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ส่งมา	ซ่ึงจะช่วยให้กระบวนการพจิารณามีความรวดเรว็ยิง่ข้ึน	ดิฉันหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	เนือ้หาท่ีลงตีพมิพ์

ในวารสารของเราจะเป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลและการสาธารณสุขต่อไป

	 	 	 	 ดร.วิภารัตน์	สุวรรณไวพัฒนะ

	 	 	 	 บรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

ปีที่	24	ฉบับที่	2	กรกฎาคม–	ธันวาคม	2561
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ปริมาณโซเดียมในอาหารยอดนิยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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บทคัดย่อ
	 การบริโภคโซเดียมที่มากเกินไป	 เป็นปัจจัยส�าคัญของโรคความดันโลหิตสูง	การศึกษาข้อมูล

ปริมาณโซเดียมในอาหารจึงมีความส�าคัญต่อการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมของประชาชนไทย		

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง	มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณโซเดียมในอาหารยอดนิยม	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยท�าการส�ารวจอาหารท่ีได้จากการปรุงแบบครัวเรือนและร้านอาหาร	 เก็บ

ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์	อุบลราชธานี	และขอนแก่น	ชั่งน�้าหนักส่วนประกอบอาหารก่อนและหลังปรุง	ค�า

นวนปริมาณโซเดียมโดยใช้โปรแกรม	INMUCAL

	 ผลการศึกษาได้อาหาร	29	รายการ	295	ต�ารับจากแม่บ้าน	และ	23	รายการ	194	ต�ารับจากร้าน

อาหาร	ค่ามัธยฐานปริมาณโซเดียมของอาหารต่อ	100	กรัม	ในกลุ่มส้มต�าต่างๆที่แม่บ้านปรุง	(666	-	828	

มิลลกิรมั)	มีค่าต�า่กว่าร้านอาหาร	(767-1,036	มิลลกิรัม)	ปริมาณโซเดียมในต�าซ่ัวและต�าถัว่จากร้านอาหาร	

(936	และ	1,028	มิลลิกรัม)	มีค่าสูงกว่าจากแม่บ้านปรุง	(698	และ	828	มิลลิกรัม)	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(p<	0.05)	ปริมาณโซเดียมในไก่ย่าง	100	กรัม	มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณโซเดียมที่แนะน�าต่อวัน	

(แม่บ้าน	1,173มิลลิกรัม	และร้านอาหาร	1,130มิลลิกรัม)	ปริมาณโซเดียมในน�้าจิ้มต่างๆ1	ช้อนโต๊ะ	มีค่า

โซเดียมตั้งแต่	360	-	523	มิลลิกรัมคิดเป็นประมาณ	1	ใน	5	ถึง	1	ใน	4	ของปริมาณโซเดียมที่แนะน�าต่อวัน

	 อาหารท่ีนิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีโซเดียมสูง	 ผู้บริโภคสามารถลดความ

เสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมสูงเกินปริมาณที่แนะน�าต่อวัน	(2,000	มิลลิกรัม)	โดยบริโภคปริมาณอาหารให้

พอเหมาะ	 เมนูที่มีน�้าจิ้มควรบริโภคแต่พอควรและไม่บ่อย	นอกจากน้ียังควรมีการรณรงค์ให้ประชาชน	

ลดการบริโภคโซเดียม	โดยให้ความรู้ในการลดปริมาณเครื่องปรุงรสเค็มในขั้นตอนการปรุงประกอบ

ค�าส�าคัญ:โซเดียม,	อาหารยอดนิยม,	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3รองศาสตราจารย์		สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล
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Sodium	Content	of	Popular	Local	Recipes	in	NortheastThailand

Pasamai Egkantrong1
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Prapaisri Sirichakwal, Ph.D.3

Wantanee Kriengsinyos, Ph.D.2 

Abstract
	 Excess	consumption	of	sodium	is	an	important	factor	for	hypertension.	The	study	of	sodium	

content	in	food	is	necessary	for	reducing	sodium	intake	among	Thai	population.	This	cross-sectional		

study	 aimed	 to	 evaluate	 sodium	 content	 of	 popular	 local	 recipes	 in	 three	 provinces	 of	 northeast		

Thailand,	Buriram,	UbonRatchathani	 and	KhonKaen.	 Ingredients	 of	 each	 recipes	were	weighted		

before	and	after	cooking	from	two	different	cooking	sources,	household	(HH)	cooking	and	restaurants.	

Sodium	content	was	calculated	using	INMUCAL	program.

	 Total	of	29	menus	(295	recipes)	from	HH	cooking,	and	23	menus	(194	recipes)	from	restaurants		

were	calculated	 for	 sodium	content.	Median	sodium	content	per	100	g	of	papaya	salad	 (Somtam)	

from	HH	cooking	(666-828	mg)	was	lower	than	those	of	restaurants	(767-1,036	mg).	Sodium	content	

of	Tamsua	and	Tamtua	from	restaurants	(936	and	1,028	mg/100	g,	respectively)	were	significantly	

higher	than	those	of	HH	cooking	(698	and	828	mg/100g,	respectively)	(p<0.05).	Amount	of	sodium	

in	100	g	roasted	chicken	from	both	cooking	sources	(1,173	mg	from	HH	cooking	and	1,130	mg	from	

restaurants)	were	more	than	half	of	the	recommendation	(2,000	mg/day).		One	table	spoon	of	sauces	

contained	about	one-fourth	to	one-fifth	of	recommended	sodium	per	day	(ranged	from	360-523	mg).

	 Most	of	the	popular	local	menus	in	the	northeast	region	of	Thailand	have	high	sodium	content.	

Eating	food	with	proper	amount,	avoid	having	menu	with	sauce	frequently	and	eat	less	amount	of	

sauce	in	order	to	reduce	the	risk	of	having	high	sodium	intake.	Education	on	reducing	seasoning	use	

for	cooking	should	be	considered.																

Keywords:	Sodium,	Popular	local	recipes,	NortheastThailand
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บทน�า
	 โซเดียมเป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ร่างกาย

ผลติเองไม่ได้ต้องได้รบัจากอาหาร	ร่างกายต้องการ

โซเดียมเพื่อช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายให้

อยู่ในสภาพสมดุลกับปริมาณที่ได้รับในแต่ละวัน

และจะขับออกทางปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้

โซเดียมจะมีความส�าคัญต่อร่างกาย	 แต่ถ้าได้รับ

มากเกินความต้องการของร่างกาย	กลับท�าให้เกิด

ผลเสียต่อสุขภาพและส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ	 เช่น	ความดันโลหิตสูง	

โรคหัวใจและหลอดเลือด

	 รายงานโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัของไทย	ปี	2558	

(ส�านักโรคไม่ติดต่อ	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวง

สาธารณสุข,	2558)	พบจ�านวนผูป่้วยในด้วยโรคไม่

ติดต่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกโรคอย่างต่อเนื่อง	เช่น	

โรคความดันโลหิตสูงพบ	645,344	คน	ในปี	2550	

เพิ่มเป็น	1,014,231	คน	ในปี	2557	โรคหัวใจขาด

เลือด	จ�านวน	206,816	คน	เพิ่มเป็น	264,820	คน	

และโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์	อัมพาต

พบจ�านวน161,008	คนปี	2550	เพิ่มเป็น	228,836	

คน	 ในปี	 2557	การเพิ่มข้ึนของโรคดังกล่าวอาจ

เกิดจากวิถีชีวิตท่ีเร ่งรีบของคนในยุคปัจจุบัน	

ท�าให้ขาดการออกก�าลังกาย	 นิยมรับประทาน

อาหารนอกบ้าน	อาหารจานด่วน	อาหารส�าเร็จรูป	

จากพฤติกรรมดังกล่าวท�าให้เป็นช่องทางหนึ่งที่

ท�าให้ได้รับปริมาณโซเดียมเกินความต้องการของ

ร่างกาย

	 การศึกษาวิจัยพบว่าการลดปริมาณการ

บริโภคโซเดียมลงท�าให้ลดอัตราการเกิดโรคไม่

ติดต่อเรือ้รงัได้	ผลจากการรวบรวมการศึกษาเกีย่ว

กับการลดการบริโภคโซเดียมพบว่าการลดการ

บริโภคโซเดียม	700-800	มิลลิกรัมต่อวัน	สามารถ

ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลงร้อย

ละ	20	ลดอัตราตายลงได้ร้อยละ	5-7(He	&	Mac-

Gregor,	 2011)	นอกจากนี้ยังมีการวิจัยท่ีท�าการ

ศึกษาในคนมากกว่า	3,000	คน	พบว่ากลุ่มท่ีลดการ

บริโภคเกลือลงร้อยละ	25-30	จาก	10	กรัมต่อวัน	

ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง	(Cook	et	al.,	2007)	

ในไทยมีการศึกษาการใช้เครื่องปรุงรสลดโซเดียม

แทนท่ีเครื่องปรุงรสปกติในผู้ป่วยท่ีมีความดัน

โลหิตสูงเป็นเวลา	4	สัปดาห์	พบว่าความดันโลหิต

ค่าบนและความดันโลหติค่าล่าง	มีการลดลงอย่างมี

นัยส�าคัญ	(วันทนีย์	เกรียงสินยศ	และคณะ,	2549)	

การส�ารวจปริมาณการบริโภคโซเดียมคลอไรด์

ของประชากรไทยโดยกานดาวสี	มาลีวงษ์,	ณรงค์		

สายวงค์,	แสงโสม	สีนะวัฒน์,	และภารดี	เต็มเจริญ	

(2556)	ส�ารวจผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ใช้ในครัว

เรือน	จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	2,733	ครัวเรือนทุก

ภาคของไทย	พบแหล่งของโซเดียมได้จากอาหาร	2	

ทาง	คือจากเครื่องปรุงรส	เช่น	น�้าปลา	เกลือ	ซีอิ๊ว

ขาว	กะปิ	 และผงปรุงรส	 และจากอาหารอื่นที่มี

โซเดียมได้แก่	บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปพร้อมเครื่องปรุง	

ปลากระป๋อง	ปลาทูนึ่ง	น�้าพริกต่างๆและปลาส้ม	

ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ท่ีได้จากเครื่องปรุงรสที่

ครัวเรือนใช้ปรุงประกอบอาหารจากวิธีการชั่ง

แบบ	3-day	weighed	 inventoryพบว่าแหล่งส�าคั

ญของโซเดียมคลอไรด์ได้จากการบริโภคเกลือมา

กสุดเฉลี่ย	3,054	มิลลิกรัมต่อวันต่อคน	ประชากร

ภาคใต้ได้รับโซเดียมคลอร์ไรด์มากสุด	รองลงมาคือ

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	ปรมิาณเฉล่ีย	4,568และ	

3,703	 มิลลิกรัมต่อวันต่อคนซึ่งมากกว่าปริมาณ

ท่ีแนะน�าถึง	 2	 เท่าคือไม่ควรเกินวันละ	 2,000	

มิลลิกรัม(WHO,	2012)	

	 จากสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา
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การบรโิภคเกลอืและโซเดียมทีส่งูเกนิความจ�าเป็น

องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดให้ลดเกลือโซเดียม

เป็น	 1	 ใน	 9	 เป้าหมายระดับโลก	 ต้ังเป้าลดการ

บริโภคเกลือและโซเดียมลงร้อยละ	 30	 ภายใน

ปี	พ.ศ.	 2568	 เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง	 ซ่ึงประเทศไทยเราได้ขานรับนโยบายนี	้

โดยต้ังเป้าให้ประชากรไทยลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ให้ประสบความส�าเร็จในปี	 พ.ศ.	 2568เช่นกัน	

(ส�านักโรคไม่ติดต่อ	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวง

สาธารณสุข,	2558)	รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วม

มือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก	

ภายใต้ช่ือ	“แผนงานเครอืข่ายควบคมุโรคไม่ติดต่อ	

Non-Communicable	Diseases	(NCD)	เพือ่ส่งเสรมิ

ให้เกดิความเข้มแขง็ในด้านนโยบาย	แผนงาน	และ

มาตรการที่จะป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ	 (แผน

งานเครอืข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ,	2554)	นอกจาก

นี้ยังมี“โครงการขับเคล่ือนรณรงค์เพื่อลดการ

บรโิภคเกลอื	(โซเดียม)	ในประเทศไทย”	(เครอืข่าย

ลดบรโิภคเคม็)	ซ่ึงเกดิจากความร่วมมือของหน่วย

งานต่างๆ	ด้านสขุภาพในไทยหนึง่ในวตัถุประสงค์

ของโครงการคือ	การพัฒนารูปแบบแนวทางท่ีจะ

ใช้ในการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม

ของประเทศไทยที่สอดคล้องกับสภาวะสังคม	

วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละพื้นที่การส�ารวจ

อาหารท่ีนิยมบริโภคของประชากรไทย	 เพื่อการ

ประเมินความเข้มข้นของปริมาณโซเดียมใน

อาหารยอดนิยมของแต่ละต�ารับและรูปแบบการ

บรโิภคในท้องถิน่	เพือ่น�ามาใช้ในการแนะน�าชนดิ

หรือรายการอาหารที่ไม่ควรบริโภคบ่อย	 รวมถึง

รูปแบบการบริโภคที่ควรปรับเปล่ียนและใช้เป็น

แนวทางการรณรงค์ลดการบรโิภคโซเดียมในต�ารบั

อาหารท่ีมโีซเดียมสูงแก่ประชากรไทยทีส่อดคล้อง

กับสภาวะสังคม	วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละ

ภาค

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่ประเมินปรมิาณโซเดียมในอาหารยอด

นิยมของแต่ละต�ารับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบภาคตัดขวาง	

(Cross-sectional	 study)	 ส�ารวจอาหารท่ีนิยม

บริโภคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการปรุง

แบบครัวเรือนและร้านอาหาร	 เพื่อประเมินความ

เข้มข้นของปรมิาณโซเดียมในอาหารยอดนยิมของ

แต่ละต�ารับภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหลงัผ่านการ

รับรองจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

มหาวิทยาลัยมหิดล	 มีการทบทวนวรรณกรรมถึง

อาหารท่ีนิยมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชิญผู้

เชีย่วชาญของแต่ละจงัหวดัคัดกรองรายการอาหาร

ท่ีนิยมปรงุในครวัเรอืนและในร้านอาหารก่อนเก็บ

ข้อมูลจริงในพื้นที่

พื้นที่การศึกษา
	 การคัดเลือกพื้นที่และกลุ ่มตัวอย ่าง

เป็นการคัดเลอืกแบบเจาะจง	(purposive	sampling)		

พืน้ทีใ่นการศึกษาประกอบด้วย	3	จงัหวดั	(ขอนแก่น		

บุรีรัมย์	 อุบลราชธานี)	 ซ่ึงเป็นตัวแทนของศูนย์

อนามัยที่	7,9	และ10	

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง	กลุม่ตัวอย่างประกอบ

ด้วย	2	ส่วนคือ

	 1.	แม่บ้านท่ีประกอบอาหารกนิเองในครวั

เรือนและมีความช�านาญในการประกอบอาหาร

จังหวัดละ	5	คน	

�������������� �����24 �������2.indd   9 17/12/2561   15:39:46



The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 24  No. 2  July - December 2018

10

	 2.		 ร้านขายอาหารอสีานทีนิ่ยมในจงัหวดั

นั้นๆเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ

และให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

	 ทั้งสองกลุ่มได้รับการเชิญชวนเข้าร่วม

โครงการตามความสมัครใจและให้ความยินยอม

เป็นลายลักษณ์อักษร	

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ก่อนการเก็บข้อมูลมีการอบรมทีมผู้ช่วย

นักวิจัยในการใช้อุปกรณ์	 (การชั่ง-ตวงอาหาร)	

และแบบบันทึกอาหารที่แม่บ้านและร้านอาหาร

ประกอบปรุง	 ทีมวิจัยต้องปะกบคู่ตัวต่อตัวกับ

อาสาสมัครแม่บ้านที่เป็นผู้ประกอบอาหาร

การเก็บข้อมูลต�ารับแบบครัวเรือนในชุมชน
	 1.		 นัดหมายชี้แจงโครงการและข้ันตอน

การท�างานแก่กลุ่มแม่บ้านก่อนวันปรุงจริง	1	 วัน

ร่วมกนัคัดเลอืกเมนูท่ีนิยมปรงุในครวัเรอืนอีกครัง้

หน่ึงหลังผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญในข้ัน

แรก	ก�าหนดรายการวตัถุดิบ/ส่วนประกอบอาหาร

และเครือ่งปรงุรสท่ีต้องการให้ทีมวจิยัจดัเตรยีมให้

ในวันปรุงจริง

	 2.	 ในวนัปรงุอาหารจรงิแม่บ้านจดัเตรยีม

ส่วนประกอบอาหารที่ต้องใช้ของแต่ละคนทีละ

รายการใส่ภาชนะ	 เพื่อให้ทีมวิจัยบันทึกน�้าหนัก

ส่วนประกอบก่อนปรงุทกุอย่างด้วยเครือ่งชัง่ความ

ละเอยีด	0.1	กรมัส�าหรบัชัง่เครือ่งปรงุรส	เช่น	เกลอื	

ผงชูรส	 เครื่องชั่งความละเอียด	1	กรัมใช้ชั่งส่วน

ประกอบอาหารอืน่	ๆ เม่ือปรงุเสรจ็บนัทึกน�า้หนกั

ส่วนประกอบที่เหลือและชั่ง-ตวงปริมาณอาหาร

ปรุงเสร็จหากมีส่วนที่กินไม่ได้	เช่นก้าง	ข่า	ตะไคร้

ทีใ่ส่เป็นท่อนเพือ่เอากลิน่เท่านัน้ต้องบนัทึกไว้	น�า

มาหักออกจากน�้าหนักของท้ังส่วนประกอบก่อน

ปรุงและหลังปรุงเพื่อค�านวณเฉพาะส่วนที่กินได้

แต่ละรายการได้ข้อมูลไม่น้อยกว่า	5	ต�ารบั	แม่บ้าน

ประกอบปรุงวันละ7-9รายการแล้วแต่ความยาก

ง่ายของรายการอาหาร	ท�าเสรจ็ภายในไม่เกนิ	3	วนั	

การเก็บข้อมูลต�ารับแบบร้านอาหาร
	 1.	 การประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลผ่าน

สมาคมร้านอาหารของแต่ละจังหวัด	ก่อนวันเก็บ

ข้อมูลจริงเข้าช้ีแจงวตัถุประสงค์ของโครงการและ

ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมลู	เมือ่ร้านอาหารเข้าร่วมด้วย

ความสมคัรใจจงึนัดหมายวนัและเวลาท่ีแต่ละร้าน

สะดวกให้เข้าเก็บข้อมูลซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน	1	วัน	

	 2.	 การเกบ็ข้อมูลทีมวจิยัจดัเตรยีมภาชนะ

ให้พ่อครัว-แม่ครัวจัดส่วนประกอบอาหารที่ต้อง

ใช้ทีละรายการปรมิาณต่อ	1	เสร์ิฟเท่าท่ีขายจรงิทีม

วิจัยท�าการชั่งส่วนประกอบอาหารก่อน-หลังปรุง	

และชั่ง-ตวงอาหารที่ประกอบเสร็จ	 โดยใช้แบบ

บนัทกึและเคร่ืองชัง่อาหารชดุเดียวกบัของแม่บ้าน

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ข้อมูลของต�ารับที่ผ ่านการตรวจสอบ

แล้ว	น�าไปค�านวณสารอาหารเพื่อเป็นฐานข้อมูล

ปริมาณโซเดียม	พลังงาน	 และสารอาหารอื่น	 ๆ	

ส�าหรับประกอบอาหารปรุงสุก/เสร็จ	 100	 กรัม	

ของแต่ละต�ารบัด้วยโปรแกรม	INMUCAL-Nutri-

ents	(V3)	(Institute	of	NutritionMahidol	Univer-

sity,	 2014)	และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม

ส�าเรจ็รปู	SPSSversion	19(IBM,	USA)เปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างปรมิาณโซเดียมระหว่างแม่บ้านและ

ร้านอาหารประกอบปรงุด้วยสถติิ	Mann-Whitney	

U	Testค่า	(p-value<0.05)
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
	 ภายหลังโครงการวิจัยผ่านการรับรองจาก

ศูนย์ส่งเสรมิจรยิธรรมการวจัิยในคน	มหาวทิยาลัย

มหิดล	(เลขที่	MU-IRB	2013/025.1303)	ผู้วิจัยได้

เข้าช้ีแจงวัตถุประสงค์และข้ันตอนการด�าเนนิการ

วิจัยกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและมี

สิทธ์ิถอนตัวออกจากการวิจัยได้ถ้าต้องการข้อมูล

ของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ	การน�า

เสนอข้อมูลจะน�าเสนอโดยภาพรวม	หลงัจากกลุม่

ตัวอย่างรับทราบและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยจึง

ให้ลงนามในเอกสารยิมยอมการเข้าร่วมการวิจัย

ผลการวิจัย
	 จ�านวนรายการอาหารท้ัง	3	จังหวัด	แบ่ง

เป็น5	กลุ่มอาหารประกอบด้วย	1)	กลุ่มส้มต�า	 2)	

แกง-ต้ม	3)	ป้ิง-ย่าง	4)	ย�า-ลาบ	5)	เคร่ืองจ้ิม	แบ่งเป็น

แม่บ้านประกอบปรุง	29	รายการ	295	ต�ารับ	และ

ร้านอาหาร23รายการ	194	ต�ารับโดยมีค่ามัธยฐาน

ของปริมาณโซเดียมในอาหารต่อ	100	กรัมท่ีแยก

ตามกลุ่มอาหารได้ดังนี้

	 กลุม่ส้มต�า	ค่ามัธยฐานของปริมาณโซเดียม

ที่ปรุงโดยแม่บ้านมีค่าต�่ากว่าร้านอาหารปรุงคือ

ตั้งแต่666-828	มิลลิกรัม	และ767-1,036	มิลลิกรัม

ตามล�าดับ	ปริมาณโซเดียมในต�าซ่ัวและต�าถั่วจาก

ร้านอาหาร	(936	และ	1,028	มิลลิกรัม)	มีค่าสูงกว่า

จากแม่บ้านปรุง	(698	และ	828	มิลลิกรัม)	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	0.05)	นอกจากนี้ในต�าซั่ว

ยังมีเส้นขนมจีนเป็นส่วนประกอบส่งผลให้ค่า

พลังงานและคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าส้มต�าชนิดอื่น	

(ตารางที่	1)	
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ตารางที่	1	คุณค่าสารอาหารต่อ	100	กรัม	ของเมนูประเภทส้มต�า,	ค่ามัธยฐาน	(เปอร์เซ็นไทล์	25,75)

	 กลุ่มแกง-ต้ม	 รายการอาหารแกง-ต้มท่ี

นิยมของภาคอีสานคือแกงอ่อมไก่หรือปลาร้าน

อาหารส่วนใหญ่ที่เข้าเก็บข้อมูลจะมีรายการนี้

น�าเสนอลูกค้า	ปริมาณโซเดียมต่อ100	กรัม	 จาก

แม่บ้านและร้านอาหารมีค่าไม่ต่างกันมากนักคือ	

500และ	455มลิลกิรมั	กลุม่ป้ิง-ย่างเมนทูีนิ่ยมคือไก่

ย่างปรมิาณโซเดียมของไก่ย่าง100	กรมัพบมากกว่า

ร้อยละ	50	ของปริมาณท่ีแนะน�าต่อวันท้ังจากแม่

บ้านและร้านอาหาร(1,173	และ	1,130	มิลลิกรัม)

ตารางท่ี 1  คุณค่าสารอาหารต่อ 100 กรัม ของเมนูประเภทส้มตาํ, ค่ามธัยฐาน (เปอร์เซ็นไทล ์25,75) 

รายการ 
พลังงาน 

(กิโลแคลอรี) 
คาร์โบไฮเดรต

(กรัม) 
โปรตนี 
(กรัม) 

ไขมนั 
(กรัม) 

โซเดยีม 
(มลิลิกรัม) 

ตําซ่ัว   
 

  
 

  
แม่บา้น 15 ตาํรับ  68.5(55, 71)   15.2(12, 16)   1.5(1, 2)   0.3(.3, .4)   698(590, 812)  
ร้านอาหาร15 ตาํรับ 69.1(61, 74)  14.9(13, 16)   1.4(1, 2)   0.4(.3, .4)   936(755, 1,094)  
p-value .395 .281 .709 .011 .011 
ตําแตง           
แม่บา้น 15 ตาํรับ  29.2(28, 36)  5.9(6, 7)   1.0(1, 1)   0.2(.2, .3)   666(568, 866)  
ร้านอาหาร15 ตาํรับ  37.4(33, 40)  7.7(7, 9)  1.0(1, 1)   0.3(.2,.3)   767(684, 1,067)  
p-value .014 .018 .885 .382 .206 
ตําถัว่           
แม่บา้น 10 ตาํรับ  42.6 (40, 46)   7.4(7, 9)   2.3(2, 3)   0.4(.4, .5)   828(761, 952)  
ร้านอาหาร16 ตาํรับ  52.4(49, 58)   10.0(9, 12)   2.3(2, 3)   0.4(.4, .5)   1,028(803, 1,244) 
p-value .001 .001 1.000 .771 .031 
ส้มตําลาว           
แม่บา้น 15 ตาํรับ  43.2(35, 47)   9.3(7, 10)   1.3(1, 1)   0.3(.2, .3)   763(655, 1,014)  
ร้านอาหาร16 ตาํรับ  46.3(44, 59)  9.9(9, 12)   1.4(1,2)   0.4(.3, .5)   1,036(845, 1,199)  
p-value .028 .054 .000 .000 .201 

 

กลุ่มแกง-ต้ม รายการอาหารแกง-ตม้ท่ีนิยมของภาคอีสานคือแกงอ่อมไก่หรือปลาร้านอาหารส่วน
ใหญ่ท่ีเขา้เกบ็ขอ้มูลจะมีรายการน้ีนาํเสนอลูกคา้ ปริมาณโซเดียมต่อ100 กรัม จากแม่บา้นและร้านอาหารมีค่า
ไม่ต่างกนัมากนกัคือ 500และ 455มิลลิกรัม  กลุ่มป้ิง-ย่างเมนูท่ีนิยมคือไก่ยา่งปริมาณโซเดียมของไก่ยา่ง100 
กรัมพบมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณท่ีแนะนาํต่อวนัทั้งจากแม่บา้นและร้านอาหาร(1,173 และ 1,130  
มิลลิกรัม)มีไขมนั20-25 กรัม (4-5 ชอ้นชา) ซ่ึงมีปริมาณเท่าขอ้แนะนาํต่อวนัต่อคน (ไม่ควรเกิน 4-6 ชอ้นชา) 

กลุ่มลาบ เมนูท่ีนิยมคือ ลาบปลา ลาบเป็ด-ไก่ ลาบหมู ปริมาณโซเดียมของลาบปลาท่ีปรุงจาก
แม่บา้นและร้านอาหารอยูใ่นค่าท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 898 และ 868 มิลลิกรัมซ่ึงสูงกว่าลาบเป็ด-ไก่ (500 และ566 
มิลลิกรัม) และลาบหมู (553 และ639 มิลลิกรัม) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
 
 
  
 

มีไขมัน20-25	กรัม	(4-5	ช้อนชา)	ซึ่งมีปริมาณเท่า

ข้อแนะน�าต่อวันต่อคน	(ไม่ควรเกิน	4-6	ช้อนชา)

	 กลุ่มลาบ	 เมนูท่ีนิยมคือ	 ลาบปลา	 ลาบ

เป็ด-ไก่	ลาบหมู	ปรมิาณโซเดียมของลาบปลาท่ีปรงุ

จากแม่บ้านและร้านอาหารอยู่ในค่าท่ีใกล้เคียงกัน

คือ	898	และ	868	มิลลิกรัมซึ่งสูงกว่าลาบเป็ด-ไก่	

(500	และ566	มิลลิกรัม)	และลาบหม	ู(553	และ639	

มิลลิกรัม)	ดังแสดงในตารางที่	2
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ตารางที่	2	คุณค่าสารอาหารต่อ	100	กรัมของเมนู	กลุ่มแกง-ต้ม,ปิ้ง-ย่าง	และลาบ,	ค่ามัธยฐาน	

(เปอร์เซ็นไทล์	25,75)

ตารางท่ี 2  คุณค่าสารอาหารต่อ 100 กรัมของเมนู กลุ่มแกง-ตม้,ป้ิง-ยา่ง และลาบ, ค่ามธัยฐาน  
(เปอร์เซ็นไทล ์25,75) 

รายการ 
พลังงาน 

(กิโลแคลอรี) 
คาร์โบไฮเดรต

(กรัม) 
โปรตนี 
(กรัม) 

ไขมนั 
(กรัม) 

โซเดยีม 
(มลิลิกรัม) 

 

กลุ่ม แกง-ต้ม      

แกงอ่อม (ไก่/ปลา)           
แม่บา้น 15 ตาํรับ  58.1 (54, 75)   5.0 (4, 6)   4.3 (4, 6)   2.6 (2, 3)   500 (358, 564)  
ร้านอาหาร 17 ตาํรับ  61.5 (42, 73)   3.9 (3, 6)   4.9 (4, 6)   2.6 (1, 3)   455 (315, 501)  
p-value .020 .270 .806 .007 .806 
 

กลุ่ม ป้ีง-ย่าง      

ไก่ย่าง         
แม่บา้น 10 ตาํรับ  347.3 (328, 363)   4.8 (4, 6)   25.4 (24, 27)   24.9 (24, 26)    1,173 (872, 1,541)  
ร้านอาหาร 13 ตาํรับ  310.5 (272, 349)   3.9 (3, 5)   29.1 (26, 31)   20.3 (18, 22)   1,130 (860, 1,544)  
p-value .035 .193 .018 .000 1.000 
 

กลุ่ม ลาบ      

ลาบปลา           
แม่บา้น 15 ตาํรับ  162.8 (133, 206)   10.6 (8,14)   12.1 (10, 13)   7.7 (6, 10)   898 (690, 1,072)  
ร้านอาหาร 7 ตาํรับ  144.6 (126, 168)   10.6 (10,13)   13.1 (11, 13)   6.4 (5, 8)   868 (592, 1,623)  
p-value .341 .805 .459 .105 .916 
ลาบเป็ด-ไก่           
แม่บา้น 15 ตาํรับ  149.9 (119, 165)   8.3 (8, 9)   13.2 (12, 16)   6.7 (4, 8)   500 (332, 950)  
ร้านอาหาร 6 ตาํรับ  200.8 (175, 231)   10.0 (8, 14)   11.7 (10, 15)   12.3 (10, 14)   566 (407, 656)  
p-value .006 .186 .227 .001 .697 
ลาบหมู           
แม่บา้น 15 ตาํรับ  196.3 (175, 208)   5.3 (5, 6)   15.5 (15, 17)   11.7 (11, 13)   553 (442, 766)  
ร้านอาหาร 15 ตาํรับ  201.3 (187, 230)   8.5 (8, 11)   14.6 (12, 16)   12.5 (10, 13)   630 (514, 858)  
p-value .310 .003 .178 .633 .330 
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	 กลุ่มน�้าจ้ิม	 ในเมนูยอดนิยมที่มีเครื่องจ้ิม

เช่น	ปลาเผาเกลือ	คอหมูย่าง	ปริมาณโซเดียมสูง

ไม่ได้มาจากตัวอาหาร	แต่อยู่ที่ส่วนของน�้าจิ้มเป็น

หลัก	 ซ่ึงพบว่ามีการปรุงน�้าจิ้มของอาหารเมนู

เดียวกันก็มีระดับโซเดียมแตกต่างกันได้มากเช่น

กนั	เช่นปรมิาณน�า้จิม้	1	ช้อนโต๊ะ	มีค่าโซเดียมต้ังแต่	

360-523	มิลลิกรัม(ตารางที่3)

อภิปรายผลการวิจัย
	 รายการอาหารของ	3จังหวัด	นิยมบริโภค

จาก	5	กลุ่มอาหารพบว่าปริมาณโซเดียมในอาหาร

กลุ่มต่างๆ	 ค่อนข้างสูง	 โดยเฉพาะส้มต�าท่ีเป็น

เมนูยอดนิยมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึง

สอดคล้องกับ	การศึกษาสถานการณ์การบริโภค

โซเดียมในประชากรไทยของพบว่า	เมนสู้มต�าไทย	

ส้มต�าปลาร้า	ส้มต�าลาว	เป็นเมนูระดับต้นๆ	ทีก่ลุม่

ตัวอย่างนิยมบรโิภค	(ลอืชยั	ศรเีงนิยวง,	ธนติา	วงษ์

จินดา,	และฐนิดา	อภิชนะกุลชัย,	2550)	การศึกษา

ตารางที	่3	คณุค่าสารอาหารต่อ	1ช้อนโต๊ะ	(15กรมั)	ของเมน	ูกลุม่น�า้จิม้,	ค่ามัธยฐาน	(เปอร์เซ็นไทล์	25,75)

ในครั้งนี้	 ปริมาณโซเดียมในส้มต�าต่างๆต่อ100	

กรัมพบตั้งแต่ร้อยละ	30-50	ของปริมาณที่แนะน�า

ต่อวัน(2,000	 มิลลิกรัม)	 พบความแตกต่างของ

ปริมาณโซเดียมจากส้มต�าลาวที่แม่บ้านและร้าน

อาหารปรุง	(763:1036	มิลลกิรัม)	แต่ไม่มีความแตก

ต่างทางสถิติ	 ส่วนต�าซั่วและต�าถั่วท่ีแม่บ้านปรุง

มีปริมาณโซเดียมน้อยกว่าร้านอาหารปรุงอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติอย่างไรก็ตามปริมาณโซเดียม

จากผลการศึกษาน้ีอาจต�่ากว่าปริมาณโซเดียมท่ี

บริโภคจริงเนื่องจากเป็นปริมาณโซเดียมท่ีได้จาก

กลุ่มนํา้จิม้ ในเมนูยอดนิยมท่ีมีเคร่ืองจ้ิมเช่น ปลาเผาเกลือ คอหมูยา่ง ปริมาณโซเดียมสูงไม่ไดม้า
จากตวัอาหาร แต่อยูท่ี่ส่วนของนํ้าจ้ิมเป็นหลกั ซ่ึงพบวา่มีการปรุงนํ้าจ้ิมของอาหารเมนูเดียวกนักมี็ระดบั
โซเดียมแตกต่างกนัไดม้ากเช่นกนั เช่นปริมาณนํ้าจ้ิม 1 ชอ้นโตะ๊ มีค่าโซเดียมตั้งแต่ 360-523 มิลลิกรัม
(ตารางท่ี3) 

 

ตารางท่ี3คุณค่าสารอาหารต่อ 1ชอ้นโตะ๊ (15กรัม) ของเมนู กลุ่มนํ้าจ้ิม, ค่ามธัยฐาน (เปอร์เซ็นไทล ์25,75) 

รายการ 
พลังงาน 

(กิโลแคลอรี) 
คาร์โบไฮเดรต

(กรัม) 
โปรตนี 
(กรัม) 

ไขมนั 
(กรัม) 

โซเดยีม 
(มลิลิกรัม) 

น้ําจิ้มไก่ย่าง 
     

แม่บา้น 10 ตาํรับ 15.0(14, 16) 3.0(2, 3) 0.7(.5, .8) 0.1 (0, .2) 474(345, 533) 
ร้านอาหาร10 ตาํรับ 20.6(18, 29) 4.5(4, 7) 0.4(.3, .6) 0.1 (0, .1) 368(212, 521) 
p-value .002 .002 .013 .791 .290 
      
น้ําจิ้มคอหมูย่าง 
แม่บา้น 5 ตาํรับ 13.9(13, 17) 2.1(2, 4) 0.8(.6, 1) 0.2(.1, .3) 523(221, 859) 
ร้านอาหาร7 ตาํรับ 22.0(18, 31) 3.6(2, 5) 0.8(.5, 1) 0.4(.2, .5) 429(377, 735) 
p-value .028 .088 .808 .062 .808 
น้ําจิ้มปลาเผาเกลอื 
แม่บา้น15 ตาํรับ 14.5(11, 16) 3.1(2 ,4) 0.7(.5, .9) 0.1(0, .1) 392(225, 548) 
ร้านอาหาร18 ตาํรับ 14.1(9, 19) 2.8(2, 5) 0.6(.4, .7) 0.1(0, .1) 360(277, 481) 
p-value .613 .638 .033 .405 .638 

 

อภปิรายผลการวจิยั 
รายการอาหารของ 3จงัหวดั นิยมบริโภคจาก 5 กลุ่มอาหารพบว่าปริมาณโซเดียมในอาหารกลุ่ม

ต่างๆ ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะส้มตาํท่ีเป็นเมนูยอดนิยมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
การศึกษาสถานการณ์การบริโภคโซเดียมในประชากรไทยของพบวา่ เมนูสม้ตาํไทย สม้ตาํปลาร้า  สม้ตาํลาว 
เป็นเมนูระดบัตน้ๆ ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมบริโภค (ลือชยั ศรีเงินยวง, ธนิตา วงษจิ์นดา,  และฐนิดา อภิชนะกุล
ชยั, 2550) การศึกษาในคร้ังน้ี ปริมาณโซเดียมในส้มตาํต่างๆต่อ100 กรัมพบตั้งแต่ร้อยละ 30-50 ของปริมาณ
ท่ีแนะนาํต่อวนั(2,000  มิลลิกรัม)  พบความแตกต่างของปริมาณโซเดียมจากส้มตาํลาวท่ีแม่บา้นและ
ร้านอาหารปรุง (763:1036 มิลลิกรัม) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  ส่วนตาํซัว่และตาํถัว่ท่ีแม่บา้นปรุงมี
ปริมาณโซเดียมน้อยกว่าร้านอาหารปรุงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติอย่างไรก็ตามปริมาณโซเดียมจากผล
การศึกษาน้ีอาจตํ่ากวา่ปริมาณโซเดียมท่ีบริโภคจริงเน่ืองจากเป็นปริมาณโซเดียมท่ีไดจ้ากเคร่ืองปรุงรสท่ีเติม
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เครื่องปรุงรสท่ีเติมลงไป	ขณะเก็บข้อมูลเท่านั้น	

ไม่ได้มีการรวมปริมาณโซเดียมท่ีมีปรุงในน�้าปลา

ร้าส�าหรบัใส่ส้มต�าทีเ่ป็นสตูรเฉพาะของร้านท่ีอาจ

มีการเติมเพิ่ม	 รส	กลิ่นลงไป	 ไพรวัลย์	 ตันติวัฒน

เสถียร,	 จรณะทรัพย์สุวรรณ,	 สินี	 โชติบริบูรณ์,	

ปรางค์ทอง	 ดวงโนเสน,	 และฌัฐพัชร์	 ทองค�า		

(2556)	 ได้ศึกษาเส้นทางปลาร้าโดยการสัมภาษณ	์	

ผูผ้ลติ	ผูจ้�าหน่าย	และผูบ้รโิภคปลาร้าในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือพบการผลิตปลาร้าจากแหล่งผลิต

จนถงึผูบ้รโิภค	แบ่งได้สามช่วง	1)	ปลาร้าต้นน�า้	คือ

ปลาหมกัเกลอื	ปลาร้าร�าข้าวค่ัว	ปลาร้าร�า	2)	ปลาร้า

กลางน�้า	คือ	ปลาร้าที่น�ามาจากต้นน�้ามาแปลงเพื่อ

เพิ่มสี	 (เมล็ดกระถิน	 สีผสมอาหาร	 ไส้สับปะรด)	

เพิม่ปรมิาณ	(น�า้เกลอืต้ม)	เพิม่รส	(	ผงชรูส	ผงปรงุ

รส	กะปิ	น�้ากระเทียมดอง	น�้าตาล)	3)	ปลาร้าปลาย

น�า้	คอืปลาร้าทีถ่กูแปลงเพิม่	สี	กลิน่	รส	จากปลาร้า

กลางน�้าเข้าไปอีกเพื่อให้เป็นสูตรเฉพาะประจ�า

ร้านได้รสชาติตามที่ลูกค้าต้องการ	 ซ่ึงสอดคล้อง

กบัการวเิคราะห์ทางห้องปฎบัิติการของน�า้ปลาร้า

ต้มสุกส�าเรจ็รปูส�าหรบัใส่ส้มต�า	(อไุรพร	จติต์แจ้ง,	

ประไพศรี	ศริริจักรวาล,	วันทนีย์	เกรียงสินยศ,	พัศ

มัย	เอกก้านตรง,	และอรพินท์	บรรจง,	2556)	ที่มี

ปรมิาณโซเดียม	5,647มลิลกิรมั	และคลอไรด์	4,692	

มิลลิกรัมต่อ	 100	 กรัมจากรายงานดังกล่าวยังมี

การวิเคราะห์ปลาร้าต่าง	ๆ	พบปริมาณโซเดียมอยู่

ในค่าที่ใกล้เคียงกัน	แต่เม่ือดูปริมาณคลอไรด์ของ

ปลาร้าที่ขายปลีกในตลาดพบมีค่าต�่ากว่าจากผู้

ผลิตแบบวิธีการด้ังเดิมและที่แม่บ้านหมักเอง	 ซ่ึง

สะท้อนถงึระดับเกลือแกง	(โซเดียมคลอไรด์)	ทีต่่าง

กนั	โดยทัว่ไปเกลือแกงมีองค์ประกอบของโซเดียม

ร้อยละ	40	และคลอไรด์ร้อยละ	60	จึงเป็นไปได้ว่า

โซเดียมส่วนหนึง่ในปลาร้าขายปลีกไม่ใช่เกลอืแกง

ที่จ�าเป็นในการหมัก	โดยมีโอกาสที่จะเป็นโซเดียม

จากการเติมแต่งท่ีไม่ใช่วิธีตามภูมิปัญญาด้ังเดิม	

เช่น	 การเติมผงชูรส	 จึงส่งผลให้สัดส่วนของ

โซเดียมสูงข้ึนและคลอไรด์ต�่าลงนอกจากน้ีการ

ศึกษาเส้นทางสายปลาร้า	 (ไพรวัลย์	 ตันติวัฒน

เสถียร	และคณะ,	2556)	ยังพบว่าปัจจุบันปลาร้าที่

ผลิตในเชงิพาณิชย์มีการหมกัในระยะเวลาทีส้ั่นลง	

และมักมกีารเติมแต่งระหว่างเส้นทางการขายปลกี

ในแต่ละทอดเมนลูาบปลามค่ีาโซเดียมสูงกว่าลาบ

ไก่	ลาบหมู	ท้ังของแม่บ้านปรงุและร้านอาหารปรงุ	

ชนิดเคร่ืองปรุงรสของลาบไก่	 ลาบหมู	 คือเกลือ	

น�้าปลา	ผงชูรสส่วนลาบปลามีการเพิ่มน�้าปลาร้า

เข้ามา	ท�าให้ปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้น	คนท้องถิ่นมี

ความเชื่อว่าน�้าปลาร้าเป็นตัวชูรสที่ส�าคัญที่ท�าให้

ลาบปลาอร่อยยิง่ได้น�า้ปลาร้าทีห่มักตามภมูปัิญญา

เดิมทีห่มักข้ามปี	จะเกดิการสลายของเนือ้ปลาออก

มาท�าให้เกิด	อุมามิ	(อุไรพร	จิตต์แจ้ง,	2554)	จนมี

ค�ากล่าวไว้ว่า	 “ลาบปลาส�าหรับคนอีสานต้องใส่

น�้าปลาร้ารสชาติจึงจะกลมกล่อม	 (นัว)”ปริมาณ

น�้าปลาร้าท่ีใส่ลาบปลาโดยเฉลี่ยจากการปรุงของ

แม่บ้านปรุงและร้านอาหารประมาณ1/2	ช้อนโต๊ะ	

(โซเดียม	425	มิลลิกรัม)	ต่อลาบปลา	100	กรัม

กลุ่มน�้าจิ้ม	นิยมจัดคู่กับ	ปลาเผา	คอหมูย่าง	 ซ่ึง

อาหารหลกัเหล่าน้ีมโีซเดียมไม่มากนกั	แต่โซเดียม

จะอยู่ท่ีน�า้จิม้	ปรมิาณน�า้จิม้	1	ช้อนโต๊ะ	(15	กรมั)	มี

โซเดียมต้ังแต่	360-523	มิลลิกรมั	ดังน้ันนอกเหนอื

จากลดปรมิาณเครือ่งปรงุรสเค็มและผงชรูสในการ

ปรุงอาหารแล้ว	 ผู้บริโภคยังมีโอกาสควบคุมและ

จ�ากดัปริมาณโซเดียมด้วยตนเองโดยการบริโภคน�า้

จิ้มต่างๆ	แต่พอควรและลดความถี่ในการบริโภค

อาหารที่มีเครื่องจิ้ม
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ข้อเสนอแนะ	
	 จากผลการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า

ปริมาณโซเดียมท่ีเราได้รับในแต่ละวันมีแหล่ง

ที่มาจากอาหารหลายชนิด	นอกเหนือจากเครื่อง

ปรุงรสเค็มท่ีทุกคนทราบนอกจากนี้ประชาชน

ส่วนใหญ่ยงัไม่ตระหนักถงึภยัเงยีบจากการบรโิภค

เกลอืและโซเดียมเกนิรวมถงึภาครฐัยงัขาดนโยบาย

และมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม

ประเมินผลการรณรงค์การลดโซเดียมดังน้ันการ

ทราบปริมาณโซเดียมในอาหารยอดนิยมของท้อง

ถิ่นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้ในการรณรงค์

ลดปริมาณการบริโภคโซเดียมของประชาชน		

โดยการให้ข้อมูลปริมาณโซเดียมในอาหารท้อง

ถิ่นและให้ความรู้ในการลดปริมาณเครื่องปรุงรส

เค็มในขั้นตอนการปรุงประกอบส่วนเมนูท่ีมีน�้า

จิ้มนอกเหนือจากลดปริมาณเครื่องปรุงรสเค็ม

และผงชูรสในการปรุงแล้ว	 ผู้บริโภคยังมีโอกาส

ควบคุมปริมาณโซเดียมด้วยตนเองในการบริโภค

น�า้จิม้ต่างๆ	แต่พอควรนอกจากนีค้วรส่งเสรมิการ

ผลิตเครื่องปรุงรสเค็มท้องถิ่น	 เช่น	ปลาร้าต่างๆ	

ตามวิถีภูมิปัญญาด้ังเดิมท่ีดีอยู่แล้ว	 อาจใช้ระบบ

รบัรองคุณภาพของผลติภณัฑ์ชมุชน	(OTOP)	และ

พยายามหมักเองหากเป็นไปได้	 เพื่อจะได้ไม่ต้อง

บริโภคโซเดียมส่วนที่เกินจ�าเป็น
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พลังงานและสารอาหารที่ได้รับระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงไทย

กรณีศึกษา	ณ	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณัฐนรี แสงเขตต์, คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)1

สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์, ปร.ด. (มนุษย์โภชนาการ)2

บทคัดย่อ
	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการได้รับพลังงานและสารอาหารของหญิงต้ังครรภ์ใน

แต่ละไตรมาส	และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา	อาชีพ	รายได้	ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์	ต่อ

ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละไตรมาส	โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป	สัมภาษณ์การ

บรโิภคอาหารย้อนหลงั	24	ชัว่โมง	เป็นเวลา	1	วนั	ในแต่ละไตรมาส	ค�านวณพลังงานและสารอาหารต่างๆ	

เปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�าวันส�าหรับคนไทย	พ.ศ.	2546

	 ผลการศึกษาหญิงต้ังครรภ์จ�านวน	514	คน	ได้รบัพลงังานจากอาหารในไตรมาสแรก	ไตรมาสท่ีสอง

และสาม	เท่ากบั	1,469.2,	1,800.4	และ	1,847.2	กโิลแคลอรต่ีอวนั	(ร้อยละ	81.6,	87.8	และ	90.1	ของเกณฑ์

อ้างอิง)	สัดส่วนการกระจายของพลังงานแต่ละไตรมาสอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	(คาร์โบไฮเดรต:โปรตีน:	

ไขมนั	คดิเป็น	56:17:27,	54:17:29	และ	54:17:29	ตามล�าดับ)	การได้รบัแร่ธาตุและวติามิน	ได้แก่	แคลเซยีม	

ไธอะมิน	ไรโบฟลาวิน	และวิตามินซี	อยู่ในช่วงร้อยละ	62-91,	73-99,	88-116	และ	89-110	ตามล�าดับ	ใน

ขณะทีธ่าตุเหลก็และวติามินเอได้รบัเพยีง	ร้อยละ	11-14	และ	45-62	ของเกณฑ์อ้างองิ	จะเห็นได้ว่าปรมิาณ

พลังงานและสารอาหารที่หญิงต้ังครรภ์ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งสามไตรมาส	 (มากกว่าร้อยละ	

70	ของเกณฑ์อ้างอิง)	 ยกเว้นธาตุเหล็กและวิตามินเอได้รับต�่ากว่าเกณฑ์ท่ียอมรับได้ในทุกไตรมาส	 เม่ือ

ทดสอบความสัมพนัธ์ด้วย	Spearman	correlation	พบว่า	ระดับการศึกษาของหญงิต้ังครรภ์มคีวามสัมพนัธ์

เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับปริมาณไขมันท่ีได้รับในทุกไตรมาส	 (p<0.05)ในไตรมาสท่ีสามพบ

ว่า	การศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการได้รับพลังงาน	 โปรตีน	และธาตุเหล็กจากพืช	 (p<0.05)	 ใน

ขณะที่ดัชนีมวลกายก่อนต้ังครรภ์	อาชีพ	และรายได้ของหญิงต้ังครรภ์	 ไม่มีความสัมพันธ์กับการได้รับ

พลังงานและสารอาหารต่างๆ	(p>0.05)

ค�าส�าคัญ:	พลังงานและสารอาหาร,	หญิงตั้งครรภ์,	ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์
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Energy	and	Nutrients	Intake	of	Pregnant	Thai	Women:

a	Study	at	Faculty	of	Medicine,	Ramathibodi	Hospital

Natnaree Sangket, B.H.Econ. (Community Nutrition)1

Sueppong Gowachirapant, Ph.D. (Human Nutrition)2

Abstract
	 This	study	aimed	to	assess	energy	and	nutrients	intake	of	pregnant	women	in	each	trimester	

and	investigate	the	association	between	education,	occupation,	income	and	pre-pregnancy	body	mass	

index	(BMI)	and	energy	and	nutrients	intake	of	pregnant	women.	Demographic	data	of	pregnant	women	

was	obtained	using	questionnaire.	One	day	of	24-hour	diet	recall	was	conducted	in	each	trimester.	

Energy	and	nutrients	intake	were	calculated	and	compared	to	the	Dietary	Reference	Intake	(DRI)	for	

Thais	2003.	

	 Five	hundred	and	 fourteen	pregnant	women	 received	energy	1,469.2,	1,800.4	and	1,847.2	

kcal/day	in	1st,	2nd	and	3rd	trimester,	respectively.	Appropriate	energy	distribution	in	each	trimester	

was	observed,	56:17:27,	54:17:29	and	54:17:29,	respectively.	Minerals	and	vitamins	intake	including		

calcium,	 thiamine,	 riboflavin,	 vitamin	C	were	 62-91%,	 73-99%,	 88-116%	 and	 89-110%	DRI,		

respectively.	For	iron	and	vitamin	A,	intakes	of	11-14%	and	45-62%	DRI	were	reported.	Pregnant	

women	in	the	present	study	received	energy	and	nutrients	adequately	(>70%	DRI),	while	insufficient	

intakes	of	iron	and	vitamin	A	were	investigated.	Spearman	correlation	test	showed	a	significant	associ-

ation	between	education	and	fat	intake	in	all	trimesters	(p<0.05).	In	3rd	trimester,	education	associated	

with	energy,	protein	and	 iron	 intake	significantly	 (p<0.05).	There	were	not	statistically	 significant		

relationships	between	pre-pregnancy	BMI,	occupation	and	income	with	energy	and	nutrients	intake	

(p>0.05).

Keywords:	Energy	and	nutrients,	Pregnant	women,	Pre-pregnancy	body	mass	index
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บทน�า
	 การต้ังครรภ์	 เป็นระยะที่ร่างกายมีการ

เปลีย่นแปลงหลายอย่าง	เช่น	การเปล่ียนแปลงของ

ฮอร์โมนในร่างกาย	ระบบทางเดินปัสสาวะ	กล้าม

เนื้อ	 ระบบทางเดินอาหาร	ผิวหนัง	รวมถึงระบบ

ไหลเวียนเลือดและหัวใจ	มีการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ

เพิ่มข้ึน	 ส่งผลให้หญิงต้ังครรภ์มีความต้องการ

พลงังานและสารอาหารเพิม่ขึน้ต่างจากภาวะปกติ

(อบเชย	วงศ์ทอง,	 2553)	หญิงต้ังครรภ์ที่บริโภค

อาหารไม่มีคุณภาพหรือได้รับสารอาหารต่างๆ		

ไม่เพยีงพอในระหว่างต้ังครรภ์จะส่งผลต่อสขุภาพ

ทั้งของมารดาและทารกได้	 เช่น	หญิงต้ังครรภ์ที่

ได้รับโปรตีนและพลังงานเพียงพอจะคลอดทารก

ที่มีน�้าหนักมากกว่า	 ตัวยาวกว่า	 และสุขภาพแข็ง

แรงกว่าทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีได้รับโปรตีนและ

พลังงานไม่เพียงพอ	 (วลัย	 อินทรัมพรรย์,	 2551)	

หากหญิงต้ังครรภ์ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอจะมี

ความสัมพันธ์ต่อการคลอดก่อนก�าหนดและการ

คลอดทารกน�้าหนักน้อย	(อบเชย	วงศ์ทอง,	2553)	

ภาวะขาดไอโอดนีท�าให้เสีย่งต่อการแท้งบุตร	ทารก

ตายขณะคลอด	หรือทารกที่คลอดมีความผิดปกติ

ของสมองและระบบประสาท	 มีพัฒนาการทาง

สติปัญญาต�่า(อบเชย	วงศ์ทอง,	2553)	 ในทางตรง

กันข้าม	หากหญิงต้ังครรภ์ได้รับพลังงานมากเกิน

ความต้องการของร่างกายจะมีอาการครรภ์เป็น

พิษ	 และเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังต่างๆ	เช่น	โรคอ้วน	โรคเบาหวาน	โรคความ

ดันโลหิตสูง	 เป็นต้น(อบเชย	 วงศ์ทอง,	 2553)	

นอกจากน้ัน	ยังท�าให้คลอดยากเพราะทารกที่เกิด

มามีแนวโน้มจะมีภาวะทารกตัวโต	(macrosomia)		

(Liu,	Dai,	Dai,	&	Li,	 2012)ดังนั้น	การบริโภค

อาหารในช่วงต้ังครรภ์ท่ีเพียงพอจึงมีความจ�าเป็น	

เพื่อรักษาสมดุลภาวะโภชนาการทั้งของมารดา

และทารกในครรภ์

	 จากผลการส�ารวจภาวะอาหารและ

โภชนาการของประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	 2546	พบว่า

หญงิต้ังครรภ์ได้รบัพลังงานจากการบริโภค	ร้อยละ		

103.2	ของเกณฑ์อ้างอิง	และได้รับโปรตนีมากกว่า

ร้อยละ	100	ส่วนแร่ธาตุ	ได้แก่	แคลเซยีม	ธาตุเหลก็	

ได ้รับเพียงร ้อยละ	 53.8	 และ	 47.8	 ส�าหรับ

ฟอสฟอรัสได้รับร้อยละ	98.5	วิตามินเอ	ไธอะมิน	

ไรโบฟลาวนิ	ไนอะซิน	และวติามนิซีได้รบัมากกว่า

ร้อยละ	50	ข้ึนไป	(54.2,	76.4,	107.2,	95.7,	83.0ตาม

ล�าดับ)	 จะเห็นได้ว่าหญิงต้ังครรภ์ได้พลังงานจาก

การบริโภคอาหารท่ีเพียงพอตามเกณฑ์อ้างอิง	

แต่ยังมีปัญหาเรื่องแคลเซียม	 เหล็ก	 และวิตามิน

เอ	 (กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข,	 2549)	

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม	ท�าให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง

ไป	อาจส่งผลให้ได้รับสารอาหารท่ีมีความจ�าเป็น

ต่อความต้องการของร่างกายไม่เพียงพอ	เช่น	การ

รบัประทานอาหารปรงุส�าเรจ็	หรอือาหารจานด่วน		

ที่มีปริมาณแป้ง	น�้าตาล	และน�้ามันสูง	จึงเสี่ยงต่อ

การมีภาวะโภชนาการเกินได้	 (วิชัย	 เอกพลากร,	

2553)

	 เศรษฐานะของหญิงต้ังครรภ์	 ซ่ึงรวมถึง

เรื่องของระดับการศึกษา	อาชีพ	 และรายได้ของ

หญงิต้ังครรภ์มีผลต่อการได้รบัสารอาหารระหว่าง

ต้ังครรภ์	 จากการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ระ

หว่างเศรษฐานะและการได้รับสารอาหาร	 รวม

ถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ที่ได้

จากหญิงต้ังครรภ์ชาวออสเตรียจ�านวน	 261	คน	

(Freisling,	Elmadfa,	&	Gall,	2006)	พบว่า	หญิง	

ต้ั งครรภ ์ ท่ีมี ระ ดับการ ศึกษาสูงกว ่ าจะได ้
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รั บปริ ม าณสารอ าหารที่ ม ากกว ่ า 	 อ ย ่ า ง

มี นั ยส� า คัญทางสถิ ติ 	 โ ดย เฉพาะปริ ม าณ

ขอ ง ใ ย อ าห า ร 	 โ ฟ เ ล ท 	 เ บ ต ้ า แ ค โ ร ที น		

และแคลเซียม	นอกจากนั้น	จากผลการศึกษาของ	

Olafsdottir	 และคณะ	 (Olafsdottir,	 Skuladottier,	

Thorsdottir,	 Hauksson,	 &	 Steingrimsdottir,	

2006)	พบว่าอัตราส่วนของพลังงานท่ีได้จากสาร

อาหารหลัก	 เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการเพิ่มข้ึนของ

น�้าหนักตัวขณะต้ังครรภ์	 โดยเฉพาะในรายท่ีมีน�้า

หนักเกนิและในช่วงท้ายของการต้ังครรภ์	ส�าหรับ

มารดาท่ีมีการเพิม่ขึน้ของน�า้หนกัตัวน้อยเกนิขณะ

ต้ังครรภ์ก็พบว่ามีการกินอาหารประเภทไขมัน

น้อยกว่าและคาร์โบไฮเดรตมากกว่ากลุ่มมารดา

ท่ีมีการเพิ่มข้ึนของน�้าหนักตัวปกติหรือมากกว่า

ปกติ	 และพบว่ามารดาท่ีมีอาการเบ่ืออาหารหรือ

ไม่อยากอาหาร	 (anorexia	 nervosa)	 มีการเพิ่มขึ้น

ของน�้าหนักตัวขณะต้ังครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ

อย่างมีนัยส�าคัญ	 (Kouba,	Hallstrom,	Lindholm,	

&	Hirschberg,	2005)	อย่างไรก็ตาม	ข้อมูลการได้

รับพลังงานและสารอาหารในระหว่างต้ังครรภ์

ของหญิงไทยยังมีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด	 ดังน้ันจึงได้

ท�าการศึกษาน้ีเพื่อศึกษาปริมาณพลังงานและสาร

อาหารที่หญิงต้ังครรภ์ได้รับจากการบริโภคใน

แต่ละไตรมาสและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การศึกษา	 อาชีพ	 รายได้	 และดัชนีมวลกายก่อน

ต้ังครรภ์	 (pre-pregnancy	body	mass	 index)	กับ

ปรมิาณพลงังานและสารอาหารทีห่ญงิต้ังครรภ์ได้

รบัในแต่ละไตรมาสทัง้นีผ้ลทีไ่ด้จากการศึกษานีจ้ะ

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับหน่วยงานหรือ	

ผู้ท่ีท�างานเกี่ยวกับหญิงต้ังครรภ์เพื่อน�าไปศึกษา

ต่อยอดหรือปรับปรุงแนวทางการดูแลหญิงต้ัง

ครรภ์	 โดยเฉพาะการปรับปรุงค�าแนะน�าเรื่องการ

บริโภคอาหารของหญิงต้ังครรภ์เพื่อให้ได้สาร

อาหารครบตามท่ีต้องการ	ด้วยการน�าผลการศึกษา

นี้ไปเป็นค่าอ้างอิงในการปรับปรุงต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาการได้รับพลังงานและสาร

อาหารจากการบริโภคในแต่ละไตรมาสของหญิง

ตั้งครรภ์	ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ศึกษา	อาชพี	รายได้	และดัชนีมวลกายก่อนต้ังครรภ์	

กบัปรมิาณพลังงานและสารอาหารท่ีหญงิต้ังครรภ์

ได้รับในแต่ละไตรมาส	

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการ

รับประทานอาหารของหญิงต้ังครรภ์ท่ีเข้าร่วม

โครงการ	 “ผลของการให้เสริมธาตุไอโอดีนใน

หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะขาดธาตุไอโอดีนในระดับ

ไม่รุนแรงและปานกลางต่อผลการต้ังครรภ์และ

พัฒนาการของบุตรในประเทศไทย	 (Pongc-

haroen,	Gowachirapant,	Wecharak,	Sangket,	&		

Winichagoon,	2016)	โดยเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์

ที่มาฝากครรภ์	ณ	หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก	ภาควิชา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบดี”ระหว่าง	ปี	พ.ศ.	 2551-2554	

โดยมีเกณฑ์การคัดอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ	

ดังนี้	 1)	หญิงต้ังครรภ์อายุระหว่าง	 18-40	ปี	 2)	

ต้ังครรภ์เด่ียว	3)	อายุครรภ์ไม่เกิน	14	 สัปดาห์	 4)	

สขุภาพแขง็แรง	และ	5)	สมคัรใจเข้าร่วมการศึกษา

โดยมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรท้ังน้ี	

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค�านวนได้	 เม่ือพิจารณาเพิ่ม
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จ�านวนเพื่อชดเชยการสูญเสียระหว่างการติดตาม	

(loss	 to	 follow-up)	แล้ว	 ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ	

400	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 สัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไป	 ได้แก่	 อายุ		

การศึกษา	อาชีพ	รายได้ต่อเดือนของหญงิต้ังครรภ์

น�า้หนกัก่อนต้ังครรภ์	โดยใช้แบบสมัภาษณ์และวดั

ส่วนสูงเม่ือเริ่มโครงการประเมินภาวะโภชนาการ

โดยใช้เกณฑ์ดัชนีมวลกายของคนเอเชีย	 ได้แก่	

ดัชนีมวลกายปกติ	มีค่าระหว่าง	18.5-22.9	กโิลกรมั

ต่อตารางเมตร(WHO,	2004)

	 2.	 ช่ังน�้าหนักหญิงต้ังครรภ์ในแต่ละ

ไตรมาสโดยใช้เครื่องชั่งน�้าหนักบุคคลระบบ

ดิจิตอล

	 3.	 สัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง	

24	ชั่วโมง	เป็นเวลา	1	วันในแต่ละไตรมาสโดยใช้

แบบสัมภาษณ์การบรโิภคย้อนหลงั	24	ชัว่โมง	โดย

ให้หญงิต้ังครรภ์ประมาณส่วน	ขนาดและชนดิของ

อาหารที่บริโภค	 โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเก็บ

ข้อมูล	เช่น	ถ้วยตวง	ช้อนตวง	สายวัด	สมุดรูปภาพ

อาหารท่ีบอกน�า้หนกัตามจรงิ	เพือ่ให้ได้ข้อมูลการ

บริโภคที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด

	 4.	 วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสารอาหารท่ี

หญิงตั้งครรภ์ได้รับโดยใช้โปรแกรม	 INMUCAL-	

Nutrients	V.3	 (สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัย

มหิดล,	2556)ได้แก่	ปริมาณพลังงาน	และสัดส่วน

การกระจายของพลังงานท่ีได้จากคาร์โบไฮเดรต	

โปรตีน	และไขมนั	รวมท้ังปรมิาณสารอาหารอืน่ๆ	

ได้แก่	 แคลเซียม	 ธาตุเหล็ก	 วิตามินเอ	 ไธอะมิน		

ไรโบฟลาวนิ	และวติามินซี	เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณ

สารอาหารอ้างองิทีค่วรได้รบัประจ�าวันส�าหรบัคน

ไทย	พ.ศ.	2546(Dietary	Reference	Intake	for	Thais	

2003)	(คณะกรรมการจัดท�าข้อก�าหนดสารอาหาร

ที่ควรได้รับประจ�าวันส�าหรับคนไทย,	2546)

	 5.	 เ น่ืองจากไม ่ มีรายการอาหารบาง

ชนิดในฐานข้อมูลอาหารของโปรแกรม	 INMU-

CAL-N	จึงจ�าเป็นต้องยืมค่าจากอาหารบางชนิดที่

มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน	 มีลักษณะรูปร่างหรือสี

คล้ายกัน	 มีปริมาณไขมันใกล้เคียงกันมาทดแทน	

เช่น	 ใช้เห็ดโคนแทนเห็ดออรินจิ	 ใช้ปลาโอแถบ

แทนปลาซาบะ	(สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัย

มหิดล,	2553)เป็นต้นนอกจากนัน้แล้ว	อาจมคีวาม

จ�าเป็นต้องพิจารณายืมค่าสารอาหารอื่นจากฐาน

ข้อมูลสารอาหารของต่างประเทศ	 เช่น	วิตามินบ	ี

6	วิตามินบี	12	สังกะสีโฟเลท	และไอโอดีนเป็นต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 บันทึกข้อมูลจ�านวน	2	ครั้ง	 (double	 en-

try)	 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	Microsoft	 Excel	

2007	 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป	SPSS	for	Windows	version	19	(IBM,	

USA)	ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วยสถิติ	

Kolmokorov-Smirnov	test	of	normalityน�าเสนอ

ข้อมูลที่มีการกระจายแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย	±	ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน	น�าเสนอข้อมลูทีม่กีารกระจาย

แบบไม่ปกติด้วยค่ามัธยฐาน	 (เปอร์เซ็นไทล์ท่ี	 25	

และ	75)	วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการศึกษา	

อาชีพ	 รายได้	 และดัชนีมวลกายก่อนต้ังครรภ์กับ

ปรมิาณพลงังานและสารอาหารทีไ่ด้รบัโดยใช้สถติิ	

Spearman	correlation	พจิารณาระดับนยัส�าคญัทาง

สถิติที่ค่า	p<0.05
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
	 งานวิจัยน้ีได ้รับการรับรองจากคณะ	

กรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ย ในคน 	 คณะ	

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	หมายเลข	

MURA2008/651	 และได้ลงทะเบียนในฐาน

ข้อมูลนานาชาติ	 Criticaltrial.gov	 หมายเลข	

NCT00791466

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์

	 หญิงต้ังครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน	

514	คนในไตรมาสแรก	อายุเฉลี่ย	 30	ปี	 (SD=5)

ค่ามัธยฐานดัชนีมวลกายก่อนต้ังครรภ์เท่ากับ	 21	

กโิลกรมัต่อตารางเมตร	หญงิต้ังครรภ์ท่ีมีดัชนีมวล

กายปกติ	ร้อยละ	54.7	น�า้หนักเกนิและอ้วน	ร้อยละ	

23.5	และผอมหรือน�้าหนักน้อยกว่าปกติ	 ร้อยละ	

16.3	ค่ามัธยฐานอายุครรภ์ไตรมาสแรก	 ไตรมาส

ท่ีสอง	และสาม	 เท่ากับ	 11,	 21	และ	32	 สัปดาห์	

ตามล�าดับ	 ส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 54	 จบการศึกษา

ประกาศนยีบัตรวชิาชพีช้ันสงูหรอืปริญญาตรีร้อย

ละ	42	ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือรับจ้าง

ทั่วไป	รองลงมาคือรับราชการหรือเป็นพนักงาน

ของรัฐ	(ร้อยละ	23)	รายได้ต่อเดือนอยูใ่นช่วง	5,000	

-15,000บาท	(ร้อยละ	63)	(ตารางที่	1)
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ตารางที่	1	ข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์	(514	คน)
7 

 

 
 

หญิงตั้งครรภ์ จํานวนคน (ร้อยละ) 
อาย ุ(ปี)a 30 ± 5 
นํ้าหนกัก่อนตั้งครรภ ์(กิโลกรัม)b 52.0 (47.0, 57.9) 
ส่วนสูง (เซนติเมตร) b 157.8 (155.0, 161.0) 
ดชันีมวลกายก่อนตั้งครรภ ์(กิโลกรัมต่อตารางเมตร) b 20.9 (19.1, 23.1) 
     นํ้าหนกัตํ่ากวา่เกณฑ ์(BMI < 18.5 กก/ม2) 84 (16.3) 
     นํ้าหนกัปกติ (BMI = 18.5 – 22.9 กก/ม2) 281 (54.7) 
     นํ้าหนกัเกิน (BMI = 23.0 – 24.9 กก/ม2) 49 (9.5) 
อว้น (BMI ≥ 25.0 กก/ม2) 72 (14.0) 
อายคุรรภ ์(สปัดาห์) b  
     ไตรมาสแรก  11.0 (9.0, 13.0) 
     ไตรมาสท่ีสอง  21.0 (20.0, 23.0) 
     ไตรมาสท่ีสาม  32.0 (31.0, 34.0) 
ระดบัการศึกษา       ไม่ไดรั้บการศึกษา 6 (1.2) 
     ประถมศึกษา 40 (7.8) 
     มธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 173 (33.7) 
     ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง/ปริญญาตรี 277 (53.9) 
     ปริญญาโท 16 (3.1) 
อาชีพ 
     แม่บา้น/ไม่ไดท้าํงาน 95 (18.5) 
     ขา้ราชการ / พนกังานของรัฐ 120 (23.3) 
     พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้งทัว่ไป 215 (41.8) 
     ธุรกิจส่วนตวั 78 (15.2) 
รายไดต่้อเดือน (บาท) 
     < 5,000 84 (16.3) 
     5,000-15,000 324 (63.0) 
     15,001-30,000 91 (17.7) 
      > 30,000 13 (2.5) 
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พลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากการ

บริโภค
	 พลังงานและสารอาหารหลัก

	 หญิงต้ังครรภ์ได้รับพลังงานจากอาหาร

ในไตรมาสแรกไตรมาสที่สอง	 และสาม	 เท่ากับ	

1,469.2,	1,800.4	และ	1847.2	กโิลแคลอรต่ีอวนั	คดิ

เป็นร้อยละ	81.6,	87.8	และ	90.1	ของเกณฑ์อ้างอิง	

ตามล�าดับ	 มีสัดส่วนการกระจายของพลังงาน

จากคาร์โบไฮเดรต:โปรตีน:ไขมัน	 เป็น	 56:17:27,	

54:17:29	และ	54:17:29	ตามล�าดับ	จะเห็นได้ว่า

หญิงต้ังครรภ์กลุม่นีมี้สดัส่วนการกระจายพลังงาน

ทีใ่กล้เคียงกนัตลอดการต้ังครรภ์และอยูใ่นเกณฑ์ท่ี

เหมาะสม	ส�าหรบัปรมิาณโปรตีน	หญิงต้ังครรภ์ได้

รับร้อยละ	83.0,	97.2	และ	97.7	ของเกณฑ์อ้างอิง	

ในไตรมาสแรก	ไตรมาสท่ีสอง	และสาม	ตามล�าดับ	

และเป็นโปรตีนจากสัตว์มากกว่าครึ่งหน่ึงของ

โปรตีนทั้งหมด

	 แร่ธาตุและวิตามิน

	 แร่ธาตุ	 ได้แก่	 แคลเซียม	 ในไตรมาสแรก

หญิงต้ังครรภ์ได้รับแคลเซียมจากอาหารเพียงร้อย

ละ	 61.9	 ของเกณฑ์อ้างอิง	 แต่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็น	

ร้อยละ	90.7	ในไตรมาสที่สอง	และกลับได้รับลด

ลง	 เป็นร้อยละ	86.8	 ในไตรมาสท่ีสาม	ธาตุเหล็ก	

ได้รับน้อยมากในทุกไตรมาส	 เพียงร้อยละ	 11.2,	

13.6	และ	14.0	ตามล�าดับ	และธาตุเหล็กท่ีได้รับ

เป็นธาตุเหล็กจากเน้ือสัตว์ครึ่งหน่ึงของธาตุเหล็ก

ที่ได้รับทั้งหมด

	 วิตามิน	 ได้แก่	 ไธอะมิน	 ไรโบฟลาวิน	

วิตามินซี	 ในไตรมาสแรก	 ได้รับมากกว่าร้อยละ	

70	ของเกณฑ์อ้างองิ	และเพิม่ข้ึนในไตรมาสทีส่อง	

และสาม	มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	73.3-99.2,	87.7-

116.4	และ	88.8-110.0ตามล�าดับยกเว้นวติามินเอท่ี

ได้รับเพียงร้อยละ	45.2,	65.5	และ	61.8	ของเกณฑ์

อ้างองิ	ในไตรมาสแรก	ไตรมาสท่ีสอง	และสามตาม

ล�าดับ	(ตารางที่	2)

	 เม่ือทดสอบความสัมพันธ์ของดัชนีมวล

กายก่อนต้ังครรภ์	 การศึกษา	 อาชีพ	 และรายได้	

กับการได้รับพลังงานและสารอาหารของหญิงต้ัง

ครรภ์พบว่า	ดัชนมีวลกายก่อนต้ังครรภ์	อาชพี	และ	

รายได้	ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการได้รบัพลงังานและ

สารอาหารต่างๆ	(p>0.05)	อย่างไรกต็ามพบว่าการ

ศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติกับปริมาณไขมันท่ีได้รับในทุกไตรมาส	

(p<0.05)	 ส่วนไตรมาสท่ีสามพบว่าการศึกษามี

ความสัมพันธ์กับการได้รับพลังงาน	 โปรตีน	และ

ธาตุเหล็กจากพืช	(p<0.05)	(ตารางที่	3)
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การอภิปรายผลการวิจัย
	 จ ากการสัมภาษณ ์การรับประทาน

อาหารหญิงต้ังครรภ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	 โดย

ใช้แบบสอบถามการบริโภคอาหารย้อนหลัง	 24	

ช่ัวโมง	 เป็นเวลา	 1	 วัน	 ในแต่ละไตรมาส	พบว่า	

ปริมาณพลังงานและสารอาหารท่ีหญิงต้ังครรภ์

ได้รับอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ท้ังสามไตรมาส	คือ	

มากกว่าร้อยละ	70	ของเกณฑ์อ้างองิ	และมีสัดส่วน

การกระจายพลงังานจากคาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	ไข

มัน	เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก�าหนดทุกไตรมาส	อีก

ท้ังยังได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอโดยเป็น

โปรตีนจากสัตว์มากกว่าครึ่งหน่ึงของปริมาณ

โปรตีนท้ังหมด	 ทั้งน้ีโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็น

โปรตีนทีมี่คุณภาพด	ีมีกรดอะมิโนจ�าเป็นครบถ้วน	

ในขณะท่ีโปรตีนจากพชืเป็นโปรตีนท่ีมีคณุภาพต�า่

กว่า	 เนื่องจากมีปริมาณกรดอะมิโนจ�าเป็นไม่ครบ

ถ้วน	หรือมีสัดส่วนของกรดอะมิโนไม่เหมาะสม	

ดังนัน้	ในอาหารควรประกอบด้วยโปรตีนจากสตัว์

และจากพชืในสัดส่วนประมาณ	50:50	(ประไพศร	ี

ศิริจักรวาล,	2546)

	 ส�าหรับแร่ธาตุและวิตามินก็ได ้รับใน

ปริมาณท่ีเพียงพอเช่นกัน	 แคลเซียมถึงแม้ได้รับ

ไม่เพียงพอในไตรมาสแรก	 แต่ได้รับเพียงพอไน

ไตรมาสที่สองและสาม	 ยกเว้น	 ธาตุเหล็กและ

วิตามินเอที่ยังได้รับต�่ากว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้	 ใน

ทกุไตรมาส	ซึง่สอดคล้องกบัรายงานผลการส�ารวจ

อาหารและโภชนาการของหญงิต้ังครรภ์ในปี	พ.ศ.	

2546	(กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสขุ,	2549)	ที่

สะท้อนภาพการได้รบัพลังงานและสารอาหารใกล้

เคียงในทางบวกกับการศึกษานี้	

	 ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบส�าคัญของฮี

โมโกลบินท่ีท�าหน้าท่ีน�าออกซเิจนไปยังเซลล์	และ

มีความส�าคัญต่อพฒันาการการเรยีนรู	้สมรรถภาพ

ในการท�างาน	และภูมิต้านทานโรค(Beard,	2001)	

ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีความต้องการธาตุเหล็ก

สูงในขณะท่ีร่างกายจะได้รบัจากอาหารไม่เพยีงพอ	

เน่ืองจากมีการเพิม่ของการสร้างเมด็เลอืดแดง	เพือ่

ให้เพียงพอส�าหรับระบบการหมุนเวียนเลือดของ

มารดาและการส่งสู่ทารกในครรภ์	จงึจ�าเป็นต้องให้

เสรมิธาตุเหลก็	โดยองค์การอนามัยโลกแนะน�าให้มี

การเสรมิธาตุเหล็กในรปูยาเม็ด	วนัละ	60	มิลลกิรมั	

ตลอดระยะการต้ังครรภ์	(พตัธน	ีวนิจิจะกลุ,	นยันา	

บุญทวียุวัฒน์,	มลุลี	 ตัณฑวิรุฬท์,	 และนภมน	ศรี

ตงกุล,	 2546)	อย่างไรก็ตาม	หญิงต้ังครรภ์	ก็ควร

บริโภคอาหารท่ีมีปริมาณธาตุเหล็กสูงด้วย	 เช่น	

เลือด	ตับ	เนื้อสัตว์ต่างๆ	โดยเฉพาะเนื้อแดง	ทั้งนี้	

เหล็กท่ีอยู่ในรูปฮีมซ่ึงอยู่ในเนื้อสัตว์จะถูกดูดซึม

ได้ดีกว่าธาตุเหล็กท่ีอยู่ในรูปไม่ใช่ฮีมซึ่งพบในพืช	

(พัตธนี	วินิจจะกุล	และคณะ,	2546)

	 วิตามินเอมีความส�า คัญต ่อการมอง

เห็น	 การเจริญเติบโตของเซลล์	 ระบบภูมิคุ้มกัน		

การสร้างเม็ดเลือด	 และการเจริญพันธุ์	 (Blom-

hoff,	 1994)	หญิงต้ังครรภ์กลุ่มนี้ได้รับวิตามินเอ

ในปริมาณท่ีต�่ากว่าเกณฑ์อ้างอิงเพียงเล็กน้อย	 คือ	

มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	 45.2-65.5	 ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการส�ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของ

ประเทศไทยปี	พ.ศ.	2546	ที่พบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้

รับวิตามินเอเพียงร้อยละ	54.2	 ท้ังนี้หากมีการรับ

ประทานอาหารที่วิตามินเอสูงเพิ่มมากขึ้นได้แก่	

ตับ	 ไข่แดง	นม	ผักท่ีมีสีเขียวเข้ม	และผลไม้ท่ีมีสี

เหลืองส้ม	จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเอ

ในปริมาณที่เพียงพอ

	 แคลเซียมเป็นส่วนประกอบส�าคัญของ

กระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน	(Heaney	RP,	
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1999)ผลการศึกษานี้	 พบว่าหญิงต้ังครรภ์ได้รับ

ปริมาณแคลเซียมเพิ่มมากข้ึน	และมากกว่าเกณฑ์

อ้างอิงในไตรมาสทีส่องและสาม	ทัง้นีอ้าจเน่ืองมา

จากหญิงต้ังครรภ์มีการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์

นมเพิ่มข้ึน	 จาก	 326	 ซีซีต่อวันในไตรมาสแรก	

เป็น370	และ	359	ซีซีต่อวันในไตรมาสที่สองและ

สาม	ตามล�าดับ	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการส�ารวจ

ภาวะอาหารและโภชนาการในปี	พ.ศ.	2546	พบว่า

หญิงต้ังครรภ์ส่วนใหญ่เม่ืออายคุรรภ์เพิม่ขึน้มีการ

บริโภคอาหารเพิ่มขึ้น	ดื่มนมเพิ่มขึ้น	และเลือกกิน

อาหารท่ีมีประโยชน์เพือ่บ�ารงุหญงิต้ังครรภ์และลกู	

(กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข,	2549)

	 ในส่วนของวิตามินซี	 และไรโบฟลาวิน	

พบว่าในไตรมาสที่สองและสาม	หญิงต้ังครรภ์ได้

รับมากกว่าร้อยละ	100	ของเกณฑ์อ้างอิง	วิตามิน

ซีเป็นวติามนิทีมี่ความส�าคัญต่อเมตาบอลสิมต่างๆ

ของร่างกายในหญิงต้ังครรภ์ระดับวิตามินซีจะลด

ลง	เนื่องจากทารกมีการดึงวิตามินซีจากมารดาไป

ใช้โดยปกติคนเราไม่สามารถสร้างวิตามินซีได้เอง

ในร่างกาย	ดงันั้นจึงจ�าเป็นต้องได้รับวิตามนิซีจาก

อาหาร	ซึง่ส่วนใหญ่พบในพชืมากกว่าสตัว์	อย่างไร

กต็าม	การหงุต้ม	การได้รบัแสงและการเกบ็อาหาร

เป็นเวลานานอาจท�าให้วิตามินซีสูญเสียไปได้มาก	

(สมชาย	 ดุรงค์เดช,	 อรวรรณ	ภู่ชัยวัฒนานนท์,	

และจุฬาภรณ์	 รุ่งพิสุทธ์ิพงษ์,	 2546)นอกจากน้ัน	

วิตามินซีเป็นวติามินท่ีค่อนข้างมีความเป็นพษิน้อย	

แต่ก็อาจเกิดผลข้างเคียงได้จากการได้รับวิตามินซี

ในปริมาณท่ีมากเกินไปโดยเฉพาะวิตามินซีในรูป

ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	เช่น	หากได้รับวิตามิน

ซีในปริมาณครั้งละมากกว่า	2	กรัมในครั้งเดียว	จะ

พบอาการข้างเคียง	เช่น	คลื่นไส้	ปวดท้อง	ท้องเสีย	

หรือเกิดน่ิวในไต	 เป็นต้น(สมชาย	 ดุรงค์เดช	และ

คณะ,	2546)	ในขณะที่ไรโบฟลาวินยังไม่มีรายงาน

ว่ามีผลข้างเคียงเม่ือได้รับมากเกินความต้องการ

ของร่างกาย(คณะกรรมการจัดท�าข้อก�าหนดสาร

อาหารท่ีควรได้รบัประจ�าวนัส�าหรบัคนไทย,	2546)

การศึกษานีพ้บว่า	หญงิต้ังครรภ์ได้รบัพลงังานและ

สารอาหารในไตรมาสแรกน้อยกว่าไตรมาสท่ีสอง

และสาม	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังมีอาการแพ้ท้อง	มี

การเปลีย่นแปลงของฮอร์โมนในร่างกายและระบบ

ทางเดินอาหารจงึท�าให้มีอาการคล่ืนไส้อาเจยีน	รบั

ประทานได้น้อย	 (ยูนิชาร์ม,	 2558)	อย่างไรก็ตาม	

เม่ือผ่านช่วงอาการแพ้ท้องไปแล้ว	 โดยส่วนใหญ่

หญิงตั้งครรภ์จะรับประทานอาหารได้มากขึ้น

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ	กับ

การได้รับพลังงานและสารอาหารของหญิงต้ัง

ครรภ์	 พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับการได้รับไขมันของหญิงต้ังครรภ์ทุกไตรมาส	

(p<0.05)และพบความสัมพันธ์เชิงบวกของการ

ศึกษากบัการได้รบัพลงังาน	โปรตีน	และธาตุเหลก็

ของหญิงต้ังครรภ์ในไตรมาสที่สาม	 (p<0.05)ซ่ึง

สอดคล้องกับการศึกษาของสุพัตราและคณะ	

ที่ท�าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพของ

มารดา	ทารกในระยะต้ังครรภ์	 ระยะคลอด	และ

ระยะหลังคลอดปกติพบว่า	 มารดาท่ีมีการศึกษา

สูงจะตระหนักถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ความสามารถในการดูแลตนเองได้ถูกต้องเหมาะ

สม	 เน่ืองจากการศึกษาช่วยให้บุคคลมีโอกาสรับ

รู้ข่าวสารความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพและการ

ดูแลตนเองตลอดการต้ังครรภ์ซึง่ส่งผลถงึเรือ่งการ

เลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

ด้วย	 (สุพัตรา	หน่ายสังขาร	และสุธาลินี	สามัคคี,	

2558)

	 การศึกษาน้ีไม่พบความสัมพนัธ์ของปัจจยั
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ทางด้านเศรษฐกจิและสังคมด้านอ่ืนๆ	ได้แก่	อาชพี	

รายได้ต่อปรมิาณการได้รบัพลงังานและสารอาหาร

ของหญิงต้ังครรภ์ในทุกไตรมาส	 อาจเนื่องจาก

หญิงต้ังครรภ์กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในสังคมเมืองท่ีมี

บริบทใกล้เคียงกันซ่ึงมีโอกาสเข้าถึงอาหารได้เท่า

เทียมกนั	จงึได้รบัพลงังานและสารอาหารใกล้เคียง

กนั	ขัดแย้งกบัการศึกษาของสุพตัราและคณะทีพ่บ

ว่าอาชีพเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพฤติกรรม

การดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์	 บางอาชีพมีส่วน

สนบัสนนุให้บุคคลเกดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสุขภาพ

อนามยั	และการดูแลตนเองเพิม่ขึน้	(สุพตัรา	หน่าย

สังขาร	และสุธาลนิ	ีสามัคค,ี	2558)	นอกจากนี	้การ

ศึกษาของ	Pender	 ในปี	 1996	พบว่ารายได้หรือ

ฐานะทางเศรษฐกิจ	 เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ด�าเนินชีวิตขณะต้ังครรภ์ผู้มีรายได้ต�่าจะมีความ

เส่ียงต่อการเกิดภาวะขาดอาหารส่งผลให้ทารกมี

น�้าหนักน้อย	หรือเจริญเติบโตช้าในครรภ์	 (IOM,	

1990)	

	 การศึกษานี้พบว่าดัชนีมวลกายก่อนต้ัง

ครรภ์	ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการได้รบัพลงังานและ

สารอาหารต่างๆ	 ถึงแม้ว่าที่ผ่านมายังไม่พบการ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายก่อนต้ัง

ครรภ์กบัการได้รบัพลงังานและสารอาหารขณะต้ัง

ครรภ์	อย่างไรก็ตาม	Institute	of	Medicine	(IOM)	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้ให้ค�าแนะน�าเรื่องการ

เพิม่ข้ึนของน�า้หนกัตัวขณะต้ังครรภ์โดยอ้างองิจาก

ดัชนีมวลกายก่อนต้ังครรภ์	 (สถาบันโภชนาการ	

มหาวิทยาลัยมหิดล,	2553)	ซึ่งการเพิ่มขึ้นของน�้า

หนักตัวขณะต้ังครรภ์อาจเป็นผลจากการได้รับ

พลังงานและสารอาหารดังกล่าว	

	 หญิงต้ังครรภ์จ�าเป็นต้องบริโภคอาหาร

ให้หลากหลายเพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหาร

ท่ีส�าคัญเพียงพอตามที่ร ่างกายต้องการได้แก่	

คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 โปรตีน	 ไอโอดีน	 เหล็ก	

แคลเซียม	สังกะสี	โฟเลท	วิตามินเอ	วิตามินซี	วิตา

มินบี	1	วิตามินบี	2	วิตามินบี	6	และ	วิตามินบี	12	

จะส่งผลให้ทารกเจริญเติบโตดี	จากการศึกษานี้ได้

ทราบถงึชนิดอาหารและปรมิาณพลงังานและสาร

อาหารที่หญิงต้ังครรภ์ได้รับในแต่ละไตรมาสซ่ึง

จะเห็นได้ว่าหญิงต้ังครรภ์ในกลุ่มน้ีได้รับพลังงาน

และสารอาหารต่างๆเพียงพอ	อาจเป็นเพราะหญิง

ต้ังครรภ์กลุม่นีอ้ยูใ่นบรบิทแบบสงัคมเมืองซ่ึงเป็น

พื้นท่ีท่ีเข้าถึงอาหารได้ง่ายและหลากหลายกว่า

หญิงต้ังครรภ์ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือห่างไกล

ความเจรญิ	อย่างไรกต็าม	ยงัพบว่าหญงิต้ังครรภ์ได้

รับธาตุเหล็กจากอาหารท่ีต�่ากว่าเกณฑ์	 ดังนั้น	จึง

มีความจ�าเป็นส�าหรับการได้รับยาเม็ดเหล็กเสริม	

และบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็กร่วม

ด้วยรวมไปถึงการบริโภคอาหารท่ีมีวิตามินซีสูง	

เช่น	ฝรั่ง	มะขามป้อม	ส้ม	มะปรางสุก	เพื่อช่วยใน

การดูดซึมธาตุเหลก็เข้าสู่ร่างกายการศึกษานีน่้าจะ

เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อช่วยสนับสนุนข้อปฏิบัติ

เกี่ยวกับโภชนาการและบริโภคนิสัยเพ่ือสุขภาพท่ี

ดีของคุณแม่และทารกเพือ่ลดภาวะแทรกซ้อนอนั

น�ามาซ่ึงการสูญเสียทรัพยากร	 เศรษฐกิจ	 โอกาส

ในชีวิตทั้งนี้	การเฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมสุข

ภาพของหญิงต้ังครรภ์ให้มีโภชนาการท่ีดีควรเร่ิม

ต้ังแต่การวางแผนจะมีบุตร	 เพื่อสุขภาพของทั้ง

มารดาและทารกในครรภ์ด้วย

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 การศึกษาครั้งต่อไปหากมีการขยาย

พื้นท่ีการศึกษาและเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างของ

หญิงต้ังครรภ์ท่ัวประเทศท่ีมีท้ังเขตเมืองและ
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ชนบท	จะสามารถท�าให้ทราบสถานการณ์ภาวะ

โภชนาการของหญิงต้ังครรภ์จริง	 และยังสามารถ

น�าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการให้ค�า

แนะน�าการบริโภคอาหารของหญิงต้ังครรภ์ต่อไป

ได้	

	 2.	 เน่ืองด้วยการบริโภคอาหารในแต่ละ

วนัมีความแตกต่างกนั	ดังนัน้เพือ่ให้ทราบข้อมลูที่

ชัดเจนและเป็นประโยชน์มากขึน้	ควรพจิารณาเพิม่

จ�านวนวันในการสมัภาษณ์การบรโิภคอาหารย้อน

หลัง	24	ชั่วโมง	เป็นเวลา	3	วัน	โดยเป็นวันธรรมดา	

2	วัน	และวันหยุด	1	วัน

กิตติกรรมประกาศ
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ความฉลาดทางสุขภาพด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองกับการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	จังหวัดชัยนาท

วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, ปร.ด.1

วิทยา จันทร์ทา, สม.2

บทคัดย่อ
	 การรกัษาผูป่้วยเบาหวานชนดิที	่2	ทีไ่ด้ผล	ต้องอาศัยการรกัษาทีต่่อเนือ่งและมกีารดูแลพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีควบคู่กัน	หากผู้ป่วยมีความฉลาดทางสุขภาพจะช่วยให้การรักษาได้ผลดีข้ึน	 การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความฉลาดทางสุขภาพ	และอิทธิพล

ขององค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง	กลุ่มตัวอย่างเป็น	

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 2	 จังหวัดชัยนาท	จ�านวน	 366	คน	 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูล

ทั่วไป	พฤติกรรมการดูแลตนเอง	แบบประเมินความฉลาดทางสุขภาพ	และข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย		

ท�าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไคสแควร์	สัมประสทิธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สนั	และการวเิคราะห์ถดถอยพหคูุณ

แบบมีขั้นตอน

	 ผลการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีความฉลาดทางสุขภาพระดับเพียงพอ	มีร้อยละ	6.0	ในขณะ

ท่ีระดับก�้าก่ึง	 (ร้อยละ	64.2)	และระดับไม่เพียงพอ	 (ร้อยละ	29.8)	 รวมกันร้อยละ	94.0	ปัจจัยด้านอาย	ุ

ระดับการศึกษา	การประกอบอาชีพ	รายได้	และระยะเวลาที่เป็นเบาหวานมีความสัมพันธ์กับความฉลาด

ทางสุขภาพ	เมื่อพิจารณาองค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ	ซึ่งได้แก่	ความรู้ความเข้าใจและการแปล

ความหมาย	การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพ	และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ	สามารถร่วมท�านายพฤติกรรม

การดูแลตนเองได้ร้อยละ	17.9	(R2	=	.179,	p	<	.001)	โดยตัวแปรการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพสามารถ

ท�านายพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ดีที่สุด	(ß	=	.170,	p	<	.001)

	 องค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธ์แปรผันตามกับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดที	่2	ดังนัน้หากบุคลากรหรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องด�าเนนิการเพือ่เพิม่ความ

ฉลาดทางสุขภาพให้ผูป่้วยเบาหวานชนิดที	่2	จะเป็นแนวทางการดูแลรกัษาสุขภาพผูป่้วยให้ได้ผลลพัธ์ท่ี

ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ	 :	 ความฉลาดทางสุขภาพ,	องค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ,	ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	 2,	

พฤติกรรมการดูแลตนเอง,	ค่าระดับน�้าตาลในเลือด
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Health	Literacy	of	Self-care	Behaviors	for	Blood	Glucose	Control	in																																

Patients	with	Type	2	Diabetes,	Chainat	Province

Wannarat Rattanawarang, Ph.D.1

Witthaya Chantha, M.PH.2

Abstract
	 The	effective	care	for	type	II	Diabetes	Mellitus	need	continuous	treatment	and	self-care	manage-

ment	therefore,	health	literacy	is	an	essential	factor	making	better	result	on	diabetic	care.	This	research	

aims	to	analyze	the	correlation	between	patient’s	characteristics	and	health	literacy	and	to	investigate	

factor	of	health	literacy	on	self-care	behaviors.	366	type	II	diabetes	patients	from	Chainat	province	

were	interviewed	and	the	data	were	analyzed	using	Chi-Square,	Pearson’s	correlation	coefficient	and	

Stepwise	multiple	regression.	

	 The	result	showed	6	percent	of	participants	were	adequate	health	literacy,	there	was	only	94	

percent	of	participants	had	marginal	(64.2%)	and	inadequate	(29.8%)	health	literacy.	Additionally,	

Chi-Square	test	and	Pearson’s	correlation	coefficient	analysis	showed	factors	significantly	related	to	

health	literacy	were	age,	education	level,	occupation,	net	income	and	duration	of	being	diagnosed	with	

diabetes.	Furthermore,	the	conceptual	idea	of	health	literacy	including	cognitive,	self-management,	

and	decision	skills	influenced	the	prediction	of	self-care	behaviors	of	type	II	diabetic	participants	at	

17.9	percent	(R2	=	0.179,	p	<	.001).	Moreover,	self-management	was	the	most	influential	factor	for	

prediction	the	self-care	behaviors	of	type	II	diabetes	patients.	(ß	=	.170,	p	<	.001).

	 In	conclusion,	health	literacy	correlated	to	self-behavior	management	consequently,	to	increase	

better	medical	care	result,	government	agencies	and	stakeholders	should	increase	health	literacy	of	

type	II	diabetic	patients.

Keywords	:	Health	literacy,	Conceptual	idea	of	health	literacy,	Patients	with	type	2	diabetes,	Self-care	

behaviors,	Blood	glucose	levels
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บทน�า
	 เบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด	และ

เป็นโรคเรื้อรังท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุก

ประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย	อัตราความ

ชุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	จากการส�ารวจ

ของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติในปี	พ.ศ.	2558	

พบผู้ป่วยเบาหวานมีจ�านวน	415	ล้านคนทั่วโลก	

และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น	642	ล้านคนในปี	

พ.ศ.2588	 ในจ�านวนดังกล่าวมีคนไทยที่เป็นเบา

หวาน	3.2	ล้านคน	และในปี	พ.ศ.2578	จะเพิ่มขึ้น

อกี	1.1	ล้านคน	(International	Diabetes	Federation,	

2015)	นอกจากน้ีผลจากการส�ารวจสภาวะสุขภาพ

ของประชากรไทย	ครัง้ท่ี	4	พบว่า	ความชกุของเบา

หวานในประชากรไทยอายุ	 15	ปีขึ้นไป	 มีร้อยละ	

6.9	 โดยผู้หญิงมีความชุกสูงกว่าในผู้ชาย	 ร้อยละ	

7.7	และ	6.0	ตามล�าดับ	และพบผู้เสียชีวิตมากกว่า	

7,000	ราย	(วชัิย	เอกพลากร	และคณะ	2553)	ผูป่้วย

เบาหวานมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของ	

ผู้ป่วยในอนาคต	ทั้งสุขภาพร่างกาย	จิตใจ	รวมถึง

ยงัส่งผลกระทบด้านเศรษฐกจิ	องค์การอนามัยโลก

จึงจัดให้เบาหวานเป็นโรคที่มีราคาแพง	 เน่ืองจาก

เป็นโรคเรื้อรังที่มีโรคแทรกซ้อนรุนแรงและมีค่า

ใช้จ่ายท้ังทางตรงและทางอ้อมสูง	(Chatterje	et	al.,		

2011;	 ส�านักงานวิจัยหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ,	 2557)	 จากการประเมินผลการดูแลผู้ป่วย

เบาหวานชนิดที่	2	โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร	พบว่า	 ผู้ป่วย

เบาหวานท่ีมีระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด	

(HbA1c)	น้อยกว่า	7%	มีเพยีงร้อยละ	35.6	(ปกาสิต		

โอวาทกานนท์,	2554)	เนื่องจากการควบคุมระดับ

น�้าตาลให้ได้ตามเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ	 ซ่ึงท�าได้ยาก	การ

ควบคุมระดับน�้าตาลให้ได้ขึ้นกับการมีความรู	้

ทัศนคติทีด่ี	และมทีักษะในการดแูลตนเอง	เพื่อให้

ผูป่้วยปรบัเปลีย่นพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมและ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

	 ความฉลาดทางสุขภาพ	(Health	literacy)	

คือ	 ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล

ความรู้ความเข้าใจ	 เพื่อวิเคราะห์	 ประเมินการ

ปฏิบัติและจัดการตนเอง	 รวมท้ังสามารถชี้แนะ

เรื่องสุขภาพส่วนบุคคล	ครอบครัวและชุมชนเพื่อ

สุขภาพที่ดี	(Manganello,	2008;	Nutbeam,	2000)	

ความฉลาดทางสุขภาพ	 จึงเป็นตัวแปรส�าคัญต่อ

พฤติกรรมการดูแลตนเอง	ผลการศึกษาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 แสดงว่า	 คนท่ีมีความฉลาดทาง

สุขภาพอยู่ในระดับต�่า	 (limited	 health	 literacy)	

หรือมีสภาวะที่ยังไม่ฉลาดเพียงพอ	 เช่น	การอ่าน

ฉลากยาไม่ออก	การอ่านใบนัดแพทย์ไม่เข้าใจ	การ

ปฏิบัติตัวตามแพทย์ส่ังไม่ถูกต้อง	ส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและการส่ง

เสริมสุขภาพของประชาชน	และหากประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศมีระดับความฉลาดทาง

สุขภาพต�า่ย่อมส่งผลต่อสภาวะสุขภาพในภาพรวม	

องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องน้ี	

จึงประกาศให้ประเทศสมาชิกให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาให้ประชาชนมีความฉลาดทางสุขภาพ	

ซ่ึงเป็นกระบวนการทางปัญญาและทักษะทาง

สังคม	ท่ีก่อให้เกดิแรงจงูใจและความสามารถของ

แต่ละบุคคลท่ีจะเข้าถงึ	เข้าใจข้อมูลข่าวสารเพือ่ส่ง

เสรมิและบ�ารงุรกัษาสขุภาพตนเองให้คงดีอยูเ่สมอ	

(World	Health	Organization.,	2009)

	 จากสถติิข้อมลูโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั	จงัหวดั

ชยันาท	ปี	2556	–	2558	พบว่า	ผูป่้วยเบาหวานชนดิ
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ที	่2	มีแนวโน้มเพิม่มากข้ึนทุกปี	โดยในปี	2558	พบ

ผู้ป่วยจ�านวน	15,538	คน	และมีภาวะแทรกซ้อน

ทัง้หมดจ�านวน	5,704	คน	คดิเป็นร้อยละ	36.71	โดย

มีภาวะแทรกซ้อนสูงสุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	ภาวะ

แทรกซ้อนทางประสาท	ตา	และไต	คิดเป็นร้อย

ละ	33.52,	28.99	และ	22.55	ตามล�าดับ	นอกจาก

นี้ข้อมูลรายงานผลการตรวจระดับน�้าตาลเฉลี่ย

สะสมในเลือด	 (HbA1c)	ปี	 2558	 มีผู้ป่วยเข้ารับ

การตรวจ	จ�านวน	13,039	คน	คดิเป็นร้อยละ	79.59	

และพบผู้ป่วยท่ีสามารถควบคุมระดับน�้าตาลใน

เลือดได้	หรือ	HbA1c	<	7%	จ�านวน	6,999	คน	คิด

เป็นร้อยละ	ร้อยละ	40.26	(ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดชัยนาท,	2558)

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบคุคลกบัความฉลาดทางสุขภาพ	และอทิธิพล

ขององค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง	จะท�าให้ได้ข้อมูล

ทีส่ามารถใช้เป็นพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบการ

ให้ความรู	้ความเข้าใจ	การให้ค�าแนะน�าในการดูแล

สุขภาพของผูป่้วยได้อย่างเหมาะสมในบรบิทของผู้

ป่วย	ส่งผลให้ผูป่้วยเบาหวานมพีฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของตนเองที่ดีอย่างต่อเนื่อง	

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	 เพื่ อ ศึกษาระดับความฉลาดทาง

สุขภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชนิดที่	2

	 2.	 เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลกับระดับความฉลาดทางสุขภาพของ	

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	2

	 3.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบ

ของความฉลาดทางสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	2

กรอบแนวคิด
	 การวจิยัครัง้น้ี	ประยกุต์แนวคิดความฉลาด

ทางสุขภาพ	 ของ	 ดอน	นัทบีม	 (Nutbeam,	D.,	

2008)	จากบทความวิจัยเรื่อง	“Health	literacy	as	a	

public	health	goal	:	a	challenge	for	contemporary	

health	 education	 and	 communication	 strategies	

into	health	21th	century”	และนิยามองค์ประกอบ

พื้นฐาน	6	ด้าน	จากร่างแนวทางการพัฒนาเครื่อง

มือการวัดระดับความฉลาดทางสุขภาพ	ของ	กอง

สุขศึกษา	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง

สาธารณสุข	มาเป็นนิยามของ	 “ความฉลาดทาง

สุขภาพ”	 เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางสุขภาพ	

ความสัมพันธ์และอิทธิพลของความฉลาดทาง

สุขภาพทีมี่ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วย

เบาหวานชนิดที่	2	ดังภาพที่	1
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจภาคตดัขวาง (Cross-sectional survey research) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 จงัหวดัชยันาท ทั้งชายและหญิงท่ีเป็น
ผูป่้วยของหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในเขตจงัหวดัชยันาท จาํนวน 15,538 
คน (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท, 2558) 

2. ขนาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 366 คน จากการคาํนวณขนาดตวัอยา่งท่ีทราบจาํนวนประชากร ของ
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) 

 
3. การสุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยแบ่งหน่วยบริการ

ปฐมภูมิในจงัหวดัชยันาท ซ่ึงเป็นพื้นท่ีดาํเนินการวิจยัทั้ง 72 แห่งออกเป็น 8 อาํเภอ และแบ่งกลุ่มอาํเภอเป็น 
2 กลุ่ม คือ อาํเภอท่ีมีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า 10 แห่ง และนอ้ยกว่า 10 แห่ง จากนั้นใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย 
(simple random sampling) โดยคดัเลือกร้อยละ 50 คือ กลุ่มละ 2 อาํเภอ รวมทั้งส้ิน 4 อาํเภอ  ไดแ้ก่ 1) อาํเภอ
เมือง 2) อาํเภอสรรพยา 3) อาํเภอมโนรมย ์และ 4) อาํเภอวดัสิงห์ และสุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิโดยใชว้ิธีการ
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ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที ่2 
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3.ดา้นการรับประทานยา 
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5.การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ 
6.การตดัสินใจเลือกปฏิบติั 

ปัจจัยบุคคล 
1.อาย ุ
2.เพศ 
3.การศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายได ้
6.โรคร่วม 
7.ระยะเวลาท่ีเป็น

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ

ภาคตัดขวาง	(Cross-sectional	survey	research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.		 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ	 ผู้ป่วย

เบาหวานชนิดท่ี	 2	 จังหวัดชัยนาท	ทั้งชายและ

หญิงที่เป็นผู้ป่วยของหน่วยบริการปฐมภูมิ	หรือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในเขตจังหวัด

ชยันาท	จ�านวน	15,538	คน	(ส�านกังานสาธารณสุข

จังหวัดชัยนาท,	2558)

	 2.	 ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 366	 คน	

จากการค�านวณขนาดตัวอย่างที่ทราบจ�านวน

ประชากร	ของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	 and	

Morgan,	1970)

		 3.		 การสุ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการสุ ่มแบบ

หลายข้ันตอน	 (multi-stage	 sampling)	 โดยแบ่ง

หน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดชัยนาท	 ซ่ึงเป็น

พื้นที่ด�าเนินการวิจัยทั้ง	72	แห่งออกเป็น	8	อ�าเภอ	

และแบ่งกลุ่มอ�าเภอเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 อ�าเภอท่ีมี

หน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า	 10	แห่ง	และน้อย

กว่า	 10	แห่ง	 จากนั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย	 (simple	

random	sampling)	โดยคดัเลอืกร้อยละ	50	คอื	กลุม่

ละ	2	อ�าเภอ	รวมทั้งสิ้น	4	อ�าเภอ	ได้แก่	1)	อ�าเภอ

เมือง	2)	อ�าเภอสรรพยา	3)	อ�าเภอมโนรมย์	และ	4)	

อ�าเภอวดัสิงห์	และสุม่หน่วยบริการปฐมภมิูโดยใช้
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เมือง 2) อาํเภอสรรพยา 3) อาํเภอมโนรมย ์และ 4) อาํเภอวดัสิงห์ และสุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิโดยใชว้ิธีการ
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พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที ่2 
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5.การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ 
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วธีิการอย่างง่าย	(simple	random	sampling)	โดยจบั

ฉลากคัดเลือกตามสัดส่วน	5:1	ของจ�านวนหน่วย

บริการปฐมภูมิใน	4	อ�าเภอ	ได้ทั้งสิ้น	9	แห่ง	เนื่อง

ด้วยขนาดของประชากรของแต่ละหน่วยบริการ

ปฐมภูมิทั้ง	 9	 แห่งมีความแตกต่างกันจึงค�านวณ

ตัวอย่างโดยการหากลุ ่มตัวอย่างตามสัดส่วน

ประชากร	และคดัเลอืกกลุม่ตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

	 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้า	

	 (inclusion	criteria)

	 ในการศึกษาครัง้นี	้ผูว้จิยัก�าหนดเกณฑ์คัด

เข้าคือ	ประชากรที่มีอายุ	35	ปีขึ้นไป	และมีข้อบ่งชี้	

คือ	ได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานชนิดที่	2	อย่าง

น้อย	6	เดอืน	รบัการรกัษาด้วยยารบัประทาน	มีการ

รับรู้สมบูรณ์	และสื่อสารภาษาไทยได้

	 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยออก	

	 (exclusion	criteria)

	 ในการศึกษาครั้งนี้	 ผู ้วิจัยก�าหนดเกณฑ์

คัดออก	 คือ	 ผู ้ ท่ีไม ่สามารถให้ข ้อมูล	 และมี

ความประสงค์จะออกจากการศึกษาเน่ืองจาก

เหตุสุดวิสัย	

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
	 การศึกษาครั้ง น้ีผ ่านการรับรองตาม

แนวทางการพิทักษ์สิทธ์ิจากคณะอนุกรรมการ

จรยิธรรมการวิจัยในคน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ชุดที่ 	 3	 สาขาวิทยาศาสตร์	 เลขที่ 	 COA	 No.	

160/2559	ให้ไว้	ณ	วันที่	21	กันยายน	2559

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสัมภาษณ์	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่	 1	แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพสมรส	

ระดับการศึกษา	อาชีพ	รายได้	โรคร่วมอื่นๆ	ระยะ

เวลาที่เป็นเบาหวาน	การรักษาที่ได้รับในปัจจุบัน	

และระดับน�า้ตาลในเลอืด	มีลกัษณะเป็นข้อค�าถาม

แบบตรวจสอบรายการ	(check	list)	รวมทั้งสิ้น	12	

ข้อ

	 ส่วนท่ี	 2	 แบบประเมินความฉลาดทาง

สุขภาพส�าหรับผูป่้วยเบาหวาน	ซ่ึงจ�าแนกตามองค์

ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพ	6	ด้าน	 ซ่ึง

เป็นการประเมินทักษะ	ดังนี้

	 	 ตอนท่ี	 1	ด้านความรู้ความเข้าใจและ

การแปลความทีถู่กต้อง	(cognitive)	จ�านวน	15	ข้อ	

โดยใช้แนวคิดจาก	TOFHLA	และ	DNT15	แบ่ง

ระดับความฉลาดทางสุขภาพเป็น	3	ระดับ	โดยใช้

เกณฑ์การให้คะแนนตาม	TOFHLA	ได้แก่	ระดับ

ไม่เพียงพอ	 (คะแนนระหว่าง	 0-8	คะแนน	หรือ	

0-59%)	ระดับก�า้กึง่	(คะแนนระหว่าง	9-11	คะแนน	

หรอื	60-74%)	และระดับเพยีงพอ	(คะแนนระหว่าง	

12-15	คะแนน	หรือ	75-100%)	ค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพนัธ์ด้วยวธีิคูเดอร์ริชาร์ดสัน	(Kuder	Richard-

son	Formula:KR-20)	เท่ากับ	.611

	 	 ตอนที่	 2	การเข้าถึงข้อมูลและบริการ

สุขภาพ	(access)	จ�านวน	5	ข้อ

	 	 ตอนที่	 3	 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง

สุขภาพและลดความเสี่ยง	(communication	skill)	

จ�านวน	6	ข้อ

	 	 ตอนท่ี	 4	 การจัดการเ ง่ือนไขทาง

สุขภาพ	(self-management)	จ�านวน	6	ข้อ

	 	 ตอนที่ 	 5 	 การรู ้ เท ่ า ทันสื่ อและ

สารสนเทศ	(media	literary)	จ�านวน	5	ข้อ

	 	 ตอนที่	 6	 การตัดสิน	 ใจเลือกปฏิบัติ	

(decision	skill)	จ�านวน	5	ข้อ
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ตอนท่ี	 2-6	 ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	scale)	มี	4	ระดับ	ดังนี้	ปฏิบัติ

ทุกครั้ง	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง	ปฏิบัตินานๆครั้ง	และ

ไม่เคยปฏบัิติเลย	มีลกัษณะค�าถามเป็นข้อค�าถามท้ัง

เชิงบวกและเชิงลบ	และน�ามาจ�าแนกตามระดับ

ความฉลาดทางสุขภาพ	 เป็น	3	ระดับ	ตามเกณฑ์

การจ�าแนกระดับความฉลาดทางสุขภาพของกอง

สุขศึกษา	กรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ	กระทรวง

สาธารณสขุ	คือ	ระดับไม่เพยีงพอ	(คะแนนระหว่าง	

0-59%)	 ระดับก�้ากึ่ง	 (คะแนนระหว่าง	 60-79%)	

และระดับเพียงพอ	 (คะแนนระหว่าง	 80-100%)	

ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของคอร์นบาร์ช	(Cronbach’	

Alpha	Coefficient)	เท่ากับ	.702,	.739,	.775,	.702	

และ	.708	ตามล�าดับ

	 ส่วนท่ี	 3	 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน	จ�านวน	

22	ข้อ	ลักษณะค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	 (Rating	 scale)	ตามความถ่ีของการปฏิบัติใน

ช่วง	 1	 สัปดาห์ที่ผ่านมา	 และน�าค�าตอบท่ีได้มา

จัดกลุ่มเป็น	4	ระดับ	คือ	ท�าทุกวัน	ท�ามากกว่า	3	

ครั้ง	ท�า	 1-3	ครั้ง	 และไม่เคยปฏิบัติเลยมีลักษณะ

ค�าถามเป็นข้อค�าถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	แปล

ผลระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเป็น	3	กลุ่ม	โดย

หาคะแนนระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ	

ผูป่้วยโรคเบาหวาน	โดยให้ช่วงกว้างแต่ละกลุม่เท่า

กัน	คือ	ระดับต�่า	(คะแนนระหว่าง	0	–	22	คะแนน)	

ระดับปานกลาง	(คะแนนระหว่าง	23	–	44	คะแนน)	

และระดับสูง	(คะแนนระหว่าง	45	–	66	คะแนน)	

มีการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ	 4	ท่าน	ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของคอร์น

บาร์ช	 (Cronbach’	Alpha	Coefficient)	ของแบบ

สัมภาษณ์	เท่ากับ	.701

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ภายหลังผ่านการพิจารณาอนมุตัจิากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์แล้ว	 ผู้วิจัยท�าหนังสือขอเก็บข้อมูล

ผ่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 เสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุข

จงัหวดัชัยนาท	เพือ่ขออนญุาตในการเกบ็ข้อมูลใน

พื้นที่ชุมชน	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย

และรายละเอียดของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 วิธี

การใช้เครื่องมือ	 การบันทึกค�าตอบในแต่ละข้อ	

และข้ันตอนเกบ็รวบรวมข้อมลูให้แก่ผูร้บัผดิชอบ

งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบล	 เพื่อให้เป็นผู้ช่วยวิจัยและเป็นผู้พาลง	

พื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล

	 2.	 ผู ้ วิ จัยและผู ้ช ่วยวิจัยคัดเลือกกลุ ่ม

ตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	พร้อม

ทั้งท�าหนังสือเชิญกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์เข้าร่วมวิจัย	 วางแผนการลงเก็บข้อมูลใน

พื้นที่	 และแจ้งวัน	 เวลานัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพื่อ

ขอลงเก็บข้อมูล

	 3.	 เริ่มเก็บข้อมูล	ตามวันเวลาและสถาน

ที่ก�าหนด	ดังนี้

	 	 3.1	 ทีมผู ้วิจัยและผู ้ช ่วยวิจัยสร้าง

สัมพันธภาพระหว่างทีมผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่าง

พร้อมกับแนะน�าตัว	อธิบายวัตถุประสงค์ในการ

วจิยัและข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล	ช้ีแจงสิทธิ

ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วม

โครงการวิจัยครั้งน้ี	 โดยใช้เอกสารแนะน�าข้อมูล	

(Information	Sheet)	เปิดโอกาสให้ซักถาม	และให้

เวลาในการตัดสินใจในการเข้าร่วมการวจิยัและขอ

ความร่วมมือในการท�าวิจัยและความสมัครใจกับ
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กลุ่มตัวอย่าง

	 	 3.2	 หลังจากกลุ ่มตัวอย่างยินดีให้

ความร่วมมือ	และตอบรับในการเข้าร่วมการวิจัย	

ทมีผูว้จิยัด�าเนนิการให้กลุม่ตัวอย่างลงนามเข้าร่วม

การวิจัยในหนังสือยินยอมด้วยความสมัครใจ

	 	 3.3	 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูล

ภาคสนามโดยท�าการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

ซึ่งหน้า	(face	to	face	Interview)	ใช้เวลาประมาณ	

30-45	นาที	 โดยใช้การสัมภาษณ์ที่เป็นส่วนตัว	

ปราศจากการรบกวน	 เพื่อให้ตอบค�าถามได้อย่าง

สะดวก	 ไม่รู้สึกอึดอัดหรือเกิดความล�าบากใจใน

การตอบแบบสัมภาษณ์

	 4.	 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู ้วิจัย

ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและ

เก็บข้อมูลเพิ่มกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและน�าไป

วิเคราะห์ทางสถิติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิ	IBM	SPSS	

Statistics	 20	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์	2	ส่วน	คือ

	 1.	สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statis-

tic)	 เป็นการบรรยายข้อมูลโดยวิธีแจกแจงความถ่ี	

หาค่าจ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	

	 2.	สถิติเชิงวิเคราะห์	 (Analytical	 statis-

tics)	 ได้แก่	สถิติไคสแควร์	 (Chi-Square)	สถิติค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (Pearson’s	

Correlation	Coefficient)	และสถติิวเิคราะห์ถดถอย

พหุคูณแบบมีขั้นตอน	(Multiple	Regression)

ผลการวิจัย
	 ผลการเกบ็ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ซ่ึงหน้า	

(face	to	face	interview)	จากกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	

366	คน	พบว่า

	 1.	 กลุม่ตัวอย่างมคีะแนนความฉลาดทาง

สุขภาพโดยรวม	อยู่ระหว่าง	 17-92	คะแนน	จาก

คะแนนเต็ม	 96	คะแนน	 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง	 ร้อยละ	

6.0	เท่านั้น	ที่มีความฉลาดทางสุขภาพอยู่ในระดับ

เพยีงพอ	อกีร้อยละ	94.0	เป็นกลุม่ตัวอย่างท่ีมีความ

ฉลาดทางสุขภาพในระดับไม่เพยีงพอและก�า้กึง่	ดัง

แสดงในตารางที่	1

	 เ ม่ือพิจารณาความฉลาดทางสุขภาพ

จ�าแนกตามองค์ประกอบของความฉลาดทาง

สุขภาพทั้ง	6	ด้าน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีทักษะด้าน

ความรู้ความเข้าใจและการแปลความหมาย	อยู่ใน

ระดับถูกต้องสูง	 ในขณะที่ทักษะการเข้าถึงข้อมูล

และบรกิาร	การสือ่สารเพือ่สร้างเสริมสุขภาพและ

ลดความเสี่ยง	การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพ	การ

รู้เท่าทันส่ือสารสนเทศ	 และการตัดสินใจเลือก

ปฏิบัติ	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับก�้ากึ่งและไม่เพียงพอ	

ดังแสดงในตารางที่	2
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ตารางที่	1	จ�านวน	ร้อยละของความฉลาดทางสุขภาพโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง

ทางสุขภาพ การรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศ และการตดัสินใจเลือกปฏิบติั ส่วนใหญ่อยู่ในระดบักํ้ าก่ึงและไม่
เพียงพอ  ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 จาํนวน ร้อยละของความฉลาดทางสุขภาพโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 

ระดับความฉลาดทางสุขภาพ  
กลุ่มตัวอย่าง (n=366) 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ความฉลาดทางสุขภาพเพียงพอ (Adequate health literacy) 22 6.0  
ความฉลาดทางสุขภาพกํ้าก่ึง (Marginal health literacy)   235 64.2  
ความฉลาดทางสุขภาพไม่เพยีงพอ (Inadequate health literacy) 109 29.8  
Mean= 61.00   S.D.=9.97  Min.=17   Max.=92    366 100.0  
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของความฉลาดทางสุขภาพจาํแนกตามองคป์ระกอบของกลุ่มตวัอยา่ง 

องค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ 
ระดับความฉลาดทางสุขภาพ 

เพยีงพอ กํา้ก่ึง ไม่เพยีงพอ 
1. ความรู้ ความเขา้ใจและการแปลความหมาย (Cognitive) 245 (66.9) 102 (27.9) 19   (5.2) 
2. การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ (Access) 63 (17.2) 155 (42.4) 148 (40.4) 
3. การส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและลดความเส่ียง 

(communication skill) 
72 (19.7) 222 (60.6) 72 (19.7) 

4. การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ (Self-management) 67 (18.3) 136 (37.2) 163 (44.5) 
5. การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (Media literacy) 48 (13.1) 91 (24.9) 227 (62.0) 
6. การตดัสินใจเลือกปฏิบติั (Decision skill) 115 (31.4) 179 (48.9) 72 (19.7) 
 

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้
การประกอบอาชีพ การมีโรคร่วม และระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวานกบัความฉลาดทางสุขภาพกบัความฉลาด
ทางสุขภาพของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ และ
ระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวานมีความสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางสุขภาพ (ตารางท่ี 3 และ 4) 

 
 
 
 
 

ตารางที่	2	ร้อยละของความฉลาดทางสุขภาพจ�าแนกตามองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง

ทางสุขภาพ การรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศ และการตดัสินใจเลือกปฏิบติั ส่วนใหญ่อยู่ในระดบักํ้ าก่ึงและไม่
เพียงพอ  ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 จาํนวน ร้อยละของความฉลาดทางสุขภาพโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 

ระดับความฉลาดทางสุขภาพ  
กลุ่มตัวอย่าง (n=366) 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
ความฉลาดทางสุขภาพเพียงพอ (Adequate health literacy) 22 6.0  
ความฉลาดทางสุขภาพกํ้าก่ึง (Marginal health literacy)   235 64.2  
ความฉลาดทางสุขภาพไม่เพยีงพอ (Inadequate health literacy) 109 29.8  
Mean= 61.00   S.D.=9.97  Min.=17   Max.=92    366 100.0  
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของความฉลาดทางสุขภาพจาํแนกตามองคป์ระกอบของกลุ่มตวัอยา่ง 

องค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ 
ระดับความฉลาดทางสุขภาพ 

เพยีงพอ กํา้ก่ึง ไม่เพยีงพอ 
1. ความรู้ ความเขา้ใจและการแปลความหมาย (Cognitive) 245 (66.9) 102 (27.9) 19   (5.2) 
2. การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ (Access) 63 (17.2) 155 (42.4) 148 (40.4) 
3. การส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและลดความเส่ียง 

(communication skill) 
72 (19.7) 222 (60.6) 72 (19.7) 

4. การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ (Self-management) 67 (18.3) 136 (37.2) 163 (44.5) 
5. การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (Media literacy) 48 (13.1) 91 (24.9) 227 (62.0) 
6. การตดัสินใจเลือกปฏิบติั (Decision skill) 115 (31.4) 179 (48.9) 72 (19.7) 
 

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้
การประกอบอาชีพ การมีโรคร่วม และระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวานกบัความฉลาดทางสุขภาพกบัความฉลาด
ทางสุขภาพของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ และ
ระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวานมีความสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางสุขภาพ (ตารางท่ี 3 และ 4) 

 
 
 
 
 

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ราย

ได้	การประกอบอาชีพ	การมีโรคร่วม	และระยะเวลาที่เป็นเบาหวานกับความฉลาดทางสุขภาพกับความ

ฉลาดทางสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 2	พบว่า	อายุ	 ระดับการศึกษา	การประกอบอาชีพ	รายได	้

และระยะเวลาที่เป็นเบาหวานมีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพ	(ตารางที่	3	และ	4)
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ตารางที่	 3	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความฉลาดทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง	โดยการ

วิเคราะห์โดยใช้สถิติไคสแควร์	(Chi-Square)	

ตารางที่	 4	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความฉลาดทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง	โดยการ

วิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson’s	Correlation	Coefficient)

ตารางท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความฉลาดทางสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยการ
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square)    

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวม  

2  p เพยีงพอ กํา้ก่ึง ไม่เพยีงพอ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

เพศ       0.786   .675 
ชาย 9 7.4 78 64.5 34 28.1   
หญิง 13 5.3 157 64.1 75 30.6   

ระดบัการศึกษา       18.154     .013* 
ประถมศึกษา/ตํ่ากวา่  13 4.6 175 62.3 93 33.1   
มธัยมศึกษาตอนตน้ 4 13.8 18 62.1 7 24.1   
มธัยมศึกษาตอนปลาย 2 5.9 24 70.6 8 23.5   
อุดมศึกษา/สูงกวา่ 3 13.6 18 81.8 1 4.5   

อาชีพ       19.682 < .001 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3 3.5 41 47.7 42 48.8   
ประกอบอาชีพ 19 6.8 194 69.3 67 23.9   

การมีโรคร่วม       1.020     .601 
ไม่มี 3 3.7 54 66.7 24 29.6   
มี 19 6.7 181 63.5 85 29.8   

p < .05   * Fisher’s Exact Test 
 
ตารางท่ี 4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความฉลาดทางสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยการ
วิเคราะห์สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความฉลาดทางสุขภาพ 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r ) p 
อาย ุ  -0.218**  < .001 
รายได ้   0.191**  < .001 
ระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวาน  -0.167**   .001 

 
3. ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัระหวา่งองคป์ระกอบความฉลาดทางสุขภาพ

กบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า ตวัแปรความรู้ความเขา้ใจและการแปล

ตารางท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความฉลาดทางสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยการ
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ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวม  

2  p เพยีงพอ กํา้ก่ึง ไม่เพยีงพอ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
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ชาย 9 7.4 78 64.5 34 28.1   
หญิง 13 5.3 157 64.1 75 30.6   

ระดบัการศึกษา       18.154     .013* 
ประถมศึกษา/ตํ่ากวา่  13 4.6 175 62.3 93 33.1   
มธัยมศึกษาตอนตน้ 4 13.8 18 62.1 7 24.1   
มธัยมศึกษาตอนปลาย 2 5.9 24 70.6 8 23.5   
อุดมศึกษา/สูงกวา่ 3 13.6 18 81.8 1 4.5   

อาชีพ       19.682 < .001 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3 3.5 41 47.7 42 48.8   
ประกอบอาชีพ 19 6.8 194 69.3 67 23.9   

การมีโรคร่วม       1.020     .601 
ไม่มี 3 3.7 54 66.7 24 29.6   
มี 19 6.7 181 63.5 85 29.8   

p < .05   * Fisher’s Exact Test 
 
ตารางท่ี 4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความฉลาดทางสุขภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยการ
วิเคราะห์สถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความฉลาดทางสุขภาพ 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r ) p 
อาย ุ  -0.218**  < .001 
รายได ้   0.191**  < .001 
ระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวาน  -0.167**   .001 

 
3. ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัระหวา่งองคป์ระกอบความฉลาดทางสุขภาพ

กบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบว่า ตวัแปรความรู้ความเขา้ใจและการแปล
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	 3.	 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสห

สัมพันธ์เพียร์สันระหว่างองค์ประกอบความ

ฉลาดทางสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	พบว่า	ตัวแปรความ

รู้ความเข้าใจและการแปลความหมาย	 การเข้าถึง

ข้อมูลและบริการสุขภาพ	 การส่ือสารเพื่อเสริม

สร้างสุขภาพและลดความเส่ียง	การจดัการเง่ือนไข

ทางสุขภาพ	และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ	มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	ดังแสดงในตารางที่	5

ตารางที่	 5	 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	โดยการวิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Pearson’s	

Correlation	Coefficient)

	 4.	 ผลการวเิคราะห์อ�านาจการท�านายของ

องค์ประกอบความฉลาดทางสขุภาพกบัพฤติกรรม

การดูแลตนเอง	ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	

(multiple	 regression)	พบว่ามี	 3	 ตัวแปร	คือ	X1	

ความรู้ความเข้าใจและการแปลความหมาย	X4	

การจัดการเง่ือนไขทางสขุภาพ	และ	X6	การตัดสิน

ความหมาย การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ การส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและลดความเส่ียง การ
จดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ และการตดัสินใจเลือกปฏิบติั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี  5  ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบความฉลาดทางสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยการวิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) 

องค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ 
พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r ) p 
ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวม  0.249  < .001 

X1 ความรู้ความเขา้ใจและการแปลความหมาย  0.165  .002 
X2 การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ  0.118  .024 
X3 การส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดความเส่ียง  0.159  .002 
X4 การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ  0.227  < .001 
X5 การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ  0.007  .892 
X6 การตดัสินใจเลือกปฏิบติั  0.203  < .001 

 

4. ผลการวิเคราะห์อาํนาจการทาํนายขององคป์ระกอบความฉลาดทางสุขภาพกบัพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) พบว่ามี 3 ตวัแปร คือ X1 ความรู้ความ
เขา้ใจและการแปลความหมาย X4 การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ และ X6 การตดัสินใจเลือกปฏิบติั สามารถ
ร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ไดร้้อยละ 17.1 โดยมีตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงสุด คือ องคป์ระกอบท่ี 4 การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ ดงั
แสดงในตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบแบบมีขั้นตอนระหว่างตวัทาํนายและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 

ตัวแปรทํานาย b SEb ß t p 
Constant 30.169 2.419  12.471 .000 

X4 การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ .445 .134 .170 3.320 .001 
X1 ความรู้ความเขา้ใจและการแปลความหมาย .454 .160 .143 2.827 .005 
X6 การตดัสินใจเลือกปฏิบติั .226 .090 .129 2.520 .012 

R=.282, R2=.179, SSE=6.491, F=10.409      

ใจเลือกปฏิบัติ	สามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรม

การการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 2	

ได้ร้อยละ	17.1	โดยมีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงสุด	คือ	องค์ประกอบ

ที่	 4	 การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพ	 ดังแสดงใน

ตารางที่	6
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ตารางที่	6	ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบแบบมีขั้นตอนระหว่างตัวท�านายและพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2

ความหมาย การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ การส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและลดความเส่ียง การ
จดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ และการตดัสินใจเลือกปฏิบติั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี  5  ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบความฉลาดทางสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยการวิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) 

องค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ 
พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r ) p 
ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวม  0.249  < .001 

X1 ความรู้ความเขา้ใจและการแปลความหมาย  0.165  .002 
X2 การเขา้ถึงขอ้มูลและบริการสุขภาพ  0.118  .024 
X3 การส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดความเส่ียง  0.159  .002 
X4 การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ  0.227  < .001 
X5 การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ  0.007  .892 
X6 การตดัสินใจเลือกปฏิบติั  0.203  < .001 

 

4. ผลการวิเคราะห์อาํนาจการทาํนายขององคป์ระกอบความฉลาดทางสุขภาพกบัพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) พบว่ามี 3 ตวัแปร คือ X1 ความรู้ความ
เขา้ใจและการแปลความหมาย X4 การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ และ X6 การตดัสินใจเลือกปฏิบติั สามารถ
ร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ไดร้้อยละ 17.1 โดยมีตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงสุด คือ องคป์ระกอบท่ี 4 การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ ดงั
แสดงในตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบแบบมีขั้นตอนระหว่างตวัทาํนายและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 

ตัวแปรทํานาย b SEb ß t p 
Constant 30.169 2.419  12.471 .000 

X4 การจดัการเง่ือนไขทางสุขภาพ .445 .134 .170 3.320 .001 
X1 ความรู้ความเขา้ใจและการแปลความหมาย .454 .160 .143 2.827 .005 
X6 การตดัสินใจเลือกปฏิบติั .226 .090 .129 2.520 .012 

R=.282, R2=.179, SSE=6.491, F=10.409      

อภิปรายผลการวิจัย
	 จากการศึกษาครั้งนี้	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	66.9	อายุ	 50	ปีข้ึนไปเกือบ

ร้อยละ	80	 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานและ

เข้ารบัการรกัษาในช่วง	5-10	ปี	คดิเป็นร้อยละ	44.0	

และเกอืบทัง้หมดของกลุม่ตัวอย่างใช้วธีิการรกัษา

โดยการรับประทานยา	 ร้อยละ	 97.0	สอดคล้อง

กับการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ท่ี

พบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 2	ส่วนใหญ่เป็นวัย

ผู้สูงอายุ	 และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย	 (Friis,	Vind,	Simmons,	&	Maindal,	 2016;	

de	Castro,	Brito,	&	Gomes,	2014;	สมฤทัย	เพชร

ประยูร,	2555)	โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจ�า

เดือนพบอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างชัดเจน	เนื่องจากผู้

หญิงในวัยหมดประจ�าเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจน

จะลดลง	 ระดับคลอเรสเทอรอลสูงข้ึนส่งผลต่อ

กลไกการป้องกันเนื้อเยื่อท�าให้เนื้อเยื่อด้ือต่อฤทธ์ิ

อินซูลิน	(วิชัย	เอกพลากร	และคณะ,	2553)	

	 1.		 ด้านความฉลาดทางสุขภาพ	 พบว่า

กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ	 6.0	 เท่านั้น	 ท่ีมีความ

ฉลาดทางสุขภาพอยู่ในระดับเพียงพอ	อีกร้อยละ	

94.0	 เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความฉลาดทางสุขภาพ

ในระดับไม่เพียงพอและก�้ากึ่ง	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ในปัจจุบันตัวชี้วัดและเครื่องมือในการวัดความ

ฉลาดทางสุขภาพยังไม่ชัดเจน	 มีการแลกเปลี่ยน

ข้อค้นพบระหว่างนักวิชาการกลุ่มต่างๆ	รวมถึง

ยังไม่มีการรณรงค์เร่ืองความฉลาดทางสุขภาพ

อย่างจรงิจงัในประเทศไทย	ผลการศึกษาน้ีหากแยก

พจิารณาตามองค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ

ทั้ง	 6	 องค์ประกอบ	ท�าให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมี

คะแนนในส่วนขององค์ประกอบท่ี	1	ความรู้ความ

เข้าใจและการแปลความหมายอยู่ในระดับถูกต้อง

สูง	ร้อยละ	66.9	ในขณะที่ส่วนขององค์ประกอบ

ที	่2-6	กลุม่ตัวอย่างมีคะแนนอยูใ่นระดับก�า้กึง่และ

ไม่เพียงพอ

	 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดขององค์

ประกอบท่ี	 1	 ซ่ึงประกอบด้วยค�าถามประเมิน

ความรู้ความเข้าใจและการแปลความหมายข้อมูล

สุขภาพ	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีร้อยละการตอบ

ค�าถามท่ีไม่ถูกต้องมากท่ีสุด	 คือ	ด้านการควบคุม

อาหารในเบาหวาน	ร้อยละ	 33	 โดยเฉพาะหมวด

อาหารแลกเปล่ียน	 ซ่ึงผู้ป่วยไม่สามารถวิเคราะห์

อาหารทดแทนหรือจ�านวนแคลอรี่ในอาหารท่ี

เหมาะสมได้	 รองลงมาคือ	ด้านการรับประทาน

ยา	พบค�าตอบส่วนใหญ่เป็นปริมาณยาท่ีผู้ป่วยรับ

ประทานเป็นประจ�า	 ไม่ได้มาจากข้อมูลบนฉลาก
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ยาทีผู่ว้จิยัก�าหนดให้อ่านและแปลความหมาย	ทัง้น้ี

อาจเกิดจากการประเมินนี้ต้องใช้ทักษะพื้นฐาน

ด้านการอ่าน	เขยีน	ค�านวณและแปลความหมาย	ซึง่

กลุม่ตัวอย่างคุ้นเคยกบัการได้รบัข้อมูลทางสขุภาพ

และค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวจากค�าพูดของแพทย์	

พยาบาล	 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข	มากกว่าการอ่าน

และแปลความหมายด้วยตนเอง	ไปในทิศทางเดียว

กับผลการศึกษาของ	สมฤทัย	เพชรประยูร	(2555)	

ทีพ่บว่า	ผูป่้วยเบาหวานส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจข้อมูล

ด้านการควบคุมอาหารและความรู้เกี่ยวกับเบา

หวานเน่ืองจากผู้ป่วยเบาหวานมีความเข้าใจต่อ

รูปแบบการให้ข้อมูลด้วยการเขียนและวาจาจาก

แพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	อย่างไรก็ตามผู้ที่มีระดับ

ความฉลาดทางสุขภาพไม่เพียงพอและก�้ากึ่ง	 ยัง

คงต้องได้รับการพัฒนาทั้ง	6	องค์ประกอบที่กล่าว

ข้างต้นให้ดีข้ึน	เพราะเป็นหนทางทีส่�าคญัและเป็น

ปัจจยัพืน้ฐานน�าไปสูก่ารมีสขุภาพท่ีดี	ดังทีอ่งค์การ

อนามัยโลกให้นิยามความฉลาดทางสุขภาพ	 คือ

ทักษะต่างๆ	 ทั้งการรับรู ้และทางสังคมเป็นตัว

ก�าหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลใน

การเข้าถึง	 เข้าใจ	 และใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและ

บ�ารุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ	 (ขวัญ

เมือง	แก้วด�าเกงิ	และนฤมล	ตรเีพชรศรอีไุร,	2554)	

	 2.		 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคลกับความฉลาดทางสุขภาพ	 พบว่า	 ปัจจัย

ด้านอายุมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความ

ฉลาดทางสุขภาพ	 โดยผู้ป่วยที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น	

ความฉลาดทางสุขภาพจะยิ่งลดลง	 สอดคล้อง

กับการศึกษาในต่างประเทศ	 ที่พบว่าความฉลาด

ทางสุขภาพจะย่ิงลดลง	 เพราะมีการเปล่ียนแปลง

และเสื่อมถอยด้านการท�าหน้าท่ีของร่างกาย	 การ

เคลื่อนไหว	การมองเห็น	การได้ยิน	และความคิด

ความจ�าลดลง	ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ลดน้อยลง	(Ishikawa,	Takeuchi,	&	Yano,	2008;	

Bostock,	 2012)	 แม้ว่าการวิจัยน้ี	 ผู้วิจัยเล็งเห็น

ปัญหาการมองเหน็ของกลุม่ตัวอย่าง	จงึลดช่องว่าง

โดยใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล	แต่ยังพบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทางสุขภาพอยู่ในระดับ

ไม่เพียงพอและก�้ากึ่ง	ร้อยละ	94.0

	 ด ้านระดับการศึกษา	 พบว่า	 มีความ

สัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพ	 โดยผู ้ ท่ีมี

ระดับการศึกษาต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า	 มีสัดส่วนของ

ความฉลาดทางสุขภาพในระดับก�้ากึ่งและเพียง

พอ	 สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา

หรือต�่ากว่า	 เพราะการศึกษาจะช่วยให้บุคคล

สามารถพัฒนาตนเองและอาจความเก่ียวเน่ืองกับ

ปัจจัยด้านอาชีพ	 เนื่องจากอาชีพมีความสัมพันธ์

กับระดับการศึกษาค่อนข้างสูง	กล่าวคือ	 เมื่อการ

ศึกษาดีจะประกอบอาชีพท่ีดีเช่นกนั	เปิดโอกาสให้

มีปฏสัิมพนัธ์หรอืรับรูใ้นด้านพฤติกรรมท่ีแตกต่าง	

(Ishikawa	 et	 al.,	 2008;	 เบญจมาศ	สุรมิตรไมตรี,	

2556;	วรรณศิริ	นิลเนตร,	2554)	เช่นเดียวกับการ

ศึกษาของ	DeCastro,	Brito,	&	Gomes	(2014)	ได้

ท�าการศึกษาความฉลาดทางสุขภาพในผู้ป่วยเบา

หวานชนิดที่	2	ในประเทศบราซิล	โดยใช้แบบวัด	

s-TOFHLA	พบว่าผูท่ี้ระดับการศึกษาต�า่จะมีระดับ

ความฉลาดทางสุขภาพต�่า

	 ด้านการประกอบอาชีพมีความสัมพนัธ์กบั

ความฉลาดทางสุขภาพของผูป่้วยเบาหวาน	จากผล

การศึกษาแสดงให้เหน็ว่า	ผูท้ีป่ระกอบอาชพีมแีนว

โน้มของการมีความฉลาดทางสุขภาพในระดับท่ี

เพียงพอมากกว่าผู้ท่ีไม่ประกอบอาชีพ	 เพราะผู้ท่ี

ไม่ประกอบอาชีพมีการด�าเนนิชีวติส่วนใหญ่อยู่กบั
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บ้าน	เลีย้งลกูหลาน	ในขณะท่ีผูป้ระกอบอาชพีจะมี

การปฏิสัมพนัธ์ในชมุชน	ส่งผลต่อโอกาสและการ

รับรู้ด้านสุขภาพ	ท�าให้แนวโน้มของผู้ที่ประกอบ

อาชพีมีฐานะทางสงัคมท่ีดีกว่าและมกีระบวนการ

หรอืโอกาสพฒันาความฉลาดทางสขุภาพได้ดีกว่า	

(De	Castro	et	al.,	2014;	เบญจมาศ	สุรมิตรไมตรี,	

2556)

	 ด้านรายได้กลุ ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย

ที่	 5695.63	 บาทต่อเดือน	 ซ่ึงสูงกว่าเส้นความ

ยากจน	(Poverty	line)	ของประเทศไทยทีป่ระมาณ	

2,644	บาท/คน/เดือน	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2559)	

และพบว่ารายได้มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตาม

ความฉลาดทางสุขภาพ	 โดยผู้ที่มีรายได้สูงขึ้นจะ

มีความฉลาดทางสขุภาพทีเ่พิม่มากขึน้	เนือ่งจากผู้

ทีมี่รายได้สูงจะประกอบอาชพีทีมี่ฐานะทางสังคม

ทีดี่กว่า	เปิดโอกาสและการรบัรูด้้านสุขภาพ	การมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีท�าให้มีแนวโน้มมีความฉลาดทาง

สุขภาพที่ดี	 (Schillinger	 et	 al.,	 2006;	 เบญจมาศ	

สุรมิตรไมตรี,	 2556)	 แตกต่างกับ	 วรรณศิริ	 นิล

เนตร	(2554)	ที่พบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความฉลาดทางสุขภาพ	อาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาของ	วรรณศิริ	นิลเนตร	เป็นผู้สูงอายุ

ที่ไม่มีการแบ่งแยกฐานะหรือมีฐานะใกล้เคียงกัน	

จึงไม่มีความแตกต่างของรายได้มากนัก

	 ด้านระยะเวลาการเป็นโรคมีความสมัพนัธ์

แบบแปรผกผันกับความฉลาดทางสุขภาพ	 ผู้ท่ี

มีระยะเวลาการเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นจะมีความ

ฉลาดทางสุขภาพที่ลดลง	ทั้งน้ีเพราะผู้ป่วยท่ีมี

ระยะการเป็นเบาหวานมานาน	จะปฏิบัติตัวตามที่

แพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขแนะน�า	มากกว่า

การขวนขวายหาความรู้ต่างๆเพิ่มเติม	ตรงกันข้าม

กับผู้ท่ีเร่ิมเป็นเบาหวาน	จะพยายามหาข้อมูลเพื่อ

ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง	 ดังน้ันระยะเวลาที่เพิ่ม

ขึ้นจะท�าให้ความฉลาดทางสุขภาพลดน้อยลง	ผล

การศึกษาน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ	Morris,	

Maclean,	&	Littenberg.	 (2006)	ที่พบว่า	 ระยะ

เวลาท่ีเป็นโรคของผูป่้วยเบาหวานมคีวามสัมพนัธ์

กับความฉลาดทางสุขภาพ	 และการศึกษาของ	

Schillinger	et	al.	(2002)	ทีไ่ด้ศึกษาความฉลาดทาง

สุขภาพกับผลลัพธ์ของผู้ป่วยเบาหวาน	แสดงให้

เห็นว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความฉลาดทางสุขภาพ

ไม่เพียงพอ	จะมีระยะเวลาการเป็นโรคเฉล่ียอยู่ท่ี	

11.4	ปี	 ในขณะท่ีผู้มีความฉลาดทางสุขภาพเพียง

พอมีระยะเวลาการเป็นโรคเฉลี่ยอยู่ที่	7.7	ปี

	 นอกจากน้ียังพบตัวแปรท่ีไม ่ มีความ

สัมพนัธ์กบัความฉลาดทางสขุภาพได้แก่	เพศ	และ

การมีโรคร่วม	(Schillinger	et	al.,	2002;	Ishikawa	

et	 al.,	 2008)	 เนื่องมาจากระดับการศึกษาทั้งเพศ

ชายและเพศหญิงในการศึกษานี้มีระดับการศึกษา

ที่ใกล้เคียงกันเกือบทุกระดับ	 และหากมองถึง

ระบบการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่จังหวัด	ใน

การให้ความรู้หรือการปฏิบัติตัวด้านต่างๆ	 เกี่ยว

กับเบาหวาน	 ไม่มีการแบ่งแยกความรู้ในเพศชาย

หรือหญิงโดยเฉพาะเจาะจง	 ดังนั้นเพศที่แตกต่าง

กันความฉลาดทางสุขภาพไม่มีความแตกต่างกัน	

เช่นเดียวกันกับตัวแปรการมีโรคร่วมที่พบว่า	 ทั้ง

ผู้ท่ีมีโรคร่วมและไม่มีโรคร่วมมีระดับความฉลาด

ทางสุขภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและใกล้เคียง

กนั	เนือ่งจากการรบัความรูแ้ละบรกิารสขุภาพของ

ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีและไม่มโีรคร่วมเป็นการเข้ารับ

บริการจากหน่วยบริการหรือคลินิกพิเศษเดียวกัน	

เมื่อพิจารณาถึงโรคร่วมยังพบว่า	ผู้ป่วยเบาหวาน

ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตและโรคไข
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มันในเลือดสูงร่วมด้วยซึ่งเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง	ที่เกิดจากสาเหตุทางพฤติกรรมเป็น

ส่วนมาก	จึงท�าให้การมีหรือไม่มีโรคร่วมไม่ส่งผล

ต่อความฉลาดทางสุขภาพที่แตกต่างกัน

	 3.	 องค์ประกอบของความฉลาดทาง

สุขภาพ	ทีม่อีทิธิพลและสามารถท�านายพฤตกิรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	

	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 พบว่า	

ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์

แปรผันตามกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ	

ผู้ป่วยเบาหวานชนดิที	่2	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ	

(p	<	 .05)	อธิบายได้ว่า	ถ้าผู้ป่วยเบาหวานมีความ

ฉลาดทางสุขภาพเพิ่มข้ึนในระดับท่ีเพียงพอ	 จะ

ช่วยให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น	

เพราะบุคคลท่ีมีระดับความฉลาดทางสุขภาพต�่า

จะส่งผลต่อการใช้ข้อมูลข่าวสาร	การเข้ารบับรกิาร

สุขภาพและการตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรม

การดูแลตนเอง	สอดคล้องกับ	Protheroe	J.	et	al.	

(2017)	ทีศึ่กษาความฉลาดทางสขุภาพ	การป้องกัน

เบาหวานและการจดัการตนเอง	พบว่า	ความฉลาด

ทางสุขภาพเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

สุขภาพทีเ่ป็นสาเหตุไปสู่การควบคมุระดบัน�า้ตาล

ของผู ้ป่วยเบาหวาน	 (Protheroe,	 Rowlands,	

Bartlam,	&	Levin-Zamir,	2017)

	 องค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพ

ท่ีสามารถท�านายพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	จังหวัดชัยนาท	พบว่า	มี

เพียง	3	องค์ประกอบเท่านั้นที่เป็นตัวแปรที่ดีที่สุด

และส่งผลต่อความแตกต่าง	 ได้แก่	 ความรู้ความ

เข้าใจและการแปลความหมาย	การจัดการเงื่อนไข

ทางสุขภาพและการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ	 ซ่ึงเม่ือ

พจิารณาตัวแปรข้างต้น	พบว่าเป็นความจ�าเป็นพืน้

ฐานท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีความสามารถในการ

ดูแลตนเอง	(Self-care	agency)	ของโอเร็ม	(Orem,	

2001)	ที่กล่าวถึงความสามารถและคุณสมบัติขั้น

พืน้ฐาน	(Foundation	capabilities	and	disposition)	

เป็นความสามารถข้ันพื้นฐานของมนุษย์ท่ีจ�าเป็น

ส�าหรบัการปฏบิติัเพือ่ขับเคลือ่นให้เกดิการปฏบิติั	

โดยผู้ป่วยต้องมีความสามารถและทักษะในการ

เรียนรู้	 ได้แก่	 ความจ�า	 ความสามารถในการอ่าน	

เขียน	นับเลข	รวมทั้งความสามารถในการหาเหตุ

ผล	การใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ	และการใช้เหตุผล

เพื่อวิเคราะห์และน�ามาตัดสินในที่เหมาะสมใน

การดูแลตนเอง	แสดงให้เหน็ว่าการจัดการเง่ือนไข

ทางสุขภาพ	เป็นการใช้ทักษะ	วิธีการหรือกลยุทธ์

ระดับบุคคลในการก�าหนดเป้าหมาย	ร่วมกับการ

ส่ือสารและการประยุกต์ใช้ข้อมูลท่ีต้องใช้ทักษะ

ในการคิด	วเิคราะห์	ตรวจสอบความถูกต้อง	ความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	 เพื่อ

การตัดสินใจและก�าหนดทางเลือกหรือหลีกเลี่ยง	

เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลตนเอง

ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไป

ใช้

	 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า	 ผู ้ให้

บริการ	 บุคลากรด้านสาธารณสุข	 ต้องให้ความ

ส�าคัญกับการสร้างกลยุทธ์	 การเลือกช่องทางการ

ให้ข้อมูลและการส่ือสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	

โดยเฉพาะด้านอาหาร	และการรับประทานยาตาม

ฉลากยา	รวมทั้งองค์ประกอบของความฉลาดทาง

สขุภาพมคีวามสมัพนัธ์แปรผันตามกบัพฤตกิรรม

การดูแลตนเอง	หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรให้ความ
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ส�าคัญในการพัฒนา	 รณรงค์ด้านความฉลาดทาง

สุขภาพในแต่ละองค์ประกอบอย่างจริงจัง

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ป ัจจุบันเครื่องมือในการวัดความ

ฉลาดทางสขุภาพยงัไม่ชดัเจนในบางองค์ประกอบ		

จงึควรมีการออกแบบหรอืพฒันาเครือ่งมอื	ตัวชีว้ดั	

ท่ีตอบสนองต่อองค์ประกอบของความฉลาดทาง

สุขภาพในแต่ละด้าน	 เพื่อช่วยเพิ่มรูปแบบของ

เครื่องมือในการประเมินความฉลาดทางสุขภาพ	

และควรขยายการศึกษาในพืน้ท่ีอืน่ๆ	เพือ่ให้ทราบ

ถงึความฉลาดทางสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวาน

ในภาพกว้าง	 และความแตกต่างของตัวแปรด้าน

การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพ	ความยากง่ายในการ

เข้าถึงสื่อสารสนเทศของแต่ละพื้นที่	ตลอดจนวิถี

ชีวิต	ปัจจัยด้านสังคมที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกปฏิบัติ	เป็นต้น
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ความรู้และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล																															

ในต�าบลกระแซง	อ�าเภอพยุห์	จังหวัดศรีสะเกษ	

ชรินทร์ทิพย์ ชัยชุมพล, ส.ม.1

นันทพร ทองเภา, ส.บ.2

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล, ปร.ด.3

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส�ารวจ	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้	พฤติกรรมและความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล	ประชากร

ตัวอย่างได้แก่ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการทางการเคลื่อนไหว	 ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้สูงอายุท่ีพิการ

ทางการเคลื่อนไหว	ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกระแซง	จ�านวน	36	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย	คือ	แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล	ความรู้	และ	พฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่

พิการทางการเคลื่อนไหว	คุณภาพเครื่องมือ	ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	และหาค่าความเชื่อมั่น	

เท่ากับ	 .92	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ	 ร้อยละ	ความถี่	 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน

	 ผลการศึกษาพบว่า	ความรู้ของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวม

อยู่ในระดับสูง	(M	=	18.50,	SD.	=	2.38)	พฤติกรรมของญาติผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ

เคลื่อนไหว	โดยรวมอยู่ในระดับสูง	(M	=	4.52,	SD	=	0.98)	และความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

ของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว

ค�าส�าคัญ:	ความรู้,	พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ,	ผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว

1อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
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Knowledge	and	Health	Care	Behavior	for	the	Elderly	with	Movement	Disability	of	

Family	Caregivers	in	Tambon	Phayu,	Kraseng	District,	Sisaket	Province

Charintip Chaichumpon, M.P.H.1

Nuntaporn Thongphao, B.P.H.2

Ormjai Taejarernwiriyakul, Ph.D.3

Abstract
	 This	survey	research	aimed	to	study	knowledge,	behaviors	and	relationship	between	knowledge	

and	caring	for	the	elderly	with	movement	disability	behavior	of	family	caregivers.	The	samples	were	36	

family	members	in	the	area	of	responsibility	of	Krasaeng	Tambon	Health	Promotion	Hospital,	Phayu	

District,	Sisaket	Province.	They	were	the	members	who	had	taken	care	of	movement	disabled	person	

in	the	family.	Data	were	collected	using	questionnaires.	Demographic	data,	knowledge	and	behaviors	

of	family	members	in	caring	for	the	elderly	with	movement	disability	were	collected.	Quality	of	the	

questionnaires	was	assessed	by	three	experts	and	the	reliability	was	.92.	Data	were	analyzed	using	

frequency,	percentage,	average,	standard	deviationand	Pearson’s	Correlation	Coefficient.

	 The	 results	 showed	 that	 the	 family	 caregivers’	 knowledge	 of	 caring	 for	 the	 elderly	with		

movement	disability	was	at	a	high	level	(M	=	18.50,	SD.	=	2.38)	and	caring	for	the	elderly	with	move-

ment	disability	behavior	was	at	a	high	level	(M	=	4.52,	SD	=	0.98).	However	knowledge	of	caring	for	

the	elderly	with	movement	disability	was	not	significantly	related	to	caring	behavior.

Keywords:	Knowledge,	Behavior	in	caring	for	the	elderly,	Elderly	with	movement	disability	
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บทน�า
	 ป ัจจุบันสังคมไทยก�าลังเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส�าคัญ	

คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 โดยสัดส่วนจ�านวน

ประชากรในวัยท�างานและวัยเด็กลดลง	 เน่ืองจาก

อัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลด

ลงอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะท่ีจ�านวนของผู้สูงอายุ

ไทยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว	ปีพ.ศ.	 2553	 มีสัดส่วน

ผู้สูงอายุอยู่ที่ร้อยละ10.7	 ของประชากรรวมหรือ	

7.02	ล้านคน	ในปี	2555	 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	12.8	

ของประชากรรวม	(8.3	ล้านคน)	ในปี	2557	ร้อย

ละ14.7	(9.5	ล้านคน)	และคาดการณ์ว่าในปี	2568	

ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ	20	(14.4	

ล้านคน)	(ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง

สาธารณสุข,	 2557)	 การแบ่งผู้สูงอายุตามความ

สามารถในการดูแลตนเองเพื่อประกอบกิจวัตร

ประจ�าวัน	 (activity	of	daily	 living)	พบว่ามีผู้สูง

อายุ	ร้อยละ	0.6	-	11.9	มีข้อจ�ากัดในการท�ากิจวัตร

ประจ�าวันพื้นฐานและผู้สูงอายุต้องการความช่วย

เหลือในการท�ากิจวัตรประจ�าวันพื้นฐานร้อยละ	

15.5	 ซ่ึงผู้สูงอายุเหล่าน้ีจัดเป็นผู้สูงอายุที่พิการ

ทางการเคลื่อนไหว	 คือไม่สามารถช่วยเหลือตัว

เองได้	ต้องมีผู้ดูแลช่วยการท�ากิจกรรมต่างๆ	 เช่น	

อาบน�้า	 แต่งตัว	 รับประทานอาหาร	การใช้ห้อง

สุขา	 เป็นต้น	ท�าให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาบุคคลอื่น

ในการดูแลตนเอง	(dependent	care)	และการดูแล

ผู ้สูงอายุท่ีพิการทางการเคลื่อนไหวท่ีบ้านเป็น

เรื่องที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูง

อายุอย่างมาก	 เน่ืองจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะต้อง

ใช้ชีวิตประจ�าวันอยู่ที่บ้านเป็นเวลามากที่สุด	และ

ครอบครัวเป็นสถาบันแรกในการให้การดูแลผู้

สูงอายุก่อนสถาบันอื่นๆ	ญาติผู้ดูแล(family	 care	

giver)	จึงเป็นบุคคลที่ส�าคัญที่ต้องรับบทบาทและ

ท�าหน้าที่ในการดูแลเหล่านี้	 (สายพิณ	 เกษมกิจ

วัฒนาและปิยะภรณ	์ ไพรสนธ์ิ,	 2557)	จึงกล่าวได้

ว่าญาติผู้ดูแลเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญอย่างมาก

ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการทางการเคลื่อนไหว	

อย่างไรก็ตามในระหว่างดูแล	ญาติผู ้ดูแลต้อง

ประสบกับความเครียดเร้ือรังซ่ึงส่งผลลบต่อ

ภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลเองซึ่งจะส่งผลลบ

ต่อคุณภาพการดูแล	 ดังนั้นญาติผู้ดูแลจึงเป็นกลุ่ม

บุคคลท่ีบุคลากรสุขภาพควรให้ความสนใจและไม่

ควรมองข้าม	อย่างไรก็ตามรายงานการวิจัยท่ีผ่าน

มามุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

และการให้ความรู้ให้ค�าแนะน�าแก่ของผู้สูงอายุ

เท่านั้น	ส่วนการศึกษาความรู้	พฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ	 และการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ดูแลสุขภาพของญาติผู้สูงอายุ	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ที่พิการทางการเคลื่อนไหวยังมีน้อยมาก

	 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาความรู ้และ

พฤติกรรมการดูแลผู ้ สูงอายุท่ีพิการทางการ

เคลือ่นไหวของญาติผูดู้แลในต�าบลกระแซง	อ�าเภอ

พยุห์	จังหวัดศรีสะเกษ	ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้ง

นี้	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ส�าหรับการให้ความช่วย

เหลือญาติของผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวตลอด

จนเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของญาติผู้แล

ผู้สูงอายุในครอบครัวต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ

ท่ีพิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล	 ในเขต

รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกระ

แซง	อ�าเภอพยุห์	จังหวัดศรีสะเกษ
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	 2.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู ้สูง

อายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล	 ใน

เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

กระแซง	อ�าเภอพยุห์	จังหวัดศรีสะเกษ

	 3.	 เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความ

รู้กับพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการทางการ

เคลื่อนไหวของญาติผู ้ดูแล	 ในเขตรับผิดชอบ	

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลกระแซง	อ�าเภอ

พยุห์	จังหวัดศรีสะเกษ

ค�าจ�ากัดความ
	 1.	 ผู ้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว	

หมายถึง	บุคคลท่ีมีอายุ	 60	ปี	 ขึ้นไปโดยนับตาม

ปีปฏทิิน	ทัง้เพศชายและเพศหญงิท่ีไม่สามารถช่วย

เหลือตัวเองได้	 อาศัยอยู่กับครอบครัวและต้องมี

ญาติเป็นผูดู้แลให้การช่วยเหลือในการท�ากจิกรรม

ต่างๆ	เช่น	อาบน�้า	แต่งตัว	รับประทานอาหาร	การ

ใช้ห้องสุขา	การเคลือ่นย้ายจากนอนไปนัง่	การเดิน

ภายในและนอกบ้าน	การขึ้นบันได	เป็นต้น

	 2.	 ญาติผูด้แูล	หมายถึง	บคุคลในครวัเรือน

เดียวกันหรือต่างครัวเรือน	แต่อยู่บริเวณเดียวกัน

กับผู้สูงอายุ	 โดยมีลักษณะความสัมพันธ์กับผู้สูง

อายุโดยสายเลือด	 โดยความสัมพันธ์	 หรือตาม

กฎหมาย	(โดยอาจจะเป็น	คู่ชีวิต	บุตร	หลาน	อื่น	ๆ 	

เช่น	ภรรยาของบุตรชาย	สามีของบุตรสาว	เป็นต้น)	

ซ่ึงเป็นผู้ท�าหน้าที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	 เพื่อตอบสนอง

ความต้องการข้ันพืน้ฐาน	ด้านใดด้านหน่ึงหรอืทุก

ด้านอย่างใกล้ชดิ	และประกอบกจิกรรมในการดูแล

เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานมากที่สุด	

โดยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาโดยตลอดเป็นเวลา

อย่างน้อย	1	เดือน	

กรอบแนวคิด
	 จากการทบทวนวรรณกรรมคัดสรร

ตัวแปรต้น	 2	 ตัวแปรได้แก่	 ปัจจัยภายในบุคคล	

และความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการทางการ

เคล่ือนไหว	 ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของญาติผู้ดูแล	

ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการทางการเคลื่อนไหว		

โดยปัจจัยภายในบุคคลได้แก่เพศ	อายุ	สถานภาพ

สมรส	ระดับการศึกษา	ความสัมพนัธ์ในครอบครวั	

อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 และสถานท่ีพักอาศัยมา

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	

เพื่อศึกษาความรู้	 พฤติกรรม	และความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ

ท่ีพิการทางการเคล่ือนไหวของญาติผู้ดูแล	 ในเขต

รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกระ

แซง	อ�าเภอพยุห์	จังหวัดศรีสะเกษ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี	ได้แก่	ญาติ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการทางการเคล่ือนไหวที่มีราย

ช่ือในทะเบียนผูสู้งอายุทีพ่กิารทางการเคล่ือนไหว	

ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลกระแซง	ทกุ

คนจ�านวน	36	คน	 โดยผู้วิจัยศึกษาจากประชากร

ทั้งหมด

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

	 งานวิจัยได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก

 
 
                    ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เพื่อศึกษาความรู้ พฤติกรรม และความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้
กบัพฤติกรรมในการดูแลผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหวของญาติผูดู้แล ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบลกระแซง อาํเภอพยห์ุ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ญาติผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีมีรายช่ือใน
ทะเบียนผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลกระแซง ทุกคนจาํนวน 
36 คน โดยผูว้ิจยัศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
การพทัิกษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมูล 

งานวิจัยได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา และก่อนเขา้ร่วมงานวิจยั กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการ อธิบายถึงวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการวิจยัและขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที ซ่ึงการเขา้
ร่วมการศึกษาคร้ังน้ีเป็นไปตามความสมคัรใจของผูใ้หข้อ้มูล ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ีถือเป็น
ความลบั การนาํเสนอขอ้มูลต่าง ๆ จะนาํ เสนอในภาพรวม ไม่มีการเปิดเผยช่ือและนามสกลุท่ีแทจ้ริง 

 

ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- ความสมัพนัธ์ในครอบครัว 
- อาชีพ 
- รายไดต่้อเดือน  
- สถานท่ีพกัอาศยั 

พฤติกรรมในการดูแลผูสู้งอายท่ีุพิการ
ทางการเคล่ือนไหว 

ความรู้ในการดูแลผูสู้งอาย ุ
ท่ีพิการทางการเคล่ือนไหว 

	 ตัวแปรต้น		 ตัวแปรตาม

คณะกรรมการวจิยัในมนษุย์ของมหาวทิยาลยัเฉลมิ

กาญจนา	และก่อนเข้าร่วมงานวจิยั	กลุ่มตัวอย่างได้

รับการ	อธิบายถึงวัตถุประสงค์	 ขั้นตอนการวิจัย

และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

โดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ	30	

นาที	 ซ่ึงการเข้าร่วมการศึกษาครั้งน้ีเป็นไปตาม

ความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล	ข้อมูลต่าง	ๆ 	ที่ได้รับ

จากการศึกษาครั้งน้ีถือเป็นความลับ	การน�าเสนอ

ข้อมูลต่าง	ๆ	จะน�า	เสนอในภาพรวม	ไม่มีการเปิด

เผยชื่อและนามสกุลที่แท้จริง

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

	 เครือ่งมือท่ีใช้ในงานวิจยั	คือ	แบบสอบถาม

ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูลของกลุ ่ม

ตัวอย่างแบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ	

	 ส ่วนที่ 	 1	 ข ้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
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ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษา		

ความสัมพันธ์ในครอบครัว	อาชีพ	รายได้ต่อเดือน	

และสถานที่พักอาศัย

	 ส่วนที่	 2	 แบบวัดความรู้ในการดูแลผู้สูง

อายุท่ีพิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู ้ดูแล	

จ�านวน	 20	ข้อ	 แบ่งออกเป็น	 7	 ด้านได้แก่	 ด้าน

โภชนาการและอาหาร	ด้านสุขภาพจิต	ด้านการ

ออกก�าลังกาย	ด้านการขับถ่าย	ด้านการป้องกัน

อุบัติเหตุ	ด้านอนามัย	ด้านละ	3	ข้อ	และด้านการ

นอนหลับพักผ่อน	จ�านวน	2	ข้อ	 โดยมีเกณฑ์ให้

คะแนนดังนี้

	 ค�าตอบ	 เชิงบวก	 เชิงลบ

	 ใช่	 	 1	คะแนน	 0	คะแนน

	 ไม่ใช่	 0	คะแนน	 1	คะแนน	

โดยใช้การแปลผลแบบอิงเกณฑ์	3	ระดับ	ดังนี้

	 ระดับคะแนน	 ระดับความรู้	

	 17-20	คะแนน	(81-100%)	 	มาก	

	 13-16	คะแนน	(61-80%)	 	ปานกลาง	

	 0-12	คะแนน	(0-60%)	 น้อย	

	 ส่วนที่	3	แบบสอบถามพฤติกรรมในการ

ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ	

ผู้ดูแลจ�านวน	29	ข้อ	แบ่งออกเป็น	7	ด้านได้แก่	

	 -	 ด้านโภชนาการและอาหาร	

	 	 จ�านวน	5	ข้อ	

	 -	 ด้านการนอนหลับพักผ่อน

	 	 จ�านวน	4	ข้อ	

	 -	 ด้านการออกก�าลังกาย	จ�านวน	3	ข้อ	

	 -	 ด้านการขับถ่าย	จ�านวน	3	ข้อ	

	 -	 ด้านการป้องกนัอบุติัเหตุ	จ�านวน	7	ข้อ	

	 -	 ด้านอนามัย	จ�านวน	4	ข้อ	

	 -	 ด้านสุขภาพจิต	จ�านวน	3	ข้อ	

มีลักษณะเป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า	

(rating	scales)	5	ระดับ	โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน	ดังนี้

	 พฤติกรรม	 	เชิงบวก	 เชิงลบ

	 ปฏิบัติมากที่สุด		 5	คะแนน	 1	คะแนน

	 ปฏิบัติมาก	 	4	คะแนน	 	2	คะแนน

	 ปฏิบัติปานกลาง		3	คะแนน	 3	คะแนน

	 ปฏิบัติน้อย		 2	คะแนน	 4	คะแนน

	 ปฏิบัติน้อยที่สุด		 1	คะแนน	 5	คะแนน

น�าค่าคะแนนที่ได้แต่ละข้อมาเฉลี่ยเป็นค่าคะแนน

โดยรวมและจดัระดับพฤติกรรมโดยใช้การแปลผล

แบบอิงเกณฑ์	5	ระดับ	ดังนี้

	 ค่าเฉลี่ย	 ระดับพฤติกรรม	

	 4.51-5.00	 มากที่สุด

	 3.51-4.50	 มาก

	 2.51-3.50	 ปานกลาง

	 1.51-2.50	 น้อย

	 1.00-1.50	 น้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน	3	ท่านได้แก่ผู้เชี่ยวชาญสาขาการพยาบาล

อนามัยชุมชน	การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

ศาสตร์ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหาของค�าถาม	(content	validity)	หลังจาก

นั้นน�ามาปรับปรุงข้อค�าถามในด้านภาษาและ

ความชัดเจนเพื่อความเข้าใจได้ง่ายต่อการตอบ

แบบสอบถามและการหาค่าความเชื่อมั่น	 (reli-

ability)	โดยผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามไปเกบ็ข้อมลู

กบัญาติผูดู้แล	ผูสู้งอายุท่ีพกิารทางการเคล่ือนไหว	

ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลโพธ์ิจ�านวน	30	รายวเิคราะห์หาความเชือ่มัน่

ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา	

(Alpha	Coefficient)	ของครอนบาค	 (Cronbach)	
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ได้ค่าความเชือ่ม่ันโดยรวมของเครือ่งมือเท่ากบั	.92

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 คณะผู ้วิ จัยขออนุญาตด�าเนินการจาก	

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลกระ

แซง	อ�าเภอพยุห์	จังหวัดศรีสะเกษ	จากนั้นด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยสัมภาษณ์

ญาติผู ้ดูแลผู ้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว	

จ�านวน	36	คน	โดยใช้แบบสอบถามใช้เวลาคนละ	

30-50	นาที	ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง

เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม	2559	หลังจากนั้น

ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	

เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษา	ความ

สัมพนัธ์ในครอบครวั	อาชพี	รายได้ต่อเดือน	สถาน

ที่พักอาศัย	 ความรู้	 และพฤติกรรมการดูแลผู้สูง

อายทุีพ่กิารทางการเคล่ือนไหวของญาติผูดู้แล	โดย

การแจกแจงความถี่	 (frequency)	 และค่าร้อยละ		

(percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (mean)	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (standard	 deviation)	 วิเคราะห์ความ

สัมพนัธ์ระหว่างความรูใ้นการดูแลผูสู้งอายทุีพ่กิาร

ทางการเคล่ือนไหวของญาติผู้ดูแลกับพฤติกรรม

ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการทางการเคลื่อนไหว

ของญาติผู้ดูแล	 โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์

แบบเพียร์สัน	 (Pearsonproduct	moment	 correla-

tioncoefficient)

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลญาติผู้ดูแล

ส่วนใหญ่ร้อยละ	 75.00	 เป็นเพศหญิง	อายุอยู่ใน

ช่วง	 50-59	ปี	 ร้อยละ	 27.80	อายุเฉลี่ย	 48.64	ปี	

(SD	=13.84)	สมรสแล้ว	ร้อยละ	72.22	การศึกษา

ระดับประถมศึกษา	ร้อยละ	55.56	อาชีพเกษตรกร	

ร้อยละ	30.55	มีรายได้ต่อเดือน	อยู่ในช่วง	5,000-

10,000	บาท	ร้อยละ	50.00ผู้ดูแลมีความสัมพันธ์

ในครอบครัว	 โดยเป็นบุตรของผู้สูงอายุท่ีพิการ

ทางการเคลื่อนไหว	ร้อยละ	63.89	และสถานที่พัก

อาศัยเป็นที่พักของตนเอง	ร้อยละ	100	ดังตารางที่	

1
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		ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล	 จ�านวน	(คน)	 ร้อยละ

เพศ	 	

		 ชาย	 9	 25.00

		 หญิง	 27	 75.00

อายุ

		 ต�่ากว่า	40	ปี	 9	 25.00

		 40-49	ปี	 9	 25.00

		 50-59	ปี	 10	 27.80

		 60	ปี	ขึ้นไป	 8	 22.20

M	=	48.64	ปี,	S.D.	=	13.84	ปี,	Min	=	23	ปี,	Max	=	80	ปี

สถานภาพสมรส

		 โสด	 2	 5.55

		 สมรส	 26	 72.22

		 หม้าย/	หย่าร้าง	 5	 13.9

		 แยกกันอยู่	 3	 8.33

ระดับการศึกษา

		 ไม่ได้เรียน	 2	 5.55

		 ประถมศึกษา	 20	 55.56

		 มัธยมศึกษาตอนต้น/	ปวช.	 10	 27.78

		 มัธยมปลาย/	ปวส.	 1	 2.78

		 อนุปริญญา		 2	 5.55

		 ปริญญาตรี	 1	 2.78

ความสัมพันธ์ในครอบครัว		 	

		 คู่ชีวิต	 6	 16.67

		 บุตร	 23	 63.89

		 หลาน	 3	 8.34

		 พี่/น้อง	 2	 5.55

		 สะใภ้/เขย	 2	 5.55

ตารางที่	1	ลักษณะส่วนบุคคล	(N	=	36)
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		ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล	 จ�านวน	(คน)	 ร้อยละ

อาชีพ		

		 แม่บ้าน	 10	 27.80

		 รับจ้างทั่วไป	 6	 16.67

		 เกษตรกรรม	 11	 30.55

		 ลูกจ้าง/	พนักงานประจ�า	 1	 2.78

		 รับข้าราชการ	 2	 5.55

		 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	 6	 16.67

รายได้ต่อเดือน		 	

		 ต�่ากว่า	5,000	บาท	 12	 33.33

		 5,000	-10,000	บาท	 18	 50.00

				 มากกว่า	10,000	บาท	 6	 16.67

สถานที่พักอาศัย	 	

				 ที่พักของตัวเอง	 36	 100.00

	 2.	 ความรู ้ในการดูแลผู ้สูงอายุที่พิการ

ทางการ เคลื่ อนไหวของญาติผู ้ ดู แลญาติผู ้

ดูแลมีความรู ้ในการดูแลผู ้สูงอายุในระดับสูง		

(M=	 18.50±2.38)	 โดยญาติผู้ดูแลมีความรู้อยู่ใน

ระดับสูง	 จ�านวน	 31	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 86.11	

ระดับปานกลางจ�านวน	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.34	

และระดับต�่า	 จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.55	

ดังตารางที่	 2	นอกจากนี้ยังพบว่า	ญาติผู้ดูแลผู้สูง

อายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว	มีความรู้ที่ถูกต้อง

มากท่ีสุด	 ในข้อความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัว

เป็นจุดส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตท่ีปกติของผู้สูง

อายุ	และข้อการให้ความเคารพนับถือกับผู้สูงอายุ

เป็นผลดีต่อสุขภาพทางด้านจิตใจจ�านวน	36	คน	

คิดเป็นร้อยละ	100	และข้อมีความรู้ที่ถูกต้องน้อย

ที่สุด	คือข้อในผู้สูงอายุที่ได้รับประทานอาหารจืด

มากเกนิไปท�าให้เกดิโรคอ้วน	เบาหวาน	หรอืความ

ดันโลหติสูงได้	จ�านวน	22	คน	คดิเป็นร้อยละ	61.10	

ดังตารางที่	3

ตารางที่	1	ลักษณะส่วนบุคคล	(N	=	36)		(ต่อ)
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ตารางที่	2	จ�านวน	ร้อยละค่าเฉลี่ย	และ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	จ�าแนกตามการแปลผลระดับความรู้ใน

การดูแลผู้สูงอายุของญาติผู้ดูแล	(N	=	36)

86.11 ระดบัปานกลางจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 และระดบัตํ่า จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55 ดงั
ตารางท่ี 2 นอกจากน้ียงัพบว่า ญาติผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหว มีความรู้ท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด ใน
ขอ้ความสัมพนัธ์ทางดา้นครอบครัวเป็นจุดสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตท่ีปกติของผูสู้งอาย ุและขอ้การให้ความ
เคารพนบัถือกบัผูสู้งอายเุป็นผลดีต่อสุขภาพทางดา้นจิตใจจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และขอ้มีความรู้
ท่ีถูกตอ้งนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ในผูสู้งอายท่ีุไดรั้บประทานอาหารจืดมากเกินไปทาํใหเ้กิดโรคอว้น เบาหวาน หรือ
ความดนัโลหิตสูงได ้ จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.10 ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี2 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จาํแนกตามการแปลผลระดบัความรู้ในการดูแล
ผูสู้งอายขุองญาติผูดู้แล (N = 36) 

ตารางท่ี 3 จาํนวนความถ่ี และค่าร้อยละ ความรู้ในการดูแลผูสู้งอายขุองญาติผูดู้แล จาํแนกรายขอ้ (N = 36) 

ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุของญาติ ตอบถูก ตอบผดิ 
จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ด้านโภชนาการและอาหาร 

1. ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาในการรับประทานอาหาร ควร
รับประทานอาหารม้ือละจาํนวนนอ้ย ๆ แต่บ่อยคร้ังข้ึน

32 88.90 4 11.10 

2. ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บประทานอาหารจืดมากเกินไปทาํให้
เกิดโรคอว้นเบาหวาน หรือความดนัโลหิตสูงได ้

22 61.10 14 38.90 

30 83.30 6 16.703. ผู้สูงอายุควรดื่มนํ้า6-8 แก้วต่อวัน
ด้านการนอนหลับพักผ่อน

35 97.20 1 2.80 

 32 88.90 4 11.10 

1. ลดช่วงเวลานอนการงีบหลบัเวลากลางวนัเพราะจะ 
ทาํใหผู้สู้งอายนุอนไม่หลบัในเวลากลางคืนได้ 

2.ผู้สูงอายุนอนควรพักผอ่นอยา่งน้อยวันละ 8 ช่วัโมง
 ด้านการออกกําลงักาย 

1. การออกกาํลงักายทาํใหส้มรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น 
ชะลอการเส่ือมของอวยัวะต่าง ๆของร่างกาย 

34 94.40 2 5.60 

ระดับความรู้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
        สูง            31  86.11 
        ปานกลาง 3 8.34 
        ตํ่า 2 5.55 
  M= 18.50, SD.=2.38 , Min = 10 , Max = 20 

ตารางที	่3	จ�านวนความถ่ี	และค่าร้อยละ	ความรูใ้นการดูแลผูสู้งอายขุองญาติผูดู้แล	จ�าแนกรายข้อ	(N	=	36)

86.11 ระดบัปานกลางจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 และระดบัตํ่า จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55 ดงั
ตารางท่ี 2 นอกจากน้ียงัพบว่า ญาติผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหว มีความรู้ท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด ใน
ขอ้ความสัมพนัธ์ทางดา้นครอบครัวเป็นจุดสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตท่ีปกติของผูสู้งอาย ุและขอ้การให้ความ
เคารพนบัถือกบัผูสู้งอายเุป็นผลดีต่อสุขภาพทางดา้นจิตใจจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และขอ้มีความรู้
ท่ีถูกตอ้งนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ในผูสู้งอายท่ีุไดรั้บประทานอาหารจืดมากเกินไปทาํใหเ้กิดโรคอว้น เบาหวาน หรือ
ความดนัโลหิตสูงได ้ จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.10 ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี2 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จาํแนกตามการแปลผลระดบัความรู้ในการดูแล
ผูสู้งอายขุองญาติผูดู้แล (N = 36) 

ตารางท่ี 3 จาํนวนความถ่ี และค่าร้อยละ ความรู้ในการดูแลผูสู้งอายขุองญาติผูดู้แล จาํแนกรายขอ้ (N = 36) 

ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุของญาติ ตอบถูก ตอบผดิ 
จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ด้านโภชนาการและอาหาร 

1. ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาในการรับประทานอาหาร ควร
รับประทานอาหารม้ือละจาํนวนนอ้ย ๆ แต่บ่อยคร้ังข้ึน

32 88.90 4 11.10 

2. ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บประทานอาหารจืดมากเกินไปทาํให้
เกิดโรคอว้นเบาหวาน หรือความดนัโลหิตสูงได ้

22 61.10 14 38.90 

30 83.30 6 16.703. ผู้สูงอายุควรดื่มนํ้า6-8 แก้วต่อวัน
ด้านการนอนหลับพักผ่อน

35 97.20 1 2.80 

 32 88.90 4 11.10 

1. ลดช่วงเวลานอนการงีบหลบัเวลากลางวนัเพราะจะ 
ทาํใหผู้สู้งอายนุอนไม่หลบัในเวลากลางคืนได้ 

2.ผู้สูงอายุนอนควรพักผอ่นอยา่งน้อยวนัละ 8 ช่วัโมง
 ด้านการออกกําลงักาย 

1. การออกกาํลงักายทาํใหส้มรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น 
ชะลอการเส่ือมของอวยัวะต่าง ๆของร่างกาย 

34 94.40 2 5.60 

ระดับความรู้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
        สูง            31  86.11 
        ปานกลาง 3 8.34 
        ตํ่า 2 5.55 
  M= 18.50, SD.=2.38 , Min = 10 , Max = 20 

ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุของญาติ ตอบถูก ตอบผดิ 
จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ 

34 94.40 2 5.60 

34 94.40 2 5.60 

2. การบริหารร่างกายเป็ นประจาํช่วยใหร่้างกายผูสู้งอายุ
แขง็แรง 

3.การออกกาํลงักายของผูสู้งอายใุนท่าบริหารร่างกายทาํ 
ให้เลือดไหลเวยีนของเลอืดด ี
ด้านการขับถ่าย 

1. ปัญหาสาํคญัของการขบัถ่ายของผูสู้งอายคืุอภาวะ
ทอ้งผกูอุจจาระแขง็ถ่ายไม่ออก 

35 97.20 1 2.80 

2.ผูสู้งอายท่ีุไม่ทาํกิจกรรมมีส่วนทาํใหอ้าการทอ้งอืด
ได ้

35 97.20 1 2.80 

3.การรับประทานผลไมห้ลงัอาหารทาํใหผู้สู้งอายุ 35 97.20 1 2.80 

33 91.70 3 8.30 

34 94.40 2 5.60 

34 94.40 2 5.60 

ขับถ่ายอุจจาระง่าย 
ด้านป้องกันอุบัตเิหตุ 

1. การจดัพื้นท่ีภายในบา้นใหเ้หมาะสมและเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยเป็ นส่ิงท่ีพึ่งกระทาํสาํหรับบา้นท่ีมี
ผูสู้งอาย ุ

2. การติดแผน่กนัล่ืนในหอ้งนํ้าเป็ นการป้องกนัอนัตราย 

ท่ีจะเกิดในหอ้งนํ้าสาํหรับผูสู้งอายุ 
3. ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาทางดา้นสายตาจะมีโอกาสเกิด 

อุบัติเหตุได้บ่ อย 
ด้านสุขอนามัย 

1. หากผูสู้งอายเุครียดจะทาํใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึนได ้ 33 91.70 3 8.30 
2. บา้นท่ีอากาศไม่ถ่ายเททาํใหค้วามดนัโลหิตสูงได ้ 33 91.70 3 8.30 
3.บา้นท่ีอากาศไม่ถ่ายเททาํใหผู้สู้งอายเุกิดโรคระบบ 35 97.20 1 2.80 

36 100.00 0 0.00 

36 100.00 0 0.00 

ทางเดินหายใจได ้
ด้านสุขภาพจติ 

1. ความสัมพนัธ์ทางดา้นครอบครัวเป็ นจุดสาํคญัต่อการ 

ดาํเนินชีวติท่ีปกติของผูสู้งอายุ 
2. การใหค้วามเคารพนบัถือกบัผูสู้งอายเุป็ นผลดีต่อ 

สุขภาพทางดา้นจิตใจของผูสู้งอายุ 
3. ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบในผูสู้งอายคืุอ โรคซึมเศร้า 34 94.40 2 5.60 

ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุของญาติ ตอบถูก ตอบผดิ 
จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ 

34 94.40 2 5.60 

34 94.40 2 5.60 

2. การบริหารร่างกายเป็ นประจาํช่วยใหร่้างกายผูสู้งอายุ
แขง็แรง 

3.การออกกาํลงักายของผูสู้งอายใุนท่าบริหารร่างกายทาํ 
ให้เลือดไหลเวยีนของเลอืดด ี
ด้านการขับถ่าย 

1. ปัญหาสาํคญัของการขบัถ่ายของผูสู้งอายคืุอภาวะ
ทอ้งผกูอุจจาระแขง็ถ่ายไม่ออก 

35 97.20 1 2.80 

2.ผูสู้งอายท่ีุไม่ทาํกิจกรรมมีส่วนทาํใหอ้าการทอ้งอืด
ได ้

35 97.20 1 2.80 

3.การรับประทานผลไมห้ลงัอาหารทาํใหผู้สู้งอายุ 35 97.20 1 2.80 

33 91.70 3 8.30 

34 94.40 2 5.60 

34 94.40 2 5.60 

ขับถ่ายอุจจาระง่าย 
ด้านป้องกันอุบัตเิหตุ 

1. การจดัพื้นท่ีภายในบา้นใหเ้หมาะสมและเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยเป็ นส่ิงท่ีพึ่งกระทาํสาํหรับบา้นท่ีมี
ผูสู้งอาย ุ

2. การติดแผน่กนัล่ืนในหอ้งนํ้าเป็ นการป้องกนัอนัตราย 

ท่ีจะเกิดในหอ้งนํ้าสาํหรับผูสู้งอายุ 
3. ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาทางดา้นสายตาจะมีโอกาสเกิด 

อุบัติเหตุได้บ่ อย 
ด้านสุขอนามัย 

1. หากผูสู้งอายเุครียดจะทาํใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึนได ้ 33 91.70 3 8.30 
2. บา้นท่ีอากาศไม่ถ่ายเททาํใหค้วามดนัโลหิตสูงได ้ 33 91.70 3 8.30 
3.บา้นท่ีอากาศไม่ถ่ายเททาํใหผู้สู้งอายเุกิดโรคระบบ 35 97.20 1 2.80 

36 100.00 0 0.00 

36 100.00 0 0.00 

ทางเดินหายใจได ้
ด้านสุขภาพจติ 

1. ความสัมพนัธ์ทางดา้นครอบครัวเป็ นจุดสาํคญัต่อการ 

ดาํเนินชีวติท่ีปกติของผูสู้งอายุ 
2. การใหค้วามเคารพนบัถือกบัผูสู้งอายเุป็ นผลดีต่อ 

สุขภาพทางดา้นจิตใจของผูสู้งอายุ 
3. ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบในผูสู้งอายคืุอ โรคซึมเศร้า 34 94.40 2 5.60 
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ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุของญาติ ตอบถูก ตอบผดิ 

จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ 

34 94.40 2 5.60 

34 94.40 2 5.60 

2. การบริหารร่างกายเป็ นประจาํช่วยใหร่้างกายผูสู้งอายุ
แขง็แรง 

3.การออกกาํลงักายของผูสู้งอายใุนท่าบริหารร่างกายทาํ 
ให้เลือดไหลเวยีนของเลอืดด ี
ด้านการขับถ่าย 

1. ปัญหาสาํคญัของการขบัถ่ายของผูสู้งอายคืุอภาวะ
ทอ้งผกูอุจจาระแขง็ถ่ายไม่ออก 

35 97.20 1 2.80 

2.ผูสู้งอายท่ีุไม่ทาํกิจกรรมมีส่วนทาํใหอ้าการทอ้งอืด
ได ้

35 97.20 1 2.80 

3.การรับประทานผลไมห้ลงัอาหารทาํใหผู้สู้งอายุ 35 97.20 1 2.80 

33 91.70 3 8.30 

34 94.40 2 5.60 

34 94.40 2 5.60 

ขับถ่ายอุจจาระง่าย 
ด้านป้องกันอุบัตเิหตุ 

1. การจดัพื้นท่ีภายในบา้นใหเ้หมาะสมและเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยเป็ นส่ิงท่ีพึ่งกระทาํสาํหรับบา้นท่ีมี
ผูสู้งอาย ุ

2. การติดแผน่กนัล่ืนในหอ้งนํ้าเป็ นการป้องกนัอนัตราย 

ท่ีจะเกิดในหอ้งนํ้าสาํหรับผูสู้งอายุ 
3. ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาทางดา้นสายตาจะมีโอกาสเกิด 

อุบัติเหตุได้บ่ อย 
ด้านสุขอนามัย 

1. หากผูสู้งอายเุครียดจะทาํใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึนได ้ 33 91.70 3 8.30 
2. บา้นท่ีอากาศไม่ถ่ายเททาํใหค้วามดนัโลหิตสูงได ้ 33 91.70 3 8.30 
3.บา้นท่ีอากาศไม่ถ่ายเททาํใหผู้สู้งอายเุกิดโรคระบบ 35 97.20 1 2.80 

36 100.00 0 0.00 

36 100.00 0 0.00 

ทางเดินหายใจได ้
ด้านสุขภาพจติ 

1. ความสัมพนัธ์ทางดา้นครอบครัวเป็ นจุดสาํคญัต่อการ 

ดาํเนินชีวติท่ีปกติของผูสู้งอายุ 
2. การใหค้วามเคารพนบัถือกบัผูสู้งอายเุป็ นผลดีต่อ 

สุขภาพทางดา้นจิตใจของผูสู้งอายุ 
3. ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบในผูสู้งอายคืุอ โรคซึมเศร้า 34 94.40 2 5.60 

86.11 ระดบัปานกลางจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 และระดบัตํ่า จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55 ดงั
ตารางท่ี 2 นอกจากน้ียงัพบว่า ญาติผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหว มีความรู้ท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด ใน
ขอ้ความสัมพนัธ์ทางดา้นครอบครัวเป็นจุดสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตท่ีปกติของผูสู้งอาย ุและขอ้การให้ความ
เคารพนบัถือกบัผูสู้งอายเุป็นผลดีต่อสุขภาพทางดา้นจิตใจจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และขอ้มีความรู้
ท่ีถูกตอ้งนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ในผูสู้งอายท่ีุไดรั้บประทานอาหารจืดมากเกินไปทาํใหเ้กิดโรคอว้น เบาหวาน หรือ
ความดนัโลหิตสูงได ้ จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.10 ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี2 จาํนวน ร้อยละค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จาํแนกตามการแปลผลระดบัความรู้ในการดูแล
ผูสู้งอายขุองญาติผูดู้แล (N = 36) 

ตารางท่ี 3 จาํนวนความถ่ี และค่าร้อยละ ความรู้ในการดูแลผูสู้งอายขุองญาติผูดู้แล จาํแนกรายขอ้ (N = 36) 

ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุของญาติ ตอบถูก ตอบผดิ 
จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ด้านโภชนาการและอาหาร 

1. ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาในการรับประทานอาหาร ควร
รับประทานอาหารม้ือละจาํนวนนอ้ย ๆ แต่บ่อยคร้ังข้ึน

32 88.90 4 11.10 

2. ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บประทานอาหารจืดมากเกินไปทาํให้
เกิดโรคอว้นเบาหวาน หรือความดนัโลหิตสูงได ้

22 61.10 14 38.90 

30 83.30 6 16.703. ผู้สูงอายุควรดื่มนํ้า6-8 แก้วต่อวัน
ด้านการนอนหลับพักผ่อน

35 97.20 1 2.80 

 32 88.90 4 11.10 

1. ลดช่วงเวลานอนการงีบหลบัเวลากลางวนัเพราะจะ 
ทาํใหผู้สู้งอายนุอนไม่หลบัในเวลากลางคืนได้ 

2.ผู้สูงอายุนอนควรพักผอ่นอยา่งน้อยวนัละ 8 ช่วัโมง
 ด้านการออกกําลงักาย 

1. การออกกาํลงักายทาํใหส้มรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น 
ชะลอการเส่ือมของอวยัวะต่าง ๆของร่างกาย 

34 94.40 2 5.60 

ระดับความรู้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
        สูง            31  86.11 
        ปานกลาง 3 8.34 
        ตํ่า 2 5.55 
  M= 18.50, SD.=2.38 , Min = 10 , Max = 20 
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	 3.	 พฤติกรรมในการดูแลผูส้งูอายทีุพิ่การ

ทางการเคลือ่นไหวของญาตผิูดู้แลพฤติกรรมของ

ญาติผู ้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ

เคลือ่นไหว	โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด	(M=4.52,	

SD.=	0.98)	เมือ่พจิารณารายด้าน	พบว่าพฤติกรรม

การดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการทางการเคลื่อนไหวของ

ญาติผู้ดูแล	ด้านสุขอนามัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	จัด

อยู่ในระดับมากที่สุด	(M=4.53,	SD.	=	0.83)	รอง

ลงมาด้านป้องกันอุบัติเหตุจัดอยู ่ในระดับมาก	

(M=4.50	,	SD.	=	0.85	คะแนน)	และด้านการออก

ก�าลังกายมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดจัดอยู่ในระดับมาก	

(M=4.11,	SD.	=	1.05)	ดังตารางที่	4

 
 

3. พฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการทางการเคล่ือนไหวของญาติผู้ดูแลพฤติกรรมของญาติผูดู้แล
ในการดูแลผูสู้งอายุท่ีพิการทางการเคล่ือนไหว โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (M=4.52, SD.= 0.98) เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่พฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหวของญาติผูดู้แล ดา้นสุขอนามยั
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด จดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (M=4.53, SD. = 0.83) รองลงมาดา้นป้องกนัอุบติัเหตุจดัอยูใ่น
ระดบัมาก (M=4.50 , SD. = 0.85 คะแนน) และดา้นการออกกาํลงักายมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดจดัอยูใ่นระดบัมาก 
(M=4.11, SD. = 1.05) ดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลตามดา้นพฤติกรรมของญาติผูดู้แลในการดูแล
ผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหว (N = 36) 

พฤติกรรม M SD การแปลผล 
ดา้นโภชนาการและอาหาร 
ดา้นการนอนหลบัพกัผอ่น 

4.12 
4.24 

1.09 
1.13 

มาก 
มาก 

ดา้นการออกกาํลงักาย 4.11 1.05 มาก 
ดา้นการขบัถ่าย 4.28 1.00 มาก 
ดา้นป้องกนัอุบติัเหตุ 4.50 0.85 มาก 
ดา้นสุขอนามยั 4.53 0.83 มากท่ีสุด 
ดา้นสุขภาพจิต 4.43 0.92 มาก 

รวม 4.52 0.98 มากท่ีสุด 
 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการดูแลผู้ สูงอายุท่ีพิการทางการเคล่ือนไหวของญาติผู้ดูแลกับ
พฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุท่ีพกิารทางการเคล่ือนไหว ของญาติผู้ดูแล จากการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ 
พบวา่ ความรู้ในการดูแลผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหวของญาติผูดู้แลไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ของญาติผูดู้แล ในการดูแลผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหว  (r = .24, p >0.05) ดงัตารางท่ี 5 
 
 
 
 
 

	 4.	 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการ

ดูแลผู ้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของ

ญาติผู้ดูแลกับพฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่

พิการทางการเคล่ือนไหว	 ของญาติผู ้ดูแล	 จาก

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์	พบว่า	 ความรู้ใน

ตารางที่	 4	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลตามด้านพฤติกรรมของญาติผู้ดูแลในการ

ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว	(N	=	36)

การดูแลผู้สูงอายุท่ีพิการทางการเคลื่อนไหวของ

ญาติผู้ดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ

ญาติผู้ดูแล	 ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ

เคลื่อนไหว	(r	=	.24,	p	>0.05)	ดังตารางที่	5
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ตารางที	่5	ความสมัพนัธ์ระหว่างความรูใ้นการดูแลผูสู้งอายท่ีุพกิารทางการเคลือ่นไหวของญาติผูดู้แลกบั

พฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว	ของญาติผู้ดูแล	(N	=	36)

 
 
ตารางท่ี 5 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ในการดูแลผูสู้งอายุท่ีพิการทางการเคล่ือนไหวของญาติผูดู้แลกบั
พฤติกรรมในการดูแลผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหว ของญาติผูดู้แล  (N = 36) 
 
 
 
 
 
 
 
การอภปิรายผลการวจิยั 

จากผลการศึกษาความรู้ของญาติผูดู้แล ในการดูแลผูสู้งอายุท่ีพิการทางการเคล่ือนไหว ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลกระแซง อาํเภอพยุห์ จงัหวดัศรีสะเกษ จาํนวน 36 คน พบว่า
ญาติผูดู้แลมีความรู้ในการดูแลผูสู้งอายุท่ีพิการทางการเคล่ือนไหวทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นโภชนาการและ
อาหาร ดา้นการนอนหลบัพกัผอ่น ดา้นการออกกาํลงักาย ดา้นการขบัถ่าย ดา้นการป้องกนัอุบติัเหตุ ดา้น
อนามยั และดา้นสุขภาพจิต ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของปัทมา รัตนาธรรม, สุรพร เส้ียนสลาย, 
และบุญเสริม หุตะแพทย ์(2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวในการดูแลคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหวในจงัหวดัจนัทบุรี พบว่าสมาชิกของครอบครัวท่ีทาํหน้าท่ีดูแลคนพิการส่วนใหญ่มี
ความรู้เก่ียวกบัการดูแลคนพิการทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและสิทธิของคนพิการในภาพรวมอยู่
ในระดับสูงและการศึกษาของวรัญญา จิตรบรรทดั, ธมลวรรณ แกว้กระจก, และพิมพวรรณ เรืองพุทธ 
(2560) พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในตาํบลนาเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชมี
ความรู้ความเขา้ใจในการดูแลผูสู้งอายใุนระดบัสูงเช่นเดียวกนั 
 สาํหรับพฤติกรรมของญาติในการดูแลผูสู้งอายท่ีุพิการทางการเคล่ือนไหวทั้ง 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
โภชนาการและอาหาร ดา้นการนอนหลบัพกัผ่อน ดา้นการออกกาํลงักาย ดา้นการขบัถ่าย ดา้นการป้องกนั
อุบติัเหตุ ดา้นอนามยั และดา้นสุขภาพจิตอยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาในอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้นตาํบลนาเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีความสามารถในการดูแลผูสู้งอายใุน
ระดบัสูง (วรัญญา จิตรบรรทดั และคณะ, 2560) และการศึกษาของยวุดี รอดจากภยั, กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ, 
และไพบูลย ์พงษแ์สงพนัธ์ (2557) พบว่าพฤติกรรมการดูแลผูสู้งอายขุองผูดู้แลในจงัหวดัปราจีนบุรี อยูใ่น
ระดบัสูงเช่นกนั อาจเน่ืองมาจากพ้ืนฐานความเช่ือค่านิยมทางสังคมและการปลูกฝังค่านิยมทางวฒันธรรม
ไทยในเร่ืองความกตญัญูกตเวที ท่ีคาดหวงัให้สมาชิกในครอบครัวตอ้งเขา้มารับบทบาทเป็นญาติผูดู้แล
ผูสู้งอาย ุซ่ึงตอ้งทาํหนา้ท่ีดูแลผูสู้งอายเุป็นอยา่งดี เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณ (ศศิพฒัน์ ยอดเพชร, 2551) 

                         
                             ตัวแปร 

ความรู้ในการดูแลผู ้สูงอายุท่ีพิการทางการ
เคล่ือนไหวของญาติผูดู้แล 
ค่าสหสัมพนัธ์ (r ) p-value 

พฤติกรรมของญาติผูดู้แล ในการดูแลผูสู้งอายท่ีุพิการ
ทางการเคล่ือนไหว   

.24 .12 

การอภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการศึกษาความรู้ของญาติผู้ดูแล	

ในการดูแลผูส้งูอายทีุพ่กิารทางการเคลือ่นไหว	ใน

เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

กระแซง	 อ�าเภอพยุห์	 จังหวัดศรีสะเกษ	 จ�านวน	

36	คน	พบว่าญาติผู้ดูแลมีความรู้ในการดูแลผู้สูง

อายุท่ีพิการทางการเคล่ือนไหวท้ัง	 7	 ด้านได้แก	่

ด้านโภชนาการและอาหาร	 ด้านการนอนหลับ

พักผ่อน	ด้านการออกก�าลังกาย	ด้านการขับถ่าย	

ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ	 ด้านอนามัย	 และด้าน

สุขภาพจิต	 ในระดับสูง	สอดคล้องกับการศึกษา

ของปัทมา	รัตนาธรรม,	 สุรพร	 เสี้ยนสลาย,	และ

บุญเสริม	หุตะแพทย์	 (2557)	 ศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อพฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวในการดูแล

คนพกิารทางการเคลือ่นไหวในจงัหวดัจันทบุร	ีพบ

ว่าสมาชิกของครอบครัวที่ท�าหน้าท่ีดูแลคนพิการ

ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลคนพิการท้ัง

ด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	 เศรษฐกิจและสิทธิของ

คนพิการในภาพรวมอยู่ในระดับสูงและการศึกษา

ของวรัญญา	จิตรบรรทัด,	ธมลวรรณ	แก้วกระจก,	

และพิมพวรรณ	 เรืองพุทธ	 (2560)	พบว่า	 อาสา

สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้านในต�าบลนาเคียน	

อ�าเภอเมือง	จงัหวดันครศรธีรรมราชมคีวามรูค้วาม

เข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุในระดับสูงเช่นเดียวกัน

	 ส�าหรับพฤติกรรมของญาติในการดูแล	

ผูสู้งอายุท่ีพกิารทางการเคล่ือนไหวท้ัง	7	ด้านได้แก่	

ด้านโภชนาการและอาหาร	 ด้านการนอนหลับ

พักผ่อน	ด้านการออกก�าลังกาย	ด้านการขับถ่าย	

ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ	 ด้านอนามัย	 และด้าน

สุขภาพจิตอยู่ในระดับสูง	สอดคล้องกับการศึกษา

ในอาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้านต�าบลนา

เคยีน	อ�าเภอเมือง	จงัหวดันครศรธีรรมราช	มีความ

สามารถในการดูแลผู้สูงอายุในระดับสูง	 (วรัญญา	

จิตรบรรทัด	และคณะ,	2560)	และการศึกษาของ

ยุวดี	 รอดจากภัย,	 กุลวดี	 โรจน์ไพศาลกิจ,	 และ

ไพบลูย์	พงษ์แสงพนัธ์	(2557)	พบว่าพฤติกรรมการ

ดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในจังหวัดปราจีนบุรี	 อยู่

ในระดับสูงเช่นกัน	อาจเนื่องมาจากพื้นฐานความ

เช่ือค่านิยมทางสังคมและการปลูกฝังค่านิยมทาง

วัฒนธรรมไทยในเร่ืองความกตัญญูกตเวที	 ท่ีคาด

หวังให้สมาชิกในครอบครัวต้องเข้ามารับบทบาท

เป็นญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ซึ่งต้องท�าหน้าที่ดูแลผู้สูง

อายุเป็นอย่างดี	 เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณ	 (ศศิ

พัฒน์	ยอดเพชร,	2551)

	 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรูใ้น

การดูแลผูสู้งอายุกบัพฤติกรรมในการดูแลผูสู้งอายุ
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ที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ	พบว่าความรู้

ไม่มีความสัมพันธ์	กับพฤติกรรมของญาติในการ

ดูแลผูสู้งอายท่ีุพกิารทางการเคล่ือนไหวสอดคล้อง

กับแนวคิดทฤษฎีของ	Pender	กล่าวถึงความรู้ว่า

ปัจจัยด้านสติปัญญา-การรับรู้เป็น	1	ใน	3	ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ของบุคคล	 ดังนั้นความรู้อย่างเดียวอาจไม่ส่งผล

ต่อการแสดงพฤติกรรมเพราะจะต้องมีปัจจัยอื่น	

ๆร่วมด้วย	(สุมาพร	ศรีสุข,	2556)	นอกจากนี้การ

มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ

เคลื่อนไหว	ประสบการณ์การลองผิดลองถูกจน

สามารถเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแล

ผู ้สูงอายุท่ีพิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู ้

ดูแลได้ในที่สุดซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับ

ผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวเป็นเสมือน

สายสัมพันธ์	ผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ	หากผู้ดูแลมีความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	 ผู้สูงอายุก็จะได้รับความ

สุข	ความเอื้ออาทรและพึ่งพาอาศัยกันได้	ระหว่าง

ผู้ดูแลเองและผู้สูงอายุเอง	ส�าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็น

บุคคลหนึ่งที่มีผู ้ดูแลในครอบครัวต้องการดูแล

เอาใจใส่	 และหากสัมพันธภาพดีก็จะท�าให้ผู้สูง

อายุใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างมีความสุข	สุขภาพ

กาย	และสุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วย	 (ยุวดี	 รอด

จากภัย	และคณะ,	2557)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 การศึกษาพบว่า	ความรูแ้ละพฤติกรรมการ

ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ	

ผู ้ดูแล	 ทั้ง	 7	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านโภชนาการและ

อาหาร	ด้านการนอนหลับพักผ่อน	ด้านการออก

ก�าลังกาย	 ด้านการขับถ่ายด้านป้องกันอุบัติเหตุ	

ด้านสุขอนามัย	และด้านสุขภาพจิต	 โดยภาพรวม

อยู่ในระดับสูง	 และความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการ

ทางการเคลื่อนไหวดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กร

ท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ส่วนต�าบล	 ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	 องค์กร

เอกชนส�าหรับจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	ควร

จัดฝึกปฏิบัติการให้ความรู้ทักษะการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ	 แจกคู่มือการดูแลผู้สูงอายุ	 ให้สมาชิกใน

ครอบครัวท่ีมีหน้าท่ีมีหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ท่ี

เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุน�าไปปฎิบัติ	และ

ร่วมกันประเมินผล	และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่

ยังปฎิบัติไม่ถูกต้องให้ถูกต้องและดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 จากการวิ จัยในคร้ังน้ี	 ผู ้ วิ จัยได ้ เสนอ

แนวทางส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

	 1.	 เน่ืองจากวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยได้ใช้การ

วิจัยเชิงส�ารวจ	 โดยใช้แบบสอบถามในการวิจัย	

ดังนั้น	 ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป	ควรศึกษาในเชิง

คณุภาพ	เช่น	การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึผูดู้แลผูส้งู

อายุ	และผู้สูงอายุ	เพื่อให้ทราบความต้องการทั้งผู้

ดูแล	และผูส้งูอายเุพือ่เป็นแนวทางในการวางแผน

พฒันาการดูแลสุขภาพของบุคคลท่ีต้องการพึง่พา

ในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 2.	 ท�าการวิจัยกึ่งทดลอง	 โดยพัฒนา

โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 โดยการส่ง

เสริมความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ	 และสอนทักษะ

สัมพันธภาพในครอบครัวให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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ผลของโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลงต่อการขยายทรวงอก

	และปริมาตรปอดในผู้สูงอายุ

หฤทัย กงมหา, พย.ม.1

ประทุ่ม กงมหา, พย.ม.1

วิไลพร รังควัต, PhD.2

บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยกึง่ทดลอง	มีวตัถปุระสงค์	1)เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก�าลงั

กายด้วยการร้องเพลงต่อการการขยายทรวงอก	และ	2)ศกึษาผลของโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยการ

ร้องเพลงต่อปริมาตรความจุปอดของผู้สูงอายุ	กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	อาศัยอยู่ในเขต

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	ในเพศชายมีความจุปอดน้อยกว่า	30มิลลิลิตรต่อน�้าหนักตัว	(กิโลกรัม)	

และในเพศหญิงน้อยกว่า	23	มิลลิลิตรต่อน�้าหนักตัว	(กิโลกรัม)	จ�านวน	30	ราย	ได้รับโปรแกรมการออก

ก�าลังกายด้วยการร้องเพลงที่ประยุกต์จากแบบแผนความเชื่อสุขภาพของเบคเกอร์	เป็นเวลา	40	นาทีต่อ

วัน	3	วันต่อสัปดาห์	ระยะเวลา	12	สัปดาห์	ประกอบด้วย	1)	การรับรู้ความเสี่ยงของการพร่องออกชิเจน	

2)	การรบัรูค้วามรนุแรงของการขยายทรวงอกและปรมิาตรปอดลดลง	3)	การรบัรูป้ระโยชน์ของการออก

ก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	4)	การรับรู้อุปสรรคการออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	และ	5)	สิ่งกระตุ้น

การออกก�าลงักายด้วยการร้องมีค่าดัชนคีวามสอดคล้อง	เท่ากับ	0.7	-	1.0	เครือ่งมอืรวบรวมข้อมูลใช้แบบ

ประเมินการวัดการขยายทรวงอก	ส่วนบน	ส่วนกลางและส่วนล่างโดยใช้สายวัด	 และวัดปริมาตรปอด

โดย	Spirometer	แบบ	Dry-Rolling	seal	Spirometer	มีค่าความเที่ยงแบบสังเกต	เท่ากับ	1.0	การวิเคราะห์

ข้อมูล	 โดยใช้ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยก่อนการ

ทดลองและหลังการทดลองใช้	Paired	t-test		

	 ผลการวิจัย	พบว่า	 ผลของโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	หลังการทดลองใน

สัปดาห์ที่	 13	ผู้สูงอายุมีการขยายของทรวงอก	และปริมาตรปอด	 เพิ่มมากขึ้นหลังการทดลองอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	 (p	<0.5)	ผลการศึกษา	สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้		

เพิ่มการขยายทรวงอกและปริมาตรปอด

ค�าส�าคัญ:	โปรแกรมออกก�าลังกายแบบด้วยการร้องเพลง,	การขยายทรวงอก,	ปริมาตรปอด,	ผู้สูงอายุ

1พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา
2พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา
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Effect	of	Singing	Exercise	Program	on	Chest	Expansion	

and	Lung	Volume	in	Older	Adult

Haruethai Kongmaha, M.N.S1

Partoom Kongmaha, M.N.S1

Viliporn Runkawat, Ph.D.2

Abstract
	 The	purpose	of	this	quasi-experimental	research	was	to	study	the	effects	of	a	singing	exercise	

program	on	chest	expansion	and	lung	volume	in	older	adult.	The	samples	were	selected	by	purposive	

sampling	with	the	inclusion	criteria,	male	older	adults	who	had	lung	volume	less	than	30	milliliter/body	

weight	(kilograms)	and	female	older	adult	who	had	lung	volume	less	than	23	milliliter/body	weight	

(kilograms).	The	30	older	adults	who	lived	in	Muang	District,	Nakhonratchasima	Province	participated	

in	this	study.	Those	participants	received	a	singing	exercise	program	which	was	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	hypoxia	2)	

Seriousness	of	chest	expansion	and	lung	volume	3)	Benefits	of	the	singing	exercise,	4)	Barriers	to	the	

singing	exercise	and	5)	Action	cues	of	the	singing	exercise.	The	experimental	instrument	had	an	Index	of	

Item	Objective	Congruence	(IOC)	between	0.7	-	1.0,	and	collecting	data	instruments	had	the	inter-rater	

reliability	1.0.	Chest	expansion	was	determined	by	measuring	the	difference	in	chest	circumference	

between	in	breath	and	out	breathing	at	three	levels	(upper,	lower,	and	diaphragm).	Lung	volume	was	

measured	by	Dry-Rolling	seal	Spirometer.	The	data	were	analyzed	using	percentage,	mean,	standard	

deviation,	and	Paired	t-test

	 The	result	showed	that	the	intervention	program	affected	the	increasing	of	chest	expansion	and	

lung	volume.	After	the	13th	week,	the	older	adults	had	significantly	higher	score	of	chest	expansion	

and	lung	volume	after	implementation	of	the	program	(p	<0.5).	The	results	can	be	used	as	an	activity	

guide	for	the	elderly	to	increase	their	chest	expansion	and	lung	volume.	

Keywords:	Singing	Exercise	Program,	Chest	Expansion,	Lung	Volume,	Older	Adult
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บทน�า
	 ประเทศไทยจัดเป็นกลุ ่มประเทศก�าลัง

พัฒนา	 มีความเร็วในการเพิ่มขึ้นของประชากร	

ผู้สูงอายุ	มากกว่าประเทศพัฒนา	(World	Popula-

tion	Ageing,	2013	)	ส่งผลให้จ�านวนและสัดส่วน

ของผู ้สูงอายุเพิ่มข้ึน	 จากร้อยละ	 14.38	 ในปี		

พ.ศ.2558	 เป็นร้อยละ14.87	 ในปี	พ.ศ.2559	และ	

เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ	15	 ในปี	พ.ศ.2560	 (กรมการ

ปกครอง	กระทรวงมหาดไทย,	2560)	จากการส�ารวจ

กิจกรรมทางกายของประชากรไทย	พ.ศ.	 2558		

พบว่าผูท่ี้มีอายต้ัุงแต่	60	ปีข้ึนไป	มีกจิกรรมทางกาย

ท�างานออกแรง	คิดเป็นร้อยละ	27.8	และการเล่น

กีฬา/ออกก�าลังกาย	คิดเป็นร้อยละ	9.9	(ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ	

และการส่ือสาร,	 2559)กิจกรรมทางกาย	 จะช่วย

ให้ผูส้งูอาย	ุมีการหายใจและแลกเปล่ียนออกชเิจน	

เข้าสู่ปอดได้ดี	 ในผู้สูงอายุที่ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับ

เดินหายใจหรือมีภาวะซีด	หากผู้สูงอายุไม่เคยมี

กจิกรรมทางกายระดบัปานกลาง	(อจัฉรา	ปรุาคม,		

2558)	 อย่างน้อย	 150	 นาทีต่อสัปดาห์(WHO,	

2010)	ผู้สูงอายุจะมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ	และ

ความทนต่อการท�ากิจกรรมทางกายลดลงเพราะ

รู้สึกเหนื่อยง่าย	 เป็นอาการแสดงต่อสมรรถภาพ

การท�าหน้าท่ีของปอด	 (อัจฉรา	 ปุราคม,	 2558)	

ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกาย		

ทีม่ผีลต่อการหายใจ	พบการโก่งและงอของกระดูก

สันหลังระดับอก	ท�าให้ช่องอกมีปริมาตรลดลง	

นอกจากนั้นกระดูกอ่อนบริเวณรอยต่อระหว่าง

กระดูกซ่ีโครงกับกระดูกหน้าอกแข็งมากข้ึน		

เกิดการจ�ากัดต่อความยืดหยุ่นของทรวงอก	ท�าให้

การขยายและยุบตัวของทรวงอกในขณะหายใจเข้า

และหายใจออกลดลง	ส่งผลต่อการขยายตัวของ

ปอด	(สมนึก	กุลสถิตพร,	2549)	การเปลี่ยนแปลง

ตามวยัในผูสู้งอายุพบว่าเน้ือปอดและผนงัทรวงอก

มีความยืดหยุ่น	 (Elastic	 Recoil)	 และการผ่อน

ตาม	 (Compliance)	 ลดลง	ท�าให้ปริมาตรอากาศ

ที่คงค้างในปอดเพิ่มข้ึน	หลอดลมตีบแคบและมี

อาการเสมหะค่ังค้าง	โดยผูสู้งอายุจะมีอาการหายใจ

ต้ืน	รู้สึกเหมือนมีเสมหะติดอยู่ในคอ	 เหนื่อยง่าย		

ซ่ึงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลให้

ปริมาตรอากาศของการหายในต่อครั้ง(Tidal	

Volume)	 ลดลงปริมาตรปอด	 (Lung	Volume)

ลดลง	การขยายทรวงอกลดลง(ChestExpansion)	

(Tabloski,	2014)การฝึกการหายใจแบบลึก	(Deep	

Breathing	Exercise)	 เป็นการหายใจเข้าลึกท�าให้

เกดิแรงดันให้ปอดขยายเพิม่ข้ึน	(Transpulmonary	

Pressure)	แล้วกลัน้หายใจไว้ในช่วงท่ีหายใจเข้าลกึ

สุด(Sustain	Maximum	Inspiration,	SMI)	ให้นาน

ที่สุด	 จะส่งผลให้ปอดขยาย	นอกจากนี้	 ยังส่งผล

ต่อการขยายทรวงอก	 เพราะช่วยให้ข้อต่อ	 costo-

vertebral	 มีการเคลื่อนไหวและเป็นการออกก�าลัง

กายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ	ท�าให้

มีการขยายทรวงอกเพิม่ข้ึน	การแลกเปลีย่นก๊าซใน

ปอดเพิ่มข้ึน	จากผลการวิจัยการ	ฝึกหายใจเข้าลึก

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของปอดใน

ผู้สูงอายุได้ใกล้เคียงกับการฝึกโดยใช้อุปกรณ์ช่วย

ฝึกการหายใจ	(วิราภรณ์	ทะสังขาร์	และชุรี	โจนส์,		

2556)

	 ผูว้จิยัจงึสนใจน�าวธีิการออกก�าลงัด้วยการ

ร้องเพลงประยุกต์การร้องตามรูปแบบการหายใจ

แบบลึก(Deep	Breathing	Exercise)	คือ	การหายใจ

เข้าลึก	 กลั้นลมหายใจนานจนไม่สามารถทนได้	

จากนั้นเปล่งเสียงร้องเพลงตามเนื้อเพลงจนหมด

ลมหายใจเน่ืองจากการร้องเพลงเป็นนันทนาการ
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อย่างหนึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่ากิจกรรมท่ี	

ผู้สูงอายุต้องการ	สนใจและให้ความร่วมมือใน

การท�ากจิกรรมคอืกจิกรรมนนัทนาการ	(สุวรรณา		

เตชะธีระปรีดา,	2557)	มาจัดท�าเป็นโปรแกรมการ

ออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลงซ่ึงผู้วิจัยประยุกต์

ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์

(Becker,	1974)	เป็นการออกก�าลงักายด้วยการร้อง

เพลง	ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางด้านร่างกายในผู้สูง

อายุ	ช่วยการขยายทรวงอกและปริมาตรปอดให้มี

ประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ผลการศึกษาจะเป็นแนวทาง

ในการส่งเสริมสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	เพื่อเปรียบเทียบการขยายทรวงอกของ	

ผู้สูงอายุที่ได้รับโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วย

การร้องเพลง	 ก่อนการทดลอง	 และหลังการ

ทดลอง

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการปริมาตรปอดของ	

ผู้สูงอายุที่ได้รับโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วย

การร้องเพลง	 ก่อนการทดลอง	 และหลังการ

ทดลอง

สมมติฐานการวิจัย	
	 1.		 การขยายทรวงอก	ของผูส้งูอายท่ีุได้รบั

โปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	หลงั

การทดลอง	มากกว่าก่อนทดลอง	

	 2.	 ปริมาตรปอดของผู ้สูงอายุที่ได ้รับ

โปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	หลงั

การทดลอง	มากกว่าก่อนทดลอง

กรอบแนวคิด
	 การศึกษาครั้งน้ีประยุกต์ใช้แบบแผน

ความเช่ือด้านสุขภาพของเบคเกอร์(Becker,	1974)	

อธิบายว่าการที่บุคคลจะป้องกันโรคนั้น	 ต้องรับ

รู้ต่อโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรค	 และรับรู้ความ

รุนแรงของโรค	การรับรู้ทั้งสองอย่างจะผลักดัน

ให้บุคคลหลีกเลี่ยงจากการท่ีบุคคลจะปฏิบัติ

พฤติกรรมในการป้องกันโรค	 และการรักษาโรค

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่อไปน้ีภาวะคุกคาม

ของโรค	ท�าให้บุคคลจะเลือกการปฏิบัติท่ีคิดว่าดี

ต่อตนเอง	โดยเปรยีบเทียบประโยชน์ท่ีได้รบักบัผล

เสียหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น	นอกจากนั้นยังมีสิ่ง

ชกัน�า	หรอืการกระตุ้นท่ีน�าสู่การปฏบัิติพฤติกรรม

ในการป้องกันโรค

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากร	 คือ	ผู้มีอายุ	 60	ปีข้ึนไปอาศัยอยู่ในเขต

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

กลุ ่ ม ตัวอย ่ า ง 	 คื อ 	 ผู ้ ท่ี สนใจ 	 มาจากการ	

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมวิจัย	ณ	 ศูนย์การเรียนรู	้

สุ ขภาพ 	 วิ ทย าลั ยพยาบาลบรมราชชนนี		

นครราชสีมา	อายุต้ังแต่	 60	ปีข้ึนไป	 ไม่จ�ากัดเพศ	

อาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง	จงัหวดันครราชสีมา	คัด

เลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	30	ราย	ตามเกณฑ์ดังนี้

	 เกณฑ์การคัดเข้า

	 1.	 ผลการวัดปริมาตรปอด	 Spirometer	

แบบ	Dry	–	Rolling	Seal	Spirometer	เพศชายน้อย

กว่า	30	มิลลลิติรต่อน�า้หนกัตัว	(กโิลกรมั)	และเพศ

หญงิน้อยกว่า	23	มิลลลิติรต่อน�า้หนกัตัว(กโิลกรมั)	

(การกีฬาแห่งประเทศไทย,	2543)

	 2.	 ไม่มีโรคประจ�าตัวท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ	เช่น	โรคหัวใจขาดเลือด	

	 3.	 ไม่มีอาการผิดปกติหรือมีประวัติโรค

กระดูกและกล้ามเน้ือบริเวณทรวงอก	ที่มีผลต่อ
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การท�างานของปอดและกะบงัลม	ท�าให้ไม่สามารถ

ออกก�าลังกายได้	

	 เกณฑ์การคัดออก	

	 1.		 ย้ายที่อยู่	

	 2.		 เจ็บป ่วยหรือไม ่สามารถเข ้าร ่วม

กิจกรรมได้ทุกครั้ง	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ประกอบด้วย	2	ส่วน	ดังนี้

	 1.	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย

		 	 1.1	 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปได้แก่

เพศ	อายุ	น�้าหนัก	ส่วนสูง	ดัชนีมวลกาย	ความดัน

โลหิต	ชีพจร

		 	 1.2	การวัดการขยายทรวงอก	สวนบน	

ส่วนกลาง	และส่วนล่าง	 โดยใช้สายวัด	 (Bocken-

hauer,	Chen,	Julliard,	and	Weedon,	2007	)โดยให้

ยืนตัวตรง	 มือวางไว้บริเวณสะโพก	ผู้วิจัยท�าการ

คาดสายวัดตามต�าแหน่ง	ดังนี้

	 	 ทรวงอกส่วนบน(Upper	 lobe):	 วัด

ระดับรักแร้	กึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครง	2-4	

	 	 ทรวงอกส่วนกลาง	 (Middle	 lobe):	

ระดับกระดูกลิ้นปี่	กึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครง

ที่	4-6

	 	 ทรวงอกส่วนล่าง	(Lower	lobe):	ระดับ

กระดูกซี่โครงที่สิบทีละส่วนแล้วให้อาสมัคร

หายใจออกเต็มทีแ่ละหายใจเข้าเต็มท่ี	3	ครัง้	บันทึก

ความยาวของสายวัดที่เปลี่ยนแปลง	 เลือกค่าท่ีดี

ที่สุดบันทึกเป็นค่าการขยายทรวงอกแต่ละส่วน	

(เสาวนีย์	เหลืองอร่าม,	2555)

		 	 1.3	 การวัดปริมาตรปอด	 โดย	 Spi-

rometer	แบบ	Dry	–	Rolling	Seal	Spirometer	ผูว้จัิย

สาธิตการเป่าลมผ่านกรวยพลาสติกและแนะน�าให้

อาสาสมคัรปิดปากให้สนทิขณะเป่าลมผ่านกรวยที่

ต่อกบัเครือ่ง	2	ครัง้	น�าค่าทีไ่ด้สูงสุดเปรยีบเทยีบกบั

ค่าคาดคะเนปกติ	(Predicted	Value)	ซ่ึงค�านวณตาม

น�้าหนัก	อายุ	และเพศ	

	 2.	 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองประกอบ

ด้วย	โปรแกรมการออกก�าลงักายด้วยการร้องเพลง

ผูว้จิยัประยกุต์จากแบบแผนความเชือ่ด้านสุขภาพ

ของเบคเกอร์	(Becker)	มีระยะเวลาด�าเนนิกจิกรรม	

12	สัปดาห์กิจกรรม	มีดังนี้

	 	 1.	 การรับรู้โอกาสความเส่ียงของการ

ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอโดยให้ความรู้

	 	 2.	การรับรู้ความรุนแรงของการขยาย

ทรวงอกและปริมาตรปอดลดลง	 การประเมิน

การขยายทรวงอกและปริมาตรปอด	ก่อนเข้าร่วม

โปรแกรมการออกก�าลงักายด้วยการร้องเพลงและ

แจ้งผลการประเมินให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ

	 	 3.	 การรับรู ้ประโยชน์ของการออก

ก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	 ในการช่วยเพิ่มการ

ขยายทรวงอกและปรมิาตรปอด	โดยให้ความรู	้และ

สาธิตการออกก�าลงักายด้วยการร้องเพลงการออก

ก�าลังกายแบ่งเป็น	3	ระยะ	ได้แก่	

		 	 	 3.1.ระยะอบอุ่นร่างกาย	 (Warm	

Up	Phase)	 ใช้เวลาประมาณ	10	นาที	การการยืด

เหยียดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอก	 หัวไหล่	และคอ	

อ้าปากใช้ลิ้นแตะบริเวณเพดานปาก	 ใช้ลิ้นแตะท่ี

กระพุง้แก้มท้ัง	2	ข้าง	ออกเสียง	อา	โอ	อ	ีและอ	ูและ

ออกเสียง	เออ	

		 	 	 3.2.	 ระยะออกก�าลังกาย	 (Exer-

cise	Phase)	ใช้เวลาประมาณ	20	นาที	โดยเลือกใช้

เพลงท่ีดัดแปลงเนือ้เพลงบางส่วนและตัดทอนเนือ้

เพลงออกบางส่วน	 เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาและ

การออกเสียง	ประกอบท่าทาง	 โดยเพลงดังกล่าว	
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มีเน้ือหากระตุ้นความรูสึ้กในทางบวก	และมีความ

แปลกใหม่ทีผู่ส้งูอายไุม่เคยร้องมาก่อน	เริม่การร้อง

โดยการหายใจเข้าลกึๆจนสดุ	กลัน้ลมหายใจค้างไว้	

และปล่อยเสียงออกเป็นเนือ้และท�านองเพลงทีละ

ท่อน	ซึ่งเป็นการหายใจแบบ	Deep	Breathing	และ

การเป็นการออกก�าลังกายแบบมีแรงต้านจากการ

เปล่งเสียงในค�าต่างๆ

	 	 3.3.ระยะการผ่อนคลาย	 (Cooling	

Down	Phase)	ใช้เวลาประมาณ	10	นาท	ีท�าเช่นเดียว

กบัระยะอบอุน่ร่างกาย	การออกก�าลังกายให้ปฏบิติั	

3	วันต่อสัปดาห์	ใช้เวลา	40	นาทีต่อครั้ง	เป็นระยะ

เวลา	12	สัปดาห์

	 4.	 การรับรู ้อุปสรรคต่อการออกก�าลัง

กายด้วยการร้องเพลง	 โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง	ที่มาออกก�าลัง

กาย	 เล่าปัญหา	อุปสรรคของการปฏิบัติการออก

ก�าลังกาย	และความส�าเร็จ	 และผู้วิจัยพูดให้ก�าลัง

ใจ	ชมเชยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่กลุ่มตัวอย่างให้

สามารถปฏิบัติการออกก�าลังกายได้อย่างต่อเนื่อง

	 5.	 ส่ิงกระตุ้นการออกก�าลังกายด้วยการ

ร้องเพลง	 โดยมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	 มีการสลับ

ผลดัเปลีย่นการเป็นผูน้�าการออกก�าลงักายด้วยการ

ร้องเพลง	เพื่อเป็นแรงกระตุ้นการออกก�าลังกาย	

	 6.		 คู่มือการออกก�าลังกายด้วยการร้อง

เพลงแจกฟรีกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการ

ออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา	(Content	

Validity)	ของโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยการ

ร้องเพลงและคู่มือการออกก�าลังกายด้วยการร้อง

เพลงมีผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย	

อาจารย์พยาบาลผู้เชียวชาญการพยาบาลผู้สูงอาย	ุ

2	ท่าน	นักวิทยาศาสตร์การกีฬา	จ�านวน	1	ท่าน	

ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	

Congruence)	อยู่ในช่วง	0.7-1.0	การตรวจสอบค่า

ความเทียง	(Reliability)	การวัดการขยายทรวงอก	

ส่วนบน	ส่วนกลาง	ส่วนล่างและการวัดปริมาตร

ปอด	 โดย	Spirometer	แบบ	Dry	 –	Rolling	Seal	

Spirometer	 ใช้แบบสังเกต	 (Interater	 reliability)		

ซ่ึงมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา	 จ�านวน	 1	 ท่าน

พยาบาลวิชาชีพเชียวชาญการพยาบาลผู้สูงอายุ	 1	

ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ	 ได้ค่าความเท่ียง

แบบสังเกต	(Interater	reliability)	เท่ากับ	1

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ขั้นการเตรียมการ

	 ผู ้วิจัยด�าเนินการขอเอกสารการรับรอง

โครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมา	เพือ่เป็นการพทัิกษ์สิทธ์ิกลุม่ตัวอย่าง	

เมื่อได้รับการพิจารณา	และรับรองแล้ว	จึงด�าเนิน

การตามขั้นตอนของการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 ผู้วิจัยน�าหนังสือเสนอ	 ผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา	ขอ

อนุญาตด�าเนินการวจิยัและเกบ็รวบรวมข้อมูล	โดย

ช้ีแจงวตัถุประสงค์	ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู

		 2.	 ผู ้ วิ จั ย นั ดก ลุ ่ ม ตั วอย ่ า ง 	 ช้ี แ จ ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	ขอความร่วมมือในการ

ศึกษาวิจัย	 เม่ือกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือ

ในการวิจัยและเซ็นใบยินยอม	(Informed	Consent	

Form)

	 ขั้นด�าเนินการ

	 กลุ่มทดลอง	ดังนี้

	 ก ่อนการทดลอง	 1	 สัปดาห์ชี้แจงจุด

ประสงค์ของการศึกษา	 ขั้นตอนการด�าเนินการ
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วจิยัและเกบ็ข้อมูลก่อนการทดลองในกลุม่ตัวอย่าง

ดังนี้	

	 1.		 ข้อมูลทั่วไป	ประกอบด้วยเพศ	 อาย	ุ

น�้าหนัก	ส่วนสูง	ความดันโลหิต	ชีพจร	ระดับการ

ศึกษา	

	 2.		 การวดัการขยายทรวงอก	สวนบน	ส่วน

กลาง	และส่วนล่าง	 โดยใช้สายวัดการวัดปริมาตร

ปอด	โดย	Spirometer

	 3.		 นัดอาสาสมัครประชมุเพือ่เข้าร่วมการ

ศึกษาวิจัย

	 กิจกรรมที่	1	(สัปดาห์ที่	1)	ประเมิน	ความ

ดันโลหิต	 ชีพจร	 และ	สร้างสัมพันธ์ภาพ	 และผู้

วิจัยจัดกิจกรรม	 การรับรู้โอกาสความเส่ียงของ

การพร่องออกซิเจน	 โดยให้ความรู ้	 เรื่อง	 การ

เส่ียงต่อภาวะพร่องออกซิเจนกับการหายใจไม่มี

ประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ	ปัจจัยที่ท�าให้การขยาย

ทรวงอกและปริมาตรปอดลดลงในผู้สูงอายุ	และ

การรบัรูต่้อความรนุแรงของการขยายทรวงอกและ

ปริมาตรปอดไม่ดี	โดยให้ได้รับทราบ	ค่าการขยาย

ทรวงอกและปริมาตรปอดของตนเอง	 จากการ

ประเมิน	ก่อนเข้าทดลองและการรับรู้ประโยชน์

ของการออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	 โดยให้

ความรู้เรื่อง	ประโยชน์การออกก�าลังกายด้วยการ

ร้องเพลง	ผู้วิจัยสาธิตการออกก�าลังกายด้วยการ

ร้องเพลง

	 กิจกรรมที่	2	(สัปดาห์ท่ี	2,	4,	6,8,	10,	12)	

จัดกิจกรรมกลุ่ม	 โดยให้กลุ่มทดลองมาออกก�าลัง

กายด้วยการร้องเพลงเพื่อให้กลุ่มทดลองมีเพื่อน

ออกก�าลังกายและให้ตัวแทนกลุ่มทดลองออกมา

น�าการออกก�าลังกาย	ระยะเวลาทั้งหมด	40	นาที/

ครั้งท�า	 3	 วันต่อสัปดาห์	 และการรับรู้อุปสรรค

ต่อการออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	 โดยให้

กลุ่มทดลองพูดคุย	 เก่ียวกับปัญหา	อุปสรรคต่อ

การออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์	 เม่ือได้ออกก�าลังกายด้วยการร้อง

เพลง	เพื่อประเมินการรับรู้ผลดีของการออกก�าลัง

กายด้วยการร้องเพลง	กับผลเสีย	 อุปสรรคท่ีเกิด

ขึ้นทุก	2	สัปดาห์	จ�านวน	6	ครั้ง	และกิจกรรมกลุ่ม

สัมพนัธ์	โดยมีกลุม่เพือ่นช่วยเพือ่นมีการสลบัผลดั

เปลีย่นการเป็นผูน้�าการออกก�าลงักายด้วยการร้อง

เพลง	เป็นตัวช่วยกระตุ้น	การปฏบัิติการออกก�าลัง

กายด้วยการร้องเพลง	พร้อมให้ก�าลงัใจ	ชืน่ชม	หรอื

ให้รางวัลและแจกคู่มือออกก�าลังกายด้วยการร้อง

เพลงไปปฏิบัติต่อที่บ้าน

	 กิจกรรมที่	3	(สัปดาห์ที่	3,	5,	7,	9,	11)กลุ่ม

ทดลอง	ปฏิบัติออกก�าลังกายแบบด้วยการร้อง

เพลงที่บ้านติดตามทางโทรศัพท์

	 กจิกรรมท่ี	4	(สัปดาห์ท่ี	13)	ติดตามผลการ

ออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	โดยประเมิน	การ

ขยายทรวงอกและปริมาตรปอด	 แล้วแจ้งผลการ

วัด	ให้กลุ่มทดลองได้รับทราบความเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง		

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 พิสัย	 ความถี	่	

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.	 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

การขยายทรวงอกและปริมาตรปอดก่อนการ

ทดลองและหลงัการทดลองใช้สถติิทดสอบ	Paired	

t	–	test

ผลการวิจัย
		 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิด

เป็นร้อยละ	83	เพศชายคิดเป็นร้อยละ17	และเป็น

ผู้สูงอายุวัยต้นอายุในช่วง	 60-69	ปี	 คิดเป็นร้อย
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ละ	53.3	ผู้สูงอายุวัยกลางอายุในช่วง	70-79	ปี	คิด

เป็นร้อยละ	 36.4	 ผู้สูงอายุวัยปลาย	 อายุในช่วง	

70-79	ปี	คิดเป็นร้อยละ10.3	อายุเฉลี่ยทั้งหมดอยู่

ในช่วง	70.43	ปี	และ	ข้อมูลสุขภาพ	น�้าหนักเฉลี่ย	

53	กิโลกรัม	ส่วนสูงเฉลี่ย	156	เซนติเมตร	ค่าดัชนี

มวลกายเฉลีย่	23.40	กโิลกรมัต่อตารางเมตร	ระดับ

ความดันโลหิตค่าซิสโตลิก	 เฉล่ีย	 131	 มิลลิเมตร

ปรอท	 ความดันโลหิตค่าไดแอสโตลิกเฉลี่ย	 77	

มิลลิเมตรปรอท

	ตารางที่	 1	 แสดงเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการขยายทรวงอกและปริมาตรปอดของกลุ่ม

ทดลองก่อนการทดลอง	และหลังการทดลองในสัปดาห์ที่	13	(N=30)

	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยการขยายทรวงอกระดับบน(upper	 lobe)

หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	(t	=	22.58,	p	<0.05)	ค่า

เฉลี่ยการขยายทรวงอกระดับกลาง(middle	 lobe)

หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 (t	 =	 32.70,	 p	 <0.05)	

คะแนนเฉลี่ยการขยายทรวงอกระดับล่าง(lower	

lobe)หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี	 ระดับ	 (t	 =	 31.50,	 p	

<0.05)	และคะแนนเฉลี่ยปริมาตรปอด	(lung	vol-

ume)	หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 (t	 =	 42.37,	 p	

<0.01)

 

การวัด  ให้ ก ลุ่ มทดลองได้ รับทราบความ
เปล่ียนแปลง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ พิสัย ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการ
ขยายทรวงอกและปริมาตรปอดก่อนการทดลอง
และหลงัการทดลองใชส้ถิติทดสอบ Paired t – 
test 

 
ผลการวจิยั 

            กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 83 เพศชายคิดเป็นร้อยละ17 และเป็น 
ผูสู้งอายวุยัตน้อายใุนช่วง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 
53.3 ผูสู้งอายวุยักลางอายใุนช่วง 70-79 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 ผูสู้งอายวุยัปลาย อายใุนช่วง 70-79 
ปี คิดเป็นร้อยละ10.3 อายเุฉล่ียทั้งหมดอยูใ่นช่วง 
70.43 ปี และ ขอ้มูลสุขภาพ นํ้ าหนักเฉล่ีย  53 
กิโลกรม  ส่วนสูงเฉล่ีย 156 เซนติเมตร ค่าดชันี
มวลกายเฉล่ีย 23.40 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
ระดับความดันโลหิตค่าซิสโตลิก  เฉล่ีย  131 
มิลลิเมตรปรอท ความดนัโลหิตค่าไดแอสโตลิก
เฉล่ีย 77 มิลลิเมตรปรอท 

 
ตารางท่ี  1 แสดงเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการขยายทรวงอกและปริมาตรปอดของกลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองในสปัดาห์ท่ี 13 

ตัวแปรตาม  ก่อนทดลอง  หลังทดลอง   t p-value 
M SD M SD  

การขยายทรวงอก(เซนติเมตร) 
     ทรวงอกส่วนบน(Upper lobe) 
     ทรวงอกส่วนกลาง(Middle lobe) 
     ทรวงอกส่วนล่าง(Lower lobe) 
 
ปริมาตรปอด x103 

 
2.33 
2.44 
2.51 
 
0.97 

 
0.23 
0.20 
0.24 
 
0.22 

 
3.50 
3.70 
3.82 
 
1.90 

 
0.30 
0.27 
0.34 
 
0.23 

 
-22.58           0.00* 
-32.70           0.00* 
-31.50           0.00* 
 
-42.37            0.00* 

*นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการ
ขยายทรวงอกระดบับน(upper lobe)หลงัการ
ทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั (t = 22.58, p <0.05) ค่าเฉล่ียการ
ขยายทรวงอกระดบักลาง(middle lobe)หลงัการ

ทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั (t = 32.70, p <0.05) คะแนน
เฉล่ียการขยายทรวงอกระดบัล่าง(lower lobe)หลงั
การทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ี ระดับ (t = 31.50,                            

อภิปรายผลการวิจัย
	 ภายหลงัจากกลุม่ทดลองเข้าร่วมโปรแกรม

การออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลงได้รับรู ้ต่อ

โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้รับ

รู้ความรุนแรงท่ีเกิดจากการขยายทรวงอก(	 chest	

expansion)	 ลดลงและปริมาณปอด	 (lung	 vol-

ume)	 ลดลงและได้รับรู้ประโยชน์ของการออก

ก�าลังกายด้วยการร้องเพลงเพื่อช่วยขยายทรวงอก	

(chest	 expansion)	 และเพิ่มปริมาณปอด	 (lung	

volume)	 และการท่ีออกก�าลังกายเป็นกลุ ่ม	 มี

เพื่อนร่วมออกก�าลังกาย	การสลับกันเป็นผู้น�าใน

การออกก�าลังกายแต่ละครั้ง	 เป็นส่ิงท่ีกระตุ้นใน

การออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลงส่งผลให้การ

ขยายทรวงอกของกลุ่มทดลองเพิ่มข้ึนมากกว่า
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ก่อนการทดลอง	 เนื่องจากมีการยืดเหยียดกล้าม

เนื้อบริเวณทรวงอก	หัวไหล่	 และคอ	 โดยการอ้า

ปากใช้ลิ้นแตะบริเวณเพดานปาก	 ใช้ลิ้นแตะท่ี

กระพุ้งแก้มทั้ง	 2	 ข้าง	 ออกเสียง	 อา	 โอ	 อี	 และ

อู	 และออกเสียง	 เออ	ท�าให้เกิดการใช้กล้ามเนื้อ

กระบังลม	มีผลต่อการขยายทรวงอกนอกจากนั้น	

การร้องเพลงในลักษณะการหายใจเข้าแบบลึก	ที่

มีการควบคุมการหายใจเข้าและหายใจออก	 เกิด

การหดตัว	 และมีการคลายตัวในส่วนของกล้าม

เนื้อ	 ที่ใช้ช่วยการหายใจ	 (sternocleidomastoid)	

ที่บริเวณคอ	 เพื่อยกกระดูกอก	 (sternum)	กล้าม

เนื้อ	 scalenusเพื่อยกกระดูกซี่โครงอันบน	กล้าม

เนื้อเพื่อยึดกระดูกสันหลังให้อกแอ่นขึ้นร่วมกับ

มีการเคลื่อนไหวของแขนและล�าตัว	 (Potteiger,	

2014)	ประกอบการร้องเพลงและผลของโปรแกรม

การออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง	พบว่ามีการ

เพิ่มปริมาตรปอด	ของผู้สูงอายุมากกว่าก่อนการ

ทดลอง	 โปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยการร้อง

เพลงท�าให้มีการขยายตัวของทรวงอก	 ในภาวะ

ปกติมี	3	ทิศทาง	คือ	แนวขวาง	(transverse	diam-

eter)เกดิจากการยกตัวของกระดูกซีโ่ครงระดับบน

บนพร้อมกับการขยายตัวออกของซ่ีโครงระดับ

ล่าง	 แนวหน้าหลัง(	 anteroposterior	 diameter)	

ซ่ึงเกิดจากการยกตัวของกระดูกซ่ีโครงด้านหน้า

พร้อมกับการยกตัวของกระดูกอก(sternum)	และ

สุดท้ายแนวต้ัง	 (vertical	 diameter	 )	 เกิดการยก

ตัวของกระดูกซี่โครงอันที่	1และ	2	พร้อมกับการ

ดึงตัวของ	 central	 tendonของกระบังลมให้ต�่าลง	

โดยผลการศึกษาจะพบว่าการขยายทรวงอกของ

ทั้ง	 3	 ระดับเพิ่มขึ้นเม่ือมีการขยายทรวงอกเพิ่ม

ขึ้น	การที่กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจมีความแข็ง

แรงข้ึนส่งผลต่อปริมาตรในปอดที่เพิ่มขึ้น	 และ

จากการร้องเพลงดังกล่าวอย่างช้าๆจะเป็นการฝึก

รูแบบการหายใจอย่างช้าๆ	และลึกโดยการใช้กระ

บังลม	(Diaphragmatic	slow	–	deep	breath)	ท�าให้

ร่างกายได้รบัออกซิเจนอย่างเพยีงพอและการเปล่ง

เสียงร้องเพลงขณะผ่อนลมหายใจออกจะช่วย

ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกร่างกาย	 ท้ังยัง

เป็นการผ่อนคลายและฝึกสมาธิ	ฝึกสมองจาการ

จดจ�าเนื้อเพลงและท�านองใหม่ๆ	(Watchie,	2010)	

สอดคล้องกับการศึกษาของวิราภรณ์	 ทะสังขาร์	

และชุรี	 โจนส์	 (2556)	การฝึกแบบการหายใจเข้า

ลกึ	สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการท�างานของปอด

ในผู้สูงอายุได้	 ใกล้เคียงกับการฝึกโดยใช้อุปกรณ์

ช่วยฝึกการหายใจ	ภายหลังปฏิบัติการออกก�าลัง

กายด้วยการร้องเพลงจ�านวน	3	วันต่อสัปดาห์	ใช้

เวลาครั้งละ	40	นาที	ระยะเวลา	12	สัปดาห์	พบว่า

กลุ่มทดลองมีปริมาตรปอดเฉลี่ย	1,900	 มิลลิลิตร

มากกว่าก่อนการทดลองเฉลี่ย970	 มิลลิลิตร	น�้า

หนักเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง	 53	 กิโลกรัม	 เม่ือน�า

ปริมาตรปอดเปรียบเทียบกับน�้าหนักตัว	พบว่า

หลังการทดลองเพศชายมีปริมาตรปอด	 เฉลี่ย	

35.85	มิลลิลิตรต่อน�้าหนักตัว	(ระดับสมรรถภาพ

ปานกลาง;	การกีฬาแห่งประเทศไทย,	2543)	และ

หลังการทดลองเพศหญิงมีปริมาตรปอด	 เฉลี่ย	

35.85	มิลลิลิตรต่อน�้าหนักตัว	(ระดับสมรรถภาพ

ดีมาก;	การกฬีาแห่งประเทศไทย,	2543)	สอดคล้อง

กบัการศึกษาของกรมพลศึกษา	กระทรวงการท่อง

เทีย่วและกีฬา	รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายนักกีฬาผู้สูงอายุ	 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	10	ประจ�าปี	

2559	นักกีฬาผู้สูงอายุเพศชาย	มีความจุปอดเฉลี่ย	

30.65	มิลลลิติรต่อน�า้หนักตัว	และนักกฬีาผูสู้งอายุ

เพศหญิง	 มีความจุปอดเฉลี่ย	 26.67	 มิลลิลิตรต่อ	
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น�้าหนักตัว

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 ผลการออกก�าลังกายโดยการร้องเพลง

สามารถเพิ่มการขยายทรวงอกและเพิ่มปริมาตร

ปอดได้	 ซ่ึงเป็นการออกก�าลังกายโดยไม่ต้องใช้

อปุกรณ์	ประหยดัและสามารถท�าได้ง่าย	อาจมีการ

ปรับเปลี่ยนเพลงที่ใช้ร้องตามความต้องการและ

ความสุขของผู้สูงอายุ	 ซ่ึงจะส่งผลถึงความยั่งยืน

และเป็นการน�าผลการวิจัยไปใช้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรมีการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคทาง

ระบบการหายใจ	 เช่น	 ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้องรัง	

หรือกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัด	และกลุ่มผู้สูงอายุนอน

ติดเตียง	ฝึกออกก�าลังกายด้วยการร้องเพลง
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ศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ	การด�าเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล, ปรด.1 

จินตนา ตาปิน, พยม.1 

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, คด.2

บทคัดย่อ
	 การวจิยัเชงิบรรยาย	(Descriptive	research)	มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสถานการณ์การติดเชือ้	การ

ด�าเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประชากรที่ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	โรงพยาบาลทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	320	แห่ง	ค�านวณกลุ่ม

ตัวอย่าง	 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	192	แห่ง	แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ�านวนโรงพยาบาลในแต่ละระดับแบบ

ชั้นภูมิตามสัดส่วนกับประชากร	ได้กลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลศูนย์	4	แห่ง	โรงพยาบาลทั่วไป	13	แห่ง	และ

โรงพยาบาลชุมชน	175	แห่ง	ผู้ให้ข้อมูลคือผู้รับผิดชอบงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ	เครื่องมือคือ	

แบบสอบถาม	สถานการณ์การติดเชือ้ในโรงพยาบาล	และการด�าเนนิงานการควบคุมและป้องกนัการติด

เชือ้ในโรงพยาบาล	หาความเทีย่งของเครือ่งมือแบบสัมประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคได้ค่าความเช่ือม่ัน

เท่ากับ	0.95

	 ผลการวิจัยพบว่าโรงพยาบาลชุมชนมีประสิทธิภาพการเฝ้าระวังมากท่ีสุด	ส�าหรับจ�านวนครั้ง

ของการติดเชื้อในส่วนโรงพยาบาลศูนย์มีจ�านวนคร้ังของการติดเชื้อในโรงพยาบาลมากท่ีสุด	 อัตราการ

ติดเช้ือ	 จ�าแนกตามต�าแหน่งที่มีจ�านวนครั้งของการติดเช้ือมากท่ีสุด	 3	อันดับแรกคือ	การติดเชื้อปอด

อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ	รองลงมาคือการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะท่ีสัมพันธ์กับการคา

สายสวนปัสสาวะ	และแผลผ่าตัด	ส่วนการด�าเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลพบ

ว่า	โรงพยาบาลศูนย์	มีคะแนนเฉล่ียทกุด้านในระดับมาก	และสงูกว่าโรงพยาบาลระดับอืน่	ส�าหรบัปัญหา

และอปุสรรคในการด�าเนนิงานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลตามล�าดับปัญหาได้แก่	ด้าน

นโยบาย	ด้านบุคลากร	ด้านงบประมาณ	ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน	และด้านโครงสร้างอาคารสถานที่

ค�าส�าคัญ:	สถานการณ์การติดเชื้อ,	การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	
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A	Study	of	the	Infection	Situation,	Preventive	Actions	and	Infection	Control	in	

Hospitals,	Northeastern	Region

Nareelux Suwannobol, PhD.1

Jintana Tapin, M.N.S.1

Srikiat Aanansawat, PhD.2

Abstract
	 This	descriptive	research	aimed	to	study	the	situation	of	infections,	preventive	actions	and	

infection	control	in	hospitals	in	the	Northeastern	region	of	Thailand.	The	population	of	this	study	was	

320	hospitals	with	192	samples.	The	sample	size	of	the	hospitals	in	each	stratum	was	proportional	

to	 the	population.	This	comprised	 four	central	hospitals,	13	general	hospitals	and	175	community	

hospitals.	The	informants	were	those	personnel	responsible	for	controlling	and	preventing	infections.	

The	instruments	for	collecting	the	data	were	an	interview	form	on	the	situation	of	infections	and	the	

operation	in	the	control	and	prevention	of	infections	in	the	hospital.	The	tool	was	tested	for	Cronbach’s	

alpha	coefficient	of	0.87.	

	 The	results	showed	that	community	hospitals	had	the	most	effective	surveillance.	For	the	num-

ber	of	infections	in	the	hospital,	the	central	hospitals	had	the	highest	number	of	infections.	The	three	

most	frequently	reported	infections	were	respiratory	infections	followed	by	urinary	tract	infections	

associated	with	urinary	catheters	and	surgical	wounds.	In	the	prevention	and	control	of	nosocomial	

infections,	the	central	hospitals	had	the	highest	score	in	all	aspects	in	terms	of	system	design,	preven-

tion	and	surveillance,	and	follow-up	and	control.	The	problems	and	obstacles	in	the	prevention	and	

control	of	nosocomial	infections	included	personnel	policy,	budget,	compliance	and	the	structure	of	

the	building,	respectively.

Key	words:	Infection	situation,	Prevention	and	control	of	nosocomial	infection	
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บทน�า
	 การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป ็นความ

เสี่ยงอย่างหน่ึงท่ีเกิดข้ึนได้กับผู้ใช้บริการในโรง

พยาบาล	 และเป็นปัญหาส�าคัญทางการแพทย์

และสาธารณสุขของทุกประเทศก่อให้เกิดผล

เสียต่อผู้ป่วย	 โรงพยาบาลและประเทศชาติทั้งใน

ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ	 ท�าให้ผู ้ป่วยต้องอยู่

โรงพยาบาลนานและ	 เสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน	อัตรา

การติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลมากกว่า	

100,000	คนต่อปี	มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะ	10,000	

ล้านบาทต่อปี	 ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนาน

ข้ึน	3.24	ล้านวันต่อปี	อัตราการเสียชีวิต	 38,481	

คนต่อปี	 (National	 Antimicrobial	 Resistance		

Surveillance	Center:	NARST,	2014)	โรงพยาบาล

ที่มีอัตราการครองเตียงนานขึ้นจะท�าให้ความ

สามารถในการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลลดน้อย

ลง	

	 การติดเชื้อในโรงพยาบาลและการติดเช้ือ

ด้ือยาต้านจุลชีพ	พบว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย	 โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล

ทั่วไป	โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลเอกชนร้อย

ละ7.6,	5.34,	2.07	และ	4.90	ตามล�าดับ	(ภาณุมาศ	

ภมูาศ	และคณะ,	2555)	ทัง้นีจ้ะมีความแตกต่างกนั

ไปตามขนาดของโรงพยาบาล	 โรงพยาบาลใหญ่

ระดับตติยภูมิจะรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมาก	

ต้องใส่อุปกรณ์และเครือ่งมือต่างๆ	ซึง่เส่ียงต่อการ

ติดเชื้อจึงพบว่ามีสถิติการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ค่อนข้างสูงกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็ก	ปัจจัยหลัก

ที่ท�าให้เชื้อแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะคือการที่

แบคทีเรียเคยสัมผัสกับยาปฏิชีวนะ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการใช้ยาปฏิชีวนะในคน	 สัตว์	พืช	 ในคน

ที่ได้รับยาปฏิชีวนะโดยมีข้อบ่งใช้	ท�าให้แบคทีเรีย

ก่อโรคนั้นๆ	ถูกก�าจัดไป	 ผู้ป่วยหายจากโรคนั้น	

แต่ยาปฏิชีวนะชนิดน้ันจะมีผลต่อแบคทีเรียอื่นที่

อาศยัอยูใ่นร่างกายด้วย	ซึ่งเชื้อแบคทเีรียทีไ่วต่อยา

ปฏิชีวนะถูกท�าลายไป	ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่ง

อาจพัฒนาจนด้ือเฉพาะต่อยาปฏิชีวนะขนานนั้น

หรือด้ือต่อยาปฏิชีวนะขนานอื่น	ส�าหรับคนที่ได้

รับยาปฏิชีวนะโดยไม่มีข้อบ่งใช้	 จะท�าให้เกิดการ

ด้ือยาตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแต่ปัจจัย

ท่ีท�าให้เชื้อด้ือยาได้รวดเร็วคือการใช้ยาปฏิชีวนะ

บ่อยๆ	หรือใช้ยาปฏิชีวนะยาวนาน	นอกจากนี้การ

ได้รับยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในพืชและสัตว์ก็ส่งผล

ให้เกดิเชือ้ด้ือยาเช่นกนั	(วษิณ	ุธรรมลขิติกลุ,	2556)	

ทั้งน้ีโรคติดเชื้อที่เกิดในโรงพยาบาลมีความชุก

เฉลีย่ของเชือ้ด้ือยาต้านจลุชพีหลายขนานมากกว่า

ร้อยละ	50	ส่วนโรคติดเช้ือท่ีเกิดในชุมชนมีความ

ชุกเฉล่ียของเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพหลายขนานน้อย

กว่าร้อยละ	 20	ผู้ป่วยโรคติดเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ

มีอัตราเสียชีวิตจากการติดเชื้อสูงมากกว่าผู้ป่วย

โรคติดเชื้อท่ีไม่ด้ือยาต้านจุลชีพอย่างน้อย	1	 เท่า		

(วิษณุ	ธรรมลิขิตกุล,	2555)	

	 การติดเช้ือในโรงพยาบาลก่อให้เกดิผลกระ

ทบด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลรกัษา	แต่ผลกระทบที่

ประเมนิได้ยากคือ	ความทุกข์ทรมานของผูป่้วยทาง

ด้านร่างกายและจิตใจ	ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวเนื่องจากการขาดรายได้ของผู้ป่วย

และค่าใช้จ่ายของญาติในการดูแลผู้ป่วย	คุณภาพ

การรักษาของโรงพยาบาลที่ด้อยลง	 เน่ืองจากเกิด

โรคติดเชื้อแทรกซ้อนและอาจมีปัญหาการฟ้อง

ร้อง	 ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของโรงพยาบาล

และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	จากผลกระทบดังกล่าว

โรงพยาบาลทุกแห่งจ�าเป็นต้องมีมาตรการการ

ป้องกันและความคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
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อย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึน	 เพื่อลด

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อขณะท่ีผู้ป่วยเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล	 โรงพยาบาลทุกแห่งจะต้อง

มีการด�าเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ	(Ayliffe,	Fraise,	

Geddes,	&	Mitchell,	2000)	โดยอาศัยความร่วมมือ

และประสานงานจากบคุลากรของหน่วยงานต่างๆ	

ภายในโรงพยาบาล	โดยเฉพาะพยาบาลควบคุมการ

ติดเช้ือ	 (Infection	 control	 nurse	 :	 ICN)	 ซ่ึงเป็น

แกนหลักส�าคัญในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรง

พยาบาล	การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพต้องเฝ้า

ระวังทั้งจากข้อมูลทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

และเฝ้าระวังจากผู้ป่วยติดเชื้อก่อโรคที่ไม่ตอบ

สนองต่อการรักษา	โดยเมื่อพบว่ามีผู้ป่วยดังกล่าว	

การด�าเนินงานระดับโรงพยาบาลต้องรายงาน	 IC	

และรายงานงานระบาดวิทยาทราบทันที	 เพื่อการ

ดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม	และเพื่อการสอบสวน	การ

ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ

อย่างทันท่วงที	และห้องปฏบิติัการจลุชวีวทิยาต้อง

ส่งเชื้อไปตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน	

ส่วนการดูแลผู้ป่วยและการสอบสวนการติดเชื้อ

ด้ือยาต้านจุลชีพ	 ให้มีการแยกผู้ป่วยและปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน	IC	ทนัท	ีพจิารณารกัษาท่ีเหมาะสม

แก่ผู้ป่วย	สอบสวนโรคตามหลักการทางระบาด

วิทยา	อาจตรวจหาเชื้อด้ือยาในกลุ่มเสี่ยงอื่นของ

โรงพยาบาล	หากมีผู้ป่วยจ�านวนมากหรือเป็นเชื้อ

ที่มีความส�าคัญทางระบาดวิทยา	 ให้งาน	 IC	กับ

งานระบาดวทิยาสอบสวนโรคร่วมกนั	และรายงาน

ส�านักระบาดวิทยา	กระทรวงสาธารณสุข	กรณเีชือ้

ด้ือยามีความสัมพันธ์กับสัตว์ในงานระบาดวิทยา

แจ้งส�านักระบาดวิทยาและส�านักงานสาธารณสุข

จังกวัดเพื่อประสานไปยังปศุสัตว์จังหวัดต่อไป	

(บุญชัย	สมบูรณ์สุข	และคณะ,	2555)

	 ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ	 การได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมี

ความปลอดภัยเป็นความต้องการของทุกฝ่ายร่วม

กัน	การสร้างหลักประกันด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัยจึงมีความจ�าเป็นควบคู่กับหลักประกัน

ด้านการเข้าถึงบริการ	 และจากพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545	มาตรา50

(3)	(สภาการพยาบาล,	2553)	ได้ก�าหนดมาตรการ

ส่งเสริมมาตรฐานหน่วยบริการ	 และเครือข่าย

หน่วยบริการและเพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการ

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้	 ได้รับบริการ

ที่มีคุณภาพเข้าถึงบริการและมาตรฐานด้วยความ

เสมอภาค	มาตรฐานท่ีประชาชนจะต้องได้รับนั้น

ต้องมุ่งเน้นความปลอดภยัท่ีผูร้บับริการเป็นส�าคัญ	

ซ่ึงการด�าเนินงานควบคุมและป้องกันการติด

เชื้อในโรงพยาบาลถือเป็นหัวใจส�าคัญด้านความ

ปลอดภัยของผู้รับบริการ

	 เขตนครชัยบุรินทร ์ 	 ได ้แก ่ 	 จั งหวัด

นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 มีจ�านวน

โรงพยาบาล	 89แห่ง	 และ	หน่วยบริการปฐมภูมิ	

109	 แห่ง	 จากการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในระบบการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	

ของโรงพยาบาลชุมชน	จ�านวน	30	แห่ง	 (ส�านัก

วิชาพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี,	 2555)	พบว่าการด�าเนินการควบคุมการติด

เชื้อมีรูปแบบการด�าเนินงานท่ีชัดเจน	แต่บางโรง

พยาบาลยังไม่สามารถด�าเนินงานได้ต่อเนื่อง	 แต่

พบประเด็นที่น่าสนใจท่ีเป็นโอกาสพัฒนาการ

ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	เช่น	ระบบการ

เฝ้าระวงัข้อมลูการติดเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ	การน�า

ข้อมูลไปใช้ในการป้องกนั	มีระบบสารสนเทศงาน
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ป้องกันการติดเชือ้ในโรงพยาบาล	การป้องกนัการ

แพร่กระจายเช้ือด้ือยาที่ก�าลังเป็นปัญหาของโรง

พยาบาล	และระบบการป้องกันการติดเชื้อในโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จากจ�านวนผู้ป่วย

ที่เพิ่มมากขึ้น	ท�าให้โรงพยาบาลต้องมีนโยบายใน

การส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวต่อท่ีหน่วยบริการ

ในชุมชน	 ผู ้ป่วยจ�านวนหนึ่งเป็นผู ้ป่วยติดเชื้อ		

ผู ้ป ่วยท่ีมีภูมิต้านทานต�่า	 ผู ้ป ่วยท่ีใส่อุปกรณ์

ทางการแพทย์	 ท�าให้เกิดความเส่ียงต่อการแพร่

กระจายเชื้อ	สะท้อนถึงคุณภาพการดูแลรักษาที่

ไม่ได้มาตรฐาน	ซึ่งองค์การอนามัยโลก	(WHO)	ได้

บรรจุเรือ่งน้ีเข้าไว้เป็นเป้าหมายหลักในการพฒันา

เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย	พัฒนาแนวทางการ

ลดการติดเช้ือในโรงพยาบาลท่ีเหมาะสมกบับรบิท	

และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

การติดเชื้อในโรงพยาบาล	 รวมทั้งมีข้อมูลหรือ

หลักฐานเชิงประจักษ์	 (	Evidence	base	practice)	

ที่จะใช้ร่วมกันในการพัฒนาระบบ	จากข้อมูลข้าง

ต้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ	

การด�าเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อน�า

ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแนวทางการลดการติดเชื้อท่ี

เป็นปัญหาในหน่วยบริการสาธารณสุขต่อไป

ค�าถามงานวิจัย
	 1.		 สถานการณ ์การ ติด เชื้ อของโรง

พยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร	

	 2.		 การด�าเนินงานป้องกันและควบคุม

การติดเชือ้ของโรงพยาบาลในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.		 เพื่อศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อของ

โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 2.		 เพื่อศึกษาการด�าเนินงานป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวัน

ออก-	เฉียงเหนือ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	

(Descriptive	 research)	 ข้ันตอนด�าเนินการวิจัย

ประกอบด้วย	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 เครื่อง

มือในการวิจัย	 การรวบรวมข้อมูล	 และการ

วิเคราะห์ข้อมูล	มีรายละเอียดดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	 โรง

พยาบาลทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

จ�านวน	320	แห่ง	จ�าแนกได้ดังนี้	โรงพยาบาลศูนย์	

จ�านวน	 7	 แห่ง	 โรงพยาบาลท่ัวไป	 24	 แห่ง	 โรง

พยาบาลชุมชน	289	แห่ง	แล้วค�านวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง	 โดยใช้สูตรยามาเน่	 (Yamane,	 1973)	 ได้

จ�านวนกลุม่ตัวอย่าง	192	แห่ง	แล้วสุ่มกลุม่ตัวอย่าง

จ�านวนโรงพยาบาลในแต่ละระดับแบบชัน้ภมูติาม

สัดส่วนกับประชากร	ได้กลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาล

ศูนย์	 4	แห่ง	 โรงพยาบาลท่ัวไป	13	แห่ง	และโรง

พยาบาลชุมชน	175	แห่ง	

	 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจากโรง

พยาบาล	 192	แห่ง	 คือ	ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นหัวหน้า

งานควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือโรงพยาบาลละ	

1	คน	กรณีที่บางโรงพยาบาลไม่มีหัวหน้างานด้าน

น้ี	 ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้รับผิดชอบงานด้าน

ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่ประสบการณ์

ด้านนี้สูงสุด

	 หลังจากในแต ่ละโรงพยาบาลตอบ

แบบสอบถาม	ผูว้จิยัได้เลือกผูใ้ห้ข้อมูลแบบเจาะจง	

(Purposive	sampling)	จ�านวน	20	คนท่ีเป็นหวัหน้า

งานควบคุมและป้องกนัการติดเชือ้ในโรงพยาบาล	
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ที่มีผลการวิเคราะห์พบว่าสถานการณ์การติดเชื้อ

สูงกว่าโรงพยาบาลอื่นในระดับเดียวกัน	 รวมท้ังมี

ระดับคะแนนการด�าเนินงานควบคุมและป้องกัน

การติดเชื้อน้อยกว่าโรงพยาบาลอื่นในระดับ

เดียวกัน	 เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตบริบท

ประกอบข้อมูลที่ได้รับ	

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

	 ด�าเนินการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง		

ผูว้จิยัน�าเสนอโครงร่างงานวจิยัผ่านคณะกรรมการ

จริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	 รหัสโครงการ	EC-56-21	และ

ท�าหนังสอืขออนุญาตจากผูอ้�านวยการโรงพยาบาล

ก่อนเกบ็ข้อมูลการวจิยั	โดยชีแ้จงวตัถปุระสงค์	ข้ัน

ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล	พร้อมทัง้ขอความร่วม

มือในการท�าวิจัยด้วยความสมัครใจผ่านเอกสาร

ชี้แจงการวิจัย	 ผู้เข้าร่วมวิจัยมีอิสระท่ีจะใช้สิทธิ

ในการตัดสินใจถอนตัวในการเข้าร่วมการวิจัยได้

ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล	และไม่มีผลกระ

ทบใดๆ	ทัง้ส้ิน	ข้อมูลจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบั	ใน

เครือ่งคอมพวิเตอร์โดยใส่รหสัลบัเพือ่ป้องกันการ

เข้าถงึข้อมลู	และน�าเสนอเป็นภาพรวมโดยไม่มีการ

เปิดเผยชื่อหน่วยบริการของผู้เข้าร่วมวิจัย	ข้อมูล

การวิจัยจะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ

เท่านั้น	 ผู้วิจัยจะลบข้อมูลภายหลังผลงานวิจัยได้

รับการเผยแพร่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 จ�าแนกเป็น	 2	

ส่วน	ดังนี้	

	 ส ่วนที่ 	 1	 เครื่องมือที่ใช ้เก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงปริมาณ	ประกอบด้วยแบบสอบถาม

สถานการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลและการ

ด�าเนินงานการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ

ในโรงพยาบาล	 ท่ีสร้างโดยผู้วิจัย	 จากการศึกษา

เอกสารและต�ารา	 โดยแบบสอบถามประกอบ

ด้วย	3	ส่วน	 ได้แก่	ส่วนที่	 1	ข้อมูลทั่วไปของโรง

พยาบาล	ส่วนท่ี	 2	สถานการณ์การติดเชื้อในโรง

พยาบาล	ประกอบด้วย	 อัตราการติดเชื้อในโรง

พยาบาล	 ต�าแหน่งของการติดเชื้อ	 จ�านวนครั้ง

ของการติดเช้ือ	 เชื้อท่ีเป็นสาเหตุของการติดเช้ือ	

ส่วนที	่3	แบบสอบถามการด�าเนนิงานการควบคุม

และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ตามกรอบ

มาตรฐานโรงพยาบาลฉบบัสริริาชสมบติั	โดยแบ่ง	

เป็น	3	ด้าน	ด้านการออกแบบระบบ	ด้านการปฏบิติั

ในการป้องกัน	และด้านการเฝ้าระวังและควบคุม

การระบาด	เป็นแบบสอบถามความคิดเหน็ในการ

ปฏิบัติ	ลักษณะของค�าตอบเป็นแบบ	Likert	Scale	

โดยมีค่าคะแนน	5	ระดับ	5	คะแนน	หมายถึง	มีการ

ปฏิบัติมากท่ีสุด	 ให้คะแนน	5	คะแนน	ถ้ามีการ

ปฏิบัติน้อยมาก	ให้คะแนน	1	คะแนน	โดยมีเกณฑ์

การแปลค่าคะแนนเฉลีย่ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล	

ดังนี้	(ชูศรี	วงศ์รัตนะ,	2544)

	 4.21-5.00	 หมายถึง		 มีการปฏิบัติใน	

	 	 	 	 ระดับมากที่สุด

	 3.41-4.20	 หมายถึง		 มีการปฏิบัติใน	

	 	 	 	 ระดับมาก

	 2.61-3.40		 หมายถึง		 มีการปฏิบัติใน	

	 	 	 	 ระดับปานกลาง

	 1.81-2.60		 หมายถึง		 มีการปฏิบัติใน

	 	 	 	 ระดับต�่า

	 1.00-1.80		 หมายถึง		 มีการปฏิบัติใน

	 	 	 	 ระดับต�่าที่สุด

		 ส่วนที่	2	เครื่องมือเชิงคุณภาพได้แก่	แนว

ค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 inter-

view)	ซึง่ผูว้จิยัก�าหนดแนวค�าถามเพือ่ใช้สมัภาษณ์
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แบบไม่มีโครงสร้าง	 แนวค�าถามก�าหนดหลัง

จากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซ่ึงผู้วิจัยได้ข้อมูล

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในลักษณะกว้างๆ	

ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงระหว่างการ

สัมภาษณ์

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการ

หาความตรงตามเนือ้หา	(content	validity)	ผูว้จัิยน�า

แบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา

ของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยผู้ทรง

คุณวุฒิ	3	ท่าน	ประกอบด้วย	อาจารย์พยาบาลด้าน

การควบคุมการติดเชื้อ	 1	ท่าน	แพทย์ด้านระบาด

วิทยา	 1	 ท่าน	 และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	1	ท่าน	และหลังการ

ตรวจสอบผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ	และน�าเครื่องมือที่ได้มาค�านวณ

หาค่าดัชนีความสอดคล้องของเน้ือหา	เท่ากบั	0.87	

หลังจากน้ันผู้วิจัยน�าเครื่องมือไปหาความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถาม	โดยน�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้

ไปทดลองใช้กบัโรงพยาบาลท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึ

กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 10	 แห่ง	 น�าผลท่ีได้มา

ค�านวณหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด้วย

วิธีการหาความสอดคล้องภายในเนื้อหา(Internal	

consistency	reliability)	โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ของครอนบาร์ค	 (Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	

ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.95

การเก็บรวบรวมข้อมูล	

		 การ เก็บรวบรวมข ้อมูล เชิ งปริมาณ		

หลังจากด�าเนินการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างแล้ว	

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน�าเครื่อง

มือที่ผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีพร้อม

หนังสือขออนุญาตเก็บข ้อมูลจากส�านักวิชา

พยาบาลศาสตร์ส่งถงึผูอ้�านวยการโรงพยาบาล	192	

แห่ง	พร้อมได้รับแบบสอบถามคืนมา	161	ชุด	คิด

เป็นร้อยละ	83.85	ซึง่พบว่ามีแบบสอบถามมีความ

สมบูรณ์ครบถ้วน	157	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	81.78

		 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	ผู้วิจัย

ได้เชญิผูใ้ห้ข้อมลู	จ�านวน	20	คนร่วมสนทนากลุม่ที่

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร	ีเกีย่วกบัปัญหาและ

อปุสรรคในการด�าเนนิงานการควบคุมและป้องกนั

การติดเชื้อในโรงพยาบาล	 โดยใช้เวลาสนทนา

กลุ่ม	 3	 ชั่วโมง	หลังจากการรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยนัดผู้ให้ข้อมูลจ�านวน	9	ราย

เพือ่สัมภาษณ์เชงิลกึ	โดยใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ	30	

นาที	ณ	ที่ท�างานของผู้ให้ข้อมูล	ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา

บรบิทเก่ียวกับโครงสร้างของอาคารสถานท่ีตามท่ี

ได้รบัข้อมูลจากการสนทนากลุม่และการสัมภาษณ์

เชิงลึก	

การวิเคราะห์ข้อมูล

		 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ซ่ึงได้แก่ข้อมูลท่ัวไป	

ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ	และการด�าเนินงาน

ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	

วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเชิงพรรณนา	ร้อยละ	ค่า

เฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

		 ข้อมูลเชงิคุณภาพ	ได้แก่	ข้อมูลปัญหาและ

อปุสรรคในการด�าเนนิงานได้วเิคราะห์ข้อมูลแบบ

จ�าแนกประเภท	(Typology)	และวิเคราะห์เนื้อหา	

(Content	analysis)

ผลการวิจัย

	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาล

ชุมชน	 จ�านวน	 142	 แห่งคิดเป็นร้อยละ	 90.4	

สถานการณ์เกี่ยวกับการติดเช้ือในโรงพยาบาล	
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พบว่าโรงพยาบาลจ�านวน	124	แห่ง	จาก	157	แห่ง		

มีการติดเชือ้อย่างน้อย	1	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	78.98	

ของโรงพยาบาลท่ีศึกษาท้ังหมด	 มีโรงพยาบาล	

33	แห่งที่ไม่พบอัตราการติดเชื้อ	ทั้งหมดเป็นโรง

พยาบาลชุมชนท่ีมีขนาดต�่ากว่า	 30	 เตียง	ซึ่งส่วน

ใหญ่ไม่มีการรักษาหรือการผ่าตัดที่ซับซ้อน

		 1.	สถานการณ์การติดเชือ้ของโรงพยาบาล

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการเฝ้า

ระวัง	 เม่ือจ�าแนกตามลักษณะโรงพยาบาลพบว่า

โรงพยาบาลชุมชนมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการเฝ้า

ระวงัมากท่ีสุด	เป็นร้อยละ	96.71	โรงพยาบาลท่ัวไป	

และโรงพยาบาลศูนย์	มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการ

เฝ้าระวัง	เป็น	ร้อยละ	88.63	และ	86.73	ตามล�าดับ	

ส�าหรับจ�านวนคร้ังของการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ภาพรวม	เท่ากบั	3,637	ครัง้	เม่ือจ�าแนกจ�านวนครัง้

ของการติดเช้ือตามลกัษณะของโรงพยาบาล	พบว่า	

โรงพยาบาลศูนย์มีจ�านวนครั้งของการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลมากท่ีสุด	 เท่ากับ	1,596	คร้ัง	 คิดเป็น

ร้อยละ	43.88	(ตารางที่	1)	

ตารางที่	1	จ�านวนครั้งของการติดเชื้อในโรงพยาบาล	จ�าแนกตามลักษณะโรงพยาบาล	(N=3,637)	

	

	 อัตราการติดเชื้อ	จ�าแนกตามต�าแหน่งที่มี

จ�านวนครั้งของการติดเชื้อมากที่สุด	3	อันดับแรก

คือ	 การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย

หายใจ	 จ�านวน	 1,547	ครั้งคิดเป็นร้อยละ	 42.64	

รองลงมาคือการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่

สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ	จ�านวน	551	

ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	15.19	และแผลผ่าตัด	จ�านวน	

491	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	13.53	(ตารางที่	2)	

	 การติดเชื้อท่ีสัมพันธ ์กับการสอดใส่

อุปกรณ์ทางการแพทย์	 พบอัตราการติดเชื้อท่ี

ส�าคัญ	 3	 อันดับแรกดังน้ี	 อัตราการติดเชื้อปอด

อักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจพบ	

5.68	ครั้งต่อ	1,000	วันที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ	อัตรา

การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะท่ีสัมพันธ์กับ

การคาสายสวนปัสสาวะ	พบ	2.69	ครั้ง	ต่อ	1,000	

วันที่คาสายสวนปัสสาวะ	และอัตราการติดเชื้อใน

กระแสเลือดท่ีสัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอด

เลอืด	1.6	ครัง้ต่อ1,000	วนัท่ีคาสายสวนหลอดเลอืด	

(ตารางที่	3)

8 
 

ผลการวจิยั 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชน จาํนวน 142 แห่งคิดเป็นร้อยละ 90.4 สถานการณ์

เก่ียวกบัการติดเช้ือในโรงพยาบาล พบวา่โรงพยาบาลจาํนวน 124 แห่ง จาก 157 แห่ง มีการติดเช้ืออยา่งนอ้ย 1 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 78.98 ของโรงพยาบาลท่ีศึกษาทั้งหมด มีโรงพยาบาล 33 แห่งท่ีไม่พบอตัราการติดเช้ือ 
ทั้งหมดเป็นโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีขนาดตํ่ากวา่ 30 เตียง ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีการรักษาหรือการผา่ตดัท่ีซบัซอ้น 
            1. สถานการณ์การติดเช้ือของโรงพยาบาลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง  เ ม่ือจําแนกตามลักษณะโรงพยาบาลพบว่า
โรงพยาบาลชุมชนมีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการเฝ้าระวงัมากท่ีสุด เป็นร้อยละ 96.71   โรงพยาบาลทัว่ไป และ
โรงพยาบาลศูนย ์มีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพการเฝ้าระวงั เป็น ร้อยละ 88.63 และ 86.73   ตามลาํดบั  สาํหรับ
จาํนวนคร้ังของการติดเช้ือในโรงพยาบาลภาพรวม เท่ากบั 3,637 คร้ัง  เม่ือจาํแนกจาํนวนคร้ังของการติดเช้ือ
ตามลกัษณะของโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลศูนยมี์จาํนวนคร้ังของการติดเช้ือในโรงพยาบาลมากท่ีสุด 
เท่ากบั 1,596 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 43.88  (ตารางท่ี 1)   
 
ตารางท่ี 1  จาํนวนคร้ังของการติดเช้ือในโรงพยาบาล จาํแนกตามลกัษณะโรงพยาบาล (n=3,637)  

      ลักษณะโรงพยาบาล จํานวน (คร้ัง) ร้อยละ 
      โรงพยาบาลชุมชน 748 20.57 
      โรงพยาบาลทัว่ไป 1,293 35.55 
      โรงพยาบาลศูนย ์ 1,596 43.88 
       รวม 3,637 100 

 
อตัราการติดเช้ือ จาํแนกตามตาํแหน่งท่ีมีจาํนวนคร้ังของการติดเช้ือมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ การติด

เช้ือปอดอกัเสบจากการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ จาํนวน 1,547 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 42.64 รองลงมาคือการติดเช้ือ
ระบบทางเดินปัสสาวะท่ีสัมพนัธ์กบัการคาสายสวนปัสสาวะ จาํนวน 551 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 15.19 และ
แผลผา่ตดั จาํนวน 491 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.53 (ตารางท่ี 2)    

การติดเช้ือท่ีสมัพนัธ์กบัการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย ์พบอตัราการติดเช้ือท่ีสาํคญั 3 อนัดบัแรก
ดงัน้ี  อตัราการติดเช้ือปอดอกัเสบท่ีสัมพนัธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจพบ 5.68 คร้ังต่อ 1,000 วนัท่ีใส่
เคร่ืองช่วยหายใจ อตัราการติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะท่ีสัมพนัธ์กบัการคาสายสวนปัสสาวะ พบ 2.69  
คร้ัง ต่อ 1,000 วนัท่ีคาสายสวนปัสสาวะ และอตัราการติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีสัมพนัธ์กบัการคาสายสวน
หลอดเลือด  1.6  คร้ังต่อ1,000 วนัท่ีคาสายสวนหลอดเลือด (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่	2	จ�านวนครั้งของการติดเชื้อในโรงพยาบาลจ�าแนกตามต�าแหน่งการติดเชื้อ	

9 
 

ตารางท่ี 2  จาํนวนคร้ังของการติดเช้ือในโรงพยาบาลจาํแนกตามตาํแหน่งการติดเช้ือ  

 
ตารางท่ี 3 แสดงอตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาลจาํแนกตามตาํแหน่งท่ีสัมพนัธ์กบัการสอดใส่อุปกรณ์
ทางการแพทย ์
                 ตําแหน่งการตดิเช้ือ M SD 
การติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะท่ีสมัพนัธ์กบัการคาสายสวนปัสสาวะ 
(ต่อ1,000 วนัท่ีคาสายสวนปัสสาวะ) 

2.69 1.42 

การติดเช้ือปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ  
(ต่อ 1,000 วนัท่ีใส่เคร่ืองช่วยหายใจ)  

5.68 1.31 

การติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีสมัพนัธ์กบัการคาสายสวนหลอดเลือด  
(ต่อ1,000 วนัท่ีคาสายสวนหลอดเลือด) 

1.6 1.49 

 

2.  การดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
    2.1 การออกแบบระบบ การปฏิบติัป้องกนั และการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาลพบว่า 

(ตารางท่ี 4) 
       โรงพยาบาลศูนย ์มีคะแนนเฉล่ียดา้น การออกแบบระบบ การปฏิบติัป้องกนั และการเฝ้าระวงั 

ติดตามกาํกบัและควบคุมการระบาดในระดบัมาก มีคะแนนค่าเฉล่ีย 4.00, 4.15 และ 4.11 (SD = 0.48, 0.53 
และ 0.58) ตามลาํดบั โรงพยาบาลทัว่ไป พบว่า การออกแบบระบบ การปฏิบติัการป้องกนั และการเฝ้าระวงั 
ติดตามกาํกบัและควบคุมการระบาดในระดบัมาก มีคะแนนค่าเฉล่ีย 3.91, 3.70 และ 3.53 (SD = 0.48, 0.50 

ตําแหน่งการตดิเช้ือ 
จํานวนการตดิเช้ือ 

(คร้ัง) 
ร้อยละ 

การติดเช้ือปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 1,547 42.64 
การติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะท่ีสมัพนัธ์กบัการคาสายสวนปัสสาวะ 551 15.19 
การติดเช้ือแผลผา่ตดั 491 13.53 
การติดเช้ือปอดอกัเสบ 337 9.29 
การติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ 71 1.96 
การติดเช้ือในกระแสเลือดในทารกแรกเกิด 213 5.87 
การติดเช้ือในกระแสเลือด 164 4.52 
การติดเช้ือแผลฝีเยบ็ 133 3.67 
การติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีสมัพนัธ์กบัการคาสายสวนหลอดเลือด 42 1.16 
อ่ืนๆ  79 2.18 

รวม 3,628 100 
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ตารางท่ี 2  จาํนวนคร้ังของการติดเช้ือในโรงพยาบาลจาํแนกตามตาํแหน่งการติดเช้ือ  

 
ตารางท่ี 3 แสดงอตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาลจาํแนกตามตาํแหน่งท่ีสัมพนัธ์กบัการสอดใส่อุปกรณ์
ทางการแพทย ์
                 ตําแหน่งการตดิเช้ือ M SD 
การติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะท่ีสมัพนัธ์กบัการคาสายสวนปัสสาวะ 
(ต่อ1,000 วนัท่ีคาสายสวนปัสสาวะ) 
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การติดเช้ือปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ  
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2.  การดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
    2.1 การออกแบบระบบ การปฏิบติัป้องกนั และการเฝ้าระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาลพบว่า 

(ตารางท่ี 4) 
       โรงพยาบาลศูนย ์มีคะแนนเฉล่ียดา้น การออกแบบระบบ การปฏิบติัป้องกนั และการเฝ้าระวงั 

ติดตามกาํกบัและควบคุมการระบาดในระดบัมาก มีคะแนนค่าเฉล่ีย 4.00, 4.15 และ 4.11 (SD = 0.48, 0.53 
และ 0.58) ตามลาํดบั โรงพยาบาลทัว่ไป พบว่า การออกแบบระบบ การปฏิบติัการป้องกนั และการเฝ้าระวงั 
ติดตามกาํกบัและควบคุมการระบาดในระดบัมาก มีคะแนนค่าเฉล่ีย 3.91, 3.70 และ 3.53 (SD = 0.48, 0.50 

ตําแหน่งการตดิเช้ือ 
จํานวนการตดิเช้ือ 

(คร้ัง) 
ร้อยละ 

การติดเช้ือปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 1,547 42.64 
การติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะท่ีสมัพนัธ์กบัการคาสายสวนปัสสาวะ 551 15.19 
การติดเช้ือแผลผา่ตดั 491 13.53 
การติดเช้ือปอดอกัเสบ 337 9.29 
การติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ 71 1.96 
การติดเช้ือในกระแสเลือดในทารกแรกเกิด 213 5.87 
การติดเช้ือในกระแสเลือด 164 4.52 
การติดเช้ือแผลฝีเยบ็ 133 3.67 
การติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีสมัพนัธ์กบัการคาสายสวนหลอดเลือด 42 1.16 
อ่ืนๆ  79 2.18 

รวม 3,628 100 

ตารางที่	 3	 แสดงอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลจ�าแนกตามต�าแหน่งท่ีสัมพันธ์กับการสอดใส่อุปกรณ์

ทางการแพทย์

	 2.		 การด�าเนินงานป้องกนัและควบคมุการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาล

	 	 2.1	 การออกแบบระบบ	 การปฏิบัติ

ป้องกนั	และการเฝ้าระวงัการติดเชือ้ในโรงพยาบาล

พบว่า	(ตารางที่	4)

	 	 โรงพยาบาลศูนย์	 มีคะแนนเฉล่ียด้าน	

การออกแบบระบบ	การปฏิบัติป้องกัน	และการ

เฝ้าระวัง	 ติดตามก�ากับและควบคุมการระบาด

ในระดับมาก	 มีคะแนนค่าเฉลี่ย	 4.00,	 4.15	 และ	

4.11	(SD	=	0.48,	0.53	และ	0.58)	ตามล�าดับ	โรง

พยาบาลท่ัวไป	พบว่า	 การออกแบบระบบ	การ

ปฏบัิติการป้องกนั	และการเฝ้าระวงั	ติดตามก�ากบั

และควบคุมการระบาดในระดับมาก	 มีคะแนน

ค่าเฉล่ีย	 3.91,	 3.70	และ	3.53	 (SD	=	0.48,	 0.50	
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และ0.54)	 ตามล�าดับ	 โรงพยาบาลชุมชน	พบว่า	

การออกแบบระบบ	การปฏิบัติป้องกัน	และการ

เฝ้าระวัง	ติดตาม	ก�ากับและควบคุมการระบาดใน

ระดับมาก	มีคะแนนค่าเฉลี่ย	3.77,	3.79	และ3.51	

(SD	=	0.60,	0.60	และ	0.69)	ตามล�าดับ	

ตารางที่	4	การปฏิบัติการด�าเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจ�าแนกตามด้าน	และ

จ�าแนกตามลักษณะโรงพยาบาล	(n=157)

	 2.2	ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงาน

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

จ�าแนกเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับดังนี้	

	 ด้านนโยบาย	ผู้ให้ข้อมูลต้องการให้มีนโยบายท่ี

ชัดเจน	ระบุหน้าท่ีเป็นค�าส่ังทีช่ดัเจน	ประกอบกบั

ผู้บริหารองค์กรพยาบาล	 ไม่เห็นความส�าคัญของ

งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ	 ดังค�าพูดของ

ผู้ให้ข้อมูลดังนี้

		 “ICN ไม่มี “ใจ”	 จากการมอบหมายงาน

จากองค์กร	รูสึ้ก	“ท้อแท้”	รปูแบบไม่ชดัเจนรวมท้ัง

10 
 

และ0.54) ตามลาํดบั โรงพยาบาลชุมชน พบว่า การออกแบบระบบ การปฏิบติัป้องกนั และการเฝ้าระวงั 
ติดตาม กาํกบัและควบคุมการระบาดในระดบัมาก มีคะแนนค่าเฉล่ีย 3.77, 3.79 และ3.51 (SD = 0.60, 0.60 
และ 0.69) ตามลาํดบั  
ตารางท่ี 4 การปฏิบติัการดาํเนินการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลจาํแนกตามดา้น และ
จาํแนกตามลกัษณะโรงพยาบาล (n=157) 

ลักษณะ
โรงพยาบาล 

จําแนกรายด้าน 
 

M 
 

SD 
 

ระดับ 

โรงพยาบาล
ชุมชน 

การออกแบบระบบ 3.77 0.60 มาก 
การปฏิบติัการป้องกนั 3.79 0.60 มาก 
การเฝ้าระวงั ติดตามกาํกบัและควบคุมการ
ระบาด 3.51 0.69 มาก 

โรงพยาบาล
ท่ัวไป 

การออกแบบระบบ 3.91 0.48 มาก 
การปฏิบติัการป้องกนั 3.70 0.50 มาก 
การเฝ้าระวงั ติดตามกาํกบัและควบคุมการ
ระบาด 3.53 0.54 มาก 

โรงพยาบาล
ศูนย์ 

การออกแบบระบบ 4.00 0.48 มาก 
การปฏิบติัการป้องกนั 4.15 0.53 มาก 
การเฝ้าระวงั ติดตามกาํกบัและควบคุมการ
ระบาด 4.11 0.58 มาก 

 

2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
จาํแนกเป็นรายดา้นเรียงตามลาํดบัดงัน้ี        

       ด้านนโยบาย ผูใ้ห้ข้อมูลต้องการให้มีนโยบายท่ีชัดเจน  ระบุหน้าท่ีเป็นคาํสั่งท่ีชัดเจน  
ประกอบกบัผูบ้ริหารองคก์รพยาบาล ไม่เห็นความสาํคญัของงานควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ ดงัคาํพูด
ของผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 
  “ICN ไม่มี  “ใจ”  จากการมอบหมายงานจากองค์กร รู้สึก “ท้อแท้” รูปแบบไม่ชัดเจนรวมท้ัง
ผู้รับผิดชอบต้องทาํ Part time ท้ังท่ีงานครอบคลมุท้ังองค์กร  งานใหญ่แต่ใ ห้ความสาํคัญน้อยมาก” (ผูใ้ห้
ขอ้มูล ICN 3 รพ.ชุมชน/สมัภาษณ์) 

 “จากท่ีถามกลุ่ม รพ.เรา คนรับผดิชอบงาน IC ทาํงาน Part time ดา้น IC ทั้งนั้น เราสะทอ้นปัญหา
ไป แต่ยงัไม่ได้รับคาํตอบ หลาย รพ.เปล่ียนคนทาํงานน้ีบ่อย ไปๆ มาๆ ให้น้องๆ ท่ีเพิ่งเขา้มาทาํงาน

ผู้รับผิดชอบต้องท�า	Part	time	ทั้งที่งานครอบคลุม

ท้ังองค์กร	 งานใหญ่แต่ให้ความส�าคัญน้อยมาก”		

(ผู้ให้ข้อมูล	ICN	3	รพ.ชุมชน/สัมภาษณ์)

	 “จากทีถ่ามกลุม่	รพ.เรา	คนรับผดิชอบงาน	

IC	ท�างาน	Part	 time	ด้าน	 IC	ทั้งนั้น	 เราสะท้อน

ปัญหาไป	แต่ยังไม่ได้รับค�าตอบ	หลาย	รพ.เปลี่ยน

คนท�างานน้ีบ่อย	 ไปๆ	มาๆ	 ให้น้องๆ	 ที่เพิ่งเข้า

มาท�างานรับผิดชอบ	ขาด	Power	 ในการท�างาน		

ถ้าผูใ้หญ่ไม่ตระหนักจะส่งผลกระทบต่อคนท�างาน	

และการด�าเนนิงาน”	(ผูใ้ห้ข้อมูล	ICN	1รพ.ชมุชน/
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สัมภาษณ์)

		 ด้านบุคลากร	พยาบาลท่ีรับผิดชอบงาน

ควบคุมการติดเชื้อต้องท�างานหลายประเภท	ต้อง

ท�างานด้านน้ีนอกเวลาโดยเฉพาะในโรงพยาบาล

ชุมชน	ส่วนคณะกรรมการควบคุมและป้องกัน

การติดเชื้อขาดแพทย์เฉพาะทางด้านการควบคุม

ป้องกนัการติดเชือ้	นอกจากนีโ้รงพยาบาลบางแห่ง

มีแพทย์ผู้รับผิดชอบแต่ไม่เคยอบรมการควบคุม

และป้องกนัการติดเชือ้	บทบาทของคณะกรรมการ

ไม่ชดัเจน	และท�างานล่าช้า	เช่น	การทบทวนข้อมูล

การติดเชื้อ	 การรวบรวมข้อมูล	 การประเมินผล	

เป็นต้น	บคุลากรระดับอืน่ขาดความรู	้ไม่ได้รบัการ

อบรม	และมีทัศนคติเชิงลบต่องานป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อ	 ตามค�าพูดของผู้ให้ข้อมูลต่อ

ไปนี้

		 “ICN ท�างานหลายอย่าง ไม่ได้ท�างาน IC 

แบบ FULL Time ต้องขึ้นเวร เช้าบ่าย ดึก ท�าให้

ปฏิบัติงานด้าน IC ไม่ได้เต็มที่ ภาระงาน IC เยอะ 

เวลาด�าเนินงาน IC ในรพ. ต้องผ่านผู้บังคับบัญชา

หลายระดับไม่สะดวก ไม่มีที่ปรึกษา เวลามีปัญหา 

ที่ผ่านมาไม่มีผู้รับผิดชอบแน่นอน เปลี่ยนแปลง

บ่อย ท�าให้งานไม่ต่อเนือ่ง ตนเองเพิง่เข้ามารบังาน

ได้ไม่นาน จึงเข้าใจว่าท�าไม ICN คนก่อนลาออก” 

(ผู้ให้ข้อมูล	ICN11	รพ.ชุมชน/สัมภาษณ์)

	 “ปัญหาการท�างาน IC ท่ีส�าคัญคือความ

ล่าช้าในการทบทวนข้อมูลการติดเชือ้ ซ่ึงเกีย่วข้อง

กับการท่ีคณะกรรมการไม่ค ่อยมีการประชุม  

จากภาระงานที่มาก รวมทั้งกระบวนการเสนอ 

risk ต่างๆ เพื่อน�าเข้าพิจารณา ยังไม่เป็นระบบ”  

(ผู้ให้ข้อมูล ICN8 รพ.ทั่วไป/สัมภาษณ์)

		 ด้านงบประมาณ	ขาดงบประมาณในการ

ด�าเนินงานจัดการในการแบ่งโซน	เช่น	

การจัดห้องแยกตรวจโรค	รวมท้ังการเปลีย่นแปลง

โครงสร้างให้ถกูต้องตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์

ต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมาก	นอกจากน้ีมี

ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ท่ี

อ�านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานควบคุมและ

ป้องกันการติดเชื้อ	 ตามค�าพูดของผู้ให้ข้อมูลต่อ

ไปนี้

	 “ขาดงบประมาณการจัดห้องแยกตรวจ

โรค โดยเฉพาะโรคติดต่อร้ายแรง ห้อง TB clinic 

และท่ีเก็บเสมหะ ท่ีรพ.เป็นระบบเครื่องปรับ

อากาศแบบ central air ถ้าจะเปล่ียนเป็นระบบ

เครื่องปรับอากาศจ�าแนกแต่ละห้อง ต้องใช้งบ

ประมาณเป็นจ�านวนมาก รวมท้ังยังขาดอุปกรณ์

เครื่องล้างหม้อนอนอัตโนมัติ ไม่มีงบประมาณซื้อ

กระดาษเชด็มือ ต้องประยดุต์ใช้ผ้าเก่าๆ มาตัดเป็น

ผ้าเชด็มือ” (ผูใ้ห้ข้อมูล	ICN8	รพ.ท่ัวไป/สมัภาษณ์)

	 	ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน	 เจ้าหน้าท่ี

บางคนไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของผลกระทบ	

ท่ีจะเกิดข้ึน	 ไม่ร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทาง

ทีก่�าหนดในการป้องกนัการติดเชือ้ในโรงพยาบาล	

เช่น	 การ	 ล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย	

นอกจากนี้การสื่อสารแนวทางปฏิบัติยังไม ่

ครอบคลุม	 การด�าเนินการขาดความต่อเนื่อง	

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	การส่ือสารยัง

ไม่สามารถลงสู่การปฏบิติัได้	นอกจากนีผู้ป่้วยกลุม่

เปราะบางท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือต้องเน้นการปฏบัิติ

ตามมาตรฐาน	จากค�าพูดของผู้ให้ข้อมูลต่อไปนี้

	 “เจ้าหน้าท่ีบางรายไม่ท�าตามแนวปฏิบัติ

ในการควบคุมการติดเชื้อ พยาบาลในหอผู้ป่วย

ไม่สามารถจะไปบอกให้ท�าตามท่ีก�าหนดไว้ได้ 

อาจเพราะอาวุโสมากกว่า ต�าแหน่งหน้าท่ีสูงกว่า 

ท�าให้ล�าบากใจ ส่วนใหญ่คือการล้างมือไม่ถูกต้อง  
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ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยไม่ล้างมือ” (ผู้ให้ข้อมูล 

ICN9 รพ.ทั่วไป/สัมภาษณ์)

	 “รพ.ศูนย์มีผู้รับผิดชอบงาน	IC	หลายคน	

แต่ละหอผู้ป่วยก็มีผู้รับผิดชอบ	การวางระบบงาน

ค่อนข้างดี	มีคู่มือ	มีแนวปฏิบัติ	และส่งเสรมิท�าวจิยั

ด้านน้ี	 แต่ปัญหาของเราคือหอผู้ป่วยท่ีมีผู้ฝึกงาน

ทั้งนักศึกษาแพทย์	นักศึกษาพยาบาล	ฯลฯ	ฝึกงาน

ตลอดเวลาจ�านวนมาก	อาจส่งผลต่อการควบคุม

และป้องกันการติดเชื้อ	รวมทั้งผู้ป่วยบางประเภท

เส่ียงต่อการติดเชื้ออยู ่แล้ว	 เช่น	 ผู ้สูงอายุ	 เด็ก		

ผู้ป่วยหนัก	ผู้ป่วยท่ีสอดใส่อุปกรณ์เข้าสู่ร่างกาย

เป็นเวลานาน	ฯลฯ	แม้ใช้ความระมัดระวังอย่าง

มาก	ผู้ป่วยเหล่านี้ก็มีโอกาสติดเชื้อ”	 (ผู้ให้ข้อมูล	

ICN4	รพ.ศูนย์/สัมภาษณ์)

		 ด ้านโครงสร ้างอาคารสถานที่ 	 แบบ

แปลนที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างนั้นผิดหลักของ

ระบบการระบายอากาศ	 ไม่สามารถจัดระบบการ

ปฏิบัติงานทางเดินของสะอาดและสกปรกให้

เป็น	 one	way	 ซ่ึงไม่สามารถแก้ไขแบบแปลนได	้

อาคารสถานทีไ่ม่เอือ้อ�านวยต่อการจดัการป้องกนั

และควบคุมการติดเชื้อในบางจุดเพราะไม่ได้ถูก

ออกแบบต้ังแต่เริ่มแรก	 เช่น	ห้องแยกไม่เพียงพอ	

อ่างล้างมือไม่เพยีงพอ	ลิฟท์ขนขยะใช้ร่วมกบัลฟิท์

โดยสารผู้ป่วย	 แผนกผู้ป่วยนอก	และแผนกห้อง

ฉุกเฉิน	จะติดต้ังพัดลมเพดานที่เส่ียงต่อการแพร่

กระจายเชื้อ	ห้องแยกโรคแบบ	Negative/	positive	

pressure	ตามท่ีกระทรวงจัดสรร	ไม่สามารถใช้งาน

ได้เต็ม	 ระบบระบายอากาศห้องแยกไม่เพียงพอ	

พัดลมดูดอากาศ	เสียงดัง	ไม่มีระบบสนับสนุนใน

การดูแลรักษาป้องกัน	 ไม่มีการจัดงบประมาณค่า

ซ่อมบ�ารุงรักษาจากส่วนกลาง	จากค�าพูดของผู้ให้

ข้อมูลดังนี้

	 “โครงสร้างท่ีเห็นว่ามีปัญหามากท่ีสุด

คือ ลิฟท์ขนขยะใช้ร่วมกับลิฟท์โดยสารผู้ป่วย ซึ่ง

มีลิฟท์ตัวเดียว การจัดท�าเพิ่มค่อนข้างยากและ

ต้องใช้งบประมาณมาก ซึ่งท�าให้เสี่ยงต่อการแพร่

กระจายเชื้อ ซึ่งเรื่องนี้ ICN แม้รู้ว่าไม่ได้มาตรฐาน 

แต่ท�าอะไรไม่ได้ นอกจากนีท้ี ่OPD, ER ไม่มีเครือ่ง

ปรับอากาศ แต่มีพัดลมเพดานระบายอากาศ ซึ่ง

นอกจากไม่เพียงพอในการระบายอากาศ ยังเส่ียง

ต่อการแพร่กระจายเชื้อด้วย	 (ผู้ให้ข้อมูล	 ICN9	

รพ.ชุมชน/สัมภาษณ์)

		 การเฝ้าระวงัการติดเชือ้	โรงพยาบาลชมุชน

บางแห่งยังไม่มีศักยภาพด้านการตรวจทางห้อง

ปฏบิติัการ	ซึง่ต้องส่งไปตรวจทีโ่รงพยาบาลประจ�า

จงัหวดัหรือโรงพยาบาลศูนย์	การส่งผลตรวจกลับ

จะล่าช้า	ส่วนนโยบายด้านการใช้ยาจุลชีพ	 ยังไม่

สามารถท�าตามแนวปฏบัิติได้เพราะแพทย์มเีหตุผล

ในการสัง่ยาไม่เหมือนกัน	บางคนยดึหลกัการใช้ยา

ที่เคยเรียนจากสถาบันท่ีจบการศึกษา	 จากค�าพูด

ของผู้ให้ข้อมูลดังนี้

	 “การส่งเพาะเชื้อ ตรวจพิเศษต่างๆ ต้อง

ส่งต่อไปท่ีโรงพยาบาลศูนย์หรือเอกชนท�าให้ได้

ผลล่าช้า เมื่อผลล่าช้า การแก้ปัญหาก็ล่าช้า หรือ

มีการแพร่กระจายเชื้อไปแล้ว ถ้าสามารถจัดให้มี

โปรแกรม Link รายงานผลทางคอมพิวเตอร์ได้

ทันทีจะเร็วข้ึน”	 (ผู้ให้ข้อมูล	 ICN2	 รพ.ชุมชน/

สัมภาษณ์)

	 “ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อในแต่ละ

ระดับไม่เป็นไปตามความจริง	ข้อมูลมี	Under	 re-

port	ทุกระดับ	ท�าให้ไม่ทราบสถานการณ์การเฝ้า

ระวังท่ีแท้จริง	 การใช้ยาจุลชีพ	 ไม่สามารถใช้ได้

อย่างเข้มแขง็	เพราะแพทย์มีเหตุผลในการส่ังใช้ไม่

เหมือนกนัโดยยึดหลักตามการท่ีเคยใช้ตามสถาบัน
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ที่จบการศึกษา	ท�าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องรักษา

ยาต้านจุลชีพสูงกว่าการลงทุนเพื่อการป้องกันส่ง

เสริม”	(ผู้ให้ข้อมูล	ICN17	รพ.ทั่วไป/สัมภาษณ์)

อภิปรายผลการวิจัย
สถานการณ์เกีย่วกบัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชน	 จ�านวน	 142	

แห่งคิดเป็นร้อยละ	90.4	สถานการณ์เกี่ยวกับการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาล	พบว่าโรงพยาบาลจ�านวน	

124	แห่ง	จาก	157	แห่ง	มีการติดเชื้ออย่างน้อย	1	

ครัง้	คิดเป็นร้อยละ	78.98	ของโรงพยาบาลท่ีศึกษา

ท้ังหมด	 มีโรงพยาบาล	33	แห่งท่ีไม่พบอัตราการ

ติดเชือ้	ทัง้หมดเป็นโรงพยาบาลชมุชนทีมี่ขนาดต�า่

กว่า	 30	 เตียง	 ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีการรักษาหรือการ

ผ่าตัดที่ซับซ้อน	

	 ส�าหรับจ�านวนครั้งของการติดเชื้อภาพ

รวมมากถึง	3,637	ครั้ง	ซึ่งพบในโรงพยาบาลศูนย์

มากที่สุดจ�านวน	1,596	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	43.88	

ของการติดเชื้อทั้งหมด	และพบมากเป็น	2.18	เท่า

ของจ�านวนครั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน	

และเป็น	1.24	เท่าของโรงพยาบาลทั่วไป	เนื่องจาก

โรงพยาบาลศูนย์มีจ�านวนผู้ป่วยมาก	ความรุนแรง

ของโรคและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการดูแล

รักษาท่ีมีจ�านวนมากกว่าโรงพยาบาลทั่วไปและ

โรงพยาบาลชุมชน	จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่พบ

ว่าโรงพยาบาลศูนย์มีผู้ป่วยรับบริการที่เป็นผู้ป่วย

กลุ่มเปราะบาง	ผู้ป่วยหนักจ�านวนมากที่ต้องใส่

เครื่องมือ	อุปกรณ์สอดใส่ในร่างกายเป็นเวลานาน	

มีโอกาสติดเชื้อสูง	 นอกจากนี้การที่มีนักศึกษา

ฝึกงานจ�านวนมากแม้จะมีระบบควบคุมการติด

เชือ้ทีเ่คร่งครดั	โอกาสทีผู่ป่้วยสัมผสักบัผูใ้ห้บรกิาร

จ�านวนมากเป็นการเพิ่มโอกาสต่อการติดเช้ือ		

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการส�ารวจอัตราความชุก

ของการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหานครเชียงใหม	่	

ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลศูนย์	จ�านวนครัง้ของการติดเชือ้

ต่อผู้ป่วย	100	คนที่ส�ารวจ	มีอัตราความชุกในภาพ

รวมของโรงพยาบาล	คือ	10.04,	11.06	และ	11.71	

ส่วนในหอผู้ป่วยวิกฤติมีอัตราความชุก	 31.37,	

30.93	และ	36.08	ในปี	พ.ศ.	2558,	2559	และ	2560	

ตามล�าดับ	(คณะอนกุรรมการป้องกนัและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล,	2560)	

	 อัตราการติดเชื้อท่ีจ�าแนกตามต�าแหน่ง

มีจ�านวนคร้ังของการติดเชื้อมากท่ีสุด	 3	 อันดับ

แรกคือ	การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่อง

ช่วยหายใจ	 จ�านวน	 1547	 ครั้งคิดเป็นร้อยละ	

42.64	 รองลงมาคือการติดเชื้อระบบทางเดิน

ปัสสาวะท่ีสัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ	

จ�านวน	551	ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	15.19	และแผล

ผ่าตัด	จ�านวน	491	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	13.53	ซึ่ง

การพบอัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้

เครื่องช่วยหายใจจ�านวนมากท่ีสุดเน่ืองจากผู้ป่วย

กลุ่มนี้ไม่รู้สึกตัว	 ไม่มีรีเฟล็กซ์ในการไอ	 ไม่มีการ

เคลื่อนไหว	 ซ่ึงเป็นภาวะที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน

ของระบบทางเดินหายใจ	พยาบาลจงึต้องให้ความ

สนใจในการป้องกันการติดเช้ือ	 (สมจิต	หนุเจริญ

กุล,	 2552)	 สอดคล้องกับการติดเช้ือท่ีสัมพันธ์

กับการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์	 พบอัตรา

การติดเชื้อที่ส�าคัญ	 3	อันดับแรกดังนี้	 อัตราการ

ติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วย

หายใจพบ	5.68	ครั้งต่อ	1,000	วันที่ใส่เครื่องช่วย

หายใจ	อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่

สัมพนัธ์กบัการคาสายสวนปัสสาวะ	พบ	2.69	ครัง้		
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ต่อ	1,000	วนัทีค่าสายสวนปัสสาวะ	และอตัราการ

ติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสาย

สวนหลอดเลือด	1.6	ครัง้ต่อ1,000	วนัทีค่าสายสวน

หลอดเลือด	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Xie	 et	

al.	(2013)	ที่ส�ารวจความชุกของการติดเชื้อในโรง

พยาบาลมหาวิทยาลัยของประเทศจนี	พบต�าแหน่ง

การติดเชื้อที่พบบ่อย	3	อันดับแรกคือ	การติดเชื้อ

ทางเดินหายใจส่วนล่าง	 รองลงมาคือ	แผลผ่าตัด	

และทางเดินปัสสาวะ	 ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษา

ของ	ทรรศนันทน์	อ่วมประเสริฐ	(2560)	จากการ

ส�ารวจความชุกของการติดเชื้อใน	 22	หอผู้ป่วย	

ของสถาบันสขุภาพเดก็แห่งชาติมหาราชนิ	ีพบการ

ติดเชื้อปอดอักเสบ	ร้อยละ	52.6	รองลงมาคือการ

ติดเช้ือในกระแสโลหิต	 ร้อยละ	 26.3	และการติด

เชือ้ในทางเดินอาหาร	นอกจากนีพ้รเพญ็	ทนุเทพย์	

และลกัขณา	ศรสรุนิทร์	(2554)	ศึกษาการพฒันารปู

แบบการดูแลผูป่้วยใช้เครือ่งช่วยหายใจเพือ่ป้องกนั

การเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลสุรินทร์	 พบมี

อัตราการติดเชื้อ	VAP	เท่ากับ	7.44	ต่อ	1,000	วัน

ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ	ซึ่งมีอัตราลดลง	การด�าเนิน

งานป้องกนัและควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล

	 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาการด�าเนิน

งานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรง

พยาบาล	 ซ่ึงภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ่ในระดับ

มาก	 และในโรงพยาบาลศูนย์ซ่ึงพบว่ามีคะแนน

การปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด	อาจเป็นไปได้ว่า		

โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งผ่านการรับรองคุณภาพ	

และการน�าการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา	

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่ามีคู่มือมีแนวปฏบัิติ

ที่ดี	สอดคล้องกับวิจัยที่พบว่าการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อจากการ

ให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�าส่วนปลายภายหลัง

การได้รับการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิง

ประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อสูงกว่าก่อนได้

รับการส่งเสริม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

.001	อุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน�้าทาง

หลอดเลือดด�าส่วนปลายหลังการส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกัน

การติดเชื้อลดต�่ากว่าก่อนได้รับการส่งเสริม	(เพ็ญ

นภา	พร้อมเพรียง,	จิตตาภรณ์	จิตรีเชื้อ,	และพิกุล	

บุญช่วง,	 2009)	 การก�าหนดแนวปฏิบัติในการ

พิจารณาสวนปัสสาวะ	 ได้แก่	 การประเมินความ

จ�าเป็นที่ต้องสวนปัสสาวะ	ก�าหนดวิธีการวัดและ

ประเมินการติดเชื้อ	 การสอนผู้ป่วยและญาติใน

การดูแลตนเองขณะสวนปัสสาวะ	การให้ข้อมูลที่

ส�าคัญเก่ียวกับการสวนปัสสาวะและการเฝ้าระวัง

การติดเชื้อ	(Scanlon	et	al.,	2017)	นอกจากนี้	จาก

การสังเกตการท�าความสะอาดมือของบุคลากร

พบว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่	 กลาง	 และขนาด

เลก็มกีารท�าความสะอาดมือในระดบัทีไ่ม่แตกต่าง

กัน	แต่พบว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กมีคะแนนการ

ท�าความสะอาดมือสูงกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ	่

ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุม

และป้องกันการติดเชื้อในทุกโรงพยาบาลไม่แตก

ต่างกัน	(Stone,	Hasan,	Quiros,	&	Larson,	2007)	

		 ในประเด็นย่อยท่ีกลุ่มตัวอย่างมีการปฏบัิติ

ได้น้อยที่สุดใน	3	ประเด็นคือ	การเฝ้าระวัง	ติดตาม	

ก�ากับและควบคุมการระบาด	โดยพบว่าหัวข้อที่มี

การปฏบิติัได้น้อยทีส่ดุคือ	การท�างานร่วมกบัส่วน

ราชการ	องค์กรอืน่	และชุมชน	เพือ่ค้นหาและตอบ

สนองต่อการอุบัติของเชื้อโรคใหม่และเชื้อโรคท่ี

ด้ือยา	จากการสมัภาษณ์เชงิลกึทีพ่บว่าผูร้บัผดิชอบ

งานด้านควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเป็นการ

ท�างานล่วงเวลา	มีงานหลกัในการข้ึนเวรดูแลผูป่้วย	
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ในโรงพยาบาลชุมชนการส่งผลตรวจห้องปฏิบัติ

การไปโรงพยาบาลทั่วไป	หรือโรงพยาบาลศูนย์มี

ความล่าช้า	ส�าหรับโรงพยาบาลท่ัวไปการด�าเนิน

การทบทวนการติดเชือ้	การประชมุคณะกรรมการ

ในการค้นหาหรือวิเคราะห์เหตุของการติดเชื้อ

ล่าช้า	 ประกอบกับบุคลากรจ�านวนน้อยท่ีได้รับ

การอบรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติด

เชื้อ	ผู้รับผิดชอบงานด้านนี้มีภาระหน้าที่	ปริมาณ

งานจ�านวนมาก	จงึส่งผลให้การด�าเนินการร่วมกบั

ส่วนราชการอืน่และชมุชนน้อย	สอดคล้องกบังาน

วิจัยเรือ่งค่าใช้จ่ายในการป้องกนัการติดเชือ้ในการ

ดูแลระยะยาว	:	ทบทวนงานวิจัย	(Cohen,	Choi,	&	

Stone,	2016)	พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่	บุคลากรใช้

เวลามากในกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ	การ

ด�าเนินงานเพื่อควบคุมการติดเชื้อท่ีส�าคัญคือการ

ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจะใช้แบบใช้ครั้งเดียว

แล้วทิ้ง	(disposable)	มีงานวิจัยเพียง	3	 เรื่อง	ระบุ

ว่าบุคลากรทีมสุขภาพ	และระบบการดูแล	มีความ

ส�าคัญต่อการป้องกนัการติดเชือ้	แต่สิง่ส�าคญัท่ีสุด

คอืการวิเคราะห์หาสาเหตุของการติดเชือ้ในระดบั

สถาบัน	

	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

ควบคุมการติดเช้ือ	 โรงพยาบาลชุมชนจะมีปัญหา

ด้านนโยบาย	แต่โรงพยาบาลทุกระดับมีปัญหาทั้ง

ด้านงบประมาณ	บุคลากร	 ด้านการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน	และโครงสร้างอาคารสถานที่	และการ

เฝ้าระวังการติดเชื้อ	ทั้งนี้จากผลการสัมภาษณ์เชิง

ลึกผู้ให้ข้อมูลให้ล�าดับความส�าคัญด้านนโยบาย	

และบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดเพราะส่ง

ผลต่อปัจจัยอื่นๆในการด�าเนินงานควบคุมและ

ป้องกันการติดเชื้อ	 ซ่ึงสอดคล้องกับบทความ

วิชาการที่กล่าวว่า	 โรงพยาบาลจะมีกลุ่มควบคุม

การติดเชื้อ	(Infection	control	:	IC)	คอยเฝ้าระวัง

โรคติดเชื้อต่างๆ	 ท่ีพบในโรงพยาบาลและด�าเนิน

การควบคมุในกรณีทีพ่บโรคติดเชือ้ในโรงพยาบาล

เกิดข้ึน	 ซ่ึงการด�าเนินงานจะมีคู่มือระบุหน้าท่ี

ของบุคลากร	 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโดย	หัวข้อ

ส�าคัญในคู่มือควรประกอบด้วยการเฝ้าระวังและ

การจัดการเมื่อมีการระบาดเกิดข้ึน	 การป้องกัน

การติดเช้ือจากระบบต่างๆ	ของร่างกายผูป่้วยหรอื

จากส่ิงส่งตรวจ	และข้อควรปฏิบัติของบุคลากร

แต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	 เช่น	การล้างมือ	

การสวมอุปกรณ์ป้องกัน	 การดูแลความสะอาด

ของอาหาร	การก�าจัดขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอย	

รวมไปถึงการบ�าบัดน�้าเสีย	 เป็นต้น	 และสุดท้าย

ควรมีการประเมินการปฏิบัติงาน	 ในทุกด้านรวม

ท้ังดูอัตราการเกิดโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลว่า	

เป็นอย่างไรบ้าง	 เพื่อน�าไปปรับปรุงการปฏิบัติ

งาน	 (นิตยา	อินทราวัฒนา	และมุทิตา	วนาภรณ์,	

2015)	 ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ

ในการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือด้ือยาคือ	

การพัฒนาห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลให้ได้

มาตรฐาน	 มาตรฐานการวินิจฉัยและการรักษา

โรคท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมและก�ากับการใช้ยา

ต้านจุลชีพท่ีเหมาะสม	มาตรฐานการควบคุมการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาล	และระบบการเฝ้าระวังเชื้อ

ด้ือยาต้านจุลชีพ	 (คณะท�างานศึกษาระบบและ

กลไกการเฝ้าระวังการติดเชื้อดื้อยา,	2555)	ปัญหา

ที่อุปสรรคท่ีพบว่ายากต่อการเปลี่ยนแปลงและ

ปรับปรุงคือเรื่องโครงสร้างอาคาร	 เพราะต้องใช้

งบประมาณค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะเครื่องปรับ

อากาศแบบรวมในห้องผ่าตัด	 ซ่ึงมีความเส่ียงต่อ

การแพร่กระจายเชือ้	ทัง้นีต้ามเกณฑ์ตรวจประเมิน

หน่วยบริการฯ	 (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
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แห่งชาติ,	2560)	ตัวชี้วัดที่	OR	ส-9	ใช้เครื่องปรับ

อากาศแบบแยกส่วนส�าหรับแต่ละห้อง	 ตัวชี้วัดนี้

มีจุดมุ่งหมายหลักคือการควบคุมและป้องกันการ

ติดเช้ือ	 อย่างไรก็ตามแม้การเปล่ียนแปลงอาคาร

สถานที่เป็นไปได้ยาก	 ส่ิงส�าคัญของการควบคุม

และป้องกนัการติดเชือ้ท่ีผูใ้ห้ข้อมลูให้ความส�าคัญ

กับบุคคล	ฉะนั้นบุคคลจึงต้องหาวิธีการป้องกัน

แม้รูปแบบอาคารคงเดิม	นั่นคือการคิดค้นวิธีการ

ลดโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อให้เหลือน้อยท่ีสุด	 เช่น	

งานวิจัยเรื่อง	วิธีปฏิบัติใหม่แบบลดการปนเปื้อน

ในการผ่าตัดเพื่อลดอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด	(ณิ

ชา	ปิยสุนทราวงษ์,	ปราณี	เคหะจินดาวัฒน์,	กนก

วรรณ	บุญแสง,	และเพียรจิตต์	ภูมิสิริกุล,	 2010)	

ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าลดการปนเปื้อนมีการติดเชื้อ

แผลผ่าตัดน้อยกว่าวิธีปฏิบัติแบบปกติถึงได้ร้อย

ละ	 72	 รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

ในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโดยการจัด

ให้มีพี่เลี้ยงในระยะแรกๆ	 เช่นจากงานวิจัยโดย	

จิตร	พิริยะประภากุล,	อุษา	ชะโนภาษ,	จ�ารัส	รงศ์

จ�าเริญ,	บังอรรัตน์	บุญคง,	และ	ยุพาวรรณ	ทองตะ

นุนาม	(2557)	การใช้วธีิการควบคมุการติดเชือ้โดย

การ	Coaching	พยาบาล	ที่ดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย

หายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ	จนกว่า

พยาบาลจะผ่านการประเมินการปฏบัิติจากหวัหน้า

กลุ่มงานการพยาบาล	ก่อนการ	Coaching	 มีค่า

การติดเชื้อเท่ากับ	3.50	ครั้งต่อ	1,000	วันใช้เครื่อง

ช่วยหายใจ	หลงัจากพฒันารปูแบบการเรยีนรูแ้บบ

ผู้ใหญ่	 ในปีแรกและปีท่ีสองพบอุบัติการณ์ลดลง

เหลอื	3.46	และ	3.34	ครัง้ต่อ	1,000	วนัใส่เครือ่งช่วย

หายใจ	ตามล�าดับ	 ดังนั้นปัญหาและอุปสรรคใน

การด�าเนินงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อจึง

ต้องเริ่มต้นแก้ปัญหาด้านนโยบายและด้านบุคคล

เป็นแกนส�าคัญ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

		 1.		 การสนับสนุนวางนโยบายการจัด

ระบบ	IC	ของกระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวงั

การติดเชื้อในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ผลัก

ดันจัดการอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้รับผิด

ชอบงานควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือทุกปี	และ

ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองถอืเป็นนโยบายอย่างหน่ึง

ในการพัฒนาบุคลากร

	 2.		 การจัดระบบการเรียนการสอน	 IC	

ในสถาบันการศึกษาโดยควรมีหลักสูตรวิชาการ

ป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาลสอนในสถาบัน

การศึกษา	ทีผ่ลติบคุลากรด้านสาธารณสุข	โดยเน้น

ให้มีความตระหนักปลูกฝังจิตส�านึกท่ีดีในการ

ปฏิบัติตามระบบ	

	 3.		 การก�าหนดกรอบและหน้าที่รับผิด

ชอบท่ีชัดเจนของผู้รับผิดชอบงานควบคุมและ

ป้องกันการติดเช้ือ	 การผลักดันให้ต�าแหน่ง	 IC	

สามารถเลื่อนเป็นระดับช�านาญการพิเศษได้	

	 4.		 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบงาน	 IC	 เป็นระบบท่ีมีประสิทธภาพ	และ

สร้างเครอืข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู	้เพือ่พฒันา

ระบบการควบคุมการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

		 ควรศึกษาประสิทธิภาพของการควบคุม

และป้องกันการติดเชือ้จ�าแนกรายแผนก	โดยศึกษา

เชิงลกึในการสังเกตพฤติกรรมบุคลากร	และศึกษา

เชิงลึกจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย	
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ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา

กชกร ฉายากุล, พย.ม.1

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวกันวัดก่อนและหลังการทดลองเพื่อศึกษา

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่ีมีพลังสุขภาพจิตต�่ากว่าเกณฑ์	 จ�านวน	

11	คน	 ท่ีได้รับการคัดกรองระดับพลังสุขภาพจิตจากกลุ่มนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี	 1	วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี	นครราชสีมา	 ใช้ระยะเวลา	 1	 เดือนในเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี

ประกอบด้วย	 1)	 แบบประเมินพลังสุขภาพจิต	 (RQ)	ของกรมสุขภาพจิต)	 วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Coefficient	alpha	or	Cronbach	)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	.76	

และ	2)	โปรแกรมเสรมิสร้างพลงัสุขภาพจติ	ใช้กรอบแนวคิดของ	Grothberg	(1995)และหลกัการส่งเสรมิ

พลงัสุขภาพจติของกรมสขุภาพจติ	(ส�านกัพฒันาสขุภาพจติ	กรมสุขภาพจิต,	2554)	วเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไป

ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณา	(Descriptive	statistic)	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลัง

สขุภาพจิตของกลุม่ตัวอย่างก่อนและหลงัโดยใช้สถิติทดสอบวนิคอกซอล	(Wilcoxon	signed-ranks	test)	

	 ผลการวจิยัพบว่า	ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนพลงัสขุภาพจติของกลุม่ตัวอย่าง

ก่อนและหลังการทดลองในโปรแกรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05โดยคะแนน

พลังสุขภาพจิตท้ังโดยรวมและรายด้านทั้ง	 3	ด้าน	หลังการทดลองในโปรแกรมสูงกว่าก่อนการทดลอง

ในโปรแกรมดังน้ันโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถน�าไปใช้ในการ

ส่งเสริมพลังสุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลได้	

ค�าส�าคัญ	:	พลังสุขภาพจิต	นักศึกษาพยาบาล	โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต

1พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา
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Effect	of	the	Resilience	Quotient	Enhancement	Program	among	Nursing	Students	

of	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Nakhonratchasima

Kotchakorn  Chayakul, M.N.S.1

Abstract
	 The	 purpose	 of	 this	 quasi-experimental	 study	 (One	 group	 pretest-posttest	 design)	was	 to		

examine	the	effect	of	Resilience	Quotient	Enhancement	Program,	in	11	first	year	students	who	had	

low	resilience	score	in	Boromarajonani	College	of	Nursing,	Nakhonratchasima.	The	instruments	were	

used	in	this	study	consisted	of	(1)	the	Resilience	Quotient	(RQ)	questionnaire	developed	by	the	Depart-

ment	of	Mental	Health,	Thailand;	the	Cronbach’s	alpha	coefficient	was	at	.76,	and	(2)	the	Resilience	

Quotient	Enhancement	Program	developed	by	the	researcher	based	on	a	the	framework	of	Grothberg	

(1995)	and	the	Department	of	Mental	Health,	Thailand	(2011).	The	data	were	statistically	analyzed	

using	descriptive	statistics	and	the	Wilcoxon	Signed	Ranks	test.																																																			

	 The	research	results	concluded	that	The	RQ	post-test	scores	including	the	three	dimensions	and	

total	were	significantly	higher	than	the	pre-test	scores	(p<.05).	The	findings	showed	that	The	Resilience	

Quotient	Enhancing	Program	has	been	proved	practically	and	could	be	applied	to	enhance	resilience	

in	nursing	students.

Keywords:	Resilience	Quotient;	Nursing	students;	Resilience	Quotient	Enhancement	Program
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บทน�า
	 ภาวะสุขภาพจิตไม่ดีมีความเกี่ยวข้อง

กับภาวะเครียดจากภายนอก	 และวิธีการปรับ

ตัวเม่ือเผชิญกับปัญหาของบุคคล	 (Andrews	&	

Wan,	 2009)	 มีรายงานหลายฉบับที่พบว่า	 กลุ่ม

นักศึกษาพยาบาลมีการเผชิญกับความเครียดจาก

การเรียนในหลักสูตร	 (มณฑา	 ล้ิมทองกุล	 และ

สุภาพ	อารีเอื้อ,	 2552;	Hegge	&	Larson,	 2008;	

Pryjmachuk	&	Richards,	 2008)	 โดยเฉพาะกลุ่ม

ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี	 1	 จะต้องเผชิญกับ

ส่ิงท้าทายอย่างมาก	อันก่อให้เกิดความเครียดใน

ตัวนักศึกษาได้	 จากการเรียนที่ต้องมีความรับผิด

ชอบ	การปฏบิติัตามกฎระเบยีบทีมี่ความเคร่งครดั	

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม	 สิ่งแวดล้อม	

และเทคโนโลยี	 จึงอาจท�าให้มีผลต่อการปรับตัว	

ประสบปัญหาและความกดดันอย่างมากจนอาจ

เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้	 (Dzurec,	

Allchin,	&	Engler,	2007)

	 จากการส�ารวจภาวะสุขภาพจิตของ

นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี	นครราชสีมา	พบภาวะซึมเศร้าในนักศึกษา

พยาบาล	ร้อยละ	8.30	(กชกร	แก้วพรหม	และชนก

ฤทัย	 ช่ืนอารมณ์,	 2556)	และผลการส�ารวจภาวะ

ความเครยีดของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี	1รุน่ท่ี	59	วทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา	ประจ�าปีการ

ศึกษา	2556	พบว่า	นักศึกษากลุ่มน้ีมีความเครียด

ระดับมาก	(คะแนนระหว่าง	6–	10	คะแนน)	ร้อย

ละ	 30.20	 โดยมีความรู้สึกเครียดเรื่องการเรียน

เป็นล�าดับ	1	ร้อยละ	81.87	(งานแนะแนววิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา,	2556)	

	 ภาวะเครียดหรือเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต

อาจส่งผลกระทบให้บางคนอาจมีการปรับตัวที่

ไม่เหมาะสม	แต่การมีพลังสุขภาพจิต	(Resilience	

Quotient:	 RQ)	 ที่อยู ่ในเกณฑ์ปกติจนถึงสูงจะ

ช่วยให้บุคคลเผชิญกับปัญหาวิกฤตหรือความ

ยากล�าบากท่ีเข้ามาในชีวิตเพื่อช่วยให้คนๆนั้น

สามารถปรับตัวและหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้น

ไปได้โดยธรรมชาติพลังสุขภาพจิตเป็นพลังท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาบางช่วงก็จะมีสูง	

บางช่วงก็มีต�่าข้ึนอยู่กับการเรียนรู้และการส่ังสม

ประสบการณ์ในสถานการณ์ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต	

นอกจากน้ียังเป็นพลังที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้น

ได้ด้วยตัวเองหรือเรียนรู้จากผู้อื่น	 (ส�านักพัฒนา

สุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต,	2554)	ดังนั้นถ้าบุคคล

เป็นคนท่ีมีพลังสุขภาพจติท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติจนถงึ

สูงย่อมมีความพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาในการด�าเนิน

ชวีติ	เม่ือต้องเผชญิกบัภาวะวกิฤตและสามารถก้าว

ผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้ด้วยดี	

	 จากการส�ารวจเพื่อประเมินพลังสุขภาพ

จิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที	่

1	 ประจ�าปีการศึกษา	 2556	พบว่า	 มีคะแนนอยู่

ระหว่าง	45	–	80	คะแนน	คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในเกณฑ์ปกติ	(x-=	64.14	,S.D	=7.04)	เมื่อพิจารณา
คะแนนรวมท้ัง	 3	 ด้านของพลังสุขภาพจิต	 พบ

ว่า	นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 66.70	 มี

คะแนนพลงัสขุภาพจติอยูใ่นเกณฑ์ปกติ	รองลงมา

ร้อยละ	24.30	มีพลังสุขภาพจิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

และร้อยละ	 9.00	 มีพลังสุขภาพจิตต�่ากว่าเกณฑ์

ปกติโดยด้านความทนทานทางอารมณ์	 ด้านการ

จัดการกับปัญหา	และด้านก�าลังใจ	 มีผู้ท่ีคะแนน

ต�่ากว่าเกณฑ์ปกติคิดเป็นร้อยละ	 13.90,	 8.30	

และ	 2.80	ตามล�าดับดังน้ันการจัดกิจกรรมสร้าง

เสริมคุณลักษณะส�าคัญของการมีพลังสุขภาพ

จิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 โดยเฉพาะผู้ท่ีมีพลังสุขภาพ
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จิตต�่า	 โดยโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตนี้		

ผู ้วิจัยได้พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่ม

เป้าหมาย	และให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ

นักศึกษาพยาบาลในการสร้างความเข้มแข็งทาง

จิตใจ	ให้สามารถปรับตัวกับสภาวะต่างๆ	ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	และใช้ชีวิตในวิทยาลัยได้อย่างมี

ความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมเสริม

สร้างพลังสุขภาพจิต	ก่อนและหลังการทดลองใน

นักศึกษาพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครราชสีมา

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 นัก ศึกษาพยาบาลหลั ง เข ้ า ร ่ วม

โปรแกรมเสรมิสร้างพลงัสขุภาพจติมคีะแนนพลัง

สุขภาพจิตโดยรวมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม

	 2.	 นัก ศึกษาพยาบาลหลั ง เข ้ า ร ่ วม

โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตมีคะแนน

พลงัสขุภาพจิตด้านความทนทานทางอารมณ์	ด้าน

ก�าลงัใจ	และด้านการจดัการกบัปัญหาสงูกว่าก่อน

เข้าร่วมโปรแกรม

กรอบแนวคิด	
	 การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด	

โครงสร้างความเข้มแข็งทางใจ	หรือพลังสุขภาพ

จติ	3	ประการของ	Grothberg	(1995)	คอื	1)	ฉนัมี	(I	

have)	หมายถึงองค์ประกอบที่บุคคลมีบุคคลหรือ

แหล่งสนับสนุนภายนอก	คอยส่งเสริมให้ความ

ช่วยเหลือขณะที่บุคคลเผชิญอยู่กับสถานการณ์

ในทางลบ	2)	ฉันเป็น	 (I	 am)	 เป็นลักษณะความ

เข้มแข็งภายในของแต่ละบุคคล	 มีความเกี่ยวข้อง

กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	มีความหวังและมี

เป้าหมายในชีวิต	3)	ฉันสามารถ	(I	can)	เป็นทกัษะ

ในการจัดการกับปัญหาและสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคลและใช้หลักการส่งเสริมพลังสุขภาพจิต

หรือพลังอึด	ฮึด	สู้	ของกรมสุขภาพจิต	กระทรวง

สาธารณสุข	(ส�านักพฒันาสุขภาพจติ	กรมสุขภาพ

จิต,	 2554)	มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมใน

การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตทั้ง	3	ด้าน	โดยค�านึง

ถึงหลัก	 ฉันมี	 ฉันเป็น	 ฉันสามารถ	 แบ่งเป็น	 3		

ข้ันตอน	 คือ	 ข้ันตอนที่	 1)	 เติมพลังอึด	 เพื่อเพิ่ม

ความทนทานทางอารมณ์เน้นการปรบัอารมณ์และ

ความคิด	 โดยการท�าความเข้าใจความหมายความ

ส�าคัญและการเสริมสร้างพลังอึดร่วมกับการฝึก

ทักษะเบ้ืองต้นในการเสริมสร้างพลังอึดด้วยการ

มีมุมมองทางบวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิต	ขั้นตอน

ที่	2)	เพิ่มพลังฮึด	เพื่อเสริมสร้างก�าลังใจ	เน้นการ

เติมศรัทธาการเติมมิตรและการเติมใจให้กว้าง

โดยการท�าความเข้าใจความหมาย	 ความส�าคัญ

และแนวทางการเสริมสร้างพลังฮึดร่วมกับการ

ฝึกทักษะเบ้ืองต้นในการเสริมสร้างพลังฮึด	ด้วย

การนึกถึงส่ิงดีๆท่ียังมีเหลืออยู่เม่ือต้องเผชิญกับ

ปัญหาหรอืสถานการณ์ล�าบากในชวีติและขัน้ตอน

ท่ี	 3)เสริมพลังสู้	 เพื่อเสริมสร้างด้านการจัดการ

กับปัญหาเน้นการปรับพฤติกรรมหรือการกระท�า	

และการปรับเป้าหมายชีวิตโดยการท�าเข้าใจความ

หมายตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างพลังสู้ร่วม

กับการฝึกทักษะเบื้องต้นในการเสริมสร้างพลังสู้

เมือ่ต้องเผชญิกบัปัญหาหรือสถานการณ์ล�าบากใน

ชีวิตด้วยการฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน

ก่อนตัดสินใจเพือ่แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสม
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งน้ีเป ็นการวิจัยกึ่งทดลอง

(quasi-experimental	 research	design)	ชนิดกลุ่ม

เดียวกันวัดก่อนและหลังการทดลอง	 (One	group	

pre-post	test	design)	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	คือ	นักศึกษาพยาบาล	ชั้นปีท่ี	

1	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 นครราชสีมา	

จ�านวน	156	คน	

	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาพยาบาล	ชั้นปี

ที่	1	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา	

จ�านวน	11	คนท่ีมีการคดัเลือกแบบเจาะจง	(purpo-

sive	sampling)	ตามคุณสมบัติทีก่�าหนด	(inclusion	

criteria)	ดังนี้

	 1.	 มีคะแนนรวมของพลังสุขภาพจิตต�่า

กว่าหรือเท่ากับ	55	คะแนน

	 2.	 สมัครใจ เข ้ าร ่ วมการทดลองใน

กิจกรรมตามโปรแกรม

	 3.	 สามารถเข้าร่วมการทดลองในกจิกรรม

ตามโปรแกรมจนครบ	3	ครั้ง

	 ซ่ึงผู้วิจัยส่งแบบประเมินพลังสุขภาพจิต	

(RQ)	 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่	 1	ทั้งหมด	 จ�านวน	

156	คน	 เพื่อประเมินระดับพลังสุขภาพจิต	 แบ่ง

เป็นมีพลังสุขภาพจิตต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ	 (20	 -	 54	

คะแนน)	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	(55	-	69	คะแนน)	และ

สูงกว่าเกณฑ์ปกติ	(70	–	80	คะแนน)	

	 จากการส่งแบบประเมินพลังสุขภาพจิต	

(RQ)	ให้กบันกัศึกษาชัน้ปีที	่1	ทัง้หมดจ�านวน	156	

คน	ได้รับคืนมาจ�านวน	144	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	92	

ผลการประเมนิพบว่า	มีผูท่ี้มคีะแนนรวมของพลัง

สุขภาพจติต�า่กว่าหรอืเท่ากบั55	คะแนนจ�านวน	14	

คน	 เม่ือผู้วิจัยท�าการติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพื่อเชิญ

ชวนให้เข้าร่วมการทดลองในโปรแกรมการวิจัย

ทั้ง	 14	คน	แต่มีผู้สมัครใจเข้าร่วมการทดลองใน

กจิกรรมตามโปรแกรมจ�านวน	11	คนและสามารถ

เข้าร่วมการทดลองในกิจกรรมตามโปรแกรมจน

ครบ	3	ครั้งทั้ง	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	78.57	ของ	

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 มี 	 2	

ประเภท	คือ

	 1.	 แบบสอบถาม	ประกอบด้วย	ส่วนท่ี	

1	ข้อมูลทั่วไป	 ได้แก่	อายุ	 เพศ	การนับถือศาสนา	

ภมิูล�าเนา	เกรดเฉลีย่	ความรูสึ้กต่อวชิาชพีพยาบาล	

ส่วนท่ี	 2	แบบประเมินพลังสุขภาพจิต(RQ)	ของ

กรมสุขภาพจติ(2550)	เป็นแบบมาตรประเมินค่า	4	

ระดับประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน	20	ข้อ	แบ่ง

เป็น	 3	ด้าน	 ได้แก่ด้านความทนทานทางอารมณ	์

(ข้อ1-10)	ด้านก�าลังใจ	 (ข้อ	 11-15)และด้านการ

จัดการกับปัญหา	 (ข้อ	 16-20)	 มีค่าคะแนนต้ังแต่	

20-80	คะแนน	โดยคะแนน	20	–	54	หมายถงึ	มีพลงั

สุขภาพจิตต�า่กว่าเกณฑ์ปกติ	คะแนน	55	-	69	หมาย

ถงึ	มีพลงัสขุภาพจติอยูใ่นเกณฑ์ปกติ	คะแนน	70	–	

80	หมายถึง	มีพลังสุขภาพจิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

	 2.	 โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต	

เป็นการด�าเนินกิจกรรมโดยผู ้วิจัยภายในระยะ

เวลา	 3	 สัปดาห์	 โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด	

โครงสร้างความเข้มแข็งทางใจ	หรือพลังสุขภาพ

จติ	3	ประการของ	Grothberg	(1995)	และหลกัการ

ส่งเสรมิพลังสุขภาพจติหรือพลังอดึ	ฮดึ	สู้	ของกรม

สุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	 (ส�านักพัฒนา

สุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต,	 2554)	 เป็นแนวทาง

ในการจัดกิจกรรม	มีเป้าหมายให้มีการเสริมสร้าง

พลังสุขภาพจิตท้ัง	 3	ด้าน	 คือ	ด้านความทนทาน
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ทางอารมณ์	ด้านก�าลังใจ	และด้านการจัดการกับ

ปัญหาโดยมีการด�าเนินการจ�านวน	3	ครั้ง	ครั้งละ	

60	นาที	ห่างกันครั้งละ	1	สัปดาห์ประกอบด้วยขั้น

ตอน	ดังนี้

	 ครั้ ง ท่ี 	 1 	 เ ติมพลังอึด	 เน ้นการปรับ

อารมณ์และความคิด	 โดยการท�าความเข้าใจความ

หมายความส�าคัญและการเสริมสร้างพลังอึดร่วม

กบัการฝึกทกัษะเบือ้งต้นในการเสรมิสร้างพลังอดึ

ด้วยการมีมุมมองทางบวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิต

โดยค�านึงถึงหลัก	ฉันมี	ฉันเป็น	ฉันสามารถ	 เพื่อ

เพิ่มความทนทานทางอารมณ์

	 ครั้งที่	 2	 เพิ่มพลังฮึด	 เน้นการเติมศรัทธา

การเติมมิตรและการเติมใจให้กว ้างโดยการ

ท�าความเข้าใจความหมายความส�าคญัและแนวทาง

การเสริมสร้างพลังฮึดร่วมกับการฝึกทักษะเบื้อง

ต้นในการเสริมสร้างพลังฮึด	 ด้วยการนึกถึงส่ิง

ดีๆที่ยังมีเหลืออยู่	 เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาหรือ

สถานการณ์ล�าบากในชีวิตโดยยึดหลักฉันมี	 ฉัน

เป็น	ฉันสามารถ	เพื่อเสริมสร้างก�าลังใจ

	 ครั้ ง ที่ 	 3 	 เสริมพลัง สู ้ เน ้นการปรับ

พฤติกรรมหรือการกระท�า	และการปรับเป้าหมาย

ชีวติโดยการท�าเข้าใจความหมายตลอดจนแนวทาง

การเสรมิสร้างพลงัสูร่้วมกบัการฝึกทกัษะเบือ้งต้น

ในการเสริมสร้างพลังสู้เม่ือต้องเผชิญกับปัญหา

หรือสถานการณ์ล�าบากในชีวิตด้วยการฝึกคิด

วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจเพื่อ

แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสมโดยค�านงึถงึหลกั

ฉันมี	ฉันเป็น	ฉันสามารถเพื่อเสริมสร้างด้านการ

จัดการกับปัญหา

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	

	 มีการด�าเนินการดังนี้

	 1.	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 ได้แก่	 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	 และ

แบบประเมินพลังสุขภาพจิต	 (RQ)	 ผู้วิจัยได้น�า

ไปทดลองใช้	 (try	 out)	 กับกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติ

คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	นักศึกษาพยาบาล

ศาสตร์	 ช้ันปีท่ี	 2	 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี	นครราชสีมา	จ�านวน	30	คน	 เพื่อทดสอบ

ความตรงส�าหรับแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	ส่วน

แบบประเมินพลังสุขภาพจิต(RQ)	น�ามาวิเคราะห์

วิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา	 (Coefficient	 alpha	 or	

Cronbach	)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.76	

	 2.		 โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพ

จิตได้รับการตรวจสอบความตรง	 ความถูกต้อง	

ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้	จากผู้ทรงคุณวุฒิ	3	

ท่าน	ประกอบไปด้วยอาจารย์พยาบาลผู้มีวุฒิการ

ศึกษาระดับโท	สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ

จติเวช	2	ท่าน	และสาขาจิตวทิยาการศึกษาและการ

แนะแนว	1	ท่าน	น�าข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุิ

มาปรับปรุงแก้ไข	แล้วน�าโปรแกรมไปทดลองใช้

กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	ชั้นปีที่	2	จ�านวน	10	

คน	ก่อนน�ามาปรับปรุงอีกครั้งก่อนน�าไปใช้จริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 1.	ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาชัน้

ปีที่	 1	ทั้งหมดจ�านวน	156	คน	ตอบเพื่อรวบรวม

ข้อมูลท่ัวไปและประเมินพลงัสขุภาพจิต	(RQ)	ของ

กลุ่ม

	 2.	 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวม

ข้อมูลท่ัวไปและประเมินพลังสุขภาพจิต(RQ)	 ใน

นักศึกษาชั้นปีที่	 1	ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการทดลอง

จ�านวน	11	คนก่อนและหลงัส้ินสดุโปรแกรมเสรมิ

สร้างพลังสุขภาพจิต
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล	

	 กลุ่มตัวอย่างมีสิทธ์ิในการตอบรับหรือ

ปฏเิสธการร่วมการวจิยั	โดยไม่มีผลใดๆ	ข้อมูลส่วน

ตัวของกลุ่มตัวอย่างถูกเก็บเป็นความลับและน�า

เสนอข้อมูลในลกัษณะภาพรวมของกลุ่มประชากร	

และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง

สามารถสอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลาและให้กลุ่ม

ตัวอย่างลงลายมือชื่อหรือยินยอมด้วยวาจาในการ

เป็นกลุม่ตัวอย่างในการวจัิย	ส�าหรบักลุ่มนกัศึกษา

ชั้นปีที่	 1	ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ัน	

เม่ือส้ินสดุการทดลองแล้ว	ผูว้จัิยได้ท�าการให้ข้อมูล

ความรู้เรื่อง	 แนวทางการเสริมสร้างพลังสุขภาพ

จติ	ผ่านเสียงตามสายและแผ่นพบัแก่กลุ่มดังกล่าว		

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเสริม

สร้างพลังสุขภาพจิตด้วยตนเองต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 ข้อมูลทัว่ไปและการประเมินคะแนนพลงั

สุขภาพจติวิเคราะห์สถิติเชงิพรรณนา	หาค่าความถี่	

ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

เปรยีบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลงัสขุภาพ

จิตของกลุ ่มตัวอย่างก่อนและหลังโดยใช้สถิติ

ทดสอบวนิคอกซอล	(Wilcoxon	signed-ranks	test)	

เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

	 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่	1	

รุน่	59	วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสมีา

จ�านวน	 11	 คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	

90.90	และเป็นเพศชาย	ร้อยละ	9.10	อายุระหว่าง	

18-20	ปี	(	M	=	18.72	,	S.D	=	0.65	)	นับถือศาสนา

พทุธร้อยละ	100	ภมิูล�าเนาจังหวดันครราชสีมาร้อย

ละ	63.60	เกรดเฉลี่ย	ระหว่าง	2.78	ถึง	3.75	(M	=	

3.40,	S.D	=	0.35)	รูสึ้กเฉยๆกบัวชิาชีพการพยาบาล	

ร้อยละ	54.50	(ตารางที่	1)
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ตารางที่	1	จ�านวน	(ความถี่)	และ	ค่าร้อยละ	ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	(N	=	11)

พลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
	 พลังสุขภาพจิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจยัก่อนการทดลองมีคะแนนอยูร่ะหว่าง	47	

ถึง	55	คะแนน	(M	=	53.36,	S.D	=	2.33)	โดยมีพลัง

สุขภาพจติด้านความม่ันคงทางอารมณ์อยูร่ะหว่าง	

24	ถึง	27	(M	=	25.63,	S.D	=0.92)	ด้านก�าลังใจอยู่

ระหว่าง	12	ถึง	17	(M	=	15.09	,	S.D	=	1.57)	และ

ด้านการจัดการกับปัญหาอยู่ระหว่าง	11	ถึง	14	(M	

=	12.63	,	S.D	=	0.80)	ทั้งนี้เมื่อหลังการทดลองใน

8 
 

เกรดเฉล่ีย ระหวา่ง 2.78 ถึง 3.75   (M = 3.40, S.D = 0.35) รู้สึกเฉยๆกบัวิชาชีพการพยาบาล ร้อยละ 54.50 
(ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี  1  จํานวน (ความถี่) และ ค่าร้อยละ  ลักษณะข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 11) 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
   ชาย 1 9.10 
   หญิง 10 90.90 
อายุ (ปี)   
    18   ปี 4 36.40 
    19  ปี 6 54.50 
    20  ปี 1 9.10 
ศาสนา   
    พทุธ 11 100 
ภูมิลําเนา   
    นครราชสีมา 7 63.60 
    ชยัภูมิ 3 27.30 
    อุบลราชธานี 1 9.10 
ความรู้สึกต่อวชิาชีพการพยาบาล  
    ชอบ 4 36.40 
    เฉยๆ 6 54.50 
    ไม่ชอบ 0 0.00 
    ไม่ระบุ 1 9.10 
 
พลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างในการวจิัย 
 พลงัสุขภาพจิตโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัก่อนการทดลองมีคะแนนอยูร่ะหว่าง 47 ถึง 
55 คะแนน  (M = 53.36, S.D = 2.33) โดยมีพลงัสุขภาพจิตดา้นความมัน่คงทางอารมณ์อยูร่ะหว่าง 24 ถึง 
27 (M = 25.63, S.D =0.92) ดา้นกาํลงัใจอยูร่ะหว่าง 12 ถึง 17 (M = 15.09 , S.D = 1.57)  และดา้นการ
จดัการกบัปัญหาอยูร่ะหว่าง 11 ถึง 14 (M = 12.63 , S.D = 0.80)  ทั้งน้ีเม่ือหลงัการทดลองในโปรแกรม
ครบทั้ง 3 คร้ัง พลงัสุขภาพจิตโดยรวมของตวัอยา่งในการวิจยั มีคะแนนอยูร่ะหว่าง 53 ถึง 69 คะแนน   
(M = 60.18,  S.D = 5.32) โดยมีพลงัสุขภาพจิตดา้นความมัน่คงทางอารมณ์อยูร่ะหว่าง 25 ถึง 33 (M = 

โปรแกรมครบท้ัง	 3	ครั้ง	พลังสุขภาพจิตโดยรวม

ของตัวอย่างในการวิจัย	 มีคะแนนอยู่ระหว่าง	 53	

ถึง	69	คะแนน	(M	=	60.18,	S.D	=	5.32)	โดยมีพลัง

สุขภาพจติด้านความม่ันคงทางอารมณ์อยูร่ะหว่าง	

25	ถึง	33	(M	=	28.81	,	S.D	=	2.78)	ด้านก�าลังใจอยู่

ระหว่าง	15	ถึง	20	(M	=	17.09,	S.D	=	1.64	)	และ

ด้านการจัดการกับปัญหาอยู่ระหว่าง	12	ถึง	17	(M	

=	14.27	,	S.D	=	1.61)	(ตารางที่	2)	
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ตารางที	่2	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	พลงัสขุภาพจติรายด้านก่อนและหลงัการทดลอง	(N	=	11)

	 เม่ือพิจารณาคะแนนรวมทั้งสามด้านของ

พลังสุขภาพจิต	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

คะแนนพลังสุขภาพจิตต�่ากว่าเกณฑ์ปกติ	ร้อยละ	

9 
 

28.81 , S.D =  2.78) ดา้นกาํลงัใจอยูร่ะหว่าง 15 ถึง 20 (M = 17.09, S.D = 1.64  ) และดา้นการจดัการกบั
ปัญหาอยูร่ะหวา่ง 12 ถึง 17  (M = 14.27 , S.D = 1.61)  (ตารางท่ี 2)  
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พลังสุขภาพจิตรายด้านก่อนและหลังการทดลอง               
(N = 11) 
พลังสุขภาพจิต ก่อน หลัง ระดับ 

M S.D M S.D ก่อน หลัง 

ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ 25.63  0.92 28.81   2.78 ตํ่า ปกติ 
ด้านกําลังใจ 15.09  1.57 17.09 1.64 ปกติ ปกติ 
ด้านการจัดการกับปัญหา 12.63  0.80 14.27  1.61 ตํ่า ปกติ 
พลังสุขภาพจิตโดยรวม 53.36 2.33 60.18 5.32 ตํ่า ปกติ 
 

เม่ือพิจารณาคะแนนรวมทั้งสามดา้นของพลงัสุขภาพจิต พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีคะแนน
พลงัสุขภาพจิตตํ่ากว่าเกณฑป์กติ ร้อยละ 63.60 ทั้งน้ีเม่ือหลงัการทดลอง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
คะแนนพลงัสุขภาพจิตอยูใ่นเกณฑป์กติร้อยละ 81.80 (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 จํานวน และร้อยละ ระดับพลังสุขภาพจิตก่อนและหลังการทดลอง (N = 11) 
พลังสุขภาพจิต               ก่อน              หลัง 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากวา่เกณฑป์กติ(< 55 คะแนน) 7 63.60 2 18.20 
เกณฑป์กติ (55 - 69 คะแนน) 4 36.40 9 81.80 
สูงกวา่เกณฑป์กติ (> 69 
คะแนน) 

0 0.00 0 0.00 

 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ

ทดลอง 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลงัสุขภาพจิตของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการ
ทดลองพบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนพลงัสุขภาพจิตทั้งโดยรวม
และรายดา้นทั้ง 3 ดา้น หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง (ตารางท่ี 5) 
 
 
 

9 
 

28.81 , S.D =  2.78) ดา้นกาํลงัใจอยูร่ะหว่าง 15 ถึง 20 (M = 17.09, S.D = 1.64  ) และดา้นการจดัการกบั
ปัญหาอยูร่ะหวา่ง 12 ถึง 17  (M = 14.27 , S.D = 1.61)  (ตารางท่ี 2)  
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พลังสุขภาพจิตรายด้านก่อนและหลังการทดลอง               
(N = 11) 
พลังสุขภาพจิต ก่อน หลัง ระดับ 

M S.D M S.D ก่อน หลัง 

ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ 25.63  0.92 28.81   2.78 ตํ่า ปกติ 
ด้านกําลังใจ 15.09  1.57 17.09 1.64 ปกติ ปกติ 
ด้านการจัดการกับปัญหา 12.63  0.80 14.27  1.61 ตํ่า ปกติ 
พลังสุขภาพจิตโดยรวม 53.36 2.33 60.18 5.32 ตํ่า ปกติ 
 

เม่ือพิจารณาคะแนนรวมทั้งสามดา้นของพลงัสุขภาพจิต พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีคะแนน
พลงัสุขภาพจิตตํ่ากว่าเกณฑป์กติ ร้อยละ 63.60 ทั้งน้ีเม่ือหลงัการทดลอง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
คะแนนพลงัสุขภาพจิตอยูใ่นเกณฑป์กติร้อยละ 81.80 (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 จํานวน และร้อยละ ระดับพลังสุขภาพจิตก่อนและหลังการทดลอง (N = 11) 
พลังสุขภาพจิต               ก่อน              หลัง 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากวา่เกณฑป์กติ(< 55 คะแนน) 7 63.60 2 18.20 
เกณฑป์กติ (55 - 69 คะแนน) 4 36.40 9 81.80 
สูงกวา่เกณฑป์กติ (> 69 
คะแนน) 

0 0.00 0 0.00 

 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ

ทดลอง 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลงัสุขภาพจิตของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการ
ทดลองพบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนพลงัสุขภาพจิตทั้งโดยรวม
และรายดา้นทั้ง 3 ดา้น หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง (ตารางท่ี 5) 
 
 
 

63.60	ทัง้นีเ้มือ่หลงัการทดลอง	พบว่า	กลุม่ตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีคะแนนพลังสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์

ปกติร้อยละ	81.80	(ตารางที่	3)

ตารางที่	3	จ�านวน	และร้อยละ	ระดับพลังสุขภาพจิตก่อนและหลังการทดลอง	(N	=	11)

	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คะแนนพลงัสุขภาพจิตของกลุม่ตวัอย่างก่อนและ

หลังการทดลอง

	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คะแนนพลังสุขภาพจิตของกลุ ่มตัวอย่างก่อน

และหลังการทดลองพบว่า	 มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 โดยคะแนนพลัง

สุขภาพจิตทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง	3	ด้าน	หลัง

การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง	(ตารางที่	5)
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ตารางที่	5	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลังสุขภาพจิตของก่อนและหลังทดลอง

อภิปรายผลการวิจัย
	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คะแนนพลังสุขภาพจิตของกลุ ่มตัวอย่างก่อน

และหลังการทดลองพบว่า	 มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยคะแนนพลัง

สุขภาพจิตทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง	 3	 ด้าน	

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากโปรแกรมท่ีจัดข้ึนเป็นการฝึกทักษะใน

การมีมุมมองทางบวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิตการ

นกึถงึสิง่ดีๆท่ียังมีเหลืออยูเ่ม่ือต้องเผชญิกบัปัญหา

หรือสถานการณ์ล�าบากในชีวิตซ่ึงกิจกรรมดัง

กล่าวค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญของพลังสุขภาพจิต	 3	

ประการ	คือ	ฉันมี	ฉันเป็นและฉันสามารถ	ดังนั้น

การท่ีบุคคลได้ฝึกคิดถึงสิ่งท่ีฉันมีอันได้แก่	การมี

บุคคลหรือแหล่งสนับสนุนที่บุคคลได้รับความ

รกั	การช่วยเหลอืท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชวิีตและเม่ือ

อยู่ในสังคม	ร่วมกับการตระหนักถึงสิ่งที่ฉันเป็น	

ได้แก่	ความรู้สึก	ทัศนคติและความเชื่อภายในตน

เกีย่วกบั	การเป็นทีร่กัของคนอืน่	การเป็นผูมี้ความ

รกั	การเป็นผูท้ีมี่ความภาคภมูใิจในตนเอง	การเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อการกระท�าของตน	ตลอดจนการ

เป็นผู้ท่ีมีความหวังศรัทธาและเชื่อม่ันในความถูก

ต้อง	 ย่อมท�าให้บุคคลสามารถพัฒนาทางด้านฉัน

สามารถได้	Grothberg	(1995)ในขณะที่การฝึกคิด

วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์จ�าลอง	เป็นการฝึก

การคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจเพื่อ

แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสม	กจิกรรมดังกล่าว

จึงเป็นการสร้างความทนทานทางอารมณ์เสริม

สร้างก�าลงัใจ	และการจดัการกบัปัญหา	ซึง่สามารถ

ส่งเสริมพลังสุขภาพจิตให้เพิ่มขึ้นได้	 สอดคล้อง

กับการศึกษาก่อนหน้าน้ี	 ซ่ึงพบว่า	พลังสุขภาพ

จิตมีความสัมพันธ์ในทางลบกับความส้ินหวัง	 ใน

ขณะท่ีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความภาค

ภูมิใจในตนเอง	 (Karatas	&	Cakar,	2011)	ดังนั้น

การจัดกิจกรรมท่ีมีการพัฒนาในด้านตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อื่น	การเรียนรู้และเข้าใจ

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนในชีวติ	การสร้างความ

รู้สึกดีต่อตนเองและคิดด้านบวก	ช่วยขยายความ

เข้าใจโลก	และชีวิตตามความเป็นจริง	เอื้อให้กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยมีการพัฒนาพลังสุขภาพจิตให้

เพิม่มากข้ึน	(สุภาวดี	ดิสโร,	2551)	นอกจากนัน้การ

ฝึกทักษะด้านการสร้างความรู้สึกดีต่อตนเองและ

คิดด้านบวก	การจัดการกับอารมณ์	 เป็นการเรียน

รู้แนวทางในการสร้างความสามารถในเผชญิภาวะ

วกิฤต	ในขณะทีก่ารน�าทกัษะต่าง	ๆ 	ไปทดลองและ

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จ�าลองช่วยให้เกดิความ

ม่ันใจในการใช้ทกัษะก่อนการเผชญิสถานการณ์ที่

คับขันในชีวิตจริง	(อิงคฏา	โคตรนารา,	2553)	และ

10 
 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลังสุขภาพจิตของก่อนและหลังทดลอง 

พลังสุขภาพจิต                      Z p ก่อน หลัง 
ดา้นความทนทานทางอารมณ์ 1.50  5.94   -2.655 .008 
ดา้นกาํลงัใจ  2.00 5.89 -2.620 .009 
ดา้นการจดัการกบัปัญหา 1.50  4.93 -2.325 .020 
พลังสุขภาพจิตโดยรวม 0.00 6.00 -2.937 .003 
 
อภปิรายผลการวจิยั 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลงัสุขภาพจิตของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการ
ทดลองพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยคะแนนพลงัสุขภาพจิตทั้ง
โดยรวมและรายดา้นทั้ง 3 ดา้น หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทั้งน้ีอาจเน่ืองจากโปรแกรมท่ีจดั
ข้ึนเป็นการฝึกทกัษะในการมีมุมมองทางบวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิตการนึกถึงส่ิงดีๆท่ียงัมีเหลืออยู่เม่ือ
ตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์ลาํบากในชีวิตซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวคาํนึงถึงปัจจยัสําคญัของพลงั
สุขภาพจิต 3 ประการ คือ ฉนัมี ฉนัเป็นและฉนัสามารถ ดงันั้นการท่ีบุคคลไดฝึ้กคิดถึงส่ิงท่ีฉนัมีอนัไดแ้ก่ 
การมีบุคคลหรือแหล่งสนบัสนุนท่ีบุคคลไดรั้บความรัก  การช่วยเหลือท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและเม่ือ
อยู่ในสังคม ร่วมกับการตระหนักถึงส่ิงท่ีฉันเป็น ได้แก่ ความรู้สึก ทศันคติและความเช่ือภายในตน
เก่ียวกบั การเป็นท่ีรักของคนอ่ืน การเป็นผูมี้ความรัก การเป็นผูท่ี้มีความภาคภูมิใจในตนเอง การเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อการกระทาํของตน ตลอดจนการเป็นผูท่ี้มีความหวงัศรัทธาและเช่ือมัน่ในความถูกตอ้ง 
ยอ่มทาํให้บุคคลสามารถพฒันาทางดา้นฉันสามารถได ้Grothberg (1995)ในขณะท่ีการฝึกคิดวิเคราะห์
ปัญหาในสถานการณ์จาํลอง เป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างรอบดา้นก่อนตดัสินใจเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ต่างๆอยา่งเหมาะสม  กิจกรรมดงักล่าวจึงเป็นการสร้างความทนทานทางอารมณ์เสริมสร้างกาํลงัใจ และ
การจดัการกบัปัญหา ซ่ึงสามารถส่งเสริมพลงัสุขภาพจิตใหเ้พิ่มข้ึนได ้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาก่อนหนา้น้ี 
ซ่ึงพบว่า พลงัสุขภาพจิตมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความส้ินหวงั ในขณะท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวก
กบัความภาคภูมิใจในตนเอง (Karatas & Cakar, 2011) ดงันั้นการจดักิจกรรมท่ีมีการพฒันาในดา้น
ตระหนกัในคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น  การเรียนรู้และเขา้ใจความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต การสร้าง
ความรู้สึกดีต่อตนเองและคิดดา้นบวก ช่วยขยายความเขา้ใจโลก  และชีวิตตามความเป็นจริง  เอ้ือใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัมีการพฒันาพลงัสุขภาพจิตใหเ้พิ่มมากข้ึน  (สุภาวดี  ดิสโร, 2551) นอกจากนั้นการฝึก
ทกัษะดา้นการสร้างความรู้สึกดีต่อตนเองและคิดดา้นบวก  การจดัการกบัอารมณ์  เป็นการเรียนรู้แนวทาง
ในการสร้างความสามารถในเผชิญภาวะวิกฤต  ในขณะท่ีการนาํทกัษะต่าง ๆ ไปทดลองและประยกุตใ์ช้
ในสถานการณ์จาํลองช่วยให้เกิดความมัน่ใจในการใชท้กัษะก่อนการเผชิญสถานการณ์ท่ีคบัขนัในชีวิต
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สอดคล้องกับการศึกษาของ	Lee	 (2006)	 ซ่ึงพบ

ว่าการพฒันาหลักสูตรเพือ่สร้างความเข้มแขง็ทาง

ใจท้ังภายในและภายนอกโดยให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาการควบคุม

อารมณ์	การคดิมมุบวกความสามารถเฉพาะบุคคล

เช่นการมีอารมณ์ขันการบรรลุเป้าหมายตลอดจน

การเอาชนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตประจ�าวันส่ง

ผลช่วยให้วัยรุ่นมีพลังสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นได้

	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 โปรแกรมเสริมสร้าง

พลังสุขภาพจิตที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถ

น�าไปใช้ในการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตในกลุ่ม

นักศึกษาพยาบาลได้	ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของ

พลังสุขภาพจิตเป็นพลังท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้

ตลอดเวลา	บางช่วงก็จะมีมากบางช่วงก็จะมีน้อย

ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการส่ังสมประสบการณ์

ในสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต	 รวมท้ังยัง

สามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยตัวเองหรือเรียน

รู้จากผู้อื่น	 (ส�านักพัฒนาสุขภาพจิต	กรมสุขภาพ

จิต,	2554)	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

สามารถน�าแนวทางการเสริมสร้างพลังสุขภาพ

จิตไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษา

พยาบาล	โดยเน้นการฝึกทักษะในการมีมุมมองทาง

บวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิตการนึกถึงส่ิงดีๆท่ียังมี

เหลืออยู่เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์

ล�าบากในชีวิตและการฝึกคดิวเิคราะห์ปัญหาอย่าง

รอบด้านก่อนตัดสนิใจเพือ่แก้ไขปัญหาต่างๆอย่าง

เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมี

ติดตามและประเมินผลการน�าทักษะต่างๆ	ที่ได้จา

การฝึกในการทดลองไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	

ความถ่ี	ปัญหา	อุปสรรคในการน�าไปใช้	 และการ

ออกแบบการวิจัยครั้งต่อไป	 อาจท�าเป็นการวิจัย

กลุ่มทดลองแบบสองกลุ่ม	 คือ	 กลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม	เพือ่ให้การทดสอบประสิทธิภาพของ

โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร	ภาระการดูแล	และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล

ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

นิพร ขัดตา, พย.ม.1

ขนิตฐา หาญประสิทธิ์ค�า, Ph.D.2

อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, Ph.D.3

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
คัดสรร	ภาระการดูแล	และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ท่ีได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง		
โดยน�าแนวคิดความสามารถในการดูแลบุคคลท่ีพึง่พา	(Dependent	care	agency)	มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา	เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	จ�านวน	85	คน	เป็นญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่อง
ท้องอย่างต่อเน่ือง	ทีเ่ข้ารบัการรกัษาท่ีคลนิกิไตเส่ือม	แผนกผูป่้วยนอก	โรงพยาบาลล�าปาง	เครือ่งมือท่ีใช้	
ได้แก่	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	แบบสอบถามรางวลัท่ีได้จากการดูแล	แบบสอบถามการสนบัสนนุ
จากครอบครัว	แบบวัดภาระการดูแล	และแบบวัดคุณภาพชีวิต	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย	สถิติ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	และสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีการ
รบัรูภ้าระการดูแลในระดับต�า่ถงึปานกลาง	และมีคุณภาพชวีติอยูใ่นระดับปานกลาง	อายมีุความสัมพนัธ์
ทางบวกกับภาระการดูแล	 (r	=	 .479,	 p	<	 .01)	และมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิต	 (r	=	 -.334,		
p	<	.01)	การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาระการดูแล	(r	=	-.420,	p	<	.01)	และมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต	(r	=	.451,	p	<	.01)	รางวัลที่ได้จากการดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับภาระ
การดูแล	(r	=	-.185,	p	>	.05)	มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต	(r	=	.512,	p	<	.01)	การสนับสนุน
จากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาระการดูแล	 (r	 =	 -.349,	 p	<	 .01)	และมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับคุณภาพชีวิต	(r	=	.432,	p	<	.01)	ภาระการดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิต	(r	=	-.524,		
p	 <	 .01)	 และระยะเวลาการดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับภาระการดูแลและคุณภาพชีวิต	 (r	 =	 -.042,		
r	 =	 .117,	 p	 >	 .05	 ตามล�าดับ)	 ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดโปรแกรมสนับสนุน		
และส่งเสริมญาติผู้ดูแล	ช่วยลดภาระการดูแล	และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล

ค�าส�าคัญ:	ภาระการดูแล,	ญาติผู้ดูแล,	คุณภาพชีวิต,	การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	
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Relationships	among	Selected	factors,	Caregiving	Burden,	and	Quality	of	life	of	

Caregivers	of	Persons	Undergoing	Continuous	Ambulatory	Peritoneal	Dialysis	

Niporn Khatta, M.N.S.1

Kanitha Hanprasitkam, Ph.D.2

Apinya Siripitayakunkit, Ph.D.3

Abstract
	 This	descriptive	correlational	study	aimed	to	explore	the	relationship	between	selected	factors	
on	caregiver	burden	and	the	quality	of	life	of	caregivers	of	people	undergoing	continuous	ambulatory	
peritoneal	dialysis	(CAPD).	Dependent	Care	Agency	was	used	to	guide	this	study.	Eighty-five	caregivers	
of	persons	undergoing	CAPD	at	Renal	clinic,	Lampang	hospital	were	purposively	selected	in	this	study.	
The	demographic	data,	Reward	of	Caregiving	Scale,	the	Family	APGAR	Questionnaire,	Zarit	Burden	
Interview	and	the	Quality	of	Life	Questionnaire	were	utilized	to	collect	data	in	this	study.	Data	were	
analyzed	using	descriptive	statistics,	Pearson’s	correlation	coefficient	and	Spearman’s	Rho	correlation	
coefficient.	The	results	showed	that	the	perception	of	caregiving	burden	was	at	mild	to	moderate,	and	
quality	of	life	(QOL)	was	at	moderate.	Age	of	caregivers	was	positively	related	to	caregiving	burden		
(r	=	.479,	p	<	.01),	and	negatively	related	to	QOL	(r	=	-.334,	p	<	.01).	Health	status	was	negatively	
related	to	caregiving	burden	(r	=	-.420,	p	<	.01),	and	positively	related	to	QOL	(r	=	.451,	p	<	.01).	
Reward	of	care	giving	was	not	related	to	caregiving	burden	(r	=	-.185,	p	>	.05),	and	positively	related	
to	QOL	(r	=	.512,	p	<	.01).	Family	support	was	negatively	related	to	caregiving	burden	(r	=	-.349,	
p	<	.01),	and	was	positively	related	to	QOL	(r	=	.432,	p	<	.01).	Duration	of	care	was	not	related	to		
caregiving	burden	and	QOL	(r	=	-.042,	r	=	.117,	p	>	.05)	respectively.	Caregiving	burden	was	negatively	
related	to	QOL	(r	=	-.524,	p	<	.01).	The	results	of	the	study	can	be	used	as	a	basis	for	the	intervention	
such	as	formulating	recommendations	and	supporting	the	caregivers	in	order	to	decrease	caregiver	
burden	and	increase	the	QOL	of	caregivers.

Key	words:	Caregiving	burden,	Caregivers,	QOL,	CAPD
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บทน�า		
	 โรคไตเรือ้รงั	(Chronic	kidney	disease)	เป็น

ปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญ	ในระยะแรกจะยัง

ไม่มีอาการแสดงทีช่ดัเจน	ท�าให้ผูป่้วยไม่สนใจและ

ตระหนักในการดูแลตนเอง	น�าไปสู่การเกดิภาวะไต

วายเรื้อรังระยะสุดท้าย	(end	stage	kidney	disease:	

ESRD)	ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถก�าจัดของเสีย

ได้	ผูป่้วยต้องได้รบัการบ�าบดัทดแทนไต	ได้แก่	การ

ล้างไตทางช่องท้อง	 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

เทียม	หรอืการปลูกถ่ายไต	(ฐานา	ธรรมคุณ,	พมิพ์สุ

รางค์	สุวรรณเจรญิ	และทรพัย์ทว	ีทรพัย์มาก,	2557)	

ซ่ึงจากนโยบาย	 “PD	first	 policy”	ของกระทรวง

สาธารณสุขที่ก�าหนดให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ

สุดท้าย	ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทุกรายรับ

การบ�าบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้อง

เป็นวธีิแรก	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการรกัษา	เน้นให้

ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายน�้ายาล้างไตด้วยตนเองที่บ้าน	จะ

เห็นได้ว่าวิธีการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	

(Continuous	Ambulatory	 Peritoneal	Dialysis:	

CAPD)	 เป็นวิธีการรักษาที่นิยมใช้เพิ่มขึ้น	 จาก

สถิติผู้ป่วยที่ได้รับการท�า	CAPD	ของสมาคมโรค

ไตแห่งประเทศไทย	พบว่าในปีพ.ศ.	2551	มีจ�านวน

ผู้รักษาด้วย	CAPD	2,760	ราย	เพิ่มขึ้นเป็น	6,829	

ราย,	12,150	ราย	และ	21,402	ราย	ในปี	พ.ศ.	2553,	

2555,	 และ	 2557	ตามล�าดับ	 (Thai	Nephrology	

Society	of	Thailand,	2014)	ส่งผลให้ผู้ป่วยมีชีวิต

ที่ดีขึ้น	ซึ่งหากผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในวัยผู้สูงอายุ	หรือ

มีข้อจ�ากดัในการเคล่ือนไหว	การรูคิ้ด	การตัดสินใจ	

หรอืมีปัญหาทางด้านสุขภาพ	ย่อมท�าให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติการล้างไตได้ด้วยตนเอง	ญาติผู้ดูแลจึงต้อง

เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการล้างไตทางช่อง

ท้องแทน	จากความซับซ้อนของขั้นตอนในการ

ปฏิบัติและการดูแลอย่างต่อเนื่อง	อาจส่งผลกระ

ทบต่อการด�าเนินชีวิตของญาติผู้ดูแล	 และท�าให้

รู้สึกเป็นภาระที่หนักในการดูแลผู้ป่วย	

	 ภาระการดูแล	 (caregiving	 burden)	 เป็น

ปฏิกิริยาการตอบสนองในหลายมิติ	 ท้ังด้าน

ร่างกาย-จิตใจ-สังคม	 ท่ีเป็นผลจากความไม่สมดุล

ระหว่างความต้องการในการดูแลกับบริบทต่าง	ๆ	

ได้แก่	เวลาส่วนตัว	บทบาททางสงัคม	ภาวะสขุภาพ

และอารมณ์	แหล่งสนับสนุนทางการเงิน	 ซ่ึงเป็น

ผลจากการดูแลโดยตรง	(Alnazly	&	Samara,	2014)	

ญาติผู้ดูแลส่วนใหญ่มีความเครียดท่ีเกิดจากการ

ดูแลผู้ป่วย	และจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	ๆ 	

ทัง้ด้านการเงิน	ความสมัพนัธ์กบับุคคลอืน่	สขุภาพ

ร่างกาย	และจิตใจ	ท�าให้ญาติผู้ดูแลรับรู้ภาระการ

ดูแลท่ีมากข้ึน	เกดิการเปล่ียนแปลงด้านจติใจ	และ

มีผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของญาติผูดู้แล	(Tong,	

Sainsbury,	&	Craig,	2008)	การลดความรู้สึกเป็น

ภาระจากการดูแลนั้นต้องมีการเตรียมญาติผู้ดูแล

ต้ังแต่ระยะแรก	นอกจากการเตรียมญาติผู้ดูแล

เกีย่วกบัการล้างไตทางช่องท้องจะมีความสัมพนัธ์

กับการรับรู้ภาระการดูแลแล้ว	 ยังพบว่าปัจจัยคัด

สรรของญาติผู้ดูแล	ได้แก่	อายุ	ระยะเวลาการดูแล		

การรบัรูภ้าวะสุขภาพ	รางวลัท่ีได้จากการดูแล	และ

การสนับสนุนจากครอบครัว	อาจมีความสัมพันธ์

กับภาระการดูแล	 และคุณภาพชีวิตของญาติ	

ผู้ดูแล	ดังนี้

	 1)	 อายุ	 เนื่องจากอายุของญาติผู ้ดูแลท่ี

เพิ่มข้ึน	 จะเกิดความเส่ือมของร่างกายตามวัย	 ที่

ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย	 และคุณภาพการ

ดูแล	 มีผลต่อการรับรู้ภาระการดูแลและคุณภาพ

ชีวิตของญาติผู้ดูแลได้	 (Jeong,	 Jeong,	Dim,	&	

Kim,	 2015;	 Shimoyama	 et	 al.,	 2003)	 2)	 ระยะ
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เวลาการดูแล	จากที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง	

ระยะเวลายาวนานและภาระงานท่ีมาก	ส่งผลให้

ญาติผู้ดูแลมีอาการเหนื่อย	 สูญเสียพลังงานจาก

การดูแล	รู้สึกอ่อนล้าหมดแรงซ่ึงสัมพันธ์กับการ

รบัรูค้วามเครยีดจากบทบาทของญาติผูดู้แล	มีเวลา

ในการดูแลตนเองลดลง	ท�าให้รับรู้ภาระการดูแล

ที่เพิ่มขึ้น	 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล

ตามมา	(Samartkit,	Kasemkitvattana,	Thosingha,	

&	Vorapongsathorn,	 2010)	 จากการศึกษาของ	

Salama	และ	El-Soud	 (2012)	ก็พบว่า	ระยะเวลา

การดูแลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาระการ

ดูแลของญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แต่

มีบางการศึกษาท่ีไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง

ระยะเวลาการดูแลกับภาระการดูแล	และคุณภาพ

ชีวิตของญาติผู้ดูแลท้ังในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง		

(สธิุสา	เต็มทบั,	2548)	และญาติผูดู้แลผูป่้วยจติเภท	

(เอมิกา	กลยนี,	เพ็ญนภา	แดงด้อมยุทธ์,	และอารีย์

วรรณ	อ่อมตาน,ี	2558)	3)	การรบัรูภ้าวะสขุภาพ	ญาติ	

ผูดู้แลทีร่บัรูภ้าวะสุขภาพร่างกายไม่ดี	จะรบัรูภ้าระ

การดูแลผู้ป่วยที่สูงขึ้น	และรับรู้คุณภาพชีวิตลด

ลง	 เน่ืองจากการดูแลผู้ป่วยท�าให้ญาติผู้ดูแลไม่มี

เวลาในการดูแลตนเอง	 การพักผ่อนไม่เพียงพอ	

เกิดความเครียด	 ความรู้สึกด้านลบต่อการดูแล	

ผู้ป่วย	 รู้สึกว่าการดูแลผู้ป่วยเป็นภาระ	จะท�าให้

รับรู ้ภาระการดูแลผู ้ป่วยสูงขึ้น	 ผลการศึกษา

สอดคล้องกันท้ังในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง	(Jeong	et	al,	2015)	ญาติผู้ดูแลผู้ป่วย

จิตเภท	(เอมิกา	กลยนี	และคณะ,	2558)	4)	รางวัล

ที่ได้จากการดูแล	เป็นทัศนคติ	ความรู้สึกด้านบวก

ที่เกิดข้ึนระหว่างสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยของ

ญาติผู้ดูแล	(Archbold	et	al.,	1995)	การรับรู้ความ

รู้สึกของรางวัลที่ได้จากการดูแลจะเป็นตัวช่วย

ผ่อนคลายความรู้สึกในด้านลบ	 และความรู้สึก

เป็นภาระการดูแล	ช่วยท�าให้ญาติผู้ดูแลเกิดความ

รู้สึกผาสุกระหว่างการดูแลผู้ป่วย	 (Rattanasuk,		

Nantachaipan,	Sucamvang,	&	Moongtui,	2013)	

ญาติผู้ดูแลที่มีการรับรู้เกี่ยวกับรางวัลที่ได้จากการ

ดูแลในระดับสูง	จะรับรู้ภาระการดูแลในระดับต�่า	

และมีระดับคุณภาพชวีติทีดี่	และ	5)	การสนับสนนุ

จากครอบครัว	การได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ

จะท�าให้ญาติผู้ดูแลรับรู้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ

ดูแลผูป่้วยน้อย	เพราะครอบครวัจะช่วยสนบัสนุน

ญาติผู้ดูแลเกี่ยวกับการเผชิญปัญหา	สถานการณ์

ความเครียด	และภาวะทางอารมณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง

ขณะการดูแล	ท�าให้ญาติผู้ดูแลไม่รู้สึกโดดเดี่ยวใน

การดูแลผูป่้วย	(Rattanasuk	et	al.,	2013)	รับรูภ้าระ

การดูแลในระดับน้อยหรอืรบัรูว่้าการดูแลผูป่้วยไม่

ได้เป็นภาระ	ส่งผลให้ผู้ดูแลสามารถดูแลตนเอง	

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 การ

ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและยาวนานส่งผลต่อ

การรบัรู้ความรูสึ้กเกีย่วกบัภาระการดูแลของญาติ	

ผู้ดูแลและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล		

ซ่ึงการศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการ

ศึกษาในกลุ่มญาติผู ้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น	 ๆ		

ท่ีต้องพึ่งพาญาติผู้ดูแลในการดูแลอย่างต่อเนื่อง	

แต่ยังไม่มีหลักฐานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาระการดูแลและคุณภาพ

ชีวิตของญาติผู ้ดูแลผู ้ป่วยไตวายเร้ือรังท่ีได้รับ

การล้างไตทางช่องท้อง	 และยังไม่พบการศึกษา

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรของญาติ	

ผู้ดูแลกับการรับรู้ภาระการดูแล	และคุณภาพชีวิต

ของญาติผู้ดูแล	ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

เกี่ยวกับภาระการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติ
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ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุน

และส่งเสริมบทบาทญาติผู้ดูแล	ช่วยลดภาระการ

ดูแลและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล	น�า

ไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ	และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาภาระการดูแล	และคุณภาพ

ชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่อง

ท้องอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั

คัดสรรของญาติผู้ดูแล	 ได้แก่	 อายุ	 ระยะเวลาการ

ดูแล	การรบัรูภ้าวะสุขภาพ	รางวัลทีไ่ด้จากการดูแล	

และการสนับสนนุจากครอบครวั	กบัภาระการดูแล	

และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ท่ีได้รับการล้าง

ไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาระ

การดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับ

การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

สมมติฐานการวิจัย
	 1)	 อายุ	 และระยะเวลาการดูแลมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับภาระการดูแลของญาติผู้ดูแล

ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

	 2)	 อายุ	 และระยะเวลาการดูแลมีความ

สัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้

ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

	 3)	 การรับรู้ภาวะสุขภาพ	รางวัลท่ีได้จาก

การดูแล	และการสนับสนุนจากครอบครัวมีความ

สัมพันธ์ทางลบกับภาระการดูแลของญาติผู้ดูแล	

ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

	 4)	 การรับรู้ภาวะสุขภาพ	รางวัลท่ีได้จาก

การดูแล	และการสนับสนุนจากครอบครัวมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล	

ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

	 5)	 ภาระการดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบ

กับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ท่ีได้รับการล้าง

ไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

กรอบแนวคิด	
	 การศึกษาครั้งน้ีใช้แนวคิดมโนทัศน์ความ

สามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพา	 (dependent	

care	agency)	และปัจจยัพืน้ฐานของโอเรม็	(Orem,	

2001;	 285)	 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม

เกี่ยวกับภาระการดูแล	 (caregiving	 burden)	และ

คุณภาพชีวิต	 (Quality	of	 life)	ของญาติผู้ดูแลผู้ที่

ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อ

บุคคลมีปัญหาสุขภาพ	หรือมีข้อจ�ากัดในการดูแล

ตนเอง	 ไม่สามารถตอบสนองการดูแลตนเองได	้

ต้องการบุคคลอื่นหรือสมาชิกในครอบครัวเพื่อ

กระท�าการดูแลทดแทนให้	 โอเร็ม	 (Orem,	 2001)		

เรยีกบุคคลทีต้่องดูแลผูต้้องการพึง่พาว่า	dependent	

care	 agent	 ซ่ึงบุคคลท่ีต้องดูแลผู้ต้องการพึ่งพา

หรือญาติผู้ดูแลต้องมีความสามารถในการดูแล

บุคคลที่พึ่งพา	(dependent	care	agency)	เพื่อตอบ

สนองความต้องการการดูแลของผู้ป่วยและคงไว้

ซ่ึงระบบการดูแลตนเองและบุคคลที่พึ่งพาอย่าง

ต่อเนื่อง	ญาติผู้ดูแลที่ให้การดูแลแก่ผู้ป่วยนั้นต้อง

รับบทบาท	2	ส่วน	(dual	roles)	ทั้งการดูแลตนเอง

และการดูแลผู้ป่วย	 เพื่อคงไว้ซ่ึงภาวะสุขภาพที่ดี	

(Orem,	2001;	285)	ความสามารถในการดูแลบคุคล

ท่ีพึ่งพามีความสัมพันธ์กับปัจจัยพื้นฐานของญาติ	

ผู ้ดูแล	 ได้แก่	 อายุ	 เพศ	 ระยะพัฒนาการ	 ภาวะ
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สุขภาพ	 ระบบครอบครัว	 แหล่งประโยชน์	 และ

ระบบบริการสุขภาพ	 (Orem,	 2001)	หากความ

สามารถในการดูแลบุคคลท่ีพึ่งพาไม่เพียงพอหรือ

ยังไม่ได้พัฒนา	ท�าให้ญาติผู้ดูแลต้องใช้เวลาและ

ความพยายามหรือมีความยากล�าบากในการดูแล

ผู้ต้องพึ่งพาสูง	ท�าให้รู้สึกเป็นภาระการดูแลได้	 มี

ผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย	และการดูแลตนเอง

ของญาติผู ้ดูแล	 น�าไปสู่การเปล่ียนแปลงด้าน

ร่างกาย	อารมณ์	 จิตใจ	ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ญาติผู้ดูแล

วิธีด�าเนินการวิจัย	
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย

หาความสัมพันธ์	 (Descriptive	 correlational	 re-

search	 design)	 ระหว่างปัจจัยคัดสรร	ภาระการ

ดูแล	และคุณภาพชวีติของญาติผูด้แูลผูท้ีไ่ด้รบัการ

ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง	ทีเ่ข้ารบัการรกัษา

ท่ีคลินิกไตเส่ือม	 โรงพยาบาลล�าปาง	 เก็บข้อมูล

ต้ังแต่เดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2560	ถงึเดือนมิถนุายน		

พ.ศ.	2560

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

ครั้งน้ีเป็นญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่อง

ท้องอย่างต่อเนื่อง	 ที่เข้ารับการรักษาท่ีคลินิกไต

เสื่อม	 โรงพยาบาลล�าปาง	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

บังเอิญโดยเจาะจงคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า	

(Inclusion	 criteria)	 ดังนี้	 1)	 เป็นญาติผู้ดูแลหลัก

ที่เป็นสมาชิกของครอบครัวผู้ท่ีได้รับการล้างไต

เรียกบุคคลท่ีตอ้งดูแลผูต้อ้งการพึ่งพาว่า dependent care agent ซ่ึงบุคคลท่ีตอ้งดูแลผูต้อ้งการพึ่งพาหรือญาติ
ผูดู้แลตอ้งมีความสามารถในการดูแลบุคคลท่ีพึ่งพา (dependent care agency) เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
การดูแลของผูป่้วยและคงไวซ่ึ้งระบบการดูแลตนเองและบุคคลท่ีพึ่งพาอย่างต่อเน่ือง ญาติผูดู้แลท่ีให้การ
ดูแลแก่ผูป่้วยนั้นตอ้งรับบทบาท 2 ส่วน (dual roles) ทั้งการดูแลตนเองและการดูแลผูป่้วย เพื่อคงไวซ่ึ้งภาวะ
สุขภาพท่ีดี (Orem, 2001; 285) ความสามารถในการดูแลบุคคลท่ีพึ่งพามีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัพื้นฐานของ
ญาติผูดู้แล ไดแ้ก่ อายุ เพศ ระยะพฒันาการ ภาวะสุขภาพ ระบบครอบครัว แหล่งประโยชน์ และระบบ
บริการสุขภาพ (Orem, 2001) หากความสามารถในการดูแลบุคคลท่ีพึ่งพาไม่เพียงพอหรือยงัไม่ไดพ้ฒันา ทาํ
ใหญ้าติผูดู้แลตอ้งใชเ้วลาและความพยายามหรือมีความยากลาํบากในการดูแลผูต้อ้งพึ่งพาสูง ทาํใหรู้้สึกเป็น
ภาระการดูแลได ้มีผลกระทบต่อการดูแลผูป่้วย และการดูแลตนเองของญาติผูดู้แล นาํไปสู่การเปล่ียนแปลง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของญาติผูดู้แล 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั (Conceptual framework) 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยายหาความสัมพนัธ์ (Descriptive correlational research design) 
ระหว่างปัจจยัคดัสรร ภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผูดู้แลผูท่ี้ไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้งอยา่ง
ต่อเน่ือง ท่ีเขา้รับการรักษาท่ีคลินิกไตเส่ือม โรงพยาบาลลาํปาง เก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นญาติผูดู้แลผูท่ี้ไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้งอยา่ง
ต่อเน่ือง ท่ีเขา้รับการรักษาท่ีคลินิกไตเส่ือม โรงพยาบาลลาํปาง เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญโดยเจาะจง
คุณสมบติัตามเกณฑค์ดัเขา้ (Inclusion criteria) ดงัน้ี 1) เป็นญาติผูดู้แลหลกัท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัวผูท่ี้
ไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้งอยา่งต่อเน่ือง 2) อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 3) มีประสบการณ์ในการดูแลผูท่ี้ไดรั้บ
การลา้งไตทางช่องทอ้งอยา่งต่อเน่ือง เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน และ 4) สามารถส่ือสารภาษาไทยได ้
และยนิดีเขา้ร่วมงานวิจยั และตามเกณฑค์ดัออก (Exclusion criteria) ไดแ้ก่ 1) เป็นญาติผูดู้แลรอง ผูดู้แล

- 

+ 

- 
- 

+ 

   การรับรู้ภาวะสุขภาพ 
   รางวลัท่ีไดจ้ากการดูแล 
   การสนบัสนนจากครอบครัว 

ภาระการดูแล 

คุณภาพชีวติ 

   อาย ุ
   ระยะเวลาการดูแล 

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย	(Conceptual	framework)

ทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	2)	อายุตั้งแต่	18	ปีขึ้น

ไป	3)	มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่ได้รับการล้าง

ไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง	 เป็นระยะเวลาอย่าง

น้อย	3	เดือน	และ	4)	สามารถสื่อสารภาษาไทยได้	

และยินดีเข้าร่วมงานวิจัย	 และตามเกณฑ์คัดออก	

(Exclusion	criteria)	ได้แก่	1)	 เป็นญาติผู้ดูแลรอง		

ผูดู้แลชัว่คราว	หรอืไม่ได้อาศัยอยูใ่นครอบครวัเดียว

กับผู้ป่วย	2)	อายุน้อยกว่า	18	ปี	3)	มีประสบการณ์

การดูแลผู้ป่วยน้อยกว่า	3	เดือน	และ	4)	ไม่ยินยอม

เข้าร่วมการวิจัย

	 เลือกกลุ ่มตัวอย ่างโดยใช ้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป	 G*power	 ก�าหนดค่าความเช่ือม่ัน	

(Confidence	level)	เท่ากับ	95%	(x-=.05)	ค่าอ�านาจ
การทดสอบ	(Power	of	the	test)	เท่ากับ	.80	ขนาด

ของอิทธิพล	 (Effect	 size)	พิจารณาจากงานวิจัย

ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร	 (อาย	ุ

ระยะเวลาการดูแล	การรับรู้ภาวะสุขภาพ	รางวัล
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ที่ได้จากการดูแล	 การสนับสนุนจากครอบครัว)	

กับภาระการดูแล	 และคุณภาพชีวิตญาติผู้ดูแลผู้

ป่วยโรคเรื้อรัง	พบค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง	r	=	

-0.330	ถึง	-0.554	ผู้วิจัยจึงก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขนาดปานกลางเท่ากับ	

0.30	ค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ	84	

คน	ดังนัน้ในการศึกษาครัง้น้ีได้ขนาดกลุม่ตัวอย่าง

เท่ากับ	85	คน

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง	หลังได้รับอนุมัติการวิจัยในคนจากคณะ

กรรมการจริยธรรมในคนของคณะแพทย์ศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี	(เลขที่โครงการ	ID	02-60-

59ย)	 และของโรงพยาบาลล�าปางเรียบร้อยแล้ว		

ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่างโดยการอธิบายให้

กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ในการท�าวิจัย

ครั้งนี้	 การยินยอมเข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัว

ออกจากการวจิยัไม่มีผลต่อการรกัษาทีผู่ป่้วยจะได้

รับ	 เม่ือกลุ่มตัวอย่างตกลงเข้าร่วมวิจัย	 ให้ลงนาม

ในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มีการบังคับ	

ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้รหัส

แทนช่ือจริงของกลุ่มตัวอย่าง	การน�าเสนอข้อมูล

จะถูกน�าเสนอในภาพรวม	กลุ่มตัวอย่างสามารถ

ขอออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผล

ใด	ๆ	ก็ได้

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบ

ด้วย

	 1.	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ป่วยท่ีได้รับการล้างไตทางช่องอย่างต่อเน่ือง	ที่

พัฒนาโดยผู้วิจัย	ประกอบด้วย	อายุ	 เพศ	ศาสนา	

ระดับการศึกษา	 ระยะเวลาท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคไต

เร้ือรัง	 ระยะเวลาในการรักษาด้วยการล้างไตทาง

ช่องท้อง	 และภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการล้าง

ไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและ

ภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไต

ทางช่องอย่างต่อเนือ่ง	ทีพ่ฒันาโดยผูว้จัิย	ประกอบ

ด้วย	อายุ	เพศ	สถานภาพสมรส	ศาสนา	ระดับการ

ศึกษา	 การประกอบอาชีพ	 โรคประจ�าตัว	 ความ

สัมพันธ์กับผู้ป่วย	 ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วย	

จ�านวนช่ัวโมงในการดูแลผู ้ป่วย	 บุคคลอื่นใน

ครอบครัวท่ีต้องให้การดูแล	 ผู้ช่วยเหลือในการ

ดูแลผูป่้วย	และให้ญาติผูดู้แลประเมินภาวะสุขภาพ	

ถามการรับรู้ของญาติผู้ดูแลที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน	 เป็น

แบบวดัมาตราส่วนประมาณเชิงเส้นตรง	โดยมีเลข

ก�ากับจาก	0-10	 โดย	 0	หมายถึง	 สุขภาพไม่ดีเลย	

จนถึง	10	หมายถึง	สุขภาพดีมาก

	 3.	 แบบสอบถามรางวัลท่ีได้จากการดูแล	

(Rewards	 of	 caregiving	 scale)	 ฉบับภาษาไทย

ของนิภาวรรณ	สามารถกิจ	และคณะ	 (Samartkit	

et	al.,	2010)	จ�านวน	15	ข้อ	ลักษณะแบบสอบถาม

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 (rating	 scale)	 5	

ระดับ	ตั้งแต่	0	คือไม่เคยเลย	หมายถึง	รู้สึกไม่เคย

ได้รับรางวัลจากการดูแลเลย	จนถึง	 4	 คือ	 ได้รับ

มากมาย	หมายถึง	 รู้สึกได้รับรางวัลจากการดูแล

มาก	 คะแนนรวมของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง	

0-60	 คะแนน	 คะแนนมาก	 หมายถึง	 การรับรู ้

รางวัลที่ได้จากการดูแลในระดับสูง	มีการน�าไปใช้

ท้ังในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บทางสมอง	

(Samartkit	 et	 al.,	 2010)	 และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยท่ี

ได้รับบาดเจ็บของไขสันหลัง	 (Rattanasuk	 et	 al.,	

2013)	 ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาคเท่ากับ	

.93	และ	.91	
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	 4 . 	 แบบสอบถามการสนับสนุนจาก

ครอบครัว	(The	Family	APGAR	Questionnaire)	

ฉบบัภาษาไทยของพรทพิย์	มาลาธรรม	(Malathum,	

2001)	จ�านวน	5	ข้อ	ลักษณะการวดัเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (rating	 scale)	 5	 ระดับ	 ต้ังแต่	 0	คือ

ไม่เคยพึงพอใจ	หมายถึง	 รู้สึกไม่เคยพึงพอใจต่อ

การสนับสนุนจากครอบครัวเลย	จนถึง	4	คือ	พึง

พอใจมาก	หมายถึง	รูส้กึพงึพอใจต่อการสนบัสนนุ

จากครอบครัวมาก	 มีคะแนนรวมอยู ่ระหว่าง	

0-20	คะแนน	 โดยมีการแบ่งช่วงคะแนนเป็น	 0-6	

คะแนน	หมายถึง	รู้สึกพึงพอใจต่อการสนับสนุน

จากครอบครัวในระดับต�่า	7-13	คะแนน	หมายถึง	

รู้สึกพึงพอใจต่อการสนับสนุนจากครอบครัวใน

ระดับปานกลาง	และ	14-20	คะแนน	หมายถงึ	รูสึ้ก

พึงพอใจต่อการสนับสนุนจากครอบครัวในระดับ

สูง	มีการน�าไปใช้ในญาติผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่เจ็บ

ป่วยโรคเรือ้รงัได้สัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาคของ

แบบสอบถามเท่ากบั	.80	(พรทพิย์	มาลาธรรม,	ปิย

นันท์	พรหมคง,	และประคอง	อนิทรสมบติั,	2552)	

	 5.	 แบบวัดภาระการดูแลของญาติผู้ดูแล

ผู้ป่วยเรื้อรัง	 (Zarit	 burden	 Interview)	 เป็นการ

ประเมินความรู้สึกด้านลบ	 และทัศนคติที่ไม่พึง

ประสงค์ของญาติผู ้ดูแลท้ังด้านร่างกาย	 จิตใจ	

สังคม	และเศรษฐกิจ	ที่เป็นผลมาจากการให้การ

ดูแลบุคคลที่มีความพร่องในการดูแลตนเอง	

จ�านวน	 22	 ข้อ	 ลักษณะการวัดเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า	(rating	scale)	5	ระดับ	ตั้งแต่	0	คือ	ไม่

เห็นด้วย	หมายถึง	รู้สึกว่าการดูแลผู้ป่วยไม่ได้เป็น

ภาระ	จนถึง	4	คือ	เห็นด้วยมากที่สุด	หมายถึง	รู้สึก

ว่า	การดูแลผูป่้วยเป็นภาระมากทีสุ่ด	มีคะแนนรวม

ทั้งหมดตั้งแต่	0-88	คะแนน	โดยแบ่งช่วงคะแนน

เป็น	0-20	คะแนน	หมายถงึ	การรบัรูภ้าระการดูแล

ระดับต�า่	หรอืรับรูว่้าไม่ได้เป็นภาระ	21-40	คะแนน	

หมายถึง	การรับรู้ภาระการดูแลระดับต�่าถึงระดับ

ปานกลาง	41-60	คะแนน	หมายถึง	การรับรู้ภาระ

การดูแลระดับปานกลางถึงระดับสูง	 และ	 61-88	

คะแนน	หมายถึง	การรับรู้ภาระการดูแลระดับสูง		

มีการน�าไปใช้ท้ังในญาติผู ้ ดูแลผู ้ป ่วยจิตเภท		

(เขมณัฏฐ์	ศรีพรหมภัทร์,	2558)	และญาติผู้ดูแลผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	(อนุสรณ์	แน่นอุดร,	รุ่ง

รตัน์	ศรสีรุยิเวศน์	และพรนภา	หอมสินธ์ุ,	2559)	ได้

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาครอนบาคเท่ากบั	.92	และ	.91	

	 6.	 แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ

อนามัยโลกฉบับย่อ	(World	Health	Organization	

Quality	 of	 Life	 –	 BREF:	WHOQOL-BREF)	

เป็นการประเมินการรับรู้การเปลี่ยนแปลงระดับ

คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่เป็นผลมาจากการ

ให้การดูแลผูป่้วย	ประกอบด้วยคุณภาพชวีติ	4	ด้าน	

ได้แก่	 ด้านร่างกาย	ด้านจิตใจ	ด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม	และด้านส่ิงแวดล้อม	จ�านวนท้ังหมด	

26	 ข้อ	 ลักษณะการวัดเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(rating	scale)	5	ระดับ	ตั้งแต่	1	คือ	ไม่เลย	หมาย

ถึง	รู้สึกไม่พอใจมาก	หรือแย่มาก	จนถึง	5	คือ	มาก

ท่ีสุด	หมายถึง	 รู้สึกเช่นนั้นมากท่ีสุด	หรือรู้สึก

ว่าสมบูรณ์	 รู้สึกพอใจมาก	คะแนนรวมทั้งหมด		

26-130	 คะแนน	 แบ่งช่วงคะแนนเป็น	 26-60	

คะแนน	หมายถึง	การมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี	 61-95	

คะแนน	หมายถึง	 การมีคุณภาพชีวิตปานกลาง	

และ	96-130	คะแนน	หมายถึง	การมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี	 มีการน�าไปใช้ในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	

(เยาวลักษณ์	ทวีกสิกรรม,	ปริญดา	ศรีธราพิพัฒน์,	

และมณีรัตน์	พราหมณี,	2557)	ได้ค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟาครอนบาคเท่ากับ	.91	
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

		 การศึกษานี้มีการหาคุณภาพของเครื่อง

มือโดยน�าไปทดลองใช้ในญาติผู ้ดูแลผู ้ที่ได้รับ

การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ืองท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง	 และน�ามาใช้กับการ

ศึกษาครัง้น้ีได้ค่าสมัประสทิธ์ิอลัฟาครอนบาคของ

แบบสอบถามรางวัลทีไ่ด้จากการดูแล	(Rewards	of	

caregiving	scale)	แบบสอบถามการสนบัสนนุจาก

ครอบครัว	(The	Family	APGAR	Questionnaire)	

แบบวัดภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง	

(Zarit	 burden	 Interview)	 และแบบวัดคุณภาพ

ชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับย่อ	 (World	

Health	Organization	Quality	 of	Life	 –	BREF:		

WHOQOL-BREF)	เท่ากับ	.89,	.84,	.92	และ	.91	

ตามล�าดับ

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	แนะน�าตัว	ขอความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ี

หอผู้ป่วยนอกอายุรกรรมคลินิกโรคไตเสื่อม	เลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยมีเจ้าหน้าท่ีประจ�าคลินิกช่วยคัด

กรองกลุ่มตัวอย่างก่อนล่วงหน้า	 และพาผู้วิจัยไป

พบกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตาม

คุณสมบัติที่ก�าหนด	ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์

ของการศึกษา	พิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง	และขอ

ความร่วมมือญาติผู้ดูแล	 เม่ือญาติผู้ดูแลตกลงเข้า

ร่วมการวิจัยให้ลงนามในใบยินยอม

		 2.	 ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ ่ม

ตัวอย่างขณะรอผู้ป่วยเข้าตรวจ	หรือหลังจากท่ีผู้

ป่วยเข้าตรวจเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	ในห้องสมัภาษณ์

ทีมี่ลกัษณะเป็นส่วนตัว	ใช้เวลาตอบแบบสอบถาม

ประมาณ	30-45	นาที

	 3.		 ผู้วิจัยให้ความม่ันใจกับกลุ่มตัวอย่าง

ว่าข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ	และการ

วิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในภาพรวม	 กลุ่มตัวอย่าง

สามารถออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา	 โดยไม่มี

ผลกระทบการตรวจรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับ

	 4.		 ผูว้จิยัมอบของท่ีระลึกแก่กลุ่มตัวอย่าง

หลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้ว

	 5.		 ผู ้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามและลงรหัสข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	

SPSS	ด้วยสถิติบรรยาย	 (Descriptive)	 (ความถี	่

ร้อยละ	พิสัย	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)	

วิเคราะห์ข้อมูลคัดสรรและข้อมูลส่วนบุคคลของ

กลุ่มตัวอย่าง	 และใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์

สัน	(Pearson’s	correlation)	วเิคราะห์ความสัมพนัธ์

ปัจจยัคดัสรรของญาติผูด้แูล	กบัภาระการดูแล	และ

คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ได้รับการล้างไตทาง

ช่องท้องอย่างต่อเน่ือง	ทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้น

ของการใช้สถิติ	พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจาย

ตัวแบบปกติ	 ยกเว้นตัวแปรระยะเวลาการดูแลจึง

ใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน	(Spearman’s	

Rho	 correlation	 coefficient)	 วิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการดูแลกับภาระการ

ดูแล	และคุณภาพชวีติของญาติผูด้แูลผูท้ีไ่ด้รบัการ

ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติผู้ดูแล

	 ญาติผู้ดูแลทั้งหมดจ�านวน	85	คน	 มีอายุ

ตั้งแต่	18-72	ปี	อายุเฉลี่ย	48.68	ปี	 (SD	=	11.72)	

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ	 40-60	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	
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56.5	เป็นเพศหญิงร้อยละ	71.8	มีสถานภาพสมรส

คู่ร้อยละ	82.3	ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับ

ประถมศึกษา	(ร้อยละ	52.9)	ทัง้หมดนบัถอืศาสนา

พุทธ	ญาติผู้ดูแลร้อยละ	 70.6	 ไม่มีโรคประจ�าตัว	

เกือบครึ่งหน่ึงของญาติผู้ดูแลรับรู้ภาวะสุขภาพ

อยู่ในระดับดีมาก	 (ร้อยละ	 49.4)	 มีคะแนนเฉลี่ย	

7.25	(SD	=	2.17)	มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสกับ

ผู้ป่วยมากที่สุด	 (ร้อยละ	48.2)	รองลงมาคือ	บุตร	

และบดิา/มารดา	(ร้อยละ	29.4	และ	7.1	ตามล�าดับ)		

มีความสัมพันธ ์กับผู ้ป ่วยอยู ่ ในระดับดีมาก		

มีคะแนนเฉลี่ย8.31	(SD	=	1.89)	ส่วนใหญ่มีระยะ

เวลาการดูแลน้อยกว่า	 12	 เดือน	 คิดเป็นร้อยละ	

45.9	มีจ�านวนชั่วโมงในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่	3-24	

ชั่วโมงต่อวัน	 เฉลี่ย	 10.75	 ชั่วโมงต่อวัน	 (SD	=	

5.59)	ญาติผู้ดูแลร้อยละ	50.6	ต้องดูแลบุคคลอื่น

ในครอบครัวนอกเหนือจากผู้ป่วย	และไม่มีผู้ช่วย

เหลือในการดูแลผู้ป่วยร้อยละ	64.7(ตารางที่	1)	

ตารางที่	 1	 จ�านวน	ร้อยละ	ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง	 ต่อ

เนื่อง	(N	=	85)	

ผลการวจิยั 
ข้อมูลส่วนบุคคลของญาตผิู้ดูแล 

ญาติผูดู้แลทั้งหมดจาํนวน 85 คน มีอายตุั้งแต่ 18-72 ปี อายเุฉล่ีย 48.68 ปี (SD = 11.72) ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอาย ุ40-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.5 เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.8 มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 82.3 ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่อยูร่ะดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 52.9) ทั้งหมดนบัถือศาสนาพทุธ ญาติผูดู้แลร้อยละ 70.6 
ไม่มีโรคประจาํตวั เกือบคร่ึงหน่ึงของญาติผูดู้แลรับรู้ภาวะสุขภาพอยูใ่นระดบัดีมาก (ร้อยละ 49.4) มีคะแนน
เฉล่ีย 7.25 (SD = 2.17) มีความสมัพนัธ์เป็นคู่สมรสกบัผูป่้วยมากท่ีสุด (ร้อยละ 48.2) รองลงมาคือ บุตร และ
บิดา/มารดา (ร้อยละ 29.4 และ 7.1 ตามลาํดบั) มีความสมัพนัธ์กบัผูป่้วยอยูใ่นระดบัดีมาก มีคะแนนเฉล่ีย8.31 
(SD = 1.89) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการดูแลนอ้ยกวา่ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 45.9 มีจาํนวนชัว่โมงในการดูแล
ผูป่้วยตั้งแต่ 3-24 ชัว่โมงต่อวนั เฉล่ีย 10.75 ชัว่โมงต่อวนั (SD = 5.59) ญาติผูดู้แลร้อยละ 50.6 ตอ้งดูแล
บุคคลอ่ืนในครอบครัวนอกเหนือจากผูป่้วย และไม่มีผูช่้วยเหลือในการดูแลผูป่้วยร้อยละ 64.7(ตารางท่ี 1)  
ตารางที ่1 จํานวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาตผิู้ดูแลผู้ทีไ่ด้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง ต่อเน่ือง (N = 85)  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติผูดู้แล จาํนวน ร้อยละ 
อาย ุ(ปี) 
     นอ้ยกวา่ 40 ปี 
     40 – 60 ปี 
     มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 

 
22 
48 
15 

 
25.9 
56.5 
17.6 

เพศ 
     ชาย  
     หญิง 

 
24 
61 

 
28.2 
71.8 

สถานภาพสมรส 
     โสด 
     คู่ 
     หมา้ย 

 
10 
70 
5 

 
11.8 
82.3 
5.9 

ระดบัการศึกษา 
     ไม่ไดศึ้กษา 
     ประถมศึกษา 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช.) 
     อนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวส.) 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

 
2 

45 
10 
11 
6 

11 

 
2.4 
52.9 
11.8 
12.9 
7.1 
12.9 

ศาสนา 
     พทุธ      

 
85 

 
100 

โรคประจาํตวั 
     ไม่มี 
     มี           

 
60 
25 

 
70.6 
29.4 
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ตารางที่	 1	จ�านวน	ร้อยละ	ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อ

เนื่อง	(N	=	85)	(ต่อ)

	 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย

	 ผูป่้วยมีอายอุยูใ่นช่วง	41–82	ปี	เฉลีย่	60.19	

(SD	=	7.99)	ปี	มากกว่าครึ่งมีอายุมากกว่า	 60	ปี	

(ร้อยละ	55.3)	เป็นเพศชาย	(ร้อยละ49.4)	ใกล้เคียง

กับเพศหญิง	(ร้อยละ	50.6)	ทั้งหมดนับถือศาสนา

 
ตารางที ่1 จํานวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาตผิู้ดูแลผู้ทีไ่ด้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง (N = 85) 
(ต่อ) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของญาติผูดู้แล จาํนวน ร้อยละ 
การรับรู้ภาวะสุขภาพของญาติผูดู้แล  
     สุขภาพดีเลก็นอ้ย (1-3 คะแนน) 
     สุขภาพดีปานกลาง (4-7 คะแนน) 
     สุขภาพดีมาก (8-10) 

4 
39 
42 

4.7 
45.9 
49.4 

ความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย 
     บิดา/ มารดา 
     คู่สมรส 
     บุตร 
     พี่/ นอ้ง 
     หลาน 
     ลูกสะใภ ้

 
6 
41 
25 
4 
5 
4 

 
7.1 
48.2 
29.4 
4.7 
5.9 
4.7 

ระยะเวลาในการดูแลผูป่้วย (เดือน)    
     3 - 12 เดือน 
     13 - 24 เดือน 
     25 - 36 เดือน 
     37 - 48 เดือน 
     > 48 เดือนข้ึนไป 

39 
15 
18 
9 
4 

45.9 
17.6 
21.2 
10.6 
4.7 

จาํนวนชัว่โมงในการดูแลผูป่้วย/วนั    
     < 8 ชัว่โมง 
     8 – 12 ชัว่โมง 
     > 12 ชัว่โมง 

35 
27 
23 

41.1 
31.8 
27.1 

บุคคลอ่ืนในครอบครัวท่ีตอ้งใหก้ารดูแล 
     ไม่มี 
     มี 

 
42 
43 

 
49.4 
50.6 

ผูช่้วยเหลือในการดูแลผูป่้วย 
     ไม่มี 
     มี  

 
55 
30 

 
64.7 
35.3 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย 
ผูป่้วยมีอายอุยูใ่นช่วง 41–82 ปี เฉล่ีย 60.19 (SD = 7.99) ปี มากกว่าคร่ึงมีอายมุากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 

55.3) เป็นเพศชาย (ร้อยละ49.4) ใกลเ้คียงกบัเพศหญิง (ร้อยละ 50.6) ทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ ระยะเวลา
เจบ็ป่วยดว้ยโรคไตเร้ือรังเฉล่ีย 44.35 เดือน (SD = 36.76) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาเจบ็ป่วยนอ้ยกว่า 12 เดือน
ร้อยละ 21.2 ไดรั้บการรักษาดว้ยการลา้งไตทางช่องทอ้งเฉล่ีย 23.47 เดือน (SD = 18.17) ผูป่้วยมากกว่าคร่ึง
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการลา้งไตทางช่องทอ้ง (ร้อยละ 61.2) ภาวะแทรกซ้อนจากการลา้งไตท่ีพบมาก

พุทธ	 ระยะเวลาเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังเฉลี่ย	

44.35	เดือน	(SD	=	36.76)	ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาเจบ็

ป่วยน้อยกว่า	12	เดือนร้อยละ	21.2	ได้รบัการรกัษา

ด้วยการล้างไตทางช่องท้องเฉลี่ย	23.47	เดือน	(SD	

=	18.17)	ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งไม่มีภาวะแทรกซ้อน
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จากการล้างไตทางช่องท้อง	 (ร้อยละ	61.2)	ภาวะ

แทรกซ้อนจากการล้างไตทีพ่บมากทีสุ่ดได้แก่	เยื่อ

บุช่องท้องอักเสบ	 (ร้อยละ	28.2)	 รองลงมาได้แก	่

ติดเชือ้บรเิวณสายล้างไตทางช่องท้อง	(ร้อยละ	5.9)	

	 ระยะเวลาการดูแล	การรับรู้ภาวะสุขภาพ	

รางวัลที่ได ้จากการดูแล	 การสนับสนุนจาก

ครอบครัว	ภาระการดูแล	 และคุณภาพชีวิตของ

ญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง

ต่อเนื่อง	

		 ญาติผู ้ ดูแลมีระยะเวลาการดูแลเฉลี่ย

เท่ากับ	22.12	 เดือน	(SD	=	17.79)	การรับรู้ภาวะ

สุขภาพอยู่ในระดับดีมาก	 (Mean	=	 7.25,	 SD	=	

2.17)	รางวลัทีไ่ด้จากการดูแลอยูใ่นระดับสงู	(Mean	

=	47.26,	SD	=	6.97)	การสนับสนุนจากครอบครัว

อยู่ในระดับสูง	(Mean	=	14.99,	SD	=	3.32)	ภาระ

การดูแลในระดับต�่าถึงปานกลาง	(Mean	=	31.92,	

SD	=	14.93)	คณุภาพชวีติโดยรวมอยูใ่นระดับปาน

กลาง	(Mean	=	91.31,	SD	=	11.25)	คุณภาพชีวิต

ด้านร่างกายอยูใ่นระดับปานกลาง	(Mean	=	25.60,	

SD	=	3.71)	ด้านจติใจอยูใ่นระดับปานกลาง	(Mean	

=	21.64,	SD	=	3.52)	ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

อยู่ในระดับปานกลาง	(Mean	=	9.64,	SD	=	1.88)	

และด้านส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดบัปานกลาง	(Mean	

=	27.69	SD	=	3.58)	ดังตารางที่	2

ตารางที่	2	ช่วงคะแนน	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของข้อมูลระยะเวลาการดูแล	การรับรู้

		 	ภาวะสุขภาพ	รางวัลที่ได้จากการดูแล	การสนับสนุนจากครอบครัว	ภาระการดูแล	และคุณภาพ

		 	ชีวิตของญาติผู้ดูแล	(N	=	85)

ท่ีสุดไดแ้ก่ เยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบ (ร้อยละ 28.2) รองลงมาไดแ้ก่ ติดเช้ือบริเวณสายลา้งไตทางช่องทอ้ง (ร้อย
ละ 5.9)  

ระยะเวลาการดูแล การรับรู้ภาวะสุขภาพ  รางวัลท่ีได้จากการดูแล การสนับสนุนจากครอบครัว 
ภาระการดูแล และคุณภาพชีวติของญาติผู้ดูแลผู้ท่ีได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง  
  ญาติผูดู้แลมีระยะเวลาการดูแลเฉล่ียเท่ากบั 22.12 เดือน (SD = 17.79) การรับรู้ภาวะสุขภาพอยูใ่น
ระดบัดีมาก (Mean = 7.25, SD = 2.17) รางวลัท่ีไดจ้ากการดูแลอยูใ่นระดบัสูง (Mean = 47.26, SD = 6.97) 
การสนบัสนุนจากครอบครัวอยูใ่นระดบัสูง  (Mean = 14.99, SD = 3.32) ภาระการดูแลในระดบัตํ่าถึงปาน
กลาง (Mean = 31.92, SD = 14.93) คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 91.31, SD = 11.25) 
คุณภาพชีวิตดา้นร่างกายอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 25.60, SD = 3.71) ดา้นจิตใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(Mean = 21.64, SD = 3.52) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 9.64, SD = 1.88) 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 27.69 SD = 3.58) ดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ช่วงคะแนน ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลระยะเวลาการดูแล การรับรู้ 
         ภาวะสุขภาพ รางวัลท่ีได้จากการดูแล การสนับสนุนจากครอบครัว ภาระการดูแล และคุณภาพ 
         ชีวติของญาติผู้ดูแล (N = 85) 

ขอ้มูล 
ช่วงคะแนน 

Mean SD ระดบั 
ค่าท่ีเป็นไปได ้ ค่าท่ีเป็นจริง 

ระยะเวลาการดูแล (เดือน) - 3-84 22.12 17.79 - 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ 0-10 2-10 7.25 2.17 ดีมาก 
รางวลัท่ีไดจ้ากการดูแล 0-60 30-60 47.26 6.97 สูง 
การสนบัสนุนจากครอบครัว 0-20 7-20 14.99 3.32 สูง 
การรับรู้ภาระการดูแล 0-88 1-64 31.92 14.93 ตํ่าถึง 

ปานกลาง 
คุณภาพชีวติ 26-130 67-119 91.31 11.25 ปานกลาง 
     ดา้นร่างกาย 7-35 13-34 25.60 3.71 ปานกลาง 
     ดา้นจิตใจ 6-30 13-29 21.64 3.52 ปานกลาง 
     ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 3-15 5-14 9.64 1.88 ปานกลาง 
     ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 8-40 20-38 27.69 3.58 ปานกลาง 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยคดัสรร กับภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ ท่ีได้รับการ
ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคดัสรร กบัภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผูดู้แล
ผูท่ี้ไดรั้บการลา้งไตทางช่องทอ้งอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation) 
จากการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ พบว่า ตวัแปรทุกตวัมีการกระจายของขอ้มูลแบบปกติ ยกเวน้ระยะเวลา
การดูแล จึงใชส้ถิติสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s Rho correlation coefficient) ในการวิเคราะห์
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120

	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร	กับ

ภาระการดูแล	 และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล	

ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

คัดสรร	กับภาระการดูแล	และคุณภาพชีวิตของ

ญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง

ต่อเนือ่ง	ด้วยสถติิสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน	(Pear-

son’s	correlation)	จากการทดสอบข้อตกลงเบื้อง

ต้น	พบว่า	 ตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูล

แบบปกติ	 ยกเว้นระยะเวลาการดูแล	 จึงใช้สถิติ

สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน	 (Spearman’s	Rho	

correlation	 coefficient)	 ในการวิเคราะห์ผลการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์จากสถิติสหสัมพันธ์แบบ

เพยีร์สนั	(Pearson’s	correlation)	พบว่า	อายมีุความ

สัมพันธ์ทางบวกกับภาระการดูแล	(r	=	0.479,	p	<	

.01)	 และมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิต

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r	=	-0.334,	p	<	.01)	การ

รับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาระ

การดูแล	(r	=	-0.420,	p	<	.01)	และมีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัคุณภาพชวีติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ	

(r	=	0.451,	p	<	 .01)	รางวัลที่ได้จากการดูแลไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัภาระการดูแล	(r	=	-0.185,	p	>	.05)		

แต ่มีความสัมพันธ ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (r	 =	 0.512,	 p	 <	 .01)		

การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทาง

ลบกับภาระการดูแล	(r	=	-0.349,	p	<	.01)	และมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(r	=	0.432,	p	<	.01)	และภาระการ

ดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของ

ญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (r	=	 -0.524,	

p	<	.01)	ดังตารางที่	3

ตารางที่	3	ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ	การรับรู้ภาวะสุขภาพ	รางวัลที่ได้จากการดูแล	การสนับสนุน

		 	จากครอบครัว	ภาระการดูแล	และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทาง

		 	ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	(N	=	85)

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์จากสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation) พบว่า อายุมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาระการดูแล (r = 0.479, p < .01) และมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชีวิตอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = -0.334, p < .01) การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาระการดูแล  
(r = -0.420, p < .01) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = 0.451,  
p < .01) รางวลัท่ีไดจ้ากการดูแลไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาระการดูแล (r = -0.185, p > .05) แต่มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = 0.512, p < .01) การสนบัสนุนจากครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาระการดูแล (r = -0.349, p < .01) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิต
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = 0.432, p < .01) และภาระการดูแลมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชีวิตของ
ญาติผูดู้แลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = -0.524, p < .01) ดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ การรับรู้ภาวะสุขภาพ  รางวัลท่ีได้จากการดูแล การสนับสนุน 
        จากครอบครัว  ภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ ดูแลผู้ ท่ีได้ รับการล้างไตทาง 
        ช่องท้องอย่างต่อเน่ือง (N = 85) 

ตวัแปร ภาระการดูแล คุณภาพชีวติ 
อาย ุ .479**  -.334** 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ  -.420** .451** 
รางวลัท่ีไดจ้ากการดูแล           -.185 .512** 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว  -.349** .432** 
ภาระการดูแล   -.524** 
คุณภาพชีวติ  -.524**  
**   p < .01  

 เม่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรระยะเวลาการดูแลกบัภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของ
ญาติผูดู้แลผูท่ี้ได้รับการลา้งไตทางช่องทอ้งอย่างต่อเน่ือง ด้วยสถิติสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน พบว่า 
ระยะเวลาการดูแลไม่มีความสมัพนัธ์กบัภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = -0.042,  
r = 0.117, p > .05 ตามลาํดบั) ดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการดูแล กับภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติ 
        ผู้ดูแลผู้ ท่ีได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
        ของสเปียร์แมน (N = 85) 

ตวัแปร rs p-value 
ภาระการดูแล -.042 .703 
คุณภาพชีวิต                         .117 .288 

 *   rs = Spearman’s Rho correlation coefficient 
 

	 เ ม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ ์ระหว ่าง

ตัวแปรระยะเวลาการดูแลกับภาระการดูแลและ

คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไต

ทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยสถิติสหสัมพันธ์

แบบสเปียร์แมน	พบว่า	 ระยะเวลาการดูแลไม่มี

ความสัมพันธ์กับภาระการดูแลและคุณภาพชีวิต

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r	=	-0.042,	

r	=	0.117,	p	>	.05	ตามล�าดับ)	ดังตารางที่	4
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์จากสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation) พบว่า อายุมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาระการดูแล (r = 0.479, p < .01) และมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชีวิตอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = -0.334, p < .01) การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาระการดูแล  
(r = -0.420, p < .01) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = 0.451,  
p < .01) รางวลัท่ีไดจ้ากการดูแลไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาระการดูแล (r = -0.185, p > .05) แต่มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = 0.512, p < .01) การสนบัสนุนจากครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาระการดูแล (r = -0.349, p < .01) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิต
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = 0.432, p < .01) และภาระการดูแลมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัคุณภาพชีวิตของ
ญาติผูดู้แลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = -0.524, p < .01) ดงัตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ การรับรู้ภาวะสุขภาพ  รางวัลท่ีได้จากการดูแล การสนับสนุน 
        จากครอบครัว  ภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ ดูแลผู้ ท่ีได้ รับการล้างไตทาง 
        ช่องท้องอย่างต่อเน่ือง (N = 85) 

ตวัแปร ภาระการดูแล คุณภาพชีวติ 
อาย ุ .479**  -.334** 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ  -.420** .451** 
รางวลัท่ีไดจ้ากการดูแล           -.185 .512** 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากครอบครัว  -.349** .432** 
ภาระการดูแล   -.524** 
คุณภาพชีวติ  -.524**  
**   p < .01  

 เม่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรระยะเวลาการดูแลกบัภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของ
ญาติผูดู้แลผูท่ี้ได้รับการลา้งไตทางช่องทอ้งอย่างต่อเน่ือง ด้วยสถิติสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน พบว่า 
ระยะเวลาการดูแลไม่มีความสมัพนัธ์กบัภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = -0.042,  
r = 0.117, p > .05 ตามลาํดบั) ดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการดูแล กับภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติ 
        ผู้ดูแลผู้ ท่ีได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
        ของสเปียร์แมน (N = 85) 

ตวัแปร rs p-value 
ภาระการดูแล -.042 .703 
คุณภาพชีวิต                         .117 .288 

 *   rs = Spearman’s Rho correlation coefficient 
 

ตารางที่	4	ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการดูแล	กับภาระการดูแล	และคุณภาพชีวิตของญาติ

		 	ผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

		 	ของสเปียร์แมน	(N	=	85)

อภิปรายผลการวิจัย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้	 เป็นญาติ

ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง

ต่อเน่ือง	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 71.8)	

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าญาติ	

ผูดู้แลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	(สธิุสา	เต็มทับ,	2548;	

เอมิกา	กลยน	ีและคณะ,	2558;	Donprapeng,	2006)	

อาจเนื่องจากลักษณะสังคมไทยคาดหวังให้เพศ

หญิงเป็นเพศท่ีต้องรับผิดชอบทั้งด้านงานบ้าน

และการดูแลบุคคลอืน่	ๆ 	ในครอบครวัท่ีนอกเหนอื

จากผู้ป่วย	และส่วนใหญ่ร้อยละ	56.5	มีอายุอยู่ใน

ช่วง	40-60	ปี	ซึ่งอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง	(middle	

adulthood)	เป็นวัยที่ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

สูง	ทั้งด้านการงาน	การดูแลและหาเล้ียงคนใน

ครอบครัว	 การสร้างฐานะและมีบทบาทหน้าท่ี

ทางสังคม	 (สกุณา	บุศนรากร,	 2551)	ญาติผู้ดูแล

ส่วนใหญ่มีระยะการดูแลอยู่ในช่วง	12	 เดือนแรก	

(ร้อยละ	45.9)	 เฉลี่ยเท่ากับ	22.12	 เดือน	ซึ่งอยู่ใน

ช่วงของการปรบัตัวต่อบทบาทการดูแล	เริม่พฒันา

ทักษะความเชีย่วชาญด้านการดูแล	ทักษะการแก้ไข

ปัญหาและความสามารถในการดูแลผู้ป่วย	 (เอมิ

กา	กลยนี	 และคณะ,	 2558)	การดูแลผู้ป่วยเฉลี่ย

ต่อวันเท่ากับ	10.75	ชั่วโมงต่อวัน	กิจกรรมที่ญาติ

ผู้ดูแลส่วนใหญ่ท�าให้กับผู้ป่วยสอดคล้องกับการ

ศึกษาที่ผ่านมา	 ได้แก่	 การท�าอาหาร	การปฏิบัติ

ตามแผนการรักษาในด้านการบริหารจัดการเรื่อง

ยา	การเฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อนจากการล้างไต	การ

ท�าแผล	การเตรียมอปุกรณ์ล้างไต	และการพาผูป่้วย

มาตรวจตามนัด	(ฐานา	ธรรมคุณ	และคณะ,	2557)	

ญาติผู้ดูแลมีการรับรู้ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี

มาก	และส่วนใหญ่ไม่มโีรคประจ�าตัว	(ร้อยละ	70.6)	

จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ระดับภาวะสุขภาพของ

ตนเองอยู่ในระดับดีมาก	

	 รางวัลที่ได้จากการดูแลของญาตผิู้ดแูลอยู่

ในระดับสูง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	47.26	คะแนน	ใกล้

เคียงกับการศึกษาในญาติผู ้ดูแลผู ้ป่วยบาดเจ็บ

ไขสันหลังของ	Rattanasuk	และคณะ(2013)	ที่ใช้

แบบสอบถามเดยีวกนัซึง่มค่ีาเฉลีย่คะแนนเท่ากบั	

44.86	คะแนน	บ่งบอกว่าญาติผู้ดูแลส่วนใหญ่มี

ความรูสึ้กในด้านบวกจากการดูแลผูป่้วย	รู้สึกยินดี

ทีไ่ด้ดูแล	อยากให้ผูป่้วยมสีขุภาพและคณุภาพชวีติ

ทีดี่ข้ึน	จากลกัษณะสงัคมไทย	โดยเฉพาะผูท้ีน่บัถอื

ศาสนาพุทธ	 เป็นศาสนาท่ีสอนให้คนเป็นคนดี	

ตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณและบุพการี	 โดย

ญาติผู้ดูแลทุกคนนับถือศาสนาพุทธ	 อีกท้ังยังมี

ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็นคู่สมรส	หรือเป็นบุตร

ของผูป่้วย	และมีความสัมพนัธ์กบัผูป่้วยในระดับดี
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มาก	จงึท�าให้ญาติผูดู้แลรูส้กึเป็นหน้าท่ีทีพ่งึกระท�า

ของตนเอง	จึงมีความภูมิใจที่ได้ให้การดูแลคนใน

ครอบครัว	 (Donprapeng,	 2006)	นอกจากนี้ญาติ

ผู้ดูแลมีการรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัวใน

ระดับสูง	แสดงว่าญาติผู้ดูแลได้รับการช่วยเหลือ

จากสมาชิกคนอื่น	 ๆ	 ในครอบครัว	 เม่ือมีปัญหา

เกดิข้ึนจากการให้การดูแลผูป่้วย	อาจเนือ่งจากญาติ

ผู้ดูแลเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในสังคมไทยชนบท	

ท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนที่ตนเอง

อาศัยอยูแ่ละเป็นสงัคมของการเกือ้กลูกนั	จงึได้รับ

การช่วยเหลือและสนับสนุนจากญาติพี่น้อง	บุตร

หลานเป็นอย่างดี	ทัง้ในด้านการเงิน	การให้ก�าลงัใจ	

การช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน	(Donprapeng,	2006)	

ท�าให้ญาติผู้ดูแลเหล่าน้ีมีการรับรู้การสนับสนุน

จากครอบครัวในระดับที่สูง	

ภาระการดูแล
	 ภาระการดูแลเป็นความรู้สึกในด้านลบท่ี

เกดิขึน้ของญาติผูด้แูล	จากการให้การดแูลแก่ผูป่้วย

ทีไ่ด้รบัการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ืองท่ีบ้าน	

การรับรู้ภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลมีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ระดับต�่าถึงปานกลาง	 ใกล้เคียงกับญาติผู้

ดูแลในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง	 (สุธิสา	 เต็มทับ,	 2548)	

และผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพา	 (Donprapeng,	 2006;	

Salama	&	El-Soud,	2012)	ที่ใช้แบบประเมนิภาระ

การดูแลเดียวกันพบมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ

ต�่าถึงปานกลางเช่นกัน	ทั้งนี้อาจเพราะญาติผู้ดูแล

ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส	ใช้เวลาส่วนใหญ่กับผู้ป่วย	

ท�าให้รับรู้ว่าเป็นที่พึ่งให้ผู้ป่วยเพียงคนเดียว	และ

ร้อยละ	64.7	ของญาติผู้ดูแลไม่มีผู้ช่วยในการดูแล

ผู้ป่วย	เกิดผลกระทบกับญาติผู้ดูแล	แต่ญาติผู้ดูแล

เหล่านี้ก็เต็มใจที่จะดูแลให้ดีท่ีสุด	ด้วยวัฒนธรรม

และวิถีการปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมา	ท�าให้เกิดการ

ดูแลด้วยความรัก	 และจากงานท่ีท�าให้กับผู้ป่วย

กลุ่มนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถวางแผนล่วงหน้าได	้

เช่น	การเปลี่ยนถ่ายน�้ายาตามเวลาที่ก�าหนดไว้	ซึ่ง

ภาระนั้นคาดการณ์ได้จะไม่ค่อยรู้สึกเครียดเท่ากับ

ภาระการดูแลผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติทางการรู้คิด	

หรอืผดิปกติทางด้านจติใจ	ซึง่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะ

เกดิข้ึนเม่ือใด	ประกอบกบัญาติผูดู้แลได้รบัการเตรี

ยมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาล

ก่อนกลับไปดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน	จึงท�าให้การศึกษา

ครั้งนี้พบว่าญาติผู้ดูแลมีการรับรู้ภาระการดูแลใน

ระดับต�่าถึงปานกลางเท่านั้น

คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล
	 จากการศึกษาพบว่า	 ระดับคุณภาพชีวิต

โดยรวมของญาติผูดู้แลมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดับ

ปานกลาง	สอดคล้องกบัการศึกษาท่ีผ่านมาในญาติ

ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	 (เยาวลักษณ์	ทวีกสิกรรม	

และคณะ,	 2557)	ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท	 (เอมิ

กา	กลยนี	และคณะ,	2558)	และญาติผู้ดูแลผู้ป่วย

มะเร็ง	(Rha,	Park,	Song,	Lee,	&	Lee,	2015)	เมื่อ

พิจารณารายด้าน	พบว่า	การรับรู้คุณภาพชีวิตด้าน

ร่างกายอยูใ่นระดับปานกลาง	เนือ่งจากญาติผูดู้แล

ส่วนใหญ่รบัรู้ภาวะสุขภาพอยูใ่นระดับดีมาก	(ร้อย

ละ	49.4)	และไม่มีโรคประจ�าตัว	(ร้อยละ	70.6)	ที่

เป็นอุปสรรคต่อการดูแลผู้ป่วย	อีกท้ังผู้ป่วยส่วน

ใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	ท�าให้ญาติผู้ดูแล

ไม่มีภาระการดูแลผูป่้วยเรือ่งกจิวตัรประจ�าวนัมาก

นัก	แต่จากการดูแลอย่างต่อเนื่องมีผลท�าให้ญาติผู้

ดูแลรู้สึกเหนื่อยล้า	พักผ่อนไม่เพียงพอ	และมีผล

ต่อสุขภาพโดยรวม	และมีผลท�าให้การรบัรู้คุณภาพ

ชีวิตในด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง	อาจเพราะ
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ญาติผูดู้แลมีการรบัรูร้ะดับความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย

อยู่ในระดับดีมาก	 (ร้อยละ	74.1)	 มีความรู้สึกที่ดี

กับผู้ป่วย	และให้การดูแลด้วยความรัก	เต็มใจดูแล	

ส่วนการรับรู้คุณภาพชีวิตในด้านความสัมพันธ์

ทางสงัคมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกนั	จากท่ีญาติ

ผู้ดูแลต้องดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลายาวนาน	และ

ต้องดูแลผู้ป่วยเฉลี่ย	 10.75	ชั่วโมงต่อวันส�าหรับ

ญาติผู้ดูแลท่ีต้องท�างานเพื่อเล้ียงชีพด้วย	 (ร้อยละ	

52.9)	 มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ	การเข้า

สังคมกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูง	ต้องปรับตัว

ด้านการด�าเนินชีวิตและส่ิงแวดล้อมรอบตัวให้

สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย	ท�าให้การศึกษาใน

ครั้งน้ีญาติผู้ดูแลมีการรับรู้คุณภาพชีวิตในด้านส่ิง

แวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง	แต่หากญาติผู้ดูแล

สามารถปรับตัวต่อการดูแลผู้ป่วยได้	 ก็จะท�าให้

ญาติผู้ดูแลสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข	

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร	กบัภาระ

การดูแล	และคณุภาพชวีติของญาตผิูดู้แลผูท้ี่

ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
		 อายุของญาติผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกบัภาระการดูแล	และมีความสมัพนัธ์ทางลบ

กับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	 นั่นคือ	ญาติผู้ดูแลท่ีมีอายุมากจะรับรู้

ภาระการดูแลผู้ป่วยมาก	และจะรับรู้คุณภาพชีวิต

ในระดับต�่า	 อาจเนื่องจากญาติผู ้ดูแลส่วนใหญ	่

(ร้อยละ	56.5)	มีอายุอยู่ในช่วง	40-60	ปี	ซึ่งเป็นวัย

ผูใ้หญ่ตอนกลางทีเ่ริม่มีความเส่ือมของร่างกายเกดิ

ขึ้น	(สกุณา	บุญนรากร,	2551)	และส่วนใหญ่ร้อย

ละ	55.3	มีอายุมากกว่า	60	ปี	และมากกว่า	1	ใน	4	

ของผู้ป่วยท่ีดูแลต้องพึ่งพาญาติผู้ดูแลในการท�า

กิจวัตรประจ�าวัน	กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการล้าง

ไต	และงานอื่น	ๆ	รวมถึงการดูแลบุคคลอื่นนอก

เหนือจากผู้ป่วย	ท�าให้ญาติผู้ดูแลไม่มีเวลาเพียง

พอส�าหรบัการดูแลตนเอง	มีผลต่อสขุภาพร่างกาย

ที่แย่ลง	ท�าให้ผู้ดูแลเหล่านี้มีความรู้สึกเหน่ือยล้า	

หมดแรง	ท�าให้การรับรู้คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย

อยู่ในระดับปานกลาง	นอกจากนี้ญาติผู้ดูแลที่อายุ

มากจะมีผลต่อการรับรูแ้ละความจ�าท่ีช้ากว่าวยัอืน่	

(สกุณา	บุศนรากร,	 2551)	ท�าให้เกิดความเครียด

จากแผนการรักษา	 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน

อารมณ์	เกดิความเครยีดจากการดูแลผูป่้วย	มีผลต่อ

การรับรู้ความรู้สึกด้านลบ	จากท่ีไม่สามารถดูแล

ตนเองได้อย่างเต็มท่ี	ส่งผลให้ญาติผูดู้แลรบัรูภ้าระ

การดูแลที่สูงข้ึนตามมา	และมีผลต่อการรับรู้คุณ

ภาพชีวิตด้านจิตใจของญาติผู้ดูแลด้วย	สอดคล้อง

กับการศึกษาที่ผ่านมาในญาติผู ้ดูแลผู ้ป่วยโรค

เร้ือรัง	 ท่ีพบว่า	 อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(Jeong	et	al.,	2015)	อีกทั้งร้อยละ	64.7	ของ

ญาติผู้ดูแลไม่มีผู้ช่วยในการดูแลผู้ป่วย	ภาระงาน

ทั้งหมดจึงเป็นหน้าที่ของญาติผู้ดูแลเพียงล�าพัง	มี

ผลต่อการด�าเนนิชวีติ	การประกอบอาชพี	และการ

เข้าสังคม	ท�าให้ญาติผู้ดูแลมีการรับรู้คุณภาพชีวิต

ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง

เช่นกัน	 ดังนั้นจึงท�าให้ญาติผู้ดูแลมีการรับรู้คุณ

ภาพชวีติโดยรวมอยูใ่นระดับต�า่	สอดคล้องกบัการ

ศึกษาที่ผ่านมาของเอมิกา	กลยนี	และคณะ(2558)	

ท่ีศึกษาในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท	 ก็พบว่า	 อายุ

มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของญาติ	

ผู้ดูแลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 การรบัรูภ้าวะสุขภาพมคีวามสัมพนัธ์ทาง

ลบกบัภาระการดูแล	และมีความสมัพนัธ์ทางบวก

กับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	นัน่คือ	ญาติผูดู้แลท่ีรบัรูว่้าตนเองมีภาวะ
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สุขภาพท่ีไม่ดี	 มีโรคประจ�าตัว	 จะรับรู้ภาระการ

ดูแลผู้ป่วยระดับท่ีสูง	และจะรับรู้คุณภาพชีวิตที่

แย่ลง	 ในขณะท่ีญาติผู้ดูแลที่รับรู้ภาวะสุขภาพใน

ระดับดี	จะรบัรูค้ณุภาพชวีติของตนเองอยูใ่นระดับ

สูง	 ตามแนวคิดความสามารถในการดูแลบุคคล

ที่พึ่งพาของโอเร็ม	 (Orem,	 2001)	หากผู้ป่วยไม่

สามารถดูแลตนเองได้	 งานต่าง	ๆ	จะอยู่ในความ

รับผิดชอบของญาติผู้ดูแลท้ังหมด	จะเห็นว่าญาติ	

ผู้ดูแลต้องรับบทบาทท้ัง	 2	บทบาทนอกจากการ

ดูแลผู้ป่วยแล้ว	 ยังต้องดูแลตนเองด้วย	การดูแล

อย่างต่อเน่ืองท�าให้ญาติผูดู้แลไม่มีเวลาดูแลตนเอง

เพียงพอ	ท�าให้ร่างกายเส่ือมโทรมลง	 ไม่สามารถ

พบป่ะเพือ่นฝงูได้ตามปกติ	การเข้าสังคมลดลง	การ

ดูแลผูป่้วยจงึเป็นงานท่ีหนักส�าหรบัญาติผูดู้แล	ส่ง

ผลต่อการรบัรูค้วามรูส้กึด้านลบจากการดูแล	และ

ท�าให้ญาติผู้ดูแลรับรู้คุณภาพชีวิตท่ีดีน้อยลงตาม

มา	 ซ่ึงก็สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในญาติ

ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 (Jeong	 et	 al.,	

(2015)	และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท	 (เอมิกา	กลย

นี	และคณะ,	2558)	ที่พบว่า	การรับรู้ภาวะสุขภาพ

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของญาติ

ผู้ดูแลเช่นกัน

	 ระยะเวลาการดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับ

ภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของญาติผู ้ดูแล

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 อาจเนื่องจากระยะเวลา

การดูแลในการศึกษานี้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 22.12	

เดือน	 และเกือบครึ่งหนึ่งดูแลผู้ป่วยในช่วง	 12	

เดือนแรก	(ร้อยละ	45.9)	ซึ่งเป็นการดูแลในระยะ

เริ่มต้นเท่านั้น	 อาจยังไม่ท�าให้ญาติผู ้ดูแลรู ้สึก

เครียด	เหนื่อยล้า	หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก

นัก	ประกอบกับญาติผู้ดูแลได้รับการเตรียมความ

พร้อมในการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับไปดูแลต่อเน่ือง

ทีบ้่าน	ท�าให้ญาติผูดู้แลมีความม่ันใจในการปฏบิติั

การล้างไตและการดูแลผู้ป่วย	สอดคล้องกับการ

ศึกษาของประคอง	อินทรสมบัติ	และคณะ	(2556)	

ท่ีศึกษาในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีบ้านพบว่า	

การปรับตัวของญาติผู ้ดูแลจะเกิดความเครียด

มากในช่วง	3	เดือนแรก	จากนั้นจะเข้าสู่ระยะการ

ปรับตัว	 เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก

สถานการณ์ในการดูแลผู้ป่วย	อีกทั้งการศึกษานี	้

ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	ท�าให้

ลดการรับรู้ภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลได้ระดับ

หน่ึง	 จึงส่งผลให้ระยะเวลาการดูแลไม่มีความ

สัมพันธ์กับภาระการดูแล	และคุณภาพชีวิตของ

ญาติผู้ดูแล	สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาใน

ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง	 (สุธิสา	 เต็มทับ,	 2548)	

นอกจากนี้ในการศึกษาญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังท่ี

ต้องพึ่งพาของ	เยาวลักษณ์	ทวีกสิกรรม	และคณะ	

(2557)	 ยังพบว่า	 ระยะเวลาการดูแลไม่มีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของญาติผู ้ดูแลอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษา

ในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในประเทศอียิปต์ของ	

Salama	and	El-Soud	(2012)	ทีพ่บว่า	ระยะเวลาการ

ดูแลมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาระการดูแลของ

ญาติผูดู้แลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	อาจเนือ่งจาก

การศึกษานีมี้ระยะเวลาการดูแลเฉลีย่	5.84±2.34	ปี	

เป็นระยะเวลาการดูแลท่ีนาน	ท�าให้ญาติผู้ดูแลมี

อาการเหนื่อยล้าสะสม	 มีผลต่อภาวะสุขภาพท่ีมา

จากการดูแลผู้ป่วย	 จึงท�าให้ญาติผู้ดูแลรับรู้ภาระ

การดูแลในระดับสูง	 จึงท�าให้พบความสัมพันธ์

ระหว่างระยะเวลาการดูแลกับการรับรู้ภาระการ

ดูแลของญาติผู้ดูแล

	 การได้รับรางวัลจากการดูแลไม่มีความ

สัมพันธ์กับภาระการดูแล	แต่มีความสัมพันธ์ทาง
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บวกกับคุณภาพชีวิตของญาติผู ้ดูแลอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	 จะเห็นได้ว่าญาติผู้ดูแลมีการรับรู้

รางวัลที่ได้จากการดูแลในระดับสูง	ซึ่งญาติผู้ดูแล

รูสึ้กว่าการดูแลผูป่้วยเป็นหน้าทีท่ีพ่งึกระท�า	แม้จะ

ท�าให้ไม่มีเวลาในการดูแลตนเอง	เหนือ่ยล้า	เครยีด	

แต่เม่ือสามารถปรับตัวได้	 เกิดการเรียนรู้ในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	(ประคอง	อินทรสมบัติ	และ

คณะ,	2556)	ท�าให้ญาติผูดู้แลรูสึ้กว่าการดูแลผูป่้วย

ไม่ได้เป็นภาระ	นอกจากน้ียังพบว่า	ญาติผู้ดูแลมี

ความสมัพนัธ์เป็นคู่สมรส	บตุร	และบดิามารดากบั

ผู้ป่วย	 มีความสัมพันธ์อยู่ระดับดีมาก	 ซ่ึงท้ังหมด

อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน	 โดยลักษณะของ

สังคมชนบททีช่่วยเหลอืพึง่พากนั	เต็มใจทีจ่ะดูแลผู้

ป่วยท่ีเป็นสมาชกิของครอบครวั	จงึท�าให้การรับรู้

รางวลัทีไ่ด้จากการดูแลไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาระ

การดูแลของญาติผูดู้แล	และจากความรูส้กึท่ีดีด้าน

บวกท�าให้การดูแลผู้ป่วยอยู่ภายใต้ความพึงพอใจ	

ภาคภมิูใจ	น�าไปสูผ่ลลพัธ์ในด้านบวกท่ีเกดิขึน้จาก

การดูแล	ส่งผลต่อความรูสึ้กทีดี่ด้านอ่ืน	ๆ 	และช่วย

ส่งเสริมความผาสุกในชีวิตของญาติผู้ดูแล	ท�าให้

ญาติผู้ดูแลรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตในระดับดีด้วย	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	Samartkit	และคณะ	

(2010)	ที่ศึกษาในญาติผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะพบว่า	

การรับรู้รางวัลจากการดูแล	ท�าให้ญาติผู้ดูแลมีรับ

รู้ถึงความรู้สึกดี	ภูมิใจ	สุขกายสุขใจ	มีความเครียด

จากการดูแลลดลง	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

		 การสนับสนุนจากครอบครัวมีความ

สัมพันธ์ทางลบกับภาระการดูแล	 และมีความ

สัมพันธ ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของญาติ	

ผู้ดูแลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	นั่นคือ	การได้รับ

สนบัสนุนจากครอบครวัทีม่ากพอ	ทัง้ด้านร่างกาย	

จิตใจ	 การเงิน	 และสังคม	 จะช่วยให้ญาติผู้ดูแล

สามารถเผชิญปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดูแลผู้ป่วย

ได้อย่างเหมาะสม	 ไม่รู้สึกโดดเด่ียว	 (Rattanasuk	

et	al.,	2013)	รับรู้ภาระการดูแลน้อยหรือรับรู้ว่าไม่

เป็นภาระ	ส่งผลให้ญาติผู้ดูแลสามารถดูแลตนเอง

และผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น	สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในญาติ

ผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีต้องพึ่งพา	 ท่ีพบว่า	 การได้รับการ

สนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวัมีความสัมพนัธ์

ทางลบกบัภาระการดแูลของญาตผิูดู้แลอย่างมีนยั

ส�าคัญทางสถิติ	(Amendola	et	al,	2011)	เมื่อได้รับ

การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครวัในระดับต�า่	

การรับรู้ภาระการดูแลจะอยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน	แต่

หากญาติผูดู้แลได้รบัการสนบัสนนุจากครอบครวั

ที่มากพอ	จะช่วยท�าให้ญาติผู้ดูแลรู้สึกเครียดจาก

การดูแลลดลง	 มีคนช่วยแบ่งเบาความรู้สึกท่ีไม่

ดีด้านลบ	 และช่วยแก้ไขปัญหาจากการดูแลผู ้

ป่วย	 มีความพึงพอใจในชีวิตมากข้ึน	 (Malathum,	

2001)	เกิดการรับรู้ภาระการดูแลในระดับต�่า	และ

มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น	

ความสัมพันธ์ระหว่างภาระการดูแลกับ

คณุภาพชวีติของญาติผูดู้แลผูท้ีไ่ด้รบัการล้าง

ไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
	 ภาระการดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบ

กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 นั่น

คือ	ญาติผู้ดูแลท่ีมีการรับรู้ภาระการดูแลในระดับ

สูง	 จะมีการรับรู้คุณภาพชีวิตท่ีลดลง	อธิบายได้

ว่า	 เมื่อญาติผู้ดูแลรับรู้ภาระการดูแลในระดับสูง	

เกิดความเครียด	ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพชีวิต	

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในญาติผู ้ดูแล	

ผู้ป่วยจิตเภท	(เอมิกา	กลยนี	และคณะ,	2558)	ญาติ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพา	 (Donprapeng,	 2006)	

และญาติผูดู้แลผูป่้วยมะเรง็	(Rha	et	al,	2015)	พบว่า	
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ภาระการดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพ

ชีวิตของญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

ข้อจ�ากัดในการวิจัย
	 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั้งน้ี	 เป็นการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นญาติผู้ดูแลผู้ท่ีได้รับการ

ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง	 ท่ีรับการรักษา

ในคลินิกไตเส่ือม	แผนกผู้ป่วยนอก	 โรงพยาบาล

ล�าปาง	ท�าให้ไม่สามารถอ้างองิผลการศึกษาในครัง้

น้ีไปยงัญาติผูดู้แลผูท่ี้ได้รบัการล้างไตทางช่องท้อง

ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือภูมิภาคอื่นได้	

ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

	 1.	ผลการวิจยัน้ีเป็นข้อมูลส�าหรบัพยาบาล

และบุคคลทีเ่กีย่วข้องในการจัดกจิกรรมให้แก่ญาติ

ผูดู้แล	เพือ่เป็นการสนับสนนุส่งเสรมิบทบาทของ

ญาติผู้ดูแล	 ช่วยลดภาระการดูแล	 และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ให้การดูแลผู้ป่วย

อย่างต่อเนื่องที่บ้าน	

	 2.	ควรประเมนิการรบัรูภ้าระการดูแล	และ

คุณภาพชวีติของญาติผูดู้แลเป็นระยะ	เน่ืองจากการ
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อบรมพยาบาล	หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล
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Brain	and	Neuroscience	Perspectives
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Abstract
	 Being	struggle	with	acute	cerebrovascular	disease	leads	to	the	loss	of	body	image	and	impaired	

ability	of	doing	daily	life	activities.		Individuals	who	react	to	loss	with	unhealthy	coping	process	could	

initiate	chronic	stress	response	that	could,	in	turn,	bring	about	psychological	depression.		This	article	

aimed	 to	discuss	on	what	nurses	should	do	 to	promote	healthy	coping	and	prevent	 further	mental		

deterioration	 of	 post-stroke	patients.	 First,	 the	 authors	 described	how	post-stroke	 coping	process	

could	lead	to	pathological	depression.	Then,	the	therapeutic	concept	of	behavioral	activation	is	intro-

duced	and	explained	in	accordance	with	recent	knowledge	on	brain	and	neuroscience	of	learning	and		

behavioral	 execution.	 In	 the	final	part,	 the	authors	provided	 recommendations	 for	nurses	 to	apply	

principles	of	brain	and	neuroscience	function	in	nursing	care	plan	to	promote	adaptation	and	activate	

coping	behavior	in	post-stroke	patients.	
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บทน�า
	 ในการด�าเนินชีวิตของบุคคล	 ย่อมต้อง

เผชิญกับประสบการณ์ชีวิตต่าง	ๆ	ทั้งความส�าเร็จ

และอุปสรรคปัญหา	ทีบ่างครัง้หนกัหนาสาหสัจน

เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตของชีวิต	อันเป็นเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด	ก่อให้เกิดความทุกข์อย่าง

เฉยีบพลนัจนไม่สามารถเผชญิปัญหาได้อย่างปกติ	

อย่างไรกต็าม	ค�าพดูของจติวทิยาอรีคิ	อรีคิสนั	ท่ีได้

กล่าวไว้ว่า	“วกิฤตเกดิขึน้ได้เสมอ	แต่ไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นหายนะ	ทีจ่ริงแล้ว	ช่วงวิกฤตเป็นเวลาท่ีมนุษย์

เรียนรู้ได้มากที่สุด	 เพราะต้องงัดเอาสติปัญญา

ท้ังหมดท่ีเคยมีมาใช้เพื่อขบคิดให้หลุดพ้นจาก

สภาวะน้ัน	เพือ่เผชญิวกิฤตครัง้ใหม่	เรยีนรูบ้ทเรยีน

ชีวติบทต่อไป”	(Erikson,	1959)	ค�ากล่าวนี	้แสดงให้

เหน็ว่า	แม้วกิฤตชวีติจะเป็นสิง่ไม่พงึปรารถนา	แต่

ก็เป็นโอกาสท่ีบุคคลจะได้เรียนรู้	 เข้าใจธรรมชาติ

ของชีวิต	มีความสามารถปรับตัวเผชิญปัญหา	ก่อ

ให้เกิดวุฒิภาวะที่มากข้ึนตามประสบการณ์ชีวิตท่ี

ได้รับ

	 การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์	 ความสามารถใน

การดูแลตนเองการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	รวม

ถึงวิถีชีวิตและหน้าที่การงานจากข้อจ�ากัดของ

ภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไป	 อีกท้ังการฟื้นฟูบ�าบัด

ที่ยาวนาน	 มักก่อให้เกิดความเครียดเรื้อรัง	 (van	

Rijsbergen,	Mark,	Kop,	 de	Kort,	&	Sitskoorn,	

2018)	ผูป่้วยหลงัโรคหลอดเลอืดสมองท่ีปรบัตัวไม่

ได้จะแสดงออกด้วยการแยกตัวเองออกจากสังคม	

หลบเลี่ยงการเผชิญหน้าผู้คน	 เลิกท�ากิจกรรมทาง

สังคมที่เคยท�าแล้วมีความสุข	 ซ่ึงเป็นการใช้กลไก

การเผชิญปัญหาแบบหลีกเล่ียง	 (Avoidance	 cop-

ing	 style)	ที่รังแต่จะน�าไปสู่ความเครียดที่เพิ่มขึ้น

(Lo	Buono,	Corallo,	Bramanti,	&	Marino,	2017)	

มีผู ้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นจ�านวน

มากที่ไม่สามารถปรับตัวกับวิกฤตชีวิตนี้ได้	 เกิด

ความทุกข์สะสม	จนน�าไปสู่ภาวะซึมเศร้าในที่สุด		

(van	Rijsbergen	 et	 al.,	 2018;	จันทร์จิรา	 สีสว่าง	

และ	ปุลวิชช์	ทองแตง,	2559)

	 แนวคดิการปรบัพฤติกรรมเพือ่กระตุ้นให้

ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองสามารถปรับตัว

เผชิญปัญหา	 เป็นส่ิงท่ีพยาบาลควรท�าความเข้าใจ	

เพือ่ให้การช่วยเหลอืผูป่้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

บทความนี้น�าเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม

เพื่ออธิบายลักษณะการเผชิญความเครียดของ	

ผูป่้วยหลงัหลอดเลอืดสมองทีป่รบัตัวรบัความเจบ็

ป่วยและการเปลี่ยนแปลงไม่ได้	 น�าไปสู่การเกิด

ภาวะซึมเศร้า	และกระบวนการกระตุ้นพฤติกรรม	

(Behavioral	Activation)	 เพื่อส่งเสริมการปรับตัว

และเผชิญปัญหา	 (	Mitchell,	 et	 al.,	 2008)โดยจะ

แบ่งเน้ือหาออกเป็นสามส่วน	ส่วนแรกเป็นการน�า

เสนอเกีย่วกบัการเผชญิความเครยีดของผูป่้วยหลงั

โรคหลอดเลือดสมองที่น�าไปสู่ภาวะซึมเศร้า	ส่วน

ท่ีสองจะกล่าวถึงแนวคิดการกระตุ้นพฤติกรรม

และการเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ท่ีน�าไปสู่การปรบัตัว

ท่ีมีประสิทธิภาพ	 เช่ือมโยงไปถึงองค์ความรู้เรื่อง

สมองและประสาทวทิยาท่ีเกีย่วกบัพฤติกรรมการ

เผชญิปัญหา	และส่วนทีส่ามน�าเสนอการประยกุต์

ใช้โปรแกรมการกระตุ้นพฤติกรรมในกิจกรรม

ทางการพยาบาลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีก�าลังใจ	 เรียน

รู้ทางเลือกของพฤติกรรมการเผชิญปัญหา	และมี

ความมุ่งมั่น	สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง	ๆเพื่อคง

ไว้ซึ่งพฤติกรรมการเผชิญปัญหาที่ดีได้
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การเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองที่น�าไปสู่ภาวะซึมเศร้า
	 ผลกระทบจากการป่วยด้วยโรคหลอด

เลือดสมองถือเป็นภาวะสูญเสีย	 (Loss)	 ท่ีท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ป่วยทุกด้าน	

ท้ังด้านภาพลักษณ์	 ความสามารถในการปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ	หน้าท่ีการงาน	และความสัมพันธ์

กับผู้อื่นในสังคม	(สุภาภรณ์	นากลาง	และ	มณฑล	

ทองนิตย์,	2559)	จนกล่าวได้ว่าผู้ป่วยสูญเสีย	“ตัว

ตน”	 ที่เคยเป็นก่อนหน้าการเจ็บป่วย	 และต้อง

อาศัยกระบวนการปรับตัวปรับใจ	 เพื่อน�าไปสู่อัต

ลกัษณ์และแนวทางการปฏบัิติตัวใหม่ทีเ่หมาะสม

กับภาวะสุขภาพในปัจจุบัน	 เนื่องจากภาวะหลอด

เลือดสมองมักเกิดข้ึนโดยที่ผู้ป่วยคาดไม่ถึงและ

ไม่ได้เตรยีมตัวเพือ่รบัการเปลีย่นแปลง	(ลฆัว	ีปิยะ

บัณฑิตกุล,	2555)	การสูญเสียแบบฉับพลันท�าให้

กระบวนการปรับตัวตอบสนองต่อการสูญเสีย	

(Grief	process)	ตั้งแต่ระยะปฏิเสธ	(Denial)	โกรธ	

(Anger)	ต่อรอง	(Bargain)	ซมึเศร้า	(Depress)	และ

ยอมรบั	(Accept)	เป็นไปอย่างยากล�าบาก	(Alasze-

wski,	Alaszewski,	&	Potter,	 2004)	ผู้ป่วยแต่ละ

คนจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันและมีปฏิกิริยาตอบ

สนองต่อการสูญเสียน้ีแตกต่างกันออกไป	ผู้ท่ีติด

อยู่กับภาวะปฏิเสธก็จะไม่รับรู้ถึงความจ�าเป็นใน

การปรับตัว	หรือผู้ที่รับรู้การสูญเสีย	แต่ติดอยู่ใน

วังวนของภาวะซึมเศร้าจนถอนตัวไม่ขึ้นก็จะไม่มี

พละก�าลังในการเผชิญปัญหา	 (Kuber	 –	Ross	&	

Kesster,	2005)	เหน็ได้จากอบุติัการณ์ของภาวะซึม

เศร้าที่พบได้ถึงร้อยละ	25	–	79	ในผู้ป่วยโรคหลอด

เลอืดสมอง	(Thomas	&	Lincoln,	2008)	โดยพบมาก

ในระยะ	3	ถงึ	6	เดือนหลงัการเกดิภาวะฉกุเฉนิจาก

โรคหลอดเลือดสมอง	 และสามารถจะพัฒนาไป

เป็นโรคซึมเศร้าได้ถึงร้อยละ	31	ภายใน	5	ปีหลัง

จากป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง	 (Hackett	&	

Pickles,	2014)

	 อัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าท่ีสูงในผู้ป่วย

กลุ่มนี้	สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของโรคหลอด

เลือดสมองท่ีนอกจากจะเกิดข้ึนอย่างเฉียบพลัน

ท�าให้ผู้ป่วยไม่ทันได้ต้ังตัวแล้ว	ผลกระทบท่ีตาม

มายังมีลักษณะเรื้อรังท�าให้เกิดความเครียดส่ังสม

อีกด้วย	 เพราะความสามารถต่างๆท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปจากความเสียหายในสมอง	ต้องใช้ระยะเวลา

ยาวนานในการฟ้ืนฟ	ูหรอืบางครัง้เป็นการเสียหาย

อย่างถาวรวิถีชีวิตต้องเปล่ียนไป	 (เพ็ญศรี	 สิริสรา

รมย์,	 2550)	 ผู้ป่วยเกิดท้อแท้ว่าความทุกข์ท่ีเกิด

ข้ึนไม่มีจุดส้ินสุดและไม่มีทางออก	น�าไปสู่ภาวะ

ซึมเศร้าสิ้นหวังและยอมจ�านนต่อสถานการณ์	

(Learned	 helplessness)	 สังเกตเห็นได้จากการมี

พฤติกรรมหลบเลี่ยง	เฉยชา	ยอมรับสภาพ	ไม่ยินดี

ยินร้ายต่อปัญหา	ท�าให้ปัญหาย่ิงส่ังสมมากข้ึน

จนบั่นทอนก�าลังใจและความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง		

จึงปฏิเสธและถอยหนีจากปัญหาต่อไปเกิดเป็น

วงจรเลวร้าย	(Vicious	cycle)	จนพฒันาเป็นโรคซึม

เศร้าอย่างเต็มรูปแบบในที่สุด	(วราลักษณ์	ทองใบ

ปราสาท,	 2549)	 ซ่ึงหากปล่อยให้ด�าเนินมาจนถึง

จุดน้ีแล้ว	 จะเป็นอุปสรรคต่อการดูแลช่วยเหลือ	

ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง	 การดูแลเพื่อประคับประคอง

ให้ผู ้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤตทางจิตใจ	ป้องกัน

การเกิดภาวะซึมเศร้าท่ีรุนแรงจึงมีความส�าคัญ

มาก	พยาบาลควรวางเป้าหมายเพื่อเอื้ออ�านวยให้

ผู้ป่วยผ่านจากภาวะซึมเศร้าไปสู่การยอมรับการ

เจ็บป่วย	และสร้างความหวัง	ก�าลังใจ	พร้อมต่อ

การเรยีนรูพ้ฤติกรรมการเผชญิปัญหา	สามารถผ่าน

ภาวะวกิฤตไปสู่สมดุลใหม่ทางจติใจอกีครัง้หนึง่ได้
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ถึงแม้ภาวะซึมเศร้าจะเป็นระยะหน่ึงที่เกิดขึ้นได้

ตามปกติในปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสีย	

แต่ก็เป็นระยะส�าคัญที่พยาบาลต้องให้ความสนใจ

เป็นพเิศษ	(Dar,	et	al.,	2017)	เพราะก่อนหน้าระยะ

นี้	 กล่าวได้ว่า	 ผู้ป่วยยังไม่รับรู้ถึงความจ�าเป็นใน

การปรับตัวปฏิเสธปัญหาที่เกิดข้ึนอาจรู้สึกโกรธ

และต่อรองต่อสถานการณ์การผ่านมาจนถึงระยะ

ซึมเศร้าจึงเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่า	 ผู ้ป่วยได้

ตระหนกัแล้วว่าสิง่ท่ีเกดิขึน้นัน้เป็นความจรงิและ

ไม่มีทางหลกีเลีย่งได้	ระยะซมึเศร้าจงึเป็นช่วงเวลา

ส�าคัญที่น�าไปสู่ทางเลือกว่าผู้ป่วยจะเผชิญปัญหา

แบบเข้าหาหรือหลีกเลี่ยง	 (Seaward	BL,	 2012)	

ภาวะซึมเศร้าที่ไม่รุนแรงอาจเป็นสัญญาณเตือน	

ช่วยกระตุ้นผู้ป่วยให้เริ่มกระบวนการปรับตัว	แต่

ถ้าผู้ป่วยติดอยู่ที่ระยะใดระยะหน่ึงเนิ่นนานเกิน

ไป	ความเครียดที่สะสมจนจิตใจอ่อนล้า	เกิดภาวะ

ซึมเศร้าท่ีรุนแรง	หมดพลังกายและพลังใจในการ

เผชิญปัญหา	ส่ิงเหล่านีส้ะท้อนให้เหน็จากปฏกิริยิา

ตอบสนองต่อการสูญเสียจากมุมมองของสมอง

และประสาทวิทยา	ดังจะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้	

	 เม่ือเผชิญความเปลี่ยนแปลงจากภาวะ

สุขภาพ	ผู้ป่วยอาจแสดงท่าทีปฏิเสธ	 ไม่ยอมรับ

ความจริง	 เน่ืองจากสมองมีลักษณะโน้มเอียงเข้า

สู่ภาวะปกติ	 (Normalcy	 bias)	 ท�าให้บุคคลเชื่อ

ว่าชีวิตจะด�าเนินไปตามปกติที่เคยเป็น	 (Nicolle,	

Fleming,	Bach,	Driver,	&	Dolan,	2011)	เมื่อเกิด

เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากที่เคยประสบมา	จึง

ใช้เวลานานในการรับรู้และเข้าใจ	ส่วนใหญ่แล้ว	

ระยะปฏเิสธจะส่งผลให้กระบวนการปรบัตัวล่าช้า	

แต่ในบางรายการตัดขาดการรบัรูแ้ละความรูสึ้กต่อ

เหตุการณ์	(Dissociation)	โดยสิ้นเชิงก็อาจเกิดขึ้น

ได้	 ต่อเม่ือบุคคลเริ่มเผชิญความยุ่งยากจนไม่อาจ

ปฏิเสธได้อีกต่อไป	ความหงุดหงิด	 โกรธตนเอง	

บุคคลอื่น	หรือบางครั้งก็ไม่อาจระบุเป้าหมายของ

ความโกรธได้กเ็กดิข้ึน	เม่ือ	Amygdala	ซ่ึงท�าหน้าท่ี

เป็นสัญญาณเตือนภยั	ประเมนิได้ถึงส่ิงคุกคามทาง

อารมณ์นี้	ก็จะไปกระตุ้น	Hypothalamic	Pituitary	

Adrenal	 axisให้หลั่งฮอร์โมนความเครียด	ระบบ

ประสาทอัตโนมัติ	 Sympathetic	 จะถูกกระตุ้นให้

มีปฏิกิริยาต่อสู้เผชิญหรือหนีจากปัญหา	พร้อม

กันน้ัน	 บุคคลจะพยายามปะติดปะต่อเรื่องราว

เพื่อท�าความเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์	และต่อ

รองเรือ่งราวให้เป็นไปตามแบบท่ีตนเองยอมรบัได้	

จนเม่ือตระหนกัว่าการต่อรองนัน้ไร้ผล	ความรู้สึก

ถูกคุกคามจากการสูญเสียท่ีเกิดขึ้นยิ่งไปกระตุ้น	

Amygdala	 และ	HPA	 axis	 มากข้ึน	 จนสารสื่อ

ประสาทถูกใช้จนขาดสมดุล	หากบุคคลสามารถ

ปรับตัว	 จัดการสถานการณ์และขจัดความเครียด

ได้	 สมดุลของสารเคมีในสมองก็จะกลับสู่ภาวะ

ปกติ	 แต่ถ้าปัญหายังด�าเนินต่อไป	 ร่างกายอยู่ใน

สภาวะเครียดอย่างเรื้อรัง	สารสื่อประสาทหลักใน

สมองถูกใช้จนหมดสมองจงึหมดพลงัและเหน่ือย

ล้า	 ดังนั้นการจะฟื้นฟูสภาพจิตใจจึงต้องให้ความ

ส�าคัญต้ังแต่ก้านสมองที่เป็นแหล่งพลังงานไป

จนถงึสมองส่วนบนซ่ึงเป็นแหล่งของพลงัความมุง่

มั่นในการเผชิญปัญหากันเลยทีเดียว	(Kozlowski,	

Hutchinson,	Hurley,	Rowley,	&	Sutherland,	2017)

แนวคิดการกระตุ้นพฤติกรรมกับสมองและ

ประสาทวิทยาทางจิต
	 ธรรมชาติของจิตใจและพฤติกรรมของ

มนุษย์นั้น	 มีความเชื่อมโยงกับการท�าหน้าท่ีของ

สมอง	อย่างไรก็ตาม	พฤติกรรมเป็นเรื่องซับซ้อน	

เพราะไม่ได้เป็นผลจากโครงสร้างหรือวงจรของ
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สมองส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ	แต่เป็นผลจาก

การท�าหน้าที่ร่วมกันของสมองทั้งก้อน	 เนื่องจาก

สมองของมนุษย์มีวิวัฒนาการมากกว่า	พฤตกิรรม

ของมนษุย์จึงมีความซบัซ้อนกว่าสัตว์เล้ียงลกูด้วย

นมชนดิอืน่	ในทางวชิาการนัน้	สมองสามารถแบ่ง

ออกได้เป็นสามส่วน	คือสมองส่วนล่างหรือก้าน

สมองมีโครงสร้างส�าคัญ	คือ	 ศูนย์สัญญาณการก

ระตุ้นการท�างานของสมอง	(Reticular	Activating	

System)	และศูนย์สารส่ือประสาท	 (Neurotrans-

mitter	 center)	ท�าหน้าท่ีควบคุมปฏิกิริยาที่จ�าเป็น

ต่อการอยู่รอด	 เช่น	การหายใจ	การเต้นของหัวใจ	

การไหลเวียนของเลือด	วงจรตื่นหลับ	ความอยาก

อาหาร	 และการขับถ่าย	 ถัดขึ้นไปด้านบนท่ีโอบ

ล้อมก้านสมองไว้	 คือ	สมองส่วนกลาง	 มีระบบ

ลิมบิก	 (Limbic	 system)	ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

สัญชาตญาณ	 คอยตัดสินว่าส่ิงเร ้าที่ เข ้ามาใน

ความสนใจน้ันเป็นอันตรายหรือเป็นโอกาสอัน

ดีของชีวิต	 และสร้างอารมณ์ความทรงจ�า	 ส่วน

โครงสร้างด้านบนสุดของสมองนัน้	คอืสมองส่วน

บน	 (Neo-cortex)	ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการรับและ

ประมวลข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม	คิด	วิเคราะห์เชิง

ตรรกะเหตุผล	วางแผน	รกัษาความต้ังใจและความ

รู้ตัว	(Wiest,	2012)

	 พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของบุคคลจะ

เป็นอย่างไรน้ัน	 เกิดจากการท�างานร่วมกันของ

สมองท้ังสามส่วนท่ีกล่าวข้างต้น	 อย่างไรก็ตาม	

การขัดแย้งก็เกิดข้ึนได้ระหว่างการท�างานของ

สมองส่วนบน	 ซ่ึงเป็นสมองส่วนคิด	 (Thinking	

brain)	กบัสมองส่วนกลางและส่วนล่างซึง่รวมกนั

เป็นสมองส่วนอารมณ	์ (Emotional	 brain)	สมอง

ส่วนอารมณ์นัน้	เปรยีบเสมอืนฐานข้อมูลหรอืคลัง

เก็บความรู้ที่สะสมจากประสบการณ์เดิม	 เมื่อถูก

กระตุ้นก็จะส่งสัญญาณออกมาในรูปของอารมณ์

และแรงจูงใจในการท�าพฤติกรรม	 และสมอง

ส่วนคิด	 เปรียบเสมือนเป็นเครื่องค�านวณว่าจะ

สามารถน�าข้อมูลประสบการณ์น้ันมาประยุกต์ใช้

กับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร	ส่งผลลัพธ์ออกมา

ในรูปของความคิดเชงิเหตุผล	การวางแผนการและ

เจตนา	ความมุง่ม่ันในการท�าพฤติกรรมนัน้	การขัด

แย้งกันในการท�างานของสมองน้ีปรากฏให้เห็น

ได้หลายลักษณะ	 ท้ังในแบบที่สมองส่วนบนของ	

ผูป่้วยรบัรูค้วามจ�าเป็นในเชงิเหตุผลและประโยชน์

ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	มองเห็นเป้าหมาย	

และคิดแผนการสู่ความส�าเร็จ	แต่สมองส่วนล่าง

กลับต้องการท�าตามความรูสึ้กท่ีเรียกร้องหาความ

สุขสบาย	และเมื่อรู้สึกเบื่อเหนื่อยหรือท้อแท้	ก็จะ

เรียกร้องให้เกิดพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบ

ตามอารมณ์แทนการใช้เหตุผล	ในทางกลบักนั	หาก

สมองส่วนอารมณ์มีความฮึกเหิม	 มีแรงจูงใจท่ีจะ

การเผชิญปัญหาอย่างเต็มเปี่ยม	 แต่สมองส่วนคิด

ขาดความสามารถในการวางแผน	ก�าหนดแนวทาง

การกระท�าภายใต้บรบิทและสถานการณ์ชีวติของ

ตน	 ไม่สามารถพลิกแพลงพฤติกรรมเม่ือพบเจอ

ปัญหา	หรือไม่สามารถควบคุมจิตใจให้มีความมุ่ง

มั่น	ยับยั้งความกลัวไม่กล้าเผชิญปัญหาไม่ได้	 การ

แก้ไขปัญหาจึงประสบความล้มเหลว	จนขาดความ

ม่ันใจ	แรงจงูใจทีมี่กอ็าจหมดลงได้เช่นกนั	(Pessoa,	

2015;	Williams	et	al.,	2008)

	 นอกจากสมองส่วนอารมณ์จะเป็นแหล่ง

ของแรงจูงใจจากความต้องการตามสัญชาตญาณ

แล้ว	 สมองส่วนนี้ยังท�าหน้าท่ีสร้างนิสัยความ

เคยชิน	 ซึ่งเป ็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัด

พลังงานของสมองด้วย	 ในขณะท่ีสมองส่วนคิด

ที่อยู่ด้านบนโดยเฉพาะด้านหน้าคือ	 Prefrontal		
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cortex	 (PFC)	 นั้นใช้พลังงานมากเพราะต้อง

วิเคราะห์ว่าจะตอบสนองสถานการณ์ใหม่ๆท่ี

ไม่เคยประสบอย่างไร	แต่สมองส่วนล่าง	 จะเป็น

แหล่งของการกระท�าทีเ่รยีนรูม้าจากประสบการณ์

เดิม	 จนเกิดเป็นพฤติกรรมแบบอัตโนมัติท้ังนิสัย	

ความเคยชินและความเชี่ยวชาญ	โดยมีสมองส่วน

ทีเ่กีย่วข้องคอื	Basal	ganglia	ซ่ึงมีโครงสร้างอยู่ใกล้

กับ	Thalamus	ท�าหน้าที่จับแบบแผนและจดจ�ารูป

แบบการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น	โดยท�างานร่วม

กับสมองน้อยหรือ	cerebellum	ซึ่งเป็นสมองส่วน

ทีอ่ยูด้่านหลงั	เพือ่ก�าหนดแนวทางตอบสนองด้วย

การกระท�าในรปูแบบซ�า้เดิมเม่ือจะเปล่ียนรูปแบบ

พฤติกรรมไปจากเดิม	สมองจึงมีแรงต้านจากนิสัย

เดิมที่สมองส่วนหลัง	

	

ที่มาภาพ:	ดัดแปลงภาพจาก	Figure	1.6	Front	to	back	in	Fogarty,	2009;	pp.	10

7 
 

ทั้งในแบบท่ีสมองส่วนบนของผูป่้วยรับรู้ความจาํเป็นในเชิงเหตุผลและประโยชน์ของการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม มองเห็นเป้าหมาย และคิดแผนการสู่ความสาํเร็จ แต่สมองส่วนล่างกลบัตอ้งการทาํตามความรู้สึก
ท่ีเรียกร้องหาความสุขสบาย และเม่ือรู้สึกเบ่ือเหน่ือยหรือทอ้แท ้ก็จะเรียกร้องให้เกิดพฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหาแบบตามอารมณ์แทนการใชเ้หตุผล ในทางกลบักนั หากสมองส่วนอารมณ์มีความฮึกเหิม มีแรงจูงใจ
ท่ีจะการเผชิญปัญหาอยา่งเตม็เป่ียม แต่สมองส่วนคิดขาดความสามารถในการวางแผน กาํหนดแนวทางการ
กระทาํภายใตบ้ริบทและสถานการณ์ชีวิตของตน ไม่สามารถพลิกแพลงพฤติกรรมเม่ือพบเจอปัญหา หรือไม่
สามารถควบคุมจิตใจใหมี้ความมุ่งมัน่ ยบัย ั้งความกลวัไม่กลา้เผชิญปัญหาไม่ได ้การแกไ้ขปัญหาจึงประสบ
ความลม้เหลว จนขาดความมัน่ใจ แรงจูงใจท่ีมีกอ็าจหมดลงไดเ้ช่นกนั (Pessoa, 2015; Williams et al., 2008) 

นอกจากสมองส่วนอารมณ์จะเป็นแหล่งของแรงจูงใจจากความตอ้งการตามสัญชาตญาณแลว้ สมอง
ส่วนน้ียงัทาํหน้าท่ีสร้างนิสัยความเคยชิน ซ่ึงเป็นระบบอัตโนมติัเพื่อประหยดัพลงังานของสมองด้วย 
ในขณะท่ีสมองส่วนคิดท่ีอยูด่า้นบนโดยเฉพาะดา้นหนา้คือ Prefrontal cortex (PFC) นั้นใชพ้ลงังานมาก
เพราะตอ้งวิเคราะห์ว่าจะตอบสนองสถานการณ์ใหม่ๆท่ีไม่เคยประสบอย่างไร แต่สมองส่วนล่าง จะเป็น
แหล่งของการกระทาํท่ีเรียนรู้มาจากประสบการณ์เดิม จนเกิดเป็นพฤติกรรมแบบอตัโนมติัทั้งนิสัย ความเคย
ชินและความเช่ียวชาญ โดยมีสมองส่วนท่ีเก่ียวขอ้งคือ Basal ganglia ซ่ึงมีโครงสร้างอยูใ่กลก้บั Thalamus 
ทาํหน้าท่ีจบัแบบแผนและจดจาํรูปแบบการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ โดยทาํงานร่วมกบัสมองน้อยหรือ 
cerebellum ซ่ึงเป็นสมองส่วนท่ีอยูด่า้นหลงั เพ่ือกาํหนดแนวทางตอบสนองดว้ยการกระทาํในรูปแบบซํ้ าเดิม
เม่ือจะเปล่ียนรูปแบบพฤติกรรมไปจากเดิม สมองจึงมีแรงตา้นจากนิสยัเดิมท่ีสมองส่วนหลงั   

 
ท่ีมาภาพ: ดดัแปลงภาพจาก Figure 1.6 Front to back in Fogarty, 2009; pp. 10 

	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า	การจะกระตุ้น

ให้บุคคลมีพฤติกรรมใดนั้น	การท�างานของสมอง

ที่บูรณาการสอดคล้องไปในทางเดียวกันเป็น	

สิ่งส�าคัญ	อย่างไรก็ตาม	อุปสรรคในการกระตุ้นพ

ฤติกรรมการเผชิญปัญหาในผู้ป่วยหลังโรคหลอด

เลือดสมองก็คือความเครียดและท้อแท้ส้ินหวัง	

ท�าให้ระบบลิมบิกถูกกระตุ้นอย่างหนัก	สมอง

ส่วนล่างจึงหลีกหนีการเผชิญปัญหา	 ใช้แต่พฤติ

กรรมเดิมๆ	ปฏิเสธที่จะเรียนรู้	 ไม่สามารถใช้พลัง

จากสติปัญญาจากสมองส่วนบนโดยเฉพาะส่วน	

PFCได้	 ดังนั้น	การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้	 จึงต้องค�านึงถึงการดูแลสมองให้

คลายความหวาดกลัว	เพื่อฟื้นฟูพลังและแรงจูงใจ

ตามสัญชาตญาณให้ได้ก่อน	 แล้วจึงเสริมสร้าง

ความมุ่งมั่นตั้งใจให้สมองส่วน	PFC	มีพลังในการ

เรียนรู้	 รวมท้ังมีการกระตุ้นพฤติกรรมเป้าหมาย

ในระดบัท่ีเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอเป็นระยะเวลา

นานพอที่จะสร้างวงจรนิสัยใหม่ขึ้นในสมองส่วน

หลัง	ท่ีน�าไปสู่การเรยีนรูพ้ฤติกรรมอย่างยัง่ยืนด้วย	

(Medina,	2009)	

โปรแกรมการกระตุน้พฤติกรรมในผูป่้วยซึม

เศร้าหลังโรคหลอดเลือดสมอง
	 ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะ

ซึมเศร้า	มักมีพฤติกรรมแยกตัว	เลกิท�ากจิกรรมทาง

สังคม	ไม่ติดตามการรักษาและกายภาพบ�าบัด	ซึ่ง
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ก่อให้เกิดผลเสียท่ีมากขึ้นทั้งต่อร่างกายและจิตใจ

หากไม่ได้รับการดูแลจิตใจและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางกายอย่างเหมาะสม	 อาจกลายเป็นความ

พิการอย่างถาวรได้	 (Kouwenhoven,	Kirkevold,	

Engedal,	Biong,	&	Kim,	2011)	ด้วยความจ�าเป็น

นี้	 จึงมีโปรแกรมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหลังโรคหลอด

เลือดสมองเกิดการปรับตัวที่เรียกว่า	 “อยู่กับโรค

หลอดเลือดสมองได้ด้วยดี”	หรือ	 “Living	Well	

With	Stroke”ที่พัฒนาโดย	Mitchell	et	al.	 (2008)	

มีเนื้อหาการบ�าบัดประกอบด้วย	 3	องค์ประกอบ

หลักคือ	 การกระตุ้นพฤติกรรม	 (Behavioral		

Activation)	การส่งเสรมิความสามารถในการแก้ไข

ปัญหา	 (Problem	 Solving)	 และการปรับความ

คิดและพฤติกรรม	 (Cognitive	 and	Behavioral		

Modification)	 โดยบ�าบัดแบบกลุ่มสัปดาห์ละ		

1	ครั้ง	ต่อเนื่องกัน	8	สัปดาห์	โดยมีกรอบแนวคิด

เพื่อช ่วยส่งเสริมให้ผู ้ป ่วยเปลี่ยนผ่านภาวะ

สุขภาพจิตจากการหลีกหนีปัญหา	 (Trigger-Re-

sponse-Avoidance	 Pattern;	 TRAP)	 ไปสู่การ

เผชิญปัญหา	 (Trigger-Response-Alternative	

Coping;	TRAC	)	มีเนื้อหาการบ�าบัดประกอบด้วย	

3	 ข้ันตอน	 ในข้ันตอนแรกจะเป็นการท�ากิจกรรม

ส�ารวจความรู้สึกและอารมณ์ต่อการเจ็บป่วย	และ

วิเคราะห์พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของตนเอง

เพื่อให้เกิดการยอมรับว่าการหลีกเลี่ยงการเผชิญ

ปัญหาได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างและ

ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผชิญปัญหา	 ใน

ข้ันต่อมาผูบ้�าบัดจะช่วยให้ผูป่้วยผ่านกระบวนการ

แก้ไขปัญหา	ต้ังแต่การวเิคราะห์ปัญหา	ต้ังเป้าหมาย	

วางแผนกลยทุธ์	ประคบัประคองให้เกดิพฤติกรรม

เป้าหมายจริง	 และประเมินผลหลังลงมือปฏิบัติ

และในขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรมคือการปรับ

ความคิด	 และพฤติกรรม	 เพื่อให้บุคลได้เกิดมุม

มองทางบวกในการด�าเนินชีวิตร่วมกับโรคหลอด

เลือดสมอง	มองเห็นคุณค่าในตนเองจิตใจมีความ

สงบสุขเข้าสู่สมดุล	 เกิดนิสัยหรือแนวปฏิบัติใหม่

ในการด�าเนินชีวิต	

	

ภาพที่	1	รูปแบบพฤติกรรมการหลีกหนี	(TRAP)

ที่มาของภาพ:	แปลจาก	Jacobson,	Martell,	&	Dimidjian,	(2001)
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ภาพท่ี  1  รูปแบบพฤติกรรมการหลีกหนี (TRAP) 

	 ในด้านประสิทธิผลของโปรแกรมนัน้	จาก

การทบทวนวรรณกรรมพบงานวจัิยแบบ	Random-

ized	Controlled	Trialโดย	Mitchell	 et	 al.	 (2008)	

ที่เปรียบเทียบผลของการได้รับการบ�าบัดด้วย

โปรแกรม	Living	Well	With	Stroke	ในผู้ป่วยหลัง

โรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะซึมเศร้าและได้รับ

การรักษาด้วยยาต้านเศร้า	ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม

ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะซึมเศร้าที่

ได้รับโปรแกรมการบ�าบัด	 มีอาการซึมเศร้าลดลง

มากกว่ากลุม่ผูป่้วยทีไ่ด้รกัษาด้วยยาเพยีงอย่างเดียว

อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ	รวมทัง้มีการปรบัตัวหลงั

การเจบ็ป่วยดข้ึีน	มีการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการ

เผชิญปัญหาท่ีเหมาะสมขึ้น	นอกจากนี้ยังมีงาน

วิจัยท่ีศึกษาผลระยะยาวของการใช้โปรแกรมร่วม

กบัการใช้ยาต้านเศร้าในผูป่้วยหลังโรคหลอดเลือด

สมองทีม่ภีาวะซึมเศร้า	โดยวดัผลต่อเนือ่งในระยะ	

6	เดือน	9	เดือน	12	เดือน	และ	24	เดือน	(Mitchell	

et	al.,	2009;	Ruth	et	al.,	2011)	ซึ่งผลการศึกษาพบ

ว่า	 กลุ่มผู้ป่วยเร่ิมมีการกลับเป็นซ�้าของภาวะซึม

เศร้า	 12	 เดือนข้ึนไปหลังจากได้รับการบ�าบัด	จึง

สรุปได้ว่าการใช้โปรแกรมการบ�าบัดดังกล่าวนี้	 มี

ผลในการป้องกันภาวะซึมเศร้าก�าเริบซ�้าได้อย่าง

น้อยในระยะเวลา	1	ปี	 ในการศึกษาเดียวกันนี้	 ยัง

พบว่าปัจจัยที่ท�าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้านั้น	คือ

การขาดแรงสนบัสนุนทางด้านสงัคม	และข้อจ�ากดั

ด้านร่างกายของผู้ป่วย	 การกลับซ�้าของภาวะซึม

เศร้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้	 ช้ีให้เห็นผลท่ีตามมาจากการ

เจ็บป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อภาวะสุขภาพและ

การด�าเนนิชีวติ	ท�าให้ผูป่้วยต้องมกีารปรบัตัวอย่าง

ต่อเนื่อง	จึงต้องอาศัยทั้งแรงสนับสนุนจากสังคม

ส่ิงแวดล้อม	 และก�าลังใจ	 รวมท้ังความมุ่งม่ันไม่

ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้น	

การประยุกต์ใช้หลักการกระตุ้นพฤติกรรมในการ

พยาบาลผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมอง

	 การใช้หลกัการตามกระบวนการฟ้ืนฟกูาร
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ท�างานของสมองเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการเผชิญ

ปัญหาในผูป่้วยหลังโรคหลอดเลอืดสมองทีมี่ภาวะ

ซึมเศร้าน้ัน	พยาบาลอาจต้องเผชิญกับความรู้สึก

โศกเศร้า	ไร้พลัง	มองโลกทางลบอย่างไม่มีเหตุผล

ของผู้ป่วย	ที่ส่งผลให้เกิดความยากล�าบากในการ

สร้างสัมพันธภาพ	 ซ่ึงถือเป็นความท้าทายอย่าง

มาก	เพราะการปรบัเปล่ียนจาก	Avoidance	Pattern	

ไปสู	่Alternative	Coping	นัน้	ไม่สามารถท�าได้เพยีง

การปรบัเปลีย่นความคดิให้เป็นไปในทางบวกมาก

ขึ้น	หรือการฝึกทักษะทางพฤติกรรมให้แก้ปัญหา

ชีวติเป็นเท่านัน้	แต่เป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่น�า

ไปสู่การมีวฒุภิาวะทางจติใจทีส่งูขึน้จากการเข้าใจ

ความทุกข์	 และการหาทางออกให้กับความทุกข์

ของตน	ด้วยการยอมรับความจริงและเผชิญหน้า

กบัปัญหาด้วยรปูแบบการกระท�าใหม่ๆทีไ่ม่เคยท�า

มาก่อน	ทัง้นี	้จากหลักการด้านสมองและประสาท

วิทยาน้ัน	อุปสรรคในการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่มี

อย่างน้อย	3	ลักษณะ	อันดับแรก	คือ	การต่อต้าน

จากก้านสมองท่ีหมดพลังจากความเหนื่อยล้า	

เพราะความเครียดที่กระตุ้นสมองอย่างเรื้อรังจน

สารสื่อประสาทในสมองขาดแคลน	อันดับที่สอง	

คือ	การต่อต้านจากสมองส่วนอารมณ์	 ในระบบ

ลิมบิกที่	Amygdala	รู้สึกถูกคุกคามจากการที่ชีวิต

ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งท่ีเคยเป็น	 และ	Basal		

ganglia	 ที่คอยแนะน�าให้บุคคลใช้นิสัยหรือ

พฤติกรรมเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญความ

ยุ ่งยาก	 และในอันดับที่สาม	 คือ	 การหมดพลัง

ของ	 Neo-cortex	 ท�าให้ไม่สามารถยับยั้งการมี

พฤติกรรมตามความต้องการของสมองส่วน

อารมณ์ได้	 จึงไม่สามารถยืนหยัดตามความมุ่ง

ม่ันที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้กล้าเผชิญปัญหา		

ไม่สามารถขบคิดแผนการในการเผชิญปัญหา	

หรือหาวิธีแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้	 ดังนั้น	การจะ

ผลักดันให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาท่ีดี		

ต ้องส่งเสริมให้สมองมีพลัง	 เป ็นอิสระจาก

ความเครียดและอารมณ์เศร้า	 จึงจะสามารถส่งผล

ให้สมองส่วนบนปลอดโปร่งพอท่ีจะมีก�าลงัขบคิด	

วางแผน	และมีพฤติกรรมตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้	

พยาบาลที่เข้าใจในหลักการของสมอง	จึงต้องเริ่ม

ต้ังแต่การดูแลด้านร่างกายและจิตใจ	 ให้มีความ

พร้อมสู่พฤติกรรมการปรับตัว	ตลอดจนช่วยให	้

ผู้ป่วยมีแรงจูงใจและความหวังท่ีจะปรับตัวเพื่อ

ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า	และการมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อ

ความต้ังใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนในชีวิต

ดัง	สรุปเป็นหลักการได้ดังนี้

	 1.	 ส่งเสริมสุขภาวะทางกายให้มีพลัง

ความพร้อมต่อการเผชิญปัญหา

	 การน�าแนวคดิส่งเสรมิการเผชญิปัญหามา

ใช้ในการบ�าบัดผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมอง

นัน้	พยาบาลจะต้องค�านงึกระบวนการตอบสนอง

ทางจิตต่อการสูญเสีย	 และให้เวลาในการท�าใจ

ยอมรบัสถานะผูป่้วย	รวมท้ังสร้างโอกาสให้ผูป่้วย

ได้ระบายความรูสึ้กโกรธ	สับสน	และเศร้าโศกออก

มา	ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย	ทั้งจากการ

มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้บ�าบัดและกับครอบครัว

ของผู้ป่วยเอง	เมื่อได้รับความเห็นอกเห็นใจ	ผู้ป่วย

ก็จะมีความหวังในการเผชิญปัญหามากข้ึนและ

ยอมรับการเจ็บป่วยได้ดีข้ึน	หากผู้ป่วยมีความซึม

เศร้ามาก	หรืออารมณ์โกรธเกรี้ยวรุนแรง	พยาบาล

ควรมีความมั่นคงในการยอมรับอารมณ์โกรธของ	

ผู ้ป่วยแสดงความเห็นอกเห็นใจ	 และให้ความ

ส�าคัญกับดูแลการท�ากิจวัตรประจ�าวันพื้นฐาน	

ท้ังการรับประทานอาหารครบถ้วน	การพักผ่อน

ที่เพียงพอ	 มีเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกก�าลัง
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กาย	การใช้เวลาผ่อนคลายกบักจิกรรมสันทนาการ

ต่างๆ	 รวมถึงการท�ากิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้

จิตใจสงบ	 เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้จะไปกระตุ้น

ก้านสมองให้ผลิตและหลั่งสารส่ือประสาทท่ี

เป็นพื้นฐานของพลังกายและพลังสมอง	 ให้มี

ความพร้อมในการมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหา		

(Meeusen,	2014)

	 การได้ระบายออกถึงความรู้สึกสูญเสียจะ

ช่วยให้ระบบลิมบิกโดยเฉพาะท่ี	Amygdala	สงบ

ลง	จึงไม่ไปกระตุ้น	HPA	axis	และระบบประสาท

อัตโนมัติ	Sympathetic	ที่ท�าให้ผู้ป่วยต่อต้านหลีก

หนีปัญหา	อีกทั้งการได้รับการดูแลความต้องการ

พื้นฐานให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน	จะช่วยให้

ก้านสมองมีพลัง	(Pessoa,	2009)	ศูนย์ผลิตสารสื่อ

ประสาททีก้่านสมองสามารถผลติสารส่ือประสาท

ที่จ�าเป็นในการเรียนรู ้และการเกิดพฤติกรรม

ใหม่อย่างเพียงพอ	 ไม่ว่าจะเป็น	Nor-epinephrine		

ที่ช่วยให้เกิดความกระชุ่มกระชวย	 มีพลังในการ

เริ่มกิจกรรมต่างๆของชีวิต	หรือ	Dopamine	ที่ช่วย

ให้เกดิสมาธิและมีพฤติกรรมการเผชญิปัญหาเพือ่

ให้เกิดผลลัพธ์ตามความคาดหวัง	และ	Serotonin	

ซ่ึงจะช่วยประคับประคองความรูสึ้กมองโลกในแง่

ดีและเข้าหาสังคม	และยังท�าให้จิตใจมีความความ

เยอืกเยน็เม่ือเผชญิอปุสรรค	ไม่หนุหนัพลนัแล่น	มี

ความรอบคอบในการแก้ปัญหา

	 2.	 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเริ่มต้น

ปรับเปลี่ยนพฤติกรมใหม่

	 เม่ือร่างกายและจิตใจมีพลังแล้ว	 ในขั้น

ต่อมาก็คือการส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้พลังนั้นไปใน

ทางบวกมีความฮึกเหิมและความหวังที่จะเผชิญ

ปัญหา	เปลีย่นแปลงพฤติกรรมตนเองไปในทางท่ีดี

ขึน้	แทนทีจ่ะใช้พลงัไปกบัความวติกกงัวล	เกบ็กด

และหลีกหนีปัญหา	ในขั้นตอนนี้	พยาบาลควรส่ง

เสริมให้ผู้ป่วยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง

ละเอียด	ความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนจะช่วยให้

ผูป่้วยรูสึ้กว่าควบคมุสถานการณ์ได้	การช่วยเหลอื

ผูป่้วยต้ังเป้าหมายในการเผชญิปัญหาน้ัน	ควรเป็น

เป้าหมายที่ชัดเจน	 และไม่ยากจนเกินไป	 เพื่อลด

ความเครยีด	ป้องกนัไม่ให้ท้อแท้	อนัจะน�าไปสู่การ

ต่อต้านการเรยีนรูแ้ละการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม

จากสมองส่วนอารมณ์	 โดยเฉพาะ	Amygdala	 ท่ี

รับรู้เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาที่ดูจะยิ่งใหญ่		

ยุง่ยาก	และห่างไกลจากสถานการณ์ปัจจบัุน	ท�าให้

รู้สึกหวาดกลัวการเปล่ียนแปลง	พยาบาลจึงควร

ช่วยให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายในระยะสั้น	 เริ่มจากก้าว

เล็กๆท่ีสามารถท�าให้ส�าเร็จได้ไม่ยาก	ก่อนท่ีจะก้าว

ต่อไปทีละก้าวอย่างม่ันคงไปจนถึงเป้าหมายปลาย

ทางในที่สุด	(Stephen,	2014)

	 3.	 ส่งเสริมการตั้งเจตนาความมุ่งมั่นให้

เกิดพฤติกรรมใหม่อย่างยั่งยืน

		 ถึงแม้แรงจูงใจจะเป็นสิ่งท่ีส�าคัญที่ช่วย

ผลกัให้ผูป่้วยขยับก้าวแรกไปสู่การเริม่เผชญิปัญหา

แต่แรงจูงใจน้ันต้ังอยู ่บนพื้นฐานของอารมณ์		

จึงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามความรู้สึกของบุคคล	

หากเหตุการณ์รอบตัวมากระทบ	ท�าให้เกิดความ

ผิดหวัง	เบื่อหน่าย	ท้อแท้	ท�าให้แรงจูงใจหมดสิ้น	

ผู้ป่วยก็อาจเลิกล้มความต้ังใจในการเผชิญปัญหา

ได้	 มาถึงตอนน้ี	บทบาทของสมองส่วนบนโดย

เฉพาะที่	PFC	จึงมีความส�าคัญอย่างมาก	ในการมี

สติรู้ตัว	ตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตน	และ

ใช้ตรรกะเหตุผลมายับยัง้การมีพฤติกรรมการตอบ

สนองทางอารมณ์ของตน	 เพื่อให้เกิดความมุ่งม่ัน

ต้ังใจ	 มีความม่ันคงต่อเจตจ�านงท่ีจะเผชิญปัญหา	

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 อย่างไรก็ตาม	พยาบาล
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ต้องตระหนักด้วยว่า	ความเสียหายที่เกิดจากโรค

หลอดเลือดสมองอาจส่งผลกระทบต่อความ

สามารถในการรู้คิด	 โดยเฉพาะด้านการบริหาร

จัดการ	 (Executive	 function)	 ท่ีส่งผลต่อ	การคิด

วิเคราะห์	 วางแผน	และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ี

เกิดขึ้น	พยาบาลจึงควรส่งเสริมให้มีการซักซ้อม

ความคิดความเข้าใจ	 เพื่อให้ผู้ป่วยมองเห็นภาพ

ของความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต

ให้ชัดเจน	 เอื้อต่อการวางแผนการกระท�าไปสู่เป้า

หมายได้สะดวก	นอกจากน้ี	การจัดท�าตารางให้มี

การด�าเนินกิจกรรมตามจ�านวนครั้งอย่างต่อเนื่อง

ตามที่โปรแกรมก�าหนด	 ซ่ึงใช้เวลาประมาณ	 2	

เดือน	 เพื่อเอื้อให้	Basal	 ganglia	 จับรูปแบบการ

ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นซ�้าๆ	 และประสานงาน

กับ	Cerebellum	จนเกิดเป็นความเคยชินอัตโนมัติ	

เกดิเป็นพฤติกรรมการเผชญิปัญหาแบบใหม่อย่าง

ถาวรข้ึน	 ไม่กลับไปใช้พฤติกรรมหลีกเลี่ยงปัญหา

แบบเดิมอีก	(Redgrave	et	al.,	2010)

บทสรุป
	 โ รคหลอด เ ลือดสมอง มีผลต ่ อการ

ปรับตัวเผชิญความสูญเสีย	 ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ความเครียดเรื้อรังและไปสู ่ภาวะซึมเศร ้าได ้	

โปรแกรมการกระตุ้นพฤติกรรม	 “Living	Well	

With	Stroke”ที่พัฒนาโดย	Mitchell	et	al.	 (2008)	

เป็นโปรแกรมการบ�าบัดที่ มุ ่งปรับเปลี่ยนรูป

แบบพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยจาก

หลีกเลี่ยง	 (TRAP)	 เป็นเผชิญปัญหาอย่างเหมาะ

สม	 (TRAC)	 ซ่ึงจากการศึกษาประสิทธิผลของ

โปรแกรมบ�าบัดน้ี	 พบหลักฐานสนับสนุนว่า

สามารถป้องกันการเกดิภาวะซมึเศร้าได้	เป็นระยะ

เวลาอย่างน้อย	1	ปี	อย่างไรก็ตาม	การน�ากิจกรรม

ตามโปรแกรมการบ�าบัดมาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบความส�าเร็จ

นั้น	 พยาบาลต้องค�านึงถึงหลักการท�างานของ

สมองและประสาทวิทยาท่ีอธิบายว่าพฤติกรรม

เป็นผลรวมของการท�างานของสมองท้ังก้อน	 ซ่ึง

ประกอบด้วยสมองส่วนล่างท่ีเป็นแหล่งของพละ

ก�าลังในการริเริ่มพฤติกรรม	สมองส่วนกลางซึ่ง

เป็นแหล่งของแรงจูงใจ	รวมทั้งอารมณ์กลัว	กังวล	

ไม่ม่ันใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	และสมอง

ส่วนบนซึ่งเป็นสมองส่วนคิด	วางแผนและตัดสิน

ใจว่าควรเปลีย่นพฤติกรรมหรอืไม่	พยาบาลจติเวช

ท่ีตระหนักถึงหลักการนี้	 จะสามารถวางแผนการ

พยาบาลโดยบูรณาการหลักการด้านสมองควบคู่

ไปกบัด้านจติสังคมเพือ่เตรยีมสมองให้มีพละก�าลัง	

มีอารมณ์ท่ีปลอดโปร่ง	 และมีสมาธิและต้ังใจมุ่ง

ม่ันพร้อมส�าหรับการเรียนรู้พฤติกรรมการเผชิญ

ปัญหาใหม่ๆ	พร้อมเผชิญปัญหาในชีวิตและเลือก

วิธีการเผชิญปัญหาภายใต้บริบทและสถานการณ์

ของชีวิตตนเองได้อย่างเหมะสม
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การเสริมสร้างพลังอ�านาจในผู้ป่วยจิตเภทชายที่มีคุณค่าในตนเองต�่า

ภาวิณี สถาพรธีระ, พยม.1

กฤตยา แสวงเจริญ, ศศ.ด.2

บทคัดย่อ
	 โรคจิตเภทเป็นความเจ็บป่วยทางจิตท่ีมีความรุนแรงเร้ือรังและท�าให้ผู้ป่วยไร้ความสามารถ

มากท่ีสุดในกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทจะมีภาวะทุพพลภาพของการท�าหน้าท่ีด้านต่างๆ	 (functional	 disability)		

และเรื้อรังจากอาการของโรค	การฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติพบได้น้อยมาก	ผู้ป่วยเกือบทุกรายต้องรักษา

แบบโรคเรื้อรัง	 (chronic	 treatment)	หรือต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ดูแล

หรอืบคุคลในครอบครวั	เกดิความเครยีดมีทศันคติทีไ่ม่ดีกบัผูป่้วยและรูว่้าการดูแลผูป่้วยเป็นภาระ	ในบาง

ครอบครวัถงึกบัทิง้ผูป่้วยไว้ในโรงพยาบาลตลอดชวีติ	ไม่ยอมรบัผูป่้วยกลับไปดูแล	ท�าให้ผูป่้วยเกดิความ

รู้สึกทุกข์ทรมานทางจิตใจ	ต�าหนิตนเอง	ที่ไม่มีใครต้องการ	หรือคิดว่าถูกลงโทษ	ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์

ของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเภทชาย	 เนื่องจากเพศชายมีระดับความมีคุณค่าในตนเองสูงกว่าเพศหญิง	

โดยส่วนใหญ่	สังคมและวัฒนธรรม	มักยกย่องให้เพศชายอยู่ในภาวะผู้น�าหารายได้เลี้ยงครอบครัว	ท�าให้

ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า	ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง	 ไร้พลังอ�านาจ	ความรู้สึกคุณค่าในตนเอง

ลดลง	การบ�าบัดรักษาผู้ป่วยจิตเภทในปัจจุบัน	พบว่าการรักษาโรคจิตเภทด้วยยาร่วมกับการบ�าบัดทาง

จิตสังคมได้ผลลัพธ์ดีกว่าการรักษาด้วยยาอย่างเดียว	จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการน�าแนวคิด

การเสริมสร้างพลังอ�านาจมาใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตและจิตเวชได้	แต่มีจ�านวนจ�ากัด	และมีเฉพาะ

ในกลุ่มของคนป่วยทางกาย	 และบุคคลทั่วไป	ท�าให้ผู้เขียนมีความสนใจอย่างยิ่งในการเขียนบทความ	

ดังกล่าว	เพือ่ส่งเสรมิความรูส้กึมคีณุค่าในตน	เพิม่ศักยภาพ	ความสามารถในการจดัการกบัความเจบ็ป่วย

ของผู้ป่วยจิตเภทชายช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ:	โรคจิตเภท,	พลังอ�านาจ,	คุณค่าในตนเองต�่า
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Empowerment	for	Male	Schizophrenia	with	Low	Self-Esteem

Pawinee Stapornteera, MNS.1

Kritaya Sawangchareon, Ph.D.2

Abstract
	 Schizophrenia	is	known	to	cause	the	most	disorientation	to	mental	illness	patients	due	to	its	

severe	emotional	distress	and	functional	disability	that	interrupt	to	person’s	community	and	social	roles.	

A	fully	recovery	was	reported	as	rare	cases.	In	this	way,	the	needs	of	continuing	caring	and	difficult	

processes	of	chronic	treatment	have	a	significant	negative	impact	on	their	caregivers	and/or	family	

members.		During	a	long-term	care,	their	caregivers	are	under	the	burden	of	stress,	bad	attitudes	and	

negative	perception	of	caring.	This	results	in	abandon	such	patients	at	the	hospitals.		Consequently,	

patients	develop	suffering	and	self-criticism	as	an	unwanted	or	punished	person.		This	feeling	had	

a	negative	affects	to	the	patients’	self-concept,	particularly	male	patients	as	it	is	observed	that	they	

develop	higher	self-esteem	compare	 to	females.	Generally,	males	are	appreciated	by	societies	due	

to	 their	greater	 incomes	compare	to	 those	of	female.	With	chronic	illness,	earning	becomes	rather		

impossible	and	thus	leads	to	a	perception	of	self-unvalued,	lack	of	self-esteem,	lack	of	self-confidence	

and	powerless.	

	 In	 present,	 treating	Schizophrenia	 patients	with	 a	 combination	 of	 psychosocial	 treatment	

was	found	to	be	more	effective	than	that	of	medications	solely.	Various	literatures	reported	that	an	

empowerment	intervention	was	recommended	for	mental	illness	and	psychiatric	problems.		However	

empowerment	was	done	at	a	limited	scale	and	only	on	healthy	people	and	physical	illness	patients.		

Thus,	empowerment	intervention	was	determined	to	fill	this	gap	in	order	to	help	Schizophrenia	patients	

enhance	their	self-esteem,	potentials	and	self-care	management.		The	ultimate	goal	is	to	improve	quality	

of	life	of	Schizophrenia	patients.
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บทน�า	
	 โรคจิตเภทเป็นปัญหาส�าคัญอันดับหนึ่ง

ของโรคทางจิตเวชทั้งหมด	(อรพรรณ	ลือบุญธวัช

ชัย,	2554)	เป็นโรคทีม่กีลุม่อาการหลากหลาย	ท่ีเกดิ

จากความแปรปรวนของการท�าหน้าทีข่องสารเคมี

ในสมอง	ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความผิดปกติด้านต่างๆ

หลายด้าน	เช่น	ความผดิปกติของความคดิ	ร่วมกบั	

ความผิดปกติของอารมณ์	 การรับรู ้ 	 ประสาท

สัมผัสพฤติกรรม	การตัดสินใจ	 มีความบกพร่อง

ทางหน้าที่การงานและสังคม	 โรคจิตเภทจึงเป็น

ความเจ็บป่วยทางจิตท่ีมีความรุนแรงเรื้อรังและ

ท�าให้ผู ้ป่วยไร้ความสามารถมากท่ีสุดเพราะใน

กลุ่มผู้ป่วยจิตเภทจะมีภาวะทุพพลภาพของการ

ท�าหน้าที่ด้านต่างๆ	(functional	disability)	มีความ

เรื้อรังที่เกิดอาการของโรค	การฟื้นตัวกลับมาเป็น

ปกติจึงพบได้น้อยมาก	 ดังน้ันผู้ป่วยเกือบทุกราย

ต้องรักษาแบบโรคเรื้อรัง	 (chronic	 treatment)	

หรือต้องรักษาอย่างต่อเน่ือง	 (ธวัชชัย	 ลีฬหานาจ,	

2552)	มักมีระยะเวลาการเจ็บป่วยที่ยาวนาน	และ

มีอาการก�าเริบซ�้าหลายครั้งในระหว่างนี้ยิ่งอาการ

เกิดข้ึนบ่อยครั้ง	 ศักยภาพในการด�าเนินชีวิตแทบ

ทกุด้านของผูป่้วยกจ็ะยิง่เสือ่มถอยลงเรือ่ยๆท�าให้

ผู้ป่วยไร้ความสามารถมากท่ีสุดในกลุ่มโรคทาง

จิตเวช	(มาโนช	หล่อตระกูล	และปราโมทย์	สุคนิ

ชย์,	 2555)	 มีผลการศึกษาของกรมสุขภาพจิตพบ

ว่าผูป่้วยโรคจติเภททีเ่ป็นเรือ้รงัมีประมาณ	ร้อยละ	

30-50	ของผู้ป่วยจิตเภททั้งหมด	ก่อให้เกิดปัญหา

สาธารณสุขท่ีส�าคัญ	 เน่ืองจากเป็นโรคเรื้อรัง	 ยาก

แก่การเข้าใจ	และรกัษา	(สมภพ	เรอืงตระกลู,	2553)	

	 ผลกระทบต่อครอบครัวผู ้ ดูแล	 เกิด

ความเครียด	 วิตกกังวล	 มีทัศนคติไม่ดีกับผู้ป่วย	

และรบัรูว่้าการดูแลผูป่้วยเป็นภาระ	บางครอบครัว

ถึงกับท้ิงผู ้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลไว้ตลอดชีวิต		

ไม่ยอมรบักลบับ้าน	ท�าให้ผูป่้วยเกดิความรูส้กึทกุข์

ทรมานทางจิตใจ	ต�าหนิตนเอง	ที่ไม่มีใครต้องการ	

หรือคิดว่าถูกลงโทษ	ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ของ	

ผูป่้วย	ท�าให้รูสึ้กว่าตนเองไม่มีคุณค่า	ขาดความภาค

ภูมิใจในตนเอง	ขาดความม่ันใจตนเอง	และมอง

ตนเองไร้ซึ่งความสามารถ(Ying,	Wolf,	&	Wang,	

2013)	ท้อแท้สิ้นหวัง	ไร้พลังอ�านาจ	(Yanos,	Roe,	

Markus,	&	Lysaker,	 2008)	ความรู้สึกคุณค่าใน

ตนเองลดลง	 (Razali,	Hussein,	&	 Ismail,	 2010)	

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนลดลง	 (Brohan	 et	 al.,	

2010;	Corrigan	&	Rao,	2012)	มีผลกระทบต่อการ

ด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของผูป่้วยการประกอบอาชีพ	

รวมทั้งการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย	 (อุบลรัตน์	

สิงหเสนี,	2552)	

	 การบ�าบัดรกัษาผูป่้วยจติเภทในปัจจบัุน	ถงึ

แม้จะพบว่าการรักษาด้วยยารักษาโรคจิตจะท�าให	้

ผูป่้วยมีอาการทางจติดีข้ึน	แต่จากการศึกษาเปรยีบ

เทียบผลการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว	 กับการ

รักษาด้วยยาร่วมกับการบ�าบัดทางจิตสังคม	พบ

ว่าการรักษาโรคจิตเภทด้วยยาร่วมกับการบ�าบัด

ทางจติสงัคมได้ผลลพัธ์ดีกว่าการรกัษาด้วยยาอย่าง

เดียว	 (Dyck	et	 al.,	 2002	อ้างใน	พิเชฐ	อุดมรัตน์	

และสรยุทธ	 วาสิกนานนท์,	 2552)	ท�าให้มีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้รักษาพยาบาลจะต้องค�านึงถึง

ด้านจิตใจ	และสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย

อย่างครอบคลุมทุกด้าน	เพราะถ้าหากผู้ป่วยได้รับ

การพัฒนาให้มีความสามารถในการเผชิญปัญหา

หรือความกดดันของจิตใจดีข้ึน	 จะเป็นหนทาง

หนึ่งที่จะช่วยให้ผู ้ป่วยไม่มีความบกพร่องหรือ

ความเสื่อมเพิ่มมากขึ้นและ	สามารถด�าเนินชีวิต

ในสังคมได้ไม่เป็นภาระให้สังคม	
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	 จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยจิตเภทชายที่มา

รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชแห่ง

หน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่มีอาการทาง

จิตสงบ	จ�านวน	10	 ราย	ถึงความรู้สึกท่ีมีต่อการ

เจ็บป่วย	พบว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้

กับการเจ็บป่วยท่ีเป็นมานาน	 รักษาไม่หายขาด

ต้องเป็นภาระแก่ญาติในการดูแล	บางคนรู้สึกเบื่อ

หน่ายท้อแท้ถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป	หมด

หวังกับชีวิต	ณ	ปัจจุบันท่ีไม่สามารถด�าเนินชีวิต

ได้เหมือนคนปกติทั่วไป	 ยกตัวอย่างค�าพูดเช่น		

“คิดว่าตนเองเป็นภาระกับญาติท่ีต้องมาดูแล”		

“ไม่อยากมีชีวิตอยู ่ เพราะเป็นภาระกับญาติ”		

“ญาติคงไม่อยากดูแลผม”	 “ป่วยมานานไม่หาย

สักที”	 “ท�าอะไรช้าลงท�าให้ถูกภรรยาบ่นให้”		

“ชีวิตคงดีข้ึนถ้าไม่ต้องให้ใครมาดูแล”	 “แต่ก่อน

เคยท�างานได้	 ตอนน้ีจะไปท�างานแบบเดิมก็ไม่

ได้”	 จากค�าพูดดังกล่าว	บ่งบอกถึงความรู้สึกว่า

ตนเองไม่มีคุณค่า	ขาดความภาคภูมิใจ	ขาดพลังใน

ตนเอง	ขาดความม่ันใจ	มองตนเองไร้ความสามารถ		

ไม่มีพลังอ�านาจ	และส่งผลให้ความรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเองลดลง	

	 ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชน้ัน	

เป็นปฏิบัติการที่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อแนว

มนษุยนยิม	(Humanistic	Approach)	ด้วยความเชือ่

ว่ามนุษย์มีธรรมชาติท่ีดีงาม	มีพลงัผลกัดันท่ีพฒันา

ศักยภาพของตนเองให้สมบรูณ์เต็มที	่พยาบาลเป็น

ผูช่้วยเหลอืผูป่้วยให้เหน็คุณค่าของตนเอง	สามารถ

เผชิญปัญหาและแก้ปัญหาของตนเองได้	 ส�าหรับ

กิจกรรมการพยาบาลจิตเวช	 ที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วย	

ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลแบ่งเป็น	 2	

ลักษณะ	 คือ	 กิจกรรมการพยาบาลท่ัวไป	 และ

กิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคม	ส�าหรับกิจกรรม

การดูแลด้านจติสังคม	ได้แก่	การสร้างสัมพนัธภาพ

เพือ่การบ�าบัด	การท�าจติบ�าบัดประคับประคอง	การ

ท�ากลุ่มกจิกรรมบ�าบัดตามปัญหาเฉพาะของผูป่้วย	

เช่น	 กลุ่มการบ�าบัดทางความคิดและพฤติกรรม	

(Cognitive	 –Behavior	Therapy	 )	การบ�าบัดโดย

การแก้ปัญหา	 (Problem	Solving	Therapy)	กลุ่ม

การจดัการกบัหแูว่ว	การให้ค�าปรกึษา	และ	การจดั	

สิ่งแวดล้อมเพื่อการบ�าบัดทางจิต	 (Milieu	Thera-

py)	เป็นต้น	กิจกรรมทั้งหมดนี้	ถ้าพยาบาลปฏิบัติ

ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	 จะเป็นการปฏิบัติ

กิจกรรมการพยาบาลที่มีคุณภาพ	คือ	ครอบคลุม

ปัญหาและความต้องการทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	

และสังคมของผู้ป่วย	 เพื่อประคับประคองจิตใจ

ให้สามารถเผชิญปัญหาด้วยจิตใจท่ีเข้มแข็งและ

สามารถปรับตัวได้	

	 การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชโดยการ

สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบ�าบัด	 หรือการท�า

จิตบ�าบัดประคับประคอง	 มักมีการเสริมสร้าง

ความภาคภูมิใจในตนเองของผู้ป่วยร่วมด้วย	 เม่ือ

พบว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดต�่า

ลง	 แต่เน่ืองจากการด�าเนินการต่างๆต้องใช้เวลา

นานและต่อเนื่อง	ผู้ป่วยบางคนไม่ได้รับการบ�าบัด

อย่างครบกระบวนการก่อนจ�าหน่ายออกจากโรง

พยาบาล	หรือยังไม่มีรูปแบบท่ีเป็นกระบวนการ

อย่างชัดเจน	 ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะส�าหรับ	

ผูป่้วยท่ีมคีวามรู้สึกคุณค่าในตนเองลดลง	จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการน�าแนวคิดการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจมาใช้ในผู้ป่วยท่ีมีปัญหา

ทางสุขภาพจิตและจิตเวชได้	 เพื่อเป็นการช่วย

เหลือให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่า	หรือมีความภาคภูมิใจ

ในตนเอง	ตามแนวคิดทฤษฎีของ	Miller	 (1992)	

พบว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน	
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ซ่ึงโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ�านาจในผู้ป่วย

จิตเภท	 เป็นกิจกรรมการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหา

ด้านจิตใจเฉพาะอย่างหนึ่ง	 โดยใช้เทคนิคของ

การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบ�าบัด	 การติดต่อ

ส่ือสารเพื่อการบ�าบัด	การให้ค�าปรึกษาอย่างเป็น

ขั้นตอน	 เป็นการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลท่ี

เป็นแบบแผนถกูต้อง	ชดัเจน	จะสามารถท�าให้การ

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมีระบบ

สมบูรณ์	 และมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น	 ซ่ึงพลังอ�านาจ

ขึ้นอยู ่กับความเข้มแข็งของแหล่งพลังอ�านาจ	

ประกอบด้วยความเข้มแขง็ทางกายภาพ	ความเข้ม

แข็งทางจิตใจ	การสนับสนุนทางสังคม	อัตมโน

ทัศน์ทางบวก	พลังงานในร่างกาย	ความรู้	และการ

รับรู้ด้วยปัญญา	แรงจูงใจ	และความเชื่อ	

การเสริมสร้างพลังอ�านาจในผู้ป่วย
	 การเสริมสร้างพลังอ�านาจเป็นกระบวน

การในการพัฒนา	 และเสริมสร้างความสามารถ

ของบุคคล	 ในการควบคุมปัจจัยต่างๆต่อสุขภาพ	

และการด�าเนินชีวิตของตนเอง	 เป็นการส่งเสริม

ความสามารถของบุคคล	 ท�าให้เกิดความรู้สึก	

ม่ันคง	 ม่ันใจ	 มีความเชื่อม่ัน	 เป็นตัวของตนเอง	

สามารถจัดการกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาของ

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	

ข้ันตอนและกระบวนการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจ
	 มีการน�าแนวคดิการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ

ของ	Miller	 (1992)	และกระบวนการเสริมสร้าง

พลังอ�านาจในผู ้ป่วยกลุ ่มโรคเรื้อรังของดารณี	

จามจุรี	และจินตนา	ยูนิพันธ์	(2545)	มาใช้ร่วมใน

การด�าเนินกิจกรรม	และการให้ค�าปรึกษาเพื่อการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจซึ่งประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	

ได้แก่	

	 1)	 การสร้างสัมพันธภาพและความร่วม

มือ	 เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างพยาบาล

กับผู้ป่วย	เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายร่วมกัน	ที่จะส่งผล

ต่อการจัดการกับภาวะเจ็บป่วย	และดูแลสุขภาพ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม	

	 2)	 การค ้นหาสถานการณ์จริงของผู ้

ป่วย	 เป็นกิจกรรมท่ีพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับ	

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน	กบัตนเองตามความเป็นจรงิ	(Gibson,	

1995)	ซ่ึงถอืเป็นความคดิทีมี่ต่อตนเองในด้านบวก	

และลดความคิดอัตโนมัติด้านลบท่ีมีต่อตนเองได	้

โดยการสนับสนุนให้ประเมินตนเองว่ามีมุมมอง

อย่างไรต่อ	สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง	อะไร

ท่ีชอบ	อะไรท่ีไม่ชอบ	 เกี่ยวกับปัญหาน้ัน	ความ

ต้องการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยต่อพฤติกรรมที่

ไม่เหมาะสม	รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ยอมรับ	

หรือตระหนักรู้กับสภาพของตนเองได้ตามความ

เป็นจริง	 (Miller,	 1992)	 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า	การท่ี

บุคคลสามารถค้นหา	และประเมินภาวะกายและ

จิตใจของตนเองได้ตามความเป็นจริง	 จะช่วยให้

รู้สึกถึงพลังอ�านาจในตนเอง

	 3)	 การสะท้อนคิดและสร้างความเข้าใจ

ในสถานการณ์	 เป็นการช่วยให้ผู้ป่วย	 ได้ทบทวน

เหตุการณ์รอบด้านของตน	สนับสนุนให้ผู้ป่วยมี

ทกัษะในการท�าความเข้าใจกบัปัญหา	การแสวงหา

ทางเลือก	โดยการพจิารณาอย่างมีวจิารณญาณเพือ่

ให้เกดิมุมมองใหม่	ข้ันตอนนีจ้ะน�าไปสู่การตัดสิน

ใจเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา	

และยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ได้พัฒนาความรู้สึก

มีพลงัทีจ่ะใช้ในการฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย	การจดัการ

กบัความต้องการประจ�าวนั	การจดัการกบัอารมณ์
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และความเครยีด	(Miller,	1992)	รวมถงึการควบคมุ

ตนเอง	หรือควบคุมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับ

ตนเองได้	 ส่งผลให้ผู ้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองดีขึ้น

	 4)	 การสนับสนนุ	เอือ้อ�านวย	ข้อมูลความ

รู้	 ทักษะ	และเพิ่มแหล่งทรัพยากร	 เป็นส่ิงส�าคัญ

ท่ีจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจัดการกับปัญหา	 และ

การดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง	 โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู ้ป่วยแสดงออกถึงความต้องการ	

ข้อมูล	ความรู้	 ทักษะ	และทัพยากร	ส�าหรับการ

ด�าเนินชวีติ	มีความสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยที่พยาบาลให้ความรู	้

และข้อมูลท่ีถูกต้อง	 เหมาะสมเกี่ยวกับปัญหา	จะ

ช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยตัดสินใจ	 และตระหนักถึง

ทางเลอืกในการจดัการกบัปัญหาได้โดยไม่ยอมแพ้

	 5)	 การด�าเนินการเสริมสร้างพลังอ�านาจ

ด้วยตนเอง	 เป็นการกระท�าการแก้ปัญหา	 การ

ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีตนเองคิดว่าเหมาะ

สมและดีท่ีสุด	 เม่ือผู้ป่วยสามารถด�าเนินการตาม

แผนที่ก�าหนดไว้ได้ด้วยตนเอง	จะช่วยให้รับรู้ถึง

ความสามารถ	 ศักยภาพทางร่างกายและอ�านาจ		

ท่ีจะใช้ในการควบคุมสถานการณ์บางอย่างได	้

ซ่ึงจะน�าไปสู่การมองเห็นคุณค่า	 และการนับถือ

ตนเองมากขึ้น

	 6)	 การเสริมสร้างความม่ันใจและคงไว้

ซ่ึงพลังอ�านาจ	 เม่ือด�าเนินการตามขั้นตอนข้าง

ต้น	จนผู้ป่วยรับรู้	 ตระหนักถึงความสามารถของ

ตน	ในการจดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัตนได้แล้ว		

ผู ้ป่วยก็จะกระท�ากิจกรรมนั้นๆอย่างต่อเนื่อง		

ซ่ึงจะช่วยให้มคีวามมัน่ใจ	ในการดูแล	และควบคุม

สถานการณ์ต่างๆด้วยตนเองได้มากขึ้น	

	 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอ�านาจในผู้ป่วย

จิตเภทชายที่มีคุณค่าในตนเองต�่า	จ�านวน	4	คน	ใน

หอผูป่้วย	โรงพยาบาลจติเวชแห่งหนึง่ในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ	ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง	29-37	ปี	ระยะ

เวลาของการป่วยเฉลี่ย	 13	ปี	 ซ่ึงได้น�าโปรแกรม

การเสริมสร้างพลังอ�านาจ	 มาใช้ในการด�าเนิน

โปรแกรม	 ซ่ึงผู้ศึกษาได้พัฒนาและดัดแปลงมา

จากโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ�านาจในผู้ป่วย

จิตเภทของ	หทัยรัตน์	ปฏิพัทธภักดี	(2554)	ซึ่งน�า	

แนวคิดของอรพรรณ	ลือบุญธวัชชัย	 (2541)	และ

แนวคิดของ	ดารณี	จามจุรี	 และจินตนา	ยูนิพันธ	์

(2545)	 ซ่ึงน�าแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจ

ในผู้ป่วยของ	Miller	 (1992)	มาประกอบการจัด

ท�าโปรแกรม	 โดยน�ามาใช้กับผู้ป่วยจิตเภทหญิง

เรื้อรังท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล	 ท่ีไม่สามารถ

จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้มีระยะเวลาอยู่

ในโรงพยาบาลเฉลี่ย	8	ปี	และมีข้อจ�ากัดหรือขาด

ความสามารถในบทบาทพื้นฐานชีวิตประจ�าวัน

อย่างน้อย	 3	 ใน	6	ด้านจึงมีท้ังหมด	11	กิจกรรม

โดยมีกจิกรรมในด้านฝึกทักษะการท�างาน	การขาย

ของ	เนื่องจากผู้ป่วยมีความเสื่อม	และอาการหลง

เหลือค่อนข้างมาก	ผู้ศึกษาจึงได้น�าโปรแกรมการ

เสริมสร้างพลังอ�านาจมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสม

กับผู้ป่วยจิตเภทชายที่ยังสามารถดูแลตนเอง	และ

ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้

		 ผลการศึกษาพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรม	

และระยะติดตามผล	1	 เดือน	พบว่าผู้ป่วยจิตเภท

ทั้ง	4	คน	คือมี	ค่าคะแนนความมีคุณค่าในตนเอง

สูง	เท่ากับ	2.8,	3,	3.34,	2.9	ตามล�าดับ	มีอาการทาง

จติดข้ึีน	ไม่มอีาการก�าเริบ	โดยนอกจากจะส่งผลให้

ผูป่้วยมคีวามมีคุณค่าในตนเองเพิม่ข้ึน	ยงัแสดงให้

เห็นถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองดีข้ึนซ่ึงสามารถ
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อภิปรายผลได้ดังนี้	

	 จากแนวคิดทฤษฎีความต้องการพื้นฐาน

ของมาสโลว์	 (Halter,	 2014)	 ที่กล่าวว่ามนุษย์มี

แนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น	เมื่อ

ความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง	 เช่น	

กินอิ่ม	 นอนหลับ	 ความม่ันคง	ปลอดภัย	 ความ

ต้องการอย่างอื่นก็จะเข้ามาแทน	 เป็นพลังจูงใจ

ให้ท�าพฤติกรรม	แรงจูงใจของคนมาจาก	ความ

ต้องการ	พฤติกรรมของเรามุ่งไปสู่การตอบสนอง

ความพอใจ	จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง	 4	 คน

ต่างมีความต้องการพืน้ฐานแตกต่างกนั	เช่น	ความ

ปลอดภัย	ความรัก	แต่ยังไม่สามารถก้าวผ่านเข้าสู่	

ความต้องการการยกย่อง	นับถือ	 (Esteem	need)	

ได้	จากการประเมินความมีคุณค่าในตนเองซึ่งพบ

ว่ามีคุณค่าในตนเองต�่า	 ซ่ึงมีหลายสาเหตุแตกต่าง

กัน	เช่นจากค�าพูดของผู้ป่วย

	 ผู ้ป่วยคนที่	 1	 “มีคนว่าให้	 นอนหลาย

งานการกะบ่อเฮ็ด	 ป่วยทางจิตท�าให้ท�างานไม่

ได้เต็มท่ี	 อยากเลิกบุหรี่ก็ท�าไม่ได้	 ป่วยมานาน

รู้สึกท้อแท้”ค่าคะแนนความมีคุณค่าในตนเองต�่า	

(เท่ากับ2.3)

	 ผู้ป่วยคนที่	 2	 “ท�าให้พ่อแม่ทุกข์ใจเพราะ

ตนเองไปเล่นการพนนั	อยากเป็นคนดีให้พ่อแม่ภมูิ

ในมากกว่านี	้อยากไปท�างานกรงุเทพกไ็ปไม่ได้”	ค่า

คะแนนความมีคุณค่าในตนเองต�่า	(เท่ากับ	2.4)

	 ผู ้ป ่วยคนที่ 	 3“ผมป่วยเป็นโรคจิตเลย

มีเรื่องทะเลาะกับคนข้างบ้านและต้องกลับมา	

โรงพยาบาล”	ค่าคะแนนความมีคุณค่าในตนเอง

ต�่า	(เท่ากับ	2.15)

	 ผู ้ป่วยคนท่ี	 4	 “น้อยใจแม่	 ขอเงินไม่ได้

ท้ังๆท่ีเป็นเงินของตนเองฝากไว้	 เลยรู้สึกขาดแรง

จูงใจ	ก�าลังใจ	 เลยคิดอยากผูกคอตาย	 เวลามาอยู	่

โรงพยาบาลญาติก็ไม ่มารับตามนัดสักครั้ง”		

ค่าคะแนนความมีคุณค่าในตนเองต�่า	(เท่ากับ	2.3)

	 ซ่ึงในผูป่้วยจติเภทตามแนวคิดของ	Miller	

(1992)	พบว่าผู้ป่วยมีความพร่องของแหล่งพลัง

อ�านาจในตนเอง	ท�าให้อยู่ในสภาวะไร้พลังอ�านาจ	

การน�าศักยภาพของตนออกมาใช้เป็นสิ่งท่ียาก		

ผู้ป่วยมักไม่รู้ว่าตนเองมีความสามารถ	ภายหลัง

จากผูป่้วยเข้าสูก่ารเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ	ซ่ึงเป็นก

ระบวนการท่ีมีข้ันตอนชัดเจน	แต่ละคนพบว่าจะมี

แหล่งพลงัอ�านาจทีถ่กูกระตุ้นขึน้มาอย่างชดัเจนใน

ผู้ป่วยทั้ง	4	คน	เช่น

	 คนที่	1	ได้แก่	ความเข้มแข็งทางกาย	ความ

เข้มแข็งทางจติและการสนับสนุนทางสังคม	ความ

รู้และการรับรู้ด้วยปัญญา	แรงจูงใจ

	 คนท่ี	 2	 ได้แก่	 ความเข้มแข็งทางจิตและ

การสนับสนุนทางสังคม	ความรู้และการรับรู้ด้วย

ปัญญา	แรงจูงใจ	

	 คนท่ี	 3	 ได้แก่	 ความเข้มแข็งทางกาย		

ความเข้มแขง็ทางจติและการสนบัสนนุทางสังคม	

ความเช่ือ	แรงจงูใจ	ความรู้และการรบัรู้ด้วยปัญญา

	 คนท่ี	 4	 ได้แก่	 ความเข้มแข็งทางกาย		

ความเข้มแขง็ทางจติและการสนบัสนนุทางสังคม	

ความรู้และการรับรู้ด้วยปัญญา

		 ซึ่งตามแนวคิดของ	Miller	(1992)	เชื่อว่า		

พลังอ�านาจคือแหล่งทรัพยากรส�าหรับการด�ารง

ชีวิตท่ีปรากฏอยู่ในตัวของทุกคน	 และเป็นความ

สามารถทีมี่อทิธิพลกบัสิง่ใดกต็ามท่ีเกดิขึน้กบัตน		

ซ่ึงเม่ือผู้ป่วยมีความเข้มแข็งของพลังอ�านาจก็จะ

น�าไปสู่ความสามารถของผู้ป่วยในการจัดการกับ

ความเจบ็ป่วยท่ีเหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	โดย	

ความเข้มแข็งทางกาย	 จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ

เผชิญกับการเจ็บป่วยได้	 ความเข้มแข็งทางจิต
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ช่วยในการด�ารงความคิดบวก	ป้องกันความวิตก

กงัวล	ท้อแท้และสิน้หวงั	การสนับสนนุทางสังคม

จะช่วยผู ้ป่วยให้ได้รับการดูแลในเวลาท่ีผู ้ป่วย

ต้องการความช่วยเหลือหรือพึ่งพา	 ส่งเสริมให	้

ผู้ป่วยมีคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น(Shamsunnisah	&	

Hasanah,	2008)การมีอตัมโนทศัน์เชงิบวก	จะช่วย

ผูป่้วยในการรบัรูเ้กีย่วกบัตนเองว่ามีความสามารถ

ในการดูแลตนเองได้	 ความรู ้และการรับรู ้ด้วย

ปัญญาช่วยในการตัดสินใจ	การเลอืกและการลงมือ

กระท�าท่ีเหมาะสมในการดูแลตนเอง	เพิม่ขีดความ

สามารถและรับรู้คุณค่าในตนเอง	 (ยุวดี	 วงษ์แสง,	

2548)	 แรงจูงใจ	 การเสริมสร้างแรงจูงใจ	ท�าให้

ผู ้ป่วยรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะแห่งตน	สามารถ

ตัดสินใจที่จะด�าเนินการท�าพฤติกรรมด้วยความ

มั่นใจ	(รัชนี	อุทัยพันธ์,	2555)	ดังค�าพูดของผู้ป่วย

“ผมจะลด	ละ	 เลิกส่ิงที่ไร้สาระ	 เช่น	 เหล้า	บุหรี	่

เพราะมันไม่ดีต่อตัวเอง	 ยาก็จะกินต่อเนื่อง	 จะได้

นอนหลบัได้และท�างานได้ต่อเน่ือง”	(ผูป่้วยคนท่ี1)

“ผมจะเลิกเล่นการพนัน	เพราะมันมีแต่เสีย	พ่อแม่

ก็ทุกข์ใจ	จะตั้งใจท�างานหาเงินมาซ่อมบ้านให้พ่อ

แม่”	(ผู้ป่วยคนที่2)

	 “ถ้าเพื่อนมาชวนกินเหล้าผมจะปฎิเสธ	

และบอกว่าป่วย	 กินไม่ได้	 ถ้ายังเซ้าซี้จะเดินหนี

เข้าบ้าน	จะได้ไปท�างานหาเงินให้แม่และน้องใช้”		

(ผู้ป่วยคนที่4)

	 และด้านความเชือ่	การมคีวามเชือ่ทีดี่จะส่ง

ผลให้เกดิความหวงั	การมองเหตุการณ์ท่ีเกดิขึน้ใน

ทางทีดี่	ท�าให้เกดิพลงัในการแสวงหาวธีิจดัการกบั

ปัญหา

		 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้น�าหลักการ	การให้

ค�าปรึกษา	 (counseling)	มาใช้กับผู้ป่วย	 เนื่องจาก

การให้ค�าปรึกษาคือการให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจ

เลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง	การมีอ�านาจ

การตัดสินใจ	 (Having	 decision-making	 power)	

การมีอ�านาจตัดสินใจด้วยตัวเอง	 เป็นหลักการท่ี

จะขาดไม่ได้ในการท่ีจะท�าให้เกิดการเสริมสร้าง

พลังอ�านาจเพราะจะท�าให้บุคคลเกิดความเช่ือม่ัน

ในตนเองว่าตนมีพลังอ�านาจในการท่ีจะตัดสินใจ

ท�าอะไร	ถ้าการตัดสินใจนัน้ๆ	ถูกส่ังหรือชีน้�า	กจ็ะ

ไม่มีความเข้มแข็ง	หรือไม่เกิดการสร้างเสริมพลัง

อ�านาจ	(เนตรนภา	ขุมทอง,	2553)	รวมทั้งการน�า

หลักการให้สุขภาพจิตศึกษา	 (Psycho	 education)	

แก่ผู้ป่วยจิตเภท	มาใช้ในการด�าเนินกิจกรรม	ช่วย

ในการเปลี่ยนแปลงความรู้	ทัศนคติ	และทักษะใน

การจัดการกับปัญหา	 เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางจิตเวช	 ช่วยให้โรคและการเจ็บ

ป่วยดีขึ้น	 มีเป้าหมายให้ผู้ป่วย	 มีความเสมอภาค

ในชุมชน	สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ		

มีคุณภาพชีวติและเกดิความรูสึ้กมีคุณค่าในตนเอง	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	จารวุรรณ	จนิดามงคล	

และอรพรรณ	ลือบุญธวัชชัย	(2542)	ที่กล่าวไว้ว่า	

การให้ความรู้ที่จ�าเป็นแก่ผู้ป่วยเป็นส่ิงจ�าเป็นท่ี

ส�าคญั	การท่ีผูป่้วยมีความรู	้ความเข้าใจในสิง่ท่ีเป็น

ปัญหากบัตนเอง	จะช่วยในการเลอืก	และตัดสินใจ

ได้อย่างถูกต้อง	 ม่ันใจในตนเองมากข้ึน	 เพิ่มการ

รับรู้คุณค่าในตนเอง(Sibitz,	Unger,	Woppmann,	

Zidek,	&	Amering,	2011;	วรรษา	จ�าปาศรี,	2554)	

และการส่งเสริมความรู้ท�าให้ผู้ป่วยรับรู้ส่ิงท่ีเกิด

ขึ้นกับตัวเอง	ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยรับรู้เกี่ยวกับโรคที่

ตนเองเป็นอยู่ยอมรับการรักษา	ท�าให้ผู้ป่วยมีการ

ดูแลตนเองเพิ่มขึ้น	มีคุณค่าในตนเองมากขึ้น	

	 ผลการศึกษาครั้งนี้	พบว่า	การเสริมสร้าง

พลังอ�านาจมีผลท�าให้ผู ้ป่วยมีคะแนนความมี

คุณค่าในตนเองเพิ่มข้ึนทุกคนท้ังในระยะหลัง
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ท�า	และระยะติดตามผล	 1	 เดือน	 (ก่อนเข้าร่วมมี

ค่าคะแนนความมีคุณค่าในตนเองระดับต�่าทุกคน

(2.3,	2.4,	2.15และ2.3	ตามล�าดับ)และหลงัเข้าร่วม

และระยะติดตามผล	 1	 เดือน	 มีค่าคะแนนความ

มีคุณค่าในตนเองระดับสูงทุกคน(2.8,	 3,	 3.34	

และ2.9	ตามล�าดับ))	สอดคล้องกับความคิดของ	

Miller	(1992)	ที่กล่าวไว้ว่า	พลังอ�านาจ	คือ	แหล่ง

ทรัพยากรส�าหรับการด�ารงชีวิตที่ปรากฏอยู่ในตัว

ของทุกคน	และจะเป็นความสามารถท่ีจะมีอทิธิพล

กับสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับตน	โดยเป็นการพัฒนา

ความเข้มแข็งอดทนของจิตใจ	แรงสนับสนุนทาง

สังคม	การได้รับค�าแนะน�าจากผู้ท่ีไว้วางใจหรือผู้

ที่ให้การดูแล	และมีอัตมโนทัศน์แห่งตนในทางที่

ดี	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	

รวมทั้งการรู้จักตนเอง	ยอมรับความจริง	ควบคุม

ตนเองได้	 เกิดความม่ันใจและพยายามหาวิธีการ

แก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมเกิดความ

รู้สึกท่ีดี	 เห็นคุณค่าในตนเอง	และมีความคิดเชิง

บวก	ส่งผลให้พฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น

บทสรุป
	 โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ�านาจ	

ผู้ป่วยจิตเภท	 ซ่ึงประกอบไปด้วยกระบวนการ	6	

ขั้นตอน	1)	การสร้างสัมพันธภาพและความร่วม

มือ	2)การค้นหาสถานการณ์จริงของผู้ป่วย	3)	การ

สะท้อนคิดและสร้างความเข้าใจในสถานการณ์	4)		

การสนับสนุน	 เอื้ออ�านวย	ข้อมูลความรู้	 ทักษะ	

และเพิ่มแหล่งทรัพยากร	5)	การด�าเนินการเสริม

สร้างพลังอ�านาจด้วยตนเอง	 6)	 การเสริมสร้าง

ความม่ันใจและคงไว้ซ่ึงพลังอ�านาจ	 มีผลท�าให้

ผู้ป่วยจิตเภทชาย	 มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

มากข้ึน	 ส่งผลต่อการดูแลตนเองท่ีดีขึ้น	 ท้ังนี้

กระบวนการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจนัน้	มุ่งเน้นการ

เสริมสร้างแหล่งพลงัอ�านาจ	ในผูป่้วย	ซึง่ม	ี7	แหล่ง	

คือ	1)	ความเข้มแข็งทางกาย	2)	ความเข้มแข็งทาง

จิตและการสนับสนุนทางสังคม3)	 อัตมโนทัศน์

เชิงบวก	4)	พลังงาน	5)	ความรู้และการรับรู้ด้วย

ปัญญา	6)	แรงจงูใจ	7)	ระบบความเชือ่	โดยการเพิม่

แหล่งพลังอ�านาจในตนเองตามแนวคิดของ	Miller	

(1992)	 เพื่อให้มีความสามารถในการดูแลตนเอง

ดีข้ึน	 รวมท้ังเป็นรูปแบบการให้บริการพยาบาล

ตามแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ	ที่เน้นให	้

ผูป่้วยสามารถดูแลตนเอง	มีคณุภาพชวีติท่ีดี	อยูใ่น

ครอบครัว	ชุมชนและสังคมได้อกีท้ังยังเป็นการลด

การสูญเสียทั้งด้านบุคคล	สังคม	และเศรษฐกิจได้
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ค�าแนะน�าในการส่งต้นฉบับ
	 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา	จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตผล

งานวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาล	และเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากผลงาน

วิชาการ	 ดังนั้น	กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยฯ	จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจ	ส่งผลงานมาตี

พิมพ์เผยแพร่ใน	วารสารของวิทยาลัยฯ	ผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ทุกเร่ืองได้ผ่านการพิจารณา

และกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ	และข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญจะช่วยพัฒนาต้นฉบับให้

มีคุณภาพมากขึ้น

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

	 ต้นฉบบัทีจ่ะส่งลงพมิพ์ในวารสารวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ีนครราชสีมา	จดัเป็นประเภท

เรื่องดังต่อไปนี้

	 1.	 รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล	การพยาบาล	การสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

	 2.	 บทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล	การพยาบาลสาขาต่างๆ	หรือสาขาอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง

	 3.	 เรื่องอื่นๆ	เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

เงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน

	 1.	 ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความวิจัย	หรือบทความวิชาการเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ต้อง

ช�าระค่าใช้จ่ายตีพิมพ์และสมัครสมาชิกวารสาร

		 2.		 ผลงานวิจัยที่ส่งพิมพ์จะต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการ

พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

	 3.		 ผูเ้ขียนต้องรายงานข้อเท็จจรงิทีเ่กดิขึน้จากการท�าวจิยั	ไม่บดิเบือนข้อมูล	หรอืให้ข้อมลูทีเ่ป็น

เท็จ	และผู้ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน	ต้องมีส่วนในการด�าเนินการวิจัยจริง

		 4.		 ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น	หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตัวเอง	รวม

ทั้งจัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความ

		 5.		 ผู้เขียนต้องตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย	

และถูกหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ	

		 6.		 ผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพ์	จะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงาน

ที่เก็บข้อมูล	มหาวิทยาลัย	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยต้องแสดงหลักฐานและหมายเลขใบรับรอง

		 7.		 ผลงานทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย	 2	 คน/	 1	 เรื่อง		

โดยใช้ระบบ	double-blinded	 review	 โดยผู้เขียนจะต้องด�าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในระยะ
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เวลาที่ก�าหนด

		 8.		 กองบรรณาธิการของวารสารจะพจิารณาต้นฉบับท่ีจัดท�าตามค�าแนะน�าในการเตรยีมต้นฉบับ

นี้เท่านั้น	ขอให้ผู้เขียนปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด

		 9.		 กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผูเ้ขียนทราบผลการพจิารณา	เพือ่ตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับให้

ถูกต้องตามหลักวิชาการ	โดยขอให้ผู้เขียนส่งผลงานที่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

การเตรียมต้นฉบับ
	 การพิมพ์ต้นฉบับบทความให้ใช้กระดาษขนาด	A4	 จัดระยะขอบกระดาษ	 1	นิ้วโดยรอบใช้

อักษรAngsana	new	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ระยะห่างระหว่างบรรทัด	1	บรรทัด	 (ขนาดอักษร

และการจัดรูปแบบ	ดังรายละเอียดในตารางรูปแบบการพิมพ์)

	 ขณะนี้ทางวารสารได้ใช้การรับส่งผลงานวิชาการท่ีจะลงตีพิมพ์ทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ

ศูนย์ดัชนีการอ้างองิวารสารไทย	(Thai	–	Journal	Citation	Index	Centre:	TCI)	ผูน้พินธ์สามารถส่งต้นฉบับ

ที่สมบูรณ์	มาที่	URL:	tci-thaijo.org/index.php/Jobcnm

	 ผู้นิพนธ์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมต้นฉบับได้ท่ีเว็บไซด์ของวิทยาลัยพยาบาลฯ	

(http://journal.knc.ac.th/)หรือ	โทรติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์	044	242397	ต่อ	103	โทรศัพท์มือถือ	095	

–	0627447	หรือทาง	E-mail:	jobcnm@yahoo.com

รูปแบบการพิมพ์
บทความวิชาการ	(ไม่เกิน	15	หน้าไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ)

	 1.	 ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 2.	 ชือ่ผูเ้ขียนและผูร่้วมงาน	พร้อมวฒุกิารศึกษาสูงสุดพมิพ์อยูใ่ต้ชือ่เรือ่งโดยเย้ืองไปทางขวามือ		

	 	 ส่วนต�าแหน่งวิชาชีพและสถานที่ท�างานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ

	 3.	 บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(ไม่เกิน	300	ค�า	ต่อ	1	บทคัดย่อ)

	 4.	 เนื้อหา	ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	บทน�า	เนื้อเรื่อง	และบทสรุป

บทความวิจัย	(ไม่เกิน	15	หน้าไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ)

	 1.	 ชื่อบทความ	ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 2.	 ชือ่ผูเ้ขียนบทความ	โดยพมิพ์ชือ่ผูว้จิยั	ผูร่้วมวจิยั	พร้อมวฒุกิารศึกษาสูงสุดพมิพ์อยูใ่ต้ช่ือเร่ือง	

	 	 โดยเย้ืองไปทางขวามือ	ส่วนต�าแหน่งวิชาชีพและสถานท่ีท�างานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็น	

	 	 เชิงอรรถ

	 3.	 บทคัดย่อ	มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(ไม่เกิน	300	ค�า	ต่อ	1	บทคัดย่อ)

	 4.	 บทน�า

	 5.	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
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	 6.	 ค�าจ�ากัดความ	(ถ้ามี)

	 7.	 กรอบแนวคิด	(ถ้ามี)

	 8.	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง,การพิทักษ์สิทธ์ผู้ให้ข้อมูล,	 เครื่องมือที่ใช้	

	 	 ในงานวจิยั,	การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือ,	วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล,	การวเิคราะห์ข้อมูล)

	 9.	 ผลการวิจัย

	 10.	อภิปรายผลการวิจัย

	 11.	ข้อเสนอแนะ

	 12.	เอกสารอ้างอิง	(ไม่ควรเกิน	20	ชื่อเรื่อง)

ตารางแสดง	รูปแบบการพิมพ์ในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์

	 รายการ	 ลักษณะตัวอักษร	 รูปแบบการพิมพ์	 ขนาดตวัอกัษร

	 ชื่อบทความ	 ตัวหนา	 กลางหน้ากระดาษ	 18

	 ชื่อผู้เขียนบทความ*	 ตัวเอน	 ชิดขวา	 16

	 บทคัดย่อ	 ตัวหนา	 กลางหน้ากระดาษ	 18

	 Abstract	 ตัวหนา	 กลางหน้ากระดาษ	 18

	 สถานที่ท�างานของผู้เขียนบทความ	(ท้ายหน้า)	 ตัวปกติ	 ชิดซ้าย	 16

	 หัวข้อใหญ่	 ตัวหนา	 ชิดซ้าย	 18

	 หัวข้อรอง	 ตัวหนา	 ชิดซ้าย	 16

	 หัวข้อย่อย	 ตัวปกติ	 ใช้หมายเลขก�ากับ	 16

	 ข้อความในตาราง	 ตัวปกติ	 	 14	-	16

การเขียนเอกสารอ้างอิง	

	 รปูแบบการเขียนอ้างองิและบรรณานุกรมใช้รปูแบบ	APA	จาก	Publication	Manual	of	American	

Psychological	Association	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	6

การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา

	 1.	 กรณีผู้แต่ง	1	คน

	 	 เพ็ญศรี	ระเบียบ	(2550)	ศึกษาพบว่า............

	 	 ...........ผู้ป่วยเบาหวานควรใช้สาขาวิชาชีพ	(เพ็ญศรี	ระเบียบ,	2550)

	 2.	 กรณีผู้แต่ง	2	คน

	 	 สุวิทย์	มูลค�า	และอรทัย	มูลค�า	(2544)	กล่าวว่า............

	 	 .............ส่ิงท่ีน�าไปสูก่ารมีพฤติกรรมเส่ียงของวยัรุน่ได้	(สุวทิย์	มูลค�า	และอรทยั	มูลค�า,	2544)
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	 3.	 กรณีผู้แต่ง	3	–	5	คน

	 	 อ้างถึงครั้งที่ 1	 (ศุภมิตร	 เมฆฉาย,	อัญชลี	 วงษา,	 เทิดชัย	 เวียรศิลป์,	 โกมุท	อุ่นศรีส่ง,	และ	

	 	 เกรียงศักดิ์	เม่งอ�าพัน,	2548)

	 	 อ้างครั้งต่อไป (ศุภมิตร	เมฆฉาย	และคณะ,	2548)

	 4.	 กรณีผู้แต่งตั้งแต่	6	คน	ขึ้นไป

	 	 (สมจิต	สวชนไพบูลย์	และคณะ,	2548)

การเขียนอ้างอิงท้ายเนื้อหา	(จัดเยื้อง	3	อักษร)
	 1.	 การอ้างอิงจากวารสาร

	 	 ผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร,	ปีที่(ฉบับที่),เลขหน้า.

	 	 ตัวอย่าง

	 	 นันทนา	คูณรัตนศิริ,	 รัตติกาล	 เกิดชื่น	และปัทมาภรณ์	คงขุนทด.	 (2549).	รูปแบบอาจารย์	

	 	 	 พยาบาลท่ีพงึประสงค์ของวทิยาลยัพยาบาลในสงักดัสถาบันพระบรมราชชนก	ส�านักงาน

	 	 	 ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข.	การศึกษาพยาบาล,	17(2).48	–	60.

	 	 Dubeck,L.(1990).	Science	fiction	aids	science	teaching.	PhysicsTeacher,	28,	316	–	318.

	 2.	 การอ้างอิงจากหนังสือ

	 	 ผู้แต่ง.	(ปี).	ชื่อเรื่อง.	สถานที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ์.

	 	 ตัวอย่าง

	 	 สายสวาท	เผ่าพงษ์.	(2542).	พฒันาการพยาบาล.	นนทบรุ:ี	โครงการสวสัดิการวชิาการ	สถาบนั

		 	 	 พระบรมราชนก.

	 	 Okuda,	M.,&	Okuda,	D.	(1993).	Star	trek	chronology:The	history	of	the	future	(2nded.).		

	 	 	 New	York:	Pocket	Books.

	 3.	 การอ้างอิงจากเว็บไซต์

	 	 ผู้แต่ง.	(ปี).	ชื่อเรื่อง.	เข้าถึงเมื่อ	วัน	เดือน,	ปี,	จาก	ชื่อเว็บไซต์:	URL

	 	 ตัวอย่าง

	 	 สมหมาย	 เลาหะจินดา	และวนิดา	พุ่มไพศาลชัย.	 (2543).ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่กับ	

	 	 	 ความคิดฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่น.	เข้าถึงเมื่อ	7	เมษายน	2550,	จาก

		 	 	 http://www.dmh.go.th/abstract/advanced_results.asp?advquery=Suicide&B1=SearchU

	 	 Lynch,	T.	(1996).	DS9	trials	and	tribble-actions	review.	Retrieved	October	8,	1997,	from		

	 	 	 Psi	Phi:	Bradley’s	Science	Fiction	Club

		 	 Website:	http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/Ds9/ep/503r.html
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	 4.	 การอ้างอิงเอกสารการประชุมทางวิชาการ

	 	 ชื่อ นามสกุลผู้เขียนบทความ. (ปี). ชื่อบทความ. ใน การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง................

	 	 	 (หน้า).	สถานที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ์

	 	 ตัวอย่าง

	 	 ธีรเดช	วัฒนา,	ทัศนา	ทวีคูณ,	และอภิญญา	ศิริพรม.	(2543).	ชาใบหม่อน.	ใน การสัมมนาทาง

    วิชาการ เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

   ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย (หน้า	55	-	70).	กรุงเทพฯ:	ศูนย์วิจัยและพัฒนา

	 	 	 วัตถุดิบ	ยา	เครื่องส�าอางและ	ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์	

	 	 	 และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตร.

	 5.	 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์

	 	 ผู้เขียน.	(ปี).	ชื่อวิทยานิพนธ์.	วิทยานิพนธ์...ระดับของวิทยานิพนธ์...(มหาบัณฑิตหรือดุษฎ	ี

	 	 	 บัณฑิต)	สาขาวิชา,	คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย,	ชื่อมหาวิทยาลัย.

	 	 ตัวอย่าง

	 	 อิสราวรรณ	สนธิภูมาศ.	 (2545).	ความต้องการข้อมูลเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยท่ีได้รับ 

   การตรวจสวนหัวใจในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา.	 วิทยานิพนธ์ปริญญา	

	 	 	 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่,	 บัณฑิตวิทยาลัย,	 มหาวิทยาลัย	

	 	 	 ขอนแก่น.

	 	 Kirwan,	B.	E.	(2004).	The incidence of U.S. agricultural subsidies on farmland rental rates.

				 	 	 (Master’s	thesis).	Massachusetts	Institute,	Massachusetts.
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