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บทบรรณาธิการ
เรียน	ท่านผู้อ่านและสมาชิกวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

	

	 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมาฉบับนี้	เป็นปีที่	24	ฉบับที่	1	ซึ่งทางวารสาร

ได้มีความพยายามในการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง	 โดยยังคงเป็นวารสารกลุ่มท่ี	 1	สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ของฐานข้อมูล	TCI	(Thai-Journal	Citation	Index	Centre)	

	 ส�าหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในฉบับนี้	 กองบรรณาธิการได้คัดเลือกบทความที่น่า

สนใจ	ด้านการจดัการศึกษาเรือ่งประสิทธิผลของการใช้ส่ือการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนกิส์	เพือ่การเตรยีมตัวสอบ

ขึน้ทะเบียนรบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี	บทความวจิยัทางปฏบัิติการพยาบาลท่ีน่าสนใจด้านจติเวชได้แก่	

ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุขต่อภาวะสิ้นยินดีในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ	ส่วน

บทความวิจัยทางปฏิบัติการพยาบาลด้านผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีหลายเรื่อง	ได้แก่	การพัฒนาแนวทางจัดการ

รายกรณีเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ต่อเนื่องที่บ้าน	ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยกลุ่มเส่ียงทีม่ารบับรกิารในหน่วยปฐมภมิู	ผลของโปรแกรมการส่ง

เสรมิสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสขุภาพในผูสู้งอายโุรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	การพฒันาระบบการดแูลคน

พิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน	ผลของโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้านต่อความสามารถ

ในการทรงตัวของผู้สูงอายุ	ทั้งนี้ยังมีการศึกษาความรู้และเจตคติของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อ

การบริจาคเลือด	 ในส่วนบทความวิชาการ	 2	 เรื่องในฉบับน้ีมีเน้ือหาส�าหรับพยาบาลในคลินิกท่ีน่าสนใจ

เรื่อง	นวัตกรรมเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ	และบทบาทพยาบาลในการพัฒนา

สุขภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	

	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีสนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์เพิ่มมากข้ึน	 ท�าให้

วารสารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมาเป็นเวทีแลกเปล่ียนผลงานวชิาการท่ีมีคุณค่า	ดิฉนัหวงั

เป็นอย่างยิ่งว่า	 เนื้อหาที่ลงตีพิมพ์ในวารสารของเราจะเป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลและการสาธารณสุข

ต่อไป

	 	 	 	 ดร.วิภารัตน์	สุวรรณไวพัฒนะ

	 	 	 	 บรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

ปีที่	24	ฉบับที่	1	มกราคม–	มิถุนายน	2561
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ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุขต่อภาวะสิ้น

ยินดีในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ

จิราภา  บุญศิลป์, พย.ม.1

วีณา จีระแพทย์, Ph.D.2

เพ็ญพักตร์ อุทิศ, Ph.D.3
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	 การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองเรื่องนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล

ของโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุขต่อภาวะส้ินยินดีของผู้ป่วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบ	กลุ่ม

ตัวอย่างคอื	ผูป่้วยอายุ	20-59	ปี	ทีไ่ด้รบัการวนิิจฉยัว่าเป็นโรคจติเภทซ่ึงมีอาการทางลบและเข้ารบัการรกัษา

แบบผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	จ�านวน	40	คน			กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่ง

สร้างความสขุ	กลุม่ควบคุมได้รบัการพยาบาลตามปกติ	เครือ่งมอืวจิยัคือ	โปรแกรมการฝึกทักษะท่ีมุ่งสร้าง

ความสขุ	แบบประเมนิอาการทางลบ	แบบประเมนิภาวะสิน้ยนิด	ีและแบบวดัการมุง่สร้างความสขุ		เครือ่ง

มือวิจัยท้ังหมดผ่านการตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหาจากผูท้รงคณุวฒุ	ิแบบวดัการมุง่สร้างความสุข	แบบ

ประเมินอาการทางลบ	และแบบประเมินภาวะสิ้นยินดี	มีค่าความเที่ยง	เท่ากับ	.91,	.84	และ	.70	ตามล�าดับ	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	และสถิติทดสอบทีและทีคู่

ผลการวิจัยพบดังนี้

	 1.	 ค่าคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ	หลังได้รับโปรแกรมการฝึก

ทกัษะท่ีมุ่งสร้างความสุข	ต�า่กว่าก่อนได้รบัโปรแกรมการฝึกทักษะทีมุ่่งสร้างความสุข	อย่างมีนยัส�าคญัทาง

สถิติที่	.05	
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มุ่งสร้างความสุขสามารถลดภาวะสิ้นยินดีในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบได้		

ค�าส�าคัญ:	โปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุข,	ภาวะสิ้นยินดี,	ผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ
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Abstract
	 This	quasi–experimental	pretest-posttest	with	control	group	research	design	examined	the	effect	

of	anticipatory	pleasure	skills	 training	program	on	anhedonia	of	schizophrenia	patient	with	negative	

symptoms.	The	subjects	were	40	patients	aged	between	20	to	59	years	diagnosed	with	schizophrenia	

and	had	negative	symptoms.	They	were	attending	an	out-patients	clinic	of	a	tertiary	level	hospital.	The	

experimental	group	received	the	anticipatory	pleasure	skills	training	program	whereas	the	control	group	

received	the	routine	nursing	care.	Research	instrument	consisted	of	the	anticipatory	pleasure	skills	train-

ing	program,	the	negative	syndrome	scale,	the	anhedonia	scale	and	the	temporal	experience	pleasure	

scale.	All	research	instruments	were	validated	for	content	validity	by	professional	experts.	The	temporal	

experience	pleasure	scale,	the	negative	syndrome	scale	and	the	anhedonia	scale	had	the	reliability	as	

of	.91,	.84	and	.70,	respectively.	Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics,	dependent	t-test	and	

independent	t-test.	The	findings	were	as	follows:					

	 1.		 The	mean	score	of	anhedonia	of	schizophrenic	patients	with	negative	symptoms	after	re-

ceiving	the	anticipatory	pleasure	skills	training	program	was	significantly	lower	than	that		before	at	the	

.05	level	of	significance.

	 2.		 The	mean	score	of	anhedonia	of	schizophrenic	patients	with	negative	symptoms	in	the	group	

receiving	the	anticipatory	pleasure	skills	training	program	was	significantly	lower	than	that	of	the	group	

receiving	the	routine	nursing	care	at	the	.05	level	of	significance.

	 The	results	suggest	that	the	nursing	care	of	positive	emotion	and	the	anticipatory	pleasure	skills	

training	is	effective	in	reducing	anhedonia	of	schizophrenia	patients.

Keyword:	Anticipatory	Pleasure	Skills	Training	Program,Anhedonia,	 Schizophrenia	Patients	with	

Negative	Symptoms
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บทน�า	
	 โรคจิตเภทเป็นการเจ็บป่วยทางจิตซ่ึง

พบมากท่ีสุด	 โดยพบว่าอุบัติการณ์ของการเกิด

โรคจิตเภทเป็น	 15.2	 ต่อ	 100,000	 ประชากร	 มี

ความชุกตลอดช่วงชีวิต	 4.0	ต่อ	 1,000	และความ

ชุกตลอดช่วงชีวิตที่เส่ียงต่อการเกิดโรคเป็น	 7.2	

ต่อ	 1,000	อัตราส่วนท่ีพบในเพศชายต่อหญิงเป็น	

1.4:1	(McGrath,	Saha,	Chant,	&	Welham,	2008)	

ส�าหรับในประเทศไทยพบว่า	 ความชุกของผู้ป่วย

โรคจิตเภทท่ีมีอายุระหว่าง	 15-59	ปี	 ในประชากร

ไทยเป็น	 8.8	 ต่อ	 1,000	 อัตราส่วนที่พบเพศชาย

ต่อเพศหญิง	 1.1:1	 (Pudtan	 Phanthunane,	 Theo	

Vos,	 Harvey	Whiteford,	Melanie	 Bertram,	&	

Pichet	Udomratn,	 2010)	และจากรายงานประจ�า

ปีงบประมาณ	 2556	 ของกรมสุขภาพจิตพบว่ามี

จ�านวนผู้ป่วยนอกที่มารับการตรวจในโรงพยาบาล	

สังกัด	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	รวม

ทั้งส้ิน1,109,183	คน	 ในจ�านวนน้ีเป็นผู้ป่วยกลุ่ม

โรคจิตเภท	 (schizophrenia)	ผู้ป่วยพฤติกรรมแบบ

จติเภท	(schizotypal)	และความหลงผดิ	(delusional	

disorders)	 จ�านวน	388,369	คน	แบ่งเป็นเพศชาย

จ�านวน	236,139	คน	คิดเป็นร้อยละ	38.24	และเพศ

หญงิจ�านวน	152,230	คน	คดิเป็นร้อยละ	30.96	และ

ผูป่้วยในจ�านวน	388,369	คน	ในจ�านวนนีเ้ป็นผูป่้วย

กลุ่มโรคจิตเภท	 (schizophrenia)	ผู้ป่วยพฤติกรรม

แบบจิตเภท	(schizotypal)	และความหลงผิด	(delu-

sional	disorders)	จ�านวน	20,634	คน	แบ่งเป็นเพศ

ชายจ�านวน	13,974	คนคิดเป็นร้อยละ	47.35	และ

เพศหญงิจ�านวน	6,660	คน	คดิเป็นร้อยละ	49.9	(กรม

สุขภาพจิต,	2556)

	 มาโนช	หล่อตระกลูและปราโมทย์	สคุนชิย์		

(2555)กล่าวว่า	 อาการส�าคัญของโรคจิตเภทแบ่ง

ออกเป็นสามกลุ่มอาการหลักคือ	 1)	 psychotic	

dimension	 โดยผู้ป่วยจะมีลักษณะอาการเด่นคือ		

มีความผิดปกติของระบบความคิด	 อารมณ์	 และ

พฤติกรรม	 ได้แก่	 อาการหลงผิด	 และอาการ

ประสาทหลอน	2)	disorganized	dimension	ผู้ป่วย

จะมีความผิดปกติของกระบวนการคิด	 ท�าให้ไม่

สามารถแสดงออกโดยการพูดและการคิดให้เป็น

ไปในทางเดียวกันได้	รวมถึงมีพฤติกรรมไม่สมเหตุ

สมผลไม่มีจุดมุ่งหมาย	และ	3)	negative	dimension		

ผู ้ป่วยจะมีลักษณะพื้นฐานความเป็นมนุษย์ลด

ลงหรือขาดไปในด้านความรู ้สึก	 ความต้องการ

ในสิ่งต่างๆ	 ซ่ึงอาการในมตินี้เรียกว่า	อาการด้าน

ลบ	 (negative	 symptoms)ได้แก่	พูดน้อย	อารมณ์

เฉยเมย	 ขาดความกระตือรือร้น	 มีภาวะส้ินยินดี	

การท�าหน้าท่ีทางสังคมและการงานลดลงอีกท้ัง

กล่าวว่า	 ผู้ป่วยจิตเภทจะมีการด�าเนินโรคเป็น	 3	

ระยะ	 คือ	 1)	 ระยะอาการน�า	 (prodormal	 phase)		

ผูป่้วยส่วนใหญ่จะเริม่มีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป	

มักเริม่ด้วยการแยกตัวเองทางสงัคม	ขาดความสนใจ

สขุวทิยาส่วนบุคคล	การท�าหน้าทีด้่านการงานหรอื

การเรียนบกพร่อง	ระยะเวลาของช่วงนี้ไม่แน่นอน

อาจนานต้ังแต่สัปดาห์จนถึงเป็นปี	 โดยเฉลี่ยนาน

ประมาณ	1	ปีก่อนอาการก�าเริบ	การพยากรณ์โรค

จะไม่ดี	หากระยะน้ีเป็นอยู่นานและผู้ป่วยดูแย่ลง

เรื่อย	ๆ	2)	ระยะอาการชัดเจน	(active	phase)	เป็น

ระยะที่อาการแสดงของโรคจิตเภทปรากฏชัดเจน	

เช่น	อาการหลงผิด	ประสาทหลอน	บางรายอาการ

อาจรุนแรงถึงข้ันท�าร้ายตนเอง	ท�าร้ายผู้อื่น	หรือ

ท�าลายส่ิงของ	 จนท�าให้ญาติเดือดร้อนและตัดสิน

ใจพาผูป่้วยมารบัการรกัษา	และ	3)	ระยะอาการหลง

เหลือ	(residual	phase)	คือ	หลังจากได้รับการบ�าบัด

รักษาแล้วอาการจะยังไม่หมดไป	 โดยจะมีอาการ
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คล้ายระยะแรก	แต่มีความเส่ือมทางจิตใจและการ

ท�าหน้าทีท่างสังคมมากกว่า	เช่น	ไร้อารมณ์	เฉือ่ยชา		

ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอาจมีอาการ	

ซึมเศร้าร่วมด้วย	 ซ่ึงผู ้ป่วยอาจมีอาการก�าเริบ		

(relapse	หรือ	 acute	 exacerbation)	 เป็นครั้งคราว

ส่วนใหญ่จะก�าเริบเม่ือมีความกดดันทางจิตใจ		

โดยอาการเปล่ียนแปลงก่อนก�าเริบที่พบบ่อย

ได้แก่	การนอนหลับผิดปกติ	แยกตัวเอง	วิตกกังวล	

หงุดหงิด	 คิดฟุ้งซ่าน	 และมักเชื่อมโยงเหตุการณ์

ต่างๆ	เข้ากับตนเอง	

	 ปัจจุบันผู ้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่จะอยู ่ใน

ระยะ	 Residual	 phase	 โดยได้รับการรักษาแบบ	

ผูป่้วยนอกและด�ารงชวีติอยูก่บัครอบครวัในชมุชน	

ซ่ึงการวางแผนการจ�าหน่ายผู้ป่วยจิตเภทของกรม

สุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุขมีกระบวนการ

ช่วยเหลือผู ้ป่วยจิตเภทแต่ละรายให้ได้รับการ

รักษาที่ถูกต้อง	 เหมาะสม	 ครอบคลุม	 องค์รวม

ตามบทบาทมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจาก	

โรงพยาบาลสู่บ้านหรือหน่วยบริการสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อมใหม่ของผูป่้วยท่ีจะช่วยให้ผูป่้วยจิตเภท

สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้เหมอืนบคุคลปกติ	

(กรมสุขภาพจิต,	2551)	ซึ่งอาการเด่นที่เป็นปัญหา

ของผูป่้วยจิตเภทในชมุชน	คอื“กลุม่อาการทางลบ”	

(negative	 symptoms)	 เนื่องจากเป็นอาการที่ผู้ป่วย

มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างจ�ากัด	 จนท�าให้

ขาดทักษะที่จ�าเป็นในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน		

อาการในกลุม่อาการทางลบทีพ่บได้	คอื	1)	มีอารมณ์	

เรียบเฉย	 (affective	 flattening)	 2)	 ขาดความ

กระตือรือร้น	 (avolition)	 3)	 ไม่มีความสนใจหรือ

พึงพอใจในกิจกรรมท่ีท�าตามปกติ	 หรือมีภาวะ

ส้ินยินดี	 (anhedonia)	 และ	 4)	พูดน้อยหรือไม่พูด	

(alogia)	(Perivoliotis	&	Cather,	2009)	โดยในต่าง

ประเทศพบว่ามีผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบใน

อตัราสูงถงึร้อยละ	30	–	50	(Hafner,	Loffler,	Maurer,		

Hambrecht,	&	Heiden,	1999)	เช่นเดียวกันกับการ

ศึกษาของ	Bobes,	Arango,	Garcia-Garcia,	Rejas	

(2010)	 ซ่ึงพบผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบคิด

เป็นร้อยละ	57.6	จ�าแนกลกัษณะตามอาการ	ดังนี	้1)	

แยกตัวจากสังคม(social	withdrawal)	ร้อยละ	45.8	

2)การแยกตัวทางอารมณ์	 (emotion	withdrawal)		

ร้อยละ	39.1	3)มนุษย์สัมพันธ์บกพร่อง	(poor	rap-

port)	ร้อยละ	35.8	4)	การแสดงออกทางอารมณ์น้อย

กว่าปกติ	 (blunted	affect)	ร้อยละ	33.1	ส�าหรับใน

ประเทศไทยพบผู้ป่วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบร้อย

ละ	30-31.5	(เวนชิ	บุราชรนิทร์และเพญ็พกัตร์	อทิุศ,	

2554)	ซึ่งอาการทางลบที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบด้าน

ลบต่อผู้ป่วยและครอบครัวหลายประการ	 ได้แก	่

เป็นตัวท�านายการพยากรณ์โรคท่ีแย่ลง	ผลลพัธ์ทาง

สังคมที่แย่ลง	(Kirkpatrick,	Fenton,	Carpenter,	&	

Marder,	2006)

	 ผู้ป่วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบจะมีภาวะ

ส้ินยินดีเป็นอาการหลักทางคลินิกท่ีส�าคัญและ

พบได้บ่อย	 (Favrod,	Giuliani,	Ernst	&	Bonsack,	

2010)	 โดยอาจพบสูงถึงร้อยละ	 45	 (Pelizza	&	

Ferrari,	2009)ทั้งนี้ภาวะสิ้นยินดี	(anhedonia)	เป็น

ลกัษณะของอารมณ์ทีล่ดหรอืขาดความสามารถใน

การมีประสบการณ์ความสุขของบุคคล	ท�าให้ไม่มี

ความสุขหรือความพึงพอใจในกิจกรรมที่เคยท�า

และมองเห็นความสามารถของตนเองต�่า	 (Cassar,		

Applegate,	&	Bentall,	2013)

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 ภาวะ

ส้ินยินดีนั้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ	 โดยแบ่ง

ออกเป็น	 2	ด้านหลักๆ	 ได้แก่	 1)	 ด้าน	 pathology		

โดยพบว่า	 ภาวะสิ้นยินดีเกิดจากการท�างานที่ผิด
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ปกติของสารสื่อประสาทชื่อว่า	 โดปามีนในส่วน

ของ	mesocorticolimbic	ซึ่งพบว่า	มีบทบาทในการ

จูงใจ	 เพื่อให้บุคคลเกิดพฤติกรรมและเสริมแรงใน

การเรียนรู้	โดยที่ระบบ	mesocorticolimbic	มีความ

เชื่อมโยงกับการรับรู้ประสบการณ์ของความสุข

หรือความเพลิดเพลินซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ทางบวก

และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือเกิดพฤติกรรม

ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้	 โดยมี	 pathway	 ที่เกี่ยวข้อง

จ�านวน	2	pathway	คือ	mesolimbic	pathway	เป็น

ระบบประสาทของ	 dopaminergic	 ท่ีส่งผลต่อ	

ระบบ	limbic	ในสมอง	อันประกอบด้วย	amygda-

la,	 nucleusaccunbens	 [NAc]	และ	 hippocampus		

ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความส�าคญัในการควบคมุอารมณ์

และพฤติกรรมและ	mesocortical	 pathway	 เป็น

ระบบของ	 dopaminergic	ที่ส่งผลต่อสมองส่วน

หน้า	 (prefrontal	 cortex)	 ซ่ึงท�าหน้าที่เกี่ยวกับการ

คิดและการกระท�าที่ให้เป็นไปตามความต้องการ	

ของคนโดยทั้ง	2	pathway	จะท�าหน้าที่เชื่อมโยงกัน

โดยมีจุดก�าเนิดท่ี	 ventral	 tegmental	 area	 (VTA)	

ในสมองส่วนกลางและ	2)	ด้าน	psychological	โดย

พบว่าภาวะส้ินยินดีนั้นเกิดจากสาเหตุหลายด้าน	

เช่น	 1)	 มีความสามารถในการรับรู้ประสบการณ์

ของความสุขในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคตในระดับ

ระดับต�่า	 (Cassar,	Applegate,	&	Bentall,	 2013)		

2)	มีความคิดท่ีบิดเบอืนและไม่คาดหวงัในกจิกรรม

ท่ีท�าให้เกิดความสุข	ท�าให้ขาดแรงจูงใจไปสู่การ

แสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย	(Sherdell,	Waugh,	&	

Gotlib,	2012;	Kring	et	al.,	2010)และ3)	ขาดความ

เชื่อเกี่ยวกับความสุขหรือมีความเชื่อเก่ียวกับความ

สุขในระดับต�่า	ท�าให้มีพฤติกรรมในการแสวงหา

ความสุขท่ีลดลงและมีลักษณะของอารมณ์ทางลบ

ที่เพิ่มสูงข้ึน(Strauss	&	Gold,	 2012)ท้ังนี้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมถึงแนวทางการบ�าบัดรักษาใน

ผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบในต่างประเทศพบ

ว่า	มีการบ�าบัด	2	รูปแบบหลัก	ๆ 	คือ1)	รูปแบบการ

บ�าบัดรักษาด้วยยา	ประกอบด้วยยา	2	กลุ่มคือยาต้าน

โรคจิตกลุ่มใหม่ซึ่งจะไปมีผลต่อ	pathway	ในสมอง

ท้ัง	 2	 pathway	 ดังท่ีกล่าวข้างต้น	 คือ	mesolimbic	

pathway	 ท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาอาการด้านบวก	

และ	mesocortical	 pathway	ที่เกี่ยวข้องกับอาการ

ด้านลบ	ท�าให้อาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภทดีขึ้น	

ยากลุ่มท่ีสองเป็นยาต้านเศร้า	 ซ่ึงมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ท่ีชี้ให้เห็นว่ามีผลท�าให้สารส่ือประสาท

ท่ีชื่อว่า	 serotonin	 เพิ่มขึ้น	 ซ่ึงจะช่วยท�าให้ผู้ป่วยมี

อารมณ์ดีเพิม่ข้ึนและมภีาวะซึมเศร้าลดลง	ส่งผลให้

อาการทางลบลดลงตามมา(Singh,	Singh,	Kar,	&	

Chan,	2010)และ	2)รปูแบบการบ�าบัดทางจติสังคม	

เช่น	การบ�าบัดทางความคิดและพฤติกรรม	(Staring,	

Ter	Huurne,	&	van	der	Gaag,	2013)

จากปัจจัยสาเหตุดังกล่าว	ท�าให้ผู้ป่วยที่มีภาวะสิ้น

ยินดีจะมีพฤติกรรมในการมุ่งหวงัความสุข	ท่ีลดลง

และมีอารมณ์เชงิลบ	ส่งผลให้ผูป่้วยมีความพร่องใน

การท�าหน้าท่ีในระยะยาวในเรื่องทักษะทางสังคม

และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 (Harvey,	Koren,	

Reichenberg,	&	Bowie,	2006;	Milev,	Ho,	Arndt,	

&	Andreasen,	2005)

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าการ

มุ่งสร้างความสุข	 (Anticipatory	 pleasure)	ที่ผ่าน

กระบวน	 การของความคิดและอารมณ์ของผู ้

ป่วยสามารถน�าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ตามเป้าหมายได้	 (Loewenstein,	Weber,	Hsee,	&	

Welch,	 2001;	Strauss,	Wilbur,	Warren,	August,	

&	Gold,	 2011)	 โดยจากการศึกษาของ	Favrod	 et	

al.	 (2010,2015)	ที่ท�าการศึกษาและพบว่า	การฝึก
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ทักษะที่มุ่งสร้างความสุขช่วยลดภาวะส้ินยินดีใน

ผู้ป่วยจิตเภทได้เน่ืองจากโปรแกรมฯ	 เป็นรูปแบบ

ของกจิกรรมทีฝึ่กให้ผูป่้วยคิดและรบัรูค้วามรูส้กึสุข

ทีเ่กดิจากการคาดหวงัความสุขในอนาคต	โดยจะไป

มีผลต่อ	mesocorticolimbic	ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์

และประสบการณ์ความเพลิดเพลิน	ท�าให้ผูป่้วยเกดิ

แรงจูงใจและมกีจิกรรมในชวีติประจ�าวนัเพิม่ข้ึน	ส่ง

ผลให้ภาวะสิ้นยินดีลดลง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.		 เพื่อเปรียบเทียบภาวะส้ินยินดีของ	

ผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ	ก่อนและหลังได้รับ

โปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุข	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบภาวะส้ินยินดีของ	

ผูป่้วยจติเภททีมี่อาการทางลบ	ระหว่างกลุม่ท่ีได้รบั

โปรแกรมการฝึกทักษะทีมุ่่งสร้างความสุขกบักลุม่ท่ี

ได้รับการดูแลตามปกติ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิ จัยกึ่งทดลอง	

(Quasi	 experimental	 research)	 ประชากรเป็น	

ผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท	

โรงพยาบาลตติยภูมิ	 ท่ีมีบริการผู ้ป่วยนอกด้าน

จิตเวช	 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มตัวอย่าง	

เป็นผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนท่ีได้รับการวินิจฉัยจาก

จิตแพทย์ว่าเป็นโรคจิตเภท	 (Schizophrenia)	 รหัส	

F20	(F20-F20.9)	ตามบญัชจี�าแนกทางสถติิระหว่าง

ประเทศของโรคและปัญหาสขุภาพทีเ่กีย่วข้องฉบบั

ทบทวนครั้งที่	 10	 (ICD-10)	 และมีอาการทางลบ

ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง	 ที่อาศัยอยู่ในชุมชน

และมารับการรักษาด้วยยาท่ีแผนกผู้ป่วยนอก	 โรง

พยาบาลสระบุรี	จังหวัดสระบุรี	จ�านวน	40	คน	ซึ่ง

ได้จากการเลือกแบบเจาะจง	(purposive	sampling)	

ตามคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนด	 โดยแบ่ง

เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	กลุ่มละ	 20	คน	

และควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยการจับคู่กลุ่ม

ตัวอย่างให้มีคุณลักษณะท่ีเหมือนกันเรื่องเพศและ

ระดับอาการทางลบ	

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล	
	 งานวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้มีการค�านึงในการ

ด�าเนนิการอย่างรอบคอบ	เพือ่พทิกัษ์สทิธ์ิของ	กลุม่

ตัวอย่าง	โดยได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ

วิจัยในคน	 โรงพยาบาลสระบุรี	 (081/2016)	 โดย

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก

กลุม่ตัวอย่างทุกราย	ได้รบัการบอกถงึวตัถปุระสงค์

ของการวิจัย	 ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย	 ผล

ประโยชน์ท่ีผู้ป่วยจะได้รับจากการด�าเนินการวิจัย	

พร้อมท้ังชีแ้จงสิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างในการยินยอม

ที่จะให้ข้อมูลโดยไม่มีการบังคับใดๆ	และสามารถ

ถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้ง

เหตุผลและจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ	ต่อการรักษา

พยาบาล	 และเน้นย�้าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ

ว่าข้อมูลจะเก็บเป็นความลับและผลการวิจัยจะน�า

เสนอในภาพรวมเท่านัน้	ไม่มีการเปิดเผยให้ผูท่ี้ไม่มี

ความเกี่ยวข้องทราบ	หากกลุ่มตัวอย่างตอบรับการ

เข้าร่วมวจิยัผูว้จัิยจงึให้ลงชือ่ในเอกสารยนิยอมการ

เข้าร่วมวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
	 1.	 เครื่องมือในการด�าเนินการทดลองคือ

โปรแกรมการฝึกทักษะท่ีมุ่งการสร้างความสุขที	่

ผูว้จัิยพฒันาข้ึนตามแนวคิดของ	Favrod	et	al.	(2010,	

2015)	 ประกอบไปด้วย	 8	 ข้ันตอน	 10	 กิจกรรม		
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มีระยะเวลา	4	สัปดาห์	โดยด�าเนินกิจกรรมสัปดาห์

ละ	2	ครัง้	ด�าเนินกจิกรรมเป็นรายกลุม่	ๆ 	ละ	6-7	คน	

ใช้เวลาท�ากลุ่มครั้งละ	45-60	นาที	

	 2.		 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 2.1	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 ท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย	เพศ	สถานภาพสมรส	

อายุระดับการศึกษา	อาชีพ	ศาสนา	รายได้ต่อเดือน	

ผู้ดูแล	 งานอดิเรก/กิจกรรมที่ชอบท�ายามว่างและ

ประวัติการใช้สารเสพติด

	 	 2.2	 แบบประเมินภาวะส้ินยินดี	 เป็น

แบบประเมินอาการของผู้ป่วยที่มีอาการทางลบท่ี

ผู้วิจัยน�ามาจากแบบประเมิน	The	Brief	Negative	

Symptom	Scale	ของ(Kirkpatrick	et	al.,	2011)	มีการ

ประเมินอาการย่อย	6	อาการโดยผู้วิจัยเลือกเฉพาะ

ข้อค�าถามด้าน	ภาวะส้ินยินดี	 (Anhedonia)แล้วน�า

ไปให้สถาบันภาษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แปล

แบบย้อนกลับ	(back	translation)

	 3.		 เครื่องมือคัดกรองอาการทางลบตาม

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มอย่าง

	 	 3.1	 แบบประเมินอาการทางลบ	ของ	

หงษ์	 บรรเทิงสุขและจินตนา	 ยูนิพันธุ์	 (2545)		

ที่พัฒนามาจากโครงสร้างเนื้อหาของ	 Positive	

and	Negative	 Syndrome	 Scale	 ฉบับภาษาไทย	

(PANSS-T)	 ของ	 ธนา	นิลชัยโกวิทย์	 และ	 คณะ	

แปลจาก	PANSS	ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิด	Kay	 et	

al.	 (1987)มีจ�านวนข้อค�าถามจ�านวน	 13	ข้อ	แบ่ง

เป็น	 การสังเกตจ�านวน	 6	 ข้อ	 และการสัมภาษณ์

จ�านวน	7	ข้อ

	 4.	เครื่องมือก�ากับการทดลอง

	 	 4.1	แบบวัดการมุ่งสร้างความสุข	ผู้วิจัย

น�ามาจาก	Temporal	Experience	of	Pleasure	Scale	

(TEPS)ของ	Gard	 et	 al.	 (2006)	ประกอบด้วยข้อ

ค�าถามท้ังส้ิน	18	ข้อ	แบ่งเป็นการประเมินความสุข/

ความเพลิดเพลินในระดับปกติซ่ึงเกิดขึ้นโดยตรง

จากการท�ากิจกรรมท่ีสนุกสนาน	 (Consummatory	

Pleasure:	 TEPS-CON)	 จ�านวน	 8	 ข้อ	 และการ

ประเมิน	ความสุข/ความเพลิดเพลินเกี่ยวกับการท�า

กิจกรรมในอนาคต	(Anticipatory	Pleasure:	TEPS-

ANT)จ�านวน	10	ข้อ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
	 1.	 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา	

(content	 validity)	 ผู้วิจัยน�าโปรแกรมที่แปลเป็น

ภาษาไทยและคูมื่อการฝึกทักษะทีมุ่ง่สร้างความสุข	

ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามค�าแนะน�าของอาจารย์ท่ี

ปรกึษาไปตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมโดยการ

ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	5	ท่านเพื่อตรวจ

สอบความถูกต้องของเนื้อหาขั้นตอนและกิจกรรม

ตามแนวคิดของ	Favrod	et	 al.	 (2010,	2015)	และ

การใช้ภาษาโดยใช้ความเห็นสอดคล้องของผู้ทรง

คุณวุฒิ	ไม่น้อยกว่า	3	ใน	5	ท่าน	

		 2.		 แบบประเมินภาวะสิ้นยินดี	 ผู ้วิจัยได้

เลือกเฉพาะข้อค�าถามด้าน	ภาวะสิ้นยินดี	 (Anhe-

donia)	ไปให้สถาบันภาษา	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	

แปลแบบย้อนกลับ	 (Back	 Translation)	 แล้วน�า

ไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่มี

อาการทางลบท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง	 มี

ค่าInterrater	Reliability	เครื่องมือเท่ากับ	0.76	

		 3.		 แบบประเมินอาการทางลบ	 ของ		

หงษ์	 บรรเทิงสุขและจินตนา	 ยูนิพันธุ์	 (2545)	

ที่	 พัฒนามาจากโครงสร้างเนื้อหาของ	 Positive	

and	Negative	 Syndrome	 Scale	 ฉบับภาษาไทย	

(PANSS-T)	 ของ	 ธนา	นิลชัยโกวิทย์	 และ	 คณะ	

แปลจาก	 PANSS	 ซ่ึงสร้างข้ึนตามแนวคิด	Kay	
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et	 al.	 (1987)	ผ่านการตรวจสอบความความเที่ยง

ของเครื่องมือโดยวิธี	 inter-rater	 reliability	ซึ่งมีค่า

เท่ากับ	.84

	 4.		 แบบวัดการมุ่งสร้างความสุข	เป็นแบบ

ประเมินท่ีผู้วิจัยน�ามาจาก	Temporal	 Experience	

of	Pleasure	Scale	(TEPS)ของ	Gard	et	al.	(2006)	

จากนั้นน�ามาแปลเป็นภาษาไทย	ร่วมกับอาจารย์ที่

ปรึกษา	จากนั้นน�าไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง

มือ	โดยการประเมินจากผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน	5	ท่าน	

แล้วน�าไปทดลองใช้	(Try	out)	กบักลุม่ผูป่้วยจติเภท

ที่มีอาการทางลบที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง	

ซ่ึงพบว่า	ด้าน	anticipatory	pleasure:	TEPS-ANT	มี

ค่าความเทีย่งของเครือ่งมือเท่ากบั	.86	ด้าน	consum-

matory	pleasure:	TEPS-CON	มีค่าความเที่ยงของ

เครื่องมือเท่ากับ	 .81	และค่าความเที่ยงของเครื่อง

มือทั้งชุดเท่ากับ	.91

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย
	 ด�าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

จัดกิจกรรมตามโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้าง

ความสุขซึ่งมี	 8	ขั้นตอน	จ�าแนกเป็น	10	กิจกรรม	

ด�าเนินกจิกรรมรายกลุ่มครัง้ละ	45	-	60	นาทีสัปดาห์

ละ	2	ครั้งติดต่อกัน	4	สัปดาห์	ดังนี้

	 สัปดาห ์ที่ 	 1 	 ขั้นตอนที่ 	 1 	 การสร ้าง

สัมพนัธภาพและการประเมินความคดิทีมี่แนวโน้ม

ล้มเหลวหรือส้ินหวังมี	 3	กิจกรรมคือ1)	การสร้าง

สัมพันธภาพ	 เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์

กันและเกิดความไว้วางใจซ่ึงกัน2)	ประเมินความ

คิดที่ล้มเหลวหรือส้ินหวังและประเมินความคาด

หวังและความต้องการเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสใน

การแก้ไขความคิดความเชือ่และเรยีนรูก้ารเกดิความ

คดิในเชิงบวกผ่านการต้ังค�าถามและการบอกความ

คาดหวังและความต้องการของตนเองเพื่อน�าไปสู่

การเกิดแรงจูงใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ	

3)	การให้ความรูเ้รือ่งภาวะส้ินยนิดีเพือ่สร้างความรู้

ความเข้าใจท่ีถกูต้อง	ตระหนกัและเหน็ความส�าคัญ

ของภาวะสิ้นยินดี

	 สัปดาห์ที่	 1	 ข้ันตอนที่	 2	การสัมผัสความ

สุข	 มี	 1	 กิจกรรม	 คือการฝึกให้ผู้ป่วยได้นึกและ

จินตนาการถึงความสุขของตนเองท่ีเป็นรูปธรรม

ซ่ึงจะท�าให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์และทักษะในการ

สร้างความสุข

	 สัปดาห์ที	่2	ขัน้ตอนท่ี	3	การแสดงออกทาง

อารมณ์และพฤติกรรมมี	1	กิจกรรม	คือ	การฝึกให้

ผูป่้วยได้นึกถงึความสขุทีเ่กดิขึน้ในขัน้ของความคิด

เชงิรปูธรรมและกระตุ้นให้มีแสดงออกทางอารมณ์

และพฤตกิรรมโดยการแสดงสีหน้าและท่าทางเพื่อ

ให้สมาชกิมคีวามรูค้วามเข้าใจในการแสดงออกทาง

อารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม

	 สัปดาห์ท่ี	 2	 ข้ันตอนท่ี	 4	การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ความสุขกับผู้อื่นและหาโอกาสที่จะ

ได้รับความสุขมี	1	กิจกรรม	คือ	การฝึกให้ผู้ป่วยได้

เล่าประสบการณ์ของความสุขของตนเองเพื่อให้

สมาชิกได้มีประสบการณ์ของความสุขจากการที่

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น

	 สัปดาห์ที่	 3	 ข้ันตอนที่	 5	การสัมผัสความ

สุขที่เกิดขึ้นในอดีต	มี	1	กิจกรรมคือ	การให้ผู้ป่วย

ระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตเพื่อส่งเสริมให้

ผูป่้วยเกดิความภาคภมิูใจและความพงึพอใจในชีวติ	

สัปดาห์ที่	3	ขั้นตอนที่	6	การคาดหวังเกี่ยวกับความ

สุข	ช่วงที่	1	มี	1	กิจกรรมคือการฝึกให้ผู้ป่วยได้คาด

หวังถึงกิจกรรมท่ีท�าให้ตนเองเกิดความสุขและ

เป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการท�ากิจกรรมได้ส�าเร็จ

ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแรงจูงใจและมีพฤติกรรมตาม
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ที่ต้องการ

	 สัปดาห์ที่	4	ขั้นตอนที่	7	การคาดหวังเกี่ยว

กับความสุข	 ช่วงที่	 2	 กิจกรรมการฝึกทักษะการ

คาดหวงัความสขุซ�า้อกีครัง้เพือ่ให้ผูป่้วยได้มีทกัษะ

ในการคาดหวังความสุขที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้	

ผู้ป่วยมีแรงจูงใจและมีพฤติกรรมตามที่ต้องการ

	 สัปดาห์ที่	 4	 ข้ันตอนที่	 8	ทบทวนทักษะ

ทั้งหมด	(Review	of	all	skill)

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 เปรียบเทียบภาวะส้ินยินดีของผู้ป่วย

โรคจิตเภทที่มีอาการทางลบก่อนและหลังการ

ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้	paired	

t-test	ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 2.	 เปรียบเทียบภาวะส้ินยินดีของผู้ป่วย

จิตเภทท่ีมีอาการทางลบก่อนและหลังการทดลอง

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ	

independent	t-test	ก�าหนดระดับนัยส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ	0.05

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	

	 จากการศึกษาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัยครั้งนี้ท้ังในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

พบว่าผู ้ป่วยโรคจิตเภทท่ีมีภาวะสิ้นยินดีในกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 คิด

เป็นร้อยละ	80	ทั้งสองกลุ่ม	และมีอายุระหว่าง	30-

39	ปีและ	40-49	ปี	คิดเป็นร้อยละ	35	ส�าหรับกลุ่ม

ควบคุมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง	 30-39	ป	ี

คิดเป็นร้อยละ	45	 มีสถานภาพสมรสโสด	คิดเป็น

ร้อยละ	 90	และร้อยละ	 85	ตามล�าดับมีระดับการ

ศึกษาอยูใ่นระดับชัน้มธัยมศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	35	

และร้อยละ	65	ตามล�าดับมีระดับอาการทางลบเล็ก

น้อยและปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	75	และร้อยละ	25	

ตามล�าดับ	ดังตารางที่	1

�������������� �����24 �������1.indd   14 20/6/2561   14:00:33



15The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 24  No. 1  January - June 2018

ตารางที่	1		 จ�านวนและร้อยละของกลุ่ม	 	ตัวอย่างจ�านกตาม	 เพศ	 	สถานภาพ		อายุ	ระดับการศึกษาและ	

	 	 ระดับอาการทางลบ

	 2.	 เปรียบเทียบภาวะส้ินยินดีของผู้ป่วย

โรคจิตเภทที่มีอาการทางลบก่อนและหลังการ

ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ผลการ

ศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีก่อนและ

หลังการทดลองของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทาง

 
 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มทดลอง(n=20) กลุ่มควบคุม(n=20) รวม(n=40) 
  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ       
 ชาย 16 80 16 80 32 80 
 หญิง 4 20 4 20 8 20 
อาย ุ(ปี)       
 20-29  ปี 1 5 1 5 2 5 
 30-39  ปี 7 35 9 45 16 40 
 40-49  ปี 7 35 6 30 13 32.5 
 50-59  ปี 5 25 4 20 9 22.5 
สถานภาพสมรส       
 โสด  18 90 17 85 35 87.5 
 คู่ 2 10 3 15 5 12.5 
ระดบัการศึกษา       
 ประถมศึกษา 6 30 5 25 11 27.5 
 มธัยมศึกษา 7 35 13 65 20 50 
 ปวช. หรือ ปวส. 3 15 0 0 3 7.5 
 ปริญญาตรี 4 20 2 10 6 15 
ระดบัอาการทางลบ       
 เลก็นอ้ย 15 75 15 75 30 75 
 ปานกลาง 5 25 5 25 10 25 

 

ตามล าดบัมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามล าดบัมีระดบั
อาการทางลบเล็กนอ้ยและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75 และร้อยละ 25  ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  เปรียบเทียบภาวะส้ินยินดีของผูป่้วยโรคจิตเภทท่ีมีอาการทางลบก่อนและหลงัการทดลองของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉล่ียภาวะส้ินยินดีก่อนและหลงัการทดลองของ
ผูป่้วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบในกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการฝึกทกัษะท่ีมุ่งสร้างความสุขแตกต่างกนั

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่ม  ตวัอยา่งจ านกตาม เพศ  สถานภาพ  อาย ุระดบัการศึกษาและระดบั
อาการทางลบ 
 

ลบในกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะ

ทีมุ่่งสร้างความสขุแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	(t=7.611)	โดยคะแนนของภาวะ

ส้ินยินดีหลังการทดลองจะต�่ากว่าก่อนการทดลอง		

(M	=6.10	และ	11.10	ตามล�าดับ)	ดังตารางที่	2
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ตารางท่ี	2		 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียภาวะส้ินยินดีของผู้ป่วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบก่อนและหลังการ	

	 	 ทดลองของกลุม่ทดลองท่ีได้รบัโปรแกรมการฝึกทักษะทีมุ่่งสร้างความสุขและกลุ่มควบคุมท่ี	

	 	 ได้รับการพยาบาลตามปกติ

	 3.เปรียบเทียบภาวะส้ินยินดีของผู้ป่วยจิต

เภทที่มีอาการทางลบก่อนและหลังการทดลอง

ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ	ผลการศึกษา

พบว่า	คะแนนเฉลีย่ภาวะสิน้ยนิดีก่อนและหลงัการ

ทดลองของผูป่้วยจติเภทท่ีมีอาการทางลบ	ก่อนการ

ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการ

ฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุขและกลุ่มควบคุมที่ได้

รบัการพยาบาลตามปกติไม่แตกต่างกนัโดยคะแนน

ของภาวะส้ินยินดีหลังการทดลองจะต�่ากว่าก่อน

การทดลอง	(M=6.10	และ	11.10	ตามล�าดับ)	ส่วน

คะแนนเฉลี่ยของภาวะส้ินยินดีในกลุ่มควบคุมพบ

ตารางที ่2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียภาวะส้ินยนิดีของผูป่้วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบก่อนและหลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการฝึกทกัษะท่ีมุ่งสร้างความสุขและกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ 

คะแนนภาวะส้ินยนิดี S.D. df t p-value
กลุ่มทดลอง (n=20) 
ก่อนการทดลอง 11.10 3.35 19 7.611 .00* 
หลงัการทดลอง 6.10 3.65 
กลุ่มควบคุม(n=20) 
ก่อนการทดลอง 9.80 4.00 19 .812 .427 
หลงัการทดลอง 9.45 4.66 
*p< .05

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t=7.611) โดยคะแนนของภาวะส้ินยินดีหลงัการทดลองจะต ่ากว่า
ก่อนการทดลอง ( x =6.10 และ 11.10 ตามล าดบั) ดงัตารางท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.เปรียบเทียบภาวะส้ินยินดีของผูป่้วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบก่อนและหลงัการทดลองระหวา่งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบวา่ คะแนนเฉล่ียภาวะส้ินยนิดีก่อนและหลงัการทดลองของผูป่้วยจิตเภทท่ี
มีอาการทางลบ ก่อนการทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการฝึกทกัษะท่ีมุ่งสร้างความสุขและ
กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติไม่แตกต่างกนัโดยคะแนนของภาวะส้ินยินดีหลงัการทดลองจะต ่า
กวา่ก่อนการทดลอง ( x =6.10 และ 11.10 ตามล าดบั) ส่วนคะแนนเฉล่ียของภาวะส้ินยินดีในกลุ่มควบคุม
พบวา่ต ่าลงมาเล็กนอ้ยก่อนการทดลองแต่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดงัตารางท่ี 2 แต่ภายหลงั
การทดลอง คะแนนเฉล่ียภาวะส้ินยนิดีของผูป่้วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรม
การฝึกทกัษะท่ีมุ่งสร้างความสุขและกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t=-2.529)โดยคะแนนภาวะส้ินยนิดีหลงัการทดลองในกลุ่มทดลองต ่ากวา่กลุ่มควบคุม
( x =6.10 และ 9.45 ตามล าดบั)
ดงัตารางท่ี 3

ตารางที ่3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียภาวะส้ินยนิดีของผูป่้วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบ ก่อนและหลงัการ
ทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

คะแนนภาวะส้ินยนิดี x S.D. df t p-value
ก่อนการทดลอง (n=40) 
กลุ่มทดลอง 11.10 3.35 38 1.11 .273 
กลุ่มควบคุม 9.80 4.00 
หลงัการทดลอง (n=40)

M

ว่าต�่าลงมาเล็กน้อยก่อนการทดลองแต่ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติดังตารางท่ี	 2	 แต่ภาย

หลังการทดลอง	 คะแนนเฉลี่ยภาวะส้ินยินดีของ

ผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบของกลุ่มทดลองที่

ได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุข

และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ

แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05		

(t=-2.529)โดยคะแนนภาวะสิ้นยินดีหลังการ

ทดลองในกลุม่ทดลองต�า่กว่ากลุม่ควบคุม	(M=6.10	

และ	9.45	ตามล�าดับ)	ดังตารางที่	3
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ตารางที่	3		 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ	ก่อนและหลังการ	

	 	 ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

อภิปรายผลการวิจัย
	 1.		 ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะท่ีมุ่ง

สร้างความสุขต่อภาวะส้ินยินดีในผู ้ป่วยจิตเภท

ที่มีอาการทางลบ	 ก่อนและหลังการทดลองของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า	คะแนนเฉล่ีย	

ภาวะสิ้นยินดี	 ก่อนและหลังการทดลองของผู ้

ป่วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบในกลุ ่มทดลองท่ี

ได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุข		

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05	

(t	 =	 7.611)	 โดยคะแนนภาวะส้ินยินดีหลังการ

ทดลองในกลุ่มทดลองต�่ากว่ากลุ่มควบคุม	 (6.10	

และ	 9.45	ตามล�าดับ)	 เน่ืองจากโปรแกรมการฝึก

ทักษะท่ีมุ่งสร้างความสุขมีส่วนช่วยท�าให้ผู้ป่วย

จิตเภทท่ีมีอาการทางลบเกิดทักษะในการคาดหวัง

ความสุขและเพิ่มอารมณ์ทางบวกท่ีประกอบด้วย

เทคนิคท่ีหลากหลายในการช่วยเพิ่มความถี่	 ระยะ

 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียภาวะส้ินยนิดีของผูป่้วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบ ก่อนและหลงัการ
ทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

คะแนนภาวะส้ินยนิดี  S.D. df t p-value 

ก่อนการทดลอง (n=40)      

กลุ่มทดลอง 11.10 3.35 38 1.11 .273 

กลุ่มควบคุม 9.80 4.00    

หลงัการทดลอง (n=40)      

กลุ่มทดลอง 6.10 3.65 38 -2.529 .016* 

กลุ่มควบคุม 9.45 4.66    

*p< .05 

M

เวลาของการประสบการณ์ทางบวก	 ได้แก่	 1)	การ

คาดหวังถึงความสนุกสนาน	 (anticipating	 the	

enjoyment)	 2)	 การแสดงออกทางพฤติกรรม(be-

havioral	 display)โดยแสดงออกทางการพูดและ

การใช้ภาษาท่าทาง	 3)	 การอยู่กับปัจจุบัน	 (being	

in	 the	moment)	 เม่ือมีประสบการณ์ทางบวกจาก

การเน้นย�้าอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดข้ึน	 4)	การ

ส่ือสาร	 (communication)	 และการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ทางบวก	(celebrating	positive	expe-

rience)จากการนึกถงึเหตุการณ์ท่ีท�าให้เกดิความสุข

ในอดีต	(Strauss,	2013)	จากการศึกษาของ	Bryant	

(2007)	ทีพ่บว่าประสบการณ์ของความสุขประกอบ

ไปด้วย	การตระหนักถึงความสุขที่ก�าลังจะเกิดข้ึน

หรอืความรู้สึกทางบวกทีผู่ป่้วยรูสึ้กในขณะนัน้	ซ่ึง

ในโปรแกรมได้น�ารูปภาพที่ท�าให้เกิดความสุข	เช่น

รูปภาพธรรมชาติ	 งานอดิเรก	ประเพณีวันส�าคัญ
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ของไทย	 จากนั้นกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ตระหนักถึง

ประสบการณ์ของความสุขที่เกิดขึ้นพร้อมท้ังการ

แสดงออกทางสีหน้าว่าหากผู้ป่วยจะมีความสุขจะ

แสดงออกทางสีหน้าและท่าทางอย่างไร	 ซ่ึงจาก

การด�าเนินตามโปรแกรมดังกล่าวท�าให้ผู ้ป่วยมี

อารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับของภาวะ

สิ้นยินดีลดลง	

	 ส�าหรับคะแนนเฉลี่ยภาวะส้ินยินดีในกลุ่ม

ควบคุม	พบว่า	ภายหลังการทดลองกลุ่มควบคุมมี

คะแนนเฉลี่ยภาวะส้ินยินดีท่ีสูงขึ้น	ทั้งนี้เนื่องจาก

กลุ ่มควบคุมท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ	 ซ่ึง

เป็นการพยาบาลท่ีผู ้ป่วยที่มีภาวะส้ินยินดีได้รับ

เมื่อมารับการรักษาที่คลินิกสุขภาพใจ	แผนกผู้ป่วย

นอก	 โรงพยาบาลสระบุรี	 ได้แก่	 การซักประวัติ

ก่อนพบแพทย์ซ่ึงครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย

และจิตใจ	การให้ค�าปรึกษาตามปัญหาของผู้ป่วย	

การให้ค�าแนะน�าการดูแลตนเอง	การให้ค�าแนะน�า

หลังพบแพทย์	 รวมถึงการเย่ียมบ้านของบุคลากร

สาธารณสุข	 ทั้งหมดนี้เป็นการบ�าบัดรักษาทาง

ด้านร่างกายแต่ยังไม่ได้มีการเน้นย�้าถึงการสร้าง

ประสบการณ์ของอารมณ์ในทางบวก	ท�าให้ภาย

หลังการทดลองกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของ

ภาวะสิ้นยินดีที่เพิ่มขึ้น

	 2.	 ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะท่ีมุ่ง

สร้างความสุขต่อภาวะสิ้นยินดีในผู้ป่วยจิตเภทที่

มีอาการทางลบ	ก่อนและหลังการทดลองระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมคะแนนเฉลี่ยภาวะ

ส้ินยินดีของผู้ป่วยจิตเภทท่ีมีอาการทางลบ	ก่อน

การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม

การฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุขและกลุ่มควบคุม

ทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกติ	ไม่แตกต่างกนัแต่ภาย

หลังการทดลองพบว่า	คะแนนเฉลี่ยภาวะ	สิ้นยินดี

ของผูป่้วยจติเภทท่ีมีอาการทางลบของกลุม่ทดลอง	

ซ่ึงได้รบัโปรแกรมการฝึกทกัษะทีมุ่่งสร้างความสุข	

แตกต่างกับกับคะแนนเฉล่ียภาวะส้ินยินดีของผู้

ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ	ซึ่งได้รับการพยาบาล

ตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05		

(t=-2.529)โดยคะแนนภาวะสิ้นยินดีหลังการ

ทดลองในกลุม่ทดลองต�า่กว่ากลุม่ควบคุม	(M=6.10	

และ	 9.45	 ตามล�าดับ)	 เป็นผลเน่ืองมาจากกลุ่ม

ทดลองได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะท่ีมุ่งสร้าง

ความสุขท้ัง	 10	กิจกรรม	 ซ่ึงแต่ละกิจกรรมท�าให้

ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน	 ตระหนัก

และเห็นความส�าคัญของภาวะส้ินยินดี	 มีกิจกรรม

ที่กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการทางอารมณ์และพฤติกรรม	

มีกจิกรรมในการฝึกให้ผูป่้วยได้นกึถงึความสุขทีเ่กดิ

ขึ้นในอดีตซ่ึงท�าให้ผู้ป่วยเกิดความภาคภูมิใจและ

ความพึงพอใจในชีวิต	และมีกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้ป่วย

คาดหวงัความสุขซ่ึงจะช่วยให้ผูป่้วยมีแรงจงูใจและ

มีพฤติกรรมตามท่ีต้องการ	 ซ่ึงจากการด�าเนินตาม

โปรแกรมดังกล่าวท�าให้ผู้ป่วยมีอารมณ์เชิงบวกท่ี

เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับของภาวะสิ้นยินดีลดลง

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 ผลการศึกษาการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะ

ท่ีมุง่สร้างความสุขต่อภาวะส้ินยินดใีนผูป่้วยจติเภท

ท่ีมีอาการทางลบ	สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะ

ด้านต่างๆได้	ดังนี้

	 1.		 ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

	 	 1.1	 โปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้าง

ความสุขสามารถน�าไปใช้ในโรงพยาบาล	ทางกาย

ในระดับตติยภูมิที่มี	OPD	ให้บริการทางจิตได้

	 	 1.2	 โปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้าง

ความสุขท่ีจะน�าไปใช้	 พยาบาลอาจปรับเปลี่ยน
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ระยะเวลาในการด�าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน

ได้ตามความเหมาะสมและตามความสามารถของ

ผู้ป่วยที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เช่น	ขั้นตอน

ที่	 1	การสร้างสัมพันธภาพและการประเมินความ

คิดที่ล้มเหลวหรือสิ้นหวัง	และขั้นตอนที่	2	การรับ

รู้ความสุขในปัจจุบันโดยสามารถด�าเนินกิจกรรม

ใน	2	ขั้นตอนได้ในคราวเดียวกันเนื่องจากเนื้อหามี

ความเชื่อมโยงกัน

	 2.		 ด้านการศึกษา

	 	 ในการจัดการเรยีนการสอนควรเพิม่เติม

เนือ้หาของภาวะสิน้ยนิดีในส่วนของอาการทางลบ

ในผูป่้วยจติเภท	เพือ่ให้นกัศึกษามคีวามรูค้วามเข้าใจ

และมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

ต่อไป

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการฝึก

ทักษะท่ีมุ่งสร้างความสุขในผู้ป่วยจิตเวชโรคอื่นๆ	

เช่น	โรคซึมเศร้า	โรควติกกงัวล	เป็นต้น	เพือ่ให้ผูป่้วย

จะได้น�าทักษะที่ได้รับไปใช้ในการดูแลตนเองลด

ระดับของภาวะส้ินยินดีและดูแลช่วยเหลือตนเอง

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้	
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การพัฒนาแนวทางจัดการรายกรณีเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ต่อเนื่องที่บ้านโรงพยาบาลโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม

อาคม รัฐวงษา, พยม.(วพย.เวชปฏิบัติชุมชน)1

บทคัดย่อ
	 วิจัยเชิงปฏิบัติการน้ีมีวัตถุประสงค์ศึกษาสถานการณ์	 และพัฒนาแนวทางจัดการรายกรณีเพื่อ

ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่บ้าน	ระหว่าง	มกราคม	2558	ถึง	มีนาคม	2559	แบ่งเป็น		

3	ระยะ	1)	วิเคราะห์สถานการณ์เตรียมการ	2)	จัดการรายกรณีโดยกระบวนการพยาบาลที่เน้นปฏิสัมพันธ์	

3)	ประเมินผล	แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปแนวทางจัดการรายกรณี	กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกแบบเจาะจง	72	คน	

คือ	สหวิชาชีพ	อาสาสมัครสาธารณสุข	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่	 10	 ราย	ที่มีความสามารถ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันต�่ากว่า	50	คะแนน	ผู้ดูแลหลัก	และภาคีเครือข่ายในชุมชนรวบรวมข้อมูลโดยแนว

ค�าถามการสนทนากลุ่ม	 แบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลหลัก	แบบประเมินสุขภาพและแผนการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน

แบบประเมินความสามารถปฏบิติักจิวตัรประจ�าวนั	คุณภาพชีวติความพงึพอใจ	และใช้คู่มือสอนผูป่้วยและ	

ผู้ดูแล	ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ	 5	ท่าน	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

	 ผลการศึกษาสถานการณ์การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองท่ีบ้านพบว่าขาดการจดัการทีต่่อเนือ่ง

ปัญหาส�าคัญของผูป่้วยคืออมัพาตครึง่ซีก	นัง่ส้วมยองๆไม่ได้	ขาดความรูท้กัษะการดูแลตนเอง	ต้องการทีม

สุขภาพเป็นที่ปรึกษาพยาบาลจึงเป็นผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยรายใหม่ใน	6	 เดือนแรก	โดยวางแผนจ�าหน่าย	

เยีย่มบ้าน	จดัให้เข้าถึงบรกิารจากสหวิชาชพี	และภาคเีครอืข่ายปรบัแผนการดูแลให้เหมาะสม	ผลการจดัการ

รายกรณีช่วยให้คะแนนเฉล่ียการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของผู้ป่วยเพิ่มจาก	 24.5	 เป็น	83.0	 คุณภาพชีวิต

เฉลี่ยเพิ่มจาก	87	เป็น	105	ความพึงพอใจผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายร้อยละ	93.56	คะแนน	ค้นพบปัจจัย

เสีย่งและปัญหาผูป่้วยทีท่มีผูดู้แลควรตะหนักจงึได้ข้อสรปุท่ีเป็นแนวทางจดัการรายกรณีร่วมกนั	เสนอแนะ

ให้น�าไปใช้เป็นแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่

ค�าส�าคัญ	:	การจัดการรายกรณีการดูแลสุขภาพที่บ้าน	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

1	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	โรงพยาบาลโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม
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The	Development	of	Case	Management	Guideline	on	Homehealth	Care																																								

	for	New	Stroke	Patients,	Kosumpisai		Hospital,		Mahasarakham
	

Akom Ruttawongsa, M.N.S. (CNP)1

Abstract
	 This	action	research	aimed	to	study	situation	and	develop	case	management	guideline	on	home	

health	care	for	new	stroke	patients.	The	research	was	proceeded	from	January	2015	to	March	2016		and	

was	divided	into	3	phases	including	1)	analyzing	situation	and	preparing,	2)	managing	case	using		nursing	

process	that	focused	on	interaction,	and	3)evaluating,	exchanging	knowledge,	and	summarizing	case	

management	guideline.	Purposive	sample	in	total	was	72	which	consisted	of	multidisciplinary	teams,	

public	health	volunteers,	10	new	stroke	patients	who	had	Barthel	activities	of	daily	living	index	score	

less	than	50,	main	caregivers,	and	community	network.	Data	were	collected	from	focus	groups,	in-depth	

interviews	of	main	caregivers,	health	assessment	form	and	nursing	care	plans,	assessment	forms	of	Barthel	

activities	of	daily	living	index,	quality	of	life,	and	satisfaction,	and	using	patient	and	caregiver	teaching	

handbooks.	Validity	of	content	was	checked	by	5	experts.Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics	

and	content	analysis.

	 The	study	found	that	care	management	of	stroke	patients	at	home	lacked	of	continuation.	Main	

problems	of	patients	were	hemiplegia,	not	able	to	use	squat	toilet	and	lacking	of	knowledge	and	skills	for	

self-care,	so	patients	needed	healthcare	staff	as	their	consultants.	Therefore,	nurse	was	the	case	manager	

who	took	care	of	new	stroke	patients	in	the	first	6	months	by	discharge	planning,	home	visiting,	accessing	

multidisciplinary	care	and	community	network,	and	appropriately	adjusting	caring	plans.	Case	manage-

ment	increased	average	score	of	patients’	Barthel	activities	of	daily	living	index	from	24.5	to	83.0	and	

quality	of	life	from	87	to	105.	Average	percentage	of	clients	and	community	network’s	satisfaction	was	

93.56	(S.D.	3.85).	Risk	factors	and	patients’	problems	that	health	care	providers	and	caregivers	should	

be	aware	of	were	found.	This	led	to	conclusion	of	case	management	guideline	which	was	suggested	to	

be	used	with	new	stroke	patients.

Keyword:	Case	management,	Home	health	care,	Stroke	patients.

1	Registered	Nurse,	Professional	Level,	Kosumpisai		Hospital,		Mahasarakham
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บทน�า

	 โรคหลอดเลือดสมอง	 (Stroke)	 เป็นภาวะ

ที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเกิดจากการตีบตันหรือ

แตกของเส้นเลือดสมอง	ท�าให้มีความผิดปกติของ

ระบบประสาท	 เช่น	 อัมพาตครึ่งซีก	 ควบคุมการ

กลืนหรือขับถ่ายไม่ได้	 การรับรู้หรือส่ือสารลดลง	

เกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต	 โดยเฉพาะผู้ป่วย	

ที่ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	

(The	Barthel	Activity	 of	Daily	 Living	 Index:	

Barthel	ADL	index)(สถาบันประสาทวิทยา,2550)	

ต�่ากว่า	 50	 คะแนนซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือ

ได้เล็กน้อย	และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่สูง	อ�าเภอ

โกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคามมีผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมองชนิดตีบตันรายใหม่ปีละ45-50ราย	สถิติ

จากเวชระเบียนโรงพยาบาลโกสุมพิสัย	 และการ

ส�ารวจเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

(รพ.สต.)เครือข่าย	พ.ศ.	 2557	 มีผู้ป่วยรายใหม่	 48	

รายโดยมีผู้ป่วย	 20	 รายท่ีมี	 Barthel	ADL	 index		

ต�่ากว่า	 50	 คะแนนในระยะก่อนจ�าหน่ายถึง	 2	

สัปดาห์แรก	 ซ่ึงผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการเสียชีวิต

ร้อยละ	62.5	 (5ราย)	ของผู้ป่วยรายใหม่ที่เสียชีวิต

ใน	6	เดือนแรกหลังจ�าหน่าย	ผู้ป่วยที่รอดชีวิตมักมี

ความพิการหลงเหลือ	คุณภาพชีวิตลดลงเป็นภาระ

ในการดูแล	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท้ังรายเก่า

และใหม่ท่ีเข้าสู่ระบบการดูแลในชุมชนของโรง

พยาบาลโกสุมพิสัย	พ.ศ.	 2555-2557	 เท่ากับ	284,	

260	และ	 441	 รายตามล�าดับ	ส�าหรับค่าใช้จ่ายใน

การดูแลยังไม่เคยรวบรวมมาก่อนการจัดการราย

กรณีเป็นกระบวนการที่เน้นการประสานความ

ร่วมมือโดยมีการประเมินปัญหา	 วางแผน	ปฏิบัติ	

ประสานงาน	 ติดตามเฝ้าระวัง	 ประเมินผลทาง

เลือกและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน

สุขภาพของบุคคลครอบครัวโดยการส่ือสารและ

ใช้ทรัพยากรท่ีมีให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพและคุ้ม

ค่าใช้จ่าย(Case	Management	Society	of	America	

:CMSA,	 2010)นงลักษณ์	 โคว้ตะกูล	 (2557)ได้ใช้

แนวคิดการจัดการรายกรณีผู้ป่วยติดเช้ือในกระแส

เลือดพบว่าช่วยลดวันนอนโรงพยาบาล	อัตราการ

เสียชีวิตค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้วิจัยจึงใช้แนวคิด

การจัดการรายกรณีโดยเป็นพยาบาลผู้จัดการราย

กรณีเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ซึ่ง

อัมพาตครึ่งซีกและมีปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ได้

รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านอย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพจากทีมสหวิชาชีพ	และภาคีเครือข่าย

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์ร่วมกันและสรุป

เป็นแนวทางจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองที่เหมาะสมตามบริบท

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

	 1)	 ศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพ	

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่บ้าน	

	 2)	 ศึกษาปัญหาและความต้องการดูแล

สุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองราย

ใหม่	ที่มีค่าBarthel	ADL	index	ต�่ากว่า	50	คะแนน	

	 3)	 ศึกษาผลการจัดการรายกรณี	และสร้าง

แนวทางการจัดการรายกรณีเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่บ้าน	
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ค�าจ�ากัดความ

	 ก า รจั ดก ารร ายกร ณี 	 หมายถึ ง ก า ร

จัดการรายกรณีทางการพยาบาล(Nursing	 case		

management)	เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ท่ีบ้านโดยมีพยาบาลเป็นผู้จัดการรายกรณี	 ต้ังแต่

วางแผนจ�าหน่าย	ติดตามเยีย่มบ้าน	เพือ่ให้บรรลเุป้า

หมายการดูแลภายใน	6	เดือนหลังจ�าหน่าย

	 พยาบาลผู้จัดการรายกรณี	 (Nurse	 case		

manager	 :	NCM)	หมายถึง	ผู้วิจัยซึ่งเป็นพยาบาล

วชิาชพี(ผูป้ฏบัิติการพยาบาลข้ันสงูสาขาเวชปฏบัิติ

ชุมชน)ท�าหน้าที่จัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองท่ีบ้านประเมินปัญหา	 จัดท�าแผนการดูแล	

ประสานสหทีมวิชาชีพ	ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมดูแลลงมอืปฏบิติั	(Direct	care)	ประเมินผลและ

ร่วมกับทีมปรับแผนการดูแลให้ดีขึ้น

	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงผู้ป่วย

ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิด

ตีบตันรายใหม่ที่ป่วยไม่เกิน4สัปดาห์	มีค่า	Barthel	

ADL	 index	ต�่ากว่า	 50	คะแนน(พยาบาลผู้จัดการ

รายกรณีประเมินตั้งแต่จ�าหน่ายถึง	2	สัปดาห์แรก)

หลังจ�าหน่ายอาศัยอยู่ในอ�าเภอโกสุมพิสัย

	 ทีมสหวิชาชีพหมายถึงทีมผู ้ให้บริการ

สุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท้ังในโรง

พยาบาลโกสุมพิสัย	และรพ.สต.	ในเครือข่าย

	

กรอบแนวคิด

	 แนวคิดการจดัการรายกรณี	(CMSA,	2010)

ประกอบด้วยผู้จัดการรายกรณี	ทีมสหวิชาชีพ	และ

แผนการดูแลร่วมกัน	 โดยมีพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชนเป็นผู ้จัดการรายกรณี	 ซึ่งสอดคล้องกับ

กระบวนการพยาบาลที่ เน ้นการมีปฏิสัมพันธ์	

ประกอบด้วย	(1)	ประเมินปัญหาอย่างเป็นองค์รวม	

(2)	วินิจฉัยปัญหา	(3)	วางแผนการดูแล	(4)	ลงมือ

ปฏิบัติ	 และ(5)ประเมินผล	 ซ่ึงกระบวนการดูแลมี

การสะท้อนข้อมูล	 และปรับปรุงแผนการดูแลให้

ดีขึ้นตามวงจรการพัฒนา	จนได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีพอใจ

และสรุปเป็นแนวทางจัดการรายกรณีที่เป็นเลิศ
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ภาพที่	1	แสดงกรอบแนวคิดการจัดการรายกรณี

 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการจดัการรายกรณี 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นวจิยัเชิงปฏิบติัการซ่ึงผา่นคณะกรรมการจริยธรรมวจิยัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

มหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายคดัเลือกแบบเจาะจงคือผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ผูดู้แลหลกั ทีมสห
วชิาชีพ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น(อสม.) และเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล เคร่ืองมือรวบรวม

แผนการบริการสุขภาพที่บ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ
ตันรายใหม่  (Barthel ADL index  ต ่ากว่า  50 คะแนน) 

Assessment :ประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเป็นองค์รวม
ก่อนจ าหน่าย เยีย่มบ้านสัปดาห์ที่ 1-2, 3-4,5-6, 7- 8และ ติดตาม

ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโดยโทรศัพท์ และ เยีย่ม
บ้านทุกเดือนจนครบ 6 เดือน 

Nursing diagnosis วนิิจฉัย ระบุปัญหาและสาเหตุปัญหา  
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเป็นองค์รวม 

Planing :ร่วมตั้งเป้าหมายวางแผนการดูแลผู้ป่วยโรค 
หลอดเลือดสมองร่วมกบัสหวิชาชีพภาคหีรือแกนน าในชุมชน 

Intervention: ปฏิบัติการตามแผน  ติดตามเยีย่มบ้านอย่าง
ต่อเน่ือง ในระยะ 6 เดือนแรก ให้การดูแลแบบสหวชิาชีพ  

ประสานการดูแลจากภาคีเครือข่ายหรือแกนน าชุมชนอสม. 

Evaluating  :ประเมินผลลพัธ์(outcomes) 
-ผู้ป่วยBarthel ADL index เพิม่ขึน้ ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อน 
การ Readmit  ลดลง  อตัราตายลดลงคุณภาพชีวติเพิม่ขึน้ 
-ค่าใช้จ่ายในการดูแลลดลง 
-ผู้รับบริการ ภาคเีครือข่าย  ทีมสหวชิาชีพมีความพงึพอใจ 
-Case conference  จัดแลกเปลีย่นเรียนรู้  และสรุปผล 
 
แนวทางการจัดการดูแลรายกรณ ีในการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
 ส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตันรายใหม่ 

 
 

ผลย้อนกลับ 

ทีมสหวชิาชีพ 
- ร่วมวเิคราะห์สถานการณ์ 
การดูแลรายกรณี 

- ร่วมวางแผนการดูแล
แบบองค์รวม 

- ติดตามดูแลสุขภาพที่บ้าน 
- ร่วมประเมินผลการดูแล 

พยาบาลผู้จัดการรายกรณี 
-ประชุมทีม  สอนพฒันาทีม 
-ประสานการดูแลกบัสหวชิาชีพ 
และภาคเีครือข่ายพทิักษ์สิทธิ์
ประสานประโยชน์จัดระบบเยีย่ม
บ้านและติดตามดูแลที่บ้าน 
-ตรวจสอบคุณภาพการดูแล 

 

   ปฏิสัมพนัธ์ 
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วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นวจิยัเชงิปฏิบติัการซ่ึงผ่าน

คณะกรรมการจรยิธรรมวจิยัส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดมหาสารคาม	กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกแบบ

เจาะจงคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ผู้

ดูแลหลัก	 ทีมสหวิชาชีพ	อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน(อสม.)	 และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง

ในการดูแล	 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลปรับใช้ของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ตรวจ

สอบความตรงเชงิเนือ้หาโดยผูเ้ชีย่วชาญ	5	ท่านโดย	

ผูว้จิยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย	(1)	แนว

ค�าถามสนทนากลุ่มสหวิชาชีพและอสม.	 (2)	แบบ

สัมภาษณ์เชงิลกึผูดู้แลหลัก	(3)	แบบบันทกึประเมิน

ภาวะสุขภาพและจัดการรายกรณีเพื่อดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองที่บ้านประกอบด้วย	 ข้อมูล

ทั่วไป	ประวัติการเจ็บป่วย	 ผลการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ	 โครงสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	

ข้อมูลการวางแผนจ�าหน่าย	ประเมินสภาพผู้ป่วย

และครอบครัวตามแนวทางเวชปฏิบัติครอบครัว	

INHOMESSS	 (ส�านักการพยาบาล,	 2557)	 คือ	

Immobility	:การเคล่ือนไหวและการประเมินBarthel	

ADLindexNutrition:	การจดัการเรือ่งอาหาร	Home	

environment	 :สภาพบ้านและส่ิงแวดล้อมOther	

people:	 ผู ้ดูแลหลัก	 สมาชิกในครอบครัวความ

สัมพันธ์ในครอบครัวMedication	 :การใช้ยาและ

สมุนไพร	 Examination:การตรวจร่างกายSpiri-

tual	 health:สภาวะด้านจิตวิญญาณและคุณภาพ

ชีวิต(WHOQOL-BREF-THAI)	 (กรมสุขภาพจิต	

กระทรวงสาธารณสขุ,	2556)	Service	:	แหล่งบริการ

ใกล้บ้านและสวัสดิการด้านสังคม	Safety	 :ความ

ปลอดภยั	สรุปปัญหาและวางแผนดูแลโดยพยาบาล

ผู ้จัดการรายกรณี	 และสหวิชาชีพ	 บันทึกสรุป	

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน(4)	แบบสังเกตการมีส่วน

ร่วมปฏิบัติตามแนวทางจัดการรายกรณี	 (5)แบบ

ประเมินความพงึพอใจของทีมสหวชิาชีพ	ความพงึ

พอใจของผูร้บับรกิารและภาคเีครือข่ายในชมุชนซึง่

มีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันเท่ากบั	0.88	และ	0.79	

ตามล�าดับ	สอนผูป่้วยและญาติโดย	(6)	คู่มือการดูแล

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 ซ่ึงผู้

วิจัยได้พัฒนาร่วมกับสหวิชาชีพ	อสม.	ผู้ป่วยและ

ญาติ	จากประสบการณ์ดูแลทีผ่่านมาวเิคราะห์ข้อมูล

เชิงปรมิาณด้วยสถติิเชิงพรรณนาข้อมูลเชิงคุณภาพ

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	ด�าเนินการ	ม.ค.2558	-มี.ค.

2559	แบ่งเป็น	3	ระยะ	

	 1)	 ระยะวิเคราะห์สถานการณ์	เตรียมการ	

	 	 1.1)	ประชุม	ทบทวนกิจกรรมการดูแล

ที่ผ่านมา	 เก็บข้อมูลสถานการณ์การดูแลจาก	 (1)		

ผู้ให้บริการสหวิชาชีพ	 6	สาขา	 2	 กลุ่มคือกลุ่มท่ี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโกสุมพิสัยได้แก่แพทย์	

พยาบาล	เภสัชกร	นกักายภาพบ�าบัด	แพทย์แผนไทย	

และโภชนากร	รวม	10	คนโดยมีพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน	1คนเป็นผูจ้ดัการรายกรณี	และกลุม่พยาบาล

วิชาชีพใน	รพ.สต.	 21	คน(2)	อสม.	 21	คนในทุก

ต�าบลซึ่งมีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง	 เก็บข้อมูลโดยใช้แนวค�าถามการสนทนา

กลุ่ม	โดยแบ่งกลุ่มสนทนานาน	2	ชั่วโมง	และได้จัด

ประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อคืนข้อมูล	และวางแผน

เตรียมความพร้อม

	 	 1.2)	เตรียมความพร้อมก่อนด�าเนินการ

โดยประชุมผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงแนวทางด�าเนินการ
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พัฒนาศักยภาพทีมตามส่วนขาด	 จัดหาเครื่องมือ

และอุปกรณ์ในการดูแลที่บ้าน	เช่น	เก้าอี้นั่งขับถ่าย

ออกซิเจน	ทีน่อนลม	เครือ่งดูดเสมหะ	ประสานและ

สร้างเครือข่ายการดูแลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เช่น	 stroke	 unit	 โรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อส่ง

ข้อมูลผู้ป่วยกลับมาดูแลที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย	

ประสานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัด	 (พมจ.)	

เพื่อร่วมดูแลด้านสวัสดิการสังคม	

	 2)	 ร ะ ย ะ ด� า เ นิ น ก า ร 	 เ ป ็ น ก า ร ใ ช ้

กระบวนการพยาบาลจัดการรายกรณีเพื่อดูแล

สุขภาพผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้านโดย	

คัดเลือกกลุ ่มเป้าหมายแบบเจาะจงเข้าสู ่ระบบ

จัดการรายกรณีคือ	(1)	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ตีบตันรายใหม่ทุกรายที่นอนโรงพยาบาลในเดือน

พ.ค.	ถึง	ต.ค.2558	หรือส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น

ภายใน4	สัปดาห์แรก	ซ่ึงมี	Barthel	ADL	index	ต�า่กว่า	

50	คะแนน	โดยมีผูป่้วยรายใหม่ท่ีนอนและจ�าหน่าย

จากโรงพยาบาลโกสมุพสัิย	จ�านวน	20	รายส่งต่อจาก	

รพ.อื่นๆจ�านวน	3	ราย	เข้าเกณฑ์ในการจัดการราย

กรณจี�านวน	8	และ	2	ราย	ตามล�าดับ	โดยขออนญุาต

ผู้ป่วยและญาติต้ังแต่ครั้งแรกที่พยาบาลผู้จัดการ

รายกรณีประเมินสภาพ	 (2)	ผู้ดูแลหลักครอบครัว

ละ	1	คน	(3)	ภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้องใน

การดูแลเช่นอสม.	ผูใ้หญ่บ้าน	องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	(อปท.)	พมจ.	เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก

การประเมินภาวะสุขภาพและจัดการรายกรณีเพื่อ

ดูแลสุขภาพผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้าน	

แบบสัมภาษณ์ผู ้ดูแลหลักสังเกตการมีส่วนร่วม

และปฏิบัติตามแนวทางจัดการรายกรณีของผู้ป่วย	

ครอบครัว	สหวิชาชีพ	ภาคีเครือข่าย	ร่วมวางแผน

จ�าหน่าย	สร้างแผนการดูแล	 เยี่ยมทางโทรศัพท์ทุก

สัปดาห์	และติดตามเยี่ยมบ้านภายใน	2สัปดาห์แรก

หลงัจ�าหน่าย	สอนโดยใช้คู่มอืการดูแลส�าหรบัผูป่้วย

และญาติ	 จัดทีมเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลอย่าง

ต่อเนื่องทุกเดือนจนจ�าหน่ายจากระบบ	 (6	 เดือน)	

โดยกระบวนการจัดการรายกรณีสอดคล้องกับ	

มัลเลย์	(Mullahy,	2014)ประกอบด้วยการประเมิน	

ผูป่้วยอย่างองค์รวม	วนิจิฉยัปัญหา	ต้ังเป้าหมายและ

วางแผนร่วมกนัระหว่างผูจ้ดัการรายกรณ	ีและผูร้บั

บริการ	ประสานสหวิชาชีพ	 และภาคีเครือข่ายใน

ชุมชนร่วมดูแล	ปฏิบัติตามแผน	 ติดตามประเมิน

ผล	และปรบัแผนดูแลให้ดีข้ึนเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย

	 3)	 ระยะประเมินผลลพัธ์การดูแลผูป่้วยโรค

หลอดเลือดสมองเช่น	Barthel	ADL	index	คุณภาพ

ชีวิตภาวะแทรกซ้อนสรุปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในโรง

พยาบาล	คือค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยใน	และขอ

ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่าย	และ	รพสต.เดือน

ละครั้ง	 ค่าใช้จ่ายที่บ้านและชุมชนสอบถามจาก	

ผู ้ดูแลหลักทุกเดือนประเมินความพึงพอใจทีม	

สหวิชาชีพผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายในชุมชน	

การมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามแนวทางจัดการ

รายกรณี	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปเป็น

แนวทางการจัดการรายกรณีที่เป็นเลิศ

ผลการวิจัย

	 ระยะวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองที่บ้านของอ�าเภอโกสุมพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม	 ข้อมูลท่ัวไปอสม.	 21	 คน

ครอบคลุมทุกต�าบล	 เพศหญิงร้อยละ	 90.48	อายุ

ระหว่าง	35-56	ปีเฉลี่ย	46	ปี	ทุกคนมีประสบการณ์
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ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน	 แต่ยัง

ขาดทักษะในการกายภาพบ�าบัด	 ทีมสหวิชาชีพ	

31	 คน	 เพศหญิงร้อยละ	 93.55	 อายุระหว่าง	 29-

54	ปี	 เฉลี่ย	 39	ปี	ประกอบด้วย	พยาบาลวิชาชีพ	

แพทย์	 เภสัชกร	นักกายภาพบ�าบัด	โภชนากร	และ

แพทย์แผนไทย	 ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ

ร้อยละ	 83.87	สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านมี

แนวทางการดูแลร่วมกัน	แต่ขาดผู้จัดการรายกรณี

ท�าให้ไม่มีผู้ประสานงานจึงขาดความต่อเนื่อง	 ทีม	

สหวิชาชีพไม่เข้าใจการจัดการรายกรณี	ขาดทักษะ

การท�ากิจกรรมบ�าบัด	 การประเมินการกลืน		

สอดคล้องกับลัฆวี	ปิยะบัณฑิตกุล	(2555)	ที่ศึกษา

พบว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรค

หลอดเลอืดสมองในชมุชนคอื	อสม.	และผูดู้แลขาด

ความรูใ้นการดูแลทีถ่กูต้อง	ระบบบรกิารขาดความ

เชือ่มโยงท่ีท�าให้ผูป่้วยได้รบัการดูแลไม่ต่อเนือ่ง	ทีม

ผู้ดูแลจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีพยาบาลเป็น	

ผูจ้ดัการดูแลผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง	จดัเตรยีมเครือ่งมือ

ที่จ�าเป็นให้เพียงพอในการดูแลท่ีบ้านจากกองทุน

โรคเรื้อรังของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย	 ซ่ึงได้ด�าเนิน

การมาต้ังแต่ปี	พ.ศ.2554	พัฒนาศักยภาพทีมดูแล

โดยจัดอบรมทีมสหวิชาชีพ	และอสม.	รวม	51	คน

เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการรายกรณี	 ความรู้แนว

ปฏิบัติการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	

กจิกรรมบ�าบดัและการฝึกกลนืโดยเชญินกักจิกรรม

บ�าบัดและผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากร	 ซ่ึงผู้เข้า

อบรมได้เข้าใจแนวคิด	และเป้าหมายในการจัดการ

รายกรณี	และมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย	ตามบทบาทของแต่และวิชาชีพ

	 ระยะด�าเนนิการ	ผูป่้วย	10	ราย	ทีเ่ข้าสู่ระบบ

จดัการรายกรณ	ีเพศชายเท่ากบัหญงิ	ช่วงอาย	ุ54-83	

ปี	เฉลี่ย	73	ปี	นอนในโรงพยาบาลโกสุมพิสัย	8	ราย	

จ�าหน่ายจากโรงพยาบาลมหาสารคามหลังได้รับ	

rt-PA1	รายและส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชน1ราย	

ทุกรายมีโรคประจ�าตัว	 เช่น	 ความดันโลหิตสูง

หรือเบาหวาน	 มีผู ้ป่วยความดันโลหิตสูง	 ร้อย

ละ	 60	ขาดยาก่อนป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง		

ด้านผูดู้แลหลกั	10	คน	เป็นเพศหญงิ	ช่วงอาย	ุ34-75	

ปี	เฉลีย่	49	ปี	ผูดู้แลร้อยละ30ลาออกจากงานเพือ่มา

ดูแลทุกคนต้องการทีมสุขภาพเป็นท่ีปรกึษาในการ

ดูแลตนเองท่ีบ้าน	ปัญหาของผูป่้วยโรคหลอดเลือด

สมอง	(ตารางที่	1)
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ตารางที่	1	ปัญหาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ปัญหาของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองสรปุเป็นข้อ

วินิจฉัยการพยาบาล	ดังนี้	

	 1.	 มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารและ

มีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกมากขึ้นเนื่องจากได้รับ

ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด(Plavix)

	 2.	 บกพร่องในการปฏบัิติกจิวตัรประจ�าวนั

 

        ประเมินปัญหาองคร์วม (n=10)                                                              จ านวน                   ร้อยละ 
ด้านร่างกาย   

 โรคประจ าตวั (DM or HT ) 10 100 
 อมัพาตคร่ึงซีก  10 100 
 เลือดออกในร่างกายจากยา(plavix)        1                       10 
 ควบคุมการขบัถ่ายไม่ได ้ 4 40 
 มีอาการเกร็ง (spastic) 3 30 

ด้านจติใจ  อารมณ์   
 ผูป่้วยและครอบครัวซึมเศร้า 9 90 
 มีความคิดอยากฆ่าตวัตาย 2 20 

ส่ิงแวดล้อม   
มีสว้มแบบนัง่ยองๆ (นัง่ไม่ได)้ 7 70 

 สภาพพ้ืนบา้นขรุขระ 1 10 
ด้านสังคม เศรษฐกจิ    

 ไม่มีเงินเก็บ รายไดไ้ม่เพียงพอ 7 70 
 ขาดผูดู้แล (ผูดู้แลตอ้งลาออกจากงาน) 3 30 
 ผูดู้แลไม่สามารถดูแลได ้ 1 10 

ด้านความรู้ พฤตกิรรมสุขภาพ   
 ขาดความรู้ทกัษะการดูแลตนเอง 9 90 
 ด่ืมน ้ าคลอโรฟิลล ์ 5 50 
 รับประทานอาหารรสเคม็ 2 20 
 รับประทานอาหารรสหวาน 2 20 
 สูบบุหร่ี ด่ืมกาแฟเป็นประจ า 1 10 

 

เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอัมพาตครึ่งซีก

	 3.	 ผู ้ป ่วยและครอบครัวมีภาวะเครียด

เนื่องจากต้องปรับตัวต่อความเจ็บป่วย	

	 4.	 เส่ียงต่อการเกดิโรคซ�า้	ภาวะแทรกซ้อน

จากโรคหลอดเลือดสมองและโรคร่วมเนือ่งจากขาด

ความรู้และทักษะในการปฏิบัติตัว
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	 5.	 เสีย่งต่ออบุติัเหตุหกล้มเนือ่งจากสภาพ

บ้าน	และสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม

	 ปัญหาและข้อวินิจฉัยการพยาบาลน�าไปสู่

การวางแผนดูแล	และก�าหนดเป้าหมาย	ดังนี้

	 1.		 แก้ไขและป้องกนัภาวะเลอืดออกจากได้

รับยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด

	 2.	 เพิม่ความสามารถในการปฏบัิติกจิวตัร

ประจ�าวันให้มากที่สุด

	 3.		 ป้องกันการเกิดโรคซ�้าและภาวะแทรก	

ซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคร่วม

	 4.		 ลดความเครียด	ส่งเสริมการปรับตัวท่ี

เหมาะสมของผู้ป่วยและครอบครัว

	 5.	 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหกล้มจาก	

สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

	 6.	 เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน

การร่วมดูแลที่บ้านและชุมชน

	 ปัญหาและเป้าหมายการดูแลผู ้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง	 น�ามาวางแผนการดูแล	 และ

ปฏบัิติในการจดัการรายกรณีเพือ่ดูแลสุขภาพผูป่้วย

โรคหลอดเลือดสมองที่บ้านตามกรอบระยะเวลา	

ดังนี้

	 วนัที1่-4ครัง้แรกท่ีนอนในโรงพยาบาลด้วย

โรคหลอดเลือดสมอง	 ดูแลตามstrokecaremap	 4	

daysและแจ้งศูนย์ดูแลต่อเนื่อง	และNCM

	 วันที่	3-4	NCM	ร่วมวางแผนจ�าหน่าย	นัด

หมายเยี่ยมบ้าน	รับ-ส่งข้อมูลให้	รพ.สต.ร่วมดูแล	

สัปดาห์ที่	 1	หลังจ�าหน่าย	NCM	 ติดตามเยี่ยมทาง

โทรศัพท์ต่อเนือ่งทกุสัปดาห์	จนกว่าจะจ�าหน่ายจาก

ระบบจัดการรายกรณี	(6	เดือน)

	 สัปดาห์ที่	 1-2	หลังจ�าหน่าย	NCM	 เยี่ยม

บ้านครั้งแรก	น�าข้อมูลมาวางแผนดูแลร่วมกับทีม

สหวิชาชีพ	นัดติดตามการรักษาที่โรงพยาบาล

	 สัปดาห์ที	่3-4	เยีย่มบ้านครัง้ท่ี	2	ร่วมกบัทมี

สหวิชาชีพตามปัญหาประสานภาคีเครือข่ายร่วม

เยี่ยมดูแลเช่น	รพ.สต.	อสม.อปท.	พมจ.

	 เดือนท่ี	2-5	NCM	เยีย่มบ้านอย่างน้อยเดือน

ละครั้งหรือ	เยี่ยมร่วมกับสหวิชาชีพ	หรือเครือข่าย

เดือนที่	6	เยี่ยมบ้านครั้งสุดท้าย	จ�าหน่ายผู้ป่วยจาก

ระบบ	ส่งต่อให้	รพ.สต.	และ	อสม.ดูแลต่อ

	 กิจกรรมการจัดการรายกรณี

	 1.	 ร่วมกับสหวิชาชีพวางแผนจ�าหน่าย	

ประเมินปัญหาอย่างเป็นองค์รวม	ตรวจร่างกาย	โดย

ใช้แบบบันทึกภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองเพื่อจัดท�าแผนการดูแลที่บ้าน

	 2.	 สร้างสัมพนัธภาพกบัทีมสขุภาพ	ผูป่้วย	

ครอบครัวและชุมชน	ค้นหาผู้ดูแลอื่นในครอบครัว	

และประสานภาคีเครอืข่ายในชมุชน	เช่น	อสม.ผูน้�า

ชุมชนร่วมดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน

	 3.	 สร้างช่องทางส่ือสารเช่น	โทรศัพท์	ไลน์

และเป็นผู้ประสานเพื่อเชื่อมโยงการดูแลร่วมกัน	

	 4.	 เยี่ยมทางโทรศัพท์หลังจ�าหน่าย	 และ

เยี่ยมบ้านต่อเนื่อง	 โดยใช้กระบวนการพยาบาลใน

การวางแผนดูแล	ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแต่ละราย	

ร่วมตั้งเป้าหมายกับผู้ป่วย	และครอบครัว	เช่น	การ

เพิ่มคะแนน	Barthel	ADL	 index	ตามกรอบเวลา	

การต้ังเป้าหมายการนั่ง	 ยืน	และเดินโดยประสาน

การดูแลร่วมกับนักกายภาพบ�าบัด	

	 5.	 ประสานการดูแล	ส่งต่อข้อมลูผูป่้วยกบั

ทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการท่ีจ�าเป็น

เหมาะสมตามขอบเขตวิชาชีพ	และประสานภาคี

เครือข่ายชุมชน	รพ.สต.อสม.ร่วมดูแลต่อเนื่อง	

	 6.	 สอน	แนะน�า	เป็นพีเ่ล้ียง	และฝึกปฏบัิติ

แก่ผู้ป่วย	ผู้ดูแล	และอสม.	เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรค	

การป้องกันและการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
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โรคหลอดเลือดสมอง	การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	

การออกก�าลังกาย	 การรับประทานอาหารยาการ

ดูแลด้านจิตใจปรับสภาพบ้านและส่ิงแวดล้อมท่ี

ปลอดภัย	และการมาตรวจตามนัด	

	 7.	 เป็นผู้ฟังท่ีดีให้ก�าลังใจให้ค�าปรึกษาแก่

ผูป่้วยและครอบครวัในประเด็นท่ีต้องตัดสนิใจ	เช่น	

การใช้การแพทย์ทางเลือกการหารายได้	

	 8.	 จัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย	 เอื้อต่อ

การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วย	 เช่น	 จัดหาเตียงแทนการนอนกับพื้น	ปรับ

สภาพส้วมเป็นชักโครก	ท�าราวหัดเดิน	

	 9.	 สนับสนุนอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นในการดูแล

ต่อเนื่อง	เช่น	เก้าอี้นั่งขับถ่าย	ที่นอนลม	ออกซิเจน

โดยการประสานกับกองทุนโรคเรื้อรังโกสุมพิสัย

	 10.	สร้างนวัตกรรมในการดูแลตามปัญหา	

เช่น	กล่องจัดยาส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถจัดยาได้

เอง	หรือกรณีที่ผู้ดูแลไม่อยู่ในช่วงเวลาการให้ยา	

	 11.	เป็นที่ปรึกษาแก่ทีมสุขภาพ	 และภาคี

เครือข่ายในการวางแผนดูแลผู ้ป ่วยแต่ละราย		

รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้พยาบาลใน	รพ.สต.

	 12.	จัดให้เข้าถึงสวัสดิการด้านสังคม	 เช่น

การประสานนักกายภาพเพือ่ขอข้ึนทะเบยีนผูพ้กิาร

ในกรณีที่เข้าเกณฑ์	 ประสาน	 อปท.	 และ	พมจ.	

เพื่อขอสนับสนุนสวัสดิการสังคม	 เช่น	การรับส่ง	

ผู้ป่วย	การจ่ายเบี้ยยังชีพ	การปรับสภาพบ้าน

	 ผลการจัดการรายกรณีผู ้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง	10	ราย	มีผลลัพธ์ดังนี้

	 1.	 ด้านผลผลิต	(output)	ผูป่้วย	8	รายท่ีนอน

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย	พยาบาลผู้จัดการรายกรณี

ร่วมวางแผนจ�าหน่าย	และผู้ป่วย	2	รายส่งกลับจาก

โรงพยาบาลอื่นเพื่อกลับมาดูแลต่อเน่ือง	 ทุกราย

ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านครั้งแรกโดยพยาบาลผู้

จัดการรายกรณีภายใน	 1-2	 สัปดาห์หลังจ�าหน่าย	

มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแลหลักอย่าง

ต่อเนื่องทางไลน์มีการติดตามอาการทางโทรศัพท์

ทุก	 1-2	 สัปดาห์	 และจัดทีมเยี่ยมบ้านตามสภาพ

ปัญหาและความจ�าเป็น	 โดยผู้ป่วยแต่ละรายได้รับ

การเยี่ยมบ้าน	5-8	ครั้งนาน	2-3	ชั่วโมง	 ได้รับการ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาท่ีจ�าเพาะและทันเวลา	 เช่น		

ผู ้ป ่วยท่ีมี เลือดออกในทางเดินอาหารจากยา		

Plavixได้รับการประเมินสุขภาพที่บ้าน	ช่วยเหลือ

และส่งต่อให้ผู ้ป่วยได้รับการดูแลจนปลอดภัย	

ทุกรายมีการปรับสภาพบ้านให้เอื้อต่อการฟื้นฟู

สมรรถภาพ	เช่น	ผู้ป่วยที่มีส้วมแบบยองๆ	7	รายได้

แก้ไขโดยปรบัเป็นชักโครก	4	ราย	และให้เก้าอีเ้จาะรู	

ส�าหรับนั่งขับถ่าย	 3	 รายจัดให้ผู้ป่วยได้นอนแคร่

หรอืเตียงแทนการนอนพืน้ทุกรายเข้าถงึบริการจาก

สหวิชาชีพ	และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเน่ือง	 มี

การเยีย่มบ้านแบบสหวชิาชพี	มีระบบขอค�าปรกึษา

และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อพบแพทย์	 เข้าสู่ระบบบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการเยี่ยมบ้าน	หรือนัดมาท�า

กายภาพบ�าบัดที่โรงพยาบาล	การประเมินและแก้

ปัญหาการใช้ยาท่ีบ้านโดยเภสัชกร	 มีโภชนากร

ให้ค�าแนะน�าในการจัดอาหารเฉพาะโรค	 และ	

มีพยาบาลวิชาชีพใน	 รพ.สต.	 เป็นเครือข่ายเย่ียม

ดูแลต่อเนื่องในพื้นที่	 ผู ้ป่วยครอบครัวและภาคี

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแล	โดยผู้ป่วยให้ความ

ร่วมมือในการปฏบัิติตัว	ผูดู้แลหลกัมุ่งมัน่และต้ังใจ

ให้การดแูลสุดความสามารถ	อสม.ติดตามเยีย่มบ้าน

วัดความดันโลหิต	 ให้ก�าลังใจ	 แนะน�า	 ช่วยเหลือ

ท�ากายภาพบ�าบัด	 และส่ือสารให้ทีมผู้ดูแลทราบ	

ผู้น�าชุมชน	อปท.ช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม	

เช่นจัดรถรับส่งเพื่อไปรับบริการ	จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ

และผู้พิการคะแนนความพึงพอใจผู้รับบริการและ
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ภาคีเครือข่ายในชุมชนร้อยละ	 93.6	 (S.D.=3.85)		

ทีมสหวิชาชีพมีความเต็มใจให้บริการคะแนนพึง

พอใจร้อยละ85.1	(S.D.=	4.35)

	 2.	 ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองใน	 6	 เดือนแรก	 (ตารางท่ี	 2)ทั้งที่บ้าน

และโรงพยาบาล	เฉลีย่	79,077	บาทต่อรายโดยผูป่้วย

แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายท่ีแตกต่างกนัมากข้ึนอยูกั่บการ

แสวงหาการรักษา	และฐานะทางเศรษฐกิจ	ส่วน

ใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายผูป่้วยในร้อยละ	55.38	โดยคิดเป็น

ค่านอนโรงพยาบาลครั้งแรก	ร้อยละ	40.14	จ�านวน

ครั้งที่นอนโรงพยาบาล	1-5	ครั้ง	เฉลี่ย	2	ครั้งต่อราย	

ผู้ป่วยท่ีนอนโรงพยาบาลบ่อยเนื่องจากมีภาวะซีด

จากโรคไตเรื้อรังท่ีต้องให้เลือด	 มีผู้ป่วยรายท่ี6ได้

รับยา	rt-PA	และมีภาวะแทรกซ้อนปอดบวมตั้งแต่

ครั้งแรก	จึงต้องนอนโรงพยาบาลนาน	3-4	สัปดาห์	

ผู้ป่วยรายที่	 2รักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชนจึงท�าให้

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในสูงข้ึน	นอกนั้นยังพบว่ามีค่าใช้

จ่ายผู้ป่วยนอกเฉล่ีย	 3,898	บาทต่อรายซึ่งในระยะ	

6	 เดือนแรกผู้ป่วยมารับบริการผู้ป่วยนอก	 3-10	

ครั้ง	 เฉลี่ย	 5	ครั้งต่อราย	 โดยมาตรวจตามนัด	และ

ท�ากายภาพบ�าบัดต่อเนื่อง	ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลที่บ้านคิดเป็นร้อยละ	39.69	เฉลี่ย	31,384	บาท

ต่อราย	ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร	ค่าตอบแทนเยี่ยม

บ้านและค่าจ้างผูดู้แลร้อยละ	29.25,	11.67และ10.83	

ตามล�าดับ

	 3.	 ด ้านผลลัพธ์	 (Outcome)	 ของการ

จดัการรายกรณผีูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง	โดยการ

ประเมินBarthel	ADL	 index	ก่อนและหลังจัดการ

รายกรณ	ี(ตารางท่ี3)โดยแบ่งกลุม่ผูป่้วยตามคะแนน	

Barthel	ADL	 index	 ดังนี้	 0-20	คะแนนหมายถึง

ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันไม่ได้	25-45	คะแนนหมาย

ถึงปฏิบัติได้เล็กน้อย	50-70	คะแนนหมายถึงปฏิบัติ

ได้ปานกลาง	75-90	คะแนนหมายถึงปฏิบัติได้มาก	

และ	100	คะแนนหมายถึงปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน

ได้ทัง้หมดจากตารางที	่3	จะเห็นว่าค่า	Barthel	ADL	

index	ของผู้ป่วยทุกรายมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก	24.50	

เป็น	 83.00	คะแนน	 โดยพบว่าอัตราการเพิ่มของ

คะแนนมากท่ีสุดในช่วง	 4	 เดือนแรก	หลังจากน้ัน

อตัราการเพิม่จะช้าลงการเพิม่ข้ึนของ	Barthel	ADL	

index	ในระยะแรกๆจะช่วยให้ผูป่้วยฟ้ืนตัวได้เรว็ข้ึน	

ลดภาวะแทรกซ้อน	ไม่เกดิโรคหลอดเลอืดสมองซ�า้	

ไม่มีแผลกดทับหรือข้อติด	ไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิต	ส่ง

ผลให้คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วย

เพิ่มขึ้นจาก	87	คะแนน	(ระดับปานกลาง)	เป็น105	

คะแนน	(ระดับดี)	(ตารางที่	4)	
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ตารางที่	2	แสดงค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลและที่บ้าน	6	เดือนแรกตารางท่ี 2 แสดงค่าใชจ่้ายของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลและท่ีบา้น6 เดือนแรก 
รายท่ี ค่าใชจ่้าย 6 เดือนแรก (บาท) 

ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก ท่ีบา้น รวม 
1 12,575 7,305 15,940 35,820 
2 130,740 6,240 56,772 193,752 
3 9,244 4,728 17,252 31,224 
4 7,875 3,386 18,514 29,775 
5 24,691 4,393 81,562 110,646 
6 179,785 3,108 27,224 210,117 
7 24,169 2,378 29,142 55,689 
8 15,212 1,767 26,430 43,409 
9 26,030 1,190 16,500 43,720 
10 7,634 4,483 24,500 36,617 
M 43,796 3,898 31,384 79,077 
S.D.   60,279      1,928 21,297    68,946 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบBarthel ADL index ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองก่อน-หลงั จดัการรายกรณี 

รายท่ี 
 Barthel ADL index  (เตม็100 คะแนน) 

ก่อน(จ าหน่าย) หลงั(6 เดือน) 
1 30 100 
2 20 50 
3 40 90 
4 30 100 
5 35 70 
6 25 75 
7 10 100 
8 25 90 
9 15 90 
10 15 65 
M  24.50 83.00 
S.D. 9.56 17.19 

ตารางที่	3	เปรียบเทียบBarthel	ADL	index	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อน-หลัง	จัดการรายกรณี

ตารางท่ี 2 แสดงค่าใชจ่้ายของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลและท่ีบา้น6 เดือนแรก 
รายท่ี ค่าใชจ่้าย 6 เดือนแรก (บาท) 

ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก ท่ีบา้น รวม 
1 12,575 7,305 15,940 35,820 
2 130,740 6,240 56,772 193,752 
3 9,244 4,728 17,252 31,224 
4 7,875 3,386 18,514 29,775 
5 24,691 4,393 81,562 110,646 
6 179,785 3,108 27,224 210,117 
7 24,169 2,378 29,142 55,689 
8 15,212 1,767 26,430 43,409 
9 26,030 1,190 16,500 43,720 
10 7,634 4,483 24,500 36,617 
M 43,796 3,898 31,384 79,077 
S.D.   60,279      1,928 21,297    68,946 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบBarthel ADL index ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองก่อน-หลงั จดัการรายกรณี 

รายท่ี 
 Barthel ADL index  (เตม็100 คะแนน) 

ก่อน(จ าหน่าย) หลงั(6 เดือน) 
1 30 100 
2 20 50 
3 40 90 
4 30 100 
5 35 70 
6 25 75 
7 10 100 
8 25 90 
9 15 90 
10 15 65 
M  24.50 83.00 
S.D. 9.56 17.19 
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ตารางที่	4	เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อน-หลังจัดการรายกรณีตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวติผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองก่อน-หลงัจดัการรายกรณี 

รายท่ี 
 คะแนนคุณภาพชีวติ(เตม็130 คะแนน) 

ก่อน(จ าหน่าย) หลงั(6 เดือน) 
1 94 96 
2 67 96 
3 90 111 
4 90 115 
5 103 88 
6 70 105 
7 105 121 
8 86 106 
9 85 116 
10 85 104 

M 87.5 105.8 
S.D. 12.20 10.30 

จากผลการจดัการรายกรณี ผู้วิจยัจงึได้จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้สรุปแนวทางจดัการรายกรณีเพ่ือดแูล
สขุภาพผู้ ป่วย
	 จากผลการจัดการรายกรณี	 ผู้วิจัยจึงได้จัด

แลกเปลีย่นเรยีนรูส้รปุแนวทางจดัการรายกรณเีพือ่

ดูแลสุขภาพผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองท่ีบ้าน(ภาพ

ที่2)	ซึ่งบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการรายกรณีคือ	(1)	

จดัการตัวเอง	เตรยีมพร้อมเป็นผูจ้ดัการรายกรณ	ีเช่น	

ความรู้ทักษะการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	

(2)	จดัการด้านบคุลากรโดยพฒันาศักยภาพทมีดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจัดทีมเย่ียมบ้าน	 เป็นที่

ปรึกษาแก่ทีมและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพท่ีดีของทีม	

(3)	สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อร่วมดูแล	 เช่น	

อสม.	 รพ.สต.	อปท.	พมจ.	 (4)	 จัดการด้านเครื่อง

มืออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านโดยจัดท�าแผนการใช้	

ขอสนับสนุนจากผู้บริหาร	กองทุนและภาคีเครือ

ข่ายในชุมชน	และจัดเตรียมให้พร้อมใช้	(5)	จัดการ

ด้านการส่ือสารและประสานงานโดยสร้างช่องทาง

ส่ือสารเช่น	อเีมล์	โทรศัพท์	ไลน์	ร่วมกนัระหว่างทีม

ดูแล	ผูป่้วยผูดู้แล	และภาคีเครอืข่ายโดยผูจั้ดการราย

กรณีเป็นผู้ประสาน	 (6)	 จัดการด้านข้อมูลโดยจัด

ท�าฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์

รวม	วเิคราะห์และใช้ข้อมูลร่วมกนัเพือ่วางแผนดูแล	

(7)	จัดการดูแลรายกรณีโดยคัดเลือกผู้ป่วยวางแผน

จ�าหน่ายเยี่ยมทางโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมบ้านภายใน	

1-2	 สัปดาห์	 เยี่ยมบ้านต่อเนื่องจนจ�าหน่ายจาก

ระบบ	 (6	 เดือน)ใช้กระบวนการพยาบาลประเมิน

ปัญหา	 ต้ังเป้าหมายการดูแลร่วมกับผู ้ป่วยและ

ครอบครัวให้การพยาบาลเสริมพลัง	 สอนแนะน�า

ให้ค�าปรกึษา	พทิกัษ์สิทธ์ิผูป่้วยประสานสหวชิาชพี

และภาคีเครือข่ายร่วมดูแลประเมินผลปรับปรุง

แผนการดูแล	 (8)	 จัดการผลลัพธ์โดยก�าหนด	

เป้าหมายผลลพัธ์ประเมนิผล	วเิคราะห์ผลลัพธ์และ

ค่าใช้จ่าย	 (9)	 จัดการความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วม

กันโดยใช้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์เพื่อสร้างแนวทางท่ี

เป็นมาตรฐานและเผยแพร่สู่การปฏิบัติ
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อภิปรายผลการวิจัย
	 สถานการณ์การดูแลผู ้ป ่วยโรคหลอด

เลือดสมองของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย	 ผู้ป่วยขาด

การจัดการดูแลต่อเนื่องในระยะยาวเน่ืองจากขาด	

ผู้จัดการรายกรณี	การดูแลที่ผ่านมาเน้นการติดตาม

เยี่ยมใน	 1-2	 เดือนแรก	 และส่งต่อให้พยาบาล	

รพ.สต.เยี่ยม	 การฟื้นฟูสมรรถภาพใช้ระยะเวลา

นานท�าให้การประสานการดูแลขาดความต่อเนื่อง	

สอดคล้องกบั	กฤษดา	จวนวนัเพญ็และคณะ	(2557)	

ท่ีพบว่าการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายยัง

ขาดการประสานและส่งต่อระหว่างทีมสหวิชาชีพ	

การวิจัยครั้งนี้มีการสะท้อนปัญหาต่อที่ประชุม	

สหวิชาชีพ	 ท�าให้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าควรให้

พยาบาลที่มีสมรรถนะเป็นผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน	 มีการใช้แบบบันทึก

ภาวะสุขภาพและวางแผนจัดการรายกรณีท่ีสามารถ

ประเมินปัญหาผูป่้วยได้ครอบคลมุและเป็นองค์รวม		

จากการประเมินพบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ร้อยละ	90	เป็นผูส้งูอาย	ุทกุรายมีโรคเรือ้รงัเบาหวาน

หรือความดันโลหิตสูงน�ามาก่อน	ผู้ป่วยร้อยละ60	

มีประวัติขาดยาความดันโลหิตสูง	แสดงว่ายังขาด

ความตระหนักในการป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมอง	

ปัญหาต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	คือ

ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	การปรับ

ตัวเพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	ซึง่ผูป่้วยและญาติต้องการ

ที่ปรึกษาในการดูแลแบบสหวิชาชีพสักระยะ		

(6	เดือน)	หลงัป่วยพบว่าผูป่้วยร้อยละ	50ด่ืมน�า้คลอ

โรฟิลล์ซึ่งมีวิตามิน	K	 สูง	 มีผลต้านฤทธ์ิยาละลาย

ลิ่มเลือด	wafarine	หรือยาต้านการเกาะกลุ่มของ

เกล็ดเลือด	 Plavix	AsA	 (สมาคมแพทย์โรคหัวใจ

แห่งประเทศไทย,	 2553)	ที่แพทย์มักจ่ายให้ผู้ป่วย

เพือ่ป้องกนัการเกดิโรคซ�า้แสดงให้เหน็ว่าผูป่้วยและ	

ผูดู้แลขาดความรูใ้นการปฏบัิติตัวซึง่จะต้องติดตาม

เยี่ยมบ้านต่อเนื่อง	และจัดการดูแล	 ให้ผู้ป่วยและ

ครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้

	 การจัดการรายกรณีถือเป็นกระบวนการ

พยาบาลที่เน้นสัมพันธภาพเพื่อประสานการดูแล	

ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพและต่อ

เนื่อง	ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคะแนน	Barthel	ADL	index	

เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ใน4	เดอืนแรก	ถอืเป็นช่วงเวลา

ทีส่�าคัญในการเร่งฟ้ืนฟสูมรรถภาพให้ผูป่้วยกลบัสู่

ภาวะปกติให้มากที่สุด	ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน	ส่ง

ผลให้คุณภาพชวีติผูป่้วยเพิม่ข้ึน	และมีการวเิคราะห์

ค่าใช้จ ่ายในการดูแล	 สอดคล้องกับนงลักษณ์		

โคว้ตะกลู	(2557)	ทีป่ระยกุต์ให้ระบบการจดัการราย

กรณี	เพือ่พฒันาคุณภาพการจดัการผูป่้วยติดเช้ือใน

กระแสเลือด	 โดยมีพยาบาลเป็นผู้จัดการรายกรณี	

เกิดการประสานการดูแลระหว่างทีมสหวิชาชีพที่

มีประสิทธิภาพมากข้ึน	การวนิจิฉยัโรครวดเรว็และ

ถกูต้องมากข้ึน	ผลพบว่าอตัราการเสียชวีติ	วนันอน	

และค่าใช้จ่ายในการรกัษาผูป่้วยลดลงสอดคล้องกบั

การศึกษาของ	รังสิมา	รัตนศิลา	และคณะ	(2558)	ที่

พบว่าการจดัการรายกรณีโดยประยกุต์ทฤษฎรีะบบ

การพยาบาล	สนบัสนนุและให้ความรู้ของโอเรม็ต่อ

พฤติกรรมดูแลตนเองผู้สูงอายุเบาหวานท่ีควบคุม

ไม่ได้	 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง	 ผล

น�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง	คุณภาพชีวิต

หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(p-value	<	0.05)	

	 ผู ้วิจัยได้เรียนรู ้กระบวนการพัฒนาการ

ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านโดยใช้รูป

แบบการจัดการรายกรณีให้ประสบความส�าเร็จ

นั้น	 เริ่มต้นต้องประกอบด้วย	 1)	 การวิเคราะห์

ปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	 และเข้าใจ
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บริบทร่วมกันของทีม	 2)	การต้ังเป้าหมายผลลัพธ์	

และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	 3)	นโยบาย

ของผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน	 4)	ความร่วมมือ

และการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพของทีมและภาคี	

เครอืข่าย	5)	ศักยภาพของพยาบาลผูจ้ดัการรายกรณี

ท่ีเน้นปฏิสัมพันธ์โดยแสดงบทบาทการดูแลผู้ป่วย

ประเมินปัญหาท่ีลึกซ้ึงและเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละ

ราย	 ทบทวนแผนการดูแลจัดการด้านบุคลากร

และจัดทีมเยี่ยมบ้าน	ประสานทีมสหวิชาชีพและ

ภาคีเครือข่ายร่วมดูแล	ประสานการใช้ทรัพยากร

การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและพิทักษ์สิทธ์ิ	จัดการ

ข้อมูลและใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ก�าหนดตัวชี้วัด

และประเมินผลลพัธ์สอดคล้องกบั	ประคอง	อนิทร

สมบัติ	 (2553)	 ที่อ้างถึงการจัดการรายกรณีเป็น

สมรรถนะท่ีส�าคัญของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง	

และมัลเลย์	Mullahy	(2014)	ชี้ให้เห็นว่าการจัดการ

รายกรณีท�าให้เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อ

เนื่องและมีประสิทธิภาพ	 จากการเยี่ยมบ้านพบ

ปัญหาและความเส่ียงที่ทีมดูแลต้องตะหนัก	 เช่น

การปวดจากกล้ามเนือ้เกรง็ท่ีท�าให้ผูป่้วยไม่ให้ความ

ร่วมมือในการฝึกมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง	 เช่น	

ระยะแรกผูป่้วยช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ต้องระวงัการ

เกิดแผลกดทับ	หัวไหล่หลุด	ข้อติด	และเมื่อผู้ป่วย

ช่วยเหลอืตัวเองได้มากขึน้เริม่หดัเดินต้องระวงัการ

เกิดอุบัติเหตุหกล้ม	แผนการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายมี

ความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บับรบิท	และทรพัยากรใน

การจัดการดูแลในชุมชน	 เช่น	ผู้ป่วยน่ังส้วมแบบ

ยองๆ	 ไม่ได้	 บางครอบครัวปรับสภาพส้วมเป็น

ชักโครก	บางครอบครัวขาดงบประมาณจึงใช้เก้าอี้

เจาะรูส�าหรับน่ังขับถ่ายแทนซึ่งแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าได้ผลดี	 ดังน้ันจึงควรจัดเตรียมเก้าอี้เจาะร	ู

ไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย	และจัดเตรียมอุปกรณ์อื่นท่ี

จ�าเป็นในการดูแลสุขภาพที่บ้าน

	 การสร้างข้อสรปุทีเ่ป็นแนวทางการจดัการ

รายกรณี	 ยังพบประเด็นที่ต้องตกลงร่วมกันของ

ทีมสหวิชาชีพ	 เช่น	ถ้าผู้ป่วยท่ีมีอาการเกร็งท่ีต้อง

ส่งพบแพทย์	 ขอให้ส่งผู้ป่วยพบนักกายภาพบ�าบัด

ด้วย	 เพื่อประเมินความจ�าเป็นในการให้ยาต้านการ

เกร็งด้วยเพราะยาจะไปขัดขวางการฟื้นฟูให้ช้าลง

ซ่ึงพยาบาลผู้จัดการรายกรณีมีบทบาทจัดการให้

ผู้ป่วยเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาท่ีเหมาะสม

จากการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

สมอง6เดือนแรกไม่พบค่าบริการทันตกรรม	แสดง

ว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังไม่เข้าถึงบริการ

ทันตกรรมท้ังที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้สูงอายุมีปัญหา

การกลืนและบดเค้ียวอาหาร	จึงได้ร่วมกันก�าหนด

แนวทางเพือ่ส่งผูป่้วยพบทันตแพทย์ภายใน3	เดือน

ในแนวทางจัดการรายกรณีเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่บ้าน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 พยาบาลมีพื้นฐานการดูแลแบบองค์

รวมจึงมีความเหมาะสมในการเป็นผู้จัดการราย

กรณี	 จึงควรพัฒนาสมรรถนะให้พยาบาลเป็น	

ผู้จัดการรายกรณี	

	 2.	 ควรน�าแนวทางในการจัดการรายกรณี

ไปใช้ในการจดัการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง

รายใหม่คนอืน่ๆ	และเร่งฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วยให้

ทันเวลาโดยเฉพาะ	4	เดือนแรก	

	 3.	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ	60	

ขาดยาความดันโลหิตสูงก่อนป่วย	 ดังนั้นจึงควร

ติดตามให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการรักษา

อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
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ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

ที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ
อารีย์รัตน์ เปสูงเนิน, พย.ม.1

นันทวัน สุวรรณรูป, Ph.D2 

วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล,  Ph.D2 

บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงท�านายเพื่อศึกษาปัจจัยท�านายพฤติกรรมการป้องกัน

โรคหลอดเลอืดสมองของผูป่้วยกลุ่มเสีย่งทีม่ารบับรกิารในหน่วยปฐมภมิู	กลุม่ตัวอย่าง	คอืผูป่้วยกลุม่เส่ียง

ต่อโรคหลอดเลือดสมองท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	3	แห่ง	ในเขตอ�าเภอสูงเนิน	

จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	88	ราย	เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบสะดวก	เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	แบบสอบถามความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง	แบบสอบถาม

การได้รับการสนับนุนจากผู้ให้บริการ	และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด

สมอง	วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	วิเคราะห์อ�านาจการท�านายโดยใช้สถิติการถดถอย

แบบพหุคูณ

	 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ	61	ขึ้นไป	(M=	65.6	ปี)	คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองอยูใ่นระดับสูง	(M	=	3.09,	S.D.	=	.25)	เม่ือพจิารณารายด้าน	พบว่ากลุม่ตัวอย่าง

มีพฤติกรรมด้านการใช้ยา/ติดตามการรักษา	พฤติกรรมด้านการสูบบุหรี่/ด่ืมแอลกอฮอล์	และพฤติกรรม

ด้านการออกก�าลังกายอยู่ในระดับสูง	ส่วนพฤติกรรมด้านการจัดการความเครียดและพฤติกรรมด้านการ

บรโิภคอาหารพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง	การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิถดถอยพหพุบว่าตัวแปรอสิระท้ังหมด

สามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงได้ร้อยละ	25.9		

(R2	=	.259,	F	=	9.78,	p-value	<	.001)	แต่พบว่ามีเพียงตัวแปรอายุและความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือด

สมองที่มีอ�านาจการท�านายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(β =	-.209,	p	<	.05	และ	β =	.393,	p	<	.001)	
	 จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า	บุคลากรสาธารณสุขควรมีการส่งเสริมให้กลุ่มเส่ียงและกลุ่มผู้สูง

อายุเห็นถึงความส�าคัญของโรคหลอดเลือดสมอง	ควรมีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง	 เพื่อให้ได้รับ

ความรู้จนเกิดความตระหนักรู้ถึงโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองและสามารถปฏิบัติพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม	รวมไปถึงแนะน�าให้สังเกตอาการของโรค

หลอดเลือดสมองด้วยตนเองตามหลัก	(FAST)	เพื่อให้สามารถตัดสินใจไปรับการรักษาอย่างทันท่วงทีเมื่อ

มีอาการของโรคหลอดเลอืดสมองเพือ่เพิม่โอกาสท่ีจะได้รบัการรกัษาด้วยยาทีเ่หมาะสมและลดความพกิาร

ที่อาจหลงเหลือมีอาการ

ค�าส�าคัญ	:	ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง,	พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง,	อายุ,	ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ

โรคหลอดเลือดสมอง,	การสนับสนุนจากผู้ให้บริการ
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Factors	Predicting	Stroke	Prevention	Behaviors	in	Patients	at	Risk	
in	Primary	Care	Units

Areerat  Pesungnoen, M.N.S.1

Nantawon  Suwonroop, Ph.D.2

Wanpen  Pinyopasakul, Ph.D.2

Abstract
	 The	purpose	of	this	predictive	correlational	study	was	to	identify	factors	predicting	stroke	pre-

ventive	behaviors	in	patients	at	risk.	The	subjects	of	the	study	was	a	convenience	sample	of	88	patients	

at	risk	with	stroke	who	received	services	at	chronic	disease	clinics	in	three	health-promoting	hospitals	

of	Sung	Noen	district,	Nakhon	Ratchasima	province.	Data	were	collected	using,	a	demographic	data	

questionnaire,	an	awareness	about	stroke	questionnaire,	a	perceived	support	from	health	care	providers,	

and	 a	 stroke	 preventive	 behavior	 questionnaire.	Data	were	 analyzed	 using	descriptive	 statistics	 and	

multiple	linear	regression.	

	 The	results	showed	that	the	majority	of	the	sample	were	aged	61	years	and	up	(M =	65.6	years).	
The	overall	mean	score	of	stroke	preventive	behaviors	was	at	high	level	(M =	3.09,	SD	=	.25)	and	also	
in	dimension	of	drug	adherence,	smoking/drinking	alcohol,	and	exercise	behaviors.	The	mean	scores	of	

stress	management	and	eating	behavior	were	found	in	moderate	level.	Multiple	regression	showed	that	

the	combination	of	age	variable,	awareness	about	stroke,	and	health	care	provider	support	accounted	for	

26%	of	variance	in	stroke	preventive	behaviors	(R2.	=	.259,	F	=	9.78,	p-value	<.001).	Age	and	awareness	

about	stroke	were	powerful	predictors	of	stroke	preventive	behaviors	(β	=	-.209,	p	<.05	and	β =	.393,	
p	<	.001).

	 These	findings	suggest	that	health	care	providers	should	encourage	the	risk	group,	especially	

in	the	older	age	to	recognize	the	importance	of	cerebrovascular	disease.	There	should	be	a	screening	

and	risk	assessment	of	patients	who	are	at	risk	stroke.	Those	at	risk	group	should	be	suggested	to	do	

self-observation	using	(FAST)	method	for	the	awareness	of	risk	and	for	immediate	stroke	prevention	

and	treatment	based	on	the	Stroke	fast	trace	protocol.
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บทน�า
	 โรคหลอดเลือดสมอง	 (Cerebrovascular	

disease,	Stroke)	เป็นโรคทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสุขที่

ส�าคญัของโลกและประเทศไทย	และเป็นสาเหตุการ

ตายอันดับที่	5	ของประชากรอายุระหว่าง	15	-	69	ปี	

ปัจจุบันประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคหลอดเลือด

สมองจ�านวน	17	ล้านคน	 เสียชีวิตจากโรคหลอด

เลือดสมอง	6.5	ล้านคน	(World	Stroke	Organiza-

tion,	2016)	และคาดการณ์ว่าในปี	ค.ศ.	2030	จะมี	

ผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มข้ึนทั้งหมด	 77	

ล้านคน	 และจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอด

เลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็น	7.8	ล้านคน	(World	Stroke		

Organization,	 2008)	ประเทศไทยพบอุบัติการณ์

การเกิดโรค	 690	 ต่อแสนประชากร	 (ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,	 2551)	 จากสถิติ

สาธารณสุขปี	พ.ศ.	2551	–	ปี	พ.ศ.	2557	พบอัตรา

ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นจาก	20.6	ต่อ

แสนประชากร	เป็น	38.66	ต่อแสนประชากร	และ

อัตราตายจาก	 255.85	 /แสนประชากร	 ในปี	 2551	

เพิ่มขึ้นเป็น	352.30	/แสนประชากร	ในปี	2557	และ

มีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	(ส�านกัโรคไม่ติดต่อ	

กรมควบคุมโรค,	2558)	

	 โรคหลอดเลือดสมอง	 คือภาวะท่ีมีความ

ผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง	 พบสาเหตุ

จากสมองขาดเลือด	 (Infarction)	 มากที่สุด	 คือ

ประมาณ	75	%	รองลงมาคือสาเหตุจากเลือดออก

ในสมอง	 (Intracerebral	 hemorrhage)	ประมาณ	

11%	การรักษาต้องท�าภายใน	 4.5	 ชั่วโมง	 (คณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	 2556)	

ซ่ึงหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็

มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้	 หรือหากรอดชีวิตก็จะ

ยังมีความพิการหลงเหลือ	 ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับ

การดูแลและรักษาในระยะยาว	 ส่งผลกระทบ	

ต่อสภาพร่างกาย	 จิตใจ	 รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจ

ของทั้งผู้ป่วยและครอบครัว	เป็นภาระด้านสุขภาพ

และยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย	

เพราะผูร้อดชวีติจากโรคนีอ้าจอยูใ่นสภาพอมัพฤกษ์	

อัมพาตได้

	 องค ์การอัมพาตโลก	 (World	 Stroke		

Organization,	 2008)	 ได้ระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเป็น

สาเหตุของการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองไว้	8	ปัจจยั	

ได้แก่	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคเบาหวาน	ระดับ		

Cholesterol	 ในเลือดสูง	 มีประวัติญาติสายตรงเคย

เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง	 การขาดการ

ออกก�าลังกายและกิจกรรมทางกายน้อย	มีภาวะน�้า

หนักเกินหรืออ้วน	 สูบบุหรี่เป็นประจ�า	 และภาวะ

หวัใจเต้นผดิจงัหวะ	โดยพบว่าสาเหตุหลกั	3	อนัดบั

แรก	ได้แก่	1)โรคความดนัโลหิตสงู	2)โรคเบาหวาน	

และ3)โรคไขมันในเลือดสูงน้ัน	 เป็นปัจจัยเสี่ยง

ส�าคัญท่ีจะท�าให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้	 โดย

พบว่ากลุม่เสีย่งโรคความดันโลหติสงู	โรคเบาหวาน	

และมีภาวะไขมันในเลอืดสูงมีความเสีย่งต่อการเกดิ

โรคหลอดเลือดสมองมากว่าบุคคลปกติถึง	 17	 เท่า	

4	เท่า	และ	1.5	เท่า	ตามล�าดับ	ส่วนแนวทางในการ

ป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองสามารถท�าได้

โดยการพจิารณาปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเพือ่ลดความ

เส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	 โดยการ

เลอืกรบัประทานอาหาร	ควบคุมน�า้หนัก	ออกก�าลงั

กาย	ควบคุมระดับความดันโลหติและระดับน�า้ตาล

ในกระแสเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ไม่สูบบุหรี	่และ

ลดการดื่มแอลกอฮอล์	มีรายงานการศึกษา	Blades	

et	al.	(2005)	กล่าวว่าสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายของ

โรคหลอดเลือดสมอง	 คือวิธีการป้องกันการเกิด
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โรคเลือดสมอง	

	 แม้จะมีนโยบายในการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมอง	แต่ก็ยังพบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดโรค

หลอดเลือดสมองท่ีเพิ่มข้ึน	 โรคหลอดเลือดสมอง

สามารถเกดิได้กบัทกุเพศทุกวยั	และเริม่พบในกลุ่ม

ผู้ป่วยท่ีมีอายุน้อยลง	 ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหาการ

เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	ทั้งนี้เป็นผลอันเนื่องมาจาก

การรับรู้ความเสี่ยงต่างๆด้านสุขภาพ	ความสนใจ

ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมพฤติกรรม

สุขภาพและรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่เน้นความ

สะดวกสบาย	ท�าให้เห็นความส�าคัญของสุขภาพ

น้อยลง	 โดยอายุเป็นปัจจัยท่ีท�าให้คนมีความแตก

ต่างกนัในเรือ่งของความคิดและพฤติกรรม	ช่วงอายุ

และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันจึงแสดงให้เห็นถึง

กระบวนการคิดการตัดสินใจท่ีต่างกัน	 โดยจะเห็น

ว่าคนที่อายุมากกว่ามีการแสวงหาแนวทางในการ

ปฏิบัติได้ดีกว่า	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์,	2549)	

	 โรคหลอดเลือดสมองก�าลังเป็นภัยคุมคาม

ประชากรทัว่โลก	เนือ่งจากมอีบุติัการณ์ของโรคและ

อัตราตายท่ีเพิ่มขึ้นในทุกๆ	ปี	 แม้จะมีการรณรงค์

และป้องกันการเกิดโรคมานาน	แต่ก็ยังไม่สามารถ

ควบคุมได้	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 องค์การอัมพาตโลก	

(WSO)	จึงได้ให้ความส�าคญัและมุ่งเน้นการป้องกัน

และควบคุมโรคหลอดเลือดสมองใน	 3	ประเด็น

หลัก	 คือ	การสร้างความตระหนักต่อโรค	การส่ง

เสริมการเข้าถึงบริการ	 และการลงมือปฏิบัติเพื่อ

ควบคุมโรค	 (World	Stroke	Organization,	 2016)	

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเป็น

กุญแจส�าคัญท่ีสามารถลดภาวะโรค	 ความพิการ	

และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองได	้

(Hickey	et	al.	2009)	และองค์ประกอบส�าคัญที่จะ

ท�าให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	

(O’Donnell,	 2005)	 ซ่ึงความตระหนักรู้เป็นความ

ส�านึกรู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่	 จ�าแนกและรับรู้	 และเป็นสิ่ง

ทีล่ะเอยีดอ่อนเกีย่วกบัอารมณ์	ความรูส้กึและส�านกึ	

เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อส่ิงใดสิ่งหนึ่ง	

(Breckler,	1986)	จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยว

กบัความตระหนักรูต่้อโรคหลอดเลอืดสมองพบการ

ศึกษาท่ีค่อนข้างน้อยในประเทศไทย	อมุาพร	แซ่กอ	

(2557)	ท�าการศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักรู้เกี่ยว

กบัโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยกลุ่มเส่ียงต่อโรค

หลอดเลือดสมองในเขตกรุงเทพมหานคร	ผลการ

ศึกษาพบว่า	ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

มีความตระหนักรู้อยู่ในระดับปานกลาง	 เช่นเดียว

กับการศึกษาของสมสุข	ภานุรัตน์	 (2554)	ที่ศึกษา

ความตระหนกัรูข้องผูป่้วยกลุม่เส่ียงโรคหลอดเลือด

สมองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พบว่าผู้ป่วย

กลุ่มเสี่ยงมีความตระหนักรู้ในระดับปานกลางเช่น

กัน	

	 นอกจากน้ี	 พบว ่าการท่ีบุคคลจะเกิด

พฤติกรรมนั้นต้องอาศัยทั้งปัจจัยจากในตัวบุคคล

และภายนอกตัวบุคคล	 เช่นเดียวกับพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง	 ซ่ึงปัจจัยภายใน

ตัวบุคคล	 ได้แก่	 ความรู้	 การรับรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ี

ท�าให้เกิดความความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอด

เลือดสมองแล้วนั้น	 ยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอก	

อื่นๆ	 เช่น	สถานบริการ	ผู้ให้บริการ	ความรู้สึกท่ี

เกิดขึ้นหรือได้รับจากปัจจัยภายนอกนี้จะเป็นอีก

หน่ึงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ	การ

ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัโรคของ	คอบป์	(1976)	

และแลงกลี	 (1977)	พบว่าการท่ีบุคคลได้รับแรง

สนบัสนนุทางสงัคมจะมพีฤติกรรมการป้องกนัโรค

และสร้างเสรมิสขุภาพดีกว่าผูท้ีม่แีรงสนบัสนนุทาง

สังคมน้อย	สอดคล้องกับ	Burgler	(1989)	ที่พบว่า	

การทีผู่ป่้วยจะปฏบิติัตามค�าแนะน�าของแพทย์หรอื

พยาบาลต้องได้รบัการสนบัสนนุทางสังคมจากผูใ้ห้
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บรกิารมาก่อน	แรงสนับสนุนจากผูใ้ห้บรกิาร	ได้แก่	

การให้ข้อมูลข่าวสาร	การบอกให้ทราบถึงสาเหตุ	

อาการของโรค	การพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเม่ือมี

อาการและการป้องกัน	การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ป่วย	

การแสดงความห่วงใยในตัวผู้ป่วย	 จะส่งผลให้ผู้

ป่วยมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคและสร้างเสรมิสุข

ภาพดีกว่าผูท้ีไ่ม่ได้รบัการสนับสนนุจากผูใ้ห้บรกิาร	

จังหวัดนครราชสีมา	 มีผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือด

สมองมากเป็นอันดับ	 2	 รองจากกรุงเทพมหานคร	

(ส�านักงานโรคไม่ติดต่อ,	 2552)	นอกจากนี้ยังมีผู้

ป่วยโรคเรือ้รงัและเป็นกลุ่มเส่ียงต่อโรคหลอดเลอืด

สมองจ�านวนมาก	 เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา

มีประชากรอาศัยอยู่จ�านวนมาก	 เป็นอันดับสอง

ของประเทศ	(ส�านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา,	

2556)	จากสถิติสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	ปี	

พ.ศ.	2559	พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่

ทั้งหมด	5,022	ราย	ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูง	

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมอง

ยังเป็นปัญหาระดับภูมิภาคประเทศไทย	 ผู้วิจัยจึง

เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการป้องกันการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดัง

กล่าว	 ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบ

การศึกษาในประเด็นปัจจัยท�านายพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง

ที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิค่อนข้างน้อย	 และ

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคหลอดเลือด

สมองและนโยบายการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมองในปัจจุบันตาม	World	Stroke	Organization	

2016	 ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท�านาย

ด้านอายุ	 ความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง	

และการได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการต่อ

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้

ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ	เพื่อ

น�าไปสู่แนวทางป้องกันโรคและลดอุบัติการณ์การ

เกิดโรคหลอดเลือดสมอง	ตลอดจนลดภาวะความ

พิการและอัตราการเสียชีวิต

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่อศึกษาอ�านาจการท�านายของอายุ	ความ

ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง	และการ

สนบัสนุนจากผูใ้ห้บรกิาร	ต่อพฤติกรรมการป้องกัน

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง

ที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 ในการศึกษาครั้งนี้	 ผู ้วิจัยต้องการศึกษา

ปัจจัยท�านายด้านอายุ	ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลอืดสมอง	และการได้รบัการสนบัสนนุจาก

ผู้ให้บริการต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการใน

หน่วยบริการปฐมภมู	ิโดยกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มาจากแนวคิดการสร้างเสริมสุข

ภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ	O’Don-

nell	 (2005)	 ได้น�าเสนอรูปแบบการสร้างเสริม

พฤติกรรมสุขภาพท่ีจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

เป็นพฤติกรรมท่ีดีที่ สุด	 โดยอธิบายว่า	 ความ

ตระหนักเป็นหนึ่งในส่ิงที่จะช่วยให้บุคคลประสบ

ความส�าเร็จกับการกระท�าพฤติกรรมในการด�าเนิน

ชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพดี	O’Donnell	กล่าวว่า	การที่

บุคคลจะเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะ

สมน้ันจะต้องมีความเชื่อและความรู้ท่ีถูกต้อง	 โดย

ความรู้จะท�าให้บุคคลเกิดความตระหนัก	นอกจาก

นี้ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า	การท่ีบุคคลได้รับความ

รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน	 และการได้

รับแรงจูงใจจากแหล่งสนับสนุนต่างๆ	 ซึ่งผู้วิจัย

มองว่าเป็นการได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ	
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นอกจากจะท�าให้บุคคลเกิดความตระหนักแล้ว	 ยัง

เชื่อว่าจะท�าให้บุคคลมีความคิดที่จะเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมอีกด้วย	ความตระหนกัรูจึ้งเป็นสิง่ส�าคัญ

ท่ีจะให้บุคคลเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน

การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ	Breckler	(1986)	

ศึกษาแนวคิดเรื่องความตระหนักรู ้ 	 อธิบายว่า	

ความตระหนักรู้เป็นความรู้ส�านึกว่าส่ิงนั้นมีอยู่	 มี

การจ�าแนกและรับรู้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนเก่ียว

กับความรู้สึกและอารมณ์	 ความรู้สึกนึกคิดของ

บุคคลต่อส่ิงหนึ่ง	หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง	

นอกจากน้ีผูว้จัิยได้ทบทวนวรรณกรรม	พบว่าปัจจยั

ด้านอายุที่แตกต่างกันของบุคคล	 มีผลให้เกิดการ

รับรู้และความตระหนักท่ีแตกต่างกัน	 ความแตก

ต่างกันของอายุย่อมท�าให้บุคคลมีประสบการณ์

มากน้อยแตกต่างกัน	ส่งผลถึงการแสดงออกของ

พฤติกรรมการป้องกันโรคที่แตกต่างกันด้วย	

	 จากแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพของ		

O’Donnell	 และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ		

Breckler	ดังกล่าว	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ปัจจัยด้านอายุ	 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอด

เลือดสมองและการสนับสนุนจากผู ้ให้บริการ		

ว ่าเป็นปัจจัยท่ีสามารถท�านายพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง

ได้หรือไม่	ดังแสดงในแผนภูมิที่	1

เร่ืองความตระหนกัรู้  อธิบายวา่  ความตระหนกัรู้เป็นความรู้ส านึกวา่ส่ิงนั้นมีอยู ่ มีการจ าแนกและรับรู้ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวกบัความรู้สึกและอารมณ์  ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึง  นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม  พบวา่ปัจจยัดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัของบุคคล  มีผลให้
เกิดการรับรู้และความตระหนกัท่ีแตกต่างกนั  ความแตกต่างกนัของอายุยอ่มท าให้บุคคลมีประสบการณ์มาก
นอ้ยแตกต่างกนั  ส่งผลถึงการแสดงออกของพฤติกรรมการป้องกนัโรคท่ีแตกต่างกนัดว้ย   

จากแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพของ O’Donnell  และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ Breckler 
ดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นอายุ  ความตระหนักรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองและ
การสนบัสนุนจากผูใ้ห้บริการ  วา่เป็นปัจจยัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของ
ผูป่้วยกลุ่มเส่ียงไดห้รือไม ่ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1.1 

 
ตัวแปรต้น                                                                               ตัวแปรตำม 
                                                                  
  
  
 
 
 
 

 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
               การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาหาความ สัมพนัธ์เชิงท านาย (Correlational predictive research) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยกลุ่มเส่ียง โดยศึกษาอ านาจการท านายของปัจจยั
ดา้นอายุ  ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง และการสนบัสนุนจากผูใ้ห้บริการ  ต่อพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยกลุ่มเส่ียงท่ีมารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ   
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
                ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ผูป่้วยกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรั้บการ
วนิิจฉยัวา่เจ็บป่วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคไขมนัในเลือดสูงท่ีมารับบริการในหน่วย
บริการปฐมภูมิ(รพ.สต.)  ในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา  ท่ีมีเกณฑคุ์ณสมบติัดงัน้ี คือ  
 1.  เป็นผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปทั้งเพศ ชายและเพศหญิง  

2.  สามารถตอบค าถามในประเด็นท่ีสอบถามไดอ้ยา่งเขา้ใจ   
3.  สามารถเขา้ใจ และส่ือสารภาษาไทยได ้ 
4.  ไม่เคยมีประวติัเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน 

 

อาย ุ

 

ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง 

 

 

 

 

การสนบัสนุนจากผูใ้หบ้ริการ 

พฤติกรรมการป้องกนั 
โรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วย

กลุ่มเส่ียง 
 

วิธีด�าเนินการวิจัย
		 การวิจัยครั้งน้ี	 เป็นการศึกษาหาความ	

สัมพันธ์เชิงท�านาย	 (Correlational	 predictive		

research)	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค

หลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง	 โดยศึกษา

อ�านาจการท�านายของปัจจยัด้านอาย	ุความตระหนกั

รู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง	และการสนับสนุน

จากผูใ้ห้บรกิาร	ต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอด

เลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการใน

หน่วยปฐมภูมิ	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี	คือ	ผูป่้วย	

กลุ ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้

รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิต

สูง	 โรคเบาหวาน	หรือโรคไขมันในเลือดสูงที่มา

รับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ(รพ.สต.)		

ในเขตอ�าเภอสงูเนิน	จงัหวดันครราชสมีา	ท่ีมเีกณฑ์

คุณสมบัติดังนี้	คือ	

	 1.	 เป็นผูท่ี้มอีายุต้ังแต่	18	ปีบรบูิรณ์ข้ึนไป

ทั้งเพศ	ชายและเพศหญิง	
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	 2.	 สามารถตอบค�าถามในประเด็นที่

สอบถามได้อย่างเข้าใจ	

	 3.		 สามารถเข้าใจ	และส่ือสารภาษาไทยได้	

	 4.		 ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือด

สมองมาก่อน

	 5.		 ไม่ได้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคจติ	(จาก

ประวัติการรักษาของผู้ป่วย)

	 6.		 ไม่มีความพิการทางร่างกาย

	 ซ่ึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี

วิเคราะห์อ�านาจการทดสอบ	 (Power	 analysis)		

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 G*Power	 สถิติท่ีใช้		

Multiple	 regression	 ก�าหนดระดับความเชื่อม่ัน

ในการทดสอบท่ี	 (a)	 =	 .05	 อ�านาจการทดสอบ	

(Power	of	test)	=	.80	ขนาดของอิทธิพลได้จากการ

หาค่าความสัมพันธ์เฉลี่ยจากงานวิจัยที่มีลักษณะ

คล้ายกัน	ได้ค่า	(Effect	size)	ขนาดกลาง	(R2	=	.13)		

จึงเลือกใช้ขนาดของอิทธิพลดังกล่าวเพื่อมาหา

ค่าเฉลี่ย	 การศึกษาน้ีมีตัวแปรอิสระ	 3	 ตัวแปร	 ได้

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 88	 ราย	ตามเกณฑ์คุณสมบัติ

ที่ได้ก�าหนดไว้โดยใช้วิธีการเลือกแบบสะดวก		

(Convenience	 sampling)	 ท่ีมารับบริการในหน่วย

บริการปฐมภูมิ	 (รพ.สต.)	 ซ่ึงการให้บริการของ

แหล่งข้อมูลจะมีลักษณะการให้บริการท่ีคล้ายคลึง

กนัเนือ่งจากเป็นโรงพยาบาลในสังกดัของกระทรวง

สาธารณสุขทั้งหมด	แต่จะมี	รพ.สต.จ�านวน	7	แห่ง	

จาก	15	แห่ง	ทีมี่แพทย์ออกตรวจ	ผูว้จัิยจึงท�าการสุม่

จับฉลากรายชื่อมาจ�านวน	3	แห่ง	ที่มีกลุ่มตัวอย่าง

ที่คล้ายคลึงกันได้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

ต�าบลบุ่งข้ีเหล็ก	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลมะเกลือเก่า	และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	

ต�าบลนาใหญ่

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
	 ผู ้ วิ จั ยได ้ เสนอโครงร ่ าง วิจัยต ่อคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 คณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เพื่อขอรับการพิจารณา	

เม่ือได้รบัอนมัุติ	(COA	No.	IRB-NS2016/361.0106)	

แล้วจึงด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยพิทักษ์

สิทธ์ิผู้เข้าร่วมวิจัยโดยจัดท�าเอกสารชี้แจงให้ผู้เข้า

ร่วมวิจัยทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ

การวิจัย	 การตอบแบบสอบถามจะเป็นความลับ	

ไม่มีการระบชุือ่	ทีอ่ยู	่และจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ

การรักษาของผู้ป่วย	ตามหลักการพิทักษ์สิทธ์ิของ

กลุ่มตัวอย่างการท�าวจัิย	ผูเ้ข้าร่วมวจิยัสามารถขอยติุ

การท�าแบบสอบถามได้หากรูสึ้กไม่สบายใจท่ีจะให้

ข้อมูล	โดยข้อมูลทีไ่ด้จะน�าไปวเิคราะห์และน�าเสนอ

ในภาพรวมเพื่อประโยชน์ส�าหรับการศึกษาเท่านั้น	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ	
	 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

		 ชดุที	่1	แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป	ประกอบ

ด้วยข้อมูล	3	ส่วน	ได้แก่	ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลภาวะ

สุขภาพ	และประสบการณ์สุขภาพ	ลักษณะค�าถาม

เป็นการเลือกตอบและเติมข้อความ	ได้แก่	เพศ	อายุ	

สถานภาพสมรส	ภาวะสุขภาพ	ผลการตรวจสุขภาพ

ล่าสุด	จ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด	17	ข้อ

	 ชุดท่ี	 2	 แบบสอบถามความตระหนักรู ้

เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง	 เป็นแบบสอบถาม

ท่ีผู ้วิจัยสร ้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม		

ซึ่งมีการประยุกต์ตามแนวคิดของ	Breckler	(1986)	

ประกอบไปด้วยความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลือดสมอง	เช่น	การรับรู้อาการเตือน	อาการ

แสดง	การรกัษา	และแนวทางการป้องกนัโรคหลอด
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เลอืดสมอง	แบบสอบถามใช้วดัความตระหนักใน	2	

ด้าน	คือ	ด้านความรู้ความเข้าใจ	และอารมณ์ความ

รู้สึก	ประกอบด้วยข้อค�าถามทั้งหมด	20	ข้อ	ข้อค�า

ตอบเป็นแบบให้เลือกตอบ	5	ระดับ	(Rating	Scale)	

มีคะแนนตั้งแต่	1-5	ตามล�าดับ

	 ชดุที	่3	แบบสอบถามการได้รบัการสนับนุน

จากผู้ให้บริการ	เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

จากการทบทวนวรรณกรรมและตามกรอบแนวคิด

ของ	House	(1981)	ซ่ึงการสนบัสนนุจากผูใ้ห้บรกิาร	

หมายถึง	ข้อมูล	ข่าวสาร	เอกสารรวมไปถึงอารมณ์

ความรูส้กึต่างๆ	ทีท่่านได้รบัจากผูใ้ห้บรกิารสุขภาพ	

ได้แก่	 แพทย์	 พยาบาล	 และเจ้าหน้าสาธารณสุข		

ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิหรือโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	 เป็นต้น	

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามว่า

กลุม่ตัวอย่างเคยได้รบัการสนับสนุนจากผูใ้ห้บรกิาร

สุขภาพหรอืไม่	โดยประกอบด้วยข้อค�าถามท้ังหมด	

12	ข้อ	ข้อค�าตอบเป็นแบบให้เลือกตอบ	5	 ระดับ	

(Rating	Scale)	มีคะแนนตั้งแต่	1-5	ตามล�าดับ

	 ชุดที่ 	 4	 แบบสอบถามพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง	 เป็นแบบสอบถาม

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยว

กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง	

โดยประกอบไปด้วยพฤติกรรมการรับประทาน

อาหาร	การออกก�าลังกาย	การจัดการความเครียด	

การสูบบุหรี่	 การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 การรับ

ประทานยาและการติดตามการรกัษาของผูป่้วยกลุม่

เส่ียง	ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบสอบถาม

เพื่อทราบถึงการปฏิบัติหรือการกระท�าพฤติกรรม

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนกลุ่ม

เส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมอง	 ประกอบด้วยข้อ

ค�าถามทั้งหมด	15	ข้อ	ลักษณะแบบสอบถามเป็น

มาตราประมาณค่า	4	ระดับ	(Rating	Scale)	มีคะแนน

ตั้งแต่	1-4	ตามล�าดับ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บข้อมูล
	 1.		 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	

(Content	validity)	ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามทั้งหมด

เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงของ

เนื้อหา	 โดยผู้ทรงวุฒิ	 4	ท่าน	ประกอบด้วย	แพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว	 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล

ราชพิพัฒน์	อาจารย์พยาบาลภาควิชาอายุรศาสตร	์

อาจารย์พยาบาลภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวช	มหาวทิยาลัยมหดิล	และพยาบาลวชิาชีพ

ช�านาญการ	ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ	ได้

ค่าความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	Validity	 Index)	

ของแบบสอบถาม	เท่ากับ	0.91,	1	และ	1	ตามล�าดับ	

และผูท้รงคุณวฒุ	ิมีข้อเสนอแนะให้ปรบัข้อความใน

ข้อค�าถามตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น	

	 2.		 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่อง

มือ	 (Reliability)	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามท้ัง	 4	 ชุด	

ไปทดลองใช้	(Tryout)	กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีความ

คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง	 ท่ีมาติดตามการรักษาท่ี

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลหนิต้ัง	จ�านวน	30	

ราย	หลังจากนั้นน�าแบบสอบถามชุดที่	2,	3	และ	4	

ไปทดสอบค่าความเท่ียง	โดยวธีิการหาสัมประสทิธ์ิ

แอลฟ่าของครอนบัค	 (Cronbach’s	 alpha)	 ด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูป	 SPSS	 ได้ค่าความเท่ียงของ

แบบสอบถามความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอด

เลือดสมอง	แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุน

จากผู้ให้บริการ	และแบบสอบถามพฤติกรรมการ

ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	 มีค่าเท่ากับ	

.841	 .868	และ	 .810	ตามล�าดับ	 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ี
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ยอมรับได้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	
	 ผู ้วิจัยเสนอโครงการ	 เพื่อขอค�ารับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน		

คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	หลังจาก

โครงการผ่านการรับรองแล้ว	ผู้วิจัยท�าหนังสือจาก

บณัฑิตวทิยาลยั	มหาวทิยาลัยมหดิล	ถงึผูอ้�านวยการ	

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอสูงเนินเพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการท�าวิจัย	และขออนุมัติด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว	หลังจาก

ได้รับการอนุมัติให้เก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยขอเข้า

พบผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ�า

ต�าบลบุง่ขีเ้หลก็	มะเกลอืเก่า	และนาใหญ่	เพื่อชีแ้จง

วัตถุประสงค์	ชั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล	และ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากพยาบาลประจ�า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ประจ�าหน่วย

คัดกรอง	เป็นผู้คัดกรองผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติที่ผู้วิจัย

ก�าหนด	เมื่อได้ผู้ป่วยตามคุณสมบัติที่ผู้วิจัยก�าหนด	

ผู้วิจัยแจ้งต่อผู้ป่วยที่มีสนใจและยินดีท่ีจะเข้าร่วม

วิจัย	บอกวัตถุประสงค์	และขั้นตอนของการศึกษา	

สอบถามความสมัครใจ	 ลงนามใบยินยอม	 และ

รายละเอียดในใบพิทักษ์สิทธ์ิผู ้ป่วย	 และท�าการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู ้ป่วยด้วยตนเองในช่วง

เวลาที่ผู ้ป่วยรอพบแพทย์	 เม่ือเสร็จสิ้นการตอบ

แบบสอบถามผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ป่วยท่ีให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม	และน�าข้อมูลที่

ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผูว้จิยัน�าข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์มาประมวลผลและวเิคราะห์

ทางสถิติด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	(Statistical	

Package	for	the	social	Sciences)โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

	 1.	วเิคราะห์ข้อมูลส่วนบคุคลและตัวแปรที่

ศึกษาด้วยสถติิเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	

ได้แก่	การแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

	 2.	 วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านอาย	ุ

ความตระหนกัรู้เกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง	และ

การได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ	 ในการ

ท�านายพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอด

เลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงท่ีมารับบริการใน

หน่วยปฐมภมิู	โดยใช้สถิติการวเิคราะห์การถดถอย

แบบพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)

ผลการวิจัย
	 กลุ่มเส่ียงท่ีมารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ

จ�านวน	88	คน	ส่วนมากเป็นเพศหญิงร้อยละ	63.6	

เป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า	61	ปีขึ้นไปร้อยละ	69.32	

อายุเฉลี่ย	65.60	ปี	มีสถานภาพสมรสร้อยละ	70.50	

การศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ	 80.70	 จบชั้นประถม

ศึกษา	 ร้อยละ	 53.40	ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นหลัก	1	ใน	3	ของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีรายได้เพียง

พอแต่ไม่มีเหลือเก็บ	ด้านการอยู่อาศัย	พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างอาศัยอยู่กบับุตรหลานและมีบุตรหลานช่วย

ดูแลร้อยละ	64.80	และ	67	ภาวสุขภาพ	พบว่าร้อยละ		

50	 ของกลุ่มเส่ียงป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

มากท่ีสุด	รองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วม

กับไขมันในเลือดสูง	 และเป็นโรคความดันโลหิต

สูงร่วมกับเบาหวาน	คิดเป็นร้อยละ	26.1	และ	12.5	

ตามล�าดับ	นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่
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มีค่าดัชนมีวลกายเกนิเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ	58		

โดยแบ่งเป็นอ้วนระดับ	 1	น�้าหนักเกินเกณฑ์	 และ

อ้วนระดับ	2	คิดเป็นร้อยละ	27.3	 ,	 20.5	และ10.2	

ตามล�าดับ	ผลการตรวจสุขภาพจากสถานบริการ

ใน	1	เดือนที่ผ่านมา	ร้อยละ	76.1	มีระดับความดัน

โลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 ผู้ท่ีเป็นโรคเบาหวานมีผล

ตรวจน�้าตาลอยู่ในระดับสูงมากกว่า	 126	mg/dL		

ร้อยละ	 65	 กลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกาย

เฉลี่ย	24.13	kg/m2	(S.D.	=	4.56)	อยู่ในเกณฑ์อ้วน

ระดับ	1	และน�้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน	 คิดเป็น

ร้อยละ	 27.3	และ	20.5	ด้านการได้รับความรู้และ

ค�าแนะน�าเรื่องโรคหลอดเลือดสมองจากหน่วย

บริการปฐมภูมิ	 พบว่าร้อยละ	 63.6	 ไม่เคยได้รับ	

ค�าแนะน�า	ในจ�านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รบัค�าแนะน�า

รายงานว่าได้รบัค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข

ร้อยละ	51	รองลงมา	 คือจากพยาบาลร้อยละ	37.2	

ส่วนการได้รบัความรูเ้กีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง

จากสื่ออื่นๆ	พบว่าร้อยละ	59.1	ไม่เคยได้รับข้อมูล	

กลุม่ตัวอย่างทีเ่คยได้รบัข้อมูลส่วนมากได้รบัข้อมลู

จากป้ายโฆษณา	 วิทยุ/โทรทัศน์ฯลฯ	 ร้อยละ	 62.5	

นอกจากนี้ยังพบว่าเกือบท้ังหมดของกลุ่มตัวอย่าง

ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมอง	เม่ือสอบถามการรบัรูค้วามสีย่งต่อโรคหลอด

เลือดสมอง	พบว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าตนเองไม่มี

ความเสี่ยงและมีความเสี่ยงเล็กน้อยเป็นจ�านวน	

เท่ากัน	คือร้อยละ	33	

	 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลอาย	ุความตระหนักรู้	

เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง	การสนับสนุนจาก

ผู้ให้บริการและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง	พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

มีอายุ	61	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	69.32	(M	=	65.6	ปี)	การ

วิเคราะห์ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมอง	พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักเกี่ยว

กับโรคหลอดเลือดสมองในระดับสูง	 (M	=	 3.73,		

S.D.	 =	 .54)	การสนับสนุนจากผู้ให้บริการ	พบว่า

กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนเรื่องโรคหลอด

เลือดสมองจากผู้ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง

(M	=	 2.47,	 S.D.	 =	 .79)	 เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้

รับแนะน�าจากเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมองและในด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมองในภาพรวม	พบว่า	ตัวอย่างมีพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูง		

(M	=	3.09,	S.D.	=	 .25)	 เมื่อพิจารณารายด้าน	พบ

ว่า	 ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านการใช้ยา/

ติดตามการรักษา	พฤติกรรมด้านการไม่สูบบุหรี่/

ไม่ดื่มแอลกอฮอล์	 และพฤติกรรมด้านการออก

ก�าลังกายอยู่ในระดับสูง	 (M	=	3.85,	S.D.	=	 .54	 ,	

M	=	3.46,	S.D.	=	.78	และ	M =	3.00,	S.D.	=	.75		
ตามล�าดับ)	 ส ่วนพฤติกรรมด ้านการจัดการ

ความเครียดและพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร

พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	(M	=	2.73,	S.D.	=	.57	

และ	M =	2.67,	S.D.	=	.32)	ดังแสดงในตารางที่	1	
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ตารางที่	 1	 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของปัจจัยอายุ	 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมอง	การได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ	และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง	(N	=	88)

	 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี

การเลือกตัวแปรอิสระ	 เข้าสมการถดถอยในขั้น

ตอนเดียว	 (Enter	multiple	 regression)	 ผลการ

วิเคราะห์	พบว่า	อายุ	ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค

หลอดเลือดสมอง	 และการได้รับการสนับสนุน

จากผู้ให้บริการ	สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยกลุ่มเส่ียงได้

ร้อยละ	25.9	(R2	=	.259	,	F	=	9.788	,	P-value	<	.001)	

 
 
ตำรำงที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัอาย ุ ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง  
การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้หบ้ริการ  และพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมอง (N = 88) 

ปัจจัยอทิธิพลต่อพฤติกรรม  S.D. ช่วงคะแนน
ทีเ่ป็นไปได้ 

ช่วงคะแนน
ทีไ่ด้จริง 

ระดับ
คะแนน 

อาย ุ
ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง   
       ของผูป่้วยกลุ่มเส่ียง 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้หบ้ริการ   
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    -  พฤติกรรมดา้นการบริโภคอาหาร 
    -  พฤติกรรมดา้นการออกก าลงักาย 
    -  พฤติกรรมดา้นการจดัการความเครียด 
    -  พฤติกรรมดา้นการสูบบุหร่ี/ด่ืมแอลกอฮอล์ 
    -  พฤติกรรมดา้นการใชย้า/ติดตามการรักษา 
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 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุดว้ยวิธีการเลือกตวัแปรอิสระ  เขา้สมการถดถอยในขั้นตอนเดียว 
(Enter multiple regression) ผลการวิเคราะห์  พบวา่ อายุ  ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง  และ
การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้ห้บริการ  สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของ
ผูป่้วยกลุ่มเส่ียงไดร้้อยละ 25.9   (R2  = .259 , F = 9.788 ,  P-value < .001)  แต่เม่ือพิจารณารายตวัแปรพบว่ามี
เพียงตวัแปรอายุและความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอ านาจการท านายความถดถอยอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (β = -.209 , p < .05  และ (β = .393 , p < .001)  โดยตวัแปรความตระหนกัรู้ต่อโรคหลอด
เลือดสมองมีอ านาจการท านายมากท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตำรำงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุของตวัแปร  อายุ  ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอด
เลือดสมองของผูป่้วยกลุ่มเส่ียง  และการไดรั้บการสนับสนุนจากผูใ้ห้บริการ  ในการท านายพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยกลุ่มเส่ียง 

พฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง b SE beta t P-value 
อาย ุ -.005 .002 -.209 -2.134 .035* 
ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง .180 .045 .393 3.972 .000** 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้หบ้ริการ   .022 .031 .070 .703 .484 

ค่าคงท่ี (constant) = 2.681    R2  = .259     A2
adjust = .233     df = 3.0    F = 9.788     P-value < .001 

แต่เม่ือพจิารณารายตัวแปรพบว่ามีเพยีงตัวแปรอายุ

และความตระหนกัรูเ้กี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

ทีมี่อ�านาจการท�านายความถดถอยอย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ	 (β	 =	 -.209	 ,	 p	<	 .05	และ	 (β	 =	 .393	 ,		
p	<	.001)	โดยตัวแปรความตระหนักรู้ต่อโรคหลอด

เลือดสมองมีอ�านาจการท�านายมากท่ีสุด	 ดังแสดง

ในตารางที่	2

�������������� �����24 �������1.indd   50 20/6/2561   14:00:39



51The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 24  No. 1  January - June 2018

ตารางที	่2	แสดงผลการวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิถดถอยพหขุองตัวแปร	อาย	ุความตระหนักรูเ้กีย่วกบัโรคหลอด

เลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง	และการได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ	ในการท�านายพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

อภิปรายผลการวิจัย
	 	 กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีมีโรคประจ�า

ตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด	 โดยพบ

ถึงร้อยละ	 50	สอดคล้องกับรายงานของผู้ป่วยใน

จังหวัดนครราชสีมา	 ที่พบว่าโรคความดันโลหิต

สูงเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยอันดับท่ี	 1	 โดยมีอัตรา

การเจ็บป่วย	368.49	ต่อแสนประชากร	(ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา,	 2557)	 โดยโรค

ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส�าคัญที่สุด

ที่ท�าให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

และมีเลือดออก	 (Freitas,	Carruzzo,	Tsiskaridze,		

Lobrinus,	&	Bogousslavsky,	2001)	นอกจากนี้ยัง

พบกลุ่มเส่ียงที่มีโรคร่วม	 เช่น	 โรคความดันโลหิต

สูงร่วมกับโรคเบาหวาน	และเป็นโรคร่วมทั้ง	3	โรค	

ซ่ึงการท่ีกลุม่เสีย่งมีโรคร่วมหลายโรคกจ็ะท�าให้เพิม่

ความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากยิ่ง

ขึ้น	 ด้านภาวะสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรค

หลอดเลือดสมอง	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าดัชนี

มวลกายเฉลีย่	24.13	kg/m2	(S.D.	=	4.56)	โดยร้อยละ		

27.3	 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในอ้วนระดับ	 1	 และ	

ร้อยละ	 10.2	อยู่ในภาวะอ้วนระดับ	 2	คือค่าดัชนี

มวลกายสงูกว่า	30	กโิลเมตรต่อตารางเมตร	ค่าดชันี

 
 
ตำรำงที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัอาย ุ ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง  
การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้หบ้ริการ  และพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมอง (N = 88) 
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 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุดว้ยวิธีการเลือกตวัแปรอิสระ  เขา้สมการถดถอยในขั้นตอนเดียว 
(Enter multiple regression) ผลการวิเคราะห์  พบวา่ อายุ  ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง  และ
การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้ห้บริการ  สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของ
ผูป่้วยกลุ่มเส่ียงไดร้้อยละ 25.9   (R2  = .259 , F = 9.788 ,  P-value < .001)  แต่เม่ือพิจารณารายตวัแปรพบว่ามี
เพียงตวัแปรอายุและความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอ านาจการท านายความถดถอยอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (β = -.209 , p < .05  และ (β = .393 , p < .001)  โดยตวัแปรความตระหนกัรู้ต่อโรคหลอด
เลือดสมองมีอ านาจการท านายมากท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตำรำงที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุของตวัแปร  อายุ  ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอด
เลือดสมองของผูป่้วยกลุ่มเส่ียง  และการไดรั้บการสนับสนุนจากผูใ้ห้บริการ  ในการท านายพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคหลอดเลือดสมองของผูป่้วยกลุ่มเส่ียง 

พฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง b SE beta t P-value 
อาย ุ -.005 .002 -.209 -2.134 .035* 
ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคหลอดเลือดสมอง .180 .045 .393 3.972 .000** 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้หบ้ริการ   .022 .031 .070 .703 .484 

ค่าคงท่ี (constant) = 2.681    R2  = .259     A2
adjust = .233     df = 3.0    F = 9.788     P-value < .001 

มวลกายทีเ่กินนีเ้องเป็นอีกความเสีย่งทีท่�าให้ผูป่้วย

กลุ่มเสี่ยง	มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เพิ่ม

มากข้ึน	โดยเฉพาะผูท่ี้มีดัชนีมวลกาย	(BMI)	สูงกว่า	

30	กิโลเมตรต่อตารางเมตร	ซึ่งมีโอกาสท�าให้เกิด

โรคหลอดเลือดสมองได้ง่ายข้ึน	ผลของการศึกษา

พบว่าการอ้วนแบบลงพุงมีความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองมากว่าการอ้วนท่ัวไป	 (กรม

ควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข,	2550)	

	 ในการศึกษาพบว่าอายุมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง		

(r	 =	 -.307,	 p	 <	 .001)	 และสามารถร่วมท�านาย

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		

(β	 =	 -.209,	 p	 <	 .05)	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ี
ต้ังไว้	 โดยพบว่าผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงที่มีอายุน้อยกว่าจะ

มีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้

ดีกว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุมาก	อธิบายได้ว่าโรคหลอด

เลือดสมองเริ่มเกิดในคนอายุน้อยลง	ท�าให้คนอายุ

น้อยมีความสนใจและดูแลตนเองดีกว่าคนท่ีมีอายุ

มาก	 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการรับรู้

ในแต่ละช่วงวัย	 คือ	 ช่วงอายุและประสบการณ์ท่ี

ต่างกัน	 จะส่งผลถึงกระบวนการคิดการตัดสินใจ
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ตลอดจนการปฏิบัติพฤติกรรมที่แตกต่างกัน	ซึ่งจะ

มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ	 โดยจะเห็น

ว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะมีการเรียนรู้	 แสวงหา	และ

เข้าถึงเทคโนโลยีข่าวสารท่ีทันสมัยได้มากกว่ากลุ่ม

ผู้สูงอายุ	 และงานวิจัยน้ีกลุ่มตัวอย่างมีการกระจาย

ของกลุ่มอายุทุกช่วงวัย	 อายุจึงเป็นตัวแปรส�าคัญ

ท่ีท�าให้เกิดพฤติกรรม	 สอดคล้องกับการศึกษา	

จฑุามาศ	ทองต�าลึง	(2552)	ทีพ่บว่า	อายุ	เป็นปัจจยัท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคความดันโลหติสูง		

และพรสวรรค์	ค�าทิพย์	 (2557)	พบว่า	อายุมีความ

สัมพันธ์พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู ้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง

	 ความตระหนักรู ้ เ กี่ ยวกับโรคหลอด

เลือดสมองของผู ้ป ่วยกลุ ่มเส่ียง	 ผลการศึกษา

พบว่าความตระหนักรู ้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง		

(r	=	.455,	p	<	.001)	และสามารถท�านายพฤติกรรม

การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	(β	=	.209,	p	<	.001)	ซึ่งมีอ�านาจ
การท�านายสูงสุดและเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ัง

ไว้	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	O’Donnell	 (2005)		

ที่อธิบายว่า	 ความตระหนักเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีจะ

ช่วยให้บุคคลประสบความส�าเร็จกับการกระท�า

พฤติกรรมในการด�าเนินชวิีตเพือ่ให้มีสุขภาพดี	และ	

Breckler	 (1986)	ที่อธิบายว่า	ความตระหนักรู้เป็น

พฤติกรรมการรู้ส�านึกว่าสิ่งนั้นมีอยู่	 มีการจ�าแนก

และรบัรูซ่ึ้งเป็นส่ิงทีล่ะเอยีดอ่อนเกีย่วกบัความรูสึ้ก

และอารมณ์	ความรูส้กึนกึคิดของบคุคลต่อส่ิงหน่ึง

หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง	 ความตระหนักรู้

จึงเป็นส่ิงส�าคัญที่จะให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ	

จากการศึกษาของธนพร	วรรณกูล	(2557)	เกี่ยวกับ

การรบัรูแ้ละพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืด

สมอง	พบว่า	การรบัรูเ้กีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมอง

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน

โรคหลอดเลือดสมอง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		

(r	=	.510,	p	<	0.05)	ซึ่งการรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอด

เลือดสมองจากงานวิจัย	 เป็นการรับรู ้เกี่ยวกับ

ความเส่ียงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง	 การรับ

รู้ความรุนแรงของโรค	และการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมอง	 ซ่ึงเป็นประเด็นเดียวกับท่ีผู้วิจัยศึกษา	

จึงอธิบายได้ว่าเม่ือบุคคลเกิดความตระหนักรู้ต่อ

สุขภาพในด้านต่างๆ	อาจน�าไปสู่กระบวนการคิด	

การตัดสนิใจในการดูแลสุขภาพและป้องกนัโรคเพือ่

ไม่ให้ตนเกิดความเจ็บป่วย	 ซ่ึงมีผลต่อการปฏิบัติ

พฤติกรรมด้านต่างๆของบุคคลเหล่านั้น	

	 การสนับสนุนจากผู ้ให้บริการพบว่ามี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมอง	 (r	 =	 .230	 ,	 p	 <	 .05)	 แต่ไม่สามารถ

ท�านายพฤติกรรมการป้องกนัโรคหลอดเลือดสมอง

ของผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		

(β	=	.031,	p	=	.484)	และไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ว่า	ผูป่้วยกลุ่มเส่ียงท่ีได้รบัการสนบัสนุนจาก

ผู้ให้บริการจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมองได้	 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเส่ียงได้รับ

ข้อมูลการสนับสนุนเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่

ในระดับปานกลางเท่านั้น	(M	=	2.47,	S.D.	=	.79)	

ซ่ึงตัวแปรการสนับสนุนจากผู้ให้บริการมีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมองค่อนข้างน้อย	 เม่ือเทียบกับตัวแปรอายุและ

ความตระหนักรู้	 จึงไม่สามารถท�านายพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่ม

เส่ียงได้	 จากผลการศึกษา	พบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วย
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กลุ่มเสี่ยงไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอด

เลือดสมองจากผู้ให้บริการ	 และการท่ีผู้ป่วยกลุ่ม

เส่ียงได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการในระดับ

ปานกลาง	 แต่มีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด

เลือดสมองอยู่ในระดับสูง	(M	=	3.09,	S.D.	=	.25)		

แต่ยังมีพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร

และการจัดการความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง		

(M	=	2.67,	M =	2.73)	ผู้วิจัยพบว่าจากการสอบถาม
ผู ้ป่วยกลุ ่มเสี่ยงท�าน้ันเป็นโรคเรื้อรังที่ได้รับค�า

แนะน�าเรื่องจากปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคประจ�าตัวท่ี

มีเป็นส่วนมากซึ่งพฤติกรรมที่เคยได้รับค�าแนะน�า

เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพและสามารถ

ป้องกันโรคได้ครอบคลุมซ่ึงได้แก่เรื่องการรับ

ประทานอาหาร	 ควบคุมน�้าหนัก	 ออกก�าลังกาย	

ควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน�้าตาลใน

กระแสเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ	 ไม่สูบบุหรี่	 และ

ลดการดืม่แอลกอฮอล์	จงึท�าให้ตัวอย่างมีพฤติกรรม

ส่วนใหญ่รวมไปถึงพฤติกรรมป้องกันโรคหลอด

เลือดสมองอยู่ในระดับสูง	 แต่ในขณะเดียวกัน

ตัวอย่างได้รับค�าแนะน�าที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ

เรื่องโรคหลอดเลือดสมองค่อนข้างน้อย	จึงท�าให้

ผลการสนบัสนุนจากผูใ้ห้บรกิารไม่สามารถท�านาย

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้	

นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงได้รับ

ความรูจ้ากแหล่งอืน่ๆนอกจากผูใ้ห้บรกิาร	เช่น	จาก

ส่ือต่างๆ	จากบุคคลในครอบครัว	 เพื่อน	หรือการ

ศึกษาด้วยตนเอง	จึงท�าให้มีพฤติกรรมการป้องกัน

โรคหลอดเลือดสมองในระดับสูงได้	 ซ่ึงขัดแย้งกับ

การศึกษาของ	ชลิดา	 โสภิตภักดีพงษ์	 (2553)	พบ

ว่าการสนับสนนุทางสงัคมจากบคุลากรสาธารณสขุ

สามารถท�านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

ครอบครัวท่ีเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้		

(β	=	0.218,	p	=	.028)	และการศึกษาของจุฑามาศ	
คชโคตร	 (2554)	 ท่ีท�าการศึกษาพฤติกรรมป้องกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจของพนักงานธนาคารกสิกร

ไทย	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	พบว่า	 พฤติกรรม

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของพนักงานมีความ

สัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน	 เพื่อน

ร่วมงาน	 และการสนับสนุนจากหัวหน้างาน	

สามารถร่วมกนัท�านายพฤติกรรมป้องกนัโรคหลอด

เลือดหัวใจได้ร้อยละ	28.20	

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

	 พยาบาลควรมีการส่งเสริมให้ประชาชน	

ตระหนักถึงความส�าคัญของโรคหลอดเลือดสมอง

โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงท่ีป่วยด้วยโรคเร้ือรัง

และกลุ ่มผู ้สูงอายุ	 โดยควรมีการคัดกรองและ

ประเมินความเส่ียงต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง	

รวมไปถงึการแนะน�าให้สังเกตอาการของโรคหลอด

เลือดสมองด้วยตนเองตามหลัก	FAST	เพื่อให้กลุ่ม

เส่ียงท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุได้รับ

ความรูแ้ละเข้าใจถกูต้องถงึโอกาสเสีย่งทีจ่ะเกดิโรค

หลอดเลอืดสมองและสามารถปฏบัิติพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างถูกต้อง	 และ

ควรมีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพหรอืโครงการ

ป้องกันโรคหลอดเลอืดสมองให้แก่ผูป่้วยกลุม่เส่ียง	

เช่น	 จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหลอด

เลอืดสมองระหว่างกลุม่เสีย่งและบุคลากร	ท�าตลาด

นัดเรื่องอาหารเน่ืองจากผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วย

กลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารอยู่ใน

ระดับน้อยทีสุ่ดเม่ือเปรยีบเทียบพฤติกรรมด้านอืน่ๆ	

นอกจากนี้ควรมีการรณรงค์ใช้พื้นที่ออกก�าลังกาย	

สอนวิธีการออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย
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และตามบริบทของแต่ละพื้นที่	 เพื่อให้ประชาชน

เกดิความตระหนักในการดูแลสขุภาพและเพือ่ให้มี

พฤติกรรมการป้องกนัโรคได้	นอกจากนีจ้ากผลการ

วจัิยยงัพบว่า	ประชาชนได้รบัความรูเ้รือ่งโรคหลอด

เลือดสมองผ่านทางป้ายโฆษณา	วิทยุ/โทรทัศน์	ถึง

ร้อยละ	62.5	กระทรวงสาธารณสุขจึงอาจมีการใช้

ส่ือในการให้ความรูแ้ก่ประชาชนเกีย่วกบัโรคหลอด

เลือดสมองผ่านช่องทางเหล่านี้ให้มากขึ้น

	

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 จากผลการวิจัยพบว่าอายุและความ

ตระหนักรู ้ต ่อโรคหลอดเลือดสมองมีผลต ่อ

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจึง

อาจน�าผลการวจิยัทีไ่ด้จากศึกษาในครัง้นีไ้ปต่อยอด

เป็นการศึกษากึ่งทดลองโดยอาจท�ากลุ่มให้ความรู	้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละช่วงอายุ	 เพื่อให้

กลุ่มเส่ียงได้รับความรู้ที่หลากหลายและท�าให้เกิด

ความตระหนักในการที่จะปฏิบัติพฤติกรรมต่อไป

	 2.		 ผลการศึกษาพบว่าผูป่้วยกลุม่เสีย่งส่วน

ใหญ่ยังไม่มีการรับรู้ว่าตนเองมีความเส่ียงต่อการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมอง	 จึงควรน�าเรื่องประเด็น

การรับรู ้ความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมองมา

ศึกษาเพื่อเติมในเชิงการวิจัยกึ่งทดลอง	 โดยการให้	

Program	 Intervention	 ในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงในแต่ละ

ระดับ	 เช่น	 กลุ่มเสี่ยงน้อย	 เส่ียงปานกลาง	 เส่ียง

มากและท�าการศึกษาเปรียบเทียบถึงการรับรู้ความ

เสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด

สมองแตกต่างกันหรือไม่เพื่อจะได้วางแผนการจัด

กิจกรรมให้เหมาะสมได้

	 3.		 ควรมีการศึกษาเรือ่งการสนบัสนุนจาก

ผูใ้ห้บรกิารในหน่วยบรกิารอืน่	เช่น	ในหน่วยบรกิาร

ระดับทุติยภมิู	และตติยภมิู	หรอืท�าการศึกษาเปรยีบ

เทียบการได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการใน

แต่ละที่เพราะอาจมีผลที่แตกต่างกัน
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ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพใน

ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

สุนิสา ค้าขึ้น, พย.ม.1

นารีรัตน์ จิตรมนตรี, Ph.D.2

วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, Ph.D2

ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, พย. ด.2

บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	 ศึกษาสองกลุ่ม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ

โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพในผู ้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง		

กลุม่ตัวอย่าง	คอื	ผูสู้งอายุโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง	มารับบรกิารคลนิกิโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัและหอบหดืผูใ้หญ่	

โรงพยาบาลระดับทติุยภมูแิห่งหนึง่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จ�านวน	54	คน	เกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่าง

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน	พ.ศ.	2559	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะที่ก�าหนด	และสุ่มอย่าง

ง่ายเข้ากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม	กลุม่ละ	27	คน	กลุ่มทดลองได้รบัโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะแห่ง

ตนในผู้สูงอายุโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง	 โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ	Bandura	

ประกอบด้วยสือ่วดีทิศัน์ให้ความรูแ้ละน�าเสนอตวัแบบผูส้งูอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	คูม่อืการดแูลตนเอง

และแบบบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	แผนการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์	และแบบวัดการรับ

รู้ความเหน่ือยในการออกก�าลังกายของ	Borg	ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ	 เครื่องมือท่ีใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย		1)	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	และ	2)	แบบสอบถามพฤติกรรม

สขุภาพผูส้งูอายโุรคปอดอดุก้ันเรือ้รงั	วเิคราะห์ข้อมลูโดยเปรยีบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพผูสู้ง

อายโุรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	หลังการทดลอง	ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	ด้วยสถติิ	Non-parametric	

แบบ	Mann-Whitney	U	test

	 ผลการศึกษาพบว่า	หลังการทดลอง	 ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการ	

ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีค่าเฉลี่ยอันดับที่ของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการดูแล

ตามปกติ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<	 .001)	 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพรายด้านเพิ่มขึ้น	

ทั้ง		3	ด้าน	ได้แก่	การส่งเสริมสุขภาพ	การผ่อนคลาย	และการบริหารการหายใจและออกก�าลังกาย	

	 ข้อเสนอแนะ	โปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตนสามารถน�าไปใช้กบัผูส้งูอายโุรคปอดอดุกัน้

เรือ้รงัในช่วงของการเตรยีมวางแผนจ�าหน่ายผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล	ซึง่จะช่วยส่งเสรมิให้ผูป่้วยมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่

ค�าส�าคัญ:	การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน	ผู้สูงอายุ	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	พฤติกรรมสุขภาพ
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Effect	of	the	Self-Efficacy	Program	on	Health	Behavior	among	Older	Adults	with	
Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease
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Abstract
	 The	present	study	was	based	on	a	two-group	quasi-experimental	research	design	aimed	to	study	

the	effects	of	a	self-efficacy	program	on	health	behavior	among	older	adults	with	chronic	obstructive	

pulmonary	disease	(COPD).	The	samples	were	composed	of	54	older	adults	with	COPD	who	sought	

treatment	at	the	Adult	COPD	and	Asthma	Clinic,	Secondary	Care	Hospital	in	the	Northeast.	Data	were	

collected	in	July	–	September	2016.	The	samples	were	recruited	based	on	set	characteristics	and	were	

simple	randomly	selected	into	an	experimental	or	a	control	group	(27	samples	each).	The	experimental	

group	received	the	self-efficacy	program	for	older	adults	with	chronic	obstructive	pulmonary	disease.	

Bandura’s	Self-Efficacy	Theory	was	used	as	the	conceptual	framework	for	the	study.	The	program	was	

consistied	of	video	providing	knowledge	and	demonstrating	good	models	of	older	adults	with	COPD,	the	

self-care	handbook	and	the	health	behavior	adjustment	recording	form,	telephone	follow-up	visit	plans	

and	modified	Borg	scale.	The	control	group	received	routine	care	only.	Data	collection	instruments	were	

composed	of	the	following:	1)	the	personal	data	questionnaires	and	2)	the	questionnaire	on	the	health	

behaviors	of	older	adults	with	COPD.	Data	analysis	was	performed	by	comparing	the	post-experimental	

mean	health	behavior	scores	of	the	older	adults	with	COPD	between	the	experimental	and	control	groups	

with	the	non-parametric	Mann-Whitney	U	Test.	The	results	of	the:	the	posttest	findings	revealed	that	the	

older	adults	with	COPD	who	received	the	self-efficacy	program	had	higher	mean	rank	scores	of	health	

behavior	than	the	older	adults	who	received	routine	care	only	with	statistical	significance	(p<	.001),	with	

increases	in	health	behavior	scores	in	all	three	areas,	namely,	health	promotion,	relaxation,	and	breathing	

practice	and	exercise.	Recommendations:	The	self-efficacy	program	could	be	implemented	for	older	

adults	with	COPD	during	discharge	planning.	The	program	would	promote	the	patients’	self-confidence	

and	modify	their	health	behaviors.
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บทน�า
	 ประชากรผู ้ สูงอายุในประเทศไทยใน

ปัจจุบันมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน	 จากผลการส�ารวจ

ปี	 2558	พบว่า	 มีจ�านวนประชากรสูงอายุ	คิดเป็น

ร้อยละ	15.75	(ระบบสถิติทางการทะเบียน,	2558)	

จากผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของ

ประชากรไทย	พ.ศ.	2554	(ส�านกังานพฒันานโยบาย

สุขภาพระหว่างประเทศ	กระทรวงสาธารณสุข,	

2557)	พบว่าประชากรไทยกลุ่มอายุ	60	ปีขึ้นไป	พบ

โรคท่ีเป็นสาเหตุของความสูญเสียสองอันดับแรก

ในเพศชาย	คือ	โรคหลอดเลือดสมอง	และโรคปอด

อดุกัน้เรือ้รงั	คดิเป็นร้อยละ	10.3	และ	8.8	ตามล�าดับ	

จากสถิติของโรคที่พบหน่ึงในนั้นมีโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุไทย	 ซ่ึงปัจจุบันเป็น

สาเหตุส�าคัญของการเจ็บป่วยและการตายท่ีมีแนว

โน้มเพิม่สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทัว่โลก	(GOLD,	2015)

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 (Chronic	 Obstructive		

Pulmonary	Disease	หรือ	COPD)	 เป็นกลุ่มโรค

ท่ีมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ	 การด�าเนินโรคจะ

ค่อยเป็นค่อยไป	การอุดกั้นในปอดที่เกิดขึ้นจะเกิด

อย่างเรื้อรังและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถ

กลับคืนสู่สภาพปกติ	(GOLD,	2015)	ปัจจัยเสี่ยงที่

ท�าให้เกดิโรค	อาจมาจากปัจจยัด้านผูป่้วยและปัจจยั

ด้านสภาวะแวดล้อม	ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมมี

ความส�าคัญมากที่สุด	 ได้แก่	 ควันบุหรี่	 เป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่สุดของโรคน้ี	 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

จะมีอาการหายใจล�าบาก	หอบเหนื่อย	 ซ่ึงอาการ

จะค่อยๆ	 เป็นมากข้ึน	ท�าให้ความสามารถในการ

ท�ากิจกรรมลดลงและมีความทุกข์ทรมาน	อาการ

เหล่าน้ีจะน�าไปสู่สภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตท่ีลด

ลงด้วย	 (Gardner	&	Wilkin,	 2010)	การเจ็บป่วย

เรื้อรัง	ท�าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เช่นเดิม		

ขาดรายได ้ 	 และต้องสูญเสียรายได ้ที่ มีอยู ่กับ

การรักษาตัว	 (ดวงรัตน์	 วัฒนกิจไกรเลิศ,	 2552)		

ส่วนการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อบรรเทา

อาการของโรค	ป้องกันอาการก�าเริบ	 เพิ่มคุณภาพ

ชีวิตของผู้ป่วยให้ดีมากย่ิงข้ึนและลดอัตราการตาย	

แนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถ

แบ่งเป็นการรักษาโดยการใช้ยา	 ได้แก่	 ยาขยาย

หลอดลม	ยาขับเสมหะ	และการรักษาโดยไม่ใช้ยา		

ได้แก่	 การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	 ด้วยการออก

ก�าลังกายท่ีเหมาะสมและการฝึกบริหารการหายใจ		

จะช ่วยเพิ่มฟ ังก ์ชั่นการท�างานของปอดและ	

การท�ากจิกรรมในชวีติประจ�าวนัได้ดีขึน้	นอกจากน้ี

ยงัมกีารใช้เทคนคิการผ่อนคลาย	การสงวนพลงังาน	

และการใช้ออกซิเจน	 อย่างไรก็ตามการรักษา	

ดังกล่าวไม่สามารถท�าให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

หายขาดได ้ เพียงเป ็นการช ่วยทุเลาอาการลง		

(คณะท�างานพฒันาแนวปฏบิติัทางสาธารณสขุโรค

ปอดอดุกัน้เรือ้รงั,	2553)	ดังน้ันผูสู้งอายุโรคปอดอดุ

กั้นเรื้อรังจะต้องสามารถเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น	

จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตน	 เพื่อให้สามารถจัดการตนเองกับการเจ็บ

ป่วยได้	 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้

เหมาะสมและถกูต้องกบัโรคทีก่�าลงัเผชญิอยูไ่ด้	เพือ่

ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อไป

	 พฤติกรรมสุขภาพ	 (health	 behavior)	

เป็นการกระท�าของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรม

ในชีวิตประจ�าวันท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์	 เพื่อป้องกัน

โรคและส่งเสริมสุขภาพ	 น�ามาสู ่คุณภาพชีวิต		

การศึกษาของเทพทวย	มูลวงษ์	(2555)	พบว่าผู้ป่วย

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เนื่องจากเป็นผู้ป่วย

สูงอายุ	 ร่วมกับมีการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้น
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เรื้อรังที่มีอาการเหนื่อย	อาจท�าให้มีข้อจ�ากัดในการ

ท�ากิจกรรมต่างๆ	 และมีระดับการศึกษาค่อนข้าง

น้อยอาจท�าให้การรับรู้	 การเข้าใจในความรู้เรื่อง

โรค	การปฏิบัติตัวได้ไม่ดี	สอดคล้องกับการศึกษา

ในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัทีผ่่านมาของกญัจนา		

ภู่วิลัย,	 นงนุช	 โอบะ,	 สมบูรณ์	 ตันสุภสวัสดิกุล,	

และทวีศักดิ์	ศิริพรไพบูลย์	(2555)	พบว่าพฤติกรรม

ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ	 ด้านโภชนาการ	

และด้านการออกก�าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง	

โดยพฤติกรรมการออกก�าลังกายอยู่ในระดับท่ีต�่า

กว่าพฤติกรรมอืน่ๆ	โดยผูป่้วยจะลดการท�ากจิกรรม

ลงเม่ือมีอาการเหนื่อยรวมท้ังพฤติกรรมการออก

ก�าลังกายด้วย	และการศึกษาของอรุณวรรณ	วงษ์

เดิม	และสุภาภรณ์	 ด้วงแพง	 (2557)	อาการหายใจ

ล�าบากของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 เป็นสาเหตุ

ท�าให้สมรรถนะการท�ากิจกรรมทางกายลดลง		

ส่งผลให้ผู้ป่วยเลือกที่จะปฏิบัติกิจกรรมลดลงหรือ

ไม่ปฏิบัติเลย	 โดยพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง		

อาจเกิดจากการรบัรูส้มรรถนะในตนเองท่ีไม่ถกูต้อง		

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของอุษา	 วรรณม่วง		

และอรสา	 พันธ์ภักดี	 (2555)	 พบว่ากลุ่มที่ไม่มี

อาการก�าเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการรับรู้

ความสามารถในการดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มท่ีมี

อาการก�าเริบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p	<	 .001)	

ดังน้ันหากผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนที่ถูกต้อง	 เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีก็จะท�าให้มีภาวะสุขภาพที่

ดี	สามารถควบคุมโรคได้	ลดความรุนแรงของโรค	

ลดอาการก�าเริบ	 ลดจ�านวนวันนอนโรงพยาบาล

และลดการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาล	ส่งผลให้

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น	 ดังน้ันจึงต้องหาวิธี

การที่ครอบคลุมส�าหรับการป้องกันและการรักษา	

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

	 ทฤษฎีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน	 (Self	

Efficacy)	ของ	Bandura	(1997)	เป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้น

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล	โดย	Bandura	

กล่าวว่า	การทีบุ่คคลจะปฏบัิติพฤติกรรมให้ประสบ

ความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	บุคคลจะต้อง

มีการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนเกิดข้ึนก่อน	โดยเชือ่ม่ัน

ในความสามารถของตนเองว่าจะปฏิบัติพฤติกรรม

ทีเ่ฉพาะเจาะจงให้ประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายท่ี

คาดหวงั	ซ่ึงการรบัรู้สมรรถนะแห่งตนมีผลต่อการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคล	 โดย

บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพดีหรือไม่ดีข้ึนอยู่กับ

การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน	การรบัรูส้มรรถนะแห่ง

ตน	ความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรม	มีความ

ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้ป่วยโรค

ปอดอุดกั้นเร้ือรัง	 (Andenaes,	Bentsen,	Hvinden,	

Fagermoen,	and	Lerdal,	2014)

	 การทบทวนวรรณกรรมพบว่าแนวคิด

ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ	Bandura	ได้

ถูกน�ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาเชิงทดลองใน

ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 โดยพบว่าผู้ป่วยโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ีได้รับโปรแกรมการรับรู้ความ

สามารถของตนเอง	 มีการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการดูแลตนเองเพิ่มข้ึน	 (Abedi,	 Salimi,	

Feizi,	 and	 Safari,	 2013)	 งานวิจัยดังกล่าวมีข้อ

จ�ากัดเรื่องบริบทท่ีจะน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

สภาพบริบทของประเทศไทย	ส่วนการศึกษาใน

ประเทศไทยนั้น	พบการศึกษาของนัยนา	 อินทร์

ประสิทธ์ิ	(2544)	ศึกษาผลของโปรแกรมการพฒันา

สมรรถนะแห่งตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ

ของผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง	 ผลการวิจัยพบว่า

หลังการทดลอง	กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของ
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คะแนนการรบัรูส้มรรถนะในตนเองและค่าเฉลีย่ผล

ต่างของคะแนนพฤติกรรมการดูแลสขุภาพมากกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	

อย่างไรก็ตามงานดังกล่าวไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	

และกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนน้อย	 กลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม	กลุ่มละ	15	คน	เท่านั้น	นอกจากนี้การ

ศึกษาของทีปภา	พุดปา,	 ศิริรัตน์	 ปานอุทัย,	 และ

ดวงฤดี	ลาศุขะ	(2553)	พบว่าความสามารถในการ

ท�าหน้าที่ของร่างกายของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง	 และคะแนนอาการหายใจล�าบากของกลุ่ม

ท่ีได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน	

และการสนับสนุนทางสังคมสงูกว่ากลุม่ท่ีไม่ได้รบั

โปรแกรม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<	.001)

	 จากการทบทวนวรรณกรรมการวจิยัท่ีผ่าน

มาได้มีการน�าทฤษฎีการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนของ	

Bandura	 มาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังมีความเชื่อม่ันในความสามารถของ

ตนเอง	 แต่งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการส่งเสริม

สมรรถนะแห่งตนในพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	

ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นๆ		

ที่อาจน�าไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 อีก

ทั้งการศึกษาดังกล่าวมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

จ�านวนน้อยและไม่ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	 ดังน้ัน

กลุม่ตัวอย่างจงึยงัไม่สามารถเป็นตัวแทนของผูป่้วย	

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งหมดได้	 นอกจากน้ียัง

พบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยังมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีไม่เหมาะสม	และความรุนแรงของโรค

ปอดอดุกัน้เรือ้รงัมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่	การสัมผัสควัน		

ความแข็งแรงของร่างกาย	การท�ากิจกรรมในชีวิต

ประจ�าวันกิจกรรมทางสังคม	ความวิตกกังวลและ

ภาวะซึมเศร้า	(Zhang	et	al.,	2013)	โดยพฤติกรรม

สุขภาพทีไ่ม่ถกูต้อง	อาจเกดิจากการรบัรูส้มรรถนะ

ในตนเองท่ีไม่ถูกต้อง	 ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถ

ควบคุมอาการท่ีเกิดขึ้นได้	 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจ

ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนของ	

Bandura	 โดยใช้แหล่งสนับสนุน	 4	 แหล่ง	 เป็นก

รอบในการพฒันาโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะ

แห่งตน	เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ซ่ึงคาดว่าจะช่วยให้ผู้สูงอายุ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพไปในทางที่ดี	 เพื่อชะลอการด�าเนินของโรค

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ

ในผูสู้งอายุโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง	ระหว่างกลุ่มได้รบั

โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนกับกลุ่มที่

ได้รับการดูแลตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย
	 ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุ่มท่ีได้รับ

โปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตน	มีคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการดูแลตาม

ปกติ

กรอบแนวคิด
	 การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้ทฤษฎีการรับรู ้

สมรรถนะแห่งตนของ	Bandura	 (Bandura,	 1997)	

เป็นแนวทางในการศึกษา	โดย	Bandura	กล่าวว่า	การ

ทีบ่คุคลจะปฏบิติัพฤติกรรมให้ประสบความส�าเรจ็

ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	บุคคลจะต้องมีการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนเกิดขึ้นก่อน	โดยเชื่อมั่นในความ

สามารถของตนเองว่าจะกระท�าพฤติกรรมทีเ่ฉพาะ
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เจาะจงให้ประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายท่ีคาดหวงั	

โดยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของบุคคลสามารถ

พัฒนาได้จากแหล่งสนับสนุน	 4	แหล่ง	 (Bandura,	

1997)	ได้แก่	1)	ประสบการณ์ความส�าเรจ็ของตนเอง	

(enactive	mastery	experience)	2)	การได้เหน็ตัวแบบ

หรือประสบการณ์จากผู้อื่นท่ีประสบความส�าเร็จ	

(vicarious	 experiences)	 3)	การพูดชักจูง	 (verbal	

persuasion)	และ	4)	สภาวะทางสรีระและอารมณ	์

(physiological	 and	 affective	 states)	 ดังน้ันเม่ือ	

ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้รับโปรแกรมการ

ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนจากแหล่งสนับสนุน	

4	 แหล่งดังกล่าว	น่าจะส่งผลให้ผู้สูงอายุโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังมีการรับรู้สมรรถนะของตนเองท่ีจะ

ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลอง	(qua-

si-experimental	 research)	 ศึกษาสองกลุ่มวัดก่อน

และหลัง	(two	groups	pre-post	test	design)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	คือ	ผูส้งูอายโุรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	

มีอายต้ัุงแต่	60	ปีข้ึนไป	มารบับรกิารคลนิิกโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังและหอบหืดผู้ใหญ่	

	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง	มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	มารับบริการคลินิก

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืดผู ้ใหญ่	 โรง

พยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

เฉียงเหนอื	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2558	ถึง	พ.ศ.	2559	จ�านวน	

60	คน	ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า	ดังนี้	

1)	 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ี

มีระดับความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับ	 2	และ	3	

ตามเกณฑ์ของ	GOLD	 (2015)	ผู้ป่วยมีอาการคงท่ี

ภายในระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนเข้าร่วมโครงการ	2)	

มีสติสมัปชญัญะดี	ไม่มีปัญหาด้านความจ�าและการ

เรยีนรู้	ประเมินโดยการใช้แบบประเมินสภาพสมอง

เบ้ืองต้น	(MMSE–Thai	2002)	มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์

ปกติ	และ	3)	สามารถส่ือสารและเข้าใจภาษาไทยได้

ดี	ตอบแบบสอบถามได้	ไม่มีปัญหาด้านการได้ยิน

	 การค�านวณขนาดกลุ ่มตัวอย่างอ้างอิง	

การศึกษาของ	Abedi	et	al.	(2013)	น�าค่าเฉลี่ยของ

คะแนนการดูแลตนเองและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

มาค�านวณหาค่าอทิธิพล	(effect	size)	โดยใช้สูตรของ	

Glass	(1976)	ได้ค่าอิทธิพล	เท่ากับ	3.03	เปิดตาราง

ของ	Cohen	(1988)	โดยก�าหนดค่า	a =.05	และค่า
อ�านาจการทดสอบ	(power	of	test)	ที่ระดับ	.80	ได้

ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ	25	คน	และผู้วิจัยค�านึง

ถงึอตัราการออกจากการวจิยั	ได้เพิม่จ�านวนตัวอย่าง

อีกร้อยละ	20	(Polit	and	Hungler,	1999)	จึงได้กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นกลุ่มละ	30	คน	รวมกลุม่ตัวอย่างท้ังส้ิน

จ�านวน	60	คน	ผู้วิจัยสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม	โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	(simple	random	

sampling)	 จับฉลากสุ่มแบบไม่แทนที่	 ในระหว่าง

การศึกษา	 พบว่า	 กลุ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามก�าหนด	

กลุ่มละ	 3	 คน	 ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงเหลือกลุ่ม

ตัวอย่างที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน	

จ�านวนทั้งสิ้น	54	คน	เป็นกลุ่มทดลอง	27	คน	และ	

กลุ่มควบคุม	27	คน

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

	 การวจิยัในครัง้น้ี	ได้รบัการรบัรองจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 คณะพยาบาล

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 (รหัส	COA	No.IRB-

NS2016/41.0205)	ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง	

โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์	 ข้ันตอนการเข้าร่วมวิจัย	
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สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วม	หรือปฏิเสธในการ

เข้าร่วมวจิยั	เมือ่กลุม่ตัวอย่างยนิยอมเข้าร่วมในการ

วิจัยให้ลงลายมือชื่อยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร	

ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาหรือความผิดปกติที่

อาจเกดิขึน้ในระหว่างการเข้าร่วมวจัิย	กลุม่ตัวอย่าง

จะได้รบัการช่วยเหลอือย่างทนัท่วงทจีากผูว้จิยัและ

พยาบาลประจ�าคลินกิโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	แต่หาก

อาการผดิปกติท่ีเกดิข้ึนกบักลุม่ตัวอย่างมีอาการเลว

ลงหรืออาการรุนแรงเพิ่มข้ึนจะรายงานแพทย์ได้

ทราบเพือ่ท�าการวางแผนและให้การรกัษาพยาบาล	

และหากกลุ่มตัวอย่างต้องการจะออกจากการเข้า

ร่วมการวิจัยในครั้งนี้	สามารถถอนตัวออกจากการ

วิจัยได้ทุกเวลาโดยไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาล

ใดๆ	รวมทั้งเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเป็นความ

ลับ	การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลกระท�าใน

ภาพรวมและน�าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยเท่านั้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง	

ได้แก่	แบบประเมินสภาพสมองเบ้ืองต้น	ฉบับภาษา

ไทย	(MMSE–Thai	2002)	(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูง

อายุ	 กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข,	 2542)	

จ�านวน	11	ข้อ

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ได้แก่	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	จ�านวน	12	

ข้อ	ประกอบด้วยค�าถามเก่ียวกับเพศ	 อายุ	 ระดับ

การศึกษา	สถานภาพสมรส	อาชีพ	รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน	 ระยะเวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง	 โรคประจ�าตัว	ประวัติการสูบบุหรี่	 ยารักษา

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ีได้รับ	 จ�านวนครั้งของการ

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรัง	 (ภายในระยะเวลา	 1	ปีท่ีผ่านมา)	 และ

ระดับความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบ่ง

ตามระดับความรุนแรงของโรค	และแบบสอบถาม

พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

สอบถามเกี่ยวกับการประเมินความถี่ในการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมกับโรค

ปอดอดุก้ันเรือ้รงั	ซึง่ผูว้จิยัขออนุญาตและดัดแปลง

จากแบบประเมินของนัยนา	อนิทร์ประสิทธ์ิ	(2544)	

และแบบประเมินของกาญจนา	ใจเย็น	(2557)	โดย

ปรับข้อค�าถามให้เหมาะสมกับพฤติกรรมสุขภาพ

ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ข้อค�าถาม	 46	

ข้อ	ประกอบด้วย	 1)	พฤติกรรมด้านการส่งเสริม	

สุขภาพ	32	ข้อ	2)	พฤติกรรมด้านการผ่อนคลาย	4	ข้อ	

และ	3)	พฤติกรรมด้านการบริหารการหายใจและ

ออกก�าลังกาย	 10	ข้อ	 ลักษณะค�าตอบใช้มาตรวัด

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	4	ระดับ	

คะแนนรวมอยูใ่นช่วง	46–184	คะแนน	คะแนนรวม

สูง	หมายถงึ	มีพฤติกรรมสขุภาพท่ีดี	ผูว้จัิยใช้เกณฑ์

ของ	Best	 (1977)	แบ่งคะแนนเป็น	3	ระดับ	ได้แก่	

พฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดับไม่ดี	(คะแนน	46.00-

92.00)	 พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง	

(คะแนน	92.01-138.00)	และพฤติกรรมสุขภาพอยู่

ในระดับดี	(คะแนน	138.01-184.00)

	 ส�าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็น

เครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง	 ได้แก่	 โปรแกรมการ

ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้สูงอายุโรคปอดอุด

กัน้เรือ้รงั	เป็นรปูแบบกจิกรรมเสรมิสร้างความเชือ่

ม่ันในความสามารถของตนเองของผู้สูงอายุโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ให้มีความมั่นใจในความสามารถ

ของตนเองท่ีจะปฏบัิติพฤติกรรมในการดูแลสขุภาพ

ของตนเองได้อย่างถูกต้องกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน	ใช้เวลา	8	

สัปดาห์	ในการปฏบัิติพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
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ของตนเอง	เพือ่ให้มพีฤติกรรมสุขภาพทีดี่	สร้างขึน้

ตามกรอบแนวคดิทฤษฎีการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน

ของ	Bandura	(1997)	โดยใช้แหล่งสนบัสนนุ	4	ด้าน	

ดังนี้

		 1.	 ประสบการณ์ความส�าเร็จของตนเอง	

(enactive	mastery	experience)	โดยการส่งเสริมให	้

ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ฝึกปฏิบัติทักษะ

การผ่อนคลาย	 การบริหารการหายใจและการ	

ออกก�าลังกาย

		 2.		การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์

จากผู ้อื่น ท่ีประสบความส�า เร็จ 	 (v icar ious		

experiences)	 โดยให้ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ได้เห็นตัวแบบผู ้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี	 ที่เหมาะสมกับโรคผ่านสื่อ

วีดิทัศน์

		 3.	 การพูดชักจูง	 (verbal	 persuasion)		

โดยผูวิ้จยัให้ความรูแ้ละวธีิปฏิบัติตัวในการส่งเสรมิ

สมรรถนะแห่งตนของผู ้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง	 โดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ให้ความรู้เรื่อง	 “มารู้จัก

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”	 ร่วมกับให้เรียนรู้ผ่านคู่มือ

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า	พูดชักจูง	ชี้แนะ	มีการเสริม

แรง	 กล่าวชมเชย	 และให้ก�าลังใจในการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพทีถ่กูต้องและเหมาะสม	และการ

ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์เพื่อให้มีความเชื่อม่ันใน

สมรรถนะแห่งตน

		 4 . 	 ส ภ า ว ะท า งส รี ร ะ แล ะอ า รมณ 	์	

(physiological	 and	 affective	 states)	 โดยผู้วิจัย

ประเมินความพร้อมก่อนการให้ความรู ้และ	

การสังเกตตัวแบบผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

ผู ้วิ จัยพูดคุยเพื่อช ่วยลดความวิตกกังวลและ

ความเครียด	สอนเทคนิคการผ่อนคลายด้วยการ

ฝึกการหายใจ	สังเกตสีหน้าท่าทาง	ประเมินความ

เหนื่อยก่อนท�ากิจกรรมพร้อมแนะน�าให้ผู้สูงอายุ

ประเมินการรับรู้ความเหนื่อยก่อนและหลังออก

ก�าลังกาย	โดยใช้	modified	Borg	scale	(คณะท�างาน

พัฒนาแนวปฏิบัติทางสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง,	2553)

	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ผ่านการตรวจสอบความ

ตรงตามเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญด้าน

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 จ�านวน	 4	ท่านได้ค่า	 CVI	

เท่ากับ	1	และน�าไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังจ�านวน	30	คน	และน�ามาค�านวณหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	ได้เท่ากับ	.807

	 โปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตนใน

ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ผ่านการตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญ

ด้านโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคนเดิม	และผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของสื่อ	 จ�านวน	 1	 ท่าน	

จากน้ันน�าเคร่ืองมือไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรังจ�านวน	 3	 คน	 ก่อนน�าไปใช้ใน

สถานการณ์จริง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ขั้นเตรียมการ

	 ผูว้จิยัติดต่อประสานงานกบัหวัหน้าคลนิกิ

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังและหอบหืดผู้ใหญ่	 เพื่อย่ืน

หนังสือขอรายชื่อและจ�านวนผู้สูงอายุโรคปอดอุด

กั้นเร้ือรัง	 จากนั้นผู้วิจัยให้พยาบาลประจ�าหน่วย

ตรวจ	 เป็นผู้ขออนุญาตผู้ป่วยเพื่อให้ผู้วิจัยเข้าพบ	

เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจัย	 ผู ้วิจัยอธิบาย

โครงการวจิยั	ให้กลุ่มตัวอย่างได้ตัดสินใจ	และลงช่ือ

ในแบบยินยอมเข้าร่วมวิจัยโดยสมัครใจ
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	 ขั้นด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมูล

	 ผู ้วิจัยเตรียมผู ้ช ่วยวิจัยซ่ึงเป็นพยาบาล

วิชาชีพ	 ช่วยในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง	 โดย	

ผู้วิจัยอธิบายวิธีการใช้แบบประเมินประเมินต่างๆ	

เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน	

การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง	ผู้วิจัยใช้

แบบประเมินประเมินสภาพสมองเบื้องต้นฉบับ

ภาษาไทย	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 และ

แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง	

	 ในขั้นด�าเนินการทดลอง	ผู้วิจัยด�าเนินการ

ตามโปรแกรมด้วยตนเอง	โดยท�าเป็นรายกลุ่ม	กลุ่ม

ละ	3-5	คน	จนครบ	30	คน	เพือ่ป้องกันการปนเป้ือน

ข้อมูล	ผูว้จิยัเกบ็ข้อมูลกลุม่ควบคมุในวนัพฤหสับดี	

และเก็บข้อมูลกลุ่มทดลองในวันอังคาร

	 กลุ่มควบคุม

	 กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติจาก

แพทย์และพยาบาลในการมาตรวจตามนัดตาม

ปัญหาที่ได้จากการซักประวัติเม่ือมารับการตรวจ

รกัษา	โดยแพทย์และพยาบาลประจ�าการ	ณ	ห้องตรวจ

จะเป็นผู้ให้ความรู้	 ค�าแนะน�าตามความเหมาะสม	

และการนัดหมายมาตรวจครั้งต่อไป	และผู้สูงอายุ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังด�าเนินชีวิตประจ�าวันเช่น

เดิมที่บ้าน	 ในสัปดาห์ที่	 1-7	จากนั้นผู้วิจัยนัดกลุ่ม

ควบคุมในสัปดาห์ที่	 8	ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ

ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 (post	 test)	หลังจาก

นั้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและ

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย	ุโดยใช้ส่ือ

วีดิทัศน์และแจกคู่มือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัเช่นเดียวกบักลุม่ทดลองได้รบั

	 กลุ่มทดลอง

	 สัปดาห์ท่ี	 1	 กิจกรรมส่งเสริมการรับรู ้

สมรรถนะแห่งตน	 เรื่อง	 “มารู้จักโรคปอดอุดกั้น

เร้ือรังและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูง

อายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”	 (ใช้เวลาประมาณ	 60	

นาที)	ดังนี้

	 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ	 เพื่อให้เกิด

ความไว้วางใจ	 ประเมินสภาวะทางสรีระและ

อารมณ์	 โดยสอนเทคนิคการผ่อนคลายด้วยการฝึก

การหายใจ	พร้อมกับให้ท�าไปพร้อมๆ	กัน	จากนั้น

ให้ชมวีดิทัศน์	เรื่อง	“มารู้จักโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”	

พร้อมท้ังแจกคู่มือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรังและแบบบันทึกการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพตนเองที่บ้าน	 รวมถึงอธิบายวิธี

ลงบันทึก	 จากน้ันให้ชมวีดิทัศน์ตัวแบบผู้สูงอายุ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับการมีพฤติกรรมสุขภาพ

ท่ีดี	ตอนท่ี	 1	น�าเสนอข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพใน

อดีตและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของตัว

แบบสัญลักษณ์ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้

ปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี	 และเปิด

โอกาสให้พูดคุย	แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพกับสมาชิกในกลุ่ม	

ผู้วิจัยใช้ค�าพูดชักจูงและโน้มน้าวใจ	พร้อมทั้งชี้ให้

เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมการส่ง

เสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม	กระตุ้นและชักจูงให้ฝึก

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องท่ีบ้านพร้อมลงบันทึกในแบบ

บันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	และเปิด

โอกาสให้ซักถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ	 ให้ความรู้

เพิ่มเติม	 และกล่าวชมเชยเพื่อเป็นการเสริมก�าลัง

ใจเม่ือกลุ่มทดลองสามารถตอบค�าถามได้อย่างถูก

ต้อง	และให้ก�าลังใจในการฝึกปฏบัิติ	จากนัน้ให้กลุ่ม

ทดลองได้ฝึกปฏิบัติการพ่นยาที่ถูกต้องด้วยตนเอง
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	 สัปดาห์ที่	 2	 กิจกรรมส่งเสริมการรับรู ้

สมรรถนะแห่งตน	 เรื่องพฤติกรรมด้านการผ่อน

คลาย	พฤติกรรมด้านการบรหิารการหายใจและออก

ก�าลังกาย	(ใช้เวลาประมาณ	60	นาที)	ดังนี้

	 ผู ้วิจัยกล่าวทักทาย	 ให้กลุ่มทดลองผ่อน

คลายด้วยการฝึกการหายใจ	ประเมินความเหนื่อย

ก่อนท�ากจิกรรม	โดยใช้	modified	Borg	scale	จากนัน้

ให้ชมวดิีทศัน์ตัวแบบผูสู้งอายุโรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั

กับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี	 ตอนที่	 2	น�าเสนอ

ข้อมูลพฤติกรรมด้านการผ่อนคลาย	พฤติกรรม

ด้านการบริหารการหายใจและออกก�าลังกายของ

ตัวแบบสัญลักษณ์ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ที่ได้ปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี	 และ

เปิดโอกาสให้พูดคุย	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์

เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการผ่อนคลาย	พฤติกรรม

ด้านการบริหารการหายใจและออกก�าลังกาย

กับสมาชิกในกลุ่ม	 และให้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมไป

พร้อมๆ	กัน	 แนะน�าให้กลุ่มทดลองประเมินการ

รับรู้ความเหนื่อยก่อนและหลังออกก�าลังกาย	 โดย

ใช้	modified	Borg	 scale	ผู้วิจัยใช้ค�าพูดชักจูงและ

โน้มน้าวใจ	พร้อมท้ังชี้ให้เห็นประโยชน์ของการ

ปฏบิติัพฤติกรรม	กระตุ้นและชกัจงูให้กลุม่ทดลอง

ได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องท่ีบ้าน	และเปิดโอกาส

ให้ซักถามในส่วนท่ียังไม่เข้าใจ	 ให้ความรู้เพิ่มเติม	

และกล่าวชมเชยเพื่อเป็นการเสริมก�าลังใจเม่ือกลุ่ม

ทดลองสามารถตอบค�าถามได้อย่างถูกต้อง	และ	

ให้ก�าลังใจในการฝึกปฏิบัติ	

	 สัปดาห์ท่ี	 3,	 5	 และ	 7	 กิจกรรมติดตาม

เยี่ยมทางโทรศัพท์	 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน

เป็นรายบุคคล	กระตุ้นและชักจูงให้ฝึกปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่องที่บ้านพร้อมลงบันทึกในแบบบันทึกการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 และกล่าวชมเชย

เพือ่เป็นการเสรมิแรงเม่ือสามารถปฏบัิติได้อย่างถกู

ต้องและต่อเนื่อง	และให้ก�าลังใจในการฝึกปฏิบัติ	

โทรติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์	 จ�านวน	3	ครั้ง	ของ

สัปดาห์ที่	3,	5	และ	7	จะโทร	1	ครั้งต่อสัปดาห์	ใน

การโทรแต่ละครั้ง	ใช้เวลาประมาณ	5-10	นาที

	 สัปดาห์ที่	 4	 และ	 6	 กลุ่มทดลองปฏิบัติ

พฤติกรรมด้วยตนเองที่บ้าน	หากมีปัญหาเกิดข้ึน

ในระหว่างการวิจัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	

สามารถติดต่อสอบถามผู ้วิจัยทางโทรศัพท์ได	้

ตลอดเวลา

	 สัปดาห์ท่ี	 8	 ผู ้วิจัยประเมินพฤติกรรม

สุขภาพผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 (post	 test)	

หลังจากให้โปรแกรมครบถ้วน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วเิคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคลของกลุม่ตัวอย่าง	

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 statistics)	

ได้แก่	 การแจกแจงความถี่	 ค่าเฉลี่ย	 ร้อยละ	 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	วิเคราะห์ความแตกต่างค่า

เฉลี่ยอันดับท่ีของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูง

อายโุรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั	ก่อนและหลงัการทดลอง	

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยใช้สถิติ	

Non-parametric	แบบ	Mann-Whitney	U	test	และ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายุโรคปอดอดุกัน้เรือ้รังของกลุม่

ทดลองและกลุ่มควบคุม	ก่อนและหลังการทดลอง	

โดยใช้สถิติ	Paired	t-test

ผลการวิจัย
	 1.	 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่ม

ตัวอย่าง	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มมีข้อมูล

ใกล้เคียงกันหลายด้าน	 ด้านเพศ	 ส่วนใหญ่เป็น	

เพศชาย	 คิดเป็นร้อยละ	74.07	ส�าหรับอายุ	พบว่า
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ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง	 60-69	ปี	 ในกลุ่มทดลอง

คิดเป็นร้อยละ	40.74	(	M =	70.96,	SD=	7.07)	กลุ่ม
ควบคุม	คิดเป็นร้อยละ	44.44	 (	M =	71.70,	SD=	
7.09)	 ระยะเวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง	ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง	1-10	ปี	คิดเป็นร้อยละ	

85.19	ส่วนใหญ่มีประวัติการสูบบุหรี่	 คิดเป็นร้อย

ละ	 70.37	 และส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่แล้ว	 ภายใน

ระยะเวลา	1	ปีที่ผ่านมา	พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้นอน

พักรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง	

โดยพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสองกลุ่มไม่มีความ

แตกต่างกัน	(p>	.05)

	 2.	 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	พบว่ากลุ่มควบคุมมีคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมก่อนและหลังการ

ทดลองไม่แตกต่างกัน	(p>	.001)	ส่วนกลุ่มทดลอง

มีคะแนนเฉลีย่พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมก่อนและ

หลังการทดลองแตกต่างกัน	(p<	.001)	ดังแสดงใน

ตารางที่1

ตารางที่	1		 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

	 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ก่อนและหลังการทดลอง	โดยใช้สถิติ	Paired	t-test

	 3.		ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะ

แห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคปอด

อดุกัน้เรือ้รงั	สมมติฐานการวจิยัได้รบัการสนบัสนนุ	

กล่าวคอื	ผูส้งูอายโุรคปอดอดุกัน้เรือ้รงักลุม่ท่ีได้รบั

โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ ่มที่ได้รับการดูแล

ตามปกติ	พบว่าก่อนการทดลอง	ผู้สูงอายุโรคปอด

วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียอนัดบัท่ีของ
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ก่อนและหลงัการทดลอง ระหวา่งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใชส้ถิติ Non-parametric แบบ Mann-Whitney U test และเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียโดยรวม
ของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการ
ทดลอง โดยใชส้ถิติ Paired t-test 

 
ผลการวจิัย 

1. ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีขอ้มูลใกลเ้คียงกนั
หลายดา้น ดา้นเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 74.07 ส าหรับอายุ พบวา่ส่วนใหญ่อายุอยูใ่นช่วง 
60-69 ปี ในกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 40.74 ( X = 70.96, SD= 7.07) กลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 44.44 
( X = 71.70, SD= 7.09) ระยะเวลาการเจ็บป่วยดว้ยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 1-10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 85.19 ส่วนใหญ่มีประวติัการสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 70.37 และส่วนใหญ่เลิกสูบบุหร่ีแลว้ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา พบว่าส่วนใหญ่ไม่ไดน้อนพกัรักษาในโรงพยาบาลดว้ยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โดย
พบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั (p> .05) 

2. ขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง พบว่ากลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมก่อนและหลงัการทดลองไม่แตกต่างกนั (p> .001) ส่วนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนั (p< .001) ดงัแสดงในตารางท่ี1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียโดยรวมของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถิติ Paired t-test 
 

คะแนนพฤตกิรรม
สุขภาพ 

ก่อนการทดลอง (n=27) หลงัการทดลอง (n=27) t p-value S.D. แปลผล S.D. แปลผล 
กลุ่มควบคุม 137.67 4.74 ปานกลาง 137.78 4.73 ปานกลาง -.462 .648 
กลุ่มทดลอง 137.74 7.26 ปานกลาง 175.59 3.35 ดี -22.284 <.001 

 

 
3. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพในผูสู้งอายุโรคปอดอุดกั้น

เร้ือรัง สมมติฐานการวจิยัไดรั้บการสนบัสนุน กล่าวคือ ผูสู้งอายโุรคปอดอุดกั้นเร้ือรังกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรม
การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติ พบวา่ก่อน
การทดลอง ผูสู้งอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียอนัดบัท่ีของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพไม่
แตกต่างกนั (Z= -.416, p= .677) ส่วนหลงัการทดลอง พบว่า ผูสู้งอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังกลุ่มทดลองมี

อุดกั้นเร้ือรังท้ังสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยอันดับท่ีของ

คะแนนพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั	(Z=	-.416,		

p=	.677)	ส่วนหลังการทดลอง	พบว่า	ผู้สูงอายุโรค

ปอดอดุกัน้เร้ือรงักลุ่มทดลองมค่ีาเฉล่ียอนัดับท่ีของ

คะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผู้สูงอายุโรคปอด

อดุกัน้เรือ้รงักลุ่มควบคุม	อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ	

(Z=	-6.315,	p<	.001)	ดังแสดงในตารางที่	2
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ตารางที่	2		 เปรยีบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียอนัดับท่ีของคะแนนพฤติกรรมสขุภาพของผูสู้งอายโุรคปอด	

	 อุดกั้นเรื้อรัง	 ก่อนและหลังการทดลอง	 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยใช้สถิติ		

	 Mann-Whitney	U	test

อภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยพบว่า	ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น

เรือ้รงักลุม่ท่ีได้รบัโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะ

แห่งตนมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มท่ี

ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p<	 .001)	 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการส่งเสริม	

สมรรถนะแห่งตนมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ

ในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 สอดคล้องกับ

ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ	 Bandura		

(1997)	 โดยโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ

แห่งตนที่สร้างขึ้น	 ใช้แหล่งสนับสนุน	 4	 ด้าน	

ประกอบด้วย	ประสบการณ์ความส�าเรจ็ของตนเอง		

(enactive	mastery	experience)	การได้เห็นตัวแบบ

หรือประสบการณ์จากผู้อื่นท่ีประสบความส�าเร็จ	

(vicarious	 experiences)	 การพูดชักจูง	 (verbal	

persuasion)	 และสภาวะทางสรีระและอารมณ	์

(physiological	 and	 affective	 states)	 จึงท�าให้การ

รบัรูส้มรรถนะแห่งตนสูงขึน้และพฤติกรรมสุขภาพ

ดีขึ้น

	 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัได้มีประสบการณ์ความส�าเร็จ

ของตนเอง	โดยฝึกปฏิบัติทักษะการผ่อนคลายด้วย

ค่าเฉล่ียอนัดบัท่ีของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังกลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (Z= -6.315, p< .001) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียอนัดบัท่ีของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายโุรคปอดอุด
กั้นเร้ือรัง ก่อนและหลงัการทดลอง ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชส้ถิติ Mann-Whitney U test 
 

 
พฤตกิรรมสุขภาพ 

กลุ่มควบคุม (n=27) กลุ่มทดลอง (n=27) 
Z p-value  ± SD Mean 

Rank 
Sum of 
Rank 

± SD Mean 
Rank 

Sum of 
Rank 

ก่อนการทดลอง 137.67±4.74 26.61 718.50 137.74±7.26 28.38 766.50 -.416 .677 
หลงัการทดลอง 137.78±4.73 14.00 378.00 175.59±3.35 41.00 1107.00 -6.315 < .001 

 
อภิปรายผลการวจิัย 

ผลการวิจยัพบว่า ผูสู้งอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่ง
ตนมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p< .001) 
แสดงให้เห็นวา่โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพในผูสู้งอายุโรคปอดอุด
กั้นเร้ือรัง สอดคล้องกบัทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ Bandura (1997) โดยโปรแกรมการส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนท่ีสร้างข้ึน ใชแ้หล่งสนบัสนุน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ประสบการณ์ความส าเร็จของตนเอง 
(enactive mastery experience) การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์จากผู ้อ่ืน ท่ีประสบความส าเร็จ 
(vicarious experiences) การพูดชกัจูง (verbal persuasion) และสภาวะทางสรีระและอารมณ์ (physiological 
and affective states) จึงท าใหก้ารรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงข้ึนและพฤติกรรมสุขภาพดีข้ึน 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส่้งเสริมให้ผูสู้งอายุโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังไดมี้ประสบการณ์ความส าเร็จของ
ตนเอง โดยฝึกปฏิบติัทกัษะการผอ่นคลายดว้ยการบริหารการหายใจ ฝึกออกก าลงักายโดยเร่ิมจากรูปแบบท่ี
ง่ายตามโปรแกรมการบริหารกลา้มเน้ือร่วมกบัการบริหารการหายใจ และให้ผูสู้งอายุบนัทึกในแบบบนัทึก
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองจากการเห็นการมี
พฤติกรรมเพิ่มข้ึนของตนเองอยา่งต่อเน่ือง ผูสู้งอายุปฏิบติัพฤติกรรมจนส าเร็จและปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอเป็น
ประจ าทุกวนั ท าให้มีความมัน่ใจ และรับรู้ในความสามารถของตนเองสูงข้ึนในการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ 
นอกจากน้ีผูว้จิยัไดจ้ดัให้ผูสู้งอายไุดเ้ห็นตวัแบบท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ท่ีเหมาะสมกบัโรคผา่นส่ือวีดิทศัน์ 
จึงเกิดการประเมินค่าความสามารถของตนเองจากการเปรียบเทียบกบัความส าเร็จของผูอ่ื้นท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั มีการฝึกฝนตนเองในการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพจนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
ไปในทางท่ีดีได้ และผูว้ิจยัได้พูดชักจูง ให้ค  าแนะน า ช้ีแนะในผูสู้งอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดีให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร่วมกบัการให้ก าลงัใจในการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม มีการ
เสริมแรง กล่าวชมเชยในผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  

การบริหารการหายใจ	 ฝึกออกก�าลังกายโดยเริ่ม

จากรูปแบบที่ง่ายตามโปรแกรมการบริหารกล้าม

เนื้อร่วมกับการบริหารการหายใจ	และให้ผู้สูงอายุ

บันทึกในแบบบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ	 เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันในความสามารถ

ของตนเองจากการเห็นการมีพฤติกรรมเพิ่มข้ึน

ของตนเองอย่างต่อเน่ือง	ผูสู้งอายปุฏบัิติพฤติกรรม

จนส�าเร็จและปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า	

ทุกวนั	ท�าให้มีความม่ันใจ	และรับรูใ้นความสามารถ

ของตนเองสูงข้ึนในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ	

นอกจากน้ีผู้วิจัยได้จัดให้ผู้สูงอายุได้เห็นตัวแบบที่

มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี	ที่เหมาะสมกับโรคผ่านสื่อ

วีดิทัศน์	 จึงเกิดการประเมินค่าความสามารถของ

ตนเองจากการเปรยีบเทียบกบัความส�าเร็จของผูอ้ืน่

ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน	มีการฝึกฝนตนเองในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพจนสามารถปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีได้	และผู้วิจัยได้พูด

ชักจงู	ให้ค�าแนะน�า	ช้ีแนะในผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีไม่ดีให้ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม	ร่วมกบัการ

ให้ก�าลังใจในการปฏบัิติพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง

และเหมาะสม	มีการเสริมแรง	กล่าวชมเชยในผู้สูง

อายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี	
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	 นอกจากการประสบการณ์ความส�าเรจ็และ

การเหน็ตัวแบบ	การจดัให้แลกเปล่ียนประสบการณ์

การเจ็บป่วยร่วมกัน	น�าค�าแนะน�า	ก�าลังใจจากคน

อื่นมาพิจารณาความสามารถของตนเอง	 ช่วยเพิ่ม

ความเช่ือม่ัน	ท�าให้มีการรับรู้สมรรถนะตนเองสูง

ขึ้นที่จะกระท�าพฤติกรรมน้ันให้ส�าเร็จ	 (Bandura,	

1997)	นอกจากนี้การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง	 เพื่อให้ผู ้สูงอายุมีความรู้และเข้าใจ

โรคท่ีเผชิญมากข้ึน	 คลายความวิตกกังวล	 ก็ช่วย

ส่งเสริมให้มีการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนได้ดียิ่ง

ขึ้น	 การแจกคู่มือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทบทวน

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติเม่ือลืมหรือไม่ม่ันใจในความ

ถูกต้องในการปฏิบัติกิจกรรมได้	 และการติดตาม

เยี่ยมทางโทรศัพท์ยังเป็นการสนับสนุนทางด้าน

จติใจ	เป็นการกระตุ้นเตือนและให้ค�าแนะน�าในการ

ปฏบัิติพฤติกรรมสุขภาพมากยิง่ขึน้	ส่วนสภาวะทาง

สรรีะและอารมณ์น้ัน	ผูส้งูอายโุรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั

ได้บริหารการหายใจเพื่อผ่อนคลาย	ท�าให้รู้สึกผ่อน

คลายและลดอาการเหนือ่ยหอบ	ผูสู้งอายไุด้ประเมิน

ความเหน่ือยก่อนและหลังออกก�าลังกาย	 โดยใช้	

modified	Borg	scale	ช่วยให้มีความมั่นใจที่จะออก

ก�าลังกาย	 เม่ือผู้สูงอายุไม่เหน่ือยจึงมีความม่ันใจ

ว่าสามารถออกก�าลังกายได้ส�าเร็จและออกก�าลัง

กายจนส�าเร็จในที่สุด	จะเห็นได้ว่าการท่ีผู้สูงอายุมี

สภาวะร่างกายแข็งแรง	 ผ่อนคลายความตึงเครียด	

ท�าให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการเรียนรู้	ส่งผลให้

ผู้สูงอายุมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนดีขึ้น	และเกิด

ความม่ันใจมากข้ึนในการปฏบิติัพฤติกรรมสขุภาพ

ที่เหมาะสม	(Bandura,	1997)

	 ผลการศึกษาครัง้นีส้อดคล้องกบัการศึกษา

ของ	Abedi	 et	 al.	 (2013)	ที่พบว่าภายหลังได้รับ

โปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเอง	ผู้ป่วย

มีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มข้ึน	 และ	

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงข้ึน	สอดคล้องกับ

การศึกษาของจันทิรา	 ชัยสุขโกศล	 (2552)	พบว่า

กลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่ง

ตนและการสนับสนุนทางสังคมมีพฤติกรรมการ

ออกก�าลังกายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม	และ

ยังสอดคล้องกับการศึกษาของทีปภา	พุดปา	และ	

คณะ	 (2553)	 พบว่ากลุ ่มที่ได้รับโปรแกรมการ	

ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุน	

ทางสังคมมีความสามารถในการท�าหน้าท่ีของ

ร่างกายสูงขึ้น	และอาการหายใจล�าบากลดลง

	 นอกจากน้ีการท่ีผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังกลุ ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริม

สมรรถนะแห่งตน	ท�าให้มีความเชื่อม่ันในความ

สามารถของตนเอง	ส่งผลให้มีคะแนนพฤติกรรม

สุขภาพสูงกว่าผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุ่ม

ควบคุม	 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรังส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรังในระดับที่	2	มีอาการหอบเหนื่อย

เล็กน้อย	 มีอาการก�าเริบไม่รุนแรง	 แต่ยังสามารถ

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 ตามท่ีผู ้วิจัยจัดโปรแกรม

ขึ้นมาได้	 และผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอายุ

อยู่ในช่วงอายุ	 60-69	ปี	 ซ่ึงเป็นวัยสูงอายุตอนต้น	

สุขภาพทั่วไปยังแข็งแรง	สามารถช่วยเหลือตนเอง	

และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้	(วิไลวรรณ	ทองเจริญ,	

2554)	อกีท้ังผูสู้งอายุโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัส่วนใหญ่

มีคู่สมรส	อาจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว

ในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพด้วยการพูดชักจูง	

ชมเชย	(กาญจนา	ใจเย็น,	2557)	นอกจากนี้ผู้สูงอายุ

โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัเคยมีประวติัการสบูบหุรี	่และ

ปัจจุบันเลิกสูบบุหรี่แล้ว	 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุ
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความตระหนักและเอาใจ

ใส่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง	หลีกเลี่ยงส่ิงที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	และสามารถเลิกสูบบุหรี่

ได้ส�าเร็จ	(จุฑามาศ	ชื่นชม,	ตุลนาฒ	ทวนธง,	ภุชงค์	

ช่ืนชม,	ลาวัลย์	สมบูรณ์,	 และอ้อฤทัย	ธนะค�ามา,	

2558)	 จึงท�าให้ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุ่ม

ทดลองมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง

มากขึ้นและมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น

	 จะ เห็นได ้ว ่ า โปรแกรมการส ่ง เสริม

สมรรถนะแห่งตนท่ีสร้างขึ้นจากแหล่งสนับสนุน	

4	ด้านของ	Bandura	ท�าให้ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น	

ข้อเสนอแนะ
	 ควรมีการน� า โปรแกรมการส ่ง เสริม

สมรรถนะแห่งตนไปใช้กับผู้สูงอายุโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลช่วง

ของการเตรียมวางแผนจ�าหน่ายผู ้ป่วย	 โดยควร

จัดอบรมพยาบาลให้มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน	 เพื่อให้

น�าไปปฏบิติัได้อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป	นอกจาก

น้ีควรมีการศึกษาระยะยาวเพือ่ศึกษาความยัง่ยนืผล

ของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อ

พฤติกรรมสขุภาพในผูสู้งอายุโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั
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การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน	ต�าบลหินเหล็กไฟ

อ�าเภอคูเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์

ชินวัฒน์ อนุพันธ์, ส.ม.1 

ศิรินาถ ตงศิริ, Ph.D.2

ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, Ph.D.3

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปฏบัิติการ	โดยใช้กระบวนการด�าเนนิงานแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันา

ระบบการดูแลคนพกิารทางการเคลือ่นไหวโดยชมุชน	ต�าบลหินเหลก็ไฟ	อ�าเภอคูเมือง	จงัหวดับุรรัีมย์	กลุ่ม

ตัวอย่างได้แก่	ผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันา	40	คน	ประกอบด้วย	ผูน้�าชุมชน	ผูดู้แลคนพกิารทางการเคล่ือนไหว	

บคุลากรภาครฐั	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านและกลุม่ทีไ่ด้รบัผลจากการพฒันา	116	คน	ประกอบ

ด้วย	คนพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้ดูแล	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้	paired	t-test	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

	 ผลการวจิยัพบว่ากระบวนการพฒันาระบบการดูแลคนพกิารทางการเคลือ่นไหวโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน	ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	ศึกษาข้อมูลบริบทของพื้นที่	2)	จัดประชุมวางแผนเชิงปฏิบัติ

การ	3)	ก�าหนดแผนงาน	4)	ปฏิบัติตามแผน	5)	การติดตามประเมินผล	และ6)	การสรุปผล	กระบวนการดัง

กล่าวส่งผลให้คนพกิารทางการเคลือ่นไหวมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีข้ึนอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ	ส่วน

ผู้ดูแลมีวิธีการปฏิบัตติัวต่อคนพิการที่ดขีึ้น	และมีเจตคตต่ิอความพิการและคนพิการดขีึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	ทั้งคนพิการและผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมระดับมากที่สุดและเกิดกิจกรรมที่

เหมาะสมในการดูแลคนพิการ

	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในครั้งนี้คือ	การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานจาก	ผู้น�าชุมชนชุมชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรภาครัฐ	 เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดูแล

คนพิการ	รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคนพิการและผู้ดูแล	เกิดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่	โดยยึด

หลักการท�างานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายอย่างมีดุลภาพ	เพื่อช่วยเหลือและดูแลคนพิการในชุมชนทางการ

เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ:	ระบบการดูแลคนพิการ;	การมีส่วนร่วมของชุมชน;	คนพิการทางการเคลื่อนไหว

1	นิสิตปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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The	Development	of	the	Community-based	Rehabilitation	Program	

forpersons	with	physical	disabilities	in	HinLek	Fai	Subdistrict,	

Kumeung	District,	Buriram	Province
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Chanuttha Ploylearmsang, Ph.D.3

Abstract
	 This	study	applied	an	action	research	aiming	 to	develop	 the	community-based	rehabilitation	

(CBR)	program	for	persons	with	physical	disabilities	in	HinLek	Fai	Subdistrict,	Kumeung	District,	Buri-

ram	Province.	The	Appreciation-Influence-Control	(AIC)	model	was	applied	in	a	group	of	40	persons	

consisting	of	community	leaders,	health	professionals,	care	providers	and	a	target	group	of	116	persons	

with	physical	disabilitiesand	their	care	givers.	Data	were	collected	from	questionnaires	and	interviews.	

The	quantitative	data	were	analyzed	by	paired	t-test.	The	content	analysis	was	used	for	the	qualitative	

data.	

	 The	results	showed	that	the	processes	of	the	CBR	program	for	persons	with	physical	disabilities	

consists	of	six	elements:	1)	community	context	analysis,	2)	participatory	meeting	3)	program	planning4)	

implementation	5)	Evaluation	6)	Conclusions.	The	effects	of	the	CBR	program	on	persons	with	dis-

abilities	and	care	givers;	persons	with	disabilities	showed	the	significant	improvement	of	their	health	

behaviors;	care	givers	showed	the	increase	of	their	skills	for	persons	with	disabilities	and	their	attitude	

toward	disabilities	significantly	improved.	Both	persons	with	disabilities	and	care	givers	were	satisfied	

on	this	care	plan	at	the	highest	level.

	 Key	success	factors	of	the	program	were	the	participation	among	the	network	of	community	

leaders,	community	members	and	government	organizations.	The	community	had	learned	and	contrib-

uted	to	the	implementation	of	all	stages.	Changes	could	be	identified	in	the	continuity	of	care	processes	

and	at	the	individuals	both	persons	with	disabilities	and	their	caregiver.	The	multidisciplinary	approach	

and	team-working	are	essential	to	effective	community-based	rehabilitation	program	for	persons	with	

physical	disabilities.	

Keywords:	community-based	rehabilitation,	community	participation,	persons	with	physical	disabilities
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บทน�า
	 คนพิการมีอยู ่ประมาณร้อยละ	 10	 ของ

ประชากรโลกหรือ	700	ล้านคนในจ�านวนนี้ร้อยละ		

80	 มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการพื้นฐานด้าน

สุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 (World	Report	

on	Disability,	2011)	องค์การสหประชาชาติก�าหนด

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการข้ึน	4	ด้าน

คอืด้านการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์	ทางการ

ศึกษา	ทางสงัคมและทางอาชพีโดยอาศัยการมส่ีวน

ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเสริมสร้างความ

ก้าวหน้า	 สิทธิความยุติธรรมและความเสมอภาค

ส�าหรับคนพิการ	 และองค์การอนามัยโลกได้เริ่ม

แนวคิดเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย

ชุมชนเป็นฐาน	(Community	Based	Rehabilitation	

[CBR])	 ข้ึนใน	พ.ศ.	 2537	 โดยเปลี่ยนแนวคิดจาก

วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยสถาบันเป็น

ฐาน	 (Institutional	Based	Rehabilitation	 [IBR])	

และแบบแผนทางการแพทย์	 (Medical	 model)		

ที่เน้นบทบาทของผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพอยู่

เหนือการตัดสินใจของคนพิการที่อยู่ในฐานะของ

ผู้รับบริการหรือคนไข้เป็นแนวคิดแบบแผนเชิง

สังคม	 (Social	model)	 โดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน

และการสร้างชุมชนท่ีร่วมรับผิดชอบต่อคนทุก

คนในชุมชนซึ่งแนวคิด	CBR	นี้จะเน้นการมีส่วน

ร่วมของคนพิการครอบครัวของคนพิการและ

สมาชิกในชุมชน	(WHO,	2004)

	 ส�าหรับประเทศไทยในพ.ศ.	 2555	 มีคน

พิการประมาณ	 1.5ล้านคนหรือร้อยละ	 2.2	 ของ

ประชากรทั้งประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

อัตราร้อยละของคนพิการสูงกว่าภาคอ่ืนคิดเป็น

ร้อยละ	2.8	และพบความพิการทางการเคลื่อนไหว

มากที่สุด	 ร้อยละ49.5	 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	

2555)	 ส�าหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการใน

ประเทศไทยได้ปฏิบัติตาม	 “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

คนพิการ”	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	

with	Disabilities	 ;	CRPD)	และมีกฎหมายท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อคนพกิารได้แก่พระราชบญัญติัส่งเสรมิ	

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.	 2550		

เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ท่ีพึงได้

ตามสทิธิมนษุยชนและมีศักด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ได้

รบัการปฏบัิติเช่นเดียวกบัคนอืน่	(ส�านักงานส่งเสรมิ	

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ,	 2550)	

และกรอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ฉบับ

ท่ี	 4	 (พ.ศ.	 2555-2559)	 ได้ก�าหนด	วิสัยทัศน์	 คือ	

คนพิการด�ารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคม

อย่างมีความสุข	สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค		

และเท่าเทียมกันและในแผนน้ีได้ก�าหนดเป้าหมาย		

การน�านโยบายสู่การปฏิบัติ	 ในเรื่องการสนับสนุน

การด�าเนินงานองค์กรด้านคนพิการ	 ของ	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 นอกจากนี้ยังได ้มีการ

ก�าหนดให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(สปสช.)	 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	ในหน่วยบริการทั้งภาค

รัฐและเอกชน	และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการใน

ชุมชน	 ซ่ึงก็น่าจะเอื้อต่อการดูแลสุขภาพคนพิการ

ในระดับชุมชน

	 อย่างไรก็ตามจากการรายงานสถานการณ์

คนพิการปี	 2555	 ยังพบว่า	 1)	 คนพิการยังขาด

โอกาสเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนรวมถึงการเข้าร่วมเวทีประชาคมท่ีจัดโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 2)	 คนพิการและ

ครอบครวัต้องการการช่วยเหลอืจากรฐัโดยต้องการ

เงินสนับสนุนมีงานมีรายได้ท�าที่บ้าน	และพยาบาล

มาเย่ียมและดูแลท่ีบ้านเม่ือจ�าเป็น3)	 คนพิการ
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อายุต้ังแต่	 5	 ปีขึ้นไป	 ร้อยละ	 22.4	 ไม่ได้รับการ

ศกึษา	4)	คนพิการวยัแรงงานร้อยละ	40	ไม่มงีานท�า	

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2555)

	 จังหวัดบุรีรัมย์	 มีคนพิการที่จดทะเบียน

แล้วจ�านวน	 53,047	 คน	 มีคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจ�านวน	 28,794	 คน	

ร้อยละ	 54.28การส�ารวจข้อมูลคนพิการในต�าบล

หินเหล็กไฟ	 ในปี	 พ.ศ.2558	 พบว่า	 มีคนพิการ

ทั้งหมดจ�านวน	 101	 คน	 (ร้อยละ	 2.49)	 พบคน

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมาก

ที่สุด	จ�านวน	58	คน	(ร้อยละ	57.43)	(โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลหินเหล็กไฟ,	2558)	จากการ

สอบถามข้อมูลเชิงลึกผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ดูแลคนพิการต�าบลหินเหล็กไฟ	พบว่าสาเหตุท่ี

ท�าให้ระบบการดูแลคนพิการต�าบลหินเหล็กไฟ	

อ�าเภอคูเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

และไม่ต่อเนื่อง	ท�าให้คนพิการไม่ได้รับการดูแล

อย่างถกูต้องเหมาะสม	ได้แก่	1)	โรงพยาบาลส่งเสริม	

สุขภาพต�าบลได้ให้การช่วยเหลือคือให้การรักษา

พยาบาลตามปัญหาทีพ่บ	และติดตามเยีย่มคนพกิาร

ปีละสองครัง้	2)	ผูน้�าชมุชน	อาสาสมัครสาธารณสุข

ในหมู่บ้านกิจกรรมท่ีด�าเนินการคือ	ส�ารวจข้อมูล	

ส่งรายชื่อคนพิการให้เทศบาล	 เพื่อรับเบี้ยความ

พกิาร	3)	ผูดู้แล/ครอบครวัให้การดูแลตามสภาพการ

พึง่พาของคนพกิาร	4)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ไม่ทราบระบบบริการที่คนพิการในเขตรับผิดชอบ

ควรจะได้รบัในแต่ละด้านตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟู

สมรรถภาพคนพิการ	และชุมชนขาดความร่วมมือ

ในการจัดการดูแลและสนับสนุนแก่คนพิการใน

การด�าเนินชีวิต	 ไม่ยอมรับในความสามารถของ

คนพิการ	ท�าให้ขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลคน

พิการ	การจัดระบบบริการที่เป็นอยู่จึงไม่สามารถ

รับประกันได้ว่า	 คนพิการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ได้อย่างครบถ้วนและเป็นจริง

	 ดังนั้น	 เพื่อการแสวงหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาการดูแลพิการจึงต้องพัฒนาระบบการดูแล

คนพิการโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ให้มีศักยภาพให้เข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดการ

ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน(Community	Based	Rehabilitation:	

CBR)	ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแล

คนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้กระบวนการ

วจิยัเชงิปฏบิติัการ	(Action	Research)	เพือ่วเิคราะห์

บรบิทสภาพปัญหาและความต้องการของคนพกิาร

ในพื้นท่ีการจัดท�าแผนปฏิบัติการท่ีชุมชนเข้าไปมี

ส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบ

มีส่วนร่วม	(Appreciation	Influence	Control:	AIC)

ในการวางแผนและการตัดสินใจ	 ร่วมสร้างความ

เข้าใจในการด�าเนินงาน	 เกิดการเรียนรู้	 สร้างการ

ยอมรับความรบัผดิชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน	

มีการด�าเนนิกจิกรรมตามแผนโดยชมุชนแล้วสังเกต

ผลที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�าเร็จถอด

บทเรียนเพื่อพัฒนาเป็นระบบการดูแลคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ต�าบลหินเหล็กไฟ	อ�าเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดย

หวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะท�าให้ได้กระบวนการ

พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหว

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีชัดเจนและเหมาะ

สมกับบรบิทชมุชนส่งผลต่อระดับคณุภาพชวีติคน

พิการให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่ อ ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแล

คนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน	 ต�าบล
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หินเหล็กไฟ	อ�าเภอคูเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีด�าเนินการวิจัย		
1.ขั้นตอนการเตรียมการวิจัย

		 1.1	 ศึกษาบริบทชุมชน	และศึกษาข้อมูล

พื้นฐานคนพิการต�าบลหินเหล็กไฟ	อ�าเภอคูเมือง	

จังหวัดบุรีรัมย์	 ส�ารวจปัญหาระบบการดูแลคน

พิการแบบเดิม	 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ท�าให้ไม่ประสบ

ผลส�าเร็จ

	 1.2	ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการ

ด�าเนินการวิจัยรวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บข้อมูลวิจัย

	 1.3	 เตรียมทีมผู้ช่วยวิจัยท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขซึ่งอยู่ในพื้นที่ต�าบลหินเหล็กไฟร่วม

ด�าเนนิการจัดการกจิกรรมการทดลองจ�านวน	3	คน	

โดยร่วมเป็นวิทยากรประจ�ากลุ่มจัดกิจกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์ตลอดระยะเวลาในการจัดอบรม

2.	กระบวนการวิจัย

	 ผู้วิจัยก�าหนดข้ันตอนไว้	 4	 ระยะตามตาม

แนวคิดของ	KemmisและMcTaggart	(2000)	โดยมี

ขั้นตอนที่ได้ด�าเนินการไว้	6	ระยะดังนี้

	 ระยะที่	1	การวางแผน(Plan)	ประกอบด้วย	

2	ขั้นตอน	ดังนี้

	 ข้ันตอนที่	 1	 ศึกษาบริบทของพื้นท่ีเก็บ

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการด�าเนินงานการดูแล

คนพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน

ของผูเ้ข้าร่วมวิจยักับผูว้จิยัเพือ่ศึกษาบรบิทชมุชนว่า

เป็นอย่างไรโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เข้าร่วมวิจัยและ

ข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมมาจากโรงพยาบาลส่งเสริม	

สุขภาพต�าบลหนิเหลก็ไฟในขัน้ตอนเตรยีมการเป็น

ฐานในการวิเคราะห์

	 ข้ันตอนที่	 2	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วมโดยจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนสุขภาพปี	 2559	การ

วางแผนใช้กระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วม	

(AIC)	 โดยให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลคน

พกิารทางการเคลือ่นไหว	ได้มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น	 ระดมความคิด	 เพื่อวิเคราะห์บริบท

และสถานการณ์รวบรวมข้อมูลและสรุปภาพรวม

ปัญหาความต้องการการดูแลของคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวในพื้นที่โดยใช้ข้อเท็จจริงของคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวท่ีมีในชุมชนจากผู้เข้าร่วมวิจัย

และข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนพิการทางการ

เคลื่อนไหวโดยผู้วิจัยมาเป็นฐานในการวิเคราะห์

	 ข้ันตอนท่ี	 3	 ก�าหนดแผนงานโครงการ

และการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการ

ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว	 เป็นการน�าผล

การวิเคราะห์ในข้ันตอนท่ี	1และ2	 ต้ังแต่การศึกษา

บริบทพื้นที่ตนเองเพื่อให้ทราบถึงบริบทชุมชน

ความต้องการของคนพิการในชุมชนแล้วระดม

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมวิจัยจัดท�าเป็น

แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน	 และมีการก�าหนด

บทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบกจิกรรมส�าคญัระยะ

เวลาด�าเนนิการงบประมาณสูก่ารปฏบัิติในข้ันตอน

การปฏิบัติต่อไป

	 ระยะท่ี	 2	ปฏิบัติ	 (Action)	ประกอบด้วย		

1	ขั้นตอน	ดังนี้

	 ข้ันตอนที	่4	ปฏบิติัการตามแผนแบบมีส่วน

ร่วมท่ีได้มีการก�าหนดตามกจิกรรมบทบาทหน้าท่ีท่ี

ก�าหนดไว้โดยผู้วิจัยลงพื้นท่ีสังเกตแบบมีส่วนร่วม

พร้อมกับบันทึกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

	 ระยะ ท่ี 	 3 	 การสัง เกตผลการปฏิ บั ติ		
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(observation)	ประกอบด้วย	1	ขั้นตอน	คือ	

	 ข้ันตอนที	่5	การสงัเกต	ติดตาม	ประเมินผล		

ก า ร สั ง เ กต โดยผู ้ วิ จั ย ศึ กษ าปร ากฏการณ ์

การท่ีเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนเชิงประจักษ์จาก

กระบวนการจัดการให้เกิดกิจกรรมโครงการตาม

กรอบโครงสร้างการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน		

(CBR	Matrix	)	ทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านสาธารณสุข	

ด้านการศึกษา	 ด้านสังคม	 ด้านการเลี้ยงชีพและ

ด้านการเสริมพลัง	 การประเมินผลโดยใช้เครื่อง

มือท่ีสร้างขึ้นได้แก่แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อ

กระบวนการพฒันาระบบการดูแลคนพกิารทางการ

เคลื่อนไหว	 แบบสังเกตการมีส่วนร่วมและแบบ

บันทึกภาคสนามเพื่อเป็นการศึกษาผลการด�าเนิน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหลังจากใช้กระบวนการพัฒนา

ระบบการดูแลคนพกิารทางการเคลือ่นไหวโดยการ

มีส่วนร่วมของชมุชนตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อ

เสนอแนะเพื่อสรุปผลเป็นข้อมูลน�าเข้าในข้ันตอน

ต่อไปของการวิจัย

	 ระยะที่	 4	 การสะท้อนกลับการปฏิบัติ		

(Reflection)	ประกอบด้วย	1	ขั้นตอน	คือ	

	 ข้ันตอนท่ี	6	การสรปุและถอดบทเรยีนเพือ่

ทบทวนกิจกรรมข้ันตอนการด�าเนินงานทั้งหมดท่ี

เกดิขึน้จากการด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาระบบการ

ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชนต้ังแต่

เริ่มต้นจนสิ้นสุดผลการด�าเนินงานทั้งท่ีด�าเนินการ

ส�าเรจ็และไม่ส�าเรจ็หรอืได้ด�าเนินการตามแผนและ

ไม่ได้ด�าเนินการตามแผนที่วางไว้ปัญหาอุปสรรคที่

เกดิขึน้ระหว่างด�าเนนิการความร่วมมอืทีไ่ด้รบัรวบ

รวบประเด็นต่างๆน�าไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยความ

ส�าเร็จ

	 การถอดบทเรียนเป็นการทบทวนผลการ

ด�าเนินงานท่ีได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติการผลส�าเร็จท่ีได้จาก

การปฏบัิติการแบบมส่ีวนร่วมปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิ

ข้ึนระหว่างการปฏิบัติเพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไข

ปัญหาปัจจัยแห่งความส�าเร็จและประสบการณ์ที่

ผ่านมาในช่วงระยะของการวิจัยของผู้ร่วมวิจัยน�า

มาถอดบทเรียนเฉพาะประเด็นและถอดบทเรียน

ทัง้ระบบเพือ่น�าไปก�าหนดเป็นกระบวนการพัฒนา

ระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดย

ชุมชน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

การดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดย

ชุมชนในพื้นที่วิจัย	ทั้งหมด	240	คน	และประชากร

ผู้รับผลจากการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคน

พกิารทางการเคลือ่นไหวโดยชมุชน	จ�านวน	116	คน

กลุ่มตัวอย่าง	มี	2	กลุ่ม	คือ	

	 1.	 กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

คัดเลือกกลุ ่มตัวอย่าง	 โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง	

(Purposive	sampling)	ตามเกณฑ์คุณลักษณะ	รวม

ทัง้หมด	7	กลุม่	จ�านวน	40	คน	ประกอบด้วย	ผูดู้แลคน

พิการทางการเคลื่อนไหวจ�านวน	9	คน	อาสาสมัคร	

สาธารณสขุประจ�าหมู่บ้านจ�านวน	9	คน	ผูน้�าชมุชน

จ�านวน	9	คน	เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

จ�านวน	4	คน	ครู	จ�านวน	4	คน	นักกายภาพบ�าบัด

จ�านวน	1	คน	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	จ�านวน	4	คน

	 2.กลุ ่มตัวอย ่างท่ีได ้รับผลการพัฒนา		

ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง	รวมทั้งหมด		

2	 กลุ่ม	 จ�านวน	 116	 คน	ประกอบด้วยคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว	จ�านวน	58	คน	ผู้ดูแลคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวจ�านวน	58	คน
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พื้นที่การวิจัย
	 คัดเลือกพื้นที่ท�าการวิจัยโดยผู้วิจัยได้คัด

เลือกแบบเจาะจงคือชุมชนในต�าบลหินเหล็กไฟ	

อ�าเภอคูเมืองจังหวัดบุรรีมัย์ประกอบด้วย	9	หมู่บ้าน

เป็นพื้นที่ท�าการวิจัยด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้

	 1.	 เป็นพื้นท่ีท่ีผู ้วิจัยปฏิบัติงานอยู ่มีคน

พิการทางการเคลื่อนไหวมากเป็นอันดับท่ี	 2	ของ

อ�าเภอ	 เป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาระบบการดูแลคน

พิการทางการเคลื่อนไหว

	 2.	 เป ็นพื้น ท่ี เป ้ าหมายเชิงนโยบายท่ี

ต้องการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการใน

ชุมชน

	 3.	 มีทนุทางสังคมหลากหลายและแกนน�า

มีความสนใจด้านสุขภาพ

รูปแบบการวิจัย
	 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงปฏิบั ติการ		

(Action	Research)	ตามแนวคิดการฟื้นฟูคนพิการ

โดยชุมชน	 (CBR)	 โดยใช้เทคนิคกระบวนการ

วางแผนแบบมส่ีวนร่วม	(AIC)	โดยยึดกระบวนการ

ของ	Kemmis	and	McTaggeart	(2000)	มาเป็นกรอบ

ด�าเนินการประกอบด้วย	4	ระยะ	6	ขั้นตอน	ดังนี้	

ระยะที่	1	การวางแผน	(Planning)	

	 ขั้นที่ตอน	1	ศึกษาข้อมูลบริบทของพื้นที่

	 ขั้นที่ตอน	2	จัดประชุมวางแผนเชิงปฏิบัติ

การ

	 ขั้นที่ตอน	3	ก�าหนดแผนงาน	

ระยะที่	 2	การปฏิบัติตามแผน	(Action)	ขั้นที่ตอน	

4	ปฏิบัติตามแผน	

ระยะที่	3	การสังเกตผล	(Observation)	ขั้นที่ตอน	5	

การสังเกต	ติดตาม	ประเมินผล	

ระยะที่	4	การสะท้อนผล	(Reflection)	ขั้นที่ตอน	6	

สรปุผลและถอดบทเรยีนการด�าเนนิการท้ัง	4	ระยะ

เป็นการด�าเนินการตามวงรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การ	 1	 วงรอบ	 (Loop)	 เพื่อค้นหากระบวนการใน

การแก้ไขปัญหาระบบการดูแลคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวหากครบ	 1	 วงรอบการวิจัยแล้วยังไม่

สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได้ก็น�าประเด็นต่างๆ	ที่

เป็นปัญหาหรือต้องการพัฒนาให้ดีข้ึนเข้าสู่การ

วางแผนแก้ไขปัญหาในระยะของการวางแผน

ระยะปฏิบัติการระยะสังเกตและระยะสะท้อนผล

ในวงรอบต่อไปเร่ือยๆหากกระบวนการดังกล่าว

สามารถพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการ

เคลือ่นไหวให้ดีข้ึนได้กย็ติุการวจิยัเพือ่ถอดบทเรียน

ให้ได้กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวโดยมีส่วนร่วมของประชาชนที่

เป็นรูปธรรมต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1.	เครื่องมือที่ใช้วัดเชิงปริมาณ

		 1 .1 	 แบบสอบถามคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวได้แก่

	 	 1.1.1	 แบบสอบถามพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว	 จ�านวน		

5	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 ด้านการบริโภคอาหาร		

ด้านการออกก�าลังกายและการฟื ้นฟู	 ด้านการ

พักผ่อน	 ด้านการป้องกันการเจ็บป่วยและการ

รักษาสุขภาพ	 และด้านสุขภาพจิตกับการจัดการ

ความเครียด	จ�านวน	35	ข้อ

	 	 1.1.2		 แบบประเมินความพึงพอใจ

ของคนพิการทางการเคล่ือนไหวต่อการพัฒนา

ระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดย

ชุมชนจ�านวน	9	ข้อ

		 1.2		 แบบสอบถามผูดู้แลคนพกิารทางการ
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เคลื่อนไหวได้แก่

	 	 1.2.1	 แบบประเมินเจตคติต่อความ

พิการและคนพิการทางการเคลื่อนไหว	จ�านวน	10	

ข้อ

	 	 1.2.2		 แบบสอบถามการปฏิบัติต่อคน

พิการทางการเคลื่อนไหว	จ�านวน	10	ข้อ

	 	 1.2.3		 แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู ้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อการ

พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว

โดยชุมชน	จ�านวน	9	ข้อ

2.	เครื่องมือวัดเชิงคุณภาพ	ได้แก่

		 2.1	แบบบันทึกกิจกรรมเป็นการบันทึก

ที่ได้จากการสังเกตของผู้วิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยในการ

มีส่วนร่วมกิจกรรมในระยะวางแผนและระยะ

สะท้อนผลได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง

ความเห็นการน�าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา

การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเสนอ

ตัวรบัผดิชอบการแสดงออกถึงความต้องการในการ

แก้ไขปัญหาคนพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นต้น

		 2.2	แบบบันทึกภาคสนาม	 (Field	Note)	

เป็นการบันทึกปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการ

สังเกตสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลัง

การปฏิบัติการตามแผนในระยะสังเกต	 (Observe)	

เพื่อเป็นการศึกษาผลการด�าเนินกิจกรรมที่เกิดข้ึน

หลังจากใช้กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลคน

พิการทางการเคล่ือนไหวโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะโดยมี

อุปกรณ์ช่วยในการบันทึก	ภาคสนามได้แก่การถ่าย

ภาพและการบันทึกเสียง

		 2.3	แบบสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In	 -	 Depth	

Interview)	 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็น

ที่ผู้วิจัยต้องการความลึกความสมบูรณ์และความ

ชัดเจนของปัญหาเช่นแนวความคิดบทบาทความ

ต้องการในการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวโดยจะท�าการสัมภาษณ์เจาะ

ลึกในประชากรทั้ง	 4	 กลุ่มคือ	 1)	 กลุ่มคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว	2)	กลุ่มผู้ดูแลคนพิการทางการ

เคลื่อนไหว	 3)	 ผู ้เกี่ยวข้องกับคนพิการ	 4)	 กลุ่ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 1.		 ตรวจสอบความตรงของเนือ้หา	(Valid-

ity)	น�าเครือ่งมือทีส่ร้างเสรจ็น�าไปเสนอให้ประธาน

กรรมการและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ

ผู้เช่ียวชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	 ได้ตรวจสอบความถูก

ต้องในเรื่องการใช้ภาษา	 ความชัดเจนของภาษา	

และความตรงในเน้ือหา	 (Validity)	 วัตถุประสงค์

ของการวัด	และความสอดคล้องกับเนื้อหา	 (Index	

of	Congruence	:	IOC)	โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ	พิจารณา

ให้คะแนนแต่ละข้อค�าถาม	 โดยวิธีหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	 คัดเลือกเฉพาะข้อค�าถามที่มีค่า	 IOC	

ตั้งแต่ระดับ	.50	ขึ้นไป

	 2.	 วิ เ ค ร า ะห ์ ห าค ่ า ค ว าม เ ท่ี ย งของ

แบบสอบถาม	(Reliability)	น�าแบบสอบถามท่ีผ่าน

การปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ

แล้ว	 ไปทดลองใช้	 (Try	 out)	กับคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวและผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว	

ต�าบลพรส�าราญ	อ�าเภอคูเมือง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ท่ี

คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 ชุด	น�าผลการ

วิเคราะห์ท่ีได้จากการทดลองใช้เครื่องมือ	ปรึกษา

กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 และตรวจสอบ

ปรับปรุงข้อค�าถามให้มีความสมบูรณ์	ความเหมาะ

สมอกีครัง้	แล้วน�ามาวเิคราะห์หาความเทีย่งด้วยวธีิ	

ครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	ต้องมี
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ค่าตั้งแต่	.70	ขึ้นไปได้ค่าความเช่ือมั่น	(Reliability)	

ดังต่อไปนี้

	 1 ) 	 แบบสอบถามคนพิการทางการ

เคลื่อนไหว

	 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

คนพิการทางการเคลื่อนไหว	เท่ากับ	0.82

	 แบบประเมินความพึงพอใจของคนพิการ

ทางการเคลือ่นไหวต่อการพฒันาระบบการดูแลคน

พิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชนเท่ากับ	0.87

	 2)		แบบสอบถามผู้ดูแลคนพิการทางการ

เคลื่อนไหว

	 แบบประเมินเจตคติต่อความพกิารและคน

พิการทางการเคลื่อนไหว	เท่ากับ	0.89

	 แบบสอบถามการปฏิบั ติต ่อคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว	เท่ากับ	0.78

	 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลคน

พิการทางการเคล่ือนไหวต่อการพัฒนาระบบการ

ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน	เท่ากับ	

0.80

การวิเคราะห์ข้อมูล
1.	การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ	(Quantitative	Analysis)

		 1.1	สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Sta-

tistics)	 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้การแจกแจง

ความถี่	 (Frequency)	 ร้อยละ	 (percentage)ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D)

	 1.2	สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	

วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

เจตคติและการปฏบิติัต่อคนพกิารก่อนและหลงัการ

พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว

โดยชุมชนโดยใช้สถิติ	Paired	Sample	t-test	ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น	0.05

	 2.		 การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพน�าข้อมูล

ที่ได้จากการสรุปมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา(Content	Analysis)ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กบัความต้องการและปัญหาการดูแลคนพกิาร	ความ

ต้องการสนบัสนุนจากเจ้าหน้าทีข่องผูดู้แลความคิด

เห็นรูปแบบการบริการในปัจจุบันและข้อมูลที่ได้

จากกระบวนการพัฒนา

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
	 การวิจัยครั้งผ ่านการรับรองจากคณะ

อนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 สาขา

สาธารณสุขศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เลขท่ี

การรบัรอง:	PH012	/	2559	ให้ไว้	ณ	วนัที	่1	มิถนุายน	

2559

ผลการวิจัย
	 บริบทชุมชนต�าบลหินเหล็กไฟ	 ต�าบล

หินเหล็กไฟ	อ�าเภอคูเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	ห่างจาก

อ�าเภอคูเมืองประมาณ	10	กิโลเมตรห่างจากอ�าเภอ

เมืองประมาณ	30	กิโลเมตรลักษณะเป็นชุมชนกึ่ง

เมืองกึ่งชนบทประกอบด้วย	17	หมู่บ้าน	เป็นพื้นที่

วิจัย	9	หมู่บ้าน	 โดยแบ่งชุมชนในเขตการปกครอง

ของเทศบาลต�าบลหนิเหลก็ไฟ	7	หมู่บ้าน	เป็นชมุชน

ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หินเหล็กไฟ	2	หมู่บ้าน	มีจ�านวนหลังคาเรือน	1,555	

หลงัคาเรอืน	จ�านวนประชากร	7,632	คน	ประชากร

ชาย	3,831	คน	ประชากรหญิง	3,801	คน	การดูแล

คนพกิารทางการเคลือ่นไหวในชมุชนยงัไม่มชีมรม

คนพกิารและขาดผูช่้วยคนพกิารทางการเคลือ่นไหว

ท่ีผ่านการฝึกอบรม	 มีการค้นหาคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวในชุมชนเพื่อให้ได้รับการดูแลด้าน

สวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
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ได้รับเบี้ยความพิการ	800	บาทต่อเดือน	และการจด

ทะเบียนคนพกิารทางการเคลือ่นไหวรายใหม่ยงัขาด

การอ�านวยความสะดวกในหลายๆ	ด้าน	ท�าให้คน

พิการทางการเคลื่อนไหวรายใหม่ไม่อยากขึ้นสิทธิ

คนพิการ	 จากการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวพบปัญหา

จากการด�าเนนิงานระบบการดูแลคนพกิารทางการ

เลื่อนไหวท่ีผ่านมาสรุปได้เป็น	 4	 ประเด็นคือ

ปัญหาภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงานท่ีชัดเจน	

ปัญหาความเข้าใจในการท�างานและขาดทกัษะการ

ท�างานเป็นทีม	ปัญหาการบูรณาการท�างานของแต่

หน่วยงาน	ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการด�าเนินงานระบบการดูแลคนพิการทางการ

เคลื่อนไหว

ผลกระบวนการ
	 1.1		 ลักษณะทางประชากรของคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหวต�าบลหินเหล็กไฟ	พบว่าเพศ

ชาร้อยละ	75.9)	มีอายุมากกว่า	60	ปี	(ร้อยละ	34.5)		

ไม่ได้รับการศึกษา	 (ร ้อยละ	 43.1)	 และไม่ได้

ประกอบอาชีพ	 (ร้อยละ	 53.4)	 รายได้ครอบครัว

น้อยกว่า	5,001	-	10,000	บาทต่อเดือน	(ร้อยละ	36.2)		

ซ่ึงไม่เพียงพอ	 (ร้อยละ	 56.9)	 สถานภาพสมรส

ส่วนใหญ่สมรสแล้ว	 (ร้อยละ	 56.9)	 เป็นหัวหน้า

ครอบครวั	(ร้อยละ	58.6)	ระยะเวลาของความพกิาร

ทางการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ต�่ากว่า	20	ปี	 (ร้อยละ	

82.8)	สาเหตุความพกิารพกิารจากโรคและความเจบ็

ป่วย	(ร้อยละ50)

	 1.2		 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวก่อน

และหลังการพัฒนาระบบพบว่า	 คนพิการทางการ

เคลื่อนไหวมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ.05	

แสดงในตารางที่	1

ตารางที่	 1	 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวรายด้านก่อนและ

หลังได้รับการดูแลตามระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน	จ�านวน	(n=58)

	

1.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวก่อนและหลงัการ
พฒันาระบบพบว่า คนพิการทางการเคล่ือนไหวมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั.05 แสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวรายดา้นก่อน
และหลงัไดรั้บการดูแลตามระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน จ านวน (n=58) 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา t p-value 
M SD M SD 

1. ดา้นการบริโภคอาหาร 2.31 0.21 2.48 0.20 7.54 <0.001* 
2. ดา้นการออกก าลงักายและการฟ้ืนฟูสภาพ 2.07 0.27 2.30 0.25 7.77 <0.001* 
3. ดา้นการพกัผอ่น 2.22 0.30 2.37 0.26 3.38 <0.001* 
4. ดา้นการป้องกนัการเจบ็ป่วยและการรักษา 2.12 0.27 2.36 0.26 6.85 <0.001* 
5. ดา้นสุขภาพจิตและการจดัการความเครียด 2.10 0.28 2.43 0.23 8.12 <0.001* 

โดยรวม 2.17 0.12 2.39 0.09 15.16 <0.001* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
1.3 คนพิการมีความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชนอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 87.9 (M=4.39,SD=0.19) แสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2จ านวน ร้อยละ ความพึงพอใจของคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยภาพรวม หลงัการ

พฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน จ านวน (n=58) 
ระดับความพงึพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด       (คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00) 51 87.9 
มาก             (คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20) 7 12.1 

(M=4.39, SD = 0.19)  
  

1.4 ลกัษณะทางประชากรของผูดู้แลคนพิการต าบลหินเหล็กไฟ เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ 84.5) เพศ
ชาย (ร้อยละ 15.5) มีอายุ 41 - 50 ปี (ร้อยละ 34.5) ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 44.8) 
อาชีพรับจา้งทัว่ไป (ร้อยละ 46.6) มีความเก่ียวขอ้งกบัคนพิการส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว (ร้อยละ 93.1) 
ระยะเวลาการดูแลคนพิการ1 - 10 ปี (ร้อยละ 58.6) 
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	 1.3	คนพกิารมีความพงึพอใจต่อการพฒันา

ระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดย

ชุมชนอยู ่ในระดับมากท่ีสุดเป็นร้อยละ	 87.9	

(M=4.39,SD=0.19)	แสดงในตารางที่	2

	
ตารางที่	2	 จ�านวน	ร้อยละ	ความพึงพอใจของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวม	หลังการพัฒนา	

	 	 ระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน	จ�านวน	(n=58)

	

	 1.4		 ลักษณะทางประชากรของผู้ดูแลคน

พกิารต�าบลหนิเหล็กไฟ	เป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	84.5)	

เพศชาย	(ร้อยละ	15.5)	มีอาย	ุ41	-	50	ปี	(ร้อยละ	34.5)	

ได้รบัการศึกษาในระดับประถมศึกษา	(ร้อยละ	44.8)	

อาชีพรับจ้างทั่วไป	(ร้อยละ	46.6)	มีความเกี่ยวข้อง

กบัคนพกิารส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครวั	(ร้อยละ	

93.1)	ระยะเวลาการดูแลคนพิการ1	-	10	ปี	(ร้อยละ	

58.6)

1.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวก่อนและหลงัการ
พฒันาระบบพบว่า คนพิการทางการเคล่ือนไหวมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั.05 แสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวรายดา้นก่อน
และหลงัไดรั้บการดูแลตามระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน จ านวน (n=58) 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ก่อนการพฒันา หลงัการพฒันา t p-value 
M SD M SD 

1. ดา้นการบริโภคอาหาร 2.31 0.21 2.48 0.20 7.54 <0.001* 
2. ดา้นการออกก าลงักายและการฟ้ืนฟูสภาพ 2.07 0.27 2.30 0.25 7.77 <0.001* 
3. ดา้นการพกัผอ่น 2.22 0.30 2.37 0.26 3.38 <0.001* 
4. ดา้นการป้องกนัการเจบ็ป่วยและการรักษา 2.12 0.27 2.36 0.26 6.85 <0.001* 
5. ดา้นสุขภาพจิตและการจดัการความเครียด 2.10 0.28 2.43 0.23 8.12 <0.001* 

โดยรวม 2.17 0.12 2.39 0.09 15.16 <0.001* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
1.3 คนพิการมีความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชนอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดเป็นร้อยละ 87.9 (M=4.39,SD=0.19) แสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2จ านวน ร้อยละ ความพึงพอใจของคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยภาพรวม หลงัการ

พฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน จ านวน (n=58) 
ระดับความพงึพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด       (คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00) 51 87.9 
มาก             (คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20) 7 12.1 

(M=4.39, SD = 0.19)  
  

1.4 ลกัษณะทางประชากรของผูดู้แลคนพิการต าบลหินเหล็กไฟ เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ 84.5) เพศ
ชาย (ร้อยละ 15.5) มีอายุ 41 - 50 ปี (ร้อยละ 34.5) ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 44.8) 
อาชีพรับจา้งทัว่ไป (ร้อยละ 46.6) มีความเก่ียวขอ้งกบัคนพิการส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว (ร้อยละ 93.1) 
ระยะเวลาการดูแลคนพิการ1 - 10 ปี (ร้อยละ 58.6) 

		 1.5		 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่า

เฉลีย่ของการปฏบิติัต่อคนพกิารทางการเคลือ่นไหว

ก่อนและหลังการพัฒนาระบบพบว่าการปฏิบัติ

ต่อคนพิการทางการเคล่ือนไหวมีคะแนนเฉล่ียเพิ่ม

ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	แสดงใน

ตารางที่	3	

	

ตารางที่	3		 เปรยีบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของคะแนนการปฏบิติัต่อคนพกิารทางการเคลือ่นไหวของ	

	 	 ผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวมก่อนและหลังการพัฒนา

	

1.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของการปฏิบติัต่อคนพิการทางการเคล่ือนไหวก่อน
และหลงัการพฒันาระบบพบว่าการปฏิบติัต่อคนพิการทางการเคล่ือนไหวมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงในตารางท่ี 3  

 
ตารางที ่3  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนการปฏิบติัต่อคนพิการทางการเคล่ือนไหว

ของผูดู้แลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยภาพรวมก่อนและหลงัการพฒันา 

คะแนนเฉลีย่การปฏิบัติต่อคนพกิาร 
ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของคะแนนการปฏิบัติ

ต่อคนพกิาร 
M SD t p-value 

ก่อนการพฒันา 2.05 0.19 11.23 <0.001* 
หลงัการพฒันา 2.32 0.24   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

1.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของเจตคติก่อนและหลงัการพฒันาระบบพบวา่เจตคติ
มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงในตารางท่ี 4  

 
ตารางที ่4 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติต่อความพิการและคนพิการของ

ผูดู้แลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยภาพรวมก่อนและหลงัการพฒันา 
คะแนนเฉลีย่เจตคติต่อความพกิารและ

คนพกิาร 
ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของคะแนนเจตคติ 

M SD t p-value 
ก่อนการพฒันา 3.33 0.22 6.50 <0.001* 
หลงัการพฒันา 3.84 0.23   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

1.7 ผูดู้แลคนพิการมีความพึงพอใจจากพฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 60.3 และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 39.7 แสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางที ่5 จ านวน ร้อยละ ความพึงพอใจของคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยภาพรวม หลงัการ

พฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน จ านวน (n=58) 
ระดับความพงึพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด      (คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00) 35 60.3 

	 1.6	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่า

เฉลี่ยของเจตคติก่อนและหลังการพัฒนาระบบพบ

ว่าเจตคติมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	แสดงในตารางที่	4	
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ตารางที่	4		 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อความพิการและคนพิการของผู้ดูแล	

	 	 คนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวมก่อนและหลังการพัฒนา

	

	 1.7	 ผู ้ดูแลคนพิการมีความพึงพอใจจาก

พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว

โดยชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ	60.3	และมี

1.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของการปฏิบติัต่อคนพิการทางการเคล่ือนไหวก่อน
และหลงัการพฒันาระบบพบว่าการปฏิบติัต่อคนพิการทางการเคล่ือนไหวมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงในตารางท่ี 3  

 
ตารางที ่3  เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนการปฏิบติัต่อคนพิการทางการเคล่ือนไหว

ของผูดู้แลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยภาพรวมก่อนและหลงัการพฒันา 

คะแนนเฉลีย่การปฏิบัติต่อคนพกิาร 
ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของคะแนนการปฏิบัติ

ต่อคนพกิาร 
M SD t p-value 

ก่อนการพฒันา 2.05 0.19 11.23 <0.001* 
หลงัการพฒันา 2.32 0.24   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

1.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของเจตคติก่อนและหลงัการพฒันาระบบพบวา่เจตคติ
มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงในตารางท่ี 4  

 
ตารางที ่4 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติต่อความพิการและคนพิการของ

ผูดู้แลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยภาพรวมก่อนและหลงัการพฒันา 
คะแนนเฉลีย่เจตคติต่อความพกิารและ

คนพกิาร 
ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของคะแนนเจตคติ 

M SD t p-value 
ก่อนการพฒันา 3.33 0.22 6.50 <0.001* 
หลงัการพฒันา 3.84 0.23   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

1.7 ผูดู้แลคนพิการมีความพึงพอใจจากพฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 60.3 และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 39.7 แสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางที ่5 จ านวน ร้อยละ ความพึงพอใจของคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยภาพรวม หลงัการ

พฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน จ านวน (n=58) 
ระดับความพงึพอใจ จ านวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด      (คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00) 35 60.3 

ความพึงพอใจในระดับมาก	ร้อยละ	39.7	แสดงใน

ตารางที่	5

	

ตารางที่	5		 จ�านวน	ร้อยละ	ความพึงพอใจของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวม	หลังการพัฒนา	

	 	 ระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน	จ�านวน	(n=58)

ขั้นวางแผน
	 โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดท�า

แผนสุขภาพปี	 2559	การวางแผนใช้กระบวนการ

ประชุมแบบมีส่วนร่วม	 (AIC)	 โดยให้ผู ้มีส่วน

เก่ียวข้องกับการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว	

ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็	ระดมความ

คิด	 เพื่อวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์รวบรวม

ข้อมูลและสรุปภาพรวมปัญหาสาเหตุและก�าหนด

แนวทางการแก้ไขจัดท�าแผนงานโครงการ	 และ

พฒันาเป็นแผนปฏิบัติการ	และร่วมติดตามประเมนิ

ผล	ในกระบวนการพฒันาการดูแลคนพกิารทางการ

เคลื่อนไหว

ขั้นด�าเนินการ	
	 ได้มีการด�าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ

และปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนด

ขั้นติดตามประเมินผล

	 ติดตามประเมินผลหลงัการด�าเนนิงาน	เกดิ

ผลลัพธ์ใน	5	ด้าน	ได้แก่	

	 1.	 ด้านสาธารณสุข	 ได้มีการออกเยี่ยม

บ้านตามแผนที่วางไว้	มีการให้ความรู้เรื่องการดูแล

สุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ดูแล	 และ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	มีการลงพืน้

ที่จริงเพื่อสอนการปฏิบัติจริงกับตัวคนพิการ	และ

มีการติดตามดูแลคนพิการโดยทีมสหวิชาชีพ	 เกิด

ระดับความพงึพอใจ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด      (คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00) 35 60.3 
มาก            (คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20) 23 39.7 

(M = 4.23,  SD = 0.24)  
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โครงการจัดหากายอุปกรณ์ส�าหรับคนพิการช่วย

เหลือคนพิการให้ได้รับความสะดวกในการเคลื่อน

ย้ายตนเองและลดภาระความช่วยเหลือของผู้ดูแล

หรือญาติในการประกอบกิจวัตรประจ�าวันเกิด

การจัดต้ังศูนย์อุปกรณ์ให้ยืมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร่างกาย	

	 2.		 ด ้ านการศึกษา	 จากกระบวนการ

วางแผนแบบมีส่วนร่วมจึงได้เลือกครูเข้ามามี

บทบาทในด้านการศึกษาด้วย	 แต่กลุ่มคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู ้สูงอายุ

จึงท�าให้ไม่สนใจในด้านน้ี	 กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มอง

แค่เป็นการศึกษาในห้องเรียนเท่านั้น	 แต่หมายถึง

เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็คือการศึกษา

	 3.	 ด้านสังคม	เกดิการเชือ่มโยงการดูแลคน

พกิารทางการเคลือ่นไหวในสงัคม	ผูน้�าชมุชน	ชมุชน	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานภาครัฐ		

และเอกชนเข้ามามีส่วนในการดูแลคนพิการ		

จดัต้ังชมรมคนพกิารเพือ่ช่วยเหลือคนพกิาร	ให้การ

ช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธ์ิคนพิการ	 ให้ความรู้และ

ค�าปรึกษาตามสิทธิทางกฎหมายของคนพิการ		

ให้ความช่วยเหลอืในการข้ึนทะเบยีนสทิธิคนพกิาร

รายใหม่	การมีบริการรถรับ	 -	ส่งเพื่อขอใบรับรอง

ความพกิาร	และการประสานงานในการท�าบตัรคน

พิการรายใหม่โดยที่คนพิการไม่ต้องเดินทางไปเอง	

การให้ความช่วยเหลือในการต่อบัตรคนพิการราย

เก่า	มีการประสานงานและอ�านวยความสะดวกใน

ด้านต่างๆ	โครงการสงเคราะห์คนพกิารและไร้ทีพ่ึง่

ให้ได้รบัการช่วยเหลอื	ทัง้ด้านการเงินหรอืส่ิงของ	ท่ี

อยู่อาศัยและห้องน�้า	

	 4.		 ด้านการเลีย้งชพี	ได้มีการจดัต้ังโครงการ

ฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขต

เทศบาลต�าบลหินเหล็กไฟ	 ในส่วนของเขตการ

ปกครองขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนิเหลก็ไฟ	

ไม่มีโครงการนี้	ถ้ามีผู้สนใจในการฝึกอาชีพจะให้ผู้

เข้าอบรมท่ีผ่านการฝึกอาชีพแล้วช่วยสอนความรู้

ด้านอาชีพให้	

	 5.	 ด้านการเสริมพลัง	 มีการจัดต้ังชมรม

คนพิการโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดูแลและให้ความช่วยเหลือคนพิการ	 โดยมีเจ้า

หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขคอยให้ค�าปรกึษา	และประสานงาน	แต่

ยังขาดคนพิการที่จะเข้ามาเป็นตัวหลักเพื่อช่วยคน

พิการด้วยกันเอง

ขั้นสะท้อนผลการด�าเนินการ
	 การประชุมเวทีถอดบทเรียนเพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู้มีปัจจัยแห่งความส�าเร็จคือ1)	 ผู้น�า

ชุมชนได้แก่ผู ้ใหญ่บ้าน	 กรรมการหมู่บ้าน	 และ

อสม.	ผู้น�าเข้มแข็งใส่ใจในปัญหาการดูแลคนพิการ

มีความกระตือรือร้นในการดูแลต้ังแต่เริ่มต้นเข้า

ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพียง	ปฏิบัติ

งานที่รับผิดชอบการออกติดตามและประเมินผล

งานท่ีด�าเนินการร่วมกนัจนบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้

	 2)	 ชุมชนเห็นพร้อมและมีส่วนร่วมในทุก

กิจกรรมด�าเนินการต้ังแต่การให้ข้อมูล	 ร่วมค้นหา

ปัญหา	วิเคราะห์ปัญหา	ก�าหนดแนวทางแก้ไข	การ

จดัท�าแผนและการปฏบัิติการมีการรวมกลุ่มกนัเป็น

ชมรมเพื่อให้เกิดพลังในการท�างานและช่วยเหลือ

คนพิการในชุมชนดังจะเห็นได้จากผลการสังเกต

การมีส่วนร่วมในการวางแผนด�าเนินงานการดูแล

คนพิการและการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

	 3)		องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาท

ในการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ	 ให้การ

ก�ากบัติดตามประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
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เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองแสวงหาเครือข่ายท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแนวทาง/โครงการ/แผน

งานที่ชุมชนร่วมกันจัดท�าขึ้น

	 4)	 ภาคีภาครัฐมีบทบาทคอยเสริมก�าลัง

ใจในการปฏิบัติงานคอยให้ค�าปรึกษาอ�านวย

ความสะดวกติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูล

ที่สอดคล้องตรงกันกับข้อมูลในชุมชนและร่วม

ประเมินผลสนับสนุนด้านงบประมาณท่ีเพียงพอ

ต่อการด�าเนินงานดูแลคนพิการเกิดความต่อเนื่อง

และยั่งยืนต่อไป

กรอบแนวคิด

 
 
 
กรอบแนวคดิ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลการวจิัย 

จากการด าเนินงานพฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
พบว่าก่อนการด าเนินงานการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวยงัขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหา
แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหว การท างานแยกส่วนของ
หน่วยงานต่างๆ เกิดความไม่เช่ือมโยง จากการวเิคราะห์ปัญหาสาเหตุและวางแผนแกไ้ขปัญหาจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขในพื้นท่ีเท่านั้นท าให้การแกไ้ขปัญหาไม่ไปในทิศทางเดียวกนัเกิดการแกปั้ญหาไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไม่สอดคลอ้งกบับริบทชุมชนผูว้ิจยัจึงไดท้  าการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อศึกษาการ
พฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อตอ้งการให้ชุมชนเขา้มา
มีส่วนในการพฒันาระบบเกิดการแกไ้ขปัญหาตรงตามความตอ้งการชุมชนเป็นการฟังเสียงจากประชาชน

ขั้นปฏิบัต ิ
1. ปฏิบติัตามแผน 
 
 

Input 
-กิจกรรมการมี
ส่วนร่วม 
 
 

ขั้นสะท้อนผล 
 

1.สรุปผลและ
ถอดบทเรียน 
 

ขั้นสังเกต 
1.การสงัเกต 
ติดตาม 
ประเมินผล 
 

ขั้นวางแผน 
1. ศึกษาขอ้มูล
บริบทของพ้ืนท่ี 
2. จดัประชุม
วางแผนเชิง
ปฏิบติัการ 
3. ก าหนดแผนงาน  
 
 Output 

- พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพคนพิการ 
- การปฏิบติัต่อคนพิการ 
- เจตคติต่อคนพิการ 
- ความพึงพอใจต่อระบบ 
- การมีส่วนร่วม 

 
 

Outcome 
กระบวนการพฒันาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดยชุมชน 
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อภิปรายผลการวิจัย
	 จากการด�าเนินงานพัฒนาระบบการดูแล

คนพกิารทางการเคลือ่นไหวโดยการมส่ีวนร่วมของ

ชุมชนพบว่าก่อนการด�าเนินงานการดูแลคนพิการ

ทางการเคลือ่นไหวยงัขาดการมีส่วนร่วมของชมุชน

ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ

การดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว	 การท�างาน

แยกส่วนของหน่วยงานต่างๆ	เกดิความไม่เชือ่มโยง	

จากการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและวางแผนแก้ไข

ปัญหาจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นที่เท่านั้น

ท�าให้การแก้ไขปัญหาไม่ไปในทิศทางเดียวกันเกิด

การแก้ปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม

เป้าหมายไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชนผู้วิจัยจึง

ได้ท�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาการพัฒนา

ระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อต้องการให้ชุมชนเข้า

มามีส่วนในการพัฒนาระบบเกิดการแก้ไขปัญหา

ตรงตามความต้องการชุมชนเป็นการฟังเสียงจาก

ประชาชนโดยน�าแนวคดิกระบวนการวางแผนแบบ

มีส่วนร่วม	(AIC)	จากการศึกษาพบว่าประชาชนได้

เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของด�าเนินงานต้ังแต่

จุดเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนาระบบจนได้ระบบ

การดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีแตกต่าง

ไปจากเดิมแล้วน�าไปปฏิบัติงานจริงในชุมชนและ

สุดท้ายประชาชนได้ร่วมกันประเมินผลการด�าเนิน

งานเป็นกระบวนการท่ีจะท�าให้ชุมชนมีความเข้ม

แข็งเข้าใจและแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเองอย่างต่อ

เน่ืองและเกิดความย่ังยืน	ผลการด�าเนินงานในการ

ศึกษานี้สอดคล้องกับมนตรี	 จันทรา	 (2554)	 ได้ใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	(Action	Research)	

ในการศึกษารปูแบบการส่งเสรมิพฤติกรรมสขุภาพ

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบมีส่วนร่วม	 ต�าบล

หนองบัว	อ�าเภอศีขรภูมิ	จังหวัดสุรินทร์พบว่าหลัง

เสร็จส้ินการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้พิการทางการ

เคลื่อนไหว	 โดยใช้เทคนิคกระบวนการ	AIC	 ซ่ึง

เป็นข้ันตอนท่ีช่วยกระตุ้นให้ชุมชนทุกกลุ ่มได้

ตระหนักมองเห็นปัญหาและความรุนแรงของ

ปัญหาท่ีแสดงออกจากมุมมองของตนได้เป็นอย่าง

ดี	ง่ายต่อการเสนอแนะการแลกเปลีย่นความรูค้วาม

คิดเห็นและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต้องการเข้า

มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกิดแนวทางและ

กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู ้พิการ

ทางการเคล่ือนไหวและเครอืข่ายในการดูแลสุขภาพ

สุขภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวส่งผลให้ผู้พิการ

ทางการเคลื่อนไหวมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึนใน

ทุกด้านและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการ	

นอกจากนี้	 ผลการศึกษาคร้ังน้ียังสอดคล้องกับรัก

ขณา	สิงห์เทพ	(2551)	ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพ

ในการป้องกันวัณโรคของชุมชนโดยเทคนิค	AIC	

บ้านโสกนาคต�าบลวังม่วงอ�าเภอเปือยน้อย	จังหวัด

ขอนแก่นพบว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชนโดย

เฉพาะการมีส่วนร่วมทุกข้ันตอนเป็นส่ิงท่ีส�าคัญย่ิง

ต่อการพฒันาหรอืแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการแก้ไข

ปัญหาด้านสุขภาพทีต่นเองเผชญิอยูก่ารมีส่วนร่วม

จะทาใหผู้้ป่วยรูปั้ญหาสขุภาพของตนเองเกิดความ

ตระหนักถึงความเสี่ยงน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสมและสามารถ

ดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น	

	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคล่ือนไหว	

การมีผู้น�าชุมชนมีศักยภาพและเข้มแข็งเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการด�าเนินงาน	การมีความต่อเนื่องของ

การด�าเนินกิจกรรมจะช่วยสร้างความตระหนักให้
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ชุมชนเห็นความส�าคัญของการช่วยเหลือและดูแล

คนพิการเพราะผู ้น�าชุมชนมีผลต่อความน่าเชื่อ

ถือได้รับความศรัทธาจากคนในชุมชนเป็นปัจจัย

ส�าคัญท่ีท�าให้เกิดพลังในการด�าเนินกิจกรรม	รวม

ทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 ซ่ึงสอดคล้องกับรัชน	ี

สรรเสริญ	 และคณะ	 (2553)	 ได้ศึกษาศึกษาการ	

บูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความส�าเร็จคือ		

ผู้น�ามีความตระหนักและเห็นความส�าคัญกับการ

พัฒนางานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง	 มีก�าหนด

นโยบายและแผนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอยู่บน

พื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานท่ีเชื่อถือได้และ

เกิดกระบวนการจัดท�าอย่างมีส่วนร่วม	 ส่งผล

ให้การท�างานเป็นเครือข่ายสุขภาพแบบหุ้นส่วนท่ี

เข้มแข็งท้ังภายในภายนอกองค์กรผลการศึกษายัง

สอดคล้องกับนาถวิทักษ์	 มูลสาร	 (2556)	 ได้ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้องแซงต�าบล

ห้องแซงอ�าเภอเลงินกทาจงัหวดัยโสธรพบว่าปัจจัย

ที่มีผลต่อความส�าเร็จในการพัฒนารูปแบบการมี

ส่วนร่วมของชุมชนคือศักยภาพของผู้น�าและแกน

น�ากระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมและทุนทาง

สังคมของชุมชนเน่ืองจากทุนทางสังคมเป็นทุน

ที่เกิดจากการรวมตัวร่วมคิดร่วมท�าบนฐานของ

ความไว้วางใจกันมีความผูกพันศรัทธาเชื่อม่ันและ

มีวัฒนธรรมที่ดีงาม

	 การพฒันาระบบการดูแลคนพกิารทางการ

เคลื่อนไหวจ�าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	

โดยความสมัครใจ	เพราะการที่ประชาชนในชุมชน

ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดและด�าเนินกิจกรรม

ด้วยตนเองเป็นสิง่ท่ีส่งเสรมิให้เกดิการพึง่พาตนเอง

ตระหนักรูถึ้งจดุหมายปลายทางของตนและชุมชน

อันน�าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนนอกจากน้ีชุมชนยัง	

สามารถบูรณาการทางานร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ	

และให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนด้วยซึ่ง

สอดคล้องกับ	สร้อยสุรินทร์	น้อยบุดดี	 (2557)	 ได้

ศึกษาการพฒันารปูแบบการมีส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนต�าบลปะ

หลานอ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม

พบว่าความส�าเร็จมาจากการท�างานร่วมกันเป็น

ทีมและการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของ	

ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องเกดิแนวทางปฏบัิติท่ีเหมาะสมกบั

พืน้ท่ีโดยมีส่วนร่วมของชุมชนเกดินวตักรรมท่ีเป็น

ของตัวเองซ่ึงเป็นการประยุกต์ในการเฝ้าระวงัก�ากบั

กันเองของชุมชน

	 การด�าเนนิงานในชุมชนปัจจยัสู่ความส�าเรจ็

นอกจากการมีผู้น�าชุมชนท่ีเข้มแข็งและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนแล้วส่ิงทีส่�าคญัอกีประการหน่ึง	

คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ

สนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ	ก�ากับติดตามเจ้า

หน้าท่ีภาครัฐ	คอยเสริมก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	

ให้ค�าปรึกษาอ�านวยความสะดวกติดตามประสาน

งานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความน่า

เชื่อถือและให้ข้อมูลท่ีสอดคล้องตรงกันกับข้อมูล

ในชุมชนและร่วมประเมินผลสนับสนุนด้านงบ

ประมาณท่ีเพยีงพอต่อการด�าเนินงานดูแลคนพกิาร	

ซ่ึงสอดคล้องกับ	มยุรี	 บุญศักด์ิ	 (2554)	 ได้ศึกษา

ระบบการจัดการสุขภาพคนพิการโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน	อ�าเภอเข่ืองใน	จงัหวดัอบุลราชธาน	ี

พบว่า	ปัจจยัความส�าเรจ็ในการจดัการระบบสุขภาพ

คนพิการ	 คือ	 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและ	

เจ้าหน้าที่ในชุมชน	 หน่วยงานในพื้นที่ 	 ที่คอย

สนับสนุนงบประมาณและวิชาการ	 ช่วยประสาน
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งานหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้เกิดความส�าเร็จในการ

ดูแลคนพิการ	ส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.	ต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างชุมชน	ผู้น�าชุมชน	องค์การปกครองส่วน

ท้องถิน่	และหน่วยงานภาครฐัอย่างต่อเน่ืองเกีย่วกบั

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการดูแลคนพิการโดย

ใช้พลงัความร่วมมือของทกุฝ่าย	นบัต้ังแต่วเิคราะห์

สถานการณ์ของปัญหาการวางแผนและด�าเนนิการ

แก้ไขปัญหา	ติดตามและประเมนิผลการด�าเนนิงาน	

ร่วมรับผิดชอบในผลการด�าเนินงานโดยให้มีการ

ร่วมสรปุบทเรยีนร่วมกนั	น�าไปสู่การพฒันาเพือ่ค้น

แนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

	 2.	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคนิค

กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถใช้

เป็นรปูแบบในการแก้ไขปัญหาและพฒันาการดูแล

คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มอื่นๆได้	 โดยจะ

ต้องท�าความเข้าใจในแนวคิดและเทคนิควิธีการมี

ส่วนร่วมและมีความเชื่อม่ันในแนวคิดการมีส่วน

ร่วมคือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าร่วม

ในกระบวนการโดยทกุคนมคีวามเสมอภาคมคีวาม

เป็นเจ้าของเกิดความภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วน

ร่วมซึ่งจะส่งผลให้เกิดความส�าเร็จของงานสูง

	 3.	 ชุมชน	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	

และสถานบริการสาธารณสุขควรมีฐานข้อมูลคน

พิการและฐานข้อมูลผู้ดูแลคนพิการมีการส�ารวจ

และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอเพื่อเป็นการ

เชื่อมข้อมูลในชุมชนเน่ืองจากความต้องการและ

สิทธิคนพกิารมีการเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์

หรืออาจมีความต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อ

ทดแทนอปุกรณ์เดิมเช่นกายอปุกรณ์ท่ีคนพกิารเคย

ได้รับมาหลายสิบปีและเสื่อมสภาพไปแล้ว	เป็นต้น

	 4.	 ควรมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ประสบการณ์การด�าเนินงานของหน่วยงานใน

ระดับพืน้ท่ีซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการขับเคลือ่น

การด�าเนินงานการดูแลคนพิการ	 เพื่อเป็นการ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้และให้ค�าแนะน�าท่ีเกี่ยวกับ

นโยบาย	แผนงาน	 โครงการ	กิจกรรม	 ท่ีจะด�าเนิน

งานการดูแลคนพิการในพื้นที่ต่างๆ	 เพื่อเป็นการ

ชี้แนะแนวทางการด�าเนินงานได้อย่างชัดเจนและ

เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรมีการติดตามประเมินผลระยะยาว

ต่อไป	เพือ่ดูความยัง่ยนืของกจิกรรมและการมีส่วน

ร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคนพิการ

	 2.	 ควรน�ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา

สุขภาพของกลุ่มคนในชุมชนหรือกลุ่มอื่นๆ	 ท่ีมี

ปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้ท่ีมีข้อจ�ากัดในการ

เข้าถึงสถานบริการด้านสาธารณสุข
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ผลของโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้านต่อความสามารถในการทรงตัว

ของผู้สูงอายุ

ประทุ่ม กงมหา, พย.ม.1 

ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์, สด.2

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจัิยกึง่ทดลอง	ศึกษาแบบกลุม่เดียว	มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรม

การออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้านต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ	กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	ผู้สูงอายุ

สมาชกิชมรมกลุ่มรกัษ์ผูสู้งอายุ	จงัหวัดนครราชสมีา	มีคะแนนประเมนิการทรงตัว	Berg	Balance	Scale	น้อย

กว่า	45	คะแนน	จ�านวน	30	คน	ได้รับโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้านที่ประยุกต์จากแบบแผน

ความเชื่อสุขภาพของเบคเกอร์	 เป็นเวลา	40	นาที	3	ครั้งต่อสัปดาห์	ระยะเวลา	12	สัปดาห์	โปรแกรมการ

ออกก�าลงักายแบบใช้แรงต้าน	ประกอบด้วยการรบัรูข้องผูเ้ข้าร่วมในกจิกรรมต่อไปน้ี	1)	ความเส่ียงของการ

หกล้ม	2)	ความรุนแรงของการทรงตัวไม่ดี	3)ประโยชน์ของการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	4)	อุปสรรค

ต่อการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	และ	5)	 ส่ิงกระตุ้นการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	 เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบการทรง	วิเคราะห์ข้อมูล	โดยใช้ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้า

	 ผลการศึกษาพบว่า	หลงัการทดลอง	กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ีย	Berg	Balance	Scale	มากกว่าก่อน

การทดลอง	และระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที	่6	อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ	(p<	0.05)	และผลการทดสอบ	

Timed	Up	and	Go	Test	ในสัปดาห์ที่	6	และสัปดาห์ที่	13	ใช้เวลาน้อยกว่าก่อนการทดลอง	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	(p<	0.05)

	 สามารถน�าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เพิ่มความแข็งแรง	และ

การทรงตัวได้

ค�าส�าคัญ:	ออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	การทรงตัว	ผู้สูงอายุ

1	นิสิตปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Effect	of	a	Resistance	Exercise	Program	for	Older	Adults	

on	Body	Balance	Capability

Partoom Kongmaha, M.N.S .1  

Chuleekorn Danyuthasilpe, Dr.P.H. 2

Abstract

	 The	purpose	of	 this	 study	was	 to	examine	effects	of	a	 resistance	exercise	program	on	body	

balance	for	older	adults.	Sample	was	30	older	adults	who	were	members	of	the	elderly	care	group	in	

Nakhonratchasima	Province	with	a	Berg	Balance	Score	of	under	45.	The	resistance	exercise	program,	

applied	according	to	the	Becker’s	Health	Belief	Model	for	40	minutes	a	day,	3	days	per	week	for	12	

weeks.	The	program	consisted	of	perceptions	of	the	participants	in	the	following	activities	1)	Suscep-

tibility	of	falling,	2)	Seriousness	of	body	imbalance,	3)	Benefits	of	the	resistance	exercise,	4)	Barriers	

to	the	resistance	exercise	and	5)	Action	cues	of	the	resistance	exercise.	The	intervention	tool	had	body	

balance	questionnaire.	The	data	were	analyzed	by	using	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	re-

peated	measures	ANOVA.	

	 The	 experimental	 group	 	 had	 	 significantly	 higher	mean	 score	 of	Berg	Balance	Scale	 ,than		

before	and	after	implementation	of	the	program,	with	the	mean	scores	at	the	6th	week	being	significantly		

different	 (p<	 0.05).	The	Time	Up	 and	Go	Test	 (TUG)	 scores	 at	 the	 6th	 and	 13th	weeks	were	 both		

significantly	lower	time	than	before	implementation	of	the	program	(p<	0.05).

	 The	results	can	be	used	as	an	activity	guide	for	the	elderly	to	increase	their	strength	and	body	

balance.

Keywords:	Resistance	exercise,	Body	Balance,	Elderly

1	M.N.S.	in	Community	Nurse	Practitioner,	Naresuan	University
2	Assistant	Professor,	Department	of	Nursing,	Faculty	of	Nursing,	Naresuan	University
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บทน�า	
	 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของ

ประเทศไทย	 ส่งผลให้จ�านวนและสัดส่วนของ	

ผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน	จากร้อยละ	14.38	 ในปีพ.ศ.2558	

เป็น	ร้อยละ14.87	ในปีพ.ศ.2559	(กรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย,	 2560)	และในขณะท่ีจ�านวน

ผู ้ สูงอายุเพิ่มข้ึนน้ันปัญหาท่ีพบมากที่สุดของ	

ผู้สูงอายุ	คือ	ปัญหาจากการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว

ร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุน�าไปสู่ภาวะหกล้ม	(สถาบัน

เวชศาสตร์ผูสู้งอาย,ุ	2558)	องค์การอนามัยโลก	ระบุ

ว่าทั่วโลกพบผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มปีละ	

424,000	คน	เฉลี่ยวันละ	1,160	คน	(World	Health	

Organization,	 2012)	ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจาก

การพลัดตกหกล้ม	ปีละ	 2,007	คน	 เกือบครึ่งเป็น

ผู้ที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	โดยในปี	พ.ศ.2557	พบอัตรา

การเสียชีวิต	 10.03	ต่อประชากรแสนคน	 เพิ่มข้ึน

เป็น	11.05	ต่อประชากรแสนคน	ในปี	2558	สาเหตุ

ของการหกล้มส่วนใหญ่เกิดจากการเดินสะดุดส่ิง

กีดขวาง	 และการเสียการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว	

(ส�านักโรคไม่ติดต่อ,	2559)	

	 การทรงตัว	เป็นความสามารถในการรักษา

ความม่ันคง	หรือท่าทางความสมดุลของร่างกาย

ขณะอยู ่กับที่ 	 หรือก�าลังเคล่ือนท่ี	 (ถนอมวงศ์		

กฤษณ์ เพ็ชร ์ , 	 2554) เมื่ออายุมากขึ้น 	 มีการ

เปลี่ยนแปลงของระบบกระดูกและข้อ	 พบว่า	

ความหนาแน่นมวลกระดูกลดลง	 และกล้ามเน้ือ		

มี	 ขนาดของกล้ามเน้ือจะเล็กลงและมีการลดลง	

ของปริมาณกล้ามเน้ือ	 โดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อขา		

มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเคลือ่นไหว	ท�าให้	

การเคลื่อนไหวช้าลง	เกิดการเซ	สูญเสียการทรงตัว

เพิ่มความเส่ียงต่อการหกล้ม(สมนึก	 กุลสถิต

พร,	 2549)	นอกจากนี้การขาดการออกก�าลังกาย	

อย่างสม�า่เสมอในผูส้งูอาย	ุท�าให้กล้ามเน้ือขาดความ

ยดืหยุน่	กระดูกและข้อต่อไม่แข็งแรงเพิม่ความเส่ียง

ต่อการหกล้มได้	ดังน้ันการออกก�าลงักายสม�า่เสมอ	

จะส่งเสริมการท�างานของกล้ามเน้ือและข้อต่อ		

เพิ่มความแข็งแรง	ความยืดหยุ่นของการกล้ามเน้ือ	

และการทรงตัวขณะเดิน	 (สถาบันเวชศาสตร	์

ผู้สูงอายุ,	2558;	สมนึก	กุลสถิตพร,	2549)

	 การออกก�าลงักายแบบใช้แรงต้าน	เป็นการ

ฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อ

โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขา	 เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่จะสูญเสียความแข็งแรงได้มากกว่ากล้ามเน้ือ

แขน	วธีิการเพิม่ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้	โดยเริม่

จากเพิ่มน�้าหนักครั้งละน้อยๆ	โดยให้ออกก�าลังกาย

เป็นชุด	ฝึกท�า	3	ชุดต่อวัน	ความถี่	3	วันต่อสัปดาห์	

ท�าวันเว้นวัน	 เพื่อให้กล้ามเนื้อได้พักและลดการ

บาดเจ็บ	การออกก�าลังกายท่ีปรับน�้าหนักเพิ่มข้ึน

เรื่อยๆ	 จะช่วยเพิ่มก�าลังกล้ามเน้ือได้มากกว่าการ

ออกก�าลงักายทีใ่ช้น�า้หนักน้อย	เม่ือผูสู้งอายมีุความ

แข็งแรงของกล้ามเน้ือเพิ่มข้ึนการทรงตัวก็เพิ่มข้ึน

ด้วย	(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ,	2558)

	 การฝึกการทรงตัว	 (Balancing	 training)	

และการบริหารข้อต่างๆ	 เพื่อความม่ันคงในการ

ยืน	 และเดินของผู้สูงอายุ	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สูงอายุไทย	 (2558)	 จัดท�าท่าการบริหาร

ร่างกายจ�านวน	16	ท่า	ได้แก่	ท่าที่	1-4	 เป็นการฝึก

ยืดกล้ามเนื้อและฝึกความยืดหยุ่นของข้อ	ท่าที่	5-8	

เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ	ท่าที่	 9-16	

เป็นการฝึกเดินและการทรงตัว	 เพื่อเพิ่มความแข็ง

แรงของกล้ามเน้ือและข้อต่อโดยเฉพาะกล้ามเนือ้ขา		

(สถาบันเวชศาสตร์ผูส้งูอาย,ุ	2558)	การศึกษาครัง้นี	้

ผู้วิจัยได้น�าท่าการออกก�าลังกายท้ังหมดไปทดลอง

ปฏิบัติจริงกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีลักษณะใกล้เคียง
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กับกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	ท่าบริหารคอ	ท่าเดินด้วย

ส้นเท้าแบบมีราวจับ	ท่าเดินด้วยปลายเท้าแบบมี

ราวจับ	และท่ายืนขาเดียวแบบมีราวจับ	ผู้สูงอายุไม่

สามารถปฏบิติัได้	และมคีวามเส่ียงต่อการหกล้มได้

ง่าย	นอกจากนั้นยังมีท่าท่ีคล้ายคลึงกัน	 เช่นท่าลุก

จากเก้าอี้ใช้มือพยุง	 และท่าลุกจากเก้าอี้ใช้มือเดียว

พยุง	 ดังน้ันผู้วิจัยได้ค�านึงถึงความปลอดภัยและ

ความเหมาะสม	จึงปรับลดจ�านวนท่าเหลือ	 10	ท่า	

ได้แก่	ท่าที	่1-3	ท่ายดืกล้ามเน้ือและฝึกความยืดหยุน่

ของข้อ	ท่าที่	4-7	ท่าฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	

โดยฝึกใช้น�า้หนกัด้วยถุงทราย	500	กรมั	วางทีข้่อเท้า

เพื่อเพิ่มแรงต้าน	(Resistance)	และท่าที่	8-10	ท่าฝึก

เดินและการทรงตัว	

	 	 จากรายงานประเมินภาวะสุขภาพกลุ่ม

รักษ์ผู้สูงอายุประจ�าปี	 2558	พบว่า	 ผู้สูงอายุกลุ่ม

รักษ์มีความเส่ียงต่อการหกล้ม	 คิดเป็นร้อยละ	

21.18	 มีประวัติเคยหกล้มภายใน	6	 เดือนก่อนการ

ประเมิน	 คิดเป็นร้อยละ	 31.75	ผู้วิจัยตระหนักถึง

ความส�าคญัของการป้องกนัการหกล้มของผูสู้งอายุ

โดยการออกก�าลังกาย	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มี

การเคลื่อนไหวร่างกาย	เพื่อให้กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ท�างานได้ตามปกติและการทรงตัวดีขึ้น

	 ผู ้วิจัยจึงสนใจน�าวิธีการออกก�าลังแบบ

ใช้แรงต้านมาจัดท�าเป็นโปรแกรมการออกก�าลัง

กายแบบใช้แรงต้านซึ่งผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบแผน

ความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์	(Becker,	1974)	

โดยโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	

ประกอบด้วยกิจกรรม	ดังนี้	1)	การรับรู้โอกาสเสี่ยง

ของการหกล้ม	 2)	 การรับรู้ความรุนแรงของการ

ทรงตัวไม่ดี	3)	การรบัรูป้ระโยชน์ของการออกก�าลงั

กายแบบใช้แรงต้านแรง	4)	การรบัรูอ้ปุสรรคต่อการ

ออกก�าลงักายแบบใช้แรงต้านแรง	5)	ส่ิงกระตุ้นการ

ออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	ระยะเวลาการศึกษา	

12	สัปดาห์	ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการส่ง

เสริมสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ	 โดยการออกก�าลัง

กายแบบใช้แรงต้าน	และผลการศึกษาจะใช้ในการ

พฒันาโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน

ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ

ทรงตัวของผู ้สูงอายุ	 ที่ได้รับโปรแกรมการออก

ก�าลงักายแบบใช้แรงต้าน	ก่อนการทดลอง	ระหว่าง

การทดลองในสัปดาห์ที่	 6	และหลังการทดลองใน

สัปดาห์ที่	13

สมมติฐานของการวิจัย	
	 1. 	 หลังการทดลอง	 ผู ้ สูงอายุ ท่ีได ้รับ	

โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	 มี

คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัว	Berg	

Balance	Scale	(BBS)	ดีกว่า	ก่อนทดลอง	ระหว่าง

การทดลองในสัปดาห์ที่	6	

	 2. 	 หลังการทดลอง	 ผู ้ สูงอายุ ท่ีได ้รับ	

โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	

ทดสอบ	Timed	Up	and	Go	Test	(TUG)	ใช้เวลาน้อย

กว่า	ก่อนทดลอง	ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ท่ี	6	

กรอบแนวคิด
	 การศกึษาครัง้น้ี	ประยกุต์ใช้ทฤษฏแีบบแผน

ความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์	(Becker,	1974)	

อธิบายว่าบุคคลนั้นจะต้องรับรู้ต่อโอกาสเส่ียงใน

การเป็นโรค	และรับรู้ความรุนแรงของโรค	การรับ

รู้ท้ังสองอย่างจะช่วยผลักดันให้บุคคลหลีกเลี่ยง

จากการทีบ่คุคลจะปฏบัิติพฤติกรรมในการป้องกนั
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โรค	และการรักษาโรค	 เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ

ต่อไปน้ีภาวะคุกคามของโรค	ท�าให้บุคคลจะเลือก

การปฏิบัติที่คิดว่าดีต่อตนเอง	 โดยเปรียบเทียบ

ประโยชน์ท่ีจะได้รับกับผลเสียหรืออุปสรรคที่จะ

เกิดขึ้น	นอกจากนั้นยังมี	สิ่งชักน�าหรือการกระตุ้น	

ที่น�าสู่การปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรค

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 1.	 การวิจัยเป็นวิจัยกึ่งทดลอง	 (Quasi-	

experimental	research)	แบบกลุ่มเดียว	(One	group	

design)	วัดก่อนการทดลอง	ระหว่างการทดลองใน

สัปดาห์ที่	6	และหลังการทดลอง

	 2.	 ประชากรท่ีศึกษาครั้งน้ี	 คือ	 ผู้สูงอายุ

สมาชิกกลุ่มรักษ์ผู ้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรม	

ราชชนนีนครราชสีมาในปีงบประมาณ	 2559	

จ�านวน	 236	 คน	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบ

เฉพาะเจาะจง	(Purposive	sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน	30	คน

	 2.1.	เกณฑ์คัดเข้า	(Inclusion	Criteria)

	 มีคะแนนประเมินการทรงตัวโดยใช้แบบ

ทดสอบการทรงตัว	(Berg	Balance	Scale)	มี	ค่าน้อย

กว่า	 45	คะแนนและไม่มีโรคประจ�าตัว	 ท่ีอันตราย

ต่อสุขภาพท�าให้ไม่สามารถออกก�าลังกายได้และ

ไม่มีปัญหาเรื่องหูตึง	และการมองเห็นและมีความ

สมัครใจ	และยินดีเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

	 2.2.	เกณฑ์คัดออก	(Exclusion	Criteria)

	 บอกเลิกการเข้าร่วมในการวิจัย	 และไม่

สามารถออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้านได้	ตลอดการ

ศึกษาย้ายที่อยู่หรือเจ็บป่วย	ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อ

การเข้าร่วมวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

ประกอบด้วย	2	ส่วน	ดังนี้

	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

	 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปได้แก่	 เพศ	อายุ	

ศาสนา	สถานภาพ	น�้าหนัก	ส่วนสูง	ความดันโลหิต	

ชีพจรระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	ความ

พอเพียงของรายได้	โรคประจ�าตัว	ยาที่รับประทาน

และการหกล้มในรอบ	6	เดือนที่ผ่านมา

	 แบบทดสอบการทรงตัว	 (Berg	Balance	

Scale;	BBS)	เป็นการประเมนิความสามารถขณะท�า

กิจกรรมต่างๆ	ในท่านั่งและยืนจ�านวน	14	ท่าได้แก่	

1)ลกุขึน้ยนื	2)ยนืตรง	3)นัง่ตัวตรง	4)นัง่ลง5)เปลีย่น

เก้าอี้	 6)ยืนหลับตา	7)ยืนตัวตรงเท้าชิด	8)เอื้อมมือ

ไปข้างหน้า	 9)ก้มเก็บของจากพื้นในขณะท่ียืนอยู่	

10)หันไปมองข้างหลัง	11)หมุนรอบตัวเอง	12)ก้าว

เท้าแตะบนม้านัง่เต้ียสลับกนั	13)ยืนต่อเท้า	และ	14)		

ยืนบนขาข้างเดียว	 แบ่งระดับคะแนน	 5	 ระดับ		

(Rating	 scale)	 การแปลผลค่าคะแนนสูงสุด		

56	คะแนน	ถ้าคะแนนน้อยกว่า	45	คะแนน	หมายถงึ		

ผู ้สูงอายุเส่ียงต่อการหกล้ม(สมนึก	 กุลสถิตพร,	

2549)

	 การทดสอบสมดุลร่างกายด้วยการน่ัง		

ลุก	ยืน	และเดิน	(Timed	Up	and	Go	Test	:	TUG)	

การทดสอบผูถ้กูทดสอบน่ังอยู่ทีเ่ก้าอี	้หลังพงิพนกั

เก้าอี้	 เม่ือให้สัญญาเริ่ม	 ผู้ถูกทดสอบจะลุกข้ึนยืน

แล้วเดินไปข้างหน้าเป็นระยะทาง	3	เมตร	เม่ือถึงจดุ

หมายที่	3	เมตร	ให้หมุนตัวกลับและเดินกลับมานั่ง

ลงท่ีเก้าอีเ้ช่นเดิม	การให้คะแนนเป็นการจบัเวลาใน

การท�ากิจกรรม	(หน่วยเป็นวินาที)	เริ่มจับเวลาเมื่อ

ก้นพ้นจากเก้าอี	้และหยดุจบัเวลา	เม่ือก้นสัมผสัเก้าอี้	

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้เกณฑ์การประเมิน	TUG	

ดังนี้	(วิไลวรรณ	ทองเจริญ,	2554;	อธิพงศ์	พิมพ์ดี	,	
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2553	;	สมนึก	กุลสถิตพร,	2549)

	 น้อยกว่า	10	วินาที	หมายถึง	มีการก้าวเดิน

และการทรงตัวในระดับปลอดภัย

	 ระหว่าง	11-19	วินาที	หมายถึง	มีการก้าว

เดินและการทรงตัวผิดปกติระดับปานกลาง

	 มากกว่า	20	วินาที	หมายถึง	มีการก้าวเดิน

และการทรงตัวผิดปกติระดับมาก

2.	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย

	 โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบใช้แรง

ต้าน	ผู้วิจัยประยุกต์จากแบบแผนความเชื่อด้านสุข

ภาพของเบคเกอร์	 (Becker,	1974)	มีระยะเวลา	12	

สัปดาห์	กิจกรรมมีดังนี้

	 1)	 การรับรู ้โอกาสความเส่ียงของการ

หกล้มโดยให้ความรู้เรื่องการทรงตัวของผู้สูงอาย	ุ

และปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม

	 2)	 การรบัรูค้วามรนุแรงของการทรงตัวไม่

ดี	การประเมินความสามารถในการทรงของตัวผูสู้ง

อายุBerg	Balance	Scale	(BBS)	และTimed	Up	and	

Go	Test	(TUG)	

	 3)	 การรับรู้ประโยชน์การออกก�าลังกาย

แบบใช้แรงต้าน	 การออกก�าลังกายแบบใช้แรง

ต้าน	การออกก�าลังกายแบ่งเป็น	 3	ระยะ	 ได้แก่	 1)

ระยะอบอุ่นร่างกาย	 (Warm	Up	 Phase)	 ใช้เวลา

ประมาณ10	นาที	 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึก

ความยืดหยุ่นของข้อ(ท่าที่	 1-3)	 ได้แก่	ท่าบริหาร

ศีรษะ	ท่ายืดหลัง	ท่าบริหารล�าตัว2)ระยะออกก�าลัง

กาย	(exercise	phase)	ใช้เวลาประมาณ	20	นาที	ท่า

ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ(ท่าที่	 4-7)	 โดยมี

การถ่วงน�้าหนักท่ีข้อเท้าด้วยถุงทรายน�้าหนัก	 500	

กรัม	 ได้แก่	ท่าบริหารกล้ามเน้ือต้นขา	ท่าบริหาร	

ข้อเท้า	 ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง	 ท่า

บริหารสะโพกด้านข้าง	และ	3)ระยะการผ่อนคลาย	

(cooling	 down	 phase)	 ใช้เวลาประมาณ	10	นาที	

ท่าฝึกการเดินและการทรงตัว	(ท่าที่	8-10)ได้แก่	ท่า

ยนืต่อเท้าแบบมรีาวจบั	ท่าเดนิต่อเท้าแบบมรีาวจบั	

และท่าลุกจากเก้าอี้ไม่ใช้มือพยุง	การออกก�าลังกาย

ให้ปฏิบัติ	3	วันต่อสัปดาห์	ใช้เวลา	40	นาทีต่อครั้ง	

เป็นระยะเวลา	12	สัปดาห์

	 4)	 การรับรู้อุปสรรคต่อการออกก�าลังกาย

แบบใช้แรงต้าน	 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

ปัญหา	อุปสรรคของการปฏิบัติการออกก�าลังกาย	

และความส�าเร็จ	

	 5)	 ส่ิงกระตุ้นการออกก�าลังกายแบบใช้แรง

ต้าน	จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการออกก�าลังกาย	

เป็นแรงกระตุ้นการออกก�าลังกาย	

	 6)	 คู่มือการออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน

ส�าหรับผู้สูงอายุ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
	 ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา	 (Content	

Validity)	ของโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบใช้

แรงต้าน	 และคู่มือการออกก�าลังกายแบบใช้แรง

ต้าน	 มีผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 5	ท่าน	ประกอบด้วย	

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ	 1ท่าน	

นักกายภาพบ�าบัด	จ�านวน	1	ท่าน	อาจารย์พยาบาล

ในสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	จ�านวน	3	ท่าน	หลัง

จากได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้วิจัยน�า

มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence)	

อยู่ในช่วง	0.6	–	1.0

	 การตรวจสอบค่าความเท่ียง	 (Reliability)		

แบบทดสอบการทรงตัว	 (Berg	 Balance	 Scale:	

BBS)	 ใช้แบบสังเกต	 (Interater	 reliability)		

มีผู้สังเกตเหตุการณ์	 2	ท่านประกอบด้วย	อาจารย์
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พยาบาลเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้สูงอายุ	 2	 ท่าน		

ได้ค่าความเที่ยงแบบสังเกต	(Inter-rater	reliability)		

ของผู้ประเมินเท่ากับ	1

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

	 การวิจัยศึกษาครั้งนี้ 	 ผู ้วิจัยด�าเนินการ

ขอรับการรับรอง	หมายเลข	COA	No.117/2016	 ,		

IRB	 No.068/59	 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย	์	

จาก	มหาวิทยาลยันเรศวร	ก่อนเกบ็ข้อมูลผูว้จัิยชีแ้จง

วตัถปุระสงค์และขัน้ตอนในการวจิยัประโยชน์ท่ีได้

รับและการน�าผลการวิจัยไปใช้กลุ่มตัวอย่างทุกคน

ที่เข้าร่วมการวิจัยต้องเซ็นใบยินยอม	 (Informed	

consent	form)	ก่อนการด�าเนินการวิจัย	และมีสิทธิ์

ที่จะปฏิเสธในการตอบค�าถามหรือยกเลิกในขณะ

ท�าการทดลองได้ตลอดเวลา	

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	
	 ขั้นการเตรียมการ

	 ก่อนการทดลอง	1	สัปดาห์	เก็บข้อมูลก่อน

การทดลองในกลุ่มตัวอย่างดังนี้	

	 1.	 ข้อมูลท่ัวไป	 ประกอบด้วยเพศ	 อายุ	

ศาสนา	สถานภาพ	น�้าหนัก	ส่วนสูง	ความดันโลหิต	

ชีพจร	ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	ความ

พอเพียงของรายได้	โรคประจ�าตัว	ยาที่รับประทาน

และการหกล้มในรอบ	6	เดือนที่ผ่านมา

	 2.		 ทดสอบการทรงตัว	Berg	Balance	Scale	

(BBS)และTimed	Up	and	Go	Test	(TUG)	และนัด

กลุ่มตัวอย่างประชุมเพื่อเข้าร่วมการศึกษาวิจัย

	 ขั้นตอนการทดลอง

	 กิจกรรมที่	 1	 (สัปดาห์ที่	 1)	 จัดอบรมให้

ความรู้	 เรื่อง	การทรงตัว	ปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม	

ได้รบัรูค้วามเส่ียงจากอายท่ีุเพิม่ขึน้	การทรงตัวท่ีไม่

ดี	และการรับรู้ต่อความรุนแรงของการทรงตัวไม่ดี	

โดยแจ้งผลการทดสอบการทรงตัว	ก่อนเข้าทดลอง	

และการรับรู้ภาวะถูกคุกคามจากการทรงตัวท่ีไม่

ม่ันคงเสี่ยงต่อการหกล้ม	 และการรับรู้ประโยชน์

ของการออกก�าลงักายแบบใช้แรงต้าน	โดยให้ความ

รู ้เรื่อง	 ประโยชน์การออกก�าลังกายแบบใช้แรง

ต้าน	10	ท่า	และแจกคู่มือการออกก�าลังกายแบบใช	้

แรงต้าน	

	 กิจกรรมที่	2	(สัปดาห์ที่	2,	4,	8,	10,	12)	จัด

กิจกรรมกลุ่ม	 โดยให้กลุ่มทดลองมาออกก�าลังกาย

แบบใช้แรงต้าน	มีทั้งหมด	10	ท่า	ท่าที่	1-3	อบอุ่น

ร่างกาย	นาน	10	นาที	ท่าที่	4-7	ออกก�าลังกายแบบ

ใช้แรงต้าน	โดยให้ถ่วงน�า้หนกัท่ีข้อเท้าด้วยถงุทราย	

500	กรัม	ท�า	10	ครั้ง/ชุด	ท�า	1-3	ชุดหรือประมาณ	

20	นาทีและท่าท่ี	 8-10	ผ่อนคลายใช้เวลานาน	10	

นาที	รวมระยะเวลาทั้งหมด	40	นาที/ครั้งท�า	3	วัน

ต่อสัปดาห์	และการรับรู้อุปสรรคต่อการออกก�าลัง

กายแบบใช้แรงต้าน	 โดยกลุ่มทดลองเล่าปัญหา	

อุปสรรค	การออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	แลก

เปลีย่นประสบการณ์	เพือ่ประเมินการรบัรู้ผลดี	กบั	

อุปสรรคที่เกิดขึ้นทุก	2	สัปดาห์	จ�านวน	6	ครั้ง	และ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	 มีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	 เป็น

ตัวช่วยกระตุ้น	การปฏิบัติการออกก�าลังกายแบบ

ใช้แรงต้าน	พร้อมให้ก�าลังใจ	ชื่นชม	

	 กิจกรรมที่	3	(สัปดาห์ท่ี	6)	วัดผลการออก

ก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	 โดยทดสอบการทรงตัว	

(Berg	Balance	 Scale:BBS)และ(Timed	Up	 and	

Go	Test	:TUG)และแจ้งผลการทดสอบการทรงตัว	

ให้กลุ่มทดลองได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงของ

ตนเอง	

	 กิจกรรมที่	 4	 (สัปดาห์ท่ี	 3,	 5,	 7,	 9,	 11)	

กลุ่มทดลอง	ปฏิบัติออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน
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จ�านวน	10	ท่า	ทีบ้่าน	และติดตามการปฏบัิติการออก

ก�าลังกายแบบใช้แรงต้านที่บ้าน	 โดยการโทรศัพท์

สอบถาม

	 กิจกรรมที่	5	(สัปดาห์ท่ี	13)	วัดผลการออก

ก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	 โดยทดสอบการทรงตัว	

(Berg	Balance	Scale:	BBS	 )และ(Timed	Up	and	

Go	Test	:	TUG)	และแจ้งผลการทดสอบการทรงตัว	

ให้กลุ่มทดลองได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงของ

ตนเอง	

การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 เ ม่ือ เ ก็บรวบรวมข ้อ มูลได ้ครบถ ้วน		

ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ

ข้อมูล	 น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	ดังนี้

	 1.	 ข้อมูลส่วนบคุคลของกลุ่มตัวอย่าง	โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	statistics)	ได้แก่	

พิสัย	ความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 2.	 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

คะแนนความสามารถในการทรงตัว	Berg	Balance	

Scale	(BBS)	และ	Timed	Up	and	Go	Test	(TUG)	

ก่อนการทดลอง	ระหว่างการทดลองในสปัดาห์ท่ี	6	

และหลังการทดลอง	 โดยสถิติวิเคราะห์	 (Analysis	

statistics)	 ความแปรปรวนแบบวัดซ�้า	 (Repeated	

measure	ANOVA)

	 3.		 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉลี่ยความสามารถในการทรงตัว	Berg	Balance	

Scale	(BBS)	และ	Timed	Up	and	Go	Test	(TUG)	

ก่อนการทดลอง	 และหลังการทดลอง	 โดยสถิติ

ความแปรปรวนแบบวัดซ�้า	 (Repeated	measure	

ANOVA)

ผลการวิจัย	
	 กลุ่มทดลองเป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	

93.3	และมีอายุอยู่ในช่วง	60-69	ปีมากที่สุด	คิดเป็น

ร้อยละ	53.3	รองลงมาอยู่ในช่วง	70-	79	ปี	คิดเป็น

ร้อยละ	33.4	นับถือศาสนาพุทธเป็น	คิดเป็นร้อยละ	

93.3	และสถานภาพสมรสมากท่ีสุด	คิดเป็นร้อยละ	

50	รองลงมาเป็นหม้าย	และโสดคิดเป็นร้อยละ	40	

และ	จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย	

คิดเป็นร้อยละ	 40	 รองลงมาระดับปริญญาตรี	 คิด

เป็นร้อยละ	30	อาชพีเป็นข้าราชการบ�านาญ	คดิเป็น

ร้อยละ	40	รองลงมาไม่ได้ท�างาน	คิดเป็นร้อยละ	33.3	

มีรายได้อยูใ่นช่วง	1-5,00	บาทต่อเดือนมากท่ีสุด	คิด

เป็นร้อยละ	50	รองลงมาอยู่ในช่วง	5,000	–	10,000	

บาทต่อเดือน	

	 ข้อมูลทางด้านสุขภาพ	 มีดัชนีมวลกายอยู่

ในช่วง	18.50–22.99	กก./ม2	(น�้าหนักปกติ)	คิดเป็น

ร้อยละ	40	ดัชนีมวลกายเฉลีย่ท้ังหมด	25.06	กก./ม2,	

SD=4.57(อ้วนระดับ	1)ค่าความดันโลหิตซิสโตลิค	

อยู่ในช่วง	 120–129	 มิลลิเมตรปรอทมากท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ	 46.7	ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตซิสโตลิค

ท้ังหมด	121	 มิลลิเมตรปรอท(SD=9.22)	ค่าความ

ดันโลหิตไดแอสโตลิคอยู่ในช่วง	 80–89มิลลิเมตร

ปรอทมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 50	ค่าเฉลี่ยความ

ดันโลหิตไดแอสโตลิคทั้งหมด	75	มิลลิเมตรปรอท

(SD=6.82)	ค่าชีพจรอยู่ในช่วง	81–90	ครั้งต่อนาที	

มากท่ีสุด	คิดเป็นร้อยละ	43.3	ค่าเฉล่ียชีพจรท้ังหมด	

77.06	ครั้งต่อนาที	(SD=14.94)	กลุ่มทดลอง	มีโรค

ประจ�าตัวคดิเป็นร้อยละ	70	ได้แก่โรคความดันโลหติ	

และโรคเบาหวานร่วมกบัโรคความดันโลหติ	คดิเป็น

ร้อยละ	26.7	และ	16.7	ตามล�าดับ	มียาท่ีรบัประทาน

เป็นประจ�า	คิดเป็นร้อยละ	73.3และในรอบ	6	เดือน

ที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติการหกล้ม	คิดเป็นร้อยละ	

70	และเคยหกล้ม	 คิดเป็นร้อยละ	30	 เคยหกล้ม	 1	
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ครั้งมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	13.3	สถานที่/บริเวณ

ทีห่กล้ม	พบหกล้มภายในบ้านมากทีสุ่ด	คดิเป็นร้อย

ละ	16.7	หกล้มในห้องน�้า	และบริเวณนอกบ้านเท่า

กันคิดเป็นร้อยละ	13.3	การบาดเจ็บที่ได้รับจากการ

หกล้ม	คือ	แผลถลอก	ฟกซ�้า	คิดเป็นร้อยละ	13.3

	

ตารางที่	1		 แสดงคะแนนเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความสามารถในการทรงตัว	ของกลุม่ทดลอง

	 	 ก่อนการทดลอง	ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที่	6	และหลังการทดลองในสัปดาห์ที่	13	

	 จากตารางที่	1	พบว่าก่อนการทดลองกลุ่ม

ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการทรงตัว	

โดยใช้	Berg	Balance	Scale	 เท่ากับ	 (M	=	 40.03,		

S.D.	 =	 5.85)	 ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ท่ี	 6		

(M	=	 45.37,	 S.D.	 =	 5.49)	 และหลังการทดลอง

ในสัปดาห์ที่13	(M	=	49.06,	S.D.	=	4.47)	มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ		

0.05(F	 =	 170.89,	 p-value<	 0.05)	 และก่อนการ

ทดลอง	กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย	โดยใช้	Timed	

Up	and	Go	Test	(M	=	12.38,	S.D.	=	4.58)	ระหว่าง

การทดลองในสัปดาห์ท่ี	6	(M	=	10.78,	S.D.	=	3.88)	

และหลังการทดลองในสัปดาห์ที่	 13	 (M	=	 9.63,		

S.D.	 =	 3.36)	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	0.05(F	=	59.47,	p-value<	0.05)

	

9 

รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30 
อาชีพเป็นข้าราชการบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาไม่ได้ท างาน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มี
รายได้อยู่ในช่วง 1-5,00 บาทต่อเดือนมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอยู่ในช่วง 5,000 – 
10,000 บาทต่อเดือน  

ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพ มีดชันีมวลกายอยู่
ในช่วง 18.50–22.99 กก./ม2 (น ้ าหนักปกติ) คิด
เป็นร้อยละ 40 ดชันีมวลกายเฉล่ียทั้งหมด 25.06 
กก./ม2, SD=4.57(อว้นระดบั 1)ค่าความดนัโลหิต
ซิสโตลิคอยูใ่นช่วง 120–129 มิลลิเมตรปรอทมาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.7 ค่าเฉล่ียความดนัโลหิต
ซิสโตลิคทั้งหมด 121 มิลลิเมตรปรอท(SD=9.22) 
ค่าความดนัโลหิตไดแอสโตลิคอยู่ในช่วง 80–89
มิลลิ เมตรปรอทมากท่ี สุด คิดเป็นร้อยละ 50 
ค่าเฉล่ียความดนัโลหิตไดแอสโตลิคทั้งหมด 75  

มิลลิเมตรปรอท(SD=6.82) ค่าชีพจรอยู่ในช่วง 
81–90 คร้ังต่อนาที มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.3 
ค่าเฉล่ียชีพจรทั้ งหมด 77.06 คร้ังต่อนาที (SD=
14.94) กลุ่มทดลอง มีโรคประจ าตวัคิดเป็นร้อยละ 
70 ได้แก่โรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน
ร่วมกับโรคความดันโลหิต คิดเป็นร้อยละ 26.7 
และ 16.7 ตามล าดบั มียาท่ีรับประทานเป็นประจ า 
คิดเป็นร้อยละ 73.3และในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา
ไม่เคยมีประวติัการหกลม้ คิดเป็นร้อยละ 70 และ
เคยหกลม้ คิดเป็นร้อยละ 30 เคยหกลม้ 1 คร้ังมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.3 สถานท่ี/บริเวณท่ีหกลม้ 
พบหกล้มภายในบ้านมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
16.7 หกล้มในห้องน ้ า และบริเวณนอกบ้าน
เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 13.3 การบาดเจ็บท่ีได้รับ
จากการหกลม้ คือ แผลถลอก ฟกซ ้ า คิดเป็นร้อย
ละ 13.3 

ตารางที ่1 แสดงคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการทรงตวั ของกลุ่มทดลองก่อน
การทดลอง ระหวา่งการทดลองในสัปดาห์ท่ี 6 และหลงัการทดลองในสัปดาห์ท่ี 13  

ตัวแปรตาม กลุ่มทดลอง (n=30) p-value
       SD 

Berg Balance Scale(คะแนน) 
     ก่อนการทดลอง 
     สัปดาห์ท่ี 6 
     หลงัสัปดาห์ท่ี 13 
Timed Up and Go Test (วนิาที) 
     ก่อนการทดลอง 
     สัปดาห์ท่ี 6 
     หลงัสัปดาห์ท่ี 13 

40.03 
45.37 
49.06 

12.38 
10.78 
9.63 

5.85 
5.49 
4.47 

4.58 
3.83 
3.36 

170.891* 

59.465* 

.000** 

.000** 

** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

F
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ตารางที่	2		 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัวโดยใช้	 Berg		

	 	 Balance	Scale(BBS)	และระยะเวลา	โดยใช้	Timed	Up	and	Go	Test(TUG)ก่อนการทดลอง	ระหว่าง	

	 	 การทดลองในสัปดาห์ที่	6	และหลังการทดลองในสัปดาห์ที่	13	ของกลุ่มทดลอง

	 	 	 	

	 จากตารางท่ี	 2	 แสดงผลการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างรายคู่	ดังนี้	ภายหลังการทดลองกลุ่ม

ทดลองมีผลต่างคะแนนเฉล่ียความสามารถใน

การทรงตัว	 โดยใช้	Berg	Balance	Scale	ก่อนการ

ทดลองกบัระหว่างการทดลองในสปัดาห์ที	่6เท่ากบั	

5.33	คะแนน	 (M	=	 40.03,	 45.37)ผลต่างคะแนน

เฉลี่ยระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที่	 6	 กับหลัง

การทดลองในสัปดาห์ที่	 13	 เท่ากับ	 3.70	คะแนน		

(M	=	 45.37,	 49.06)ผลต่างคะแนนเฉลี่ยระหว่าง

หลงัการทดลองในสัปดาห์ท่ี	13	กบัก่อนการทดลอง

เท่ากับ	9.03	คะแนน	(M		=	40.03,	45.37)	เมื่อน�ามา

เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการทรงตัว	Berg	Balance	Scale	

10 
 

จากตารางท่ี  1 พบว่าก่อนการทดลอง
กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการ

ทรงตวั โดยใช้ Berg Balance Scale เท่ากับ ( −

X  
= 40.03, S.D. =  5.85) ระหว่างการทดลองใน

สัปดาห์ท่ี 6 ( −

X  = 45.37, S.D. = 5.49) และหลงั

การทดลองในสัปดาห์ท่ี13 ( −

X  = 49.06, S.D. = 

4.47) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ  0.05(F = 170.89, p-value<  0.05) และ

ก่อนการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ีย โดย

ใช้ Timed Up and Go Test ( −

X  = 12.38, S.D. = 

4.58) ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ท่ี 6 ( −

X  = 
10.78, S.D. =  3.88)  และหลังก ารทดลองใน

สัปดาห์ ท่ี  13 ( −

X  = 9.63S.D. = 3.36) มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05(F = 59.47, p-value< 0.05) 

 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการทรงตวัโดยใช ้Berg 
Balance Scale(BBS) และระยะเวลา โดยใช้ Timed Up and Go Test(TUG)ก่อนการทดลอง  ระหว่างการ
ทดลองในสัปดาห์ท่ี 6 และหลงัการทดลองในสัปดาห์ท่ี 13 ของกลุ่มทดลอง 

ข้อมูล  กลุ่มทดลอง (n=30) F p-value 

    dif.   
Berg Balance Scale(คะแนน) 
ก่อนการทดลอง กบั สัปดาห์ท่ี 6 
สัปดาห์ท่ี 6 กบั สัปดาห์ท่ี 13 
ก่อนการทดลอง กบั สัปดาห์ท่ี 13 
Timed Up and Go Test (วนิาท)ี 
ก่อนการทดลอง กบั สัปดาห์ท่ี 6 
สัปดาห์ท่ี 6 กบั สัปดาห์ท่ี 13 
ก่อนการทดลอง กบั สัปดาห์ท่ี 13 

 
40.03, 45.37 
45.37, 49.06 

40.03, 49.06 
 

12.38, 10.78 
10.78, 9.63 
12.38, 9.63 

 
-5.33 
-3.70 
-9.03 

 
1.60 
1.14 
2.74 

101.709 
 
 
 

35.761 
 

.000** 
 
 
 

.000** 

        
** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ ดงัน้ี ภายหลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีผลต่างคะแนนเฉล่ียความสามารถในการ

ทรงตัว  โดยใช้  Berg Balance Scale ก่ อนการ
ทดลองกับระหว่างการทดลองในสัปดาห์ท่ี 6

เท่ากับ 5.33 คะแนน (
−

X =40.03, 45.37)ผลต่าง

พบว่า	แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิท่ีระดับ	

0.05(F	=	101.71,	p-value<	0.05)

	 ภายหลงัการทดลอง	กลุม่ทดลองมีคะแนน

เฉลี่ย	Timed	Up	and	Go	Test	ก่อนการทดลอง	กับ

ระหว่างการทดลอง	 ในสัปดาห์ท่ี	 6	 เท่ากับ	 1.60	

วินาที	 (M	 =12.38,	 10.78)	 และผลการทดสอบ

ระหว่างการทดลอง	 ในสัปดาห์ท่ี	 6	 กับหลัง

การทดลอง	 ในสัปดาห์ท่ี	 13	 เท่ากับ	 1.14	 วินาที		

(M	=10.78,	9.63)	และหลังการทดลอง	ในสัปดาห์

ท่ี	 13	 กับก่อนการทดลอง	 เท่ากับ	 2.74	 วินาที		

(M	=9.63,	12.38)	เมื่อน�ามาเปรียบเทียบความแตก

ต่างรายคู่ของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการ

ทรงตัว	Timed	Up	and	Go	Test	พบว่า	แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(F	=	35.761	

p-value<	0.05)

การอภิปรายผลการวิจัย
	 ความสามารถในการทรงตัว	 หลังการ

ทดลองผู้สูงอายุท่ีได้รับ	 โปรแกรมการออกก�าลัง

กายแบบใช้แรงต้าน	มีคะแนนเฉลีย่ความสามารถใน

การทรงตัว	Berg	Balance	Scale	ดีกว่า	ก่อนทดลอง	

ระหว่างการทดลองในสปัดาห์ท่ี	6	เน่ืองจากโปแกรม	

การออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	 ได้ประยุกต์มา

จากแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร	์	

(Becker,	 1974)	 ช่วยให้ผู้สูงอายุปฏิบัติการออก

ก�าลงักายแบบใช้แรงต้าน	ในการป้องกนัการหกล้ม	

เพราะกลุ ่มทดลองได้รับรู ้โอกาสเส่ียงของการ

หกล้ม	 จากกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทรงตัวใน	

ผู้สูงอายุ	และ	ปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม	และได้รับรู้

ความรุนแรงของการหกล้ม	และการทรงตัวท่ีไม่ดี		

โดยประเมินความสามารถในการทรงตัวใช้	 Berg	

Balance	Scale	และ	Timed	Up	and	Go	Test	ก่อนการ

ทดลอง	และแจ้งผลการประเมินการทรงตัวทุกคน		

ท�าให้กลุ่มทดลองได้รับรู้ว่าตนเองก�าลังถูกคุมคาม	

จากการทรงตัวท่ีไม่ดี	และได้รบัรูป้ระโยชน์ของการ	

ออกก�าลงักายแบบใช้แรงต้าน	ช่วยเพิม่ก�าลงักล้ามเน้ือ	

เม่ือมีความแขง็แรงของกล้ามเน้ือเพิม่ข้ึนการทรงตัว

ก็เพิ่มขึ้น	 (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ,	 2558)	 ได้

ประยกุต์ใช้ท่าออกก�าลังกาย	จากการศึกษาของ	ธัญ

ญรัตน์	อโนทัยสินทวี,	แสงศุลี	ธรรมไกรสร,	พัฒน์

ศรี	 ศรีสุวรรณ,	 และชลัญธร	 โยธาสมุทร	 (2557)	

ปรับลดเหลือ	 10	ท่า	 โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	

และความเหมาะสมของผู้สูงอายุในการปฏิบัติมาก

ทีส่ดุ	ออกก�าลงักาย	3	วนัต่อสปัดาห์	วนัเว้นวนั	เพือ่

ให้กล้ามเน้ือได้พกัและลดการบาดเจ็บ	และประเมิน

ความดันโลหิตและชีพจร	พบว่ากลุ่มทดลองมีค่า

ความดันโลหิต	เฉลี่ย	121/75	mmHg	ชีพจรเฉลี่ย	77	

ครั้ง/นาที	อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อการออกก�าลัง

กายแบบใช้แรงต้าน	และจดักจิกรรมให้แลกเปลีย่น	

พดูคุยถึงส่ิงขัดขวางการปฏบัิติ	ความยุ่งยาก	ในการ

ปฏบิติัการออกก�าลงักายแบบใช้แรงต้าน	เพือ่ได้รบัรู้

อปุสรรคต่อการออกก�าลงักายแบบใช้แรงต้าน	และ

จัดให้มาร่วมออกก�าลังกายพร้อมกันทุก	2	สัปดาห์	

และสลับผลัดเปล่ียนเป็นผู้น�าในการออกก�าลังกาย

แต่ละครั้ง	สร้างความม่ันใจและความเพลิดเพลิน

แก่กลุ่มทดลองในการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง	ช่วย

กระตุ้นให้กลุ่มทดลองอยากมาออกก�าลังกายแบบ

ใช้แรงต้าน	 สอดคล้องกับการศึกษาของอธิพงศ์	

พมิพ์ดี	(2553)	พบว่า	กลุ่มทดลองท่ีได้รบัโปรแกรม

สุขศึกษา	 และการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับ

การออกก�าลังกาย	 โดยการเต้นร�าจังหวะบาสโลป

(Baslope)	 เป็นระยะเวลา	12	สัปดาห์	กลุ่มทดลอง

มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้ม	 การับรู ้

โอกาสเส่ียงของการหกล้ม	 การรับรู้ความรุนแรง

ของการหกล้ม	การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน

การหกล้ม	การับรู้อุปสรรคของการป้องกันหกล้ม	

และมีพฤติกรรมป้องกันการหกล้มมากกว่าก่อน

การทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	0.05	และ	

หลงัการทดลอง	ผูสู้งอายทุีไ่ด้รบั	โปรแกรมการออก

ก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	ทดสอบ	Timed	Up	and	

Go	Test	ใช้เวลาน้อยกว่า	ก่อนทดลอง	ระหว่างการ

ทดลองในสัปดาห์ท่ี	6	โปรแกรมการออกก�าลงัแบบ

ใช้แรงต้าน	ช่วยให้กลุ่มทดลองสามารถเคลื่อนไหว

ร่างกายได้รวดเร็วมากข้ึน	 เนื่องจากกลุ่มทดลอง

ได้ฝึกออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	 โดยมีท่าออก

ก�าลังกายท่ีใช้ถ่วงน�้าหนักท่ีข้อเท้าด้วยถุงทราย

น�้าหนัก	 500	กรัม	 เป็นการเพิ่มแรงต้านในการฝึก		
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เพื่อเพิ่มก�าลังกล้ามเนื้อ	 ในท่าบริหารกล้ามเนื้อ	

ต้นขา	(ท่าที	4)	ท่าบรหิารข้อเท้า	(ท่าท่ี	5)	ท่าบรหิาร

กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง	 (ท่าที่	6	 )	และท่าบริหาร

สะโพกด้างข้าง	 (ท่าที่	 7)	 ฝึกอย่างน้อย	 3	ครั้งต่อ

สัปดาห์	ใช้เวลา	40	นาทีต่อครั้ง	และท�าต่อเนื่อง	12	

สัปดาห์	 การฝึกการท�างานของกล้ามเน้ือ	 เป็นวิธี

การหนึ่งของแนวทางการส่งเสริมการทรงตัวของ

ผู้สูงอายุ	 เนื่องจากเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อท�างาน

ประสานกันทั้งกล้ามเน้ือด้านหน้า	และด้านหลัง

ของล�าตัว	แขน	และขา	ส่งผลให้สามารถป้องกัน

ภาวะหกล้มได้(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ,	 2558;	

สมนึก	กุลสถิตพร,	2549	)	ดังนั้นการออกก�าลังกาย

แบบใช้แรงต้าน	จงึช่วยเพิม่ก�าลงัและความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อ	(Woo,	Hong,	Lau,	&	Lynn,	2007)	

นอกจากนี	้การฝึกด้วยน�า้หนักของร่างกาย	และการ

ฝึกด้วยยางยดืท�าให้ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้เพิม่

ข้ึนและช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัวของ	

ผู้สูงอายุ	(สมฤทัย	พุ่มสลุด	และศศิมา	พกุลานนท์,	

2555;	 สกุลรัตน์	 อัศวโกสินชัย	 และคณะ,	 2554;		

วิไลลักษณ์	ปักษา,	2553)	และท่าที่	 8-10	 เป็นท่าที่

ต้อง	ลุก	ยืน	เดิน	พบว่าในสัปดาห์ที่	6	เมื่อทดสอบ	

Timed	Up	and	Go	Test	ใช้เวลาน้อยลง	กลุม่ทดลอง

สามารถ	ลุก	ยืน	เดิน	ได้คล่องขึ้น	

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	 ควรน�าโปรแกรมการออกก�าลังกาย

แบบใช้แรงต้าน	นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ

พยาบาลอนามัยชุมชน	 เพื่อส่งเสริมการออกก�าลัง

กายส�าหรับผู้สูงอายุ	ด้วยท่าบริหาร	10	ท่า	ฝึกอย่าง

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	 6	 สัปดาห์	 เพื่อเพิ่มความแข็ง

แรงของกล้ามเนื้อ	ส่งเสริมการทรงตัวและป้องกัน

การหกล้ม

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1.		 ควรมีการศึกษาซ�้าเกี่ยวกับโปรแกรม

การออกก�าลังกายแบบใช้แรงต้าน	 ด้วยท่าบริหาร	

10	ท่า	และเพิ่มกลุ่มเปรียบเทียบ	

	 2.	 ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างความ

สามารถในการทรงตัว	ของผูส้งูอายท่ีุได้รบัโปแกรม	

การออกก�าลงักายแบบใช้แรงต้าน	ระหว่าง	เพศชาย

และเพศหญิง

เอกสารอ้างอิง
กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย.	 (2560).		

	 ระบบสถิติทางการทะเบียน จ�านวน 

 ป ร ะ ช า ก ร แ ย ก ร า ย อ า ยุ ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  

 เดือนธันวาคม 2558, 2559. สืบค้นเมื่อ	29		

	 มีนาคม	60	จากhttp://stat.dopa.go.th/stat/	

	 statnew/upstat_age_disp.php

ถนอมวงศ์	 กฤษณ์เพ็ชร์.	 (2554).	สรีรวิทยาการ 

 ออกก�าลังกาย.	กรุงเทพฯ:	ตีรณสาร.

ธัญญรัตน์	 อโนทัยสินทวี,	 แสงศุลี	 ธรรมไกรสร,		

	 พัฒน ์ศรี 	 ศรีสุ วรรณ, 	 และชลัญธร		

	 โยธาสมุทร.	(2557).	ยากันล้ม คู่มือป้องกัน 

 การหกล้มในผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ:	 มูลนิธิ	

	 สถาบันวิจัยและ	พัฒนาผู้สูงอายุไทย.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.	(2551).		

	 คู ่มือการป้องกันการหกล้มในผู ้สูงอายุ. 

 กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา	

	 ผู้สูงอายุไทย.

วิไลลักษณ์	ปักษา.	 (2553).	ผลการฝึกด้วยน�้าหนัก 

 ข อ ง ร ่ า ง ก า ย แ ล ะ ด ้ ว ย ย า ง ยื ด ท่ี มี ต ่ อ 

 ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาในผูสู้งอาย.ุ 

 (วิทยานิพนธ ์ป ริญญามหาบัณฑิต ) .		

	 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ,	กรงุเทพฯ.

�������������� �����24 �������1.indd   102 20/6/2561   14:00:44



103The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 24  No. 1  January - June 2018

สกุลรัตน์	 อัศวโกสินชัย,	 จารุวรรณ	 แสงเพชร,		

	 และวราภรณ์	รุ่งสาย.	 (2554).	ผลของการ	

	 ส่งเสรมิสขุภาพด้วยการออกก�าลงักายแบบ	

	 ยางยืดต ่อการเคลื่อนไหวในผู ้ สูงอายุ .		

	 วารสารศูนย์การศึกษาแพทย์ศาสตร์คลนิกิ  

 โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 28(2),	110-124.

สมนึก	 กุลสถิตพร.	 (2549).	กายภาพบ�าบัดใน 

 ผู ้สูงอายุ  (พิมพ ์ครั้ง ท่ี2). 	 กรุงเทพฯ:		

	 ออฟเซ็ท.

สมฤทัย	พุ่มสลุด,	และศศิมา	พกุลานนท์.	 (2555).		

	 ผลของการออกก�าลังกายด้วยยางยืดต่อ 

 ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ.		

	 สืบค้นเม่ือ	 18	 ตุลาคม	2559,	 จาก	 http://	

	 researchconference.kps.ku.ac.th/article_9/	

	 pdf/p_sci_sport01.pdf

สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.	 (2558).	แนวทางการ 

 ดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ. กรุงเทพฯ:		

	 อิส	ออกัส	จ�ากัด.

ส�านักโรคไม่ติดต่อ	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวง	

	 สาธารณสุข.	 (2559). รายงานประจ�าปี  

 2559. กรุงเทพฯ:	 องค์การสงเคราะห	์

	 ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

อธิพงศ์	พิมพ์ดี.	(2553).	ประสิทธิผลของโปรแกรม 

 สุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผน 

 ความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุน 

 ทางสังคม ร่วมกับการออกก�าลังกายโดย 

 การเต้นร�าจังหวะ Paslop เพื่อป้องกัน 

 การหกล้มในหญิงไทยก่อนวัยสูงอายุ  

 จังหวัด ร้อยเอ็ด.(วิทยานิพนธ์ปริญญา	

	 มหาบัณฑิต).	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น,		

	 ขอนแก่น.

Becker,	M.	H.	 (1974).	The health belief model  

 and personal health behavior.	New	Jersey:		

	 Charlaes	B.	Slack.

Woo,	J.,	Hong,	A.,	Lau,E.,	&	Lynn,	H.,	 (2007).		

	 A	 randomized	 controlled	 trial	 of	 Tai		

	 Chi	and	resistance	exercise	on	bone	health,	

	 musc le 	 s t reng th 	 and 	 ba lance 	 in		

	 community-living	elderly	people. Age and  

 Ageing, 36(3):	262-268

World	Health	Organization.	 (September	 2012).		

	 Fact Sheet: Fall.	Retrieved	March	10,	2016,		

	 form	 http://www.who.int/mediacentre/	

	 factsheets/fs344/en/

�������������� �����24 �������1.indd   103 20/6/2561   14:00:44



The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 24  No. 1  January - June 2018

104

ความรู้และเจตคติของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อการบริจาคเลือด

จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ, ปร.ด.1

ปิยธิดา บุราณผาย, ส.บ.1

อภิชาติ ป้องทองหลาง, ส.บ.1

วิไลรัตน์ โรจน์ฉิมพลี, ส.บ.1

กนกรัตน์ ปรีชาพูด, ส.บ.1

จิรศักดิ์ อินอ่อน, ส.บ.1

บทคัดย่อ
	 การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู	้เจตคติ	และพฤติกรรม

การบริจาคเลือดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	จ�านวน	250	คน	

โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน	ผลการ

ศึกษา	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างเป็นเพศหญิง	ร้อยละ	86.0	มีอายเุฉลีย่	20.8	ปี	เคยบรจิาคเลอืด	ร้อยละ	46.6	มีความ

รู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือดอยู่ในระดับสูงและปานกลาง	ร้อยละ	72.4	และ	55.2	ตามล�าดับ	กลุ่ม

ที่เคยบริจาคเลือดมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกับการบริจาคเลือดสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่เคยบริจาคเลือดอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p-value	=	0.001;	95%	CI	=	0.64	ถึง	2.54)	และมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติเกี่ยวกับการ

บรจิาคเลอืดสูงกว่ากลุม่ทีไ่ม่เคยบรจิาคเลอืดอย่างไม่มีนยัส�าคัญทางสถิติ	(p-value	=	0.086;	95%	CI	=	-0.12	

ถึง	1.81)	เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	เจตคติ	และพฤติกรรมการบริจาคเลือด	พบว่า	ความรู้

เกีย่วกบัการบรจิาคเลอืดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรจิาคเลือดอย่างมีนยัส�าคัญทางสถิติ	(p-value	=	

0.012)	โดยกลุม่ท่ีมีความรูเ้กีย่วกบัการบรจิาคเลอืดอยูใ่นระดับดมีีโอกาสบรจิาคเลอืดสงูกว่ากลุม่ท่ีม	ีความ

รู้อยู่ในระดับไม่ดี	2.12	เท่า	(95%	CI	=	1.18	ถึง	3.79)	ส่วนเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือดมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการบริจาคเลือดอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p-value	=	0.963)	ดังนั้น	ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเพิ่ม

การประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกับการบรจิาคเลอืด	อนัจะน�าไปสู่การเพิม่จ�านวน

ผูบ้รจิาครายใหม่ในกลุม่นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา	และคงไว้ซ่ึงจ�านวนผูบ้รจิาครายเก่าให้

กลับมาบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

ค�าส�าคัญ:	ความรู้,	เจตคติ,	นักศึกษา,	การบริจาคเลือด

1	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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Public	Health	Students’	Knowledge	and	Attitude	towards	Blood	Donation
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Jirasak Inon, B.P.H.1

Abstract
	 The	 objective	 of	 this	 study	 was	 to	 examine	 the	 relationships	 between	 knowledge,		

attitude,	and	blood	donation	behaviors	of	250	Public	Health	students	at	Nakhon	Ratchasima	Rajabhat		

University.	Data	were	collected	using	a	researcher-constructed	questionnaire.	The	descriptive	and	inference		

statistics	were	used	for	analyze	the	data.	The	results	showed	that	the	majority	of	the	samples	were	female	

(86.0%),	with	average	age	of	20.8	years	old.	Almost	half	(46.6%)	had	donated	blood.	The	majority	of	

the	samples	reported	knowledge	and	attitude	towards	blood	donation	at	a	high	(72.4%)	and	moderate	

levels	(55.2%),	respectively.	The	group	with	blood	donation	experiences	had	significantly	higher	mean	

scores	on	the	knowledge	about	blood	donation	than	the	group	who	never	donated	blood,	at	 the	0.05	

significance	level	(p-value	=	0.001;	95%	CI	=	0.64	to	2.54).	However,	there	was	no	statistical	differ-

ence	of	attitude	towards	blood	donation	between	the	two	groups	(p-value	=	0.086;	95%	CI	=	-0.12	to	

1.81).	With	regards	to	the	relationships	between	the	knowledge,	attitude,	and	blood	donation	behav-

iors,	the	study	found	that	knowledge	about	blood	donation	was	significantly	related	to	blood	donation		

behaviors	(p-value	=	0.012).	The	group	with	the	high	level	of	blood	donation	knowledge	had	2.12	times		

higher	chance	of	donating	blood	 than	 the	group	with	blood	donation	knowledge	at	 the	 lower	 levels		

(95%	CI	=	1.18	to	3.79).	Nevertheless,	the	relationships	between	attitude	towards	blood	donation	and	

blood	donation	behaviors	were	not	statistically	significant	(p-value	=	0.963).	It	is	recommended	that	related	

parties	should	increase	public	relations	in	order	to	promote	knowledge	and	correct	understanding	about	

blood	donation.	This	would	increase	the	number	of	new	donors	among	Nakhon	Ratchasima	Rajabhat	

University	students,	while	encouraging	existing	blood	donors	for	regular	and	continuous	donations.

Keywords:	Knowledge,	Attitude,	Student,	Blood	donation

1	Faculty	of	Public	Health,	Nakhon	Ratchasima	Rajabhat	University
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บทน�า
	 เลือด	 (Blood)	 เป็นของเหลวสีแดงท�า

หน้าที่ล�าเลียงสารต่างๆ	ภายในร่างกาย	ปัจจุบัน

แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะเจริญรุดหน้าอย่าง

มากแต่ยังไม่มีของเหลวใดท�าหน้าท่ีทดแทนได้		

เลือดส่วนใหญ่ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจึงได้มา

จากการรับบริจาคเท่าน้ัน	ส่งผลให้เลือดท่ีจัดหาได้

ทั้งประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้ป่วย	 โดยในแต่ละวันมีประชาชนมาบริจาค

เลือดเพียง	1,500	คน	ซึ่งตามเป้าหมายหลักแล้วใน

หนึ่งวันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	

ต้องการได้รับเลือดจากประชาชน	 1,800	 คน		

เพื่อให้มีเลือดส�ารองไว้อยู่ท่ี	 3	 วัน	หรือประมาณ	

5 , 000 	 ยู นิต 	 ( ศูนย ์บริ ก าร โลหิตแห ่ งชา ติ	

สภากาชาดไทย,	 2558)	 ดังนั้น	หากประชาชนมา	

บริจาคเลือดเพียง	 1,500	คน	ก็จะมีผู้ป่วยอีก	 100	

คน	 โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดซึ่งมีอยู ่

ทั่วประเทศมากกว่าร้อยละ	30.0	ถูกเลื่อนการจ่าย

เลือดออกไปส่งผลให้ผู ้ป่วยต้องพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลนานข้ึน	 สูญเสียทรัพยากรท้ังทางด้าน

เศรษฐกิจ	ก�าลังคน	หรือบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย	

รวมท้ังอาจส่งผลต่อร่างกายและคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วย	

	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นจังหวัดหนึ่งท่ี

เผชิญวิกฤตการขาดแคลนเลือดและส่วนประกอบ

ของเลือด	ปริมาณเลือดส�ารองมีไม่เพียงพอท่ีจะ

จ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ	 ท้ังภาครัฐและเอกชน		

ซ่ึงผู้ป่วยมีความต้องการใช้เลือดมากถึง	 32,422	

ยูนิต	 หรือประมาณเดือนละ	 2,700	 ยูนิต	 โดย

ระหว่างเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2557	ถึงกันยายน	พ.ศ.	

2558	ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา	

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่	 5	 สามารถจ่ายเลือด

และส่วนประกอบของเลือดให้กับโรงพยาบาลใน

เครือข่ายได้เพียงร้อยละ	 72.0	 (ศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ	 สภากาชาดไทย,	 2558)	 แม้จะมีศูนย์

บริจาคโลหิตท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

ได้มากถึง	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 ส�านักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดนครราชสีมา	 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	

ท่ี	 5,	 ห้องบริจาคโลหิต	 โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา,	 ศูนย์บริจาคโลหิต	ห้างสรรพสินค้า

เดอะมอลล์	นครราชสีมา	และห้องรับบริจาคโลหิต	

สภากาชาดไทย	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

ท้ังนี้	 อาจเน่ืองมาจากประชาชนขาดความรู้ความ

เข้าใจบางประการเกี่ยวกับการบริจาคเลือด	ท�าให้

ไม่ทราบว่าตนเองเป็นผูท้ีม่คุีณสมบติัในการบรจิาค

เลือดแก่ผู้อื่นได้	 และไม่ทราบวันเวลาท�าการของ

ศูนย์บริจาคโลหิต	รวมทั้งเกิดความรู้สึกวิตกกังวล

ใจ	กลัวเจ็บ	กลัวการติดเชื้อ	 กลัวอันตรายจากการ

บริจาคเลือด	และกลัวเข็ม	ท�าให้ผู้บริจาคเลือดครั้ง

แรกและผู้บริจาคบางรายท่ีเคยบริจาคเลือดมาก่อน

มีเจตคติเชงิลบต่อการเจาะเลอืดไม่ยนิยอมกลบัมาบ

ริจาคซ�้าอีก	(วชิราทองพิทักษ์วงศ์,	อัมพล	สูอ�าพัน,	

และณัทธร	พทิยรตัน์เสถยีร,	2549;	นฤมล	บญุสนอง

และยุพาเอื้อวิจิตรอรุณ,	2552)	

	 จากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่า	 องค์

ประกอบพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมส่วนหนึง่จะข้ึนอยูก่บัความรูแ้ละอกีส่วน

หนึ่งจะขึ้นอยู่กับเจตคติ	 (สุรพงษ์	 โสธนะเสถียร,	

2533;	 อนงค์ศรี	 สิมศิริ,	 กรรณิกา	 เรืองเดช,	 และ

ไพบูลย์	ชาวสวนศรเีจริญ,	2555;	ภณิดา	ค�าธิตา,	2557;	

จารวุรรณ	ไตรทพิย์สมบติั	และนนัทนา	คะลา,	2559)	

ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรสังกัดคณะสาธารณสุข

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ซ่ึงเป็น

คณะวิชาหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (กอง
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นโยบายและแผน	ส�านกังานอธิการบดี	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครราชสีมา,	 2559)	 ตระหนักถึงความ

ส�าคัญและประโยชน์ของการบรจิาคเลอืด	รวมท้ังมี

ความประสงค์ให้นกัศึกษาคณะสาธารณสขุศาสตร์

เป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนนักศึกษาคณะวิชาอื่นๆ	

ในเรื่องการมีน�้าใจ	 รู้จักแบ่งปัน	 และพร้อมท่ีจะ

ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์	 ซ่ึงการ

มีน�้าใจเป็นคุณธรรมพื้นฐานข้อหน่ึงท่ีกระทรวง

ศึกษาธิการเห็นสมควรให้สถาบันการศึกษาทุก

ระดับเร่งปลูกฝังแก่เยาวชนไทย	 โดยมีจุดเน้น	

เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี	 มีความรู ้ 	 และ	

อยู ่ดีมีสุข	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	

กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)

	 ในการศึกษาครั้ ง น้ี 	 ผู ้ วิ จั ยจึ งท� าการ

ตรวจสอบความสัมพันธ ์ของความรู ้ 	 เจตคติ	

และพฤติกรรมการบริจาคเลือดของนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง	 18-24	

ปี	 และยังสามารถบริจาคเลือดได้อีกยาวนาน	 โดย

ข้อมูลท่ีได้จะถูกน�าไปใช้เป ็นแนวทางในการ

เพิ่มจ�านวนผู ้บริจาครายใหม่ในกลุ ่มนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 และคงไว้ซ่ึง

จ�านวนผู้บริจาครายเก่าให้กลับมาบริจาคเลือดอีก

อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	อันจะน�าไปสู่การลด

ปัญหาการขาดแคลนเลือดและส่วนประกอบของ

เลือด	รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยรับ

บริจาคโลหิตนอกสถานที่

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.		 เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดับคว าม รู ้ แ ล ะ

เจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือดของนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา

	 2.		 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า

เฉลี่ยคะแนนความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริจาค

เลือดระหว่างกลุ่มท่ีเคยบริจาคเลือดและกลุ่มท่ีไม่

เคยบริจาคเลือด

	 3.	 เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู ้และเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือดกับ

พฤติกรรมการบริจาคเลือดของกลุ่มท่ีเคยบริจาค

เลือดและกลุ่มที่ไม่เคยบริจาคเลือด	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจแบบ

ภาคตัดขวาง	 (Cross-sectional	 survey	 research)		

โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก	่

นักศึกษาเพศชายและหญิงท่ีก�าลังศึกษาช้ันปีที	่

1-4	ภาคปกติ	ปีการศึกษา	2558	คณะสาธารณสุข

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	จ�านวน	

737	คน	 (ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,	 2558)	ก�าหนด

ขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเรจ็รปูของ	Krej-

cie	and	Morgan	(1970)	และก�าหนดค่าความคลาด

เคลื่อนท่ีระดับ	 0.05	 ได้ขนาดของตัวอย่างท่ีใช้

ในการศึกษาจ�านวน	 250	 คน	 ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง

แบบโควต้า	 (Quota	 sampling)	 แล้วเลือกผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย	 (Simple		

random	sampling)

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

	 ผู้วิจัยแนะน�าตัวและชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่าง

ทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก

การวิจัย	พร้อมขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
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ข้อมลู	โดยกลุม่ตัวอย่างสามารถตอบรบัหรอืปฏเิสธ

การเข้าร่วมวิจัยโดยไม่มีผลต่อการบริการใดๆ		

ซ่ึงข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ	 ใช้รหัส

แทนชื่อสกุลจริง	และการน�าเสนอข้อมูลจะกระท�า

ในภาพรวม	ทัง้นี	้ถ้ากลุม่ตัวอย่างมข้ีอสงสัยสามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้วิจัยตามสถานท่ี

ติดต่อซึ่งระบุในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล	

คือ	แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	ประกอบด้วย	4	

ส่วน	 ดังนี้	ส่วนที่	 1	ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	7	ข้อ	ส่วนที่	 2	ความรู้เกี่ยวกับการบริจาค

เลือด	จ�านวน	40	ข้อ	ส่วนที่	 3	 เจตคติเกี่ยวกับการ

บรจิาคเลอืด	จ�านวน	10	ข้อ	และส่วนท่ี	4	พฤติกรรม

การบริจาคเลือด	จ�านวน	5	ข้อ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 แบบสอบถามได ้ผ ่ านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหาและการใช้ภาษา	 (Content		

validity)	 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์พื้นฐานด้าน

การสาธารณสุข	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	การ

ส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ	จ�านวน	3	

คน	 ตรวจสอบข้อค�าถามแล้วน�าผลคะแนนท่ีได้

มาค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค�าถามกับวัตถุประสงค์	(Index	of	Item	Objective	

Congruence:	 IOC)	 แล้วคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่า	

IOC	ระหว่าง	0.67-1.00	มาทดลองใช้กับนักศึกษา

ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	30	คน	

เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง	 (Reliability)	 โดย

วิธีหาค่าคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	 20	 (Kuder-Richardson	

20:	KR-20)	 ในส่วนของค�าถามวัดความรู้เกี่ยวกับ

การบริจาคเลือด	หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของค

รอนบาค	 (Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	 ในส่วน

ของค�าถามวัดเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือด	และ

หาค่า	KR-20	ในส่วนของค�าถามวัดพฤติกรรมการ

บริจาคเลือด	 ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ	 0.810,	 0.799	

และ	0.700	ตามล�าดับ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม

ถึงมีนาคม	 พ.ศ.	 2559	 โดยให้นักศึกษาตอบ

แบบสอบถามด้วยตนเอง	และน�าข้อมูลมาวเิคราะห์

ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	

(Descriptive	statistics)	ได้แก่	ความถี่	(Frequency)	

ร้อยละ	 (Percentage)	ค่าต�่าสุด	 (Minimum:	Min)	

ค่าสูงสุด	(Maximum:	Max)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 deviation:	

SD)	เปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนน

ความรูแ้ละเจตคติเกีย่วกบัการบรจิาคเลอืดระหว่าง

กลุ่มท่ีเคยบรจิาคเลือดและกลุ่มท่ีไม่เคยบรจิาคเลือด	

ด้วยสถติิ	Independent	t-test	ก�าหนดระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	0.05	แล้วน�ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ระหว่างความรูแ้ละเจตคติเกีย่วกบัการบรจิาคเลอืด

กับพฤติกรรมการบริจาคเลือดโดยน�าเสนอเป็นค่า	

Adjusted	odds	ratio	(Adjusted	OR)	และช่วงความ

เชื่อมั่นร้อยละ	95	(95%	Confidence	interval:	95%	

CI)

ผลการวิจัย
	 การศึกษาครัง้น้ี	ผูว้จิยัได้รบัแบบสอบถามท่ี
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สมบรูณ์กลบัคนืมาทัง้สิน้	250	ชดุ	คดิเป็นอตัราการ

ตอบกลับคืน	(Response	rate)	ร้อยละ	100.0	โดยมี

ผลการศึกษาดังนี้

	 1.		 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	

ร้อยละ	86.0	มีอายุต�่าสุด	18	ปี	อายุสูงสุด	24	ปี	อายุ

เฉลี่ย	20.8	ปี	(SD	=	1.3)	มีน�้าหนัก	45	กิโลกรัมขึ้น

ไป	ร้อยละ	85.2	ก�าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี	4	ร้อยละ	36.4	

รองลงมา	คือ	ชั้นปีที่	3	ร้อยละ	24.4	และชั้นปีที่	1	

ร้อยละ	24.4	 ไม่มีโรคประจ�าตัว	ร้อยละ	92.0	กลุ่ม

ตัวอย่างร้อยละ	100.0	นับถือศาสนาพทุธ	และทราบ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาคเลือดท่ีห้องรับ

บริจาคโลหิต	สภากาชาดไทย	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์	 ร้อยละ	

71.2	รองลงมา	คือ	เพื่อน	ร้อยละ	59.6

	 2.		 ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือด

	 	 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรูเ้กีย่วกบัการบรจิาคเลอืด

อยูใ่นระดบัสงู	ร้อยละ	72.4	(ตารางที	่1)	โดยมคีวาม

รู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้บริจาคเลือด	การเตรียมตัว

ก่อนการบริจาคเลือด	 การปฏิบัติตัวขณะบริจาค

เลือด	และการดูแลตนเองหลังการบริจาคเลือดอยู่

ในระดับสูง	ร้อยละ	86.0,	78.4,	90.0	และ	86.0	ตาม

ล�าดับ

	 	 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อค�าถาม

ทีนั่กศึกษาตอบถูกต้องมากท่ีสดุเกีย่วกบัคณุสมบติั

ผู้บริจาคเลือด	คือ	ผู้บริจาคเลือดควรมีน�้าหนัก	 45	

กิโลกรัมขึ้นไป	ร้อยละ	98.4	รองลงมา	คือ	ผู้ที่มีโรค

ประจ�าตัว	ได้แก่	หอบหดื	ชกั	ไอเรือ้รงั	วณัโรค	ภมูแิพ้	

เลือดออกง่ายหยุดยาก	 ไม่ควรบริจาคเลือด	ร้อยละ	

93.6	 และผู้ท่ีเคยเป็นโรคตับอักเสบไม่ควรบริจาค

เลือด	ร้อยละ	93.6	ส่วนข้อค�าถามท่ีนักศึกษาตอบ

ถูกต้องน้อยที่สุด	คือ	ผู้ที่มีคนในครอบครัวเคยเป็น

โรคตับอักเสบไม่ควรบริจาคเลือด	ร้อยละ	78.8

	 	 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อค�าถาม

 

เก่ียวกบัการบริจาคเลือดระหวา่งกลุ่มท่ีเคยบริจาคเลือดและกลุ่มท่ีไม่เคยบริจาคเลือด ดว้ยสถิติ Independent 
t-test ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แลว้น ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้และเจตคติ
เก่ียวกบัการบริจาคเลือดกบัพฤติกรรมการบริจาคเลือดโดยน าเสนอเป็นค่า Adjusted odds ratio (Adjusted 
OR) และช่วงความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (95% Confidence interval: 95% CI) 
 
ผลการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาทั้งส้ิน 250 ชุด คิดเป็นอตัราการตอบ
กลบัคืน (Response rate) ร้อยละ 100.0 โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.0 มีอายตุ  ่าสุด 18 ปี อายสูุงสุด 24 ปี อายเุฉล่ีย 20.8 

ปี (SD = 1.3) มีน ้ าหนกั 45 กิโลกรัมข้ึนไป ร้อยละ 85.2 ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ 
ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 24.4 และชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 24.4 ไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 92.0 กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 100.0 
นบัถือศาสนาพุทธ และทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริจาคเลือดท่ีห้องรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา ผา่นทางป้ายประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 71.2 รองลงมา คือ เพื่อน ร้อยละ 59.6 

 
2. ความรู้เก่ียวกบัการบริจาคเลือด 
2. เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการบริจาคเลือดอยู่ใน

ระดับสูง ร้อยละ 72.4 (ตารางท่ี 1) โดยมีความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติผูบ้ริจาคเลือด การเตรียมตวัก่อนการ
บริจาคเลือด การปฏิบติัตวัขณะบริจาคเลือด และการดูแลตนเองหลงัการบริจาคเลือดอยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 
86.0, 78.4, 90.0 และ 86.0 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัความรู้เก่ียวกบัการบริจาคเลือด (n = 250) 
ความรู้เกีย่วกบัการบริจาคเลือด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดบัสูง (35.0-40.0 คะแนน) 181 72.4 
ระดบัปานกลาง (29.0-34.0 คะแนน) 56 22.4 
ระดบัต ่า (23.0-28.0 คะแนน) 13 5.2 
(Mean = 36.4, SD = 3.9, Min = 23.0, Max = 40.0)    

 
2. เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ค าถามท่ีนกัศึกษาตอบถูกตอ้งมากท่ีสุดเก่ียวกบัคุณสมบติั 

ผูบ้ริจาคเลือด คือ ผูบ้ริจาคเลือดควรมีน ้ าหนัก 45 กิโลกรัมข้ึนไป ร้อยละ 98.4 รองลงมา คือ ผูท่ี้มีโรค
ประจ าตวั ได้แก่ หอบหืด ชกั ไอเร้ือรัง วณัโรค ภูมิแพ  ้เลือดออกง่ายหยุดยาก ไม่ควรบริจาคเลือด ร้อยละ 

ตารางที่	1	จ�านวนและร้อยละของนักศึกษาจ�าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือด	(n	=	250)

ท่ีนกัศึกษาตอบถกูต้องมากท่ีสุดเกีย่วกบัการเตรยีม

ตัวก่อนการบริจาคเลือด	คือ	ผู้บริจาคควรงดเครื่อง

ด่ืมท่ีมแีอลกอฮอล์อย่างน้อย	24	ช่ัวโมง	ร้อยละ	96.8	

รองลงมา	 คือ	ผู้บริจาคต้องไม่เคยได้รับการผ่าตัด

ใหญ่ภายใน	6	เดือน	ร้อยละ	96.4	ส่วนข้อค�าถามที่

นักศึกษาตอบถูกต้องน้อยที่สุด	คือ	ผู้บริจาคต้องไม่

เคยได้รับการเจาะหู	 สัก	ลบรอยสัก	หรือฝังเข็มใน

ระยะ	6	เดือน	ร้อยละ	74.4

	 	 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อค�าถาม

ท่ีนกัศึกษาตอบถูกต้องมากท่ีสุดเกีย่วกับการปฏบัิติ

ตัวขณะบริจาคเลือด	 คือ	 ผู้บริจาคควรบีบลูกยาง
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อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เลือดไหลได้สะดวก	ร้อยละ	

99.2	รองลงมา	คอื	หากผูบ้รจิาคใจส่ัน	วิงเวียนศีรษะ

คล้ายจะเป็นลม	ชาบริเวณที่เจาะเลือด	ควรแจ้งเจ้า

หน้าที่ผู ้ให้บริการประจ�าห้องบริจาคเลือดทราบ

ทันที	ร้อยละ	98.8	ส่วนข้อค�าถามที่นักศึกษาตอบ

ถูกต้องน้อยท่ีสุด	คือ	ผู้บริจาคควรใส่เส้ือแขนส้ัน

หรือแขนยาวที่ไม่คับเกินไป	สามารถดึงขึ้นเหนือ

ข้อศอกได้อย่างน้อย	3	นิ้ว	ร้อยละ	93.6

	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อค�าถาม

ที่นักศึกษาตอบถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการดูแล

ตนเองหลังการบริจาคเลือด	 คือ	 ผู้บริจาคไม่ควร

ลุกจากเตียงทันที	 ให้นอนพักสักครู่จนกระท่ังรู้สึก

สบายดี	จึงลุกไปด่ืมน�้าและรับประทานอาหารว่าง

ท่ีจัดเตรียมไว้ในห้องรับรอง	ร้อยละ	 98.8	 รองลง

มา	คือ	ผู้บริจาคไม่ควรรับประทานยาเม็ดธาตุเหล็ก

พร้อมชา	 กาแฟ	 ร้อยละ	 96.8	 ส่วนข้อค�าถามท่ี

นักศึกษาตอบถูกต้องน้อยที่สุด	คือ	หากผู้บริจาคมี

อาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติ	

ให้รีบก้มศีรษะต�่าระหว่างเข่าหรือนอนราบยกเท้า

สูงจนกระทั่งมีอาการปกติจึงลุกขึ้น	ร้อยละ	85.2

	 3.		 เจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือด

	 	 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติเกีย่วกบัการบรจิาคเลือด

อยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	55.2	(ตารางที่	2)	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีเจตคติเชิงบวกมากท่ีสุดในเรื่องดังต่อไปนี้	 คือ		

การบริจาคเลือดเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย	์

ท�าให้รู้สึกอิ่มเอมใจ	 มีความสุข	 ได้บุญมาก	 ร้อย

ละ	96.4	รองลงมา	คือ	การบริจาคเลือดไม่ได้ท�าให้

เสียเวลา	 ร้อยละ	 82.8	 และเลือดไม่ใช่สินค้าทาง

เศรษฐกิจ	 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได	้

ร้อยละ	 72.8	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติเชิง

ลบมากที่สุดในเรื่องดังต่อไปนี้	 คือ	 การบริจาค

เลือดท�าให้ความเข้มข้นของเลือดในร่างกายลดลง		

อาจเกิดภาวะเลือดจางได้	 ร้อยละ	25.6	การบริจาค

เลือดท�าให้ร่างกายสูญเสียเลือด	อาจท�าให้ช็อกได	้

ร้อยละ	25.6	 รองลงมา	 คือ	การบริจาคเลือดท�าให้

ร่างกายอ่อนเพลีย	 ไม่สามารถท�างานได้ตามปกติ	

ร้อยละ	 25.2	 และการบริจาคเลือดท�าให้มีโอกาส

เส่ียงสูงต่อการเกิดโรคเอดส์และตับอักเสบบี		

ร้อยละ	10.8

ตารางที่	2		จ�านวนและร้อยละของนักศึกษาจ�าแนกตามระดับเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือด	(n	=	250)

 

ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของนกัศึกษาจ าแนกตามระดบัเจตคติเก่ียวกบัการบริจาคเลือด (n = 250) 
เจตคติเกีย่วกบัการบริจาคเลือด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดบัสูง (25.0-30.0 คะแนน) 90 36.0 
ระดบัปานกลาง (18.0-24.0 คะแนน) 138 55.2 
ระดบัต ่า (12.0-17.0 คะแนน) 22 8.8 
(Mean = 22.7, SD = 4.0, Min = 12.0, Max = 30.0)    

 
4. พฤติกรรมการบริจาคเลือด 
4. กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 46.4 เคยบริจาคเลือดเน่ืองในโอกาสต่างๆ ดงัน้ี ร้อยละ 37.6 สมคัรใจบริจาค 

เลือดเองตามวนัเวลาท่ีตนสะดวก ร้อยละ 10.8 บริจาคเลือดเม่ือมีบุคคลอ่ืนชกัชวน ร้อยละ 10.8 บริจาคเลือด
ในวนัส าคญัของชาติ ไดแ้ก่ วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ และร้อยละ 8.8 บริจาคเลือดในวนัคลา้ยวนัเกิดของตนเองหรือ
วนัส าคญัของบุคคลในครอบครัว ทั้งน้ี ในรอบปีท่ีผา่นมา กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 30.8 เคยบริจาคเลือดท่ี 
ศูนยบ์ริจาคโลหิต สภากาชาดไทย มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา โดยเฉล่ีย 2 คร้ังต่อปี (SD = 1.0) 

4. เหตุผลและแรงจูงใจท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งอยากไปบริจาคเลือด 3 ล าดบัแรก คือ ไดบุ้ญมาก ไดข้ึ้น
สวรรค์ ร้อยละ 54.9 รองลงมา คือ ได้รับการชกัชวนจากเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ร้อยละ 50.9 และไดรั้บความ
ภาคภูมิใจ เป็นท่ียอมรับของสังคม ร้อยละ 37.1 ส่วนเหตุผลและแรงจูงใจท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างอยากไป
บริจาคเลือด 3 ล าดบัสุดทา้ย คือ ไดรั้บค าแนะน าจากครูอาจารย ์ร้อยละ 9.7 รองลงมา คือ ไดรั้บความเอาใจ
ใส่ดูแลจากเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการประจ าห้องบริจาคเลือด ร้อยละ 12.6 และไดรั้บการชักชวนจากบุคคลใน
ครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ง ร้อยละ 13.1 

4. ในภายภาคหน้า หากกลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสจะแนะน าบุคคลอ่ืนไปบริจาคเลือด ร้อยละ 94.8 และ
ตนเองจะไปบริจาคเลือด ร้อยละ 89.2 โดยให้เหตุผลวา่การบริจาคเลือดเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ช่วย
ต่อชีวิตให้กบับุคคลอ่ืนไดอ้ยูก่บัครอบครัวและญาติพี่นอ้ง ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจ สบายใจท่ีไดท้  าความดี ได้
บุญ ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเหลือ (ร้อยละ 10.8) หากมีโอกาสจะไม่ไปบริจาคเลือด เน่ืองจากไม่มีเวลา กลวัเจ็บ 
กลวัเขม็เจาะเลือด มีรอยช ้าหรือเลือดออกหลงัการบริจาคเลือด 

 
5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และเจตคติเก่ียวกบัการบริจาคเลือด

ระหวา่งกลุ่มท่ีเคยบริจาคเลือดและกลุ่มท่ีไม่เคยบริจาคเลือด 
5. จากตารางท่ี 3 พบวา่กลุ่มท่ีเคยบริจาคเลือดมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัการบริจาคเลือดสูง

กวา่กลุ่มท่ีไมเ่คยบริจาคเลือดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value = 0.001; 95% CI = 0.64 ถึง 2.54) และมี
ค่าเฉล่ียคะแนนเจตคติเก่ียวกบัการบริจาคเลือดสูงกวา่กลุ่มท่ีไมเ่คยบริจาคเลือดอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p-value = 0.086; 95% CI = -0.12 ถึง 1.81) 
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	 4.	พฤติกรรมการบริจาคเลือด

	 	 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 46.4	 เคยบริจาค

เลือดเนื่องในโอกาสต่างๆ	ดังนี้	ร้อยละ	37.6	สมัคร

ใจบริจาคเลือดเองตามวันเวลาที่ตนสะดวก	ร้อยละ		

10.8	บริจาคเลือดเม่ือมีบุคคลอื่นชักชวน	 ร้อยละ		

10.8	 บริจาคเลือดในวันส�าคัญของชาติ	 ได้แก	่	

วัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเ ด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์	พระบรมราชินีนาถ	และร้อยละ	

8.8	บริจาคเลือดในวันคล้ายวันเกิดของตนเองหรือ

วันส�าคัญของบุคคลในครอบครัว	ทั้งนี้	ในรอบปีที่

ผ่านมา	กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	30.8	เคยบริจาคเลือดที่

ศูนย์บริจาคโลหิต	 สภากาชาดไทย	 มหาวิทยาลัย

ราชภฏันครราชสมีา	โดยเฉลีย่	2	ครัง้ต่อปี	(SD	=	1.0)

	 	 เหตุผลและแรงจูงใจที่ท� าให ้กลุ ่ม

ตัวอย่างอยากไปบริจาคเลือด	 3	ล�าดับแรก	 คือ	 ได้

บญุมาก	ได้ขึน้สวรรค์	ร้อยละ	54.9	รองลงมา	คือ	ได้

รบัการชกัชวนจากเพื่อน	รุน่พี่	รุน่น้อง	ร้อยละ	50.9	

และได้รับความภาคภูมิใจ	 เป็นท่ียอมรับของสังคม	

ร้อยละ	37.1	ส่วนเหตุผลและแรงจูงใจที่ท�าให้กลุ่ม

ตัวอย่างอยากไปบริจาคเลือด	 3	ล�าดับสุดท้าย	 คือ	

ได้รับค�าแนะน�าจากครูอาจารย์	 ร้อยละ	9.7	รองลง

มา	 คือ	 ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการประจ�าห้องบริจาคเลือด	ร้อยละ	12.6	และ

ได้รับการชักชวนจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติ

พี่น้อง	ร้อยละ	13.1

	 	 ในภายภาคหน้า	 หากกลุ ่มตัวอย่างมี

โอกาสจะแนะน�าบุคคลอื่นไปบริจาคเลือด	ร้อยละ	

94.8	 และตนเองจะไปบริจาคเลือด	 ร้อยละ	 89.2	

โดยให้เหตุผลว่าการบริจาคเลือดเป็นการช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์	 ช่วยต่อชีวิตให้กับบุคคลอื่นได้อยู่กับ

ครอบครัวและญาติพี่น้อง	 ท�าให้รู ้สึกภาคภูมิใจ	

สบายใจท่ีได้ท�าความดี	 ได้บุญ	ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ี

เหลือ	 (ร้อยละ	 10.8)	หากมีโอกาสจะไม่ไปบริจาค

เลอืด	เนือ่งจากไม่มเีวลา	กลวัเจบ็	กลวัเขม็เจาะเลอืด	

มีรอยช�้าหรือเลือดออกหลังการบริจาคเลือด

	 5.		 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า

เฉลี่ยคะแนนความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริจาค

เลือดระหว่างกลุ่มท่ีเคยบริจาคเลือดและกลุ่มท่ีไม่

เคยบริจาคเลือด

	 	 จากตารางท่ี	 3	พบว่ากลุ่มท่ีเคยบริจาค

เลือดมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริจาค

เลือดสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่เคยบริจาคเลือดอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(p-value	=	0.001;	95%	CI	=	0.64	

ถึง	2.54)	และมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติเกี่ยวกับการ

บริจาคเลือดสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยบริจาคเลือดอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p-value	=	0.086;	95%	CI	

=	-0.12	ถึง	1.81)	
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ตารางที่	3		 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือด	

	 ระหว่างกลุ่มที่เคยบริจาคเลือดและกลุ่มที่ไม่เคยบริจาคเลือด	(n	=	250)
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บริจาคเลือดของกลุ่มท่ีเคยบริจาคเลือดและกลุ่มท่ี
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Mean SD Mean SD 
ความรู้เก่ียวกบัการบริจาคเลือด 37.3 3.4 35.7 4.2 0.64 ถึง 2.54 3.29 0.001 
เจตคติเก่ียวกบัการบริจาคเลือด 23.2 3.3 22.4 4.4 -0.12 ถึง 1.81 1.73 0.086 
 

6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้และเจตคติเก่ียวกบัการบริจาคเลือดกบัพฤติกรรมการบริจาคเลือด
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6. จากตารางท่ี 4 พบว่า ความรู้เก่ียวกบัการบริจาคเลือดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริจาค
เลือดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value = 0.012) โดยกลุ่มท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการบริจาคเลือดอยูใ่นระดบัดี 
มีโอกาสบริจาคเลือดสูงกว่ากลุ่มท่ีมีความรู้อยู่ในระดบัไม่ดี 2.12 เท่า (95% CI = 1.18 ถึง 3.79) ส่วนเจตคติ
เก่ียวกบัการบริจาคเลือดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริจาคเลือดอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value 
= 0.963) 
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1.18 ถึง 3.79 0.012 

- ไม่ดี  23 (33.3) 46 (66.7) 
เจตคติเกีย่วกบัการบริจาคเลือด 
- เชิงบวก 41 (45.6) 49 (54.4) 1.01 

1.00 
0.60 ถึง 1.72 0.963 

- เชิงลบ 75 (46.9) 85 (53.1) 
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อภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือดอยู่

ในระดับสูงและระดับปานกลาง	 ร้อยละ	 72.4	

และ	55.2	ตามล�าดับ	 โดยกลุ่มที่เคยบริจาคเลือดม	ี

ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดสูง

กว่ากลุ่มท่ีไม่เคยบริจาคเลือดอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติิ	(p-value	=	0.001;	95%	CI	=	0.64	ถงึ	2.54)	และ	

มีค่าเฉลีย่คะแนนเจตคติเกีย่วกับการบรจิาคเลอืดสงู

กว่ากลุม่ทีไ่ม่เคยบรจิาคเลอืดอย่างไม่มนียัส�าคญัทาง

สถิติ	(p-value	=	0.086;	95%	CI	=	-0.12	ถึง	1.81)		

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เกี่ยว

กับการบริจาคเลือดกับพฤติกรรมการบริจาค

เลือดของกลุ่มที่เคยบริจาคเลือดและกลุ่มที่ไม่เคย

บริจาคเลือด	 พบว่า	 ความรู ้เกี่ยวกับการบริจาค

เลือดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริจาค

เลือดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p-value	=	 0.012)	

โดยกลุ ่มท่ีมีความรู ้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดอยู ่

ในระดับดีมีโอกาสบริจาคเลือดสูงกว่ากลุ ่มท่ี

มีความรู ้อยู ่ในระดับไม่ดี	 2.12	 เท่า	 (95%	 CI	

=	 1.18	 ถึง	 3.79)	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของ	 Chanthalak	 T.	 และพรนภา	 ศุกรเวทย์ศิริ		

(2556)	ที่พบว่าประชาชนในชุมชนเมืองจันทะบูล	ี

นครหลวงเวียงจันทน์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือด

ในระดับสูง	 มีโอกาสที่จะบริจาคเลือดด้วยความ

สมัครใจโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนคิดเป็น	 2.15	 เท่า

ของประชาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือด

ในระดับต�่า	 (p-value	<	 0.001;	OR	=	 2.15;	 95%	

CI	=	 1.55	ถึง	 2.98)	 และสอดคล้องกับการศึกษา

ของสุชาติ	 สังแก้ว	 (2554)	ที่พบว่านักศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาในจังหวัดยะลาที่มีความรู้เรื่องเลือด

และการบริจาคเลือดในระดับดีมีคะแนนเฉลี่ย

การยอมรับการบริจาคเลือดมากกว่านักศึกษาท่ีมี

ความรูเ้รือ่งเลือดและการบริจาคเลือดในระดับไม่ดี		

(Mean	=	2.80	และ	2.58	ตามล�าดับ)	นอกจากนี้	จาก

การศึกษาของภณิดา	ค�าธิตา	(2557)	พบว่า	ผู้บริจาค

เลือดของโรงพยาบาลล�าพูนที่มีความรู้เกี่ยวกับการ

บริจาคเลือดในระดับสูงมีแนวโน้มกลับมาบริจาค

เลือดซ�้า	 ร้อยละ	57.0	ส่วนผู้บริจาคเลือดที่มีความ

รู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดในระดับต�่ามีแนวโน้ม

กลับมาบริจาคเลือดซ�้าเพียงร้อยละ	 1.8	 เท่านั้น		

ดังนั้น	 การให้ความรู ้แก่ผู ้ ท่ีมีคุณสมบัติในการ

บรจิาคเลอืดได้ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยเสรมิสร้าง

ความเชื่อมั่น	ตลอดจนช่วยลดความรู้สึกวิตกกังวล

จากการบริจาคเลือดได้อีกทางหน่ึง	 อันจะน�าไปสู่

การเพิ่มข้ึนของจ�านวนผู้บริจาคเลือดในอนาคต	

ท้ังนี้	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้เลือดและส่วนประกอบของ

เลือดท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยมาใช้ในการรักษา

พยาบาล	 รวมท้ังลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อ

ตัวผู ้บริจาคและตัวเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการประจ�า

ศูนย์บริจาคโลหิต	 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้แก่		

ครอูาจารย์	และเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บรกิารประจ�าห้องรบั

บริจาคโลหิต	สภากาชาดไทย	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้

ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาค

เลือด	 โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญในด้านการเตรียม

ตัวก่อนการบริจาคเลือด	 ซ่ึงอาจด�าเนินการผ่าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน		

ป้ายประชาสัมพันธ์	แผ่นพับ	รายการเสียงตามสาย

ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน	หรืออาจเชิญ

นกัศึกษาผูบ้รจิาคเลอืดเป็นประจ�ามาให้ความรูแ้ละ

ถ่ายทอดประสบการณ์แก่เพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ	

	 อย่างไรก็ตาม	 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์
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ระหว ่างเจตคติเกี่ ยวกับการบริจาคเลือดกับ

พฤติกรรมการบริจาคเลือดของกลุ่มที่เคยบริจาค

เลือดและกลุ่มที่ไม่เคยบริจาคเลือด	พบว่า	 เจตคติ

เกี่ยวกับการบริจาคเลือดมีความสัมพันธ ์กับ

พฤติกรรมการบริจาคเลือดอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	 (p-value	 =	 0.963)	 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการ

ศึกษาของอนงค์ศรี	สิมศิริ,	กรรณิกา	เรืองเดช,	และ

ไพบลูย์	ชาวสวนศรเีจรญิ	(2555)	ทีพ่บว่าเจตคติเชิง

บวกเกี่ยวกับการบริจาคเลือดเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผล

ท�าให้ความต้ังใจในการบริจาคเลือดของประชาชน

ในพืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาสเพิม่ขึน้	และไม่สอดคล้อง

กับการศึกษาของ	 Chanthalak	 T.	 และพรนภา	

ศุกรเวทย์ศิริ	 (2556)	 ที่พบว่าประชาชนในชุมชน

เมืองจันทะบูลี	นครหลวงเวียงจันทน์	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	ที่มีเจตคติเชิงบวก

เกี่ยวกับการบริจาคเลือดมีโอกาสที่จะบริจาคเลือด

ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนคิดเป็น	

2.04	 เท่าของประชาชนท่ีมีเจตคติเชิงลบเกี่ยวกับ

การบริจาคเลือด	 (p-value	 <	 0.001;	OR	=	 2.04;	

95%	CI	=	1.49	ถึง	2.81)	ทั้งนี้	อาจเนื่องมาจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่เคยบริจาคเลือดและไม่เคยบริจาคเลือด

ยังมีเจตคติเชิงลบเกี่ยวกับการบริจาคเลือดมากถึง

ร้อยละ	46.9	และ	53.1	ตามล�าดับ	จากการประเมิน

เจตคติเกีย่วกบัการบรจิาคเลอืด	พบว่า	กลุม่ตัวอย่าง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10.0	 มีความเห็นว่าการบริจาค

เลือดท�าให้มีโอกาสเส่ียงสูงต่อการเกิดโรคเอดส์

และตับอักเสบบี	นอกจากนี้	 กลุ่มตัวอย่างไม่น้อย

กว่าร้อยละ	 25.0	 มีความเห็นว่าการบริจาคเลือด

ท�าให้ความเข้มข้นของเลือดในร่างกายลดลงอาจ

เกิดภาวะเลือดจางหรือภาวะช็อกได้	ซึ่งเป็นเจตคติ

ทีค่วรได้รบัการแก้ไขให้ถูกต้องเน่ืองจากการบรจิาค

เลือดเป็นการน�าเลือดส่วนหน่ึงออกจากร่างกาย

ด้วยการเจาะออกจากเส้นเลือดด�าในปริมาณครั้ง

ละ	 350-450	 มิลลิลิตร	หรือประมาณร้อยละ	 6-7	

ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย	ซึ่งการสูญเสีย

เลอืดในปรมิาณดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อระบบ

ไหลเวยีนเลอืดและไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย	แต่จะ

กระตุ้นให้เซลล์ต้นก�าเนดิเม็ดเลอืด	(Hematopoietic	

stem	 cell)	 ในไขกระดูกแดง	 (Red	 bone	marrow)	

ผลิตเลือดชดเชยส่วนท่ีเสียไป	ท�าให้ระบบไหล

เวียนเลือดท�างานได้ดีขึ้น	 (นฤมล	 บุญสนอง	และ

ยุพา	เอื้อวิจิตรอรุณ,	2552;	สายทอง	วงศ์ค�า,	2558)	

ทั้งนี้	อภิญญา	ทองสุขโชติ	(2554)	ได้กล่าวไว้ว่าการ

บริจาคเลือดเป็นการมอบโอกาสและชีวิตใหม่แก่

ผู้ป่วยและครอบครัว	 ถือเป็นการท�าบุญให้ทานท่ี

ดี	 เป็นการส่ังสมบุญความดีงามให้แก่ตนเอง	 และ

เป็นประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ใดๆ	แม้ตามขั้นตอนของการบริจาคเลือด	ผู้บริจาค

จะได้รับการตรวจสุขภาพหาการติดเช้ือในเลือด

หรอืได้รบัของท่ีระลึกกต็าม	แต่ส่ิงดังกล่าวเป็นเพยีง

ผลพลอยได้จากการบริจาคเลือดเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ
	 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ได้แก่	 ครูอาจารย์	 และเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการประจ�าห้องรับบริจาคโลหิต	สภากาชาดไทย	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการบริจาคเลือด	รวมท้ังปลูกฝังเจตคติเชิง

บวกเกี่ยวกับการบริจาคเลือด	 โดยเฉพาะในด้าน

การเตรียมตัวก่อนการบริจาคเลือดและประโยชน์

ของการบริจาคเลือดที่มีต่อตัวผู ้บริจาคท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจ	 ตลอดจนการมีโอกาสได้ช่วย

เหลือผู ้ป ่วยและสังคม	 ซ่ึงอาจด�าเนินการผ่าน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน	การ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์	

แผ่นพับ	 หรือรายการเสียงตามสายช่วงพักรับ

ประทานอาหารกลางวัน	รวมทั้งอาจเชิญนักศึกษา

ผูบ้รจิาคเลอืดเป็นประจ�ามาให้ความรูแ้ละถ่ายทอด

ประสบการณ์แก่เพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ	อันจะน�า

ไปสู่การเพิม่ขึน้ของจ�านวนผูบ้รจิาครายใหม่ในกลุม่

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	และคง

ไว้ซึง่จ�านวนผูบ้รจิาครายเก่าให้กลับมาบรจิาคเลอืด

อีกอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบคุณนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ท่ีให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดี

ยิ่ง	 และขอขอบคุณบุคลากรห้องรับบริจาคโลหิต	

สภากาชาดไทย	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
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ประสิทธิผลของการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	

เพื่อการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต

สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค,วท.ม.(พยาบาล)1

อรทัย เหรียญทิพยะสกุล,วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)1

บทคัดย่อ
	 การวจิยักึง่ทดลองแบบหนึง่กลุ่มวดัก่อนและหลงัการทดลอง	(One	group	pretest-posttest	design)	

นีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่1)ทดสอบประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรูอ้เิล็กทรอนกิส์	รายวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่

ทีพ่ฒันาข้ึนตามขอบเขตเนือ้หาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ท่ีสภาการพยาบาลก�าหนดเพือ่ใช้เตรยีมตัวสอบข้ึน

ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีนก่อนและหลังเรยีนด้วยส่ือการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส์	รายวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่	และ3)	ศึกษาความพงึ

พอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนกัศึกษาชัน้ปีท่ี	4	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัรงัสติ	จ�านวน	70	คนท่ีลงทะเบียนเรยีนในภาคการ

ศึกษาที่	1	และ	2	ปีการศึกษา	2556	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	1)	สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และ	3)	แบบวัดความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	 รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	สถิติเชิง

บรรยายและสถิติเชิงอ้างอิงได้แก่	Wilcoxon	Signed	Rank	test	และ	One	sample	t-test	ผลการวิจัยพบว่าสื่อ

การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่มีประสิทธิภาพ	90.20/83.03	สูงกว่าเกณฑ์	80/80	ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	.001)	และนักศึกษามี

ความพงึพอใจต่อสือ่การเรยีนรูอ้เิล็กทรอนกิส์	รายวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่	ทุกด้านอยูใ่นระดับมาก	ข้อเสนอ

แนะจากการวิจัยควรน�าสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	มาเป็นส่วนหนึ่งของการ

เรียนรู้ในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	 และใช้ส�าหรับการทบทวนความรู้วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	 เพื่อเตรียมตัว

สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ค�าส�าคัญ:	สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์,	การพยาบาลผู้ใหญ่,	การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

1	อาจารย์ประจ�า	กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต
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The	Efficiency	of	E-Learning	Courseware	Media	ofAdult	Nursing	Subject	on	student’s	

readinessfor	nursing	licensing	examinationof	the	School	of	Nursing,	Rangsit	University

Suthisri Trakulsithichoke, M.S.(Nursing)1

Orathai Reantippayasakul, M.S.(Public Health)1

Abstract
	 	This	Quasi-Experimental	Research	of	one	group	pretest-post	 test	design	aimed	to:	1)	Test	

the	efficiency	of	the	e-Learning’s	courseware	media	ofAdult	Nursingsubject	based	on	the	content’s	

scope	of	the	Thailand	Nursing	and	Midwifery	Council	on	preparing	the	studentsfor	nursing	licensing		

examination	2)	To	compare	the	learning	achievements	of	the	students	before	and	after	using	the	e-Learn-

ing	courseware	media	of	Adult	Nursing	subject;	3)	To	examine	the	satisfaction	of	the	students	toward	

the	e-Learning	courseware	media	of	Adult	Nursing	subject.	The	subjects	were	comprised	of	70fourth	

year	undergraduate	nursing	students	who	studied	 in	 thefirst	and	second	semester	of	 the	academic	

year	2013.	The	instruments	used	in	this	research	included:	1)the	e-Learning	courseware	titled	Adult	

Nursing	subject;	2)	A	learning	achievement	test;	3)	Satisfaction	Questionnaire	toward	the	e-Learning		

courseware	media.	Data	were	analyzed	using	descriptive	statistics,	Wilcoxon	Signed	Rank	test	and	

one	sample	t-test.	The	results	 indicated	that	 the	efficiency	of	 the	e-Learning	courseware	media	of	

Adult	Nursing	subject(E1/E2)	was90.20/83.03	level	which	met	 the	set	criteria	80/80.	The	learning		

achievement	scores	of	 the	students	after	 learning	via	 the	e-Learning	courseware	were	significantly		

higher	thanbefore	the	e-Learning	courseware	media	usage(p	<.001).	Moreover,	the	satisfaction	toward	

the	e-Learning	was	in	high	levels	for	all	aspects.The	e-Learning	courseware	media	of	Adult	Nursing	

subject	should	be	appliedas	a	media	 in	 the	learning	process	of	 this	subject	and	should	be	used	for		

Nursing	Licensing	Examination	preparation	for	nursing	students.

KEYWORDS:	E-Learning	Courseware	Media,	Adult	Nursing	Subject,	Nursing	Licensing		

Examination

1	Instructor	of	Adult	and	Elderly	group	Nursing	Faculty,	Rangsit	University
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บทน�า
	 ผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์จะต้องเป็นผู ้มีความรู ้	 ความสามารถ

ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในฐานะที่เป็น

บุคคล	กลุ่มบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	ทั้งนี้	จะ

ต้องส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้

รับการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล	 ซ่ึง

เป็นองค์กรวิชาชีพท่ีท�าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้รับ

บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์โดยออกข้อบงัคบัสภาการพยาบาลว่าด้วย

การรบัรองสถาบนัการศึกษาให้มีการจดัด�าเนนิการ

ศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 (สภาการพยาบาล,	

2556)	 ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการประเมินความรู้เพื่อ

ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาลก�าหนด

ให้มีการสอบประเมินความรู้ท้ังหมด	 8	 รายวิชา	

ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2540	ได้แก่	1)	การพยาบาลมารดาและ

ทารก	2)	การผดุงครรภ์	3)	การพยาบาลเด็กและวยัรุน่		

4)	 การพยาบาลผู้ใหญ่	 5)	 การพยาบาลผู้สูงอาย	ุ	

6) 	 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาตร	์	

7)	 การพยาบาลอนามัยชุมชนและ	 8)	 กฎหมาย		

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

และในปี	พ.ศ.	 2555	ปรับเป็น	 6	 รายวิชาโดยรวม

รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุเข้ากับรายวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่	 และรวมข้อสอบเป็นจ�านวน	120	

ข้อ	 รวมรายวิชาการผดุงครรภ์เข้ากับรายวิชาการ

พยาบาลมารดาและทารก	รวมข้อสอบเป็นจ�านวน	

120	ข้อเช่นกัน	นอกจากนี้มีการก�าหนดเกณฑ์การ

สอบผ่านแต่ละรายวิชา	ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า	

ร้อยละ	 60	 และ	 จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีสอบ

ผ่านยงัเป็นตัวชีว้ดัตัวหน่ึงของการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ถูกประเมินโดย	

สภาการพยาบาล	 ซ่ึงก�าหนดเกณฑ์ให้มีจ�านวน	

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านท้ัง	 8	 รายวิชา		

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 (เฉลี่ย	 3	 ปี)	 ของจ�านวน	

ผู้เข้าสอบครั้งแรก	 (สภาการพยาบาล,2556)	 ดัง

นั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษา

ท่ีจะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถผ่าน

การสอบประเมินความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและ	

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ	

การผดุงครรภ์

	 จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย

ท่ีเกี่ยวข้องกับผลการสอบข้ึนทะเบียนเพื่อรับใบ

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ	์

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า	คะแนนเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ

ปานกลางกับผลการสอบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p<	 .01)	ส่วนผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ	พบว่า	

ปัจจัยน�าเข้า	ปัจจัยกระบวนการ	ปัจจัยสนับสนุน	

และปัจจัยอื่นๆ	 มีความเกี่ยวข้องกับผลการสอบ

โดยปัจจัยที่เด่นชัด	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านการเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษา	และปัจจัยด้านแหล่งฝึก

และการเรียนการสอนท่ีแหล่งฝึกปฏิบัติ	 และ

จ�านวนรายวิชาที่สอบกับระยะเวลาที่สอบ	(วิภาดา	

คุณาวิกติกุล,	อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น,	รัตนาวดี	ชอน

ตะวนั,	และสุปราณี	อทัธเสร,ี	2555)	เม่ือศึกษาปัจจยั

ด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพบว่า		

สถาบันท่ีมีผู้สอบได้เป็นจ�านวนมาก	 มีการเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบเร่ิมต้ังแต่

ชั้นปีที่	1	โดยปลูกฝังทัศนคติให้นักศึกษาเห็นความ

ส�าคัญของการสอบ	 และการเตรียมความพร้อม

ด้านเน้ือหาวิชาอยู่ตลอดเวลาและต่อเน่ืองทุกช้ันป	ี	

นอกจากน้ียังรวมถึงการเตรียมความพร้อมของ

สถาบันอย่างเป็นระบบในชั้นปีที่	4	และการเตรียม
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ตัวโดยนักศึกษาเองด้วยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของนันทา	คูณรัตนศิริ	 และกลีบแก้ว	 จันทร์หงษ์	

(2551)	หลังจากการเตรียมความพร้อมอย่างเป็น

ระบบท�าให้มีจ�านวนผูส้อบผ่านมากขึน้	(จากร้อยละ	

45.5	เป็น72.2)	โดยการเตรียมความพร้อมอย่างเป็น

ระบบ	ประกอบด้วย	 1)	ก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้า

หมายของโครงการ	 2)ปรับเปล่ียนแผนแม่บทการ

ศึกษา	3)	ร่วมเสวนาเพื่อปรับทัศนคติของนักศึกษา

ต่อการสอบสภาการพยาบาล	4)	ทดสอบนสิยัในการ

เรียนหนังสือ	 5)	ปรับนิสัยการเรียนและสร้างแรง

จูงใจต่อการเรียน	6)	ทดสอบความรู้แต่ละวิชาและ

สะท้อนผลการสอบ	7)	การฝึกปฏิบัติรวบยอดตาม

แหล่งฝึกต่างๆ	8)	การสอนเสริมแต่ละรายวิชา	 9)	

การฝึกฝนสมาธิโดยเข้าค่ายธรรมะ	และ10)	การฝึก

ท�าข้อสอบด้วยตนเองในระบบฐานข้อมูล	 intranet	

ของวิทยาลัย

	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต

เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน	 ได้จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ตั้งแต่ปีการศึกษา	

2529	 และได้รับการรับรองมาตรฐานสถาบันการ

ศึกษาจากสภาการพยาบาลครั้งล่าสุดระหว่างป	ี

การศึกษา	 2557-2560	 จากการทบทวนข้อมูลผล

การสอบข้ึนทะเบียนและรบัใบประกอบวชิาชพีการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์	 5	ปีย้อนหลัง	 ต้ังแต่ปี	

2551-2555	พบว่า	มีจ�านวนผูส้อบผ่านรอบแรกร้อย

ละ	40-63	ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	70	ตามที่สภา

การพยาบาลก�าหนด	นอกจากนี้	พบว่าค่าเฉลี่ยของ

คะแนนของสถาบันต�่ากว่าค่าเฉล่ียท่ัวประเทศทุก

รายวิชา	และจากการทบทวนข้อมลูจ�านวนผูท่ี้สอบ

ผ่านรายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่	5	ปี	ย้อนหลงั	ต้ังแต่

ปี	2551-2555พบว่า	มีจ�านวนผูส้อบผ่าน	อยู่ระหว่าง

ร้อยละ	87.21-	94.17	ถึงแม้ว่าบางปีจะมีผู้สอบผ่าน

ถึงร้อยละ90	 แต่ก็ไม่สม�่าเสมอ	 เม่ือทบทวนส่ิงท่ี

คณะพยาบาลศาสตร์ด�าเนินการพัฒนาโครงการ

เตรียมความพร้อมในการสอบให้กบันกัศึกษาในชัน้

ปีที	่4	ทีผ่่านมาประกอบด้วย	การเตรยีมด้านทัศนคติ	

โดยเชิญผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีผ่านประสบการณ์ใน

การสอบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อ

เสนอแนะ	และการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหา

วิชา	 โดยจัดให้มีการสอนทบทวนเนื้อหา	 ฝึกการ

ท�าข้อสอบเสมือนจริง	ที่เป็นแบบทดสอบกระดาษ

เป็นหลัก	 และมีการท�ากลุ ่มเพื่อสะท้อนคิดใน

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแต่ละคน	 เม่ือ

ทบทวนการเตรียมความพร้อมด้านเน้ือหาวิชาพบ

ว่า	นักศึกษาอ่านทบทวนจากหนังสือ	ต�ารา	 และ

จดบนัทกึ	สรปุย่อ	ซึง่นักศึกษามกัจะประสบปัญหา	

คือ	จ�านวนเนื้อหามาก	 ไม่ทราบว่าจะอ่านเน้นตรง

ส่วนไหน	 ระยะเวลาอ่านจ�ากัด	 ขาดแรงจูงใจใน

การอ่าน	การฝึกท�าข้อสอบเสมือนจริง	 ไม่ทราบว่า

ค�าตอบท่ีตอบถูกต้องหรือไม่	 เป็นการส่ือสารทาง

เดียว	จากประเด็นปัญหาเรือ่งการเตรยีมความพร้อม

ด้านเนื้อหา	พบว่า	 ในสถาบันที่มีการเตรียมความ

พร้อมด้านเน้ือหาให้นกัศึกษาการฝึกท�าข้อสอบด้วย

ตนเองในระบบฐานข้อมูล	 intranet	 ของวิทยาลัย		

(	 นันทา	 คูณรัตนศิริ	 และกลีบแก้ว	 จันทร์หงษ์,	

2551)	มีข้อเสนอแนะในการจดัท�าส่ือท่ีหลากหลาย

ในการทบทวนความรู้	 (วรรณี	 จันทร์สว่าง,	พัชร	ี	

คมจกัรพนัธ์,	ศิรวิรรณ	พริยิคุณธร,	และอาภรณ์ทิพย์		

บัวเพช็ร,	2553)	นอกจากน้ีจากการทบทวนงานวจิยั

เกี่ยวกับ	การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการ

สอนทางการพยาบาลโดยใช้เป็นส่ือการสอนเสริม

จากการเรียนตามปกติพบว่าท�าให้พัฒนาผู้เรียน

ด้านความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (Feng	 et	 al.,	

2013)		
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	 ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ

สรุปเน้ือหาความรู ้ เป ็นส่ือที่หลากหลาย	 ช่วย

ส ่ง เสริมประสิทธิภาพการเรียนรู ้ 	 บทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์	หรือ	E-Learning	 เป็นสื่อการเรียน

รู้ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ทบทวนให้

เข้าใจนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน	อีกท้ังยัง

สามารถออกแบบให้มีการท�าแบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับท�าให้ผู้

เรยีนสามารถทราบผลการเรยีนรูข้องตนเองได้ทันที	

เป็นการเสริมแรงท�าให้เกิดความกระตือรือร้นของ

ผู้เรียน	 ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ�าคณะ

พยาบาลศาสตร์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ	

ผูส้งูอายจุงึสนใจทีจ่ะพฒันาบทเรยีนอเิล็กทรอนกิส์

รายวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีท่ี	 4	ด้าน

เน้ือหารายวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่	ส�าหรบัการสอบ

ขึน้ทะเบยีนและรบัใบประกอบวชิาชพีการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.		 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของส่ือการ

เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

เพื่อเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียน	และรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

	 2.		 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาพยาบาล	 ก่อนและหลังเรียน

รู ้ด ้วยสื่อการเรียนรู ้อิ เ ล็กทรอนิกส ์รายวิชา		

การพยาบาลผู้ใหญ่	

	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

หลังจากเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

	

สมมติฐาน	
	 1.	 ส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อเตรียมตัวสอบข้ึนทะเบียน

และรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	

	 2.	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ

เรียนด้วยส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน

	 3.	 ความพึ งพอใจต ่อสื่ อการ เรี ยนรู 	้

อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผู ้ใหญ่ของ

นักศึกษาสูงกว่าร้อยละ	80	

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ได้สื่อการเรียนรู ้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและผู้เรียนมี

ส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่ส�าหรับการเตรียมตัวสอบข้ึนทะเบียน	และ

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ	

การผดุงครรภ์	รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่ง

กลุ ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง	 (One	 group	

pretest-posttest	 design)โดยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของกลุ่มตัวอย่าง	 ก่อนเรียนด้วยส่ือการสอน

อเิล็กทรอนกิส์	รายวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่หลงัจาก

นัน้ด�าเนนิการทดลองโดยให้กลุม่ตัวอย่างเรยีนด้วย

ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์	 รายวิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่แล้ววัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม

ตัวอย่างหลังเรียนน�าผลมาเปรียบเทียบกัน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรท่ีใช ้ในการศึกษาครั้งนี้ เป ็น

นักศึกษาชัน้ปีที	่4	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลัย

รังสิตจ�านวน	 106	 คน	กลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์ตาม

คุณสมบัติดังนี้	 1)	 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ครบจ�านวนหน่วยกิตเทียบเท่ากับนักศึกษาชั้นปีท่ี	

4	ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่	1	และ	2	ปี

การศึกษา	2556	และ2)ยินดีเข้าร่วมวิจัย	ได้จ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง	70	คน

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
	 1)	 ส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่	 ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามขอบเขต

เน้ือหาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ท่ีสภาการพยาบาล

ก�าหนด	แบ่งเป็น	8	หน่วย	รูปแบบของแต่ละหน่วย

มี	 2	องค์ประกอบคือ	 1)	การสรุปทบทวนเน้ือหา		

มีการก�าหนดวตัถุประสงค์ของแต่ละหน่วย	และจดั

แบ่งล�าดับเนือ้หาอย่างต่อเน่ือง	2)	แบบทดสอบท้าย

หน่วยบทเรียน	 เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบหน่วย

ละ	 10	ข้อ	 เต็ม	 80	คะแนน	 ให้ผู้เรียนท�าหลังจาก

ศึกษาเน้ือหาแล้วและแจ้งผลให้ผู้เรียนทราบทันที	

และผูเ้รยีนสามารถท�าแบบทดสอบซ�า้เพือ่ทบทวน

และแก้ไขประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ	 ผู้วิจัยได้น�าส่ือการ

เรียนรู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือ

หาจ�านวน	3	ท่านเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พยาบาลผู้ใหญ่	 2	ท่านและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์1	ท่าน	หลัง

จากปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว	

น�าไปทดลองใช้เบ้ืองต้นกับนักศึกษา	 3	 คน	 เป็น

นกัศึกษาท่ีมผีลการเรยีนดี	ปานกลาง	และอ่อนอย่าง

ละ	1	คน	พบว่า	นักศึกษาได้คะแนนรวมจากค�าถาม

ท้ายบทเรียนเฉลี่ย(E1)ร้อยละ	72.08	และมีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย	 (E2)	 ร้อยละ	 60.89	

คะแนน	E1/E2	ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส่ือการ

เรียนรู้มีประสิทธิภาพคือ	 80/80	ผู้วิจัยได้ปรับปรุง

เนื้อหาและรูปแบบของสื่อการเรียนรู้แต่ละหน่วย	

แล้วน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษาอีกจ�านวน	9	คน	

ท่ีมีผลการเรียนดี	 3	คน	ปานกลาง	3	คนและอ่อน	

3	คน	หาประสิทธิภาพของบทเรียนได้ค่าE1/E2	=	

81.39/81.48	 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์	และน�าไปใช้กับ

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อไป

	 2)	 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	

เป็นแบบทดสอบปรนัย	4	ตัวเลือก	จ�านวน	75	ข้อ	

75	 คะแนน	น�าไปให้อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการ

พยาบาลผู้ใหญ่	 3	ท่านตรวจสอบความเหมาะสม

และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน	

หลังจากปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	

แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายเท่ากับ	 0.51	 มีค่า	

อ�านาจจ�าแนกเท่ากับ	0.17	

	 3)	 แบบวดัความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ

ส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	 รายวิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่	 ผู้วิจัยขออนุญาตใช้	 แบบวัดความพึงพอใจ

ของผู ้เรียนท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์		

ทีพ่ฒันาโดย	นวรตัน์	โกมลวภิาต	และน�า้อ้อย	ภกัดีวงศ์		

(2556)	เป็นการวัดความพึงพอใจ	3	ด้าน	ได้แก่	ด้าน

เนื้อหา	จ�านวน	4	ข้อ	ด้านรูปแบบและการน�าเสนอ	

จ�านวน	5	ข้อ	ด้านประโยชน์ที่ได้รับ	จ�านวน	5	ข้อ	

รวม	14	ข้อ	ลกัษณะค�าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับคือ	พึงพอใจมากที่สุดให้	5	คะแนน	และ

พงึพอใจน้อยท่ีสุดให้	1	คะแนนมค่ีาคะแนนรวมอยู่

ระหว่าง	14-70	คะแนนคะแนนน้อยหมายความว่ามี

ความพึงพอใจระดับน้อย	คะแนนมากหมายความ

ว่ามีความพึงพอใจระดับมาก	 เกณฑ์การแบ่งระดับ

ความพึงพอใจมีดังน้ีคะแนน	80-100%	หมายถึงมี
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ความพึงพอใจระดับมาก	60-79%	หมายถึงมีความ

พึงพอใจระดับปานกลาง	 และ	 20-59%	หมายถึง	

มีความพึงพอใจระดับน้อย	ผู้วิจัยน�าไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างในงานวิจัยมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ	

ครอนบาคเท่ากับ	0.93

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

	 งานวิจัยได ้รับการพิจารณาอนุมัติทุน

สนับสนุนการวิ จั ยจากศูนย ์สนับสนุนและ

พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิต	

ในวันอังคารที่	 27	 สิงหาคม	 2556	 ผู้วิจัยพบกลุ่ม

ตัวอย่างเพือ่แนะน�าตัว	แจ้งให้ทราบถงึวตัถุประสงค์	

ประโยชน์ของการวิจัย	 ขั้นตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการวจิยัพร้อม

ทั้งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง	โดยผู้วิจัย

เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามในส่ิงท่ีไม่เข้าใจ	

เม่ือได้รับความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างแล้วจึงให้

ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้วิจัยท�าหนังสือถึงคณบดีคณะพยาบาล

ศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต	 เพื่อขออนุญาตด�าเนิน

การวิจัยกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี	

4	ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่	 1	และ	2	ปีการ

ศึกษา	 2556	 โดยชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอน

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 เม่ือได้รับอนุญาตและกลุ่ม

ตัวอย่างยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั	ผูว้จัิยจงึด�าเนนิการ

เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

	 1.	 ให ้ก ลุ ่ม ตัวอย ่ างท� าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้ส่ือการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์

	 2.	 จัดอบรมนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกี่ยว

กับ	การใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทาง	online		

ผ ่ า น ระบบการจั ดก า ร เ รี ยนรู ้ 	 L e a r n i n g		

Management	System:	LMS	ของมหาวทิยาลัยรงัสิต	

โดยผู้เชี่ยวชาญ

	 3.	 ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยสื่อการเรียน

รู้อิเล็กทรอนิกส์	 รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ทาง	

online	 ใช้ระยะเวลา	 2	 เดือน	 ผู ้วิจัยตรวจสอบ	

การเข้าเรียนในทุกบทของนักศึกษาทุกคนจาก

รายงานของระบบ	LMS	

	 4.	 ให ้นักศึกษาท�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 และแบบวัดความพึงพอใจ

ต่อสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส์รายวชิาการพยาบาล

ผู้ใหญ่

	 5.	 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

และน�าไปวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 บรรยายลกัษณะของกลุม่ตัวอย่างโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา	แสดงค่า	ร้อยละ	ความถี่	ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.	 หาค่าประสิทธิภาพของส่ือการเรียน

รู้อิเล็กทรอนิกส์	 รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่โดย

ใช้สูตร	 E1/E2	 ดังนี้	 E1	 คือ	 ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ	ค�านวณได้จากการน�าคะแนนค�าถาม

ท้ายบทเรียนจากแต่ละหน่วยย่อยการเรียนของ

นักศึกษาแต่ละคนมารวมกัน	 แล้วหาค่าเฉล่ีย		

น�ามาเทียบส่วนเป็นร้อยละ	E2	คือประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ์	 ค�านวณโดยน�าคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาแต่ละคนมา

รวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนเป็นร้อยละ

	 3.	 ทดสอบความแตกต่างระหว่างผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วย
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ส่ือการเรียนรู้รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	 โดยใช้

สถิติ	Wilcoxon	Signed	Rank	Test	เนื่องจากผลการ

ทดสอบพบว่าข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นโค้งปกติ	

4.วิเคราะห์ความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)	 และทดสอบ

คะแนนความพึงพอใจกับเกณฑ์ร้อยละ	 80	 โดยใช้

สถิติ	One	sample	t-test

ผลการวิจัย
	 กลุม่ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที	่4	

ท่ีลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาท่ี	1	ปีการศึกษา	

2556	จ�านวน	70	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	68	คน	

(ร้อยละ	97.1)	อายรุะหว่าง	21-28	ปี	อายเุฉลีย่	22.30	

ปี	 (SD=0.88)	 มีผลการเรียนระหว่าง	 2.2-3.75	ผล

การเรียนเฉลี่ย	 2.83	 (SD=0.39)	ผลการวิจัยเป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังนี้	

	 1.	 ประสิทธิภาพของ ส่ือการ เรี ยนรู ้

อิเล็กทรอนิกส์	 รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่พบว่า

มี	ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	80/80	คือ	E	1/E2	=	

90.20/83.03	ดังตารางที่	1

ตารางที่	1		 แสดงค่าเฉลีย่และร้อยละประสิทธิภาพของส่ือการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนกิส์รายวชิาการพยาบาล	

	 	 ผู้ใหญ่	(n=70คน)

 

3.ทดสอบความแตกต่างระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้
รายวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ โดยใชส้ถิติ Wilcoxon Signed Rank Test เน่ืองจากผลการทดสอบพบวา่ขอ้มูลมี
การกระจายไม่เป็นโคง้ปกติ  

4.วเิคราะห์ความพึงพอใจโดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และทดสอบ
คะแนนความพึงพอใจกบัเกณฑร้์อยละ 80 โดยใชส้ถิติ One sample t-test 
 

ผลการวจิัย 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

จ านวน70 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 68 คน  (ร้อยละ 97.1) อายุระหว่าง 21-28 ปี  อายุเฉล่ีย 22.30 ปี 
(SD=0.88) มีผลการเรียนระหว่าง 2.2-3.75 ผลการเรียนเฉล่ีย 2.83 (SD=0.39) ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวด้งัน้ี  

1. ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่พบว่ามี ประสิทธิภาพสูง
กวา่เกณฑ ์80/80 คือ E 1/E2 = 90.20/83.03 ดงัตารางท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากเรียนดว้ยส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการ
พยาบาลผูใ้หญ่ พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p <.001) 
คะแนนทดสอบก่อนเรียนรู้ด้วยส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่มีค่าระหว่าง 28-46 
ค่าเฉล่ีย 38.3 (SD=3.44) คะแนนทดสอบหลงัเรียนเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาล
ผูใ้หญ่มีค่าระหว่าง 54-72 ค่าเฉล่ีย 62.27 (SD=4.37)รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 เม่ือทดสอบการกระจายของขอ้มูล
ดว้ยสถิติ Kolmogorov-Smirnov พบว่า มีการกระจายไม่เป็นโคง้ปกติ จึงเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วย สถิติ Wilcoxon Signed Rank test พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ( p <.001) 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 

 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ียและร้อยละประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  
(n=70คน) 
 

คะแนน คะแนนทดสอบก่อน
เรียน (คะแนนเตม็75) 

คะแนนแบบฝึกหดั 
ทา้ยบท(คะแนนเตม็80) 

คะแนนทดสอบหลงั 
เรียน (คะแนนเตม็75) 

รวม 2681 5051 4359 
เฉล่ียร้อยละ 51.07 90.20 83.03 
 

	 2.		 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีนหลงัจากเรยีนด้วยส่ือการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนกิส์

รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	 พบว่านักศึกษามีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	 (p	 <.001)	 คะแนนทดสอบก่อน

เรยีนรูด้้วยส่ือการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส์รายวชิาการ

พยาบาลผู้ใหญ่มีค่าระหว่าง	 28-46	ค่าเฉลี่ย	 38.3	

(SD=3.44)	 คะแนนทดสอบหลังเรียนเรียนรู้ด้วย

ส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาล

ผูใ้หญ่มีค่าระหว่าง	54-72	ค่าเฉลีย่	62.27	(SD=4.37)		

รายละเอียดดังตารางท่ี	 2	 เม่ือทดสอบการกระจาย

ของข้อมูลด้วยสถิติ	Kolmogorov-Smirnov	พบว่า		

มีการกระจายไม่เป็นโค้งปกติ	 จึงเปรียบเทียบ

คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย	สถิติ	

Wilcoxon	 Signed	Rank	 test	พบว่า	 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (	 p	 <.001)	 รายละเอียด

ดังตารางที่	3
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ตารางที่	2		 แสดงค่าพิสัย	คะแนนเฉลี่ย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ	

	 	 หลังเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่		(n=70)

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลงัเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาล
ผูใ้หญ่ มีค่าระหว่าง 56-70 คะแนน (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจรายด้านและ
โดยรวมพบว่าอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 เม่ือทดสอบคะแนนความพึงพอใจกบัเกณฑ ์80% 
(56 คะแนน) โดยใชส้ถิติ One Sample t-test พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.001) ดงัตารางท่ี 5              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าพิสัย คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรู้ 
 ดว้ยส่ือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่  (n=70) 

คะแนนความรู้ คะแนนต ่าสุด-สูงสุด + SD 
ก่อนเรียน 28-46 38.3 + 3.44 
หลงัเรียน 54-72 62.27 + 4.37 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียอนัดบัของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้ 
อิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ ดว้ยสถิติ Wilcoxon Signed Rank test 

คะแนนความรู้ จ านวน(คน) Mean Rank Sum of Ranks Z  p-value 
หลงัเรียน<ก่อนเรียน 0 .00  

-7.276  <.001 หลงัเรียน>ก่อนเรียน 70 35.5 2485 
หลงัเรียน = ก่อนเรียน 0     
 

ตารางที่ 4  แสดงค่าพิสัย คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษา 
หลงัการเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่(n=70) 
คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเตม็ คะแนนต ่าสุด-สูงสุด + SD ระดบั 
ดา้นเน้ือหา 20 16-20 18.31+  1.77 มาก 
ดา้นรูปแบบและการน าเสนอ 25 20-25 22.79+ 2.19 มาก 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 25 20-25 23.14 + 2.00 มาก 
โดยรวม 70 56-70 64.24 + 5.54 มาก 
 
 
 ตารางที่ 5เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์  

รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่เทียบกบัเกณฑ ์80% ดว้ยสถิติ One Sample t-test 
 คะแนนต ่าสุด-สูงสุด + SD เกณฑ ์80% 

(คะแนน) 
t p-value 

คะแนนความพึงพอใจ 56-70 64.24 + 5.24 56  12.445 <.001 
 

ตารางที่	3		 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอันดับของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรู้ด้วยส่ือการเรียนรู้	

	 	 อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	ด้วยสถิติ	Wilcoxon	Signed	Rank	test

	 3.	คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

หลังเรียนรู ้ผ ่านสื่อการเรียนรู ้อิ เล็กทรอนิกส์	

รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	 มีค่าระหว่าง	 56-70	

คะแนน	 (คะแนนเต็ม	 70	 คะแนน)	 ค่าเฉลี่ยของ

ระดับความพึงพอใจรายด้านและโดยรวมพบว่า

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลงัเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาล
ผูใ้หญ่ มีค่าระหว่าง 56-70 คะแนน (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจรายด้านและ
โดยรวมพบว่าอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 เม่ือทดสอบคะแนนความพึงพอใจกบัเกณฑ ์80% 
(56 คะแนน) โดยใชส้ถิติ One Sample t-test พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.001) ดงัตารางท่ี 5              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าพิสัย คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรู้ 
 ดว้ยส่ือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่  (n=70) 

คะแนนความรู้ คะแนนต ่าสุด-สูงสุด + SD 
ก่อนเรียน 28-46 38.3 + 3.44 
หลงัเรียน 54-72 62.27 + 4.37 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียอนัดบัของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้ 
อิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ ดว้ยสถิติ Wilcoxon Signed Rank test 

คะแนนความรู้ จ านวน(คน) Mean Rank Sum of Ranks Z  p-value 
หลงัเรียน<ก่อนเรียน 0 .00  

-7.276  <.001 หลงัเรียน>ก่อนเรียน 70 35.5 2485 
หลงัเรียน = ก่อนเรียน 0     
 

ตารางที่ 4  แสดงค่าพิสัย คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษา 
หลงัการเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่(n=70) 
คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเตม็ คะแนนต ่าสุด-สูงสุด + SD ระดบั 
ดา้นเน้ือหา 20 16-20 18.31+  1.77 มาก 
ดา้นรูปแบบและการน าเสนอ 25 20-25 22.79+ 2.19 มาก 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 25 20-25 23.14 + 2.00 มาก 
โดยรวม 70 56-70 64.24 + 5.54 มาก 
 
 
 ตารางที่ 5เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์  

รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่เทียบกบัเกณฑ ์80% ดว้ยสถิติ One Sample t-test 
 คะแนนต ่าสุด-สูงสุด + SD เกณฑ ์80% 

(คะแนน) 
t p-value 

คะแนนความพึงพอใจ 56-70 64.24 + 5.24 56  12.445 <.001 
 

อยู่ในระดับสูงทุกด้าน	 รายละเอียดดังตารางที่	 4		

เม่ือทดสอบคะแนนความพึงพอใจกับเกณฑ์	 80%	

(56	คะแนน)	โดยใช้สถิติ	One	Sample	t-test	พบว่า

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญ	(p<0.001)	ดังตารางท่ี	5	
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3. คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลงัเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาล
ผูใ้หญ่ มีค่าระหว่าง 56-70 คะแนน (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจรายด้านและ
โดยรวมพบว่าอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 เม่ือทดสอบคะแนนความพึงพอใจกบัเกณฑ ์80% 
(56 คะแนน) โดยใชส้ถิติ One Sample t-test พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.001) ดงัตารางท่ี 5              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าพิสัย คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรู้ 
 ดว้ยส่ือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่  (n=70) 

คะแนนความรู้ คะแนนต ่าสุด-สูงสุด + SD 
ก่อนเรียน 28-46 38.3 + 3.44 
หลงัเรียน 54-72 62.27 + 4.37 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียอนัดบัของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้ 
อิเลก็ทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ ดว้ยสถิติ Wilcoxon Signed Rank test 

คะแนนความรู้ จ านวน(คน) Mean Rank Sum of Ranks Z  p-value 
หลงัเรียน<ก่อนเรียน 0 .00  

-7.276  <.001 หลงัเรียน>ก่อนเรียน 70 35.5 2485 
หลงัเรียน = ก่อนเรียน 0     
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ดา้นเน้ือหา 20 16-20 18.31+  1.77 มาก 
ดา้นรูปแบบและการน าเสนอ 25 20-25 22.79+ 2.19 มาก 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 25 20-25 23.14 + 2.00 มาก 
โดยรวม 70 56-70 64.24 + 5.54 มาก 
 
 
 ตารางที่ 5เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์  

รายวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่เทียบกบัเกณฑ ์80% ดว้ยสถิติ One Sample t-test 
 คะแนนต ่าสุด-สูงสุด + SD เกณฑ ์80% 

(คะแนน) 
t p-value 

คะแนนความพึงพอใจ 56-70 64.24 + 5.24 56  12.445 <.001 
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ก่อนเรียน 28-46 38.3 + 3.44 
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คะแนนความรู้ จ านวน(คน) Mean Rank Sum of Ranks Z  p-value 
หลงัเรียน<ก่อนเรียน 0 .00  

-7.276  <.001 หลงัเรียน>ก่อนเรียน 70 35.5 2485 
หลงัเรียน = ก่อนเรียน 0     
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คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเตม็ คะแนนต ่าสุด-สูงสุด + SD ระดบั 
ดา้นเน้ือหา 20 16-20 18.31+  1.77 มาก 
ดา้นรูปแบบและการน าเสนอ 25 20-25 22.79+ 2.19 มาก 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 25 20-25 23.14 + 2.00 มาก 
โดยรวม 70 56-70 64.24 + 5.54 มาก 
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 คะแนนต ่าสุด-สูงสุด + SD เกณฑ ์80% 

(คะแนน) 
t p-value 

คะแนนความพึงพอใจ 56-70 64.24 + 5.24 56  12.445 <.001 
 

ตารางที่	5	 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู ้ด้วยส่ือการเรียนรู	้

	 	 อิเล็กทรอนิกส์	รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เทียบกับเกณฑ์	80%	ด้วยสถิติ	One	Sample	t-test

อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 ประสิทธิภาพของ ส่ือการ เรี ยนรู ้

อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผู ้ใหญ่เพื่อ

เตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียน	 และรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

พบว่า	 มีประสิทธิภาพ	 90.20/83.03ตามเกณฑ์	

80/80	 อธิบายได้ว่า	 1)การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้

อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ใช้วิธี

สร้างขึ้นตามหลักการโดยการวิเคราะห์เนื้อหา		

ก�าหนดขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการ

เรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตเน้ือหาที่สภาการ	

พยาบาลก�าหนด	 จัดให้นักศึกษาใช้สื่อการเรียนรู้

อเิลก็ทรอนกิส์รายวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่	และมีการ

สอบท้ายบทเรยีนท้ังหมด	8	หน่วยย่อย	รปูแบบของ

บทเรียนมีความชัดเจน	การก�าหนดวัตถุประสงค์

การสรุปเน้ือหาส�าคัญการจัดแบ่งล�าดับเนื้อหา

อย่างต่อเนื่องท�าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น	และการ

ทดสอบท้ายบทเรียนของทุกหน่วย	 มีการแจ้งผล

คะแนนของแบบทดสอบให้ทราบ	เป็นการให้ข้อมูล

ป้อนกลับในทันที	 อีกทั้งยังก�าหนดให้ผู ้เรียนสา

มารถท�าข้อสอบซ�้าได้	 ในข้อที่ท�าไม่ถูกต้อง	ท�าให้	

ผูเ้รยีนได้กลบัไปทบทวนแก้ไข	ประเด็นทีย่งัเข้าใจไม่

ถูกต้อง	2)สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่ท่ีพัฒนาขึ้น	 มีการน�าเสนอเนื้อหา

ให้เป็นการเรียนรู้รายบุคคลมีภาพประกอบเนื้อหา	

ตกแต่งสีสันสวยงาม	 มีภาพเคลื่อนไหวประกอบ

บทเรียนจึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ

เกิดความสนใจ	 เข้าใจเน้ือหาได้ดีขึ้น	พร้อมกับมี

เสียงบรรยายประกอบท�าให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์

กบัสือ่ท่ีเรยีน	และช่วยลดระยะเวลาในการอ่านด้วย

ตนเอง	3)ส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการ

พยาบาลผูใ้หญ่ได้พฒันาและปรบัปรุงอย่างมรีะบบ	

เกบ็ข้อมลูอย่างมีข้ันตอน	และมีการทดสอบสือ่การ

เรียนรู้ทั้งหมด	3	ครั้ง	 โดยครั้งแรกทดสอบส่ือการ

เรียนรู้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	4	จ�านวน	3	คน

พบว่าสื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ	 72.08/60.89	

ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	80/80	จึงได้ปรับปรุงเนื้อหา

และรูปแบบ	 และเทคนิคต่างๆ	 ในการท�าแบบ

ทดสอบท้ายบท	แล้วน�าไปทดสอบครัง้ท่ี	2	กบักลุ่ม

เลก็เป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี	4	จ�านวน	9	คน	พบ

ว่ามีประสิทธิภาพ	81.39/81.48	ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนด	

80/80	จงึได้น�าไปทดสอบกบักลุ่มตัวอย่างจ�านวน	70	

คนพบว่า	มีประสิทธิภาพ	90.20/83.03	ตามเกณฑ์		

80/80	 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยการ

พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาไทยเพื่อ

การส่ือสาร	คณะศิลปะศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต

ของสายใจ	ทองเนียม	 (2550)	ที่พบว่าการพัฒนา

บทเรยีนอเิล็กทรอนิกส์มปีระสิทธิภาพ	81.29/83.58	

และอัจฉราวดี	ศรียะศักดิ์	และคณะ	(2554)	ที่ศึกษา

วจิยัแบบกึง่ทดลองเพือ่พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง	อุทกเศียร	 (Hydro-

cephalus)ส�าหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 3	พบ
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ว่าประสิทธิภาพบทเรียนท่ีสร้างข้ึน	 มีค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพเท่ากับ	 87.75/82.55	สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	พิมพ์พัฒน์	 จันทร์เทียน,	 โสภาพันธ์	

สะอาด,	 ศุภาพิชญ์	 โฟนโบร์แมนน์,	 และวรรณพร	

บุญเปล่ง	 (2559)	ที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องการ

พฒันารปูแบบการเตรยีมความพร้อมของนกัศึกษา

พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในยุค

ประชาคมอาเซียนผ่านระบบ	 e-Learning	ส�าหรับ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่	 2	 พบว่าประสิทธิภาพ

บทเรียนท่ีสร้างข้ึน	 มีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพเท่ากับ	

83.33/86.53ซ่ึงในการพฒันาและปรบัปรงุบทเรยีน

อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการกระท�าอย่างมีระบบและ

ทดสอบปรับปรุงเป็นระยะเมื่อผลการทดสอบผ่าน

เกณฑ์จงึจะน�าไปใช้กบักลุม่ตัวอย่าง	ท�าให้ผลทีไ่ด้มี

ประสิทธิภาพ

	 2.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีนหลงัจากเรยีนด้วยส่ือการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส์

รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่	 พบว่านักศึกษามีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	 (p	 <.001)	สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	พิมพ์พัฒน์	 จันทร์เทียน,	 โสภาพันธ์	สะอาด,	

ศุภาพิชญ์	โฟนโบร์แมนน์,	และวรรณพร	บุญเปล่ง	

(2559)	 ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเต

รียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในสังกัด

สถาบันพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน

ผ่านระบบ	 e-Learning	ส�าหรับนักศึกษาพยาบาล

ช้ันปีที่	 2	 พบว่าผลการทดสอบความรู ้เกี่ยวกับ

อาเซียน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้หลัง

เรียน	 (M=	 7.30,	 SD	=	 1.91)	มากกว่าก่อนเรียน	

(M=	10.90,	SD	=	1.93)	ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	สอดคล้องกับการวิจัยประสิทธิภาพของ

การเรยีนรูเ้รือ่งการวนิิจฉยัแผลกดทบัและการดูแล	

ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์	ในนักศึกษาพยาบาล	พบว่า

คะแนนรวมของกลุม่ควบคมุทีส่อนโดยการบรรยาย	

มีคะแนนการสอบวัดความรู้	 ก่อนเรียน	 =	 8.23		

SD	 =	 1.23	 และหลังเรียนได้คะแนน	 =	 11.6		

SD		=	2.52	กลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผ่านส่ือการเรยีนรูอ้เิลค็ทรอนกิส์มีคะแนนการสอบ

วดัความรู	้ก่อนเรยีน	=	8.27	SD	=	1.39และหลงัเรียน

ได้คะแนน=	 15.83	 SD=	 2.52	พบว่าคะแนนภาย

หลังเรียนของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกับก่อน

ทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<.01)	แสดงว่า	

การเรียนรู้ผ่านระบบ	 e-Learning	ท�าให้นักศึกษา

เกิดความรู ้	 ความเข้าใจในเนื้อหาได้เป็นอย่างดี		

(Laura,	Ascensio,	Jose,	&	Francisco,	2014)

	 3.	 คะแนนความพงึพอใจของกลุม่ตัวอย่าง

หลงัเรยีนรูผ่้านส่ือการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส์	รายวชิา

การพยาบาลผู้ใหญ่	 มีค่าเฉล่ียของระดับความพึง

พอใจรายด้านและโดยรวมพบว่าอยู ่ในระดับสูง

ทุกด้านซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องประสิทธิผล

ของส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา	THA	106		

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเร่ืองการพูดของสุกัลยา	

วงศ์ชมบุญ	 (2554)	 ท่ีพบว่านักศึกษาประเมินส่ือ

การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์	ในด้านเนือ้หา	ด้านการน�า

เสนอ	ด้านการใช้ภาษา	และด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

อยูใ่นระดับดีทุกด้านเนือ่งจากนักศึกษามอีสิระทีจ่ะ

ใช้สื่อด้วยตนเองไม่ต้องรอเพื่อน	และหากผู้ที่เรียน

รู้ช้าก็สามารถเรียนรู้ส่ือโดยไม่จ�ากัดเวลาจนเข้าใจ

เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับการศึกษาของปิยะมาศ		

เสือเพง็	(2556)	ท่ีศึกษาเร่ืองการพฒันาส่ือการเรียน

รู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา	BMI	456	อุปกรณ์ชีว-การ

แพทย์	 4	 เรื่องการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่

สงู	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรงัสิตสอดคล้อง

กบังานวจัิยของ	พมิพ์พฒัน์	จนัทร์เทียน,	โสภาพนัธ์	
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สะอาด,	 ศุภาพิชญ์	 โฟนโบร์แมนน์,	 และวรรณพร	

บุญเปล่ง	 (2559)	ที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องการ

พฒันารปูแบบการเตรยีมความพร้อมของนกัศึกษา

พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในยุค

ประชาคมอาเซียนผ่านระบบ	 e-Learning	ส�าหรับ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี	 2	 พบว่าผู้เรียนมีความ

พึงพอใจต่อรูปแบบการเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนกในยุคประชาคมอาเซียนผ่านระบบ	 e-Learn-

ing	 โดยรวมอยู่ในระดับมากแสดงว่าผู ้เรียนเกิด

ความรู้สึกพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์		

ผ่านระบบ	e-Learning

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใน

รายวิชาทางการพยาบาลอื่นๆ	เช่น	การพยาบาลพื้น

ฐาน	การประเมินภาวะสุขภาพ	 เนื่องจากผู้เรียนจะ

ได้มกีารเรยีนรูด้้วยตนเองมากขึน้	และเป็นการเรียน

ที่ศึกษาได้อย่างอิสระ	สะดวก	สามารถเข้าไปเปิดดู

ซ�้าในประเด็นที่ไม่เข้าใจได้หลายครั้ง	ท�าให้ผู้เรียน

กระตือรือร้นในการศึกษา

	 2.	 ควรศึกษาปัจจัยท่ีสนับสนุนการเรียน

ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	 และปัญหาในการใช้

งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กิตติกรรมประกาศ	
	 ขอขอบคุณศูนย ์พัฒนาการเรียนการ

สอน	มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้ทุนสนับสนุนในการ

วิจัย	 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุน

วิทยากรในการอบรมการพัฒนาสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบความเหมาะสม

ของส่ือ	 ตลอดจนผู ้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อคิด

เห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงส่ือการสอน

อิเล็กทรอนิกส์	

เอกสารอ้างอิง
นวรัตน์	โกมลวิภาต,	และน�้าอ้อย	ภักดีวงศ์.	(2556)		

	 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  

 รายวิชา BNS408 กฎหมายและจรรยา 

 บรรณวิชาชีพ ส�าหรับการเตรียมความ 

 พ ร ้ อ ม ใ น ก า ร ส อ บ ข้ึ น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ 

 รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาล 

 และการผดงุครรภ์. ปทมุธานี:	มหาวทิยาลยั	

	 รังสิต.

นันทา	 คูณรัตนศิริ,	 และ	 กลีบแก้ว	 จันทร์หงษ์.		

	 (2551).	 รูปแบบการเตรียมความพร้อม	

	 เพื่อสอบขึ้นทะเบียน	 ผู้ประกอบวิชาชีพ	

	 การพยาบาลและการผดุงครรภ์	 วิทยาลัย	

	 พยาบาลบรมราชชนนี	 กรุงเทพฯ.สืบค้น	

	 เมื่อ	10	กรกฎาคม	2556,	จาก	http://www.	

	 bcn.ac.th/web/2011/KM/KmBased/	

	 images/kmblog1.pdf,10.

ปิยะมาศ	 เสือเพ็ง.	 (2556).	การพัฒนาส่ือการสอน 

 อเิล็กทรอนกิส์รายวชิา BMI 456 อปุกรณ์ชีว- 

 การแพทย ์4 เรื่องการสร ้างภาพด ้วย 

 คลื่นเสียงความถี่สูง คณะวิทยาศาสตร ์ 

 มหาวทิยาลยัรงัสติ.ปทมุธานี:	มหาวทิยาลยั	

	 รังสิต.

พิมพ์พัฒน์	 จันทร์ เทียน,	 โสภาพันธ์สะอาด,		

	 ศุภาพิชญ์	 โฟนโบร์แมนน์,	 และวรรณพร		

	 บุญเปล่ง.	 (2559).	 การพัฒนารูปแบบการ	

	 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาล	

	 ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในยุค	

	 ประชาคมอาเซียนผ่านระบบ	 e-Learning.		

�������������� �����24 �������1.indd   128 20/6/2561   14:00:49



129The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 24  No. 1  January - June 2018

	 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข		

	 26(2),	154-165.

วรรณี	 จันทร์สว่าง,	พัชรี	 คมจักรพันธ์,	 ศิริวรรณ	

	 พิริยคุณธร,	 และอาภรณ์ทิพย์	 บัวเพ็ชร.		

	 (2553).	 กระบวนการทบทวนความรู้และ	

	 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการสอบประมวล	

	 ความรู้และสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ	

	 วิชาชีพการพยาบาล.	 การพยาบาลและ 

 การศึกษา, 3(1),	55-69.

วิภาดา	คุณาวิกติกุล,	อารีวรรณ	กลั่นกลิ่น,	รัตนาวดี		

	 ชอนตะวัน,	และสุปราณี	อัทธเสรี.(2555).		

	 ป ัจจัยที่ เกี่ ยวข ้องกับผลการสอบขึ้น	

	 ทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการ	

	 พยาบาลและการผดุงครรภ์.วารสารสภา 

 การพยาบาล, 27	(3),	11-28.

สภาการพยาบาล.	 (ม.ป.ป.).	 ข้อบังคับสภาการ	

	 พยาบาลว่าด้วยการสอบความรู ้เพื่อข้ึน	

	 ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ	

	 วิชาชีพการพยาบาล	 การผดุงครรภ์	 หรือ	

	 การพยาบาลและการผดุงครรภ์	พ.ศ.2543		

	 สืบค้น	 10	 กรกฎาคม	 2556,	 จาก	 http://	

	 www.tnc.or.th/files/2010/09/act_of_	

	 parliament-277/__98954.pdf.10.

สายใจ	 ทองเนียม.	 (2550).	 การพัฒนาบทเรียน	

	 อเิลก็ทรอนิกส์	รายวชิา	THA	106	ภาษาไทย 

 เพื่อการส่ือสาร.	ปทุมธานี:	 มหาวิทยาลัย	

	 รังสิต.

สุกัลยา	 วงศ์ชมบุญ.	 (2554).	ประสิทธิผลของส่ือ 

 การสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาTHA 106  

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเรื่องการพูด.		

	 ปทุมธานี:	มหาวิทยาลัยรังสิต.

อจัฉราวดี	ศรยีะศักด์ิ,	วารณีุ	เกตุอนิทร์,	สุวรรณี	แสง	

	 อาทิตย์,	 และ	 วิโรจน์	 ฉิ่งเล็ก.	 (2554).		

	 การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน	

	 คอมพวิเตอร์บนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตเร่ือง		

	 “อุทกเศียร	 (Hydrocephalus)”	 สาหรับ	

	 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชัน้ปีที	่3.	วารสาร 

 มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์, 3 (2),		

	 91-103.

Feng	J-Y,	Chang	Y-T,	Chang	H-Y,	Erdley,WS.,		

	 LinC-H,	and	Chang	Y-J.2013.	Systematic		

	 Review	 of	 Effectiveness	 of	 Situated		

	 e-Learning	 on	 medical	 and	 nursing		

	 education.	Worldviews on Evidence-Based  

 Nursing, 10(3):174–183.

Laura	M.,	AscensioM,	Jose	M.	&	Francisco	V.J.		

	 (2014).	Effectiveness	of	an	e-learning	tool		

	 for	education	on	pressure	ulcer	evaluation.		

	 Journal of Clinical Nursing, 23(13/14),		

	 2043-2052.

�������������� �����24 �������1.indd   129 20/6/2561   14:00:49



The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 24  No. 1  January - June 2018

130

การดูดสิง่คดัหลัง่เหนอืกระเปาะยางส�าหรบัผูป่้วยใส่ท่อช่วยหายใจ	(Supra-cuff	Suctioning):
นวัตกรรมเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ*

เบญจมาศ ท�าเจริญตระกูล, M.N.S1 

ดลวิวัฒน์ แสนโสม, Ph.D.2

บทคัดย่อ
	 การป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ	(Ventilator	associated	pneumonia	

:	VAP)	มีความส�าคัญเนื่องจากเมื่อเกิด	VAP	จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น	8.2	%	(Nguile-Makao	et	

al.,	2010;	Tamayo	et	al.,	2012)	 เพิ่มระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักนานขึ้นเฉลี่ย	27.4	

วัน	ระยะเวลาที่อยู่ในหอผู้ป่วยหนักนานขึ้นเฉลี่ย	28.4	วัน	ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงขึ้นคือเฉลี่ย	26,689.80	

บาท	ต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ	 1	ครั้ง	 (เพ็ญศรี	ลออ	และรัตนา	 เอกจริยาวัฒน์,	

2553)	เพราะเม่ือใส่ท่อช่วยหายใจ	สิง่คดัหลัง่จากปากและคอจะสะสมเหนือกระเปาะลมยาง	(endotracheal	

tube	cuff:	ET	cuff	)	เมื่อเกิดการส�าลักลงสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างจะท�าให้เกิด	VAP	การดูดเสมหะบริเวณ

เหนือกระเปาะลมยางหรือ	supra-cuff	suctioning	จึงเป็นวิธีช่วยก�าจัดสิ่งคัดหลั่งเหนือ	ET	cuff	ซึ่งอาจช่วย

ลดความเสี่ยงของการเกิด	VAP	

	 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก	2	ประการคือ	1)	น�าเสนอวิธีการท�า	supra-cuff	suctioning	

และ	2)	รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของการท�า	supra-cuff	suctioning	จากการน�าไปให้พยาบาล

วชิาชีพประจ�าหอผูป่้วยหนกัจ�านวน	15	คนทดลองใช้	supra-cuff	suctioning	หลังการทดลองใช้พบว่า	กลุ่ม

ตัวอย่างมีค่าเฉลีย่ความรู	้ทศันคติ	และทกัษะในการท�า	supra-cuff	suctioning	เพิม่ข้ึน	และมีค่าเฉลีย่คะแนน

ความพงึพอใจของพยาบาลอยูใ่นระดับดี	ในด้านผูป่้วยพบว่าหลงัได้รบัการดูดสิง่คดัหลัง่เหนอืกระเปาะลม

ยาง	ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยคะแนนสิ่งคัดหลั่ง	(secretion	score)	ลดลงมีค่าเฉลี่ย	Oxygen	saturation	เพิ่มขึ้นและค่า	

Mean	arterial	pressure	(MAP)	ไม่แตกต่างระหว่างก่อนและหลงัการดูดส่ิงคดัหลัง่	ดังนัน้การท�า	supra-cuff	

suction	จงึมีประสทิธิภาพในการช่วยลดปรมิาณส่ิงคัดหลัง่ท่ีอยูเ่หนอื	ET	cuff	ช่วยให้ผูป่้วยได้รบัออกซิเจน

มากข้ึนโดยไม่ส่งผลท�าให้ความดันโลหติเพิม่ขึน้เม่ือท�าการดูดเสมหะ	จงึควรน�าไปใช้ประกอบกจิกรรมอืน่ๆ	

เพื่อป้องกันการเกิด	VAP	ต่อไป

ค�าส�าคัญ:	การดูดเสมหะ,	ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ,	การดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือกระเปาะลม

ท่อช่วยหายใจ

*	 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระเรื่อง	ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเคร่ืองช่วย

หายใจในแผนกอายุรกรรม	โดยนางสาวเบญจมาศ	ท�าเจริญตระกูล	อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์	แสนโสม
1	นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Supra-cuff	Suctioning	:	

Innovation	for	Ventilator-associated	Pneumonia	Prevention*

Benjamas Thamcharoentrakul, M.N.S1 

Donwiwat Saensom, Ph.D2

Abstract
	 Ventilator-associated	pneumonia	prevention	is	crucial	because	Ventilator-associated	pneumonia	

(VAP)	induces	increasing	morality	rate	(8.2%)	(Nguile-Makao	et	al.,	2010;	Tamayo	et	al.,	2012),	the	

mean	length	of	ventilator	days	(27.4	days),	average	length	of	intensive	care	unit	stay	(28.4	days),	and	

the	mean	cost	26,689.80	Baht	per	1	VAP	case	(La-or	&	Ekchariyawat,	2010).	During	a	patient	on	an	

endotracheal	tube,	secretion	from	mouth	and	throat	is	gathered	over	endotracheal	tube	cuff.	Aspiration	

of	secretion	through	lower	respiratory	part	is	a	prerequisite	for	developing	VAP.	Therefore,	supra-cuff	

suctioning	is	a	method	to	reduce	the	secretion	over	ET	cuff	and	reduce	the	risk	of	VAP	incidence.

	 Two	purposes	of	this	article	were	to:	1)	display	the	process	of	supra-cuff	suctioning,	and	2)	report	

the	effectiveness	of	supra-cuff	suctioning	implement.	In	the	results	of	supra-cuff	suctioning	implement	

among	15	nurses	at	ICU,	the	mean	score	of	knowledge,	attitude,	and	skill	regarding	supra-cuff	suction-

ing	increased.	Mean	score	of	nurses’	satisfaction	was	at	good	level.	In	the	results	on	patient,	supra-cuff	

suctioning	reduced	mean	secretion	score	and	increased	the	mean	of	oxygen	saturation.	There	was	no	

difference	of	mean	arterial	pressure	(MAP)	between	before	and	after	supra-cuff	suctioning.	Therefore,	

supra-cuff	suctioning	can	effectively	reduce	secretion	over	ET	cuff,	increase	oxygen	saturation	without	

increasing	blood	pressure.	The	supra-cuff	suctioning	should	be	implemented	in	ventilator	associated	

pneumonia	prevention.

Keywords:	 Supra-cuff	 suctioning,	 Subglottic	 Suction,	 Subglottic	Aspiration,	 Subglottic	Drainage,	

Ventilator-associated	Pneumonia

*Part	of	the	Independence	study:	Effects	of	a	clinical	nursing	practice	guideline	for	Ventilator	-	associated	pneumonia	prevention	

in	Medical	departments	by	Benjamas	Thamcharoentrakul	and	Independence	Advisor	:		Assoc.	Prof.	Dr.	Donwiwat	Saensom.
1	Student	of	Master	of	Nursing	Science	Program	in	Adult	Nursing,	Faculty	of	Nursing,	Khon	Kaen	University
2	Assistant	Professor,	Faculty	of	Nursing,	Khon	Kaen	University
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บทน�า
	 การเจ็บป่วยวิกฤต	 เป็นการเจ็บป่วยท่ีมี

ความล้มเหลวในการท�าหน้าท่ีของอวัยวะต่างๆ		

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเพียงอวัยวะหรือระบบเดียวหรือ

หลายอวัยวะพร้อมกัน	และหากการเจ็บป่วยนั้นส่ง

ผลให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว	ผู้ป่วยมีความจ�าเป็น

ต้องได้รับการบ�าบัดด้วยออกซิเจนผ่านเครื่องช่วย

หายใจเพื่อรักษาสมดุลระดับออกซิเจนในร่างกาย	

(ณันตร์ธภรณ์	 อินถา,	 วัลภา	คุณทรงเกียรติ,	 และ

อาภรณ์	ดีนา,	2556)	ถึงแม้การใส่เครื่องช่วยหายใจ

จะเป็นส่ิงจ�าเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วย	 แต่ก็ท�าให้

เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาที่ส�าคัญคือปอดอักเสบ

ที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ	(Ventilator-associ-

ated	 pneumonia	 :VAP)	 (สุจิตรา	ลิ้มอ�านวยลาภ,	

กาญจนา	สิมะจารกึ,	เพลินตา	ศิรปิการ	และชวนพศิ	

ท�านอง,	 2556)	ปอดอักเสบจะเกิดข้ึนภายหลังจาก

ใส่เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่	2	วันขึ้นไป	จนถึง	2	วัน

หลงัถอดท่อช่วยหายใจ	(Center	of	Disease	Control,	

2017)	ในหอผูป่้วยหนกัพบผูป่้วย	VAP	มากกว่าร้อย

ละ	90	ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ	ซึ่งความ

เส่ียงของการติดเชื้อจะเพิ่มข้ึนตามวันที่ใช้เครื่อง

ช่วยหายใจ	(รองพงษ์	โพลังละ,	โอภาส	พุทธเจริญ,	

ก�าพล	สุวรรณพมิลกลุ,	กมลวรรณ	จติุวรกลุ,	และธีร

ะพงษ์	ตัณฑวิเชียร,	2555)	การป้องกันการเกิดปอด

อักเสบท่ีสัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ	 (Ventilator	

associated	 pneumonia	 :	VAP)	 จึงมีความส�าคัญ

เน่ืองจากเม่ือเกิด	VAP	จะมีความเส่ียงที่ผู้ป่วยจะ

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น	8.2	%	(Nguile-Makao	et	al.,	2010;	

Tamayo	et	al.,	2012)	เพิ่มระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วย

หายใจในหอผูป่้วยหนักนานขึน้เฉล่ีย	27.4	วัน	ระยะ

เวลาท่ีอยู่ในหอผู้ป่วยหนักนานขึ้นเฉลี่ย	 28.4	 วัน		

ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็สูงข้ึนคือเฉล่ีย	 26,689.80	

บาทต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย

หายใจ	 1	คร้ัง	 (เพ็ญศรี	 ลออ,	และรัตนา	 เอกจริยา

วัฒน์,	 2553)	 ปัจจุบันมาตรการการป้องกันการ

เกิด	VAP	ตามค�าแนะน�าของ	CDC	มี	4	มาตรการ

คือ	WHAP	ประกอบด้วย	 1)	 มาตรการการหย่า

เครื่องช่วยหายใจ	(Wean	Patient:	W)	2)	มาตรการ

การท�าความสะอาดมือ	 (Hand	Hygiene:	 H)	 3)	

มาตรการการป้องกันการสูดส�าลักเช้ือก่อโรคทาง

เดินหายใจส่วนล่าง	 (Aspiration	Precautions:	A)	

และ	4)	มาตรการการป้องกนัการปนเป้ือน	(Prevent	

contamination:	 P)	 (สมจิตร	พิริยะประภา,	อะษา	

ชะโนภาษ,	 จ�ารัส	 รงศ์จ�าเริญ,	 บังอรรัตน์	 บุญคง,	

และยุพาวรรณ	ทองตะนุนาม,	 2557)	 โรงพยาบาล

ในประเทศไทยได้น�ามาตรการ	WHAP	ดังกล่าวมา

ประยุกต์ใช้	แต่อุบัติการณ์การเกิด	VAP	ก็ยังคงอยู่	

จากการศึกษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม	 โรงพยาบาล

ตติยภูมิแห่งหนึ่งพบว่ามีอุบัติการณ์การเกิด	VAP	

ในปีงบประมาณ	2559	2.31-9.17	ต่อ	1,000	วันใส่

เครื่องช่วยหายใจ	 ท้ังท่ีน�ามาตรการ	WHAP	มาใช้	

เม่ือศึกษาในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด	VAP	

พบว่า	มาตรการการป้องกนัการสดูส�าลกัเชือ้ก่อโรค

ทางเดินหายใจส่วนล่าง	กิจกรรมในแนวปฏิบัติไม่

ครอบคลุมปัจจัยที่ก่อให้เกิด	VAP	คือไม่มีกิจกรรม

การดูดส่ิงคัดหลั่งเหนือกระเปาะลมยาง	 ดังเช่นใน

ต่างประเทศท่ีมีการท�า	 Subglottic	 suction	หรือ	

supra-cuff	 suction	 ที่ใช้	 ET	 ชนิดมีสายระบาย	

สิ่งคัดหลั่งเหนือ	 ET	 cuff	 ซ่ึงมีราคาสูงกว่า	 ET		

ชนิดท่ีใช้ท่ัวไป	 ซ่ึงการส�าลักสิ่งคัดหลั่งเหนือ	ET	

cuff	 เป็นปัจจัยที่ท�าให้อุบัติการณ์การเกิด	VAP	

ในโรงพยาบาลยังคงอยู่	 ท้ังน้ีเพราะเม่ือใส่ท่อช่วย

หายใจ	สิ่งคัดหลั่งจากปากและทางเดินหายใจส่วน

บนจะมาสะสมเหนือ	ET	cuff	เมื่อเกิดการส�าลักลง
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สู่ทางเดินหายใจส่วนล่างจะท�าให้เกิด	VAP	การดูด

เสมหะบรเิวณเหนือกระเปาะลมยางหรอื	supra-cuff	

suctioning	จึงเป็นวิธีช่วยก�าจัดสิ่งคัดหลั่งเหนือ	ET	

cuff	ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด	VAP	

	 ดังน้ันบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลัก	

2	 ประการคือ	 1)	 น�าเสนอวิธีการท�า	 supra-cuff	

suctioning	 และ	 2)	 รายงานผลการประเมิน

ประสทิธิภาพของการท�า	supra-cuff	suctioning	โดย

เนื้อหาประกอบด้วยกลไกการน�าไปสู่การเกิด	VAP	

ปัจจยัทีท่�าให้เกดิ	VAP	ปรมิาณสิง่คัดหล่ังเหนอื	ET	

cuff	กบัการเกดิ	VAP	มาตรฐานการป้องกนัการเกดิ	

VAP	 ในปัจจุบัน	การดูดส่ิงคัดหล่ังเหนือ	ET	cuff		

(Supra-cuff	suctioning)	การตรวจสอบประสทิธิภาพ

ของการท�า	 supra-cuff	 suctioning	 ในคลินิก	และ	

ข้อเสนอแนะในการใช้	supra-cuff	suctioning

	 กลไกท่ีน�าไปสู่การเกดิ	VAP	มี	3	กลไก	ได้แก่	

การขัดขวางการขับเสมหะจากการใส่	 ET	การเกิด	

colonization	ใน	oropharynx	และการเกดิการสะสม

ของสิ่งคัดหลั่งเหนือ	ET	cuff	ดังนี้	

	 1)	 การขัดขวางการขับเสมหะจากการใส	่

ET	เนื่องจาก	ET	จะขัดขวางการไอ	การท�างานของ

รเีฟลก็ซ์	bronchoconstriction	ทีช่่วยให้	mucous	ขบั

ส่ิงแปลกปลอมไปสู่บริเวณ	pharynx	 ร่วมกับการ

ท�างานของ	mucociliary	

	 2)		การเกดิ	colonization	ใน	oropharynx	ซ่ึง

พบบ่อยภายหลังจากใส่ท่อช่วยหายใจ	endotracheal	

tube	(ET)	(Gunasekera	&	Gratrix,	2016)	และเกิด	

biofilm	ของแบคทเีรยี	ทีผ่วิด้านในของ	ET	หลงัจาก

ใส่	ET	เพียง	1	ชั่วโมง	(Mietto,	Pinciroli,	&	Berra,	

2013)	

	 3)		การเกดิการสะสมของส่ิงคัดหลัง่เหนือ	

ET	 cuff	 จากทางเดินหายใจส่วนบนที่มีแบคทีเรีย

จ�านวนมาก	 เมื่อมีการส�าลัก	 (microaspiration)		

ลงสู่ปอดก็จะน�าไปสู่การเกิด	VAP	(Gunasekera	&	

Gratrix,	2016)	

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับ

เครื่องช่วยหายใจ	(VAP)
	 ปัจจยัท่ีท�าให้เกดิ	ปอดอกัเสบท่ีสัมพนัธ์กบั

เครือ่งช่วยหายใจ	(Ventilator	associated	pneumonia	

:	VAP)	สามารถจ�าแนกได้	 3	ด้าน	คือ	ปัจจัยด้าน

ผู้ป่วย	ปัจจัยด้านบุคลากรสุขภาพ	และปัจจัยด้าน

อุปกรณ์และการรักษา	

	 ปัจจัยด้านผู้ป่วย	 ประกอบด้วย	 อายุ	 ซ่ึง	

ผู้ป่วยสูงอายุ	โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า	70	ปี	จะ

มีความเสี่ยงในการเกิด	VAP	เพิ่มขึ้น	4	เท่า	(Sheng	

et	al.,	2014)	นอกจากนี้	ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจะมี

ความเสี่ยงในการเกิด	VAP	เพิ่มขึ้นเช่นกัน	ซึ่งหลัง

บาดเจ็บพบว่ามีโอกาสเกิด	VAP	ถึง	76	%	(Ranjan	

et	 al.,	 2014)	และภาวะเจ็บป่วยของระบบทางเดิน

หายใจของผู้ป่วยมีส่วนส่งเสริมให้มีความเสี่ยงใน

การเกิด	VAP	มากขึ้น	 เช่น	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

(Al-Dorzi	 et	 al.,	 2012)	 และ	Acute	 respiratory	

distress	syndrome	(Charles	et	al.,	2014)		

	 ปัจจยัด้านบุคลากรสุขภาพท่ีส่งเสริมให้เกิด	

VAP	 ได้แก่การไม่เคร่งครัดในการควบคุมการแพร่

กระจายเชื้อ	 เช่น	การล้างมือ	การสวมชุดป้องกัน

การแพร่เช้ือ	 ซ่ึงจากการศึกษาของ	Khezri	 et	 al.	

(2014)	พบว่าการเกิด	VAP	 เกิดจากการปนเปื้อน

เชื้อที่สัมผัสสิ่งแวดล้อมถึง	7.1	%	และพบเชื้อจาก

มือบุคลากรสุขภาพประมาณร้อยละ	8.2	%	

	 ปัจจัยด้านอุปกรณ์และการรักษาท่ีเพิ่ม

ความเส่ียงในการเกิด	 VAP	 มีหลายปัจจัยได้แก	่

ระยะเวลาการใส่เครื่องช่วยหายใจที่นานขึ้นจะเพิ่ม
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ความเสี่ยงในการเกิด	VAP	ถึง	1.1	เท่าต่อวัน	(Fitch	

&	Whitman,	 2014)	 การใส่ท่อช่วยหายใจหลาย

ครั้ง	 (Sheng	 et	 al.,	 2014)	 เนื่องจากการใส่ท่อช่วย

หายใจจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บในทางเดินหายใจ

เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่	 ET	หลุดบ่อยจะมีความ

เส่ียงในการการเกิด	VAP	 เป็น	4.11-14.3	 เท่าของ

คนที่ใส่	ET	เพียงครั้งเดียว	(Al-Dorzi	et	al.,	2012;	

Fitch	&	Whitman,	2014;	Mietto,	Pinciroli,	Pharm,		

&	Berra,	2013)	ระยะเวลาการนอนใน	ICU	ที่นาน

ขึ้น	(Charles	et	al.,	2013)	กล่าวคือ	หากจ�านวนวัน

นอนเพิ่มข้ึนจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด	VAP	ถึง

ร้อยละ	 31.1	 (Gianakis,	McNett,	Belle,	Moran,	

&	Grimm,	2015)	การจัดท่าผู้ป่วยต�่ากว่า	30	องศา	

(Charles	et	al.,	2014)	ซึ่งผู้ป่วยที่นอนท่าศีรษะราบ	

(Supineposition)	 จะมีความเส่ียงในการเกิด	VAP	

เพิ่มขึ้นถึง	5	เท่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่นอนท่าศีรษะ

สูง	30-45	องศา	 (Charles	 et	 al.,	 2013)	การรักษา

ด้วย	H
2
	 blockers	 เนื่องจากยากลุ่ม	H

2
	 blockers		

ซ่ึงท�าให้ค่าความเป็นด่างในกระเพาะอาหารเพิม่ข้ึน	

(Charles	et	al.,	2014)	จนท�าให้เชื้อแบคทีเรียเจริญ

เติบโตได้ดี	เมื่อส�าลักของเหลวจากกระเพาะอาหาร

เข้าสู่ทางเดินหายใจก็จะเพิ่มความเส่ียงในการเกิด	

VAP	มากขึ้น	(Khezri	et	al.,	2014)	การรักษาด้วยยา

ปฏิชีวนะ	เมื่อผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะช้าความเสี่ยง

ในการเกิด	VAP	จะเพิ่มขึ้นถึง	55	%	(Murphy	et	al.,	

2014)	และการได้รับการให้เลือดระหว่างการรักษา	

จะเพิม่ความเสีย่งในการเกดิ	VAP	ประมาณ	1.1	เท่า

ต่อการได้รบัเลอืดเพิม่ข้ึน	1	ยนิูต	(Fitch	&	Whitman,	

2014)	การใส่ท่อช่วยหายใจทีท่�าจาก	polysaccharide	

(Charles	et	al.,	2014)	ซ่ึงพบว่าการใส่ท่อช่วยหายใจ

ที่ท�าจาก	polysaccharide	จะเกิด	 biofilm	ที่พื้นผิว

ของท่อ	โดย	biofilm	จะมีความทนต่อการก�าจัดเชื้อ

ของร่างกายตามธรรมชาติและด้ือต่อยาปฏิชีวนะ	

เมื่อเกิด	 biofilm	 ข้ึนสิ่งคัดหลั่งที่สะสมจะไหลผ่าน	

ET	cuff	ลงสู่ปอดและน�าไปสู่การเกิด	VAP	หลังใส่	

ET	เพียง	1	ชั่วโมง	(Gunasekera	&	Gratrix,	2016;	

Kalanuria,	 Zai,	&	Mirski,	 2014;	Mietto	 et	 al.,	

2013)	นอกจากน้ีการที่	 ET	 ไม่มีท่อระบายส่ิงคัด

หลั่งเหนือ	ET	 cuff	ท�าให้สิ่งคัดหลั่งจากปากและ

ทางเดินหายใจส่วนบนสะสมอยู่เหนือ	ET	cuff	เกิด	

microaspiration	ลงสู่ทางเดินหายใจส่วนล่าง	ท�าให้

เกิด	VAP	(Gunasekera,	2016;	Kalanuria,	Zai,	&	

Mirski,	2014;	Khezri	et	al.,	2014)	

	 	

ปริมาณสิ่งคัดหล่ังเหนือ	endotracheal	 cuff	

กับการเกิด	VAP
	 โดยปกติร่างกายจะมีกลไกการป้องกัน

การติดเชื้อเข้าสู่ทางเดินหายใจตามธรรมชาติ	 เช่น		

bronchi	 และ	 trachea	 จะตอบสนองต่อส่ิงแปลก

ปลอมท่ีเข้าสู่ทางเดินหายใจโดยท�าให้เกิดการไอ	

พร้อมกบัการท�างานของ	bronchoconstriction	reflex	

ท่ีช่วยให้	mucous	 ขับส่ิงแปลกปลอมไปสู่บริเวณ	

pharynx	ร่วมกบัการท�างานของ	mucociliary	reflex	

จงึท�าให้สามารถขบัเอาสิง่แปลกปลอม	และเชือ้โรค

ออกไปทางจมูกหรือปากหรือกลืนเข้าไปในทาง

เดินอาหาร	นอกจากน้ีการท�างานของ	glottis	และ	

larynx	 ซ่ึงท�าหน้าท่ีป้องกันการส�าลักส่ิงต่างๆ	 เข้า

สู่ทางเดินหายใจในขณะท่ีกลืนอาหารกลไกเหล่านี้

จงึช่วยป้องกนัการติดเช้ือสู่ทางเดินหายใจส่วนล่าง	

ด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจจะไปขัดขวางกลไกการ

ไอการขับเสมหะ	ลดการท�างานของ	mucociliary		

reflex	ลดการท�างานของ	glottis	 และ	 larynx	แต่

เพิม่การหดเกรง็ของหลอดลม	และท�าให้สญูเสยีกล

ไกการป้องกันเชื้อสู่ทางเดินหายใจตามธรรมชาติ		

�������������� �����24 �������1.indd   134 20/6/2561   14:00:49



135The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 24  No. 1  January - June 2018

จึงเป็นเหตุให้มีโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่าย

ขึ้นหลังใส่ท่อช่วยหายใจ	นอกจากนี้การใส่	ET	ยัง

ท�าให้เกิดการบาดเจ็บของเย่ือบุทางหลอดลมซึ่ง

จะเพิ่มความเส่ียงเกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจ	

(Gunasekera	&	Gratrix,	2016;	Khezri	et	al.,	2014;	

Zolfaghari	&	Wyncol,	2011)

	 การเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญท่ีสุดอกีอย่างหนึง่

คือ	 การใส่ท่อช่วยหายใจจะท�าให้สภาพแวดล้อม

ในช่องปากเอื้อแก่การที่ เชื้อก ่อโรคมีการเพิ่ม

จ�านวน	และเกิดการ	colonization	 ใน	oropharynx	

(Gunasekera,	2016)	และใน	nasal	sinuses	โดยเชื้อ

แบคทีเรยีจาก	oropharynx,	sinus	cavities,	ช่องจมูก,	

dental	plague	และ	gastrointestinal	content	จะปน

อยู่กับน�้าลายและสิ่งคัดหลั่งของทางเดินหายใจ

และไหลลงไปสะสมเหนือ	ET	cuff	โดยที่ผู้ป่วยไม่

สามารถขับส่ิงคัดหลั่งน้ีออกจากร่างกายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเม่ือเกิดการรั่วของส่ิงคัดหลั่ง

รอบๆ	ET	 cuff	 เช่น	การส�าลัก	 (microaspiration)	

เม่ือผู้ป่วยไอหรือเม่ือ	ET	 cuff	 pressure	ต�่าเกินไป	

(เช่นน้อยกว่า	20	mmHg.)	สิ่งคัดหลั่งที่อุดมไปด้วย

แบคทเีรยีหรอืเชือ้ราจะไหลลงสูท่างเดินหายใจส่วน

ล่างและน�าไปสู่การเกดิ	VAP	ในท่ีสุด	(Gunasekera,	

2016;	Kalanuria,	Zai,	&	Mirski,	2014;	Khezri	et	

al.,	2014)	

มาตรฐานการป้องกันการเกิด	 VAP	 ใน

ปัจจุบัน
	 ในการป้องกันการเกิด	VAP	และการดูแล

ผู้ป่วยท่ีเกิด	VAP	แล้วนั้น	 มีองค์กรวิชาชีพ	 เช่น	

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรฐัอเมรกิา	

(Center	for	Disease	Control	and	Prevention:	CDC,	

2015)	 ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด	

VAP	 ไว้	 4	มาตรการ	 ได้แก่	 1)	มาตรการการหย่า

เครื่องช่วยหายใจ	(Wean	Patient:	W)	2)	มาตรการ

การล้างมือ	 (Hand	Hygiene:	H)	 3)	มาตรการการ

ป้องกันการสูดส�าลกัเช้ือก่อโรคทางเดินหายใจส่วน

ล่าง	(Aspiration	Precautions:	A)	และ	4)	มาตรการ

การป้องกันการปนเปื้อน	(Prevent	contamination:	

P)	(สมจติร	พริยิะประภา,	อษุา	ชะโนภาษ,	จ�ารสั	รงศ์

จ�าเริญ,	บังอรรัตน์	บุญคง,	และ	ยุพาวรรณ	ทองตะ

นุนาม,	2557)	นอกจากนี้ยังมีมาตรการการป้องกัน	

VAP	โดยสมาคมพยาบาลวิกฤตแห่งสหรัฐอเมริกา	

(American	Association	of	Critical-Care	Nurses	:	

AACN)	ทีป่ระกอบด้วย	1)	การยกหัวเตียงสงู	2)	การ

หยุดระงับความรู้สึกและประเมินความพร้อมใน

การถอด	ET	ทุกวัน	3)	การป้องกันแผลในกระเพาะ

อาหาร	4)	การป้องกนัการอดุตันของหลอดเลือดด�า

ลึก	และ	 5)	การดูแลช่องปากด้วย	Chlorhexidine		

ทุกวัน	 ท้ังนี้มาตรการ	WHAP	 ของ	 CDC	 ได้มี

โรงพยาบาลหลายแห่งท้ังต่างประเทศและใน

ประเทศไทยได้น�ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานใน

การป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่อง

ช่วยหายใจ

	 ในประเทศไทยถึงแม้แต่ละโรงพยาบาลจะ

มีการสร้างหรือประยุกต์แนวปฏิบัติในการป้องกัน

การเกิด	 VAP	 แต่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังไม่มี

มาตรการในการป้องกันการสูดส�าลักเชื้อก่อโรค

ทางเดินหายใจส่วนล่างและยังไม่มีวิธีปฏิบัติใน

การระบายสิ่งคัดหลั่งที่บริเวณเหนือ	ET	cuff	บรรจุ

อยู่ในแนวปฏิบัติ	 ยกตัวอย่างเช่น	 จากการศึกษา

น�าร่องการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน	VAP	 ในการ

ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลตติยภูมิ

แห่งหนึ่งพบว่า	 มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน	VAP	ที่

ประกอบด้วย	 1)	การท�าความสะอาดปากฟันด้วย	
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0.12	%	Chlorhexidine	อย่างน้อยทุก	8	ชั่วโมง	2)	

จัดท่านอนศีรษะสูง	30-45	องศา	24	ชม.	ถ้าไม่มีข้อ

ห้าม	3)	ควบคุม	cuff	pressure	ให้อยู่ระหว่าง	20-30	

mmHg	ตลอด	24	ชั่วโมง	และประเมินเวรละ	2	ครั้ง	

4)	ท�าความสะอาดมือด้วยสบู่หรอื	แอลกอฮอล์ก่อน

หลังสัมผัสผู้ป่วย	อุปกรณ์	สิ่งแวดล้อม	สิ่งคัดหลั่ง	

ท�าหัตถการทุกครั้งเป็นต้น

	 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องพบ

ว่า	การดูดเสมหะและสิง่คดัหลัง่เหนือหลอดลมคอ	

(subglottic	drainage	)	จะช่วยลดความเส่ียงของการ

เกดิ	VAP	ได้ถงึ	48	%	(RR=0.52,	95%CI,	0.42-0.65)	

ลดความเส่ียงต่อการเสียชีวิตในหอผู้ป่วยหนักได้	

1.05	 เท่า	 (RR=1.05,	95%CI,	0.86-1.28)	ลดอัตรา

การตายในโรงพยาบาลได้	 4%	 (RR=0.96,	 95%CI,		

0.81-1.12)	และลดจ�านวนวันท่ีใส่เครือ่งช่วยหายใจ

ได้	4%	(RR=1.04,	95%CI,-2.79-0.71)	(Frost	et	al.,	

2013)	และยงัมีรายงานการศึกษาว่าการท�า	aspiration		

of	subglottic	secretion	เป็นประจ�าในผูป่้วยใส่เครือ่ง

ช่วยหายใจมากกว่า	 48	ชั่วโมงในผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ใหญ่หวัใจจะลดอบุติัการณ์การเกดิ	VAP	จาก	23.92	

ลงเหลือ	 16.46	 episodes/ventilator-day	 (p=0.04)	

ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลด้วยยาปฏิชวีนะจาก	71,384	

ยูโรเหลือ	63,446	ยูโร	 (p	=	0.002)	และลดจ�านวน

วันรวมท่ีผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจจาก	507.5	วัน

เหลอื	377.5	วนั	(p=0.009)	(Granda,	Barrio,	Hortal,	

Munoz,	Rincon,	&	Bouza,	 2013)	 ดังน้ัน	การดูด

เสมหะและส่ิงคัดหลั่งบริเวณเหนือ	ET	 cuff	 จึงมี

ความส�าคัญและจ�าเป็นในการดูแลผู้ป่วยใส่เครื่อง

ช่วยหายใจ	 เพราะช่วยก�าจัดปัจจัยเส่ียงหลักในการ

เกิด	VAP	

	 จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศการ

ก�าจัดสิ่งคัดหลั่งเหนือ	ET	 cuff	 จะกระท�าโดยต่อ

เครือ่ง	suction	หรอื	syringe	10	ml.	เข้ากบั	subglottic	

suction	 line	 ท่ีติดมาพร้อมกับ	ET	 tube	 โดยปลาย

สายจะเป็นรูเปิดเล็กๆ	 เหนือบริเวณ	ET	 cuff	แล้ว

ใช้แรงดันลบดูดส่ิงคัดหล่ังออกมา	 (Vijai,	 Ravi,	

Setlur,	&	Vardhan,	 2016)	 อย่างไรก็ตามท่อช่วย

หายใจชนิดที่มี	 subglottic	 suction	 line	 มีราคาสูง	

(90-110	 บาท)	 กว่าท่อช่วยหายใจชนิดท่ีใช้แพร่

หลายในประเทศไทย	(7-16	บาท)	และบริเวณรูเปิด

ของ	 subglottic	 port	 มักจะมีการอุดตันท่ีรูเปิดง่าย	

การน�าท่อช่วยหายใจชนดิท่ีมี	subglottic	suction	line	

มาใช้ในประเทศไทยจึงยังไม่เป็นที่นิยม	ดังนั้นจึงมี

ความจ�าเป็นต้องพัฒนาวิธีการก�าจัดเสมหะและส่ิง

คดัหลัง่เหนือ	ET	cuff	ขึน้มาใหม่เพือ่ให้สามารถลด

ความเส่ียงในการเกิด	VAP	และมีความสอดคล้อง

กับบริบทการดูแลในประเทศไทย

การดูดสิง่คดัหลัง่เหนือ	ET	cuff	(Supra-cuff	

suctioning)
	 การท�า	 supra-cuff	 suctioning	 เป็นการดูด

ส่ิงคัดหล่ังเหนอื	ET	cuff	ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการ

ช่วยชะลอและลดอุบัติการณ์การเกิด	VAP	 (Souza	

&	Santana,	2012)	การท�า	supra-cuff	suctioning	ใน

บทความน้ี	 ได้ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทัน

สมัยและสังเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นวิธี

ปฏบิติัในการดดูส่ิงคัดหลัง่เหนอื	ET	cuff	จากน้ันน�า

เนือ้ไปสร้างส่ือชนิดต่างๆ	ทีแ่สดงการท�า	supra-cuff	

suctioning	 ได้แก่	 วิดีโอคลิป	 คู่มือ	 และโปสเตอร์

ท้ังน้ี	 เน้ือหาของวิธีการท�า	 supra-cuff	 suctioning	

ได้รบัการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูท้รง

คุณวฒุ	ิ3	ท่านได้แก่	พยาบาลหวัหน้าหอผูป่้วยหนัก

ระบบทางเดินหายใจ	พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย

หนักอายุรกรรม	อาจารย์พยาบาลผู้เช่ียวชาญด้าน
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การดูแลผู้ป่วยวิกฤต	 ได้ค่า	 content	 validity	 index	

=	 1	 จากน้ันจึงน�าเนื้อหาไปสร้างส่ือการสอนใน

รูป	VDO	คู่มือ	โปสเตอร์	โดยวิธีการท�า	supra-cuff	

suctioning	มีขั้นตอนดังนี้

2.	วิธีท�า	supra-cuff	suctioning

	 หลังจากท�าความสะอาดปากฟันผู ้ป่วย

เรียบร้อยแล้ว	ก่อนจะดูดเสมหะใน	ET	 ให้ปฏิบัติ

ดังนี้

	 1.	 เตรียมอุปกรณ์การท�า	 supra-cuff	 suc-

tioning	 และจัดให้ผู ้ป่วยอยู ่ในท่านอนศีรษะสูง	

30-45	องศา	หรอืหมอนรองใต้ไหล่	ตะแคงหน้าเพือ่

ป้องกันการส�าลัก

	 2.	 สัง เกตและบันทึกการไอ	 ก ่อนท�า	

supra-cuff	suctioning	ทุกครั้งเพื่อประเมินปริมาณ

 
 

วิดีโอคลิป คู่มือ และโปสเตอร์ทั้งน้ี เน้ือหาของวิธีการท า supra-cuff suctioning ได้รับการตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านไดแ้ก่ พยาบาลหัวหนา้หอผูป่้วยหนกัระบบทางเดินหายใจ  พยาบาล
หัวหน้าหอผูป่้วยหนักอายุรกรรม  อาจารย์พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญด้านการดูแลผูป่้วยวิกฤต ได้ค่า content 
validity index = 1  จากนั้นจึงน าเน้ือหาไปสร้างส่ือการสอนในรูป VDO  คู่มือ  โปสเตอร์  โดยวิธีการท า  
supra-cuff  suctioning  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 
1. การเตรียมอุปกรณ์  ประกอบดว้ย 

สายดูดส่ิงคัดหลั่ง (suction  catheter) ขนาด 14 French  ถุงมือสะอาด  1 คู่  เคร่ือง suction  หรือ 
suction  pipeline, Face Mask, แผน่วดัความลึกของสาย suction  catheter    
 
 
 
 
 
 
2. วธีิท า supra-cuff  suctioning 

หลงัจากท าความสะอาดปากฟันผูป่้วยเรียบร้อยแลว้ ก่อนจะดูดเสมหะใน ET ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
1. เตรียมอุปกรณ์การท า supra-cuff suctioning และจดัให้ผูป่้วยอยู่ในท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา 

หรือหมอนรองใตไ้หล่  ตะแคงหนา้เพื่อป้องกนัการส าลกั 
2. สังเกตและบันทึกการไอ  ก่อนท า supra-cuff suctioning ทุกคร้ังเพื่อประเมินปริมาณส่ิงคดัหลั่ง

เหนือ  ET  cuff 
3. กรณีผูป่้วยรู้สึกตวัดี  แจง้ผูป่้วยไม่ใหเ้กร็งตา้นขณะดูดส่ิงคดัหลัง่ 
4. ตรวจสอบเคร่ือง  suction ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  และเปิดเคร่ือง suction โดยปรับแรงดนัท่ี  

30  mmHg 
5. สวมถุงมือสะอาดต่อสายกบัเคร่ือง suctionวดัระยะความลึกของสาย sterile suction  catheter  ให้ถึง

ระดบัเหนือ ET cuff  กบัโดยเทียบกบัแผน่วดัความลึกท่ีพฒันาข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 

ใช้สาย suction  catheter  
วดัให้เทา่กบั ต าแหนง่ใส ่
ET 

ต าแหนง่ใส ่ ET 

 

 
 

วิดีโอคลิป คู่มือ และโปสเตอร์ทั้งน้ี เน้ือหาของวิธีการท า supra-cuff suctioning ได้รับการตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านไดแ้ก่ พยาบาลหัวหนา้หอผูป่้วยหนกัระบบทางเดินหายใจ  พยาบาล
หัวหน้าหอผูป่้วยหนักอายุรกรรม  อาจารย์พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญด้านการดูแลผูป่้วยวิกฤต ได้ค่า content 
validity index = 1  จากนั้นจึงน าเน้ือหาไปสร้างส่ือการสอนในรูป VDO  คู่มือ  โปสเตอร์  โดยวิธีการท า  
supra-cuff  suctioning  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 
1. การเตรียมอุปกรณ์  ประกอบดว้ย 

สายดูดส่ิงคัดหลั่ง (suction  catheter) ขนาด 14 French  ถุงมือสะอาด  1 คู่  เคร่ือง suction  หรือ 
suction  pipeline, Face Mask, แผน่วดัความลึกของสาย suction  catheter    
 
 
 
 
 
 
2. วธีิท า supra-cuff  suctioning 

หลงัจากท าความสะอาดปากฟันผูป่้วยเรียบร้อยแลว้ ก่อนจะดูดเสมหะใน ET ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
1. เตรียมอุปกรณ์การท า supra-cuff suctioning และจดัให้ผูป่้วยอยู่ในท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา 

หรือหมอนรองใตไ้หล่  ตะแคงหนา้เพื่อป้องกนัการส าลกั 
2. สังเกตและบันทึกการไอ  ก่อนท า supra-cuff suctioning ทุกคร้ังเพื่อประเมินปริมาณส่ิงคดัหลั่ง

เหนือ  ET  cuff 
3. กรณีผูป่้วยรู้สึกตวัดี  แจง้ผูป่้วยไม่ใหเ้กร็งตา้นขณะดูดส่ิงคดัหลัง่ 
4. ตรวจสอบเคร่ือง  suction ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  และเปิดเคร่ือง suction โดยปรับแรงดนัท่ี  

30  mmHg 
5. สวมถุงมือสะอาดต่อสายกบัเคร่ือง suctionวดัระยะความลึกของสาย sterile suction  catheter  ให้ถึง

ระดบัเหนือ ET cuff  กบัโดยเทียบกบัแผน่วดัความลึกท่ีพฒันาข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 

ใช้สาย suction  catheter  
วดัให้เทา่กบั ต าแหนง่ใส ่
ET 

ต าแหนง่ใส ่ ET 

 

1.	การเตรียมอุปกรณ์	ประกอบด้วย

	 สายดูดส่ิงคัดหลัง่	(suction	catheter)	ขนาด	

14	French	ถุงมือสะอาด	1	คู่	 เครื่อง	 suction	หรือ	

suction	pipeline,	Face	Mask,	แผ่นวัดความลึกของ

สาย	suction	catheter	

สิ่งคัดหลั่งเหนือ	ET	cuff

	 3.	 กรณีผู้ป่วยรู้สึกตัวดี	 แจ้งผู้ป่วยไม่ให้

เกร็งต้านขณะดูดสิ่งคัดหลั่ง

	 4.	 ตรวจสอบเครือ่ง	suction	ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน	และเปิดเครื่อง	 suction	 โดยปรับแรง

ดันที่	30	mmHg

	 5.	 สวมถุงมือสะอาดต่อสายกับเครื่อง	

suctionวัดระยะความลึกของสาย	 sterile	 suction	

catheter	ให้ถึงระดับเหนือ	ET	cuff	กับโดยเทียบกับ

แผ่นวัดความลึกที่พัฒนาขึ้น
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	 6.	 ต่อสาย	sterile	suction	catheter	เข้ากับ

เครื่อง	suction	แล้ว	clamp	ส่วนต้นของสายไว้	จาก

นั้นค่อยๆ	 ใส่สายอย่างเบาๆ	ทางปากเข้าบริเวณใน

	 7.	 เม่ือสายดูดผ่านเข้าหลอดลมผูป่้วยจะไอ

เนื่องจากสายไปกระตุ้น	cough	reflex	ให้ใส่สายดูด

ต่อ

	 8.	 คลายการ	clamp	สาย	suction	catheter	

แล้วดูดเบาๆ	ไม่เกิน	10	วินาที	จากนั้นดึงสายออก	

และประเมินปริมาณสิ่งคดัหลั่งดดู	2-3	ครั้งต่อรอบ

และการดูดแต่ละรอบห่างกนัไม่น้อยกว่า	3	นาท	ีเพือ่

ให้ผู้ป่วยได้พัก

	 9.	 ล้าง	suction	catheter	ในน�้าสะอาด	ทิ้ง

ถุงมือและ	 suction	 catheterในขยะติดเชื้อเพื่อป้อง

กันการแพร่กระจายเชื้อโรค

3.	ส่ิงทีต้่องค�านงึถึงขณะท�า	supra-cuff	suctioning

	 1.	 ขณะดูดสิ่งคัดหลั่ง	หากผู้ป่วยเกร็งต้าน

มากอาจใส่ท่อทางเดินอากาศ	(oral	airway)	ทางปาก

เพื่อช่วยให้ใส่สายดูดเสมหะได้ง่าย	และไม่กระทบ

กระเทือนต่อทางเดินหายใจ

	 2.	 หลังจากท�า	supra-cuff	suctioning	แล้ว

ประเมินว่ายงัมีความจ�าเป็นต้องท�าซ�า้	ต้องให้ผูป่้วย

พักประมาณ	3	นาทีก่อนดูดครั้งต่อไปเพื่อให้ผู้ป่วย

ได้พัก	ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยไอมาก	และลดการเกร็ง

ต้าน

	 3.	 ถ้าผูป่้วยมีการเกรง็ต้านอย่าฝืนใส่	sterile	

 
 

6. ต่อสาย sterile  suction  catheter เขา้กบัเคร่ือง suction แลว้ clamp ส่วนตน้ของสายไว ้จากนั้นค่อยๆ 
ใส่สายอยา่งเบาๆ ทางปากเขา้บริเวณในช่องระหวา่ง ET กบัมุมปากดา้นขา้งของผูป่้วย เพื่อหลีกเล่ียง
ไม่ใหผู้ป่้วยขยอ้น (gaging) ใส่สายลงไปตามแนวของ ET ใหลึ้กถึงระดบัท่ีวดัไวต้ามขอ้ 5.  
 
 
 
 
 
 

7. เม่ือสายดูดผา่นเขา้หลอดลมผูป่้วยจะไอเน่ืองจากสายไปกระตุน้ cough reflex ใหใ้ส่สายดูดต่อ 
8. คลายการ clamp  สาย  suction  catheter  แลว้ดูดเบา ๆ  ไม่เกิน  10 วินาที  จากนั้นดึงสายออก และ

ประเมินปริมาณส่ิงคดัหลัง่ดูด  2-3  คร้ังต่อรอบและการดูดแต่ละรอบห่างกนัไม่น้อยกว่า  3  นาที 
เพื่อใหผู้ป่้วยไดพ้กั 

9. ล้าง suction  catheter ในน ้ าสะอาด  ทิ้งถุงมือและ suction  catheterในขยะติดเช้ือเพื่อป้องกนัการ
แพร่กระจายเช้ือโรค 
 

3. ส่ิงทีต้่องค านึงถึงขณะท า supra-cuff suctioning 
1. ขณะดูดส่ิงคดัหลัง่ หากผูป่้วยเกร็งตา้นมากอาจใส่ท่อทางเดินอากาศ (oral airway) ทางปากเพื่อช่วย

ใหใ้ส่สายดูดเสมหะไดง่้าย  และไม่กระทบกระเทือนต่อทางเดินหายใจ 
2. หลังจากท า supra-cuff  suctioning  แล้วประเมินว่ายงัมีความจ าเป็นต้องท าซ ้ า ต้องให้ผูป่้วยพัก

ประมาณ 3 นาทีก่อนดูดคร้ังต่อไปเพื่อให้ผูป่้วยไดพ้กั  ป้องกนัไม่ให้ผูป่้วยไอมาก  และลดการเกร็ง
ตา้น 

3. ถา้ผูป่้วยมีการเกร็งตา้นอยา่ฝืนใส่ sterile  suction  catheter  (Potter, Perry, Stockert, & Hall, 2015.) 
4. ก่อนดูดเสมหะใน ET ใหท้ า supra-cuff  suctioning ทุกคร้ัง  เพื่อความสะดวกของบุคลากร 

 
4. การประเมินหลงัท า supra-cuff suctioning  

การประเมินว่า supra-cuff suctioning ไดผ้ลหรือไม่ สามารถท าไดโ้ดยการประเมินปริมาณเสมหะ
และส่ิงคัดหลั่งโดยให้คะแนน  secretion  score  และความถ่ีท่ีผู ้ป่วยต้องการท า supra-cuff  suctioning 
นอกจากน้ี ยงัสามารถประเมินว่าการดูดส่ิงคดัหลัง่ส่งผลต่อการไดรั้บออกซิเจนของผูป่้วยหรือไม่ ซ่ึงจะ
ประเมินจากการเปล่ียนแปลงของสัญญาณชีพและระดบัของ O2 saturation เปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลงัท า  ส าหรับอาการไม่พึงประสงคท่ี์อาจพบระหวา่งและภายหลงัการท า supra-cuff suctioning ท่ีพยาบาล

ช่องระหว่าง	ET	กับมุมปากด้านข้างของผู้ป่วย	เพื่อ

หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ป่วยขย้อน	 (gaging)	 ใส่สายลงไป

ตามแนวของ	ET	ให้ลึกถึงระดับที่วัดไว้ตามข้อ	5.	

suction	catheter	(Potter,	Perry,	Stockert,	&	Hall,	

2015.)

	 4.	 ก่อนดูดเสมหะใน	ET	ให้ท�า	supra-cuff	

suctioning	ทุกครั้ง	เพื่อความสะดวกของบุคลากร

4.	การประเมินหลังท�า	supra-cuff	suctioning	

	 การประเมินว่า	 supra-cuff	 suctioning	 ได้

ผลหรือไม่	สามารถท�าได้โดยการประเมินปริมาณ

เสมหะและส่ิงคัดหลั่งโดยให้คะแนน	 secretion	

score	 และความถี่ที่ผู้ป่วยต้องการท�า	 supra-cuff	

suctioning	นอกจากนี้	 ยังสามารถประเมินว่าการ

ดูดส่ิงคัดหล่ังส่งผลต่อการได้รับออกซิเจนของผู้

ป่วยหรอืไม่	ซ่ึงจะประเมนิจากการเปล่ียนแปลงของ

สัญญาณชีพและระดับของ	O
2
	 saturation	 เปรียบ

เทียบระหว่างก่อนและหลังท�า	 ส�าหรับอาการไม่

พึงประสงค์ท่ีอาจพบระหว่างและภายหลังการท�า	

supra-cuff	suctioning	ท่ีพยาบาลควรเฝ้าระวงั	ได้แก่	

อาการไอ	 การหายใจขัด	 การมีเลือดออก	 อาการ

กระสับกระส่าย	คลื่นไส้อาเจียน	 ชีพจรช้า	การติด

เชื้อทางเดินหายใจ	หลอดลมตีบ	และการมีรูทะลุ

ระหว่างหลอดอาหารและหลอดลม	เป็นต้น
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การตรวจสอบประสิทธิภาพของการท�า		

supra-cuff	suctioning	ในคลินิก
	 ภ า ยห ลั ง จ า กก า รพั ฒน า วิ ธี ก า รท� า		

supra-cuff	 suctioning	 และตรวจสอบความถูก

ต้องและความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว	 ได้ค่า	

content	 validity	 index	=	 1	ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการ

การตรวจสอบประสิทธิภาพการท�า	 supra-cuff	

suctioning	ในคลินิกโดยทดลองใช้ที่หอผู้ป่วยหนัก	

โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหน่ึง	 มีพยาบาลวิชาชีพท่ี

สมัครใจร่วมทดสอบการท�า	supra-cuff	suctioning	

จ�านวน	15	คนผู้เขียนได้ปฐมนิเทศ	แนะน�าวิธีการ

ท�า	supra-cuff	suctioning	โดยให้ความรู้ในรูปแบบ

ของ	VDO	คู่มือและโปสเตอร์	 และให้ฝึกการท�า		

supra-cuff	suctioning	จนถูกต้องและมีความมั่นใจ

จากน้ันพยาบาลได้ท�า	 supra-cuff	 suctioning	 กับ

ผู้ป่วย	 15	ครั้ง	หลังการท�า	 supra-cuff	 suctioning	

ประเมินประสิทธิภาพโดย	 การประเมินความรู	้

ทัศนคติ	ทักษะปฏิบัติการท�า	supra-cuff	suctioning	

ของพยาบาลเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลังการ

ใช้นวัตกรรมและประเมินความพึงพอใจหลังการ	

น�าไปใช้	 รวมถึงประเมินผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยก่อน

และหลังได้รับการท�า	supra-cuff	suctioning	ได้แก่	

secretion	score,	mean	arterial	pressure	(MAP),	และ	

oxygen	saturation

	 ผลของการให้ความรูเ้รือ่งการท�า	supra-cuff	

suction	แก่พยาบาลในหอผูป่้วยหนกัพบว่าพยาบาล

ทีเ่ข้าร่วมจ�านวน	15	คนมีค่าคะแนนความรู	้ทศันคติ	

ทักษะการท�า	 supra-cuff	 suctioning	 โดยพยาบาล

สามารถท�า	 supra-cuff	 suctioning	 ได้ถูกต้องเช่น

เดียวกับผู้พัฒนานวัตกรรม	 และพยาบาลมีความ

พึงพอใจในเมื่อน�า	supra-cuff	suctioning	ไปใช้กับ	

ผูป่้วย	และพยาบาลเหน็ว่าการท�า	supra-cuff	suction	

เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย	 ในส่วนของประสิทธิภาพ

ด้านผู้ป่วยพบว่าค่าเฉลี่ย	 secretion	 score	หลังท�า	

supra-cuff	 suctioning	ลดลง	นอกจากนี้	 ค่าเฉลี่ย

ของ	Oxygen	 saturation	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยภายหลัง

ท�า	 supra-cuff	 suctioning	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการ

ท�า	 supra-cuff	 suctioning	 ไม่มีผลท�าให้ผู้ป่วยได้

รับออกซิเจนลดลงหรือสูญเสียออกซิเจนส่วนค่า	

MAP	ก่อนและหลังท�า	supra-cuff	suctioning	ไม่มี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญซ่ึงสะท้อนว่าการ

ท�า	supra-cuff	suctioning	ไม่รบกวน	hemodynamic	

ของผู ้ป่วยและไม่เพิ่มความเจ็บปวดขณะท�าหัต

การนี้	 ส่วนการใช้ส่ือท่ีพยาบาลเข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติตามได้และสะดวกคือ	VDO	และโปสเตอร	์

โดยเฉพาะโปสเตอร์ท่ีติดไว้ในหอผูป่้วยจะช่วยเตือน

ไม่ให้พยาบาลลืมวิธีปฏิบัติ	supra-cuff	suctioning	

ข้อเสนอแนะ
	 การท�า	 supra-cuff	 suctioning	 ควรค�านึง

ถึงข้อจ�ากัดในการท�า	ได้แก่	ผู้ป่วย	ARDS	ซึ่งผู้ป่วย

จะมีค่า	oxygen	saturation	กลับสู่ภาวะปกติช้าเวลา

ถูกกระตุ้นจึงควรท�าอย่างรวดเร็ว	 กรณีผู้ป่วยที่มี

เกล็ดเลือดต�่าอาจเสี่ยงต่อภาวะ	active	bleeding	ซึ่ง

อาจจะไม่เหมาะสมในการท�า	supra-cuff	suctioning	

เนื่องจากอาจมีภาวะเลือดออกง่าย

บทสรุป
	 การท�า	supra-cuff	suctioning	เป็นนวตักรรม

การดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ

ส่ิงคัดหลัง่เหนอื	ET	cuff	ซ่ึงมคีวามจ�าเป็นในให้การ

พยาบาลผู้ป่วยท่ีใส่เคร่ืองช่วยหายใจ	 เนื่องจากเมื่อ

ผู้ป่วยต้องใส่	 endotracheal	 tube	 แม้ว่าจะมี	 ET	

cuff	 กั้นในท่อหลอดลม	 แต่ก็เป็นต�าแหน่งท่ีเกิด
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การสะสมของส่ิงคัดหลั่ง	ที่เอื้อต่อการเพิ่มจ�านวน

ของแบคทีเรีย	และเมื่อผู้ป่วยเกิดการไอ	ส�าลักหรือ

ขย้อน	เชือ้จากส่ิงคดัหลัง่จะไหลเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ส่วนล่างจนท�าให้เกดิการติดเชือ้ทางเดินหายใจและ	

VAP	เพิ่มขึ้น	ดังนั้น	พยาบาลจึงจ�าเป็นต้องมีความ

รู้และทักษะปฏิบัติในการท�า	supra-cuff	suctioning	

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด	VAP	ซึ่งอาจน�าไปสู่

การลดจ�านวนวันใส่เครื่องช่วยหายใจ	ลดอัตราการ

ตายในโรงพยาบาล	และช่วยให้เกิดการดูแลผู้ป่วย

ที่ได้มาตรฐาน	มีคุณภาพ	ซึ่งหลังจากการให้ความรู้

และฝึกปฏิบัติในการท�า	supra-cuff	suctioning	แก่

พยาบาล	พบว่าพยาบาลมีความพึงพอใจในการน�า

ไปปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่เครื่องช่วยหายใจ

ส่วนผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยอยู่ในระดับดี	Supra-cuff	

suctioning	ที่พัฒนาข้ึนนี้จึงเหมาะกับการน�ามาใช้

กบัโรงพยาบาลในประเทศไทยเนือ่งจากไม่ต้องเพิม่

ค่าใช้จ่ายในการท�าหตัถการ	และจากการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของการท�า	 Supra-cuff	 suctioning	

ในหอผู้ป่วยหนัก	 ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการ

ท�า	และการท�า	Supra-cuff	suctioning	ที่พัฒนาขึ้น

นี้ไม่ใช้	 port	 ที่ต่อกับ	 ET	ถาวร	 จึงไม่เกิดการอุด

ตัดของสายดูดส่ิงคัดหลั่ง	 ดังนั้นจึงควรเพิ่มการท�า		

supra-cuff	 suctioning	 เข้าไปในแนวปฏิบัติการ

ป้องกัน	VAP	เพื่อให้ลดความเสี่ยงในการเกิด	VAP	

และลดผลกระทบที่ตามมาจากการเกิด	VAP
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	

กับบทบาทพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ

กิตติพงษ์  พลทิพย์, ส.ม1

บทคัดย่อ
	

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	เป็นแผนหลักในการพัฒนา

ประเทศ	จ�านวน	10	ยุทธศาสตร์	การพัฒนาสุขภาพมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	12	จ�านวน	7	ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	1.	การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	

2.	 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	 3.	การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 4.	 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน		

5.	การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัยและนวัตกรรม	6.การพัฒนาภาค	เมือง	และพื้นที่เศรษฐกิจ	และ	

7.	ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	กระทรวงสาธารณสุขได้น�ามาเป็นแนวทางในการจัดท�า

แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ	ฉบบัท่ี	12	ดังน้ันพยาบาลควรมคีวามเข้าใจแนวทางการพฒันาตามแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ฉบับที	่12	และแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติ	ฉบับที	่12	เพือ่สามารถด�าเนนิงาน

ให้เกิดความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ	:	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	การพัฒนาสุขภาพ

1	คณะพยาบาลศาสตร์	บุรีรัมย์	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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The	12th	National	Economic	and	Social	Development	Plan	

and	Nurse	Role	in	Health	Development

Kittiphong Phontip, M.P.H1

Abstract

	 The	12th	National	Economic	and	Social	Development	Plan	(2017-2021)	was	the	master	plan		for	

developing	our	country	including	10	strategies.	There	are	7	strategies	of	the	12th	National	Economic	

and	Social	Development	Plan	 related	 to	 the	Health	Development;	1.	Human	potential	development,		

2.	Building	fairness	and	decrease	difference	in	the	social	3.	Green	growth	for	sustainable	development		

4.	 The	 addition	 builds	 national	 stability	 for	 country	 development	 to	 the	wealth	 and	 last	 long		

5.	The	science,	technology,	research	and	innovation	development	6.	The	provincial,	city	and	economy	

area	development	and	7.	International	cooperation	for	development.	The	ministry	of	public	health	used	

this	guideline	to	improve	the	12th	National	Health	Development	Plan.	The	nurses	should	understand	about	

The	12th	National	Economic	and	Social	Development	Plan	and	the	12th	National	Health	Development	

Plan	for	operate	related	and	achieved	goals	efficiently.

Keywords	:	The	National	Economic	and	Social	Development	Plan,	Health	Development

1	Faculty	of	Nursing	Burirum,	Western	University
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บทน�า
	 ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ต้ังแต่พทุธศักราช	2504	เป็นต้น

มา	 จนถึงปัจจุบัน	นับเป็นฉบับที่	 12	ประกาศใช้

ระหว่างวนัท่ี	1	ตุลาคม	2559	จนถงึวนัที	่30	กนัยายน	

2564	 โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

มาเป ็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศ		

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันและช่วยให้สังคมไทย

สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง	 เกิดภูมิคุ้มกัน	

และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม		

ส่งผลให้การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน	

ทั้งนี้ได้จัดท�าอยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ		

20	ปี	ทีเ่ป็นแผนแม่บทหลกัของการพฒันาประเทศ	

และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน	 รวมท้ังการปรับ

โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ	4.0	ตลอดจน

ประเด็นการปฏิรูปประเทศ	เพื่อมุ่งสู่	“ความมั่นคง	

มั่งคั่ง	และยั่งยืน”	(ราชกิจจานุเบกษา,	2559)

	 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก

ในการด�าเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพของประเทศ	

มีหน้าท่ีในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆด้านการ

พัฒนาสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 รวมทั้งการจัดท�าแผนพัฒนา

สุขภาพแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ให้

มีความสอดคล้องและรองรบันโยบายหลักของการ

พัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน	 ในบทบาท

ของพยาบาลวิชาชีพหากได้ศึกษาและท�าความ

เข้าใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		

ก็จะสามารถวางแผนการพยาบาลและด�าเนินงาน

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและส่งเสริมการบรรลุ

เป้าหมายของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิผล

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิฉบับ

ที่	12
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		

ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 จัดท�าขึ้นโดย

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ส�านกันายกรฐัมนตร	ีเพือ่ใช้

เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ	ซ่ึง

ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้	(ราชกิจจานุเบกษา,	

2559)

	 1.	 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ี

สมบูรณ์	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 มีระเบียบวินัย	 ค่า

นิยมท่ีดี	 มีจิตสาธารณะ	 และมีความสุข	 โดยมี	

สุขภาวะและสุขภาพท่ี ดี 	 ครอบครัวอบอุ ่น		

ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมทัีกษะความรู้ความสามารถ

และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

	 2.	 เพื่ อ ให ้คนไทยมีความ ม่ันคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม	 ได้รับความเป็นธรรมในการ

เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ		

ผู ้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ	 รวมท้ัง

ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

	 3.	 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง	แข่งขันได้	 มี

เสถียรภาพ	และมีความยั่งยืน	สร้างความเข้มแข็ง

ของฐานการผลติและบรกิารเดิมและขยายฐานใหม่

โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน	สร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก	 และสร้างความ

มั่นคงทางพลังงาน	อาหาร	และน�้า

	 4.	 เพื่อรักษาฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ

เติบโตท่ีเป็นมิตร	กบัส่ิงแวดล้อมและการมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน

	 5.	 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมี

ประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	ทันสมัย	และมีการท�างาน
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เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา	

	 6.	 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่

ภมิูภาคโดยการพฒันาภาคและเมืองเพือ่รองรบัการ

พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและ

ขยายฐานการผลิตและบริการใหม่

	 7.	 เพือ่ผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชือ่ม

โยง	 (Connectivity)	กับประเทศต่างๆ	 ท้ังในระดับ

อนุภูมิภาค	ภูมิภาค	และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังให้ประเทศไทยมี

บทบาทน�าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า	การบรกิาร	

และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ		

ทั้งในระดับอนุภูมิภาค	ภูมิภาค	และโลก	

	 ท้ังนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับท่ี	 12	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์พัฒนา

ประเทศ	จ�านวน	10	ยุทธศาสตร์	ดังนี้	

	 ยทุธศาสตร์ท่ี	1	:	การเสรมิสร้างและพฒันา

ศักยภาพทุนมนุษย์

	 ยุทธศาสตร์ที่	2	:	การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 3	 :	 การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 :	การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ยทุธศาสตร์ที	่5	:	การเสรมิสร้างความม่ันคง

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและ

ยั่งยืน

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 6	 :	 การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ	การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	และ	

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

	 ยุทธศาสตร์ที่	7	:	การพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานและระบบโลจิสติกส์

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 8	 :	การพัฒนาวิทยาศาสตร	์

เทคโนโลยี	วิจัยและนวัตกรรม

	 ยุทธศาสตร์ที่	9	:	การพัฒนาภาค	เมือง	และ

พื้นที่เศรษฐกิจ

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 10	 :	 ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ

ฉบับที่	12	และบทบาทพยาบาลในการพัฒนา

สุขภาพ
	 จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	 12	พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง	

กับบทบาทพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพจ�านวน		

7	ยุทธศาสตร์	คือ

	 ยทุธศาสตร์ท่ี	1	:	การเสรมิสร้างและพฒันา

ศักยภาพทุนมนุษย์

	 ยุทธศาสตร์ที่	2	:	การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 :	การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	5	:	การเสรมิสร้างความม่ันคง

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและ

ยั่งยืน

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 8	 :	การพัฒนาวิทยาศาสตร	์

เทคโนโลยี	วิจัยและนวัตกรรม

	 ยุทธศาสตร์ที่	9	:	การพัฒนาภาค	เมือง	และ

พื้นที่เศรษฐกิจ

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 10	 :	 ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อการพัฒนา

รายละเอียดดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 	 1	 :	 การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	 12	 ให้ความส�าคัญกับการวางรากฐานการ

พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์	 ต้ังแต่เด็กปฐมวัยท่ี

ต้องได้รบัการพฒันาให้มีสขุภาพกายและสุขภาพใจ

ที่ดี	มีทักษะทางสมอง	ทักษะการเรียนรู้	และทักษะ

ชีวิต	 เพื่อให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ	ควบคู่กับ

การพฒันาคนไทยทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี	มีสขุภาวะ

ที่ดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีระเบียบวินัย	มีจิตส�านึก

ท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม	 มีทักษะความรู้	 และความ

สามารถปรบัตัวเท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงรอบตัว

ที่รวดเร็ว

	 บทบาทพยาบาลสามารถส่งเสริมให้เด็ก

ปฐมวัยมีการพัฒนาท่ีเหมาะสมด้วยการให้ความรู้

แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

ในเด็ก	 การเลี้ยงดูเด็กเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็ก	รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เล้ียงดูบุตรด้วยนมแม่

อย่างน้อย	6	เดือน	รวมทั้งพัฒนาคนให้มีความรู้ใน

การดูแลสุขภาพ	มีจติส�านกึทีด่สีขุภาพท่ีดี	มีการคัด

กรองพฤติกรรมสุขภาพ	ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรม

ทางสุขภาพที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ชุมชนมี

การบริการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	รวมไปถึง

การพัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย	

ยุทธศาสตร์ที่	2	:	การสร้างความเป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล�้าในสังคม

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับท่ี	 12	 ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการยก

ระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะ

การสาธารณสุข	 ลดความแตกต่างของสัดส่วน

บุคลากร	ทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่	

สนับสนุนช่วยเหลือสวัสดิการชุมชนท่ีครอบคลุม

ด้านค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้า

หมายฯ	เข้าถงึบรกิารจากสถานพยาบาลของรัฐ	รวม

ท้ังจัดให้มีบริการเชิงรุกในด้านการให้ค�าปรึกษา	

การควบคุม	และป้องกันกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหา

เรื้อรังต่อสุขภาพ	และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย

	 บทบาทพยาบาลสามารถจดัให้มีการบรกิาร

ด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้ค�าปรึกษา	การ

ควบคุม	และป้องกนักลุม่เสีย่งท่ีจะเกดิปัญหาเร้ือรงั

ต่อสุขภาพ	และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย	พัฒนา

ระบบส่งต่อผูป่้วยอย่างมปีระสิทธิภาพ	รวมท้ังการ

ให้บรกิารระบบควบคุมโรคท่ีมคีณุภาพ	พร้อมท้ังน�า

เทคโนโลยมีาใช้ในการบริการสุขภาพเพือ่แก้ปัญหา

ระบบบริการสุขภาพต่างๆ	 เช่นการน�าเทคโนโลยี

สื่อสารมาแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์

ยุทธศาสตร ์ที่ 	 4	 : 	 การเติบโตที่ เป ็นมิตรกับ	

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับท่ี	 12	 ให้ความส�าคัญกับการสร้างคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี	 ลดมลพิษ	 และลดผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย	

ที่ได้จัดท�า	 Roadmap	การจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายของประเทศ	และแผนแม่บทการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	พ.ศ.	2559-

2564

	 บทบาทพยาบาลสามารถให้ความรู้	 และ

สร้างความตระหนักในการจัดการขยะอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ต้ังแต่การลดปริมาณขยะ	 รวมไป

ถึงส่งเสริมการก�าจัดขยะอย่างถูกวิธีเป็นมิตรกับ	
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สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่	 5	 :	 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่ง

ชาตเิพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคัง่และยัง่ยนื

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	12	ให้ความส�าคัญกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทาง

สาธารณสขุอืน่ๆ	ด�าเนนิการให้มีความพร้อมในการ

ติดตาม	วเิคราะห์	และประเมนิแนวโน้มสถานการณ์

เพื่อเตรียมการรับมือ	 รวมท้ังด�าเนินการเพื่อหยุด

สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 และฟื้นฟู

ให้กลับสู่สภาวะปกติ

	 บทบาทพยาบาลสามารถพัฒนาตนเอง

และระบบให้มคีวามพร้อมในการติดตาม	วเิคราะห์	

และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมการ

รบัมือ	รวมทัง้ด�าเนนิการต่างๆ	เพือ่หยดุสถานการณ์

ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคระบาทและสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขอื่นๆ	 ให้กลับสู่ภาวะปกติในระยะ

เวลาท่ีส้ันท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสดุ	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การควบคุมป้องกนัไม่ให้โรคหรอืภยัสุขภาพ

แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง	และไม่เกดิความเสยี

หายต่อชีวิต	 เศรษฐกิจและสังคม	รวมถึงการฟื้นฟู

ภายหลังเหตุการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ

ยทุธศาสตร์ที	่8	:	การพัฒนาวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

วิจัยและนวัตกรรม

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบบัที	่12	ให้ความส�าคญักบัการพฒันาวทิยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	 วิจัยและนวัตกรรม	โดยเฉพาะวิจัยและ

นวัตกรรมส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

	 บทบาทพยาบาลสามารถพัฒนาตนเองใน

ด้านการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์

ความรู้และสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพ

ของประเทศให้มีภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์	โดยเฉพาะ

วจิยัและนวตักรรมส�าหรบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิารเพือ่

รองรับการเติบโตของสังคมสูงวัย

ยุทธศาสตร์ที่	 9	 :	การพัฒนาภาค	 เมือง	และพื้นที่

เศรษฐกิจ

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับท่ี	 12	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค	

เมือง	และพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สุขภาพ	ดังนี้

	 1.	 สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลาง

การผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพื่อ

สุขภาพ	และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ

	 2.		 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับ

การเปลีย่นแปลงเข้าสู่สงัคมผูสู้งอายขุองภาคเหนือ

ที่เร็วกว่าระดับประเทศ	10	ปี

	 3.		 พัฒนาภาคกลางให ้ภาคกลางเป ็น

ฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ	

ปลอดภัย	และได้มาตรฐานโลก

	 4.	 พัฒนาเมืองเชียงใหม่	 เมืองพิษณุโลก	

เมืองขอนแก่น	 เมืองนครราชสีมา	 ให้เป็นเมือง

ศูนย์กลางการค้าการลงทนุ	การบรกิารสุขภาพ	และ

ศูนย์กลางการศึกษา

	 บทบาทพยาบาลสามารถด�าเนินงานด้าน

พัฒนาสุขภาพเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

พัฒนาภาค	 เมือง	 และพื้นท่ีเศรษฐกิจเป้าหมาย	

โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ	 โดย

การพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

และสร้างความเข็มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

และชุมชน	 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ

จัดสวัสดิการได้อย่างย่ังยืนและเป็นโครงข่ายการ
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คุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่	 10	 :	ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา

	 พฒันาและส่งเสรมิให้ไทยเป็นฐานของการ

บรกิาร	ท้ังด้านการศึกษา	ด้านสุขภาพ	ด้านโลจิสติกส์		

และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	

	 บทบาทพยาบาลเป็นลักษณะให้ความร่วม

มือระหว่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาสุขภาพ

ให้เกิดความโดดเด่นในการพัฒนา

บทสรุป
	 จากประเด็น	7	 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว	แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12		

ได้วางแนวทางการพัฒนาสุขภาพของประเทศเพื่อ

รองรบัสถานการณ์โลกท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็

และเชื่อมโยงใกล้ชิดกันเป็นสภาพไร้พรมแดน		

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความท้าทายด้านการเป็น

ประชาคมอาเซียน	ที่ประเทศไทยมีโอกาสสูงใน

การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค	 เกิด

การสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์	ท�าให้บุคลากร

เกดิความขาดแคลน	และส่งผลกระทบให้คนไทยไม่

รบับรกิารท่ีดีพอ	รวมทัง้ปัญหาการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อที่แฝงมากับการพัฒนาและการเคลื่อน

ย้ายระหว่างประเทศ	 (จินตนา	อาจสันเที๊ยะ	 และ

สายสมร	 เฉลยกิตติ,	 2559)	 รวมไปถึงสถานการณ	์

ผูสู้งอาย	ุทีป่ระเทศไทยเป็นสงัคมสูงวยั	มีประชากร

อายุ	60	ปีขึ้นไปประมาณ	10.3	ล้านคน	คิดเป็นร้อย

ละ	16	ของประชากรท้ังหมด	 (มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาผู้สูงอายุไทย,2559)	

	 ดังนั้นเพื่อการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับ

ที่	 12	 กระทรวงสาธารณสุข	 (2559)	 จึงได้จัดท�า

ร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ	ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	

2560	 -2564)	 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาสุขภาพ	 โดยก�าหนดให้มีวิสัยทัศน์	 คือ		

“ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง	 เป็นเอกภาพ	 เพื่อคน

ไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้ม่ันคง	 ม่ังค่ัง	 และ

ยั่งยืน”	 โดยยึดหลักการดังนี้	 1.ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง	2.ยดึคนเป็นศูนย์กลางการพฒันา

เพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	 3.ยึดเป้าหมายอนาคต

ประเทศไทยปี	 2579	ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 4.การปรับโครงสร้างประเทศไทย

ไปสู่ประเทศไทย	4.0	5.ประเด็นการปฏิรูปประเทศ

ด้านสาธารณสุข	 6.ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แห่งชาติ	ฉบับที่	2	7.กรอบแนวทางแผนระยะ	20	ปี	

ด้านสาธารณสุข	ทั้งนี้ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์พัฒนา

สุขภาพไว้	 4	ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	1.	 เร่งการ

เสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก	2.	สร้างความเป็น

ธรรม	ลดความเหลื่อมล�้าในระบบบริการสุขภาพ	

3.	พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ	และ4.พัฒนา

และสร้างความเข้มแข็งในการอภบิาลระบบสุขภาพ	

ซ่ึงบทบาทพยาบาลมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะสร้าง

ความเข้าใจและรบัทราบถงึแนวทางการพฒันาตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	

12	และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่	12	เพื่อ

การด�าเนินงานด้านการพัฒนาสุขภาพให้เกิดความ

สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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