีึ้น13 ในเดก็เลก็หรือเดก็ที่สั่งน�า้มูกไม่ได้ สามารถท�าได้โดย

ให้ใช้อปุกรณ ์ช่วยดูดน�า้มูก เช่น ลูกยางแดง ใช้ผ้าสะอาดหรือไม้พันส�าลีเชด็น�า้มูกออก หากน�า้มูกข้นเหนียวอาจใช้น�า้เกลือ

หยอดจมูกแล้วดูดออกด้วยเคร่ืองดูดเสหะ 

  2.3 การดูแลให้ได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษา เมื่อเดก็มอีาการแสดงของภาวะหายใจล�าบาก หรือพร่อง

ออกซิเจน แพทย์จะพิจารณาให้ออกซิเจนตามความเหมาะสมและความต้องการออกซิเจนในแต่ละราย14 บทบาทที่ส�าคญั

ของพยาบาลในการให้ออกซิเจนคอื การปรับอตัราการไหลของออกซิเจนให้ได้ในระดบัที่ถูกต้องและเหมาะสมตามแผนการรักษา

กรณทีี่เดก็ได้รับออกซิเจน nasal cannula ซ่ึงเป็นวิธกีารที่สะดวกและรบกวนผู้ป่วยน้อย สามารถให้อาหารและยาได้ในขณะที่

ให้ออกซิเจน การให้ออกซิเจน nasal cannula ในระบบ low flow system ควรปรับอตัราการไหลไม่เกนิ .5-1 lit/min 

ในทารกแรกเกดิ 1-2 lit/min ในทารก และ 4 lit/min ในเดก็อายุ 1 ปีขึ้นไป ซ่ึงจะให้ความเข้มข้นของออกซิเจน (FiO2) 

ประมาณ 24–40 % กรณทีี่ให้เป็นระบบ high flow system สามารถปรับอตัราการไหลของออกซิเจนได้ถงึ ประมาณ 8 lit/min14

 ในขณะให้ออกซิเจน cannula พยาบาลต้องคอยตรวจสอบดูว่าสาย cannula มกีารอดุตนัหรือไม่ เน่ืองจากอาจมี

น�า้มูกแห้งตดิอยู่ที่สาย ท�าให้ผู้ป่วยไม่ได้รับออกซิเจนตามที่ก�าหนด และนอกจากน้ีต้องหมั่นตรวจสอบการระคายเคอืง

บริเวณที่ติดพลาสเตอร์ และการกดทบัจากสายที่บริเวณผิวหนังด้วย นอกจากน้ีพยาบาลต้องประเมินและติดตาม

อาการแสดงทางคลินิกหรือใช้เคร่ือง pulse oximeter เพ่ือประกอบการพิจารณาในการปรับปริมาณออกซิเจนให้เหมาะ

สมในระหว่างที่เดก็ได้รับออกซิเจนด้วย 
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 การให้ออกซิเจนผ่านอปุกรณใ์นรปูแบบอื่นๆ พยาบาลสามารถดูแล และปรับอตัราการไหลของออกซิเจน ให้ได้

ระดบัความเข้มข้นของออกซิเจนที่เดก็ควรได้รับ และระบบท�าความช้ืนให้เหมาะสมดงัแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที ่1: ตารางแสดงชนิดของอปุกรณก์ารให้ออกซิเจนและความเข้มข้นของออกซิเจนแต่ละชนิด9

อุปกรณ์ flow rate (lit/min) FiO2 (%) humidifier

simple mask

partial-rebreathing mask

non- rebreathing mask

oxygen hood*

oxygen tent

 5 – 10

 6 – 10

   ≥ 10

    ≥ 7
10 – 15

35 – 50

40 – 60

60 – 80

30 – 70

40 – 50

bubble humidifier

bubble humidifier

bubble humidifier

jet nebulizer

jet nebulizer

หมายเหต ุ* ในกรณทีารกแรกเกดิใช้ oxygen hood ขนาดเลก็ ควรเปิด flow rate 3 – 5 lit/min 

  2.4 การดูแลให้ได้รับยาขยายหลอดลมตามแผนการรักษา การดูแลให้เดก็ได้รับยาพ่นต้องท�าการตรวจสอบ

ปริมาณยาให้ถูกต้อง แล้วผสมยากบัสารละลายใส่กระเปาะให้ได้ปริมาตรรวมไม่ต�่ากว่า 4 ml และเปิดอตัราการไหล

ออกซิเจน (flow rate) 6–8 lit/min ซ่ึงเป็นระดบัที่หมาะสมที่จะท�าให้ได้ขนาดอนุภาค 1–5 µm ซ่ึงเป็นขนาดที่จะ

เข้าสู่ทางเดนิหายใจได้ดโีดยไม่ฟุ้งกระจาย12 ก่อนพ่นยาควรมกีารเตรียมเดก็และผู้ดูแล เน่ืองจาก เดก็อาจกลัว ไม่ให้

ความร่วมมือ ดิ้นขัดขืนและร้องไห้ ส่งผลให้การหายใจสม�่าเสมอท�าให้ประสิทธิภาพการรักษาด้วยยาพ่นลดลง19 

พยาบาลควรให้ข้อมูลกบัผู้ดูแลและเดก็ ส่งเสริมให้ครอบครัวได้มส่ีวนร่วมโดยการให้ผู้ดูแลอยู่ด้วยขณะที่ได้รับการพ่นยา

เพ่ือช่วยลดความกลัวและช่วยลดการต่อต้านการรักษา  ในขณะพ่นยาควรสงัเกตอาการผดิปกระหว่างพ่น เช่น การหยุด

หายใจ การเกดิการอดุกั้นทางเดนิหายใจ ภาวะ Hyper secretion และท�าการประเมนิสภาพอาการ หลังจากพ่นยา ว่ามี

การตอบสนองต่อยาพ่นดหีรือไม่ รวมถงึการตดิตามอาการข้างเคยีงที่อาจเกดิขึ้น เช่น ภาวะ Tachycardia หัวใจเต้นแรง

คล่ืนไส้ ท้องไส้ป่ันป่วน และการประเมนิร่างกายผู้ป่วย ภายหลังการให้ยาพ่นฝอยละอองไปแล้ว 15–30 นาท ีโดยการ

ตรวจนับอตัราการหายใจ ชีพจรและฟังเสยีงปอด เพ่ือประเมนิการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการให้ยา และอาการไม่พึง

ประสงค์ที่อาจเกดิขึ้นได้จากการให้ยา12

 3. บทบาทในการสือ่สารขอ้มูลเกีย่วกบัโรคและการป้องกนัการกลบัเป็นซ�้ า 

 การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกบัโรคและการปฏบิตัใินการดูแลเดก็เป็นทกัษะที่ส�าคญั เน่ืองจากพยาบาลเป็นผู้ที่อยู่กบั

ผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ และเป็นผู้ที่ให้เวลากบัการอธบิาย และแจ้งข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ปกครอง ดงัน้ัน ข้อมูลที่พยาบาล

ควรสื่อสารและท�าความเข้าใจกบัผู้ดูแล ประกอบด้วย  

  3.1 การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการด�าเนินโรค การดูแลรักษาทั่วไป พยาบาลควรแนะน�าและสอนวิธกีารปฏบิตัิ

ที่ถูกต้องให้กบัผู้ดูแล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในการปฏบิตักิารดูแลเดก็ได้อย่างถูกต้อง  

  3.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการดูแลต่อเน่ืองและป้องกนัการกลับเป็นซ�า้ เน่ืองจากผลกระทบของโรคด้านการ

ที่จะเกดิเป็นโรคหอบหืดในเดก็ที่ตดิเช้ือ RSV ในปัจจุบนัยังไม่มหีลักฐานที่สามารถระบุถงึการเกดิที่ชัดเจน20 มเีพียงปัจจัย

ที่อาจส่งผลให้เกดิจากการที่มปีฏกิริิยาไวต่อการกระตุ้นและปฏกิริิยาทางภมูคุ้ิมกนัของร่างกายที่จะส่งผลให้มกีารเกดิ

การอกัเสบแบบเร้ือรังในทางเดนิหายใจที่จะท�าให้เกดิ recurrent wheezing บ่อยๆ จนกระทัง่กลายเป็นหอบหืด ซ่ึงอย่างไร

กต็ามยังมปัีจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ได้แก่ เดก็ที่มปีระวัตกิารคลอดก่อนก�าหนด เดก็ที่มปีระวัตมิารดาเป็นหอบหืด

เดก็ที่ไม่ได้ได้รับนมแม่ เดก็ที่อาศัยในสภาวะแวดล้อมที่มีมลภาวะและเดก็ที่สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้สบูบุหร่ี20-21 ดังน้ัน 
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การให้ข้อมูลกบัผู้ดูแลในเร่ืองการป้องกนัการกลับเป็นซ�า้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ ที่จะสามารถลดปัจจัยที่เป็นสิ่งกระตุ้นและ

ก่อให้เกดิอาการที่รนุแรงขึ้นดงักล่าว ซ่ึงถอืเป็นหัวใจส�าคัญในการให้การพยาบาลในการให้ผู้ป่วยได้รับดูแลอย่างต่อ

เน่ือง22 ข้อมูลที่พยาบาลควรให้กบัผู้ดูแลประกอบไปด้วย 

  1) สอนและแนะน�าวิธกีารการล้างมอื เป็นวิธกีารป้องกนัการกลับเป็นซ�า้ที่ส �าคัญที่สามารถลดโอกาสใน

การสมัผสัโรค จากแนวปฏบิัติในการจัดการกบัการติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่างจากเช้ือไวรัส RSV ขององค์การ

อนามยัโลก มข้ีอแนะน�าในการล้างมอื ทั้งก่อนและหลังสมัผสัผู้ป่วย โดยการใช้ alcohol hand rub หรือการล้างมอื

ด้วยน�า้สบู่5 ทั้งในขณะที่อยู่โรงพยาบาล รวมถงึเมื่อกลับไปอยู่บ้านต้องแนะน�าผู้ดูแลให้ล้างมือก่อนสมัผสัเดก็ รวม

ถงึดูแลความสะอาดของมอืเดก็ ของเล่น และภาชนะใส่อาหาร ซ่ึงจะเป็นตวัน�าที่มโีอกาศปนเป้ือนเช้ือและเข้าสู่ทาง

เดนิหายใจเดก็ท�าให้เกดิการตดิเช้ือซ�า้ได้3 

  2) หลีกเล่ียงการพาเดก็ไปในที่ชุมชน ที่มคีนจ�านวนมาก เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงที่เดก็จะได้รับเช้ือ

จากบุคคลอื่นได้

  3) หลีกเล่ียงการสมัผสัใกล้ชิดกบับุคคลที่ป่วยด้วยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ หากมีบุคคลในบ้านหรือ

คนใกล้ชิดกบัเดก็มีอาการป่วยด้วยโรคตดิเช้ือทางเดนิหายใจ ควรแยกหรืออยู่ห่างจากเดก็จนกว่าจะหายด ี 

  4) หลีกเล่ียงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกดิความเสี่ยงในการเกดิโรค ได้แก่ ฝุ่ นละออง ควัน และควันบุหร่ี ที่

เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกดิการเป็นซ�า้ได้ รวมถงึมผีลต่อการเกดิภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นที่ท�าให้เดก็มอีาการฉุกเฉิน

ในระบบทางเดนิหายใจที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้18

  5) การป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซ้อนทีร่นุแรง สิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซ้อนทีร่นุแรง

คือ การจัดการกบัอาการในเบื้องต้นเมื่อมีอาการกลับเป็นซ�า้ ซ่ึงโดยทั่วไปอาการจะค่อยดีขึ้น แต่อาจยังมีอาการไอ

และเสยีงหายใจมเีสยีง wheeze อยู่ประมาณ 2–3 สปัดาห์ ซ่ึงสามารถให้การดูแลรักษาตามอาการเทา่น้ัน3 การดูแล

และการปฏบิตัติวัที่ถูกต้องเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้ดูแลต้องรู้  เข้าใจ และปฏบิตัไิด้ เมื่อสงัเกตเหน็อาการผดิปกตคิวรรีบพา

เดก็ไปพบแพทย์ทนัท ีเน่ืองจากอาจเป็นอาการของการกลับเป็นซ�า้ถ้าทิ้งไว้อาการอาจรนุแรงถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา

ที่ถูกต้องและทนัทว่งท ีอาการผดิปกตทิี่ต้องรีบน�าเดก็ไปพบแพทย์ ได้แก่ ไข้สงูตดิต่อกนัเกนิ 3 วัน ซึม ไม่กนินม ไม่

รับประทานอาหาร หายใจเรว็ หอบ ในเดก็อายุต�่ากว่า 2 เดอืน ถ้าหายใจตั้งแต่  60  คร้ังต่อนาท ี ในเดก็อายุ 2 เดอืน–1 ปี

ถ้าหายใจตั้งแต่ 50 คร้ังต่อนาท ีหรือ อายุ 1–5 ปี หายใจตั้งแต่ 40 คร้ังต่อนาทขีึ้นไป หรือหากพบว่าเดก็มอีาการ

หายใจแรง มเีสยีงดงั หอบ ชายโครงบุม๋ ต้องพาเดก็ไปพบแพทย์ทนัที14

บทสรุป
 การตดิเช้ือระบบทางเดนิหายใจส่วนล่างจากเช้ือไวรัส RSV เป็นปัญหาในเดก็ทีพ่บได้มาก เน่ืองจากลักษณะทางกายภาพ

ของทางเดนิหายใจของเดก็ที่เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกดิและมีความเสี่ยงที่จะมีความรนุแรงมากขึ้น จนก่อให้เกดิอาการของ

ภาวะหายใจล�าบาก และเกดิภาวะหายใจล้มเหลวในที่สดุ เป็นภาวะฉุกเฉินส�าคญัที่พยาบาลจะต้องเฝ้าระวัง และประเมินอาการ

ให้ได้โดยเรว็ แนวทางการดูแลรักษาของโรคน้ีประกอบไปด้วยหลักการที่ส�าคญั คอื การประเมินภาวะพร่องออกซิเจน การบ�าบดั

ด้วยออกซิเจน การดูแลทางเดนิหายใจให้โล่ง การดูแลให้ได้รับสารน�า้อย่างเพียงพอ และการใช้ยาขยายหลอดลมในรายที่มกีาร

ตบีแคบของหลอดลม ทั้งน้ีสิ่งที่ส �าคัญในการดูแลคือ การสงัเกตตดิตาม การประเมนิอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเรว็

และการป้องกนัการกลับเป็นซ�า้  จากการดูแลรักษาและจัดการกบัอาการที่ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความ

รนุแรงและลดการเกดิภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ การดูแลต่อเน่ืองที่บ้านที่ถูกต้องจะช่วยลดการเกดิโรคซ�า้และช่วยลดความ

เสี่ยงในการเกดิอาการรนุแรง ดงัน้ันพยาบาลซ่ึงเป็นบุคลากรในทมีสขุภาพที่ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างใกล้ชิด จึงควร

จะมคีวามรู้ความเข้าใจ ในการจัดการกบัปัญหาและการดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยเดก็และครอบครัวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
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บทคดัย่อ   
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการตระหนักรู้ ในตนเอง 

การร่วมรู้สกึ รปูแบบวิจัยเป็นวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) แบบ 2 กลุ่มวัดก่อนและวัดหลังทดลอง

(two groups pretest and posttest design) กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี พะเยา จ�านวน 89 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจ�านวน กลุ่มละ 44-45 คน ทั้งสองกลุ่ม

ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศกึษาเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ ชุดกจิกรรมจิตปัญญาศกึษา แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐาน แบบวัดการตระหนักรู้ ในตนเอง แบบวัดการร่วมรู้สกึ และ

แบบสมัภาษณ ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค�านวณค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติ ิpaired t-test สถติ ิ independent 

t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษามกีารตระหนักในตนเอง และการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่นมากกว่า

กลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(p<.05) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบประเดน็หลักคือ รู้ เรา และ

รู้ เขา ผลวิจัยช้ีให้เหน็ว่า ควรน�ากระบวนการจิตตปัญญาศึกษามาพัฒนานักศึกษาโดยการบูรณาการ กบัการเรียนใน

หลักสตูรพยาบาลศาสตร์เพ่ือให้การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง และการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่นมคีวามต่อเน่ือง จนสามารถ

ก่อให้เกดิคุณลักษณะที่ดี
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Abstract   
 This study aimed to examine the effects of contemplative practice on self-awareness and empathy among 

nursing students. A two-group pretest-posttest quasi-experimental research design was adopted. The sample 

consisted of 89 third year nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Phayao. They were assigned 

into either a control group or an experimental group with 44-45 students each. Both groups obtained regular 

teaching and learning. However, the experimental group received contemplative practice as an additional learning 

method. The instruments included: the contemplative practice program, a self-awareness questionnaire, an empathy 

questionnaire, and a structured interview guideline. Data were analyzed using means, standard deviations, a paired 

t-test and an independent t-test. Qualitative data were analyzed using content analysis. The findings reveal 

that after the intervention, the experimental group had significantly higher self-awareness and empathy scores 

than the control group (p<.05). Analysis of qualitative data revealed the following themes: awareness of one’s 

self and of others. We suggest that contemplative practice should be integrated into the nursing curriculum to 

enhance self-awareness and empathy which are significant characteristics of good nurses.

Keywords: contemplative practice; self-awareness; empathy; nursing students
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 ปัญหาท้าทายของสงัคมปัจจุบันอนัหน่ึงคือ ปัญหาความสขุและสนัติซ่ึงความรู้ภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่

สามารถแก้ไขได้ การศกึษาทีจ่ะช่วยเปล่ียนแปลงเร่ืองน้ีได้ ควรช่วยให้เกดิเข้าใจความเช่ือมโยงของสิง่ต่างๆ ควรเป็นการ

ศกึษาที่เน้นการพัฒนาภายในของมนุษย์ แนวทางหน่ึงของการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศกึษาคือ จิตตปัญญาศกึษา1 

ซ่ึงเป็นการศกึษาที่เน้นการท�าความเข้าใจด้านในของตนเอง การรู้ตวั และเข้าใจความจริง น�าไปสู่การเปล่ียนแปลงตวัเอง

อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด้านใน นอกเหนือจากทกัษะความรู้ เพ่ือการเล้ียงชีพ ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลง

ที่ดต่ีอส่วนรวม2 จิตตปัญญาศกึษาน�าไปสูค่วามเข้าใจสาเหตขุองปัญหา โดยการฝึกฝนการตระหนักรู้ ด้านในของตนเอง

อย่างลึกซ้ึง  เม่ือเกดิความกลัว ความวิตกกงัวล ความต้องการต่างๆ ใคร่ครวญด้านในอย่างสม�่าเสมอ และเมื่อสามารถ

ฝึกฝนจนรู้ตวัได้ในทุกขณะ ท�าให้สภาวะใดๆ กไ็ม่สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณข์องผู้ที่ฝึกฝนได้ จึงเรียก

ได้ว่าเป็นอสิระ และมคีวามสมบูรณ์3 จะเหน็ได้ว่า จุดมุ่งหมายของจิตตปัญญาศกึษา มคีวามสอดคล้องกบัแนวคิดพ้ืนฐาน 

และคุณลักษณะส�าคัญของการพยาบาลจิตเวช น่ันคือการตระหนักรู้ ในตนเอง (self-awareness) และการร่วมรู้สกึ

กบัผู้อื่น (empathy) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการสร้างสมัพันธภาพเพ่ือการบ�าบดั เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยที่มปัีญหาทาง

ด้านจิตใจ การตระหนักรู้ในตนเอง น�าไปสูค่วามเข้าใจความรู้สกึของผู้อื่น และความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงและการแก้ไข

ที่เหมาะสมกบัปัญหาต่อไป การเข้าใจความรู้สกึผู้อื่นเร่ิมต้นจากการเข้าใจตนเองก่อนเป็นเบื้องต้น4-5 อย่างไรกต็าม

การตระหนักรู้ ในตนเองไม่ใช่สิ่งที่ท �าได้ง่าย การพัฒนาการตระหนักรู้ ในตนเอง ต้องอาศยัหลากหลายวิธกีาร วิธทีี่ใช้

มากคือ การสะท้อนคิด (reflection) ซ่ึงเป็นวิธกีารที่ใช้มาก นอกจากน้ียังใช้ การเขยีนบนัทกึ การขอให้คนอื่นบอก 

การฝึกสต ิและฝึกสมาธิ6

 ส�าหรับการพยาบาลการใช้ตนเองเป็นเคร่ืองมือในการบ�าบัดเป็นหลักการส�าคัญของการปฏบิัติการพยาบาล 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพยาบาลสขุภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชน่ันคือ พยาบาลจิตเวชนอกจากจะมีความรู้ เกี่ยวกบัการ

พยาบาลจิตเวชแล้วน้ัน ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะที่จะช่วยให้ผู้รับบริการที่มีปัญหาทางใจให้ตระหนักในปัญหาของ

ตนเอง สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือยอมรับปัญหาของตนเองได้ คุณลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ คอื การร่วมรู้สกึ

กบัผู้อื่น(empathy) และการตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) การจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลสขุภาพ

จิตและจิตเวชที่ช่วยให้ผู้เรียนเกดิความเข้าใจตนเอง และความเหน็อกเหน็ใจผู้อื่น เช่น การบนัทกึการสนทนาเพ่ือการบ�าบดั

และการสะท้อนคิด ซ่ึงเป็นวิธกีารที่น�าไปใช้ในการปฏบิตัิการพยาบาลกบัผู้ป่วยและหลังจากการปฏบิตัิการพยาบาล 

ทั้งน้ีการพัฒนานักศกึษาให้มคีวามตระหนักรู้และการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น ก่อนการฝึกภาคปฏบิตัยัิงไม่เป็นรปูธรรม ท�าให้

นักศกึษาขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และไม่ได้ถูกเตรียมให้มคุีณลักษณะการตระหนักรู้ ในตนเองและการร่วมรู้สกึ

กบัผู้อื่นอย่างเพียงพอ ดงัน้ันการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศกึษาเตรียมนักศกึษาก่อนการฝึกภาคปฏบิตัวิิชาสขุภาพ

จิตและจิตเวช จะช่วยสร้างความพร้อมของนักศกึษาในการฝึกมากขึ้น ทั้งน้ีจิตตปัญญาศกึษามแีนวทางที่เป็นรปูธรรม

ในพัฒนาการตระหนักรู้ ในตนเอง ประกอบด้วยกจิกรรมหลัก 3 กจิกรรม ได้แก่ การฟังอย่างลึกซ้ึง การใคร่ครวญสิ่งต่าง ๆ

ที่เกดิขึ้นอย่างสขุมุ ไม่มอีคต ิและน�าไปปฏบิตัเิพ่ือให้เหน็ผล และการเฝ้าดูธรรมชาตขิองจิตใจ3 กจิกรรมที่เน้นธรรมชาติ

และการภาวนา เช่น การน่ังสงบอยู่กบัตวัเอง สนุทรียสนทนา กจิกรรมอาสาสมคัร ดนตรี ศลิปะ การเคล่ือนไหว โยคะ

การน้อมเข้าสู่ใจอย่างใคร่ครวญและบนัทกึการเรียนรู้ เป็นต้น7-8 

 ผลการศกึษาที่ผ่านมา พบว่ากระบวนการจิตตปัญญาศกึษา ท�าให้รับฟังผู้อื่นได้มากขึ้น โดยไม่รีบตดัสนิผู้อื่นเข้าใจ

และให้การยอมรับ  มคีวามรู้สกึในทางที่ด ีมสีมัพันธภาพที่ดกีบัผู้อื่น และมคีวามสขุมากขึ้น9 เรียนรู้ เข้าใจตนเองและ

เรียนรู้ ผู้อื่น มสีตคิิดก่อนท�ามากขึ้น10 พัฒนาการจัดการความขดัแย้งอย่างสร้างสรรค์11 และเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง12

ช่วยให้นักศกึษามสีตแิละสมาธมิากขึ้น ยอมรับสิ่งใหม่มาพัฒนาตนเอง13 ดงัน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศกึษาพัฒนาการตระหนักรู้
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ในตนเองและการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น ของนักศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

โดยใช้กระบวนการของจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นพยาบาลให้แก่นักศึกษา และเตรียม

นักศกึษาให้พร้อมส�าหรับการฝึกภาคปฏบิตัวิิชาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพยาบาล

ตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อไป

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 เพ่ือศึกษาผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการตระหนักรู้ ในตนเอง และการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น ของ

นักศกึษาพยาบาล

สมมติฐาน
 1. หลังเข้าร่วมกระบวนการจิตตปัญญาศกึษา กลุ่มทดลองมกีารตระหนักรู้ในตนเอง และการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น

สงูกว่ากลุ่มควบคุม

 2. หลังเข้าร่วมกระบวนการจิตตปัญญาศกึษา กลุ่มทดลองมกีารตระหนักรู้ในตนเอง และการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น

สงูกว่าขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการจิตตปัญญาศกึษา 

ระเบยีบวิธีวิจยั
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) แบบ 2 กลุ่มวัดก่อนและวัดหลังทดลอง

(two-group pretest and posttest design) ศกึษาในนักศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี พะเยา ศกึษาระหว่าง 12 มนีาคม – 29 มถุินายน 2561

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
 ประชากร ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีพะเยา 

 กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศกึษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ช้ันปีที่ 3 รุ่นที่ 26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พะเยา จ�านวนทั้งหมด 89 คน จากการฝึกภาคปฏบิตักิารพยาบาลบุคคลที่มปัีญหาทางจิต แบ่งกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธกีารจับคู่ 

(match paired) โดยใช้เกณฑ ์ด้านเพศ และคะแนนเฉล่ียสะสม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ�านวน 45 คน

และกลุ่มควบคุมจ�านวน 44 คน ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่ม มเีพศ และคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสะสมที่ไม่แตกต่างกนั

ด้วยการทดสอบความเป็นเอกพันธ ์ (homogeneity of variance) ด้วยสถติิทดสอบท ี (t-test independent) และ 

chi-square

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบด้วย

 1. โปรแกรมจิตตปัญญาศกึษา เป็นชุดกจิกรรมที่จัดให้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยเพ่ือให้คิดใคร่ครวญ อนัจะท�าให้เกดิ

การเรียนรู้ภายในตนเอง และเกดิการเปล่ียนแปลงตนเอง ระยะเวลารวม 24 ชม. จัดก่อนการฝึกปฏบิตัวิิชาการพยาบาล

สขุภาพจิตและจิตเวช

  กจิกรรมชุดที่ 1 เน้นสะท้อนคิดเกี่ยวกบัตนเองผ่านการฟังอย่างลึกซ้ึง การจับคู่เล่าเร่ือง การวาดภาพ และ

ดนตรี ได้แก่ 1) กจิกรรมวาดภาพโลกของฉันและจับคู่แลกเปล่ียนเพ่ือให้รู้ จักเพ่ือนมากขึ้น กล่อมเกลาความรู้สกึ
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ให้อ่อนโยนต่อชีวิตเราและเพ่ือน 2) กจิกรรมการฟังดนตรีหลากหลายอารมณเ์พ่ือฝึกการสมัผสัอารมณจ์ากการฟัง 

3) กจิกรรมสายธารชีวิต โดยการวาดภาพสามเหตกุารณท์ี่ประทบัใจในชีวิตทั้งที่ประสบความส�าเรจ็และรู้สกึล้มเหลว

และจับคู่แลกเปล่ียนเพ่ือฝึกฟังชีวิตและประสบการณข์องผู้อื่น และเปิดโอกาสให้รู้ จักที่มาของแต่ละคนมากขึ้น 4) ดูหนัง

ที่มเีน้ือหาที่ด ีเพ่ือช่วยการสะท้อนคดิถงึเมลด็พันธแ์ห่งความดทีี่มอียู่ในตวัละคร และการคดินอกกรอบ และ 5) การสะท้อน

ความรู้สกึให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง (check-in และ check-out) ระยะเวลา 8 ช่ัวโมง

   กจิกรรมชุดที่ 2 เน้นการเข้าใจตนเอง ผู้อื่น โดยท�ากจิกรรมสตัว์ สี่ทศิ แต่ละคนเลือกเข้ากลุ่ม สตัว์ที่มลัีกษณะ

ตรงกบัตนเอง 4 ประเภท ได้แก่ หนู กระทงิ หม ีและอนิทรี แล้วอภิปรายในกลุ่มสตัว์ประเภทเดยีวกนัถงึเหตผุลในการ

ประเมนิตนเองว่าเป็นสตัว์ประเภทน้ัน รวมทั้งความเหมอืนและความต่างของแต่ละคน แล้วท�ากจิกรรมการวาดภาพปริศนา

เป็นการวางแผนการท�างานช้ินหน่ึง โดยพิจารณาตามลักษณะของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือท�าความเข้าใจลักษณะของตนเอง

และผู้อื่นมากขึ้น ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง

  กจิกรรมชุดที่ 3 เน้นฝึกสตแิละอยู่กบัตวัเอง โดยการการฝึกสต ิได้แก่ 1) การฝึกสตโิดยกจิกรรมเมลด็พันธุ์

แห่งสต ิเป็นการฝึกการรู้ตวัในเวลาที่ก�าหนด และใช้เมลด็พันธพื์ชเป็นเคร่ืองมอืในการนับจ�านวนคร้ังที่คดิถงึเร่ืองอื่นๆ

ในเวลาที่ก�าหนด 2) การฝึกสตโิดยใช้ธรรมชาต ิได้แก่การวาดภาพธรรมชาตทิี่อยู่ใกล้ตวัเรา การวาดภาพธรรมชาติ

โดยการจุด และการหลับตาเดินเป็นกลุ่มในธรรมชาติโดยมีผู้น�าที่มองเหน็ เป็นลดการใช้ประสาทสมัผสัทางตาและ

เพ่ิมการใช้หูและการสมัผสั เพ่ือฝึกการอยู่กบัปัจจุบนัโดยความละเอยีดอ่อนของการใช้ประสาทสมัผสั 3) กจิกรรมผ่อนพัก

ตระหนักรู้  ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง 

 โปรแกรมกจิกรรมจิตปัญญาศกึษา ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย (1) อาจารย์

ผู้เช่ียวชาญเร่ืองจิตตปัญญาศกึษา (2) อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลจิตเวช (3) อาจารย์พยาบาลที่เช่ียวชาญ

ด้านหลักสตูรและการสอน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้  พบว่าชุดกจิกรรมจิตปัญญา

ศกึษา มค่ีาความตรงของเน้ือหา (CVI) เทา่กบั 1

 2. การตระหนักรู้ ในตนเอง วัดโดยแบบประเมนิการตระหนักรู้ ในตนเอง  พัฒนาโดยทศันีย์ สริุยะไชย12 ได้สร้างขึ้น

จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตระหนักรู้ ในตนเองของโกแมน ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Likert scale) 6 ระดบั ได้แก่ จริงที่สดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ�านวน 30 ข้อ ตวัอย่าง

ข้อค�าถาม เช่น ฉันสามารถบอกอารมณข์องตนเองในสถานการณต่์างๆ ได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น ทดสอบค่าความเที่ยง

(reliability) ได้ค่าสมัประสทิธแ์อลฟาครอนบาค (Cronbrach’s alpha coefficient) ได้เทา่กบั .82 และวัดในกลุ่ม

นักศกึษาพยาบาลจ�านวน 30 คน ได้ค่าเทา่กบั .80

 3. การร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น วัดโดยแบบประเมนิการร่วมรู้สกึ สร้างโดย ทศันีย์ สริุยะไชย12 ได้สร้างขึ้นจากแนวคดิ

ทฤษฎเีกี่ยวกบัการตระหนักรู้ ในตนเองของโกแมน ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 

6 ระดบั ได้แก่ จริงที่สดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย จ�านวน 30 ข้อ ตวัอย่างข้อค�าถาม เช่น

ในเวลาท�างานกลุ่มแล้วเพ่ือนบางคนไม่เหน็ด้วยกบัความคดิฉัน ฉันกเ็ข้าใจได้ เป็นต้น ทดสอบค่าความเที่ยง (reliability) 

ได้ค่าสมัประสทิธแ์อลฟาครอนบาค (Cronbrach’s alpha coefficient) เทา่กบั .86 และวัดในกลุ่มนักศกึษา 30 คน 

ได้ค่าเทา่กบั .86

 4. แบบสมัภาษณก์ารเข้าร่วมกจิกรรม เป็นค�าถามปลายเปิดที่พัฒนาโดยผู้วิจัยโดยมปีระเดน็ค�าถาม ได้แก่ 

ความรู้สกึต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศกึษาเป็นอย่างไร มีการเปล่ียนแปลงใดเกดิขึ้นกบัตนเองบ้าง

หลังเรียนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศกึษา และกจิกรรมใดของเรียนโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศกึษาที่ชอบ

และเกดิประโยชน์กบัตนเองมาก เพ่ือน�าข้อมูลได้มาสนับสนุนผลการวิจัยได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์
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การพทิกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง
 การวิจัยคร้ังน้ีได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

หมายเลขหนังสอื 13/60 และน�าหนังสอือนุญาตเกบ็ข้อมูลจากคณะกรรมการไปย่ืนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช้ีแจงรายละเอยีด

ของการวิจัย วัตถุประสงค์ และการพิทกัษ์สทิธิ์ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการเกบ็ข้อมูลในกลุ่มที่ศกึษา โดยการเข้าร่วม

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นไปด้วยความสมคัรใจของนักศกึษา มอีสิระในการตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการ สามารถถอนตวัออกจาก

การวิจัยได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มผีลต่อผลการเรียนการสอนที่จะได้รับ แบบสอบถามทั้งหมด

ไม่มกีารระบุช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะถูกน�าเสนอในภาพรวมเทา่น้ัน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล
 ในการท�าวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี

 1. ขอส่งโครงการวิจัยเพ่ือขออนุญาตการท�าวิจัยที่ท�าในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมส�าหรับพิจารณา

โครงการวิจัยที่ท�าในมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 2. ภายหลังโครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยตดิต่อกบันักศกึษาและ อธบิายเกี่ยวกบัการ

วิจัยจนเข้าใจ และเชิญเข้าร่วมการวิจัยโดยลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว และท�าการนัดหมาย

วันเวลา สถานที่ ในการท�าสนทนากลุ่ม  

 3. ผู้วิจัยด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยจัดเตรียมแบบวัดข้อมูลทั่วไป 

แบบวัดการตระหนักรู้ ในตนเอง แบบวัดการร่วมรู้สกึ พร้อมทั้งอธบิายให้นักศกึษาเข้าใจวัตถุประสงค์ในการตอบแบบวัด

และค�าช้ีแจงของแบบวัดทุกชุดอย่างชัดเจน พร้อมตรวจสอบความสมบูรณข์องการตอบแบบวัดของนักศกึษาให้ครบทุกชุด

 4. จัดกจิกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศกึษา ระยะเวลาในการด�าเนินการ 

ตั้งแต่ มนีาคม 2561 –มถุินายน 2561 

 5. หลังจากจัดกจิกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศกึษาเสรจ็สิ้นเรียบร้อยแล้ว

ด�าเนินการดงัน้ี 

  - ทดสอบแบบวัดข้อมูลทั่วไป แบบวัดการตระหนักรู้ ในตนเอง แบบวัดการร่วมรู้สกึ และแบบประเมินสต ิ

โดยทดสอบเช่นเดยีวกบัทดสอบก่อนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศกึษา

  - สมัภาษณก์ารเข้าร่วมกจิกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตนเอง

และความเข้าใจความรู้สกึผู้อื่น โดยใช้วิธสีมัภาษณร์ายบุคคล  จ�านวน  45 คนๆ ละ 10  นาท ีหรือสมัภาษณจ์นได้ข้อมูล

ครบสมบูรณ์

ผลการวิจยั
1.ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่าง 89 คน ถูกแบ่งเป็น สองกลุ่ม กลุ่มทดลอง 45 คน และกลุ่มควบคุม 44 คน หลังการทดลอง

พบว่ามแีบบประเมินที่ไม่สมบูรณ ์จึงตดัทิ้งไป ทั้งสองกลุ่ม มข้ีอมูลที่สมบูรณ ์กลุ่มละ 41 ชุด การเปรียบเทยีบลักษณะ

ของกลุ่มตวัอย่างของทั้งสองกลุ่ม  ด้านเพศ ทดสอบโดยใช้สถติ ิChi-square พบว่าไม่มคีวามแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

(p=.36) เมื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนโดยใช้เกรดเฉล่ียโดยสถติ ิindependent t-test พบว่าไม่มคีวามแตกต่างเช่นกนั

(p=.97) ดงัแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทยีบลักษณะประชากรกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

ลกัษณะ กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม p

เพศ

        ชาย

        หญิง

เกรดเฉลีย่

      4 (9.76%)

   37 (90.24%)

 2.98 (sd.=.30)

       1 (2.3%)

    40 (97.7%)

2.98 (sd.=.31)

.36

.97

*p < .05

2. การตระหนักรู้ ในตนเอง 

 การตระหนักรู้ ในตนเอง ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองมค่ีาเฉล่ีย 4.59 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั .40 และกลุ่มควบคุม มค่ีาเฉล่ีย 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั .31 เมื่อการเปรียบเทยีบ

การตระหนักรู้ ในตนเองของทั้งสองกลุ่ม ก่อนการทดลอง พบว่าไม่มคีวามแตกต่าง (p=.31) 

 การตระหนักรู้ในตนเอง หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองมค่ีาเฉล่ีย 4.72  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั .36 สงูกว่ากลุ่มควบคุม ซ่ึงมค่ีาเฉล่ีย 4.43  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั .35 เมื่อ

เปรียบเทยีบการตระหนักรู้ ในตนเองของทั้งสองกลุ่ม หลังการทดลอง ด้วยสถติ ิindependent t-test พบว่าแตกต่าง

กนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(p=.00) รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที่ 2

ตารางที ่2  แสดงการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียรวมการตระหนักรู้ ในตนเองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อน

และหลังการการทดลอง

กลุ่ม N Mean Sd. t P

การวัดก่อนการทดลอง   

การวัดหลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม

41

41

41

41

4.59

4.51

4.72

4.43

.40

.31

.36

.31

1.024

 
 .363

  .31

.00*

 *p < .01

 3. การร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น การร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง

มค่ีาเฉล่ีย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั .43 และกลุ่มควบคุม มค่ีาเฉล่ีย 4.61ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั.

33 เมื่อการเปรียบเทยีบการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่นของทั้งสองกลุ่ม ก่อนการทดลอง พบว่าไม่มคีวามแตกต่าง (p=.27) 

 การร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองมค่ีาเฉล่ีย 4.77  ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทา่กบั .36 สงูกว่ากลุ่มควบคุม ซ่ึงมค่ีาเฉล่ีย 4.46  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั .42 เมื่อเปรียบเทยีบ

การร่วมรู้สกึกบัผู้อื่นของทั้งสองกลุ่ม หลังการทดลอง ด้วยสถติ ิindependent t-test พบว่าแตกต่างกนั (p=.04) รายละเอยีด

ดงัแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที ่3  แสดงการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมก่อนและ

หลังการการทดลอง

กลุ่ม N Mean Sd. t P

การวัดกก่อนทดลอง 

การวัดหลังทดลอง

กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

41

41

41

41

4.70

4.61

4.77

4.60

.43

.33

.37

.42

1.11

 
2.04

  .27

.04*

 *p < .05

 อย่างไรกต็ามเมื่อเปรียบเทยีบภายในกลุ่ม ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้สถติ ิpaired t-test ไม่พบ

ความแตกต่างของคะแนนการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่นระหว่างการวัดก่อนทดลอง และหลังการทดลอง (p = .331 และ p=.904 

ตามล�าดบั) รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที่ 4

ตารางที ่4  แสดงการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น ระหว่างการวัดก่อนทดลอง และหลังการทดลอง

ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

กลุ่ม n Mean Sd. t P

การวัดก่อนการทดลอง   

การวัดหลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม

41

41

41

41

4.7016

4.7751

4.6081

4.5976

.4283

.3689

.3289

.4164

-.984

 
.122

  .331

.904

*p < .05

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณโ์ดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ผลการวิเคราะห์พบประเดน็

หลัก 2 ประเดน็หลัก คือ รู้ เรา และรู้ เขา    

 ประเดน็หลักที่ 1 รู้ เรา ประกอบด้วยสองประเดน็ย่อย คือ ทบทวนตนและปรับตวั 

 ทบทวนตน การฝึกจิตตปัญญาศกึษาท�าให้ผู้ร่วมวิจัยมเีวลาอยู่กบัตนเอง หันมาสนใจตนเองมากขึ้น จากได้ทบทวน

ตนเองมากขึ้น และได้มโีอกาสเปิดเผยตนเอง และบอกความรู้สกึในการท�ากจิกรรมต่างๆ ท�าให้ได้พิจารณาตนเอง

อย่างลึกซ้ึงและเหน็ตนเองในมุมมองที่ไม่เคยมองเหน็ ทั้งในข้อดแีละข้อด้อย และความผดิพลาดที่เคยเกดิขึ้น ดงัค�ากล่าว

ของผู้ร่วมวิจัยดงัน้ี

 เหมือนไดเ้ห็นตวัเองมากข้ึนเหมือนเรียนรูต้วัเองมากข้ึน เหมือนบางมมุเรามีแต่เรามองไม่เห็น มนัก ็เหมือนมนั

เปิดกวา้งของเรา.........ท�าใหเ้ราเห็นขอ้ดีขอ้เสียขอ้ดอ้ยหรือพฒันาการของตวัเองมากข้ึน (นศ 1)

 ท�าไปแลว้รูสึ้กวา่มนักเ็ป็นกิจกรรมทีดี่นะค่ะ ทีม่นักส็ามารถฝึกอะไรหลายๆ อย่างเรา แลว้เหมือนแบบเกีย่วกบั

เออ การคิดถึงตวัเอง......กท็�าใหเ้ราเปลีย่นมุมมองในหลายๆมมุมอง จากแต่ก่อน เราคิดวา่เราแบบน้ีกดี็แลว้ แต่พอไดม้า

ท�ากิจกรรมกท็�าใหรู้ว้า่ในบางสว่นเรากอ็าจจะไม่ดี (นศ 4)



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข54 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

 ปรับตวั เมื่อรู้ตวัแล้ว จึงอยากเปล่ียนแปลงตนเองในสิ่งที่เหน็ว่าไม่ด ีบางอย่างเปล่ียนแปลงได้ บางอย่างกยั็ง

คงต้องพยายามท�าอยู่ และได้พยายามปรับตวัในสถานการณต่์างๆ เช่น การควบคุมอารมณห์งดุหงิด การออกจาก

สถานการณ ์การกล้าเปิดเผยความรู้สกึตนเอง ใจกว้างขึ้น มคีวามยืดหยุ่น ใจเยน็มากขึ้น หรือ รู้สกึว่าตนเองเป็นคนดขีึ้น

ดงัค�ากล่าวของผู้ร่วมวิจัยดงัน้ี

 พอท�ากิจกรรมมาแลว้มนักท็�าใหเ้รารูว้า่ท�าแบบน้ีแลว้มนัไม่ดีทัง้ต่อตวัเราและคนอืน่ คนอืน่อาจจะมองวา่ท�าไม

เราถึงท�าแบบน้ี  แลว้กท็�าใหเ้ราใจเยน็ลง แลว้กท็�าใหเ้หมือนวา่ แบบควบคมุตวัเองไดดี้ข้ึนค่ะ เหมือนวา่กลบัไปเป็น

เหมือนเดิม ทีเ่ราเป็น (นศ 4)

 เหมือนประมาณวา่ เมือ่กอ่นหนูจะเป็นคนประมาณแบบวา่ เวลาเพือ่นท�าอะไรไม่ถกูใจ เหมือนเราสัง่งานไปแลว้

แลว้เขาไม่ท�าตามทีเ่ราสัง่เรากจ็ะโมโหแลว้แสดงออกไปดว้ยท่าทางและสีหนา้ แต่เดีย๋วน้ีไม่ค่อยแสดงแลว้ค่ะ กเ็ปลีย่นไป

แลว้วา่ เออ กค่็อยท�าใหม่ (นศ.5)

 หลงัจากนัน้พอไดรู้ว้า่ตวัเองเป็นคนแบบน้ีกเ็ร่ิมปรบั เพราะวา่มนัท�าใหค้นอืน่เขา้ถึงเราไดย้ากคะ เพราะวา่เป็น

คนทีจ่ะเอาตวัเองเป็นหลกัค่อนขา้งสงูมากคะ หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกเ็ร่ิมปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัคนอืน่ไดม้ากข้ึน

(มีการเปลีย่นแปลงในเรือ่งของการปรบัตวั (นศ.9)

 ประเดน็หลักที่ 2 รู้ เขา ประกอบด้วย 2 ประเดน็ย่อยคือ ใส่ใจและยอมรับ และลดตวัตน 

 ใส่ใจและยอมรับ นอกจากจะได้ทบทวนตนเองแล้ว ผู้ร่วมวิจัยยังเกดิการเรียนรู้ เกี่ยวกบัเพ่ือนมากขึ้น ซ่ึงเกดิจาก

กจิกรรมที่สร้างความความใส่ใจและสนใจผู้อื่นมากขึ้น ท�าให้เกดิการรู้ จักและเข้าใจผู้อื่นในแง่มุมที่หลากหลายแตกต่าง

จากเดมิ ท�าให้เปิดใจ เกดิการยอมรับ ไม่ตดัสนิอย่างที่เคยท�า ดงัค�ากล่าวของผู้ร่วมวิจัยดงัน้ี

 แบบท�าใหพ้วกหนูไดร่้วมกิจกรรมและรูจ้กัตวัเองมากข้ึน รูจ้กัเพือ่นมากข้ึน รูว้า่ตอ้งท�าอย่างไร ถึงจะเขา้กบั

เพือ่นใหไ้ด ้(นศ.2)

 ท�าใหต้วัเองแบบกลายเป็นคน แบบเหมือนเป็นคนทีดี่กวา่เดิมถึงจะไม่ไดดี้มาก อยากบอกคนอืน่ทีย่งัไม่เคยเขา้

อยากใหเ้ขาลองมาเขา้ อาจจะรูต้วัเองมากข้ึน นึกถึงความรูสึ้กของคนอืน่มากข้ึน (นศ.5)

 ลดตวัตน เมื่อให้ความสนใจ และรับฟังความคิดของผู้อื่น ท�าให้ยอมรับคนอื่นมากขึ้น เพ่ิมความระมัดระวัง

ในการสื่อสารมากขึ้น ควบคุมตนเองได้ดขีึ้น ท�าให้ลดความขดัแย้งที่เคยม ีสมัพันธภาพกบัเพ่ือนจึงดขีึ้น รู้สกึใกล้ชิด

กนัมากขึ้น ยอมรับความผดิพลาดของตนเองมากขึ้น  กล้าขอโทษเมื่อเป็นฝ่ายผดิ ลดอตัตาของตนเอง ไม่เอาตนเอง

เป็นศนูย์กลาง ดงัค�ากล่าวของผู้ร่วมวิจัยดงัน้ี

 วา่ตวัเองท�าไม่ดี แบบวา่มานัง่ทบทวน แลว้มนัแบบแย่มากเลยค่ะ ทีอ่ารมณไ์ม่ดีจากอีกทีห่นึง่ไปลงอีกทีห่นึง่ทัง้ที ่

มนัมีวธีิทีเ่ราสามารถระบายไดเ้ยอะแยะค่ะ กเ็ลยทกัไปเหมือนขอโทษเขา หลงัจากนัน้มากไ็ม่ค่อยทะเลาะแลว้ค่ะ (นศ.4)

 เพราะวา่จากทีเ่ร่ิมลองเปลีย่นมาแบบน้ี รูสึ้กเหมือนวา่เราอยากเขา้หาคนอืน่มากข้ึน คนอืน่อยากเขา้หาเรามากข้ึน

แลว้ตวัเราเองกรู็สึ้กตวัเองมากข้ึน (นศ.5)

 ถา้เราไม่เถียงเขามนักไ็ม่เกิดการทะเลาะกนั ไม่คยุกนัเกิดข้ึนคะ มนัดีข้ึนตรงน้ีคะ มนัเห็นไดช้ดัตรงน้ีคะ เราเป็น

เพือ่นสนิทกนัมนัเห็นไดช้ดัคะ (นศ.15) 

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยตามสมมตฐิานการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดงัน้ี

 ผลของจิตตปัญญาศกึษาต่อการตระหนักรู้ในตนเอง และการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น ผลวิจัยหลังการทดลอง  กลุ่มทดลอง

ซ่ึงเข้าร่วมโปรแกรม จิตตปัญญาศกึษา มผีลการตระหนักรู้ในตนเอง และการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่นเพ่ิมขึ้น และสงูกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติ ิซ่ึงเป็นตามสมมตฐิานของการวิจัย และสอดคล้องกบัประเดน็หลักทีไ่ด้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 55 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

จากการสมัภาษณ ์คือ รู้ เรา และรู้ เขา การรู้ เราเกดิจากการมเีวลาในการทบทวนตวัเองมากขึ้น รู้ ข้อดข้ีอด้อย และน�าไปสู่

การใคร่ครวญเพ่ือปรับเปล่ียนตนเอง และการรู้ เขา เกดิจากผู้ร่วมวิจัย มคีวามใส่ใจ สนใจเพ่ือนมากขึ้น ท�าให้รู้ จักเพ่ือน

ในแง่มุมที่แตกต่างจากเดมิ และยอมรับมากขึ้น รวมทั้งยอมลดความเป็นตวัตน เป็นผลให้ความขดัแย้งลดลง และ

อยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุมากขึ้น ทั้งน้ี เป็นไปตามแนวคิดของจิตตปัญญาศกึษา ซ่ึงมุ่งเน้นให้เกดิการพัฒนาภายใน

โดยเร่ิมจากการรู้ จักตวัตนของตนเอง ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปิดกว้าง รับฟังผู้อื่น ขยายการการเรียนรู้ไปสู่ความเข้าใจ

ผู้อื่น จะท�าให้จิตใจกว้างขวาง มองเหน็มุมมองที่หลากหลาย และเข้าใจผู้อื่นได้ดขีึ้น  เกดิความเข้าใจโลกภายนอกและชีวิต

หรือที่เรียกว่าปัญญา8,14 โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณต์รง ผ่านการรับรู้ที่หลากหลาย ทั้งการฟัง การอ่าน หรือ

การสมัผสั รวมถงึการใคร่ครวญประสบการณอ์ย่างลึกซ้ึง15 โดยการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้  ที่มเีป้าหมายเพ่ือสร้าง

ประสบการณใ์ห้ผู้เรียนได้เกดิการเรียนรู้ตนเอง และเรียนรู้ ผู้อื่น ทั้งในด้านของบุคลิกภาพ จากการเรียนรู้ เกี่ยวกบัสตัว์

สี่ทศิ การใช้ศลิปะและธรรมชาต ิเป็นสื่อในการทบทวนชีวิตตนเองในอดตีและปัจจุบนั การทบทวนเร่ืองราวที่ส�าคัญในชีวิต

และสิ่งแวดล้อมของตนเอง เพ่ือสะท้อนคดิตนเอง เช่น กจิกรรมโลกของฉัน และธรรมชาตขิองฉัน และจากบทสนทนา

เกี่ยวกบัเร่ืองราวส�าคญัในชีวิต รวมถงึกจิกรรมการทบทวนอารมณ ์ความรู้สกึของตนเองทุกวัน กจิกรรมเหล่าน้ีนอกจาก

จะเน้นให้ทบทวนตนเอง และรู้ จักตนเองแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ได้แลกเปล่ียนและรับฟังความคดิ ความรู้สกึ และเร่ืองราว

ต่างๆ ของผู้อื่น จึงท�าให้ผู้ร่วมวิจัย ได้รู้ จักและเข้าใจเพ่ือนมากขึ้น ซ่ึงกจิกรรมเหล่าน้ีต่างจากการได้แลกเปล่ียน พูดคุย

ในชีวิตประจ�าวัน ถงึแม้ว่าผู้ร่วมวิจัยจะเป็นกลุ่มเพ่ือนช้ันปีเดยีวกนั แต่กจิกรรมการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศกึษาท�าให้

การแลกเปล่ียน สื่อสาร มคีวามลึกซ้ึงมากกว่า และให้เวลาในการคิดและไตร่ตรอง ใคร่ครวญก่อนในการมปีฏสิมัพันธทุ์กคร้ัง

โดยไม่มกีารขดัแย้ง หรือตดัสนิ รวมถงึให้เวลาในการรับฟังผู้อื่น ได้รับรู้ มุมมองและความคิดที่แตกต่าง  หลากหลาย

และมกีารท�ากจิกรรมร่วมกนั 

 ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกบัการศกึษาอื่นๆ เช่น การศกึษาของ พูลศรี ไชยประสทิธิ์16 พบว่า จิตตปัญญาศกึษา

ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง หลายด้าน การรู้ จักตนเองเป็นสิง่แรก ซ่ึงเกดิจากการพัฒนาของสต ิและการใคร่ครวญตนเอง

และท�าให้รู้ จักผู้อื่นมากขึ้น17 การน�าแนวทางจิตตปัญญาศกึษาไปใช่ในการสอนนักศกึษา พบว่ามกีารเปล่ียนแปลงในนักศกึษา

อย่างเป็นองค์รวม และมกีารพัฒนาการเข้าใจตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น18 การศกึษาประสบการณข์องนิสติปริญญาโท 

ที่น�าแนวคดิจิตตปัญญาศกึษาไปใช้ในการสอน พบว่านิสติ มกีารพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง คอืมคีวามเข้าใจตนเอง

มกีารรู้ เทา่ทนัตนเอง และเปิดใจมากขึ้น19 การศกึษาการพัฒนาปัญญาด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศกึษา

ได้กระบวนการการพัฒนาปัญญา ที่เกดิจาก ความสงบและการใคร่ครวญ ซ่ึงน�าไปสู่การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น

อย่างไรกต็ามการเปรียบเทยีบการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น ก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลองพบว่า มีคะแนนเพ่ิมสงูขึ้น 

แต่ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิทั้งน้ี อาจเน่ืองจากกจิกรรมที่ใช้ในโปรแกรมส่วนใหญ่เน้นการสร้าง

ความตระหนักรู้ ในตนเอง ตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษาซ่ึงเช่ือว่าเมื่อเกดิความตระหนักรู้ ในตนเอง จะเกดิการเรียน

รู้และเข้าใจผู้อื่นตามมา ดงัน้ันเมื่อประเมนิการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่น จึงท�าให้ไม่เหน็การเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนในระยะสั้น

ในเชิงปริมาณ อย่างไรกต็ามผลจากการสมัภาษณ ์พบประเดน็หลักคอื รู้ เขา ซ่ึงสนับสนุนว่ากลุ่มตวัอย่างเกดิการพัฒนา

ความใส่ใจและยอมรับผู้อื่น ดังน้ันอาจปรับปรุงกจิกรรมให้เน้นการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่นมากขึ้น เพ่ือพัฒนาผลที่มีต่อการร่วม

รู้สกึกบัผู้อื่นให้ชัดเจนมากขึ้น

ขอ้เสนอแนะในการน�าไปใช้
 การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศกึษาสามารถพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง และมแีนวโน้มที่จะพัฒนา การร่วมรู้สกึ

กบัผู้อื่นได้ จึงควรน�ามาพัฒนานักศึกษาโดยการบูรณาการกบัการเรียนการสอนในหลักสตูร เพ่ือให้การพัฒนาการ

ตระหนักรู้ ในตนเอง และการร่วมรู้สกึกบัผู้อื่นอย่างต่อเน่ือง จนสามารถก่อให้เกดิคุณลักษณะบณัฑติที่ดอีย่างถาวร 



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข56 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

เช่น  การบูรณาการจิตตปัญญาศกึษา ในรายวิชา การจัดกจิกรรมเสริมหลักสตูร เพ่ือสร้างความสขุ การตระหนักรู้ในตนเอง

และวิชาชีพ
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บทคดัย่อ   
 การวิจัยเชิงสหสมัพันธน้ี์ มวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงาน  สมัพันธภาพในงาน

การสนับสนุนทางสงัคมต่อความเหน่ือยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมอีทิธบิาท 4 เป็นตวัแปรก�ากบั กลุ่มตวัอย่าง

ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสพุรรณบุรี จ�านวน 210 คน

เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย 6 ส่วน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสมัประสทิธิ์

สหสมัพันธ ์และการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงช้ัน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาระงานมคีวามสมัพันธท์างบวกกบัความ

เหน่ือยหน่ายในงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์(r=.483, p<.01) และด้านการลดค่าบุคคลอื่น (r=.288; p<.01) 

แต่มคีวามสมัพันธท์างลบกบัด้านความส�าเรจ็ส่วนบุคคล (r=-.155, p<.05) สมัพันธภาพในงานท่ีดมีคีวามสมัพันธ์

ทางบวกกบัความส�าเรจ็ส่วนบุคคล (r=.209, p<.01) แต่มีความสมัพันธท์างลบกบัด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์ 

(r=-.285, p<.01) และด้านการลดคุณค่าบุคคลอื่น (r=-.169, p<.05) ส�าหรับการสนับสนุนทางสงัคมมีความ

สมัพันธท์างบวกกบัความเหน่ือยหน่ายในงานด้านความส�าเรจ็ส่วนบุคคล (r=.202, p<.01) แต่มคีวามสมัพันธท์างลบ

กบัด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์ (r =-.272, p<.01) และอทิธบิาทสี่ เป็นตัวแปรก�ากบัความสมัพันธร์ะหว่างการ

สนับสนุนทางสงัคมกบัความเหน่ือยหน่ายในงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ(์β=.011, ∆R2=.255)

NTNAPH
Cross-Out
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Abstract  
 The purpose of this correlational research study was to examine the relationships among perceived 

workload, work relationship, social support and job burnout of registered nurses with Iddhipada 4 (4 basis for 

success) as the moderator. The sample group included 210 registered nurses who worked in Chaophrayayommarat 

Hospital, Suphanburi province. The data were collected by the self-administered questionnaire, composing 

of 6 parts. The data were analyzed with Pearson Product-Moment correlation and hierarchical multiple regression 

analysis. The results showed that perceived workload was positively correlated with job burnout in the dimension 

of emotional exhaustion (r=.483, p<.01) and the dimension of depersonalization (r =.288, p<.01). Whereas, 

it was negatively correlated with the dimension of personal accomplishment (r=-.155, p<.05). The work 

relationship was negatively correlated with job burnout in the dimension of emotional exhaustion (r=-.285, p<.01) 

and the dimension of depersonalization (r=-.169, p<.05) but it was positively correlated with dimension of 

personal accomplishment (r=.209, p<.01). Social support was negatively correlated with job burnout in the 

dimension of emotional exhaustion (r=-.272, p <.01). However, it was positively correlated with the dimension 

of reduced occupational accomplishment (r=.202, p<.01). Iddhipada 4 was a moderator on the relationship 

between social support and job burnout in the dimension of emotional exhaustion (β=.011, ∆R2=.255).

Keywords: registered nurse; work environment; job burnout; iddhipada 4
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ความส�าคญัของปัญหา
 ระบบบริการสขุภาพในปัจจุบนัให้ความส�าคญักบัทรัพยากรมนุษย์ (human resources for health) ซ่ึงเป็นปัจจัย

ก�าหนดคุณภาพของบริการ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกหลักในการผลักดนัองคก์รให้มปีระสทิธภิาพ1 กระทรวง

สาธารณสขุมีบุคลากรด้านสขุภาพหลากหลายวิชาชีพที่ให้บริการทางสขุภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน 

ครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิคือ การส่งเสริมสขุภาพ การป้องกนัและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือให้

ประชาชนมสีขุภาพที่ด ีเกดิผลลัพธต่์อคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้นด้วย พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรสขุภาพที่มจี�านวนมากที่สดุ

ถงึร้อยละ 782 และเป็นบุคลากรหลักในการให้บริการในสถานบริการสขุภาพ โดยใช้ความรู้และทกัษะของศาสตร์ทางการ

พยาบาลตามความรับผดิชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล3 แต่จากการที่พยาบาลต้องเผชิญกบัความไม่เหมาะสม

ของอตัราก�าลัง ภาระงานหรือช่ัวโมงการท�างานที่มากเกนิไป ค่าตอบแทนที่ต�่า ขาดความก้าวหน้าในวิชาชีพ การตดัสนิใจ

บนความเร่งด่วนของภาวะวิกฤตชีิวิต สภาวะอารมณข์องผู้รับบริการและญาตริวมทั้งบุคลากรในทมีสขุภาพทุกระดบั

ความเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลต่อสขุภาพและการเผชิญต่อภาวะความเครียดในงาน3-6 ย่อมท�าให้ไม่พึงพอใจต่อการท�างาน

ก่อให้เกดิความเครียดเร้ือรังจนกลายเป็นความเหน่ือยหน่ายในงาน5 จนท�าให้สญูเสยีพยาบาลจากระบบบริการสขุภาพ

อย่างต่อเน่ือง1-2,6

 ความเหน่ือยหน่ายในงาน (job burnout) หรือภาวะหมดไฟ เป็นกลุ่มอาการของความอ่อนล้าทางอารมณ ์(emotional 

exhaustion) การลดคุณค่าบุคคลอื่น (depersonalization) และความส�าเรจ็ส่วนบุคคล (personal accomplishment)7 ส่งผลให้

เกดิการเปล่ียนแปลงเจตคต ิพฤตกิรรมการปฏบิตังิานไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ ขาดความสมัพันธท์ี่ดทีั้งต่อผู้รับบริการและ

ผู้ร่วมงาน หมดหวังในการท�างาน มคีวามตั้งใจในการลาออกจากงาน ก่อให้เกดิผลเสยีทั้งต่อตวับุคคลและองค์กร ผู้ที่มีภาวะ

ความเหน่ือยหน่ายในงานจะลาป่วยมากกว่าคนทั่วไป 2-7 เทา่ ด้วยอาการปวดศรีษะ ปวดท้อง หรือไข้หวัดด้านอารมณ์

จะพบว่า มกัโกรธง่าย หงดุหงดิ แยกตวั ขาดความกระตอืรือร้นในการท�างาน ขาดความคิดริเร่ิมพัฒนาสิ่งใหม่จนท�าให้

ประสทิธภิาพการท�างานทั้งของตนเองและองค์กรต�่าลง น�าไปสู่การเกดิโรคซึมเศร้าและอาจรนุแรงถงึการลาออกจากงาน2-8 

ปัญหาดงักล่าวพบได้มากถงึร้อยละ 15-50 ของคนท�างาน โดยเฉพาะบุคลากรที่มอีาชีพในการให้บริการ3 สอดคล้อง

กบัข้อมูลของสภาการพยาบาลที่พบว่า พยาบาลวิชาชีพมภีาวะขาดแคลนเน่ืองจากมอีตัราการย้ายงานและลาออกค่อน

ข้างสงู จากการคาดการณค์วามต้องการพยาบาลของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2562 ยังขาดแคลนพยาบาล

วิชาชีพอยู่ประมาณ 33,112 คน2 และพบว่าระยะเวลาการคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาลสั้นลง เฉล่ียเพียง 22.5 ปี3

 จากรายงานของส�านักงานสาธารณสขุ จังหวัดสพุรรณบุรี ปีงบประมาณ 2561 พบว่าสพุรรณบุรีเป็นจังหวัดหน่ึง

ทีก่ �าลังเผชิญปัญหาการขาดบุคลากรทางด้านสาธารณสขุ โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ เน่ืองจากการลาออก โอนต�าแหน่ง

หรือย้ายทีท่ �างาน ท�าให้จ�านวนพยาบาลลดน้อยลง ส่งผลให้ปฏบิตังิานตามภาระทีม่ากขึ้น บรรยากาศการท�างานทีเ่คร่งเครียด

ปริมาณงานทีม่ากเกนิไป เป็นสาเหตทุีท่ �าให้เกดิความเหน่ือยหน่ายในงาน เมื่อเปรียบเทยีบกรอบอตัราก�าลังของพยาบาล

วิชาชีพของแต่ละโรงพยาบาลในจังหวัดสพุรรณบุรี พบว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลศูนย์ 

ระดับตติยภมูิ ให้บริการแก่ประชากรภายในจังหวัดและในเขตบริการที่ส่งต่อเพ่ือการรักษา มีอตัราการขาดแคลน

พยาบาลวิชาชีพรนุแรงที่สดุ ในปี 2560-2562 ยังขาดแคลนพยาบาลอยู่ประมาณ 191 คน และมกีารลาออกของ

พยาบาลเพ่ิมอกีจ�านวน 25 ราย9 ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนซ่ึงเป็นกลุ่มที่มปีระสบการณแ์ละมคีวามเช่ียวชาญในงาน  

 จากการศกึษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตขุองการลาออกจากงาน 

คอื ความเหน่ือยหน่ายในงาน ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัยที่เกี่ยวกบังาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล (อายุ เพศ

ประสบการณใ์นการท�างานฯ)3-6 ภาระงาน2-3,5 จ�านวนช่ัวโมงในการท�างาน4-6 ลักษณะงานทีรั่บผดิชอบ3-4,7 สมัพันธภาพ

ระหว่างหัวหน้างาน และผู้ร่วมงาน5-6 นอกจากน้ันการได้รับการสนับสนุนทางสงัคมจากหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและ

ครอบครัว4-5 ความมั่นคงและความส�าเรจ็ในงาน5 มผีลต่อการเกดิความเหน่ือยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพ ดงัน้ันหากพยาบาล
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เกดิแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ มคีวามพึงพอใจในการท�างาน มคีวามรักในภารกจิที่ได้รับมอบหมายและมคีวามพยายามจน

ประสบความส�าเรจ็และมคีวามก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จะส่งผลให้พยาบาลปฏบิตังิานอย่างมคีวามสขุ มพีฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดต่ีอขององค์กร10 ลดความเหน่ือยหน่ายและการลาออกจากงานได้11 นอกจากน้ีมีจากการศกึษาที่พบว่า

ยังมปัีจจัยที่มอีทิธพิลต่อการปฏบิตังิานที่พึงประสงค์บรรลุผลส�าเรจ็ และมคีวามสขุ น่ันคือคุณลักษณะของพยาบาล

ที่สอดคล้องกบัหลักอทิธบิาทสี่12-15 

 ตามหลักพุทธศาสนา อทิธบิาทสี่เป็นเคร่ืองมอืในการน�าไปสูค่วามส�าเรจ็และความสขุในการท�างาน12 พยาบาลวิชาชีพ

จึงจ�าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการคิดรู้  ให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกบัหลักอทิธบิาทสี่ ซ่ึงประกอบด้วย 

ฉันทะคือ ความรักในการให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ วิริยะ คือ ความพากเพียรที่จะปฏบิตัสิิ่งที่ประโยชน์ต่อ

ผู้ป่วยอย่างสม�่าเสมอ จิตตะ คือ ความไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคและปัญหา และวิมังสา คือ ความตั้งใจ จดจ่อในการ

ตดิตาม ค้นหาปัญหาของผู้ป่วยครอบคลุมแบบองค์รวม ดงัน้ันหากพยาบาลมคุีณลักษณะที่สอดคล้องกบัหลักอทิธบิาทสี่

อาจส่งผลต่อการลดความเหน่ือยหน่ายในงานได้12-13,15 ในการศกึษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาหลักอทิธบิาทสี่ใน

ฐานะตวัแปรก�ากบัของความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงาน การสนับสนุนทางสงัคมต่อความเหน่ือย

หน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสพุรรณบุรี ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานส�าหรับผู้บริหารการพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดนโยบายและวางแผนส�าหรับใช้เป็นแนวทาง

ในการป้องกนัความเหน่ือยหน่าย การธ�ารงรักษาให้พยาบาลวิชาชีพคงอยู่ในงานมากขึ้นและมคีวามสขุในการปฏบิตังิานต่อไป

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 เพ่ือศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงาน การสนับสนุนทางสงัคมต่อความเหน่ือยหน่าย

ในงาน (ความอ่อนล้าทางอารมณ ์การลดคุณค่าบุคคลอื่น และความส�าเรจ็ส่วนบุคคล) ของพยาบาลวิชาชีพโดยมอีทิธบิาท

สี่เป็นตวัแปรก�ากบั

นยิามศพัทใ์นการวิจยั 
 การรบัรูภ้าระงาน  (perceived workload) หมายถงึ การรับรู้ ลักษณะของงาน ปริมาณงานหรือภาระงานของพยาบาล

ที่หน่วยงานมอบหมายให้รับผดิชอบมากเกนิไปและมรีะยะเวลาการท�างานที่จ�ากดั อาจเกดิความเครียดหากท�างานไม่ส�าเรจ็

 สมัพนัธภาพในงาน (work relationship) หมายถงึ สมัพันธภาพที่ก่อให้เกดิความเครียดในการท�างาน 

เป็นสมัพันธภาพที่ไม่ดรีะหว่างพยาบาลกบัหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงาน 

 การสนบัสนุนทางสงัคม (social support) หมายถงึ การได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานจากหัวหน้างาน

หรือผู้ร่วมงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอารมณ ์(การได้รับความรัก ความเอาใจใส่ ความไว้วางใจ และรู้สกึเหน็อกเหน็ใจ

และการรับฟังความ) ด้านสตปัิญญา (การได้รับค�าแนะน�า การให้แนวทางที่สามารถน�ามาใช้แก้ไขปัญหาในการปฏบิตังิานได้) 

ด้านทรัพยากร (การได้รับความช่วยเหลือในด้านบุคลากร อปุกรณเ์คร่ืองใช้ต่างๆ) ในการท�างานด้านการพยาบาลให้เหมาะสม 

 ความเหนือ่ยหน่ายในงาน (job burnout) หมายถงึ เป็นกลุ่มอาการของความอ่อนล้าทางอารมณ ์การลด

คุณค่าบุคคลอื่น และความส�าเรจ็ส่วนบุคคล ส่งผลให้พยาบาลเกดิการเปล่ียนแปลงเจตคต ิพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน

ไปในทางที่ไม่พึงประสงค์

 อิทธิบาทสี ่หมายถงึ เคร่ืองมือในการน�าไปสู่ความส�าเรจ็และความสขุในการท�างาน ประกอบด้วย ฉันทะ (ความรัก

ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ) วิริยะ (ความพากเพียรที่จะปฏบิตัสิิ่งที่ประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างสม�่าเสมอ) 

จิตตะ (ความไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคและปัญหา) และวิมงัสา (ความตั้งใจ จดจ่อในการตดิตาม ค้นหาปัญหาของผู้ป่วย

ครอบคลุมแบบองค์รวม)
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 ตวัแปรก�ากบั (Moderator) หมายถงึ ตวัแปรเชิงคุณภาพหรือตวัแปรเชิงปริมาณที่ท�าหน้าที่เป็นตวัแปรที่สาม

ที่มอีทิธพิลต่อทศิทาง หรือขนาดความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรต้นกบัตวัแปรตามเปล่ียนแปลงไป ในการศกึษาน้ี หลัก

อทิธบิาทสี่ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ เป็นตวัแปรก�ากบัของความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงาน 

การสนับสนุนทางสงัคมต่อความเหน่ือยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพ

สมมติฐานการวิจยั
 การรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในการท�างาน และการสนับสนุนทางสงัคมมคีวามสมัพันธก์บัความเหน่ือยหน่าย

ในงาน (ความอ่อนล้าทางอารมณ ์การลดคุณค่าบุคคลอื่น และความส�าเรจ็ส่วนบุคคล) โดยมอีทิธบิาทสี่เป็นตวัแปรก�ากบั

กรอบแนวคิดการวิจยั 

วิธีด�าเนนิการวิจยั 
 รูปแบบการศึกษา

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสหสมัพันธ ์(correlation study research)

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการศกึษา คอื พยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่มปีระสบการณ์

ในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซ่ึงมจี�านวน  576  คน

 กลุ่มตวัอย่าง คอื พยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่มีประสบการณใ์นการดูแลผู้ป่วย

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แนวคิดของ Hair และคณะ16 ที่เสนอว่าขนาดกลุ่มตวัอย่างที่มี

ความเหมาะสม ส�าหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ตวัแปรต้น 1 ตวั ควรใช้จ�านวน

ตวัอย่างอย่างน้อย 15-25 คน ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้อตัราส่วน 1 ต่อ 20 คน ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศกึษาวิจัยคร้ังน้ี จึงใช้กลุ่มตวัอย่างจ�านวน 200 คน และเพ่ือป้องกนัข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณจึ์งเพ่ิม

ขนาดกลุ่มตวัอย่างอกีร้อยละ 2017 ได้กลุ่มตวัอย่างทั้งสิ้น 240 คน จากน้ันผู้วิจัยได้ใช้วิธกีารสุ่มแบบช้ันภมู ิ(stratified 

random sampling) จาก 34 หน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล โดยมสีดัส่วนการสุ่มร้อยละ 41.70 ของจ�านวนพยาบาล

การรบัรูภ้าระงาน ความเหนือ่ยหน่ายในการท�างาน
 - ความอ่อนล้าทางอารมณ ์
 - การลดคุณค่าบุคคลอื่น 
 - ความส�าเรจ็ส่วนบุคคล

สมัพนัธภาพในงาน
 - กบัหัวหน้างาน
 - กบัเพ่ือนร่วมงาน

การสนบัสนุนทางสงัคม
 - ด้านอารมณ์
 - ด้านสตปัิญญา
 - ด้านทรัพยากร

 อิทธิบาทสี่
 - ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา   

ตวัแปรก�ากบั

ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้
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ที่ปฏบิตัใินแต่ละหน่วยงาน และใช้การสุม่ตามล�าดบัอายุงานของพยาบาลในแต่ละหน่วยงานเรียงไปจนครบตามจ�านวน

ที่ก�าหนด

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 ผู้วิจัยท�าหนังสอืขออนุญาตศกึษาและเกบ็ข้อมูลถงึผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสพุรรณบุรี

จากน้ันประสานงานกบัหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและหัวหน้างานในแต่ละแผนก เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคข์องการศกึษา

และวิธกีารเกบ็ข้อมูล ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง (self-administrated questionnaires) 

จากพยาบาลวิชาชีพที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ใช้ระยะเวลา 8 วัน ในการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามจนครบ 240 ชุด ตรวจสอบ

ความครบถ้วนของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณต์ามเกณฑท์ี่ก�าหนดไว้ จ�านวน 210 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.50 

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการด�าเนนิการวิจยั ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 

 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน การศกึษา สถานภาพสมรส โดยข้อค�าถามเป็น

ลักษณะเลือกตอบและแบบเตมิข้อความ 

 2) แบบสอบถามการรับรู้ภาระงาน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยประยุกตจ์ากการศกึษาของลลิดา 

แทง่เพช็ร18 ลักษณะการวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (likert scale) 4 ระดบั ได้แก่ ไม่จริงเลย จริงเป็นส่วนน้อย

จริงเป็นส่วนใหญ่ และจริงทั้งหมด มจี�านวน 10 ข้อ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 10-40 คะแนน  

 3) แบบสอบถามสมัพันธภาพในงาน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยประยุกตจ์ากการศกึษาของลลิดา

แทง่เพช็ร18 ลักษณะการวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (likert scale) 4 ระดบั ได้แก่ ไม่จริงเลย จริงเป็นส่วนน้อย

จริงเป็นส่วนใหญ่ และจริงทั้งหมด เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกบัสมัพันธภาพด้านลบทั้งหมด จ�านวน 10 ข้อ คะแนนรวม

อยู่ระหว่าง 10-40 คะแนน  

 4) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสงัคม เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยประยุกตจ์ากการศกึษาของ

สวุภา สงัขท์อง19 ลักษณะการวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (likert scale) 4 ระดบั ได้แก่ ไม่จริงเลย จริงเป็นส่วนน้อย

จริงเป็นส่วนใหญ่ และจริงทั้งหมด มจี�านวน 30 ข้อ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 30-120 คะแนน  

 5) แบบสอบถามคุณลักษณะที่สอดคล้องกบัอทิธบิาทสี่ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (likert scale) 4 ระดบั ได้แก่ ไม่จริงเลย จริงเป็น

ส่วนน้อยจริงเป็นส่วนใหญ่ และจริงทั้งหมด รวมทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ฉันทะ จ�านวน 10 ข้อ 

2) วิริยะจ�านวน 10 ข้อ 3) จิตตะ จ�านวน 10 ข้อ และ 4) วิมงัสา จ�านวน 10 ข้อ คะแนนรวมทั้งหมดอยู่ระหว่าง 

40-160 คะแนน

 6) แบบวัดความเหน่ือยหน่ายในการท�างาน ผู้วิจัยใช้แบบวัด ซ่ึงแปลมาจากแบบวัด Maslach Burnout Inventory 

4th edition (MBI)20-21 เป็นแบบวัดที่สร้างขึ้นมาเพ่ือวัดภาวะความเหน่ือยหน่ายในการท�างานส�าหรับผู้ท�างานให้บริการ

ทางสขุภาพ ประกอบไปด้วยค�าถามจ�านวน 22 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ความอ่อนล้าทางอารมณ ์จ�านวน 9 ข้อ 

2) การลดคุณค่าบุคคลอื่น จ�านวน 5 ข้อ และ 3) ความส�าเรจ็ส่วนบุคคล จ�านวน 8 ข้อ โดยมลัีกษณะและเกณฑก์าร

ให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดบั คือ วัดระดบัความรู้สกึตั้งแต่ไม่เคยเลย (0 คะแนน) จนถงึมทุีกวัน (6 

คะแนน) การพิจารณาว่าพยาบาลมคีวามเหน่ือยหน่ายในงานหรือไม่ จะตดัสนิจากระดบัคะแนนด้านความอ่อนล้าทาง

อารมณม์ากกว่าหรือเทา่กบั 27 คะแนน ร่วมกบัมคีะแนนด้านการลดคุณค่าบุคคลอื่น มากกว่าหรือเทา่กบั 10 คะแนน

หรือมีคะแนนด้านการลดคุณค่าบุคคลอื่น ต�่ากว่า 33 คะแนน21

 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ

 ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity) ของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้เช่ียวชาญ

จ�านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย ด้านพระพุทธศาสนา ด้านจิตวิทยา และด้านวัดประเมนิผล ตรวจสอบความครอบคลุม
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ในเน้ือหา ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ พและค�านวณค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามรายข้อ

กบัจุดประสงคท์ี่ต้องการวัด (index of item objective congurence : IOC) มค่ีาระหว่าง .80-1.00 และผ่านการทดสอบ

ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอืโดยการหาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2-6 ได้ผลเทา่กบั .88, .82, .90, .97 และ .92 ตามล�าดบั

 การวิเคราะหข์อ้มูล

 วิเคราะห์ด้วยสถติเิชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�าหรับการวิเคราะห์

หาความสมัพันธ ์ใช้สถติสิมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

ทดสอบตวัแปรก�ากบัด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงช้ัน (hierarchical multiple regression model) และทดสอบอทิธพิล

การก�ากบัด้วยโปรแกรม PROCESS 

 จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์

 การวิจัยเร่ืองน้ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

จังหวัดสพุรรณบุรี เอกสารรับรองเลขที่ YM 016/2562 ส�าหรับการพิทกัษ์สทิธิ์ของผู้ยินยอมตนให้ท�าการวิจัย ผู้วิจัยได้ช้ีแจง

วัตถุประสงค ์วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล ประโยชน์ทีเ่กดิขึ้น ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้น และสทิธใินการถอนตวัออกจากโครงการ

วิจัยจากน้ันผู้วิจัยให้ผู้ยินยอมตนให้ท�าการวิจัยลงลายมอืช่ือในหนังสอืแสดงเจตนายินยอม (consent form) ส�าหรับข้อมูล

ที่ได้จากการศกึษาจะถูกเกบ็เป็นความลับ และน�าเสนอเฉพาะภาพรวม ไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตวัอย่างและหน่วยงาน

ผลการศึกษา
 กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.70 อายุเฉล่ีย 36.6 ปี (SD=10.6) ส่วนใหญ่พบอายุ

ต�่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 38.10 โดยมอีายุการท�างานเฉล่ีย 14.60 (SD=11.0) ซ่ึงส่วนใหญ่มอีายุงานต�่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 

47.10 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ คิดเป็นร้อยละ 94.30 และพบว่ามสีถานภาพโสด ร้อยละ 52.4

 การศกึษาคร้ังน้ีพบว่า มพียาบาลวิชาชีพที่เข้าเกณฑม์คีวามเหน่ือยหน่ายในงาน จ�านวน 50 คน (ร้อยละ 23.81) 

และไม่เข้าเกณฑม์คีวามเหน่ือยหน่ายในงานจ�านวน 160 คน (ร้อยละ 76.19) และเมื่อพิจารณาเฉพาะคะแนนด้าน

ความอ่อนล้าทางอารมณม์ากกว่าหรือเทา่กบั 27 คะแนน จะพบพยาบาลที่เสี่ยงต่อการเกดิความเหน่ือยหน่ายในงาน

จ�านวน 106 คน (ร้อยละ 50.50)7,23-24  ดงัตารางที่ 1

ตารางที ่1 จ�านวนและร้อยละของความเหน่ือยหน่ายในการท�างานของกลุ่มตวัอย่าง (n=210)

ความเหนือ่ยหน่ายในการท�างาน จ�านวน 
(คน)

รอ้ยละ

1. ไม่เข้าเกณฑม์คีวามเหน่ือยหน่ายในงาน

2. เข้าเกณฑม์คีวามเหน่ือยหน่ายในงาน

 - มคีะแนนด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์> 27 คะแนน ร่วมกบัมคีะแนนด้าน    

            การลดคุณค่าบุคคลอื่น > 10 คะแนน

 - มคีะแนนด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์> 27 คะแนน ร่วมกบัมคีะแนนด้าน      

            ความส�าเรจ็ส่วนบุคคล < 33 คะแนน

3. เสี่ยงต่อความเหน่ือยหน่ายในงาน (มคีะแนนด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์> 27 

คะแนน)

160

  50

(12)

(38)

106 

  76.19

   23.81

  (5.71)

(18.10)

  50.50

 การวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงาน การสนับสนุนทางสงัคมต่อความ

เหน่ือยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า 1) การรับรู้ภาระงานมคีวามสมัพันธท์างบวกกบัความเหน่ือยหน่าย

ในงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์(r=.483, p<.01) และด้านการลดคุณค่าบุคคลอื่น (r=.288, p<.01) และมี



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 65 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

ความสมัพันธท์างลบกบัด้านส�าเรจ็ส่วนบุคคล (r=-.155 , p<.05) หมายความว่า การรับรู้ภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ส่งผล

ให้มคีวามอ่อนล้าทางอารมณเ์พ่ิมขึ้น และการลดคุณค่าบุคคลอื่น ในขณะทีค่วามรู้สกึไม่ประสบความส�าเรจ็ของพยาบาล

จะเพ่ิมขึ้น 2) สมัพันธภาพในงานที่ดมีีความสมัพันธท์างลบกบัความเหน่ือยหน่ายในงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์

(r=-.285, p<.01)  และด้านการลดคุณค่าบุคคลอื่น (r=-.169, p<.05) และมีความสมัพันธท์างบวกกบัด้านส�าเรจ็

ส่วนบุคคล (r=.209, p<.01) ซ่ึงหมายความว่า หากขาดสมัพันธภาพที่ดใีนการท�างานจะส่งผลให้มคีวามอ่อนล้าทาง

อารมณ์มากขึ้น และย่ิงคุณค่าบุคคลอนืและความสมัพัน์ส่วนบุคคล ในขณะที่ความรู้สกึไม่ประสบความส�าเรจ็ของ

พยาบาลจะเพ่ิมขึ้น 3) การสนับสนุนทางสงัคมมคีวามสมัพันธท์างลบกบัความเหน่ือยหน่ายในงานด้านความอ่อนล้า

ทางอารมณ ์(r=-.272, p<.01) และมคีวามสมัพันธท์างบวกกบัด้านส�าเรจ็ส่วนบุคคล (r=.202, p<.01) หมายความ

ว่า หากพยาบาลได้รับการสนับสนุนทางสงัคมในด้านอารมณส์ตปัิญญาและทรัพยากรที่ด ีและเหมาะสม จะส่งผลให้

มคีวามอ่อนล้าทางอารมณล์ดลง ในขณะที่ความส�าเรจ็ส่วนบุคคลของพยาบาลจะเพ่ิมขึ้น ดงัตารางที่ 2

ตารางที ่2 ความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงาน การสนับสนุนทางสงัคมต่อความเหน่ือยหน่าย

ในงานของพยาบาลวิชาชีพ  (n= 210)

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6

1. การรับรู้ภาระงาน

2. สมัพันธภาพในงาน

3. การสนับสนุนทางสงัคม

4. ความอ่อนล้าทางอารมณ์

5. การลดคุณค่าบุคคลอื่น

6. ความส�าเรจ็ส่วนบุคคล

     -

-.360**

-.290**

  .483**

  .288**

  -.155*

 

       -

   .681**

  -.285**

  -.169*

  .209**

 

       -

  - .272**

  -.104

   .202**

      -

-.419**

-.232**

    -

.350**      -

* p < .05 ; ** p < .01

 การศกึษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยเลือกความอ่อนล้าทางด้านอารมณเ์ป็นประเดน็หลักของความเหน่ือยหน่ายในงานของพยาบาล

วิชาชีพ ตามเกณฑวั์ดภาวะความเหน่ือยหน่ายในการท�างาน Maslach Burnout Inventory 4th edition (MBI)21 ส�าหรับผู้ท�างาน

ให้บริการทางสขุภาพ เน่ืองจากคะแนนความอ่อนล้าทางอารมณเ์ป็นตวัแปรส�าคัญในการตดัสนิความเหน่ือยหน่ายในงาน 

 ในการทดสอบอทิธบิาทสี่เป็นตวัแปรก�ากบัความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงาน การสนับสนุน

ทางสงัคมกบัความเหน่ือยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์โดยการวิเคราะห์การถดถอย

พหุเชิงช้ันใน 2 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นที่ 1 ใส่ตวัแปรต้นและตวัแปรก�ากบั (การรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงาน การสนับสนุนทางสงัคม และ

อทิธบิาทสี่) ในสมการได้สมการถดถอย ดงัน้ี 

 ความอ่อนล้าทางด้านอารมณ ์= β0 + β1 (การรับรู้ภาระงาน) +β2 (สมัพันธภาพในงาน) + β3 (การ

สนับสนุนทางสงัคม) + β4 (อทิธบิาทสี่) 

 ขั้นที ่2 เพ่ิมปฏสิมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงานกบัอทิธบิาทสี่ ,สมัพันธภาพในงานกบัอทิธบิาทสี่ แรงสนับสนุน

ทางสงัคมกบัอทิธบิาทสี่ เพ่ือท�านายความเหน่ือยหน่ายในงาน ได้สมการถดถอยดงัน้ี  

 ความอ่อนล้าทางอารมณ ์= β0 + β1 (การรับรู้ภาระงาน) + β2 (สมัพันธภาพในงาน) + β3 (การสนับสนุน

ทางสงัคม) + β4 (อทิธบิาทสี่) + β5 (การรับรู้ภาระงาน x อทิธบิาทสี่)+ β6 (สมัพันธภาพในงาน x อทิธบิาทสี่)

+ β7 (การสนับสนุนทางสงัคม x อทิธบิาทสี่)
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 ในสมการการทดสอบอทิธบิาทสี่เป็นตัวแปรก�ากบัของความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงาน 

การสนับสนุนทางสงัคม และความเหน่ือยหน่ายในการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณห์รือไม่น้ัน ผู้วิจัยใช้แนวคดิ

ของ Milin และ Hadžic22 ในการตรวจสอบอทิธพิลของตวัแปรก�ากบั พบว่า ค่าสมัประสทิธิ์การถดถอยของตวัแปร

ปฏสิมัพันธม์นัียส�าคญั ได้แก่ การสนับสนุนทางสงัคมxอทิธบิาทสี่ น่ันหมายถงึ อทิธบิาทสี่เป็นตวัแปรก�ากบัของความ

สมัพันธร์ะหว่างการสนับสนุนทางสงัคมที่มีผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์(β= .011*, ∆R2= .255) หมายถึง 

พยาบาลวิชาชีพที่มอีทิธบิาทสี่สงู จะได้รับการสนับสนุนทางสงัคมสงู ส่งผลให้มคีวามเหน่ือยหน่ายในการท�างานด้าน

ความอ่อนล้าทางอารมณใ์นระดบัต�่า ดงัตารางที่ 3 

 ความสมัพันธน้ี์จะเปล่ียนไปตามค่าการก�ากบัของตวัแปรอทิธบิาทสี่ ดงัแผนภาพที่ 1 จะเหน็ว่าเส้นกราฟอทิธบิาทสี่ต�่า 

มคีวามชันมากกว่าเส้นกราฟอทิธบิาทสี่สงู ซ่ึงแสดงว่าในพยาบาลที่มอีทิธบิาทสี่ต�่า อทิธพิลของการสนับสนุนทางสงัคม

ที่ช่วยลดความเหน่ือยหน่ายในการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณข์องพยาบาลจะมสีงู ในขณะที่พยาบาลที่มอีทิธบิาทสี่สงู

อทิธพิลของการสนับสนุนทางสงัคมที่ช่วยลดความอ่อนล้าทางอารมณข์องพยาบาลจะมไีม่มากนัก ดงัน้ัน พยาบาลที่มี

อทิธบิาทสี่ในระดบัต�่า จ�าเป็นต้องมกีารสนับสนุนทางสงัคมมากเพ่ือช่วยลดความอ่อนล้าทางอารมณ ์ในขณะทีพ่ยาบาล

ที่มอีทิธบิาทสี่ในระดบัสงู การสนับสนุนทางสงัคมจะมผีลน้อยต่อการลดความอ่อนล้าทางอารมณ์

ตารางที ่3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงช้ันเพ่ือท�านายความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงาน และ

การสนับสนุนทางสงัคมกบัความเหน่ือยหน่ายในการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณโ์ดยมอีทิธบิาทสี่เป็นตวัแปรก�ากบั  

(n= 210)

ตวัแปร β R R2 ∆R2 F

ขั้นที่ 1

การรับรู้ภาระงาน (β1) 

สมัพันธภาพในงาน (β2) 

การสนับสนุนทางสงัคม  (β3)

อทิธบิาทสี่  (β4)

ขั้นที่ 2 

การรับรู้ภาระงาน (β1) 

สมัพันธภาพในงาน (β2)

การสนับสนุนทางสงัคม  (β3)

อทิธบิาทสี่  (β4)

การรับรู้ภาระงาน

      X อทิธบิาทสี่  (β5)

สมัพันธภาพในงาน

     X อทิธบิาทสี่ (β6)

การสนับสนุนทางสงัคม

     X อทิธบิาทสี่  (β7)

.809**

 -.147

 -.101

 -.019

.737**

-.193

-.157

-.012

 

 .012

-.003

 .011*

.504

.529

.254

.280

.240

 

 

.255

17.463***

11.195***

*p<.05 ; **p<.01; ***p<.001
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แผนภาพที ่1 แสดงกราฟสมการความสมัพันธร์ะหว่างการสนับสนุนทางสงัคม

กบัความอ่อนล้าทางอารมณ ์ณ จุดก�าหนดของอทิธบิาทสี่

อภิปรายผล
 ระดบัความเหน่ือยหน่ายในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยมราช จังหวัดสพุรรณบุรี มพียาบาล

วิชาชีพที่เข้าเกณฑม์คีวามเหน่ือยหน่ายในงาน ร้อยละ 23.81 และพบพยาบาลที่เสี่ยงต่อการเกดิความเหน่ือยหน่ายในงาน

ร้อยละ 50.50 เมื่อเปรียบเทยีบกบัการศกึษาของ Wang, Lv, Qian และ Zhang23 ที่ท�าการศกึษาความเหน่ือยหน่ายในงาน

กบัคุณภาพชีวิตในการท�างานของพยาบาลที่ท�างานในโรงพยาบาลทางภาคตะวันออกของประเทศจีน จ�านวน 2,504 คน

พบว่า พยาบาลร้อยละ 64 มคีวามเหน่ือยหน่ายในการท�างานและมคุีณภาพชีวิตการท�างานอยู่ในระดบัปานกลาง ส�าหรับ

การศกึษาความเหน่ือยหน่ายในงานของบุคลากรทางการแพทย์ จ�านวน 1,161 คน ที่ปฏบิตังิานในแผนกผู้ป่วยวิกฤติ

ของโรงพยาบาลในประเทศตรุกโีดยใช้แบบวัดความเหน่ือยหน่ายในงาน Maslach Burnout Inventory (MBI) พบว่า

ร้อยละ 99 ของบุคลากรทางการแพทย์มคีวามเหน่ือยหน่ายในงานอย่างน้อย 1 ด้าน และร้อยละ 15 พบว่ามคีวาม

เหน่ือยหน่ายในงานทั้งด้านความอ่อนล้าทางอารมณก์ารลดคุณค่าบุคคลอื่นและความส�าเรจ็ส่วนบุคคล21

 เป็นที่น่าสนใจว่าเหตใุดพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตวัอย่างจึงประสบกบัภาวะเหน่ือยหน่ายในงานน้อยกว่าการศกึษาอื่น

ที่เป็นการศึกษาของต่างประเทศ อาจเกดิจากวัฒนธรรมของไทยที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกนัอยู่เสมอในการท�างาน

ระหว่างผู้บงัคบับญัชาและผู้ร่วมงานซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยป้องกนัให้พยาบาลมคีวามเหน่ือยหน่ายในการท�างานน้อย

กว่าของพยาบาลหรือบุคลากรการแพทย์ในประเทศอื่น และการมหีลักอทิธบิาทธรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเรจ็

และความสขุในการปฏบิตังิานของพยาบาล10 ลดความเหน่ือยหน่ายและการลาออกจากงานได้12-15 

 เมื่อวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงาน การสนับสนุนทางสงัคมต่อความเหน่ือยหน่าย

ในงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า การรับรู้ภาระงานมีความสมัพันธก์บัความเหน่ือยหน่ายในงานด้านความอ่อนล้า

ทางอารมณ์ด้านการลดคุณค่าบุคคลอื่น และด้านความส�าเรจ็ส่วนบุคคล สามารถอธบิายได้ว่าการให้บริการทางการ

แพทย์ของไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐบาลระดบัตตยิภมู ิ เป็นงานที่ต้องอยู่กบัความเป็นความตาย มเีวลาจ�ากดั 

จ�านวนผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยน้ันมมีากเกนิไป ภาระหน้าที่มากเกนิไป ไม่มค่ีาตอบแทนและสวัสดกิารที่เหมาะสมมคีวาม

เสี่ยงต่อสขุภาพหรือการเกดิอบุตัเิหต ุหรือแม้แต่ถูกฟ้องร้องได้ตลอดเวลา ขาดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานท�าให้

เกดิความอ่อนล้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ3-8 Leiter และMaslach20 ได้กล่าวว่า บุคคลที่อยู่ในภาวะความเหน่ือย

หน่ายจะรู้สกึถงึขวัญและก�าลังใจที่ลดลงและยากที่จะแก้ไขให้เหมอืนเดมิ เมื่อพยาบาลมภีาระงานที่มากเกนิไปปฏบิตัิ

งานภายใต้ความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานาน ส่งผลท�าให้เกดิความเหน่ือยหน่ายในการท�างาน ขาดความสขุในการท�างาน 

และเกดิความคิดที่จะลาออกจากโรงพยาบาลได้ สอดคล้องกบัการศึกษาของ กามัน เจ๊ะอารง และชญานิการ ศรีวิชัย5         
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ที่พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างาน ได้แก่ ภาระงาน ประสบการณใ์นการท�างาน ความส�าเรจ็ในงานมอีทิธพิล

ต่อความเหน่ือยหน่ายในการท�างาน เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Elay และคณะ24 ที่ท�าการศึกษาความเหน่ือยหน่ายของ

บุคลากรทางการแพทย์ในแผนกผู้ป่วยวิกฤตขิองโรงพยาบาลในประเทศตรุก ีจ�านวน 1,161 คน โดยใช้แบบวัดความ

เหน่ือยหน่ายในงาน MBI พบว่า ความเหน่ือยหน่ายในงานจะพบมากใน เพศหญิง ลักษณะการท�างานเป็นกะ โดย

เฉพาะการท�างานในเวรเวลากลางคืนที่ยาวนาน รวมทั้งลักษณะงานที่มคีวามเฉพาะที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยระยะสดุท้าย

 สมัพันธภาพในงานมคีวามสมัพันธก์บัความเหน่ือยหน่ายในงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์ด้านการลดคุณค่า

บุคคลอื่น และด้านความส�าเรจ็ส่วนบุคคล ทั้งน้ีเป็นเพราะ สมัพันธภาพในงานของพยาบาลคอื พฤตกิรรมปฏสิมัพันธ์

โต้ตอบในทมีการพยาบาลที่มีวัตถุประสงค์ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกนั ได้แก่ ความสมัพันธก์บัหัวหน้างานและเพ่ือน

ร่วมงาน ถ้าสมัพันธภาพในงานการพยาบาลด ี ย่อมส่งผลให้การปฏบิตังิานจะเป็นไปด้วยความราบร่ืน แต่หากไม่ได้

รับการเอาใจใส่หรือการไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหัวหน้า มกีารแข่งขนักนั การขดัแย้งในทมีพยาบาล สิ่งเหล่าน้ีล้วน

ส่งผลให้เกดิความเครียดในงาน เกดิความคบัข้องใจ ไม่พึงพอใจในการท�างาน จนน�าไปสู่ความอ่อนล้าทางอารมณไ์ด้6 

สอดคล้องกบัการศกึษาของ Eleni และคณะ25 ที่ศกึษาความเหน่ือยหน่ายในงานของพยาบาลที่ท�างานในศนูย์สวัสดกิาร

สงัคมส�าหรับคนพิการในประเทศกรีซ จ�านวน 180 คน โดยใช้แบบวัดความเหน่ือยหน่ายในงานพบว่า สมัพันธภาพใน

งานมีความสมัพันธก์บัความอ่อนล้าทางอารมณแ์ละความส�าเรจ็ส่วนบุคคล เช่นเดียวกบัการศึกษาความเหน่ือยหน่าย

ของบุคลากรพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง จ�านวน 53 ราย ประเมนิความเหน่ือย

หน่าย โดยใช้แบบวัด MBI เช่นกนั พบว่า สมัพันธภาพกบัหัวหน้าหอผู้ป่วยมคีวามสมัพันธก์บัความเหน่ือยหน่ายใน

งานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์โดยพบว่ากลุ่มที่รักใคร่ช่วยเหลือกนัดมีคีะแนนความเหน่ือยหน่ายต�่ากว่ากลุ่มที่ห่าง

เหินขดัแย้งมาก แต่พบว่าสมัพันธภาพกบัเพ่ือนร่วมงานไม่มคีวามสมัพันธก์บัความเหน่ือยหน่ายในงานอกีทั้งสอดคล้อง

กบัการศกึษาความเหน่ือยหน่ายในการท�างานของพยาบาลที่ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี 7 แห่ง

จ�านวน 219 คน พบว่าปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ ์ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท�างานลักษณะงานที่

รับผดิชอบ และสมัพันธภาพระหว่างบุคลากรที่ไม่ดี5

 การสนับสนุนทางสงัคมมีความสมัพันธ์กับความเหน่ือยหน่ายในงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์และด้านความ

ส�าเรจ็ส่วนบุคคล ทั้งน้ีเพราะในการปฏบิัติงานของพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง ต้องอาศยัความร่วมมือใน

ทมีท�างาน หากพยาบาลได้รับการสนับสนุนทางสงัคมด้านอารมณ ์ได้แก่ การได้รับความรัก ความไว้วางใจ ฯลฯ ด้าน

สตปัิญญา ได้แก่ การได้รับค�าแนะน�า การสอนงาน การให้แนวทางที่สามารถน�ามาใช้แก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรได้แก่

การจัดอตัราก�าลังที่เพียงพอในการท�างาน มีอปุกรณเ์คร่ืองใช้ ให้เวลาท�างานเพียงพอ หรือการปรับสิ่งแวดล้อมใน

การท�างานให้ปลอดภัย4-6 สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยลดความเครียดทางร่างกายและอารมณร์วมถงึความเหน่ือยหน่ายในงาน

ของพยาบาล สอดคล้องกบัศกึษาความเหน่ือยหน่ายในงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จ�านวน 358 คน

พบว่า ร้อยละ 35.20 มีความอ่อนล้าทางอารมณใ์นระดับสงู ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะความเหน่ือยหน่ายจากการท�างาน 

คอืพยาบาลมอีายุน้อย และการไม่มทีีป่รึกษาในการท�างานส่งผลให้เกดิความเหน่ือยหน่ายในด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์26-27 

และตามแนวคดิของ Maslach และคณะ7 ได้กล่าวว่า การมีที่ปรึกษาในการท�างาน การได้รับการสนับสนุนที่ด ีเป็นปัจจัย

ที่ส่งเสริมความรู้สกึประสบความส�าเรจ็ส่วนบุคคลเช่นกนั

 อทิธบิาทสี่มีอทิธพิลก�ากบัความสมัพันธข์องการสนับสนุนทางสงัคมที่มีผลต่อการความเหน่ือยหน่ายในงาน

ด้านความอ่อนล้าทางอารมณข์องพยาบาล ตามหลักพุทธศาสนาแล้วอทิธบิาทสี่ เป็นเคร่ืองมอืในการน�าไปสูค่วามส�าเรจ็

และความสขุในการท�างาน12,15 ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความรักในการให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ วิริยะ คือ

ความพากเพียรที่จะปฏบิตัสิิ่งที่ประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างสม�่าเสมอ จิตตะ คือ ความไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคและปัญหา 

และวิมงัสา คือ ความตั้งใจ จดจ่อในการตดิตาม ค้นหาปัญหาของผู้ป่วยครอบคลุมแบบองค์รวม ซ่ึงสอดคล้องกบั
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การศกึษาของนิตยา จิตร�าพัน15 ที่ศกึษาหลักอทิธบิาทธรรมต่อความส�าเรจ็และความสขุในการปฏบิตัิงานเจ้าหน้าที่

หน่วยบริการปฐมภมู ิจังหวัดสรุาษฎร์ธานี จ�านวน 248 คน พบว่า อทิธบิาทธรรมด้านฉันทะมคีวามสมัพันธก์บัความรัก

ความพึงพอใจในงานที่ท�า และความสขุในการท�างานมากที่สดุ ดงัน้ันพยาบาลที่มอีทิธบิาทสี่จะส่งผลต่อการความสขุ

ในการท�างานและลดความเหน่ือยหน่ายในงานได้12-13,15 ผลการศกึษาช้ีให้เหน็ว่าพยาบาลที่มีอทิธบิาทสี่ในระดบัต�่า 

จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางสงัคมเพ่ือช่วยลดความเหน่ือยหน่ายในงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณม์ากกว่า

พยาบาลที่มอีทิธบิาทสี่สงู

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั
 1. ภาระงานที่มมีากเกนิไปของพยาบาล ควรได้รับการแก้ไขโดยการจัดสรรอตัราก�าลังให้เพียงพอในการปฏบิตังิาน

ลดงานบางอย่างทีไ่ม่ใช่งานของพยาบาล รวมถงึการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือแบ่งเบาภาระงานของพยาบาล เพ่ือให้พยาบาล

มเีวลาพักผ่อนและผ่อนคลายความเหน่ือยล้าได้มากขึ้น 

 2. โรงพยาบาลควรสนับสนุนให้มีกจิกรรมที่เสริมสร้างสมัพันธภาพระหว่างบุคลากร และระหว่างหน่วยงาน

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือธ�ารงไว้ซ่ึงความรัก ความสามคัคีในการท�างาน และความผูกพันต่อองค์กรต่อไป

 3. โรงพยาบาลควรจัดสวัสดกิารทีต่อบสนองต่อความต้องการของบุคลากร เช่น บ้านพัก ทีจ่อดรถ ค่าตอบแทน

ที่เป็นธรรม มกีารจัดการด้านความปลอดภยัของสิง่แวดล้อมในการท�างาน เช่น ระบบการระบายอากาศ การลดความแออดั

ของพ้ืนที่ปฏบิัติงาน สนับสนุนเคร่ืองมือหรืออปุกรณใ์นการท�างานที่มีประสทิธภิาพ องค์กรพยาบาลควรสนับสนุน

ด้านวิชาการฝึกอบรม เปิดโอกาสให้ได้แสดงความรู้ความสามารถ สนับสนุนให้มคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ และมรีะบบ

การประเมนิความดคีวามชอบที่มคุีณธรรม เป็นต้น

 4. ควรมกีารปลูกฝงัพุทธธรรม อทิธบิาทสี่ ในการท�างานของพยาบาล เช่น จัดให้หลักสตูรการเสริมสร้างศกัยภาพ

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจแห่งฉันทะ เพ่ือช่วยยึดโยงพยาบาลวิชาชีพให้คงอยู่ในระบบ

ขอ้เสนอแนะในการท�าวิจยัครั้งต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มคีวามสมัพันธก์บัความเหน่ือยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพ เช่น ปัจจัยด้าน

บุคคล การบริหารจัดการ แรงจูงใจในการท�างาน เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถงึปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีความสมัพันธก์บัความเหน่ือยหน่าย

ในงานของพยาบาลวิชาชีพ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงประเดน็และครอบคลุมปัญหามากขึ้น 

 2. ควรมกีารศกึษาปัจจัยด้านการรับรู้ภาระงาน สมัพันธภาพในงานและการสนับสนุนทางสงัคมที่มคีวามสมัพันธ์

กบัความเหน่ือยหน่ายในงานของบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ในโรงพยาบาล เพ่ือจะได้ทราบปัญหาความเหน่ือยหน่ายในงาน

ที่อาจเกดิขึ้นกบักลุ่มบุคลากรสขุภาพอื่นๆ

 3. ควรมกีารศกึษาประสทิธภิาพในการท�างาน ระดบัความส�าเรจ็และความสขุในการปฏบิตังิานของพยาบาล

วิชาชีพที่มกีารน�าหลักธรรมอทิธบิาทสี่มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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บทคดัย่อ   
 การวิจัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค ์เพ่ือศกึษา ปัจจัยเสี่ยงด้านความรนุแรงของโรคร่วมภาวะการตอบสนองการอกัเสบ

ทั่วร่างกาย ความปวด และภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั ต่อการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คดิภายหลัง

การผ่าตดัท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ผู้สงูอายุที่ได้รับการผ่าตดัท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 

120 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบประเมนิสมองเบื้องต้นฉบบัภาษาไทย แบบประเมนิความรนุแรงของโรคร่วม 

แบบประเมินการตอบสนองต่อการอกัเสบ แบบประเมนิความปวด และแบบประเมนิภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติไิคแสควร์ (chi-square) และสถติถิดถอยโลจิสตกิ (logistic regression analysis) ผลการวิจัย 

พบว่า ร้อยละ 49.20 ของกลุ่มตวัอย่างมภีาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คิดหลังการผ่าตดั วิเคราะห์สถติถิดถอยโลจิสตกิ 

พบว่า การตอบสนองต่อการอกัเสบทั่วร่างกาย ความปวด และภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั ร่วมกนัท�านาย 

การเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดัได้ ร้อยละ 35.7 (Nagelkerke R2=.357, p<.05) แต่ความรนุแรง

ของโรคร่วมไม่สามารถท�านายการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดัได้  ดงัน้ันควรมกีารศกึษาปัจจัยอื่น

เกี่ยวกบัความผดิปกตด้ิานการรู้คดิภายหลังการผ่าตดัเพ่ิมเตมิอย่างไรกต็ามผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถน�าไปใช้ในการ

เฝ้าระวัง และวางแผนป้องกนัการเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คิดหลังการผ่าตดัได้
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Abstract  
 The purpose of this research was to investigate risk factors of comorbidity, inflammatory response, 

postoperative pain, and postoperative delirium for postoperative cognitive dysfunction (POCD) in older adults 

undergoing coronary artery bypass grafting. The sample consisted of 120 older adults who had coronary 

artery bypass grafting. Data were collected by using the Mini-Mental State Examination (MMSE-Thai 2000), 

the Charlson Comorbidity Index (CCI), the Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) scale, the 

Postoperative Pain scale and the Thai version of the Confusion Assessment Method (CAM). Data analysis 

was done using chi-square and logistic regression. The results revealed that 49.20 percent of the sparticipants 

had postoperative cognitive dysfunction. Logistic regression analysis showed that inflammatory response, 

postoperative pain, and postoperative delirium together predicted with 35.7 percent of the variation in postoperative 

cognitive dysfunction (Nagelkerke: R2=.357, p<.05) but comorbidity was not significant for predicting 

postoperative cognitive dysfunction. Therefore, the factors associated with postoperative cognitive dysfunction 

should be further studied. However, these research findings can be developed for surveillance and care plans 

so as to prevent the incidence of postoperative cognitive dysfunction.

Keywords: postoperative cognitive dysfunction; older adults; coronary artery bypass grafting
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 ปัจจุบนัประชากรผู้สงูอายุในสงัคมโลกและประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ โดยมปีระชากรผู้สงูอายุมากถงึ 

990 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรโลกทั้งหมด ส�าหรับประเทศไทยมจี�านวนประชากรผู้สงูอายุสงูถงึ 12 ล้านคน 

คิดเป็นร้อยละ 18 และคาดการณว่์าประเทศไทยจะเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุอย่างสมบูรณ ์(complete-aged society) คือ

มปีระชากรผู้สงูอายุมากกว่าร้อยละ 20 ในปีพ.ศ. 25651 ปัญหาด้านสขุภาพของผู้สงูอายุจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่บุคลากร

ทางการแพทย์ควรค�านึงถงึ  เน่ืองจากผู้สงูอายุจะมลัีกษณะทางเวชกรรมที่แตกต่างจากวัยอื่น เช่น พลังงานส�ารองของร่างกายลด

ลง(reduce body reserve) กลุ่มอาการสงูอายุ (geriatric syndrome) การมพียาธสิภาพในร่างกายหลายระบบ (multiple pathol-

ogy) และการใช้ยาหลายชนิด (poly-pharmacy) ดงัน้ันเมื่อผู้สงูอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยการผ่าตดัจึงเกดิภาวะ

แทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ความผดิปกตด้ิานการรู้ คิด ภาวะสบัสนเฉียบพลัน การเต้นของหัวใจผดิจังหวะ  ภาวะเลือดออก เป็นต้น2 

ซ่ึงความผดิปกตด้ิานการรู้คิด (postoperative cognitive dysfunction: POCD) เป็นความผดิปกตทิี่พบมากในผู้สงูอายุ 

โดยพบอบุตักิารณก์ารเกดิความผดิปกตน้ีิในผู้ใหญ่เพียงร้อยละ 26.00 แต่พบในผู้สงูอายุสงูถงึร้อยละ 45.003 ซ่ึงผู้สงูอายุ

ที่ท�าผ่าตดัท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery  bypass  grafting) จะพบอบุตักิารณข์องความผดิปกตด้ิานการ

รู้ คิดสงูถงึร้อยละ 46.004 ส�าหรับประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาที่เฉพาะในผู้สงูอายุที่ผ่าตัดท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 

แต่พบอบุตักิารณค์วามผดิปกตน้ีิในผู้สงูอายุที่ได้รับการผ่าตดัหัวใจแบบเปิด (open  heart  surgery) ร้อยละ 27.415 

 ความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดั หมายถงึ  ความผดิปกตขิองกระบวนการคดิ  (though process) สมาธิ

(attention) ความจ�า (memory) ทกัษะการบริหารจัดการ (executive function) กระบวนการประมวลผลข้อมูล (information 

processing) ความสามารถในการใช้ภาษา (language comprehensive) และความคดิเชิงนามธรรม (abstract thinking) 

โดยไม่เกี่ยวข้องกบัความผดิปกตด้ิานจิตใจ6 ซ่ึงเมื่อผู้สงูอายุเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดัขึ้น บางคร้ัง

อาจไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม เน่ืองจากความเข้าใจผดิว่าเป็นการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สงูอายุที่หลงลืม

ตามวัยในภาวะปกต ิ ดงัน้ันความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดัจึงส่งผลกระทบทีร่นุแรงทัง้ต่อผู้สงูอายุ ครอบครัว

และสงัคม เน่ืองจากส่งผลให้อตัราการตายเพ่ิมขึ้น การฟ้ืนสภาพภายหลังการผ่าตดัช้า ความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตร

ประจ�าวันลดลงท�าให้การดูแลตนเองหลังการผ่าตดัไม่มปีระสทิธภิาพส่งผลให้อตัราการรักษาซ�า้ในโรงพยาบาลสงูขึ้น

ความสามารถด้านการบริหารจัดการงานลดลงส่งผลต่อการท�างานและคุณภาพชีวิต ท้ายสดุส่งผลให้ครอบครัวต้องรับผดิชอบ

ในการดูแลผู้สงูอายุมากขึ้นและน�าไปสู่ปัญหาทางสงัคมและเศรษฐกจิเพ่ิมขึ้น7

 สาเหตแุละปัจจัยของการเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คิดหลังการผ่าตดัเกดิจากหลายปัจจัยร่วมกนั  (multifactorial 

factor) คอื 1. ก่อนการผ่าตดั ได้แก่ อายุ ระดบัการรู้คดิก่อนเข้ารับการผ่าตดั ประวัตกิารดื่มแอลกอฮอล์ ความรนุแรง

ของโรคร่วม5-6,8-9 ระดบัการศกึษา10 2. ระหว่างการผ่าตดั ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตดั  การผ่าตดัโดยใช้เคร่ืองปอด

และหัวใจเทยีม ภาวะความดนัโลหิตต�่าขณะผ่าตดั และภาวะออกซิเจนในเลือดต�่าขณะผ่าตดั6-7,11 3. ภายหลังการผ่าตดั

ได้แก่ ภาวะการตอบสนองการอกัเสบทั่วร่างกาย (systemic  inflammatory response syndrome: SIRS) ความปวด

การได้รับยากลุ่ม opioid คุณภาพการนอนหลับ ภาวะสบัสนเฉียบพลัน6,12

 จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผลงานวิจัยเกี่ยวกบัเร่ืองน้ีส่วนใหญ่เป็นการศกึษาในต่างประเทศ

การศกึษาในประเทศไทยยังมผู้ีท�าการศกึษาน้อยมาก ดงัน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกดิความผดิปกติ

ด้านการรู้คดิหลังการผ่าตดัที่ยังไม่ทราบแน่ชัด ประกอบด้วย ความรนุแรงของโรคร่วม ภาวะการตอบสนองการอกัเสบทัว่ร่างกาย

ความปวดหลังการผ่าตดั และภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั  ซ่ึงผลการวิจัยน้ีจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทีน่�าไปสูก่ารประเมิน

ปัจจัยเสี่ยงและวางแผนในการป้องกนัหรือลดโอกาสของการเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คดิในกลุ่มผู้สงูอายุหลังผ่าตดั

ท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ อนัจะส่งผลให้ผู้สงูอายุหลังการผ่าตัดมีการฟ้ืนหายได้เรว็ขึ้น ตลอดจนส่งผลให้ผู้สงูอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดหีลังการผ่าตดัทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั
 เพ่ือศกึษาปัจจัยด้านความรนุแรงของโรคร่วม ภาวะการตอบสนองการอกัเสบทั่วร่างกาย ความปวดหลัง

การผ่าตดั และ ภาวะสบัสนเฉียบพลังหลังการผ่าตดั ต่อการเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คดิภายหลังการผ่าตดัในผู้สงูอายุ

ที่ได้รับการผ่าตดัท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 

วิธีการด�าเนนิการวิจยั
 การศกึษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศกึษาวิจัยเชิงบรรยายแบบศกึษาอ�านาจการท�านาย (descriptive predictive design)

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
 การศกึษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากร คือ ผู้สงูอายุที่มอีายุ 60 ปีขึ้นไป เพศชายและหญิงที่เข้ารับการรักษาด้วย

การผ่าตดัท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย โดยมคุีณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ �าหนด

คือ 1. เป็นผู้สงูอายุที่เข้ารับการรักษาแบบ elective surgery case 2. ไม่มปัีญหาด้านการมองเหน็และการได้ยินที่เป็น

อปุสรรคในการตอบแบบสอบถาม 3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 4. ไม่มภีาวะซึมเศร้า  5. ไม่มภีาวะการรู้คดิบกพร่อง

ก่อนเข้ารับการผ่าตดั 6. ไม่มปีระวัตกิารบาดเจบ็ทางด้านสมองหรือโรคเกี่ยวกบัหลอดเลือดสมอง และมเีกณฑก์ารคดัออก

คือ มภีาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตดั และมรีะยะเวลาในการอยู่แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) นานเกนิ 72 ช่ัวโมง 

เน่ืองจากผู้สงูอายุกลุ่มน้ีจะมอีตัราการเสยีชีวิตสงู13 ดงัน้ันควรได้รับการดูแลอย่างมปีระสทิธภิาพ และรบกวนผู้ป่วย

ให้น้อยที่สดุ

 ค�านวณกลุ่มตวัอย่างตามการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถติถิดถอยโลจิสตกิ (logistic regression analysis) 

โดยก�าหนดกลุ่มตวัอย่าง 30 คนต่อ 1 ตวัแปรอสิระ14 ดงัน้ันขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาน้ีเทา่กบั 120 ราย

เครือ่งมือการวิจยั
 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล พัฒนาโดยผู้วิจัยมจี�านวน 13 ข้อ ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกบั  เพศ 

อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา รายได้ ความเพียงพอของรายได้ สทิธกิารรักษา หอผู้ป่วยที่เข้าพักรักษา 

ระยะเวลาในการป่วยด้วยโรคหัวใจ โรคประจ�าตวั ยาที่ใช้ในปัจจุบนั และประวัตกิารได้รับการรักษาด้วยการผ่าตดั

 2. แบบวัดความเศร้าในผู้สงูอายุไทย (Thai  Geriatric Depression Scale: TGDS) ส�าหรับการคัดกรอง

เพ่ือคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง พัฒนาโดยกลุ่มฟ้ืนฟูสมรรถภาพสมองของไทย มจี�านวนทั้งหมด 30 ข้อ ลักษณะข้อค�าถาม

เป็นแบบตอบใช่และไม่ใช่ โดยคะแนนมากกว่า 12 คะแนน แสดงถงึภาวะซึมเศร้า 

 3. แบบประเมนิสมองเบื้องต้นฉบบัภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) ส�าหรับการคัดกรองเพ่ือคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างและประเมินภาวะความผิดปกติด้านการรู้คิดหลังการผ่าตัด พัฒนาโดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

ประเมนิทั้งหมด 6 ด้าน คือ การรับรู้  (orientation) การจดจ�า (registration) สมาธ ิ(attention) การค�านวณ (orientation) 

ด้านภาษา (language) และ การระลึกได้ (recall) ค่าคะแนนมาก หมายถงึ ระดบัการรู้คิดด ีและหากมค่ีาคะแนน

ทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นหลังการผ่าตดัลดลงมากกว่าก่อนการผ่าตดั 2 คะแนน หมายถงึ มภีาวะความผดิปกติ

ด้านการรู้คิดหลังการผ่าตดั5-6

 4. แบบประเมนิความรนุแรงของโรคร่วม ผู้วิจัยใช้แบบประเมนิ Charlson Comorbidity Index (CCI) ของ

ชาร์ลสนัและคณะ15 โดยประเมนิทั้งหมด  21  โรคร่วม และแต่ละโรคมีค่าคะแนนคือ 1 2 3 และ 6 คะแนน ผลรวม

ของคะแนนแปลผลเป็น 4 ระดบั คือ 0 คะแนน หมายถงึ ไม่มโีรคร่วม 1-2 คะแนน  หมายถงึ มโีรคร่วมน้อย 3-4 

คะแนนหมายถงึ มโีรคร่วมปานกลาง และ คะแนนมากกว่า 4 คะแนนขึ้นไป หมายถงึ มโีรคร่วมมาก 
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 5. แบบประเมินการตอบสนองต่อการอกัเสบ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินตามอาการที่ปรากฏตามเกณฑข์อง  

American College of Chest Physician/Society of Critical Care of Medicine16 ดงัน้ี 1. อณุหภมูิกาย 2. อตัราการเต้น

ของหัวใจ 3. อตัราการหายใจ 4. จ�านวนเมด็เลือดขาว โดยมคีะแนนรวมเทา่กบั 0-4 คะแนน การแปลผล เมื่ออาการ

แสดงทางคลินิกมากกว่าหรือเทา่กบั 2 หมายถงึ มภีาวะการตอบสนองการอกัเสบทั่วร่างกาย

 6. แบบประเมนิความปวดหลังการผ่าตดัแบบตวัเลข (Numeric Rating Scale: NRS) โดยมตีวัเลขระหว่าง 

0-10 คะแนน การแปลผล คะแนนมาก หมายถงึ มีความปวดมาก

 7. แบบประเมินภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตัด ผู้วิจัยใช้แบบประเมินภาวะสบัสนเฉียบพลันฉบับ

ภาษาไทย (Thai version of the Confusion Assessment Method: CAM) ของ ณหทยั วงศป์การันย์17 ประกอบด้วย

ค�าถาม 4 ข้อ เกี่ยวกบัระยะเวลา การเกดิอาการ ความสนใจ ความคิด ระดบัความรู้สกึตวั การแปลผล เมื่อแสดง

อาการทางคลินิกในข้อค�าถามที่ 1 และ 2 ร่วมกบัข้อ 3 หรือ 4 หมายถงึ มภีาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั

การตรวจสอบเครือ่งมือวิจยั
 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity index) เน่ืองจากแบบประเมนิสมองเบื้องต้นฉบบัภาษาไทย

แบบประเมนิความรนุแรงของโรคร่วม แบบประเมนิการตอบสนองต่อการอกัเสบทัว่ร่างกาย แบบประเมนิความปวดหลังการ

ผ่าตดั และแบบประเมนิภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั เป็นเคร่ืองมือมาตรฐานที่ใช้ในการวิจัยและมีการ น�าไปใช้ใน

งานวิจัยที่กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้สงูอายุจ�านวนมาก ผู้วิจัยจึงไม่ได้มีการน�าเคร่ืองมอืดงักล่าวไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

 การตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) เน่ืองจากแบบประเมนิความรนุแรงของโรคร่วม เป็นเคร่ืองมอืวิจัย

มาตรฐานและในการศกึษาคร้ังน้ีผู้วิจัยเป็นผู้เกบ็ข้อมูลด้วยตนเองจึงไม่ได้มกีารตรวจสอบความเช่ือมั่น  ส�าหรับแบบประเมนิ

สมองเบื้องต้นฉบบัภาษาไทย แบบประเมนิการตอบสนองต่อการอกัเสบทัว่ร่างกาย แบบวัดความปวดภายหลังการผ่าตดั

และแบบประเมนิภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั ผู้วิจัยได้น�าไปใช้กบัผู้สงูอายุหลังผ่าตดัท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

จ�านวน 30 ราย เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอืวิจัย โดยใช้สตูรสมัประสทิธิ์อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) มค่ีาความเช่ือมั่นเทา่กบั .81 (ก่อนการผ่าตดั), .82 (หลังการผ่าตดั), .81, .90 และ .98 ตามล�าดบั

ทั้งน้ีผู้สงูอายุที่ให้ข้อมูลจะไม่ถูกเลือกให้เป็นกลุ่มตวัอย่างวิจัย

การพทิกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง
 ผู้วิจัยเร่ิมด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลภายหลังผ่านการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย (รหัสโครงการ 300/61) โดยผู้วิจัยค�านึงถงึจริยธรรมและจรรณยาบรรณของการวิจัยอย่าง

เคร่งครัด คอื การเข้าร่วมวิจัยน้ันต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจ มกีารลงนามยินยอมของผู้เข้าร่วมวิจัย และผู้เข้าร่วมวิจัย

มสีทิธิ์ที่จะปฏเิสธหรือขอถอนตวัจากการวิจัยได้ทุกกรณ ีโดยไม่มผีลต่อการรักษา ข้อมูลที่ได้จากการศกึษาจะเกบ็เป็น

ความลับ การน�าเสนอผลการวิจัยจะน�าเสนอเป็นภาพรวม ขณะท�าการศกึษาหากกลุ่มตวัอย่างมภีาวะแทรกซ้อน ผู้วิจัย

จะยุตกิารเกบ็ข้อมูลทนัท ีพร้อมทั้งรายงานให้แพทย์ พยาบาลทราบเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการตรวจรักษาทนัที

การเก็บรวบรวมขอ้มูล
 ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้เกบ็ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ท�าการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ตามคุณสมบตัทิี่ก�าหนดด้วยตนเอง และประสานงานกบัพยาบาลประจ�าการในการแจ้งให้ผู้สงูอายุทราบถงึรายละเอยีด

ของโครงการวิจัย และให้ผู้สงูอายุตัดสนิใจเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยตนเอง เมื่อผู้สงูอายุมีความสนใจที่จะเข้าร่วม

โครงการวิจัยจึงให้ลงนามในหนังสอืแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยและด�าเนินการ ดงัน้ี
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 1. ก่อนการผ่าตดั 1 วัน ผู้วิจัยให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบสมองเบื้องต้น 

ฉบบัภาษาไทย และแบบประเมนิความรนุแรงของโรคร่วม

 2. หลังการผ่าตดั ผู้วิจัยบนัทกึข้อมูลหลังผ่าตดัของกลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ี

  2.1 การตอบสนองต่อการอกัเสบของร่างกาย ด้วยแบบประเมนิการตอบสนองต่อการอกัเสบใน 24 ช่ัวโมงแรก

หลังการผ่าตดั

  2.2 ค่าคะแนนความปวด ด้วยแบบประเมินความปวดหลังการผ่าตัด ใน 72 ช่ัวโมงแรกหลังการ

ผ่าตดั

 3. ผู้วิจัยสอบถามและสงัเกตอาการแสดงของภาวะสบัสนเฉียบพลันที่เกดิขึ้นในกลุ่มตวัอย่างวันละ 1 คร้ัง

ทุกวันจนถงึหลังการผ่าตดัวันที่ 7 หรือวันที่กลุ่มตวัอย่างได้รับการจ�าหน่ายกลับบ้าน (กรณทีี่อยู่โรงพยาบาลน้อยกว่า 7 วัน) 

โดยใช้แบบประเมนิภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั

 4. หลังการผ่าตดัวันที่ 7 หรือวันที่กลุ่มตวัอย่างได้รับการจ�าหน่ายกลับบ้าน (กรณทีี่อยู่โรงพยาบาลน้อยกว่า 

7 วัน) ผู้วิจัยให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบทดสอบสมองเบื้องต้นฉบบัภาษาไทยอกีคร้ังเพ่ือเปรียบเทยีบกบัช่วงก่อนการผ่าตดั

ผลการวิจยั
 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 67.50 ค่าอายุเฉล่ีย 68.70 ปี

(SD=6.83) จบการศกึษาระดบัประถมศกึษามากที่สดุ รองลงมาคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32.50 และ 22.50 

ตามล�าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่คิดเป็น ร้อยละ 78.30 มรีายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 20,000 บาท มากที่สดุ

คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมาคือมรีายได้เฉล่ีย 10,001-20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 13.30 มรีะยะเวลาการเป็น

โรคหัวใจเฉล่ีย 3.68 ปี (SD=4.74) ส�าหรับโรคประจ�าตวัอื่นๆ พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นโรคความดนัโลหิตสงูมากที่สดุ

ร้อยละ 56.66 รองลงมาคือโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 50.83 และภาวะไขมนัในเลือดสงูร้อยละ 31.67

 ข้อมูลด้านความรนุแรงของโรคร่วม การตอบสนองต่อการอกัเสบทัว่ร่างกาย ความปวดหลังการผ่าตดั ภาวะสบัสน

เฉียบพลันหลังการผ่าตดั และการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดั พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามรนุแรง

ของโรคร่วมระดบัน้อยมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมาคือระดบัปานกลางคิดเป็น ร้อยละ 41.70 มภีาวะ

การตอบสนองต่อการอกัเสบทัว่ร่างกายคดิเป็นร้อยละ 45.80 ค่าคะแนนเฉล่ียความปวดในช่วง 72 ช่ัวโมงหลังการผ่าตดั

เทา่กบั .68 คะแนน (SD=.89) มภีาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดัคดิเป็นร้อยละ 19.20 และมภีาวะการรู้คดิบกพร่อง

หลังการผ่าตดัคิดเป็นร้อยละ 49.20 ดงัตารางที่  1

ตารางที ่1 แสดงจ�านวน และร้อยละของความรนุแรงของโรคร่วม การตอบสนองต่อการอกัเสบ ความปวด ภาวะสบัสน

เฉียบพลัน และการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คิดภายหลังการผ่าตดั (n=120 คน)

ปัจจยัทีศึ่กษา จ�านวน (คน) รอ้ยละ

ระดบัความรุนแรงของโรคร่วม

     โรคร่วมน้อย 

     โรคร่วมปานกลาง

การตอบสนองต่อการอกัเสบ

     มภีาวะการตอบสนองต่อการอกัเสบทั่วร่างกาย

     ไม่มภีาวะการตอบสนองต่อการอกัเสบทั่วร่างกาย

70

50

55

65

50.30

41.70

45.80

54.20
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ปัจจยัทีศึ่กษา จ�านวน (คน) รอ้ยละ

ภาวะสบัสนเฉียบพลนัหลงัการผ่าตดั

    มีภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั

    ไม่มีภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั

ภาวะความผิดปกติดา้นการรูคิ้ดหลงัการผ่าตดั

    มภีาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คิดหลังการผ่าตดั

    ไม่มีภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คิดหลังการผ่าตดั

23

97

59

61

19.20

80.80

49.20

50.80

คะแนนความปวดหลงัการผ่าตดั (ค่าเฉล่ีย .68 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .89)

 

 ส่วนที ่2 ความสมัพันธร์ะหว่างความรนุแรงของโรคร่วม การตอบสนองต่อการอกัเสบทั่วร่างกายความปวด

หลังการผ่าตดั ภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั  ต่อการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คิดหลังการผ่าตดั  ผลการ

วิเคราะห์ด้วยสถติไิคสแควร์ พบว่า ปัจจัยที่มคีวามสมัพันธต่์อการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดั

คอื การตอบสนองต่อการอกัเสบทั่วร่างกาย (χ2=13.32 , p<.001) ความปวด (χ2=16.22, p<.05) และ ภาวะสบัสน

เฉียบพลันหลังการผ่าตดั (χ2=12.73, p<.001)อย่างไรกต็ามความรนุแรงของโรคร่วมไม่มคีวามสมัพันธต่์อการเกดิ

ความผดิปกตด้ิานการรู้คิด (χ2=.275 ,p=.600) ดงัตารางที่  2

ตารางที ่2 ความสมัพันธร์ะหว่างความรนุแรงของโรคร่วม การตอบสนองต่อการอกัเสบ ความปวด ภาวะสบัสนเฉียบพลัน

และการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คิดภายหลังการผ่าตดั (n=120 คน)

ปัจจยัทีศึ่กษา
เกิด POCD

n (%)
ไม่เกิด POCD

n (%)
χ2

P value

ระดบัความรุนแรงของโรคร่วม

     โรคร่วมน้อย 

     โรคร่วมปานกลาง

การตอบสนองต่อการอกัเสบ

    มีภาวะการตอบสนองต่อการอกัเสบ

    ไม่มีภาวะการตอบสนองต่อการอกัเสบ

ภาวะสบัสนเฉียบพลนัหลงัการผ่าตดั

   มภีาวะสบัสนเฉียบพลัน

   ไม่มภีาวะสบัสนเฉียบพลัน

คะแนนความปวด (ค่าเฉลีย่)

33 (55.90)

26 (44.10)

37 (62.70)

22 (37.30)

19 (32.20)

40 (68.70)

         1.02

37 (60.70) 

24 (39.30)

18 (29.50)

43 (70.50)

    4 (6.60)

57 (93.40)

          .36

  .275

13.32

12.73

16.22

.600

.000

.000

.040

 ส่วนที ่3 อ�านาจการท�านายของความรนุแรงของโรคร่วม การตอบสนองต่อการอกัเสบทั่วร่างกาย ความปวด

หลังการผ่าตดั ภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั ต่อการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คิดภายหลังการผ่าตดั 

ผลการวิเคราะห์ด้วยสถติถิดถอยโลจิสตกิ พบว่า ปัจจัยที่สามารถท�านายการเกดิการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการ

รู้คดิหลังการผ่าตดั ได้แก่ การตอบสนองต่อการอกัเสบทัว่ร่างกาย (OR=2.721, 95% CI=1.146-6.461, p=.023)

ความปวดหลังการผ่าตดั (OR=3.262, 95%CI=1.636-6.503, p=.001) และภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั

(OR=5.077, 95%CI=1.466-17.581, p=.01) นอกจากน้ีการตอบสนองต่อการอกัเสบ ความปวด และภาวะ
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สบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั สามารถร่วมกนัท�านายการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดัได้ ร้อยละ 35.7 

(Nagelkerke R2=.357) อย่างไรกต็ามความรนุแรงของโรคร่วมไม่สามารถท�านายการเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คดิ

หลังการผ่าตดัได้ (OR=1.215, 95%CI=.587-2.512, p=.600) ดงัตารางที่ 3 

ตารางที ่3 แสดงอ�านาจการท�านายของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คิดภายหลังการผ่าตดั (n=120 คน)

ตวัแปรทีศึ่กษา B S.E. wald df. sig Adjust OR 95% CI

Lower Upper

การตอบสนองต่อการอกัเสบ

- มภีาวะการตอบสนองต่อการอกัเสบ    

ความปวดหลงัการผ่าตดั

ภาวะสบัสนเฉียบพลนัหลงัการผ่าตดั

- มภีาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั

1.001

1.182

1.625

.441

.352

.634

  5.150

11.284

  6.571

1

1

1

.023

.001

.010

2.721

3.262

5.077

1.146

1.636

1.466

  6.461

  6.503

17.581

Nagelkerke R2=.357

อภิปรายผล
 ผลการศกึษาวิจัยคร้ังน้ีผู้สงูอายุมภีาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดัร้อยละ 49.20 การตอบสนอง

ต่อการอกัเสบทั่วร่างกาย ความปวดหลังการผ่าตดั และภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั สามารถท�านายการเกดิภาวะ

ความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดัได้อย่างมนัียส�าคญัทางสถติ ิ(p<.05) และร่วมกนัท�านายการเกดิภาวะความผดิปกติ

ด้านการรู้คดิหลังการผ่าตดัได้ร้อยละ 35.7 อย่างไรกต็ามความรนุแรงของโรคร่วมไม่สามารถท�านายการเกดิความผดิปกติ

ด้านการรู้คิดหลังการผ่าตดัได้ โดยอภิปราย  ดงัน้ี

 การตอบสนองต่อการอกัเสบทั่วร่างกาย พบว่า ผู้สงูอายุที่มภีาวะการตอบสนองต่อการอกัเสบทั่วร่างกาย  

จะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดั 2.7 เทา่ของผู้สงูอายุทีไ่ม่มภีาวะน้ี (OR=2.721, 

95%CI=1.146-6.461, p=.023) ซ่ึงมคีวามสอดคล้องกบัการศกึษาที่พบว่า การตอบสนองต่อการอกัเสบทัว่ร่างกาย

มคีวามสมัพันธก์บัภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดั12,18 โดยจะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกดิความผดิปกติ

ด้านการรู้คิดหลังการผ่าตดั 2.815 เท่า (OR=2.815, 95%CI 1.014-7.818, P=0.047)19 เน่ืองจากภายหลังการบาดเจบ็

จากการผ่าตัด ร่างกายจะกระตุ้นระบบภมูิคุ้มกนั ท�าให้กระบวนการตอบสนองต่อการอกัเสบการของร่างกาย หล่ังสาร 

cytokines คือ interleukin-6 (IL-6)  interleukin-7 (IL-7)  และ  TNF-α  โดย cytokines เหล่าน้ีสามารถผ่าน blood 

brain barrier ส่งผลให้เกดิการบาดเจบ็ของเน้ือเย่ือสมอง (cerebral tissue damage)20  อกีทั้ง IL-6  มผีลท�าให้ความสนใจ

ลดลง ดงัน้ันผู้สงูอายุที่มกีารตอบสนองต่อการอกัเสบทั่วร่างกายจึงมคีวามสามารถในการรู้คดิหลังการผ่าตดัลดลง6,11-12 

นอกจากน้ีการตอบสนองต่อการอกัเสบทัว่ร่างกายยังส่งผลทางอ้อมต่อปัจจัยที่ท�าให้เกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คดิ

หลังการผ่าตดัอกีด้วย เช่น ภาวะร่างกายอ่อนเพลีย คุณภาพการนอนหลับลดลง6,21

 ความปวดหลังการผ่าตดัพบว่าผู้สงูอายุที่มค่ีาคะแนนความปวดเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกดิ

ความผดิปกตด้ิานการรู้คิดหลังการผ่าตดั 3.3 เท่า (OR=3.262, 95%CI=1.636-6.503, p=.001) สอดคล้องกบั

การศึกษาที่พบว่าผู้สงูอายุที่มีความปวดสงูขึ้นจะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกดิความผิดปกติด้านการรู้คิด 3.23 เท่า5  

เน่ืองจากข้อสนันิษฐานคือเมื่อเกดิการบาดเจบ็จากการผ่าตดั ร่างกายจะส่งผลให้สารสื่อประสาท acetylcholine ลดลง11 

ประกอบกบัผู้สงูอายุได้รับการรักษาด้วยการผ่าตดัหัวใจ ซ่ึงเป็นการผ่าตดัใหญ่ระดบั 4 ท�าให้ที่มอีาการปวดหลังการผ่าตดัมาก
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จึงได้รับการรักษาเพ่ือบรรเทาอาการปวดโดยการใช้ยา กลุ่มยา opioid ซ่ึงจะย่ิงเสริมให้จ�านวนสารสื่อประสาท acetylcholine 

ลดลงมากขึ้น5 โดยสารสื่อประสาทน้ีมผีลต่อความจ�า หากมกีารลดลงเป็นระยะเวลานานจะน�าไปสู่การรู้คดิที่บกพร่อง

(cognitive impairment)6,21 และอาจพัฒนาเป็นโรคสมองเสื่อม (dementia) อกีทั้งความสามารถในการก�าจัดยาออกจาก

ร่างกายของผู้สงูอายุลดลงตามการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา  ปริมาณยาในร่างกายจึงคงเหลืออยู่จ�านวนมากส่งผลให้

ความเสี่ยงในการเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คิดเพ่ิมขึ้น22

 ภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดัพบว่าผู้สงูอายุที่มภีาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดัจะเพ่ิมความเสี่ยง

ในการเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดั 5.1 เทา่ของผู้สงูอายุทีไ่ม่มภีาวะน้ี (OR=5.077, 95%CI=1.466-

17.581, p=.010) สอดคล้องกบัการศกึษาที่พบว่า ผู้สงูอายุที่มภีาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดัจะเพ่ิมความเสี่ยง

ในการเกดิความผดิปกตด้ิานการรู้คิดหลังการผ่าตดั 1.34 1.08 และ 1.21 เทา่ ในระยะ 1 2 และ 6 เดอืน23 เช่นเดยีวกบั

การศกึษาในประเทศไทยที่พบว่า ผู้สงูอายุที่มภีาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดัจะเพ่ิมความเสี่ยงในการเกดิความผดิปกติ

ด้านการรู้คิดหลังการผ่าตัด 7.62 เท่า5 เน่ืองจากภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดส่งผลให้จ�านวนสารสื่อประสาท 

acetylcholineลดลง11 ซ่ึงส่งผลให้ความจ�า การเรียนรู้สิ่งใหม่ และการมสีมาธขิองผู้สงูอายุลดลง24 น�าไปสู่การเกดิความผดิปกติ

ด้านการรู้คิดหลังการผ่าตดั6,13

 ความรนุแรงของโรคร่วม  ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ พบว่า ระดบัความรนุแรงของโรคไม่สามารถ

ท�านายการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิานการรู้คดิหลังการผ่าตดัได้  (OR=1.215, 95%CI=.587-2.512, p=.60) ซ่ึง

สอดคล้องกบัการศึกษาที่พบว่าความรุนแรงของโรคร่วมไม่สามารถท�านายการเกดิความผิดปกติด้านการรู้คิดหลัง

การผ่าตดัได้25 เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาได้รับการรักษาแบบ elective surgery  ดงัน้ันเมื่อผู้สงูอายุรับรู้ ว่าตนเอง

มีการเจบ็ป่วยเกดิขึ้น ส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพในทศิทางที่ดี และดูแลตนเองมากขึ้นเพ่ือให้มี

ความพร้อมในการผ่าตดั26

ขอ้เสนอแนะและการน�าผลการวิจยัไปใช้
 ผลของการวิจัยคร้ังน้ี สามารถน�าไปใช้เพ่ือพัฒนาแนวปฏบิตัใินการป้องกนัการเกดิภาวะความผดิปกตด้ิาน

การรู้คดิหลังการผ่าตดัร่วมกนัระหว่างทมีสขุภาพ โดยส่งเสริมให้มกีารตดิตามประเมนิปัจจัยเสี่ยงในผู้สงูอายุอย่างต่อเน่ือง

ทั้งในด้าน การตอบสนองต่อการอกัเสบทัว่ร่างกาย ความปวดหลังการผ่าตดั และภาวะสบัสนเฉียบพลันหลังการผ่าตดั

เพ่ือให้ผู้สงูอายุที่มปัีจจัยเสี่ยงเหล่าน้ีได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเรว็ ตลอดจนลดความเสี่ยงในการการเกดิภาวะ

ความผดิปกตด้ิานการรู้คิดหลังการผ่าตดั อย่างไรกต็ามการศกึษาคร้ังน้ีเป็นการศกึษาปัจจัยเสี่ยงเฉพาะในกลุ่มผู้สงู

อายุที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตดัท�าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเทา่น้ัน ดงัน้ันในการศกึษาด้านวิจัยคร้ังต่อไป ควรมี

การศกึษาในผู้สงูอายุที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตดัวิธอีื่น เน่ืองจากอาจมบีริบทและปัจจัยเสี่ยงอื่นที่แตกต่างกนั
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บทคดัย่อ   
 การส่งเสริมภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุมีความส�าคัญในสถานการณ์ทางสงัคมปัจจุบันภาวะพฤฒพลังเป็น 

กระบวนการท�าให้ผู้สงูอายุมคุีณภาพชีวิตที่ด ีซ่ึงเน้นความส�าคญัของสขุภาพ การรวมกลุ่มทางสงัคม และหลักประกนั

ความมั่นคง การวิจัยเชิงพรรณาคร้ังน้ี มวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาระดบัภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน จังหวัด

อบุลราชธานี กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้สงูอายุ ที่อาศยัอยู่ในจังหวัดอบุลราชธานี จ�านวน 97 คน โดยค�านวณขนาดตวัอย่าง

ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู G*Power และสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมนิ

ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .91 เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยวิธกีารสมัภาษณ ์วิเคราะห์ข้อมูล

โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน

จังหวัดอบุลราชธานีอยู่ในระดบัสงู ( x =117.16, SD=13.81) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามติด้ิานการสร้างความรัก

ความผูกพันในครอบครัวเพ่ือมผู้ีดูแลยามชรา มค่ีาคะแนนเฉล่ียมากที่สดุ ( x =3.69, SD=.51) รองลงมาคือด้าน

การพ่ึงพาตวัเองได้ ( x =3.55, SD=.45) และด้านการเจริญทางปัญญา ( x =3.54, SD=.44) ตามล�าดบั ทั้งน้ีมติิ

ด้านการสร้างความมั่นคงด้านการเงิน มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยที่สดุ ( x =2.73, SD=.74) จากการศึกษาท�าให้เหน็

ลักษณะภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน และ

ส่งเสริมพัฒนางานด้านผู้สงูอายุ โดยเฉพาะมติด้ิานการสร้างความมั่นคงด้านการเงนิ และด้านการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ซ่ึงยังคงมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง
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Abstract  
 Promoting older adults to increase activity levels as they age is very important for the current social 

situation. Active ageing is a process that leads older adults to improve their  quality of life and highlights the 

importance of health, social integration, and security. The objective of this descriptive research was to study 

the level of active ageing among community-dwelling older adults in Ubon Ratchathani. The sample consisted 

of 97 older adults in Ubon Ratchathani. The sample size was calculated using the G*Power software and 

randomly selected using multi-stage sampling. The research instruments included an interview form for active 

ageing which had a reliability coefficient of .91. The data were analysed using frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. The results of this research showed a high level of active ageing among the community-dwelling 

older adults in Ubon Ratchathani ( x =117.16, SD=13.81). When considering each aspect, it was found that 

the dimension of strengthening family ties for being cared for late in life had the highest average ( x =3.69, 

SD=.51), followed by being self-reliant ( x =3.55, SD=.45) and growing spiritual wisdom ( x =3.54, 

SD=.44). The dimension of building up financial security had the lowest average ( x =2.73, SD=.74). The 

study revealed the potential of active aging among the community-dwelling older adults. This findings can 

be used  for planning and promoting the development of older adults, especially regarding to the dimension 

of building up financial security and engaging in active learning, which was found at a medium level.
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 องคก์ารสหประชาชาตไิด้ประเมนิสถานการณว่์าปี พ.ศ. 2544-2643 เป็นศตวรรษแห่งผู้สงูอายุ คือ การมปีระชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก  ในปี พ.ศ. 2560 มีผู้สงูอายุจ�านวน 962 ล้านคน ซ่ึงเพ่ิมขึ้น

มากกว่าสองเทา่จากปี พ.ศ. 2523 ที่มผู้ีสงูอายุจ�านวน 382 ล้านคนทั่วโลก และคาดการณว่์าปี พ.ศ. 2593 จะสงูถงึ 

2.1 พันล้านคน1 ประเทศไทยก�าลังเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของประชากรที่ส�าคญัน้ีเช่นกนั จากการเพ่ิมขึ้น

ของประชากรผู้สงูอายุกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะที่ประชากรโดยรวมเพ่ิมขึ้นด้วยอตัราเพียง ร้อยละ 0.5 เทา่น้ัน คาดการณว่์า

ประเทศไทยจะกลายเป็นสงัคมสงูวัยอย่างสมบูรณ ์(complete aged society) คือ มสีดัส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป

สงูถงึร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 และจะเป็นสงัคมสงูวัยระดบัสดุยอด (super aged society) เมื่อมสีดัส่วนประชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไปสงูถงึร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 25742 การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากรสงูอายุท�าให้เกดิผลกระทบในหลายๆ 

ด้านทั้งทางด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสขุภาพ โดยเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะมกีารเปล่ียนแปลงไป ผู้สงูอายุต้องเผชิญกบั

ความเสื่อมถอยของร่างกาย ปัญหาสขุภาพ โรคเร้ือรังและโรคประจ�าตวั สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคมศกึษา พบว่า

แนวโน้มของผู้สงูอายุที่ไม่สามารถปฏบิตักิจิวัตรพ้ืนฐานได้ด้วยตนเองมจี�านวนเพ่ิมขึ้น โดยจ�านวนผู้สงูอายุที่จ�าเป็นต้องมี

ผู้ดูแลหรือผู้สงูอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงสงูถงึ ร้อยละ 3.8 ในปี พ.ศ. 2559 คาดประมาณว่าในปี พ.ศ. 2580 จะเพ่ิมขึ้น

เป็นร้อยละ 6.73 ผลกระทบที่ตามมารัฐต้องใช้จ่ายเงินทางด้านสขุภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ิมการผลิตบุคลากรทางด้านสขุภาพ 

รวมทั้งเพ่ิมการจัดบริการทางด้านสขุภาพให้มคีวามเฉพาะส�าหรับผู้สงูอายุ ส่วนครอบครัวและชุมชนจ�าเป็นต้องเพ่ิมระบบ

ของการสนับสนุนในการดูแลผู้สงูอายุด้วยเช่นกัน3-4 ขณะเดียวกันสภาพสงัคมปัจจุบันที่ครอบครัวมีขนาดเลก็ลง 

จ�านวนสมาชิกในครอบครัวน้อยลง ขาดแคลนผู้ดูแลเมื่อ ความต้องการการดูแลเพ่ิมขึ้นปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัว นับตั้งแต่การดูแลผู้สงูอายุที่ต้องพ่ึงพาการคงไว้ของรายได้ผู้สงูอายุ ตลอดจนผล

ที่เกดิต่อพลวัตทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ3,5 การส่งเสริมให้ผู้สงูอายุในสงัคมเป็นผู้สงูอายุที่มีศักยภาพหรือ

มภีาวะพฤฒพลัง (active ageing) จึงมคีวามส�าคัญและจ�าเป็นในสภาวะสงัคมปัจจุบนั กล่าวคือในระดบับุคคลท�าให้

ผู้สงูอายุคงความสามารถในการท�าหน้าที่ของร่างกาย สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างอสิระลดการพ่ึงพาผู้อื่น และยังท�าให้ลด

การแยกตวัออกจากสงัคม มคีวามพึงพอใจและความผาสกุในชีวิตเพ่ิมมากขึ้น6 ในระดบัสงัคมท�าให้ชุมชนมคีวามเข้มแขง็

ลดจ�านวนผู้สงูอายุที่เจบ็ป่วย ช่วยให้ผู้สงูอายุยังคงมสีขุภาพดแีละมีความกระฉับกระเฉงลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในด้านรักษา

และการบริการสขุภาพ ในชุมชนผู้สงูอายุยังมส่ีวนช่วยด้านแรงงานในชุมชนโดยใช้ประสบการณท์กัษะและภมูปัิญญา

ที่สั่งสมมาท�างานเป็นอาสาสมคัร ท�างานต่อเน่ืองหลังเกษียณอายุหรือท�ากจิกรรมอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์แก่ชุมชน7

 องคก์ารอนามยัโลกให้ความหมายภาวะพฤฒพลังไว้ว่าเป็นกระบวนการที่จะน�าไปสู่การมคุีณภาพชีวิตที่ดเีมื่อเข้า

สู่วัยสงูอายุ8 ในการคงไว้ซ่ึงศกัยภาพของบุคคล ทางด้านร่างกาย สงัคมและความผาสกุด้านจิตใจ ขณะเดยีวกนัมคีวาม

ปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต และคงการมีส่วนร่วมกจิกรรมทางสงัคม โดยได้รับการปกป้อง การดูแลเมื่อถงึคราวจ�าเป็น9 

เป็นแนวคดิที่แสดงถงึภาวะสขุสมบูรณข์องผู้สงูอายุ และเป็นเป้าหมายของผู้สงูอายุ ทั่วโลกโดยคาดว่าภาวะพฤฒพลังเป็น

หนทางหน่ึงที่จะแก้ไขปัญหาของผลกระทบที่เกดิจากการเพ่ิมจ�านวนของผู้สงูอายุทัว่โลก10 องคก์ารอนามยัโลกก�าหนด

กรอบนโยบายพฤฒพลังบนพ้ืนฐานหลัก 3 ประการ8 ได้แก่ 1. ด้านสขุภาพ มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญในการส่งเสริมสขุ

ภาพร่างกายจิตใจ เช่ือมโยงทางสงัคม รวมทั้งการที่ผู้สงูอายุสามารถดูแลตนเองได้เหมาะสมตามวัย11 เพ่ือให้มร่ีางกาย

ที่แขง็แรง มีจิตใจเข้มแขง็พัฒนาจิตวิญญาณด้านบวก12 ซ่ึงการส่งเสริมวิถีชีวิตให้มีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง 

(Healthy active lifestyles) เป็นกลยุทธส์�าคญัด้านสขุภาพ13 รวมถงึการเข้าถงึแหล่งบริการสขุภาพได้ตามสทิธ ิและความ

จ�าเป็นของตน14 2. ด้านการมส่ีวนร่วม หมายถงึ การที่ผู้สงูอายุมส่ีวนร่วมในกจิกรรมด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งด้าน

สงัคม เศรษฐกจิ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ตามสทิธขิั้นพ้ืนฐานของตน ตามความสามารถ ความต้องการและความชอบ

ของแต่ละบุคคล8,11 ทั้งน้ีการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมประกอบด้วย 3 มติทิี่ส �าคัญ คือ การมส่ีวนร่วมตลอดชีวิต การมี



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข86 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

ส่วนร่วมทางสงัคม และการท�ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์12 3. ด้านหลักประกนัความมั่นคง หมายถงึ การสร้างหลัก

ประกนัให้กบัผู้สงูอายุซ่ึงเมื่อเข้าสู่วัยสงูอายุ จะได้รับการคุ้มครอง การเคารพให้เกยีรติ และได้รับการดูแลเมื่อไม่

สามารถดูแลตนเองได้หรืออยู่ในภาวะที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น8 โดยการสร้างนโยบายหรือโปรแกรมที่เน้นหลักประกนัด้าน

สงัคม การเงนิและสิง่แวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภยัตามความต้องการและสทิธขิองบุคคล รวมถงึการให้การสนับสนุน

ครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลผู้สงูอายุที่อยู่ในความดูแลได้12 ผู้สงูอายุรู้สกึมั่นใจปลอดภัยมคีวามรู้สกึแน่นอน

ถงึปัจจัยต่างๆ ในการด�ารงชีวิตซ่ึงได้แก่ รายได้ ที่อยู่อาศยัและผู้ดูแล11

 พฤฒพลังได้ถูกก�าหนดเป็นนโยบายระดบัประเทศระดบัภมูภิาค และระดบันานาชาต ิโดยการสนับสนุนจาก

สหภาพยุโรป ปี ค.ศ. 2012 ประกาศเป็นปี European year of active aging and intergenerational solidarity ก�าหนด

เป็นเป้าหมาย และนโยบายระดบัโลก ซ่ึงพฤฒพลังเป็นแนวคดิที่ครอบคลุมผู้สงูอายุที่มสีขุภาพด ี(healthy aging) ผู้สงูอายุ

ที่ประสบความส�าเรจ็ (successful aging) และผู้สงูอายุที่ยังประโยชน์ (productive aging)15 พฤฒพลังเป็นกระบวนการ

ที่เกดิขึ้นตลอดชีวิตอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกบัภาวะสขุภาพ การมีส่วนร่วม และหลักประกนัความมั่นคงในลักษณะของ

การสร้างเสริมสขุภาพเชิงรกุ การคงกจิกรรมในการด�าเนินชีวิตมส่ีวนร่วมกจิกรรมทางสงัคม และกจิกรรมสาธารณะประโยชน์

และการสร้างหลักประกนัความมั่นคงไว้ส�าหรับบั้นปลายชีวิต12

 ส�าหรับประเทศไทยปัจจุบนัแนวคิดพฤฒพลังน้ีสะท้อนอยู่ในแผนผู้สงูอายุแห่งชาต ิฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) 

ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเชิงนโยบายระดบัชาต ิได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร

เพ่ือวัยสงูอายุที่มคุีณภาพ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สงูอายุ และยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสงัคมส�าหรับ

ผู้สงูอายุ ซ่ึงมกีารก�าหนดมาตรการเพ่ือการพัฒนาที่ส�าคญั ๆ  อาทเิช่น มาตรการหลักประกนัด้านรายได้เพ่ือวัยสงูอายุ

มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรการการปลุกจิตส�านึกให้คนในสงัคมตระหนักถึงคุณค่า 

และศกัดิ์ศรีของผู้สงูอายุ มาตรการส่งเสริมความรู้ ด้านการส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัดูแลตนเองเบื้องต้น สนับสนุนให้

ผู้สงูอายุได้รับความรู้  และสามารถเข้าถงึข่าวสารและสื่อมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สงูอายุมีที่อยู่อาศยัและ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภยั มาตรการหลักประกนัด้านสขุภาพ มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง

มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน14,16 พฤฒพลังยังถูกก�าหนดให้เป็นเป้าหมายส�าคญัในมาตรการขบัเคล่ือน

ระเบยีบวาระแห่งชาต ิเร่ืองสงัคมสงูอายุ17 ซ่ึงจากการศกึษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่าระดบัภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุไทย

อยู่ในระดบัปานกลาง18-19 การส่งเสริมภาวะพฤฒพลังจึงมคีวามส�าคัญและจ�าเป็น

 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอัตลักษณ์ ด้านสถาปัตยกรรมด้าน

ประวัตศิาสตร์ ด้านประเพณแีละกจิกรรมทางศาสนาที่น่าสนใจ เช่น ประเพณแีห่เทยีนเข้าพรรษาซ่ึงเป็นประเพณคู่ีบ้าน

คู่เมอืงทีก่่อให้เกดิการร่วมกจิกรรมทางสงัคมการสบืสานประเพณด้ีวยความเช่ือศรัทธาจนกลายเป็นสญัลักษณท์ีส่ �าคญั

ของจังหวัด ประเพณบูีชาหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงที่จัดขึ้นเป็นประจ�าในทุกๆ ปี ด้วยความเช่ือและศรัทธาในพระพุทธศาสนา

มีวัดเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงสู่วิถกีารด�าเนินชีวิตพฤติกรรมและค่านิยม จังหวัดอบุลราชธานียังเป็นเมืองเก่าแก่ทาง

ประวัตศิาสตร์มสีถานที่ทอ่งเที่ยวที่มสีถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลักษณ ์ซ่ึงมส่ีวนช่วยพัฒนาด้านจิตใจคนในชุมชน ปลูกฝงั

ค่านิยมคุณธรรมของสงัคม20-21 เอกลักษณท์างวัฒนธรรมที่โดดเด่น มรดกภมูปัิญญาก่อให้เกดิความเข้มแขง็ของชุมชน 

ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม และอทิธพิลของสิ่ง ต่าง ๆ  เหล่าน้ีมคีวามเกี่ยวข้องกบัวิถกีารด�าเนินชีวิตของผู้คน ทั้งน้ีพบว่า

จังหวัดอบุลราชธานีมปีระชากรผู้สงูอายุมากเป็นอนัดบัหน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้โดยมปีระชากรสงูอายุ

จ�านวน 235,150 คดิเป็นร้อยละ 12.86 จากจ�านวนประชากรทั้งหมด 1,828,823 คน สะท้อนให้เหน็การเป็นสงัคม

ผู้สงูอายุอย่างแท้จริง และแนวโน้มสงูมากขึ้นในอกี 10 ปีข้างหน้าจังหวัดอบุลราชธานีจะเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุโดยสมบูรณ์22 

จึงเป็นจังหวัดที่มคีวามน่าสนใจในการศกึษาภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุและมคีวามจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องเตรียมความพร้อม

รองรับสถานการณส์งัคมผู้สงูอายุ ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีจะช่วยให้ทราบข้อมูลผลสรปุที่ชัดเจนตรงตามบริบทพ้ืนที่ น�าไปสู่
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การพัฒนา และสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนางาน ด้านการพยาบาลผู้สงูอายุ เพ่ือส่งเสริมภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุ

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

วตัถุประสงคข์องการวิจยั
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศกึษาเชิงพรรณนา (descriptive research) มวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาภาวะพฤฒพลังของ

ผู้สงูอายุในชุมชน จังหวัดอบุลราชธานี

วิธีด�าเนนิการวิจยั
 ประชากรในการศกึษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้สงูอายุที่มอีายุตั้งแต่ 60 ปี บริบูรณข์ึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที่

อาศยัอยู่ในจังหวัดอบุลราชธานี จ�านวน 235,150 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาวิจัยคือ ผู้สงูอายุที่อาศยัอยู่ใน

จังหวัดอบุลราชธานี ในช่วงระหว่างเดอืน กรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2561 โดยมเีกณฑก์ารคัดเข้าตามคุณสมบตัิ

ดงัน้ี 1) มสีตสิมัปชัญญะสมบูรณ ์สามารถได้ยิน และสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ 2) การรู้คดิปกต ิประเมนิโดยใช้แบบทดสอบ

สภาพสมอง (Abbreviated Mental Test [AMT]) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ23 โดยมคีะแนนมากกว่า 7 คะแนน

ขึ้นไป ทั้งน้ีบทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาปัจจัยที่มีความสมัพันธก์บัภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุจึงค�านวณ

ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธกีารวิเคราะห์อ�านาจในการทดสอบ (power analysis) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเรจ็รปู 

G* Power 3.1.9.2 ก�าหนดสถติิทดสอบ correlation bivariate normal model ในการทดสอบเลือกรูปแบบการ

ทดสอบสมมตฐิานแบบทางเดยีว ระบุขนาดอทิธพิล (effect size) เทา่กบั .25 ก�าหนดความเช่ือมั่นทางสถติทิี่ระดบั 

.05 อ�านาจการทดสอบ (power of test) เทา่กบั .80 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเทา่กบั 97 คน และสุ่มกลุ่มตวัอย่างจาก

ประชากร โดยอาศยัความน่าจะเป็น (probability sampling) ด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) 

โดยการจัดกลุ่มออกเป็นช้ันตามเกณฑข์องการแบ่งเขต การปกครอง และก�าหนดตามขนาดอ�าเภอแบ่งเป็นอ�าเภอขนาดใหญ่

อ�าเภอขนาดกลาง และอ�าเภอขนาดเลก็ จากน้ันเลือกอ�าเภอที่เป็นตวัแทนในแต่ละช้ันอ�าเภอ ด้วยการสุ่มอย่างง่ายใช้วิธี

การจับสลากจากช้ันของอ�าเภอที่แบ่งไว้รวม 3 อ�าเภอ และสุ่มอย่างง่ายใช้วิธกีารจับสลากอ�าเภอละ 1 ต�าบล รวม 3 ต�าบล

จากน้ันเลือกหมู่บ้านโดยการสุ่ม อย่างง่ายด้วยวิธกีารจับสลาก หมู่บ้านในแต่ละต�าบลจ�านวน 3 หมู่บ้านให้ได้เท่ากบั

จ�านวนกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงจ�านวนกลุ่มตวัอย่างคดิสดัส่วนเทา่ๆ กนัในแต่ละระดบัช้ันอ�าเภอและสุม่ตวัอย่างผู้สงูอายุในแต่ละ

หมู่บ้านจากรายช่ือผู้สงูอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจ�าต�าบล รวมเป็นจ�านวนทั้งหมด 97 คน

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
 1. แบบสมัภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อค�าถามที่สมัภาษณ์เกี่ยวกบั อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ 

สถานภาพสมรส การศกึษา รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ สมาชิกในครอบครัวโรคประจ�าตวั และการตรวจสขุภาพประจ�าปี

 2. แบบประเมินภาวะพฤฒพลัง ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แบบประเมินการสงูวัยอย่างมีศักยภาพส�าหรับ

ประชาชนไทย (active ageing scale for Thai people [AAS-Thai]) ของ Thanakwang et al.12 ในการประเมินภาวะ

พฤฒพลังของผู้สงูอายุซ่ึงพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบพฤฒพลังขององคก์ารอนามยัโลกร่วมกบัแนวคดิผู้สงูอายุเชิงบวกเป็น

ฐานในการออกแบบและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พัฒนาเคร่ืองมอืขึ้นให้เฉพาะเจาะจงกบับริบทวัฒนธรรม

ไทย มค่ีาดชันีความตรงเชิงเน้ือหาในระดบัสงู (CVI = .91) มค่ีาความเช่ือมั่น เทา่กบั .95 ประกอบด้วย 7 มติิ ได้แก่ การ

พ่ึงพาตัวเองได้ การร่วมกจิกรรมและการท�าประโยชน์ให้สงัคม การเจริญทางปัญญา การสร้างความมั่นคงด้านการ

เงนิ การมวิีถชีีวิตที่ส่งเสริมสขุภาพ การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และการสร้างความรักความผูกพัน ในครอบครัวเพ่ือมผู้ี

ดูแลยามชรา จ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด 36 ข้อ มลัีกษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 อนัดบั     
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การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แบบประเมนิการสงูวัยอย่างมศีกัยภาพส�าหรับประชาชนไทย (active ageing scale for Thai 

people [AAS-Thai]) ของ Thanakwang et al.12 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาแล้ว ผู้วิจัยท�าการตรวจสอบ

ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอืโดยน�าไปทดลองใช้ (try out) กบัผู้สงูอายุที่มลัีกษณะคล้ายกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 30 ราย 

ณ ต�าบลเมอืงศรีไค อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอบุลราชธานี แล้วน�ามาค�านวณหาค่าสมัประสทิธิ์อลัฟาตามวิธขีองครอนบาค

(Cronbach’s alpha coefficient) ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอืเทา่กบั .91 อยู่ในเกณฑท์ี่เช่ือถอืได้  

การพทิกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง
 การวิจัยน้ีได้รับใบรับรองจริยธรรม การวิจัยจากคณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัสจริยธรรมเลขที่ 11-04-2561 ผู้วิจัยท�าหนังสอืขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูล ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล

แจ้งวัตถุประสงคใ์นการวิจัย รายละเอยีดในการเกบ็ข้อมูล และขอความร่วมมอืในการตดิต่อประสานงานกบัอาสาสมคัร

สาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน รวมทั้งขอรายช่ือ และทีอ่ยู่ของผู้สงูอายุในพ้ืนทีต่วัอย่าง เพ่ือสามารถคัดเลือกและสุม่ตวัอย่าง

ตามคุณสมบตั ิที่ก�าหนดไว้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยวิธกีารสมัภาษณผู้์สงูอายุ ณ บ้านหรือพักอาศยัของผู้สงูอายุ

โดยก่อนการสมัภาษณผู้์วิจัยแนะน�าตวั ช้ีแจงเกี่ยวกบัวัตถุประสงคก์ารวิจัย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ของการวิจัย

พร้อมทั้งอธบิายให้ทราบถงึสทิธทิี่จะปฏเิสธการเข้าร่วมหรือถอนตัวออกจากงานวิจัยได้เมื่อต้องการทนัท ี โดยไม่มี

ผลกระทบใดๆ

การวิเคราะหข์อ้มูล
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเรจ็รูป โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั
 1. จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ�านวน 97 คน ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 70-79 ปี (ร้อยละ 43.30) รองลงมามอีายุ

อยู่ระหว่าง 60-69 ปี (ร้อยละ 39.18) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.29) นับถอืศาสนาพุทธทั้งหมด (ร้อยละ 100) 

มีสถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.58) การศกึษาระดบัช้ันประถมศกึษามากที่สดุ (ร้อยละ 93.81) ประกอบอาชีพ

เกษตรกรมากที่สดุ (ร้อยละ 61.86) รายได้เฉล่ียต่อเดอืนส่วนใหญ่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดอืน (ร้อยละ 60.82) 

แหล่งที่มาของรายได้ มาจากเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุและบุตร มากที่สดุ (ร้อยละ 41.24) รองลงมา คือได้จากเบี้ยยังชีพ

ผู้สงูอายุอย่างเดยีว (ร้อยละ 39.17) มจี�านวนสมาชิกครอบครัวอยู่ระหว่าง 4-5 คนมากที่สดุ (ร้อยละ 34.02) มีผู้สงู

อายุที่อาศยัอยู่เพียงล�าพังร้อยละ 10.31 ผู้สงูอายุส่วนใหญ่ มโีรคประจ�าตวัร้อยละ 58.76 โดยเจบ็ป่วยด้วยโรคความดนัโลหิต

สงูมากที่สดุคดิเป็นร้อยละ 56.14 ของจ�านวนผู้สงูอายุที่มโีรคประจ�าตวั และเข้ารับการตรวจตามนัดตรวจสขุภาพประจ�า

ปีร้อยละ 92.78 

 2. ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุจ�าแนกตามระดบัของพฤฒพลัง พบว่า ผู้สงูอายุส่วนมากมภีาวะพฤฒพลังอยู่ใน

ระดบัสงู คิดเป็นร้อยละ 73.20 คะแนนสงูสดุเท่ากบั 144 คะแนน และคะแนนต�่าสดุเทา่กบั 86 คะแนน มค่ีาเฉล่ีย

คะแนนเทา่กบั 117.16 คะแนน (SD=13.81) รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที่ 1 

 3. ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุจ�าแนกตามมติริายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว

เพ่ือมผู้ีดูแลยามชรา (strengthening family ties for being cared for in the late life) มค่ีาคะแนนเฉล่ียมากที่สดุ ( x
=3.69, SD=0.51) รองลงมาคือ ด้านการพ่ึงพาตวัเองได้ (being self-reliant) ( x =3.55, SD=.45) และด้านการ
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เจริญทางปัญญา (growing spiritual wisdom) ( x =3.54, SD=.44) ตามล�าดบั ทั้งน้ีมติด้ิานการสร้างความมั่นคงด้าน

การเงนิ(building up financial security) มค่ีาคะแนนเฉล่ียน้อยที่สดุอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =2.73, SD=.74) 

รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที ่1 ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุจ�าแนกตามระดบัของพฤฒพลัง (n = 97) 

ระดบัภาวะพฤฒพลงั ช่วงคะแนน ความถี่ รอ้ยละ

ภาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัสงู

ภาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัปานกลาง

ภาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัต�่า 

(109-144)

  (72-108)

    (36-71)

71

26

  0

73.20

26.80

       0

                                                  (Mean = 117.16, SD=13.81, Min = 86, Max = 144)

ตารางที ่2 ภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุจ�าแนกตามมติริายด้าน (n = 97) 

มิติรายดา้นภาวะพฤฒพลงั Mean SD ระดบั

1. ด้านการพ่ึงพาตวัเองได้

    (Being self-reliant)

2. ด้านการร่วมกจิกรรมและท�าประโยชน์ให้สงัคม  

    (Being actively engaged with society)

3. ด้านการเจริญทางปัญญา

   (Growing spiritual wisdom)

4. ด้านการสร้างความมั่นคงด้านการเงนิ

   (Building up financial security)

5. ด้านการมวิีถชีีวิตที่ส่งเสริมสขุภาพ

   (Maintaining healthy lifestyle)

6. ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

   (Engaging in active learning)

7. ด้านการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว

3.55

3.10

3.54

2.73

3.36

2.79

3.69

.45

.61

.44

.74

.47

.75

.51

มากที่สดุ

มาก

มากที่สดุ

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มากที่สดุ
   (Strengthening family ties for being cared for in the late life)

อภิปรายผล
 ผลการศกึษาคร้ังน้ีพบว่า ระดบัภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน จังหวัดอบุลราชธานีอยู่ในระดบัสงูค่าคะแนน

เฉล่ียเทา่กบั 117.16 คะแนน (SD=13.81) โดยผู้สงูอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 73.20 มภีาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัสงู 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง มีอายุเฉล่ีย 72.13 ปี อยู่ในช่วงวัยผู้สงูอายุตอนกลางที่ยังคงความสามารถ

ในการดูแลช่วยเหลือตนเองได้ ประกอบกบักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกร ร้อยละ 61.86 จึงยังคงท�างาน

พ่ึงพาตนเองตามความสามารถของตนเอง ทั้งน้ีผู้สงูอายุกลุ่มเกษตรกรมกัมองว่าหากตนเองยังสามารถท�างานได้อยู่
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ไม่ถอืว่าเป็นผู้สงูอายุ และจะยังคงท�าการเกษตรอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเช่ือว่าจะท�าให้ได้ออกก�าลังกายทุกวันท�าให้ร่างกายแขง็แรง24 

ซ่ึงผู้สงูอายุเปราะบางที่มปัีญหาสขุภาพ และต้องการบริการสนับสนุน ให้สามารถปรับตวักบัการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

ส่วนใหญ่จะมอีายุ 80 ปีขึ้นไป สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ จ�าลอง ชูโต และวรรณ ีศริิสนุทร25 ที่ศกึษาถงึระดบัความมี

พฤฒพลังของผู้ที่มอีายุ 100 ปีขึ้นไปในจังหวัดอบุลราชธานี พบว่า ผู้สงูอายุมภีาวะพฤฒพลังในระดบัสงูเช่นกนัเน่ืองจาก

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามอตัภาพ สามารถท�ากจิวัตรประจ�าวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และมคีวามพอใจในสภาพ

ความเป็นอยู่ รู้สกึมคุีณค่าในตนเองเพราะลูกหลานให้ความเคารพนับถอืให้การดูแลที่ด ีนอกจากน้ีบริบททางสงัคม

วัฒนธรรมประเพณอีนัดงีาม ความเช่ือมั่นศรัทธาในศาสนาที่สบืทอดต่อกนัมาท�าให้ยังคงมแีหล่งสนับสนุนทางสงัคม

ที่ช่วยให้ผู้สงูอายุสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในวัยผู้สงูอายุ26 

 เมื่อพิจารณามติริายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวเพ่ือมผู้ีดูแล ยามชรา มค่ีาคะแนน

เฉล่ียมากที่สดุ ( x =3.69, SD=.51) รองลงมาคือ ด้านการพ่ึงพาตวัเองได้ ( x =3.55, SD=.45) และด้านการเจริญ

ทางปัญญา ( x =3.54, SD=.44) ตามล�าดบั ซ่ึงความผูกพันรักใคร่ในครอบครัวเป็นรากฐานของความสขุแห่งชีวิต 

ความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัวท�าให้เกดิความอบอุ่น ตลอดจนก่อให้เกดิการร่วมมือในการส่งเสริมสขุภาพ

แห่งบุคคลในครอบครัว ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการงานต่างๆ27 จึงยังคงภาวะสขุภาพและการมส่ีวนร่วม

ทางสงัคม รวมถงึผู้สงูอายุมคีวามสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ท�าให้ผู้สงูอายุส่วนใหญ่มภีาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัสงูทั้งน้ี

จังหวัดอบุลราชธานีมปีระเพณทีี่ส �าคญัอนัเป็นมรดกทางวัฒธรรมที่สบืทอดกนัมาอย่างยาวนานเช่ือมโยงสู่วิถ ีการด�าเนินชีวิต

ก่อให้เกดิความร่วมมอืของชุมชน เช่น ประเพณแีห่เทยีนพรรษาที่เป็นสญัลักษณท์ี่ส�าคญัของจังหวัด กุศโลบายส�าคญั

ของประเพณน้ีีคอื หลอมเทยีน หลอมใจ หลอมบุญ ท�าให้เกดิความสามคัคใีนหมู่คณะและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น21 จึงยังคง

การมส่ีวนร่วมทางสงัคม ท�าให้ผู้สงูอายุส่วนใหญ่มภีาวะพฤฒพลังอยู่ในระดบัสงู

 ทั้งน้ีมติด้ิานการสร้างความมั่นคงด้านการเงนิ มค่ีาคะแนนเฉล่ียน้อยที่สดุอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =2.73, 

SD=.74) จากข้อมูลทั่วไปพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดอืนส่วนใหญ่น้อยกว่า 1,000 บาท ต่อเดอืน (ร้อยละ 60.82) แหล่งที่มา

ของรายได้ มาจากเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุและบุตรมากที่สดุ (ร้อยละ 41.24) รองลงมา คอืได้จากเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุอย่างเดยีว

(ร้อยละ 39.17) และมผู้ีสงูอายุ ที่อาศยัอยู่ตามล�าพังถงึร้อยละ 10.31 สิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อความมั่นคงทาง การเงนิ

ซ่ึงรายได้ มีความเกี่ยวข้องกบัภาวะพฤฒพลัง รายได้หรือฐานะทางเศรษฐกจิเป็นปัจจัยก�าหนดด้านเศรษฐกจิตามแนวคดิพฤฒ

พลังขององคก์ารอนามยัโลก กล่าวคอืการที่ผู้สงูอายุมรีายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่าย มเีงนิเกบ็ออม เงนิจากกองทุนต่างๆ

และการมีโอกาสท�างานอย่างมีศักดิ์ศรีจะช่วยส่งเสริมภาวะพฤฒพลังในผู้สงูอายุที่ยากจนมีความเสี่ยงที่จะเจบ็ป่วย 

และทุพพลภาพเพ่ิมขึ้นการไม่มเีงินเกบ็ออม ไม่มเีงินบ�านาญ หรือเงินประกนัสงัคม หรืออยู่ในครอบครัวที่มรีายได้ต�่า

รายได้ไม่แน่นอน ส่งผลต่อเร่ืองภาวะโภชนาการที่อยู่อาศยัและการบริการสขุภาพได้28 ความเพียงพอของรายได้ต่อเดอืน

มผีลต่อการเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม ช่วยลดภาวะพ่ึงพามคีวามสมัพันธก์บัการเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม ของผู้สงูอายุ

และพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ29 การสร้างความมั่นคงด้านการเงินจึงมีความส�าคัญ ในการส่งเสริมภาวะพฤฒพลัง

ในผู้สงูอายุ

สรุปและขอ้เสนอแนะ
 จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน จังหวัดอบุลราชธานีอยู่ในระดับสงู ซ่ึงบริบท

ประเพณวัีฒนธรรมทางสงัคมมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนภาวะพฤฒพลัง ผู้สงูอายุในบริบทสงัคมวัฒนธรรมอสีาน 

มองว่าการดูแลสขุภาพตนเองให้แขง็แรง มแีรงที่สามารถท�างานหาเงนิได้ หรือท�ากจิวัตรประจ�าวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

ไม่ต้องพ่ึงพาใคร ท�าให้ผู้สงูอายุเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง และการได้ท�ากจิกรรมในสงัคม รวมถงึการได้ดูแลลูกหลาน

ท�าให้ผู้สงูอายุ สขุใจ จึงยังคงท�างานและมส่ีวนร่วมทางสงัคม30 รวมทั้งความเช่ือ ประเพณทีางศาสนา วัฒนธรรมทางสงัคม
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ที่ท�าให้ยังคงมแีหล่งสนับสนุนทางสงัคมที่ช่วยให้ผู้สงูอายุสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในวัยผู้สงูอายุ ท�าให้มี

ขวัญก�าลังใจ มคุีณค่าในตนเอง มคีวามหวังและมคีวามมั่นใจในการด�าเนินชีวิต26 ผลจากการศกึษาวิจัยในคร้ังน้ีท�าให้เหน็

ลักษณะภาวะพฤฒพลังของผู้สงูอายุในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน และ

ส่งเสริมพัฒนางานด้านผู้สงูอายุ โดยเฉพาะมติด้ิานการสร้างความมั่นคงด้านการเงนิ และด้านการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ซ่ึงยังคงมีค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง รวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส�าหรับพยาบาล นักวิชาการ และนักวิจัยที่

มคีวามสนใจในการศกึษา สามารถศกึษาถงึปัจจัยที่มคีวามสมัพันธภ์าวะพฤฒพลังภายใต้บริบทวัฒนธรรมที่แตกต่าง
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บทคดัย่อ   

 การวิจัยกึ่งทดลองคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาความรู้ ก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง

(simulation based learning) 2) ศกึษาผลของการคิดอย่างมวิีจารณญาณ และความมั่นใจในตนเอง หลังใช้รปูแบบ

การเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง และ 3) ศกึษาความพึงพอใจหลังการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง 

โดยกลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสงูสาขาปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศกึษา 2562  

จ�านวน 36 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบวัดความรู้ ด้านการดูแล

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 3) แบบสอบถามด้านการคิดวิจารณญาณ 4) แบบสอบถามด้านความมั่นใจในตนเอง 

และ 5) แบบสอบถามด้านความพึงพอใจต่อรปูแบบการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลใช้สถติพิรรณนาได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติอินุมานการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียภายใน

กลุ่มด้วย paired t-test ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลอง ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้หลังการทดลองเพ่ิมขึ้นอย่าง

มนัียส�าคัญทางสถติ ิ p<.001 การคิดอย่างมวิีจารณญาณอยู่ในระดบัสงู ร้อยละ 77.78 เช่นเดยีวกบัความมั่นใจใน

ตนเองอยู่ในระดบัสงู ร้อยละ 72.22 ด้านความพึงพอใจหลังการเรียนโดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง อยู่ในระดบัสงู ร้อย

ละ 80.56  จากผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถส่งเสริมและพัฒนาความรู้สูก่ารปฏบิตัขิองผู้เรียนในด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย

ได้มากขึ้นและประยุกตใ์ช้ได้ในการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดเพ่ือการตดัสนิใจในการช่วยเหลือผู้ป่วย การ

ศกึษาวิจัยในคร้ังต่อไปควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบการเรียนรู้ โดยสถานการณเ์สมอืนจริงให้

มากย่ิงขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาทกัษะของนักศกึษาในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง
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Abstract   
 This quasi-experimental research aimed to determine the effects of a simulation-based learning model 

by examining (1) knowledge before and after the use of the model; (2) students’ critical thinking and self-confidence 

after using the model; and (3) students’ satisfaction with the use of the model.  A total of 36 Advance Emergency 

Medical Technician (AEMT) sophomores in Academic Year 2019 were included in this study.  The study tools 

composed of (1) a questionnaire of general information, (2) a cardiovascular diseases care test, (3) a critical 

thinking questionnaire, (4) a self-confidence questionnaire, and (5) a questionnaire of satisfaction with SBL.  

The resulting data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, and standard 

deviation. A paired t-test was used to compare two population means. The results showed that, after using 

the medical simulation-based learning, the post-test mean score for student knowledge was significantly 

higher than the pre-test mean score (p<.001).  Most of the students had high levels of critical thinking (77.78 %) 

and self-confidence (72.22%).  Satisfaction after the students learned by using SBL (80.56%) was at a 

high level. The results indicated that SBL promoted and enhanced students’ knowledge and practical skills of 

patient care management.  So, SBL might be integrated into the critical thinking program to improve students’ 

decision-making skills of patient-care management.  Further study might be prolonged a period of study to 

improve students’ patient care management skills consecutively. 

Keywords: simulation base learning model; critical thinking; emergency medical technician
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 การจัดการศกึษาที่มคุีณภาพและประสทิธภิาพเป็นกระบวนการที่ส�าคญัของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน

มทีกัษะในศตวรรษที่ 211 มทีั้งความรู้และทกัษะที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมสีมรรถนะ

ที่ด ีทั้งน้ีทกัษะที่ส�าคญั ส�าหรับบุคลากรด้านการสาธารณสขุ ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้มีผลลัพธท์ี่ด ีในการดูแล

ผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานการรักษา คือ ทกัษะการคิดอย่างมวิีจารณญาณ (critical thinking)2  ดงัน้ันรปูแบบการเรียน

การสอนจึงจะต้องปรับเปล่ียนโดยเน้นการฝึกด้านคลินิก การสอนเพ่ือการช่วยเหลือวิกฤต ิรวมถงึมทีกัษะการตดัสนิใจ3 

เพ่ือการเพ่ิมพูนทกัษะให้สอดรับกบัศตวรรษที่ 21 การสอนโดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง (simulation-based learning) 

เป็นรปูแบบที่เหมาะสมในการสอนคดิเป็นร้อยละ 20 ของกระบวนการสอนทั้งหมด4 อนัจะส่งผลให้เกดิทกัษะในการดูแล

ผู้ป่วย และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เกดิทกัษะการเรียนรู้ทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์ และความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย5 

ซ่ึงมคีวามส�าคัญในกลุ่มนักเรียน นักศกึษา หรือบุคลากรด้านการแพทย์ เช่น นักเรียนพยาบาล6 นักศกึษาด้านปฏบิตัิ

การฉุกเฉินการแพทย์7 โดยสามารถเรียนรู้อาการผู้ป่วยได้จากสถานการณเ์สมือนจริง นอกเหนือจากการเรียนด้วย

การบรรยาย (lecture) เพียงอย่างเดยีวและยังสามารถประเมนิอาการผู้ป่วยได้จากสถานการณท์ีจั่ดให้ก่อนทีจ่ะประเมนิ

หรือท�าการดูแลผู้ป่วยจริง ท�าให้เกดิความมั่นใจในตนเองและส่งผลให้เกดิความปลอดภัยกบัผู้ป่วย และยังช่วยเพ่ิม

การคิดวิจารณญาณและความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่มภีาวะหัวใจล้มเหลวได้มากกว่าการฟังการบรรยาย8 

 การเรียนการสอนโดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาในหัวข้อแนวคดิ หลักการ ตลอดจนการน�าไป

ประยุกตใ์ช้ของรปูแบบการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง โดยมกีจิกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายได้แก่

การบรรยายการท�างานกลุ่ม การฝึกปฏบิตัจิริงซ่ึงจะช่วยเพ่ิมพูนทกัษะด้านการสอนของครผูู้สอนและสมรรถนะด้านการปฏบิตัิ

การของผู้เรียนไปพร้อมกนั เช่น การประเมนิผู้ป่วย การช่วยฟ้ืนคนืชีพ การท�างานเป็นทมี9 การเตรียมความรู้และสมรรถนะ

ในการดูแลผู้ป่วยในโรคที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงต้องอาศยัการตดัสนิใจในการท�า

ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐาน ดงัน้ันการด�าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง ผู้สอน

มบีทบาทส�าคญัทีช่่วยให้ประสทิธภิาพของการใช้สถานการณเ์สมอืนจริงเพ่ิมขึ้น10 อกีทั้งยังช่วยเพ่ิมความสามารถเชิงคลินิก

โดยน�าผลจากการเพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจสูก่ารปฏบิตัทิี่เสมอืนจริงในสถานการณก์ารดูแลภาวะฉุกเฉินของระบบหัวใจ

และหลอดเลือด7 หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู สาขาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องใช้ทกัษะด้านการคิด

อย่างมวิีจารณญาณและความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่มภีาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกดิเหต ุตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆ

บนพ้ืนฐานของสมรรถนะวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินน้ันการเรียนในช้ันเรียนเพียงอย่างเดยีว ไม่สามารถช่วยให้นักศกึษา

เรียนรู้จากผู้ป่วยจริงได้ ส�าหรับการสอนในรปูแบบของการฟังบรรยายในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบหัวใจ

และหลอดเลือดน้ัน พบว่ามีความยากและเกดิปัญหาในด้านความเข้าใจในการน�าไปใช้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจตามมาตรฐาน

การดูแล ซ่ึงการเรียนรู้โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริงจะช่วยให้เกดิการคดิอย่างมวิีจารณญาณและมคีวามมั่นใจในทกัษะ

การปฏบิตัิ11 รปูแบบการสอนโดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง เน้นเพ่ือให้นักศกึษาสามารถจดจ�า กระบวนการดูแลผู้ป่วย

ผ่านการคดิอย่างมวิีจารณญาณและมคีวามมั่นใจในการช่วยเหลือและการดูแลในระยะเวลาที่จ�ากดัตามอาการของผู้ป่วยและ

เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการความรู้  ประสบการณแ์ละพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล12 

การเรียนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงจึงมีความส�าคัญในการฝึกทกัษะการดูแลเพ่ือน�าสู่ความเป็นมืออาชีพตาม

สมรรถนะที่ก�าหนด โดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคญั เพ่ิมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษา อกีทั้งการประเมนิความพึงพอใจ

ในการเรียนในรปูแบบของสถานการณเ์สมอืนจริงเพ่ือเป็นการเตรียมความรู้  ความพร้อมก่อนการปฏบิตัจิริง  

 การพัฒนาการเรียนการสอนจากการเรียนรู้ในช้ันเรียน จากรปูแบบบรรยาย มาเป็นการใช้รปูแบบการเรียนรู้ โดย

ใช้สถานการณเ์สมอืนจริงเป็นรปูแบบของการจัดการเรียนการสอนที่มคีวามส�าคญั โดยใช้กระบวนการ active learning ซ่ึง

เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้  โดยเน้นการปฏบิตัหิรือการลงมอืท�าซ่ึง “ความรู้” โดยได้จาก
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กระบวนในการจัดกจิกรรมหรือรปูแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มโีอกาสลงมอืกระท�ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดยีว

อกีทั้งการเรียนด้วยสถานการณเ์สมอืนจริงยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึก ในด้านหลักการในการช่วยเหลือผู้ป่วย

และการสะท้อนคิดด้วยตนเอง13 การเรียนด้วยสถานการณเ์สมอืนจริงสามารถใช้ในการประเมนิความสามารถได้ในด้าน

ความสามารถในการวินิจฉัย การรักษา การตดัสนิใจการสื่อสารและการท�างานร่วมกบัทมี14 ส�าหรับการสอนหลักสตูร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสงู สาขาปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตสิามารถส่งเสริมความเป็นมอือาชีพ

รวมไปถงึการปฏบิตังิานเป็นทมี โดยใช้สถานการณเ์สมือนจริงเป็นวิธกีารพัฒนาผู้เรียน

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 1. เพ่ือศกึษาความรู้ ก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง 

 2. เพ่ือศกึษาการคดิอย่างมวิีจารณญาณ และความมั่นใจในตนเอง หลังใช้รปูแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์

เสมอืนจริง 

 3. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจหลังใช้รปูแบบการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง 

สมมุติฐานของการวิจยั
 1. ภายหลังการทดลองผู้เรียนมคีะแนนเฉล่ียความรู้  เพ่ิมขึ้นหลังใช้รปูแบบการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง 

 2. ภายหลังการทดลองผู้เรียนมรีะดบัของการคดิอย่างมวิีจารณญาณ และความมั่นใจในตนเองอยู่ในระดบัสงู

หลังใช้รปูแบบการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง 

 3. ภายหลังการทดลองผู้เรียนความพึงพอใจอยู่ในระดบัสงู หลังใช้รปูแบบการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมือนจริง

ระเบยีบวิธีวิจยั
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดยีววัดผลก่อนหลัง (one group 

pretest-posttest design)

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างคือนักศกึษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสงูปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีที่ 2 ปีการศกึษา 

2562 จ�านวน 36 คนโดยมคุีณสมบตัดิงัน้ี

 1) เป็นผู้ที่ลงทะเบยีนในรายวิชาการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

 2) เป็นผู้ที่ผ่านการเรียนภาคทฤษฎใีนการดูแลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 3) เป็นผู้ที่ให้ความยินยอมในการเข้าร่วมกระบวนการวิจัย

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการด�าเนนิการวิจยั
 1. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่  

  1.1. แบบสถานการณเ์สมือนจริง (scenario)

  การสร้างเคร่ืองมอื โดยศกึษาวิเคราะห์ และสงัเคราะห์หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนารปูแบบการเรียนรู้

โดยการใช้สถานการณเ์สมอืนจริงในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงมอีงค์ประกอบของสถานการณด์งัน้ี 

    1) หัวเร่ือง (title of scenario) กล่าวถงึสถานที่ของสถานการณ ์อาการที่น�าผู้ป่วยมาโรงพยาบาล จ�านวนฉาก

ที่มใีนสถานการณ ์และผู้เรียน

     2) ประวัตผู้ิป่วยประกอบด้วย อาการส�าคญั ประวัตกิารเจบ็ป่วยในปัจจุบนั ประวัตกิารเจบ็ป่วยในอดตี
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ประวัตกิารเจบ็ป่วยในครอบครัว และการรักษาในปัจจุบนั

     3) ฉาก (scene) ซ่ึงประกอบด้วย ระยะแรก (initial phase) ระยะที่มอีาการปานกลาง (moderate phase) 

และอาการรนุแรง (severe phase)

 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรปูแบบการเรียนรู้สถานการณเ์สมอืนจริง 

 1. สร้างร่างรปูแบบการเรียนรู้ โดยสถานการณเ์สมอืนจริง จากแนวทางเวชปฏบิตัร่ิวมกบัแนวทางการดูแลผู้ป่วย

ที่มีภาวะหัวใจและหลอดเลือดที่ผดิปกต ิเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท�าการประเมนิสภาพผู้ป่วยและแก้ปัญหาจากสถานการณ์

ข้อมูลรายละเอยีดประกอบด้วย ข้อมูลที่ได้รับจากศนูย์รับแจ้งเหตแุละสั่งการ ข้อมูลที่ผู้ป่วยบอก การสงัเกต การตรวจร่างกาย

ผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารและปฏกิริิยาการตอบสนองของผู้ป่วย เช่น การเปล่ียนแปลงของสญัญาณชีพในผู้ป่วยชอ็ก

ผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร หรือคล่ืนไฟฟ้าหัวใจที่ผดิปกตใินการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ

ขาดเลือด ภาวะหัวใจเต้นเรว็ และภาวะหัวใจเต้นช้า

 2. น�าร่างรปูแบบการเรียนรู้ โดยสถานการณเ์สมอืนจริง เสนอผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 ทา่นเพ่ือประเมนิความเหมาะสม

ของร่างรปูแบบการเรียนการสอนฯ ความถูกต้องในเน้ือหาและปรับปรงุแก้ไขกระบวนการโดยการตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหาของแบบสถานการณเ์สมอืนจริงโดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดย อาจารย์พยาบาล 1 ทา่น

ซ่ึงผู้ประเมนิหลักสตูรอบรมและการศกึษาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ และผ่านหลักสตูร 

pre-hospital instructor อาจารย์พยาบาล 2 ทา่นผู้ผ่านการอบรมหลักสตูร pre-hospital nurse และหลักสตูร pre-hospital 

trauma life support (PHTLS) ผลการประเมนิพบว่า ร่างรปูแบบการเรียนรู้ โดยสถานการณเ์สมอืนจริง ในภาพรวม

มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ( x =4.09, SD=.66) จากน้ันน�าไปทดลองใช้น�าร่องกบัผู้เรียนกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 30 คน

(1 ห้องเรียน) ซ่ึงเป็นนักศกึษาระดบัช้ันเดยีวกนัและวิทยาลัยเดยีวกนัในปีการศกึษา 2561 เพ่ือหาข้อบกพร่องด้วยวิธกีาร

สงัเกตและสอบถามความคิดเหน็ของผู้เรียนและความพึงพอใจแล้วจึงปรับปรงุแก้ไข

  1.2. แผนการสอน 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาคร้ังน้ีประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  โดยก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

วัตถุประสงคค์วรจะสมัพันธก์บัระดบัความรู้และประสบการณข์องผู้เรียน และครอบคลุมองคป์ระกอบทั้งด้านพุทธพิสยั

ทกัษะพิสยัและจิตพิสยัทั้งน้ีสร้างขึ้นโดยยึดตามรปูแบบการเรียนการสอนฯ จ�านวน 4 แผนการสอนโดยใช้เวลาภาคทฤษฎี

ทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง และช่ัวโมง ปฏบิตั ิ8 ช่ัวโมง คาบละ 4 ช่ัวโมง จ�านวน 1 แผนการสอน

 2. เครือ่งมือรวบรวมขอ้มูล

 เคร่ืองมอืรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) ความรู้ ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

และหลอดเลือด เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยตอบได้เพียงข้อเดยีว เกณฑก์ารให้คะแนน ตอบถูกให้  1 คะแนน

ตอบผดิให้ 0 คะแนน จ�านวน 15 ข้อ 3) ด้านการคิดวิจารณญาณ จ�านวน 15 ข้อ 4) ด้านความมั่นใจในตนเอง 

จ�านวน 15 ข้อ 5) ด้านความพึงพอใจต่อรปูแบบการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริงในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

และหลอดเลือดจ�านวน 20 ข้อ และน�าเคร่ืองมอืเสนอผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 ทา่นเพ่ือประเมนิความเหมาะสม ความ

ถูกต้องในเน้ือหา ผลการตรวจสอบ เคร่ืองมอืรวบรวมข้อมูล มผีลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาด้วยการหาค่า 

IOC โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยได้ค่า IOC ≥ .5 ทุกรายการ และการทดสอบค่าความเที่ยง (reliability) ของแบบทดสอบ

ความรู้ ด้วยวิธ ีKR-20 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากบั .75  ส�าหรับแบบสอบถาม ด้านการคิดวิจารณญาณ ด้านความมั่นใจ

ในตนเองและความพึงพอใจ โดยหาค่าความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ด้วยวิธ ีCronbach’s alpha 

ได้ค่าความเที่ยงเท่ากบั .73, .73 และ .78 ตามล�าดบั 
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การด�าเนนิการวิจยั
 งานวิจัยคร้ังน้ีได้รับรองการศกึษาวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หมายเลขโครงการวิจัย: 

ล�าดบัที่ HE 6220038 เลขที่ SCPHKKIRB63001

 การศกึษาผลการใช้รปูแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริงมกีระบวนการดงัน้ี น�าเคร่ืองมอืรวบรวมข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องไปทดสอบกบัผู้เรียนกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 36 คนในปีการศกึษา 2562 โดยใช้การทดลองกบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดยีว

โดยมกีารทดสอบก่อนและหลังการทดลองดงัน้ี 1) ผู้เรียนทดสอบความรู้ ก่อนเรียน 2) ด�าเนินการสอนโดยการใช้ขั้นตอน

การเรียนด้วยการสอนแบบโค้ช (coach) โดยการแบ่งกลุ่มมอีาจารย์ประจ�ากลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้สอนในหัวข้อการดูแล

ระบบหัวใจและหลอดเลือดตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย ผ่านกระบวนการน�าเสนอ ตอบค�าถามการท�ารายงาน เร่ืองการดูแล

ผู้ป่วยที่มภีาวะหัวใจผดิปกต ิตามแผนการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นจ�านวนทั้งหมด 12 ช่ัวโมง(เดอืนมกราคม – กุมภาพันธ ์2563) 

3) ผู้เรียนได้รับการทดสอบความรู้หลังเรียนด้วยแบบทดสอบ 4) หลังจากน้ันวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดย

ใช้สถติ ิpaired t-test และส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการคดิอย่างมวิีจารญาณด้านความม่ันใจในตนเอง ความพึงพอใจ

ต่อการเรียนด้วยรปูแบบการเรียนรู้ โดยสถานการณเ์สมอืนจริง ด้วยจ�านวนร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ขั้นตอนที ่1 ขั้นน�าปฐมนิเทศ ช้ีแจงรายละเอยีด (pre-briefing) ใช้เวลา 20 นาท ีโดยการใช้ค�าถามกระตุ้น

ให้คิดถึงปัญหา บทบาทของนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาและเหตุผลในการกระท�า ตามมาตรฐานการดูแล ในทุก

สถานการณ์ผู้สอน ปฐมนิเทศ และให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เรียนเกี่ยวกบัการปฏบิัติตัวในห้องปฏบิัติการเสมือนจริงการ

ท�างานของหุ่นเสมอืนจริง (SimMan®) แนะน�าอปุกรณใ์นการดูแลผู้ป่วย 

 ขั้นตอนที ่2 ปฏบิตัใินสถานการณ ์(scenario) ใช้เวลา 15-20 นาท ีในการเข้าเรียนรู้สถานการณจ์ะมผู้ีดูแลผู้ป่วย

ต�าแหน่งต่างๆประกอบด้วย หัวหน้าทมี 1 คนและผู้ช่วยเหลือ 2 คน (1ชุดปฏบิตักิาร) และมทีมีสงัเกตการณ ์1 ทมี 

เพ่ือมาสรปุแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนั ในเร่ืองบทบาทและการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน

 ขั้นตอนที ่3 สรปุผลการเรียนรู้  (debriefing) ใช้เวลา 20-30 นาท ีขั้นสรปุการเรียนรู้  ขั้นตอนน้ีมกีระบวนการ

ที่เน้นการเรียนรู้  กระตุ้นให้สะท้อนคิด (refection) เพ่ือเรียนรู้ ในปรับปรงุกระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยใช้การเสริม

สร้างและสนับสนุนให้แสดงความคดิเหน็พร้อมกบัการวิเคราะห์ตนเองทั้งด้านสถานการณ ์ความพร้อมตามมาตรฐาน

การดูแล อาจารย์ประจ�าสถานการณเ์ป็นผู้ด�าเนินกระบวนการ 

 ผลลพัธก์ารเรียนรูจ้ากการใชส้ถานการณเ์สมือนจริง

 การวิจัยประกอบด้วยผลลัพธ ์4 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อความรู้  การคดิอย่างมวิีจารณญาณ ความมั่นใจ

ในตนเอง และความความพึงพอใจของผู้เรียน ดงัน้ี

 1. การเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อความรู้  หมายถงึ ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดซ่ึงประกอบ

ด้วยการดูแลผู้ป่วยที่มภีาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด, ภาวะหัวใจเต้นช้าและภาวะหัวใจเต้นเรว็

 2. การคิดอย่างมวิีจารณญาณ (critical thinking) การเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง ส่งเสริม

ความสามารถด้านการคิด ในการจัดล�าดบัความส�าคัญของปัญหา เพ่ือน�าสู่การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินได้    

 3. ความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) ในการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกดิเหตหุลังจากการประเมนิในเบื้องต้น

ผู้เรียนต้องมั่นใจและสามารถตดัสนิใจให้การดูแลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินตามสมรรถนะและแนวทางการดูแลได้ถูกต้อง

เหมาะสมโดยเป็นไปตามแนวปฏบิตักิารดูแลผู้ป่วยที่มภีาวะผดิปกตขิองหัวใจ (algorithm) 

 4. ความพึงพอใจ (learner satisfaction) หมายถงึการตอบสนองต่อรปูแบบการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมือนจริง

สามารถประเมนิผลได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงหมายรวมถงึกระบวนการใน การค้นคว้าหาความรู้  การน�าเสนอ

การแนะแนวทางการเรียนรู้  กรณตีวัอย่าง การสอบก่อน-หลังการเรียนการปฏบิตัใินสถานการณผู้์ป่วยที่มคีวามผดิปกติ

ของหัวใจได้แก่ การดูแลผู้ป่วยที่มภีาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด, ภาวะหัวใจเต้นช้าและภาวะหัวใจเต้นเรว็
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รปูที่ 1 ขั้นตอนการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง

การวิเคราะหข์อ้มูล
 การศกึษาคร้ังน้ีท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู SPSS version 26 หมายเลข DOEJ9LL ลิขสทิธิ์

วิทยาลัยการสาธารณสขุสริินธร จังหวัดขอนแก่น สถติพิรรณนาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของ การคดิวิจารณญาณ ความมั่นใจ

ในตนเองและความพึงพอใจ ด้วยค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติอินุมานการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย

ความรู้ภายในกลุ่มด้วย paired t-test  

ผลการวิจยั
 ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดลองความรู้ของนักศึกษาเมื่อเปรียบเทยีบก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง 

เพ่ิมมากขึ้น 2.27 คะแนน (95%CI = 1.72-2.82) แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิp<.001 

(ตารางที่ 1)

ตารางที ่1 ความรู้ของกลุ่มทดลองภายหลังการทดลอง

ตวัแปร
หลงัทดลอง

 x ±SD
ก่อนทดลอง

 x ±SD
ความต่างของค่าเฉลีย่

95%CI p-value

ล่าง บน

ความรู้ 10.46±1.57 8.19±1.24 2.27 1.72 2.82 <.001

 ด้านการคิดอย่างมวิีจารณญาณ ผลการศกึษาพบว่า หลังการทดลอง ระดบัการคิดอย่างมวิีจารณญาณอยู่ใน

ระดบัสงูเป็นส่วนใหญ่ จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ระดบัปานกลาง จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 

และระดบัน้อย จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล�าดบั (ตารางที่ 2)

รปูที่ 1 การเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง
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ตารางที ่2 ระดบัการคิดวิจารณญาณภายหลังการทดลอง

ระดบัการคิดวิจารณญาณ จ�านวน รอ้ยละ

การคิดวิจารณญาณ ระดบัสงู  

การคิดวิจารณญาณ ระดบัปานกลาง

การคิดวิจารณญาณ ระดบัน้อย

Min=1 Max=5 Mean=4.60 SD=.26

28

  6

  2

77.78

16.66

   5.56

 ด้านความมั่นใจในตนเอง  ผลการศกึษาพบว่า หลังการทดลอง ระดบัความมั่นใจในตนเองอยู่ในระดบัสงูเป็น

ส่วนใหญ่ จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ระดบัปานกลาง จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 และระดบัน้อย

จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 ตามล�าดบั (ตารางที่ 3)

ตารางที ่3 ระดบัความมั่นใจในตนเองภายหลังการทดลอง
 

ระดบัความมัน่ใจในตนเอง จ�านวน รอ้ยละ

ความมั่นใจในตนเอง ระดบัสงู  

ความมั่นใจในตนเอง ระดบัปานกลาง  

ความมั่นใจในตนเอง ระดบัน้อย

x ±SD 

MAX, MIN

26

  5

  5

       

72.22

13.89

13.89

 ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง ระดับความพึงพอใจต่อ

กระบวนการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดบัสงูเป็นส่วนใหญ่ จ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 80.56 ระดบัปานกลาง จ�านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.89 และระดบัน้อย จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล�าดบั (ตารางที่ 4)

ตารางที ่4 ระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายหลังการทดลอง
 

ระดบัความพงึพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนรู ้ จ�านวน รอ้ยละ

ความพึงพอใจ ระดบัสงู  

ความพึงพอใจ ระดบัปานกลาง  

ความพึงพอใจ ระดบัน้อย 

x ±SD 

MAX, MIN

29

  5

  2

       

80.56

13.89

  5.56

อภิปรายผลการวิจยั
 การศกึษาวิจัยหลังการเรียนรู้โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริงในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ส�าหรับ

นักศกึษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสงู สาขาปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสขุสริินธร

จังหวัดขอนแก่น สามารถอภิปรายตามสมมุตฐิานการวิจัย ดงัน้ี

 4.50 ± .38

5,1

 4.51 ± .35

5,1
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 สมมุติฐานข้อที่ 1 ภายหลังการทดลองผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียความรู้  เพ่ิมขึ้นหลังใช้รูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้

สถานการณเ์สมอืนจริงในการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจเต้นช้า และภาวะหัวใจเต้นเรว็ พบว่า 

ภายหลังการจัดการเรียนรู้ฯ คะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 2.27 คะแนน ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของ การศกึษาของ สมจิตต ์สนิธุชัย

ที่ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ โดยสถานการณ์จ�าลองเสมือนจริงต่อความรู้ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเอง

ของนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 4 ในการฝึกปฏบิตัริายวิชาฝึกทกัษะทางวิชาชีพก่อนส�าเรจ็การศกึษาโดยผลการศกึษา

พบว่าภายหลังจากการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองที่คะแนนความรู้ เพ่ิมขึ้น15

 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สถานการณเ์สมือนจริงในคร้ังน้ีมีกระบวนการเตรียม

ความพร้อมโดยการ โค้ช (coach) เพ่ือให้เข้าใจในเน้ือหา มีการมอบหมายช้ินงาน (assignment) เพ่ือศกึษาค้นคว้า

โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ ที่ความทันสมัยและน่าเช่ือถือก่อนการฝึกสถานการณ์เสมือนจริงโดยการก�าหนดโจทย์

สถานการณท์ี่เฉพาะเพ่ือท�าการฝึกทางคลินิกที่หลากหลายโดยมวิีธกีารที่ส�าคญัคอืการก�าหนดรปูแบบของอาการและ

อาการแสดงให้เกดิขึ้นกบัหุ่นจ�าลอง16

 สมมุตฐิานข้อที่ 2 ภายหลังการทดลองผู้เรียนมรีะดบัของการคดิอย่างมวิีจารณญาณ และความมั่นใจในตนเอง

อยู่ในระดบัสงู ซ่ึงหลังการใช้รปูแบบการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณเ์สมอืนจริง พบว่าระดบัการคิดอย่างมวิีจารณญาณ

ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสงู ซ่ึงเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการศกึษาของมยุรี ยีปาโละ๊และคณะที่ศกึษาเร่ืองผลของการ

สอนโดยใช้สถานการณจ์�าลองต่อความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณของนักศกึษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ยะลา ที่พบว่ากลุ่มทดลองหลังการทดลองมีคะแนนการคิดอย่างมวิีจารณญาณที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างมนัีย

ส�าคญัทางสถติิ17 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการใช้รปูแบบสถานการณจ์�าลองเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศกึษามคีวามสามารถ

ในการก�าหนดปัญหาการจัดล�าดบัความส�าคญัของปัญหาเพ่ือการจัดการ18 เป็นผลให้ผู้เรียนมกีารคดิอย่างมวิีจารณญาณ

เพ่ิมมากขึ้น19                                                           

 ด้านความมั่นใจในตนเองหลังการจัดการเรียนรู้ฯส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสงูซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาที่ผ่านมา

ของสมจิตต ์สนิธุชัย ที่ศกึษาเร่ืองผลของการจัดการเรียนรู้ โดย สถานการณจ์�าลองเสมอืนจริงต่อความรู้ความพึงพอใจ

และความมั่นใจในตนเองของนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที่ 4 ในการฝึกปฏบิตัริายวิชา ฝึกทกัษะทางวิชาชีพก่อนส�าเรจ็การศกึษา

ที่พบว่าความมั่นใจในตนเองของกลุ่มทดลองเพ่ิมมากขึ้นแตกต่างกนักบัช่วงก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ15 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ฯ ท�าให้นักศกึษามคีวามมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางมาตรฐานอกีทั้งยัง

มคีวามมั่นใจในสมรรถนะตามขอบเขตวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น20 ในด้านการดูแลผู้ป่วยหลังจากประเมนิอาการ และพร้อม

ในการตดัสนิใจช่วยเหลือ ซ่ึงรปูแบบการเรียนโดยสถานการณเ์สมอืนจริง ในการดูแลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เน้ือหา 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้

ได้แบ่งเป็น 3 ขั้นได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการก่อนจัดการเรียนการสอน 2) ขั้นการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณเ์สมอืนจริง

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (pre-briefing-scenario-debriefing) ซ่ึงได้ใช้กระบวนการสะท้อนคิด 5) การวัดและประเมนิผล

ในการด�าเนินการในองค์ประกอบทุกขั้นตอนมุ่งเน้น active learning ซ่ึงการดูแลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด

เป็นสถานการณท์ี่มคีวามซับซ้อน และผู้ปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย์ต้องมคีวามเข้าใจในแนวทางการดูแลตามแนวปฏบิตัิ

มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดูแล ณ จุดเกดิเหต ุซ่ึงต้องอาศยัการบูรณาการความรู้  ทกัษะการดูแล และระยะเวลา

ในการดูแลที่จ�ากดัภายใต้ความหลักการความปลอดภัยของชีวิตผู้ป่วย ส�าหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสงู สาขาปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีที่ 2 ซ่ึงเป็นนักศกึษาช้ันปีสดุท้ายที่ต้องมสีมรรถนะด้านวิชาชีพ

ในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้น การช่วยเหลือ การให้การดูแล 

การน�าส่งผู้ป่วย และการรายงานอาการระหว่างน�าส่ง รวมถงึการเคล่ือนย้ายอย่างเหมาะสม ซ่ึงการดูแล ณ จุดเกดิเหตุ

มกีารจัดระดบัความรนุแรงเพ่ือประเมินการจัดทมีในการออกปฏบิตักิารที่ถูกต้อง เหมาะสมกบัอาการของผู้ป่วย ดงัน้ัน
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การท�าความเข้าใจในการใช้แนวทางในการดูแลผู้ป่วย (algorithms) โดยการจัดการเรียนรู้  การฝึก เพ่ือให้เกดิทกัษะ

ในด้านการให้การดูแลเป็นสิ่งที่มคีวามส�าคัญ  ในการปฏบิตักิารดูแลที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณโ์ดยแต่ละกลุ่ม

ผ่านกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 สมมุตฐิานข้อที่ 3 ภายหลังการทดลองผู้เรียนมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัสงูหลังใช้รปูแบบการเรียนรู้ โดยใช้

สถานการณเ์สมอืนจริง จากการศกึษาในคร้ังน้ีพบว่า ผลความพึงพอใจต่อรปูแบบการจัดการเรียนรู้มรีะดบัความพึงพอใจ

ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดบัสงูเป็นส่วนใหญ่  แสดงถงึจุดเด่นของการสอนโดยสถานการณเ์สมือนจริงท�าให้เข้าใจ

ในเน้ือหาของการเรียนที่ต้องน�าไปใช้ต่อผู้ป่วยด้วยการออกปฏบิตักิารณแ์ละเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วย อกีทั้งการ

สะท้อนคดิช่วยให้ได้แสดงความคดิเหน็และกระจ่างในเน้ือหามากย่ิงขึ้น จากอาจารย์ประจ�ากลุ่มในแต่ละสถานการณ์

การฝึกปฏบิตั ิมคีวามต่อเน่ืองในด้านเน้ือหาจากการเรียนในขั้นตอนต่างๆและส่งเสริมมากขึ้นในสถานการณเ์สมอืนจริง

อย่างไรกต็ามประเดน็เร่ืองการสาธติการให้การดูแลเฉพาะกรณเีป็นประเดน็ที่ควรพิจารณาในการศกึษาในอนาคต 

ขอ้เสนอแนะ
 ในการประยุกตใ์ช้ส�าหรับกระบวนการปฏบิตักิารเรียนรู้ โดยสถานการณเ์สมอืนจริงพบว่า สามารถเพ่ิมความ

รู้สู่การปฏบิตัใินการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อกีทั้งยังสามารถเพ่ิมการคดิวิจารณญาณและความมั่นใจ

ในกระบวนการดูแล การศึกษาวิจัยต่อยอดในการดูแลเฉพาะกรณีเป็นประเดน็ที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติมโดยพัฒนา

กระบวนการสาธติและกระบวนการสะท้อนคิด

References
1. Gerdruang A, Sawagvudcharee O. Promoting learning in the 21st century for higher education institutions 

    in Thailand. Journal of Social Science and Technology. 2019;3(1):1-7. (in Thai).

2. Adib-Hajbaghery M, Sharifi N. Effect of simulation training on the development of nurses and nursing 

   students’ critical thinking: A systematic literature review. Nurse Education Today. 2017;50:17-24.

3. Henneman EA, Cunningham H. Using clinical simulation to teach patient safety in an acute/critical care nursing 

    course. Nurse educator. 2005; 30(4):172-7.

4. Akhu-Zaheya LM, Gharaibeh MK, Alostaz ZM. Effectiveness of simulation on knowledge acquisition, knowledge    

    retention, and self-efficacy of nursing students in Jordan. Clinical Simulation in Nursing. 2013;9(9):e335-e42.

5. Powers K. Bringing simulation to the classroom using an unfolding video patient scenario: A quasi-experimental 

    study to examine student satisfaction, self-confidence, and perceptions of simulation design. Nurse Education 

   Today. 2020;86:104-24. 

6. Carvalho DP, Azevedo IC, Cruz GK, Mafra GA, Rego AL, Vitor AF, et al. Strategies used for the promotion 

     of critical thinking in nursing undergraduate education: a systematic review. Nurse education today. 2017;57:103-7.

7. Murray B, Judge D, Morris T, Opsahl A. Interprofessional education: A disaster response simulation activity 

    for military medics, nursing, & paramedic science students. Nurse education in practice. 2019;39:67-72.

8. Kim E. Effect of simulation-based emergency cardiac arrest education on nursing students’ self-efficacy 

    and critical thinking skills: Roleplay versus lecture. Nurse education today. 2018; 61:258-63.

9. Levett-Jones T, Lapkin S. A systematic review of the effectiveness of simulation debriefing in health 

    professional education. Nurse Education Today. 2014; 34(6):e58-e63.



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 103 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

10. Issenberg SB. The scope of simulation-based healthcare education. LWW; 2006.

11. Turatsinze S, Willson A, Sessions H, Cartledge PT. Medical student satisfaction and confidence in 

      simulation-based learning in Rwanda–Pre and post-simulation survey research. African Journal of Emergency  

      Medicine. 2020.

12. Ginzburg SB, Brenner J, Cassara M, Kwiatkowski T, Willey JM. Contextualizing the relevance of basic 

      sciences: small-group simulation with debrief for first-and second-year medical students in an integrated 

      curriculum. Advances in medical education and practice. 2017;8:79.

13. Okuda Y, Quinones J. The use of simulation in the education of emergency care providers for cardiac 

      emergencies. International journal of emergency medicine. 2008;1(2):73-7.

14. Nabzdyk CS, Bittner EA. One (Not So Small) Step for simulation-based competency assessment in 

      critical care. critical care medicine. 2018;46(6):1026-7.

15. Sinthuchai S, Ubolwan K, Boonsin S. Effects of high-fidelity simulation based learning on knowledge, 

      satisfaction, and self-confidence among the fourth year nursing students in comprehensive nursing care 

      practicum. Ramathibodi Nursing Journal. 2017;23(1):113-27. (in Thai).

16. Gaba DM. The future vision of simulation in healthcare. Simulation in Healthcare. 2007; 2(2):126-35.

17. Yeepalo M, Ruangroengkulrit P, Thongjan J, Suwan K, Chaleawsak K. Effects of simulation based 

      learning to enhance critical thinking of nursing students, Boromarajonani College of Nursing Yala. Journal 

      of Nursing, Public Health, and Education (ISSN: 2651-1908 Journal Online). 2017;18(3):128-34. 

      (in Thai).

18. O’Donnell JM, Decker S, Howard V, Levett-Jones T, Miller CW. NLN/Jeffries simulation framework 

      state of the science project: Simulation learning outcomes. Clinical Simulation in Nursing. 2014;10(7):373-82.

19. Cho G-Y. Effects of a simulation-based education on cardiopulmonary emergency care knowledge, critical 

      thinking and problem solving ability in nursing students. Journal of Fisheries and Marine Sciences Education. 

      2016;28(2):439-49.

20. Hur H-K, Park S-M. Effects of simulation based education, for emergency care of patients with dyspnea, 

      on knowledge and performance confidence of nursing students. The Journal of Korean Academic Society 

      of Nursing Education. 2012;18(1):111-9.



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข104 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิต

ของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครราชสีมา

Activities of Daily Living and Quality of Life Among Older Adults 

 in Nakhon Ratchasima Province1

สนิุสา ค้าขึ้น2  หฤทยั กงมหา2  ปรางทพิย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์2  วิจิตร แผ่นทอง3

Sunisa Khakhuen2  Haruethai Kongmaha2  Prangthip Thasanoh Elter2  Wichitr Phantong3

1Research granted by Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสมีา สถาบนัพระบรมราชชนก

2Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima, Praboromarajchanok Institute
3วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อดุรธานี สถาบนัพระบรมราชชนก

3Boromarajonani College of Nursing, Udon Thani, Praboromarajchanok Institute

Corresponding author; Sunisa Khakhuen; Email: sunisa@knc.ac.th

Received: December 9, 2019  Revised: February 4, 2020  Accepted: June 19, 2020

ค�าส�าคญั: ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง; คุณภาพชีวิต; ผู้สงูอายุ

บทคดัย่อ   
 การวิจัยเชิงพรรณนาน้ีมวัีตถุประสงคเ์พ่ือศกึษาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ

(อายุ 60 ปีขึ้นไป) และศกึษาความสมัพันธข์องตวัแปรดงักล่าวกบัปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอย่างคือผู้สงูอายุ  จ�านวน 400 คน

ได้จากการสุม่แบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน เกบ็ข้อมูลโดยใช้ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมนิความสามารถ

ในการช่วยเหลือตนเอง และ 3) แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลก  ซ่ึงแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สงูอายุ

ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของเน้ือหาและจุดประสงค์ เท่ากบั .67–1.00  

และแบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุ  และแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลก

ผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่น ได้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาก เท่ากบั .932 และ .955 ตามล�าดบั วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถติเิชิงพรรณนา สมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนั สถติสิหสมัพันธพ์อยทไ์บซีเรียล และสถติทิดสอบไคว์สแควร์  

ผลการวิจัยพบว่าผู้สงูอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตดิสงัคมและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองมี

ความสมัพันธท์างลบในระดบัต�่ากบัอายุ (r=-.260,  p<.05) และการมหีน้าที่เล้ียงดูบุตรหลาน (rpb=-.124,  p<.05)  

ส่วนคุณภาพชีวิตมคีวามสมัพันธท์างลบในระดบัต�่ากบัอายุ (rpb =-.123, p<.05) การมผู้ีดูแล (rpb=-.110, p<.05)  

และโรคประจ�าตวัหรืออาการเจบ็ป่วย (rpb=-.246, p<.05) และมคีวามสมัพันธก์บัสถานภาพสมรส (χ2=8.145)  

ระดบัการศกึษา (χ2=26209) ความเพียงพอของรายได้ (χ2 (2, N=400)= 41.286) อาชีพ (χ2 (5, N=400)= 26.463) 

และการประกนัสขุภาพ (χ2=17.956) อย่างมนัียส�าคญัทางสถติ ิ(p<.05) จากผลการวิจัยดงักล่าวควรส่งเสริมความสามารถ

ในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุโดยการลดภาระการเล้ียงบุตรหลาน ดูแลรักษาอาการเจบ็ป่วย 

และส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมอีาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ควรมกีารวิจัยเพ่ือพัฒนารปูแบบการจัดกจิกรรมทางกายเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงอายุในชุมชน
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Abstract  
 This descriptive research aimed to investigate activities of daily living (ADL) and quality of life (QOL) 

of older adults (aged 60 years or more)  and explore relationships between the two variables and personal 

background. The participants consisted of 400 older adults and selected by using multi-stage cluster sampling. 

Data were collected using 1) a demographic form, 2) the Thai version of ADL and, 3) WHOQOL-BREF-THAI. 

The content va;idity of the demographic form gave indexes of item-objective congruences of between .67 

and 1. ADL and WHOQOL-BREF-THAI were tested for their reliabilities and found Cronbach’s alpha  coefficient 

gave values of .932 and .955, respectively. Descriptive and correlational statistics, including Pearson’s correlation 

coefficient, point-biserial correlation coefficient, and Chi-squared test, were used to analyze data. The results 

showed that most of the participants were socially bound with good QOL. Their ADL was negatively related 

to age (r=-.260, p<.05) and responsibility to look after children or grandchildren (rpb =-.124, p<.05). Their QOL 

was negatively associated with age (r =-.123,  p<.05), having care givers (rpb=-.110, p<.05), and having 

chronic illness (rpb=-.246, p<.05). In addition, it was statistically significant (p<.05) in relation to marital status 

(χ2=8.145), educational level (χ2=26209), sufficient income (χ2 (2, N=400) = 41.286), occupation (χ2 (5, N=400) 

=26.463), and health insurance (χ2=17.956).  The results suggest that ADL and QOL of older adults should 

be promoted by reducing their responsibility for looking after younger family members, treating sickness, and 

encouraging them to look for extra jobs to increase their income. Future research should be focused on developing 

programs of physical activities to promote ADL of older adults in communities. 

Keywords: activity of daily living; quality of life; the elderly 
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 ผู้สงูอายุเป็นกลุ่มประชากรที่ส�าคัญของโลกและก�าลังได้รับความสนใจเน่ืองจากแนวโน้มที่มีจ�านวนเพ่ิมขึ้น

มากกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆ และมีอายุขัยที่เพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสขุ1  

โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาตคิาดการณว่์าประชากรสงูอายุจะเพ่ิมขึ้นกว่าเทา่ตวั จาก 901 ล้านคน ในปี  ค.ศ. 2015 

เป็น 1.4 พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2030 และมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นร้อยละ 21.1 ในปี ค.ศ. 20502 

สอดคล้องกบัภาพรวมของประเทศในกลุ่มอาเซียนซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองช่วงปี  พ.ศ. 2523-2593 

ยกเว้นสงิคโปร์และไทยซ่ึงคาดการณ์ว่าจะลดลงในปี พ.ศ. 25933 ประเทศไทยได้เข้าสู่สงัคมสงูวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548 คือ มสีดัส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสงูถงึร้อยละ 10 และประชากรกลุ่มน้ีก�าลังเพ่ิมขึ้นด้วยอตัราที่เรว็มากคือ

สงูกว่าร้อยละ 4 ต่อปีในขณะที่ประชากรโดยรวมเพ่ิมขึ้นด้วยอตัราเพียงร้อยละ .5 เทา่น้ัน ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า

ประชากรไทยมจี�านวน 66 ล้านคน ในจ�านวนน้ีเป็นประชากรสงูอายุ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.77 ของ

ประชากรทั้งหมด4 ท�าให้ประเทศไทยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศในอาเซียนที่เป็นสงัคมสงูวัยที่มสีดัส่วนของผู้สงู

อายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็การเพ่ิมขึ้นของประชากรสงูอายุจะน�ามาซ่ึงปัญหาสขุภาพและความต้องการที่จะได้รับการ

ดูแลเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย

 ผู้สงูอายุเป็นวัยที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกดิโรค โดยเฉพาะโรคเร้ือรังซ่ึงเป็นปัญหาทางสขุภาพที่ส�าคญัของผู้สงูอายุ

สาเหตหุลักเกดิจากการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายตามธรรมชาตอิย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ท�าให้อวัยวะต่างๆ เสื่อมสภาพลง

การท�าหน้าที่ของร่างกายลดลง ตลอดจนมกีารเปล่ียนแปลงทางจิตใจและทางสงัคม จากสถานการณด้์านสขุภาพการดูแล

และบริการสขุภาพของผู้สงูอายุในประเทศไทย โรคที่พบบ่อยในผู้สงูอายุและท�าให้ผู้สงูอายุสญูเสยีปีสขุภาวะ (disability-

adjusted life year: DALYs) โดยพบว่าสาเหต ุ5 อนัดบัแรกในผู้ชาย ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ

ภาวะปอดอดุกั้นเร้ือรัง โรคเบาหวาน และโรคมะเรง็ตบั ส่วนในผู้หญิง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน 

โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อม และโรคซึมเศร้า5 โรคเร้ือรังที่เพ่ิมมากขึ้นน�าไปสูภ่าวะทุพพลภาพซ่ึงบั่นทอนสขุภาพ

ท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการท�ากจิวัตรประจ�าวันด้วยตนเอง จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว6 และน�าไปสู่

การเสยีชีวิตของผู้สงูอายุตามมา  

 ภาวะสขุภาพเป็นตวัช้ีวัดที่ส�าคญัของการอยู่ดมีสีขุของผู้สงูอายุ เพราะภาวะสขุภาพเป็นภาวะความสมบูรณข์อง

ร่างกายที่ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็และภาวะความสมบูรณข์องจิตใจและอารมณ ์ สามารถประกอบกจิกรรมต่างๆ ได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ และด�ารงอยู่ในสงัคมได้อย่างปกตสิขุ ภาวะสขุภาพของผู้สงูอายุสามารถประเมนิโดยการใช้แบบประเมิน

ความสามารถการปฏบิัติกจิวัตรประจ�าวัน ซ่ึงเป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานที่ท�าให้สงูอายุสามารถดูแลตนเองได้และนับเป็น

ตัวช้ีวัดหน่ึงในการประเมินผู้สงูอายุของกระทรวงสาธารณสขุ การมีสขุภาพที่ดีน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกบัการศกึษา

ภาวะสขุภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบว่าคุณภาพชีวิตมคีวามสมัพันธท์างบวกในระดบั

สงูกบัภาวะสขุภาพ (r=.77, p<.01)7 และการศกึษาภาวะสขุภาพของผู้สงูอายุทั่วประเทศไทย พบว่าภาวะสขุภาพของ

ผู้สงูอายุไทยอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสงัคมและการดูแลสขุภาพของ

ผู้สงูอายุร่วมกนัท�านายภาวะสขุภาพของผู้สงูอายุไทยได้8

 จังหวัดนครราชสมีาเป็นจังหวัดทีม่พ้ืีนทีม่ากทีส่ดุและมปีระชากรมากเป็นอนัดบัหน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมากเป็นอนัดบัสองของประเทศไทยรองจากกรงุเทพมหานคร การกระจายของประชากรที่มคีวามแตกต่างกนัมาก

จากการส�ารวจภาวะสขุภาพของผู้สงูอายุในเขตอ�าเภอเมอืงนครราชสมีา พบว่าผู้สงูอายุส่วนมาก (ร้อยละ 95.4) สามารถ

ท�ากจิวัตรต่างๆ ได้เอง9 นอกจากน้ียังมกีารศกึษาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในอ�าเภอหน่ึงในเขตชนบท  จังหวัดนครราชสมีา

พบว่าผู้สงูอายุประมาณคร่ึงหน่ึงมคีวามพอใจกบัคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย (ร้อยละ 50.4) และด้านจิตใจ (ร้อยละ 52.7) 

ปัจจัยที่สามารถท�านายคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 6 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้สกึมคุีณค่าในตนเอง ภาวะสขุภาพ การเข้าร่วม



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 107 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

กจิกรรมของชมรม การศกึษา อาชีพ และอายุ โดยสามารถอธบิายคุณภาพชีวิตด้านร่างกายได้ร้อยละ 30.5 ปัจจัยที่

สามารถท�านายคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 4 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้สกึมคุีณค่าในตนเอง  ภาวะสขุภาพ การเข้าร่วมกจิกรรม

ของชมรม และสมัพันธภาพในครอบครัว โดยสามารถอธบิายคุณภาพชีวิตด้านจิตใจได้ร้อยละ 21.510

 การศกึษาภาวะสขุภาพผู้สงูอายุในจังหวัดนครราชสมีาทีผ่่านมาเพียงการศกึษาเฉพาะบางพ้ืนที ่ ยังไม่มรีายงาน

การศกึษาภาวะสขุภาพผู้สงูอายุทั้งจังหวัด ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มขีนาดใหญ่และมกีารกระจายประชากรที่แตกต่างกนั  ส่วนงานวิจัย

ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุน้ันแม้ว่าจะมีจ�านวนมากขึ้ น แต่เป็นการศึกษาในบริบทที่แตกต่างกัน 

ประกอบกบัสงัคมในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็จึงอาจส่งผลต่อภาวะสขุภาพของผู้สงูอายุได้ ผู้วิจัยเลง็เหน็

ความส�าคญัในการศกึษาภาวะสขุภาพผู้สงูอายุทั้งด้านความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิต จึงได้ท�าการวิจัย

น้ีโดยมวัีตถุประสงคเ์พ่ือศกึษาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ และศกึษาความสมัพันธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัตวัแปรดงักล่าว โดยคาดว่าผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางสร้างความร่วมมอื

ในการดูแลผู้สงูอายุได้ดขีึ้น และน�ามาเป็นข้อมูลวางแผนดูแลรวมทั้งส่งเสริมสขุภาพของผู้สงูอายุซ่ึงมจี�านวนมากขึ้นเร่ือยๆ

ให้มคุีณภาพชีวิตที่ดต่ีอไป

สมมติฐานการวิจยั
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมคีวามสมัพันธก์บัความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุในจังหวัดนครราชสมีา

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลมคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในจังหวัดนครราชสมีา

กรอบแนวคิดการวิจยั

    ตวัแปรตน้    ตวัแปรตาม

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย

- เพศ

- อายุ

- สถานภาพสมรส

- ระดบัการศกึษา

- ความเพียงพอของรายได้

- อาชีพ

- การประกนัสขุภาพ

- ผู้ดูแล (Care Giver)

- การมหีน้าที่ดูแลสมาชิกที่เจบ็ป่วย

- การมหีน้าที่เล้ียงดูบุตรหลาน

- โรคประจ�าตวัหรืออาการเจบ็ป่วย

- พฤตกิรรมสบูบุหร่ี

- พฤตกิรรมดื่มสรุา

- ประวัตกิารหกล้มในรอบ 6 เดอืน

- ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง

- คุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ
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วิธีด�าเนนิการวิจยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเป็นเชิงพรรณนา (descriptive research) เกบ็ข้อมูลในระหว่างเดอืนพฤษภาคมถงึ

เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2562

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากรวิจัยคือผู้สงูอายุที่มอีายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซ่ึงอาศยัอยู่ในจังหวัดนครราชสมีา กลุ่มตวัอย่างวิจัย คือ

ผู้สงูอายุที่มคุีณสมบตัติรงกบัเกณฑก์ารคัดเลือกกลุ่มตวัอย่าง (inclusion criteria) คือ 1) กลุ่มตวัอย่างมอีายุ 60 ปีขึ้นไป

ตามหลักฐานที่ทางราชการออกให้ 2) สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ 3) ตอบแบบสอบถามได้ 4) มสีตสิมัปชัญญะดี 

5) ไม่มกีารเจบ็ป่วยรนุแรงที่เป็นอปุสรรคต่อการเข้าร่วมการวิจัยและยินยอมเข้าร่วมการวิจัย  ส่วนเกณฑก์ารคดักลุ่ม

ตวัอย่างออก (exclusion criteria) ได้แก่  มอีาการเจบ็ป่วยในระหว่างการตอบแบบสอบถาม การค�านวณขนาดตวัอย่าง

ท�าโดยการใช้สตูรของ Krejcie & Morgan11 โดยทราบจ�านวนประชากรเทา่กบั 435,347 คน ความแปรปรวนของประชากร

เทา่กบั .50 และค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ เท่ากบั .05 ค�านวณได้กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 400 คน สุ่มกลุ่มตวัอย่าง

แบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน (multi-stage cluster sampling) จังหวัดนครราชสมีาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ�าเภอ

โดยจัดกลุ่มเป็น 5 ระดบัช้ันตามการปกครองส่วนภมูภิาค คือ ระดบัช้ันพิเศษ (อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา) และระดบั

ช้ันที่ 1-4 ผู้วิจัยสุม่เลือกอ�าเภอจากระดบัช้ันละ 2 อ�าเภอ อย่างเป็นอสิระต่อกนัด้วยวิธสีุม่อย่างง่าย (simple random sampling) 

ยกเว้นระดบัช้ันพิเศษก�าหนดให้ได้รับการเลือกโดยอตัโินมตั ิได้ทั้งหมด 9 อ�าเภอ จากน้ันสุ่มเลือก 1 ต�าบล จากทุกอ�าเภอ

อย่างเป็นอสิระต่อกนัด้วยวิธสีุ่มอย่างง่าย ได้จ�านวนต�าบลตวัอย่าง 9 ต�าบล จากน้ันสุ่มผู้สงูอายุตวัอย่าง จ�าแนกตาม

หมู่บ้านอย่างอสิระต่อกนั ด้วยวิธกีารสุ่มแบบมรีะบบ (system sampling) ได้จ�านวนผู้สงูอายุตวัอย่าง 44-45 คนต่อต�าบล

รวมผู้สงูอายุตวัอย่างทั้งสิ้น 400 คน 

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามภาวะสขุภาพของผู้สงูอายุ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี

 1. ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สงูอายุ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จ�านวน 16 ข้อ ประกอบด้วยข้อ

ค�าถามดงัน้ี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ความเพียงพอของรายได้ในแต่ละเดอืน อาชีพ การประกนั

สขุภาพ ผู้ดูแลเม่ือเจบ็ป่วย หน้าที่ดูแลสมาชิกที่เจบ็ป่วย หน้าที่เล้ียงดูบุตรหลาน  โรคประจ�าตวั ประวัตสิบูบุหร่ี ประวัติ

ดื่มสรุา ประวัตกิารหกล้มในรอบ 6 เดอืน น�า้หนัก และส่วนสงู

 2. ส่วนที่ 2 แบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุ ใช้แบบประเมนิความสามารถใน

การประกอบกจิวัตรประจ�าวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ซ่ึงแปลเป็นภาษาไทยและปรับปรงุโดย

สทุธชัิย จิตะพันธุกุ์ล12 จ�านวน 10 ข้อ มคีะแนนเตม็ 20 คะแนน แปลผลคะแนนเป็นผู้สงูอายุที่พ่ึงตนเองไม่ได้หรือ

กลุ่มตดิเตยีง (คะแนน ADL=0-4 คะแนน) ผู้สงูอายุที่ดูแลตนเองได้บ้างหรือกลุ่มตดิบ้าน (คะแนน ADL=5-11  

คะแนน) และผู้สงูอายุที่พ่ึงตนเองได้ดหีรือกลุ่มตดิสงัคม (คะแนน ADL>12 คะแนน)

 3. ส่วนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก (WHOQOL-BREF-THAI) เป็นแบบสอบถามที่ดดัแปลง

มาจากเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก 100 ข้อ ซ่ึงพัฒนาโดยสวัุฒน์ มหิตนิรันดร์กุลและคณะ13 ใช้ประเมนิ

เกี่ยวกบัความรู้สกึในช่วง 2 สปัดาห์ที่ผ่านมา จ�านวน 26 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านร่างกาย 

จ�านวน 7 ข้อ 2) ด้านจิตใจ จ�านวน 6 ข้อ 3) ด้านสมัพันธภาพทางสงัคม  จ�านวน 3 ข้อ และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน 8 ข้อ ส่วนค�าถามอกี 2 ข้อ เป็นตวัช้ีวัดที่อยู่ในหมวดคุณภาพชีวิตและสขุภาพโดยรวม  ซ่ึงไม่รวมอยู่ในองค์ประกอบ

ทั้ง 4 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ ไม่เลย เลก็น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ

แปลผลจากคะแนนคือคุณภาพชีวิตไม่ด ี(คะแนน=26-60 คะแนน) คุณภาพชีวิตปานกลาง (คะแนน=61-95 คะแนน) 

และคุณภาพชีวิตที่ด ี(คะแนน=96-130 คะแนน)
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 การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (content validity) 

 เคร่ืองมือส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สงูอายุ ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  

(content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พยาบาลที่เช่ียวชาญด้านการพยาบาลผู้สงูอายุ 

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิานด้านผู้สงูอายุในชุมชน และนักสงัคมสงเคราะห์ที่รับผดิชอบงานด้านคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ

ได้ค่าดชันีความสอดคล้องของเน้ือหาและจุดประสงค์ (index of item-objective congruence) เทา่กบั .67 – 1.00 

 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเครือ่งมือ (reliability) 

 เคร่ืองมอืส่วนที่ 2 แบบประเมนิความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุ และส่วนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวิต

ขององคก์ารอนามยัโลกไปทดลองใช้กบัผู้สงูอายุ จ�านวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันโดยใช้การค�านวณค่าสมัประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบาก (Cronbach ’s alpha coefficient) ได้ค่าเทา่กบั .93 และ .95 ตามล�าดบั 

 จริยธรรมการวิจยั

 การวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

นครราชสมีา COA No. 006/2562 ผู้วิจัยพิทกัษ์สทิธกิลุ่มตวัอย่างโดยช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย บอกประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้รับ แจ้งสทิธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏเิสธการเข้าร่วมการวิจัย สามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีได้โดย

ไม่ต้องแจ้งให้คณะผู้วิจัยทราบล่วงหน้า ในการเข้าร่วมการวิจัยน้ีไม่มคีวามเสี่ยงที่เกดิจากการวิจัย อาจมคีวามเสี่ยงเลก็น้อย

ที่ไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ�าวัน เช่น อาจท�าให้เสยีเวลา ไม่สะดวก และการเข้าร่วมการวิจัยน้ี หากรู้สกึอดึอดั

เหน่ือย หรือไม่สบายใจกบับางค�าถามในระหว่างการตอบแบบสอบถาม มสีทิธิ์ที่จะไม่ตอบค�าถามเหล่าน้ันได้ สามารถ

ยุตกิารตอบแบบสอบถามได้ทุกขณะ สามารถถอนตวัออกจากงานวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มผีลต่อการดูแลรักษาใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล อย่างไรกต็ามผู้วิจัยมแีนวทางในการป้องกนัแก้ไขโดยผู้ช่วยวิจัยจะสอบถามความพร้อม

ของกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม และได้จัดสถานที่ที่มคีวามเป็นส่วนตวั เพ่ือสามารถตอบแบบสอบถามได้

อย่างอสิระ ลดความอดึอดัใจที่เกดิขึ้น รวมถงึสามารถพักระหว่างการตอบแบบสอบถามได้ หากกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถ

อ่านข้อค�าถามได้ ผู้ช่วยวิจัยจะเป็นผู้อ่านแบบสอบถามให้ ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 40 นาที

รวมทั้งเกบ็ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างเป็นความลับ การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลกระท�าในภาพรวมและน�าไปใช้

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเทา่น้ัน

วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล
 1. ผู้วิจัยส่งหนังสอืเพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าท�าการเกบ็ข้อมูลการวิจัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล

แต่ละแห่ง และติดต่อประสานงานกับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการวิจัย เช่น  

วัตถุประสงค์ วิธดี�าเนินการวิจัย การปกปิดความลับ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 2. ผู้วิจัยรับสมคัรผู้ช่วยวิจัยในการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยมีคุณสมบตั ิ คอื  เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ัน 1 และมปีระสบการณใ์นการท�างานด้านผู้สงูอายุอย่างน้อย 2 ปี จ�านวน 10 คน

 3. ผู้วิจัยเตรียมผู้ช่วยวิจัยโดยช้ีแจงวัตถุประสงค ์ เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ขั้นตอนและวิธกีารเกบ็

รวบรวมข้อมูล  แล้วให้ผู้ช่วยวิจัยทดลองใช้แบบสอบถามกบัผู้สงูอายุที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง  จ�านวน 3 คน

เพ่ือให้เกดิความเข้าใจตรงกบัผู้วิจัยและมทีกัษะในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสยัก่อนและในระหว่าง

การเกบ็ข้อมูล และให้สามารถตดิต่อผู้วิจัยได้ตลอดเวลา 

 4. ก่อนการเกบ็ข้อมูล  ผู้ช่วยวิจัยคดักรองคุณสมบตัเิบื้องต้นของผู้สงูอายุแล้วแนะน�าตวัเพ่ือสร้างสมัพันธภาพ

อธบิายรายละเอยีดของโครงการวิจัยตามเอกสารช้ีแจง  และถามความสมคัรใจในการเข้าร่วมโครงการ  หากผู้สงูอายุ

สมคัรใจจะได้รับข้อมูลเพ่ิมเตมิด้านการพิทกัษ์สทิธิ์ของกลุ่มตวัอย่าง  ก่อนการลงนามแสดงความยินยอม 
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 5. หลังจากกลุ่มตวัอย่างเซน็ใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย  ผู้ช่วยวิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง  และตรวจ

สอบความสมบูรณแ์ละถูกต้องของแบบสอบถามก่อนน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะหข์อ้มูล
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู  ดงัน้ี

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ วิเคราะห์ด้วยสถติเิชิงพรรณนา

(descriptive statistics)

 2. ความสมัพันธร์ะหว่างความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุกบัอายุวิเคราะห์

ด้วยสมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

 3. ความสมัพันธร์ะหว่างความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุกบัเพศ การมผู้ีดูแล

การมหีน้าที่ดูแลสมาชิกที่เจบ็ป่วย การมหีน้าที่เล้ียงดูบุตรหลาน โรคประจ�าตวัหรืออาการเจบ็ป่วย พฤตกิรรมสบูบุหร่ี

พฤตกิรรมดื่มสรุา และประวัตกิารหกล้มในรอบ 6 เดอืน วิเคราะห์ด้วยสถติสิหสมัพันธพ์อยทไ์บซีเรียล (point biserial 

correlation coefficient)

 4. ความสมัพันธร์ะหว่างความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุกบัสถานภาพสมรสระดบั

การศกึษา ความเพียงพอของรายได้ อาชีพ และการประกนัสขุภาพ วิเคราะห์ด้วยสถติทิดสอบไคว์สแควร์ (Chi-Square test)

ผลการวิจยั
 ผลการวิจัย  ประกอบด้วย  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพ

ชีวิตของกลุ่มตวัอย่าง  และความสมัพันธข์องข้อมูลส่วนบุคคลกบัความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุและ

คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ  โดยเสนอตามล�าดบัดงัน้ี

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.75) น�า้หนักเฉล่ียเทา่กบั 56.95  กโิลกรัม

(SD=10.23) ส่วนสงูเฉล่ีย 156.92 เซนตเิมตร (SD=7.36) อายุเฉล่ีย 70.26 ปี (SD=8.33) เมื่อจ�าแนกตามช่วงอายุ

พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.25) เป็นผู้สงูอายุตอนต้น คือ อายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี ผู้สงูอายุส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรสคู่

(ร้อยละ 62.25) ได้รับการศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 86.75) มรีายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเกบ็ (ร้อยละ 

48.00) และประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 50.50) ทุกคนมหีลักประกนัสขุภาพโดยส่วนมากเป็นสทิธบิตัรทอง

(ร้อยละ 86.50) มบุีตรเป็นผู้ดูแล (ร้อยละ 65.20) ไม่มหีน้าที่ดูแลสมาชิกที่เจบ็ป่วย (ร้อยละ 77.25) หรือเล้ียงดู

บุตรหลาน (ร้อยละ 59.25) มโีรคประจ�าตวั (ร้อยละ 62.00) ไม่มพีฤตกิรรมสบูบุหร่ี (ร้อยละ 90.75) หรือดื่มสรุา

(ร้อยละ 90.25) และไม่มปีระวัตกิารหกล้มในรอบ 6 เดอืนที่ผ่านมา (ร้อยละ 90.00) ดงัรายละเอยีดแสดงในตารางที่ 1
 

ตารางที ่1 จ�านวน ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง (N=400)

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ�านวน รอ้ยละ

เพศ
    ชาย
    หญิง
อายุ
    60-69 ปี
    70-79 ปี

141
259

213
131       

35.25
64.75

53.25
32.75



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 111 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ�านวน รอ้ยละ

    80 ปีขึ้นไป

    อายุเฉล่ีย (Mean) เทา่กบั 70.26 ปี

    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 8.33

สถานภาพสมรส

    โสด

    สมรสคู่

    หม้าย

    หย่าร้าง/ แยก

ระดบัการศึกษา

    ไม่ได้รับการศกึษา

    ประถมศกึษา

    มัธยมศกึษา

    อนุปริญญา

    ปริญญาตรีหรือสงูกว่าปริญญาตรี

ความเพยีงพอของรายไดใ้นแต่ละเดือน

    ไม่เพียงพอ

    เพียงพอไม่เหลือเกบ็

    เพียงพอเหลือเกบ็

อาชีพ

    ไม่ได้ประกอบอาชีพ

    ข้าราชการบ�านาญ

    ค้าขาย

    เกษตรกรรม

    รับจ้าง

    ธุรกจิส่วนตวั

การประกนัสุขภาพ

    บตัรทอง

    สวัสดกิารข้าราชการ

    ประกนัสขุภาพเอกชน

การมีผูดู้แล

    ไม่มี

    มี

          คู่สมรส 

           บุตร 

          หลาน 

          ญาตพ่ีิน้อง

56

  26

249

117

    8

    4

347

  18

    7

  24

  85

192

123

148

  21

  14

202

  14

    1

346

  52

    2

  58

342

  91

223

  19

    9       

14.00

  6.50

62.25

29.25

  2.00

  1.00

86.75

  4.50

  1.75

  6.00

21.25

48.00

30.75

37.00

  5.52

  3.50

50.50

  3.50

  .25

86.50

13.00

  .50

14.50

85.50

26.61

65.20

  5.56

  2.63



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข112 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ�านวน รอ้ยละ

การมีหนา้ทีดู่แลสมาชิกทีเ่จ็บป่วย

    ไม่มี

    มี

        คู่สมรส  

        บุตร  

        หลาน  

        ญาตพ่ีิน้อง

การมีหนา้ทีเ่ล้ียงดูบุตรหลาน

    ไม่มี

    มี

        บุตร  

        หลาน  

โรคประจ�าตวัหรืออาการเจ็บป่วย

    ไม่มี

    มี

        1 โรค

        มากกว่า 2 โรคขึ้นไป

พฤติกรรมสูบบุหรี่

    ไม่สบูบุหร่ี

    สบูบุหร่ี

พฤติกรรมดืม่สุรา

    ไม่ดื่มสรุา

    ดื่มสรุา

ประวติัการหกลม้ในรอบ 6 เดือน

    ไม่เคยหกล้ม  

    หกล้ม

น�้าหนกั 

    น�า้หนักเฉล่ีย (Mean) เทา่กบั 56.95 กโิลกรัม

    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 10.23

ส่วนสูง

    ส่วนสงูเฉล่ีย (Mean) เทา่กบั 156.92 เซนตเิมตร

    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 7.36

309

  91

  63

  18

    4

    6

237

163

  24

139

152

248

152

  96

363

  39

361

  39

360

  40

      

77.25

22.75

69.23

19.78

  4.40

  6.59

59.25

40.75

14.72

85.28

38.00

62.00

61.29

38.71

90.75

  9.25

90.25

  9.75

90.00

10.00

 2. ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอายุกลุ่มตดิสงัคม  

(ร้อยละ 96.75) และมคุีณภาพชีวิตที่ด ี(ร้อยละ 57.50) ดงัรายละเอยีดแสดงในตารางที่  2
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ตารางที ่2 ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ (N=400)

ตวัแปร ระดบัคะแนน จ�านวน รอ้ยละ

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอายุ   
    ผลรวม ADL (Mean=19.14, SD=2.88)

    พ่ึงตนเองได้ด ี(กลุ่มตดิสงัคม)
    ดูแลตนเองได้บ้าง (กลุ่มตดิบ้าน)
    พ่ึงตนเองไม่ได้ (กลุ่มตดิเตยีง)
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ 

    ผลรวมคุณภาพชีวิต (Mean=98.71,  SD=15.28)
    คุณภาพชีวิตที่ดี
    คุณภาพชีวิตปานกลาง
    คุณภาพชีวิตไม่ดี

มากกว่าหรือเทา่กบั 12
5-11
  0-4

96-130
  61-95
  26-60

387
5
5

23

170

    0

96.75
  2.00
  1.25

57.50

42.50

  .00

 3. ความสมัพันธร์ะหว่างความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุกบัปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่าอายุมี
ความสมัพันธท์างลบในระดบัต�่า (r=-.260, p<.05)  และการมหีน้าที่เล้ียงดูบุตรหลานมคีวามสมัพันธท์างลบในระดบัต�่า
กบัความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุ (rpb =-.124,  p<.05) ส่วนเพศ การมผู้ีดูแล การมหีน้าที่ดูแลสมาชิก
ที่เจบ็ป่วย โรคประจ�าตวัหรืออาการเจบ็ป่วย พฤตกิรรมสบูบุหร่ี พฤตกิรรมดื่มสรุา และประวัตกิารหกล้มในรอบ 6 เดอืน
ไม่มคีวามสมัพันธก์บัความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุ (p>.05) ดงัรายละเอยีดแสดงในตารางที่ 3

 4. ความสมัพันธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุกบัปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุมคีวามสมัพันธท์างลบในระดบัต�่า
(r=-.123, p<.05) การมผู้ีดูแล โรคประจ�าตวัหรืออาการเจบ็ป่วยมคีวามสมัพันธท์างลบในระดบัต�่า (rpb=-.110,  
rpb=-.246, p<.05) ตามล�าดบั ส่วนเพศ การมีหน้าที่ดูแลสมาชิกที่เจบ็ป่วย การมหีน้าที่เล้ียงดูบุตรหลาน พฤตกิรรมสบูบุหร่ี
พฤตกิรรมดื่มสรุา และประวัตกิารหกล้มในรอบ 6 เดอืน ไม่มคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ (p > .05) 
ดงัรายละเอยีดแสดงในตารางที่ 3

ตารางที ่3 ความสมัพันธร์ะหว่างความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ และปัจจัยส่วนบุคคล  (N=400)

ตวัแปร
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง คุณภาพชีวิต

เพศ

การมผู้ีดูแล

การมหีน้าที่ดูแลสมาชิกที่เจบ็ป่วย

การมหีน้าที่เล้ียงดูบุตรหลาน

โรคประจ�าตวัหรืออาการเจบ็ป่วย

พฤตกิรรมสบูบุหร่ี

พฤตกิรรมดื่มสรุา

ประวัตกิารหกล้มในรอบ 6 เดอืน

อายุ

  -.073 (rpb)

    .017 (rpb)

  -.094 (rpb)

 -.124* (rpb)

    .056 (rpb)

  -.055 (rpb)

  -.057 (rpb)

  -.026 (rpb)

  -.026* (r)

  -.020 (rpb)

-.110* (rpb)

  -.028 (rpb)

  -.007 (rpb)

-.246* (rpb)

   .013 (rpb)

   .010 (rpb)

   .051 (rpb)

  -.123* (r)

หมายเหต:ุ *(p<.05) rpb = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธพ์อยทไ์บซีเรียล   r = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนั
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 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ความเพียงพอของรายได้ อาชีพ การประกนัสขุภาพ ไม่มคีวามสมัพันธก์บัความสามารถ

ในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุ (p>.05) ดงัรายละเอยีดแสดงในตารางที่  5

ตารางที ่5 ความสมัพันธร์ะหว่างความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุกบัปัจจัยส่วนบุคคล (N=400)

ปัจจยัส่วนบุคคล

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง

χ2
p-

value
กลุ่ม

ติดสงัคม 
n(%)

กลุ่ม
ติดบา้น 
n(%)

กลุ่ม

ติดเตียง 

n(%)
รวม n(%)

 สถานภาพสมรส
    โสด
    สมรสคู่
    หม้าย
    หย่าร้าง/ แยก
ระดบัการศึกษา
    ไม่ได้รับการศกึษา
    ประถมศกึษา
    มัธยมศกึษา
    อนุปริญญา
    ปริญญาตรีหรือสงูกว่าปริญญาตรี
ความเพยีงพอของรายไดใ้นแต่ละเดือน
    ไม่เพียงพอ
    เพียงพอไม่เหลือเกบ็
    เพียงพอเหลือเกบ็
อาชีพ
    ไม่ได้ประกอบอาชีพ
    ข้าราชการบ�านาญ
    ค้าขาย
    เกษตรกรรม
    รับจ้าง
    ธุรกจิส่วนตวั
การประกนัสุขภาพ
    บตัรทอง
    สวัสดกิารข้าราชการ
    ประกนัสขุภาพเอกชน

  26 (100)
240 (96.4)
113 (96.6)
    8 (100)

    3 (75.0)
335 (96.5)
  18 (100)

     7 (100)
  24 (100)

  84 (98.8)
184 (95.8) 
119 (96.7)

138 (93.2)
  21 (100)
  14 (100)
202 (99.0)
 13 (92.9)
   1 (100)

334 (96.5)
  51 (98.1)
   2 (100)

       0 (0)
     6 (2.4)
     2 (1.7)
       0 (0)

   1 (25.0)
     7 (2.0)

     0 (0)                       
0 (0)

     0 (0)

     1 (1.2)
     4 (2.1) 
     3 (2.4)

 
     6 (4.1)
       0 (0)
       0 (0)
     1 (0.5)
     1 (7.1)
       0 (0)

     8 (2.3)
     0 (0)                

0 (0)

        0 (0)
     3 (1.2)
     2 (1.7)
       0 (0)

       0 (0)                               
5 (1.4)

     0 (0)                                
0 (0)                              
0 (0)                       

0 (0)                       
     4 (2.1) 
     1 (0.8)

     4 (2.7)
     0 (0)     

0 (0)  
1 (0.5)

     0 (0)         
0 (0)

     4 (1.2)
     1 (1.9)
        0 (0)

  26 (100)
249 (100)
177 (100)
       0 (0)

    4 (100)
347 (100)
  18 (100)
    7 (100)
  24 (100)

  85 (100)
192 (100) 
123 (100)

148 (100)
  21 (100)
  14 (100)
202 (100)
  14 (100)
       0(0)

346 (100)
  52 (100)
    2 (100)

 1.802

 8.542

  
2.048

16.274

  
4.638

.971a

.410a

.761a

.135a

.533a

 6. ความสมัพันธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุกบัปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า  สถานภาพสมรส  (χ2=8.145)  ระดบั

การศกึษา (χ2=262.09) ความเพียงพอของรายได้ (χ2 (2, N=400)= 41.286) อาชีพ (χ2 (5,  N= 400)= 26.463) และ

การประกนัสขุภาพ (χ2=17.956) มคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่ p<.05 ดงัรายละเอยีดแสดงในตารางที่  6
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ตารางที ่6 ความสมัพันธร์ะหว่างคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุกบัปัจจัยส่วนบุคคล (N=400)

ปัจจยัส่วนบุคคล
            คุณภาพชีวิต

χ2 df p-
valueดี n(%)

ปานกลาง 
n(%)

ไม่ดี
n(%)

รวม 
n(%)

 สถานภาพสมรส
    โสด
    สมรสคู่
    หม้าย
    หย่าร้าง/ แยก
ระดบัการศึกษา
    ไม่ได้รับการศกึษา
    ประถมศกึษา
    มัธยมศกึษา
    อนุปริญญา
    ปริญญาตรีหรือสงูกว่าปริญญาตรี
ความเพยีงพอของรายได้
    ไม่เพียงพอ
    เพียงพอไม่เหลือเกบ็
    เพียงพอเหลือเกบ็
อาชีพ
    ไม่ได้ประกอบอาชีพ
    ข้าราชการบ�านาญ
    ค้าขาย
    เกษตรกรรม
    รับจ้าง
    ธุรกจิส่วนตวั
การประกนัสุขภาพ
    บตัรทอง
    สวัสดกิารข้าราชการ
    ประกนัสขุภาพเอกชน

14 (53.8)
147 (59.0)
  61 (52.1)
    8 (100)

        0 (0)
189 (54.5)
  12 (66.7)
    6 (85.7)
  23 (94.8)

 30 (35.5)
103 (53.6)    
97 (78.9)

  66 (44.6)
  20 (95.2)
    7 (50.0)
126 (50.0)
  10 (71.4)
    1 (100)

185 (53.5)
  51 (82.7)
    2 (100)

 12 (46.2)
102 (41.0)
  56 (47.9)
        0 (0)

    4 (100)   
158 (45.5)     

6 (33.3)                     
1 (14.3)

     1 (4.2)

55 (64.7) 
 89 (46.4)    
26 (21.1)  

82 (55.44)
     1 (4.8)
     7 (5.0)         
76 (37.6)

    4 (28.6)
        0 (0)

161 (46.5)
    9 (17.3)                

0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

 
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

  26 (100)
249 (100)
177 (100)
    8 (100)

    4 (100)
347 (100)
  18 (100)
    7 (100)
  24 (100)

  85 (100)
192 (100) 
123 (100)

148 (100)
  21 (100)
  14 (100)
202 (100)
  14 (100)     
    1 (100)

346 (100)
  52 (100)
    2 (100)

 8.145

26.206

  
41.286

26.463

  
17.956

 2

5

.039*

.000*

.000*

.000*

.000*

หมายเหต:ุ a Fisher’s exact test *(p<.05)

สรุปและอภิปรายผล   
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีอธบิายตามสมมุตฐิานการวิจัยได้ดงัน้ี

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสมัพันธก์บัความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุ จังหวัดนครราชสมีา

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉล่ียเทา่กบั  19.14  คะแนน  โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นผู้สงูอายุกลุ่มตดิสงัคม ซ่ึงสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น  

ท�าอะไรได้ด้วยตนเองสมัพันธก์บักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี เป็นกลุ่มผู้สงูอายุวัยสงูอายุตอนต้น



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข116 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

มคีวามเสื่อมถอยของร่างกายไม่มาก ร่างกายแขง็แรงสขุภาพด ีสามารถช่วยเหลือตนเองและปฏบิตักิจิวัตรได้ด้วยตนเอง

สามารถด�ารงชีวิตได้ตามล�าพัง14 

 จากการหาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของกลุ่มตัวอย่าง  

ได้แก่ อายุมคีวามสมัพันธท์างลบกบัความสามารถในการช่วยเหลือตนเองอย่างมนัียส�าคญัทางสถติ ิ(p<.05) ซ่ึงอธบิาย

ได้ว่าอายุที่เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลง การศกึษาน้ีกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มผู้สงูอายุ

วัยสงูอายุตอนต้น มคีวามเสื่อมถอยของร่างกายไม่มาก ร่างกายแขง็แรงสขุภาพด ีสามารถช่วยเหลือตนเองและปฏบิตัิ

กจิวัตรได้ด้วยตนเอง สามารถด�ารงชีวิตได้ตามล�าพัง14 สอดคล้องกบัการศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัความสามารถ

ในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุที่พิการด้วยโรคหลอดเลือดสมอง15 พบว่าอายุมีความสมัพันธก์บัความสามารถ

ในการช่วยเหลือตนเองของผู้สงูอายุที่พิการด้วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่ขัดแย้งกบัการศึกษาของจินตนา สวิุทวัส  

ศรีเทยีน ตรีศริิรัตน์ และณติชาธร  ภาโนมยั16 ศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยพ้ืนฐานกบัความสามารถในการดูแล

ตนเองของผู้สงูอายุโรคมะเรง็ที่เข้ารับการรักษาในแผนกการพยาบาลบ�าบดัพิเศษโรงพยาบาลแห่งหน่ึง  พบว่าอายุไม่มี

ความสมัพันธก์บัความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สงูอายุ  เน่ืองจากผู้สงูอายุโรคมะเรง็ทั้งเพศชายและเพศหญิง

ส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอายุตอนต้น มคีวามเสื่อมถอยของร่างกายไม่มาก จึงยังมคีวามสามารถในการดูแลตนเอง เช่นเดยีว

กบัการศกึษาปัจจัยท�านายความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 217 พบว่าอายุ

ไม่มคีวามสมัพันธก์บัความสามารถในการดูแลตนเองอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ (p>.05)  

 การมีหน้าที่เล้ียงดูบุตรหลานมคีวามสมัพันธท์างลบกบัความสามารถในการช่วยเหลือตนเองอย่างมนัียส�าคญั

ทางสถติ ิ(p<.05) ซ่ึงอธบิายได้ว่าผู้สงูอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตดิสงัคม ซ่ึงสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏบิตักิจิวัตร

ประจ�าวันด้วยตนเอง มสีขุภาพร่างกายแขง็แรงจึงสามารถเล้ียงดูบุตรหลานได้

 2.  ปัจจัยส่วนบุคคลมคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ จังหวัดนครราชสมีา

 คุณภาพชีวิตของกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉล่ียเทา่กบั 98.71 คะแนน ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคุีณภาพชีวิตที่ด ี

เป็นผู้สงูอายุอยู่ในวัยสงูอายุตอนต้นและเป็นผู้สงูอายุกลุ่มตดิสงัคม ซ่ึงสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏบิตักิจิวัตร

ประจ�าวันด้วยตนเอง ร่างกายแขง็แรง สขุภาพด ีจึงส่งผลให้มคุีณภาพชีวิตที่ด ีจากการหาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิตของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า อายุมคีวามสมัพันธท์างลบกบัคุณภาพชีวิต หมายถงึเมื่อผู้สงูอายุ

มอีายุเพ่ิมขึ้นคุณภาพชีวิตจะลดลง สอดคล้องกบัการศกึษาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการท�ากจิวัตรประจ�าวัน

ของผู้สงูอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ของนงนุช แย้มวงษ์18 และ การศกึษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สงูอายุในพ้ืนที่แห่งหน่ึงของจังหวัดนครราชสมีา ของสมคิด แทวกระโทก19 ซ่ึงพบว่าผู้สงูอายุที่มอีายุมาก

จะประเมนิคุณภาพชีวิตของตนเองต�่ากว่าผู้สงูอายุที่มีอายุน้อย และผู้สงูอายุที่มอีายุต่างกนัมกีารปรับตวัและเผชิญปัญหา

ต่างกนั อย่างไรกต็ามผลการศกึษาน้ีขดัแย้งกบัการศกึษาปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัระดบัคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุจังหวัด

สโุขทยั20 ซ่ึงพบว่าอายุไม่มคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ

 ระดบัการศกึษามคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(p<.05) สอดคล้องกบัการศกึษาคุณภาพชีวิต

และความสามารถในการท�ากจิวัตรประจ�าวันของผู้สงูอายุของนงนุช แย้มวงษ์18 และการศกึษาปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บั

คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในอ�าเภอแห่งหน่ึงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ของศรันยา สถติย์21 ที่พบว่าผู้สงูอายุที่มรีะดบัการศกึษาสงู

จะประเมินคุณภาพชีวิตในระดบัที่ดกีว่าผู้สงูอายุที่มรีะดบัการศกึษาต�่า ซ่ึงอธบิายได้ว่าผู้สงูอายุที่ได้รับการศกึษา มีความรู้

ความสามารถในการดูแลตนเองให้มคุีณภาพชีวิตที่ดไีด้  กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาน้ีส่วนใหญ่เรียนจบระดบัประถมศกึษา

จึงมคีวามรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐาน สามารถอ่านเขยีนและสื่อสารได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดขีึ้นตามมา

 ความเพียงพอของรายได้มีความสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ (p<.05) สอดคล้องกบั

การศกึษาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่เป็นโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพแห่งหน่ึงใน
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จังหวัดปทุมธานี ของเสาวณย์ี ระพีพรกุล22 และการศกึษาของนงนุช  แย้มวงษ์18 เน่ืองจากการมรีายได้ที่เพียงพอเป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิที่ส�าคัญในชีวิตที่จะท�าให้สามารถน�ามาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด�ารงชีพและสามารถ

ตอบสนองความต้องการตามที่ตนเองปรารถนา กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาน้ีส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ�าวันแม้จะไม่เหลือเกบ็ แต่การมีรายได้ที่เพียงพอท�าให้ไม่มีหน้ีสนิ ในทางตรงข้ามหากผู้สงูอายุมีรายได้ที่

ไม่เพียงพอท�าให้ต้องเป็นภาระผู้อื่นในด้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ไม่ดตีามมา

 อาชีพมคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(p<.05) สอดคล้องกบัการศกึษาของเด่น  นวลไธสง

และสภุาภรณ ์สดุหนองบวั20  ซ่ึงอธบิายได้ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงอาชีพเกษตรกรรมน้ัน

เป็นการท�ากจิกรรมทางกายในระดบัปานกลาง มกีารเคล่ือนไหวออกแรงที่ใช้กล้ามเน้ือต่างๆ ได้ออกแรงและออกก�าลังกาย

ท�าให้สขุภาพร่างกายแขง็แรง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดขีึ้น สอดคล้องกบัการศกึษาของเจษฎา นกน้อยและวรรณภรณ ์บริพันธ์23 

ที่ศกึษาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในจังหวัดหน่ึงทางภาคใต้ และพบว่าอาชีพเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถท�านายคุณภาพ

ชีวิตของผู้สงูอายุได้  เพราะการมอีาชีพที่มั่นคง มรีายได้ที่แน่นอนมส่ีวนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ในวัยสงูอายุมคีวาม

เป็นอยู่ที่ดแีละท�าให้คุณภาพชีวิตดด้ีวย

 การประกนัสขุภาพมคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตอย่างมนัียส�าคญัทางสถติ ิ(p<.05) ซ่ึงอธบิายได้ว่ากลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ใช้สทิธกิารรักษาบัตรทอง ซ่ึงช่วยให้มีหลักประกนัในการรักษาพยาบาลเมื่อเกดิการเจบ็ป่วย มีสทิธรัิกษา

พยาบาลโดยไม่ต้องเสยีค่ารักษาพยาบาล ท�าให้ผู้สงูอายุไม่ต้องกงัวลกบัค่ารักษาพยาบาล  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดขีึ้น

สอดคล้องกบัการศกึษาของเสมอ จัดพล24 ศกึษาการจัดสวัสดกิารสงัคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในพ้ืนที่

แห่งหน่ึงของจังหวัดเพชรบุรี  พบว่าการจัดสวัสดกิารสงัคมผู้สงูอายุมคีวามสมัพันธท์างบวกกบัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ

ในระดบัปานกลาง โดยผู้สงูอายุมคีวามต้องการสวัสดกิารสงัคมด้านสขุภาพและการรักษาพยาบาลอยู่ในระดบัสงูสดุ

เพราะมคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุโดยตรง

 โรคประจ�าตวัหรืออาการเจบ็ป่วยมคีวามสมัพันธท์างลบกบัคุณภาพชีวิตอย่างมนัียส�าคญัทางสถติ ิ(p<.05)  อธบิาย

ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัว ซ่ึงการที่ผู้สงูอายุที่ต้องเผชิญกบัการมีโรคประจ�าตัวส่งผลให้มีคุณภาพ

ชีวิตลดลงตามมา สอดคล้องกบัการศกึษาปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุประเทศอหิร่าน ของ  Eliasi, Rasi 

& Tavakoli25 และ การศกึษาของเด่น นวลไธสง สภุาภรณ ์สดุหนองบวั20 แต่ผลการศกึษาน้ีขดัแย้งกบัการศกึษาของ

ศรันยา สถติย์21 และนงนุช แย้มวงษ์18 ที่พบว่าโรคประจ�าตวัไม่มคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ เน่ืองจาก

ส่วนใหญ่เพ่ิงมีโรคประจ�าตวัและยังสามารถดูแลตนเองได้ด ีและยอมรับสภาพการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายต่างๆ

ที่เกดิขึ้นกบัตนเองว่าเป็นเร่ืองของธรรมชาติจึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในชีวิตและประเมินคุณภาพชีวิตโดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง

 สถานภาพสมรสมีความสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ (p<.05) เช่นเดียวกบัการศึกษา

ของสมคิด แทวกระโทก19 ที่พบว่าสถานภาพสมรสมคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ โดยพบว่าผู้สงูอายุที่มี

สถานภาพสมรสคู่มีคุณภาพชีวิตสงูกว่าผู้สงูอายุที่มีสถานภาพโสดและหม้าย ซ่ึงอธบิายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรสคู่ การมคู่ีสมรสท�าให้มเีพ่ือนพูดคุย สามารถระบายความทุกขใ์จในคู่ชีวิตฟังได้ มคีนคอยรับฟังปัญหา 

มกี�าลังใจ ไม่รู้สกึเหงา มคีนคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ส่งผลให้มคุีณภาพชีวิตที่ด ีแต่ขดัแย้ง

กบัการศกึษาของศรันยา สถติย์21 พบว่าสถานภาพสมรสไม่มีความสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ

 การมผู้ีดูแลมคีวามสมัพันธท์างลบกบัคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ(p<.05) ซ่ึงอธบิายได้ว่าเม่ือกลุ่มตวัอย่าง

มีผู้ดูแลเมื่อยามเจบ็ป่วยจะประเมนิคุณภาพชีวิตต�่า อาจเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอายุอยู่ในวัยสงูอายุตอนต้น

และเป็นผู้สงูอายุกลุ่มติดสงัคม ยังคงเป็นกลุ่มที่มีศกัยภาพและมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ดูแลตนเอง 

พ่ึงพาตนเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ ์ ท�าให้ผู้สงูอายุรู้สกึมคุีณค่าในตนเองเมื่อได้ทำกจิกรรมต่างๆ26 ตรงข้ามกบั
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การศกึษาของเจษฎา นกน้อย และวรรณภรณ ์บริพันธ์23 พบว่าผู้สงูอายุทีม่บุีตรหลานคอยดูแลในยามเจบ็ป่วยจะมคุีณภาพ

ชีวิตดกีว่าผู้สงูอายุที่ไม่มบุีตรหลานดูแล เน่ืองจากการมบุีตรหลานคอยดูแลช่วยให้ผู้สงูอายุรู้สกึว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้ง

ให้อยู่เพียงล�าพัง24 และยังสอดคล้องกบัการศกึษาของศรันยา สถติย์21 พบว่าผู้ดูแลเมื่อยามเจบ็ป่วยมคีวามสมัพันธ์

กบัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ

ขอ้เสนอแนะ
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ  ควรมกีารส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง  โดยเร่ิมท�าตั้งแต่

ก่อนเข้าสู่วัยสงูอายุหรือในวัยผู้สงูอายุตอนต้น  60-69 ปี เน่ืองจากผลการวิจัยความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง

มคีวามสมัพันธท์างลบกบัอายุ

 2. ควรมกีารส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมรีายได้และการส่งเสริมอาชีพในผู้สงูอายุ ทั้งในเชิงนโยบายและการน�าสู่การ

ปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม  ส่งเสริมแนวคิดศกัยภาพในผู้สงูอายุลดค่านิยมที่ “ผู้สงูอายุทุกคนควรหยุดท�างานอยู่บ้าน

เล้ียงหลาน” เป็นการเพ่ิมคุณค่าและเกดิรายได้ด้วยตนเอง มคีวามมั่นคงในชีวิตด้านเศรษฐกจิ ท�าให้ผู้สงูอายุมคีวาม

สามารถในการช่วยเหลือตนเองมากขึ้นและคุณภาพชีวิตดขีึ้น

 3. ควรมกีารวิจัยเพ่ิมเตมิในปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านความรอบรู้ ด้านสขุภาพ ความเช่ือในประสทิธภิาพแห่งตน

การสนับสนุนทางสงัคม การสนับสนุนทางครอบครัว การจัดการตนเอง การดูแลตนเอง ความผาสกุทางจิตวิญญาณ ความเช่ือ

ด้านสขุภาพ กจิกรรมทางกาย เพ่ือการพัฒนารปูแบบการพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและคุณภาพชีวิต

 4. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารปูแบบการจัดกจิกรรมทางกายเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง

ในชุมชน

 5. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุจังหวัดนครราชสมีา  

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาสขุภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป
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บทคดัย่อ   
 นักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้นสามารถเข้าถงึอนิเตอร์เนต็ได้ง่าย ท�าให้เกดิพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบ

ต่อตวัวัยรุ่น เช่น การมเีพศสมัพันธก่์อนวัยอนัควร เป็นต้น การศกึษาน้ีมวัีตถุประสงคเ์พ่ือศกึษาพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ

จากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนช้ันมธัยมตอนต้นในอ�าเภอเมอืงจังหวัดสพุรรณบุรีและปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บั

พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบภาคตดัขวาง กลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มนักเรียน

ช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น ในอ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี  ปีการศกึษา 2561  จ�านวน 372 คน เกบ็รวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเอง ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน�า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤตกิรรมเสี่ยง

ทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติเิชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสมัพันธแ์บบสองตวัแปรด้วยสถติิ

ทดสอบไคสแควร์ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 84.4 มพีฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ของ

นักเรียนอยู่ในระดบัต�่า โดยพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น มคีวาม

สมัพันธอ์ย่างมนัียส�าคัญทางสถติกิบัปัจจัยต่อไปน้ีคือ อายุ (p<.01) ระดบัช้ันการศกึษา (p<.01) ความรู้ เกี่ยวกบั

พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (p<.01) ทศันคตต่ิอการใช้อนิเตอร์เนต็ (p<.001) ช่วงเวลา

ที่ใช้อนิเตอร์เนต็ส่วนใหญ่ในแต่ละวัน (p<.05) แรงสนับสนับสนุนทางสงัคมในการใช้อนิเตอร์เนต็จากคร ู(p<.05) 

ข้อเสนอแนะควรมกีารให้ผู้ปกครองดูแลสอดส่องพฤตกิรรมการใช้อนิเตอร์เนต็ในช่วงเวลาหลัง 20.00 น. เป็นต้นไป

และให้หน่วยงานทางการศกึษาเสนอให้ครผูู้สอน สอดแทรกการปลูกฝงัค่านิยม ทศันคตใินการใช้อนิเตอร์เนต็ไปในทาง

ที่ถูกต้องและเหมาะสมหรือมกีารจัดกจิกรรมให้ครเูข้ามามส่ีวนร่วมและกระตุ้นเตอืนเพ่ือลดพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ

จากการใช้อนิเตอร์เนต็ที่ไม่เหมาะสม
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Abstract  
 Secondary school students have an easy access to the internet, which can cause inappropriate behaviors 

that affect teenagers in many dimensions such as premarital sex, etc. This study aimed to investigate sexual risk 

behaviors from internet use among secondary school students in Muang District, Suphanburi Province, and to 

examine factors related to sexual risk behaviors from internet use. This study was a descriptive cross-sectional 

survey. The sample consisted of 372 secondary school students in Muang District, Suphanburi Province in 

academic year 2018. Data were collected by a self-report questionnaire which included demographic data, 

predisposing factors, enabling factors, reinforcing factors and sexual risk behaviors from internet use. The data 

were analyzed using descriptive statistics, and correlation between factors was analyzed using Chi-Square test.  

The results showed that 84.4 percent of the sample had a low level of sexual risk behavior from internet use. 

Sexual risk behavior from internet use of secondary school students had a statistically significant relationship with 

the following factors: age (p<.01), level of education (p<.01), knowledge of the Computer-related Crime 

Act (p<.01), attitudes towards internet use (p<.001), period of the most internet use each day (p<.05), and 

social support using the internet from teachers (p<.05). It is suggested that parents should monitor internet use 

during the period from 8:00 pm onwards. Moreover, educational agencies should allow teachers to instill appropriate 

values and attitudes for internet use, or set up activities in which teachers can participate and encourage the 

reduction of sexual risk behaviors from improper internet use.

Keywords: hand foot and mouth disease; child development center; prevention behavior
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 สถติกิารใช้อนิเตอร์เนต็ พบว่า มผู้ีใช้งานอนิเทอร์เนต็ทั่วโลก 4,388 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 55.71 ของ

ประชากรทั่วโลก โดยถูกแบ่งออกเป็นผู้ใช้งานสงัคมออนไลน์ (Social Media) 3,484 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 44.24 

ของประชากรผู้ใช้งานอนิเทอร์เนต็ทั้งหมด1 ส่วนในประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มผู้ีใช้งานอนิเทอร์เนต็ จ�านวน 

47.45 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 68.53 จากประชากรทั้งหมดในประเทศ โดยมอีตัราการเตบิโตอยู่ที่ร้อยละ 55.09 

เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี พ.ศ.2556 ที่มผู้ีใช้งานอนิเตอร์เนต็เพียง 26.14 ล้านคน โดยมสีดัส่วนของผู้ใช้งานสงูเป็นล�าดบั 

18 ของโลก2 ซ่ึงแสดงให้เหน็อตัราการใช้งานอนิเตอร์เนต็ของคนในประเทศที่เพ่ิมสงูมากใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยโซเชียลมีเดยี

ที่คนไทยนิยมเข้าใช้งานมากที่สดุ ได้แก่ YouTube ร้อยละ 97.1, Facebook ร้อยละ 96.6, Line ร้อยละ 95.8, 

Instagram ร้อยละ 56, Pantip ร้อยละ 54.7, Twitter ร้อยละ 27.6 และ WhatsApp ร้อยละ 12.1 ตามล�าดบั3 โดย

จะเหน็ได้ชัดว่าช่วงอายุที่ใช้อนิเตอร์เนต็มากที่สดุจะอยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 17 ปี ซ่ึงมรีะยะเวลาการใช้งานเฉล่ียอยู่ที่ 

5.48 ช่ัวโมง/วัน4

 จากการส�ารวจการมแีละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนของส�านักงานสถติแิห่งชาต ิพบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่มอีายุ

ระหว่าง 15-24 ปี มสีดัส่วนการใช้อนิเทอร์เนต็สงูกว่ากลุ่มอื่น จากร้อยละ 39.7 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 51.9 ในปี 2554 

และคาดว่าการใช้อนิเทอร์เนต็ของกลุ่มวัยรุ่นน้ีน่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้นเร่ือยๆ5 โดยวัยรุ่นไทยมีการใช้อนิเทอร์เนต็สงูถงึ 

3.1 ช่ัวโมงต่อวัน และใช้เวลาในการเล่นเกมสอ์อนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศพัทม์อืถอื รวมทั้งเกมสอ์เิลก็ทรอนิกส์

แบบพกพาสงูที่สดุเป็นอนัดบัหน่ึงในเอเชีย คือ เฉล่ียวันละ 60.7 นาท ีซ่ึงสงูกว่าค่าเฉล่ียของวัยรุ่นในหลายๆ ประเทศ5 

วัยรุ่นส่วนใหญ่เปิดรับสื่อลามกบนอนิเตอร์เนต็มีความถี่เฉล่ีย 1-3 คร้ังต่อสปัดาห์ และมรีะยะเวลาในการเปิดรับสื่อลามก

บนอนิเทอร์เนต็แต่ละคร้ังเฉล่ียคร้ังละ 1 ช่ัวโมง รู้ จักเวบ็ไซตล์ามกบนอนิเทอร์เนต็เฉล่ียประมาณ 1-3 เวบ็ไซต์6 

นอกจากน้ี จากผลการส�ารวจของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ร่วมกบัส�านักวิจัยเอแบคโพลล์

ที่ได้ส�ารวจพฤตกิรรมและผลกระทบของการใช้อนิเทอร์เนต็จากกลุ่มเยาวชน:กรณศีกึษาเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่ใช้อนิเทอร์เนต็

ในเขตกรงุเทพมหานคร” พบว่า วัยรุ่นชายร้อยละ 38.8 วัยรุ่นหญิงมจี�านวนร้อยละ 22.4 นัดพบคนรู้ จักผ่านอนิเทอร์เนต็

ขณะที่วัยรุ่นชายร้อยละ 26.6 วัยรุ่นหญิงมีร้อยละ 8.2 เคยมเีพศสมัพันธก์บัคนที่รู้ จักทางอนิเทอร์เนต็ โดยที่กลุ่มผู้ที่

กระท�าผดิได้มพีฤตกิรรมในการใช้สื่อออนไลน์มาเป็นช่องทางในการล่อลวงผู้เสยีหายทั้งเดก็และเยาวชน ถ่ายคลิปทางเพศ

เผยแพร่ในสื่อออนไลน์7 

 จากปัญหาความเสี่ยงทางเพศของเดก็วัยรุ่นที่มาจากการใช้อนิเตอร์เนต็น้ันมอีตัราสงูขึ้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ

มกีารออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องการกระท�าผดิทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประเทศไทยที่ได้มกีารออกพระราชบญัญัตว่ิาด้วย

การกระท�าผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และฉบบัที่ 2 ในปี พ.ศ. 2560 เพ่ือเข้ามาควบคุมพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ

ของบุคคลที่กระท�าพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม อย่างเช่น การโพสตร์ปู การแชร์ การถ่ายทอดสด ที่มลัีกษณะที่ลามกซ่ึงเป็น

พฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมต้องมโีทษจ�าคุกไม่เกนิ 5 ปี ปรับไม่เกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ8 

 จากอนัตรายของสื่อลามกบนอนิเทอร์เนต็ดงักล่าวส่งผลต่อการมีเพศสมัพันธก่์อนวัยอนัควร โดยการส�ารวจ

ของเอแบคโพลล์ พบว่า เดก็วัยรุ่นร้อยละ 19.7 ยอมรับว่ามเีพศสมัพันธค์ร้ังแรกเพราะดูสื่อลามกบนอนิเทอร์เนต็ 

และส่งผลต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร จากสถติขิองกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (2562) พบว่า วัยรุ่นไทย 

อายุ 15-19 ปีตั้งครรภ์และคลอดบุตร 82,019 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ของการคลอดทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็น

นักเรียนนักศกึษามากกว่าร้อยละ 50 ท�าให้ต้องหยุดเรียน หรือลาออก ไม่มอีาชีพ ไม่มรีายได้ ไม่มคีวามพร้อมใน

การเล้ียงดูบุตร รวมทั้งผลกระทบต่อสขุภาพ ทั้งการคลอดบุตรน�า้หนักตวัน้อย โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์9 สอดคล้อง

กบัอตัราการคลอดของหญิงอายุ 10–14 ปี ในปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดสพุรรณบุรี ที่มีอตัราการคลอดบุตรอยู่ที่ 

2.0 ต่อจ�านวนประชากรกลางปีหญิง 10–14 ปี ซ่ึงเป็นล�าดบัที่ 3 ในเขตสขุภาพที่ 510 โดยสิ่งเหล่าน้ีสะท้อนให้เหน็

ว่าสื่อลามกบนอนิเทอร์เนต็กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และตวัแบบของเดก็และเยาวชน โดยปัญหาดงักล่าวนับว่า
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เป็นปัญหาที่ส�าคญัต่อประเทศชาตเิป็นอย่างมากเน่ืองจากเยาวชนเป็นพลังที่จะพัฒนาประเทศชาตคิวรที่จะได้ใช้ชีวิต

อย่างมคุีณภาพต่อไปในอนาคต

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศต่อการใช้อนิเตอร์เนต็ พบว่าปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธ์

ได้แก่ ระดบัการศกึษา ผลการเรียน สมัพันธภาพในครอบครัว การมเีครือข่ายทางสงัคม11 เพศช่วงเวลาในการเล่น

อนิเตอร์เนต็ และนักเรียนที่ได้รับการดูแลจากผู้ปกครองและอาจารย์12 และพบว่ายังไม่มกีารศกึษาปัจจัยที่มคีวามสมัพันธ์

กบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ ในจังหวัดสพุรรณบุรีแต่ผู้วิจัยได้น�า PRECEDE Model เป็นกรอบแนวคิด

ที่วิเคราะห์พฤตกิรรมสขุภาพแบบสหปัจจัย ซ่ึงมสีมมตฐิานว่า พฤตกิรรมสขุภาพของบุคคลมสีาเหตมุาจากหลายปัจจัย

และด�าเนินการเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ัน โดยพฤติกรรมสขุภาพจะเกิดขึ้นน้ันต้องมีปัจจัยต่างๆ หลายองค์

ประกอบซ่ึงประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ปัจจัยน�าที่ช่วยในการสร้างแรงจูงใจในตวับุคคล ปัจจัยเอื้อที่ไปสนับสนุนหรือ

ยับย้ังพฤตกิรรมไม่ให้เกดิ และปัจจัยเสริมเป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้เกดิพฤตกิรรมหรือเกี่ยวข้องกบักลุ่มบุคคลที่

มีอทิธพิล13 เน่ืองจากนักเรียนกลุ่มน้ีมีปัจจัยหลายอย่าง เช่นการเล่นเกมสอ์อนไลน์เล่น facebook โดยสามารถเข้าถงึ

อนิเตอร์เนต็ได้ง่ายจากมอืถอืของตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน ร้านบริการให้อนิเตอร์เนต็เป็นต้น ที่ท�าให้มภีาวะเสี่ยง

ต่อการเกดิพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ ซ่ึงนักเรียนวัยน้ีเป็นวัยที่ค้นหาเอกลักษณข์องตวัเองเพ่ือให้

คนรอบข้าง สงัคมยอมรับในตวัเองจึงอาจใช้อนิเตอร์เนต็ไปในทางที่ผดิและเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคญัในการแก้ไขปัญหา

สงัคม ให้นักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น อ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี ให้มคีวามรู้ความเข้าใจถงึความปลอดภัย รู้ จัก

ป้องกนัตนเอง มจิีตส�านึกในการใช้อนิเตอร์เนต็ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเอง สงัคม และมพีฤตกิรรมที่เสี่ยงทางเพศจาก

อนิเตอร์เนต็น้อยลง

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น ในอ�าเภอเมอืง

จังหวัดสพุรรณบุรี 

 2. เพ่ือศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนช้ันมธัยมศกึษา

ตอนต้น ในอ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี 

สมมติฐานการวิจยั
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัช้ันการศกึษา เกรดเฉล่ีย ค่าขนมที่ได้รับต่อสปัดาห์ ช่วงเวลาที่ใช้

อนิเตอร์เนต็ส่วนใหญ่ในแต่ละวัน บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

จากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น อ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี

 2. ปัจจัยน�า ได้แก่ ความรู้ เกี่ยวกบัพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการท�าผดิเกี่ยวกบั คอมพิวเตอร์ และทศันคตต่ิอ

การเล่นอนิเตอร์เนต็ มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น

อ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี

 3. ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้อนิเตอร์เนต็ต่อวันและความสะดวกในการเข้าอนิเตอร์เนต็ในปัจจุบนั มี

ความสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น อ�าเภอเมอืง จังหวัด

สพุรรณบุรี

 4. ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสงัคมในการใช้อนิเตอร์เนต็จากผู้ปกครอง ครูและเพ่ือน มีความ

สมัพันธก์บัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อ�าเภอเมือง จังหวัด

สพุรรณบุรี
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ปัจจยัเสริม

- แรงสนบัสนุนทางสงัคมในการใชอิ้นเตอรเ์นต็

จากผูป้กครอง ครูและเพือ่น

พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็

- การให้ข้อมูลส่วนตวับนอนิเตอร์เนต็

- การสนทนาบนอนิเตอร์เนต็

- การใช้บริการเวบ็ไซตอ์นิเตอร์เนต็

- การรับส่งข้อความทางอนิเตอร์เนต็

ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ               
-เกรดเฉล่ีย
-อายุ
-ระดบัช้ันการศกึษา
-ค่าขนมที่ได้รับต่อสปัดาห์
-ระยะเวลาที่ใช้อนิเตอร์เนต็ต่อวัน
-บุคคลที่นักเรียนอาศยัอยู่ด้วยในปัจจุบนั

ปัจจัยน�า

-ความรู้ เกี่ยวกบัพระราชบัญญัติว่าด้วยการท�าผิด   

เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์

-ทศันคตต่ิอการเล่นอนิเตอร์เนต็

ปัจจัยเอื้อ

- ช่วงเวลาที่ใช้อนิเตอร์เนต็ส่วนใหญ่ในแต่ละวัน

- ความสะดวกในการเข้าถงึอนิเตอร์เนต็ในปัจจุบนั

กรอบแนวคิดการวิจยั
 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ PRECEDE MODEL มโีดยกรอบตวัแปรที่จะท�าการศกึษาดงัน้ี

 

วิธีด�าเนนิการวิจยั 
 รูปแบบการศึกษา

 การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบภาคตดัขวาง (cross-sectional survey-research) ที่ท�าการศกึษาใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 ณ โรงเรียนมธัยมศกึษาใน อ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น ในอ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี ปีการศกึษา 

2561 ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง จ�านวน 1,544 คน โรงเรียนสวนแตงวิทยา จ�านวน 435 คน โรงเรียนกรรณสตูศกึษาลัย

จ�านวน 1,637 คน โรงเรียนตล่ิงชันวิทยา จ�านวน 385 คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพุรรณบุรี จ�านวน 1,269 คน

รวมทั้งสิ้นมจี�านวนทั้งหมด 5,270 คน ซ่ึงได้ท�าการก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอ้างสตูรของทาโร่ ยามาเน่ อ้างองิ

ในบุญธรรม กจิปรีดาบริสทุธิ์14 ได้กลุ่มตวัอย่างจ�านวน 372 คน จากน้ันท�าการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 

sampling) โดยท�าการจับฉลากโรงเรียนมธัยมศกึษา ในอ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรีทั้ง 5 โรงเรียนที่กล่าวไว้ข้างต้น

ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมคีวามคล้ายคลึงกนัอยู่ในโรงเรียนเขตเมอืงทั้งหมด พ้ืนที่มคีวามเหมอืนกนัจึงได้ท�าการจับฉลากเลือกขึ้นมา 

3 โรงเรียนเพ่ือน�ามาเป็นกลุ่มตวัอย่างแล้วหาค่าสดัส่วนตวัอย่างจากประชากรของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน และใช้การสุ่ม

ตวัอย่างแบบง่ายโดยวิธกีารจับฉลากแบบไม่แทนที่ตามสดัส่วนของนักเรียนแต่ละช้ัน 

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการด�าเนนิการวิจยั ประกอบดว้ย 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคอืแบบสอบถามให้ตอบด้วยตนเอง (self-administrated questionnaires) 

แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
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 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัช้ันการศกึษา เกรดเฉล่ีย ค่าขนมที่ได้รับต่อสปัดาห์ ระยะเวลาที่ใช้

อนิเตอร์เนต็ต่อวัน บุคคลที่นักเรียนอาศยัอยู่ด้วยในปัจจุบนั มจี�านวน 7 ข้อ มีลักษณะค�าถามแบบเตมิค�าและแบบชนิด

เลือกตอบ

 2) ปัจจัยน�า ประกอบด้วย ความรู้ เกี่ยวกบัพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าผดิด้วยคอมพิวเตอร์ จ�านวน 12 ข้อ

โดยมลัีกษณะเป็นค�าถามแบบเลือกตอบเพียงค�าตอบเดยีว ใช่และไม่ใช่ มเีกณฑใ์ห้คะแนนดงัน้ีตอบถูก ได้ 1 คะแนน

ตอบผดิได้ 0 คะแนน เกณฑก์ารแปลผลความรู้แบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี ช่วงคะแนน .00-7.20 ระดบัต�่า ช่วงคะแนน 

7.21-9.59 คะแนน และ ช่วงคะแนน 9.60-12.00 คะแนน ระดบัสงู และทศันคตต่ิอการใช้อนิเตอร์เนต็  จ�านวน 15 ข้อ

เป็นค�าถามเกี่ยวกบัความรู้สกึ ความคดิเหน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ และเป็นค�าถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าประกอบด้วย 5 ตวัเลือก ได้แก่ เหน็ด้วยอย่างย่ิง เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง

การก�าหนดค่าคะแนนเฉล่ียทศันคต ิสามารถแบ่งได้ดงัน้ี คะแนนเฉล่ีย 3.67-5.00 คะแนนอยู่ในระดบัสงู คะแนนเฉล่ีย 

2.34- 3.66  คะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 1.00-2.33  คะแนนอยู่ในระดบัต�่า 

 3) ปัจจัยเอื้อ จ�านวน 2 ข้อ ประกอบด้วย ช่วงเวลาที่ใช้อนิเตอร์เนต็ส่วนใหญ่ในแต่ละวัน โดยม ี5 ตวัเลือก

ให้เลือกมา 1 ค�าตอบได้แก่ 1.ช่วงเวลา 08.00-12.00 น.  2.ช่วงเวลา 12.00-16.00 น. 3.ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. 

4.ช่วงเวลา 20.00-24.00 น. 5.ช่วงเวลา 24.00-08.00 น. และความสะดวกในการเข้าใช้อนิเตอร์เนต็ในปัจจุบนั

มลัีกษณะเป็นค�าถามแบบชนิดเลือกตอบ ได้แก่ 1.สะดวก 2.ไม่สะดวก 

 4) ปัจจัยเสริม ประกอบด้วย แรงสนับสนุนทางสงัคมในการใช้อนิเตอร์เนต็จากผู้ปกครอง จ�านวน 7 ข้อ จากครู

จ�านวน 7 ข้อและจากเพ่ือนจ�านวน 6 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นค�าถามแบบเลือกตอบเพียงค�าตอบเดยีว ได้รับและไม่ได้รับ

ตอบได้รับ ได้ 1 คะแนน และไม่ได้รับ ได้ 0 คะแนน การแปลผลแรงสนับสนุนทางสงัคมจากผู้ปกครองและจากคร ูช่วงคะแนน.

00–4.19 คะแนน อยู่ในระดบัต�่า ช่วงคะแนน 4.20-5.59 คะแนน อยู่ในระดบัปานกลาง ช่วงคะแนน 5.60-7.00 คะแนน

อยู่ในระดบัมาก และการแปลผลแรงสนับสนุนทางสงัคมจากเพ่ือน ช่วงคะแนน .00–3.59 คะแนน อยู่ในระดบัต�่า 

ช่วงคะแนน 3.60-4.79  คะแนน อยู่ในระดบัปานกลาง ช่วงคะแนน 4.80-6.00 คะแนน อยู่ในระดบัมาก 

 5) แบบสอบถามพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ มจี�านวน 25 ข้อมลัีกษณะการวัดเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ได้แก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย ไม่เคย แปลความหมายคะแนน

เป็น 3 ระดบั คะแนนเฉล่ีย 2.67-4.00 อยู่ในระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 1.34-2.66  อยู่ในระดบัปานกลาง คะแนน

เฉล่ีย.00-1.33 อยู่ในระดบัน้อย

 การหาคุณภาพเครือ่งมือ

 ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity index) ของเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 

ให้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 ทา่น ตรวจสอบความเที่ยงตรง ครอบคลุมในเน้ือหา ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้

ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงแบบสอบถาม

ทศันคตต่ิอการใช้อนิเตอร์เนต็ เทา่กบั .81 พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ เทา่กบั .95 และความรู้

เกี่ยวกบัพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าผดิด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธกีารของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) 

โดยใช้สตูร Kr-20 เท่ากบั .65

 การด�าเนนิการวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยมขีั้นตอนในการด�าเนินการดงัน้ี 

 1. ผู้วิจัยประสานงานขอหนังสอืจากวิทยาลัยการสาธารณสขุสริินธร จังหวัดสพุรรณบุรีเพ่ือขอความอนุเคราะห์

ในการด�าเนินการวิจัย หลังจากงานวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยการสาธารณสขุสริินธร

จังหวัดสพุรรณบุรี
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 2. ผู้วิจัยน�าหนังสอืวิทยาลัยการสาธารณสขุสริินธร จังหวัดสพุรรณบุรี เข้าพบ ผู้อ�านวยการโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนสวนแตงวิทยา โรงเรียนกรรณสตูศกึษาลัยด้วยตนเองตลอดจนการเกบ็ข้อมูล

ในการด�าเนินการวิจัยเพ่ือวางแผนในการออกเกบ็ข้อมูลโดยประชุมช้ีแจงรายละเอยีดของงานวิจัย ร่วมรับทราบถงึวัตถุประสงค์

และแนวทางในการด�าเนินการเกบ็ข้อมูลและนัดหมายไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาคร้ังน้ีเพ่ือแจ้งวันเวลา

ที่จะออกไปเกบ็ข้อมูล

 3. ผู้วิจัยเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถามคร้ังเดยีวแต่แบ่งระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลเป็น 2 คร้ัง โดยคร้ังที่ 1 เร่ิมเกบ็ข้อมูล

ในวันที่ 1-3 ของเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เกบ็ข้อมูล ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา อ�าเภอเมอืง

จังหวัดสพุรรณบุรี คร้ังที่ 2 เร่ิมเกบ็ข้อมูลในวันที่ 4-9 ของเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เกบ็ข้อมูล 

ณ โรงเรียนสงวนหญิงและโรงเรียนกรรณสตูศกึษาลัย อ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์

ประจ�ากลุ่มสาระพลศกึษา ซ่ึงผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมูลในกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น

จ�านวน 372 คน ตามที่ก�าหนดไว้และผู้วิจัยจะอธบิายช้ีแจงข้อมูลตามเอกสาร จธ.04 มรีายละเอยีดดงัน้ี วัตถุประสงค์ของ

การวิจัย วิธกีารวิจัย ประโยชน์และผลกระทบ/อนัตรายที่อาจเกดิขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอยีด รวมถงึสามารถซักถามข้อข้องใจ

เพ่ิมเตมิได้ตลอดเวลา

 4. เมื่อกลุ่มตวัอย่างวิจัยยินยอมเข้าร่วมในการวิจัยด้วยวาจา กรณทีี่กลุ่มตวัอย่างมอีายุต�่ากว่า 18 ปีจะต้องมกีารลงนาม

ในใบยินยอมจากผู้ปกครองให้ท�าการวิจัยตามเอกสาร จธ.05 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด�าเนินการเกบ็ข้อมูล โดยอธบิายวิธี

การตอบแบบสอบถามให้เป็นทีเ่ข้าใจซ่ึงเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีประกอบด้วย แบบสอบถามพฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น ในอ�าเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เป็นคนตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง

 5. ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจความสมบูรณค์รบถ้วนเพ่ือเตรียมการบนัทกึและวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วิธกีารทางสถติต่ิอไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล
 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด้วยสถติเิชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยที่ศกึษา (ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน�า ปัจจัยเอื้อ

ปัจจัยเสริม) โดยวิเคราะห์ความสมัพันธแ์บบสองตวัแปร ด้วยสถติ ิchi-square test โดยก�าหนดระดบันัยส�าคัญที่ .05 

 จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์

 การวิจัยเร่ืองน้ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยการสาธารณสขุสริินธร 

จังหวัดสพุรรณบุรี เอกสารรับรองเลขที่ PHCSP-นศ.120

ผลการศึกษา
 ผลการศกึษา กลุ่มตวัอย่างจ�านวน 372 คน เป็นชายร้อยละ 40.1 หญิงร้อยละ 59.9 โดยมอีายุเฉล่ียอยู่ที่ 13.45 

ปีการกระจายร้อยละของช่วงอายุต่างๆ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 12-13 ปี ร้อยละ 50.6 โดยส่วนใหญ่

อยู่ในระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 2 ร้อยละ 35.2 รองลงมาคือนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที่3 ร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่มี

เกรดเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.01-4.00 ร้อยละ 60.8 นักเรียนส่วนใหญ่ได้เงนิค่าขนมต่อสปัดาห์อยู่ในช่วง 401-600 บาท

จ�านวนร้อยละ 45.4 โดยนักเรียนส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบับดิามารดา ร้อยละ 69.4 โดยระยะเวลาที่ใช้งานอนิเตอร์เนต็

ส่วนใหญ่ของนักเรียน คือ มากกว่า 4 ช่ัวโมง ร้อยละ 44.9 รองลงมา 2-3 ช่ัวโมง ร้อยละ 21.2 และ 3-4 ช่ัวโมง 

ร้อยละ 17.7 
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 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อินเตอร์เนต็ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในอ�าเภอเมือง จังหวัด

สพุรรณบุรี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็อยู่ในระดบัน้อย ร้อยละ 84.4ระดบั

ปานกลาง ร้อยละ 10.8 และ ระดบัมาก ร้อยละ 4.8 ดงัตารางที่ 1
 

ตารางที ่1 จ�านวนและร้อยละของพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ จ�าแนกตามระดบัพฤตกิรรมเสี่ยง

ของกลุ่มตวัอย่าง (n=372) 

ระดบัพฤติกรรมเสีย่งจากการเล่นอินเตอรเ์นต็ จ�านวน (คน) รอ้ยละ

 มพีฤตกิรรมเสี่ยงอยู่ในระดบัมาก (2.67-4.00)

 มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัปานกลาง (1.34-2.66)

 มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัน้อย (.00-1.33)

X =.61  , SD=.862  ,Min =0, Max =4

   18
   40

 314 

   4.8
10.8

84.4

ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีศึ่กษากบัพฤติกรรมเสีย่งทางเพศจากการใชอิ้นเตอรเ์นต็

 ปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจาการใช้อนิเตอร์เนต็ จากการวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัย

ที่ศกึษากบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็กบัปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์พบว่าอายุ (p<.01) 

และระดบัช้ันการศกึษา (p<.01) โดยมคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็อย่างมนัียส�าคญั

ทางสถติ ิดงัตารางที่ 2

 ปัจจัยน�ากบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ จากการวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยที่ศกึษา

กบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็กบัปัจจัยน�า ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธพ์บว่า ความรู้ เกี่ยวกบั

พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (p<.01) และทศันคตต่ิอการใช้อนิเตอร์เนต็ (p<.001)  

มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็อย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิดงัตารางที่ 2

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียการรับรู้และความเข้าใจของผู้ปกครองเกี่ยวกบัโรคมอืเท้าปาก (n=352)

ปัจจยั N

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศจาก
การใชอิ้นเตอรเ์นต็

df    χ2
p-

valueเสีย่งต�า่
n(%)

เสีย่งปานกลาง 

-
สูง n(%)

เพศ
   ชาย
   หญิง
อายุ
   12 – 13
   14 – 15 
ระดบัชั้นการศึกษา
   ช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 1
   ช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 2
   ช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 3

149
223

188
184

117
131
124

129 (86.6)
185 (83.0)

168 (89.4)
146 (79.3)

108 (92.3)
110 (84.0)
96 (77.4)

20 (13.4)
38 (17.0)

20 (10.6)
38 (20.7)

9 (7.7)
21 (16.0)
28 (22.6)

1

1

2

   .888

7.085

10.169

.346

.008

.006
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ปัจจยั N

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศจาก
การใชอิ้นเตอรเ์นต็

df    χ2
p-

valueเสีย่งต�า่
n(%)

เสีย่งปานกลาง 

-
สูง n(%)

เกรดเฉลีย่ปีล่าสุด

    1.00-3.00

    3.01-4.00

ค่าขนมทีน่กัเรียนไดร้บัต่อสปัดาห์

   น้อยกว่า 400

   401-600

   มากกว่า 600

นกัเรียนอาศยัอยู่กบัใคร

   อยู่กบับดิามารดา

   อยู่กบัคนใดคนหน่ึง

ระยะเวลาทีใ่ชง้านอินเตอรเ์นต็ต่อวนั

   น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง

   3-4 ช่ัวโมง

   มากกว่า 4 ช่ัวโมง

146

226

179

169

  24

258

114

  60

145

167

119 (81.5)

195 (86.3) 

158 (88.3)

136 (80.5)

20 (83.3)

216 (83.7)

98 (86.0)

53 (88.3)

126 (86.9)

135 (80.8)

27 (18.5)

31 (13.7)

21 (11.7)

33 (19.5)

4 (16.7)

42 (16.3)

16 (14.0)

7 (11.7)

19 (13.1)

32 (19.2)

1

2

1

2

1.538

4.036

.303

3.002

.215

.133

.582

.223

ตารางที ่3 ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยน�ากบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็

ปัจจยั N

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศจากการ
ใชอิ้นเตอรเ์นต็

df    χ2
p-

valueเสีย่งต�า่
n(%)

เสีย่งปานกลาง- 
สูง n(%)

ความรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญติัฯ

   ความรู้ระดบัสงู 

   ความรู้ระดบัปานกลาง

   ความรู้ระดบัต�่า 

ทศันคติต่อการใชอิ้นเตอรเ์นต็

   ทศันคตอิยู่ในระดบัสงู

   ทศันคตอิยู่ในระดบัปานกลาง

   ทศันคตอิยู่ในระดบัต�่า

230

  81

  61

166

194

  12

206 (89.6)

  61 (75.3) 

47 (77.0)

160 (96.4)

149 (76.8)

5 (41.7)

24 (10.4)

20 (24.7)

14 (23.0)

6 (3.6)

45 (23.2)

7 (58.3)

2

2

12.254

43.276

.002

<.001

 ปัจจัยเอื้อกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ จากการวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยที่ศกึษา

เกี่ยวกบัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็กบัปัจจัยเอื้อ ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธพ์บว่า ช่วงเวลาที่

ใช้อนิเตอร์เนต็ส่วนใหญ่ในแต่ละวัน (p<.05) น้ันมคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็
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ตารางที ่4 ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยเอื้อกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็

ปัจจยั N

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศจากการ
ใชอิ้นเตอรเ์นต็

df    χ2
p-

valueเสีย่งต�า่
n(%)

เสีย่งปานกลาง- 
สูง n(%)

ช่วงเวลาทีใ่ชอิ้นเตอรเ์นต็

   ก่อน 16.00 น.

   16.00-20.00 น.

   หลัง 20.0 0น.

การเขา้ใชอิ้นเตอรเ์นต็

   สะดวก                          

   ไม่สะดวก

121  

125  

126

366

   6

108 (89.3)

108 (86.4)

98 (77.8)

309 (84.4)

5 (83.3)

13 (10.7)

17 (13.6)

28 (22.2)

57 (15.6)

1 (16.7)

2

2

6.747

.005

.034

1.000

 ปัจจัยเสริมกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ จากการวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะว่างปัจจัยที่

ศกึษากบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็กบัพฤตกิรรมเสริม พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคม

ในการใช้อนิเตอร์เนต็จากคร ู(p<.05) มคีวามสมัพันธอ์ย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิดงัตารางที่ 5

ตารางที ่5 ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยเสริมกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็

ปัจจยั N

พฤติกรรมเสีย่งทางเพศจากการ
ใชอิ้นเตอรเ์นต็

df    χ2
p-

valueเสีย่งต�า่
n(%)

เสีย่งปานกลาง- 
สูง n(%)

การไดร้บัแรงสนบัสนุนทางสงัคมใน
การใชอิ้นเตอรเ์นต็จากผูป้กครอง
   ระดบัมาก
   ระดบัปานกลาง
   ระดบัต�่า
การไดร้บัแรงสนบัสนุนทางสงัคมใน
การใชอิ้นเตอรเ์นต็จากครู
   ระดบัมาก
   ระดบัปานกลาง
   ระดบัต�่า
การไดร้บัแรงสนบัสนุนทางสงัคมใน
การใชอิ้นเตอรเ์นต็จากเพือ่น
   ระดบัมาก
   ระดบัปานกลาง
   ระดบัต�่า

249  
67  
56

294   
34
44

152
54

166

217 (87.1)
53 (79.1)
44 (78.6)

255 (86.7)
24 (70.6)
35 (79.5)

123 (80.9)
48 (88.9)

143 (86.1)

32 (12.9)
14 (20.9)
12 (21.4)

39 (13.3)
10 (29.4)
9 (20.5)

29 (19.1)
6 (11.1)

23 (13.9)

2

2

2

4.303

6.934

2.609

.116

.031

.271
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อภิปรายผล 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้นในอ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 372 คน

ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็อยู่ในระดบัน้อย เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มีความรู้ในเร่ืองพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ในระดบัสงู จึงท�าให้นักเรียนรู้ เทา่ทนั

กบัสื่อลามกอนาจารและรู้ จักวิธป้ีองกนัตนเองจากการใช้อนิเตอร์เนต็ในทางที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งนักเรียนยังมทีศันคตทิี่ดี

ต่อการใช้อนิเตอร์เนต็และยังได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกบัการเข้าใช้อนิเตอร์เนต็อย่างปลอดภัยจากผู้ปกครองและครทู�าให้นักเรียน

มคีวามคดิเหน็ไปทางบวกในเร่ืองของการใช้อนิเตอร์เนต็ที่เหมาะสม ท�าให้นักเรียนมคีวามระมดัระวังเพ่ิมมากขึ้นในการใช้

อนิเตอร์เนต็ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของสมสรรค ์อธเิวสส์12 ทีศ่กึษาพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็

ของนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น โดยพบว่า นักเรียนมพีฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการเล่นอนิเตอร์เนต็อยู่ในระดบัน้อยที่สดุ

และการศกึษา พรชเนตร บุญคง11 โดยมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดบัต�่า โดยศกึษาพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศหญิง

ในระดบัอาชีวศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร

 ปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ ผลการศกึษาพบว่า อายุ ระดบัช้ันการศกึษา

และค่าขนมที่ได้รับต่อสปัดาห์ มคีวามสมัพันธอ์ย่างมนัียส�าคญักบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ อายุ

มคีวามสมัพันธอ์ย่างมนัียส�าคัญกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มช่ีวงอายุ 14-15 ปี

เน่ืองจากเร่ิมมคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู ตดิเพ่ือนมากขึ้น และมคีวามสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ

จากการใช้อนิเตอร์เนต็ในระดบัสงู เน่ืองจากเป็นช่วงอายุที่มกีารเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ การเปล่ียนแปลงทางเพศ

ทางความคิดและการมเีอกลักษณข์องตวัเอง15 ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของจีรนันท ์ดเีลิศและจักรีรัตน์ แสงวารี16 

ซ่ึงพบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มอีายุ 19-21 ปี มีพฤตกิรรมเปิดสื่อออนไลน์ในรปูแบบเซก็สต์ิ้ งของวัยรุ่นไทยมากที่สดุ และ

ระดับการศกึษามีความสมัพันธอ์ย่างมีนัยส�าคัญกบัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ พบว่า นักเรียน

ช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 3 มพีฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดบัสงูซ่ึงมากกว่า2 ระดบัช้ัน โดยเหน็ได้ว่าการที่มรีะดบัช้ันสงูขึ้น

จะมีพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศเพ่ิมมากขึ้นด้วยเน่ืองจากอาจเป็นเพราะอยู่ในวัยทีอ่ยากรู้อยากลองมกีารค้นหาเอกลักษณ์

และวัยน้ียังมกี�าลังในการหาช่องทางในการเข้าถงึอนิเตอร์เนต็ได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของอรณุรัตน์ ศรีชูศลิป์17 

พบว่าพฤตกิรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์น้ัน ระดบัช้ันปีที่แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมใช้เครือข่ายสงัคมสื่อออนไลน์และ

พฤตกิรรมเปิดรับข้อมูลข่าวสารแตกต่างกนั 

 อย่างไรกต็ามพบปัจจัยส่วนบุคคลบางตวั ได้แก่เพศ เกรดเฉล่ีย ค่าขนมที่ได้รับต่อสปัดาห์ บุคคลที่นักเรียน

อาศยัอยู่ด้วยในปัจจุบนั และระยะเวลาที่ใช้งานอนิเตอร์เนต็ต่อวัน ไม่มีความสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้

อนิเตอร์เนต็ ซ่ึงเพศไม่มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงจึงไม่ค่อยมีพฤติกรรมเสี่ยงในเร่ืองการใช้อนิเตอร์เนต็ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของสมสรรค์ อธเิวสส์12 

พบว่า นักเรียนชายมพีฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็มากกว่าเพศหญิงในทุกด้าน เกรดเฉล่ียไม่มคีวามสมัพันธ์

กบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มเีกรดเฉล่ียสงูจะมพีฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจาก

การใช้อนิเตอร์เนต็ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่มเีกรดเฉล่ียต�่าซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของนุชทมิา โสภาวาง18 ที่ศกึษา

เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์และการตดิเครือข่ายออนไลน์ของนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาโดยพบว่าผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนมีความสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์และการตดิเครือข่ายออนไลน์ และพรชเนตต ์ บุญคง11 

พบว่า ผลการเรียนมคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนค่าขนมทีไ่ด้รับต่อสปัดาห์ไม่มคีวามสมัพันธ์

กบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็พบว่านักเรียนได้รับค่าขนมต่อสปัดาห์จ�านวนน้อยกว่า 400 บาท

หรือมากกว่า 600 บาท กไ็ม่ส่งผลให้เกดิพฤตกิกรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ไม่สอดคล้องกบัการศกึษา

ของจีรนันท ์ดเีลิศ และจักรีรัตน์ แสงวารี16 พบว่ารายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์
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ในรปูแบบเซก็สต์ิ้ งของวัยรุ่นแตกต่างกนั บุคคลที่นักเรียนอาศยัอยู่ด้วยปัจจุบนั ไม่มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยง

ทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของจีรนันท ์ดเีลิศและจักรีรัตน์ แสงวารี16 พบว่ารปูแบบ

การพักอาศัยที่แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในรูปแบบเซก็สต์ิ้ งของวัยรุ่นไทยแตกต่างกนัโดย

พบว่า วัยรุ่นที่อาศยัอยู่กบัมารดามพีฤตกิรรมเปิดรับสื่อออนไลน์ในรปูแบบเซก็สต์ิ้ งของวัยรุ่นมากที่สดุ และระยะเวลา

ที่ใช้อนิเตอร์เนต็ต่อวันไม่มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็พบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะยะเวลา

การใช้งานอนิเตอร์เนต็ต่อวันน้อยกว่า 3 ช่ัวโมงหรือมากกว่า 4 ช่ัวโมงกไ็ม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการ

ใช้อนิเตอร์เนต็เน่ืองจากมกีารได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกบัการเข้าใช้อนิเตอร์เนต็อย่างปลอดภยัจากผู้ปกครองและคร ูซ่ึงไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวุฒิฑ์ จ�าอยู่19 และพบว่านักเรียนที่มีระยะเวลาการเล่นอินเตอร์เนต็มากจะเพ่ิม

พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็จากการกระท�าต่อเน่ืองหลังใช้อนิเตอร์เนต็มากขึ้น

 ปัจจัยน�า ได้แก่ ความรู้ เกี่ยวกบัพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการท�าผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์และทศันคตต่ิอการเล่น

อนิเตอร์เนต็มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตออร์เนต็ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ เกี่ยว

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสูงจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้

อนิเตอร์เนต็อยู่ในระดับต�่า เน่ืองจากในโรงเรียนมีวิชาเรียนคอมพิวเตอร์ที่สอนเร่ืองพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ

ท�าผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ได้แก่ การส่งภาพอนาจาร การแชร์รูป วิดีโอลามก ท�าให้นักเรียนมีความรู้กจ็ะป้องกนั

หรือดูแลตนเองได้ว่าตนเองก�าลังท�าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม มีการไตร่ตรอง ย้ังคิดย้ังท�า ก่อนจะท�าอะไรลงไป ซ่ึงไม่

สอดคล้องกบัการศกึษาของสธุญัรัตน์ ใจขนัธ์20 มกีารได้รับการดูแลและให้ความรู้ ในการใช้อนิเตอร์เนต็อยู่ในระดบั

น้อยซ่ึงการมคีวามรู้อยู่ในระดบัน้อยอาจเป็นสาเหตหุน่ึงของพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็โดยเกดิ

จากการขาดความรู้/ขาดทกัษะในเร่ืองน้ัน21 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคตอิยู่ในระดบัสงูซ่ึงมพีฤตกิรรมเสี่ยง

ทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต�่าเน่ืองจากการมทีศันคตทิี่ดต่ีอการเข้าใช้อนิเตอร์เนต็จะท�าให้

นักเรียนมีความรู้สกึที่ค่อนข้างไปในทางไม่ดกีบัการใช้สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสมโดยจะท�าให้นักเรียนไม่ชอบการเข้า

ใช้อนิเตอร์เนต็ไปในทางที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของศวัิช จันทนาสภุาภรณ์22 

 ปัจจัยเอื้อกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็พบว่า ช่วงเวลาทีใ่ช้อนิเตอร์เนต็ส่วนใหญ่ มีความสมัพันธ์

อย่างมีนัยส�าคญักบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ การเข้าใช้อนิเตอร์เนต็ในปัจจุบนัไม่มคีวามสมัพันธ์

กบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของของณฐัวุฒิฑ ์จ�าอยู่19 โดยพบว่าช่วงเวลา

การใช้อนิเตอร์เนต็โดยรวม มผีลทางบวกกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการสื่อสารบนอนิเตอร์เนต็หมายถงึช่วงเวลา

การใช้อนิเตอร์เนต็มผีลเพ่ิมพฤตกิรรมเสี่ยงเพศจากการสื่อสารบนอนิเตอร์เนต็ เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่านักเรียน

ส่วนใหญ่มช่ีวงการใช้อนิเตอร์เนต็ ระหว่างหลัง 20.00 น.ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองพักผ่อนแล้วซ่ึงสอดคล้องกบั

การศกึษาของ สมสรรค ์อธเิวสส์12 และความสะดวกในการเข้าถงึอนิเตอร์เนต็ในปัจจุบนัไม่มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็พบว่า นักเรียนทุกคนมมีอืถอืและสามารถใช้อนิเตอร์เนต็ได้ทุกคน และสามารถใช้

อนิเตอร์เนต็ในการค้นหาสิ่งต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น ซ่ึงสามารถเข้าถงึอนิเตอร์เนต็ได้ง่ายซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของ

พนม เกตมุาน21 ที่พบว่านักเรียนอาจใช้ความสะดวกสบายในการเข้าถงึอนิเตอร์เนต็น้ีไปในทางที่ผดิท�าให้เกดิพฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ได้

 ปัจจัยเสริมกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคมในการใช้

อนิเตอร์เนต็จากคร ูมคีวามสมัพันธอ์ย่างมีนัยส�าคัญกบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ การได้รับค�าแนะน�า

ตกัเตอืนจากครใูนเร่ืองระยะเวลาในการเล่นทีเ่หมาะสม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มารยาทในการเล่นอนิเตอร์เนต็

และการใช้อนิเตอร์เนต็อย่างปลอดภยั เป็นต้น ท�าให้เกดิพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนอยู่ในระดบัน้อยเน่ืองจาก

นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านและทางโรงเรียนมกีารตั้งโปรแกรมป้องกนัการเข้าเวบ็ไซตท์ี่ไม่
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เหมาะสมและการได้รับการตกัเตอืน แนะน�า ช่วยเหลือจากบุคคลที่มอีทิธพิลต่อนักเรียนท�าให้นักเรียนมพีฤตกิรรม

ทีพ่ึ่งประสงคไ์ด้23 ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของณฐัวุฒิ จ�าอยู่19 โดยกล่าวว่าการดูแลจากอาจารย์ในการใช้อนิเตอร์เนต็

ของเดก็นักเรียน มผีลต่อพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการสื่อสารบนอนิเตอร์เนต็ลดลงแหล่งแต่การได้รับการสนับสนุน

ทางสงัคมในการใช้อนิเตอร์เนต็จากผู้ปกครองไม่มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็

พบว่า นักเรียนไม่ค่อยมเีวลาอยู่กบัครอบครัวโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียน และรวมกบันักเรียนส่วนใหญ่เล่น

อนิเตอร์เนต็หลัง 20.00 น.ซ่ึงเป็นเวลาพักผ่อนของผู้ปกครองท�าให้การได้รับค�าแนะน�าจากผู้ปกครองไม่มผีลกบัพฤตกิรรม

เสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของสมสรรค ์อธเิวสส์12 และการได้รับแรงสนับสนุน

ทางสงัคมในการใช้อนิเตอร์เนต็จากเพ่ือนไม่มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็พบว่า 

การได้รับค�าแนะน�า ตักเตือนจากเพ่ือนไม่มีผลในการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อินเตอร์เนต็ซ่ึงไม่

สอดคล้องกบัการศกึษาของณฐัวุฒิฑ ์จ�าอยู่19 โดยศกึษาเกี่ยวกบัแรงสนับสนุนทางสงัคมจากกลุ่มเพ่ือนในทางที่ด ีพบว่า

นักเรียนที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพ่ือนในเร่ืองที่ดี จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศการการสื่อสาร

อนิเตอร์เนต็น้อย

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 
 1. ควรให้บดิา มารดา สร้างความสมัพันธท์ี่ดต่ีอกนัภายในครอบครัว สอดส่อง ให้ค�าแนะน�า หรือตกัเตอืน

บุตรหลานที่มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมในการใช้อนิเตอร์เนต็และควรมกีารก�าหนดช่วงเวลาการเล่นอนิเตอร์เนต็โดยจ�ากดั

เวลาเล่นได้ถงึ 20.00 น. และตดิตั้งตวัคัดกรองเวบ็ไซตท์ี่ไม่เหมาะสมให้แก่บุตรหลาน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตใุนการเกดิ

พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็

 2. หน่วยงานทางการศกึษาควรเสนอให้ครผูู้สอน สอดแทรกเน้ือหาความรู้  ปลูกฝงั ค่านิยม ทศันคตใินการใช้งาน

อนิเตอร์ทีด่เีกี่ยวกบัการใช้อนิเตอร์เนต็ทีไ่ม่เหมาะสมโดยช้ีประเดน็ไปในเร่ืองการโพสตข้์อมูลส่วนตวัลงอนิเตอร์เนต็

หรือการส่งต่อ กดไลคร์ปูภาพที่ไม่เหมาะสมให้กบันักเรียนเน่ืองจากการศกึษาคร้ังน้ี พบว่าความรู้ เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ

ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์และทศันคติในการใช้อนิเตอร์เนต็มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมเสี่ยง

ทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็

 3. สถาบนัการศกึษาควรมกีารจัดกจิกรรมให้ครเูข้ามามส่ีวนร่วมแนะน�าและกระตุ้นเตอืนหรือกระบวนการ

ในการใช้งานอนิเตอร์เนต็ที่ไม่เหมาะสมโดยเน้นไปในส่วนของเดก็ที่มพีฤตกิรรมเสี่ยงก่อนเช่นนักเรียนมธัยมศกึษา

ปีที่ 3 ซ่ึงเดก็วัยน้ีมกีารค้นหาเอกลักษณใ์ห้กบัตนเอง อยากรู้อยากลองและมีความสามารถในการเข้าถงึอนิเตอร์เนต็

ได้มากกว่านักเรียนวัยอื่นๆ

ขอ้เสนอแนะในการท�าวิจยัครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากกการใช้อนิเตอร์เนต็ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในอ�าเภอต่างๆ 

แล้วน�ามาเปรียบเทยีบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเหมือนหรือแตกต่างจากนักเรียน

ช้ันมธัยมศกึษาตอนต้นอย่างไร

  2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนช้ัน

มธัยมศกึษาตอนต้นในอ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี

 3. ควรมกีารศกึษาเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มเช่น เพศ ระดบัการศกึษา เป็นต้น ในเร่ืองพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ

จากการใช้อนิเตอร์เนต็ของนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้นในอ�าเภอเมอืง จังหวัดสพุรรณบุรี
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บทคดัย่อ   

 การเรียนการสอนด้วยสื่อแบบมัลติมีเดียช่วยให้ผู้เรียนสามารถศกึษาเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองตามความต้องการ 

การศกึษาน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนาสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอดมกีลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 3 

จ�านวน 119 คน เคร่ืองมอืวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอดซ่ึงได้รับการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ

ด้านเน้ือหาจ�านวน 3 ทา่น และผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศกึษา จ�านวน 3 ทา่น 2) แบบประเมนิความรู้ เร่ืองกลไก

การคลอด จ�านวน 20 ข้อ มค่ีาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวัตถุประสงค์ (index of item objective congruence: 

IOC) เทา่กบั 1 และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด มค่ีา IOC เทา่กบั 

1 ขั้นตอนการพัฒนาสื่อมลัตมิเีดยีแบ่งเป็น 3 ระยะดงัน้ี ระยะที่ 1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกบักลุ่มตวัอย่าง

นักศกึษาที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ันที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จ�านวน 13 ราย โดยทดลองใช้เพ่ือ

วิเคราะห์ข้อบกพร่องของสื่อกบันักศกึษา 3 คน ก่อนน�าไปทดลองในกลุ่มตวัอย่าง 10 ราย ระยะที่ 2 การทดสอบ

ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอื 1)แบบประเมนิความรู้ เร่ือง 2)แบบประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียน กบักลุ่มตวัอย่าง

นักศกึษาพยาบาล จ�านวน 30 ราย มค่ีาความเช่ือมั่นสมัประสทิธิ์แอลฟ่า เทา่กบั .70 และ .93 ตามล�าดบั ระยะที่ 3 

การประเมนิประสทิธภิาพสื่อการเรียนการสอนแบบมลัตมิเีดยี กบักลุ่มตวัอย่างนักศกึษาพยาบาล จ�านวน 76 ราย 

ผลการศกึษา พบว่า 1) ค่าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness Index: E.I.) ของสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด 

เทา่กบั .67  2)ผู้เรียนมคีวามรู้ เร่ืองกลไกการคลอดภายหลังการเรียนโดยใช้สื่อมลัตมิเีดยีสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนัีย

ส�าคัญทางสถติิที่ระดับ .001 3)ความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียเร่ืองกลไกการคลอด อยู่ใน

ระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 4.40 (SD=10.69) ผลการศกึษาน้ี นับเป็นนวัตกรรมทางการศกึษาที่มปีระสทิธภิาพ

ส�าหรับนักศกึษาพยาบาล และเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21
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Abstract  
 Using multimedia for teaching and learning can help students to become independent learners. The objective 

of this study was to develop multimedia on mechanisms of labors for nursing students. This research study was 

conducted with 119 3rd year nursing students. The research instruments were comprised of 1) the Educational 

multimedia on labor processes which was evaluated by 3 content experts and 3 educational technology experts, 

2) the Knowledge test on labor processes with 20 items which had an index of item objective congruence (IOC) 

of 1, and 3) the Student’s satisfaction on labor process multimedia with an IOC of .93. The development of 

educational multimedia consisted of 3 steps: Step 1 was a pilot test and improvement of educational multimedia 

using stratified sampling of 13 students who had learning outcome at high, moderate and low levels. The first 

trial of analysis was conducted with 3 students prior to implementation with another group of 10 students. Step 

2 was the reliability testing of Knowledge on labor processes on 30 nursing students with a Cronbach alpha’s 

coefficient of .7 and the Student’s satisfaction questionnaire with a Cronbach alpha’s coefficient of .93. Step 3 

was an evaluation of the effectiveness of the educational multimedia using 76 nursing students.  The results 

indicated that the effectiveness index: (E.I.) of the educational multimedia on labor processes was .67. Students’ 

knowledge on labor processes after learning through educational multimedia was significantly higher than that of 

the pretest (p<.001). The findings revealed that student’s satisfaction towards Educational multimedia on labor 

processes was at a high level with a mean score of 4.40 (SD=10.69). In conclusion, the results of this study 

show an effective educational innovation for nursing education which can be used for alternative way of teaching 

and learning in the 21st century.

Keywords: multimedia; labor process; innovational education
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 วิทยาลัยในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุมแีนวคดิว่าการศกึษาเป็นเคร่ืองมอืส�าคญัใน

การพัฒนาบุคคลและสงัคม และการสร้างองค์ความรู้อนัเกดิจากการจัดสภาพแวดล้อม สงัคม การเรียนรู้จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุน

ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และการจัดการศกึษาจะเน้นการผสมผสาน ระหว่างการศกึษาในช้ันเรียนและ

การศกึษาตามอธัยาศยั เพ่ือให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต1 วิธกีารสอนของผู้สอนเพียงอย่างเดยีว

อาจไม่เพียงพอและทัว่ถงึส�าหรับผู้เรียนที่มจี�านวนมาก ในปัจจุบนัมเีทคโนโลยีด้านการศกึษามากมาย เช่น สื่อมลัตมิเีดยี

เพ่ือการเรียนการสอน สื่ออินเตอร์เนต็ที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างไม่จ�ากัด สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวีดีทศัน์

คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน รวมไปถงึอปุกรณก์ารเช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็ และอนิทราเนต็ส�าหรับภายในองคก์ร

การศกึษา หรือ โรงเรียน สถานที่ต่างๆ อกีนับไม่ถ้วน จึงท�าให้เกดิสื่อมลัตมิเีดยีขึ้นมากมาย ในปัจจุบนัสื่อมลัตมิเีดยี

เพ่ือการศกึษาน้ัน คอืโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยบูรณาการเอาข้อมูลรปูแบบต่างๆ

เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสยีง วิดโีอ และข้อความ เข้าไปเป็นองคป์ระกอบเพ่ือการสื่อสาร และการให้ประสบการณ์

เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสทิธภิาพน่ันเอง บทบาทของสื่อมลัตมิเีดยีเพ่ือการศกึษาม ี2 ประเภทดงัน้ี 1) สื่อมลัตมิเีดยี

เพ่ือการน�าเสนอข้อมูล ส่วนใหญ่จะอยู่ในรปูการสื่อสารทางเดยีว มวัีตถุประสงคเ์พ่ือเน้นความรู้ทศันคต ิเน้นโครงสร้าง

และรปูแบบการให้ข้อมูลเป็นขั้นตอน ไม่เน้นการตรวจสอบความรู้ของผู้รับ โปรแกรมส่วนมากจะควบคุมโดยระบบ

คอมพิวเตอร์ หรือผู้น�าเสนอ 2) สื่อมัลตมิเีดยีเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเพ่ือ

ผลิตแฟ้มสื่อมัลติมีเดียส�าหรับการศึกษา และน�าเสนอแฟ้มที่ผลิตแล้วแก่ผู้เรียน โดยการน�าเสนอข้อมูลของสื่อ

มลัตมิเีดยีน้ี จะเป็นไปในลักษณะสื่อมลัตมิเีดยีเชิงปฎสิมัพันธ ์(interactive) มวัีตถุประสงคท์ัว่ไป วัตถุประสงคเ์ฉพาะ

โดยครอบคลุมทกัษะความรู้  ความจ�า ความเข้าใจ และเจตคต ิโปรแกรมได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุม

กจิกรรมการเรียนทั้งหมด2 การใช้คอมพิวเตอร์ผสมผสานรูปแบบการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ทั้งด้าน

การมองเหน็ข้อความ ภาพได้ยินเสยีง หรือมกีารโต้ตอบกบัสื่อ ก่อให้เกดิการรับรู้ที่หลากหลาย3

 วีดทิศัน์เป็นสื่อการศกึษาประเภทหน่ึง ที่เรานิยมน�ามาใช้ในการเรียนการสอน เพราะสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มคน

ทีม่จี�านวนมาก สามารถจัดเกบ็เป็นข้อมูลและท�าเป็นระบบออนไลน์ทีผู้่เรียนสามารถเข้าถงึได้ตลอดเวลาตามความต้องการ

การเรียนรู้จากสื่อวิดทิศัน์ผู้เรียนสามารถได้ยินเสยีง มภีาพเคล่ือนไหว หรือบางสื่อสามารถโต้ตอบข้อความ ส่งผลให้

ผู้เรียนมปีระสบการณท์ี่เป็นรปูธรรมได้เป็นอย่างด ีซ่ึงจากการศกึษาของพงศศ์กัดิ์ บวัจะมะ พบว่า สื่อวิดทิศับนอนิเทอร์เนต็

เพ่ือใช้ส่งเสริมความมจิีตสาธารณะมคุีณภาพระดบัดมีาก ผลของการมจิีตสาธารณะหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนัีย

ส�าคญัทางสถติิ4 สอดคล้องกบัการพัฒนาสื่อวีดทิศัน์เพ่ือการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (flipped classroom) 

เร่ืองการตรวจร่างกาย รายวิชาการประเมนิภาวะสขุภาพ พบว่าการใช้วีดทิศัน์ในการเรียนรู้ตามแนวคดิ flipped classroom 

มคุีณภาพระดบัดมีาก และผู้เรียนมทีกัษะปฏบิตัหิลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ5

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นทางเลือกหน่ึงที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนและเรียนรู้ ด้วยตนเอง น�าไปสู่ความรู้

และความมั่นใจในการปฏบิตักิารพยาบาลที่มปีระสทิธภิาพได้ โดยไม่เป็นอนัตรายต่อผู้ป่วย และส่งผลให้การศกึษา

มปีระสทิธภิาพมากขึ้น สื่อมลัตมิเีดยี จะช่วยท�าให้นักศกึษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยการน�าเสนอภาพเคล่ือนไหว ท�าให้ผู้เรียน

เกดิการอยากเรียนรู้มากขึ้น สอดคล้องกบั แบนดูร่า6 ที่กล่าวว่า พฤตกิรรมของบุคคลจะเปล่ียนแปลงได้น้ัน ขึ้นอยู่กบั

การเรียนรู้ทางสงัคม การสร้างความมั่นใจของแต่ละบุคคล สามารถสร้างและพัฒนาได้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้และ

ให้ประสบการณแ์ก่บุคคลเหล่าน้ัน เช่น การได้เหน็ผู้อื่นปฏบิตัพิฤตกิรรมน้ัน และตนเองกส็ามารถปฏบิตัพิฤตกิรรม

อย่างที่เหน็ได้ สิ่งต่างๆ ที่ได้รับรู้จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลปรับเปล่ียนพฤตกิรรมได้ จากการศกึษาของสธุสิา ล่ามช้าง 

และสมจิต  เกยีรตวัิฒนเจริญ เกี่ยวกบัผลของการเรียนรู้ ด้วยตนเองโดยใช้สื่อมลัตมิเีดยีต่อความรู้และความมั่นใจใน

การปฏบิตักิารพยาบาลเดก็ป่วยโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลันของนักศกึษาพยาบาล พบว่ากลุ่มนักศกึษาที่ได้รับการสอน
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โดยอาจารย์ร่วมกบัการศึกษาสื่อมัลติมีเดียด้วยตนเองมีระดับคะแนนความรู้และคะแนนความมั่นใจในการปฏบิัติ

พยาบาลส�าหรับเดก็ป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันเพ่ิมขึ้นจากก่อนท�าการทดลองและมากกว่านักศึกษาในกลุ่ม

เปรียบเทยีบอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ7 แสดงให้เหน็ว่าสื่อมลัตมิเีดยีจัดเป็นสื่อที่เหมาะต่อการน�าไปใช้ในกระบวนการสอน

ท�าให้การเรียนการสอนน่าสนใจ นักศกึษาสามารถทบทวนด้วยตนเองน�าไปสู่ความมั่นใจในตนเองเพ่ิมขึ้น  

 การน�าสื่อสารสนเทศมาใช้ในการศกึษาท�าให้บทบาทของผู้สอนเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองจากการเป็นผู้สอนที่ท�า

หน้าที่ถ่ายทอดมาเป็นผู้สร้าง ส่งเสริมทกัษะการคดิขั้นสงู ส่งเสริมความสามารถในการใช้สารสนเทศ และปลูกฝงัการท�างาน

และการปฏบิตังิานร่วมกนัของนักเรียน ซ่ึงผู้สอนยุคใหม่ จะต้องเป็นผู้สอนที่ 1)เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนในการตดัสนิใจ

เกี่ยวกบัคุณภาพและความน่าเช่ือถอืของแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ 2)เปิดใจกว้างและวิพากษ์ความคิดอย่างมอือาชีพ 

3)ให้ความร่วมมอือย่างกระตอืรือร้น และเป็นผู้ประสานงาน 4)เป็นสื่อกลางระหว่างผู้เรียนกบัสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ 8  

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพได้จัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์1 ที่เป็น

วิชาพ้ืนฐานวิชาแรกเกี่ยวกบัการพยาบาลด้านสตูกิรรม เป็นเน้ือหาส�าคัญทีต้่องสอบขึ้นทะเบยีนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ ์ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎ ีแต่ไม่มีช่ัวโมงภาคทดลองควบคู่กนัไป โดยก�าหนดให้มีการเรียน

การสอนแก่นักศกึษาในระดบัช้ันปีที่ 3 ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน  อาจารย์ผู้สอนหาสื่อการสอนมาช่วยเสริมบ้าง

โดยมอบหมายให้นักศกึษาศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ ในปีการศกึษา 2558 พบผลประเมนิการจัดการเรียน

การสอนโดยรวมอยู่ในระดบัด-ีดมีาก และผู้เรียนเสนอให้เพ่ิมสื่อการเรียนการสอน เช่น หุ่นเชิงกรานหุ่นทารก อปุกรณท์�าคลอด

และสื่อวีดทีศัน์ทศัน์ภาพเคล่ือนไหว เป็นสื่อในการสอนให้มากขึ้น ซ่ึงสิง่ทีผู้่เรียนต้องการเป็นอนัดบัแรกคอื สื่อมลัตมิเีดยี

กลไกการคลอด จากการท�าสุ่มแบบง่ายนักศกึษามาท�าการสนทนากลุ่มในนักศกึษาช้ันปีที่ 3 และ 4 ช้ันปีละ 10 คน โดยแยก

ช้ันปีพบว่า ขณะเรียนภาคทฤษฎมีีการเปิด VDO การคลอดลูกจากผู้คลอดจริงแต่ไม่สามารถเหน็การหมุนของศรีษะทารก

ตามกลไกการคลอดภายในเชิงกราน แม้ว่าอาจารย์ผู้สอนมสีาธติกลไกการคลอดโดยใช้หุ่นหน้าช้ันเรียน ซ่ึงนักศกึษา

มจี�านวนมาก และไม่สามารถทบทวนเน้ือหาได้ด้วยตนเองหลังเลิกเรียน เมื่อขึ้นฝึกภาคปฏบิตัใินห้องคลอดนักศกึษาส่วนใหญ่

รู้สกึไม่มั่นใจ ตื่นเต้น วิตกกงัวล และกลัวไม่กล้าฝึกภาคปฏบิัติเพราะไม่มีประสบการณใ์นการดูแลผู้คลอดมาก่อน  

ถ้าหมุนศรีษะทารกผดิทศิทาง กเ็ป็นอนัตรายกบัทารกได้ ซ่ึงเป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฏ ีจะเหน็ได้ว่า 

การจัดการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1 เป็นสิ่งที่ส �าคัญ เน่ืองจากเป็นเสมอืนการจัด

ประสบการณใ์นการฝึกภาคปฏบิตักิารพยาบาลด้านสตูกิรรมคร้ังแรกของนักศกึษา และมีความส�าคัญต่อการก้าวสู่วิชาชีพ

การพยาบาลเป็นอย่างมาก  ประสบการณท์ี่ประทบัใจในการฝึกภาคปฏบิตัคิร้ังแรก จะช่วยปลูกฝงัทศันคตทิี่ดต่ีอวิชาชีพ

ดงัน้ันอาจารย์จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนากลยุทธการสอน โดยมีการพัฒนาสื่อวีดทีศัน์มาใช้ ประกอบการสอนเพ่ือช่วยส่งเสริม

ให้นักศกึษามคีวามรู้และมคีวามมั่นใจในการองคค์วามรู้ เร่ืองกลไกการคลอด ดงัน้ันคณะผู้วิจัยจึงสนใจสร้างสื่อมลัตมิเีดยี

เร่ืองกลไกการคลอด เพ่ือให้นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเร่ืองกลไกการคลอด ตลอดจนมแีนวทางในการฝึกปฏบิตักิาร

พยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ ์1 จากสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด เมื่อต้องขึ้นฝึกปฏบิตังิานแผนกห้องคลอด

รวมทั้งเป็นสื่อการเรียนที่นักศกึษาสามารถน�าไปใช้ในการทบทวนความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 1. เพ่ือพัฒนาสื่อมลัตมิีเดยี เร่ืองกลไกการคลอด ส�าหรับนักศกึษาพยาบาล

 2. เพ่ือประเมนิดชันีประสทิธผิลสื่อมลัตมิเีดยี เร่ืองกลไกการคลอด

 3. เพ่ือเปรียบเทยีบความรู้ เกี่ยวกบักลไกการคลอดของผู้เรียนหลังการใช้สื่อมัลติมีเดียเร่ืองกลไกการคลอด

ของนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพ

 4. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจต่อสื่อมลัตมิีเดยีเร่ืองกลไกการคลอด ของผู้เรียน



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข140 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

กรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นงานวิจยั
 การพัฒนาสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอก มกีารออกแบบและพัฒนาสื่อโดยใช้ ADDIE Model ของลีและ

โอเวน9 ดงัน้ี
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์  
 
 

............................................................................................................................. ...................... 
2. ขั้นการออกแบบ  

 
 
 
 
 

 
 
...................................................................................................................................................  

3. ขั้นพัฒนา            
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................. ...................... 
4. ขั้นการน าไปทดลองใช้ 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ขั้นการประเมินผล  

 
 
 

ก ำหนดปัญหำ 

- วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ 
- วิเคราะห์ผู้เรียน 
- วิเคราะห์เนื้อหา 

- ออกแบบสื่อมลัตมิเีดยีเรื่องกลไกการคลอด 
- ออกแบบเนื้อหาเรื่องกลไกการคลอด 
- ออกแบบแบบประเมนิคุณภาพสื่อมลัตมิเีดยี  
- ออกแบบแบบประเมนิความรู้ เรื่องกลไกการคลอด 
- ออกแบบแบบประเมนิความพึงพอใจสื่อมลัตมิเีดยี 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

- สร้างสื่อมลัตมิเีดยีเรื่องกลไกการคลอด 
- สร้างแบบประเมนิคุณภาพสื่อมลัตมิเีดยี 
- สร้างแบบประเมนิความรู้ เรื่องกลไกการคลอด 
- สร้างแบบประเมนิความพึงพอใจสื่อมลัตมิเีดยี 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

- ทดลองรายบุคคล (1:1) 
- ทดลองรายกลุ่มย่อย (1:10) 
- ทดลองภาคสนาม (1:76) 

- ประเมนิคุณภาพของสื่อมลัตมิเีดยี เรื่องกลไกการคลอด 
- ประเมนิความรู้ เรื่องกลไกการคลอด 
- ประเมนิความคดิเหน็ที่มต่ีอการใช้สื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด 
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       4.1.3 Conclusion: what are the consequences of what you have written?  การสรปุเน้ือหาสาระสดุท้าย

ของเร่ือง เขยีนขึ้นเพ่ือต้องการบอกผู้อ่านว่าได้เขยีนอะไรไว้บ้าง และอาจเน้นประเดน็ที่เขยีน  หรืออาจเป็นการส่งประเดน็

ท้ายที่ประสงค์จะฝากให้ผู้อ่านให้ได้คิดต่อไป  อย่างไรกต็ามการสรปุจะต้องไม่เป็นการสร้างประเดน็การเขยีนขึ้นมาใหม่

เพราะจะท�าให้การจบประเดน็ไม่สมบูรณไ์ด้ 

 4.2 การเขยีนเน้ือหาในแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละบท

 การเขยีนย่อหน้าเน้ือหาในแต่ละหน้าอาจมหีลายประเดน็หลัก โดยทัว่ไปในหน่ึงหน้า อาจมีอย่างน้อย 2 ถงึ 3 ประเดน็

หรือ topic โดยแบ่งประเดน็ละย่อหน้า เพ่ือจะท�าให้ผู้อ่านตามประเดน็ที่ต้องการเสนอได้เป็นระยะๆ เช่ือมโยงกนั และ

การย่อหน้ายังช่วยให้ผู้อ่านได้พักสายตาขณะอ่านในแต่ละหน้า โดยแต่ละประเดน็หรือย่อหน้าที่น�าเสนอมีองค์ประกอบ ดงัน้ี

       4.2.1 Topic sentence เป็นประโยคส�าคัญของย่อหน้าที่จะบอกผู้เขยีนถงึประเดน็หลักของย่อหน้า ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะอยู่ประโยคแรก

       4.2.2 Supporting sentence เป็นประโยคสนับสนุนของข้อความในประโยคแรก

       4.2.3 Present as argument เป็นการน�าเสนอการเขยีนแบบ argument ซ่ึงเป็นการเขยีนที่มลัีกษณะ ดงัน้ี  

   1) การน�าเสนอมคีวามชัดเจนและเช่ือมโยงกบัประโยคถดัมา (coherent with its parts clearly 

connected  to each other)

   2) น�าเสนอเน้ือหาของสถานการณแ์ละกรณศีกึษา ทั้งสองด้าน (present both sides of a case or 

situation)

   3) เป็นการเขยีนแบบตรรกวิทยา (as logically connected writing) ที่มคีวามเป็นเหตเุป็นผล 

และเช่ือมโยงกนั

   4) เป็นการเขียนช้ินงานที่สนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์หรือมีเหตุมผล (as a thesis with 

supporting evidence and reasons) 

       4.2.4 A mini conclusion or summary มกีารสรปุ ซ่ึงเป็นลักษณะของการบอกผู้อ่านว่าเขยีนอะไรมา 

ประเดน็ส�าคัญอยู่ตรงไหน และมข้ีอเสนอแนะต่ออย่างไร ซ่ึงเป็นลักษณะของการสรปุแบบ conclusion แต่การสรปุต้อง

ไม่เป็นการขึ้นประเดน็ใหม่ 

       4.2.5 Referral sentence มกีารส่งต่อประโยคท้ายของย่อหน้าไปสู่ย่อหน้าต่อไป จะช่วยให้การน�าเสนอ

เน้ือหามคีวามสอดคล้องกนั และยังเป็นการเรียงร้อยภาษาให้มคีวามสละสลวย

 โดยสรปุ การเขยีนต�าราหรือหนังสอื เร่ิมจากกระบวนการคดิตั้งแต่ช่ือเร่ืองที่จะเขยีน จากน้ันต้องสร้างเค้าโครงเร่ือง

ที่แสดงมโมทศัน์หลักของผู้เขยีนในบทที่ 1 และมคีวามเช่ือมโยงสู่มโนทศัน์ย่อยในบทต่อ ๆ ไป ต่อด้วยการลงมอื

เขียนตามเค้าโครงเร่ือง โดยผู้เขียนต้องมีองค์ความรู้ทั้งที่เป็นความรู้สั่งสมจากประสบการณห์รือที่เรียกว่าความรู้ที่

ฝงัลึกในตวัผู้เขยีน (Tacit knowledge) และความรู้ในเชิงทฤษฏหีรือความรู้ที่เปิดเผยแล้ว (Explicit knowledge) ซ่ึง

เป็นความรู้ เชิงประจักษ์ที่เป็นแนวคิด ทฤษฏ ีหลักการ หรือผลงานวิจัย ที่ได้รับการพิสจูน์และเป็นที่ยอมรับ นอกจากน้ัน

ในการน�าเสนอเน้ือหาของต�าราหรือหนังสอืทีแ่สดงถงึความเป็นมอือาชีพของผู้เขยีนเพ่ือให้มคีวามสละสลวยของภาษา

จ�าเป็นต้องมคีวามรู้ทางด้านภาษาและการเป็นบรรณาธกิาร มกีารตรวจสอบด้วยตนเองเบื้องต้น สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยเพ่ิม

คุณค่าของบทความหรือต�ารา อกีทั้งยังแสดงถงึเอกลักษณท์างภาษาของผู้เขยีน ลีลาการน�าเสนอ ซ่ึงสะท้อนถงึวิธคีิด

และภมูปัิญญาของผู้เขยีน แน่นอนหากด�าเนินการเช่นน้ี ต�าราหรือหนังสอืที่เขยีนขึ้นในแต่ละคนย่อมแตกต่างจากผู้อื่น

เขยีน ทั้งๆ ที่เร่ืองที่เขยีนอาจคล้ายคลึงกนั  
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วิธีด�าเนนิการวิจยั
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบกลุ่มเดยีววัดก่อนและหลังการทดลอง

ได้รับการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพ

ตามเอกสารโครงการเลขที่ EC-11/2560  ประชากรคอืนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 3 ปีการศกึษา 2561 จ�านวน

นักศกึษาทั้งหมด 162 ราย ระหว่างเดอืน สงิหาคม 2561 ถงึ มกราคม 2562 กลุ่มตวัอย่างได้จากการสุ่มหลายช้ัน

จ�านวน 76 ราย โดยคละกลุ่มที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซ่ึงจัดกลุ่มจากประเมนิวัดความรู้ เร่ืองกลไกการคลอด

ก่อนการใช้สื่อมลัตมิเีดยี โดยแบ่งเป็นระยะดงัน้ี 1) ระยะพัฒนาสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด จ�านวน 13 ราย 

โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยการจับฉลากด้วยรหัสนักศกึษาของช้ันปีที่ 3 2) ระยะทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอื

จ�านวน 30 ราย เป็นนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลแห่งหน่ึงที่มลัีกษะณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง

และ 3) ระยะประเมนิประสทิธภิาพของสื่อมลัตมิเีดยี จ�านวน 76 ราย โดยสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลากด้วย

รหัสนักศกึษาของช้ันปีที่ 3 โดยไม่ซ�า้กบักลุ่มตวัอย่าง 13  คนแรก ในระยะพัฒนาสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด

โดยมกีารค�านวณกลุ่มตวัอย่างดงัน้ี ก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การวิเคราะห์อ�านาจการทดสอบ (power analysis) 

ที่ .80 ม ีขนาดอทิธพิลขนาดกลางเทา่กบั .5 และมค่ีาระดบันัยส�าคัญเทา่กบั .0510 ได้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 63 ราย

ส�าหรับการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเพ่ิมขนาดกลุ่มตวัอย่างอกีร้อยละ 20 เพ่ือป้องกนัการสญูหายของกลุ่มตวัอย่าง ดงัน้ันจึงมี

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด เป็น 76 คน ส่วนนักศกึษาทีไ่ม่ได้เป็นกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 73 คน สามารถทดลองใช้สื่อมลัตมิเีดยี

เร่ืองกลไกการคลอดได้เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสดุลง

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
  1. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการด�าเนนิการวิจยั คอื สื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้สอนรายวิชา

การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 โดยด�าเนินการดงัน้ี 1) เน้ือหาของสื่อมลัตมิเีดยีเป็นการส่งเสริมการรับรู้  

ความสามารถของตนเองด้วยการใช้ประสบการณข์องผู้เรียนที่เกดิการเรียนรู้  ผ่านสื่อมลัตมิเีดยี ซ่ึงรายละเอยีดของสื่อ

มลัตมิเีดยี เร่ิมตั้งแต่ท่าของทารก ส่วนน�าของทารก องค์ประกอบของเชิงกราน กลไกการคลอด ตามกรอบแนวคิด

ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพุทธปัิญญา (social cognitive learning theory) ของ แบนดูร่า11 เป็นการให้ตวัแบบ

แก่ผู้เรียน การใช้ค�าพูดชักจูง และการกระตุ้นทางอารมณเ์ป็นระยะๆ ความยาว 60 นาท ี2) สร้าง story board ของ

สื่อมลัตมิเีดยี เร่ืองกลไกการคลอด น�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 6 ทา่น ได้แก่ แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหาเร่ือง

กลไกการคลอด จ�านวน 3 ทา่น เป็นอาจารย์พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ จ�านวน 2 ทา่น สตูแิพทย์ จ�านวน 1 ทา่น

เม่ือปรับแก้ไขตามค�าช้ีแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหาเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (validity) น�า story board 

ของสื่อมลัตมิเีดยี เร่ืองกลไกการคลอด ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 3 ทา่น 3) สร้างสื่อมลัตมิเีดยี

มภีาพเคล่ือนไหว เสยีงประกอบการบรรยาย น�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบความเหมาะสม

อกีคร้ัง และน�าไปทดลองใช้กบักลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง คือ นักศกึษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 

คนละกลุ่มกบักลุ่มทดลอง จ�านวน 3 ราย หลังจากน้ันปรับแก้ไข และ4) น�าไปทดลองใหม่ในกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 10 ราย

น�าผลมาค�านวณหาดชันีประสทิธผิล (effectiveness index: EI) ได้เท่ากบั .67

 2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการด�าเนนิการวิจยั

  2.1) แบบประเมินความรู้ เร่ืองกลไกการคลอด เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากแนวคิดทฤษฏทีี่

เกี่ยวกบัเร่ืองกลไกการคลอด ซ่ึงประกอบด้วย กลไกการคลอด และบททดสอบท้ายบทเรียน ตามวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ที่ก�าหนดไว้ใน มคอ.3 วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์1 ในหัวข้อเร่ืองกลไกการคลอด มจี�านวน

ทั้งหมด 40 ข้อ ม ี4 ตวัเลือก ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิให้ 0 คะแนน คะแนนรวม 40 คะแนน 
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   1.50-2.49 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย

   1.00-1.49 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ

   - การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ทา่น ตรวจ

สอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา (content validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัจุดประสงค์ 

(index of item objective congruence : IOC) โดยใช้เกณฑก์�าหนดคะแนน12 ได้เท่ากบั 1 น�าแบบสอบถามที่

ปรับปรงุแล้วไปทดลองใช้กบันักศกึษาที่ไม่ได้เป็นกลุ่มทดลอง จ�านวน 30 คน และน�ามาหาความเช่ือมั่นโดยใช้สตูร

สมัประสทิธิ์แอลฟ่าของคอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ได้เทา่กบั .93  มลัีกษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า (rating scale)  5 ระดบั จ�านวน 30 ข้อ คะแนนรวม 150 คะแนน 

ขั้นตอนการด�าเนนิการวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล
 การวิจัยน้ีด�าเนินการวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามการออกแบบและพัฒนาสื่อโดยใช้ ADDIE Model 

ของลี และโอเวน9 ดงัน้ี

 1. ในขั้นตอนการวิเคราะห ์(analysis) เป็นการศกึษาสถานการณ ์และความต้องการสื่อการเรียนการสอน

เร่ืองกลไกการคลอด โดยด�าเนินการศกึษา เกบ็รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ในการด�าเนินการขั้นต่อไปได้ ประกอบด้วย 1) ท�าการประเมนิความต้องการสื่อการเรียนการสอน โดยการสุม่ตวัแทน

จากนักศกึษาพยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพ และสมัภาษณนั์กศกึษาช้ันปีที่ 3 และ 4 จ�านวนช้ันปีละ 10 คน 2) ท�าการ

วิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ลักษณะการเรียนรู้  ทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะด้านภาษา ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์

ทกัษะด้านการรู้ เทา่ทนัสื่อ รวมทั้งทศันคต ิและความต้องการพิเศษอื่นๆ 3) วิเคราะห์เทคโนโลยีทางการศกึษาในปัจจุบนั 

4) วิเคราะห์วัตถุประสงค ์ก�าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงคใ์นการออกแบบและพัฒนาสื่อให้ชัดเจน เหมาะสม สามารถ

ท�าได้จริง มเีคร่ืองมอืในการประเมนิและสามารถวัดผลได้

 2. การออกแบบ (design) เป็นขั้นตอนในการก�าหนดวางแผนการผลิตสื่อมัลติมีเดียเร่ืองกลไกการคลอด 

ซ่ึงประกอบด้วย การท�าตารางขั้นตอนของการออกแบบ แผนงานต่างๆ กจิกรรมที่เกดิขึ้น ระยะเวลาที่ต้องด�าเนินการก�าหนด

แผนการพัฒนาสื่อ การก�าหนดทมีงานและบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาออกแบบ ท�าการออกแบบเน้ือหา ออกแบบแบบทดสอบ

แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน จัดท�า story broad ในการท�างาน และการจัดเตรียมกราฟิก

ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสยีงและรปูแบบการปฏสิมัพันธ ์และท�าการออกแบบวิธวัีดและเกณฑก์ารประเมนิผล

 3. การพฒันา (development) ลงมอืผลิตสื่อมัลตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด ฉบบัต้นแบบตามที่ได้ก�าหนด

ไว้ในแผน โดยคณะผู้วิจัยจัดจ้างให้ผู้อื่นที่มคีวามรู้  ความสามารถในการผลิตสื่อมลัตมิเีดยี ท�าการพัฒนา ทั้งน้ีคณะผู้วิจัย

มกีารควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ พร้อมกนัน้ีคณะผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบ แบบประเมนิสื่อ

และท�าการประเมนิหาคุณภาพเคร่ืองมอืต่างๆ ให้เรียบร้อย เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลกระบวนการเชิงเหตผุล (rational 

approach) ที่เป็นการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบจ�านวน 6 ท่าน ด้านเน้ือหาเร่ืองกลไกการคลอด 

จ�านวน 3 ทา่น ด้านเทคโนโลยีทางการศกึษา จ�านวน 3 ทา่น

 4. การทดลองใช ้(implementation) น�าสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง ที่ไม่ใช่

กลุ่มทดลอง ซ่ึงมคุีณลักษณะคล้ายคลึงกนั เพ่ือหาประสทิธภิาพของสื่อการเรียนการสอนทีอ่อกแบบ โดยท�าการประเมนิ

กระบวนการเชิงประจักษ์ (empirical approach) โดยเป็นการหาประเมนิประสทิธภิาพของสื่อมลัตมิเีดยี ที่เป็นตวับ่งช้ี

คุณภาพของสื่อ ด�าเนินการทดลองใช้จริงตามรปูแบบหรือแผนที่คณะผู้วิจัยก�าหนด ทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอื 

โดยสุ่มอย่างง่ายตามรหัสนักศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 3 ราย หลังจากน้ันปรับปรงุแก้ไขและทดลองใหม่จาก

กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 10 ราย น�าผลมาค�านวณหาดชันีประสทิธผิล (effectiveness index: EI)
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 5. การประเมินผล (evaluation) เป็นการประเมินผลระหว่างด�าเนินการ โดยการประเมนิความรู้ เร่ืองกลไก

การคลอดก่อนและหลังการทดลองซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเคยผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียนเร่ืองกลไกการคลอด ในการศกึษา

คร้ังน้ี ผู้วิจัยด�าเนินการเกบ็ข้อมูลจากผู้เรียนก่อนและหลังการใช้สื่อมลัตมิเีดยี โดยนักศกึษามเีวลาในการเรียนรู้ ด้วยสื่อ

มลัตมิเีดยี 60 นาท ีซ่ึงระหว่างการใช้สื่อมัลตมีิเดยีมีแบบทดสอบเพ่ือทบทวนเน้ือหาเป็นระยะ หลังจากน้ันประเมนิความรู้ เร่ือง

กลไกการคลอด 20 ข้อ 20 นาท ีและแบบสอบถามความพึงพอใจและค�าถามปลายเปิด และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะหข์อ้มูล
 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถติสิ�าเรจ็รปูดงัน้ี 1) ข้อมูลทั่วไปของนักศกึษา แจกแจงความถี่ และคิดคะแนนเป็นร้อยละ 

2) การประเมนิกระบวนการเชิงประจักษ์ (empirical approach) โดยเป็นการหาประสทิธภิาพเชิงปริมาณที่เป็นตวับ่งช้ีคุณภาพ

ของสื่อ โดย การประเมนิความรู้จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 10 ราย ก่อนและหลังการใช้สื่อมลัตมิเีดยี เร่ืองกลไกการคลอด

แล้วน�าผลมาค�านวณหาดชันีสมัประสทิธผิล 3) ทดสอบความรู้ เร่ืองกลไกการคลอดก่อนและหลังการใช้สื่อมลัตมิเีดยี

เร่ืองกลไกการคลอด ผู้วิจัยตรวจสอบการกระจายของข้อมูล โดยใช้สถติ ิKolmogorov-Smirnov Test พบว่ามกีารแจกแจง

เป็นโค้งปกต ิ(normal distribution) จึงทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถติทิดสอบค่าท ีชนิด 1 กลุ่มโดยวัดก่อนและหลัง

(pair-t-test) 3) ทดสอบความพึงพอใจของผู้เรียนเรียนหลังใช้สื่อมลัตมิเีดยีโดย แจกแจงความถี่ ค่าเฉล่ีย และเป็นร้อยละ

ผลการศึกษา
 ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.16 ส่วนเพศชาย จ�านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 

11.84 ราย ผลการเปรียบเทยีบความรู้ของกลุ่มตัวอย่างคลอด โดยใช้รปูแบบกลุ่มที่มีการทดสอบก่อนการทดลอง 

และทดสอบหลังการทดลอง (one group present posttest designs) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้เรียนผ่านการประเมนิความรู้

เร่ืองกลไกการคลอดก่อนเรียนด้วยสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด จ�านวน 10 ราย คดิเป็นร้อยละ 13.16 และมผู้ีเรียน

ที่สอบผ่านหลังเรียนด้วยสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด จ�านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.05 และความรู้ เกี่ยวกบักลไก

การคลอดของนักศกึษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรงุเทพ ที่เรียนรู้ ด้วยสื่อมัลตมิเีดยี

เร่ืองกลไกการคลอด รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ก่อนและหลังเรียนมคีะแนนเฉล่ียเทา่กบั 8.30 คะแนน

และ 13.17 คะแนน ตามล�าดบั เมื่อน�ามาเปรียบเทยีบ พบว่าผลการประเมนิความรู้ เร่ืองกลไกการคลอดหลังเรียน

ด้วยสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั .001  ดงัแสดงในตารางที่ 1

ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทยีบความรู้ เกี่ยวกบักลไกการคลอดก่อนและหลังเรียน

คะแนน n Mean SD t P

ก่อนเรียน

หลังเรียน

76

76

  8.30

13.17

2.67

3.13

-12.33 .00

 ด้านความพึงพอใจต่อสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอดของผู้เรียน ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอ

สื่อมลัตมีิเดยีเร่ืองกลไกการคลอด โดยรวมมรีะดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มค่ีาฉล่ียเทา่กบั 4.40 (SD=10.69) 

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรายข้อ พบว่า สื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอดด้านเน้ือหาและการน�าเสนอมค่ีาเฉล่ียมากที่สดุ เทา่กบั 

4.45 (SD=2.86) ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก รองลงมาเป็นด้านประโยชน์ของสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไก

การคลอดมค่ีาเฉล่ีย เทา่กบั 4.44 (SD=2.32) ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และน้อยที่สดุคือด้าน ภาพ เสยีง 

และตวัอกัษร ค่าเฉล่ีย เทา่กบั 4.30 (SD=6.29)  ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ดงัตารางที่ 2
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ตารางที ่2 ระดบัความพึงพอใจต่อสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอดของผู้เรียน (N=76)

รายการประเมิน (รายดา้น) X  SD ระดบัความพงึพอใจ

1. ด้านเน้ือหาและการน�าเสนอ

2. ด้าน ภาพ เสยีง และตวัอกัษร

3. ด้านคุณภาพสื่อมลัตมิเีดยี

4. ด้านการมปีฏสิมัพันธใ์นบทเรียน

5. ด้านประโยชน์ของสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด

4.45

4.30

4.42

4.39

4.44

  2.86

  6.29

  1.05

  1.56

  2.32

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.40 10.69 มาก

อภิปรายผล
 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดงัน้ี

 1. จากการพัฒนาสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอดให้มคุีณภาพ โดยผ่านผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาเร่ืองกลไกการคลอด

จ�านวน 3 ทา่น และด้านเทคโนโลยีทางการศกึษา จ�านวน 3 ทา่น สื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด ประกอบด้วย ข้อความ

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว เสยีงบรรยายประกอบ และมเีสยีงดนตรีเบาๆ เป็นระยะๆ มีการออกแบบหน้าจอให้เหน็ชัดเจน

มเีมนูที่ใช้ง่าย และมกีารน�าเสนอเน้ือหาที่กระชับ เป็นล�าดบัขั้นตอน มนี�าสื่อมลัตมิเีดยีไปทดสอบประสทิธผิลภาพก่อนน�า

บทเรียนไปใช้จริงโดยผ่านการทดสอบแบบเดี่ยว แบบกลุ่มเลก็ และการทดสอบภาคสนาม ซ่ึงการทดสอบดงักล่าวท�าให้

คณะผู้วิจัยได้รับทราบข้อบกพร่องของสื่อมลัตมิเีดยีดงักล่าว ความเหมาะสมของล�าดบัขั้นตอนการน�าเสนอบทเรียน

ที่เป็นสื่อมัลตมิเีดยี เพ่ือน�าไปปรับปรงุให้เหมาะสมย่ิงขึ้น ในขั้นตอนการทดสอบประสทิธภิาพบทเรียนคร้ังน้ีมกีารน�า

ไปทดสอบกบัผู้เรียนกลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเก่ง เพ่ือให้สื่อมลัตมิเีดยีที่พัฒนาขึ้นมาสามารถใช้กบัผู้เรียน

ที่มีความหลากหลาย15 ระหว่างการทดสอบประสทิธภิาพสื่อมัลติมีเดียมีการสอบถามความพึงพอใจรายด้าน ได้แก่ 

1) ด้านเน้ือหาและการน�าเสนอ 2) ด้าน ภาพ เสยีง และตวัอกัษร 3)ด้านคุณภาพสื่อมลัตมิเีดยี 4) การมปีฏสิมัพันธ์

ในบทเรียน 5) ประโยชน์ของสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด

  จะเห็นได้ว่าสื่อมัลติมีเดียเร่ืองกลไกการคลอดที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้ นมีคุณภาพ ซ่ึงผลจากการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียเร่ืองกลไกการคลอดพบว่า มีผู้เรียนผ่านเกณฑก์ารประเมินความรู้ เร่ืองกลไกการคลอดก่อนเรียนด้วยสื่อ

มลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด(เกณฑใ์นการสอบผ่านร้อยละ 60) จ�านวน 10 ราย คดิเป็นร้อยละ 13.16 และมผู้ีเรียน

ที่สอบผ่านเกณฑห์ลังเรียนด้วยสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด จ�านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.05 จะเหน็ได้ว่า

ผู้เรียนกลุ่มน้ีมคีวามรู้ เร่ืองกลไกการคลอดแล้ว จากการมผู้ีสอบผ่านก่อนการเรียนด้วยสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด

เพราะกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวมีการเรียนการสอนในช้ันเรียน และผ่านการสอบเร่ืองกลไกการคลอด ในรายวิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และผดุงครรภ ์1 แต่หลังจากได้เรียนด้วยสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอดซ่ึงมเีน้ือหาที่น�าเสนอที่น่าสนใจ

เข้าใจง่าย มเีสยีง ตวัอกัษร และภาพเคล่ือนไหวประกอบให้เหน็ชัดเจน นักศกึษาสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง มผู้ีเรียน

ที่ผ่านการประเมนิความรู้ เร่ืองกลไกการคลอดเพ่ิมขึ้นจากเดมิจ�านวนมาก แสดงให้เหน็ว่าสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการ

คลอดมีความเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในการเสริมความรู้ เร่ืองกลไกการคลอดโดยให้ผู้เรียนได้มโีอกาสศกึษาด้วยตนเอง

สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองบทบาทของพยาบาลในการวางแผน

ครอบครัวหลังคลอด โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาพยาบาล ช้ันปีที่ 4 ปีการศกึษา 2559 จ�านวน 30 คน คัดเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง พบว่า หนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยีเร่ือง “บทบาทพยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด” 

มปีระสทิธภิาพ 73.54/85.00 โดยกลุ่มตวัอย่างสามารถท�าคะแนนเฉล่ียได้เป็นร้อยละ 73.54 และกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 
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ร้อยละ 85 สามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ต่ละข้อ15 สอดคล้องกบัการศกึษาผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เร่ืองการคัดแยกผู้ป่วยที่แผนกฉุกเฉินต่อความถูกต้องในการคัดแยกของพยาบาล ที่ปฏบิตังิานในห้องอบุตัเิหตแุละ

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ์จ�านวน 11 ราย พบว่า  ความถูกต้องในการคัดแยกของพยาบาลหลัง

เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ร้อยละ 85.91) มมีากกว่าความถูกต้องในการคัดแยกของพยาบาลก่อนเรียนด้วย

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ร้อยละ 45.00) อย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(p<.001)16  

 2. ค่าดชันีประสทิธผิล (effectiveness index: EI) ของสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด เป็นการหาความก้าวหน้า

ขึ้นจากพ้ืนฐานความรู้ เดมิที่มอียู่แล้ว หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนจากสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด พบว่า ได้ค่า EI 

เท่ากบั .6738 เป็นไปตามสมตฐิานที่ตั้งไว้ .50 แสดงว่า หลังจากใช้สื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด ผู้เรียนมคีะแนน

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 67.38 ซ่ึงเป็นเพราะว่าผู้เรียนมีการทดสอบก่อนการใช้สื่อ ถงึแม้จะไม่ทราบผลสอบก่อนการใช้สื่อมลัตมิเีดยี

เร่ืองกลไกการคลอด แต่แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความกระตอืรือร้น และมคีวามตั้งใจเรียน

และเมื่อเรียนด้วยสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด ผู้เรียนมโีอกาสได้ประเมนิตนเองตามจุดประสงคท์ี่ก�าหนดไว้ ในแต่ละ

เน้ือหา ซ่ึงมแีบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ทดลองท�า และมเีฉลยให้ผู้เรียนได้ท�าการประเมนิตนเองทนัทแีละเมื่อจบบทเรียน

แต่ละชุดมแีบบทดสอบหลังเรียนให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเอง หากไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปศกึษา

ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกบัการศกึษาของ กรกาญจน์ ปานสวุรรณ และนฤมล  แสงจันทร์เกี่ยวกบัการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการเยบ็ซ่อมแซมแผลฝีเยบ็ส�าหรับนิสิตพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธกีารสุม่อย่างง่าย จ�านวน 30 คน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการเยบ็ซ่อมแซม

แผลฝีเยบ็ โดยประสทิธภิาพของสื่อ (E1/E2) มค่ีาเทา่กบั 84.33/88.00 เน่ืองจากสื่อเป็นโปรแกรมคอวพิวเตอร์ที่ช่วยสอน

เป็นแบบการสาธติ (demonstration) สามารถดงึดูดความสนใจของผู้เรียนได้ด ีและผู้เรียนสามารถทดลองสาธติย้อน

กลับได้ด้วยตนเอง17  ซ่ึงคล้ายกบัผลการศกึษาเกี่ยวกบัการสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณติศาสตร์เร่ืองการวิเคราะห์

ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับนักเรียนช้ัน มธัยมศกึษาปีที่6 พบว่า บทเรียนโปรแกรมวิชาคณติศาสตร์เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น มค่ีาดชันีประสทิธผิลเทา่กบั .6485 ประสทิธภิาพของกระบวนการต่อประสทิธภิาพของผลลัพธ ์(E1/E2) 

มีค่าเท่ากบั 78.02/76.20 และนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมดังกล่าวมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในนระดับมาก 

(Mean=4.28, SD=.56)18 และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ อรสชุา มูลประสาร19 พบว่าบทเรียนโปรแกรมวิชา

คณติศาสตร์เร่ืองระบบจ�านวนจริง ส�าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 4 มค่ีาดชันีประสทิธผิลเท่ากบั .6475 และ

จากการศกึษาของพิกุลทอง บุญค�าเกี่ยวกบับทเรียนโปรแกรมวิชาคณติศาสตร์เร่ืองระบบจ�านวนเตม็ ส�าหรับนักศกึษา

ช้ันมธัยมศกึษาปีที่ 1 ค่าดชันีประสทิธผิลเทา่กบั .79 สอดคล้องกบัผลการศกึษาของปุณยนุช รัตนกุล19 เกี่ยวกบับทเรียน

โปรแกรมวิชาคณติศาสตร์ เร่ืองสถติ ิส�าหรับนักเรียนมธัยมศกึษาปีทื่ 5 มค่ีาดชันีประสทิธผิลเท่ากบั .70

 3. เมื่อเปรียบเทยีบความรู้ เกี่ยวกบักลไกการคลอดของผู้เรียนหลังการใช้สื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด 

ของนักศกึษาพยาบาล พบว่า ผลการประเมนิความรู้ เร่ืองกลไกการคลอดหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนัียส�าคัญ

ที่ระดบั .001 (ดงัตารางที่ 1) สื่อมัลตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอดมทีั้งภาพเคล่ือนไหว เสยีง บรรยาย และตวัอกัษร 

รวมทั้งมบีททดสอบท้ายบทเรียนเป็นระยะท�าให้กลุ่มตวัอย่างมเีกดิการเรียนรู้ ด้วยตวัเอง สามารถทบทวนความรู้ เพ่ิมเตมิ

ตามความต้องการ ส่งผลให้เกดิการเรียนรู้อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัทฤษฎขีองแบนดูรา11 เน่ืองจากเกดิการเรียนรู้

จากสื่อมัลติมีเดียที่เป็นการให้ตัวแบบแก่ผู้เรียน การใช้เสยีงบรรยายชักจูง และแบบทดสอบท้ายบทเรียนการกระตุ้น 

รวมทัง้ทบทวนบทเรียนเป็นระยะๆ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศกึษาเกี่ยวกบัการพัฒนาหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์ร่ือง บทบาท

ของพยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน

อย่างมนัียส�าคญัทางสถติ ิ(p<.01)15 สอดคล้องกบัการพัฒนาสื่อวีดทิศัน์เพ่ือการเรียนรู้ตามแนวคดิ Flipped Classroom 

เร่ืองการตรวจร่างกาย รายวิชาการประเมนิ พบว่า ทกัษะปฏบิตัหิลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ
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ที่ระดบั .05 และจากศกึษาเกี่ยวกบัการพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

(development of  the integrated e-learning course for undergraduate nursing students) ส�าหรับนักศกึษาพยาบาล

ในระดบัปริญญาตรี ผลการวิจัย พบว่า 1) รปูแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบแทนที่ทั้งหมด และแบบน�ามา

ประกอบกนั ต้องประกอบด้วย เน้ือหา และการเตรียมเน้ือหา กระบวนการในการเรียนรู้  การสื่อสาร และการวัดและ

การประเมินผล 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสแ์บบแทนที่ทั้งหมด (full/comprehensive replacement) มค่ีาสงูกว่ากลุ่มนักศกึษาที่เข้าเรียนตามรปูแบบ

น�ามาประกอบกนั (hybrid type) อย่างมนัียสาคัญทางสถติ ิ(p<.05)20 

 4. จากการประเมนิผลมคีวามพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างหลังการเรียนด้วยสื่อมลัตมิเีดยีเร่ืองกลไกการคลอด

อยู่ในระดบัมาก (Mean=4.40, SD=10.69) สอดสอดคล้องกบัสอดคล้องกบัการพัฒนาสื่อวีดทิศัน์เพ่ือการเรียนรู้

ตามแนวคิด Flipped Classroom เร่ืองการตรวจร่างกาย รายวิชาการประเมนิสขุภาพ พบว่า ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจ

ต่อสื่อวีดทิศัน์อยู่ในระดบัมากที่สดุ (Mean=3.59, SD=.17) สอดคล้องกบัการศกึษาของ วิยะดา เปาวนา3 เกี่ยวกบั

ประสิทธิภาพสื่อวีดิทศัน์ เร่ืองการสวนล้างช่องคลอด ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ3 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี อดุรธานี พบว่า ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจต่อสื่อวีดทิศัน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก( Mean=4.41, 

SD=.56)5 สอดคล้องกบัผลการศกึษาเกี่ยวกบัการพัฒนาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เร่ืองบทบาทของพยาบาลในการวางแผน

ครอบครัวหลังคลอด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ัลติมีเดียโดยรวมอยู่ใน

ระดบัด ี(Mean=4.25) ผลการวิจัยคร้ังน้ีสรปุได้ว่า หนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ลัตมิเีดยี เร่ือง “บทบาทพยาบาลในการ

วางแผนครอบครัวหลังคลอด” เป็นสื่อดจิิตอลที่มีคุณภาพดทีั้งในด้านเน้ือหาและรปูแบบ15 สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ กรกาญจน์ ปานสวุรรณ และนฤมล  แสงจันทร์เกี่ยวกบัการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการเยบ็

ซ่อมแซมแผลฝีเยบ็ส�าหรับนิสติพยาบาล พบว่า ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในส่วน

การน�าเสนอและประสทิธภิาพการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean=3.90, SD=.75) และในส่วนเน้ือหาบท

เรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก(Mean =3.92, SD=.78)17 และจากการศกึษาของ หรรษา เศรษฐบุปผา สมบตั ิสกุลพรรณ

และสวิุท อนิทอง เกี่ยวกบัการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสื่ออเิลก็ทรอนิกสส์�าหรับ

นักศกึษาพยาบาลในระดบัปริญญาตรี พบว่า นักศกึษามคีวามพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลางค่อนข้างสงู และ

พึงพอใจที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 4) ปัญหาอปุสรรคพบว่าระบบเครือข่ายอาจเข้าถงึได้ยาก ผลการศึกษาน้ี 

นับเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนส�าหรับนักศกึษาในระดับปริญญาตรี เพ่ือให้เป็นทางเลือกส�าหรับการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป20

ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้
 การศึกษาน้ี เป็นการพัฒนาสื่อที่มีคุณค่าในการพัฒนาความรู้ นักศึกษาและค่อนข้างทนัสมัย สามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดเวลา และจากผลการศกึษาท�าให้เหน็ว่ารปูแบบการเรียนการสอนมคีวามส�าคญักบัการเรียนของผู้เรียน

ดังน้ันการน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากย่ิงขึ้น อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้คลอดที่มารับบริการในโรงพยาบาลที่นักศึกษาให้การดูแล อย่างไรกต็ามนักศึกษาควรผ่านการเรียน

เน้ือหาระยะตั้งครรภก่์อนใช้สื่อ เน่ืองจากนักศกึษาอาจจะต้องเข้าใจค�าศพัทเ์ฉพาะทางที่อยู่ในสื่อมลัตมิเีดยีเป็นเน้ือหา

ระยะคลอด และนักศกึษาควรมพ้ืีนฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทคดัย่อ   
 การวิจัยเพ่ือชุมชนสงัคมน้ีมวัีตถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้จากการจัดการความรู้ผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์

ในโรงเรียนผู้สงูอายุ และศกึษาผลของการถ่ายทอดความรู้ ในโรงเรียนผู้สงูอายุต่อพ้ืนที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

การวิจัยน้ีประยุกตใ์ช้การวิจัยเชิงปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมในการวางแผน การด�าเนินการ การสงัเกต และสะท้อนผล

ด�าเนินการในพ้ืนที่ต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต�าบล

ผู้น�าชุมชน วิทยากรในพ้ืนที่ นักเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุ และผู้ดูแลผู้สงูอายุ เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ ์

สนทนากลุ่ม และตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  ผลการวิจัยพบว่า องคค์วามรู้และคู่มอืที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

และขยายผลในพ้ืนที่อื่นๆ ได้แก่ คู่มอืการพัฒนาศกัยภาพวิทยากรโรงเรียนผู้สงูอายุ หลักสตูรการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพ่ือพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพ และคู่มอืการเสริมสร้างสขุภาพผู้สงูอายุตามหลักธรรมชาตนิิยม  นักเรียนโรงเรียน

ผู้สงูอายุส่วนใหญ่มคุีณภาพชีวิตในระดบัด ี โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนผู้สงูอายุต้นแบบ

ด้านเครือข่ายโรงเรียนผู้สงูอายุ  ชุมชนต�าบลนาพู่เกดิการพ่ึงพาตนเองทางสงัคมและทางเศรษฐกจิ  โรงเรียนผู้สงูอายุ

สามารถรองรับเป้าหมายการพัฒนาชุมชนเป็นมิตรกบัผู้สงูอายุเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมีสขุภาพที่ดี มีส่วนร่วมใน

กจิกรรมทางสงัคม  และความมั่นคงทางรายได้และการอยู่อาศยัสู่การมคุีณภาพชีวิตที่ดี
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Abstract  
 This Research for Community aimed to transfer knowledge from research knowledge management for 

utilization in aging school and to assess the effectiveness of knowledge transfer in aging school on communities 

and targeted populations. Participatory action research was applied for planning, action, observation and reflection. 

Research was conducted in Naphu sub-District, Phen District, Udonthani Province. Participants were local 

administrators, community leaders, local trainers, aging school students, and older persons’ caregivers. Data 

were collected using interviews, focus group and answering questionnaires. Frequencies, percentages, means, 

and standard deviations were used to analyze quantitative data. Content analysis was used to analyze qualitative 

data. The research findings revealed that knowledge and manuals obtained from research were beneficial for 

utilization in other settings. These included a manual for training of trainers of aging school, a lifelong learning 

curriculum to promote active aging, and a manual for older persons’ health promotion according to naturalism 

principles.  The majority of aging school students had quality of life with a good level. This specific aging 

school was developed to be a master aging school for creating aging school network. Consequently, this led 

to several benefits in the community including social self-reliance, financial self-reliance which helped support 

community in fostering older persons’ good health, social participation, and life security leading to enhanced 

quality of life.
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ความเป็นมาและความส�าคญั
  โครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงไปท�าให้ประเทศเข้าสู่สงัคมสงูวัย ประชากรผู้สงูอายุที่เพ่ิมขึ้น

ท�าให้สดัส่วนประชากรผู้สงูอายุของประเทศเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.9 ในปี  พ.ศ 2553 เป็น ร้อยละ 18 ในปี พ.ศ. 2561 

คาดการณว่์าประเทศไทยจะมจี�านวนผู้สงูอายุถงึร้อยละ 30 ในปี พ.ศ 25811 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร

ดงักล่าว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ ผู้สงูอายุมีแนวโน้มของการอยู่คนเดยีวตามล�าพังเพ่ิมขึ้น การเผชิญกบัปัญหา

สขุภาพและการเจบ็ป่วยจากโรคเร้ือรังและอาจถูกละเลยไม่ได้รับการเอาใจใส่เทา่ที่ควร ท�าให้ผู้สงูอายุต้องพ่ึงพาตนเอง

มากขึ้น ดงัน้ันการพัฒนาให้ผู้สงูอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มสีขุภาพที่ด ีมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม และมคีวามมั่นคง

ทางรายได้และการอยู่อาศยัเพ่ือการมคุีณภาพชีวิตที่ดตีามกรอบแนวคดิและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนเป็นมติร

กบัผู้สงูอายุขององค์การอนามยัโลกจึงมคีวามจ�าเป็นย่ิง2 

 การวิจัยน้ีมุ่งน�าองค์ความรู้ จากการจัดการความรู้ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

โรงเรียนผู้สงูอายุไปถ่ายทอดในพ้ืนที่ต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ

ผ่านการพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพ ตามมาตรการขบัเคล่ือนระเบยีบวาระแห่งชาตเิร่ืองสงัคมสงูอายุ ในการบูรณา

การการท�างานผู้สงูอายุทั้งประเทศในระดบันโยบาย หน่วยงาน และพ้ืนที่ และก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3S 

ในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในช่วงวัยสงูอายุ ได้แก่ ส่งเสริมให้สขุภาพแขง็แรง (Strong) ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ในสงัคม (Social Participation) และส่งเสริมความมั่นคงปลอดภยั (Security) เพ่ือการเตรียมความพร้อมของประเทศ

ในการเข้าสู่สงัคมสงูวัย3 ด้วยกลไกและกระบวนการเรียนรู้ ในระดบัพ้ืนที่ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ชุมชน และเครือข่ายทุกภาคส่วนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ผู้สงูอายุได้รับโอกาสทางการศกึษาในโรงเรียน

ผู้สงูอายุและพัฒนาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง ผู้สงูอายุสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารและการบริการทางสงัคม

ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต ภายใต้กรอบมโนทศัน์การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ

และความจ�าเป็นในการเรียนรู้ของผู้สงูอายุ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมศีกัยภาพ พ่ึงพาตนเอง และสามารถน�าองค์ความรู้ ไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันสอดคล้องกบัวิถกีารด�ารงชีวิต บริบทชุมชนและวัฒนธรรม สามารถปรับตวัเข้ากบัการเปล่ียนแปลง

ของสงัคมได้ รปูแบบการเรียนรู้ ในโรงเรียนผู้สงูอายุเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และเรียนรู้

ตามอธัยาศยั มุ่งส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมสีขุภาพที่ด ี มส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม และมคีวามมั่นคงทางรายได้และ

การอยู่อาศยั องคค์วามรู้สงัเคราะห์จากการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการพัฒนาผู้สงูอายุ ให้มศีกัยภาพ

ประกอบด้วย การส่งเสริมพฤตกิรรมสขุภาพของผู้สงูอายุ การสร้างอาชีพและรายได้เสริม การใช้ชีวิตอย่างมคุีณค่า

และมคีวามสขุ นันทนาการ และการศกึษาอสิระและจิตอาสา4  

 โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี เป็นโรงเรียนผู้สงูอายุในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2559 โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี มวัีตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง

การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สงูอายุในต�าบลนาพู่ มนัีกเรียน 405 คน (ข้อมูล ณ 1 สงิหาคม 2559) 

เปิดสอนทุก 2 สปัดาห์ คร้ังละประมาณ 3 ช่ัวโมง กองสวัสดกิารสงัคม องค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่ เป็นผู้รับผดิชอบ

หลักในการบริหารจัดการโรงเรียน ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ การเรียนรู้ ในโรงเรียน

ผู้สงูอายุมุ่งเน้นกจิกรรมนันทนาการ การรวมกลุ่มพบปะพูดคุย การรับประทานอาหารร่วมกนัของผู้สงูอายุ และการเรียนรู้

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทกัษะ และประสบการณส์�าหรับการด�ารงชีวิตโดยทมีวิทยากรจิตอาสาในพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์

สภาพการณก์ารด�าเนินงานโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่โดยการสนทนากลุ่มกบัผู้บริหาร ผู้น�าชุมชน ผู้แทนนักเรียน

โรงเรียนผู้สงูอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่า โรงเรียนผู้สงูอายุเป็นพ้ืนที่สาธารณะส�าหรับการพบปะพูดคุยของผู้สงูอายุ

ในชุมชน โรงเรียนมโีอกาสและปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ในการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนผู้สงูอายุต้นแบบ การน�าความรู้ ไป

ถ่ายทอดในโรงเรียนผู้สงูอายุเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุและประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งเช่ือมโยงไปสู่
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เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนเป็นมิตรกบัผู้สงูอายุภายใต้การขบัเคล่ือน การบูรณาการ และความร่วมมอืของเครือข่าย

ทุกภาคส่วนในพัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุสูก่ารพัฒนาผู้สงูอายุมคุีณภาพชีวิตที่ด ีมโีอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศกัยภาพ

ตนเองอย่างต่อเน่ือง สามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารและการบริการทางสงัคมอนัจะเป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิต 

 การวิจัยน้ีพัฒนาขึ้นเพ่ือถ่ายทอดและน�าองคค์วามรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ในโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี  ผลส�าเรจ็ที่คาดว่าจะได้รับภายหลังการถ่ายทอดและน�า

องค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ชุดความรู้หรือคู่มอืองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด และขยายผลได้จริง

ในโรงเรียนผู้สงูอายุในพ้ืนที่อื่นๆ ผู้สงูอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่พัฒนาอย่างต่อเน่ืองสู่

ความย่ังยืน และชุมชนต�าบลนาพู่มศีกัยภาพ เข้มแขง็ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุ การพัฒนา

ผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพครอบคลุมการมีสขุภาพด ีมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม การมคีวามมั่นคงทางรายได้และการอยู่อาศยั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 1. ถ่ายทอดองคค์วามรู้จากผลงานวิจัยเร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในโรงเรียนผู้สงูอายุ

ต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี 

 2. พัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนผู้สงูอายุ 

 3. ศกึษาผลของการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี ครอบคลุม

ผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการถ่ายทอดและน�าองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์

วิธีด�าเนนิการวิจยั
 การวิจัยเพ่ือชุมชนสงัคม (Research for Community) น้ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาต ิ(วช.) ประจ�าปีงบประมาณ 2560 และได้รับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อดุรธานี   เป็นการวิจัยทีผู่กพันใกล้ชิดสงัคม (Community-Engaged 

Research) มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเพ่ือการบูรณาการและประยุกตใ์ช้ในการสร้างประโยชน์ มูลค่า และ

ผลกระทบต่อชุมชนสงัคม ประยุกตใ์ช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Action Research) 

เพ่ือการวางแผน (Planning) การปฏบิตักิาร (Action) การสงัเกตการณ ์(Observation) และการสะท้อนผลการปฏบิตั ิ

(Reflection)5 ในการถ่ายทอดและน�าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กบักลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ ในการ

ด�าเนินการวิจัย ดงัน้ี 

 1. การคดัเลือกพื้ นทีแ่ละประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้วิจัยคดัเลือกพ้ืนทีต่�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี

ซ่ึงเป็นชุมชนชนบทขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งมานานประมาณ 50 ปี มหีมู่บ้านจ�านวน 17 หมู่บ้าน มจี�านวนหลังคาเรือนประมาณ 

2,600 หลัง และมปีระชากรประมาณ 12,500 คน เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มคีวามพร้อมด้านผู้บริหาร ผู้น�าชุมชน การมส่ีวนร่วม

และเครือข่ายความร่วมมอื โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่สามารถรองรับการพัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุให้เป็นต้นแบบโรงเรียน

ผู้สงูอายุ การพัฒนาชุดความรู้ เร่ืองการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพสู่การใช้ประโยชน์ ต่อยอด

และขยายผลในวงกว้างมากขึ้น ในพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือการมากขึ้น

 ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการวิจัยน้ีได้รับการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจและมคีวามพร้อมในการรับการถ่ายทอดองคค์วามรู้  กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิทยากรในพ้ืนที่ จ�านวน 40 คน เป็นผู้บริหาร ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาพู่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แกนน�าผู้สงูอายุ วิทยากรจิตอาสา และปราชญ์ชุมชนในพ้ืนที่ต�าบลนาพู่ เพ่ือส่งเสริม

การถ่ายทอดองค์ความรู้ ในโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่อย่างต่อเน่ือง 2) กลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ 
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จ�านวน 200 คน คุณสมบตัขิองกลุ่มตวัอย่างคือเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุที่มภีาวะสขุภาพด ีไม่มปัีญหาสขุภาพ

ที่เป็นอปุสรรคต่อการเรียนรู้ในหลักสตูร และสามารถร่วมเรียนรู้ตามหลักสตูรได้อย่างน้อยร้อยละ 80  และ 3) กลุ่มผู้ดูแล

ผู้สงูอายุ จ�านวน 40 คน เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ ผู้ดูแลผู้สงูอายุ และจิตอาสาดูแลผู้สงูอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง

และผู้สงูอายุในชุมชนต�าบลนาพู่ 

 2. การจดัการความรูจ้ากผลงานวิจยัและองคค์วามรูที้จ่ะน�าส่งกลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้วิจัยรวบรวมองค์ความรู้  กล่ันกรอง และจัดการความรู้จากผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือระบุองค์ความรู้ที่

จะน�าไปถ่ายทอดและเผยแพร่สูก่ลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ องคค์วามรู้ ถ่ายทอดมคีวามเช่ือมโยงสมัพันธก์บัแนวคดิในการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ ได้แก่ 1) แนวคิดชุมชนเป็นมติรกบัผู้สงูอายุ (Aged Friendly Communities) 

ตามกรอบนโยบายการพัฒนาผู้สงูอายุที่มศีกัยภาพ (Active aging) ขององค์การอนามยัโลก6 ซ่ึงก�าหนดเป้าหมาย 3 ด้าน 

ได้แก่ การมสีขุภาพด ีการมส่ีวนร่วมในชุมชนสงัคม และการมคีวามมั่นคงปลอดภัยในชีวิต สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ2,7 

2) แนวคิดความสขุ 5 มติ ิ(The Concept of Five Dimensions of Happiness) ซ่ึงจ�าแนกความสขุของผู้สงูอายุเป็น 5 มติ ิ

ประกอบด้วย มติสิขุสบาย  มติสิขุสนุก มติสิขุสง่า มติสิขุสว่าง และมติสิขุสงบ8 และ 3) แนวคิดโรงเรียนผู้สงูอายุที่ส่งเสริม

สนับสนุนโอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สงูอายุให้สามารถประยุกตใ์ช้ใน ชีวิตประจ�าวันสามารถปรับตวั

ต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมได้อย่างเหมาะสม ด�ารงชีวิตอย่างมคุีณค่า ศกัดิ์ศรี มคีวามสขุ และคุณภาพชีวิตที่ดี9-10 

 องค์ความรู้ เพ่ือการถ่ายทอดในการวิจัยคร้ังน้ีได้ 3 ส่วน คือ 1) องค์ความรู้การพัฒนาศกัยภาพวิทยากรในพ้ืนที่ 

2) องคค์วามรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพ และ 3) องคค์วามรู้การพัฒนาศกัยภาพผู้ดูแลผู้สงูอายุ

ในชุมชน มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

 1.องค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพวิทยากรในพ้ืนที่  เป็นองค์ความรู้ พัฒนาจากการบูรณาการองค์ความรู้

เร่ือง“การสร้างเสริมทกัษะแกนน�าการสร้างเสริมสขุภาพส�าหรับผู้สงูอายุ” ของขนิษฐา นันทบุตร และคณะ11 และองค์

ความรู้  เร่ือง “การจัดกจิกรรมสร้างสขุ 5 มิตสิ�าหรับผู้สงูอายุในชุมชน”8 องค์ความรู้ ถ่ายทอดเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ

วิทยากรในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ 1) แนวคิดและองค์ความรู้ เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียน

ผู้สงูอายุ 2) การสร้างเสริมสขุภาพด้านร่างกาย 3) การสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุด้านสมอง 4) การสร้างเสริมสขุภาพ

ผู้สงูอายุด้านภมูปัิญญาและการถ่ายทอดความรู้  และ5) การสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุด้านสงัคม   

 2. องคค์วามรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพ  เป็นองคค์วามรู้ที่จะน�าไปถ่ายทอดให้กบั

นักเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สงูอายุให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกบับริบท ความต้องการ

และเทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในมติต่ิางๆ โดยพัฒนาหลักสตูร “การเรียนรู้

ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้สงูอายุให้มีศกัยภาพ” ซ่ึงประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ 4, 12-15  คอื 1) การส่งเสริมพฤตกิรรมสขุภาพ

ตามหลักธรรมชาตนิิยม 2) การสร้างอาชีพและรายได้เสริม 3) การใช้ชีวิตอย่างมคุีณค่าและมคีวามสขุ 4) นันทนาการ

และ 5) การศกึษาอสิระและจิตอาสา 

 3. องค์ความรู้การพัฒนาศกัยภาพผู้ดูแลผู้สงูอายุในชุมชน ซ่ึงได้จากสงัเคราะห์ความรู้ ให้สามารถน�าไปใช้ให้

เหมาะสมกบับริบทพ้ืนที่และความต้องการในการดูแลของผู้สงูอายุในพ้ืนที่ จากผลงานวิจัยเกี่ยวกบัการอบรมพัฒนา

ศกัยภาพผู้ดูแลผู้สงูอายุ16 องค์ความรู้ ถ่ายทอด ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ 1) หลักการพ้ืนฐานในการดูแลผู้สงูอายุ 

2) ทกัษะการดูแลผู้สงูอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง และ 3) การเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวการดูแลผู้สงูอายุตามความต้องการ

ของผู้สงูอายุในชุมชน 

 3. การออกแบบกระบวนงานหลกัในการถา่ยทอดความรูสู่้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้ นที ่

 กระบวนงานหลักในการด�าเนินการถ่ายทอดความรู้สู่ประชากรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยการมส่ีวนร่วมและ

ความร่วมมอืของเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ส่วน ดงัน้ี 1) การพัฒนาศกัยภาพวิทยากรในพ้ืนที่
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เพ่ือการเรียนรู้และฝึกปฏบิตัทิกัษะด้านต่างๆ ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ 2) การจัดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพ โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้ตามหลักสตูร “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา

ผู้สงูอายุให้มีศกัยภาพ” และ 3) การพัฒนาศกัยภาพผู้ดูแลผู้สงูอายุในชุมชน  เพ่ือให้มคีวามรู้และได้ฝึกปฏบิตัทิกัษะ

ที่จ�าเป็นส�าหรับการดูแลผู้สงูอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด   

 4. การถา่ยทอดองคค์วามรูสู่้กลุ่มเป้าหมายในพื้ นที ่

 การถ่ายทอดและเผยแพร่องคค์วามรู้ เพ่ือการใช้ประโยชน์สูก่ลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยวิทยากรของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการดงัน้ี 

  4.1 การพัฒนาศกัยภาพวิทยากรในพ้ืนที่ โดยการศกึษาดูงานโรงเรียนผู้สงูอายุในพ้ืนที่ภาคเหนือใช้ระยะเวลา 

2 วัน และประชุมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ ใช้ระยะเวลา 

4 วัน โดยตลอดกระบวนการพัฒนาศกัยภาพเน้นการมส่ีวนร่วมและการฝึกปฏบิตั ิเช่น การบริหารร่างกายด้วยการยืดเหยียด

ฤาษีดดัตน การร�าไม้พลอง กจิกรรมบริหารสมอง กลุ่มสมัพันธ ์นันทนาการ เล่าสู่กนัฟัง และถ่ายทอดภมูปัิญญา 

  4.2 การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพ โดยใช้รปูแบบที่หลากหลาย และเหมาะสม

เช่น บรรยาย สาธติ ฝึกปฏบิตัทิกัษะต่างๆ เรียนรู้ ในชุมชน และเรียนรู้นอกสถานที่ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กบั

นักเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุ 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ ใช้ระยะเวลา 24 สปัดาห์

  4.3 การพัฒนาศกัยภาพผู้ดูแลผู้สงูอายุในชุมชน โดยใช้ฐานการเรียนรู้ เป็นพ้ืนที่ส�าหรับผู้ดูแลผู้สงูอายุ

ในการเรียนรู้และฝึกปฏบิตัทิกัษะต่างๆที่จ�าเป็นในการดูแลผู้สงูอายุ เช่น การดูแลผู้ป่วยสงูอายุที่ได้รับการคาสายสวน

ปัสสาวะ การดูแลผู้ป่วยสงูอายุที่ให้อาหารทางสายยาง ใช้ระยะเวลา 2 วัน  

 5. การประเมินผลของการถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นพื้ นที่

 โดยการสมัภาษณ ์การสนทนากลุ่ม การสงัเกต การคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ และการหาข้อสรปุร่วมกนั เพ่ือประเมนิ

ความส�าเรจ็และประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม 3 ด้าน คอื ผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ ์(Outcome) และ  ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) จากการถ่ายทอดและน�าองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชเ้ครือ่งมือในการวิจยั ดงันี้   
 1. เกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการตอบแบบสอบเพ่ือประเมินระดับคุณภาพชีวิต โดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิต

ขององคก์ารอนามยัโลกชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI)17 แบบวัดน้ีมจี�านวน 26 ข้อ ประเมนิคุณภาพ

ชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสมัพันธท์างสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม มลัีกษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั มีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและน�าไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มผู้สงูอายุ

ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีจ�านวน 30 คน แล้วน�ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ได้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟา

ของคอร์นบาค เทา่กบั .83 การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ คะแนน 26-60 หมายถงึ มคุีณภาพชีวิตที่ไม่ด ีคะแนน 61-95 

หมายถงึ มคุีณภาพชีวิตปานกลาง และคะแนน 96-130 หมายถงึ มคุีณภาพชีวิตด ี

 2. เกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้บริหารโรงเรียนผู้สงูอายุ กลุ่มวิทยากร

ในพ้ืนที่ และผู้สงูอายุในโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ ทั้งหมด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 20 คน 

โดยใช้แนวค�าถามการสนทนากลุ่มแบบกึ่งโครงสร้างเพ่ือสอบถาม  ผลของการถ่ายทอดความรู้ ในโรงเรียนผู้สงูอายุ

โดยการสนทนากลุ่ม เช่น “ทา่นรู้สกึอย่างไรต่อการถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียนผู้สงูอายุในการด�าเนินงานของโครงการ

การพัฒนาชุมชนเป็นมติรกบัผู้สงูอายุของชุมชนต�าบลนาพู่” และ “การด�าเนินงานของโครงการพัฒนาชุมชนเป็นมติร

กบัผู้สงูอายุตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้สงูอายุ และชุมชนต�าบลนาพู่หรือไม่ อย่างไร” 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)18 ผู้วิจัยมกีระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

ตามล�าดบัโดยเร่ิมจากการจัดระเบยีบข้อมูลและการอ่านข้อมูล การย่อข้อมูล การก�าหนดรหัสข้อมูล การรวมกลุ่มข้อมูล

และการจ�าแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ 

ผลการวิจยั
 ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัยจากการศกึษาผลของการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็

จังหวัดอดุรธานี ที่มุ่งเน้นความส�าเรจ็ของการพัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนผู้สงูอายุ และ

ความส�าเรจ็ด้านผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบที่เกดิขึ้นภายหลังจากการถ่ายทอดและน�าองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ดงัน้ี

 1. ผลส�าเร็จการพฒันาโรงเรียนผูสู้งอายตุ�าบลนาพู่สู่การเป็นตน้แบบโรงเรียนผูสู้งอาย ุ

 โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่มีที่ตั้งและพ้ืนที่ด�าเนินการจัดกจิกรรมต่างๆ บริเวณอาคารเอนกประสงค์และ

อาคารห้องประชุมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลนาพู่  ก�าหนดวิสยัทศัน์ “เป็นโรงเรียนผู้สงูอายุช้ันน�า ผู้สงูอายุมีความสขุ

ทุกมติ”ิ และ ค�าขวัญ  “ตู้มโฮม ฮักแพง แขง็แฮง สขุ ีชีวี มคุีณค่า” ก่อตั้งโดยมวัีตถุประสงค ์ดงัน้ี 1) นักเรียนโรงเรียน

ผู้สงูอายุ มพ้ืีนที่พบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนการเรียนรู้  มกีจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกบัวัย 2) นักเรียน

โรงเรียนผู้สงูอายุ ได้เรียนรู้ทกัษะการด�าเนินชีวิตในสงัคมได้อย่างเหมาะสม 3) ป้องกนัการเกดิภาวะโรคซึมเศร้าใน

ผู้สงูอายุ  และ 4) นักเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุได้เรียนรู้การดูแลสขุภาพกายและจิตตามหลักวิชาการอย่างง่าย สามารถ

น�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม  โรงเรียนบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ 3 ชุดประกอบด้วย คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการระดบัหมู่บ้าน มแีผนและปฏทินิการด�าเนินกจิกรรมประจ�าปี

มหีลักสตูรและคู่มอืที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียนผู้สงูอายุและใช้ประโยชน์ในชุมชน

โรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนผู้สงูอายุต้นแบบที่มีจุดเด่น 3 ด้าน ดงัน้ี 

  1.1. จุดเด่นด้านเครือข่ายโรงเรียนผู้สงูอายุ โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่มเีครือข่ายโรงเรียนผู้สงูอายุที่เข้มแขง็

จากความร่วมมอืในการท�างานของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม เครือข่ายมีความสมัพันธแ์บบกลัยาณมิตร

หนุนเสริมการท�างานร่วมกนั และสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือการบริหารและพัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุ ภายใต้

กลไกการท�างานที่มคีวามยืดหยุ่น เหมาะสม ต่อเน่ือง และมปีระสทิธภิาพ จนเกดิผลส�าเรจ็และผลลัพธก์ารด�าเนินงาน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ และการอยู่ดกีนิดขีองประชาชนในพ้ืนที่ ผลงานเชิงประจักษ์คือ องค์การบริหารส่วนต�าบล

นาพู่ มช่ืีอเสยีงเป็นที่รู้ จัก และได้รับการยอมรับในระดบัพ้ืนที่ ภมูภิาค และประเทศ ได้รับการประกาศเกยีรตคุิณและ

รางวัลระดบัชาตจิากการที่มคีวามเป็นเลิศและโดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสงัคม จากนวัตกรรม 

1) โรงเรียนผู้สงูอายุ 2) เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเร้ือรังในผู้สงูอายุ และ 3) เครือข่ายเสริมสร้างรายได้ ปลดหน้ีสนิ โดยใช้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง รปูแบบการท�างานเครือข่ายโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ แสดงดงัภาพที่ 1 
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 ภาพที ่1 รปูแบบเครือข่ายโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่  อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี

  1.2 จุดเด่นด้านการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สงูอายุ โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่บริหารจัดการ โดยรปูแบบ

การท�างานแบบบูรณาการและมส่ีวนร่วมกบัเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา” 

เพ่ือการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รูปแบบของการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการพัฒนา

โรงเรียนผู้สงูอายุสู่ความย่ังยืนที่ส�าคัญคือ 1) การสร้างระบบการถ่ายทอดประสบการณแ์ละสบืทอดเจตนารมณข์อง

การพัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุจากรุ่นสูรุ่่น โดยการคัดเลือกแกนน�าเครือข่ายโรงเรียนผู้สงูอายุในพ้ืนที่จากกลุ่มคน 3 ช่วงอายุ

ที่มอีายุ 40-60 ปี อายุ 60-70 ปี และอายุ 70 ปีขึ้นไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้โรงเรียนผู้สงูอายุและน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ในชุมชน ที่รวมกลุ่มกนัในการท�ากจิกรรมต่างๆ ในโรงเรียนผู้สงูอายุและชุมชน และ 2) การบริหารหลักสตูรและจัดเรียนรู้

ที่เป็นระบบ ต่อเน่ือง และมปีระสทิธภิาพ เพ่ือให้ผู้สงูอายุเรียนรู้และฝึกปฏบิตัจินเกดิทกัษะและประสบการณส์ามารถ

น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสมและเทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคม

  1.3 จุดเด่นด้านการสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่มคีวามโดดเด่นด้านการสร้างเสริม 

สขุภาพผู้สงูอายุในการสร้างความตระหนัก การรับรู้ภาวะสขุภาพทีเ่ป็นอยู่ของตนเอง และการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพ

ให้ดย่ิีงขึ้น ผ่านการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างเสริมสขุภาพตามหลักธรรมชาตนิิยมเพ่ือน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

มีการต่อยอดความรู้สู่ครอบครัวและขยายสู่ประชาชนกลุ่มอื่นๆ ในพ้ืนที่ในวงกว้างมากขึ้น จนเกดิการรวมตวัของกลุ่มแกนน�า

ผู้สงูอายุในการออกก�าลังกายในชุมชน เช่น กลุ่มฟ้อนร�า กลุ่มเต้นบาสโลป และกลุ่มวิทยากรแกนน�าออกก�าลังกาย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยพบว่าการถ่ายทอดความรู้ ด้านการสร้างเสริมสขุภาพกบักลุ่ม

ตวัอย่างนักเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุ ท�าให้เกดิผล 3 ด้าน ได้แก่  1) ความเข้าใจในการสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ 2) 

ความสขุใจ และ 3) การแสวงหาจุดสมดุล ดงัตารางที่ 1
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ตารางที ่1 ผลที่เกดิขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุสู่กลุ่มเป้าหมาย

Categories Sub-Categories Quotations

ความเข้าใจในการสร้างเสริม 

สขุภาพผู้สงูอายุ

ความสขุใจ

การแสวงหาจุดสมดุล

การมีทศิทางบริหารงานเพ่ือ

สร้างเสริมสุขภาพของผู้สูง

อายุ

การสร้างเสริมสุขภาพจาก

การเรียนรู้ ด้วยตวัเอง

มเีกยีรตยิศและคุณค่า

 ความอบอุ่นใจ

ค้นหาความลงตัวเหมาะสม

ของกจิกรรม

ค้นหาความพร้อมเพ่ือร่วม

กจิกรรม

“เมื่อก่อนโรงเรียนมนัไม่มทีศิทาง แต่ว่าเฮากเ็ข้ามาให้มนั

สนุกสนานกนั แบบว่ามาจัดกจิกรรมร่วมกนัคือ จังยายเว้า

น่ันหละคอื จังเว้าว่ามาจัดกจิกรรมร่วมกนัขอความร่วมมอื

กัน..แต่ตอนน้ีได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพที่เพ่ินมาบอกมา

สอน และพาท�าได้วิธอีอกก�าลังกายสขุภาพที่ถูกต้องเอามาใช้

แล้วรู้สกึสบายตวั ได้แนวทางการดูแลแบบถูกต้อง...รู้ จัก

การกนิอาหารที่มปีระโยชน์” (กลุ่มที่ 2)

“แม่มคีวามรู้ เพ่ิมขึ้น ยังบ่รู้ เนา๊ะ กม็ารู้  บดัน้ีกต็ากี้กต็าสตีาสา

แม่นบ่ พอรู้กจ็�าเอามาท�า แม่นบ่ จ�าเอามาเฮด็ ได้จ�าออกมาท�า 

แม่นบ่ จ�าออกมาเฮด็ แม่กลื็มง่ายแม่นบ่ แล้วกเ็อามาอ่านกยั็ง

เอาไปเฮด็ ไปท�าบุญเพ่ินกไ็ด้ไปเฮด็เลยแล่วดใีจ” (กลุ่มที่ 1)

“ขนาดผู้ว่าเนา๊ะ แม่ไปงานของ พมจ. อยู่วิทยาลัยฯ พละ

แม่คนนึงไปน่ังให้เพ่ินสรงน�า้ มาฮอดแม่แล้วเราซิจ�าแม่ได้

เพ่ินมาทกั ผู้ว่าเราแล้วทกัมาจาก โรงเรียนผู้สงูอายุนาพู่ใช่ไหม

แม่กเ็ลยว่าจ้า โอซ่ัน เป็นต้นแบบนะเน่ีย รร.ผู้สงูอายุนาพู่

ผู้ว่าเป็นผู้ว่าเด้นิ ทั่งที่เราบ่ได้มาจักเทอื เรากร็ู้ ว่าเป็นต้น

แบบทแีรกเรากว่็าเอาผู้เฒ่ามารวมกลุ่มกนั มนัเด่นมากเลย” 

(กลุ่มที่ 3)

“เน่ียคือจ่ังยายจ่ังซ้ี เราอยู่ทุง่นา ผู้น่ีก้อยู่บ้าน บ่เคยไปพ้อ

ผู้เฒ่า เพราะเฮด็งานตรงน้ี บาดน่ีเพ่ินกจ็ะบ่ฮู้จักเด้บาดน่ี

ที่เพ่ินฮู้กนัน่ี คนที่เคยเป็นหนุ่ม เป็นสาว เคยมารู้ จักกนั 

เดี๋ยวน้ีเพ่ินมาเจอกันในโรงเรียนผู้สูงอายุ โอ้ย อยู่ดีมี

แฮงเนา๊ะเฮาเพ่ินได้ทกัทายกนั มื้อน้ีเกดิเป็นความสนิทขึ้น

มาอกี จะเป็นจ่ังซ่ัน อนัน่ีแต่กี้มนัจะอยู่บ้านไผบ้านมนัเด้” 

(กลุ่มที่ 1)

“เราพยายามจะท�าให้เข้มแขง็แต่บางทกีม็อีปุสรรค เช่นถ้า

มีคนมาศึกษาดูงานมากเกินไปกไ็ม่ได้เรียนหนังสือ ท�า

อะไรหลาย ๆ  อย่างในเวลาเดยีวกนั บางอย่างกห็ายไปกเ็กดิ

ความล้าบ้างตอนน้ี” (กลุ่มที่ 2)

“เมื่อก่อนเรามาเดอืนละคร้ัง มาตามอธัยาศยั มาต้มน�า้ต้ม

หยัง แล้วกม็าน่ัง มหียังมาสอนจัง๋ซ้ีเฮาเป็นจัง๋ได ๋บงัคับบ่

กค็อืเฮา ที่เฮาอยากได้เนา๊ะ กม็นัีนทนาการเนา๊ะตอนน้ี เรา

พยายามหาเวลารวมตัวกนัทุกคนที่โรงเรียนถ้ามีกจิกรรม

เรากจ็ะพยายามมา” (กลุ่ม 3)
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 2. ผลส�าเร็จดา้นผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบจากการถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นโรงเรียนผูสู้งอายตุ�าบลนาพู่ 

  2.1 ผลส�าเรจ็ที่เกดิขึ้นเชิงปริมาณจากการน�าองค์ความรู้ ไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นรปูธรรม

ที่สามารถน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ ต่อยอด และขยายผลในวงกว้างมากขึ้นทั้งในพ้ืนที่ต�าบลนาพู่และพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือให้

เกดิผลกระทบในเชิงสงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม เช่น การมคีวามเป็นอยู่ที่ด ีการมรีายได้เพ่ิมขึ้น การมอีาชีพเสริม

การมคุีณภาพชีวิตที่ด ีแสดงดงัตารางที่ 2 

ตารางที ่2 ผลส�าเรจ็ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี (n=170 คน)

ผลผลิต เป้าหมาย ผลการด�าเนนิงาน

1. การพฒันาศกัยภาพวิทยากรในพื้ นที่

   1.1 วิทยากรในพ้ืนที่

   1.2 คู่มอืการพัฒนาศกัยภาพวิทยากรในพ้ืนที่ 

2. การพฒันาโรงเรียนผูสู้งอาย ุ

   2.1 ระดบัความส�าเรจ็ของการพัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุ

    2.2 คู่มือ/หลักสตูร/องค์ความรู้ เพ่ือถ่ายทอด

3. การพฒันาผูสู้งอายใุหมี้ศกัยภาพ 

   3.1 สุขภาพทีดี่  

       3.1.1 ผู้สงูอายุที่ได้รับการตรวจคัดกรองสขุภาพ/ตรวจร่างกายประจ�าปี

       3.1.2 ผู้สงูอายุที่ได้รับการดูแลและรักษาโรคเบื้องต้น เมื่อเจบ็ป่วย

   3.2 การมีส่วนร่วมในชมุชน 

     3.2.1 ผู้สงูอายุมคุีณภาพชีวิตในระดบัดขีึ้นไป  

     3.2.2 ผู้สงูอายุที่ส�าเรจ็การศกึษาตามหลักสตูร

   3.3 การสรา้งอาชีพและรายไดเ้สริม 

       3.3.1 ผู้สงูอายุที่มรีายได้เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายของตนเอง

      3.3.2 ผู้สงูอายุมงีานท�าและรายได้เสริม

      3.3.3 จ�านวนปราชญ์ชุมชน/คลังสมองผู้สงูอายุในชุมชน

      3.3.4 จ�านวนผลิตภัณฑ/์สนิค้าผลิตโดยผู้สงูอายุ 

40 คน

1 เล่ม

โดดเด่น ≥ 1 ด้าน

2 เร่ือง

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

≥ ร้อยละ 50

≥ 10 คน

≥ 5 อย่าง

46 คน

1 เล่ม

โดดเด่น 3 ด้าน

2 เร่ือง

ร้อยละ 86.50

ร้อยละ 100

ร้อยละ 82.94

ร้อยละ 80.50

ร้อยละ 81.77

ร้อยละ 54.70

24 คน

7 อย่าง 

  2.2 ผลลัพธท์ี่เกดิขึ้นภายหลังจากการน�าองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ที่เกดิขึ้นชัดเจน ได้แก่ 

   2.2.1 การพ่ึงตนเองทางด้านสงัคมในชุมชนผู้สงูอายุและคนในชุมชนต�าบลนาพู่ สะท้อนว่าโรงเรียนผู้สงูอายุ

เปิดพ้ืนที่ส�าหรับการรวมกลุ่ม การเรียนรู้ ร่วมกนั การท�ากจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ การดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกนัและกนั 

การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและมีความสุข ภายใต้บริบทของชุมชนที่ประชาชนด�าเนินชีวิตแบบ “พออยู่พอกิน” 

และ“พ่ึงตนเอง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โรงเรียนผู้สงูอายุเป็นต้นทุนการพ่ึงตนเองทางจิตใจและสงัคม

ที่ส�าคัญของประชาชนในพ้ืนที่ต�าบลนาพู่ ตามค�าขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ตู้มโฮม ฮักแพง แขง็แรง สขุ ีชีวิตมคุีณค่า” 

นักเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุเกดิการรวมกลุ่ม มโีอกาสพบปะสงัสรรค์กบัเพ่ือนวัยเดยีวกนั เกดิความรักและความผูกพันมาก

ขึ้นเร่ือยๆผู้สงูอายุเกดิความภมูใิจในตนเอง รู้สกึถงึการม ี“ภมูริู้  ภมูธิรรม ภมูฐิาน” ได้เรียนรู้หลากหลาย เน่ืองจากบาง

คนไม่เคยได้เรียนหนังสอืในช่วงวัยเดก็ ผู้สงูอายุมคีวามรู้  ทกัษะและประสบการณด้์านต่างๆ มพีลัง กล้าแสดงออก 

และมั่นใจในตนเองมากขึ้น ไม่อายที่จะเข้าร่วมสงัคม และไม่เกดิซึมเศร้า  
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   2.2.2 การพ่ึงตนเองทางด้านเศรษฐกจิในชุมชน จากต้นทุนส�าคัญ 2 ประการ ดงัน้ี 1) องค์ความรู้

และภมูิปัญญาด้านผลิตภัณฑชุ์มชน ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ตนีบาตร ตะกร้าสวยด้วยพลาสตกิ กระตบิข้าวจากต้นกก

ปลาร้าบองแม่กอง กล้วยฉาบแม่ผ่องศรี และไข่ไอโอดนีนาพู่ ซ่ึงได้น�าไปขยายผลในวงกว้างมากขึ้นโดยการถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่บุคคล ครอบครัว และชุมชน เพ่ือเสริมสร้างการมอีาชีพ การมรีายได้เสริม การมรีายได้พอเพียงกบัการ

ด�ารงชีวิต การอยู่ดกีนิดขีองประชาชนในพ้ืนที่ การสบืทอดภมูปัิญญาไม่ให้สญูหาย ไปจากชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างระบบ

เศรษฐกจิชุมชนให้มคีวามเข้มแขง็ และชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน และ 2) กลุ่มเครือข่ายสร้างอาชีพและ

เพ่ิมรายได้ในพ้ืนที่ต�าบลนาพู่ เช่น กลุ่มปลูกพืชผกัสวนครัววิถพีอเพียง  กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้เล้ียงกระบอืไทย กลุ่มวิสาหกจิ

ชุมชนปลูกดอกกระเจียว กลุ่มเกษตรวิถพีอเพียงแบบผสมผสาน ส่งผลให้เกดิการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มกีารด�ารงชีวิต

อย่างพอเพียง ประชาชนในพ้ืนที่ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่มหีน้ีสนิที่ไม่อาจชดใช้คนืได้ แสวงหา

จุดสมดุลในชีวิตสู่การพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกจิ ส่งผลให้ชุมชนมเีศรษฐกจิที่ด ีคนในชุมชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดมีหีลัก

ประกนัในชีวิตจากการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

  2.3 ผลกระทบที่เกดิขึ้น ภายหลังการน�าองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ มดีงัน้ี 

   2.3.1 การขบัเคล่ือนและพัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง น�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลง

ที่เป็นรปูธรรมเพ่ือการส่งเสริมการการมภีาวะสขุภาพที่ดขีึ้น ส่งเสริมการท�างาน สร้างอาชีพ และรายได้เสริม รวมถงึ

ส่งเสริมการมคุีณภาพชีวิตที่ดขีองผู้สงูอายุ  ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไปสู่การเปล่ียนแปลงทางบวกในชุมชนทั้งด้านสงัคม

และเศรษฐกจิ จนชุมชนต�าบลนาพู่สามารถเป็นพ้ืนที่ต้นแบบของการพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพด้านการสร้างเสริมสขุภาพ

และมคุีณภาพชีวิตที่ด ีผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างนักเรียนโรงเรียนผู้สงูอายุจ�านวน 170 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.94 มคุีณภาพชีวิตในระดบัด ี(Mean=101.36; SD=9.72)  

   2.3.2 โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่และองคก์ารบริหารส่วนต�าบลนาพู่ อ�าเภอเพญ็ จังหวัดอดุรธานี

มช่ืีอเสยีง ได้รับการยอมรับในระดบัจังหวัด ภมูภิาค และประเทศ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และศกึษาดูงานด้านนวัตกรรม

โรงเรียนผู้สงูอายุ และเครือข่ายโรงเรียนผู้สงูอายุ ให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วน  องค์ความรู้

และผลการด�าเนินงานในพ้ืนที่น�าไปสู่การต่อยอดและขยายผลในการขบัเคล่ือนโครงการพัฒนาศกัยภาพและส่งเสริม

การเรียนรู้ ผู้สงูอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สงูอายุ) ของกรมกจิการผู้สงูอายุ  กระทรวงพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์

ในพ้ืนที่จังหวัดอดุรธานี พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย และพ้ืนที่อื่นๆ ในประเทศ  

   2.3.3 โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่เป็นพ้ืนทีท่ีเ่ป็นต้นทุนทางสงัคมและเศรษฐกจิ เป็นพ้ืนทีเ่ชิงสร้างสรรค์

ที่ประชาชนในพ้ืนที่เรียนรู้และปฏบิตัร่ิวมกนัในการพัฒนาชุมชนให้มคีวามเข้มแขง็โดยการมส่ีวนร่วมของภาคเีครือข่าย

ทุกภาคส่วน สามารถท�างานแบบบูรณาการและเช่ือมโยงไปสูก่ารพัฒนาชุมชนชุมชนต�าบลนาพู่ให้พ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ครอบคลุมการพัฒนา 3 มติ ิได้แก่ มติสิขุภาพดวิีถพีอเพียง มติอิาชีพและรายได้

วิถพีอเพียง และมติชุิมชนวิถพีอเพียง โดยชุมชนน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาเช่ือมโยงกบัวิถชุีมชน สงัคม

และวัฒนธรรมของพ้ืนที่

สรุปและอภิปรายผล
 การวิจัยน้ีสร้างกระบวนการเรียนรู้  เสริมพลัง และสร้างความเข้มแขง็ของกลไกการขบัเคล่ือนและบูรณาการ

การท�างานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเีครือข่ายที่เข้มแขง็ในพ้ืนที่ในการร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมเรียนรู้  และ

ร่วมพัฒนาการด�าเนินงานของการพัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุ และการพัฒนาชุมชนเป็นมิตรกบัผู้สงูอายุเพ่ือรองรับสงัคมสงูวัย

ในพ้ืนที่ต�าบลนาพู่ ผ่านการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในโรงเรียนผู้สงูอายุเพ่ือการส่งเสริมการมภีาวะสขุภาพที่ด ีการมส่ีวนร่วม

ในชุมชน และการมงีานท�าและรายได้เสริม การวิจัยน้ีพบว่าโรงเรียนผู้สงูอายุเป็นเคร่ืองมอืที่ส�าคญัของการสร้างเสริม
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คุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในชุมชน ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้  ประสบการณ ์ภมูปัิญญา และสบืสานประเพณี

วัฒนธรรม รวมทั้งการมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสงัคมเพ่ือพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพ

สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความสขุ พ่ึงตนเองได้ผ่านหลักสตูรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนผู้สงูอายุ   

จนกระทั่งโรงเรียนผู้สงูอายุสามารถเป็นทรัพยากรและต้นทุนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และศกึษาดูงานของชุมชน

และพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือการส่งเสริมโอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้สูก่ารยกระดบัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ สอดคล้อง

กบัการวิจัยของป่ินวด ีศรีสพุรรณ และคณะ19 ที่น�าแนวคดิโรงเรียนผู้สงูอายุมาใช้ในการพัฒนาศกัยภาพผู้สงูอายุในชุมชน

ท้องถิ่นอสีาน พบว่าโรงเรียนผู้สงูอายุมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในชุมชน เป็นพ้ืนที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต การมปีฏสิมัพันธท์างสงัคม การมคุีณค่าในตนเอง การสร้างเสริมสขุภาวะของผู้สงูอายุและประชาชน

ในพ้ืนที่ ด้วยการด�าเนินกจิกรรมที่หลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น ส่งเสริมสขุภาพ นันทนาการ การใช้เทคโนโลยี

ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส่งเสริมสวัสดกิารและจิตอาสา  

 การเปล่ียนแปลงและผลส�าเรจ็ทีเ่กดิขึ้น ได้แก่ กลุ่มผู้สงูอายุในพ้ืนทีต่�าบลนาพู่ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนโรงเรียน

ผู้สงูอายุมีภาวะสขุภาพที่ดีขึ้น สามารถดูแลตนเองได้เหมาะสมจากการเจบ็ป่วยและเป็นโรคเร้ือรัง และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

โรงเรียนผู้สงูอายุต�าบลนาพู่ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนผู้สงูอายุต้นแบบด้านเครือข่ายโรงเรียนผู้สงูอายุเกดิการรวบรวม

องค์ความรู้ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์และผลกระทบต่อชุมชนสงัคม ได้แก่ คู่มือพัฒนาศักยภาพ

วิทยากรโรงเรียนผู้สงูอายุ หลักสตูรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพ คู่มอืสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ

ตามหลักธรรมชาตนิิยม องคค์วามรู้ เกษตรพอเพียงและเกษตรผสมผสาน  และองคค์วามรู้ ด้านผลิตภณัฑแ์ละวิสาหกจิชุมชน

เช่น การจักสาน การเล้ียงโคกระบอื เพ่ือการถ่ายทอดความรู้และภมิูปัญญาด้านต่างๆของผู้สงูอายุจากรุ่นสูรุ่่นกบัคนในชุมชน

หรือผู้ที่สนใจ น�าไปสู่การส่งเสริมอาชีพและรายได้ของผู้สงูอายุ การยกระดบัเพ่ิมมูลค่าของสนิค้าหรือผลิตภัณฑข์อง

ผู้สงูอายุในชุมชนสู่ตลาดอย่างเป็นรปูธรรม การลดการพ่ึงพิงจากครอบครัวและการพ่ึงพาตนเองของผู้สงูอายุ การลดรายจ่าย

และการเพ่ิมรายได้ของครอบครัว การอยู่ดกีนิดขีองประชาชนในพ้ืนที่  และการพัฒนาชุมชนให้มคีวามเข้มแขง็อย่างต่อเน่ือง

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ ได้แก่ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมกนัของคนในชุมชน ผู้สงูอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงกลุ่มตดิบ้าน

และตดิเตยีงได้รับการดูแลดขีึ้น ชุมชนร่วมกนัประกาศเจตนารมณร่์วมและเป้าหมายของการเป็นชุมชนวิถพีอเพียง  ชุมชน

มีศูนย์การเรียนรู้ และพ้ืนที่เรียนรู้ ด้านเกษตรผสมผสาน/เกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง ผลส�าเรจ็ของการด�าเนินงานเป็นรปูธรรมที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และขยายผลในการพัฒนาพ้ืนที่

เกดิจากปัจจัย ดงัน้ี การมส่ีวนร่วมและการยอมรับของชุมชน ภาคเีครือข่ายที่เข้มแขง็ ผู้น�าที่มคีวามสามารถและมุ่งมั่น

ในการท�างาน และการต่อยอด ขยายผล และธ�ารงรักษาผลการพัฒนาที่เกดิขึ้นให้คงอยู่ต่อไป สอดคล้องกบัการสงัเคราะห์

การพัฒนาชุมชนต้นแบบรองรับสงัคมผู้สงูอายุผ่านการพัฒนาศกัยภาพผู้สงูอายุและชุมชน ของสรีุย์ ธรรมกิบวร20 ที่น�าชมรม

ผู้สงูอายุและโรงเรียนผู้สงูอายุมาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพ่ือรองรับสงัคมผู้สงูอายุ ครอบคลุมการ

ด�าเนินการเชิงบูรณาการในการพัฒนาศกัยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือการสร้างการเรียนรู้

และการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 

ขอ้เสนอแนะ
 การใช้ประโยชน์ ต่อยอด และขยายผลจากการวิจัยน้ีไปในวงกว้างมากขึ้นควรค�านึงถงึปัจจัยสูค่วามส�าเรจ็ที่ส �าคญั

คือ การมผู้ีน�าที่เก่ง ได้รับการยอมรับ มคีวามมุ่งมั่น การมส่ีวนร่วมของชุมชน และภาคเีครือข่ายที่มคีวามสมัพันธแ์บบ

กลัยาณมิตรเพ่ือหนุนเสริมการท�างานตามความเหมาะสม ยืดหยุ่น และมีประสทิธภิาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมของ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ดีกนิดีของประชาชนในพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะในการน�าองค์ความรู้ที่เกดิขึ้นจากการ

วิจัยไปใช้ประโยชน์ มดีงัน้ี 
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 1. การพัฒนาโรงเรียนผู้สงูอายุต้นแบบ ควรมกีารริเร่ิมการด�าเนินการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเีครือข่าย

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมอีงค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นผู้สนับสนุนให้เกดิการขบัเคล่ือน กระบวนงานส�าคัญ ได้แก่ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�างานเพ่ือด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 2) ศกึษาบริบทและวิเคราะห์ความต้องการของพ้ืนที่ 

3) จัดเวทสีื่อสารและท�าความเข้าใจกบัชุมชนเพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของและการยอมรับ 4) ศกึษาดูงานโรงเรียนผู้สงูอายุ

ต้นแบบ 5) ก�าหนดนโยบาย ทศิทาง และจัดท�าแผนพัฒนาโรงเรียน 6) ก�าหนดพ้ืนที่ทางกายภาพของโรงเรียน 7) ก�าหนด

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนผู้สงูอายุ 8) พัฒนาศกัยภาพวิทยากรในพ้ืนที่ 9) ประชาสมัพันธแ์ละรับสมคัรนักเรียน  

10) พัฒนาหลักสตูร คู่มือ และเอกสารต่างๆ เพ่ือการถ่ายทอดความรู้  11) จัดท�าปฏทินิกจิกรรมประจ�าปีของโรงเรียน 

12) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ 13) น�าความรู้ ถ่ายทอดไปต่อยอด ขยายผล และใช้ประโยชน์

ในชุมชน 14) พัฒนาโรงเรียนใหม่ความโดดเด่นเฉพาะด้าน 15) วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส�าเรจ็ อปุสรรค และโอกาส

ในการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 

 2. การใช้โรงเรียนผู้สงูอายุเป็นพ้ืนที่ส�าหรับการสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุและประชาชนกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน  

โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ร่วมกนัแบบพหุวัยระหว่างกลุ่มผู้สงูอายุ กลุ่มวัยท�างาน และกลุ่มเดก็และเยาวชนในชุมชน

เพ่ือให้เกดิความสมัพันธท์ี่ใกล้ชิดมากขึ้น  การส่งเสริมให้ผู้สงูอายุได้แสดงบทบาท เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ตามความถนัด

และประสบการณข์องตนเอง การส่งเสริมกจิกรรมจิตอาสาและสาธารณะประโยชน์เพ่ือการพัฒนาชุมชนสงัคม การพัฒนา

ชุดองคค์วามรู้และภมูปัิญญาของพ้ืนที่เพ่ือการถ่ายทอดและน�าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรมกบัประชาชนกลุ่มผู้สงูอายุ

และประชาชนในพ้ืนที่  การสร้างกระบวนการเรียนรู้และขยายผลในวงกว้างมากขึ้นกบัประชาชนในพ้ืนที่ด้านการสร้างเสริม

อาชีพและรายได้ การรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน และการเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพของผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือการ

สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับเป้าหมายของชุมชนในการพัฒนาชุมชนเป็นมติรกบัผู้สงูอายุเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมสีขุภาพที่ด ีมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม และความมั่นคงทางรายได้และการอยู่อาศยัสู่การมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

 โดยสรปุการวิจัยเพ่ือชุมชนสงัคมจากการถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในโรงเรียนผู้สงูอายุ

และชุมชนพบว่าโรงเรียนผู้สงูอายุเป็นทรัพยากรและพ้ืนที่เชิงสร้างสรรคข์องชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพ่ือการพัฒนาผู้สงูอายุให้มศีกัยภาพสู่การมคุีณภาพชีวิตที่ด ี 
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บทคดัย่อ   
 การวิจัยเชิงพรรณนาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิง กลุ่มตวัอย่างคือผู้สงูอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 133 คน ที่มภีาวะพ่ึงพิง และขึ้นทะเบยีนรับบริการการดูแล

ระยะยาวทีศ่นูย์บริการสาธารณสขุ 6 แห่งในกรงุเทพมหานครทีค่ดัเลือกแบบหลายขั้นตอน เกบ็ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์

ด้วยแบบสมัภาษณท์ี่มโีครงสร้างกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (59.4%) ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน (85.0%)

และมีคุณภาพชีวิตระดบัปานกลาง (67.0%) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติถิดถอยพหุคูณ พบว่าการสนับสนุนทางสงัคม

ความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม ความเพียงพอของรายได้ ความพึงพอใจในบริการ และการได้รับบริการดูแลที่

บ้านโดยผู้ดูแลผู้สงูอายุและเครือข่ายสขุภาพ สามารถร่วมท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้ ร้อยละ 

38.6 (p<.05)ผลการศกึษาคร้ังน้ี พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนสามารถน�าไปพัฒนาคุณภาพบริการส�าหรับผู้สงูอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิงในกรงุเทพมหานคร โดยเน้นการสนับสนุนทางสงัคมทั้งด้านการเงนิและอปุกรณ ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ในการปฏบิตักิจิกรรม และสนับสนุนการปฏบิตังิานของผู้ดูแลผู้สงูอายุหรือเครือข่ายสขุภาพ ในการให้บริการดูแลผู้

สงูอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้านอย่างครอบคลุมและต่อเน่ือง นอกจากน้ีควรพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวเชิงป้องกนัที่

เน้นการจัดการโรคเร้ือรังของผู้สงูอายุเพ่ือป้องกนัภาวะพ่ึงพิงและส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมคุีณภาพชีวิตที่ดี
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Abstract   
 This descriptive research aimed to examine the quality of life and its predictive factors among dependent 

older adults. The participants were 133 dependent older adults aged 60 years and older who registered under 

the long term care program. The participants were randomly recruited from the selected 6 public health centers 

in Bangkok using the multi-stage sampling technique. Each subject was interviewed by the researcher using 

a structured questionnaire. Most subjects were female (59.4%), homebound (85.0%), and having a moderate 

quality of life (67.0%). According to the multivariate regression analysis, it was indicated that social support, 

functional status, income adequacy, service satisfaction, and home visit by caregivers can jointly predict about 

38.6 % of variance in quality of life among dependent older adults (p<.05). These findings can be applied 

by a community nurse practitioner to improve service quality for dependent older adults living in the Bangkok 

metropolitan area by focusing on social support, including financial and material support, to increase functional 

status and to support caregivers during their care giving at home. In addition, preventive long term care focusing 

on chronic disease management should be developed for older adults to prevent disability and to promote their 

quality of life.

Keywords: Bangkok metropolitan; quality of life; older adults; dependent
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจ�านวนผู้สงูอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ทัว่โลกเกดิปรากฏการณป์ระชากรสงูอายุโดยเฉพาะ

ในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่าประเทศไทยเข้าสู่สงัคมสงูอายุเป็นล�าดบัที่ 2 รองจากประเทศสงิคโปร์ ประเทศไทยเข้าสู่

สงัคมผู้สงูอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมปีระชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16.51 และมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง

และคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สงัคมสงูอายุอย่างสมบูรณค์ือมปีระชากรสงูอายุร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 25642 และพบว่า

เมื่ออายุมากขึ้นความชุกของการเกดิโรคเร้ือรังและจ�านวนของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงจะเพ่ิมขึ้นจากรายงานสถานการณ์

ผู้สงูอายุปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประชากรสงูอายุร้อยละ 15.0 มภีาวะทุพพลภาพและมข้ีอจ�ากดัในการท�ากจิวัตรประจ�าวัน

ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สงูอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) พบว่ามจี�านวนประมาณ 1.3 ล้านคนหรือคิดเป็น

ร้อยละ 213 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสขุภาพกาย จิตใจ สงัคม และเศรษฐกจิ อาจน�าไปสู่การมคุีณภาพชีวิตที่ลดลงได้ 

 กรงุเทพมหานครมปีระชากรสงูอายุมากที่สดุเมื่อเทยีบกบัจังหวัดอื่น4 คดิเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมดปัญหา

สขุภาพ 3 อนัดบัแรก คอื โรคความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง5ซ่ึงปัญหาโรคเร้ือรังเป็นสาเหตุ

ของการเกดิภาวะทุพพลภาพ ต้องพ่ึงพิงผู้อื่นในการด�ารงชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุโดยตรง ในปี พ.ศ. 2560 

ส�านักอนามยักรงุเทพมหานคร ได้ท�าบนัทกึความร่วมมอืเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานการจัดระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสขุ

ส�าหรับผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร (long term care) ร่วมกบัส�านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ

โดยจัดบริการสาธารณสขุตามชุดสทิธปิระโยชน์ที่เป็นการให้บริการ ณ ครัวเรือนหรือหน่วยบริการแก่ผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง 

โดยมเีป้าหมายเพ่ือให้ผู้สงูอายุมคุีณภาพชีวิตที่ด ีไม่มภีาวะแทรกซ้อนและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมศีนูย์บริการ

สาธารณสขุทั้ง 68 แห่ง เข้าร่วมโครงการ แม้ว่าการให้บริการสาธารณสขุตามชุดสทิธปิระโยชน์น้ีจะด�าเนินการมาเป็นเวลา

มากกว่า 1 ปี แต่ยังไม่มกีารศกึษาว่าผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงที่ได้รับบริการดงักล่าวมีคุณภาพชีวิตอย่างไรและมีปัจจัยใดบ้าง

ที่สามารถท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุกลุ่มน้ีได้

 คุณภาพชีวิต เป็นการรับรู้ของบุคคลภายใต้บริบทของวัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิต ความคาดหวังมาตรฐาน

และสิง่ที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่อนัเป็นผลซับซ้อนมาจากสขุภาพร่างกาย จิตใจ ระดบัความเป็นอสิระ ความสมัพันธท์างสงัคม

สิ่งแวดล้อม และความเช่ือส่วนบุคคล6 ในการศกึษาคร้ังน้ี หมายถงึ การรับรู้ความพึงพอใจในชีวิตและความสามารถปรับตวั

และด�ารงชีวิตอยู่ในสงัคมของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง ใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความสามารถในการรับรู้  (2) ความเป็นตวั

ของตวัเอง (3) ความส�าเรจ็และความคาดหวังในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต (4) การมปีฏสิมัพันธท์างสงัคม (5) การเผชิญหน้า

กบัความตายและ (6) การมปีฏสิมัพันธก์บัคนใกล้ชิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่าการศกึษาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สงูอายุส่วนใหญ่เป็นการศกึษาในกลุ่มผู้สงูอายุทัว่ไปและกลุ่มที่มโีรคเร้ือรัง7-16 และพบว่าปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิต

ของผู้สงูอายุ ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรสรายได้ ความเพียงพอของรายได้ ศาสนา 

ลักษณะครอบครัว8,11-16 และยังพบว่าผู้สงูอายุที่มีรายได้เพียงพอจะมีคุณภาพชีวิตดีกว่าผู้สงูอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอ16 

ปัจจัยด้านการท�าหน้าที่ทางชีววิทยา ได้แก่ โรคประจ�าตวั16 ปัจจัยด้านอาการ ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า13 ปัจจัยด้านภาวะการท�าหน้าที่

ได้แก่ ภาวะสขุภาพ ความสามารถในการดูแลตนเอง ความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวัน และการท�าหน้าที่ของ

ร่างกาย12-15 และยังพบว่าผู้สงูอายุที่มีความบกพร่องในการปฏบิัติกจิวัตรประจ�าวันจะมีคุณภาพชีวิตในระดับต�่า15 

และปัจจัยด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสงัคม การเข้าร่วมกจิกรรมของชมรม12-13 โดยพบว่า การสนับสนุน

ทางสงัคมมคีวามสมัพันธท์างบวกกบัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ13 ส่วนการศกึษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยท�านายของผู้สงูอายุ

ที่มภีาวะพ่ึงพิงน้ันยังมจี�ากดั โดยเฉพาะกลุ่มผู้สงูอายุที่อาศยัในชุมชนของกรงุเทพมหานครและได้รับบริการระยะยาว

ของส�านักอนามัยกรงุเทพมหานคร

 ดงัน้ันผู้วิจัยในฐานะพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน จึงมคีวามสนใจที่จะศกึษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยท�านายคุณภาพชีวิต

ของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงในกรงุเทพมหานคร เพ่ือน�าผลการศกึษามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพการดูแล

ระยะยาวเพ่ือให้ผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงในกรงุเทพมหานครมคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้น  
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 1. เพ่ือศกึษาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง ในกรงุเทพมหานคร

 2. เพ่ือศกึษาอ�านาจการท�านายคุณภาพชีวิตของปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ความสามารถในการปฏบิตัิกจิกรรม 

ภาวะสขุภาพ การได้รับบริการดูแลระยะยาว ความพึงพอใจในบริการ และการสนับสนุนทางสงัคมของผู้สงูอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิง ในกรงุเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจยั
 ลักษณะส่วนบุคคล ความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม ภาวะสขุภาพ การได้รับบริการดูแลระยะยาว ความ

พึงพอใจในบริการ การสนับสนุนทางสงัคม สามารถท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและการประยุกตแ์นวคิด Health-Related Quality of Life ส�าหรับผู้สงูอายุที่ได้รับ

บริการระยะยาว17 ก�าหนดตวัแปรที่ศกึษาดงัแสดงในกรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล

- เพศ

- อายุ

- ระดบัการศกึษา

- สถานภาพสมรส

- ความเพียงพอของรายได้

- ระยะเวลาการเจบ็ป่วย

- ลักษณะการอยู่อาศยั

- ศาสนา

คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทีุมี่ภาวะพึง่พงิ
ภาวะการท�าหนา้ที ่(Functional status)

- ความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม

ภาวะสุขภาพ 

การไดร้บับริการการดูแลระยะยาว

ความพงึพอใจในบริการ

การสนบัสนุนทางสงัคม
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วิธีด�าเนนิการวิจยั
 การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) แบบภาคตดัขวาง (cross-sectional analysis) 

โดยศกึษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพิงทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนเมอืง กรงุเทพมหานคร

เกบ็ข้อมูลโดยการสมัภาษณ ์ด�าเนินการเกบ็ข้อมูลระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึ สงิหาคม 2562 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชากรในการศกึษา คือ ผู้สงูอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มภีาวะพ่ึงพิงและขึ้นทะเบยีนรับบริการ

สขุภาพจากศนูย์บริการสาธารณสขุ ส�านักอนามยั กรงุเทพมหานคร ซ่ึงมจี�านวน 18,399 คน18 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา

คือ ผู้สงูอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ขึ้นทะเบยีนรับบริการระยะยาวจากศนูย์บริการสาธารณสขุ ส�านักอนามยั

กรงุเทพมหานคร เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมในการศกึษา (inclusion criteria) คือ อาศยัอยู่ในกรงุเทพมหานคร

อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปสามารถพูดคุยสื่อสารได้ มคีะแนนประเมนิความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันตามดชันี

บาร์เธลเอดแีอล (Barthel ADL index) น้อยกว่า 12 คะแนน และสมคัรใจเข้าร่วมในการศกึษาส่วนเกณฑก์ารคัดเลือก

กลุ่มตวัอย่างออกจากการศกึษา (exclusion criteria) คือ มภีาวะสมองเสื่อม และญาตไิม่สมคัรใจให้เข้าร่วมการศกึษา 

 ค�านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรของแดเนียล19 เมื่อทราบประชากรที่แน่ชัด ซ่ึงขนาดประชากรมจี�านวน 18,399 คน

และสดัส่วนของผู้สงูอายุทีมี่คุณภาพชีวิตปานกลาง จากผลการศกึษาของ อภนัตรี บวัเหลือง12  ศกึษาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธ์

กบัคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู เทา่กบั .913 ค�านวณได้จ�านวนกลุ่มตวัอย่าง 121 คนผู้วิจัย

ได้เพ่ิมจ�านวนของกลุ่มตวัอย่างอกีร้อยละ 10 เพ่ือป้องกนัความไม่สมบูรณข์องข้อมูล ได้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 133 คน

สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) เร่ิมจากสุ่มเลือกศนูย์บริการสาธารณสขุจาก

กลุ่มบริการสาธารณสขุ 6 เขตพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร ซ่ึงมศีนูย์บริการสาธารณสขุทั้งหมด 68 แห่ง โดยการสุ่มอย่างง่าย

ด้วยวิธกีารจับฉลากได้ศนูย์บริการสาธารณสขุ 6 ศนูย์จากกลุ่มบริการสาธารณสขุ 6 เขต และสุ่มตวัอย่างจากศนูย์บริการ

สาธารณสขุทัง้ 6 ศนูย์ด้วยวิธกีารจับฉลากจากทะเบยีนรายช่ือผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพิงของกรงุเทพมหานคร ทีม่คุีณสมบตัิ

ตามเกณฑค์ัดเลือก

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสมัภาษณท์ี่ผู้วิจัยสร้างและดดัแปลงมาจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 

7 ส่วน ดงัน้ี

 ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได้ ลักษณะการอยู่อาศยั

และการเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกจิกรรมชมรมผู้สงูอายุ

 ส่วนที่ 2 ความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม ประเมนิด้วย Functional Independence Measure (FIM) ฉบบัภาษาไทย

ของฉัฐยา จิตประไพ และภาริส วงศแ์พทย์20 ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 18 ข้อ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านการท�าหน้าที่

ของร่างกายจ�านวน 13 ข้อ ด้านการสื่อสารกระบวนการคดิและความจ�า จ�านวน 5 ข้อมรีะดบัการให้คะแนน 1-4 คะแนน

คอื ไม่สามารถปฏบิตักิจิกรรมได้เอง ปฏบิตักิจิกรรมได้เองบางส่วนปฏบิตักิจิกรรมได้เองเป็นส่วนใหญ่และปฏบิตักิจิกรรม

ได้เองทั้งหมดแปลผลโดยใช้คะแนนรวม ซ่ึงค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 18-72 คะแนน ถ้าคะแนนรวมสงู หมายถงึมีความสามารถ

ในการปฏบิตักิจิกรรมสงู

 ส่วนที่ 3 ภาวะสขุภาพ ประกอบด้วย การรับรู้ภาวะสขุภาพ โรคประจ�าตวั ภาวะซึมเศร้าประเมนิด้วยแบบคดักรอง

ภาวะซึมเศร้า 2 ค�าถาม และ 9 ค�าถาม ภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ ข้อตดิแขง็ และแผลกดทบั ตามคู่มอืการคัดกรอง/

ประเมินผู้สงูอายุ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุภาวะโภชนาการประเมินโดยการวัดรอบวงกึ่งกลางแขน 

(mid-upper arm circumference) ตามการศกึษาของ Goswami, et al.21
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 ส่วนที่ 4 การได้รับบริการดูแลระยะยาว ซ่ึงผู้วิจัยพัฒนาเคร่ืองมอืขึ้นตามกจิกรรมบริการส�าหรับผู้สงูอายุที่มภีาวะ

พ่ึงพิงตามชุดสทิธปิระโยชน์ของส�านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิประกอบด้วย การได้รับบริการดูแลที่บ้านโดย

บุคลากรสาธารณสขุ จ�านวน 19 ข้อและการได้รับบริการดูแลที่บ้านโดยผู้ดูแลผู้สงูอายุ จ�านวน 8 ข้อ และการได้รับอปุกรณ์

ทางการแพทย์ที่จ�าเป็น ได้แก่ เตยีงปรับระดบั ที่นอนลม ชุดออกซิเจน ชุดดูดเสมหะ รถเขน็ (wheel chair) มข้ีอค�าถาม

จ�านวน 5 ข้อแปลผลโดยใช้คะแนนรวม ถ้าคะแนนรวมย่ิงมาก หมายถงึได้รับบริการดูแลทีบ้่านโดยบุคลากรสาธารณสขุ

ผู้ดูแลผู้สงูอายุ และอปุกรณท์างการแพทย์ที่จ�าเป็นมาก   

 ส่วนที ่5 ความพึงพอใจในบริการ ผู้วิจัยดดัแปลงมาจากแบบสอบถามความพึงพอใจในบริการของศนูย์บริการสาธารณสขุ

ของกองการพยาบาลสาธารณสขุ ส�านักอนามัย ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 10 ข้อ เป็นแบบวัดชนิดมาตรประมาณค่า 

5 ระดบั การให้คะแนน 1-5 คะแนนตั้งแต่น้อยที่สดุ ถงึมากที่สดุ ใน 5 ด้านอ้างถงึใน วิภาวีชาดษิฐ์22 คือ การให้บริการ

อย่างเทา่เทยีมกนั (equitable service) การให้บริการตรงเวลา (timely service) การให้บริการที่เพียงพอ (amply service) 

การให้บริการต่อเน่ือง (continuous service)และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) แปลผลโดยใช้

คะแนนรวม ซ่ึงค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 10-50 คะแนน ถ้าคะแนนรวมมาก หมายถงึมคีวามพึงพอใจในบริการมาก

 ส่วนที่ 6 การสนับสนุนทางสงัคม ผู้วิจัยดดัแปลงมาจากแบบสมัภาษณก์ารได้รับการสนับสนุนทางสงัคมของ 

มุฑติา วรรณชาติ7 มข้ีอค�าถามจ�านวน 8 ข้อ เป็นแบบวัดชนิดมาตรประมาณค่า 4 ระดบัการให้คะแนน 1-4 คะแนน

ตั้งแต่ไม่เคยเลย ถงึเป็นประจ�า เกี่ยวกบัการสนับสนุนด้านอารมณด้์านข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งของหรือบริการ และด้าน

การยอมรับและเหน็คุณค่าแปลผลโดยใช้คะแนนรวม ซ่ึงค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 8-32 คะแนน ถ้าคะแนนรวมมาก 

หมายถงึ ได้รับการสนับสนุนทางสงัคมมาก

 ส่วนที่ 7 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู้วิจัยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 

(WHOQOL-OLD) ฉบบัภาษาไทยของสริิมา อทิธิ์ประเสริฐ23 โดยผู้วิจัยได้ดดัแปลงข้อค�าถามเพ่ือให้เหมาะสมกบั

กลุ่มตวัอย่าง แบ่งเป็น 6 องคป์ระกอบ ได้แก่ความสามารถในการรับรู้ความเป็นตวัของตวัเองความส�าเรจ็และความคาดหวัง

ในอดตี ปัจจุบนั และอนาคตการมีปฏสิมัพันธท์างสงัคมการเผชิญหน้ากบัความตายและการมปีฏสิมัพันธก์บัคนใกล้ชิด

มข้ีอค�าถามจ�านวน 24 ข้อ มข้ีอค�าถามเชิงลบ จ�านวน 7 ข้อเป็นแบบวัดชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบัการให้คะแนน 

1-5 คะแนน ตั้งแต่ไม่มเีลย ถงึมากที่สดุแปลผลโดยใช้คะแนนรวม ซ่ึงค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 24-120 คะแนน คะแนนย่ิงมาก

คุณภาพชีวิตย่ิงดี

 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืวิจัย โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 ทา่นจากน้ันน�าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่างที่ท�าการศกึษาในชุมชนในเขตพ้ืนที่

รับผดิชอบของศนูย์บริการสาธารณสขุ 21 วัดธาตทุองจ�านวน 30 คนซ่ึงไม่ได้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยน้ี เพ่ือหาค่า

ความเช่ือมั่น (reliability) ด้วยวิธกีารหาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟ่าของครอนบราค (Cronbach’s Alpha coefficient) 

โดยแบบประเมนิความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรมมค่ีา CVI เทา่กบั 1 และค่า reliability เทา่กบั .82 แบบประเมนิ

ภาวะสขุภาพ มค่ีา CVI เทา่กบั .80 แบบสมัภาษณก์ารได้รับบริการดูแลระยะยาว มค่ีา CVI เทา่กบั .97 และค่า 

reliability เทา่กบั .77 แบบสมัภาษณค์วามพึงพอใจในบริการ มค่ีา CVI เทา่กบั .83 และค่า reliabilityเทา่กบั .93 

แบบสมัภาษณก์ารสนับสนุนทางสงัคม มีค่า CVI เทา่กบั 1 และค่า reliability เทา่กบั .90 และแบบสมัภาษณคุ์ณภาพชีวิต 

มค่ีา CVI เทา่กบั 1 และค่า reliability เทา่กบั .83

การเก็บรวบรวมขอ้มูล
 ภายหลังการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสารเลขที่ MUPH 2019-066 ผู้วิจัยน�าหนังสอืขอความ
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อนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถงึผู้อ�านวยการศนูย์บริการสาธารณสขุ

เพ่ือขออนุญาตท�าการเกบ็ข้อมูลในชุมชนพ้ืนที่รับผดิชอบของศนูย์บริการสาธารณสขุ เตรียมผู้ช่วยผู้วิจัย จ�านวน 2 คน

ซ่ึงเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิัติงานในศูนย์บริการสาธารณสขุนอกเขตพ้ืนที่ที่เกบ็ข้อมูล ผู้วิจัยได้อบรมผู้ช่วยผู้วิจัย

เกี่ยวกบัการประเมนิความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรมการประเมนิภาวะซึมเศร้า ภาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ ข้อตดิแขง็

แผลกดทบั และการประเมินภาวะโภชนาการจากการวัดรอบวงกึ่งกลางแขนโดยใช้คู่มือการเกบ็ข้อมูลประกอบการ

อธบิายรายละเอยีดในการเกบ็ข้อมูลอย่างละเอยีดจากน้ันผู้วิจัยได้เข้าพบพยาบาลเย่ียมบ้านที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่รับผดิ

ชอบในชุมชน เพ่ือจะพาผู้วิจัยไปที่บ้านของกลุ่มตวัอย่าง ก่อนเกบ็ข้อมูลผู้วิจัยหรือผู้ช่วยผู้วิจัยจะอธบิายวัตถุประสงค์

ของการวิจัย ประโยชน์ของการเข้าร่วมในการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจตอบแบบสมัภาษณ์ทราบและให้กลุ่ม

ตัวอย่างลงนามเป็นลายลักษณอ์กัษรในหนังสอืยินยอมตนให้ท�าการวิจัย กลุ่มตัวอย่างสามารถหยุดหรือปฏเิสธการ

เข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเวลา โดยจะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตวัอย่างทั้งสิ้นจากน้ันผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยเกบ็รวบรวม

ข้อมูลโดยการสมัภาษณ ์และน�าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธกีารทางสถติ ิ

การวิเคราะหข์อ้มูล
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าสงูสดุและค่าต�่าสดุ และวิเคราะห์หาปัจจัยท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพิง ในกรงุเทพมหานคร

ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ enter ซ่ึงผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น

ก่อนการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าตวัแปรต้นมคีวามสมัพันธเ์ชิงเส้นตรงกบัตวัแปรตามและไม่พบความสมัพันธ์

ระหว่างตวัแปรต้น (multicollinearity)

ผลการวิจยั 
 1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง

 กลุ่มตวัอย่างผู้สงูอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพิงมากกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.4 มอีายุเฉล่ีย 74.09 ปี (SD=8.41) 

ส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.2 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 63.1 มีสถานภาพสมรสคู่ 

ร้อยละ 40.6 มีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 83.4 โดยมีรายได้ต่อเดือนเฉล่ีย 3,555.64 บาท 

(SD=4771.39) แหล่งที่มาของรายได้เกอืบคร่ึงหน่ึงมาจากบุตรหลาน ร้อยละ 49.6 ร้อยละ 50.4 มรีายได้พอใช้

แต่ไม่เหลือเกบ็ ลักษณะการอยู่อาศยัของกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 51.1 อาศยัอยู่กบับุตรหลาน ร้อยละ 85.0 สามารถ

ช่วยเหลือตวัเองในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันได้บางส่วน และร้อยละ 15.0 ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ดงัแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที ่1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (n=133)

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน (คน) รอ้ยละ

เพศ

   หญิง

   ชาย

อายุ

   60-69 ปี

   70-79 ปี

   80-93 ปี

(Mean=74.09, SD=8.41, Min=60, Max=93)

79

54

47

46

40

59.4

40.6

35.3

34.6

30.1



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 171 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน (คน) รอ้ยละ

ศาสนา
   พุทธ
   อสิลาม
   คริสต์

สถานภาพสมรส
   ไม่ได้เรียน
   ประถมศกึษา
   มธัยมศกึษาตอนต้นหรือเทยีบเทา่
   มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่
   อนุปริญญา
   ปริญญาตรี
   สงูกว่าปริญญาตรี

สถานภาพสมรส
   คู่
   หม้าย
   หย่าร้าง/แยกกนัอยู่

รายไดต่้อเดือน
   น้อยกว่าหรือเทา่กบั 5,000 บาท
   5,001-10,000 บาท
   ตั้งแต่ 10,001 บาทขึ้นไป
(Mean=3555.64, SD=4771.39, Min=500, Max=30000)

แหล่งทีม่าของรายได้
   บุตรหลาน
   เบี้ยยังชีพ
   สาม/ีภรรยา
   อื่นๆ

ความเพยีงพอของรายได้
   พอใช้และมเีหลือเกบ็
   พอใช้แต่ไม่เหลือเกบ็
   ไม่พอใช้แต่ไม่มหีน้ีสนิ
   ไม่พอใช้และมหีน้ีสนิ

ลกัษณะการอยู่อาศยั
   อยู่กบับุตรหลาน
   อยู่กบัสาม/ีภรรยาและบุตรหลาน
   อยู่กบัญาตพ่ีิน้อง
   อยู่กบัสาม/ีภรรยา
   อยู่คนเดยีว

128
    3
    2

  19
  84
  13
    9
    3
    4
    1

  54
  54
  18
    7

111
  13
    9

  66
  46
    8
  13

  23
  67
  32

  11

  68
  24
  19
  15
   7

96.2
  2.3
  1.5

14.3
63.1
  9.8
  6.8
  2.2
  3.0
    .8

40.6
40.6
13.5
  5.3

83.4
  9.8
  6.8

49.6
34.6
  6.0
  9.8

17.3
50.4
24.0
 8.3

51.1
18.0
14.3
11.3
  5.3
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ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน (คน) รอ้ยละ

การเป็นสมาชิกและเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายุ

   ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม

   เป็นสมาชิกชมรม

ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ�าวนั (Barthel ADL)

   ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน (5 – 11 คะแนน)

   ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (0 - 4 คะแนน)

116

  17

113

  20

87.2

12.8

85.0

15.0

2. คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทีุมี่ภาวะพึง่พงิ

 คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 67.0 รองลงมาคอื มคุีณภาพชีวิตอยู่ในระดบัด ีร้อยละ 18.0 และมคุีณภาพชีวิตอยู่ในระดบัไม่ด ีร้อยละ 15.0 

ดงัแสดงในตารางที่ 2

ตารางที ่2 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ�าแนกตามระดบัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง (n=133)

ระดบัคุณภาพชีวิต จ�านวน (คน) รอ้ยละ

คุณภาพชีวิตระดบัด ี(90-120 คะแนน)

คุณภาพชีวิตระดบัปานกลาง (67-89 คะแนน)

คุณภาพชีวิตระดบัไม่ด ี(24-66 คะแนน)

(Mean=78.26, SD=11.90, Min=41, Max=114)

24

89

20

18.0

67.0

15.0

 เมื่อจ�าแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิต พบว่า องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตด้านการมปีฏสิมัพันธก์บัคนใกล้ชิด

มคีะแนนเฉล่ียสงูที่สดุ ( X =14.72, SD=3.21)รองลงมาคอื ด้านการเผชิญหน้ากบัความตาย ( X =14.40, SD=3.37) 

ด้านความส�าเรจ็และความคาดหวังในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต ( X =12.78, SD=2.71) ด้านการมปีฏสิมัพันธท์างสงัคม 

( X =12.31, SD=2.67) ด้านความเป็นตวัของตวัเอง ( X =12.28, SD=3.10) และด้านความสามารถในการรับรู้  (
X =11.75, SD=2.75) ดงัแสดงในตารางที่ 3

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง จ�าแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ

ที่มภีาวะพ่ึงพิง (n=133)

องคป์ระกอบคุณภาพชีวิต X SD

การมปีฏสิมัพันธก์บัคนใกล้ชิด

การเผชิญหน้ากบัความตาย

ความส�าเรจ็และความคาดหวังในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต 

การมปีฏสิมัพันธท์างสงัคม

ความเป็นตวัของตวัเอง

ความสามารถในการรับรู้

คะแนนรวม

14.72

14.40

12.78

12.31

12.28

11.75

78.26

  3.21

  3.37

  2.71

  2.67

  3.10

  2.75

11.90
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 3. ปัจจัยที่สามารถท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงโดยใช้สถติกิารวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบ enter พบว่า มปัีจจัยท�านาย 5 ตวัแปรได้แก่ การสนับสนุนทางสงัคม ความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม
ความพึงพอใจในบริการ ความเพียงพอของรายได้ และการได้รับบริการดูแลทีบ้่านโดยผู้ดูแลผู้สงูอายุ หรือเครือข่ายสขุภาพ
อาสาสมคัร จิตอาสา สามารถร่วมท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงได้ร้อยละ 38.6 ดงัแสดงในตารางที่ 4

ตารางที ่4 ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธพ์หุคูณระหว่างตวัแปรท�านายกบัคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง (n=133)

ตวัแปรท�านาย B SE Beta t p-value

การสนับสนุนทางสงัคม

ความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม

ความเพียงพอของรายได้

ความพึงพอใจในบริการ

การได้รับบริการดูแลที่บ้านโดยผู้ดูแลผู้สงูอายุ หรือ

เครือข่ายสขุภาพ อาสาสมคัร จิตอาสา

constant = 6.552

  .980

  .448

8.069

  .414

  .820

  .238

  .113

3.707

  .169

  .361

.308

.307

.257

.191

.176

4.110

3.978

2.177

2.457

2.270

<.001*

<.001*

  .031*

  .015*

  .025*

* p<.05, R2=.386 

 ดงัน้ันจึงสามารถสร้างสมการเพ่ือใช้ในการท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงได้ดงัน้ี

 Y=a+b1x1+b2x2+b3x3+b4b4+b5x5

 แทนค่า Y=6.552+.980 (การสนับสนุนทางสงัคม)+.448 (ความสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม)+8.069 

(ความเพียงพอของรายได้)+.414 (ความพึงพอใจในบริการ)+.820 (การได้รับบริการดูแลที่บ้านโดยผู้ดูแลผู้สงูอายุ

หรือเครือข่ายสขุภาพ อาสาสมคัรจิตอาสา)

 เมื่อ Y= คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง และ a=ค่าคงที่ (constant)

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง

สอดคล้องกบัการศกึษาของมุทติา วรรณชาติ7 การศกึษาของ อภันตรี บวัเหลือง12 และการศกึษาของ Uddin, et.al13 

สามารถอธบิายได้ว่าเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มโีรคเร้ือรัง ได้แก่ โรคความดนัโลหิตสงู ร้อยละ 82.0 โรคเบา

หวาน ร้อยละ 45.1 และโรคหลอดเลือดสมองหรืออมัพาต ร้อยละ 30.8 และยังพบว่ามากกว่าคร่ึงของกลุ่มตวัอย่าง

มภีาวะกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ ร้อยละ 55.6 และมข้ีอตดิแขง็ ร้อยละ 19.5 ท�าให้มคีวามสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม

ปานกลางนอกจากน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างมสีถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 40.6 และมบุีตรหลานดูแลร้อยละ 45.1

 ปัจจัยที่สามารถท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงพบว่าการสนับสนุนทางสงัคมสามารถท�านาย

คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงได้ดทีี่สดุ สอดคล้องกบัการศกึษาของ Uddin, et.al13 ที่พบว่า การสนับสนุน

ทางสงัคมมคีวามสมัพันธท์างบวกกบัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเงนิและการได้รับอปุกรณ์

ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นซ่ึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการช่วยเหลือให้ผู้สงูอายุสามารถด�าเนินชีวิตได้ดีขึ้น รองลงมาคือความ

สามารถในการปฏบิตักิจิกรรมสอดคล้องกบัการศกึษาของ Kumar, et al15 ที่พบว่าผู้สงูอายุที่มคีวามบกพร่องในการปฏบิตัิ

กจิวัตรประจ�าวันจะมคุีณภาพชีวิตในระดบัต�่าส่วนปัจจัยด้านความเพียงพอของรายได้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้

เพียงพอมคุีณภาพชีวิตดกีว่ากลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ไม่เพียงพอจากการศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายได้
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ต่อเดอืนต�่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 83.4 โดยมรีายได้ต่อเดอืนเฉล่ีย 3,555.64 บาท และความเพียงพอของราย

ได้ส�าหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืนมพีอใช้แต่ไม่เหลือเกบ็ ร้อยละ 50.4 ซ่ึงอาจอธบิายได้ว่า ผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง

ที่มรีายได้สงูและเพียงพอกบัความจ�าเป็นในการใช้จ่ายต่างๆ จะท�าให้มคุีณภาพชีวิตที่ดกีว่าผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงที่

มรีายได้น้อยและไม่เพียงพอในการใช้จ่ายสอดคล้องกบัการศกึษาของมุทติา วรรณชาติ7 การศกึษาของธาริน สขุอนันต์

และคณะ10 การศกึษาของ Chen&Chen14 และนวมนิทร์ สวิระสฤษดิ์16 และปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ

สามารถท�านายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุได้ อธิบายได้ว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสขุของศูนย์บริการ

สาธารณสขุทีผู้่สงูอายุได้รับเป็นสิง่ทีช่่วยส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมคุีณภาพชีวิตทีด่ขีึ้น ผู้สงูอายุจึงมคีวามพึงพอใจต่อบริการ

ที่ได้รับน้ันด้วย ดงัน้ันหากผู้สงูอายุมคีวามพึงพอใจในบริการมากกจ็ะท�าให้ระดบัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุเพ่ิมมาก

ขึ้นด้วยเช่นกนั สอดคล้องกบัการศกึษาของ พิชิต สขุสบาย24 ที่พบว่าผู้สงูอายุที่ดูแลตนเองไม่ได้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

76.2 มีความพึงพอใจต่อการได้รับการดูแลจากทมีหมอครอบครัวในระดับสงูนอกจากน้ียังพบว่าการได้รับบริการ

ดูแลที่บ้านโดยผู้ดูแลผู้สงูอายุ ได้แก่ การวัดสญัญาณชีพ การดูแลความสะอาดร่างกาย การดูแลเร่ืองการกนิยา การ

ดูแลเร่ืองการกนิอาหาร การดูแลสายสวนปัสสาวะ การท�าแผล การท�ากายภาพบ�าบัด และการจัดสภาพแวดล้อม

ภายในบ้านเพ่ือป้องกนัการพลัดตกหกล้ม สามารถท�านายคุณภาพชีวิตของกลุ่มตวัอย่างได้ เน่ืองจากเป็นการให้บริการ

ที่ตรงกบัความต้องการของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงที่มคีวามสามารถในการปฏบิตักิจิกรรมลดลงหรือไม่สามารถปฏบิตัิ

กจิกรรมได้ด้วยตนเองท�าให้ผู้สงูอายุกลุ่มน้ีมคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้น

ขอ้เสนอแนะ
 1. พยาบาลวิชาชีพและทมีสขุภาพ ควรน�าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สงู

อายุที่มภีาวะพ่ึงพิงและน�าไปพัฒนาแนวปฏบิตัแิละก�าหนดผลลัพธก์ารพยาบาลที่เหมาะสมส�าหรับผู้สงูอายุที่มรีะดบั

ภาวะพ่ึงพิงที่แตกต่างกนั 

 2. ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการระยะยาว

ส�าหรับผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงที่บ้าน โดยเน้นการสนับสนุนด้านอปุกรณแ์ละสวัสดกิารสงัคม โดยเฉพาะการสนับสนุน

การปฏบิตังิานของผู้ดูแลผู้สงูอายุ หรือเครือข่ายจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงมคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

อย่างไรกต็ามพบว่าปัจจัยท�านายทั้ง 5 น้ีสามารถร่วมกนัท�านายได้เพียง 38.6% ของความแปรปรวนของคุณภาพ

ชีวิตของผู้สงูอายุกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิงในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ระยะเวลาที่เกดิภาวะพ่ึงพิง ความต้องการการช่วยเหลือของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง เป็นต้น เพ่ือน�าผลการศกึษามา

อธบิายคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่มภีาวะพ่ึงพิงได้ชัดเจนย่ิงขึ้น และสามารถดูแลช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 
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บทคดัย่อ   
 การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง เพ่ือศกึษาระดบัความแตกฉานด้านสขุภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

และความดนัโลหิตสงู ระหว่างเดอืนตลุาคม 2561–กนัยายน 2562 กลุ่มตวัอย่างคอื ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

และโรคความดนัโลหิตสงู ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์ธานี จ�านวน 325 คน

ได้มาโดยวิธกีารสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบประเมนิ

ความแตกฉานด้านสขุภาพ จ�านวนทั้งหมด 61 ข้อ คุณภาพของเคร่ืองมอืตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาด้วยวิธกีารประเมนิ

ความสอดคล้องระหว่างรายการข้อค�าถามกบัวัตถุประสงคก์ารวิจัย พบว่ามากกว่า .67 ทุกข้อ น�าไปทดลองใช้กบักลุ่ม

ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดนัโลหิตสงู ได้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เทา่กบั .86 ผลการวิจัย 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 56 เพศชายร้อยละ 44 อายุเฉล่ีย 51.23±11.34 ปี มคีวามแตกฉานด้านสขุภาพ

ด้านความรู้อยู่ในระดบัที่เข้าใจถูกต้องบ้างร้อยละ 64.62 รองลงมาคือเข้าใจไม่ถูกต้องร้อยละ 24 และเข้าใจถูกต้อง

ร้อยละ 11.38 ด้านการเข้าถงึข้อมูลและบริการสขุภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อยที่สดุร้อยละ 54.15 ด้านการสื่อสาร

เพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญทางสขุภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพอใช้ได้ร้อยละ 68.00 ด้านการจัดการเงื่อนไขของตนเอง

เพ่ือเสริมสร้างสขุภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพอใช้ได้ร้อยละ 76.31 ด้านการรู้ เทา่ทนัสื่อสารสนเทศเพ่ือสร้างเสริมสขุ

ภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพอใช้ร้อยละ 74.77 ด้านการตดัสนิใจเลือกปฏบิตัทิี่ถูกต้องตามหลัก 3อ 2ส ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับพอใช้ได้ร้อยละ 78.46 ด้านการมีส่วนร่วมกจิกรรมสขุภาพทางสงัคมส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ได้ร้อยละ 

69.23 และด้านการคงดูแลรักษาสขุภาพตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดบั พอใช้ได้ร้อยละ 72.62  จากผลการวิจัยจึงควร

มีการส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสขุภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงูเพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกบั

การเฝ้าระวังโรคโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู และมพีฤตกิรรมการดูแลสขุภาพที่เหมาะสม

ค�าส�าคญั: ความแตกฉานด้านสขุภาพ; โรคเบาหวาน, โรคความดนัโลหิตสงู 
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Health Literacy of the Population at Risk for Diabetes and Hypertension 

Abstract   
  This descriptive cross-sectional research aimed to study the level of health literacy of the population 

who were at risk for diabetes and hypertension in Surat Thani province. The data were collected during October 

2018-September 2019. A sample of 325 people who were at risk for diabetes and hypertension visiting the 

health promotion hospital, Muang Surat Thani was recruited using simple random sampling. The data collection 

tools consisted of a 1) general information questionnnaire and 2) Health literacy questionnaire composed of 8 

components in 61 items. The item objective congruence of the questionnaire was validated by 3 experts yielding 

values of all items greater than 0.67 and the Cronbach’s Alpha coefficient was 0.86.  The data were analyzed 

using frequency, percentage and mean. The results showed that the sample consisted of females (56%) and 

males (44%). The mean age was 51.23±11.34 years. Knowledge regarding health behavior of the sample was 

somewhat correct at 64.62 percent, followed by a misunderstanding (24% correct)and correct understanding at 

11.38%. Access to health information and health services was at the lowest level (54.15%), communication 

skill was at a fair level (68%), self-management was at a fair level (76.31%). Media literacy was at a fair 

level (74.77%), decision skill was at a fair level (78.46%). Participation in social health activity was at a fair 

level (69.23%), and individual health care was at a fair level (72.62%). Based on the results of this study, 

health care providers should promote health literacy among people who are at risk of diabetes and hypertension, 

in order to have a better understanding of how to monitor their blood pressure and blood glucose level and to 

practice appropriate health care behaviors.

Keywords: health literacy; diabetes; hypertension
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงูเป็นโรคที่ประชาชนมีการเจบ็ป่วยเพ่ิมมากขึ้น จากสถติขิองกระทรวงสาธารณสขุ

พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานจ�านวน 2,641,109 คน ในจ�านวนน้ีมผู้ีป่วยที่สามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ 353,378 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.38 และมผู้ีป่วยด้วยโรคความดนัโลหิตสงูจ�านวน 5,552,363 คน สามารถควบคุมความดนัโลหิต

ได้จ�านวน 1,099,850 คน คิดเป็นร้อยละ 19.811 โดยประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคเบาหวาน

และโรคความดนัโลหิตสงู และในจ�านวนน้ีมผู้ีป่วยด้วยโรคเบาหวานสงูเข้าถงึระบบบริการเพียงร้อยละ 41 และผู้ป่วยด้วย

โรคความดนัโลหิตสงูเข้าถงึระบบบริการร้อยละ 292 การเกดิโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูท�าให้เกดิผลกระทบ

ต่อภาวะสขุภาพของผู้ป่วย การเจบ็ป่วยด้วยโรคเร้ือรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู ซ่ึงหากดูแลสขุภาพ

ไม่ดจีะน�าไปสูก่ารเจบ็ป่วยแทรกซ้อนด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากโรคเบาหวาน และภาวะ

ไตวายเร้ือรังรวมถงึเศรษฐกจิของครอบครัวรวมถงึเศรษฐกจิระดับประเทศ ผลกระทบดังกล่าวท�าให้ปัจจุบันในการ

ด�าเนินงานเกี่ยวกบัการสร้างเสริมสขุภาพให้ความส�าคญักบัการพัฒนาความแตกฉานด้านสขุภาพ (Health literacy)3 

 ความแตกฉานด้านสขุภาพ (health literacy) เป็นทกัษะการรู้คิดทางปัญญาและทกัษะทางทางสงัคม (cognitive 

and social skills) ที่ก�าหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลในการเพ่ิมการเข้าถงึข้อมูล ความเข้าใจในข้อมูล

และใช้ข้อมูลข่าวสารในหนทางที่เป็นการส่งเสริมและคงไว้ซ่ึงการมสีขุภาพดี4 ซ่ึงตวัช้ีวัดที่ส�าคญัที่สะท้อนถงึความสามารถ

ในการดูแลตนเองด้านสขุภาพของประชาชนเป็นความสามารถในการเข้าถงึ อ่าน เขยีน ค�านวณ เข้าใจ วิเคราะห์และเลือกใช้

ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการดูแลสขุภาพของตนเองได้รวมถงึเป็นดชันีทีส่ามารถสะท้อนและใช้อธบิายความเปล่ียนแปลง

ของผลลัพธท์างสขุภาพที่เกดิขึ้นจากการด�าเนินงานสขุศกึษา (health education) และกจิกรรมการสื่อสาร (communication 

activities)4 ความแตกฉานด้านสขุภาพน้ันมคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการใช้ยา วัคซีน และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ระบบบริการสขุภาพควรมีกลไกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของประชากรที่มีพ้ืนฐานความแตกฉานด้านสขุภาพที่แตกต่างกนั5 

นอกจากน้ีการพัฒนาระบบสขุภาพไม่ควรมุ่งเน้นที่ตวัผู้ป่วยหรือกลุ่มเป้าหมายเทา่น้ัน แต่ควรครอบคลุมผู้ดูแลหรือ

ครอบครัวด้วย6 กระทรวงสาธารณสขุได้ให้ความส�าคญักบัพัฒนาความรอบรู้ ด้านสขุภาพของประชาชน และได้ก�าหนด

เป็นตวัช้ีวัดการด�าเนินงานพัฒนาสขุภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที ่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องยกระดบัความแตกฉานด้านสขุภาพ

ของประชากรเพ่ือให้สถานะสขุภาพดขีึ้น ลดภาระของระบบบริการสขุภาพ โดยระบบบริการสขุภาพจ�าเป็นต้องได้รับ

การออกแบบให้เหมาะสมกบักลุ่มประชากรที่มีระดับความแตกฉานด้านสขุภาพที่แตกต่างกนั เพ่ือให้สามารถเกดิ

ความเป็นธรรมในการเข้าถงึบริการ และเกดิประสทิธภิาพในกระบวนการดูแลรักษาสขุภาพ6

 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัความแตกฉานด้านสขุภาพเกี่ยวกบัโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงูพบว่า 

การส�ารวจความแตกฉานด้านสขุภาพของสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังทัว่ไปในประเทศไทย

พบว่า ผู้ป่วยโรคเร้ือรังมรีะดบัความแตกฉานทางสขุภาพอยู่ในระดบัต�า่โดยเฉพาะการอ่านและการเขยีน รวมทั้งความสามารถ

ในการได้รับบริการทางสขุภาพ การเข้าถงึข้อมูลทางสขุภาพ ความสามารถในการประเมนิความน่าเช่ือถอืของข้อมูล7 เช่นเดยีว

การศกึษาในกลุ่มเสี่ยงโรคความดนัโลหิตสงูจังหวัดสระแก้ว พบความแตกฉานด้านสขุภาพอยู่ระดบัก�า้กึ่งระหว่างมคีวามเพียงพอ

และไม่เพียงพอ โดยความแตกฉานด้านสขุภาพที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ความสามารถในการอ่านและจดจ�าประเดน็หลัก

ที่ส�าคญัเร่ืองโรคความดนัโลหิตสงู8 การแตกฉานด้านสขุภาพที่ต�่ามีแนวโน้มที่จะเจบ็ป่วยจนต้องพักรักษาตวัในโรงพยาบาล

มคีวามสามารถในการป้องกนัและดูแลสขุภาพ ตรงข้ามกบัการศกึษาความแตกฉานด้านสขุภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในแผนกตรวจโรค ผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์โรงพยาบาลระดบัตตยิภมูคิวามแตกฉานทางสขุภาพ

ขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดบัสงูซ่ึงความแตกฉานด้านสขุภาพมคีวามสมัพันธท์างบวกกบัพฤตกิรรมในการดูแลตนเอง7 ผลการศกึษา

ดงักล่าวแสดงให้เหน็ความแตกต่างของความแตกฉานด้านสขุภาพในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดนั

โลหิตสงูซ่ึงเป็นโรคเร้ือรังที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเน่ืองจากบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกบัทกัษะในการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยเพ่ือให้ประชาชนมกีารดูแลสขุภาพที่ด ี 
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 จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มอีบุตักิารณข์องโรคเบาหวานและความชุกสะสมของโรคเบาหวานและความดนั

โลหิตสงูอยู่ในล�าดบัต้น ในจ�านวนน้ีมผู้ีป่วยโรคเบาหวานทีค่วบคุมระดบัน�า้ตาลได้ด ีร้อยละ 44.2 และผู้ป่วยทีส่ามารถ

ควบคุมระดบัความดนัโลหิตได้ดร้ีอยละ 53.399 ที่ผ่านมายังมข้ีอมูลจ�ากดัการศกึษาเกี่ยวกบัความแตกฉานด้านสขุภาพ

ของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูในจังหวัดสรุาษฎร์ธานีว่ามรีะดบัความแตกฉานด้านสขุภาพอย่างไร

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคคลากรด้านสขุภาพจึงเหน็ความจ�าเป็นของการศกึษาความแตกฉานด้านสขุภาพของประชากร

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูเน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มโีอกาสสงูในการเกดิโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงู

กว่ากลุ่มอื่น ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเสริมสร้างภาวะสขุภาพเพ่ือพัฒนาความแตกฉาน

ด้านสขุภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูต่อไป

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
  เพ่ือศกึษาระดบัความแตกฉานด้านสขุภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู

ขอบเขตการวิจยั
 งานวิจัยน้ีท�าการศกึษาเฉพาะ เขตอ�าเภอเมอืง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี

วิธีด�าเนนิการวิจยั
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross sectional research) เกบ็ข้อมูลระหว่างเดือน

ตลุาคม 2561-กนัยายน 2562

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากร คือ ประชาชนที่มอีายุ 35 ปีขึ้นไป ที่อาศยัอยู่ในอ�าเภอเมอืง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

คือ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่ผ่านการตรวจ คัดกรองด้วยวาจาและค่าผลการตรวจเลือดอยู่ในระหว่าง 100-123 มก/ดล. 

จ�านวน 378 คน และกลุ่มเสี่ยงโรคความดนั โลหิตสงูทีไ่ด้รับการตรวจวัดความดนัโลหิตอยู่ระหว่าง 120/80–139/89 

mm.Hg จ�านวน 422 คน หรือ โรคใดโรคหน่ึงหรือทั้งสองโรค จ�านวน 1,400 คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 2,200 คน

 กลุ่มตวัอย่าง ใช้การหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรส�าเรจ็ของ Krejcie&Morgan ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 

และค่าความคลาดเคล่ือน 5% ได้จ�านวนตวัอย่าง 327 คน จากอ�าเภอเมอืง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี มโีรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ต�าบลและศนูย์บริการสาธารณสขุ จ�านวน 22 แห่ง ท�าการสุ่มอย่างง่ายในแต่ละแห่ง จากน้ันเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มเสี่ยง

โรคเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงโรคความดนัโลหิตสงูหรือโรคใดโรคหน่ึงหรือทั้งสองโรค ได้แบบสอบถามกลับมาจ�านวน 325 ฉบบั

คิดเป็นร้อยละ 99.3

เครือ่งมือวิจยั
 ประกอบด้วย 2 ส่วน ดงัน้ี

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย อายุ เพศ ศาสนา รายได้เฉล่ียต่อเดอืน อาชีพ ระยะทางจากบ้าน 

ถงึสถานบริการสาธารณสขุ บุคคลที่อาศยัอยู่ด้วย ระยะเวลาที่ทราบว่ามภีาวะเสี่ยงถงึปัจจุบนั การได้รับข้อมูลข่าวสาร

ด้านสขุภาพ  

 ส่วนที่ 2 แบบประเมนิความแตกฉานด้านสขุภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู 

ซ่ึงผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดของกองสขุศกึษา กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ และมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ10 ที่สร้างขึ้นตามหลัก 3อ 2ส ม ี8 ด้าน ประกอบด้วย  
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  ด้านที่ 1 ความรู้ความเข้าใจทางสขุภาพเกี่ยวกบัการปฏบิตัตินตามหลัก 3อ 2ส มจี�านวน 20 ข้อ ลักษณะ

ค�าตอบเป็นแบบเลือกตอบ จ�านวน 4 ตวัเลือก เกณฑก์ารให้คะแนนคือ หากตอบถูก ให้1 คะแนน และหากตอบผดิ 

ให้ 0 คะแนน ใช้เกณฑก์ารแปลผลคะแนน 3 ระดบั คือ ความรู้ความเข้าใจระดบัไม่ถูกต้อง (0-12 คะแนน) ระดบั

ถูกต้องบ้าง (12-16 คะแนน) และระดบัถูกต้องที่สดุ (16-20 คะแนน) 

           ด้านที่ 2 การเข้าถงึข้อมูลและบริการสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส จ�านวน 5 ข้อ มลัีกษณะแบบมาตรประมาณ

ค่า 5 ระดบั จากคะแนน 0-4 ได้แก่ ไม่ปฏบิตั ินานๆ คร้ัง บางคร้ัง บ่อยคร้ัง และทุกคร้ัง เกณฑก์ารแปลผลคะแนน 

แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ มีการเข้าถงึข้อมูลระดบัไม่ดพีอ (0-9 คะแนน) ระดบัน้อยที่สดุ (1.00-1.50 คะแนน) 

ระดบัน้อย (1.51-2.50 คะแนน) ระดบัปานกลาง (2.51-3.50 คะแนน) ระดบัมาก (3.51-4.50 คะแนน) และ

ระดบัมากที่สดุ (4.51-5.00 คะแนน) 

           ด้านที่3 การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญทางสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส จ�านวน 6 ข้อ ลักษณะแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดบั จากคะแนน 0-4 ได้แก่ ไม่ปฏบิตั ินานๆ คร้ัง บางคร้ัง บ่อยคร้ัง และทุกคร้ัง เกณฑก์ารแปล

ผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ มกีารสื่อสารระดบัไม่ดพีอ (0-11 คะแนน) ระดบัพอใช้ได้ (12-18 คะแนน) 

และระดบัดมีาก (19-24 คะแนน)

  ด้านที่ 4 การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส จ�านวน 5 ข้อ ลักษณะ

แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จากคะแนน 0-4 ได้แก่ ไม่ปฏบิตั ินานๆ คร้ัง บางคร้ัง บ่อยคร้ัง และทุกคร้ัง ส่วน

เกณฑก์ารแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มีการจัดการระดับไม่ดีพอ (0-9 คะแนน) ระดับพอใช้ได้ 

(10-15 คะแนน) และระดบัดมีาก (16-20 คะแนน) 

  ด้านที่ 5 การรู้ เท่าทนัสื่อสารสนเทศเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส จ�านวน 5 ข้อ มีลักษณะแบบ

มาตรประมาณค่า 5 ระดบั จากคะแนน 0-4 ได้แก่ ไม่ปฏบิตั ิ นานๆ คร้ัง บางคร้ัง บ่อยคร้ัง และทุกคร้ัง เกณฑก์าร

แปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ มกีารรู้ เทา่ทนัสื่อระดบัไม่ดพีอ (0-9 คะแนน) ระดบัพอใช้ได้ (10-15 

คะแนน) และระดบัดมีาก (16-20 คะแนน) 

  ด้านที่ 6 การตดัสนิใจเลือกปฏบิตัทิี่ถูกต้องตามหลัก 3อ 2ส จ�านวน 5 ข้อ มลัีกษณะเป็นแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดบั จากคะแนน 0-4 ได้แก่ ไม่ปฏบิตั ินานๆ คร้ัง บางคร้ัง บ่อยคร้ัง และทุกคร้ัง ส่วนเกณฑก์าร

แปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ มกีารตดัสนิใจเลือกระดบัไม่ดพีอ (0-9 คะแนน) ระดบัพอใช้ได้ (10-

15 คะแนน) และระดบัดมีาก (16-20 คะแนน)

  ด้านที่ 7 การมส่ีวนร่วมกจิกรรมสขุภาพทางสงัคม จ�านวน 5 ข้อ มลัีกษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 

จากคะแนน 0-4 ได้แก่ ไม่ปฏบิตั ินานๆ คร้ัง บางคร้ัง บ่อยคร้ัง และทุกคร้ัง ส่วนเกณฑก์ารแปลผลคะแนน แบ่ง

ออกเป็น 3 ระดบั คือ มส่ีวนร่วมระดบัไม่ดพีอ (0-9 คะแนน) ระดบัพอใช้ได้ (10-15 คะแนน) และระดบัมมีาก 

(16-20 คะแนน) 

  ด้านที่ 8 การดูแลรักษาสขุภาพตนเอง จ�านวน 10 ข้อ มลัีกษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จาก

คะแนน 0-4 ได้แก่  ไม่ปฏบิตั ิ1-2 วัน/สปัดาห์ 3 วัน/สปัดาห์ 4-5 วัน/สปัดาห์ และ 6-7 วัน/สปัดาห์ ส่วนเกณฑ์

การแปลผลคะแนน แบ่งออก เป็น 3 ระดบั คือ มกีารดูแลรักษาสขุภาพระดบัไม่ดพีอ (0-19 คะแนน) ระดบัพอใช้

(20-31 คะแนน) และระดบัดมีาก (32-40 คะแนน)

การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ         
 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 คน 

ประเมนิความสอดคล้องระหว่างรายการข้อค�าถามกบัวัตถุประสงคก์ารวิจัย พบว่าทุกข้อมดีชันีความสอดคล้องระหว่างรายการ

ข้อค�าถามกบัวัตถุประสงคก์ารวิจัยมากกว่า .67 และมกีารปรับรายการค�าถามบางข้อตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ
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จากน้ันน�าไปทดลองใช้กบักลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดนัโลหิตสงู จ�านวน 30 คน น�าข้อมูลที่ได้ไปหาค่า

ความเที่ยงด้วยวิธขีองสมัประสทิธิ์ แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าได้เทา่กบั .86

การพทิกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง
 ผู้วิจัยน�าโครงร่างวิจัยเพ่ือเข้ารับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี ได้เลขที่จริยธรรมการวิจัยที่  2018/12  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเกบ็

รวบรวมข้อมูลและพิทกัษ์กลุ่มตวัอย่างโดยการจัดท�าหนังสอืแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent 

Form) ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการท�าวิจัย การรวบรวมข้อมูล  และระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล  พร้อมทั้ง

ช้ีแนะสทิธขิองกลุ่มตวัอย่างในการตอบรับหรือปฏเิสธการเข้าร่วมวิจัยคร้ังน้ีให้ผู้ให้ข้อมูลทราบ  ผู้ให้ข้อมูลสามารถ

ถอนตวัจากการวิจัยได้ทนัททีี่ต้องการโดยไม่ต้องแจ้งเหตผุล  ข้อมูลที่ได้จะถูกได้รับการปกปิดและจะน�าเสนอข้อมูล

ในภาพรวมและน�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งจะท�าลายข้อมูลทนัทหีลังจากได้รายงานวิจัยที่แล้ว

เสรจ็อย่างสมบูรณ ์  

การวิเคราะหข์อ้มูล
 ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเรจ็รปูด้วยสถติพิรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่และร้อยละ  

ผลการวิจยั
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผล ดงัน้ี

 1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาจ�านวน 325 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 56 เพศชายร้อยละ 44 มอีายุ

ระหว่าง 51- 55 ปี ร้อยละ 20.92 รองลงมาคืออายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 19.69 มีสถานภาพสมรสคู่ ถงึร้อยละ 

64 นับถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.15 รายได้เฉล่ียต่อเดอืน ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 40.31 ประกอบ

อาชีพ ค้าขาย/ธุรกจิ ร้อยละ 27.38 รองลงมา รัฐวิสาหกจิ ร้อยละ 23.08 อาศยัอยู่ด้วยกนักบัสาม/ีภรรยา ร้อยละ 

20.92 ซ่ึงบ้านมรีะยะทางจากบ้านถงึสถานบริการสาธารณสขุ ระหว่าง 1-10 กโิลเมตร ร้อยละ 68 มค่ีาดชันีมวล

กาย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 18.5-22.9 ร้อยละ 42.46 และมกีารได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสขุภา ผ่านสื่อวิทยุชุมชน 

ร้อยละ 94.46 สื่อแอปพลิเคช่ัน ไลน์(LINE) ร้อยละ 88 และสื่ออนิเตอร์เนต ร้อยละ 77.23  ดงัตาราง

ตารางที ่1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู

ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทัว่ไป

จ�านวน (คน) รอ้ยละ

อาย ุ(Mean=51.23; SD=11.34)

     น้อยกว่า 35 ปี 

     ระหว่าง 36-40 ปี

     ระหว่าง 41-45 ปี

     ระหว่าง 46-50 ปี

     ระหว่าง 51-55 ปี

     ระหว่าง 56-60 ปี

     มากกว่า 60 ปี

30

43

24

59

68

37

64

  9.23

13.23

  7.38

18.15

20.92

11.38

19.69
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ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทัว่ไป

จ�านวน (คน) รอ้ยละ

ระยะทางจากบา้นถงึสถานบริการสาธารณสุข

    น้อยกว่า 1 กโิลเมตร

    ระหว่าง 1 -10 กโิลเมตร

    มากกว่า 20 กโิลเมตรขึ้นไป

    มากกว่า 20 กโิลเมตรขึ้นไป

บุคคลทีอ่าศยัอยู่ดว้ย

    บดิา / มารดา

    สาม/ีภรรยา

อาย ุ(Mean=51.23; SD=11.34)

    น้อยกว่า 35 ปี 

    ระหว่าง 36-40 ปี

    ระหว่าง 41-45 ปี

    บุตร  

    สาม/ีภรรยา           

    ครอบครัวใหญ่

ดชันมีวลกาย

    น้อยกว่า 18.5 kg/m2

    18.5-22.9 kg/m2

    23.00-24.9 kg/m2

    25.00-29.9 kg/m2

ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)

     บุคคลในครอบครัว

     บุคลากรสาธารณสขุ

     เพ่ือนบ้าน

     สื่อโทรทศัน์ 

     สื่อวิทยุชุมชน

     สื่ออนิเตอร์เนต

     สื่อแอฟลิเคช่ัน ไลน์(LINE) 

  55

221

  39

  10

 

 74

  98

  30

  43

  24

  65

  68

  20

  95

138

  26

  66

124

193

  37

106

307

251

286

16.92

68.00

12.00

  3.08

22.77

30.15

  9.23

13.23

  7.38

20.00

20.92

  6.15

29.23

42.46

  8.00

20.31

38.15

59.38

11.38

32.62

94.46

77.23

88.00

 2 ระดบัความแตกฉานด้านสขุภาพ แยกเป็นรายด้านพบว่า

      ดา้นที ่1 ความรูข้องความแตกฉานดา้นสุขภาพของประชากรกลุ่มเสีย่งโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง

พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัที่เข้าใจถูกต้องบ้าง (คะแนนอยู่ระหว่าง 12-16) ร้อยละ 64.62 รองลงมาคือ เข้าใจไม่ถูกต้อง 

(คะแนนน้อยกว่า 12) ร้อยละ 24 และเข้าใจถูกต้อง (คะแนนมากกว่า 12) ร้อยละ 11.38   

    ดา้นที ่2 การเขา้ถงึขอ้มูลและบริการสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มกีารเข้าถงึข้อมูลบริการสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส 

ระดบัในระดบัน้อยที่สดุ (1.00-2.50 คะแนน) ร้อยละ 54.15 รองลงมาคือ มกีารเข้าถงึข้อมูลบริการสขุภาพตามหลัก 
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3อ 2ส ระดบัปานกลาง (2.51-3.50 คะแนน) ร้อยละ 34.46 และมกีารเข้าถงึข้อมูลบริการสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส 

ระดบัไม่ดพีอ (0-.90 คะแนน) ร้อยละ 5.85  

  ดา้นที ่3 การสือ่สารเพือ่เพิม่ความเช่ียวชาญทางสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีการสื่อสารอยู่ในระดบัที่พอใช้ได้ 

(คะแนนอยู่ระหว่าง 12-18) ร้อยละ 68.00 รองลงมาคอืมกีารสื่อสารในระดบัดมีาก (คะแนนน้อยอยู่ระหว่าง 19-24) 

ร้อยละ 17.54 และมกีารสื่อสารระดบัไม่ดพีอ (คะแนนอยู่ระหว่าง 0-14) ร้อยละ 14.46 

  ดา้นที ่4 การจดัการเงือ่นไขของตนเองเพือ่เสริมสรา้งสุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารจัดการ

เงื่อนไขของตนเองเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส ในระดบัพอใช้ได้ (10-15 คะแนน) คดิเป็นร้อยละ 76.31 

รองลงมาคือ มกีารจัดการเงื่อนไขของตนเองเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส ในระดบัไม่ดพีอ (0-9 คะแนน) 

คิดเป็นร้อยละ 13.85 และมกีารจัดการเงื่อนไขของตนเองเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส ในระดบัดมีาก 

(16-20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 9.85 

  ดา้นที ่5 การรูเ้ท่าทนัสือ่สารสนเทศเพือ่สรา้งเสริมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ การรู้ เทา่ทนั

สื่อสารสนเทศเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส ในระดบัพอใช้ได้ (10-15 คะแนน) ร้อยละ 74.77 รองลงมาคื 

มกีารรู้ เทา่ทนัสื่อสารสนเทศเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส ระดบัดมีาก (16-20 คะแนน) ร้อยละ 16.92 

และมกีารรู้ เทา่ทนัสื่อสารสนเทศเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส ระดบัไม่ดพีอ (0-9 คะแนน) ร้อยละ 8.31 

  ดา้นที ่6 การตดัสินใจเลือกปฏิบติัทีถู่กตอ้งตามหลกั 3อ 2ส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารตดัสนิ

ใจเลือกปฏบิตัทิี่ถูกต้องตามหลัก 3อ 2ส ในระดบัพอใช้ได้ (10-15 คะแนน) ร้อยละ 78.46 รองลงมา มีการตดัสนิ

ใจเลือกปฏบิตัทิี่ถูกต้องตามหลัก 3อ 2ส ในระดบัดมีาก (16-20 คะแนน) ร้อยละ 12.62 และมกีารตดัสนิใจเลือก

ปฏบิตัทิี่ถูกต้องตามหลัก 3อ 2ส ในระดบัไม่ดพีอ (0-9 คะแนน) ร้อยละ 8.92 

      ดา้นที ่7 การมีส่วนร่วมกิจกรรมสุขภาพทางสงัคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมกจิกรรม

สขุภาพทางสงัคม มส่ีวนร่วมใน ระดบัพอใช้ได้ (10-15 คะแนน) ร้อยละ 69.23 รองลงมา มส่ีวนร่วมกจิกรรมสขุภาพ

ทางสงัคมมส่ีวนร่วมในระดบัไม่ดพีอ (0-9 คะแนน) ร้อยละ 18.46 และส่วนร่วมกจิกรรมสขุภาพทางสงัคมระดบัมมีาก

(16-20 คะแนน) ร้อยละ 12.31 

  ดา้นที ่8 การดูแลรกัษาสุขภาพตนเอง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารคงดูแลรักษาสขุภาพตนเองในระดบั

พอใช้ได้ (20-31 คะแนน) ร้อยละ 72.62 รองลงมามกีารคงดูแลรักษาสขุภาพตนเอง ในระดบัดมีาก (32-40 คะแนน) 

ร้อยละ 16.00 และมกีารคงดูแลรักษาสขุภาพตนเอง มกีารคงดูแลรักษาในระดบัไม่ดพีอ (0-19 คะแนน) ร้อยละ 11.38

อภิปรายผล
 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยระดบัความแตกฉานด้านสขุภาพของประชากรกลุ่ม

เสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู จากการศกึษาคร้ังน้ีทั้ง 8 ด้าน พบว่า

 ด้านที่ 1 ความรู้ของความแตกฉานด้านสขุภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู พบว่า

ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัทีเ่ข้าใจถูกต้องบ้าง (คะแนนอยู่ระหว่าง 12-16) ร้อยละ 64.62 ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างสามารถ

เข้าถงึข้อมูลทางสขุภาพได้ด้วยตนเอง และจากการขบัเคล่ือนของกระทรวงสาธารณสขุ ในการสร้างเสริมสขุภาพ และป้องกนัโรค

ของประชาชน มกีารจัดกจิกรรมการสร้างความเข้าใจทางด้านสขุภาพ ให้เกดิขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นรปูธรรมนอกจากน้ีสภาขบัเคล่ือน

การปฏริปูแห่งชาตไิด้ก�าหนดให้บรรจุเร่ืองความรอบรู้ ด้านสขุภาพในแผนการปฏริปูประเทศประกาศในราชกจิจานุเบกษา

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ประชาชนไทย ทุกคนมทีกัษะการเข้าถงึ และประมวลข้อมูลสขุภาพเพ่ือใช้ประกอบการ

ตดัสนิใจในการดูแลสขุภาพของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม11 อกีทั้งการด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุ

ที่ได้มีการด�าเนินการเชิงรุกในการเสริมสร้างและพัฒนาความรอบรู้ ด้านสขุภาพในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
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และความดนัโลหิตสงูจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุทุกระดบั โดยใช้กระบวนการหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤตกิรรมลดโรค การสร้าง

ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏบิตัพิฤตกิรรม 3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกก�าลังกาย อารมณไ์ม่สบูบุหร่ีและไม่ดื่มสรุา) ส่งผลให้

ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้แตกฉานด้านสขุภาพเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกบัการศกึษาของ รุ่งนภา อาระหัง12 ศกึษาผลของโปรแกรม

การส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสขุภาพต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคความดันโลหิตสงูส�าหรับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสงู

ที่ชุมชนแห่งหน่ึงในจังหวัดนครปฐม พบว่า โปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสขุภาพ ในการป้องกนัโรคความดนัโลหิตสงู 

โดยใช้การเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมผ่านสื่อรปูแบบต่างๆ และแอพพลิเคช่ันไลน์สามารถเพ่ิมความรอบรู้ ด้านสขุภาพ และพฤตกิรรม

การป้องกนัโรคความดนัโลหิตสงูของกลุ่มเสี่ยงโรคความดนัโลหิตสงูได้ แต่แตกต่างกบัการศกึษาของวรรณรัตน์ รัตนวรางค์ 

และวิทยา จันทร์ทา13 ที่พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มคีวามรู้ความเข้าใจในระดบัถูกต้องสงู ร้อยละ 66.91 ทั้งน้ีเน่ืองจาก

กลุ่มตัวอย่างอาจมีความคุ้นเคยกบัการได้รับข้อมูลทางสขุภาพและค�าแนะน�าในการปฏบิตัิตัวจากค�าพูดของแพทย์ พยาบาล 

และเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ

 ด้านที่ 2 การเข้าถงึข้อมูลและบริการสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส พบว่า ส่วนใหญ่มกีารเข้าถงึข้อมูลบริการสขุภาพ

ตามหลัก 3อ 2ส ระดบัในระดบัน้อยที่สดุ (1.00-2.50 คะแนน) ร้อยละ 54.15 ซ่ึงในการศกึษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างมี

การรับข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพ จากบุคลากรสาธารณสขุ สื่อวิทยุชุมชน  อนิเตอร์เนต และแอฟลิเคช่ัน ไลน์ (LINE) 

แต่ผลการศกึษายังพบว่า  การเข้าถงึข้อมูลบริการสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส ระดบัอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ แสดงให้เหน็ว่าข้อมูล

ที่กลุ่มตวัอย่างได้รับยังไม่ได้สอดคล้องกบัความต้องการที่แท้จริง จึงท�าให้กลุ่มตวัอย่างยังรู้สกึว่าการได้รับข้อมูลยังอยู่ใน

ระดบัน้อยทีส่ดุ ดงัน้ันจึงควรจัดกจิกรรมส่งเสริมความสามารถของบุคคลในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพทีเ่ป็นประโยชน์

กบัตนเอง เพ่ือให้บุคคลสามารถการจัดการกบัปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาสขุภาพของตนเองได้ สอดคล้อง

กบัการศกึษาของ อมรรัตน์ ลือนาม และคณะ14 ศกึษาปัจจัยท�านายพฤตกิรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกนัโรคความดนัโลหิตสงู

ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง พบว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มค่ีาเฉล่ียพฤตกิรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

อาจเน่ืองจากกลุ่มเสี่ยงมกีารรับรู้ ข่าวสารเร่ืองโรคความดนั โลหิตสงู จากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น โทรทศัน์/เคเบลิทวีี สื่อบุคคล

ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ อาสาสมคัรสาธารณสขุ เพ่ือน ญาตหิรือคนในครอบครัวซ่ึงการเสริมสร้างองค์ความรู้และ

การสร้างความตระหนักถงึความส�าคัญในการดูแลตัวเองที่เหมาะสม สามารถเพ่ิมระดับความสามารถการดูแลตนเอง

และการควบคุมระดับความดันโลหิตได้อย่างมีประสทิธภิาพ และจากการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า 

การเข้าถงึข้อมูลและบริการสขุภาพของผู้ป่วยอยู่ในระดบัก�า้กึ่งและไม่เพียงพอ ถงึร้อยละ 82.80 ซ่ึงการเข้าถงึข้อมูลและ

บริการสขุภาพมีความสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน13        

 ด้านที่ 3 การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญทางสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส พบว่า ส่วนใหญ่มกีารสื่อสารอยู่ในระดบั

ที่พอใช้ได้ (คะแนนอยู่ระหว่าง 12-18) ร้อยละ 68.00 เน่ืองจาก กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรู้ เร่ืองโรคเบาหวาน

และความดนัโลหิตสงู อยู่ในระดบัที่เข้าใจถูกต้องบ้าง ซ่ึงในการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญทางสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส

ต้องมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการปฏบิตัตินตามหลัก 3อ 2ส ในการป้องกนัโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู จึงจะสามารถ

มีการสื่อสารและมปีฏสิมัพันธก์บับุคคลากรสาธารณสขุ เพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญทางสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส ได้ ซ่ึงการสื่อสาร

เพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญทางสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส มคีวามส�าคญัช่วยให้กลุ่มเสี่ยงเข้าใจสาเหตกุารเกดิโรค รวมถงึอนัตราย

และผลกระทบต่อชีวิตและสขุภาพของตนที่ดเีป็นการให้ข้อมูล เกี่ยวกบัอนัตรายของสิ่งคุกคาม สามารถวางแผนการดูแล

สขุภาพของตนเองได้ สอดคล้องกบัการศกึษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า การสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพ

และลดความเสี่ยงในผู้ป่วยอยู่ในระดบัก�า้กึ่งและไม่เพียงพอ ถงึร้อยละ 80.30 ถงึแม้ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมคีวามรู้

ความเข้าใจและการแปลความหมาย ในระดบัถูกต้องสงู กต็าม13 สอดคล้องกบัการศกึษาของ กิ่งแก้ว ส�ารวยร่ืน และ

นิธพิงศ ์ศรีเบญจมาศ15 ศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมความรอบรู้ ด้านสขุภาพเร่ืองการใช้ยาต่อพฤตกิรรมการใช้ยาของ

ผู้ป่วยความดนัโลหิตสงู ซ่ึงมใีช้กจิกรรมการสื่อสารสขุภาพอย่างสร้างสรรค ์พัฒนาสมรรถนะในการใช้ความรู้และการสื่อสาร
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เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถมส่ีวนร่วมในการดูแลสขุภาพเป็นทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางสงัคม และการรู้ เทา่ทนัทนัสื่อ พบว่า 

การสื่อสารทางสขุภาพกบับุคคลอื่น และการสื่อสารกบัผู้ให้บริการทางด้านสขุภาพ ท�าให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสงู

สามารถเลือกรับสื่อทางสขุภาพ รู้ เทา่ทนัสื่อ สามารถน�าไปวางแผนในการดูแลสขุภาพของตนเองได้ 

 ด้านที่ 4 การจัดการเงื่อนไขของตนเองเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส กลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มกีารจัดการเงื่อนไขของตนเองเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส  ในระดบัพอใช้ได้ (10-15 คะแนน) 

คิดเป็นร้อยละ 76.31 อธบิายได้ว่า การเพ่ิมทกัษะระดบับุคคลในการก�าหนดเป้าหมาย การก�าหนดการวางแผนการ

จัดการเงื่อนไขในการดูแลสขุภาพของแต่ละบุคคล ร่วมกนักบัเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสขุ โดยให้ข้อมูลทางด้าน

สขุภาพที่ถูกต้อง การจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้มีข้อมูลในการตัดสนิใจในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองให้มีสขุภาพดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของนัทบีม16 ที่อธบิายไว้ว่าการจัดการ

ตนเอง เป็นความสามารถในการก�าหนดเป้าหมาย และวางแผนในการปฏบิตัติน เพ่ือให้มีพฤตกิรรมที่ถูกต้อง ส่วน

การตัดสินใจ เป็นความสามารถในก�าหนดทางเลือก ปฏิเสธ/หลีกเล่ียง เลือกวิธีปฏิบัติเพ่ือให้มีสุขภาพดี และ

สอดคล้องกบัการศกึษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า จัดการเงื่อนไขของตนเองเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพของ

ผู้ป่วยอยู่ในระดบัก�า้กึ่งและไม่เพียงพอถงึร้อยละ 81.70 ซ่ึงส่งผลต่อการปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพของผู้ป่วย13

 ด้านที่ 5 การรู้ เทา่ทนัสื่อสารสนเทศ เพ่ือสร้างเสริมสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 

การรู้ เทา่ทนัสื่อสารสนเทศเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพตามหลัก 3อ 2ส ในระดบัพอใช้ได้ (10-15 คะแนน) ร้อยละ 74.77 

อธบิายได้ว่า สอดคล้องกบัการศกึษาของ แจ่มจันทร์ วรรณปะเก และ ธนิดา ผาตเิสนะ17 ศกึษาความสมัพันธร์ะหว่าง

ความฉลาดทางสขุภาพและปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมสขุภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดนัโลหิตสงู พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

มกีารรู้ เทา่ทนัสื่อสารสนเทศ อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 49 ซ่ึงมข้ีอเสนอแนะควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

และน�าเสนอข่าวสารใหม่ๆ ในเร่ืองโรคความดันโลหิตสงูที่ทนัสมัย และดึงดูดความสนใจ และสามารถกระตุ้นให้

ประชาชนมพีฤตกิรรมที่ดไีด้ และการศกึษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า การรู้ เทา่ทนัสื่อและสารสนเทศของ

ผู้ป่วยอยู่ในระดบัก�า้กึ่งและไม่เพียงพอ ถงึร้อยละ 86.9013 และการศกึษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู

พบว่า การค้นหาข้อมูลสขุภาพในระดบัรู้ จัก คือได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 75 คิดเป็นจ�านวนร้อยละ 84.23 แสดงให้เหน็ว่า

ผู้ป่วยกลุ่มน้ียังต้องการการพัฒนาในเร่ืองการรู้ เทา่ทนัสื่อสารสนเทศเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ ดงัน้ันจึงมคีวามจ�าเป็นที่

จะต้องพัฒนาศักยภาพ การอบรมให้ความรู้แก่บุคคล เพ่ือให้บุคคลสามารถรู้ เท่าทันสื่อสารสนเทศ ส่งผลให้มี

พฤตกิรรมสร้างเสริมสขุภาพที่ดป้ีองกนัการเจบ็ป่วยได้

 ด้านที่ 6 การตดัสนิใจเลือกปฏบิตัทิี่ถูกต้องตามหลัก 3อ 2ส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารตดัสนิใจเลือก

ปฏบิตัทิี่ถูกต้องตามหลัก 3อ 2ส ในระดบัพอใช้ได้ (10-15 คะแนน) ร้อยละ 78.46 ทั้งน้ีเน่ืองจาก กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ และได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพ จากบุคลากรสาธารณสขุ สื่อวิทยุชุมชน อนิเตอร์เนต 

และแอฟลิเคช่ันไลน์ (LINE) ท�าให้กลุ่มตวัอย่างมีการตดัสนิใจเลือกปฏบิตัทิี่ถูกต้องตามหลัก 3อ 2ส ในระดบัพอใช้ 

แต่ยังไม่ถูกต้องมากพอ ซ่ึงอาจเกดิจากการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพจากบุคลากรสาธารณสขุ สื่อวิทยุชุมชน 

อนิเตอร์เนตและแอฟลิเคช่ันไลน์ (LINE) ที่ไม่มีรายละเอยีดมากพอ หรือไม่เหมาะสมเฉพาะตัวบุคคลตามบริบท

ของผู้ป่วยรายบุคคลดงัน้ัน ควรมกีารหาวิธกีารส่งเสริมให้ผู้ป่วยแต่ละรายให้มคีวามรู้ ด้านสขุภาพอย่างเพียงพอ และ

เหมาะสมกบับริบทของผู้ป่วยแต่ละราย อาจเป็นการสอนแบบตวัต่อตวัเพ่ือให้ผู้ป่วยมคีวามสามารถในการอ่านและ

เข้าใจในข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพ การสร้างความตระหนัก เหน็ความส�าคญัของการดูแลสขุภาพและป้องกนัโรค ส่งเสริม

ให้ผู้ป่วยสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทยีบผลด ีผลเสยีของการเลือกปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพได้ สอดคล้องกบัการศกึษาของ

นงลักษณ ์แก้วทอง และคณะ8 ศกึษาความแตกฉานด้านสขุภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดนัโลหิตสงูโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ต�าบลบ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว พบว่า ความแตกฉานด้านสขุภาพมคีวามสมัพันธก์บัการปฏบิตัติวัเพ่ือป้องกนั
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โรคความดนัโลหิตสงูอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(p<.05) และการศกึษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า ผู้ป่วย

มกีารตดัสนิใจเลือกปฏบิตัใินระดบัก�า้กึ่งและไม่เพียงพอ ร้อยละ 68.60 ซ่ึงการตดัสนิใจเลือกปฏบิตั ิ สามารถร่วม

ท�านายพฤติกรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้13 จากผลจากการศึกษาน้ี หน่วยบริการปฐมภมูิและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรการจัดบริการสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกนัการเกดิโรคเบาหวานและ

ความดนัโลหิตให้แก่กลุ่มเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูมพีฤตกิรรม

การบริโภคที่ถูกต้อง เหมาะสมเพ่ือลดอตัราเสี่ยงต่อการเกดิโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู

 ด้านที่ 7 การมส่ีวนร่วมกจิกรรมสขุภาพทางสงัคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมกจิกรรมสขุภาพ

ทางสงัคมในระดบัพอใช้ได้ (10-15 คะแนน) ร้อยละ 69.23 อธบิายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ 

และต้องประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เล้ียงตนเองและครอบครัว ท�าให้กลุ่มตวัอย่างมส่ีวนร่วมกจิกรรมสขุภาพทางสงัคม

น้อยลง ซ่ึงการมีส่วนร่วมกจิกรรมสขุภาพที่เกดิขึ้นในชุมชน จะท�าให้บุคคลเกดิการแลกเปล่ียนความรู้ ด้านสขุภาพ 

สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับพฤตกิรรมสขุภาพ ลดภาวะเสี่ยงการเจบ็ป่วยด้วยโรคเบาหวานและ

ความดนัโลหิตสงู  การส่งเสริมให้บุคคลมส่ีวนร่วมกจิกรรมสขุภาพทางสงัคมสามารถท�าได้โดย การสนับสนุนให้ชุมชน

เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนินการ มกีารแลก เปล่ียนความรู้  ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ ์ท�าให้บุคคลสามารถ

เรียนรู้แนวทางการดูแลสขุภาพตนเอง จะช่วยลดและป้องกนัโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู และช่วยให้มคุีณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกบัการศกึษาของ บ�าเพญ็ พงศเ์พชรดิถ18 ศกึษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เพ่ือป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองโดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยรับรู้การดูแลสขุภาพของตนและมองเหน็

ถงึประโยชน์ที่จะเกดิกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมรับรู้ถงึสภาพปัญหา ความต้องการ 

และศกัยภาพของตวับุคคล เพ่ือนบ้าน มกีารช่วยเหลือแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน อาสาสมคัรชุมชนมกีารท�างานเป็นทมี มส่ีวนร่วม

กบัเจ้าหน้าที่สขุภาพในการคัดกรองระดบัต้น และส่งต่อให้ค�าแนะน�าและดูแล ซ่ึงหากทุกกลุ่มชุมชนสามารถด�าเนิน

การตามบทบาทหน้าที่ได้ ย่อมส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถดูแลสขุภาพตนเอง ช่วยลดและป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลือดสมอง

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น

 ด้านที่ 8 การดูแลรักษาสขุภาพตนเอง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารดูแลรักษาสขุภาพตนเอง ในระดบั

พอใช้ได้ (20-31 คะแนน) ร้อยละ 72.62 อธบิายได้ว่า การดูแลรักษาสขุภาพตนเอง เกดิจากการกระท�าอย่างต่อเน่ือง

ของบุคคล ที่เป็นการใช้ทกัษะ ทางด้านการคดิด้วยปัญญา และทกัษะปฏสิมัพันธท์างสงัคม ในการเข้าถงึท�าความเข้าใจ

และประเมนิข้อมูลข่าวสารทางสขุภาพและบริการทางสขุภาพ ที่ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากสิง่แวดล้อม ซ่ึงท�าให้

เกดิการจูงใจตนเองให้มกีารตดัสนิใจ เลือกวิถทีางในการดูแลตนเอง จัดการสขุภาพตนเองเพ่ือป้องกนั และคงรักษา

สขุภาพที่ดขีองตนเองไว้เสมอ ดงัน้ันหากบุคคลมคีวามรอบรู้ ด้านสขุภาพในระดบัด ีพฤตกิรรมสขุภาพจะดตีามไปด้วย

เน่ืองจากมีความรู้  ความเข้าใจ สามารถเข้าถงึข้อมูลสขุภาพ มีทกัษะการสื่อสาร การตัดสนิใจ การรู้ เท่าทนัสื่อและ

สามารถจัดการตนเองได้ เป็นปัจจัยส�าคญัในการป้องกนัโรคได้ บุคลากรทางด้านสาธารณสขุมส่ีวนช่วยในการการคง

ไว้ในการดูแลรักษาสขุภาพตนเองให้กบัประชาชนโดยการตดิอาวุธทางปัญญา การให้ก�าลังใจ และการเสริมสร้างพลังอ�านาจ

เพ่ือคงไว้ในการดูแลสขุภาพอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกบัการศกึษาของ กิ่งแก้ว ส�ารวยร่ืน และนิทรา กจิธรีะวุฒิวงษ์19 

ศกึษาเร่ือง การท�าความเข้าใจในการประเมนิความรอบรู้ ด้านสขุภาพ เขยีนไว้ว่าความรอบรู้ ด้านสขุภาพมคีวามเกี่ยวข้อง

กบัความรู้  และสมรรถนะของบุคคลในการที่จะเผชิญกบัความซับซ้อนของความต้องการทางสขุภาพในยุคปัจจุบัน 

ทั้งน้ีความรอบรู้ ด้านสขุภาพจะช่วยให้บุคคลมคีวามสามารถในการเข้าถงึข้อมูลวิเคราะห์ ประเมนิค่า และตดัสนิใจใน

การปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพด้วยความสมคัรใจเพ่ือคงไว้ซ่ึงการสขุภาพทีด่ขีองตน ดงัน้ันจะเหน็ได้ว่าความรอบรู้ ด้านสขุภาพ

มคีวามเกี่ยวข้องกบัการสร้างพลังอ�านาจให้กบัประชาชนในการดูแลตนเอง เพ่ือคงไว้ซ่ึงการมสีขุภาพที่ดี
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ขอ้เสนอแนะการน�าวิจยัไปใช้
 1. บุคลากรสาธารณสขุ ควรมีการส่งเสริมความแตกฉานด้านสขุภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและ

ความดนัโลหิตสงู เพ่ือให้สามารถเข้าถงึ เข้าใจ และใช้ข้อมูลด้านสขุภาพในการดูแลสขุภาพตนเอง ป้องกนัโรคเบาหวาน

และความดนัโลหิตสงูได้

 2. บุคลากรสาธารณสขุ ควรมกีารพัฒนาศกัยภาพประชาชนในการส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสขุภาพ โดยการจัด

โปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ ด้านสขุภาพ ส�าหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้ประชาชนมคีวามเข้าใจเกี่ยวกบัการเฝ้าระวัง

โรคโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู และมพีฤตกิรรมการดูแลสขุภาพที่เหมาะสม
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บทคดัย่อ   
 การวิจัยกึ่งทดลองแบบศกึษากลุ่มเดยีววัดผลก่อนและหลังการทดลองคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเ์พ่ือศกึษาผลของ

โปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วมต่อคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ประชากร

คือ พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยจ�านวน 36 คน โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดชัยนาท เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ

โปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาจากแนวคิดการนิเทศการพยาบาลของ Proctor 

และแนวคดิการมส่ีวนร่วมของ Sashkin หัวหน้าหอผู้ป่วยได้รับการให้ความรู้  และสร้างความตระหนักถงึความส�าคญั

ของการนิเทศ พร้อมทั้งได้ปฏบิตักิจิกรรมการวางแผนการนิเทศ การตรวจเย่ียม การสอนแนะ การให้ค�าปรึกษา การ

ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม และการประเมนิผล เกบ็รวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 1 สปัดาห์ 

และหลังการทดลอง 3 สปัดาห์ โดยใช้แบบสอบถามความรู้  ทศันคตแิละคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย

โดยจัดกจิกรรมตามโปรแกรม 4 สปัดาห์ รวมระยะการด�าเนินการวิจัยทั้งสิ้น 8 สปัดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิ

เชิงพรรณนาและ Paired t-test ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังที่พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยได้รับการพัฒนาการนิเทศการ

พยาบาลแบบมส่ีวนร่วมต่อการปฏบิตังิาน มคีะแนนเฉล่ียด้านความรู้  ทศันคต ิและคุณภาพการนิเทศงานสงูขึ้นกว่า

ก่อนการทดลองอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(p<.05) ผลการศกึษาน้ีสามารถน�าไปปรับปรงุรปูแบบการนิเทศ และน�า

ข้อมูลจากการปฏบิตังิานประจ�ามาท�าวิจัยการนิเทศทางการพยาบาล

ค�าส�าคญั: การนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม; คุณภาพการนิเทศงาน; โปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาล; 

หัวหน้าหอผู้ป่วย
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Abstract   
 The objective of this quasi-experimental research with pre-test and post-test design was to study the effects 

of a participatory nursing supervision program on the quality of supervision of head nurses. The population in 

this research included 36 head nurses in the general hospital, Chainat province. The research instrument used in 

the research was a participatory nursing supervision program developed based on the Proctor’s nursing supervision 

and Sashkin’s participative management concept. The head nurses were equipped with knowledge, awareness of 

the importance of supervision and implementation of supervision planning, visiting, coaching, counseling, 

participatory nursing conference and evaluation. The data were collected 1 week before the experiment and 3 

weeks after the experiment by using a questionnaire assessing knowledge, attitude and quality of supervision 

of the head nurses. The four-week program of participatory nursing supervision was conducted. The duration 

of data collection was carried out over a total of 8 weeks. The data were analyzed by the descriptive statistics 

and paired t-test.  The research showed that, after the implementation of the participatory supervision program, 

the head nurses reported higher scores on knowledge, attitude and quality of supervision with statistical significance 

(p<.05). The results of this study can be applied for improving supervision practice while research on nursing 

supervision can be conducted using the data obtained during routine work. 

Keywords: head nurse; nursing supervision program; participatory nursing supervision; quality of supervision
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 การปฏบิตักิารพยาบาลเป็นการปฏบิตัเิพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสขุภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

โดยใช้ความรู้และทกัษะหลายด้าน และจ�าเป็นต้องมกีรอบแนวทางในการปฏบิตัเิพ่ือให้การพยาบาลมคุีณภาพและผู้ป่วย

ได้รับประโยชน์สงูสดุ ทุกหน่วยงานในองคก์รพยาบาลต้องมกีารมอบหมายงาน และมผีลการควบคุมก�ากบั ตดิตาม และ

ประเมนิผลงานของบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกดิผลลัพธคุ์ณภาพบริการพยาบาลตามเป้าหมายขององคก์ร

ดงัน้ันองคก์รพยาบาลจึงต้องมรีะบบการนิเทศงาน การควบคุมก�ากบั และมรีะบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากร

เพ่ือเป็นกลไกและสนับสนุนให้พยาบาลมีความรู้  ความเข้าใจกบัแนวคิด และขั้นตอนการปฏบิัติงานต่างๆ เป็นอย่างด ี

เพ่ือน�าไปใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาลได้1-2 การนิเทศการพยาบาลนับเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถท�านายการใช้กระบวนการ

พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ3 และช่วยให้พยาบาลมีการพัฒนาทกัษะการใช้กระบวนการ

พยาบาล และรับรู้ผลลัพธท์างการพยาบาลมากขึ้น4 ท�าให้ผู้บริหารการพยาบาลต้องพัฒนาระบบหรือรปูแบบการนิเทศ

การพยาบาลให้เป็นรปูธรรมมากขึ้น5-6

 การนิเทศการพยาบาลเป็นระบบการบริหารงานอย่างหน่ึงของผู้บริหารทางการพยาบาล มเีป้าหมายเพ่ือให้ผู้รับ

การนิเทศเพ่ิมคุณภาพการดูแลผู้รับบริการหรือผู้ป่วย เกดิเป็นความสามารถสงูสดุในการปฏบิตัิวิชาชีพและคงไว้ซ่ึง

มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ7 การนิเทศการพยาบาลจะท�าให้ผู้รับการนิเทศมคีวามรู้  ความสามารถทั้งในด้านสตปัิญญา

ทศันคตแิละทกัษะในการปฏบิตังิาน8 การนิเทศงานมหีลายรปูแบบ รปูแบบที่เหมาะสมกบัการนิเทศทางการพยาบาล

คือ Function Model ซ่ึงเป็นแนวคดิการนิเทศงานตามรปูแบบของ Proctor9 ประกอบด้วย การนิเทศตามแบบแผนมุ่งเน้น

การพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏบิตักิารพยาบาลทางคลินิก (formative clinical supervision) การนิเทศตามมาตรฐาน

มุ่งเน้นการปฏบิัติตามมาตรฐานเพ่ือน�าไปสู่ผลลัพธใ์นการให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ (normative clinical 

supervision) และการนิเทศตามหลักสมานฉันท ์เพ่ือเสริมสร้างความรู้สกึและทศันคตทิี่ดต่ีอการนิเทศ (restorative 

clinical supervision) เป็นรูปแบบที่ผู้นิเทศท�าหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพได้มีการ

พัฒนาความรู้  ความสามารถและทกัษะการปฏบิตังิาน ใช้กระบวนการคดิเพ่ือพัฒนาปรับปรงุการปฏบิตังิานของตนเอง

อย่างต่อเน่ือง โดยการสนับสนุนของหัวหน้าหอผู้ป่วยส่วนแนวคดิการนิเทศแบบมส่ีวนร่วมของ Sashkin10 เป็นแนวคดิ

ที่กล่าวถงึการมส่ีวนร่วมของผู้รับการนิเทศ มกีารจูงใจ และสร้างความพึงพอใจต่อการนิเทศ มคุีณลักษณะวิธกีารส�าคญั

ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย 2) การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 3) การมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหา 

และ 4) การมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง การนิเทศแบบมีส่วนร่วมจึงควรเป็นการนิเทศอกีรูปแบบหน่ึงที่จ�าเป็น

ต้องม ีดงัน้ันหัวหน้าหอผู้ป่วยจึงเป็นผู้บริหารระดบัต้นที่มบีทบาทส�าคัญในการนิเทศการพยาบาล11-13

 หอผู้ป่วยเป็นหน่วยงานทีมี่ภารกจิหลักในการให้บริการอนัเป็นหัวใจส�าคัญ ทีส่ามารถสร้างภาพพจน์ทีด่ใีห้แก่โรงพยาบาล

โดยมหัีวหน้าหอผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้บริหารระดบัต้นเป็นผู้ที่ท�าหน้าที่เช่ือมโยงการบริหารและการบริการ และเป็นผู้ที่มคีวามใกล้ชิด

กบับุคลากรพยาบาลมากที่สดุ จึงจ�าเป็นต้องมกีลยุทธใ์นการด�าเนินการจัดการด้านการนิเทศทางการพยาบาลแก่บุคลากร

ในความรับผดิชอบ ตดิตามประเมนิผล เพ่ือควบคุมคุณภาพการบริการพร้อมการปรับปรงุแก้ไขเป็นระยะๆ11 ซ่ึงสามารถ

กระท�าได้หลายวิธี2,9-10 จากรายงานการนิเทศงานของกลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลทัว่ไป จังหวัดชัยนาท ซ่ึงเป็นโรงพยาบาล

ขนาด 417 เตยีง พบว่าส่วนมากมกีารนิเทศงานของผู้บริหารในระดบักลางและระดบัสงู แต่พบปัญหาการนิเทศงานของผู้บริหาร

ระดบัต้น คือ หัวหน้าหอผู้ป่วยยังมน้ีอย14 และจากการสอบถามผู้บริหารระดบัต้น พบว่ายังขาดทกัษะและประสบการณ์

ในการนิเทศ ส่วนบทบาทการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ยังพบว่า ขาดการวางแผนการนิเทศ การก�าหนดเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของการนิเทศ ระยะเวลาในการนิเทศ การประเมินผลและการติดตามที่ชัดเจน และหัวหน้าหอผู้ป่วยยัง

ต้องการพัฒนาทั้งด้านความรู้  ทศันคต ิและทกัษะ14

 จากการศกึษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านมา มข้ีอมูลว่าพยาบาลผู้ปฏบิตังิานยังขาดความรู้  ความเข้าใจ

และทกัษะในการใช้กระบวนการพยาบาล โดยเฉพาะขั้นตอนการวินิจฉัยการพยาบาลตลอดจนในหน่วยงานยังขาดการนิเทศ
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ที่เป็นระบบ3 สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Davey, Desousa, Robinson & Murrells13 ที่พบว่า ส่วนใหญ่การนิเทศ

การพยาบาลไม่มรีปูแบบที่ชัดเจน ทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศขาดความรู้ความเข้าใจในการนิเทศการพยาบาล และ

ภาพรวมพยาบาลส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการนิเทศในหน้าที่จากผู้นิเทศ จึงมีการน�าแนวคิดการนิเทศงานตามรปูแบบของ 

Proctor9 และแนวคิดการนิเทศแบบมส่ีวนร่วมของ Sashkin10 ไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย ซ่ึงพบว่า 

ภายหลังได้รับโปรแกรมดงักล่าวหัวหน้าหอผู้ป่วยมคีะแนนความรู้  ความสามารถในการปฏบิตักิารนิเทศสงูขึ้นอย่างมนัีย

ส�าคัญทางสถติ ิ(p<.05) แสดงให้เหน็ว่าการนิเทศท�าให้หัวหน้าหอผู้ป่วยได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการนิเทศ

การพยาบาล โดยเน้นสมัพันธภาพ การมส่ีวนร่วมในการวางแผน ก�าหนดเป้าหมาย และเสริมสร้างทศันคตทิางบวก

ต่อการนิเทศงาน1,3-4,11,15-17 ดงัน้ันโปรแกรมการนิเทศงานตามรปูแบบของ Proctor แบบมส่ีวนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย

ส่งผลให้การปฏบิตังิานของพยาบาลวิชาชีพดขีึ้น9-10

 จากเหตผุลข้างต้น ผู้วิจัยเหน็ความส�าคญัของการนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วมต่อคุณภาพการนิเทศงาน

ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดชัยนาท โดยพัฒนาโปรแกรมตามแนวคิดการนิเทศการพยาบาล

ของ Proctor9 และแนวคดิการมส่ีวนร่วมของ Sashkin10 ประกอบด้วย การให้ความรู้  และสร้างความตระหนักถงึความส�าคญั

ของการนิเทศแก่หัวหน้าหอผู้ป่วย พร้อมทั้งได้ปฏบิตัิกจิกรรมการวางแผนการนิเทศ การตรวจเย่ียม การสอนแนะ 

การให้ค�าปรึกษา การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม และการประเมนิผล3,9-11 ผลการวิจัยที่ได้สามารถ

น�าไปพัฒนารปูแบบการนิเทศทางการพยาบาลส�าหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยทีเ่ป็นระบบชัดเจน และน�าข้อมูลจากการปฏบิตัิ

งานประจ�ามาพัฒนาระบบหรือรปูแบบการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยให้เป็นรปูธรรม และน�าไปสูก่ารท�าวิจัยการนิเทศ

ทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลทั้งด้านบริหารการพยาบาล การปฏบิตักิารพยาบาล และมาตรฐาน

เชิงผลลัพธ ์ให้มีประสทิธผิลและประสทิธภิาพต่อไป 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั
 เพ่ือเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียความรู้  ทศันคตต่ิอการนิเทศการพยาบาล และคุณภาพการนิเทศงาน ก่อนและ

หลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมต่อคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย 

โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดชัยนาท

สมมติฐานการวิจยั
 ภายหลังจากหัวหน้าหอผู้ป่วยได้รับกจิกรรมการทดลองตามโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมี

ส่วนร่วมแล้ว จะมคีะแนนเฉล่ียด้านความรู้  ทศันคต ิและคุณภาพการนิเทศงาน ประกอบด้วย พฤตกิรรมการปฏบิตัิ 

1) การวางแผนการนิเทศ  2) การตรวจเย่ียม 3) การสอนแนะ 4) การให้ค�าปรึกษา 5) การประชุมปรึกษาทางการ

พยาบาลแบบมส่ีวนร่วม และ 6) การประเมนิผล สงูขึ้นกว่าก่อนการทดลอง

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 ส�าหรับโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมต่อคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยคร้ังน้ี 

ผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิดการนิเทศการพยาบาลของ Proctor9 และแนวคิดการมส่ีวนร่วมของ Sashkin10 ประกอบด้วย 

1) การนิเทศตามแบบแผน (formative clinical supervision) เป็นการนิเทศเพ่ือพัฒนาความรู้และทกัษะในการปฏบิตัขิอง

ผู้ปฏบิตังิาน ประกอบด้วยกจิกรรม การให้ความรู้  การวางแผนการนิเทศ การสอนแนะ การให้ค�าปรึกษา และการประชุม

ปรึกษาทางการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม 2) การนิเทศตามมาตรฐาน (normative clinical supervision) คือ การส่งเสริมให้มี

การปฏบิตัติามมาตรฐานมกีจิกรรมการนิเทศโดยการตรวจเย่ียม และ 3) การนิเทศตามหลักสมานฉันท ์(restorative clinical 

supervision) เพ่ือเสริมสร้างความรู้สกึและทศันคตทิี่ดต่ีอความส�าคัญของการนิเทศ9-10,15-17 ดงัแผนภาพที่ 1
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วิธีด�าเนนิการวิจยั 
 รูปแบบการศึกษา

 การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ศกึษากลุ่มเดยีววัดผลก่อนและหลัง

การทดลอง (one-group pretest-posttest design)

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 การวิจัยน้ีท�าการศกึษาในประชากร คอื พยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิานในต�าแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทัว่ไป

จังหวัดชัยนาท ในทุกกลุ่มงานของฝ่ายการพยาบาล ได้แก่ การพยาบาลด้านอบุตัเิหตแุละฉุกเฉิน การพยาบาลผู้ป่วยนอก 

การพยาบาลผู้ป่วยหนัก การพยาบาลผู้คลอด การพยาบาลห้องผ่าตดั การพยาบาลวิสญัญี การพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 

การพยาบาลผู้ป่วยศลัยกรรม การพยาบาลผู้ป่วยสตู-ินรีเวชกรรม การพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม การพยาบาลผู้ป่วย

ออร์โธปิดกิส ์การพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสกิ และ การพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกนัการตดิเช้ือ จ�านวน 36 คน 

โดยมีความสามารถเข้าร่วมกจิกรรมการตามโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมต่อคุณภาพ

การนิเทศงานได้ทั้ง 4 คร้ัง สามารถท�าแบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง และให้ความร่วมมอืในการท�าวิจัย

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 ผู้วิจัยท�าหนังสอืขออนุญาตศึกษาและเกบ็ข้อมูลถึงผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดชัยนาท จากน้ัน

ประสานงานกบัหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วยในแต่ละแผนก เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

วิธกีารจัดกจิกรรมและการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยช้ีแจงถงึรายละเอยีดในการพิทกัษ์สทิธใิห้ประชากรกลุ่มเป้าหมายทราบ 

 ส�าหรับการจัดกจิกรรมผู้วิจัยด�าเนินการทดลองตามโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม

ต่อคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย และให้หัวหน้าหอผู้ป่วยมส่ีวนร่วมในการวางแผนการนิเทศ และมผู้ีบริหาร

การพยาบาลร่วมด�าเนินกจิกรรม ใช้เวลา 8 สปัดาห์ ดงัน้ี

 1. ด�าเนินการจัดเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป และเกบ็ข้อมูลก่อนการทดลองโดยใช้แบบสอบถาม

ความรู้เร่ืองการนิเทศการพยาบาล ทศันคตต่ิอการนิเทศการพยาบาลและคุณภาพการนิเทศงาน ประกอบด้วยพฤตกิรรม

การวางแผนการนิเทศ การตรวจเย่ียม การสอนแนะ การให้ค�าปรึกษา และการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม

(สปัดาห์ที่ 1)

 2. ด�าเนินการจัดกจิกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วมต่อคุณภาพการนิเทศงาน

ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ทีผู้่วิจัยปรับปรงุจากคู่มอืการนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยของ Tantisuk17 

1. ความรู้ เร่ืองการนิเทศการพยาบาล 

2. ทศันคตต่ิอการนิเทศการพยาบาล

3. คุณภาพการนิเทศงาน พฤตกิรรมการปฏบิตัิ

     - การวางแผนการนิเทศ  

     - การตรวจเย่ียม 

     - การสอนแนะ 

     - การให้ค�าปรึกษา 

      - การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลแบบมี

ส่วนร่วม 

     - การประเมนิผล

โปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม
ต่อคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย 
ประกอบด้วย
    1. กจิกรรมการให้ความรู้ เร่ืองการนิเทศการพยาบาล   
2. กจิกรรมสร้างความตระหนักถงึความส�าคญัของการ
นิเทศ 
   3. กจิกรรมการฝึกปฏบิตักิารนิเทศงาน

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม
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โดยมกีารจัดอบรมเร่ืองการนิเทศการพยาบาลเพ่ือสื่อสารให้หัวหน้าหอผู้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกบัวิธปีฏบิตักิจิกรรมการนิเทศ

การพยาบาล เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคดิเหน็ในการก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงคข์องแต่ละกจิกรรม รายละเอยีด

ของกจิกรรม การประเมนิผล และประโยชน์จากการนิเทศเพ่ือก่อให้เกดิความรู้สกึที่ดเีกี่ยวกบัการนิเทศ ระยะเวลา

ในการจัดกจิกรรม จ�านวน 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 ช่ัวโมง (สปัดาห์ที่ 2 ถงึ สปัดาห์ที่ 5) ประกอบด้วย 

  2.1. จัดกจิกรรมให้ความรู้ เร่ืองการนิเทศการพยาบาล เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้บรรยายความรู้

ประกอบการน�าเสนอภาพน่ิง (slide presentation) เกี่ยวกบัวิธกีารนิเทศตามแนวคดิที่ประยุกตใ์ช้9-10 ซ่ึงประกอบด้วย

การนิเทศตามแบบแผน (การให้ความรู้ เร่ืองการวางแผนการนิเทศ การสอนแนะ การให้ค�าปรึกษา และการประชุมปรึกษา

ทางการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม) การนิเทศตามมาตรฐาน (การนิเทศโดยการตรวจเย่ียม) และการนิเทศตามหลักสมานฉันท์

และหลักการนิเทศแบบมส่ีวนร่วม (สปัดาห์ที่ 2)

  2.2. ผู้วิจัยจัดกจิกรรมสร้างความตระหนักถงึความส�าคัญของการนิเทศการพยาบาล เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง

โดยการทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการท�ากจิกรรมในสปัดาห์ที่ 2 จากน้ันให้หัวหน้าหอผู้ป่วยแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม 

กลุ่มละ 6 คนโดยให้แต่ละกลุ่มท�ากจิกรรมร่วมกนั สาระส�าคญั คอื ให้หัวหน้าหอผู้ป่วยเกดิความตระหนักรู้ถงึความส�าคญั

ของการนิเทศการพยาบาลโดยร่วมกนัอภปิรายกลุ่มเกี่ยวกบัประโยชน์และผลดขีองการนิเทศการพยาบาล โดยร่วมกนั

สะท้อนความคดิ อภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณซ่ึ์งกนัและกนั จากน้ันให้ตวัแทนกลุ่มน�าเสนอผลงานของกลุ่ม เม่ือทุกกลุ่ม

น�าเสนอเสรจ็แล้ว ผู้วิจัยช่วยเพ่ิมเตมิให้ได้ความคดิรวบยอดที่สมบูรณต์รงตามวัตถุประสงคท์ี่ก�าหนด เพ่ือน�าไปสูก่าร

เปล่ียนแปลงด้านคุณภาพการนิเทศงาน (สปัดาห์ที่ 3)

  2.3. ผู้วิจัยจัดกจิกรรมการฝึกปฏบิตักิารนิเทศงาน เพ่ือให้หัวหน้าหอผู้ป่วยใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ

การพยาบาลแบบมส่ีวนร่วมร่วมกบัพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธผิล โดยจัดกจิกรรมเป็น 2 คร้ัง ดงัน้ี  

   2.3.1. คร้ังที่ 1 ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง โดยการทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการท�ากจิกรรมในสปัดาห์ที่ 3 

จากน้ันผู้วิจัย ผู้บริหารการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏบิตังิานร่วมกนัสาธติและอธบิายการนิเทศงานของหัวหน้า

หอผู้ป่วย ในเร่ือง 1) การวางแผนการนิเทศ  2) การตรวจเย่ียม 3) การสอนแนะ 4) การให้ค�าปรึกษา 5) การประชุม

ปรึกษาทางการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม และ 6) การประเมนิผล (สปัดาห์ที่ 4)

   2.3.2. คร้ังที่ 2 ใช้เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง โดยการทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการท�ากจิกรรมในสปัดาห์ที่ 4 

จากน้ันแบ่งกลุ่มหัวหน้าหอผู้ป่วย 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ฝึกทกัษะตามฐานต่างๆ (skill station) ประกอบด้วยฐาน 

1) การวางแผนการนิเทศ 2) การตรวจเย่ียม 3) การสอนแนะ 4) การให้ค�าปรึกษา 5) การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล

แบบมส่ีวนร่วม และ 6) การประเมนิผล โดยให้เวียนกนัฝึกจนครบทุกฐานซ่ึงแต่ละกลุ่มมผู้ีเช่ียวชาญประจ�ากลุ่ม (สปัดาห์ที่ 5)

 3. ผู้วิจัยด�าเนินการเกบ็ข้อมูลภายหลังการทดลองโดยใช้แบบสอบถามความรู้ เร่ืองการนิเทศการพยาบาล 

ทศันคตต่ิอการนิเทศการพยาบาลและคุณภาพการนิเทศงาน ประกอบด้วยพฤตกิรรม การวางแผนการนิเทศ การตรวจเย่ียม 

การสอนแนะ การให้ค�าปรึกษา และการประชุมปรึกษาทางการพยาบาลแบบมีส่วนร่วม จากน้ันผู้วิจัยสุ่มสมัภาษณ์

ความคิดเหน็ของตวัแทนหัวหน้าหอผู้ป่วยทั้ง 6 กลุ่มต่อโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม 

โดยท�าการสมัภาษณช่์วงเกบ็รวบรวมข้อมูลภายหลังการทดลอง (สปัดาห์ที่ 8)

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการด�าเนนิการวิจยั
 ประกอบด้วย 

 1. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามตอบด้วยตนเองในส่วนที่ 1-ส่วนที่ 4 (self-

administrated questionnaires) และส่วนที่ 5 เป็นแบบสมัภาษณค์วามคิดเหน็ ดงัน้ี 

  1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ประสบการณ์

การได้รับอบรมเกี่ยวกบัการนิเทศการพยาบาล ข้อค�าถามเป็นลักษณะเลือกตอบและแบบเตมิข้อความ 
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  2) แบบสอบถามความรู้ เร่ืองการนิเทศการพยาบาล ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคดิการนิเทศของ Proctor9 

เป็นแบบปรนัยม ี4 ตวัเลือก จ�านวน 25 ข้อ เลือกตอบได้เพียง 1 ตวัเลือก ให้ตรงกบัความสามารถในการให้ข้อเทจ็จริง

หรือความรู้ เร่ืองการนิเทศการพยาบาล การให้คะแนนตอบถูกให้ 1 ตอบผดิให้ 0 

  3) แบบสอบถามทศันคตต่ิอการนิเทศการพยาบาล ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคดิการนิเทศของ Proctor9 

จ�านวน 30 ข้อ มลัีกษณะการวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 

  4) แบบสอบถามคุณภาพการนิเทศงาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคดิการนิเทศของ Proctor9 และแนวคดิ

การมีส่วนร่วมของ Sashkin10 ประกอบด้วย พฤตกิรรมการปฏบิตักิารวางแผนการนิเทศ  การตรวจเย่ียม การสอนแนะ

การให้ค�าปรึกษา การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม และการประเมนิผล จ�านวน 33 ข้อ มลัีกษณะ

การวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 

  5) แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้างเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศ

การพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมต่อคุณภาพ

การนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดการนิเทศของ Proctor9 และแนวคิดการมีส่วนร่วมของ 

Sashkin10 โดยปรับปรงุจากคู่มือการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยของ Tantisuk17 ประกอบด้วย 

1) กจิกรรมการให้ความรู้ เร่ืองการนิเทศการพยาบาล 2) กจิกรรมสร้างความตระหนักถงึความส�าคัญของการนิเทศ

และ 3) กจิกรรมการฝึกปฏบิตักิารนิเทศงาน

การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ
 ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity index) ของเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 

โดยให้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการพยาบาล การศกึษาทางการพยาบาล และด้านวัด

และประเมนิผล ตรวจสอบความเที่ยงตรง ครอบคลุมในเน้ือหา ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ของ

แบบสอบถามด้านความรู้  ทศันคต ิและคุณภาพการนิเทศงานโดยประยุกตใ์ช้กรอบแนวคดิของ Proctor9 และ Sashkin10 

ความตรงเชิงเน้ือหา มค่ีาระหว่าง .90 ถงึ .94

 ความเช่ือมั่นของแบบวัด (reliability) ผู้วิจัยได้ท�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กบัหัวหน้าหอผู้ป่วย

ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดสพุรรณบุรี จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาค�านวณหาค่าความเช่ือมั่นชนิดความสอดคล้องภายใน

โดยใช้สมัประสทิธิ์แอลฟ่า (cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถามทศันคตต่ิอการนิเทศการพยาบาล และ

แบบสอบถามคุณภาพการนิเทศ มีค่าความเช่ือมั่นเทา่กบั .80 และ .82 ตามล�าดบั ส�าหรับแบบสอบถามความรู้ เร่ือง

การนิเทศการพยาบาลหาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธ ีKR-21(Kuder-Richardson) มค่ีาความเช่ือมั่น เทา่กบั .77

การวิเคราะหข์อ้มูล
 ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ส่วนการเปรียบเทยีบคะแนนความรู้  

ทศันคติต่อการนิเทศการพยาบาลและคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนา 

การนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วมต่อคุณภาพการนิเทศงาน วิเคราะห์ด้วยสถติ ิPaired t-test

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
 การวิจัยคร้ังน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ชัยนาท เอกสารรับรองเลขที่ BCNC-IRB 2-15-2560 โดยก่อนเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้มกีารพิทกัษ์สทิธิ์ผู้ยินยอมตน

โดยไม่มกีารระบุช่ือในผลการวิจัย พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล สทิธิ์ในการเข้าร่วมการวิจัย 
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สามารถถอนตวัได้โดยไม่มผีลกระทบหรือเกดิผลเสยีหายทั้งในหน้าที่การงานและโดยส่วนตวั และหากผู้ยินยอมตน

มีข้อสงสยัสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่ได้ถอืเป็นความลับ การน�าเสนอข้อมูลจะน�าเสนอแต่ในภาพรวม 

เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนางานเทา่น้ัน 

ผลการวิจยั 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประชากรจ�านวน 36 ราย ทั้งหมดเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 38-58 ปี มอีายุระหว่าง 

40-50 ปี ร้อยละ 50 โดยมอีายุเฉล่ีย 48.08 ปี ( =5.75) ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ 

ร้อยละ 80.60 ส�าหรับประสบการณใ์นการเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย พบว่ามปีระสบการณอ์ยู่ระหว่าง 1-30 ปี ส่วนใหญ่  

มปีระสบการณใ์นการเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ระหว่าง 1–10 ปี ร้อยละ 75 โดยมปีระสบการณใ์นการเป็นหัวหน้าหอ

ผู้ป่วยเฉล่ีย 8.67 ปี ( =6.99) และสามในสี่ของหัวหน้าหอผู้ป่วยไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกบัการนิเทศการพยาบาล 

(ร้อยละ 75) รายละเอยีดในตารางที่ 1 

ตารางที ่1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ�าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป 

ขอ้มูลทัว่ไป ประชากร (N=36)

จ�านวน รอ้ยละ

เพศ

   หญิง

   ชาย

อาย ุ(ปี)

   < 40 ปี

   40 – 50 ปี

   40 – 50 ปี

=48.08 =5.75 Min=38 Max=58

ระดบัการศึกษา 

   ปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่

   ปริญญาโท

ประสบการณใ์นการเป็นหวัหนา้หอผูป่้วย (ปี)

   < 10 ปี

   10–20 ปี

   21–30 ปี

=8.67  =6.99  Min=1  Max=30

ประสบการณใ์นการเป็นหวัหนา้หอผูป่้วย (ปี)

   ไม่เคย

   เคย

36

  0

  6

18

12

29

  7

27

  6

  3

27

  9

100.00

      .00

  16.00

  50.00

  34.00

   80.6

  19.4

  75.00

  17.00

    8.00

  75.00

  25.00

 ส่วนที่ 2 การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของความรู้  ทศันคตต่ิอการนิเทศการพยาบาลและคุณภาพการนิเทศงาน ก่อน

และหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมต่อคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย
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 เมื่อเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ เร่ืองการนิเทศการพยาบาล ทศันคตต่ิอการนิเทศ

การพยาบาล และคุณภาพการนิเทศงาน ประกอบด้วย พฤตกิรรมการปฏบิตักิารวางแผนการนิเทศ การตรวจเย่ียม 

การสอนแนะ การให้ค�าปรึกษา การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม และการประเมนิผล พบว่า ภายหลัง

การทดลอง มีคะแนนเฉล่ียสงูขึ้นกว่าช่วงก่อนการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วน

ร่วมต่อคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย อย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ(p<.05) รายละเอยีดในตารางที่ 2

ตารางที ่2 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของความรู้  ทศันคตต่ิอการนิเทศการพยาบาล และคุณภาพการนิเทศงาน ก่อนและ

หลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมต่อคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย 

โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดชัยนาท (N=36)

ตวัแปร/เวลา t-test df p-value

1. ความรูเ้รือ่งการนเิทศการพยาบาล           

    ก่อนการทดลอง

    หลังการทดลอง

2. ทศันคติต่อการนเิทศการพยาบาล

    ก่อนการทดลอง

    หลังการทดลอง

3. คุณภาพการนเิทศงาน

    ก่อนการทดลอง

    หลังการทดลอง

   3.1 การวางแผนการนเิทศ  

         ก่อนการทดลอง

         หลังการทดลอง

   3.2 การตรวจเยีย่ม

         ก่อนการทดลอง

         หลังการทดลอง

   3.3 การสอนแนะ

         ก่อนการทดลอง

         หลังการทดลอง

   3.4 การใหค้�าปรึกษา

         ก่อนการทดลอง

         หลังการทดลอง

   3.5 การประชมุปรึกษาทางการพยาบาลแบบมีส่วนร่วม

         ก่อนการทดลอง

         หลังการทดลอง

   3.6 การประเมินผล

         ก่อนการทดลอง

         หลังการทดลอง

  

8.66

12.33

124.67

130.06

113.31

117.97

9.64

10.89

55.69

56.33

12.67

13.81

14.64

15.50

10.19

10.64

10.47

10.72

1.18

1.22

13.99

13.24

3.29

2.76

2.34

1.88

9.11

9.33

2.91

2.59

3.25

3.06

2.46

2.27

2.26

1.88

13.067

7.311

3.790

2.802

3.136

5.122

5.960

3.630

2.485

35

35

35

35

35

  35

35

35

35

<.001

<.001

 

  .001

  .008

  .003

<.001

<.001

  .001

  .018
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อภิปรายผลการวิจยั
 จากแนวคิดของ Hill & Giles18 ที่กล่าวว่าผู้นิเทศต้องมคีวามรู้  มทีกัษะในการพัฒนาคน ดงัน้ันการนิเทศจะ

ประสบผลส�าเรจ็ได้น้ัน ทกัษะในการนิเทศการพยาบาลถอืว่ามคีวามส�าคญั ซ่ึงควรมคุีณสมบตัปิระกอบด้วย คุณสมบตัิ

เฉพาะต�าแหน่ง การศกึษา และประสบการณ ์อาทเิช่น ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีทางการพยาบาล (หรือเทยีบเทา่) 

ขึ้นไป และมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ั์นหน่ึง ผ่านการอบรมหลักสตูรการนิเทศการ

พยาบาล ซ่ึงจากผลการศกึษา พบว่า ประชากรหัวหน้าหอผู้ป่วยมอีายุเฉล่ีย 48.08 ปี ( = 5.75) ส่วนใหญ่จบการ

ศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ (ร้อยละ 80.60) แต่มหัีวหน้าหอผู้ป่วยถงึร้อยละ 75 ที่ไม่เคยได้รับการอบรม

เกี่ยวกบัการนิเทศการพยาบาล อกีทั้งมีประสบการณใ์นการเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยเฉล่ียแค่เพียง 8.67 ปี ( = 6.99) จาก

ข้อมูลดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถงึความจ�าเป็นในพัฒนาระบบหรือรปูแบบการนิเทศการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรง

พยาบาลทั่วไป จังหวัดชัยนาทให้เป็นรปูธรรมมากขึ้นโดยมีการให้ความรู้  ทกัษะตลอดจนทศันคติในเร่ืองการนิเทศ

การพยาบาลเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านบริหารการพยาบาล และการปฏบิัติการพยาบาล ซ่ึงยังสอดคล้องกบัการศึกษาของ 

Paiboonpalayoi & S. Monaiyapong16 ที่พบว่าประสบการณก์ารท�างานของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีมากกว่า 10 ปี และมี

ประสบการณก์ารอบรมเร่ืองหลักการนิเทศการพยาบาล จะมผีลต่อคุณภาพการปฏบิตังิานของพยาบาลวิชาชีพในกลุ่ม

งาน

 ผลจากการศกึษา พบว่า ภายหลังที่หัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทัว่ไป จังหวัดชัยนาทได้รับกจิกรรมการทดลอง

ตามโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วมแล้ว มคีะแนนเฉล่ียด้านความรู้ เร่ืองการนิเทศการพยาบาล

ทศันคตต่ิอการนิเทศการพยาบาล และคุณภาพการนิเทศงาน ประกอบด้วยพฤตกิรรมการวางแผนการนิเทศ การตรวจเย่ียม

การสอนแนะ การให้ค�าปรึกษา การประชุมปรึกษาทางการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม และการประเมนิผล สงูขึ้นกว่าช่วงก่อน

การทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าวต่อคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ (p<.05) 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีสามารถอธบิายได้ว่าการนิเทศตามกรอบแนวคดิการนิเทศของ Proctor9 

ร่วมกบัแนวคดิการมส่ีวนร่วมของ Sashkin10 ของหัวหน้าหอผู้ป่วยมกีารด�าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการนิเทศ

การพยาบาล มีการก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา อย่างเป็นลายลักษณอ์กัษร การปฏบิตังิานของหัวหน้าหอผู้ป่วยและ

การร่วมปฏบิตังิานกบัพยาบาลวิชาชีพผู้รับการนิเทศในแต่ละหอผู้ป่วย ประกอบด้วยกจิกรรมการประชุมปรึกษาเกี่ยว

กบัสาระส�าคญัในแต่ละด้านของการปฏบิตังิานที่จะนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การเย่ียมตรวจทางการพยาบาล การเย่ียม

ตรวจบุคลากร ร่วมกบัให้ค�าปรึกษา การสอนแนะทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล และการประเมนิผล ซ่ึงเป็นการทวนสอบ

ผลการปฏบิัติงานระหว่างผู้นิเทศกบัผู้รับการนิเทศ นับเป็นกจิกรรมที่แสดงถงึการมีส่วนร่วม มีการกระตุ้นให้ผู้รับ

การนิเทศเลือกวิธแีก้ปัญหาหรือตดัสนิใจในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การมส่ีวนร่วมในการก�าหนดวัตถุประสงค์การ

นิเทศ ท�าให้เกดิสมัพันธภาพอนัด ี เกดิความเข้าใจระบบการนิเทศมากขึ้น มส่ีวนร่วมในการวางแผน การแก้ปัญหา

และมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ ได้พูดคุยแลกเปล่ียน หรือแสดงความคิดเหน็ร่วมกนั ส่งผลให้คะแนนคุณภาพการ

นิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยสงูขึ้น ซ่ึงมีผลต่อการปฏบิตักิารพยาบาลของผู้รับการนิเทศตามมา

 ส�าหรับกจิกรรมการทดลองคร้ังน้ี ได้ปฏบิตัขิั้นตอนการนิเทศภายใต้แนวคดิการนิเทศการพยาบาลของ Proctor9 

และแนวคดิการมส่ีวนร่วมของ Sashkin10 ซ่ึงเป็นการนิเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน เน้นสร้าง

สมัพันธภาพแบบเป็นกนัเอง พูดคุยเสนอแนะอย่างสร้างสรรค ์เพ่ือพัฒนาความรู้  หรือทกัษะของผู้รับการนิเทศ ไม่เน้น

การช้ีน�า แต่มุ่งตั้งค�าถามให้คิด ส่งผลให้หลังการนิเทศ ผู้นิเทศได้สะท้อนว่า “รู้สกึชอบและพึงพอใจต่อการนิเทศ

ลักษณะน้ี เป็นการช่วยเตมิความรู้  กระตุ้นให้อ่านหนังสอื ทบทวนความรู้มากขึ้น และช่วยลดความเครียดในการนิเทศลง” 

เน่ืองจากเมื่อหัวหน้าหอผู้ป่วยได้พัฒนาความรู้  สร้างทศันคตทิางบวกต่อการนิเทศ และมีความสามารถในการนิเทศแก่ผู้รับ

การนิเทศแล้ว จะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงด้านคุณภาพการนิเทศงาน สอดคล้องกบัการศกึษาของ Paiboonpalayoi & 

S. Monaiyapong16 และ Tantisuk17  ที่พัฒนาโปรแกรมการนิเทศการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วมจากแนวคิดของ Proctor9 
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หอผู้ป่วยน�าโปรแกรมดงักล่าวไปใช้กบัพยาบาลวิชาชีพแล้ว ผลการปฏบิตังิานของพยาบาลวิชาชีพในด้านการเป็นผู้น�า 

การดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤต การสอนผู้ป่วยและญาติ และด้านการติดต่อสื่อสารและสร้างสมัพันธภาพ การวางแผนและ

การประเมินผลการพยาบาลเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ ช้ีให้เหน็ว่าโปรแกรมการนิเทศการพยาบาล

แบบมส่ีวนร่วมของหัวหน้าผู้ป่วยส่งผลให้การปฏบิตังิานของพยาบาลวิชาชีพดขีึ้น

 นอกจากน้ันการศกึษาของ Intasuwan, Chantra & Sarakshetrin3 และ Tantiveas, Khumyu & Otakanon4 

ได้อธบิายว่า การที่จะพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏบิตังิานให้เกดิการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม หัวหน้าหอผู้ป่วย

ต้องท�าหน้าที่จัดการให้เกดิการเรียน การสอน กระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้จากการปฏบิตังิาน จัดทมีนิเทศงานที่สามารถ

ให้การสอน แนะน�าการปฏบิตังิานที่ถูกต้อง ไปพร้อมกบัการปฏบิตังิาน เพ่ือให้เกดิประสบการณท์ี่ถูกต้อง จากการศกึษา

ของ Paiboonpalayoi & S. Monaiyapong16 และ Chanyang, Hingkanont & Thongkhamro19 ได้ระบุว่า ปัจจัยที่จะส่งผลต่อ

การนิเทศงานให้มปีระสทิธภิาพน้ัน ประกอบด้วย ปัจจัย 3 ด้านที่ส่งเสริมความส�าเรจ็ของการนิเทศงานการพยาบาล

ได้แก่ ความรู้ความสามารถ เจตคต ิและทกัษะการนิเทศของผู้นิเทศ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Maungprasert et al.20 

ที่ระบุว่า การมขีั้นตอนการปฏบิตักิารนิเทศแบบมส่ีวนร่วมที่ชัดเจน ผู้นิเทศมีความพึงพอใจต่อรปูแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

ไปในทางบวก ผู้นิเทศรับรู้ ว่ามคีวามรู้ เพ่ิมขึ้น มคีวามมั่นใจในการนิเทศ มแีนวทางในการนิเทศที่ชัดเจน และมค่ีาคะแนน

เฉล่ียความพึงพอใจหลังใช้รปูแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมส่ีวนร่วมสงูกว่าก่อนใช้รปูแบบอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ

 ส่วนปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ของการศกึษาคร้ังน้ี คอื กระบวนการมส่ีวนร่วม เน่ืองจากการศกึษาคร้ังน้ีได้ประยุกต์

ใช้แนวคดิการมีส่วนร่วมของ Sashkin10 บูรณาการในทุกขั้นตอนของขั้นตอนการนิเทศตามแนวคดิของ Proctor9 ซ่ึงอธบิาย

ได้ว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการปฏบิตังิาน เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามา

มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจและแก้ปัญหาในทุกกระบวนการของการปฏบิตังิาน จะช่วยให้บุคลากรพัฒนาความสามารถ

ในการปฏบิตังิาน และเป็นการเพ่ิมผลผลิตรวมถงึคุณภาพของงาน21 ซ่ึงในการศกึษาคร้ังน้ีได้มกีารเปิดโอกาสให้ผู้นิเทศ

และผู้รับการนิเทศมส่ีวนร่วมในการออกแบบการนิเทศในทุกขั้นตอนตามที่กจิกรรมของโปรแกรมก�าหนดในสปัดาห์

ที่ 4 และสปัดาห์ที่ 5 เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาการนิเทศที่มคีวามสอดคล้องกบัสถานการณจ์ริงมากที่สดุ ซ่ึงสอดคล้อง

กบัการศึกษาของ Maungprasert et al.20 ที่พบว่า การที่หัวหน้าหอผู้ป่วยตามขั้นตอนการนิเทศ ใช้แผนการนิเทศ

ทางการพยาบาลเป็นลายลักษณอ์กัษร มคีวามเป็นมติรและเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศมส่ีวนร่วมในการปฏบิตักิารพยาบาล

จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศมคีวามพึงพอใจมากขึ้น อนัส่งผลถงึคุณภาพบริการพยาบาลที่ดบี

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 
  1. ผู้บริหารการพยาบาลของโรงพยาบาลควรน�าโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมต่อคุณภาพ

การนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยไปใช้ส�าหรับการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่มีคุณสมบตัเิป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อไป เพ่ือเตรียม

ท�าความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้นิเทศการพยาบาลได้

 2. ผู้บริหารการพยาบาลของโรงพยาบาลควรจัดท�าคู่มอืหรือแนวทางการปฏบิตักิารนิเทศการพยาบาลโดยให้ทมี

ผู้บริหารการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏบิตังิานมส่ีวนร่วมในการวางแผน การปฏบิตักิาร และ

การประเมนิผล ตลอดจนสนับสนุนให้มกีารส่งเสริมให้หัวหน้าหอผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วยน�าโปรแกรมที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีไป

ใช้ เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง

ขอ้เสนอแนะในการท�าวิจยัครั้งต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาวิจัยประเภทการพัฒนารปูแบบการนิเทศทางการพยาบาลส�าหรับหัวหน้าหอผู้ป่วยของโรง

พยาบาลให้เป็นระบบที่ชัดเจนเป็นรปูธรรม (research and development) 

 2. ควรศึกษาผลลัพธข์องโปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการพยาบาลแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏบิัติงานทาง
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คลินิก เช่น คุณภาพการท�างานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิาน ผลลัพธท์ี่เกดิจากการให้บริการหรือความพึงพอใจ

ของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ เป็นต้น

 3. ควรศกึษาการประเมนิคุณภาพการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยให้ผู้รับการนิเทศประเมนิ หรือมกีาร

การเย่ียมตรวจโดยผู้บริหารการพยาบาล เพ่ือลดอคตขิองผลการวิจัย เน่ืองจากการศกึษาคร้ังน้ีเป็นการให้หัวหน้าหอ

ผู้ป่วยประเมนิตนเอง 

 4. ควรศกึษาความคดิเหน็หรือความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศต่อการใช้โปรแกรมการพัฒนาการนิเทศการ

พยาบาลแบบมส่ีวนร่วม
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บทคดัย่อ   
 การวิจัยและพัฒนาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและประเมินประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้

เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ในรายวิชาการศกึษาอสิระ ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  4 ขั้นตอน คอื 1) การศกึษา

ข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมอื 3) การทดลองใช้และประเมนิประสทิธผิล และ 4) การปรับปรงุ

และแก้ไข กลุ่มตวัอย่างเพ่ือศกึษาข้อมูลพ้ืนฐาน คือ นักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 ปีการศกึษา 

2560 จ�านวน 157 คน และกลุ่มตวัอย่างเพ่ือทดลองใช้และประเมนิประสทิธผิล ได้แก่ นักศกึษาวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จ�านวน 86 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) เคร่ืองมือวิจัย คือ โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมนิความคิด

สร้างสรรค ์(ค่าความเช่ือมั่นเทา่กบั .79) และ แบบประเมนิความพึงพอใจต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์ (ค่าความเช่ือมั่นเทา่กบั .84) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถติทิคู่ี (pair t-test) ผลการวิจัยมดีงัน้ี 1) โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาการศกึษาอสิระ ในหัวข้อกจิกรรมประกอบด้วย 5 ชุดกจิกรรม ชุดกจิกรรมละ 3 ช่ัวโมง 

รวม 15 ช่ัวโมง 2) ประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สตูรการหา

ประสทิธภิาพ E1/E2 มค่ีาเทา่กบั 80.08/82.30 3) ค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศกึษา ก่อนและหลัง

การเรียนตามโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั .05 

4) ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X
=4.07, SD=.17) ดังน้ัน โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยน้ีจึงมีประสทิธภิาพการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของ

นักศกึษาได้ และอาจสามารถน�าไปประยุกตใ์ช้ในนักศกึษาและการเรียนในรายวิชาอื่นได้

ค�าส�าคญั: ความคิดสร้างสรรค์; โปรแกรมการจัดการเรียนรู้
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Abstract   
 This research and development study aimed to 1) develop a pedagogical program to foster creative thinking 

skill in an Independent Study subject, and 2) evaluate the effectiveness of the program. The development process 

included 4 steps, as follows, step 1: to study and survey fundamental information, step 2: to develop and assess 

the effectiveness of the program, step 3: to test and evaluate the program, and step 4: to revise the program. The 

samples for step 1 consisted of 157 sophomore students at Boromarajonani College of Nursing, Chon-Buri in 

academic year 2018 and step 3 consisted of 86 sophomore students at Boromarajonani College of Nursing, 

Chon-Buri in academic year 2019 by using purposive sampling. The instruments consisted of the creative thinking 

development learning program in the Independent Study subject, the creative thinking questionnaire (reliability, 

r=.79) and satisfaction questionnaire (reliability, r=.84). The data were analyzed using descriptive statistics 

(frequency, percentage, mean and standard deviation) and paired t-tests. The results of this study revealed the 

following. 1) The pedagogical development program to foster creative thinking skill in the Independent Study 

subject included 5 activities in 15 hours. 2) The efficiency of development of the program in the Independent 

Study subject was at 80.08/82.30, which was close to the set criteria (80/80). 3) The average score for 

creative thinking of the students was significantly different between before and after implementation of the pro-

gram (p<.05). 4) The students satisfaction toward the program was at a high level ( X =4.07, SD=.17). 

Therefore, the newly developed program was able to improve the effectiveness of creative thinking of students. 

It should be applied to other student groups in other subjects.
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ความเป็นมาและความส�าคญั
 การจัดการศกึษาพยาบาลภายใต้การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สถาบนัการศกึษาพยาบาลต้อง

ปรับเปล่ียนวิธกีารจัดการศกึษาให้เช่ือมโยง สอดคล้องกบัระบบสขุภาพของประเทศ ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ และ

เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560–2579) 

ที่กระทรวงสาธารณสขุให้ความส�าคญักบัการสร้างศกัยภาพบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในวิชาชีพพยาบาล ซ่ึงมจี�านวน

ผู้ประกอบวิชาชีพในปริมาณมาก เป็นก�าลังส�าคัญในการขบัเคล่ือนและตอบสนองนโยบายสขุภาพของประเทศ โดย

วัตถุประสงค์หลักของการจัดการศกึษาเพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง ปลูกฝงัให้เกดิทกัษะการคิด 

การตดัสนิใจ การใช้เหตผุล และการมคีวามสามารถเข้าถงึข้อมูลเพ่ือน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ ปัจจุบนัการจัดการ

ศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการที่จัดให้นักศึกษาพยาบาลได้รับประสบการณ์จากการเรียนภาคทฤษฏ ี ภาคทดลอง 

และการฝึกปฏบิตั ิมุ่งให้ผู้เรียนเกดิความคิดรวบยอดที่สามารถน�าไปประยุกตใ์ช้ในการปฏบิตักิารพยาบาลที่จ�าเป็นต้องใช้

ความคดิขั้นสงูในระหว่างการปฏบิตังิาน เช่น การคดิแก้ปัญหา การคดิสร้างสรรค ์เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมส�าหรับผู้ป่วย

และญาตใิห้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณต่์างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในกระบวนการการจัดการ

ศกึษาพยาบาล ผู้สอนจะเป็นผู้ท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้  และช่วย

สนับสนุนการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก�าหนด ได้รับการพัฒนาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 211 ผู้สอนต้องเป็นผู้คิดออกแบบการสอนที่

สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกดิการเรียนรู้  จดจ�า เข้าใจ และน�าไปใช้ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทกัษะการเรียนรู้

ที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การมคีวามคดิสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม

การสื่อสารและ การร่วมมอืท�างาน การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ได้แก่ความรู้ พ้ืนฐาน ด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทกัษะชีวิตและการท�างาน ได้แก่ 

ความยืดหยุ่นและความ สามารถในการปรับตวั ทกัษะทางสงัคมและการเรียนรู้ ข้าม วัฒนธรรม การมคีวามคิดริเร่ิม

และการช้ีน�าตนเอง การเพ่ิมผลผลิต ความเป็นผู้น�าและความรับผดิชอบ2 แต่จากผลวิจัย3 พบว่า ทกัษะการเรียนรู้  

ของนักศกึษาพยาบาลด้านที่มค่ีาเฉล่ียต�่าสดุ คือ ทกัษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่ผู้เรียนต้องใช้ความคิดขั้นสงู

ในการเรียนรู้  ดงัน้ันหากสถาบนัการศกึษามเีป้าหมายผลิพยาบาลให้พร้อมส�าหรับการท�างานในศตวรรษที่ 21 การจัดการ

ศกึษาพยาบาลจึงควรจัดให้เป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศกึษามกีารพัฒนาทกัษะด้านการคดิสร้างสรรคแ์ละ

นวัตกรรม ที่จะช่วยพัฒนาสมรรถนะของนักศกึษาพยาบาลให้สอดรับกบั การเปล่ียนแปลงจากสถานการณโ์ลก

 ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางปัญญาระดบัสงูที่ใช้กระบวนการทางความคิดหลาย อย่างมารวมกนั

เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทกัษะแห่งการเรียนรู้  

โดยผู้เรียนจะต้องมคีวามใฝ่รู้  สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ ์คดิริเร่ิมสร้างสรรค ์มมีาตรฐานจริยธรรมของวิชาชีพ4 โดยการจัดการ

ศึกษาลักษณะดังกล่าวจะเกดิขึ้นได้กต่็อเมื่อผู้สร้างสรรค์หรือผู้เรียนต้องมีอสิรภาพทางความคิด กลิฟอร์ดกล่าวถงึ

ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความคิดที่ใช้กระบวนการ ประกอบด้วย 4 ลักษณะทางความคิด ได้แก่ ความคิดริเร่ิม 

(originality) ความคิดคล่องตวั (fluency) ความยืดหยุ่น (flexibility) และ ความคิดละเอยีดลออ (elaboration)5 

และทอร์แรนซ์9 ได้อธบิายถงึกระบวนการเกดิความคดิสร้างสรรค์ว่าสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ การค้นหาข้อเทจ็จริง

(fact-finding)การค้นพบปัญหา (problem–finding) การกล้าค้นพบความคิด (ideal–finding) การค้นพบค�าตอบ

(solution–finding) การยอมรับจากการค้นพบ (acceptance–finding)ที่ท�าให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ เกิดนวัตกรรม

เทคโนโลยีต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังความคิดที่ส�าคัญย่ิง หากได้รับการพัฒนาและการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 

น�าไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม กจ็ะเกดิประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาต ิหากคนในสงัคมมคีวามคิดสร้างสรรค์สงู 

จะเป็นแรงผลักดนัให้สงัคม ประเทศชาต ิมคีวามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ การพัฒนาให้เยาวชน บุคคล เป็นผู้มคีวามคิด

สร้างสรรค์ จึงเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญย่ิงของสงัคม และประเทศชาต ิดงัน้ันการที่จะการจัดการเรียนการสอนพยาบาล
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ให้เป็นไปอย่างมคุีณภาพ จึงต้องเน้นกระบวนการคดิวิเคราะห์ การคดิสร้างสรรค ์การแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ ด้วย

ตนเอง การส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพ และการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย และสตปัิญญา ที่จะส่งผลให้ผู้เรียน

จบการศกึษาและเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ6

 ในการเรียนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ รายวิชาการศกึษาอสิระ (independent study subject) มลัีกษณะวิชา

ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมอีสิรภาพทางความคดิ ใช้ความคดิสร้างสรรคใ์นการเลือกศกึษา และพัฒนาช้ินงานนวัตกรรม

ทางด้านสขุภาพได้อย่างอสิระ ตามเร่ืองที่ผู้เรียนสนใจและสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตและวิชาชีพ 

โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ที่วางแผนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง แสดงออกถึงการน�าความรู้ทางการพยาบาลไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านสขุภาพ ครอบคลุมทั้ง 4 มติ ิได้แก่ การส่งเสริม การป้องกนั การรักษา และการฟ้ืนฟู การจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาน้ี

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มวัีตถุประสงคข์องการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศกัยภาพด้านการคดิ

สร้างสรรค์และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการพัฒนาช้ินงานนวัตกรรมทางด้านสขุภาพ ตั้งแต่

ปีการศกึษา 2559 วิทยาลัยได้น�าวิธกีารสอนแบบโครงการ (project based learning) โดยใช้แนวคิดสะเตม็ศกึษา 

(STEM education) มาเป็นแนวทางการจัดการศกึษา เน่ืองจากเป็นรปูแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทกัษะ

กระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกบัวิธดี�าเนินการต่างๆ ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสตปัิญญา ได้แก่ กระบวนการแสวงหาความรู้  

กระบวนการคิดที่ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การอปุนัย การนิรนัย การใช้เหตผุล การสบืค้น และการคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ รวมถงึเป็นกระบวนการทางสงัคม ได้แก่ กระบวนการท�างานร่วมกนั7-8 การเรียนการสอนในลักษณะน้ี

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจ�าแต่เป็นการสร้างความเข้าใจผ่านการปฏบิัติให้เหน็จริงจากการบูรณาการ

ความรู้ของผู้เรียนจากศาสตร์ 4 สาขา คอื วิทยาศาสตร์ (science) เทคโนโลยี (technology) วิศวกรรมศาสตร์ (engineering) 

และคณติศาสตร์ (mathematics) ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามแนวคดิน้ีจะสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเช่ือม

โยงและแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นในชีวิตจริง และน�าไปพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เกดิขึ้นจากการเรียนรู้ ได้ตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศกึษาอสิระได้ก�าหนดให้นักศกึษากลุ่มละ 7-10 คน ร่วมกนั

พัฒนาช้ินงานนวัตกรรมทางด้านสขุภาพ จ�านวน กลุ่มละ 1 ช้ินงาน ภายใต้การดูแลให้ค�าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา

กลุ่มละ 1 คน ท�าให้การสอนในแต่ละปีการศกึษาที่ผ่านมามผู้ีสอนจ�านวนมากถงึ 15-20 คน และในรายวิชาไม่มกีาร

ก�าหนดแนวทาง หลักการ หรือโปรแกรมการสอนที่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัที่จะกระตุ้นให้นักศกึษาเกดิความคิด

สร้างสรรค์ จึงท�าให้ วิธกีารสอน การจัดกจิกรรมในระหว่างการสอน เทคนิคการให้ค�าปรึกษาของอาจารย์แต่ละทา่น

ที่เกดิขึ้นในการเรียนการสอนน้ัน มคีวามหลากหลาย ขึ้นกบัลักษณะของผู้สอนแต่ละคน ส่งผลให้ประสทิธผิลการเรียน

ของนักศึกษาที่เกดิขึ้น ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ส�าหรับนักศึกษา โดยใช้หลักการการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์9 

ในรายวิชาการศกึษาอสิระ ส�าหรับให้ทมีผู้สอนทุกคนน�าไปใช้เป็นแนวทางในการสอนนักศกึษาเพ่ือให้มมีาตรฐานการ

สอนเดยีวกนั และสามารถพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของนักศกึษาพยาบาลได้ต่อไป

วตัถุประสงคข์องการวิจยั
 1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาการศกึษาอสิระ

 2. เพ่ือประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ในรายวิชาการ

ศกึษาอสิระประกอบด้วย 

  2.1 เพ่ือหาประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สตูรการหาประสทิธภิาพ E1/E2 

  2.2 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนตาม

โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
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  2.3 เพ่ือประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์

ขอบเขตการวิจยั
 ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ในรายวิชาการศกึษาอสิระ ในระหว่าง

เดอืนมกราคม ถงึ เดอืนมนีาคม 2562 และน�าโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ที่พัฒนาขึ้นไป

ใช้ในการสอนรายวิชาการศกึษาอสิระ ภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา 2561 ระหว่างเดอืนเมษายน ถงึ มถุินายน 2562 กบั

นักศกึษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี รุ่น 40 ช้ันปีที่ 2 จ�านวน 106 คน 

วิธีด�าเนนิการวิจยั
 งานวิจัยเป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (research and development) มรีายละเอยีดวิธกีารด�าเนินการวิจัย ดงัน้ี  

 ขั้นตอนที่ 1 การศกึษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

  ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกบัสภาพปัญหาการเรียนวิชาการศกึษาอสิระ ของ    ปีการศกึษา 2560 

ภาคฤดูร้อน ของนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 จ�านวน 157 คน จากผลการวิจัยเร่ือง “ประสบการณ์

การเรียนรู้แบบโครงงานสะเตม็รายวิชาศกึษาอสิระทีม่ผีลต่อการสะท้อนคิดของนักศกึษาพยาบาลช้ันปีที ่2 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ชลบุรี” รวมถงึข้อมูลจากเอกสารรายงานการประเมนิผลการเรียนของนักศกึษา และจากงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง

น�ามาวิเคราะห์และสรปุสาระส�าคัญที่สอดคล้องกบัสภาพปัญหา 

  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมอื

  2.1 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการด�าเนินกจิกรรม คือ โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

สร้างโดยน�าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการศกึษาในขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ก�าหนดและ จัดองคป์ระกอบด้านต่างๆ

ของโปรแกรมให้มคีวามสอดคล้องสมัพันธแ์ละส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัจนได้เป็นโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์ ที่มอีงค์ประกอบคือ 1) แนวคิดพ้ืนฐาน 2) เน้ือหา 3) วัตถุประสงค์ 4) กจิกรรม และ 5) การวัด 

และประเมนิผล โดยมวิีธกีารสร้างเคร่ืองมอื ดงัน้ี

   2.1.1 สร้างโปรแกรมโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

   2.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมโดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา

(content validity) และให้ข้อเสนอแนะ

   2.1.3 ปรับปรงุแก้ไขโปรแกรม โดยน�าข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการตรวจสอบประเมินและข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรงุ แก้ไขโปรแกรมให้มีความสมบูรณม์ากย่ิงขึ้น 

  2.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ม ี2 ชุด ประกอบด้วย

   2.2.1 แบบประเมนิความคดิสร้างสรรค ์ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย มลัีกษณะเป็น มาตราส่วนประเมนิ

ค่า 5 ระดบั แบบลิเคิร์ทสเกล 4 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดริเร่ิม (originality) จ�านวน 2 ข้อ, ความคิดคล่องแคล่ว

(fluency) จ�านวน 3 ข้อ, ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) จ�านวน 3 ข้อ และความคิดรอบคอบละเอยีดลออ (elaboration) 

จ�านวน 4 ข้อ รวมจ�านวน 12 ข้อ

   2.2.2 แบบประเมนิความพึงพอใจต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์

ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย มลัีกษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั แบบลิเคิร์ท สเกล 4 ด้าน ประกอบด้วย 

ด้านเน้ือหาความรู้  จ�านวน 4 ข้อ, ด้านกจิกรรมการเรียน จ�านวน 4 ข้อ, ด้านสื่อการเรียนการสอน จ�านวน 4 ข้อ และ

ด้านวัดและประเมนิผล จ�านวน 4 ข้อ รวมจ�านวน 16 ข้อ 
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   โดยมวิีธกีารสร้างเคร่ืองมอื ทั้ง 2 ชุด ดงัน้ี

   1) วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎขีองกลิฟอร์ด5 และของเทอร์แรนซ์9 น�ามาก�าหนดเป็นข้อค�าถามในแบบประเมนิ 

   2) ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืโดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content 

validity) และให้ข้อเสนอแนะ โดยใช้เกณฑก์ารหาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวัตถุประสงค์ (index of 

item–objective congruence:IOC) ผลการประเมนิมค่ีา IOC ผ่านเกณฑใ์นระหว่าง .50-1.00

   3) ปรับปรงุแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้มคีวามสมบูรณม์ากย่ิงขึ้น 

   4) น�าแบบประเมนิไปทดลองใช้ (try out) กบันักศกึษาวิทยาลัยการสาธารณสขุ สริินธร จังหวัดชลบุรี 

จ�านวน 30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่น (reliability) เทา่กบั .79 และ .84 ตามล�าดบั

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และประเมนิประสทิธผิล 

  3.1 การก�าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

  ประชากร คือ นักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  ช้ันปีที่ 2 จ�านวน 106 คน ที่เรียนวิชาการศกึษา

อสิระในปีการศกึษา 2561 ภาคฤดูร้อน

  กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  ช้ันปีที่ 2 จ�านวน 86 คน ที่เรียนวิชาการศกึษา

อสิระในปีการศกึษา 2561 ภาคฤดูร้อน ที่ได้จากการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ได้จากการเปิดตารางของเครซ่ีและมอร์แกน10 

  3.2 ผู้วิจัยประเมินความคิดสร้างสรรค์ ของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ก่อนการ

ทดลองใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

  3.3 ประชุมทมีผู้สอนเพ่ือให้ข้อมูลและช้ีแจงโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์ 

ให้ผู้สอนเข้าใจกจิกรรมการสอน ทั้ง 15 ช่ัวโมง และ ทมีผู้สอนสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางการให้ค�าปรึกษานักศกึษา

ในกลุ่มที่เป็นที่ปรึกษา เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัทุกกลุ่ม

  3.4 ผู้สอนใช้โปรแกรมตามแผนด�าเนินการโปรแกรมที่สร้างขึ้น ตามโครงสร้าง และ กระบวนการของ

โปรแกรม ในการเรียนการสอนของนักศกึษา 

  3.5 ผู้วิจัยประเมนิความคดิสร้างสรรค ์ของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมนิความคดิสร้างสรรค ์หลังการทดลอง

ใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ครบ 15 ช่ัวโมง

  3.6 วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยดงัน้ี 

   3.6.1 หาประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สตูรการหาประสทิธภิาพ E1/E2 (ประสทิธภิาพของกระบวน/ประสทิธภิาพของผลลัพธ)์ 

และสถติเิชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   3.6.2 เปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉล่ียคะแนนความคดิสร้างสรรคข์องนักศกึษาก่อนและหลัง

การเรียนตามโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยสถติทิคู่ี (pair t-test) 

   3.6.3 ประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความ

คิดสร้างสรรค์ โดยใช้สถติเิชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรงุและแก้ไข

 ผู้วิจัยด�าเนินการปรับปรงุและแก้ไขโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ในรายวิชา

การศึกษาอสิระภายหลังการน�าโปรแกรมไปทดลองใช้และประเมินประสทิธผิลของโปรแกรม กบันักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณข์องโปรแกรม ให้มปีระสทิธภิาพในการน�าไปใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ต่อไป
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การพทิกัษสิ์ทธิกลุ่มตวัอย่าง 
 ผู้วิจัยมกีารพิทกัษ์สทิธกิลุ่มตวัอย่างโดยผู้วิจัยแจ้งประโยชน์ทีก่ลุ่มตวัอย่างจะได้รับจากการวิจัยทีร่วมทัง้ประโยชน์

หลังสิ้นสดุการวิจัย แจ้งหลักเกณฑใ์นการยุตกิารวิจัย ให้กลุ่มตวัอย่างเซน็เอกสารการยินยอมเข้าร่วมการวิจัยและผู้วิจัย

จะรักษาความลับของกลุ่มตวัอย่าง ไม่อ้างองิช่ือในการน�าเสนอผลการวิจัยและจะรายงานผลการวิจัยในภาพรวม

ผลการวิจยั
 1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาการศกึษาอสิระ  

 ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ในรายวิชาการศกึษาอสิระ เป็น

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นส�าหรับใช้เป็นส่วนหน่ึงของการสอนแบบโครงการ (project based learning) โดยใช้แนวคิดสะเตม็

ศกึษา (STEM education) ที่ประกอบด้วยหัวข้อ 1) แนวคิดพ้ืนฐาน 2) เน้ือหา 3) วัตถุประสงค์ 4) กจิกรรม และ 

5) การวัดและประเมินผล ในหัวข้อกจิกรรม จะประกอบด้วย 5 ชุดกจิกรรม ชุดกจิกรรมละ 3 ช่ัวโมง รวม 15 ช่ัวโมง

ซ่ึงเป็นกจิกรรมที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องมส่ีวนร่วมในการด�าเนินงาน (ตารางที่ 1)

ตารางที ่1 ความสอดคล้องของชุดกจิกรรม และวัตถุประสงค์ ในโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิด 

  สร้างสรรค์ กบัองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการเกดิความคิดสร้างสรรค์ 

ช่ือชุดกจิกรรม/
รายละเอยีดกจิกรรม/

เวลาในการด�าเนินกจิกรรม

วัตถุประสงค์
ของกจิกรรม

การสอดคล้องกบั
องค์ประกอบของ

ความคิดสร้างสรรค์
ของกลิฟอร์ด5

การสอดคล้องกบั
กระบวนการเกดิความคิด
สร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์9

O Fu Fe E FF PF IF SF AF

การค้นหา
- เขยีนประโยชน์ของดนิสอ
- เขยีนความดขีองตนเอง
- เขยีนคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล
โดยเขยีนบนกระดาษ Post-it 
- รวบรวมทุกความคิดเหน็ น�ามา
วิเคราะห์ แยกแยะหมวดหมู่
- อภิปรายผลที่เกดิจากกจิกรรม
           (3 ช่ัวโมง)

- เกดิกระบวนการคิดจาก
สิ่งง่าย ไปสู่สิ่งยาก
- สามารถคิดได้อย่างอสิระ 
ไม่มถูีกผดิ และคิดบนพ้ืน
ฐานการยอมรับของสงัคม

การวาดภาพ
- วาดภาพใบหน้าและอวัยวะบน
ใบหน้าของเพ่ือนให้เสรจ็โดยเป็น
เส้นต่อเน่ืองไม่ยกปากกาหรือดนิสอ 
จ�านวน 3 คร้ัง
- น�าภาพที่ได้ทั้ง 3 มาอภิปราย
ผลที่เกดิจากกจิกรรมแต่ละคร้ัง
           (3 ช่ัวโมง)

- เกดิการปรับเปล่ียนการ
คิดให้เกดิวิธกีารวาดที่เพ่ิม
สมบูรณข์องภาพในแต่ละ
คร้ัง
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ช่ือชุดกจิกรรม/
รายละเอยีดกจิกรรม/

เวลาในการด�าเนินกจิกรรม

วัตถุประสงค์
ของกจิกรรม

การสอดคล้องกบั
องค์ประกอบของ

ความคิดสร้างสรรค์
ของกลิฟอร์ด5

การสอดคล้องกบั
กระบวนการเกดิความคิด
สร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์9

O Fu Fe E FF PF IF SF AF

การฉีกกระดาษ
- ฉีกกระดาษ A4 1 แผ่น ให้เป็น
ช่อง กว้างเพียงพอให้ตวัของผู้ฉีก 
ลอดผ่านได้โดยกระดาษไม่ชาด
ออกจากกนั และต่อเน่ืองเป็นเส้น
เดยีวกนั 
- อภิปรายผลที่เกดิจากข้อผดิ
พลาดของกจิกรรมแต่ละคร้ัง
           (3 ช่ัวโมง)

- เกดิการคิดมุ่งมั่น อยู่บน
ความเช่ือว่าสามารถท�าให้
ส�าเรจ็ได้จริง
- ไม่ท้อถอยหรือปฏเิสธความ
คิดที่จะแก้ปัญหาให้ส�าเรจ็

การใช้ Power Question 
- ให้เขยีน ค�าถามที่ถามด้วย What 
Who Why  Where When  How 
ให้ได้มากที่สดุ 
– น�าค�าถามมาถามผู้สอนเพ่ือให้
ทราบว่า ภาพ ของแปลก ที่แจกให้ 
คือภาพอะไร
          (3 ช่ัวโมง)

- ใช้ค�าถามกระตุ้นการคิด
รอบด้าน
-  รวบรวมค�าตอบ มา
วิเคราะห์ สงัเคราะห์จนได้
ค�าตอบ

การประดษิฐ์

- ให้น�าวัสดุอปุกรณ ์มาประดษิฐ์เป็น

อปุกรณท์ี่น�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ได้

- วิเคราะห์สิ่งประดษิฐ์ในทุกประเดน็ 

ของ STEM

- อภิปรายผลที่เกดิจากกจิกรรม

            (3 ช่ัวโมง)

- ใช้วัสดุ และอปุกรณอ์ย่างมี

ประสทิธภิาพ

- ท�างานแบบครบทั้งระบบ

- มแีนวคิด ทฤษฎรีองรับการคิด 

การสร้างงาน

หมายเหต ุ  O = Originality              Fu = Fluency                   Fe = Flexibility       E = Elaboration

      FF = Fact Finding           PF = Problem–Finding           IF = Ideal–Finding 

              SF = Solution–Finding     AF = Acceptance–Finding

 จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกจิกรรม ทั้ง 5 ชุด ในโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

มีความสอดคล้อง และครอบคลุมแนวคิดพ้ืนฐานขององค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด5 และ

กระบวนการเกดิความคิดสร้างสรรค์ ของทอร์แรนซ์9 โดย 1) กจิกรรมการค้นหาช่วยให้นักศกึษาเกดิประสบการณ์

การเรียนรู้กระบวนการคิดจากสิ่งที่ง่ายไปยาก สามารถคิดได้อย่างอสิระ ไม่ตัดสนิถูกผดิ 2) กจิกรรมการวาดภาพ

ช่วยให้นักศกึษาเกดิการปรับเปล่ียนการคดิให้เกดิวิธกีารวาดที่เพ่ิมสมบูรณข์องภาพในแต่ละคร้ัง 3) กจิกรรมการฉีก

กระดาษช่วยให้นักศกึษาเกดิมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคิดอย่างต่อเน่ืองบนความเช่ือว่าสามารถแก้ปัญหา และท�าให้ส�าเรจ็ได้จริง 
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4) การใช้ Power Question ช่วยให้ผู้เรียนคิดรอบ วิเคราะห์และสงัเคราะห์ ความรู้และวิธกีารใหม่ 5) การประดษิฐ์

ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การพัฒนาช้ินงานโดยมแีนวคิด ทฤษฏสีนับสนุน และใช้อปุกรณอ์ย่างมปัระสทิธภิาพ คุ้มค่าคุ้มทุน

 2. เพ่ือประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ในรายวิชาการ

ศกึษาอสิระ ประกอบด้วย 

  2.1 เพ่ือหาประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สตูรการหาประสทิธภิาพ E1/E2 

  ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สูตรการหา

ประสทิธภิาพ E1/E2 การมค่ีาเทา่กบั 80.08/82.30 (ตารางที่ 2)

ตารางที ่2 ประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สตูรการหาประสทิธภิาพ  

      E1/E2 ของนักศกึษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ปีการศกึษา 2561 ช้ันปีที่ 2 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดย

ใช้สตูรการหาประสทิธภิาพ E1/E2 ของนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ปีการศกึษา 2561 ช้ันปีที่ 2 

จ�านวน 86 คน มีค่า E1 และ E2 ใกล้เคียงกนั ต่างกนัเทา่กบั 2.22 %

  2.2 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนตาม

โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

   2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง มอีายุระหว่าง 19-22 ปี  เป็นส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง

ร้อยละ 99.14 เพศชายร้อยละ .86

   2.2.2 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดความคิดสร้างสรรค์ ของนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จ�านวน 86 คน ก่อนและหลังการเรียนตามโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริม

สร้างความคิดสร้างสรรค์ (ตารางที่ 3-4)

10 

จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกจิกรรม ทั้ง 5 ชุด ในโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ มีความสอดคล้อง และครอบคลุมแนวคิดพ้ืนฐานขององค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของ
กิลฟอร์ด5 และกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ของทอร์แรนซ์9 โดย 1) กิจกรรมการค้นหาช่วยให้
นักศึกษาเกิดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการคิดจากส่ิงท่ีง่ายไปยาก  สามารถคิดได้อย่างอิสระ ไม่
ตดัสินถูกผิด  2) กิจกรรมการวาดภาพช่วยให้นักศึกษาเกิดการปรับเปล่ียนการคิดให้เกิดวิธีการวาดท่ีเพิ่ม
สมบูรณ์ของภาพในแต่ละคร้ัง 3) กิจกรรมการฉีกกระดาษช่วยให้นักศึกษาเกิดมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคิดอย่าง
ต่อเน่ืองบนความเช่ือวา่สามารถแกปั้ญหา และท าให้ส าเร็จไดจ้ริง 4) การใช้ Power Question ช่วยให้ผู้เรียน
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2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ใน
รายวิชาการศึกษาอสิระ ประกอบด้วย 

        2.1 เพ่ือหาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
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        ประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
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ตารางที ่2  ประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สตูรการ 
 หาประสทิธภิาพ E1/E2 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
 ปีการศึกษา 2561 ช้ันปีที่ 2  

ชุดกิจกรรม 

คะแนนการประเมิน 
ความคิดสรา้งสรรค ์

(ประสิทธิภาพของกระบวนการ) 

คะแนนการประเมิน 
หลงัเรียน 

(ประสิทธิภาพของผลลพัธ)์ ประสิทธิภาพ 
E1/E2 คะแนน

เต็ม 
ค่าเฉลีย่ 
( ) 

E1 คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลีย่ 
( ) 

E2 

ชุดกจิกรรมที่ 1 300 78.30 78.30 100 82.30 82.30 78.30/82.30 
ชุดกจิกรรมที่ 2 300 79.70 79.70 100 82.30 82.30 79.70/82.30 
ชุดกจิกรรมที่ 3 300 80.80 80.80 100 82.30 82.30 80.80 
ชุดกจิกรรมที่ 4 300 80.20 80.20 100 82.30 82.30 80.20 
ชุดกจิกรรมที่ 5 300 81.40 81.40 100 82.30 82.30 81.40 

เฉลีย่ 80.08 เฉลีย่ 82.30 80.08/82.30 
         จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ปี
การศึกษา 2561 ช้ันปีที่ 2 จ านวน 86 คน มีค่า E1 และ E2 ใกล้เคียงกนั ต่างกนัเทา่กบั 2.22 % 

X X

(ประสิทธิภาพของกระบวนการ)



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข212 

NJPH  Vol. 30 No. 2 May – August 2020 ISSN 2673-0693

11 
 

       2.2 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาก่อนและหลังการ
เรียนตามโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  

               2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีอายุระหว่าง 19-22 ปี  เป็นส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิงร้อยละ 99.14 เพศชายร้อยละ .86 

                2.2.2 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 86 คน ก่อนและหลังการเรียนตามโปรแกรมการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (ตารางที่ 3-4) 

 
ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาก่อนและหลัง 
              การใช้โปรแกรม จ าแนกรายด้าน (n = 86) 

ความคิดสร้างสรรค์ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

 SD ระดับ  SD ระดับ 
ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) 3.86  .61 สงู 4.16 .44 สงู 
ความคดิยืดหยุ่น (Flexibility) 3.78 .52 สงู 3.92 .64 สงู 
ความคดิริเริ่ม(Originality) 3.65 .64 สงู 4.26 .73 สงู 
ความคิดรอบคอบละเอียดลออ 
(Elaboration) 

3.67 .45 สงู 4.02 .44 สงู 

รวม 3.74 .58 สงู 4.09 .64 สงู 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาก่อนการเรียนโดยใช้โปรแกรมอยู่ในระดับสูง ( = 3.74, SD=.58) และหลังการเรียนโดยใช้
โปรแกรมอยู่ในระดับสงู ( = 4.09, SD=.64) 

 
ตารางที ่4 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการเรียนตามโปรแกรม 
              การจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
              บรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปี ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
คะแนนทดสอบ n  SD t p-value 
ก่อนเรียน 86 3.74 .58 2.53 .000 
หลังเรียน 86 4.09 .64 

p<.05 
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 86 คน ก่อนและหลังการเรียนด้วยโปรแกรม มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
        2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (ตารางที่ 5) 

X X

X

X

X

11 
 

       2.2 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาก่อนและหลังการ
เรียนตามโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  

               2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีอายุระหว่าง 19-22 ปี  เป็นส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิงร้อยละ 99.14 เพศชายร้อยละ .86 

                2.2.2 ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 86 คน ก่อนและหลังการเรียนตามโปรแกรมการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (ตารางที่ 3-4) 

 
ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาก่อนและหลัง 
              การใช้โปรแกรม จ าแนกรายด้าน (n = 86) 

ความคิดสร้างสรรค์ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

 SD ระดับ  SD ระดับ 
ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) 3.86  .61 สงู 4.16 .44 สงู 
ความคดิยืดหยุ่น (Flexibility) 3.78 .52 สงู 3.92 .64 สงู 
ความคดิริเริ่ม(Originality) 3.65 .64 สงู 4.26 .73 สงู 
ความคิดรอบคอบละเอียดลออ 
(Elaboration) 

3.67 .45 สงู 4.02 .44 สงู 

รวม 3.74 .58 สงู 4.09 .64 สงู 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาก่อนการเรียนโดยใช้โปรแกรมอยู่ในระดับสูง ( = 3.74, SD=.58) และหลังการเรียนโดยใช้
โปรแกรมอยู่ในระดับสงู ( = 4.09, SD=.64) 

 
ตารางที ่4 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการเรียนตามโปรแกรม 
              การจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
              บรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปี ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
คะแนนทดสอบ n  SD t p-value 
ก่อนเรียน 86 3.74 .58 2.53 .000 
หลังเรียน 86 4.09 .64 

p<.05 
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 86 คน ก่อนและหลังการเรียนด้วยโปรแกรม มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
        2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (ตารางที่ 5) 

X X

X

X

X

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดสร้างสรรค์ของนักศกึษาก่อนและหลังการใช้ 

  โปรแกรม จ�าแนกรายด้าน (n = 86)

 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความคิดสร้างสรรค์ของนักศกึษาก่อน

การเรียนโดยใช้โปรแกรมอยู่ในระดับสงู ( X =3.74, SD=.58) และหลังการเรียนโดยใช้โปรแกรมอยู่ในระดับสงู ( X
=4.09, SD=.64)

ตารางที ่4 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการเรียนตามโปรแกรมการจัดการเรียนรู้  

  เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ของนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปี ที่ 2 ปีการศกึษา 2561

 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดความคิดสร้างสรรค์ ของนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จ�านวน 86 คน ก่อนและหลังการเรียนด้วยโปรแกรม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั .05

  2.3 เพ่ือประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์ (ตารางที่ 5)

ตารางที ่5 ความพึงพอใจของของนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ช้ันปีที่ 2 ชลบุรี ปีการศกึษา 2561 ที่มี 

  ต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

รายการประเมิน X  SD ระดบัความพงึพอใจ

ดา้นเนื้ อหาความรู ้

   1. ได้รับความรู้จากเน้ือหาที่เรียน

   2. ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย

   3. มปีริมาณที่เหมาะสม

   4. สามารถน�าไปประยุกตใ์ช้ได้จริง

3.98

3.80

3.75

3.90

4.10

 .06

.52

.64

.64

.59

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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รายการประเมิน X  SD ระดบัความพงึพอใจ

ดา้นกิจกรรมการเรียน

     5. มคีวามสอดคล้องกบัเน้ือหาการเรียน

     6. ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

     7. ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม

     8. โอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกบับุคคลอื่น

ดา้นสือ่การเรียนการสอน

     9. มคีวามสอดคล้องกบัเน้ือหาการเรียน

   10. ช่วยลดระยะเวลาการท�าความเข้าใจเน้ือหาการเรียน

   11. ช่วยให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในการเรียน

   12. ช่วยให้ผู้เรียนเกดิความคิดสร้างสรรค์

ดา้นการวดัและประเมินผล

   13. มคีวามสอดคล้องกบัเน้ือหาการเรียน

   14. มคีวามสอดคล้องกบักจิกรรมการเรียนการสอน

   15. มกีารประเมนิตามสภาพจริงของผู้เรียน

   16. ผู้เรียนมโีอกาสทราบผลการประเมนิของตนเอง

และของกลุ่ม

รวม

4.13

4.05

4.25

4.15

4.05

4.10

4.05

3.90

4.25

4.20

4.15

4.05

4.10

4.35

4.05

4.07

 .06

.52

.64

.64

.59

.32

.41

.59

.62

.52

.44

.61

.45

.59

.61

.17

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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 จากตารางที่ 5  พบว่า โดยรวมนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 ปีการศกึษา 2561 มี

ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในระดับมาก ( X =4.07, SD=.17) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเน้ือหาความรู้  มคีวามพึงพอใจในระดบัมาก ( X =3.89, SD=.60) ด้านกจิกรรมการ

เรียนมคีวามพึงพอใจในระดบัมาก ( X =4.13, SD=.31) ด้านสื่อการเรียนการสอนมคีวามพึงพอใจในระดบัมาก ( X
=4.10, SD=.32) และด้านการวัดและประเมินผลมคีวามพึงพอใจในระดบัมาก ( X =4.15, SD=.44) เมื่อพิจารณาราย

ข้อ พบว่า ข้อมกีารประเมนิตามสภาพจริงของผู้เรียน มคีวามพึงพอใจในระดบัมาก มค่ีาเฉล่ียสงูสดุ ( X =4.35, SD=.59) 

รองลงมา คือ ข้อช่วยให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในการเรียน มคีวามพึงพอใจในระดบัมาก มค่ีาเฉล่ีย ( X =4.25, SD=.62) และข้อ

ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มคีวามพึงพอใจในระดบัมาก มค่ีาเฉล่ียต�่าสดุ ( X =3.75, SD=.64)

อภิปรายผล
 1. โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ในรายวิชาการศกึษาอสิระ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

ส�าหรับใช้เป็นส่วนหน่ึงของการสอนแบบโครงการ (project based learning) โดยใช้แนวคดิสะเตม็ศกึษา (STEM education) 

ประกอบด้วยหัวข้อ 1) แนวคดิพ้ืนฐาน 2) เน้ือหา 3) วัตถุประสงค ์4) กจิกรรม และ 5) การวัดและประเมนิผล กจิกรรม

ของโปรแกรมม ี5 ชุดกจิกรรม 15 ช่ัวโมง โปรแกรมมคีวามสอดคล้อง และครอบคลุมแนวคิดพ้ืนฐานขององค์ประกอบ

ของความคดิสร้างสรรคข์องกลิฟอร์ด5 และกระบวนการเกดิความคดิสร้างสรรค ์ของทอร์แรนซ์9 ผลของการเข้าร่วมกจิกรรม

ของโปรแกรม ท�าให้นักศกึษาเกดิประสบการณต์รง ได้พัฒนาความคดิสร้างสรรค ์ที่น�ามาใช้ในการพัฒนาช้ินงานนวัตกรรม

ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดที่ส�าคัญที่แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาน้ี ในรายวิชาในกิจกรรมของโปรแกรมผู้วิจัยน�า

กระบวนการกลุ่มและเกมมาใช้ในการด�าเนินกจิกรรม ซ่ึงเป็นวิธกีารเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏบิตัจิริง เกดิความรู้
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ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถพัฒนาทกัษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการเรียนรู้ที่สามารถน�าไป

ประยุกตใ์ช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ11 รวมถงึได้แสดงความคิดเหน็ และความสามารถที่ตนม ีท�าให้ผู้เรียนรู้สกึภาคภมูใิจ 

ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศกึษาที่พบว่านักศกึษามคีวามคดิว่าการท�างานกลุ่มมผีลดคีอืได้มกีารแลกเปล่ียนความรู้  ความคดิเหน็

ท�าให้เกดิความคดิใหม่ๆ12 และพบว่าพัฒนาการด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบด้วยวิธกีารจัดการ

เรียนรู้ ด้วยโครงการ ท�าให้ผู้เรียนมคีวามเข้าใจถงึความส�าคญัของการท�างานร่วมกนัส่งผลให้ผู้เรียนต้องวางแผนและ

ต้องปรับรปูแบบการท�างานอย่างสม�่าเสมอ13

 2. เพ่ือประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ในรายวิชาการ

ศกึษาอสิระ

  2.1 ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สูตรการหา

ประสทิธภิาพ E1/E2 การมค่ีาเทา่กบั 80.08/82.30 ประสทิธภิาพดงักล่าวเป็นตวัช้ีวัดที่ยืนยันได้ว่านักศกึษามกีารเปล่ียน

พฤตกิรรมตามล�าดบัขั้นจากความรู้ทีเ่กดิขึ้นจริง แสดงว่า โปรแกรมน้ีสามารถท�าให้ผู้เรียนเกดิความรู้เพ่ิมขึ้น มปีระสทิธภิาพ

ในการช่วยให้กระบวนการเรียน การสอนด�าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ อาจเน่ืองมาจากในกระบวนการสร้างโปรแกรม

ผู้วิจัยได้สร้างจากการวิเคราะห์ตามแนวคดิทฤษฎกีารคดิสร้างสรรคข์องกลิฟอร์ด5 และของเทอร์แรนซ์9 ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพโปรแกรม และการปรับปรงุเพ่ือความสมบูรณแ์ละสอดคล้องกนัตามบริบท

  2.2 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความคดิสร้างสรรค ์ของนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ช้ันปีที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จ�านวน 86 คน ก่อนและหลังการเรียนตามโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มอีายุระหว่าง 19-22 ปี เป็นส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 99.14 เพศชาย

ร้อยละ .86 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาก่อนการเรียนอยู่ใน

ระดบัสงู ( X =3.74, SD=.58) และหลังการเรียนอยู่ในระดบัสงู ( X =4.09, SD=.64) ค่าเฉล่ียคะแนนความคิด

ความคดิสร้างสรรค ์ของนักศกึษา ก่อนและหลังการเรียนด้วยโปรแกรม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดบั .05 ผลการเปรียบเทยีบสามารถแสดงให้เหน็ว่า โปรแกรมจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

ในรายวิชาการศึกษาอสิระ น้ีสามารถเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอน

ตามโปรแกรมที่จัดขึ้นต้องเน้นให้ผู้เรียนเกดิกระบวนการคดิ การแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง การส่งเสริม

การพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย และสตปัิญญา ผ่านการใช้เกมท�าให้ผู้เรียนเกดิทกัษะการเป็นผู้น�า ซ่ึงประกอบ

ไปด้วยการตดิต่อสื่อสาร การมมีนุษยสมัพันธท์ี่ดกีารตดัสนิใจ การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์การท�างานร่วมกบัผู้อื่น14 

  2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

โดยรวมนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ช้ันปีที่ 2 ปีการศกึษา 2561 มีความ พึงพอใจต่อโปรแกรม

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในระดบัมาก ( X =4.07, SD=.17) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านเน้ือหาความรู้  มคีวามพึงพอใจในระดบัมาก ( X =3.89, SD=.60) ด้านกจิกรรมการเรียนมคีวามพึงพอใจใน

ระดบัมาก ( X =4.13, SD=.31) ด้านสื่อการเรียนการสอนมคีวามพึงพอใจในระดบัมาก ( X =4.10, SD=.32) 

และด้านการวัดและประเมนิผลมคีวามพึงพอใจในระดบัมาก ( X =4.15, SD=.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อ 

มกีารประเมนิตามสภาพจริงของผู้เรียน มคีวามพึงพอใจในระดบัมาก มค่ีาเฉล่ียสงูสดุ ( X =4.35, SD=.59) รอง

ลงมา คือ ข้อช่วยให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในการเรียน มคีวามพึงพอใจในระดบัมาก มค่ีาเฉล่ีย ( X =4.25, SD=.62) 

และ ข้อไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มคีวามพึงพอใจในระดบัมาก มค่ีาเฉล่ียต�่าสดุ ( X =3.75, SD=.64) จะเหน็ว่าระดบั

ความพึงพอใจทีเ่กดิขึ้นอยู่ในระดบัมากทั้งหมด ทั้งน้ีอาจเกดิจากการทีผู้่สอนพัฒนาโปรแกรมทีค่�านึงถงึความพึงพอใจ

ของผู้เรียน เพราะหากผู้เรียนมคีวามพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้จะท�าให้เกดิความสขุในการเรียน เกดิความส�าเรจ็

ในสิง่ที่มอบหมาย และเกดิผลส�าเรจ็ในการเรียน15 และการที่ผู้สอนเลือกใช้วิธกีารสอนที่ผู้เรียนสนใจ จะส่งผลโดยตรง

ต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน พฤตกิรรมในช้ันเรียน และทศันคตหิรือความพึงพอใจต่อการเรียนของผู้เรียน16
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 จากผลการวิจัยจะเหน็ได้ว่าโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค ์ในรายวิชาการศกึษาอสิระ

ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นวิธีการสอนที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการท�า

โครงการที่ได้ลงมอืปฏบิตัจิริงร่วมกบักลุ่มเพ่ือน ได้แสดงความคดิเหน็และความสามารถที่ตนมี ท�าให้ผู้เรียนรู้สกึภาคภมิูใจ

เกดิความรู้ความเข้าใจ เกดิเจตคตทิี่ดต่ีอการเรียนรู้  สามารถพัฒนาทกัษะและวิธกีารเรียนรู้ที่น�าไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกดิการวางแผนและปรับรปูแบบการท�างาน การเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอท�าให้เกดิความคดิ

สร้างสรรค์ใหม่ 

ขอ้เสนอแนะในการน�าผลวิจยัไปใช ้  
 1. อาจารย์พยาบาลสามารถน�ากจิกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

ในรายวิชาการศกึษาอสิระ ไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการเรียนการสอนรายวิชาทางการพยาบาลอื่นที่ใช้ โครงการวิจัยเป็นฐาน

เช่น การวิจัยทางการพยาบาล โดยเลือกใช้กจิกรรมที่มคีวามเหมาะสมกบัเน้ือหาและบริบทของรายวิชา เพ่ือเพ่ิมการเสริม

สร้างความคิดสร้างสรรค์ในนักศกึษาพยาบาล

 2. ในการน�ากจิกรรมการเรียนรู้ของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาการ

ศกึษาอสิระ ไปใช้ ผู้สอนควรด�าเนินกจิกรรม โดยก�าหนดช้ินงาน และก�าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมสอดคล้องกนั  

ขอ้เสนอแนะในการท�าวิจยัครั้งต่อไป  
 1.  ศึกษาการรับรู้และประสบการณข์องผู้สอนเกี่ยวกบัการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาการศกึษาอสิระ เพ่ือให้โปรแกรมได้รับการพัฒนาให้มปีระสทิธภิาพสงูขึ้น

 2.  ศกึษาตวัแปร เช่น ทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้านอื่นๆ  และทศันคต ิของผู้เรียน
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ค�าแนะน�าผูน้พินธ์

 เพ่ือให้การจัดท�าวารสารไปด้วยความเรียบร้อยและมคุีณภาพ วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุจึงขอแจ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดท�าวารสารและการเตรียมต้นฉบบับทความ ดงัต่อไปน้ี 

 1. วารสารฯ ได้ก�าหนดผลงานวิชาการที่จะลงเผยแพร่ในวารสาร ดงัน้ี

  1.1 เป็นผลงานวิชาการในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษา

องักฤษ ในสาขาการพยาบาล การสาธารณสขุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  1.2 เป็นผลงานวิชาการที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารใดมาก่อน และผู้เขียนจะต้องไม่ส่ง

บทความเพ่ือไปตพิีมพ์ในวารสารฉบบัอื่นในเวลาเดยีวกนั

  1.3  หากเป็นบทความสบืเน่ืองจากงานวิจัยต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ จากสถาบนัใดสถาบนัหน่ึง หรือเป็นงานวิจัยที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของจริยธรรมการวิจัย

 2. วารสารฯ ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการบทความเพ่ือเผยแพร่ในอตัราบทความละ 5,000 บาท

(การช�าระเงินจะเกดิขึ้นก่อนที่วารสารฯ จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิบทความ  เมื่อได้ช�าระเงนิแล้วทางวารสารฯ

จะไม่คืนเงนิในทุกกรณ)ี

 3. วารสารฯ ก�าหนดการเตรียมต้นฉบบับทความวิชาการหรือบทความวิจัย ตามรปูแบบดงัน้ี

  3.1  การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 จัดขอบกระดาษด้านบน-ล่าง-ซ้าย-ขวา ด้านละ 

1 น้ิว  พิมพ์โดยใช้ฟอนต ์ EucorsiaUPC  ขนาด 16 และ single space  และมเีน้ือหารวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างองิ

ไม่เกนิ 15 หน้า

  3.2  ขนาดและรปูแบบการพิมพ์ ให้ใช้ดงัน้ี

รายการ ลกัษณะอกัษร ต�าแหน่งการพมิพ์ ขนาด

ช่ือบทความ ตวัหนา กลางหน้ากระดาษ 18 - 20

ข้อมูลผู้นิพนธ ์(ไทยและองักฤษ) ตวัปกติ กลางหน้ากระดาษ 14

บทคัดย่อ ตวัหนา กลางหน้ากระดาษ 18

Abstract ตวัหนา กลางหน้ากระดาษ 18

หัวข้อใหญ่ ตวัหนา ชิดซ้าย 18

หัวข้อรอง ตวัหนา ย่อหน้า (เคาะ 1 tab) 16

หัวข้อย่อย ตวัปกติ ย่อหน้า (เคาะ  tab) 16

เน้ือหาของบทคัดย่อและบทความ ตวัปกติ จัดข้อความชิดขอบทั้งสองข้าง 16

การเน้นข้อความในบทความ ตวัปกติ ตวัหนา หรือ ตวัเอยีง 16

ข้อความในตาราง ตวัปกติ ข้อความให้ชิดซ้าย  

ส่วนตวัเลขให้ชิดขวา

14 - 16

ตวัเลขอ้างองิ superscript ตวัยกท้ายข้อความ 16

References ตวัปกต ิใช้ล�าดบัตวัเลข ชิดซ้าย 16
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  3.3  ในการพิมพ์เน้ือหาแต่ละย่อหน้าให้พิมพ์ต่อเน่ืองกนัไปจนจบย่อหน้า ไม่กด Enter ในระหว่างย่อหน้า

ไม่ใช้การเคาะ space เพ่ือจัดค�าหรือจัดหน้า และในการเว้นวรรคระหว่างประโยคหรือค�าเดี่ยว ให้ใช้เว้นวรรคใหญ่ หรือ

เทา่กบัการกด space  2 เคาะ  

 4. การเตรียมเน้ือหาของผลงานวิชาการ ก�าหนดให้เขยีนดงัน้ี

  4.1 ช่ือบทความวิชาการหรือช่ือบทความวิจัย ผู้เขยีนควรก�าหนดช่ือให้กระชับ มคีวามสอดคล้องหรือสะท้อน

ถงึประเดน็ส�าคญัของบทความ  และควรหลีกเล่ียงการระบุช่ือบุคคลหรือสถานที่ในช่ือบทความ (หากจ�าเป็นต้องระบุ

ให้อธบิายไว้ในขอบเขตหรือระเบยีบวิธที�าวิจัย)

  4.2  ในส่วนข้อมูลผู้นิพนธ ์ก�าหนดให้บรรทดัแรกระบุช่ือและนามสกุลภาษาไทยของผู้แต่งหลักและผู้แต่ง

ร่วมในบรรทดัเดยีวกนั (ใช้ตวัเลขแบบตวัยกเพ่ือการอ้างองิต้นสงักดั) จากน้ันบรรทดัถดัไปให้ระบุช่ือและนามสกุล

ภาษาองักฤษของผู้แต่งหลักและผู้แต่งร่วมในบรรทดัเดยีวกนั (ใช้ตวัเลขแบบตวัยกเพ่ือการอ้างองิต้นสงักดั) บรรทดั

ถดัไปให้ระบุหน่วยงานต้นสงักดัของผู้นิพนธ ์ (ทางวารสารฯ ของสงวนสทิธิ์ในการแสดงแค่ช่ือคณะฯ และสถาบัน

เทา่น้ัน) ในบรรทดัสดุท้ายให้เขยีน “Corresponding author: (ช่ือภาษาองักฤษ); Email: (อเีมลล์ที่ใช้ตดิต่อ)”

  4.3 บทคัดย่อภาษาไทยให้เขยีนบทคัดย่อแบบย่อหน้าเดยีว (ไม่กด Enter ระหว่างย่อหน้า) มคีวามยาว

ไม่เกนิ 300 ค�า การเขยีนบทคดัย่อไม่ควรมกีารอ้างองิในบทคดัย่อ (ส�าหรับบทความวิชาการกใ็ห้เตรียมบทคัดย่อภาษาไทย

เช่นเดยีวกนั) ส�าหรับบทคัดย่อภาษาองักฤษ (Abstract) ให้เขยีนในลักษณะเดยีวกนักบับทคัดย่อภาษาไทยจากน้ัน

ตามด้วยค�าส�าคัญ 3-5 ค�า ตวัอย่างเช่น 

  ค�าส�าคญั: การจัดการตนเอง; การส่งเสริมสขุภาพ; ความดนัโลหิตสงู; ผู้สงูอายุ

  Keywords: self-management, health promotion, hypertension; elderly

 4.4 บทน�าและวัตถุประสงค ์เป็นการเขยีนความเป็นมาหรือความส�าคญัควรเขยีนสาระหรือข้อมูลส�าคญัที่เป็น

ประเดน็หลักของบทความหรือการวิจัยเขยีนให้กระชับ ตรงประเดน็และแสดงถงึความส�าคัญหรือปัญหาที่ต้องท�าการศกึษา

อกีทั้งอธบิายวัตถุประสงค์ของการท�าวิจัย หรือของการเขยีนบทความวิจัย โดยอาจจะเพ่ิมเป็นหัวข้อใหม่หรือไม่กไ็ด้ 

 4.5 วิธดี�าเนินการวิจัย เป็นการเขยีนอธบิายกระบวนการท�าวิจัยตามหลักระเบยีบวิธ ีส่วนการเขยีนบทความ

วิชาการ หากเป็นไปได้ให้อธบิายกระบวนการได้มาซ่ึงเน้ือหาหรือการสงัเคราะห์ความรู้ที่ปรากฏในบทความ

 4.6 ผลการวิจัยเป็นการเขยีนผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อค้นพบจากการวิจัย การเขยีนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

(qualitative research) ให้เขยีนสิง่ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงคก์ารวิจัย โดยแยกเป็นประเดน็ๆ ให้ชัดเจน

พร้อมยกตวัอย่างค�าพูดของผู้ให้ข้อมูล ส่วนการเขยีนผลการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) หากมกีารน�าเสนอ

ข้อมูลด้วยตารางควรออกแบบตารางให้เหมาะสมและสอดคคล้องสถติทิี่ใช้ในแต่ละประเภท อธบิายข้อมูลในตารางก่อน

โดยน�าเสนอข้อมูลที่จ�าเป็น การอธบิายข้อมูลควรหลีกเล่ียงการกล่าวซ�า้กบัสิง่ที่แสดงในตาราง จากน้ันท�าการแทรกตาราง

โดยรปูแบบตารางจะไม่มีเส้นแนวตั้ง (ดงัตวัอย่าง) ช่ือของตารางควรเป็นข้อมูลสั้นๆ ไม่เกนิหน่ึงบรรทดั วางไว้ด้านบน

ของตาราง  
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ขอ้มูลส่วนบุคคล

เพศ

 ชาย

 หญิง

การสบูบุหร่ี

 เคย

 ไม่เคย

จ�านวน (คน)

34

28

23

39

รอ้ยละ

.55

.45

.37

.63

ตวัอย่างการเขยีนตาราง

  ตารางที ่1 ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่าง

 ส�าหรับการเขยีนค่าสถติต่ิางๆ ให้พิมพ์ชิดกนั ใช้ทศนิยมสองต�าแหน่ง กรณทีี่มค่ีาไม่ถงึ 1.00 หรือระหว่าง  

0.01-0.99 ไม่ต้องเขยีนเลข 0 หน้าทศนิยม ตวัอย่างการเขยีนค่าสถติต่ิาง เช่น Mean=15.60 SD=1.28 r=.75  p<.01 

เป็นต้น

  4.7 สรปุและอภิปรายผล เป็นการสรปุและแปลความหมายของผลการวิจัย ไม่กล่าวซ�า้กบัผลการวิจัย 

การอภปิรายจะเป็นการอธบิายเหตผุลว่าข้อค้นพบหรือสิง่ที่เกดิขึ้นสามารถอธบิายด้วยหลักการหรือทฤษฎใีดบ้าง ผลการวิจัย

สอดคล้องหรือขดัแย้งกบัผลการวิจัยของคนอื่นที่เคยท�าไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งน้ีในการอภปิรายควรสนับสนุนด้วยข้อมูล

ที่เป็นเหตเุป็นผลอธบิายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และมกีารอ้างองิ (in-text citation) อย่างเหมาะสม

  4.8 ข้อเสนอแนะ  ในการเขยีนข้อเสนอแนะ ควรเขยีนข้อเสนอแนะเพ่ือการน�าผลการวิจัยไปใช้หรือส�าหรับ

การท�าวิจัยต่อยอดในอนาคต ทั้งน้ีข้อเสนอแนะควรสบืเน่ืองจากข้อค้นพบจากการวิจัยคร้ังน้ี ไม่ใช่ข้อเสนอแนะตาม

หลักการโดยทั่วไป

  4.9 การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค�าตามราชบณัฑติยสถานพยายามหลีกเล่ียงการใช้ภาษาองักฤษใน

ข้อความภาษาไทยยกเว้นกรณจี�าเป็น หลีกเล่ียงการใช้ค�าย่อนอกจากเป็นค�าทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไป การแปลศพัทอ์งักฤษ

เป็นไทยหรือการเขยีนทบัศพัทภ์าษาองักฤษให้ยึดหลักของราชบณัฑติยสถาน  

  4.10 ในการน�าผลงานของผู้อื่นมาใช้ในบทความ ขอให้ผู้เขยีนใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มคีวามน่าเช่ือถอืและ

ทนัสมยัไม่เกนิ 10 ปี มกีารระบุช่ือผู้เขยีนและปีพิมพ์ปรากฏอย่างชัดเจน ควรอ้างองิจากแหล่งหรือเอกสารที่เป็นต้น

ตอของข้อมูล และบทความใดที่มกีารตรวจสอบพบว่าเข้าข่าย Plagiarism จะถูกตดัสทิธิ์ในการพิจารณาลงตพิีมพ์

  4.11 หากบทความมภีาพประกอบ ให้ใช้ภาพส ีโดยระบุช่ือภาพไว้ด้านบนของภาพ หากเป็นภาพที่เป็น

ผลงานของบุคคลอื่น ให้ระบุที่มาของภาพไว้ที่ใต้ภาพ พร้อมทั้งมกีารอ้างองิด้วยตวัเลขหลังข้อความระบุที่ม ี และให้

ท�าการเขยีนอ้างองิท้ายเล่มด้วย เช่น

             ที่มา: http://www.wallpapers.eu.com/view/sunrise-reflection-ocean-city-maryland-other.html2

  4.12 การเขยีนอ้างองิ วารสารฯ ก�าหนดให้ใช้การอ้างองิแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) จ�านวน 

15-20 รายการ การอ้างองิในเน้ือหา (in-text citation) ให้น�าตวัเลขอารบคิแสดงล�าดบัของเอกสารอ้างองิมารวบรวม

เขยีนไว้ที่ท้ายเน้ือหาส่วนที่มกีารอ้างองิและใช้ตวัยก  และเรียงล�าดบัหมายเลข 1,2,3 … ตามที่ปรากฏในเน้ือหา ไม่เว้น

ช่วงตวัอกัษร (เช่น เน้ือหา1,7) หากมกีารอ้างองิเอกสารมากกว่าหน่ึงแหล่งและมลี�าดบัต่อเน่ืองกนัให้ใช้เคร่ืองหมาย
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ยตภิงัค ์(-) เช่ือมระหว่างเอกสารช้ินแรกถงึช้ินสดุท้าย แต่หากล�าดบัเอกสารไม่ต่อเน่ืองกนัให้ใช้เคร่ืองหมายจุลภาค

คั่นตวัเลข (เช่น เน้ือหา1-3,6,9)และตวัเลขที่แสดงเอกสารอ้างองิ จะต้องตรงกบัรายการเอกสารอ้างองิในท้ายบทความ 

  การเขยีนเอกสารอ้างองิ (References) ท้ายบทความ ให้อ้างองิตามหมายเลขที่มกีารอ้างองิแทรกเน้ือหา

(in-text citation) และเรียงล�าดบัต่อเน่ืองกนัโดยไม่แยกประเภทของเอกสารอ้างองิ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

ของฐานข้อมูลอาเซียน (ASEAN Citation Index:ACI) รายการอ้างองิที่เป็นภาษาไทยให้ท�าการแปลเป็นภาษาองักฤษ

ทุกรายการและให้ระบุค�าว่า (in Thai) ไว้ท้ายรายการ และให้พิมพ์ต่อเน่ืองกนัไปจนจบแต่ละรายการ โดยไม่กด Enter 

ระหว่างกลาง (กด Enter เมื่อสิ้นสดุรายการเทา่น้ัน) และไม่เคาะ space เพ่ือท�าการจัดค�าหรือจัดหน้า

  ส�าหรับตวัอย่างของการเขยีนเอกสารอ้างองิที่ใช้บ่อย ได้แก่

  การอา้งอิงบทความจากวารสาร  ให้เขยีนช่ือสกุลของผู้แต่งขึ้นก่อน เว้นวรรคตามด้วยอกัษรย่อของช่ือต้น

และช่ือกลางโดยไม่มเีคร่ืองหมายใดๆ คั่น (กรณผู้ีเขยีนเป็นคนไทยให้เขยีนนามสกุลเป็นภาษาองักฤษ เว้นวรรคตามด้วย

อกัษรแรกของช่ือผู้เขยีน เช่น ปรานอม ใจเก่งกล้า ให้เขยีนเป็น Jaikengkla P. เป็นต้น) ถ้าผู้เขยีนมหีลายคนแต่ไม่เกนิ 

6 คนให้ใส่ช่ือทุกคนโดยใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างแต่ละคน และหลังช่ือสดุท้ายให้ใช้เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

หากผู้เขยีนมมีากกว่า 6 คนให้ใส่ช่ือผู้เขยีน 6 คนแรก คั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค และตามด้วยค�าว่า “ et al.” 

ส�าหรับช่ือบทความขอให้ใช้ตวัพิมพ์เลก็ ตลอดทั้งช่ือบทความ (ยกเว้นอกัษรแรกของประโยค หรือค�าเฉพาะ) ส่วนช่ือ

วารสารขอให้ใช้ช่ือเตม็ของวารสารน้ันๆ ตวัอย่างการเขยีนอ้างองิจากวารสาร เช่น

 1. Siritharungsri B, Soranastaporn S, Surachet M. Demand and the impact of the elderly living alone. 

  Journal of Gerontology and Geriatric Medicine 2011;12(3):11-22.(in Thai).

 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) ให้ระบุรหัสประจ�า

บทความ 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.

  ส�าหรับบทความวารสารที่เผยแพร่บนอนิเตอร์เนต็หรือฐานข้อมูล ให้ผู้นิพนธอ้์างองิข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดมิ

ก่อนที่จะน�ามาเผยแพร่เวบไซต ์(โดยทั่วไปผู้เผยแพร่จะแจ้งแหล่งข้อมูลเดมิไว้ที่หน้าเวบ) หรือหากเป็นไปได้ ขอให้

หลีกเล่ียงการอ้างองิจากหน้าเวบเพจ

  การอา้งอิงจากหนงัสือ การเขยีนช่ือผู้เขยีนหนังสอืให้ใช้ข้อก�าหนดเดยีวกบัช่ือผู้เขยีนวารสาร ช่ือหนังสอื

ให้ใช้ตวัอกัษรตวัใหญ่เฉพาะอกัษรตวัแรกของช่ือหนังสอืและช่ือเฉพาะ นอกน้ันเป็นอกัษรตวัเลก็หมด ตวัอย่างการเขยีน

อ้างองิจากหนังสอื เช่น

 4. Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative.  

  Garland Publishing; 2001.   

 5. Department of Mental Health. Annual report 2006. Bangkok: Idea Square. 2006.(in Thai).  
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  การอา้งอิงจากวิทยานพินธ ์ให้ระบุประเภทหรือระดบัปริญญาในวงเลบ็เหล่ียม เมอืงทีต่ั้งของมหาวิทยาลัย

ช่ือมหาวิทยาลัย และปีที่ได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ ์ตวัอย่างการเขยีนอ้างองิจากวิทยานิพนธ ์เช่น

 6. Mawat W. Clinical situational analysis of nursing management for patients with chronic kidney disease,  

  Wang Nuea Hospital, Lampang Province [Master thesis]. Chiangmai: Chiangmai University. 2012. (in Thai).

  การอ้างองิจากฐานข้อมูลบนอนิเตอร์เนต็ ให้ระบุค�าว่า [internet] ที่ท้ายช่ือเอกสาร  ระบุวันที่เปิดเอกสาร

โดยใช้ค�าว่า [Cited DD Month YYYY]” ในวงเลบ็เหล่ียม และที่อยู่ของข้อมูลในอนิเตอร์เนต็โดยใช้ค�าว่า “Available from” 

อย่างไรกต็ามขอให้ผู้นิพนธพิ์จารณาอ้างองิจากแหล่งข้อมูลเดิมที่มีคนน�ามาเผยแพร่ทางเวบไซต์เพ่ือให้เกยีรติแก่

เจ้าของข้อมูล ตวัอย่างการเขยีนอ้างองิจากฐานข้อมูลบนอนิเตอร์เนต็ เช่น

 7. Olsen NC. Self-reflection: Foundation for meaningful nursing practice [internet]. 2015 [cited 14 August  

  2020]. Available from: http://www.reflectionsonnursingleadership.org/ Pages/Vol39_2_Olsen_ 

  Nightingale.aspx

  ส่วนเอกสารอ้างองิในรปูแบบอื่นๆ ขอให้ผู้เขยีนศกึษาเพ่ิมเตมิได้จากหลักการเขยีนอ้างองิแบบแวนคูเวอร์

ของศลีุพร ช่วยชูวงศ ์จากหอสมุดวิทยาศาสตร์สขุภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่

  http://lib.med.psu.ac.th/libmed2557/index.php/2013-09-04-07-04-05/2013-09-19-09-

00-33/vancouver-style

 5.  การส่งต้นฉบบับทความ  ให้ผู้เขยีนส่งบทต้นฉบบับทความผ่านระบบ Thai Journal Online (ThaiJO)  

ทั้งน้ีผู้เขยีนจะต้องท�าการลงทะเบยีนเพ่ือเป็นสมาชิก ThaiJOได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/ จากน้ันให้ผู้เขยีน

เข้าหน้าเวบไซต์วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ โดยผ่านการสบืค้นผ่านหน้าเวบไซต์ ThaiJO หรือเข้าไปที่   

http://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph และให้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าในการส่งต้นฉบบั ซ่ึงทาง ThaiJO ได้เตรียมไว้

ที่เมนู “For Author”  ที่ขวามือของหน้าจอ หากมีปัญหาในการส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบออนไลน์ให้ติดต่อกลับที่วา

รสารฯ  6.  การจัดการบทความวิชาการเพ่ือตพิีมพ์ในวารสาร เป็นไปตามขั้นตอนดงัน้ี

  6.1  ผู้เขยีนท�าการส่งบทความวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ThaiJO  เมื่อส�าเรจ็ทางกองบรรณาธกิารวารสาร

จะได้รับจดหมายแจ้งเตอืนจากระบบ ThaiJO ว่ามบีทความส่งเข้ามาที่วารสาร

  6.2  บรรณาธกิารวารสารฯ จะท�าการตรวจสอบคุณภาพและรปูแบบของบทความเบื้องต้น หากพบไม่เป็นไป

ตามข้อก�าหนดของวารสารฯ กจ็ะส่งกลับให้ผู้นิพนธท์�าการแก้ไข จากน้ันให้ผู้นิพนธส่์งบทความที่แก้ไขแล้วกลับเข้ามาใหม่

ผ่านเมลของระบบ ThajJO (โดยใช้ระเบยีน submission เดมิ)

  6.3  ส�าหรับบทความที่มคุีณภาพและรปูแบบตามที่วารสารฯ ก�าหนด ทางวารสารฯ จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 2 ทา่นท�าการพิจารณาและประเมนิคุณภาพด้วยกระบวนการ double blinded review 

  6.4  เมื่อบทความได้รับการพิจารณาและประเมนิจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ทางวารสารฯ จะส่งบทความกลับให้

ผู้นิพนธท์�าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้นิพนธท์�าการแก้ไขและส่งบทความกลับผ่านระบบออนไลน์ภายในเวลาที่

ก�าหนด (ในขั้นตอนน้ีจะใช้ระยะเวลาและจ�านวนคร้ังมากหรือน้อยขึ้นกบัมติเหน็ชอบในคุณภาพของบทความจาก

กองบรรณาธกิารวารสาร) 

  6.5  เมื่อบทความได้รับการแก้ไขจนมคุีณภาพสมบูรณแ์ล้ว กองบรรณาธกิารจะน�าบทความไปจัดเรียงพิมพ์

และตรวจสอบความถูกต้องทั้งรปูแบบและการพิมพ์อกัษร ในขณะเดยีวกนัจะส่งบทความให้ผู้นิพนธท์�าการตรวจสอบ
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และยืนยันเน้ือหาบทความอกีคร้ัง หากมีการแก้ไขกองบรรณาธกิารจะน�ากลับมาแก้ไข และเมื่อเสรจ็เรียบร้อยแล้ว

บทความจะถูกน�าไปจัดท�าเป็นวารสารในที่สดุ 

 7. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสขุน้ีมกี�าหนดออกปีละ 3 ฉบบั ดงัน้ี ฉบบัที่ 1 มกราคม – เมษายน 

ฉบบัที่ 2 พฤษภาคม – สงิหาคม และ ฉบบัที่ 3 กนัยายน – ธนัวาคม  และตั้งแต่ฉบบัที่ 1 ปีที่ 29 (มกราคม – 

เมษายน 2562) เป็นต้นไป ทางวารสารฯ  จะเผยแพร่ในระบบออนไลน์ผ่านระบบ Thai Journal Online เทา่น้ัน ผู้สนใจ

เล่มวารสารฯ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบบัของวารสารได้ที่หน้าเวบไซตว์ารสาร
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