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ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม– ธันวาคม 2561

5

บทบรรณาธิการ

เรียน ท่านผู้อ่านและสมาชิกวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาฉบับนี้ เป็นปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ซึ่งทางวารสาร
ได้มีความพยายามในการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)
ส�ำหรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้คัดเลือกบทความที่
น่าสนใจ ด้านโภชนาการ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้านการจัดการเรียนการสอน
พยาบาลรวมทั้งการศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อของโรงพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วน
บทความวิชาการ 2 เรือ่ งในฉบับนีม้ เี นือ้ หาส�ำหรับพยาบาลสาขาจิตเวชในคลินกิ ทีน่ า่ สนใจเรือ่ ง การกระ
ตุน้ พฤติกรรมในผูป้ ว่ ยหลังโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ภี าวะซึมเศร้า: มุมมองทางสมองและประสาทวิทยา
และการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในผู้ป่วยจิตเภทชายที่มีคุณค่าในตนเองต�่ำ 
กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
ขอเรียนให้ทราบว่า วารสารฯ ยังได้เพิ่มช่องทางในการรับ-ส่ง บทความ โดยนอกจากช่องทางปกติ คือ
Email: jobcnm@yahoo.com แล้ว ท่านยังสามารถเลือกส่งบทความทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) โดยท่านสามารถส่งต้นฉบับ
ที่สมบูรณ์ มาที่ URL: tci-thaijo.org/index.php/Jobcnm และซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิสามารถพิจารณาบทความ
ออนไลน์ได้เช่นกัน จึงขอให้ท่านเตรียมต้นฉบับตามค�ำแนะน�ำของวารสารฯ อย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะ
ส่งมา ซึง่ จะช่วยให้กระบวนการพิจารณามีความรวดเร็วยิง่ ขึน้ ดิฉนั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า เนือ้ หาทีล่ งตีพมิ พ์
ในวารสารของเราจะเป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลและการสาธารณสุขต่อไป
ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

การบริโภคโซเดียมที่มากเกินไป เป็นปัจจัยส�ำคัญของโรคความดันโลหิตสูง การศึกษาข้อมูล
ปริมาณโซเดียมในอาหารจึงมีความส�ำคัญต่อการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมของประชาชนไทย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณโซเดียมในอาหารยอดนิยม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท�ำการส�ำรวจอาหารที่ได้จากการปรุงแบบครัวเรือนและร้านอาหาร เก็บ
ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี และขอนแก่น ชั่งน�้ำหนักส่วนประกอบอาหารก่อนและหลังปรุง ค�ำ
นวนปริมาณโซเดียมโดยใช้โปรแกรม INMUCAL
ผลการศึกษาได้อาหาร 29 รายการ 295 ต�ำรับจากแม่บ้าน และ 23 รายการ 194 ต�ำรับจากร้าน
อาหาร ค่ามัธยฐานปริมาณโซเดียมของอาหารต่อ 100 กรัม ในกลุ่มส้มต�ำต่างๆที่แม่บ้านปรุง (666 - 828
มิลลิกรัม) มีคา่ ต�ำ่ กว่าร้านอาหาร (767-1,036 มิลลิกรัม) ปริมาณโซเดียมในต�ำซัว่ และต�ำถัว่ จากร้านอาหาร
(936 และ 1,028 มิลลิกรัม) มีค่าสูงกว่าจากแม่บ้านปรุง (698 และ 828 มิลลิกรัม) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p< 0.05) ปริมาณโซเดียมในไก่ย่าง 100 กรัม มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณโซเดียมที่แนะน�ำต่อวัน
(แม่บ้าน 1,173มิลลิกรัม และร้านอาหาร 1,130มิลลิกรัม) ปริมาณโซเดียมในน�้ำจิ้มต่างๆ1 ช้อนโต๊ะ มีค่า
โซเดียมตั้งแต่ 360 - 523 มิลลิกรัมคิดเป็นประมาณ 1 ใน 5 ถึง 1 ใน 4 ของปริมาณโซเดียมที่แนะน�ำต่อวัน
อาหารที่นิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีโซเดียมสูง ผู้บริโภคสามารถลดความ
เสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมสูงเกินปริมาณที่แนะน�ำต่อวัน (2,000 มิลลิกรัม) โดยบริโภคปริมาณอาหารให้
พอเหมาะ เมนูที่มีน�้ำจิ้มควรบริโภคแต่พอควรและไม่บ่อย นอกจากนี้ยังควรมีการรณรงค์ให้ประชาชน
ลดการบริโภคโซเดียม โดยให้ความรู้ในการลดปริมาณเครื่องปรุงรสเค็มในขั้นตอนการปรุงประกอบ
ค�ำส�ำคัญ:โซเดียม, อาหารยอดนิยม, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Sodium Content of Popular Local Recipes in NortheastThailand
Pasamai Egkantrong1
Uraiporn Chittchang, Ph.D.2
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�ำ

โซเดียมเป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่ร่างกาย
ผลิตเองไม่ได้ตอ้ งได้รบั จากอาหาร ร่างกายต้องการ
โซเดียมเพื่อช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายให้
อยู่ในสภาพสมดุลกับปริมาณที่ได้รับในแต่ละวัน
และจะขับออกทางปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้
โซเดียมจะมีความส�ำคัญต่อร่างกาย แต่ถ้าได้รับ
มากเกินความต้องการของร่างกาย กลับท�ำให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพและส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
รายงานโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังของไทย ปี 2558
(ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) พบจ�ำนวนผูป้ ว่ ยในด้วยโรคไม่
ติดต่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกโรคอย่างต่อเนื่อง เช่น
โรคความดันโลหิตสูงพบ 645,344 คน ในปี 2550
เพิ่มเป็น 1,014,231 คน ในปี 2557 โรคหัวใจขาด
เลือด จ�ำนวน 206,816 คน เพิ่มเป็น 264,820 คน
และโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต
พบจ�ำนวน161,008 คนปี 2550 เพิ่มเป็น 228,836
คน ในปี 2557 การเพิ่มขึ้นของโรคดังกล่าวอาจ
เกิ ด จากวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ร่ ง รี บ ของคนในยุ ค ปั จ จุ บั น
ท� ำ ให้ ข าดการออกก� ำ ลั ง กาย นิ ย มรั บ ประทาน
อาหารนอกบ้าน อาหารจานด่วน อาหารส�ำเร็จรูป
จากพฤติกรรมดังกล่าวท�ำให้เป็นช่องทางหนึ่งที่
ท�ำให้ได้รับปริมาณโซเดียมเกินความต้องการของ
ร่างกาย
การศึกษาวิจัยพบว่าการลดปริมาณการ
บริโภคโซเดียมลงท�ำให้ลดอัตราการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรือ้ รังได้ ผลจากการรวบรวมการศึกษาเกีย่ ว
กับการลดการบริโภคโซเดียมพบว่าการลดการ
บริโภคโซเดียม 700-800 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถ
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ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลงร้อย
ละ 20 ลดอัตราตายลงได้ร้อยละ 5-7(He & MacGregor, 2011) นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่ท�ำการ
ศึกษาในคนมากกว่า 3,000 คน พบว่ากลุม่ ทีล่ ดการ
บริโภคเกลือลงร้อยละ 25-30 จาก 10 กรัมต่อวัน
ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง (Cook et al., 2007)
ในไทยมีการศึกษาการใช้เครื่องปรุงรสลดโซเดียม
แทนที่เครื่องปรุงรสปกติในผู้ป่วยที่มีความดัน
โลหิตสูงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าความดันโลหิต
ค่าบนและความดันโลหิตค่าล่าง มีการลดลงอย่างมี
นัยส�ำคัญ (วันทนีย์ เกรียงสินยศ และคณะ, 2549)
การส�ำรวจปริมาณการบริโภคโซเดียมคลอไรด์
ของประชากรไทยโดยกานดาวสี มาลีวงษ์, ณรงค์
สายวงค์, แสงโสม สีนะวัฒน์, และภารดี เต็มเจริญ
(2556) ส�ำรวจผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ใช้ในครัว
เรือน จากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 2,733 ครัวเรือนทุก
ภาคของไทย พบแหล่งของโซเดียมได้จากอาหาร 2
ทาง คือจากเครื่องปรุงรส เช่น น�้ำปลา เกลือ ซีอิ๊ว
ขาว กะปิ และผงปรุงรส และจากอาหารอื่นที่มี
โซเดียมได้แก่ บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปพร้อมเครื่องปรุง
ปลากระป๋อง ปลาทูนึ่ง น�้ำพริกต่างๆและปลาส้ม
ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ที่ได้จากเครื่องปรุงรสที่
ครัวเรือนใช้ปรุงประกอบอาหารจากวิธีการชั่ง
แบบ 3-day weighed inventoryพบว่าแหล่งส�ำคั
ญของโซเดียมคลอไรด์ได้จากการบริโภคเกลือมา
กสุดเฉลี่ย 3,054 มิลลิกรัมต่อวันต่อคน ประชากร
ภาคใต้ได้รบั โซเดียมคลอร์ไรด์มากสุด รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณเฉลีย่ 4,568และ
3,703 มิลลิกรัมต่อวันต่อคนซึ่งมากกว่าปริมาณ
ที่ แ นะน� ำ ถึ ง 2 เท่ า คื อ ไม่ ค วรเกิ นวั นละ 2,000
มิลลิกรัม(WHO, 2012)
จากสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา
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การบริโภคเกลือและโซเดียมทีส่ งู เกินความจ�ำเป็น
องค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนดให้ลดเกลือโซเดียม
เป็น 1 ใน 9 เป้าหมายระดับโลก ตั้งเป้าลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียมลงร้อยละ 30 ภายใน
ปี พ.ศ. 2568 เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้ อ รั ง ซึ่ งประเทศไทยเราได้ข านรับ นโยบายนี้
โดยตั้งเป้าให้ประชากรไทยลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ให้ประสบความส�ำเร็จในปี พ.ศ. 2568เช่นกัน
(ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วม
มือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก
ภายใต้ชอื่ “แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
Non-Communicable Diseases (NCD) เพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดความเข้มแข็งในด้านนโยบาย แผนงาน และ
มาตรการที่จะป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (แผน
งานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ, 2554) นอกจาก
นี้ ยั ง มี “ โครงการขั บ เคลื่ อ นรณรงค์ เ พื่ อ ลดการ
บริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย” (เครือข่าย
ลดบริโภคเค็ม) ซึง่ เกิดจากความร่วมมือของหน่วย
งานต่างๆ ด้านสุขภาพในไทยหนึง่ ในวัตถุประสงค์
ของโครงการคือ การพัฒนารูปแบบแนวทางที่จะ
ใช้ในการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม
ของประเทศไทยที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะสั ง คม
วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละพื้นที่การส�ำรวจ
อาหารที่นิยมบริโภคของประชากรไทย เพื่อการ
ประเมิ น ความเข้ ม ข้ น ของปริ ม าณโซเดี ย มใน
อาหารยอดนิยมของแต่ละต�ำรับและรูปแบบการ
บริโภคในท้องถิน่ เพือ่ น�ำมาใช้ในการแนะน�ำชนิด
หรือรายการอาหารที่ไม่ควรบริโภคบ่อย รวมถึง
รูปแบบการบริโภคที่ควรปรับเปลี่ยนและใช้เป็น
แนวทางการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมในต�ำรับ
อาหารทีม่ โี ซเดียมสูงแก่ประชากรไทยทีส่ อดคล้อง
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กับสภาวะสังคม วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละ
ภาค

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ประเมินปริมาณโซเดียมในอาหารยอด
นิยมของแต่ละต�ำรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional study) ส� ำ รวจอาหารที่ นิย ม
บริโภคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการปรุง
แบบครัวเรือนและร้านอาหาร เพื่อประเมินความ
เข้มข้นของปริมาณโซเดียมในอาหารยอดนิยมของ
แต่ละต�ำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังผ่านการ
รับรองจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยมหิดล มีการทบทวนวรรณกรรมถึง
อาหารที่นิยมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชิญผู้
เชีย่ วชาญของแต่ละจังหวัดคัดกรองรายการอาหาร
ทีน่ ยิ มปรุงในครัวเรือนและในร้านอาหารก่อนเก็บ
ข้อมูลจริงในพื้นที่

พื้นที่การศึกษา

การคั ด เลื อ กพื้ น ที่ แ ละกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
เป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
พืน้ ทีใ่ นการศึกษาประกอบด้วย 3 จังหวัด (ขอนแก่น
บุรีรัมย์ อุบลราชธานี) ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์
อนามัยที่ 7,9 และ10
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างประกอบ
ด้วย 2 ส่วนคือ
1. แม่บา้ นทีป่ ระกอบอาหารกินเองในครัว
เรือนและมีความช�ำนาญในการประกอบอาหาร
จังหวัดละ 5 คน
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2. ร้านขายอาหารอีสานทีน่ ยิ มในจังหวัด
นั้นๆเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ
และให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งสองกลุ่มได้รับการเชิญชวนเข้าร่วม
โครงการตามความสมัครใจและให้ความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษร

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ก่อนการเก็บข้อมูลมีการอบรมทีมผู้ช่วย
นักวิจัยในการใช้อุปกรณ์ (การชั่ง-ตวงอาหาร)
และแบบบันทึกอาหารที่แม่บ้านและร้านอาหาร
ประกอบปรุง ทีมวิจัยต้องปะกบคู่ตัวต่อตัวกับ
อาสาสมัครแม่บ้านที่เป็นผู้ประกอบอาหาร

การเก็บข้อมูลต�ำรับแบบครัวเรือนในชุมชน

1. นัดหมายชี้แจงโครงการและขั้นตอน
การท�ำงานแก่กลุ่มแม่บ้านก่อนวันปรุงจริง 1 วัน
ร่วมกันคัดเลือกเมนูทนี่ ยิ มปรุงในครัวเรือนอีกครัง้
หนึ่งหลังผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญในขั้น
แรก ก�ำหนดรายการวัตถุดบิ /ส่วนประกอบอาหาร
และเครือ่ งปรุงรสทีต่ อ้ งการให้ทมี วิจยั จัดเตรียมให้
ในวันปรุงจริง
2. ในวันปรุงอาหารจริงแม่บา้ นจัดเตรียม
ส่วนประกอบอาหารที่ต้องใช้ของแต่ละคนทีละ
รายการใส่ภาชนะ เพื่อให้ทีมวิจัยบันทึกน�้ำหนัก
ส่วนประกอบก่อนปรุงทุกอย่างด้วยเครือ่ งชัง่ ความ
ละเอียด 0.1 กรัมส�ำหรับชัง่ เครือ่ งปรุงรส เช่น เกลือ
ผงชูรส เครื่องชั่งความละเอียด 1 กรัมใช้ชั่งส่วน
ประกอบอาหารอืน่ ๆเมือ่ ปรุงเสร็จบันทึกน�ำ้ หนัก
ส่วนประกอบที่เหลือและชั่ง-ตวงปริมาณอาหาร
ปรุงเสร็จหากมีส่วนที่กินไม่ได้ เช่นก้าง ข่า ตะไคร้
ทีใ่ ส่เป็นท่อนเพือ่ เอากลิน่ เท่านัน้ ต้องบันทึกไว้ น�ำ
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มาหักออกจากน�้ำหนักของทั้งส่วนประกอบก่อน
ปรุงและหลังปรุงเพื่อค�ำนวณเฉพาะส่วนที่กินได้
แต่ละรายการได้ขอ้ มูลไม่นอ้ ยกว่า 5 ต�ำรับ แม่บา้ น
ประกอบปรุงวันละ7-9รายการแล้วแต่ความยาก
ง่ายของรายการอาหาร ท�ำเสร็จภายในไม่เกิน 3 วัน

การเก็บข้อมูลต�ำรับแบบร้านอาหาร

1. การประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลผ่าน
สมาคมร้านอาหารของแต่ละจังหวัด ก่อนวันเก็บ
ข้อมูลจริงเข้าชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของโครงการและ
ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล เมือ่ ร้านอาหารเข้าร่วมด้วย
ความสมัครใจจึงนัดหมายวันและเวลาทีแ่ ต่ละร้าน
สะดวกให้เข้าเก็บข้อมูลซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน
2. การเก็บข้อมูลทีมวิจยั จัดเตรียมภาชนะ
ให้พ่อครัว-แม่ครัวจัดส่วนประกอบอาหารที่ต้อง
ใช้ทลี ะรายการปริมาณต่อ 1 เสิรฟ์ เท่าทีข่ ายจริงทีม
วิจัยท�ำการชั่งส่วนประกอบอาหารก่อน-หลังปรุง
และชั่ง-ตวงอาหารที่ประกอบเสร็จ โดยใช้แบบ
บันทึกและเครือ่ งชัง่ อาหารชุดเดียวกับของแม่บา้ น

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้ อ มู ล ของต� ำ รั บ ที่ ผ ่ า นการตรวจสอบ
แล้ว น�ำไปค�ำนวณสารอาหารเพื่อเป็นฐานข้อมูล
ปริมาณโซเดียม พลังงาน และสารอาหารอื่น ๆ
ส�ำหรับประกอบอาหารปรุงสุก/เสร็จ 100 กรัม
ของแต่ละต�ำรับด้วยโปรแกรม INMUCAL-Nutrients (V3) (Institute of NutritionMahidol University, 2014) และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูป SPSSversion 19(IBM, USA)เปรียบเทียบ
ความแตกต่างปริมาณโซเดียมระหว่างแม่บา้ นและ
ร้านอาหารประกอบปรุงด้วยสถิติ Mann-Whitney
U Testค่า (p-value<0.05)
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

ภายหลังโครงการวิจัยผ่านการรับรองจาก
ศูนย์สง่ เสริมจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัย
มหิดล (เลขที่ MU-IRB 2013/025.1303) ผู้วิจัยได้
เข้าชีแ้ จงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
วิจัยกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและมี
สิทธิ์ถอนตัวออกจากการวิจัยได้ถ้าต้องการข้อมูล
ของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ การน�ำ
เสนอข้อมูลจะน�ำเสนอโดยภาพรวม หลังจากกลุม่
ตัวอย่างรับทราบและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยจึง
ให้ลงนามในเอกสารยิมยอมการเข้าร่วมการวิจัย

ผลการวิจัย

จ�ำนวนรายการอาหารทั้ง 3 จังหวัด แบ่ง
เป็น5 กลุ่มอาหารประกอบด้วย 1) กลุ่มส้มต�ำ  2)

24

2.indd 11

11

แกง-ต้ม 3) ปิง้ -ย่าง 4) ย�ำ-ลาบ 5) เครือ่ งจิม้ แบ่งเป็น
แม่บ้านประกอบปรุง 29 รายการ 295 ต�ำรับ และ
ร้านอาหาร23รายการ 194 ต�ำรับโดยมีค่ามัธยฐาน
ของปริมาณโซเดียมในอาหารต่อ 100 กรัมที่แยก
ตามกลุ่มอาหารได้ดังนี้
กลุม่ ส้มต�ำ ค่ามัธยฐานของปริมาณโซเดียม
ที่ปรุงโดยแม่บ้านมีค่าต�่ำกว่าร้านอาหารปรุงคือ
ตั้งแต่666-828 มิลลิกรัม และ767-1,036 มิลลิกรัม
ตามล�ำดับ ปริมาณโซเดียมในต�ำซั่วและต�ำถั่วจาก
ร้านอาหาร (936 และ 1,028 มิลลิกรัม) มีค่าสูงกว่า
จากแม่บ้านปรุง (698 และ 828 มิลลิกรัม) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้ในต�ำซั่ว
ยังมีเส้นขนมจีนเป็นส่วนประกอบส่งผลให้ค่า
พลังงานและคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าส้มต�ำชนิดอื่น
(ตารางที่ 1)

17/12/2561 15:39:46
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ตารางที
ณค่ค่าาสารอาหารต่
สารอาหารต่ออ100
100กรักรัม มของเมนู
ของเมนู
ประเภทส้
มัธยฐาน
เซ็น25,75)
ไทล์ 25,75)
ตารางที่ ่ 11 คุคุณ
ประเภทส้
มตําม, ต�ค่ำา,มัค่ธายฐาน
(เปอร์(เปอร์
เซ็นไทล์
พลังงาน

คาร์ โบไฮเดรต

โปรตีน

ไขมัน

โซเดียม

(กิโลแคลอรี)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(มิลลิกรัม)

ตําซั่ว
แม่บา้ น 15 ตํารับ
ร้านอาหาร15 ตํารับ
p-value

68.5(55, 71)
69.1(61, 74)
.395

15.2(12, 16)
14.9(13, 16)
.281

1.5(1, 2)
1.4(1, 2)
.709

0.3(.3, .4)
0.4(.3, .4)
.011

698(590, 812)
936(755, 1,094)
.011

ตําแตง
แม่บา้ น 15 ตํารับ
ร้านอาหาร15 ตํารับ
p-value

29.2(28, 36)
37.4(33, 40)
.014

5.9(6, 7)
7.7(7, 9)
.018

1.0(1, 1)
1.0(1, 1)
.885

0.2(.2, .3)
0.3(.2,.3)
.382

666(568, 866)
767(684, 1,067)
.206

ตําถัว่
แม่บา้ น 10 ตํารับ
ร้านอาหาร16 ตํารับ
p-value

42.6 (40, 46)
52.4(49, 58)
.001

7.4(7, 9)
10.0(9, 12)
.001

2.3(2, 3)
2.3(2, 3)
1.000

0.4(.4, .5)
0.4(.4, .5)
.771

828(761, 952)
1,028(803, 1,244)
.031

ส้ มตําลาว
แม่บา้ น 15 ตํารับ
ร้านอาหาร16 ตํารับ
p-value

43.2(35, 47)
46.3(44, 59)
.028

9.3(7, 10)
9.9(9, 12)
.054

1.3(1, 1)
1.4(1,2)
.000

0.3(.2, .3)
0.4(.3, .5)
.000

763(655, 1,014)
1,036(845, 1,199)
.201

รายการ

กลุ่มแกง-ต้ ม รายการอาหารแกง-ต้มที่นิยมของภาคอีสานคือแกงอ่อมไก่หรื อปลาร้านอาหารส่ วน

มีไขมัยมต่
น20-25
(4-5 ช้บอา้นชา)
มีปริมาณเท่
ม รรายการอาหารแกง-ต้
มทีม่ าณโซเดี
ใหญ่ที่เข้กลุ
าเก็่มบแกง-ต้
ข้อมูลจะมี
ายการนี้นาํ เสนอลูกค้า ปริ
อ100 กรั
กรัมม จากแม่
นและร้ซึ่งานอาหารมี
ค่าา
นิไม่ยตมของภาคอี
สานคือแกงอ่อมไก่หรือปลาร้าน ข้อแนะน�ำต่อวันต่อคน (ไม่ควรเกิน 4-6 ช้อนชา)
่างกันมากนักคือ 500และ 455มิลลิกรัม กลุ่มปิ้ ง-ย่ างเมนูที่นิยมคือไก่ยา่ งปริ มาณโซเดียมของไก่ยา่ ง100
กลุ่มลาบ เมนูที่นิยมคือ ลาบปลา ลาบ
อาหารส่วนใหญ่ที่เข้าเก็บข้อมูลจะมีรายการนี้
กรัมพบมากกว่าร้อยละ 50 ของปริ มาณที่แนะนําต่อวันทั้งจากแม่บา้ นและร้านอาหาร(1,173 และ 1,130
น�ำเสนอลูกค้า ปริมาณโซเดียมต่อ100 กรัม จาก เป็ด-ไก่ ลาบหมู ปริมาณโซเดียมของลาบปลาทีป่ รุง
มิลลิกรัม)มีไขมัน20-25 กรัม (4-5 ช้อนชา) ซึ่งมีปริ มาณเท่าข้อแนะนําต่อวันต่อคน (ไม่ควรเกิน 4-6 ช้อนชา)
แม่บ้านและร้านอาหารมีค่าไม่ต่างกันมากนักคือ จากแม่บ้านและร้านอาหารอยู่ในค่าที่ใกล้เคียงกัน
กลุ่ม ลาบ เมนู ที่นิยมคือ ลาบปลา ลาบเป็ ด-ไก่ ลาบหมู ปริ มาณโซเดียมของลาบปลาที่ปรุ งจาก
500และ 455มิลลิกรัม กลุม่ ปิง้ -ย่างเมนูทนี่ ยิ มคือไก่ คือ 898 และ 868 มิลลิกรัมซึ่งสูงกว่าลาบเป็ด-ไก่
บา้ นและร้
านอาหารอยู
าที่ใกล้
งกันคือ 898า และ(500
868และ566
มิลลิกรัมมิซึล่ งลิสูกงรักว่ม)าลาบเป็
ด-ไก่ (500
และลาบหมู
(553และ566
และ639
ย่แม่างปริ
มาณโซเดี
ยมของไก่ใ่ นค่
ยา่ ง100
กรัเคีมยพบมากกว่
มิร้อลยละ
ลิกรัม50
) และลาบหมู
(553
และ639
มิ
ล
ลิ
ก
รั
ม
)
ดั
ง
แสดงในตารางที
่
2
ของปริมาณที่แนะน�ำต่อวันทั้งจากแม่ มิลลิกรัม) ดังแสดงในตารางที่ 2
บ้านและร้านอาหาร(1,173 และ 1,130 มิลลิกรัม)
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ตารางที
สารอาหารต่ออ100100กรักรั
มของเมนู
่มแกง-ต้
ม,ปิา้ง-ย่และลาบ,
าง และลาบ,
ค่ามัธยฐาน
ตารางที่ ่22 คุณณค่ค่าาสารอาหารต่
มของเมนู
กลุ่มกลุแกง-ต้
ม,ปิ้ ง-ย่
ค่ามัธยฐาน
(เปอร์
ไทล์25,75)
25,75)
(เปอร์เเซ็ซ็นนไทล์
พลังงาน

คาร์ โบไฮเดรต

โปรตีน

ไขมัน

โซเดียม

(กิโลแคลอรี)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(มิลลิกรัม)

กลุ่ม แกง-ต้ ม
แกงอ่ อม (ไก่ /ปลา)
แม่บา้ น 15 ตํารับ

58.1 (54, 75)

5.0 (4, 6)

4.3 (4, 6)

2.6 (2, 3)

500 (358, 564)

ร้านอาหาร 17 ตํารับ

61.5 (42, 73)

3.9 (3, 6)

4.9 (4, 6)

2.6 (1, 3)

455 (315, 501)

.020

.270

.806

.007

.806

กลุ่ม ปี้ ง-ย่ าง
ไก่ ย่าง
แม่บา้ น 10 ตํารับ

347.3 (328, 363)

4.8 (4, 6)

25.4 (24, 27)

24.9 (24, 26)

1,173 (872, 1,541)

ร้านอาหาร 13 ตํารับ

310.5 (272, 349)

3.9 (3, 5)

29.1 (26, 31)

20.3 (18, 22)

1,130 (860, 1,544)

.035

.193

.018

.000

1.000

กลุ่ม ลาบ
ลาบปลา
แม่บา้ น 15 ตํารับ

162.8 (133, 206)

10.6 (8,14)

12.1 (10, 13)

7.7 (6, 10)

898 (690, 1,072)

ร้านอาหาร 7 ตํารับ

144.6 (126, 168)

10.6 (10,13)

13.1 (11, 13)

6.4 (5, 8)

868 (592, 1,623)

.341

.805

.459

.105

.916

ลาบเป็ ด-ไก่
แม่บา้ น 15 ตํารับ

149.9 (119, 165)

8.3 (8, 9)

13.2 (12, 16)

6.7 (4, 8)

500 (332, 950)

ร้านอาหาร 6 ตํารับ

200.8 (175, 231)

10.0 (8, 14)

11.7 (10, 15)

12.3 (10, 14)

566 (407, 656)

.006

.186

.227

.001

.697

ลาบหมู
แม่บา้ น 15 ตํารับ

196.3 (175, 208)

5.3 (5, 6)

15.5 (15, 17)

11.7 (11, 13)

553 (442, 766)

ร้านอาหาร 15 ตํารับ

201.3 (187, 230)

8.5 (8, 11)

14.6 (12, 16)

12.5 (10, 13)

630 (514, 858)

.310

.003

.178

.633

.330

รายการ

p-value

p-value

p-value

p-value

p-value
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กลุ่ม่มนํน�า้ ้ำจิจิม้ ้ม ในเมนู
่ องจิ
า่ ง ปริยมแตกต่
มาณโซเดีางกั
ยมสู
งไม่มากเช่
ได้มาน
้มเช่้มน ปลาเผาเกลื
กลุ
ในเมนูยยอดนิ
อดนิยมที
ยมที่มีเ่มครืีเครื
่องจิ
เดียวกันก็อมคอหมู
ีระดับยโซเดี
นได้
จากตั
วอาหาร แต่อยูคอหมู
ท่ ี่ส่วนของนํ
เป็ นหลักยมสู
ซึ่งพบว่
งนํม้ าาณน�
จิ้มของอาหารเมนู
นก็มยีรมตั
ะดับง้ แต่
้ าจิม้มาณโซเดี
เช่น ปลาเผาเกลื
ย่าง ปริ
ง ากัมีนการปรุ
เช่นปริ
ำ้ จิม้ 1 ช้อนโต๊เะดีมียวกั
คา่ โซเดี
โซเดี
นได้มแต่
ากเช่
เช่นปริ ม้ำาณนํ
อนโต๊ะ มิมีลคลิ่าโซเดี
ยมตั้งแต่ ่3360-523
มิลลิกรัม
ไม่ได้ยมมแตกต่
าจากตัวางกั
อาหาร
อยูน่ทกัี่สน่วนของน�
จิ้มเป็้ านจิ้ม 1 ช้360-523
กรัม(ตารางที
)
หลัก ซึ่ง่3พบว่
(ตารางที
) า มี ก ารปรุ ง น�้ ำจิ้ ม ของอาหารเมนู

าสารอาหารต่ออ1ช้1ช้ออนโต๊
นโต๊ะะ(15กรั
(15กรัมม) )ของเมนู
ของเมนูกลุ
กลุ่มม่ นํน�้ าำจิ้ จิ้มม้ , ,ค่ค่าามัมัธธยฐาน
ยฐาน(เปอร์
(เปอร์เซ็เซ็นนไทล์
ไทล์25,75)
25,75)
ตารางที3่ 3คุคุณณค่ค่าสารอาหารต่
รายการ
นํ้าจิ้มไก่ย่าง

พลังงาน

คาร์ โบไฮเดรต

โปรตีน

ไขมัน

โซเดียม

(กิโลแคลอรี)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(มิลลิกรัม)

แม่บา้ น 10 ตํารับ
ร้านอาหาร10 ตํารับ
p-value

15.0(14, 16)
20.6(18, 29)
.002

3.0(2, 3)
4.5(4, 7)
.002

0.7(.5, .8)
0.4(.3, .6)
.013

0.1 (0, .2)
0.1 (0, .1)
.791

474(345, 533)
368(212, 521)
.290

13.9(13, 17)
22.0(18, 31)
.028

2.1(2, 4)
3.6(2, 5)
.088

0.8(.6, 1)
0.8(.5, 1)
.808

0.2(.1, .3)
0.4(.2, .5)
.062

523(221, 859)
429(377, 735)
.808

14.5(11, 16)
14.1(9, 19)
.613

3.1(2 ,4)
2.8(2, 5)
.638

0.7(.5, .9)
0.6(.4, .7)
.033

0.1(0, .1)
0.1(0, .1)
.405

392(225, 548)
360(277, 481)
.638

นํ้าจิ้มคอหมูย่าง
แม่บา้ น 5 ตํารับ
ร้านอาหาร7 ตํารับ
p-value
นํ้าจิ้มปลาเผาเกลือ
แม่บา้ น15 ตํารับ
ร้านอาหาร18 ตํารับ
p-value

อภิปรายผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจัย

ในครั้งนี้ ปริมาณโซเดียมในส้มต�ำต่างๆต่อ100
่มอาหารพบว่
รายการอาหารของ 3จั
5 มกลุ
ปริ มาณโซเดี
พบตั
้งแต่ร้อยละา30-50
ของปริยมมในอาหารกลุ
าณที่แนะน�ำ ่ม
รายการอาหารของ
3จังงหวั
หวัดด นินิยยมบริ
มบริโโภคจาก
ภค กรั
อวัน(2,000 มิลนลิออกเฉี
กรัม) ยพบความแตกต่
างของ
อาหารพบว่
าปริมาณโซเดี
ต่จาก
า งๆ5 ค่กลุอ่มนข้
า งสู ง โดยเฉพาะส้
ม ตํายทีมในอาหาร
่ เ ป็ นเมนู ย อดนิต่ยมของภาคตะวั
งเหนื อซึ่ งสอดคล้
องกับ
มจากส้มต�ำลาวที่แม่บ้านและร้าน
กลุ่มต่กษาสถานการณ์
างๆ ค่อนข้างสู
ง โดยเฉพาะส้
ต�ำที่เป็น ปริมาณโซเดีายเมนู
การศึ
การบริ
โภคโซเดียมมในประชากรไทยของพบว่
สม้ ตําไทย ส้มตําปลาร้า ส้มตําลาว
เมนูยอดนิยมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง อาหารปรุง (763:1036 มิลลิกรัม) แต่ไม่มคี วามแตก
เป็ นเมนูระดับต้นๆ ที่กลุ่มตัวอย่างนิ ยมบริ โภค (ลือชัย ต่ศรีางทางสถิ
เงินยวง, ตธนิ
วงษ์
ดา, และฐนิ
ชนะกุ
ิ ส่ตวานต�
ำซัจ่วินและต�
ำถั่วที่แดม่าบอภิ
้านปรุ
งล
สอดคล้องกับ การศึกษาสถานการณ์การบริโภค
ชัโซเดี
ย, 2550)
การศึกษาในครั้งนี้ ปริ มาณโซเดี
อ100 กรัยมมน้
พบตั
30-50 ของปริ
มาณ
้ งแต่ารร้้อายละ
ริมาณโซเดี
อยกว่
นอาหารปรุ
งอย่างมี
ยมในประชากรไทยของพบว่
า เมนูสม้ ยต�มในส้
ำไทยมตําต่มีาปงๆต่
ส�ำคัญทางสถิ
ติอย่ยามจากส้
งไรก็ตมามปริ
มาณโซเดี
ยม
ต�ำปลาร้
ต�ำลาว เป็นเมนู
ๆ ทีก่ ลุม่ นัายงของปริ
มิลลิรกะดัรัมบ)ต้นพบความแตกต่
มาณโซเดี
ตําลาวที
่แม่บา้ นและ
ทีส้่มแนะนํ
าต่อาวัส้นม(2,000
จากผลการศึกษานี้อาจต�่ำกว่าปริมาณโซเดียมที่
อย่างนิยมบริง (763:1036
โภค (ลือชัย ศรี
ร้ตัาวนอาหารปรุ
มิลเลิงิกนรัยวง,
ม) ธนิ
แต่ไตม่ามวงษ์
ีความแตกต่างทางสถิติ ส่ วนตําซัว่ และตําถัว่ ที่แม่บา้ นปรุ งมี
จินดา, และฐนิดา อภิชนะกุลชัย, 2550) การศึกษา บริโภคจริงเนื่องจากเป็นปริมาณโซเดียมที่ได้จาก
ปริ มาณโซเดี ย มน้อยกว่าร้ านอาหารปรุ งอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติอย่างไรก็ตามปริ มาณโซเดี ยมจากผล
การศึกษานี้อาจตํ่ากว่าปริ มาณโซเดียมที่บริ โภคจริ งเนื่องจากเป็ นปริ มาณโซเดียมที่ได้จากเครื่ องปรุ งรสที่เติม
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เครื่องปรุงรสที่เติมลงไป ขณะเก็บข้อมูลเท่านั้น
ไม่ได้มีการรวมปริมาณโซเดียมที่มีปรุงในน�้ำปลา
ร้าส�ำหรับใส่สม้ ต�ำทีเ่ ป็นสูตรเฉพาะของร้านทีอ่ าจ
มีการเติมเพิ่ม รส กลิ่นลงไป ไพรวัลย์ ตันติวัฒน
เสถียร, จรณะทรัพย์สุวรรณ, สินี โชติบริบูรณ์,
ปรางค์ทอง ดวงโนเสน, และฌัฐพัชร์ ทองค�ำ 
(2556) ได้ศึกษาเส้นทางปลาร้าโดยการสัมภาษณ์
ผูผ้ ลิต ผูจ้ ำ� หน่าย และผูบ้ ริโภคปลาร้าในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือพบการผลิตปลาร้าจากแหล่งผลิต
จนถึงผูบ้ ริโภค แบ่งได้สามช่วง 1) ปลาร้าต้นน�ำ ้ คือ
ปลาหมักเกลือ ปลาร้าร�ำข้าวคัว่ ปลาร้าร�ำ 2) ปลาร้า
กลางน�้ำ คือ ปลาร้าที่น�ำมาจากต้นน�้ำมาแปลงเพื่อ
เพิ่มสี (เมล็ดกระถิน สีผสมอาหาร ไส้สับปะรด)
เพิม่ ปริมาณ (น�ำ้ เกลือต้ม) เพิม่ รส ( ผงชูรส ผงปรุง
รส กะปิ น�้ำกระเทียมดอง น�้ำตาล) 3) ปลาร้าปลาย
น�ำ ้ คือปลาร้าทีถ่ กู แปลงเพิม่ สี กลิน่ รส จากปลาร้า
กลางน�้ำเข้าไปอีกเพื่อให้เป็นสูตรเฉพาะประจ�ำ
ร้านได้รสชาติตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิเคราะห์ทางห้องปฎิบตั กิ ารของน�ำ้ ปลาร้า
ต้มสุกส�ำเร็จรูปส�ำหรับใส่สม้ ต�ำ (อุไรพร จิตต์แจ้ง,
ประไพศรี ศริริจักรวาล, วันทนีย์ เกรียงสินยศ, พัศ
มัย เอกก้านตรง, และอรพินท์ บรรจง, 2556) ที่มี
ปริมาณโซเดียม 5,647มิลลิกรัม และคลอไรด์ 4,692
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมจากรายงานดังกล่าวยังมี
การวิเคราะห์ปลาร้าต่าง ๆ พบปริมาณโซเดียมอยู่
ในค่าที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อดูปริมาณคลอไรด์ของ
ปลาร้าที่ขายปลีกในตลาดพบมีค่าต�่ำกว่าจากผู้
ผลิตแบบวิธีการดั้งเดิมและที่แม่บ้านหมักเอง ซึ่ง
สะท้อนถึงระดับเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) ทีต่ า่ ง
กัน โดยทัว่ ไปเกลือแกงมีองค์ประกอบของโซเดียม
ร้อยละ 40 และคลอไรด์ร้อยละ 60 จึงเป็นไปได้ว่า
โซเดียมส่วนหนึง่ ในปลาร้าขายปลีกไม่ใช่เกลือแกง
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ที่จ�ำเป็นในการหมัก โดยมีโอกาสที่จะเป็นโซเดียม
จากการเติมแต่งที่ไม่ใช่วิธีตามภูมิปัญญาดั้งเดิม
เช่ น การเติ ม ผงชู ร ส จึ ง ส่ ง ผลให้ สั ด ส่ ว นของ
โซเดียมสูงขึ้นและคลอไรด์ต�่ำลงนอกจากนี้การ
ศึกษาเส้นทางสายปลาร้า (ไพรวัลย์ ตันติวัฒน
เสถียร และคณะ, 2556) ยังพบว่าปัจจุบันปลาร้าที่
ผลิตในเชิงพาณิชย์มกี ารหมักในระยะเวลาทีส่ นั้ ลง
และมักมีการเติมแต่งระหว่างเส้นทางการขายปลีก
ในแต่ละทอดเมนูลาบปลามีคา่ โซเดียมสูงกว่าลาบ
ไก่ ลาบหมู ทัง้ ของแม่บา้ นปรุงและร้านอาหารปรุง
ชนิดเครื่องปรุงรสของลาบไก่ ลาบหมู คือเกลือ
น�้ำปลา ผงชูรสส่วนลาบปลามีการเพิ่มน�้ำปลาร้า
เข้ามา ท�ำให้ปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้น คนท้องถิ่นมี
ความเชื่อว่าน�้ำปลาร้าเป็นตัวชูรสที่ส�ำคัญที่ท�ำให้
ลาบปลาอร่อยยิง่ ได้นำ�้ ปลาร้าทีห่ มักตามภูมปิ ญ
ั ญา
เดิมทีห่ มักข้ามปี จะเกิดการสลายของเนือ้ ปลาออก
มาท�ำให้เกิด อุมามิ (อุไรพร จิตต์แจ้ง, 2554) จนมี
ค�ำกล่าวไว้ว่า “ลาบปลาส�ำหรับคนอีสานต้องใส่
น�้ำปลาร้ารสชาติจึงจะกลมกล่อม (นัว)”ปริมาณ
น�้ำปลาร้าที่ใส่ลาบปลาโดยเฉลี่ยจากการปรุงของ
แม่บ้านปรุงและร้านอาหารประมาณ1/2 ช้อนโต๊ะ
(โซเดียม 425 มิลลิกรัม) ต่อลาบปลา 100 กรัม
กลุ่มน�้ำจิ้ม นิยมจัดคู่กับ ปลาเผา คอหมูย่าง ซึ่ง
อาหารหลักเหล่านีม้ โี ซเดียมไม่มากนัก แต่โซเดียม
จะอยูท่ นี่ ำ�้ จิม้ ปริมาณน�ำ้ จิม้ 1 ช้อนโต๊ะ (15 กรัม) มี
โซเดียมตัง้ แต่ 360-523 มิลลิกรัม ดังนัน้ นอกเหนือ
จากลดปริมาณเครือ่ งปรุงรสเค็มและผงชูรสในการ
ปรุงอาหารแล้ว ผู้บริโภคยังมีโอกาสควบคุมและ
จ�ำกัดปริมาณโซเดียมด้วยตนเองโดยการบริโภคน�ำ้
จิ้มต่างๆ แต่พอควรและลดความถี่ในการบริโภค
อาหารที่มีเครื่องจิ้ม
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ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า
ปริมาณโซเดียมที่เราได้รับในแต่ละวันมีแหล่ง
ที่มาจากอาหารหลายชนิด นอกเหนือจากเครื่อง
ปรุงรสเค็มที่ทุกคนทราบนอกจากนี้ประชาชน
ส่วนใหญ่ยงั ไม่ตระหนักถึงภัยเงียบจากการบริโภค
เกลือและโซเดียมเกินรวมถึงภาครัฐยังขาดนโยบาย
และมาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ตาม
ประเมินผลการรณรงค์การลดโซเดียมดังนั้นการ
ทราบปริมาณโซเดียมในอาหารยอดนิยมของท้อง
ถิ่นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้ในการรณรงค์
ลดปริ ม าณการบริ โ ภคโซเดี ย มของประชาชน
โดยการให้ข้อมูลปริมาณโซเดียมในอาหารท้อง
ถิ่นและให้ความรู้ในการลดปริมาณเครื่องปรุงรส
เค็มในขั้นตอนการปรุงประกอบส่วนเมนูที่มีน�้ำ
จิ้มนอกเหนือจากลดปริมาณเครื่องปรุงรสเค็ม
และผงชูรสในการปรุงแล้ว ผู้บริโภคยังมีโอกาส
ควบคุมปริมาณโซเดียมด้วยตนเองในการบริโภค
น�ำ้ จิม้ ต่างๆ แต่พอควรนอกจากนีค้ วรส่งเสริมการ
ผลิตเครื่องปรุงรสเค็มท้องถิ่น เช่น ปลาร้าต่างๆ
ตามวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ดีอยู่แล้ว อาจใช้ระบบ
รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP) และ
พยายามหมักเองหากเป็นไปได้ เพื่อจะได้ไม่ต้อง
บริโภคโซเดียมส่วนที่เกินจ�ำเป็น

เอกสารอ้างอิง

กานดาวสี มาลีวงษ์, ณรงค์ สายวงค์, แสงโสม
สีนะวัฒน์, และภารดี เต็มเจริญ. (2556).
การส�ำรวจปริมาณ การบริโภคโซเดียม
คลอไรด์ของประชากรไทย. วารสารการ
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พลังงานและสารอาหารที่ได้รับระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงไทย
กรณีศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ณัฐนรี แสงเขตต์, คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)1
สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์, ปร.ด. (มนุษย์โภชนาการ)2

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการได้รับพลังงานและสารอาหารของหญิงตั้งครรภ์ใน
แต่ละไตรมาส และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา อาชีพ รายได้ ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ ต่อ
ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละไตรมาส โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป สัมภาษณ์การ
บริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชัว่ โมง เป็นเวลา 1 วัน ในแต่ละไตรมาส ค�ำนวณพลังงานและสารอาหารต่างๆ
เปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546
ผลการศึกษาหญิงตัง้ ครรภ์จำ� นวน 514 คน ได้รบั พลังงานจากอาหารในไตรมาสแรก ไตรมาสทีส่ อง
และสาม เท่ากับ 1,469.2, 1,800.4 และ 1,847.2 กิโลแคลอรีตอ่ วัน (ร้อยละ 81.6, 87.8 และ 90.1 ของเกณฑ์
อ้างอิง) สัดส่วนการกระจายของพลังงานแต่ละไตรมาสอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (คาร์โบไฮเดรต:โปรตีน:
ไขมัน คิดเป็น 56:17:27, 54:17:29 และ 54:17:29 ตามล�ำดับ) การได้รบั แร่ธาตุและวิตามิน ได้แก่ แคลเซียม
ไธอะมิน ไรโบฟลาวิน และวิตามินซี อยู่ในช่วงร้อยละ 62-91, 73-99, 88-116 และ 89-110 ตามล�ำดับ ใน
ขณะทีธ่ าตุเหล็กและวิตามินเอได้รบั เพียง ร้อยละ 11-14 และ 45-62 ของเกณฑ์อา้ งอิง จะเห็นได้วา่ ปริมาณ
พลังงานและสารอาหารที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งสามไตรมาส (มากกว่าร้อยละ
70 ของเกณฑ์อ้างอิง) ยกเว้นธาตุเหล็กและวิตามินเอได้รับต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในทุกไตรมาส เมื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ย Spearman correlation พบว่า ระดับการศึกษาของหญิงตัง้ ครรภ์มคี วามสัมพันธ์
เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับปริมาณไขมันที่ได้รับในทุกไตรมาส (p<0.05)ในไตรมาสที่สามพบ
ว่า การศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการได้รับพลังงาน โปรตีน และธาตุเหล็กจากพืช (p<0.05) ใน
ขณะที่ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ อาชีพ และรายได้ของหญิงตั้งครรภ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการได้รับ
พลังงานและสารอาหารต่างๆ (p>0.05)
ค�ำส�ำคัญ: พลังงานและสารอาหาร, หญิงตั้งครรภ์, ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์
ผู้ช่วยวิจัย หน่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย หน่วยโภชนาการชุมชน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล(Corresponding author)
email : sueppong.gow@mahidol.ac.th
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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 association 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�ำ

การตั้งครรภ์ เป็นระยะที่ร่างกายมีการ
เปลีย่ นแปลงหลายอย่าง เช่น การเปลีย่ นแปลงของ
ฮอร์โมนในร่างกาย ระบบทางเดินปัสสาวะ กล้าม
เนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง รวมถึงระบบ
ไหลเวียนเลือดและหัวใจ มีการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีความต้องการ
พลังงานและสารอาหารเพิม่ ขึน้ ต่างจากภาวะปกติ
(อบเชย วงศ์ทอง, 2553) หญิงตั้งครรภ์ที่บริโภค
อาหารไม่มีคุณภาพหรือได้รับสารอาหารต่างๆ
ไม่เพียงพอในระหว่างตัง้ ครรภ์จะส่งผลต่อสุขภาพ
ทั้งของมารดาและทารกได้ เช่น หญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับโปรตีนและพลังงานเพียงพอจะคลอดทารก
ที่มีน�้ำหนักมากกว่า ตัวยาวกว่า และสุขภาพแข็ง
แรงกว่าทารกที่เกิดจากมารดาที่ได้รับโปรตีนและ
พลังงานไม่เพียงพอ (วลัย อินทรัมพรรย์, 2551)
หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอจะมี
ความสัมพันธ์ต่อการคลอดก่อนก�ำหนดและการ
คลอดทารกน�้ำหนักน้อย (อบเชย วงศ์ทอง, 2553)
ภาวะขาดไอโอดีนท�ำให้เสีย่ งต่อการแท้งบุตร ทารก
ตายขณะคลอด หรือทารกที่คลอดมีความผิดปกติ
ของสมองและระบบประสาท มีพัฒนาการทาง
สติปัญญาต�่ำ(อบเชย วงศ์ทอง, 2553) ในทางตรง
กันข้าม หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับพลังงานมากเกิน
ความต้องการของร่างกายจะมีอาการครรภ์เป็น
พิษ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง เป็นต้น(อบเชย วงศ์ทอง, 2553)
นอกจากนั้น ยังท�ำให้คลอดยากเพราะทารกที่เกิด
มามีแนวโน้มจะมีภาวะทารกตัวโต (macrosomia)
(Liu, Dai, Dai, & Li, 2012)ดังนั้น การบริโภค
อาหารในช่วงตั้งครรภ์ที่เพียงพอจึงมีความจ�ำเป็น

24

2.indd 20

เพื่อรักษาสมดุลภาวะโภชนาการทั้งของมารดา
และทารกในครรภ์
จากผลการส� ำ รวจภาวะอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 พบว่า
หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั พลังงานจากการบริโภค ร้อยละ
103.2 ของเกณฑ์อ้างอิง และได้รับโปรตีนมากกว่า
ร้อยละ 100 ส่วนแร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม ธาตุเหล็ก
ได้ รั บ เพี ย งร้ อ ยละ 53.8 และ 47.8 ส� ำ หรั บ
ฟอสฟอรัสได้รับร้อยละ 98.5 วิตามินเอ ไธอะมิน
ไรโบฟลาวิน ไนอะซิน และวิตามินซีได้รบั มากกว่า
ร้อยละ 50 ขึน้ ไป (54.2, 76.4, 107.2, 95.7, 83.0ตาม
ล�ำดับ) จะเห็นได้ว่าหญิงตั้งครรภ์ได้พลังงานจาก
การบริ โ ภคอาหารที่ เ พี ย งพอตามเกณฑ์ อ ้ า งอิ ง
แต่ยังมีปัญหาเรื่องแคลเซียม เหล็ก และวิตามิน
เอ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2549)
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ท�ำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง
ไป อาจส่งผลให้ได้รับสารอาหารที่มีความจ�ำเป็น
ต่อความต้องการของร่างกายไม่เพียงพอ เช่น การ
รับประทานอาหารปรุงส�ำเร็จ หรืออาหารจานด่วน
ที่มีปริมาณแป้ง น�้ำตาล และน�้ำมันสูง จึงเสี่ยงต่อ
การมีภาวะโภชนาการเกินได้ (วิชัย เอกพลากร,
2553)
เศรษฐานะของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งรวมถึง
เรื่องของระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของ
หญิงตัง้ ครรภ์มผี ลต่อการได้รบั สารอาหารระหว่าง
ตั้งครรภ์ จากการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ระ
หว่างเศรษฐานะและการได้รับสารอาหาร รวม
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ที่ได้
จากหญิงตั้งครรภ์ชาวออสเตรียจ�ำนวน 261 คน
(Freisling, Elmadfa, & Gall, 2006) พบว่า หญิง
ตั้ ง ครรภ์ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง กว่ า จะได้
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รั บ ปริ ม าณสารอาหารที่ ม ากกว ่ า อ ย ่ า ง
มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ โดยเฉพาะปริ ม าณ
ข อ ง ใ ย อ า ห 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) พบว่าอัตราส่วนของพลังงานที่ได้จากสาร
อาหารหลัก เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของ
น�้ำหนักตัวขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในรายที่มีน�้ำ
หนักเกินและในช่วงท้ายของการตัง้ ครรภ์ ส�ำหรับ
มารดาทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้ ของน�ำ้ หนักตัวน้อยเกินขณะ
ตั้งครรภ์ก็พบว่ามีการกินอาหารประเภทไขมัน
น้อยกว่าและคาร์โบไฮเดรตมากกว่ากลุ่มมารดา
ที่มีการเพิ่มขึ้นของน�้ำหนักตัวปกติหรือมากกว่า
ปกติ และพบว่ามารดาที่มีอาการเบื่ออาหารหรือ
ไม่อยากอาหาร (anorexia nervosa) มีการเพิ่มขึ้น
ของน�้ำหนักตัวขณะตั้งครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญ (Kouba, Hallstrom, Lindholm,
& Hirschberg, 2005) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการได้
รับพลังงานและสารอาหารในระหว่างตั้งครรภ์
ของหญิงไทยยังมีอยู่ค่อนข้างจ�ำกัด ดังนั้นจึงได้
ท�ำการศึกษานี้เพื่อศึกษาปริมาณพลังงานและสาร
อาหารที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับจากการบริโภคใน
แต่ละไตรมาสและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การศึกษา อาชีพ รายได้ และดัชนีมวลกายก่อน
ตั้งครรภ์ (pre-pregnancy body mass index) กับ
ปริมาณพลังงานและสารอาหารทีห่ ญิงตัง้ ครรภ์ได้
รับในแต่ละไตรมาสทัง้ นีผ้ ลทีไ่ ด้จากการศึกษานีจ้ ะ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับหน่วยงานหรือ
ผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์เพื่อน�ำไปศึกษา
ต่อยอดหรือปรับปรุงแนวทางการดูแลหญิงตั้ง
ครรภ์ โดยเฉพาะการปรับปรุงค�ำแนะน�ำเรื่องการ
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บริ โ ภคอาหารของหญิ งตั้งครรภ์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ สาร
อาหารครบตามทีต่ อ้ งการ ด้วยการน�ำผลการศึกษา
นี้ไปเป็นค่าอ้างอิงในการปรับปรุงต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาการได้รับพลังงานและสาร
อาหารจากการบริโภคในแต่ละไตรมาสของหญิง
ตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ศึกษา อาชีพ รายได้ และดัชนีมวลกายก่อนตัง้ ครรภ์
กับปริมาณพลังงานและสารอาหารทีห่ ญิงตัง้ ครรภ์
ได้รับในแต่ละไตรมาส

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการ
รับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วม
โครงการ “ผลของการให้เสริมธาตุไอโอดีนใน
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะขาดธาตุไอโอดีนในระดับ
ไม่รุนแรงและปานกลางต่อผลการตั้งครรภ์และ
พั ฒ นาการของบุ ต รในประเทศไทย (Pongcharoen, Gowachirapant, Wecharak, Sangket, &
Winichagoon, 2016) โดยเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ภาควิชา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี”ระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2554
โดยมีเกณฑ์การคัดอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังนี้ 1) หญิงตั้งครรภ์อายุระหว่าง 18-40 ปี 2)
ตั้งครรภ์เดี่ยว 3) อายุครรภ์ไม่เกิน 14 สัปดาห์ 4)
สุขภาพแข็งแรง และ 5) สมัครใจเข้าร่วมการศึกษา
โดยมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค�ำนวนได้ เมื่อพิจารณาเพิ่ม
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จ�ำนวนเพื่อชดเชยการสูญเสียระหว่างการติดตาม
(loss to follow-up) แล้ว ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ
400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สั ม ภาษณ์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือนของหญิงตัง้ ครรภ์
น�ำ้ หนักก่อนตัง้ ครรภ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และวัด
ส่วนสูงเมื่อเริ่มโครงการประเมินภาวะโภชนาการ
โดยใช้เกณฑ์ดัชนีมวลกายของคนเอเชีย ได้แก่
ดัชนีมวลกายปกติ มีคา่ ระหว่าง 18.5-22.9 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร(WHO, 2004)
2. ชั่ ง น�้ ำ หนั ก หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ใ นแต่ ล ะ
ไตรมาสโดยใช้ เ ครื่ อ งชั่ ง น�้ ำ หนั ก บุ ค คลระบบ
ดิจิตอล
3. สัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง
24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 วันในแต่ละไตรมาสโดยใช้
แบบสัมภาษณ์การบริโภคย้อนหลัง 24 ชัว่ โมง โดย
ให้หญิงตัง้ ครรภ์ประมาณส่วน ขนาดและชนิดของ
อาหารที่บริโภค โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเก็บ
ข้อมูล เช่น ถ้วยตวง ช้อนตวง สายวัด สมุดรูปภาพ
อาหารทีบ่ อกน�ำ้ หนักตามจริง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลการ
บริโภคที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด
4. วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสารอาหารที่
หญิงตั้งครรภ์ได้รับโดยใช้โปรแกรม INMUCALNutrients V.3 (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2556)ได้แก่ ปริมาณพลังงาน และสัดส่วน
การกระจายของพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน รวมทัง้ ปริมาณสารอาหารอืน่ ๆ
ได้แก่ แคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินเอ ไธอะมิน
ไรโบฟลาวิน และวิตามินซี เปรียบเทียบกับปริมาณ
สารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รบั ประจ�ำวันส�ำหรับคน
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ไทย พ.ศ. 2546(Dietary Reference Intake for Thais
2003) (คณะกรรมการจัดท�ำข้อก�ำหนดสารอาหาร
ที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย, 2546)
5. เนื่ อ งจากไม่ มี ร ายการอาหารบาง
ชนิดในฐานข้อมูลอาหารของโปรแกรม INMUCAL-N จึงจ�ำเป็นต้องยืมค่าจากอาหารบางชนิดที่
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน มีลักษณะรูปร่างหรือสี
คล้ายกัน มีปริมาณไขมันใกล้เคียงกันมาทดแทน
เช่น ใช้เห็ดโคนแทนเห็ดออรินจิ ใช้ปลาโอแถบ
แทนปลาซาบะ (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2553)เป็นต้นนอกจากนัน้ แล้ว อาจมีความ
จ�ำเป็นต้องพิจารณายืมค่าสารอาหารอื่นจากฐาน
ข้อมูลสารอาหารของต่างประเทศ เช่น วิตามินบี
6 วิตามินบี 12 สังกะสีโฟเลท และไอโอดีนเป็นต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

บันทึกข้อมูลจ�ำนวน 2 ครั้ง (double entry) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป Microsoft Excel
2007 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป SPSS for Windows version 19 (IBM,
USA) ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วยสถิติ
Kolmokorov-Smirnov test of normalityน�ำเสนอ
ข้อมูลที่มีการกระจายแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย ± ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน น�ำเสนอข้อมูลทีม่ กี ารกระจาย
แบบไม่ปกติด้วยค่ามัธยฐาน (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25
และ 75) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา
อาชีพ รายได้ และดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์กับ
ปริมาณพลังงานและสารอาหารทีไ่ ด้รบั โดยใช้สถิติ
Spearman correlation พิจารณาระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ค่า p<0.05
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลข
MURA2008/651 และได้ ล งทะเบี ย นในฐาน
ข้ อ มู ล นานาชาติ Criticaltrial.gov หมายเลข
NCT00791466

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
514 คนในไตรมาสแรก อายุเฉลี่ย 30 ปี (SD=5)
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ค่ามัธยฐานดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เท่ากับ 21
กิโลกรัมต่อตารางเมตร หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นีมวล
กายปกติ ร้อยละ 54.7 น�ำ้ หนักเกินและอ้วน ร้อยละ
23.5 และผอมหรือน�้ำหนักน้อยกว่าปกติ ร้อยละ
16.3 ค่ามัธยฐานอายุครรภ์ไตรมาสแรก ไตรมาส
ที่สอง และสาม เท่ากับ 11, 21 และ 32 สัปดาห์
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54 จบการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือปริญญาตรีรอ้ ย
ละ 42 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือรับจ้าง
ทั่วไป รองลงมาคือรับราชการหรือเป็นพนักงาน
ของรัฐ (ร้อยละ 23) รายได้ตอ่ เดือนอยูใ่ นช่วง 5,000
-15,000บาท (ร้อยละ 63) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์ (514 คน)
หญิงตั้งครรภ์
a

อายุ (ปี )
นํ้าหนักก่อนตั้งครรภ์ (กิโลกรัม)b
ส่ วนสูง (เซนติเมตร) b
ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) b
นํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ (BMI < 18.5 กก/ม2)
นํ้าหนักปกติ (BMI = 18.5 – 22.9 กก/ม2)
นํ้าหนักเกิน (BMI = 23.0 – 24.9 กก/ม2)
อ้วน (BMI ≥ 25.0 กก/ม2)
อายุครรภ์ (สัปดาห์) b
ไตรมาสแรก
ไตรมาสที่สอง
ไตรมาสที่สาม
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อาชีพ
แม่บา้ น/ไม่ได้ทาํ งาน
ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้างทัว่ ไป
ธุรกิจส่ วนตัว
รายได้ต่อเดือน (บาท)
< 5,000
5,000-15,000
15,001-30,000
> 30,000
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จํานวนคน (ร้ อยละ)
30 ± 5
52.0 (47.0, 57.9)
157.8 (155.0, 161.0)
20.9 (19.1, 23.1)
84 (16.3)
281 (54.7)
49 (9.5)
72 (14.0)
11.0 (9.0, 13.0)
21.0 (20.0, 23.0)
32.0 (31.0, 34.0)
6 (1.2)
40 (7.8)
173 (33.7)
277 (53.9)
16 (3.1)
95 (18.5)
120 (23.3)
215 (41.8)
78 (15.2)
84 (16.3)
324 (63.0)
91 (17.7)
13 (2.5)
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พลั ง งานและสารอาหารที่ ไ ด้ รั บ จากการ ได้รับน้อยมากในทุกไตรมาส เพียงร้อยละ 11.2,
13.6 และ 14.0 ตามล�ำดับ และธาตุเหล็กที่ได้รับ
บริโภค

พลังงานและสารอาหารหลัก
หญิงตั้งครรภ์ได้รับพลังงานจากอาหาร
ในไตรมาสแรกไตรมาสที่สอง และสาม เท่ากับ
1,469.2, 1,800.4 และ 1847.2 กิโลแคลอรีตอ่ วัน คิด
เป็นร้อยละ 81.6, 87.8 และ 90.1 ของเกณฑ์อ้างอิง
ตามล�ำดับ มีสัดส่วนการกระจายของพลังงาน
จากคาร์โบไฮเดรต:โปรตีน:ไขมัน เป็น 56:17:27,
54:17:29 และ 54:17:29 ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่า
หญิงตัง้ ครรภ์กลุม่ นีม้ สี ดั ส่วนการกระจายพลังงาน
ทีใ่ กล้เคียงกันตลอดการตัง้ ครรภ์และอยูใ่ นเกณฑ์ที่
เหมาะสม ส�ำหรับปริมาณโปรตีน หญิงตัง้ ครรภ์ได้
รับร้อยละ 83.0, 97.2 และ 97.7 ของเกณฑ์อ้างอิง
ในไตรมาสแรก ไตรมาสทีส่ อง และสาม ตามล�ำดับ
และเป็นโปรตีนจากสัตว์มากกว่าครึ่งหนึ่งของ
โปรตีนทั้งหมด
แร่ธาตุและวิตามิน
แร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม ในไตรมาสแรก
หญิงตั้งครรภ์ได้รับแคลเซียมจากอาหารเพียงร้อย
ละ 61.9 ของเกณฑ์อ้างอิง แต่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 90.7 ในไตรมาสที่สอง และกลับได้รับลด
ลง เป็นร้อยละ 86.8 ในไตรมาสที่สาม ธาตุเหล็ก
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เป็นธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์ครึ่งหนึ่งของธาตุเหล็ก
ที่ได้รับทั้งหมด
วิ ต ามิ น ได้ แ ก่ ไธอะมิ น ไรโบฟลาวิ น
วิตามินซี ในไตรมาสแรก ได้รับมากกว่าร้อยละ
70 ของเกณฑ์อา้ งอิง และเพิม่ ขึน้ ในไตรมาสทีส่ อง
และสาม มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 73.3-99.2, 87.7116.4 และ 88.8-110.0ตามล�ำดับยกเว้นวิตามินเอที่
ได้รับเพียงร้อยละ 45.2, 65.5 และ 61.8 ของเกณฑ์
อ้างอิง ในไตรมาสแรก ไตรมาสทีส่ อง และสามตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 2)
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของดัชนีมวล
กายก่อนตั้งครรภ์ การศึกษา อาชีพ และรายได้
กับการได้รับพลังงานและสารอาหารของหญิงตั้ง
ครรภ์พบว่า ดัชนีมวลกายก่อนตัง้ ครรภ์ อาชีพ และ
รายได้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั พลังงานและ
สารอาหารต่างๆ (p>0.05) อย่างไรก็ตามพบว่าการ
ศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติกับปริมาณไขมันที่ได้รับในทุกไตรมาส
(p<0.05) ส่วนไตรมาสที่สามพบว่าการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการได้รับพลังงาน โปรตีน และ
ธาตุเหล็กจากพืช (p<0.05) (ตารางที่ 3)

17/12/2561 15:39:48
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44.5 (28.7, 59.2)

494.9 (261.7, 811.5)

โปรตีนจากสัตว์ (กรัม)

แคลเซี ยม (มิลลิกรัม)

1.2 (0.8, 1.9)

ไรโบฟลาวิน (มิลลิกรัม)

87.7 (56.4, 132.4)

73.3 (41.2, 121.8)

45.2 (24.9, 83.0)

-

11.2 (7.4, 16.7)

61.9 (32.5, 101.2)

-

83.0 (56.9, 108.6)

-

-

81.6 (61.2, 101.2)

56:17:27

วิตามินซี (มิลลิกรัม)
75.5 (40.7, 136.3)
88.8 (47.9, 160.4)
*เปรี ยบเทียบกับปริ มาณสารอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับประจําวันสําหรั บคนไทย พ.ศ. 2546

1.0 (0.6, 1.7)

361.7 (199.6, 664.1)

ไธอะมิน (มิลลิกรัม)

วิตามินเอ(RAE)

4.1 (2.3, 8.4)

63.9 (43.8, 83.6)

โปรตีน (กรัม)

เหล็กจากสัตว์ (มิลลิกรัม)

42.7 (29.8, 59.3)

ไขมัน (กรัม)

9.5 (6.3, 14.1)

198.9 (151.3, 255.0)

คาร์ โบไฮเดรต (กรัม)

เหล็ก (มิลลิกรัม)

1,469.2 (1136.1, 1836.2)

พลังงาน (กิโลแคลอรี )

คาร์ โบไฮเดรต:โปรตีน:ไขมัน

พลังงานและสารอาหาร

ไตรมาสแรก (514 คน)
มัธยฐาน (เปอร์ เซ็นไทล์ ที่ 25, 75)
ปริมาณสารอาหาร
% DRI*

91.4 (52.1, 158.7)

1.6 (1.1, 2.3)

1.3 (0.8, 1.8)

523.8 (299.7, 918.9)

5.2 (3.1, 11.5)

11.5 (8.1, 18.0)

729.5 (426.4, 1118.4)

50.8 (37.7, 69.0)

74.9 (58.7, 93.3)

57.3 (39.8, 75.0)

232.4 (189.9, 294.1)

1,800.4 (1402.5, 2208.3)

107.5 (61.3, 186.7)

114.3 (79.2, 164.2)

92.2 (57.0, 129.7)

65.5 (37.5, 114.9)

-

13.6 (9.6, 21.3)

90.7 (53.1, 139.0)

-

97.2 (76.2, 121.2)

-

-

87.8 (68.3, 107.7)

54:17:29

ไตรมาสทีส่ อง (356 คน)
มัธยฐาน (เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25, 75)
ปริมาณสารอาหาร
% DRI*

ตารางที
มาณพลั
งงานและสารอาหารที
ญิงไตัด้้งรครรภ์
ได้รับ แยกตามไตรมาส
ตารางที่ 2่ 2ปริปริ
มาณพลั
งงานและสารอาหารที
ห่ ญิงตั้ง่ห
ครรภ์
ับ แยกตามไตรมาส

93.5 (42.4, 165.9)

1.6 (1.2, 2.3)

1.4 (0.8, 2.1)

494.6 (270.8, 919.6)

5.5 (3.2, 9.9)

11.8 (8.0, 17.3)

696.2 (443.6, 1034.3)

53.7 (39.8, 70.7)

75.3 (59.7, 95.5)

57.5 (43.1, 76.3)

243.0 (189.2, 310.7)

1,847.2 (1454.8, 2259.1)

110.0 (49.9, 195.2)

116.4 (84.5, 162.4)

99.2 (56.0, 153.2)

61.8 (33.9, 114.0)

-

14.0 (9.5, 20.4)

86.8 (55.1, 129.3)

-

97.7 (77.6, 124.0)

-

-

90.1 (71.0, 110.2)

54:17:29

ไตรมาสทีส่ าม (368 คน)
มัธยฐาน (เปอร์ เซ็นไทล์ ที่ 25, 75)
ปริมาณสารอาหาร
% DRI*
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0.048
0.042
0.022

0.018

0.087

0.068

0.069

-0.009

0.068

0.065

0.078

0.076

-0.030

0.039

0.038

ไขมัน

โปรตีน

โปรตีนจากสัตว์

โปรตีนจากพืช

แคลเซี ยม

เหล็ก

เหล็กจากสัตว์

เหล็กจากพืช

วิตามินเอ

ไธอะมิน

ไรโบฟลาวิน

วิตามินซี
0.001

0.069

-0.070

0.067

0.016

0.049

0.053

0.060

0.037

0.031

0.053

0.027

0.025

0.047

อาชีพ

0.012

0.027

-0.015

-0.002

-0.022

0.015

0.005

0.024

0.017

0.018

0.024

0.003

0.018

0.022

รายได้

-0.095

-0.093

-0.066

-0.060

-0.032

-0.065

-0.066

-0.015

0.007

-0.068

-0.071

-0.040

-0.056

-0.058

ก่อนตั้งครรภ์

ดัชนีมวลกาย

0.119*

0.064

-0.022

0.032

0.099

-0.005

0.064

-0.006

0.060

0.036

0.078

0.138**

0.035

0.093

การศึกษา

-0.018

-0.058

-0.060

-0.067

-0.053

0.003

-0.019

-0.007

-0.048

-0.054

-0.066

-0.066

-0.050

-0.066

อาชีพ

ไตรมาสทีส่ อง(356 คน)

*มีความสั มพันธ์ อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .05 (p<0.05), **มีความสั มพันธ์ อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .01 (p<0.01)

-0.016

0.014

0.032

0.026

0.012

0.023

0.020

0.041

0.089*

-0.003

0.059

คาร์โบไฮเดรต

0.038

การศึกษา

0.064

ก่ อนตั้งครรภ์

ดัชนีมวลกาย

ไตรมาสแรก(514 คน)

พลังงาน

พลังงานและสารอาหาร

0.026

-0.037

-0.057

-0.063

0.035

-0.027

-0.008

-0.028

-0.039

-0.084

-0.086

-0.097

-0.053

-0.079

รายได้

-0.037

-0.006

0.047

-0.044

-0.063

-0.068

-0.091

-0.070

-0.040

0.031

0.008

0.036

-0.069

-0.030

ก่อนตั้งครรภ์

ดัชนีมวลกาย

0.061

0.087

0.107

0.076

0.171*

0.052

0.128*

0.047

0.104*

0.106*

0.137**

0.165**

0.089

0.147**

การศึกษา

0.053

-0.024

-0.008

0.080

0.062

-0.004

0.043

0.039

0.082

-0.051

-0.023

-0.084

0.010

-0.036

อาชีพ

ไตรมาสทีส่ าม(368 คน)

ตารางที
ความสั
ธ์ระหว่
ชนีมวลกายก่
อนตัการศึ
้งครรภ์
ษา อาชีพกับและรายได้
การได้รับพลังงานและสารอาหารต่
างๆ
ตารางที่ 3่ 3ความสั
มพัมนพัธ์ รนะหว่
างดัชานีงดั
มวลกายก่
อนตั้งครรภ์
กษา การศึ
อาชีพ กและรายได้
การได้ รับพลักังบงานและสารอาหารต่
างๆ

10

0.109*

0.013

0.068

0.072

0.064

0.032

0.057

0.022

0.034

-0.025

0

-0.015

0.024

0.009

รายได้
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การอภิปรายผลการวิจัย

จากการสั ม ภาษณ์ ก ารรั บ ประทาน
อาหารหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ โดย
ใช้แบบสอบถามการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24
ชั่วโมง เป็นเวลา 1 วัน ในแต่ละไตรมาส พบว่า
ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่หญิงตั้งครรภ์
ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งสามไตรมาส คือ
มากกว่าร้อยละ 70 ของเกณฑ์อา้ งอิง และมีสดั ส่วน
การกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไข
มัน เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดทุกไตรมาส อีก
ทั้งยังได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอโดยเป็น
โปรตี น จากสั ต ว์ ม ากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของปริ ม าณ
โปรตี น ทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ โ ปรตี น จากเนื้ อ สั ต ว์ เ ป็ น
โปรตีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี มีกรดอะมิโนจ�ำเป็นครบถ้วน
ในขณะทีโ่ ปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่
กว่า เนื่องจากมีปริมาณกรดอะมิโนจ�ำเป็นไม่ครบ
ถ้วน หรือมีสัดส่วนของกรดอะมิโนไม่เหมาะสม
ดังนัน้ ในอาหารควรประกอบด้วยโปรตีนจากสัตว์
และจากพืชในสัดส่วนประมาณ 50:50 (ประไพศรี
ศิริจักรวาล, 2546)
ส� ำ หรั บ แร่ ธ าตุ แ ละวิ ต ามิ น ก็ ไ ด้ รั บ ใน
ปริมาณที่เพียงพอเช่นกัน แคลเซียมถึงแม้ได้รับ
ไม่เพียงพอในไตรมาสแรก แต่ได้รับเพียงพอไน
ไตรมาสที่สองและสาม ยกเว้น ธาตุเหล็กและ
วิตามินเอที่ยังได้รับต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ใน
ทุกไตรมาส ซึง่ สอดคล้องกับรายงานผลการส�ำรวจ
อาหารและโภชนาการของหญิงตัง้ ครรภ์ในปี พ.ศ.
2546 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2549) ที่
สะท้อนภาพการได้รบั พลังงานและสารอาหารใกล้
เคียงในทางบวกกับการศึกษานี้
ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของฮี
โมโกลบินทีท่ ำ� หน้าทีน่ ำ� ออกซิเจนไปยังเซลล์ และ
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มีความส�ำคัญต่อพัฒนาการการเรียนรู้ สมรรถภาพ
ในการท�ำงาน และภูมิต้านทานโรค(Beard, 2001)
ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีความต้องการธาตุเหล็ก
สูงในขณะทีร่ า่ งกายจะได้รบั จากอาหารไม่เพียงพอ
เนือ่ งจากมีการเพิม่ ของการสร้างเม็ดเลือดแดง เพือ่
ให้เพียงพอส�ำหรับระบบการหมุนเวียนเลือดของ
มารดาและการส่งสูท่ ารกในครรภ์ จึงจ�ำเป็นต้องให้
เสริมธาตุเหล็ก โดยองค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้มี
การเสริมธาตุเหล็กในรูปยาเม็ด วันละ 60 มิลลิกรัม
ตลอดระยะการตัง้ ครรภ์ (พัตธนี วินจิ จะกุล, นัยนา
บุญทวียุวัฒน์, มลุลี ตัณฑวิรุฬท์, และนภมน ศรี
ตงกุล, 2546) อย่างไรก็ตาม หญิงตั้งครรภ์ ก็ควร
บริโภคอาหารที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูงด้วย เช่น
เลือด ตับ เนื้อสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะเนื้อแดง ทั้งนี้
เหล็กที่อยู่ในรูปฮีมซึ่งอยู่ในเนื้อสัตว์จะถูกดูดซึม
ได้ดีกว่าธาตุเหล็กที่อยู่ในรูปไม่ใช่ฮีมซึ่งพบในพืช
(พัตธนี วินิจจะกุล และคณะ, 2546)
วิ ต ามิ น เอมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การมอง
เห็น การเจริญเติบโตของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน
การสร้างเม็ดเลือด และการเจริญพันธุ์ (Blomhoff, 1994) หญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ได้รับวิตามินเอ
ในปริมาณที่ต�่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงเพียงเล็กน้อย คือ
มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 45.2-65.5 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการส�ำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของ
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2546 ที่พบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้
รับวิตามินเอเพียงร้อยละ 54.2 ทั้งนี้หากมีการรับ
ประทานอาหารที่วิตามินเอสูงเพิ่มมากขึ้นได้แก่
ตับ ไข่แดง นม ผักที่มีสีเขียวเข้ม และผลไม้ที่มีสี
เหลืองส้ม จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเอ
ในปริมาณที่เพียงพอ
แคลเซียมเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของ
กระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน (Heaney RP,
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1999)ผลการศึกษานี้ พบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
ปริมาณแคลเซียมเพิ่มมากขึ้น และมากกว่าเกณฑ์
อ้างอิงในไตรมาสทีส่ องและสาม ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมา
จากหญิงตั้งครรภ์มีการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์
นมเพิ่มขึ้น จาก 326 ซีซีต่อวันในไตรมาสแรก
เป็น370 และ 359 ซีซีต่อวันในไตรมาสที่สองและ
สาม ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ำรวจ
ภาวะอาหารและโภชนาการในปี พ.ศ. 2546 พบว่า
หญิงตัง้ ครรภ์สว่ นใหญ่เมือ่ อายุครรภ์เพิม่ ขึน้ มีการ
บริโภคอาหารเพิ่มขึ้น ดื่มนมเพิ่มขึ้น และเลือกกิน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์เพือ่ บ�ำรุงหญิงตัง้ ครรภ์และลูก
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2549)
ในส่วนของวิตามินซี และไรโบฟลาวิน
พบว่าในไตรมาสที่สองและสาม หญิงตั้งครรภ์ได้
รับมากกว่าร้อยละ 100 ของเกณฑ์อ้างอิง วิตามิน
ซีเป็นวิตามินทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเมตาบอลิสมต่างๆ
ของร่างกายในหญิงตั้งครรภ์ระดับวิตามินซีจะลด
ลง เนื่องจากทารกมีการดึงวิตามินซีจากมารดาไป
ใช้โดยปกติคนเราไม่สามารถสร้างวิตามินซีได้เอง
ในร่างกาย ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องได้รับวิตามินซีจาก
อาหาร ซึง่ ส่วนใหญ่พบในพืชมากกว่าสัตว์ อย่างไร
ก็ตาม การหุงต้ม การได้รบั แสงและการเก็บอาหาร
เป็นเวลานานอาจท�ำให้วิตามินซีสูญเสียไปได้มาก
(สมชาย ดุรงค์เดช, อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์,
และจุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิ์พงษ์, 2546)นอกจากนั้น
วิตามินซีเป็นวิตามินทีค่ อ่ นข้างมีความเป็นพิษน้อย
แต่ก็อาจเกิดผลข้างเคียงได้จากการได้รับวิตามินซี
ในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะวิตามินซีในรูป
ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น หากได้รับวิตามิน
ซีในปริมาณครั้งละมากกว่า 2 กรัมในครั้งเดียว จะ
พบอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสีย
หรือเกิดนิ่วในไต เป็นต้น(สมชาย ดุรงค์เดช และ
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คณะ, 2546) ในขณะที่ไรโบฟลาวินยังไม่มีรายงาน
ว่ามีผลข้างเคียงเมื่อได้รับมากเกินความต้องการ
ของร่างกาย(คณะกรรมการจัดท�ำข้อก�ำหนดสาร
อาหารทีค่ วรได้รบั ประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย, 2546)
การศึกษานีพ้ บว่า หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั พลังงานและ
สารอาหารในไตรมาสแรกน้อยกว่าไตรมาสทีส่ อง
และสาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังมีอาการแพ้ท้อง มี
การเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมนในร่างกายและระบบ
ทางเดินอาหารจึงท�ำให้มอี าการคลืน่ ไส้อาเจียน รับ
ประทานได้น้อย (ยูนิชาร์ม, 2558) อย่างไรก็ตาม
เมื่อผ่านช่วงอาการแพ้ท้องไปแล้ว โดยส่วนใหญ่
หญิงตั้งครรภ์จะรับประทานอาหารได้มากขึ้น
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับ
การได้ รั บ พลั งงานและสารอาหารของหญิ งตั้ ง
ครรภ์ พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการได้รับไขมันของหญิงตั้งครรภ์ทุกไตรมาส
(p<0.05)และพบความสัมพันธ์เชิงบวกของการ
ศึกษากับการได้รบั พลังงาน โปรตีน และธาตุเหล็ก
ของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สาม (p<0.05)ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของสุ พั ต ราและคณะ
ที่ท�ำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของ
มารดา ทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอดปกติพบว่า มารดาที่มีการศึกษา
สู ง จะตระหนั ก ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความสามารถในการดูแลตนเองได้ถูกต้องเหมาะ
สม เนื่องจากการศึกษาช่วยให้บุคคลมีโอกาสรับ
รู้ข่าวสารความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพและการ
ดูแลตนเองตลอดการตัง้ ครรภ์ซงึ่ ส่งผลถึงเรือ่ งการ
เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ
ด้วย (สุพัตรา หน่ายสังขาร และสุธาลินี สามัคคี,
2558)
การศึกษานีไ้ ม่พบความสัมพันธ์ของปัจจัย
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ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านอืน่ ๆ ได้แก่ อาชีพ
รายได้ตอ่ ปริมาณการได้รบั พลังงานและสารอาหาร
ของหญิงตั้งครรภ์ในทุกไตรมาส อาจเนื่องจาก
หญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในสังคมเมืองที่มี
บริบทใกล้เคียงกันซึ่งมีโอกาสเข้าถึงอาหารได้เท่า
เทียมกัน จึงได้รบั พลังงานและสารอาหารใกล้เคียง
กัน ขัดแย้งกับการศึกษาของสุพตั ราและคณะทีพ่ บ
ว่าอาชีพเป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องพฤติกรรม
การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ บางอาชีพมีส่วน
สนับสนุนให้บคุ คลเกิดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพ
อนามัย และการดูแลตนเองเพิม่ ขึน้ (สุพตั รา หน่าย
สังขาร และสุธาลินี สามัคคี, 2558) นอกจากนี้ การ
ศึกษาของ Pender ในปี 1996 พบว่ารายได้หรือ
ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ด�ำเนินชีวิตขณะตั้งครรภ์ผู้มีรายได้ต�่ำจะมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดอาหารส่งผลให้ทารกมี
น�้ำหนักน้อย หรือเจริญเติบโตช้าในครรภ์ (IOM,
1990)
การศึกษานี้พบว่าดัชนีมวลกายก่อนตั้ง
ครรภ์ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั พลังงานและ
สารอาหารต่างๆ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมายังไม่พบการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายก่อนตั้ง
ครรภ์กบั การได้รบั พลังงานและสารอาหารขณะตัง้
ครรภ์ อย่างไรก็ตาม Institute of Medicine (IOM)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการ
เพิม่ ขึน้ ของน�ำ้ หนักตัวขณะตัง้ ครรภ์โดยอ้างอิงจาก
ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ (สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของน�้ำ
หนักตัวขณะตั้งครรภ์อาจเป็นผลจากการได้รับ
พลังงานและสารอาหารดังกล่าว
หญิงตั้งครรภ์จ�ำเป็นต้องบริโภคอาหาร
ให้หลากหลายเพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหาร
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ที่ ส� ำ คั ญ เพี ย งพอตามที่ ร ่ า งกายต้ อ งการได้ แ ก่
คาร์ โ บไฮเดรต ไขมั น โปรตี น ไอโอดี น เหล็ ก
แคลเซียม สังกะสี โฟเลท วิตามินเอ วิตามินซี วิตา
มินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 และ วิตามินบี 12
จะส่งผลให้ทารกเจริญเติบโตดี จากการศึกษานี้ได้
ทราบถึงชนิดอาหารและปริมาณพลังงานและสาร
อาหารที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับในแต่ละไตรมาสซึ่ง
จะเห็นได้ว่าหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้ได้รับพลังงาน
และสารอาหารต่างๆเพียงพอ อาจเป็นเพราะหญิง
ตัง้ ครรภ์กลุม่ นีอ้ ยูใ่ นบริบทแบบสังคมเมืองซึง่ เป็น
พื้นที่ที่เข้าถึงอาหารได้ง่ายและหลากหลายกว่า
หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือห่างไกล
ความเจริญ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าหญิงตัง้ ครรภ์ได้
รับธาตุเหล็กจากอาหารที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ ดังนั้น จึง
มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการได้รับยาเม็ดเหล็กเสริม
และบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็กร่วม
ด้วยรวมไปถึงการบริโภคอาหารที่มีวิตามินซีสูง
เช่น ฝรั่ง มะขามป้อม ส้ม มะปรางสุก เพื่อช่วยใน
การดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสูร่ า่ งกายการศึกษานีน้ า่ จะ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อช่วยสนับสนุนข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับโภชนาการและบริโภคนิสัยเพื่อสุขภาพที่
ดีของคุณแม่และทารกเพือ่ ลดภาวะแทรกซ้อนอัน
น�ำมาซึ่งการสูญเสียทรัพยากร เศรษฐกิจ โอกาส
ในชีวิตทั้งนี้ การเฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมสุข
ภาพของหญิงตั้งครรภ์ให้มีโภชนาการที่ดีควรเริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนจะมีบุตร เพื่อสุขภาพของทั้ง
มารดาและทารกในครรภ์ด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาครั้งต่อไปหากมีการขยาย
พื้นที่การศึกษาและเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ทั่ ว ประเทศที่ มี ทั้ ง เขตเมื อ งและ
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ชนบท จะสามารถท�ำให้ทราบสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์จริง และยังสามารถ
น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าใช้ เ ป็ น แนวทางในการให้ ค� ำ
แนะน�ำการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ต่อไป
ได้
2. เนื่องด้วยการบริโภคอาหารในแต่ละ
วันมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ เพือ่ ให้ทราบข้อมูลที่
ชัดเจนและเป็นประโยชน์มากขึน้ ควรพิจารณาเพิม่
จ�ำนวนวันในการสัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อน
หลัง 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน โดยเป็นวันธรรมดา
2 วัน และวันหยุด 1 วัน
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ความฉลาดทางสุขภาพด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองกับการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดชัยนาท
วรรณรัตน์ รัตนวรางค์, ปร.ด.1
วิทยา จันทร์ทา, สม.2

บทคัดย่อ

การรักษาผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ด้ผล ต้องอาศัยการรักษาทีต่ อ่ เนือ่ งและมีการดูแลพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีควบคู่กัน หากผู้ป่วยมีความฉลาดทางสุขภาพจะช่วยให้การรักษาได้ผลดีขึ้น การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความฉลาดทางสุขภาพ และอิทธิพล
ขององค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดชัยนาท จ�ำนวน 366 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูล
ทั่วไป พฤติกรรมการดูแลตนเอง แบบประเมินความฉลาดทางสุขภาพ และข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย
ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ไคสแควร์ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
แบบมีขั้นตอน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความฉลาดทางสุขภาพระดับเพียงพอ มีร้อยละ 6.0 ในขณะ
ที่ระดับก�้ำกึ่ง (ร้อยละ 64.2) และระดับไม่เพียงพอ (ร้อยละ 29.8) รวมกันร้อยละ 94.0 ปัจจัยด้านอายุ
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่เป็นเบาหวานมีความสัมพันธ์กับความฉลาด
ทางสุขภาพ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจและการแปล
ความหมาย การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพ และการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ สามารถร่วมท�ำนายพฤติกรรม
การดูแลตนเองได้ร้อยละ 17.9 (R2 = .179, p < .001) โดยตัวแปรการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพสามารถ
ท�ำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ดีที่สุด (ß = .170, p < .001)
องค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธ์แปรผันตามกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ดังนัน้ หากบุคลากรหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการเพือ่ เพิม่ ความ
ฉลาดทางสุขภาพให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 จะเป็นแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพผูป้ ว่ ยให้ได้ผลลัพธ์ที่
ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ความฉลาดทางสุขภาพ, องค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ, ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2,
พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ค่าระดับน�้ำตาลในเลือด
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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 management 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�ำ

เบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด และ
เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของทุก
ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อัตราความ
ชุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการส�ำรวจ
ของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติในปี พ.ศ. 2558
พบผู้ป่วยเบาหวานมีจ�ำนวน 415 ล้านคนทั่วโลก
และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคนในปี
พ.ศ.2588 ในจ�ำนวนดังกล่าวมีคนไทยที่เป็นเบา
หวาน 3.2 ล้านคน และในปี พ.ศ.2578 จะเพิ่มขึ้น
อีก 1.1 ล้านคน (International Diabetes Federation,
2015) นอกจากนีผ้ ลจากการส�ำรวจสภาวะสุขภาพ
ของประชากรไทย ครัง้ ที่ 4 พบว่า ความชุกของเบา
หวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีร้อยละ
6.9 โดยผู้หญิงมีความชุกสูงกว่าในผู้ชาย ร้อยละ
7.7 และ 6.0 ตามล�ำดับ และพบผู้เสียชีวิตมากกว่า
7,000 ราย (วิชยั เอกพลากร และคณะ 2553) ผูป้ ว่ ย
เบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยในอนาคต ทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมถึง
ยังส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ องค์การอนามัยโลก
จึงจัดให้เบาหวานเป็นโรคที่มีราคาแพง เนื่องจาก
เป็นโรคเรื้อรังที่มีโรคแทรกซ้อนรุนแรงและมีค่า
ใช้จา่ ยทัง้ ทางตรงและทางอ้อมสูง (Chatterje et al.,
2011; ส�ำนักงานวิจัยหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ, 2557) จากการประเมินผลการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ป่วย
เบาหวานที่ มี ร ะดั บ น�้ ำตาลเฉลี่ ย สะสมในเลื อ ด
(HbA1c) น้อยกว่า 7% มีเพียงร้อยละ 35.6 (ปกาสิต
โอวาทกานนท์, 2554) เนื่องจากการควบคุมระดับ
น�้ำตาลให้ได้ตามเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการปรับ
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เปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งท�ำได้ยาก การ
ควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาลให้ ไ ด้ ขึ้ น กั บ การมี ค วามรู ้
ทัศนคติทดี่ ี และมีทักษะในการดูแลตนเอง เพื่อให้
ผูป้ ว่ ยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ความฉลาดทางสุขภาพ (Health literacy)
คือ ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินการ
ปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะ
เรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อ
สุขภาพที่ดี (Manganello, 2008; Nutbeam, 2000)
ความฉลาดทางสุขภาพ จึงเป็นตัวแปรส�ำคัญต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผลการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แสดงว่า คนที่มีความฉลาดทาง
สุขภาพอยู่ในระดับต�่ำ  (limited health literacy)
หรือมีสภาวะที่ยังไม่ฉลาดเพียงพอ เช่น การอ่าน
ฉลากยาไม่ออก การอ่านใบนัดแพทย์ไม่เข้าใจ การ
ปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและการส่ง
เสริมสุขภาพของประชาชน และหากประชาชน
ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศมี ร ะดั บ ความฉลาดทาง
สุขภาพต�ำ่ ย่อมส่งผลต่อสภาวะสุขภาพในภาพรวม
องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้
จึงประกาศให้ประเทศสมาชิกให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาให้ประชาชนมีความฉลาดทางสุขภาพ
ซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญาและทักษะทาง
สังคม ทีก่ อ่ ให้เกิดแรงจูงใจและความสามารถของ
แต่ละบุคคลทีจ่ ะเข้าถึง เข้าใจข้อมูลข่าวสารเพือ่ ส่ง
เสริมและบ�ำรุงรักษาสุขภาพตนเองให้คงดีอยูเ่ สมอ
(World Health Organization., 2009)
จากสถิตขิ อ้ มูลโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง จังหวัด
ชัยนาท ปี 2556 – 2558 พบว่า ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิด
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ที่ 2 มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ ทุกปี โดยในปี 2558 พบ
ผู้ป่วยจ�ำนวน 15,538 คน และมีภาวะแทรกซ้อน
ทัง้ หมดจ�ำนวน 5,704 คน คิดเป็นร้อยละ 36.71 โดย
มีภาวะแทรกซ้อนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาวะ
แทรกซ้อนทางประสาท ตา และไต คิดเป็นร้อย
ละ 33.52, 28.99 และ 22.55 ตามล�ำดับ นอกจาก
นี้ข้อมูลรายงานผลการตรวจระดับน�้ำตาลเฉลี่ย
สะสมในเลือด (HbA1c) ปี 2558 มีผู้ป่วยเข้ารับ
การตรวจ จ�ำนวน 13,039 คน คิดเป็นร้อยละ 79.59
และพบผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน�้ำตาลใน
เลือดได้ หรือ HbA1c < 7% จ�ำนวน 6,999 คน คิด
เป็นร้อยละ ร้อยละ 40.26 (ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท, 2558)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จ จั ย
ส่วนบุคคลกับความฉลาดทางสุขภาพ และอิทธิพล
ขององค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง จะท�ำให้ได้ขอ้ มูล
ทีส่ ามารถใช้เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ การให้คำ� แนะน�ำในการดูแล
สุขภาพของผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสมในบริบทของผู้
ป่วย ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองที่ดีอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความฉลาดทาง
สุขภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลกับระดับความฉลาดทางสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบ
ของความฉลาดทางสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

กรอบแนวคิด

การวิจยั ครัง้ นี้ ประยุกต์แนวคิดความฉลาด
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
สุขภาพทีม่ ตี อ่ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย
เบาหวานชนิดที่ 2 ดังภาพที่ 1
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พฤติกรรมการดูแลตน
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชน
1.ด้านการรับประทานอาหา
2.ด้านการออกกําลังกาย
3.ด้านการรับประทานยา
4.ด้านการป้องกันภาวะแทร

ระดับนํา้ ตาลในเลื
ภาพที่ อ1ดกรอบแนวคิดในการวิจ
(HbA1c)

วิธีดาํ แเนิลตนเอง
นการวิจยั
พฤติกรรมการดู
การศึดกทีษาครั
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิ
่ 2 ้ งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.ด้านการรับประทานอาหาร
2.ด้านการออกกําลังกาย1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2
ผูป้ ่ วยของหน่วยบริ การปฐมภูมิ หรื อโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบ
3.ด้านการรับประทานยา
4.ด้านการป้องกัคน
นภาวะแทรกซ้
อน
(สํานักงานสาธารณสุ
ขจังหวัดชัยนาท, 2558)

2. ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 366 คน จากการคํานวณขนาด
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เครจซี
่และมอร์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จยั แกน (Krejcie and Morgan, 1970)

การศึ
ษาครั้ ง้งนีนี้ เป็้ เป็นนการศึ
การศึ
กษาเชิ
ส�ำรวจ ดขวาง (Cross-sectional survey research)
การศึกกษาครั
กษาเชิ
งสํงารวจภาคตั
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3. การสุ
การสุ่ มตั่ มวตัอย่
ว อย่
ง วใช้ิธีกวารสุ
ิ ธี ก ารสุ
่ ม แบบ ้ นตอน (multi-s
่ มแบบหลายขั
างาใช้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ
่ 2 งจัหวั
งหวั
นาทซึทั่ ง้ งเป็
ชายและหญิ
งทีน่เป็การวิ
นง จยั ทั้ง 72 แห่ งออ
หลายขัมดิใ้นทีนจั
ตอน
(multi-stage
sampling)
ดดชัชัยยนาท
นพื้นที่ดาํ โดยแบ่
เนิ
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ป่วย ปฐมภู
ผูป้ ่ วยของหน่วยบริ การปฐมภูมิ หรื อโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุกลุ
ขภาพตํ
ชังยหวั
นาท
นวนมิ15,538
ว่มยบริ
ิในจั
ดชัจํยานาท
่งเป็นา 10 แห่ ง และน้อย
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มซึากกว่
เบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดชัยนาท ทั้งชายและ 2หน่
คน (สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชัยนาท, 2558)
พื้นที่ด�ำเนินการวิจัยทั้ง 72 แห่งออกเป็น 8 อ�ำเภอ
หญิงที่เป็นผู้ป่วยของหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ (simple
random sampling) โดยคัดเลือกร้อยละ 50 คือ กลุ่มละ 2 อําเภ
และแบ่
่มวอ�อย่ำเภอเป็
น 2 ากลุ
่ม คือ อ�ำเภอที
่
2.
ขนาดกลุ
ม
ตั
ว
อย่
า
งจํ
า
นวน
366
คน
จากการคํ
า
นวณขนาดตั
างที่ทราบจํ
นวนประชากร
ของ่มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในเขตจังหวัด เมือง 2) อํงากลุ
เภอสรรพยา 3) อําเภอมโนรมย์ และ 4) อําเภอวัดสิ งห์ และ
กน (Krejcie
1970) ข หน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า 10 แห่ง และน้อย
ชัเครจซี
ยนาท่และมอร์
จ�ำนวนแ15,538
คน (ส�and
ำนักMorgan,
งานสาธารณสุ
กว่า 10 แห่ง จากนั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple
จังหวัดชัยนาท, 2558)
2. ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 366 คน random sampling) โดยคัดเลือกร้อยละ 50 คือ กลุม่
ละ 2 อ�ำเภอ รวมทั้งสิ้น 4 อ�ำเภอ ได้แก่ 1) อ�ำเภอ
จากการค�
นวณขนาดตั
่ ท่ราบจ�
ำ นวน ้ นตอน
่ มตัวอย่าง วใช้อย่วิธาี กงที
3. ำการสุ
ารสุ
มแบบหลายขั
(multi-stage sampling) โดยแบ่งหน่ วยบริ การ
เมื
อ
อ�ำเภอสรรพยา 3) อ�ำเภอมโนรมย์ และ 4)
ประชากร
่และมอร์
andจยั ทั้ง 72 งแห่2)งออกเป็
ปฐมภูมิในจัของเครจซี
งหวัดชัยนาท
ซึ่งเป็ นแพืกน
่ดาํ เนิ นการวิ
น 8 อํม่าเภอ
งกลุ่มอําเภอเป็
น
้นที(Krejcie
อ�ำเภอวัดสิงห์ และสุ
หน่วและแบ่
ยบริการปฐมภู
มโิ ดยใช้
Morgan,
1970)
2 กลุ่ม คือ อําเภอที่มีหน่วยบริ การปฐมภูมิมากกว่า 10 แห่ ง และน้อยกว่า 10 แห่ ง จากนั้นใช้การสุ่ มอย่างง่าย
(simple random sampling) โดยคัดเลือกร้อยละ 50 คือ กลุ่มละ 2 อําเภอ รวมทั้งสิ้ น 4 อําเภอ ได้แก่ 1) อําเภอ
เมือง 2) อําเภอสรรพยา 3) อําเภอมโนรมย์ และ 4) อําเภอวัดสิ งห์ และสุ่ มหน่วยบริ การปฐมภูมิโดยใช้วิธีการ
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วิธกี ารอย่างง่าย (simple random sampling) โดยจับ
ฉลากคัดเลือกตามสัดส่วน 5:1 ของจ�ำนวนหน่วย
บริการปฐมภูมิใน 4 อ�ำเภอ ได้ทั้งสิ้น 9 แห่ง เนื่อง
ด้วยขนาดของประชากรของแต่ละหน่วยบริการ
ปฐมภูมิทั้ง 9 แห่งมีความแตกต่างกันจึงค�ำนวณ
ตั ว อย่ า งโดยการหากลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตามสั ด ส่ ว น
ประชากร และคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้า
(inclusion criteria)
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดเกณฑ์คดั
เข้าคือ ประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีข้อบ่งชี้
คือ ได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อย่าง
น้อย 6 เดือน รับการรักษาด้วยยารับประทาน มีการ
รับรู้สมบูรณ์ และสื่อสารภาษาไทยได้
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยออก
(exclusion criteria)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนดเกณฑ์
คั ด ออก คื อ ผู ้ ที่ ไ ม่ ส ามารถให้ ข ้ อ มู ล และมี
ความประสงค์ จ ะออกจากการศึ ก ษาเนื่ อ งจาก
เหตุสุดวิสัย

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผ ่ า นการรั บ รองตาม
แนวทางการพิทักษ์สิทธิ์จากคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุ ด ที่ 3 สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เลขที่ COA No.
160/2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของ
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โรคร่วมอื่นๆ ระยะ
เวลาที่เป็นเบาหวาน การรักษาที่ได้รับในปัจจุบัน
และระดับน�ำ้ ตาลในเลือด มีลกั ษณะเป็นข้อค�ำถาม
แบบตรวจสอบรายการ (check list) รวมทั้งสิ้น 12
ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความฉลาดทาง
สุขภาพส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน ซึง่ จ�ำแนกตามองค์
ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพ 6 ด้าน ซึ่ง
เป็นการประเมินทักษะ ดังนี้
ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจและ
การแปลความทีถ่ ูกต้อง (cognitive) จ�ำนวน 15 ข้อ
โดยใช้แนวคิดจาก TOFHLA และ DNT15 แบ่ง
ระดับความฉลาดทางสุขภาพเป็น 3 ระดับ โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนตาม TOFHLA ได้แก่ ระดับ
ไม่เพียงพอ (คะแนนระหว่าง 0-8 คะแนน หรือ
0-59%) ระดับก�ำ้ กึง่ (คะแนนระหว่าง 9-11 คะแนน
หรือ 60-74%) และระดับเพียงพอ (คะแนนระหว่าง
12-15 คะแนน หรือ 75-100%) ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ดว้ ยวิธคี เู ดอร์รชิ าร์ดสัน (Kuder Richardson Formula:KR-20) เท่ากับ .611
ตอนที่ 2 การเข้าถึงข้อมูลและบริการ
สุขภาพ (access) จ�ำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพและลดความเสี่ยง (communication skill)
จ�ำนวน 6 ข้อ
ตอนที่ 4 การจั ด การเงื่ อ นไขทาง
สุขภาพ (self-management) จ�ำนวน 6 ข้อ
ตอนที่ 5 การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และ
สารสนเทศ (media literary) จ�ำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 6 การตัดสิน ใจเลือกปฏิบัติ
(decision skill) จ�ำนวน 5 ข้อ
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ตอนที่ 2-6 ลักษณะค�ำถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ ดังนี้ ปฏิบัติ
ทุกครั้ง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ปฏิบัตินานๆครั้ง และ
ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย มีลกั ษณะค�ำถามเป็นข้อค�ำถามทัง้
เชิงบวกและเชิงลบ และน�ำมาจ�ำแนกตามระดับ
ความฉลาดทางสุขภาพ เป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์
การจ�ำแนกระดับความฉลาดทางสุขภาพของกอง
สุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข คือ ระดับไม่เพียงพอ (คะแนนระหว่าง
0-59%) ระดับก�้ำกึ่ง (คะแนนระหว่าง 60-79%)
และระดับเพียงพอ (คะแนนระหว่าง 80-100%)
ค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่าของคอร์นบาร์ช (Cronbach’
Alpha Coefficient) เท่ากับ .702, .739, .775, .702
และ .708 ตามล�ำดับ
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน จ�ำนวน
22 ข้อ ลักษณะค�ำถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) ตามความถี่ของการปฏิบัติใน
ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา และน�ำค�ำตอบที่ได้มา
จัดกลุ่มเป็น 4 ระดับ คือ ท�ำทุกวัน ท�ำมากกว่า 3
ครั้ง ท�ำ  1-3 ครั้ง และไม่เคยปฏิบัติเลยมีลักษณะ
ค�ำถามเป็นข้อค�ำถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แปล
ผลระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองเป็น 3 กลุม่ โดย
หาคะแนนระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน โดยให้ชว่ งกว้างแต่ละกลุม่ เท่า
กัน คือ ระดับต�่ำ (คะแนนระหว่าง 0 – 22 คะแนน)
ระดับปานกลาง (คะแนนระหว่าง 23 – 44 คะแนน)
และระดับสูง (คะแนนระหว่าง 45 – 66 คะแนน)
มีการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ 4 ท่าน ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของคอร์น
บาร์ช (Cronbach’ Alpha Coefficient) ของแบบ
สัมภาษณ์ เท่ากับ .701
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

ภายหลังผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์แล้ว ผู้วิจัยท�ำหนังสือขอเก็บข้อมูล
ผ่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เสนอต่ อ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข
จังหวัดชัยนาท เพือ่ ขออนุญาตในการเก็บข้อมูลใน
พื้นที่ชุมชน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธี
การใช้เครื่องมือ การบันทึกค�ำตอบในแต่ละข้อ
และขัน้ ตอนเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบ
งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบล เพื่อให้เป็นผู้ช่วยวิจัยและเป็นผู้พาลง
พื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล
2. ผู ้ วิ จั ย และผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย คั ด เลื อ กกลุ ่ ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด พร้อม
ทั้งท�ำหนังสือเชิญกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์เข้าร่วมวิจัย วางแผนการลงเก็บข้อมูลใน
พื้นที่ และแจ้งวัน เวลานัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ขอลงเก็บข้อมูล
3. เริ่มเก็บข้อมูล ตามวันเวลาและสถาน
ที่ก�ำหนด ดังนี้
3.1 ที ม ผู ้ วิ จั ย และผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย สร้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างทีมผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
พร้อมกับแนะน�ำตัว อธิบายวัตถุประสงค์ในการ
วิจยั และขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ชีแ้ จงสิทธิ
ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วม
โครงการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้เอกสารแนะน�ำข้อมูล
(Information Sheet) เปิดโอกาสให้ซักถาม และให้
เวลาในการตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจยั และขอ
ความร่วมมือในการท�ำวิจัยและความสมัครใจกับ
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กลุ่มตัวอย่าง
3.2 หลั ง จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งยิ น ดี ใ ห้
ความร่วมมือ และตอบรับในการเข้าร่วมการวิจัย
ทีมผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการให้กลุม่ ตัวอย่างลงนามเข้าร่วม
การวิจัยในหนังสือยินยอมด้วยความสมัครใจ
3.3 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยท�ำการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
ซึ่งหน้า (face to face Interview) ใช้เวลาประมาณ
30-45 นาที โดยใช้การสัมภาษณ์ที่เป็นส่วนตัว
ปราศจากการรบกวน เพื่อให้ตอบค�ำถามได้อย่าง
สะดวก ไม่รู้สึกอึดอัดหรือเกิดความล�ำบากใจใน
การตอบแบบสัมภาษณ์
4. หลั ง จากเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและ
เก็บข้อมูลเพิ่มกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและน�ำไป
วิเคราะห์ทางสถิติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ IBM SPSS
Statistics 20 ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ 2 ส่วน คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการบรรยายข้อมูลโดยวิธีแจกแจงความถี่
หาค่าจ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical statistics) ได้แก่ สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) สถิติค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s
Correlation Coefficient) และสถิตวิ เิ คราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบมีขั้นตอน (Multiple Regression)
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ผลการวิจัย

ผลการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ซงึ่ หน้า
(face to face interview) จากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
366 คน พบว่า
1. กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความฉลาดทาง
สุขภาพโดยรวม อยู่ระหว่าง 17-92 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 96 คะแนน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ
6.0 เท่านั้น ที่มีความฉลาดทางสุขภาพอยู่ในระดับ
เพียงพอ อีกร้อยละ 94.0 เป็นกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วาม
ฉลาดทางสุขภาพในระดับไม่เพียงพอและก�ำ้ กึง่ ดัง
แสดงในตารางที่ 1
เมื่ อ พิ จ ารณาความฉลาดทางสุ ข ภาพ
จ� ำ แนกตามองค์ ป ระกอบของความฉลาดทาง
สุขภาพทั้ง 6 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะด้าน
ความรู้ความเข้าใจและการแปลความหมาย อยู่ใน
ระดับถูกต้องสูง ในขณะที่ทักษะการเข้าถึงข้อมูล
และบริการ การสือ่ สารเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพและ
ลดความเสี่ยง การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพ การ
รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และการตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับก�้ำกึ่งและไม่เพียงพอ
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที
นวน ร้ร้ออยละของความฉลาดทางสุ
ยละของความฉลาดทางสุ
ขภาพโดยรวมของกลุ
่มตัว่มอย่ตัาวงอย่าง
ตารางที่ ่ 11 จ�จําำนวน
ขภาพโดยรวมของกลุ
ระดับความฉลาดทางสุ ขภาพ
ความฉลาดทางสุ ขภาพเพียงพอ (Adequate health literacy)
ความฉลาดทางสุ ขภาพกํ้ากึ่ง (Marginal health literacy)
ความฉลาดทางสุ ขภาพไม่เพียงพอ (Inadequate health literacy)
Mean= 61.00 S.D.=9.97 Min.=17 Max.=92

กลุ่มตัวอย่ าง (n=366)
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
22
6.0
235
64.2
109
29.8
366
100.0

ตารางที
ยละของความฉลาดทางสุ
ขภาพจ�
ำแนกตามองค์
ประกอบของกลุ
่มตัาวง อย่าง
่มตัวอย่
ตารางที่ ่ 22 ร้อยละของความฉลาดทางสุ
ขภาพจํ
าแนกตามองค์
ประกอบของกลุ
องค์ ประกอบความฉลาดทางสุ ขภาพ
1. ความรู ้ ความเข้าใจและการแปลความหมาย (Cognitive)
2. การเข้าถึงข้อมูลและบริ การสุ ขภาพ (Access)
3. การสื่ อสารเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพและลดความเสี่ ยง
(communication skill)
4. การจัดการเงื่อนไขทางสุ ขภาพ (Self-management)
5. การรู ้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ (Media literacy)
6. การตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิ (Decision skill)

ระดับความฉลาดทางสุ ขภาพ
เพียงพอ
กํา้ กึง่
ไม่ เพียงพอ
245 (66.9)
102 (27.9)
19 (5.2)
63 (17.2)
155 (42.4)
148 (40.4)
72 (19.7)
222 (60.6)
72 (19.7)
67 (18.3)
48 (13.1)
115 (31.4)

136 (37.2)
91 (24.9)
179 (48.9)

163 (44.5)
227 (62.0)
72 (19.7)

2.2. ผลการวิ
คราะห์คความสั
วามสัมมพัพันนธ์ธ์ระหว่
ระหว่างปั
างปัจจัจยจัส่ยวส่นบุ
วนบุ
คคล
ก่ เพศอายุอายุระดัระดั
บการศึ
ราย
ผลการวิเเคราะห์
คคล
ได้ได้
แก่แเพศ
บการศึ
กษากษา
รายได้
ได้การประกอบอาชี
การประกอบอาชี
พ การมี
ม และระยะเวลาที
่เป็นเบาหวานกั
บความฉลาดทางสุ
ขภาพกั
บความ
พ การมี
โรคร่โรคร่
วม วและระยะเวลาที
่เป็ นเบาหวานกั
บความฉลาดทางสุ
ขภาพกั
บความฉลาด
ฉลาดทางสุ
ขภาพของผู
้ป่วยเบาหวานชนิ
ที่ 2 าพบว่
อายุบระดั
กษา การประกอบอาชี
พ รายได้
ทางสุ ข ภาพของผู
ป้ ่ วยเบาหวานชนิ
ด ที่ 2ดพบว่
อายุา ระดั
การศึบกการศึ
ษา การประกอบอาชี
พ รายได้
และ
และระยะเวลาที
เ
่
ป็
น
เบาหวานมี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
ก
บ
ั
ความฉลาดทางสุ
ข
ภาพ
(ตารางที
่
3
และ
4)
ระยะเวลาที่เป็ นเบาหวานมีความสัมพันธ์กบั ความฉลาดทางสุ ขภาพ (ตารางที่ 3 และ 4)
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับความฉลาดทางสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
ตารางที่ 3่ 3ความสั
ความสัมมพัพันนธ์ธ์รระหว่
ะหว่าางปั
งปัจจจัจัยยส่ส่ววนบุ
นบุคคคลกั
คลกับบความฉลาดทางสุ
ความฉลาดทางสุขขภาพของกลุ
ภาพของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
ตารางที
วิเคราะห์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square)
วิเวิคราะห์
เคราะห์โโดยใช้
ดยใช้สสถิถิตติไิไคสแควร์
คสแควร์ (Chi-Square)
(Chi-Square)
ความฉลาดทางสุ ขภาพโดยรวม
ความฉลาดทางสุ ขภาพโดยรวม
2
ปัจจัยส่ วนบุคคล
p
เพียงพอ
กํา้ กึง่
ไม่ เพียงพอ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
p
เพียงพอ
กํา้ กึง่
ไม่ เพียงพอ
2
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ

เพศ
เพศ
ชาย
9
ชาย
9
หญิง
13
หญิง
13
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา/ตํ่ากว่า
13
ประถมศึกษา/ตํ่ากว่า
13
มัธยมศึกษาตอนต้น
4
มัธยมศึกษาตอนต้น
4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2
อุดมศึ
ก
ษา/สู
ง
กว่
า
3
อุดมศึกษา/สู งกว่า
3
อาชีอาชี
พ พ
ไม่ไไม่
ด้ปไระกอบอาชี
พพ
3 3
ด้ประกอบอาชี
ประกอบอาชี
พ พ
19 19
ประกอบอาชี
การมี
โรคร่โรคร่
วม วม
การมี
ไม่มไม่ี มี
3 3
มี มี
19 19
p < p.05< .05* Fisher’s
Exact
TestTest
* Fisher’s
Exact

7.4
78 64.5 34 28.1
7.4
78 64.5 34 28.1
5.3 157 64.1 75 30.6
5.3 157 64.1 75 30.6
4.6
4.6
13.8
13.8
5.9
5.9
13.613.6

175
175
18
18
24
24
18 18

62.3 93 33.1
62.3 93 33.1
62.1
7 24.1
62.1
7 24.1
70.6
8 23.5
70.6
8 23.5
81.881.8 1 1 4.54.5

3.53.5 41 41 47.747.7 42 42 48.848.8
6.86.8 194194 69.369.3 67 67 23.923.9
3.73.7 54 54 66.766.7 24 24 29.629.6
6.76.7 181181 63.563.5 85 85 29.829.8

0.786
.675
0.786
.675
18.154 .013*
18.154 .013*

19.682
19.682 < .001
< .001
1.020
1.020 .601
.601

ตารางที่ 4่ 4ความสั
ความสั
ระหว่
วนบุ
คคลกั
บความฉลาดทางสุ
ขภาพของกลุ
ตัวาอย่
าง โดยการ
่มตั่มว่มตัอย่
ตารางที
มพัมมนพัพัธ์นนรธ์ะหว่
างปัาางปั
จงปัจัจยจจัส่จัยยวส่ส่นบุ
คคลกั
บความฉลาดทางสุ
ขภาพของกลุ
ตารางที่ 4 ความสั
ธ์ระหว่
วนบุ
คคลกั
บความฉลาดทางสุ
ขภาพของกลุ
วอย่ง าง โดยการ
โดยการ
วิ
เ
คราะห์
ส
ถิ
ต
ค
ิ
า
่
สั
ม
ประสิ
ท
ธิ
ส
์
หสั
ม
พั
น
ธ์
ข
องเพี
ย
ร์
ส
น
ั
(Pearson’s
Correlation
Coefficient)
วิเคราะห์
สถิตสิคถิ่าตสัิคม่าประสิ
ทธิ์สทหสั
มพัมนพัธ์นของเพี
ยร์สยร์นั ส(Pearson’s
Correlation
Coefficient)
วิเคราะห์
สัมประสิ
ธิ์สหสั
ธ์ของเพี
นั (Pearson’s
Correlation
Coefficient)
ความฉลาดทางสุ
ขภาพ
ความฉลาดทางสุ
ขภาพ
ปัจจัปัยจส่จัวยนบุ
ค
คล
ส่ วนบุคคล
สั มสัประสิ
ทธิท์ สธิหสั
มพัมนพัธ์น(r)
pp
มประสิ
์ สหสั
ธ์ (r)
อายุอายุ
-0.218**
< .001
-0.218**
< .001
รายได้
0.191**
< .001
รายได้
0.191**
< .001
ระยะเวลาที
่เป็ น่เป็เบาหวาน
-0.167**
.001
ระยะเวลาที
นเบาหวาน
-0.167**
.001
3. ผลการวิ
เคราะห์
ค่าสัคม่าสัประสิ
ทธิ์ทสธิหสั
มพัมนพัธ์นเพีธ์ยเพีร์สยร์นั สระหว่
างองค์
ประกอบความฉลาดทางสุ
ขภาพ
์ สหสั
3. ผลการวิ
เคราะห์
มประสิ
นั ระหว่
างองค์
ประกอบความฉลาดทางสุ
ขภาพ
กับพฤติ
กรรมการดู
แลตนเองของผู
ป้ ่ วยเบาหวานชนิ
ดทีด่ 2ทีพบว่
า ตัาวตัแปรความรู
้ความเข้
าใจและการแปล
กับพฤติ
กรรมการดู
แลตนเองของผู
ป้ ่ วยเบาหวานชนิ
่ 2 พบว่
วแปรความรู
้ ความเข้
าใจและการแปล
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3. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สห ข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารเพื่อเสริม
สั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น ระหว่ า งองค์ ป ระกอบความ สร้างสุขภาพและลดความเสีย่ ง การจัดการเงือ่ นไข
ความหมาย
การเข้
าถึงข้บอพฤติ
มูลและบริ
การสุ ขแภาพ
การสื่ อสารเพื
างสุ ขภาพและลดความเสี
ฉลาดทางสุ
ขภาพกั
กรรมการดู
ลตนเอง
ทางสุ่อขเสริ
ภาพมสร้
และการตั
ดสินใจเลือกปฏิบ่ ยัตงิ มีการ
ความ
จัดของผู
การเงื้ป่อนไขทางสุ
ขภาพ ดและการตั
อกปฏิบตั ิ มีสัความสั
ธ์กบั พฤติ
กรรมการดู
แลตนเอง
่วยเบาหวานชนิ
ที่ 2 พบว่ดาสิ นตัใจเลื
วแปรความ
มพันธ์มกพัับนพฤติ
กรรมการดู
แลตนเอง
อย่อย่
างมีางนัย
มีนรูยั ้คสํวามเข้
าคัญทางสถิ
ติ ดังแสดงในตารางที่ 5 การเข้าถึง ส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 5
าใจและการแปลความหมาย
ตารางที
ความสั
ธ์ระหว่
างองค์
ประกอบความฉลาดทางสุ
ขภาพกั
กรรมการดู
แลตนเอง
ตารางที
่ 5 ่ 5ความสั
มพัมนพัธ์นระหว่
างองค์
ประกอบความฉลาดทางสุ
ขภาพกั
บพฤติบกพฤติ
รรมการดู
แลตนเองของ
้ป่วยเบาหวานชนิ
ที่ 2 โดยการวิ
เคราะห์
สัมประสิ
ทธิ์สหสั
ของเพี
(Pearson’s
ผูป้ ของผู
่ วยเบาหวานชนิ
ด ที่ 2 ดโดยการวิ
เ คราะห์
ส ถิ ตสิ คถิ่ าตสัิคม่าประสิ
ท ธิ์ สหสั
ม พัมนพัธ์นขธ์องเพี
ย ร์ยสร์ั นสัน(Pearson’s
Correlation
Coefficient)
Correlation
Coefficient)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
องค์ ประกอบความฉลาดทางสุ ขภาพ
สั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ (r)
p
ความฉลาดทางสุ ขภาพโดยรวม
0.249
< .001
X1 ความรู ้ความเข้าใจและการแปลความหมาย
0.165
.002
X2 การเข้าถึงข้อมูลและบริ การสุ ขภาพ
0.118
.024
0.159
.002
X3 การสื่ อสารเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพและลดความเสี่ ยง
X4 การจัดการเงื่อนไขทางสุ ขภาพ
0.227
< .001
X5 การรู ้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ
0.007
.892
X6 การตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิ
0.203
< .001
4. 4.ผลการวิ
เคราะห์
อาํ นาจการทํ
านายขององค์
กรรมการ
ผลการวิ
เคราะห์
อำ� นาจการท�
ำนายของ ประกอบความฉลาดทางสุ
ใจเลือกปฏิบัติ สามารถร่ขภาพกั
วมกันบท�พฤติ
ำนายพฤติ
กรรม
ดูแองค์
ลตนเอง
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
(multiple
ามี 3 ตัวแปร้ปคื่วอยเบาหวานชนิ
X1 ความรู ้ความ
ประกอบความฉลาดทางสุ
ขภาพกัคบูณพฤติ
กรรม regression)
การการดูพบว่
แลตนเองของผู
ดที่ 2
แลตนเอง ด้วยการวิเคราะห์
คูณ ได้
ร้อยละ
โดยมีดสิตนัวแปรที
่มีความสั
มพันธ์กับ
เข้าการดู
ใจและการแปลความหมาย
X4 การจัถดดถอยพหุ
การเงื่อนไขทางสุ
ขภาพ
และ17.1
X6 การตั
ใจเลือกปฏิ
บตั ิ สามารถ
regression)
พบว่ามี แ3ลตนเองของผู
ตัวแปร คือ X1
พฤติกรรมการดู
แลตนเองสู
งสุดโดยมี
คือ องค์
ประกอบ
ร่ ว(multiple
มกันทํานายพฤติ
กรรมการการดู
ป้ ่ วยเบาหวานชนิ
ดที่ 2 ได้
ร้อยละ 17.1
ตวั แปรที
่มี
ความรู
าใจและการแปลความหมาย
4 การจัด่ 4การเงื
ขภาพ ดัขภาพ
งแสดงใน
ความสั
มพั้คนวามเข้
ธ์กบั พฤติ
กรรมการดูแลตนเองสู งสุ ด คืX4อ องค์ทีป่ ระกอบที
การจั่อดนไขทางสุ
การเงื่อนไขทางสุ
ดัง
การจัดการเงือ่ ่ นไขทางสุ
ขภาพ และ X6 การตัดสิน ตารางที่ 6
แสดงในตารางที
6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบแบบมี ข้ นั ตอนระหว่างตัวทํานายและพฤติ กรรมการดู แล
ตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2
ตัวแปรทํานาย
Constant
X4 การจัดการเงื่อนไขทางสุ ขภาพ
X1 ความรู ้ความเข้าใจและการแปลความหมาย
X6 การตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิ
R=.282, R2=.179, SSE=6.491, F=10.409
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b
30.169
.445
.454
.226

SEb
2.419
.134
.160
.090

ß

t

p

.170
.143
.129

12.471
3.320
2.827
2.520

.000
.001
.005
.012
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1

เข้าใจและการแปลความหมาย X4 การจัดการเงื่อนไขทางสุ ขภาพ และ X6 การตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิ สามารถ
ร่ วมกันทํานายพฤติกรรมการการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 ได้ร้อยละ 17.1 โดยมีตวั แปรที่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองสู งสุThe
ด คืJournal
อ องค์ofปBaromarajonani
ระกอบที่ 4 การจั
่อนไขทางสุ
ขภาพ ดัง45
Collegeดการเงื
of Nusing,
Nakhonratchasima
Vol. 24 No. 2 July - December 2018
แสดงในตารางที่ 6

ตารางที
่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบแบบมีขั้นตอนระหว่างตัวท�ำนายและพฤติกรรมการดูแล
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบแบบมีข้ นั ตอนระหว่างตัวทํานายและพฤติ กรรมการดู แล
ตนเองของผู
้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2
ตัวแปรทํานาย
Constant
X4 การจัดการเงื่อนไขทางสุ ขภาพ
X1 ความรู ้ความเข้าใจและการแปลความหมาย
X6 การตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิ
R=.282, R2=.179, SSE=6.491, F=10.409

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.9 อายุ 50 ปีขึ้นไปเกือบ
ร้อยละ 80 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานและ
เข้ารับการรักษาในช่วง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.0
และเกือบทัง้ หมดของกลุม่ ตัวอย่างใช้วธิ กี ารรักษา
โดยการรับประทานยา ร้อยละ 97.0 สอดคล้อง
กับการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่
พบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นวัย
ผู้สูงอายุ และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย (Friis, Vind, Simmons, & Maindal, 2016;
de Castro, Brito, & Gomes, 2014; สมฤทัย เพชร
ประยูร, 2555) โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจ�ำ
เดือนพบอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากผู้
หญิงในวัยหมดประจ�ำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจน
จะลดลง ระดับคลอเรสเทอรอลสูงขึ้นส่งผลต่อ
กลไกการป้องกันเนื้อเยื่อท�ำให้เนื้อเยื่อดื้อต่อฤทธิ์
อินซูลิน (วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2553)
1. ด้านความฉลาดทางสุขภาพ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 6.0 เท่านั้น ที่มีความ
ฉลาดทางสุขภาพอยู่ในระดับเพียงพอ อีกร้อยละ
94.0 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความฉลาดทางสุขภาพ
ในระดับไม่เพียงพอและก�้ำกึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
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ในปัจจุบันตัวชี้วัดและเครื่องมือในการวัดความ
ฉลาดทางสุขภาพยังไม่ชัดเจน มีการแลกเปลี่ยน
ข้อค้นพบระหว่างนักวิชาการกลุ่มต่างๆ รวมถึง
ยังไม่มีการรณรงค์เรื่องความฉลาดทางสุขภาพ
อย่างจริงจังในประเทศไทย ผลการศึกษานีห้ ากแยก
พิจารณาตามองค์ประกอบความฉลาดทางสุขภาพ
ทั้ง 6 องค์ประกอบ ท�ำให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนในส่วนขององค์ประกอบที่ 1 ความรูค้ วาม
เข้าใจและการแปลความหมายอยู่ในระดับถูกต้อง
สูง ร้อยละ 66.9 ในขณะที่ส่วนขององค์ประกอบ
ที่ 2-6 กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนอยูใ่ นระดับก�ำ้ กึง่ และ
ไม่เพียงพอ
เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดขององค์
ประกอบที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยค�ำถามประเมิน
ความรู้ความเข้าใจและการแปลความหมายข้อมูล
สุ ข ภาพ พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ้ อ ยละการตอบ
ค�ำถามที่ไม่ถูกต้องมากที่สุด คือ ด้านการควบคุม
อาหารในเบาหวาน ร้อยละ 33 โดยเฉพาะหมวด
อาหารแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถวิเคราะห์
อาหารทดแทนหรือ จ�ำนวนแคลอรี่ในอาหารที่
เหมาะสมได้ รองลงมาคือ ด้านการรับประทาน
ยา พบค�ำตอบส่วนใหญ่เป็นปริมาณยาที่ผู้ป่วยรับ
ประทานเป็นประจ�ำ  ไม่ได้มาจากข้อมูลบนฉลาก
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ยาทีผ่ วู้ จิ ยั ก�ำหนดให้อา่ นและแปลความหมาย ทัง้ นี้
อาจเกิดจากการประเมินนี้ต้องใช้ทักษะพื้นฐาน
ด้านการอ่าน เขียน ค�ำนวณและแปลความหมาย ซึง่
กลุม่ ตัวอย่างคุน้ เคยกับการได้รบั ข้อมูลทางสุขภาพ
และค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวจากค�ำพูดของแพทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มากกว่าการอ่าน
และแปลความหมายด้วยตนเอง ไปในทิศทางเดียว
กับผลการศึกษาของ สมฤทัย เพชรประยูร (2555)
ทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยเบาหวานส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจข้อมูล
ด้านการควบคุมอาหารและความรู้เกี่ยวกับเบา
หวานเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมีความเข้าใจต่อ
รูปแบบการให้ข้อมูลด้วยการเขียนและวาจาจาก
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างไรก็ตามผู้ที่มีระดับ
ความฉลาดทางสุขภาพไม่เพียงพอและก�้ำกึ่ง ยัง
คงต้องได้รับการพัฒนาทั้ง 6 องค์ประกอบที่กล่าว
ข้างต้นให้ดขี นึ้ เพราะเป็นหนทางทีส่ ำ� คัญและเป็น
ปัจจัยพืน้ ฐานน�ำไปสูก่ ารมีสขุ ภาพทีด่ ี ดังทีอ่ งค์การ
อนามัยโลกให้นิยามความฉลาดทางสุขภาพ คือ
ทักษะต่างๆ ทั้งการรับรู้และทางสังคมเป็นตัว
ก�ำหนดแรงจูงใจและความสามารถของบุคคลใน
การเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและ
บ�ำรุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ (ขวัญ
เมือง แก้วด�ำเกิง และนฤมล ตรีเพชรศรีอไุ ร, 2554)
2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว น
บุคคลกับความฉลาดทางสุขภาพ พบว่า ปัจจัย
ด้านอายุมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความ
ฉลาดทางสุขภาพ โดยผู้ป่วยที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น
ความฉลาดทางสุขภาพจะยิ่งลดลง สอดคล้อง
กับการศึกษาในต่างประเทศ ที่พบว่าความฉลาด
ทางสุขภาพจะยิ่งลดลง เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
และเสื่อมถอยด้านการท�ำหน้าที่ของร่างกาย การ
เคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน และความคิด
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ความจ�ำลดลง ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ลดน้อยลง (Ishikawa, Takeuchi, & Yano, 2008;
Bostock, 2012) แม้ว่าการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเล็งเห็น
ปัญหาการมองเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง จึงลดช่องว่าง
โดยใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล แต่ยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทางสุขภาพอยู่ในระดับ
ไม่เพียงพอและก�้ำกึ่ง ร้อยละ 94.0
ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ ความฉลาดทางสุ ข ภาพ โดยผู ้ ที่ มี
ระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า มีสัดส่วนของ
ความฉลาดทางสุขภาพในระดับก�้ำกึ่งและเพียง
พอ สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
หรื อ ต�่ ำ กว่ า เพราะการศึ ก ษาจะช่ ว ยให้ บุ ค คล
สามารถพัฒนาตนเองและอาจความเกี่ยวเนื่องกับ
ปัจจัยด้านอาชีพ เนื่องจากอาชีพมีความสัมพันธ์
กับระดับการศึกษาค่อนข้างสูง กล่าวคือ เมื่อการ
ศึกษาดีจะประกอบอาชีพทีด่ เี ช่นกัน เปิดโอกาสให้
มีปฏิสมั พันธ์หรือรับรูใ้ นด้านพฤติกรรมทีแ่ ตกต่าง
(Ishikawa et al., 2008; เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี,
2556; วรรณศิริ นิลเนตร, 2554) เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ DeCastro, Brito, & Gomes (2014) ได้
ท�ำการศึกษาความฉลาดทางสุขภาพในผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 ในประเทศบราซิล โดยใช้แบบวัด
s-TOFHLA พบว่าผูท้ รี่ ะดับการศึกษาต�ำ่ จะมีระดับ
ความฉลาดทางสุขภาพต�่ำ
ด้านการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กบั
ความฉลาดทางสุขภาพของผูป้ ว่ ยเบาหวาน จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผูท้ ปี่ ระกอบอาชีพมีแนว
โน้มของการมีความฉลาดทางสุขภาพในระดับที่
เพียงพอมากกว่าผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพ เพราะผู้ที่
ไม่ประกอบอาชีพมีการด�ำเนินชีวติ ส่วนใหญ่อยูก่ บั
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บ้าน เลีย้ งลูกหลาน ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบอาชีพจะมี
การปฏิสมั พันธ์ในชุมชน ส่งผลต่อโอกาสและการ
รับรู้ด้านสุขภาพ ท�ำให้แนวโน้มของผู้ที่ประกอบ
อาชีพมีฐานะทางสังคมทีด่ กี ว่าและมีกระบวนการ
หรือโอกาสพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพได้ดกี ว่า
(De Castro et al., 2014; เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี,
2556)
ด้ า นรายได้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย
ที่ 5695.63 บาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าเส้นความ
ยากจน (Poverty line) ของประเทศไทยทีป่ ระมาณ
2,644 บาท/คน/เดือน (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
และพบว่ารายได้มีความสัมพันธ์แบบแปรผันตาม
ความฉลาดทางสุขภาพ โดยผู้ที่มีรายได้สูงขึ้นจะ
มีความฉลาดทางสุขภาพทีเ่ พิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากผู้
ทีม่ รี ายได้สงู จะประกอบอาชีพทีม่ ฐี านะทางสังคม
ทีด่ กี ว่า เปิดโอกาสและการรับรูด้ า้ นสุขภาพ การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีท�ำให้มีแนวโน้มมีความฉลาดทาง
สุขภาพที่ดี (Schillinger et al., 2006; เบญจมาศ
สุรมิตรไมตรี, 2556) แตกต่างกับ วรรณศิริ นิล
เนตร (2554) ที่พบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความฉลาดทางสุขภาพ อาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาของ วรรณศิริ นิลเนตร เป็นผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีการแบ่งแยกฐานะหรือมีฐานะใกล้เคียงกัน
จึงไม่มีความแตกต่างของรายได้มากนัก
ด้านระยะเวลาการเป็นโรคมีความสัมพันธ์
แบบแปรผกผันกับความฉลาดทางสุขภาพ ผู้ที่
มีระยะเวลาการเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นจะมีความ
ฉลาดทางสุขภาพที่ลดลง ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยที่มี
ระยะการเป็นเบาหวานมานาน จะปฏิบัติตัวตามที่
แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะน�ำ  มากกว่า
การขวนขวายหาความรู้ต่างๆเพิ่มเติม ตรงกันข้าม
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กับผู้ที่เริ่มเป็นเบาหวาน จะพยายามหาข้อมูลเพื่อ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ดังนั้นระยะเวลาที่เพิ่ม
ขึ้นจะท�ำให้ความฉลาดทางสุขภาพลดน้อยลง ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Morris,
Maclean, & Littenberg. (2006) ที่พบว่า ระยะ
เวลาทีเ่ ป็นโรคของผูป้ ว่ ยเบาหวานมีความสัมพันธ์
กับความฉลาดทางสุขภาพ และการศึกษาของ
Schillinger et al. (2002) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความฉลาดทาง
สุขภาพกับผลลัพธ์ของผู้ป่วยเบาหวาน แสดงให้
เห็นว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความฉลาดทางสุขภาพ
ไม่เพียงพอ จะมีระยะเวลาการเป็นโรคเฉลี่ยอยู่ที่
11.4 ปี ในขณะที่ผู้มีความฉลาดทางสุขภาพเพียง
พอมีระยะเวลาการเป็นโรคเฉลี่ยอยู่ที่ 7.7 ปี
นอกจากนี้ ยั ง พบตั ว แปรที่ ไ ม่ มี ค วาม
สัมพันธ์กบั ความฉลาดทางสุขภาพได้แก่ เพศ และ
การมีโรคร่วม (Schillinger et al., 2002; Ishikawa
et al., 2008) เนื่องมาจากระดับการศึกษาทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงในการศึกษานี้มีระดับการศึกษา
ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น เกื อ บทุ ก ระดั บ และหากมองถึ ง
ระบบการจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่จังหวัด ใน
การให้ความรู้หรือการปฏิบัติตัวด้านต่างๆ เกี่ยว
กับเบาหวาน ไม่มีการแบ่งแยกความรู้ในเพศชาย
หรือหญิงโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นเพศที่แตกต่าง
กันความฉลาดทางสุขภาพไม่มีความแตกต่างกัน
เช่นเดียวกันกับตัวแปรการมีโรคร่วมที่พบว่า ทั้ง
ผู้ที่มีโรคร่วมและไม่มีโรคร่วมมีระดับความฉลาด
ทางสุขภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันและใกล้เคียง
กัน เนือ่ งจากการรับความรูแ้ ละบริการสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ แี ละไม่มโี รคร่วมเป็นการเข้ารับ
บริการจากหน่วยบริการหรือคลินิกพิเศษเดียวกัน
เมื่อพิจารณาถึงโรคร่วมยังพบว่า ผู้ป่วยเบาหวาน
ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตและโรคไข
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มันในเลือดสูงร่วมด้วยซึ่งเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากสาเหตุทางพฤติกรรมเป็น
ส่วนมาก จึงท�ำให้การมีหรือไม่มีโรคร่วมไม่ส่งผล
ต่อความฉลาดทางสุขภาพที่แตกต่างกัน
3. องค์ ป ระกอบของความฉลาดทาง
สุขภาพ ทีม่ อี ทิ ธิพลและสามารถท�ำนายพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า
ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์
แปรผั น ตามกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของ
ผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p < .05) อธิบายได้ว่า ถ้าผู้ป่วยเบาหวานมีความ
ฉลาดทางสุขภาพเพิ่มขึ้นในระดับที่เพียงพอ จะ
ช่วยให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น
เพราะบุคคลที่มีระดับความฉลาดทางสุขภาพต�่ำ
จะส่งผลต่อการใช้ขอ้ มูลข่าวสาร การเข้ารับบริการ
สุขภาพและการตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรม
การดูแลตนเอง สอดคล้องกับ Protheroe J. et al.
(2017) ทีศ่ กึ ษาความฉลาดทางสุขภาพ การป้องกัน
เบาหวานและการจัดการตนเอง พบว่า ความฉลาด
ทางสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ ป็นสาเหตุไปสูก่ ารควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ของผู ้ ป ่ ว ยเบาหวาน (Protheroe, Rowlands,
Bartlam, & Levin-Zamir, 2017)
องค์ประกอบของความฉลาดทางสุขภาพ
ที่สามารถท�ำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดชัยนาท พบว่า มี
เพียง 3 องค์ประกอบเท่านั้นที่เป็นตัวแปรที่ดีที่สุด
และส่งผลต่อความแตกต่าง ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจและการแปลความหมาย การจัดการเงื่อนไข
ทางสุขภาพและการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตัวแปรข้างต้น พบว่าเป็นความจ�ำเป็นพืน้
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ฐานที่สอดคล้องกับทฤษฎีความสามารถในการ
ดูแลตนเอง (Self-care agency) ของโอเร็ม (Orem,
2001) ที่กล่าวถึงความสามารถและคุณสมบัติขั้น
พืน้ ฐาน (Foundation capabilities and disposition)
เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการปฏิบตั เิ พือ่ ขับเคลือ่ นให้เกิดการปฏิบตั ิ
โดยผู้ป่วยต้องมีความสามารถและทักษะในการ
เรียนรู้ ได้แก่ ความจ�ำ  ความสามารถในการอ่าน
เขียน นับเลข รวมทั้งความสามารถในการหาเหตุ
ผล การใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ และการใช้เหตุผล
เพื่อวิเคราะห์และน�ำมาตัดสินในที่เหมาะสมใน
การดูแลตนเอง แสดงให้เห็นว่าการจัดการเงือ่ นไข
ทางสุขภาพ เป็นการใช้ทักษะ วิธีการหรือกลยุทธ์
ระดับบุคคลในการก�ำหนดเป้าหมาย ร่วมกับการ
สื่อสารและการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ต้องใช้ทักษะ
ในการคิด วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อ
การตัดสินใจและก�ำหนดทางเลือกหรือหลีกเลี่ยง
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ใช้

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไป

จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ใ ห้
บริการ บุคลากรด้านสาธารณสุข ต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้างกลยุทธ์ การเลือกช่องทางการ
ให้ข้อมูลและการสื่อสารที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะด้านอาหาร และการรับประทานยาตาม
ฉลากยา รวมทั้งองค์ประกอบของความฉลาดทาง
สุขภาพมีความสัมพันธ์แปรผันตามกับพฤติกรรม
การดูแลตนเอง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความ
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ส�ำคัญในการพัฒนา รณรงค์ด้านความฉลาดทาง
สุขภาพในแต่ละองค์ประกอบอย่างจริงจัง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ปั จ จุ บั น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ความ
ฉลาดทางสุขภาพยังไม่ชดั เจนในบางองค์ประกอบ
จึงควรมีการออกแบบหรือพัฒนาเครือ่ งมือ ตัวชีว้ ดั
ที่ตอบสนองต่อองค์ประกอบของความฉลาดทาง
สุขภาพในแต่ละด้าน เพื่อช่วยเพิ่มรูปแบบของ
เครื่องมือในการประเมินความฉลาดทางสุขภาพ
และควรขยายการศึกษาในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ ให้ทราบ
ถึงความฉลาดทางสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ในภาพกว้าง และความแตกต่างของตัวแปรด้าน
การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพ ความยากง่ายในการ
เข้าถึงสื่อสารสนเทศของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนวิถี
ชีวิต ปัจจัยด้านสังคมที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติ เป็นต้น
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ความรู้และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล                               
ในต�ำบลกระแซง อ�ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ชรินทร์ทิพย์ ชัยชุมพล, ส.ม.1
นันทพร ทองเภา, ส.บ.2
อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล, ปร.ด.3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส�ำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ พฤติกรรมและความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล ประชากร
ตัวอย่างได้แก่ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้สูงอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกระแซง จ�ำนวน 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�ำส�ำคัญ: ความรู้, พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
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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
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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 movement 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�ำ

ปั จ จุ บั น สั ง คมไทยกํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสําคัญ
คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจํานวน
ประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง เนื่องจาก
อัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลด
ลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จํานวนของผู้สูงอายุ
ไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 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�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข, 2557) การแบ่งผู้สูงอายุตามความ
สามารถในการดูแลตนเองเพื่อประกอบกิจวัตร
ประจ�ำวัน (activity of daily living) พบว่ามีผู้สูง
อายุ ร้อยละ 0.6 - 11.9 มีข้อจ�ำกัดในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันพื้นฐานและผู้สูงอายุต้องการความช่วย
เหลือในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐานร้อยละ
15.5 ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้จัดเป็นผู้สูงอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว คือไม่สามารถช่วยเหลือตัว
เองได้ ต้องมีผู้ดูแลช่วยการท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น
อาบน�้ำ  แต่งตัว รับประทานอาหาร การใช้ห้อง
สุขา เป็นต้น ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาบุคคลอื่น
ในการดูแลตนเอง (dependent care) และการดูแล
ผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่บ้านเป็น
เรื่องที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้สูง
อายุอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะต้อง
ใช้ชีวิตประจ�ำวันอยู่ที่บ้านเป็นเวลามากที่สุด และ
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกในการให้การดูแลผู้
สูงอายุก่อนสถาบันอื่นๆ ญาติผู้ดูแล(family care
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giver) จึงเป็นบุคคลที่ส�ำคัญที่ต้องรับบทบาทและ
ท�ำหน้าที่ในการดูแลเหล่านี้ (สายพิณ เกษมกิจ
วัฒนาและปิยะภรณ์ ไพรสนธิ์, 2557) จึงกล่าวได้
ว่าญาติผู้ดูแลเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างมาก
ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
อย่ า งไรก็ ต ามในระหว่ า งดู แ ล ญาติ ผู ้ ดู แ ลต้ อ ง
ประสบกั บ ความเครี ย ดเรื้ อ รั ง ซึ่ ง ส่ ง ผลลบต่ อ
ภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลเองซึ่งจะส่งผลลบ
ต่อคุณภาพการดูแล ดังนั้นญาติผู้ดูแลจึงเป็นกลุ่ม
บุคคลทีบ่ คุ ลากรสุขภาพควรให้ความสนใจและไม่
ควรมองข้าม อย่างไรก็ตามรายงานการวิจัยที่ผ่าน
มามุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
และการให้ความรู้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ของผู้สูงอายุ
เท่านั้น ส่วนการศึกษาความรู้ พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ และการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพของญาติผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ที่พิการทางการเคลื่อนไหวยังมีน้อยมาก
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาความรู ้ แ ละ
พฤติ ก รรมการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ พิ ก ารทางการ
เคลือ่ นไหวของญาติผดู้ แู ลในต�ำบลกระแซง อ�ำเภอ
พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้ง
นี้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการให้ความช่วย
เหลือญาติของผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวตลอด
จนเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของญาติผู้แล
ผู้สูงอายุในครอบครัวต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกระ
แซง อ�ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลผู ้ สู ง
อายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล ใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
กระแซง อ�ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
รู้กับพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ
เคลื่ อ นไหวของญาติ ผู ้ ดู แ ล ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกระแซง อ�ำเภอ
พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ค�ำจ�ำกัดความ

1. ผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปโดยนับตาม
ปีปฏิทนิ ทัง้ เพศชายและเพศหญิงทีไ่ ม่สามารถช่วย
เหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่กับครอบครัวและต้องมี
ญาติเป็นผูด้ แู ลให้การช่วยเหลือในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เช่น อาบน�้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร การ
ใช้หอ้ งสุขา การเคลือ่ นย้ายจากนอนไปนัง่ การเดิน
ภายในและนอกบ้าน การขึ้นบันได เป็นต้น
2. ญาติผดู้ แู ล หมายถึง บุคคลในครัวเรือน
เดียวกันหรือต่างครัวเรือน แต่อยู่บริเวณเดียวกัน
กับผู้สูงอายุ โดยมีลักษณะความสัมพันธ์กับผู้สูง
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อายุโดยสายเลือด โดยความสัมพันธ์ หรือตาม
กฎหมาย (โดยอาจจะเป็น คู่ชีวิต บุตร หลาน อื่น ๆ
เช่น ภรรยาของบุตรชาย สามีของบุตรสาว เป็นต้น)
ซึ่งเป็นผู้ท�ำหน้าที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน ด้านใดด้านหนึง่ หรือทุก
ด้านอย่างใกล้ชดิ และประกอบกิจกรรมในการดูแล
เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานมากที่สุด
โดยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาโดยตลอดเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 เดือน

กรอบแนวคิด

จากการทบทวนวรรณกรรมคั ด สรร
ตัวแปรต้น 2 ตัวแปรได้แก่ ปัจจัยภายในบุคคล
และความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว ที่มีผลต่อพฤติกรรมของญาติผู้ดูแล
ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
โดยปัจจัยภายในบุคคลได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ในครอบครัว
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานที่พักอาศัยมา
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
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ตัวแปรต้ น ตัวแปรต้น
ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- สถานที่พกั อาศัย

ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม

พฤติกรรมในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว

ความรู ้ในการดูแลผูส้ ู งอายุ
ที่พิการทางการเคลื่อนไหว

นการวิ
วิธีดวิาํ ธเนิีด�ำนเนิการวิ
จยั จัย

คณะกรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเฉลิม
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ กาญจนา และก่อนเข้าร่วมงานวิจยั กลุม่ ตัวอย่างได้
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เพื่อศึกษาความรู ้ พฤติกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
เพื่อศึกษาความรู้ พฤติกรรม และความสัมพันธ์ รับการ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย
กับพฤติกรรมในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ
ผดู ้ ูแล ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลกระแซง อําเภอพยุห์ จังหวัดศรี สะเกษโดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30
ที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล ในเขต
ประชากรและกลุ
่มตัวอย่ าง งเสริมสุขภาพต�ำบลกระ นาที ซึ่งการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตาม
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่
นการวิ
ครั้งนี้ ได้แก่ ญาติผดู ้ ูแลผูความสมั
ส้ ู งอายุที่พคิกรใจของผู
ารทางการเคลื
้ให้ข้อ่อมูนไหวที
ล ข้อมูล่มต่ีราายชื
ง ๆ่อทีใน
่ได้รับ
แซง ประชากรที
อ�ำเภอพยุห่ใ์ จัช้งใหวั
ดศรีจสยั ะเกษ
ทะเบี
ยนผูส้ ู งอายุที่พิก่มารทางการเคลื
งเสริ มกสุษาครั
ขภาพตํ
านวน
จากการศึ
้งนีา้ถบลกระแซง
ือเป็นความลัทุกบคนจํ
การน�
ำเสนอ
ประชากรและกลุ
ตัวอย่าง ่อนไหว ของโรงพยาบาลส่
36 คน โดยผูประชากรที
ว้ ิจยั ศึกษาจากประชากรทั
้ งหมด
ใ่ ช้ในการวิจยั ครั
ง้ นี้ ได้แก่ ญาติ ข้อมูลต่าง ๆ จะน�ำ เสนอในภาพรวม ไม่มีการเปิด
การพิ
ษ์ ส้สิ ทูงธิอายุ
์ ผู้ให้ทขี่พ้ อมูิกลารทางการเคลื่อนไหวที่มีราย เผยชื่อและนามสกุลที่แท้จริง
ผู้ดทูแกั ลผู
งานวิ จยัยนผู
ได้ส้ ผงู ่าอายุ
นการพิ
ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการวิ
จ ัย ในมนุ ษ ย์ข องมหาวิ ท ยาลัย เฉลิ ม
ชือ่ ในทะเบี
ทพี่ กิ จารทางการเคลื
อ่ นไหว
เครืบ่อายถึ
งมืองวัทีต่ใช้ถุใปนงานวิ
ของโรงพยาบาลส่
มสุขภาพต�
กาญจนา
และก่อนเข้างร่เสริ
วมงานวิ
จยั กลุำ่มบลกระแซง
ตัวอย่างได้รทุับกการ อธิ
ระสงค์จขััย้ นตอนการวิจยั และขอ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิ30จยนาที
ั คือ แบบสอบถาม
คนจ�วำมมื
นวน
36 คน โดยผู้วิจัยศึกษาจากประชากร
ความร่
อในการตอบแบบสอบถามโดยใช้
เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ
ซึ่ งการเข้า
่ อ สอบถามข้
ทั้งหมด
ร่ วมการศึ
กษาครั้งนี้เป็ นไปตามความสมัครใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีข้่ ผอู ้ วมูิ จลั ยต่สร้
าง ๆา งขึ
ที่ไ้ นด้รเพืับจากการศึ
กษาครัอ้ มูงนีล้ ถของกลุ
ือเป็ น ่ ม
างแบ่ดเผยชื
งเป็น่อและนามสกุ
3 ส่วน คือ ลที่แท้จริ ง
การพิ
ทักษ์สาเสนอข้
ิทธิ์ผู้ให้อขมู้อลมูต่ลาง ๆ จะนํา เสนอในภาพรวม ไม่ตัวมอย่
ความลั
บ การนํ
ีการเปิ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
งานวิจัยได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
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ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว อาชีพ รายได้ต่อเดือน
และสถานที่พักอาศัย
ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้ในการดูแลผู้สูง
อายุ ที่พิ ก ารทางการเคลื่อนไหวของญาติผู ้ ดูแ ล
จ�ำนวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 7 ด้านได้แก่ ด้าน
โภชนาการและอาหาร ด้านสุขภาพจิต ด้านการ
ออกก�ำลังกาย ด้านการขับถ่าย ด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุ ด้านอนามัย ด้านละ 3 ข้อ และด้านการ
นอนหลับพักผ่อน จ�ำนวน 2 ข้อ โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนนดังนี้
ค�ำตอบ 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�ำนวน 29 ข้อ แบ่งออกเป็น 7 ด้านได้แก่
- ด้านโภชนาการและอาหาร
จ�ำนวน 5 ข้อ
- ด้านการนอนหลับพักผ่อน
จ�ำนวน 4 ข้อ
- ด้านการออกก�ำลังกาย จ�ำนวน 3 ข้อ
- ด้านการขับถ่าย จ�ำนวน 3 ข้อ
- ด้านการป้องกันอุบตั เิ หตุ จ�ำนวน 7 ข้อ
- ด้านอนามัย จ�ำนวน 4 ข้อ
- ด้านสุขภาพจิต จ�ำนวน 3 ข้อ
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มีลักษณะเป็นค�ำถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(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�ำค่าคะแนนที่ได้แต่ละข้อมาเฉลี่ยเป็นค่าคะแนน
โดยรวมและจัดระดับพฤติกรรมโดยใช้การแปลผล
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�ำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 ท่านได้แก่ผู้เชี่ยวชาญสาขาการพยาบาล
อนามัยชุมชน การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
ศาสตร์ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของค�ำถาม (content validity) หลังจาก
นั้ น น� ำ มาปรั บ ปรุ ง ข้ อ ค� ำ ถามในด้ า นภาษาและ
ความชัดเจนเพื่อความเข้าใจได้ง่ายต่อการตอบ
แบบสอบถามและการหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยผูว้ จิ ยั ได้นำ� แบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
กับญาติผดู้ แู ล ผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลโพธิจ์ ำ� นวน 30 รายวิเคราะห์หาความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
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ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ โดยรวมของเครือ่ งมือเท่ากับ .92

การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผู ้ วิ จั ย ขออนุ ญ าตด� ำ เนิ น การจาก
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกระ
แซง อ�ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยสัมภาษณ์
ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
จ�ำนวน 36 คน โดยใช้แบบสอบถามใช้เวลาคนละ
30-50 นาที ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 หลังจากนั้น
ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความ
สัมพันธ์ในครอบครัว อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน สถาน
ที่พักอาศัย ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูง
อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวของญาติผดู้ แู ล โดย
การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ
(percentage) ค่ า เฉลี่ ย (mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
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มาตรฐาน (standard deviation) วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุทพี่ กิ าร
ทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแลกับพฤติกรรม
ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ของญาติผู้ดูแล โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearsonproduct moment correlationcoefficient)

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 5,00010,000 บาท ร้อยละ 50.00ผู้ดูแลมีความสัมพันธ์
ในครอบครัว โดยเป็นบุตรของผู้สูงอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว ร้อยละ 63.89 และสถานที่พัก
อาศัยเป็นที่พักของตนเอง ร้อยละ 100 ดังตารางที่
1
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ตารางที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล (N = 36)
  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
อายุ

ชาย
หญิง

ต�่ำกว่า 40 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
M = 48.64 ปี, S.D. = 13.84 ปี, Min = 23 ปี, Max = 80 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/ หย่าร้าง
แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ ปวช.
มัธยมปลาย/ ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
คู่ชีวิต
บุตร
หลาน
พี่/น้อง
สะใภ้/เขย
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จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

9
27

25.00
75.00

9
9
10
8

25.00
25.00
27.80
22.20

2
26
5
3

5.55
72.22
13.9
8.33

2
20
10
1
2
1

5.55
55.56
27.78
2.78
5.55
2.78

6
23
3
2
2

16.67
63.89
8.34
5.55
5.55
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ตารางที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล (N = 36)  (ต่อ)
  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

แม่บ้าน
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกรรม
ลูกจ้าง/ พนักงานประจ�ำ
รับข้าราชการ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

10
6
11
1
2
6

27.80
16.67
30.55
2.78
5.55
16.67

   

ต�่ำกว่า 5,000 บาท
5,000 -10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท

12
18
6

33.33
50.00
16.67

   

ที่พักของตัวเอง

36

100.00

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

สถานที่พักอาศัย

2. ความรู ้ ใ นการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ พิ ก าร
ทางการเคลื่ อ นไหวของญาติ ผู ้ ดู แ ลญาติ ผู ้
ดู แ ลมี ค วามรู ้ ใ นการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ นระดั บ สู ง
(M= 18.50±2.38) โดยญาติผู้ดูแลมีความรู้อยู่ใน
ระดับสูง จ�ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11
ระดับปานกลางจ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34
และระดับต�่ำ  จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55
ดังตารางที่ 2 นอกจากนี้ยังพบว่า ญาติผู้ดูแลผู้สูง
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อายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว มีความรู้ที่ถูกต้อง
มากที่สุด ในข้อความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัว
เป็นจุดส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตที่ปกติของผู้สูง
อายุ และข้อการให้ความเคารพนับถือกับผู้สูงอายุ
เป็นผลดีต่อสุขภาพทางด้านจิตใจจ�ำนวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 และข้อมีความรู้ที่ถูกต้องน้อย
ที่สุด คือข้อในผู้สูงอายุที่ได้รับประทานอาหารจืด
มากเกินไปท�ำให้เกิดโรคอ้วน เบาหวาน หรือความ
ดันโลหิตสูงได้ จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.10
ดังตารางที่ 3
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ตารางทีบ่ 2ถือนอกจากนี
า ญาติต่ผอดูสุ้ ูแขลผู
ส้ ู งอายุทาี่พนจิ
ิการทางการเคลื
่อนไหว
ี่ถูกต้100
องมากที
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เป็ นผลดี
ภาพทางด้
ตใจจํานวน 36
คน คิมีดคเป็วามรู
นร้อ้ทยละ
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ที่ถูกต้องน้อยที่สุด คือข้อในผูส้ ู งอายุที่ได้รับประทานอาหารจืดมากเกินไปทําให้เกิดโรคอ้วน เบาหวาน หรื อ
ความรู
ลผู้สูงอายุ
ของญาติ
ตอบถูก่ 3
ตอบผิด
ความดันโลหิ
ตสู้ ใงนการดู
ได้ จําแนวน
22 คน
คิดเป็ นร้อยละ 61.10 ดังตารางที

ตารางที
่ยงเบนมาตรฐาน
จําแนกตามการแปลผลระดั
บความรูร้ ้ใอนการดู
ตารางที2่ ่ 2จํจ�านวน
ำนวนร้ร้ออยละค่
ยละค่าเฉลี
าเฉลี่ย ่ยและ
และส่ วส่นเบี
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
้ใน แล
จํานวน(คน) จ�ำแนกตามการแปลผลระดั
ร้ อยละ
จํานวน(คน) บความรู
ยละ
แลผู
้สูงอายุผขดู ้องญาติ
ูแล (N = 36)
ผูการดู
ส้ ู งอายุ
ของญาติ
ูแล (Nผ=ู้ด36)
ตารางที
2่ จํหานวน
ร้อยละค่
าเฉลีาช่่ยวและ
วนเบี่ยส้ งเบนมาตรฐาน
บความรู
้ในการดู5.60
แล
2. การบริ
ารร่ างกายเป็
นประจํ
ยให้รส่่างกายผู
ู งอายุ
34จําแนกตามการแปลผลระดั
94.40
2
ผูแข็ระดั
ส้ งู งแรง
อายุ
ของญาติ
บความรู
้ ผดู ้ ูแล (N = 36)
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
3.การออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุในท่าบริหารร่างกายทํา

สูบงความรู้
ให้ระดั
เลือดไหลเวี
ยนของเลือดดี
ปานกลาง
ด้ านการขัสู บง ถ่าย
1. ปัตํญ
ปานกลาง
่าหาสําคัญของการขับถ่ายของผูส้ ู งอายุคือภาวะ

34

35

94.40

31
จํานวน (คน)
31 3
97.20 3 2

2

5.60

86.11
ร้ อยละ
86.118.34
1 8.345.55 2.80

ท้องผูกอุตํจ่าจาระแข็งถ่ายไม่ออก
2
5.55
M= 18.50, SD.=2.38 , Min = 10 , Max = 20
2.ผูส้ ู งอายุที่ไม่ทาํ กิจกรรมมีส่วนทําให้อาการท้องอืด
35
97.20
1
2.80
M= 18.50, SD.=2.38 , Min = 10 , Max = 20
ได้ ่ 3 จํานวนความถี่ และค่าร้อยละ ความรู ้ในการดูแลผูส้ ู งอายุของญาติผดู ้ ูแล จําแนกรายข้อ (N = 36)
ตารางที
3.การรั่ 3บจํประทานผลไม้
ลังอาหารทํ
าให้ผความรู
สู ้ ู งอายุ ้ในการดูแลผู35ส้ ู งอายุของญาติ
97.20ผดู ้ ูแล จําแนกรายข้
1 อ (N = 36)
ตารางที
นวนความถีห่่ และค่
และค่
าาร้ร้ออยละ
ตารางที
3 จ�ำานวนความถี
ยละ
ความรู
ใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุของญาติ
ผดู้ แู ล จ�ำแนกรายข้
อ (N = 2.80
36)
ขับถ่ายอุจจาระง่
ความรูาย้ ในการดูแลผู้สูงอายุของญาติ
ตอบถูก
ตอบผิด
ด้ านป้องกันความรู
อุบัตเิ หตุ
้ ในการดูแลผู้สูงอายุของญาติ
ตอบถูก ร้ อยละ
ตอบผิด
จํานวน(คน)
จํานวน(คน)
ร้ อยละ

1. การจัดพ้ืนที่ภายในบ้านให้เหมาะสมและเป็ น
จํานวน(คน)
ร้91.70
อยละ
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
33
3
8.30
ยบเรียบร้อยเป็ นสิ่ งที่พ่งึ กระทําสําหรับบ้านที่มี
ด้ระเบี
านโภชนาการและอาหาร
ส้ ู งอายุที่มีปัญหาในการรับประทานอาหาร ควร
32
88.90
4
11.10
ผู1.ส้ ู งผูอายุ
1. ผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาในการรับประทานอาหาร
ควร
32
88.90
4
11.10
่อยครั
รับประทานอาหารมื
านวนน้
ๆ แต่บองกั
้น
2. การติดแผ่นกัน้ อลืละจํ
่นในห้
องนา้ํ เป็อยนการป้
นอั้ นงขึตราย
34
94.40
2
5.60
รับประทานอาหารมื้อละจํานวนน้อย ๆ แต่บ่อยครั้งขึ้น
22
61.10
14
38.90
ผูส้ ดู งในห้
อายุทอี่ไงนด้า้ํรสํับาประทานอาหารจื
ที2.่จะเกิ
หรับผูส้ ู งอายุ ดมากเกินไปทําให้
2. ผูส้ ู งอายุที่ได้รับประทานอาหารจืดมากเกินไปทําให้
22
61.10
14
38.90
เกิดโรคอ้
หรื อความดั
นโลหิ ตสูโอกาสเกิ
งได้ ด
3. ผูส้ วู งนเบาหวาน
อายุที่มีปัญหาทางด้
านสายตาจะมี
34
94.40
2
5.60
เกิดโรคอ้วนเบาหวาน หรื อความดันโลหิ ตสู งได้
อุ3.บัตผูิเ้สหตุูงอายุ
ได้บค่ วรดื
อย่มนํา6-8 แก้วต่อวัน
30
83.30
6
16.70
30
83.30
6
16.70
3. ผู้สูงอายุควรดื่มนํ� � า6-8 แก้วต่อวัน
นสุขอนามัย บพักผ่อน
ด้ด้ด้าานการนอนหลั
านการนอนหลับพักผ่อน
1.1.ลดช่
ววงเวลานอนการงี
เวลากลางวั
97.20
หากผู
ส้ ู งอายุเครี ยดจะทํ
าหลั
ให้บบคเวลากลางวั
วามดันโลหินนตเพราะจะ
สูเพราะจะ
งขึ้นได้
3335
91.70
8.30 2.80
ลดช่
งเวลานอนการงี
บบหลั
35
97.20
13 1
2.80
ทํทําให้
บบในเวลากลางคื
ในเวลากลางคื
2.ผผบ้สู ้ สู ้ าู งนที
่อนากาศไม่
าให้ความดันนโลหิ
33
91.70
3
8.30
าให้
ู งอายุ
อายุ
นอนไม่
อนไม่หถห่าลัลัยเททํ
ได้ได้ตสู งได้
2.ผู
้ส้สูงาูงอายุ
อนควรพั
ผ่ผ่ออนอย่
นอย่
งน้
่ ัวโมง
3.บ้
นที
ถ่ากกยเททํ
าให้าาผงน้
สู ้ ู งอออายุ
ดละโรคระบบ
3532
97.20
2.80 11.10
88.90
2.ผู
อายุ่อนนากาศไม่
อนควรพั
ยวัยวันเนกิละ
88ชช่ ัวโมง
32
88.90
41 4
11.10
นหายใจได้
ด้ทางเดิ
าาลัลังงกาย
ด้านการออกกํ
านการออกกํ
กาย
ความรู
นการดูแลผู้สูงอายุของญาติ
ตอบถูก
ตอบผิด
ด้1.
านสุ
ขภาพจิตาาลัลังง้ ใกายทํ
าให้สมรรถภาพทางร่
มรรถภาพทางร่างกายดี
างกายดีข้ึนข้ึน
1.การออกกํ
การออกกํ
94.40
34 34
94.40
2 2
5.60 5.60
จํ
า
นวน(คน)
ร้
อ
ยละ
จํ
า
นวน(คน)
ร้
อ
ยละ
1.
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ท
างด้
า
นครอบครั
ว
เป็
นจุ
ด
สํ
า
คั
ญ
ต่
อ
การ
36
100.00
0
0.00
ชะลอการเสื่ อ่ อมของอวั
มของอวัยวะต่าง ๆของร่
ชะลอการเสื
ๆของร่าางกาย
งกาย
ดําเนิ2.นการบริ
ชีวติ ทีห่ปารร่
กติขางกายเป็
องผูส้ ู งอายุ
นประจําช่วยให้ร่างกายผูส้ ู งอายุ
34
94.40
2
5.60
่
2.
การให้
ค
วามเคารพนั
บ
ถื
อ
กั
บ
ผู
ส
้
ู
ง
อายุ
เ
ป็
นผลดี
ต
อ
36
100.00
0
0.00
แข็งแรง
สุ ข3.การออกกํ
ภาพทางด้านจิ
ใจของผูส้ สู้ งูอายุ
าลัตงกายของผู
งอายุในท่าบริหารร่างกายทํา
34
94.40
2
5.60
ญหาสุ ขยภาพจิ
ตที่พอบในผู
ให้3.เลืปัอดไหลเวี
นของเลื
ดดี ส้ ู งอายุคือ โรคซึ มเศร้า
34
94.40
2
5.60
ด้ านการขับถ่าย
1. ปัญหาสําคัญของการขับถ่ายของผูส้ ู งอายุคือภาวะ
35
97.20
1
2.80
ท้องผูกอุจจาระแข็งถ่ายไม่ออก
2.ผูส้ ู งอายุที่ไม่ทาํ กิจกรรมมีส่วนทําให้อาการท้องอืด
35
97.20
1
2.80
ได้
24
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3.การรับประทานผลไม้หลังอาหารทําให้ผสู ้ ู งอายุ
35
97.20
1
2.80

ด้ านโภชนาการและอาหาร

ตํ่า
ความรูSD.
้ ในการดู
้ สูงอายุ=ข10
องญาติ
=2.38แลผู, Min
, Max = 20
M= 18.50,
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ร้ อยละ

5.55

ตอบผิด
จํานวน(คน)

ร้ อยละ

ตารางที
่ 3 จํหาารร่
นวนความถี
่ และค่าช่าวร้ยให้
อยละ
ความรู
ในการดูแลผูส้ ู งอายุของญาติผดู ้ ูแล จําแนกรายข้อ (N = 36)
2. การบริ
างกายเป็ นประจํ
ร่างกายผู
ส้ ู ง้อายุ
แข็งแรง ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุของญาติ
3.การออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุในท่าบริหารร่างกายทํา
ให้เลือดไหลเวียนของเลือดดี
นโภชนาการและอาหาร
ด้ด้าานการขั
บถ่าย
หาสํทาี่มคัีปญัญของการขั
บถ่บายของผู
ส้ ู งอายุคือควร
ภาวะ
1.1.ผูปัส้ ญู งอายุ
หาในการรั
ประทานอาหาร
ท้รับองผู
กอุจจาระแข็งถ่้อาละจํ
ยไม่าอนวนน้
อก อย ๆ แต่บ่อยครั้งขึ้น
ประทานอาหารมื
2.2.ผูผูส้ ู งอายุที่ได้ม่รทับาํ ประทานอาหารจื
มากเกิ
นไปทํ
าให้
กิจกรรมมีส่วนทําดให้
อาการท้
องอื
ด
เกิดโรคอ้วนเบาหวาน หรื อความดันโลหิ ตสู งได้
ได้
3.3.การรั
ผู้สูงอายุ
ควรดื่มนํ�า6-8 หแก้ลัวงอาหารทํ
ต่อวัน าให้ผสู ้ ู งอายุ
บประทานผลไม้
ขัด้บาถ่นการนอนหลั
ายอุจจาระง่าบย พักผ่อน
1. ลดช่
บหลับเวลากลางวันเพราะจะ
ด้ านป้
องกันวอุงเวลานอนการงี
บัตเิ หตุ
ทําให้
สู ้ ู งอายุ
หลับาในเวลากลางคื
นได้ น
1. ผการจั
ดพ้นืนอนไม่
ที่ภายในบ้
นให้เหมาะสมและเป็
2.ผูย้สบเรี
ูงอายุ
8 ช่ม่ ัวโมง
ระเบี
ยบร้นออนควรพั
ยเป็ นสิ่ งกทีผ่่พอ่ งึ นอย่
กระทํางน้
าสํอายวั
หรันบละ
บ้านที
ี
ด้
า
นการออกกํ
า
ลั
ง
กาย
ผูส้ ู งอายุ
การออกกํ
าให้อสงน
มรรถภาพทางร่
ข้ึน
2.1. การติ
ดแผ่นาลักังนกายทํ
ลื่นในห้
า้ํ เป็ นการป้องกัางกายดี
นอันตราย
ๆของร่ างกาย
ทีชะลอการเสื
่จะเกิดในห้่ ออมของอวั
งนา้ํ สําหรัยบวะต่
ผูส้ าู งงอายุ

34

94.40

ตอบถูก
34
94.40
จํานวน(คน) ร้ อยละ

2

2
จํานวน(คน)

5.60

ตอบผิด

5.60
ร้ อยละ

32
35

88.90
97.20

14

11.10
2.80

22
35

61.10
97.20

14
1

38.90
2.80

30
35

83.30
97.20

16

16.70
2.80

35

97.20

1

2.80

33
32

91.70
88.90

3
4

8.30
11.10

34
34

94.40
94.40

22

5.60
5.60

3. ผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาจะมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุได้บ่ อย
ด้ านสุขอนามัย

34

94.40

2

5.60

1. หากผูส้ ู งอายุเครี ยดจะทําให้ความดันโลหิ ตสู งขึ้นได้
2. บ้านที่อากาศไม่ถ่ายเททําให้ความดันโลหิ ตสู งได้
3.บ้านที่อากาศไม่ถ่ายเททําให้ผสู ้ ู งอายุเกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจได้
ด้ านสุขภาพจิต
1. ความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวเป็ นจุดสําคัญต่อการ
ดําเนินชีวติ ที่ปกติของผูส้ ู งอายุ
2. การให้ความเคารพนับถือกับผูส้ ู งอายุเป็ นผลดีต่อ
สุ ขภาพทางด้านจิตใจของผูส้ ู งอายุ

33
33
35

91.70
91.70
97.20

3
3
1

8.30
8.30
2.80

36

100.00

0

0.00

36

100.00

0

0.00

34

94.40

2

5.60

3. ปั ญหาสุ ขภาพจิตที่พบในผูส้ ู งอายุคือ โรคซึ มเศร้า
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3. พฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่พ ิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผ้ ูดูแลพฤติกรรมของญาติผดู ้ ูแล
ในการดู3.แลผูพฤติ
ส้ ู งอายุ
ที่พิการทางการเคลื
่อนไหว
ุ ด (M=4.52,
กรรมในการดู
แลผูส้ งู อายุ
ทพี่ กิ โดยรวมอยู
าร ญาติ่ใผนระดั
ู้ดูแล บด้มากที
านสุข่สอนามั
ยมีค่าเฉลีSD.=
่ยมากที0.98)
่สุด จัเมืด่อ

ทางการเคลื
อ่ นไหวของญาติ
ดู้ แู ลพฤติแกลผู
รรมของ
่ในระดับมากที
่สุด (M=4.53,ผดู ้ SD.
0.83)
รองย
พิจารณารายด้
าน พบว่าพฤติกผรรมการดู
ส้ ู งอายุที่พิกอยู
ารทางการเคลื
่อนไหวของญาติ
ูแล ด้=านสุ
ขอนามั
ญาติ
ู้ดูแ่ยลในการดู
ูงอายุบทมากที
ี่พิการทางการ
ลงมาด้
า นป้รองลงมาด้
อ งกั น อุ บั ตานป้
ิ เ หตุอจงกัั ดนอยูอุบ่ ใ นระดั
มาก
มีค่าผเฉลี
มากที่สุด จัแดลผู
อยูใ่ ้สนระดั
่สุด (M=4.53, SD.
= 0.83)
ตั ิเหตุจบดั อยู
ใ่ น
เคลือ่ นไหว โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (M=4.52, (M=4.50 , SD. = 0.85 คะแนน) และด้านการออก
ระดับมาก (M=4.50 , SD. = 0.85 คะแนน) และด้านการออกกําลังกายมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจัดอยูใ่ นระดับมาก
SD.= 0.98) เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่าพฤติกรรม ก�ำลังกายมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจัดอยู่ในระดับมาก
(M=4.11,
= 1.05)
งตารางที่ 4 ่อนไหวของ (M=4.11, SD. = 1.05) ดังตารางที่ 4
การดู
แลผู้สSD.
ูงอายุ
ที่พิกดัารทางการเคลื
ตารางที
เฉลี่ย่ยและส่
และส่วนเบี
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลตามด้
านพฤติ
กรรมของญาติ
ผู้ดูแลในการ
ตารางที่ ่ 44 ค่ค่าาเฉลี
่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลตามด้
านพฤติ
กรรมของญาติ
ผดู ้ ูแลในการดู
แล
ดูผูแส้ ลผู
้สูงทอายุ
ี่พิการทางการเคลื
่อนไหว
(N = 36)
ู งอายุ
ี่พิกทารทางการเคลื
่อนไหว
(N = 36)
พฤติกรรม
ด้านโภชนาการและอาหาร
ด้านการนอนหลับพักผ่อน
ด้านการออกกําลังกาย
ด้านการขับถ่าย
ด้านป้องกันอุบตั ิเหตุ
ด้านสุ ขอนามัย
ด้านสุ ขภาพจิต
รวม

M
4.12
4.24
4.11
4.28
4.50
4.53
4.43
4.52

SD

การแปลผล

1.09
1.13
1.05
1.00
0.85
0.83
0.92
0.98

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากทีส่ ุ ด

4. ความสั
ธ์ราะหว่
างความรู
้ในการ
้สูงอายุที่พิการทางการเคลื
่อนไหวของ
4. ความสั
ม พันมธ์พัรนะหว่
งความรู
้ ในการดู
แลผู้ สูง การดู
อายุ ทแี่พลผู
ิการทางการเคลื
่ อนไหวของญาติ
ผ้ ู ดู แลกับ

ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวของ ญาติผู้ดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
พฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่พ กิ ารทางการเคลื่อนไหว ของญาติผ้ ูดูแล จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ญาติผู้ดูแลกับพฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่ ญาติผู้ดูแล ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ
พบว่า ความรู ้ในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผดู ้ ูแลไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
พิการทางการเคลื่อนไหว ของญาติผู้ดูแล จาก เคลื่อนไหว (r = .24, p >0.05) ดังตารางที่ 5
ของญาติผดู ้ ูแล ในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว (r = .24, p >0.05) ดังตารางที่ 5
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พบว่า ความรู้ใน
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผดู ้ ูแลกับ
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวของญาติผดู้ แู ลกับ
พฤติ
่อนไหว
ของญาติ
ผดู ้ ูแผลู้ดูแ(Nล =(N36)= 36)
พฤติกกรรมในการดู
รรมในการดูแแลผูลผูส้ ู้สงอายุ
ูงอายุที่พทิกี่พารทางการเคลื
ิการทางการเคลื
่อนไหว
ของญาติ
ตัวแปร
พฤติกรรมของญาติผดู ้ ูแล ในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว

ความรู ้ ใ นการดู แ ลผู ้สู ง อายุ ที่ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวของญาติผดู ้ ูแล
ค่ าสหสั มพันธ์ (r)
p-value
.24

.12

เข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุในระดับสูงเช่นเดียวกัน
การอภิปรายผลการวิจัย
ส�ำหรับพฤติกรรมของญาติในการดูแล
จากผลการศึกษาความรู้ของญาติผู้ดูแล
จากผลการศึ กษาความรู ้ ของญาติผูด้ ู แล ในการดู แลผูส้ ู งอายุที่พิการทางการเคลื่ อนไหว ในเขต
ในการดูแลผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว ใน ผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวทัง้ 7 ด้านได้แก่
รัเขตรั
บผิดบชอบโรงพยาบาลส่
งเสริ มงเสริ
สุ ขภาพตํ
าบลกระแซง
ห์ จังหวัดศรี สะเกษ จําด้นวน
36 คน พบว่บา
นโภชนาการและอาหาร
านการนอนหลั
ผิดชอบโรงพยาบาลส่
มสุขภาพต�
ำบล อํด้าาเภอพยุ
ญาติ
ผูด้ ู แลมี
วามรู ้ ใหนการดู
ด้านโภชนาการและ
้ ง 7 ด้านได้ำแลัก่งกาย
น ด้านการออกก�
ด้านการขับถ่าย
กระแซง
อ�ำคเภอพยุ
์ จังหวัแลผู
ดศรีส้ ูสงอายุ
ะเกษที่พจ�ิกำารทางการเคลื
นวน พักผ่่ออนไหวทั
อาหาร
ด้
า
นการนอนหลั
บ
พั
ก
ผ่
อ
น
ด้
า
นการออกกํ
า
ลั
ง
กาย
ด้
า
นการขั
บ
ถ่
า
ย
ด้
า
นการป้
อ
งกั
นอุบยตั ิเและด้
หตุ ด้าานน
36 คน พบว่าญาติผู้ดูแลมีความรู้ในการดูแลผู้สูง ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ด้านอนามั
อนามั
านสุ ขภาพจิต่อนไหวทั
ในระดับ้งสู7ง ด้สอดคล้
กษาของปั
มา รัตบนาธรรม,
สุ รอพร
้ ยนสลาย,
สุขภาพจิ
ตอยู่ใทนระดั
สูง สอดคล้
งกัเสี
บการศึ
กษา
อายุทยี่พและด้
ิการทางการเคลื
านได้แอก่งกับการศึ
และบุ
ญเสริ ม หุ ตะแพทย์ (2557)ด้าศึนการนอนหลั
กษาปั จจัยที่มีผลต่
กรรมของสมาชิ
กครอบครั
วในการดู
การ
ในอาสาสมั
ครสาธารณสุ
ขประจ�
ำหมูบ่ แา้ ลคนพิ
นต�ำบลนา
ด้านโภชนาการและอาหาร
บ อพฤติ
ทางการเคลื
นไหวในจังำหวั
จันทบุ
ี พบว่บาถ่สมาชิ
วทีอ่ทงาํ จัหน้
ูแลคนพิธรรมราช
การส่ วนใหญ่
มี
เคียน อ�ำเภอเมื
งหวัาทีด่ดนครศรี
มีความ
พักผ่อน ด้า่อนการออกก�
ลังดกาย
ด้ารนการขั
าย กของครอบครั
แลผู
อายุในระดั
บสูง (วรัญญา่
ด้านการป้
องกั
นอุบแัตลคนพิ
ิเหตุ กด้ารทั
านอนามั
และด้จิาตนใจ สังสามารถในการดู
ความรู
้เกี่ยวกั
บการดู
คม เศรษฐกิจและสิ
ทธิ้สขูงองคนพิ
การในภาพรวมอยู
้ งด้านร่ยางกาย
จิตรบรรทัแก้
ด วและคณะ,
2560)มพวรรณ
และการศึเรืกอษาของ
สุขภาพจิ
ในระดับสูกงษาของวรั
สอดคล้ญองกั
กษาด, ธมลวรรณ
ในระดั
บสูตงและการศึ
ญาบจิการศึ
ตรบรรทั
กระจก, และพิ
งพุทธ
วดี รอดจากภั
ย, กุอลงวดีจังหวั
โรจน์
ไพศาลกิ
จ, และ
ของปัทพบว่
มา ารัตอาสาสมั
นาธรรม,
สุรพร เสีข้ยประจํ
นสลาย,
(2560)
ครสาธารณสุ
าหมู่บและ
า้ นในตํยุาบลนาเคี
ยน อําเภอเมื
ดนครศรี
ธรรมราชมี
บุญเสริ้คมวามเข้
หุตาะแพทย์
(2557)
กษาปั
จจัยบทีสู่มงีผเช่ลนเดียไพบู
ความรู
ใจในการดู
แลผูส้ ูศึงอายุ
ในระดั
วกันลย์ พงษ์แสงพันธ์ (2557) พบว่าพฤติกรรมการ
ดูแทลผูี่พิก้สารทางการเคลื
ูงอายุของผู้ดูแ่อลในจั
งหวั
ต่อพฤติกรรมของสมาชิ
กครอบครัวใในการดู
สําหรับพฤติกรรมของญาติ
นการดูแแลผูล ส้ ู งอายุ
นไหวทั
านได้นแบุก่รด้ี าอยู
น่
้ ง 7ดด้ปราจี
ในระดับสูาลังเช่
นกันด้าอาจเนื
้นฐานความ
คนพิการทางการเคลือ่ นไหวในจั
งหวัดจับนพัทบุ
โภชนาการและอาหาร
ด้านการนอนหลั
กผ่รอี พบ
น ด้านการออกกํ
งกาย
นการขั่อบงมาจากพื
ถ่าย ด้านการป้
องกัน
่อค่านิยอมทางสั
งคมและการปลู
งค่านิยมทาง
วทีา่ทนสุ
�ำหน้
าที่ดูแตลคนพิ
การบสู ง เชืสอดคล้
อุว่บาสมาชิ
ตั ิเหตุ กด้ของครอบครั
านอนามัย และด้
ขภาพจิ
อยูใ่ นระดั
งกับการศึ
กษาในอาสาสมักคฝัรสาธารณสุ
ข
ส่
ว
นใหญ่
ม
ี
ค
วามรู
้
เ
กี
่
ย
วกั
บ
การดู
แ
ลคนพิ
ก
ารทั
้
ง
วั
ฒ
นธรรมไทยในเรื
่
อ
งความกตั
ญ
ญู
ก
ตเวที
ที
่
ค
าด
ประจําหมู่บา้ นตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีความสามารถในการดูแลผูส้ ู งอายุใน
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและสิทธิของ หวังให้สมาชิกในครอบครัวต้องเข้ามารับบทบาท
ระดับสู ง (วรัญญา จิตรบรรทัด และคณะ, 2560) และการศึกษาของยุวดี รอดจากภัย, กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ,
คนพิการในภาพรวมอยู่ในระดับสูงและการศึกษา เป็นญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งต้องท�ำหน้าที่ดูแลผู้สูง
และไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ (2557) พบว่าพฤติกรรมการดูแลผูส้ ู งอายุของผูด้ ูแลในจังหวัดปราจีนบุรี อยูใ่ น
ของวรัญญา จิตรบรรทัด, ธมลวรรณ แก้วกระจก, อายุเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณ (ศศิ
ระดับสู งเช่นกัน อาจเนื่ องมาจากพื้นฐานความเชื่อค่านิ ยมทางสังคมและการปลูกฝังค่านิ ยมทางวัฒนธรรม
และพิมพวรรณ เรืองพุทธ (2560) พบว่า อาสา พัฒน์ ยอดเพชร, 2551)
ไทยในเรื
่ องความกตั
ญญูำกหมู
ตเวที
ที่ คาดหวั
งให้สยมาชิ
วต้กอษาความสั
งเข้ามารั บมบทบาทเป็
ผูด้ ู แใ้ ลน
การศึ
พันธ์ระหว่นญาติ
างความรู
สมัครสาธารณสุ
ขประจ�
บ่ า้ นในต�
ำบลนาเคี
น กในครอบครั
เพื่อเป็ นการดู
การทดแทนบุ
ญคุกณบั พฤติ
(ศศิพกฒั รรมในการดู
น์ ยอดเพชร,แลผู
2551)
ผูอ�ส้ ำเภอเมื
ู งอายุ ซึอ่ งงต้จัองงทํ
าที่ดูแธลผู
ส้ ู งอายุเป็คนวามรู
อย่างดี
แลผูส้ งู อายุ
ส้ งู อายุ
หวัาดหน้
นครศรี
รรมราชมี
ค้ วาม

การอภิปรายผลการวิจยั
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ที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ พบว่าความรู้
ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของญาติในการ
ดูแลผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีของ Pender กล่าวถึงความรู้ว่า
ปัจจัยด้านสติปัญญา-การรับรู้เป็น 1 ใน 3 ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคคล ดังนั้นความรู้อย่างเดียวอาจไม่ส่งผล
ต่อการแสดงพฤติกรรมเพราะจะต้องมีปัจจัยอื่น
ๆร่วมด้วย (สุมาพร ศรีสุข, 2556) นอกจากนี้การ
มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว ประสบการณ์การลองผิดลองถูกจน
สามารถเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแล
ผู ้ สูงอายุ ที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ ผู ้
ดูแลได้ในที่สุดซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับ
ผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวเป็นเสมือน
สายสัมพันธ์ ผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ หากผู้ดูแลมีความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ผู้สูงอายุก็จะได้รับความ
สุข ความเอื้ออาทรและพึ่งพาอาศัยกันได้ ระหว่าง
ผู้ดูแลเองและผู้สูงอายุเอง ส�ำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็น
บุคคลหนึ่งที่มีผู้ดูแลในครอบครัวต้องการดูแล
เอาใจใส่ และหากสัมพันธภาพดีก็จะท�ำให้ผู้สูง
อายุใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างมีความสุข สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วย (ยุวดี รอด
จากภัย และคณะ, 2557)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาพบว่า ความรูแ้ ละพฤติกรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ
ผู ้ ดู แ ล ทั้ ง 7 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นโภชนาการและ
อาหาร ด้านการนอนหลับพักผ่อน ด้านการออก
ก�ำลังกาย ด้านการขับถ่ายด้านป้องกันอุบัติเหตุ
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ด้านสุขอนามัย และด้านสุขภาพจิต โดยภาพรวม
อยู่ในระดับสูง และความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหวดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ส่วนต�ำบล ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ องค์กร
เอกชนส�ำหรับจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ควร
จัดฝึกปฏิบัติการให้ความรู้ทักษะการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ แจกคู่มือการดูแลผู้สูงอายุ ให้สมาชิกใน
ครอบครัวที่มีหน้าที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุน�ำไปปฎิบัติ และ
ร่วมกันประเมินผล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ยังปฎิบัติไม่ถูกต้องให้ถูกต้องและดียิ่งขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ เ สนอ
แนวทางส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. เนื่องจากวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การ
วิจัยเชิงส�ำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการวิจัย
ดังนั้น ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในเชิง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูด้ แู ลผูส้ งู
อายุ และผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบความต้องการทั้งผู้
ดูแล และผูส้ งู อายุเพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาการดูแลสุขภาพของบุคคลทีต่ อ้ งการพึง่ พา
ในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ท� ำ การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง โดยพั ฒ นา
โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยการส่ง
เสริมความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ และสอนทักษะ
สัมพันธภาพในครอบครัวให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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ผลของโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลงต่อการขยายทรวงอก
และปริมาตรปอดในผู้สูงอายุ
หฤทัย กงมหา, พย.ม.1
ประทุ่ม กงมหา, พย.ม.1
วิไลพร รังควัต, PhD.2

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงค์ 1)เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก�ำลัง
กายด้วยการร้องเพลงต่อการการขยายทรวงอก และ 2)ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยการ
ร้องเพลงต่อปริมาตรความจุปอดของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในเพศชายมีความจุปอดน้อยกว่า 30มิลลิลิตรต่อน�้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
และในเพศหญิงน้อยกว่า 23 มิลลิลิตรต่อน�้ำหนักตัว (กิโลกรัม) จ�ำนวน 30 ราย ได้รับโปรแกรมการออก
ก�ำลังกายด้วยการร้องเพลงที่ประยุกต์จากแบบแผนความเชื่อสุขภาพของเบคเกอร์ เป็นเวลา 40 นาทีต่อ
วัน 3 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ประกอบด้วย 1) การรับรู้ความเสี่ยงของการพร่องออกชิเจน
2) การรับรูค้ วามรุนแรงของการขยายทรวงอกและปริมาตรปอดลดลง 3) การรับรูป้ ระโยชน์ของการออก
ก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง 4) การรับรู้อุปสรรคการออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง และ 5) สิ่งกระตุ้น
การออกก�ำลังกายด้วยการร้องมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.7 - 1.0 เครือ่ งมือรวบรวมข้อมูลใช้แบบ
ประเมินการวัดการขยายทรวงอก ส่วนบน ส่วนกลางและส่วนล่างโดยใช้สายวัด และวัดปริมาตรปอด
โดย Spirometer แบบ Dry-Rolling seal Spirometer มีค่าความเที่ยงแบบสังเกต เท่ากับ 1.0 การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองใช้ Paired t-test
ผลการวิจัย พบว่า ผลของโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง หลังการทดลองใน
สัปดาห์ที่ 13 ผู้สูงอายุมีการขยายของทรวงอก และปริมาตรปอด เพิ่มมากขึ้นหลังการทดลองอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.5) ผลการศึกษา สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้
เพิ่มการขยายทรวงอกและปริมาตรปอด
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมออกก�ำลังกายแบบด้วยการร้องเพลง, การขยายทรวงอก, ปริมาตรปอด, ผู้สูงอายุ
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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
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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�ำ

ประเทศไทยจัดเป็นกลุ่มประเทศก� ำ ลั ง
พัฒนา มีความเร็วในการเพิ่มขึ้นของประชากร
ผู้สูงอายุ มากกว่าประเทศพัฒนา (World Population Ageing, 2013 ) ส่งผลให้จ�ำนวนและสัดส่วน
ของผู ้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 14.38 ในปี
พ.ศ.2558 เป็นร้อยละ14.87 ในปี พ.ศ.2559 และ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 ในปี พ.ศ.2560 (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560) จากการส�ำรวจ
กิจกรรมทางกายของประชากรไทย พ.ศ. 2558
พบว่าผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป มีกจิ กรรมทางกาย
ท�ำงานออกแรง คิดเป็นร้อยละ 27.8 และการเล่น
กีฬา/ออกก�ำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 9.9 (ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2559)กิจกรรมทางกาย จะช่วย
ให้ผสู้ งู อายุ มีการหายใจและแลกเปลีย่ นออกชิเจน
เข้าสู่ปอดได้ดี ในผู้สูงอายุที่ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับ
เดินหายใจหรือมีภาวะซีด หากผู้สูงอายุไม่เคยมี
กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง (อัจฉรา ปุราคม,
2558) อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์(WHO,
2010) ผู้สูงอายุจะมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ และ
ความทนต่อการท�ำกิจกรรมทางกายลดลงเพราะ
รู้สึกเหนื่อยง่าย เป็นอาการแสดงต่อสมรรถภาพ
การท�ำหน้าที่ของปอด (อัจฉรา ปุราคม, 2558)
ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกาย
ทีม่ ผี ลต่อการหายใจ พบการโก่งและงอของกระดูก
สันหลังระดับอก ท�ำให้ช่องอกมีปริมาตรลดลง
นอกจากนั้นกระดูกอ่อนบริเวณรอยต่อระหว่าง
กระดู ก ซี่ โ ครงกั บ กระดู ก หน้ า อกแข็ ง มากขึ้ น
เกิดการจ�ำกัดต่อความยืดหยุ่นของทรวงอก ท�ำให้
การขยายและยุบตัวของทรวงอกในขณะหายใจเข้า
และหายใจออกลดลง ส่งผลต่อการขยายตัวของ
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ปอด (สมนึก กุลสถิตพร, 2549) การเปลี่ยนแปลง
ตามวัยในผูส้ งู อายุพบว่าเนือ้ ปอดและผนังทรวงอก
มีความยืดหยุ่น (Elastic Recoil) และการผ่อน
ตาม (Compliance) ลดลง ท�ำให้ปริมาตรอากาศ
ที่คงค้างในปอดเพิ่มขึ้น หลอดลมตีบแคบและมี
อาการเสมหะคัง่ ค้าง โดยผูส้ งู อายุจะมีอาการหายใจ
ตื้น รู้สึกเหมือนมีเสมหะติดอยู่ในคอ เหนื่อยง่าย
ซึ่ ง จากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วยั ง ส่ ง ผลให้
ปริ ม าตรอากาศของการหายในต่ อ ครั้ ง (Tidal
Volume) ลดลงปริมาตรปอด (Lung Volume)
ลดลง การขยายทรวงอกลดลง(ChestExpansion)
(Tabloski, 2014)การฝึกการหายใจแบบลึก (Deep
Breathing Exercise) เป็นการหายใจเข้าลึกท�ำให้
เกิดแรงดันให้ปอดขยายเพิม่ ขึน้ (Transpulmonary
Pressure) แล้วกลัน้ หายใจไว้ในช่วงทีห่ ายใจเข้าลึก
สุด(Sustain Maximum Inspiration, SMI) ให้นาน
ที่สุด จะส่งผลให้ปอดขยาย นอกจากนี้ ยังส่งผล
ต่อการขยายทรวงอก เพราะช่วยให้ข้อต่อ costovertebral มีการเคลื่อนไหวและเป็นการออกก�ำลัง
กายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ ท�ำให้
มีการขยายทรวงอกเพิม่ ขึน้ การแลกเปลีย่ นก๊าซใน
ปอดเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยการ ฝึกหายใจเข้าลึก
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของปอดใน
ผู้สูงอายุได้ใกล้เคียงกับการฝึกโดยใช้อุปกรณ์ช่วย
ฝึกการหายใจ (วิราภรณ์ ทะสังขาร์ และชุรี โจนส์,
2556)
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจน�ำวิธกี ารออกก�ำลังด้วยการ
ร้องเพลงประยุกต์การร้องตามรูปแบบการหายใจ
แบบลึก(Deep Breathing Exercise) คือ การหายใจ
เข้าลึก กลั้นลมหายใจนานจนไม่สามารถทนได้
จากนั้นเปล่งเสียงร้องเพลงตามเนื้อเพลงจนหมด
ลมหายใจเนื่องจากการร้องเพลงเป็นนันทนาการ
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อย่ า งหนึ่ ง จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า กิ จ กรรมที่
ผู้สูงอายุต้องการ สนใจและให้ความร่วมมือใน
การท�ำกิจกรรมคือกิจกรรมนันทนาการ (สุวรรณา
เตชะธีระปรีดา, 2557) มาจัดท�ำเป็นโปรแกรมการ
ออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลงซึ่งผู้วิจัยประยุกต์
ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเบคเกอร์
(Becker, 1974) เป็นการออกก�ำลังกายด้วยการร้อง
เพลง ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางด้านร่างกายในผู้สูง
อายุ ช่วยการขยายทรวงอกและปริมาตรปอดให้มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ผลการศึกษาจะเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบการขยายทรวงอกของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วย
การร้ อ งเพลง ก่ อ นการทดลอง และหลั ง การ
ทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบการปริมาตรปอดของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วย
การร้ อ งเพลง ก่ อ นการทดลอง และหลั ง การ
ทดลอง

สมมติฐานการวิจัย

1. การขยายทรวงอก ของผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั
โปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง หลัง
การทดลอง มากกว่าก่อนทดลอง
2. ปริ ม าตรปอดของผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง หลัง
การทดลอง มากกว่าก่อนทดลอง

กรอบแนวคิด

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบแผน
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ความเชือ่ ด้านสุขภาพของเบคเกอร์(Becker, 1974)
อธิบายว่าการที่บุคคลจะป้องกันโรคนั้น ต้องรับ
รู้ต่อโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรค และรับรู้ความ
รุนแรงของโรค การรับรู้ทั้งสองอย่างจะผลักดัน
ให้ บุ ค คลหลี ก เลี่ ย งจากการที่ บุ ค คลจะปฏิ บั ติ
พฤติกรรมในการป้องกันโรค และการรักษาโรค
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่อไปนี้ภาวะคุกคาม
ของโรค ท�ำให้บุคคลจะเลือกการปฏิบัติที่คิดว่าดี
ต่อตนเอง โดยเปรียบเทียบประโยชน์ทไี่ ด้รบั กับผล
เสียหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมีสิ่ง
ชักน�ำ หรือการกระตุน้ ทีน่ ำ� สูก่ ารปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ในการป้องกันโรค

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากร คือ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู ้ ที่ ส นใจ มาจากการ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมวิจัย ณ ศูนย์การเรียนรู้
สุ ข ภาพ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่จ�ำกัดเพศ
อาศัยอยูใ่ นเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คัด
เลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 30 ราย ตามเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า
1. ผลการวัดปริมาตรปอด Spirometer
แบบ Dry – Rolling Seal Spirometer เพศชายน้อย
กว่า 30 มิลลิลติ รต่อน�ำ้ หนักตัว (กิโลกรัม) และเพศ
หญิงน้อยกว่า 23 มิลลิลติ รต่อน�ำ้ หนักตัว(กิโลกรัม)
(การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2543)
2. ไม่มีโรคประจ�ำตัวที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด
3. ไม่มีอาการผิดปกติหรือมีประวัติโรค
กระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอก ที่มีผลต่อ
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การท�ำงานของปอดและกะบังลม ท�ำให้ไม่สามารถ
ออกก�ำลังกายได้
เกณฑ์การคัดออก
1. ย้ายที่อยู่
2. เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมได้ทุกครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
1.1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปได้แก่
เพศ อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ความดัน
โลหิต ชีพจร
1.2 การวัดการขยายทรวงอก สวนบน
ส่วนกลาง และส่วนล่าง โดยใช้สายวัด (Bockenhauer, Chen, Julliard, and Weedon, 2007 )โดยให้
ยืนตัวตรง มือวางไว้บริเวณสะโพก ผู้วิจัยท�ำการ
คาดสายวัดตามต�ำแหน่ง ดังนี้
ทรวงอกส่วนบน(Upper lobe): วัด
ระดับรักแร้ กึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครง 2-4
ทรวงอกส่วนกลาง (Middle lobe):
ระดับกระดูกลิ้นปี่ กึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครง
ที่ 4-6
ทรวงอกส่วนล่าง (Lower lobe): ระดับ
กระดู ก ซี่ โ ครงที่ สิ บ ที ล ะส่ ว นแล้ ว ให้ อ าสมั ค ร
หายใจออกเต็มทีแ่ ละหายใจเข้าเต็มที่ 3 ครัง้ บันทึก
ความยาวของสายวัดที่เปลี่ยนแปลง เลือกค่าที่ดี
ที่สุดบันทึกเป็นค่าการขยายทรวงอกแต่ละส่วน
(เสาวนีย์ เหลืองอร่าม, 2555)
1.3 การวัดปริมาตรปอด โดย Spirometer แบบ Dry – Rolling Seal Spirometer ผูว้ จิ ยั
สาธิตการเป่าลมผ่านกรวยพลาสติกและแนะน�ำให้
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อาสาสมัครปิดปากให้สนิทขณะเป่าลมผ่านกรวยที่
ต่อกับเครือ่ ง 2 ครัง้ น�ำค่าทีไ่ ด้สงู สุดเปรียบเทียบกับ
ค่าคาดคะเนปกติ (Predicted Value) ซึง่ ค�ำนวณตาม
น�้ำหนัก อายุ และเพศ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบ
ด้วย โปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง
ผูว้ จิ ยั ประยุกต์จากแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพ
ของเบคเกอร์ (Becker) มีระยะเวลาด�ำเนินกิจกรรม
12 สัปดาห์กิจกรรม มีดังนี้
1. การรับรู้โอกาสความเสี่ยงของการ
ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอโดยให้ความรู้
2. การรับรู้ความรุนแรงของการขยาย
ทรวงอกและปริ มาตรปอดลดลง การประเมิ น
การขยายทรวงอกและปริมาตรปอด ก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลงและ
แจ้งผลการประเมินให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ
3. การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องการออก
ก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง ในการช่วยเพิ่มการ
ขยายทรวงอกและปริมาตรปอด โดยให้ความรู้ และ
สาธิตการออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลงการออก
ก�ำลังกายแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
3.1.ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm
Up Phase) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที การการยืด
เหยียดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอก หัวไหล่ และคอ
อ้าปากใช้ลิ้นแตะบริเวณเพดานปาก ใช้ลิ้นแตะที่
กระพุง้ แก้มทัง้ 2 ข้าง ออกเสียง อา โอ อี และอู และ
ออกเสียง เออ
3.2. ระยะออกก�ำลังกาย (Exercise Phase) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยเลือกใช้
เพลงทีด่ ดั แปลงเนือ้ เพลงบางส่วนและตัดทอนเนือ้
เพลงออกบางส่วน เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาและ
การออกเสียง ประกอบท่าทาง โดยเพลงดังกล่าว
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มีเนือ้ หากระตุน้ ความรูส้ กึ ในทางบวก และมีความ
แปลกใหม่ทผี่ สู้ งู อายุไม่เคยร้องมาก่อน เริม่ การร้อง
โดยการหายใจเข้าลึกๆจนสุด กลัน้ ลมหายใจค้างไว้
และปล่อยเสียงออกเป็นเนือ้ และท�ำนองเพลงทีละ
ท่อน ซึ่งเป็นการหายใจแบบ Deep Breathing และ
การเป็นการออกก�ำลังกายแบบมีแรงต้านจากการ
เปล่งเสียงในค�ำต่างๆ
3.3.ระยะการผ่ อ นคลาย (Cooling
Down Phase) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ท�ำเช่นเดียว
กับระยะอบอุน่ ร่างกาย การออกก�ำลังกายให้ปฏิบตั ิ
3 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลา 40 นาทีต่อครั้ง เป็นระยะ
เวลา 12 สัปดาห์
4. การรั บ รู ้ อุ ป สรรคต่ อ การออกก� ำ ลั ง
กายด้วยการร้องเพลง โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มาออกก�ำลัง
กาย เล่าปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติการออก
ก�ำลังกาย และความส�ำเร็จ และผู้วิจัยพูดให้ก�ำลัง
ใจ ชมเชยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่กลุ่มตัวอย่างให้
สามารถปฏิบัติการออกก�ำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง
5. สิ่งกระตุ้นการออกก�ำลังกายด้วยการ
ร้องเพลง โดยมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน มีการสลับ
ผลัดเปลีย่ นการเป็นผูน้ ำ� การออกก�ำลังกายด้วยการ
ร้องเพลง เพื่อเป็นแรงกระตุ้นการออกก�ำลังกาย
6. คู่มือการออกก�ำลังกายด้วยการร้อง
เพลงแจกฟรีกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการ
ออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content
Validity) ของโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยการ
ร้องเพลงและคู่มือการออกก�ำลังกายด้วยการร้อง
เพลงมีผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์พยาบาลผู้เชียวชาญการพยาบาลผู้สูงอายุ
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2 ท่าน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จ�ำนวน 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)
ซึ่ ง มี นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า จ� ำ นวน 1 ท่ า น
พยาบาลวิชาชีพเชียวชาญการพยาบาลผู้สูงอายุ 1
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ได้ค่าความเที่ยง
แบบสังเกต (Interater reliability) เท่ากับ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นการเตรียมการ
ผู้วิจัยด�ำเนินการขอเอกสารการรับรอง
โครงการวิ จั ย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการ
วิ จั ย ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา เพือ่ เป็นการพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
เมื่อได้รับการพิจารณา และรับรองแล้ว จึงด�ำเนิน
การตามขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้
1. ผู้วิจัยน�ำหนังสือเสนอ ผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ขอ
อนุญาตด�ำเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู ้ วิ จั ย นั ด ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง ชี้ แ จ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอความร่วมมือในการ
ศึกษาวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือ
ในการวิจัยและเซ็นใบยินยอม (Informed Consent
Form)
ขั้นด�ำเนินการ
กลุ่มทดลอง ดังนี้
ก่ อ นการทดลอง 1 สั ป ดาห์ ชี้ แ จงจุ ด
ประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนการด�ำเนินการ
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วิจยั และเก็บข้อมูลก่อนการทดลองในกลุม่ ตัวอย่าง
ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยเพศ อายุ
น�้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร ระดับการ
ศึกษา
2. การวัดการขยายทรวงอก สวนบน ส่วน
กลาง และส่วนล่าง โดยใช้สายวัดการวัดปริมาตร
ปอด โดย Spirometer
3. นัดอาสาสมัครประชุมเพือ่ เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัย
กิจกรรมที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1) ประเมิน ความ
ดันโลหิต ชีพจร และ สร้างสัมพันธ์ภาพ และผู้
วิจัยจัดกิจกรรม การรับรู้โอกาสความเสี่ยงของ
การพร่ อ งออกซิ เ จน โดยให้ ค วามรู ้ เรื่ อ ง การ
เสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนกับการหายใจไม่มี
ประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ ปัจจัยที่ท�ำให้การขยาย
ทรวงอกและปริมาตรปอดลดลงในผู้สูงอายุ และ
การรับรูต้ อ่ ความรุนแรงของการขยายทรวงอกและ
ปริมาตรปอดไม่ดี โดยให้ได้รับทราบ ค่าการขยาย
ทรวงอกและปริมาตรปอดของตนเอง จากการ
ประเมิน ก่อนเข้าทดลองและการรับรู้ประโยชน์
ของการออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง โดยให้
ความรู้เรื่อง ประโยชน์การออกก�ำลังกายด้วยการ
ร้องเพลง ผู้วิจัยสาธิตการออกก�ำลังกายด้วยการ
ร้องเพลง
กิจกรรมที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2, 4, 6,8, 10, 12)
จัดกิจกรรมกลุ่ม โดยให้กลุ่มทดลองมาออกก�ำลัง
กายด้วยการร้องเพลงเพื่อให้กลุ่มทดลองมีเพื่อน
ออกก�ำลังกายและให้ตัวแทนกลุ่มทดลองออกมา
น�ำการออกก�ำลังกาย ระยะเวลาทั้งหมด 40 นาที/
ครั้งท�ำ  3 วันต่อสัปดาห์ และการรับรู้อุปสรรค
ต่อการออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง โดยให้
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กลุ่มทดลองพูดคุย เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่อ
การออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เมื่อได้ออกก�ำลังกายด้วยการร้อง
เพลง เพื่อประเมินการรับรู้ผลดีของการออกก�ำลัง
กายด้วยการร้องเพลง กับผลเสีย อุปสรรคที่เกิด
ขึ้นทุก 2 สัปดาห์ จ�ำนวน 6 ครั้ง และกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ โดยมีกลุม่ เพือ่ นช่วยเพือ่ นมีการสลับผลัด
เปลีย่ นการเป็นผูน้ ำ� การออกก�ำลังกายด้วยการร้อง
เพลง เป็นตัวช่วยกระตุน้ การปฏิบตั กิ ารออกก�ำลัง
กายด้วยการร้องเพลง พร้อมให้กำ� ลังใจ ชืน่ ชม หรือ
ให้รางวัลและแจกคู่มือออกก�ำลังกายด้วยการร้อง
เพลงไปปฏิบัติต่อที่บ้าน
กิจกรรมที่ 3 (สัปดาห์ที่ 3, 5, 7, 9, 11)กลุ่ม
ทดลอง ปฏิบัติออกก�ำลังกายแบบด้วยการร้อง
เพลงที่บ้านติดตามทางโทรศัพท์
กิจกรรมที่ 4 (สัปดาห์ที่ 13) ติดตามผลการ
ออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง โดยประเมิน การ
ขยายทรวงอกและปริมาตรปอด แล้วแจ้งผลการ
วัด ให้กลุ่มทดลองได้รับทราบความเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ ่ มตั ว อย่ า ง
โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ พิ สั ย ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
การขยายทรวงอกและปริ ม าตรปอดก่ อ นการ
ทดลองและหลังการทดลองใช้สถิตทิ ดสอบ Paired
t – test

ผลการวิจัย

กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 83 เพศชายคิดเป็นร้อยละ17 และเป็น
ผู้สูงอายุวัยต้นอายุในช่วง 60-69 ปี คิดเป็นร้อย
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ร้อยละ 36.4 ผูส้ ู งอายุวยั ปลาย อายุในช่วง 70-79
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ พิสัย ความถี่ ร้อย
ปี คิดเป็ นร้อยละ10.3 อายุเฉลี่ยทั้งหมดอยูใ่ นช่วง
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
70.43 ปี และ ข้อมูลสุ ขภาพ นํ้าหนักเฉลี่ย 53
2.วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการ
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กิโลกรม ส่ วนสู งเฉลี่ย 156 เซนติเมตร ค่าดัชนี
ขยายทรวงอกและปริ
นการทดลอง
มวลกายเฉลี่ ย 23.40 กิ โลกรั มต่อตารางเมตร
และหลังการทดลองใช้สถิติทดสอบ Paired t –
ละ 53.3 ผู้สูงอายุวัยกลางอายุในช่วง 70-79 ปี คิด 53ระดั
กิโลกรั
ม ส่วนสู
งเฉลีต่ยค่156
ชนี
บ ความดั
น โลหิ
า ซิ สเซนติ
โตลิ เกมตร
เฉลีค่่ ยาดั131
test
เป็นร้อยละ 36.4 ผู้สูงอายุวัยปลาย อายุในช่วง มวลกายเฉลี
ย่ 23.40ความดั
กิโลกรันโลหิ
มต่อตตารางเมตร
ระดักบ
มิลลิเมตรปรอท
ค่าไดแอสโตลิ
70-79 ปี คิดเป็นร้อยละ10.3 อายุเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ ความดั
นโลหิ
ค่าซิสโตลิก เฉลี่ย 131 มิลลิเมตร
เฉลี่ย 77
มิลลิตเมตรปรอท
ผลการวิ
จยั

ในช่วง 70.43 ปี และ ข้อมูลสุขภาพ น�้ำหนักเฉลี่ย

ปรอท ความดันโลหิตค่าไดแอสโตลิกเฉลี่ย 77
มิลลิเมตรปรอท

ตารางที่ 1 แสดงเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการขยายทรวงอกและปริ มาตรปอดของกลุ่มทดลอง

ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการขยายทรวงอกและปริมาตรปอดของกลุ่ม
ทดลองก่อนการทดลอง และหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 13 (N=30)

ก่อนการทดลอง และหลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 13
ตัวแปรตาม

ก่อนทดลอง
M SD

หลังทดลอง
M
SD

t

p-value

การขยายทรวงอก(เซนติเมตร)
ทรวงอกส่ วนบน(Upper lobe) 2.33 0.23
ทรวงอกส่ วนกลาง(Middle lobe) 2.44 0.20
ทรวงอกส่ วนล่าง(Lower lobe) 2.51 0.24

3.50
3.70
3.82

0.30
0.27
0.34

-22.58
-32.70
-31.50

0.00*
0.00*
0.00*

ปริ มาตรปอด x103

1.90

0.23

-42.37

0.00*

0.97 0.22

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรีผลการเปรี
ยบเทียบความแตกต่
างของค่าเฉลี่ยาการ
ย บเที ย บความแตกต่
งของ

าก่อจนการทดลองอย่
างมีนัยสําคัญ
อภิทดลองมากกว่
ปรายผลการวิ
ัย

หลังการทดลองมากกว่
าก่อนการทดลองอย่
ทดลองมากกว่
าก่อนการทดลองอย่
างมีนัยสําคัญางมี

การออกก�
ำลังกายด้วยการร้
รับรู้ต่งอ
เฉลี่ยการขยายทรวงอกระดั
บล่อางเพลงได้
ง(lower lobe)หลั
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้รับ
การทดลองมากกว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี
รู้ความรุนแรงที่เกิดจากการขยายทรวงอก( chest
นัย สําคัญทางสถิ
ติที่ ระดับมาณปอด
(t = (lung31.50,
expansion)
ลดลงและปริ
volume) ลดลงและได้รับรู้ประโยชน์ของการออก
ก�ำลังกายด้วยการร้องเพลงเพื่อช่วยขยายทรวงอก
(chest expansion) และเพิ่มปริมาณปอด (lung
volume) และการที่ อ อกก� ำ ลั ง กายเป็ น กลุ ่ ม มี
เพื่อนร่วมออกก�ำลังกาย การสลับกันเป็นผู้น�ำใน
การออกก�ำลังกายแต่ละครั้ง เป็นสิ่งที่กระตุ้นใน
การออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลงส่งผลให้การ
ขยายทรวงอกของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่า

ค่าเฉลี่ยการขยายทรวงอกระดั
lobe)
ขยายทรวงอกระดั
บบน(upper บบน(upper
lobe)หลังการ

นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ (t = 22.58, p <0.05) ค่า
เฉลี่ยการขยายทรวงอกระดับกลาง(middle lobe)
ขยายทรวงอกระดั
บกลาง(middle
lobe)หลังการางมี
หลังการทดลองมากกว่
าก่อนการทดลองอย่
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ (t = 32.70, p <0.05)
คะแนนเฉลี่ยการขยายทรวงอกระดับล่าง(lower
lobe)หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ ระดับ (t = 31.50, p
<0.05) และคะแนนเฉลี่ยปริมาตรปอด (lung volume) หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ (t = 42.37, p
<0.01)
ทางสถิติที่ระดับ (t = 22.58, p <0.05) ค่าเฉลี่ยการ
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ทดลองเข้
าร่วมโปรแกรม
ทางสถิภายหลั
ติที่ระดังบจากกลุ
(t = ม่ 32.70,
p <0.05)
คะแนน
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ก่อนการทดลอง เนื่องจากมีการยืดเหยียดกล้าม
เนื้อบริเวณทรวงอก หัวไหล่ และคอ โดยการอ้า
ปากใช้ลิ้นแตะบริเวณเพดานปาก ใช้ลิ้นแตะที่
กระพุ้งแก้มทั้ง 2 ข้าง ออกเสียง อา โอ อี และ
อู และออกเสียง เออ ท�ำให้เกิดการใช้กล้ามเนื้อ
กระบังลม มีผลต่อการขยายทรวงอกนอกจากนั้น
การร้องเพลงในลักษณะการหายใจเข้าแบบลึก ที่
มีการควบคุมการหายใจเข้าและหายใจออก เกิด
การหดตัว และมีการคลายตัวในส่วนของกล้าม
เนื้อ ที่ใช้ช่วยการหายใจ (sternocleidomastoid)
ที่บริเวณคอ เพื่อยกกระดูกอก (sternum) กล้าม
เนื้อ scalenusเพื่อยกกระดูกซี่โครงอันบน กล้าม
เนื้อเพื่อยึดกระดูกสันหลังให้อกแอ่นขึ้นร่วมกับ
มีการเคลื่อนไหวของแขนและล�ำตัว (Potteiger,
2014) ประกอบการร้องเพลงและผลของโปรแกรม
การออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง พบว่ามีการ
เพิ่มปริมาตรปอด ของผู้สูงอายุมากกว่าก่อนการ
ทดลอง โปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยการร้อง
เพลงท�ำให้มีการขยายตัวของทรวงอก ในภาวะ
ปกติมี 3 ทิศทาง คือ แนวขวาง (transverse diameter)เกิดจากการยกตัวของกระดูกซีโ่ ครงระดับบน
บนพร้อมกับการขยายตัวออกของซี่โครงระดับ
ล่าง แนวหน้าหลัง( anteroposterior diameter)
ซึ่งเกิดจากการยกตัวของกระดูกซี่โครงด้านหน้า
พร้อมกับการยกตัวของกระดูกอก(sternum) และ
สุดท้ายแนวตั้ง (vertical diameter ) เกิดการยก
ตัวของกระดูกซี่โครงอันที่ 1และ 2 พร้อมกับการ
ดึงตัวของ central tendonของกระบังลมให้ต�่ำลง
โดยผลการศึกษาจะพบว่าการขยายทรวงอกของ
ทั้ง 3 ระดับเพิ่มขึ้นเมื่อมีการขยายทรวงอกเพิ่ม
ขึ้น การที่กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจมีความแข็ง
แรงขึ้นส่งผลต่อปริมาตรในปอดที่เพิ่มขึ้น และ
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จากการร้องเพลงดังกล่าวอย่างช้าๆจะเป็นการฝึก
รูแบบการหายใจอย่างช้าๆ และลึกโดยการใช้กระ
บังลม (Diaphragmatic slow – deep breath) ท�ำให้
ร่างกายได้รบั ออกซิเจนอย่างเพียงพอและการเปล่ง
เสี ย งร้ อ งเพลงขณะผ่ อ นลมหายใจออกจะช่ ว ย
ขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกร่างกาย ทั้งยัง
เป็นการผ่อนคลายและฝึกสมาธิ ฝึกสมองจาการ
จดจ�ำเนื้อเพลงและท�ำนองใหม่ๆ (Watchie, 2010)
สอดคล้องกับการศึกษาของวิราภรณ์ ทะสังขาร์
และชุรี โจนส์ (2556) การฝึกแบบการหายใจเข้า
ลึก สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของปอด
ในผู้สูงอายุได้ ใกล้เคียงกับการฝึกโดยใช้อุปกรณ์
ช่วยฝึกการหายใจ ภายหลังปฏิบัติการออกก�ำลัง
กายด้วยการร้องเพลงจ�ำนวน 3 วันต่อสัปดาห์ ใช้
เวลาครั้งละ 40 นาที ระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า
กลุ่มทดลองมีปริมาตรปอดเฉลี่ย 1,900 มิลลิลิตร
มากกว่าก่อนการทดลองเฉลี่ย970 มิลลิลิตร น�้ำ
หนักเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง 53 กิโลกรัม เมื่อน�ำ
ปริมาตรปอดเปรียบเทียบกับน�้ำหนักตัว พบว่า
หลั ง การทดลองเพศชายมี ป ริ ม าตรปอด เฉลี่ ย
35.85 มิลลิลิตรต่อน�้ำหนักตัว (ระดับสมรรถภาพ
ปานกลาง; การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2543) และ
หลังการทดลองเพศหญิงมีปริมาตรปอด เฉลี่ย
35.85 มิลลิลิตรต่อน�้ำหนักตัว (ระดับสมรรถภาพ
ดีมาก; การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2543) สอดคล้อง
กับการศึกษาของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่อง
เทีย่ วและกีฬา รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายนักกีฬาผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจ�ำปี
2559 นักกีฬาผู้สูงอายุเพศชาย มีความจุปอดเฉลี่ย
30.65 มิลลิลติ รต่อน�ำ้ หนักตัว และนักกีฬาผูส้ งู อายุ
เพศหญิง มีความจุปอดเฉลี่ย 26.67 มิลลิลิตรต่อ
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น�้ำหนักตัว

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้
ผลการออกก�ำลังกายโดยการร้องเพลง
สามารถเพิ่มการขยายทรวงอกและเพิ่มปริมาตร
ปอดได้ ซึ่งเป็นการออกก�ำลังกายโดยไม่ต้องใช้
อุปกรณ์ ประหยัดและสามารถท�ำได้งา่ ย อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพลงที่ใช้ร้องตามความต้องการและ
ความสุขของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลถึงความยั่งยืน
และเป็นการน�ำผลการวิจัยไปใช้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคทาง
ระบบการหายใจ เช่น ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้องรัง
หรือกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัด และกลุ่มผู้สูงอายุนอน
ติดเตียง ฝึกออกก�ำลังกายด้วยการร้องเพลง
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ศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ การด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล, ปรด.1
จินตนา ตาปิน, พยม.1
ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, คด.2

บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การติดเชือ้ การ
ด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงพยาบาลทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 320 แห่ง ค�ำนวณกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 192 แห่ง แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนโรงพยาบาลในแต่ละระดับแบบ
ชั้นภูมิตามสัดส่วนกับประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลศูนย์ 4 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 13 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน 175 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลคือผู้รับผิดชอบงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ เครื่องมือคือ
แบบสอบถาม สถานการณ์การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล และการด�ำเนินงานการควบคุมและป้องกันการติด
เชือ้ ในโรงพยาบาล หาความเทีย่ งของเครือ่ งมือแบบสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาคได้คา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.95
ผลการวิจัยพบว่าโรงพยาบาลชุมชนมีประสิทธิภาพการเฝ้าระวังมากที่สุด ส�ำหรับจ�ำนวนครั้ง
ของการติดเชื้อในส่วนโรงพยาบาลศูนย์มีจ�ำนวนครั้งของการติดเชื้อในโรงพยาบาลมากที่สุด อัตราการ
ติดเชื้อ จ�ำแนกตามต�ำแหน่งที่มีจ�ำนวนครั้งของการติดเชื้อมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การติดเชื้อปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ รองลงมาคือการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคา
สายสวนปัสสาวะ และแผลผ่าตัด ส่วนการด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลพบ
ว่า โรงพยาบาลศูนย์ มีคะแนนเฉลีย่ ทุกด้านในระดับมาก และสูงกว่าโรงพยาบาลระดับอืน่ ส�ำหรับปัญหา
และอุปสรรคในการด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลตามล�ำดับปัญหาได้แก่ ด้าน
นโยบาย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน และด้านโครงสร้างอาคารสถานที่
ค�ำส�ำคัญ: สถานการณ์การติดเชื้อ, การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
อาจารย์ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Corresponding author)   
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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 number 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, prevention 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�ำ

การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลเป็ น ความ
เสี่ยงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้บริการในโรง
พยาบาล และเป็นปัญหาส�ำคัญทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข ของทุ ก ประเทศก่ อ ให้ เ กิ ด ผล
เสียต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลและประเทศชาติทั้งใน
ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ท�ำให้ผู้ป่วยต้องอยู่
โรงพยาบาลนานและ เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น อัตรา
การติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลมากกว่า
100,000 คนต่อปี มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะ 10,000
ล้านบาทต่อปี ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนาน
ขึ้น 3.24 ล้านวันต่อปี อัตราการเสียชีวิต 38,481
คนต่อปี (National Antimicrobial Resistance
Surveillance Center: NARST, 2014) โรงพยาบาล
ที่ มี อั ต ราการครองเตี ย งนานขึ้ น จะท� ำให้ ค วาม
สามารถในการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลลดน้อย
ลง
การติดเชื้อในโรงพยาบาลและการติดเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพ พบว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชนร้อย
ละ7.6, 5.34, 2.07 และ 4.90 ตามล�ำดับ (ภาณุมาศ
ภูมาศ และคณะ, 2555) ทัง้ นีจ้ ะมีความแตกต่างกัน
ไปตามขนาดของโรงพยาบาล โรงพยาบาลใหญ่
ระดับตติยภูมิจะรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมาก
ต้องใส่อปุ กรณ์และเครือ่ งมือต่างๆ ซึง่ เสีย่ งต่อการ
ติดเชื้อจึงพบว่ามีสถิติการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ค่อนข้างสูงกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็ก ปัจจัยหลัก
ที่ ท� ำ ให้ เ ชื้ อ แบคที เ รี ย ดื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะคื อ การที่
แบคทีเรียเคยสัมผัสกับยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ยาปฏิชีวนะในคน สัตว์ พืช ในคน
ที่ได้รับยาปฏิชีวนะโดยมีข้อบ่งใช้ ท�ำให้แบคทีเรีย
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ก่อโรคนั้นๆ ถูกก�ำจัดไป ผู้ป่วยหายจากโรคนั้น
แต่ยาปฏิชีวนะชนิดนั้นจะมีผลต่อแบคทีเรียอื่นที่
อาศัยอยูใ่ นร่างกายด้วย ซึ่งเชื้อแบคทีเรียทีไ่ วต่อยา
ปฏิชีวนะถูกท�ำลายไป ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่ง
อาจพัฒนาจนดื้อเฉพาะต่อยาปฏิชีวนะขนานนั้น
หรือดื้อต่อยาปฏิชีวนะขนานอื่น ส�ำหรับคนที่ได้
รับยาปฏิชีวนะโดยไม่มีข้อบ่งใช้ จะท�ำให้เกิดการ
ดื้อยาตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแต่ปัจจัย
ที่ท�ำให้เชื้อดื้อยาได้รวดเร็วคือการใช้ยาปฏิชีวนะ
บ่อยๆ หรือใช้ยาปฏิชีวนะยาวนาน นอกจากนี้การ
ได้รับยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในพืชและสัตว์ก็ส่งผล
ให้เกิดเชือ้ ดือ้ ยาเช่นกัน (วิษณุ ธรรมลิขติ กุล, 2556)
ทั้งนี้โรคติดเชื้อที่เกิดในโรงพยาบาลมีความชุก
เฉลีย่ ของเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานมากกว่า
ร้อยละ 50 ส่วนโรคติดเชื้อที่เกิดในชุมชนมีความ
ชุกเฉลี่ยของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานน้อย
กว่าร้อยละ 20 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
มีอัตราเสียชีวิตจากการติดเชื้อสูงมากกว่าผู้ป่วย
โรคติดเชื้อที่ไม่ดื้อยาต้านจุลชีพอย่างน้อย 1 เท่า
(วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, 2555)
การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลก่อให้เกิดผลกระ
ทบด้านค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษา แต่ผลกระทบที่
ประเมินได้ยากคือ ความทุกข์ทรมานของผูป้ ว่ ยทาง
ด้านร่างกายและจิตใจ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวเนื่องจากการขาดรายได้ของผู้ป่วย
และค่าใช้จ่ายของญาติในการดูแลผู้ป่วย คุณภาพ
การรักษาของโรงพยาบาลที่ด้อยลง เนื่องจากเกิด
โรคติดเชื้อแทรกซ้อนและอาจมีปัญหาการฟ้อง
ร้อง ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จากผลกระทบดังกล่าว
โรงพยาบาลทุกแห่งจ�ำเป็นต้องมีมาตรการการ
ป้องกันและความคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
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อย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลทุกแห่งจะต้อง
มีการด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ (Ayliffe, Fraise,
Geddes, & Mitchell, 2000) โดยอาศัยความร่วมมือ
และประสานงานจากบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ
ภายในโรงพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลควบคุมการ
ติดเชื้อ (Infection control nurse : ICN) ซึ่งเป็น
แกนหลักส�ำคัญในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรง
พยาบาล การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพต้องเฝ้า
ระวังทั้งจากข้อมูลทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
และเฝ้าระวังจากผู้ป่วยติดเชื้อก่อโรคที่ไม่ตอบ
สนองต่อการรักษา โดยเมื่อพบว่ามีผู้ป่วยดังกล่าว
การด�ำเนินงานระดับโรงพยาบาลต้องรายงาน IC
และรายงานงานระบาดวิทยาทราบทันที เพื่อการ
ดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม และเพื่อการสอบสวน การ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
อย่างทันท่วงที และห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาต้อง
ส่งเชื้อไปตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ส่วนการดูแลผู้ป่วยและการสอบสวนการติดเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพ ให้มีการแยกผู้ป่วยและปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน IC ทันที พิจารณารักษาทีเ่ หมาะสม
แก่ผู้ป่วย สอบสวนโรคตามหลักการทางระบาด
วิทยา อาจตรวจหาเชื้อดื้อยาในกลุ่มเสี่ยงอื่นของ
โรงพยาบาล หากมีผู้ป่วยจ�ำนวนมากหรือเป็นเชื้อ
ที่มีความส�ำคัญทางระบาดวิทยา ให้งาน IC กับ
งานระบาดวิทยาสอบสวนโรคร่วมกัน และรายงาน
ส�ำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข กรณีเชือ้
ดื้อยามีความสัมพันธ์กับสัตว์ในงานระบาดวิทยา
แจ้งส�ำนักระบาดวิทยาและส�ำนักงานสาธารณสุข
จังกวัดเพื่อประสานไปยังปศุสัตว์จังหวัดต่อไป
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(บุญชัย สมบูรณ์สุข และคณะ, 2555)
ภายใต้ ร ะบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง
ชาติ การได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยเป็นความต้องการของทุกฝ่ายร่วม
กัน การสร้างหลักประกันด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยจึงมีความจ�ำเป็นควบคู่กับหลักประกัน
ด้านการเข้าถึงบริการ และจากพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545 มาตรา50
(3) (สภาการพยาบาล, 2553) ได้ก�ำหนดมาตรการ
ส่งเสริมมาตรฐานหน่วยบริการ และเครือข่าย
หน่วยบริการและเพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ ได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพเข้าถึงบริการและมาตรฐานด้วยความ
เสมอภาค มาตรฐานที่ประชาชนจะต้องได้รับนั้น
ต้องมุง่ เน้นความปลอดภัยทีผ่ รู้ บั บริการเป็นส�ำคัญ
ซึ่ ง การด� ำ เนิ น งานควบคุ ม และป้ อ งกั น การติ ด
เชื้อในโรงพยาบาลถือเป็นหัวใจส�ำคัญด้านความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ
เขตนครชั ย บุ ริ น ทร์ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีจ�ำนวน
โรงพยาบาล 89แห่ง และ หน่วยบริการปฐมภูมิ
109 แห่ง จากการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระบบการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ของโรงพยาบาลชุมชน จ�ำนวน 30 แห่ง (ส�ำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี, 2555) พบว่าการด�ำเนินการควบคุมการติด
เชื้อมีรูปแบบการด�ำเนินงานที่ชัดเจน แต่บางโรง
พยาบาลยังไม่สามารถด�ำเนินงานได้ต่อเนื่อง แต่
พบประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นโอกาสพัฒนาการ
ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เช่น ระบบการ
เฝ้าระวังข้อมูลการติดเชือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การน�ำ
ข้อมูลไปใช้ในการป้องกัน มีระบบสารสนเทศงาน
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ป้องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล การป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่ก�ำลังเป็นปัญหาของโรง
พยาบาล และระบบการป้องกันการติดเชื้อในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จากจ�ำนวนผู้ป่วย
ที่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้โรงพยาบาลต้องมีนโยบายใน
การส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวต่อที่หน่วยบริการ
ในชุมชน ผู้ป่วยจ�ำนวนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ
ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภู มิ ต ้ า นทานต�่ ำ  ผู ้ ป ่ ว ยที่ ใ ส่ อุ ป กรณ์
ทางการแพทย์ ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่
กระจายเชื้อ สะท้อนถึงคุณภาพการดูแลรักษาที่
ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้
บรรจุเรือ่ งนีเ้ ข้าไว้เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย พัฒนาแนวทางการ
ลดการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีเ่ หมาะสมกับบริบท
และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้งมีข้อมูลหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence base practice)
ที่จะใช้ร่วมกันในการพัฒนาระบบ จากข้อมูลข้าง
ต้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ
การด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อน�ำ
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแนวทางการลดการติดเชื้อที่
เป็นปัญหาในหน่วยบริการสาธารณสุขต่อไป

ค�ำถามงานวิจัย

1. สถานการณ์ ก ารติ ด เชื้ อ ของโรง
พยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร
2. การด�ำเนินงานป้องกันและควบคุม
การติดเชือ้ ของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อของ
โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2. เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวัน
ออก- เฉียงเหนือ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง บรรยาย
(Descriptive research) ขั้นตอนด�ำเนินการวิจัย
ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่อง
มื อ ในการวิ จั ย การรวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรง
พยาบาลทั้ ง หมดในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
จ�ำนวน 320 แห่ง จ�ำแนกได้ดังนี้ โรงพยาบาลศูนย์
จ�ำนวน 7 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 24 แห่ง โรง
พยาบาลชุมชน 289 แห่ง แล้วค�ำนวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้
จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 192 แห่ง แล้วสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวนโรงพยาบาลในแต่ละระดับแบบชัน้ ภูมติ าม
สัดส่วนกับประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาล
ศูนย์ 4 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 13 แห่ง และโรง
พยาบาลชุมชน 175 แห่ง
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจากโรง
พยาบาล 192 แห่ง คือ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นหัวหน้า
งานควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ โรงพยาบาลละ
1 คน กรณีที่บางโรงพยาบาลไม่มีหัวหน้างานด้าน
นี้ ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้รับผิดชอบงานด้าน
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่ประสบการณ์
ด้านนี้สูงสุด
หลั ง จากในแต่ ล ะโรงพยาบาลตอบ
แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จ�ำนวน 20 คนทีเ่ ป็นหัวหน้า
งานควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
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ที่มีผลการวิเคราะห์พบว่าสถานการณ์การติดเชื้อ
สูงกว่าโรงพยาบาลอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งมี
ระดับคะแนนการด�ำเนินงานควบคุมและป้องกัน
การติ ด เชื้ อ น้ อ ยกว่ า โรงพยาบาลอื่ น ในระดั บ
เดียวกัน เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตบริบท
ประกอบข้อมูลที่ได้รับ
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ด�ำเนินการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอโครงร่างงานวิจยั ผ่านคณะกรรมการ
จริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี รหัสโครงการ EC-56-21 และ
ท�ำหนังสือขออนุญาตจากผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ก่อนเก็บข้อมูลการวิจยั โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้
ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทัง้ ขอความร่วม
มือในการท�ำวิจัยด้วยความสมัครใจผ่านเอกสาร
ชี้แจงการวิจัย ผู้เข้าร่วมวิจัยมีอิสระที่จะใช้สิทธิ
ในการตัดสินใจถอนตัวในการเข้าร่วมการวิจัยได้
ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และไม่มีผลกระ
ทบใดๆ ทัง้ สิน้ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ใน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยใส่รหัสลับเพือ่ ป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูล และน�ำเสนอเป็นภาพรวมโดยไม่มกี าร
เปิดเผยชื่อหน่วยบริการของผู้เข้าร่วมวิจัย ข้อมูล
การวิจัยจะน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ
เท่านั้น ผู้วิจัยจะลบข้อมูลภายหลังผลงานวิจัยได้
รับการเผยแพร่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ�ำแนกเป็น 2
ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ รวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วยแบบสอบถาม
สถานการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลและการ
ด�ำเนินงานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
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ในโรงพยาบาล ที่สร้างโดยผู้วิจัย จากการศึกษา
เอกสารและต� ำ รา โดยแบบสอบถามประกอบ
ด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรง
พยาบาล ส่วนที่ 2 สถานการณ์การติดเชื้อในโรง
พยาบาล ประกอบด้วย อัตราการติดเชื้อในโรง
พยาบาล ต�ำแหน่งของการติดเชื้อ จ�ำนวนครั้ง
ของการติดเชื้อ เชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการด�ำเนินงานการควบคุม
และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตามกรอบ
มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับสิรริ าชสมบัติ โดยแบ่ง
เป็น 3 ด้าน ด้านการออกแบบระบบ ด้านการปฏิบตั ิ
ในการป้องกัน และด้านการเฝ้าระวังและควบคุม
การระบาด เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติ ลักษณะของค�ำตอบเป็นแบบ Likert Scale
โดยมีคา่ คะแนน 5 ระดับ 5 คะแนน หมายถึง มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน ถ้ามีการ
ปฏิบัติน้อยมาก ให้คะแนน 1 คะแนน โดยมีเกณฑ์
การแปลค่าคะแนนเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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
ระดับตํ่า
1.00-1.80 หมายถึง มีการปฏิบัติใน
ระดับตํ่าที่สุด
ส่วนที่ 2 เครื่องมือเชิงคุณภาพได้แก่ แนว
ค�ำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดแนวค�ำถามเพือ่ ใช้สมั ภาษณ์
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แบบไม่ มี โ ครงสร้ า ง แนวค� ำ ถามก� ำ หนดหลั ง
จากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งผู้วิจัยได้ข้อมูล
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในลักษณะกว้างๆ
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงระหว่างการ
สัมภาษณ์
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการ
หาความตรงตามเนือ้ หา (content validity) ผูว้ จิ ยั น�ำ
แบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
ของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลด้าน
การควบคุมการติดเชื้อ 1 ท่าน แพทย์ด้านระบาด
วิทยา 1 ท่าน และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 1 ท่าน และหลังการ
ตรวจสอบผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และน�ำเครื่องมือที่ได้มาค�ำนวณ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือ้ หา เท่ากับ 0.87
หลังจากนั้นผู้วิจัยน�ำเครื่องมือไปหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยน�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้
ไปทดลองใช้กบั โรงพยาบาลทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 10 แห่ง น�ำผลที่ได้มา
ค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วย
วิธีการหาความสอดคล้องภายในเนื้อหา(Internal
consistency reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาร์ค (Cronbach’s alpha coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
หลังจากด�ำเนินการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างแล้ว
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน�ำเครื่อง
มือที่ผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีพร้อม
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หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล จากส� ำ นั ก วิ ช า
พยาบาลศาสตร์สง่ ถึงผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล 192
แห่ง พร้อมได้รับแบบสอบถามคืนมา 161 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 83.85 ซึง่ พบว่ามีแบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน 157 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.78
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ได้เชิญผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ�ำนวน 20 คนร่วมสนทนากลุม่ ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เกีย่ วกับปัญหาและ
อุปสรรคในการด�ำเนินงานการควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยใช้เวลาสนทนา
กลุ่ม 3 ชั่วโมง หลังจากการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนัดผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 9 ราย
เพือ่ สัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 30
นาที ณ ที่ท�ำงานของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
บริบทเกีย่ วกับโครงสร้างของอาคารสถานทีต่ ามที่
ได้รบั ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์
เชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ และการด�ำเนินงาน
ควบคุ มและป้ อ งกั นการติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลปัญหาและ
อุปสรรคในการด�ำเนินงานได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลแบบ
จ�ำแนกประเภท (Typology) และวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis)
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาล
ชุ ม ชน จ� ำ นวน 142 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.4
สถานการณ์เกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล
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กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 142 แห่ งคิดเป็ นร้อยละ 90.4 สถานการณ์
เกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล พบว่าโรงพยาบาลจํานวน 124 แห่ ง จาก 157 แห่ ง มีการติดเชื้ออย่างน้อย 1
พบว่าโรงพยาบาลจ�ำนวน 124 แห่ง จาก 157 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการเฝ้า
ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 78.98 ของโรงพยาบาลที่ศึกษาทั้งหมด มีโรงพยาบาล 33 แห่ งที่ไม่พบอัตราการติดเชื้อ
มีการติดเชือ้ อย่างน้อย 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 78.98 ระวังมากทีส่ ดุ เป็นร้อยละ 96.71 โรงพยาบาลทัว่ ไป
ทั้งหมดเป็ นโรงพยาบาลชุมชนที่มีขนาดตํ่ากว่า 30 เตียง ซึ่งส่ วนใหญ่ไม่มีการรักษาหรื อการผ่าตัดที่ซบั ซ้อน
ของโรงพยาบาลที่ศึกษาทั้งหมด มีโรงพยาบาล และโรงพยาบาลศูนย์ มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการ
สถานการณ์การติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
33 แห่งที่ไม่พ1.บอั
ตราการติดเชื้อ ทั้งหมดเป็นโรง เฝ้าระวัง เป็น ร้อยละ 88.63 และ 86.73 ตามล�ำดับ
ผลการวิ
จ ัย พบว่
จํา แนกตามลั
ก ษณะโรงพยาบาลพบว่
พยาบาลชุมชนที่มีขนาดต�
่ำกว่าา ประสิ
30 เตียทงธิ ภซึาพการเฝ้
่งส่วน าส�ระวั
ำหรังบเมืจ�ำ่ อนวนครั
้งของการติ
ดเชื้อในโรงพยาบาล า
่าเฉลี่ยาประสิ
โรงพยาบาลชุ
ชนมีอคการผ่
งมากที่สุดเท่เป็ากันบร้อ3,637
ยละ 96.71
ว่ ไป และ
ใหญ่
ไม่มีการรักมษาหรื
ตัดที่ซทับธิซ้ภอาพการเฝ้
น าระวัภาพรวม
ครัง้ เมือ่ โรงพยาบาลทั
จ�ำแนกจ�ำนวนครั
ง้
โรงพยาบาลศู
นย์ มีค่ากเฉลี
ทธิ ภาพการเฝ้าระวังของการติ
เป็ น ร้อยละ
86.73 ตามลําดับ พบว่
สําหรั
ดเชื88.63
อ้ ตามลัและ
กษณะของโรงพยาบาล
าบ
1. สถานการณ์
ารติ่ยดประสิ
เชือ้ ของโรงพยาบาล
จํานวนครัน้ งออกเฉี
ของการติ
ดเชื้ออในโรงพยาบาลภาพรวม เท่โรงพยาบาลศู
ากับ 3,637 ครั้งนย์เมืม่อีจจํ�ำานวนครั
แนกจํานวนครั
ดเชื้อ
้ งของการติ
ในภาคตะวั
ยงเหนื
้งของการติ
ดเชื้อใน
ตามลักผลการวิ
ษณะของโรงพยาบาล
พบว่
มีจาํ นวนครั้งของการติ
จัยพบว่าประสิ
ทธิาภโรงพยาบาลศู
าพการเฝ้า นย์โรงพยาบาลมากที
่สุด เท่ดเชืากั้ อบในโรงพยาบาลมากที
1,596 ครั้ง คิดเป็น่สุด
ครั้ง คิดเป็กนษณะโรงพยาบาลพบว่
ร้อยละ 43.88 (ตารางทีา่ 1) ร้อยละ 43.88 (ตารางที่ 1)
ระวัเท่งากัเมืบ่อ1,596
จ�ำแนกตามลั

ตารางที
่ 1่ 1จ�ำจํนวนครั
ษณะโรงพยาบาล(n=3,637)
(N=3,637)
ตารางที
านวนครั้งของการติ
ในโรงพยาบาล จ�จํำาแนกตามลั
แนกตามลักกษณะโรงพยาบาล
้ งของการติดดเชืเชื้อ้ อในโรงพยาบาล
ลักษณะโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลศูนย์
รวม

จํานวน (ครั้ง)
748
1,293
1,596
3,637

ร้ อยละ
20.57
35.55
43.88
100

ส�ำคัญ้ งของการติ
3 อันดับดเชื
แรกดั
งนี่ส้ อัุ ดต3ราการติ
ดเชื้ออปอด
อัตอัราการติ
ตราการติดเชื
ดเชื้อ้ อจ�จํำาแนกตามต�
แนกตามตํำาแหน่
แหน่งงทีที่ม่มีจี าํ นวนครั
อันดับแรกคื
การติด
้ อมากที
อั
ก
เสบที
่
ส
ั
ม
พั
น
ธ์
ก
ั
บ
การใช้
เ
ครื
่
อ
งช่
ว
ยหายใจพบ
จ�ำเชืนวนครั
ง
้
ของการติ
ด
เชื
อ
้
มากที
ส
่
ด
ุ
3
อั
น
ดั
บ
แรก
้ อปอดอักเสบจากการใช้เครื่ องช่วยหายใจ จํานวน 1,547 ครั้งคิดเป็ นร้อยละ 42.64 รองลงมาคือการติดเชื้อ
ครั้งจํต่านวน
อ 1,000
ที้่ใงส่เคิครื
อัตราและ
คือระบบทางเดิ
การติดเชื้อนปอดอั
กเสบจากการใช้
เครื่องช่วย 5.68
ปั สสาวะที
่สัมพันธ์กบั การคาสายสวนปั
สสาวะ
551วันครั
ดเป็่องช่
นร้วอยหายใจ
ยละ 15.19
หายใจ จ�ำนวน 1,547 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 42.64 การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับ
แผลผ่าตัด จํานวน 491 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 13.53 (ตารางที่ 2)
รองลงมาคือการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่ การคาสายสวนปัสสาวะ พบ 2.69 ครั้ง ต่อ 1,000
การติดเชื้อที่สมั พันธ์กบั การสอดใส่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ พบอัตราการติดเชื้อที่สาํ คัญ 3 อันดับแรก
สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ จ�ำนวน 551 วันที่คาสายสวนปัสสาวะ และอัตราการติดเชื้อใน
ดังนี้ อัตราการติ ดเชื้ อปอดอักเสบที่ สัมพันธ์กับการใช้เครื่ องช่ วยหายใจพบ 5.68 ครั้ งต่อ 1,000 วันที่ ใส่
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.19 และแผลผ่าตัด จ�ำนวน กระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอด
อัตราการติดเชื้ อระบบทางเดินปั สสาวะที่สัมพันธ์กบั การคาสายสวนปั สสาวะ พบ 2.69
เลือด 1.6 ครัง้ ต่อ1,000 วันทีค่ าสายสวนหลอดเลือด
491เครืครั่ องช่
้ง คิวดยหายใจ
เป็นร้อยละ
13.53 (ตารางที่ 2)
ครั้ง ต่การติ
อ 1,000ด เชื
วัน้ อทีที่ค่ สาสายสวนปั
ส
สาวะ
และอั
ต
ราการติ
ดเชื้อ่ ในกระแสเลื
อดที่สัมพันธ์กบั การคาสายสวน
3)
ั ม พั น ธ์ กั บ การสอดใส่ (ตารางที
ด 1.6 ครั้งต่อ1,000
ที่คาสายสวนหลอดเลื
อุ ปหลอดเลื
กรณ์ ทอางการแพทย์
พบอั ตวันราการติ
ด เชื้ อ ที่ อด (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 จํานวนครั้งของการติดเชื้อในโรงพยาบาลจําแนกตามตําแหน่งการติดเชื้อ

นวนครั้ง้งของการติ
าแหน่
งการติ
ดเชืด้ อเชื้อ
ตารางที่ 22 จ�จํำานวนครั
ของการติดดเชืเชื้ อ้อในโรงพยาบาลจํ
ในโรงพยาบาลจ�าแนกตามตํ
ำแนกตามต�
ำแหน่
งการติ

จํานวนการติดเชื้อ
จํานวนการติดเชื้ อ ร้ อยละ
ร้ อยละ
(ครั้ง)
(ครั้ง)
การติดเชื้อปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั การใช้เครื่ องช่วยหายใจ
1,547
42.64
การติดเชื้อปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั การใช้เครื่ องช่วยหายใจ
1,547
42.64
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนปั สสาวะ
551
15.19
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนปั สสาวะ
551
15.19
การติดเชื้อแผลผ่าตัด
491
13.53
การติดเชื้อแผลผ่าตัด
491
13.53
การติดเชื้อปอดอักเสบ
337
9.29
การติดเชื้อปอดอักเสบ
337
9.29
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
71
1.96
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
71
1.96
การติดเชื้อในกระแสเลือดในทารกแรกเกิด
213
5.87
การติดเชื้อในกระแสเลือดในทารกแรกเกิด
213
5.87
การติดเชื้อในกระแสเลือด
164
4.52
การติดเชื้อในกระแสเลือด
164
4.52
การติดเชื้อแผลฝี เย็บ
133
3.67
การติดเชื้อแผลฝี เย็บ
133
3.67
การติดเชื้อในกระแสเลือดที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนหลอดเลือด
42
1.16
การติดเชื้อในกระแสเลือดที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนหลอดเลือด
42
1.16
อื่นๆ
79
2.18
อื่นๆ
79
2.18
รวม
3,628
100
รวม
3,628
100
ตําแหน่ งการติดเชื้อ
ตําแหน่ งการติดเชื้อ

ตารางที
ตราการติ
ดเชืด้อเชืในโรงพยาบาลจ�
ำแนกตามต�
ำแหน่
งทีง่สทีัม่สพััมนพัธ์นกธ์ับกการสอดใส่
ตารางที่ ่33 แสดงอั
แสดงอั
ตราการติ
าแนกตามตํ
าแหน่
บั การสอดใส่อุปอุปกรณ์
กรณ์
้ อในโรงพยาบาลจํ
ตารางที่ 3 แสดงอัตราการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจําแนกตามตําแหน่ งที่สัมพันธ์กบั การสอดใส่ อุปกรณ์
ทางการแพทย์
ทางการแพทย์
ทางการแพทย์
ตําแหน่ งการติดเชื้อ
ตําแหน่ งการติดเชื้อ
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนปั สสาวะ
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนปั สสาวะ
(ต่อ1,000 วันที่คาสายสวนปัสสาวะ)
(ต่อ1,000 วันที่คาสายสวนปัสสาวะ)
การติดเชื้อปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั การใช้เครื่ องช่วยหายใจ
การติดเชื้อปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั การใช้เครื่ องช่วยหายใจ
(ต่อ 1,000 วันที่ใส่ เครื่ องช่วยหายใจ)
(ต่อ 1,000 วันที่ใส่ เครื่ องช่วยหายใจ)
การติดเชื้อในกระแสเลือดที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนหลอดเลือด
การติดเชื้อในกระแสเลือดที่สมั พันธ์กบั การคาสายสวนหลอดเลือด
(ต่อ1,000 วันที่คาสายสวนหลอดเลือด)
(ต่อ1,000 วันที่คาสายสวนหลอดเลือด)

M
M
2.69
2.69

SD
SD
1.42
1.42

5.68
5.68

1.31
1.31

1.6
1.6

1.49
1.49

2.2. การด�
การ ดเชืเฝ้
าระวัง ติดตามก�ำกับและควบคุมการระบาด
การดํำาเนิ
เนินนงานป้
งานป้อองกั
งกันนและควบคุ
และควบคุมมการติ
้ อในโรงพยาบาล
2.
การดํ
า
เนิ
น
งานป้
อ
งกั
น
และควบคุ
ม
การติ
ด
เชื
อ
ในโรงพยาบาล
้
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
บมาการะวั
มีคะแนนค่
่ย 4.00, 4.15 และ า
2.1 การออกแบบระบบ การปฏิบตั ิป้องกัในระดั
น และการเฝ้
งการติดาเชืเฉลี
้ อในโรงพยาบาลพบว่
2.1 การออกแบบระบบ การปฏิบตั ิป้องกัน และการเฝ้าระวังการติดเชื้ อในโรงพยาบาลพบว่า
(ตารางที่ 4)2.1 การออกแบบระบบ การปฏิบัติ 4.11 (SD = 0.48, 0.53 และ 0.58) ตามล�ำดับ โรง
่ 4)
ป้(ตารางที
องกัน และการเฝ้
าระวังการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล พยาบาลทั่วไป พบว่า การออกแบบระบบ การ
โรงพยาบาลศูนย์ มีคะแนนเฉลี่ยด้าน การออกแบบระบบ การปฏิบตั ิป้องกัน และการเฝ้าระวัง
นย์ มีคะแนนเฉลี่ยด้าน การออกแบบระบบ
บตั ิป้องกั
น และการเฝ้
พบว่า (ตารางทีโรงพยาบาลศู
่ 4)
ปฏิบตั กิ ารป้องกัการปฏิ
น และการเฝ้
าระวั
ง ติดตามก�าระวั
ำกับง
ติดตามกํากับและควบคุมการระบาดในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.00, 4.15 และ 4.11 (SD = 0.48, 0.53
ติดตามกําโรงพยาบาลศู
กับและควบคุมนการระบาดในระดั
าเฉลี่ยม4.00,
4.15 และ 4.11 บ(SD
0.53
ย์ มี ค ะแนนเฉลีบ่ ยมาก
ด้ า นมีคะแนนค่
และควบคุ
การระบาดในระดั
มาก= มี0.48,
คะแนน
และ 0.58) ตามลําดับ โรงพยาบาลทัว่ ไป พบว่า การออกแบบระบบ การปฏิบตั ิการป้ องกัน และการเฝ้าระวัง
และ 0.58) ตามลําดับ โรงพยาบาลทั
ไปนพบว่
า การออกแบบระบบ
การปฏิ
ั ิการป้3.53
องกั(SD
น และการเฝ้
ค่าเฉลี่ย 3.91,
3.70บตและ
= 0.48,าระวั
0.50ง
การออกแบบระบบ
การปฏิบัติป้อว่ งกั
และการ
ติดตามกํากับและควบคุมการระบาดในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.91, 3.70 และ 3.53 (SD = 0.48, 0.50
ติดตามกํากับและควบคุมการระบาดในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.91, 3.70 และ 3.53 (SD = 0.48, 0.50
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สัมภาษณ์)
ด้านบุคลากร พยาบาลที่รับผิดชอบงาน
ควบคุมการติดเชื้อต้องท�ำงานหลายประเภท ต้อง
ท�ำงานด้านนี้นอกเวลาโดยเฉพาะในโรงพยาบาล
ชุมชน ส่วนคณะกรรมการควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อขาดแพทย์เฉพาะทางด้านการควบคุม
ป้องกันการติดเชือ้ นอกจากนีโ้ รงพยาบาลบางแห่ง
มีแพทย์ผู้รับผิดชอบแต่ไม่เคยอบรมการควบคุม
และป้องกันการติดเชือ้ บทบาทของคณะกรรมการ
ไม่ชดั เจน และท�ำงานล่าช้า เช่น การทบทวนข้อมูล
การติดเชื้อ การรวบรวมข้อมูล การประเมินผล
เป็นต้น บุคลากรระดับอืน่ ขาดความรู้ ไม่ได้รบั การ
อบรม และมีทัศนคติเชิงลบต่องานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ ตามค�ำพูดของผู้ให้ข้อมูลต่อ
ไปนี้
“ICN ท�ำงานหลายอย่าง ไม่ได้ท�ำงาน IC
แบบ FULL Time ต้องขึ้นเวร เช้าบ่าย ดึก ท�ำให้
ปฏิบัติงานด้าน IC ไม่ได้เต็มที่ ภาระงาน IC เยอะ
เวลาด�ำเนินงาน IC ในรพ. ต้องผ่านผู้บังคับบัญชา
หลายระดับไม่สะดวก ไม่มีที่ปรึกษา เวลามีปัญหา
ที่ผ่านมาไม่มีผู้รับผิดชอบแน่นอน เปลี่ยนแปลง
บ่อย ท�ำให้งานไม่ตอ่ เนือ่ ง ตนเองเพิง่ เข้ามารับงาน
ได้ไม่นาน จึงเข้าใจว่าท�ำไม ICN คนก่อนลาออก”
(ผู้ให้ข้อมูล ICN11 รพ.ชุมชน/สัมภาษณ์)
“ปัญหาการท�ำงาน IC ที่ส�ำคัญคือความ
ล่าช้าในการทบทวนข้อมูลการติดเชือ้ ซึง่ เกีย่ วข้อง
กั บ การที่ ค ณะกรรมการไม่ ค ่ อ ยมี ก ารประชุ ม
จากภาระงานที่มาก รวมทั้งกระบวนการเสนอ
risk ต่างๆ เพื่อน�ำเข้าพิจารณา ยังไม่เป็นระบบ”
(ผู้ให้ข้อมูล ICN8 รพ.ทั่วไป/สัมภาษณ์)
ด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณในการ
ด�ำเนินงานจัดการในการแบ่งโซน เช่น
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การจัดห้องแยกตรวจโรค รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างให้ถกู ต้องตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์
ต้องใช้งบประมาณเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้มี
ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่
อ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานควบคุมและ
ป้องกันการติดเชื้อ ตามค�ำพูดของผู้ให้ข้อมูลต่อ
ไปนี้
“ขาดงบประมาณการจัดห้องแยกตรวจ
โรค โดยเฉพาะโรคติดต่อร้ายแรง ห้อง TB clinic
และที่ เ ก็ บ เสมหะ ที่ ร พ.เป็ น ระบบเครื่ อ งปรั บ
อากาศแบบ central air ถ้าจะเปลี่ยนเป็นระบบ
เครื่องปรับอากาศจ�ำแนกแต่ละห้อง ต้องใช้งบ
ประมาณเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งยังขาดอุปกรณ์
เครื่องล้างหม้อนอนอัตโนมัติ ไม่มีงบประมาณซื้อ
กระดาษเช็ดมือ ต้องประยุดต์ใช้ผา้ เก่าๆ มาตัดเป็น
ผ้าเช็ดมือ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ICN8 รพ.ทัว่ ไป/สัมภาษณ์)
ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่
บางคนไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น ไม่ร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทาง
ทีก่ ำ� หนดในการป้องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
เช่น การ ล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย
นอกจากนี้ ก ารสื่ อ สารแนวทางปฏิ บั ติ ยั ง ไม่
ครอบคลุ ม การด� ำ เนิ น การขาดความต่ อ เนื่ อ ง
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ การสื่อสารยัง
ไม่สามารถลงสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยกลุม่
เปราะบางทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ ต้องเน้นการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐาน จากค�ำพูดของผู้ให้ข้อมูลต่อไปนี้
“เจ้าหน้าที่บางรายไม่ท�ำตามแนวปฏิบัติ
ในการควบคุมการติดเชื้อ พยาบาลในหอผู้ป่วย
ไม่สามารถจะไปบอกให้ท�ำตามที่ก�ำหนดไว้ได้
อาจเพราะอาวุโสมากกว่า ต�ำแหน่งหน้าที่สูงกว่า
ท�ำให้ล�ำบากใจ ส่วนใหญ่คือการล้างมือไม่ถูกต้อง
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ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยไม่ล้างมือ” (ผู้ให้ข้อมูล
ICN9 รพ.ทั่วไป/สัมภาษณ์)
“รพ.ศูนย์มีผู้รับผิดชอบงาน IC หลายคน
แต่ละหอผู้ป่วยก็มีผู้รับผิดชอบ การวางระบบงาน
ค่อนข้างดี มีคมู่ อื มีแนวปฏิบตั ิ และส่งเสริมท�ำวิจยั
ด้านนี้ แต่ปัญหาของเราคือหอผู้ป่วยที่มีผู้ฝึกงาน
ทั้งนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ฯลฯ ฝึกงาน
ตลอดเวลาจ�ำนวนมาก อาจส่งผลต่อการควบคุม
และป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งผู้ป่วยบางประเภท
เสี่ ย งต่ อ การติดเชื้ออยู่แล้ว เช่น ผู้สูง อายุ เด็ ก
ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยที่สอดใส่อุปกรณ์เข้าสู่ร่างกาย
เป็นเวลานาน ฯลฯ แม้ใช้ความระมัดระวังอย่าง
มาก ผู้ป่วยเหล่านี้ก็มีโอกาสติดเชื้อ” (ผู้ให้ข้อมูล
ICN4 รพ.ศูนย์/สัมภาษณ์)
ด้ า นโครงสร้ า งอาคารสถานที่ แบบ
แปลนที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างนั้นผิดหลักของ
ระบบการระบายอากาศ ไม่สามารถจัดระบบการ
ปฏิ บั ติ ง านทางเดิ น ของสะอาดและสกปรกให้
เป็น one way ซึ่งไม่สามารถแก้ไขแบบแปลนได้
อาคารสถานทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการจัดการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในบางจุดเพราะไม่ได้ถูก
ออกแบบตั้งแต่เริ่มแรก เช่น ห้องแยกไม่เพียงพอ
อ่างล้างมือไม่เพียงพอ ลิฟท์ขนขยะใช้รว่ มกับลิฟท์
โดยสารผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยนอก และแผนกห้อง
ฉุกเฉิน จะติดตั้งพัดลมเพดานที่เสี่ยงต่อการแพร่
กระจายเชื้อ ห้องแยกโรคแบบ Negative/ positive
pressure ตามทีก่ ระทรวงจัดสรร ไม่สามารถใช้งาน
ได้เต็ม ระบบระบายอากาศห้องแยกไม่เพียงพอ
พัดลมดูดอากาศ เสียงดัง ไม่มีระบบสนับสนุนใน
การดูแลรักษาป้องกัน ไม่มีการจัดงบประมาณค่า
ซ่อมบ�ำรุงรักษาจากส่วนกลาง จากค�ำพูดของผู้ให้
ข้อมูลดังนี้
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“โครงสร้ า งที่ เ ห็ น ว่ า มี ป ั ญ หามากที่ สุ ด
คือ ลิฟท์ขนขยะใช้ร่วมกับลิฟท์โดยสารผู้ป่วย ซึ่ง
มีลิฟท์ตัวเดียว การจัดท�ำเพิ่มค่อนข้างยากและ
ต้องใช้งบประมาณมาก ซึ่งท�ำให้เสี่ยงต่อการแพร่
กระจายเชื้อ ซึ่งเรื่องนี้ ICN แม้รู้ว่าไม่ได้มาตรฐาน
แต่ทำ� อะไรไม่ได้ นอกจากนีท้ ี่ OPD, ER ไม่มเี ครือ่ ง
ปรับอากาศ แต่มีพัดลมเพดานระบายอากาศ ซึ่ง
นอกจากไม่เพียงพอในการระบายอากาศ ยังเสี่ยง
ต่อการแพร่กระจายเชื้อด้วย (ผู้ให้ข้อมูล ICN9
รพ.ชุมชน/สัมภาษณ์)
การเฝ้าระวังการติดเชือ้ โรงพยาบาลชุมชน
บางแห่งยังไม่มีศักยภาพด้านการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร ซึง่ ต้องส่งไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลประจ�ำ
จังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ การส่งผลตรวจกลับ
จะล่าช้า ส่วนนโยบายด้านการใช้ยาจุลชีพ ยังไม่
สามารถท�ำตามแนวปฏิบตั ไิ ด้เพราะแพทย์มเี หตุผล
ในการสัง่ ยาไม่เหมือนกัน บางคนยึดหลักการใช้ยา
ที่เคยเรียนจากสถาบันที่จบการศึกษา จากค�ำพูด
ของผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“การส่งเพาะเชื้อ ตรวจพิเศษต่างๆ ต้อง
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์หรือเอกชนท�ำให้ได้
ผลล่าช้า เมื่อผลล่าช้า การแก้ปัญหาก็ล่าช้า หรือ
มีการแพร่กระจายเชื้อไปแล้ว ถ้าสามารถจัดให้มี
โปรแกรม Link รายงานผลทางคอมพิวเตอร์ได้
ทันทีจะเร็วขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูล ICN2 รพ.ชุมชน/
สัมภาษณ์)
“ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อในแต่ละ
ระดับไม่เป็นไปตามความจริง ข้อมูลมี Under report ทุกระดับ ท�ำให้ไม่ทราบสถานการณ์การเฝ้า
ระวังที่แท้จริง การใช้ยาจุลชีพ ไม่สามารถใช้ได้
อย่างเข้มแข็ง เพราะแพทย์มเี หตุผลในการสัง่ ใช้ไม่
เหมือนกันโดยยึดหลักตามการทีเ่ คยใช้ตามสถาบัน
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ที่จบการศึกษา ท�ำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องรักษา
ยาต้านจุลชีพสูงกว่าการลงทุนเพื่อการป้องกันส่ง
เสริม” (ผู้ให้ข้อมูล ICN17 รพ.ทั่วไป/สัมภาษณ์)

อภิปรายผลการวิจัย

สถานการณ์เกีย่ วกับการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชน จ�ำนวน 142
แห่งคิดเป็นร้อยละ 90.4 สถานการณ์เกี่ยวกับการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล พบว่าโรงพยาบาลจ�ำนวน
124 แห่ง จาก 157 แห่ง มีการติดเชื้ออย่างน้อย 1
ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 78.98 ของโรงพยาบาลทีศ่ กึ ษา
ทั้งหมด มีโรงพยาบาล 33 แห่งที่ไม่พบอัตราการ
ติดเชือ้ ทัง้ หมดเป็นโรงพยาบาลชุมชนทีม่ ขี นาดต�ำ่
กว่า 30 เตียง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการรักษาหรือการ
ผ่าตัดที่ซับซ้อน
ส�ำหรับจ�ำนวนครั้งของการติดเชื้อภาพ
รวมมากถึง 3,637 ครั้ง ซึ่งพบในโรงพยาบาลศูนย์
มากที่สุดจ�ำนวน 1,596 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.88
ของการติดเชื้อทั้งหมด และพบมากเป็น 2.18 เท่า
ของจ�ำนวนครั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน
และเป็น 1.24 เท่าของโรงพยาบาลทั่วไป เนื่องจาก
โรงพยาบาลศูนย์มีจ�ำนวนผู้ป่วยมาก ความรุนแรง
ของโรคและการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการดูแล
รักษาที่มีจ�ำนวนมากกว่าโรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลชุมชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่พบ
ว่าโรงพยาบาลศูนย์มีผู้ป่วยรับบริการที่เป็นผู้ป่วย
กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยหนักจ�ำนวนมากที่ต้องใส่
เครื่องมือ อุปกรณ์สอดใส่ในร่างกายเป็นเวลานาน
มีโอกาสติดเชื้อสูง นอกจากนี้การที่มีนักศึกษา
ฝึกงานจ�ำนวนมากแม้จะมีระบบควบคุมการติด

24

2.indd 90

เชือ้ ทีเ่ คร่งครัด โอกาสทีผ่ ปู้ ว่ ยสัมผัสกับผูใ้ ห้บริการ
จ� ำ นวนมากเป็ น การเพิ่ ม โอกาสต่ อ การติ ด เชื้ อ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการส� ำ รวจอั ต ราความชุ ก
ของการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่
ซึง่ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ จ�ำนวนครัง้ ของการติดเชือ้
ต่อผู้ป่วย 100 คนที่ส�ำรวจ 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�ำดับ (คณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล, 2560)
อัตราการติดเชื้อที่จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง
มีจ�ำนวนครั้งของการติดเชื้อมากที่สุด 3 อันดับ
แรกคือ การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่อง
ช่ ว ยหายใจ จ� ำ นวน 1547 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
42.64 รองลงมาคื อ การติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น
ปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ
จ�ำนวน 551 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.19 และแผล
ผ่าตัด จ�ำนวน 491 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.53 ซึ่ง
การพบอัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจจ�ำนวนมากที่สุดเนื่องจากผู้ป่วย
กลุ่มนี้ไม่รู้สึกตัว ไม่มีรีเฟล็กซ์ในการไอ ไม่มีการ
เคลื่อนไหว ซึ่งเป็นภาวะที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน
ของระบบทางเดินหายใจ พยาบาลจึงต้องให้ความ
สนใจในการป้องกันการติดเชื้อ (สมจิต หนุเจริญ
กุล, 2552) สอดคล้องกับการติดเชื้อที่สัมพันธ์
กับการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ พบอัตรา
การติดเชื้อที่ส�ำคัญ 3 อันดับแรกดังนี้ อัตราการ
ติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วย
หายใจพบ 5.68 ครั้งต่อ 1,000 วันที่ใส่เครื่องช่วย
หายใจ อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่
สัมพันธ์กบั การคาสายสวนปัสสาวะ พบ 2.69 ครัง้
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ต่อ 1,000 วันทีค่ าสายสวนปัสสาวะ และอัตราการ
ติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการคาสาย
สวนหลอดเลือด 1.6 ครัง้ ต่อ1,000 วันทีค่ าสายสวน
หลอดเลือด สอดคล้องกับการศึกษาของ Xie et
al. (2013) ที่ส�ำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรง
พยาบาลมหาวิทยาลัยของประเทศจีน พบต�ำแหน่ง
การติดเชื้อที่พบบ่อย 3 อันดับแรกคือ การติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง รองลงมาคือ แผลผ่าตัด
และทางเดินปัสสาวะ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษา
ของ ทรรศนันทน์ อ่วมประเสริฐ (2560) จากการ
ส�ำรวจความชุกของการติดเชื้อใน 22 หอผู้ป่วย
ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบการ
ติดเชื้อปอดอักเสบ ร้อยละ 52.6 รองลงมาคือการ
ติดเชื้อในกระแสโลหิต ร้อยละ 26.3 และการติด
เชือ้ ในทางเดินอาหาร นอกจากนีพ้ รเพ็ญ ทุนเทพย์
และลักขณา ศรสุรนิ ทร์ (2554) ศึกษาการพัฒนารูป
แบบการดูแลผูป้ ว่ ยใช้เครือ่ งช่วยหายใจเพือ่ ป้องกัน
การเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลสุรินทร์ พบมี
อัตราการติดเชื้อ VAP เท่ากับ 7.44 ต่อ 1,000 วัน
ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งมีอัตราลดลง การด�ำเนิน
งานป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการด�ำเนิน
งานการป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรง
พยาบาล ซึ่ ง ภาพรวมมี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ นระดั บ
มาก และในโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งพบว่ามีคะแนน
การปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด อาจเป็นไปได้ว่า
โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งผ่านการรับรองคุณภาพ
และการน�ำการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ามีคมู่ อื มีแนวปฏิบตั ิ
ที่ดี สอดคล้องกับวิจัยที่พบว่าการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อจากการ
ให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำส่วนปลายภายหลัง
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การได้รับการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อสูงกว่าก่อนได้
รับการส่งเสริม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 อุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน�้ำทาง
หลอดเลื อ ดด� ำ ส่ ว นปลายหลั งการส่ งเสริ มการ
ปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกัน
การติดเชื้อลดต�่ำกว่าก่อนได้รับการส่งเสริม (เพ็ญ
นภา พร้อมเพรียง, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, และพิกุล
บุญช่วง, 2009) การก�ำหนดแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาสวนปัสสาวะ ได้แก่ การประเมินความ
จ�ำเป็นที่ต้องสวนปัสสาวะ ก�ำหนดวิธีการวัดและ
ประเมินการติดเชื้อ การสอนผู้ป่วยและญาติใน
การดูแลตนเองขณะสวนปัสสาวะ การให้ข้อมูลที่
ส�ำคัญเกี่ยวกับการสวนปัสสาวะและการเฝ้าระวัง
การติดเชื้อ (Scanlon et al., 2017) นอกจากนี้ จาก
การสังเกตการท�ำความสะอาดมือของบุคลากร
พบว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ กลาง และขนาด
เล็กมีการท�ำความสะอาดมือในระดับทีไ่ ม่แตกต่าง
กัน แต่พบว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กมีคะแนนการ
ท�ำความสะอาดมือสูงกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุม
และป้องกันการติดเชื้อในทุกโรงพยาบาลไม่แตก
ต่างกัน (Stone, Hasan, Quiros, & Larson, 2007)
ในประเด็นย่อยทีก่ ลุม่ ตัวอย่างมีการปฏิบตั ิ
ได้น้อยที่สุดใน 3 ประเด็นคือ การเฝ้าระวัง ติดตาม
ก�ำกับและควบคุมการระบาด โดยพบว่าหัวข้อที่มี
การปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ยทีส่ ดุ คือ การท�ำงานร่วมกับส่วน
ราชการ องค์กรอืน่ และชุมชน เพือ่ ค้นหาและตอบ
สนองต่อการอุบัติของเชื้อโรคใหม่และเชื้อโรคที่
ดือ้ ยา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทีพ่ บว่าผูร้ บั ผิดชอบ
งานด้านควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเป็นการ
ท�ำงานล่วงเวลา มีงานหลักในการขึน้ เวรดูแลผูป้ ว่ ย

17/12/2561 15:39:55

92

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

ในโรงพยาบาลชุมชนการส่งผลตรวจห้องปฏิบัติ
การไปโรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลศูนย์มี
ความล่าช้า ส�ำหรับโรงพยาบาลทั่วไปการด�ำเนิน
การทบทวนการติดเชือ้ การประชุมคณะกรรมการ
ในการค้นหาหรือวิเคราะห์เหตุของการติดเชื้อ
ล่าช้า ประกอบกับบุคลากรจ�ำนวนน้อยที่ได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อ ผู้รับผิดชอบงานด้านนี้มีภาระหน้าที่ ปริมาณ
งานจ�ำนวนมาก จึงส่งผลให้การด�ำเนินการร่วมกับ
ส่วนราชการอืน่ และชุมชนน้อย สอดคล้องกับงาน
วิจยั เรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการป้องกันการติดเชือ้ ในการ
ดูแลระยะยาว : ทบทวนงานวิจัย (Cohen, Choi, &
Stone, 2016) พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ บุคลากรใช้
เวลามากในกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ การ
ด�ำเนินงานเพื่อควบคุมการติดเชื้อที่ส�ำคัญคือการ
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจะใช้แบบใช้ครั้งเดียว
แล้วทิ้ง (disposable) มีงานวิจัยเพียง 3 เรื่อง ระบุ
ว่าบุคลากรทีมสุขภาพ และระบบการดูแล มีความ
ส�ำคัญต่อการป้องกันการติดเชือ้ แต่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ
คือการวิเคราะห์หาสาเหตุของการติดเชือ้ ในระดับ
สถาบัน
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด� ำ เนิ น งาน
ควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลชุมชนจะมีปัญหา
ด้านนโยบาย แต่โรงพยาบาลทุกระดับมีปัญหาทั้ง
ด้านงบประมาณ บุคลากร ด้านการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน และโครงสร้างอาคารสถานที่ และการ
เฝ้าระวังการติดเชื้อ ทั้งนี้จากผลการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ให้ข้อมูลให้ล�ำดับความส�ำคัญด้านนโยบาย
และบุ ค ลากรเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เพราะส่ ง
ผลต่อปัจจัยอื่นๆในการด�ำเนินงานควบคุมและ
ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ บทความ
วิชาการที่กล่าวว่า โรงพยาบาลจะมีกลุ่มควบคุม
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การติดเชื้อ (Infection control : IC) คอยเฝ้าระวัง
โรคติดเชื้อต่างๆ ที่พบในโรงพยาบาลและด�ำเนิน
การควบคุมในกรณีทพี่ บโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
เกิดขึ้น ซึ่งการด�ำเนินงานจะมีคู่มือระบุหน้าที่
ของบุคลากร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันโดย หัวข้อ
ส�ำคัญในคู่มือควรประกอบด้วยการเฝ้าระวังและ
การจัดการเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น การป้องกัน
การติดเชือ้ จากระบบต่างๆ ของร่างกายผูป้ ว่ ยหรือ
จากสิ่งส่งตรวจ และข้อควรปฏิบัติของบุคลากร
แต่ละฝ่ายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่น การล้างมือ
การสวมอุปกรณ์ป้องกัน การดูแลความสะอาด
ของอาหาร การก�ำจัดขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอย
รวมไปถึงการบ�ำบัดน�้ำเสีย เป็นต้น และสุดท้าย
ควรมีการประเมินการปฏิบัติงาน ในทุกด้านรวม
ทั้งดูอัตราการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลว่า
เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อน�ำไปปรับปรุงการปฏิบัติ
งาน (นิตยา อินทราวัฒนา และมุทิตา วนาภรณ์,
2015) ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อดื้อยาคือ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลให้ได้
มาตรฐาน มาตรฐานการวินิจฉัยและการรักษา
โรคที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและก�ำกับการใช้ยา
ต้านจุลชีพที่เหมาะสม มาตรฐานการควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล และระบบการเฝ้าระวังเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพ (คณะท�ำงานศึกษาระบบและ
กลไกการเฝ้าระวังการติดเชื้อดื้อยา, 2555) ปัญหา
ที่อุปสรรคที่พบว่ายากต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงคือเรื่องโครงสร้างอาคาร เพราะต้องใช้
งบประมาณค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเครื่องปรับ
อากาศแบบรวมในห้องผ่าตัด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายเชือ้ ทัง้ นีต้ ามเกณฑ์ตรวจประเมิน
หน่วยบริการฯ (ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
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แห่งชาติ, 2560) ตัวชี้วัดที่ OR ส-9 ใช้เครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วนส�ำหรับแต่ละห้อง ตัวชี้วัดนี้
มีจุดมุ่งหมายหลักคือการควบคุมและป้องกันการ
ติดเชื้อ อย่างไรก็ตามแม้การเปลี่ยนแปลงอาคาร
สถานที่เป็นไปได้ยาก สิ่งส�ำคัญของการควบคุม
และป้องกันการติดเชือ้ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลให้ความส�ำคัญ
กับบุคคล ฉะนั้นบุคคลจึงต้องหาวิธีการป้องกัน
แม้รูปแบบอาคารคงเดิม นั่นคือการคิดค้นวิธีการ
ลดโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อให้เหลือน้อยที่สุด เช่น
งานวิจัยเรื่อง วิธีปฏิบัติใหม่แบบลดการปนเปื้อน
ในการผ่าตัดเพื่อลดอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด (ณิ
ชา ปิยสุนทราวงษ์, ปราณี เคหะจินดาวัฒน์, กนก
วรรณ บุญแสง, และเพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล, 2010)
ซึ่งผลการวิจัยพบว่าลดการปนเปื้อนมีการติดเชื้อ
แผลผ่าตัดน้อยกว่าวิธีปฏิบัติแบบปกติถึงได้ร้อย
ละ 72 รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโดยการจัด
ให้มีพี่เลี้ยงในระยะแรกๆ เช่นจากงานวิจัยโดย
จิตร พิริยะประภากุล, อุษา ชะโนภาษ, จ�ำรัส รงศ์
จ�ำเริญ, บังอรรัตน์ บุญคง, และ ยุพาวรรณ ทองตะ
นุนาม (2557) การใช้วธิ กี ารควบคุมการติดเชือ้ โดย
การ Coaching พยาบาล ที่ดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย
หายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ จนกว่า
พยาบาลจะผ่านการประเมินการปฏิบตั จิ ากหัวหน้า
กลุ่มงานการพยาบาล ก่อนการ Coaching มีค่า
การติดเชื้อเท่ากับ 3.50 ครั้งต่อ 1,000 วันใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ หลังจากพัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้ บบ
ผู้ใหญ่ ในปีแรกและปีที่สองพบอุบัติการณ์ลดลง
เหลือ 3.46 และ 3.34 ครัง้ ต่อ 1,000 วันใส่เครือ่ งช่วย
หายใจ ตามล�ำดับ ดังนั้นปัญหาและอุปสรรคใน
การด�ำเนินงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อจึง
ต้องเริ่มต้นแก้ปัญหาด้านนโยบายและด้านบุคคล

24

2.indd 93

93

เป็นแกนส�ำคัญ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การสนั บ สนุ น วางนโยบายการจั ด
ระบบ IC ของกระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวัง
การติดเชื้อในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ผลัก
ดันจัดการอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้รับผิด
ชอบงานควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ ทุกปี และ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งถือเป็นนโยบายอย่างหนึง่
ในการพัฒนาบุคลากร
2. การจั ด ระบบการเรี ย นการสอน IC
ในสถาบันการศึกษาโดยควรมีหลักสูตรวิชาการ
ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลสอนในสถาบัน
การศึกษา ทีผ่ ลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเน้น
ให้มีความตระหนักปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีในการ
ปฏิบัติตามระบบ
3. การก� ำ หนดกรอบและหน้ า ที่ รั บ ผิ ด
ชอบที่ชัดเจนของผู้รับผิดชอบงานควบคุมและ
ป้องกันการติดเชื้อ การผลักดันให้ต�ำแหน่ง IC
สามารถเลื่อนเป็นระดับช�ำนาญการพิเศษได้
4. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบงาน IC เป็นระบบที่มีประสิทธภาพ และ
สร้างเครือข่ายในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ พัฒนา
ระบบการควบคุมการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ควรศึกษาประสิทธิภาพของการควบคุม
และป้องกันการติดเชือ้ จ�ำแนกรายแผนก โดยศึกษา
เชิงลึกในการสังเกตพฤติกรรมบุคลากร และศึกษา
เชิงลึกจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย
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ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
กชกร ฉายากุล, พย.ม.1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวกันวัดก่อนและหลังการทดลองเพื่อศึกษา
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีพลังสุขภาพจิตต�่ำกว่าเกณฑ์ จ�ำนวน
11 คน ที่ได้รับการคัดกรองระดับพลังสุขภาพจิตจากกลุ่มนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครราชสีมา ใช้ระยะเวลา 1 เดือนในเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินพลังสุขภาพจิต (RQ) ของกรมสุขภาพจิต) วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha or Cronbach ) ได้ค่าความเชื่อมั่น .76
และ 2) โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต ใช้กรอบแนวคิดของ Grothberg (1995)และหลักการส่งเสริม
พลังสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต (ส�ำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2554) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลัง
สุขภาพจิตของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังโดยใช้สถิตทิ ดสอบวินคอกซอล (Wilcoxon signed-ranks test)
ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลังสุขภาพจิตของกลุม่ ตัวอย่าง
ก่อนและหลังการทดลองในโปรแกรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยคะแนน
พลังสุขภาพจิตทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน หลังการทดลองในโปรแกรมสูงกว่าก่อนการทดลอง
ในโปรแกรมดังนั้นโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน�ำไปใช้ในการ
ส่งเสริมพลังสุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลได้
ค�ำส�ำคัญ : พลังสุขภาพจิต นักศึกษาพยาบาล โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต
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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 Department 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�ำ

ภาวะสุ ข ภาพจิ ต ไม่ ดี มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
กั บ ภาวะเครี ย ดจากภายนอก และวิ ธี ก ารปรั บ
ตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาของบุคคล (Andrews &
Wan, 2009) มีรายงานหลายฉบับที่พบว่า กลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลมีการเผชิญกับความเครียดจาก
การเรียนในหลักสูตร (มณฑา ลิ้มทองกุล และ
สุภาพ อารีเอื้อ, 2552; Hegge & Larson, 2008;
Pryjmachuk & Richards, 2008) โดยเฉพาะกลุ่ม
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จะต้องเผชิญกับ
สิ่งท้าทายอย่างมาก อันก่อให้เกิดความเครียดใน
ตัวนักศึกษาได้ จากการเรียนที่ต้องมีความรับผิด
ชอบ การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีม่ คี วามเคร่งครัด
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
และเทคโนโลยี จึงอาจท�ำให้มีผลต่อการปรับตัว
ประสบปัญหาและความกดดันอย่างมากจนอาจ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ (Dzurec,
Allchin, & Engler, 2007)
จากการส� ำ รวจภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของ
นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา พบภาวะซึมเศร้าในนักศึกษา
พยาบาล ร้อยละ 8.30 (กชกร แก้วพรหม และชนก
ฤทัย ชื่นอารมณ์, 2556) และผลการส�ำรวจภาวะ
ความเครียดของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1รุน่ ที่ 59 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ประจ�ำปีการ
ศึกษา 2556 พบว่า นักศึกษากลุ่มนี้มีความเครียด
ระดับมาก (คะแนนระหว่าง 6– 10 คะแนน) ร้อย
ละ 30.20 โดยมีความรู้สึกเครียดเรื่องการเรียน
เป็นล�ำดับ 1 ร้อยละ 81.87 (งานแนะแนววิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2556)
ภาวะเครียดหรือเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต
อาจส่งผลกระทบให้บางคนอาจมีการปรับตัวที่
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ไม่เหมาะสม แต่การมีพลังสุขภาพจิต (Resilience
Quotient: RQ) ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติจนถึงสูงจะ
ช่ ว ยให้ บุ ค คลเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาวิ ก ฤตหรื อ ความ
ยากล�ำบากที่เข้ามาในชีวิตเพื่อช่วยให้คนๆนั้น
สามารถปรับตัวและหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้น
ไปได้โดยธรรมชาติพลังสุขภาพจิตเป็นพลังที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาบางช่วงก็จะมีสูง
บางช่วงก็มีต�่ำขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการสั่งสม
ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
นอกจากนี้ยังเป็นพลังที่สามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้น
ได้ด้วยตัวเองหรือเรียนรู้จากผู้อื่น (ส�ำนักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2554) ดังนั้นถ้าบุคคล
เป็นคนทีม่ พี ลังสุขภาพจิตทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ปกติจนถึง
สูงย่อมมีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาในการด�ำเนิน
ชีวติ เมือ่ ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตและสามารถก้าว
ผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้ด้วยดี
จากการส�ำรวจเพื่อประเมินพลังสุขภาพ
จิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่
1 ประจ�ำปีการศึกษา 2556 พบว่า มีคะแนนอยู่
ระหว่าง 45 – 80 คะแนน คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ปกติ (x-= 64.14 ,S.D =7.04) เมื่อพิจารณา
คะแนนรวมทั้ง 3 ด้านของพลังสุขภาพจิต พบ
ว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.70 มี
คะแนนพลังสุขภาพจิตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ รองลงมา
ร้อยละ 24.30 มีพลังสุขภาพจิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
และร้อยละ 9.00 มีพลังสุขภาพจิตต�่ำกว่าเกณฑ์
ปกติโดยด้านความทนทานทางอารมณ์ ด้านการ
จัดการกับปัญหา และด้านก�ำลังใจ มีผู้ที่คะแนน
ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ ป กติ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.90, 8.30
และ 2.80 ตามล�ำดับดังนั้นการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของการมี พ ลั ง สุ ข ภาพ
จิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะผู้ที่มีพลังสุขภาพ
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จิตต�่ำ  โดยโปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตนี้
ผู้วิจัยได้พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่ม
เป้าหมาย และให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
นักศึกษาพยาบาลในการสร้างความเข้มแข็งทาง
จิตใจ ให้สามารถปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตในวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมเสริม
สร้างพลังสุขภาพจิต ก่อนและหลังการทดลองใน
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

สมมติฐานการวิจัย

1. นั ก ศึ ก ษาพยาบาลหลั ง เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตมีคะแนนพลัง
สุขภาพจิตโดยรวมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
2. นั ก ศึ ก ษาพยาบาลหลั ง เข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมเสริ ม สร้ า งพลั ง สุ ข ภาพจิ ต มี ค ะแนน
พลังสุขภาพจิตด้านความทนทานทางอารมณ์ ด้าน
ก�ำลังใจ และด้านการจัดการกับปัญหาสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม

กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
โครงสร้างความเข้มแข็งทางใจ หรือพลังสุขภาพ
จิต 3 ประการของ Grothberg (1995) คือ 1) ฉันมี (I
have) หมายถึงองค์ประกอบที่บุคคลมีบุคคลหรือ
แหล่งสนับสนุนภายนอก คอยส่งเสริมให้ความ
ช่วยเหลือขณะที่บุคคลเผชิญอยู่กับสถานการณ์
ในทางลบ 2) ฉันเป็น (I am) เป็นลักษณะความ
เข้มแข็งภายในของแต่ละบุคคล มีความเกี่ยวข้อง
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กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีความหวังและมี
เป้าหมายในชีวิต 3) ฉันสามารถ (I can) เป็นทักษะ
ในการจัดการกับปัญหาและสัมพันธภาพระหว่าง
บุ ค คลและใช้ ห ลั ก การส่ ง เสริ ม พลั ง สุ ข ภาพจิ ต
หรือพลังอึด ฮึด สู้ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (ส�ำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพ
จิต, 2554) มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมใน
การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตทั้ง 3 ด้าน โดยค�ำนึง
ถึงหลัก ฉันมี ฉันเป็น ฉันสามารถ แบ่งเป็น 3
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) เติมพลังอึด เพื่อเพิ่ม
ความทนทานทางอารมณ์เน้นการปรับอารมณ์และ
ความคิด โดยการท�ำความเข้าใจความหมายความ
ส�ำคัญและการเสริมสร้างพลังอึดร่วมกับการฝึก
ทักษะเบื้องต้นในการเสริมสร้างพลังอึดด้วยการ
มีมุมมองทางบวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิต ขั้นตอน
ที่ 2) เพิ่มพลังฮึด เพื่อเสริมสร้างก�ำลังใจ เน้นการ
เติมศรัทธาการเติมมิตรและการเติมใจให้กว้าง
โดยการท�ำความเข้าใจความหมาย ความส�ำคัญ
และแนวทางการเสริมสร้างพลังฮึดร่วมกับการ
ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเสริมสร้างพลังฮึด ด้วย
การนึกถึงสิ่งดีๆที่ยังมีเหลืออยู่เมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์ลำ� บากในชีวติ และขัน้ ตอน
ที่ 3)เสริมพลังสู้ เพื่อเสริมสร้างด้านการจัดการ
กับปัญหาเน้นการปรับพฤติกรรมหรือการกระท�ำ 
และการปรับเป้าหมายชีวิตโดยการท�ำเข้าใจความ
หมายตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างพลังสู้ร่วม
กับการฝึกทักษะเบื้องต้นในการเสริมสร้างพลังสู้
เมือ่ ต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ลำ� บากใน
ชีวิตด้วยการฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน
ก่อนตัดสินใจเพือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสม
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(quasi-experimental research design) ชนิดกลุ่ม
เดียวกันวัดก่อนและหลังการทดลอง (One group
pre-post test design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
จ�ำนวน 156 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปี
ที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
จ�ำนวน 11 คนทีม่ กี ารคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด (inclusion
criteria) ดังนี้
1. มีคะแนนรวมของพลังสุขภาพจิตต�่ำ
กว่าหรือเท่ากับ 55 คะแนน
2. สมั ค รใจเข้ า ร่ ว มการทดลองใน
กิจกรรมตามโปรแกรม
3. สามารถเข้าร่วมการทดลองในกิจกรรม
ตามโปรแกรมจนครบ 3 ครั้ง
ซึ่งผู้วิจัยส่งแบบประเมินพลังสุขภาพจิต
(RQ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด จ�ำนวน
156 คน เพื่อประเมินระดับพลังสุขภาพจิต แบ่ง
เป็นมีพลังสุขภาพจิตต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (20 - 54
คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (55 - 69 คะแนน) และ
สูงกว่าเกณฑ์ปกติ (70 – 80 คะแนน)
จากการส่งแบบประเมินพลังสุขภาพจิต
(RQ) ให้กบั นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ทัง้ หมดจ�ำนวน 156
คน ได้รับคืนมาจ�ำนวน 144 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92
ผลการประเมินพบว่า มีผทู้ มี่ คี ะแนนรวมของพลัง
สุขภาพจิตต�ำ่ กว่าหรือเท่ากับ55 คะแนนจ�ำนวน 14
คน เมื่อผู้วิจัยท�ำการติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพื่อเชิญ
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ชวนให้เข้าร่วมการทดลองในโปรแกรมการวิจัย
ทั้ง 14 คน แต่มีผู้สมัครใจเข้าร่วมการทดลองใน
กิจกรรมตามโปรแกรมจ�ำนวน 11 คนและสามารถ
เข้าร่วมการทดลองในกิจกรรมตามโปรแกรมจน
ครบ 3 ครั้งทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของ
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี 2
ประเภท คือ
1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่
1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ เพศ การนับถือศาสนา
ภูมลิ ำ� เนา เกรดเฉลีย่ ความรูส้ กึ ต่อวิชาชีพพยาบาล
ส่วนที่ 2 แบบประเมินพลังสุขภาพจิต(RQ) ของ
กรมสุขภาพจิต(2550) เป็นแบบมาตรประเมินค่า 4
ระดับประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 20 ข้อ แบ่ง
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ด้านความทนทานทางอารมณ์
(ข้อ1-10) ด้านก�ำลังใจ (ข้อ 11-15)และด้านการ
จัดการกับปัญหา (ข้อ 16-20) มีค่าคะแนนตั้งแต่
20-80 คะแนน โดยคะแนน 20 – 54 หมายถึง มีพลัง
สุขภาพจิตต�ำ่ กว่าเกณฑ์ปกติ คะแนน 55 - 69 หมาย
ถึง มีพลังสุขภาพจิตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ คะแนน 70 –
80 หมายถึง มีพลังสุขภาพจิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
2. โปรแกรมเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต
เป็ นการด� ำ เนิ นกิ จ กรรมโดยผู ้ วิ จั ย ภายในระยะ
เวลา 3 สัปดาห์ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
โครงสร้างความเข้มแข็งทางใจ หรือพลังสุขภาพ
จิต 3 ประการของ Grothberg (1995) และหลักการ
ส่งเสริมพลังสุขภาพจิตหรือพลังอึด ฮึด สู้ ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (ส�ำนักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2554) เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม มีเป้าหมายให้มีการเสริมสร้าง
พลังสุขภาพจิตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความทนทาน
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ทางอารมณ์ ด้านก�ำลังใจ และด้านการจัดการกับ
ปัญหาโดยมีการด�ำเนินการจ�ำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ
60 นาที ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ประกอบด้วยขั้น
ตอน ดังนี้
ครั้ ง ที่ 1 เติ ม พลั ง อึ ด เน้ น การปรั บ
อารมณ์และความคิด โดยการท�ำความเข้าใจความ
หมายความส�ำคัญและการเสริมสร้างพลังอึดร่วม
กับการฝึกทักษะเบือ้ งต้นในการเสริมสร้างพลังอึด
ด้วยการมีมุมมองทางบวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิต
โดยค�ำนึงถึงหลัก ฉันมี ฉันเป็น ฉันสามารถ เพื่อ
เพิ่มความทนทานทางอารมณ์
ครั้งที่ 2 เพิ่มพลังฮึด เน้นการเติมศรัทธา
การเติ ม มิ ต รและการเติ ม ใจให้ ก ว้ า งโดยการ
ท�ำความเข้าใจความหมายความส�ำคัญและแนวทาง
การเสริมสร้างพลังฮึดร่วมกับการฝึกทักษะเบื้อง
ต้นในการเสริมสร้างพลังฮึด ด้วยการนึกถึงสิ่ง
ดีๆที่ยังมีเหลืออยู่ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ล�ำบากในชีวิตโดยยึดหลักฉันมี ฉัน
เป็น ฉันสามารถ เพื่อเสริมสร้างก�ำลังใจ
ครั้ ง ที่ 3 เสริ ม พลั ง สู ้ เ น้ น การปรั บ
พฤติกรรมหรือการกระท�ำ และการปรับเป้าหมาย
ชีวติ โดยการท�ำเข้าใจความหมายตลอดจนแนวทาง
การเสริมสร้างพลังสูร้ ว่ มกับการฝึกทักษะเบือ้ งต้น
ในการเสริมสร้างพลังสู้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
หรื อ สถานการณ์ ล� ำ บากในชี วิ ต ด้ ว ยการฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงหลัก
ฉันมี ฉันเป็น ฉันสามารถเพื่อเสริมสร้างด้านการ
จัดการกับปัญหา
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
มีการด�ำเนินการดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
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ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป และ
แบบประเมินพลังสุขภาพจิต (RQ) ผู้วิจัยได้น�ำ
ไปทดลองใช้ (try out) กั บ กลุ ่ ม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา จ�ำนวน 30 คน เพื่อทดสอบ
ความตรงส�ำหรับแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วน
แบบประเมินพลังสุขภาพจิต(RQ) น�ำมาวิเคราะห์
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha or
Cronbach ) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76
2. โปรแกรมเสริ ม สร้ า งพลั ง สุ ข ภาพ
จิตได้รับการตรวจสอบความตรง ความถูกต้อง
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่าน ประกอบไปด้วยอาจารย์พยาบาลผู้มีวุฒิการ
ศึกษาระดับโท สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช 2 ท่าน และสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว 1 ท่าน น�ำข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
มาปรับปรุงแก้ไข แล้วน�ำโปรแกรมไปทดลองใช้
กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 10
คน ก่อนน�ำมาปรับปรุงอีกครั้งก่อนน�ำไปใช้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามให้นกั ศึกษาชัน้
ปีที่ 1 ทั้งหมดจ�ำนวน 156 คน ตอบเพื่อรวบรวม
ข้อมูลทัว่ ไปและประเมินพลังสุขภาพจิต (RQ) ของ
กลุ่ม
2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวม
ข้อมูลทั่วไปและประเมินพลังสุขภาพจิต(RQ) ใน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการทดลอง
จ�ำนวน 11 คนก่อนและหลังสิน้ สุดโปรแกรมเสริม
สร้างพลังสุขภาพจิต
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ในการตอบรับหรือ
ปฏิเสธการร่วมการวิจยั โดยไม่มผี ลใดๆ ข้อมูลส่วน
ตัวของกลุ่มตัวอย่างถูกเก็บเป็นความลับและน�ำ
เสนอข้อมูลในลักษณะภาพรวมของกลุม่ ประชากร
และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลาและให้กลุ่ม
ตัวอย่างลงลายมือชื่อหรือยินยอมด้วยวาจาในการ
เป็นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ส�ำหรับกลุม่ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนั้น
เมือ่ สิน้ สุดการทดลองแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การให้ขอ้ มูล
ความรู้เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างพลังสุขภาพ
จิต ผ่านเสียงตามสายและแผ่นพับแก่กลุม่ ดังกล่าว
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเสริม
สร้างพลังสุขภาพจิตด้วยตนเองต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทัว่ ไปและการประเมินคะแนนพลัง
สุขภาพจิตวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา หาค่าความถี่
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ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลังสุขภาพ
จิ ต ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งก่ อ นและหลั ง โดยใช้ ส ถิ ติ
ทดสอบวินคอกซอล (Wilcoxon signed-ranks test)
เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1
รุน่ 59 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
จ�ำนวน 11 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
90.90 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 9.10 อายุระหว่าง
18-20 ปี ( M = 18.72 , S.D = 0.65 ) นับถือศาสนา
พุทธร้อยละ 100 ภูมลิ ำ� เนาจังหวัดนครราชสีมาร้อย
ละ 63.60 เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 2.78 ถึง 3.75 (M =
3.40, S.D = 0.35) รูส้ กึ เฉยๆกับวิชาชีพการพยาบาล
ร้อยละ 54.50 (ตารางที่ 1)
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เกรดเฉลี่ย ระหว่าง 2.78 ถึง 3.75 (M = 3.40, S.D = 0.35) รู ้สึกเฉยๆกั
าชีพ2การพยาบาล
อยละ 54.50
(ตารางที่ 1)
ตารางที
่ 1 ่ จ�1ำนวน
(ความถี
่) และ
(N == 11)
11)
ตารางที
จํานวน
(ความถี
่) และค่าค่ร้าอร้ยละ
อยละลักลัษณะข้
กษณะข้ออมูมูลลทัทั่วว่ ไปของกลุ
ไปของกลุ่ม่ มตัตัววอย่
อย่าางง (N
ข้ อมูลทัว่ ไป
จํานวน(คน)
ร้ อยละ
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
พุทธ
ภูมิลาํ เนา
นครราชสี มา
ชัยภูมิ
อุบลราชธานี
ความรู้สึกต่ อวิชาชีพ การพยาบาล
ชอบ
เฉยๆ
ไม่ชอบ
ไม่ระบุ

11

100

7
3
1

63.60
27.30
9.10

4
6
0
1

36.40
54.50
0.00
9.10

พลัพลังสุงสุขขภาพจิ
ของกลุ่มตั่มวตัอย่วอย่
างในการวิ
ภาพจิตตของกลุ
างในการวิ
จัย จัย โปรแกรมครบทั้ง 3 ครั้ง พลังสุขภาพจิตโดยรวม

ของตัวอย่างในการวิจัย มีคะแนนอยู่ระหว่าง 53
พลัพลั
งสุงขสุภาพจิ
ขภาพจิตโดยรวมของกลุ
ตโดยรวมของกลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางงในการวิจยั ก่อนการทดลองมีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 47 ถึง
ถึง 69 คะแนน (M = 60.18, S.D = 5.32) โดยมีพลัง
ในการวิ
จยั ก่อนการทดลองมี
คะแนนอยู
ะหว่าพงลั47งสุ ขภาพจิ
55 คะแนน
(M = 53.36, S.D
= 2.33)ร่ โดยมี
ตด้านความมัน่ คงทางอารมณ์อยูร่ ะหว่าง 24 ถึง
ถึง 55 คะแนน (M = 53.36, S.D = 2.33) โดยมีพลัง สุขภาพจิตด้านความมัน่ คงทางอารมณ์อยูร่ ะหว่าง
27 (M = 25.63, S.D =0.92) ด้านกําลังใจอยูร่ ะหว่าง 12 ถึง 17 (M = 15.09 , S.D = 1.57) และด้านการ
สุขภาพจิตด้านความมัน่ คงทางอารมณ์อยูร่ ะหว่าง 25 ถึง 33 (M = 28.81 , S.D = 2.78) ด้านก�ำลังใจอยู่
จัดการกับปั ญหาอยูร่ ะหว่าง 11 ถึง 14 (M = 12.63 , S.D = 0.80) ทั้งนี้ เมื่อหลังการทดลองในโปรแกรม
24 ถึง 27 (M = 25.63, S.D =0.92) ด้านก�ำลังใจอยู่ ระหว่าง 15 ถึง 20 (M = 17.09, S.D = 1.64 ) และ
ครบทัง 3 ครั้ง พลังสุ ขภาพจิตโดยรวมของตัวอย่างในการวิ
จยั มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 53 ถึง 69 คะแนน
ระหว่าง ้ 12 ถึง 17
(M = 15.09 , S.D = 1.57) และ ด้านการจัดการกับปัญหาอยู่ระหว่าง 12 ถึง 17 (M
= 60.18,
5.32)่ระหว่
โดยมีางพลั11งสุถึขงภาพจิ
อยูร่ ะหว่า่ 2)
ง 25 ถึง 33 (M =
= 14.27น่ ,คงทางอารมณ์
S.D = 1.61) (ตารางที
ด้า(M
นการจั
ดการกับS.D
ปัญ=หาอยู
14 (Mตด้านความมั
= 12.63 , S.D = 0.80) ทั้งนี้เมื่อหลังการทดลองใน
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28.81 ,, S.D
S.D == 2.78)
2.78) ด้ด้าานกํ
นกําาลัลังงใจอยู
ใจอยูร่ ร่ ะหว่
ะหว่าางง 15
15 ถึถึงง 20
20 (M
(M == 17.09,
17.09, S.D
S.D == 1.64
1.64 )) และด้
และด้าานการจั
นการจัดดการกั
การกับบ
28.81
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104หาอยู
ะหว่No.
17December
(M ==2018
14.27 ,, S.D
S.D == 1.61)
1.61) (ตารางที
(ตารางที่ ่ 2)2)
Vol.ร่ ร่ ะหว่
24
212July
ปัปัญญหาอยู
าางง 12
ถึถึงง-17
(M
14.27
ตารางที่ ่ 22 ค่ค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ย และส่
และส่วนเบี
วนเบี่ ย่ ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน พลั
พลังงสุสุขขภาพจิ
ภาพจิตตรายด้
รายด้าานก่
นก่ออนและหลั
นและหลังงการทดลอง
การทดลอง
ตารางที
(N == 11)
11)่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พลังสุขภาพจิตรายด้านก่อนและหลังการทดลอง (N = 11)
ตารางที
(N
พลังงสุสุขขภาพจิ
ภาพจิตต
หลังง
ระดับบ
พลั
ก่ก่ออนน
หลั
ระดั
หลังง
S.D MM
S.D ก่ก่ออนน หลั
MM
S.D
S.D
25.63 0.92
0.92 28.81
28.81 2.78
2.78 ตํตํ่า่า
ปกติ
นความมั่น่นคงทางอารมณ์
คงทางอารมณ์
25.63
ปกติ
ด้ด้าานความมั
15.09 1.57
1.57 17.09
17.09 1.64
1.64 ปกติ
ปกติ ปกติ
ปกติ
นกําาลัลังงใจใจ
15.09
ด้ด้าานกํ
12.63 0.80
0.80 14.27
14.27 1.61
1.61 ตํตํ่า่า
ปกติ
นการจัดดการกั
การกับบปัปัญญหา
หา
12.63
ปกติ
ด้ด้าานการจั
53.36 2.33
2.33 60.18
60.18 5.32
5.32 ตํตํ่า่า
ปกติ
พลังงสุสุขขภาพจิ
ภาพจิตตโดยรวม
โดยรวม
53.36
ปกติ
พลั
ารณาคะแนนรวมทั้ ง้งสามด้
นของพลั
ภาพจิ
พบว่
กลุ
อย่าางส่
งส่วพบว่
วนใหญ่
นใหญ่
เมืเมืเมื่อ่อ่อพิพิพิจจจารณาคะแนนรวมทั
สามด้าานของพลั
นของ งงสุสุ63.60
ทัง้ ตตนีพบว่
เ้ มือ่ หลั
งการทดลอง
า กลุมมีคม่ ีคะแนน
ตัะแนน
วอย่าง
่ม่มตัตัววอย่
ารณาคะแนนรวมทั
ขขภาพจิ
าา กลุ
พลังงงสุสุสุขขขภาพจิ
ภาพจิตตตํตํพบว่
กว่าาเกณฑ์
กติ
ยละ
63.60 ทัมทั้ ง้ ีงนีนี้ เ้ เมืมืส่่อ่อวหลั
หลั
การทดลอง
พบว่าางกลุ
กลุ
ตัววอย่
อย่าาตงส่
งส่อยูววนใหญ่
พลั
าเกณฑ์
กลุ่มปปตักติ
วอย่
งส่ว63.60
นใหญ่
นใหญ่
มีคะแนนพลั
สุ่ขม่มตัภาพจิ
่ในใหญ่
นเกณฑ์
พลั
ภาพจิ
่า่ากว่
ร้ร้ออายละ
งงการทดลอง
พบว่
มมี ี
คะแนนพลังงงสุสุสุขขขภาพจิ
ภาพจิตตอยู
อยู
นเกณฑ์
กติ
ยละ
81.80 (ตารางที
(ตารางที
3) 81.80 (ตารางที่ 3)
คะแนนพลั
ภาพจิ
ต�่ำใ่ ใ่กว่
าเกณฑ์
ปกติ
ร้อยละ
ปกติร้อ่ ่ 3)ยละ
คะแนนพลั
นเกณฑ์
ปปกติ
รร้อ้อยละ
81.80

ตารางที
่ 3 จ�ำนวน และร้อยละ ระดับพลังสุขภาพจิตก่อนและหลังการทดลอง (N = 11)
ตารางที่ 3 จํานวน และร้ อยละ ระดับพลังสุ ขภาพจิตก่อนและหลังการทดลอง (N = 11)
ตารางที่ 3 จํานวน และร้ อยละ ระดับพลังสุ ขภาพจิตก่อนและหลังการทดลอง (N = 11)
พลังงสุสุขขภาพจิ
ภาพจิตต
หลังง
พลั
ก่ก่ออนน
หลั
นวน (คน)
(คน) ร้ร้ออยละ
ยละ
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0.00
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บเที
ภาพจิ
ของกลุ่ ม่ มตัตัววอย่
นและหลัางงอย่
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ผลการเปรี
ย บความแตกต่ าางของคะแนนพลั
งงสุสุขขภาพจิ
ตตของกลุ
างก่ ออนและหลั
คะแนนพลั
งสุขภาพจิตของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและ มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนพลัง
ทดลอง
ทดลอง
สุขภาพจิตทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน หลัง
หลังการทดลอง
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ย
บเที
ย
บความแตกต่
า
งของคะแนนพลั
ภาพจิตตของกลุ
ของกลุ่มตัตัววอย่
อย่าางก่
งก่ออนและหลั
นและหลังงการ
การ
ผลการเปรี ยยบเที
างของคะแนนพลั
งงสุสุขขภาพจิ
งกว่าก่อ่มนการทดลอง
(ตารางที่ 5)
ผลการเปรี
บเทียบความแตกต่
ย บความแตกต่
า งของ การทดลองสู
ทดลองพบว่าา มีมีคความแตกต่
วามแตกต่าางอย่
งอย่าางมี
งมีนยั สํสําาคัคัญญทางสถิ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนพลังสุ ขภาพจิตทั้งโดยรวม
ทดลองพบว่
คะแนนพลั
ง สุ ข ภาพจิ ต ของกลุ
่ ม ตันวยั อย่
า งก่ อ น ติที่ระดับ .05 โดยคะแนนพลังสุ ขภาพจิตทั้งโดยรวม
และรายด้าานทั
นทั้ ง้ ง 33 ด้ด้าานน หลั
หลังงการทดลองสู
การทดลองสูงงกว่
กว่าาก่ก่ออนการทดลอง
นการทดลอง (ตารางที
(ตารางที่ ่ 5)5)
และรายด้
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ตารางที
ภาพจิตตของก่
ของก่อนและหลั
อนและหลั
งทดลอง
ตารางที่ 5่ 5ผลการเปรี
ผลการเปรียยบเที
บเทียยบความแตกต่
บความแตกต่าางของคะแนนพลั
งของคะแนนพลังงสุสุขขภาพจิ
งทดลอง
พลังสุ ขภาพจิต
ด้านความทนทานทางอารมณ์
ด้านกําลังใจ
ด้านการจัดการกับปั ญหา
พลังสุ ขภาพจิตโดยรวม

ก่อน
1.50
2.00
1.50
0.00

หลัง
5.94
5.89
4.93
6.00

Z

p

-2.655
-2.620
-2.325
-2.937

.008
.009
.020
.003

อภิปรายผลการวิจัย

วิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์จ�ำลอง เป็นการฝึก
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ การคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจเพื่อ
่มตัวอย่างก่กิอจนและหลั
ยบเที
ยบความแตกต่
สุ ขญภาพจิ
ของกลุ
การาว
หาต่าตงๆอย่
างเหมาะสม
กรรมดังงกล่
คะแนนพลัผลการเปรี
ง สุ ข ภาพจิ
ต ของกลุ
่ ม ตั ว อย่างของคะแนนพลั
า งก่ อ น แก้ไงขปั
ทดลองพบว่
า มีความแตกต่
างมีนยั สําางอย่
คัญาทางสถิ
บ .05 างความทนทานทางอารมณ์
โดยคะแนนพลังสุ ขภาพจิเตสริ
ทั้งม
และหลั
งการทดลองพบว่
า มีาคงอย่
วามแตกต่
ง จึตงิทเป็ี่รนะดัการสร้
าน โดยคะแนนพลั
หลังการทดลองสู
าก่าองก�
นการทดลองทั
่จดั
้ ง 3บ ด้.05
้ งนี้อดาจเนื
ำลังใจ และการจั
การกั่องจากโปรแกรมที
บปัญหา ซึง่ สามารถ
มีนโดยรวมและรายด้
ัยส�ำคัญทางสถิตาิทนทั
ี่ระดั
ง งกว่สร้
กทักษะในการมีมุมมองทางบวกต่
างๆในชี
สิ่ งเพิดีๆ่มทีขึ่ย้นงั ได้
มีเหลื
ออยู่เมือ่อง
้ นเป็ นการฝึ
ส่งเสริ
มพลังวสุิตขการนึ
ภาพจิกถึตงให้
สอดคล้
สุ ขขึภาพจิ
ต ทั้ ง โดยรวมและรายด้
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ได้แก่ ความรู้สึก ทัศนคติและความเชื่อภายในตน ฝึกทักษะด้านการสร้างความรู้สึกดีต่อตนเองและ
กับความภาคภูมิใจในตนเอง (Karatas & Cakar, 2011) ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่มีการพัฒนาในด้าน
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อภิปรายผลการวิจยั

ในสถานการณ์จาํ ลองช่วยให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้ทกั ษะก่อนการเผชิญสถานการณ์ที่คบั ขันในชีวิต
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Lee (2006) ซึ่งพบ
ว่าการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ สร้างความเข้มแข็งทาง
ใจทั้งภายในและภายนอกโดยให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาการควบคุม
อารมณ์ การคิดมุมบวกความสามารถเฉพาะบุคคล
เช่นการมีอารมณ์ขันการบรรลุเป้าหมายตลอดจน
การเอาชนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตประจ�ำวันส่ง
ผลช่วยให้วัยรุ่นมีพลังสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นได้
จึงอาจกล่าวได้ว่า โปรแกรมเสริมสร้าง
พลังสุขภาพจิตที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถ
น�ำไปใช้ในการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตในกลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลได้ ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของ
พลังสุขภาพจิตเป็นพลังที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา บางช่วงก็จะมีมากบางช่วงก็จะมีน้อย
ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการสั่งสมประสบการณ์
ในสถานการณ์ ที่ ผ ่ า นเข้ า มาในชี วิ ต รวมทั้ ง ยั ง
สามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยตัวเองหรือเรียน
รู้จากผู้อื่น (ส�ำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพ
จิต, 2554)

ข้อเสนอแนะ

1. สถาบั น การศึ ก ษาทางการพยาบาล
สามารถน�ำแนวทางการเสริมสร้างพลังสุขภาพ
จิตไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษา
พยาบาล โดยเน้นการฝึกทักษะในการมีมมุ มองทาง
บวกต่อปัญหาต่างๆในชีวิตการนึกถึงสิ่งดีๆที่ยังมี
เหลืออยู่เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์
ล�ำบากในชีวติ และการฝึกคิดวิเคราะห์ปญ
ั หาอย่าง
รอบด้านก่อนตัดสินใจเพือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆอย่าง
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
2. ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมี
ติดตามและประเมินผลการน�ำทักษะต่างๆ ที่ได้จา
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การฝึกในการทดลองไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
ความถี่ ปัญหา อุปสรรคในการน�ำไปใช้ และการ
ออกแบบการวิจัยครั้งต่อไป อาจท�ำเป็นการวิจัย
กลุ่มทดลองแบบสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม เพือ่ ให้การทดสอบประสิทธิภาพของ
โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล
ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
นิพร ขัดตา, พย.ม.1
ขนิตฐา หาญประสิทธิ์ค�ำ, Ph.D.2
อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, Ph.D.3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
คัดสรร ภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
โดยน�ำแนวคิดความสามารถในการดูแลบุคคลทีพ่ งึ่ พา (Dependent care agency) มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวน 85 คน เป็นญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่อง
ท้องอย่างต่อเนือ่ ง ทีเ่ ข้ารับการรักษาทีค่ ลินกิ ไตเสือ่ ม แผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลล�ำปาง เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามรางวัลทีไ่ ด้จากการดูแล แบบสอบถามการสนับสนุน
จากครอบครัว แบบวัดภาระการดูแล และแบบวัดคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย สถิติ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
รับรูภ้ าระการดูแลในระดับต�ำ่ ถึงปานกลาง และมีคณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง อายุมคี วามสัมพันธ์
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�ำดับ) ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดโปรแกรมสนับสนุน
และส่งเสริมญาติผู้ดูแล ช่วยลดภาระการดูแล และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำ  

โรคไตเรือ้ รัง (Chronic kidney disease) เป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�ำคัญ ในระยะแรกจะยัง
ไม่มอี าการแสดงทีช่ ดั เจน ท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่สนใจและ
ตระหนักในการดูแลตนเอง น�ำไปสูก่ ารเกิดภาวะไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้าย (end stage kidney disease:
ESRD) ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถก�ำจัดของเสีย
ได้ ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั การบ�ำบัดทดแทนไต ได้แก่ การ
ล้างไตทางช่องท้อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม หรือการปลูกถ่ายไต (ฐานา ธรรมคุณ, พิมพ์สุ
รางค์ สุวรรณเจริญ และทรัพย์ทวี ทรัพย์มาก, 2557)
ซึ่งจากนโยบาย “PD first policy” ของกระทรวง
สาธารณสุขที่ก�ำหนดให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทุกรายรับ
การบ�ำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้อง
เป็นวิธแี รก โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการรักษา เน้นให้
ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายน�้ำยาล้างไตด้วยตนเองที่บ้าน จะ
เห็นได้ว่าวิธีการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis:
CAPD) เป็นวิธีการรักษาที่นิยมใช้เพิ่มขึ้น จาก
สถิติผู้ป่วยที่ได้รับการท�ำ  CAPD ของสมาคมโรค
ไตแห่งประเทศไทย พบว่าในปีพ.ศ. 2551 มีจำ� นวน
ผู้รักษาด้วย CAPD 2,760 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 6,829
ราย, 12,150 ราย และ 21,402 ราย ในปี พ.ศ. 2553,
2555, และ 2557 ตามล�ำดับ (Thai Nephrology
Society of Thailand, 2014) ส่งผลให้ผู้ป่วยมีชีวิต
ที่ดีขึ้น ซึ่งหากผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในวัยผู้สูงอายุ หรือ
มีขอ้ จ�ำกัดในการเคลือ่ นไหว การรูค้ ดิ การตัดสินใจ
หรือมีปญ
ั หาทางด้านสุขภาพ ย่อมท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติการล้างไตได้ด้วยตนเอง ญาติผู้ดูแลจึงต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการล้างไตทางช่อง
ท้องแทน จากความซับซ้อนของขั้นตอนในการ
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ปฏิบัติและการดูแลอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระ
ทบต่อการด�ำเนินชีวิตของญาติผู้ดูแล และท�ำให้
รู้สึกเป็นภาระที่หนักในการดูแลผู้ป่วย
ภาระการดูแล (caregiving burden) เป็น
ปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองในหลายมิ ติ ทั้ ง ด้ า น
ร่างกาย-จิตใจ-สังคม ที่เป็นผลจากความไม่สมดุล
ระหว่างความต้องการในการดูแลกับบริบทต่าง ๆ
ได้แก่ เวลาส่วนตัว บทบาททางสังคม ภาวะสุขภาพ
และอารมณ์ แหล่งสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งเป็น
ผลจากการดูแลโดยตรง (Alnazly & Samara, 2014)
ญาติผู้ดูแลส่วนใหญ่มีความเครียดที่เกิดจากการ
ดูแลผู้ป่วย และจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
ทัง้ ด้านการเงิน ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ สุขภาพ
ร่างกาย และจิตใจ ท�ำให้ญาติผู้ดูแลรับรู้ภาระการ
ดูแลทีม่ ากขึน้ เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านจิตใจ และ
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของญาติผดู้ แู ล (Tong,
Sainsbury, & Craig, 2008) การลดความรู้สึกเป็น
ภาระจากการดูแลนั้นต้องมีการเตรียมญาติผู้ดูแล
ตั้งแต่ระยะแรก นอกจากการเตรียมญาติผู้ดูแล
เกีย่ วกับการล้างไตทางช่องท้องจะมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ภาระการดูแลแล้ว ยังพบว่าปัจจัยคัด
สรรของญาติผู้ดูแล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการดูแล
การรับรูภ้ าวะสุขภาพ รางวัลทีไ่ ด้จากการดูแล และ
การสนับสนุนจากครอบครัว อาจมีความสัมพันธ์
กั บ ภาระการดู แ ล และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของญาติ
ผู้ดูแล ดังนี้
1) อายุ เนื่องจากอายุของญาติผู้ดูแลที่
เพิ่มขึ้น จะเกิดความเสื่อมของร่างกายตามวัย ที่
ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย และคุณภาพการ
ดูแล มีผลต่อการรับรู้ภาระการดูแลและคุณภาพ
ชีวิตของญาติผู้ดูแลได้ (Jeong, Jeong, Dim, &
Kim, 2015; Shimoyama et al., 2003) 2) ระยะ
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เวลาการดูแล จากที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลายาวนานและภาระงานที่มาก ส่งผลให้
ญาติผู้ดูแลมีอาการเหนื่อย สูญเสียพลังงานจาก
การดูแล รู้สึกอ่อนล้าหมดแรงซึ่งสัมพันธ์กับการ
รับรูค้ วามเครียดจากบทบาทของญาติผดู้ แู ล มีเวลา
ในการดูแลตนเองลดลง ท�ำให้รับรู้ภาระการดูแล
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล
ตามมา (Samartkit, Kasemkitvattana, Thosingha,
& Vorapongsathorn, 2010) จากการศึกษาของ
Salama และ El-Soud (2012) ก็พบว่า ระยะเวลา
การดู แ ลมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ภาระการ
ดูแลของญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่
มีบางการศึกษาที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะเวลาการดูแลกับภาระการดูแล และคุณภาพ
ชีวิตของญาติผู้ดูแลทั้งในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
(สุธสิ า เต็มทับ, 2548) และญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเภท
(เอมิกา กลยนี, เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, และอารีย์
วรรณ อ่อมตานี, 2558) 3) การรับรูภ้ าวะสุขภาพ ญาติ
ผูด้ แู ลทีร่ บั รูภ้ าวะสุขภาพร่างกายไม่ดี จะรับรูภ้ าระ
การดูแลผู้ป่วยที่สูงขึ้น และรับรู้คุณภาพชีวิตลด
ลง เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยท�ำให้ญาติผู้ดูแลไม่มี
เวลาในการดูแลตนเอง การพักผ่อนไม่เพียงพอ
เกิดความเครียด ความรู้สึกด้านลบต่อการดูแล
ผู้ป่วย รู้สึกว่าการดูแลผู้ป่วยเป็นภาระ จะท�ำให้
รั บ รู ้ ภ าระการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยสู ง ขึ้ น ผลการศึ ก ษา
สอดคล้องกันทั้งในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (Jeong et al, 2015) ญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
จิตเภท (เอมิกา กลยนี และคณะ, 2558) 4) รางวัล
ที่ได้จากการดูแล เป็นทัศนคติ ความรู้สึกด้านบวก
ที่เกิดขึ้นระหว่างสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยของ
ญาติผู้ดูแล (Archbold et al., 1995) การรับรู้ความ
รู้สึกของรางวัลที่ได้จากการดูแลจะเป็นตัวช่วย
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ผ่อนคลายความรู้สึกในด้านลบ และความรู้สึก
เป็นภาระการดูแล ช่วยท�ำให้ญาติผู้ดูแลเกิดความ
รู้สึกผาสุกระหว่างการดูแลผู้ป่วย (Rattanasuk,
Nantachaipan, Sucamvang, & Moongtui, 2013)
ญาติผู้ดูแลที่มีการรับรู้เกี่ยวกับรางวัลที่ได้จากการ
ดูแลในระดับสูง จะรับรู้ภาระการดูแลในระดับต�่ำ 
และมีระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และ 5) การสนับสนุน
จากครอบครัว การได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ
จะท�ำให้ญาติผู้ดูแลรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ดูแลผูป้ ว่ ยน้อย เพราะครอบครัวจะช่วยสนับสนุน
ญาติผู้ดูแลเกี่ยวกับการเผชิญปัญหา สถานการณ์
ความเครียด และภาวะทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ขณะการดูแล ท�ำให้ญาติผู้ดูแลไม่รู้สึกโดดเดี่ยวใน
การดูแลผูป้ ว่ ย (Rattanasuk et al., 2013) รับรูภ้ าระ
การดูแลในระดับน้อยหรือรับรูว้ า่ การดูแลผูป้ ว่ ยไม่
ได้เป็นภาระ ส่งผลให้ผู้ดูแลสามารถดูแลตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การ
ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและยาวนานส่งผลต่อ
การรับรูค้ วามรูส้ กึ เกีย่ วกับภาระการดูแลของญาติ
ผู้ดูแลและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล
ซึ่งการศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการ
ศึกษาในกลุ่มญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ
ที่ต้องพึ่งพาญาติผู้ดูแลในการดูแลอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาระการดูแลและคุณภาพ
ชี วิ ต ของญาติ ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ที่ ไ ด้ รั บ
การล้างไตทางช่องท้อง และยังไม่พบการศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรของญาติ
ผู้ดูแลกับการรับรู้ภาระการดูแล และคุณภาพชีวิต
ของญาติผู้ดูแล ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
เกี่ยวกับภาระการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติ
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ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุน
และส่งเสริมบทบาทญาติผู้ดูแล ช่วยลดภาระการ
ดูแลและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล น�ำ
ไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาระการดูแล และคุณภาพ
ชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่อง
ท้องอย่างต่อเนื่อง
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
คัดสรรของญาติผู้ดูแล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการ
ดูแล การรับรูภ้ าวะสุขภาพ รางวัลทีไ่ ด้จากการดูแล
และการสนับสนุนจากครอบครัว กับภาระการดูแล
และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้าง
ไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาระ
การดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับ
การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

สมมติฐานการวิจัย

1) อายุ และระยะเวลาการดูแลมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับภาระการดูแลของญาติผู้ดูแล
ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
2) อายุ และระยะเวลาการดูแลมีความ
สัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้
ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
3) การรับรู้ภาวะสุขภาพ รางวัลที่ได้จาก
การดูแล และการสนับสนุนจากครอบครัวมีความ
สัมพันธ์ทางลบกับภาระการดูแลของญาติผู้ดูแล
ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
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4) การรับรู้ภาวะสุขภาพ รางวัลที่ได้จาก
การดูแล และการสนับสนุนจากครอบครัวมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล
ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
5) ภาระการดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้าง
ไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

กรอบแนวคิด

การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดมโนทัศน์ความ
สามารถในการดูแลบุคคลที่พึ่งพา (dependent
care agency) และปัจจัยพืน้ ฐานของโอเร็ม (Orem,
2001; 285) ร่ ว มกั บ การทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับภาระการดูแล (caregiving burden) และ
คุณภาพชีวิต (Quality of life) ของญาติผู้ดูแลผู้ที่
ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
บุคคลมีปัญหาสุขภาพ หรือมีข้อจ�ำกัดในการดูแล
ตนเอง ไม่สามารถตอบสนองการดูแลตนเองได้
ต้องการบุคคลอื่นหรือสมาชิกในครอบครัวเพื่อ
กระท�ำการดูแลทดแทนให้ โอเร็ม (Orem, 2001)
เรียกบุคคลทีต่ อ้ งดูแลผูต้ อ้ งการพึง่ พาว่า dependent
care agent ซึ่งบุคคลที่ต้องดูแลผู้ต้องการพึ่งพา
หรือญาติผู้ดูแลต้องมีความสามารถในการดูแล
บุคคลที่พึ่งพา (dependent care agency) เพื่อตอบ
สนองความต้องการการดูแลของผู้ป่วยและคงไว้
ซึ่งระบบการดูแลตนเองและบุคคลที่พึ่งพาอย่าง
ต่อเนื่อง ญาติผู้ดูแลที่ให้การดูแลแก่ผู้ป่วยนั้นต้อง
รับบทบาท 2 ส่วน (dual roles) ทั้งการดูแลตนเอง
และการดูแลผู้ป่วย เพื่อคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี
(Orem, 2001; 285) ความสามารถในการดูแลบุคคล
ที่พึ่งพามีความสัมพันธ์กับปัจจัยพื้นฐานของญาติ
ผู้ดูแล ได้แก่ อายุ เพศ ระยะพัฒนาการ ภาวะ
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ผูด้ ูแลต้องมีความสามารถในการดูแลบุคคลที่พ่ ึงพา (dependent care agency) เพื่อตอบสนองความต้องการ
การดูแลของผูป้ ่ วยและคงไว้ซ่ ึ งระบบการดูแลตนเองและบุคคลที่พ่ ึงพาอย่างต่อเนื่ อง ญาติผูด้ ูแลที่ให้การ
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สุ ขภาพที่ดี (Orem, 2001; 285) ความสามารถในการดูแลบุคคลที่พ่ ึงพามีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยพื้นฐานของ
ญาติ
ผูด้ ู แระบบครอบครั
ล ได้แก่ อายุ เพศ
ระยะพั
ฒนาการและ
ภาวะสุผูข้ตภาพ
งประโยชน์
และระบบ
สุขภาพ
ว แหล่
งประโยชน์
้องพึระบบครอบครั
่งพาสูง ท�ำให้รู้สวึกแหล่
เป็นภาระการดู
แลได้
มี
บริ
การสุ ขกภาพ
แลบุคคลทีอการดู
่พ่ ึงพาไม่
อยังไม่
ได้พฒั นา ทํา
ระบบบริ
ารสุ(Orem,
ขภาพ 2001)
(Orem,หากความสามารถในการดู
2001) หากความ ผลกระทบต่
แลผูเพี้ปย่วงพอหรื
ย และการดู
แลตนเอง
สามารถในการดู
แลบุเวลาและความพยายามหรื
คคลที่พึ่งพาไม่เพียงพอหรืออมีความยากลํ
ของญาติาบากในการดู
ผู ้ ดู แ ล น� ำ ไปสู
่ ย นแปลงด้
ให้
ญาติผดู ้ ูแลต้องใช้
แลผู่ กต้ ารเปลี
อ้ งพึ่งพาสู
ง ทําให้ราู ้นสึกเป็ น
ยังไม่ได้พัฒแนา
ญาติผู้ดูแอลต้การดู
องใช้แลผู
เวลาและ
ร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ ส่ผดู ง้ ผลต่
ณภาพชี
วิตของ
่ การเปลี
ภาระการดู
ลได้ท�มีำผให้ลกระทบต่
ป้ ่ วย และการดู
แลตนเองของญาติ
ูแล นํอาคุไปสู
่ยนแปลง
อมีจิคตวามยากล�
ญาติผผดู ้ ู้ดูแูแลล
ด้ความพยายามหรื
านร่ างกาย อารมณ์
ใจ ส่ งผลต่ำบากในการดู
อคุณภาพชีวแิตลของญาติ
อายุ
ระยะเวลาการดูแล
การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพ
รางวัลที่ได้จากการดูแล
การสนับสนนจากครอบครัว

ภาระการดูแล

+
+

-

คุณภาพชีวติ

ภาพที
1 กรอบแนวคิ
ดการวิ
ยั (Conceptualframework)
framework)
ภาพที
่ 1 ่ กรอบแนวคิ
ดการวิ
จัยจ(Conceptual

เนินนการวิ
การวิจจยั ัย
วิวิธธีดีดาํ �ำเนิ

ทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 2) อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น
ในการดูแลผู้ที่ได้รับการล้าง
การวิจจยั ั ยครั
ครัง้ งนีนีเป็้ เ ป็นนการวิ
การวิจยั จเชิั ย เชิ
ง บรรยาย ไป ม3)พัมีนปธ์ระสบการณ์
การวิ
งบรรยายหาความสั
(Descriptive correlational research design)
้ ้
หาความสัมพันธ์ (Descriptive correlational re- ไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาอย่าง
ระหว่างปั จจัยคัดสรร ภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตน้ของญาติ
ลผูท้ 4)ี่ได้สามารถสื
รับการล้า่องไตทางช่
องท้องอย่าง
อย 3 เดือผนดู ้ ูแและ
สารภาษาไทยได้
search design) ระหว่างปัจจัยคัดสรร ภาระการ
ต่ดูอแเนื
่ อง ทีณ่เข้ภาพชี
ารับการรั
กษาที่คลิผดนู้ แู ิ กลผู
ไตเสื
อมูลตัจ้ งัยแต่และตามเกณฑ์
เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2560
ดีเข้เก็
าร่บวข้มงานวิ
คัดออก
ล และคุ
วติ ของญาติ
ท้ ไี่ ่ อด้มรบั โรงพยาบาลลํ
การ และยิานปาง
ถึล้งาเดืงไตทางช่
อนมิถุนอายน
พ.ศ.างต่
2560
งท้องอย่
อเนือ่ ง ทีเ่ ข้ารับการรักษา (Exclusion criteria) ได้แก่ 1) เป็นญาติผู้ดูแลรอง
ประชากรและกลุ
ตัวอย่ าง ำปาง เก็บข้อมูล ผูด้ แู ลชัว่ คราว หรือไม่ได้อาศัยอยูใ่ นครอบครัวเดียว
ที่คลินิกไตเสื่อม่ มโรงพยาบาลล�
้ป่วย 2)ผดู ้ อายุ
ปี 3)างไตทางช่
มีประสบการณ์
ตัง้ แต่เดือประชากรและกลุ
นพฤษภาคม พ.ศ.่ม2560
เดือนมิถนุ กายน
ตัวอย่ถึางงในการศึ
ษาครั้งนีกั้ เบป็ผูนญาติ
ูแลผูนท้อยกว่
ี่ได้ราับ18
การล้
องท้องอย่าง
การดูแาลผู
อยกว่่มาตั3วอย่
เดือานงแบบบั
และ 4)งเอิ
ไม่ญยินโดยเจาะจง
ยอม
ต่พ.ศ.
อเนื่ อ2560
ง ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกไตเสื่ อม โรงพยาบาลลํ
ปาง้ป่วเลืยน้อกกลุ
่มตัวคอย่
คุประชากรและกลุ
ณสมบัติตามเกณฑ์
ดั เข้างา (Inclusion criteria) ดังนี้ เข้
1)าร่เป็วนมการวิ
ญาติผจดู ้ ัยูแลหลักที่เป็ นสมาชิกของครอบครัวผูท้ ี่
เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ โ ปรแกรม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 2) อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป 3) มีประสบการณ์ในการดูแลผูท้ ี่ได้รับ
ครั้งนี้เป็นญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่อง ส� ำ เร็ จ รู ป G*power ก� ำ หนดค่ า ความเชื่ อ มั่ น
การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่ อง เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน และ 4) สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้
ท้องอย่างต่อเนื่อง ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกไต (Confidence level) เท่ากับ 95% (x-=.05) ค่าอ�ำนาจ
และยิ
ดีเข้าร่ วมงานวิำปาง
จยั และตามเกณฑ์
ออก (Exclusion criteria) ได้แก่ 1) เป็ นญาติผดู ้ ูแลรอง ผูด้ ูแล
เสื่อมนโรงพยาบาลล�
เลือกกลุ่มตัวอย่คาดังแบบ
การทดสอบ (Power of the test) เท่ากับ .80 ขนาด
บั ง เอิ ญ โดยเจาะจงคุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ คั ด เข้ า ของอิทธิพล (Effect size) พิจารณาจากงานวิจัย
(Inclusion criteria) ดังนี้ 1) เป็นญาติผู้ดูแลหลัก ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร (อายุ
ที่เป็นสมาชิกของครอบครัวผู้ที่ได้รับการล้างไต ระยะเวลาการดูแล การรับรู้ภาวะสุขภาพ รางวัล
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ที่ได้จากการดูแล การสนับสนุนจากครอบครัว)
กับภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตญาติผู้ดูแลผู้
ป่วยโรคเรื้อรัง พบค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง r =
-0.330 ถึง -0.554 ผู้วิจัยจึงก�ำหนดค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขนาดปานกลางเท่ากับ
0.30 ค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 84
คน ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
เท่ากับ 85 คน
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง หลังได้รับอนุมัติการวิจัยในคนจากคณะ
กรรมการจริยธรรมในคนของคณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี (เลขที่โครงการ ID 02-6059ย) และของโรงพยาบาลล�ำปางเรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างโดยการอธิบายให้
กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ในการท�ำวิจัย
ครั้งนี้ การยินยอมเข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัว
ออกจากการวิจยั ไม่มผี ลต่อการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยจะได้
รับ เมื่อกลุ่มตัวอย่างตกลงเข้าร่วมวิจัย ให้ลงนาม
ในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มีการบังคับ
ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้รหัส
แทนชื่อจริงของกลุ่มตัวอย่าง การน�ำเสนอข้อมูล
จะถูกน�ำเสนอในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างสามารถ
ขอออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ได้
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ
ด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องอย่างต่อเนื่อง ที่
พัฒนาโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย อายุ เพศ ศาสนา
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่เจ็บป่วยด้วยโรคไต
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เรื้อรัง ระยะเวลาในการรักษาด้วยการล้างไตทาง
ช่องท้อง และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการล้าง
ไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
2. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและ
ภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไต
ทางช่องอย่างต่อเนือ่ ง ทีพ่ ฒ
ั นาโดยผูว้ จิ ยั ประกอบ
ด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการ
ศึกษา การประกอบอาชีพ โรคประจ�ำตัว ความ
สัมพันธ์กับผู้ป่วย ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วย
จ� ำ นวนชั่ ว โมงในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย บุ ค คลอื่ น ใน
ครอบครัวที่ต้องให้การดูแล ผู้ช่วยเหลือในการ
ดูแลผูป้ ว่ ย และให้ญาติผดู้ แู ลประเมินภาวะสุขภาพ
ถามการรับรู้ของญาติผู้ดูแลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็น
แบบวัดมาตราส่วนประมาณเชิงเส้นตรง โดยมีเลข
ก�ำกับจาก 0-10 โดย 0 หมายถึง สุขภาพไม่ดีเลย
จนถึง 10 หมายถึง สุขภาพดีมาก
3. แบบสอบถามรางวัลที่ได้จากการดูแล
(Rewards of caregiving scale) ฉบับภาษาไทย
ของนิภาวรรณ สามารถกิจ และคณะ (Samartkit
et al., 2010) จ�ำนวน 15 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า (rating scale) 5
ระดับ ตั้งแต่ 0 คือไม่เคยเลย หมายถึง รู้สึกไม่เคย
ได้รับรางวัลจากการดูแลเลย จนถึง 4 คือ ได้รับ
มากมาย หมายถึง รู้สึกได้รับรางวัลจากการดูแล
มาก คะแนนรวมของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง
0-60 คะแนน คะแนนมาก หมายถึง การรับรู้
รางวัลที่ได้จากการดูแลในระดับสูง มีการน�ำไปใช้
ทั้งในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง
(Samartkit et al., 2010) และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับบาดเจ็บของไขสันหลัง (Rattanasuk et al.,
2013) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคเท่ากับ
.93 และ .91
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4. แบบสอบถามการสนั บ สนุ น จาก
ครอบครัว (The Family APGAR Questionnaire)
ฉบับภาษาไทยของพรทิพย์ มาลาธรรม (Malathum,
2001) จ�ำนวน 5 ข้อ ลักษณะการวัดเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 คือ
ไม่เคยพึงพอใจ หมายถึง รู้สึกไม่เคยพึงพอใจต่อ
การสนับสนุนจากครอบครัวเลย จนถึง 4 คือ พึง
พอใจมาก หมายถึง รูส้ กึ พึงพอใจต่อการสนับสนุน
จากครอบครั ว มาก มี ค ะแนนรวมอยู ่ ร ะหว่ า ง
0-20 คะแนน โดยมีการแบ่งช่วงคะแนนเป็น 0-6
คะแนน หมายถึง รู้สึกพึงพอใจต่อการสนับสนุน
จากครอบครัวในระดับต�่ำ  7-13 คะแนน หมายถึง
รู้สึกพึงพอใจต่อการสนับสนุนจากครอบครัวใน
ระดับปานกลาง และ 14-20 คะแนน หมายถึง รูส้ กึ
พึงพอใจต่อการสนับสนุนจากครอบครัวในระดับ
สูง มีการน�ำไปใช้ในญาติผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่เจ็บ
ป่วยโรคเรือ้ รังได้สมั ประสิทธิอ์ ลั ฟาครอนบาคของ
แบบสอบถามเท่ากับ .80 (พรทิพย์ มาลาธรรม, ปิย
นันท์ พรหมคง, และประคอง อินทรสมบัต,ิ 2552)
5. แบบวัดภาระการดูแลของญาติผู้ดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง (Zarit burden Interview) เป็นการ
ประเมินความรู้สึกด้านลบ และทัศนคติที่ไม่พึง
ประสงค์ ข องญาติ ผู ้ ดู แ ลทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
สังคม และเศรษฐกิจ ที่เป็นผลมาจากการให้การ
ดู แ ลบุ ค คลที่ มี ค วามพร่ อ งในการดู แ ลตนเอง
จ�ำนวน 22 ข้อ ลักษณะการวัดเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 คือ ไม่
เห็นด้วย หมายถึง รู้สึกว่าการดูแลผู้ป่วยไม่ได้เป็น
ภาระ จนถึง 4 คือ เห็นด้วยมากที่สุด หมายถึง รู้สึก
ว่า การดูแลผูป้ ว่ ยเป็นภาระมากทีส่ ดุ มีคะแนนรวม
ทั้งหมดตั้งแต่ 0-88 คะแนน โดยแบ่งช่วงคะแนน
เป็น 0-20 คะแนน หมายถึง การรับรูภ้ าระการดูแล
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ระดับต�ำ ่ หรือรับรูว้ า่ ไม่ได้เป็นภาระ 21-40 คะแนน
หมายถึง การรับรู้ภาระการดูแลระดับต�่ำถึงระดับ
ปานกลาง 41-60 คะแนน หมายถึง การรับรู้ภาระ
การดูแลระดับปานกลางถึงระดับสูง และ 61-88
คะแนน หมายถึง การรับรู้ภาระการดูแลระดับสูง
มี ก ารน� ำ ไปใช้ ทั้ ง ในญาติ ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท
(เขมณัฏฐ์ ศรีพรหมภัทร์, 2558) และญาติผู้ดูแลผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (อนุสรณ์ แน่นอุดร, รุ่ง
รัตน์ ศรีสรุ ยิ เวศน์ และพรนภา หอมสินธุ,์ 2559) ได้
ค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาครอนบาคเท่ากับ .92 และ .91
6. แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ขององค์ ก าร
อนามัยโลกฉบับย่อ (World Health Organization
Quality of Life – BREF: WHOQOL-BREF)
เป็นการประเมินการรับรู้การเปลี่ยนแปลงระดับ
คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่เป็นผลมาจากการ
ให้การดูแลผูป้ ว่ ย ประกอบด้วยคุณภาพชีวติ 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวนทั้งหมด
26 ข้อ ลักษณะการวัดเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 คือ ไม่เลย หมาย
ถึง รู้สึกไม่พอใจมาก หรือแย่มาก จนถึง 5 คือ มาก
ที่สุด หมายถึง รู้สึกเช่นนั้นมากที่สุด หรือรู้สึก
ว่าสมบูรณ์ รู้สึกพอใจมาก คะแนนรวมทั้งหมด
26-130 คะแนน แบ่ ง ช่ ว งคะแนนเป็ น 26-60
คะแนน หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี 61-95
คะแนน หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตปานกลาง
และ 96-130 คะแนน หมายถึง การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีการน�ำไปใช้ในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(เยาวลักษณ์ ทวีกสิกรรม, ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์,
และมณีรัตน์ พราหมณี, 2557) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาครอนบาคเท่ากับ .91
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การศึกษานี้มีการหาคุณภาพของเครื่อง
มื อ โดยน� ำ ไปทดลองใช้ ใ นญาติ ผู ้ ดู แ ลผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ
การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง และน�ำมาใช้กับการ
ศึกษาครัง้ นีไ้ ด้คา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาครอนบาคของ
แบบสอบถามรางวัลทีไ่ ด้จากการดูแล (Rewards of
caregiving scale) แบบสอบถามการสนับสนุนจาก
ครอบครัว (The Family APGAR Questionnaire)
แบบวัดภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
(Zarit burden Interview) และแบบวัดคุณภาพ
ชี วิ ต ขององค์ ก ารอนามั ย โลกฉบั บ ย่ อ (World
Health Organization Quality of Life – BREF:
WHOQOL-BREF) เท่ากับ .89, .84, .92 และ .91
ตามล�ำดับ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. แนะน�ำตัว ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
หอผู้ป่วยนอกอายุรกรรมคลินิกโรคไตเสื่อม เลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำคลินิกช่วยคัด
กรองกลุ่มตัวอย่างก่อนล่วงหน้า และพาผู้วิจัยไป
พบกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตาม
คุณสมบัติที่ก�ำหนด ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์
ของการศึกษา พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง และขอ
ความร่วมมือญาติผู้ดูแล เมื่อญาติผู้ดูแลตกลงเข้า
ร่วมการวิจัยให้ลงนามในใบยินยอม
2. ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่างขณะรอผู้ป่วยเข้าตรวจ หรือหลังจากที่ผู้
ป่วยเข้าตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในห้องสัมภาษณ์
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นส่วนตัว ใช้เวลาตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 30-45 นาที
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3. ผู้วิจัยให้ความมั่นใจกับกลุ่มตัวอย่าง
ว่าข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่าง
สามารถออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มี
ผลกระทบการตรวจรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับ
4. ผูว้ จิ ยั มอบของทีร่ ะลึกแก่กลุม่ ตัวอย่าง
หลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้ว
5. ผู ้ วิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามและลงรหัสข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
SPSS ด้วยสถิติบรรยาย (Descriptive) (ความถี่
ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
วิเคราะห์ข้อมูลคัดสรรและข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s correlation) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ปัจจัยคัดสรรของญาติผดู้ แู ล กับภาระการดูแล และ
คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ได้รับการล้างไตทาง
ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น
ของการใช้สถิติ พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจาย
ตัวแบบปกติ ยกเว้นตัวแปรระยะเวลาการดูแลจึง
ใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s
Rho correlation coefficient) วิ เ คราะห์ ค วาม
สัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการดูแลกับภาระการ
ดูแล และคุณภาพชีวติ ของญาติผดู้ แู ลผูท้ ไี่ ด้รบั การ
ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

ผลการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติผู้ดูแล
ญาติผู้ดูแลทั้งหมดจ�ำนวน 85 คน มีอายุ
ตั้งแต่ 18-72 ปี อายุเฉลี่ย 48.68 ปี (SD = 11.72)
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี คิดเป็นร้อยละ
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มีคะแนนเฉลี
= 1.89)
ส่วนใหญ่
มีระยะ
คู่ร้อยละญาติ
82.3
การศึกานวน
ษาส่ว85นใหญ่
บ 18-72
ผดู ้ ูแระดั
ลทั้บงหมดจํ
คน มีออยูายุ่ระดั
ต้ งั แต่
ปี อายุเฉลี่ย่ย8.31
48.68(SD
ปี (SD
= 11.72)
ส่ วนใหญ่
อยู่
เวลาการดู
ลน้อยกว่า 12 เดื
น คิ82.3
ดเป็ระดั
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ประถมศึ
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ง้ หมดนั
ศาสนางร้อยละ
่ร้ออยละ
ในช่
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้งแต่70.6
3-24
พุทธกษาส่
ญาติวผนใหญ่
ู้ดูแลร้ออยูยละ
ไม่มกีโษา
รคประจ�
ว ทั45.9
การศึ
ร่ ะดับ70.6
ประถมศึ
(ร้อยละำตั52.9)
ถือศาสนาพุ
ทธ ญาติแผลผู
ดู ้ ูแ้ปลร้่วอยตัยละ
้ งหมดนั
ชั่วขโมงต่
อวัใ่ นนระดั
เฉลีบ่ยดีม10.75
่วโมงต่
(SD =
เกืมอีโบครึ
่งหนึา่งตัของญาติ
ูแลรั
บรู้ภาวะสุ
ไม่
รคประจํ
ว เกือบครึผ่ งู้ดหนึ
่ งของญาติ
ผดู ้ ูแขลรัภาพ
บรู ้ภาวะสุ
ภาพอยู
าก (ร้อชัยละ
49.4)อวัมีนคะแนน
5.59) ญาติผู้ดูแลร้อยละ 50.6 ต้องดูแลบุคคลอื่น
อยู่ใ่ยนระดั
บดีม=าก2.17)
(ร้อมียละ
49.4)
เฉลี
7.25 (SD
ความสั
มพันมีธ์คเป็ะแนนเฉลี
นคู่สมรสกั่ยบผูป้ ่ วยมากที่สุด (ร้อยละ 48.2) รองลงมาคือ บุตร และ
7.25 (SD = 2.17) มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสกับ ในครอบครัวนอกเหนือจากผู้ป่วย และไม่มีผู้ช่วย
บิดา/มารดา (ร้อยละ 29.4 และ 7.1 ตามลําดับ) มีความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย8.31
ผู้ป่วยมากที่สุด (ร้อยละ 48.2) รองลงมาคือ บุตร เหลือในการดูแลผู้ป่วยร้อยละ 64.7(ตารางที่ 1)
(SD = 1.89) ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาการดูแลน้อยกว่า 12 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 45.9 มีจาํ นวนชัว่ โมงในการดูแล
และบิดา/มารดา (ร้อยละ 29.4 และ 7.1 ตามล�ำดับ)
ผูป้ ่ วยตั้งแต่ 3-24 ชัว่ โมงต่อวัน เฉลี่ย 10.75 ชัว่ โมงต่อวัน (SD = 5.59) ญาติผดู ้ ูแลร้อยละ 50.6 ต้องดูแล
1 จ�ำนวน วร้นอกเหนื
อยละ ข้ออจากผู
มูลส่วป้ ่นบุ
คคลของญาติ
ผู้ดูแอลผู
้ที่ได้รแับลผู
การล้
างไตทางช่
องท้องอย่่ า1)ง ต่อ
บุตารางที
คคลอื่น่ ในครอบครั
วย และไม่
มีผชู ้ ว่ ยเหลื
ในการดู
ป้ ่ วยร้
อยละ 64.7(ตารางที
เนื่อง (N่ 1 จํ=านวน
85) ร้ อยละ ข้ อมูลส่ วนบุคคลของญาติผู้ดูแลผู้ทไี่ ด้ รับการล้างไตทางช่ องท้ องอย่ าง ต่ อเนื่อง (N = 85)
ตารางที
ข้อมูลส่ วนบุคคลของญาติผดู ้ ูแล
อายุ (ปี )
น้อยกว่า 40 ปี
40 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า (ปวช.)
อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า (ปวส.)
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
ศาสนา
พุทธ
โรคประจําตัว
ไม่มี
มี
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จํานวน

ร้อยละ

22
48
15

25.9
56.5
17.6

24
61

28.2
71.8

10
70
5

11.8
82.3
5.9

2
45
10
11
6
11

2.4
52.9
11.8
12.9
7.1
12.9

85

100

60
25

70.6
29.4
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ตารางที
จ�ำนวน
มูลคส่คลของญาติ
วนบุคคลของญาติ
ลผู้ทาี่ไงไตทางช่
ด้รับการล้
องท้
างต่อ
ตารางที
่ 1 ่จํ1านวน
ร้ อยละร้อข้ยละ
อมูลส่ข้วอนบุ
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องท้าองไตทางช่
งอย่ างต่ อเนื
่องอ(Nงอย่
= 85)
(ต่เนือ)่อง (N = 85) (ต่อ)
ข้อมูลส่ วนบุคคลของญาติผดู ้ ูแล
การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพของญาติผดู ้ ูแล
สุ ขภาพดีเล็กน้อย (1-3 คะแนน)
สุ ขภาพดีปานกลาง (4-7 คะแนน)
สุ ขภาพดีมาก (8-10)
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย
บิดา/ มารดา
คู่สมรส
บุตร
พี่/ น้อง
หลาน
ลูกสะใภ้
ระยะเวลาในการดูแลผูป้ ่ วย (เดือน)
3 - 12 เดือน
13 - 24 เดือน
25 - 36 เดือน
37 - 48 เดือน
> 48 เดือนขึ้นไป
จํานวนชัว่ โมงในการดูแลผูป้ ่ วย/วัน
< 8 ชัว่ โมง
8 – 12 ชัว่ โมง
> 12 ชัว่ โมง
บุคคลอื่นในครอบครัวที่ตอ้ งให้การดูแล
ไม่มี
มี
ผูช้ ่วยเหลือในการดูแลผูป้ ่ วย
ไม่มี
มี

จํานวน

ร้อยละ

4
39
42

4.7
45.9
49.4

6
41
25
4
5
4

7.1
48.2
29.4
4.7
5.9
4.7

39
15
18
9
4

45.9
17.6
21.2
10.6
4.7

35
27
23

41.1
31.8
27.1

42
43

49.4
50.6

55
30

64.7
35.3

ข้ข้ออมูมูลส่ลวส่นบุ
คคลของผู
้ ป่วย้ป่วย
วนบุ
คคลของผู
พุทธ ระยะเวลาเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังเฉลี่ย
่
ผูผูป้ ป่้ วยมี
อ
ายุ
อ
ยู
ใ
นช่
ว
ง
41–82
ปี
เฉลี
่
ย
60.19
(SD
=
7.99)เดืปีอมากกว่
่ งมีอายุ
ากกว่าม60รี ะยะเวลาเจ็
ปี (ร้อยละบ
ว่ ยมีอายุอยูใ่ นช่วง 41–82 ปี เฉลีย่ 60.19 44.35
น (SD =าครึ
36.76)
ส่วมนใหญ่
55.3)
(ร้อยละ49.4)
ยงกับาเพศหญิ
ศาสนาพุ
ทธรบั ระยะเวลา
้ งหมดนั
(SD เป็= นเพศชาย
7.99) ปี มากกว่
าครึ่งมีใกล้
อายุเมคีากกว่
60 ปี ง (ร้ป่อยละ
วยน้อ50.6)
ยกว่าทั12
เดือนร้บถืออยละ
21.2 ได้
การรักษา
เจ็(ร้บอป่ยละ
วยด้ว55.3)
ยโรคไตเรื
่ย 44.35
เดือน ใกล้
(SDเคี=ยง36.76)ด้วส่ยการล้
วนใหญ่
มีระยะเวลาเจ็
ป่ วยน้่ยอ23.47
ยกว่า เดื12อเดืนอ(SD
น
้ อรังเฉลี(ร้
เป็นเพศชาย
อยละ49.4)
างไตทางช่
องท้อบงเฉลี
ร้กัอบยละ
21.2 งได้(ร้รับอยละ
การรั50.6)
กษาด้วทัยการล้
างไตทางช่
องท้องเฉลี
่ย 23.47 ผูเดื้ปอ่วนยมากกว่
(SD = า18.17)
าครึอ่ งน
เพศหญิ
้งหมดนั
บถือศาสนา
= 18.17)
ครึ่งไม่ผูมป้ ีภ่ วยมากกว่
าวะแทรกซ้
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการล้างไตทางช่องท้อง (ร้อยละ 61.2) ภาวะแทรกซ้อนจากการล้างไตที่พบมาก
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จากการล้างไตทางช่องท้อง (ร้อยละ 61.2) ภาวะ 2.17) รางวัลทีไ่ ด้จากการดูแลอยูใ่ นระดับสูง (Mean
6.97)
การสนัางไตทางช่
บสนุนจากครอบครั
แทรกซ้
บมากที
ส่ ุดได้
แก่ เยืรองลงมาได้
่อ = 47.26,
ที่สุดได้แอก่นจากการล้
เยื่อบุช่องท้างไตที
องอักพ่ เสบ
(ร้อยละ
28.2)
แก่ ติSD
ดเชื=้ อบริ
เวณสายล้
องท้อง (ร้อวย
บุละช่อ5.9)
งท้องอักเสบ (ร้อยละ 28.2) รองลงมาได้แก่ อยู่ในระดับสูง (Mean = 14.99, SD = 3.32) ภาระ
ติดเชือ้ บริระยะเวลาการดู
เวณสายล้างไตทางช่
องท้อง (ร้อยละ 5.9) การดูแลในระดับต�่ำถึงปานกลาง (Mean = 31.92,
แล การรั บรู้ ภ าวะสุ ข ภาพ รางวัลที่ได้ จ ากการดู แล การสนั บสนุ นจากครอบครั ว
ระยะเวลาการดูแล การรับรู้ภาวะสุขภาพ SD = 14.93) คุณภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
ภาระการดูแล และคุณภาพชีวติ ของญาติผู้ดูแลผู้ทไี่ ด้ รับการล้ างไตทางช่ องท้ องอย่ างต่ อเนื่อง
รางวั ล ที่ ไ ด้ จ ากการดู แ ล การสนั บ สนุ น จาก กลาง (Mean = 91.31, SD = 11.25) คุณภาพชีวิต
ญาติผดู ้ ูแลมีระยะเวลาการดูแลเฉลี่ยเท่ากับ 22.12 เดือน (SD = 17.79) การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพอยูใ่ น
ครอบครัว ภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของ ด้านร่างกายอยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean = 25.60,
ระดับดีมาก (Mean = 7.25, SD = 2.17) รางวัลที่ได้จากการดูแลอยูใ่ นระดับสู ง (Mean = 47.26, SD = 6.97)
ญาติ
ผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง SD = 3.71) ด้านจิตใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean
การสนั
SDSD
= 3.32)
ภาระการดู
แลในระดั
่าถึงปาน
ต่อเนื่องบสนุนจากครอบครัวอยูใ่ นระดับสู ง (Mean = 14.99,
= 21.64,
= 3.52)
ด้านความสั
มพันธ์บทตํางสั
งคม
่
กลาง (Mean
=
31.92,
SD
=
14.93)
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ช่วงคะแนน
ค่าที่เป็ นไปได้
ค่าที่เป็ นจริ ง
3-84
0-10
2-10
0-60
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยคัดสรร กับภาระการดูแล และคุณภาพชี วิตของญาติผ้ ูดูแลผู้ที่ได้ รับการ
ล้ างไตทางช่ องท้ องอย่ างต่ อเนื่อง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคัดสรร กับภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผดู ้ ูแล
ผูท้ ี่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่ อง ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s correlation)
จากการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลแบบปกติ ยกเว้นระยะเวลา
การดูแล จึงใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (Spearman’s Rho correlation coefficient) ในการวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับ .01) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิต
ภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -0.334, p < .01) การ
ผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
รับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาระ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย การดูแล (r = -0.420, p < .01) และมีความสัมพันธ์
คัดสรร กับภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของ ทางบวกกับคุณภาพชีวติ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง (r = 0.451, p < .01) รางวัลที่ได้จากการดูแลไม่มี
ต่อเนือ่ ง ด้วยสถิตสิ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pear- ความสัมพันธ์กบั ภาระการดูแล (r = -0.185, p > .05)
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**
p < .01
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระยะเวลาการดูแลกับภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของ
ญาติ ผูด้ ู แลผูท้ ี่ ไ ด้รับการล้างไตทางช่ องท้องอย่
างต่ อเนื่ อง ด้วยสถิ ติสหสัมพัน ธ์แบบสเปี ยร์ แ มน พบว่า
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ระยะเวลาการดูแลไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาระการดูแลและคุณภาพชีวVol.
ิตอย่24างมีNo.นยั 2สําJulyคัญ- ทางสถิ
ติ (r = -0.042,
r = 0.117, p > .05 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 4
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ผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผู้ดู แลผู้ที่ได้ รั บการล้ างไตทางช่ องท้ องอย่ างต่ อเนื่ อง วิเคราะห์ สัม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พันธ์
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ของสเปี ยร์ แมน (N = 85)
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*
rs = Spearman’s Rho correlation coefficient

อภิปรายผลการวิจัย

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็นญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.8)
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาที่ พ บว่ า ญาติ
ผูด้ แู ลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (สุธสิ า เต็มทับ, 2548;
เอมิกา กลยนี และคณะ, 2558; Donprapeng, 2006)
อาจเนื่องจากลักษณะสังคมไทยคาดหวังให้เพศ
หญิงเป็นเพศที่ต้องรับผิดชอบทั้งด้านงานบ้าน
และการดูแลบุคคลอืน่ ๆ ในครอบครัวทีน่ อกเหนือ
จากผู้ป่วย และส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 มีอายุอยู่ใน
ช่วง 40-60 ปี ซึ่งอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง (middle
adulthood) เป็นวัยที่ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
สูง ทั้งด้านการงาน การดูแลและหาเลี้ยงคนใน
ครอบครัว การสร้างฐานะและมีบทบาทหน้าที่
ทางสังคม (สกุณา บุศนรากร, 2551) ญาติผู้ดูแล
ส่วนใหญ่มีระยะการดูแลอยู่ในช่วง 12 เดือนแรก
(ร้อยละ 45.9) เฉลี่ยเท่ากับ 22.12 เดือน ซึ่งอยู่ใน
ช่วงของการปรับตัวต่อบทบาทการดูแล เริม่ พัฒนา
ทักษะความเชีย่ วชาญด้านการดูแล ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและความสามารถในการดูแลผู้ป่วย (เอมิ
กา กลยนี และคณะ, 2558) การดูแลผู้ป่วยเฉลี่ย
ต่อวันเท่ากับ 10.75 ชั่วโมงต่อวัน กิจกรรมที่ญาติ
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p-value
.703
.288

ผู้ดูแลส่วนใหญ่ท�ำให้กับผู้ป่วยสอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ การท�ำอาหาร การปฏิบัติ
ตามแผนการรักษาในด้านการบริหารจัดการเรื่อง
ยา การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการล้างไต การ
ท�ำแผล การเตรียมอุปกรณ์ลา้ งไต และการพาผูป้ ว่ ย
มาตรวจตามนัด (ฐานา ธรรมคุณ และคณะ, 2557)
ญาติผู้ดูแลมีการรับรู้ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี
มาก และส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจ�ำตัว (ร้อยละ 70.6)
จึงท�ำให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ระดับภาวะสุขภาพของ
ตนเองอยู่ในระดับดีมาก
รางวัลที่ได้จากการดูแลของญาติผู้ดแู ลอยู่
ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.26 คะแนน ใกล้
เคี ย งกั บ การศึ กษาในญาติ ผู ้ ดูแ ลผู ้ ป ่ ว ยบาดเจ็ บ
ไขสันหลังของ Rattanasuk และคณะ(2013) ที่ใช้
แบบสอบถามเดียวกันซึง่ มีคา่ เฉลีย่ คะแนนเท่ากับ
44.86 คะแนน บ่งบอกว่าญาติผู้ดูแลส่วนใหญ่มี
ความรูส้ กึ ในด้านบวกจากการดูแลผูป้ ว่ ย รูส้ กึ ยินดี
ทีไ่ ด้ดแู ล อยากให้ผปู้ ว่ ยมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้ จากลักษณะสังคมไทย โดยเฉพาะผูท้ นี่ บั ถือ
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี
ตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณและบุพการี โดย
ญาติผู้ดูแลทุกคนนับถือศาสนาพุทธ อีกทั้งยังมี
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็นคู่สมรส หรือเป็นบุตร
ของผูป้ ว่ ย และมีความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ยในระดับดี
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มาก จึงท�ำให้ญาติผดู้ แู ลรูส้ กึ เป็นหน้าทีท่ พี่ งึ กระท�ำ
ของตนเอง จึงมีความภูมิใจที่ได้ให้การดูแลคนใน
ครอบครัว (Donprapeng, 2006) นอกจากนี้ญาติ
ผู้ดูแลมีการรับรู้การสนับสนุนจากครอบครัวใน
ระดับสูง แสดงว่าญาติผู้ดูแลได้รับการช่วยเหลือ
จากสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว เมื่อมีปัญหา
เกิดขึน้ จากการให้การดูแลผูป้ ว่ ย อาจเนือ่ งจากญาติ
ผู้ดูแลเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในสังคมไทยชนบท
ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนที่ตนเอง
อาศัยอยูแ่ ละเป็นสังคมของการเกือ้ กูลกัน จึงได้รบั
การช่วยเหลือและสนับสนุนจากญาติพี่น้อง บุตร
หลานเป็นอย่างดี ทัง้ ในด้านการเงิน การให้กำ� ลังใจ
การช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน (Donprapeng, 2006)
ท�ำให้ญาติผู้ดูแลเหล่านี้มีการรับรู้การสนับสนุน
จากครอบครัวในระดับที่สูง

ภาระการดูแล

ภาระการดูแลเป็นความรู้สึกในด้านลบที่
เกิดขึน้ ของญาติผดู้ แู ล จากการให้การดูแลแก่ผปู้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ งทีบ่ า้ น
การรับรู้ภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระดับต�่ำถึงปานกลาง ใกล้เคียงกับญาติผู้
ดูแลในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง (สุธิสา เต็มทับ, 2548)
และผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา (Donprapeng, 2006;
Salama & El-Soud, 2012) ที่ใช้แบบประเมินภาระ
การดูแลเดียวกันพบมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ต�่ำถึงปานกลางเช่นกัน ทั้งนี้อาจเพราะญาติผู้ดูแล
ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส ใช้เวลาส่วนใหญ่กับผู้ป่วย
ท�ำให้รับรู้ว่าเป็นที่พึ่งให้ผู้ป่วยเพียงคนเดียว และ
ร้อยละ 64.7 ของญาติผู้ดูแลไม่มีผู้ช่วยในการดูแล
ผู้ป่วย เกิดผลกระทบกับญาติผู้ดูแล แต่ญาติผู้ดูแล
เหล่านี้ก็เต็มใจที่จะดูแลให้ดีที่สุด ด้วยวัฒนธรรม
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และวิถีการปฏิบัติที่สืบทอดกันมา ท�ำให้เกิดการ
ดูแลด้วยความรัก และจากงานที่ท�ำให้กับผู้ป่วย
กลุ่มนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้
เช่น การเปลี่ยนถ่ายน�้ำยาตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ ซึ่ง
ภาระนั้นคาดการณ์ได้จะไม่ค่อยรู้สึกเครียดเท่ากับ
ภาระการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการรู้คิด
หรือผิดปกติทางด้านจิตใจ ซึง่ คาดการณ์ไม่ได้วา่ จะ
เกิดขึน้ เมือ่ ใด ประกอบกับญาติผดู้ แู ลได้รบั การเตรี
ยมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
ก่อนกลับไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน จึงท�ำให้การศึกษา
ครั้งนี้พบว่าญาติผู้ดูแลมีการรับรู้ภาระการดูแลใน
ระดับต�่ำถึงปานกลางเท่านั้น

คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล

จากการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิต
โดยรวมของญาติผดู้ แู ลมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาในญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เยาวลักษณ์ ทวีกสิกรรม
และคณะ, 2557) ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (เอมิ
กา กลยนี และคณะ, 2558) และญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
มะเร็ง (Rha, Park, Song, Lee, & Lee, 2015) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า การรับรู้คุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกายอยูใ่ นระดับปานกลาง เนือ่ งจากญาติผดู้ แู ล
ส่วนใหญ่รบั รูภ้ าวะสุขภาพอยูใ่ นระดับดีมาก (ร้อย
ละ 49.4) และไม่มีโรคประจ�ำตัว (ร้อยละ 70.6) ที่
เป็นอุปสรรคต่อการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งผู้ป่วยส่วน
ใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท�ำให้ญาติผู้ดูแล
ไม่มภี าระการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ่ งกิจวัตรประจ�ำวันมาก
นัก แต่จากการดูแลอย่างต่อเนื่องมีผลท�ำให้ญาติผู้
ดูแลรู้สึกเหนื่อยล้า พักผ่อนไม่เพียงพอ และมีผล
ต่อสุขภาพโดยรวม และมีผลท�ำให้การรับรูค้ ณ
ุ ภาพ
ชีวิตในด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง อาจเพราะ
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ญาติผดู้ แู ลมีการรับรูร้ ะดับความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ย
อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 74.1) มีความรู้สึกที่ดี
กับผู้ป่วย และให้การดูแลด้วยความรัก เต็มใจดูแล
ส่วนการรับรู้คุณภาพชีวิตในด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน จากทีญ
่ าติ
ผู้ดูแลต้องดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลายาวนาน และ
ต้องดูแลผู้ป่วยเฉลี่ย 10.75 ชั่วโมงต่อวันส�ำหรับ
ญาติผู้ดูแลที่ต้องท�ำงานเพื่อเลี้ยงชีพด้วย (ร้อยละ
52.9) มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ การเข้า
สังคมกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูง ต้องปรับตัว
ด้านการด�ำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้
สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย ท�ำให้การศึกษาใน
ครั้งนี้ญาติผู้ดูแลมีการรับรู้คุณภาพชีวิตในด้านสิ่ง
แวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง แต่หากญาติผู้ดูแล
สามารถปรับตัวต่อการดูแลผู้ป่วยได้ ก็จะท�ำให้
ญาติผู้ดูแลสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับภาระ
การดูแล และคุณภาพชีวติ ของญาติผดู้ แู ลผูท้ ี่
ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

อายุของญาติผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับภาระการดูแล และมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ นั่นคือ ญาติผู้ดูแลที่มีอายุมากจะรับรู้
ภาระการดูแลผู้ป่วยมาก และจะรับรู้คุณภาพชีวิต
ในระดับต�่ำ  อาจเนื่องจากญาติผู้ดูแลส่วนใหญ่
(ร้อยละ 56.5) มีอายุอยู่ในช่วง 40-60 ปี ซึ่งเป็นวัย
ผูใ้ หญ่ตอนกลางทีเ่ ริม่ มีความเสือ่ มของร่างกายเกิด
ขึ้น (สกุณา บุญนรากร, 2551) และส่วนใหญ่ร้อย
ละ 55.3 มีอายุมากกว่า 60 ปี และมากกว่า 1 ใน 4
ของผู้ป่วยที่ดูแลต้องพึ่งพาญาติผู้ดูแลในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล้าง
ไต และงานอื่น ๆ รวมถึงการดูแลบุคคลอื่นนอก
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เหนือจากผู้ป่วย ท�ำให้ญาติผู้ดูแลไม่มีเวลาเพียง
พอส�ำหรับการดูแลตนเอง มีผลต่อสุขภาพร่างกาย
ที่แย่ลง ท�ำให้ผู้ดูแลเหล่านี้มีความรู้สึกเหนื่อยล้า
หมดแรง ท�ำให้การรับรู้คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ญาติผู้ดูแลที่อายุ
มากจะมีผลต่อการรับรูแ้ ละความจ�ำทีช่ า้ กว่าวัยอืน่
(สกุณา บุศนรากร, 2551) ท�ำให้เกิดความเครียด
จากแผนการรักษา มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
อารมณ์ เกิดความเครียดจากการดูแลผูป้ ว่ ย มีผลต่อ
การรับรู้ความรู้สึกด้านลบ จากที่ไม่สามารถดูแล
ตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ญาติผดู้ แู ลรับรูภ้ าระ
การดูแลที่สูงขึ้นตามมา และมีผลต่อการรับรู้คุณ
ภาพชีวิตด้านจิตใจของญาติผู้ดูแลด้วย สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมาในญาติ ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรค
เรื้อรัง ที่พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (Jeong et al., 2015) อีกทั้งร้อยละ 64.7 ของ
ญาติผู้ดูแลไม่มีผู้ช่วยในการดูแลผู้ป่วย ภาระงาน
ทั้งหมดจึงเป็นหน้าที่ของญาติผู้ดูแลเพียงล�ำพัง มี
ผลต่อการด�ำเนินชีวติ การประกอบอาชีพ และการ
เข้าสังคม ท�ำให้ญาติผู้ดูแลมีการรับรู้คุณภาพชีวิต
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน ดังนั้นจึงท�ำให้ญาติผู้ดูแลมีการรับรู้คุณ
ภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับต�ำ ่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมาของเอมิกา กลยนี และคณะ(2558)
ที่ศึกษาในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ก็พบว่า อายุ
มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของญาติ
ผู้ดูแลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การรับรูภ้ าวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับภาระการดูแล และมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ นัน่ คือ ญาติผดู้ แู ลทีร่ บั รูว้ า่ ตนเองมีภาวะ
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สุขภาพที่ไม่ดี มีโรคประจ�ำตัว จะรับรู้ภาระการ
ดูแลผู้ป่วยระดับที่สูง และจะรับรู้คุณภาพชีวิตที่
แย่ลง ในขณะที่ญาติผู้ดูแลที่รับรู้ภาวะสุขภาพใน
ระดับดี จะรับรูค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ของตนเองอยูใ่ นระดับ
สูง ตามแนวคิดความสามารถในการดูแลบุคคล
ที่พึ่งพาของโอเร็ม (Orem, 2001) หากผู้ป่วยไม่
สามารถดูแลตนเองได้ งานต่าง ๆ จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของญาติผู้ดูแลทั้งหมด จะเห็นว่าญาติ
ผู้ดูแลต้องรับบทบาททั้ง 2 บทบาทนอกจากการ
ดูแลผู้ป่วยแล้ว ยังต้องดูแลตนเองด้วย การดูแล
อย่างต่อเนือ่ งท�ำให้ญาติผดู้ แู ลไม่มเี วลาดูแลตนเอง
เพียงพอ ท�ำให้ร่างกายเสื่อมโทรมลง ไม่สามารถ
พบป่ะเพือ่ นฝูงได้ตามปกติ การเข้าสังคมลดลง การ
ดูแลผูป้ ว่ ยจึงเป็นงานทีห่ นักส�ำหรับญาติผดู้ แู ล ส่ง
ผลต่อการรับรูค้ วามรูส้ กึ ด้านลบจากการดูแล และ
ท�ำให้ญาติผู้ดูแลรับรู้คุณภาพชีวิตที่ดีน้อยลงตาม
มา ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Jeong et al.,
(2015) และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (เอมิกา กลย
นี และคณะ, 2558) ที่พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของญาติ
ผู้ดูแลเช่นกัน
ระยะเวลาการดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ภาระการดูแลและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากระยะเวลา
การดูแลในการศึกษานี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.12
เดือน และเกือบครึ่งหนึ่งดูแลผู้ป่วยในช่วง 12
เดือนแรก (ร้อยละ 45.9) ซึ่งเป็นการดูแลในระยะ
เริ่ ม ต้ น เท่ า นั้ น อาจยัง ไม่ท�ำให้ญาติผู้ดูแลรู้สึก
เครียด เหนื่อยล้า หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก
นัก ประกอบกับญาติผู้ดูแลได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับไปดูแลต่อเนื่อง
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ทีบ่ า้ น ท�ำให้ญาติผดู้ แู ลมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิ
การล้างไตและการดูแลผู้ป่วย สอดคล้องกับการ
ศึกษาของประคอง อินทรสมบัติ และคณะ (2556)
ที่ศึกษาในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่บ้านพบว่า
การปรั บ ตั ว ของญาติ ผู ้ ดู แ ลจะเกิ ด ความเครี ย ด
มากในช่วง 3 เดือนแรก จากนั้นจะเข้าสู่ระยะการ
ปรับตัว เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจาก
สถานการณ์ในการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งการศึกษานี้
ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท�ำให้
ลดการรับรู้ภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลได้ระดับ
หนึ่ง จึงส่งผลให้ระยะเวลาการดูแลไม่มีความ
สัมพันธ์กับภาระการดูแล และคุณภาพชีวิตของ
ญาติผู้ดูแล สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาใน
ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (สุธิสา เต็มทับ, 2548)
นอกจากนี้ในการศึกษาญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่
ต้องพึ่งพาของ เยาวลักษณ์ ทวีกสิกรรม และคณะ
(2557) ยังพบว่า ระยะเวลาการดูแลไม่มีความ
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในประเทศอียิปต์ของ
Salama and El-Soud (2012) ทีพ่ บว่า ระยะเวลาการ
ดูแลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาระการดูแลของ
ญาติผดู้ แู ลอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อาจเนือ่ งจาก
การศึกษานีม้ รี ะยะเวลาการดูแลเฉลีย่ 5.84±2.34 ปี
เป็นระยะเวลาการดูแลที่นาน ท�ำให้ญาติผู้ดูแลมี
อาการเหนื่อยล้าสะสม มีผลต่อภาวะสุขภาพที่มา
จากการดูแลผู้ป่วย จึงท�ำให้ญาติผู้ดูแลรับรู้ภาระ
การดูแลในระดับสูง จึงท�ำให้พบความสัมพันธ์
ระหว่างระยะเวลาการดูแลกับการรับรู้ภาระการ
ดูแลของญาติผู้ดูแล
การได้รับรางวัลจากการดูแลไม่มีความ
สัมพันธ์กับภาระการดูแล แต่มีความสัมพันธ์ทาง
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บวกกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของญาติ ผู ้ ดู แ ลอย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติ จะเห็นได้ว่าญาติผู้ดูแลมีการรับรู้
รางวัลที่ได้จากการดูแลในระดับสูง ซึ่งญาติผู้ดูแล
รูส้ กึ ว่าการดูแลผูป้ ว่ ยเป็นหน้าทีท่ พี่ งึ กระท�ำ แม้จะ
ท�ำให้ไม่มเี วลาในการดูแลตนเอง เหนือ่ ยล้า เครียด
แต่เมื่อสามารถปรับตัวได้ เกิดการเรียนรู้ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ประคอง อินทรสมบัติ และ
คณะ, 2556) ท�ำให้ญาติผดู้ แู ลรูส้ กึ ว่าการดูแลผูป้ ว่ ย
ไม่ได้เป็นภาระ นอกจากนี้ยังพบว่า ญาติผู้ดูแลมี
ความสัมพันธ์เป็นคูส่ มรส บุตร และบิดามารดากับ
ผู้ป่วย มีความสัมพันธ์อยู่ระดับดีมาก ซึ่งทั้งหมด
อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน โดยลักษณะของ
สังคมชนบททีช่ ว่ ยเหลือพึง่ พากัน เต็มใจทีจ่ ะดูแลผู้
ป่วยทีเ่ ป็นสมาชิกของครอบครัว จึงท�ำให้การรับรู้
รางวัลทีไ่ ด้จากการดูแลไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ภาระ
การดูแลของญาติผดู้ แู ล และจากความรูส้ กึ ทีด่ ดี า้ น
บวกท�ำให้การดูแลผู้ป่วยอยู่ภายใต้ความพึงพอใจ
ภาคภูมใิ จ น�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ในด้านบวกทีเ่ กิดขึน้ จาก
การดูแล ส่งผลต่อความรูส้ กึ ทีด่ ดี า้ นอืน่ ๆ และช่วย
ส่งเสริมความผาสุกในชีวิตของญาติผู้ดูแล ท�ำให้
ญาติผู้ดูแลรับรู้ระดับคุณภาพชีวิตในระดับดีด้วย
สอดคล้องกับการศึกษาของ Samartkit และคณะ
(2010) ที่ศึกษาในญาติผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะพบว่า
การรับรู้รางวัลจากการดูแล ท�ำให้ญาติผู้ดูแลมีรับ
รู้ถึงความรู้สึกดี ภูมิใจ สุขกายสุขใจ มีความเครียด
จากการดูแลลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ภาระการดู แ ล และมี ค วาม
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของญาติ
ผู้ดูแลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นั่นคือ การได้รับ
สนับสนุนจากครอบครัวทีม่ ากพอ ทัง้ ด้านร่างกาย
จิตใจ การเงิน และสังคม จะช่วยให้ญาติผู้ดูแล
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สามารถเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วย
ได้อย่างเหมาะสม ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว (Rattanasuk
et al., 2013) รับรู้ภาระการดูแลน้อยหรือรับรู้ว่าไม่
เป็นภาระ ส่งผลให้ญาติผู้ดูแลสามารถดูแลตนเอง
และผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในญาติ
ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพา ที่พบว่า การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางลบกับภาระการดูแลของญาติผดู้ ูแลอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (Amendola et al, 2011) เมื่อได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในระดับต�ำ ่
การรับรู้ภาระการดูแลจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้น แต่
หากญาติผดู้ แู ลได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัว
ที่มากพอ จะช่วยท�ำให้ญาติผู้ดูแลรู้สึกเครียดจาก
การดูแลลดลง มีคนช่วยแบ่งเบาความรู้สึกที่ไม่
ดี ด ้ า นลบ และช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาจากการดู แ ลผู ้
ป่วย มีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น (Malathum,
2001) เกิดการรับรู้ภาระการดูแลในระดับต�่ำ  และ
มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาระการดู แ ลกั บ
คุณภาพชีวติ ของญาติผดู้ แู ลผูท้ ไี่ ด้รบั การล้าง
ไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

ภาระการดู แ ลมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบ
กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ นั่ น
คือ ญาติผู้ดูแลที่มีการรับรู้ภาระการดูแลในระดับ
สูง จะมีการรับรู้คุณภาพชีวิตที่ลดลง อธิบายได้
ว่า เมื่อญาติผู้ดูแลรับรู้ภาระการดูแลในระดับสูง
เกิดความเครียด ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพชีวิต
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในญาติผู้ดูแล
ผู้ป่วยจิตเภท (เอมิกา กลยนี และคณะ, 2558) ญาติ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา (Donprapeng, 2006)
และญาติผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยมะเร็ง (Rha et al, 2015) พบว่า
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ภาระการดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพ
ชีวิตของญาติผู้ดูแลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ข้อจ�ำกัดในการวิจัย

การเลือกกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นญาติผู้ดูแลผู้ที่ได้รับการ
ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ที่รับการรักษา
ในคลินิกไตเสื่อม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ล�ำปาง ท�ำให้ไม่สามารถอ้างอิงผลการศึกษาในครัง้
นีไ้ ปยังญาติผดู้ แู ลผูท้ ไี่ ด้รบั การล้างไตทางช่องท้อง
ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือภูมิภาคอื่นได้

ข้อเสนอแนะ

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
1. ผลการวิจยั นีเ้ ป็นข้อมูลส�ำหรับพยาบาล
และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดกิจกรรมให้แก่ญาติ
ผูด้ แู ล เพือ่ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมบทบาทของ
ญาติผู้ดูแล ช่วยลดภาระการดูแล และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ให้การดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องที่บ้าน
2. ควรประเมินการรับรูภ้ าระการดูแล และ
คุณภาพชีวติ ของญาติผดู้ แู ลเป็นระยะ เนือ่ งจากการ
รับรู้ของญาติผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้านการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้ได้องค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ที่จะน�ำมาเป็นแนวทางในการ
อบรมพยาบาล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ผูป้ ว่ ยให้ตระหนักถึงความส�ำคัญนอกจากการดูแล
ผู้ป่วยยังต้องให้การดูแลญาติผู้ดูแลด้วย
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ด้านการวิจัยทางการพยาบาล
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ภาระ
การดูแล และคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในโรง
พยาบาล หรือภูมิภาคอื่น
2. ควรมีการศึกษาวิจยั แบบทดลองในการ
จัดโปรแกรมส�ำหรับญาติผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมการ
รับรูค้ วามรูส้ กึ ด้านบวก ลดการรับรูภ้ าระการดูแล
ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดีขึ้น
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การกระตุ้นพฤติกรรมในผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะซึมเศร้า:                                    
มุมมองทางสมองและประสาทวิทยา
ลัดดาวัลย์ มั่นพานิช, พย.ม1
ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์, Ph.D2

บทคัดย่อ

การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเฉียบพลันก่อให้เกิดการสูญเสียภาพลักษณ์และความ
สามารถในการท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน บุคคลที่มีกระบวนการปรับตัวเผชิญการสูญเสียไม่เหมาะ
สม อาจท�ำให้เกิดความเครียดเรื้อรังจนน�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปราย
ว่าพยาบาลควรท�ำอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยหลังโรค
หลอดเลือดสมองมีภาวะสุขภาพจิตทีแ่ ย่ลง ในเนือ้ หาส่วนแรก ผูเ้ ขียนอธิบายถึงกระบวนการเผชิญปัญหา
ของผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองว่าน�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้อย่างไร จากนั้นจึงน�ำเสนอแนวคิดการ
บ�ำบัดด้วยการกระตุน้ พฤติกรรม โดยอธิบายเชือ่ มโยงกับหลักการท�ำหน้าทีข่ องสมองและประสาทวิทยา
เกี่ยวกับการเรียนรู้และกระท�ำพฤติกรรม ในตอนท้าย ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับพยาบาลในการ
ประยุกต์ใช้หลักการท�ำหน้าที่ของสมองและประสาทวิทยาในการวางแผนกิจกรรมการพยาบาลเพื่อส่ง
เสริมการปรับตัวและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเผชิญปัญหาในผู้ป่วยหลังหลอดเลือดสมอง
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะซึมเศร้าหลังโรคหลอดเลือดสมอง, การกระตุ้นพฤติกรรม, สมองและประสาทวิทยา
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Behavioral Activation in Post-stroke Patients with Depression:                                                   
Brain and Neuroscience Perspectives
Laddawan Manpanit, MSN.1
Chanokruthai Chenarom, Ph.D2

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 introduced 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.
Keywords: Post-stroke Depression, Behavioral Activation, Brain and Neuroscience
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บทน�ำ

ในการด�ำเนินชีวิตของบุคคล ย่อมต้อง
เผชิญกับประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ ทั้งความส�ำเร็จ
และอุปสรรคปัญหา ทีบ่ างครัง้ หนักหนาสาหัสจน
เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตของชีวิต อันเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ก่อให้เกิดความทุกข์อย่าง
เฉียบพลันจนไม่สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างปกติ
อย่างไรก็ตาม ค�ำพูดของจิตวิทยาอีรคิ อีรคิ สัน ทีไ่ ด้
กล่าวไว้วา่ “วิกฤตเกิดขึน้ ได้เสมอ แต่ไม่จำ� เป็นต้อง
เป็นหายนะ ทีจ่ ริงแล้ว ช่วงวิกฤตเป็นเวลาทีม่ นุษย์
เรียนรู้ได้มากที่สุด เพราะต้องงัดเอาสติปัญญา
ทั้งหมดที่เคยมีมาใช้เพื่อขบคิดให้หลุดพ้นจาก
สภาวะนัน้ เพือ่ เผชิญวิกฤตครัง้ ใหม่ เรียนรูบ้ ทเรียน
ชีวติ บทต่อไป” (Erikson, 1959) ค�ำกล่าวนี้ แสดงให้
เห็นว่า แม้วกิ ฤตชีวติ จะเป็นสิง่ ไม่พงึ ปรารถนา แต่
ก็เป็นโอกาสที่บุคคลจะได้เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติ
ของชีวิต มีความสามารถปรับตัวเผชิญปัญหา ก่อ
ให้เกิดวุฒิภาวะที่มากขึ้นตามประสบการณ์ชีวิตที่
ได้รับ
การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความสามารถใน
การดูแลตนเองการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน รวม
ถึงวิถีชีวิตและหน้าที่การงานจากข้อจ�ำกัดของ
ภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไป อีกทั้งการฟื้นฟูบ�ำบัด
ที่ยาวนาน มักก่อให้เกิดความเครียดเรื้อรัง (van
Rijsbergen, Mark, Kop, de Kort, & Sitskoorn,
2018) ผูป้ ว่ ยหลังโรคหลอดเลือดสมองทีป่ รับตัวไม่
ได้จะแสดงออกด้วยการแยกตัวเองออกจากสังคม
หลบเลี่ยงการเผชิญหน้าผู้คน เลิกท�ำกิจกรรมทาง
สังคมที่เคยท�ำแล้วมีความสุข ซึ่งเป็นการใช้กลไก
การเผชิญปัญหาแบบหลีกเลี่ยง (Avoidance coping style) ที่รังแต่จะน�ำไปสู่ความเครียดที่เพิ่มขึ้น
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(Lo Buono, Corallo, Bramanti, & Marino, 2017)
มี ผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ น จ� ำ นวน
มากที่ไม่สามารถปรับตัวกับวิกฤตชีวิตนี้ได้ เกิด
ความทุกข์สะสม จนน�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในที่สุด
(van Rijsbergen et al., 2018; จันทร์จิรา สีสว่าง
และ ปุลวิชช์ ทองแตง, 2559)
แนวคิดการปรับพฤติกรรมเพือ่ กระตุน้ ให้
ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองสามารถปรับตัว
เผชิญปัญหา เป็นสิ่งที่พยาบาลควรท�ำความเข้าใจ
เพือ่ ให้การช่วยเหลือผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทความนี้น�ำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม
เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะการเผชิ ญ ความเครี ย ดของ
ผูป้ ว่ ยหลังหลอดเลือดสมองทีป่ รับตัวรับความเจ็บ
ป่วยและการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ น�ำไปสู่การเกิด
ภาวะซึมเศร้า และกระบวนการกระตุน้ พฤติกรรม
(Behavioral Activation) เพื่อส่งเสริมการปรับตัว
และเผชิญปัญหา ( Mitchell, et al., 2008)โดยจะ
แบ่งเนือ้ หาออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นการน�ำ
เสนอเกีย่ วกับการเผชิญความเครียดของผูป้ ว่ ยหลัง
โรคหลอดเลือดสมองที่น�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้า ส่วน
ที่สองจะกล่าวถึงแนวคิดการกระตุ้นพฤติกรรม
และการเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ทนี่ ำ� ไปสูก่ ารปรับตัว
ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงไปถึงองค์ความรู้เรื่อง
สมองและประสาทวิทยาทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมการ
เผชิญปัญหา และส่วนทีส่ ามน�ำเสนอการประยุกต์
ใช้โปรแกรมการกระตุ้นพฤติกรรมในกิจกรรม
ทางการพยาบาลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีก�ำลังใจ เรียน
รู้ทางเลือกของพฤติกรรมการเผชิญปัญหา และมี
ความมุ่งมั่น สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆเพื่อคง
ไว้ซึ่งพฤติกรรมการเผชิญปัญหาที่ดีได้
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การเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคหลอด เป็นโรคซึมเศร้าได้ถึงร้อยละ 31 ภายใน 5 ปีหลัง
จากป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hackett &
เลือดสมองที่น�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้า

ผลกระทบจากการป่ ว ยด้ ว ยโรคหลอด
เลือดสมองถือเป็นภาวะสูญเสีย (Loss) ที่ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ป่วยทุกด้าน
ทั้งด้านภาพลักษณ์ ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ หน้าที่การงาน และความสัมพันธ์
กับผู้อื่นในสังคม (สุภาภรณ์ นากลาง และ มณฑล
ทองนิตย์, 2559) จนกล่าวได้ว่าผู้ป่วยสูญเสีย “ตัว
ตน” ที่เคยเป็นก่อนหน้าการเจ็บป่วย และต้อง
อาศัยกระบวนการปรับตัวปรับใจ เพื่อน�ำไปสู่อัต
ลักษณ์และแนวทางการปฏิบตั ติ วั ใหม่ทเี่ หมาะสม
กับภาวะสุขภาพในปัจจุบัน เนื่องจากภาวะหลอด
เลือดสมองมักเกิดขึ้นโดยที่ผู้ป่วยคาดไม่ถึงและ
ไม่ได้เตรียมตัวเพือ่ รับการเปลีย่ นแปลง (ลัฆวี ปิยะ
บัณฑิตกุล, 2555) การสูญเสียแบบฉับพลันท�ำให้
กระบวนการปรับตัวตอบสนองต่อการสูญเสีย
(Grief process) ตั้งแต่ระยะปฏิเสธ (Denial) โกรธ
(Anger) ต่อรอง (Bargain) ซึมเศร้า (Depress) และ
ยอมรับ (Accept) เป็นไปอย่างยากล�ำบาก (Alaszewski, Alaszewski, & Potter, 2004) ผู้ป่วยแต่ละ
คนจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันและมีปฏิกิริยาตอบ
สนองต่อการสูญเสียนี้แตกต่างกันออกไป ผู้ที่ติด
อยู่กับภาวะปฏิเสธก็จะไม่รับรู้ถึงความจ�ำเป็นใน
การปรับตัว หรือผู้ที่รับรู้การสูญเสีย แต่ติดอยู่ใน
วังวนของภาวะซึมเศร้าจนถอนตัวไม่ขึ้นก็จะไม่มี
พละก�ำลังในการเผชิญปัญหา (Kuber – Ross &
Kesster, 2005) เห็นได้จากอุบตั กิ ารณ์ของภาวะซึม
เศร้าที่พบได้ถึงร้อยละ 25 – 79 ในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (Thomas & Lincoln, 2008) โดยพบมาก
ในระยะ 3 ถึง 6 เดือนหลังการเกิดภาวะฉุกเฉินจาก
โรคหลอดเลือดสมอง และสามารถจะพัฒนาไป
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Pickles, 2014)
อัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าที่สูงในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของโรคหลอด
เลือดสมองที่นอกจากจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
ท�ำให้ผู้ป่วยไม่ทันได้ตั้งตัวแล้ว ผลกระทบที่ตาม
มายังมีลักษณะเรื้อรังท�ำให้เกิดความเครียดสั่งสม
อีกด้วย เพราะความสามารถต่างๆที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากความเสียหายในสมอง ต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานในการฟืน้ ฟู หรือบางครัง้ เป็นการเสียหาย
อย่างถาวรวิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไป (เพ็ญศรี สิริสรา
รมย์, 2550) ผู้ป่วยเกิดท้อแท้ว่าความทุกข์ที่เกิด
ขึ้นไม่มีจุดสิ้นสุดและไม่มีทางออก น�ำไปสู่ภาวะ
ซึมเศร้าสิ้นหวังและยอมจ�ำนนต่อสถานการณ์
(Learned helplessness) สังเกตเห็นได้จากการมี
พฤติกรรมหลบเลี่ยง เฉยชา ยอมรับสภาพ ไม่ยินดี
ยินร้ายต่อปัญหา ท�ำให้ปัญหายิ่งสั่งสมมากขึ้น
จนบั่นทอนก�ำลังใจและความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
จึงปฏิเสธและถอยหนีจากปัญหาต่อไปเกิดเป็น
วงจรเลวร้าย (Vicious cycle) จนพัฒนาเป็นโรคซึม
เศร้าอย่างเต็มรูปแบบในที่สุด (วราลักษณ์ ทองใบ
ปราสาท, 2549) ซึ่งหากปล่อยให้ด�ำเนินมาจนถึง
จุดนี้แล้ว จะเป็นอุปสรรคต่อการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง การดูแลเพื่อประคับประคอง
ให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤตทางจิตใจ ป้องกัน
การเกิดภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงจึงมีความส�ำคัญ
มาก พยาบาลควรวางเป้าหมายเพื่อเอื้ออ�ำนวยให้
ผู้ป่วยผ่านจากภาวะซึมเศร้าไปสู่การยอมรับการ
เจ็บป่วย และสร้างความหวัง ก�ำลังใจ พร้อมต่อ
การเรียนรูพ้ ฤติกรรมการเผชิญปัญหา สามารถผ่าน
ภาวะวิกฤตไปสูส่ มดุลใหม่ทางจิตใจอีกครัง้ หนึง่ ได้
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ถึงแม้ภาวะซึมเศร้าจะเป็นระยะหนึ่งที่เกิดขึ้นได้
ตามปกติในปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสีย
แต่ก็เป็นระยะส�ำคัญที่พยาบาลต้องให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ (Dar, et al., 2017) เพราะก่อนหน้าระยะ
นี้ กล่าวได้ว่า ผู้ป่วยยังไม่รับรู้ถึงความจ�ำเป็นใน
การปรับตัวปฏิเสธปัญหาที่เกิดขึ้นอาจรู้สึกโกรธ
และต่อรองต่อสถานการณ์การผ่านมาจนถึงระยะ
ซึมเศร้าจึงเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยได้
ตระหนักแล้วว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นความจริงและ
ไม่มที างหลีกเลีย่ งได้ ระยะซึมเศร้าจึงเป็นช่วงเวลา
ส�ำคัญที่น�ำไปสู่ทางเลือกว่าผู้ป่วยจะเผชิญปัญหา
แบบเข้าหาหรือหลีกเลี่ยง (Seaward BL, 2012)
ภาวะซึมเศร้าที่ไม่รุนแรงอาจเป็นสัญญาณเตือน
ช่วยกระตุ้นผู้ป่วยให้เริ่มกระบวนการปรับตัว แต่
ถ้าผู้ป่วยติดอยู่ที่ระยะใดระยะหนึ่งเนิ่นนานเกิน
ไป ความเครียดที่สะสมจนจิตใจอ่อนล้า เกิดภาวะ
ซึมเศร้าที่รุนแรง หมดพลังกายและพลังใจในการ
เผชิญปัญหา สิง่ เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นจากปฏิกริ ยิ า
ตอบสนองต่อการสูญเสียจากมุมมองของสมอง
และประสาทวิทยา ดังจะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้
เมื่ อ เผชิ ญ ความเปลี่ ย นแปลงจากภาวะ
สุขภาพ ผู้ป่วยอาจแสดงท่าทีปฏิเสธ ไม่ยอมรับ
ความจริง เนื่องจากสมองมีลักษณะโน้มเอียงเข้า
สู่ภาวะปกติ (Normalcy bias) ท�ำให้บุคคลเชื่อ
ว่าชีวิตจะด�ำเนินไปตามปกติที่เคยเป็น (Nicolle,
Fleming, Bach, Driver, & Dolan, 2011) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากที่เคยประสบมา จึง
ใช้เวลานานในการรับรู้และเข้าใจ ส่วนใหญ่แล้ว
ระยะปฏิเสธจะส่งผลให้กระบวนการปรับตัวล่าช้า
แต่ในบางรายการตัดขาดการรับรูแ้ ละความรูส้ กึ ต่อ
เหตุการณ์ (Dissociation) โดยสิ้นเชิงก็อาจเกิดขึ้น
ได้ ต่อเมื่อบุคคลเริ่มเผชิญความยุ่งยากจนไม่อาจ
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ปฏิเสธได้อีกต่อไป ความหงุดหงิด โกรธตนเอง
บุคคลอื่น หรือบางครั้งก็ไม่อาจระบุเป้าหมายของ
ความโกรธได้กเ็ กิดขึน้ เมือ่ Amygdala ซึง่ ท�ำหน้าที่
เป็นสัญญาณเตือนภัย ประเมินได้ถงึ สิง่ คุกคามทาง
อารมณ์นี้ ก็จะไปกระตุ้น Hypothalamic Pituitary
Adrenal axisให้หลั่งฮอร์โมนความเครียด ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ Sympathetic จะถูกกระตุ้นให้
มีปฏิกิริยาต่อสู้เผชิญหรือหนีจากปัญหา พร้อม
กันนั้น บุคคลจะพยายามปะติดปะต่อเรื่องราว
เพื่อท�ำความเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์ และต่อ
รองเรือ่ งราวให้เป็นไปตามแบบทีต่ นเองยอมรับได้
จนเมือ่ ตระหนักว่าการต่อรองนัน้ ไร้ผล ความรูส้ กึ
ถูกคุกคามจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นยิ่งไปกระตุ้น
Amygdala และ HPA axis มากขึ้น จนสารสื่อ
ประสาทถูกใช้จนขาดสมดุล หากบุคคลสามารถ
ปรับตัว จัดการสถานการณ์และขจัดความเครียด
ได้ สมดุลของสารเคมีในสมองก็จะกลับสู่ภาวะ
ปกติ แต่ถ้าปัญหายังด�ำเนินต่อไป ร่างกายอยู่ใน
สภาวะเครียดอย่างเรื้อรัง สารสื่อประสาทหลักใน
สมองถูกใช้จนหมดสมองจึงหมดพลังและเหนือ่ ย
ล้า ดังนั้นการจะฟื้นฟูสภาพจิตใจจึงต้องให้ความ
ส�ำคัญตั้งแต่ก้านสมองที่เป็นแหล่งพลังงานไป
จนถึงสมองส่วนบนซึง่ เป็นแหล่งของพลังความมุง่
มั่นในการเผชิญปัญหากันเลยทีเดียว (Kozlowski,
Hutchinson, Hurley, Rowley, & Sutherland, 2017)

แนวคิดการกระตุ้นพฤติกรรมกับสมองและ
ประสาทวิทยาทางจิต
ธรรมชาติของจิตใจและพฤติกรรมของ
มนุษย์นั้น มีความเชื่อมโยงกับการท�ำหน้าที่ของ
สมอง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมเป็นเรื่องซับซ้อน
เพราะไม่ได้เป็นผลจากโครงสร้างหรือวงจรของ
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สมองส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นผลจาก
การท�ำหน้าที่ร่วมกันของสมองทั้งก้อน เนื่องจาก
สมองของมนุษย์มีวิวัฒนาการมากกว่า พฤติกรรม
ของมนุษย์จงึ มีความซับซ้อนกว่าสัตว์เลีย้ งลูกด้วย
นมชนิดอืน่ ในทางวิชาการนัน้ สมองสามารถแบ่ง
ออกได้เป็นสามส่วน คือสมองส่วนล่างหรือก้าน
สมองมีโครงสร้างส�ำคัญ คือ ศูนย์สัญญาณการก
ระตุ้นการท�ำงานของสมอง (Reticular Activating
System) และศูนย์สารสื่อประสาท (Neurotransmitter center) ท�ำหน้าที่ควบคุมปฏิกิริยาที่จ�ำเป็น
ต่อการอยู่รอด เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ
การไหลเวียนของเลือด วงจรตื่นหลับ ความอยาก
อาหาร และการขับถ่าย ถัดขึ้นไปด้านบนที่โอบ
ล้อมก้านสมองไว้ คือ สมองส่วนกลาง มีระบบ
ลิมบิก (Limbic system) ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
สั ญ ชาตญาณ คอยตั ด สิ น ว่ า สิ่ ง เร้ า ที่ เ ข้ า มาใน
ความสนใจนั้นเป็นอันตรายหรือเป็นโอกาสอัน
ดีของชีวิต และสร้างอารมณ์ความทรงจ�ำ  ส่วน
โครงสร้างด้านบนสุดของสมองนัน้ คือสมองส่วน
บน (Neo-cortex) ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการรับและ
ประมวลข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม คิด วิเคราะห์เชิง
ตรรกะเหตุผล วางแผน รักษาความตัง้ ใจและความ
รู้ตัว (Wiest, 2012)
พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของบุคคลจะ
เป็นอย่างไรนั้น เกิดจากการท�ำงานร่วมกันของ
สมองทั้งสามส่วนที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม
การขัดแย้งก็เกิดขึ้นได้ระหว่างการท�ำงานของ
สมองส่วนบน ซึ่งเป็นสมองส่วนคิด (Thinking
brain) กับสมองส่วนกลางและส่วนล่างซึง่ รวมกัน
เป็นสมองส่วนอารมณ์ (Emotional brain) สมอง
ส่วนอารมณ์นนั้ เปรียบเสมือนฐานข้อมูลหรือคลัง
เก็บความรู้ที่สะสมจากประสบการณ์เดิม เมื่อถูก

24

2.indd 135

135

กระตุ้นก็จะส่งสัญญาณออกมาในรูปของอารมณ์
และแรงจู ง ใจในการท� ำ พฤติ ก รรม และสมอง
ส่วนคิด เปรียบเสมือนเป็นเครื่องค�ำนวณว่าจะ
สามารถน�ำข้อมูลประสบการณ์นั้นมาประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร ส่งผลลัพธ์ออกมา
ในรูปของความคิดเชิงเหตุผล การวางแผนการและ
เจตนา ความมุง่ มัน่ ในการท�ำพฤติกรรมนัน้ การขัด
แย้งกันในการท�ำงานของสมองนี้ปรากฏให้เห็น
ได้หลายลักษณะ ทั้งในแบบที่สมองส่วนบนของ
ผูป้ ว่ ยรับรูค้ วามจ�ำเป็นในเชิงเหตุผลและประโยชน์
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มองเห็นเป้าหมาย
และคิดแผนการสู่ความส�ำเร็จ แต่สมองส่วนล่าง
กลับต้องการท�ำตามความรูส้ กึ ทีเ่ รียกร้องหาความ
สุขสบาย และเมื่อรู้สึกเบื่อเหนื่อยหรือท้อแท้ ก็จะ
เรียกร้องให้เกิดพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบ
ตามอารมณ์แทนการใช้เหตุผล ในทางกลับกัน หาก
สมองส่วนอารมณ์มีความฮึกเหิม มีแรงจูงใจที่จะ
การเผชิญปัญหาอย่างเต็มเปี่ยม แต่สมองส่วนคิด
ขาดความสามารถในการวางแผน ก�ำหนดแนวทาง
การกระท�ำภายใต้บริบทและสถานการณ์ชวี ติ ของ
ตน ไม่สามารถพลิกแพลงพฤติกรรมเมื่อพบเจอ
ปัญหา หรือไม่สามารถควบคุมจิตใจให้มีความมุ่ง
มั่น ยับยั้งความกลัวไม่กล้าเผชิญปัญหาไม่ได้ การ
แก้ไขปัญหาจึงประสบความล้มเหลว จนขาดความ
มัน่ ใจ แรงจูงใจทีม่ กี อ็ าจหมดลงได้เช่นกัน (Pessoa,
2015; Williams et al., 2008)
นอกจากสมองส่วนอารมณ์จะเป็นแหล่ง
ของแรงจูงใจจากความต้องการตามสัญชาตญาณ
แล้ว สมองส่วนนี้ยังท�ำหน้าที่สร้างนิสัยความ
เคยชิ น ซึ่ ง เป็ น ระบบอั ต โนมั ติ เ พื่ อ ประหยั ด
พลังงานของสมองด้วย ในขณะที่สมองส่วนคิด
ที่อยู่ด้านบนโดยเฉพาะด้านหน้าคือ Prefrontal
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ในขณะที่สมองส่ วนคิดที่อยูด่ า้ นบนโดยเฉพาะด้านหน้าคือ Prefrontal cortex (PFC) นั้นใช้พลังงานมาก
่าจะตอบสนองสถานการณ์
สมองส่ วนล่าง จะเป็ำรูนป
เพราะต้
งวิเคราะห์
เคยประสบอย่
างไร
cortex อ(PFC)
นั้ นวใช้
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cerebellum ซึ่งเป็ นสมองส่ วนที่อยูด่ า้ นหลัง เพื่อกําหนดแนวทางตอบสนองด้วยการกระทําในรู ปแบบซํ้าเดิม
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ที่มาภาพ:
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การจะกระตุ้น
ให้บุคคลมีพฤติกรรมใดนั้น การท�ำงานของสมอง
ที่ บู ร ณาการสอดคล้ อ งไปในทางเดี ย วกั น เป็ น
สิ่งส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคในการกระตุ้นพ
ฤติกรรมการเผชิญปัญหาในผู้ป่วยหลังโรคหลอด
เลือดสมองก็คือความเครียดและท้อแท้สิ้นหวัง
ท�ำให้ระบบลิมบิกถูกกระตุ้นอย่างหนัก สมอง
ส่วนล่างจึงหลีกหนีการเผชิญปัญหา ใช้แต่พฤติ
กรรมเดิมๆ ปฏิเสธที่จะเรียนรู้ ไม่สามารถใช้พลัง
จากสติปัญญาจากสมองส่วนบนโดยเฉพาะส่วน
PFCได้ ดังนั้น การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงต้องค�ำนึงถึงการดูแลสมองให้
คลายความหวาดกลัว เพื่อฟื้นฟูพลังและแรงจูงใจ
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ตามสัญชาตญาณให้ได้ก่อน แล้วจึงเสริมสร้าง
ความมุ่งมั่นตั้งใจให้สมองส่วน PFC มีพลังในการ
เรียนรู้ รวมทั้งมีการกระตุ้นพฤติกรรมเป้าหมาย
ในระดับทีเ่ หมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นระยะเวลา
นานพอที่จะสร้างวงจรนิสัยใหม่ขึ้นในสมองส่วน
หลัง ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเรียนรูพ้ ฤติกรรมอย่างยัง่ ยืนด้วย
(Medina, 2009)

โปรแกรมการกระตุน้ พฤติกรรมในผูป้ ว่ ยซึม
เศร้าหลังโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ
ซึมเศร้า มักมีพฤติกรรมแยกตัว เลิกท�ำกิจกรรมทาง
สังคม ไม่ติดตามการรักษาและกายภาพบ�ำบัด ซึ่ง
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ก่อให้เกิดผลเสียที่มากขึ้นทั้งต่อร่างกายและจิตใจ เผชิ ญ ปั ญ หา (Trigger-Response-Alternative
หากไม่ได้รับการดูแลจิตใจและฟื้นฟูสมรรถภาพ Coping; TRAC ) มีเนื้อหาการบ�ำบัดประกอบด้วย
ทางกายอย่ า งเหมาะสม อาจกลายเป็ น ความ 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกจะเป็นการท�ำกิจกรรม
พิการอย่างถาวรได้ (Kouwenhoven, Kirkevold, ส�ำรวจความรู้สึกและอารมณ์ต่อการเจ็บป่วย และ
Engedal, Biong, & Kim, 2011) ด้วยความจ�ำเป็น วิเคราะห์พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของตนเอง
นี้ จึงมีโปรแกรมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหลังโรคหลอด เพื่อให้เกิดการยอมรับว่าการหลีกเลี่ยงการเผชิญ
เลือดสมองเกิดการปรับตัวที่เรียกว่า “อยู่กับโรค ปัญหาได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างและ
หลอดเลือดสมองได้ด้วยดี” หรือ “Living Well ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผชิญปัญหา ใน
With Stroke”ที่พัฒนาโดย Mitchell et al. (2008) ขัน้ ต่อมาผูบ้ ำ� บัดจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยผ่านกระบวนการ
ั หา ตัง้ เป้าหมาย
มีเนื้อหาการบ�ำบัดประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ แก้ไขปัญหา ตัง้ แต่การวิเคราะห์ปญ
หลั ก คื อ การกระตุ ้ น พฤติ ก รรม (Behavioral วางแผนกลยุทธ์ ประคับประคองให้เกิดพฤติกรรม
Activation) การส่งเสริมความสามารถในการแก้ไข เป้าหมายจริง และประเมินผลหลังลงมือปฏิบัติ
ปัญหา (Problem Solving) และการปรับความ และในขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรมคือการปรับ
คิดและพฤติกรรม (Cognitive and Behavioral ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้บุคลได้เกิดมุม
Modification) โดยบ�ำบัดแบบกลุ่มสัป ดาห์ ล ะ มองทางบวกในการด�ำเนินชีวิตร่วมกับโรคหลอด
1 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์ โดยมีกรอบแนวคิด เลือดสมอง มองเห็นคุณค่าในตนเองจิตใจมีความ
9
เพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเปลี่ ย นผ่ า นภาวะ สงบสุขเข้าสู่สมดุล เกิดนิสัยหรือแนวปฏิบัติใหม่
ในการด�ำเนิานเนิชีนวชีิตวิตร่ วมกับโรคหลอดเลือดสมอง
สุขภาพจิ
ตจากการหลี
ปัญบุคหาลได้(Trigger-Reความคิ
ด และพฤติ
กรรมกเพืหนี
่อให้
เกิดมุมมองทางบวกในการดํ
sponse-Avoidance Pattern; TRAP) ไปสู่ก่ าร
มองเห็นคุณค่าในตนเองจิตใจมีความสงบสุ ขเข้าสู สมดุล เกิดนิสยั หรื อแนวปฏิบตั ิใหม่ในการดําเนินชีวิต

ภาพทีภาพที
่ 1 รูป่ แบบพฤติ
กรรมการหลี
กหนีกหนี
(TRAP)
1 รู ปแบบพฤติ
กรรมการหลี
(TRAP)
ที่มาของภาพ: แปลจาก Jacobson, Martell, & Dimidjian, (2001)

ที่มาของภาพ: แปลจาก Jacobson, Martell, & Dimidjian, (2001)
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ที่มาของภาพ: แปลจาก Jacobson, Martell, & Dimidjian, (2001)

ภาพที่ ่ 22 รูรูปปแบบการเผชิ
แบบการเผชิญญปัปัญญหาหา(TRAC)
(TRAC)
ภาพที
ที่มทีาของภาพ:
(2001)
Jacobson,Martell,
Martell, && Dimidjian,
Dimidjian, (2001)
่มาของภาพ:แปลจาก
แปลจากJacobson,
ในด้
ยั แบบ
นซ�้ำRandomized
ของภาวะซึม
ในด้าานประสิ
นประสิททธิธิผผลของโปรแกรมนั
ลของโปรแกรมนั้ นน้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิ
จาก ว่า กลุ่มผู้ป่วยเริ่มมีการกลับจเป็

เศร้า 12 เดือนขึรับ้นการบํ
ไปหลัาบังจากได้
รับการบ�ำLiving
บัด จึง
การทบทวนวรรณกรรมพบงานวิ
แบบ RandomControlled
Trialโดย Mitchell et al.จยั (2008)
ที่เปรี ยบเทียบผลของการได้
ดด้วยโปรแกรม
ปได้วม่าเศร้
การใช้
โปรแกรมการบ�
ำบัวดยยาต้
ดังกล่านเศร้
าวนี้ ามี
ized With
Controlled
Mitchell
et al. (2008)
Well
StrokeTrialโดย
ในผูป้ ่ วยหลั
งโรคหลอดเลื
อดสมองที่มสรุีภาวะซึ
าและได้
รับการรักษาด้
ที่ เ ปรี ย บเที ย บผลของการได้ รั บ การบ� ำบั ด ด้ ว ย
โปรแกรม Living Well With Stroke ในผู้ป่วยหลัง
โรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะซึมเศร้าและได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านเศร้า ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะซึมเศร้าที่
ได้รับโปรแกรมการบ�ำบัด มีอาการซึมเศร้าลดลง
มากกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รกั ษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ รวมทัง้ มีการปรับตัวหลัง
การเจ็บป่วยดีขนึ้ มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
เผชิญปัญหาที่เหมาะสมขึ้น นอกจากนี้ยังมีงาน
วิจัยที่ศึกษาผลระยะยาวของการใช้โปรแกรมร่วม
กับการใช้ยาต้านเศร้าในผูป้ ว่ ยหลังโรคหลอดเลือด
สมองทีม่ ภี าวะซึมเศร้า โดยวัดผลต่อเนือ่ งในระยะ
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน (Mitchell
et al., 2009; Ruth et al., 2011) ซึ่งผลการศึกษาพบ

ผลในการป้องกันภาวะซึมเศร้าก�ำเริบซ�้ำได้อย่าง
น้อยในระยะเวลา 1 ปี ในการศึกษาเดียวกันนี้ ยัง
พบว่าปัจจัยที่ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้านั้น คือ
การขาดแรงสนับสนุนทางด้านสังคม และข้อจ�ำกัด
ด้านร่างกายของผู้ป่วย การกลับซ�้ำของภาวะซึม
เศร้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ชี้ให้เห็นผลที่ตามมาจากการ
เจ็บป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อภาวะสุขภาพและ
การด�ำเนินชีวติ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยต้องมีการปรับตัวอย่าง
ต่อเนื่อง จึงต้องอาศัยทั้งแรงสนับสนุนจากสังคม
สิ่งแวดล้อม และก�ำลังใจ รวมทั้งความมุ่งมั่นไม่
ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยหลังโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะซึมเศร้าที่ได้รับโปรแกรมการบําบัด มีอาการ
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การประยุกต์ใช้หลักการกระตุ้นพฤติกรรมในการ
พยาบาลผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมอง
การใช้หลักการตามกระบวนการฟืน้ ฟูการ
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ท�ำงานของสมองเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหาในผูป้ ว่ ยหลังโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ภี าวะ
ซึมเศร้านั้น พยาบาลอาจต้องเผชิญกับความรู้สึก
โศกเศร้า ไร้พลัง มองโลกทางลบอย่างไม่มีเหตุผล
ของผู้ป่วย ที่ส่งผลให้เกิดความยากล�ำบากในการ
สร้างสัมพันธภาพ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่าง
มาก เพราะการปรับเปลีย่ นจาก Avoidance Pattern
ไปสู่ Alternative Coping นัน้ ไม่สามารถท�ำได้เพียง
การปรับเปลีย่ นความคิดให้เป็นไปในทางบวกมาก
ขึ้น หรือการฝึกทักษะทางพฤติกรรมให้แก้ปัญหา
ชีวติ เป็นเท่านัน้ แต่เป็นกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ น�ำ
ไปสูก่ ารมีวฒ
ุ ภิ าวะทางจิตใจทีส่ งู ขึน้ จากการเข้าใจ
ความทุกข์ และการหาทางออกให้กับความทุกข์
ของตน ด้วยการยอมรับความจริงและเผชิญหน้า
กับปัญหาด้วยรูปแบบการกระท�ำใหม่ๆทีไ่ ม่เคยท�ำ
มาก่อน ทัง้ นี้ จากหลักการด้านสมองและประสาท
วิทยานั้น อุปสรรคในการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่มี
อย่างน้อย 3 ลักษณะ อันดับแรก คือ การต่อต้าน
จากก้ า นสมองที่ ห มดพลั ง จากความเหนื่ อ ยล้ า
เพราะความเครียดที่กระตุ้นสมองอย่างเรื้อรังจน
สารสื่อประสาทในสมองขาดแคลน อันดับที่สอง
คือ การต่อต้านจากสมองส่วนอารมณ์ ในระบบ
ลิมบิกที่ Amygdala รู้สึกถูกคุกคามจากการที่ชีวิต
ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เคยเป็น และ Basal
ganglia ที่ ค อยแนะน� ำ ให้ บุ ค คลใช้ นิ สั ย หรื อ
พฤติ ก รรมเดิ ม เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเผชิ ญ ความ
ยุ่งยาก และในอันดับที่สาม คือ การหมดพลัง
ของ Neo-cortex ท�ำให้ไม่สามารถยับยั้งการมี
พฤติ ก รรมตามความต้ อ งการของสมองส่ ว น
อารมณ์ ไ ด้ จึง ไม่ส ามารถยืนหยัดตามความมุ ่ ง
มั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้กล้าเผชิญปัญหา
ไม่ ส ามารถขบคิ ด แผนการในการเผชิ ญ ปั ญ หา
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หรือหาวิธีแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้ ดังนั้น การจะ
ผลักดันให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาที่ดี
ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ส มองมี พ ลั ง เป็ น อิ ส ระจาก
ความเครียดและอารมณ์เศร้า จึงจะสามารถส่งผล
ให้สมองส่วนบนปลอดโปร่งพอทีจ่ ะมีกำ� ลังขบคิด
วางแผน และมีพฤติกรรมตามเป้าหมายทีว่ างไว้ได้
พยาบาลที่เข้าใจในหลักการของสมอง จึงต้องเริ่ม
ตั้งแต่การดูแลด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีความ
พร้อมสู่พฤติกรรมการปรับตัว ตลอดจนช่วยให้
ผู้ป่วยมีแรงจูงใจและความหวังที่จะปรับตัวเพื่อ
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และการมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อ
ความตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิต
ดัง สรุปเป็นหลักการได้ดังนี้
1. ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะทางกายให้ มี พ ลั ง
ความพร้อมต่อการเผชิญปัญหา
การน�ำแนวคิดส่งเสริมการเผชิญปัญหามา
ใช้ในการบ�ำบัดผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมอง
นัน้ พยาบาลจะต้องค�ำนึงกระบวนการตอบสนอง
ทางจิตต่อการสูญเสีย และให้เวลาในการท�ำใจ
ยอมรับสถานะผูป้ ว่ ย รวมทัง้ สร้างโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
ได้ระบายความรูส้ กึ โกรธ สับสน และเศร้าโศกออก
มา ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ทั้งจากการ
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บ�ำบัดและกับครอบครัว
ของผู้ป่วยเอง เมื่อได้รับความเห็นอกเห็นใจ ผู้ป่วย
ก็จะมีความหวังในการเผชิญปัญหามากขึ้นและ
ยอมรับการเจ็บป่วยได้ดีขึ้น หากผู้ป่วยมีความซึม
เศร้ามาก หรืออารมณ์โกรธเกรี้ยวรุนแรง พยาบาล
ควรมีความมั่นคงในการยอมรับอารมณ์โกรธของ
ผู ้ ป ่ ว ยแสดงความเห็ น อกเห็ น ใจ และให้ ค วาม
ส�ำคัญกับดูแลการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐาน
ทั้งการรับประทานอาหารครบถ้วน การพักผ่อน
ที่เพียงพอ มีเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกก�ำลัง
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กาย การใช้เวลาผ่อนคลายกับกิจกรรมสันทนาการ
ต่างๆ รวมถึงการท�ำกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้
จิตใจสงบ เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้จะไปกระตุ้น
ก้ า นสมองให้ ผ ลิ ต และหลั่ ง สารสื่ อ ประสาทที่
เป็ น พื้ น ฐานของพลั ง กายและพลั ง สมอง ให้ มี
ความพร้อมในการมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหา
(Meeusen, 2014)
การได้ระบายออกถึงความรู้สึกสูญเสียจะ
ช่วยให้ระบบลิมบิกโดยเฉพาะที่ Amygdala สงบ
ลง จึงไม่ไปกระตุ้น HPA axis และระบบประสาท
อัตโนมัติ Sympathetic ที่ท�ำให้ผู้ป่วยต่อต้านหลีก
หนีปัญหา อีกทั้งการได้รับการดูแลความต้องการ
พื้นฐานให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน จะช่วยให้
ก้านสมองมีพลัง (Pessoa, 2009) ศูนย์ผลิตสารสื่อ
ประสาททีก่ า้ นสมองสามารถผลิตสารสือ่ ประสาท
ที่ จ� ำ เป็ น ในการเรี ย นรู ้ แ ละการเกิ ด พฤติ ก รรม
ใหม่อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็น Nor-epinephrine
ที่ช่วยให้เกิดความกระชุ่มกระชวย มีพลังในการ
เริ่มกิจกรรมต่างๆของชีวิต หรือ Dopamine ที่ช่วย
ให้เกิดสมาธิและมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาเพือ่
ให้เกิดผลลัพธ์ตามความคาดหวัง และ Serotonin
ซึง่ จะช่วยประคับประคองความรูส้ กึ มองโลกในแง่
ดีและเข้าหาสังคม และยังท�ำให้จิตใจมีความความ
เยือกเย็นเมือ่ เผชิญอุปสรรค ไม่หนุ หันพลันแล่น มี
ความรอบคอบในการแก้ปัญหา
2. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเริ่มต้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรมใหม่
เมื่อร่างกายและจิตใจมีพลังแล้ว ในขั้น
ต่อมาก็คือการส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้พลังนั้นไปใน
ทางบวกมีความฮึกเหิมและความหวังที่จะเผชิญ
ปัญหา เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตนเองไปในทางทีด่ ี
ขึน้ แทนทีจ่ ะใช้พลังไปกับความวิตกกังวล เก็บกด
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และหลีกหนีปัญหา ในขั้นตอนนี้ พยาบาลควรส่ง
เสริมให้ผู้ป่วยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ละเอียด ความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนจะช่วยให้
ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ว่าควบคุมสถานการณ์ได้ การช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยตัง้ เป้าหมายในการเผชิญปัญหานัน้ ควรเป็น
เป้าหมายที่ชัดเจน และไม่ยากจนเกินไป เพื่อลด
ความเครียด ป้องกันไม่ให้ทอ้ แท้ อันจะน�ำไปสูก่ าร
ต่อต้านการเรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
จากสมองส่วนอารมณ์ โดยเฉพาะ Amygdala ที่
รับรู้เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาที่ดูจะยิ่งใหญ่
ยุง่ ยาก และห่างไกลจากสถานการณ์ปจั จุบนั ท�ำให้
รู้สึกหวาดกลัวการเปลี่ยนแปลง พยาบาลจึงควร
ช่วยให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายในระยะสั้น เริ่มจากก้าว
เล็กๆทีส่ ามารถท�ำให้สำ� เร็จได้ไม่ยาก ก่อนทีจ่ ะก้าว
ต่อไปทีละก้าวอย่างมัน่ คงไปจนถึงเป้าหมายปลาย
ทางในที่สุด (Stephen, 2014)
3. ส่งเสริมการตั้งเจตนาความมุ่งมั่นให้
เกิดพฤติกรรมใหม่อย่างยั่งยืน
ถึงแม้แรงจูงใจจะเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่ช่วย
ผลักให้ผปู้ ว่ ยขยับก้าวแรกไปสูก่ ารเริม่ เผชิญปัญหา
แต่ แ รงจู ง ใจนั้ น ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของอารมณ์
จึงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามความรู้สึกของบุคคล
หากเหตุการณ์รอบตัวมากระทบ ท�ำให้เกิดความ
ผิดหวัง เบื่อหน่าย ท้อแท้ ท�ำให้แรงจูงใจหมดสิ้น
ผู้ป่วยก็อาจเลิกล้มความตั้งใจในการเผชิญปัญหา
ได้ มาถึงตอนนี้ บทบาทของสมองส่วนบนโดย
เฉพาะที่ PFC จึงมีความส�ำคัญอย่างมาก ในการมี
สติรู้ตัว ตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตน และ
ใช้ตรรกะเหตุผลมายับยัง้ การมีพฤติกรรมการตอบ
สนองทางอารมณ์ของตน เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น
ตั้งใจ มีความมั่นคงต่อเจตจ�ำนงที่จะเผชิญปัญหา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม พยาบาล
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ต้องตระหนักด้วยว่า ความเสียหายที่เกิดจากโรค
หลอดเลื อ ดสมองอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
สามารถในการรู้คิด โดยเฉพาะด้านการบริหาร
จัดการ (Executive function) ที่ส่งผลต่อ การคิด
วิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้น พยาบาลจึงควรส่งเสริมให้มีการซักซ้อม
ความคิดความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ป่วยมองเห็นภาพ
ของความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ให้ชัดเจน เอื้อต่อการวางแผนการกระท�ำไปสู่เป้า
หมายได้สะดวก นอกจากนี้ การจัดท�ำตารางให้มี
การด�ำเนินกิจกรรมตามจ�ำนวนครั้งอย่างต่อเนื่อง
ตามที่โปรแกรมก�ำหนด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2
เดือน เพื่อเอื้อให้ Basal ganglia จับรูปแบบการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นซ�้ำๆ และประสานงาน
กับ Cerebellum จนเกิดเป็นความเคยชินอัตโนมัติ
เกิดเป็นพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบใหม่อย่าง
ถาวรขึ้น ไม่กลับไปใช้พฤติกรรมหลีกเลี่ยงปัญหา
แบบเดิมอีก (Redgrave et al., 2010)

บทสรุป

โรคหลอดเลื อ ดสมองมี ผ ลต่ อ การ
ปรั บ ตั ว เผชิ ญ ความสู ญ เสี ย ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครี ย ดเรื้ อ รั ง และไปสู ่ ภ าวะซึ ม เศร้ า ได้
โปรแกรมการกระตุ้นพฤติกรรม “Living Well
With Stroke”ที่พัฒนาโดย Mitchell et al. (2008)
เป็ น โปรแกรมการบ� ำ บั ด ที่ มุ ่ ง ปรั บ เปลี่ ย นรู ป
แบบพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยจาก
หลีกเลี่ยง (TRAP) เป็นเผชิญปัญหาอย่างเหมาะ
สม (TRAC) ซึ่งจากการศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมบ� ำ บั ด นี้ พบหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ว่ า
สามารถป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ เป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 1 ปี อย่างไรก็ตาม การน�ำกิจกรรม
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ตามโปรแกรมการบ�ำบัดมาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบความส�ำเร็จ
นั้น พยาบาลต้องค�ำนึงถึงหลักการท�ำงานของ
สมองและประสาทวิทยาที่อธิบายว่าพฤติกรรม
เป็นผลรวมของการท�ำงานของสมองทั้งก้อน ซึ่ง
ประกอบด้วยสมองส่วนล่างที่เป็นแหล่งของพละ
ก�ำลังในการริเริ่มพฤติกรรม สมองส่วนกลางซึ่ง
เป็นแหล่งของแรงจูงใจ รวมทั้งอารมณ์กลัว กังวล
ไม่มั่นใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสมอง
ส่วนบนซึ่งเป็นสมองส่วนคิด วางแผนและตัดสิน
ใจว่าควรเปลีย่ นพฤติกรรมหรือไม่ พยาบาลจิตเวช
ที่ตระหนักถึงหลักการนี้ จะสามารถวางแผนการ
พยาบาลโดยบูรณาการหลักการด้านสมองควบคู่
ไปกับด้านจิตสังคมเพือ่ เตรียมสมองให้มพี ละก�ำลัง
มีอารมณ์ที่ปลอดโปร่ง และมีสมาธิและตั้งใจมุ่ง
มั่นพร้อมส�ำหรับการเรียนรู้พฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหาใหม่ๆ พร้อมเผชิญปัญหาในชีวิตและเลือก
วิธีการเผชิญปัญหาภายใต้บริบทและสถานการณ์
ของชีวิตตนเองได้อย่างเหมะสม
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การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในผู้ป่วยจิตเภทชายที่มีคุณค่าในตนเองต�่ำ
ภาวิณี สถาพรธีระ, พยม.1
กฤตยา แสวงเจริญ, ศศ.ด.2

บทคัดย่อ

โรคจิตเภทเป็นความเจ็บป่วยทางจิตที่มีความรุนแรงเรื้อรังและทําให้ผู้ป่วยไร้ความสามารถ
มากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทจะมีภาวะทุพพลภาพของการทําหน้าที่ด้านต่างๆ (functional disability)
และเรื้อรังจากอาการของโรค การฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติพบได้น้อยมาก ผู้ป่วยเกือบทุกรายต้องรักษา
แบบโรคเรื้อรัง (chronic treatment) หรือต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ดูแล
หรือบุคคลในครอบครัว เกิดความเครียดมีทศั นคติทไี่ ม่ดกี บั ผูป้ ว่ ยและรูว้ า่ การดูแลผูป้ ว่ ยเป็นภาระ ในบาง
ครอบครัวถึงกับทิง้ ผูป้ ว่ ยไว้ในโรงพยาบาลตลอดชีวติ ไม่ยอมรับผูป้ ว่ ยกลับไปดูแล ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดความ
รู้สึกทุกข์ทรมานทางจิตใจ ต�ำหนิตนเอง ที่ไม่มีใครต้องการ หรือคิดว่าถูกลงโทษ ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์
ของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเภทชาย เนื่องจากเพศชายมีระดับความมีคุณค่าในตนเองสูงกว่าเพศหญิง
โดยส่วนใหญ่ สังคมและวัฒนธรรม มักยกย่องให้เพศชายอยู่ในภาวะผู้น�ำหารายได้เลี้ยงครอบครัว ท�ำให้
ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ไร้พลังอ�ำนาจ ความรู้สึกคุณค่าในตนเอง
ลดลง การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเภทในปัจจุบัน พบว่าการรักษาโรคจิตเภทด้วยยาร่วมกับการบ�ำบัดทาง
จิตสังคมได้ผลลัพธ์ดีกว่าการรักษาด้วยยาอย่างเดียว จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการน�ำแนวคิด
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจมาใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตและจิตเวชได้ แต่มีจ�ำนวนจ�ำกัด และมีเฉพาะ
ในกลุ่มของคนป่วยทางกาย และบุคคลทั่วไป ท�ำให้ผู้เขียนมีความสนใจอย่างยิ่งในการเขียนบทความ
ดังกล่าว เพือ่ ส่งเสริมความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตน เพิม่ ศักยภาพ ความสามารถในการจัดการกับความเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยจิตเภทชายช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: โรคจิตเภท, พลังอ�ำนาจ, คุณค่าในตนเองต�่ำ
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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.
Keywords: Schizophrenia, Empowerment, Low self- esteem
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บทน�ำ

โรคจิตเภทเป็นปัญหาส�ำคัญอันดับหนึ่ง
ของโรคทางจิตเวชทั้งหมด (อรพรรณ ลือบุญธวัช
ชัย, 2554) เป็นโรคทีม่ กี ลุม่ อาการหลากหลาย ทีเ่ กิด
จากความแปรปรวนของการท�ำหน้าทีข่ องสารเคมี
ในสมอง ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความผิดปกติด้านต่างๆ
หลายด้าน เช่น ความผิดปกติของความคิด ร่วมกับ
ความผิ ด ปกติ ข องอารมณ์ การรั บ รู ้ ประสาท
สัมผัสพฤติกรรม การตัดสินใจ มีความบกพร่อง
ทางหน้าที่การงานและสังคม โรคจิตเภทจึงเป็น
ความเจ็บป่วยทางจิตที่มีความรุนแรงเรื้อรังและ
ทําให้ผู้ป่วยไร้ความสามารถมากที่สุดเพราะใน
กลุ่มผู้ป่วยจิตเภทจะมีภาวะทุพพลภาพของการ
ท�ำหน้าที่ด้านต่างๆ (functional disability) มีความ
เรื้อรังที่เกิดอาการของโรค การฟื้นตัวกลับมาเป็น
ปกติจึงพบได้น้อยมาก ดังนั้นผู้ป่วยเกือบทุกราย
ต้องรักษาแบบโรคเรื้อรัง (chronic treatment)
หรือต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง (ธวัชชัย ลีฬหานาจ,
2552) มักมีระยะเวลาการเจ็บป่วยที่ยาวนาน และ
มีอาการก�ำเริบซ�้ำหลายครั้งในระหว่างนี้ยิ่งอาการ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ศักยภาพในการด�ำเนินชีวิตแทบ
ทุกด้านของผูป้ ว่ ยก็จะยิง่ เสือ่ มถอยลงเรือ่ ยๆท�ำให้
ผู้ป่วยไร้ความสามารถมากที่สุดในกลุ่มโรคทาง
จิตเวช (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิ
ชย์, 2555) มีผลการศึกษาของกรมสุขภาพจิตพบ
ว่าผูป้ ว่ ยโรคจิตเภททีเ่ ป็นเรือ้ รังมีประมาณ ร้อยละ
30-50 ของผู้ป่วยจิตเภททั้งหมด ก่อให้เกิดปัญหา
สาธารณสุขที่ส�ำคัญ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง ยาก
แก่การเข้าใจ และรักษา (สมภพ เรืองตระกูล, 2553)
ผลกระทบต่ อ ครอบครั ว ผู ้ ดู แ ล เกิ ด
ความเครียด วิตกกังวล มีทัศนคติไม่ดีกับผู้ป่วย
และรับรูว้ า่ การดูแลผูป้ ว่ ยเป็นภาระ บางครอบครัว
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ถึ ง กั บ ทิ้ ง ผู ้ ป ่ ว ยไว้ ใ นโรงพยาบาลไว้ ต ลอดชี วิ ต
ไม่ยอมรับกลับบ้าน ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดความรูส้ กึ ทุกข์
ทรมานทางจิตใจ ต�ำหนิตนเอง ที่ไม่มีใครต้องการ
หรือคิดว่าถูกลงโทษ ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ของ
ผูป้ ว่ ย ท�ำให้รสู้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ณ
ุ ค่า ขาดความภาค
ภูมิใจในตนเอง ขาดความมั่นใจตนเอง และมอง
ตนเองไร้ซึ่งความสามารถ(Ying, Wolf, & Wang,
2013) ท้อแท้สิ้นหวัง ไร้พลังอ�ำนาจ (Yanos, Roe,
Markus, & Lysaker, 2008) ความรู้สึกคุณค่าใน
ตนเองลดลง (Razali, Hussein, & Ismail, 2010)
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนลดลง (Brohan et al.,
2010; Corrigan & Rao, 2012) มีผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยการประกอบอาชีพ
รวมทั้งการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย (อุบลรัตน์
สิงหเสนี, 2552)
การบ�ำบัดรักษาผูป้ ว่ ยจิตเภทในปัจจุบนั ถึง
แม้จะพบว่าการรักษาด้วยยารักษาโรคจิตจะท�ำให้
ผูป้ ว่ ยมีอาการทางจิตดีขนึ้ แต่จากการศึกษาเปรียบ
เทียบผลการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว กับการ
รักษาด้วยยาร่วมกับการบ�ำบัดทางจิตสังคม พบ
ว่าการรักษาโรคจิตเภทด้วยยาร่วมกับการบ�ำบัด
ทางจิตสังคมได้ผลลัพธ์ดกี ว่าการรักษาด้วยยาอย่าง
เดียว (Dyck et al., 2002 อ้างใน พิเชฐ อุดมรัตน์
และสรยุทธ วาสิกนานนท์, 2552) ท�ำให้มีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รักษาพยาบาลจะต้องค�ำนึงถึง
ด้านจิตใจ และสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย
อย่างครอบคลุมทุกด้าน เพราะถ้าหากผู้ป่วยได้รับ
การพัฒนาให้มีความสามารถในการเผชิญปัญหา
หรือความกดดันของจิตใจดีขึ้น จะเป็นหนทาง
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีความบกพร่องหรือ
ความเสื่อมเพิ่มมากขึ้นและ สามารถด�ำเนินชีวิต
ในสังคมได้ไม่เป็นภาระให้สังคม
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จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยจิตเภทชายที่มา
รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชแห่ง
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีอาการทาง
จิตสงบ จ�ำนวน 10 ราย ถึงความรู้สึกที่มีต่อการ
เจ็บป่วย พบว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้
กับการเจ็บป่วยที่เป็นมานาน รักษาไม่หายขาด
ต้องเป็นภาระแก่ญาติในการดูแล บางคนรู้สึกเบื่อ
หน่ายท้อแท้ถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป หมด
หวังกับชีวิต ณ ปัจจุบันที่ไม่สามารถด�ำเนินชีวิต
ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ยกตัวอย่างค�ำพูดเช่น
“คิ ดว่ า ตนเองเป็นภาระกับ ญาติที่ต้องมาดูแล”
“ไม่ อ ยากมี ชี วิ ต อยู ่ เ พราะเป็ น ภาระกั บ ญาติ ”
“ญาติคงไม่อยากดูแลผม” “ป่วยมานานไม่หาย
สั ก ที ” “ท� ำ อะไรช้ า ลงท� ำ ให้ ถู ก ภรรยาบ่ น ให้ ”
“ชีวิตคงดีขึ้นถ้าไม่ต้องให้ใครมาดูแล” “แต่ก่อน
เคยท�ำงานได้ ตอนนี้จะไปท�ำงานแบบเดิมก็ไม่
ได้” จากค�ำพูดดังกล่าว บ่งบอกถึงความรู้สึกว่า
ตนเองไม่มีคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจ ขาดพลังใน
ตนเอง ขาดความมัน่ ใจ มองตนเองไร้ความสามารถ
ไม่มีพลังอ�ำนาจ และส่งผลให้ความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองลดลง
ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชนั้น
เป็นปฏิบัติการที่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อแนว
มนุษยนิยม (Humanistic Approach) ด้วยความเชือ่
ว่ามนุษย์มธี รรมชาติทดี่ งี าม มีพลังผลักดันทีพ่ ฒ
ั นา
ศักยภาพของตนเองให้สมบูรณ์เต็มที่ พยาบาลเป็น
ผูช้ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ยให้เห็นคุณค่าของตนเอง สามารถ
เผชิญปัญหาและแก้ปัญหาของตนเองได้ ส�ำหรับ
กิจกรรมการพยาบาลจิตเวช ที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วย
ขณะรั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลแบ่ ง เป็ น 2
ลั ก ษณะ คื อ กิ จ กรรมการพยาบาลทั่ ว ไป และ
กิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคม ส�ำหรับกิจกรรม
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การดูแลด้านจิตสังคม ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ
เพือ่ การบ�ำบัด การท�ำจิตบ�ำบัดประคับประคอง การ
ท�ำกลุม่ กิจกรรมบ�ำบัดตามปัญหาเฉพาะของผูป้ ว่ ย
เช่น กลุ่มการบ�ำบัดทางความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive –Behavior Therapy ) การบ�ำบัดโดย
การแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy) กลุ่ม
การจัดการกับหูแว่ว การให้คำ� ปรึกษา และ การจัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อการบ�ำบัดทางจิต (Milieu Therapy) เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดนี้ ถ้าพยาบาลปฏิบัติ
ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ จะเป็ น การปฏิ บั ติ
กิจกรรมการพยาบาลที่มีคุณภาพ คือ ครอบคลุม
ปัญหาและความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคมของผู้ป่วย เพื่อประคับประคองจิตใจ
ให้สามารถเผชิญปัญหาด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและ
สามารถปรับตัวได้
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจิ ต เวชโดยการ
สร้ า งสั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบ� ำ บั ด หรื อ การท� ำ
จิตบ�ำบัดประคับประคอง มักมีการเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเองของผู้ป่วยร่วมด้วย เมื่อ
พบว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดต�่ำ
ลง แต่เนื่องจากการด�ำเนินการต่างๆต้องใช้เวลา
นานและต่อเนื่อง ผู้ป่วยบางคนไม่ได้รับการบ�ำบัด
อย่างครบกระบวนการก่อนจ�ำหน่ายออกจากโรง
พยาบาล หรือยังไม่มีรูปแบบที่เป็นกระบวนการ
อย่างชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามรูส้ กึ คุณค่าในตนเองลดลง จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการน�ำแนวคิดการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจมาใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหา
ทางสุขภาพจิตและจิตเวชได้ เพื่อเป็นการช่วย
เหลือให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่า หรือมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ตามแนวคิดทฤษฎีของ Miller (1992)
พบว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ซึ่งโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในผู้ป่วย
จิตเภท เป็นกิจกรรมการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหา
ด้ า นจิ ต ใจเฉพาะอย่ า งหนึ่ ง โดยใช้ เ ทคนิ ค ของ
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัด การติดต่อ
สื่อสารเพื่อการบ�ำบัด การให้ค�ำปรึกษาอย่างเป็น
ขั้นตอน เป็นการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่
เป็นแบบแผนถูกต้อง ชัดเจน จะสามารถท�ำให้การ
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมีระบบ
สมบูรณ์ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งพลังอ�ำนาจ
ขึ้ น อยู ่ กั บ ความเข้ ม แข็ ง ของแหล่ ง พลั ง อ� ำ นาจ
ประกอบด้วยความเข้มแข็งทางกายภาพ ความเข้ม
แข็งทางจิตใจ การสนับสนุนทางสังคม อัตมโน
ทัศน์ทางบวก พลังงานในร่างกาย ความรู้ และการ
รับรู้ด้วยปัญญา แรงจูงใจ และความเชื่อ

การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในผู้ป่วย

การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจเป็นกระบวน
การในการพัฒนา และเสริมสร้างความสามารถ
ของบุคคล ในการควบคุมปัจจัยต่างๆต่อสุขภาพ
และการด�ำเนินชีวิตของตนเอง เป็นการส่งเสริม
ความสามารถของบุ ค คล ท� ำ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก
มั่นคง มั่นใจ มีความเชื่อมั่น เป็นตัวของตนเอง
สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนและกระบวนการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจ

มีการน�ำแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ของ Miller (1992) และกระบวนการเสริมสร้าง
พลั ง อ� ำ นาจในผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม โรคเรื้ อ รั ง ของดารณี
จามจุรี และจินตนา ยูนิพันธ์ (2545) มาใช้ร่วมใน
การด�ำเนินกิจกรรม และการให้ค�ำปรึกษาเพื่อการ
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เสริมสร้างพลังอ�ำนาจซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
ได้แก่
1) การสร้างสัมพันธภาพและความร่วม
มือ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างพยาบาล
กับผู้ป่วย เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ที่จะส่งผล
ต่อการจัดการกับภาวะเจ็บป่วย และดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
2) การค้ น หาสถานการณ์ จ ริ ง ของผู ้
ป่วย เป็นกิจกรรมที่พยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองตามความเป็นจริง (Gibson,
1995) ซึง่ ถือเป็นความคิดทีม่ ตี อ่ ตนเองในด้านบวก
และลดความคิดอัตโนมัติด้านลบที่มีต่อตนเองได้
โดยการสนับสนุนให้ประเมินตนเองว่ามีมุมมอง
อย่างไรต่อ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง อะไร
ที่ชอบ อะไรที่ไม่ชอบ เกี่ยวกับปัญหานั้น ความ
ต้องการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยต่อพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ยอมรับ
หรือตระหนักรู้กับสภาพของตนเองได้ตามความ
เป็นจริง (Miller, 1992) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การที่
บุคคลสามารถค้นหา และประเมินภาวะกายและ
จิตใจของตนเองได้ตามความเป็นจริง จะช่วยให้
รู้สึกถึงพลังอ�ำนาจในตนเอง
3) การสะท้อนคิดและสร้างความเข้าใจ
ในสถานการณ์ เป็นการช่วยให้ผู้ป่วย ได้ทบทวน
เหตุการณ์รอบด้านของตน สนับสนุนให้ผู้ป่วยมี
ทักษะในการท�ำความเข้าใจกับปัญหา การแสวงหา
ทางเลือก โดยการพิจารณาอย่างมีวจิ ารณญาณเพือ่
ให้เกิดมุมมองใหม่ ขัน้ ตอนนีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารตัดสิน
ใจเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ได้พัฒนาความรู้สึก
มีพลังทีจ่ ะใช้ในการฟืน้ ฟูสภาพร่างกาย การจัดการ
กับความต้องการประจ�ำวัน การจัดการกับอารมณ์
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และความเครียด (Miller, 1992) รวมถึงการควบคุม
ตนเอง หรือควบคุมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดีขึ้น
4) การสนับสนุน เอือ้ อ�ำนวย ข้อมูลความ
รู้ ทักษะ และเพิ่มแหล่งทรัพยากร เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจัดการกับปัญหา และ
การดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยแสดงออกถึงความต้องการ
ข้อมูล ความรู้ ทักษะ และทัพยากร ส�ำหรับการ
ด�ำเนินชีวติ มีความสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่พยาบาลให้ความรู้
และข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมเกี่ยวกับปัญหา จะ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยตัดสินใจ และตระหนักถึง
ทางเลือกในการจัดการกับปัญหาได้โดยไม่ยอมแพ้
5) การด�ำเนินการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ด้วยตนเอง เป็นการกระท�ำการแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติที่ตนเองคิดว่าเหมาะ
สมและดีที่สุด เมื่อผู้ป่วยสามารถด�ำเนินการตาม
แผนที่ก�ำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง จะช่วยให้รับรู้ถึง
ความสามารถ ศักยภาพทางร่างกายและอ�ำนาจ
ที่จะใช้ในการควบคุมสถานการณ์บางอย่างได้
ซึ่งจะน�ำไปสู่การมองเห็นคุณค่า และการนับถือ
ตนเองมากขึ้น
6) การเสริมสร้างความมั่นใจและคงไว้
ซึ่งพลังอ�ำนาจ เมื่อด�ำเนินการตามขั้นตอนข้าง
ต้น จนผู้ป่วยรับรู้ ตระหนักถึงความสามารถของ
ตน ในการจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับตนได้แล้ว
ผู ้ ป ่ ว ยก็ จ ะกระท� ำ กิ จ กรรมนั้ น ๆอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึง่ จะช่วยให้มคี วามมัน่ ใจ ในการดูแล และควบคุม
สถานการณ์ต่างๆด้วยตนเองได้มากขึ้น
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
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ศึกษาผลของการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในผู้ป่วย
จิตเภทชายที่มีคุณค่าในตนเองต�่ำ จ�ำนวน 4 คน ใน
หอผูป้ ว่ ย โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึง่ ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 29-37 ปี ระยะ
เวลาของการป่วยเฉลี่ย 13 ปี ซึ่งได้น�ำโปรแกรม
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ มาใช้ในการด�ำเนิน
โปรแกรม ซึ่งผู้ศึกษาได้พัฒนาและดัดแปลงมา
จากโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในผู้ป่วย
จิตเภทของ หทัยรัตน์ ปฏิพัทธภักดี (2554) ซึ่งน�ำ 
แนวคิดของอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2541) และ
แนวคิดของ ดารณี จามจุรี และจินตนา ยูนิพันธ์
(2545) ซึ่งน�ำแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ในผู้ป่วยของ Miller (1992) มาประกอบการจัด
ท�ำโปรแกรม โดยน�ำมาใช้กับผู้ป่วยจิตเภทหญิง
เรื้อรังที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ที่ไม่สามารถ
จ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้มีระยะเวลาอยู่
ในโรงพยาบาลเฉลี่ย 8 ปี และมีข้อจ�ำกัดหรือขาด
ความสามารถในบทบาทพื้นฐานชีวิตประจ�ำวัน
อย่างน้อย 3 ใน 6 ด้านจึงมีทั้งหมด 11 กิจกรรม
โดยมีกจิ กรรมในด้านฝึกทักษะการท�ำงาน การขาย
ของ เนื่องจากผู้ป่วยมีความเสื่อม และอาการหลง
เหลือค่อนข้างมาก ผู้ศึกษาจึงได้น�ำโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอ�ำนาจมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสม
กับผู้ป่วยจิตเภทชายที่ยังสามารถดูแลตนเอง และ
ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้
ผลการศึกษาพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรม
และระยะติดตามผล 1 เดือน พบว่าผู้ป่วยจิตเภท
ทั้ง 4 คน คือมี ค่าคะแนนความมีคุณค่าในตนเอง
สูง เท่ากับ 2.8, 3, 3.34, 2.9 ตามล�ำดับ มีอาการทาง
จิตดีขนึ้ ไม่มอี าการก�ำเริบ โดยนอกจากจะส่งผลให้
ผูป้ ว่ ยมีความมีคณ
ุ ค่าในตนเองเพิม่ ขึน้ ยังแสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้นซึ่งสามารถ
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อภิปรายผลได้ดังนี้
จากแนวคิดทฤษฎีความต้องการพื้นฐาน
ของมาสโลว์ (Halter, 2014) ที่กล่าวว่ามนุษย์มี
แนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น เมื่อ
ความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง เช่น
กินอิ่ม นอนหลับ ความมั่นคง ปลอดภัย ความ
ต้องการอย่างอื่นก็จะเข้ามาแทน เป็นพลังจูงใจ
ให้ท�ำพฤติกรรม แรงจูงใจของคนมาจาก ความ
ต้องการ พฤติกรรมของเรามุ่งไปสู่การตอบสนอง
ความพอใจ จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 คน
ต่างมีความต้องการพืน้ ฐานแตกต่างกัน เช่น ความ
ปลอดภัย ความรัก แต่ยังไม่สามารถก้าวผ่านเข้าสู่
ความต้องการการยกย่อง นับถือ (Esteem need)
ได้ จากการประเมินความมีคุณค่าในตนเองซึ่งพบ
ว่ามีคุณค่าในตนเองต�่ำ  ซึ่งมีหลายสาเหตุแตกต่าง
กัน เช่นจากค�ำพูดของผู้ป่วย
ผู ้ ป ่ ว ยคนที่ 1 “มี ค นว่ า ให้ นอนหลาย
งานการกะบ่อเฮ็ด ป่วยทางจิตท�ำให้ท�ำงานไม่
ได้เต็มที่ อยากเลิกบุหรี่ก็ท�ำไม่ได้ ป่วยมานาน
รู้สึกท้อแท้”ค่าคะแนนความมีคุณค่าในตนเองต�่ำ 
(เท่ากับ2.3)
ผู้ป่วยคนที่ 2 “ท�ำให้พ่อแม่ทุกข์ใจเพราะ
ตนเองไปเล่นการพนัน อยากเป็นคนดีให้พอ่ แม่ภมู ิ
ในมากกว่านี้ อยากไปท�ำงานกรุงเทพก็ไปไม่ได้” ค่า
คะแนนความมีคุณค่าในตนเองต�่ำ (เท่ากับ 2.4)
ผู ้ ป ่ ว ยคนที่ 3“ผมป่ ว ยเป็ น โรคจิ ต เลย
มี เ รื่ อ งทะเลาะกับ คนข้างบ้านและต้องกลั บ มา
โรงพยาบาล” ค่าคะแนนความมีคุณค่าในตนเอง
ต�่ำ (เท่ากับ 2.15)
ผู้ป่วยคนที่ 4 “น้อยใจแม่ ขอเงินไม่ได้
ทั้งๆที่เป็นเงินของตนเองฝากไว้ เลยรู้สึกขาดแรง
จูงใจ ก�ำลังใจ เลยคิดอยากผูกคอตาย เวลามาอยู่
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โรงพยาบาลญาติ ก็ ไ ม่ ม ารั บ ตามนั ด สั ก ครั้ ง ”
ค่าคะแนนความมีคุณค่าในตนเองต�่ำ (เท่ากับ 2.3)
ซึง่ ในผูป้ ว่ ยจิตเภทตามแนวคิดของ Miller
(1992) พบว่าผู้ป่วยมีความพร่องของแหล่งพลัง
อ�ำนาจในตนเอง ท�ำให้อยู่ในสภาวะไร้พลังอ�ำนาจ
การน�ำศักยภาพของตนออกมาใช้เป็นสิ่งที่ยาก
ผู้ป่วยมักไม่รู้ว่าตนเองมีความสามารถ ภายหลัง
จากผูป้ ว่ ยเข้าสูก่ ารเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ ซึง่ เป็นก
ระบวนการทีม่ ขี นั้ ตอนชัดเจน แต่ละคนพบว่าจะมี
แหล่งพลังอ�ำนาจทีถ่ กู กระตุน้ ขึน้ มาอย่างชัดเจนใน
ผู้ป่วยทั้ง 4 คน เช่น
คนที่ 1 ได้แก่ ความเข้มแข็งทางกาย ความ
เข้มแข็งทางจิตและการสนับสนุนทางสังคม ความ
รู้และการรับรู้ด้วยปัญญา แรงจูงใจ
คนที่ 2 ได้แก่ ความเข้มแข็งทางจิตและ
การสนับสนุนทางสังคม ความรู้และการรับรู้ด้วย
ปัญญา แรงจูงใจ
คนที่ 3 ได้ แ ก่ ความเข้ ม แข็ ง ทางกาย
ความเข้มแข็งทางจิตและการสนับสนุนทางสังคม
ความเชือ่ แรงจูงใจ ความรูแ้ ละการรับรูด้ ว้ ยปัญญา
คนที่ 4 ได้ แ ก่ ความเข้ ม แข็ ง ทางกาย
ความเข้มแข็งทางจิตและการสนับสนุนทางสังคม
ความรู้และการรับรู้ด้วยปัญญา
ซึ่งตามแนวคิดของ Miller (1992) เชื่อว่า
พลังอ�ำนาจคือแหล่งทรัพยากรส�ำหรับการด�ำรง
ชีวิตที่ปรากฏอยู่ในตัวของทุกคน และเป็นความ
สามารถทีม่ อี ทิ ธิพลกับสิง่ ใดก็ตามทีเ่ กิดขึน้ กับตน
ซึ่งเมื่อผู้ป่วยมีความเข้มแข็งของพลังอ�ำนาจก็จะ
น�ำไปสู่ความสามารถของผู้ป่วยในการจัดการกับ
ความเจ็บป่วยทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดย
ความเข้มแข็งทางกาย จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ
เผชิ ญ กั บ การเจ็ บ ป่ ว ยได้ ความเข้ มแข็ งทางจิ ต
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ช่วยในการด�ำรงความคิดบวก ป้องกันความวิตก
กังวล ท้อแท้และสิน้ หวัง การสนับสนุนทางสังคม
จะช่ ว ยผู ้ ป ่ ว ยให้ได้รับ การดูแลในเวลาที่ผู้ป ่ว ย
ต้องการความช่วยเหลือหรือพึ่งพา ส่งเสริมให้
ผู้ป่วยมีคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น(Shamsunnisah &
Hasanah, 2008)การมีอตั มโนทัศน์เชิงบวก จะช่วย
ผูป้ ว่ ยในการรับรูเ้ กีย่ วกับตนเองว่ามีความสามารถ
ในการดูแลตนเองได้ ความรู้และการรับรู้ด้วย
ปัญญาช่วยในการตัดสินใจ การเลือกและการลงมือ
กระท�ำทีเ่ หมาะสมในการดูแลตนเอง เพิม่ ขีดความ
สามารถและรับรู้คุณค่าในตนเอง (ยุวดี วงษ์แสง,
2548) แรงจูงใจ การเสริมสร้างแรงจูงใจ ท�ำให้
ผู้ป่วยรับรู้เกี่ยวกับสมรรถนะแห่งตน สามารถ
ตัดสินใจที่จะด�ำเนินการท�ำพฤติกรรมด้วยความ
มั่นใจ (รัชนี อุทัยพันธ์, 2555) ดังค�ำพูดของผู้ป่วย
“ผมจะลด ละ เลิกสิ่งที่ไร้สาระ เช่น เหล้า บุหรี่
เพราะมันไม่ดีต่อตัวเอง ยาก็จะกินต่อเนื่อง จะได้
นอนหลับได้และท�ำงานได้ตอ่ เนือ่ ง” (ผูป้ ว่ ยคนที1่ )
“ผมจะเลิกเล่นการพนัน เพราะมันมีแต่เสีย พ่อแม่
ก็ทุกข์ใจ จะตั้งใจท�ำงานหาเงินมาซ่อมบ้านให้พ่อ
แม่” (ผู้ป่วยคนที่2)
“ถ้าเพื่อนมาชวนกินเหล้าผมจะปฎิเสธ
และบอกว่าป่วย กินไม่ได้ ถ้ายังเซ้าซี้จะเดินหนี
เข้าบ้าน จะได้ไปท�ำงานหาเงินให้แม่และน้องใช้”
(ผู้ป่วยคนที่4)
และด้านความเชือ่ การมีความเชือ่ ทีด่ จี ะส่ง
ผลให้เกิดความหวัง การมองเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ใน
ทางทีด่ ี ท�ำให้เกิดพลังในการแสวงหาวิธจี ดั การกับ
ปัญหา
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้น�ำหลักการ การให้
ค�ำปรึกษา (counseling) มาใช้กับผู้ป่วย เนื่องจาก
การให้ค�ำปรึกษาคือการให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจ

24

2.indd 152

เลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง การมีอ�ำนาจ
การตัดสินใจ (Having decision-making power)
การมีอ�ำนาจตัดสินใจด้วยตัวเอง เป็นหลักการที่
จะขาดไม่ได้ในการที่จะท�ำให้เกิดการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจเพราะจะท�ำให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่น
ในตนเองว่าตนมีพลังอ�ำนาจในการที่จะตัดสินใจ
ท�ำอะไร ถ้าการตัดสินใจนัน้ ๆ ถูกสัง่ หรือชีน้ ำ � ก็จะ
ไม่มีความเข้มแข็ง หรือไม่เกิดการสร้างเสริมพลัง
อ�ำนาจ (เนตรนภา ขุมทอง, 2553) รวมทั้งการน�ำ
หลักการให้สุขภาพจิตศึกษา (Psycho education)
แก่ผู้ป่วยจิตเภท มาใช้ในการด�ำเนินกิจกรรม ช่วย
ในการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และทักษะใน
การจัดการกับปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางจิตเวช ช่วยให้โรคและการเจ็บ
ป่วยดีขึ้น มีเป้าหมายให้ผู้ป่วย มีความเสมอภาค
ในชุมชน สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ และเกิดความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ จินดามงคล
และอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2542) ที่กล่าวไว้ว่า
การให้ความรู้ที่จ�ำเป็นแก่ผู้ป่วยเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
ส�ำคัญ การทีผ่ ปู้ ว่ ยมีความรู้ ความเข้าใจในสิง่ ทีเ่ ป็น
ปัญหากับตนเอง จะช่วยในการเลือก และตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้อง มั่นใจในตนเองมากขึ้น เพิ่มการ
รับรู้คุณค่าในตนเอง(Sibitz, Unger, Woppmann,
Zidek, & Amering, 2011; วรรษา จ�ำปาศรี, 2554)
และการส่งเสริมความรู้ท�ำให้ผู้ป่วยรับรู้สิ่งที่เกิด
ขึ้นกับตัวเอง ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยรับรู้เกี่ยวกับโรคที่
ตนเองเป็นอยู่ยอมรับการรักษา ท�ำให้ผู้ป่วยมีการ
ดูแลตนเองเพิ่มขึ้น มีคุณค่าในตนเองมากขึ้น
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การเสริมสร้าง
พลั ง อ� ำ นาจมี ผ ลท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยมี ค ะแนนความมี
คุ ณ ค่ า ในตนเองเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก คนทั้ ง ในระยะหลั ง
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ท�ำ  และระยะติดตามผล 1 เดือน (ก่อนเข้าร่วมมี
ค่าคะแนนความมีคุณค่าในตนเองระดับต�่ำทุกคน
(2.3, 2.4, 2.15และ2.3 ตามล�ำดับ)และหลังเข้าร่วม
และระยะติดตามผล 1 เดือน มีค่าคะแนนความ
มีคุณค่าในตนเองระดับสูงทุกคน(2.8, 3, 3.34
และ2.9 ตามล�ำดับ)) สอดคล้องกับความคิดของ
Miller (1992) ที่กล่าวไว้ว่า พลังอ�ำนาจ คือ แหล่ง
ทรัพยากรส�ำหรับการด�ำรงชีวิตที่ปรากฏอยู่ในตัว
ของทุกคน และจะเป็นความสามารถทีจ่ ะมีอทิ ธิพล
กับสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับตน โดยเป็นการพัฒนา
ความเข้มแข็งอดทนของจิตใจ แรงสนับสนุนทาง
สังคม การได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้ที่ไว้วางใจหรือผู้
ที่ให้การดูแล และมีอัตมโนทัศน์แห่งตนในทางที่
ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
รวมทั้งการรู้จักตนเอง ยอมรับความจริง ควบคุม
ตนเองได้ เกิดความมั่นใจและพยายามหาวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมเกิดความ
รู้สึกที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง และมีความคิดเชิง
บวก ส่งผลให้พฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น

บทสรุป

โปรแกรมการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจ
ผู้ป่วยจิตเภท ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ 6
ขั้นตอน 1) การสร้างสัมพันธภาพและความร่วม
มือ 2)การค้นหาสถานการณ์จริงของผู้ป่วย 3) การ
สะท้อนคิดและสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ 4)
การสนับสนุน เอื้ออ�ำนวย ข้อมูลความรู้ ทักษะ
และเพิ่มแหล่งทรัพยากร 5) การด�ำเนินการเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจด้วยตนเอง 6) การเสริมสร้าง
ความมั่นใจและคงไว้ซึ่งพลังอ�ำนาจ มีผลท�ำให้
ผู้ป่วยจิตเภทชาย มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
มากขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ การดู แ ลตนเองที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง นี้
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กระบวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจนัน้ มุง่ เน้นการ
เสริมสร้างแหล่งพลังอ�ำนาจ ในผูป้ ว่ ย ซึง่ มี 7 แหล่ง
คือ 1) ความเข้มแข็งทางกาย 2) ความเข้มแข็งทาง
จิตและการสนับสนุนทางสังคม3) อัตมโนทัศน์
เชิงบวก 4) พลังงาน 5) ความรู้และการรับรู้ด้วย
ปัญญา 6) แรงจูงใจ 7) ระบบความเชือ่ โดยการเพิม่
แหล่งพลังอ�ำนาจในตนเองตามแนวคิดของ Miller
(1992) เพื่อให้มีความสามารถในการดูแลตนเอง
ดีขึ้น รวมทั้งเป็นรูปแบบการให้บริการพยาบาล
ตามแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่เน้นให้
ผูป้ ว่ ยสามารถดูแลตนเอง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี อยูใ่ น
ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อกี ทัง้ ยังเป็นการลด
การสูญเสียทั้งด้านบุคคล สังคม และเศรษฐกิจได้
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ค�ำแนะน�ำในการส่งต้นฉบับ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาล และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากผลงาน
วิชาการ ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจ ส่งผลงานมาตี
พิมพ์เผยแพร่ใน วารสารของวิทยาลัยฯ ผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณา
และกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยพัฒนาต้นฉบับให้
มีคุณภาพมากขึ้น
ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์
ต้นฉบับทีจ่ ะส่งลงพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดเป็นประเภท
เรื่องดังต่อไปนี้
1. รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาล การสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2. บทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การพยาบาลสาขาต่างๆ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร
เงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน
1. ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ต้อง
ช�ำระค่าใช้จ่ายตีพิมพ์และสมัครสมาชิกวารสาร
2. ผลงานวิจัยที่ส่งพิมพ์จะต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
3. ผูเ้ ขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำวิจยั ไม่บดิ เบือนข้อมูล หรือให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
เท็จ และผู้ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องมีส่วนในการด�ำเนินการวิจัยจริง
4. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน�ำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตัวเอง รวม
ทั้งจัดท�ำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
5. ผู้เขียนต้องตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย
และถูกหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
6. ผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ จะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงาน
ที่เก็บข้อมูล มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแสดงหลักฐานและหมายเลขใบรับรอง
7. ผลงานทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน/ 1 เรื่อง
โดยใช้ระบบ double-blinded review โดยผู้เขียนจะต้องด�ำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในระยะ
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เวลาที่ก�ำหนด
8. กองบรรณาธิการของวารสารจะพิจารณาต้นฉบับทีจ่ ดั ท�ำตามค�ำแนะน�ำในการเตรียมต้นฉบับ
นี้เท่านั้น ขอให้ผู้เขียนปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด
9. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผเู้ ขียนทราบผลการพิจารณา เพือ่ ตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยขอให้ผู้เขียนส่งผลงานที่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

การเตรียมต้นฉบับ

การพิมพ์ต้นฉบับบทความให้ใช้กระดาษขนาด A4 จัดระยะขอบกระดาษ 1 นิ้วโดยรอบใช้
อักษรAngsana new ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 บรรทัด (ขนาดอักษร
และการจัดรูปแบบ ดังรายละเอียดในตารางรูปแบบการพิมพ์)
ขณะนี้ทางวารสารได้ใช้การรับส่งผลงานวิชาการที่จะลงตีพิมพ์ทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) ผูน้ พิ นธ์สามารถส่งต้นฉบับ
ที่สมบูรณ์ มาที่ URL: tci-thaijo.org/index.php/Jobcnm
ผู้นิพนธ์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมต้นฉบับได้ที่เว็บไซด์ของวิทยาลัยพยาบาลฯ
(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. ชือ่ ผูเ้ ขียนและผูร้ ว่ มงาน พร้อมวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดพิมพ์อยูใ่ ต้ชอื่ เรือ่ งโดยเยือ้ งไปทางขวามือ
ส่วนต�ำแหน่งวิชาชีพและสถานที่ท�ำงานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ
3. บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 300 ค�ำ ต่อ 1 บทคัดย่อ)
4. เนื้อหา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ บทน�ำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป
บทความวิจัย (ไม่เกิน 15 หน้าไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ)
1. ชื่อบทความ ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชือ่ ผูเ้ ขียนบทความ โดยพิมพ์ชอื่ ผูว้ จิ ยั ผูร้ ว่ มวิจยั พร้อมวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดพิมพ์อยูใ่ ต้ชอื่ เรือ่ ง
โดยเยื้องไปทางขวามือ ส่วนต�ำแหน่งวิชาชีพและสถานที่ท�ำงานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็น
เชิงอรรถ
3. บทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 300 ค�ำ ต่อ 1 บทคัดย่อ)
4. บทน�ำ
5. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
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6. ค�ำจ�ำกัดความ (ถ้ามี)
7. กรอบแนวคิด (ถ้ามี)
8. วิธีด�ำเนินการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง,การพิทักษ์สิทธ์ผู้ให้ข้อมูล, เครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจยั , การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ, วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ขอ้ มูล)
9. ผลการวิจัย
10. อภิปรายผลการวิจัย
11. ข้อเสนอแนะ
12. เอกสารอ้างอิง (ไม่ควรเกิน 20 ชื่อเรื่อง)
ตารางแสดง รูปแบบการพิมพ์ในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์
รายการ

ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ
ชื่อผู้เขียนบทความ*
บทคัดย่อ
Abstract
สถานที่ท�ำงานของผู้เขียนบทความ (ท้ายหน้า)
หัวข้อใหญ่
หัวข้อรอง
หัวข้อย่อย
ข้อความในตาราง

ตัวหนา
ตัวเอน
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวปกติ

กลางหน้ากระดาษ
ชิดขวา
กลางหน้ากระดาษ
กลางหน้ากระดาษ
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย
ชิดซ้าย
ใช้หมายเลขก�ำกับ

18
16
18
18
16
18
16
16
14 - 16

การเขียนเอกสารอ้างอิง
รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้รปู แบบ 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�ำ และอรทัย มูลค�ำ (2544) กล่าวว่า............
.............สิง่ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารมีพฤติกรรมเสีย่ งของวัยรุน่ ได้ (สุวทิ ย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ, 2544)
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3. กรณีผู้แต่ง 3 – 5 คน
อ้างถึงครั้งที่ 1 (ศุภมิตร เมฆฉาย, อัญชลี วงษา, เทิดชัย เวียรศิลป์, โกมุท อุ่นศรีส่ง, และ
เกรียงศักดิ์ เม่งอ�ำพัน, 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
พยาบาลทีพ่ งึ ประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส�ำนักงาน
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�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง
สายสวาท เผ่าพงษ์. (2542). พัฒนาการพยาบาล. นนทบุร:ี โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบัน
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
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