วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

THE JOURNAL OF BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, NAKHONRATCHASIMA
ที่ปรึกษา

อ.ดร.ปัทมา
อ.ดร.กมลรัตน์
อ.ดร.จุรีรัตน์

แคนยุกต์
เทอร์เนอร์
กิจสมพร

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก

สุวรรณไวพัฒนะ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

รังควัต
สุวรรณชาติ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

บรรณาธิการ
อ.ดร.วิภารัตน์

รองบรรณาธิการ
อ.ดร.วิไลพร
อ.ศุภิสรา

กองบรรณาธิการบุคคลภายใน
1. อ.ดร.ดวงรัตน์
2. อ.ดร.ศรีวรรณ
3. อ.ดร.มณินทร
4. อ.ดร.ปรางทิพย์
5. อ.ดร.จีรนุช
6. อ.ดร.อติพร

คัดทะเล
เอมราช
จิราภัคภิญโญ
ทาเสนาะ เอลเทอร์
สมโชค ไวท์
ส�าราญบัว

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก
1. ดร.ทัศนีย์
2. รศ.ดร.รัชนี
3. รศ.ดร.บุญทิพย์
4. รศ.ดร.วรรณภา
5. รศ.ดร.ศิริอร
6. อ.จุฑาทิพย์
7. ผศ.ดร.เดชา
8. ผศ.ดร.รวมพร
9. ผศ.ธนวัฒน์
10. อ.ดร.สุพัตรา
11. อ.ดร.ศุกร์ใจ
12. อ.ดร.กุลธิดา
13. อ.ดร.พนารัตน์
14. อ.ดร.ศุภาพิชญ์
15. อ.ดร.วิไลพร

24

1.indd 1

เกริกกุลธร
สรรเสริญ
สิริธรังศรี
ศรีธัญรัตน์
สินธุ
ศิรินภาดล
ท�าดี
คงก�าเนิด
ธิติธนานันท์
บัวที
เจริญสุข
พานิชกุล
วิศวเทพนิมิต
โฟนโบร์แมนน์
ข�าวงษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการอิสระ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

20/6/2561 14:00:32

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิจารณาและกลั่นกรองผลงานวิชาการ

ทุกผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 2 - 3 ท่าน/เรื่อง
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
ดร.ปัฐยาวัชร ปรากฏผล
ดร.ศรีวรรณ เอมราช
ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร
ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี
ดร.อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ
ดร.กนกอร ชาวเวียง
รศ.ดร.จงจิต เสน่หา
ดร.สาดี แฮมิลตัน
ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
ดร.จิรพรรณ โพธิ์ทอง
ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง
ดร.กันยารัตน์ อุบลวรรณ
รศ.ดร.บ�าเพ็ญจิต แสงชาติ
ดร.ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
ผศ.ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล
ดร.ไพฑูรย์ งามมุข

24

1.indd 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร

20/6/2561 14:00:33

สารบัญ
เรื่อง
บทบรรณาธิการ
บทความวิจัย
- ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุขต่อภาวะสิ้นยินดีในผู้ป่วยจิตเภท
ที่มีอาการทางลบ
จิราภา บุญศิลป์, วีณา จีระแพทย์ และ เพ็ญพักตร์ อุทิศ

หน้า
5
6

- การพัฒนาแนวทางจัดการรายกรณีเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่
ต่อเนื่องที่บ้านโรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
อาคม รัฐวงษา

22

- ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ
อารีย์รัตน์ เปสูงเนิน, นันทวัน สุวรรณรูป และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล

40

- ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สุนิสา ค้าขึ้น, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และ ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ

57

- การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน
ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ชินวัฒน์ อนุพันธ์, ศิรินาถ ตงศิริ และ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

72

- ผลของโปรแกรมการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้านต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ 91
ประทุ่ม กงมหา และ ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์
- ความรู้และเจตคติของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อการบริจาคเลือด
104
จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ, ปิยธิดา บุราณผาย, อภิชาติ ป้องทองหลาง, วิไลรัตน์ โรจน์ฉิมพลี,
กนกรัตน์ ปรีชาพูด และ จิรศักดิ์ อินอ่อน

24

1.indd 3

20/6/2561 14:00:33

- ประสิทธิผลของการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
เพื่อการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค และ อรทัย เหรียญทิพยะสกุล

117

บทความวิชาการ
- การดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือกระเปาะยางส�ำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ
(Supra-cuff Suctioning): นวัตกรรมเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์
กับเครื่องช่วยหายใจ                                                
เบญจมาศ ท�ำเจริญตระกูล และดลวิวัฒน์ แสนโสม

130

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับบทบาทพยาบาล
ในการพัฒนาสุขภาพ                       
กิตติพงษ์ พลทิพย์

143

24

1.indd 4

20/6/2561 14:00:33

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

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม– มิถุนายน 2561

5

บทบรรณาธิการ

เรียน ท่านผู้อ่านและสมาชิกวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาฉบับนี้ เป็นปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ซึ่งทางวารสาร
ได้มีความพยายามในการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)
ส�ำหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้คัดเลือกบทความที่น่า
สนใจ ด้านการจัดการศึกษาเรือ่ งประสิทธิผลของการใช้สอื่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ การเตรียมตัวสอบ
ขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ บทความวิจยั ทางปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีน่ า่ สนใจด้านจิตเวชได้แก่
ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุขต่อภาวะสิ้นยินดีในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ ส่วน
บทความวิจัยทางปฏิบัติการพยาบาลด้านผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีหลายเรื่อง ได้แก่ การพัฒนาแนวทางจัดการ
รายกรณีเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ต่อเนื่องที่บ้าน ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งทีม่ ารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ ผลของโปรแกรมการส่ง
เสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพในผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง การพัฒนาระบบการดูแลคน
พิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ผลของโปรแกรมการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้านต่อความสามารถ
ในการทรงตัวของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ยังมีการศึกษาความรู้และเจตคติของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อ
การบริจาคเลือด ในส่วนบทความวิชาการ 2 เรื่องในฉบับนี้มีเนื้อหาส�ำหรับพยาบาลในคลินิกที่น่าสนใจ
เรื่อง นวัตกรรมเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ และบทบาทพยาบาลในการพัฒนา
สุขภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาเป็นเวทีแลกเปลีย่ นผลงานวิชาการทีม่ คี ณ
ุ ค่า ดิฉนั หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาที่ลงตีพิมพ์ในวารสารของเราจะเป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลและการสาธารณสุข
ต่อไป
ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุขต่อภาวะสิ้นยินดีของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผูป้ ว่ ยอายุ 20-59 ปี ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทซึง่ มีอาการทางลบและเข้ารับการรักษา
แบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จ�ำนวน 40 คน   กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่ง
สร้างความสุข กลุม่ ควบคุมได้รบั การพยาบาลตามปกติ เครือ่ งมือวิจยั คือ โปรแกรมการฝึกทักษะทีม่ งุ่ สร้าง
ความสุข แบบประเมินอาการทางลบ แบบประเมินภาวะสิน้ ยินดี และแบบวัดการมุง่ สร้างความสุข  เครือ่ ง
มือวิจยั ทัง้ หมดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ แบบวัดการมุง่ สร้างความสุข แบบ
ประเมินอาการทางลบ และแบบประเมินภาวะสิ้นยินดี มีค่าความเที่ยง เท่ากับ .91, .84 และ .70 ตามล�ำดับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบทีและทีคู่
ผลการวิจัยพบดังนี้
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ หลังได้รับโปรแกรมการฝึก
ทักษะทีม่ งุ่ สร้างความสุข ต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรมการฝึกทักษะทีม่ งุ่ สร้างความสุข อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ .05
2. ค่าคะแนนเฉลีย่ ภาวะสิน้ ยินดีของผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางลบ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการฝึก
ทักษะที่มุ่งสร้างความสุข ต�่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการพยาบาลโดยฝึกการสร้างอารมณ์ทางบวกและการฝึกการ
มุ่งสร้างความสุขสามารถลดภาวะสิ้นยินดีในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบได้  
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุข, ภาวะสิ้นยินดี, ผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ
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The Effect of Anticipatory Pleasure Skills Training Program on Anhedonia
of Schizophrenia Patients with Negative Symptoms
Jirapa Boonsin, M.N.S.1
Veena Jirapeat, Ph.D.2
Penpaktr Uthis, Ph.D.3

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 training 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 receiving 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�ำ

โรคจิ ต เภทเป็ น การเจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต ซึ่ ง
พบมากที่ สุ ด โดยพบว่ า อุ บั ติ ก ารณ์ ข องการเกิ ด
โรคจิตเภทเป็น 15.2 ต่อ 100,000 ประชากร มี
ความชุกตลอดช่วงชีวิต 4.0 ต่อ 1,000 และความ
ชุกตลอดช่วงชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็น 7.2
ต่อ 1,000 อัตราส่วนที่พบในเพศชายต่อหญิงเป็น
1.4:1 (McGrath, Saha, Chant, & Welham, 2008)
ส�ำหรับในประเทศไทยพบว่า ความชุกของผู้ป่วย
โรคจิตเภทที่มีอายุระหว่าง 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�ำ
ปีงบประมาณ 2556 ของกรมสุขภาพจิตพบว่ามี
จ�ำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับการตรวจในโรงพยาบาล
สังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รวม
ทั้งสิ้น1,109,183 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ป่วยกลุ่ม
โรคจิตเภท (schizophrenia) ผู้ป่วยพฤติกรรมแบบ
จิตเภท (schizotypal) และความหลงผิด (delusional
disorders) จ�ำนวน 388,369 คน แบ่งเป็นเพศชาย
จ�ำนวน 236,139 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24 และเพศ
หญิงจ�ำนวน 152,230 คน คิดเป็นร้อยละ 30.96 และ
ผูป้ ว่ ยในจ�ำนวน 388,369 คน ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นผูป้ ว่ ย
กลุ่มโรคจิตเภท (schizophrenia) ผู้ป่วยพฤติกรรม
แบบจิตเภท (schizotypal) และความหลงผิด (delusional disorders) จ�ำนวน 20,634 คน แบ่งเป็นเพศ
ชายจ�ำนวน 13,974 คนคิดเป็นร้อยละ 47.35 และ
เพศหญิงจ�ำนวน 6,660 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 (กรม
สุขภาพจิต, 2556)
มาโนช หล่อตระกูลและปราโมทย์ สุคนิชย์
(2555)กล่าวว่า อาการส�ำคัญของโรคจิตเภทแบ่ง
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ออกเป็ นสามกลุ ่ มอาการหลั กคื อ 1) psychotic
dimension โดยผู้ป่วยจะมีลักษณะอาการเด่นคือ
มีความผิดปกติของระบบความคิด อารมณ์ และ
พฤติ ก รรม ได้ แ ก่ อาการหลงผิ ด และอาการ
ประสาทหลอน 2) disorganized dimension ผู้ป่วย
จะมีความผิดปกติของกระบวนการคิด ท�ำให้ไม่
สามารถแสดงออกโดยการพูดและการคิดให้เป็น
ไปในทางเดียวกันได้ รวมถึงมีพฤติกรรมไม่สมเหตุ
สมผลไม่มีจุดมุ่งหมาย และ 3) negative dimension
ผู ้ ป ่ ว ยจะมี ลั ก ษณะพื้ น ฐานความเป็ น มนุ ษ ย์ ล ด
ลงหรือขาดไปในด้านความรู้สึก ความต้องการ
ในสิ่งต่างๆ ซึ่งอาการในมตินี้เรียกว่า อาการด้าน
ลบ (negative symptoms)ได้แก่ พูดน้อย อารมณ์
เฉยเมย ขาดความกระตือรือร้น มีภาวะสิ้นยินดี
การท�ำหน้าที่ทางสังคมและการงานลดลงอีกทั้ง
กล่าวว่า ผู้ป่วยจิตเภทจะมีการด�ำเนินโรคเป็น 3
ระยะ คือ 1) ระยะอาการน�ำ  (prodormal phase)
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะเริม่ มีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป
มักเริม่ ด้วยการแยกตัวเองทางสังคม ขาดความสนใจ
สุขวิทยาส่วนบุคคล การท�ำหน้าทีด่ า้ นการงานหรือ
การเรียนบกพร่อง ระยะเวลาของช่วงนี้ไม่แน่นอน
อาจนานตั้งแต่สัปดาห์จนถึงเป็นปี โดยเฉลี่ยนาน
ประมาณ 1 ปีก่อนอาการก�ำเริบ การพยากรณ์โรค
จะไม่ดี หากระยะนี้เป็นอยู่นานและผู้ป่วยดูแย่ลง
เรื่อย ๆ 2) ระยะอาการชัดเจน (active phase) เป็น
ระยะที่อาการแสดงของโรคจิตเภทปรากฏชัดเจน
เช่น อาการหลงผิด ประสาทหลอน บางรายอาการ
อาจรุนแรงถึงขั้นท�ำร้ายตนเอง ท�ำร้ายผู้อื่น หรือ
ท�ำลายสิ่งของ จนท�ำให้ญาติเดือดร้อนและตัดสิน
ใจพาผูป้ ว่ ยมารับการรักษา และ 3) ระยะอาการหลง
เหลือ (residual phase) คือ หลังจากได้รับการบ�ำบัด
รักษาแล้วอาการจะยังไม่หมดไป โดยจะมีอาการ
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คล้ายระยะแรก แต่มีความเสื่อมทางจิตใจและการ
ท�ำหน้าทีท่ างสังคมมากกว่า เช่น ไร้อารมณ์ เฉือ่ ยชา
ขาดความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละอาจมี อ าการ
ซึ ม เศร้ า ร่ ว มด้ ว ย ซึ่ ง ผู ้ ป ่ ว ยอาจมี อ าการก� ำ เริ บ
(relapse หรือ acute exacerbation) เป็นครั้งคราว
ส่ ว นใหญ่ จ ะก� ำ เริ บ เมื่ อ มี ค วามกดดั น ทางจิ ต ใจ
โดยอาการเปลี่ ย นแปลงก่ อ นก� ำ เริ บ ที่ พ บบ่ อ ย
ได้แก่ การนอนหลับผิดปกติ แยกตัวเอง วิตกกังวล
หงุดหงิด คิดฟุ้งซ่าน และมักเชื่อมโยงเหตุการณ์
ต่างๆ เข้ากับตนเอง
ปัจจุบันผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระยะ Residual phase โดยได้รับการรักษาแบบ
ผูป้ ว่ ยนอกและด�ำรงชีวติ อยูก่ บั ครอบครัวในชุมชน
ซึ่งการวางแผนการจ�ำหน่ายผู้ป่วยจิตเภทของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขมีกระบวนการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทแต่ ล ะรายให้ ไ ด้ รั บ การ
รักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ครอบคลุม องค์รวม
ตามบทบาทมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลสู่บ้านหรือหน่วยบริการสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อมใหม่ของผูป้ ว่ ยทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ว่ ยจิตเภท
สามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้เหมือนบุคคลปกติ
(กรมสุขภาพจิต, 2551) ซึ่งอาการเด่นที่เป็นปัญหา
ของผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน คือ“กลุม่ อาการทางลบ”
(negative symptoms) เนื่องจากเป็นอาการที่ผู้ป่วย
มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างจ�ำกัด จนท�ำให้
ขาดทักษะที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
อาการในกลุม่ อาการทางลบทีพ่ บได้ คือ 1) มีอารมณ์
เรี ย บเฉย (affective flattening) 2) ขาดความ
กระตือรือร้น (avolition) 3) ไม่มีความสนใจหรือ
พึ ง พอใจในกิ จ กรรมที่ ท� ำ ตามปกติ หรื อ มี ภ าวะ
สิ้นยินดี (anhedonia) และ 4) พูดน้อยหรือไม่พูด
(alogia) (Perivoliotis & Cather, 2009) โดยในต่าง
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ประเทศพบว่ามีผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบใน
อัตราสูงถึงร้อยละ 30 – 50 (Hafner, Loffler, Maurer,
Hambrecht, & Heiden, 1999) เช่นเดียวกันกับการ
ศึกษาของ Bobes, Arango, Garcia-Garcia, Rejas
(2010) ซึ่งพบผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบคิด
เป็นร้อยละ 57.6 จ�ำแนกลักษณะตามอาการ ดังนี้ 1)
แยกตัวจากสังคม(social withdrawal) ร้อยละ 45.8
2)การแยกตัวทางอารมณ์ (emotion withdrawal)
ร้อยละ 39.1 3)มนุษย์สัมพันธ์บกพร่อง (poor rapport) ร้อยละ 35.8 4) การแสดงออกทางอารมณ์นอ้ ย
กว่าปกติ (blunted affect) ร้อยละ 33.1 ส�ำหรับใน
ประเทศไทยพบผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบร้อย
ละ 30-31.5 (เวนิช บุราชรินทร์และเพ็ญพักตร์ อุทศิ ,
2554) ซึ่งอาการทางลบที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบด้าน
ลบต่อผู้ป่วยและครอบครัวหลายประการ ได้แก่
เป็นตัวท�ำนายการพยากรณ์โรคทีแ่ ย่ลง ผลลัพธ์ทาง
สังคมที่แย่ลง (Kirkpatrick, Fenton, Carpenter, &
Marder, 2006)
ผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบจะมีภาวะ
สิ้ น ยิ น ดี เ ป็ น อาการหลั ก ทางคลิ นิ ก ที่ ส� ำ คั ญ และ
พบได้บ่อย (Favrod, Giuliani, Ernst & Bonsack,
2010) โดยอาจพบสูงถึงร้อยละ 45 (Pelizza &
Ferrari, 2009)ทั้งนี้ภาวะสิ้นยินดี (anhedonia) เป็น
ลักษณะของอารมณ์ทลี่ ดหรือขาดความสามารถใน
การมีประสบการณ์ความสุขของบุคคล ท�ำให้ไม่มี
ความสุขหรือความพึงพอใจในกิจกรรมที่เคยท�ำ
และมองเห็นความสามารถของตนเองต�่ำ  (Cassar,
Applegate, & Bentall, 2013)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ภาวะ
สิ้ น ยิ น ดี นั้ น อาจเกิ ด จากหลายสาเหตุ โดยแบ่ ง
ออกเป็น 2 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1) ด้าน pathology
โดยพบว่า ภาวะสิ้นยินดีเกิดจากการท�ำงานที่ผิด
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ปกติของสารสื่อประสาทชื่อว่า โดปามีนในส่วน
ของ mesocorticolimbic ซึ่งพบว่า มีบทบาทในการ
จูงใจ เพื่อให้บุคคลเกิดพฤติกรรมและเสริมแรงใน
การเรียนรู้ โดยที่ระบบ mesocorticolimbic มีความ
เชื่อมโยงกับการรับรู้ประสบการณ์ของความสุข
หรือความเพลิดเพลินซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ทางบวก
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือเกิดพฤติกรรม
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมี pathway ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 2 pathway คือ mesolimbic pathway เป็น
ระบบประสาทของ dopaminergic ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ระบบ limbic ในสมอง อันประกอบด้วย amygdala, nucleusaccunbens [NAc] และ hippocampus
ซึง่ เป็นระบบทีม่ คี วามส�ำคัญในการควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรมและ mesocortical pathway เป็น
ระบบของ dopaminergic ที่ส่งผลต่อสมองส่วน
หน้า (prefrontal cortex) ซึ่งท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการ
คิดและการกระท�ำที่ให้เป็นไปตามความต้องการ
ของคนโดยทั้ง 2 pathway จะท�ำหน้าที่เชื่อมโยงกัน
โดยมีจุดก�ำเนิดที่ ventral tegmental area (VTA)
ในสมองส่วนกลางและ 2) ด้าน psychological โดย
พบว่าภาวะสิ้นยินดีนั้นเกิดจากสาเหตุหลายด้าน
เช่น 1) มีความสามารถในการรับรู้ประสบการณ์
ของความสุขในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในระดับ
ระดับต�่ำ  (Cassar, Applegate, & Bentall, 2013)
2) มีความคิดทีบ่ ดิ เบือนและไม่คาดหวังในกิจกรรม
ที่ท�ำให้เกิดความสุข ท�ำให้ขาดแรงจูงใจไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย (Sherdell, Waugh, &
Gotlib, 2012; Kring et al., 2010)และ3) ขาดความ
เชื่อเกี่ยวกับความสุขหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับความ
สุขในระดับต�่ำ  ท�ำให้มีพฤติกรรมในการแสวงหา
ความสุขที่ลดลงและมีลักษณะของอารมณ์ทางลบ
ที่เพิ่มสูงขึ้น(Strauss & Gold, 2012)ทั้งนี้จากการ
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ทบทวนวรรณกรรมถึงแนวทางการบ�ำบัดรักษาใน
ผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบในต่างประเทศพบ
ว่า มีการบ�ำบัด 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ1) รูปแบบการ
บ�ำบัดรักษาด้วยยา ประกอบด้วยยา 2 กลุม่ คือยาต้าน
โรคจิตกลุ่มใหม่ซึ่งจะไปมีผลต่อ pathway ในสมอง
ทั้ง 2 pathway ดังที่กล่าวข้างต้น คือ mesolimbic
pathway ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการด้านบวก
และ mesocortical pathway ที่เกี่ยวข้องกับอาการ
ด้านลบ ท�ำให้อาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภทดีขึ้น
ยากลุ่มที่สองเป็นยาต้านเศร้า ซึ่งมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่ามีผลท�ำให้สารสื่อประสาท
ที่ชื่อว่า serotonin เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยท�ำให้ผู้ป่วยมี
อารมณ์ดเี พิม่ ขึน้ และมีภาวะซึมเศร้าลดลง ส่งผลให้
อาการทางลบลดลงตามมา(Singh, Singh, Kar, &
Chan, 2010)และ 2)รูปแบบการบ�ำบัดทางจิตสังคม
เช่น การบ�ำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Staring,
Ter Huurne, & van der Gaag, 2013)
จากปัจจัยสาเหตุดังกล่าว ท�ำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะสิ้น
ยินดีจะมีพฤติกรรมในการมุง่ หวังความสุข ทีล่ ดลง
และมีอารมณ์เชิงลบ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีความพร่องใน
การท�ำหน้าที่ในระยะยาวในเรื่องทักษะทางสังคม
และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Harvey, Koren,
Reichenberg, & Bowie, 2006; Milev, Ho, Arndt,
& Andreasen, 2005)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าการ
มุ่งสร้างความสุข (Anticipatory pleasure) ที่ผ่าน
กระบวน การของความคิ ด และอารมณ์ ข องผู ้
ป่ ว ยสามารถน� ำ ไปสู ่ การปรั บเปลี่ ย นพฤติ กรรม
ตามเป้าหมายได้ (Loewenstein, Weber, Hsee, &
Welch, 2001; Strauss, Wilbur, Warren, August,
& Gold, 2011) โดยจากการศึกษาของ Favrod et
al. (2010,2015) ที่ท�ำการศึกษาและพบว่า การฝึก
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ทักษะที่มุ่งสร้างความสุขช่วยลดภาวะสิ้นยินดีใน
ผู้ป่วยจิตเภทได้เนื่องจากโปรแกรมฯ เป็นรูปแบบ
ของกิจกรรมทีฝ่ กึ ให้ผปู้ ว่ ยคิดและรับรูค้ วามรูส้ กึ สุข
ทีเ่ กิดจากการคาดหวังความสุขในอนาคต โดยจะไป
มีผลต่อ mesocorticolimbic ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
และประสบการณ์ความเพลิดเพลิน ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิด
แรงจูงใจและมีกจิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันเพิม่ ขึน้ ส่ง
ผลให้ภาวะสิ้นยินดีลดลง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะสิ้ น ยิ น ดี ข อง
ผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ ก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุข
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะสิ้ น ยิ น ดี ข อง
ผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางลบ ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
โปรแกรมการฝึกทักษะทีม่ งุ่ สร้างความสุขกับกลุม่ ที่
ได้รับการดูแลตามปกติ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi experimental research) ประชากรเป็น
ผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท
โรงพยาบาลตติ ย ภู มิ ที่ มี บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยนอกด้ า น
จิตเวช สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
จิตแพทย์ว่าเป็นโรคจิตเภท (Schizophrenia) รหัส
F20 (F20-F20.9) ตามบัญชีจำ� แนกทางสถิตริ ะหว่าง
ประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 10 (ICD-10) และมีอาการทางลบ
ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
และมารับการรักษาด้วยยาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรง
พยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 40 คน ซึ่ง
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ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
ตามคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนด โดยแบ่ง
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน
และควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนโดยการจับคู่กลุ่ม
ตัวอย่างให้มีคุณลักษณะที่เหมือนกันเรื่องเพศและ
ระดับอาการทางลบ

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการค�ำนึงในการ
ด�ำเนินการอย่างรอบคอบ เพือ่ พิทกั ษ์สทิ ธิข์ อง กลุม่
ตัวอย่าง โดยได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิจัยในคน โรงพยาบาลสระบุรี (081/2016) โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่างทุกราย ได้รบั การบอกถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจัย ผล
ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการด�ำเนินการวิจัย
พร้อมทัง้ ชีแ้ จงสิทธิข์ องกลุม่ ตัวอย่างในการยินยอม
ที่จะให้ข้อมูลโดยไม่มีการบังคับใดๆ และสามารถ
ถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้ง
เหตุผลและจะไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ ต่อการรักษา
พยาบาล และเน้นย�้ำให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ
ว่าข้อมูลจะเก็บเป็นความลับและผลการวิจัยจะน�ำ
เสนอในภาพรวมเท่านัน้ ไม่มกี ารเปิดเผยให้ผทู้ ไี่ ม่มี
ความเกี่ยวข้องทราบ หากกลุ่มตัวอย่างตอบรับการ
เข้าร่วมวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงให้ลงชือ่ ในเอกสารยินยอมการ
เข้าร่วมวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

1. เครื่องมือในการด�ำเนินการทดลองคือ
โปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งการสร้างความสุขที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามแนวคิดของ Favrod et al. (2010,
2015) ประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน 10 กิจกรรม

20/6/2561 14:00:33

12

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

มีระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยด�ำเนินกิจกรรมสัปดาห์
ละ 2 ครัง้ ด�ำเนินกิจกรรมเป็นรายกลุม่ ๆ ละ 6-7 คน
ใช้เวลาท�ำกลุ่มครั้งละ 45-60 นาที
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส
อายุระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา รายได้ต่อเดือน
ผู้ดูแล งานอดิเรก/กิจกรรมที่ชอบท�ำยามว่างและ
ประวัติการใช้สารเสพติด
2.2 แบบประเมินภาวะสิ้นยินดี เป็น
แบบประเมินอาการของผู้ป่วยที่มีอาการทางลบที่
ผู้วิจัยน�ำมาจากแบบประเมิน The Brief Negative
Symptom Scale ของ(Kirkpatrick et al., 2011) มีการ
ประเมินอาการย่อย 6 อาการโดยผู้วิจัยเลือกเฉพาะ
ข้อค�ำถามด้าน ภาวะสิ้นยินดี (Anhedonia)แล้วน�ำ
ไปให้สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แปล
แบบย้อนกลับ (back translation)
3. เครื่องมือคัดกรองอาการทางลบตาม
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มอย่าง
3.1 แบบประเมินอาการทางลบ ของ
หงษ์ บรรเทิ ง สุ ข และจิ น ตนา ยู นิ พั น ธุ ์ (2545)
ที่ พั ฒ นามาจากโครงสร้ า งเนื้ อ หาของ Positive
and Negative Syndrome Scale ฉบับภาษาไทย
(PANSS-T) ของ ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ คณะ
แปลจาก PANSS ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิด Kay et
al. (1987)มีจ�ำนวนข้อค�ำถามจ�ำนวน 13 ข้อ แบ่ง
เป็น การสังเกตจ�ำนวน 6 ข้อ และการสัมภาษณ์
จ�ำนวน 7 ข้อ
4. เครื่องมือก�ำกับการทดลอง
4.1 แบบวัดการมุ่งสร้างความสุข ผู้วิจัย
น�ำมาจาก Temporal Experience of Pleasure Scale
(TEPS)ของ Gard et al. (2006) ประกอบด้วยข้อ
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ค�ำถามทัง้ สิน้ 18 ข้อ แบ่งเป็นการประเมินความสุข/
ความเพลิดเพลินในระดับปกติซึ่งเกิดขึ้นโดยตรง
จากการท�ำกิจกรรมที่สนุกสนาน (Consummatory
Pleasure: TEPS-CON) จ�ำนวน 8 ข้อ และการ
ประเมิน ความสุข/ความเพลิดเพลินเกี่ยวกับการท�ำ
กิจกรรมในอนาคต (Anticipatory Pleasure: TEPSANT)จ�ำนวน 10 ข้อ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. การตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา
(content validity) ผู้วิจัยน�ำโปรแกรมที่แปลเป็น
ภาษาไทยและคูม่ อื การฝึกทักษะทีม่ งุ่ สร้างความสุข
ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่
ปรึกษาไปตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมโดยการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่านเพื่อตรวจ
สอบความถูกต้องของเนื้อหาขั้นตอนและกิจกรรม
ตามแนวคิดของ Favrod et al. (2010, 2015) และ
การใช้ภาษาโดยใช้ความเห็นสอดคล้องของผู้ทรง
คุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ท่าน
2. แบบประเมินภาวะสิ้นยินดี ผู้วิจัยได้
เลือกเฉพาะข้อค�ำถามด้าน ภาวะสิ้นยินดี (Anhedonia) ไปให้สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แปลแบบย้อนกลับ (Back Translation) แล้วน�ำ
ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่มี
อาการทางลบที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง มี
ค่าInterrater Reliability เครื่องมือเท่ากับ 0.76
3. แบบประเมิ น อาการทางลบ ของ
หงษ์ บรรเทิ ง สุ ข และจิ น ตนา ยู นิ พั น ธุ ์ (2545)
ที่ พัฒนามาจากโครงสร้างเนื้อหาของ Positive
and Negative Syndrome Scale ฉบับภาษาไทย
(PANSS-T) ของ ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ คณะ
แปลจาก PANSS ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิด Kay
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et al. (1987) ผ่านการตรวจสอบความความเที่ยง
ของเครื่องมือโดยวิธี inter-rater reliability ซึ่งมีค่า
เท่ากับ .84
4. แบบวัดการมุ่งสร้างความสุข เป็นแบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยน�ำมาจาก Temporal Experience
of Pleasure Scale (TEPS)ของ Gard et al. (2006)
จากนั้นน�ำมาแปลเป็นภาษาไทย ร่วมกับอาจารย์ท่ี
ปรึกษา จากนั้นน�ำไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง
มือ โดยการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 5 ท่าน
แล้วน�ำไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่ ผูป้ ว่ ยจิตเภท
ที่มีอาการทางลบที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ซึง่ พบว่า ด้าน anticipatory pleasure: TEPS-ANT มี
ค่าความเทีย่ งของเครือ่ งมือเท่ากับ .86 ด้าน consummatory pleasure: TEPS-CON มีค่าความเที่ยงของ
เครื่องมือเท่ากับ .81 และค่าความเที่ยงของเครื่อง
มือทั้งชุดเท่ากับ .91

ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย

ด�ำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
จัดกิจกรรมตามโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้าง
ความสุขซึ่งมี 8 ขั้นตอน จ�ำแนกเป็น 10 กิจกรรม
ด�ำเนินกิจกรรมรายกลุม่ ครัง้ ละ 45 - 60 นาทีสปั ดาห์
ละ 2 ครั้งติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ดังนี้
สั ป ดาห์ ที่ 1 ขั้ น ตอนที่ 1 การสร้ า ง
สัมพันธภาพและการประเมินความคิดทีม่ แี นวโน้ม
ล้มเหลวหรือสิ้นหวังมี 3 กิจกรรมคือ1) การสร้าง
สัมพันธภาพ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์
กันและเกิดความไว้วางใจซึ่งกัน2) ประเมินความ
คิดที่ล้มเหลวหรือสิ้นหวังและประเมินความคาด
หวังและความต้องการเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสใน
การแก้ไขความคิดความเชือ่ และเรียนรูก้ ารเกิดความ
คิดในเชิงบวกผ่านการตัง้ ค�ำถามและการบอกความ
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คาดหวังและความต้องการของตนเองเพื่อน�ำไปสู่
การเกิดแรงจูงใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
3) การให้ความรูเ้ รือ่ งภาวะสิน้ ยินดีเพือ่ สร้างความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของภาวะสิ้นยินดี
สัปดาห์ที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การสัมผัสความ
สุข มี 1 กิจกรรม คือการฝึกให้ผู้ป่วยได้นึกและ
จินตนาการถึงความสุขของตนเองที่เป็นรูปธรรม
ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์และทักษะในการ
สร้างความสุข
สัปดาห์ที่ 2 ขัน้ ตอนที่ 3 การแสดงออกทาง
อารมณ์และพฤติกรรมมี 1 กิจกรรม คือ การฝึกให้
ผูป้ ว่ ยได้นกึ ถึงความสุขทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ ของความคิด
เชิงรูปธรรมและกระตุน้ ให้มแี สดงออกทางอารมณ์
และพฤติกรรมโดยการแสดงสีหน้าและท่าทางเพื่อ
ให้สมาชิกมีความรูค้ วามเข้าใจในการแสดงออกทาง
อารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
สัปดาห์ที่ 2 ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความสุขกับผู้อื่นและหาโอกาสที่จะ
ได้รับความสุขมี 1 กิจกรรม คือ การฝึกให้ผู้ป่วยได้
เล่าประสบการณ์ของความสุขของตนเองเพื่อให้
สมาชิกได้มีประสบการณ์ของความสุขจากการที่
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น
สัปดาห์ที่ 3 ขั้นตอนที่ 5 การสัมผัสความ
สุขที่เกิดขึ้นในอดีต มี 1 กิจกรรมคือ การให้ผู้ป่วย
ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อส่งเสริมให้
ผูป้ ว่ ยเกิดความภาคภูมใิ จและความพึงพอใจในชีวติ
สัปดาห์ที่ 3 ขั้นตอนที่ 6 การคาดหวังเกี่ยวกับความ
สุข ช่วงที่ 1 มี 1 กิจกรรมคือการฝึกให้ผู้ป่วยได้คาด
หวังถึงกิจกรรมที่ท�ำให้ตนเองเกิดความสุขและ
เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการท�ำกิจกรรมได้ส�ำเร็จ
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแรงจูงใจและมีพฤติกรรมตาม
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ที่ต้องการ
สัปดาห์ที่ 4 ขั้นตอนที่ 7 การคาดหวังเกี่ยว
กับความสุข ช่วงที่ 2 กิจกรรมการฝึกทักษะการ
คาดหวังความสุขซ�ำ้ อีกครัง้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้มที กั ษะ
ในการคาดหวังความสุขที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้
ผู้ป่วยมีแรงจูงใจและมีพฤติกรรมตามที่ต้องการ
สัปดาห์ท่ี 4 ขั้นตอนที่ 8 ทบทวนทักษะ
ทั้งหมด (Review of all skill)

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. เปรียบเทียบภาวะสิ้นยินดีของผู้ป่วย
โรคจิ ต เภทที่ มี อ าการทางลบก่ อ นและหลั ง การ
ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้ paired
t-test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. เปรียบเทียบภาวะสิ้นยินดีของผู้ป่วย
จิตเภทที่มีอาการทางลบก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ
independent t-test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
พบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภาวะสิ้นยินดีในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 80 ทั้งสองกลุ่ม และมีอายุระหว่าง 3039 ปีและ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 ส�ำหรับกลุ่ม
ควบคุมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 30-39 ปี
คิดเป็นร้อยละ 45 มีสถานภาพสมรสโสด คิดเป็น
ร้อยละ 90 และร้อยละ 85 ตามล�ำดับมีระดับการ
ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35
และร้อยละ 65 ตามล�ำดับมีระดับอาการทางลบเล็ก
น้อยและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75 และร้อยละ 25
ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางทีตารางที
่ 1 จ�่ำ1นวนและร้
อยละของกลุ
อย่าางจงจ�านกตาม
ำนกตามเพศเพศ  สถานภาพ  อายุ
ระดักบษาและระดั
การศึกษาและ
จานวนและร้
อยละของกลุ่ม่ม  ตัตัววอย่
สถานภาพ อายุ ระดับการศึ
บ
ระดับอาการทางลบ
อาการทางลบ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง

กลุ่มทดลอง(n=20) กลุ่มควบคุม(n=20)
รวม(n=40)
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

16
4

80
20

16
4

80
20

32
8

80
20

1
7
7
5

5
35
35
25

1
9
6
4

5
45
30
20

2
16
13
9

5
40
32.5
22.5

18
2

90
10

17
3

85
15

35
5

87.5
12.5

6
7
3
4

30
35
15
20

5
13
0
2

25
65
0
10

11
20
3
6

27.5
50
7.5
15

15
5

75
25

15
5

75
25

30
10

75
25

อายุ (ปี )
20-29
30-39
40-49
50-59

ปี
ปี
ปี
ปี

สถานภาพสมรส
โสด
คู่
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช. หรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี
ระดับอาการทางลบ
เล็กน้อย
ปานกลาง

2. เปรี ยบเทียบภาวะสิ้ นยินดีของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่มีอาการทางลบก่อนและหลังการทดลองของ
2. เปรียบเทียบภาวะสิ้นยินดีของผู้ป่วย ลบในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะ
่อนและหลั
่มทดลองและกลุ
กลุโรคจิ
ควบคุม ผลการศึ
กษาพบว่างคะแนนเฉลี
การทดลองของ
้ นยินดีขกแตกต่
ต เภทที่ มี อ่มาการทางลบก่
อ นและหลั
การ ทีม่ ่ยงุ่ ภาวะสิ
สร้างความสุ
างกันงอย่
างมีนยั ส�ำคัญทาง
่
่
ผูป้ ทดลองของกลุ
่ วยจิตเภทที่มีอาการทางลบในกลุ
ม
ทดลองที
่
ไ
ด้
ร
ั
บ
โปรแกรมการฝึ
กทั
ก
ษะที
่
ม
ุ
ง
สร้
า
งความสุ
ขแตกต่างกัน
่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการ สถิติที่ระดับ 0.05 (t=7.611) โดยคะแนนของภาวะ

ศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีก่อนและ
หลังการทดลองของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทาง
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สิ้นยินดีหลังการทดลองจะต�่ำกว่าก่อนการทดลอง
(M =6.10 และ 11.10 ตามล�ำดับ) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบก่อนและหลังการ
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้ นยินดีของผูป้ ่ วยจิตเภทที่มีอาการทางลบก่อนและหลังการทดลอง
ทดลองของกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการฝึกทักษะทีม่ งุ่ สร้างความสุขและกลุม่ ควบคุมที่
ของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการฝึ กทักษะที่มุ่งสร้างความสุ ขและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
ได้รับการพยาบาลตามปกติ
คะแนนภาวะสิ้นยินดี
กลุ่มทดลอง (n=20)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม(n=20)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

M

S.D.

df

t

p-value

11.10
6.10

3.35
3.65

19

7.611

.00*

9.80
9.45

4.00
4.66

19

.812

.427

*p< .05
่มทดลอง
3.เปรี3.เปรี
ยบเทียยบเที
บภาวะสิ
อนและหลั
การทดลองระหว่ไาม่งกลุ
ยบภาวะสิ
นดีป้ ข่ วยจิ
องผูต้ปเภทที
่วยจิ่ตมีอาการทางลบก่
ว่าต�่ำลงมาเล็
กน้อยก่องนการทดลองแต่
แตกต่
าง
้ นยินดี้นขยิองผู
เภทที
่ มี อ าการทางลบก่
อ นและหลั
กันอย่้ นายิงมี
ำคัญทางสถิ
ติดังตารางที่ ป2้ ่ วยจิ
แต่ภตเภทที
าย ่
่มควบคุม ผลการศึ
และกลุ
กษาพบว่ง การทดลอง
า คะแนนเฉลี่ยภาวะสิ
นดีนกัย่อส�นและหลั
งการทดลองของผู
ระหว่มีอางกลุ
ม่ ทดลองและกลุ
ม่ ควบคุม ผลการศึ
หลั่ไงด้การทดลอง
คะแนนเฉลี
่ยภาวะสิ
ยินดีของ
าการทางลบ
ก่อนการทดลองระหว่
างกลุก่มษา
ทดลองที
รับโปรแกรมการฝึ
กทักษะที
่มุ่งสร้า้นงความสุ
ขและ
พบว่กลุ
า คะแนนเฉลี
น้ ยินดีกอ่ นและหลัไงม่การ
ผู้ปน่วโดยคะแนนของภาวะสิ
ยจิตเภทที่มีอาการทางลบของกลุ
่มทดลองที่ ่า
่มควบคุมที่ไย่ ด้ภาวะสิ
รับการพยาบาลตามปกติ
แตกต่างกั
้ นยินดีหลังการทดลองจะต
ทดลองของผู
ป้ ว่ ยจิตเภทที( ม่ xอี าการทางลบ
ก่อนการ
กทักษะที้ น่มยิุ่งนสร้ดีใานกลุ
งความสุ
ขม
่มควบคุ
กว่าก่อนการทดลอง
=6.10 และ 11.10
ตามลาดัได้
บ)รส่ับวโปรแกรมการฝึ
นคะแนนเฉลี่ยของภาวะสิ
ทดลองระหว่
างกลุ่มกทดลองที
่ได้รับโปรแกรมการ
ที่ ไทางสถิ
ด้ รั บ การพยาบาลตามปกติ
พบว่าต่าลงมาเล็
น้อยก่อนการทดลองแต่
ไม่แตกต่าและกลุ
งกันอย่า่ มงมีควบคุ
นยั สาคัมญ
ติดงั ตารางที่ 2 แต่ภายหลัง
ฝึกทัการทดลอง
กษะที่มุ่งสร้คะแนนเฉลี
างความสุ่ยขภาวะสิ
และกลุน่มยิควบคุ
ม
ที
่
ไ
ด้
แตกต่
า
งกั
น
อย่
า
งมี
น
ย
ั
ส�
ำ
คั
ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
้ นดีของผูป้ ่ วยจิตเภทที่มีอาการทางลบของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม
รับการพยาบาลตามปกติไม่แตกต่างกันโดยคะแนน (t=-2.529)โดยคะแนนภาวะสิ้ น ยิ น ดี ห ลั ง การ
การฝึ กทักษะที่มุ่งสร้างความสุ ขและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ของภาวะสิ้นยินดีหลังการทดลองจะต�่ำกว่าก่อน ทดลองในกลุม่ ทดลองต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุม (M=6.10
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=-2.529)โดยคะแนนภาวะสิ้ นยินดีหลังการทดลองในกลุ่มทดลองต่ากว่ากลุ่มควบคุม
การทดลอง (M=6.10 และ 11.10 ตามล�ำดับ) ส่วน และ 9.45 ตามล�ำดับ) ดังตารางที่ 3
( x =6.10
และ 9.45 ตามล
) ่มควบคุมพบ
คะแนนเฉลี
่ยของภาวะสิ
้นยินาดั
ดีใบนกลุ
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้ นยินดีของผูป้ ่ วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ ก่อนและหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
คะแนนภาวะสิ้นยินดี
ก่อนการทดลอง (n=40)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง (n=40)
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x

S.D.

df

t

p-value

11.10
9.80

3.35
4.00

38

1.11

.273
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ตารางที
ป้ ่ วยจิ
ตเภทที
่มีอ่มาการทางลบ
ก่อนและหลั
งการงการ
ตารางที
่ 3 ่ 3 เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบคะแนนเฉลี
บคะแนนเฉลี่ย่ยภาวะสิ
ภาวะสิ้ น้นยินยิดีนขดีองผู
ของผู
้ป่วยจิ
ตเภทที
ีอาการทางลบ
ก่อนและหลั
่มควบคุม ่มควบคุม
ทดลองระหว่
างกลุ่มทดลองและกลุ
ทดลองระหว่
างกลุ่มทดลองและกลุ
คะแนนภาวะสิ้นยินดี

M

S.D.

df

t

p-value

กลุ่มทดลอง

11.10

3.35

38

1.11

.273

กลุ่มควบคุม

9.80

4.00

กลุ่มทดลอง

6.10

3.65

38

-2.529

.016*

กลุ่มควบคุม

9.45

4.66

ก่อนการทดลอง (n=40)

หลังการทดลอง (n=40)

*p< .05

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลของโปรแกรมการฝึ ก ทั ก ษะที่ มุ ่ ง
สร้างความสุขต่อภาวะสิ้นยินดีในผู้ป่วยจิตเภท
ที่มีอาการทางลบ ก่อนและหลังการทดลองของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ภาวะสิ้ น ยิ น ดี ก่ อ นและหลั ง การทดลองของผู ้
ป่ ว ยจิ ต เภทที่ มี อ าการทางลบในกลุ ่ ม ทดลองที่
ได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุข
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t = 7.611) โดยคะแนนภาวะสิ้นยินดีห ลั งการ
ทดลองในกลุ่มทดลองต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม (6.10
และ 9.45 ตามล�ำดับ) เนื่องจากโปรแกรมการฝึก
ทักษะที่มุ่งสร้างความสุขมีส่วนช่วยท�ำให้ผู้ป่วย
จิตเภทที่มีอาการทางลบเกิดทักษะในการคาดหวัง
ความสุขและเพิ่มอารมณ์ทางบวกที่ประกอบด้วย
เทคนิคที่หลากหลายในการช่วยเพิ่มความถี่ ระยะ
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เวลาของการประสบการณ์ทางบวก ได้แก่ 1) การ
คาดหวังถึงความสนุกสนาน (anticipating the
enjoyment) 2) การแสดงออกทางพฤติกรรม(behavioral display)โดยแสดงออกทางการพูดและ
การใช้ภาษาท่าทาง 3) การอยู่กับปัจจุบัน (being
in the moment) เมื่อมีประสบการณ์ทางบวกจาก
การเน้นย�้ำอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้น 4) การ
สื่อสาร (communication) และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางบวก (celebrating positive experience)จากการนึกถึงเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดความสุข
ในอดีต (Strauss, 2013) จากการศึกษาของ Bryant
(2007) ทีพ่ บว่าประสบการณ์ของความสุขประกอบ
ไปด้วย การตระหนักถึงความสุขที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
หรือความรูส้ กึ ทางบวกทีผ่ ปู้ ว่ ยรูส้ กึ ในขณะนัน้ ซึง่
ในโปรแกรมได้น�ำรูปภาพที่ท�ำให้เกิดความสุข เช่น
รูปภาพธรรมชาติ งานอดิเรก ประเพณีวันส�ำคัญ
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ของไทย จากนั้นกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ตระหนักถึง
ประสบการณ์ของความสุขที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งการ
แสดงออกทางสีหน้าว่าหากผู้ป่วยจะมีความสุขจะ
แสดงออกทางสีหน้าและท่าทางอย่างไร ซึ่งจาก
การด�ำเนินตามโปรแกรมดังกล่าวท�ำให้ผู้ป่วยมี
อารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับของภาวะ
สิ้นยินดีลดลง
ส�ำหรับคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีในกลุ่ม
ควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีที่สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุ ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ การพยาบาลตามปกติ ซึ่ ง
เป็นการพยาบาลที่ผู้ป่วยที่มีภาวะสิ้นยินดีได้รับ
เมื่อมารับการรักษาที่คลินิกสุขภาพใจ แผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลสระบุรี ได้แก่ การซักประวัติ
ก่อนพบแพทย์ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ การให้ค�ำปรึกษาตามปัญหาของผู้ป่วย
การให้ค�ำแนะน�ำการดูแลตนเอง การให้ค�ำแนะน�ำ
หลังพบแพทย์ รวมถึงการเยี่ยมบ้านของบุคลากร
สาธารณสุ ข ทั้ง หมดนี้เ ป็นการบ�ำบัดรักษาทาง
ด้านร่างกายแต่ยังไม่ได้มีการเน้นย�้ำถึงการสร้าง
ประสบการณ์ของอารมณ์ในทางบวก ท�ำให้ภาย
หลังการทดลองกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ภาวะสิ้นยินดีที่เพิ่มขึ้น
2. ผลของโปรแกรมการฝึ ก ทั ก ษะที่ มุ ่ ง
สร้างความสุขต่อภาวะสิ้นยินดีในผู้ป่วยจิตเภทที่
มีอาการทางลบ ก่อนและหลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมคะแนนเฉลี่ยภาวะ
สิ้นยินดีของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ ก่อน
การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม
การฝึกทักษะที่มุ่งสร้างความสุขและกลุ่มควบคุม
ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ ไม่แตกต่างกันแต่ภาย
หลังการทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยภาวะ สิ้นยินดี
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ของผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางลบของกลุม่ ทดลอง
ซึง่ ได้รบั โปรแกรมการฝึกทักษะทีม่ งุ่ สร้างความสุข
แตกต่างกับกับคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีของผู้
ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ ซึ่งได้รับการพยาบาล
ตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t=-2.529)โดยคะแนนภาวะสิ้ น ยิ น ดี ห ลั ง การ
ทดลองในกลุม่ ทดลองต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุม (M=6.10
และ 9.45 ตามล�ำดับ) เป็นผลเนื่องมาจากกลุ่ม
ทดลองได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้าง
ความสุขทั้ง 10 กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมท�ำให้
ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตระหนัก
และเห็นความส�ำคัญของภาวะสิ้นยินดี มีกิจกรรม
ที่กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการทางอารมณ์และพฤติกรรม
มีกจิ กรรมในการฝึกให้ผปู้ ว่ ยได้นกึ ถึงความสุขทีเ่ กิด
ขึ้นในอดีตซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความภาคภูมิใจและ
ความพึงพอใจในชีวิต และมีกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้ป่วย
คาดหวังความสุขซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีแรงจูงใจและ
มีพฤติกรรมตามที่ต้องการ ซึ่งจากการด�ำเนินตาม
โปรแกรมดังกล่าวท�ำให้ผู้ป่วยมีอารมณ์เชิงบวกที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับของภาวะสิ้นยินดีลดลง

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

ผลการศึกษาการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะ
ทีม่ งุ่ สร้างความสุขต่อภาวะสิน้ ยินดีในผูป้ ว่ ยจิตเภท
ที่มีอาการทางลบ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
ด้านต่างๆได้ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
1.1 โปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้าง
ความสุขสามารถน�ำไปใช้ในโรงพยาบาล ทางกาย
ในระดับตติยภูมิที่มี OPD ให้บริการทางจิตได้
1.2 โปรแกรมการฝึกทักษะที่มุ่งสร้าง
ความสุขที่จะน�ำไปใช้ พยาบาลอาจปรับเปลี่ยน
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ระยะเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
ได้ตามความเหมาะสมและตามความสามารถของ
ผู้ป่วยที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เช่น ขั้นตอน
ที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพและการประเมินความ
คิดที่ล้มเหลวหรือสิ้นหวัง และขั้นตอนที่ 2 การรับ
รู้ความสุขในปัจจุบันโดยสามารถด�ำเนินกิจกรรม
ใน 2 ขั้นตอนได้ในคราวเดียวกันเนื่องจากเนื้อหามี
ความเชื่อมโยงกัน
2. ด้านการศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนควรเพิม่ เติม
เนือ้ หาของภาวะสิน้ ยินดีในส่วนของอาการทางลบ
ในผูป้ ว่ ยจิตเภท เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ
และมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการฝึก
ทักษะที่มุ่งสร้างความสุขในผู้ป่วยจิตเวชโรคอื่นๆ
เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล เป็นต้น เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
จะได้น�ำทักษะที่ได้รับไปใช้ในการดูแลตนเองลด
ระดับของภาวะสิ้นยินดีและดูแลช่วยเหลือตนเอง
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้
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การพัฒนาแนวทางจัดการรายกรณีเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ต่อเนื่องที่บ้านโรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
อาคม รัฐวงษา, พยม.(วพย.เวชปฏิบัติชุมชน)1

บทคัดย่อ

วิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาสถานการณ์ 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�ำวันต�่ำกว่า 50 คะแนน ผู้ดูแลหลัก และภาคีเครือข่ายในชุมชนรวบรวมข้อมูลโดยแนว
ค�ำถามการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลหลัก แบบประเมินสุขภาพและแผนการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
แบบประเมินความสามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน คุณภาพชีวติ ความพึงพอใจ และใช้คมู่ อื สอนผูป้ ว่ ยและ
ผู้ดูแล ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาสถานการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีบ่ า้ นพบว่าขาดการจัดการทีต่ อ่ เนือ่ ง
ปัญหาส�ำคัญของผูป้ ว่ ยคืออัมพาตครึง่ ซีก นัง่ ส้วมยองๆไม่ได้ ขาดความรูท้ กั ษะการดูแลตนเอง ต้องการทีม
สุขภาพเป็นที่ปรึกษาพยาบาลจึงเป็นผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยรายใหม่ใน 6 เดือนแรก โดยวางแผนจ�ำหน่าย
เยีย่ มบ้าน จัดให้เข้าถึงบริการจากสหวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายปรับแผนการดูแลให้เหมาะสม ผลการจัดการ
รายกรณีช่วยให้คะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยเพิ่มจาก 24.5 เป็น 83.0 คุณภาพชีวิต
เฉลี่ยเพิ่มจาก 87 เป็น 105 ความพึงพอใจผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายร้อยละ 93.56 คะแนน ค้นพบปัจจัย
เสีย่ งและปัญหาผูป้ ว่ ยทีท่ มี ผูด้ แู ลควรตะหนักจึงได้ขอ้ สรุปทีเ่ ป็นแนวทางจัดการรายกรณีรว่ มกัน เสนอแนะ
ให้น�ำไปใช้เป็นแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการรายกรณีการดูแลสุขภาพที่บ้าน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ 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 management 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
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บทน�ำ

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นภาวะ
ที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเกิดจากการตีบตันหรือ
แตกของเส้นเลือดสมอง ท�ำให้มีความผิดปกติของ
ระบบประสาท เช่น อัมพาตครึ่งซีก ควบคุมการ
กลืนหรือขับถ่ายไม่ได้ การรับรู้หรือสื่อสารลดลง
เกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต โดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
(The Barthel Activity of Daily Living Index:
Barthel ADL index)(สถาบันประสาทวิทยา,2550)
ต�่ำกว่า 50 คะแนนซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือ
ได้เล็กน้อย และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่สูง อ�ำเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามมีผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองชนิดตีบตันรายใหม่ปลี ะ45-50ราย สถิติ
จากเวชระเบียนโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และการ
ส�ำรวจเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
(รพ.สต.)เครือข่าย พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยรายใหม่ 48
รายโดยมีผู้ป่วย 20 รายที่มี Barthel ADL index
ต�่ ำ กว่ า 50 คะแนนในระยะก่ อ นจ� ำ หน่ า ยถึ ง 2
สัปดาห์แรก ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการเสียชีวิต
ร้อยละ 62.5 (5ราย) ของผู้ป่วยรายใหม่ที่เสียชีวิต
ใน 6 เดือนแรกหลังจ�ำหน่าย ผู้ป่วยที่รอดชีวิตมักมี
ความพิการหลงเหลือ คุณภาพชีวิตลดลงเป็นภาระ
ในการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งรายเก่า
และใหม่ที่เข้าสู่ระบบการดูแลในชุมชนของโรง
พยาบาลโกสุมพิสัย พ.ศ. 2555-2557 เท่ากับ 284,
260 และ 441 รายตามล�ำดับ ส�ำหรับค่าใช้จ่ายใน
การดูแลยังไม่เคยรวบรวมมาก่อนการจัดการราย
กรณีเป็นกระบวนการที่เน้นการประสานความ
ร่วมมือโดยมีการประเมินปัญหา วางแผน ปฏิบัติ

24

1.indd 24

ประสานงาน ติดตามเฝ้าระวัง ประเมินผลทาง
เลือกและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพของบุคคลครอบครัวโดยการสื่อสารและ
ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพและคุ้ม
ค่าใช้จ่าย(Case Management Society of America
:CMSA, 2010)นงลักษณ์ โคว้ตะกูล (2557)ได้ใช้
แนวคิดการจัดการรายกรณีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดพบว่าช่วยลดวันนอนโรงพยาบาล อัตราการ
เสียชีวิตค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้วิจัยจึงใช้แนวคิด
การจัดการรายกรณีโดยเป็นพยาบาลผู้จัดการราย
กรณีเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ซึ่ง
อัมพาตครึ่งซีกและมีปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ได้
รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพจากทีมสหวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์ร่วมกันและสรุป
เป็นแนวทางจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่เหมาะสมตามบริบท

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1) ศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่บ้าน
2) ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้ อ งการดู แ ล
สุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองราย
ใหม่ ที่มีค่าBarthel ADL index ต�่ำกว่า 50 คะแนน
3) ศึกษาผลการจัดการรายกรณี และสร้าง
แนวทางการจัดการรายกรณีเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่บ้าน
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ค�ำจ�ำกัดความ

การจั ด การรายกรณี หมายถึ ง การ
จัดการรายกรณีทางการพยาบาล(Nursing case
management) เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่บ้านโดยมีพยาบาลเป็นผู้จัดการรายกรณี ตั้งแต่
วางแผนจ�ำหน่าย ติดตามเยีย่ มบ้าน เพือ่ ให้บรรลุเป้า
หมายการดูแลภายใน 6 เดือนหลังจ�ำหน่าย
พยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Nurse case
manager : NCM) หมายถึง ผู้วิจัยซึ่งเป็นพยาบาล
วิชาชีพ(ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขาเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน)ท�ำหน้าที่จัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่บ้านประเมินปัญหา จัดท�ำแผนการดูแล
ประสานสหทีมวิชาชีพ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมดูแลลงมือปฏิบตั ิ (Direct care) ประเมินผลและ
ร่วมกับทีมปรับแผนการดูแลให้ดีขึ้น
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงผู้ป่วย
ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิด
ตีบตันรายใหม่ที่ป่วยไม่เกิน4สัปดาห์ มีค่า Barthel
ADL index ต�่ำกว่า 50 คะแนน(พยาบาลผู้จัดการ

24

1.indd 25

25

รายกรณีประเมินตั้งแต่จ�ำหน่ายถึง 2 สัปดาห์แรก)
หลังจ�ำหน่ายอาศัยอยู่ในอ�ำเภอโกสุมพิสัย
ที ม สหวิ ช าชี พ หมายถึ ง ที ม ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
สุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งในโรง
พยาบาลโกสุมพิสัย และรพ.สต. ในเครือข่าย

กรอบแนวคิด

แนวคิดการจัดการรายกรณี (CMSA, 2010)
ประกอบด้วยผู้จัดการรายกรณี ทีมสหวิชาชีพ และ
แผนการดู แ ลร่ ว มกั น โดยมี พ ยาบาลเวชปฏิ บั ติ
ชุ ม ชนเป็ น ผู ้ จั ด การรายกรณี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการพยาบาลที่ เ น้ น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ประกอบด้วย (1) ประเมินปัญหาอย่างเป็นองค์รวม
(2) วินิจฉัยปัญหา (3) วางแผนการดูแล (4) ลงมือ
ปฏิบัติ และ(5)ประเมินผล ซึ่งกระบวนการดูแลมี
การสะท้อนข้อมูล และปรับปรุงแผนการดูแลให้
ดีข้ึนตามวงจรการพัฒนา จนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่พอใจ
และสรุปเป็นแนวทางจัดการรายกรณีที่เป็นเลิศ
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พยาบาลผู้จัดการรายกรณี ปฏิสัมพันธ์ ทีมสหวิชาชีพ
-ประชุมทีม สอนพัฒนาทีม
- ร่ วมวิเคราะห์ สถานการณ์
-ประสานการดูแลกับสหวิชาชีพ
การดูแลรายกรณี
และภาคีเครื อข่ ายพิทักษ์สิทธิ์
- ร่ วมวางแผนการดูแล
ประสานประโยชน์ จัดระบบเยีย่ ม แบบองค์รวม
บ้ านและติดตามดูแลที่บ้าน
- ติดตามดูแลสุ ขภาพที่บ้าน
-ตรวจสอบคุณภาพการดูแล
- ร่ วมประเมินผลการดูแล
แผนการบริการสุ ขภาพที่บ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ
ตันรายใหม่ (Barthel ADL index ต่ากว่า 50 คะแนน)
Assessment :ประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่ างเป็ นองค์รวม
ก่อนจาหน่ าย เยีย่ มบ้ านสัปดาห์ ที่ 1-2, 3-4,5-6, 7- 8และ ติดตาม
ประเมินปัญหาและความต้ องการของผู้ป่วยโดยโทรศัพท์ และ เยีย่ ม
บ้ านทุกเดือนจนครบ 6 เดือน
Nursing diagnosis วินิจฉัย ระบุปัญหาและสาเหตุปัญหา
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเป็ นองค์รวม
Planing :ร่ วมตั้งเป้าหมายวางแผนการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองร่ วมกับสหวิชาชีพภาคีหรื อแกนนาในชุมชน
Intervention: ปฏิบัติการตามแผน ติดตามเยีย่ มบ้ านอย่าง
ต่ อเนื่อง ในระยะ 6 เดือนแรก ให้ การดูแลแบบสหวิชาชีพ
ประสานการดูแลจากภาคีเครื อข่ ายหรื อแกนนาชุมชนอสม.
ผลย้ อนกลับ

Evaluating :ประเมินผลลัพธ์ (outcomes)
-ผู้ป่วยBarthel ADL index เพิม่ ขึน้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อน
การ Readmit ลดลง อัตราตายลดลงคุณภาพชีวติ เพิม่ ขึน้
-ค่าใช้ จ่ายในการดูแลลดลง
-ผู้รับบริการ ภาคีเครื อข่ าย ทีมสหวิชาชีพมีความพึงพอใจ
-Case conference จัดแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และสรุปผล
แนวทางการจัดการดูแลรายกรณี ในการดูแลสุ ขภาพที่บ้าน
สาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตันรายใหม่

ภาพที่ ่ 11 แสดงกรอบแนวคิ
ภาพที
แสดงกรอบแนวคิดดการจั
การจัดการรายกรณี
ดการรายกรณี

วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นวิจยั เชิงปฏิบตั ิการซึ่ งผ่านคณะกรรมการจริ ยธรรมวิจยั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มเป้ าหมายคัดเลือกแบบเจาะจงคือผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ผูด้ ูแลหลัก ทีมสห
วิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น(อสม.) และเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแล เครื่ องมือรวบรวม
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารซึง่ ผ่าน
คณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกแบบ
เจาะจงคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ผู้
ดูแลหลัก ทีมสหวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน(อสม.) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแล เครื่องมือรวบรวมข้อมูลปรับใช้ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้วิจัยสร้างขึ้น ตรวจ
สอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านโดย
ผูว้ จิ ยั เป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย (1) แนว
ค�ำถามสนทนากลุ่มสหวิชาชีพและอสม. (2) แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูด้ แู ลหลัก (3) แบบบันทึกประเมิน
ภาวะสุขภาพและจัดการรายกรณีเพื่อดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่บ้านประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไป ประวัติการเจ็บป่วย ผลการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ โครงสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ข้อมูลการวางแผนจ�ำหน่าย ประเมินสภาพผู้ป่วย
และครอบครัวตามแนวทางเวชปฏิบัติครอบครัว
INHOMESSS (ส�ำนักการพยาบาล, 2557) คื อ
Immobility :การเคลือ่ นไหวและการประเมินBarthel
ADLindexNutrition: การจัดการเรือ่ งอาหาร Home
environment :สภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมOther
people: ผู้ดูแลหลัก สมาชิกในครอบครัวความ
สัมพันธ์ในครอบครัวMedication :การใช้ยาและ
สมุนไพร Examination:การตรวจร่างกายSpiritual health:สภาวะด้านจิตวิญญาณและคุณภาพ
ชีวิต(WHOQOL-BREF-THAI) (กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข, 2556) Service : แหล่งบริการ
ใกล้บ้านและสวัสดิการด้านสังคม Safety :ความ

24

1.indd 27

27

ปลอดภัย สรุปปัญหาและวางแผนดูแลโดยพยาบาล
ผู ้ จั ด การรายกรณี และสหวิ ช าชี พ บั น ทึ ก สรุ ป
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน(4) แบบสังเกตการมีส่วน
ร่วมปฏิบัติตามแนวทางจัดการรายกรณี (5)แบบ
ประเมินความพึงพอใจของทีมสหวิชาชีพ ความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการและภาคีเครือข่ายในชุมชนซึง่
มีคา่ สัมประสิทธิค์ วามเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.88 และ 0.79
ตามล�ำดับ สอนผูป้ ว่ ยและญาติโดย (6) คูม่ อื การดูแล
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งผู้
วิจัยได้พัฒนาร่วมกับสหวิชาชีพ อสม. ผู้ป่วยและ
ญาติ จากประสบการณ์ดแู ลทีผ่ า่ นมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริมาณด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ด�ำเนินการ ม.ค.2558 -มี.ค.
2559 แบ่งเป็น 3 ระยะ
1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ เตรียมการ
1.1) ประชุม ทบทวนกิจกรรมการดูแล
ที่ผ่านมา เก็บข้อมูลสถานการณ์การดูแลจาก (1)
ผู้ให้บริการสหวิชาชีพ 6 สาขา 2 กลุ่มคือกลุ่มที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโกสุมพิสัยได้แก่แพทย์
พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด แพทย์แผนไทย
และโภชนากร รวม 10 คนโดยมีพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน 1คนเป็นผูจ้ ดั การรายกรณี และกลุม่ พยาบาล
วิชาชีพใน รพ.สต. 21 คน(2) อสม. 21 คนในทุก
ต�ำบลซึ่งมีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง เก็บข้อมูลโดยใช้แนวค�ำถามการสนทนา
กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มสนทนานาน 2 ชั่วโมง และได้จัด
ประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อคืนข้อมูล และวางแผน
เตรียมความพร้อม
1.2) เตรียมความพร้อมก่อนด�ำเนินการ
โดยประชุมผู้เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางด�ำเนินการ

20/6/2561 14:00:36

28

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

พัฒนาศักยภาพทีมตามส่วนขาด จัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการดูแลที่บ้าน เช่น เก้าอี้นั่งขับถ่าย
ออกซิเจน ทีน่ อนลม เครือ่ งดูดเสมหะ ประสานและ
สร้างเครือข่ายการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น stroke unit โรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อส่ง
ข้อมูลผู้ป่วยกลับมาดูแลที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
ประสานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
เพื่อร่วมดูแลด้านสวัสดิการสังคม
2) ร ะ ย ะ ด� ำ เ นิ น ก า ร เ ป ็ น ก า ร ใ ช ้
กระบวนการพยาบาลจั ด การรายกรณี เ พื่ อ ดู แ ล
สุ ข ภาพผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ บ ้ า นโดย
คั ด เลื อ กกลุ ่ ม เป้ า หมายแบบเจาะจงเข้ า สู ่ ร ะบบ
จัดการรายกรณีคือ (1) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบตันรายใหม่ทุกรายที่นอนโรงพยาบาลในเดือน
พ.ค. ถึง ต.ค.2558 หรือส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น
ภายใน4 สัปดาห์แรก ซึง่ มี Barthel ADL index ต�ำ่ กว่า
50 คะแนน โดยมีผปู้ ว่ ยรายใหม่ทนี่ อนและจ�ำหน่าย
จากโรงพยาบาลโกสุมพิสยั จ�ำนวน 20 รายส่งต่อจาก
รพ.อื่นๆจ�ำนวน 3 ราย เข้าเกณฑ์ในการจัดการราย
กรณีจำ� นวน 8 และ 2 ราย ตามล�ำดับ โดยขออนุญาต
ผู้ป่วยและญาติตั้งแต่ครั้งแรกที่พยาบาลผู้จัดการ
รายกรณีประเมินสภาพ (2) ผู้ดูแลหลักครอบครัว
ละ 1 คน (3) ภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลเช่นอสม. ผูใ้ หญ่บา้ น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) พมจ. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึก
การประเมินภาวะสุขภาพและจัดการรายกรณีเพื่อ
ดู แ ลสุ ข ภาพผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ บ ้ า น
แบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลหลักสังเกตการมีส่วนร่วม
และปฏิบัติตามแนวทางจัดการรายกรณีของผู้ป่วย
ครอบครัว สหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย ร่วมวางแผน
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จ�ำหน่าย สร้างแผนการดูแล เยี่ยมทางโทรศัพท์ทุก
สัปดาห์ และติดตามเยี่ยมบ้านภายใน 2สัปดาห์แรก
หลังจ�ำหน่าย สอนโดยใช้คมู่ อื การดูแลส�ำหรับผูป้ ว่ ย
และญาติ จัดทีมเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องทุกเดือนจนจ�ำหน่ายจากระบบ (6 เดือน)
โดยกระบวนการจั ด การรายกรณี ส อดคล้ อ งกั บ
มัลเลย์ (Mullahy, 2014)ประกอบด้วยการประเมิน
ผูป้ ว่ ยอย่างองค์รวม วินจิ ฉัยปัญหา ตัง้ เป้าหมายและ
วางแผนร่วมกันระหว่างผูจ้ ดั การรายกรณี และผูร้ บั
บริการ ประสานสหวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนร่วมดูแล ปฏิบัติตามแผน ติดตามประเมิน
ผล และปรับแผนดูแลให้ดขี นึ้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
3) ระยะประเมินผลลัพธ์การดูแลผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดสมองเช่น Barthel ADL index คุณภาพ
ชีวิตภาวะแทรกซ้อนสรุปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในโรง
พยาบาล คือค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และขอ
ข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่าย และ รพสต.เดือน
ละครั้ง ค่าใช้จ่ายที่บ้านและชุมชนสอบถามจาก
ผู ้ ดู แ ลหลั ก ทุ ก เดื อ นประเมิ น ความพึ ง พอใจที ม
สหวิชาชีพผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายในชุมชน
การมี ส ่ ว นร่ ว มและปฏิ บั ติ ต ามแนวทางจั ด การ
รายกรณี ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปเป็น
แนวทางการจัดการรายกรณีที่เป็นเลิศ

ผลการวิจัย

ระยะวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่บ้านของอ�ำเภอโกสุมพิสัย
จั งหวั ด มหาสารคาม ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปอสม. 21 คน
ครอบคลุมทุกต�ำบล เพศหญิงร้อยละ 90.48 อายุ
ระหว่าง 35-56 ปีเฉลี่ย 46 ปี ทุกคนมีประสบการณ์
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ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน แต่ยัง
ขาดทักษะในการกายภาพบ�ำบัด ทีมสหวิชาชีพ
31 คน เพศหญิงร้อยละ 93.55 อายุระหว่าง 2954 ปี เฉลี่ย 39 ปี ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ
แพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด โภชนากร และ
แพทย์ แ ผนไทย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ
ร้อยละ 83.87 สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านมี
แนวทางการดูแลร่วมกัน แต่ขาดผู้จัดการรายกรณี
ท�ำให้ไม่มีผู้ประสานงานจึงขาดความต่อเนื่อง ทีม
สหวิชาชีพไม่เข้าใจการจัดการรายกรณี ขาดทักษะ
การท� ำ กิ จ กรรมบ� ำ บั ด การประเมิ น การกลื น
สอดคล้องกับลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล (2555) ที่ศึกษา
พบว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองในชุมชนคือ อสม. และผูด้ แู ลขาด
ความรูใ้ นการดูแลทีถ่ กู ต้อง ระบบบริการขาดความ
เชือ่ มโยงทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลไม่ตอ่ เนือ่ ง ทีม
ผู้ดูแลจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีพยาบาลเป็น
ผูจ้ ดั การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง จัดเตรียมเครือ่ งมือ
ที่จ�ำเป็นให้เพียงพอในการดูแลที่บ้านจากกองทุน
โรคเรื้อรังของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ซึ่งได้ด�ำเนิน
การมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 พัฒนาศักยภาพทีมดูแล
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โดยจัดอบรมทีมสหวิชาชีพ และอสม. รวม 51 คน
เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการรายกรณี ความรู้แนว
ปฏิบัติการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กิจกรรมบ�ำบัดและการฝึกกลืนโดยเชิญนักกิจกรรม
บ�ำบัดและผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้า
อบรมได้เข้าใจแนวคิด และเป้าหมายในการจัดการ
รายกรณี และมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ตามบทบาทของแต่และวิชาชีพ
ระยะด�ำเนินการ ผูป้ ว่ ย 10 ราย ทีเ่ ข้าสูร่ ะบบ
จัดการรายกรณี เพศชายเท่ากับหญิง ช่วงอายุ 54-83
ปี เฉลี่ย 73 ปี นอนในโรงพยาบาลโกสุมพิสัย 8 ราย
จ�ำหน่ายจากโรงพยาบาลมหาสารคามหลังได้รับ
rt-PA1 รายและส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชน1ราย
ทุ ก รายมี โ รคประจ� ำ ตั ว เช่ น ความดั น โลหิ ต สู ง
หรื อ เบาหวาน มี ผู ้ ป ่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ร้ อ ย
ละ 60 ขาดยาก่อนป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ด้านผูด้ แู ลหลัก 10 คน เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 34-75
ปี เฉลีย่ 49 ปี ผูด้ แู ลร้อยละ30ลาออกจากงานเพือ่ มา
ดูแลทุกคนต้องการทีมสุขภาพเป็นทีป่ รึกษาในการ
ดูแลตนเองทีบ่ า้ น ปัญหาของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมอง (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ปัญหาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ประเมินปั ญหาองค์รวม (n=10)
ด้ านร่ างกาย
โรคประจาตัว (DM or HT )
อัมพาตครึ่ งซีก
เลือดออกในร่ างกายจากยา(plavix)
ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
มีอาการเกร็ ง (spastic)
ด้ านจิตใจ อารมณ์
ผูป้ ่ วยและครอบครัวซึมเศร้า
มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
สิ่งแวดล้ อม
มีสว้ มแบบนัง่ ยองๆ (นัง่ ไม่ได้)
สภาพพื้นบ้านขรุ ขระ
ด้ านสังคม เศรษฐกิจ
ไม่มีเงินเก็บ รายได้ไม่เพียงพอ
ขาดผูด้ ูแล (ผูด้ ูแลต้องลาออกจากงาน)
ผูด้ ูแลไม่สามารถดูแลได้
ด้ านความรู้ พฤติกรรมสุ ขภาพ
ขาดความรู ้ทกั ษะการดูแลตนเอง
ดื่มน้ าคลอโรฟิ ลล์
รับประทานอาหารรสเค็ม
รับประทานอาหารรสหวาน
สูบบุหรี่ ดื่มกาแฟเป็ นประจา

ปัญหาของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองสรุปเป็นข้อ
วินิจฉัยการพยาบาล ดังนี้
1. มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารและ
มีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกมากขึ้นเนื่องจากได้รับ
ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด(Plavix)
2. บกพร่องในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
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จานวน

ร้อยละ

10
10
1
4
3

100
100
10
40
30

9
2

90
20

7
1

70
10

7
3
1

70
30
10

9
5
2
2
1

90
50
20
20
10

เนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอัมพาตครึ่งซีก
3. ผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว มี ภ าวะเครี ย ด
เนื่องจากต้องปรับตัวต่อความเจ็บป่วย
4. เสีย่ งต่อการเกิดโรคซ�ำ ้ ภาวะแทรกซ้อน
จากโรคหลอดเลือดสมองและโรคร่วมเนือ่ งจากขาด
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติตัว
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5. เสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุหกล้มเนือ่ งจากสภาพ
บ้าน และสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม
ปัญหาและข้อวินิจฉัยการพยาบาลน�ำไปสู่
การวางแผนดูแล และก�ำหนดเป้าหมาย ดังนี้
1. แก้ไขและป้องกันภาวะเลือดออกจากได้
รับยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
2. เพิม่ ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันให้มากที่สุด
3. ป้องกันการเกิดโรคซ�้ำและภาวะแทรก
ซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคร่วม
4. ลดความเครียด ส่งเสริมการปรับตัวที่
เหมาะสมของผู้ป่วยและครอบครัว
5. ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห กล้ ม จาก
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
6. เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
การร่วมดูแลที่บ้านและชุมชน
ปั ญ หาและเป้าหมายการดูแลผู้ป่ ว ยโรค
หลอดเลื อ ดสมอง น� ำ มาวางแผนการดู แ ล และ
ปฏิบตั ใิ นการจัดการรายกรณีเพือ่ ดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมองที่บ้านตามกรอบระยะเวลา
ดังนี้
วันที1่ -4ครัง้ แรกทีน่ อนในโรงพยาบาลด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง ดูแลตามstrokecaremap 4
daysและแจ้งศูนย์ดูแลต่อเนื่อง และNCM
วันที่ 3-4 NCM ร่วมวางแผนจ�ำหน่าย นัด
หมายเยี่ยมบ้าน รับ-ส่งข้อมูลให้ รพ.สต.ร่วมดูแล
สัปดาห์ที่ 1 หลังจ�ำหน่าย NCM ติดตามเยี่ยมทาง
โทรศัพท์ตอ่ เนือ่ งทุกสัปดาห์ จนกว่าจะจ�ำหน่ายจาก
ระบบจัดการรายกรณี (6 เดือน)
สัปดาห์ที่ 1-2 หลังจ�ำหน่าย NCM เยี่ยม
บ้านครั้งแรก น�ำข้อมูลมาวางแผนดูแลร่วมกับทีม
สหวิชาชีพ นัดติดตามการรักษาที่โรงพยาบาล
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สัปดาห์ที่ 3-4 เยีย่ มบ้านครัง้ ที่ 2 ร่วมกับทีม
สหวิชาชีพตามปัญหาประสานภาคีเครือข่ายร่วม
เยี่ยมดูแลเช่น รพ.สต. อสม.อปท. พมจ.
เดือนที่ 2-5 NCM เยีย่ มบ้านอย่างน้อยเดือน
ละครั้งหรือ เยี่ยมร่วมกับสหวิชาชีพ หรือเครือข่าย
เดือนที่ 6 เยี่ยมบ้านครั้งสุดท้าย จ�ำหน่ายผู้ป่วยจาก
ระบบ ส่งต่อให้ รพ.สต. และ อสม.ดูแลต่อ
กิจกรรมการจัดการรายกรณี
1. ร่ ว มกั บ สหวิ ช าชี พ วางแผนจ� ำ หน่ า ย
ประเมินปัญหาอย่างเป็นองค์รวม ตรวจร่างกาย โดย
ใช้แบบบันทึกภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองเพื่อจัดท�ำแผนการดูแลที่บ้าน
2. สร้างสัมพันธภาพกับทีมสุขภาพ ผูป้ ว่ ย
ครอบครัวและชุมชน ค้นหาผู้ดูแลอื่นในครอบครัว
และประสานภาคีเครือข่ายในชุมชน เช่น อสม.ผูน้ ำ�
ชุมชนร่วมดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน
3. สร้างช่องทางสือ่ สารเช่น โทรศัพท์ ไลน์
และเป็นผู้ประสานเพื่อเชื่อมโยงการดูแลร่วมกัน
4. เยี่ยมทางโทรศัพท์หลังจ�ำหน่าย และ
เยี่ยมบ้านต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการพยาบาลใน
การวางแผนดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแต่ละราย
ร่วมตั้งเป้าหมายกับผู้ป่วย และครอบครัว เช่น การ
เพิ่มคะแนน Barthel ADL index ตามกรอบเวลา
การตั้งเป้าหมายการนั่ง ยืน และเดินโดยประสาน
การดูแลร่วมกับนักกายภาพบ�ำบัด
5. ประสานการดูแล ส่งต่อข้อมูลผูป้ ว่ ยกับ
ทีมสหวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็น
เหมาะสมตามขอบเขตวิชาชีพ และประสานภาคี
เครือข่ายชุมชน รพ.สต.อสม.ร่วมดูแลต่อเนื่อง
6. สอน แนะน�ำ เป็นพีเ่ ลีย้ ง และฝึกปฏิบตั ิ
แก่ผู้ป่วย ผู้ดูแล และอสม. เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรค
การป้องกันและการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
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โรคหลอดเลือดสมอง การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
การออกก�ำลังกาย การรับประทานอาหารยาการ
ดูแลด้านจิตใจปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัย และการมาตรวจตามนัด
7. เป็นผู้ฟังที่ดีให้ก�ำลังใจให้ค�ำปรึกษาแก่
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวในประเด็นทีต่ อ้ งตัดสินใจ เช่น
การใช้การแพทย์ทางเลือกการหารายได้
8. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อ
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วย เช่น จัดหาเตียงแทนการนอนกับพื้น ปรับ
สภาพส้วมเป็นชักโครก ท�ำราวหัดเดิน
9. สนับสนุนอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการดูแล
ต่อเนื่อง เช่น เก้าอี้นั่งขับถ่าย ที่นอนลม ออกซิเจน
โดยการประสานกับกองทุนโรคเรื้อรังโกสุมพิสัย
10. สร้างนวัตกรรมในการดูแลตามปัญหา
เช่น กล่องจัดยาส�ำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถจัดยาได้
เอง หรือกรณีที่ผู้ดูแลไม่อยู่ในช่วงเวลาการให้ยา
11. เป็นที่ปรึกษาแก่ทีมสุขภาพ และภาคี
เครื อ ข่ า ยในการวางแผนดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะราย
รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้พยาบาลใน รพ.สต.
12. จัดให้เข้าถึงสวัสดิการด้านสังคม เช่น
การประสานนักกายภาพเพือ่ ขอขึน้ ทะเบียนผูพ้ กิ าร
ในกรณีที่เข้าเกณฑ์ ประสาน อปท. และ พมจ.
เพื่อขอสนับสนุนสวัสดิการสังคม เช่น การรับส่ง
ผู้ป่วย การจ่ายเบี้ยยังชีพ การปรับสภาพบ้าน
ผลการจั ด การรายกรณี ผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอด
เลือดสมอง 10 ราย มีผลลัพธ์ดังนี้
1. ด้านผลผลิต (output) ผูป้ ว่ ย 8 รายทีน่ อน
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
ร่วมวางแผนจ�ำหน่าย และผู้ป่วย 2 รายส่งกลับจาก
โรงพยาบาลอื่นเพื่อกลับมาดูแลต่อเนื่อง ทุกราย
ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านครั้งแรกโดยพยาบาลผู้
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จัดการรายกรณีภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจ�ำหน่าย
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแลหลักอย่าง
ต่อเนื่องทางไลน์มีการติดตามอาการทางโทรศัพท์
ทุก 1-2 สัปดาห์ และจัดทีมเยี่ยมบ้านตามสภาพ
ปัญหาและความจ�ำเป็น โดยผู้ป่วยแต่ละรายได้รับ
การเยี่ยมบ้าน 5-8 ครั้งนาน 2-3 ชั่วโมง ได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่จ�ำเพาะและทันเวลา เช่น
ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี เ ลื อ ดออกในทางเดิ น อาหารจากยา
Plavixได้รับการประเมินสุขภาพที่บ้าน ช่วยเหลือ
และส่ ง ต่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การดู แ ลจนปลอดภั ย
ทุกรายมีการปรับสภาพบ้านให้เอื้อต่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพ เช่น ผู้ป่วยที่มีส้วมแบบยองๆ 7 รายได้
แก้ไขโดยปรับเป็นชักโครก 4 ราย และให้เก้าอีเ้ จาะรู
ส�ำหรับนั่งขับถ่าย 3 รายจัดให้ผู้ป่วยได้นอนแคร่
หรือเตียงแทนการนอนพืน้ ทุกรายเข้าถึงบริการจาก
สหวิชาชีพ และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง มี
การเยีย่ มบ้านแบบสหวิชาชีพ มีระบบขอค�ำปรึกษา
และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อพบแพทย์ เข้าสู่ระบบบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการเยี่ยมบ้าน หรือนัดมาท�ำ
กายภาพบ�ำบัดที่โรงพยาบาล การประเมินและแก้
ปัญหาการใช้ยาที่บ้านโดยเภสัชกร มีโภชนากร
ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการจั ด อาหารเฉพาะโรค และ
มีพยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. เป็นเครือข่ายเยี่ยม
ดูแลต่อเนื่องในพื้นที่ ผู้ป่วยครอบครัวและภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแล โดยผู้ป่วยให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบตั ติ วั ผูด้ แู ลหลักมุง่ มัน่ และตัง้ ใจ
ให้การดูแลสุดความสามารถ อสม.ติดตามเยีย่ มบ้าน
วัดความดันโลหิต ให้ก�ำลังใจ แนะน�ำ  ช่วยเหลือ
ท�ำกายภาพบ�ำบัด และสื่อสารให้ทีมผู้ดูแลทราบ
ผู้น�ำชุมชน 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 (ตารางที่ 2)ทั้งที่บ้าน
และโรงพยาบาล เฉลีย่ 79,077 บาทต่อรายโดยผูป้ ว่ ย
แต่ละรายมีคา่ ใช้จา่ ยทีแ่ ตกต่างกันมากขึน้ อยูก่ บั การ
แสวงหาการรักษา และฐานะทางเศรษฐกิจ ส่วน
ใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยผูป้ ว่ ยในร้อยละ 55.38 โดยคิดเป็น
ค่านอนโรงพยาบาลครั้งแรก ร้อยละ 40.14 จ�ำนวน
ครั้งที่นอนโรงพยาบาล 1-5 ครั้ง เฉลี่ย 2 ครั้งต่อราย
ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลบ่อยเนื่องจากมีภาวะซีด
จากโรคไตเรื้อรังที่ต้องให้เลือด มีผู้ป่วยรายที่6ได้
รับยา rt-PA และมีภาวะแทรกซ้อนปอดบวมตั้งแต่
ครั้งแรก จึงต้องนอนโรงพยาบาลนาน 3-4 สัปดาห์
ผู้ป่วยรายที่ 2รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนจึงท�ำให้
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในสูงขึ้น นอกนั้นยังพบว่ามีค่าใช้
จ่ายผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 3,898 บาทต่อรายซึ่งในระยะ
6 เดือนแรกผู้ป่วยมารับบริการผู้ป่วยนอก 3-10
ครั้ง เฉลี่ย 5 ครั้งต่อราย โดยมาตรวจตามนัด และ
ท�ำกายภาพบ�ำบัดต่อเนื่อง ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 39.69 เฉลี่ย 31,384 บาท
ต่อราย ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนเยี่ยม
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บ้านและค่าจ้างผูด้ แู ลร้อยละ 29.25, 11.67และ10.83
ตามล�ำดับ
3. ด้ า นผลลั พ ธ์ (Outcome) ของการ
จัดการรายกรณีผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการ
ประเมินBarthel ADL index ก่อนและหลังจัดการ
รายกรณี (ตารางที3่ )โดยแบ่งกลุม่ ผูป้ ว่ ยตามคะแนน
Barthel ADL index ดังนี้ 0-20 คะแนนหมายถึง
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันไม่ได้ 25-45 คะแนนหมาย
ถึงปฏิบัติได้เล็กน้อย 50-70 คะแนนหมายถึงปฏิบัติ
ได้ปานกลาง 75-90 คะแนนหมายถึงปฏิบัติได้มาก
และ 100 คะแนนหมายถึงปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ได้ทงั้ หมดจากตารางที่ 3 จะเห็นว่าค่า Barthel ADL
index ของผู้ป่วยทุกรายมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 24.50
เป็น 83.00 คะแนน โดยพบว่าอัตราการเพิ่มของ
คะแนนมากที่สุดในช่วง 4 เดือนแรก หลังจากนั้น
อัตราการเพิม่ จะช้าลงการเพิม่ ขึน้ ของ Barthel ADL
index ในระยะแรกๆจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยฟืน้ ตัวได้เร็วขึน้
ลดภาวะแทรกซ้อน ไม่เกิดโรคหลอดเลือดสมองซ�ำ ้
ไม่มีแผลกดทับหรือข้อติด ไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิต ส่ง
ผลให้คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นจาก 87 คะแนน (ระดับปานกลาง) เป็น105
คะแนน (ระดับดี) (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลและที่บา้ น6 เดือนแรก
ตารางที
่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลืออดสมองในโรงพยาบาลและที
ดสมองในโรงพยาบาลและที่บา่บ้ น6
้านเดื6 อเดืนแรก
อนแรก
ตารางที
รายที่ ่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื
ค่าใช้จ่าย 6 เดือนแรก (บาท)
รายที่

1
21
32
43
54
65
76
87
98
109
M10
M
S.D.
S.D.

ผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยใน
12,575
12,575
130,740
130,740
9,244
9,244
7,875
7,875
24,691
24,691
179,785
179,785
24,169
24,169
15,212
15,212
26,030
26,030
7,634
7,634
43,796
43,796
60,279
60,279

ค่าใช้ผูจป้่า่ ยวยนอก
6 เดือนแรก (บาท) ที่บา้ น
ผู7,305
ป้ ่ วยนอก
ที่บา้ น
15,940
7,305
15,940
6,240
56,772
6,240
56,772
4,728
17,252
4,728
17,252
3,386
18,514
3,386
18,514
4,393
81,562
4,393
81,562
3,108
27,224
3,108
27,224
2,378
29,142
2,378
29,142
1,767
26,430
1,767
26,430
1,190
16,500
1,190
16,500
4,483
24,500
4,483
24,500
3,898
31,384
3,898
1,928
21,297 31,384
1,928
21,297

รวม
รวม
35,820
35,820
193,752
193,752
31,224
31,224
29,775
29,775
110,646
110,646
210,117
210,117
55,689
55,689
43,409
43,409
43,720
43,720
36,617
36,617
79,077
79,077
68,946
68,946

ตารางที่ 3่ 3เปรี
เปรียยบเที
บเทียบBarthel
ยบBarthelADL
ADLindex
indexผูป้ ผู่ วยโรคหลอดเลื
้ป่วยโรคหลอดเลื
อดสมองก่
อน-หลั
จัดการรายกรณี
ตารางที
อดสมองก่
อน-หลั
ง จัดงการรายกรณี
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบBarthel ADL index ผูป้Barthel
่ วยโรคหลอดเลื
ดสมองก่
อน-หลัง จัดการรายกรณี
ADL indexอ(เต็
ม100 คะแนน)
รายที่
1รายที่
21
32
43
54
65
76
87
98
109
M10
M
S.D.
S.D.
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ก่อน(จาหน่าย) Barthel ADL index (เต็ม100 คะแนน)
หลัง(6 เดือน)
ก่อน(จ
หลั100
ง(6 เดือน)
30 าหน่าย)
2030
50100
4020
9050
3040
10090
3530
70100
2535
7570
1025
10075
2510
90100
1525
9090
1515
6590
15
65
24.50
83.00
24.50
83.00
9.56
17.19
9.56
17.19
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ตารางที่ 4่ 4เปรีเปรียบเที
ยบเที
ยบคะแนนคุ
ณภาพชี
ผู้ป่วยโรคหลอดเลื
อดสมองก่
อน-หลั
งจัดการรายกรณี
ตารางที
ยบคะแนนคุ
ณภาพชี
วติ ผูวป้ิต่ วยโรคหลอดเลื
อดสมองก่
อน-หลั
งจัดการรายกรณี
รายที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M
S.D.

คะแนนคุณภาพชีวติ (เต็ม130 คะแนน)
ก่อน(จาหน่าย)
94
67
90
90
103
70
105
86
85
85
87.5
12.20

หลัง(6 เดือน)
96
96
111
115
88
105
121
106
116
104
105.8
10.30

จากผลการจัดการรายกรณี ผู้วิจยั จึงได้ จดั แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้สรุปแนวทางจัดการรายกรณีเพื่อดูแล

จากผลการจัดการรายกรณี ผู้วิจัยจึงได้จัด

สุแลกเปลี
ขภาพผู้ปย่ ่ วนเรี
ย ยนรูส้ รุปแนวทางจัดการรายกรณีเพือ่

ดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีบ่ า้ น(ภาพ
ที่2) ซึ่งบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการรายกรณีคือ (1)
จัดการตัวเอง เตรียมพร้อมเป็นผูจ้ ดั การรายกรณี เช่น
ความรู้ทักษะการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(2) จัดการด้านบุคลากรโดยพัฒนาศักยภาพทีมดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจัดทีมเยี่ยมบ้าน เป็นที่
ปรึกษาแก่ทีมและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีของทีม
(3) สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อร่วมดูแล เช่น
อสม. รพ.สต. อปท. พมจ. (4) จัดการด้านเครื่อง
มืออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยจัดท�ำแผนการใช้
ขอสนับสนุนจากผู้บริหาร กองทุนและภาคีเครือ
ข่ายในชุมชน และจัดเตรียมให้พร้อมใช้ (5) จัดการ
ด้านการสือ่ สารและประสานงานโดยสร้างช่องทาง
สือ่ สารเช่น อีเมล์ โทรศัพท์ ไลน์ ร่วมกันระหว่างทีม
ดูแล ผูป้ ว่ ยผูด้ แู ล และภาคีเครือข่ายโดยผูจ้ ดั การราย
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กรณีเป็นผู้ประสาน (6) จัดการด้านข้อมูลโดยจัด
ท�ำฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์
รวม วิเคราะห์และใช้ขอ้ มูลร่วมกันเพือ่ วางแผนดูแล
(7) จัดการดูแลรายกรณีโดยคัดเลือกผู้ป่วยวางแผน
จ�ำหน่ายเยี่ยมทางโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมบ้านภายใน
1-2 สัปดาห์ เยี่ยมบ้านต่อเนื่องจนจ�ำหน่ายจาก
ระบบ (6 เดือน)ใช้กระบวนการพยาบาลประเมิน
ปั ญ หา ตั้ งเป้ า หมายการดู แ ลร่ ว มกั บ ผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครัวให้การพยาบาลเสริมพลัง สอนแนะน�ำ
ให้คำ� ปรึกษา พิทกั ษ์สทิ ธิผ์ ปู้ ว่ ยประสานสหวิชาชีพ
และภาคีเครือข่ายร่วมดูแลประเมินผลปรับปรุง
แผนการดู แ ล (8) จั ด การผลลั พ ธ์ โ ดยก� ำ หนด
เป้าหมายผลลัพธ์ประเมินผล วิเคราะห์ผลลัพธ์และ
ค่าใช้จ่าย (9) จัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม
กันโดยใช้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์เพื่อสร้างแนวทางที่
เป็นมาตรฐานและเผยแพร่สู่การปฏิบัติ
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อภิปรายผลการวิจัย

สถานการณ์ ก ารดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอด
เลือดสมองของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ผู้ป่วยขาด
การจัดการดูแลต่อเนื่องในระยะยาวเนื่องจากขาด
ผู้จัดการรายกรณี การดูแลที่ผ่านมาเน้นการติดตาม
เยี่ ย มใน 1-2 เดื อ นแรก และส่ ง ต่ อ ให้ พ ยาบาล
รพ.สต.เยี่ยม การฟื้นฟูสมรรถภาพใช้ระยะเวลา
นานท�ำให้การประสานการดูแลขาดความต่อเนื่อง
สอดคล้องกับ กฤษดา จวนวันเพ็ญและคณะ (2557)
ที่พบว่าการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายยัง
ขาดการประสานและส่งต่อระหว่างทีมสหวิชาชีพ
การวิจัยครั้งนี้มีการสะท้อนปัญหาต่อที่ประชุม
สหวิ ช าชี พ ท� ำ ให้ ไ ด้ ข ้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น ว่ า ควรให้
พยาบาลที่มีสมรรถนะเป็นผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน มีการใช้แบบบันทึก
ภาวะสุขภาพและวางแผนจัดการรายกรณีทสี่ ามารถ
ประเมินปัญหาผูป้ ว่ ยได้ครอบคลุมและเป็นองค์รวม
จากการประเมินพบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ร้อยละ 90 เป็นผูส้ งู อายุ ทุกรายมีโรคเรือ้ รังเบาหวาน
หรือความดันโลหิตสูงน�ำมาก่อน ผู้ป่วยร้อยละ60
มีประวัติขาดยาความดันโลหิตสูง แสดงว่ายังขาด
ความตระหนักในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
ปัญหาต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ
ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน การปรับ
ตัวเพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ซึง่ ผูป้ ว่ ยและญาติตอ้ งการ
ที่ ป รึ ก ษาในการดู แ ลแบบสหวิ ช าชี พ สั ก ระยะ
(6 เดือน) หลังป่วยพบว่าผูป้ ว่ ยร้อยละ 50ดืม่ น�ำ้ คลอ
โรฟิลล์ซึ่งมีวิตามิน K สูง มีผลต้านฤทธิ์ยาละลาย
ลิ่มเลือด wafarine หรือยาต้านการเกาะกลุ่มของ
เกล็ดเลือด Plavix AsA (สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทย, 2553) ที่แพทย์มักจ่ายให้ผู้ป่วย
เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคซ�ำ้ แสดงให้เห็นว่าผูป้ ว่ ยและ
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ผูด้ แู ลขาดความรูใ้ นการปฏิบตั ติ วั ซึง่ จะต้องติดตาม
เยี่ยมบ้านต่อเนื่อง และจัดการดูแล ให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้
การจัดการรายกรณีถือเป็นกระบวนการ
พยาบาลที่เน้นสัมพันธภาพเพื่อประสานการดูแล
ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพและต่อ
เนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคะแนน Barthel ADL index
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วใน4 เดือนแรก ถือเป็นช่วงเวลา
ทีส่ ำ� คัญในการเร่งฟืน้ ฟูสมรรถภาพให้ผปู้ ว่ ยกลับสู่
ภาวะปกติให้มากที่สุด ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ส่ง
ผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ และมีการวิเคราะห์
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดู แ ล สอดคล้ อ งกั บ นงลั ก ษณ์
โคว้ตะกูล (2557) ทีป่ ระยุกต์ให้ระบบการจัดการราย
กรณี เพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ใน
กระแสเลือด โดยมีพยาบาลเป็นผู้จัดการรายกรณี
เกิดการประสานการดูแลระหว่างทีมสหวิชาชีพที่
มีประสิทธิภาพมากขึน้ การวินจิ ฉัยโรครวดเร็วและ
ถูกต้องมากขึน้ ผลพบว่าอัตราการเสียชีวติ วันนอน
และค่าใช้จา่ ยในการรักษาผูป้ ว่ ยลดลงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ รังสิมา รัตนศิลา และคณะ (2558) ที่
พบว่าการจัดการรายกรณีโดยประยุกต์ทฤษฎีระบบ
การพยาบาล สนับสนุนและให้ความรูข้ องโอเร็มต่อ
พฤติกรรมดูแลตนเองผู้สูงอายุเบาหวานที่ควบคุม
ไม่ได้ เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง ผล
น�้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง คุณภาพชีวิต
หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ผู ้ วิ จั ย ได้ เ รี ย นรู ้ ก ระบวนการพั ฒ นาการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านโดยใช้รูป
แบบการจัดการรายกรณีให้ประสบความส�ำเร็จ
นั้น เริ่มต้นต้องประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
ปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเข้าใจ
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บริบทร่วมกันของทีม 2) การตั้งเป้าหมายผลลัพธ์
และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3) นโยบาย
ของผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน 4) ความร่วมมือ
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของทีมและภาคี
เครือข่าย 5) ศักยภาพของพยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี
ที่เน้นปฏิสัมพันธ์โดยแสดงบทบาทการดูแลผู้ป่วย
ประเมินปัญหาที่ลึกซึ้งและเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละ
ราย ทบทวนแผนการดู แ ลจั ด การด้ า นบุ ค ลากร
และจัดทีมเยี่ยมบ้าน ประสานทีมสหวิชาชีพและ
ภาคีเครือข่ายร่วมดูแล ประสานการใช้ทรัพยากร
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมและพิทักษ์สิทธิ์ จัดการ
ข้อมูลและใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ก�ำหนดตัวชี้วัด
และประเมินผลลัพธ์สอดคล้องกับ ประคอง อินทร
สมบัติ (2553) ที่อ้างถึงการจัดการรายกรณีเป็น
สมรรถนะที่ส�ำคัญของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
และมัลเลย์ Mullahy (2014) ชี้ให้เห็นว่าการจัดการ
รายกรณีท�ำให้เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อ
เนื่องและมีประสิทธิภาพ จากการเยี่ยมบ้านพบ
ปัญหาและความเสี่ยงที่ทีมดูแลต้องตะหนัก เช่น
การปวดจากกล้ามเนือ้ เกร็งทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยไม่ให้ความ
ร่วมมือในการฝึกมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น
ระยะแรกผูป้ ว่ ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอ้ งระวังการ
เกิดแผลกดทับ หัวไหล่หลุด ข้อติด และเมื่อผู้ป่วย
ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึน้ เริม่ หัดเดินต้องระวังการ
เกิดอุบัติเหตุหกล้ม แผนการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายมี
ความแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั บริบท และทรัพยากรใน
การจัดการดูแลในชุมชน เช่น ผู้ป่วยนั่งส้วมแบบ
ยองๆ ไม่ได้ บางครอบครัวปรับสภาพส้วมเป็น
ชักโครก บางครอบครัวขาดงบประมาณจึงใช้เก้าอี้
เจาะรูส�ำหรับนั่งขับถ่ายแทนซึ่งแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้ า ได้ ผ ลดี ดั ง นั้ น จึ ง ควรจั ด เตรี ย มเก้ า อี้ เ จาะรู
ไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และจัดเตรียมอุปกรณ์อื่นที่
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จ�ำเป็นในการดูแลสุขภาพที่บ้าน
การสร้างข้อสรุปทีเ่ ป็นแนวทางการจัดการ
รายกรณี ยังพบประเด็นที่ต้องตกลงร่วมกันของ
ทีมสหวิชาชีพ เช่น ถ้าผู้ป่วยที่มีอาการเกร็งที่ต้อง
ส่งพบแพทย์ ขอให้ส่งผู้ป่วยพบนักกายภาพบ�ำบัด
ด้วย เพื่อประเมินความจ�ำเป็นในการให้ยาต้านการ
เกร็งด้วยเพราะยาจะไปขัดขวางการฟื้นฟูให้ช้าลง
ซึ่งพยาบาลผู้จัดการรายกรณีมีบทบาทจัดการให้
ผู้ป่วยเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม
จากการวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ยของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมอง6เดือนแรกไม่พบค่าบริการทันตกรรม แสดง
ว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังไม่เข้าถึงบริการ
ทันตกรรมทั้งที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้สูงอายุมีปัญหา
การกลืนและบดเคี้ยวอาหาร จึงได้ร่วมกันก�ำหนด
แนวทางเพือ่ ส่งผูป้ ว่ ยพบทันตแพทย์ภายใน3 เดือน
ในแนวทางจัดการรายกรณีเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่บ้าน

ข้อเสนอแนะ

1. พยาบาลมีพื้นฐานการดูแลแบบองค์
รวมจึงมีความเหมาะสมในการเป็นผู้จัดการราย
กรณี จึ ง ควรพั ฒ นาสมรรถนะให้ พ ยาบาลเป็ น
ผู้จัดการรายกรณี
2. ควรน�ำแนวทางในการจัดการรายกรณี
ไปใช้ในการจัดการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
รายใหม่คนอืน่ ๆ และเร่งฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูป้ ว่ ยให้
ทันเวลาโดยเฉพาะ 4 เดือนแรก
3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 60
ขาดยาความดันโลหิตสูงก่อนป่วย ดังนั้นจึงควร
ติดตามให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
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ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ

บทคัดย่อ

อารีย์รัตน์ เปสูงเนิน, พย.ม.1
นันทวัน สุวรรณรูป, Ph.D2
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, Ph.D2

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงท�ำนายเพื่อศึกษาปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองของผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งทีม่ ารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ กลุม่ ตัวอย่าง คือผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง
ต่อโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 3 แห่ง ในเขตอ�ำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 88 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง แบบสอบถาม
การได้รับการสนับนุนจากผู้ให้บริการ และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์อ�ำนาจการท�ำนายโดยใช้สถิติการถดถอย
แบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 61 ขึ้นไป (M= 65.6 ปี) คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอยูใ่ นระดับสูง (M = 3.09, S.D. = .25) เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
มีพฤติกรรมด้านการใช้ยา/ติดตามการรักษา พฤติกรรมด้านการสูบบุหรี่/ดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรม
ด้านการออกก�ำลังกายอยู่ในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมด้านการจัดการความเครียดและพฤติกรรมด้านการ
บริโภคอาหารพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง การวิเคราะห์สมั ประสิทธิถ์ ดถอยพหุพบว่าตัวแปรอิสระทัง้ หมด
สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้ร้อยละ 25.9
(R2 = .259, F = 9.78, p-value < .001) แต่พบว่ามีเพียงตัวแปรอายุและความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือด
สมองที่มีอ�ำนาจการท�ำนายอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (β = -.209, p < .05 และ β = .393, p < .001)
จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรสาธารณสุขควรมีการส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้สูง
อายุเห็นถึงความส�ำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ควรมีการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับ
ความรู้จนเกิดความตระหนักรู้ถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองและสามารถปฏิบัติพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงแนะน�ำให้สังเกตอาการของโรค
หลอดเลือดสมองด้วยตนเองตามหลัก (FAST) เพื่อให้สามารถตัดสินใจไปรับการรักษาอย่างทันท่วงทีเมื่อ
มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเพือ่ เพิม่ โอกาสทีจ่ ะได้รบั การรักษาด้วยยาทีเ่ หมาะสมและลดความพิการ
ที่อาจหลงเหลือมีอาการ
ค�ำส�ำคัญ : ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง, พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง, อายุ, ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดสมอง, การสนับสนุนจากผู้ให้บริการ
CORRESPONDING AUTHOR : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน สุวรรณรูป, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700, e-mail : nuntawan.suw@mahidol.ac.th
1
นิสิตปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
24

1.indd 40

20/6/2561 14:00:38

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

41

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

Abstract

Areerat Pesungnoen, M.N.S.1
Nantawon Suwonroop, Ph.D.2
Wanpen Pinyopasakul, Ph.D.2

The purpose of this predictive correlational study was to identify factors predicting stroke preventive 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.
Keywords : Patients  at  risk, Stroke  prevention  behaviors, Age, Awareness  of  stroke, Health  care  
providers  support
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บทน�ำ

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular
disease, Stroke) เป็นโรคทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส�ำคัญของโลกและประเทศไทย และเป็นสาเหตุการ
ตายอันดับที่ 5 ของประชากรอายุระหว่าง 15 - 69 ปี
ปัจจุบันประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
สมองจ�ำนวน 17 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคหลอด
เลือดสมอง 6.5 ล้านคน (World Stroke Organization, 2016) และคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2030 จะมี
ผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง หมด 77
ล้านคน และจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอด
เลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็น 7.8 ล้านคน (World Stroke
Organization, 2008) ประเทศไทยพบอุบัติการณ์
การเกิดโรค 690 ต่อแสนประชากร (ส�ำนักงาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ , 2551) จากสถิ ติ
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
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง (ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ
กรมควบคุมโรค, 2558)
โรคหลอดเลือดสมอง คือภาวะที่มีความ
ผิ ด ปกติ ข องหลอดเลื อ ดในสมอง พบสาเหตุ
จากสมองขาดเลือด (Infarction) มากที่สุด คือ
ประมาณ 75 % รองลงมาคือสาเหตุจากเลือดออก
ในสมอง (Intracerebral hemorrhage) ประมาณ
11% การรักษาต้องท�ำภายใน 4.5 ชั่วโมง (คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556)
ซึ่งหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็
มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ หรือหากรอดชีวิตก็จะ
ยั ง มี ค วามพิ ก ารหลงเหลื อ ซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ
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การดู แ ลและรั ก ษาในระยะยาว ส่ ง ผลกระทบ
ต่อสภาพร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจ
ของทั้งผู้ป่วยและครอบครัว เป็นภาระด้านสุขภาพ
และยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
เพราะผูร้ อดชีวติ จากโรคนีอ้ าจอยูใ่ นสภาพอัมพฤกษ์
อัมพาตได้
องค์ ก ารอั ม พาตโลก (World Stroke
Organization, 2008) ได้ ร ะบุ ป ั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ ป็ น
สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไว้ 8 ปัจจัย
ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ระดับ
Cholesterol ในเลือดสูง มีประวัติญาติสายตรงเคย
เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง การขาดการ
ออกก�ำลังกายและกิจกรรมทางกายน้อย มีภาวะน�้ำ
หนักเกินหรืออ้วน สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ  และภาวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยพบว่าสาเหตุหลัก 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1)โรคความดันโลหิตสูง 2)โรคเบาหวาน
และ3)โรคไขมันในเลือดสูงนั้น เป็นปัจจัยเสี่ยง
ส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ โดย
พบว่ากลุม่ เสีย่ งโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และมีภาวะไขมันในเลือดสูงมีความเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองมากว่าบุคคลปกติถึง 17 เท่า
4 เท่า และ 1.5 เท่า ตามล�ำดับ ส่วนแนวทางในการ
ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสามารถท�ำได้
โดยการพิจารณาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยการ
เลือกรับประทานอาหาร ควบคุมน�ำ้ หนัก ออกก�ำลัง
กาย ควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน�ำ้ ตาล
ในกระแสเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ไม่สบู บุหรี่ และ
ลดการดื่มแอลกอฮอล์ มีรายงานการศึกษา Blades
et al. (2005) กล่าวว่าสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในการลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายของ
โรคหลอดเลือดสมอง คือวิธีการป้องกันการเกิด
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โรคเลือดสมอง
แม้จะมีนโยบายในการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมอง แต่ก็ยังพบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดโรค
หลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้น โรคหลอดเลือดสมอง
สามารถเกิดได้กบั ทุกเพศทุกวัย และเริม่ พบในกลุม่
ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ทั้งนี้เป็นผลอันเนื่องมาจาก
การรับรู้ความเสี่ยงต่างๆด้านสุขภาพ ความสนใจ
ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพและรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่เน้นความ
สะดวกสบาย ท�ำให้เห็นความส�ำคัญของสุขภาพ
น้อยลง โดยอายุเป็นปัจจัยที่ท�ำให้คนมีความแตก
ต่างกันในเรือ่ งของความคิดและพฤติกรรม ช่วงอายุ
และประสบการณ์ที่แตกต่างกันจึงแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการคิดการตัดสินใจที่ต่างกัน โดยจะเห็น
ว่าคนที่อายุมากกว่ามีการแสวงหาแนวทางในการ
ปฏิบัติได้ดีกว่า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549)
โรคหลอดเลือดสมองก�ำลังเป็นภัยคุมคาม
ประชากรทัว่ โลก เนือ่ งจากมีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคและ
อัตราตายที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี แม้จะมีการรณรงค์
และป้องกันการเกิดโรคมานาน แต่ก็ยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ ในปี พ.ศ. 2559 องค์การอัมพาตโลก
(WSO) จึงได้ให้ความส�ำคัญและมุง่ เน้นการป้องกัน
และควบคุมโรคหลอดเลือดสมองใน 3 ประเด็น
หลัก คือ การสร้างความตระหนักต่อโรค การส่ง
เสริมการเข้าถึงบริการ และการลงมือปฏิบัติเพื่อ
ควบคุมโรค (World Stroke Organization, 2016)
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเป็น
กุญแจส�ำคัญที่สามารถลดภาวะโรค ความพิการ
และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองได้
(Hickey et al. 2009) และองค์ประกอบส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(O’Donnell, 2005) ซึ่งความตระหนักรู้เป็นความ
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ส�ำนึกรู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ จ�ำแนกและรับรู้ และเป็นสิ่ง
ทีล่ ะเอียดอ่อนเกีย่ วกับอารมณ์ ความรูส้ กึ และส�ำนึก
เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(Breckler, 1986) จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยว
กับความตระหนักรูต้ อ่ โรคหลอดเลือดสมองพบการ
ศึกษาทีค่ อ่ นข้างน้อยในประเทศไทย อุมาพร แซ่กอ
(2557) ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักรู้เกี่ยว
กับโรคหลอดเลือดสมองของผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งต่อโรค
หลอดเลือดสมองในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ศึกษาพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
มีความตระหนักรู้อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียว
กับการศึกษาของสมสุข ภานุรัตน์ (2554) ที่ศึกษา
ความตระหนักรูข้ องผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งโรคหลอดเลือด
สมองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงมีความตระหนักรู้ในระดับปานกลางเช่น
กัน
นอกจากนี้ พบว่ า การที่ บุ ค คลจะเกิ ด
พฤติกรรมนั้นต้องอาศัยทั้งปัจจัยจากในตัวบุคคล
และภายนอกตั ว บุ ค คล เช่ น เดี ย วกั บ พฤติ ก รรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล ได้แก่ ความรู้ การรับรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
ท�ำให้เกิดความความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมองแล้วนั้น ยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอก
อื่นๆ เช่น สถานบริการ ผู้ให้บริการ ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นหรือได้รับจากปัจจัยภายนอกนี้จะเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ การ
ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคของ คอบป์ (1976)
และแลงกลี (1977) พบว่าการที่บุคคลได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรค
และสร้างเสริมสุขภาพดีกว่าผูท้ มี่ แี รงสนับสนุนทาง
สังคมน้อย สอดคล้องกับ Burgler (1989) ที่พบว่า
การทีผ่ ปู้ ว่ ยจะปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของแพทย์หรือ
พยาบาลต้องได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากผูใ้ ห้
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บริการมาก่อน แรงสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการ ได้แก่
การให้ข้อมูลข่าวสาร การบอกให้ทราบถึงสาเหตุ
อาการของโรค การพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเมื่อมี
อาการและการป้องกัน การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ป่วย
การแสดงความห่วงใยในตัวผู้ป่วย จะส่งผลให้ผู้
ป่วยมีพฤติกรรมการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุข
ภาพดีกว่าผูท้ ไี่ ม่ได้รบั การสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ด
สมองมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร
(ส�ำนักงานโรคไม่ติดต่อ, 2552) นอกจากนี้ยังมีผู้
ป่วยโรคเรือ้ รังและเป็นกลุม่ เสีย่ งต่อโรคหลอดเลือด
สมองจ�ำนวนมาก เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา
มีประชากรอาศัยอยู่จ�ำนวนมาก เป็นอันดับสอง
ของประเทศ (ส�ำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา,
2556) จากสถิติสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี
พ.ศ. 2559 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่
ทั้งหมด 5,022 ราย ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูง
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมอง
ยังเป็นปัญหาระดับภูมิภาคประเทศไทย ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการป้องกันการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดัง
กล่าว ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบ
การศึกษาในประเด็นปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิค่อนข้างน้อย และ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคหลอดเลือด
สมองและนโยบายการป้ อ งกั น โรคหลอดเลื อ ด
สมองในปัจจุบันตาม World Stroke Organization
2016 ผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท�ำนาย
ด้านอายุ ความตระหนักรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมอง
และการได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้
ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ เพื่อ
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น�ำไปสู่แนวทางป้องกันโรคและลดอุบัติการณ์การ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนลดภาวะความ
พิการและอัตราการเสียชีวิต

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อศึกษาอ�ำนาจการท�ำนายของอายุ ความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการ
สนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการ ต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ

กรอบแนวคิดการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษา
ปัจจัยท�ำนายด้านอายุ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง และการได้รบั การสนับสนุนจาก
ผู้ให้บริการต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มาจากแนวคิดการสร้างเสริมสุข
ภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ O’Donnell (2005) ได้น�ำเสนอรูปแบบการสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เป็ น พฤติ ก รรมที่ ดี ที่ สุ ด โดยอธิ บ ายว่ า ความ
ตระหนักเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้บุคคลประสบ
ความส�ำเร็จกับการกระท�ำพฤติกรรมในการด�ำเนิน
ชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพดี O’Donnell กล่าวว่า การที่
บุคคลจะเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะ
สมนั้นจะต้องมีความเชื่อและความรู้ที่ถูกต้อง โดย
ความรู้จะท�ำให้บุคคลเกิดความตระหนัก นอกจาก
นี้ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า การที่บุคคลได้รับความ
รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น และการได้
รับแรงจูงใจจากแหล่งสนับสนุนต่างๆ ซึ่งผู้วิจัย
มองว่าเป็นการได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ
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นอกจากจะท�ำให้บุคคลเกิดความตระหนักแล้ว ยัง รับรู้และความตระหนักที่แตกต่างกัน ความแตก
เชื่อว่าจะท�ำให้บุคคลมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง ต่างกันของอายุย่อมท�ำให้บุคคลมีประสบการณ์
พฤติเรืก่ อรรมอี
กด้วย ความตระหนั
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Breckler
กับความรู้สึกและอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของ เลื อ ดสมองและการสนั บ สนุ น จากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยด้านอายุ ความตระหนักรู ้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและ
บุคคลต่อสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ามารถท� ำ นายพฤติ ก รรมการ
การสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ ว่าเป็ นปั จจัยที่สามารถทานายพฤติกรรมการป้ องกันโรคหลอดเลือดสมองของ
นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจัย ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงได้หรื อไม่ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1.1
ด้านอายุที่แตกต่างกันของบุคคล มีผลให้เกิดการ ได้หรือไม่ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตำม

อายุ
ความตระหนักรู ้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

พฤติกรรมการป้ องกัน
โรคหลอดเลือดสมองของผูป้ ่ วย
กลุ่มเสี่ ยง

การสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิธีดการวิ
ำเนินจกำรวิ
ั ย ครัจ้ งัยนี้ เป็ น การศึ ก ษาหาความ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ว่ ย
จยั ครั
ษาหาความ สั มกลุ
พัน่ มธ์เสีเชิ่ ยงงต่
ท านาย
(Correlational
predictive
research)
้ งนี้ เป็ นการศึ กpredictive
อ การเกิ
ด โรคหลอดเลื
อ ดสมองที
่ ไ ด้ เพื่ อ
สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ท�การวิ
ำ นาย
(Correlational
ศึกษาพฤติ
นโรคหลอดเลื
ป้ ่ วยกลุ
ษาอวยโรคความดั
านาจการทานายของปั
นิจ่มฉัเสีย่ ว่ยงาเจ็โดยศึ
บป่วกยด้
นโลหิต จจัย
research)
เพื่อกศึรรมการป้
กษาพฤติองกั
กรรมการป้
องกัอนดสมองของผู
โรค รับการวิ
ด้านอายุ
ความตระหนั้ปก่วรูยกลุ
้เกี่ยวกั
บสนุหรื
นจากผู
ใ้ ห้บรินกในเลื
าร ต่อดสู
พฤติงทีกรรมการ
สูง และการสนั
โรคเบาหวาน
อโรคไขมั
่มา
หลอดเลื
อดสมองของผู
่มเสีบ่ยโรคหลอดเลื
ง โดยศึกษาอดสมอง
รั บบบริ
ารในหน่
ว ยบริมกิ ารปฐมภู มิ ( รพ.สต.)
ป้ องกันโรคหลอดเลื
ป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยกงที่มารั
บริ กการในหน่
วยปฐมภู
อ�ำนาจการท�
ำนายของปัจอจัดสมองของผู
ยด้านอายุ ความตระหนั
รู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการสนับสนุน ในเขตอ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทีม่ เี กณฑ์
จากผูประชำกรและกลุ
ใ้ ห้บริการ ต่อพฤติ
่มตักวรรมการป้
อย่ำง องกันโรคหลอด คุณสมบัติดังนี้ คือ
1. เป็นผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป
เลือดสมองของผู
้ป่วยกลุ่ใ่มช้เสี
่ยงที่มารั
บบริ้ งกนีารใน
ประชากรที
ในการศึ
กษาครั
้ คือ ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการ
ทั้งเพศ ชายและเพศหญิง
หน่วยปฐมภูมิ
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2. สามารถตอบค� ำ ถามในประเด็ น ที่
สอบถามได้อย่างเข้าใจ
3. สามารถเข้าใจ และสือ่ สารภาษาไทยได้
4. ไม่ เ คยมี ป ระวั ติ เ ป็ น โรคหลอดเลื อ ด
สมองมาก่อน
5. ไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคจิต (จาก
ประวัติการรักษาของผู้ป่วย)
6. ไม่มีความพิการทางร่างกาย
ซึ่ ง ก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี
วิเคราะห์อ�ำนาจการทดสอบ (Power analysis)
โดยใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป G*Power สถิ ติ ที่ ใ ช้
Multiple regression ก�ำหนดระดับความเชื่อมั่น
ในการทดสอบที่ (a) = .05 อ�ำนาจการทดสอบ
(Power of test) = .80 ขนาดของอิทธิพลได้จากการ
หาค่าความสัมพันธ์เฉลี่ยจากงานวิจัยที่มีลักษณะ
คล้ายกัน ได้ค่า (Effect size) ขนาดกลาง (R2 = .13)
จึงเลือกใช้ขนาดของอิทธิพลดังกล่าวเพื่อมาหา
ค่าเฉลี่ย การศึกษานี้มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 88 ราย ตามเกณฑ์คุณสมบัติ
ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบสะดวก
(Convenience sampling) ที่มารับบริการในหน่วย
บริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) ซึ่งการให้บริการของ
แหล่งข้อมูลจะมีลักษณะการให้บริการที่คล้ายคลึง
กันเนือ่ งจากเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุขทั้งหมด แต่จะมี รพ.สต.จ�ำนวน 7 แห่ง
จาก 15 แห่ง ทีม่ แี พทย์ออกตรวจ ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการสุม่
จับฉลากรายชื่อมาจ�ำนวน 3 แห่ง ที่มีกลุ่มตัวอย่าง
ที่คล้ายคลึงกันได้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต� ำ บลบุ ่ ง ขี้ เ หล็ ก โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ต�ำบลมะเกลือเก่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลนาใหญ่
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

ผู ้ วิ จั ย ได้ เ สนอโครงร่ า งวิ จั ย ต่ อ คณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอรับการพิจารณา
เมือ่ ได้รบั อนุมตั ิ (COA No. IRB-NS2016/361.0106)
แล้วจึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยพิทักษ์
สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัยโดยจัดท�ำเอกสารชี้แจงให้ผู้เข้า
ร่วมวิจัยทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
การวิจัย การตอบแบบสอบถามจะเป็นความลับ
ไม่มกี ารระบุชอื่ ทีอ่ ยู่ และจะไม่มผี ลกระทบต่อสิทธิ
การรักษาของผู้ป่วย ตามหลักการพิทักษ์สิทธิ์ของ
กลุม่ ตัวอย่างการท�ำวิจยั ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั สามารถขอยุติ
การท�ำแบบสอบถามได้หากรูส้ กึ ไม่สบายใจทีจ่ ะให้
ข้อมูล โดยข้อมูลทีไ่ ด้จะน�ำไปวิเคราะห์และน�ำเสนอ
ในภาพรวมเพื่อประโยชน์ส�ำหรับการศึกษาเท่านั้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ

เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบ
ด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลภาวะ
สุขภาพ และประสบการณ์สุขภาพ ลักษณะค�ำถาม
เป็นการเลือกตอบและเติมข้อความ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ภาวะสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ
ล่าสุด จ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งหมด 17 ข้อ
ชุ ด ที่ 2 แบบสอบถามความตระหนั ก รู ้
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง เป็นแบบสอบถาม
ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรม
ซึ่งมีการประยุกต์ตามแนวคิดของ Breckler (1986)
ประกอบไปด้วยความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง เช่น การรับรู้อาการเตือน อาการ
แสดง การรักษา และแนวทางการป้องกันโรคหลอด
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เลือดสมอง แบบสอบถามใช้วดั ความตระหนักใน 2
ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ และอารมณ์ความ
รู้สึก ประกอบด้วยข้อค�ำถามทั้งหมด 20 ข้อ ข้อค�ำ
ตอบเป็นแบบให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale)
มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 ตามล�ำดับ
ชุดที่ 3 แบบสอบถามการได้รบั การสนับนุน
จากผู้ให้บริการ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมและตามกรอบแนวคิด
ของ House (1981) ซึง่ การสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการ
หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร เอกสารรวมไปถึงอารมณ์
ความรูส้ กึ ต่างๆ ทีท่ า่ นได้รบั จากผูใ้ ห้บริการสุขภาพ
ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าสาธารณสุข
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ห รื อ โรง
พยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจ� ำ ต� ำ บล เป็ น ต้ น
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามว่า
กลุม่ ตัวอย่างเคยได้รบั การสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการ
สุขภาพหรือไม่ โดยประกอบด้วยข้อค�ำถามทัง้ หมด
12 ข้อ ข้อค�ำตอบเป็นแบบให้เลือกตอบ 5 ระดับ
(Rating Scale) มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 ตามล�ำดับ
ชุ ด ที่ 4 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยว
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
โดยประกอบไปด้วยพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การออกก�ำลังกาย การจัดการความเครียด
การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับ
ประทานยาและการติดตามการรักษาของผูป้ ว่ ยกลุม่
เสี่ยง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบสอบถาม
เพื่อทราบถึงการปฏิบัติหรือการกระท�ำพฤติกรรม
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วยข้อ
ค�ำถามทั้งหมด 15 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
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มาตราประมาณค่า 4 ระดับ (Rating Scale) มีคะแนน
ตั้งแต่ 1-4 ตามล�ำดับ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล

1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content validity) ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามทั้งหมด
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา โดยผู้ทรงวุฒิ 4 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ อาจารย์พยาบาลภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์พยาบาลภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช มหาวิทยาลัยมหิดล และพยาบาลวิชาชีพ
ช�ำนาญการ ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้
ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index)
ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.91, 1 และ 1 ตามล�ำดับ
และผูท้ รงคุณวุฒิ มีขอ้ เสนอแนะให้ปรับข้อความใน
ข้อค�ำถามตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
2. การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่อง
มือ (Reliability) ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามทั้ง 4 ชุด
ไปทดลองใช้ (Tryout) กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ที่มาติดตามการรักษาที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหินตัง้ จ�ำนวน 30
ราย หลังจากนั้นน�ำแบบสอบถามชุดที่ 2, 3 และ 4
ไปทดสอบค่าความเทีย่ ง โดยวิธกี ารหาสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha) ด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS ได้ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมอง แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุน
จากผู้ให้บริการ และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง มีค่าเท่ากับ
.841 .868 และ .810 ตามล�ำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
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ยอมรับได้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้ วิ จั ย เสนอโครงการ เพื่ อ ขอค� ำ รั บ รอง
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจาก
โครงการผ่านการรับรองแล้ว ผู้วิจัยท�ำหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงผูอ้ ำ� นวยการ
ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอสู ง เนิ น เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัย และขออนุมัติด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าว หลังจาก
ได้รับการอนุมัติให้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอเข้า
พบผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำ
ต�ำบลบุง่ ขีเ้ หล็ก มะเกลือเก่า และนาใหญ่ เพื่อชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ ชั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากพยาบาลประจ�ำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ประจ�ำหน่วย
คัดกรอง เป็นผู้คัดกรองผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติที่ผู้วิจัย
ก�ำหนด เมื่อได้ผู้ป่วยตามคุณสมบัติที่ผู้วิจัยก�ำหนด
ผู้วิจัยแจ้งต่อผู้ป่วยที่มีสนใจและยินดีที่จะเข้าร่วม
วิจัย บอกวัตถุประสงค์ และขั้นตอนของการศึกษา
สอบถามความสมัครใจ ลงนามใบยินยอม และ
รายละเอียดในใบพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย และท�ำการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ ผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ยตนเองในช่ ว ง
เวลาที่ผู้ป่วยรอพบแพทย์ เมื่อเสร็จสิ้นการตอบ
แบบสอบถามผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ป่วยที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และน�ำข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประมวลผลและวิเคราะห์
ทางสถิติด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the social Sciences)โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลและตัวแปรที่
ศึกษาด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ด้ า นอายุ
ความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง และ
การได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ ในการ
ท�ำนายพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการใน
หน่วยปฐมภูมิ โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย

กลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ
จ�ำนวน 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
ตัวอย่างอาศัยอยูก่ บั บุตรหลานและมีบตุ รหลานช่วย
ดูแลร้อยละ 64.80 และ 67 ภาวสุขภาพ พบว่าร้อยละ
50 ของกลุ่มเสี่ยงป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
มากที่สุด รองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วม
กับไขมันในเลือดสูง และเป็นโรคความดันโลหิต
สูงร่วมกับเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 26.1 และ 12.5
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่
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มีคา่ ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 58
โดยแบ่งเป็นอ้วนระดับ 1 น�้ำหนักเกินเกณฑ์ และ
อ้วนระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 27.3 , 20.5 และ10.2
ตามล�ำดับ ผลการตรวจสุขภาพจากสถานบริการ
ใน 1 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 76.1 มีระดับความดัน
โลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีผล
ตรวจน�้ำตาลอยู่ในระดับสูงมากกว่า 126 mg/dL
ร้อยละ 65 กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกาย
เฉลี่ย 24.13 kg/m2 (S.D. = 4.56) อยู่ในเกณฑ์อ้วน
ระดับ 1 และน�้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 27.3 และ 20.5 ด้านการได้รับความรู้และ
ค�ำแนะน�ำเรื่องโรคหลอดเลือดสมองจากหน่วย
บริการปฐมภูมิ พบว่าร้อยละ 63.6 ไม่เคยได้รับ
ค�ำแนะน�ำ ในจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำ
รายงานว่าได้รบั ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ร้อยละ 51 รองลงมา คือจากพยาบาลร้อยละ 37.2
ส่วนการได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง
จากสื่ออื่นๆ พบว่าร้อยละ 59.1 ไม่เคยได้รับข้อมูล
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คยได้รบั ข้อมูลส่วนมากได้รบั ข้อมูล
จากป้ายโฆษณา วิทยุ/โทรทัศน์ฯลฯ ร้อยละ 62.5
นอกจากนี้ยังพบว่าเกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด
สมอง เมือ่ สอบถามการรับรูค้ วามสีย่ งต่อโรคหลอด
เลือดสมอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าตนเองไม่มี
ความเสี่ยงและมีความเสี่ยงเล็กน้อยเป็นจ�ำนวน
เท่ากัน คือร้อยละ 33
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอายุ 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�ำจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
สมองและในด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองในภาพรวม พบว่า ตัวอย่างมีพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูง
(M = 3.09, S.D. = .25) เมื่อพิจารณารายด้าน พบ
ว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านการใช้ยา/
ติดตามการรักษา พฤติกรรมด้านการไม่สูบบุหรี่/
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมด้านการออก
ก�ำลังกายอยู่ในระดับสูง (M = 3.85, S.D. = .54 ,
M = 3.46, S.D. = .78 และ M = 3.00, S.D. = .75
ตามล� ำ ดั บ ) ส่ ว นพฤติ ก รรมด้ า นการจั ด การ
ความเครียดและพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.73, S.D. = .57
และ M = 2.67, S.D. = .32) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที
และส่ววนเบี
นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
่ยงเบนมาตรฐาน
ของปั
จัยอายุ
ความตระหนั
รู้เกีบ่ยโรคหลอดเลื
วกับโรคหลอดเลื
อด
ตำรำงที่ ่ 11 ค่ค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ยและส่
ของปั
จจัยจอายุ
ความตระหนั
กรู ้เกี่ยกวกั
อดสมอง
สมอง
การได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (N = 88)
การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (N = 88)
ปัจจัยอิทธิพลต่ อพฤติกรรม
อายุ
ความตระหนักรู ้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
ของผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยง
การได้รับการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริ การ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคหลอดเลือดสมอง
- พฤติกรรมด้านการบริ โภคอาหาร
- พฤติกรรมด้านการออกกาลังกาย
- พฤติกรรมด้านการจัดการความเครี ยด
- พฤติกรรมด้านการสู บบุหรี่ /ดื่มแอลกอฮอล์
- พฤติกรรมด้านการใช้ยา/ติดตามการรักษา

S.D.
65.60 10.63
3.73 .54
2.47
3.09
2.67
3.00
2.73
3.46
3.85

.79
.25
.32
.75
.57
.78
.23

ช่ วงคะแนน ช่ วงคะแนน
ทีเ่ ป็ นไปได้ ทีไ่ ด้ จริง
44-90
1-5
1.8-4.75
1-5
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

1.33-4.50
2.4-3.67
2 – 3.5
1-4
1-4
1-4
3.33 – 4

ระดับ
คะแนน
สู ง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
ปานกลาง
สู ง
สู ง

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี แต่เมือ่ พิจารณารายตัวแปรพบว่ามีเพียงตัวแปรอายุ
การวิ
เคราะห์
ความถดถอยเชิ
งพหุ ดว้ ยวิธีก้นารเลื อและความตระหนั
กตัวแปรอิสระ เข้การูสมการถดถอยในขั
ยว
้ นตอนเดี
เ้ กี่ยวกับโรคหลอดเลื
อดสมอง
การเลือกตั
วแปรอิ
สระ
เข้าสมการถดถอยในขั
่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
(Enter ยmultiple
regression)
เคราะห์ ผลการ
พบว่า อายุ ทีความตระหนั
กรู ้ เำกีนายความถดถอยอย่
ม่ อี ำ� นาจการท�
างมีนยั ส�และ
ำคัญ
ตอนเดี
ว (Enter
multipleผลการวิ
regression)
ทางสถิตกิ รรมการป้
(β = -.209
< .05 และอดสมองของ
(β = .393 ,
วิการได้
เคราะห์รับพบว่
า อายุ
่ยวกับโรควมทานายพฤติ
การสนั
บสนุความตระหนั
นจากผูใ้ ห้บริ กการรู้เกีสามารถร่
องกั, นpโรคหลอดเลื
2
< .001)<โดยตั
กรูว้ตแปรพบว่
่อโรคหลอด
หลอดเลื
น , pP-value
ผูป้ ่ วยกลุอ่มดสมอง
เสี่ ยงได้ร้อและการได้
ยละ 25.9 ร(Rับการสนั
= .259 ,บFสนุ
= 9.788
.001)วแปรความตระหนั
แต่เมื่อพิจารณารายตั
ามี
ดสมองมี่มอีอ�ำานาจการท
นาจการท�านายความถดถอยอย่
ำนายมากที่สุด ดังแสดง
จากผู
้ให้วบแปรอายุ
ริการ สามารถร่
วมท�ำนายพฤติ
กรรมการ
เพียงตั
และความตระหนั
กรู ้เกี่ยวกั
บโรคหลอดเลืเลืออดสมองที
างมี
่ 2 วแปรความตระหนักรู ้ต่อโรคหลอด
ป้นัอยงกัสาคั
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ผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงได้ร้อยละ 25.9 (R2 = .259 , F = 9.788 , P-value < .001) แต่เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่ามี
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อภิปรายผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจ�ำ
ตั ว เป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง มากที่ สุ ด โดยพบ
ถึงร้อยละ 50 สอดคล้องกับรายงานของผู้ป่วยใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่าโรคความดันโลหิต
สูงเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยอันดับที่ 1 โดยมีอัตรา
การเจ็บป่วย 368.49 ต่อแสนประชากร (ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 2557) โดยโรค
ความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
ที่ท�ำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด
และมีเลือดออก (Freitas, Carruzzo, Tsiskaridze,
Lobrinus, & Bogousslavsky, 2001) นอกจากนี้ยัง
พบกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคร่วม เช่น โรคความดันโลหิต
สูงร่วมกับโรคเบาหวาน และเป็นโรคร่วมทั้ง 3 โรค
ซึง่ การทีก่ ลุม่ เสีย่ งมีโรคร่วมหลายโรคก็จะท�ำให้เพิม่
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากยิ่ง
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
มวลกายสูงกว่า 30 กิโลเมตรต่อตารางเมตร ค่าดัชนี
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มวลกายทีเ่ กินนีเ้ องเป็นอีกความเสีย่ งทีท่ �ำให้ผปู้ ่วย
กลุ่มเสี่ยง มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เพิ่ม
มากขึน้ โดยเฉพาะผูท้ มี่ ดี ชั นีมวลกาย (BMI) สูงกว่า
30 กิโลเมตรต่อตารางเมตร ซึ่งมีโอกาสท�ำให้เกิด
โรคหลอดเลือดสมองได้ง่ายขึ้น ผลของการศึกษา
พบว่าการอ้วนแบบลงพุงมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองมากว่าการอ้วนทั่วไป (กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
ในการศึ ก ษาพบว่ า อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
(r = -.307, p < .001) และสามารถร่วมท�ำนาย
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคหลอดเลื อ ดสมอง
ของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(β = -.209, p < .05) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่
ตั้งไว้ โดยพบว่าผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุน้อยกว่าจะ
มีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้
ดีกว่ากลุ่มคนที่มีอายุมาก อธิบายได้ว่าโรคหลอด
เลือดสมองเริ่มเกิดในคนอายุน้อยลง ท�ำให้คนอายุ
น้อยมีความสนใจและดูแลตนเองดีกว่าคนที่มีอายุ
มาก แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการรับรู้
ในแต่ละช่วงวัย คือ ช่วงอายุและประสบการณ์ที่
ต่างกัน จะส่งผลถึงกระบวนการคิดการตัดสินใจ
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ตลอดจนการปฏิบัติพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะ
มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ โดยจะเห็น
ว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะมีการเรียนรู้ แสวงหา และ
เข้าถึงเทคโนโลยีข่าวสารที่ทันสมัยได้มากกว่ากลุ่ม
ผู้สูงอายุ และงานวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจาย
ของกลุ่มอายุทุกช่วงวัย อายุจึงเป็นตัวแปรส�ำคัญ
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรม สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
จุฑามาศ ทองต�ำลึง (2552) ทีพ่ บว่า อายุ เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
และพรสวรรค์ ค�ำทิพย์ (2557) พบว่า อายุมีความ
สัมพันธ์พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
ความตระหนั ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคหลอด
เลื อ ดสมองของผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม เสี่ ย ง ผลการศึ ก ษา
พบว่ า ความตระหนั ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคหลอดเลื อ ด
สมองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
(r = .455, p < .001) และสามารถท�ำนายพฤติกรรม
การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (β = .209, p < .001) ซึ่งมีอ�ำนาจ
การท�ำนายสูงสุดและเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ O’Donnell (2005)
ที่ อ ธิ บ ายว่ า ความตระหนักเป็นหนึ่ง ในสิ่ง ที่ จ ะ
ช่วยให้บุคคลประสบความส�ำเร็จกับการกระท�ำ
พฤติกรรมในการด�ำเนินชีวติ เพือ่ ให้มสี ขุ ภาพดี และ
Breckler (1986) ที่อธิบายว่า ความตระหนักรู้เป็น
พฤติกรรมการรู้ส�ำนึกว่าสิ่งนั้นมีอยู่ มีการจ�ำแนก
และรับรูซ้ งึ่ เป็นสิง่ ทีล่ ะเอียดอ่อนเกีย่ วกับความรูส้ กึ
และอารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลต่อสิง่ หนึง่
หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ความตระหนักรู้
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมในการสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
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จากการศึกษาของธนพร วรรณกูล (2557) เกี่ยวกับ
การรับรูแ้ ละพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด
สมอง พบว่า การรับรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(r = .510, p < 0.05) ซึ่งการรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอด
เลื อ ดสมองจากงานวิ จั ย เป็ น การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับ
รู้ความรุนแรงของโรค และการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมอง ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับที่ผู้วิจัยศึกษา
จึงอธิบายได้ว่าเมื่อบุคคลเกิดความตระหนักรู้ต่อ
สุขภาพในด้านต่างๆ อาจน�ำไปสู่กระบวนการคิด
การตัดสินใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคเพือ่
ไม่ให้ตนเกิดความเจ็บป่วย ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติ
พฤติกรรมด้านต่างๆของบุคคลเหล่านั้น
การสนั บ สนุ น จากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารพบว่ า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมอง (r = .230 , p < .05) แต่ไม่สามารถ
ท�ำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
ของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(β = .031, p = .484) และไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ทีต่ งั้ ไว้วา่ ผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก
ผู้ให้บริการจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองได้ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเสี่ยงได้รับ
ข้อมูลการสนับสนุนเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่
ในระดับปานกลางเท่านั้น (M = 2.47, S.D. = .79)
ซึ่งตัวแปรการสนับสนุนจากผู้ให้บริการมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับตัวแปรอายุและ
ความตระหนักรู้ จึงไม่สามารถท�ำนายพฤติกรรม
การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงได้ จากผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วย
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กลุ่มเสี่ยงไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมองจากผู้ให้บริการ และการที่ผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการในระดับ
ปานกลาง แต่มีพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองอยู่ในระดับสูง (M = 3.09, S.D. = .25)
แต่ ยั ง มี พ ฤติ ก รรมด้ า นการรั บ ประทานอาหาร
และการจัดการความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง
(M = 2.67, M = 2.73) ผู้วิจัยพบว่าจากการสอบถาม
ผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม เสี่ ย งท� ำ นั้ น เป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้ รั บ ค� ำ
แนะน�ำเรื่องจากปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคประจ�ำตัวที่
มีเป็นส่วนมากซึ่งพฤติกรรมที่เคยได้รับค�ำแนะน�ำ
เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพและสามารถ
ป้ อ งกั น โรคได้ ค รอบคลุ ม ซึ่ ง ได้ แ ก่ เ รื่ อ งการรั บ
ประทานอาหาร ควบคุมน�้ำหนัก ออกก�ำลังกาย
ควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน�้ำตาลใน
กระแสเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่สูบบุหรี่ และ
ลดการดืม่ แอลกอฮอล์ จึงท�ำให้ตวั อย่างมีพฤติกรรม
ส่วนใหญ่รวมไปถึงพฤติกรรมป้องกันโรคหลอด
เลื อ ดสมองอยู ่ ใ นระดั บ สู ง แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น
ตัวอย่างได้รับค�ำแนะน�ำที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
เรื่องโรคหลอดเลือดสมองค่อนข้างน้อย จึงท�ำให้
ผลการสนับสนุนจากผูใ้ ห้บริการไม่สามารถท�ำนาย
พฤติ ก รรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้
นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับ
ความรูจ้ ากแหล่งอืน่ ๆนอกจากผูใ้ ห้บริการ เช่น จาก
สื่อต่างๆ จากบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือการ
ศึกษาด้วยตนเอง จึงท�ำให้มีพฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองในระดับสูงได้ ซึ่งขัดแย้งกับ
การศึกษาของ ชลิดา โสภิตภักดีพงษ์ (2553) พบ
ว่าการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข
สามารถท� ำ นายพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
ครอบครั ว ที่ เ สี่ ย งต่ อ โรคหลอดเลื อ ดสมองได้
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(β = 0.218, p = .028) และการศึกษาของจุฑามาศ
คชโคตร (2554) ที่ท�ำการศึกษาพฤติกรรมป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรม
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของพนักงานมีความ
สัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน เพื่อน
ร่ ว มงาน และการสนั บ สนุ น จากหั ว หน้ า งาน
สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรมป้องกันโรคหลอด
เลือดหัวใจได้ร้อยละ 28.20

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลควรมีการส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง
โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
และกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ โดยควรมี ก ารคั ด กรองและ
ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
รวมไปถึงการแนะน�ำให้สงั เกตอาการของโรคหลอด
เลือดสมองด้วยตนเองตามหลัก FAST เพื่อให้กลุ่ม
เสี่ยงที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุได้รับ
ความรูแ้ ละเข้าใจถูกต้องถึงโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเกิดโรค
หลอดเลือดสมองและสามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างถูกต้อง และ
ควรมีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพหรือโครงการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองให้แก่ผปู้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง
เช่น จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมองระหว่างกลุม่ เสีย่ งและบุคลากร ท�ำตลาด
นัดเรื่องอาหารเนื่องจากผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับน้อยทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านอืน่ ๆ
นอกจากนี้ควรมีการรณรงค์ใช้พื้นที่ออกก�ำลังกาย
สอนวิธีการออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย
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และตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน
เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและเพือ่ ให้มี
พฤติกรรมการป้องกันโรคได้ นอกจากนีจ้ ากผลการ
วิจยั ยังพบว่า ประชาชนได้รบั ความรูเ้ รือ่ งโรคหลอด
เลือดสมองผ่านทางป้ายโฆษณา วิทยุ/โทรทัศน์ ถึง
ร้อยละ 62.5 กระทรวงสาธารณสุขจึงอาจมีการใช้
สือ่ ในการให้ความรูแ้ ก่ประชาชนเกีย่ วกับโรคหลอด
เลือดสมองผ่านช่องทางเหล่านี้ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า อายุ แ ละความ
ตระหนั ก รู ้ ต ่ อ โรคหลอดเลื อ ดสมองมี ผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคหลอดเลื อ ดสมองจึ ง
อาจน�ำผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากศึกษาในครัง้ นีไ้ ปต่อยอด
เป็นการศึกษากึ่งทดลองโดยอาจท�ำกลุ่มให้ความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้
กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ที่หลากหลายและท�ำให้เกิด
ความตระหนักในการที่จะปฏิบัติพฤติกรรมต่อไป
2. ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งส่วน
ใหญ่ยังไม่มีการรับรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง จึงควรน�ำเรื่องประเด็น
การรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งต่ อ โรคหลอดเลื อ ดสมองมา
ศึกษาเพื่อเติมในเชิงการวิจัยกึ่งทดลอง โดยการให้
Program Intervention ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในแต่ละ
ระดับ เช่น กลุ่มเสี่ยงน้อย เสี่ยงปานกลาง เสี่ยง
มากและท�ำการศึกษาเปรียบเทียบถึงการรับรู้ความ
เสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือด
สมองแตกต่างกันหรือไม่เพื่อจะได้วางแผนการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมได้
3. ควรมีการศึกษาเรือ่ งการสนับสนุนจาก
ผูใ้ ห้บริการในหน่วยบริการอืน่ เช่น ในหน่วยบริการ
ระดับทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ หรือท�ำการศึกษาเปรียบ
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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
โปรแกรมการส่ ง เสริ ม สมรรถนะแห่ ง ตนต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในผู ้ สู ง อายุ โ รคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง มารับบริการคลินกิ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและหอบหืดผูใ้ หญ่
โรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมแิ ห่งหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 54 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะที่ก�ำหนด และสุ่มอย่าง
ง่ายเข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 27 คน กลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่ง
ตนในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ Bandura
ประกอบด้วยสือ่ วีดทิ ศั น์ให้ความรูแ้ ละน�ำเสนอตัวแบบผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คูม่ อื การดูแลตนเอง
และแบบบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แผนการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ และแบบวัดการรับ
รู้ความเหนื่อยในการออกก�ำลังกายของ Borg ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ 2) แบบสอบถามพฤติกรรม
สุขภาพผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมสุขภาพผูส้ งู
อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ด้วยสถิติ Non-parametric
แบบ Mann-Whitney U test
ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีค่าเฉลี่ยอันดับที่ของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแล
ตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< .001) โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพรายด้านเพิ่มขึ้น
ทั้ง  3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การผ่อนคลาย และการบริหารการหายใจและออกก�ำลังกาย
ข้อเสนอแนะ โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนสามารถน�ำไปใช้กบั ผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รังในช่วงของการเตรียมวางแผนจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาล ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่
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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.
Key word: Self-Efficacy, Older Adults, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Health Behavior
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บทน�ำ

ประชากรผู ้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น จากผลการส�ำรวจ
ปี 2558 พบว่า มีจ�ำนวนประชากรสูงอายุ คิดเป็น
ร้อยละ 15.75 (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2558)
จากผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2554 (ส�ำนักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,
2557) พบว่าประชากรไทยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบ
โรคที่เป็นสาเหตุของความสูญเสียสองอันดับแรก
ในเพศชาย คือ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง คิดเป็นร้อยละ 10.3 และ 8.8 ตามล�ำดับ
จากสถิติของโรคที่พบหนึ่งในนั้นมีโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุไทย ซึ่งปัจจุบันเป็น
สาเหตุส�ำคัญของการเจ็บป่วยและการตายที่มีแนว
โน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทัว่ โลก (GOLD, 2015)
โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease หรือ COPD) เป็นกลุ่มโรค
ที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจ การด�ำเนินโรคจะ
ค่อยเป็นค่อยไป การอุดกั้นในปอดที่เกิดขึ้นจะเกิด
อย่างเรื้อรังและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถ
กลับคืนสู่สภาพปกติ (GOLD, 2015) ปัจจัยเสี่ยงที่
ท�ำให้เกิดโรค อาจมาจากปัจจัยด้านผูป้ ว่ ยและปัจจัย
ด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมมี
ความส�ำคัญมากที่สุด ได้แก่ ควันบุหรี่ เป็นสาเหตุ
ส�ำคัญที่สุดของโรคนี้ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
จะมีอาการหายใจล�ำบาก หอบเหนื่อย ซึ่งอาการ
จะค่อยๆ เป็นมากขึ้น ท�ำให้ความสามารถในการ
ท�ำกิจกรรมลดลงและมีความทุกข์ทรมาน อาการ
เหล่านี้จะน�ำไปสู่สภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ลด
ลงด้วย (Gardner & Wilkin, 2010) การเจ็บป่วย
เรื้อรัง ท�ำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เช่นเดิม
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ขาดรายได้ และต้ อ งสู ญ เสี ย รายได้ ที่ มี อ ยู ่ กั บ
การรักษาตัว (ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, 2552)
ส่วนการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อบรรเทา
อาการของโรค ป้องกันอาการก�ำเริบ เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยให้ดีมากยิ่งขึ้นและลดอัตราการตาย
แนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถ
แบ่งเป็นการรักษาโดยการใช้ยา ได้แก่ ยาขยาย
หลอดลม ยาขับเสมหะ และการรักษาโดยไม่ใช้ยา
ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ด้วยการออก
ก�ำลังกายที่เหมาะสมและการฝึกบริหารการหายใจ
จะช่ ว ยเพิ่ ม ฟั ง ก์ ชั่ น การท� ำ งานของปอดและ
การท�ำกิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันได้ดขี นึ้ นอกจากนี้
ยังมีการใช้เทคนิคการผ่อนคลาย การสงวนพลังงาน
และการใช้ อ อกซิ เ จน อย่ า งไรก็ ต ามการรั ก ษา
ดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถท� ำ ให้ โ รคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
หายขาดได้ เ พี ย งเป็ น การช่ ว ยทุ เ ลาอาการลง
(คณะท�ำงานพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างสาธารณสุขโรค
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง, 2553) ดังนัน้ ผูส้ งู อายุโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังจะต้องสามารถเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน เพื่อให้สามารถจัดการตนเองกับการเจ็บ
ป่ ว ยได้ มี การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมของตนให้
เหมาะสมและถูกต้องกับโรคทีก่ ำ� ลังเผชิญอยูไ่ ด้ เพือ่
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อไป
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ (health behavior)
เป็นการกระท�ำของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรม
ในชีวิตประจ�ำวันที่มีสุขภาพสมบูรณ์ เพื่อป้องกัน
โรคและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ น� ำ มาสู ่ คุ ณ ภาพชี วิ ต
การศึกษาของเทพทวย มูลวงษ์ (2555) พบว่าผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นผู้ป่วย
สูงอายุ ร่วมกับมีการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้น
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เรื้อรังที่มีอาการเหนื่อย อาจท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ และมีระดับการศึกษาค่อนข้าง
น้อยอาจท�ำให้การรับรู้ การเข้าใจในความรู้เรื่อง
โรค การปฏิบัติตัวได้ไม่ดี สอดคล้องกับการศึกษา
ในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีผ่ า่ นมาของกัญจนา
ภู่วิลัย, นงนุช โอบะ, สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล,
และทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ (2555) พบว่าพฤติกรรม
ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ ด้านโภชนาการ
และด้านการออกก�ำลังกายอยู่ในระดับปานกลาง
โดยพฤติกรรมการออกก�ำลังกายอยู่ในระดับที่ต�่ำ
กว่าพฤติกรรมอืน่ ๆ โดยผูป้ ว่ ยจะลดการท�ำกิจกรรม
ลงเมื่อมีอาการเหนื่อยรวมทั้งพฤติกรรมการออก
ก�ำลังกายด้วย และการศึกษาของอรุณวรรณ วงษ์
เดิม และสุภาภรณ์ ด้วงแพง (2557) อาการหายใจ
ล�ำบากของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นสาเหตุ
ท� ำ ให้ ส มรรถนะการท� ำ กิ จ กรรมทางกายลดลง
ส่งผลให้ผู้ป่วยเลือกที่จะปฏิบัติกิจกรรมลดลงหรือ
ไม่ปฏิบัติเลย โดยพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
อาจเกิดจากการรับรูส้ มรรถนะในตนเองทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของอุ ษ า วรรณม่ ว ง
และอรสา พั น ธ์ ภั ก ดี (2555) พบว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ มี
อาการก�ำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการรับรู้
ความสามารถในการดูแลตนเองสูงกว่ากลุ่มที่มี
อาการก�ำเริบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .001)
ดังนั้นหากผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนที่ถูกต้อง เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีก็จะท�ำให้มีภาวะสุขภาพที่
ดี สามารถควบคุมโรคได้ ลดความรุนแรงของโรค
ลดอาการก�ำเริบ ลดจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล
และลดการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาล ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ดังนั้นจึงต้องหาวิธี
การที่ครอบคลุมส�ำหรับการป้องกันและการรักษา
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (Self
Efficacy) ของ Bandura (1997) เป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้น
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคคล โดย Bandura
กล่าวว่า การทีบ่ คุ คลจะปฏิบตั พิ ฤติกรรมให้ประสบ
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ บุคคลจะต้อง
มีการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนเกิดขึน้ ก่อน โดยเชือ่ มัน่
ในความสามารถของตนเองว่าจะปฏิบัติพฤติกรรม
ทีเ่ ฉพาะเจาะจงให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
คาดหวัง ซึง่ การรับรูส้ มรรถนะแห่งตนมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคล โดย
บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับ
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน การรับรูส้ มรรถนะแห่ง
ตน ความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรม มีความ
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Andenaes, Bentsen, Hvinden,
Fagermoen, and Lerdal, 2014)
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ า แนวคิ ด
ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ Bandura ได้
ถูกน�ำมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาเชิงทดลองใน
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยพบว่าผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับโปรแกรมการรับรู้ความ
สามารถของตนเอง มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น (Abedi, Salimi,
Feizi, and Safari, 2013) งานวิจัยดังกล่าวมีข้อ
จ�ำกัดเรื่องบริบทที่จะน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของประเทศไทย ส่วนการศึกษาใน
ประเทศไทยนั้น พบการศึกษาของนัยนา อินทร์
ประสิทธิ์ (2544) ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะแห่งตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผลการวิจัยพบว่า
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของ
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คะแนนการรับรูส้ มรรถนะในตนเองและค่าเฉลีย่ ผล
ต่างของคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
อย่างไรก็ตามงานดังกล่าวไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
และกลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวนน้อย กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน เท่านั้น นอกจากนี้การ
ศึกษาของทีปภา พุดปา, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, และ
ดวงฤดี ลาศุขะ (2553) พบว่าความสามารถในการ
ท�ำหน้าที่ของร่างกายของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง และคะแนนอาการหายใจล�ำบากของกลุ่ม
ที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน
และการสนับสนุนทางสังคมสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั
โปรแกรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< .001)
จากการทบทวนวรรณกรรมการวิจยั ทีผ่ า่ น
มาได้มกี ารน�ำทฤษฎีการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนของ
Bandura มาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังมีความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง แต่งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนในพฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
ซึ่ งยั งไม่ ค รอบคลุมพฤติกรรมสุข ภาพด้า นอื่ นๆ
ที่อาจน�ำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อีก
ทั้งการศึกษาดังกล่าวมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
จ�ำนวนน้อยและไม่ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น
กลุม่ ตัวอย่างจึงยังไม่สามารถเป็นตัวแทนของผูป้ ว่ ย
โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ทั้ ง หมดได้ นอกจากนี้ ยั ง
พบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยังมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม และความรุนแรงของโรค
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รังมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การสัมผัสควัน
ความแข็งแรงของร่างกาย การท�ำกิจกรรมในชีวิต
ประจ�ำวันกิจกรรมทางสังคม ความวิตกกังวลและ
ภาวะซึมเศร้า (Zhang et al., 2013) โดยพฤติกรรม
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สุขภาพทีไ่ ม่ถกู ต้อง อาจเกิดจากการรับรูส้ มรรถนะ
ในตนเองที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถ
ควบคุมอาการที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ประยุ กต์ ท ฤษฎี การรั บ รู ้ สมรรถนะแห่ งตนของ
Bandura โดยใช้แหล่งสนับสนุน 4 แหล่ง เป็นก
รอบในการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
แห่งตน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพไปในทางที่ดี เพื่อชะลอการด�ำเนินของโรค
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ
ในผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ระหว่างกลุม่ ได้รบั
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนกับกลุ่มที่
ได้รับการดูแลตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย

ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน มีคะแนน
พฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตาม
ปกติ

กรอบแนวคิด

การศึ กษาครั้ งนี้ ผู ้ วิ จัย ใช้ ท ฤษฎี การรั บ รู ้
สมรรถนะแห่งตนของ Bandura (Bandura, 1997)
เป็นแนวทางในการศึกษา โดย Bandura กล่าวว่า การ
ทีบ่ คุ คลจะปฏิบตั พิ ฤติกรรมให้ประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ บุคคลจะต้องมีการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนเกิดขึ้นก่อน โดยเชื่อมั่นในความ
สามารถของตนเองว่าจะกระท�ำพฤติกรรมทีเ่ ฉพาะ
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เจาะจงให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายทีค่ าดหวัง
โดยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของบุคคลสามารถ
พัฒนาได้จากแหล่งสนับสนุน 4 แหล่ง (Bandura,
1997) ได้แก่ 1) ประสบการณ์ความส�ำเร็จของตนเอง
(enactive mastery experience) 2) การได้เห็นตัวแบบ
หรือประสบการณ์จากผู้อื่นที่ประสบความส�ำเร็จ
(vicarious experiences) 3) การพูดชักจูง (verbal
persuasion) และ 4) สภาวะทางสรีระและอารมณ์
(physiological and affective states) ดังนั้นเมื่อ
ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้รับโปรแกรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนจากแหล่งสนับสนุน
4 แหล่งดังกล่าว น่าจะส่งผลให้ผู้สูงอายุโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังมีการรับรู้สมรรถนะของตนเองที่จะ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi-experimental research) ศึกษาสองกลุ่มวัดก่อน
และหลัง (two groups pre-post test design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
มีอายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป มารับบริการคลินกิ โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังและหอบหืดผู้ใหญ่
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มารับบริการคลินิก
โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง และหอบหื ด ผู ้ ใ หญ่ โรง
พยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 จ�ำนวน
60 คน ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า ดังนี้
1) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่
มีระดับความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับ 2 และ 3
ตามเกณฑ์ของ GOLD (2015) ผู้ป่วยมีอาการคงที่
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ภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนเข้าร่วมโครงการ 2)
มีสติสมั ปชัญญะดี ไม่มปี ญ
ั หาด้านความจ�ำและการ
เรียนรู้ ประเมินโดยการใช้แบบประเมินสภาพสมอง
เบือ้ งต้น (MMSE–Thai 2002) มีคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ และ 3) สามารถสือ่ สารและเข้าใจภาษาไทยได้
ดี ตอบแบบสอบถามได้ ไม่มีปัญหาด้านการได้ยิน
การค� ำ นวณขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งอ้ า งอิ ง
การศึกษาของ Abedi et al. (2013) น�ำค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการดูแลตนเองและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
มาค�ำนวณหาค่าอิทธิพล (effect size) โดยใช้สตู รของ
Glass (1976) ได้ค่าอิทธิพล เท่ากับ 3.03 เปิดตาราง
ของ Cohen (1988) โดยก�ำหนดค่า a =.05 และค่า
อ�ำนาจการทดสอบ (power of test) ที่ระดับ .80 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 25 คน และผู้วิจัยค�ำนึง
ถึงอัตราการออกจากการวิจยั ได้เพิม่ จ�ำนวนตัวอย่าง
อีกร้อยละ 20 (Polit and Hungler, 1999) จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุม่ ละ 30 คน รวมกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้
จ�ำนวน 60 คน ผู้วิจัยสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random
sampling) จับฉลากสุ่มแบบไม่แทนที่ ในระหว่าง
การศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามก�ำหนด
กลุ่มละ 3 คน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเหลือกลุ่ม
ตัวอย่างที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 54 คน เป็นกลุ่มทดลอง 27 คน และ
กลุ่มควบคุม 27 คน
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นี้ ได้รบั การรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รหัส COA No.IRBNS2016/41.0205) ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเข้าร่วมวิจัย
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สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วม หรือปฏิเสธในการ
เข้าร่วมวิจยั เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมในการ
วิจัยให้ลงลายมือชื่อยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาหรือความผิดปกติที่
อาจเกิดขึน้ ในระหว่างการเข้าร่วมวิจยั กลุม่ ตัวอย่าง
จะได้รบั การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากผูว้ จิ ยั และ
พยาบาลประจ�ำคลินกิ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง แต่หาก
อาการผิดปกติทเี่ กิดขึน้ กับกลุม่ ตัวอย่างมีอาการเลว
ลงหรืออาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจะรายงานแพทย์ได้
ทราบเพือ่ ท�ำการวางแผนและให้การรักษาพยาบาล
และหากกลุ่มตัวอย่างต้องการจะออกจากการเข้า
ร่วมการวิจัยในครั้งนี้ สามารถถอนตัวออกจากการ
วิจัยได้ทุกเวลาโดยไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาล
ใดๆ รวมทั้งเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเป็นความ
ลับ การวิเคราะห์และการน�ำเสนอข้อมูลกระท�ำใน
ภาพรวมและน�ำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ แบบประเมินสภาพสมองเบือ้ งต้น ฉบับภาษา
ไทย (MMSE–Thai 2002) (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูง
อายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542)
จ�ำนวน 11 ข้อ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ�ำนวน 12
ข้อ ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระยะเวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง โรคประจ�ำตัว ประวัติการสูบบุหรี่ ยารักษา
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับ จ�ำนวนครั้งของการ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง (ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา) และ
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ระดับความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบ่ง
ตามระดับความรุนแรงของโรค และแบบสอบถาม
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สอบถามเกี่ยวกับการประเมินความถี่ในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมกับโรค
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขออนุญาตและดัดแปลง
จากแบบประเมินของนัยนา อินทร์ประสิทธิ์ (2544)
และแบบประเมินของกาญจนา ใจเย็น (2557) โดย
ปรับข้อค�ำถามให้เหมาะสมกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ข้อค�ำถาม 46
ข้อ ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 32 ข้อ 2) พฤติกรรมด้านการผ่อนคลาย 4 ข้อ
และ 3) พฤติกรรมด้านการบริหารการหายใจและ
ออกก�ำลังกาย 10 ข้อ ลักษณะค�ำตอบใช้มาตรวัด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ
คะแนนรวมอยูใ่ นช่วง 46–184 คะแนน คะแนนรวม
สูง หมายถึง มีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์
ของ Best (1977) แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ได้แก่
พฤติกรรมสุขภาพอยูใ่ นระดับไม่ดี (คะแนน 46.0092.00) พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง
(คะแนน 92.01-138.00) และพฤติกรรมสุขภาพอยู่
ในระดับดี (คะแนน 138.01-184.00)
ส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็น
เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ได้แก่ โปรแกรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้สูงอายุโรคปอดอุด
กัน้ เรือ้ รัง เป็นรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างความเชือ่
มั่นในความสามารถของตนเองของผู้สูงอายุโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ให้มีความมั่นใจในความสามารถ
ของตนเองทีจ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้อย่างถูกต้องกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ใช้เวลา 8
สัปดาห์ ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
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ของตนเอง เพือ่ ให้มพี ฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี สร้างขึน้
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
ของ Bandura (1997) โดยใช้แหล่งสนับสนุน 4 ด้าน
ดังนี้
1. ประสบการณ์ความส�ำเร็จของตนเอง
(enactive mastery experience) โดยการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ฝึกปฏิบัติทักษะ
การผ่ อ นคลาย การบริ ห ารการหายใจและการ
ออกก�ำลังกาย
2. การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์
จากผู ้ อื่ น ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ (vicarious
experiences) โดยให้ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ได้ เ ห็ น ตั ว แบบผู ้ สู ง อายุ โ รคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ที่เหมาะสมกับโรคผ่านสื่อ
วีดิทัศน์
3. การพู ด ชั ก จู ง (verbal persuasion)
โดยผูว้ จิ ยั ให้ความรูแ้ ละวิธปี ฏิบตั ติ วั ในการส่งเสริม
สมรรถนะแห่ ง ตนของผู ้ สู ง อายุ โ รคปอดอุ ด กั้ น
เรื้อรัง โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้เรื่อง “มารู้จัก
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง” ร่วมกับให้เรียนรู้ผ่านคู่มือ
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ พูดชักจูง ชี้แนะ มีการเสริม
แรง กล่าวชมเชย และให้ก�ำลังใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม และการ
ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์เพื่อให้มีความเชื่อมั่นใน
สมรรถนะแห่งตน
4 . ส ภ า ว ะ ท า ง ส รี ร ะ แ ล ะ อ า ร ม ณ ์
(physiological and affective states) โดยผู้วิจัย
ประเมิ น ความพร้ อ มก่ อ นการให้ ค วามรู ้ แ ละ
การสังเกตตัวแบบผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผู ้ วิ จั ย พู ด คุ ย เพื่ อ ช่ ว ยลดความวิ ต กกั ง วลและ
ความเครียด สอนเทคนิคการผ่อนคลายด้วยการ
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ฝึกการหายใจ สังเกตสีหน้าท่าทาง ประเมินความ
เหนื่อยก่อนท�ำกิจกรรมพร้อมแนะน�ำให้ผู้สูงอายุ
ประเมินการรับรู้ความเหนื่อยก่อนและหลังออก
ก�ำลังกาย โดยใช้ modified Borg scale (คณะท�ำงาน
พัฒนาแนวปฏิบัติทางสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง, 2553)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้าน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จ�ำนวน 4 ท่านได้ค่า CVI
เท่ากับ 1 และน�ำไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังจ�ำนวน 30 คน และน�ำมาค�ำนวณหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .807
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนใน
ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
ด้านโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคนเดิม และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของสื่อ จ�ำนวน 1 ท่าน
จากนั้นน�ำเครื่องมือไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังจ�ำนวน 3 คน ก่อนน�ำไปใช้ใน
สถานการณ์จริง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นเตรียมการ
ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าคลินกิ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืดผู้ใหญ่ เพื่อยื่น
หนังสือขอรายชื่อและจ�ำนวนผู้สูงอายุโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง จากนั้นผู้วิจัยให้พยาบาลประจ�ำหน่วย
ตรวจ เป็นผู้ขออนุญาตผู้ป่วยเพื่อให้ผู้วิจัยเข้าพบ
เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิ จัย อธิบาย
โครงการวิจยั ให้กลุม่ ตัวอย่างได้ตดั สินใจ และลงชือ่
ในแบบยินยอมเข้าร่วมวิจัยโดยสมัครใจ
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ข้อมูล

ขั้ น ด� ำ เนิ น การทดลองและเก็ บ รวบรวม

ผู ้ วิ จั ย เตรี ย มผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น พยาบาล
วิชาชีพ ช่วยในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดย
ผู้วิจัยอธิบายวิธีการใช้แบบประเมินประเมินต่างๆ
เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจและปฏิ บั ติ ไ ปในแนวทางเดี ย วกั น
การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ผู้วิจัยใช้
แบบประเมินประเมินสภาพสมองเบื้องต้นฉบับ
ภาษาไทย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง
ในขั้นด�ำเนินการทดลอง ผู้วิจัยด�ำเนินการ
ตามโปรแกรมด้วยตนเอง โดยท�ำเป็นรายกลุ่ม กลุ่ม
ละ 3-5 คน จนครบ 30 คน เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ น
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลกลุม่ ควบคุมในวันพฤหัสบดี
และเก็บข้อมูลกลุ่มทดลองในวันอังคาร
กลุ่มควบคุม
กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติจาก
แพทย์ แ ละพยาบาลในการมาตรวจตามนั ด ตาม
ปัญหาที่ได้จากการซักประวัติเมื่อมารับการตรวจ
รักษา โดยแพทย์และพยาบาลประจ�ำการ ณ ห้องตรวจ
จะเป็นผู้ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำตามความเหมาะสม
และการนัดหมายมาตรวจครั้งต่อไป และผู้สูงอายุ
โรคปอดอุ ดกั้นเรื้อรัง ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวั นเช่ น
เดิมที่บ้าน ในสัปดาห์ที่ 1-7 จากนั้นผู้วิจัยนัดกลุ่ม
ควบคุมในสัปดาห์ที่ 8 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (post test) หลังจาก
นั้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและ
พฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุ โดยใช้สอื่
วีดิทัศน์และแจกคู่มือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังเช่นเดียวกับกลุม่ ทดลองได้รบั
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กลุ่มทดลอง
สั ป ดาห์ ที่ 1 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การรั บ รู ้
สมรรถนะแห่งตน เรื่อง “มารู้จักโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูง
อายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง” (ใช้เวลาประมาณ 60
นาที) ดังนี้
กิ จ กรรมสร้ า งสั ม พั น ธภาพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความไว้ ว างใจ ประเมิ น สภาวะทางสรี ร ะและ
อารมณ์ โดยสอนเทคนิคการผ่อนคลายด้วยการฝึก
การหายใจ พร้อมกับให้ท�ำไปพร้อมๆ กัน จากนั้น
ให้ชมวีดิทัศน์ เรื่อง “มารู้จักโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”
พร้อมทั้งแจกคู่มือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังและแบบบันทึกการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตนเองที่บ้าน รวมถึงอธิบายวิธี
ลงบันทึก จากนั้นให้ชมวีดิทัศน์ตัวแบบผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับการมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี ตอนที่ 1 น�ำเสนอข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพใน
อดีตและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของตัว
แบบสัญลักษณ์ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้
ปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเปิด
โอกาสให้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพกับสมาชิกในกลุ่ม
ผู้วิจัยใช้ค�ำพูดชักจูงและโน้มน้าวใจ พร้อมทั้งชี้ให้
เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมการส่ง
เสริมสุขภาพที่เหมาะสม กระตุ้นและชักจูงให้ฝึก
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านพร้อมลงบันทึกในแบบ
บันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเปิด
โอกาสให้ซักถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ให้ความรู้
เพิ่มเติม และกล่าวชมเชยเพื่อเป็นการเสริมก�ำลัง
ใจเมื่อกลุ่มทดลองสามารถตอบค�ำถามได้อย่างถูก
ต้อง และให้กำ� ลังใจในการฝึกปฏิบตั ิ จากนัน้ ให้กลุม่
ทดลองได้ฝึกปฏิบัติการพ่นยาที่ถูกต้องด้วยตนเอง
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สั ป ดาห์ ที่ 2 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การรั บ รู ้
สมรรถนะแห่งตน เรื่องพฤติกรรมด้านการผ่อน
คลาย พฤติกรรมด้านการบริหารการหายใจและออก
ก�ำลังกาย (ใช้เวลาประมาณ 60 นาที) ดังนี้
ผู้วิจัยกล่าวทักทาย ให้กลุ่มทดลองผ่อน
คลายด้วยการฝึกการหายใจ ประเมินความเหนื่อย
ก่อนท�ำกิจกรรม โดยใช้ modified Borg scale จากนัน้
ให้ชมวีดทิ ศั น์ตวั แบบผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
กับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ตอนที่ 2 น�ำเสนอ
ข้อมูลพฤติกรรมด้านการผ่อนคลาย พฤติกรรม
ด้านการบริหารการหายใจและออกก�ำลังกายของ
ตัวแบบสัญลักษณ์ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ที่ได้ปรับเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และ
เปิ ด โอกาสให้ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการผ่อนคลาย พฤติกรรม
ด้ า นการบริ ห ารการหายใจและออกก� ำ ลั ง กาย
กับสมาชิกในกลุ่ม และให้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมไป
พร้อมๆ กัน แนะน�ำให้กลุ่มทดลองประเมินการ
รับรู้ความเหนื่อยก่อนและหลังออกก�ำลังกาย โดย
ใช้ modified Borg scale ผู้วิจัยใช้ค�ำพูดชักจูงและ
โน้มน้าวใจ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นประโยชน์ของการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรม กระตุน้ และชักจูงให้กลุม่ ทดลอง
ได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และเปิดโอกาส
ให้ซักถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ให้ความรู้เพิ่มเติม
และกล่าวชมเชยเพื่อเป็นการเสริมก�ำลังใจเมื่อกลุ่ม
ทดลองสามารถตอบค�ำถามได้อย่างถูกต้อง และ
ให้ก�ำลังใจในการฝึกปฏิบัติ
สัปดาห์ที่ 3, 5 และ 7 กิจกรรมติดตาม
เยี่ยมทางโทรศัพท์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน
เป็นรายบุคคล กระตุ้นและชักจูงให้ฝึกปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องที่บ้านพร้อมลงบันทึกในแบบบันทึกการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และกล่าวชมเชย

24

1.indd 66

เพือ่ เป็นการเสริมแรงเมือ่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูก
ต้องและต่อเนื่อง และให้ก�ำลังใจในการฝึกปฏิบัติ
โทรติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 3 ครั้ง ของ
สัปดาห์ที่ 3, 5 และ 7 จะโทร 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ใน
การโทรแต่ละครั้ง ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
สัปดาห์ที่ 4 และ 6 กลุ่มทดลองปฏิบัติ
พฤติกรรมด้วยตนเองที่บ้าน หากมีปัญหาเกิดขึ้น
ในระหว่ า งการวิ จั ย หรื อ ต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
สามารถติ ด ต่ อ สอบถามผู ้ วิ จั ย ทางโทรศั พ ท์ ไ ด้
ตลอดเวลา
สั ป ดาห์ ที่ 8 ผู ้ วิ จั ย ประเมิ น พฤติ ก รรม
สุขภาพผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (post test)
หลังจากให้โปรแกรมครบถ้วน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างค่า
เฉลี่ยอันดับที่ของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูง
อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ
Non-parametric แบบ Mann-Whitney U test และ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของพฤติกรรม
สุขภาพของผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังของกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง
โดยใช้สถิติ Paired t-test

ผลการวิจัย

1. ลั ก ษณะข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีข้อมูล
ใกล้เคียงกันหลายด้าน ด้านเพศ ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 74.07 ส�ำหรับอายุ พบว่า
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1. ลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีขอ้ มูลใกล้เคียงกัน
ด้านเพศ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 74.07 สาหรับอายุ พบว่าส่ วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง
ส่หลายด้
วนใหญ่านอายุ
อยู่ในช่วง 60-69 ปี ในกลุ่มทดลอง โดยพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสองกลุ่มไม่มีความ
่ ม ทดลองคิ
60-69
ปี
ในกลุ
เป็ นร้ อSD=
ยละ7.07)
40.74กลุ( X่ม = 70.96,
คิดเป็นร้อยละ 40.74
( M = ด70.96,
แตกต่SD=
างกัน7.07)
(p>กลุ
.05)่ ม ควบคุ ม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.44
นเรืข้้ ออรัมูง ลส่พฤติ
( X =ม71.70,
ระยะเวลาการเจ็
บป่ วยด้SD=
วยโรคปอดอุดกั้2.
วนใหญ่
อยูใ่ นช่
วง 1-10 ปี ้สคิูดงอายุ
เป็ น
ควบคุ
คิดเป็SD=
นร้อ7.09)
ยละ 44.44
( M = 71.70,
กรรมสุ
ขภาพของผู
ร้อยละระยะเวลาการเจ็
85.19 ส่ วนใหญ่บมป่ี ปวระวั
ิการสู บบุหรีด่ คิกัด้นเป็ นร้โรคปอดอุ
อยละ 70.37
กสู่มบควบคุ
บุ หรี่ แมล้มีวคภายใน
7.09)
ยด้วตยโรคปอดอุ
ดกัและส่
้นเรื้อรัวงนใหญ่
พบว่เาลิกลุ
ะแนน
1 ปี ทีอ่ ผยูา่ ่ในมา
าส่ วปีนใหญ่
อนพักรัเฉลี
กษาในโรงพยาบาลด้
วยโรคปอดอุอดนและหลั
กั้นเรื้ อรังงการ
โดย
เรืระยะเวลา
้อรัง ส่วนใหญ่
นช่วพบว่
ง 1-10
คิดเป็ไนม่ร้ได้อนยละ
่ยพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมก่
พบว่าส่ข้วอนใหญ่
มูลส่ วนบุ
คลทัต้งิกสองกลุ
(p> .05) แตกต่างกัน (p> .001) ส่วนกลุ่มทดลอง
85.19
มีปคระวั
ารสูบบุ่มหไม่รี่มคิีคดวามแตกต่
เป็นร้อย างกันทดลองไม่
ละ 70.372.และส่
นใหญ่
เลิกสูขบภาพของผู
บุหรี่แล้ว ส้ ภายใน
มีคะแนนเฉลี
กรรมสุ
ภาพโดยรวมก่
อนและ่ ย
ง พบว่
ข้อมูลวพฤติ
กรรมสุ
ู งอายุโรคปอดอุ
ดกั้นเรื้ อย่ รัพฤติ
ากลุ่มขควบคุ
มมี คะแนนเฉลี
ระยะเวลา
1 ปีขทภาพโดยรวมก่
ี่ผ่านมา พบว่าอส่นและหลั
วนใหญ่ไงม่การทดลองไม่
ได้นอน หลัแตกต่
งการทดลองแตกต่
(p<่ม.001)
ดังแสดงใน
พฤติกรรมสุ
างกัน (p> .001)างกั
ส่ วนนกลุ
ทดลองมี
คะแนน
พัเฉลี
กรัก่ยพฤติ
ษาในโรงพยาบาลด้
วยโรคปอดอุ
ดกั้นงเรืการทดลองแตกต่
้อรัง ตารางทีา่1งกัน (p< .001) ดังแสดงในตารางที่1
กรรมสุ ขภาพโดยรวมก่
อนและหลั
ตารางที่ 1่ 1 เปรี
่ยโดยรวมของพฤติ
กรรมสุ
ขภาพของผู
ส้ ู งอายุ
โรคปอดอุ
ดกั้นดเรืกั้ อ้นรัเรืง้อของ
ตารางที
เปรียบเที
ยบเทียบคะแนนเฉลี
ยบคะแนนเฉลี
่ยโดยรวมของพฤติ
กรรมสุ
ขภาพของผู
้สูงอายุ
โรคปอดอุ
รัง
ของกลุ่ม่มควบคุ
ทดลองและกลุ
่มควบคุ
ม ก่อนและหลั
โดยใช้สถิติ Paired t-test
กลุ่มทดลองและกลุ
ม ก่อนและหลั
งการทดลอง
โดยใช้งสการทดลอง
ถิติ Paired t-test
คะแนนพฤติกรรม
สุ ขภาพ
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

ก่ อนการทดลอง (n=27)
S.D.
แปลผล
137.67 4.74 ปานกลาง
137.74 7.26 ปานกลาง

หลังการทดลอง (n=27)
S.D.
แปลผล
137.78 4.73 ปานกลาง
175.59 3.35
ดี

t

p-value

-.462
-22.284

.648
<.001

3.  3.ผผลของโปรแกรมการส่
ลของโปรแกรมการส่งงเสริ
ด กั้ นอเรื
้ อ รักงรรมสุ
ทั้ งสองกลุ
่ มมี คส้ ่ าู งเฉลี
นดั บ ที่ดขกัอง้ น
เสริมมสมรรถนะ
สมรรถนะแห่ งอุตนต่
พฤติ
ขภาพในผู
อายุ่ ยโอัรคปอดอุ
แห่
อพฤติ
กรรมสุจขยั ภาพในผู
้สูงอายุ
โรคปอด
กรรมสุดกัข้ นภาพไม่
-.416,
่มทีา่ไงกั
เรื้ อรังแกลุตกต่
ด้รนับ(Z=
โปรแกรม
เรื้ องรัตนต่
ง สมมติ
ฐานการวิ
ได้รับการสนั
บสนุ
น กล่าวคือ คะแนนพฤติ
ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุ
อุการส่
ดกัน้ เรืงเสริ
อ้ รังมสมมติ
ฐานการวิงตนมี
จยั ได้คระแนนพฤติ
บั การสนับกสนุ
น ขภาพสู
p= .677)
วนหลั
พบว่า ผู้สพบว่
ูงอายุาก่โอรคน
่มที่ไงด้การทดลอง
สมรรถนะแห่
รรมสุ
งกว่าส่กลุ
รับการดูแลตามปกติ
กล่าวคือ ผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รังกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ อันดับทีข่ อง
การทดลอง ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ ยอันดับที่ของคะแนนพฤติกรรมสุ ขภาพไม่
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีคะแนน คะแนนพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผู้สูงอายุโรคปอด
แตกต่างกัน (Z= -.416, p= .677) ส่ วนหลังการทดลอง พบว่า ผูส้ ู งอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังกลุ่มทดลองมี
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพสู ง กว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ล อุดกัน้ เรือ้ รังกลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ตามปกติ พบว่าก่อนการทดลอง ผู้สูงอายุโรคปอด (Z= -6.315, p< .001) ดังแสดงในตารางที่ 2
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นัยสาคัญทางสถิติ (Z= -6.315, p< .001) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่ อันดับทีข่ องคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ งู อายุโรคปอด
ตารางที่ 2 เปรี
างค่าเฉลี
่ยอันดับที่ของคะแนนพฤติ
กรรมสุ ขภาพของผู
ส้ ู งอายุ
รคปอดอุ
อุดยกับเที
้นเรืย้อบความแตกต่
รัง ก่อนและหลั
งการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ
่มควบคุ
ม โโดยใช้
สถิดติ
นและหลังการทดลอง
กั้นเรื้ อรัง ก่อMann-Whitney
U test ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U test
พฤติกรรมสุ ขภาพ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุ่มควบคุม (n=27)
± SD
Mean Sum of
Rank Rank
137.67±4.74 26.61 718.50
137.78±4.73 14.00 378.00

กลุ่มทดลอง (n=27)
Z
± SD
Mean Sum of
Rank Rank
137.74±7.26 28.38 766.50 -.416
175.59±3.35 41.00 1107.00 -6.315

p-value
.677
< .001

อภิปรายผลการวิ
รายผลการวิจจัยัย

การบริหารการหายใจ ฝึกออกก�ำลังกายโดยเริ่ม
่ง่ายตามโปรแกรมการบริ
หารกล้างม
ผลการวิ
พบว่าา ผูผูส้ ้สู งูงอายุ
อายุโโรคปอดอุ
รคปอดอุดดกักั้ น้นเรื้ อรังจากรู
กลุ่มทีป่ไแบบที
ด้รับโปรแกรมการส่
งเสริ มสมรรถนะแห่
ผลการวิจจยััยพบว่
เนืแ้อลตามปกติ
ร่วมกับการบริ
หารการหายใจ
และให้
ูงอายุ
เรืตนมี
อ้ รังคกลุ
ม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการส่
สมรรถนะ
่ม ที่ได้รับ การดู
ะแนนพฤติ
กรรมสุ ขภาพสู งงเสริ
กว่ามกลุ
อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ
ติ (p<ผู้ส.001)
บันผทึลต่กอในแบบบั
นทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แห่
งตนมีเห็คะแนนพฤติ
กรรมสุขงภาพสู
งกว่ากลุ่มที่ งตนมี
แสดงให้
นว่าโปรแกรมการส่
เสริ มสมรรถนะแห่
พฤติกรรมสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุโรคปอดอุด
สุขภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความสามารถ
ได้
แลตามปกติ
อย่างมีกนารรั
ัยส�บำรูคั้สญมรรถนะแห่
ทางสถิติ งตนของ
รัง สอดคล้
กั้นรเรืับ้ อการดู
องกับทฤษฎี
Bandura (1997) โดยโปรแกรมการส่ งเสริ ม
(p< .001) แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการส่งเสริม ของตนเองจากการเห็นการมีพฤติกรรมเพิ่มขึ้น
สมรรถนะแห่งตนที่สร้างขึ้น ใช้แหล่งสนับสนุ น 4 ด้าน ประกอบด้วย ประสบการณ์ความสาเร็ จของตนเอง
สมรรถนะแห่ ง ตนมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ของตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ผูส้ งู อายุปฏิบตั พิ ฤติกรรม
(enactive mastery experience) การได้ เห็ น ตัว แบบหรื อประสบการณ์ จ ากผู ้อื่ น ที่ ป ระสบความส าเร็ จ
ในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สอดคล้องกับ จนส�ำเร็จและปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำ
(vicarious experiences) การพูดชักจูง (verbal persuasion)ทุและสภาวะทางสรี
(physiological
กวัน ท�ำให้มคี วามมัรน่ ะและอารมณ์
ใจ และรับรูใ้ นความสามารถ
ทฤษฎี
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ Bandura
and affective
states) จึงทาให้การรั
บรู ้สมมรรถนะแห่
งขึ้นและพฤติงกขึรรมสุ
ขภาพดีบข้ ึนัติพฤติกรรมสุขภาพ
้นในการปฏิ
(1997)
โดยโปรแกรมการส่
ง เสริ
สมรรถนะงตนสูของตนเองสู
่ งเสริ
ยั ได้งสสนั
มให้นผสู ้ 4ู งอายุ
ดกั้นเรื้ผ้ อู้วรัิจงัยได้
จของ ่
้ ผวู ้ แิจหล่
นอกจากนี
ได้มจีปัดระสบการณ์
ให้ผู้สูงอายุไคด้วามส
เห็นตัาเร็วแบบที
แห่ ง ตนทีการวิ
่ ส ร้จายังขึครั้ น้ งนีใช้
บ สนุ
ด้ า นโรคปอดอุ
ตนเอง โดยฝึวยกปฏิ
บตั ิทกั ษะการผ่
อนคลายด้
วยการบริ หารการหายใจ
ปแบบที
่ มจากรู
มีพฤติกรรมสุฝึ กออกก
ขภาพทีาลั่ดี งทีกายโดยเริ
่เหมาะสมกั
บโรคผ่
านสื่อ่
ประกอบด้
ประสบการณ์
ความส�
ำเร็จของตนเอง
ง่ายตามโปรแกรมการบริ
หารกล้การได้
ามเนื้อร่เห็วนมกัตับวแบบ
การบริ หารการหายใจ
ผสู ้ ู งอายุนบค่นั าความสามารถของ
ทึกในแบบบันทึก
วีดิทัศน์ จึงเกิและให้
ดการประเมิ
(enactive
mastery experience)
ยบเทียบกับความส�ำเร็จของผู
อ้ นื่
การปรั
บเปลี่ ยนพฤติจากผู
กรรมสุ
เพื่อให้เกิ ดความเชื
มัน่ ในความสามารถของตนเองจากการเห็
นการมี
หรื
อประสบการณ์
้อื่นขทีภาพ
่ประสบความส�
ำเร็จ ่ อตนเองจากการเปรี
ลี กั กษณะคล้
กัน มีกบารฝึ
(vicarious
การพู
พฤติกรรมเพิexperiences)
างต่ดอชัเนืก่อจูงงผู(verbal
ส้ ู งอายุปฏิบตัทีิพม่ ฤติ
รรมจนสายคลึ
าเร็ จงและปฏิ
ตั ิอกย่ฝนตนเองในการ
างสม่าเสมอเป็ น
่มขึ้นของตนเองอย่
ปฏิบัติพฤติกรรมสุ
ขภาพจนสามารถปรั
บเปลี
่ยน
persuasion)
ร ะและอารมณ์
ประจาทุกวัน ทและสภาวะทางสรี
าให้มีความมัน่ ใจ และรั
บรู ้ในความสามารถของตนเองสู
งขึ้นในการปฏิ
บตั ิพฤติกรรมสุ
ขภาพ
ีได้ และผู
(physiological
andจดั affective
ำให้ก่มารีพฤติกพฤติ
นอกจากนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้
ให้ผสู ้ ู งอายุstates)
ได้เห็นจึตังวท�แบบที
รรมสุกรรมสุ
ขภาพทีขภาพไปในทางที
่ดี ที่เหมาะสมกับ่ดโรคผ่
านสื่ อ้วิจวีดัยได้
ิทศั พน์ูด
ให้คยำ� แนะน�
ำ ชีแ้ นะในผู
ส้ งู อายุ
กรรม
รัจึบงเกิรูส้ ดมรรถนะแห่
งขึน้ และพฤติกรรมสุขภาพ ชักจูงยบเที
การประเมิ นงตนสู
ค่าความสามารถของตนเองจากการเปรี
บกับ ความส
าเร็ จของผู
อ้ ื่ นททีมี่ ่ มพี ี ลฤติ
ัก ษณะ
สุขขภาพที
ไ่ ม่ดใี ห้ปรับเปลี
ย่ นพฤติ
กรรม
ร่วมกัขบภาพ
การ
ดีคล้ขึ้นายคลึงกัน มีการฝึ กฝนตนเองในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ
ภาพจนสามารถปรั
บเปลี
่ยนพฤติ
กรรมสุ
ำ� ลังใจในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ต้อง
การวิ่ ดจี ไัยด้ครัและผู
้งนี้ผว้ ู้วิจิจยั ัยได้
ได้พสู ่ดงเสริ
ูงอายุ า ชีให้้ แกนะในผู
ไปในทางที
ชัก จูมงให้ให้ผู้สคาแนะน
ส้ ู งอายุที่ มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไม่ดีใ ห้
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังได้มปี ระสบการณ์ความส�ำเร็จ และเหมาะสม มีการเสริมแรง กล่าวชมเชยในผู้สูง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่ วมกับการให้กาลังใจในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการ
ของตนเอง โดยฝึกปฏิบัติทักษะการผ่อนคลายด้วย อายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
เสริ มแรง กล่าวชมเชยในผูส้ ู งอายุที่มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี
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นอกจากการประสบการณ์ความส�ำเร็จและ
การเห็นตัวแบบ การจัดให้แลกเปลีย่ นประสบการณ์
การเจ็บป่วยร่วมกัน น�ำค�ำแนะน�ำ  ก�ำลังใจจากคน
อื่นมาพิจารณาความสามารถของตนเอง ช่วยเพิ่ม
ความเชื่อมั่น ท�ำให้มีการรับรู้สมรรถนะตนเองสูง
ขึ้นที่จะกระท�ำพฤติกรรมนั้นให้ส�ำเร็จ (Bandura,
1997) นอกจากนี้การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และเข้าใจ
โรคที่เผชิญมากขึ้น คลายความวิตกกังวล ก็ช่วย
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารรั บ รู ้ ส มรรถนะแห่ ง ตนได้ ดี ยิ่ ง
ขึ้น การแจกคู่มือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทบทวน
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่อลืมหรือไม่มั่นใจในความ
ถูกต้องในการปฏิบัติกิจกรรมได้ และการติดตาม
เยี่ยมทางโทรศัพท์ยังเป็นการสนับสนุนทางด้าน
จิตใจ เป็นการกระตุน้ เตือนและให้คำ� แนะน�ำในการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพมากยิง่ ขึน้ ส่วนสภาวะทาง
สรีระและอารมณ์นนั้ ผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ได้บริหารการหายใจเพื่อผ่อนคลาย ท�ำให้รู้สึกผ่อน
คลายและลดอาการเหนือ่ ยหอบ ผูส้ งู อายุได้ประเมิน
ความเหนื่อยก่อนและหลังออกก�ำลังกาย โดยใช้
modified Borg scale ช่วยให้มีความมั่นใจที่จะออก
ก�ำลังกาย เมื่อผู้สูงอายุไม่เหนื่อยจึงมีความมั่นใจ
ว่าสามารถออกก�ำลังกายได้ส�ำเร็จและออกก�ำลัง
กายจนส�ำเร็จในที่สุด จะเห็นได้ว่าการที่ผู้สูงอายุมี
สภาวะร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายความตึงเครียด
ท�ำให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการเรียนรู้ ส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนดีขึ้น และเกิด
ความมัน่ ใจมากขึน้ ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม (Bandura, 1997)
ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษา
ของ Abedi et al. (2013) ที่พบว่าภายหลังได้รับ
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โปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ผู้ป่วย
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น และ
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของจันทิรา ชัยสุขโกศล (2552) พบว่า
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่ง
ตนและการสนับสนุนทางสังคมมีพฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของทีปภา พุดปา และ
คณะ (2553) พบว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมการ
ส่ ง เสริ ม สมรรถนะแห่ ง ตนและการสนั บ สนุ น
ทางสั ง คมมี ค วามสามารถในการท� ำ หน้ า ที่ ข อง
ร่างกายสูงขึ้น และอาการหายใจล�ำบากลดลง
นอกจากนี้การที่ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อ รั ง กลุ ่ ม ทดลองได้ รั บ โปรแกรมการส่ ง เสริ ม
สมรรถนะแห่งตน ท�ำให้มีความเชื่อมั่นในความ
สามารถของตนเอง ส่งผลให้มีคะแนนพฤติกรรม
สุขภาพสูงกว่าผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุ่ม
ควบคุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังในระดับที่ 2 มีอาการหอบเหนื่อย
เล็กน้อย มีอาการก�ำเริบไม่รุนแรง แต่ยังสามารถ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า งๆ ตามที่ ผู ้ วิ จั ย จั ด โปรแกรม
ขึ้นมาได้ และผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอายุ
อยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี ซึ่งเป็นวัยสูงอายุตอนต้น
สุขภาพทั่วไปยังแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเอง
และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ (วิไลวรรณ ทองเจริญ,
2554) อีกทัง้ ผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังส่วนใหญ่
มีคู่สมรส อาจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
ในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพด้วยการพูดชักจูง
ชมเชย (กาญจนา ใจเย็น, 2557) นอกจากนี้ผู้สูงอายุ
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังเคยมีประวัตกิ ารสูบบุหรี่ และ
ปัจจุบันเลิกสูบบุหรี่แล้ว แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุ
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความตระหนักและเอาใจ
ใส่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสามารถเลิกสูบบุหรี่
ได้ส�ำเร็จ (จุฑามาศ ชื่นชม, ตุลนาฒ ทวนธง, ภุชงค์
ชื่นชม, ลาวัลย์ สมบูรณ์, และอ้อฤทัย ธนะค�ำมา,
2558) จึงท�ำให้ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกลุ่ม
ทดลองมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
มากขึ้นและมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น
จะเห็ น ได้ ว ่ า โปรแกรมการส่ ง เสริ ม
สมรรถนะแห่งตนที่สร้างขึ้นจากแหล่งสนับสนุน
4 ด้านของ Bandura ท�ำให้ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ควรมี ก ารน� ำ โปรแกรมการส่ ง เสริ ม
สมรรถนะแห่งตนไปใช้กับผู้สูงอายุโรคปอดอุด
กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลช่ ว ง
ของการเตรียมวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วย โดยควร
จัดอบรมพยาบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน เพื่อให้
น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจาก
นีค้ วรมีการศึกษาระยะยาวเพือ่ ศึกษาความยัง่ ยืนผล
ของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อ
พฤติกรรมสุขภาพในผูส้ งู อายุโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
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การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ต�ำบลหินเหล็กไฟ
อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ชินวัฒน์ อนุพันธ์, ส.ม.1
ศิรินาถ ตงศิริ, Ph.D.2
ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, Ph.D.3

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร โดยใช้กระบวนการด�ำเนินงานแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนา
ระบบการดูแลคนพิการทางการเคลือ่ นไหวโดยชุมชน ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ กลุม่
ตัวอย่างได้แก่ ผูม้ สี ว่ นร่วมในการพัฒนา 40 คน ประกอบด้วย ผูน้ ำ� ชุมชน ผูด้ แู ลคนพิการทางการเคลือ่ นไหว
บุคลากรภาครัฐ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลจากการพัฒนา 116 คน ประกอบ
ด้วย คนพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้ดูแล เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ paired t-test วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลือ่ นไหวโดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลบริบทของพื้นที่ 2) จัดประชุมวางแผนเชิงปฏิบัติ
การ 3) ก�ำหนดแผนงาน 4) ปฏิบัติตามแผน 5) การติดตามประเมินผล และ6) การสรุปผล กระบวนการดัง
กล่าวส่งผลให้คนพิการทางการเคลือ่ นไหวมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีขนึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วน
ผู้ดูแลมีวิธีการปฏิบัตติ ัวต่อคนพิการที่ดขี ึ้น และมีเจตคติต่อความพิการและคนพิการดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ทั้งคนพิการและผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมระดับมากที่สุดและเกิดกิจกรรมที่
เหมาะสมในการดูแลคนพิการ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในครั้งนี้คือ การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานจาก ผู้น�ำชุมชนชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดูแล
คนพิการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคนพิการและผู้ดูแล เกิดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยยึด
หลักการท�ำงานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายอย่างมีดุลภาพ เพื่อช่วยเหลือและดูแลคนพิการในชุมชนทางการ
เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: ระบบการดูแลคนพิการ; การมีส่วนร่วมของชุมชน; คนพิการทางการเคลื่อนไหว
นิสิตปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 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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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, Buriram 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 disabilities 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 contributed 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�ำ

คนพิ ก ารมี อ ยู ่ ป ระมาณร้ อ ยละ 10 ของ
ประชากรโลกหรือ 700 ล้านคนในจ�ำนวนนี้ร้อยละ
80 มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารพื้ น ฐานด้ า น
สุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ (World Report
on Disability, 2011) องค์การสหประชาชาติกำ� หนด
แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้น 4 ด้าน
คือด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ทางการ
ศึกษา ทางสังคมและทางอาชีพโดยอาศัยการมีสว่ น
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเสริมสร้างความ
ก้าวหน้า สิทธิความยุติธรรมและความเสมอภาค
ส�ำหรับคนพิการ และองค์การอนามัยโลกได้เริ่ม
แนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Rehabilitation
[CBR]) ขึ้นใน พ.ศ. 2537 โดยเปลี่ยนแนวคิดจาก
วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยสถาบันเป็น
ฐาน (Institutional Based Rehabilitation [IBR])
และแบบแผนทางการแพทย์ (Medical model)
ที่เน้นบทบาทของผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพอยู่
เหนือการตัดสินใจของคนพิการที่อยู่ในฐานะของ
ผู้รับบริการหรือคนไข้เป็นแนวคิดแบบแผนเชิง
สังคม (Social model) โดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
และการสร้างชุมชนที่ร่วมรับผิดชอบต่อคนทุก
คนในชุมชนซึ่งแนวคิด CBR นี้จะเน้นการมีส่วน
ร่ ว มของคนพิ ก ารครอบครั ว ของคนพิ ก ารและ
สมาชิกในชุมชน (WHO, 2004)
ส�ำหรับประเทศไทยในพ.ศ. 2555 มีคน
พิการประมาณ 1.5ล้านคนหรือร้อยละ 2.2 ของ
ประชากรทั้งประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
อัตราร้อยละของคนพิการสูงกว่าภาคอื่นคิดเป็น
ร้อยละ 2.8 และพบความพิการทางการเคลื่อนไหว
มากที่สุด ร้อยละ49.5 (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ,
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2555) ส�ำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ประเทศไทยได้ปฏิบัติตาม “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ” (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities ; CRPD) และมีกฎหมายที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ คนพิการได้แก่พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารพ.ศ. 2550
เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงได้
ตามสิทธิมนุษยชนและมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ได้
รับการปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับคนอืน่ (ส�ำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2550)
และกรอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก�ำหนด วิสัยทัศน์ คือ
คนพิการด�ำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคม
อย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกันและในแผนนี้ได้ก�ำหนดเป้าหมาย
การน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในเรื่องการสนับสนุน
การด�ำเนินงานองค์กรด้านคนพิการ ของ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก าร
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในหน่วยบริการทั้งภาค
รัฐและเอกชน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ชุมชน ซึ่งก็น่าจะเอื้อต่อการดูแลสุขภาพคนพิการ
ในระดับชุมชน
อย่างไรก็ตามจากการรายงานสถานการณ์
คนพิ ก ารปี 2555 ยั ง พบว่ า 1) คนพิ ก ารยั ง ขาด
โอกาสเข้ า ร่ ว มประชุ ม แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชุมชนรวมถึงการเข้าร่วมเวทีประชาคมที่จัดโดย
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 2) คนพิ ก ารและ
ครอบครัวต้องการการช่วยเหลือจากรัฐโดยต้องการ
เงินสนับสนุนมีงานมีรายได้ท�ำที่บ้าน และพยาบาล
มาเยี่ ย มและดู แ ลที่ บ ้ า นเมื่ อ จ� ำ เป็ น 3) คนพิ ก าร
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อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.4 ไม่ได้รับการ
ศึกษา 4) คนพิการวัยแรงงานร้อยละ 40 ไม่มงี านท�ำ 
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
จังหวัดบุรีรัมย์ มีคนพิการที่จดทะเบียน
แล้ ว จ� ำ นวน 53,047 คน มี ค นพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจ�ำนวน 28,794 คน
ร้อยละ 54.28การส�ำรวจข้อมูลคนพิการในต�ำบล
หินเหล็กไฟ ในปี พ.ศ.2558 พบว่า มีคนพิการ
ทั้งหมดจ�ำนวน 101 คน (ร้อยละ 2.49) พบคน
พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวหรื อ ทางร่ า งกายมาก
ที่สุด จ�ำนวน 58 คน (ร้อยละ 57.43) (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหินเหล็กไฟ, 2558) จากการ
สอบถามข้อมูลเชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดูแลคนพิการต�ำบลหินเหล็กไฟ พบว่าสาเหตุที่
ท�ำให้ระบบการดูแลคนพิการต�ำบลหินเหล็กไฟ
อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
และไม่ต่อเนื่อง ท�ำให้คนพิการไม่ได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ 1) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลได้ให้การช่วยเหลือคือให้การรักษา
พยาบาลตามปัญหาทีพ่ บ และติดตามเยีย่ มคนพิการ
ปีละสองครัง้ 2) ผูน้ ำ� ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ในหมู่บ้านกิจกรรมที่ด�ำเนินการคือ ส�ำรวจข้อมูล
ส่งรายชื่อคนพิการให้เทศบาล เพื่อรับเบี้ยความ
พิการ 3) ผูด้ แู ล/ครอบครัวให้การดูแลตามสภาพการ
พึง่ พาของคนพิการ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ไม่ทราบระบบบริการที่คนพิการในเขตรับผิดชอบ
ควรจะได้รบั ในแต่ละด้านตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟู
สมรรถภาพคนพิการ และชุมชนขาดความร่วมมือ
ในการจัดการดูแลและสนับสนุนแก่คนพิการใน
การด�ำเนินชีวิต ไม่ยอมรับในความสามารถของ
คนพิการ ท�ำให้ขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลคน
พิการ การจัดระบบบริการที่เป็นอยู่จึงไม่สามารถ
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รับประกันได้ว่า คนพิการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ได้อย่างครบถ้วนและเป็นจริง
ดั ง นั้ น เพื่ อ การแสวงหาแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหาการดูแลพิการจึงต้องพัฒนาระบบการดูแล
คนพิการโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ให้มีศักยภาพให้เข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดการ
ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน(Community Based Rehabilitation:
CBR) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแล
คนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้กระบวนการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) เพือ่ วิเคราะห์
บริบทสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการ
ในพื้นที่การจัดท�ำแผนปฏิบัติการที่ชุมชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบ
มีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control: AIC)
ในการวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมสร้างความ
เข้าใจในการด�ำเนินงาน เกิดการเรียนรู้ สร้างการ
ยอมรับความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน
มีการด�ำเนินกิจกรรมตามแผนโดยชุมชนแล้วสังเกต
ผลที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จถอด
บทเรียนเพื่อพัฒนาเป็นระบบการดูแลคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดย
หวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะท�ำให้ได้กระบวนการ
พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ชัดเจนและเหมาะ
สมกับบริบทชุมชนส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวติ คน
พิการให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาระบบการดู แ ล
คนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวโดยชุ ม ชน ต� ำ บล
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หินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1.ขั้นตอนการเตรียมการวิจัย
1.1 ศึกษาบริบทชุมชน และศึกษาข้อมูล
พื้นฐานคนพิการต�ำบลหินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ส�ำรวจปัญหาระบบการดูแลคน
พิการแบบเดิม มีปัจจัยอะไรบ้างที่ท�ำให้ไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จ
1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการ
ด�ำเนินการวิจัยรวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลวิจัย
1.3 เตรียมทีมผู้ช่วยวิจัยที่เป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขซึ่งอยู่ในพื้นที่ต�ำบลหินเหล็กไฟร่วม
ด�ำเนินการจัดการกิจกรรมการทดลองจ�ำนวน 3 คน
โดยร่วมเป็นวิทยากรประจ�ำกลุ่มจัดกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ตลอดระยะเวลาในการจัดอบรม
2. กระบวนการวิจัย
ผู้วิจัยก�ำหนดขั้นตอนไว้ 4 ระยะตามตาม
แนวคิดของ KemmisและMcTaggart (2000) โดยมี
ขั้นตอนที่ได้ด�ำเนินการไว้ 6 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผน(Plan) ประกอบด้วย
2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาบริ บ ทของพื้ น ที่ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการด�ำเนินงานการดูแล
คนพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กับผูว้ จิ ยั เพือ่ ศึกษาบริบทชุมชนว่า
เป็นอย่างไรโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เข้าร่วมวิจัยและ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมมาจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลหินเหล็กไฟในขัน้ ตอนเตรียมการเป็น
ฐานในการวิเคราะห์
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ วางแผนแบบมี ส่ ว นร่ ว มโดยจั ด การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนสุขภาพปี 2559 การ
วางแผนใช้กระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วม
(AIC) โดยให้ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลคน
พิการทางการเคลือ่ นไหว ได้มสี ว่ นร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ระดมความคิด เพื่อวิเคราะห์บริบท
และสถานการณ์รวบรวมข้อมูลและสรุปภาพรวม
ปัญหาความต้องการการดูแลของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวในพื้นที่โดยใช้ข้อเท็จจริงของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวที่มีในชุมชนจากผู้เข้าร่วมวิจัย
และข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ค นพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวโดยผู้วิจัยมาเป็นฐานในการวิเคราะห์
ขั้ น ตอนที่ 3 ก� ำ หนดแผนงานโครงการ
และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นการน�ำผล
การวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1และ2 ตั้งแต่การศึกษา
บริบทพื้นที่ตนเองเพื่อให้ทราบถึงบริบทชุมชน
ความต้องการของคนพิการในชุมชนแล้วระดม
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมวิจัยจัดท�ำเป็น
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน และมีการก�ำหนด
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบกิจกรรมส�ำคัญระยะ
เวลาด�ำเนินการงบประมาณสูก่ ารปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอน
การปฏิบัติต่อไป
ระยะที่ 2 ปฏิบัติ (Action) ประกอบด้วย
1 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 4 ปฏิบตั กิ ารตามแผนแบบมีสว่ น
ร่วมทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนดตามกิจกรรมบทบาทหน้าทีท่ ี่
ก�ำหนดไว้โดยผู้วิจัยลงพื้นที่สังเกตแบบมีส่วนร่วม
พร้อมกับบันทึกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ระยะที่ 3 การสั ง เกตผลการปฏิ บั ติ
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(observation) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 5 การสังเกต ติดตาม ประเมินผล
การสั ง เกตโดยผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาปรากฏการณ์
การที่ เ ปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เชิ ง ประจั ก ษ์ จ าก
กระบวนการจัดการให้เกิดกิจกรรมโครงการตาม
กรอบโครงสร้างการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน
(CBR Matrix ) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข
ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านการเลี้ยงชีพและ
ด้านการเสริมพลัง การประเมินผลโดยใช้เครื่อง
มือที่สร้างขึ้นได้แก่แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อ
กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว แบบสังเกตการมีส่วนร่วมและแบบ
บันทึกภาคสนามเพื่อเป็นการศึกษาผลการด�ำเนิน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากใช้กระบวนการพัฒนา
ระบบการดูแลคนพิการทางการเคลือ่ นไหวโดยการ
มีสว่ นร่วมของชุมชนตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อ
เสนอแนะเพื่อสรุปผลเป็นข้อมูลน�ำเข้าในขั้นตอน
ต่อไปของการวิจัย
ระยะที่ 4 การสะท้ อ นกลั บ การปฏิ บั ติ
(Reflection) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 6 การสรุปและถอดบทเรียนเพือ่
ทบทวนกิจกรรมขั้นตอนการด�ำเนินงานทั้งหมดที่
เกิดขึน้ จากการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบการ
ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชนตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดผลการด�ำเนินงานทั้งที่ด�ำเนินการ
ส�ำเร็จและไม่สำ� เร็จหรือได้ดำ� เนินการตามแผนและ
ไม่ได้ด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึน้ ระหว่างด�ำเนินการความร่วมมือทีไ่ ด้รบั รวบ
รวบประเด็นต่างๆน�ำไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยความ
ส�ำเร็จ
การถอดบทเรียนเป็นการทบทวนผลการ
ด�ำเนินงานที่ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
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เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการผลส�ำเร็จที่ได้จาก
การปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิด
ขึ้นระหว่างการปฏิบัติเพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไข
ปัญหาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จและประสบการณ์ที่
ผ่านมาในช่วงระยะของการวิจัยของผู้ร่วมวิจัยน�ำ
มาถอดบทเรียนเฉพาะประเด็นและถอดบทเรียน
ทัง้ ระบบเพือ่ น�ำไปก�ำหนดเป็นกระบวนการพัฒนา
ระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดย
ชุมชน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดย
ชุมชนในพื้นที่วิจัย ทั้งหมด 240 คน และประชากร
ผู้รับผลจากการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคน
พิการทางการเคลือ่ นไหวโดยชุมชน จ�ำนวน 116 คน
กลุ่มตัวอย่าง มี 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยวิ ธี เ ลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ตามเกณฑ์คุณลักษณะ รวม
ทัง้ หมด 7 กลุม่ จ�ำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผูด้ แู ลคน
พิการทางการเคลื่อนไหวจ�ำนวน 9 คน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นจ�ำนวน 9 คน ผูน้ ำ� ชุมชน
จ�ำนวน 9 คน เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จ�ำนวน 4 คน ครู จ�ำนวน 4 คน นักกายภาพบ�ำบัด
จ�ำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ�ำนวน 4 คน
2.กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ ผลการพั ฒ นา
ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งหมด
2 กลุ่ม จ�ำนวน 116 คน ประกอบด้วยคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว จ�ำนวน 58 คน ผู้ดูแลคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวจ�ำนวน 58 คน
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พื้นที่การวิจัย

คัดเลือกพื้นที่ท�ำการวิจัยโดยผู้วิจัยได้คัด
เลือกแบบเจาะจงคือชุมชนในต�ำบลหินเหล็กไฟ
อ�ำเภอคูเมืองจังหวัดบุรรี มั ย์ประกอบด้วย 9 หมูบ่ า้ น
เป็นพื้นที่ท�ำการวิจัยด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้
1. เป็ น พื้ น ที่ ที่ ผู ้ วิ จั ย ปฏิ บั ติ ง านอยู ่ มี ค น
พิการทางการเคลื่อนไหวมากเป็นอันดับที่ 2 ของ
อ�ำเภอ เป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาระบบการดูแลคน
พิการทางการเคลื่อนไหว
2. เป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมายเชิ ง นโยบายที่
ต้องการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการใน
ชุมชน
3. มีทนุ ทางสังคมหลากหลายและแกนน�ำ
มีความสนใจด้านสุขภาพ

รูปแบบการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Action Research) ตามแนวคิดการฟื้นฟูคนพิการ
โดยชุ ม ชน (CBR) โดยใช้ เ ทคนิ ค กระบวนการ
วางแผนแบบมีสว่ นร่วม (AIC) โดยยึดกระบวนการ
ของ Kemmis and McTaggeart (2000) มาเป็นกรอบ
ด�ำเนินการประกอบด้วย 4 ระยะ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผน (Planning)
ขั้นที่ตอน 1 ศึกษาข้อมูลบริบทของพื้นที่
ขั้นที่ตอน 2 จัดประชุมวางแผนเชิงปฏิบัติ
การ
ขั้นที่ตอน 3 ก�ำหนดแผนงาน
ระยะที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action) ขั้นที่ตอน
4 ปฏิบัติตามแผน
ระยะที่ 3 การสังเกตผล (Observation) ขั้นที่ตอน 5
การสังเกต ติดตาม ประเมินผล
ระยะที่ 4 การสะท้อนผล (Reflection) ขั้นที่ตอน 6
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สรุปผลและถอดบทเรียนการด�ำเนินการทัง้ 4 ระยะ
เป็นการด�ำเนินการตามวงรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ 1 วงรอบ (Loop) เพื่อค้นหากระบวนการใน
การแก้ไขปัญหาระบบการดูแลคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหากครบ 1 วงรอบการวิจัยแล้วยังไม่
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็น�ำประเด็นต่างๆ ที่
เป็นปัญหาหรือต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นเข้าสู่การ
วางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาในระยะของการวางแผน
ระยะปฏิบัติการระยะสังเกตและระยะสะท้อนผล
ในวงรอบต่อไปเรื่อยๆหากกระบวนการดังกล่าว
สามารถพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการ
เคลือ่ นไหวให้ดขี นึ้ ได้กย็ ตุ กิ ารวิจยั เพือ่ ถอดบทเรียน
ให้ได้กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวโดยมีส่วนร่วมของประชาชนที่
เป็นรูปธรรมต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้วัดเชิงปริมาณ
1.1 แบบสอบถามคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวได้แก่
1.1.1 แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว จ�ำนวน
5 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นการบริ โ ภคอาหาร
ด้ า นการออกก� ำ ลั ง กายและการฟื ้ น ฟู ด้ า นการ
พั ก ผ่ อ น ด้ า นการป้ อ งกั น การเจ็ บ ป่ ว ยและการ
รักษาสุขภาพ และด้านสุขภาพจิตกับการจัดการ
ความเครียด จ�ำนวน 35 ข้อ
1.1.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ของคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวต่ อ การพั ฒ นา
ระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดย
ชุมชนจ�ำนวน 9 ข้อ
1.2 แบบสอบถามผูด้ แู ลคนพิการทางการ
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เคลื่อนไหวได้แก่
1.2.1 แบบประเมินเจตคติต่อความ
พิการและคนพิการทางการเคลื่อนไหว จ�ำนวน 10
ข้อ
1.2.2 แบบสอบถามการปฏิบตั ติ อ่ คน
พิการทางการเคลื่อนไหว จ�ำนวน 10 ข้อ
1.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู ้ ดู แ ลคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวต่ อ การ
พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว
โดยชุมชน จ�ำนวน 9 ข้อ
2. เครื่องมือวัดเชิงคุณภาพ ได้แก่
2.1 แบบบันทึกกิจกรรมเป็นการบั นทึ ก
ที่ได้จากการสังเกตของผู้วิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยในการ
มี ส ่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมในระยะวางแผนและระยะ
สะท้อนผลได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง
ความเห็นการน�ำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา
การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเสนอ
ตัวรับผิดชอบการแสดงออกถึงความต้องการในการ
แก้ไขปัญหาคนพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นต้น
2.2 แบบบันทึกภาคสนาม (Field Note)
เป็ น การบั น ทึ ก ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
สังเกตสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลัง
การปฏิบัติการตามแผนในระยะสังเกต (Observe)
เพื่อเป็นการศึกษาผลการด�ำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น
หลังจากใช้กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลคน
พิการทางการเคลื่อนไหวโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะโดยมี
อุปกรณ์ช่วยในการบันทึก ภาคสนามได้แก่การถ่าย
ภาพและการบันทึกเสียง
2.3 แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In - Depth
Interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็น
ที่ผู้วิจัยต้องการความลึกความสมบูรณ์และความ
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ชัดเจนของปัญหาเช่นแนวความคิดบทบาทความ
ต้ อ งการในการพั ฒ นาระบบการดู แ ลคนพิ ก าร
ทางการเคลื่อนไหวโดยจะท�ำการสัมภาษณ์เจาะ
ลึกในประชากรทั้ง 4 กลุ่มคือ 1) กลุ่มคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว 2) กลุ่มผู้ดูแลคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว 3) ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ 4) กลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา (Validity) น�ำเครือ่ งมือทีส่ ร้างเสร็จน�ำไปเสนอให้ประธาน
กรรมการและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความถูก
ต้องในเรื่องการใช้ภาษา ความชัดเจนของภาษา
และความตรงในเนื้อหา (Validity) วัตถุประสงค์
ของการวัด และความสอดคล้องกับเนื้อหา (Index
of Congruence : IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา
ให้คะแนนแต่ละข้อค�ำถาม โดยวิธีหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง คัดเลือกเฉพาะข้อค�ำถามที่มีค่า IOC
ตั้งแต่ระดับ .50 ขึ้นไป
2. วิ เ ค ร า ะ ห ์ ห า ค ่ า ค ว า ม เ ที่ ย ง ข อ ง
แบบสอบถาม (Reliability) น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ น
การปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวและผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ต�ำบลพรส�ำราญ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ชุด น�ำผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จากการทดลองใช้เครื่องมือ ปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และตรวจสอบ
ปรับปรุงข้อค�ำถามให้มีความสมบูรณ์ ความเหมาะ
สมอีกครัง้ แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาความเทีย่ งด้วยวิธี
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ต้องมี
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ค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไปได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ดังต่อไปนี้
1) แบบสอบถามคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว เท่ากับ 0.82
แบบประเมินความพึงพอใจของคนพิการ
ทางการเคลือ่ นไหวต่อการพัฒนาระบบการดูแลคน
พิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชนเท่ากับ 0.87
2) แบบสอบถามผู้ดูแลคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว
แบบประเมินเจตคติตอ่ ความพิการและคน
พิการทางการเคลื่อนไหว เท่ากับ 0.89
แบบสอบถามการปฏิ บั ติ ต ่ อ คนพิ ก าร
ทางการเคลื่อนไหว เท่ากับ 0.78
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลคน
พิการทางการเคลื่อนไหวต่อการพัฒนาระบบการ
ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน เท่ากับ
0.80

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (percentage)ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
เจตคติและการปฏิบตั ติ อ่ คนพิการก่อนและหลังการ
พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว
โดยชุมชนโดยใช้สถิติ Paired Sample t-test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.05
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพน�ำข้อมูล
ที่ได้จากการสรุปมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา(Content Analysis)ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความต้องการและปัญหาการดูแลคนพิการ ความ
ต้องการสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีข่ องผูด้ แู ลความคิด
เห็นรูปแบบการบริการในปัจจุบันและข้อมูลที่ได้
จากกระบวนการพัฒนา

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

การวิ จั ย ครั้ ง ผ่ า นการรั บ รองจากคณะ
อนุ ก รรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่
การรับรอง: PH012 / 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน
2559

ผลการวิจัย

บริ บ ทชุ ม ชนต� ำ บลหิ น เหล็ ก ไฟ ต� ำ บล
หินเหล็กไฟ อ�ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจาก
อ�ำเภอคูเมืองประมาณ 10 กิโลเมตรห่างจากอ�ำเภอ
เมืองประมาณ 30 กิโลเมตรลักษณะเป็นชุมชนกึ่ง
เมืองกึ่งชนบทประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่
วิจัย 9 หมู่บ้าน โดยแบ่งชุมชนในเขตการปกครอง
ของเทศบาลต�ำบลหินเหล็กไฟ 7 หมูบ่ า้ น เป็นชุมชน
ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หินเหล็กไฟ 2 หมู่บ้าน มีจ�ำนวนหลังคาเรือน 1,555
หลังคาเรือน จ�ำนวนประชากร 7,632 คน ประชากร
ชาย 3,831 คน ประชากรหญิง 3,801 คน การดูแล
คนพิการทางการเคลือ่ นไหวในชุมชนยังไม่มชี มรม
คนพิการและขาดผูช้ ว่ ยคนพิการทางการเคลือ่ นไหว
ที่ผ่านการฝึกอบรม มีการค้นหาคนพิการทางการ
เคลื่ อ นไหวในชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การดู แ ลด้ า น
สวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
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ได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน และการจด
ทะเบียนคนพิการทางการเคลือ่ นไหวรายใหม่ยงั ขาด
การอ�ำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน ท�ำให้คน
พิการทางการเคลื่อนไหวรายใหม่ไม่อยากขึ้นสิทธิ
คนพิการ จากการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวพบปัญหา
จากการด�ำเนินงานระบบการดูแลคนพิการทางการ
เลื่ อ นไหวที่ ผ ่ า นมาสรุ ป ได้ เ ป็ น 4 ประเด็ น คื อ
ปั ญ หาภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการด� ำ เนิ น งานที่ ชั ด เจน
ปัญหาความเข้าใจในการท�ำงานและขาดทักษะการ
ท�ำงานเป็นทีม ปัญหาการบูรณาการท�ำงานของแต่
หน่วยงาน ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการด�ำเนินงานระบบการดูแลคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว

ผลกระบวนการ

81

ชาร้อยละ 75.9) มีอายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 34.5)
ไม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา (ร้ อ ยละ 43.1) และไม่ ไ ด้
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 53.4) รายได้ครอบครัว
น้อยกว่า 5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 36.2)
ซึ่งไม่เพียงพอ (ร้อยละ 56.9) สถานภาพสมรส
ส่วนใหญ่สมรสแล้ว (ร้อยละ 56.9) เป็นหัวหน้า
ครอบครัว (ร้อยละ 58.6) ระยะเวลาของความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ต�่ำกว่า 20 ปี (ร้อยละ
82.8) สาเหตุความพิการพิการจากโรคและความเจ็บ
ป่วย (ร้อยละ50)
1.2 ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการ
ดู แ ลสุ ข ภาพคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวก่ อ น
และหลังการพัฒนาระบบพบว่า คนพิการทางการ
เคลื่ อ นไหวมี ค ะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ.05
แสดงในตารางที่ 1

1.1
ลักษณะทางประชากรของคนพิ
1.2 ผลการเปรี
ยบเทียบพฤติกรรมการดูการ
แลสุ ขภาพคนพิการทางการเคลื่ อนไหวก่อนและหลังการ
ทางการเคลื
่
อ
นไหวต�
ำ
บลหิ
น
เหล็
ก
ไฟ
พบว่
า
เพศ
พัฒนาระบบพบว่า คนพิการทางการเคลื่ อนไหวมีคะแนนเฉลี่ ยพฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ.05 แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1ตารางที
เปรียบเที
ยบค่
าเฉลี
่ยพฤติ
แลสุขภาพคนพิ
การทางการเคลื
่อนไหวรายด้
านก่อานก่
นและ
่ 1 เปรี
ยบเที
ยบค่
าเฉลีก่ยรรมการดู
พฤติกรรมการดู
แลสุ ขภาพคนพิ
การทางการเคลื
่อนไหวรายด้
อน
หลังได้รับการดูแลตามระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน จ�ำนวน (n=58)
และหลังได้รับการดูแลตามระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน จานวน (n=58)
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา
พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ
t
M
SD
M
SD
1. ด้านการบริ โภคอาหาร
2.31 0.21 2.48 0.20 7.54
2. ด้านการออกกาลังกายและการฟื้ นฟูสภาพ
2.07 0.27 2.30 0.25 7.77
3. ด้านการพักผ่อน
2.22 0.30 2.37 0.26 3.38
4. ด้านการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการรักษา
2.12 0.27 2.36 0.26 6.85
5. ด้านสุ ขภาพจิตและการจัดการความเครี ยด
2.10 0.28 2.43 0.23 8.12
โดยรวม
2.17 0.12 2.39 0.09 15.16
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

p-value
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*

1.3 คนพิการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชนอยู่
ในระดับมากที่สุดเป็ นร้อยละ 87.9 (M=4.39,SD=0.19) แสดงในตารางที่ 2
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1.indd 81

20/6/2561 14:00:42

4. ด้านการป้ องกันการเจ็บป่ วยและการรักษา
2.12 0.27
5. ด้านสุ ขภาพจิตและการจัดการความเครี ยด
2.10 0.28
โดยรวม
2.17 0.12
Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
* มี82
นยั สาคัThe
ทางสถิ
ี่ระดับ- 0.05
Vol.ญ24
No. 1ติทJanuary
June 2018

2.36
2.43
2.39

0.26
0.23
0.09

6.85
8.12
15.16

<0.001*
<0.001*
<0.001*

คนพิกการมี
ารมีคความพึ
วามพึงงพอใจต่
พอใจต่อการพัฒนาระบบการดู
แลคนพิ
การทางการเคลื
่ ใ นระดั
บ มากที่ สุ ด่อนไหวโดยชุ
เป็ น ร้ อ ยละมชนอยู
87.9่
1.31.3คนพิ
นา ชุ ม ชนอยู
ในระดับมากที
่สุดเป็ นกร้ารทางการเคลื
อยละ 87.9 (M=4.39,SD=0.19)
่ 2 แสดงในตารางที่ 2
(M=4.39,SD=0.19)
ระบบการดู
แลคนพิ
่อนไหวโดย แสดงในตารางที

ตารางที่ 2ตารางที
จ�ำนวน
อยละร้อความพึ
งพอใจของคนพิ
การทางการเคลื
่อนไหวโดยภาพรวม
หลัหลั
งการพั
่ 2จร้านวน
ยละ ความพึ
งพอใจของคนพิ
การทางการเคลื
่อนไหวโดยภาพรวม
งการฒนา
ระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน จ�ำนวน (n=58)
พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน จานวน (n=58)
ระดับความพึงพอใจ
จานวน
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00)
51
มาก
(คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20)
7
(M=4.39, SD = 0.19)

ร้ อยละ
87.9
12.1

เหล็กผลการเปรี
ไฟ เป็ นเพศหญิ
(ร้อยละ 84.5)างค่
เพศา
ยบเทียงบความแตกต่
1.41.4 ลัลักกษณะทางประชากรของผู
ษณะทางประชากรของผูด้ ้ดูแูแลคนพิ
ลคน การตาบลหิ น1.5
ยละน15.5)
มี อเป็
ายุน41เพศหญิ
- 50 ปีง (ร้
ยละ 84.5)
34.5) ได้รเฉลี
ั บ การศึ
ก ษาในระดั
ก ษา (ร้ อ ยละอ่ นไหว
44.8)
ย่ ของการปฏิ
บตั ติ บอ่ ประถมศึ
คนพิการทางการเคลื
พิชาย
การต�(ร้ำอบลหิ
เหล็กไฟ
(ร้ออยละ
อาชีพรั(ร้
บจ้อายละ
งทัว่ 15.5)
ไป (ร้มีออยละ
46.6)
วามเกี
องกับคนพิ
การส่ วนใหญ่
เป็ นคนในครอบครั
ว (ร้าการปฏิ
อยละ 93.1)
ก่อนและหลั
งการพั
ฒนาระบบพบว่
บัติ
เพศชาย
ายุ 41
- 50มีปีค(ร้
อยละ่ยวข้
34.5)
แลคนพิ
การ1 - 10กปีษา(ร้(ร้ออยละ
ได้ระยะเวลาการดู
รบั การศึกษาในระดั
บประถมศึ
ยละ58.6)
44.8) ต่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม
อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 46.6) มีความเกี่ยวข้อง ขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใน
1.5 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยของการปฏิบตั ิต่อคนพิการทางการเคลื่ อนไหวก่อน
กับคนพิการส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว (ร้อยละ ตารางที่ 3
และหลั
งการพัฒนาระบบพบว่
าการปฏิ
ตั ิ ตอ่อยละ
คนพิการทางการเคลื่ อนไหวมี คะแนนเฉลี่ ยเพิ่ มขึ้ นอย่างมี
93.1)
ระยะเวลาการดู
แลคนพิการ1
- 10 ปีบ(ร้
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงในตารางที่ 3
58.6)

ตารางที่ 3ตารางที
เปรีย่ 3บเทีเปรียบความแตกต่
างค่าเฉลีย่ ของคะแนนการปฏิบตั ติ อ่ คนพิการทางการเคลือ่ นไหวของ
ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบตั ิต่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวมก่อนและหลังการพัฒนา
ของผูด้ ูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวมก่อนและหลังการพัฒนา
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างค่ าเฉลีย่ ของคะแนนการปฏิบัติ
ต่ อคนพิการ
คะแนนเฉลีย่ การปฏิบัติต่อคนพิการ
M
SD
t
p-value
ก่อนการพัฒนา
2.05
0.19
11.23
<0.001*
หลังการพัฒนา
2.32
0.24
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1.6ผลการเปรี
ผลการเปรี ยยบเที
างค่าางค่
เฉลีา ่ยของเจตคติ
ก่อนและหลั
งการพัย่ ฒ
1.6
บเทียยบความแตกต่
บความแตกต่
ว่าเจตคติ
มคี ะแนนเฉลี
เพินาระบบพบว่
ม่ ขึน้ อย่างมีนายั เจตคติ
ส�ำคัญทาง
มีค่ยะแนนเฉลี
่ยเพิก่ม่อขึนและหลั
ยั สาคัฒ
ญนาระบบพบ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05สถิ
แสดงในตารางที
้ นอย่างมีงนการพั
เฉลี
ของเจตคติ
ติที่ระดับ 0.05่ 4แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อความพิการและคนพิการของ
ผูด้ ูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวมก่อนและหลังการพัฒนา
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* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.6 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของเจตคติก่อนและหลังการพัฒนาระบบพบว่าเจตคติ
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่ 4 1 January - June 2018

ตารางที่ 4ตารางที
เปรีย่ 4บเที
างค่าาเฉลี
ของคะแนนเจตคติ
ต่อความพิ
การและคนพิ
การของผู
เปรียยบความแตกต่
บเทียบความแตกต่
งค่า่ยเฉลี
่ยของคะแนนเจตคติ
ต่อความพิ
การและคนพิ
การของ้ดูแล
คนพิการทางการเคลื
่อนไหวโดยภาพรวมก่
อนและหลั
ผูด้ ูแลคนพิการทางการเคลื
่อนไหวโดยภาพรวมก่
อนและหลั
งการพัฒงนาการพัฒนา
คะแนนเฉลีย่ เจตคติต่อความพิการและ
คนพิการ
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่ างค่ าเฉลีย่ ของคะแนนเจตคติ
M
SD
t
p-value
3.33
0.22
6.50
<0.001*
3.84
0.23

1.7 ผูด้ ดูแูแลคนพิ
ความพึ
งพอใจจากพั
ฒนาระบบการดู
แลคนพิการทางการเคลื
่อนไหวโดยชุ
มชน
ความพึงพอใจในระดั
บมาก ร้อยละ
39.7 แสดงใน
1.7
ลคนพิการมี
การมี
ความพึ
งพอใจจาก
ตารางที
่ 5 ร้อยละ 39.7 แสดงในตารางที่ 5
พัอยูฒใ่ นาระบบการดู
ารทางการเคลื
่อนไหว
นระดับมากที่สแุ ดลคนพิ
ร้อยละก60.3
และมีความพึ
งพอใจในระดั
บมาก
โดยชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ 60.3 และมี
ตารางที่ 5 จานวน ร้อยละ ความพึงพอใจของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวม หลังการ
ตารางที
่ 5 จ�ำนวน
ร้อยละ
ความพึงพอใจของคนพิ
่อนไหวโดยภาพรวม หลังการพัฒนา
พัฒนาระบบการดู
แลคนพิ
การทางการเคลื
่อนไหวโดยชุกมารทางการเคลื
ชน จานวน (n=58)
ระบบการดู
่อนไหวโดยชุมชน จ�ำจนวน
ระดับแลคนพิ
ความพึกงารทางการเคลื
พอใจ
านวน(n=58)
ร้ อยละ
มากที่สุด ระดั
(คะแนนเฉลี
4.21 – 5.00)
35
บความพึง่ยพอใจ
จานวน
ร้ อ60.3
ยละ
มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00)
มาก
(คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20)
(M = 4.23, SD = 0.24)

ขั้นวางแผน

โดยจั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ เ พื่ อ จั ด ท� ำ
แผนสุขภาพปี 2559 การวางแผนใช้กระบวนการ
ประชุ ม แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (AIC) โดยให้ ผู ้ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ได้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ระดมความ
คิด เพื่อวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์รวบรวม
ข้อมูลและสรุปภาพรวมปัญหาสาเหตุและก�ำหนด
แนวทางการแก้ไขจัดท�ำแผนงานโครงการ และ
พัฒนาเป็นแผนปฏิบตั กิ าร และร่วมติดตามประเมิน
ผล ในกระบวนการพัฒนาการดูแลคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว
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35
23

60.3
39.7

ขั้นด�ำเนินการ

ได้มีการด�ำเนินการตามกิจกรรม/โครงการ
และปฏิบัติตามแผนที่ก�ำหนด
ขั้นติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผลหลังการด�ำเนินงาน เกิด
ผลลัพธ์ใน 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้ า นสาธารณสุ ข ได้ มี ก ารออกเยี่ ย ม
บ้านตามแผนที่วางไว้ มีการให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ดูแล และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น มีการลงพืน้
ที่จริงเพื่อสอนการปฏิบัติจริงกับตัวคนพิการ และ
มีการติดตามดูแลคนพิการโดยทีมสหวิชาชีพ เกิด
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โครงการจัดหากายอุปกรณ์ส�ำหรับคนพิการช่วย
เหลือคนพิการให้ได้รับความสะดวกในการเคลื่อน
ย้ายตนเองและลดภาระความช่วยเหลือของผู้ดูแล
หรื อ ญาติ ใ นการประกอบกิ จ วั ต รประจ� ำ วั น เกิ ด
การจัดตั้งศูนย์อุปกรณ์ให้ยืมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย
2. ด้ า นการศึ ก ษา จากกระบวนการ
วางแผนแบบมี ส ่ ว นร่ ว มจึ ง ได้ เ ลื อ กครู เ ข้ า มามี
บทบาทในด้านการศึกษาด้วย แต่กลุ่มคนพิการ
ทางการเคลื่ อ นไหวส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ
จึงท�ำให้ไม่สนใจในด้านนี้ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มอง
แค่เป็นการศึกษาในห้องเรียนเท่านั้น แต่หมายถึง
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็คือการศึกษา
3. ด้านสังคม เกิดการเชือ่ มโยงการดูแลคน
พิการทางการเคลือ่ นไหวในสังคม ผูน้ ำ� ชุมชน ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นในการดู แ ลคนพิ ก าร
จัดตัง้ ชมรมคนพิการเพือ่ ช่วยเหลือคนพิการ ให้การ
ช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ให้ความรู้และ
ค� ำ ปรึ ก ษาตามสิ ท ธิ ท างกฎหมายของคนพิ ก าร
ให้ความช่วยเหลือในการขึน้ ทะเบียนสิทธิคนพิการ
รายใหม่ การมีบริการรถรับ - ส่งเพื่อขอใบรับรอง
ความพิการ และการประสานงานในการท�ำบัตรคน
พิการรายใหม่โดยที่คนพิการไม่ต้องเดินทางไปเอง
การให้ความช่วยเหลือในการต่อบัตรคนพิการราย
เก่า มีการประสานงานและอ�ำนวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆ โครงการสงเคราะห์คนพิการและไร้ทพี่ งึ่
ให้ได้รบั การช่วยเหลือ ทัง้ ด้านการเงินหรือสิง่ ของ ที่
อยู่อาศัยและห้องน�้ำ 
4. ด้านการเลีย้ งชีพ ได้มกี ารจัดตัง้ โครงการ
ฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขต
เทศบาลต�ำบลหินเหล็กไฟ ในส่วนของเขตการ
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ปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหินเหล็กไฟ
ไม่มีโครงการนี้ ถ้ามีผู้สนใจในการฝึกอาชีพจะให้ผู้
เข้าอบรมที่ผ่านการฝึกอาชีพแล้วช่วยสอนความรู้
ด้านอาชีพให้
5. ด้านการเสริมพลัง มีการจัดตั้งชมรม
คนพิการโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดู แ ลและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก าร โดยมี เ จ้ า
หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขคอยให้คำ� ปรึกษา และประสานงาน แต่
ยังขาดคนพิการที่จะเข้ามาเป็นตัวหลักเพื่อช่วยคน
พิการด้วยกันเอง

ขั้นสะท้อนผลการด�ำเนินการ

การประชุ ม เวที ถ อดบทเรี ย นเพื่ อ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้มีปัจจัยแห่งความส�ำเร็จคือ1) ผู้น�ำ
ชุมชนได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และ
อสม. ผู้น�ำเข้มแข็งใส่ใจในปัญหาการดูแลคนพิการ
มีความกระตือรือร้นในการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพร้อมเพียง ปฏิบัติ
งานที่รับผิดชอบการออกติดตามและประเมินผล
งานทีด่ ำ� เนินการร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
2) ชุมชนเห็นพร้อมและมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมด�ำเนินการตั้งแต่การให้ข้อมูล ร่วมค้นหา
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ก�ำหนดแนวทางแก้ไข การ
จัดท�ำแผนและการปฏิบตั กิ ารมีการรวมกลุม่ กันเป็น
ชมรมเพื่อให้เกิดพลังในการท�ำงานและช่วยเหลือ
คนพิการในชุมชนดังจะเห็นได้จากผลการสังเกต
การมีส่วนร่วมในการวางแผนด�ำเนินงานการดูแล
คนพิการและการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ในการสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการ ให้การ
ก�ำกับติดตามประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งแสวงหาเครื อ ข่ า ยที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแนวทาง/โครงการ/แผน
งานที่ชุมชนร่วมกันจัดท�ำขึ้น
4) ภาคีภาครัฐมีบทบาทคอยเสริมก�ำลัง
ใจในการปฏิ บั ติ ง านคอยให้ ค� ำ ปรึ ก ษาอ� ำ นวย
ความสะดวกติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่

85

เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูล
ที่สอดคล้องตรงกันกับข้อมูลในชุมชนและร่วม
ประเมินผลสนับสนุนด้านงบประมาณที่เพียงพอ
ต่อการด�ำเนินงานดูแลคนพิการเกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืนต่อไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิด
Input

-กิจกรรมการมี
ส่วนร่ วม

ขั้นวางแผน

1. ศึกษาข้อมูล
บริ บทของพื้นที่
2. จัดประชุม
วางแผนเชิง
ปฏิบตั ิการ
3. กาหนดแผนงาน

ขั้นปฏิบัติ

1. ปฏิบตั ิตามแผน

ขั้นสังเกต

1.การสังเกต
ติดตาม
ประเมินผล

ขั้นสะท้ อนผล
1.สรุ ปผลและ
ถอดบทเรี ยน

Output

- พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพคนพิการ
- การปฏิบตั ิต่อคนพิการ
- เจตคติต่อคนพิการ
- ความพึงพอใจต่อระบบ
- การมีส่วนร่ วม

Outcome
กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
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จากการดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
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จากการด�ำเนินงานพัฒนาระบบการดูแล
คนพิการทางการเคลือ่ นไหวโดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนพบว่าก่อนการด�ำเนินงานการดูแลคนพิการ
ทางการเคลือ่ นไหวยังขาดการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ
การดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว การท�ำงาน
แยกส่วนของหน่วยงานต่างๆ เกิดความไม่เชือ่ มโยง
จากการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและวางแผนแก้ไข
ปัญหาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เท่านั้น
ท�ำให้การแก้ไขปัญหาไม่ไปในทิศทางเดียวกันเกิด
การแก้ปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมายไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชนผู้วิจัยจึง
ได้ท�ำการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาการพัฒนา
ระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อต้องการให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนในการพัฒนาระบบเกิดการแก้ไขปัญหา
ตรงตามความต้องการชุมชนเป็นการฟังเสียงจาก
ประชาชนโดยน�ำแนวคิดกระบวนการวางแผนแบบ
มีสว่ นร่วม (AIC) จากการศึกษาพบว่าประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของด�ำเนินงานตั้งแต่
จุดเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนาระบบจนได้ระบบ
การดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่แตกต่าง
ไปจากเดิมแล้วน�ำไปปฏิบัติงานจริงในชุมชนและ
สุดท้ายประชาชนได้ร่วมกันประเมินผลการด�ำเนิน
งานเป็นกระบวนการที่จะท�ำให้ชุมชนมีความเข้ม
แข็งเข้าใจและแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเองอย่างต่อ
เนื่องและเกิดความยั่งยืน ผลการด�ำเนินงานในการ
ศึกษานี้สอดคล้องกับมนตรี จันทรา (2554) ได้ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ในการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบมีส่วนร่วม ต�ำบล
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หนองบัว อ�ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์พบว่าหลัง
เสร็จสิ้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC ซึ่ง
เป็ น ขั้ น ตอนที่ ช ่ ว ยกระตุ ้ น ให้ ชุ ม ชนทุ ก กลุ ่ ม ได้
ตระหนั ก มองเห็ น ปั ญ หาและความรุ น แรงของ
ปัญหาที่แสดงออกจากมุมมองของตนได้เป็นอย่าง
ดี ง่ายต่อการเสนอแนะการแลกเปลีย่ นความรูค้ วาม
คิดเห็นและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต้องการเข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกิดแนวทางและ
กิ จ กรรมการส่ งเสริ มพฤติ กรรมสุ ข ภาพผู ้ พิ การ
ทางการเคลือ่ นไหวและเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
สุขภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวส่งผลให้ผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นใน
ทุกด้านและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการ
นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับรัก
ขณา สิงห์เทพ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพ
ในการป้องกันวัณโรคของชุมชนโดยเทคนิค AIC
บ้านโสกนาคต�ำบลวังม่วงอ�ำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่นพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
เฉพาะการมีสว่ นร่วมทุกขัน้ ตอนเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญยิง่
ต่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพทีต่ นเองเผชิญอยูก่ ารมีสว่ นร่วม
จะทาให้ผ้ปู ่วยรูป้ ญ
ั หาสุขภาพของตนเองเกิดความ
ตระหนักถึงความเสี่ยงน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว
การมีผู้น�ำชุมชนมีศักยภาพและเข้มแข็งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน การมีความต่อเนื่องของ
การด�ำเนินกิจกรรมจะช่วยสร้างความตระหนักให้
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ชุมชนเห็นความส�ำคัญของการช่วยเหลือและดูแล
คนพิ ก ารเพราะผู ้ น� ำ ชุ ม ชนมี ผ ลต่ อ ความน่ า เชื่ อ
ถือได้รับความศรัทธาจากคนในชุมชนเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดพลังในการด�ำเนินกิจกรรม รวม
ทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับรัชนี
สรรเสริญ และคณะ (2553) ได้ศึกษาศึกษาการ
บูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชน
เป็ น ฐานพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ คื อ
ผู้น�ำมีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญกับการ
พั ฒ นางานอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง มี ก� ำ หนด
นโยบายและแผนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยอยู่บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานที่เชื่อถือได้และ
เกิ ด กระบวนการจั ด ท� ำ อย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว ม ส่ ง ผล
ให้การท�ำงานเป็นเครือข่ายสุขภาพแบบหุ้นส่วนที่
เข้มแข็งทั้งภายในภายนอกองค์กรผลการศึกษายัง
สอดคล้องกับนาถวิทักษ์ มูลสาร (2556) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้องแซงต�ำบล
ห้องแซงอ�ำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรพบว่าปัจจัย
ที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนคือศักยภาพของผู้น�ำและแกน
น�ำกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมและทุนทาง
สังคมของชุมชนเนื่องจากทุนทางสังคมเป็นทุน
ที่เกิดจากการรวมตัวร่วมคิดร่วมท�ำบนฐานของ
ความไว้วางใจกันมีความผูกพันศรัทธาเชื่อมั่นและ
มีวัฒนธรรมที่ดีงาม
การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวจ�ำเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยความสมัครใจ เพราะการที่ประชาชนในชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดและด�ำเนินกิจกรรม
ด้วยตนเองเป็นสิง่ ทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการพึง่ พาตนเอง
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ตระหนักรูถ้ งึ จุดหมายปลายทางของตนและชุมชน
อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ชุมชนยัง
สามารถบูรณาการทางานร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ
และให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนด้ ว ยซึ่ ง
สอดคล้องกับ สร้อยสุรินทร์ น้อยบุดดี (2557) ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีสว่ นร่วมในการดูแล
สุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนต�ำบลปะ
หลานอ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
พบว่าความส�ำเร็จมาจากการท�ำงานร่วมกันเป็น
ทีมและการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเกิดแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมกับ
พืน้ ทีโ่ ดยมีสว่ นร่วมของชุมชนเกิดนวัตกรรมทีเ่ ป็น
ของตัวเองซึง่ เป็นการประยุกต์ในการเฝ้าระวังก�ำกับ
กันเองของชุมชน
การด�ำเนินงานในชุมชนปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จ
นอกจากการมีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนแล้วสิง่ ทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่
คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ
สนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการ ก�ำกับติดตามเจ้า
หน้าที่ภาครัฐ คอยเสริมก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้ค�ำปรึกษาอ�ำนวยความสะดวกติดตามประสาน
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความน่า
เชื่อถือและให้ข้อมูลที่สอดคล้องตรงกันกับข้อมูล
ในชุมชนและร่วมประเมินผลสนับสนุนด้านงบ
ประมาณทีเ่ พียงพอต่อการด�ำเนินงานดูแลคนพิการ
ซึ่งสอดคล้องกับ มยุรี บุญศักดิ์ (2554) ได้ศึกษา
ระบบการจัดการสุขภาพคนพิการโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน อ�ำเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จในการจัดการระบบสุขภาพ
คนพิการ คือ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นชุ ม ชน หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ที่ ค อย
สนับสนุนงบประมาณและวิชาการ ช่วยประสาน
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งานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จในการ
ดูแลคนพิการ ส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชน ผู้น�ำชุมชน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิน่ และหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการดูแลคนพิการโดย
ใช้พลังความร่วมมือของทุกฝ่าย นับตัง้ แต่วเิ คราะห์
สถานการณ์ของปัญหาการวางแผนและด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหา ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ร่วมรับผิดชอบในผลการด�ำเนินงานโดยให้มีการ
ร่วมสรุปบทเรียนร่วมกัน น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเพือ่ ค้น
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป
2. การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยใช้ เ ทคนิ ค
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถใช้
เป็นรูปแบบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดูแล
คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มอื่นๆได้ โดยจะ
ต้องท�ำความเข้าใจในแนวคิดและเทคนิควิธีการมี
ส่วนร่วมและมีความเชื่อมั่นในแนวคิดการมีส่วน
ร่วมคือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม
ในกระบวนการโดยทุกคนมีความเสมอภาคมีความ
เป็นเจ้าของเกิดความภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วน
ร่วมซึ่งจะส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จของงานสูง
3. ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานบริการสาธารณสุขควรมีฐานข้อมูลคน
พิการและฐานข้อมูลผู้ดูแลคนพิการมีการส�ำรวจ
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอเพื่อเป็นการ
เชื่อมข้อมูลในชุมชนเนื่องจากความต้องการและ
สิทธิคนพิการมีการเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์
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หรืออาจมีความต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อ
ทดแทนอุปกรณ์เดิมเช่นกายอุปกรณ์ทคี่ นพิการเคย
ได้รับมาหลายสิบปีและเสื่อมสภาพไปแล้ว เป็นต้น
4. ควรมี ก ารจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ประสบการณ์ ก ารด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานใน
ระดับพืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ น
การด� ำ เนิ น งานการดู แ ลคนพิ ก าร เพื่ อ เป็ น การ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และให้ค�ำแนะน�ำที่เกี่ยวกับ
นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะด�ำเนิน
งานการดูแลคนพิการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการ
ชี้แนะแนวทางการด�ำเนินงานได้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการติดตามประเมินผลระยะยาว
ต่อไป เพือ่ ดูความยัง่ ยืนของกิจกรรมและการมีสว่ น
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคนพิการ
2. ควรน�ำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วมไปใช้ในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของกลุ่มคนในชุมชนหรือกลุ่มอื่นๆ ที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจ�ำกัดในการ
เข้าถึงสถานบริการด้านสาธารณสุข
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ผลของโปรแกรมการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้านต่อความสามารถในการทรงตัว
ของผู้สูงอายุ
ประทุ่ม กงมหา, พย.ม.1
ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์, สด.2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง ศึกษาแบบกลุม่ เดียว มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรม
การออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้านต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ
สมาชิกชมรมกลุม่ รักษ์ผสู้ งู อายุ จังหวัดนครราชสีมา มีคะแนนประเมินการทรงตัว Berg Balance Scale น้อย
กว่า 45 คะแนน จ�ำนวน 30 คน ได้รับโปรแกรมการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้านที่ประยุกต์จากแบบแผน
ความเชื่อสุขภาพของเบคเกอร์ เป็นเวลา 40 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 12 สัปดาห์ โปรแกรมการ
ออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน ประกอบด้วยการรับรูข้ องผูเ้ ข้าร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้ 1) ความเสีย่ งของการ
หกล้ม 2) ความรุนแรงของการทรงตัวไม่ดี 3)ประโยชน์ของการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน 4) อุปสรรค
ต่อการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน และ 5) สิ่งกระตุ้นการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบการทรง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ
ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ Berg Balance Scale มากกว่าก่อน
การทดลอง และระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที่ 6 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p< 0.05) และผลการทดสอบ
Timed Up and Go Test ในสัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 13 ใช้เวลาน้อยกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p< 0.05)
สามารถน�ำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เพิ่มความแข็งแรง และ
การทรงตัวได้
ค�ำส�ำคัญ: ออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน การทรงตัว ผู้สูงอายุ
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Effect of a Resistance Exercise Program for Older Adults
on Body Balance Capability

Abstract

Partoom Kongmaha, M.N.S .1
Chuleekorn Danyuthasilpe, Dr.P.H. 2

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) Susceptibility 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 repeated 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
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บทน�ำ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทย ส่ ง ผลให้ จ� ำ นวนและสั ด ส่ ว นของ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 14.38 ในปีพ.ศ.2558
เป็น ร้อยละ14.87 ในปีพ.ศ.2559 (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2560) และในขณะที่จ�ำนวน
ผู ้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น ปั ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด ของ
ผู้สูงอายุ คือ ปัญหาจากการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว
ร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุน�ำไปสู่ภาวะหกล้ม (สถาบัน
เวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ, 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 เพิ่มขึ้น
เป็น 11.05 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2558 สาเหตุ
ของการหกล้มส่วนใหญ่เกิดจากการเดินสะดุดสิ่ง
กีดขวาง และการเสียการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว
(ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2559)
การทรงตัว เป็นความสามารถในการรักษา
ความมั่นคง หรือท่าทางความสมดุลของร่างกาย
ขณะอยู ่ กั บ ที่ หรื อ ก� ำ ลั ง เคลื่ อ นที่ (ถนอมวงศ์
กฤษณ์ เ พ็ ช ร์ , 2554)เมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงของระบบกระดู ก และข้ อ พบว่ า
ความหนาแน่นมวลกระดูกลดลง และกล้ามเนื้อ
มี ขนาดของกล้ามเนื้อจะเล็กลงและมีการลดลง
ของปริมาณกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อขา
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเคลือ่ นไหว ท�ำให้
การเคลื่อนไหวช้าลง เกิดการเซ สูญเสียการทรงตัว
เพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การหกล้ ม (สมนึ ก กุ ล สถิ ต
พร, 2549) นอกจากนี้การขาดการออกก�ำลังกาย
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อย่างสม�ำ่ เสมอในผูส้ งู อายุ ท�ำให้กล้ามเนือ้ ขาดความ
ยืดหยุน่ กระดูกและข้อต่อไม่แข็งแรงเพิม่ ความเสีย่ ง
ต่อการหกล้มได้ ดังนัน้ การออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ
จะส่งเสริมการท�ำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
เพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของการกล้ามเนื้อ
และการทรงตั ว ขณะเดิ น (สถาบั น เวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ, 2558; สมนึก กุลสถิตพร, 2549)
การออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน เป็นการ
ฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขา เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่จะสูญเสียความแข็งแรงได้มากกว่ากล้ามเนื้อ
แขน วิธกี ารเพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ โดยเริม่
จากเพิ่มน�้ำหนักครั้งละน้อยๆ โดยให้ออกก�ำลังกาย
เป็นชุด ฝึกท�ำ 3 ชุดต่อวัน ความถี่ 3 วันต่อสัปดาห์
ท�ำวันเว้นวัน เพื่อให้กล้ามเนื้อได้พักและลดการ
บาดเจ็บ การออกก�ำลังกายที่ปรับน�้ำหนักเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จะช่วยเพิ่มก�ำลังกล้ามเนื้อได้มากกว่าการ
ออกก�ำลังกายทีใ่ ช้นำ�้ หนักน้อย เมือ่ ผูส้ งู อายุมคี วาม
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นการทรงตัวก็เพิ่มขึ้น
ด้วย (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2558)
การฝึกการทรงตัว (Balancing training)
และการบริหารข้อต่างๆ เพื่อความมั่นคงในการ
ยืน และเดินของผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย (2558) จัดท�ำท่าการบริหาร
ร่างกายจ�ำนวน 16 ท่า ได้แก่ ท่าที่ 1-4 เป็นการฝึก
ยืดกล้ามเนื้อและฝึกความยืดหยุ่นของข้อ ท่าที่ 5-8
เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ท่าที่ 9-16
เป็นการฝึกเดินและการทรงตัว เพื่อเพิ่มความแข็ง
แรงของกล้ามเนือ้ และข้อต่อโดยเฉพาะกล้ามเนือ้ ขา
(สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ, 2558) การศึกษาครัง้ นี้
ผู้วิจัยได้น�ำท่าการออกก�ำลังกายทั้งหมดไปทดลอง
ปฏิบัติจริงกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีลักษณะใกล้เคียง
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กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ท่าบริหารคอ ท่าเดินด้วย
ส้นเท้าแบบมีราวจับ ท่าเดินด้วยปลายเท้าแบบมี
ราวจับ และท่ายืนขาเดียวแบบมีราวจับ ผู้สูงอายุไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ และมีความเสีย่ งต่อการหกล้มได้
ง่าย นอกจากนั้นยังมีท่าที่คล้ายคลึงกัน เช่นท่าลุก
จากเก้าอี้ใช้มือพยุง และท่าลุกจากเก้าอี้ใช้มือเดียว
พยุง ดังนั้นผู้วิจัยได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและ
ความเหมาะสม จึงปรับลดจ�ำนวนท่าเหลือ 10 ท่า
ได้แก่ ท่าที่ 1-3 ท่ายืดกล้ามเนือ้ และฝึกความยืดหยุน่
ของข้อ ท่าที่ 4-7 ท่าฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
โดยฝึกใช้นำ�้ หนักด้วยถุงทราย 500 กรัม วางทีข่ อ้ เท้า
เพื่อเพิ่มแรงต้าน (Resistance) และท่าที่ 8-10 ท่าฝึก
เดินและการทรงตัว
จากรายงานประเมินภาวะสุขภาพกลุ่ม
รักษ์ผู้สูงอายุประจ�ำปี 2558 พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่ม
รั ก ษ์ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การหกล้ ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
21.18 มีประวัติเคยหกล้มภายใน 6 เดือนก่อนการ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 31.75 ผู้วิจัยตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการป้องกันการหกล้มของผูส้ งู อายุ
โดยการออกก�ำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มี
การเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อและข้อต่อ
ท�ำงานได้ตามปกติและการทรงตัวดีขึ้น
ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจน� ำ วิ ธี ก ารออกก� ำ ลั ง แบบ
ใช้แรงต้านมาจัดท�ำเป็นโปรแกรมการออกก�ำลัง
กายแบบใช้แรงต้านซึ่งผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์ (Becker, 1974)
โดยโปรแกรมการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการหกล้ม 2) การรับรู้ความรุนแรงของการ
ทรงตัวไม่ดี 3) การรับรูป้ ระโยชน์ของการออกก�ำลัง
กายแบบใช้แรงต้านแรง 4) การรับรูอ้ ปุ สรรคต่อการ
ออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้านแรง 5) สิง่ กระตุน้ การ
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ออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน ระยะเวลาการศึกษา
12 สัปดาห์ ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการส่ง
เสริมสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยการออกก�ำลัง
กายแบบใช้แรงต้าน และผลการศึกษาจะใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการ
ทรงตัวของผู้สูงอายุ ที่ได้รับโปรแกรมการออก
ก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน ก่อนการทดลอง ระหว่าง
การทดลองในสัปดาห์ที่ 6 และหลังการทดลองใน
สัปดาห์ที่ 13

สมมติฐานของการวิจัย

1. หลั ง การทดลอง ผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการออกก� ำ ลั งกายแบบใช้ แ รงต้ า น มี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัว Berg
Balance Scale (BBS) ดีกว่า ก่อนทดลอง ระหว่าง
การทดลองในสัปดาห์ที่ 6
2. หลั ง การทดลอง ผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการออกก� ำ ลั ง กายแบบใช้ แ รงต้ า น
ทดสอบ Timed Up and Go Test (TUG) ใช้เวลาน้อย
กว่า ก่อนทดลอง ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที่ 6

กรอบแนวคิด

การศึกษาครัง้ นี้ ประยุกต์ใช้ทฤษฏีแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์ (Becker, 1974)
อธิบายว่าบุคคลนั้นจะต้องรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงใน
การเป็นโรค และรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับ
รู้ทั้งสองอย่างจะช่วยผลักดันให้บุคคลหลีกเลี่ยง
จากการทีบ่ คุ คลจะปฏิบตั พิ ฤติกรรมในการป้องกัน
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โรค และการรักษาโรค เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ภาวะคุกคามของโรค ท�ำให้บุคคลจะเลือก
การปฏิ บั ติ ที่ คิ ด ว่ า ดี ต ่ อ ตนเอง โดยเปรี ย บเที ย บ
ประโยชน์ที่จะได้รับกับผลเสียหรืออุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมี สิ่งชักน�ำหรือการกระตุ้น
ที่น�ำสู่การปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรค

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

1. การวิ จั ย เป็ น วิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasiexperimental research) แบบกลุ่มเดียว (One group
design) วัดก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองใน
สัปดาห์ที่ 6 และหลังการทดลอง
2. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ
สมาชิกกลุ่มรักษ์ผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี น ครราชสี ม าในปี ง บประมาณ 2559
จ�ำนวน 236 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน
2.1. เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria)
มีคะแนนประเมินการทรงตัวโดยใช้แบบ
ทดสอบการทรงตัว (Berg Balance Scale) มี ค่าน้อย
กว่า 45 คะแนนและไม่มีโรคประจ�ำตัว ที่อันตราย
ต่อสุขภาพท�ำให้ไม่สามารถออกก�ำลังกายได้และ
ไม่มีปัญหาเรื่องหูตึง และการมองเห็นและมีความ
สมัครใจ และยินดีเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
2.2. เกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria)
บอกเลิกการเข้าร่วมในการวิจัย และไม่
สามารถออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้านได้ ตลอดการ
ศึกษาย้ายที่อยู่หรือเจ็บป่วย ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเข้าร่วมวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ
ศาสนา สถานภาพ น�้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต
ชีพจรระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความ
พอเพียงของรายได้ โรคประจ�ำตัว ยาที่รับประทาน
และการหกล้มในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
แบบทดสอบการทรงตัว (Berg Balance
Scale; BBS) เป็นการประเมินความสามารถขณะท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ในท่านั่งและยืนจ�ำนวน 14 ท่าได้แก่
1)ลุกขึน้ ยืน 2)ยืนตรง 3)นัง่ ตัวตรง 4)นัง่ ลง5)เปลีย่ น
เก้าอี้ 6)ยืนหลับตา 7)ยืนตัวตรงเท้าชิด 8)เอื้อมมือ
ไปข้างหน้า 9)ก้มเก็บของจากพื้นในขณะที่ยืนอยู่
10)หันไปมองข้างหลัง 11)หมุนรอบตัวเอง 12)ก้าว
เท้าแตะบนม้านัง่ เตีย้ สลับกัน 13)ยืนต่อเท้า และ 14)
ยืนบนขาข้างเดียว แบ่งระดับคะแนน 5 ระดับ
(Rating scale) การแปลผลค่ า คะแนนสู ง สุ ด
56 คะแนน ถ้าคะแนนน้อยกว่า 45 คะแนน หมายถึง
ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหกล้ม(สมนึก กุลสถิตพร,
2549)
การทดสอบสมดุ ล ร่ า งกายด้ ว ยการนั่ ง
ลุก ยืน และเดิน (Timed Up and Go Test : TUG)
การทดสอบผูถ้ กู ทดสอบนัง่ อยูท่ เี่ ก้าอี้ หลังพิงพนัก
เก้าอี้ เมื่อให้สัญญาเริ่ม ผู้ถูกทดสอบจะลุกขึ้นยืน
แล้วเดินไปข้างหน้าเป็นระยะทาง 3 เมตร เมือ่ ถึงจุด
หมายที่ 3 เมตร ให้หมุนตัวกลับและเดินกลับมานั่ง
ลงทีเ่ ก้าอีเ้ ช่นเดิม การให้คะแนนเป็นการจับเวลาใน
การท�ำกิจกรรม (หน่วยเป็นวินาที) เริ่มจับเวลาเมื่อ
ก้นพ้นจากเก้าอี้ และหยุดจับเวลา เมือ่ ก้นสัมผัสเก้าอี้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เกณฑ์การประเมิน 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�ำลังกายแบบใช้แรง
ต้าน ผู้วิจัยประยุกต์จากแบบแผนความเชื่อด้านสุข
ภาพของเบคเกอร์ (Becker, 1974) มีระยะเวลา 12
สัปดาห์ กิจกรรมมีดังนี้
1) การรั บ รู ้ โ อกาสความเสี่ ย งของการ
หกล้มโดยให้ความรู้เรื่องการทรงตัวของผู้สูงอายุ
และปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม
2) การรับรูค้ วามรุนแรงของการทรงตัวไม่
ดี การประเมินความสามารถในการทรงของตัวผูส้ งู
อายุBerg Balance Scale (BBS) และTimed Up and
Go Test (TUG)
3) การรับรู้ประโยชน์การออกก�ำลังกาย
แบบใช้ แ รงต้ า น การออกก�ำลัง กายแบบใช้แ รง
ต้าน การออกก�ำลังกายแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1)
ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm Up Phase) ใช้เวลา
ประมาณ10 นาที การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึก
ความยืดหยุ่นของข้อ(ท่าที่ 1-3) ได้แก่ ท่าบริหาร
ศีรษะ ท่ายืดหลัง ท่าบริหารล�ำตัว2)ระยะออกก�ำลัง
กาย (exercise phase) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ท่า
ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ(ท่าที่ 4-7) โดยมี
การถ่วงน�้ำหนักที่ข้อเท้าด้วยถุงทรายน�้ำหนัก 500
กรัม ได้แก่ ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขา ท่าบริหาร
ข้อเท้า ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ท่า
บริหารสะโพกด้านข้าง และ 3)ระยะการผ่อนคลาย
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(cooling down phase) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
ท่าฝึกการเดินและการทรงตัว (ท่าที่ 8-10)ได้แก่ ท่า
ยืนต่อเท้าแบบมีราวจับ ท่าเดินต่อเท้าแบบมีราวจับ
และท่าลุกจากเก้าอี้ไม่ใช้มือพยุง การออกก�ำลังกาย
ให้ปฏิบัติ 3 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลา 40 นาทีต่อครั้ง
เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
4) การรับรู้อุปสรรคต่อการออกก�ำลังกาย
แบบใช้แรงต้าน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติการออกก�ำลังกาย
และความส�ำเร็จ
5) สิง่ กระตุน้ การออกก�ำลังกายแบบใช้แรง
ต้าน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการออกก�ำลังกาย
เป็นแรงกระตุ้นการออกก�ำลังกาย
6) คู่มือการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน
ส�ำหรับผู้สูงอายุ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content
Validity) ของโปรแกรมการออกก�ำลังกายแบบใช้
แรงต้าน และคู่มือการออกก�ำลังกายแบบใช้แรง
ต้าน มีผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1ท่าน
นักกายภาพบ�ำบัด จ�ำนวน 1 ท่าน อาจารย์พยาบาล
ในสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ จ�ำนวน 3 ท่าน หลัง
จากได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยน�ำ
มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)
อยู่ในช่วง 0.6 – 1.0
การตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability)
แบบทดสอบการทรงตัว (Berg Balance Scale:
BBS) ใช้ แ บบสั ง เกต (Interater reliability)
มีผู้สังเกตเหตุการณ์ 2 ท่านประกอบด้วย อาจารย์
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พยาบาลเชี่ยวชาญการพยาบาลผู้สูงอายุ 2 ท่าน
ได้ค่าความเที่ยงแบบสังเกต (Inter-rater reliability)
ของผู้ประเมินเท่ากับ 1
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การ
ขอรับการรับรอง หมายเลข COA No.117/2016 ,
IRB No.068/59 จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์และขัน้ ตอนในการวิจยั ประโยชน์ทไี่ ด้
รับและการน�ำผลการวิจัยไปใช้กลุ่มตัวอย่างทุกคน
ที่เข้าร่วมการวิจัยต้องเซ็นใบยินยอม (Informed
consent form) ก่อนการด�ำเนินการวิจัย และมีสิทธิ์
ที่จะปฏิเสธในการตอบค�ำถามหรือยกเลิกในขณะ
ท�ำการทดลองได้ตลอดเวลา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นการเตรียมการ
ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ เก็บข้อมูลก่อน
การทดลองในกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ยเพศ อายุ
ศาสนา สถานภาพ น�้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต
ชีพจร ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความ
พอเพียงของรายได้ โรคประจ�ำตัว 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
ได้รบั รูค้ วามเสีย่ งจากอายุทเี่ พิม่ ขึน้ การทรงตัวทีไ่ ม่
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ดี และการรับรู้ต่อความรุนแรงของการทรงตัวไม่ดี
โดยแจ้งผลการทดสอบการทรงตัว ก่อนเข้าทดลอง
และการรับรู้ภาวะถูกคุกคามจากการทรงตัวที่ไม่
มั่นคงเสี่ยงต่อการหกล้ม และการรับรู้ประโยชน์
ของการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน โดยให้ความ
รู้เรื่อง ประโยชน์การออกก�ำลังกายแบบใช้แรง
ต้าน 10 ท่า และแจกคู่มือการออกก�ำลังกายแบบใช้
แรงต้าน
กิจกรรมที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2, 4, 8, 10, 12) จัด
กิจกรรมกลุ่ม โดยให้กลุ่มทดลองมาออกก�ำลังกาย
แบบใช้แรงต้าน มีทั้งหมด 10 ท่า ท่าที่ 1-3 อบอุ่น
ร่างกาย นาน 10 นาที ท่าที่ 4-7 ออกก�ำลังกายแบบ
ใช้แรงต้าน โดยให้ถว่ งน�ำ้ หนักทีข่ อ้ เท้าด้วยถุงทราย
500 กรัม ท�ำ  10 ครั้ง/ชุด ท�ำ  1-3 ชุดหรือประมาณ
20 นาทีและท่าที่ 8-10 ผ่อนคลายใช้เวลานาน 10
นาที รวมระยะเวลาทั้งหมด 40 นาที/ครั้งท�ำ  3 วัน
ต่อสัปดาห์ และการรับรู้อุปสรรคต่อการออกก�ำลัง
กายแบบใช้แรงต้าน โดยกลุ่มทดลองเล่าปัญหา
อุปสรรค การออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน แลก
เปลีย่ นประสบการณ์ เพือ่ ประเมินการรับรูผ้ ลดี กับ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นทุก 2 สัปดาห์ จ�ำนวน 6 ครั้ง และ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็น
ตัวช่วยกระตุ้น การปฏิบัติการออกก�ำลังกายแบบ
ใช้แรงต้าน พร้อมให้ก�ำลังใจ ชื่นชม
กิจกรรมที่ 3 (สัปดาห์ที่ 6) วัดผลการออก
ก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน โดยทดสอบการทรงตัว
(Berg Balance Scale:BBS)และ(Timed Up and
Go Test :TUG)และแจ้งผลการทดสอบการทรงตัว
ให้กลุ่มทดลองได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง
กิจกรรมที่ 4 (สัปดาห์ที่ 3, 5, 7, 9, 11)
กลุ่มทดลอง ปฏิบัติออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน
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จ�ำนวน 10 ท่า ทีบ่ า้ น และติดตามการปฏิบตั กิ ารออก
ก�ำลังกายแบบใช้แรงต้านที่บ้าน โดยการโทรศัพท์
สอบถาม
กิจกรรมที่ 5 (สัปดาห์ที่ 13) วัดผลการออก
ก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน โดยทดสอบการทรงตัว
(Berg Balance Scale: BBS )และ(Timed Up and
Go Test : TUG) และแจ้งผลการทดสอบการทรงตัว
ให้กลุ่มทดลองได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ ค รบถ้ ว น
ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ แ ละความถู ก ต้ อ งของ
ข้ อ มู ล น� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่
พิสัย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิ เ คราะห์ค วามแตกต่างของค่าเฉลี่ ย
คะแนนความสามารถในการทรงตัว Berg Balance
Scale (BBS) และ Timed Up and Go Test (TUG)
ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที่ 6
และหลังการทดลอง โดยสถิติวิเคราะห์ (Analysis
statistics) ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ  (Repeated
measure ANOVA)
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการทรงตัว Berg Balance
Scale (BBS) และ Timed Up and Go Test (TUG)
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง โดยสถิติ
ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำ  (Repeated measure
ANOVA)
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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 และสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
50 รองลงมาเป็นหม้าย และโสดคิดเป็นร้อยละ 40
และ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 30 อาชีพเป็นข้าราชการบ�ำนาญ คิดเป็น
ร้อยละ 40 รองลงมาไม่ได้ทำ� งาน คิดเป็นร้อยละ 33.3
มีรายได้อยูใ่ นช่วง 1-5,00 บาทต่อเดือนมากทีส่ ดุ คิด
เป็นร้อยละ 50 รองลงมาอยู่ในช่วง 5,000 – 10,000
บาทต่อเดือน
ข้อมูลทางด้านสุขภาพ มีดัชนีมวลกายอยู่
ในช่วง 18.50–22.99 กก./ม2 (น�้ำหนักปกติ) คิดเป็น
ร้อยละ 40 ดัชนีมวลกายเฉลีย่ ทัง้ หมด 25.06 กก./ม2,
SD=4.57(อ้วนระดับ 1)ค่าความดันโลหิตซิสโตลิค
อยู่ในช่วง 120–129 มิลลิเมตรปรอทมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 46.7 ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตซิสโตลิค
ทั้งหมด 121 มิลลิเมตรปรอท(SD=9.22) ค่าความ
ดันโลหิตไดแอสโตลิคอยู่ในช่วง 80–89มิลลิเมตร
ปรอทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 ค่าเฉลี่ยความ
ดันโลหิตไดแอสโตลิคทั้งหมด 75 มิลลิเมตรปรอท
(SD=6.82) ค่าชีพจรอยู่ในช่วง 81–90 ครั้งต่อนาที
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 43.3 ค่าเฉลีย่ ชีพจรทัง้ หมด
77.06 ครั้งต่อนาที (SD=14.94) กลุ่มทดลอง มีโรค
ประจ�ำตัวคิดเป็นร้อยละ 70 ได้แก่โรคความดันโลหิต
และโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิต คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 และ 16.7 ตามล�ำดับ มียาทีร่ บั ประทาน
เป็นประจ�ำ คิดเป็นร้อยละ 73.3และในรอบ 6 เดือน
ที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติการหกล้ม คิดเป็นร้อยละ
70 และเคยหกล้ม คิดเป็นร้อยละ 30 เคยหกล้ม 1
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กก./ม2, SD=4.57(อ้วนระดับ 1)ค่าความดันโลหิ ต
เคยหกล้ม คิดเป็ นร้อยละ 30 เคยหกล้ม 1 ครั้งมาก
ซิ สโตลิคอยูใ่ นช่วง 120–129 มิลลิเมตรปรอทมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 13.3 สถานที่/บริ เวณที่หกล้ม
ที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 46.7 ค่าเฉลี่ ยความดันโลหิ
พบหกล้มCollege
ภายในบ้
านมากที
่ สุ ด คิ ด เป็ นร้99อ ยละ
The ตJournal of Baromarajonani
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Nakhonratchasima
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ซิ สโตลิคทั้งหมด 121 มิลลิเมตรปรอท(SD=9.22)
16.7 หกล้ ม ในห้ อ งน้ า และบริ เวณนอกบ้ า น
ค่าความดันโลหิ ตไดแอสโตลิ คอยู่ในช่ วง 80–89
เท่ ากัน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 13.3 การบาดเจ็บ ที่ ไ ด้รั บ
ครั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.3 สถานที่/บริเวณ กันคิดเป็นร้อยละ 13.3 การบาดเจ็บที่ได้รับจากการ
มิ ล ลิ เมตรปรอทมากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50
จากการหกล้ม คื อ แผลถลอก ฟกซ้ า คิ ดเป็ นร้ อย
ทีห่ กล้ม พบหกล้มภายในบ้านมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อย หกล้ม คือ แผลถลอก ฟกซ�้ำ คิดเป็นร้อยละ 13.3
ค่าเฉลี่ยความดันโลหิ ตไดแอสโตลิคทั้งหมด 75
ละ 13.3

ละ 16.7 หกล้มในห้องน�้ำ และบริเวณนอกบ้านเท่า

่มทดลองก่
ตารางที่ 1่ 1 แสดงคะแนนเฉลี
่ย ส่ย่ วส่นเบี
่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการทรงตั
ว ของกลุ
อน
ตารางที
แสดงคะแนนเฉลี
วนเบี
ย่ งเบนมาตรฐานของความสามารถในการทรงตั
ว ของกลุ
ม่ ทดลอง
การทดลอง ก่ระหว่
างการทดลองในสั
ดาห์ท่ี 6 และหลังปการทดลองในสั
ปดาห์
ที่ 13
อนการทดลอง
ระหว่าปงการทดลองในสั
ดาห์ที่ 6 และหลั
งการทดลองในสั
ปดาห์ที่ 13
ตัวแปรตาม
Berg Balance Scale(คะแนน)
ก่อนการทดลอง
สัปดาห์ที่ 6
หลังสัปดาห์ที่ 13
Timed Up and Go Test (วินาที)
ก่อนการทดลอง
สัปดาห์ที่ 6
หลังสัปดาห์ที่ 13

กลุ่มทดลอง (n=30)
SD
40.03
45.37
49.06
12.38
10.78
9.63

F

p-value

170.891*

.000**

59.465*

.000**

5.85
5.49
4.47
4.58
3.83
3.36

** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 พบว่าก่อนการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการทรงตัว
โดยใช้ Berg Balance Scale เท่ากับ (M = 40.03,
S.D. = 5.85) ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที่ 6
(M = 45.37, S.D. = 5.49) และหลังการทดลอง
ในสัปดาห์ที่13 (M = 49.06, S.D. = 4.47) มีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
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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
การทดลองในสัปดาห์ที่ 6 (M = 10.78, S.D. = 3.88)
และหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 13 (M = 9.63,
S.D. = 3.36) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05(F = 59.47, p-value< 0.05)
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4.47) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

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

ที่ ร ะดั บ 0.05(F = 170.89, p-value< 0.05) และ
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัวโดยใช้ Berg
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัวโดยใช้ Berg
Balance Scale(BBS)
และระยะเวลา
โดยใช้โดยใช้
Timed
Up and
GoGo
Test(TUG)ก่
ระหว่
Balance Scale(BBS)
และระยะเวลา
Timed
Up and
Test(TUG)ก่ออนการทดลอง
นการทดลอง ระหว่
างา งการ
ทดลองในสัการทดลองในสั
ปดาห์ที่ 6 และหลั
งการทดลองในสั
ปดาห์ที่ 13 ของกลุ
ปดาห์
ที่ 6 และหลังการทดลองในสั
ปดาห์่มททดลอง
ี่ 13 ของกลุ่มทดลอง
ข้ อมูล

กลุ่มทดลอง (n=30)

F

p-value

dif.
Berg Balance Scale(คะแนน)
ก่อนการทดลอง กับ สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 6 กับ สัปดาห์ที่ 13
ก่อนการทดลอง กับ สัปดาห์ที่ 13
Timed Up and Go Test (วินาที)
ก่อนการทดลอง กับ สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 6 กับ สัปดาห์ที่ 13
ก่อนการทดลอง กับ สัปดาห์ที่ 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

101.709

.000**

35.761

.000**

-5.33
-3.70
-9.03
1.60
1.14
2.74

** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบ
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่
างรายคู
งการทดลองกลุ
้ ภายหลั
ความแตกต่
างรายคู
่ ดัง่ ดันีง้ นีภายหลั
งการทดลองกลุ
่ม ่ม
ทดลองมีผผลต่
ลต่าางคะแนนเฉลี
งคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
ทดลองมี
ความสามารถใน
การทรงตัว โดยใช้ Berg Balance Scale ก่อนการ
ทดลองกับระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที่ 6เท่ากับ
5.33 คะแนน (M = 40.03, 45.37)ผลต่างคะแนน
เฉลี่ยระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที่ 6 กับหลัง
การทดลองในสัปดาห์ที่ 13 เท่ากับ 3.70 คะแนน
(M = 45.37, 49.06)ผลต่างคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
หลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 13 กับก่อนการทดลอง
เท่ากับ 9.03 คะแนน (M = 40.03, 45.37) เมื่อน�ำมา
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการทรงตัว Berg Balance Scale
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ทรงตั ว โดยใช้ Berg Balance Scale ก่ อ นการ
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
ระหว่า งการทดลองในสั
ป ดาห์ ที่ 6
0.05(Fทดลองกั
= 101.71,บp-value<
0.05)
งการทดลอง
ะแนน า ง
เท่ภายหลั
า กับ 5.33
คะแนนกลุ( Xม่ ทดลองมี
=40.03, ค45.37)ผลต่
เฉลี่ย Timed Up and Go Test ก่อนการทดลอง กับ
ระหว่างการทดลอง ในสัปดาห์ท่ี 6 เท่ากับ 1.60
วินาที (M =12.38, 10.78) และผลการทดสอบ
ระหว่ า งการทดลอง ในสั ป ดาห์ ที่ 6 กั บ หลั ง
การทดลอง ในสัปดาห์ที่ 13 เท่ากับ 1.14 วินาที
(M =10.78, 9.63) และหลังการทดลอง ในสัปดาห์
ที่ 13 กั บ ก่ อ นการทดลอง เท่ า กั บ 2.74 วิ น าที
(M =9.63, 12.38) เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบความแตก
ต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
ทรงตัว Timed Up and Go Test พบว่า แตกต่างกัน
−
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อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 35.761
p-value< 0.05)

การอภิปรายผลการวิจัย

ความสามารถในการทรงตั ว หลั ง การ
ทดลองผู้สูงอายุที่ได้รับ โปรแกรมการออกก�ำลัง
กายแบบใช้แรงต้าน มีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถใน
การทรงตัว Berg Balance Scale ดีกว่า ก่อนทดลอง
ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ที่ 6 เนือ่ งจากโปแกรม
การออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน ได้ประยุกต์มา
จากแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์
(Becker, 1974) ช่วยให้ผู้สูงอายุปฏิบัติการออก
ก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน ในการป้องกันการหกล้ม
เพราะกลุ ่ ม ทดลองได้ รั บ รู ้ โ อกาสเสี่ ย งของการ
หกล้ม จากกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทรงตัวใน
ผู้สูงอายุ และ ปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม และได้รับรู้
ความรุนแรงของการหกล้ม และการทรงตัวที่ไม่ดี
โดยประเมินความสามารถในการทรงตัวใช้ Berg
Balance Scale และ Timed Up and Go Test ก่อนการ
ทดลอง และแจ้งผลการประเมินการทรงตัวทุกคน
ท�ำให้กลุ่มทดลองได้รับรู้ว่าตนเองก�ำลังถูกคุมคาม
จากการทรงตัวทีไ่ ม่ดี และได้รบั รูป้ ระโยชน์ของการ
ออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน ช่วยเพิม่ ก�ำลังกล้ามเนือ้
เมือ่ มีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ เพิม่ ขึน้ การทรงตัว
ก็เพิ่มขึ้น (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2558) ได้
ประยุกต์ใช้ทา่ ออกก�ำลังกาย จากการศึกษาของ ธัญ
ญรัตน์ อโนทัยสินทวี, แสงศุลี ธรรมไกรสร, พัฒน์
ศรี ศรีสุวรรณ, และชลัญธร โยธาสมุทร (2557)
ปรับลดเหลือ 10 ท่า โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
และความเหมาะสมของผู้สูงอายุในการปฏิบัติมาก
ทีส่ ดุ ออกก�ำลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์ วันเว้นวัน เพือ่
ให้กล้ามเนือ้ ได้พกั และลดการบาดเจ็บ และประเมิน
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ความดันโลหิตและชีพจร พบว่ากลุ่มทดลองมีค่า
ความดันโลหิต เฉลี่ย 121/75 mmHg ชีพจรเฉลี่ย 77
ครั้ง/นาที อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการออกก�ำลัง
กายแบบใช้แรงต้าน และจัดกิจกรรมให้แลกเปลีย่ น
พูดคุยถึงสิง่ ขัดขวางการปฏิบตั ิ ความยุง่ ยาก ในการ
ปฏิบตั กิ ารออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน เพือ่ ได้รบั รู้
อุปสรรคต่อการออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน และ
จัดให้มาร่วมออกก�ำลังกายพร้อมกันทุก 2 สัปดาห์
และสลับผลัดเปลี่ยนเป็นผู้น�ำในการออกก�ำลังกาย
แต่ละครั้ง สร้างความมั่นใจและความเพลิดเพลิน
แก่กลุ่มทดลองในการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ช่วย
กระตุ้นให้กลุ่มทดลองอยากมาออกก�ำลังกายแบบ
ใช้แรงต้าน สอดคล้องกับการศึกษาของอธิพงศ์
พิมพ์ดี (2553) พบว่า กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
สุ ข ศึ ก ษา และการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมร่ ว มกั บ
การออกก�ำลังกาย โดยการเต้นร�ำจังหวะบาสโลป
(Baslope) เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มทดลอง
มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้ม การับรู้
โอกาสเสี่ยงของการหกล้ม การรับรู้ความรุนแรง
ของการหกล้ม การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
การหกล้ม การับรู้อุปสรรคของการป้องกันหกล้ม
และมีพฤติกรรมป้องกันการหกล้มมากกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต 0.05 และ
หลังการทดลอง ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั โปรแกรมการออก
ก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน ทดสอบ Timed Up and
Go Test ใช้เวลาน้อยกว่า ก่อนทดลอง ระหว่างการ
ทดลองในสัปดาห์ที่ 6 โปรแกรมการออกก�ำลังแบบ
ใช้แรงต้าน ช่วยให้กลุ่มทดลองสามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายได้รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มทดลอง
ได้ฝึกออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน โดยมีท่าออก
ก�ำลังกายที่ใช้ถ่วงน�้ำหนักที่ข้อเท้าด้วยถุงทราย
น�้ำหนัก 500 กรัม เป็นการเพิ่มแรงต้านในการฝึก
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เพื่อเพิ่มก�ำลังกล้ามเนื้อ ในท่าบริหารกล้ามเนื้อ
ต้นขา (ท่าที 4) ท่าบริหารข้อเท้า (ท่าที่ 5) ท่าบริหาร
กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (ท่าที่ 6 ) และท่าบริหาร
สะโพกด้างข้าง (ท่าที่ 7) ฝึกอย่างน้อย 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ใช้เวลา 40 นาทีต่อครั้ง และท�ำต่อเนื่อง 12
สัปดาห์ การฝึกการท�ำงานของกล้ามเนื้อ เป็นวิธี
การหนึ่งของแนวทางการส่งเสริมการทรงตัวของ
ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อท�ำงาน
ประสานกันทั้งกล้ามเนื้อด้านหน้า และด้านหลัง
ของล�ำตัว แขน และขา ส่งผลให้สามารถป้องกัน
ภาวะหกล้มได้(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2558;
สมนึก กุลสถิตพร, 2549 ) ดังนั้นการออกก�ำลังกาย
แบบใช้แรงต้าน จึงช่วยเพิม่ ก�ำลังและความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ (Woo, Hong, Lau, & Lynn, 2007)
นอกจากนี้ การฝึกด้วยน�ำ้ หนักของร่างกาย และการ
ฝึกด้วยยางยืดท�ำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ เพิม่
ขึ้นและช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัวของ
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 กลุม่ ทดลอง
สามารถ ลุก ยืน เดิน ได้คล่องขึ้น

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

1. ควรน� ำ โปรแกรมการออกก� ำ ลั ง กาย
แบบใช้แรงต้าน นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชน เพื่อส่งเสริมการออกก�ำลัง
กายส�ำหรับผู้สูงอายุ ด้วยท่าบริหาร 10 ท่า ฝึกอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มความแข็ง
แรงของกล้ามเนื้อ ส่งเสริมการทรงตัวและป้องกัน
การหกล้ม
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาซ�้ำเกี่ยวกับโปรแกรม
การออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน ด้วยท่าบริหาร
10 ท่า และเพิ่มกลุ่มเปรียบเทียบ
2. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างความ
สามารถในการทรงตัว ของผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั โปแกรม
การออกก�ำลังกายแบบใช้แรงต้าน ระหว่าง เพศชาย
และเพศหญิง
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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

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
การบริจาคเลือดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ�ำนวน 250 คน
โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการ
ศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.0 มีอายุเฉลีย่ 20.8 ปี เคยบริจาคเลือด ร้อยละ 46.6 มีความ
รู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือดอยู่ในระดับสูงและปานกลาง ร้อยละ 72.4 และ 55.2 ตามล�ำดับ กลุ่ม
ที่เคยบริจาคเลือดมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยบริจาคเลือดอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.001; 95% CI = 0.64 ถึง 2.54) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติเกี่ยวกับการ
บริจาคเลือดสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เคยบริจาคเลือดอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.086; 95% CI = -0.12
ถึง 1.81) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริจาคเลือด พบว่า ความรู้
เกีย่ วกับการบริจาคเลือดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริจาคเลือดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value =
0.012) โดยกลุม่ ทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการบริจาคเลือดอยูใ่ นระดับดีมโี อกาสบริจาคเลือดสูงกว่ากลุม่ ทีม่ ี ความ
รู้อยู่ในระดับไม่ดี 2.12 เท่า (95% CI = 1.18 ถึง 3.79) ส่วนเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริจาคเลือดอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.963) ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการบริจาคเลือด อันจะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ จ�ำนวน
ผูบ้ ริจาครายใหม่ในกลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคงไว้ซงึ่ จ�ำนวนผูบ้ ริจาครายเก่าให้
กลับมาบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
ค�ำส�ำคัญ: ความรู้, เจตคติ, นักศึกษา, การบริจาคเลือด
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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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 difference 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 behaviors, 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
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บทน�ำ

เลื อ ด (Blood) เป็ น ของเหลวสี แ ดงท� ำ
หน้าที่ล�ำเลียงสารต่างๆ ภายในร่างกาย ปัจจุบัน
แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะเจริญรุดหน้าอย่าง
มากแต่ ยั งไม่ มีของเหลวใดท�ำหน้าที่ท ดแทนได้
เลือดส่วนใหญ่ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลจึงได้มา
จากการรับบริจาคเท่านั้น ส่งผลให้เลือดที่จัดหาได้
ทั้งประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ป่วย โดยในแต่ละวันมีประชาชนมาบริจาค
เลือดเพียง 1,500 คน ซึ่งตามเป้าหมายหลักแล้วใน
หนึ่งวันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ต้ อ งการได้ รั บ เลื อ ดจากประชาชน 1,800 คน
เพื่อให้มีเลือดส�ำรองไว้อยู่ที่ 3 วัน หรือประมาณ
5,000 ยู นิ ต (ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ
สภากาชาดไทย, 2558) ดังนั้น หากประชาชนมา
บริจาคเลือดเพียง 1,500 คน ก็จะมีผู้ป่วยอีก 100
คน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดซึ่งมีอยู่
ทั่วประเทศมากกว่าร้อยละ 30.0 ถูกเลื่อนการจ่าย
เลื อ ดออกไปส่ ง ผลให้ผู้ป ่ว ยต้องพักรักษาตัว ใน
โรงพยาบาลนานขึ้น สูญเสียทรัพยากรทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ก�ำลังคน หรือบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย
รวมทั้งอาจส่งผลต่อร่างกายและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วย
จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดหนึ่งที่
เผชิญวิกฤตการขาดแคลนเลือดและส่วนประกอบ
ของเลือด ปริมาณเลือดส�ำรองมีไม่เพียงพอที่จะ
จ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งผู้ป่วยมีความต้องการใช้เลือดมากถึง 32,422
ยู นิ ต หรื อ ประมาณเดื อ นละ 2,700 ยู นิ ต โดย
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงกันยายน พ.ศ.
2558 ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 5 สามารถจ่ายเลือด
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และส่วนประกอบของเลือดให้กับโรงพยาบาลใน
เครือข่ายได้เพียงร้อยละ 72.0 (ศูนย์บริการโลหิต
แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย, 2558) แม้ จ ะมี ศู น ย์
บริ จ าคโลหิ ตที่ ป ระชาชนสามารถเข้ าถึ งบริ การ
ได้มากถึง 4 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ที่ 5, ห้ อ งบริ จ าคโลหิ ต โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา, ศูนย์บริจาคโลหิต ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ นครราชสีมา และห้องรับบริจาคโลหิต
สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจบางประการเกี่ยวกับการบริจาคเลือด ท�ำให้
ไม่ทราบว่าตนเองเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการบริจาค
เลือดแก่ผู้อื่นได้ และไม่ทราบวันเวลาท�ำการของ
ศูนย์บริจาคโลหิต รวมทั้งเกิดความรู้สึกวิตกกังวล
ใจ กลัวเจ็บ กลัวการติดเชื้อ กลัวอันตรายจากการ
บริจาคเลือด และกลัวเข็ม ท�ำให้ผู้บริจาคเลือดครั้ง
แรกและผู้บริจาคบางรายที่เคยบริจาคเลือดมาก่อน
มีเจตคติเชิงลบต่อการเจาะเลือดไม่ยนิ ยอมกลับมาบ
ริจาคซ�้ำอีก (วชิราทองพิทักษ์วงศ์, อัมพล สูอ�ำพัน,
และณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, 2549; นฤมล บุญสนอง
และยุพาเอื้อวิจิตรอรุณ, 2552)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า องค์
ประกอบพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมส่วนหนึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ความรูแ้ ละอีกส่วน
หนึ่งจะขึ้นอยู่กับเจตคติ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร,
2533; อนงค์ศรี สิมศิริ, กรรณิกา เรืองเดช, และ
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, 2555; ภณิดา ค�ำธิตา, 2557;
จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ และนันทนา คะลา, 2559)
ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรสังกัดคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็น
คณะวิชาหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (กอง
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นโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครราชสีมา, 2559) ตระหนักถึง ความ
ส�ำคัญและประโยชน์ของการบริจาคเลือด รวมทัง้ มี
ความประสงค์ให้นกั ศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนนักศึกษาคณะวิชาอื่นๆ
ในเรื่องการมีน�้ำใจ รู้จักแบ่งปัน และพร้อมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งการ
มีน�้ำใจเป็นคุณธรรมพื้นฐานข้อหนึ่งที่กระทรวง
ศึกษาธิการเห็นสมควรให้สถาบันการศึกษาทุก
ระดั บ เร่ ง ปลู ก ฝั ง แก่ เ ยาวชนไทย โดยมี จุ ด เน้ น
เพื่ อ พั ฒ นาเยาวชนให้ เ ป็ น คนดี มี ค วามรู ้ และ
อยู ่ ดี มี สุ ข (ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย จึ ง ท� ำ การ
ตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ข องความรู ้ เจตคติ
และพฤติ ก รรมการบริ จ าคเลื อ ดของนั ก ศึ ก ษา
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-24
ปี และยังสามารถบริจาคเลือดได้อีกยาวนาน โดย
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะถู ก น� ำ ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
เพิ่ ม จ� ำ นวนผู ้ บ ริ จ าครายใหม่ ใ นกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคงไว้ ซึ่ง
จ�ำนวนผู้บริจาครายเก่าให้กลับมาบริจาคเลือดอีก
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ อันจะน�ำไปสู่การลด
ปัญหาการขาดแคลนเลือดและส่วนประกอบของ
เลือด รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยรับ
บริจาคโลหิตนอกสถานที่

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
เจตคติ เ กี่ ย วกั บ การบริ จ าคเลื อ ดของนั ก ศึ ก ษา
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
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นครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยคะแนนความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริจาค
เลือดระหว่างกลุ่มที่เคยบริจาคเลือดและกลุ่มที่ไม่
เคยบริจาคเลือด
3. เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู ้ แ ละเจตคติ เ กี่ ย วกั บ การบริ จ าคเลื อ ดกั บ
พฤติกรรมการบริจาคเลือดของกลุ่มที่เคยบริจาค
เลือดและกลุ่มที่ไม่เคยบริจาคเลือด

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey research)
โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
นั ก ศึ ก ษาเพศชายและหญิ ง ที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่
1-4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ�ำนวน
737 คน (ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558) ก�ำหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) และก�ำหนดค่าความคลาด
เคลื่อนที่ระดับ 0.05 ได้ขนาดของตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาจ�ำนวน 250 คน ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้า (Quota sampling) แล้วเลือกผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้ ก ารสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple
random sampling)
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยแนะน�ำตัวและชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การวิจัย พร้อมขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูล โดยกลุม่ ตัวอย่างสามารถตอบรับหรือปฏิเสธ
การเข้ า ร่ ว มวิ จั ย โดยไม่ มี ผ ลต่ อ การบริ ก ารใดๆ
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ใช้รหัส
แทนชื่อสกุลจริง และการน�ำเสนอข้อมูลจะกระท�ำ
ในภาพรวม ทัง้ นี้ ถ้ากลุม่ ตัวอย่างมีขอ้ สงสัยสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้วิจัยตามสถานที่
ติดต่อซึ่งระบุในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล
คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 4
ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริจาค
เลือด จ�ำนวน 40 ข้อ ส่วนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับการ
บริจาคเลือด จ�ำนวน 10 ข้อ และส่วนที่ 4 พฤติกรรม
การบริจาคเลือด จ�ำนวน 5 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามได้ ผ ่ า นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษา (Content
validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์พื้นฐานด้าน
การสาธารณสุข ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ จ�ำนวน 3
คน ตรวจสอบข้อค�ำถามแล้วน�ำผลคะแนนที่ได้
มาค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อค�ำถามที่มีค่า
IOC ระหว่าง 0.67-1.00 มาทดลองใช้กับนักศึกษา
ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดย
วิธีหาค่าคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson
20: KR-20) ในส่วนของค�ำถามวัดความรู้เกี่ยวกับ
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การบริจาคเลือด หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของค
รอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ในส่วน
ของค�ำถามวัดเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือด และ
หาค่า KR-20 ในส่วนของค�ำถามวัดพฤติกรรมการ
บริจาคเลือด ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.810, 0.799
และ 0.700 ตามล�ำดับ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม
ถึ ง มี น าคม พ.ศ. 2559 โดยให้ นั ก ศึ ก ษาตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าต�่ำสุด (Minimum: Min)
ค่าสูงสุด (Maximum: Max) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation:
SD) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนน
ความรูแ้ ละเจตคติเกีย่ วกับการบริจาคเลือดระหว่าง
กลุม่ ทีเ่ คยบริจาคเลือดและกลุม่ ทีไ่ ม่เคยบริจาคเลือด
ด้วยสถิติ Independent t-test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.05 แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างความรูแ้ ละเจตคติเกีย่ วกับการบริจาคเลือด
กับพฤติกรรมการบริจาคเลือดโดยน�ำเสนอเป็นค่า
Adjusted odds ratio (Adjusted OR) และช่วงความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (95% Confidence interval: 95%
CI)

ผลการวิจัย

การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามที่

20/6/2561 14:00:45

OR) และช่วงความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (95% Confidence interval: 95% CI)

ผลการวิจัย

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

109

การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาทั้งสิ้ น 250 ชุด คิดเป็ นอัตราการตอบ
กลับคืรณ์
น ก(Response
ยละชุด100.0
ลการศึกษาดั
งนี้ มา ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ ร้อยละ
นครราชสี
สมบู
ลับคืนมาทัrate)
ง้ สิน้ ร้อ250
คิดเป็โดยมี
นอัตผราการ
มูลทัว่ ไปของกลุ
อย่าง100.0 โดยมี 71.2 รองลงมา คือ เพื่อน ร้อยละ 59.6
ตอบกลับ1.คืข้นอ(Response
rate)่มร้ตัอวยละ
กลุ่มงนีตัว้ อย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 86.0 มีอายุต่าสุ ด 18 ปี อายุสูงสุ ด 24 ปี อายุเฉลี่ย 20.8
ผลการศึก1.ษาดั
่ช้ นั ปี้เกีที่ย่ 4วกัร้บอยละ
ปี (SD =1.1.3)ข้อมีมูนล้ าทัหนั
ก 45 กิโลกรั
36.4
รองลงมา
ความรู
การบริ
จาคเลื
อด คือ
่วไปของกลุ
่มตัมวขึอย่้ นาไป
ง ร้อยละ 85.2 กาลังศึก2.ษาอยู
ชั้นปี ที่ 3 ร้อ1.ยละกลุ24.4
ที่ 1 ร้อเป็ยละ
24.4 ไม่ง มีโรคประจาตัว เมื
ร้อ่อยละ
92.0 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100.0
่มตัวและชั
อย่างส่้ นวปีนใหญ่
นเพศหญิ
พิจารณาโดยภาพรวมพบว่
ากลุ่ม
ตัวอย่
างส่อวดที
นใหญ่
เ้ กีย่ วกัตบการบริ
จาคเลือด
ร้นัอบยละ
86.0 มีอทายุธตและทราบข้
�่ำสุด 18 ปี อายุ
ด 24 ปี่ยวกั
อายุบการบริ
ถือศาสนาพุ
อมูลสขู่งาสุวสารเกี
จาคเลื
่ห้องรัมคี บวามรู
บริ จาคโลหิ
สภากาชาดไทย
บสู71.2
ง ร้อรองลงมา
ยละ 72.4 คื(ตารางที
ความ
เฉลี
่ย 20.8
(SD ฏ=นครราชสี
1.3) มีน�้ำมหนั
45 กิโลกรั
มขึ้น มอยู
มหาวิ
ทยาลัปียราชภั
า ผ่กานทางป้
ายประชาสั
พันใ่ ธ์นระดั
ร้อยละ
อ เพื่อน่ 1)
ร้อโดยมี
ยละ 59.6

ไป ร้อยละ 85.2 ก�ำลังศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ 4 ร้อยละ 36.4 รู้เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้บริจาคเลือด การเตรียมตัว
รองลงมา2.คืความรู
อ ชั้นปี้เกีท่ยี่วกั
3 บร้อการบริ
ยละ 24.4
จาคเลืและชั
อด ้นปีที่ 1 ก่อนการบริจาคเลือด การปฏิบัติตัวขณะบริจาค
ร้อยละ 24.4
รคประจ�ำตัว ร้อยละ 92.0
เลือวดนใหญ่
และการดู
แลตนเองหลั
งการบริ
จาคเลื
อดอยู
่มตั่มวอย่างส่
่ใน ่
2. เมื่ไม่
อพิมจีโารณาโดยภาพรวมพบว่
ากลุกลุ
มีความรู
้ เกี่ ยวกับการบริ
จาคเลื
อดอยู
บสูงตร้ิ ผอูบ้ ยละ
86.0,อด78.4,
90.0ย มตั
และวก่86.0
ตาม
ตัระดั
วอย่บาสูงร้งอร้ยละ
100.0
บถือศาสนาพุ
ทธ และทราบ
อยละ
72.4นั(ตารางที
่ 1) โดยมี
ค วามรู ้ เกี่ ย วกัในระดั
บ คุ ณ สมบั
ริ จาคเลื
การเตรี
อนการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาคเลือดที่ห้องรับ ล�ำดับ
บริ จาคเลือด การปฏิบตั ิตวั ขณะบริ จาคเลือด และการดูแลตนเองหลังการบริ จาคเลือดอยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ
บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
86.0, 78.4, 90.0 และ 86.0 ตามลาดับ

ตารางที
ำนวนและร้ออยละของนั
ยละของนักกศึศึกษาจ
กษาจ�าแนกตามระดั
ำแนกตามระดั
บความรู
กี่ยบวกัการบริ
บการบริ
จาคเลื
= 250)
ตารางที่่ 11 จจ�านวนและร้
บความรู
้เกี่ย้เวกั
จาคเลื
อด (nอด= (n250)
ความรู้เกีย่ วกับการบริจาคเลือด
ระดับสู ง (35.0-40.0 คะแนน)
ระดับปานกลาง (29.0-34.0 คะแนน)
ระดับต่า (23.0-28.0 คะแนน)
(Mean = 36.4, SD = 3.9, Min = 23.0, Max = 40.0)

จานวน (คน)
181
56
13

ร้ อยละ
72.4
22.4
5.2

2. เมืเมื่ออ่ พิพิจจารณาเป็
กต้องมากที
่สุดเกี่ยวกั
สมบั
ติ ยม
ารณาเป็นนรายข้
รายข้ออพบว่
พบว่าข้าอข้คอาถามที
ค�ำถาม่นกั ศึทีกน่ษาตอบถู
กั ศึกษาตอบถู
กต้องมากที
ส่ ดุ บเกีคุณย่ วกั
บการเตรี
อด คื อกต้ผูอบ้ งมากที
ริ จาคเลืส่ อดุ ดควรมี
ก 45
ขึ้ น ไป ร้ อจาคเลื
ยละ อ98.4
คื อ ผูท้ ี่ มี โรค
ทีผูน่ บ้ กั ริ ศึจกาคเลื
ษาตอบถู
เกีย่ วกับนคุ้ าณหนั
สมบั
ติ กิ โลกรั
ตัวก่มอนการบริ
ด คืรองลงมา
อ ผู้บริจาคควรงดเครื
่อง
าตัว ได้
ชัก อไอเรื
โรคก ภู45มิแพ้ ดืเลืม่ อทีดออกง่
ายหยุดยาก
ไม่อคยวรบริ
ร้ อยละ
้ อรังนวั�้ำณหนั
ผูประจ
้บริจาคเลื
อดแคืก่อหอบหื
ผู้บริจดาคเลื
ดควรมี
ม่ แี อลกอฮอล์
อย่างน้
24 ชัจว่ าคเลื
โมง ร้ออดยละ
96.8

กิโลกรัมขึ้นไป ร้อยละ 98.4 รองลงมา คือ ผู้ที่มีโรค
ประจ�ำตัว ได้แก่ หอบหืด ชัก ไอเรือ้ รัง วัณโรค ภูมแิ พ้
เลือดออกง่ายหยุดยาก ไม่ควรบริจาคเลือด ร้อยละ
93.6 และผู้ที่เคยเป็นโรคตับอักเสบไม่ควรบริจาค
เลือด ร้อยละ 93.6 ส่วนข้อค�ำถามที่นักศึกษาตอบ
ถูกต้องน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีคนในครอบครัวเคยเป็น
โรคตับอักเสบไม่ควรบริจาคเลือด ร้อยละ 78.8
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อค�ำถาม
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รองลงมา คือ ผู้บริจาคต้องไม่เคยได้รับการผ่าตัด
ใหญ่ภายใน 6 เดือน ร้อยละ 96.4 ส่วนข้อค�ำถามที่
นักศึกษาตอบถูกต้องน้อยที่สุด คือ ผู้บริจาคต้องไม่
เคยได้รับการเจาะหู สัก ลบรอยสัก หรือฝังเข็มใน
ระยะ 6 เดือน ร้อยละ 74.4
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อค�ำถาม
ทีน่ กั ศึกษาตอบถูกต้องมากทีส่ ดุ เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตัวขณะบริจาคเลือด คือ ผู้บริจาคควรบีบลูกยาง
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อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้เลือดไหลได้สะดวก ร้อยละ
99.2 รองลงมา คือ หากผูบ้ ริจาคใจสัน่ วิงเวียนศีรษะ
คล้ายจะเป็นลม ชาบริเวณที่เจาะเลือด ควรแจ้งเจ้า
หน้าที่ผู้ให้บริการประจ�ำห้องบริจาคเลือดทราบ
ทันที ร้อยละ 98.8 ส่วนข้อค�ำถามที่นักศึกษาตอบ
ถูกต้องน้อยที่สุด คือ ผู้บริจาคควรใส่เสื้อแขนสั้น
หรือแขนยาวที่ไม่คับเกินไป สามารถดึงขึ้นเหนือ
ข้อศอกได้อย่างน้อย 3 นิ้ว ร้อยละ 93.6
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อค�ำถาม
ที่นักศึกษาตอบถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองหลังการบริจาคเลือด คือ ผู้บริจาคไม่ควร
ลุกจากเตียงทันที ให้นอนพักสักครู่จนกระทั่งรู้สึก
สบายดี จึงลุกไปดื่มน�้ำและรับประทานอาหารว่าง
ที่จัดเตรียมไว้ในห้องรับรอง ร้อยละ 98.8 รองลง
มา คือ ผู้บริจาคไม่ควรรับประทานยาเม็ดธาตุเหล็ก
พร้อมชา กาแฟ ร้อยละ 96.8 ส่วนข้อค�ำถามที่
นักศึกษาตอบถูกต้องน้อยที่สุด คือ หากผู้บริจาคมี
อาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติ
ให้รีบก้มศีรษะต�่ำระหว่างเข่าหรือนอนราบยกเท้า
สูงจนกระทั่งมีอาการปกติจึงลุกขึ้น ร้อยละ 85.2

3. เจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มเี จตคติเกีย่ วกับการบริจาคเลือด
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.2 (ตารางที่ 2) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีเจตคติเชิงบวกมากที่สุดในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ
การบริ จ าคเลื อ ดเป็ นการช่ วยเหลื อ เพื่อ นมนุ ษย์
ท�ำให้รู้สึกอิ่มเอมใจ มีความสุข ได้บุญมาก ร้อย
ละ 96.4 รองลงมา คือ การบริจาคเลือดไม่ได้ท�ำให้
เสียเวลา ร้อยละ 82.8 และเลือดไม่ใช่สินค้าทาง
เศรษฐกิจ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้
ร้อยละ 72.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติเชิง
ลบมากที่ สุ ด ในเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ การบริ จ าค
เลือดท�ำให้ความเข้มข้นของเลือดในร่างกายลดลง
อาจเกิดภาวะเลือดจางได้ ร้อยละ 25.6 การบริจาค
เลือดท�ำให้ร่างกายสูญเสียเลือด อาจท�ำให้ช็อกได้
ร้อยละ 25.6 รองลงมา คือ การบริจาคเลือดท�ำให้
ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติ
ร้อยละ 25.2 และการบริจาคเลือดท�ำให้มีโอกาส
เสี่ ย งสู ง ต่ อ การเกิ ด โรคเอดส์ แ ละตั บ อั ก เสบบี
ร้อยละ 10.8

ตารางที
ำนวนและร้อยละของนั
อยละของนั
กษาจ�
ำแนกตามระดั
บเจตคติ
เกี่ยบวกั
บการบริ
(n = 250)
ตารางที่ ่ 22  จ�
จานวนและร้
กศึกกศึษาจ
าแนกตามระดั
บเจตคติ
เกี่ยวกั
การบริ
จาคเลืจอาคเลื
ด (nอ=ด 250)
เจตคติเกีย่ วกับการบริจาคเลือด
ระดับสู ง (25.0-30.0 คะแนน)
ระดับปานกลาง (18.0-24.0 คะแนน)
ระดับต่า (12.0-17.0 คะแนน)
(Mean = 22.7, SD = 4.0, Min = 12.0, Max = 30.0)

จานวน (คน)
90
138
22

ร้ อยละ
36.0
55.2
8.8

4. พฤติกรรมการบริ จาคเลือด
4. กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.4 เคยบริ จาคเลือดเนื่องในโอกาสต่างๆ ดังนี้ ร้อยละ 37.6 สมัครใจบริ จาค
เลือดเองตามวันเวลาที่ตนสะดวก ร้อยละ 10.8 บริ จาคเลือดเมื่อมีบุคคลอื่นชักชวน ร้อยละ 10.8 บริ จาคเลือด
ในวันสาคัญของชาติ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และร้อยละ 8.8 บริ จาคเลือดในวันคล้ายวันเกิดของตนเองหรื อ
วันสาคัญของบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ในรอบปี ที่ผา่ นมา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.8 เคยบริ จาคเลือดที่
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4. พฤติกรรมการบริจาคเลือด
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.4 เคยบริจาค
เลือดเนื่องในโอกาสต่างๆ ดังนี้ ร้อยละ 37.6 สมัคร
ใจบริจาคเลือดเองตามวันเวลาที่ตนสะดวก ร้อยละ
10.8 บริจาคเลือดเมื่อมีบุคคลอื่นชักชวน ร้อยละ
10.8 บริ จ าคเลื อ ดในวั น ส� ำ คั ญ ของชาติ ได้ แ ก่
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และร้อยละ
8.8 บริจาคเลือดในวันคล้ายวันเกิดของตนเองหรือ
วันส�ำคัญของบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ในรอบปีที่
ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.8 เคยบริจาคเลือดที่
ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยเฉลีย่ 2 ครัง้ ต่อปี (SD = 1.0)
เหตุ ผ ลและแรงจู ง ใจที่ ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างอยากไปบริจาคเลือด 3 ล�ำดับแรก คือ ได้
บุญมาก ได้ขนึ้ สวรรค์ ร้อยละ 54.9 รองลงมา คือ ได้
รับการชักชวนจากเพื่อน รุน่ พี่ รุน่ น้อง ร้อยละ 50.9
และได้รับความภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับของสังคม
ร้อยละ 37.1 ส่วนเหตุผลและแรงจูงใจที่ท�ำให้กลุ่ม
ตัวอย่างอยากไปบริจาคเลือด 3 ล�ำดับสุดท้าย คือ
ได้รับค�ำแนะน�ำจากครูอาจารย์ ร้อยละ 9.7 รองลง
มา คือ ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการประจ�ำห้องบริจาคเลือด ร้อยละ 12.6 และ
ได้รับการชักชวนจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติ
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พี่น้อง ร้อยละ 13.1
ในภายภาคหน้า หากกลุ่มตัวอย่างมี
โอกาสจะแนะน�ำบุคคลอื่นไปบริจาคเลือด ร้อยละ
94.8 และตนเองจะไปบริจาคเลือด ร้อยละ 89.2
โดยให้เหตุผลว่าการบริจาคเลือดเป็นการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ ช่วยต่อชีวิตให้กับบุคคลอื่นได้อยู่กับ
ครอบครัวและญาติพี่น้อง ท�ำให้รู้สึกภาคภูมิใจ
สบายใจที่ได้ท�ำความดี ได้บุญ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่
เหลือ (ร้อยละ 10.8) หากมีโอกาสจะไม่ไปบริจาค
เลือด เนือ่ งจากไม่มเี วลา กลัวเจ็บ กลัวเข็มเจาะเลือด
มีรอยช�้ำหรือเลือดออกหลังการบริจาคเลือด
5. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยคะแนนความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริจาค
เลือดระหว่างกลุ่มที่เคยบริจาคเลือดและกลุ่มที่ไม่
เคยบริจาคเลือด
จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มที่เคยบริจาค
เลือดมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริจาค
เลือดสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยบริจาคเลือดอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.001; 95% CI = 0.64
ถึง 2.54) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติเกี่ยวกับการ
บริจาคเลือดสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยบริจาคเลือดอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.086; 95% CI
= -0.12 ถึง 1.81)

20/6/2561 14:00:46

112

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

ตารางที
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รายละเอียด

ความรู ้เกี่ยวกับการบริ จาคเลือด
เจตคติเกี่ยวกับการบริ จาคเลือด

กลุ่มทีเ่ คย
บริจาคเลือด
(n = 116)
Mean SD
37.3 3.4
23.2 3.3
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95% CI
t p-value
บริจาคเลือด
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75 (46.9)
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กลุ่มทีไ่ ม่ เคย Adjusted
บริจาคเลือด
OR
(n = 134)
จานวน (ร้ อยละ)

95% CI

p-value

88 (48.6)
46 (66.7)

2.12
111.00

1.18 ถึง 3.79

0.012

49 (54.4)
85 (53.1)

1.01
1.00

0.60 ถึง 1.72

0.963
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อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการบริจาคเลือดอยู่
ในระดั บ สู ง และระดั บ ปานกลาง ร้ อ ยละ 72.4
และ 55.2 ตามล�ำดับ โดยกลุ่มที่เคยบริจาคเลือดมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดสูง
กว่ากลุ่มที่ไม่เคยบริจาคเลือดอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.001; 95% CI = 0.64 ถึง 2.54) และ
มีคา่ เฉลีย่ คะแนนเจตคติเกีย่ วกับการบริจาคเลือดสูง
กว่ากลุม่ ทีไ่ ม่เคยบริจาคเลือดอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.086; 95% CI = -0.12 ถึง 1.81)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยว
กั บ การบริ จ าคเลื อ ดกั บ พฤติ ก รรมการบริ จ าค
เลือดของกลุ่มที่เคยบริจาคเลือดและกลุ่มที่ไม่เคย
บริจาคเลือด พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริจาค
เลื อ ดมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ จ าค
เลือดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.012)
โดยกลุ ่ ม ที่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การบริ จ าคเลื อ ดอยู ่
ในระดั บ ดี มี โ อกาสบริ จ าคเลื อ ดสู ง กว่ า กลุ ่ ม ที่
มี ค วามรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ไม่ ดี 2.12 เท่ า (95% CI
= 1.18 ถึ ง 3.79) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ของ Chanthalak T. และพรนภา ศุกรเวทย์ ศิริ
(2556) ที่พบว่าประชาชนในชุมชนเมืองจันทะบูลี
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือด
ในระดับสูง มีโอกาสที่จะบริจาคเลือดด้วยความ
สมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคิดเป็น 2.15 เท่า
ของประชาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือด
ในระดับต�่ำ  (p-value < 0.001; OR = 2.15; 95%
CI = 1.55 ถึง 2.98) และสอดคล้องกับการศึกษา
ของสุชาติ สังแก้ว (2554) ที่พบว่านักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในจังหวัดยะลาที่มีความรู้เรื่องเลือด
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และการบริ จ าคเลื อ ดในระดั บ ดี มี ค ะแนนเฉลี่ ย
การยอมรับการบริจาคเลือดมากกว่านักศึกษาที่มี
ความรูเ้ รือ่ งเลือดและการบริจาคเลือดในระดับไม่ดี
(Mean = 2.80 และ 2.58 ตามล�ำดับ) นอกจากนี้ จาก
การศึกษาของภณิดา ค�ำธิตา (2557) พบว่า ผู้บริจาค
เลือดของโรงพยาบาลล�ำพูนที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
บริจาคเลือดในระดับสูงมีแนวโน้มกลับมาบริจาค
เลือดซ�้ำ  ร้อยละ 57.0 ส่วนผู้บริจาคเลือดที่มีความ
รู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดในระดับต�่ำมีแนวโน้ม
กลับมาบริจาคเลือดซ�้ำเพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้น
ดั ง นั้ น การให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการ
บริจาคเลือดได้ถอื เป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่น ตลอดจนช่วยลดความรู้สึกวิตกกังวล
จากการบริจาคเลือดได้อีกทางหนึ่ง อันจะน�ำไปสู่
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้บริจาคเลือดในอนาคต
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เลือดและส่วนประกอบของ
เลือดที่มีคุณภาพและปลอดภัยมาใช้ในการรักษา
พยาบาล รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อ
ตัวผู้บริจาคและตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประจ�ำ
ศู น ย์ บ ริ จ าคโลหิ ต บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการประจ�ำห้องรับ
บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาค
เลือด โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญในด้านการเตรียม
ตัวก่อนการบริจาคเลือด ซึ่งอาจด�ำเนินการผ่าน
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ รายการเสียงตามสาย
ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน หรืออาจเชิญ
นักศึกษาผูบ้ ริจาคเลือดเป็นประจ�ำมาให้ความรูแ้ ละ
ถ่ายทอดประสบการณ์แก่เพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
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ระหว่ า งเจตคติ เ กี่ ย วกั บ การบริ จ าคเลื อ ดกั บ
พฤติกรรมการบริจาคเลือดของกลุ่มที่เคยบริจาค
เลือดและกลุ่มที่ไม่เคยบริจาคเลือด พบว่า เจตคติ
เกี่ ย วกั บ การบริ จ าคเลื อ ดมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริจาคเลือดอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.963) ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ
ศึกษาของอนงค์ศรี สิมศิริ, กรรณิกา เรืองเดช, และ
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ (2555) ทีพ่ บว่าเจตคติเชิง
บวกเกี่ยวกับการบริจาคเลือดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผล
ท�ำให้ความตั้งใจในการบริจาคเลือดของประชาชน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาสเพิม่ ขึน้ และไม่สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ Chanthalak T. และพรนภา
ศุกรเวทย์ศิริ (2556) ที่พบว่าประชาชนในชุมชน
เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีเจตคติเชิงบวก
เกี่ยวกับการบริจาคเลือดมีโอกาสที่จะบริจาคเลือด
ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคิดเป็น
2.04 เท่าของประชาชนที่มีเจตคติเชิงลบเกี่ยวกับ
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�ำดับ จากการประเมิน
เจตคติเกีย่ วกับการบริจาคเลือด พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.0 มีความเห็นว่าการบริจาค
เลือดท�ำให้มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเอดส์
และตับอักเสบบี นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25.0 มีความเห็นว่าการบริจาคเลือด
ท�ำให้ความเข้มข้นของเลือดในร่างกายลดลงอาจ
เกิดภาวะเลือดจางหรือภาวะช็อกได้ ซึ่งเป็นเจตคติ
ทีค่ วรได้รบั การแก้ไขให้ถกู ต้องเนือ่ งจากการบริจาค
เลือดเป็นการน�ำเลือดส่วนหนึ่งออกจากร่างกาย
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ด้วยการเจาะออกจากเส้นเลือดด�ำในปริมาณครั้ง
ละ 350-450 มิลลิลิตร หรือประมาณร้อยละ 6-7
ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย ซึ่งการสูญเสีย
เลือดในปริมาณดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบต่อระบบ
ไหลเวียนเลือดและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่จะ
กระตุน้ ให้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic
stem cell) ในไขกระดูกแดง (Red bone marrow)
ผลิตเลือดชดเชยส่วนที่เสียไป ท�ำให้ระบบไหล
เวียนเลือดท�ำงานได้ดีขึ้น (นฤมล บุญสนอง และ
ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ, 2552; สายทอง วงศ์ค�ำ, 2558)
ทั้งนี้ อภิญญา ทองสุขโชติ (2554) ได้กล่าวไว้ว่าการ
บริจาคเลือดเป็นการมอบโอกาสและชีวิตใหม่แก่
ผู้ป่วยและครอบครัว ถือเป็นการท�ำบุญให้ทานที่
ดี เป็นการสั่งสมบุญความดีงามให้แก่ตนเอง และ
เป็นประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆ แม้ตามขั้นตอนของการบริจาคเลือด ผู้บริจาค
จะได้รับการตรวจสุขภาพหาการติดเชื้อในเลือด
หรือได้รบั ของทีร่ ะลึกก็ตาม แต่สงิ่ ดังกล่าวเป็นเพียง
ผลพลอยได้จากการบริจาคเลือดเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ได้แก่ ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการประจ�ำห้องรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ควรเพิ่ ม การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการบริจาคเลือด รวมทั้งปลูกฝังเจตคติเชิง
บวกเกี่ยวกับการบริจาคเลือด โดยเฉพาะในด้าน
การเตรียมตัวก่อนการบริจาคเลือดและประโยชน์
ของการบริ จ าคเลื อ ดที่ มี ต ่ อ ตั ว ผู ้ บ ริ จ าคทั้ ง ทาง
ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการมีโอกาสได้ช่วย
เหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยและสั ง คม ซึ่ ง อาจด� ำ เนิ น การผ่ า น
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์
แผ่ น พั บ หรื อ รายการเสี ย งตามสายช่ ว งพั ก รั บ
ประทานอาหารกลางวัน รวมทั้งอาจเชิญนักศึกษา
ผูบ้ ริจาคเลือดเป็นประจ�ำมาให้ความรูแ้ ละถ่ายทอด
ประสบการณ์แก่เพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ อันจะน�ำ
ไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนผูบ้ ริจาครายใหม่ในกลุม่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคง
ไว้ซงึ่ จ�ำนวนผูบ้ ริจาครายเก่าให้กลับมาบริจาคเลือด
อีกอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
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ความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามอย่ า งดี
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ประสิทธิผลของการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
เพื่อการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค,วท.ม.(พยาบาล)1
อรทัย เหรียญทิพยะสกุล,วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)1

บทคัดย่อ

การวิจยั กึง่ ทดลองแบบหนึง่ กลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design)
นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ 1)ทดสอบประสิทธิภาพของสือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามขอบเขตเนือ้ หาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ทสี่ ภาการพยาบาลก�ำหนดเพือ่ ใช้เตรียมตัวสอบขึน้
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ และ3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จาํ นวน 70 คนทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการ
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 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) และนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ข้อเสนอ
แนะจากการวิจัยควรนําสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนรู้ในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และใช้ส�ำหรับการทบทวนความรู้วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัว
สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ค�ำส�ำคัญ: สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์, การพยาบาลผู้ใหญ่, การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1
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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-Learning 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
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บทน�ำ

ผู ้ ป ระกอบวิช าชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในฐานะที่เป็น
บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้ จะ
ต้ อ งส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้
รับการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล ซึ่ง
เป็นองค์กรวิชาชีพที่ท�ำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้รับ
บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์โดยออกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
การรับรองสถาบันการศึกษาให้มกี ารจัดด�ำเนินการ
ศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สภาการพยาบาล,
2556) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการประเมินความรู้เพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์สภาการพยาบาลก�ำหนด
ให้มีการสอบประเมินความรู้ทั้งหมด 8 รายวิชา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 ได้แก่ 1) การพยาบาลมารดาและ
ทารก 2) การผดุงครรภ์ 3) การพยาบาลเด็กและวัยรุน่
4) การพยาบาลผู้ใหญ่ 5) การพยาบาลผู้สูงอายุ
6) การพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชศาตร์
7) การพยาบาลอนามัยชุมชนและ 8) กฎหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และในปี พ.ศ. 2555 ปรับเป็น 6 รายวิชาโดยรวม
รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุเข้ากับรายวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ และรวมข้อสอบเป็นจ�ำนวน 120
ข้อ รวมรายวิชาการผดุงครรภ์เข้ากับรายวิชาการ
พยาบาลมารดาและทารก รวมข้อสอบเป็นจ�ำนวน
120 ข้อเช่นกัน นอกจากนี้มีการก�ำหนดเกณฑ์การ
สอบผ่านแต่ละรายวิชา ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 และ จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่สอบ
ผ่านยังเป็นตัวชีว้ ดั ตัวหนึง่ ของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ถูกประเมินโดย

24

1.indd 119

119

สภาการพยาบาล ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์ให้มีจ�ำนวน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้ง 8 รายวิชา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (เฉลี่ย 3 ปี) ของจ�ำนวน
ผู้เข้าสอบครั้งแรก (สภาการพยาบาล,2556) ดัง
นั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษา
ที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถผ่าน
การสอบประเมินความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์
จากการทบทวนงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
ที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับผลการสอบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p< .01) ส่วนผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ พบว่า
ปัจจัยน�ำเข้า ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัยสนับสนุน
และปัจจัยอื่นๆ มีความเกี่ยวข้องกับผลการสอบ
โดยปัจจัยที่เด่นชัด ได้แก่ ปัจจัยด้านการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา และปัจจัยด้านแหล่งฝึก
และการเรี ย นการสอนที่ แ หล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ และ
จ�ำนวนรายวิชาที่สอบกับระยะเวลาที่สอบ (วิภาดา
คุณาวิกติกุล, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, รัตนาวดี ชอน
ตะวัน, และสุปราณี อัทธเสรี, 2555) เมือ่ ศึกษาปัจจัย
ด้ า นการเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาพบว่ า
สถาบันที่มีผู้สอบได้เป็นจ�ำนวนมาก มีการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบเริ่มตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 โดยปลูกฝังทัศนคติให้นักศึกษาเห็นความ
ส�ำคัญของการสอบ และการเตรียมความพร้อม
ด้านเนื้อหาวิชาอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องทุกชั้นปี
นอกจากนี้ยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมของ
สถาบันอย่างเป็นระบบในชั้นปีที่ 4 และการเตรียม
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ตัวโดยนักศึกษาเองด้วยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของนันทา คูณรัตนศิริ และกลีบแก้ว จันทร์หงษ์
(2551) หลังจากการเตรียมความพร้อมอย่างเป็น
ระบบท�ำให้มจี ำ� นวนผูส้ อบผ่านมากขึน้ (จากร้อยละ
45.5 เป็น72.2) โดยการเตรียมความพร้อมอย่างเป็น
ระบบ ประกอบด้วย 1) ก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้า
หมายของโครงการ 2)ปรับเปลี่ยนแผนแม่บทการ
ศึกษา 3) ร่วมเสวนาเพื่อปรับทัศนคติของนักศึกษา
ต่อการสอบสภาการพยาบาล 4) ทดสอบนิสยั ในการ
เรียนหนังสือ 5) ปรับนิสัยการเรียนและสร้างแรง
จูงใจต่อการเรียน 6) ทดสอบความรู้แต่ละวิชาและ
สะท้อนผลการสอบ 7) การฝึกปฏิบัติรวบยอดตาม
แหล่งฝึกต่างๆ 8) การสอนเสริมแต่ละรายวิชา 9)
การฝึกฝนสมาธิโดยเข้าค่ายธรรมะ และ10) การฝึก
ท�ำข้อสอบด้วยตนเองในระบบฐานข้อมูล intranet
ของวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ได้จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา
2529 และได้รับการรับรองมาตรฐานสถาบันการ
ศึกษาจากสภาการพยาบาลครั้งล่าสุดระหว่างปี
การศึกษา 2557-2560 จากการทบทวนข้อมูลผล
การสอบขึน้ ทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี
2551-2555 พบว่า มีจำ� นวนผูส้ อบผ่านรอบแรกร้อย
ละ 40-63 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่สภา
การพยาบาลก�ำหนด นอกจากนี้ พบว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนของสถาบันต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศทุก
รายวิชา และจากการทบทวนข้อมูลจ�ำนวนผูท้ สี่ อบ
ผ่านรายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ 5 ปี ย้อนหลัง ตัง้ แต่
ปี 2551-2555พบว่า มีจำ� นวนผูส้ อบผ่าน อยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 87.21- 94.17 ถึงแม้ว่าบางปีจะมีผู้สอบผ่าน
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ถึงร้อยละ90 แต่ก็ไม่สม�่ำเสมอ เมื่อทบทวนสิ่งที่
คณะพยาบาลศาสตร์ด�ำเนินการพัฒนาโครงการ
เตรียมความพร้อมในการสอบให้กบั นักศึกษาในชัน้
ปีที่ 4 ทีผ่ า่ นมาประกอบด้วย การเตรียมด้านทัศนคติ
โดยเชิญผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ผ่านประสบการณ์ใน
การสอบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อ
เสนอแนะ และการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหา
วิชา โดยจัดให้มีการสอนทบทวนเนื้อหา ฝึกการ
ท�ำข้อสอบเสมือนจริง ที่เป็นแบบทดสอบกระดาษ
เป็ น หลั ก และมี ก ารท� ำ กลุ ่ ม เพื่ อ สะท้ อ นคิ ด ใน
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อ
ทบทวนการเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาวิชาพบ
ว่า นักศึกษาอ่านทบทวนจากหนังสือ ต�ำรา และ
จดบันทึก สรุปย่อ ซึง่ นักศึกษามักจะประสบปัญหา
คือ จ�ำนวนเนื้อหามาก ไม่ทราบว่าจะอ่านเน้นตรง
ส่วนไหน ระยะเวลาอ่านจ�ำกัด ขาดแรงจูงใจใน
การอ่าน การฝึกท�ำข้อสอบเสมือนจริง ไม่ทราบว่า
ค�ำตอบที่ตอบถูกต้องหรือไม่ เป็นการสื่อสารทาง
เดียว จากประเด็นปัญหาเรือ่ งการเตรียมความพร้อม
ด้านเนื้อหา พบว่า ในสถาบันที่มีการเตรียมความ
พร้อมด้านเนือ้ หาให้นกั ศึกษาการฝึกท�ำข้อสอบด้วย
ตนเองในระบบฐานข้อมูล intranet ของวิทยาลัย
( นันทา คูณรัตนศิริ และกลีบแก้ว จันทร์หงษ์,
2551) มีขอ้ เสนอแนะในการจัดท�ำสือ่ ทีห่ ลากหลาย
ในการทบทวนความรู้ (วรรณี จันทร์สว่าง, พัชรี
คมจักรพันธ์, ศิรวิ รรณ พิรยิ คุณธร, และอาภรณ์ทพิ ย์
บัวเพ็ชร, 2553) นอกจากนีจ้ ากการทบทวนงานวิจยั
เกี่ยวกับ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการ
สอนทางการพยาบาลโดยใช้เป็นสื่อการสอนเสริม
จากการเรียนตามปกติพบว่าท�ำให้พัฒนาผู้เรียน
ด้านความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Feng et al.,
2013)
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ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ
สรุ ป เนื้ อ หาความรู ้ เ ป็ น สื่ อ ที่ ห ลากหลาย ช่ ว ย
ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้ บทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Learning เป็นสื่อการเรียน
รู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทบทวนให้
เข้าใจนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน อีกทั้งยัง
สามารถออกแบบให้มีการท�ำแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนและให้ข้อมูลย้อนกลับท�ำให้ผู้
เรียนสามารถทราบผลการเรียนรูข้ องตนเองได้ทนั ที
เป็นการเสริมแรงท�ำให้เกิดความกระตือรือร้นของ
ผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ�ำคณะ
พยาบาลศาสตร์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผูส้ งู อายุจงึ สนใจทีจ่ ะพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ด้าน
เนือ้ หารายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ ส�ำหรับการสอบ
ขึน้ ทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ การ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
เพื่อเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนของนักศึกษาพยาบาล ก่อนและหลังเรียน
รู ้ ด ้ ว ยสื่ อ การเรี ย นรู ้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ายวิ ช า
การพยาบาลผู้ใหญ่
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
หลังจากเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
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สมมติฐาน

1. สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียน
และรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง การ
เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึ ง พอใจต่ อ สื่ อ การเรี ย นรู ้
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ายวิ ช าการพยาบาลผู ้ ใ หญ่ ข อง
นักศึกษาสูงกว่าร้อยละ 80

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและผู้เรียนมี
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ส�ำหรับการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียน และ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่ง
กลุ ่ ม วั ด ก่ อ นและหลั ง การทดลอง (One group
pretest-posttest design)โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียนด้วยสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่หลังจาก
นัน้ ด�ำเนินการทดลองโดยให้กลุม่ ตัวอย่างเรียนด้วย
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่แล้ววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างหลังเรียนน�ำผลมาเปรียบเทียบกัน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิตจ�ำนวน 106 คน กลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์ตาม
คุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ครบจ�ำนวนหน่วยกิตเทียบเท่ากับนักศึกษาชั้นปีที่
4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2556 และ2)ยินดีเข้าร่วมวิจัย ได้จ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่าง 70 คน

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

1) สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามขอบเขต
เนื้อหาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ที่สภาการพยาบาล
กําหนด แบ่งเป็น 8 หน่วย รูปแบบของแต่ละหน่วย
มี 2 องค์ประกอบคือ 1) การสรุปทบทวนเนื้อหา
มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วย และจัด
แบ่งล�ำดับเนือ้ หาอย่างต่อเนือ่ ง 2) แบบทดสอบท้าย
หน่วยบทเรียน เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบหน่วย
ละ 10 ข้อ เต็ม 80 คะแนน ให้ผู้เรียนท�ำหลังจาก
ศึกษาเนื้อหาแล้วและแจ้งผลให้ผู้เรียนทราบทันที
และผูเ้ รียนสามารถท�ำแบบทดสอบซ�ำ้ เพือ่ ทบทวน
และแก้ไขประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ ผู้วิจัยได้น�ำสื่อการ
เรียนรู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อ
หาจํานวน 3 ท่านเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2 ท่านและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์1 ท่าน หลัง
จากปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
นําไปทดลองใช้เบื้องต้นกับนักศึกษา 3 คน เป็น
นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดี ปานกลาง และอ่อนอย่าง
ละ 1 คน พบว่า นักศึกษาได้คะแนนรวมจากค�ำถาม
ท้ายบทเรียนเฉลี่ย(E1)ร้อยละ 72.08 และมีคะแนน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (E2) ร้อยละ 60.89
คะแนน E1/E2 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสื่อการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพคือ 80/80 ผู้วิจัยได้ปรับปรุง
เนื้อหาและรูปแบบของสื่อการเรียนรู้แต่ละหน่วย
แล้วน�ำไปทดลองใช้กับนักศึกษาอีกจํานวน 9 คน
ที่มีผลการเรียนดี 3 คน ปานกลาง 3 คนและอ่อน
3 คน หาประสิทธิภาพของบทเรียนได้ค่าE1/E2 =
81.39/81.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ และนําไปใช้กับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างต่อไป
2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 75 ข้อ
75 คะแนน นําไปให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน
หลังจากปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบทดสอบมีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.51 มีค่า
อํานาจจําแนกเท่ากับ 0.17
3) แบบวัดความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ ผู้วิจัยขออนุญาตใช้ แบบวัดความพึงพอใจ
ของผู ้ เ รี ย นที่ มี ต ่ อ สื่ อ การเรี ย นรู ้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทีพ่ ฒ
ั นาโดย นวรัตน์ โกมลวิภาต และนํา้ อ้อย ภักดีวงศ์
(2556) เป็นการวัดความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เนื้อหา จ�ำนวน 4 ข้อ ด้านรูปแบบและการน�ำเสนอ
จ�ำนวน 5 ข้อ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ�ำนวน 5 ข้อ
รวม 14 ข้อ ลักษณะค�ำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับคือ พึงพอใจมากที่สุดให้ 5 คะแนน และ
พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ ให้ 1 คะแนนมีคา่ คะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 14-70 คะแนนคะแนนน้อยหมายความว่ามี
ความพึงพอใจระดับน้อย คะแนนมากหมายความ
ว่ามีความพึงพอใจระดับมาก เกณฑ์การแบ่งระดับ
ความพึงพอใจมีดังนี้คะแนน 80-100% หมายถึงมี
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ความพึงพอใจระดับมาก 60-79% หมายถึงมีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง และ 20-59% หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับน้อย ผู้วิจัยนําไปใช้กับกลุ่ม
ตั ว อย่ า งในงานวิ จั ย มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของ
ครอนบาคเท่ากับ 0.93
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
งานวิ จั ย ได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ทุ น
สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากศู น ย์ ส นั บ สนุ น และ
พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิต
ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ผู้วิจัยพบกลุ่ม
ตัวอย่างเพือ่ แนะน�ำตัว แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ประโยชน์ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจยั พร้อม
ทั้งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัย
เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
เมื่อได้รับความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างแล้วจึงให้
ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยท�ำหนังสือถึงคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อขออนุญาตด�ำเนิน
การวิจัยกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่
4 ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการ
ศึกษา 2556 โดยชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตและกลุ่ม
ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งท� ำ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้สื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์
2. จัดอบรมนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเกี่ยว
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กับ การใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทาง online
ผ ่ า น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ L e a r n i n g
Management System: LMS ของมหาวิทยาลัยรังสิต
โดยผู้เชี่ยวชาญ
3. ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยสื่อการเรียน
รู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ทาง
online ใช้ ร ะยะเวลา 2 เดื อ น ผู ้ วิ จั ย ตรวจสอบ
การเข้ า เรี ย นในทุ ก บทของนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนจาก
รายงานของระบบ LMS
4. ให้ นั ก ศึ ก ษาท� ำ แบบทดสอบวั ด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ
ต่อสือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่
5. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
และน�ำไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. บรรยายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่า ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. หาค่าประสิทธิภาพของสื่อการเรียน
รู้อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่โดย
ใช้สูตร E1/E2 ดังนี้ E1 คือ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ค�ำนวณได้จากการน�ำคะแนนค�ำถาม
ท้ายบทเรียนจากแต่ละหน่วยย่อยการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนมารวมกั น แล้ ว หาค่ า เฉลี่ ย
น�ำมาเทียบส่วนเป็นร้อยละ E2 คือประสิทธิภาพ
ของผลลั พ ธ์ ค� ำ นวณโดยน� ำ คะแนนผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาแต่ละคนมา
รวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนเป็นร้อยละ
3. ทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วย
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3.ทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อการเรี ยนรู ้
รายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test เนื่องจากผลการทดสอบพบว่าข้อมูลมี
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4.วิเคราะห์ความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และทดสอบ
สื่อคะแนนความพึ
การเรียนรู้รายวิงพอใจกั
ชาการพยาบาลผู
้ใหญ่80 โดยใช้
ล่ งทะเบี
ยนเรีt-test
ยนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
บเกณฑ์ร้อยละ
โดยใช้สถิตทีิ One
sample

สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test เนื่องจากผลการ 2556 จํานวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 68 คน
ทดสอบพบว่าข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นโค้งปกติ (ร้อยละ 97.1) อายุระหว่าง 21-28 ปี อายุเฉลีย่ 22.30
ัย งพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ปี (SD=0.88) มีผลการเรียนระหว่าง 2.2-3.75 ผล
4.วิผลการวิ
เคราะห์คจวามพึ
และค่ า เบี่ ยกลุ
งเบนมาตรฐาน(S.D.)
และทดสอบ
ยนเฉลี
2.83 (SD=0.39)
จัยกเป็ษานไป
่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลชั
่ลงทะเบี
ยนเรี่ยยนในภาคการศึ
กษาทีผลการวิ
่ 1 ปี การศึ
2556
้ นปี ที่ 4 ทีการเรี
คะแนนความพึ
ง
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ตามสมมติ
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านที
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้
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ด
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ั
นี
้
จ านวน70 คน ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง 68 คน (ร้ อ ยละ 97.1) อายุ ร ะหว่า ง 21-28 ปี อายุ เฉลี่ ย 22.30 ปี
สถิติ One sample t-test
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ การเรี ย นรู ้
(SD=0.88) มีผลการเรี ยนระหว่าง 2.2-3.75 ผลการเรี ยนเฉลี่ย 2.83 (SD=0.39) ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่พบว่า
ที่ต้ งั ไว้ดงั นี้
มี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คือ E 1/E2 =
ผลการวิจัย
ทธิ ภนาพของสื
่ อการเรี ยนรูน้ ้อิเปีล็ทกี่ทรอนิ
กส์ รายวิชาการพยาบาลผู
ดังตารางที่ 1ใ้ หญ่พบว่ามี ประสิ ทธิภาพสู ง
กลุม่ 1.ตัประสิ
วอย่างเป็
นักศึกษาพยาบาลชั
4 90.20/83.03
กว่าเกณฑ์ 80/80 คือ E 1/E2 = 90.20/83.03 ดังตารางที่ 1
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เรี ยน (คะแนนเต็ม75)

2681
51.07

คะแนนแบบฝึ กหัด
ท้ายบท(คะแนนเต็ม80)
5051
90.20

คะแนนทดสอบหลัง
เรี ยน (คะแนนเต็ม75)

4359
83.03

2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังจากเรี ยนด้วยสื่ อการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิ กส์ รายวิชาการ
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ฤทธิ
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คะแนนทดสอบก่ อนเรี ยนรู ้ ด้วยสื่ อการเรี ยนรู ้ อิ เล็กทรอนิ กส์ รายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ มี ค่าระหว่าง 28-46
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เมื่อทดสอบการกระจาย
ค่าชเฉลี
่ย 38.3 (SD=3.44)
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Kolmogorov-Smirnov
พบว่อามูล
ใ้ หญ่มีค่าระหว่าง 54-72 ค่าเฉลี่ย 62.27 (SD=4.37)รายละเอียดดังตารางที่ 2 เมื่อทดสอบการกระจายของข้
สําคัด้ญวยสถิ
ทางสถิ
ติ (p <.001) คะแนนทดสอบก่อน มี ก ารกระจายไม่ เ ป็ น โค้ ง ปกติ จึ ง เปรี ย บเที ย บ
ติ Kolmogorov-Smirnov พบว่า มีการกระจายไม่เป็ นโค้งปกติ จึ งเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน
เรียนรูด้ ว้ ยสือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์รายวิชาการ คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย สถิติ
และหลังเรี ยนด้ว ย สถิ ติ Wilcoxon Signed Rank test พบว่า แตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ( p <.001)
พยาบาลผู้ใหญ่มีค่าระหว่าง 28-46 ค่าเฉลี่ย 38.3 Wilcoxon Signed Rank test พบว่า แตกต่างกัน
รายละเอียดดังตารางที่ 3

(SD=3.44) คะแนนทดสอบหลังเรียนเรียนรู้ด้วย
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p <.001) รายละเอียด
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 แสดงค่าพิสัย คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
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(n=70)
ตารางที่ 2 แสดงค่าพิสัย คะแนนเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนรู ้
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ทรอนิกกส์ส์รรายวิ
ายวิชชาการพยาบาลผู
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นเรียยนน้
ก่ก่ออนเรี
28-46
ก่อหลั
นเรี ยน
28-46
54-72
หลังงเรีเรียยนน
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+ 3.44
38.3
+ 3.44
62.27
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เปรี
ยบเที
ยาบค่
าเฉลี
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าเฉลีกส์่ยอัรนายวิ
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งเรี ยน>ก่อนเรี ยนเรี
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70 0
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0
หลังเรี ยน = ก่อนเรี ยน
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p-value
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p-value
<.001
<.001
<.001

3. คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับสูงทุกด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 4
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56-70
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1. ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ การเรี ย นรู ้
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ายวิ ช าการพยาบาลผู ้ ใ หญ่ เ พื่ อ
เตรี ย มตั ว สอบขึ้ น ทะเบี ย น และรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พบว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 90.20/83.03ตามเกณฑ์
80/80 อธิบายได้ว่า 1)การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ใช้วิธี
สร้ า งขึ้ น ตามหลั ก การโดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
กําหนดขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตเนื้อหาที่สภาการ
พยาบาลกําหนด จัดให้นักศึกษาใช้สื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่ และมีการ
สอบท้ายบทเรียนทัง้ หมด 8 หน่วยย่อย รูปแบบของ
บทเรียนมีความชัดเจน การก�ำหนดวัตถุประสงค์
การสรุ ป เนื้ อ หาส� ำ คั ญ การจั ด แบ่ ง ลํ า ดั บ เนื้ อ หา
อย่างต่อเนื่องทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และการ
ทดสอบท้ายบทเรียนของทุกหน่วย มีการแจ้งผล
คะแนนของแบบทดสอบให้ทราบ เป็นการให้ขอ้ มูล
ป้อนกลับในทันที อีกทั้งยังกําหนดให้ผู้เรียนสา
มารถทําข้อสอบซํ้าได้ ในข้อที่ท�ำไม่ถูกต้อง ท�ำให้
ผูเ้ รียนได้กลับไปทบทวนแก้ไข ประเด็นทีย่ งั เข้าใจไม่
ถูกต้อง 2)สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ที่พัฒนาขึ้น มีการนําเสนอเนื้อหา
ให้เป็นการเรียนรู้รายบุคคลมีภาพประกอบเนื้อหา
ตกแต่งสีสันสวยงาม มีภาพเคลื่อนไหวประกอบ
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บทเรียนจึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
เกิดความสนใจ เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น พร้อมกับมี
เสียงบรรยายประกอบทําให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
กับสือ่ ทีเ่ รียน และช่วยลดระยะเวลาในการอ่านด้วย
ตนเอง 3)สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการ
พยาบาลผูใ้ หญ่ได้พฒ
ั นาและปรับปรุงอย่างมีระบบ
เก็บข้อมูลอย่างมีขนั้ ตอน และมีการทดสอบสือ่ การ
เรียนรู้ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกทดสอบสื่อการ
เรียนรู้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 3 คน
พบว่าสื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 72.08/60.89
ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 80/80 จึงได้ปรับปรุงเนื้อหา
และรู ป แบบ และเทคนิ ค ต่ า งๆ ในการทํ า แบบ
ทดสอบท้ายบท แล้วนาํ ไปทดสอบครัง้ ที่ 2 กับกลุม่
เล็กเป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 4 จาํ นวน 9 คน พบ
ว่ามีประสิทธิภาพ 81.39/81.48 ผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
80/80 จึงได้นาํ ไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 70
คนพบว่า มีประสิทธิภาพ 90.20/83.03 ตามเกณฑ์
80/80 ผลการวิ จั ย นี้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย การ
พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ของสายใจ ทองเนียม (2550) ที่พบว่าการพัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มปี ระสิทธิภาพ 81.29/83.58
และอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ และคณะ (2554) ที่ศึกษา
วิจยั แบบกึง่ ทดลองเพือ่ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง อุทกเศียร (Hydrocephalus)สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 พบ

20/6/2561 14:00:49

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

ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ค ่ า เฉลี่ ย
ประสิทธิภาพเท่ากับ 87.75/82.55 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, โสภาพันธ์
สะอาด, ศุภาพิชญ์ โฟนโบร์แมนน์, และวรรณพร
บุญเปล่ง (2559) ที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในยุค
ประชาคมอาเซียนผ่านระบบ e-Learning สําหรับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพ
บทเรียนที่สร้างขึ้น มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพเท่ากับ
83.33/86.53ซึง่ ในการพัฒนาและปรับปรุงบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการกระท�ำอย่างมีระบบและ
ทดสอบปรับปรุงเป็นระยะเมื่อผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์จงึ จะน�ำไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง ท�ำให้ผลทีไ่ ด้มี
ประสิทธิภาพ
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนหลังจากเรียนด้วยสือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ พบว่านักศึกษามีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p <.001) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, โสภาพันธ์ สะอาด,
ศุภาพิชญ์ โฟนโบร์แมนน์, และวรรณพร บุญเปล่ง
(2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเต
รียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน
ผ่านระบบ e-Learning สําหรับนักศึกษาพยาบาล
ชั้ น ปี ที่ 2 พบว่าผลการทดสอบความรู้เ กี่ ย วกั บ
อาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้หลัง
เรียน (M= 7.30, SD = 1.91) มากกว่าก่อนเรียน
(M= 10.90, SD = 1.93) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยประสิทธิภาพของ
การเรียนรูเ้ รือ่ งการวินจิ ฉัยแผลกดทับและการดูแล
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ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ในนักศึกษาพยาบาล พบว่า
คะแนนรวมของกลุม่ ควบคุมทีส่ อนโดยการบรรยาย
มีคะแนนการสอบวัดความรู้ ก่อนเรียน = 8.23
SD = 1.23 และหลั ง เรี ย นได้ ค ะแนน = 11.6
SD  = 2.52 กลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็คทรอนิกส์มคี ะแนนการสอบ
วัดความรู้ ก่อนเรียน = 8.27 SD = 1.39และหลังเรียน
ได้คะแนน= 15.83 SD= 2.52 พบว่าคะแนนภาย
หลังเรียนของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกับก่อน
ทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.01) แสดงว่า
การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ท�ำให้นักศึกษา
เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาได้เป็นอย่างดี
(Laura, Ascensio, Jose, & Francisco, 2014)
3. คะแนนความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
หลังเรียนรูผ้ า่ นสือ่ การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ รายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจรายด้านและโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับสูง
ทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องประสิทธิผล
ของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา THA 106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเรื่องการพูดของสุกัลยา
วงศ์ชมบุญ (2554) ที่พบว่านักศึกษาประเมินสื่อ
การเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ ในด้านเนือ้ หา ด้านการน�ำ
เสนอ ด้านการใช้ภาษา และด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อยูใ่ นระดับดีทกุ ด้านเนือ่ งจากนักศึกษามีอสิ ระทีจ่ ะ
ใช้สื่อด้วยตนเองไม่ต้องรอเพื่อน และหากผู้ที่เรียน
รู้ช้าก็สามารถเรียนรู้สื่อโดยไม่จ�ำกัดเวลาจนเข้าใจ
เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับการศึกษาของปิยะมาศ
เสือเพ็ง (2556) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งการพัฒนาสือ่ การเรียน
รู้อิเล็กทรอนิกส์รายวิชา BMI 456 อุปกรณ์ชีว-การ
แพทย์ 4 เรื่องการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่
สูง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พิมพ์พฒ
ั น์ จันทร์เทียน, โสภาพันธ์
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สะอาด, ศุภาพิชญ์ โฟนโบร์แมนน์, และวรรณพร
บุญเปล่ง (2559) ที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในยุค
ประชาคมอาเซียนผ่านระบบ e-Learning สําหรับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 พบว่าผู้เรียนมีความ
พึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการเตรี ย มความพร้ อ มของ
นักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกในยุคประชาคมอาเซียนผ่านระบบ e-Learning โดยรวมอยู่ในระดับมากแสดงว่าผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ e-Learning

ข้อเสนอแนะ

1. ควรสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใน
รายวิชาทางการพยาบาลอื่นๆ เช่น การพยาบาลพื้น
ฐาน การประเมินภาวะสุขภาพ เนื่องจากผู้เรียนจะ
ได้มกี ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ และเป็นการเรียน
ที่ศึกษาได้อย่างอิสระ สะดวก สามารถเข้าไปเปิดดู
ซ�้ำในประเด็นที่ไม่เข้าใจได้หลายครั้ง ท�ำให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในการศึกษา
2. ควรศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการเรียน
ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาในการใช้
งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ พั ฒ นาการเรี ย นการ
สอน มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้ทุนสนับสนุนในการ
วิจัย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุน
วิ ท ยากรในการอบรมการพั ฒ นาสื่ อ การสอน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละตรวจสอบความเหมาะสม
ของสื่ อ ตลอดจนผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการให้ ข ้ อ คิ ด
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เห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
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การดูดสิง่ คัดหลัง่ เหนือกระเปาะยางส�ำหรับผูป้ ว่ ยใส่ทอ่ ช่วยหายใจ (Supra-cuff Suctioning):
นวัตกรรมเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ*
เบญจมาศ ท�ำเจริญตระกูล, M.N.S1
ดลวิวัฒน์ แสนโสม, Ph.D.2

บทคัดย่อ

การป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator associated pneumonia
: VAP) มีความส�ำคัญเนื่องจากเมื่อเกิด 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) เพราะเมือ่ ใส่ทอ่ ช่วยหายใจ สิง่ คัดหลัง่ จากปากและคอจะสะสมเหนือกระเปาะลมยาง (endotracheal
tube cuff: ET cuff ) เมื่อเกิดการส�ำลักลงสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างจะท�ำให้เกิด VAP การดูดเสมหะบริเวณ
เหนือกระเปาะลมยางหรือ supra-cuff suctioning จึงเป็นวิธีช่วยก�ำจัดสิ่งคัดหลั่งเหนือ ET cuff ซึ่งอาจช่วย
ลดความเสี่ยงของการเกิด VAP
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1) น�ำเสนอวิธีการท�ำ supra-cuff suctioning
และ 2) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของการท�ำ  supra-cuff suctioning จากการน�ำไปให้พยาบาล
วิชาชีพประจ�ำหอผูป้ ว่ ยหนักจ�ำนวน 15 คนทดลองใช้ supra-cuff suctioning หลังการทดลองใช้พบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการท�ำ supra-cuff suctioning เพิม่ ขึน้ และมีคา่ เฉลีย่ คะแนน
ความพึงพอใจของพยาบาลอยูใ่ นระดับดี ในด้านผูป้ ว่ ยพบว่าหลังได้รบั การดูดสิง่ คัดหลัง่ เหนือกระเปาะลม
ยาง ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยคะแนนสิ่งคัดหลั่ง (secretion score) ลดลงมีค่าเฉลี่ย Oxygen saturation เพิ่มขึ้นและค่า
Mean arterial pressure (MAP) ไม่แตกต่างระหว่างก่อนและหลังการดูดสิง่ คัดหลัง่ ดังนัน้ การท�ำ supra-cuff
suction จึงมีประสิทธิภาพในการช่วยลดปริมาณสิง่ คัดหลัง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือ ET cuff ช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ออกซิเจน
มากขึน้ โดยไม่สง่ ผลท�ำให้ความดันโลหิตเพิม่ ขึน้ เมือ่ ท�ำการดูดเสมหะ จึงควรน�ำไปใช้ประกอบกิจกรรมอืน่ ๆ
เพื่อป้องกันการเกิด VAP ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การดูดเสมหะ, ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ, การดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือกระเปาะลม
ท่อช่วยหายใจ
* เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระเรื่อง ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วย
หายใจในแผนกอายุรกรรม โดยนางสาวเบญจมาศ ท�ำเจริญตระกูล 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 suctioning 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�ำ

การเจ็บป่วยวิกฤต เป็นการเจ็บป่วยที่มี
ความล้มเหลวในการท�ำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ
ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น เพี ย งอวั ย วะหรื อ ระบบเดี ย วหรื อ
หลายอวัยวะพร้อมกัน และหากการเจ็บป่วยนั้นส่ง
ผลให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว ผู้ป่วยมีความจ�ำเป็น
ต้องได้รับการบ�ำบัดด้วยออกซิเจนผ่านเครื่องช่วย
หายใจเพื่อรักษาสมดุลระดับออกซิเจนในร่างกาย
(ณันตร์ธภรณ์ อินถา, วัลภา คุณทรงเกียรติ, และ
อาภรณ์ ดีนา, 2556) ถึงแม้การใส่เครื่องช่วยหายใจ
จะเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วย แต่ก็ท�ำให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาที่ส�ำคัญคือปอดอักเสบ
ที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator-associated pneumonia :VAP) (สุจิตรา ลิ้มอ�ำนวยลาภ,
กาญจนา สิมะจารึก, เพลินตา ศิรปิ การ และชวนพิศ
ท�ำนอง, 2556) ปอดอักเสบจะเกิดขึ้นภายหลังจาก
ใส่เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป จนถึง 2 วัน
หลังถอดท่อช่วยหายใจ (Center of Disease Control,
2017) ในหอผูป้ ว่ ยหนักพบผูป้ ว่ ย VAP มากกว่าร้อย
ละ 90 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งความ
เสี่ยงของการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามวันที่ใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ (รองพงษ์ โพลังละ, โอภาส พุทธเจริญ,
ก�ำพล สุวรรณพิมลกุล, กมลวรรณ จุตวิ รกุล, และธีร
ะพงษ์ ตัณฑวิเชียร, 2555) การป้องกันการเกิดปอด
อักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator
associated pneumonia : VAP) จึงมีความส�ำคัญ
เนื่องจากเมื่อเกิด VAP จะมีความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะ
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 8.2 % (Nguile-Makao et al., 2010;
Tamayo et al., 2012) เพิ่มระยะเวลาที่ใช้เครื่องช่วย
หายใจในหอผูป้ ว่ ยหนักนานขึน้ เฉลีย่ 27.4 วัน ระยะ
เวลาที่อยู่ในหอผู้ป่วยหนักนานขึ้นเฉลี่ย 28.4 วัน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็สูงขึ้นคือเฉลี่ย 26,689.80
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บาทต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจ 1 ครั้ง (เพ็ญศรี ลออ, และรัตนา เอกจริยา
วัฒน์, 2553) ปัจจุบันมาตรการการป้องกันการ
เกิด VAP ตามค�ำแนะน�ำของ CDC มี 4 มาตรการ
คือ WHAP ประกอบด้วย 1) มาตรการการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ (Wean Patient: W) 2) มาตรการ
การท�ำความสะอาดมือ (Hand Hygiene: H) 3)
มาตรการการป้องกันการสูดส�ำลักเชื้อก่อโรคทาง
เดินหายใจส่วนล่าง (Aspiration Precautions: A)
และ 4) มาตรการการป้องกันการปนเปือ้ น (Prevent
contamination: P) (สมจิตร พิริยะประภา, อะษา
ชะโนภาษ, จ�ำรัส รงศ์จ�ำเริญ, บังอรรัตน์ บุญคง,
และยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, 2557) โรงพยาบาล
ในประเทศไทยได้น�ำมาตรการ WHAP ดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ แต่อุบัติการณ์การเกิด VAP ก็ยังคงอยู่
จากการศึกษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาล
ตติยภูมิแห่งหนึ่งพบว่ามีอุบัติการณ์การเกิด VAP
ในปีงบประมาณ 2559 2.31-9.17 ต่อ 1,000 วันใส่
เครื่องช่วยหายใจ ทั้งที่น�ำมาตรการ WHAP มาใช้
เมื่อศึกษาในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด VAP
พบว่า มาตรการการป้องกันการสูดส�ำลักเชือ้ ก่อโรค
ทางเดินหายใจส่วนล่าง กิจกรรมในแนวปฏิบัติไม่
ครอบคลุมปัจจัยที่ก่อให้เกิด VAP คือไม่มีกิจกรรม
การดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือกระเปาะลมยาง ดังเช่นใน
ต่างประเทศที่มีการท�ำ  Subglottic suction หรือ
supra-cuff suction ที่ใช้ ET ชนิดมีสายระบาย
สิ่งคัดหลั่งเหนือ ET cuff ซึ่งมีราคาสูงกว่า ET
ชนิดที่ใช้ทั่วไป ซึ่งการส�ำลักสิ่งคัดหลั่งเหนือ ET
cuff เป็นปัจจัยที่ท�ำให้อุบัติการณ์การเกิด VAP
ในโรงพยาบาลยังคงอยู่ ทั้งนี้เพราะเมื่อใส่ท่อช่วย
หายใจ สิ่งคัดหลั่งจากปากและทางเดินหายใจส่วน
บนจะมาสะสมเหนือ ET cuff เมื่อเกิดการส�ำลักลง
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สู่ทางเดินหายใจส่วนล่างจะท�ำให้เกิด VAP การดูด
เสมหะบริเวณเหนือกระเปาะลมยางหรือ supra-cuff
suctioning จึงเป็นวิธีช่วยก�ำจัดสิ่งคัดหลั่งเหนือ ET
cuff ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด VAP
ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลัก
2 ประการคือ 1) น�ำเสนอวิธีการท�ำ  supra-cuff
suctioning และ 2) รายงานผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพของการท�ำ supra-cuff suctioning โดย
เนื้อหาประกอบด้วยกลไกการน�ำไปสู่การเกิด VAP
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิด VAP ปริมาณสิง่ คัดหลัง่ เหนือ ET
cuff กับการเกิด VAP มาตรฐานการป้องกันการเกิด
VAP ในปัจจุบัน การดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือ ET cuff
(Supra-cuff suctioning) การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการท�ำ  supra-cuff suctioning ในคลินิก และ
ข้อเสนอแนะในการใช้ supra-cuff suctioning
กลไกทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเกิด VAP มี 3 กลไก ได้แก่
การขัดขวางการขับเสมหะจากการใส่ ET การเกิด
colonization ใน oropharynx และการเกิดการสะสม
ของสิ่งคัดหลั่งเหนือ ET cuff ดังนี้
1) การขัดขวางการขับเสมหะจากการใส่
ET เนื่องจาก ET จะขัดขวางการไอ การท�ำงานของ
รีเฟล็กซ์ bronchoconstriction ทีช่ ว่ ยให้ mucous ขับ
สิ่งแปลกปลอมไปสู่บริเวณ pharynx ร่วมกับการ
ท�ำงานของ mucociliary
2) การเกิด colonization ใน oropharynx ซึง่
พบบ่อยภายหลังจากใส่ทอ่ ช่วยหายใจ endotracheal
tube (ET) (Gunasekera & Gratrix, 2016) และเกิด
biofilm ของแบคทีเรีย ทีผ่ วิ ด้านในของ ET หลังจาก
ใส่ ET เพียง 1 ชั่วโมง (Mietto, Pinciroli, & Berra,
2013)
3) การเกิดการสะสมของสิง่ คัดหลัง่ เหนือ
ET cuff จากทางเดินหายใจส่วนบนที่มีแบคทีเรีย
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จ�ำนวนมาก เมื่อมีการส�ำลัก (microaspiration)
ลงสู่ปอดก็จะน�ำไปสู่การเกิด VAP (Gunasekera &
Gratrix, 2016)

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับ
เครื่องช่วยหายใจ (VAP)

ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิด ปอดอักเสบทีส่ มั พันธ์กบั
เครือ่ งช่วยหายใจ (Ventilator associated pneumonia
: VAP) สามารถจ�ำแนกได้ 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้าน
ผู้ป่วย ปัจจัยด้านบุคลากรสุขภาพ และปัจจัยด้าน
อุปกรณ์และการรักษา
ปัจจัยด้านผู้ป่วย ประกอบด้วย อายุ ซึ่ง
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)
ปัจจัยด้านบุคลากรสุขภาพทีส่ ง่ เสริมให้เกิด
VAP ได้แก่การไม่เคร่งครัดในการควบคุมการแพร่
กระจายเชื้อ เช่น การล้างมือ การสวมชุดป้องกัน
การแพร่เชื้อ ซึ่งจากการศึกษาของ Khezri et al.
(2014) พบว่าการเกิด VAP เกิดจากการปนเปื้อน
เชื้อที่สัมผัสสิ่งแวดล้อมถึง 7.1 % และพบเชื้อจาก
มือบุคลากรสุขภาพประมาณร้อยละ 8.2 %
ปั จ จั ย ด้ า นอุ ป กรณ์ แ ละการรั ก ษาที่ เ พิ่ ม
ความเสี่ยงในการเกิด VAP มีหลายปัจจัยได้แก่
ระยะเวลาการใส่เครื่องช่วยหายใจที่นานขึ้นจะเพิ่ม
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ความเสี่ยงในการเกิด VAP ถึง 1.1 เท่าต่อวัน (Fitch
& Whitman, 2014) การใส่ท่อช่วยหายใจหลาย
ครั้ง (Sheng et al., 2014) เนื่องจากการใส่ท่อช่วย
หายใจจะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บในทางเดินหายใจ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ ET หลุดบ่อยจะมีความ
เสี่ยงในการการเกิด 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�ำนวนวัน
นอนเพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด VAP ถึง
ร้อยละ 31.1 (Gianakis, McNett, Belle, Moran,
& Grimm, 2015) การจัดท่าผู้ป่วยต�่ำกว่า 30 องศา
(Charles et al., 2014) ซึ่งผู้ป่วยที่นอนท่าศีรษะราบ
(Supineposition) จะมีความเสี่ยงในการเกิด VAP
เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่นอนท่าศีรษะ
สูง 30-45 องศา (Charles et al., 2013) การรักษา
ด้วย H2 blockers เนื่องจากยากลุ่ม H2 blockers
ซึง่ ท�ำให้คา่ ความเป็นด่างในกระเพาะอาหารเพิม่ ขึน้
(Charles et al., 2014) จนท�ำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญ
เติบโตได้ดี เมื่อส�ำลักของเหลวจากกระเพาะอาหาร
เข้าสู่ทางเดินหายใจก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
VAP มากขึ้น (Khezri et al., 2014) การรักษาด้วยยา
ปฏิชีวนะ เมื่อผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะช้าความเสี่ยง
ในการเกิด VAP จะเพิ่มขึ้นถึง 55 % (Murphy et al.,
2014) และการได้รับการให้เลือดระหว่างการรักษา
จะเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิด VAP ประมาณ 1.1 เท่า
ต่อการได้รบั เลือดเพิม่ ขึน้ 1 ยูนติ (Fitch & Whitman,
2014) การใส่ทอ่ ช่วยหายใจทีท่ ำ� จาก polysaccharide
(Charles et al., 2014) ซึง่ พบว่าการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ
ที่ท�ำจาก polysaccharide จะเกิด biofilm ที่พื้นผิว
ของท่อ โดย biofilm จะมีความทนต่อการก�ำจัดเชื้อ
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ของร่างกายตามธรรมชาติและดื้อต่อยาปฏิชีวนะ
เมื่อเกิด biofilm ขึ้นสิ่งคัดหลั่งที่สะสมจะไหลผ่าน
ET cuff ลงสู่ปอดและน�ำไปสู่การเกิด VAP หลังใส่
ET เพียง 1 ชั่วโมง (Gunasekera & Gratrix, 2016;
Kalanuria, Zai, & Mirski, 2014; Mietto et al.,
2013) นอกจากนี้การที่ ET ไม่มีท่อระบายสิ่งคัด
หลั่งเหนือ ET cuff ท�ำให้สิ่งคัดหลั่งจากปากและ
ทางเดินหายใจส่วนบนสะสมอยู่เหนือ ET cuff เกิด
microaspiration ลงสู่ทางเดินหายใจส่วนล่าง ท�ำให้
เกิด VAP (Gunasekera, 2016; Kalanuria, Zai, &
Mirski, 2014; Khezri et al., 2014)

ปริมาณสิ่งคัดหลั่งเหนือ endotracheal cuff
กับการเกิด VAP

โดยปกติ ร ่ า งกายจะมี ก ลไกการป้ อ งกั น
การติดเชื้อเข้าสู่ทางเดินหายใจตามธรรมชาติ เช่น
bronchi และ trachea จะตอบสนองต่อสิ่งแปลก
ปลอมที่เข้าสู่ทางเดินหายใจโดยท�ำให้เกิดการไอ
พร้อมกับการท�ำงานของ bronchoconstriction reflex
ที่ช่วยให้ mucous ขับสิ่งแปลกปลอมไปสู่บริเวณ
pharynx ร่วมกับการท�ำงานของ mucociliary reflex
จึงท�ำให้สามารถขับเอาสิง่ แปลกปลอม และเชือ้ โรค
ออกไปทางจมูกหรือปากหรือกลืนเข้าไปในทาง
เดินอาหาร นอกจากนี้การท�ำงานของ glottis และ
larynx ซึ่งท�ำหน้าที่ป้องกันการส�ำลักสิ่งต่างๆ เข้า
สู่ทางเดินหายใจในขณะที่กลืนอาหารกลไกเหล่านี้
จึงช่วยป้องกันการติดเชือ้ สูท่ างเดินหายใจส่วนล่าง
ด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจจะไปขัดขวางกลไกการ
ไอการขับเสมหะ ลดการท�ำงานของ mucociliary
reflex ลดการท�ำงานของ glottis และ larynx แต่
เพิม่ การหดเกร็งของหลอดลม และท�ำให้สญ
ู เสียกล
ไกการป้องกันเชื้อสู่ทางเดินหายใจตามธรรมชาติ
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จึงเป็นเหตุให้มีโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่าย
ขึ้นหลังใส่ท่อช่วยหายใจ นอกจากนี้การใส่ ET ยัง
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทางหลอดลมซึ่ง
จะเพิ่มความเสี่ยงเกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจ
(Gunasekera & Gratrix, 2016; Khezri et al., 2014;
Zolfaghari & Wyncol, 2011)
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อีกอย่างหนึง่
คือ การใส่ท่อช่วยหายใจจะท�ำให้สภาพแวดล้อม
ในช่ อ งปากเอื้ อ แก่ ก ารที่ เ ชื้ อ ก่ อ โรคมี ก ารเพิ่ ม
จ�ำนวน และเกิดการ colonization ใน oropharynx
(Gunasekera, 2016) และใน nasal sinuses โดยเชื้อ
แบคทีเรียจาก oropharynx, sinus cavities, ช่องจมูก,
dental plague และ gastrointestinal content จะปน
อยู่กับน�้ำลายและสิ่งคัดหลั่งของทางเดินหายใจ
และไหลลงไปสะสมเหนือ ET cuff โดยที่ผู้ป่วยไม่
สามารถขับสิ่งคัดหลั่งนี้ออกจากร่างกายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเมื่อเกิดการรั่วของสิ่งคัดหลั่ง
รอบๆ ET cuff เช่น การส�ำลัก (microaspiration)
เมื่อผู้ป่วยไอหรือเมื่อ ET cuff pressure ต�่ำเกินไป
(เช่นน้อยกว่า 20 mmHg.) สิ่งคัดหลั่งที่อุดมไปด้วย
แบคทีเรียหรือเชือ้ ราจะไหลลงสูท่ างเดินหายใจส่วน
ล่างและน�ำไปสูก่ ารเกิด VAP ในทีส่ ดุ (Gunasekera,
2016; Kalanuria, Zai, & Mirski, 2014; Khezri et
al., 2014)

มาตรฐานการป้ อ งกั น การเกิ ด VAP ใน
ปัจจุบัน

ในการป้องกันการเกิด VAP และการดูแล
ผู้ป่วยที่เกิด VAP แล้วนั้น มีองค์กรวิชาชีพ เช่น
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา
(Center for Disease Control and Prevention: CDC,
2015) ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิด
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VAP ไว้ 4 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ (Wean Patient: W) 2) มาตรการ
การล้างมือ (Hand Hygiene: H) 3) มาตรการการ
ป้องกันการสูดส�ำลักเชือ้ ก่อโรคทางเดินหายใจส่วน
ล่าง (Aspiration Precautions: A) และ 4) มาตรการ
การป้องกันการปนเปื้อน (Prevent contamination:
P) (สมจิตร พิรยิ ะประภา, อุษา ชะโนภาษ, จ�ำรัส รงศ์
จ�ำเริญ, บังอรรัตน์ บุญคง, และ ยุพาวรรณ ทองตะ
นุนาม, 2557) นอกจากนี้ยังมีมาตรการการป้องกัน
VAP โดยสมาคมพยาบาลวิกฤตแห่งสหรัฐอเมริกา
(American Association of Critical-Care Nurses :
AACN) ทีป่ ระกอบด้วย 1) การยกหัวเตียงสูง 2) การ
หยุดระงับความรู้สึกและประเมินความพร้อมใน
การถอด ET ทุกวัน 3) การป้องกันแผลในกระเพาะ
อาหาร 4) การป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดด�ำ
ลึก และ 5) การดูแลช่องปากด้วย Chlorhexidine
ทุกวั น ทั้งนี้ มาตรการ WHAP ของ CDC ได้ มี
โรงพยาบาลหลายแห่ ง ทั้ ง ต่ า งประเทศและใน
ประเทศไทยได้น�ำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานใน
การป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ
ในประเทศไทยถึงแม้แต่ละโรงพยาบาลจะ
มีการสร้างหรือประยุกต์แนวปฏิบัติในการป้องกัน
การเกิ ด VAP แต่ โ รงพยาบาลส่ ว นใหญ่ ยั งไม่ มี
มาตรการในการป้องกันการสูดส�ำลักเชื้อก่อโรค
ทางเดินหายใจส่วนล่างและยังไม่มีวิธีปฏิบัติใน
การระบายสิ่งคัดหลั่งที่บริเวณเหนือ ET cuff บรรจุ
อยู่ในแนวปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น จากการศึกษา
น�ำร่องการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP ในการ
ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลตติยภูมิ
แห่งหนึ่งพบว่า มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน VAP ที่
ประกอบด้วย 1) การท�ำความสะอาดปากฟันด้วย
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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�ำความสะอาดมือด้วยสบูห่ รือ แอลกอฮอล์กอ่ น
หลังสัมผัสผู้ป่วย อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม สิ่งคัดหลั่ง
ท�ำหัตถการทุกครั้งเป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องพบ
ว่า การดูดเสมหะและสิง่ คัดหลัง่ เหนือหลอดลมคอ
(subglottic drainage ) จะช่วยลดความเสีย่ งของการ
เกิด VAP ได้ถงึ 48 % (RR=0.52, 95%CI, 0.42-0.65)
ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในหอผู้ป่วยหนักได้
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�ำนวนวันทีใ่ ส่เครือ่ งช่วยหายใจ
ได้ 4% (RR=1.04, 95%CI,-2.79-0.71) (Frost et al.,
2013) และยังมีรายงานการศึกษาว่าการท�ำ aspiration
of subglottic secretion เป็นประจ�ำในผูป้ ว่ ยใส่เครือ่ ง
ช่วยหายใจมากกว่า 48 ชั่วโมงในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ใหญ่หวั ใจจะลดอุบตั กิ ารณ์การเกิด VAP จาก 23.92
ลงเหลือ 16.46 episodes/ventilator-day (p=0.04)
ลดค่าใช้จา่ ยในการดูแลด้วยยาปฏิชวี นะจาก 71,384
ยูโรเหลือ 63,446 ยูโร (p = 0.002) และลดจ�ำนวน
วันรวมที่ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจจาก 507.5 วัน
เหลือ 377.5 วัน (p=0.009) (Granda, Barrio, Hortal,
Munoz, Rincon, & Bouza, 2013) ดังนั้น การดูด
เสมหะและสิ่งคัดหลั่งบริเวณเหนือ ET cuff จึงมี
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นในการดูแลผู้ป่วยใส่เครื่อง
ช่วยหายใจ เพราะช่วยก�ำจัดปัจจัยเสี่ยงหลักในการ
เกิด VAP
จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศการ
ก�ำจัดสิ่งคัดหลั่งเหนือ ET cuff จะกระท�ำโดยต่อ
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เครือ่ ง suction หรือ syringe 10 ml. เข้ากับ subglottic
suction line ที่ติดมาพร้อมกับ ET tube โดยปลาย
สายจะเป็นรูเปิดเล็กๆ เหนือบริเวณ ET cuff แล้ว
ใช้แรงดันลบดูดสิ่งคัดหลั่งออกมา (Vijai, Ravi,
Setlur, & Vardhan, 2016) อย่างไรก็ตามท่อช่วย
หายใจชนิดที่มี subglottic suction line มีราคาสูง
(90-110 บาท) กว่าท่อช่วยหายใจชนิดที่ใช้แพร่
หลายในประเทศไทย (7-16 บาท) และบริเวณรูเปิด
ของ subglottic port มักจะมีการอุดตันที่รูเปิดง่าย
การน�ำท่อช่วยหายใจชนิดทีม่ ี subglottic suction line
มาใช้ในประเทศไทยจึงยังไม่เป็นที่นิยม ดังนั้นจึงมี
ความจ�ำเป็นต้องพัฒนาวิธีการก�ำจัดเสมหะและสิ่ง
คัดหลัง่ เหนือ ET cuff ขึน้ มาใหม่เพือ่ ให้สามารถลด
ความเสี่ยงในการเกิด VAP และมีความสอดคล้อง
กับบริบทการดูแลในประเทศไทย

การดูดสิง่ คัดหลัง่ เหนือ ET cuff (Supra-cuff
suctioning)

การท�ำ  supra-cuff suctioning เป็นการดูด
สิง่ คัดหลัง่ เหนือ ET cuff ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการ
ช่วยชะลอและลดอุบัติการณ์การเกิด VAP (Souza
& Santana, 2012) การท�ำ supra-cuff suctioning ใน
บทความนี้ ได้ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทัน
สมัยและสังเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นวิธี
ปฏิบตั ใิ นการดูดสิง่ คัดหลัง่ เหนือ ET cuff จากนัน้ น�ำ
เนือ้ ไปสร้างสือ่ ชนิดต่างๆ ทีแ่ สดงการท�ำ supra-cuff
suctioning ได้แก่ วิดีโอคลิป คู่มือ และโปสเตอร์
ทั้งนี้ เนื้อหาของวิธีการท�ำ  supra-cuff suctioning
ได้รบั การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รง
คุณวุฒิ 3 ท่านได้แก่ พยาบาลหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยหนัก
ระบบทางเดินหายใจ พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย
หนักอายุรกรรม อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้าน
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วิดีโอคลิป คู่มือ และโปสเตอร์ ท้ งั นี้ เนื้ อหาของวิธีการทา supra-cuff suctioning ได้รับการตรวจสอบความ
การดูตรงตามเนื
แลผู้ป่วยวิ
กฤต ได้
ค่าณcontent
validity
indexวหน้าหอผู
1. การเตรี
มอุปกรณ์นหายใจ
ประกอบด้
วย
ท้ รงคุ
วุฒิ 3 ท่านได้
แก่ พยาบาลหั
ป้ ่ วยหนักยระบบทางเดิ
พยาบาล
้ อหาจากผู
ปกรณ์
วย เ้ ชี่ ยวชาญด้านการดู
หัวหน้1.
า้นหอผู
กหาไปสร้
อายุ
รกรรมาประกอบด้
อาจารย์
พ ยาบาลผู
แลผูดป้ สิ่ วยวิ
ค่า contentcatheter) ขนาด
= 1 จากนั
จึการเตรี
งน�ป้ ่ วยหนั
าเนืย้อมอุ
งสื
่อการสอนใน
สายดู
ง่ คักดฤต
หลัได้ง่ (suction
validityคู่มindex
= 1สายดู
จากนั้นดโดยวิ
จึสิงน่ งาเนื
หาไปสร้
างสื่ อการสอนในรู
VDO คู่ม14
ารท่อา ง suction
รูป VDO
ือ โปสเตอร์
ารท�
supra-cuff
14ปFrench
ถุืองมืโปสเตอร์
อสะอาดถุโดยวิ
เครื
คัธดีก้ อหลั
catheter)
ขนาด
French
ง1มืคูอธ่ี กสะอาด
1 คู่ เครืหรื่ ออง suction
่งา (suction
supra-cuff suctioning มีข้นั ตอนดังนี้

suctioningsuction
มีขั้นตอนดั
งนี้ Face Mask, แผ่นวัดความลึsuction
pipeline,
Facecatheter
Mask, แผ่นวัดความลึกของ
pipeline,
กของสาย
suction
สาย suction catheter
1. การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วย

หรื อ

สายดู ด สิ่ ง คัด หลั่ง (suction catheter) ขนาด 14 French ถุ งมื อ สะอาด 1 คู่ เครื่ อ ง suction หรื อ
suction pipeline, Face Mask, แผ่นวัดความลึกของสาย suction catheter

2. วิธีทา supra-cuff suctioning
2. วิธ2.ีท�าวิธsupra-cuff
suctioning
คัดอหลั
ET cuff
หลังจากท
าความสะอาดปากฟันผูป้ ่ วยเรีสิย่งบร้
ยแล้่งเหนื
ว ก่ออนจะดู
ดเสมหะใน ET ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
ีทา supra-cuff
suctioning
หลั
ง
จากท�
า
ความสะอาดปากฟั
น
ผู
้
ป
่
ว
ย
3.
กรณี
ผ
ู
้
ป
่
ว
ยรู
้สึกตัวดี แจ้งผู้ป่วยไม่ให้
หลังจากท
นผูป้ก่ วยเรี
อยแล้ว ก่อนจะดู
ดเสมหะใน และจั
ET ให้ปดฏิให้
บตั ิดผงั ูป
1.าความสะอาดปากฟั
เตรี ยมอุ ป กรณ์
ารทยบร้
า supra-cuff
suctioning
้ นี่ ้ วยอยู่ในท่ านอนศีรษะสู ง 30-45 องศา
เรียบร้อยแล้
ว ก่ยมอุ
อนจะดู
เสมหะใน
ETsuctioning
ให้ปฏิบและจั
ัติ ดให้เกร็
ต้านขณะดู
ดสิ่งรษะสู
คัดหลั
่ง องศา
่ในท่ านอนศี
1. เตรี
ปกรณ์ กดารท
า supra-cuff
ผูป้ ง่ วยอยู
ง 30-45
หรื
อ
หมอนรองใต้
ไ
หล่
ตะแคงหน้
า
เพื
อ
่
ป้
อ
งกั
น
การส
าลั
ก
ดังนี้
4. ตรวจสอบเครือ่ ง suction ให้อยูใ่ นสภาพ
หรื อหมอนรองใต้ไหล่ ตะแคงหน้าเพื่อป้องกันการสาลัก
2.ยมอุสัปงกรณ์
เกตและบั
ก การไอ
ก่ อsuctioning
นท าพร้supra-cuff
suctioning
ทุ่อกง่ ครั
สัง เกตและบั
นทึ กกการไอ
อทึนท
า supra-cuff
ก ครั้ งเพื
น ปริดเครื
ม าณสิ
งคัsuction
ด้ งเพื
หลั่ง่ อ ประเมิ
1.2. เตรี
ารท�านก่supra-cuff
sucอทุมใช้
งาน่อประเมิ
และเปิ
โดยปรันบปริ
แรงม าณสิ่ งคัดหลั่ง
เหนืดอ ให้
ETเหนื
ET่ในท่
cuffานอนศีรษะสูง ดันที่ 30 mmHg
tioning และจั
ผcuff
ู้ป่อวยอยู
3. กรณี ผปู ้ ่ วยรู ้สึกตัวดี แจ้งผูป้ ่ วยไม่ให้เกร็ งต้านขณะดูดสิ่ งคัดหลัง่
30-45 องศา
หรื3.อหมอนรองใต้
อ่ ให้เกร็ งต้า5.นขณะดู
สวมถุดงสิมื่ งอคัสะอาดต่
กรณี ผปู ้ ่ วยรูไหล่
้สึกตะแคงหน้
ตัวดี แจ้งผูาป้ เพื่ วยไม่
ดหลัง่ อ สายกั บ เครื่ อ ง
4. ตรวจสอบเครื่ อง suction ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเปิ ดเครื่ อง suction โดยปรับแรงดันที่
ป้องกันการส�30าลั4.mmHg
ก ตรวจสอบเครื่ อง suction ให้อยู่ในสภาพพร้
suctionวัดอระยะความลึ
กของสาย
suction
มใช้งาน และเปิ
ดเครื่ อsterile
ง suction
โดยปรับแรงดันที่
2.5. สัสวมถุ
ง เกตและบั
นอสายกั
ทึ ก การไอ
ก่ อ นท�
า catheter
ให้ถsterile
ึงระดัsuction
บเหนืcatheter
อ ET cuff
งมือ30สะอาดต่
บเครื่ อง suctionวั
ดระยะความลึ
กของสาย
ให้ถึงกับโดยเทียบกับ
mmHg
supra-cuff suctioning
่อประเมิ
นแผ่ปริ
าณ
วัด้ นความลึ
กที่พัฒนาขึ
้น
ระดั5.
บเหนืสวมถุ
อ ETทุกcuff
โดยเที
ยบกัอบสายกั
นวัมดบความลึ
่พsuctionวั
ฒั นนาขึ
งครั
มือกั้งบเพื
สะอาดต่
เครื่ อกงทีแผ่
ดระยะความลึ
กของสาย
sterile suction catheter ให้ถึง
ระดับเหนือ ET cuff กับโดยเทียบกับแผ่นวัดความลึกที่พฒั นาขึ้น
ตาแหน่งใส่ ET

ตาแหน่งใส่ ET
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6.6. ต่ต่ออสาย
suction catheter
catheter เข้เข้าากักับบเครื่ ช่ออง งระหว่
suctionางแล้ETว clamp
ส่ วนต้านนข้ของสายไว้
สาย sterile
sterile suction
กับมุมปากด้
างของผู้ป่วจากนั
ย เพื่อ้ นค่อยๆ
ใส่ สแล้ายอย่
างเบาๆ
าบริ เวณในช่
ETให้กัผบู้ปมุ่วมยขย้
ปากด้
างของผูใส่ป้ ่ วย
เพื่อหลีกเลี่ยง
เครื่อง suction
ว clamp
ส่วทางปากเข้
นต้นของสายไว้
จาก องระหว่
หลีกเลีา่ยงงไม่
อนานข้
(gaging)
สายลงไป
นั้นค่อยๆ ใส่ไม่สใายอย่
งเบาๆอนทางปากเข้
วณใน ตามแนวของETETให้ให้ลึกลถึึกงถึระดั
งระดับทีบ่วทีดั ่วไว้
ัดไว้ตามข้
ตามข้ออ5.5.
ห้ผปู ้ ่าวยขย้
(gaging) าใส่บริสเายลงไปตามแนวของ

เมื่ออ่ สายดู
สายดูดดผ่ผ่าานเข้
ยจะไอ ่อsuction
catheter (Potter,
Perry,
7.7. เมื
นเข้าาหลอดลมผู
หลอดลมผูป้ ป้ ว่่ วยจะไอเนื
งจากสายไปกระตุ
น้ cough
reflexStockert,
ให้ใส่ ส&
ายดูHall,
ดต่อ
เนื่องจากสายไปกระตุ้น cough reflex ให้ใส่สายดูด 2015.)
8. คลายการ clamp สาย suction catheter แล้วดู ดเบา ๆ ไม่เกิน 10 วินาที จากนั้นดึงสายออก และ
ต่อ
4. ก่อนดูดเสมหะใน ET ให้ท�ำ supra-cuff
ประเมิ
น
ปริ
ม
าณสิ
ง
คั
ด
หลั
ง
ดู
ด
2-3
ครั
ง
ต่
อ
รอบและการดู
างกันไม่น้อคยกว่
่
่
้
8. คลายการ clamp สาย suction catheter suctioning ทุกครัด้งแต่เพืล่อะรอบห่
ความสะดวกของบุ
ลากรา 3 นาที
่อให้
่ วยได้
แล้วดูดเบาๆเพืไม่
เกินผปู ้ 10
วินพาทีกั จากนั้นดึงสายออก
9. นล้ปริ
าง มsuction
าสะอาด
และ suction
ดเชื้ อเพื่อป้ องกันการ
และประเมิ
าณสิ่งคัcatheter
ดหลั่งดูดในน
2-3 ้ ครั
้งต่อรอบทิ้งถุ ง4.มื อการประเมิ
นหลัcatheterในขยะติ
งท�ำ supra-cuff suctioning
แพร่ละรอบห่
กระจายเชื
และการดูดแต่
างกั้ อนโรค
ไม่นอ้ ยกว่า 3 นาที เพือ่
การประเมินว่า supra-cuff suctioning ได้
ให้ผู้ป่วยได้พัก
ผลหรือไม่ สามารถท�ำได้โดยการประเมินปริมาณ
าง านึ
suction
catheter
ในน�้ำสะอาด
ทิ้ง เสมหะและสิ่งคัดหลั่งโดยให้คะแนน secretion
3. สิ่ ง9.ทีต่ ้ อล้งค
งถึงขณะท
า supra-cuff
suctioning
ถุงมือและ
้อเพื่องป้ต้อานมากอาจใส่
ง score และความถี
ี่ผู้ป่วยต้(oral
องการท�
ำ  supra-cuff
1. suction
ขณะดูดสิcatheterในขยะติ
ท่อทางเดิน่ทอากาศ
airway)
ทางปากเพื่อช่วย
่ งคัดหลัง่ หากผูดป้ เชื่ วยเกร็
กันการแพร่กระจายเชื้อโรค
suctioning นอกจากนี้ ยังสามารถประเมินว่าการ
ให้ใส่ สายดูดเสมหะได้ง่าย และไม่กระทบกระเทือนต่อทางเดินหายใจ
ดูดสิ่งคัดหลั่งส่งผลต่อการได้รับออกซิเจนของผู้
2.
หลั
ง
จากท
า
supra-cuff
suctioning
แล้
ว
ประเมิ
ายัซึงมีง่ จะประเมิ
ค วามจาเป็นจากการเปลี
นต้องท าซย่้ านแปลงของ
ต้องให้ผูป้ ่ วยพัก
3. สิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงขณะท�ำ supra-cuff suctioning ป่วยหรืนอว่ไม่
นดูดครั
ต่อไปเพื
พกั พและระดั
ป้ องกันไม่
ให้ผปู ้ O่ วยไอมาก
ง
saturationและลดการเกร็
เปรียบ
1. ประมาณ
ขณะดูดสิ่ง3คันาที
ดหลัก่ง่อหากผู
้ป่ว้ งยเกร็
งต้าน่อให้ผสัปู ้ ญ่ วยได้
ญาณชี
บของ
2
น นอากาศ (oral airway) ทางปาก เทียบระหว่างก่อนและหลังท�ำ  ส�ำหรับอาการไม่
มากอาจใส่ทต้อ่ าทางเดิ
พึงประสงค์
ที่อาจพบระหว่
างและภายหลั
เพื่อช่วยให้
ดเสมหะได้
ย และไม่
กระทบ
3. ใถ้ส่าสผูายดู
ป้ ่ วยมี
การเกร็ งต้งา่ นอย่
าฝื นใส่
sterile suction
catheter
(Potter, Perry,
Stockert, &งการท�
Hall, ำ 2015.)
supra-cuffทุsuctioning
ทีพ่ ยาบาลควรเฝ้าระวั
ง ได้แก่
กระเทือ4.นต่อก่ทางเดิ
หายใจ ET ให้ทา supra-cuff suctioning
อนดูดนเสมหะใน
กครั้ง เพื่อความสะดวกของบุ
คลากร
2. หลังจากท�ำ supra-cuff suctioning แล้ว อาการไอ การหายใจขัด การมีเลือดออก อาการ
ประเมิ
นว่ายังมีคนวามจ�
ต้องท�ำซ�ำ ้ ต้suctioning
องให้ผปู้ ว่ ย กระสับกระส่าย คลื่นไส้อาเจียน ชีพจรช้า การติด
4. การประเมิ
หลังำทเป็า นsupra-cuff
พักประมาณ 3 นาทีก่อนดูดครั้งต่อไปเพื่อให้ผู้ป่วย เชื้อทางเดินหายใจ หลอดลมตีบ และการมีรูทะลุ
การประเมินว่า supra-cuff suctioning ได้ผลหรื อไม่ สามารถทาได้โดยการประเมินปริ มาณเสมหะ
ได้พัก ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยไอมาก และลดการเกร็ง ระหว่างหลอดอาหารและหลอดลม เป็นต้น
ต้านและสิ่ งคัด หลั่ง โดยให้ ค ะแนน secretion score และความถี่ ที่ ผู ้ป่ วยต้อ งการท า supra-cuff suctioning
นอกจากนี
นว่าาการดู
สิ่ งคัดหลัง่ ส่ งผลต่อการได้รับออกซิ เจนของผูป้ ่ วยหรื อไม่ ซึ่ งจะ
3. ถ้า้ ผูยัป้ งว่สามารถประเมิ
ยมีการเกร็งต้านอย่
ฝืนใส่ดsterile
ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชี พและระดับของ O2 saturation เปรี ยบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังทา สาหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบระหว่างและภายหลังการทา supra-cuff suctioning ที่พยาบาล
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การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการท� ำ  เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ในส่วนของประสิทธิภาพ
ด้านผู้ป่วยพบว่าค่าเฉลี่ย secretion score หลังท�ำ 
supra-cuff suctioning ในคลินิก

ภ า ย ห ลั ง จ า ก ก า ร พั ฒ น า วิ ธี ก า ร ท� ำ 
supra-cuff suctioning และตรวจสอบความถูก
ต้องและความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ได้ค่า
content validity index = 1 ผู้ศึกษาได้ด�ำเนินการ
การตรวจสอบประสิทธิภาพการท�ำ  supra-cuff
suctioning ในคลินิกโดยทดลองใช้ที่หอผู้ป่วยหนัก
โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง มีพยาบาลวิชาชีพที่
สมัครใจร่วมทดสอบการท�ำ supra-cuff suctioning
จ�ำนวน 15 คนผู้เขียนได้ปฐมนิเทศ แนะน�ำวิธีการ
ท�ำ supra-cuff suctioning โดยให้ความรู้ในรูปแบบ
ของ VDO คู่มือและโปสเตอร์ และให้ฝึกการท�ำ 
supra-cuff suctioning จนถูกต้องและมีความมั่นใจ
จากนั้นพยาบาลได้ท�ำ  supra-cuff suctioning กับ
ผู้ป่วย 15 ครั้ง หลังการท�ำ  supra-cuff suctioning
ประเมิ น ประสิท ธิภ าพโดย การประเมินความรู ้
ทัศนคติ ทักษะปฏิบัติการท�ำ supra-cuff suctioning
ของพยาบาลเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ
ใช้นวัตกรรมและประเมินความพึงพอใจหลังการ
น�ำไปใช้ รวมถึงประเมินผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยก่อน
และหลังได้รับการท�ำ  supra-cuff suctioning ได้แก่
secretion score, mean arterial pressure (MAP), และ
oxygen saturation
ผลของการให้ความรูเ้ รือ่ งการท�ำ supra-cuff
suction แก่พยาบาลในหอผูป้ ว่ ยหนักพบว่าพยาบาล
ทีเ่ ข้าร่วมจ�ำนวน 15 คนมีคา่ คะแนนความรู้ ทัศนคติ
ทักษะการท�ำ  supra-cuff suctioning โดยพยาบาล
สามารถท�ำ  supra-cuff suctioning ได้ถูกต้องเช่น
เดียวกับผู้พัฒนานวัตกรรม และพยาบาลมีความ
พึงพอใจในเมื่อน�ำ  supra-cuff suctioning ไปใช้กับ
ผูป้ ว่ ย และพยาบาลเห็นว่าการท�ำ supra-cuff suction
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supra-cuff suctioning ลดลง นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ย
ของ Oxygen saturation เพิ่มขึ้นเล็กน้อยภายหลัง
ท�ำ  supra-cuff suctioning ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ท�ำ  supra-cuff suctioning ไม่มีผลท�ำให้ผู้ป่วยได้
รับออกซิเจนลดลงหรือสูญเสียออกซิเจนส่วนค่า
MAP ก่อนและหลังท�ำ supra-cuff suctioning ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญซึง่ สะท้อนว่าการ
ท�ำ supra-cuff suctioning ไม่รบกวน hemodynamic
ของผู้ป่วยและไม่เพิ่มความเจ็บปวดขณะท�ำหัต
การนี้ ส่วนการใช้สื่อที่พยาบาลเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามได้และสะดวกคือ VDO และโปสเตอร์
โดยเฉพาะโปสเตอร์ทตี่ ดิ ไว้ในหอผูป้ ว่ ยจะช่วยเตือน
ไม่ให้พยาบาลลืมวิธีปฏิบัติ supra-cuff suctioning

ข้อเสนอแนะ

การท�ำ  supra-cuff suctioning ควรค�ำนึง
ถึงข้อจ�ำกัดในการท�ำ ได้แก่ ผู้ป่วย ARDS ซึ่งผู้ป่วย
จะมีค่า oxygen saturation กลับสู่ภาวะปกติช้าเวลา
ถูกกระตุ้นจึงควรท�ำอย่างรวดเร็ว กรณีผู้ป่วยที่มี
เกล็ดเลือดต�่ำอาจเสี่ยงต่อภาวะ active bleeding ซึ่ง
อาจจะไม่เหมาะสมในการท�ำ supra-cuff suctioning
เนื่องจากอาจมีภาวะเลือดออกง่าย

บทสรุป

การท�ำ supra-cuff suctioning เป็นนวัตกรรม
การดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ
สิง่ คัดหลัง่ เหนือ ET cuff ซึง่ มีความจ�ำเป็นในให้การ
พยาบาลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากเมื่อ
ผู้ป่วยต้องใส่ endotracheal tube แม้ว่าจะมี ET
cuff กั้นในท่อหลอดลม แต่ก็เป็นต�ำแหน่งที่เกิด
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การสะสมของสิ่งคัดหลั่ง ที่เอื้อต่อการเพิ่มจ�ำนวน
ของแบคทีเรีย และเมื่อผู้ป่วยเกิดการไอ ส�ำลักหรือ
ขย้อน เชือ้ จากสิง่ คัดหลัง่ จะไหลเข้าสูท่ างเดินหายใจ
ส่วนล่างจนท�ำให้เกิดการติดเชือ้ ทางเดินหายใจและ
VAP เพิ่มขึ้น ดังนั้น พยาบาลจึงจ�ำเป็นต้องมีความ
รู้และทักษะปฏิบัติในการท�ำ supra-cuff suctioning
เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด VAP ซึ่งอาจน�ำไปสู่
การลดจ�ำนวนวันใส่เครื่องช่วยหายใจ ลดอัตราการ
ตายในโรงพยาบาล และช่วยให้เกิดการดูแลผู้ป่วย
ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ซึ่งหลังจากการให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติในการท�ำ  supra-cuff suctioning แก่
พยาบาล พบว่าพยาบาลมีความพึงพอใจในการน�ำ
ไปปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
ส่วนผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยอยู่ในระดับดี Supra-cuff
suctioning ที่พัฒนาขึ้นนี้จึงเหมาะกับการน�ำมาใช้
กับโรงพยาบาลในประเทศไทยเนือ่ งจากไม่ตอ้ งเพิม่
ค่าใช้จา่ ยในการท�ำหัตถการ และจากการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการท�ำ  Supra-cuff suctioning
ในหอผู้ป่วยหนัก ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการ
ท�ำ  และการท�ำ  Supra-cuff suctioning ที่พัฒนาขึ้น
นี้ไม่ใช้ port ที่ต่อกับ ET ถาวร จึงไม่เกิดการอุด
ตัดของสายดูดสิ่งคัดหลั่ง ดังนั้นจึงควรเพิ่มการท�ำ 
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�ำนวน 10 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ�ำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม 3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 4. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 6.การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ
7. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา กระทรวงสาธารณสุขได้น�ำมาเป็นแนวทางในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนัน้ พยาบาลควรมีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพือ่ สามารถด�ำเนินงาน
ให้เกิดความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำส�ำคัญ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การพัฒนาสุขภาพ
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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
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บทน�ำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ 12

และสังคมแห่งชาติ ตัง้ แต่พทุ ธศักราช 2504 เป็นต้น
มา จนถึงปัจจุบัน นับเป็นฉบับที่ 12 ประกาศใช้
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2564 โดยน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็ น ปรั ช ญาน� ำ ทางในการพั ฒ นาประเทศ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น และช่ ว ยให้ สั ง คมไทย
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสูค่ วามสมดุลและยัง่ ยืน
ทั้งนี้ได้จัดท�ำอยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ทีเ่ ป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน” (ราชกิจจานุเบกษา, 2559)
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก
ในการด�ำเนินงานด้านพัฒนาสุขภาพของประเทศ
มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆด้านการ
พั ฒ นาสุ ข ภาพภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สั ง คมแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นา
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้
มีความสอดคล้องและรองรับนโยบายหลักของการ
พัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน ในบทบาท
ของพยาบาลวิ ช าชี พ หากได้ ศึ ก ษาและท� ำ ความ
เข้าใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก็จะสามารถวางแผนการพยาบาลและด�ำเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและส่งเสริมการบรรลุ
เป้าหมายของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จั ด ท� ำ ขึ้ น โดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ใช้
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึง่
ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา,
2559)
1. เพื่ อ วางรากฐานให้ ค นไทยเป็ น คนที่
สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่า
นิ ย มที่ ดี มี จิ ต สาธารณะ และมี ค วามสุ ข โดยมี
สุ ข ภาวะและสุ ข ภาพที่ ดี ครอบครั ว อบอุ ่ น
ตลอดจนเป็นคนเก่งทีม่ ที กั ษะความรูค้ วามสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ค วามมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ รวมทั้ ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มี
เสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่
โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน�้ำ
4. เพื่ อ รั ก ษาฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตทีเ่ ป็นมิตร กับสิง่ แวดล้อมและการมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท�ำงาน
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เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมภิ าคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพือ่ รองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและ
ขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพือ่ ผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชือ่ ม
โยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ให้ ป ระเทศไทยมี
บทบาทน�ำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ
และการลงทุ น ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
ทั้ ง นี้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
ประเทศ จ�ำนวน 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมัน่ คง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 และบทบาทพยาบาลในการพัฒนา
สุขภาพ

จากการศึ กษาแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับบทบาทพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพจ�ำนวน
7 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมัน่ คง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา
รายละเอียดดังนี้
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 : การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ให้ความส�ำคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ ตั้งแต่เด็กปฐมวัยที่
ต้องได้รบั การพัฒนาให้มสี ขุ ภาพกายและสุขภาพใจ
ที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ชีวิต เพื่อให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสขุ ภาวะ
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส�ำนึก
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความ
สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงรอบตัว
ที่รวดเร็ว
บทบาทพยาบาลสามารถส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีการพัฒนาที่เหมาะสมด้วยการให้ความรู้
แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ
ในเด็ก การเลี้ยงดูเด็กเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่
อย่างน้อย 6 เดือน รวมทั้งพัฒนาคนให้มีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ มีจติ ส�ำนึกทีด่ สี ขุ ภาพทีด่ ี มีการคัด
กรองพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรม
ทางสุขภาพที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ชุมชนมี
การบริการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมไปถึง
การพัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล�้ำในสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการยก
ระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะ
การสาธารณสุ ข ลดความแตกต่ า งของสั ด ส่ ว น
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บุคลากร ทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่
สนับสนุนช่วยเหลือสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุม
ด้านค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้า
หมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐ รวม
ทั้งจัดให้มีบริการเชิงรุกในด้านการให้ค�ำปรึกษา
การควบคุม และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา
เรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
บทบาทพยาบาลสามารถจัดให้มกี ารบริการ
ด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้ค�ำปรึกษา การ
ควบคุม และป้องกันกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะเกิดปัญหาเรือ้ รัง
ต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย พัฒนา
ระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การ
ให้บริการระบบควบคุมโรคทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้ น�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริการสุขภาพเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ระบบบริการสุขภาพต่างๆ เช่นการน�ำเทคโนโลยี
สื่อสารมาแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ให้ความส�ำคัญกับการสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่ได้จัดท�ำ  Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายของประเทศ และแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 25592564
บทบาทพยาบาลสามารถให้ความรู้ และ
สร้ า งความตระหนั ก ในการจั ด การขยะอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การลดปริมาณขยะ รวมไป
ถึงส่งเสริมการก�ำจัดขยะอย่างถูกวิธีเป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่ง
ชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสูค่ วามมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาโรคระบาดและสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ทาง
สาธารณสุขอืน่ ๆ ด�ำเนินการให้มคี วามพร้อมในการ
ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์
เพื่อเตรียมการรับมือ รวมทั้งด�ำเนินการเพื่อหยุด
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และฟื้นฟู
ให้กลับสู่สภาวะปกติ
บทบาทพยาบาลสามารถพั ฒ นาตนเอง
และระบบให้มคี วามพร้อมในการติดตาม วิเคราะห์
และประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมการ
รับมือ รวมทัง้ ด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ หยุดสถานการณ์
ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคระบาทและสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขอื่นๆ ให้กลับสู่ภาวะปกติในระยะ
เวลาทีส่ นั้ ทีส่ ดุ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การควบคุมป้องกันไม่ให้โรคหรือภัยสุขภาพ
แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง และไม่เกิดความเสีย
หายต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการฟื้นฟู
ภายหลังเหตุการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะวิจัยและ
นวัตกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
บทบาทพยาบาลสามารถพัฒนาตนเองใน
ด้านการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์
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ความรู้และสามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพ
ของประเทศให้มภี าวะสุขภาพทีส่ มบูรณ์ โดยเฉพาะ
วิจยั และนวัตกรรมส�ำหรับผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารเพือ่
รองรับการเติบโตของสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สุขภาพ ดังนี้
1. สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลาง
การผลิ ต และธุ ร กิ จ ด้ า นอาหารและสิ น ค้ า เพื่ อ
สุขภาพ และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับ
การเปลีย่ นแปลงเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุของภาคเหนือ
ที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี
3. พั ฒ นาภาคกลางให้ ภ าคกลางเป็ น
ฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก
4. พัฒนาเมืองเชียงใหม่ เมืองพิษณุโลก
เมืองขอนแก่น เมืองนครราชสีมา ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และ
ศูนย์กลางการศึกษา
บทบาทพยาบาลสามารถด�ำเนินงานด้าน
พัฒนาสุขภาพเพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
พั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ เป้ า หมาย
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดย
การพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
และสร้างความเข็มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว
และชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
จัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการ
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คุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา
พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการ
บริการ ทัง้ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านโลจิสติกส์
และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
บทบาทพยาบาลเป็นลักษณะให้ความร่วม
มือระหว่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
ให้เกิดความโดดเด่นในการพัฒนา

บทสรุป

จากประเด็น 7 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ได้วางแนวทางการพัฒนาสุขภาพของประเทศเพื่อ
รองรับสถานการณ์โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
และเชื่ อ มโยงใกล้ ชิ ด กั น เป็ น สภาพไร้ พ รมแดน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความท้ า ทายด้ า นการเป็ น
ประชาคมอาเซียน ที่ประเทศไทยมีโอกาสสูงใน
การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค เกิด
การสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ ท�ำให้บุคลากร
เกิดความขาดแคลน และส่งผลกระทบให้คนไทยไม่
รับบริการทีด่ พี อ รวมทัง้ ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อที่แฝงมากับการพัฒนาและการเคลื่อน
ย้ายระหว่างประเทศ (จินตนา อาจสันเที๊ยะ และ
สายสมร เฉลยกิตติ, 2559) รวมไปถึงสถานการณ์
ผูส้ งู อายุ ทีป่ ระเทศไทยเป็นสังคมสูงวัย มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 10.3 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ 16 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย,2559)
ดังนั้นเพื่อการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ
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ที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข (2559) จึงได้จัดท�ำ
ร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 -2564) เพื่ อ รองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการ
พั ฒ นาสุ ข ภาพ โดยก� ำ หนดให้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ
“ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพื่อคน
ไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่ ง ยื น ” โดยยึ ด หลั ก การดั ง นี้ 1.ยึ ด หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2.ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
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�ำหนดยุทธศาสตร์พัฒนา
สุขภาพไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. เร่งการ
เสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก 2. สร้างความเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำในระบบบริการสุขภาพ
3. พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการก�ำลังคนด้านสุขภาพ และ4.พัฒนา
และสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ
ซึง่ บทบาทพยาบาลมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะสร้าง
ความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อ
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสุขภาพให้เกิดความ
สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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