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ที่ปรึกษา

อ.ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
อ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
อ.ดร.จุรีรัตน์ กิจสมพร ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก
อ.ศุภิสรา สุวรรณชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

บรรณาธิการ

อ.ดร.ปรางทิพย์  ทาเสนาะ  เอลเทอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อ.ดร.วิไลพร รังควัต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

กองบรรณาธิการบุคคลภายใน

1. อ.ดร.จีรนุช สมโชค ไวท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
2. อ.ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
3. อ.ดร.อติพร ส�าราญบัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
4. อ.ดร.สุหทัย โตสังวาลย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก

1. ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
2. รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. รศ.ดร.ศิริอร สินธุ  มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ผศ.ดร.เดชา ท�าดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ผศ.ดร.รวมพร คงก�าเนิด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8. ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9. อ.ดร.สุพัตรา บัวที  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. อ.ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
11. อ.ดร.กุลธิดา พาณิชกุล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
12. อ.ดร.พนารัตน์ วิศวเทพนิมิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
13. อ.ดร.ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14. อ.ดร.วิไลพร ข�าวงษ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี



The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

2

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้พิจารณาและกลั่นกรองผลงานวิชาการ
ทุกผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	–	ธันวาคม	2562

ได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	2	–	3	ท่าน/เรื่อง

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	มีดังนี้

1. พว.ดร.เกษราภรณ์  เคนบุปผา โรงพยาบาลสมเด็จพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี

2. อ.ดร.คมวัฒน์  รุ่งเรือง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

3. อ.ดร.จุฬารัตน์  ห้าวหาญ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

4. อ.ดร.จีรนุช สมโชค  ไวท์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

5. รศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

6. อ.ดร.ธานี  กล่อมใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

7. อ.ดร.นงนภัทร  รุ่งเนย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

8. ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดง ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. พว.ดร.ประภาพร  สุวรัตน์ชัย  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

10. อ.ดร.ปัฐยาวัชร  ปรากฏผล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

11. อ.ดร.พัชรี  ใจการุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

12. ผศ.ดร.พรปวีร์  ชื่นใจเรือง ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

13. อ.ดร.มาริสา  สุวรรณราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

14. อ.ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

15. อ.ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

16. อ.ดร.วิไลพร  รังควัต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

17. ผศ.ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์  ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

18. ผศ.ดร.วรรณวดี  เนียมสกุล ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

19. อ.ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

20. อ.ดร.ศิริธร  ยิ่งเรงเริง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

21. รศ.ดร.ศิวพร  อึ้งวัฒนา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22. อ.ดร.ศกุนตลา  อนุเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23. อ.ดร.ศิริกุล  การุณเจริญพาณิชย์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

24. ดร.สินศักดิ์ชนม์  อุ่นพรมมี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

25. อ.ดร.สาดี  แฮมิลตัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

26. อ.ดร.สุภาพร วรรณสันทัด  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

27. อ.ดร.สุพรรณี  กัณหดิลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
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28. อ.ดร.สุดคนึง  ฤทธิ์ฤาชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

29. อ.ดร.สุภารัตน์  พิสัยพันธุ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

30. อ.ดร.อัจฉรา  ค�ามะทิตย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

31. อ.ดร.เอกรัตน์  ปิ่นประภาพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล�าปาง

32. อ.ดร.อรุณี  ไชยฤทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

33. อ.ดร.อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
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สารบัญ

เรื่อง	 หน้า

บทบรรณาธิการ	 7

บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน: การทบทวน 8

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ศักรินทร์ สุวรรณเวหา, อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ

การรับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์ 25

การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

กิตติยารัตน์ ต้นสุวรรณ์, นันทวัน สุวรรณรูป และนันทิยา วัฒายุ

การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรม 41

การดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

สมจิตต์ เวียงเพิ่ม, บุญเรียง ขจรศิลป์ และสุนทรา โตบัว

ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริงร่วมกับ 51

การส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรม

การสะท้อนคิดและความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล

ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, วราภรณ์ สัตยวงศ์, จุฑามาศ รัตนอัมภา, ภาวดี เหมทานนท์

และวิไลพร รังควัต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล 72

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จารุวรรณ สนองญาติ, สุทัศน์ เหมทานนท์, วิลาวัณย์ ธนวรรณ, 

เนติยา แจ่มทิม และวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
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ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด 87

ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลิน

กฤตกร หมั่นสระเกษ, ทัศนีย์ รวิวรกุล และสุนีย์ ละก�าปั่น

การพัฒนารูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ 104

มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์, ผกาสรณ์ อุไรวรรณ, จริญญา แก้วสกุลทอง

และปภาสินี แซ่ติ๋ว 

ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤต 118

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

อภิวรรณ อินทรีย์ และดลวิวัฒน์ แสนโสม

เปรียบเทียบอัตราการกรองของไตก่อนและหลังการรับบริการที่คลินิก 138

ชะลอไตเสื่อม ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 3 โรงพยาบาลขลุง อ�าเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี

ธวัช วิเชียรประภา, พรฤดี นิธิรัตน์, ปิ่นนเรศ กาศอุดม และดาลิมา ส�าแดงสาร

ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อภายหลังการออกก�าลังกายด้วยยางยืดในผู้สูงอายุ 148

ทิพรัตน์ ล้อมแพน และหทัยรัตน์ ราชนาวี

การใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ 168

จังหวัดสุพรรณบุรี

เนติยา แจ่มทิม และสินีพร ยืนยง

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 181

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, อุทุมพร ดุลยเกษม, ธมลวรรณ แก้วกระจก และนภชา สิงห์วีรธรรม

บทความวิชาการ

การเตรียมรายงานวิจัยต้นฉบับและการประเมินคุณภาพงานวิจัย 194

ทางการพยาบาลและสาธารณสุข

วิริยา โพธิ์ขวาง, ชนก จามพัฒน์, เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์, 

นงนุช วงศ์สว่าง และสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
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การส่งเสริมสมรรถนะเป้าหมายความปลอดภัยด้านบุคลากรแก่นักศึกษาพยาบาล 213

สุทธิชารัตน์ จันติยะ, ณิชาธัญ โชติสุขหทัย, สุรี ขันธรักษวงศ์

และวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ

กิจกรรมทางกาย ส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว 229

นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, จิณวัตร จันครา และบุปผา ใจมั่น

การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 247

(AUN-QA) ระดับหลักสูตรในวิทยาลัยพยาบาล

จารุวรรณ สนองญาติ, กัญญดา อนุวงศ์, สุทัศน์ เหมทานนท์ และพรฤดี นิธิรัตน์
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บทบรรณาธิการ
เรียน ท่านผู้อ่านและสมาชิกวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ฉบับนี้ เป็นปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ซึ่งจะเป็นฉบับ

สดุท้ายทีตี่พมิพ์เป็นกระดาษ ฉบบัต่อไปจะถกูปรบัรูปแบบเป็นวารสารออนไลน์ ปัจจุบันวารสารถูกจดัอยู่

ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอยู่

ระหว่างการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2567) ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในต้นปี พ.ศ. 2563

 จากการท่ีประเทศของเราต้องเตรยีมความพร้อมของบุคลากรด้านสุขภาพเพือ่ให้การดูแลประชาชน

เม่ือเป็นสังคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์ (Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 กองบรรณาธิการจงึขอน�าเสนอบทความ

ที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการพยาบาลในด้านต่าง ๆ เช่น  

พฤติกรรมเอ้ืออาทร ทักษะการสะท้อนคิด ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิก การใช้หลักฐาน 

เชิงประจักษณ์ การให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบ

ประกนัคุณภาพการศึกษาในเครอืข่ายมหาวทิยาลัยอาเซียน นอกจากน้ียังมีบทความเกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ 

ผูสู้งอายท้ัุงด้านการออกก�าลงักาย การใช้ส่ือสารสนเทศ และการเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม โดยยงัคงไม่ลมื 

ที่จะให้ความส�าคัญกับประชากรกลุ่มอื่น เช่น เด็ก พระภิกษุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ 

 วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของดิฉันในฐานะบรรณาธิการ และเป็นฉบับแรกท่ีตีพิมพ์บทความ

เพิม่จากฉบบัละ 10 เรือ่ง เป็น 16 เรือ่ง ดิฉนัและกองบรรณาธิการขอขอบคุณผูแ้ต่งทุกท่านท่ีส่งบทความมา

ลงตีพิมพ์ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองบทความและให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ จนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี  

ขณะท่ีดิฉันพัฒนาต้นฉบับร่วมกับผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ ดิฉันได้พบว่าการจัดรูปแบบเอกสาร และการ

อ้างอิงบางส่วนยังไม่เป็นไปตาม Publication Manual of the American Psychological Association (APA) 

ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 6 ดิฉันจึงได้ปรับค�าแนะน�าส�าหรับผู้แต่งโดยเน้นประเด็นดังกล่าวหรือเพิ่มตัวอย่างให้

มากขึ้น เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา APA ได้ออกคู่มือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ

วารสารต่อไป แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ก�าหนดว่าจะเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในเล่มใด

 สุดท้ายนี้ดิฉันขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฐานข้อมูล 

ASEAN Citation index บทความท่ีส่งมาที่กองบรรณาธิการเพื่อรับการพิจารณาเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2564 

เป็นต้นไป จะต้องใช้รายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ 

    ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์

    บรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม– ธันวาคม 2562
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน:	การทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบ

ศักรินทร์ สุวรรณเวหา, พย.ด.1 

อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, ส.ด.2 

วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ, PhD3

(วันที่ส่งบทความ: 17 ม.ค. 2562; วันที่แก้ไข: 8 มี.ค. 2562; วันที่ตอบรับ: 27 พ.ย. 2562)

บทคัดย่อ
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีความ

สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน การสืบค้นข้อมูลกระท�าอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหางาน

วิจัย ที่มีรายงานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2559 ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ

งานวิจัยท่ีพัฒนาโดยสถาบันโจแอนนาบริกส์ สกัดข้อมูลโดยใช้แบบสกัดข้อมูลที่พัฒนาโดยสถาบัน  

โจแอนนาบรกิส์ ผลการสืบค้นอย่างเป็นระบบ พบงานวจัิยทีศึ่กษาเกีย่วกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการ

ในเด็กวัยก่อนเรียนทั้งหมด 28 เรื่อง งานวิจัย 20 เรื่องถูกคัดออกเนื่องจากไม่ตรงเกณฑ์การคัดเลือกและไม่

สามารถเข้าถึงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ มีงานวิจัย 8 เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์คัดเลือก  งานวิจัยทั้งหมด 

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ งานวิจัยท่ีคัดเลือกมาไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ใน 

ด้านความเหมือนของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนัน้จงึใช้วธีิการสรปุเชงิเน้ือหาเพือ่บรรยายลกัษณะของ

ปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับภาวะโภชนาการ ผลการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบครั้งนี ้

พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนคือปัจจัยด้านครอบครัวท่ีส่วนใหญ ่

ได้มาจากคุณลักษณะของมารดาและปัจจัยด้านตัวเด็กเอง ข้อเสนอแนะจากผลการทบทวนงานวิจัยครั้งนี ้

คอืการน�าปัจจัยทีส่ามารถปรบัเปล่ียนได้ไปพฒันาเป็นโปรแกรมส่งเสรมิภาวะโภชนาการในกลุม่วยันีต่้อไป

 ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, ภาวะโภชนาการ, เด็กวัยก่อนเรียน

1อาจารย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา, 
2ผู้อ�านวยการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
3อาจารย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
1Corresponding author: Email : bthatchai@hotmail.com
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Abstract
This systematic review aimed to summarize the best available evidence on factors related to nutritional  

status among preschool-aged children. A systematic search was undertaken to identify studies  

published from 1987 to 2016. The Study Appraisal Form for experimental study developed by the Joanna 

Briggs Institute was used to appraise the studies. Data was extracted by using the Data Extract Form  

developed by the Joanna Briggs Institute The systematic search identified a total of 28 studies investigating 

factors affecting nutritional status among preschool-aged children. Twenty studies were excluded because  

of ineligibility for inclusion criteria and inaccessibility to full text. Eight studies met the review inclusion  

criteria, all of which were correlational descriptive study. All selected studies could not be compared 

in terms of homogeneity of independent and dependent variables; thus, the results were narrative  

summarized to describe the characteristics of factors and its associations with nutritional status. The results 

of this systematic review revealed that preschool-aged children, family factors that mostly derived from 

characteristics of mothers and children themselves were associated with nutritional status. This systematic 

review recommends factors that influence nutritional status of preschool-aged children. These modifiable 

factors should be manipulated for developing further nutrition promoting programs in this age group.

 Key words: factors related, nutrition status, preschool-aged children
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บทน�า
 ขณะนี้ทั่วโลกประสบปัญหาโภชนาการ  

ทัง้ขาดแคลนอาหารและบรโิภคเกนิ พบว่าในแต่ละ

ปีจะมีเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี เสียชีวิตจากการขาดสาร

อาหารประมาณ 5 ล้านคน ในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน

อายุต�่ากว่า 3 ปี มีภาวะขาดอาหารแบบเฉียบพลัน

ระดับรุนแรงถึง 20 ล้านคน (International Food 

Policy Research Institute, 2015) ส่วนใหญ่อยู่ใน

แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีเด็ก

ท่ีขาดสารอาหารท�าให้ร่างกายเต้ีย น�้าหนักตัวน้อย 

และซูบผอมรวม 311 ล้านคนท่ัวโลก ต้องมีค่าใช้

จ่ายในการดูแลรกัษาปีละ 1-2 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั 

(Sain & Caroline, 2012)

 ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนยัง

เป็นปัญหาส�าคัญของประเทศก�าลังพัฒนา ปัจจุบัน

มีเด็ก 170 ล้านคน ที่มีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ และ

ในแต่ละปียังพบเด็กในกลุ่มนี้เสียชีวิตอันเนื่องมา

จากน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ถึง 3 ล้านคน (วิภา มะลา,  

2552) นอกจากน้ีโรคอ้วนในเด็กก็ก�าลังเป็นปัญหา

ใหม่และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วท่ัวโลก 

จากการส�ารวจในปี ค.ศ. 2011 พบว่าเด็กอายุต�่า

กว่า 5 ปี มีมากกว่า 40 ล้านคน ที่มีน�้าหนักเกิน

เกณฑ์มาตรฐาน (ลวณา ไพศาลพยัคฒ์, 2540) 

นอกจากผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายจากภาวะ 

ทุพโภชนาการที่ท�าให้เด็กเติบโตช้า ภูมิต้านทาน

พร่อง โลหิตจาง อ่อนเพลีย และเฉื่อยชาแล้ว 

(Edris, 2007) ในด้านสติปัญญายังพบว่าภาวะ 

ทุพโภชนาการท�าให้เด็กมีการพัฒนาทางสติปัญญา 

ทีล่่าชา้ มสีมาธสิัน้ ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละ 

สติปัญญาต�า่ลง โดยพบว่าเด็กทีมี่ภาวะทพุโภชนาการ 

รนุแรง เต้ีย ผอม ในวยัก่อนเรยีนจะท�าให้คะแนนไอ

คิวของเด็กอายุ 8-10 ปี หายไป 3-10 จุด เป็นผู้ใหญ่ 

ที่มีไอคิวต�่า 1-3 จุด (Kikafunda & Tumwine, 2006)  

ในขณะท่ีเด็กท่ีมภีาวะโภชนาการเกนิหรอืเป็นโรคอ้วน 

ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน กล่าว

คือปัญหาสุขภาพของเด็กท่ีเป็นโรคอ้วนมีต้ังแต่

เหนื่อยง่าย การเรียนรู้ช้ากว่าเด็กที่มีน�้าหนักตัว

ปกติ มีโอกาสป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มี

ภาวะไขมันสะสมในตับ นิ่วในถุงน�้าดี โรคทางเดิน

หายใจ หอบ ภูมิแพ้ นอนกรน หยุดหายใจเป็นพักๆ  

ปวดข้อเข่า เส่ียงโรคมะเร็งมากกว่าเด็กไม่อ้วน  

(Jyothi, Khyrunnisa, Saraswathi, & Jamuna, 2003)

โดยเฉพาะเด็กอ้วนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง  

ไขมันในเลือดสูง และเป็นเบาหวาน จะยิง่เส่ียงป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ส�าหรับ

ปัญหาสขุภาพจิตท่ีเด็กอ้วนอาจต้องเจอน้ันคือ ภาวะ

ซึมเศร้าสงูกว่าเด็กปกติ ซ่ึงกระทบต่อการเรียนและ

คุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Ying, 1994) จาก

ผลกระทบท่ีมีต่อภาวะทุพโภชนาการและโรคอ้วน 

ในเด็กวัยก่อนเรียน จึงจ�าเป็นท่ีต้องป้องกันและ

ลดผลกระทบที่กล่าวมา การป้องกันวิธีหน่ึงก็

คือการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการทั้ง

ทุพโภชนาการและโรคอ้วน เพื่อท่ีจะน�าปัจจัยท่ี

สามารถปรบัเปลีย่นและจดักระท�าได้ไปวางแผนใน

โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อไป

 จากสภาวการณ์ของปัญหาโภชนาการใน

ภาพรวมของเด็กวัยก่อนเรียนดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  

พบว่าปัจจยัทีมี่ผลต่อภาวะโภชนาการ เป็นประเด็น

ที่ส�าคัญที่มีการศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรม

เบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ

ในประชากรในกลุ ่มวัยดังกล่าวพบว่ามีความ

หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละกลุ ่มวัย  

ทั้งในด้านปัจจัย ตัวบ่งชี้ปัจจัย และวิธีการประเมิน

ภาวะโภชนาการ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่าง
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ยิ่งท่ีควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนในบริบท

ของประเทศไทย อีกทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในประชากรในกลุ่ม

วัยดังกล่าวในระยะเวลา 30 ปี ย้อนหลังต้ังแต่ ปี 

พ.ศ. 2530-2559 มีจ�านวนมากเพียงพอ แต่ยังไม่มี 

การทบทวนงานวจิยัอย่างเป็นระบบเพือ่สงัเคราะห์ 

องค์ความรู ้จากการจัดหมวดหมู่ของปัจจัยที่มี

ผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน ผู้วิจัย

จึงสนใจท่ีจะศึกษาทบทวนงานวิจัยอย่างเป็น

ระบบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการใน

ประชากรในกลุ่มวัยนี้ เพื่อจัดหมวดหมู่ของปัจจัย

แต่ละด้านทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัต่อภาวะโภชนาการ  

ไว้เป็นแนวทางในการส่งเสริมภาวะโภชนาการใน

ประชากรในกลุ่มวัยนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพือ่สรปุองค์ความรูข้องการศกึษาเกีย่วกบั

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็ก

วัยก่อนเรียนด้วยวิธีการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็น

ระบบ

ระเบียบวิธีวิจัย	
 การศึกษาครั้งนี้ เป ็นการรวบรวมและ

วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ 

(Documentary systematic review) ข้ันตอนของ

สถาบันโจนาแอนบริกส์ (The Joanna Briggs 

Institute, 2014) 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การ

ก�าหนดหัวข้อ 2) การก�าหนดวัตถุประสงค์และ

ค�าถามส�าหรับการทบทวน 3) การก�าหนดเกณฑ ์

การคัดเลือกงานวิจัย  4) การสืบค้นงานวิจัย   

5) การประเมินคุณภาพงานวิจัย 6) การสกัด

ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัย และ  

7) การน�าเสนอผลการทบทวน เนื่องจากการวิจัย

ครั้งนี้เป็นการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยจึงได้รับ

การพจิารณารบัรองด้านจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์

แบบยกเว้น (Exemption review) จากคณะกรรมการ

พิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
 ประชากรท่ีใช้ในการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบ คืองานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการในเด็กวยัก่อน

เรียนโดยก�าหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

 1.  เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในประเทศไทย 

ท้ังที่ได ้รับการตีพิมพ์และไม่ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ ท่ีรายงานไว้ต้ังแต่ พ.ศ. 2530 ถงึ พ.ศ. 2559 

 2.  เป ็นงานวิจัยท่ีศึกษาในกลุ ่มเด็กวัย 

ก ่อนเรียนท่ีมีการศึกษาเกี่ยวกับป ัจจัยต ่างๆ 

ที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในแต่ละวัยของ 

กลุ่มนี้ โดยท่ีปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ันเป็นตัวแปรต้น

ของงานวิจัยที่น�ามาทบทวน

 3.  เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์

ของภาวะโภชนาการที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์

จากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นตัวแปรต้น โดยท่ีผลลัพธ ์

เหล่านัน้เป็นตัวแปรตามของงานวจิยัทีน่�ามาทบทวน

  4.  เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 

text)

  5.  เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบการวิจัยเป็น 

การศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ 

 และก�าหนดเกณฑ์ในการคัดออกไว้ดังนี้

 1. เป็นรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนปี 

พ.ศ. 2530
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 2.  เป็นรายงานวจิยัท่ีไม่ได้ศึกษาในเด็กไทย

วัยก่อนเรียน

 3.  เป ็นรายงานวิจั ย ท่ีน� า เสนอเพี ยง

บทคัดย่อหรือไม่สามารถเข้าถึงรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ได้

 4. เป็นรายงานวิจัยท่ีไม่เป็นการศึกษา 

เชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบจากรายงานการวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยว

กับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ

ของเด็กวัยก่อนเรียน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม

เกณฑ์ท่ีก�าหนด ซ่ึงการได้มาของกลุ่มตัวอย่างมีการ 

ด�าเนินการตามข้ันตอนการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบดังรายละเอียดดังนี้

 1.  ผู ้วิจัยสืบค้นรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

ตามค�าส�าคัญ (Key words) ภาษาไทย ท่ีก�าหนด

โดยครอบคลมุกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่  เด็กก่อนวยัเรยีน  

เด็กปฐมวัย เด็กเลก็ และเด็กวยัเตาะแตะ และตัวแปร

ต้นและตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ปัจจัยท�านาย 

และภาวะโภชนาการ ทั้งนี้การระบุค�าส�าคัญอาจ

ปรับเปลี่ยนตามผลการสืบค้นแต่ละครั้ง เพื่อน�ามา

ใช้ในการระบุค�าส�าคัญในการสืบค้นครั้งถัดไป โดย

ก�าหนดแหล่งสืบค้นจากฐานข้อมูล (Data base) 

ดังนี ้ฐานข้อมูลงานวิจยักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) 

ThaiJo ThaiLIS และ Thai Google Scholar 

 2.  การคัดเลือกงานวิจัยตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด ผู้วิจัย และผู้วิจัยร่วมคนท่ี 1 แยกกันอ่าน

รายงานวจิยัทีส่บืค้นได้ดูจากชือ่เรือ่ง บทคัดย่อ แล้ว

ท�าการคัดเลือกลงแบบคัดกรองงานวิจัยตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดท่ีคณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จากนั้นน�าข้อมูล

มาเปรียบเทียบกัน

 3.  การประเมินคุณภาพงานวจิยั ผูว้จิยัและ

ผู้วิจัยร่วมคนท่ี 1 แยกกันอ่านรายงานการวิจัยเพื่อ

ประเมินคุณภาพงานวจิยั แล้วสรปุลงในแบบฟอร์ม

การประเมินคุณภาพงานวิจัยท่ีพัฒนาโดยสถาบัน 

โจแอนนาบรกิส์ จากน้ันน�าข้อมูลมาเปรยีบเทียบกนั

 4. การรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยและผู ้วิจัย

ร่วมคนที่ 1 แยกกันสกัดข้อมูลจากรายงานวิจัยที่มี

คณุภาพและบนัทกึลงในแบบบันทกึการสกดัข้อมูล

ท่ีพัฒนาโดยสถาบันโจแอนนาบริกส์ จากน้ันน�า

ข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

 5.  ผู ้วิจัยน�าข ้อมูลท่ีได ้จากแบบสรุป

รายงานวิจัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ โดย

ลักษณะท่ัวไปและคุณลักษณะเชิงระเบียบวิธีวิจัย

ของรายงานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 

และวิเคราะห์ สรุปผลโดยใช้การวิเคราะห์สรุปเชิง

เนื้อหา เพื่อตอบค�าถามการทบทวน

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีม้ ี3 ประเภท 

ได้แก่ แบบคัดกรองงานวิจัยท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนตาม

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบประเมิน

คุณภาพงานวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ 

และแบบสกัดข้อมูล ของสถาบันโจแอนนาบริกส์  

ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลมีการควบคุม

คุณภาพ โดยผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมคนท่ี 1 แยกกัน

ประเมินโดยใช้แบบคัดกรองงานวิจัยที่สร้างข้ึน

ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวจิยัเข้าสู่การทบทวน

แบบประเมินคุณภาพการวิจัยและแบบบันทึกผล

การสกัดข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน

วิจัยและน�าข้อมูลจากการรวบรวมมาเปรียบเทียบ 

กบัเพือ่ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาท่ีรวบรวมได้  
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เม่ือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการสรุปผู ้วิจัย 

และผู้วิจัยร่วมคนที่ 1 ได้ท�าการปรึกษาเพื่อหามติ

หรือข้อสรุปร่วมกัน หากไม่สามารถตกลงกันได ้

ให้ผู้วิจัยร่วมคนที่ 2 เป็นผู้ลงมติ

การวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์
แผนภูมิที่	1 กระบวนการคัดเลือกงานวิจัยที่น�ามาทบทวนอย่างเป็นระบบ

6 

ทบทวน แบบประเมินคุณภาพการวิจยัและแบบบนัทึกผลการสกดัขอ้มูลในการรวบรวมขอ้มูลจากรายงาน
วิจยัและนาํขอ้มูลจากการรวบรวมมาเปรียบเทียบกบัเพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหาท่ีรวบรวมได ้เม่ือมี 
ความคิดเห็นไม่ตรงกนัในการสรุปผูว้ิจยัและผูว้ิจยัร่วมคนท่ี 1 ไดท้าํการปรึกษาเพื่อหามติขอ้สรุปร่วมกนั 
หากไม่ สามารถตกลงกนัไดใ้หผู้ว้ิจยัร่วมคนท่ี 2 เป็นผูล้งมติ 

การวเิคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ 
แผนภูมิท่ี 1 กระบวนการคดัเลือกงานวิจยัท่ีนาํมาทบทวนอยา่งเป็นระบบ 

ผลการทบทวนอย่างเป็นระบบ 
1. การประเมินระดบัความน่าเช่ือถือของงานวิจยัท่ีนาํมาทบทวน จากการทบทวนงานวิจยัทั้ง 8

เร่ือง เม่ือนาํมาประเมินระดบัความน่าเช่ือถือตามเกณฑข์องสเตทเลอร์ (Stetler, 1998) พบว่าเป็นงานวิจยัเชิง
พรรณนาหาความสัมพนัธ์ (Descriptive correlation) ทั้ง 8 เร่ือง ซ่ึงสามารถจดัระดบัความน่าเช่ือถือของ
งานวิจยัทั้ง 8  เร่ืองตามเกณฑด์งักล่าวในระดบั 4 ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

การสบืค้นเบ้ืองตน้ได้งานวิจัย จํานวน 28 เรื่อง 
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี�

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  1 เรื่อง 
e-Theses                 4 เร่ือง 
ThaiJo 6 เร่ือง 
ThaiLIS 2 เร่ือง 
Thai Google Scholar 15 เร่ือง 

ผา่นเกณฑก์ารคดักรอง 
จาํนวน 8 เร่ือง 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
การวิจยั จาํนวน 8 เร่ือง 

งานวิจยัจาํนวน 20 เร่ืองถูกคดัออกเน่ืองจาก 
-ไม่ไดศึ้กษาในกลุ่มเดก็วยัก่อนเรียน 
จาํนวน 4 เร่ือง 
-เป็นงานวิจยัท่ีตีพิมพก่์อนปี พ.ศ. 2530
จาํนวน 1 เร่ือง
-ไม่ไดศึ้กษาภาวะโภชนาการเป็นตวัแปรตาม
จาํนวน 2 เร่ือง
-ไม่เป็นรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์
จาํนวน 13 เร่ือง 

นาํมาทบทวนอยา่งเป็นระบบ 
จาํนวน  8 เร่ือง 

ผลการทบทวนอย่างเป็นระบบ
 1.  การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ

งานวิจัยที่น�ามาทบทวน จากการทบทวนงานวิจัย

ทั้ง 8  เรื่อง เมื่อน�ามาประเมินระดับความน่าเชื่อถือ

ตามเกณฑ์ของสเตทเลอร์ (Stetler, 1998) พบว่าเป็น

งานวจิยัเชิงพรรณนาหาความสัมพนัธ์ (Descriptive 

correlation) ทัง้ 8 เรือ่ง ซ่ึงสามารถจัดระดับความน่า

เชื่อถือของงานวิจัยทั้ง 8  เรื่อง ตามเกณฑ์ดังกล่าว

ในระดับ 4 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่	1 การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์

 2.  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน

 จากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัย

ก่อนเรียน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่	2 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน 

7 

ตารางท่ี 1 การประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจักษ์ 

ระดบั ลกัษณะของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ จาํนวนเร่ือง 
1 การวิเคราะห์เมตา้จากงานวิจยัแบบทดลองเชิงสุ่มทางคลินิก 0 
2 การวิจยัเชิงทดลองหรือการวิจยัแบบทดลองเชิงสุ่มทางคลินิก 0 
3 การวิจยัเชิงทดลองท่ีไม่มีการสุ่มทางคลินิก การทดลองในกลุ่มเดียวแบบวดัผล

ก่อน-หลงั การวิเคราะห์ผลแต่ละช่วงเวลาหรือการวิจยัแบบไม่ทดลองชนิดมีกลุ่ม
เปรียบเทียบ 

0 

4 การวิจัยแบบไม่ทดลองทั้ งในเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพนัธ์การวิจัยเชิง
คุณภาพหรือ การรายงานกรณีศึกษา 

8 

5 การวิจยัแบบประเมินผลโครงการ การใช้ผลการวิจัยหรือแนวทางปฏิบัติการ
พฒันาคุณภาพหรือรายงานผูป่้วย 

0 

6 ขอ้เสนอแนะหรือความเห็นจากคณะกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ 0 
 
2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการในเดก็วยัก่อนเรียน 
จากการทบทวนงานวิจยัอย่างเป็นระบบ พบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการในเด็กวยั

ก่อนเรียน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเดก็วัยก่อนเรียน  
 
ผูแ้ต่ง/ปี กลุ่มตวัอยา่ง/

ภูมิภาคท่ีวิจยั 
ตวัแปรอิสระ ผลการวจิยั 

นพร        
อ้ึงอาภรณ์ 
(2556)  

เดก็อาย ุ0-6 
ปี จาํนวน 
372 คน/ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ช่วงอายเุดก็ นํ้าหนกั
แรกเกิด ลาํดบับุตร  
อายขุองบิดา การ
รับประทานขนมถุง  
และพฒันาการ 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติกบัภาวะทุพ
โภชนาการ ไดแ้ก่ ช่วงอายขุองเด็กในช่วงอาย ุ6-11 เดือน (p = 
.004) นํ้าหนกัแรกเกิดนอ้ย (p = .022) ลาํดบับุตรคนท่ี 4 ข้ึน
ไป (p = .028) อายขุองบิดามากกว่า 35 ปี (p = .025) การ
รับประทานขนมถุง 1 ถึง 4 หน่วยต่อสัปดาห์ (p = .004) และ
การประเมินพบสงสยัพฒันาการล่าชา้ (p = .038) 

ประสิทธ์ิ 
เขจรจิตร 
และคณะ 
(2556) 

เดก็อาย ุ1-5 
ปี จาํนวน 
364 คน/ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

นํ้าหนกัแรกคลอด 
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
อายเุดก็ท่ีเร่ิมให้
อาหารเสริม อายแุม่
ตอนตั้งครรภ ์ระดบั
การศึกษาของแม่ 
สถานภาพสมรส

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะเต้ียไดแ้ก่ อายุแม่ตอนตั้งครรภ(์OR 
adj = .67, 95% CI = .55-1.81) ระดบัการศึกษาของแม่   (OR adj = 
.56, 95% CI = .43-1.70) และรายไดข้องครอบครัว(OR adj = 3.18, 
95% CI = 1.34-7.55) และเด็กมีภาวะผอมร้อยละ 11 (95% CI = 9.9-
10.9) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะผอมไดแ้ก่ อายแุม่ตอนตั้งครรภ ์
(OR adj = .59, 95%CI = .46-1.76) ระดบัการศึกษาของแม่ (OR adj = 
.62, 95% CI = .46-1.83) และรายไดข้อง 

นพร 

อึ้งอาภรณ์ 

(2556) 

ประสิทธิ์ 

เขจรจิตร 

และคณะ 

(2556)

เด็กอายุ 0-6 ปี 

จ�านวน 372 คน/

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

เด็กอายุ 1-5 ปี 

จ�านวน 364 คน/

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ช่วงอายุเด็ก น�้าหนัก

แรกเกิด ล�าดับบุตร  

อายุของบิดา การรับ

ประทานขนมถุง  

และพัฒนาการ

น�้าหนักแรกคลอด 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

อายุเด็กที่เริ่มให้

อาหารเสริม อายุแม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ

ภาวะทุพโภชนาการ ได้แก่ ช่วงอายุของเด็กในช่วง

อายุ 6-11 เดือน (p = .004) น�้าหนักแรกเกิดน้อย 

(p = .022) ล�าดับบุตรคนที่ 4 ขึ้นไป (p = .028) 

อายุของบิดามากกว่า 35 ปี (p = .025) การรับ

ประทานขนมถุง 1 ถึง 4 หน่วยต่อสัปดาห์ (p = .004) 

และการประเมินพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า 

(p = .038)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเตี้ย ได้แก่ อายุแม่

ตอนตั้งครรภ์ (OR adj = .67, 95% CI = .55-1.81) 

ระดับการศึกษาของแม่ (OR adj = .56, 95% CI = 

.43-1.70) และรายได้ของครอบครัว (OR adj = 3.18, 

ผู้แต่ง/ปี กลุ่มตัวอย่าง/

ภูมิภาคที่วิจัย

ตัวแปรอิสระ ผลการวิจัย

(มีต่อ)
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ผู้แต่ง/ปี กลุ่มตัวอย่าง/

ภูมิภาคที่วิจัย

ตัวแปรอิสระ ผลการวิจัย

วิภา มะลา 

(2552) 

พูนชัย 

ไตรภูธร 

(2536) 

คมกริช 

พิมพกัน 

(2549)

เด็กอายุ 1-5 ปี 

จ�านวน 340 คน/

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

เด็กอายุ 1-5 ปี 

จ�านวน 1,229 คน/

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

เด็กอายุ 1-5 ปี 

จ�านวน 510 คน/

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ตอนตั้งครรภ์ ระดับ

การศึกษาของแม่ 

สถานภาพสมรส

ปัจจุบันของแม่ และ

รายได้ของครอบครัว

ความรู้ทางโภชนาการ

ของผู้ปกครอง พลังงาน

จากไขมัน รายจ่ายด้าน

อาหารของครอบครัว 

และการอบรมเลี้ยงดู

ด้านสุขภาพของ

ผู้ปกครองแก่เด็ก

อายุของเด็ก เพศของ

เด็ก การเจ็บป่วยของ

เด็ก การได้รับการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

น�้าหนักเด็กแรกเกิด 

อาชีพบิดา อาชีพมารดา 

ระดับการศึกษาของ

บิดา ระดับการศึกษา

ของมารดา อายุของ

มารดา และจ�านวนบุตร

ในครอบครัว

ระดับการศึกษาของ

ผู้เลี้ยงดู รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของผู้เลี้ยงดูและ

ความรู้ด้านโภชนาการ

95% CI = 1.34-7.55) และเด็กมีภาวะผอมร้อยละ 

11 (95% CI = 9.9-10.9) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ภาวะผอมได้แก่ อายุแม่ตอนตั้งครรภ์ (OR adj = .59, 

95%CI = .46-1.76) ระดับการศึกษาของแม่ (OR adj 

= .62, 95% CI = .46-1.83) และรายได้ของ

ครอบครัว (OR adj = 9.71, 95% CI = 2.08-43.33)

การอบรมเลี้ยงดูด้านสุขภาพของผู้ปกครองแก่เด็ก

มีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการด้านน�้าหนักตาม

อายุเทียบเกณฑ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ความรู้ทาง

โภชนาการของผู้ปกครอง พลังงานจากไขมันและ

รายจ่ายด้านอาหารของครอบครัวมีอิทธิพลต่อภาวะ

ทุพโภชนาการด้านส่วนสูงตามอายุเทียบเกณฑ์ของ

เด็กวัยก่อนเรียน และการได้รับบริการสุขภาพ 

การอบรมเลี้ยงดูด้านสุขภาพและการให้อาหารแก่

เด็กของผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการ

ด้านน�้าหนักตามส่วนสูงเทียบเกณฑ์ของเด็กวัยก่อนเรียน

ภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียน มีความสัมพันธ์กับ

อายุของเด็ก เพศของเด็ก การเจ็บป่วยของเด็ก การ

ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคน�้าหนักเด็กแรกเกิด 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .01) นอกจากนั้นยัง

พบว่าอาชีพบิดา อาชีพมารดา ระดับการศึกษาของ

บิดา ระดับการศึกษาของมารดา อายุของมารดา 

จ�านวนบุตรในครอบครัว มีความสัมพันธ์ภาวะ

โภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p < .05)

ระดับการศึกษาของผู้เลี้ยงดูในระดับประถมศึกษา 

ส่งผลให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการโดยมีความเสี่ยง 

1.7 เท่า ของผู้เลี้ยงดูที่ระดับการศึกษาอนุปริญญาขึ้น

ไป ผู้เลี้ยงดูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 2,800 บาท 

(มีต่อ)



The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

16

ผู้แต่ง/ปี กลุ่มตัวอย่าง/

ภูมิภาคที่วิจัย

ตัวแปรอิสระ ผลการวิจัย

กาญจนา 

เหลือง

อุบล 

(2552) 

สินีพร 

ยืนยง 

และคณะ 

(2555)

ปราณี 

ทัดศรี 

(2557) 

เด็กอายุ 0-5 ปี 

จ�านวน 84 คน/

ภาคตะวันออก

เด็กอายุ 3-6 ปี 

จ�านวน 288 คน/

ภาคกลาง

เด็กอายุ 2-6 ปี 

จ�านวน 255 คน/

ภาคกลาง

ของผู้เลี้ยงดู

ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน 

ทัศนคติและพฤติกรรม

การเลี้ยงดูเด็กของ

ผู้ปกครอง

น�้าหนักแรกเกิด 

การได้รับนมมารดา 

พฤติกรรมการบริโภค

อาหารของเด็ก ดัชนี

มวลกายของมารดาและ

พฤติกรรมการบริโภค

อาหารของครอบครัว 

ระดับการศึกษาและ

ลักษณะอาชีพของ

มารดา ความเพียงพอ

ของรายได้ ครอบครัว

และพฤติกรรมการท�า

กิจกรรมของครอบครัว

เพศ พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของเด็ก

วัยก่อนเรียนกิจกรรม

ทางกาย พฤติกรรม

การจัดหาอาหารของ

ผู้ปกครอง อาชีพ

ผู้ปกครอง รายได้

ครอบครัว พฤติกรรม

การบริโภคอาหารระดับ

การศึกษาของ

ผู้ปกครอง

ส่งผลให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการโดยมีความเสี่ยง 

43.5 เท่าของผู้เลี้ยงดูที่มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ

เดือนมากกว่า 8,000 บาท

ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน ทัศนคติและพฤติกรรม

การเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับ

ภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p < .05)

เด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการแตกต่างกันมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) 

ในเรื่องของน�้าหนักแรกเกิด การได้รับนมมารดา

ช่วงอายุ 4 เดือนแรกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของเด็ก ดัชนีมวลกายของมารดาและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของครอบครัว ส่วนระดับการศึกษา

และลักษณะอาชีพของมารดา ความเพียงพอของ

รายได้ครอบครัวและพฤติกรรมการท�ากิจกรรมของ

ครอบครัวของเด็กทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

(p > .05)

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับการศึกษา

ของผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ

โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p < .05)
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 โดยภาพรวมสรุปได้ว ่าปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน

ครอบคลุมท้ังปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้าน

ตัวของเด็กวัยก่อนเรียนเอง ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ 

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ อาชีพ 

ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อายุของ

มารดา ดัชนีมวลกายของมารดา อายุมารดาตอน

ตั้งครรภ์ จ�านวนบุตรในครอบครัว การอบรมเลี้ยง

ดูด้านสุขภาพของผู ้ปกครองแก่เด็ก สถานภาพ

สมรสปัจจุบันของมารดา รายจ่ายด้านอาหารของ

ครอบครัว การได้รับบริการสุขภาพของผู้ปกครอง 

การปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารในครอบครัว 

ความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติและพฤติกรรมการ

เลีย้งดูเด็กของผูป้กครอง และพฤติกรรมการบรโิภค

อาหารของครอบครวั การจดัอาหารให้รบัประทาน

และการเลี้ยงดูแบบตามใจ 

 ในขณะท่ีปัจจยัด้านตัวของเด็กวยัก่อนเรยีน

ได้แก่ น�้าหนักแรกคลอด การได้รับนมมารดาช่วง

อาย ุ4 เดือนแรก การชอบรบัประทานอาหารทีท่�าให้

อ้วน การรับประทานอาหารมากและบ่อยครั้ง และ

การออกก�าลังกายน้อย ช่วงอายุของเด็กในช่วงอายุ 

6-11 เดือน ล�าดับบุตรคนที ่4 ขึน้ไป การรบัประทาน

ขนมถุง 1 ถึง 4 หน่วยต่อสัปดาห์ การมีพัฒนาการ

ล่าช้า เด็กมีภาวะผอม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ

อายุเด็กที่เริ่มให้อาหารเสริม

อภิปรายผล
 จากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

ในครั้งน้ีพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะ

โภชนาการในเด็กวยัก่อนเรยีนทีพ่บมากได้แก่ ปัจจัย

ด้านครอบครัวได้แก่ พฤติกรรมการจัดหาอาหาร 

อาชีพ การศึกษา รายได้ของผู้ปกครอง ค่าอาหาร 

จ�านวนสมาชิก การได้รบัข่าวสารข้อมูลด้านอาหาร 

ความรู้และเจตคติด้านโภชนาการของผู้ปกครอง 

อายุของมารดา อายุมารดาตอนตั้งครรภ์ และปัจจัย

ด้านตัวเด็ก ได้แก่ อายุ เพศ น�้าหนักแรกคลอด  

การกินนมแม่ในช่วง 4 เดือนแรก และพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ ์กับภาวะ

โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนซ่ึงสามารถอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับภาวะ

โภชนาการได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านครอบครัว

	 ปัจจัยด้านการศึกษาของมารดาและบิดา

ของเด็กวัยก่อนเรียน มีความสัมพันธ์กับภาวะ

โภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กวัยก่อน

เรียน โดยพบว่าบิดามารดาเด็กวัยก่อนเรียนท่ีมี

ระดับการศึกษาท่ีสูงอย่างน้อยระดับอนุปริญญา

จนถึงปริญญาตรีจะส่งผลให้เด็กมีภาวะโภชนาการ

ปกติสูงกว่าบิดามารดาท่ีมีระดับการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาและประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การศึกษามารดาซึ่งเป็นผู้ท�าหน้าท่ีเลี้ยงดูหลักและ

จดัหาอาหารให้กับเด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวยัเรยีน 

โดยสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศบังคลาเทศ 

(Rayhan & Khan, 2006) ที่ศึกษาภาวะโภชนาการ

ของเด็กอายุต�า่กว่า 5 ปี พบว่าแม่ท่ีมีระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษาหรอืต�า่กว่าจะท�าให้ลกูมีโอกาส

มีภาวะเต้ียเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.1 (95% CI  [0.40,2.01]) 

และมีโอกาสมีภาวะผอมเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.3 (95% 

CI [11, 1.72]) เมื่อเทียบกับแม่ที่จบการศึกษา

ระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่า ปัจจัยด้านการศึกษา

มีความส�าคัญและสัมพันธ์ไปกับปัจจัยอื่น รวมทั้ง

ปัจจัยด้านอายุตอนต้ังครรภ์และรายได้ ซ่ึงแม่ที่

ส�าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าจะมีความพร้อมท้ัง

ทางด้านร่างกาย มีอาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดู 
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ครอบครวัได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของสปุราณี  

การพึง่ตน (2554) คอืผูป้กครองท่ีมีระดับการศึกษา

ต�า่ ดัชนมีวลกายเกินมาตรฐาน หรอืมีบตุรดัชนีมวล

กายเกินมาตรฐานมีความห่วงกังวลต่อน�้าหนักตัว

ของเด็กน้อยกว่าผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาสูง 

ดัชนมีวลกายปกติหรอืมีบุตรดัชนีมวลกายปกติและ  

ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาสูง หรือมีบุตรดัชนี

มวลกายเกินมาตรฐาน มีการจ�ากัดอาหารที่เด็กรับ

ประทานมากกว่าผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต�่า 

หรือมีบุตรดัชนีมวลกายปกติ

 ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครวั ครอบครวั

ของเด็กที่รายได้เพียงพอจะมีโอกาสท�าให้ลูกมี

โอกาสท�าให้ภาวะเต้ียลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับ

ครอบครวัทีมี่รายได้ต�า่กว่า และมีโอกาสท�าให้ภาวะ

ผอมลดลงด้วยเช่นกัน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัครอบครวั

ท่ีมีรายได้ต�่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาใน

อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (วิภา มะลา,  

2553) ทีพ่บว่ารายจ่ายด้านอาหารของครอบครวัเป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็ก

วัยก่อนเรียน และการศึกษาในประเทศเอธิโอเปีย  

(Amsalu & Tigabu, 2008) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อภาวะโภชนาการในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี พบว่า

ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 50 ดอลล่าร์สหรัฐต่อ

เดือน มีโอกาสพบเด็กมีภาวะทุพโภชนาการเป็น  

3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่มีรายได้

ต่อเดือนมากกว่า 50 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน 

ในภาวะปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง

อาหารในธรรมชาติลดน้อยลง การได้มาซึ่งอาหาร

ต้องพึ่งพิงการซ้ือจากตลาดมากข้ึนครอบครัว

ท่ีมีรายได้มากกว่าย ่อมเข้าถึงแหล่งอาหารได้

มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย แต่ครอบครัวที่

มีรายได้น้อยสามารถเลือกซ้ืออาหารที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการแต่ราคาไม่แพงได้ และเลอืกทีจ่ะปลกูพชื

และเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นแหล่งอาหารเองได้

 ปัจจัยด้านอายุมารดาตอนตั้งครรภ์	 โดย

พบว่ามารดาท่ีต้ังครรภ์ตอนอายุน้อย ลูกมีโอกาส

มีภาวะเต้ียและมีโอกาสมีภาวะผอมเป็น 2 เท่า  

เมื่อเปรียบเทียบกับแม่ท่ีมีอายุมากกว่า 24 ปี  

ซึ่งในปัจจุบันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาหนึ่ง

ทีเ่ป็นต้นเหตุของปัญหาอืน่ เพราะเป็นวยัท่ียงัพึง่พงิ

บุคคลอื่น ไม่มีความพร้อมท้ังในด้านสรีระร่างกาย 

อาชีพและรายได้จึงควรมีการป้องกันไม่ให้มีการ 

ตั้งครรภ์ในวัยนี้ (ฐิติมา ชูใหม่, 2559)

 ปัจจัยด้านความรู ้ 	 การได้รับข่าวสาร

ข้อมูลด้านอาหารและเจตคติด้านโภชนาการของ 

ผู้ปกครอง ผู้ปกครองท่ีมีความรู้ในด้านโภชนาการ

จะส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน

กล่าวคือ การขาดความรู้ในการจัดอาหารส�าหรับ

เด็กวัยก่อนเรียน จะท�าให้ผู ้ปกครองให้เด็กรับ

ประทานอาหารตามความสะดวก ซ่ึงเป็นอาหาร

ท่ีจัดหาได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องผ่านการปรุงอย่าง

ถูกหลักโภชนาการซ่ึงส่งผลท�าให้เด็กติดนิสัยการ

รับประทานอาหารประเภทสะดวกซื้อมากกว่า

การรับประทานอาหารท่ีผู้ปกครองปรุงเองท่ีบ้าน  

(สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และคณะ, 2560) ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ ฟริดาวส์ หะยีตาเฮ และคณะ 

(2560) ท่ีพบว่า ความรู ้ด ้านโภชนาการของ 

ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการใน

เด็กอายุ 0-5 ปี โดยพบว่าผู้ปกครองท่ีมีความรู้ใน

ระดับต�า่ เด็กจะมภีาวะโภชนาการตามเกณฑ์ร้อยละ  

47.6 ผู้ปกครองท่ีมีความรู้ในระดับปานกลาง เด็ก

จะมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ร้อยละ 74.8 และ

พบว่าผู้ปกครองที่มีความรู้ในระดับสูง เด็กจะมี

ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ร้อยละ 77.8 นอกจากนี้ 
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การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีผิดโดยมีความเห็นว่า 

อาหารประเภทพิซซ่า ขนมปัง ขนมปังใส่ไอศกรีม 

เป ็นอาหารที่ เหมาะสมส�าหรับเด็กท่ีต ้องการ 

ควบคุมน�้าหนักเนื่องจากกินแล้วอิ่ม และอาหาร 

ดังกล่าว ให้พลังงานน้อยกว่าข้าวโดยผู้ปกครอง

จะให้เด็กรับประทานข้าวลดลงและทดแทนด้วย

อาหารเหล่าน้ีจึงส่งผลให้เด็กมีน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น

จากพลงังานทีไ่ด้รบั (สมสิร ิรุง่อมรรตัน์, อาภาวรรณ 

หนูคง, ณัฐธิรา ไกรมงคล, และรุ่งรดี พุฒิเสถียร, 

2560)

 ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง	

จะมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน

โดยตรง กล่าวคือ การส่งเสรมิและปลกูฝังให้เด็กรับ

ประทานอาหารทีถู่กหลักโภชนาการผ่านการเลีย้งดู

ต้ังแต่วัยทารกจนเข้าสู่วัยก่อนเรียนจะท�าให้เด็กได้

รับสารอาหารท่ีครบถ้วนอันจะส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านร่างกายของเด็กให้สมวัย แต่หากผู้ปกครอง

อบรมเลีย้งดูเด็กผดิหลกัการ เช่น ให้เด็กรบัประทาน

แต่อาหารประเภทข้าวเป็นหลกั ขาดอาหารประเภท

เนื้อสัตว์ ไข่ นม หรือขาดผัก ผลไม้ ร่างกายของเด็ก

ย่อมไม่ได้สารอาหารครบตามความต้องการของ

ร่างกาย ร่างกายจึงไม่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่มีภูมิ

ต้านทานโรค ต่างกับเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการเลี้ยงดู

ให้อาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ เด็กวัยก่อน

เรยีนเป็นวยัทีก่�าลงัเจรญิเติบโต หากไม่ได้อาหารท่ีมี 

คุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ การเจริญเติบโต

ของร่างกายก็จะช้าลงหรืออาจหยุดชะงักได้ การให้ 

อาหารเด็กวัยก่อนเรียนแต่ละม้ือจึงควรก�าหนดให้

มีอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้

ได้สารอาหารครบทุกชนิดตามความต้องการของ

ร่างกาย (ฐิติมา ชูใหม่, 2559) 

 จะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยดังกล่าว 

ข้างต้น เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมารดาโดยตรง  

ซ่ึงส่งผลมาจากการศึกษา รายได้ครอบครัว อายุ

มารดาตอนต้ังครรภ์  ความรู้ด้านโภชนาการและ

การอบรมเลี้ยงดู ถ้ามารดามีการศึกษาที่ดี มีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องภาวะโภชนาการ มีความพร้อม

ในการต้ังครรภ์ในวัยท่ีเหมาะสม ครอบครัวมี

ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ มีการอบรมเลี้ยงดูที่ 

เหมาะสม ก็จะส ่งผลให้ เด็กในวัยก ่อนเรียน 

และเด็กวัยเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามไปด้วย

 นอกจากนี้พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการ

จัดหาอาหารของมารดามีผลต่อภาวะโภชนาการ

ของเด็กวัยก่อนเรียนอาจเนื่องจากเด็กวัยก่อนเรียน

ยงัไม่สามารถเลอืกอาหารท่ีเหมาะสมเองได้ โดยพบ

ว่ามารดาจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวตามม้ือ

และระหว่างดูโทรทัศน์ร่วมกันตามความชอบของ

สมาชิกและความชอบของมารดาเอง เช่น อาหาร

จบุจบิกรบุกรอบ อาหารมัน อาหารหวาน ฯลฯ รวม

ทั้งพฤติกรรมบริโภคของมารดาก็จะมีผลต่อดัชนี

มวลกายของมารดาตามมาด้วย ซ่ึงท้ังพฤติกรรม

บรโิภคของมารดาและพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร

ของครอบครัว ล้วนเป็นแบบอย่างแก่เด็กเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมบริโภคอาหารของเด็กวัยก่อนเรียน 

(Brug, Tak, Saskia, Velde, Bere, & Bourdeaudhuij,  

2008)

ปัจจัยด้านตัวเด็ก

 ปัจจัยด้านอายุ	ช่วงอายุของเด็กวัยก่อน

เรียนที่ต่างกันจะมีผลต่อภาวะโภชนาการ กล่าวคือ 

เด็กอาย ุ3-5 ปี มีภาวะโภชนาการดีกว่าเด็กอาย ุ0-2 ปี  

จากข้อมูลการส�ารวจภาวะสขุภาพ ปี พ.ศ. 2551-2552  

พบว่า ปัญหาของการกินอาหารม้ือหลัก พบว่า  

เด็กอายุ 1 ปี -1 ปี 11 เดือน มีปัญหาร้อยละ 44  

เด็กอายุ 2 -5 ปี 11 เดอืน มปีัญหา ร้อยละ 43.3 ซึ่งใน
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เด็กเล็กบางคนกินยาก เลือกกิน ร้องไห้เมื่อถึงเวลา

กนิ หรอืคายอาหารทิง้เพราะวยัน้ีเป็นช่วงทีช่อบเล่น

สนุก และเริม่มีความคิดเป็นของตัวเอง การเลอืกกนิ

และกินน้อย หรือในระหว่างมื้ออาหารเด็กกินขนม 

หรือน�้าจนอิ่ม หรือเด็กบางคนมีประสบการณ์ไม่ดี

เกีย่วกบัการกนิอาหาร เคยถกูดุเวลากนิอาหาร หรอื

ถูกบังคับให้กินอาหารที่ไม่ชอบ อีกสาเหตุหน่ึงคือ 

เด็กมีความเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือมีปัญหา

ความเครียด ท�าให้บางครั้งได้รับสารอาหารไม่เพียง

พอส�าหรับร่างกาย ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของ

เด็ก (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2552)

 ปัจจัยด้านเพศ	เด็กผูห้ญิงมีภาวะโภชนาการ

ดีกว ่า เ ด็กผู ้ชาย ซึ่ งอาจเกิดจากเด็กผู ้หญิงมี

พฤติกรรมการบริโภคท่ีดีกว่าเด็กผู้ชาย จากข้อมูล

การส�ารวจภาวะสุขภาพ ปี พ.ศ. 2551-2552 พบว่า 

ในเด็กอายุ 2-5 ปี เด็กผู้หญิงมีการบริโภคผักและ 

ผลไม้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของ

ร่างกายมากกว่าเด็กผู้ชาย โดยเด็กผู้หญิงมีค่าเฉล่ีย

การบริโภคผักร้อยละ1.2 ในขณะที่เด็กผู ้ชายมี 

ค่าเฉลี่ยการบริโภคผักร้อยละ 1.1 ส่วนการบริโภค

ผลไม้พบว่า เด็กผู ้หญิงมีค่าเฉลี่ยการบริโภคผล

ไม้มากกว่า 2 ส่วนต่อวัน ร้อยละ 20.6 ส่วนเด็ก

ผู้ชายร้อยละ 18.4 นอกจากน้ียังพบว่า เด็กมีการ

ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทานอาหารซึ่งอาจ

ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กได้ โดยพบว่า

เด็กผู้ชายมีการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทาน

อาหารร้อยละ 83.2 ในขณะท่ีเด็กผู้หญิง ร้อยละ 

76.8 ที่ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทาน (ลัดดา  

เหมาะสุวรรณ, 2552)

 ปัจจัยด้านน�า้หนักแรกคลอด น�า้หนกัทารก

แรกคลอดเป็นตัวบ่งชี้ท่ีส�าคัญของการเจริญเติบโต

และภาวะโภชนาการและมีหลักฐานที่แสดงว่าเด็ก

ท่ีโตมาจากทารกแรกคลอดน�้าหนักน้อย (น้อยกว่า 

2,500 กรัม) มีความเสี่ยงในการปัญหาโรคเรื้อรัง

ในวัยผู้ใหญ่ เช่น โรคความดันโลหิตสูงและโรค

เบาหวาน นอกจากนี้น�้าหนักทารกแรกคลอดเป็น

ตัวชี้วัดท่ีส�าคัญในการบอกขนาดรูปร่างในวัยต่อ

มา เพราะขนาดรูปร่างของทารกในครรภ์ท่ีเจริญ

เติบโตช้า ไม่สามารถเจริญเติบโตเท่ากับปกติใน

ระหว่างวัยเด็ก ซึ่งมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดภาวะ

แกร็น (สุธิต คุณประดิษฐ์, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของชัยพร พรหมสิงห์, วรรณภา กางกั้น, 

และพนิต โล่เสถียรกิจ (2557) ที่พบว่า น�้าหนักแรก

คลอดมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยเด็กท่ีมีน�า้หนักแรกคลอด

น้อยกว่า 2,500 กรัม มีภาวะโภชนาการไม่ดีในช่วง

ปฐมวัยถึงร้อยละ 47.2 และมีโอกาสท่ีเด็กมีภาวะ

โภชนาการไม่ดีมากกว่าเด็กท่ีมีน�้าหนักแรกคลอด

มากกว่า 2,500 กรัมขึ้นไป 1.4 เท่า และสอดคล้อง

กับ นพร อึ้งอาภรณ์ (2556) ที่พบว่า เด็กที่มีน�้าหนัก

แรกคลอดน้อยกว่าก�าหนดมีความสัมพันธ์ต่อการ

เกิดภาวะโภชนาการต�่ากว่าเกณฑ์

 ปัจจัยด้านการกินนมแม่ในช่วง	 4	 เดือน

แรก โภชนาการช่วงแรกของชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่  

นมแม่ (Human breast milk) ซ่ึงเป็นอาหารท่ีดีทีสุ่ด

ส�าหรับทารก มีธาตุเหล็กที่มีความจ�าเป็นส�าหรับ

การเจริญเติบโต น�้านมแม่มีธาตุเหล็ก 0.3-0.5  

มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ธาตุเหล็กในน�้านมแม่

สามารถถกูดูดซมึได้ถงึร้อยละ 50 (Sain & Caroline, 

2012) ซึ่งมีผลการวิจัยยืนยันว่าการให้ทารกกินนม

แม่อย่างเดียวในช่วง 4-6 เดือนแรกจะท�าให้ทารก

แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง 

สมส่วนร้อยละ 68.5 (รตันา เพชรพรรณ และเพญ็ศรี  

กองสัมฤทธ์ิ, 2556) ซ่ึงสอดคล้องกับการส�ารวจ
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ภาวะสุขภาพ ปี 2551-2552 พบว่าเด็กทารกท่ีกิน

นมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก มีส่วนสงูระดบั

ดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 68.5 (ลัดดา เหมาะ

สุวรรณ, 2552)

 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของเด็ก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กมี

ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ กล่าวคือ เด็กท่ี

รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และกินอาหารม้ือ

หลักครบทุกวันจะไม่พบปัญหาทุพโภชนาการท้ัง

ภาวะขาดสารอาหารและมีโภชนาการเกิน แต่เด็ก

ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะ

สม เช่น ไม่กินอาหารมื้อหลัก เลือกกิน กินมาก กิน

น้อย ชอบด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีน�้าตาลปริมาณสูง เช่น

น�า้อดัลม เด็กเหล่านีม้กัจะพบปัญหาทพุโภชนาการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะน�้าหนักเกิน หรือเริ่มอ้วน 

(วนิสา องอาจ และสิริมา ภิญโญอนันตพงศ์, 2559) 

โดยผูป้กครองสามารถกระท�าพฤติกรรมท่ีเป็นแบบ

อย่างในการบรโิภคอาหารทีเ่หมาะสมกบัเด็ก อนัจะ 

ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพดีได้ เช่น การรับประทานผัก

หลากหลายประเภททั้งใบเขียว แดง ส้ม เป็นต้น 

ผลไม้ธัญพืชที่เต็มเมล็ดไม่ผ่านการขัดสีหรือผ่าน

การขัดสใีห้น้อยทีส่ดุ ไขมันต�า่หรอืปราศจากไขมัน

ประเภทอิ่มตัว เช่น นมพร่องมันเนย โยเกิร์ต นมถั่ว

เหลืองเป็นต้น (อติพร ส�าราญบัว และเบญจมาศ  

ท�าเจริญตระกูล, 2560)

 โดยสรุปจากผลการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบครั้งนี้ ได้ข้อสรุปองค์ความรู้เก่ียว

กับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการใน

เด็กวยัก่อนเรยีน ซึง่พบว่ามีปัจจยัต่าง ๆ  เป็นจ�านวน

มากท่ีสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ โดยสามารถจัด

หมวดได้เป็นปัจจัยด้านครอบครัวซึ่งครอบคลุม  

การศึกษา รายได้ อายุครรภ์มารดาตอนต้ังครรภ์  

ความรู้ การอบรมเล้ียงดู และพฤติกรรมการจัดหา

อาหาร และปัจจยัด้านตัวเด็กซ่ึงเกีย่วข้องกบั อาย ุเพศ  

น�้าหนักแรกคลอด การกินนมแม่ในช่วง 4 เดือน

แรก และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยปัจจัย 

ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นท้ังปัจจัยท่ีปรับเปลี่ยนไม่ได้

และปรับเปลี่ยนได้ ข้อสรุปจากการบทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบในครั้งนี้ จึงเป็นข้อมูล

พื้นฐานในการศึกษาแนวทางเพื่อส่งเสริมภาวะ

โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนต่อไป

ข้อจ�ากัดการด�าเนินการวิจัย
 1. การวิจัยในครั้งน้ีใช้การสืบค้นงานวิจัย

ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2559  

จึงไม่สามารถสืบค้นงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่หลัง

ช่วงเวลาดังกล่าวได้

 2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษางานวิจัยท่ีท�าใน

ประเทศไทยจงึไม่สามารถเปรยีบเทยีบกบับรบิทใน

ต่างประเทศได้ 

 3. กลุม่ตัวอย่างจากงานวิจยัทีน่�ามาทบทวน 

เป็นเด็กวัยก่อนเรียน ข้อสรุปจากการทบทวนจึงไม่

สามารถอ้างอิงไปยังเด็กวัยกลุ่มอื่นได้ เช่น เด็กวัย

เรียน และเด็กวัยรุ่น

ข ้อเสนอแนะในการน�าผลการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบไปใช้	บุคลากร

ทางสาธารณสุข

 1. ควรส่งเสริมสุขภาพมารดาในระหว่าง

ตั้งครรภ์และหลังคลอด เพื่อให้บุตรที่คลอดมีภาวะ

โภชนาการที่ดี โดยค�านึงถึงน�้าหนักแรกคลอด การ

ให้บุตรได้ดื่มนมแม่อย่างเดียวใน ช่วง 6 เดือนแรก

หลังคลอด
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 2 .  ควรให ้ความรู ้ ด ้ านการส ่ ง เสริม

โภชนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียน

กับผู้ปกครองอย่างสม�่าเสมอ

 3. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริม 

ภาวะโภชนาการในเด็กวัยก ่อนเรียนโดยใช ้

ครอบครัวเป ็นฐานท่ีเน ้นการให้ความรู ้ผ ่าน

สื่อท่ีทันสมัยและมีความน่าสนใจรวมถึงการ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

สมาชิกในครอบครัว

 4.ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจจะมีผล

ต่อภาวะโภชนาการในเดก็วยัก่อนเรยีนทีไ่ม่ได้น�ามา 

ทบทวนในครั้งนี้ เช่น ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง	
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การรับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	ทัศนคติ	และประสบการณ์

การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล*
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรค ทัศนคติ และประสบการณ ์

การวิจัยกับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน  

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล กลุม่ตัวอย่างได้จากการสุ่มรายชือ่พยาบาลใน 5 จงัหวดัของเขตบรกิารสุขภาพ 

ที่ 3 จ�านวน 234 คน ส่งแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์จ�านวน 151 คนคิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 

64.53  เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคการใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติต่อหลักฐานการวิจัย ประสบการณ์การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลโดย

ใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน ผลการวจิยัพบว่า

กลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย 43.41 ปี (SD = 5.99) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 92.70)  มีคะแนนเฉลี่ย

การปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิประจกัษ์และการรบัรู้อปุสรรคอยูใ่นระดับปานกลาง อปุสรรคท่ี

พบมากที่สุดคือการรายงานผลการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การวิจัยอยู่ในระดับน้อย การรับรู ้

อปุสรรคมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติในทิศทางลบต่อการปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ (r (151) = -506,  p < .01) ทัศนคติ และประสบการณ์การวิจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก

กับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r (151) =.538,  p < .01;  

r(151) = .311,  p < .01) จากผลการวิจัยเสนอแนะว่าสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิควรหากลวิธีในการ

สนบัสนุนพยาบาลเพือ่ลดอุปสรรคและเสรมิสร้างทกัษะของกระบวนการใช้หลกัฐานเชงิประจักษ์ผ่านการ

อบรมท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีการศึกษาอบรมด้านการวจิยัควรมีการวางแผนอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิการ

ท�าวิจัยโดยมีทีมที่ปรึกษาด้านการวิจัยคอยให้ความช่วยเหลือ

 ค�าส�าคัญ: อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์, พยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ
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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationships among perceived barriers, attitude, and  

research experiences to evidence-based nursing practice. A simple random sample of 234 nurses working 

in health-promoting hospitals was drawn from the name lists of registered nurses in five provinces of 

Health Service Plan Region 3. One hundred and fifty-one completed questionnaires were returned by 

postage mail, with a response rate of 64.53%. Data were collected through demographic data, barriers to  

implementing evidence, attitudes towards evidence-based practice, research experiences, and  

evidence-based nursing practice questionnaires. Correlations were analyzed by using Pearson’s  

Product Moment Correlation. The findings showed that the nurses had an average age of 43.41 years  

(SD = 5.99) and 92.70% were nurses with bachelor’s degree. The mean scores of evidence-based 

nursing practice and perceived barriers were in moderate levels. The most encountered barrier to  

implementing evidence-based nursing was reporting research in English. The samples had low mean 

score of research experiences. There was significant negative correlation between perceived barriers to  

implementing evidence and evidence-based nursing practice (r(151) = -.506,  p < .01). Attitudes and research  

experiences were significantly positive correlated with evidence-based nursing practice (r(151) = .538,  

p < .01; r(151) = .311, p < .01). Based on the findings, it is suggested that primary healthcare organizations 

should develop a strategy to support professional nurses to minimize barriers and build evidence-based 

practice skills through proper training. Besides education/training on research, primary health care 

organizaitons should continuously encourage nurses to conduct research by setting a research advisory 

team to provide support.

 Keywords: barriers, attitudes, evidence-based nursing practice, primary care nurses
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บทน�า
 การปฏิบั ติตามหลักฐานเชิงประจักษ ์ 

(Evidence-Based practice) เป็นการดูแลผู้ป่วยที่

มีคุณภาพที่สูงท่ีสุด (Case, 2004) ปัจจุบันองค์กร

ทางการพยาบาลให้ความส�าคัญกับการใช้หลักฐาน 

เชิงประจักษ์เป็นอย่างมาก มีแนวทางการปฏิบัติ

การพยาบาลใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ส�าหรับ

พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยก�าหนดเป็น

สมรรถนะไว้อย่างชัดเจน เช่น สมรรถนะของผู้

ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงต้องมีความสามารถใน

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พยาบาลท่ีได้รับการ

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร

ฝึกอบรม 4 เดือน) ต้องมีความสามารถในการ

พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรค

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องประเมินคัดเลือก 

หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล 

ผู้ป่วยเฉพาะโรคและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน

การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะ

โรคได้ รวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่ส�าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีก็ได้มีการก�าหนดสมรรถนะด้าน

วิชาการและการวิจัยเป็นหนึ่งในแปดจากสรรถนะ

ทั้งหมด (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, 2556) จึงกล่าว

ได้ว่าผู้ท่ีปฏิบัติหน้าที่ทางการพยาบาลในทุกระดับ

ต่างกมี็ส่วนเกีย่วข้องกบัการวจิยัทัง้การท�าวจิยัหรอื

การน�าผลการวิจัยไปใช้และการบูรณาการการใช้

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ส�าหรบัการปรบัปรงุคณุภาพ

การพยาบาล

 การปฏิบั ติตามหลักฐานเชิงประจักษ ์

เป็นการค้นหาหลักฐานที่ดีที่สุดนั้นคือผลการวิจัย 

บทสรุปของหลักฐานเชิงประจักษ์คือการน�าไป

ตัดสินใจทางคลินิกเพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ  

การปฏิบัติตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์เป็นรปูแบบที่

ใช้ผลการวจิยัไปสูก่ารปฏบัิติโดยพจิารณาน�าผลการ

วจิยัทีย่นืยนัว่าการปฏบิติันัน้ได้ผลดีมาเป็นแนวทาง

ส�าหรับการปรับปรุงคุณภาพ ดังน้ันหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ ที่ได้รับความสนใจและผู้เชี่ยวชาญ

ให้การยอมรับมากท่ีสุดคือหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี

ได้มาจากการศึกษาวิจัยอย่างมีคุณภาพ 

 ส�าหรับประเทศไทยพบว่าแนวโน้มการ

ผลติผลงานวจัิยทางการพยาบาลเพิม่มากข้ึนเฉลีย่ปี 

ละ 1,000 เรือ่ง ซ่ึงเป็นผลมาจากการผลติมหาบัณฑิต

สาขาพยาบาลศาสตร์ แต่ส่วนมากเป็นงานวิจัยเพื่อ

การตีพมิพ์ (ประณีต ส่งวฒันา, 2552) การศึกษาวจัิย

ในต่างประเทศ พบว่ามีพยาบาลเพยีงร้อยละ 34.5 ท่ี

มีการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากผล

การวิจัย ถึงแม้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

76.2) รูสึ้กว่าการปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน 

เชิงประจักษ์นั้นมีความส�าคัญ ขณะที่มีการผลิตผล

งานวิจัยเพิ่มมากข้ึน แต่พยาบาลที่ปฏิบัติงาน 

ส่วนใหญ่ใช้ความรู้จากค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ  

ความรูจ้ากเพือ่นร่วมงาน ความรูท่ี้ได้จากการศึกษา

พยาบาล เพื่อน�ามาตัดสินใจทางคลินิก ส่ิงท่ีเป็น

อุปสรรคขัดขวางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้

จากผลการวจิยั ม ี4 ประเด็น คือ 1) ลกัษณะของงาน

วิจัยและคุณภาพของงานท่ีศึกษา 2) การให้คุณค่า

กับงานวิจัย รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก

ของพยาบาล 3) ลักษณะองค์กรและข้อจ�ากัดท่ีถูก

ก�าหนดโดยสถานที่ท�างาน และ 4) การสื่อสารและ

การเข้าถึงงานวิจัย รวมถึงการน�าเสนอรายงาน 

(Funk, Champagne, Wiese, & Tornquist, 1991)

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์

อีกอย่างคือทัศนคติ ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า

ทัศนคติเป็นตัวแปรท่ีมีอ�านาจการท�านายค่อนข้าง

สูง (Estabrooks, Floyd, Scott-Findlay, & Gushta, 
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2003) การปลกูฝังทัศนคติท่ีดีต่อการใช้หลกัฐานเชงิ

ประจักษ์อย่างต่อเน่ืองจะมีแนวโน้มการใช้หลกัฐาน

เชงิประจักษ์อย่างยัง่ยนื (ปานทพิย์ ปรูณานนท์ และ

ทัศนีย์ เกริกกุลธร, 2554) นอกจากนี้ประสบการณ์

การวิจัยความหมายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ

วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การอบรมวิจัย ยังเป็น 

อีกตัวแปรหนึ่งที่ มีผลต่อการน�าหลักฐานเชิง

ประจักษ์ไปใช้ พยาบาลที่ได้รับการอบรมวิจัยจะ

ส่งผลต่อการน�าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการ

พยาบาลมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการอบรม และผู้ที่

อบรมระยะยาวจะมีความสนใจการท�าวิจัยมากกว่า

ผู้ที่อบรมระยะสั้น

 ป ัจจุบันพยาบาลเวชปฏิบัติมีบทบาท

ส�าคัญในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตามนโยบาย

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแล

สุขภาพเชิงรุกในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ ส่งผล

ให้พยาบาลต้องปรับเปล่ียนบทบาทในการเพิ่มพูน

ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งด้านการรักษาโรคเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพ 

ผู้ป่วยเรื้อรัง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพตนเอง การ 

ปรับทัศนคติต ่อภาระงาน การต่ืนตัวต ่อการ 

เปลีย่นแปลงรอบด้าน จงึเป็นส่ิงส�าคญัในการพฒันา 

เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

ซ่ึงเป ็นการพัฒนาความรู ้ สู ่การปฏิบัติในการ 

ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลเพื่อประโยชน์ของผู้รับ

บริการ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติ

การพยาบาลเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีส�าคัญและ 

ยังเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง จาก

ความส�าคัญดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาเรื่องการรับรู ้อุปสรรคการใช้หลักฐาน 

เชงิประจักษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์การวจิยัต่อ

การปฏบิติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์

ของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ 

ต�าบล เพื่อน�าผลการวิจัยท่ีได้เป็นแนวทางให้ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

สุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 2.  ศึกษาการรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติ

การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล

 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติและ

ประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 

ค�าจ�ากัดความ
 การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ หมายถึง การกระท�าในการตัดสินใจ

เลือกหลักฐานการวิจัยท่ีดีท่ีสุดท่ีใช้ประกอบกับ

ความเชี่ยวชาญทางคลินิกร่วมกับความพึงพอใจ

ของผู้ป่วย จากการค้นหา การประเมิน และการ

ประยุกต์ใช้หลักฐานท่ีมีความเป็นปัจจุบัน วัดโดย

ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ท่ีผูว้จิยัได้สร้างข้ึนมาจากการ

ทบทวนวรรณกรรม

 การรับรู ้อุปสรรคการใช ้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางการน�าผลงานวิจัย

ทางการพยาบาลมาใช้ซ่ึงอุปสรรคประกอบด้วย 
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1) งานวิจัย 2) พยาบาลคือการท่ีพยาบาลให้คุณค่า

กับงานวิจัย รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก  

3) องค์กร เป็นอุปสรรคและข้อจ�ากัดท่ีถูกก�าหนด

โดยสถานท่ีท�างาน และ 4) การส่ือสารเช่นการน�า

เสนอรายงานและการเข้าถึงงานวิจัย (Funk et al., 

1991) ซึ่งวัดโดยใช้แบบสอบถามอุปสรรคในการ 

น�าผลงานวจิยัมาใช้ (ชรสันิกลู ยิม้บุญณะ และคณะ, 

2550) ซึ่งแปลมาจาก Funk et al.

 ทัศนคติต่อหลักฐานเชิงประจักษ์	หมาย

ถึง ความเชื่อความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล  

ซึง่วดัโดยใช้แบบประเมินทัศนคติต่อการปฏบิติัโดย

ใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ของ มรกต คงสปีาน (2556)

 ประสบการณ์การวิจัย หมายถึง การผ่าน

อบรมการท�าวิจัย การท�าวิจัย การมีส่วนร่วมในการ

ท�าวจิยั การน�าผลงานวจิยัมาประยกุต์ใช้ และการเข้า

ร่วมฟังการน�าเสนอผลงานวจิยั โดยข้อค�าถามผูว้จิยั

ได้สร้างขึ้นมาเองจากการทบทวนวรรณกรรม

กรอบแนวคิดการวิจัย	
 การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของ Funk 

et al. (1991) ซึ่งระบุว่าส่ิงที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) งานวิจัย  

2) พยาบาล คือ การที่พยาบาลให้คุณค่ากับงานวิจัย  

รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก 3) องค์กร 

เป็นอุปสรรคและข้อจ�ากัดท่ีถูกก�าหนดโดยสถาน

ที่ท�างาน และ 4) การสื่อสาร เช่น การน�าเสนอ

รายงานและการเข้าถึงงานวิจัย และศึกษาปัจจัย

ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการน�าหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ประกอบด้วย ทัศนคติและประสบการณ์การวจิยั ซ่ึง

เป็นปัจจัยท�านายท่ีมีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาล 

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผลลัพธ์ท่ีได้น�า

ไปเป็นข้อมูลสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนแก้ไขสิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคขัดขวางการใช้หลกั

ฐานเชงิประจกัษ์ในการปฏบิติัการพยาบาล และเป็น

ข้อมลูสะท้อนให้พยาบาลและองค์กรได้ตระหนักถงึ

ความส�าคัญของการวิจัยและการประยุกต์ใช้หลัก

ฐานเชิงประจักษ์มากข้ึน ซึ่งเป็นผลดีต่อพยาบาล

ท่ีปฏิบัติงานในบริการปฐมภูมิ เนื่องจากพยาบาล

ได้ถูกก�าหนดบทบาทหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ

ด้านคลินิกเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพท่ีมีความ 

ซับซ้อน การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยจึง

เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติการพยาบาลใน

ปัจจุบัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 วิ จั ยครั้ งนี้ เป ็นการวิจั ย เชิ งพรรณนา  

(Descriptive research) เพื่อศึกษาการรับรู้อุปสรรค

และความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคการใช้หลัก

ฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์ 

การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน

เชงิประจกัษ์ของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 เป็นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ซ่ึงอยู่ในเขต

บริการสุขภาพท่ี 3 ได้แก่ จงัหวดันครสวรรค์ จังหวดั

อุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดก�าแพงเพชร และ

จังหวัดพิจิตร พยาบาลวิชาชีพได้มาจากทะเบียน

รายช่ือแต่ละจังหวัดค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

โปรแกรม G*power 3.1 ค่าท่ีใช้ในการค�านวณคือ

อ�านาจในการทดสอบ (Power) ก�าหนดที่ระดับ .80 

ระดับนัยส�าคัญ (alpha) ก�าหนดท่ีระดับ .05 และ 

ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ที่ระดับ 0.216 
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จ�านวนตัวอย่างที่ค�านวณได้ 163 ราย ผู้วิจัยได้เพิ่ม

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากผลการวิจัยของ 

วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา, วันดี คหะงศ์, และ 

สุรีพรรณ สุวรรณ (2551) จ�านวน 71 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 44 รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น  

234 ราย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2558  

ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 งานวจัิยน้ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ 

จริยธรรมในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

มหิดล (COA No.IRB- NS2015/317.1512)  

และได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูลจากนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดและแสดงรายละเอียดผ่าน

เอกสารช้ีแจง (Participant information sheet)  

ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตัดสินใจ อธิบายวัตถุประสงค์

ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลท่ีได้จากกลุ่ม

ตัวอย่างถอืเป็นความลับ การวเิคราะห์และน�าเสนอ

ข้อมูลกระท�าในภาพรวมและน�าไปใช้ประโยชน์ใน

ทางวิชาการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วยแบบสอบถามจ�านวน 5 ชุด ดังนี้

 1.  แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป ประกอบด้วย

ข้อค�าถามจ�านวน 8 ข้อ ลกัษณะค�าถามเป็นการเลอืก

ตอบและเติมข้อความได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์

การท�างานในต�าแหน่งพยาบาลวชิาชพี วฒุกิารศึกษา  

สถานที่ท�างาน และการอบรมเพิ่มเติม

 2.  แบบสอบถามการรับรู ้อุปสรรคการ

ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ  

1) ลักษณะของพยาบาล 2) ลักษณะขององค์กร 

3) ลักษณะของงานวิจัย และ 4) ลักษณะของการ

สื่อสารเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ขออนุญาต

ใช้แบบสอบถามของ ชรัสนิกลู ยิม้บญุณะ และคณะ  

(2550) ซ่ึงแปลมาจากเครื่องมือของ Funk et al. 

(1991) ผู้วิจัยได้ปรับข้อค�าถามเพื่อให้สอดคล้อง

กับงานวิจัย ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 20 ข้อ  

เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลแบ่งคะแนน 

เป็น 3 ระดบั คือ ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 74-100 คะแนน 

หมายถึง มีอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 47-73.9  คะแนน หมายถึง มีอุปสรรคอยู่

ในระดับปานกลาง และค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 20-46.9 

คะแนน หมายถึง มีอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย  

 3.  แบบสอบถามทัศนคติต่อการปฏิบัติ

การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้

ขออนุญาตใช้แบบสอบถามของมรกต คงสีปาน 

(2556) และมีการปรบัข้อค�าถามจาก 23 ข้อ เหลอื 15 

ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลแบ่ง

คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 55-75 

คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับดี ค่าเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 35-54.9 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติใน

ระดับปานกลาง และค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 15-34.9 

หมายถึง มีทัศนคติในระดับน้อย  

 4. แบบสอบถามประสบการณ ์การ

วิจัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 

ประกอบด้วยข้อค�าถาม 5 ข้อ ได้แก่ ประสบการณ์

ในการอบรมการท�าวิจัย ประสบการณ์การท�า

วิจัย ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการท�าวิจัย 

ประสบการณ์ในการน�าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ 

และประสบการณ์การเข้าร่วมฟังการน�าเสนอผล

งานวิจัย เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การแปล

ผลแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 

18-25  คะแนน หมายถงึ มีประสบการณ์การวจัิยอยู่

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  11-17.9 หมายถึง 

มีประสบการณ์การวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง และ
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ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 5-10.9  หมายถึง มีประสบการณ์

การวิจัยอยู่ในระดับน้อย 

 5.  แบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาล 

โดยใช ้หลักฐานเชิ งประจักษ ์  ผู ้ วิ จั ยสร ้ าง

แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นข้อ

ค�าถามทางบวกทั้งหมด จ�านวน 12 ข้อ เป็นมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลแบ่งคะแนนเป็น  

3 ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  44-60  คะแนน  

หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู ่

ระหว่าง  28-43.9 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 12-27.9 

คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา		

(Content	validity) ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไป อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบ

ประเมินทัศนคติต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสอบถามประสบการณ์

การวิจัย และแบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ  

3 ท่าน พจิารณาเพือ่ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา

และให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นน�าแบบประเมิน

ไปค�านวณหาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content 

validity index [CVI]) พบว่า แบบสอบถามทัศนคติ

ต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ และ แบบสอบถามประสบการณ์การวิจัย  

มีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ .80 และ 1.0 ตาม

ล�าดับ แต่แบบสอบถามอุปสรรคการใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ และแบบสอบถามการปฏิบัติการ

พยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์มีค่าความตรง

ตามเน้ือหาน้อยกว่า .80 ผู้วิจัยได้ปรับเน้ือหาและ

จ�านวนข้อค�าถามตามค�าแนะน�าและได้ส่งให้ผู้ทรง

คุณวุฒิประเมินเพื่อหาดัชนีความตรงตามเนื้อหา

อีกครั้ง พบว่าแบบสอบถามอุปสรรคการใช้หลัก

ฐานเชิงประจักษ์และแบบสอบถามการปฏิบัติการ

พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ค่าความ

สอดคล้อง 1.0 ทั้งสองเครื่องมือ

 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ	

(Reliability) ผู ้วิจัยท�าการทดสอบความเชื่อม่ัน 

โดยน�าไปทดลองใช้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ

งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัด

นครสวรรค์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 30 ราย แล้วค�านวณหาค่าความเท่ียงของ 

เครื่องมือโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ 

ครอนบาก (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วย 

โปรแกรมส�าเร็จรูป พบว่าแบบสอบถามอุปสรรค

การปฏบัิติตามหลกัฐานเชงิประจักษ์ แบบสอบถาม

ทัศนคติต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสอบถาม

ประสบการณ์การวจิยั และแบบสอบถามการปฏบัิติ

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 

.813 .907 .860 และ .829 ตามล�าดับ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผ่านการ

อนมัุติให้เกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัส่งแบบสอบถาม

การวิจัยพร้อมเอกสารชี้แจงผู ้เข้าร่วมวิจัย และ

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดย

ได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจไปทางไปรษณีย์

โดยระบุขอความร่วมมือการท�าแบบสอบถามการ

วิจัยและส่งเอกสารท้ังหมดกลับภายใน 1 สัปดาห์

หลังจากท่ีเอกสารส่งถึงผู้เข้าร่วมวิจัย ถ้าไม่ได้รับ

แบบสอบถามการวิจัยกลับมาภายใน 2 สัปดาห์นับ

จากส่งแบบสอบถามไป ผู้วิจัยจะติดตามโดยการ 

ส ่งไปรษณียบัตรในสัปดาห ์ ท่ี  4 ท้ังนี้ผู ้วิจัย 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยตนเอง



The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

32

 การวเิคราะห์ข้อมลู วเิคราะห์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) โดยวิเคราะห์ข้อมูลส่วน

บุคคลและตัวแปรท่ีศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและพิสัย 

ทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของสถิติก่อนวิเคราะห์

ข้อมูล และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้

อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติและ

ประสบการณ์การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ

ในบริการปฐมภูมิ โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation)

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ตัวอย่างท่ีได้

เกอืบท้ังหมดเป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 99.30) ช่วงอาย ุ

อยู ่ระหว่าง 40-49 ปี ค่าเฉล่ียอายุคือ 43.41 ปี  

(SD = 5.990) ประสบการณ์การท�างานในต�าแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 11-20 ปี อายุ

การท�างานในต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพโดยเฉลี่ย 

คิดเป็น 11.94 ปี (SD = 1.930) อายุการท�างานน้อย

ที่สุดคือ 9 ปี และอายุการท�างานมากที่สุดคือ 21 ปี  

กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี (ร้อยละ 92.70) มีส่วนน้อยจบปริญญา

โท (ร้อยละ 7.30) สาขาปริญญาโทที่จบคือการ

พยาบาลสาขาเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาล

เวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ร้อยละ 

100) ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 

และผ่านการอบรมการพฒันางานประจ�าสู่งานวจิยั  

(Routine to Research [R2R]) คิดเป็นร้อยละ 

35.10 มีส่วนน้อยผ่านการอบรมการวิจัย (ร้อยละ 

6.00) ตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.70)  

มีประสบการณ์การท�าวิจัย

 การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน 

เชงิประจักษ์ของพยาบาลวชิาชพีในบรกิารปฐมภมิู  

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 36.94 (SD 

= 5.198) อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ 

รายข้อพบว่า การปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน 

เชิงประจักษ์ที่มีคะแนนการปฏิบัติระดับเห็นด้วย 

และเหน็ด้วยอย่างยิง่ มากท่ีสดุ 3 อนัดบั โดยอนัดับแรก  

คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก 

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการ 

ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 71.50) อันดับรองลงมาคือ

พยาบาลเลือกใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์เฉพาะท่ีเป็น

ภาษาไทยในการปฏิบัติงาน(ร้อยละ 53.60) และ

สุดท้ายคือพยาบาลใช้ความเชี่ยวชาญทางคลินิก

ควบคู่ไปกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ร้อยละ  

48.30) เป็นที่น่าสังเกตว่าพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลใช้แนว

ปฏิบัติทางการพยาบาลที่สร้างข้ึนมาเองน้อยมาก  

(ร้อยละ 1.30)
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ตารางที่ 	 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพิสัย และระดับการแปลผลของอุปสรรคการใช้หลักฐาน 

เชิงประจักษ์ ทัศนคติ ประสบการณ์การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

( N =151)

9 

สาธารณสุขในการปฏิบติังาน (ร้อยละ 71.50) อนัดบัรองลงมาคือพยาบาลเลือกใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์
เฉพาะท่ีเป็นภาษาไทยใชใ้นการปฏิบติังาน(ร้อยละ 53.60) และสุดทา้ยคือพยาบาลใชค้วามเช่ียวชาญทาง
คลินิกควบคู่ไปกบัการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์(ร้อยละ 48.30) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าพยาบาลท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลใชแ้นวปฏิบติัทางการพยาบาลท่ีสร้างข้ึนมาเองนอ้ยมาก เพียงร้อยละ 1.30 

ตารางท่ี 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพิสัย และระดับการแปลผลของอุปสรรคการใ ช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
ทัศนคติ ประสบการณ์การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใ ช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ ( N =151) 

ตวัแปร M SD Actual 

Range 
Range แปลผล 

1.อุปสรรคการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 63.60 8.565 20-100 42-81 ปานกลาง
        ลกัษณะพยาบาล 18.34 2.735 6-30 10-26 ปานกลาง
        ลกัษณะองคก์ร 21.61 4.794 7-35 7-30 ปานกลาง
        ลกัษณะผลการวิจยั 11.62 3.143 4-20 4-17 ปานกลาง
        ลกัษณะของการส่ือสารเพ่ือ                 
       เผยแพร่งานวิจยั 

12.05 1.921 3-15 8-15 มาก 

2.ทศันคติ 52.83 3.981 15-75 43-63 ปานกลาง
3.ประสบการณ์การวิจยั 9.16 2.843 5-25 5-18 นอ้ย 
4.การปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 36.94 5.198 12-60 24-49 ปานกลาง

การรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบติัการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษข์องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล พบว่าอุปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียคะแนน
อุปสรรคเท่ากบั 63.60 (SD = 8.565) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ลกัษณะการส่ือสารเพ่ือเผยแพร่งานวิจยัมี
ระดบัอุปสรรคมาก ค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 12.05 ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคมากท่ีสุดคือ การรายงานผลการวิจยั
เป็นภาษาองักฤษเขา้ใจยาก รองลงมาคือการไม่มีแหล่งสนับสนุนหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ
สืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษม์าใชใ้นการปฏิบติังาน สุดทา้ยคือรายงานผลการวิจยัใชภ้าษาสถิติท่ีเขา้ใจ
ยาก และวิธีวิเคราะห์ผลการวิจยันาํเสนอในแบบท่ียุ่งยาก ส่วนลกัษณะพยาบาล ลกัษณะองค์กร และ
ลกัษณะผลการวิจยั มีค่าคะแนนเฉล่ียอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง เท่ากบั 18.34  21.61 และ 11.62 ตาม
ดาํลบั ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคนอ้ยท่ีสุดคือผูบ้ริหารไม่สนบัสนุนใหน้าํผลการวิจยัไปใชใ้นการปฏิบติั 

 การรับรู ้ อุปสรรคต ่อการปฏิ บั ติการ

พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  

พบว่าอุปสรรคโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  

มีค่าเฉลี่ยคะแนนอุปสรรคเท่ากับ 63.60 คะแนน 

(SD = 8.565) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ลักษณะ

การส่ือสารเพื่อเผยแพร่งานวิจัยมีระดับอุปสรรค

มาก ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 12.05 สิ่งท่ีเป็น

อุปสรรคมากท่ีสุดคือ การรายงานผลการวิจัยเป็น

ภาษาอังกฤษเข้าใจยาก รองลงมาคือการไม่มีแหล่ง

สนับสนุนหรือส่ิงอ�านวยความสะดวกในการ

สืบค้นหลกัฐานเชงิประจกัษ์มาใช้ในการปฏบัิติงาน 

สุดท้ายคือรายงานผลการวิจัยใช้ภาษาสถิติที่เข้าใจ

ยาก และวิธีวิเคราะห์ผลการวิจัยน�าเสนอในแบบที่

ยุ่งยาก ส่วนลักษณะพยาบาล ลักษณะองค์กร และ

ลักษณะผลการวิจัย มีค่าคะแนนเฉล่ียอุปสรรคอยู่

ในระดับปานกลาง เท่ากบั 18.34 / 21.61 และ 11.62 

ตามด�าลับ สิ่งที่เป็นอุปสรรคน้อยที่สุดคือผู้บริหาร

ไม่สนับสนุนให้น�าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ



The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

34

ตารางที	่2	ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพยีร์สัน ระหว่างอปุสรรคการใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ทัศนคติ และ

ประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (N=151)

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

การรับรู ้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ทัศนคติและประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติ

การพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจักษ์ พบว่าการ

รับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มีความ

สมัพนัธ์กบัการปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐาน

เชงิประจกัษ์ในทิศทางลบในระดับปานกลางอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ r (151) = -.506, p  < .01 ทัศนคติ

และประสบการณ์การวิจัยมีความสัมพันธ์กับการ

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ในทิศทางบวกระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ r (151) = .538, p < .01; r (151) = .311,  

p  < .01 ดังตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรทัศนคติ

ต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยคะแนน

เท่ากับ 52.83 คะแนน (SD = 3.981) ประสบการณ์

การวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การวิจัยใน

ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 9.16 คะแนน

(SD = 2.843)

อภิปรายผลการวิจัย	
 การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล	

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล

10 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างอุปสรรคการใ ช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใ ช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ (N=151) 
ตวัแปรท่ีสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัการพยาบาล 
โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์

สัมประสิทธ์สหสมัพันธ ์
(r) 

ระดับนัยทางสถิติ 
(p) 

อุปสรรคการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ -.506** .000
ทศันคติ .538** .000
ประสบการณ์การวิจยั .311** .000

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรคการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ทศันคติ
และประสบการณ์การวิจยั ต่อการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ พบว่าการรับรู้
อุปสรรคการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์มีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นทิศทางลบในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ r(151) = -.506, p <.01 ทศันคติและ
ประสบการณ์การวิจยัมีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ในทิศ
ทางบวกระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ r(151) = .538, p <.01; r(151) = .311, p <.01 ดงัตาราง
ท่ี 2 การวิเคราะห์ตวัแปรทศันคติต่อหลกัฐานเชิงประจกัษ ์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 52.83 (SD = 3.981) ประสบการณ์การวิจยั กลุ่มตวัอยา่งมีประสบการณ์
การวิจยัในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 9.16 (SD = 2.843) 

อภปิรายผลการวจิยั  
จากผลการวิจยั พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในบริการปฐมภูมิค่อนขา้งมีพฤติกรรมท่ีดีต่อการ

ปฏิบติัการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เห็นด้วยกับการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก และการใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการปฏิบติัการพยาบาล แต่ยงัมีการพฒันาแนวปฏิบติัมาใชใ้นหน่วยงานนอ้ยมาก
เน่ืองจากขาดความเขา้ใจในกระบวนการและขาดทกัษะในการสืบคน้และการประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 

ผลคะแนนการปฏิบติัระดบัเห็นดว้ยมากและเห็นดว้ยอยา่งยิ่งมากท่ีสุด 3 อนัดบั โดยอนัดบัแรกคือ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบติังาน คิด
เป็นร้อยละ 71.50 ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบับริบทของการปฏิบติังาน เน่ืองจากบริการปฐมภูมิเป็นมีฐานะ
เป็นลูกข่าย  (Sub-Contractor) ซ่ึงมีโรงพยาบาลชุมชนเป็นผูจ้ดับริการมีฐานะเป็นแม่ข่าย (Main Contractor) 
นโยบายการบริการจึงดาํเนินงานตามแม่ข่าย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Pericas-Beltran, Gonzalez-

 ผลคะแนนการปฏิบัติระดับเห็นด้วยมาก 

และเห็นด้วยอย่างยิ่ง มากที่สุด 3 อันดับ โดย

อันดับแรกคือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แนวปฏิบัติ 

ทางคลินิกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 71.50) ผลการศึกษา 

สอดคล้องกับบริบทของการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก 

บริการปฐมภูมิเป็นมีฐานะเป็นลูกข่าย (Sub- 

contractor) ซ่ึงมโีรงพยาบาลชุมชนเป็นผูจ้ดับรกิาร

มีฐานะเป็นแม่ข่าย (Main contractor) นโยบายการ

บริการจึงด�าเนินงานตามแม่ข่าย สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ Pericas-Beltran, Gonzalez-Torrente,  

Pedro-Gomez, Morales-Asencio and Bennasar- 

Veny (2014) ที่ว่าแนวปฏิบัติทางการพยาบาล

และ Clinical protocol เป็นแหล่งข้อมูลที่พยาบาล 

ใช้มากในการปฏิบัติการพยาบาล ผลการวิจัยแสดง

ให้เห็นว่าพยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติการพยาบาล

โดยองิข้อมลูทางวชิาการ ไม่ได้ปฏบัิติงานโดยอาศัย 

ความรู้สึก หรือประสบการณ์ส่วนตัว

 การรับรู ้ อุปสรรคต ่อการปฏิ บัติการ

พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับรู ้

อุปสรรคการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
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เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่าด้านการสื่อสารเพื่อ

เผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นอุปสรรคอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายข้อจะเห็นว่าผลการวิจัยเป็นภาษา

อังกฤษเข้าใจยากมีคะแนนอุปสรรคมากที่สุดคือ 

สาเหตุอาจเนื่องมาจากการเรียนวิชาชีพพยาบาลไม่

ได้มีการเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษมากนัก รวมถึงในการปฏิบัติ

งานในชีวิตประจ�าวันซ่ึงหน่วยงานก็ไม่มีนโยบาย

ส่งเสริม กระตุ้นหรือการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยว

กับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง ส่ิงเหล่านี้จึง

เป็นสาเหตุให้ผลการวจิยัเป็นภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ี 

เข้าใจยาก มีคะแนนสูงท่ีสุดส�าหรับพยาบาลท่ี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพ

 จากการศึกษาของชรัสนิกูล ย้ิมบุญณะ 

และคณะ (2550) ระบุว่าพยาบาลมีการรู้อุปสรรค

มากที่สุดคืองานวิจัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจ

อธิบายจากผลการศึกษาที่ผ่านมาได้ว่าสมรรถนะ

การใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตพยาบาลผู้จบการ

ศึกษาใหม่อยู่ในระดับกลางและน้อย และค่าเฉลี่ย

สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตาม

การรับรู้ของตนเองและตามการรับรู้ของอาจารย์ 

อยู่ในระดับที่ต�่า (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย 

บุญประสิทธ์ิ, และสุนทรี ภิญโญมิตร, 2553) จาก

การศึกษาของ Wilasinee (2013) ยงัระบุว่าพยาบาล

ไทยขาดการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ ที่ผ่าน

มามีการให้ทนุสนบัสนนุการอบรมดูงานการศึกษา

วิจัยในต่างประเทศจากหน่วยงานภาครัฐ สภาการ

พยาบาลและกลุ่มเอกชนองค์กร แต่พบว่าพยาบาล

ให้ความสนใจน้อย สาเหตุมาจากอุปสรรคด้าน

ภาษาอังกฤษ ท�าให้พยาบาลไทยขาดโอกาสในการ

พัฒนา 

 อุปสรรครองลงมาคือการไม ่มีแหล ่ง

สนับสนุนหรือส่ิงเอื้ออ�านวยความสะดวกในการ

สืบค้นหลักฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเป็นงานวจิยัมาใช้ใน

การปฏบัิติ (ร้อยละ 45.70) เน่ืองจากในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล โดยเฉพาะโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลน้ัน มีจ�านวนคอมพิวเตอร์

ส�าหรับการปฏิบัติไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

อาจเกี่ยวเนื่องด้วยงบประมาณและระเบียบการ

จัดซ้ือจัดจ้างที่ค่อนข้างเข้มงวด และคอมพิวเตอร ์

ท่ีมีอยู ่อาจใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง 

กับการศึกษาของ จารุวรรณ วงษ์วิเศษ (2549)  

ท่ีพบว่าหน่วยงานไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 

ผลการศึกษาในบริการปฐมภูมิในต่างประเทศ 

พ บ ว ่ า อุ ป ส ร ร ค ท่ี พ บ ใ น พ ย า บ า ล ชุ ม ช น คื อ 

ขาดสิ่งอ�านวยความสะดวกเรื่องคอมพิวเตอร์

 อุปสรรคมากท่ีสุดอันดับสุดท้ายคือการ

รายงานผลการวจิยัใช้ภาษาสถติิท�าให้เข้าใจยากและ

วธีิวเิคราะห์ผลการวจิยัน�าเสนอในรปูแบบทียุ่ง่ยาก 

(ร้อยละ 44.40) เท่ากนั อาจเนือ่งมาจากกลุม่ตัวอย่าง

ได้รับการอบรมการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย 

(ร้อยละ 43.00) และในจ�านวนนี้ส่วนใหญ่เป็นการ

อบรมในระยะสั้น ( ≤ 1 สัปดาห์ ) คิดเป็นร้อยละ 

40.40 มีเพียงร้อยละ 2.60 ที่ได้รับการอบรมระยะ

กลาง (8 วัน-6 เดือน) ประกอบกับส่วนใหญ่แล้ว 

กลุม่ตัวอย่างมปีระสบการณ์เป็นเพยีงผูร่้วมการวจิยั

และท�าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเท่านั้น 

เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับ 

การวิจัยยังมีอยู่น้อย จึงเป็นสาเหตุให้พยาบาลท่ี

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลไม่

เข้าใจภาษาสถิติและวิธีวิเคราะห์ผล การศึกษาน้ี 

สอดคล้องกับการศึกษาของวัชรีย์ แสงมณี, ยุพิณ 

วฒันสิทธ์ิ, นิตยา ไกรวงศ์, และอมุาพร  ปญุญโสพรรณ 
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(2549) และชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะและคณะ (2550)  

ท่ีพบว่าอุปสรรค 1 ใน 3 ของพยาบาลคือไม่เข้าใจ

วิธีการทางสถิติการวิจัยทางการพยาบาล ผลการ

ศึกษา ของจารุวรรณ วงษ์วิเศษ (2549) ระบุเหมือน

กันว่า 1 ในอุปสรรคที่พบบ่อยของพยาบาลคือ 

มีความยากล�าบากในการอ่านงานวิจัย

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรค

การใช ้หลักฐานเชิงประจักษ ์ 	 ทัศนคติและ

ประสบการณ์การวิจัย	ต่อการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า

อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางลบต่อการปฏิบัติการพยาบาล

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับปานกลาง 

สอดคล้องกับการศึกษา Kim et al. (2013) ที่พบว่า 

อุปสรรคท้ัง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

ตรงข้ามกับการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งอธิบาย

ได้จากผลการศึกษาของ Stichler, Fields, Kim 

and Brown (2011) ที่ว่าถ้าอุปสรรคการปฏิบัติ

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่ในระดับต�่า ๆ จะ

ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ต่อการปฏิบัติตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์มีมากข้ึน การศึกษาของ  

Ammouri et al. (2014) ระบุว ่าพยาบาลใน

ประเทศโอมานมีการรับรู ้อุปสรรคเกี่ ยวกับ 

ผลการวิจัยและการอ่านทบทวนงานวิจัยเป็นส่ิงท่ี

เข้าใจยากจงึส่งผลให้มีการใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์

ลดลง ส�าหรับผลการวิจัยนี้อุปสรรคอยู่ในระดับ

ปานกลางซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีในระดับหนึ่งที่แสดงให้

เหน็ว่าอปุสรรคของพยาบาลท่ีปฏบัิติงานในบรกิาร

ปฐมภมิูสามารถแก้ไขให้น้อยลงเพือ่จะส่งผลให้การ

ปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชงิประจกัษ์เพิม่

มากขึ้น

 ทัศนคติมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อ

การปฏบิติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์

อย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับปานกลาง  

(r (151) = .538, p <.01) ซึ่งอธิบายได้ว่าถ้าพยาบาล

มีทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์

มากจะส่งผลต่อการใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลท่ีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับการ

ศึกษาของ Yi-Hao et al. (2013) ระบุความสัมพันธ์

ระหว่างทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทัศนคติที่ดีจะส่งผลให้ต่อ

การปฏบิติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์

มีแนวโน้มที่ดี Ammouri et al. (2014) พบว่า 

ถ้าพยาบาลมีทัศนคติต่อการปฏิบัติการพยาบาล 

โดยหลักฐานเชิงประจักษ์น้อย ความรู้และทักษะ

การปฏบิติัการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์

ก็จะน้อยลงเช่นกัน เม่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยครั้งนี้

ข้อค�าถามท่ีมีคะแนนทัศนคติดีมากท่ีสุดคือการใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล

จะช่วยให้พยาบาลมีทักษะในการสืบค้นความรู้

จากแหล่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นถึงร้อยละ 67.50 นั่นคือ

พยาบาลมีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏบัิติการพยาบาลโดย

ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 ประสบการณ์การวิจัยมีความสัมพันธ์

ในทิศทางบวกต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช ้

หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติใน

ระดับปานกลาง (r(151) = 311, p < .01) สอดคล้อง

กับการศึกษาของ Black, Balneaves, Garossino,  

Puyat and Qian (2015) ที่ศึกษาการทดสอบ

โปรแกรมการอบรมการวิจัย (Research training 

program) ซึ่งถือเป็นประสบการณ์การวิจัยอย่าง

หน่ึง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว ่าโปรแกรม

อบรมการวิจัย สามารถเพิ่มความม่ันใจ เพิ่มความ
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ต่ืนตัวในการปฏิบัติทางคลินิกโดยใช้หลักฐาน 

เชงิประจกัษ์ ผลการศึกษาของ Yi-Hao et al. (2013) 

สนับสนุนว่าการอบรมหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็น

หนึ่งในตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์การปฏิบัติตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ และมีความจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่ต้องมีการเพิ่มการอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวการ

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ถึงแม้ว่าพยาบาลส่วน

ใหญ่จะจบการศึกษาในระดับปรญิญาตร ีแต่ยงัขาด

การฝึกปฏิบัติการประยกุต์ใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

สอดคล้องกับการศึกษาของผู ้วิจัยท่ีพบว่ากลุ ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี มากถึงร้อย

ละ 92.70 ส่วนการอบรมการวิจัย/อบรมการพัฒนา

งานประจ�าสู่งานวจิยั คิดเป็นร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่

เป็นการอบรมระยะสั้น ( ≤ 1 สัปดาห์ ) คิดเป็นร้อย

ละ 40.4 ถึงแม้ร้อยละของประสบการณ์เคยท�าวิจัย

จะอยูใ่นระดับมากเกนิครึง่คอืเท่ากบั 51.70 แต่ส่วน

ใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงผู้ร่วมท�าวิจัย คิดเป็น 

ร้อยละ 37.1 โดยท�าหน้าทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูลคิดเป็น 

ร้อยละ 43

 เ ม่ือพิจารณาผลการวิ เคราะห ์ระดับ

อุปสรรค และระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 

แต่ระดับประสบการณ์การวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในระดับน้อย ดังน้ันควรส่งเสริมให้พยาบาล

มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและการใช้หลัก

ฐานเชิงประจักษ์เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ี 

หน่วยงานสามารถให้การสนับสนุนได้  เช ่น  

การเพิ่มการอบรมจากระยะสั้น ให้เป็นระยะกลาง 

หรอืระยะยาว การเปิดให้มีเวทสี�าหรบัการน�าเสนอ 

การวิจัยหรืออบรมการพัฒนางานประจ�าสู่งาน 

วิจัย เพื่อให้เกิดประสบการณ์ และยังเป็นการแก้

ปัญหาอปุสรรคได้ เน่ืองจากอปุสรรคท่ีกลุม่ตัวอย่าง

เผชิญนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนั้นคือการรายงาน

ผลการวิจัยใช้ภาษาสถิติท�าให้เข้าใจยาก และไม่

เข้าใจวิธีการน�าหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากผล

การวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติซึ่งสามารถเพิ่มทักษะ

ได้จากประสบการณ์การวิจัย

 จากผลการวิจัย พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติ

งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ค่อนข้าง

มีพฤติกรรมท่ีดีต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ เหน็ด้วยกบัการใช้แนวปฏบิติั

ทางคลินิก และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลแต่ยังมีการพัฒนาแนวปฏิบัติ

มาใช้ในหน่วยงานน้อยมาก เน่ืองจากขาดความ

เข้าใจในกระบวนการและขาดทักษะในการสืบค้น 

และการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยมีข้อ

เสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

 1. หน่วยงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

พร้อมให้มีการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับข้ันตอน

กระบวนการของการได้มาซึง่หลกัฐานเชงิประจกัษ์

รวมถึงการน�าหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นไปใช้ และ

ส่งเสรมิการใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ เช่น มอบหมาย 

ให้มีการศึกษาหาความรู ้จากบทความต่าง ๆ ท่ี

สอดคล้องกับหน่วยงาน แล้วน�ามาประกอบการ

ตัดสินใจทางการพยาบาล

 2. พยาบาลควรพัฒนาทักษะการใช ้ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล 

เพื่อสนับสนุนการท�างานวิชาการ เช่น การสร้าง

แนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

ผู้รับบริการ และท�าการประเมินผลการใช้เพื่อเป็น

ข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป 
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ด้านการวิจัย

 1. กระตุ้น/ผลักดันให้พยาบาลมีการท�า

วิจัย ส่งผลงานน�าเสนอในเวทีงานวิชาการเพื่อให้

เกิดประสบการณ์ หน่วยงานควรให้รางวัลเพื่อเป็น

แรงจูงใจในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ ๆ  

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการวิจัย

ภายในองค์กร

 2. จั ด ที ม พี่ เ ล้ี ย ง ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ

ภายนอกองค์กร เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษา/ให้ความ

รู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

โดยการก�าหนดเป็นนโยบายประจ�าปีที่องค์กรควร

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 3. ในการท�าวจิยัในครัง้ต่อไปควรเป็นการ

พัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ 

หลกัฐานเชงิประจักษ์ส�าหรบัการบรกิารปฐมภมิูใน

กลุม่พยาบาลวชิาชพี หรอืศึกษาปัจจยัสนบัสนุนการ

ปฏบัิติการพยาบาลโดยใช้หลกัฐานเชงิประจักษ์เพือ่

การสร้างเสรมิสขุภาพในกลุ่มพยาบาลวชิาชพีท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
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การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริม

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

สมจิตต์ เวียงเพิ่ม, ศษ.ด.1

บุญเรียง ขจรศิลป์, Ph.D.2 

สุนทรา โตบัว, กศ.ด.3 

(วันที่ส่งบทความ: 7 เม.ย. 2562; วันที่แก้ไข: 8 พ.ค. 2562; วันที่ตอบรับ: 6 มิ.ย. 2562)

บทคัดย่อ
การประเมินมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด  

โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมพฤติกรรม

การดูแลอย่างเอือ้อาทรของนกัศึกษาพยาบาล วธีิด�าเนนิการ1)การพฒันาระบบ 2) การทดลองใช้ระบบ และ 

3) การศึกษาคุณภาพระบบ การศึกษาผลการทดลองใช้ระบบ โดยอาจารย์ 5 คน นักศึกษา 40 คนใน

รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกต การสอบถาม การ

สนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า ระบบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ (1) ปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย 1.1) คู่มือการใช้

ระบบ 1.2) เครื่องมือที่ใช้ในระบบ 1.3) เกณฑ์การประเมิน 1.4) ผู้ประเมิน ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และ 

1.5) ผู้รับการประเมิน ได้แก่ นักศึกษา (2) กระบวนการประเมิน  ประกอบด้วย 2.1) การส่งเสริมความ

เข้าใจเป้าหมายการเรียนรู้และเกณฑ์ประเมิน 2.2) การออกแบบห้องเรียนการใช้ค�าถาม การอภิปราย  

ชิ้นงาน 2.3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 2.4) การประเมินตนเอง และ 2.5) การประเมินโดยเพื่อน (3) ผลผลิต 

คือ พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร ประกอบด้วย 5 ด้าน 3.1) การดูแลผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัย 

3.2) การช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอย่างองค์รวม 3.3) การเห็นอกเห็นใจ เต็มใจ

ให้ความช่วยเหลือประดุจญาติ 3.4) การเคารพในบุคคล และ 3.5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ  

(4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ ระบบส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรด้านการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผลการประเมินคุณภาพของระบบพบว่า มีความถูกต้อง ความเป็นไปได้ 

ความเป็นประโยชน์ในระดับมาก มีความเหมาะสมในการน�าไปใช้ประเมินมากที่สุด

 ค�าส�าคญั: การประเมิน,การเรยีนการสอนภาคปฏบัิติ,พฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทร, นกัศึกษา

พยาบาล  
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Abstract
Assessment for learning is related to process of the study in nursing. It helps nursing students to achieve 

their goals of learning.The purposes of this research were to develop, implement, and study the quality 

of the teaching learning assessment system in practicum course to promote nursing students’ caring 

behaviors. The methodology consisted of three phases. Phase 1 was to develop the system. Phase 2 

was to implement system. Phase 3 was to study the quality of the system. In the implement system 

phase, the sample consisted of 5 nurse instructors and 40 nursing students who were practicing for the  

Mental Health Problems Practicum. The data were collected by using: observation, questionnaires, 

focus group, and document analysis. Data were analyzed using descriptive statistics and content  

analysis. The research result found that the clinical teaching learning assessment system to promote nursing 

students’ caring behaviors included 4 components (1) Input consisted of 1.1) assessment instruments, 

1.2) assessment system manuals, 1.3) evaluation criteria, 1.4) assessor, and 1.5) assessment recipient.  

(2) Process consisted of 2.1) Sharing learning objectives and criteria for success 2.2) engineering  

effective classroom discussions, questions, activities and tasks 2.3) providing feedback 2.4) self- assessment,  

and 2.5) peer-assessment (3) Output was nursing students’ caring behaviors consisted of 5 components: 

3.1) patient safety, 3.2) holistic care, 3.3) compassion, 3.4) respect and 3.5) effective communication;  

(4) providing feedback.The clinical teaching learning assessment system to promote nursing students’ 

caring behaviors could optimize the efficient communication at the highest level. The clinical teaching 

learning assessment system toromote nursing students’ caring behaviors met the standard criteria of  

feasibility, utility, and accuracy standards at the highest level, and appropriateness standard at the highest 

level.

 Keywords: assessment; clinical teaching and learning; caring behaviors; nursing student 
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บทน�า
 ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินการเรียนรู้เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความ

ส�าคัญ เพื่อให้ผู้สอนทราบว่าการจัดการเรียนการ

สอนของตนบรรลุตามผลการเรียนรู ้ที่คาดหวัง

หรือบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ ผู้สอน

ควรด�าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่

หลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านพุทธิพิสัย ทักษะ

พสัิย และจติพสัิย การวดัและประเมินผลเพือ่พฒันา 

ผู ้เรียน (Formative assessment) เป็นกระบวน

การวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการ

ศึกษา เป็นลักษณะการประเมินระหว่างเรียนที่เป็น 

กระบวนการต่อเนือ่ง บูรณาการอยูใ่นกระบวนการ

เรยีนการสอนและเกดิขึน้ระหว่างการเรยีนการสอน 

(Black & William, 1998) แนวคิดพื้นฐานของการ

ประเมินผลระหว่างเรียน คือผู้เรียนทุกคนสามารถ

พัฒนาได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาตนเองของ 

ผูเ้รยีน มากกว่าการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิระหว่าง

ผูเ้รยีนด้วยกนัหรอืการจัดอนัดับ การประเมินจงึเป็น

ทุกอย่างต้ังแต่การปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ เป็น

เทคนิคการสอน หรือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

ที่ผ่านมาการประเมินของผู ้สอนส่วนใหญ่มุ่งท่ี

การเก็บคะแนน Imanipour and Jalili (2012) ได้

ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการ

ประเมินผลการปฏบัิติงานในคลนิกิ พบว่านกัศึกษา

ร้อยละ 96.4 รับทราบคะแนน แต่ไม่ได้รู้ถึงข้อดี

และข้อบกพร่องของตนเอง นักศึกษาร้อยละ 87.8  

ได้รับคะแนนภายหลังส้ินสุดการฝึกปฏิบัติ และ 

นักศึกษาร้อยละ 79.6 เชื่อว่าผลคะแนนที่ได้มาจาก

ทัศนคติส่วนบุคคลของอาจารย์ไม่ใช่การประเมิน

ผลการปฏิบัติในคลินิกของนักศึกษา

 ผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้ในการฝึกภาค

ปฏิบัติทางการศึกษาพยาบาล พบว่า ผู้สอนยังคง 

ยึดติดการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน

ในรูปแบบเดิมที่ เน้นการทดสอบความรู ้  แยก

ข้ันตอนการประเมินออกจากกระบวนการเรียน

การสอน โดยจัดให้มีการประเมินผลเมื่อส้ินสุด

กิจกรรมการเรียนการสอน การให้ข้อมูลย้อน

กลับไม่มีประสิทธิภาพ สรุปปัญหาแยกเป็น

ประเด็น ดังน้ี 1) ด้านผู ้ประเมิน ไม่ได้น�าผล

การประเมินมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 

มุ่งประเมินผลเพื่อเก็บคะแนนโดยการสอบมัก

ใช้การประเมินสรุปผลหรือให้เกรด 2) ด ้าน 

ผู ้ถูกประเมิน ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินส่ง

ผลให้ผู้รับการประเมินรู้สึกว่าผลการประเมินไม่

ตรงกับความจริงและไม่ยุติธรรม มีความล�าเอียง  

คิดว่าผลการประเมินเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของ 

ผู ้ประเมินมากกว่าเป็นการประเมินผลจากการ

ปฏิบัติงาน การตัดสินผลการประเมินขึ้นกับ

ความชอบส่วนบุคคล หากมีสัมพันธภาพที่ดีกับ 

ผู ้ประเมินผลการประเมินก็จะดีตาม นอกจากนี้

ได้มีการเสนอให้เพื่อนประเมินเพื่อนเนื่องจากมี

การท�างานกลุ่มร่วมกันจะประเมินได้ดีกว่าผู้สอน  

3) ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ ข้อมูลย้อนกลับ

ในการปฏิบัติงานคลินิกมักไม่ค่อยมีความพร้อม  

มีลักษณะการต�าหนิหรือการควบคุม และให้ตาม

ธรรมชาติ ข้อมูลย้อนกลับขาดรายละเอียด และ

มักได้รับข้อมูลย้อนกลับ เม่ือส้ินสุดการฝึกภาค

ปฏิบัติท�าให้ขาดโอกาสในการปรับปรุงตนเอง 

(ปาริชาติ เทวพิทักษ์, 2557; รุ่งฤดี กล้าหาญ, 2555 

; อนัญญา คูอาริยะกุล, 2553; Koh, 2010; Sadeghi  

& Bagheri, 2017)

 การประเมินความก้าวหน้า เป ็นการ
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ประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงจึงเป็น

ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ในการเก็บข้อมูลผู้สอน

ต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลาก

หลาย เช่น การสังเกต การตั้งค�าถาม การอภิปราย

เพื่อให้ได้ข้อสรุปของประเด็นที่ก�าหนด การให้

ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้

เดิม การให้ผู ้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อน

ประเมินเพื่อน ซึ่งสิ่งส�าคัญที่สุดในการประเมิน

ความก้าวหน้าคือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน

ในลักษณะค�าแนะน�าท่ีเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับ

ความรู้ใหม่ท�าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความ

คิดความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ 

ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้ 

 จะเห็นได้ว ่าบทบาทของผู ้สอนในการ

ประเมินการเรยีนรูเ้ปล่ียนจากผูใ้ห้ความรูแ้ก่ผูเ้รยีน  

เป็นผู ้ท�าหน้าท่ีช่วยเหลือผู ้ เรียนในการค้นหา 

ช่องว่างการเรียนรู ้  ด้วยการชี้แนะ สนับสนุน  

และให้ความช่วยเหลือผู ้ เรียนในการปิดช่อง

ว่างการเรียนรู ้นั้น เพื่อช่วยให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้

เ ต็ ม ต า ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น แ ต ่ ล ะ บุ ค ค ล  

ผูส้อนจะต้องใช้กจิกรรมการประเมิน กลยทุธ์ในการ

จงูใจ และการมีปฏสิมัพนัธ์กบัผูเ้รยีน เพือ่ให้ผูเ้รยีน

มีส่วนร่วมในการผลติกจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้ประสบ

ความส�าเร็จ จากการพิจารณาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) พบว่า

มีจุดเน้นให้ผู ้เรียนให้การดูแลบุคคลบนพื้นฐาน 

การดูแลอย่างเอื้ออาทร แต่ไม่มีหลักฐานแสดงให้

เห็นถึงตัวบ่งชี้พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร  

และเกณฑ์การประเมิน และในส่วนของวิธีการ

ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของ

นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก ผู ้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์

พยาบาลจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

การประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดย 

บูรณาการแนวคิดการดูแลเอื้ออาทร ซ่ึงเป ็น 

กรอบแนวคิดของหลักสูตรร่วมกับการประเมิน

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ของนักศึกษาและปลูกฝัง

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทรในการดูแลผูป่้วย 

โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์

ต่อสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ส�าหรับ

เป็นแนวทางในการประเมินการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้อ

อาทร เพื่อให้ได้บัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณลักษณะพึง

ประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาระบบประเมินการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่าง

เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

 2. เพื่อทดลองใช้ระบบประเมินการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล

อย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

 3.  เพื่อศึกษาคุณภาพของระบบประเมิน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรม

การดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลท่ี

พัฒนาขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวิจัยน้ีใช้แนวคิดการประเมินโดยใช้

แนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้และ

การประเมินความก้าวหน้าของ Black and Wil-

liam (1998) เป็นการประเมินควบคู่การเรียนการ

สอนที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
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ส�าคัญ กระบวนการประเมินมีลักษณะเป็นวงจร

ที่ต่อเน่ืองโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน  

จุดส้ินสุดของวงจรคือ การปิดช่องว่าง เพราะการ

ประเมินความก้าวหน้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่อง

ว่างระหว่างการเรียนรู ้ปัจจุบันและเป้าหมายท่ี

ต้องการ ซึ่งแนวคิดการลดช่องว่างนี้มาจาก Sadler 

(1989) กล่าวว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นส่ิง

ส�าคัญของการประเมนิความก้าวหน้า สอดคล้องกบั  

Ramaprasad (1983) เน้นว่าสารสนเทศที่จะเป็น

ข้อมูลย้อนกลับได้ก็ต่อเมื่อน�ามาใช้ในการลดช่อง

ว่าง นั่นหมายความว่า ข้อมูลย้อนกลับที่ได้จาก

การประเมินความก้าวหน้าใช้ในการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์เรยีนรูข้องผูเ้รยีน และช่วยผูเ้รยีนในการ

ลดช่องว่างระหว่างสถานะปัจจบัุนกบัเป้าหมายการ

เรียนรู้ซึ่งได้วางแผนไว้

 การเสริมต่อการเรียนรู ้เป็นแนวคิดจาก

ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ Vygotsky (1978) 

กล่าวว่า การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นส่ิงที่ช่วย

ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้และสร้างความรู้ความ

เข้าใจในตนเอง แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้

เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถแก้

ปัญหาได้ เมื่อได้รับค�าแนะน�าจากผู้สอนหรือเพื่อน

ที่มีศักยภาพมากกว่า ซึ่งผู้สอนต้องประเมินความ

สามารถของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามตรวจ

สอบความเข้าใจของผูเ้รยีน เพือ่ปรบักลยุทธ์ในการ

ช่วยเหลือให้เหมาะสม โดยกลยุทธ์ในการจัดการ

เรียนการสอนในคลินิกเพื่อเสริมต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนมีหลากหลายวิธี เช่น การเป็นตัวแบบ การ

ให้ข้อมูลย้อนกลับ การสาธิต การใช้ค�าถาม การให้ 

ผู ้ เรียนมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายแลกเปลี่ยน

แนวคิด และการให้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ 

วิธีด�าเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนภาค

ปฏบัิติท่ีส่งเสรมิพฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทร

ของการศึกษาพยาบาลด�าเนินการวิจัยเป็น	ดังนี้

 1.  การร่างระบบประเมินการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ศึกษาวิเคราะห์ 

แนวคิดทฤษฎีการประเมินควบคู่การเรยีนการสอน 

แนวคิดการพัฒนาระบบ และแนวคิดพฤติกรรม

การดูแลอย่างเอื้ออาทรทางการพยาบาล 2) แหล่ง

ข้อมูล ได้แก่ เอกสารหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 คู่มือการฝึก 

ภาคปฏบัิติวชิาปฏบัิติการพยาบาลบุคคลท่ีมปัีญหา 

ทางจิต ต�ารา วารสาร บทความและงานวิจัยท่ี

เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทร การ

ประเมินเพื่อการพัฒนา การประเมินความก้าวหน้า 

ระบบและการพัฒนาระบบประเมินการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้

การวิเคราะห์เนื้อหา 

 2. ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ

ประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริม

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษา

พยาบาลโดยผู ้ทรงคุณวุฒิดังน้ี 1) น�าร่างระบบ

ประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริม

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษา

พยาบาลไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อความและ

การใช้ภาษา ตลอดจนขอค�าแนะน�าในการด�าเนิน

การสนทนากลุ่ม เมื่อได้รับค�าแนะน�าจากอาจารย์

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อ

เสนอแนะ 2) ด�าเนินการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของระบบประเมิน
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การเรียนการสอน โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่ม 

ดังน้ี องค์ประกอบย่อยของระบบประเมินการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือ

ไม่ อย่างไร และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ

ของพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรมีความ

เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร แหล่งข้อมูล ได้แก่

ผู ้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเหมาะสม

ของระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของ

นักศึกษาพยาบาล จ�านวน 9 คน ประกอบด้วย  

ผูบ้รหิารในสถาบันพระบรมราชชนก จ�านวน 4 คน  

อาจารย์พยาบาลในสถาบันพระบรมราชชนก 

จ�านวน 4 คน พยาบาลพี่ เลี้ยง จ�านวน 1 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แนวค�าถามในการ

ประชุมการสนทนากลุ ่ม เทปบันทึกเสียงการ

สนทนาการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยการวเิคราะห์เนือ้หา 

 3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏบัิติ

ของระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของ

นกัศึกษาพยาบาลด้วยข้อมลูเชงิประจักษ์ การตรวจ

สอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีรายละเอียด 

ดังน้ี 1) กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบความเป็น

ไปได้ในทางปฏิบัติของระบบฯ ประชากรที่ใช้

ในการศึกษา คือ อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัย

พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจ�านวน 

29 แห่ง โดยแบ่งตามภูมิภาคออกเป็น 5 กลุ ่ม 

คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้  

ภาคกลาง และภาคตะวนัออก จ�านวน 2,152 คน ผูว้จิยั 

หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก�าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดับความเชือ่

มั่น 96% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 476 คน เนื่องจาก 

ต ้องการความชัดเจนในเรื่องที่ ศึกษา ผู ้วิ จัย 

จงึเพิม่จ�านวนขนาดตัวอย่างเป็น 500 คน และด�าเนนิ

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 503 คน สุ่มวิทยาลัยพยาบาลที่จะเป็นกลุ่ม 

ตัวอย่างภาคละ 3 วิทยาลัย โดยการจับฉลากแบบ

ไม่แทนท่ีจากแต่ละภูมิภาคได้กลุ่มตัวอย่างแต่ละ

ภูมิภาคจ�านวน 15 วิทยาลัย มีอาจารย์จ�านวน 751 

คน จากน้ันน�าขนาดของตัวอย่างจ�านวน 500 คน 

มาเทียบสัดส่วนกับประชากรอาจารย์จากวิทยาลัย 

15 แห่ง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 67 สุ่มตัวอย่างอาจารย์

จากแต่ละวิทยาลัยร้อยละ 67 ของจ�านวนอาจารย์

ในแต่ละวิทยาลัยโดยการจับสลาก

 หลงัจากน้ันผูว้จิยัน�าร่างระบบประเมินการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการ

ดูแลอย่างเอือ้อาทรของนกัศึกษาพยาบาลท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒุ ิมาจดัท�าแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล

อย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลในแต่ละองค์

ประกอบของระบบ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งทางไปรษณีย์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยค�านวณค่าร้อยละความคิดเห็น

ของอาจารย์ ข้อใดท่ีอาจารย์มีความเห็นว่ามีความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากและมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อความข้อนั้น

ใช้ได้ ซ่ึงผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติพบว่าทุกข้อมีคะแนนในระดับมากและมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป ด้านปัจจัยน�าเข้า  

มีผู้เห็นด้วยในระดับมากและมากท่ีสุด อยู่ระหว่าง 

ร้อยละ 92.64-99.40 ด้านกระบวนการ มีผู้เห็นด้วย 

ในระดับมากและมากที่สุด อยู ่ระหว่างร้อยละ  
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92.82-99.20 ด้านผลผลิต มีผู้เห็นด้วยในระดับมาก 

และมากท่ีสุด อยู่ระหว่าง 95.23-100.00 และด้าน 

ข้อมูลย้อนกลับ มีผู้เห็นด้วยในระดับมากและมาก

ที่สุด อยู่ระหว่าง ร้อยละ 95.63-98.41

การทดลองใช้ระบบประเมนิการเรยีนการสอนภาค

ปฏบัิติทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทร

ของนักศึกษาพยาบาล การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ใน

การทดลองใช้ระบบดังนี้

 1. คู่มือการใช้ระบบ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง

ในการทดลองใช้ระบบศึกษาวิธีการใช้ระบบอย่าง

ถูกต้อง ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลและด้านการวัด 

และประเมินผลจ�านวน 5 คน ได้ค่า ความสอดคล้อง

ของค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item- 

objective Congruence [IOC]) อยู่ระหว่าง .6- 1.00 

ผูว้จิยัได้ปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ 

 2. แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอย่าง

เอื้ออาทร ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาโดยวิเคราะห์และ

สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท้ังในและ

ต่างประเทศ ท�าให้ได้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร 5 องค์ประกอบ 

32 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) การช่วยเหลือเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของบุคคลอย่างองค์รวมมี 8 ตัวบ่งชี้ 

2) การดูแลผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัยมี 6 ตัว

บ่งชี้ 3) การเห็นอกเห็นใจ เต็มใจให้ความช่วยเหลือ

ประดุจญาติ มี 6 ตัวบ่งชี้ 4) การเคารพในบุคคล มี 

6 ตัวบ่งชี้ และ 5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

มี 6 ตัวบ่งชี ้และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 1 น�ามาจัดท�าเป็น

แบบประเมินพฤติกรรมเอื้ออาทรแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับดังน้ี คะแนน 4 หมายถงึ กระท�า

พฤติกรรมนั้นทุกครั้ง คะแนน 3 หมายถึง กระท�า

พฤติกรรมนั้นบ่อย ๆหรือเกือบทุกครั้ง คะแนน 2 

หมายถึง กระท�าพฤติกรรมนั้นเป็นบางครั้งหรือท�า

บ้างไม่ท�าบ้างครั้ง คะแนน 1 หมายถึง เกือบจะไม่

ได้กระท�าพฤติกรรมนั้นเลย และคะแนน 0 หมาย

ถึง ไม่ได้กระท�าพฤติกรรมนั้นเลย เกณฑ์ในการ

แปลค่าเฉลีย่ของคะแนนในแต่ละข้อหรือแต่ละด้าน  

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.00 

หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรใน

ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คะแนน 

หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร 

ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย1.50 – 2.49 คะแนน 

หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรใน

ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 0.50 – 1.49 คะแนน 

หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร

ในระดับน้อย  และคะแนนเฉลี่ย <0.50 คะแนน 

หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร 

ในระดับน้อยที่สุด

 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  

ผู ้วิจัยน�าแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอย่าง 

เอื้ออาทรไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้าย

กลุ่มที่ศึกษา มีอาจารย์จ�านวน 18 คน ประเมิน

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษา

พยาบาลช้ันปีท่ี 2 และปีท่ี 3 ท่ีข้ึนฝึกภาคปฏิบัติ

วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 

1, 2, 3 จ�านวน 128 คน ด�าเนินการในภาคการ

ศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เลือกแบบเจาะจง

มีความตรงเชิงโครงสร ้างจากการวิ เคราะห ์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ์ (R2) แต่ละองค์ประกอบมีค่า

ต้ังแต่ .13 – .78 ค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00  

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ .92 ค่าความ

เท่ียงระหว่างผู้ประเมินท้ังฉบับเท่ากับ .969 และ
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ค่าความเท่ียงระหว่างผู้ประเมินเป็นรายด้านอยู่

ระหว่าง .808 - .942

 3. แบบบันทึกการสะท้อนคิดเป็นบันทึก

ของนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการ

สอนในแต่ละวันตามแนวคิดการสะท้อนคิดของ 

Gibbs (1988) ประกอบด้วย 1) มีเหตุการณ์/ปัญหา

อะไรเกิดขึ้น 2) เราคิด/รู้สึกอย่างไร 3) สิ่งที่เกิดขึ้น

มข้ีอดหีรือโอกาสทีจ่ะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง 4) ได้

เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ 5) เราสามารถท�า

อะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมและ 6) หากเกิดเหตุการณ์

คล้ายคลงึกนัอกีในอนาคต เราจะท�าอย่างไร ค่า IOC 

อยู่ระหว่าง .80 – 1.00

 4. แบบบันทกึกจิกรรมการเรยีนรู ้K-W-L 

เป็นบันทึกใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน

ในคลินิก (Clinical teaching) ร่วมกับกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) โดยช่อง 

K บันทึกส่ิงท่ีนักศึกษารู้แล้ว ช่อง W บันทึกส่ิงท่ี

อยากรู้ ช่อง L บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากแลก

เปลีย่นความรูก้บัเพือ่นคู่คิดและภายในกลุม่ ค่า IOC 

อยู่ระหว่าง .80 – 1.00

 5. แบบบันทึกต๋ัวออก (Exit ticket) เป็น

บันทึกของนักศึกษาหลังเสร็จส้ินกิจกรรมการ

เรียนการสอนในแต่ละวัน ประกอบด้วย 1) สามสิ่ง 

ท่ีส�าคัญท่ีได้เรียนรู้วันนี้ 2) ส่ิงท่ีประทับใจอยาก

บอกต่อ 3) ค�าถามที่อยากรู้ ค่า IOC อยู่ระหว่าง  

.80 – 1.00 

การทดลองใช้ระบบประเมนิการเรยีนการสอนภาค

ปฏบัิตทิีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการดูแลเอือ้อาทร ผูว้จิยั

ได้น�าระบบไปทดลองใช้ในวชิาปฏบัิติการพยาบาล

บุคคลท่ีมีปัญหาทางจิตเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 มีขั้นตอนด�าเนินการ 

ดังนี้

 1. การเตรียมความพร้อมกลุ่มตัวอย่าง

การทดลองใช้ระบบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความ

ตระหนักเห็นความส�าคัญของระบบประเมินการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการ

ดูแลเอื้ออาทรท่ีพัฒนาขึ้น โดยด�าเนินการประชุม

ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ใช้เวลา

ประชุมครึ่งวัน

 2. การทดลองใช ้ระบบ น�าระบบไป

ทดลองใช้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ีมี

ปัญหาทางจิต เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ได้แก่ อาจารย์นิเทศ 5 คน และนักศึกษาพยาบาล

ศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 40 คน อัตราส่วนอาจารย์ :  

นักศึกษา เท่ากับ1: 8

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

ก) แบบบันทึกการเรียนรู้ ได้แก่ 1) แบบบันทึกการ

สะท้อนคิดประจ�าวัน 2) แบบบันทึกกิจกรรมการ

เรยีนรู ้K-W-L และ 3) แบบบันทึกต๋ัวออกประจ�าวนั

ทีนั่กศึกษาเป็นผูบ้นัทึก ข) แบบประเมนิพฤติกรรม

การดูแลอย่างเอือ้อาทร ให้นกัศึกษาประเมินตนเอง 

และอาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษาว่ามีพฤติกรรม

ในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใดเม่ือปฏิบัติงานบน

หอผู้ป่วย ค) แนวค�าถามในการสนทนากลุ่ม ดังนี้  

ผูเ้รยีนใช้ข้อมลูย้อนกลบัปรบัปรงุการเรยีนรูใ้ห้ดีข้ึน

อย่างไรเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินเพียงพอและ

เหมาะสม มีประโยชน์อย่างไรความเข้าใจเกี่ยวกับ

การประเมนิอาจารย์เป็นแบบอย่างในการดูแลอย่าง

เอื้ออาทรอย่างไร และพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้อ

อาทรของนักศึกษาเป็นอย่างไร 

 4. การรวบรวมข้อมูล การสนทนากลุ่ม 

เมื่อสิ้นสุดวิชา ผู้วิจัยประสานงานกับอาจารย์นเิทศ 

เพือ่นดัเวลาในการท�าสนทนากลุม่ ในการศึกษาคร้ัง

นี ้ท�าการเกบ็ข้อมูลโดยวธีิการสนทนากลุม่นกัศึกษา
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ทั้งสิ้น 5 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 8 คน และกลุ่ม

อาจารย์ 1 กลุ่ม ใช้เวลาสนทนากลุ่ม 60-90 นาที 

และผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ท่ีเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมการสอนในคลนิกิ (Clinical teaching) ของ

อาจารย์ กลุ่มละ 1-2 เรื่องเม่ือส้ินสุดวิชา ผู้วิจัยให้

นกัศึกษาประเมินพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทร

ด้วยตนเอง และให้อาจารย์นเิทศประเมินพฤติกรรม

การดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษา

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการถอดเทป

การสนทนากลุม่ จ�านวน 6 กลุม่แล้วใช้การวเิคราะห์

เนื้อหา โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปในแต่ละ

กลุ่ม มาตีความจัดกลุ่มข้อมูลท่ีมีความหมายใน

เรื่องเดียวกัน โดยการใช้กลุ่มค�า หรือประโยคใน

การจดักลุม่ ข้อมูลทีไ่ด้จากแบบประเมนิพฤติกรรม

การดูแลอย่างเอื้ออาทรของอาจารย์และนักศึกษา 

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาและ

อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการวิจัย

รหัส  KUREC-5559/004  ผู้วิจัยขออนุญาตเก็บ

ข้อมูลโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการท�า

วิจัย ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลให้กลุ ่มตัวอย่าง 

โดยละเอียด กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิในการตัดสินใจ

ท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการวิจัยเม่ือใดก็ได้  

โดยไม่มีผลกระทบต่อค่าคะแนนในวิชาดังกล่าว

และการเรียนวิชาอื่น ๆ 

การศึกษาคุณภาพระบบประเมินการเรียนการ

สอนภาคปฏบัิตทิีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการดูแลอย่าง		

เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

 ขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินคุณภาพของ

ระบบประเมินภายหลังจากน�าระบบไปทดลองใช้

จริงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดย

พิจารณาตามองค์ประกอบมาตรฐานการประเมิน

คือ 1) ความเป็นประโยชน์ 2) ความเป็นไปได้  

3) ความเหมาะสม และ 4) ความถูกต้อง แหล่ง

ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล

ที่ทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนภาค

ปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร 

จ�านวน 45 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้

 1. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ

ประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริม

พฤติกรรมเอื้ออาทรของนักศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน

ตามแนวคิดมาตรฐานการประเมินผู้เรียน (Joint 

Committee on Standards for Educational Eval-

uation, 2003) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับจ�านวน 31 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 มาตรฐาน 

คือมาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ มาตรฐาน

ด้านความถูกต้อง มาตรฐานด้านความเหมาะสม 

และมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ แบบประเมินมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ประเมินคุณภาพของ

ระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติว่ามี

คุณภาพในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใดภายหลังจาก

การทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนภาค

ปฏิบัติ ซ่ึงได้ก�าหนดค่าคะแนนไว้ดังน้ี คะแนน 5 

หมายถึง มีคุณภาพมากที่สุด คะแนน 4 หมายถึง มี

คุณภาพมาก คะแนน 3 หมายถงึ มคีณุภาพปานกลาง

คะแนน 2 หมายถึง มีคุณภาพน้อย และคะแนน 1 

หมายถึง มีคุณภาพน้อยท่ีสุด เกณฑ์ในการแปลค่า

เฉลีย่ของคะแนนในแต่ละข้อ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
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ดังนี ้คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถงึ มีคุณภาพใน

ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  

มีคุณภาพในระดับมาก  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 

หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง คะแนน

เฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 

และคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณภาพ

ในระดับน้อยที่สุด ค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00  

และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ .97

 2. แบบบันทึกประเด็นในการสนทนา

กลุ ่ม อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวคุณภาพของ 

ระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่

ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของ

นักศึกษาพยาบาลเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจก 

แบบประเมินด้วยตนเองพร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอยีด 

อาจารย์และนักศึกษาตอบแบบประเมินคุณภาพ

ของระบบประเมินการเรียนการสอนในวันสุดท้าย

ของการฝึกภาคปฏบัิติ และประสานงานกบัอาจารย์

นิเทศและนักศึกษา เพื่อนัดวันและเวลาในการจัด

สนทนากลุม่ด้วยตนเองและด�าเนนิการสนทนากลุ่ม

ตามที่ได้นัดหมาย

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ หาค่า

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จาก

แบบประเมินคุณภาพของระบบประเมินการเรียน 

การสอนภาคปฏิบัติ ท่ีส ่งเสริมพฤติกรรมการ

ดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลและ 

การวิเคราะห์เน้ือหาข้อมูลท่ีได้จากการสนทนา 

กลุ่มอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล

ผลการวิจัย
 ผลการพัฒนาระบบประเมินการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่าง

เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล โดยระบบที่พัฒนา

ข้ึน เป็นระบบท่ีใช้การประเมนิควบคู่กบัการจดัการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติ มีกระบวนการประเมิน 

ท่ีมุ่งเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ การมีส่วนร่วม

ของผู้เรียน การประเมินตนเองและการประเมิน

โดยเพื่อน เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาผู ้เรียนให้

มีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร ซ่ึงระบบ

ประเมินการเรยีนการสอนภาคปฏบัิติ ประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ ดังในตารางที่ 1

 

ผลการทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้อ

อาทรของนักศึกษาพยาบาล ภายหลังการทดลอง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการทดลองใช้ระบบประเมิน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยท�าการสนทนา

กลุ่มจ�านวน 6 กลุ่ม เป็นนักศึกษา 5 กลุ่ม และ

อาจารย์ 1 กลุม่ พบประเด็นท่ีเกดิข้ึนจากการทดลอง

ใช้ระบบประเมินการเรยีนการสอนภาคปฏบิติัดังนี้ 

การประเมินความก้าวหน้า
 1. การส่งเสริมความเข้าใจเป้าหมายการ

เรียนรู้และเกณฑ์การประเมิน นักศึกษาจะได้รับ

การชี้แจงถึงเป้าหมายการเรียนรู้และเกณฑ์การ

ประเมินกิจกรรม และชิ้นงานท่ีต้องปฏิบัติใน

รายวิชา นอกจากนี้อาจารย์ประเมินความรู้ความ

เข้าใจของนักศึกษาด้วยการสอบถาม ทดสอบความ

รู้ดังค�ากล่าวของอาจารย์ “บทบาทอาจารย์ในการ

ประเมินเริ่มต้นต้องรู้ base line ของเด็กเบื้องต้น

ก่อน… สอบถามเป้าหมายนักศึกษาแต่ละคนเพื่อ

จะได้เตรียมสอนถูก... แล้วกติ็ดตามประเมนิผลเป็น

ระยะ” (T3G6)

 2. การออกแบบห้องเรยีนให้มีประสิทธิภาพ 

ด้วยการใช้ค�าถาม การอภิปราย กิจกรรมและ 



51The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

ชิน้งานกจิกรรมการเรยีนการสอน Clinical Teaching  

แบบ KWL ร่วมกบั Think-Pair-Share เป็นการเรยีน

รูแ้บบร่วมมือ และปฏิบัติกจิกรรมระหว่างนักศึกษา

ในกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน และช่วยกัน

เรยีนรู ้ส่งผลให้นกัศกึษาได้พฒันาทักษะทางสังคม 

ช่วยเหลือพัฒนาซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ ซึ่ง

การจัดกิจกรรมแบบคู่คิด (Think-Pair-Share) เป็น

วิธีที่นักศึกษาทุกคนต้องท�ากิจกรรมการเรียนอย่าง

จริงจัง (Active) จึงต้องมีความสนใจในเรื่องท่ีจะ

เรียนอยู่ตลอดเวลา นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องที่เรียนอย่างเข้มข้นและม่ันคง เนื่องจาก

จะต้องเตรียมตัวและศึกษาเรื่องที่ได ้รับมอบ

หมายมาก่อนเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถอธิบาย

เพื่อนได้ ซ่ึงวิธีการนี้สามารถช่วยให้นักศึกษามี

11 

ตารางที่ 1โ ครงสร้ างของระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติฯ 

ผลการทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรของ
นักศึกษาพยาบาล ภายหลงัการทดลอง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาผลของการทดลองใชร้ะบบประเมินการเรียนการสอน
ภาคปฏิบติั โดยทาํการสนทนากลุ่มจาํนวน 6 กลุ่ม นกัศึกษา 5 กลุ่ม อาจารย ์1 กลุ่มพบประเด็นท่ีเกิดข้ึนจาก
การทดลองใชร้ะบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบติัดงัน้ี  
การประเมินความก้าวหน้า 

1. การส่งเสริมความเขา้ใจเป้าหมายการเรียนรู้และเกณฑก์ารประเมินนกัศึกษาจะไดรั้บการช้ีแจงถึง
เป้าหมายการเรียนรู้และเกณฑก์ารประเมินกิจกรรม และช้ินงานท่ีตอ้งปฏิบติัในรายวิชา นอกจากน้ีอาจารย์
ประเมินความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาดว้ยการสอบถาม ทดสอบความรู้ดงัคาํกล่าวของอาจารย“์บทบาท
อาจารยใ์นการประเมินเร่ิมตน้ตอ้งรู้ base line ของเด็กเบ้ืองตน้ก่อน… สอบถามเป้าหมายนกัศึกษาแต่ละคน
เพื่อจะไดเ้ตรียมสอนถูก... แลว้กติ็ดตามประเมินผลเป็นระยะ”(T3G6) 

2.การออกแบบห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพดว้ยการใชค้าํถาม การอภิปราย กิจกรรมและช้ินงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน Clinical Teaching แบบ KWL ร่วมกบั Think-Pair-Share เป็นการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และปฏิบติักิจกรรมระหว่างนกัศึกษาในกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั และช่วยกนัเรียนรู้ ส่งผล
ให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะทางสังคม ช่วยเหลือพฒันาซ่ึงกนัและกนัดว้ยความเต็มใจ ซ่ึงการจดักิจกรรม
แบบคู่คิด (Think-Pair-Share) เป็นวิธีท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งทาํกิจกรรมการเรียนอยา่งจริงจงั (Active) จึงตอ้ง

ทักษะการส่ือสารดีข้ึน ดังค�ากล่าวของนักศึกษา 

“ชอบท�า KW พอเราเพิ่มเติมกับเพื่อนในกลุ ่ม

เราได้เพิ่มข้ึน มันเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าการเรียนรู้ 

คนเดียวมันจะเรียนรู้ได้น้อยค่ะการมีคนเอามาเติม

ให้มันเรียนได้ง่ายกว่า” (S5G4)

 3. การให้ข้อมูลย้อนกลับ นักศึกษาให้

ความเหน็ว่าอาจารย์ให้ข้อมลูย้อนกลบัแบบชีแ้นะ มี

การแนะน�าวธีิแก้ปัญหาให้แก่ผูเ้รยีน ซ่ึงรปูแบบการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับมีลักษณะท่ีจะช่วยชี้ถูก ท�าให้ผู้

เรียนได้ทราบแนวทางการปรับปรงุ ดังค�ากล่าวของ

นกัศึกษาดังน้ี “ก่อนอืน่เลยอาจารย์จะให้เราพดูก่อน

ว่า วนัน้ีเราได้อะไรมาบ้าง ... ตรงไหนท่ียงัไม่ชดัเจน

อาจารย์ก็จะแนะน�าให้เราไปซักถามผู้ป่วยเพิ่มเติม

ให้มันกระจ่าง ให้ชัดเจนขึ้น” (S6G3)

ตารางที่	1 โครงสร้างของระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติฯ
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 4. การประเมินตนเองด้วยวิธีการเขียน

บันทึกแบบบันทึกการสะท้อนคิด การให้นักศึกษา

ได้บันทึกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยท้ังด้าน

บวกและด้านลบ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถสรุป

การเรียนรู้และเข้าใจถึงเหตุผลและความรู้สึกใน

การกระท�าของตนเอง การทบทวนประสบการณ์

ทางบวกจะช่วยให้เกิดความม่ันใจและเห็นคุณค่า

ของตนเองมากขึ้น ดังค�ากล่าวของนักศึกษา “แบบ

บันทึกการสะท้อนคิดค่ะ...ท�าให้เรารู้ว่าเรามีข้อ

บกพร่องตรงไหนแล้วเราก็จะคิดต่อไปอีกว่าเราจะ

แก้ไขยังไงต่อไปดี” (S1G1)

 5.  การประเมินโดยเพื่อนการประชุม

ปรึกษาทางการพยาบาล เป ็นการพูดคุยเพื่อ

แสดงความคิดเห็น ความรู ้สึกและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์อย ่างมีโครงสร้าง ผลของการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ก่อให้

เกดิก�าลงัใจ มกีารสนบัสนนุซึง่กนัและกนั และเกดิ

การเรยีนรูท่ี้กว้างขวางขึน้ ดังค�ากล่าวของนักศึกษา 

“เวลา conference ก็จะมีเพือ่นให้ความรูเ้พิม่เติม เรา

ก็เอาความรู้จากเพื่อนมาปรับใช้ในสิ่งที่เรามองไม่

เห็น...อาจารย์จะไม่พูดคนเดียว แต่จะพยายามให้

เพื่อนมีส่วนร่วม...” (S2G5)

 ผลการประเมินพฤติกรรมการดูแลอย่าง

เอือ้อาทรพบว่า อาจารย์ประเมินพฤติกรรมการดูแล

อย่างเอือ้อาทรของนกัศึกษาหลงัการเรยีนการสอน

โดยรวมในระดับมากที่สุด (M = 3.61, SD = 0.46) 

โดยด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด (M = 3.78, SD = 0.41) ส่วนด้านการดูแล 

ผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด

(M = 3.39, SD = 0.47) ส่วนพฤติกรรมการดูแล

อย่างเอื้ออาทรที่นักศึกษาประเมินตนเองหลังการ

เรียนการสอนโดยรวมในระดับมาก (M = 3.38,  

SD  =  0.59) โดยด้านการส่ือสารอย่างมีประสทิธิภาพ  

มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (M = 3.48, SD = 0.58) ท้ังนี้ 

ด้านการดูแลผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัยมีค่า

เฉลี่ยต�่าที่สุด (M = 3.32, SD  = 0.58)

 ผลการประเมินคุณภาพระบบประเมิน	

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรม

การดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลตาม

การรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษาพบว่ามีคุณภาพ

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  (M =  4.36, SD  =  0.54) และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเหมาะ

สมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.53, SD = 0.53)  

ส่วนด้านความเป็นประโยชน์ (M  = 4.40, SD  =  0.55)  

ด้านความถูกต้อง (M = 4.28, SD = 0.57)และ

ด้านความเป็นไปได้ (M = 4.19, SD = 0.53) อยู่

ในระดับมาก จากการสนทนากลุ่ม พบว่า อาจารย์

และนักศึกษามีภาระงานในวิชามากท�าให้ไม่อยาก

เขียนบันทึก นักศึกษาเสนอให้จัดท�าสมุดบันทึก

ทุกภาควิชา ส่วนอาจารย์เสนอว่าควรมีกราฟสรุป

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรในแต่ละสัปดาห์

เพื่อให้เห็นพัฒนาการของนักศึกษา “...มองไม่เห็น

ภาพรวมเสนอให้มีแผ่นสรุปเป็นกราฟว่าขณะนี้

เอื้ออาทรเขาอยู ่ในระดับไหนแล้วในแต่ละด้าน  

...เขาจะได้เปรียบเทียบผลคะแนนด้วยตัวของเขา

เอง...” (T2G6) “...ผมคดิว่าน่าจะท�าการประเมินการ

เรียนการสอนแบบนี้ทุกภาควิชา” (S7G2)

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการออกแบบระบบประเมินการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติที่ส ่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่าง	

เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

 ผลการออกแบบระบบประเมินเป็นไป

ตามหลักการที่ Smith (1993) เสนอไว้ว่าประกอบ
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ด้วย การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ และ

การตรวจสอบคุณภาพระบบ จากการวิเคราะห์

ระบบได้องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย

ของระบบ โดยองค์ประกอบหลัก คือ ปัจจัยน�าเข้า  

กระบวนการ ผลผลิต และข ้อมูลย ้อนกลับ  

การออกแบบระบบ เพือ่ให้ระบบน้ีช่วยแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติในคลินิกท่ีเคย

มีมาแต่เดิมใน 3 ประเด็น คือ ด้านผู้ประเมิน ได้จัด

ท�าคู่มือการใช้ระบบเพื่อให้อาจารย์มีแนวทางใน

การประเมิน และประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ของระบบ ด้านวิธีการประเมิน ให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการประเมินตนเอง และให้เพื่อน

ประเมิน ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ ข้อมูลย้อน

กลับท่ีให้นักศึกษาสัมพันธ์กับเป้าหมายการเรียน

รู้และเกณฑ์การประเมินโดยให้ข้อมูลย้อนกลับ

เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน ได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งความตรง 

และใช้ค่าความตรงต้ังแต่ .80 ขึ้นไป จึงจัดว่ามีค่า

ความตรงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยพบว่าแบบประเมิน

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรมีค่าความตรง

เท่ากับ .92 ส่วนค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินทั้ง

ฉบับเท่ากับ.969 รายด้านอยู่ระหว่าง .808 – .942 

ซึ่งอยู ่ในเกณฑ์สูง สอดคล้องกับที่ กมลวรรณ  

ตังธนกานนท์ (2554) ระบวุ่าค่าความเท่ียงต้ังแต่ .80 

ข้ึนไปถือว่ามีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับสูง สามารถ

น�าไปใช้ได้ดี ดังนั้นจึงให้ข้อสรุปที่ถูกต้องในการ

ออกแบบระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการประเมินแบบ

เดิมการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนภาค

ปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร

ของนกัศึกษาพยาบาลพบว่าการด�าเนินการประเมิน

ความก้าวหน้าควบคู่ไปกบัการจดัการเรยีนการสอน 

นักศึกษามีแนวโน้มท่ีจะปรับปรุงการเรียนรู้ของ

ตนเอง ท้ังนี้เป็นเพราะการเขียนบันทึกเป็นการ

ประเมินตนเองที่ท�าให้นักศึกษาได้ทราบถึงข้อดี 

และข้อด้อยของตนเอง การได้รับข้อมูลย้อนกลับ

จากอาจารย์และเพือ่น การได้ประเมนิเพือ่นจากการ

แลกเปลี่ยนอภิปราย ส่งผลให้นักศึกษากลายเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้กับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อการ

เรียนรู้ของตนเอง มีความกระตือรือร้น และอยาก

เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

ผลการประเมินพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร

ของนักศึกษา

 ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลอย่าง

เอื้ออาทรท่ีอาจารย์ประเมินนักศึกษาและนักศึกษา

ประเมินตนเอง พบว่า ด้านการส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ส่วนด้านการ

ดูแลผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัยมีค่าเฉล่ียต�่า

ท่ีสุด ท้ังน้ีเป็นเพราะความสามารถในการส่ือสาร

เพื่อการบ�าบัดเป ็นสมรรถนะด้านการปฏิบัติ

การพยาบาลท่ีส�าคัญของพยาบาลจิตเวช ส่วน

พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรด้านการดูแล 

ผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุด 

เนื่องจากการพยาบาลจิตเวชเป็นการพยาบาล 

เฉพาะทาง ต้องใช้ทักษะในการสังเกต การประเมนิ

ส่ิงท่ีมาคุกคามต่อผู ้ป ่วยโดยค�านึงถึงความคิด 

อารมณ์ พฤติกรรมของผูป่้วย ซ่ึงทกัษะการพยาบาล

ส�าหรับผู้ป่วยฝ่ายกายท่ีนักศึกษาเคยฝึกปฏิบัติมา

นั้นน�ามาใช้กับผู้ป่วยจิตเวชได้น้อยมาก ท�าให้การ 

ฝึกปฏิบัติจริงอาจเป็นเร่ืองยากส�าหรับนักศึกษา

ซ่ึงไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

มาก่อน จึงอาจส่งผลให้อาจารย์ประเมินนักศึกษา

และนักศึกษาประเมินตนเองว่าพฤติกรรมการดูแล

อย่างเอือ้อาทรด้านการดูแลผูป่้วยโดยยดึหลกัความ

ปลอดภัยอยู่ในระดับต�่าที่สุด 
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การศึกษาคุณภาพของระบบประเมินการเรียนการ

สอนภาคปฏบัิติทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการดูแลอย่าง

เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลอง

ใช้ระบบประเมินเห็นว่าระบบประเมินฯมีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความเป็น

ประโยชน์ ด้านความถูกต้อง และด้านความเป็น

ไปได้อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการ

ชี้แจงท�าความเข้าใจแก่อาจารย์และนักศึกษา และ

ก�าหนดวตัถปุระสงค์ วิธีการประเมินไว้อย่างชดัเจน 

ผู้ประเมินมีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ท�าให้

ผลการประเมินมีคุณภาพน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับ 

Stufflebeam and Shinkfield (2007) ทีส่รปุไว้ว่าการ

ประเมินผลควรจะมีความเหมาะสม มีหลักฐาน

ชัดเจน ระบุข้อตกลง และหน้าที่ของผู้ประเมินกับ

ผู้ถูกประเมินในการด�าเนินการประเมินให้บรรลุ

ผล และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจ

สอบคุณภาพทั้ง 4 ด้านของ Joint Committee on 

Standards for Educational Evaluation (2003) ได้แก่ 

มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ 

ความเหมาะสม และความถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นการสร้างการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์ควรฝึกฝนให้นักศึกษามี

ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ฝึกการ

สะท้อนคิดผ่านการสนทนาหรือการเขียนบันทึก 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นอย่างสม�่าเสมอ 

หมั่นประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบพัฒนาการการ

เรียนรู้ของตนเอง

 2. อาจารย์ควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ

เป็นประจ�าโดยอธิบายรายละเอียดในการปรับปรุง

งานแก่นักศึกษา เนื่องจากข้อมูลย้อนกลับสามารถ

พฒันาการเรยีนรู้ของผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. อาจารย์ควรมีทักษะการฟัง โดยเฉพาะ

การฟังอย่างเข้าใจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ได้สะท้อนการกระท�าของตนเองและควรสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู ้ที่ปลอดภัย ส่งเสริมให้

นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และ

เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างอาจารย์และ

นักศึกษา  

 5. อาจารย์ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้

นักศึกษามีส่วนร่วม ให้รับผิดชอบการเรียนรู้ของ

ตนเอง เพราะการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้สร้าง

ความรูเ้ป็นการเรยีนทีล่กึซ้ึงและคงทนมากกว่าการ

สอนของอาจารย์

 6. แบบบันทึกการสะท้อนคิดและแบบ

บันทึกต๋ัวออก ควรปรับเปล่ียนให้เป็นรูปแบบ

ออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของ

นักศึกษา

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัย
 1. ควรมีการศึกษาซ�้าในรายวิชาอื่น เพื่อ

เปรียบเทียบหรือยืนยันผลการศึกษาในครั้งนี้

 2.  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ใ น นั ก ศึ ก ษ า

พยาบาลตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนกระทั่งนักศึกษาขึ้นชั้น

ปีท่ี 4 แบบระยะยาวต่อเน่ืองเพื่อศึกษาพัฒนาการ

ของผู้เรียน

 3. ค ว ร พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร วั ด 

พฤติกรรมให้หลากหลายมากขึ้น เช่น มีการวัด

เจตคติ แบบวัดการก�ากับการเรียนรู ้ของตนเอง  

เพื่อน�าผลท่ีวัดได ้มายืนยันผลของการศึกษา 

เชิงคุณภาพให้ชัดเจนมากขึ้น
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ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะ
การสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิด
และความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล

ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, พย.ม.1 วราภรณ์ สัตยวงศ์, พย.ม.1

จุฑามาศ รัตนอัมภา, กศ.ม.1 ภาวดี เหมทานนท์, ปร.ด.2

วิไลพร รังควัต, Ph.D.3

(วันที่ส่งบทความ: 9 ส.ค. 2562; วันที่แก้ไข: 20 ต.ค. 2562; วันที่ตอบรับ: 27 พ.ย. 2562)

บทคัดย่อ
การตัดสินใจทางคลินิกเป็นทักษะท่ีมีความส�าคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์

จ�าลองเสมอืนจรงิร่วมกบัการส่งเสรมิทกัษะการสะท้อนคดิต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดและความสามารถ

ในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 จ�านวน 31 คน กลุ่มควบคุม จ�านวน 15 คน กลุ่ม

ทดลอง จ�านวน 16 คน นักศึกษากลุ่มทดลองเรียนโดยสถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง 2 ครั้ง ส่วนนักศึกษา

กลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีการปกติ เครื่องมือประกอบด้วยแบบประเมินพฤติกรรมการสะท้อนคิดและ

แบบทดสอบความสามารถการตัดสินใจทางคลินิก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ t-test  

ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคดิของกลุม่ทดลอง หลงัการเรยีน (M = 44.69,  

SD = 1.15) สูงกว่าก่อนเรียน (M = 39.13, SD = 1.63) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t (15)= 7.86, p < .01, 

95% CI[-7.06, -4.05]) ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง  

(M = 44.69, SD = 1.15) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (M = 38.20, SD = 3.16) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t(29)= 

-4.54, p < .01, 95% CI[-9.38, -3.59]) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของ

กลุ่มทดลองหลังการเรียน (M = 26.75, SD = 4.34) สูงกว่าก่อนเรียน (M = 16.46, SD = 1.95) อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (t (15)= -9.10, p <.01,95% CI[-12.68, -7.87]) และค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน

การตัดสินใจทางคลินิกของกลุ่มทดลอง (M = 26.75, SD = 4.34) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (M = 21.83, SD = 

3.55) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t (29)= -3.43, p < .01, 95%CI [-7.84, -1.98]) ผลการศึกษาครั้งเป็นข้อมูล

ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริงส�าหรับนักศึกษาพยาบาล

ค�าส�าคญั: สถานการณ์จ�าลองเสมอืนจรงิ, ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินกิ, พฤติกรรมการสะท้อน
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Abstract
Clinical decision-making is one of the crucial skills, especially in uncertain situation. The quasi-experimental  

research aimed to examine the effects of using simulation based learning and reflective thinking skill 

promoting on nursing students’ competency of reflective thinking behaviors and clinical decision-making  

abilities. The samples were 31 third year nursing students enrolled in the subject nursing practice for 

persons with health problems III. The control group was 15 students, and the experimental group was16 

students. The experimental groups learned by the simulation-based learning method two times and the 

control group learned by lecture method. The research tools consisted of the reflective behavior assess-

ment form and the clinical decision-making test. Data were analyzed by using descriptive statistics and 

t-test.The results of the study showed that after studying, the experimental group had significantly higher 

scores of reflection behaviors (M = 44.69, SD = 1.15) than those before studying (M = 39.13, SD = 1.63,  

t (15) = 7.86, p < .01, 95% CI [-7.06, -4.05]). The experimental group had significantly higher scores of  

reflection behaviors  (M =  44.68,  SD  =  4.60)  than the control group  (M = 38.20,  SD  = 3.16, t  (29)  = -4.54, p < .01, 95%  

CI [ -9.38, -3.59]). After studying, the experimental group had significantly higher scores of clinical  

decision-making (M = 26.75, SD = 4.34) than those before studying (M = 16.46, SD = 1.95, t (15) = -9.10,  

p <.01, 95% CI[-12.68,-7.87]). The experimental group had significantly higher scores of clinical  

decision-making (M = 26.75,  SD = 4.34) than the control group (M = 21.83, SD = 3.55, t (29) = -3.43, 

p < .01, 95% CI[-7.84, -1.98]) The results of this study confirm the using simulation based learning  

and reflective thinking skill promoting on nursing students.

Keywords: Simulation based, clinical decision-making abilities,reflective thinking behavior, nursing 

students
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บทน�า
 ป ัจจุบันสถานบริการสุขภาพให้ความ

ส�าคัญ ในเรือ่งคณุภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย  

โดยเฉพาะกระบวนการดูแลผูป่้วยทีมี่ภาวะเร่งด่วน 

ซับซ้อน วิกฤต เฉียบพลัน ที่ต้องเร่งรีบให้การดูแล

ให้ทันเวลาเพื่อช่วยเหลือให้ผู ้ป่วยพ้นจากภาวะ

ที่เส่ียงต่อชีวิตจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด

ได้ตลอดเวลา ดังน้ันสิ่งส�าคัญคือความปลอดภัย

ของผู้ป่วย สภาการพยาบาลให้ความส�าคัญในด้าน

พยาบาลผูป่้วยอย่างความปลอดภยัมาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยมีการประกาศเรื่อง มาตรฐานการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544 มาตรฐานที่ 3 การจัด

ระบบงานและกระบวนการให้บริการการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ข้อ 3.1 การบริการการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ต้องค�านึงถึงคุณภาพและความ

ปลอดภัยของผู้รับบริการ (มาลี ค�าคง, 2562)

 การพยาบาลที่มีคุณภาพ จึงมุ่งให้ความ

ส�าคัญในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย เนื่องจาก

พยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพ

ของผู้ป่วย ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีความสามารถ

ในการใช้ความรู้ มีทักษะในการตัดสินใจท่ีเหมาะ

สมกับสถานการณ์ การตัดสินใจทางคลินิกจึงเป็น

ทักษะท่ีมีความส�าคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่สามารถคาดเดา

ได้ ถ้าพยาบาลไม่สามารถประเมินการเปลีย่นแปลง 

ระบุปัญหาและให้การดูแลที่เหมาะสม อาจมีผล 

กระทบต่อชีวิตผู้ป่วยได้ ดังนั้นความสามารถใน

การตัดสินใจทางคลินิก จึงมีผลต่อชีวิตและอัตรา

การรอดชีวิต (Bjork & Hamilton, 2011) แม้ว่า

การตัดสินใจทางคลินิกมีความส�าคัญ แต่ยังพบ

ว่าพยาบาลท่ีส�าเร็จการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

มีความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกเพียง 

ร้อยละ 35 (Del Bueno, 2005) ปัญหาท่ีพบคือพยาบาล

ไม่ทราบว่าผู้ป่วยเกิดปัญหา ระบุข้อวินิจฉัยทาง 

การพยาบาล ให้การพยาบาลและระบุเหตุผล 

การให้การพยาบาลไม่ถูกต้อง ในประเทศไทยยัง

ไม่พบรายงานผลการประเมินความสามารถในการ

ตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล พบเพียง

การศึกษาเชิงคุณภาพในพยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษา

ใหม่ในต่างประเทศพบว่าพยาบาลใหม่รู้สึกว่าไม่มี

ความพร้อมในการตัดสินใจทางการพยาบาล (Dyess 

& Sherman, 2009)

 การเรียนการสอนทางการพยาบาล มุ่งให ้

บัณฑิตมีการพัฒนาทักษะความสามารถ ในการ

ตัดสินใจทางคลินิก โดยผู้สอนหลักสูตรทางการ

พยาบาลเห็นตรงกันว่า การพัฒนาความสามารถ

ในการตัดสินใจทางคลินิกเป็นผลลัพธ์ท่ีส�าคัญ 

และพึงประสงค์ส�าหรับนักศึกษาพยาบาล (Glynn, 

2012) ผู ้สอนจึงจัดการเรียนสอนหลากหลาย 

วิธีการที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาความสามารถ 

ในการตัดสินใจทางคลินิก เช่น การสะท้อนคิด 

การปฏิบัติ (Reflective practice) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

ว่าสามารถพฒันาทกัษะส�าคัญทางการพยาบาล เช่น  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจทาง

คลินิกได้ (Maddison & Sharp, 2013) และการ

จัดการเรียนรู ้ในสถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง 

เป็นการจัดการเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจใน

สถานการณ์ที่ปฏิบัติ ช่วยในการเตรียมความพร้อม

ให้กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์

จริง ท�าให้เกิดความมั่นใจก่อนการฝึกปฏิบัติในหอ 

ผู้ป่วยจริง ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้เม่ือไปปฏิบัติ

กบัผูป่้วย ส่งผลให้เกดิอนัตรายต่อผูป่้วยลดลง ท�าให้ 

ผู้ป่วยปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (สุพรรณี กัณหดิลก และ

ตรีชฎา ปุ่นส�าเริง, 2559)
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 จากการทบทวนวรรณกรรมการจัด 

การเรียนการสอนโดยการทบทวนหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ในการใช้สถานการณ์จ�าลองเสมือน

จริง โดยใช้หุ ่นจ�าลองสมรรถนะสูง พบว่ามีผล 

ทางบวกในการพฒันาผูเ้รยีนด้านการติดต่อส่ือสาร

กับผู ้ป่วย การท�างานเป็นทีม ความสามารถใน

การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤต การคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ ทักษะการเป็นผู ้น�า และการให้

เหตุผลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยในถานการณ์

ที่ซับซ้อน (Lewis, Strachan, & Smith, 2012)  

นอกจากนี้มีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการ

เรียน โดยใช้สถานการณ์จ�าลองกับการเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นหลกั ในนกัศึกษาแพทย์ ชัน้ปีที ่4 ในการ

ประเมินสภาพ และการจัดการผูป่้วยภาวะวกิฤติ พบ

ว่าการจดัการเรยีนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองเป็นวธีิ

ที่ช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าใช้ปัญหา

เป็นหลัก (Steadman et al., 2006)

 การจัดการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ�าลอง

เสมือนจริง หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่จัดสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงทาง

คลินิก เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การตัดสินใจทางคลินิก 

โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่น เกมคอมพิวเตอร์ 

บทบาทสมมุติ ผู้ป่วยจ�าลอง หุ่นปฏิบัติการเสมือน

จริง ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ออกแบบโดยการ

เลยีนแบบสถานการณ์จรงิ เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูน้�า

ไปสู่การแก้ปัญหา การออกแบบการเรียนรู้โดยการ

ใช้สถานการณ์เสมือนจริง มีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ

คอื การก�าหนดวตัถปุระสงค์ การสร้างสถานการณ์ 

รูปแบบของการปฏิบัติ การให้ข้อมูลส่ือสัญญาณ 

การแก้ปัญหา การอภิปราย และการสะท้อนคิด  

(สุพรรณี กัณหดิลก และตรีชฎา ปุ่นส�าเริง, 2559) 

จากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง และ

มีการอภิปรายโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดใน

ขั้นตอนสรุป ส่งผลให้ผู ้เรียนได้มีการไตร่ตรอง 

วิเคราะห์ผลการปฏิบัติการ เรียนรู้วางแผนในการ

พัฒนาตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินใจ

ทางคลินิกเพิ่มมากขึ้น

 การสอนโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด 

มีประโยชน์ท้ังต่อครูผู ้สอนและนักศึกษา ด้าน 

ผูส้อนท�าให้ผูส้อนสามารถประเมนิความรู้ ทัศนคติ

และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 

พบจุดบกพร่องท่ีนักศึกษาประเมินตนเอง ซ่ึง 

ผู้สอนสามารถช่วยแก้ไขจุดบกพร่องนั้นได้อย่าง

ทันท่วงที ส่วนประโยชน์ด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียน

สามารถประเมินศักยภาพและจุดบกพร่องต่าง ๆ 

ของตนเอง ค้นหาวิธีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และ

สามารถน�าความรู ้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้  

(อัศนี วันชัย, ชนานันท์ แสงปาก,และยศพล 

เหลืองโสมนภา, 2560) แนวคิดการเรียนการ

สอนท่ีใช้เทคนิคสะท้อนคิดท่ีได้รับความนิยม 

ในวิชาชีพพยาบาล คือแนวคิดการสะท้อนคิดของ  

Gibbs (1998) มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การคิดทบทวน 

รายละเอียดของเหตุการณ์โดยไม่มีการตัดสินหรือ

วจิารณ์ 2. ทบทวนความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์ท่ีเกดิ

ขึ้น 3. การประเมินผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ 

ว ่ามีอะไรดีหรือไม ่ดี ท่ี เกิดในสถานการณ์นั้น  

4. การคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามหลักเหตุผล โดย

การวเิคราะห์ว่ามีปัจจยัใดทีท่�าให้เหตุการณ์น้ันดีข้ึน

หรือแย่ลง 5. การสรุปการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นว่าแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นควรเป็น

อย่างไร และ 6. การคิดวางแผนน�าไปสู่การน�าไป

ปฏบัิติในอนาคต ถ้าพบกบัสถานการณ์น้ันอกีส่งผล

ให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ มากขึ้น
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 การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสขุภาพ 3 วิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี พุทธชินราช ได้จัดให้นักศึกษา

ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้

กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบ 

องค์รวม ให้แก่บุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติ

ระบบหายใจ การไหลเวียนเลือดและน�้าเหลือง 

สมองและไขสันหลงั และภาวะล้มเหลวหลายระบบ

ทัง้ในภาวะเฉยีบพลนั วกิฤติและเรือ้รงั ในส่วนการ

ฝึกภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนัก ซ่ึงเป็นหอผู้ป่วยท่ี

มีภาวะซับซ้อน และมักพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาร่วม

กนัหลายๆระบบ ต้องการการดูแลทีถ่กูต้องแม่นย�า

และเร่งด่วน เนือ่งจากผูป่้วยมีอาการทีเ่ปลีย่นแปลง

ได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้ผู ้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  

ได้จัดการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้า

ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยการฝึกทักษะท่ี

จ�าเป็นในห้องฝึกปฏิบัติการ เช่น การดูแลผู้ป่วย

ที่ใช้ท่อช่วยหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพ แต่ยังไม่มี

รูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่ได้น�าการจัดการเรียน 

การสอนโดยสถานการณ์จ�าลองเสมือนจริงมาร่วม

กับการสะท้อนคิด

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงระดับสูง เพื่อ

จ�าลองสถานการณ์การเรียนการสอนปฏิบัติการ

พยาบาลในผู ้ป ่วยภาวะวิกฤตร่วมกับแนวทาง

การสะท้อนคิด ในวิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมี

ปัญหาสุขภาพ 3 โดยนักศึกษาจะได้รับการเตรียม

ความพร้อมด้วยการฝึกในสถานการณ์จ�าลอง 2 

สถานการณ์ คือ การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง และ

การพยาบาลผู ้ป ่วยที่ มีป ัญหาระบบหัวใจและ 

หลอดเลือด ซ่ึงไม่เหมาะท่ีจะฝึกในสถานการณ์

จรงิ เนือ่งจากนักศึกษายงัไม่มีประสบการณ์ในเรือ่ง 

ดังกล่าว อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู ้ป่วย 

การศึกษาครั้งน้ีประเมินผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม

การสะท้อนคิดและความสามารถในการตัดสินใจ

ทางคลินิก เพื่อน�าผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการ

เรยีนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองเสมือนจรงิ 

พฒันาทักษะการตัดสินใจทางคลินกิและทักษะการ

สะท้อนคิดของนกัศึกษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป

วัตถุประสงค์งานวิจัย
 1. เพือ่เปรยีบเทียบพฤติกรรมการสะท้อน

คิดของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองก่อนและหลงั

การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือน

จริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด

 2. เพือ่เปรยีบเทียบพฤติกรรมการสะท้อน

คิดของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการสะท้อนคิด

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ

ตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลกลุ ่ม

ทดลองก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริม

ทักษะการสะท้อนคิด

 4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ

ตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลระหว่าง

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการ

สะท้อนคิด
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สมมุติฐานการวิจัย
 1. พฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษา

พยาบาลกลุม่ทดลอง หลังการจดัการเรยีนการสอน

โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง ร่วมกับการส่งเสริม

การสะท้อนคิดสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการเรียนการ

สอน

 2. พฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษา

พยาบาลกลุม่ทดลอง หลังการจดัการเรยีนการสอน

โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง ร่วมกับการส่งเสริม

การสะท้อนคิดสูงกว่ากลุ่มควบคุม

 3. ความสามารถในการตัดสินใจทาง

คลินิกของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง หลังการ

จดัการเรยีนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจรงิ 

ร่วมกับการส่งเสริมการสะท้อนคิดสูงกว่าก่อนเข้า

ร่วมการเรียนการสอน

 4. ระดับความสามารถในการตัดสินใจ

ทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง หลัง

การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือน

จรงิ ร่วมกบัการส่งเสรมิการสะท้อนคดิสูงกว่ากลุม่

ควบคุม

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ�าลองเสมือน

จริง ของ สุพรรณี กัณหดิลกและตรีชฎา ปุ่นส�าเริง

(2559) ท่ีน�ารูปแบบการตัดสินใจทางคลินิกของ 

Tanner (2006) มาประยุกต์การออกแบบการเรียน

รู้ โดยใช้สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง ประกอบ

ด้วย 4 ข้ันตอนคือ 1) การให้ความสนใจกบัส่ิงท่ีเกดิ

ขึ้น 2) การตีความท�าความเข้าใจว่าท�าอะไร 3) การ

ตอบสนองโดยการตัดสินใจทีเ่หมาะสม และ 4) การ

สะท้อนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา และในข้ันตอน

ท่ี 4) ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการสะท้อนคิดของกิบส์ 

(Gibbs’s reflective cycle) 6 ขั้นตอน (Gibbs ,1998) 

คือ 4.1)การคิดทบทวนรายละเอียดของเหตุการณ์ 

โดยไม่มีการตัดสินหรือวิจารณ์ 4.2) ทบทวนความ

รู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4.3)การประเมินผล 

กระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ มีอะไรดีหรือไม่ดีที่เกิด

ในสถานการณ์นั้น 4.4) การคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์

ตามหลกัเหตุผล โดยการวเิคราะห์มีปัจจยัใดท่ีท�าให้

เหตุการณ์นั้นดีข้ึนหรือแย่ลง 4.5) การสรุปการ

เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าแนวทางการแก้

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นควรเป็นอย่างไร และ 4.6) การคิด

วางแผนน�าไปสู่การน�าไปปฏิบัติในอนาคต ถ้าพบ

กับสถานการณ์นั้นอีก ดังนั้นการเรียนรู้จากโดยใช้

สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง จึงเป็นกระบวนการ

ทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้เกดิการคดิใคร่ครวญ ผ่านการ

ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือน และกระบวนการ

สะท้อนคดิ ส่งผลให้เกดิความสามารถในการตัดสนิ

ใจทางคลนิกิและพฤติกรรมการสะท้อนคดิ ดงัภาพ

ที่ 1
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ภาพที่	1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัย ก่ึงทดลอง  

(Quasi-experimental research) โดยใช้แบบแผน

การทดลองแบบ 2 กลุ่มวัดก่อนหลังการทดลอง  

(Two-group pretest-posttest design)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่  

67 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 139 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

นกัศึกษาพยาบาล หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

ชั้นปีที่ 3 รุ่นท่ี 67 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

พุทธชินราช ปีการศึกษา 2560 ท่ีลงทะเบียนเรียน

วิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ  

3 จ�านวน 31 คน ซ่ึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จาก Polit & Hungler (1995) ที่ก�าหนดว่าการ

วิ จัยกึ่ งทดลองควรมีกลุ ่มตัวอย ่างน ้อยท่ีสุด  

20-30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่าง

ง่ายจากกลุ ่มของนักศึกษาท่ีฝึกภาคปฏิบัติ โดย

แต่ละกลุ ่มมีการคละนักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมระดับมากปานกลางและน้อย โดยมีเกณฑ์

การคัดเข้า คือ 1) ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติ

การพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 3 และ  

2 )  ยิน ดี เข ้ าร ่ วมโครงการวิจั ย  และ เกณฑ ์

การคัดออก คือ ไม่สามารถเข้าร ่วมกิจกรรม 

การเรียนการสอนได้ตลอดโครงการวิจัยผู ้วิจัย 

 มีการคดัเลอืกกลุม่ตัวอย่าง โดยให้นกัศึกษาจ�านวน 

15 คนแรกเป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการเรียนการ

สอนตามปกติและด�าเนินการเก็บข้อมูลให้เสร็จ

สิน้ก่อน เพือ่ป้องกนัการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่าง

กลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง จากนัน้ด�าเนนิการสุม่

กลุม่ทดลองจ�านวน 16 คน ตามคุณสมบัติท่ีก�าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ความสามารถในการตดัสินใจ
ทางคลินิก 
- พฤติกรรมการสะทอ้นคิด 

สถานการณ์จําลองเสมือนจริง 

1) การใหค้วามสนใจกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

2) การตีความทาํความเขา้ใจวา่ทาํอะไร 

3) การตอบสนองโดยการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 

4) การสะทอ้นการเรียนรู้เพ่ือการพฒันา โดยใชรู้ปแบบการสะทอ้นคิด
ของกิบส์ 6 ขั้นตอน 4.1) การคิดทบทวนรายละเอียดของเหตุการณ์ 
4.2)  ทบทวนความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  4.3) การประเมินผล
กระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ มีอะไรดีหรือไม่ดีท่ีเกิดในสถานการณ์นั้น  
4.4) การคิดเช่ือมโยงเหตุการณ์ตามหลกัเหตุผล 4.5) การสรุปการ
เรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ 4.6) การคิดวางแผนนาํไปสู่การ
นาํไปปฏิบติัในอนาคต  
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

 ก า ร วิ จั ย น้ี ผ ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ค ณ ะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยของ คณะกรรมการ

จ ริ ย ธ ร ร ม วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย ์ เ ค รื อ ข ่ า ย ภู มิ ภ า ค 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้หนังสือรับรองเลขที่ 

005/61 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการอธิบายและตอบ

ข้อสงสัยจากผู้วิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีการวิจัย ความปลอดภัยหรืออันตรายอาจเกิด

ขึ้น รวมท้ังประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดย

ละเอียดตามเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยพร้อม

ลงนามก�ากับ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเป็นความ

ลับและน�าเสนอผลการวิจัยเป็นแบบสรุปเท่านั้น 

กลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยครั้ง

นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 ส่วนที่ 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการด�าเนินการ

วิจัย เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ (Scenario) และ

แผนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จ�าลองเสมือน

จริงร่วมกับการส่งเสริมการสะท้อนคิด เรื่อง การ

ช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีปัญหา

ระบบหวัใจและหลอดเลอืด โดยสถานการณ์เสมอืน

จริงกลุ ่มทดลองจะได้เรียนรู ้ในห้องปฏิบัติการ

เสมือนจริง 

 ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 1.  แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อนคดิ

ของเชษฐา แก้วพรมและคณะ (2557) ที่แปลและ

พัฒนาจากแบบวัดของ Sobral (2005) มีข้อค�าถาม

ท้ังหมด 14 ข้อ ลักษณะแบบเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 4 ระดับ มีค่าคะแนน 1- 4 ได้แก่ ไม่เคย

ท�า ท�านาน ๆ ครั้ง ท�าบ่อย ๆ และท�าเป็นประจ�า

 2. แบบประเมินการตัดสินใจทางคลินิก 

เป็นแบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (Modify Essay 

Question  [MEQ] ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เอง มีสถานการณ์

จ�าลอง เสนอตามล�าดับเหตุการณ์โดยแยกเป็น

ตอน ๆ และให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบตามล�าดับ

เหตุการณ์ โดยมีค�าถามที่วัดความสามารถในการ

ตัดสินใจทางคลินิก 4 ขั้นตอน ได้แก่ ความสามารถ

ในการรวบรวมข้อมูล การประมวลข้อมูลและ

ระบุปัญหา การตัดสินใจให้การพยาบาล และการ

ประเมินผลการพยาบาล แบบทดสอบเป็นข้อสอบ

คู่ขนาน 2 ชุด ชุดที่ 1 และ 2 แต่ละชุดประกอบด้วย 

การช่วยฟื้นคืนชีพ การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีปัญหา

ระบบหัวใจและหลอดเลือด จ�านวน 2 สถานการณ์ 

แต่ละสถานการณ์มีค�าถาม 4 ข้อ รวม 8 คะแนน

เต็ม 20 คะแนน การแปลผลคะแนนพฤติกรรมการ

สะท้อนคิด ดูจากคะแนนเฉลี่ยรวมว่าพฤติกรรม

ด้านใดมีคะแนนอยู่ในระดับใด โดยแต่ละด้านมี

คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 4 – 20 คะแนน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

  1) แบบประเมินการตัดสินใจทาง

คลินิก ผู ้วิจัยสร ้างข้ึนเอง เป ็นแบบทดสอบ 

MEQ ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ตรวจ

สอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity)  

โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม 

กับจุดประสงค ์  (Index of Item-Objective  

Congruence) ผลการประเมินพบว่าค่าอยู่ระหว่าง  

.8-1.0 จากน้ันน�าข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับแก้ไข 

เครื่ องมือก ่อนน� า ไปใช ้ต ่อไปและน� ามาหา 

ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยน�า 

ไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลท่ีมีคุณสมบัติ 

ใกล้เคียงกบักลุ่มตัวอย่าจ�านวน 30 คน และตรวจสอบ 

ค่าความเท่ียงโดยวิธีการของ Cronbach’s alpha 

coefficient ได้เท่ากับ .87
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  2) สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง 

จ�านวน 2 สถานการณ์ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

สูง การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ

เสมือนจริง ความสมบูรณ์ของสถานการณ์ โดย

เป็นพยาบาลและอาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และ

มีประสบการณ์ตามสถานการณ์จ�าลอง และผู้ท่ีมี

ประสบการณ์การสอนโดยใช้เทคนคิการสะท้อนคิด 

จ�านวน 3 คน เป็นผู้เสนอแนะและข้อคิดเห็น ด้าน

การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา การตัดสินใจ

ในการพยาบาล เทคนคิการปฏบิติัการพยาบาลและ

การสะท้อนคิดจากน้ันผูวิ้จยัน�ามาปรบัแก้ไขตามค�า

แนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ

  3) แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อน

คิด มีค่าความเท่ียงโดยรวมด้วยวิธีการของครอน

บาก เท่ากับ .86 ในการศึกษาครั้งน้ีผู ้วิจัยได้ขอ

อนุญาตใช้เครือ่งมอืโดยไม่ได้ดัดแปลง จงึไม่ได้ตรวจ

สอบคุณภาพของเครื่องมือซ�้าเน่ืองจากใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างทีเ่ป็นนักศึกษาพยาบาลเช่นกัน และมรีะดับ

เพียงมั่นในระดับสูง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล

ส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อน

คิด และแบบประเมินการตัดสินใจทางคลินิก

 2. ผู ้วิจัยเตรียมความพร้อมกลุ่มทดลอง 

โดยการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงขั้นสูง 

ในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ซึ่งมีหุ ่นจ�าลอง

สมรรถนะสูงโดยกลุ ่มทดลองจะได้เรียนรู ้ใน

สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความจริง 2 สถานการณ์ 

คือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การพยาบาลผู้ป่วยที่มี

ปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด

 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมกลุ่มทดลอง เกี่ยว

กบัการเรยีนการสอนจากสถานการณ์จ�าลองเสมือน

จริง และการสะท้อนคิด ดงัน้ี1) ผูว้จิยัทบทวนความ

หมายของการสะท้อนคิด ข้ันตอนการสะท้อนคิด

ตามแนวทางของ ท่ีประกอบไปด้วย 6 ข้ันตอน  

ฝึกทดลองการสะท้อนคิดจากสถานการณ์ท่ีก�าหนด

ให้ สรุปผลการเรียนรู้โดยบันทึกการสะท้อนคิด 

(Reflective journal) 2) ผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเรียนในสถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง และ

ชี้แจงให้ทราบถึงสถานการณ์ท้ังหมดท่ีจะเรียนรู้  

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู ้แต่ละสถานการณ์ 

เอกสารต�าราท่ีควรศึกษา และประเดน็ค�าถามส�าคัญ

เพื่อให้ผู ้เรียนค้นคว้าความรู้ก่อนท่ีจะเข้าเรียน  

3) กลุม่ทดลองเข้าเรยีนรูก้ารสอนโดยใช้สถานการณ์

จ�าลองเสมือนจริง จ�านวน 2 สถานการณ์ ใช้เวลา

ประมาณสถานการณ์ละ 60 นาที ขั้นตอนการเรียน

รู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 3.1) ข้ันน�า  

ผู้วิจัยปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียด (Prebriefed)  

ใช้เวลา 20 นาที ในสถานการณ์แรก 3.2) ขั้นเรียน

รู้จากสถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง ผู้วิจัยทบทวน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แนะน�าสถานการณ์และ

บทบาทของผู ้ เรียน จากนั้นแบ่งผู ้ เรียน 8 คน  

ออกเป็น 2 กลุม่ กลุ่มละ 4 คน เข้าเรยีนรูส้ถานการณ์

โดยก�าหนดบทบาทเป็นพยาบาลวชิาชีพ หวัหน้าเวร 

หัวหน้าทีม และสมาชิกทีม ส่วนผู้เรียนท่ีเหลืออีก 

4 คนจะเป็นผู้สังเกตการปฏิบัติของเพื่อน และใน

สถานการณ์ต่อมาผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มจะสลับบทบาท

การเป็นผู้แสดงและผู้สังเกตการณ์ ข้ันท่ี 2 ปฏิบัติ

ในสถานการณ์ (Scenario) ใช้เวลา15-20 นาที 3.3)  

ข้ันสรุปผลการเรียนรู้ (Debriefing) ใช้เวลา 20-30 

นาที ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้เรียนสะท้อนคิด กิจกรรม

ที่ได้ปฏิบัติในสถานการณ์ ตามบทบาทท่ีตนได้รับ 
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โดยผูว้จิยักระตุ้นให้ผูเ้รยีนสะท้อนคิดตามแนวทาง

ขั้นตอนการสะท้อนคิด 6 ขั้นตอน ของกิบป์ 

 กลุ่มควบคุม จะได้รับการเรียนการสอน

ตามปกติ คือ การสอนที่อาจารย์ประจ�ากลุ่ม เตรียม

ความรู้ในหลักการสะท้อนคิดให้กับนักศึกษาโดย

ใช้แนวทาง 6 ข้ันตอนของกบิป์ และฝึกการสะท้อน

คิดในการฝึกปฏิบัติจากอาจารย์ประจ�ากลุ่ม โดย

สอดแทรกการสะท้อนคิด ในการประชุมปรึกษา

ก่อนหรือหลังการฝึกปฏิบัติประจ�าวัน (Pre-post 

conference) และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ�าลอง

เสมือนจริงที่อาจารย์แต่ละกลุ่มก�าหนดขึ้น และฝึก

ปฏิบัติในหอผูป่้วยหนกัเป็นเวลา กลุม่ละ 2 สัปดาห์

 3. ข้ันเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างและ

กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล

แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อนคิดและแบบ

ประเมินการตัดสินใจทางคลินิก ในวันสุดท้ายของ

สัปดาห์ที่ 2 การฝึกปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยได้ตรวจ ตามข้อตกลงเบ้ืองต้นใน

การสถิติ ทดสอบการกระจายของข้อมูล ด้วย สถิติ 

Spario-Wilk พบว่า มีการกระจายของข้อมูลเป็นโค้ง

ปกติผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

วิเคราะห์ด้วยสถิติความถี่และร้อยละ

 2. เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการ

สะท้อนคิดและคะแนนความสามารถในการตัดสิน

ใจทางคลินิกของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ

จดัการเรยีนการสอนด้วยสถานการณ์จ�าลองเสมอืน

จริงร่วมกับร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อน

คิด ด้วยสถิติ Dependent T-test

 3. เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการ

สะท้อนคดิ และคะแนนความสามารถในการตัดสิน

ใจทางคลนิกิ ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุมหลงั

การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ�าลอง

เสมือนจริงร่วมกับร่วมกับการส่งเสริมทักษะการ

สะท้อนคิด ด้วยสถิติ In-dependent T-test 

ผลการวิจัย
 1.  ค ่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ค ะ แ น น พ ฤ ติ ก ร ร ม

การสะท้อนคิดของกลุ ่มทดลอง หลังการเรียน  

(M = 44.69, SD = 1.15) สูงกว่าก ่อนเรียน  

(M = 39.13, SD = 1.63) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

(t(15)= -7.86, p <. 01,95% CI[-7.06,-4.05) ดัง

ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองก่อน

และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด

 2. ค ่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการ

สะท้อนคิดหลังการทดลอง ของกลุ ่มทดลอง  

(M = 44.68, SD = 4.60) สูงกว่ากลุ ่มควบคุม  

11 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองก่อนและ
หลงัการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด 

ตวัแปร ก่อนทดลอง หลังทดลอง 95%  CI for  Mean 
Difference 

t df 

Mean SD n Mean SD n 
กลุ่มควบคุม  36.87 3.66 15 38.20 3.16 15 -2.43, -0.23 -2.59* 14
กลุ่มทดลอง  39.133 1.63 16 44.69 1.15 16 -7.06, -4.05 -7.86** 15

*p< .05** p< .01

2. ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการสะทอ้นคิดหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลอง (M= 44.68,SD =
4.60) สูงกว่ากลุ่มควบคุม(M= 38.20, SD = 3.16) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t(29) = -4.54, p< .01,95% CI[-
9.38, -3.59])รายละเอียด ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2เปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองหลงัการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการสะท้อนคิด 

ตวัแปร กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 95%  CI for  Mean 
Difference 

t df 

Mean SD n Mean SD n 
ก่อนทดลอง 36.86 3.66 15 39.12 6.53 16 -6.18, 1.66 -1.17 29
หลงัทดลอง 38.20 3.16 15 44.69 1.15 16 -9.38, -3.59 -4.54** 29
** p< .01 

2. ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการตดัสินใจทางคลินิกของกลุ่มทดลองหลงัการเรียน
(M = 26.75, SD = 4.34) สูงกว่าก่อนเรียน(M= 16.46, SD = 1.95) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
(t(15)= -9.10,p<.01,95% CI[-12.68 ถึง  -7.87])รายละเอียด ดงัตารางท่ี 3

(M = 38.20, SD = 3.16) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(t (29) = -4.54, p < .01,95% CI[-9.38, -3.59]) 

รายละเอียด ดังตารางที่ 2

ตารางที ่2 เปรยีบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนกัศึกษาพยาบาลระหว่างกลุม่ควบคุม

และกลุ่มทดลองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการสะท้อนคิด

 3. ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถใน

การตัดสินใจทางคลินิกของกลุ่มทดลองหลังการ

เรียน (M = 26.75, SD = 4.34) สูงกว่าก่อนเรียน  

11 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองก่อนและ
หลงัการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด 

ตวัแปร ก่อนทดลอง หลังทดลอง 95%  CI for  Mean 
Difference 

t df 

Mean SD n Mean SD n 
กลุ่มควบคุม  36.87 3.66 15 38.20 3.16 15 -2.43, -0.23 -2.59* 14
กลุ่มทดลอง  39.133 1.63 16 44.69 1.15 16 -7.06, -4.05 -7.86** 15

*p< .05** p< .01

2. ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการสะทอ้นคิดหลงัการทดลอง ของกลุ่มทดลอง (M= 44.68,SD =
4.60) สูงกว่ากลุ่มควบคุม(M= 38.20, SD = 3.16) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t(29) = -4.54, p< .01,95% CI[-
9.38, -3.59])รายละเอียด ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2เปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองหลงัการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการสะท้อนคิด 

ตวัแปร กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 95%  CI for  Mean 
Difference 

t df 

Mean SD n Mean SD n 
ก่อนทดลอง 36.86 3.66 15 39.12 6.53 16 -6.18, 1.66 -1.17 29
หลงัทดลอง 38.20 3.16 15 44.69 1.15 16 -9.38, -3.59 -4.54** 29
** p< .01 

2. ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการตดัสินใจทางคลินิกของกลุ่มทดลองหลงัการเรียน
(M = 26.75, SD = 4.34) สูงกว่าก่อนเรียน(M= 16.46, SD = 1.95) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
(t(15)= -9.10,p<.01,95% CI[-12.68 ถึง  -7.87])รายละเอียด ดงัตารางท่ี 3

(M = 16.46, SD = 1.95) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

(t(15)= -9.10, p <.01,95% CI[-12.68, -7.87])  

รายละเอียด ดังตารางที่ 3
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ตารางที	่3	เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถในการตัดสินใจทางคลินกิของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่ม

ทดลองก่อนและหลงัการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจรงิร่วมกบัการส่งเสรมิทักษะการ

สะท้อนคิด

 4.  ค ่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถ

ในการตัดสินใจทางคลินิก ของกลุ่มทดลอง (M 

= 26.75, SD = 4.34, n =16) สูงกว่ากลุ่มควบคุม  

12 

ตารางท่ี 3เปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลงัการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะการ
สะท้อนคิด 

ตวัแปร ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 95% CI for Mean 
Difference 

t df 

Mean SD n Mean SD n  
กลุ่มควบคุม  16.33 2.93 15 21.83 3.55 15 -7.68, -3.31 -5.39** 14
กลุ่มทดลอง  16.46 1.95 16 26.75 4.34 16 -12.68, -7.87 -9.10** 15
** p< .01 

4. ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการตดัสินใจทางคลินิก ของกลุ่มทดลอง (M = 26.75,SD = 

4.34, n =16) สูงกว่ากลุ่มควบคุม(M = 21.83, SD = 3.55, n = 15) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(t(29) = -3.43, p< 
.01,95% CI[-7.84,-1.98)รายละเอียด ดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4เปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลระหว่าง 

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลงัการจัดการเรียนการสอนโ ดยใ ช้สถานการณ์ เสมือนจริงร่ วมกับการสะท้อน 

คิด 
ตวัแปร กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 95% CI for Mean 

Difference 
t df 

Mean SD n Mean SD n  
ก่อนทดลอง 16.33 2.93 15 16.46 1.95 16 -1.95, 1.68 -0.15 29
หลงัทดลอง 21.83 3.55 15 26.75 4.34 16 -7.84, -1.98 -3.43** 29
** p< .01 

อภปิรายผลการวจิยั 
พฤติกรรมการสะทอ้นคิดของนักศึกษากลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มควบคุม ขณะท่ี

คะแนนพฤติกรรมก่อนการทดลอง คะแนนทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากการเรียนรู้ดว้ย
สถานการณ์จาํลองเสมือนจริง เป็นกระบวนการท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เลียนแบบสถานการณ์
การจริง ทั้งในสภาพของผูป่้วย เคร่ืองมือในการให้การดูแลในคลินิก  โดยผูเ้รียนเขา้เรียนรู้ในสถานการณ์
เป็นกลุ่มในการฝึกปฏิบติั ในการรวบรวมขอ้มูล การประเมินสภาพผูป่้วย  ลงมือปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือ
แกปั้ญหาของผูป่้วย และการประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลนั้น  และเม่ือส้ินสุดสถานการณ์  ผูส้อนจะ
ร่วมกนัสะทอ้นคิดกบัผูเ้รียน โดยใชเ้ทคนิคการสะทอ้นคิด 6 ขั้นตอน  พบว่าเป็นเทคนิควิธีท่ีทาํใหผู้เ้รียนได้
ทบทวนตนเอง ทั้ งความรู้สึกและการกระทาํของตนเอง เกิดการประเมินศักยภาพของตนเอง เรียนรู้
จุดบกพร่องของตนเอง และคน้หาวิธีการแกไ้ขพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน(กรรณิกา วิชยัเนตร, 2560)  นอกจากน้ี  การ

(M = 21.83, SD = 3.55, n = 15) อย่างมีนยัส�าคัญทาง

สถิติ (t(29) = -3.43, p< .01,95% CI[-7.84, -1.98])

รายละเอียด ดังตารางที่ 4

ตารางที่	 4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล

ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับ

การสะท้อนคิด

อภิปรายผลการวิจัย
 พฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษา

กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

ขณะที่คะแนนพฤติกรรมก่อนการทดลอง คะแนน

ท้ังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน อาจเน่ืองจาก

การเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จ�าลองเสมือนจริง เป็น 

กระบวนการที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน เลียนแบบสถานการณ์จริง ทั้งในด ้าน 

สภาพของผู้ป่วย และเครื่องมือในการให้การดูแล

12 

ตารางท่ี 3เปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลกลุ่ม
ทดลองก่อนและหลงัการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะการ
สะท้อนคิด 

ตวัแปร ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 95% CI for Mean 
Difference 

t df 

Mean SD n Mean SD n  
กลุ่มควบคุม  16.33 2.93 15 21.83 3.55 15 -7.68, -3.31 -5.39** 14
กลุ่มทดลอง  16.46 1.95 16 26.75 4.34 16 -12.68, -7.87 -9.10** 15
** p< .01 

4. ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการตดัสินใจทางคลินิก ของกลุ่มทดลอง (M = 26.75,SD = 

4.34, n =16) สูงกว่ากลุ่มควบคุม(M = 21.83, SD = 3.55, n = 15) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(t(29) = -3.43, p< 
.01,95% CI[-7.84,-1.98)รายละเอียด ดงัตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4เปรียบเทียบค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลระหว่าง 

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลงัการจัดการเรียนการสอนโ ดยใ ช้สถานการณ์ เสมือนจริงร่ วมกับการสะท้อน 

คิด 
ตวัแปร กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 95% CI for Mean 

Difference 
t df 

Mean SD n Mean SD n  
ก่อนทดลอง 16.33 2.93 15 16.46 1.95 16 -1.95, 1.68 -0.15 29
หลงัทดลอง 21.83 3.55 15 26.75 4.34 16 -7.84, -1.98 -3.43** 29
** p< .01 

อภปิรายผลการวจิยั 
พฤติกรรมการสะทอ้นคิดของนักศึกษากลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มควบคุม ขณะท่ี

คะแนนพฤติกรรมก่อนการทดลอง คะแนนทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากการเรียนรู้ดว้ย
สถานการณ์จาํลองเสมือนจริง เป็นกระบวนการท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เลียนแบบสถานการณ์
การจริง ทั้งในสภาพของผูป่้วย เคร่ืองมือในการให้การดูแลในคลินิก  โดยผูเ้รียนเขา้เรียนรู้ในสถานการณ์
เป็นกลุ่มในการฝึกปฏิบติั ในการรวบรวมขอ้มูล การประเมินสภาพผูป่้วย  ลงมือปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือ
แกปั้ญหาของผูป่้วย และการประเมินผลการปฏิบติัการพยาบาลนั้น  และเม่ือส้ินสุดสถานการณ์  ผูส้อนจะ
ร่วมกนัสะทอ้นคิดกบัผูเ้รียน โดยใชเ้ทคนิคการสะทอ้นคิด 6 ขั้นตอน  พบว่าเป็นเทคนิควิธีท่ีทาํใหผู้เ้รียนได้
ทบทวนตนเอง ทั้ งความรู้สึกและการกระทาํของตนเอง เกิดการประเมินศักยภาพของตนเอง เรียนรู้
จุดบกพร่องของตนเอง และคน้หาวิธีการแกไ้ขพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน(กรรณิกา วิชยัเนตร, 2560)  นอกจากน้ี  การ

ในคลินิก โดยผู ้เรียนเข้าเรียนรู้ในสถานการณ์

เป็นกลุ่มในการฝึกปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูล  

การประเมินสภาพผู้ป่วย ลงมือปฏิบัติการพยาบาล

เพื่อแก้ปัญหาของผู ้ป ่วย และการประเมินผล

การปฏิ บั ติการพยาบาลน้ัน และเ ม่ือสิ้นสุด

สถานการณ์ ผู ้สอนจะร่วมกันสะท้อนคิดกับ 

ผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด 6 ขั้นตอน พบ

ว่าเป็นเทคนิควิธีท่ีท�าให้ผู้เรียนได้ทบทวนตนเอง 

ท้ังความรู้สึกและการกระท�าของตนเอง เกิดการ
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ประเมินศักยภาพของตนเอง เรียนรู้จุดบกพร่อง

ของตนเอง และค้นหาวิธีการแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่ง

ขึ้น (กรรณิกา วิชัยเนตร, 2560) นอกจากน้ี การ

เรียนโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด สามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยอาศัย

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

มีวิจารณญาณโดยใช้ข้อมูลที่แหล่งข้อมูลที่หลาก

หลาย (เชษฐา แก้วพรม, อรัญญา บุญธรรม, ลลนา 

ประทุม, และโสภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ, 2557) และจาก

การรายงานการสะท้อนคิดของนักศึกษา พบว่า

นกัศึกษาสามารถสะท้อนถึงจดุบกพร่องและจดุเด่น

ที่ตนเองปฏิบัติได้ และยังบอกแนวทางการพัฒนา

ตนเองให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ความสามารถในการตัดสินในทางคลินิก 

ของนกัศึกษากลุม่ทดลองสูงกว่ากลุม่ควบคุม ขณะ

ท่ีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจทาง

คลินิกก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน การเรียน

ภาคปฏิบัติในหอผู ้ป่วยวิกฤต เป็นสถานการณ์

ใหม่ที่นักศึกษายังไม่คุ ้นเคย เน่ืองจากมีอุปกรณ์

ต่าง ๆ อีกทั้งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก เป็นผู้ป่วย

ที่อยู ่ในภาวะวิกฤต มีความซับซ้อนในภาวะโรค 

และกระบวนการดูแลผู้ป่วยมีท้ังอุปกรณ์และข้ัน

ตอนที่ต้องอาศัยความรู้ ความถูกต้องและแม่นย�า 

ดังนั้นการเรียนรู ้จากสถานการณ์จ�าลองเสมือน

จริงข้ันสูง ที่มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง 

นักศึกษาจะได้ฝึกรวบรวมข้อมูล ประเมินสภาพ 

ระบุปัญหา ลงมือปฏิบัติการพยาบาล และการ

ประเมินในห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง ซ่ึงไม่

สามารถฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้โดยไม่

ฝึกประสบการณ์มาก่อน เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นสูง ส่งผลให้นักศึกษากล้าที่จะเรียนรู้ ท่ีส�าคัญ

คือนักศึกษาได้มีโอกาสที่จะคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับ

สถานการณ์ท่ีผ่านมา ได้สะท้อนคิดด้วยตนเอง และ

ได้รบัข้อมลูการสะท้อนกลบัจากเพือ่นและอาจารย์ 

ผ่านการอภิปราย ท�าให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ

การให้เหตุผลทางคลินิกความสามารถวางแผน

ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการตัดสินใจทาง

คลินิกที่ดียิ่งข้ึน (สุพรรณี กัณหดิลก และตรีชฎา  

ปุ ่นส�าเริง, 2559) สอดคล้องกับการศึกษาของ  

สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรร, และโชติกา 

ภาษีผล (2560) ท่ีพบว่าการจดัการเรียนการสอนโดย

การสะท้อนคดิส่งเสรมิความสามารถในการตัดสนิ

ใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลได้ และเป็นไป

ในทางเดียวกันกับการศึกษาของ Lewis (2012)  

และ Lasater(2007) ท่ีได ้ทบทวนหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ ในการศึกษาผลของการใช้หุ่นจ�าลอง 

สมรรถนะสูง (High fidelity simulation) ต่อ

การพัฒนาทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคในนักศึกษา

พยาบาล พบว่าสถานการณ์จ�าลองมีผลทางบวกใน 

การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้

เหตุผลทางคลินิก ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์

ที่ซับซ้อนได้

ข้อเสนอแนะ
 1. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการ

เรยีนด้วยสถานการณ์จ�าลองเสมือนจรงิ ช่วยในการ

พฒันาพฤติกรรมการสะท้อนคิดและความสามารถ

ในการตัดสินใจทางคลินิก อาจารย์พยาบาลจึงควร

น�าวิธีการสอนดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอน

ทางการพยาบาลมากข้ึน โดยจัดให้มีการสอนด้วย

วิธีการนี้ซ�้าหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะ

การสะท้อนคิด และทักษะการตัดสินใจทางคลินิก

มากขึ้น
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 2. ควรมีการศึกษาในกลุ่มอื่น เช่น กลุ่ม

นักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติในรายวิชาอื่น ๆ 

กลุ่มพยาบาลที่เข้าท�างานใหม่ควรศึกษาการเรียน

ด้วยสถานการณ์จ�าลองเสมอืนจรงิ ในรายวชิาอืน่ ๆ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล	
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จารุวรรณ สนองญาติ, ศศ.ด.1

สุทัศน์ เหมทานนท์, ศ.ม2

วิลาวัณย์ ธนวรรณ, วท.ม1

เนติยา แจ่มทิม, ศศ.ด.1

วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ, Ph.D3

(วันที่ส่งบทความ: 22 ก.พ. 2562; วันที่แก้ไข: 6 พ.ย. 2562; วันที่ตอบรับ: 27 พ.ย. 2562)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพ 

(PLC) ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข การวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งเป็น  

2 ระยะ ระยะท่ี 1 การวจัิยเชงิปรมิาณ ผูใ้ห้ข้อมลูคือ อาจารย์พยาบาลประจ�า และมีระยะเวลาการปฏบัิติงาน

มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ก�าหนดสุม่ตัวอย่างแบบมีระบบ จ�านวน 364 คน จ�านวน 16 แห่งจาก 30 แห่ง เครือ่งมือ 

ท่ีใช้เก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่าง ระยะท่ี 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผู ้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์พยาบาลที่ประจ�า และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 10 ปี  

เลอืกตัวอย่างแบบเจาะจง จ�านวน 20 คน และสมัภาษณ์จนได้ข้อมูลท่ีอิม่ตัวโดยแบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง

และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การวิจัยเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน พบว่า 1) ความยึดม่ันผูกพันต่องาน และภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อ PLC 2) วัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการเป็น PLC  

โดยส่งผ่านความยึดม่ันผูกพันต่องาน จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ PLC  

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดยระดับอาจารย์ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�าวิชาการ 2) ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม  

3) ความยึดมั่นผูกพันต่องาน และ 4) ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และเงื่อนไขระดับสถาบัน  

ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์กร และ 2) บรรยากาศแบบเปิดขององค์กร

 ค�าส�าคัญ : การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ, อาจารย์พยาบาล
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Abstract
This research aimed to study the factors influencing the professional learning community (PLC) of nursing 

instructors in College of Nursing under jurisdiction of the Ministry of Public Health. This research was 

divided into 2 phases. Phase 1 was a quantitative research; data were obtained from nursing instructors 

who had been on duty for a period of at least 5 years. The samples were selected by systematic sampling 

of 364 people from 16 nursing colleges out of 30 nursing colleges. The data collection instruments 

were a set of questionnaires developed by the researcher with the reliability .97. The statistics used for 

data analysis was SEM. Phase 2 was a qualitative research that interviewed in nursing instructors who  

perform regular duties and worked for at least 10 years. The samples were purposively selected and 

were interviewed until the data were saturated by a semi-structured interview. Data were analyzed by  

usingcontent analysis. The results in quantitative research found that 1) job engagement and the inno 

vative leadership had a positive direct effect on being a PLC of nursing instructors and 2) organizational 

culture and innovative leadership of nursing instructors had a positive indirect effect on being PLC by 

passing on job engagement. Qualitative research found that factors affecting PLC were divided into  

2 levels, with individual levels consisted of 1) academic leadership, 2) innovative leadership  

3) job engagement and 4) transformative leadership of administrator and the institute consisted of  

organization culture and open organizational climate.

 Keywords: professional learning community, nursing instructors 
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บทน�า
 การจดัการศึกษาระดับอดุมศึกษาท่ีเน้นการ

พฒันานักศึกษาให้เป็นบคุลากรทีมี่คุณลกัษณะและ

เหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ 21 นั้นส่งผลให้วิถีชีวิต 

ของทุกคนในยุคปัจจุบันต้องมีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล ที่ต้องท�าให้

ระบบบริการสุขภาพของสถานบริการทุกระดับมี

การปรบัเปลีย่นพฒันาขึน้ในด้านวธีิการด�าเนนิงาน

ให้สอดคล้องและทันสมัยทั้งด้านโครงสร้าง ระบบ

บริการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

(อุไรวรรณ แก้วเพชร, 2562) ระบบการศึกษา

พยาบาลจึงเป็นหวัใจส�าคัญในการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน โดย

บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาตนเองร่วมกันด้วย ดังนั้นการจะพัฒนา

คณุภาพการจดัการเรยีนการสอนและพฒันาผูเ้รยีน

ได้นั้น สิ่งท่ีส�าคัญคือผู้สอนหรืออาจารย์พยาบาล 

เพราะผู้สอนเป็นกลไกส�าคัญและส่งผลโดยตรงต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน จึงควรมีแนวทางส่งเสริม

ให้ผู้สอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 

โดยการปรบัเปลีย่นวธีิคดิ ปรบักระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพทันยุค 

 ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาแนวทางการ

พัฒนาผู้สอนยังไม่ประสบความส�าเร็จ การพัฒนา

ผูส้อนในสาขาพยาบาลส่วนใหญ่เน้นเชงิลกึ มคีวาม

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพัฒนามักใช้การฝึกอบรม

ระยะสัน้ ซ่ึงหน่วยงานต้นสังกดัเป็นผูก้�าหนดสาระ

ส�าคัญของการอบรมท่ีอาจไม่สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของทีมผู้สอน 

ประกอบกบัรปูแบบการถ่ายทอดความรูข้องผูส้อน

มักเน้นความรูด้้านทฤษฎี มากกว่าประสบการณ์ ยัง

เชื่อว่าการเรียนรู้ท่ีดีต้องมีปรมาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญ

บรรยายให้ฟัง ไม่เช่ือว่ากลุ ่มคนในองค์กรของ

ตนเองสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้และสังเคราะห์

องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเองได้ มักเน้นเครื่องมือและ

เทคโนโลยีมากกว่ากระบวนการ (โชติ ธีตรานนท์, 

2560) จึงส่งผลกระทบต่อรูปแบบวิธีการจัดการ

เรียนการสอนและวิธีการพัฒนาตนเองของผู้สอน  

ท่ียังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเองน้อย ไม่ใช้

หลักสุนทรียสนทนา และการถ่ายทอดความรู ้

ระหว่างบุคคลกับองค์กรเกิดปัญหาการไม่แบ่งปัน

ความรู้หลังไปสัมมนา หรือฝึกอบรม จึงเป็นการ

ลงทุนที่สูญเปล่า (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 

2560)

 ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วน

ท่ีสถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

พัฒนาทั้งผู้บริหารและผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียน

ใช้หลักการของการมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการ

ของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional  

learning community [PLC]) ควรแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ระหว่างผู้สอนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขา

ท่ีจ�าเป็นเพื่อการพัฒนาผู ้ เรียนบนพื้นฐานของ

ความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาจริงของ

ผู ้เรียนและสถานศึกษาของตน ดังนั้นหลักของ

การสร้าง PLC จึงมีความเหมาะสมส�าหรับการ

พัฒนาผู้สอนในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นกระบวนการ

ที่ผู ้สอนพัฒนาตนเองด้วยตนเองโดยการมีส่วน

ร่วมของเพื่อนวิชาชีพเป็นส่ิงที่ดีที่สุด จะท�าให้เกิด

ความศรัทธาซ่ึงกันและกัน สามารถบูรณาการสู่

การท�างานตามปกติท่ีผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องละทิ้ง

ผู้เรียนของตน จึงถือเป็นการพัฒนาผู้สอนที่คืนผู้

สอนสู่ศิษย์ สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงสภาพ

รูปแบบการเรียนและการสอนได้อย่างแท้จริง 

(วิจารณ์ พานิช, 2555) แนวคิดน้ีได้สอดคล้อง



75The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

กับแนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์

ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2559) ที่กล่าวไว้ว่าการศึกษาเพื่อ

ชีวติและสังคมต้องมีการพฒันาแบบมีส่วนร่วม เม่ือ

เข้าใจวัตถปุระสงค์ของการศึกษา จะส่งผลให้เข้าใจ

ชวีติ การพฒันาคนจงึควรเป็นแรงจงูใจแบบร่วมมือ

กนัท�างาน เพือ่ท่ีจะดึงเอาศักยภาพของทุกคนท่ีมีอยู่

ในตัวมาช่วยกันเสริมสร้างให้เจริญงอกงาม 

 แต่อย่างไรก็ตามพบว่านักการศึกษาและ

นักวิจัยได้เสนอแนวคิดว่าการจะสร้าง PLC ที่มี

ประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรและส่งเสริมองค์กรให้มีบรรยากาศแบบ

เปิด (DuFour,  DuFour, Eaker,  & Many, 2006)  

นอกเหนือจากการสร้าง PLC ระดับองค์กรแล้ว 

ในระดับบุคคลก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

กัน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส�าคัญ คือ ความยึด

มั่นผูกพันต่องาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือกันพัฒนางานให้ประสบความส�าเร็จได้ดี

ด้วยความสุข (เนติยา แจ่มทิม, 2557) และรวมท้ัง

ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าของอาจารย์พยาบาลและภาวะ

ผู้น�าเชิงนวัตกรรม ท่ีสามารถปรับบทบาทตัวเอง  

มีความคดิสร้างสรรค์ พร้อมรบักับการเปลีย่นแปลง

เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของ PLC ซึ่งปัจจัย

ทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจยัทีส่่งเสรมิการเรยีนรูข้อง

ทั้งผู้สอนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

เพื่อผู้เรียนนั้นเอง 

 จากสภาพปัญหารวมทั้งแนวคิดเชิงทฤษฎี

ดังได้กล่าวมานั้น วิทยาลัยพยาบาลซึ่งเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงเช่น

เดียวกัน จากทบทวนวรรณกรรมพบว่าการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพมีการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาสาขาพยาบาลในเรื่องรูปแบบการ

ศึกษาบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  

การโค้ช การสะท้อนคิดและการใช้พลังค�าถาม 

ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนมาใช้เป็นรากฐาน

ของการพัฒนารูปแบบ PLC โดยเฉพาะในสาขา

พยาบาลทีต้่องปฏบัิติงานกนัอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ 

วิชาชีพเดียวกัน แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลและท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง 

การเรยีนรูว้ชิาชพีของอาจารย์พยาบาลอย่างชัดเจน

ทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบันหรือองค์กร  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ

เป็นแนวทางในการขับเคลือ่นการเสริมสร้างชุมชน

แห่งการเรยีนรูว้ชิาชพีในสถาบนัการศึกษาพยาบาล

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อันจะส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ส�าหรับบัณฑิต

พยาบาลในศตวรรษที่ 21 ต่อไป ทั้งในรูปแบบการ

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ศึกษาอิทธิพลทาง

ตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

ของอาจารย์พยาบาล ผลการวิจัยครั้งนี้จะท�าให้

ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาการบริหารวิทยาลัยพยาบาลเพื่อพัฒนา

นักศึกษาพยาบาลไปเป็นผู้ท่ีดูแลประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1) เพื่อค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 2)  เพื่อสร้างตัวแบบความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อการเป็นชมุชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัย
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พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

 3) เพื่อศึกษาและยืนยันปัจจัยท่ีส ่งผล

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ

อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

กรอบแนวคิด
 งานวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเกี่ยวปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ

อาจารย์พยาบาล ซ่ึงแบ่งเป็นตัวแปรแฝงภายใน และ

ตัวแปรแฝงภายนอก ดังนี้ 

 ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ ความยึดมั่น 

ผูกพันต่องาน (Job engagement [JOE]) โดยมี

ตัวแปรสังเกตได้ 7 ด้าน ดังน้ี ด้านความรู ้สึก 

เ ต็ม เป ี ่ ยมไปด ้วยพลั ง ในการท� างาน (Y1)  

ด้านความรู้สึกเต็มใจท่ีจะเสียสละตนให้กับงาน 

(Y2) และด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กับงาน (Y3) ศึกษาตามงานวิจัยของเนติยา แจ่มทิม  

(2557) และการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

ครู (PLC) โดยมีตัวแปรสังเกตได้ 7 ด้าน ดังนี้  

ด ้ า น ก า ร มี วิ สั ย ทั ศ น ์ แ ล ะ ค ่ า นิ ย ม ร ่ ว ม ( Y 4 ) 

ด้านภาวะผู้น�าร่วม (Y5) ด้านความร่วมมือ (Y6) 

ด้านวัฒนธรรมการสืบเสาะ (Y7) ด้านการวาง

แนวทางการด�าเนินการและทดลองส่ิงใหม่ (Y8) 

ด้านการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Y9) และด้านการ

ก�าหนดและการประเมินผลลัพธ์ (Y10) ศึกษาตาม

แนวคิดของ Hord and Tobia (2012) 

 ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�า

เชิงนวัตกรรม (Innovation leadership [INL]) โดย

มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ด้าน ดังน้ี ด้านบุคลิกภาพ 

(X1) ด้านทักษะ (X2) ด้านลักษณะทางสังคม (X3) 

และด้านบทบาทหน้าที่ (X4) ศึกษาตามวิจัยของอร

อนงค์ โรจนวัฒนบูลย์ (2553) 2) วัฒนธรรมองค์กร 

(Organizational culture [OCU]) วัฒนธรรมองค์กร

โดยมีตัวแปรสังเกตได้ 8 ด้าน ดังนี้ ด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย (X5) ด้าน

การชื่นชมคนดี (X6) ด้านการเอาใจใส่ต่ออาจารย์

พยาบาล (X7) ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (X8) 

ด้านการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กบัชมุชน (X9) ด้าน

การรู้คุณค่าในวิทยาลัยพยาบาล (X10) ด้านการ

สร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง (X11) และด้านการรับรู้

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาล (X12) 

เป็นแนวคดิทีไ่ด้จากการงานวจิยัของ สุภาพ ไทยแท้ 

(2559) 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ PLC 

ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ใช้วิธีวิทยาแบบผสมผสาน 

(Mix method) ระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative research) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ

 ประชากรในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จ�านวน 16 แห่ง กลุ ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัย คืออาจารย์พยาบาลประจ�า และ 

มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่ได้เป็น

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาล ผู้วิจัยก�าหนดขนาด

กลุม่ตัวอย่าง ตามแนวคิดการใช้สถติิวเิคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง ซึ่งเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
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สอดคล้องกับแนวทางก�าหนดขนาดของกลุ ่ม

ตัวอย่าง ของการวจัิยแบบสมการโครงสร้างเชงิเส้น  

(SEM) โดยก�าหนดจ�านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า  

5-20 เท่า ของจ�านวนตัวแปร (นงลักษณ์ วิรัชชัย,  

2548) ซ่ึงในท่ีนี้มีตัวแปรสังเกตได้จ�านวน 26 

ตัวแปร ก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 

14 หน่วยตัวแปร จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อย

กว่า 364 คน สุ ่มตัวอย่างวิทยาลัยพยาบาลใน

แต่ละภูมิภาคใน 4 ภูมิภาค โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  

ด้วยวิธีจับฉลากให้ได้จ�านวนครบตามสัดส่วนที่

ก�าหนดไว้ใช้อัตราส่วน 1:2 ในกรณีที่มีวิทยาลัย

พยาบาล 2 แห่ง ใช้อัตราส่วน 2:3 ในกรณีที่มี

วิทยาลัยพยาบาล 3 แห่ง และในกรณีที่มีแห่งเดียว 

ก�าหนดให้วิทยาลัยนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท�าให้ได้

วิทยาลัยพยาบาลเป็นกลุ่มตัวอย่าง 16 แห่ง 

 กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนแห่ง

การเรียนรู ้ของวิชาชีพครู เพื่อตรวจสอบความ

สอดคล้องกลมกลืน อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทาง

อ้อม และอิทธิพลรวมของโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพครูของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุขท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์

ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

30 แห่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Sim-

ple random sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้

เกณฑ์การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample 

size criteria) โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie 

and Morgan (1970) จากประชากร คือ บุคลากร

ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 30 

แห่ง จ�านวนท้ังส้ิน 1,361 คน แบ่งวทิยาลัยพยาบาล 

ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยจ�าแนกวิทยาลัยพยาบาลตาม

ภูมิภาค จ�านวน 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สุ่มอาจารย์

พยาบาลในแต่ละวิทยาลัยพยาบาล ท่ีเป็นกลุ ่ม

ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก

ให้ได้จ�านวนตามสัดส่วนของอาจารย์พยาบาลใน

แต่ละวิทยาลัยพยาบาล ให้ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

รวมทั้งสิ้น 370 คน 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ	
 ประชากรในการศึกษาคณุภาพ ได้แก่บคุคล

ท่ีมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนแห่ง 

การเรยีนรูว้ชิาชพีสาขาพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์

พยาบาลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าในวิทยาลัยพยาบาล

และมีระยะเวลาการเป็นอาจารย์พยาบาลมาแล้ว

อย่างน้อย 10 ปี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive random) จ�านวน 20 คน 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคุณภาพ ผู้ทรง

คณุวฒุแิละอาจารย์พยาบาล ประกอบไปด้วยบุคคล

ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1)  ผูท้รงคุณวฒุด้ิานชมุชนแห่งการเรียนรู้

เชิงวิชาชีพ สาขาพยาบาลศาสตร์ จ�านวน 3 คน

 2)  ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาล จ�านวน 3 คน

 3)  อาจารย์พยาบาล จ�านวน 14 คน

การพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมงานวิจัย

 ผู้วิจัยส่งโครงร่างงานวิจัย แบบสอบถาม

ความคิดเห็นพร้อมแบบฟอร์มการขออนุญาตเก็บ

ข้อมูลไปยังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สุพรรณบุรี เอกสารรับรองหมายเลข: 019/2560 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน

1.  เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวมรวมข ้อมูล 

เชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ข้อค�าถาม 2 ตอน ได้แก่ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ 

ผูต้อบและตอนที ่2 แบบสอบถามใช้ข้อค�าถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าของ Likert-Type 5 ระดับ 

(Rating scale) แบ่งเป็น 4 ตอน ถามเกี่ยวกับความ 

ยึดมั่นผูกพันต่องาน ภาวะผู ้น�าเชิงนวัตกรรม  

วัฒนธรรมองค์กร และการเป็นชุมชนแห่งการ 

เรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล

2.  เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวมรวมข ้อมูล 

เชิงคุณภาพ ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทาง

วิชาการและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวกับ PLC แล้ว

สร ้างแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  

interview) โดยออกแบบโครงสร้างของข้อค�าถามท่ี

สามารถน�าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง 

(Semi-structured interview) ประกอบด้วย 6 ข้อ 

และแบบปลายเปิด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	

 1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  

(Content validity) ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามที่

สร้างข้ึนท้ัง สองฉบับขอความร่วมมือจากผู้ทรง

คุณวุฒิในการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ

แบบสอบถาม จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน  

แบบสอบถามเชิงปริมาณ หาค ่า ดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม (Index of item- 

objecting congrucnce) อยู่ระหว่าง .6 – 1.00

 2.  การตรวจสอบความเท่ียงของเครือ่งมือ  

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช ้สูตร 

สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาก (Cronbrach’s 

Alpha Coefficient) ได ้ค ่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ .97

เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน

 ส่วนที่	1  การวิจัยเชิงปริมาณ ผู ้วิจัยท�า

หนังสือถงึผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลแต่ละแห่ง

ในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ ทีเ่ป็นกลุม่ประชากร 

เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการส่งแบบสอบถาม

ไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ 

 ส่วนที่	2  การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน ดังนี้

   2.1 ติดต่อประสานงานและท�า

หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลไปยัง 

ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษาท่ีต้องการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์ในการ

สัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม  

   2.2 เก็บข ้อมูลโดยใช ้ วิ ธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจ�านวน 20 คนเกี่ยวกับปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อ PLC ของอาจารย์พยาบาลแล้วน�าข้อมูล

ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

analysis) 

   2.3 รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ ์

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ PLC ของอาจารย์

พยาบาล ตรวจดูความเรยีบร้อย ครบถ้วน เพือ่เตรียม

วิเคราะห์ข้อมูลและน�าข้อมูลมาประกอบยืนยันกับ

การวจิยัเชงิปรมิาณถึงปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อการเป็น 

PLC ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ในการวจิยั 

ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย

ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จ�านวน 20 คนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ PLC ของ
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อาจารย์พยาบาลเพือ่น�าข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์

น�ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

  การวิ เคราะห ์ค ่าสถิติพื้นฐานของ

ตัวแปรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  

statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย  

( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป SPSS การวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ระหว่างตัวแบบสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแบบโครงสร้างเชิงเส้น 

(Structural equation modeling  [SEM]) เพือ่ทดสอบ

ความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม LISREL ตามขั้นตอน

ของกริซ แรงสูงเนิน (2554)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้

วชิาชพีของอาจารย์พยาบาล วทิยาลัยพยาบาลสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตัวแบบความสมัพนัธ์

เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล ท่ีมี

ตัวแปรแฝง 3 ตัว ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันต่องาน

ของอาจารย์พยาบาล ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมของ

อาจารย์พยาบาล และวัฒนธรรมองค์กร มีความ

สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ ได้ผลการวเิคราะห์ 

ดังตารางที่ 1 

ตารางที่	1 แสดงค่าดัชนี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

9 

ผลการวจิยั 
ผลการวจิัยเชิงปริมาณ 

  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ของอาจารยพ์ยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารยพ์ยาบาล ท่ีมีตวัแปรแฝง 3 ตวั 
ไดแ้ก่ ความยึดมัน่ผูกพนัต่องานของอาจารยพ์ยาบาล ภาวะผูน้าํเชิงนวตักรรมของอาจารยพ์ยาบาล และ
วฒันธรรมองคก์ร มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงค่าดัชนี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

ค่าดชันี ค่าสถิติ เกณฑใ์นการพิจารณา ผลการพิจารณา 
 2

 2 /df 
GFI 
AGFI 
SRMR 
RMSEA 

69.56, p=0.04
0.083 
0.97 
0.95 
0.066 
0.000 

p > 0.05
นอ้ยกวา่ 2.00
มากกวา่ 0.90
มากกวา่ 0.90
นอ้ยกวา่ 0.05
นอ้ยกวา่ 0.05

ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ไม่ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์

จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้่าค่าดชันี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล มีค่าผ่านเกณฑ์
จาํนวน 6 ค่า คือ ค่าดชันีไค-สแควร์ ค่าไค-แสควร์สมัพนัธ์ ค่า AGFI GFI ค่า RMR และค่า RMSEA 

Y1

PLC 

ENG 

OCU 

INL 

Y5

Y4

Y3 

Y6 

Y7 

X5

X12 

X6 

X7

X11 

X3

X2

X1

X4 

X8 

X9

X10 

Y10 

Y9 

Y8 

Y2 

0.5

0.44 

0.09 

0.21 

0.84 

0.86 

0.82 

0.78 

0.78 

0.72 

0.76 

0.78

0.74 

0.78 

0.72 

0.68 

0.70 

0.74 

0.84

0.91

0.75 

0.76 

0.81

0.76 

0.81 

0.86 

0.21 

0.27 

0.42 

0.37 
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าค่าดัชนี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล มีค่าผ่านเกณฑ์

จ�านวน 6 ค่า คือ ค่าดัชนีไค-สแควร์ ค่าไค-แสควร์สัมพันธ์ ค่า AGFI GFI ค่า RMR และค่า RMSEA

9 

ผลการวจิยั 
ผลการวจิัยเชิงปริมาณ 

  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ของอาจารยพ์ยาบาล วิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารยพ์ยาบาล ท่ีมีตวัแปรแฝง 3 ตวั 
ไดแ้ก่ ความยึดมัน่ผูกพนัต่องานของอาจารยพ์ยาบาล ภาวะผูน้าํเชิงนวตักรรมของอาจารยพ์ยาบาล และ
วฒันธรรมองคก์ร มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงค่าดัชนี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

ค่าดชันี ค่าสถิติ เกณฑใ์นการพิจารณา ผลการพิจารณา 
 2

 2 /df 
GFI 
AGFI 
SRMR 
RMSEA 

69.56, p=0.04
0.083 
0.97 
0.95 
0.066 
0.000 

p > 0.05
นอ้ยกวา่ 2.00
มากกวา่ 0.90
มากกวา่ 0.90
นอ้ยกวา่ 0.05
นอ้ยกวา่ 0.05

ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ไม่ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์

จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้่าค่าดชันี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล มีค่าผ่านเกณฑ์
จาํนวน 6 ค่า คือ ค่าดชันีไค-สแควร์ ค่าไค-แสควร์สมัพนัธ์ ค่า AGFI GFI ค่า RMR และค่า RMSEA 

Y1

PLC 

ENG 

OCU 

INL 

Y5

Y4

Y3 

Y6 

Y7 

X5

X12 

X6 

X7

X11 

X3

X2

X1

X4 

X8 

X9

X10 

Y10 

Y9 

Y8 

Y2 

0.5

0.44 

0.09 

0.21 

0.84 

0.86 

0.82 

0.78 

0.78 

0.72 

0.76 

0.78

0.74 

0.78 

0.72 

0.68 

0.70 

0.74 

0.84

0.91

0.75 

0.76 

0.81

0.76 

0.81 

0.86 

0.21 

0.27 

0.42 

0.37 

Chi-square = 69.56, df = 84, p – Value = 0.87060, RMSEA = 0.000

ภาพที่	1 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 จากภาพที่ 1 โมเดลอิทธิพลของตัวแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชน

แห่งการเรยีนรูวิ้ชาชพีของอาจารย์พยาบาล วทิยาลยั

พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์

อทิธิพลของปัจจยัทีมี่อทิธิพลต่อการเป็นชมุชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	

 การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์เชิง

เน้ือหา จากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน  

20 คน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดยระดับ

อาจารย์ ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้�าวชิาการ 2) ภาวะ

ผู้น�าเชิงนวัตกรรมของอาจารย์พยาบาล 3) ความ 

ยดึม่ันผกูพนัของอาจารย์พยาบาล และ 4) ภาวะผูน้�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และเงื่อนไขระดับ

สถาบัน ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์กร และ 

2) บรรยากาศแบบเปิดขององค์กร 

อภิปรายผลการวิจัย
	 สมมุติฐานที่	 1	ความยึดมั่นผูกพันต่องาน

ของอาจารย์พยาบาล	มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก	

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ
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อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล	สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

 ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมุติฐาน  

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความยึดม่ันผูกพันต่องานเป็น

ความรู ้ สึกด้านอารมณ์และจิตใจของบุคคลที่

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมีลักษณะเป็นไปทางบวก

รู้สึกว่างานมีคุณค่าเต็มใจท่ีจะเสียสละ อุทิศตนให้

กับการท�างานและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันท�าให้

เกิดพลังกายและพลังใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรจะส่งผลต่อการแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ี

มุ่งเน้นกิจกรรมตามหน้าท่ีของตน และการมีส่วน

ร่วมของตนเอง เปรียบเหมือนความยึดม่ันผูกพัน

ต่องานเป็นการควบคมุสมาชกิของคนในองค์กรให้

ปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม (สิริลักษณ์ ชมส�าเนียง, 

2559) เป็นผลให้เกิดพลังในการท�างาน มีความ

เต็มใจและเสียสละในการปฏบัิติงาน จงึส่งผลให้เกดิ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพราะหลักการของ

การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพนั้นเป็นการ

แสดงออกทางพฤติกรรมของบคุคลทีจ่ะเรยีนรูร่้วม

กันของผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน จากเหตุผลที่กล่าว

มาข้างต้นจงึแสดงให้เหน็ถงึความยดึม่ันต่องานของ

อาจารย์พยาบาล นัน้เกดิจากความรูส้กึเป็นอนัหนึง่

อันเดียวกันกับงาน การเสียสละ จึงแสดงออกมา

เป็นพฤติกรรมความต้องการมีส่วนร่วม รวมกลุ่ม

กันพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วมกัน

อย่างกัลยาณมิตร ทั้งผู้บริหาร และอาจารย์ เมื่อทุก

คนมีเพื่อนร่วมงานที่ดี จะช่วยผลักดันให้เกิดการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ จึงสอดคล้องกับ

การศึกษาเรื่องความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพการ

พยาบาลมีส่วนส�าคญัส่งผลให้พยาบาลมีความต้ังใจ

ปฏิบัติงาน มีความเหนียวแน่นในทีม ท�าให้เกิด

ความผูกพันในวิชาชีพการพยาบาลและร่วมมือกัน

พัฒนา (เนติยา แจ่มทิม, 2557)

 รวมทั้งด้วยลักษณะวิชาชีพพยาบาลท่ีเป็น

วิชาชีพท่ีได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นต่อวิชาชีพ จึง

เป็นปัจจัยเสริมท�าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันต่องาน

จนเกดิชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชีพของอาจารย์

พยาบาล ลักษณะวิชาชีพพยาบาลจะมีค่านิยม 

วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคมทางวิชาชีพ

เหมือนกัน จากการท่ีได้รับการพัฒนามาต้ังแต่

เป็นนักศึกษาพยาบาล รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นการท�างานเป็นทีม การรวมตัวกัน

เพื่อดูแลประชาชนหรือดูแลผู้ป่วยท้ังด้านร่างกาย 

จติใจ อารมณ์ และสังคม เป็นลกัษณะการดูแลแบบ 

องค์รวม (พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร, 2560)

	 สมมุติฐานที่	 2	 ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม

ของอาจารย์พยาบาลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ

อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล	สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

 ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมุติฐาน ท้ังนีอ้าจ

เป็นเพราะในยุคปัจจุบันภาระงานด้านการเรียน

การสอนสลับซับซ้อนมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียน

เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับนโยบาย

การศึกษาของชาติ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์  

ผู ้สอนจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน  

ซ่ึงอาจารย์พยาบาลจึงได้รับการพัฒนาในด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ การจะท�าให้เกิดภาวะผู้น�า

ด้านนวัตกรรมนั้นต้องอาศัยกระบวนการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเอง ยอมรับคุณค่าและ

ความเชี่ยวชาญของเพื่อนผู้สอนเพื่อเปิดกว้างทาง

ความคิด การรวมกลุม่แลกเปลีย่นความรูก้นัจึงเป็น 

กระบวนการท่ีไม่ปิดกั้น ทุกคนต้องมีบทบาทการ
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เป็นผู้น�าท่ีตนเองเชี่ยวชาญ ทั้งท่ีเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้จึง

เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพนั้นเอง 

สอดคล้องกับการศึกษาของวิทยากร ยาสิงห์ทอง 

และกนกอร สมปราชญ์ (2560) ที่ศึกษาภาวะผู้น�า

เชิงนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 25 พบว่าภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม

ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยปัจจยัทีมี่อทิธิพลสูงสดุคือ การท�างานเป็น

ทีม ส่วนการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังพบว่าภาวะผู้น�า

เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู มีความสัมพันธ์กัน

ในเชิงบวก ปัจจัยท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์การ

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู ได้แก่ ความคิด

สร้างสรรค์ การสอนงานและการเป็นท่ีปรกึษาอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 สมมุติฐานที่	 3	 ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรม

ของอาจารย์พยาบาลมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ

อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล	สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	โดยส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันต่องาน

ของอาจารย์พยาบาล 

 เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

การขับเคลือ่นประเทศไทย 4.0 และยทุธศาสตร์ชาติ

ให้บรรลุเป้าหมายได้น้ันต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

ของบุคคลโดยใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่เรียก

ว่าทุนมนุษย์ (Human capital) มีความกระตือรือร้น  

มีพลังขณะที่ท�างาน รู้สึกว่างานมีความส�าคัญ ภาค

ภูมิใจ ทุ่มเท มุ่งม่ัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

งาน อุทิศแรงกาย แรงใจให้กับงาน และท�างานด้วย

ความสุข รู้สึกลื่นไหลจนลืมเวลาไม่อยากจะถอน

ตัวจากการท�างานนั้น ๆ สภาวะทางจิตใจในทาง

บวกท่ีกล่าวมานี้เรียกว่า ความยึดม่ันผูกพันในงาน 

(Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006) ความยึด

ม่ันผูกพันในงานเป็นแรงจูงใจท่ีท�าให้พนักงานใช้

ความสามารถของตนเองท่ีมอียูใ่นการปฏบัิติงานที่

รบัผดิชอบและยงัสนใจงานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ี

อีกด้วย เช่น การท�างานในเชิงรุก การคิดริเริ่มและ 

มีพฤติกรรมการสร้างนวตักรรม (Christian, Garza, 

& Slaughter, 2011) 

 ผลในระดับทีมหรือกลุ ่ มงานพบว ่ า

พนักงานในทีมท่ีมีความยึดม่ันผูกพันในงานสูงจะ

ช่วยยกระดับความยึดมั่นผูกพันในงานของเพื่อน

ร่วมงานให้สูงไปด้วย และผลลัพธ์คือทีมท�างาน

ได้ดีข้ึนส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร จากความ

ส�าคัญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ทีม และองค์กร  

สอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์ ฮั่นตระกูล 

(2561) ท่ีศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

และผลพหุระดับของความยึดม่ันผูกพันในงานท่ี

มีต่อพฤติกรรม การสร้างนวัตกรรมของพนักงาน

บริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

พบว ่า แบบจ�าลองโครงสร ้างความสัมพันธ ์

เชิงสาเหตุพหุระดับของความยึดม่ันผูกพันในงาน

ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมหลังการปรับ 

มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี 

ท้ังนีค้วามยึดม่ันผกูพนัในงานเป็นตัวแปรค่ันกลาง

ที่ส�าคัญที่สุดทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม 

 ในด้านตัวแปรเชิงสาเหตุ ภาวะผู้น�าที่แท้

จริงเป็นตัวแปรท่ีมีค่าอิทธิพลรวมสูงท่ีสุดและมี

อทิธิพลข้ามระดับต่อความยดึม่ันผกูพนัในงานและ

พฤติกรรมการสร้างนวตักรรม ข้อค้นพบทีน่่าสนใจ
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คือการใช้วิธีการวัดตัวแปรกลุ่มตามแบบจ�าลองท่ี

แตกต่างกนัท�าให้ค่าอทิธิพลของความยึดม่ันผกูพนั

ในงานทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวตักรรมใน

ระดับทีมมีความแตกต่างกัน พฤติกรรมการสร้าง

การเป็นภาวะผู้น�านวัตกรรมจึงมีอิทธิพลต่อการ

เป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพี ซึง่เป็นการรวมตัว 

กันเพื่อพัฒนาสิ่งที่สนใจร่วมกัน การจะรวมตัวกัน

ได้ต้องมีความยึดม่ันผูกพันในงาน คือเกิดความ

สามัคคี เสียสละ และอุทิศตนต่องาน ด้วยเหตุนี้

ปัจจัยทั้งสองด้านจึงส่งผลให้เกิดชุมชนแห่งการ

เรียนรู้วิชาชีพ 

 สมมุติฐานที่	 4	 วัฒนธรรมองค์กรของ

อาจารย ์พยาบาลมี อิทธิพลทางอ ้อมเชิงบวก

ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้วิชาชีพของ

อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล	สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	โดยส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันต่องาน

ของอาจารย์พยาบาล

 ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตามสมมุติฐาน 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรของอาจารย์

พยาบาล ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปรท่ีสังเกตได้  

8 องค์ประกอบ มีน�้าหนักในระดับมากท�าให้

วัฒนธรรมองค์กรของอาจารย์พยาบาล ซึ่งเป็น

สภาพแวดล้อมโดยรวมของสถาบันการศึกษา เป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกลุ่มอาจารย์

ในสถาบันการศึกษา โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้

อาจารย์พยาบาลมีส่วนร่วมในการก�าหนดวสัิยทัศน์ 

พันธกิจและยุทธศาสตร์ และด้านการเรียนรู้และ

การประยกุต์ใช้ความรูร่้วมกัน วฒันธรรมองค์กรจงึ

เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ บุคลากรทุกคนรู้คุณค่าของสถาบัน 

การศึกษา มีการเอาใจใส ่ที่ ดีอย ่างเหมาะสม  

ส่ิงเหล่านี้ เป ็นวัฒนธรรมองค์กรของอาจารย์

พยาบาลท่ีท�าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 

สอดคล้องกบัการศึกษาของปวณีา เจริญภมู ิ(2559) 

 นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กร ยังมีอิทธิพล

ทางอ้อมต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่าน

ความยดึม่ันผกูพนัต่องานของอาจารย์พยาบาล เป็น

ไปตามสมมุติฐาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวัฒนธรรม

องค์กร ซ่ึงมีลักษณะรูปแบบการสร้างให้บุคคลรัก

ในองค์กร จึงส่งเสริมให้เกิดความยึดม่ันผูกพันต่อ

งานของอาจารย์พยาบาล วฒันธรรมองค์กรด้านการ

ช่ืนชมคนดี ด้านการเอาใจใส่ต่ออาจารย์พยาบาล 

เป็นการสร้างให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากร

ทุกฝ่าย รู้สึกถึงความเป็นทีม รู้สึกถึงความเสียสละ

มากขึ้นจึงท�าให้อาจารย์พยาบาลเกิดความยึดมั่น

ผกูพนัต่องานมากขึน้สอดคล้องกบั Hoy and Miskel 

(2005) ท่ีกล่าวว่าการท่ีโรงเรยีนมีวฒันธรรมองค์กร

ท่ีดี ย่อมส่งผลต่อความร่วมมือกันท�างาน สะท้อน

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ท�างานการเอาใจใส่ต่ออาจารย์พยาบาล การส่งเสรมิ

การเรยีนรู้ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัชุมชน และ

การรู้คุณค่าในสถาบันของตนเอง ท�าให้เกิดความ

ยึดม่ันต่องาน และองค์กรและการชื่นชมคนดีจะ

เป็นการกระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้มีวัฒนธรรม

ใฝ่เรียนรู้ สนใจ มีความสุข ทุมเทในการเพิ่มความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ให้ตนเองตลอดเวลา รวมถึง

การใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียน

ท่ีผ่านมา (รุจิรา พักตร์ฉวี, 2557) และสอดคล้อง

กับการศึกษาของมกราพันธ์ จูฑะรสก (2560) ท่ี

กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเหมือนกับการ

เป็นครอบครัวเดียวกัน คือหลักการของจิตบริการ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัว

เสมือนเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์
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ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีจิตเมตตาเพื่อนมนุษย์  

มีความเช่ือและศรทัธาในการท�าความดี และพฒันา

มิติภายในของตนเองให้เกิดปัญญาในการคิดแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้นี้เริ่มต้นจาก

แนวคิดระบบครอบครัวของสังคมไทย ที่มีความ

รักความผูกพันกันมาเป็นฐานคิดในการสร้าง

ระบบครอบครวัเสมือนทีใ่ห้ทุกคนมีความสัมพนัธ์

เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีการใช้สุนทรีย

สนทนาเป็นเครื่องมือส�าคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน  

ซ่ึงพลังส�าคัญคือความเป็นกัลยาณมิตร ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมวธีิการใช้สุนทรยีสนทนา และการสะท้อน

คิด องค์กรท่ีต้องการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ

เรยีนรูเ้ป็นการสร้างและส่งเสรมิการเกดิวฒันธรรม

องค์ท่ีดี และสอดคล้องกับการศึกษาของ เพลินตา 

พรหมบัวศรี (2559) ที่กล่าวว่ารูปแบบการศึกษา

บรูณาการชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี การโค้ช

การสะท้อนคิดและการใช้พลงัค�าถามมีประสิทธิผล 

เนื่องมาจากการน�าแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้

เชงิวชิาชพีการโค้ชการใช้พลงัค�าถามและการสะท้อน 

คดิภายใต้ระบบครอบครวัเสมือนมาใช้เป็นรากฐาน

ของการพัฒนารูปแบบซ่ึงท�าให้รูปแบบท่ีพัฒนา

ขึ้นมีลักษณะเด่นคือเป็นรูปแบบท่ีเปิดพื้นที่ให้

สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ได้แก่ ผู้

บริหารอาจารย์ นักศึกษาและชุมชนไปใช้ศักยภาพ

ในการเรียนรู้ของตนเองโดยมีโค้ชคอยช่วยเหลือ

และสนับสนุนหลายระดับ ทั้งโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ 

(Expert coach) โค้ชโดยผู้บริหาร (Administrator 

coach) โค้ชโดยเพือ่นร่วมงาน (Peer coach) และการ

โค้ชตนเอง (Self-coach) โดยโค้ชใช้พลงัค�าถามและ

การสะท้อนคิดเป็นเครื่องมือส�าคัญของการพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. สถาบันพระบรมราชชนก สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ควรก�าหนดนโยบายในการ

ก�าหนดคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้า

สู่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษา โดยพิจารณา

จากการมีภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง รวมทัง้พฒันา

ผู ้อ�านวยการสถานศึกษาเดิมให้มีภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลง

 2. ผู ้บริหารวิทยาลัยพยาบาลควรแสดง

ภาวะผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างแก่

อาจารย์พยาบาลโดยใช้หลักการกระตุ้นทางปัญญา 

ใช้หลักการสร้างแรงจูงใจ และท�าความรู้จักกับ

อาจารย์พยาบาลแต่ละบุคคลที่มีความสามารถ

แตกต่างกัน โดยการเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ และกระตุ้น ติดตามให้อาจารย์

พยาบาลเห็นความส�าคัญของการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

พยาบาล พฒันาให้อาจารย์พยาบาลมีภาวะความเป็น

ผู้น�าทั้งด้านวิชาการและนวัตกรรม

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ

ผสานวิธี ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงควรมีการ

ศึกษาวิจัยรูปแบบอื่น ๆ  เช่น การวิจัยเชิงพัฒนาการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพพยาบาล

 2.  การวจิยัคร้ังนี ้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี

ขนาดเล็ก จึงควรมีการศึกษาในสถาบันการศึกษา

พยาบาลอื่น ๆ ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล

 3.  ควรน�าตัวแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ

ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
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เรยีนรูวิ้ชาชีพของอาจารย์พยาบาลทีไ่ด้จากงานวจิยั

ไปศึกษาประสทิธิผล โดยน�าไปทดลองใช้ในสถาบัน

การศึกษาพยาบาล วทิยาลัยพยาบาลสังกดักระทรวง
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ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	ที่ใช้อินซูลิน

กฤตกร หมั่นสระเกษ, พย.ม1

ทัศนีย์ รวิวรกุล, ปร.ด2

สุนีย์ ละก�าปั่น, กศ.ด3

(วันที่ส่งบทความ: 20 เม.ย. 2562; วันที่แก้ไข 8 พ.ค. 2562; วันที่ตอบรับ:13 มิ.ย. 2562)

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลองแบบมีกลุม่เปรยีบเทียบ วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง มีวตัถปุระสงค์

เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรมการจดัการตนเองเพือ่ควบคุมระดับน�า้ตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่2  

ที่ใช้อินซูลิน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ท่ีใช้อินซูลิน อายุ 35-59 ปีท่ีรับบริการที่คลินิก

โรคเรื้อรังโรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 59 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 ราย และกลุ่ม 

เปรยีบเทียบ 29 ราย โดยประยกุต์ในแนวคดิการจดัการตนเองในการออกแบบโปรแกรม ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน�้าตาลใน

เลือด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Independent 

t-test ผลการวิจัย พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการจัดการตนเอง (M = 90.6, SD = 7.0)  

เพิ่มข้ึนกว่าก่อนการทดลอง (M = 83.37, SD = 9.14) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p < .05 (t =-9.005,  

df = 29) และเม่ือเทียบกับกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < .05)  

ในด้านของระดับน�า้ตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting  blood  sugar) พบว่า กลุม่ทดลองและกลุม่เปรยีบเทียบ

มีระดับน�้าตาลในเลือดเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการทดลองทั้งในกลุ่มเดียวกัน (p-value =.124 และ .909  

ตามล�าดับ) และระหว่างกลุ่ม (p-value = .146) ไม่แตกต่างกันท่ี p < .05 และเทียบระหว่างกลุ่มระยะหลัง

การทดลองไม่แตกต่างกัน การศึกษาในครั้งน้ี พบว่า การส่งเสริมการจัดการตนเองท่ีมีการติดตามช่วยให้

ผู้ป่วยสามารถควบคุมน�้าตาลในเลือดได้ดีขึ้น และอาจเพิ่มประเด็นความรอบรู้ทางด้านสุขภาพเรื่องการ

บริโภคอาหารและการออกก�าลังกายในการวิจัยครั้งต่อไป 
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to study the effects of a self-management program for glycemic 

control among insulin dependent type 2 diabetes mellitus patients aged between 35-59 years old ongoing 

diabetic treatment at the chronic disease clinic, Phimai hospital, Nakhon Ratchasima province. Fifty-nine 

individuals were assigned into the experimental group (n = 30) and the comparison group (n = 29).  

The 6-week-program activities derived from the self-management concepts. Data were collected using 

a set of before and after completion of the program. Percentage, mean, standard deviation, and t-test 

statistics were employed for data analysis. The post test revealed that, the self-management mean score 

of the experimental group (M = 90.6, SD = 7.0) was higher than the comparison group (M = 83.37,  

SD = 9.14), t =-9.005, p < .05, df = 29. However, within group comparison of average fasting blood sugar 

levels, both of the experimental group and the comparison group at pre-test and at post-test, were not 

statistically different (p-value = .124 and .909, respectively). In addition, the average fasting blood sugar 

at post-test between groups also revealed no statistical difference (p-value = .146). It is recommended 

follow-up could promote self-assessment and self-management behavior on proper insulin injection. 

Health literacy perception on nutritional consumption and proper exercise for glycemic control are 

recommended for further studies. 

 Key words: Self-management program, Type 2 Diabetes patients, Insulin

1Graduate student, Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand,  
2Assistant Professor, Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand
3Associate Professor, Faculty of  Public Health, Mahidol University, Thailand
1Corresponding Author: Email : Krittakorn@knc.ac.th



89The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

บทน�า
 ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหา

หนึ่งในด้านสาธารณสุขของโลก คือโรคเบาหวาน 

รายงานจากองค์การอนามัยโลก (World Health  

Organization,  2016)  ระบวุ่า มีผูป่้วยเบาหวานท่ัวโลก  

จ�านวนมากกว่า 422 ล้านคน และสหพันธ์สมาคม

โลกเบาหวานระหว่างประเทศ (International  

Diabetes Federation  [IDF], 2017) คาดว่าจะเพิม่ขึน้

เป็น 642 ล้านคนในปี ค.ศ. 2040 โดยพบว่า ประชากร

ส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวาน คือ ประชากรในแถบ

ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ และยังพบว่า อัตรา

ของผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานท่ัวโลก มีมากกว่า 

300 ล ้านคน โดยประเทศท่ีมีรายได้มวลรวม

ของประชากรต�่าถึงปานกลาง เช่น ประเทศไทย  

พบประชากรกลุ ่มอายุน ้อยเป็นโรคเบาหวาน

มากกว่าประเทศท่ีมีรายได้มวลรวมของประชากร

สูง โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู ้ป ่วยในวัยท�างาน  

ดังนั้น โรคเบาหวานจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนในด้าน

สุขภาพของประชากรไทย (สถิติสาธารณสขุ, 2558)  

ในประเทศไทยโรคเบาหวานมีอัตราความชุก

ของการเกิดโรคเพิ่มสูงข้ึน (ส�านักนโยบายและ

ยทุธศาสตร์, 2558) สถติิความชกุของผูป่้วยเบาหวาน  

ในปี พ.ศ. 2555 - 2557 มปีระมาณ 6.7 - 6.9 แสนคน  

(ส�านกัโรคไม่ติดต่อและกรมควบคุมโรค, 2557) และ

ในจังหวัดนครราชสีมา พบจ�านวนผู้ป่วยเบาหวาน 

เพิ่มข้ึนจาก 29,411 คน ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 

31,946 คน ในปี พ.ศ. 2558 (ส�านักงานโรคไม่ติดต่อ

กระทรวงสาธารณสุข, 2558)

 โรงพยาบาลพมิาย จังหวดันครราชสีมา เป็น

โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ท่ีมารับการรักษา ณ คลินิกโรคเรื้อรัง ในปี พ.ศ.

2558 จ�านวน 4,278 ราย เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิด

ท่ี 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน จ�านวน  

962 ราย ในจ�านวนนี ้เป็นผูป่้วยทีไ่ม่สามารถควบคุม

ระดับน�้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ผลส�าเร็จในการรักษา 

คือ ระดับน�้าตาลในเลือด (Blood glucose) ระหว่าง 

70 ถึง 130 mg% จ�านวน 673 ราย คิดเป็นร้อยละ 

65.46 (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 

2559) โดยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล

พมิาย พบว่า มผีูป่้วยท่ีควบคุมระดับน�า้ตาลในเลอืด

ได้ไม่ดี และมีโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคแทรกซ้อน

ทางตา โรคแทรกซ้อนทางไต โรคแทรกซ้อนทาง

ระบบประสาท โรคแทรกซ้อนของหวัใจและหลอด

เลือดแดง รวมกันมากถึงร้อยละ 30.40 ของผู้ป่วย

เบาหวานที่มาใช้บริการ (โรงพยาบาลพิมาย, 2559) 

และผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนมีมากถึง

ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดได้

 ปัจจยัหนึง่ทีก่่อให้เกดิระดับน�า้ตาลในเลอืด

สูง มาจากพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจ�าวัน คือ 

พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร พฤติกรรม

การออกก�าลังกาย และพฤติกรรมการใช้ยาของ 

ผู้ป่วยท่ีต้องใช้อย่างต่อเนื่อง (เทพ หิมะทองค�า 

และคณะ, 2554) แม้ว่าจะมีการพัฒนารูปแบบการ

ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่อง แต่จ�านวน

ผู้ป่วยและความรุนแรงของโรคยังคงเพิ่มข้ึน จาก

การสัมภาษณ์พยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลพิมาย 

จังหวัดนครราชสีมา ถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วย

ที่รักษาด้วยยาอินซูลิน การให้บริการสุขภาพใน

คลินิกโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลพิมาย โดยให้ 

การสอนสุขศึกษาในคลินิก ให้ความรู ้เรื่องการ

รับประทานอาหารที่เหมาะสม การใช้ยาต่อเนื่อง 

และการออกก�าลังกาย ส�าหรับผู ้ป่วยท่ีควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดไม่ได้ (ชนัญพร ตรียมณีรัตน์,  
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การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 

พบว่าแม้ผู้ป่วยจะฉีดยาอินซูลินด้วยตนเองได้อย่าง

ถูกต้อง แต่ไม่สามารถจัดการตนเองได้ เมื่อกลับไป

ใช้ยาอินซูลินที่บ้าน และพบว่าผู้ป่วยมีความกังวล

ในการฉีดยาอินซูลินเมื่อออกไปท�างาน ผู้ป่วยบาง

รายคิดว่าเบาหวานเป็นโรคท่ีไม่อันตราย ไม่จ�าเป็น

ต้องดูแลตนเอง เพราะอายุไม่มาก จึงไม่ฉีดยาตาม

เวลาที่ก�าหนด 

 การส่งเสริมการจัดการตนเองของผู ้ท่ีมี

ภาวะเบาหวานหรือโรคเรื้อรัง มีความส�าคัญท่ีจะ

ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

ได้ (ระดบัน�า้ตาลในเลือดหลงัอดอาหารอยูร่ะหว่าง 

70 ถึง 130 mg%) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่าง

ผูป่้วยกบัทีมบคุลากรทางสขุภาพ ผ่านกระบวนการ

เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยหรือผู้ท่ีมีภาวะของ

โรคพร้อมท่ีจะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  

ท้ังน้ี  การจัดการตนเองในผู ้ป ่วยเบาหวานมี

กระบวนการพัฒนาการควบคุมโรค 2 รูปแบบ 

คือ การสนับสนุนการจัดการตนเองพร้อมกับ

การติดตามอย่างต่อเนื่อง และการจัดกิจกรรม

การดูแลเฉพาะเรื่องอย่างเข้มข้น (Trief et al., 

2016) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า วิธีการ

ที่นิยมคือการให้ความรู ้ควบคู ่กับการฝึกทักษะ

ในส่วนของการแก้ปัญหา การจัดการเฉพาะโรค 

พร้อมกับการให้การสนับสนุนจากทีมสุขภาพ 

(Norris, Lau, Smith, Schmid, & Engelgau, 

2002; Siminerio, 2009) นอกจากนี้ บุคลากร

สุขภาพยังนิยมใช้โทรศัพท์ใช้ในการติดตามการ

รักษา เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึง 

ผู้ใช้บริการได้ง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย การ

โทรศัพท์จะช่วยให้ผูป่้วยมีความรูเ้พิม่ข้ึน (Rothman 

et al., 2005) ให้ความร่วมมือในการใช้ยามากข้ึน 

(Wu et al., 2006; Walker et al., 2011) และช่วยให้

ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีผลการรักษาท่ี

ดีขึ้นได้ (Sacco et al., 2009; Walker et al., 2011)

 ผู้วิจัยในบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

ท่ีเน้นด้านการป้องกันในระดับทุติยภูมิ คือ การ

ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดย

การส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับ

น�้าตาลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  

ท่ีใช้ยาอนิซูลนิ จงึพฒันาโปรแกรมการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดของ

ผู ้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาอินซูลิน โดยใช้แนวคิด

การจัดการตนเองของแคนเฟอร์ (Kanfer, 1988)  

ท่ีเน้นการจัดการด้วยตนเอง เม่ือใช้ยาฉีดอินซูลิน 

การก�าหนดเป้าหมายการจัดการตนเอง และ

การโทรศัพท์ติดต่อเพื่อประเมินปัญหาอุปสรรค

และส่งเสริมการจัดการตนเอง แนะน�าวิธีการ

จัดการกับปัญหา และส่งเสริมความม่ันใจในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย พร้อม

ท้ังติดตามระดับน�้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 

เพื่อให้ผู ้ป่วยสามารถดูแลจัดการด้วยตนเองให้

ควบคุมระดับน�า้ตาลในเลอืดให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติได้  

ซ่ึงเป็นแนวทางให้การพยาบาลผู ้ป ่วยท่ีฉีดยา

อินซูลินในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการ

ตนเองต่อการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดของ 

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน

สมมติฐานของการวิจัย

 1. ภายหลังการทดลองกลุ ่มทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองเพิ่มข้ึน

กว่าระยะก่อนการทดลอง 
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 2. ภายหลังการทดลองกลุ ่มทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองเพิ่มข้ึน

มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

 3.  ภายหลงัการทดลองกลุม่ทดลองต่อการ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร ดีกว่า

กลุ่มเปรียบเทียบ

กรอบแนวคิด
 

ภาพที่	1 แสดงกรอบแนวคิดของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลิน

5 

 

2. ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการจดัการตนเองเพิ่มข้ึนมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ 

3. ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองต่อการควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือดหลงังดอาหาร ดีกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ 

 
กรอบแนวคดิ 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
โปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับนํา้ตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใช้อินซูลิน       
1. การตั้งเป้าหมายการจัดการตนเอง :   กิจกรรมกลุ่มท่ี
คลินิก เนน้การทบทวนความรู้เร่ืองโรคและการจดัการ
ตนเองเม่ือใชย้าฉีดอินซูลิน ตั้งเป้าหมายในการจดัการ
ตนเอง 
2. การติดตามตนเอง : ใชส้มุดจดบนัทึก ติดตามและ
ประเมินดว้ยตนเอง                                                             
3. การประเมินตนเอง : กระตุน้ใหเ้กิดการประเมินและ
ติดตามตนเอง โดยใชโ้ทรศพัทช่์วยส่งเสริมความมัน่ใจ
ในการกระทาํพฤติกรรมรายบุคคล                                     
4. การเสริมแรงตนเอง : โทรศพัทส์ร้างความมัน่ใจใน
การปฏิบติัพฤติกรรม ใหร้างวลัตนเองเม่ือบรรลุ
เป้าหมายพฤติกรรม 

  
 
 
 
 
 

  
1. พฤติกรรมการจดัการตนเอง 

 2. ระดบันํ้าตาลในเลือดหลงังด
อาหาร (Fasting blood sugar) 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของโปรแกรมการจดัการตนเองต่อการควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือด 
ของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใชอิ้นซูลิน 

 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi- experimental research) โดยแบ่งกลุ่มท่ีศึกษาออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มเปรียบเทียบ (Comparison group) ดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลก่อนและหลงัการทดลองโดยใชรู้ปแบบการวิจยัแบบสองกลุ่มประเมินก่อน-หลงัการทดลอง (Two 
groups pre-posttest design)   
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัย ก่ึงทดลอง  

(Quasi-  experimental research) โดยแบ่ง

กลุ ่มท่ีศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ ่มทดลอง  

(Experimental group) และกลุ่มเปรียบเทียบ  

(Comparison group) ด�าเนนิการเกบ็ข้อมูลก่อนและ

หลังการทดลองโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบสอง

กลุ่มประเมินก่อน-หลังการทดลอง (Two groups 

pre-posttest design) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

ท่ีใช ้ยาฉีดอินซูลิน มารับการรักษาต ่อเนื่อง  

ณ คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชนพิมาย  

จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 962 ราย ค�านวณ 

ขนาดตัวอย่าง โดยใช้สตูรของโคเฮน็ (Cohen, 1988)  

ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 28 ราย ได้เพิ่มตัวอย่าง 

เพือ่ป้องกนัการสูญหายของกลุม่ตัวอย่าง ร้อยละ 20  

รวมเป็นกลุ ่มตัวอย่างท้ังหมด จ�านวน 68 ราย

แบ่ง โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าการศึกษาและคัดออก 

จากการศึกษาดังนี้

 1.	 เกณฑ์การคัดเข้าการศึกษา	 (Inclusion	

criteria)

  1.1 อายุ 35-59 ปี ทั้งเพศชาย และเพศ

หญิง ซึ่งเป็นช่วงอายุของกลุ่มวัยท�างาน

  1.2 ไม่มีโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้า

ร่วมโปรแกรม เช่น โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง 

โรคมะเร็ง เป็นต้น 

  1.3 ไม่มีประวัติหรือก�าลังรักษาโรค 

ซึมเศร้า

  1.4 ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

และฉีดยาอินซูลินด้วยตนเอง

  1.5 มีระดับน�า้ตาลในเลอืดก่อนอาหาร

เช้า (Fasting blood sugar [FBS]) ท่ีบันทึกใน 

ระเบยีนผูป่้วย ไม่น้อยกว่า 130 มิลลกิรมัเปอร์เซ็นต์ 

จ�านวน 2 ครั้ง ติดต่อกันในระยะเวลา 6 เดือน

  1.6 ไม่มีความพิการด้านการได้ยิน การ

มองเห็น และการพูดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  1.7 สามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้ 

  1.8 มีเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสาร

กับผู้วิจัย และสามารถใช้โทรศัพท์สื่อสารได้ 

  1.9 สมัครใจเข้าร่วมการวจิยัโดยการลง

นามเข้าร่วมวิจัยในเอกสาร

	 2.		เกณฑ์การคดัออกจากการศกึษา	(Exclu-

sion	criteria)

  2.1 มีภาวะแทรกซ้อนหรือเจ็บป่วย

รุนแรง ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

  2.2 ขอยกเลิกจากการวิจัย หรือไม่

สะดวกใจ

  2.3 ย้ายที่อยู่ / ภูมิล�าเนา 

 หลังส้ินสุดกิจกรรมเหลือกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 59 ราย โดยเป็นเป็นกลุ่มทดลอง 30 ราย

และกลุ่มเปรียบเทียบ 29 ราย คิดอัตราสูญหายเป็น

ร้อยละ 13.23

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

 โครงการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณา

จรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล เอกสารเลขท่ี COA. No. MUPH 

2017-223 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ก่อนเริ่ม

ด�าเนินการวิจัย และพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ดังนี้

 1. แนะน�าตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
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การศึกษา

 2. ขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยผู้เข้าร่วมวิจัย

ลงนามในเอกสารให้ความยนิยอม (Inform consent 

form) 

 3. ชีแ้จงสทิธิในการตอบรบัหรอืปฏเิสธใน

การเข้าร่วมงานวิจัย และเม่ือเข้าร่วมการวิจัยผู้เข้า

ร่วมการวิจัยสามารถยุติการเข้าร่วมงานวิจัยได้ตาม

ความต้องการของผู้ร่วมวิจัย

 4. ข้อมูลจากการศึกษาและเก็บรวบรวม

ข้อมูลจะเก็บเป็นความลับ และเปิดเผยข้อมูลของ 

ผูเ้ข้าร่วมวิจยัเฉพาะส่วนท่ีเป็นข้อสรปุ การวเิคราะห์

ข้อมูลเท่านั้น 

 5. ให้กลุ ่มตัวอย่างลงนามในเอกสาร

ยิ น ย อ ม เ ข ้ า ร ่ ว ม วิ จั ย  แ ล ะ เ ก็ บ ข ้ อ มู ล ด ้ ว ย

แบบสอบถามก่อนเริ่มกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1.	 เครื่องมือที่ใช ้ในการทดลอง ได้แก่ 

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการตนเอง

เพื่อควบคุมระดับน�้าตาลเลือด โดยประยุกต์ใช้

แนวคิดการจัดการตนเอง (Kanfer, 1988) ระยะ

เวลา 6 สัปดาห์ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 “รู้เท่า

ทันห่างไกล โรคแทรกซ้อน” ในสัปดาห์ที่ 1 โดย 

ผูว้จิยัทบทวนความรูโ้ดยใช้สือ่แผ่นภาพและโมเดล 

อุปกรณ์การฉีดยาอินซูลิน และมอบสมุดคู่มือการ

จัดการตนเอง และสมุดบันทึกการจัดการตนเอง 

กจิกรรมท่ี 2 ผูว้จัิยโทรศัพท์ติดตามเพือ่ส่งเสรมิการ

จัดการตนเองในด้านการประเมินตนเองและการ

ติดตามตนเองให้กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบคุคล จ�านวน 

2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 15 นาที ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 

 2.	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	

คือแบบประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองของ 

ผู ้ป ่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใช ้ยาฉีดอินซูลิน 

ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 สอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 15 ข้อ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย ระดับการ

ศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ระดับน�้าตาลในเลือด 2 ครั้งล่าสุดท่ีมาตรวจพบ

แพทย์ โรคประจ�าตัวอื่น ระยะเวลาท่ีป่วยเป็นโรค

เบาหวาน ระยะเวลาที่รักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน ช่อง

ทางการรักษาอื่น จ�านวนครั้งของการฉีดอินซูลิน

ต่อวัน และระดับน�้าตาลหลังงดอาหารก่อนเริ่ม

โปรแกรมเละเมื่อตรวจตามนัดครั้งถัดไป และส่วน

ที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองของ

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใช้ยาฉีดอินซูลิน ผู้วิจัย

สร้างขึ้นเอง จ�านวน 30 ข้อ วัดการจัดการตนเอง 

ในด้านการต้ังเป้าหมาย ประเมินตนเอง ติดตาม

ตนเอง และการให้แรงเสริมตนเอง เป็นแบบ

ประมาณค่า Likert scale 4 ระดบั แบ่งเป็น น้อยทีสุ่ด  

ค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน, น้อย ค่าคะแนนเท่ากบั 

2 คะแนน, มาก ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน, มาก

ท่ีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน ข้อท่ีเป็นข้อความ

ทางลบ ค่าคะแนนตรงกันข้าม จ�านวน 30 ข้อ  

ค่าคะแนนรวมสูง หมายถึง มีการจัดการตนเอง 

เพื่อควบคุมระดับน�้าตาลได้มาก ค่าคะแนนรวมต�่า  

หมายถึง มีการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับ

น�้าตาลได้น้อย

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช ้ในการ

ทดลองและแบบสอบถาม โดยส่งให้ผู้เช่ียวชาญ 

คือ แพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ 1 คน และพยาบาล

วชิาชพี จ�านวน 2 คน ตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา  

มีค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหาทั้งฉบับ (Content 

validity index) ได้เท่ากับ .82 และน�าแบบประเมิน

พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
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ชนดิท่ี 2 ท่ีใช้ยาฉดีอนิซูลิน ทีมี่การปรบัปรงุแล้วไป

ทดลองใช้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รักษา

ด้วยยาฉีดอินซูลินท่ีรักษาในคลินิกโรคเรื้อรัง  

โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 

30 ราย วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย

มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง (Cronbach’s alpha  

coefficient) ได้เท่ากับ .84 และเครื่องมือที่ได้จาก

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรม ได้เท่ากับ .82

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 กลุ่มเปรียบเทียบ

 สัปดาห์ที่	 1 หลังจากกลุ่มตัวอย่างตอบ

รับการเข้าร่วมวิจัยแล้ว ก่อนเริ่มกิจกรรมผู้วิจัยให้

กลุ่มตัวอย่างลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ชั่งน�้าหนัก  

วัดส่วนสูง ประเมินสัญญาณชีพ และบันทึกระดับ

น�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานจากผลตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ แล้วผู ้วิจัยเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองใช้เวลา 

45 นาที และให้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการให้บริการ

ของโรงพยาบาลพิมายแบบปกติ

 สัปดาห์ที	่6 บนัทึกผลระดับน�า้ตาลในเลือด 

และเก็บข ้อมูลด ้วยแบบสอบถามพฤติกรรม 

การจดัการตนเองใช้เวลา 45 นาที แล้วสอนสุขศึกษา

ตามกิจกรรม “รู ้ทัน ห่างไกล โรคแทรกซ้อน”  

หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น

 กลุ่มทดลอง	

	 สัปดาห์ที่	 1 กิจกรรมท่ี 1 “รู้ทัน ห่างไกล 

โรคแทรกซ้อน” (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) หลังจาก

กลุ่มตัวอย่างตอบรับการเข้าร่วมวิจัยแล้ว ก่อน

เริ่มกิจกรรมผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงทะเบียนร่วม

กจิกรรม ชัง่น�า้หนกั วัดส่วนสงู  ประเมินสญัญาณชพี  

และบันทึกระดับน�้ าตาลในเลือดของผู ้ป ่วย 

เบาหวานจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตาม 

ขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาลพิมาย  

ก่อนเข้าร่วมกจิกรรม ณ ห้องประชมุเลก็โรงพยาบาล 

พิมาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยใน

แต่ละรอบของสัปดาห์ แบ่งเป็นกลุม่ย่อย (น้อยทีส่ดุ 

4 คน มากที่สุด 8 คน) โดยมีล�าดับกิจกรรม ดังนี้

  1. ก า ร ส ร ้ า ง สั ม พั น ธ ภ า พ  ชี้ แ จ ง

วตัถปุระสงค์ ข้ันตอนการอบรมกจิกรรม ระยะเวลา

การอบรม รายละเอียดของกิจกรรม และกิจกรรม

พูดคุยและแนะน�าตนเองเพื่อเป็นการผ่อนคลาย

ก่อนเข้าสู่การอบรม (ระยะเวลา 10 นาที)

  2.  การพดูคุยสอบถามการใช้ยาอนิซูลนิ

ของกลุ่มตัวอย่าง และบรรยายเรื่องอันตรายจาก 

โรคเบาหวานเม่ือควบคมุระดับน�า้ตาลในเลอืดไม่ได้ 

และแนวทางการจัดการตนเองเพื่อถึงจุดมุ่งหมาย 

ท�าอย่างไรระดับน�้าตาลในเลือดจะดีแม้ฉีดก็ดีได ้

โดยเน้นให้กลุ่มตัวอย่างได้พูดถึงการใช้ยาอินซูลิน

และการจัดการตนเองเม่ือกลับไปท่ีบ้าน ปัญหา

อุปสรรค และมีความต้องการในการต้ังเป้าหมาย

การดูแลตนเอง (ระยะเวลา 20 นาที)

  3.  ผู้วิจัยแจ้งระดับน�้าตาลในเลือดของ

กลุ่มตัวอย่าง และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม 

ตามเกณฑ์ก�าหนดระดับการควบน�้าตาลในเลือด

ของโรงพยาบาลพิมาย ได้แก่ ระดับปานกลาง (สี

เหลือง) คือ มีระดับน�้าตาลในเลือด 126-154 mg% 

ระดับต�่า (สีส้ม) คือ มีระดับน�้าตาลในเลือด 155-

182 mg% และระดับต�่ามาก (สีแดง) คือ มี ระดับ

น�้าตาลในเลือดมากกว่า 183 mg% เพื่อให้กลุ่ม

ตัวอย่างทราบระดับการควบคุมระดับน�้าตาลใน

เลือดของตนเอง และพูดคุยถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อ

ให้เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่ดูแลน�้าตาลในเลือดในเกณฑ์

ดี คือ การควบคุมในระดับดี (สีเขียว) คือ มีระดับ

น�้าตาลในเลือดน้อยกว่า 126 mg% ใช้กระบวนการ
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กลุ่มและกระตุ้นให้ผู ้ร่วมวิจัยได้แสดงความคิด

เห็น ประเมินตนเอง และต้ังเป้าหมายร่วมกันโดย

การเขียนข้อความสัญญากับตนเอง ลงในกระดาษ

และติดไว้ทีก่ระดานรกัสุขภาพ เปิดโอกาสให้ผูร่้วม

กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนและก�าหนดจุดมุ่งหมาย

ของพฤติกรรมร่วมกัน และจะให้รางวัลกับตนเอง

อย่างไรหากปฏิบัติพฤติกรรมส�าเร็จ (ระยะเวลา  

25 นาที) 

  4. การอภิปรายกลุ่มและแนะน�าการ

ใช้อินซูลินในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้

อินซูลินเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ 

การใช้อินซูลินเม่ือออกนอกบ้าน/ท่ีท�างาน/สถาน

ที่สาธารณะ เทคนิคการเก็บรักษายา การประเมิน

ภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยา และการแก้ไขปัญหา

เบ้ืองต้น ทบทวนการติดตามระดับน�้าตาลในเลือด

ด้วยตนเอง อภิปรายกลุ ่ม น�าเสนอผลการดูแล

ตนเอง ปัญหาและอุปสรรคในการดูจัดการตนเอง 

และก�าหนดจุดมุง่หมายร่วมกนัในการจดัการตนเอง 

โดยเขียนลงในสมุดบันทึกกิจกรรมว่าต้องการให้

ระดับน�้าตาลเลือดของตนไม่เกินเท่าไร ก�าหนด

ความถี่ในการออกก�าลัง และก�าหนดชนิดและเมนู

อาหารที่รับประทาน (ระยะเวลา 25 นาที)

  5. การอภิปรายและแนะน�าการรับ

ประทานอาหาร และการออกก�าลังกายที่เหมาะสม

กับผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีใช้ยาอินซูลิน ในประเด็น 

การควบคมุอาหารและเลือกอาหารทีเ่หมาะกบัการ

ฉีดยาอินซูลิน การดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะระดับ

น�า้ตาลในเลอืดต�า่และระดับน�า้ตาลในเลือดสูง และ 

การออกก�าลังกายท่ีเหมาะสมเม่ือใช้ยาฉีดอินซูลิน 

(ระยะเวลา 20 นาที)

  6. การสรุปผลการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอ

แนะ แนะน�าเรื่องค่าระดับน�้าตาลของกลุ่มตัวอย่าง

ในปัจจุบัน และแจกคู่มือดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรค 

เบาหวานท่ีใช้ยาอินซูลิน แนะน�าการใช้สมุดคู่มือ

และให้ลองบันทึก โดยสอนการบันทึกค่าระดับ

น�้าตาลในเลือดล่าสุด เมนูอาหารที่รับประทานใน

แต่ละมื้อ เช้า-กลางวัน-เย็น ชนิดการออกก�าลังกาย  

ระยะเวลาและความถีต่ามแบบบนัทกึข้อมูล แนะน�า

ให้บันทึก 3 วันต่อสัปดาห์ เช่น จันทร์ พุธ ศุกร์ 

เพื่อน�าข้อมูลการบันทึกมาร่วมพูดคุยกันในการท�า

กิจกรรมครั้งที่ 2 และเป็นการติดตามตนเองไปด้วย  

ระยะเวลาต้ังแต่สัปดาห์ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ที่ 6  

(ระยะเวลา 10 นาที)

  7. เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างสอบถาม

ข้อสงสัย นัดหมายกิจกรรมในครั้งต่อไป เน้นย�้าให้

มาร่วมกิจกรรม ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และแจ้ง

เรื่องการโทรศัพท์ติดตามกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสร้าง

เสริมการจัดการตนเอง ติดตาม ประเมินปัญหา

อุปสรรคในการจัดการตนเองของกลุ ่มตัวอย่าง 

(ระยะเวลา 10 นาที)

 สัปดาห์ที	่2	และสปัดาห์ท่ี	4 ผูว้จิยัโทรศัพท์

ติดต่อกลุ่มตัวอย่าง เพื่อกระตุ้นเตือนกลุ่มตัวอย่าง

ทางโทรศัพท์ พร้อมท้ังประเมินผลด้วยการสอบถาม 

ป ัญหา อุปสรรคการปฏิบั ติพฤติกรรม และ 

ให้ก�าลังใจ สร้างแรงเสริมในการจัดการตนเอง  

โดยโทรในวันและเวลาราชการ (จันทร์ถึงศุกร์ 

เวลา 8.00 - 16.00 น.) ระยะเวลาที่ใช้ในการพูดคุย 

ประมาณครั้งละ 15 นาที โดยเนื้อหาการสนทนา

ประกอบด้วย 

 1. แนะน�าตนเองกับกลุ ่มตัวอย่างและ

สอบถามความสะดวกในการพูดคุย แจ้งขอบเขต

ในการพูดคุยก่อนเริ่มสนทนา

 2.  แจ้งผู้ป่วยให้ทราบถึงสถานะสุขภาพ

ของผู้ป่วย โดยแจ้งระดับน�้าตาลในเลือดให้ทราบ 
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และชนิดของยาฉีดอินซูลินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 3. พูดคุยและสอบถามในประเด็นการ

ประเมินตนเอง และติดตามตนเอง โดยมีสาระใน

การสนทนา ได้แก่ การสอบถามปัญหาอุปสรรค 

ในการใช้ยาฉีดอินซูลิน ให้ค�าแนะน�า ปรึกษา  

ส่งเสริมให้มีความม่ันใจในการปฏิบัติพฤติกรรม 

และการสอบถามถึงการบันทึกคู ่มือการบันทึก

อาหารและการออกก�าลังกาย 

 4.  สรุปเนื้อหาที่พูดคุย เสริมแรงทางบวก 

ให้ก�าลงัใจ และเปิดโอกาสให้สอบถามปัญหาในการ

ดูแลจัดการตนเองรายบุคคล

 สัปดาห์ที่	 6 การติดตามผลระดับน�้าตาล

ในเลือดของกลุ ่มตัวอย ่างที่คลินิกโรคเรื้อรัง  

โรงพยาบาลพิมาย จากเวชระเบียนในวันท่ีผู้ป่วย

มารับบริการ และเก็บข้อมูลหลังการทดลอง ด้วย

แบบสอบถามพฤติกรรมการจดัการตนเอง หลังส้ิน

สุดกิจกรรม ใช้เวลา 45 นาที 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะประชากร 

โดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ความแตกต่าง 

ของคุณลักษณะส่วนบุคคล การจัดกลุ ่มความ

สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด ตามเกณฑ์

สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดงของกลุ่มทดลอง และ

กลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้ Chi-square 

 2. วิเคราะห์ความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยการ

จัดการตนเอง และระดับน�้าตาลในเลือด ภายใน

กลุ่ม โดยใช้สถิติ Paired t-test และเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้

สถิติ Independent t-test

 3.  ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ี 

p-value < .05

ผลการวิจัย	
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 เม่ือวิเคราะห์คุณลักษณะประชากรโดย

ใช้สถิติ Chi-square test พบว่า กลุ ่มตัวอย่าง 

คล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง  

45 -59  ป ี  (ร ้อยละ  77 .95)  เป ็น เพศหญิง  

(ร้อยละ 76.67) ประกอบอาชีพพนักงานราชการ 

(ร้อยละ 43.33) มีดัชนีมวลกาย (Body mass Index 

[BMI]) อยู่ในช่วงน�้าหนักเกิน คือ BMI มากกว่า  

25 Kg/m2 (ร้อยละ 17.77) และได้รับการวินิจฉัยว่า

เป็นโรคเบาหวานนานกว่า 5 ปี (ร้อยละ 69.55)

 ด้านพฤติกรรมการจัดการตนเอง กลุ ่ม

ทดลอง มีคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเอง

หลังการทดลอง (M = 90.60, SD = 7.01) สูงกว่า

ก่อนการทดลอง (M = 83.37, SD = 9.14) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ t(29) = -9.005, p < .001 แต่ใน

กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการ

ตนเองก่อนการทดลอง (M = 75.90, SD = 10.92)  

และหลังการทดลอง (M = 77.24, SD = 9.21)  

ไม่แตกต่างกัน t(29)=1.951, p < .141 ดังแสดง 

ในตารางที่ 1

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

การจัดการตนเอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มทดลอง  

มีคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเอง (M = 83.77, 

SD = 9.14) สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (M = 75.59, 

SD = 10.92) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ t(58)  

= 2.051, p < .006 ส่วนการเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองหลังการทดลอง 

พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการ

ตนเองหลังการทดลอง (M = 90.60, SD = 7.01)  

สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (M = 77.24, SD = 9.21) 
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ t(58) =6.443, p < .001 

ดังแสดงในตารางที่ 2

 การวเิคราะห์ความแตกต่างการเปลีย่นแปลง 

คะแนน ( ) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ

เทียบ  พบว่า กลุ่มทดลอง (M = 7.21, SD = 4.41)  

ตารางที่	1  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการจดัการตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใช้ยา

ฉีดอินซูลิน ก่อนเละหลัง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ Paired t-test

11 

และ 17.24 ตามลาํดบั และรองลงมา คือ NPH  ร้อยละ 23.33 และ 48.28 ตามลาํดบั เม่ือวิเคราะห์คุณลกัษณะ
ประชากรโดยใช ้Chi-square  test ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่คลา้ยคลึงกนั 

ดา้นพฤติกรรมการจดัการตนเอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเองหลงัการทดลอง
(M = 90.60, SD = 7.01) สูงกวา่ก่อนการทดลอง (M = 83.37, SD = 9.14), t =-9.005, p < .001, d = 29 และใน
กลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเอง ในระยะก่อนและหลงัการทดลอง มีแนวโนม้ลดลง 
ค่าเฉล่ียคะแนน (M = 75.90, SD = 10.92) และ 77.24 (SD = 9.21)ทดลอง (M = 77.24, SD = 9.21), t =1.951, 
p < .141, d = 29  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการจดัการตนเอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (M = 
83.77, SD = 9.14)  และ (M = 75.59, SD = 10.92) , t =2.051, p < .006, d = 58 ส่วนการเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมการจดัการตนเองหลงัการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเอง
หลงัการทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ คือ 90.60 (SD = 7.01) และ 77.24 (SD = 9.21) ตามลาํดบั และ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value < .001) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

การวิเคราะห์ความแตกต่างการเปล่ียนแปลงคะแนน ( ) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  
พบวา่ กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการจดัการตนเองมากกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ โดย
มีค่าเฉล่ียความแตกต่างคะแนน เท่ากบั (M = 7.21, SD = 4.41) และ (M = -1.53, SD = 4.31), t =-1.254, p < 
.001, d = 29 

ตารางท่ี 1    เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใ ช้ยา
ฉีดอินซูลิน ก่อนเละหลงั ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  โดยใช้สถิติ Paired t-test 

ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใ ช้ยา
ฉีดอินซูลิน ก่อนเละหลงั ในลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  โดยใ ช้สถิติ Independent  t-test 

ตวัแปร 
กลุ่มเปรียบเทียบ             กลุ่มทดลอง 

M   SD   df t p-value M SD df t p-value 

ก่อนทดลอง 83.37 9.14 29 -.9005 < .001 75.59 10.92 29 1.951 .141 
หลงัทดลอง 6 สัปดาห์ 90.60 7.01 77.24 9.21 
p<.05

ตวัแปร 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

M SD df t p-value M SD df t p-value 
กลุ่มทดลอง 83.37 9.14 58 2.051 .006 90.60 7.01 58 6.443 < .001 
กลุ่มเปรียบเทียบ 75.59 10.92 77.24 9.21 
p<.05 

ตารางที่	2  เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการจดัการตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่2 ท่ีใช้ยา

ฉีดอินซูลิน ก่อนเละหลัง ในลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ Independent t-test   

     

11 

และ 17.24 ตามลาํดบั และรองลงมา คือ NPH  ร้อยละ 23.33 และ 48.28 ตามลาํดบั เม่ือวิเคราะห์คุณลกัษณะ
ประชากรโดยใช ้Chi-square  test ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบวา่คลา้ยคลึงกนั 

ดา้นพฤติกรรมการจดัการตนเอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเองหลงัการทดลอง
(M = 90.60, SD = 7.01) สูงกวา่ก่อนการทดลอง (M = 83.37, SD = 9.14), t =-9.005, p < .001, d = 29 และใน
กลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเอง ในระยะก่อนและหลงัการทดลอง มีแนวโนม้ลดลง 
ค่าเฉล่ียคะแนน (M = 75.90, SD = 10.92) และ 77.24 (SD = 9.21)ทดลอง (M = 77.24, SD = 9.21), t =1.951, 
p < .141, d = 29  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการจดัการตนเอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (M = 
83.77, SD = 9.14)  และ (M = 75.59, SD = 10.92) , t =2.051, p < .006, d = 58 ส่วนการเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมการจดัการตนเองหลงัการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเอง
หลงัการทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ คือ 90.60 (SD = 7.01) และ 77.24 (SD = 9.21) ตามลาํดบั และ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p-value < .001) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

การวิเคราะห์ความแตกต่างการเปล่ียนแปลงคะแนน ( ) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  
พบวา่ กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการจดัการตนเองมากกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ โดย
มีค่าเฉล่ียความแตกต่างคะแนน เท่ากบั (M = 7.21, SD = 4.41) และ (M = -1.53, SD = 4.31), t =-1.254, p < 
.001, d = 29 

ตารางท่ี 1    เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใ ช้ยา
ฉีดอินซูลิน ก่อนเละหลงั ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  โดยใช้สถิติ Paired t-test 

ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ของพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใ ช้ยา
ฉีดอินซูลิน ก่อนเละหลงั ในลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  โดยใ ช้สถิติ Independent  t-test 

ตวัแปร 
กลุ่มเปรียบเทียบ             กลุ่มทดลอง 

M   SD   df t p-value M SD df t p-value 

ก่อนทดลอง 83.37 9.14 29 -.9005 < .001 75.59 10.92 29 1.951 .141 
หลงัทดลอง 6 สปัดาห์ 90.60 7.01 77.24 9.21 
p<.05

ตวัแปร 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

M SD df t p-value M SD df t p-value 
กลุ่มทดลอง 83.37 9.14 58 2.051 .006 90.60 7.01 58 6.443 < .001 
กลุ่มเปรียบเทียบ 75.59 10.92 77.24 9.21 
p<.05 

 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับน�้าตาลใน

เลือด (FBS) วิเคราะห์ด้วยสถิติ paired t-test ใน

กลุ่มทดลอง พบว่าระดับ FBS  ในระยะก่อนการ

ทดลอง (M = 183.00, SD = 30.17) และหลังทดลอง  

(M = 170.37, SD = 37.31) ไม่แตกต่างกัน t(29) 

=1.584, p < .124 เช่นเดียวกับในกลุ่มเปรียบเทียบ

ที่พบว่าระดับ FBS ในระยะก่อนการทดลอง  

(M = 195.79, SD = 43.38) และหลังการทดลอง  

(M = 194.38, SD = 79.05)  ไม่แตกต่างกัน t(29)  

= .171, p < .909  ดังแสดงในตารางที่ 3 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับ FBS  ของ 

ผู ้ป ่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใช ้ยาฉีดอินซูลิน 

วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent t-test ในระยะ

ก่อนการทดลองพบว่า ระดับ FBS ในกลุ่มทดลอง  

(M = 183.00, SD = 30.17) และกลุ่มเปรียบเทียบ  

(M = 195.79, SD =43.38) ไม่แตกต่าง t(51) = -1.054, 

p = .193  เช่นเดียวกับในระยะหลังการทดลอง  

ที่พบว่า ระดับ FBS ในกลุ่มทดลอง (M = 170.37, 

SD = 37.31) และกลุ่มเปรียบเทียบ (M = 194.38, 

SD =79.05) ไม่แตกต่างกัน t(58) =-1.308, p = .146 

ดังแสดงในตารางที่ 4

มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

จดัการตนเองมากกว่ากลุม่เปรยีบเทยีบ (M = -1.53, 

SD = 4.31) แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

t(29) = -1.254, p < .001 
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ตารางที่	3  การเปรียบเทียบระดับน�้าตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ Paired t-test

12 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบันํ้ าตาลในเลือด (FBS) ก่อน (M = 183.00, SD = 30.17) และหลงั
ทดลอง (M = 170.37, SD = 37.31) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ มีค่าเฉล่ียระดบันํ้ าตาลในเลือด เท่ากบั (M = 
195.79, SD = 43.38) และ (M = 194.38, SD = 79.05) ตามลาํดบั  เม่ือวิเคราะห์ดว้ยสถิติ paired t-test ก่อน
และหลงัการทดลองพบว่าทั้งกลุ่มทดลอง (M = 195.79, SD = 43.38) และกลุ่มเปรียบเทียบ (M = 194.38, SD 
= 79.05), t = 1.584, p-value = .124, df = 29 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบันํ้ าตาลในเลือด(FBS) ของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใชย้าฉีดอินซูลิน 
ระหว่างกลุ่มทดลอง (M = 183.00, SD = 30.17), t = -1.504, p-value = .193, df = 51 และกลุ่มเปรียบเทียบ 
(M = 170.37, SD = 37.31), t = -1.308, p-value =.146, df = 58 ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองพบว่า ไม่
แตกต่าง  ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างของนํ้ าตาลในเลือด ของกลุ่มทดลอง (M=12.63, SD=43.69) 
และกลุ่มเปรียบเทียบ (M = 1.41, SD = 66.16), t =0.124,d f= 58, p-value = .444)   

ตารางท่ี 3   การเปรียบเทียบระดับนํา้ตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใ ช้ยาฉีดอินซูลิน 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใ ช้สถิติ Paired t-test 

ตารางท่ี 4   การเปรียบเทียบระดับนํา้ตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใ ช้ยาฉีดอินซูลิน 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใ ช้สถิติ Independent t-test 

เม่ือเปรียบเทียบระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใชย้าฉีดอินซูลิน ก่อนและ
หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ตามการเปล่ียนแปลงของระดบันํ้าตาลในเลือดโดย

ตวัแปร 
กลุ่มเปรียบเทียบ            กลุ่มทดลอง 

M SD df t p-value M SD df t p-value 
ก่อนทดลอง 183.00 30.17 29 1.584 .124 195.79 43.38 29 .171 .909 
หลงัทดลอง 6 สปัดาห์ 170.37 37.31 194.38 79.05 
p<.05

ตวัแปร 
หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง 

M SD df t p-value M SD df t p-value 
กลุ่มทดลอง 183.00 30.17 51 -1.054 .193 170.37 37.31 58 -1.308 .146 
กลุ่มเปรียบเทียบ 195.79 43.38 194.38 79.05 
p<.05 

ตารางที่	4	 การเปรียบเทียบระดับน�้าตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ Independent t-test

12 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบันํ้ าตาลในเลือด (FBS) ก่อน (M = 183.00, SD = 30.17) และหลงั
ทดลอง (M = 170.37, SD = 37.31) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ มีค่าเฉล่ียระดบันํ้ าตาลในเลือด เท่ากบั (M = 
195.79, SD = 43.38) และ (M = 194.38, SD = 79.05) ตามลาํดบั  เม่ือวิเคราะห์ดว้ยสถิติ paired t-test ก่อน
และหลงัการทดลองพบว่าทั้งกลุ่มทดลอง (M = 195.79, SD = 43.38) และกลุ่มเปรียบเทียบ (M = 194.38, SD 
= 79.05), t = 1.584, p-value = .124, df = 29 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบันํ้ าตาลในเลือด(FBS) ของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใชย้าฉีดอินซูลิน 
ระหว่างกลุ่มทดลอง (M = 183.00, SD = 30.17), t = -1.504, p-value = .193, df = 51 และกลุ่มเปรียบเทียบ 
(M = 170.37, SD = 37.31), t = -1.308, p-value =.146, df = 58 ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองพบว่า ไม่
แตกต่าง  ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างของนํ้ าตาลในเลือด ของกลุ่มทดลอง (M=12.63, SD=43.69) 
และกลุ่มเปรียบเทียบ (M = 1.41, SD = 66.16), t =0.124,d f= 58, p-value = .444)   

ตารางท่ี 3   การเปรียบเทียบระดับนํา้ตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใ ช้ยาฉีดอินซูลิน 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใ ช้สถิติ Paired t-test 

ตารางท่ี 4   การเปรียบเทียบระดับนํา้ตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใ ช้ยาฉีดอินซูลิน 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใ ช้สถิติ Independent t-test 

เม่ือเปรียบเทียบระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใชย้าฉีดอินซูลิน ก่อนและ
หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ตามการเปล่ียนแปลงของระดบันํ้าตาลในเลือดโดย

ตวัแปร 
กลุ่มเปรียบเทียบ            กลุ่มทดลอง 

M SD df t p-value M SD df t p-value 
ก่อนทดลอง 183.00 30.17 29 1.584 .124 195.79 43.38 29 .171 .909 
หลงัทดลอง 6 สปัดาห์ 170.37 37.31 194.38 79.05 
p<.05

ตวัแปร 
หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง 

M SD df t p-value M SD df t p-value 
กลุ่มทดลอง 183.00 30.17 51 -1.054 .193 170.37 37.31 58 -1.308 .146 
กลุ่มเปรียบเทียบ 195.79 43.38 194.38 79.05 
p<.05 

 เ ม่ือเปรียบเทียบระดับน�้าตาลในเลือด

ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ท่ีใช้ยาฉีดอินซูลิน 

ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบ ตามการเปล่ียนแปลงของระดับ

น�้าตาลในเลือดโดยจ�าแนกตามกลุ่มสีเขียว เหลือง 

ส้ม แดง พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยกลุ่มทดลอง

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ร้อยละ 46.67 

ในขณะท่ีผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 44.83 แต่การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า  

การเปลี่ยนแปลงของท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

(p-value = .629) ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่	5  การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับการควบคุมน�้าตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ 

Chi-square

13 

 

จาํแนกตามกลุ่มสีเขียว เหลือง สม้ แดง พบวา่ ส่วนใหญ่ของผูป่้วยกลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีข้ึน ร้อยละ 46.67 ในขณะท่ีผูป่้วยกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่เปล่ียนแปลง ร้อยละ 44.83 แต่การวิเคราะห์ทางสถิติ
พบวา่ การเปล่ียนแปลงของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั (p-value = .629) ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงระดับการควบคุมนํา้ตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ท่ีใ ช้ยาฉีดอินซูลิน ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
โดยใ ช้สถิติ Chi-square 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
กลุ่มทดลอง  

(n = 30) 
กลุ่มเปรียบเทียบ  

(n = 29) p-value 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

การเปล่ียนแปลงกลุ่มของระดบันํ้าตาลในเลือด    .629 
   ไม่เปล่ียนแปลง  10 33.33 13 44.83  
   เปล่ียนแปลงดีข้ึน 14 46.67 12 41.38  
   เปล่ียนแปลงแยล่ง 6 20.00 4 13.79  

 
อภปิรายผลการวจิยั 

จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดว้่าโปรแกรมการจดัการตนเองเพื่อควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือด
ของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีใชย้าฉีดอินซูลิน ณ คลินิกโรคเร้ือรัง โรงพยาบาลพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
ในผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีทราบว่าตนเองเป็นโรคระยะเวลานานกว่าจะมีพฤติกรรมควบคุมระดบันํ้ าตาลใน
เลือดตนเองดีกว่า (กฤษณา คาํลอยฝ้าย, 2554) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะประชากรท่ีคลา้ยคลึงกนัระดบัการ
ดูแลตนเองก่อนเร่ิมกิจกรรมระหว่างกลุ่มแตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาในระยะเวลาการเป็นโรคเบาเบาหวาน
ไม่แตกต่างกนั โดยโปรแกรมประยุกต์ใชแ้นวคิดการจดัการตนเองของแคนเฟอร์ (Kanfer, 1988) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยกระบวนการในการปรับพฤติกรรม คือ การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) การติดตามตนเอง 
(Self-monitoring) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) และการให้แรงเสริมตนเอง (Self-reinforcement) 
เป็นผลจากการดาํเนินกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูป่้วยโรคเร้ือรังไดมี้กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเดิมท่ีเป็น
ปัญหาสุขภาพ  การส่งเสริมใหผู้ป่้วยท่ีควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือดไม่ไดมี้การปรับเปล่ียนวิธีการดูแลตนเอง 
คน้แนวทางท่ีส่ิงเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใชย้าฉีดอินซูลินท่ีถูกตอ้งเหมาะสม นาํไปสู่การควบคุมระดบั
นํ้าตาลในเลือด  

ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการจดัการ
ตนเองมากกว่าก่อนการทดลอง และภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงของคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมการจดัการตนเอง ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของทศันีย ์ขนัทอง และคณะ 
(2556) ศึกษาผลของโปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเองต่อพฤติกรรมการจดัการตนเอง และระดบันํ้ าตาล



99The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ว ่า

โปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับ

น�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ท่ีใช้

ยาฉีดอินซูลิน ณ คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาล

พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคระยะเวลานานกว่าจะมี

พฤติกรรมควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดตนเองดี

กว่า (กฤษณา ค�าลอยฝ้าย, 2554) ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง

มีลักษณะประชากรที่คล้ายคลึงกันระดับการดูแล

ตนเองก่อนเริ่มกิจกรรมระหว่างกลุ่มแตกต่างกัน  

แต่เม่ือพิจารณาในระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน

ไม่แตกต่างกัน โดยโปรแกรมประยุกต์ใช้แนวคิด

การจดัการตนเองของแคนเฟอร์ (Kanfer, 1988) ซ่ึง

ประกอบไปด้วยกระบวนการในการปรบัพฤติกรรม 

คือ การต้ังเป้าหมาย (Goal setting) การติดตาม

ตนเอง (Self-monitoring) การประเมินตนเอง 

(Self-evaluation) และการให้แรงเสริมตนเอง 

(Self-reinforcement) เป็นผลจากการด�าเนิน

กจิกรรมทีช่่วยให้ผูป่้วยโรคเรือ้รงัได้มีกระบวนการ

ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเดิมทีเ่ป็นปัญหาสุขภาพ การ

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดไม่

ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธกีารดูแลตนเอง ค้นแนวทาง

ที่ส่ิงเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้ยาฉีดอินซูลินที่

ถูกต้องเหมาะสม น�าไปสู่การควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือด 

 ในการศึกษาครั้งน้ี พบว่า ภายหลังการ

ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

จัดการตนเองมากกว่าก่อนการทดลอง และภาย

หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลง

ของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเอง  

ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของทัศนีย์ ขันทอง และคณะ (2556) ศึกษาผลของ

โปรแกรมสนบัสนนุการจดัการตนเองต่อพฤติกรรม

การจัดการตนเอง และระดับน�้าตาลในเลือดของ 

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลิน ซึ่งประกอบ

ด้วย การเสริมทักษะการจัดการตนเอง ร่วมกับการ

วัดระดับน�้าตาลในเลือดด้วยตนเอง การสนับสนุน

ต่อเน่ือง และให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์ ประเมิน

ผลโดยใช้แบบวดัพฤติกรรมการจดัการตนเอง หลัง

ส้ินสุดกิจกรรมพฤติกรรมการจัดการตนเองของ 

ผู ้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ที่ใช้อินซูลินดีข้ึนกว่า

ก ่อนเข ้าร ่วมโปรแกรมอย ่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ กัลยากร  

ลักษณะเลขา และคณะ (2560) ท่ีได้ศึกษาผลของ

การชี้แนะต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและ

ระดับน�้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  

ท่ีฉีดท่ีหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 

ประเมินโดยแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการ

ตนเอง และแบบบันทึกการตรวจระดับน�้าตาลใน

เลือดหลังอดอาหาร ผลการศึกษากลุ่มทดลองมีค่า

เฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองมากกว่า

กลุ ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 

 การจัดกิจกรรมโทรศัพท์ติดตามช่วยเสริม

การติดตามตนเองและประเมินของผู้ป่วยและช่วย

ให้การสื่อสารระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยรวดเร็ว 

ท�าให้ผู้ป่วยมีความม่ันใจท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรมใน

การดูแลจัดการตนเองมากย่ิงข้ึน ซ่ึงคล้ายคลึงกับ

การศึกษาของ Chen et al. (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ

ผลของการใช้การจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน

โดยการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele healthcare 

program) ด้วยการใช้โทรศัพท์และการส่งข้อความ

ทางโทรศัพท์เพื่อเพิ่มความม่ันใจและประเมิน
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ติดตามการใช้อินซูลินและควบคุมระดับน�้าตาลใน

เลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ท่ีใช้ยาอินซูลิน  

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการจดัการตนเองของ

กลุม่ทดลองดีขึน้กว่ากลุม่ทีร่บับรกิารตามปกติ และ

สอดคล้องกบั Celik et al. (2014) ท่ีศึกษาผลของการ

ใช้โทรศัพท์และข้อความเพิ่มความสามารถเทคนิค

ในการใช้อินซูลนิและควบคุมระดับน�า้ตาลในเลอืด

ของผู้ป่วยเบาหวาน เม่ือผู้ป่วยเบาหวานกลับไป

ดูแลตนเองที่บ้าน ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรม

การจัดการตนเองกลุ่มทดลองดีขึ้นกว่ากลุ่มที่รับ

บริการตามปกติ 

 เม่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงกลุ่มของ

ระดับน�้าตาลในเลือดระหว่างกลุ ่มทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มที่ระดับน�้าตาลใน

เลือดไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มเลยในระยะก่อนและ

หลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง มีจ�านวน 10 คน  

และ กลุ่มเปรียบเทียบ จ�านวน 13 คน กลุ่มที่ระดับ

น�้าตาลเลอืดแย่ลงหลังการทดลองของกลุม่ทดลอง 

มีจ�านวน 4 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ จ�านวน 6 คน  

และกลุ ่มที่ระดับน�้าตาลในเลือดดีข้ึนกว่าก่อน 

การทดลอง ของกลุ่มทดลอง มีจ�านวน 14 คน 

และ กลุ่มเปรียบเทียบ จ�านวน 12 คน โดยพบว่า  

การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของระดับน�้าตาลในเลือด 

ของผู ้ป่วยในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  

ไม่แตกต่างกัน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มของ

ระดับน�้ าตาลในเลือดของกลุ ่มทดลองมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับที่ควบคุมน�้าตาลในเลือด

เกณฑ์ดีมีเป็นจ�านวนมาก แต่ระดับน�้าตาลในเลือด

หลังงดอาหารสามารถเปล่ียนแปลงได้ด้วยหลาย

ปัจจัยในด้านความเป็นปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกัน 

 ในการศึกษาครั้งน้ี การจัดการตนเองกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มตัวอย่างมีค่าระดับน�้าตาลในเลือด

หลังงดอาหารหลังการทดลองมีแนวโน้มลดลง 

แต่การวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มไม่แตกต่างกัน ไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัสมน นามวงษ์ และ

คณะ (2561) ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุน

การจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง

ในการฉีดอินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ระยะเวลา

กิจกรรม 14 สัปดาห์ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับน�้าตาล

ในเลือดต�่ากว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ งานวิจัยน้ีระยะเวลากิจกรรม 

ทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ จึงไม่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน

ของการเปลี่ยนแปลงระดับน�้าตาลในเลือด และไม่

สอดคล้องกับจุฑามาศ จันทร์ฉาย (2555) ท่ีศึกษา

ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเบาหวาน และ

การจัดการตนเองของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลใน

เลือดได้ โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ

ตนเอง (Self-efficacy) แนวคิดการจัดการตนเอง 

(Self-management) ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง

สังคม (Social support) ซ่ึงให้ผลลัพธ์ในการดูแล

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่างมีค่า

เฉล่ียลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เป็นผลจาก

การใช้แรงสนับสนุนทางสังคมร่วมและการรับรู้

ตนเองร่วมด้วย 

 การวิจัยนี้ พบว่า การส่งเสริมการจัดการ

ตนเองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับ

น�า้ตาลในเลอืดให้คงท่ี และมีผูป่้วยเบาหวานในกลุม่

ตัวอย่างมีระดับน�า้ตาลในเลอืดดีข้ึน อาจน�ารูปแบบ

การจัดการตนเองของการวิจัยนี้ไปปรับปรุงเพื่อให้

ได้รูปแบบการจัดการตนเองที่สมบูรณ์ และให้การ

พยาบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ
 1. ด้านการปฏบิติัการพยาบาล ควรเพิม่เติม

รูปแบบการจัดกิจกรรมในด้านการออกก�าลังกาย  

และประเด็นความฉลาดทางสุขภาพด้านการบรโิภค

อาหารเพื่อส่งเสริมด้านการประเมินตนเอง ในรูป

แบบการออกก�าลังกายและการเลือกรับประทาน

อาหารส�าหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน

ในคลนิกิ และมกีจิกรรมติดตามผลและจดักจิกรรม

ต่อเน่ืองแบบ (Booster intervention) เป็นระยะ ๆ 

ทุก 2-3 เดือน เพื่อให้คงไว้ซึ่งพฤติกรรมการจัดการ

ตนเองในระยะยาว 

 2.  ด ้านการวิจัย อาจเพิ่มช่องทางการ

ส่ือสารกับผู ้ป ่วยเบาหวานผ่านเทคโนโลยีการ

สื่อสารทางไกลอื่น ๆ เช่น Application Line เนื่อง

ด้วยกลุ่มวัยท�างานสามารถเข้าถึงได้ เป็นช่องทางที่

สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการติดตามและ

กระตุ้นเตือนผู้ป่วย
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การพัฒนารูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์

มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์,ปร.ด.1

ผกาสรณ์ อุไรวรรณ, พย.ม. 2

จริญญา แก้วสกุลทอง,พย.ม.2

ปภาสินี แซ่ติ๋ว,พย.ม.2

(วันที่ส่งบทความ: 15 ก.พ.2562;วันที่แก้ไข: 27 ต.ค. 2562;วันที่ตอบรับ: 27 พ.ย. 2562)

บทคัดย่อ
การถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์ท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์มีความสามารถในการดูแล

สุขภาพของตนเองได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�าหรับ

พระภิกษุสงฆ์และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี 1  

การศึกษาวเิคราะห์สภาพและความต้องการโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยท่ีเกีย่วข้องและสมัภาษณ์

พระภิกษุสงฆ์ ระยะท่ี 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ โดยใช้แนวคิดของการเรียนรู้ทฤษฎีความ

สามารถตนเองและแนวคิดของโมเดลการส่งเสริมสุขภาพ ระยะท่ี 3 ทดลองใช้รูปแบบ และระยะท่ี 4  

การประเมินผลและปรบัปรงุรปูแบบ โดยแบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุม่เดียววัดสองครัง้ กลุม่ตัวอย่างเป็น 

พระภกิษุสงฆ์ในเขตภาคใต้ตอนบนซึง่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 60 รปู เครือ่งมือท่ีใช้ในงานวจิยั ได้แก่

แบบสอบถามความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองและแบบประเมินความพึงพอใจของรูปแบบท่ี

ผ่านการตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 3 ท่าน และหาความเชือ่ม่ันครอนบากแอลฟ่า

ในพระภิกษุสงฆ์ 30 รูปได้เท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าทีแบบวัด

กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพตนเองมี  

5 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การมีจุดประสงค์การถวายความรู้ กระบวนการ 

ถวายความรู้ การประเมินผลการถวายความรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ผลการทดสอบประสิทธิผลของ

รูปแบบเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ์ พบว่า

คะแนนหลังการถวายความรู้ตามรูปแบบสูงกว่าคะแนนก่อนการถวายความรู้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(t(60) = 3.84, p < .05) และความพึงพอใจต่อรูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (M = 4.49, SD = 0.44)

 ค�าส�าคัญ : รูปแบบถวายความรู้, การดูแลด้านสุขภาพ, พระภิกษุสงฆ์
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Abstract
The effectiveness of the monk health education model helps monks to promote their self-health care  

behaviors. The purposes of the research were to develop the monk health education model and to evaluate 

the effectiveness of the model. The study encompassed four phases: 1) the situational analysis and the 

need assessment 2) the design and development of the monk health education model, based on Glaser’s 

Learning Model, Bandura’sSelf Efficacy Theory, and Pender’s Health Promotion Model 3) the model 

implementation, and 4) the model evaluation.The design of the study was quasi-experimental research 

conducted with one group of samples (pre and post-test). The participants were 60 monks from the upper 

southern provinces of Thailand, recruited by simple random sampling. The measurements included the 

self-health care ability and the satisfaction of the health education model. All instruments were validated  

by three experts and tested its reliability with 30 monks, yield Cronbach’s Alpha coefficient of .87 

Data were analyzed using descriptive statistics and the paired t-test. The findings revealed that the 

monk health education model required five components of cooperative, networks, instructionalpur-

poses, learning and instructional process, learning and instructional evaluation and feedback. The  

effectiveness of the model was measured by comparing the overall pre and post-test scores for self-efficacy 

competency. The result has shown that after the experiment the monk gained significantly higher score 

than before the experiment (t(60) = 3.84, p < .05). The monks satisfied with the model at a high level  

(M = 4.49, SD = 0.44).
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บทน�า
 ด้วย “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 

พุทธศักราช 2560” เรื่อง การด�าเนินงานพระสงฆ์

กับการพัฒนาสุขภาวะ ท่ีก�าหนดให้ด�าเนินการวัด

การส่งเสรมิสุขภาพและธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ 

เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพทั่ว

ประเทศ และมีเป้าหมายในการขบัเคลือ่นมติสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ 3 ประเด็น คือ พระสงฆ์กับการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง ชุมชนและสังคมกับการ 

ดูแลอปัุฎฐากพระสงฆ์ท่ีถูกต้องตามหลักพระธรรม

วินัย และบทบาทพระสงฆ์เป็นผู้น�าด้านสุขภาวะ

ของชุมชนและสังคม รวมท้ังพระภิกษุสงฆ์เป็น 

ผูมี้สทิธิในระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าและ

ถือว่าเป็นผู้น�าด้านจิตวิญาณในชุมชนและสังคม  

อีกทั้งการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์นับเป ็น

ภารกิจภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

(พระราชวรมุนี (พลอาภากโร),  พระมงคล 

วชิรากร (สมบัติญาณวโร),พระมงคลธรรมวิธาน  

(ส�าเร็จภูริจิตโต), และวีระศักด์ิ พุทธาศรี, 2560)  

จากธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติดังกล่าว  

ส่งผลให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ 

พระสงฆ์ ต่อยอดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน 

โรคภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้นการ 

เข ้ าถึง สิทธิประโยชน ์การรักษาและบริการ

สาธารณสุขอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง นอกจาก

นี้พระภิกษุสงฆ ์ เป ็นผู ้ที่ มีบทบาทในชุมชน  

จึงสามารถเป็นผู ้น�าด้านสุขภาวะที่ดีให้กับคน 

ในชุมชนน�าไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีได้

 การด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรคส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ในเขตภาคใต้

ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�าเนินการ โดย

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมกบั 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานไีด้ด�าเนนิถวายความรูพ้ระภกิษุ

สงฆ์มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2553 -2560 ลักษณะ

กจิกรรมการถวายความรูส่้วนใหญ่เป็นการบรรยาย

ให้ความรู้ทางสุขภาพ ผลการถวายความรู้พบว่า  

พระภกิษุสงฆ์มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการดูแล

สุขภาพระดับปานกลาง และบางรูปยังไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ ท้ังนี้

อาจเป็นเพราะการถวายความรู้การดูแลสุขภาพ

ยังไม่มีรูปแบบการถวายความรู้และองค์ประกอบ

ท่ีชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการถวายความรู้ท่ีมีการ

ก�าหนดเน้ือหา แต่ไม่มีการประเมินการรับรู้ภาวะ

สขุภาพของตนเองและการประเมินความรู้ก่อนการ

สอน ไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีเฉพาะเป็นรายบุคคล และ 

ขาดการให้ข้อมลูย้อนกลบั (มัฏฐวรรณ ลีย้ทุธานนท์,  

2560) ซึ่งมีผลให้การรับรู้ความสามารถในการดูแล 

สุขภาพของตนเอง (Perceived self-efficacy)  

ยังค่อนข้างน้อย 

 การท่ีบุคคลรับรู้ความสามารถของตนเอง

เป็นแรงจูงใจให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ  

ที่ต้องพัฒนามาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ประสบการณ์

ตรงในการปฏบัิติด้วยตนเองและได้รบัการประเมนิ

จากผู้อื่น ประสบการณ์ทางอ้อมโดยสังเกตการณ์

ปฏิบัติของผู้อื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับตนเอง การ

ถูกชักจูงด้วยค�าพูดของผู้อื่น ซ่ึงท�าให้สามารถน�า

เอาความสามารถท่ีตนเองมีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติ 

และ สภาพร่างกาย เช่น ความวิตกกังวล ความกลัว 

ความสงบ ผ่อนคลาย ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคล

ตัดสนิความสามารถของตน (Pender, Murdaugh & 

Parsons, 2015) หากบุคคลมีการรับรู้ความสามารถ

ของตนสูงจะช่วยให้เขาประสบความส�าเร็จ และ
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มีความเป็นอยู่ที่ดี และการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง จะเป็นส่ิงส�าคัญที่จะท�านายหรือตัดสินว่า

บคุคลจะเปลีย่นแปลงพฤติกรรมสุขภาพและปฏบัิติ

ตามค�าแนะน�าอย่างต่อเนื่อง (อาภาพร เผ่าวัฒนา, 

สุรินธร กลัมพากร, สุนีย์ ละก�าปั่น และขวัญใจ 

อ�านาจสัตย์ซ่ือ, 2555) โดยการที่บุคคลจะมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและสามารถดูแล

สุขภาพของตนเองได้ บุคคลน้ันต้องมีความรู้และ

ทกัษะการดูแลตนเองทีถ่กูต้อง มคีวามเชือ่ถงึคณุค่า

และประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของตนเอง 

รวมท้ังการท่ีผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน วางแผนก�าหนด

ทิศทาง และผลลัพธ์ของการถวายความรู้ส�าหรับ

พระภิกษุสงฆ์ (วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, จริยาวัตร คม

พยัคฆ์, ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา, อัจฉรา จินายน, และ

กันยา สุวรรณคีรีขันธ์, 2553) ดังนั้นรูปแบบของ

การถวายความรูก้ารดูแลสขุภาพของตนเองส�าหรบั 

พระภกิษสุงฆ์ ต้องมอีงค์ประกอบทีค่รอบคลมุและ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ต้ังแต่

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการดูแล

สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ก�าหนดจุดประสงค์

ชัดเจน มีกระบวนการเรียนรู ้ท่ีท�าให้บุคคลเกิด

การรับรู ้ความสามารถของตนเอง และมีความ

สามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ (Kelder,  

Hoelscher & Perry, 2015)

 จากปัญหาและความส�าคัญข้างต้น ผู้วิจัย

เห็นความส�าคัญจึงได้พัฒนารูปแบบถวายความรู้

การดูแลสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้ได้

รูปแบบที่มีประสิทธิผล ท่ีส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์

ได้รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง ตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการดูแลสุขภาพและมีความสามารถใน

การดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 1.  เพือ่พฒันารปูแบบถวายความรูก้ารดูแล

สุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์

 2. เพือ่ศึกษาประสทิธิผลของรปูแบบถวาย

ความรู้การดูแลสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ดังนี้

  2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ก่อนและหลังการ

ใช้รูปแบบถวายความรู ้การดูแลสุขภาพส�าหรับ 

พระภิกษุสงฆ์

  2.2 ศึกษาความพึงพอใจต่อการถวาย

ความรู้การดูแลสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์

ค�าจ�ากัดความ
รูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�าหรับพระ

ภกิษุสงฆ์	หมายถงึ สภาพการณ์ของการจดัการถวาย

ความรู้ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์

ทฤษฎีและแนวคิดของระบบการเรียนรู้ของเกล

เซอร์ (Glaser,1965) ทฤษฎีความสามารถตนเอง 

(Self-efficacy theory) ของแบนดูรา (Kelder et 

al., 2015) และแนวคิดของโมเดลการส่งเสริมสุข

ภาพของเพนเดอร์ (Pender et al., 2015) ประกอบ

ด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงค์การถวายความรู ้  

3) กระบวนการถวายความรู้ 4) การประเมินผลการ

ถวายความรู้และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ

ประสิทธิผลของการถวายความรู้ส�าหรับพระภิกษุ

สงฆ์	หมายถึง ความสามารถในการดูแลสุขภาพ

ตนเองของพระภิกษุสงฆ์ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ 

การรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองในด้านการบริโภคอาหาร การออกก�าลังกาย  

การดูแลด้านสุขภาพกายและการดูแลสุขภาพจิต 

รวมท้ังคะแนนความพึงพอใจต่อการได้รับถวาย

ความรู้การดูแลสุขภาพ
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สมมุติฐานการวิจัย
 1. พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการถวายความรู้

การดูแลสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ตามรูปแบบ 

มีคะแนนเฉลี่ยในด้านความสามารถในการดูแล

สุขภาพตนเอง หลังถวายความรู้สูงกว่าก่อนถวาย

ความรู้

 2. พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการถวายความรู้

การดูแลสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ตามรูปแบบ 

มีความพงึพอใจต่อการถวายความรูก้ารดูแลสขุภาพ

ในระดับดี

กรอบแนวคิด	

 ผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์

ทฤษฎีและแนวคิดของระบบการเรียนรู้ของเกล

เซอร์ (Glaser,1977) ท่ีมีองค์ประกอบ ได้แก่  

จุดประสงค์ของการสอน การประเมินบุคคลก่อน

สอน กระบวนการเรยีนรู ้การประเมินผลการเรยีนรู้ 

และข้อมูลป้อนกลับแนวคิดทฤษฎีความสามารถ

ตนเองของแบนดูรา (Kelder et al., 2015) ที่กล่าว

ว่า กระบวนการเรียนรู้ที่ท�าให้บุคคลมีความคาด

หวังในความสามารถ (Efficacy expectations)  

สูงและคาดหวงัในผลลพัธ์ (Outcome expectations) 

สูง จะส่งผลต่อความส�าเร็จในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพของตนเองโดยการจัดกิจกรรม 

ได้แก่ การกระท�าให้ส�าเร็จด้วยตนเอง (Mastery 

experiences) การได้เห็นตัวอย่างการกระท�าของ 

ผูอ้ืน่ (Vicarious experiences) การพดูชกัจงู (Verbal 

persuasion) และการกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotion  

arousal) และโมเดลการส่งเสริมสุขภาพของ 

เพนเดอร์ (Pender et al., 2015) ได้แก่ ความสามารถ

ในการดูแลตนเองโดยทั่วไป (General competence 

in self care) การปฏิบัติด้านโภชนาการ (Nutrition 

practices) การออกก�าลังกาย (Physical activity) 

และการดูแลด้านสุขภาพจติ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงค์

การถวายความรู ้ 3) กระบวนการถวายความรู ้ 

ได้แก่ การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ  

การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ การใช้ตัว

แบบ การพูดชักจูง และ การสร้างแรงจูงใจในการ

ดูแลสุขภาพ 4) การประเมินผลการถวายความรู้  

และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ด�าเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและ

พัฒนา (Research and development) แบ่งเป็น4 ขั้น

ตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่	 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและความ

ต้องการ 

 เป็นการศึกษาวเิคราะห์สภาพข้อมูลพืน้ฐาน 

จากเอกสาร วิเคราะห์ในข้ันนี้  ประกอบด้วย  

1) การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถ

ในการดูแลตนเองของพระภิกษุสงฆ์ 2) ศึกษา

และวิเคราะห์กิจกรรมและวิธีการถวายความรู้การ

ดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในการด�าเนินการ

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2560 โดยการ

ถอดบทเรียนเกี่ยวกับ “การสร้างเสริมสุขภาพและ 

การป้องกันโรค ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์” จากการ

สนทนากลุ่ม (Focus group discussions) กับผู้รับ

ผิดชอบโครงการและคณะด�าเนินการ ผู ้แทน

จากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 

11 จ.สุราษฎร์ธานี และผู ้เข้าร่วมโครงการ คือ  

พระภกิษุสงฆ์ จ�านวน 120 รูป  3) สังเคราะห์แนวคิด

และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบถวายความรู้การ

ดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์
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ขั้นตอนที่	2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ 

 เป ็น ข้ัน ท่ีด� า เ นินการร ่วมกันทั้ งการ

ออกแบบและพฒันากบัการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัได้น�าผล

วิเคราะห์ในขั้นที่ 1 มาจัดท�าเป็นกรอบแนวคิดการ

วิจัย และร่างรูปแบบและน�าไปตรวจสอบความสม

เหตุสมผล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

และการป้องกนัโรค เป็นอาจารย์พยาบาล จ�านวน 3 

ท่านตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและความเป็น

ไปได้ของรปูแบบ และน�าผลทีไ่ด้จากการตรวจสอบ

ร่างรูปแบบไปแก้ไขและปรับปรุง 

ขั้นตอนที่	3 ขั้นการทดลองใช้รูปแบบ 

 เป็นการน�ารูปแบบท่ีสร้างข้ึนในข้ันตอน

ท่ี 2 ไปทดลองใช้โดยการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 

กลุ่มเดียววัดสองครั้ง (The one-group pretest- 

posttest design)  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพระภกิษุสงฆ์ 

เข้ารบัการอบรมพระนกัเทศน์ในเขตภาคใต้ตอนบน 

ประจ�าปี 2561 จ�านวน 70 รูป ค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึง

ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความคาดเคลื่อน

จากกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 ค�านวณได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างเท่ากับ 59.57 ผู้วิจัยจึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 60 รปู และท�าการสุม่อย่างง่ายเพือ่เป็นกลุ่ม

ทดลอง ด�าเนนิการแบบกึง่ทดลองแบบกลุม่เดียววดั

สองครัง้ ใช้เวลาทดลอง 2 สัปดาห์ รวมถึงการใช้วธีิ

การสงัเกต สอบถามและสนทนากลุ่มเกีย่วกบัความ

คิดเห็นต่อการถวายความรู้การดูแลสุขภาพตาม 

รูปแบบที่สร้างขึ้น

ขัน้ตอนที	่4 ขัน้การประเมินผลและปรบัปรงุรปูแบบ

 เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากประเมินผลไป

ปรับปรุงรูปแบบในทุกข้ันตอนให้มีความสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธาน ีเลขท่ี 2018/10 

โดยผู้วิจัยได้ช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กลุ่ม

ตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์และ 

วธีิด�าเนินการวจัิย เปิดโอกาสให้กลุม่ตัวอย่างซ่ึงเป็น 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีอิสระในการเข้าร่วมวิจัย  

โดยสมัครใจ และผู้เก็บข้อมูลสนทนาด้วยความ

เคารพนอบน้อม โดยใช้ศัพท์ของพระภิกษุสงฆ์ 

สนทนาด้วยความเคารพและนอบน้อม เม่ือมีการ

ประเมินภาวะสุขภาพหรือการตรวจร่างกาย ได้ขอ

อนุญาตและชี้แจงวัตถุประสงค์ทุกครั้ง จัดสถานที่

ให้เหมาะสมและไม่อยู่ตามล�าพังกับพระภิกษุสงฆ์

วิเคราะห์ข้อมูล

 วิ เคราะห์ข ้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ dependent t-test

ผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ข้ันตอนท่ี	 1	 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพและ 

ความต้องการ 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพและความ

ต้องการ พบว่า ลักษณะกิจกรรมการถวายความรู้

ส่วนใหญ่ เป็นการบรรยายให้ความรู้ทางสุขภาพ 

พระภกิษุสงฆ์มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการดูแล

สุขภาพระดับปานกลาง และบางรูปยังไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ ท้ังนี้

อาจเป็นเพราะการถวายความรู้การดูแลสุขภาพ

ยังไม่มีรูปแบบการถวายความรู้และองค์ประกอบ

ท่ีชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการถวายความรู้ท่ีมีการ
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ก�าหนดเน้ือหา แต่ไม่มีการประเมินการรับรู้ภาวะ

สุขภาพของตนเองและการประเมินความรูก่้อนการ

สอน ไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีเฉพาะเป็นรายบุคคล และ

ขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับ

ขั้นตอนที่	2 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบ 

 ส่วนที่ 1 ผลของการออกแบบและพัฒนา

รูปแบบ

 จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีในข้ัน

ตอนที่ 1 รูปแบบถวายความรู ้การดูแลสุขภาพ

ตนเองของพระภิกษุสงฆ์ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) จุดประสงค์การถวายความรู้ 2) กระบวนการ

ถวายความรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างความ

ตระหนักในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ 

การประเมินสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพของ

ตนเอง การใช้ตัวแบบด้านการดูแลสุขภาพ การพูด

ชักจูงเพื่อให้เกิดก�าลังใจต่อการดูแลสุขภาพ การ

สร้างพลงัและการกระตุ้นเตือนต่อการดูแลสขุภาพ 

3) การประเมินผลการถวายความรู้ และ 4) การให้

ข้อมูลย้อนกลับ 

 ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบ

 น�ารูปแบบที่ร่างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) 

ในความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้

และความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของข้อค�าถามกับตัวชี้วัด ระหว่าง .67-1.00 และ 

มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ

ข่ายถวายความรู ้ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นองค์

ประกอบแรกและได้น�าแบบสอบถามความสามารถ

ในการดูแลตนเองไปใช้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 รูป และน�ามาค�านวณค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาก(Cronbach’s 

Alpha coefficient)ได้เท่ากับ .87 และได้รูปแบบ  

ดังแผนภูมิที่ 1

ขั้นตอนที่	3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ เสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

	 ส่วนที่	1	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม	

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพระภิกษุสงฆ์ใน

เขตภาคใต้ ท่ีเข้ารับการอบรมพระนักเทศน์ ณ วัด 

พระอารามหลวงแห่งหนึ่งใน จ.สุราษฎร์ธานี  

ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 30) 

ระดับการศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก  

(ร้อยละ 70) ไม่มีโรคประจ�าตัว (ร้อยละ 53.33)  

มีระดับดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ 60) ไม่ชอบ 

รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม (ร้อยละ 58.33)  

ด่ืมกาแฟ (ร้อยละ 81.67) ไม่ออกก�าลังกายเลย  

(ร้อยละ 30) 

 

ส่วนที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ์ท่ีได้รับการ

ถวายความรู้ตามรูปแบบถวายความรู้การดูแลด้าน

สุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์

คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลสุขภาพ

ตนเองในภาพรวม หลังการทดลองใช้รูปแบบการ

ถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์

สูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1. 
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ตารางที	่1 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองในภาพรวม ก่อนและหลัง

การทดลองการใช้รูปแบบของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ Dependent t-test(N = 60)

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงขั้นตอนการออกแบบและพฒันารูปแบบ 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชรู้ปแบบ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพระภิกษุสงฆ์ในเขตภาคใต ้ท่ีเขา้รับการอบรมพระนักเทศน์ ณ วดัพระ

อารามหลวงแห่งหน่ึงใน จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-30 (ร้อยละ 30) ระดบัการศึกษาทาง
ธรรม นกัธรรมชั้นเอก (ร้อยละ 70) และขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั คิดเป็นร้อยละ 
53.33 ระดับดัชนีมวลกายปกติคิดเป็นร้อยละ 60ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรรมสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่ชอบ
รับประทานอาหารหวาน มนั เคม็ จาํนวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 58.33ด่ืมกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 81.67 ไม่ออก
กาํลงักายเลยคิดเป็นร้อยละ 30     

กระบวนการถวายความรู้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างความตระหนกัในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง  

ขั้นตอนท่ี 3 การใชต้วัแบบดา้นการดูแลสุขภาพ  

ขั้นตอนท่ี 4 การพดูชกัจูงเพ่ือใหเ้กิดกาํลงัใจต่อการดูแลสุขภาพ 

ขั้นตอนท่ี 5 การสร้างพลงัและการกระตุน้เตือนต่อการดูแลสุขภาพ 

การประเมนิผลการถวายความรู้ 

ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพสาํหรับพระภิกษุสงฆ ์

จุดประสงค์การถวายความรู้   

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

การมส่ีวนร่วมของภาคเีครือข่ายถวาย
ความรู้สําหรับพระภิกษุสงฆ์ 

จุดประสงค์การถวายความรู้		

กระบวนการถวายความรู้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง 

ขั้นตอนที่ 3 การใช้ตัวแบบด้านการดูแลสุขภาพ 

ขั้นตอนที่ 4 การพูดชักจูงเพื่อให้เกิดก�าลังใจต่อการดูแลสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างพลังและการกระตุ้นเตือนต่อการดูแลสุขภาพ

การประเมินผลการถวายความรู้

ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง

ความพึงพอใจต่อรูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์

การให้ข้อมูลย้อนกลับ

แผนภูมิที่	1 แสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ

9 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ์ท่ีได้รับการถวาย
ความรู้ตามรูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพสําหรับพระภิกษุสงฆ์ 
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองในภาพรวม หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการถวายความรู้
การดูแลสุขภาพสาํหรับพระภิกษุสงฆสู์งกวา่ก่อนการทดลอง แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ดงัตารางท่ี 1.  
ตารางท่ี 1การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองในภาพรวม ก่อนและหลงัการ
ทดลองการใ ช้รูปแบบของกลุ่มตัวอย่างโดยใ ช้สถิติ Dependent t-test(N = 60) 
กลุ่มตวัอยา่ง M SD df t   p 
ก่อนใช้รูปแบบ 3.49 0.50  59  

59  3.84 .00* 
หลังใช้รูปแบบ 3.81 0.42 

*p<.05
สาํหรับความพึงพอใจต่อการถวายความรู้การดูแลสุขภาพสาํหรับพระภิกษุสงฆใ์นภาพรวม พบว่า มี

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.49(M = 4.49, SD = 0.44)จากคะแนนเตม็ 5 และจาํแนกความพึงพอใจในแต่ละดา้น
กระบวนการและขั้นตอนการถวายความรู้รถวายความรู้และความรู้ท่ีไดรั้บสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได้
พบวา่มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจระดบัดีทุกดา้น 
ขั้นตอนท่ี 4 ผลการประเมินการใช้รูปแบบและปรับปรุงรูปแบบ 

ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ยงัคงเดิม 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงคก์ารถวายความรู้ 3) กระบวนการถวายความรู้ ไดแ้ก่ การสร้าง
ความตระหนกัในการดูแลสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ การใชต้วัแบบ การพูดชกัจูงและ 
การสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ4) การประเมินผลการถวายความรู้ และ 5) การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  
อภปิรายผลการวจิยั 
  จากผลการวิจยั มีประเดน็อภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

รูปแบบถวายความรู้การดูแลดา้นสุขภาพสาํหรับพระภิกษุสงฆ ์มีลกัษณะเด่นท่ีมีองคป์ระกอบของ
รูปแบบชดัเจน5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงคก์ารถวายความรู้ 3) 
กระบวนการถวายความรู้ 4) การประเมินผลการถวายความรู้ 5) การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เป็นองคป์ระกอบท่ี
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก ทุกองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนั (Glaser, 1977) 
และมีขั้นตอนกระบวนการถวายความรู้ด้านสุขภาพท่ีผ่านการทดลอง  ท่ีส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์ มี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองไดด้งัท่ี ทิศนา แขมมณี(2560) ไดก้ล่าวของรูปแบบการสอนหรือการ
ถวายความรู้ จะตอ้งเป็นสภาพหรือลกัษณะท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นระบบระเบียบตามหลกัปรัชญาทฤษฎี หลกัการ 
แนวคิดหรือความเช่ือต่างๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอนในการสอนหรือการถวายความรู้ 
รวมทั้งวิธีและเทคนิคการสอนหรือถวายความรู้ ท่ีสามารถช่วยใหส้ภาพการสอนหรือถวายความรู้นั้นเป็นไป
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 ส�าหรับความพึงพอใจต่อการถวายความ

รู ้การดูแลสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ในภาพ

รวม พบว่า มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.49 คะแนน  

(SD = 0.44) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และจ�าแนก

ความพึงพอใจในแต่ละด้านกระบวนการและข้ัน

ตอนการถวายความรู้และความรู้ท่ีได้รับสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้พบว่ามีคะแนนเฉล่ียความพึง

พอใจระดับดีทุกด้าน

ขั้นตอนที่	 4	 ผลการประเมินการใช้รูปแบบและ

ปรับปรุงรูปแบบ

 ผลการวจิยั พบว่า รูปแบบถวายความรูก้าร

ดูแลสุขภาพตนเอง ยังคงเดิม 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงค์

การถวายความรู ้ 3) กระบวนการถวายความรู ้ 

ได้แก่ การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ  

การรับรู ้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ การใช้ 

ตัวแบบ การพดูชกัจงูและ การสร้างแรงจงูใจในการ

ดูแลสขุภาพ 4) การประเมินผลการถวายความรู ้และ  

5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัย มีประเด็นอภิปรายผล  

ได้ดังนี้

 รูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพ

ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ มีลักษณะเด่นท่ีมีองค์

ประกอบของรูปแบบชัดเจน 5 องค์ประกอบได้แก่ 

1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงค์

การถวายความรู ้ 3) กระบวนการถวายความรู ้  

4) การประเมินผลการถวายความรู้ 5) การให้ข้อมูล

ย้อนกลับ เป็นองค์ประกอบท่ีครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจาก ทุกองค์ประกอบมีความ

สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน (Glaser, 1977) และ 

มีข้ันตอนกระบวนการถวายความรู้ด้านสุขภาพท่ี

ผ่านการทดลอง ที่ส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์ มีความ

สามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดังท่ี ทิศนา 

แขมมณี (2560) ได้กล่าวของรูปแบบการสอนหรือ

การถวายความรู ้จะต้องเป็นสภาพหรอืลกัษณะท่ีจดั

ข้ึนอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญาทฤษฎี 

หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดยประกอบ

ด้วยกระบวนการหรอืข้ันตอนในการสอนหรือการ

ถวายความรู้ รวมท้ังวิธีและเทคนิคการสอนหรือ

ถวายความรู้ ที่สามารถช่วยให้สภาพการสอนหรือ

ถวายความรู้นั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือ

แนวคิดยึดถือ และรูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์ 

ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ได้แก่ หัวหน้า

คณะสงฆ์ ส�านักงานพระพุทธศาสนา หน่วยงาน

ด้านสาธารณสุข ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ ส�านักงานหลัก

ประสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาล และสถาบัน

การศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข ท่ีเห็น

ความส�าคัญในการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์  

มีการประชมุออกแบบกจิกรรมและท�าข้อตกลงร่วม

กนัสอดคล้องกบัการศึกษาของ ปวณีา วงัคาม, จตุพร  

เหลืองอุบล, และบัณฑิต วรรณประพันธ์ (2559)  

พบว่า ปัจจัยการท�างานท่ีประสบผลส�าเร็จ ได้แก่ 

การสร้างความรูสึ้กผกูพนั ความรบัผดิชอบหรอืการ

ตกลงร่วมกันและการสนับสนุนจากภาคส่วนใน

พืน้ท่ี จะท�าให้มีการขับเคล่ือนและมีทิศทางเดียวกนั 

และสอดคล้องกบังานวจิยัของพระครสุูวธิานพฒัน

บัณฑิต และคณะ (2558) เรื่องการพัฒนารูปแบบ

การดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัด

ขอนแก่น โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

ท่ีได้แนวทางการดูแลสุขภาพ 4 ด้าน คือ ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและ
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การฟื้นฟูสภาพ และมีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ี

ของภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงาน ผลการด�าเนิน

งานมีการจัดระบบบริการสุขภาพในด้านต่างๆ ท่ี 

เหมาะสมกับบริบทของพระภิกษุสงฆ์ หลังการ

ด�าเนินงานประเมินพฤติกรรมสุขภาพองค์รวม

ของพระสงฆ์ พบว่ามีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก

ก่อนด�าเนินงานทุกมิติ และมีข้อเสนอแนะคือ  

วดัควรมีการพฒันาระบบสุขภาพพระสงฆ์และเป็น

วดัต้นแบบส่งเสรมิสขุภาพและการมีส่วนร่วมของ

เครือข่าย โดยส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ควรมีภารกจิส�าคญัในการพฒันาศักยภาพพระสงฆ์

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ

ที่ดีด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตปัญญาและ

กระทรวงสาธารณสุข ควรรับนโยบายที่จะสร้าง

ระบบสุขภาพของพระสงฆ์ในด้านต่างๆ นอกจาก

น้ีการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจะท�าให้มีการ

ก�าหนดจุดประสงค์ในการถวายความรู้การดูแล

สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ได้ชัดเจน 

 ส�าหรับองค์ประกอบที่ 2 จุดประสงค์

การถวายความรู้ ที่มีความชัดเจน และการแจ้งจุด

ประสงค์ให้แก่พระภกิษุสงฆ์ทีเ่ข้ารบัการถวายความ

รู้ทราบ (Informing the learner of the objective) 

จะท�าให้พระภิกษุสงฆ์ทราบถึงเป้าหมายหรือผล

ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการถวายความรูโ้ดยเฉพาะ 

และเห็นแนวทางท่ีการถวายความรู้นั้น จะน�าไปสู่

จุดหมายได้เป็นอย่างดี และผู้ถวายความรู้สามารถ

ก�าหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของพระภิกษุสงฆ์ ท่ี

สอดคล้องกับจุดประสงค์ได้ (Glaser,1977)

 องค์ประกอบที ่3 กระบวนการถวายความรู้  

ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ที่ มีความสัมพันธ ์

และเชือ่มโยงกนัซึง่จะน�าไปสู่การเกดิความสามารถ

ของตนเอง กล่าวคอืในแต่ละขัน้ตอนจะพฒันาพระ

ภิกษุสงฆ์ให้เห็นความส�าคัญและตระหนักในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง มีทักษะในการประเมิน

ภาวะสุขภาพและรบัรูภ้าวะสุขภาพของตนเอง การ

ปฏบัิติตัวอย่างเหมาะสมและมีก�าลงัใจอย่างเพยีงพอ  

มีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง  

ซ่ึงความคาดหวังนี้เป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะตัดสินว่า

บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและ

ปฏิบตัิตามค�าแนะน�าอยา่งต่อเนื่องต่อไป โดยปัจจยั

ท่ีท�าให้เกิดความสามารถของตนเอง จะมาจาก

แหล่งความเชื่อในความสามารถท่ีมีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ท่ีกระท�าส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ การใช้ 

ตัวแบบท่ีเห็นผู้อื่นกระท�าแล้วประสบความส�าเร็จ 

จะท�าให้บุคคลรับรู ้ เกี่ยวกับความสามารถของ

ตนเองมากข้ึน การพูดชักจูงโดยใช้ค�าพูดที่จะช่วย

เสริมความคาดหวังในความสามารถของตนเอง 

บุคคลจะมีก�าลังใจ เกิดความเชื่อม่ันว่าตนเองมี

ความสามารถที่จะท�ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง

การกระตุ้นทางอารมณ์ ซึ่งบุคคลที่มีความรู้สึกใน

ความสามารถของตนเองสูง จะสามารถกระตุ้นทาง

อารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Kelder et al., 2015) 

ดังน้ันกระบวนการถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์จะ

ท�าให้พระภกิษสุงฆ์มีการรับรูค้วามสามารถในการ

ดูแลสุขภาพของตนเองได้

 องค์ประกอบท่ี 4 การประเมนิผลการถวาย

ความรู้ เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญองค์ประกอบหน่ึง

ที่จะวัดและตัดสินว่า รูปแบบการถวายความรู้และ

กระบวนการถวายความรู้มีประสิทธิภาพมากน้อย

เพียงใด การประเมินผล โดยเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองถวายความรู้ตาม

รูปแบบของพระภิกษุสงฆ์และความพึงพอใจต่อ

รูปแบบดังกล่าว จะเป็นตัวสะท้อนถึงรูปแบบท่ี

ได้ก�าหนดข้ึนเพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงให้มี
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ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายองค์ประกอบ

ที่ 5 การให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้วิธีการสังเกต 

สัมภาษณ์ การอภิปรายให้ข้อเสนอแนะและการ

สนทนากลุม่ ท�าให้ได้ข้อมูลป้อนกลบัในการพฒันา

รูปแบบการถวายความรู้ได้ จากองค์ประกอบของ

รูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพส�าหรับ

พระภิกษุสงฆ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์

ประกอบมีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน และมี

กระบวนการด�าเนินการถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์  

ให้เป็นไปตาม “ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  

พุทธศักราช 2560” จึง เสมือนการยกระดับ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ท่ีให้ 

บุคคลมีท้ังความรู้และความเชื่อที่ถูกต้อง มีความ

สามารถในการปฏิบัติตัว มีการรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง รวมทัง้เกดิพลังอ�านาจของชมุชน จนน�า

ไปสู่ความสามารถในการดูแลตนเองได้ (ขวัญเมือง 

แก้วด�าเกิง, 2561)

 ส�าหรับประสิทธิผลของรูปแบบถวาย 

ความรู้การดูแลสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ ท่ี

พบว่าความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองใน 

ภาพรวม หลงัการทดลองใช้รปูแบบการถวายความ

รูก้ารดแูลสขุภาพส�าหรบัพระภกิษุสงฆ์สงูกว่าก่อน

การทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และเมื่อแยกรายด้าน พบว่าคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองด้านการ 

ฉนัภตัตาหารด้านการประเมินภาวะสุขภาพและการ

ดูแลตนเอง หลงัการทดลองใช้รปูแบบถวายความรู้

การดูแลด้านสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์สูงกว่า

ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถใน

การดูแลสขุภาพตนเองด้านการออกก�าลงักาย ก่อน

การทดลองและหลังการทดลองใช้รูปแบบถวาย

ความรู้การดูแลด้านสุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์  

ไม่แตกต่างกนั และประเมินความพงึพอใจภาพรวม

ต่อการถวายความรู้อยู่ในระดับดี ท้ังน้ีเนื่องจากมี

กระบวนการถวายความรู้ที่มีความชัดเจนและเป็น

ระบบ ที่ท�าให้พระภิกษุสงฆ์รับรู้ภาวะสุขภาพและ

ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ 

มีความคาดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน คือมีความ

รู ้ความเข้าใจและการปฏิบัติในการมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีดี โดยใช้ข้ันตอนท่ีจะท�าให้เกิดผลลัพธ์

ดังกล่าว มีดังนี้

 ข้ันตอนท่ี 1 การสร้างความตระหนักใน

การดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ โดยหัวหน้า

คณะสงฆ์ และผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ท่ีร่วมก�าหนดวัตถุประสงค์และชี้แจง

วัตถุประสงค์ ปรับทัศนคติท่ีถูกต้องในการดูแล

สุขภาพ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่ง

จะท�าให้พระภิกษุสงฆ์เห็นความส�าคัญและรับรู้

ประโยชน์ของการปฏบัิติพฤติกรรมสขุภาพและการ

ดูแลตนเอง (เกษแก้ว เสียงเพราะ, 2561)

 ขั้นตอนที่  2  การประเมินสุขภาพและการ 

รับรู ้ภาวะสุขภาพของตนเอง โดยมีการตรวจ 

คัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต ได้แก่ การ

ตรวจน�้าตาลในกระแสเลือด การตรวจร่างกาย เช่น  

วัดความดันโลหิต น�้าหนัก ส่วนสูง รอบเอว  

วั ด ส า ย ต า  ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด  ค ว า ม

ไม่สุขสบาย การนอนไม่หลับ การจัดการกับ

ความเครียด การประเมินความสามารถการ

ดูแลด้านสุขภาพของตนเอง และเม่ือประเมิน

แล้ว เจ้าหน้าที่ที่ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล 

ได ้ให ้ข ้อมูลผลการประเมินสุขภาพเบื้องต ้น 

แก่พระภิกษุสงฆ์เป็นรายบุคคล วิธีการดังกล่าว

จะท�าให้พระภิกษุสงฆ์มีความต่ืนตัวและสะท้อน

ถึงการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและ 
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ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีผ่าน

มาประสบการณ์ของความส�าเรจ็ของตนเอง ถอืเป็น

ปัจจยัทีมี่อทิธิพลต่อความคาดหวงัในความสามารถ

ของตนเองมากที่สุด (Pender et al., 2015)

 ข้ันตอนที่ 3 การใช้ตัวแบบด้านการดูแล

สุขภาพที่ดีโดยเสนอหรือยกตัวอย่างตัวแบบ ท่ีมี

การดูแลสุขภาพที่ดี จะท�าให้พระภิกษุสงฆ์ได้เห็น

ประสบการณ์หรอืตัวอย่างความส�าเรจ็ของผูอ้ืน่ จะ

ท�าให้พระภกิษสุงฆ์เกิดการเลียนแบบและรบัรูเ้กีย่ว

กับความสามารถของตนเองมากขึ้น (Kelder et al., 

2015)

 ขัน้ตอนที ่4 การพดูชกัจงูเพือ่ให้เกดิก�าลงัใจ

ต่อการดูแลสุขภาพโดยวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ

และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ บรรยาย

ความส�าคัญของการดแูลสขุภาพ ปัญหาทางสุขภาพ

ที่พบในพระภิกษุสงฆ์ การส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค ความสามารถในการดูแลตนเองด้าน

พฤติกรรมสุขภาพได้แก่ การพจิารณาในการบริโภค

อาหาร การออกก�าลังกาย การดูแลสขุภาพกาย และ

การดูแลสุขภาพจติเป็นต้น ซ่ึงการชกัจงูโดยใช้ค�าพดู  

จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์เกิดก�าลังใจ และพลังใจ

ในความสามารถการดูแลสุขภาพของตนเองได้  

(McEwen & Wills, 2019) ซึง่พระภกิษุสงฆ์สามารถ

ดูแลสุขภาพในด้านการฉันภัตตาหารและด้าน

การประเมินภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองได้

ระดับดีส�าหรับด้านการออกก�าลังกาย พระภิกษุ

สงฆ์มีความสามารถในการดูแลตนเองในด้านนี้ได้

ค่อนน้อย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการพูดชักจูงยังไม่

สามารถท�าให้พระภิกษุสงฆ์รับรู้ภาวะสุขภาพและ

การรบัรูป้ระโยชน์ของการปฏบัิติการออกก�าลงักาย

ดังนั้นพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก�าลังกายยัง

เป็นพฤติกรรมท่ีพระภิกษุสงฆ์จะต้องได้รับการส่ง

เสริมสุขภาพต่อไป

 ขั้นตอนที่  5  การสร ้างพลังและการ 

กระตุ้นเตือนต่อการดูแลสุขภาพมีช่องทางใน

การกระตุ้นเตือน เช่น การติดตามพบพระภิกษุ

เพื่อกระตุ้นเตือนในการดูแลสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข การสร้างกลุ่มไลน์และโทรศัพท์ติดตาม

พฤติกรรมสุขภาพ ส�าหรบัพระภกิษเุพือ่กระตุ้นการ

รับรู้และสร้างแรงจูงใจ จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์

มีแรงจูงใจและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงกระบวนการกระตุ้นความสามารถ 

ที่ประกอบด้วยกระบวนการรู้คิด จะช่วยให้บุคคล

เดาเหตุการณ์และพัฒนาแนวทางท่ีจะควบคุมสิ่งท่ี

มีผลต่อวิถีชีวิตของเขา กระบวนการการจูงใจ จะ

ถูกก�ากับโดยความคาดหวังของบุคคลน้ันๆ บุคคล

จะกระท�าเม่ือเขามีความเชื่อว่าเขาท�าได้ การจูงใจ 

จะมีอิทธิพลต่อความหวังในผลลัพธ์ของการ 

กระท�านั้นๆ (Kelder et al., 2015)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรน�ารูปแบบถวายความรู้การดูแล

สุขภาพส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ไปใช้ในการส่ง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้พระภิกษุสงฆ์

ในเขตพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

 2. กระบวนการถวายความรู้ เพือ่ให้มคีวาม

สามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ ควรมีวิธี

การและกจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรม ท�าให้บุคคลมีความ

คาดหวงัในความสามารถสงูและคาดหวงัในผลลพัธ์

สูง

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาความสามารถในการดูแล 

ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้แก่ การบริโภค 



The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

116

อาหาร การออกก�าลังกาย การมีการจัดการกับ 

อารมณ์ท่ีเหมาะสม การประเมินและสุขภาพของ

ตนเองเบื้องต้น 

 2. ค ว ร ศึ ก ษ า ค ว า ม พ ร ้ อ ม แ ล ะ ก า ร 

ด�าเนินงานเพื่อให้เป็นวัดต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ

ในพื้นที่อื่นๆ 
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
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บทคัดย่อ
การเจ็บป่วยวิกฤตอุบัติเหตุท�าให้ร่างกายต้องการพลังงานและสารอาหารเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีได้รับ 

สารอาหารลดลงจากการย่อยและดูดซึมท่ีลดลงหรือได้รับสารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอ การวิจัย

กึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤต

ศัลยกรรมอบุติัเหตุท่ีเข้าการรกัษาในหอผูป่้วย โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สงิหาคม พ.ศ. 

2560 กลุม่ตัวอย่างได้รบัการคดัเลอืกตามคุณสมบติัท่ีก�าหนด จ�านวน 46 คน แบ่งเป็นกลุ่มเปรยีบเทียบท่ีได้

รบัสารอาหารตามมาตรฐานเดิม และกลุม่ทดลองทีไ่ด้รบัสารอาหารตามแนวปฏบัิติฯ จ�านวนกลุม่ละ 23 คน 

ประเมินผลด้านผู้ป่วยและด้านสมรรถนะของพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test, chi-square และ 

relative risk ratio ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มทดลองที่ใช้แนวปฏิบัติฯมีสถานะทางโภชนาการโดยรวมดี

กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (คะแนนเฉลี่ย BNT = 3.43 และ 6.39 ตามล�าดับ, p =0.001) และพบว่ากลุ่มทดลองมี

สัดส่วนผู้ที่มีสถานะทางโภชนาการอยู่ในระดับดีมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 22 เท่า (RR= 22, 95%CI [3.23, 

149.89]) มีผู้ที่ได้รับพลังงานเพียงพอมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 10.5 เท่า (RR=10.5, 95% CI [2.77, 39.71]) 

และมีผู้ที่ได้รับโปรตีนเพียงพอมากกว่า 11 เท่า (RR = 11, 95% CI [2.91, 41.47]) และยังพบว่า กลุ่มทดลอง

มีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอีกด้วย (RR = 3.29, 95% CI [1.45, 7.47]) ด้านสมรรถนะของ

พยาบาลพบว่า พยาบาลกลุ่มทดลองสามารถให้สารอาหารได้ถูกต้องร้อยละ 86.95 และสามารถตัดสิน

ใจให้สารอาหารดีกว่าพยาบาลกลุ่มเปรียบเทียบ 1.52 เท่า (RR = 1.52, 95% CI [1.12, 2.05]) สามารถ

แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้อาหารได้ดีกว่า 33 เท่า (RR = 33, 95% CI [2.10, 519.32])  

มีวินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯร ้อยละ 100 และมีความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบัติฯ 

ในระดับมากที่สุดร้อยละ 100 แนวปฏิบัติฯท�าให้ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุภาวะโภชนาการดีขึ้น  

และเพิ่มสมรรถนะของพยาบาลในการให้สารอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 ค�าส�าคัญ: แนวปฏิบัติทางคลินิก, การให้สารอาหาร, ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

*เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระเรื่อง ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
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Abstract
This quasi-experimental, non-randomized control with pretest-posttest design aimed to evaluate the 

effects of a nutrition clinical practice guideline (CPG) among 46 critically ill trauma patients who were 

inclusion criteria and admitted to the Trauma Surgical Intensive Care Unit of Khon Kaen Hospital during 

May 2017 and August 2017. They were assigned two groups, each group of 23 people. Frist group was 

assigned to the comparison group and received routine hospital nutrition protocol and second group was 

assigned to the experimental group and received the nutrition CPG. T-test, Chi-square and relative risk 

ratios were used for data analysis. 1) The effect of critically ill trauma patients. Experimental group was 

22 times more likely to have good nutritional status (RR = 22, 95%CI [3.23, 149.89]) and had significantly 

better nutritional status compared to the comparison group (average BNT = 3.43 and 6.39 respectively). 

2) Experimental group was 10.5 times more likely to receive adequate daily energy (RR=10.5, 95%CI 

[2.77, 39.71]) and 11 times more likely to receive sufficient daily protein (RR = 11, 95%CI [2.91, 

41.47]). 3) Experimental group patients were 3.29 times less likely to develop nasogastric tube feed-

ing-related complications (RR = 3.29, 95%CI [1.45, 7.47]). 2) The effect of Competency register nurses.  

Experimental group patients were able to give nutrition appropriately by 86.95%. They were 1.52 times 

more likely to have better competency in nutrition management (RR = 1.52, 95%CI [1.12, 2.05]), 33 times 

more likely to better manage complications associated with feeding (RR = 33, 95%CI [2.10, 519.32]), 

had a 100 percent adherence to the nutrition CPG and had the highest level of satisfaction in using.

 Keywords: Clinical practice guideline, Nutrition, Critically ill trauma patient
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บทน�า
 การเจ็บป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 

เป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุจราจรหรือ

อุบัติเหตุท่ัวไป มีความรุนแรงและมีความผิดปกติ

ของการท�างานด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาอย่าง

น้อย 2 ระบบ (Butcher & Balogh, 2014) เป็นการ

เจบ็ป่วยทีคุ่กคามต่อชวีติผูป่้วย เพราะมักจะเป็นการ

เจ็บป่วยท่ีมีความซ�้าซ้อนและมีความรุนแรงทาง

กายวิภาคและมีการตอบสนองด้านสรีรวิทยา 

ผิดปกตคิวามรุนแรงของการเจ็บป่วยอาจท�าให้เกิด

การสญูเสยีของอวยัวะหลายระบบและอาจพบว่ามี

การตอบสนองต่อการอักเสบทั้งร่างกายใน 24 -72 

ชั่วโมงแรกร่วมด้วย ซ่ึงมักจะน�าไปสู่การล้มเหลว

ของอวัยวะหลายระบบในเวลาต่อมา (Butcher & 

Balogh, 2009; 2014) จนเกิดการสลายกล้ามเนื้อ

และเนื้อเยื่อไขมันเพิ่มมากข้ึน เพื่อชดเชยพลังงาน

ท่ีได้รับไม่เพียงพอ จนสุดท้ายผู้ป่วยจะมีการขาด

โปรตีนและพลังงานจนเกิดภาวะทุพโภชนาการ 

(Afifi, Elazzazy, Adbulrahman, & Latiti, 2013) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดภาวะทุพโภชนาการใน

ผู้ป่วยวิกฤตประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วย 

ประกอบด้วย ชนิดของอวัยวะที่บาดเจ็บและระดับ

ความรนุแรงของการบาดเจบ็ (การเจบ็ป่วยประเภท

ต่าง ๆ เช่น กระดูกหัก ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 

เช่น ไตวายเฉยีบพลนัและการติดเชือ้ในกระแสเลอืด 

และภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อการดูดซึมอาหาร 

เช่น ตับอ่อนอักเสบ ล�าไส้อุดตัน หรือล�าไส้ไม่

เคลื่อนไหว (Fletcher, 2013) 2) ปัจจัยด้านการดูแล

ท่ีส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการ ได้แก่ การได้รับยา

ที่มีผลต่อการท�างานของล�าไส้และกระเพาะอาหาร 

เช่น กลุ่มยาลดปวด opioids และยาคลายกล้ามเนื้อ 

การที่ทีมรักษาขาดความสนใจ ไม่ตระหนักในการ

ให้โภชนาการและสั่งให้อาหารไม่เพียงพอ (Kim et 

al., 2010) การให้งดน�้างดอาหารเพื่อการรักษา การ

ผ่าตัดใหญ่ การใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลา

นาน และการท่ีสายยางให้อาหารหลุดบ่อยหรือ

เลือ่น (Stewart, 2014)  ล้วนส่งผลให้มีความต้องการ

พลังงานของร่างกายเพิ่มมากขึ้น

 ผู ้ป่วยวิฤตกลุ ่มท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ

มากท่ีสุดคือ ผู ้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุถึง

ร้อยละ 47.2 (Hejazi, Mazloom, Zana, Rezaian-

zadeh, & Amini, 2016) ภาวะทุพโภชนาการ พบ

ในกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมและอายุรกรรม ร้อยละ 

45-50 และในจ�านวนน้ีเป็นผู้ป่วยวิกฤตถึงร้อยละ  

50 (Wishchmeyer, 2013) จากการศึกษาเวชระเบียน 

ผู้ป่วยจ�านวน 280 คน ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

อุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างเดือน

ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 โดยใช้แบบ

ประเมิน Nutrition Alert Form (NAF) พบว่ามี 

ผู ้ป ่วยวิกฤตศัลยกรรมอุ บั ติ เหตุมีภาวะทุพ-

โภชนาการระดับรุนแรงร้อยละ 85.7 ปานกลาง 

ร้อยละ 13.6 และเล็กน้อยร้อยละ 0.7 และจากการ

ส�ารวจภาวะทุพโภชนาการผู ้ป่วยวิกฤตจ�านวน  

26 คน ในเดือนธันวาคม 2557- มกราคม 2558  

โดยใช้แบบประเมิน Bhumibol Nutrition Triage  

(BNT) พบว่าผู ้ป่วยทุกรายมีความเส่ียงต่อการ 

เกิดภาวะทุพโภชนาการ (เวชระเบียน, 2558)

 การเกิดภาวะทุพโภชนาการส่งผลกระทบ 

ในมิติด้านผู้ป่วย การได้รับโภชนาการไม่เพียงพอ 

จะท�าให ้การท�างานของระบบภูมิคุ ้มกันและ

กลไกป้องกันที่จ�าเพาะเจาะจงผิดปกติจนเกิดการ

อักเสบยาวนาน ท�าให้กระบวนการหายแผลหายช้า  

(Norman, et al., 2008) ท�าให้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ

ท�างานไม่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความเสี่ยงในการ



121The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

เกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ หย่า

เครื่องช่วยหายใจยากและใช้เครื่องช่วยหายใจนาน

ขึ้น (Saunder, Smith, & Stround, 2014) นอกจาก

นี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โดยท�าให้มี

ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 3 วัน 

และต้องเพิ่มอัตราการก�าลังพยาบาลต่อเตียงเพิ่ม

ขึ้น และท�าให้มีโอกาสต้องย้ายกลับเข้าไปรักษาใน

หอผู้ป่วยหนักภายใน 15 วันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90 

(Honda et al., 2013)

 ผู้ป่วยวิกฤตหลังบาดเจ็บ ที่ผ่านพ้นวิกฤต

ในช่วงแรกมาแล้ว จะมีการเพิม่ของฮอร์โมน ส่งผล

ให้อัตราการเผาผลาญมากข้ึน มีการสลายโปรตีน

และไขมันเพิ่มมากขึ้น ดุลไนโตรเจนเป็นลบและ

กระตุ ้นกระบวนการสร้างกลูโคสท�าให้ระดับ

น�้าตาลในเลือดสูงขึ้น และมีการดื้อต่ออินซูลินด้วย 

อณุหภมิูในร่างกายสงูขึน้ cardiac output เพิม่ข้ึน ซ่ึง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับความรุนแรงของ

การบาดเจ็บ ซึ่งการให้โภชนาการจะไม่สามารถ  

Reverse negative balance แต่สามารถลดการสูญ

เสียโปรตีนและกล้ามเน้ือ ท�าให้ภาวะทุพโภชนาการ

ไม่แย่ลงและร่างกายฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว (Wejis & 

Wishmeyer, 2013) โดยองค์กรผู้น�าด้านโภชนาการ

ต่าง ๆ (Hanlon, Dawsett, & Smyth, 2015)ได้ให้ค�า

แนะน�าในการให้สารอาหารผูป่้วยวกิฤต โดยมีหลกั

ส�าคัญคอื 1) ควรให้สารอาหารแก่ผูป่้วยวกิฤตให้เรว็

ทีสุ่ด 2) ถ้าระบบทางเดินอาหารปกติ ควรให้อาหาร

ผ่านทางสายยางให้อาหาร 3) ถ้าได้รับอาหารผ่าน

ทางสายยางให้อาหารไม่ได้หรือได้รับไม่เพียงพอ 

ควรให้อาหารทางหลอดเลือดด�า และ 4) การให้สาร

อาหารและพลงังานทีเ่พยีงพอ จะช่วยให้เกดิผลลพัธ์

ที่ดี ซ่ึงการให้อาหารผ่านทางสายยางให้อาหาร

สามารถท�าได้ง่าย ประหยัด ช่วยลดการฝ่อของ

เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร ส่งเสริมการท�างานของ

ทางเดินอาหารให้อยู่ในภาวะปกติ ช่วยให้เยื่อบุชั้น 

Mucosa ของทางเดินอาหารแข็งแรง ลด Mucosal 

permeability เพิม่ระบบภมูคุ้ิมกนัในร่างกาย และลด

การเกิด Bacterial translocation จากทางเดินอาหาร

ซึ่งน�าไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือด อย่างไรก็ตาม

อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ซ่ึงเป็นสาเหตุท�าให ้

ผูป่้วยวกิฤตได้รบัพลังงานไม่เพยีงพอจงึจ�าเป็นต้อง

ให้อาหารทางหลอดเลือดด�าเพิ่มเติม (Afifi et al., 

2013)

 แนวทางดังกล่าวของ Honlon et al. (2015) 

เป็นแนวทางที่ดี แต่โรงพยาบาลขอนแก่นยังไม่

น�ามาปฏิบัติเป็นรูปธรรม และไม่จ�าเพาะส�าหรับ

ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุจึงน�าไปสู่การวิจัย

ครั้งนี้ จึงต้องมีการพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้สาร

อาหารที่เหมาะสมผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 

และทดลองใช้แนวปฏิบัติฯเพื่อประเมินผลอัน

ประกอบด้วย ผลด้านผู้ป่วย ซ่ึงได้แก่ สถานะทาง

โภชนาการ พลังงานและโปรตีนที่ได้รับ และภาวะ

แทรกซ้อนจากการให้สารอาหาร และผลด้านผู้ให้

บรกิาร ได้แก่ สมรรถนะของพยาบาลในการจดัการ

ให้สารอาหาร ความพงึพอใจ และความมีวนิยัในการ

ใช้แนวปฏิบัติฯของพยาบาล

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.  เพือ่ศึกษาผลของการใช้แนวปฏบัิติทาง

คลินิกการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

อบัุติเหตุ ต่อตัวผูป่้วย ในด้านสถานะทางโภชนาการ 

พลังงานและโปรตีนท่ีได ้รับต ่อวันและภาวะ

แทรกซ้อนจากการได้รับสารอาหาร

 2.  เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติ

ทางคลินิกการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
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อุบัติเหตุต่อพยาบาลวชิาชพีในด้าน สมรรถนะของ

พยาบาลในการจัดการให้สารอาหาร ความพงึพอใจ 

และความมีวนิยัในการใช้แนวปฏบัิติฯ ของพยาบาล

วิชาชีพ

กรอบแนวคิดการวิจัย
 ผู ้วิจัยได้น�าเอาทฤษฎีระบบในการน�ามา

ประยุกต์ใช้โดยปัจจัยน�าเข้า (Input) คือ ผู ้ป่วย

วิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ การด�าเนินการ (Process)  

คอื กระบวนการให้สารอาหารผูป่้วยวกิฤตตามแนว

ปฏบัิติฯ และปัจจัยน�าออก (Output) คือ การประเมิน

ผลของการใช้แนวปฏิบัติฯหลังการให้สารอาหาร 

ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ ซึ่งประกอบด้วย 

ผลด้านผู้ป่วยวิกฤต ได้แก่ สถานะทางโภชนาการ 

พลังงานและโปรตีนท่ีได้รับภาวะแทรกซ้อนจาก

การได้รับสารอาหาร และผลด้านการผู้ให้บริการ

ได้แก่ สมรรถนะของพยาบาล ความมีวินัยในการ

ปฏิบัติและความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติฯ

รูปที่	1	กรอบแนวคิดการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

5 

2. เพื่อศึกษาผลของการใชแ้นวปฏิบติัทางคลินิกการให้สารอาหารผูป่้วยวิกฤตศลัยกรรมอุบติัเหตุต่อ
พยาบาลวิชาชีพในดา้น สมรรถนะของพยาบาลในการจดัการใหส้ารอาหาร  ความพึงพอใจ และความมีวินยั
ในการใชแ้นวปฏิบติัฯ ของพยาบาลวิชาชีพ 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดน้าํเอาทฤษฎีระบบในการนาํมาประยุกต์ใช้โดยปัจจยันาํเขา้ (Input) คือ ผูป่้วยวิกฤต
ศลัยกรรมอุบติัเหตุ การดาํเนินการ (Process) คือ กระบวนการให้สารอาหารผูป่้วยวิกฤตตามแนวปฏิบติัฯ 
และปัจจยันาํออก (Output) คือ  การประเมินผลของการใชแ้นวปฏิบติัฯหลงัการให้สารอาหารผูป่้วยวิกฤต
ศลัยกรรมอุบติัเหตุ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลดา้นผูป่้วยวิกฤต ไดแ้ก่ สถานะทางโภชนาการ พลงังานและโปรตีน
ท่ีไดรั้บภาวะแทรกซอ้นจากการไดรั้บสารอาหาร และผลดา้นการผูใ้ห้บริการไดแ้ก่ สมรรถนะของพยาบาล 
ความมีวินยัในการปฏิบติัและความพึงพอใจต่อแนวปฏิบติัฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี  1 กรอบแนวคดิการให้สารอาหารผู้ป่วยวกิฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
 
คาํจาํกัดความ 
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ หมายถึง ผูป่้วยชายและหญิงอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ไดรั้บบาดเจ็บจาก
อุบติัเหตุทางจราจรหรืออุบติัเหตุทัว่ไป เขา้รักษาในหอผูป่้วยหนักศลัยกรรมอุบติัเหตุ  รพ.ขอนแก่นตอ้งมี
คะแนน(The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II: APCHE II)  I ≥11 คะแนนและมี
คะแนน (The Trauma and Injury Severity Score: TRISS score)  มากกวา่ 25 % โดยมีแพทยเ์ป็นผูป้ระเมิน 
แนวปฏิบัติการให้สารอาหารผู้ ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ  หมายถึง แนวปฏิบติัท่ีพฒันาข้ึนมาจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ตามรูปแบบของ Soukup’s model เก่ียวกบัการให้สารอาหารผูป่้วยวิกฤตศลัยกรรม

แนวปฏิบติัการให้
สารอาหารผูป่้วยวกิฤต
ศลัยกรรมอุบติัเหตุ  

ผลของแนวปฏิบัตกิารให้สารอาหาร 
ด้านผู้ป่วย 
1) สถานะทางโภชนาการ 
2) พลงังานและโปรตีนท่ีไดรั้บต่อวนั 
3) ภาวะแทรกซอ้นจากการไดรั้บสารอาหาร 
ด้านผู้ให้บริการ 
1) สมรรถนะของพยาบาล 
2) ความมีวินยัในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติั 
3) ความพึงพอใจต่อแนวปฏิบติัฯ 

ค�าจ�ากัดความ
 ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ หมายถึง 

ผู้ป่วยชายและหญิงอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ได้

รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรหรืออุบัติเหตุ

ทัว่ไป เข้ารกัษาในหอผูป่้วยหนกัศัลยกรรมอบัุติเหตุ 

รพ.ขอนแก่น ต้องมีคะแนน The Acute Physiology 

and Chronic Health Evaluation II: APCHE II)  

≥11 คะแนน และมีคะแนน The Trauma and Inju-

ry Severity Score: (TRISS score) มากกว่า 25 %  

โดยมีแพทย์เป็นผู้ประเมิน

แนวปฏบัิตกิารให้สารอาหารผูป่้วยวกิฤตศลัยกรรม

อุบัติเหตุ	หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีพัฒนาขึ้นมาจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามรูปแบบของ Soukup’s 

model เกี่ยวกับการให้สารอาหารผู ้ป่วยวิกฤต

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ท่ีประกอบด้วย การประเมิน

สถานะทางโภชนาการ แนวทางในการให้สาร

อาหาร และการประเมินและการติดตามผลหลังจาก

การให้สารอาหาร 

สถานะทางโภชนาการ คือ สถานะของร่างกาย

ระหว่างการรับสารอาหารและพลังงานเข้าไป กับ
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การใช้พลังงาน ประกอบด้วย คะแนนจากแบบ

ประเมิน Bhumibol Nutrition Triage (BNT) และ

ผลของ serum albumin, serum transferrin และ total 

lymphocyte count ในวนัท่ี 2 และวนัที ่7 หลงัเข้ารบั

การรกัษา เนือ่งจากเป็นระยะวกิฤตทีผ่่านพ้นวกิฤต

ในช่วงแรกมาแล้ว 3 - 14 วัน การให้สารอาหารจะ

สามารถลดการสูญเสียโปรตีนและกล้ามเนื้อ ท�าให้

ภาวะทุพโภชนาการไม่แย่ลงและร่างกายฟ้ืนตัวอย่าง

รวดเร็ว (Wejis & Wishmeyer, 2013) 

พลังงานที่ได้รับ หมายถึง พลังงานท่ีได้จากการ

ค�านวณโดยสูตรของ Ireton-Jones และโปรตีนที่ได้

รับก�าหนด 2 gm/kg/day ในวันที่ 2 และวันที่ 7 หลัง

เข้ารับการรักษา

ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับสารอาหาร หมายถึง 

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ที่มีผลต่อความสามารถ

ในการท�างานของระบบทางเดินอาหาร ประเมิน

ได้จากการนับจ�านวนครั้งของเกิดภาวะแทรกซ้อน

ต่าง ๆ จากการได้รับอาหารทางสายยางหรือการได้

รับอาหารทางหลอดเลือดด�า

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง น้ี เ ป ็ น วิ จั ย กึ่ ง ท ด ล อ ง  

(Quasi-experimental design) ชนิด Non-random-

ized control with pretest-posttest design โดยมีราย

ละเอียดวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 

กลุ่มคือ กลุ่มผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ เพศ

ชายและหญิงอายุ 18 บริบูรณ์ข้ึนไป ที่เข้ารับการ

รักษาในหอผู ้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรง

พยาบาลขอนแก่นในช่วงเวลาที่ด�าเนินการศึกษา

และพยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ท�างานในหอผู้ป่วย

หนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ โดยแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยดังนี้

 1.		 ผู ้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ คัด

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Purposive sampling และ

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนผลงานวิจัย ได้ด�าเนินการ

เก็บข้อมูลในกลุ่มเปรียบเทียบก่อนจนครบจ�านวน

ท่ีก�าหนดก่อนแล้วจึงด�าเนินการเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มทดลอง โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม

เกณฑ์คัดเลือกกลุม่ตัวอย่างเข้าสู่การวจัิย (Inclusion 

criteria) ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 

Bernard (2000) ส�าหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น

อิสระต่อกัน อ้างอิงอุบัติการณ์การได้รับพลังงาน

ตามเป้าหมายจากการศึกษาของ Kalaldeh and 

Shahin (2015) ท่ีพบว่าผู้ป่วยได้รับพลังงานตาม

เป้าหมายก่อนใช้แนวปฏิบัติ ร้อยละ 8.7 และได้รับ

พลังงานตามเป้าหมายหลังการใช้แนวปฏิบัติร้อย

ละ 55.4 โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .05 และ

ค่าอ�านาจการทดสอบที่ .8 ค�านวณกลุ่มตัวอย่างได้ 

38 คน เมื่อรวมอัตราการสูญเสียตัวอย่าง ร้อยละ 20 

อีก 8 คน รวมเป็นทั้งหมด 46 คน โดยแบ่งตัวอย่าง

เป็น 2 กลุ่มดังนี้

  1) กลุ่มเปรียบเทียบ คือ ผู้ป่วยวิกฤต

ศัลยกรรมอบุติัเหตุ ท่ีได้รบัสารอาหารตามแผนการ

รักษาปกติของโรงพยาบาล จ�านวน 23 คน

  2) กลุ ่มทดลอง คือ ผู ้ป ่วยวิกฤต

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ที่ได้รับสารอาหารตามแนว

ปฏิบัติฯ จ�านวน 23 คน  

 2.	พยาบาลวชิาชพี จ�านวน 12 คน แบ่งเป็น 

2 กลุ่มดังนี้

  1)  กลุ ่มเปรียบเทียบ คือ พยาบาล

วชิาชพีทีใ่ห้การดูแลให้สารอาหารตามแผนการดูแล

ปกติ และยังไม่ได้รับการอบรมการใช้แนวปฏิบัติฯ 
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เป็นผู้ดูแลด้านการจัดการให้สารอาหาร

   2)  กลุม่ทดลอง คอื พยาบาลท่ีได้รบัการ

อบรมแนวทางการให้สารอาหารตามแนวปฏิบัติท่ี

พัฒนาขึ้น

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 โครงการวจิยัได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นหมายเลขจริยธรรมที่ HE 602065 และ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของโรงพยาบาล

ขอนแก่น หมายเลขจริยธรรมที่ KE 60089

เครื่องมือในการวิจัย

  1. แนวปฏิบัติการให้สารอาหารผู ้ป่วย

วิกฤตศัลยกรรมอบัุติเหตุพฒันาข้ึนมาจากหลักฐาน

เชิงประจักษ์ตามรูปแบบของ Soukup model เพื่อ

จดัการด้านการให้สารอาหารผูป่้วยวกิฤตศัลยกรรม

อุบัติเหตุประกอบด้วย

   1)  ระยะก่อนให้สารอาหาร ประกอบด้วย 

การประเมินสถานะทางโภชนาการ การประเมิน

พลังงานและโปรตีนที่ควรได้รับ และการประเมิน

ความสามารถในการรับอาหาร 

   2)  ขณะให้สารอาหาร เป็นกระบวน

การที่พยาบาลจัดการท�าให้ผู ้ป ่วยวิกฤตได้รับ

พลังงานและโปรตีนอย่างเพียงพอ ประกอบด้วย

การให้อาหารทางสายยางให้อาหาร หรือการให้

อาหารทางหลอดเลือดด�าตามแผนการรักษา มีการ

บันทึกข้อมูลขณะใช้แนวปฏิบัติตามแบบประเมิน

และติดตามการให้สารอาหารผูป่้วยวกิฤตศัลยกรรม

อุบัติเหตุ 

   3) การประเมินผลหลังได ้รับสาร

อาหาร โดยการติดตามผลจากการใช้แนวปฏิบัติฯ 

ประกอบด้วย ผลด้านผู้ป่วยวิกฤต มีการประเมิน

สถานะทางโภชนาการ บันทึกพลังงานและโปรตีน

ที่ผู้ป่วยได้รับจริง ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สาร

อาหารทางสายยาง หรือการได้รับสารอาหารทาง

หลอดเลือดด�า ดังรูปที่ 2 

  แนวปฏิบัติการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤต

ศัลยกรรมอบัุติเหตุได้รับการตรวจสอบคุณภาพแนว

ปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์ของ The Appraisal of guide-

line for research & Evaluation II (AGREE Next 

Steps Consortium, 2009) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 

โดยเป็นแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านศัลยกรรมอบัุติเหตุ 3 

คน อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 คน

และพยาบาลช�านาญการดแูลผูป่้วยวกิฤตศัลยกรรม

อุบัติเหตุ 1 คน ได้คะแนนคุณภาพแนวทางปฏิบัติ

เท่ากับ 90%

  2. แบบรวบรวมผลการศึกษา เป็นแบบ

ประเมินและติดตามผลหลังได้รับสารอาหารได้รับ 

การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและดัชนี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์( Index of Item –  

Objective Congruence [IOC]) ตรวจสอบโดย

ผู ้ทรงคุณวุฒิ 5 คนดังกล่าวข้างต้น ส่วนความ

เท่ียงของแบบรวบรวมผลการศึกษาประเมิน

โดยพยาบาลวิชาชีพ 12 คน ประกอบด้วย ความ

เท่ียงระหว่างผู้ประเมิน (Inter–rater reliability) 

โดยค�านวณ Pearson’s correlation coefficients 

(r) และสถิติ Kuder–Richardson Formula 20 

(KR-20) ได้ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ดังน้ี ดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity 

index [CVI]) ของแบบประเมินท้ังหมด เท่ากับ 

.88 แบบประเมินและติดตามการให้สารอาหาร

ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุได้ค่า IOC = .93  

และ r = .98 แบบประเมินความมีวินัยในการ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้ค ่า IOC = .90 และ  

KR-20 = .82 แบบประเมินสมรรถนะของพยาบาล
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ประเมินสญัญาณชีพ 
Unstable NPO ประเมินซํ้าอีก 24 hr 

Stable 

ประเมินภาวะโภชนาการ(day 2 หลงัadmit) ( Wejis & Wishmeyer, 2013) 

ประเมินความพร้อมและความสามารถในการเร่ิมให้ enteral nutrition  
(day……หลงัadmit) (พยาบาลประเมิน) (Prins, 2010; Hanlon et al., 2015) 

Day1ใหe้nteral nutrition  กาํหนดให้พลงังาน     60% 
ของความตอ้งการพลงังานต่อวนั(แพทย)์ (Afifi et al., 2013)  

Day2ให้ enteral nutrition กาํหนดให้พลงังาน    100%
ของความตอ้งการพลงังานต่อวนั(แพทย)์ (Afifi et al., 2013) 

Feed รับไม่ไดห้รือไดรั้บพลงังาน     
< 60%ของพลงังานท่ีควรไดรั้บ 

Day 7 ประเมินและติดตามผลหลงัไดรั้บสารอาหาร ให้ Parenteral 
nutrition (แพทย)์ 

แพทยเ์จา้ของไขช่้วยยนืยนั 

ไม่ พร้อม 

ระงบัการให้enteral 
nutrition (แพทย)์ 

Day 2 หลงัadmit แพทย ์orderเจาะlab: serum 
albumin, transferrin และพยาบาลประเมินคะแนน 
BNT ( Trakulhum et al., 2012; Kim & Choikwan, 2011; 
Sigalet et al., 2014; Wan et al., 2015) 

Day 7หลงั admit  แพทย ์orderเจาะlab: serum 
albumin, transferrin และพยาบาลประเมิน
คะแนน BNT ( Trakulhum et al., 2012; Kim & 
Choikwan, 2011; Sigalet et al., 2014; Wan et al., 
2015) 

ปรึกษานกัโภชนาการ 
เก่ียวกบัชนิดอาหาร 

Trauma critically ill patient 

MAP≥ 65 mmHg, HR≤120 bpm, BE > -2.5 mEq/L,  pH > 7.25, PEEP 
≤5, O2sat ≥95%, PaO2/ FiO2 > 200,ไม่ไดรั้บInotrop drug หรือไดรั้บ ≤  
5mcg/kg/min (แพทยแ์ละพยาบาลประเมิน) (Ichimaru & Amagai, 2015; 
Lasierra, Pere, & Gonzalez, 2015)  
 

 
รูปท่ี 2 แผนผงัแสดงแนวปฏิบัติการให้สารอาหารผู้ป่วยวกิฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 

  
                แนวปฏิบติัการใหส้ารอาหารผูป่้วยวิกฤตศลัยกรรมอุบติัเหตุไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพแนว
ปฏิบติั โดยใชเ้กณฑข์อง The Appraisal of guideline for research & Evaluation II  (AGREE Next Steps 

รูปที่	2	แผนผังแสดงแนวปฏิบัติการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
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ในการใช้แนวปฏิบัติได้ค่า IOC = .96 และ r = .74 

และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้แนว

ปฏิบัติได้ค่า IOC = 1.00 และ r = .66

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 หลังจากได้รับอนุมัติรับรองจริยธรรม  

ก า ร วิ จั ย จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง

มหาวิทยาลัย ขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่น

แล้ว ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล

และพยาบาลหัวหน้าหอผู ้ป่วยหนักศัลยกรรม

อุบัติเหตุและทีมแพทย์งานศัลยกรรมอุบัติเหตุเพื่อ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�าเนินการ และ

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยแนะน�าตัว 

กับพยาบาลอาสาสมัครและอธิบายเกี่ ยวกับ

วัตถุประสงค์และข้ันตอนของการด�าเนินการวิจัย 

และสทิธิของพยาบาลในการเข้าร่วมวจัิย เม่ือมีกลุม่

ตัวอย่างอาสาสมัครผู้ป่วยวิกฤตท่ีตรงกับเกณฑ์รับ

เข้าศึกษา พยาบาลหัวหน้าเวรจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้วิจัย

ทราบ จากน้ันผูว้จิยัท�าการชีแ้จงวิธีการศึกษาวจิยัให้

แก่ตัวผูป่้วยวิกฤตเองหรอืผูป้กครองโดยชอบธรรม  

รวมท้ังรายละเอียดเกี่ ยวกับสิทธิของผู ้ป ่วย 

กลุ ่มตัวอย่าง พร้อมท้ังตอบข้อซักถามในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล เม่ือผู ้ป ่วยหรือผู ้ปกครอง 

โดยชอบธรรมตกลงที่จะเข้าร่วมการวิจัย ผู ้วิจัย

จึงให้ลงนามในใบให้ค�ายินยอมเข้าร่วมการวิจัย  

เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนของผลการวิจัย จึงได้

ด�าเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มเปรียบเทียบจนครบ

จ�านวนที่ก�าหนดก่อน แล้วจึงด�าเนินการเก็บข้อมูล

จากกลุม่ทดลอง โดยผูว้จิยัคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่างตาม

เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย

 1. การเก็บข้อมูลกลุ่มเปรียบเทียบ โดย

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางโภชนาการก่อน

ให้สารอาหาร (Pretest) ในวันที่ 2 หลังจากผู้ป่วย

เข ้ารับการรักษาในหอผู ้ป ่วยวิกฤตศัลยกรรม

อุบัติเหตุ จากนั้นผู้ป่วยได้รับสารอาหารตามค�าส่ัง

การรกัษาตามแนวทางปกติของโรงพยาบาลจดัการ

ให้สารอาหารโดยพยาบาลประจ�าหอผู้ป่วยท่ียังไม่

ผ่านการฝึกอบรมการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤต

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ หลังจากน้ัน ผู้วิจัยติดตามการ

ให้สารอาหารและเกบ็ข้อมูลหลังให้สารอาหารเพือ่

ประเมินผล (Posttest) ในวันท่ี 7 หลังจากผู้ป่วย 

เข้ารับการรักษา โดยใช้แบบประเมิน BNT และ 

แบบประเมินและติดตามผลการให้สารอาหารใน 

ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

 2. การเก็บข้อมูลกลุ่มทดลอง ก่อนเริ่ม

เก็บข้อมูลผู้วิจัยให้ความรู้และอบรมอาสาสมัคร

พยาบาลจ�านวน 12 คน ตามแนวปฏิบัติการจัดการ

ให้สารอาหารผู ้ป ่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 

ประกอบด้วย การประเมินสถานะทางโภชนาการ 

การประเมินพลังงานและโปรตีนท่ีควรได้รับ การ

ประเมินความสามารถในการรับอาหาร วิธีการให้

สารอาหารในผูป่้วยวกิฤต และการพยาบาลเม่ือเกดิ

ภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับสารอาหาร ผู้วิจัยรับฟัง

ข้อคิดเห็น ตอบค�าถามและซักถามความเข้าใจของ

พยาบาลในการลงบันทึกในแบบประเมินให้สาร

อาหารผูป่้วยวกิฤตศัลยกรรมอบัุติเหตุ จากน้ันผูว้จิยั

และพยาบาลอาสาสมัครทดลองการใช้แนวปฏิบัติ

การให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

ร่วมกัน คนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสมรรถนะของ

พยาบาลในการให้สารอาหารตามแนวปฏบิตัฯิ เมือ่

ส้ินสุดการอบรม ผู้วิจัยน�าคู่มือการใช้แนวปฏิบัติ

มาเผยแพร่ในหอผู้ป่วย พร้อมท้ังแจ้งให้พยาบาล

ประจ�าหอผู้ป่วย นักโภชนาการ และแพทย์ประจ�า

หอผู้ป่วยทุกท่านทราบ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผู้ป่วยกลุ่มทดลองก่อนให้สารอาหาร (Pretest) ใน

วันที่ 2 หลังจากผู้ป่วยวิกฤตเข้ารับการรักษาในหอ

ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุจากน้ันผู้ป่วยกลุ่ม

ทดลองได้รบัสารอาหารตามแนวปฏบัิติฯ เป็นเวลา 

5 วันโดยพยาบาลอาสาสมัครท่ีผ่านการอบรมการ

ใช้แนวปฏิบัติเป็นผู้ให้สารอาหาร ในระยะนี้ผู้วิจัย

ประเมินพยาบาลอาสาสมัครด้วยแบบประเมิน

สมรรถนะการให้สารอาหารผู ้วิกฤตศัลยกรรม

อุบัติเหตุ และแบบประเมินความมีวินัยในการ

ปฏบิติัตามแนวปฏิบติั หลังจากนัน้ ผูว้จิยัเกบ็ข้อมูล

หลังให้สารอาหารเพื่อประเมินผล (Posttest) ใน

วันที่ 7 หลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษา โดยใช้แบบ

ประเมินเช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบ จากนั้นให้

พยาบาลอาสาสมคัรประเมินความพงึพอใจต่อแนว

ปฏิบัติฯ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ลั ก ษ ณ ะ ท่ั ว ไ ป ข อ ง ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง 

วเิคราะห์โดยการหาร้อยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

independent t-test และ Chi-square

 2. ผลของแนวปฏบิติัฯต่อผูป่้วย วเิคราะห์

โดยเปรียบเทียบสถานะโภชนาการ พลังงานและ

โปรตีนที่ได้รับต่อวัน และการเกิดภาวะแทรกซ้อน

จากการได้รับสารอาหารระหว่างกลุ่มทดลองกับ

กลุ่มเปรียบเทียบ ในวันที่ 7 หลังจากผู้ป่วยเข้ารับ

การรักษา โดยใช้สถิติ Independent t-test, Relative 

risk (RR) with 95% Confidence intervals (CI)

 3. ผลของแนวปฏบิติัฯต่อพยาบาลวชิาชพี 

วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะของ

พยาบาลในการให้สารอาหารผูป่้วยวกิฤต และความ

มีวนัิยในการใช้แนวปฏบิติัฯ ระหว่างพยาบาลท่ีดูแล

ผูป่้วยกลุ่มเปรียบเทียบกบัพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยกลุ่ม

ทดลอง โดยใช้สถิติ independent t-test และ RR with 

95% CI และความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้

แนวปฏิบัติฯ รายงานผลเป็นร้อยละ

ผลการศึกษา
 ด�า เนินการเก็บข ้อมูลในผู ้ป ่วยวิกฤต

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ จ�านวน 46 คน แบ่งเป็นการให้

สารอาหารของกลุ่มเปรียบเทียบซ่ึงได้รบัการให้สาร

อาหารตามมาตรฐานปกติจ�านวน 23 คน และกลุ่ม

ทดลองท่ีได้รับการให้สารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ 

จ�านวน 23 คน ทั้งสองกลุ่มได้รับการให้สารอาหาร

โดยพยาบาลวิชาชีพจ�านวน 12 คน เป็นระยะเวลา  

1 สัปดาห์ ผลการศึกษาดังนี้

ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

ก่อนได้รับสารอาหาร

 ในวันที่ 2 หลังเข้ารับการรักษา ก่อนได้รับ

สารอาหารผูป่้วยวกิฤตท้ังสองกลุม่มีลกัษณะทัว่ไป 

(เพศ อายุ การวินิจฉัยโรคหลัก ) ไม่แตกต่างกัน 

ส่วนค่าเฉลี่ย APCHE II TRISS score ค่าเฉลี่ยของ 

น�้าหนัก ส่วนสูง และ BMI ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่	1 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุก่อนได้รับสารอาหาร

11 

ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลในผูป่้วยวกิฤตศลัยกรรมอุบติัเหตุ จาํนวน 46 คน แบ่งเป็นการใหส้ารอาหาร
ของกลุ่มเปรียบเทียบซ่ึงไดรั้บการใหส้ารอาหารตามมาตรฐานปกติจาํนวน 23 คน และกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ
การใหส้ารอาหารตามแนวปฏิบติัฯ จาํนวน 23 คน ทั้งสองกลุ่มไดรั้บการใหส้ารอาหารโดยพยาบาลวิชาชีพ
จาํนวน 12คน เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ ผลการศึกษาดงัน้ี 
ลักษณะท่ัวไปของผู้ป่วยวกิฤตศัลยกรรมอุบัตเิหตุก่อนได้รับสารอาหาร 

ในวนัท่ี 2 หลงัเขา้รับการรักษา ก่อนไดรั้บสารอาหารผูป่้วยวิกฤตทั้งสองกลุ่มมีลกัษณะทัว่ไป (เพศ 
อายุ การวินิจฉยัโรคหลกั ) ไม่แตกต่างกนั ส่วนค่าเฉล่ีย APCHE II TRISS score ค่าเฉล่ียของนํ้ าหนกั 
ส่วนสูง และ BMI  ในตารางท่ี  1 

ตารางท่ี 1  ลกัษณะท่ัวไปของผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุก่อนได้รับสารอาหาร 

ลกัษณะของผูป่้วยวิกฤต 
 กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 23)      กลุ่มทดลอง (n = 23) ta 

X2b p M(SD) n (%) M (SD) n (%) 

อาย ุ(ปี) 43.87(16.89)  40.65(19.16) 0.60  0.549 
TRISS score (%) 87.76(9.17) 91.83(7.81) 1.62  0.112 
APACHE  II(คะแนน) 19(4.61)  18.87(3.73)  0.10  0.917
นํ้าหนกั (kg) 59.7(7.17) 55.26(8.51) 1.91  0.062 
ส่วนสูง (cm) 163.22(7.66) 162.43(2.89) 0.40  0.689 
BMI (kg/m2) 22.55(1.745)  21.16(2.89)  1.97  0.055
Bhumibol nutrition triage (BNT) 4.57(0.896) 4.78(0.671) 9.31  0.357 
ความตอ้งการพลงังาน(kcal/day) 1654.91 (196.66) 1487.35(350.74)  1.99 0.054 
ความตอ้งการโปรตีน(gm/day) 119.30(14.28) 110.5 (17.03) 1.89  0.065 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

21(91.3) 
2 (8.7) 

16 (69.6) 
7 (30.4) 

3.453 0.063 

การวินิจฉยัโรคหลกั 
     Multiple organ injury 
     Severe head injury 

- Subdural hematoma
- Brain swelling
- Epidural hematoma
- Intracerebral hemorrhage

   Chest injury 

8 (34.8) 

8 (34.8) 
0 

3 (13) 
3 (13) 
1 (4.3) 

4 (17.4) 

9 (39.1) 
1 (4.3) 
5 (21.7) 
2 (8.7) 
2 (8.7) 

3.425 0.635 
12 

 
ลกัษณะของผูป่้วยวิกฤต 

      กลุ่มเปรียบเทียบ (N = 23)          กลุ่มทดลอง (N = 23) ta  
X2b 

 
p M(SD) n (%) M (SD) n (%) 

Nutritional status 
     Good  (BNT< 4 คะแนน) 
     Poor  (BNT  ≥4 คะแนน) 

 
 
 

 
12(52.2) 
11(47.8) 

 
 
 

 
8(34.8) 

15(65.2) 

 
 

 
1.415 

 
0.234 

a Independent sample t-test และb Chi-square  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเม่ือ p < .05 
 
สถานะทางโภชนาการและความต้องการพลังงานและโปรตีนก่อนได้รับสารอาหาร 

ผลการศึกษาพบวา่ผูป่้วยทั้งสองกลุ่มมีสถานะทางโภชนาการไม่แตกต่างกนั โดยคะแนนเฉล่ีย BNT 
ของกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากบั 4.57 และคะแนนเฉล่ีย BNT ของกลุ่มทดลองเท่ากบั  4.78  (t(23)  =  9.31, p  =  
.357 เม่ือแบ่งกลุ่มระดบัภาวะโภชนาการ พบวา่ สดัส่วนของผูป่้วยท่ีมีภาวะโภชนาการดีและไม่ดีของทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกนั X2 (1.14, N = 23) = 0.23, p < .05   

ก่อนท่ีจะเร่ิมไดรั้บสารอาหาร ผูป่้วยทั้งสองกลุ่มมีความตอ้งการพลงังานและโปรตีนไม่แตกต่างกนั 
กลุ่มเปรียบเทียบมีความตอ้งการพลงังานเฉล่ีย 1654.91 kcal/day (SD 196.66) และกลุ่มทดลองมีความ
ตอ้งการพลงังานเฉล่ีย 1487.35 kcal/day  t(23) = 1.99, p = .054   สาํหรับความตอ้งการโปรตีน 2 gm/kg/day 
พบวา่ กลุ่มเปรียบเทียบมีความตอ้งการโปรตีนเฉล่ีย  119.30 gm/day และกลุ่มทดลองมีความตอ้งการโปรตีน
เฉล่ีย 110.5  gm/day t(23) = 1.896, p = .065 ดงัตารางท่ี 1 
การให้สารอาหารผู้ป่วยวกิฤตศัลกรรมอุบัติเหตุก่อนใช้แนวปฏิบัติ 

ก่อนเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัฯ ผูป่้วยทั้งสองกลุ่มมีลกัษณะการไดรั้บสารอาหารดว้ยวิธีการท่ีเหมือนกนัคือ 
ผา่นทางสายยางใหอ้าหาร  (91.3% ในกลุ่มเปรียบเทียบ และ 95.7% ในกลุ่มทดลอง)ผูป่้วยทั้งสองกลุ่มไดรั้บ
การใส่สายยางใหอ้าหารแบบ Orogastric tube โดยพยาบาลวิชาชีพเช่นเดียวกนั (56.2% ในกลุ่มเปรียบเทียบ
และ 52.2% ในกลุ่มทดลอง) และไดรั้บอาหารทางสายยางแบบให้เป็นระยะ (Intermittent feeding) เป็น
ส่วนมาก นอกจากน้ี ผูป่้วยทุกคนท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บสารอาหารทางหลอดเลือดดาํจะไดรั้บสารอาหารทาง
หลอดเลือดดาํส่วนกลางทั้งสองกลุ่ม โดยไดรั้บสารอาหารชนิดเดียวกนั ส่วนกิจกรรมท่ีทาํให้ตอ้งหยุดให้
สารอาหารชัว่คราว เช่น การผา่ตดั การไปตรวจ x-ray พบไดใ้นสดัส่วนท่ีไม่แตกต่างกนัทั้งสองกลุ่ม 
ผลของการใช้แนวปฏิบัติฯ การให้สารอาหารผู้ป่วยวกิฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ 

1.ผลด้านผู้ป่วยวกิฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ระหวา่งกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง ดงัน้ี 
1.1 สถานะทางโภชนาการเปรียบเทียบวนัท่ี 2 และวนัท่ี 7 หลังได้รับสารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ 

พบว่าผูป่้วยกลุ่มเปรียบเทียบซ่ึงได้รับการดูแลทางโภชนาการตามมาตรฐานการรักษาปกติของ
โรงพยาบาล  มีสถานะทางโภชนาการลดลงอย่างมีนยัสาํคญั โดยค่าเฉล่ียคะแนน BNT ของผูป่้วยกลุ่มน้ี
เพิ่มข้ึน 4.57 คะแนนในวนัท่ี 2 เป็น 6.30 คะแนนในวนัท่ี 7 หลงัเขา้รับการรักษา t(23) = 9.11, p < .05 แต่ยงั
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สถานะทางโภชนาการและความต้องการพลังงาน

และโปรตีนก่อนได้รับสารอาหาร

 ผลการศึกษาพบว่าผู ้ป่วยทั้งสองกลุ ่มมี

สถานะทางโภชนาการไม่แตกต่างกัน โดยคะแนน

เฉลี่ย BNT ของกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 4.57 และ

คะแนนเฉลี่ย BNT ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 4.78 

(t(23) = 9.31, p = .357 เม่ือแบ่งกลุ่มระดับภาวะ

โภชนาการ พบว่า สัดส่วนของผู ้ป่วยท่ีมีภาวะ

โภชนาการดีและไม่ดีของท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่าง

กัน X2 (1.14, n = 23) = 0.23, p < .05 

 ก่อนทีจ่ะเริม่ได้รบัสารอาหาร ผูป่้วยทัง้สอง 

กลุม่มีความต้องการพลงังานและโปรตีนไม่แตกต่างกัน 

กลุ ่มเปรียบเทียบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ย 

1654.91 kcal/day (SD = 196.66) และกลุ่มทดลอง

มีความต้องการพลังงานเฉลี่ย 1487.35 kcal/day, 

t(23) = 1.99, p = .054 ส�าหรับความต้องการโปรตีน 

2 gm/kg/day พบว่า กลุ ่มเปรียบเทียบมีความ

ต้องการโปรตีนเฉลี่ย 119.30 gm/day และกลุ่ม

ทดลองมีความต้องการโปรตีนเฉลี่ย 110.5 gm/day 

t(23) = 1.896, p = .065 ดังตารางที่ 1

การให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลกรรมอุบัติเหตุ

ก่อนใช้แนวปฏิบัติ

 ก่อนเริม่ใช้แนวปฏบัิติฯ ผูป่้วยทัง้สองกลุ่ม

มีลกัษณะการได้รบัสารอาหารด้วยวธีิการท่ีเหมือน

กันคือ ผ่านทางสายยางให้อาหาร (91.3% ในกลุ่ม

เปรียบเทียบ และ 95.7% ในกลุ่มทดลอง) ผู้ป่วย

ทั้งสองกลุ่มได้รับการใส่สายยางให้อาหารแบบ 

Orogastric tube โดยพยาบาลวิชาชีพเช่นเดียวกัน 

(56.2% ในกลุ่มเปรียบเทียบและ 52.2% ในกลุ่ม

ทดลอง) และได้รับอาหารทางสายยางแบบให้เป็น

ระยะ (Intermittent feeding) เป็นส่วนมาก นอกจาก

นี้ ผู้ป่วยทุกคนท่ีจ�าเป็นต้องได้รับสารอาหารทาง

หลอดเลอืดด�าจะได้รับสารอาหารทางหลอดเลอืดด�า 

ส่วนกลางท้ังสองกลุ่ม โดยได้รับสารอาหารชนิด

เดียวกัน ส่วนกิจกรรมที่ท�าให้ต้องหยุดให้สาร

อาหารชั่วคราว เช่น การผ่าตัด การไปตรวจ x-ray 

พบได้ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม

ผลของการใช้แนวปฏบัิติฯ	การให้สารอาหารผูป่้วย

วิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

	 1.	 ผลด้านผูป่้วยวกิฤตศลัยกรรมอบัุตเิหตุ	

ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง	ดังนี้

	 	 1.1	สถานะทางโภชนาการเปรียบเทียบ

วันที่	 2	และวันที่	 7	หลังได้รับสารอาหารตามแนว

ปฏิบัติฯ

   พบว่าผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบซึ่ง 

ได้รับการดูแลทางโภชนาการตามมาตรฐานการ

รกัษาปกติของโรงพยาบาล มีสถานะทางโภชนาการ

ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดยค่าเฉลี่ยคะแนน BNT 

ของผูป่้วยกลุม่นีเ้พิม่ขึน้ 4.57 คะแนนในวนัท่ี 2 เป็น 

6.30 คะแนนในวันที่ 7 หลังเข้ารับการรักษา t(23) 

= 9.11, p < .05 แต่ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ

ระดับ serum albumin, serum transferrin และ total 

lymphocyte count ในทางตรงกันข้าม ผู้ป่วยกลุ่ม

ทดลองซ่ึงได้รับการดูแลด้านโภชนาการตามแนว

ปฏบัิติการจดัการสารอาหารผูป่้วยวิกฤตศัลยกรรม

อบัุติเหตุ มีคะแนน BNT ลดลงอย่างมีนยัส�าคัญทาง

สถิติ จาก 4.78 คะแนนในวันที่ 2 เป็น 3.43 คะแนน

ในวันที่ 7 t(23) = 9.05, p < .05 นอกจากนี้ยังพบว่า  

ค่า serum albumin และค่า serum transferrin  

เพิ่ม ข้ึนอย ่างมีนัยส�าคัญอีกด ้วย (p  < .05 ) 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

 1.2	ปริมาณพลังงานและโปรตีนที่ได้รับ

เปรียบเทียบวันที่	2	และวันที่	7	หลังรับเข้ารักษา

 ผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบได้รับพลังงานลด
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ลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดยวันท่ี 2 ผู้ป่วยกลุ่มน้ีได้รับ

พลังงานเฉลี่ย 1654.91 kacl/day และในวันที่ 7  

ได้รับพลังงานเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 1288.88 kcal/

day t(23) = 3.703, p < .05 ในทางตรงกันข้าม ผู้ป่วย

กลุม่ทดลอง ได้รบัพลงังานเพิม่ข้ึนอย่างมีนัยส�าคญั 

โดยในวันท่ี 2 ผู้ป่วยได้รับพลังงานเฉลี่ย 1487.35 

kcal/day และเม่ือได้รับการดูแลให้สารอาหารตาม

แนวปฏิบติัฯ ผูป่้วยได้รบัพลงังานเพิม่ขึน้อย่างมนัีย

ส�าคัญทางสถิติ ในวันท่ี 7 โดยได้รับพลังงานเฉลี่ย 

1696.86 kcal/day t(23) = 4.2, p < .05 เช่นเดียวกับ

ปริมาณโปรตีนท่ีผู้ป่วยได้รับต่อวัน โดยในวันท่ี 2 

ผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบได้รับโปรตีนเฉล่ีย 119.30 

gm/day และในวันที่ 7 ผู้ป่วยได้รับโปรตีนเฉลี่ยลด

ลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเหลือเพียง 60.84 gm/

day, t(23) = 9.927, p < .05 ส่วนผู้ป่วยกลุ่มทดลอง

ได้รบัโปรตีนต่อวนัเพิม่ขึน้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ

จาก 88.35 gm/day ในวันที่ 2 เพิ่มเป็น 106.32 gm/

day ในวันที่ 7 หลังเข้ารับการรักษา t(23) = 4.53,  

p < .05 ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่	2 ผลของการใช้แนวปฏิบัติฯด้านผู้ป่วย เปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับสารอาหาร

13 

ไม่พบการเปล่ียนแปลงของระดบั serum albumin, serum transferrin และ total lymphocyte count ในทาง
ตรงกนัขา้ม ผูป่้วยกลุ่มทดลองซ่ึงไดรั้บการดูแลดา้นโภชนาการตามแนวปฏิบติัการจดัการสารอาหารผูป่้วย
วิกฤตศลัยกรรมอุบติัเหตุ มีคะแนน BNT ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จาก 4.78 คะแนนในวนัท่ี 2 เป็น 
3.43 คะแนนในวนัท่ี 7 t(23) = 9.05, p < .05นอกจากน้ียงัพบว่า  ค่า serum albumin  และค่า serum 
transferrin เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัอีกดว้ย (p < .05 )ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 

1.2 ปริมาณพลังงานและโปรตีนท่ีได้รับเปรียบเทียบวนัท่ี 2 และวนัท่ี 7 หลังรับเข้ารักษา 
ผูป่้วยกลุ่มเปรียบเทียบไดรั้บพลงังานลดลงอย่างมีนยัสาํคญั โดยวนัท่ี 2 ผูป่้วยกลุ่มน้ีไดรั้บพลงังาน

เฉล่ีย 1654.91 kacl/day และในวนัท่ี 7 ไดรั้บพลงังานเฉล่ียลดลงเหลือเพียง 1288.88 kcal/day t(23) = 3.703, 
p< .05  ในทางตรงกนัขา้ม ผูป่้วยกลุ่มทดลอง ไดรั้บพลงังานเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั โดยในวนัท่ี 2 ผูป่้วย
ไดรั้บพลงังานเฉล่ีย 1487.35 kcal/day และเม่ือไดรั้บการดูแลให้สารอาหารตามแนวปฏิบติัฯ ผูป่้วยไดรั้บ
พลงังานเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในวนัท่ี 7 โดยไดรั้บพลงังานเฉล่ีย 1696.86 kcal/day  t(23) = 4.2, p 
< .05 เช่นเดียวกบัปริมาณโปรตีนท่ีผูป่้วยไดรั้บต่อวนั โดยในวนัท่ี 2 ผูป่้วยกลุ่มเปรียบเทียบไดรั้บโปรตีน
เฉล่ีย 119.30 gm/day และในวนัท่ี 7 ผูป่้วยไดรั้บโปรตีนเฉล่ียลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเหลือเพียง 
60.84 gm/day t(23) = 9.927, p < .05 ส่วนผูป่้วยกลุ่มทดลองไดรั้บโปรตีนต่อวนัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติจาก 88.35 gm/day ในวนัท่ี 2 เพิ่มเป็น 106.32 gm/day ในวนัท่ี 7 หลงัเขา้รับการรักษา t(23) = 4.53, p < 
.05 ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลของการใ ช้แนวปฏิบัติฯด้านผู้ป่วย เปรียบเทียบก่อนและหลงัได้รับสารอาหาร 
ตวัช้ีวดัสถานะทาง

โภชนาการ 
กล่มุเปรียบเทียบ (n = 23) กล่มุทดลอง ( n =23) 

วันที� 2 M (SD) วนัที� 7 
M(SD) 

Paired 
t-test 

p วนัที� 2         
M(SD) 

วนัที� 7 
M(SD) 

Paired  
t-test 

p 

BNT (คะแนน) 4.57 (0.89) 6.30 (1.01) 9.11 0.001 4.78 (0.67) 3.43 (0.59) 9.05 0.001 
Serum 
albumin(gm/dl) 

2.72 (0.59) 2.96 (0.46) 1.96 0.062 2.8 (0.43) 3.07 (0.39) 4.73 0.001 

Serum transferrin 
(gm/dl) 

166.97 
(53.12) 

169.35 
(46.87) 

0.41 0.683 175.87 
(44.41) 

191.04 (39.95) 3.67 0.001 

Total lymphocyte 
count 

2319.27 
(3730.20) 

1612.37 
(533.59) 

0.94 0.356 1501.51 
(1063.83) 

1490.89 (658.32) 0.05 0.958 

พลงังานท่ีไดรั้บต่อ
วนั (Kcal/day) 

1654.9 
(196.66) 

1288 
(463.49) 

3.703 0.001 1487.35 
(350.74) 

1696.86 
(419.62) 

4.2 0.001 

โปรตีนท่ีไดรั้บต่อวนั 
(gm/day) 

119.3 
(14.27) 

60.84 
(32.16) 

9.927 0.001 88.35(18.40) 106.32(25.12) 4.53 0.001 

หมายเหตุ  ระดับนยัสําคัญทางสถิติ  p < 0.05 
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 1.3	 สถานะทางโภชนาการเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลองหลังได้

รับสาร	อาหาร

 หลังจากที่ผู ้ป ่วยทั้ง 2 กลุ ่มได้รับสาร

อาหารเป็นเวลา 5 วัน การประเมินสถานะทาง

โภชนาการในวันท่ี 7 หลังรับเข้ารักษา พบว่า 

คะแนนเฉลีย่ BNT ของกลุ่มทดลองได้ 3.44 คะแนน

ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ย BNT ของกลุ่มเปรียบเทียบได้ 

6.39 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบโดยจัดกลุ่มสถานะ

โภชนาการตามคะแนน BNT พบว่า หลงัจากให้สาร

อาหารครบ 7 วนัจ�านวนของผูป่้วยในกลุม่ทดลองท่ี

มีสถานะโภชนาการไม่ดีลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ จาก 

15 คน (65.2%) ในวันที่ 2 เหลือเพียง 1 คน (4.3%) 

ในวันที่ 7 X2(2, n = 23) = 18.78, p < .05 ในขณะที่ 

จ�านวนผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบมีจ�านวนผู้ป่วยที่มี

ภาวะโภชนาการไม่ดีเพิม่ขึน้อย่างมีนัยส�าคญัจาก 11 

คน (47.8%) ในวันที่ 2 เป็น 23 คน (100%) ในวัน

ที่ 7 -X2(2, n = 23) = 12.97, p < .05นอกจากนี้ การ

เปรียบเทียบสถานะทางโภชนาการหลังได้รับสาร

อาหารพบว่า ผูป่้วยกลุม่ทดลองมีแนวโน้มท่ีจะมผีูท่ี้

มีสถานะทางโภชนาการดี มากกว่าผูป่้วยกลุม่เปรยีบ

เทียบ 22 เท่า (RR = 22, 95% CI[3.23, 149.89]) 

เม่ือเปรียบเทียบความเพียงพอของพลังงานและ

โปรตีนสารอาหารท่ีได้รับพบว่าผู้ป่วยกลุ่มทดลอง

ท่ีได้รบัแนวปฏบัิติการให้สารอาหาร ได้รบัพลงังาน

เพียงพอในสัดส่วนท่ีมากเป็น 10.5 เท่าของผู้ป่วย

กลุ่มเปรยีบเทียบ (RR = 10.5, 95% CI [2.77, 39.71], 

p = .005) และผู้ป่วยกลุ่มทดลอง ยังมีสัดส่วน

ของการได้รับโปรตีนเพียงพอมากกว่ากลุ่มเปรียบ

เทียบถึง 11 เท่า (RR = 11, 95%CI[2.91, 41.47],  

p = .0004) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3

 1.4	ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับอาหาร

ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับอาหารของผู้ป่วย

วิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ ประเมินจากสัดส่วนของ

อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากการ 

ได้รบัสารอาหารทางสายยางของทัง้สองกลุม่ พบว่า  

ผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบท่ีได้รับการให้สารอาหาร

ตามวิธีปกติ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับ

อาหารทางสายยางมากเป็น 3.29 เท่าของผูป่้วยกลุม่

ทดลอง (กลุ่มเปรียบเทียบเกิด 12.5%, กลุ่มทดลอง

เกิด 3.8%, 12.5 RR = 3.29, 95% [CI 1.45,  7.47], 

p = 0.0045) ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบมากท่ีสุดคือ  

ท้องผกู ซ่ึงพบในกลุม่เปรยีบเทียบร้อยละ 56.5 และ

พบในกลุ่มทดลองร้อยละ 21.7 รองลงมาคือ การมี

ปรมิาณอาหารเหลอืค้างในกระเพาะอาหารมากโดย

พบในกลุ่มเปรียบเทียบร้อยละ 30.4 และในกลุ่ม

ทดลองพบร้อยละ 8.7 ดังในตารางที่ 3
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ตารางที่	3 สถานะทางโภชนาการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มในวันที่ 7 หลังได้รับสารอาหาร
15 

สถานะทางโภชนาการ 
กลุ่มเปรียบเทียบ 

n=23 
n (%) 

กลุ่มทดลอง 
n=23 
n (%) 

RRa 95%CI p 

      Good  (BNT ≥ 4 คะแนน) 
      Poor (BNT < 4 คะแนน) 

0 
23 (100%) 

22 (95.7%) 
1 (4.3%) 

22 3.22 – 149.89 0.0016 

การไดรั้บพลงังาน 
     ไดรั้บเพียงพอ 
     ไดรั้บไม่เพียงพอ 

2(8.7) 
21(91.3) 

21(91.3) 
2(8.7) 

10.5 2.77 – 39.71 0.0005 

การไดรั้บโปรตีน 
     ไดรั้บเพียงพอ 
     ไดรั้บไม่เพียงพอ 

1(4.3) 
22(95.7) 

21(91.3) 
2(8.7) 

11 2.92 – 41.47 0.0004 

ภาวะแทรกซอ้นจากการไดรั้บ
อาหารb 
       เกิด 
     ไม่เกิด 

23(12.5) 
161(87.5) 

7(3.8) 
177(96.2) 

3.29 1.45 – 7.47 0.0045 

2. ผลด้านผู้ให้บริการแก่ผู้ป่วยวกิฤตศัลยกรรมอุบัตเิหตุ
2.1 สมรรถนะของพยาบาลในการใช้แนวปฏิบัติฯ
สมรรถนะของพยาบาลในการใช้แนวปฏิบติัการให้สารอาหารผูป่้วยวิกฤตศลัยกรรมอุบติัเหตุ

ประกอบดว้ย การปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล  การตดัสินใจในการใหส้ารอาหารอยา่งถูกตอ้ง ผลการศึกษา
พบว่า สมรรถนะของพยาบาลกลุ่มทดลองในการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล การให้สารอาหารตามแนว
ปฏิบติัฯ ไดเ้ป็นสดัส่วน 86.95% และไม่ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัฯ 13.05% ส่วนสมรรถนะของพยาบาลในการ
ตดัสินใจ พบว่าพยาบาลท่ีปฏิบติัตามแนวปฏิบติัฯ มีคะแนนสมรรถนะการใหส้ารอาหาร (M =  86, SD  = 
5.41 ) สูงกวา่พยาบาลกลุ่มเปรียบเทียบ (M = 72.26, SD = 5.67) และมีสมรรถนะดา้นการตดัสินใจในการให้
สารอาหารสูงเป็น 1.52 เท่าของพยาบาลกลุ่มเปรียบเทียบ (RR = 1.52, 95% CI[1.12 – 2.05])  นอกจากน้ี
พยาบาลท่ีใช้แนวปฏิบติัฯทุกคน (ร้อยละ 100) สามารถตดัสินใจให้สารอาหารผูป่้วยได้ถูกตอ้งขณะท่ี
พยาบาลในกลุ่มเปรียบเทียบสามารถทาํไดร้้อยละ 65.2  พยาบาลท่ีใชแ้นวปฏิบติัมีสมรรถนะในการจดัการ
แกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัจากการไดรั้บสารอาหารเป็น 33 เท่าของพยาบาลกลุ่มเปรียบเทียบ 
(RR = 33, 95% CI[2.10 – 519.32]) โดยพยาบาลท่ีใหส้ารอาหารผูป่้วยกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่สามารถแกไ้ข
เหตุการณ์หรือแกไ้ขปัญหาไดไ้ม่ครบถว้น  แต่ในพยาบาลกลุ่มทดลองสามารถแกไ้ขปัญหาไดค้รบถว้นคิด
เป็นร้อยละ 69.4 

2.2 ความมีวนัิยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการให้สารอาหาร 

 2.	 ผลด้านผู ้ให้บริการแก่ผู ้ป ่วยวิกฤต

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

 2.1 สมรรถนะของพยาบาลในการใช้แนว

ปฏิบัติฯ

 สมรรถนะของพยาบาลในการใช้แนว

ปฏิบัติการให้สารอาหารผู ้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม

อุบัติเหตุ ประกอบด้วย การปฏิบัติกิจกรรมการ

พยาบาล การตัดสินใจในการให้สารอาหารอย่าง

ถกูต้อง ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของพยาบาล

กลุ่มทดลองในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล 

การให้สารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ ได้เป็นสัดส่วน 

86.95% และไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ 13.05% 

ส่วนสมรรถนะของพยาบาลในการตัดสินใจ พบ

ว่าพยาบาลท่ีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ มีคะแนน

สมรรถนะการให้สารอาหาร (M = 86, SD = 5.41 )  

สูงกว่าพยาบาลกลุ ่มเปรียบเทียบ (M = 72.26,  

SD = 5.67) และมีสมรรถนะด้านการตัดสินใจใน

การให้สารอาหารสูงเป็น 1.52 เท่าของพยาบาล

กลุ่มเปรียบเทียบ (RR = 1.52, 95% CI[1.12, 

2.05]) นอกจากนี้พยาบาลท่ีใช้แนวปฏิบัติฯทุก

คน (ร้อยละ 100) สามารถตัดสินใจให้สารอาหาร 

ผูป่้วยได้ถกูต้องขณะทีพ่ยาบาลในกลุม่เปรยีบเทยีบ

สามารถท�าได้ร้อยละ 65.2 พยาบาลที่ใช้แนวปฏิบัติ

มีสมรรถนะในการจดัการแก้ไขปัญหาเม่ือเกดิภาวะ

แทรกซ้อนหลังจากการได้รับสารอาหารเป็น 33 

เท่าของพยาบาลกลุ่มเปรียบเทียบ (RR = 33, 95% 
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CI[2.10, 519.32]) โดยพยาบาลที่ให้สารอาหาร 

ผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์

หรอืแก้ไขปัญหาได้ไม่ครบถ้วน แต่ในพยาบาลกลุม่

ทดลองสามารถแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนคิดเป็นร้อย

ละ 69.4

 2.2	 ความมีวินัยในการปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติการให้สารอาหาร

 ความมีวินัยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

การให้สารอาหาร พบว่า พยาบาลมีวินัยในการ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ในระดับดีมาก ยกเว้น

ในด้านการประเมินภาวะโภชนาการ โดยการวัด

สัดส่วนร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

(ร้อยละ 78.26) การประเมินพลังงานโดยใช้สูตร  

Ireton Jones (ร้อยละ 78.26%) การประเมินการ

เคลื่อนไหวของล�าไส้ (ร ้อยละ 86.95%) และ 

การจัดการเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการให้สาร

อาหาร (ร้อยละ 68.6%) 

 2.3	ความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติใน

การให้สารอาหาร

 พยาบาลท่ีใช ้แนวปฏิบัติฯ ระบุความ 

พึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติในการให้สารอาหาร

ในระดับมากที่สุดท้ัง 12 คน (ร้อยละ 100) โดยมี

คะแนนเฉลีย่ 88.91 คะแนน (SD = 1.92 ) เม่ือพจิารณา 

รายด้านพบว่า พยาบาลแสดงระดับความพึงพอใจ

ต่อแนวปฏิบัติ ดังในตารางที่ 4 

ตารางที่	4	ความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติในการให้สารอาหาร 

16 

ความมีวินยัในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการให้สารอาหาร  พบว่า พยาบาลมีวินยัในการปฏิบติัตาม
แนวปฏิบติัฯ ในระดบัดีมาก ยกเวน้ในดา้นการประเมินภาวะโภชนาการ โดยการวดัสัดส่วนร่างกายและการ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (78.26%) การประเมินพลงังานโดยใชสู้ตร Ireton Jones (78.26%) การประเมินการ
เคล่ือนไหวของลาํไส ้(86.95%) และการจดัการเม่ือเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัการใหส้ารอาหาร (68.6%)  

2.3 ความพงึพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติในการให้สารอาหาร 
พยาบาลท่ีใชแ้นวปฏิบติัฯ ระบุความพึงพอใจต่อการใชแ้นวปฏิบติัในการให้สารอาหารในระดบั

มากท่ีสุดทั้ง 12 คน (100%) โดยมีคะแนนเฉล่ีย 88.91 คะแนน (SD  = 1.92 ) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
พยาบาลแสดงระดบัความพึงพอใจต่อแนวปฏิบติั ดงัในตารางท่ี 4    

ตารางท่ี 4   ความพึงพอใจต่อการใ ช้แนวปฏิบัติในการให้สารอาหาร  

การประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจของพยาบาลกลุ่มทดลอง n(%), n = 12 

M (SD) มากท่ีสุด 
(80-100) 

มาก 
(60-79) 

ปานกลาง 
(40-59) 

นอ้ย 
(20-39) 

นอ้ยท่ีสุด 
(0-19) 

1.ความยากง่ายในการนาํไปใช ้ 3 
(25) 

9  
(75) 

0 0 0 73.33 
(6.51) 

2.ความสะดวกในการใช้ 1  
(8.34) 

11 (91.66) 0 0 0 76.25 
(4.33) 

3.การนาํแนวปฏิบติัไปใชไ้ดจ้ริง
ในการใหส้ารอาหารผูป่้วย
วกิฤต 

2  
(16.67) 

10 (83.33) 0 0 0 
75 (11.67) 

4.ความคุม้ค่าในการเปล่ียนแปลง
สู่การปฏิบติั 

0 12 (100) 0 0 0 77 .58 
(1.92) 

5.ความคุม้ค่าในการเพิ่มคุณภาพ
การพยาบาล

0 12 (100) 0 0 0 77 (1.75) 

6.ภาพรวมความพึงพอใจในการ
ใชแ้นวปฏิบติั

12  
(100) 

0 0 0 0 88.91 
(1.92) 

อภปิรายผล 
ก่อนให้สารอาหารผูป่้วยทั้งสองกลุ่มมีลกัษณะทัว่ไปคลา้ยคลึงกนัเกือบทุกประการไดแ้ก่ อาย ุเพศ 

ส่วนสูง นํ้าหนกั BMI ความรุนแรงของการบาดเจบ็ การวินิจฉยัโรคหลกั และสถานะทางโภชนาการ ขอ้มูล
เหล่าน้ียงัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การเกบ็ขอ้มูลกลุ่มเปรียบเทียบก่อนท่ีจะเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัสาํหรับกลุ่มทดลองไม่
มีผลต่อความแตกต่างกนัของสถานะทางโภชนาการก่อนไดรั้บสารอาหารของผูป่้วยทั้งสองกลุ่ม 
ผลของการใช้แนวปฏิบัติต่อตัวผู้ป่วย 
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อภิปรายผล

 ก่อนให้สารอาหารผู ้ป่วยท้ังสองกลุ ่มมี

ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกันเกือบทุกประการได้แก่ 

อายุ เพศ ส่วนสูง น�้าหนัก BMI ความรุนแรงของ

การบาดเจ็บ การวินิจฉัยโรคหลัก และสถานะทาง

โภชนาการ ข้อมูลเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า การ

เก็บข้อมูลกลุ่มเปรียบเทียบก่อนที่จะเริ่มใช้แนว

ปฏบิติัส�าหรบักลุม่ทดลองไม่มีผลต่อความแตกต่าง

กนัของสถานะทางโภชนาการก่อนได้รบัสารอาหาร

ของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม

ผลของการใช้แนวปฏิบัติต่อตัวผู้ป่วย

 เม่ือเปรียบเทียบสถานะทางโภชนาการ 

พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ 

มีสถานะทางโภชนาการดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที ่

ได้รบัสารอาหารตามแนวทางการรกัษาปกติถงึ 22 เท่า  

โดยกลุม่เปรยีบเทียบมีสถานะทางโภชนาการแย่ลง 

และมีสัดส่วนของผู้ป่วยท่ีมีภาวะโภชนาการไม่ดี 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.8 เป็นร้อยละ 100 แสดงให้

เห็นว่าหากจัดการด้านโภชนาการไม่เหมาะสม จะ

เพิ่มโอกาสเกิดภาวะทุพโภชนาการมากขึ้น ตรงกัน

ข้ามกับผู้ป่วยที่ได้รับสารอหารตามแนวปฏิบัติฯ 

มีสถานะทางโภชนาการดีขึ้น และมีสัดส่วนท่ีมี

ภาวะโภชนาการไม่ดีลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ จาก

ร้อยละ 65.2 เหลือเพียงร้อยละ 4.3 และมีค่าเฉล่ีย

ของระดับ serum albumin และ serum transferrin 

เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการให้สารอาหาร

ตามแนวปฏิบัติฯ มีผลท�าให้ผู้ป่วยวิกฤตมีสถานะ

ทางโภชนาการดีขึ้น  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ Sun et al. (2016) ศึกษาเปรียบ

เทียบการใช้แนวปฏิบัติในการให้สารอาหารผู้ป่วย

วิกฤต และพบว่าหลังใช้แนวปฏิบัติฯ ผู้ป่วยจะมี

สถานะทางโภชนาการดีกว่าผู้ป่วยท่ีไม่ได้ใช้แนว

ปฏิบัติฯ พลังงานและโปรตีนท่ีได้รับต่อวัน พบ

ว่า ผู้ป่วยท่ีได้รับสารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ ท่ีได้

รับพลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

มีสัดส่วนมากเป็น 10.5 เท่าและได้รับโปรตีนเพียง

พอมีสัดส่วนมากเป็น 11 เท่าของผู้ป่วยกลุ่มเปรียบ

เทียบ และผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับสารอาหารตามแนว

ปฏิบัติฯ ได้รับสารอาหารและโปรตีนเพิ่มข้ึนอย่าง

มีนัยส�าคัญ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับพลังงาน

และโปรตีนต่อวันลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของ Kiss, Byham-Gray, 

Denmark, Loetscher, and Brody (2012) พบว่า 

ผู้ป่วยวิกฤตที่ได้สารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ จะได้

รบัพลังงานเพิม่มากข้ึน 1097±420 Kcal/day และได้

รับโปรตีนเพิ่มขึ้น 69.1±27.38 gram/day 

 ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารอาหาร พบ

ว่า ผู้ป่วยท่ีได้รับสารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ เกิด

ภาวะแทรกซ้อนจากการรบัสารอาหารน้อยกว่ากลุม่

เปรียบเทียบ 3.14 เท่า ท้ังนี้การให้สารอาหารตาม

แนวปฏิบัติฯ ด�าเนินการโดยมีแพทย์และพยาบาล

เป็นผู ้ตัดสินใจให้สารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ  

โดยพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพผู ้ป ่วย 

นอกจากนี้ แนวปฏิบัติฯยังมีรายละเอียดในการ

จัดการภาวะแทรกซ้อนเมื่อได้รับสารอาหารทาง

สายยาง หรือได้รับอาหารทางหลอดเลือดด�า และ

พยาบาลวิชาชีพได้รับการอบรมการใช้แนวปฏิบัติ 

และสามารถปฏบัิติตามแนวปฏบัิติได้เป็นส่วนมาก 

ตรงกันข้าม การให้สารอาหารตามวิธีปกติในกลุ่ม

เปรียบเทียบมกัจะข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และความ

เคยชินในการให้สารอาหารของบุคลากรผู้ดูแล ผล

การศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Poulard 

et al. (2010) ศึกษาพบว่าการใช้แนวปฏิบัติในการ

ให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤต ช่วยลดการเกิดภาวะ
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แทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารและ

พลังงานมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้แนวปฏิบัติฯ

ผลการใช้แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ

 ผลพบว่า แนวปฏบัิติฯน้ีช่วยเพิม่สมรรถนะ

ของพยาบาลในการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตได้  

ดีกว่าพยาบาลผู ้ให้สารอาหารกลุ่มเปรียบเทียบ  

โดยเฉพาะในด้านการตัดสนิใจในการให้สารอาหาร

และการจัดการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการให้สาร

อาหาร เป็นผลมาจากการอบรมก่อนเริ่มใช้แนว

ปฏิบัติฯ ในการประเมินสถานะโภชนาการผู้ป่วย 

การประเมินความต้องการอาหารและพลังงาน 

การสนับสนุนบทบาทให้พยาบาลร่วมวางแผนให้

อาหารท่ีเหมาะสม วิธีการให้สารอาหารที่ถูกต้อง 

การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดระหว่างให้

สารอาหารการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ

เกิดขึ้น และการติดตามประเมินผลหลังการให้สาร

อาหาร อันส่งผลให้เกิดความส�าเร็จในการให้สาร

อาหารผู้ป่วยวิกฤตดังที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะการ

ให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุท่ี 

ไม่มีการบาดเจ็บช่องท้องในโรงพยาบาลตติยภูมิ

เท่านั้น และการน�าแนวปฏิบัติไปใช้ในบริบทอื่น

จะต้องปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบท

กับผู้ป่วยน้ัน ๆ ก่อน และติดตามประเมินผลใน

ระยะยาว

ข้อเสนอแนะ
 ในการน�าเอาแนวปฏิบัติการให้สารอาหาร 

ผู้ป่วยวิกฤตไปใช้ ต้องมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใช้แนวปฏิบัติการให้ 

สารอาหารฯ และต้องได้รับความร่วมมือกับ 

แพทย์เจ้าของไข้ในการตัดสินใจการให้สารอาหาร

เม่ือผู ้ป่วยอยู ่ในสถานะท่ีปลอดภัยพ้นระยะการ

ช่วยฟื้นคืนชีพแล้ว และประสานความร่วมมือกับ 

นักโภชนาการในการก� าหนดชนิดอาหาร ท่ี 

เหมาะสมกับผู้ป่วยวิกฤต
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เปรียบเทียบอัตราการกรองของไตก่อนและหลังการรับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม	
ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	ระยะที่	3	โรงพยาบาลขลุง	อ�าเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี

ธวัช วิเชียรประภา, พย.ม.1

พรฤดี นิธิรัตน์, ปร.ด.2

ปิ่นนเรศ กาศอุดม, ปร.ด.3

ดาลิมา ส�าแดงสาร, พย.ม.4

(วันที่ส่งบทความ: 27 เม.ย. 2562; วันที่แก้ไข: 24 ต.ค. 2562; วันที่ตอบรับ: 27 พ.ย. 2562)

บทคัดย่อ
คลินิกชะลอไตเสื่อมของโรงพยาบาลขลุง ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมากว่า 1 ปี แต่ยังไม่เคยมีการ

ศึกษาอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกอย่างต่อเนื่อง การวิจัยน้ีเป็นการศึกษา 

เชงิพรรณนา (Descriptive study) มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบอตัราการกรองไต (Estimate glomerular  

filtration rate [eGFR]) ในผูป่้วยไตวายเรือ้รงั ก่อนและหลงัเข้ารบับรกิารท่ีคลนิกิชะลอไตเส่ือมโรงพยาบาล

ขลุง อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เวชระเบียนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ที่มีความ

สมบูรณ์ทั้งหมด จ�านวน 86 เวชระเบียน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า

ได้แก่ เป็นเวชระเบียนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 อย่างน้อย 1 ปีและการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ เครื่อง

มือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบบันทึกค่าอัตราการกรองของไต วิเคราะห์

ข้อมูลท่ัวไปโดยใช้สถิติพรรณนาและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราการกรองของไตก่อนและหลังเข้ารับ

บริการคลินิกชะลอไตเสื่อมด้วยสถิติที (Paired simple t-test) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

eGFR ก่อนและหลังเข้ารับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ย eGFR = 39.63 ml/min/1.73 m2  

(SD = 6.28) และ 44.25 ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21) ตามล�าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ย eGFR สูงกว่าก่อนเข้ารับ

บริการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ t(85) = -10.96, p < .01  สรุปได้ว่าการรับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม

ช่วยชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ได้ ดังนั้นจึงควรแนะน�าทางเลือกนี้ให้กับผู้ป่วย

ไตวายเรื้อรัง  อย่างไรก็ตาม ยังต้องการการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยอื่น ๆ   เพื่อศึกษาตัวแปรร่วมอื่น ๆ ที่

อาจมีอิทธิพลต่อการชะลอไตเสื่อมนอกเหนือไปจากการให้บริการของคลินิกชะลอไตเสื่อม

	 ค�าส�าคัญ: อัตราการกรองของไต, คลินิกชะลอไตเสื่อม, ไตวายเรื้อรัง
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Abstract
Chronic Kidney Disease (CKD) clinic of Klung hospital has provided services for patients with CKD 

for more than 1 year. However, no examination exists of the estimate glomerular filtration rate (eGFR) 

of patients who have regularly visited the clinic has never been examined.  This descriptive study aimed 

to compare eGFR of patients with End Stage Renal Disease (ESRD) Stage III receiving care from the 

CKD clinic of Khlung hospital, Chanthaburi province. The samples were 86 medical records of patients 

with ESRD stage III, purposively selected based on the inclusion criteria—1) being medical records of 

patients who have had ESRD stage III at least 1 year and 2) being medical records with complete data 

recorded. The research instruments included a demographic characteristics form and an eGFR record 

form. Descriptive statistics and Paired simple t-test were used for data analysis. The results revealed 

that eGFR of ESRD stage III patients before and after receiving care from the CKD clinic were 39.63 

ml/min/1.73 m2 (SD = 6.28) and 44.25 ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21), respectively. Also, the eGFR after 

receiving care from the CKD clinic was significantly higher than that before receiving care from the 

CKD clinic (t(85)= -10.96, p < .01). In sum, seeking services at the CKD clinic could improve eGFR of 

patients with ESRD stage III. Therefore, the CKD clinic is highly recommended for patients with CKD. 

Still, conducting further studies with various designs are needed to evidently ensure the effectiveness 

of the CKD clinic recommended.

 Key Word: eGFR, CKD clinic, Renal disease stage III
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บทน�า
 โรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่

ส�าคัญในปัจจุบัน เน่ืองด้วยเป็นโรคที่ไม่สามารถ

รกัษาให้หายขาดได้ จ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาอย่าง

ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถิติแนวโน้มการป่วยด้วยโรค

ไตวายเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยมี

ประชากรที่จ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัดทดแทนไต

เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2558 มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ

บ�าบัดทดแทนไตเป็นจ�านวน 1,306.6 ต่อประชากร

ล้านคน (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2558) 

นอกจากนี้มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเพียงร้อยละ 1.9 

เท่าน้ันท่ีทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง 

(ส�านักโรคไม่ติดต่อ, 2559) ซ่ึงสถิติดังกล่าวแสดง

ให้เห็นว่าโรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาที่ควรได้รับ

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะไม่เช่นน้ันจะส่งผล 

กระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะ

ยาว โดยปัญหาส�าคัญของการรกัษาโรคไตวายเรือ้รงั

ระยะสุดท้ายคือ ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ป่วยหรือรัฐบาลต้อง

สูญเสีย เนื่องจากโรคไตวายเรื้อรังถือว่าเป็นโรคที่มี

ค่าใช้จ่ายสูง จึงอาจท�าให้ผู้ป่วยบางรายมีหนี้สินไป

จนถึงล้มละลายได้ส่งผลให้เกิดปัญหาอีกมากมาย

ตามมา

 ปัจจุบันการรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะ

สุดท้ายด้วยวธีิการบ�าบัดทดแทนไต (Renal replace-

ment therapy) นั้นมี 3 ชนิด ได้แก่ การล้างไตทาง

ช่องท้อง (Peritoneal dialysis) การฟอกเลือดด้วย

เคร่ืองไตเทียม (Hemodialysis) และการปลูกถ่าย

ไต (Kidney transplantation) ซึ่งการล้างไตทางช่อง

ท้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาท ต่อ

เดือน ส�าหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมี

ต้นทนุค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน และ

ค่าใช้จ่ายต้นทุนส�าหรับการปลูกถ่ายไตประมาณ 

250,000 บาทต่อราย (กรมบัญชกีลาง, 2556) ซึง่สถติิ

ปัจจุบันพบว่าการบ�าบัดทดแทนไตมีแนวโน้มสูง

มากข้ึน โดยมีผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบ�าบัดทดแทน

ไตประมาณ 40,000 ราย ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 4 – 6 

พนัล้านบาทต่อปี (วราทพิย์ แก่นการ, 2558) ซ่ึงหาก

ผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้ายปฏเิสธการรกัษา

ด้วยวิธีการบ�าบัดทดแทนไต จะมีค่ากลางในการ

รอดชวีติของผูป่้วยทีอ่ยู ่26.1 เดือน (อ�านวยพร แดง

สีบัว, 2558) จะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าสู่ภาวะไตวายระยะ

สดุท้ายแล้วน้ันจะเกดิผลกระทบต่อผูป่้วยเป็นอย่าง

มาก ทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

 การดูแลผูป่้วยไตวายเรือ้รงัเพือ่ชะลอความ

เส่ือมของไตไว้ ท�าให้ไม่ต้องเข้ารบัการรกัษาด้วยวธีิ

การบ�าบัดทดแทนไตจงึเป็นส่ิงทีส่�าคัญ ดังนัน้คลนิิก

ชะลอไตเส่ือมจึงมีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรค

ไตวายเรื้อรังได้เป็นอย่างดี โดยวัตถุประสงค์หลัก

ที่ส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง คือ เพื่อ

ตรวจคัดกรอง ส่งปรกึษาและส่งต่อ เพือ่ให้สามารถ

วินิจฉัยโรคไตวายเรื้อรังได้ต้ังแต่ระยะแรกของ

โรค รวมทั้งการส่งต่อให้อายุรแพทย์โรคไตได้อย่าง

เหมาะสม ป้องกันหรือยืดระยะเวลาการเกิดโรค

ไตวายเรื้อรังและการบ�าบัดทดแทนไต นอกจากนี ้

ยังเป็นการประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต

วายเร้ือรัง ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือดซ่ึงเป็นสาเหตุส�าคัญของการเสียชีวติใน

ผูป่้วยไตวายเรือ้รงั รวมถึงการเตรยีมผูป่้วยเข้าสู่การ

รักษาด้วยวิธีการบ�าบัดทดแทนไตอย่างเหมาะสม 

(สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งคลินิก

ดังกล่าวมีต้นแบบให้เรยีนรูท่ี้โรงพยาบาลคลองขลงุ 

จังหวัดก�าแพงเพชร เรียกว่า คลองขลุงโมเดล 

เป็นรูปแบบการจัดบริการคลินิกไตเส่ือมโดยการ 

บูรณาการการดูแลจากสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่  
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พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ  นั ก โ ภ ช น า ก ร  เ ภ สั ช ก ร 

นั ก ก า ย ภ า พ บ� า บั ด แ ล ะ แ พ ท ย ์  ร ว ม

ถึ ง ใ ช ้ รู ป แ บ บ ก า ร ด� า เ นิ น ง า น เ ชิ ง รุ ก 

ด้วยการเยี่ยมบ้านด้วยทีมรักษ์ไต (ส�านักโรคไม่

ติดต่อ, 2559) ซึ่งจากการจัดบริการคลินิกชะลอไต

เส่ือมของโรงพยาบาลคลองขลงุพบว่า คลนิกิชะลอ

ไตเสือ่มสามารถชะลอไตเส่ือมในผูป่้วยไตวายเรือ้รงั

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เนื่องจากกระบวนการ

ดูแลและการให้ความรู้ด้วยสหสาขาวิชาชีพท�าให ้

ผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รงัสามารถควบคุมระดับน�า้ตาล

ในกระแสเลือดและไขมันได้อย่างมีประสิทธิผล

จนค่าเฉลี่ยของระดับ HbA1c, Cholestoral, TG 

และ LDL ลดลงได้อย่างต่อเน่ือง (วินัย ลีสมิทธิ,  

สุชาณี สุวฒันารกัษ์, สชุญัญา พรหมน่ิม และศุภสทิธ์ิ  

พรรณนารุโณทัย, 2559)

 โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี เริ่ม

ด�าเนินการคลินิกชะลอไตเส่ือม (CKD Clinic) ใน

ปีงบประมาณ 2560 โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ป่วย 

โรคไตวายเรื้อรังที่มีอัตราการกรองของไต (eGFR) 

น้อยกว่า 60 มล./1.73 ตารางเมตร โดยมีจ�านวน

ท้ังสิ้น 350 รายแบ่งเป็นไตวายเรื้อรังระยะท่ี 3 

จ�านวน 225 ราย ไตวายเรื้อรังระยะท่ี 4 จ�านวน 

84 ราย และไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 จ�านวน 31 ราย 

(รายงาน Health Data Center, 2560) ซึ่งผู้ป่วยเหล่า

นีจ้�าเป็นต้องได้รบับรกิารท่ีคลนิกิชะลอไตเส่ือมจาก 

สหสาขาวิชาชีพในวันท่ีมารับบริการคลินิกโรค

เรื้อรัง โดยสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย พยาบาล 

ผู ้จัดการโรคไต (CKD Manager) มีหน้าที่ให้ 

ค�าแนะน�าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง 

วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไตวายเรื้อรัง 

การนัดหมายและการติดตามผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง 

เภสัชกรมีหน้าที่ดูแลเรื่องการใช้ยาเพื่อชะลอไต

เสื่อม รวมถึงการรับประทานยาอื่น ๆ นอกจากนั้น

นักโภชนากรยังดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร 

เพื่อชะลอไตเส่ือมและมีแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป

ท�าหน้าท่ีประเมินการท�างานของไต รวมถึงการ

แผนการรกัษาโรคไตวายเรือ้รงัท่ีเหมาะสม ท่ีส�าคญั

คลินิกชะลอไตเส่ือมโรงพยาบาลขลุงมีการสร้าง

เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยไตวายเร้ือรังโดยมีการ

ประสานงานไปยังเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบลต่าง ๆ เพื่อช่วยติดตามดูแลผู้ป่วย 

อย่างใกล้ชิด

 โรงพยาบาลขลุงด�าเนินงานคลินกิชะลอไต

เส่ือมมาเกนิกว่า 1 ปี มีลกัษณะการให้บรกิารคลินกิ

ชะลอไตเส่ือมโดยใช้รูปแบบคลินิกชะลอไตเสื่อม

ของโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดก�าแพงเพชร  

ผูว้จิยัจงึมีความสนใจท่ีจะศึกษาอตัราการกรองของ

ไตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังท่ีเข้ารับการรักษาใน

คลินิกอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถน�า

มาปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานคลินิกชะลอไต

เส่ือมของโรงพยาบาลขลุงและสามารถเผยแพร่ให้

กับคลินิกชะลอไตเสื่อมในพื้นที่อื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการกรองของ

ไตของผูป่้วยไตวายรือ้รงัระยะที ่3 ก่อนและหลงัเข้า

รับบริการท่ีคลินิกชะลอไตเส่ือม โรงพยาบาลขลุง 

อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สมมติฐานการวิจัย
 หลังเข้ารับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม 

โรงพยาบาลอ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อัตราการ 

กรองของไตของผูป่้วยไตวายเรือ้รังระยะท่ี 3 สูงข้ึน

กว่าก่อนเข้ารับบรกิารท่ีคลินกิชะลอไตเส่ือมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ

ย้อนหลัง (Retrospective cohort study) โดยศึกษา

ข้อมูลจากเวชระเบียนของผู ้ป่วยท่ีคลินิกชะลอ 

ไตเส่ือม โรงพยาบาลขลุง อ�าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 

ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง คือ เวชระเบียนผู้ป่วยไตวาย

เรื้อรังที่มีระยะความเส่ือมของไตในระยะท่ี 3 ท่ี

คลนิิกชะลอไตเส่ือม โรงพยาบาลขลงุ ท่ีมกีารบันทึก

ข้อมูลสมบูรณ์ จ�านวน 86 แฟ้ม เลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมี

เกณฑ์คัดเข้า ดังนี้ 

 1. เป็นเวชระเบียนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีระยะความเสื่อมของไต

ในระยะที่ 3 ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกต่อเนื่องมา

อย่างน้อย 1 ปี

 2. เป็นเวชระเบียนมีการบนัทึกข้อมูลอตัรา

การกรองของไตอย่างครบถ้วน

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

 โครงร่างงานวิจัยและเครื่องมือการวิจัย

น้ีได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดจันทบุรี/เขต

สุขภาพท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2561เอกสาร

รับรองเลขที่ CTIREC 007/61 เพื่อเป็นการพิทักษ์

สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยได้ท�าหนังสือ

ขอใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน เสนอขออนุญาตจาก 

ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลขลงุ เม่ือได้รบัอนญุาตแล้ว 

ผู้วิจัยจึงด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยปฏิบัติ

ตามหลกัการ  การพทัิกษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างอย่าง

เคร่งครัด โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ และ

ข้อมูลจะถูกน�าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 

 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น

แบบบันทึกให้เลือกตอบและเติมค�าในช่องว่าง

ประกอบด้วยข้อค�าถาม 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่ 

และการเจ็บป่วยในปัจจุบัน 

 2. แบบบนัทกึค่าอตัราการกรองของไตซึง่

เป็นแบบบันทึกค่าอัตราการกรองของไต เป็นแบบ

บันทึกท่ีเป็นตาราง 3 ช่อง ส�าหรับบันทึก รหัสผู้

ป่วย อัตราการกรองของไตก่อนเข้าคลินิกชะลอไต

เสื่อม และอัตราการกรองของไตหลังเข้ารับบริการ

คลินิกชะลอไตเส่ือม ซ่ึงได้ผลมาจากการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลขลุง

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 ผู้วิจัยน�าเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลได้แก่แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบ

บันทึกค่าอัตราการกรองของไตไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์เวชปฏบัิติท่ัวไป 

1 ท่านและพยาบาลวชิาชีพจ�านวน 2 ท่านตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหา หลังจากนั้นผู้วิจัยปรับแก้ไข

เครื่องมือตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ติดต่อผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลขลุง

เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ประสานงานกับคลินิกชะลอไตเสื่อม

 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยแก่เจ้า

หน้าที่เวชระเบียน และแสดงหนังสือขออนุญาต 

ใช ้ข ้อ มูลจากเวชระเ บียนของโรงพยาบาล  

ที่ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลขลุงได้อนุญาตแล้ว 

 3. คัดเลือกเวชระเบียนท่ีมีคุณสมบัติตาม
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เกณฑ์คัดเข้าและด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

 4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและ

น�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิ เคราะห์ข ้อมูลท่ัวไป โดยใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา 

 2. วเิคราะห์เปรยีบเทียบอตัราการกรองไต

ก่อนและหลงัเข้ารบับรกิารคลนิิกชะลอไตเส่ือม โดย

ใช้สถิติ Paired sample t-test

ผลการวิจัย
 เวชระเบยีนท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์คดัเข้า 

และใช้เป็นกลุ ่มตัวอย่างได้มีจ�านวน 86 แฟ้ม  

เม่ือศึกษาข้อมลูส่วนบคุคลของแฟ้มเวชระเบยีนพบ

ว่า ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.9) อายุ 60 ปีขึ้นไป 

(ร้อยละ 91.9) โดยมีอายเุฉลีย่ 76.67 ปี (SD = 12.80 )  

ผู ้ป่วยเกือบร้อยละ 70 อยู่ในพื้นที่หน่วยบริการ  

โดยอยูใ่นพืน้ที ่รพ.สต.วนัยาว (ร้อยละ 20.9) รพ.สต.

บ่อ (ร้อยละ 18.6) รพ.สต.บ้านคานรูด (ร้อยละ  

18.6) และ รพ.สต.ซ้ึง (ร้อยละ 10.5) ผู้ป่วยเป็น

โรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.2)  

รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน (ร้อยละ 57.0)

 เวชระเบยีนท่ีเป็นกลุม่ตัวอย่างในการศึกษา

นี้ เป็นเวชระเบียนของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังท่ีมี

ระยะความเสื่อมของไตในระยะที่ 3 ซึ่งแบ่งได้เป็น 

ระยะท่ี 3a และ ระยะท่ี 3b แต่เม่ือเข้ารับบริการ

ท่ีคลินิกชะลอไตเส่ือมต้ังแต่ 1 ปี ข้ึนไป พบว่ามี 

ผูป่้วยบางส่วนมีอตัราการกรองของไตสูงขึน้ มาอยู่

ในระยะที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่	 1 จ�านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จ�าแนกตามมีระยะความเส่ือมของไต ก่อนและ

หลังการเข้ารับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม (N = 86)

7 

ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรัง จาํแนกตามมีระยะความเส่ือมของไต ก่อนและหลงั
การเขา้รับบริการท่ีคลินิกชะลอไตเส่ือม (N = 86) 

ระยะความเส่ือมของไต ก่อนเข้าคลินิก หลังเข้าคลินิก 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ระยะท่ี 2 (eGFR 60-89ml/min) 0 0 14 16.3 
ระยะท่ี 3a (eGFR 45-59 ml/min) 16 12.8 42 48.8 
ระยะท่ี 3b (eGFR 30-44 ml/min) 70 81.2 30 34.9 

(Min = 30, Max = 53.3,    
M = 37.12, SD = 6.66) 

(Min = 30, Max = 74,        
M =47.45, SD = 9.95) 

รวม 86 100.0 86 100.0

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่าก่อนเขา้รับบริการท่ีคลินิกชะลอไตเส่ือม  ผูป่้วยทั้งหมดมีความเส่ือม
ของไตอยู่ในระยะท่ี 3  โดยส่วนใหญ่มีระยะความเส่ือมของไตอยู่ในระยะท่ี 3a คิดเป็นร้อยละ 87.2 และมี
ค่าเฉล่ียอตัราการกรองของไตเท่ากบั 39.63 ml/min/1.73 m2(SD = 6.28) หลงัจากเขา้รับบริการท่ีคลินิกชะลอ
ไตเส่ือมอยา่งต่อเน่ืองมาอยา่งนอ้ย 1 ปี พบว่ามีผูป่้วยประมาณคร่ึงหน่ึงมีความเส่ือมของไตอยูใ่นระยะท่ี 2 
คิดเป็นร้อยละ 53.5และมีค่าเฉล่ียอตัราการกรองของไตเท่ากบั44.25 ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21)  

ในการศึกษาน้ีไดเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียอตัราการกรองของไตของผูป่้วย  ก่อนและหลงัการเขา้รับ
บริการคลินิกชะลอไตเส่ือมอย่างต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 1 ปี  พบผลการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี  2 ซ่ึงพบว่า
ผูป่้วยมีอตัราการกรองของไตก่อนและหลงัการเขา้รับบริการท่ีคลินิกชะลอไตเส่ือมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั t (85)= -10.96,  p < .001 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียอตัราการกรองของไตของผูป่้วย  ก่อนและหลงัเขา้รับบริการคลินิกชะลอไต
เส่ือม (N =86) 

ช่วงเวลา M SD df t p 

ก่อนเขา้คลินิก 37.12 6.66
85 -10.96 <.001 

หลงัเขา้คลินิก 47.45 9.95 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าก่อนเข้ารับ

บรกิารท่ีคลนิิกชะลอไตเสือ่ม ผูป่้วยท้ังหมดมคีวาม

เส่ือมของไตอยู่ในระยะท่ี 3 โดยส่วนใหญ่มีระยะ

ความเสื่อมของไตอยู่ในระยะที่ 3a คิดเป็นร้อยละ 

87.2 และมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตเท่ากับ 

39.63 ml/min/1.73 m2 (SD = 6.28) หลังจากเข้ารับ

บริการท่ีคลินกิชะลอไตเส่ือมอย่างต่อเน่ืองมาอย่าง

น้อย 1 ปี พบว่ามีผู้ป่วยประมาณครึ่งหน่ึงมีความ
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เส่ือมของไตอยู่ในระยะที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 53.5 

และมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตเท่ากับ 44.25 

ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21) 

 ในการศึกษานีไ้ด้เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่อตัรา

การกรองของไตของผูป่้วย ก่อนและหลงัการเข้ารบั

บรกิารคลนิกิชะลอไตเส่ือมอย่างต่อเนือ่งอย่างน้อย 

1 ปี พบผลการศึกษาดังแสดงในตารางที ่2 ซ่ึงพบว่า

ผูป่้วยมอีตัราการกรองของไตก่อนและหลังการเข้า

รบับรกิารทีค่ลนิกิชะลอไตเสือ่มแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ t (85)= -10.96, p < .001

ตารางที่	2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตของผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้ารับบริการคลินิกชะลอไต

เสื่อม (N =86)   

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเปรียบเทียบอัตราการกรองของไตของผู้ป่วย

ไตวายเรื้อรังระยะท่ี 3 ก่อนและหลังเข้ารับบริการ

ที่คลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลขลุง อ�าเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วย

ไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ที่เลือกตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

จ�านวน 86 แฟ้มและบันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคลและแบบบันทึกค่าอัตราการกรอง

ของไต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและ

สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Paired sample t-test ผล

การศึกษาพบว่าภายหลังการเข้ารับบริการที่คลินิก

ชะลอไตเส่ือม ผูป่้วยมีค่าเฉล่ียอตัราการกรองของไต

สูงกว่าก่อนการเข้ารับบริการคลินิกชะลอไตเส่ือม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 จากผลการศึกษาท่ีพบดังกล่าว อธิบายได้

ว่าการที่ผู ้ป่วยได้เข้ารับบริการที่คลินิกชะลอไต

เส่ือมอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้ได้รับการดูแลโดยทีม 

7 

ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของผูป่้วยโรคไตวายเร้ือรัง จาํแนกตามมีระยะความเส่ือมของไต ก่อนและหลงั
การเขา้รับบริการท่ีคลินิกชะลอไตเส่ือม (N = 86) 

ระยะความเส่ือมของไต ก่อนเข้าคลินิก หลังเข้าคลินิก 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ระยะท่ี 2 (eGFR 60-89ml/min) 0 0 14 16.3 
ระยะท่ี 3a (eGFR 45-59 ml/min) 16 12.8 42 48.8 
ระยะท่ี 3b (eGFR 30-44 ml/min) 70 81.2 30 34.9 

(Min = 30, Max = 53.3,    
M = 37.12, SD = 6.66) 

(Min = 30, Max = 74,        
M =47.45, SD = 9.95) 

รวม 86 100.0 86 100.0

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่าก่อนเขา้รับบริการท่ีคลินิกชะลอไตเส่ือม  ผูป่้วยทั้งหมดมีความเส่ือม
ของไตอยู่ในระยะท่ี 3  โดยส่วนใหญ่มีระยะความเส่ือมของไตอยู่ในระยะท่ี 3a คิดเป็นร้อยละ 87.2 และมี
ค่าเฉล่ียอตัราการกรองของไตเท่ากบั 39.63 ml/min/1.73 m2(SD = 6.28) หลงัจากเขา้รับบริการท่ีคลินิกชะลอ
ไตเส่ือมอยา่งต่อเน่ืองมาอยา่งนอ้ย 1 ปี พบว่ามีผูป่้วยประมาณคร่ึงหน่ึงมีความเส่ือมของไตอยูใ่นระยะท่ี 2 
คิดเป็นร้อยละ 53.5และมีค่าเฉล่ียอตัราการกรองของไตเท่ากบั44.25 ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21)  

ในการศึกษาน้ีไดเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียอตัราการกรองของไตของผูป่้วย  ก่อนและหลงัการเขา้รับ
บริการคลินิกชะลอไตเส่ือมอย่างต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 1 ปี  พบผลการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี  2 ซ่ึงพบว่า
ผูป่้วยมีอตัราการกรองของไตก่อนและหลงัการเขา้รับบริการท่ีคลินิกชะลอไตเส่ือมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั t (85)= -10.96,  p < .001 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียอตัราการกรองของไตของผูป่้วย  ก่อนและหลงัเขา้รับบริการคลินิกชะลอไต
เส่ือม (N =86) 

ช่วงเวลา M SD df t p 

ก่อนเขา้คลินิก 37.12 6.66
85 -10.96 <.001 

หลงัเขา้คลินิก 47.45 9.95 

สหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์

เฉพาะด้านของตนเองโดยคลินิกชะลอไตเสื่อม

ของโรงพยาบาลขลุง เน้นการจัดการพฤติกรรม

เรื่องอาหารและการรับประทานยาของผู้ป่วยเป็น

ส�าคัญ เนือ่งจากปัจจยัท้ังสองเรือ่งมีผลอย่างมากต่อ 

ประสิทธิการกรองของไต ผู ้ป ่วยจะได้ความรู ้

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง และวิธีการ

ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะไตเส่ือมจากพยาบาล

ผู้จัดการโรคไต (CKD Manager) เภสัชกรมีหน้าท่ี

ดูแลเรื่องการใช้ยาเพื่อชะลอไตเส่ือม รวมถึงการ

ให้ความรู ้และควบคุมการรับประทานยาอื่น ๆ  

ที่นอกเหนือจากการรักษาของแพทย์ ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อการท�างานของไต เช่น ยาก

ลุ่ม NSAIDs เป็นต้น ในทีมสหสาขาวิชาชีพยังมี 

นักโภชนากรท่ีช่วยจัดโปรแกรมอาหารช่วยชะลอ

ไตเส่ือมแก่ผู ้ป่วย โดยจะส่งเสริมให้ผู ้ป่วยเลือก 

รบัประทานอาหารอย่างเหมาะสมกบัโรค การจ�ากดั

โปรตีนและเกลือแร่อย่างถูกวิธี รวมถึงการควบคุม
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ปริมาณน�้าเข้าน�้าออกในร่างกายวันแต่ละวันอย่าง

ถูกต้อง ซึ่งการด�าเนินการดังที่กล่าวมาข้างต้น

สามารถเพิ่มอัตราการกรองของผู้ป่วยโรคไตวาย

เรื้อรังได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 

ผู ้ป ่วยให้เกิดความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผู ้ป ่วยที่ มีอายุน ้อยจะสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีอัตราการกรอง

ของไตเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พิมพ์สุภัค ปานเพียรกุลภัค (2559) ท่ีท�าการศึกษา

ผลของโปรแกรมควบคุมอาหารส�าหรับผู้ป่วยโรค

ไตวายเรื้อรัง ในคลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา พบว่าการได้รับโปรแกรม

ควบคุมอาหารส�าหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ใน

คลินิกชะลอไตเส่ือม ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน

เฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ

ควบคุมอาหาร ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการ

ควบคุมอาหาร และพฤติกรรมการควบคุมอาหาร 

สูงกว่าก่อนการทดลอง

 นอกจากนั้นผู ้ป่วยไตวายเรื้อรังจะได้รับ

การนัดหมายให้พบกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อ

ประเมินการท�างานของไต รวมถึงการวางแผนการ

รักษาโรคไตวายเรื้อรังท่ีเหมาะสม คลินิกชะลอ

ไตเสื่อมได้สร้างระบบการติดตามเยี่ยมบ้านโดย

พยาบาลผู้จัดการโรคไต ร่วมกับการสร้างเครือข่าย

ในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในชุมชน โดยมีการ

ประสานงานไปยังเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบลต่าง ๆ  เพือ่ช่วยติดตามดแูลผูป่้วยอย่าง

ใกล้ชิดท�าให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสามารถควบคุม

ระดับการกรองของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทีผ่่านมามกีารศึกษาการดูแลผูป่้วยด้วยทีม

สหสาขาวชิาชพีและพบผลการศึกษาสอดคล้องกบั

การศึกษานีก้ล่าวคอื ผูป่้วยมีผลลพัธ์ทางสุขภาพท่ีดี

ขึ้น เช่น การศึกษาของเพียงใจ เกียรติธนวัฒนาและ

คณะ (2557) ทีศึ่กษาผลลพัธ์ทางคลนิกิของการดูแล

ผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีท่ีเริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี

โดยทีมสหวิชาชีพ ณ คลินิกโรคติดเชื้อผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่าผู้ป่วยท่ีได้รับ

การดูแลด้วยสหวิชาชีพมีระดับ CD4 T lympho-

cyte หลังรับประทานยา 1 ปีสูงกว่าผู้ป่วยท่ีได้รับ

การรักษาระบบเดิม และร้อยละของผู้ป่วยท่ีตรวจ

ไม่พบไวรัสในเลือด (Undetectable level) หลังรับ

ประทานยา 6 เดือนและ 1 ปีในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ

การดูแลด้วยสหวิชาชีพมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ

ดูแลด้วยระบบเดิม และสอดคล้องกบัการศึกษาของ

จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, Shi Ling และรัมภาพรรณ 

ประมวลทรพัย์ (2559) ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมการ

สนับสนุนและการให้ความรู้โดยทีมสหวิชาชีพต่อ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจ

ล้มเหลวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ท่ี

มีภาวะความดันโลหติสงู พบว่าค่าเฉลีย่ของคะแนน

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจ

ล้มเหลวหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่า

กลุ่มควบคุม นอกจากน้ียังพบว่าระดับความดัน

โลหิต Systolic, Diastolic และค่าเฉลี่ย MAP ของ

กลุ่มทดลองต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอีกด้วย 

 จากการศึกษาการด�าเนินงานคลินิกชะลอ

ไตเสื่อมของโรงพยาบาลคลองขลุง พบว่าสามารถ

ชะลอการเสื่อมของไตในผู ้ป่วยไตวายเรื้อรังได้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (วินัย ลีสมิทธิ, สุชาณี  

สุวัฒนารักษ์, สุชัญญา พรหมนิ่มและศุภสิทธ์ิ  

พรรณนารโุณทัย,  2559) และยงัพบว่าผูป่้วยมีค่าเฉลีย่ 

eGFR ลดลงกว่าเดิมไม่ถึง 4 ml/min/1.73m2 ภายใน  

2 ปี ที่เข้ารับการรักษา นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถ

ควบคุมระดับน�้าตาลในกระแสเลือดและไขมันได้
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ดีขึ้น แม้ความดันโลหิตและดัชนีมวลกายจะแย่ลง

กว่าเดิม การคงท่ีของอัตราการกรองของไตระยะ

ที่ 3 และ 4 พบว่าผู้ป่วยที่มี eGFR ลดลงมากกว่า 1 

ml/min/1.73m2/เดือน มีแนวโน้มลดลง ด้วยข้อมูล

ดังกล่าวข้างต้น จึงสนับสนุนว่าการเข้ารับบริการ

ที่คลินิกชะลอไตเส่ือม ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลตรง

ตามปัญหาสุขภาพที่มี โดยบุคลากรสุขภาพที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท�าให้สามารถจัดการ

ตนเองได้ดีและควบคุมภาวะเสื่อมของไตได้ จึงพบ

ว่าโดยภาพรวมผู้ป่วยมีอัตราการกรองของไตดีขึ้น 

แต่อย่างไรกต็ามงานวจิยันีม้ข้ีอจ�ากดัคือไม่สามารถ

ติดตามผู้ป่วยท่ีไม่สามารถมาตามนัดได้ เน่ืองจาก

การไม่ได้ออกแบบงานวิจัยไว้ต้ังแต่แรกและไม่

สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนทีเ่กดิจากการไป

รับบริการจากที่อื่นได้

ข้อเสนอแนะ
 1. เจ ้าหน้าท่ีคลินิกชะลอไตเสื่อมควร

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเข้า

รบับรกิารคัดกรองความเส่ียงท่ีคลนิกิชะลอไตเสือ่ม

ที่มีการด�าเนินงานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

 2. นักวิจัยควรศึกษาเชิงทดลองหรือกึ่ง

ทดลอง เพื่อเปรียบเทียบระดับ eGFR หลังเข้ารับ

บริการคลินิกชะลอไตเสื่อม โดยให้มีกลุ่มเปรียบ

เทียบ รวมถึงศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ป่วยไต

วายเรื้อรังระยะอื่น ๆ 

 3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีอาจมอีทิธิพลร่วมต่อ

การท�านายอตัราการกรองของไตเพิม่เติม เพือ่สร้าง

องค์ความรู้ที่ชัดเจน และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้

ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อภายหลังการออกก�าลังกายด้วยยางยืดในผู้สูงอายุ

ทิพรัตน์ ล้อมแพน, พย.บ.1

หทัยรัตน์ ราชนาวี,วท.ม.2

(วันที่ส่งบทความ: 14 ธ.ค. 2561; วันที่แก้ไข:10 ก.ค. 2562; วันที่ตอบรับ: 16 ส.ค. 2562)

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการออกก�าลังกายด้วยยางยืดต่อความแข็งแรงอดทนของ

กล้ามเน้ือในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาด 4 นครราชสีมา ได้จาก

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 60-79 ปี จ�านวน 40 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่าง

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน คือกลุ่มควบคุม โดยให้ประกอบกิจวัตรประจ�าวันตามปกติ และกลุ่ม

ทดลอง โดยให้เข้าร่วมโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยยางยืด ท�าการออกก�าลังกาย 3 วัน ต่อสัปดาห์  

เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแมนวิทนีย์ยูเทส (The Mann-Whitney U 

Test) ผลการวิจัยพบว่า ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อของกลุ ่มควบคุมก่อนการทดลองและ

หลังการทดลอง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มทดลองพบว่าความแข็งแรง

อดทนของกล้ามเนื้อก่อนการทดลองและหลังการทดลองในการทดสอบนั่งยกน�้าหนัก 30 วินาที  

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Mann-Whitney U Test = 115.50; p – value = .021)  

หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย (Mean Rank =  24.73) สูงกว่าก่อนการทดลอง (Mean Rank= 16.28) 

ส่วนผลการเปรยีบเทียบระหว่างกลุ่มควบคมุและกลุม่ทดลองหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่าการทดสอบ 

ลุกนั่งเก้าอี้ 30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Mann- Whitney U Test = 65;  

p – value = .000) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย (Mean rank = 27.25) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (Mean rank = 13.75)  

และการทดสอบนั่งยกน�้าหนักเป็นเวลา30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

(Mann- Whitney U Test = 59.50; p – value = .000) กลุม่ทดลองมีค่าเฉล่ีย  (Mean rank= 27.53) สูงกว่ากลุ่มควบคุม  

(Mean Rank= 13.48)
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Abstract
The purpose of the research was to study the effect of elastic exercise on muscle strength endurance in 

older adults. The samples were 40 members of the Red Cross Health Station No.4 of Nakhon Ratchasima 

aged between 60 - 79 years old, randomly selected into the study. The participants were divided into 

two groups (the experimental and control groups); 20 people in each group. The control group would 

continue with their normal daily activities without elastic exercise. The experimental group practiced 

elastic exercise three days a week for 12 weeks. The data was analyzed by using the Mann-Whitney U 

test. The results of the study revealed that there was no significant difference between the averages of 

muscle strength endurance before and after the experiment in the control group. For the experimental  

group, the results showed the higher score of the muscle strength and endurance after experiment 

(Mean rank = 24.73) than before experiment (Mean rank = 16.28). As seen in the 30 - second arm curls 

test for this group, it was found that there was a significant difference in the average muscle strength  

endurance (Mann-Whitney U Test = 115.50; p-value = .021). The comparison between control group 

and experimental group after experiment found that there was a significant difference in the 30 – second 

chair stand test with a .05 level of significance (Mann- Whitney U Test = 65; p-value = .000), by the 

averages of experimental group (Mean rank = 27.25) higher than control group (Mean rank = 13.75). 

Furthermore, the results showed that there was a significant difference in the 30 - second arm curls test 

(Mann- Whitney U Test= 59.50; p-value = .000), by the averages of experimental group (Mean rank = 

27.53) higher than the control group (Mean rank = 13.48).

 Keywords: muscle strength and endurance, elastic band exercise training, the elderly
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บทน�า
 ปัจจุบันสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 

จากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี 

พ.ศ. 2553 มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 11.4 คาดว่า

ในปีพ.ศ. 2563 ประชากรผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพิ่ม

ข้ึนเป็นร้อยละ 19.33 ของประชากรทั้งหมด จึงมี

ความต้องการในการหาวิธีชะลอหรือป้องกันการ

เกิดโรคในช่วงสุดท้ายของชีวิตและการคงไว้ซ่ึง

คณุภาพชวีติท่ีดี (สกุลรตัน์ อัศวโกสินชยั, จารวุรรณ

แสงเพชร, และวราภรณ์ รุ่งสาย, 2554) ด้วยเหตุที่ 

วยัสูงอายเุป็นวยัทีมี่การเปลีย่นแปลงของระบบการ

ท�างานภายในร่างกาย มีการเส่ือมของอวัยวะอย่าง

ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเน้ือ จ�านวน

เซลล์ของกล้ามเนือ้ลดลงกว่าร้อยละ 50 ท�าให้กล้าม

เนื้อลดลงประมาณ 25 % ประสิทธิภาพการท�างาน

ของกล้ามเนื้อลดลง จึงอ่อนแรงและเมื่อยล้าได้ง่าย 

เม่ืออายุย่างเข้าสู่วัย 65 ปี กระดูกก็จะเริ่มเสื่อมลง

ร้อยละ 20 ปัญหาภาวะกระดูกพรนุจึงเกดิข้ึนได้ง่าย

โดยเฉพาะหญิงหลังวัยหมดประจ�าเดือน (ศิริการ  

นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 2550) ท�าให้

กระดูก ข้อต่อ เอน็และกล้ามเน้ือท�างานไม่ประสาน

กนั ผูส้งูอายจึุงมีการเคลือ่นไหวท่ีผดิปกติ ขาดความ

ม่ันคง โอกาสท่ีจะเกดิอบุติัเหตุหรอืการบาดเจบ็ของ

กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ มีมากข้ึน การบาดเจ็บ 

ของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ มีท้ังในระดับ

ปานกลางถึงระดับรุนแรง การบาดเจ็บท่ีพบมาก

ท่ีสุดคือกระดูกหักพบมากถึงร้อยละ74.8 (พรศิริ  

พฤกษะศร,ีวภิาว ีคงอนิทร์, และปิยะนชุ จติตนูนท์,  

2551)โดย เฉพาะกระดูกสะโพกหัก  มีมาก

ถึงกว่า 3,000 คนต่อปี นอกจากน้ียังพบว่ามี

เลือดออกในสมอง ทุพพลภาพจนถึงเสียชีวิต

สถานการณ์การเสียชวีติจากการบาดเจ็บในทกุกลุม่ 

อายุท่ัวโลกพบว่ามีสาเหตุจากการพลัดตกหกล้ม

มากถึงร้อยละ 14 

 ส�าหรับประเทศไทยมีการเสียชีวิตจากการ 

พลัดตกหกล้มร้อยละ 5 ซ่ึงในจ�านวนน้ีเกือบคร่ึง 

เป็นผูส้งูอาย ุ โดยอตัราการเสียชวีติจากการพลดัตก 

หกล้มในผู้สูงอายุสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุเป็น 3 เท่า  

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 10 ป ี  มีผู ้สูงอายุ เสียชีวิต 

จากการพลัดตกหกล้มมากถึง 5,190 คน โดยปี  

พ.ศ.2557 มีผูสู้งอายเุสียชวีติจากการพลดัตกหกล้ม 

909 คน นอกจากนี้แนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจาก

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป มีอัตรา

การเสียชีวิตเพิ่มข้ึนเป็น 3 เท่า ในขณะท่ีกลุ่มอายุ 

60 – 69 ปี และอายุ 70 – 79 ปี อัตราการเสียชีวิต

เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในระยะเวลา 7 ปี ซึ่งสาเหตุการ

พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจากการลื่น 

สะดุด หรือก้าวพลาด บนพื้นระดับเดียวกันมาก

ถึงร้อยละ 60.20 มีเพียงร้อยละ 5.80 เกิดจากการ

ตกหรือล้มจากบันไดและข้ันบันได โรงพยาบาล

จงัหวดัทีมี่สัดส่วนผูบ้าดเจบ็จากพลดัตกล้มบนพืน้

ระดับเดียวกันจากการลื่นสะดุดและเสียหลักมาก

ท่ีสุดคือโรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมาพบร้อย

ละ10.8 รองลงมาคือโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี 

นครปฐม นครศรีธรรมราช อุบลราชธานีขอนแก่น

และสุรินทร์ ร้อยละ 8.3, 7.0, 6.9, 5.8, 5.8 และ 5.2 

ตามล�าดับ

 ส�าหรับในจังหวัดนครราชสีมาพบอุบัติ

การณ์การหกล้มของผู ้สูงอายุชุมชนมิตรภาพ

พัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา คิดเป็น 

ร ้อยละ34.8โดยมีสาเหตุจากการเ ดินสะดุด  

(ร้อยละ 41.8) ลื่น (ร้อยละ 38.2) และเวียนศีรษะ  

(ร ้อยละ 7.3) (ละออม สร้อยแสง, จริยาวัตร  
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คมพยัคฆ์, และกนกพร นทีธนสมบัติ, 2557)  

อุบัติการณ์การหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้ม 

สูงขึ้น 	 จึงเป ็นปัญหาส�าคัญด้านสาธารณสุข  

การรักษาพยาบาลจะต ้องพักรักษาตัวอยู ่ ใน 

โรงพยาบาลมากกว่าเด็กถึง 10 เท่า ภาวะกระดูก

หักส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตหรือท�างาน

ได้ตามปกติท�าให้ผู ้สูงอายุเกิดความเครียดและ

วิตกกังวล ขาดความม่ันใจในตนเองเน่ืองจาก

ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น และเกิดความกลัวในการท�า

กิจกรรมต่าง ๆ เพราะเกรงว่าจะล้มซ�้าท�าให้ความ

สามารถในการท�างานและคุณภาพชีวิตลดลง 

และอาจเพิม่อตัราการตายก่อนวยัอนัควร นอกจากน้ี 

ยังเป็นภาระต่อครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแล 

ฟื ้นฟูสภาพและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา 

เพิม่ขึน้ (ธัญญรตัน์ อโนทัยสนิทว,ี 2557)  แนวทางท่ี

จะช่วยลดการหกล้มในผูส้งูอายไุด้ จ�าได้ง่าย ๆ  4 ข้อคือ  

“ออก ปรบั ลด เลอืก” ได้แก่ 1. ออก คือออกก�าลงักาย 

เพิม่ความม่ันคงของการเดินและการทรงตัว 2. ปรบั 

คอืปรบัปรงุสภาพแวดล้อมรอบ ๆ  บ้านให้ปลอดภยั 

3. ลด คือลดการกินยานอนหลับ และยาที่ออกฤทธิ์

ต่อประสาท และ 4. เลือก คือ เลือกสวมรองเท้า

ที่เหมาะสมข้อแนะน�าทั้ง 4	ข้อน้ีจะช่วยป้องกัน 

การหกล้มอย่างเห็นผล การใส่ใจดูแลตนเองด้วย 

สิ่งง่าย ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย (สมฤทัย

พุ่มสลุด และศศิมา พกุลานนท์, 2555) 

 ด้วยเหตุนี้การออกก�าลังกายจึงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดการหกล้มในผู้สูงอายุ

ได้ เน่ืองจากการออกก�าลังกายเป็นการเสริมสร้าง

ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ เพิ่มประสิทธิภาพ

การเคลื่อนไหวและการทรงตัว บ�าบัดรักษาอาการ 

ข้อติด กระดูกบาง ผูสู้งอายุจงึควรให้ความส�าคญั การ

ออกก�าลงักายมีหลากหลายชนิดการ ออกก�าลงักาย 

ด้วยอุปกรณ์ยางยืด เป็นวิธีการออกก�าลังกาย 

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ืออีก

ประเภทหนึง่ โดยยางยดืถกูน�ามาประยกุต์ดดัแปลง

ใช้เป็นอุปกรณ์ส�าหรับการออกก�าลังกายเพราะมี

ราคาถกูและสามารถพกพาได้สะดวกหรอืน�าติดตัว

ไปใช้ในสถานที่ต่างๆได้ 

 จุดเด่นของการออกก�าลังกายด้วยยางยืด 

คือยางยืดจะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือมีแรง

ดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออก (Stretch reflex)  

ทุกครั้งที่ยางถูกดึงให้ยืดออกคุณสมบัติพิเศษของ

ยางยืดดังกล่าวส่งผลต่อการช่วยกระตุ้นระบบ

ประสาทส่วนท่ีรับรู้ความรู้สึกของกล้ามเน้ือและ

ข้อต่อ (Proprioception) ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และ

ตอบสนองต่อแรงดึงของยางท่ีก�าลงัถูกยืด (สมฤทัย

พุ่มสลุด และศศิมา พกุลานนท์, 2555) ซึ่งจะส่งผล

ดีต่อการพัฒนาและบ�าบัดรักษาระบบการท�างาน

ของประสาทกล้ามเนื้อ มีผลต่อการเพิ่มความแข็ง

แรงความทนทานความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและ

การทรงตัวในผูสู้งอาย ุช่วยป้องกนัการเส่ือมสภาพ

ของโครงสร้างร่างกาย ท�าให้กล้ามเนือ้มคีวามตึงตัว 

กระชับได้สัดส่วน ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และ

ความม่ันคงในการทรงตัวในแต่ละอริยิาบถของการ

เคลื่อนไหว ส่งผลให้ดูกระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว

ว่องไวข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นการออกก�าลังกายประเภท

นี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการสะสมแคลเซียมเก็บไว้

ในกระดูก ท�าให้กระดูกมีความหนาแน่น (Bone 

density) และแข็งแรงเพิ่มข้ึน ช่วยป้องกันปัญหา

โรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน อาการข้อติดและ

ข้อเสื่อม อีกด้วย

 ด้วยสถานีกาชาดท่ี 4 นครราชสีมา เป็น

หน่วยงานหนึ่งของส�านักงานบรรเทาทุกข์และ

ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ด�าเนิน
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งานภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ว่าด้วยการพัฒนาและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลผลิตท่ี 8 

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

ท่ีด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย 

กิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 ได้จัดกิจกรรม

อบรมอาสาสมคัรดูแลผูส้งูอาย ุและกจิกรรมอบรม

ผู้สูงอายุดูแลตนเองมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็นเวลา

นานกว่า 7 ปี หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการออกก�าลัง

กายด้วยยางยดื ซ่ึงยังไม่มีใครท�าการศึกษาความแขง็

แรงอดทนของกล้ามเน้ือภายหลงัการออกก�าลงักาย

ด้วยยางยืดในกลุ่มเป้าหมายชมรมผู้สูงอายุสถานี

กาชาดที่ 4 นครราชสีมา มาก่อน ในการวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา ความแข็งแรงอดทนของ

กล้ามเน้ือภายหลังการออกก�าลังกายด้วยยางยืด 

โดยน�าท่าการบริหารร่างกายด้วยยางยืด 10 ท่า ของ 

ศิริการ นิพพิทาและนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550) 

มาทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 เพือ่ศึกษาผลของการออกก�าลังกายด้วยยาง

ยดืต่อความแขง็แรงอดทนของกล้ามเนือ้ในผูสู้งอายุ

ค�าจ�ากัดความ

 ผู ้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีอายุ  60 ปี 

ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ซ่ึงเป็นวัยท่ีจะเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมของภาวะของร่างกาย

และจิตใจ

 การออกก�าลังกายด้วยยางยืด หมายถึง การ

ออกก�าลงักายด้วยแรงต้านโดยใช้อปุกรณ์คือยางยดื

ที่มี ลักษณะเป็นยางเส้น หรือ แผ่นยางยืด คล้ายผืน

ผ้า ทีมี่ความยดืหยุน่ เวลาดึงจะยดืออกเกิดแรงต้านมี

ผลต่อกล้ามเนื้อ ที่ใช้ในการดึงยางค้างไว้สักครู่แล้ว

ปล่อยจะเกดิแรงดึงกลบัจากการถกูดึงให้ยดืออกทุก

ครั้งที่ยางถูกกระตุ้นหรือถูกดึงให้ยืดออก

 โปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยยางยืด 

หมายถึง ท่ากายบริหารร่างกายด้วยยางยืดของ  

ศิริการ นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550) 

โดยเน้นกล้ามเน้ือมัดใหญ่ เป็นท่ายืน 10 ท่า  

เริ่มต้ังแต่อบอุ่นร่างกาย และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  

5 นาที และบริหารร่างกาย 10 ท่า ท่าละ 8 ครั้ง 

จ�านวน 3 เซต ให้พักระหว่างเซต 2 – 3 นาที และ

ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีก 5 นาที

 ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือ หมาย

ถึงความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงเพื่อ

การเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่องสม�า่เสมอในสภาวะท่ี

มีความเมื่อยล้าเพิ่มขึ้น 

 การทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้าม

เน้ือ หมายถึง การทดสอบท่ีมุ่งเน้นการออกแรง

ท�างานของกล้ามเนื้ออย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ี

จ�ากัด โดยมีวิธีการทดสอบที่เหมาะกับผู้สูงอายุ คือ

ทดสอบลกุนัง่ 30 วนิาที และน่ังยกน�า้หนกั 30 วนิาที 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

(Experimental research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ป ร ะ ช า ก ร ท่ี ใ ช ้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี คื อ

ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู ้ สูงอายุสถานี

กาชาดที่ 4 นครราชสีมา ที่มีอายุระหว่าง 60-79 ปี  

จ�านวน79 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างค�านวณจากสูตร

ของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie&Mogan, 1970 

อ้างใน มารยาท โยทองยศและปราณี  สวัสดิสรรพ์, 

2557)ก�าหนดระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 

5 % ระดับความเชื่อมั่น 95 % ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 66 คน

 คดัเลอืกกลุม่ตัวอย่างโดยก�าหนดคุณสมบติั 
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คือ เป็นผู ้สูงอายุที่ไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรค

ต่อการออกก�าลังกายหรือถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคท่ี

สามารถควบคุมได้ประเมินด้วยการติดตามผลการ

วัดความดันโลหิตและการตรวจน�้าตาลในเลือดใน

ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยผู้ท่ีเป็นโรคความ

ดันโลหิตสูงต้องสามารถควบคุมความดันโลหิตให้

ต�่ากว่า 150/90 มิลลิเมตรปรอท  ส่วนผู้ที่เป็นโรค

เบาหวานต้องสามารถควบคุมระดับน�า้ตาลในเลอืด

ให้อยู่ในระดับต�่ากว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

 ผลการคัดกรองสุขภาพพบว่าในระยะเวลา  

6 เดือนที่ผ่านมาผู้สูงอายุท่ีเป็นประชากรและเป็น

โรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานโดยไม่

สามารถควบคุมความดันโลหติหรอืระดับน�า้ตาลให้

อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดได้มีจ�านวนทั้งสิ้น 26 คน จึง 

เหลือผู้สูงอายุที่สามารถคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง

เข้าร่วมโครงการได้จ�านวน 40 ผู้วิจัยจึงได้แบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน โดยวิธี 

จดัสมาชกิเข้ากลุม่แบบสุ่ม (Randomly assignment)

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

 การวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับรองวันท่ี 22 

ธันวาคม 2559 เลขที่ใบรับรอง 111/2016 ซึ่งผู้วิจัย

ได้ค�านงึถงึจรยิธรรมและการพทิกัษ์สิทธ์ิทัง้ในกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

ได้รับการช้ีแจงข้อมูลวัตถุประสงค์ขั้นตอนในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลและลงนามยินยอมเข้าร่วมการ

วิจัยอย่างเต็มใจ รวมถึงสิทธิในตอบรับและปฏิเสธ

การเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ

ข้อมูลท่ีได้เกบ็ไว้เป็นความลบัและน�ามาเสนอข้อมูล

ในภาพรวมของการวิจัย และภายหลังการวิจัยกลุ่ม

ควบคุมจะได้รับคู่มือการออกก�าลังกายด้วยยางยืด

รวมท้ังหลักการออกก�าลังกายที่เหมาะสมส�าหรับ

ผู้สูงอายุ

เครื่องมือที่ ใช ้ ในงานวิ จัยและการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ

 ประกอบด้วย 1) เครื่องมือท่ีใช้ในการ

ทดลอง ได้แก่ ยางยืดและโปรแกรมการออกก�าลัง

กายด้วยยางยืด โดยใช้ท่าออกก�าลังกาย 10 ท่า

กายบริหาร ของศิริการ นิพพิทาและนภัสกรจิตต์

ไพบูลย์ (2550) ซ่ึงผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและ 

ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ท่าการออกก�าลังกายด้วย

ยางยืดโดยศิริการ นิพพิทา โดยก�าหนดให้กลุ่ม 

เป้าหมายออกก�าลงักายด้วยยางยดืเป็นเวลา 30 นาที 

จ�านวน 3 วนั ต่อสปัดาห์ และเอกสารความรูก้ารออก

ก�าลงักายด้วยยางยดื 2) เครือ่งมือท่ีใช้ในการรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  

แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ในผู้สูงอายุซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 3 ท่านและให้ความเห็นตรงกันว่ามีความ

เหมาะสม 3) เครือ่งมือทีใ่ช้ในการประเมินผล ได้แก่ 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ โดยใช้

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กองวิทยาศาสตร์การกีฬา,  

2546) ซ่ึงได้ด�าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศโดยมีการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงอดทนของ

กล้ามเน้ืออันประกอบด้วย ลุกน่ังเก้าอี้ 30 วินาที 

(30 – second chair stand) ซ่ึงเป็นการทดสอบ

ช่วงล่างของร่างกายนั่งยกน�้าหนัก 30 วินาที (30 –  

second arm curl) เป็นการทดสอบช่วงบนของ

ร่างกาย
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูลดังนี้

 1.  ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและได้รับการ

อนุญาตจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดท่ี 

4 นครราชสีมา แล้วทมีวจิยัได้ประชมุอธิบายวธีิการ

และวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้แก่ผู้สูงอายุ

 2.  ตรวจวัดชีพจร และความดันโลหิต

 3.  วัดส่วนสูง ชั่งน�้าหนัก

 4. คัดกรองประวติัการเจบ็ป่วยเพือ่ประเมิน

โรคอันเป็นอุปสรรคต่อการออกก�าลังกายหรือเป็น

โรคที่สามารถควบคุมได้หรือไม่ โดยพิจารณาจาก

ความดันโลหิตและระดับน�้าตาลในเลือด ผู้สูงอายุ

ท่ีผ่านการประเมินคือผู้ท่ีมีความดันโลหิตต�่ากว่า 

150/90 มิลลิเมตรปรอท และระดับน�้าตาลในเลือด

ต�่ากว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะเวลา 

6 เดือนที่ผ่านมา  หลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดกรอง

จะได้รบัการทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้าม

เนื้อ ซึ่งมีวิธีการทดสอบ 2 วิธี ดังนี้   

  4.1 การทดสอบลกุ-นัง่เก้าอี ้30 วนิาที 

(30 –second chair stand) เพื่อวัดความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อขาหรือช่วงล่างของร่างกาย โดยการลุก

ข้ึนยืนจากการนั่งเก้าอี้ ให้ได้จ�านวนครั้งมากที่สุด 

ภายใน 30 วินาที อุปกรณ์คือนาฬิกาจับเวลา และ

เก้าอี้ที่ไม่มีเท้าแขน ความสูงของที่นั่งประมาณ 17 

นิ้ว (43.2 เซนติเมตร) 

  วิธีการ

  1. วางเก้าอี้ชิดฝาผนัง หรือ ยึดติด เพื่อ

ป้องกันการลื่น 

  2.  ท่าเริม่ทดสอบ โดยน่ังตรงกลางเก้าอี้ 

หลังตรง เท้าทั้งสองอยู่บนพื้น ลุกขึ้นยืนตรง  แล้ว

นั่งลงทันที พยายามลุก-นั่ง ให้ได้จ�านวนครั้งมาก

ที่สุด ภายใน 30 วินาที 

8 

 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 

 
วธีิเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนและไดรั้บการอนุญาต

จากสมาชิกชมรมผูสู้งอายสุถานีกาชาดท่ี 4 นครราชสีมา แลว้ทีมวจิยัไดป้ระชุมอธิบายวิธีการและ
วตัถุประสงคข์องการวิจยัใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

2. ตรวจวดัชีพจร และความดนัโลหิต 
3. วดัส่วนสูง ชัง่นํ้ าหนกั 
4. ทดสอบความแขง็แรงอดทนของกลา้มเน้ือก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการฝึกโดยทาํการทดสอบการ

ลุกนัง่เกา้อ้ี(30 – second chair stand ) และการนัง่ยกนํ้ าหนกั (30 – second arm curl)และคดักรองประวติัการ
เจบ็ป่วยโดยพิจารณาผูสู้งอายท่ีุไม่เป็นโรคอนัเป็นอุปสรรคต่อการออกกาํลงักายหรือถา้เป็นโรคก็เป็นโรคท่ี
สามารถควบคุมไดใ้นระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาโรคความดนัโลหิตสูงสามารถควบคุมได ้เกณฑต์ํ่ากว่า 
150/90 มิลลิเมตรปรอท  โรคเบาหวานสามารถควบคุมระดบันํ้ าตาลได ้อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นตเ์พื่อคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 คนการทดสอบความแขง็แรงอดทนของกลา้มเน้ือมีวิธีการ
ทดสอบ 2 วิธี ไดแ้ก่ 

4.1 การทดสอบลุก-นั่งเกา้อ้ี 30 วินาที (30 –second chair stand) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัความ
แขง็แรงของกลา้มเน้ือขาหรือช่วงล่างของร่างกาย โดยการลุกข้ึนยืนจากการนัง่เกา้อ้ี ให้ไดจ้าํนวนคร้ังมาก

แผนภูมิที่	1 ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย
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  3. นับจ�านวนครั้งขณะท่ีลุกขึ้นยืนตรง 

ภายใน 30 วินาที ถ้าเวลาหมดหลังจากที่ลุกยืนแล้ว

ให้นับเป็น 1 ครั้ง

9 

ท่ีสุด ภายใน 30 วินาทีอุปกรณ์ใชน้าฬิกาจบัเวลาและเกา้อ้ีท่ีไม่มีเทา้แขน ความสูงของท่ีนัง่ประมาณ 17 น้ิว 
(43.2 เซนติเมตร)      

วิธีการ 
1. วางเกา้อ้ีชิดฝาผนงั หรือ ยดึติด เพื่อป้องกนัการล่ืน  
2. ท่าเร่ิมทดสอบ โดยนัง่ตรงกลางเกา้อ้ี หลงัตรง เทา้ทั้งสองอยูบ่นพื้นลุกข้ึนยนืตรง แลว้นัง่
ลงทนัที พยายามลุก-นัง่ ใหไ้ดจ้าํนวนคร้ังมากท่ีสุด ภายใน 30 วินาที  
3. นบัจาํนวนคร้ังขณะท่ีลุกข้ึนยนืตรง ภายใน 30 วินาที ถา้เวลาหมดหลงัจากท่ีลุกยนืแลว้
ใหน้บัเป็น 1 คร้ังได ้
 

 
 
ภาพท่ี 1 การทดสอบลุก-นัง่เกา้อ้ี 30 วินาที (30 - second chair stand) 

 
4.2 การทดสอบนัง่ยกนํ้าหนกั 30 วินาที (30 –second arm curl)วตัถุประสงคเ์พื่อวดัความแขง็แรง

ของกลา้มเน้ือแขนหรือช่วงบนของร่างกาย จากการเหยยีดงอแขนยกนํ้าหนกัใหไ้ดจ้าํนวนคร้ังมากท่ีสุด 
ภายใน 30 วนิาที อุปกรณ์ใชน้าฬิกาจบัเวลา เกา้อ้ี ลูกนํ้าหนกั (ดมัเบล) หนกั 5 ปอนด ์(2.3 กก.) สาํหรับหญิง 
และ หนกั 8 ปอนด ์(3.6 กก.) สาํหรับชาย 
วิธีการ 

1. นัง่บนเกา้อ้ีหลงัตรง ใชมื้อขา้งถนดัจบัลูกนํ้าหนกั  
2. เร่ิมทดสอบ ดว้ยการเหยยีดแขนขา้งท่ีมือถือนํ้าหนกั โดยควํ่ามือออกดา้นนอกของตน้ขา 
3. ใหผู้ช่้วยทดสอบ เอาฝ่ามือรองหลงัแขนท่อนบนของผูถู้กทดสอบ และวางน้ิวช้ีอยูป่ระมาณ 

ภาพที่	1 การทดสอบลุก-นั่งเก้าอี้ 30 วินาที (30 - second chair stand)

 4.2  การทดสอบนั่งยกน�้าหนัก 30 วินาที 

(30 –second arm curl) เพื่อวัดความแข็งแรงของ 

กล้ามเนื้อแขนหรือช่วงบนของร่างกาย จากการ

เหยียดงอแขนยกน�้าหนักให้ได้จ�านวนครั้งมาก

ที่สุด ภายใน 30 วินาที อุปกรณ์คือนาฬิกาจับเวลา 

เก้าอี้ ลูกน�้าหนัก (ดัมเบล) หนัก 5 ปอนด์ (2.3 กก.) 

ส�าหรับหญิง และ หนัก 8 ปอนด์ (3.6 กก.) ส�าหรับ

ชาย

  วิธีการ

  1. นั่งบนเก้าอี้หลังตรง ใช้มือข้างถนัด

จับลูกน�้าหนัก 

  2.  เริม่ทดสอบ ด้วยการเหยียดแขนข้าง

ท่ีมือถือน�า้หนกั โดยคว�า่มอืออกด้านนอกของต้นขา

  3. ให้ผู้ช่วยทดสอบ เอาฝ่ามือรองหลัง

แขนท่อนบนของผู้ถูกทดสอบ และวางนิ้วชี้อยู ่

ประมาณกึ่งกลางต้นแขนด้านหน้า อีกมือหนึ่ง

ประคองด้านหลังศอก เพื่อไม่ให้เหยียดมากเกินไป 

  4. ขณะออกแรงยกลูกน�้าหนักข้ึนให้

หงายมือ แล้วยกจนสุดมุมของการงอ และขณะ

เหยียดออกให้คว�่ามือเหมือนท่าเริ่มต้น

  5. ท�าจ�านวนครั้งให้มากท่ีสุด ภายใน 

30 วินาที นับจ�านวนครั้ง เมื่อแขนท่อนล่างสัมผัส 

กับน้ิวมือผู้ช่วยทดสอบ แต่ถ้าหมดเวลาในขณะท่ี

ยกเกินครึ่งทาง ให้นับเป็น 1 ครั้ง
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 5.  ประชุมชี้แจง ประชุมอาสาสมัครท่ี

เข้าร่วมงานวิจัย ทั้งกลุ่มควบคุม และ กลุ่มทดลอง  

ท่ีสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เวลา 13.00 น. 

เพื่อทบทวนโครงการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวของอาสาสมัคร ประโยชน์ที่

อาสาสมัครจะได้รับ และแนะน�าบุคคลที่ร่วมงาน

วิจัย สถานที่ในการท�าวิจัย เมื่ออาสาสมัครเข้าใจจึง

ได้ลงนามในใบยินยอมด้วยความสมัครใจ และให้

ตอบแบบสอบถามงานวิจัย

 6.  แบ่งกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม โดย

ให้มีจ�านวนเพศชาย และหญิงเฉลี่ยเท่ากันท้ังสอง

กลุ่มท�าการศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุมมี จ�านวน 20 คน ให้

ประกอบกิจวัตรประจ�าวันตามปกติ ไม่ได้รับ

โปรแกรมการฝึก ไม่ได้รับอุปกรณ์ยางยืด และ 

ไม่ได้รบัเอกสารความรูก้ารออกก�าลงักายด้วยยางยดื

 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทดลองมีจ�านวน 20 คน  

ฝึกโปรแกรมออกก�าลังกายโดยใช้ยางยืด ใช้ท่า

ออกก�าลังกาย 10 ท่ากายบริหาร ของ ศิริการ นิพพิ

ทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550) ซึ่งเน้นกล้าม

เนื้อมัดใหญ่ท่ีช่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน

และช่วยในการทรงตัว เน้นเป็นท่ายืน 10 ท่า มีการ

อบอุ่นร่างกาย และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 5 นาที และ

บริหารร่างกาย 10 ท่า ท่าละ 8 ครั้ง จ�านวน 3 เซต 

ให้พักระหว่าง เซต 2-3 นาทีและยืดเหยียดกล้าม

เนื้อ อีก 5 นาที รวมเป็น 30 นาที ฝึกออกก�าลังกาย 

3 วัน ต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ท้ังนี้ให้ผู้สูงอายุ

ออกก�าลังกายตามผู้น�า โดยผู้วิจัยหลักเป็นวิทยากร

น�าออกก�าลังกาย ณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

และท�าต่อเนื่องที่บ้านครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 

3 วันต่อสัปดาห์ โดยใช้คู่มือเอกสารประกอบการ

ออกก�าลังกายเป็นแนวทาง ใช้แบบบันทึกการออก

ก�าลังกายของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาด

10 

ก่ึงกลางตน้แขนดา้นหนา้ อีกมือหน่ึงประคองดา้นหลงัศอก เพื่อไม่ใหเ้หยยีดมากเกินไป  
4. ขณะออกแรงยกลูกนํ้าหนกัข้ึนใหห้งายมือ แลว้ยกจนสุดมุมของการงอ และขณะเหยยีดออก 

ใหค้ว ํ่ามือเหมือนท่าเร่ิมตน้ 
5. ทาํจาํนวนคร้ังใหม้ากท่ีสุด ภายใน 30 วนิาที นบัจาํนวนคร้ัง เม่ือแขนท่อนล่างสมัผสักบัน้ิว 

มือผูช่้วยทดสอบ แต่ถา้หมดเวลา ในขณะท่ียกเกินคร่ึงทาง ใหน้บัเป็น 1 คร้ังได ้
 

 
 

ภาพท่ี 2การทดสอบน่ังยกนํา้หนัก 30 วนิาท ี(30 –second arm cur l) 
 

5. ประชุมช้ีแจง ประชุมอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมงานวิจยั ทั้งกลุ่มควบคุม และ กลุ่มทดลอง ท่ีสถานี
กาชาดท่ี 4 นครราชสีมา เวลา 13.00 น. ทั้งน้ีเพื่อช้ีแจงทบทวนโครงการวิจยั วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขั้นตอน
การปฏิบติัตวัของอาสาสมคัร ประโยชน์ท่ีอาสาสมคัรจะไดรั้บอีกทั้งแนะนาํตวับุคคลท่ีร่วมงานวิจยั สถานท่ี
ในการทาํวิจยั  เม่ืออาสาสมคัรเขา้ใจจึงไดล้งนามในใบยนิยอมดว้ยความสมคัรใจ และไดต้อบแบบสอบถาม
งานวิจยัดว้ย  

6. แบ่งกลุ่มตวัอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใหมี้จาํนวนเพศชาย และหญิงเฉล่ียเท่ากนัทั้งสองกลุ่ม
ทาํการศึกษาวิจยัเป็นระยะเวลา 12 สปัดาห์ 

กลุ่มท่ี1 กลุ่มควบคุม จาํนวน 20 คน  ใหป้ระกอบกิจวตัรประจาํวนัตามปกติ ไม่ไดรั้บโปรแกรมการ
ฝึกไม่ไดรั้บอุปกรณ์ยางยดื และไม่ไดรั้บเอกสารความรู้การออกกาํลงักายดว้ยยางยดื 

กลุ่มท่ี2 กลุ่มทดลองจาํนวน 20 คน  ฝึกโปรแกรมออกกาํลงักายโดยใชย้างยดื ใชท่้าออกกาํลงักาย 
10 ท่ากายบริหาร ของ ศิริการ นิพพิทา และนภสักร  จิตตไ์พบูลย ์(2550)ซ่ึงเนน้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ ๆ ท่ีช่วย

ภาพที่	2 การทดสอบนั่งยกน�้าหนัก 30 วินาที (30 –second arm curl)
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ท่ี 4 นครราชสีมา บันทึกวันเดือนปี ชื่อ-นามสกุล

เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของการออกก�าลังกาย 

และจ�านวนนาทีในการออกก�าลังกาย ควบคุมการ

ฝึกและจดบันทึกการออกก�าลังกายโดยผูสู้งอายเุอง 

และหรือผู้ดูแลที่มาร่วมกิจกรรม ช่วงเวลาของการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างไม่มีการปนเปื้อน

ของข้อมูลเพราะทัง้ 2 กลุม่ไม่มีโอกาสพบกัน แต่ละ

คนจะฝึกโปรแกรมออกก�าลังกายที่บ้านของตนเอง

ซึ่งอยู่ห่างไกลกัน ภาพแสดงการออกก�าลังกายด้วย

ยางยืด 10 ท่า ต่อไปนี้ พัฒนาโดย ศิริการ นิพพิทา 

และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550)

ท่าการออกก�าลังกายด้วยยางยืด

11 

ในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัและช่วยในการทรงตวั เนน้เป็นท่ายืน 10 ท่า มีการอบอุ่นร่างกาย และยืด
เหยยีดกลา้มเน้ือ 5 นาที และบริหารร่างกาย 10 ท่า ๆ ละ 8 คร้ัง  จาํนวน 3 เซต ใหพ้กัระหว่าง เซต 2-3 นาที
และยืดเหยียดกลา้มเน้ือ อีก 5 นาที รวมเป็น 30 นาที ฝึกออกกาํลงักาย 3 วนั ต่อสัปดาห์ ในระยะเวลา 12 
สัปดาห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ - เมษายน 2560 ทั้งน้ีให้ผูสู้งอายอุอกกาํลงักายตามผูน้าํ  โดยผูว้ิจยัหลกัเป็น
วิทยากรนาํออกกาํลงักายณ สถานีกาชาดท่ี 4 นครราชสีมาและทาํต่อเน่ืองท่ีบา้นคร้ังละ 30 นาที อยา่งนอ้ย 3 
วนัต่อสัปดาห์ โดยใชคู้่มือเอกสารประกอบการออกกาํลงักายเป็นแนวทาง  ใชแ้บบบนัทึกการออกกาํลงักาย
ของผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอายสุถานีกาชาดท่ี 4 นครราชสีมา  บนัทึกวนัเดือนปี ช่ือ-นามสกุลเวลาเร่ิมตน้และ
เวลาส้ินสุดของการออกกาํลงักาย และจาํนวนนาทีในการออกกาํลงักายควบคุมการฝึกและจดบนัทึกการออก
กาํลงักายโดยผูสู้งอายเุอง และหรือผูดู้แลท่ีมาร่วมกิจกรรม ช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง
ไม่มีการปนเป้ือนของขอ้มูลเพราะทั้ง 2 กลุ่มไม่มีโอกาสพบกนั แต่ละคนจะฝึกโปรแกรมออกกาํลงักายท่ี
บา้นของตนเองซ่ึงอยูห่่างไกลกนั  ภาพแสดงการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื 10 ท่า ต่อไปน้ี พฒันาโดย ศิริการ 
นิพพิทา และนภสักร  จิตตไ์พบูลย ์(2550) 
 

ท่าการออกกําลังกายด้วยยางยืด 
 

ท่าท่ี 1 : แขนเหยยีดใหเ้ฉียดฟ้า (บริหารกลา้มเน้ือไหล่มดัหนา้และหลงั) 

 
 
ท่าท่ี 2 : แขนเหยยีดเป็นเสน้ตรง ( บริหารกลา้มเน้ือไหล่มดักลาง ) 

 
 

ท่าท่ี 3 : ดึงแขนจนศอกตั้ง (  บริหารกลา้มเน้ือตน้แขนดา้นหนา้ ) 

11 

ในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัและช่วยในการทรงตวั เนน้เป็นท่ายืน 10 ท่า มีการอบอุ่นร่างกาย และยืด
เหยยีดกลา้มเน้ือ 5 นาที และบริหารร่างกาย 10 ท่า ๆ ละ 8 คร้ัง  จาํนวน 3 เซต ใหพ้กัระหว่าง เซต 2-3 นาที
และยืดเหยียดกลา้มเน้ือ อีก 5 นาที รวมเป็น 30 นาที ฝึกออกกาํลงักาย 3 วนั ต่อสัปดาห์ ในระยะเวลา 12 
สัปดาห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ - เมษายน 2560 ทั้งน้ีให้ผูสู้งอายอุอกกาํลงักายตามผูน้าํ  โดยผูว้ิจยัหลกัเป็น
วิทยากรนาํออกกาํลงักายณ สถานีกาชาดท่ี 4 นครราชสีมาและทาํต่อเน่ืองท่ีบา้นคร้ังละ 30 นาที อยา่งนอ้ย 3 
วนัต่อสัปดาห์ โดยใชคู้่มือเอกสารประกอบการออกกาํลงักายเป็นแนวทาง  ใชแ้บบบนัทึกการออกกาํลงักาย
ของผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอายสุถานีกาชาดท่ี 4 นครราชสีมา  บนัทึกวนัเดือนปี ช่ือ-นามสกุลเวลาเร่ิมตน้และ
เวลาส้ินสุดของการออกกาํลงักาย และจาํนวนนาทีในการออกกาํลงักายควบคุมการฝึกและจดบนัทึกการออก
กาํลงักายโดยผูสู้งอายเุอง และหรือผูดู้แลท่ีมาร่วมกิจกรรม ช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง
ไม่มีการปนเป้ือนของขอ้มูลเพราะทั้ง 2 กลุ่มไม่มีโอกาสพบกนั แต่ละคนจะฝึกโปรแกรมออกกาํลงักายท่ี
บา้นของตนเองซ่ึงอยูห่่างไกลกนั  ภาพแสดงการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื 10 ท่า ต่อไปน้ี พฒันาโดย ศิริการ 
นิพพิทา และนภสักร  จิตตไ์พบูลย ์(2550) 
 

ท่าการออกกําลังกายด้วยยางยืด 
 

ท่าท่ี 1 : แขนเหยยีดใหเ้ฉียดฟ้า (บริหารกลา้มเน้ือไหล่มดัหนา้และหลงั) 

 
 
ท่าท่ี 2 : แขนเหยยีดเป็นเสน้ตรง ( บริหารกลา้มเน้ือไหล่มดักลาง ) 

 
 

ท่าท่ี 3 : ดึงแขนจนศอกตั้ง (  บริหารกลา้มเน้ือตน้แขนดา้นหนา้ ) 

ท่าที่ 1 : แขนเหยียดให้เฉียดฟ้า (บริหารกล้ามเนื้อไหล่มัดหน้าและหลัง)

ท่าที่ 2 : แขนเหยียดเป็นเส้นตรง ( บริหารกล้ามเนื้อไหล่มัดกลาง )

ท่าที่ 3 : ดึงแขนจนศอกตั้ง ( บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า )
12 

 
 

ท่าท่ี 4 : ดึงหลงัเพิ่มพลงัแขน (  บริหารกลา้มเน้ือตน้แขนดา้นหลงั ) 

 
 

ท่าท่ี 5 : ผเีส้ือขยบัปีก (บริหารกลา้มเน้ืออก ดา้นนอก ดา้นใน) 

 
 

ท่าท่ี 6 : แตะยางยดืหนา้ – หลงั (บริหารกลา้มเน้ือหลงักลางลาํตวั) 

 
 

ท่าท่ี 7 : ชกัดาบ ซา้ย – ขวา(บริหารกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน) 
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12 

 
 

ท่าท่ี 4 : ดึงหลงัเพิ่มพลงัแขน (  บริหารกลา้มเน้ือตน้แขนดา้นหลงั ) 

 
 

ท่าท่ี 5 : ผเีส้ือขยบัปีก (บริหารกลา้มเน้ืออก ดา้นนอก ดา้นใน) 

 
 

ท่าท่ี 6 : แตะยางยดืหนา้ – หลงั (บริหารกลา้มเน้ือหลงักลางลาํตวั) 

 
 

ท่าท่ี 7 : ชกัดาบ ซา้ย – ขวา(บริหารกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน) 

12 

 
 

ท่าท่ี 4 : ดึงหลงัเพิ่มพลงัแขน (  บริหารกลา้มเน้ือตน้แขนดา้นหลงั ) 

 
 

ท่าท่ี 5 : ผเีส้ือขยบัปีก (บริหารกลา้มเน้ืออก ดา้นนอก ดา้นใน) 

 
 

ท่าท่ี 6 : แตะยางยดืหนา้ – หลงั (บริหารกลา้มเน้ือหลงักลางลาํตวั) 

 
 

ท่าท่ี 7 : ชกัดาบ ซา้ย – ขวา(บริหารกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน) 

12 

 
 

ท่าท่ี 4 : ดึงหลงัเพิ่มพลงัแขน (  บริหารกลา้มเน้ือตน้แขนดา้นหลงั ) 

 
 

ท่าท่ี 5 : ผเีส้ือขยบัปีก (บริหารกลา้มเน้ืออก ดา้นนอก ดา้นใน) 

 
 

ท่าท่ี 6 : แตะยางยดืหนา้ – หลงั (บริหารกลา้มเน้ือหลงักลางลาํตวั) 

 
 

ท่าท่ี 7 : ชกัดาบ ซา้ย – ขวา(บริหารกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน) 

ท่าที่ 4 : ดึงหลังเพิ่มพลังแขน ( บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง )

ท่าที่ 5 : ผีเสื้อขยับปีก (บริหารกล้ามเนื้ออก ด้านนอก ด้านใน)

ท่าที่ 6 : แตะยางยืดหน้า – หลัง (บริหารกล้ามเนื้อหลังกลางล�าตัว)

ท่าที่ 7 : ชักดาบ ซ้าย – ขวา (บริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบน) 13 

 
ท่าท่ี 8 : ตน้หญา้ลู่ลม (บริหารกลา้มเน้ือลาํตวัดา้นขา้ง) 

 
 

ท่าท่ี 9 : ยอ่- ยดื- ยนื( บริหารกลา้มเน้ือสะโพก ) 

 
ท่าท่ี 10 : ยก-เหยยีด-เหยยีบ(บริหารกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหนา้) 

 
ภาพที ่3 ท่าการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื 10 ท่า สาํเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกกาํลงักายโดยใชย้างยดืเพ่ือเพิ่ม

สมรรถภาพทางกายในผูสู้งอาย,ุ”โดย ศิริการ นิพพิทา และนภสักร  จิตตไ์พบูลย,์ 2550,สืบคน้เม่ือ 16 ตุลาคม 2559, 
จากhttp://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824 
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 ท่าที่ 8 : ต้นหญ้าลู่ลม (บริหารกล้ามเนื้อล�าตัวด้านข้าง)

13 

 
ท่าท่ี 8 : ตน้หญา้ลู่ลม (บริหารกลา้มเน้ือลาํตวัดา้นขา้ง) 

 
 

ท่าท่ี 9 : ยอ่- ยดื- ยนื( บริหารกลา้มเน้ือสะโพก ) 

 
ท่าท่ี 10 : ยก-เหยยีด-เหยยีบ(บริหารกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหนา้) 

 
ภาพที ่3 ท่าการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื 10 ท่า สาํเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกกาํลงักายโดยใชย้างยดืเพ่ือเพิ่ม

สมรรถภาพทางกายในผูสู้งอาย,ุ”โดย ศิริการ นิพพิทา และนภสักร  จิตตไ์พบูลย,์ 2550,สืบคน้เม่ือ 16 ตุลาคม 2559, 
จากhttp://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824 

ท่าที่ 9 : ย่อ- ยืด- ยืน (บริหารกล้ามเนื้อสะโพก )

13 

 
ท่าท่ี 8 : ตน้หญา้ลู่ลม (บริหารกลา้มเน้ือลาํตวัดา้นขา้ง) 

 
 

ท่าท่ี 9 : ยอ่- ยดื- ยนื( บริหารกลา้มเน้ือสะโพก ) 

 
ท่าท่ี 10 : ยก-เหยยีด-เหยยีบ(บริหารกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหนา้) 

 
ภาพที ่3 ท่าการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื 10 ท่า สาํเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกกาํลงักายโดยใชย้างยดืเพ่ือเพิ่ม

สมรรถภาพทางกายในผูสู้งอาย,ุ”โดย ศิริการ นิพพิทา และนภสักร  จิตตไ์พบูลย,์ 2550,สืบคน้เม่ือ 16 ตุลาคม 2559, 
จากhttp://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824 

ท่าที่ 10 : ยก-เหยียด-เหยียบ(บริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)

13 

 
ท่าท่ี 8 : ตน้หญา้ลู่ลม (บริหารกลา้มเน้ือลาํตวัดา้นขา้ง) 

 
 

ท่าท่ี 9 : ยอ่- ยดื- ยนื( บริหารกลา้มเน้ือสะโพก ) 

 
ท่าท่ี 10 : ยก-เหยยีด-เหยยีบ(บริหารกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหนา้) 

 
ภาพที ่3 ท่าการออกกาํลงักายดว้ยยางยดื 10 ท่า สาํเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกกาํลงักายโดยใชย้างยดืเพ่ือเพิ่ม

สมรรถภาพทางกายในผูสู้งอาย,ุ”โดย ศิริการ นิพพิทา และนภสักร  จิตตไ์พบูลย,์ 2550,สืบคน้เม่ือ 16 ตุลาคม 2559, 
จากhttp://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824 

ภาพที่	3 ท่าการออกก�าลังกายด้วยยางยืด 10 ท่า ส�าเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกก�าลังกายโดยใช้

ยางยดืเพือ่เพิม่สมรรถภาพทางกายในผูส้งูอาย”ุโดย ศิรกิาร นพิพทิา และนภสักร จติต์ไพบลูย์, 2550, สืบค้น

จาก http://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824
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 7. ทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้าม

เนื้อ หลังการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกครบ 12 

สัปดาห์ (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2560) 

โดยท�าการทดสอบ การลุกนั่งเก้าอี้ 30 วินาที (30 – 

second chair stand) และการน่ังยกน�า้หนัก 30 วินาที 

(30 – second arm curl) 

 8.น�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

สรุปผลและอภิปรายผล

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลค่าของแบบทดสอบและ

ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นอิสระต่อกันโดย Non Parametric 

Statistics (The Mann – Whitney U test )

ผลการวิจัย
 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มควบคุม

มีอายุเฉลี่ย 67 ปี น�้าหนักเฉลี่ย 57.7 กิโลกรัม ความ

ดันโลหิตเฉลี่ย 128.10 / 73.40 มิลลิเมตรปรอท 

ชีพจรเฉลี่ย 80.10ครั้ง/นาที ในกลุ่มทดลองมีอายุ

เฉลี่ย 66 ปี น�้าหนักเฉลี่ย 56.1 กิโลกรัม ความดัน

โลหิตเฉลี่ย 125.90 / 71.10 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร

เฉลีย่ 79.65 ครัง้/นาที ภายหลงัจากการทดลองเสรจ็

ส้ินการเข้าร่วมโปรแกรมออกก�าลังกายด้วยยางยืด

รวม 12 สัปดาห์ ได้ด�าเนินการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายเพื่อน�าผลมาวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้

 1.	 ผลการเปรียบเทียบระหว ่างกลุ ่ม

ควบคมุและกลุม่ทดลองก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม

 เม่ือทดสอบตัวแปรระหว่างกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า 

ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อทดสอบลุกนั่ง

เก้าอี้ 30 วินาที และน่ังยกน�้าหนัก 30 วินาที ไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ตารางที่	1 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม

14 

7. ทดสอบความแขง็แรงอดทนของกลา้มเน้ือ หลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการฝึกครบ 12 สัปดาห์
(เดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนเมษายน 2560)   โดยทาํการทดสอบ การลุกนัง่เกา้อ้ี30 วินาที (30 – second chair 
stand)  และการนัง่ยกนํ้าหนกั 30 วนิาที (30 – second arm curl)   

8.นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลทางสถิติ สรุปผลและอภิปรายผล

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลค่าของแบบทดสอบและทดสอบความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง

เป็นอิสระต่อกนัโดย Non Parametric Statistics  (The Mann – Whitney U test ) 
ผลการวจิยั 

ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มควบคุมมีอายุเฉล่ีย 67 ปี นํ้ าหนกัเฉล่ีย 57.7 กิโลกรัม  ความดนัโลหิตเฉล่ีย
128.10 / 73.40 มิลลิเมตรปรอท ชีพจรเฉล่ีย 80.10คร้ัง/นาที  ในกลุ่มทดลองมีอายเุฉล่ีย 66 ปี นํ้าหนกัเฉล่ีย 
56.1 กิโลกรัม ความดนัโลหิตเฉล่ีย 125.90 / 71.10 มิลลิเมตรปรอท ชีพจรเฉล่ีย 79.65 คร้ัง/นาที ภายหลงัจาก
การทดลองเสร็จส้ินการเขา้ร่วมโปรแกรมออกกาํลงักายดว้ยยางยืดรวม 12 สัปดาห์ ไดด้าํเนินการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพ่ือนาํผลมาวิเคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
เม่ือทดสอบตวัแปรระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมพบว่า ความ

แขง็แรงอดทนของกลา้มเน้ือทดสอบลุกนัง่เกา้อ้ี 30 วินาที และนัง่ยกนํ้าหนกั 30 วินาที ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญั   

ตารางท่ี 1การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

การทดสอบ กลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลอง  
U p-valueMean Mean 

Rank 
Mean Mean 

Rank 
ลุกนัง่เกา้อ้ี 30 วินาที 17.10 17.45 20.15 23.55 139 .102 
นัง่ยกนํ้าหนกั 30 วินาที 16.75 19.20 18.25 21.80 174 .495 

2. ผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
เม่ือทดสอบตวัแปรระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 12 สปัดาห์

พบวา่การทดสอบลุกนัง่ เกา้อ้ี 30 วนิาที และการทดสอบนัง่ยกนํ้าหนกั 30 วนิาที มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  ดงัตารางท่ี 2 

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบระหว ่างกลุ ่ม

ควบคมุและกลุม่ทดลองหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม

 เม่ือทดสอบตัวแปรระหว่างกลุ่มควบคุม

และกลุ ่มทดลองหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 12 

สัปดาห์ พบว่าการทดสอบลุกนั่ง เก้าอี้ 30 วินาที 

และการทดสอบน่ังยกน�้าหนัก 30 วินาที มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
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	 3.	 ผลการเปรยีบเทยีบความแขง็แรงอดทน

ของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลัง

การเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ่มควบคุม	

 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรง

ตารางที่	2 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมโปรแกรม

15 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 

การทดสอบ กลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลอง  
U  p-valueMean Mean 

Rank 
Mean Mean 

Rank 
ลุกนัง่เกา้อ้ี 30 วินาที 17.60 13.75 24.50 27.25 65 .000* 
นัง่ยกนํ้าหนกั 30 วินาที 15.90 13.48 23.15 27.53 59.50 .000* 

*มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p = .05

3. ผลการเปรียบเทียบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมของกลุ่มควบคุม  

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม และหลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรมของกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี  3การเปรียบเทียบความแขง็แรงอดทนของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมของกลุ่มควบคุม 

การทดสอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
U p-value

Mean Mean 
Rank 

Mean Mean 
Rank 

ลุกนัง่เกา้อ้ี 30 วินาที 17.10 19.85 17.60 21.15 187.00 .738 
นัง่ยกนํ้าหนกั 30 วินาที 16.75 22.68 15.90 18.33 156.50 .242 

4. ผลการเปรียบเทียบความแขง็แรงอดทนของกล้ามเน้ือก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแขง็แรงอดทนก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม และหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม
ของกลุ่มทดลอง ภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 12 สปัดาห์ การทดสอบลุกนัง่เกา้อ้ี  30 วินาที ไม่มีความ

อดทนของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 

และหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมของกลุม่ควบคุมไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังตาราง 

ที่ 3

ตารางที่	 3 การเปรียบเทียบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังการเข้า

ร่วมโปรแกรมของกลุ่มควบคุม

15 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 

การทดสอบ กลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลอง  
U  p-valueMean Mean 

Rank 
Mean Mean 

Rank 
ลุกนัง่เกา้อ้ี 30 วินาที 17.60 13.75 24.50 27.25 65 .000* 
นัง่ยกนํ้าหนกั 30 วินาที 15.90 13.48 23.15 27.53 59.50 .000* 

*มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p = .05

3. ผลการเปรียบเทียบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมของกลุ่มควบคุม  

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม และหลงัการเขา้ร่วม
โปรแกรมของกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี  3การเปรียบเทียบความแขง็แรงอดทนของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมของกลุ่มควบคุม 

การทดสอบ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
U p-value

Mean Mean 
Rank 

Mean Mean 
Rank 

ลุกนัง่เกา้อ้ี 30 วินาที 17.10 19.85 17.60 21.15 187.00 .738 
นัง่ยกนํ้าหนกั 30 วินาที 16.75 22.68 15.90 18.33 156.50 .242 

4. ผลการเปรียบเทียบความแขง็แรงอดทนของกล้ามเน้ือก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแขง็แรงอดทนก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม และหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม
ของกลุ่มทดลอง ภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรม 12 สปัดาห์ การทดสอบลุกนัง่เกา้อ้ี  30 วินาที ไม่มีความ

 4.	 ผลการเปรยีบเทยีบความแขง็แรงอดทน

ของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม	และหลัง

การเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง

 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรง

อดทนก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และหลังการเข้า

ร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง ภายหลังการเข้าร่วม

โปรแกรม 12 สัปดาห์ การทดสอบลุกน่ังเก้าอี้ 30 

วินาที ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ส่วน

นั่งยกน�้าหนัก 30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติดังตารางที่ 4
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ตารางที่	4 การเปรียบเทียบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และหลังการเข้า

ร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการวิจัย 

ได้ดังนี้ 

 1. เม่ือทดสอบตัวแปรระหว่างกลุม่ควบคมุ

และกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมออก

ก�าลงักายด้วยยางยดืพบว่า ความแข็งแรงอดทนของ

กล้ามเนื้อทดสอบลุกนั่งเก้าอี้ 30 วินาที และนั่งยก

น�้าหนัก 30 วินาที ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญ 

 2. การศึกษาระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมออกก�าลัง

กายด้วยยางยืด 12 สัปดาห์ การทดสอบลุกนั่งเก้าอี้ 

30 วนิาที และการทดสอบนัง่ยกน�า้หนกั 30 วนิาที มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

โดยพบว่าหลงัการออกก�าลงักายด้วยยางยดืเป็นเวลา 

12 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ครั้ง กลุ่มทดลอง มีระดับความ

แข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อท่ีสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มทดลองได้ฝึกโปรแกรมออก

ก�าลังกายด้วยยางยืด จ�านวน 10 ท่ากายบริหารของ

ศิริการ นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550) 

ซ่ึงมีการฝึกท่ีกลุม่กล้ามเน้ือมัดหลกั โดยการแนะน�า

ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organiza-

tion, 2010) ได้แนะน�าให้ผู้สูงอายุมีการออกก�าลัง

กายเพือ่เพิม่ความแข็งแรงในกลุ่มกล้ามเนือ้มัดหลัก 

อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

 คุณสมบัติพิเศษของยางยืดจะมีผลต่อการ

ช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนท่ีรับรู้ความรู้สึก

ของกล้ามเน้ือและข้อต่อ ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้

และตอบสนองต่อแรงดึงของยางท่ีก�าลังถูกยืด  

ซ่ึงเป็นผลดีต่อการบ�าบัดรักษาระบบการท�างาน

ของกล้ามเนื้อ ช่วยท�าให้กล้ามเน้ือมีความแข็ง

แรงอดทนดีข้ึน รวมทั้งช่วยป้องกันการเสื่อม

สภาพของประสาท กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และ

กระดูก สอดคล้องกับประโยชน์ของการบริหาร

ร่างกายโดยใช้ยางยืดของ เจริญ กระบวนรัตน์  

(2550) ทีก่ล่าวไว้ว่า การบรหิารร่างกายโดยใช้ยางยดื

จะช่วยพัฒนาเสริมสร้าง ตลอดจนฟื้นฟูกล้ามเนื้อ 

เอน็กล้ามเนือ้ และอาการเจบ็ข้อต่อได้ ช่วยให้กล้าม

เนือ้มีความกระชบั แขง็แรง อดทน และมีความอ่อน

ตัวท่ีดีขึ้น สอดคล้องกับวิไลลักษณ์ ปักษา (2553) 

การศึกษาผลการฝึกด้วยน�้าหนักของร่างกายและ

ด้วยยางยืดท่ีมต่ีอความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาใน

16 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  ส่วนนัง่ยกนํ้าหนกั 30 วินาที มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติดงัตาราง
ท่ี 4 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแขง็แรงอดทนของกลา้มเน้ือก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรม และหลงัการเขา้
ร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง 

การทดสอบ ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง  
U p-valueMean Mean 

Rank 
Mean Mean 

Rank 
ลุกนัง่เกา้อ้ี 30 วินาที 20.15 16.93 24.50 24.08 128.50 .052 
นัง่ยกนํ้าหนกั 30 วินาที 18.25 16.28 23.15 24.73 115.50 .021* 
*มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p = .05

อภปิรายผลการวจิยั 
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการวิจยั ไดด้งัน้ี  

1. เม่ือทดสอบตวัแปรระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการเขา้ร่วมโปรแกรมออกกาํลงักาย
ดว้ยยางยืดพบว่า ความแข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือทดสอบลุกนั่งเกา้อ้ี 30 วินาที และนั่งยกนํ้ าหนัก 30 
วินาที ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั   

2. การศึกษาระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ภายหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมออกกาํลงักายดว้ย
ยางยืด 12 สัปดาห์ การทดสอบลุกนั่งเก้าอ้ี  30 วินาที และการทดสอบนั่งยกนํ้ าหนัก 30 วินาที มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบว่าหลงัการออกกาํลงักายดว้ยยางยืดเป็นเวลา 12 
สัปดาห์ๆ ละ 3 คร้ัง  กลุ่มทดลอง มีระดบัความแขง็แรงอดทนของกลา้มเน้ือท่ีสูงกว่ากลุ่มควบคุม  เน่ืองจาก
ผูสู้งอายกุลุ่มทดลองไดฝึ้กโปรแกรมออกกาํลงักายดว้ยยางยดื จาํนวน 10 ท่ากายบริหารของศิริการ นิพพิทา 
และนภสักร จิตตไ์พบูลย ์(2550) ซ่ึงมีการฝึกท่ีกลุ่มกลา้มเน้ือมดัหลกั โดยการแนะนาํขององคก์ารอนามยั
โลก (World Health Organization, 2010)  ไดแ้นะนาํใหผู้สู้งอายมีุการออกกาํลงักายเพื่อเพิ่มความแขง็แรงใน
กลุ่มกลา้มเน้ือมดัหลกั อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง/สัปดาห์ คุณสมบติัพิเศษของยางยดืจะมีผลต่อการช่วยกระตุน้ระบบ
ประสาท ส่วนท่ีรับรู้ความรู้สึกของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อแรงดึงของ
ยางท่ีกาํลงัถูกยดื ซ่ึงเป็นผลดีต่อการบาํบดัรักษาระบบการทาํงานของกลา้มเน้ือ ช่วยทาํใหก้ลา้มเน้ือ มีความ
แขง็แรงอดทนดีข้ึน รวมทั้งช่วยป้องกนัการเส่ือมสภาพของประสาท กลา้มเน้ือ เอน็ ขอ้ต่อ และกระดูก   จึงมี
ความสอดคลอ้งกบัประโยชน์ของการบริหารร่างกายโดยใชย้างยดืของเจริญ กระบวนรัตน์ (2550) ท่ีกล่าวไว้
ว่า การบริหารร่างกายโดยใชย้างยืดจะช่วยพฒันาเสริมสร้าง ตลอดจนฟ้ืนฟูกลา้มเน้ือ เอ็นกลา้มเน้ือ และ
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ผู้สูงอายุ พบว่าการฝึกด้วยน�้าหนักของร่างกายและ

การฝึกด้วยยางยืดมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 

แตกต่างกัน โดยมีความแขง็แรงกล้ามเน้ือขาเพิม่ขึน้ 

ทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มฝึกด้วยยางยืดมีความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อขามากกว่ากลุ ่มฝึกด้วยน�้าหนักของ

ร่างกาย เน่ืองจากการฝึกด้วยยางยืดมีแรงต้านทาน

ในการฝึกท่ีมากกว่า จงึท�าให้การฝึกด้วยยางยืดมนี�า้

หนักหรือความหนักในการฝึกมากกว่าการฝึกด้วย

น�้าหนักของร่างกาย สรุปได้ว่า การฝึกด้วยน�้าหนัก

ของร่างกายและการฝึกด้วยยางยืด ท�าให้ความแข็ง

แรงของกล้ามเน้ือขาในผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน และช่วย

ป้องกนัชะลอการเสือ่มสภาพของกล้ามเน้ือ กระดูก 

เอน็กล้ามเนือ้ เอน็ข้อต่อต่าง ๆ  ซึง่เป็นองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญของโครงสร้างร่างกาย 

 3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความ แข็งแรง 

อดทนของกล้ามเนือ้ก่อนและหลงัการออกก�าลงักาย 

ด้วยยางยืดของกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 12 สัปดาห์

พบว่า ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือของ

กลุ่มทดลองจากการทดสอบลุกนั่งเก้าอี้ 30 วินาที 

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

เนื่องจากโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยยางยืด 

10 ท่า ที่กลุ่มทดลองฝึกออกก�าลังกายส่วนใหญ่

เป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนของล�าตัว แขน 

และไหล่ ซ่ึงเป็นการบริหารกล้ามเนื้อช่วงบนของ

ร่างกาย แต่ในส่วนของกล้ามเนือ้ช่วงล่าง ได้รบัการ

บริหารร่างกายจ�านวน 1 ท่า คือ ท่าที่ 10 ยก เหยียด 

เหยียบ ซึ่งยังไม่มากพอในการกระตุ้นเร้ากล้าม

เน้ือให้ท�างานหนักและมากข้ึนกว่าเดิม ดังนั้นการ

ทดสอบลุก นั่ง 30 วินาที ซึ่งเป็นการทดสอบความ

แข็งแรงอดทนของกล้ามเนือ้ช่วงล่างของร่างกาย มี

ค่าเฉลีย่ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนือ้ก่อนและ

หลังการออกก�าลังกายด้วยยางยืดของกลุ่มทดลอง

จึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 ส่วนการทดสอบนั่งยกน�้าหนัก 30 วินาที 

เป็นการทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือ

ช่วงบนของร่างกาย มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงอดทน

ของกล้ามเนื้อก่อน และหลังการออกก�าลังกายด้วย

ยางยืดของกลุ่มทดลองพบว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยหลังการออกก�าลัง

กายด้วยยางยืด มีระดับความแข็งแรงอดทนของ

กล้ามเนื้อท่ีสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการ

เข้าร่วมโปรแกรมออกก�าลงักาย  เนือ่งจากโปรแกรม

ออกก�าลงักายด้วยยางยดืของกลุม่ทดลองส่วนใหญ่

มีการบริหารกล้ามเน้ือไหล่ ต้นแขนด้านหน้า ต้น

แขนด้านหลัง ซึ่งเป็นการออกก�าลังกายประเภท

แรงต้านทาน (Resistance) ท่ีช่วยในการพฒันาเสรมิ

สร้างความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อ 

โดยหลักการในการออกก�าลังกายด้วยยางยืดท่ีว่า 

ยางยืดมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือแรงดึงกลับจาก

การถูกดึงให้ยืดออก (Stretch reflex) โดยทุกครั้ง

ที่ยางถูกดึงจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทรับความ

รูสึ้กของกล้ามเนือ้ ส่งผลดีต่อการพฒันาและบ�าบดั

รกัษาการท�าหน้าท่ีของประสาท กล้ามเนือ้ และช่วย

ป้องกนัความเสือ่มสภาพของระบบประสาท กล้าม

เนื้อ เอ็นกล้ามเน้ือข้อต่อและกระดูก สอดคล้อง

กับ Fleck and Kraemer (2014) ที่กล่าวว่าเมื่ออายุ

มากข้ึน ส่วนประกอบของร่างกายมีแนวโน้มที่จะ

เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด

ข้ึนกับกระดูก เน้ือเยื่อ และกล้ามเน้ือ จะส่งต่อ

อัตราการเผาผลาญพลังงานในชีวิตประจ�าวัน การ

ฝึกหรอืออกก�าลังกายด้วยแรงต้านทาน (Resistance 

training) จะส่งผลช่วยรกัษาสภาพการท�าหน้าท่ีของ

กล้ามเนื้อ กระดูก เอ็นกล้ามเนื้อให้คงไว้ ซึ่งการฝึก

โปรแกรมออกก�าลังกายด้วยยางยืดเป็นการฝึกด้วย
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แรงต้านทานอีกรูปแบบหนึ่ง

 นัยต์ชนก ถ่ินจะนะ (2559) ศึกษาผลของ

โปรแกรมส่งเสริมการออกก�าลังกายท่ีบ้านโดย

ใช้ยางยืดต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ พบว่า 

สมรรถภาพด้านความแข็งแรง ความทนทาน และ

ความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือในกลุ่มตัวอย่างหลัง

เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการออกก�าลังกายที่บ้าน

โดยใช้ยางยืด (สัปดาห์ที่ 12) สูงกว่าก่อนเข้าร่วม

โปรแกรม แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริมการ

ออกก�าลังกายที่บ้านโดยใช้ยางยืดสมควรน�าไปใช้

ในผู้สูงอายุที่บ้านสอดคล้องกับจันทนา รณฤทธิ

วิชัย และคณะ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมิน

สมรรถภาพกายก่อนและหลงัการออกก�าลงักายแอ

โรบิกแบบตารางเก้าช่อง และยืดเหยียดกล้ามเน้ือ

โดยใช้ยางยืดของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุข

ภาพผู ้สูงอายุ จ�านวน69 คนร่วมกิจกรรมออก

ก�าลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลา 3 เดือน จาก

การศึกษาพบว่า สมรรถภาพกายโดยรวมของกลุ่ม 

ผู้สูงอายุก่อนออกก�าลังกายอยู่ในระดับต�่าถึงปาน

กลาง แต่ภายหลงัการออกก�าลังกายสมรรถภาพกาย

โดยรวมของกลุม่ผูสู้งอายุดีขึน้อย่างมีนยัส�าคญัทาง

สถิติ (p < .05) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายางยืดสามารถ

น�ามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกก�าลังกายประเภท

ความต้านทาน ทีช่่วยในการพฒันาเสรมิสร้างความ

แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อได้มากมาย

หลากหลายรูปแบบ ช่วยในการบ�าบัดรักษาฟื้นฟู 

และเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 

รวมท้ังช่วยลดไขมันในร่างกาย ท�าให้กล้ามเนื้อมี

ความตึงตัว กระชับได้สัดส่วนสวยงาม ส่งผลให้ผู้

ออกก�าลังกายเกิดความม่ันใจในรูปร่างทรวดทรง 

ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ในการ

เคลือ่นไหว ท�าให้กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว

ขึ้น ยิ่งไปกว่าน้ัน การออกก�าลังกายประเภทน้ี จะ

ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสะสมแคลเซียมเก็บไว้ใน

กระดูก ท�าให้กระดูกมีความหนาแน่น และแข็ง

แรงเพิ่มข้ึน ช่วยป้องกันปัญหาโรคกระดูกบาง 

โรคกระดูกพรุน อาการข้อติดและข้อเส่ือม รวม

ท้ังปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกาย ดัง

น้ัน การออกก�าลังกายด้วยยางยืดท่ีจัดปรับความ

ต้านทานหรอืความหนกัให้เหมาะสมกบัตนเองและ

วัตถุประสงค์ จะช่วยให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ได้รับ

การพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อและ

กระดูก ช่วยป้องกันและชะลอการเสื่อมสภาพของ

โครงสร้างร่างกายและระบบประสาทกล้ามเน้ือ ซึง่

มีผลต่อการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและ

สมรรถภาพทางด้านความแข็งแรงให้กับบุคคลใน

แต่ละวัย

 ผลลัพธ์ทางการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบว่า

โปรแกรมออกก�าลังกายด้วยยางยืดท�าให้เกิดผลที่

ดีในกลุ่มทดลอง โดยเฉพาะความแข็งแรงอดทน

ของกล้ามเน้ือแขน ซ่ึงทดสอบจากการน่ังยกน�้า

หนัก 30 วินาที พบว่ากลุ่มทดลอง มีระดับความ

แข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแขนที่สูงกว่ากลุ่ม

ควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ แต่ความแข็งแรง

ของกล้ามเนือ้ขา ทดสอบจากการให้ลุกน่ัง 30 วนิาที 

นั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 4. จากผลการสอบถามความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า

กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อไหล่ กล้าม

เนื้อคอ ข้อมือ มีความแข็งแรงอดทนมากขึ้น อีกทั้ง

มีความยืดหยุ่นดีข้ึน อาการปวดกล้ามเนื้อในส่วน

ต่างๆของร่างกายลดลง สามารถยกของ เดิน ลุก

นั่ง ทรงตัวได้อย่างมั่นใจ สามารถท�ากิจวัตรประจ�า

วันได้ด้วยตนเองมากข้ึน ไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน 
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จากประโยชน์ของการออกก�าลังกายด้วยยางยืดดัง

กล่าวข้างต้น ท�าให้เหน็ถงึความจ�าเป็นท่ีพยาบาลซึง่

เป็นบคุลากรกลุม่ใหญ่ท่ีสุดของบุคลากรทมีสุขภาพ 

และเป็นผู้ท่ีให้การดูแลผู้สูงอายุขณะเจ็บป่วยอยู่ที่

โรงพยาบาล ผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียงและกลุ่มสุขภาพดี 

ที่อาศัยในชุมชน ควรที่จะเห็นความส�าคัญและ

ประโยชน์ของการออกก�าลังกายด้วยยางยืด เพราะ

ยางยืดเป็นอุปกรณ์ท่ีหาง่าย ราคาถูก พกพาติดตัว

ได้สะดวก สามารถน�ามาเผยแพร่ให้ประชาชน 

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุให้สร้างเสริมสุขภาพ 

เพื่อให้มีสุขภาพดี ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว 

สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่าง

มีศักดิ์ศรีและมีความสุขต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1.  ผูส้งูอายุได้รับอุปกรณ์ยางยดืในการออก

ก�าลงักาย สร้างความพงึพอใจต่อผูส้งูอายใุนการน�า

ไปใช้ออกก�าลงักายเป็นกลุม่หรอืออกก�าลงักายด้วย

ตนเองโดยไม่จ�ากัดสถานท่ีสามารถพกติดตัวไปได้

สะดวก

 2.  ผูส้งูอายไุด้ท่าบรหิารร่างกายด้วยยางยดื

จ�านวน 10 ท่าทีจ่ดจ�าง่าย  และสามารถปฏบิติัร่วมกนั 

หรือปฏิบัติคนเดียวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

เพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อและข้อต่อช่วยการ

ทรงตัวและป้องกันการอุบัติเหตุพลัดล้ม

 3.  เป็นทางเลือกส�าหรับผู้สูงอายุในการมี

กจิกรรมออกก�าลังกายสม�า่เสมออย่างน้อย 3 วนัต่อ

สัปดาห์และสามารถปฏิบัติเองได้ที่บ้าน

 4.  ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วม 

ในการเผยแพร่การออกก�าลังกายด้วยยางยืด 

ให ้กับผู ้ สูงอายุด ้วยกัน และ เป ็นแบบอย ่าง 

ด้านสุขภาพให้ผูสู้งอายุท่านอืน่สามารถปฏบัิติตาม

ได้อย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาวจัิยการออกก�าลังกายท่ี

ป้องกนัการพลดัตกหกล้มในวยัสูงอายเุขตเมืองและ

เขตชนบทท่ีมีบริบทและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่าง

กัน

 2. ควรมกีารสร้างแกนน�าสุขภาพการออก

ก�าลังกายยางยืดในทีมสุขภาพสายการพยาบาล

 3. การขยายเครอืข่ายเพือ่เผยแพร่การออก

ก�าลังกายด้วยยางยืดในผู้สูงอายุ มุ่งสู่ชุมชนแบบมี

ส่วนร่วมนั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีร่างกาย

แข็งแรง ผ่านการอบรมการออกก�าลังกายด้วยยาง

ยืดและสามารถเป็นผู้น�าในการออกก�าลังกาย ได้

มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรเผยแพร่เพื่อให้เกิด

ความมั่นคงและยั่งยืนในการท�ากิจกรรม
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การใช้สื่อออนไลน์	และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ	
จังหวัดสุพรรณบุรี
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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ และการรู้เท่าทันส่ือสาร

สนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ ใช้แบบสอบถามเรื่อง การประเมินสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/ส่ือสังคมออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์  

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .96 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี 

จ�านวน 399 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายตามเกณฑ์ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ�านวน 320 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 87.72 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 60) มีอายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี (ร้อยละ 72.81) 

จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 65.90) และอาศัยอยู่ในครอบครัวบุตรหลาน (ร้อยละ 95)  

มีพฤติกรรมการใช้สือ่ออนไลน์ และการรูเ้ท่าทันสือ่สารสนเทศสุขภาพออนไลน์ คือส่วนใหญ่เล่นไลน์ทกุวนั  

และเฟซบุ๊ก น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 50.30) โดยเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตัว  

(ร้อยละ 62.81) ท้ังน้ีผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากส่ือออนไลน์/ส่ือสังคมท่ีเก่ียวข้อง

กับเน้ือหาการใช้ยารักษาโรคนาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 26.60) ควรมีการหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการจูงใจ 

ให้ผู้สูงอายุมีการใช้ส่ือออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสุขภาพมากข้ึนและควรมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ 

ให้แก่ผู้สูงอายุในการรู้เท่าทันสื่อ 

 ค�าส�าคัญ: สื่อออนไลน์, สื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์, ผู้สูงอายุ
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Abstract
This research is a descriptive research to study behavior using online media and knowing the online 

of eHealth Literacy among the elderly in Suphanburi province. The research used a questionnaire.  

A total of 320 questionnaires were used, accounting for 87.72%. The reliability of the questionnaire  

was .96. A sample of 399 was randomly selected based on the criteria used in the study from the  

elderly in Suphanburi province. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard  

deviation. The results fond that most of the elderly were female (60%), 60-69 years old (72.81%),  

from elementary school (65.90%). Behavior using online media and perceptions of eHealth literacy among 

the elderly were that most elderly people play daily and Facebook less than an hour a day (50.30%)  

by mobile phone / smartphone (62.81%). Elderly people seareched health information from online 

media / social media related to drug content (26.60%). Researchers suggest that appropriate strategies 

to motivate elderly people to use online media to search for more health information. Knowledge pool 

should be added to elderly people in media literacy. 

	 Keywords: Online Media, eHealth Literacy, The elderly
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 สังคมประเทศไทย ปัจจุบันมีการเปล่ียน

เป็นสังคมที่คนมีอายุยืนยาวข้ึน ส่งผลให้แนวโน้ม

จ�านวนประชากรผูส้งูอายุมีจ�านวนเพิม่ขึน้ทุกปี จาก

ผลการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้ง 

ท่ีผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีจ�านวนและสัดส่วน

ของผู ้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  

โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจ�านวนผูสู้งอายคุดิเป็นร้อยละ 

6.8 ของประชากรท้ังประเทศ และเพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ  

9.4 รอ้ยละ 10.7 รอ้ยละ 12.2 ในปี พ.ศ. 2545, 2550, 

2554 ตามล�าดับ ผลการส�ารวจปี พ.ศ. 2557 พบว่า  

มีจ�านวนผูสู้งอายคิุดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากร

ท้ังหมด (ชายร้อยละ13.8 และหญิงร้อยละ 16.1)  

จากจ�านวนผู้สูงอายุท้ังส้ิน 10,014,699 คน เป็น

ชาย 4,514,812 และหญิง 5,499,887 คน หรือคิด

เป็นชายร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของ

ผู้สูงอายุทั้งหมด (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ�านวนผู้สูงอายุ 109,241 คน 

(ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, 2558)

 โลกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปิดกั้นผู้สูงอายุอีก 

ต่อไป เทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์ ผูสู้งอายเุริม่รูเ้รือ่ง  

และคุ้นเคย ไม่กลัว และใช้เองเป็นบ้าง เครือข่าย

สังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีอิทธิพลในการติดต่อ

ส่ือสาร ในชีวิตประจ�าวนั ได้แก่ Facebook, Twitter,  

Line, Instagram, My Space ฯ ที่เข้ามาช่วยในการ

ติดต่อสื่อสารให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการ

สื่อสารระหว่างกลุ่ม เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนไป เครือ

ข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทต่อ

การด�าเนินชีวิตมากข้ึน ซ่ึงโซเชียลเน็ตเวิร์คแต่ละ

ประเภทจะมีรูปแบบการบริการที่แตกต่างกัน โดย

ผู้ใช้จะเลือกใช้ตามพฤติกรรมหรือทัศนคติท่ีตรง

กับตนเอง (กันตพล บันทัดทอง, 2557) เน่ืองจาก

สภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยทั้งภายใน

และภายนอกของครอบครัวท่ีหลากหลายส่งผลให ้

ผู้สูงอายุต้องอยู่ห่างจากลูกหลาน อาจจะเน่ืองมา

จากลูกหลานต้องศึกษาต่อในท่ีห่างไกล และการ

เดินทางไปท�างานต่างถิน่ หรอืขนาดของครอบครวั

เล็กลงโดยการแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ่มา

ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเล็ก ๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุ

จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดต่อ

ส่ือสาร โดยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาก

ขึ้นเพื่อการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ผู ้สูงอายุ

ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อท่ีจะเปิดรับ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในวัยผู้สูงอายุ ผู้ท่ีจะเป็น

เพื่อนผู้ซ่ือสัตย์ท่ีสุด คือคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ี  

ยังเปิดอนิเทอร์เน็ตดูข่าวสารได้ท่ัวโลก และสามารถ

ค้นหาสิ่งที่ต้องการโดยพิมพ์ค�าลงไป อย่างไรก็ตาม 

ช่องว่างของโลกออนไลน์ขณะนีล้ดลงบ้างแล้ว การ

บอกเล่า และชักชวนของบุคคลวัยเดียวกัน ท�าให้

คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าตนมีคุณค่า ไม่ได้อยู่คนเดียวบน

โลก แต่กลับเป็นที่ต้องการในสังคมมากขึ้น  

 วัยสูงอายุเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการ

ท�างานของร่างกายไปในทางที่ เสื่อมลง ซ่ึงจะ

ท�าให้ผู้สูงอายุประสบกับปัญหาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตตามมา การส่งเสริมการดูแลสุขภาพใน

กลุ่มผู้สูงอายุจึงมีความส�าคัญ ปัจจุบันการส่งเสริม 

สุขภาพผูส้งูอายไุด้มีการพฒันาหลากหลายรปูแบบ

โดยผ่านสือ่ต่าง ๆ  เพือ่ให้สะดวกต่อการเข้าถงึข้อมูล

ข่าวสารทางด้านสขุภาพ สือ่ออนไลน์เป็นวธีิหนึง่ที่

ถกูน�ามาใช้ในการส่งข้อมลูข่าวสารทางด้านสขุภาพ

ท้ังจากหน่วยงานหรือองค์กรด้านสุขภาพ รวมท้ัง

จากบุคคลท่ีรู้จักได้ส่งข้อมูลถึงกัน ท�าให้เกิดความ

สะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูล นอกจากน้ียัง
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เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ท่ีต้องการ

ได้ วรรณรัตน์ รัตนวงษ์ (2558) ศึกษาพบว่า 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้น

ข้อมูลทางสุขภาพเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 

โรค อาการเจบ็ป่วย เรือ่งของการรกัษาและทางเลอืก  

ส่ือออนไลน์ถึงแม้จะมีประโยชน์และเอื้ออ�านวย

ความสะดวกต่อผู้ใช้ แต่อาจมีอุปสรรคต่อกลุ่ม 

ผูสู้งอายใุนการใช้งาน การท�าความเข้าใจในเรือ่งการ

ใช้สือ่ออนไลน์ของผูส้งูอายจุงึมีความส�าคญั ดังนัน้ 

ผูว้จิยัจงึมีความสนใจทีจ่ะต้องศึกษาพฤติกรรมการ

ใช้ส่ือออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ

สุขภาพออนไลน์ของผู ้สูงอายุ เพื่อน�าไปเสนอ

แนวทางการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่

ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้

บริการผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป

ค�าถามการวิจัย

 1.  สถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ และ

การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของ 

ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร

 2.  ผูสู้งอายมีุพฤติกรรมการใช้สือ่ออนไลน์

แตกต่างกันอย่างไร

วัตถุประสงค์

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1.  ศึกษาพฤติกรรมการใช้สือ่ออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี

 2.  ศึกษาการรู ้ เท ่าทันส่ือสารสนเทศ

สุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การ วิจั ยนี้ เป ็นการ วิ จัย เชิ งพรรณนา  

(Descriptive Research) ผู ้วิจัยก�าหนดขอบเขต

ในการศึกษาเชิงเน้ือหา เป็นการศึกษาการใช้ส่ือ

ออนไลน์ และการรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศสุขภาพ

ออนไลน์ของผู ้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี และ

ขอบเขตเชิงประชากร เป็นการศึกษาผู ้สูงอายุ 

จงัหวดัสุพรรณบรุ ีโดยมีข้อตกลงเบ้ืองต้น ผูสู้งอายุ

ท้ังชายและหญงิท่ีมอีายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่

ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สามารถอ่านและเขียนได้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และ

เก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือผู้สูงอายุ 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 109,241 คน กลุ่ม

ตัวอย่างในการวจิยัได้โดยการหาขนาดกลุม่ตัวอย่าง

โดยใช้สูตร Yamane  (บุญใจ ศรสีถติย์นรากรู, 2547) 

ท่ีระดับความเชือ่ม่ัน 95% จากประชากร 109,241 คน  

ค�านวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 399 คนโดยการ

สุ่มอย่างง่ายเข้าเกณฑ์ดังน้ีผู ้สูงอายุท้ังชายและ

หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

สุพรรณบุรี และสามารถอ่านและเขียนได้

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

 1. ผู ้วิจัยน�าเสนอเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพทัิกษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างต่อคณะกรรมการ

วิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 

สระบุรี เอกสารหมายเลข EC 1-002/2560 ออกให้ 

วันที่ 13 มีนาคม 2560

 2. สอบถามความสมัครใจของกลุ ่ม

ตัวอย่าง อธิบายวตัถปุระสงค์ของการศึกษา ข้ันตอน 

การรวบรวมข้อมูลและขอความร่วมมือในการ

ศึกษา พร้อมท้ังแจ้ง การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ ่ม

ตัวอย่างในการร่วมการศึกษา โดยชี้แจงให้กลุ่ม

ตัวอย่างทราบถึงการเข้าร่วมการศึกษาท่ีจะเป็น

ไปตามความสมัครใจ โดยให้อ่านเอกสารยินยอม  

และลงลายมือช่ือแนบท้าย ซึ่งไม่มีผลกระทบ 

ใด ๆ ต่อผู ้เข้าร่วมการศึกษาข้อมูลท้ังหมดของ 
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กลุ ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับและน�าเสนอ 

ในรูปผลของการศึกษาเท่านั้น

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

งานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สื่อ

ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพ

ออนไลน์ของผูสู้งอายไุทย พฒันาจาก Norman และ 

Skinner (Norman & Skinner, 2006) โดยจันทิมา  

เขียวแก้ว ค ่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ทั้งฉบับเท่ากับ .96 แบบสอบถาม ประกอบด้วย  

4 ส่วน คือ 

 ส ่ ว น ที่  1  ข ้ อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ

เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สภาพที่พัก

อาศัยในปัจจบุนั รายได้ต่อเดอืน แหล่งทีม่าของราย

ได้ อายุ บุคคลที่ดูแล และโรคประจ�าตัว

 ส่วนท่ี 2 การประเมินภาวะสุขภาพของ

ตนเอง ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน 10 ข้อ เกี่ยวกับ

การรับรู้ความแข็งแรงของร่างกาย การท�ากิจวัตร

ประจ�าวนั พฤตกิรรมสขุภาพ จรยิธรรม ทกัษะชวีติ 

การด�ารงชวีติ ครอบครวั ชมุชน ความปลอดภยั และ

การได้รบัส่ือสุขภาพ โดยมีเกณฑ์แบ่งระดบัสขุภาพ 

ใน 3 ระดับ ได้แก่ สุขภาพไม่ดี (< 5 คะแนน) ภาวะ

สุขภาพปานกลาง (5-7 คะแนน) และมภีาวะสขุภาพ

ดี (7-10 คะแนน) ในการศึกษานี้มีค่าความเชื่อม่ัน 

เท่ากับ .91

 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์/

ส่ือสังคมออนไลน์ ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับ

ความถี่ในการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ระยะเวลาที่ใช้

สือ่ออนไลน์/สังคมออนไลน์ เฉลีย่ต่อวนั อปุกรณ์ใน

การเชือ่มต่อ/ใช้บรกิารสือ่ออนไลน์/สังคมออนไลน์ 

และระยะเวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในวัตถุประสงค ์

ต่าง ๆ โดยให้เลือกตอบ ไม่เคย (0 คะแนน) นาน ๆ 

ครั้ง (1 คะแนน) เป็นบางครั้ง (2 คะแนน) และบ่อย

ครั้ง (3 คะแนน) เกณฑ์การแปลผลพฤติกรรมการ

สืบค้นข้อมูลสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับน้อย (< 1 คะแนน) ระดับปานกลาง (1-2 

คะแนน) และระดับมาก ( > 2  คะแนน) ในการศึกษา

นี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96

 ส่วนที่ 4  การรู ้ เท่าทันส่ือสารสนเทศ

สุขภาพออนไลน์ ได้แก่ 

  4.1 พฤติกรรมด้านการสืบค้นข้อมูล

สุขภาพ ให้เลือกตอบ บ่อยครั้ง เป็นบางครั้ง  

นาน ๆ ครั้งและไม่เคย 

  4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพแบ่งลกัษณะค�าตอบของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบประเมินข้อความ ใน

แต่ละข้อที่ได้อธิบายได้ตรงหรือใกล้เคียงกับความ

คิดเห็นของผู้ตอบมากที่สุด ได้แก่

 เห็นด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน

 เห็นด้วยมาก ให้ 4 คะแนน

 เห็นด้วยปานกลาง ให้ 3 คะแนน

 เห็นด้วยน้อย ให้ 2 คะแนน

 เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน

 4.3 ทักษะสารสนเทศของผู ้ตอบแบ

สอบถาม

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 4 คะแนน

 เห็นด้วย ให้ 3 คะแนน

 ไม่เห็นด้วย ให้ 2 คะแนน

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  

ผู้วิจัยด�าเนินการดังต่อไปนี้

 1. ขอหนังสือจากผู ้อ�านวยการวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัยประกอบการท�า

วิจัย

 2. เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล โ ด ย ก า ร ส ่ ง

แบบสอบถามไปยังผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 399 ชุด จากนั้นติดต่อขอความร่วมมือ

จากผู้ประสานงานและอธิบายขั้นตอนในการช่วย

เก็บข้อมูลส่งคืนผู้วิจัย ได้แบบสอบถามกลับคืนมา

ทั้งหมด จ�านวน 350 ชุด

 3. น� าแบบสอบถามท่ี ได ้ รับกลับคืน

มาทั้งหมด ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ได ้

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�านวน 320 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 87.72 ส�าหรับน�าไปวิเคราะห์ในขั้นตอน 

ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้ ด� า เ นิ น

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

คอมพวิเตอร์ในการจดัท�าข้อมูล และใช้สถติิในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1 .  วิ เคราะห ์ข ้อมูลทั่ วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ

เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สภาพที่พัก

อาศัยในปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน แหล่งที่มาของ 

รายได้ อายุ บุคคลท่ีดูแล และโรคประจ�าตัว ด้วย

การค�านวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป

 2. วิเคราะห์การประเมินภาวะสุขภาพของ

ผู้ตอบ พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์/ส่ือสังคม

ออนไลน์ และการรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศสุขภาพ

ออนไลน์ ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย

การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

 3. วิ เคราะห ์พฤติกรรมการใช ้ ใช ้ ส่ือ

ออนไลน์ของผูสู้งอายุ ด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
 ข้อมูลท่ัวไปของผู ้ตอบแบสอบถามพบ

ว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 60.00)  

มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 77.80) มีอายุส่วนใหญ่

ในช่วง 60-69 ปี (ร้อยละ 72.81) มีรายได้อยู่ใน

ช่วง 1-7,500 บาท บาท (ร้อยละ 78.75) รองลงมา 

อยู ่ในช่วง 7,501-15,000 บาท (ร้อยละ 13.15)  

มีวุฒิทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ  

65.90) อาศัยอยู่ในครอบครัวบุตรหลาน (ร้อยละ  

95 .00)  ซ่ึงสนับสนุนรายได ้จากบุตรหลาน  

(ร้อยละ 41.90) และดูแลจากลกูหลาน (ร้อยละ 91.56)  

โรคประจ�าตัวท่ีพบคือความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 

34.06) และเบาหวาน (ร้อยละ 25.00) ผู้สูงอายุมี

ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น (M = 8.22 ,  

SD = 1.23) รองลงมา คือปัจจัยในการด�ารงชีวิต 

ที่เพียงพอและมั่นคง (M = 8.16, SD = 1.63)  

และสุขภาพร ่างกายท่ีแข็งแรง (M  = 7.03,  

SD = 1.71) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	1 การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ (N = 320) 

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุ	

 ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่เล่นไลน์ทุกวัน (ร้อย

ละ 28.40) เล่น 1-2 วัน (ร้อยละ 6.60) เล่น 3-4 วัน  

(ร้อยละ 5.60) เล่น 5-6 วัน (ร้อยละ 3.80) รองลงมา

7 

(ร้อยละ 78.75) รองลงมาอยู่ในช่วง 7501-15000 บาท บาท (ร้อยละ 13.15)  มีวุฒิทางการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา (ร้อยละ 65.90)  อาศยัอยูใ่นครอบครัวบุตรหลาน (ร้อยละ 95.00) ซ่ึงสนบัสนุนรายไดจ้ากบุตร
หลาน (ร้อยละ 41.90) และดูแลจากลูกหลาน (ร้อยละ 91.56) โรคประจาํตวัท่ีพบคือความดนัโลหิตสูง (ร้อย
ละ34.06) และเบาหวาน (ร้อยละ 25.00) ผูสู้งอายมีุครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ่น (M = 8.22 , SD = 
1.23) รองลงมา คือปัจจยัในการดาํรงชีวิตท่ีเพียงพอและมัน่คง (M =  8.16, SD = 1.63)  และสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง (M = 7.03, SD = 1.71) ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ (N = 320)  
รายการ M SD ระดับ 

1.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงอยูใ่น
ระดบัใด

7.03 1.71 มาก 

2.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีสุขภาพจิตและความพึงพอใจ
ในชีวติอยูใ่นระดบัใด

7.76 1.52 มาก 

3.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม
อยูท่ี่ระดบัใด

7.43 1.70 มาก 

4.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกั
คุณธรรมหรือหลกัศาสนาในระดบัใด

8.11 1.33 มาก 

5.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีโอกาสในการศึกษาและการ
เรียนรู้ในการดาํรงชีวติในระดบัใด

7.17 1.94 มาก 

6.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีปัจจยัในการดาํรงชีวติท่ี
เพียงพอและมัน่คงในระดบัใด

8.16 1.63 มาก 

7.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีครอบครัวท่ีมีความรัก ความ
อบอุ่น ในระดบัใด

8.22 1.23 มาก 

8.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านอยูใ่นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็
ในระดบัใด

7.69 1.35 มาก 

9.
ปลอดภยั ในระดบัใด

7.88 1.23 มาก 

10.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีโอกาสไดรั้บส่ือท่ีเหมาะสม
ในระดบัใด

7.59 1.500 มาก 

พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผู้สูงอายุ  
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เล่นไลน์ทุกวนั (ร้อยละ 28.40) เล่น 1-2 วนั (ร้อยละ 6.60) เล่น 3-4 วนั (ร้อยละ 

5.60) เล่น 5-6 วนั (ร้อยละ 3.80) รองลงมาคือเล่นเฟซบุค๊ ทุกวนั (ร้อยละ 28.40) เล่น 3-4 วนั (ร้อยละ 4.70) 

หากพิจารณาโดยรวมท่านคิดว่าท่านอยู่ในสังคมท่ีมีความสงบสุข

คือเล่นเฟซบุ๊ก ทุกวัน (ร้อยละ 28.40) เล่น 3-4 วัน 

(ร้อยละ 4.70) เล่น 1-2 วนั (ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วนั  

(ร้อยละ 4.10) และน้อยท่ีสุดคือไม่เคยเล่นเกมส์ 

(ร้อยละ 92.80) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่	2 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/สื่อสังคมออนไลน์ (N = 320) 

8 

เล่น 1-2 วนั (ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วนั (ร้อยละ 4.10) และนอ้ยท่ีสุดคือไม่เคยเล่นเกมส์ (ร้อยละ 92.80) ดงั
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใ ช้ส่ือออนไลน์/ส่ือสังคมออนไลน์ (N = 320)  

ประเภทของส่ือออนไลน์ ไม่เคย 1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั ทุกวนั 
จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) จาํนวน (%) จํานวน (% ) 
276 (86.30) 20 (6.30) 3 (0.90) - 21 (6.60)
178 (55.60) 21 (6.60) 18 (5.60) 12 (3.80) 91 (28.40) 
270 (84.40) 11 (3.40) 3 (0.90) 2 (06.0) 34 (10.60) 
268 (83.80) 11 (3.40) 7 (2.20) 2 (0.60) 32 (10.00) 
275 (85.90) 8 (2.50) 3 (0.90) 2 (0.60) 32 (10.00) 
187 (58.40) 14 (4.40) 15 (4.70) 13 (4.10) 91 (28.40) 
269 (84.10) 24 (7.50) 7 (2.20) - 20 (6.30)
212 (66.30) 27 (8.40) 6 (1.90) 2 (0.60) 73 (22.80) 

197 (61.60) 16 (5.00) 28 (8.80) 6 (1.90) 73 (22.80) 
198 (61.90) 20 (6.30) 20 (6.30) 17 (5.30) 65 (20.30) 

-การส่ง-รับอีเมล (e-mail)
-การเล่นไลน์
-การเล่นอินสตาแกรม
-การเล่นโซเชยีลแคม
-การเล่นทวิตเตอร์
-การเล่นเฟซบุ๊ก
-การอ่าน/เขียนบล็อก
-การอ่านกระทู้ในเว็บบอร์ดต่าง ๆ เช่น Pantip,
Dekdee, Sanook, ฯลฯ
-การสืบค้นและการดาวน์โหลดข ้อมูลต่าง ๆ
-การดูวีดีโอคลิปโทรทัศน์หรือฟังเพลง
ออนไลน์
-การเล่นเกมส์ออนไลน์ 297 (92.80) 17 (5.30) 2 (0.60) - 4 (1.30)

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีอยูก่บัส่ือออนไลน์/สงัคมออนไลน์นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 
50.30) รองลงมา ประมาณ 7-8 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 15.30) และนอ้ยท่ีสุดประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อวนั คิ 
(ร้อยละ 9.10) ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ระยะเวลาท่ีอยู่กับส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์ (N = 320) 
ระยะเวลาเฉล่ียต่อวนัทีอ่ยู่กับส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์ จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั 161 50.30
ประมาณ 1-2 ชัว่โมงต่อวนั 45 14.10
ประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อวนั 29 9.10
ประมาณ 5-6 ชัว่โมงต่อวนั 36 11.30
ประมาณ 7-8 ชัว่โมงต่อวนั 49 15.30

รวม 320 100.00

ความถี�ในการเปิดรับสื�อในหนึ�งสปัดาห์

 ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อยู ่กับ

ส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ต่อวัน (ร้อยละ 50.30) รองลงมา ประมาณ 7-8  

ช่ัวโมงต่อวัน (ร ้อยละ 15.30) และน้อยท่ีสุด 

ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 9.10) ดังตาราง

ที่ 3

ตารางที่	3 ระยะเวลาที่อยู่กับสื่อออนไลน์/สังคมออนไลน์ (N = 320)

8 

เล่น 1-2 วนั (ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วนั (ร้อยละ 4.10) และนอ้ยท่ีสุดคือไม่เคยเล่นเกมส์ (ร้อยละ 92.80) ดงั
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใ ช้ส่ือออนไลน์/ส่ือสังคมออนไลน์ (N = 320)  

ประเภทของส่ือออนไลน์ ไม่เคย 1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั ทุกวนั 
จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) จาํนวน (%) จํานวน (% ) 
276 (86.30) 20 (6.30) 3 (0.90) - 21 (6.60)
178 (55.60) 21 (6.60) 18 (5.60) 12 (3.80) 91 (28.40) 
270 (84.40) 11 (3.40) 3 (0.90) 2 (06.0) 34 (10.60) 
268 (83.80) 11 (3.40) 7 (2.20) 2 (0.60) 32 (10.00) 
275 (85.90) 8 (2.50) 3 (0.90) 2 (0.60) 32 (10.00) 
187 (58.40) 14 (4.40) 15 (4.70) 13 (4.10) 91 (28.40) 
269 (84.10) 24 (7.50) 7 (2.20) - 20 (6.30)
212 (66.30) 27 (8.40) 6 (1.90) 2 (0.60) 73 (22.80) 

197 (61.60) 16 (5.00) 28 (8.80) 6 (1.90) 73 (22.80) 
198 (61.90) 20 (6.30) 20 (6.30) 17 (5.30) 65 (20.30) 

-การส่ง-รับอีเมล (e-mail)
-การเล่นไลน์
-การเล่นอินสตาแกรม
-การเล่นโซเชยีลแคม
-การเล่นทวิตเตอร์
-การเล่นเฟซบุ๊ก
-การอ่าน/เขียนบล็อก
-การอ่านกระทู้ในเว็บบอร์ดต่าง ๆ เช่น Pantip,
Dekdee, Sanook, ฯลฯ
-การสืบค้นและการดาวน ์โหลดข ้อมูลต่าง ๆ
-การดูวีดีโอคลิปโทรทัศน์หรือฟังเพลง
ออนไลน์
-การเล่นเกมส์ออนไลน์ 297 (92.80) 17 (5.30) 2 (0.60) - 4 (1.30)

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีอยูก่บัส่ือออนไลน์/สงัคมออนไลน์นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 
50.30) รองลงมา ประมาณ 7-8 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 15.30) และนอ้ยท่ีสุดประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อวนั คิ 
(ร้อยละ 9.10) ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ระยะเวลาท่ีอยู่กับส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์ (N = 320) 
ระยะเวลาเฉล่ียต่อวนัทีอ่ยู่กับส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์ จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั 161 50.30
ประมาณ 1-2 ชัว่โมงต่อวนั 45 14.10
ประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อวนั 29 9.10
ประมาณ 5-6 ชัว่โมงต่อวนั 36 11.30
ประมาณ 7-8 ชัว่โมงต่อวนั 49 15.30

รวม 320 100.00

ความถี�ในการเปิดรับสื�อในหนึ�งสปัดาห์
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 ผู ้สูงอายุใช้โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน

ส่วนตัวในการเชื่อมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/

สังคมออนไลน์ (ร้อยละ 62.81) รองลงมา คือ ที่

ท�าการศูนย์ฯ หรือชมรมผู้สูงอายุใกล้บ้าน (ร้อยละ 

17.81) และน้อยท่ีสุดคือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต 

(ร้อยละ 0.94) ดังตารางที่ 4 

ตารางที่	 4 จ�าแนกตามการใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์ 

(N = 320) 

9 

ผูสู้งอายุใช้โทรศพัท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตวัในการเช่ือมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/สังคม
ออนไลน์ (ร้อยละ 62.81) รองลงมา คือ ท่ีทาํการศูนยฯ์ หรือชมรมผูสู้งอายใุกลบ้า้น (ร้อยละ 17.81) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 0.94) ดงัตารางท่ี  4  

ตารางท่ี  4 จาํแนกตามการใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ  ในการเช่ือมต่อ/ใ ช้บริการส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์  (N 
= 320)  
อุปกรณ์ชนิดต่าง  ๆในการเช่ือมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/สังคม
ออนไลน์ 

จํานวน ร้อยละ 

โทรศพัทมื์อถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตวั 201 62.81
41 12.81
57 17.81
3 0.94

 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/ตั้งโตะ๊ท่ีบา้นพกั 

 ท่ีทาํการศูนยฯ์ หรือชมรมผูสู้งอายใุกลบ้า้น 

 ร้านบริการอนิเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ  18 5.63 

รวม 320 100.00

ผูสู้งอายใุชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมล ์การใชโ้ปรแกรมสนทนา/ส่ือ
สงัคม เช่น  Line, Facebook, Instagram เป็นตน้มากกวา่  2 ชัว่โมงต่อคร้ัง  (ร้อยละ 23.40) ระหวา่ง 1-2 
ชัว่โมง  (ร้อยละ12.20)  และ นอ้ยกวา่  1 ชัว่โมง (ร้อยละ 8.10) ดงัตารางท่ี  5 

ตารางท่ี  5 จาํแนกตามวัตถปุระสงค์และระยะเวลาท่ีใ ช้อินเตอร์เนต็เฉลีย่ต่อคร้ัง (N = 320) 

วตัถุประสงค์ 

ระยะเวลาทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ต่อคร้งั 
ไม่เคยใช้ น้อยกว่า  1 

ช่ัวโมง 
ระหว่าง 1-2 
ช่ัวโมง 

มากกว่า  2 
ช่ัวโมง 

จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) 
192 (60.00) 33 (10.30)  43 (13.40) 52 (16.30) -เพ่ือการสืบคน้ข้อมลูต่าง ๆ ด้านการรักษา 

สุขภาพ การรักษาโรค ดา้นการแพทย ์
การ พยาบาล การใช้ยา ฯลฯ
-เพ่ือการสันทนาการพักผ่อนบันเทิง เช่น
การดูคลิปวดีิโอ ฟังเพลง เล่นเกม 

 187 (58.40) 19 (5.90) 33 (10.30)  81 (25.30) 

-เพ่ือการติดต่อส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมล
การใชโ้ปรแกรมสนทนา/ส่ือสังคม เช่น  
Line, Facebook, Instagram เป็นตน้ 

180 (56.30) 26 (8.10) 39 (12.20) 75 (23.40) 

การรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ  

 ผู ้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อ

ส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมล การใช้โปรแกรม

สนทนา/สื่อสังคม เช่น Line, Facebook, Instagram 

เป็นต้นมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง (ร้อยละ 23.40) 

ระหว่าง 1-2 ชั่วโมง (ร้อยละ12.20) และน้อยกว่า  

1 ชั่วโมง (ร้อยละ 8.10) ดังตารางที่ 5

ตารางที่	5 จ�าแนกตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อครั้ง (N = 320)

9 

ผูสู้งอายุใช้โทรศพัท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตวัในการเช่ือมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/สังคม
ออนไลน์ (ร้อยละ 62.81) รองลงมา คือ ท่ีทาํการศูนยฯ์ หรือชมรมผูสู้งอายใุกลบ้า้น (ร้อยละ 17.81) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 0.94) ดงัตารางท่ี  4  

ตารางท่ี  4 จาํแนกตามการใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ  ในการเช่ือมต่อ/ใ ช้บริการส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์  (N 
= 320)  
อุปกรณ์ชนิดต่าง  ๆในการเช่ือมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/สังคม
ออนไลน์ 

จํานวน ร้อยละ 

โทรศพัทมื์อถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตวั 201 62.81
41 12.81
57 17.81
3 0.94

 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/ตั้งโตะ๊ท่ีบา้นพกั 

 ท่ีทาํการศูนยฯ์ หรือชมรมผูสู้งอายใุกลบ้า้น 

 ร้านบริการอนิเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ  18 5.63 

รวม 320 100.00

ผูสู้งอายใุชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมล ์การใชโ้ปรแกรมสนทนา/ส่ือ
สงัคม เช่น  Line, Facebook, Instagram เป็นตน้มากกวา่  2 ชัว่โมงต่อคร้ัง  (ร้อยละ 23.40) ระหวา่ง 1-2 
ชัว่โมง  (ร้อยละ12.20)  และ นอ้ยกวา่  1 ชัว่โมง (ร้อยละ 8.10) ดงัตารางท่ี  5 

ตารางท่ี  5 จาํแนกตามวัตถปุระสงค์และระยะเวลาท่ีใ ช้อินเตอร์เนต็เฉลีย่ต่อคร้ัง (N = 320) 

วตัถุประสงค์ 

ระยะเวลาทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ต่อคร้งั 
ไม่เคยใช้ น้อยกว่า  1 

ช่ัวโมง 
ระหว่าง 1-2 
ช่ัวโมง 

มากกว่า  2 
ช่ัวโมง 

จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) 
192 (60.00) 33 (10.30)  43 (13.40) 52 (16.30) -เพ่ือการสืบคน้ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการรักษา 

สุขภาพ การรักษาโรค ดา้นการแพทย ์
การ พยาบาล การใช้ยา ฯลฯ
-เพ่ือการสันทนาการพักผ่อนบันเทิง เช่น
การดูคลิปวดีิโอ ฟังเพลง เล่นเกม 

 187 (58.40) 19 (5.90) 33 (10.30)  81 (25.30) 

-เพ่ือการติดต่อส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมล
การใชโ้ปรแกรมสนทนา/ส่ือสังคม เช่น  
Line, Facebook, Instagram เป็นตน้ 

180 (56.30) 26 (8.10) 39 (12.20) 75 (23.40) 

การรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ  
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การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุ	

 พบว่าผูสู้งอายมีุพฤติกรรมการสบืค้นข้อมูล

สุขภาพจากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

รูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์

บ่อยครั้ง (ร้อยละ11.90) เนื้อหาการใช้ยารักษาโรค 

นาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 26.60) เป็นบางครั้ง (ร้อยละ  

26.30) บ่อยครั้ง (ร้อยละ 1.60) รองลงมาคือ สืบค้น

เนื้อหารูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพ

สมบูรณ์ นาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 22.80) เป็นบางครั้ง 

(ร้อยละ 16.90) บ่อยครั้ง (ร้อยละ 11.90) และไม่

เคยสืบค้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ ถึงร้อยละ 65.60 ดัง

ตารางที่ 6

ตารางที่	6 พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (N = 320)

 ผู ้ สู ง อ า ยุ รู ้ วิ ธี ก า ร ค ้ น ห า ท รั พ ย า ก ร

สารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นประโยชน์จาก

อินเทอร์เน็ต (M = 2.45, SD = 1.53) รองลงมา คือ 

รู้วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาค�าตอบเกี่ยวกับ

ปัญหาสุขภาพและวิธีท่ีจะใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ

สุขภาพท่ีค้นพบจากอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ 

(M = 2.39, SD = 1.47) และน้อยท่ีสุดคือ ทักษะ

ท่ีจ�าเป็นในการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

เกี่ยวกับสุขภาพท่ีค ้นหาได ้จากอินเทอร ์ เน็ต  

(M = 2.33, SD = 1.41) ดังตารางที่ 7 

10 

พบวา่ผูสู้งอายมีุพฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มูลสุขภาพจากส่ือออนไลน์/ส่ือสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ
การดาํเนินชีวิตอยา่งมีสุขภาพสมบูรณ์บ่อยคร้ัง (ร้อยละ11.90) เน้ือหาการใชย้ารักษาโรคนาน ๆ คร้ัง ร้อยละ 
26.60 เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 26.30) บ่อยคร้ัง (ร้อยละ 1.60) รองลงมาคือ สืบคน้เน้ือหารูปแบบการดาํเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์ นาน ๆ คร้ัง (ร้อยละ 22.80) เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 16.90) บ่อยคร้ัง (ร้อยละ 
11.90) และไม่เคยสืบคน้เก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพ ถึงร้อยละ 65.60 ดงั
ตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากส่ือออนไลน์/ส่ือสังคมท่ีเกี่ยวข้องกบัเนือ้หา (N = 320) 
เน้ือหาสาระของข้อมูลสุขภาพทีค้่นหา บ่อยคร้ัง เป็ นบางครั้ง    นาน  ๆ ครั้ง   ไม่เคย 
1.เร่ืองเก่ียวกบัเช้ือโรค 2 (0.60) 47 (14.70) 82 (25.60) 189 (59.10) 
2.รูปแบบการดาํเนินชีวติอยา่งมีสุขภาพ
สมบูรณ์

38 (11.90) 54 (16.90) 73 (22.80) 155 (48.40) 

3.การใชย้ารักษาโรค 5 (1.60) 84 (26.30) 85 (26.60) 146 (45.60) 
4.วิธีการรักษาโรค  11 (3.40) 83 (25.90) 68 (21.30) 158 (49.40) 
5.ผูใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพ 4 (1.30) 57 (17.80) 92 (28.70) 167 (52.20) 
6.องคก์รท่ีก่อตั้งโดยผูป่้วย/เคยป่วยเป็น
โรคนั้น ๆ

- 36 (11.30) 75 (23.40) 209 (65.30)

7.กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาวะสุขภาพ 

2 (0.60)  29 (9.10) 79 (24.70) 210 (65.60) 

8.กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนทางสุขภาพ (Peer
group) 

3 (0.90) 38 (11.90) 76 (23.80) 203 (63.40) 

ผูสู้งอายรูุ้วิธีการคน้หาทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต (M = 
2.45, SD  = 1.53)  รองลงมา คือ รู้วิธีการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาคาํตอบเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพและวิธีท่ีจะ
ใชส้ารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพท่ีคน้พบจากอินเตอร์เน็ตใหเ้ป็นประโยชน์ (M = 2.39, SD = 1.47) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ทกัษะท่ีจาํเป็นในการประเมินทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพท่ีคน้หาไดจ้ากอินเตอร์เน็ต (M 
= 2.33, SD = 1.41)  ดงัตารางท่ี 7  

ตารางท่ี 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพจากแหล่งอินเตอร์เนต็ (N = 320) 
รายการ M SD 

1.ฉนัรู้วิธีการคน้หาทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์
จากอินเตอร์เน็ต

2.45 1.53 
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ตารางที่	7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพจากแหล่งอินเทอร์เน็ต (N = 320)
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M 

2.45 

2.39 

2.33 

2.36 

2.39 

2.33 

2.35 

2.34 

SD 

1.53 

1.47 

1.43 

1.43 

1.50 

1.41 

1.47 

1.44 

ทักษะสารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม

 พบว่าผู้สูงอายุเชื่อม่ันในข้อมูลสารสนเทศ

ท่ีเก่ียวกับสุขภาพและการแพทย์ท่ีเผยแพร่ในส่ือ

โทรทัศน์ (M = 2.84, SD = 0.72) รองลงมา ข้อมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ที่เผย

แพร่ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร (M = 2.74, SD 

= 0.79) และการอ้างอิงจากการค้นหาสารสนเทศ

ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพ สารสนเทศที่ค้นมาได้

นั้นเข้าใจยาก (M = 1.53, SD = 0.98) ดังตารางที่ 8
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ตารางที่	8 ทักษะสารสนเทศของผู้สูงอายุ (N = 320) 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สือ่ออนไลน์

ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเล่นไลน์ทุกวัน และเฟซบุ๊ก  

น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อวันผ่านโทรศัพท์มือถือ/

สมาร์ทโฟนส่วนตัวในการเชื่อมต่อ/ใช้บริการส่ือ

ออนไลน์/สงัคมออนไลน์ซึง่สอดคล้องกบั กนัตพล  

บันทัดทอง (2557) ศึกษาพบว่า ผู ้สูงอายุส่วน

ใหญ่เล่นไลน์เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ผ่านโทรศัพท์

มากท่ีสุด มีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพ

จากส่ือออนไลน์/สื่อสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

การใช้ยารักษาโรค รูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่าง

ตารางท่ี 8 ทักษะสารสนเทศของผู้สูงอายุ (N = 320)  
รายการ M SD 

1.อา้งอิงจากการคน้หาสารสนเทศในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและ
การแพทย ์ท่ีท่านเคยทาํก่อนหนา้น้ี ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ี
ระดบัใด “ท่านรู้สึกสบัสนในระหวา่งท่ีกาํลงัสืบคน้ขอ้มูล”

1.66 0.95 

2.อา้งอิงจากการคน้หาสารสนเทศในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและ
การแพทย ์ท่ีท่านเคยทาํก่อนหนา้น้ี ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ี 
ระดบัใด “ท่านคิดวา่ สารสนเทศท่ีคน้มาไดน้ั้นเขา้ใจยาก” 

1.53 0.98 

3.ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีอยา่งไร : มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการป้องกนั
โรคมะเร็งดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัมาก จนไม่รู้วา่จะทาํตามขอ้เสนอแนะ
ในเร่ืองใดไดบ้า้ง 

1.99 0.94 

4.โดยทัว่ไป ท่านเช่ือมัน่ไดม้าก/นอ้ยเพียงใดในขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวกบัสุขภาพและการแพทยท่ี์เผยแพร่ในหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร 

2.74 0.79 

5.โดยทัว่ไป ท่านเช่ือมัน่ไดม้าก/นอ้ยเพียงใดในขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวกบัสุขภาพและการแพทยท่ี์เผยแพร่ในส่ือวิทย ุ

2.64 0.74 

6.โดยทัว่ไป ท่านเช่ือมัน่ไดม้าก/นอ้ยเพียงใดในขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวกบัสุขภาพและการแพทยท่ี์เผยแพร่ในส่ือโทรทศัน์ 

2.84 0.72 

มีสุขภาพสมบูรณ์ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ 

เก่ียวกับสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต

เช่ือม่ันในข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับสุขภาพและ

การแพทย์ท่ีเผยแพร่ในส่ือโทรทัศน์ และเช่ือม่ัน

อยู่บ้างว่าสามารถได้รับค�าแนะน�าหรือสารสนเทศ

เกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับ กิรณา  

สมวาทสรรค์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2559) 

ศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงติดต่อ

กับลูกหลาน ผ่านโทรศัพย์มือถือ โดยจะใช้งานทุก 

ๆ วัน ครั้งละ 30 นาที ส่งข้อความ ติดตามข่าวสาร

เหตุการณ์ข่าว ท่ีแตกต่างคือมีการสืบค้นข้อมูล

สุขภาพเพิ่มมากขึ้น
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 การศึกษาการรู ้ เท ่าทันส่ือสารสนเทศ

สุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี 

พบว่า ผูส้งูอายมีุพฤติกรรมการสบืค้นข้อมูลสุขภาพ

จากสื่อออนไลน์/ส่ือสังคมท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ

การด�าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์ เน้ือหาการ

ใช้ยารกัษาโรคนาน ๆ  ครัง้ ซึง่สอดคล้องกบั นภสักร 

กรวยสวสัด์ิ (2553) ศึกษาพบว่า การได้รบัประโยชน์

จากการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ท�าให้คนนยิมใช้

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวจิยัพบว่า ผูสู้งอายมุพีฤติกรรม

การสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากส่ือออนไลน์/ส่ือ

สังคมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่าง

มีสุขภาพสมบูรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ควรมีการหากลยทุธ์ทีเ่หมาะสมในการจงูใจให้ผูสู้ง

อายมีุการใช้ส่ือออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสขุภาพ

มากขึน้ มกีารเพิม่พนูทักษะความรูใ้ห้แก่ผูสู้งอายใุน

การรูเ้ท่าทนัสือ่ เนือ่งจากบางครัง้ข่าวสารทีส่่งมาไม่

ได้ผ่านการคัดกรองความถกูต้องของข้อมูลก่อนส่ง

ต่อไปยังผู้อื่น

 เนื่องจากการวิจัยครั้ ง น้ี เป ็นการวิจัย 

เชิงปริมาณ โดยการวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการศึกษา

เพิ่มเติมโดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพต่อจากการ

ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ เพื่อท�าให้เข้าใจถึง

ลักษณะของผู้สูงอายุในการใช้ส่ือออนไลน์ และ

การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของ 

ผู้สูงอายุ ได้ดียิ่งขึ้น
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การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม	7	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ศษ.ด.1 อุทุมพร ดุลยเกษม,พย.ม.2

ธมลวรรณ แก้วกระจก, พย.ม.2 นภชา สิงห์วีรธรรม, ปร.ด.3

(วันที่ส่งบทความ: 17 มี.ค. 2562; วันที่แก้ไข: 22 ต.ค. 2562; วันที่ตอบรับ: 27 พ.ย. 2562)

บทคัดย่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งทางกาย จิต และสังคม เพื่อให้

ชีวิตมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ท้ังแก่ตนเอง การวิจัยเชิงพรรณนาน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการ

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และเปรียบเทียบความ

แตกต่างของระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุท่ีมีเพศ เขตท่ีอยู่อาศัย การมีโรคประจ�าตัว 

และความพอเพียงของรายได้แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จ�านวน 128 คน ได้จาก

การสุ่มแบบหลายข้ันตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ  

7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จ�านวน 20 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์ระหว่าง .67 – 1.00 และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาก เท่ากบั .88 วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชงิพรรณนา และ สถติิ Independent-samples t –test ผลการ

วจิยัพบว่า กลุม่ตัวอย่างมีอายเุฉลีย่ 74 ปี (SD = 5.28) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.60) สถานภาพสมรส  

(ร้อยละ 39.80) นบัถือศาสนาพทุธ (ร้อยละ 56.30) ภาพรวมของการเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคมของผูสู้งอายุ

กลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอยู่ในระดับปานกลาง (M = 1.59, SD = 0.54) และพบว่า ผู้สูงอายุ

กลุ่มติดสังคมเพศชาย (M = 1.60, SD = .57) และหญิง (M = 1.58, SD =.59) เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมไม่

แตกต่างกัน t(126) = .19, p = .85 เช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล (M = 1.57, SD =.57) หรือ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล (M = 1.60, SD =.54), t(126) = .26, p = .81 ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ�าตัว 

(M = 1.65, SD = .62) หรือมีโรคประจ�าตัว (M = 1.56, SD =.50), t(126) = .81, p = .42 และผู้สูงอายุที่มีราย

ได้พอเพียง (M = 1.53, SD =.54) หรือไม่เพียงพอ (M = 1.65, SD =.55, t(126) = 1.27, p = .21 การศึกษา

พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่มีเพศ รายได้ เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจ�าตัว มีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรม ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอด

รับกับความสนใจและเหมาะกับเพศ ภาวะสุขภาพ เขตที่อยู่อาศัย และช่วงเวลาที่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้

 ค�าส�าคัญ: กิจกรรมทางสังคม, ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม, 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
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Abstract
Social activity participation of elderly promotes their quality of life including physical, mental, and 
social dimension. This descriptive research aimed to study levels of social activity participation of the 
social-bound elderly in seven provinces of lower southern Thailand and to compare the differences of 
the participation of those who were different by gender, residential areas, underlying medical conditions, 
and sufficiency of income. The sample was 128 social-bound elderly who were randomly recruited by 
using multistage sample technique. The instrument was a questionnaire which consist of 20 items of 
social activity participation of the social-bound elderly. Content validity was tested by three experts and 
the item-objective congruence index (IOC) was .67 - 1.00. The Cronbach’s alpha coefficient was .88. 
Data were analyzed by using descriptive statistics and independent-samples t - test. The results revealed 
that the average score of social activity participation of the social-bound elderly was at moderate level  
(M = 1.59, SD = 0.54. There were no differences of social activity participation between the social-bound 
male elderly (M = 1.60, SD =.57) and female (M = 1.58, SD =.59), t(126) = .19, p = .85, between ones 
who lived in municipal areas (M = 1.57, SD =.57) and district administrative organization (M = 1.60,  
SD =.54), t(126) = .26, p = .81, between ones without chronic illness (M= 1.65, SD=.62) and with  
chronic illness (M = 1.56, SD =.50), t(126) = .81, p = .42, and ones who has sufficient incomes  
(M = 1.53, SD = .54) and one who has insufficient incomes (M = 1.65, SD =.55), t(126) =1.27, p = .21. 
The study showed no differences in social activity participation of the social - bound elderly who have 
different gender, income, residential area, and underlying medical condition. Hence, the related agencies 
should run more variety of activities to meet the elderly’s needs, gender, health status, residential area, 
as well as their available time.

 Keywords: social-bound elderly, social activity participation, seven provinces of lower southern Thailand
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บทน�า
 ประชากรวยัสูงอายมีุจ�านวนเพิม่มากขึน้มา

ร่วมสองทศวรรษ เนื่องจากอัตราการเกิดและภาวะ

การเจริญพันธุ์ลดลงอย่างมาก พร้อมกับการลดลง

ของอัตราการตายและการเพิ่มข้ึนของอายุขัยเฉลี่ย 

ซ่ึงเป็นผลมาจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ การบริการทางด้านสุขภาพ และ 

ความสามารถในการควบคมุโรคติดต่อต่าง ๆ  ได้เพิม่

ขึ้น ในปี พ.ศ. 2568 คาดว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุ

ประมาณ 1,100 ล้านคน จากประชากรโลก 8,200 

ล้านคน คดิเป็นสัดส่วนต่อประชากรท้ังหมด ร้อยละ  

13.41 โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น 2 ใน 3  

อยู ่ในประเทศก�าลังพัฒนาโดยเฉพาะในพื้นท่ี

เอเชีย (United Nation, 2015) ส�าหรับประเทศไทย

มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คาดคะเนว่า

ในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 32 ของ

ประชากรทั้งประเทศ (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)

  วัยผู ้สูงอายุ เป ็นวัยที่มี ศักยภาพ ความ

สามารถในการดูแลตนเองลดลง กองส่งเสริม

ศักยภาพผู้สูงอายุ (2559) ได้แบ่งประเภทผู้สูงอายุ

ตามหลักการช่วยตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน 

(Activity Daily Living [ADL]) ได้เป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มท่ีช่วยตนเองได้ดีหรือเรียก

ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วย

เหลือผู้อ่ืนและสังคมได้ สุขภาพท่ัวไปดี อาจมีโรค

เรื้อรังแต่ควบคุมได้ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องได้รับการ

ดูแล มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี มีกจิกรรมส่งเสรมิ 

สุขภาพ ส่งเสริมการเป็นจิตอาสา สนับสนุน

การพึ่งตนเอง พัฒนาศักยภาพในกิจกรรมชมรม 

ผู้สูงอายุ สนับสนุนการพัฒนาคลังสมอง การเข้า

ร่วมกจิกรรมทางสงัคม เพือ่พฒันาคณุภาพชวิีตของ

ผูสู้งอาย ุโดยเฉพาะการสร้างคุณภาพท้ังทางกาย จติ 

และสังคม เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์

ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม กลุ ่มท่ี 2  

เป็นกลุ่มท่ีพอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง หรือเรียก

ว่าผู ้สูงอายุกลุ ่มติดบ้าน สามารถช่วยตนเองได้

ในบางเรื่อง ต้องการช่วยเหลือบางส่วน อาจ

มีโรคเร้ือรัง และโรคท่ีมีผลต่อการเคลื่อนไหว  

ผูส้งูอายกุลุม่น้ีต้องได้รบัการตรวจสขุภาพประจ�าปี  

มีการเยี่ยมบ้าน มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะ

โรค สนับสนุนให้ผู ้สูงอายุกลุ ่มน้ีมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของครอบครัว หรือชุมชน เพิ่มศักยภาพ

ภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเอง

ไม่ได้ หรือเรียกว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ มีโรคประจ�าตัวหลายโรค มีโรค 

แทรกซ้อน หรือเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 

 ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีจะ

ใช้เวลาท่ีเหลืออยู่ในชีวิตของตนร่วมกับบุคคล

กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรม

ของ Eliopoulos (2014) ท่ีกล่าวว่า วัยสูงอายุมี

การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมของร่างกาย จิต และ

สังคม ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ แต่ความต้องการ

ด�ารงไว้ซ่ึงภาวะสุขภาพกาย จิต และสังคม ยังคง

อยู่และต้องการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมือน

ขณะเป็นวัยผู้ใหญ่ให้มากที่สุด ในผู้สูงอายุท่ียังมี

ความสามารถ ความกระฉับกระเฉง และสภาพ

ร่างกายเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม โดย

เฉพาะในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ควรจัดกิจกรรมท่ี

ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อ

รักษาระดับสมรรถภาพทางกายให้คงท่ี และก่อให้

เกิดการพัฒนาหรือมีความเจริญงอกงามทางกาย 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (ชุติมา อัจฉราวรรณ, 

2557) นอกจากนี้ประณีต จินตนะ (2561) กล่าวว่า 
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การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของผู้สูงอายุ ตลอดจน

การเข้าร่วมกิจกรรมออกก�าลังกาย รวมท้ังการได้

ส่ือสารกับเพื่อนฝูง ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ท�าให้

รูส้กึว่าตนเองมจีติใจทีเ่ข้มแข็ง รูสึ้กพอใจในตนเอง 

รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าทางสังคม ได้ท�ากิจกรรม

คลายเครียดไม่ท�าให้ท้อแท้ สิ้นหวังเกิดอาการซึม

เศร้า แต่ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชนบท ผู้สูงอายุที่มี

บทบาททางสังคมลดลงหลังเกษียณอายุ ผู้สูงอายุ

ที่ถูกทอดทิ้งในเวลากลางวัน มักมีปัญหาด้านจิตใจ 

รู้สึกโดดเด่ียว หดหู่ เครียด ซึมเศร้า และรู้สึกเป็น

ภาระต่อลูกหลาน กังวลใจ ท้อแท้ เหน่ือยหน่าย 

ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีความคล่องตัวและ

ความเพียงพอของทรัพยากร ส่ิงสนับสนุน และ 

งบประมาณ จะเป็นหน่วยงานท่ีส�าคญัในการด�าเนนิ

การส่งเสริมสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผูส้งูอาย ุ (สุดารตัน์ สดุสมบูรณ์,  2557) เช่น การ

ก่อต้ังชมรมผูสู้งอายแุละสนบัสนนุให้ผูส้งูอายกุลุม่

ติดสังคม ได้ท�ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน มีการพบปะ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ

ดูแลตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตัวในการควบคุม

โรค นอกจากน้ันภาครัฐจ�าเป็นต้องจัดบริการท่ีเข้า

ถึงระบบบริการสะดวก ง่าย และปลอดภัย มีการ

ดูแลอย่างต่อเน่ืองและผสมผสาน เน้นการดูแล

แบบองค์รวม มีการประสานการดูแล ตลอดจนการ

เสริมพลังชุมชน (จินตนา อาจสันเที๊ยะ และรัชณีย์  

ป้อมทอง, 2561)

 จากข้อมูลส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสรมิสุขภาพ พบว่ามีผูส้งูอายุติดสงัคมถึง

ร้อยละ 79.5 (เทียนทพิย์  เดียวกี,่  2561) ซ่ึงถอืเป็นทุน

ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได ้

เพราะเป็นกลุม่ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง และย่ิงติดสงัคม

ก็จะช่วยให้อายุยืน มีความสุข ดังท่ีเทพประสิทธ์ิ  

กุลธวัชวิชัย (2554) ท่ีกล่าวว่า ในการเข้าร่วม

กจิกรรม สามารถพฒันาคุณภาพชวีติ ส่งเสริมความ

คิดและสติปัญญา ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง

บุคคล ช่วยให้เกิดความสุข และช่วยแก้ปัญหา

สุขภาพจิตได้ 

 จังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดได้แก่ 

จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส มีความหลากหลายทางวฒันธรรม สภาพ

ความเป็นอยู่ วิถีชีวติ และประเพณี (เขมชาติ เทพไชย,  

2555) และมีความแตกต่างจากบริบทของภาค

ใต้ตอนบนและภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะการเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม

เดียวกัน เช่น กลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม กลุ่ม

ข้าราชการบ�านาญ กลุ่มที่มีความชื่นชอบเหมือน

กัน เป็นต้น จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจในการท�าวิจัยกลุ่ม

นี้ อีกท้ังการจัดการภาครัฐแตกต่างไปจากภาคอื่น

โดยเฉพาะการดูแลสขุภาพของผูสู้งอายขุององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ันการศึกษาการเข้าร่วม 

กิจกรรมทางสังคมของผู ้สูงอายุกลุ ่มติดสังคม  

7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้น

ฐานส�าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสถาน

บริการสาธารณสุข 

 ในการวางแผนพฒันา รปูแบบกจิกรรม การ

สนับสนุนทางสังคม ท่ีสอดคล้องกับปัญหาและ

ความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเพื่อเพิ่ม

คุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาค

ใต้ตอนล่าง



185The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ 

เขตท่ีอยูอ่าศัย การมีโรคประจ�าตัว และความพอเพยีง 

ของรายได้ต่อระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การ วิจั ยนี้ เป ็นการ วิ จัย เชิ งพรรณนา  

(Descriptive research) มีวิธีการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

 ประชากร ได้แก่ ผูสู้งอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปี  

ขึ้นไป ท่ีอาศัยในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 

ได้แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ที่ติดสังคมจ�าแนกตามกลุ่มศักยภาพ

ความสามารถในการปฏบิติักจิวตัรประจ�าวนัโดยใช้

แบบประเมิน ADL (กองส่งเสรมิศกัยภาพผูสู้งอาย,ุ 

2559) และมีผลรวมคะแนน ADL ต้ังแต่ 12 คะแนน

ขึ้นไป จ�านวน 865 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่  

60 ปี ข้ึนไปและอยู่ในกลุม่ติดสังคม จ�านวน 128 คน 

อาศัยอยูใ่น จงัหวดัตรงั พทัลงุ สงขลา สตูล ปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาส ค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

โปรแกรมG* Power ใช้ Test family เลือก t-test, 

Statistical test เลือก Mean: Difference between to 

independent mean (two group) ก�าหนด Two tails 

ค่าอิทธิพลขนาดกลาง (Effect size) = 0.5 (Cohen, 

1977) ค่าความคลาดเคลื่อน (Alpha) เท่ากับ .05 

และค่า Power เท่ากับ .80 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

หลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) 

โดยเทียบสัดส่วนตามประชากรแต่ละจังหวัดแล้ว

สุ่มเลือกอ�าเภอโดยคิดร้อยละ 25 จากทุกจังหวัดใน

เขต 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง จากนัน้สุม่เลอืกต�าบล

โดยคิดร้อยละ 25 จากอ�าเภอ แล้วจงึสุ่มหมู่บ้านร้อย

ละ 25 จากต�าบล แล้วจึงสุ่มบ้านเลขที่ที่มีผู้สูงอายุ

ติดสังคมในแต่ละหมู่บ้าน โดยการหยิบฉลากแบบ

ไม่แทนที่

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

 ผู ้วิจัย เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ

รับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี สงขลา ได้เลขจริยธรรมหมายเลข BCNSK  

25-22/2560 โดยผู้วิจัยจะด�าเนินการพิทักษ์สิทธิ

ของกลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงรายละเอียด ครอบคลุม

ข้อมูลต่อไปน้ี 1) ชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับผู ้วิจัย  

2) วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ไม่มีการ

ระบุช่ือของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม 

4) การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 5) การเสนอ

ผลงานวิจัยในภาพรวม 6) สิทธิท่ีจะตอบรับหรือ

ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย หรือสิทธิท่ีจะถอนตัว

ออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบ

ต่อการปฏิบัติงานของผู ้ตอบแบบสอบถามและ

ข้อมูลท้ังหมดจะถูกท�าลายภายใน 1 ปี ภายหลังจาก

ที่ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่แล้ว

เครื่องมือที่ใช้ในการท�าวิจัย

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม

การเข ้าร ่วมกิจกรรมทางสังคมของผู ้ สูงอายุ  

7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พัฒนาจากแบบสอบถาม

สภาพปัญหาและความต้องการดูแลสุขภาพของ 

ผู ้สูงอายุ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดย กิตติพร  

เนาว์สุวรรณ และมาริสา สุวรรณราช (2561) 

ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ ่มตัวอย่าง 
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ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบ 

เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ศาสนา เขตท่ีอยู่อาศัย การมีโรคประจ�าตัว 

และความพอเพียงของรายได้ รวมทั้งสิ้น 7 ข้อ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการเข้าร่วมกจิกรรม

ทางสังคมของผู้สูงอายุ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 

จ�านวน 13 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อ

ค�าถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

scale) จากคะแนนเต็ม 4 หมายถงึ ท�าเป็นประจ�า ถงึ

ค่าคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ไม่เคยท�าเลย การแปล

ผลระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ใช้เกณฑ์

พสิยัหารด้วยช่วงชัน้ท่ีต้องการ (สุรย์ีพนัธ์ุ วรพงศธร,  

2558) ดังนี้

 คะแนนเฉลีย่ 0.00 – 1.33 หมายถงึ ผูส้งูอายุ 

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับน้อย

 คะแนนเฉลีย่ 1.34 –2.66 หมายถงึ  ผูส้งูอายุ 

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับปานกลาง

 คะแนนเฉลีย่ 2.67 – 4.00  หมายถงึ  ผูส้งูอายุ 

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับมาก

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามการเข้าร่วมกจิกรรม

ทางสังคมของผู้สูงอายุ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่

สร้างข้ึน ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

(Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่ 

อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัย

บูรพา 1 คน ผู ้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 1 คน และ

อาจารย์พยาบาลทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการส่งเสรมิ 

สุขภาพ 1 คน โดยมีการตรวจสอบค่าดัชนีความ

สอดคล้องของเน้ือหา (Index of Item-objective  

Congruence: [IOC]) ได้ค่า IOC ระหว่าง .67 – 1.00  

ซึ่งอยู ่ในระดับยอมรับได้ถึงดีมาก ส�าหรับการ 

ตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู ้วิจัย 

น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบเชิงเน้ือหา

จากผูเ้ช่ียวชาญท้ัง 3 มาทดลองใช้ (Try out) กบักลุม่ 

ท่ีมีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิก

ชมรมผู ้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สงขลา จ�านวน 30 คน ค�านวณค่าความเชื่อมั่น ของ

แบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ

ครอนบาก (Cronbach, 1951) ได้ค่าความเชื่อม่ัน

เท่ากับ .88 ซึ่งอยู่ในระดับสูง

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ผู้วิจัยท�าหนังสือถึงสาธารณสุขนิเทศ 

เขตบริการสุขภาพท่ี 12 เพื่อขอความอนุเคราะห์

ให้บุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 

ได้แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส เป็นผู้ช่วยวิจัยแต่ละจังหวัด

 2. ท�าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาของผู้ช่วย

วจิยั และผูเ้กบ็ข้อมูล เพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการ

เข้าร่วมเป็นทีมวิจัยและเก็บข้อมูล

 3. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเลือก

ผูใ้ห้ข้อมูลตามคุณสมบัติ ตลอดจนการวางแผนการ

ด�าเนินงานเก็บข้อมูลแก่ผู้ช่วยวิจัยแต่ละจังหวัด 

 4. ผู้ช่วยวิจัยแต่ละจังหวัดประสานผู้เก็บ

ข้อมูลในแต่ละพื้นที่เพื่อเข้าเก็บข้อมูลตามวิธีการ

สุ่มตัวอย่าง

 5. ผูเ้กบ็ข้อมูล ด�าเนินการเกบ็ข้อมูลมีการ

ขอความยินยอมของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมการ

วิจัย (Inform consent) โดยการแจกแบบสอบถาม

ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถอ่านเขียน ภาษา

ไทยได้ ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถอ่านเขียน

ภาษาไทยได้ ให้ผูเ้กบ็ข้อมูลใช้วธีิการสัมภาษณ์กลุม่
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ตัวอย่างแล้วจึงลงบันทึกในแบบสอบถาม 

 6. น�าแบบสอบถามที่ได ้มาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนลงบันทึกข้อมูลใน

โปรแกรมส�าเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล	

 ผูว้จัิยน�าแบบสอบถามทีไ่ด้ตรวจสอบความ

สมบูรณ์แล้วไปจัดเตรียมแฟ้มข้อมูล บันทึกข้อมูล

แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม

ส�าเร็จรูป (SPSS version 23) ดังนี้

 1. ข้อมูลท่ัวไปด้วยสถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ 

ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

 2. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  

วิ เคราะห์โดยใช ้ค ่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

 3. เปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง จ�าแนกตามเพศ เขตท่ีอยู่อาศัย การมีโรค

ประจ�าตัว และความพอเพยีงของรายได้ โดยใช้สถติิ 

Independent t – test

 ทั้งนี้ก่อนทดสอบโดยใช้สถิติ Independent 

t – test ผู ้วิจัยท�าการทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้น  

(Assumption) เพื่อหาลักษณะการแจกแจงเป็น 

โค้งปกติ (Normality) ของข้อมูลด้วยการพิจารณา

จากกราฟ Normal Probability Plot พบว่า ข้อมูล

ส่วนใหญ่มีการกระจาย อยู ่ในแนวเส้นทแยง

มุม จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ  

(Hair, Black, Babin & Anderson, 2010)

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยน�าเสนอตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย ดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย  

74 ปี (n = 128) โดยอายตุ�า่สดุ 60 ปี อายสุงูสุด 100 ปี  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.60) สถานภาพ

สมรส (ร้อยละ 39.80) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 

56.30)

 2.  การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของ 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม  7  จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 

ภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง  (M = 1.59, SD = 0.54)  

พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การปฏิบัติศาสน

กิจที่วัด/มัสยิด/โบสถ์ (M = 2.09, SD = 1.07) และ

ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คือ การใช้คอมพวิเตอร์หรอื

โทรศัพท์มือถือในการส่งไลน์อเีมลหรอืค้นหาข้อมูล 

(M = 1.08, SD = 0.39) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม

7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (n = 128)

8 

ผลการวจิัย 
ผลการวิจยันาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 74 ปี (n = 128) โดยอายตุ ํ่าสุด 60 ปี อายสูุงสุด 100 ปี ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.60 (n = 84) สถานภาพสมรส ร้อยละ 39.80 (n = 51) นบัถือศาสนาพทุธ ร้อยละ 56.30 
(n = 72)  

2. การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมของผูสู้งอายกุลุ่มติดสังคม 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (M = 1.59, SD = 0.54) พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การปฏิบติัศาสนกิจท่ีวดั/มสัยดิ/โบสถ ์
(M = 2.09, SD = 1.07) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การใชค้อมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือในการส่งไลน์
อีเมลห์รือคน้หาขอ้มูล (M = 1.08, SD = 0.39) ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (n =  128) 

กิจกรรมทางสังคม M SD แปลผล 
1. การทาํกิจกรรมร่วมกบัลูกหลานของท่าน/ลูกหลานของเพ่ือนบา้น/เพ่ือน
บา้น 2.06 1.00 ปานกลาง 

2. การเขา้ร่วมโครงการอบรมเพ่ือเพิ่มเติมความรู้ 1.63 0.82 ปานกลาง 
3. การเยีย่มเยยีนญาติมิตรและเพ่ือนฝงู 1.80 0.89 ปานกลาง 
4. การเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน 1.62 0.85 ปานกลาง 
5. การเขา้ร่วมกิจกรรมงานบญุต่าง ๆ ในชุมชน 2.06 1.03 ปานกลาง 
6. การเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายหุรือชมรมอ่ืน 1.74 1.01 ปานกลาง 
7. การเขา้ร่วมการประชุมในชุมชน 1.70 0.92 ปานกลาง 
8. การไปปฏิบติัศาสนกิจท่ีวดั/มสัยดิ/โบสถ์ 2.09 1.07 ปานกลาง 
9. การเล่นเกมส์ เช่น หมากรุก เล่นไพ ่หรืออ่ืน ๆ 1.09 0.41 นอ้ย 
10. การใชค้อมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือในการส่งไลน์อีเมลหรือคน้หา

ขอ้มูล 1.08 0.39 นอ้ย 

11. การเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายกบัเพื่อนบา้น 1.16 0.49 นอ้ย 
12. การร่วมกิจกรรมทางสุขภาพกบัชุมชน 1.38 0.66 ปานกลาง 
13. การร่วมกิจกรรมทศันศึกษากบัเพ่ือนบา้นหรือชุมชน 1.27 0.61 นอ้ย 

ภาพรวม 1.59 0.54 ปานกลาง 

 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของการเข้า

ร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 

7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จ�าแนกตามเพศ เขตที่อยู่

อาศัย การมีโรคประจ�าตัว และความพอเพียงของ

รายได้ โดยใช้สถิติ Independent-samples t-test พบ

ว่า เพศ เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจ�าตัว และ

ความพอเพียงของรายได้ของผู้สูงอายุติดสังคมใน 

7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ

ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ 

(p = .21-.85) ดังตารางที่ 2



189The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

ตารางที่	2 เปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

จ�าแนกตาม เพศ ที่อยู่อาศัย โรคประจ�าตัวและรายได้ (n = 128)

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยที่ค ้นพบสามารถน�ามา

วิเคราะห์และน�าเสนอในประเด็นที่มีความส�าคัญ

ได้ดังนี้ 

 ผลการวิจัยพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากกิจกรรมทางสังคมดังกล่าวถูกจัดอยู่

ในชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุอยู่แล้ว ท�าให้ไม่

ล�าบากในการเดินทางไปเข้าร่วมกจิกรรม สอดคล้อง

กบังานวจิยัของชนะ สมัครการ และสุพฒันา ค�าสอน  

(ม.ป.ป.) ที่พบว่าผู้สูงอายุมีการเข้าร่วมกิจกรรม

ชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเข้าร่วมกิจกรรม

ชมรม ได้แก่แรงสนบัสนนุทางสงัคม แรงสนับสนุน

9 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมของผูสู้งอายกุลุ่มติดสังคม7 จงัหวดั
ภาคใตต้อนล่าง จาํแนกตามเพศ เขตท่ีอยู่อาศยั การมีโรคประจาํตวั และความพอเพียงของรายได ้โดยใชส้ถิติ 
Independent-samples t-test พบว่า เพศ เขตท่ีอยูอ่าศยั การมีโรคประจาํตวั และความพอเพียงของรายไดข้อง
ผูสู้งอายติุดสงัคมใน 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่างท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมของ
ผูสู้งอาย ุ(p = .21-.85) ดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
                 จาํแนกตาม เพศ ท่ีอยู่อาศัย โ รคประจําตัวและรายได้ (n =  128) 

ตวัแปร n M SD t df p-value

เพศ 
ชาย 44 1.60 0.57 .19 126 .85
หญิง 84 1.58 0.59

เขตทีอ่ยู่อาศัย 
     เขตเทศบาล 35 1.57 0.57 -.26 126 .81
     เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) 93 1.60 0.54
การมีโรคประจําตัว 
     ไม่มีโรคประจาํตวั 43 1.65 0.62 .81 126 .42
      มีโรคประจาํตวั 85 1.56 0.50
ความพอเพยีงของรายได้ 

พอเพียง 67 1.53 0.54 -1.27 126 .21
ไม่พอเพียง 61 1.65 0.55

อภิปรายผลการวจิัย 
จากผลการวิจยัท่ีคน้พบสามารถนาํมาวิเคราะห์และนาํเสนอในประเดน็ท่ีมีความสาํคญัไดด้งัน้ี  
ผลการวิจยัพบว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมของผูสู้งอายุกลุ่มติดสังคม 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมทางสงัคมดงักล่าวถูกจดัอยูใ่นชุมชนท่ีอยูอ่าศยัของ
ผูสู้งอายอุยู่แลว้ ทาํให้ไม่ลาํบากในการเดินทางไปเขา้ร่วมกิจกรรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนะ สมคัรการ 
และสุพฒันา คาํสอน (ม.ป.ป.) ท่ีพบวา่ผูสู้งอายมีุการเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมชมรม ไดแ้ก่แรงสนบัสนุนทางสงัคม แรงสนบัสนุนจาก

จากครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพื่อน การรับ

รู้และสอดคล้องกับงานวิจัยของชญานี ไมเออร์ 

(2552) ท่ีพบว่าผู ้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคมในจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับปานกลาง

เช่นเดียวกนั เนือ่งจากสมาชกิในครอบครวัของผูสู้ง

อายยุนิดีและพร้อมท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ีเพือ่

ให้ผู้สูงอายุได้มีเวลาในการท�ากิจกรรมทางสังคม

มากขึ้น

 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าผูสู้งอายกุลุม่

ติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด/มัสยิด/โบสถ์ 

มากที่สดุ รองลงมาคอืการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญ

ต่าง ๆ  ในชมุชน ท้ังนีอ้าจเนือ่งจากการไปวดั/มัสยดิ/

โบสถ์หรือกจิกรรมงานบุญต่าง ๆ  ล้วนเป็นกจิกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อท่ีใช้เป็นเครื่อง
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ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นความศรัทธาท่ีมีผลต่อการ

ด�าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชญานี 

ไมเออร์ (2552) ที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางศาสนามากท่ีสุด เน่ืองจากการท่ีผู้สูงอายุไป

วัดจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความตึงเครียด 

ลดความวิตกกังวล ท�าให้จิตใจสงบ และยังช่วยให ้

ผูส้งูอายเุข้าใจชีวติได้แจ่มแจ้งข้ึนส่วนกจิกรรมทาง

สังคมที่ผู ้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง เข้าร่วมน้อยที่สุดคือการใช้คอมพิวเตอร์

หรอืโทรศัพท์มอืถอืในการส่งไลน์ อเีมลหรอืค้นหา

ข้อมูล ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการใช้เครือ่งมือสือ่สาร 

อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  

เป็นเรื่องไกลตัว มีวิธีการใช้ที่ซับซ้อน จึงท�าให้ 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือ

โทรศพัท์มอืถือได้ โดยเฉพาะผูส้งูอายใุนเขตชนบท

ซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบง่าย 

 จากข้อค้นพบที่ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่

มีเพศแตกต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เน่ืองจากในปัจจุบันค่านิยม

ในสังคมเปลี่ยนไป การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเพศชายและเพศหญิง

มีความเท่าเทียมกัน ซ่ึงการที่เพศหญิงได้รับการ

ยอมรับมากข้ึนอาจมาจากการท่ีเพศหญิงได้รับการ

ศึกษาที่สูงขึ้น ออกท�างานนอกบ้านรวมถึงมีสังคม

เพื่อนฝูงนอกบ้านมากกว่าในอดีตที่เพศหญิงมัก

จะถูกก�าหนดให้อยู่กับบ้านท�าหน้าที่เป็นแม่บ้าน

ดูแลสมาชิกในครอบครัว ขณะที่เพศชายเป็นเพศที่

ออกไปท�างานนอกบ้าน มีสังคมเพื่อนฝูงนอกบ้าน

เสียเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ชญาณี ไมเออร์ (2552) ที่พบว่าผู้สูงอายุเพศชายใน

จงัหวดัปทุมธานีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมไม่ 

แตกต่างจากผู้สูงอายุเพศหญิง

จากข้อค้นพบทีว่า่ผูส้งูอายกุลุม่ตดิสงัคมทีอ่าศยัอยู่

ในเขตที่อยู่แตกต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคมไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจสังเกตได้ว่าปัจจุบัน

กิจกรรมทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุซ่ึงได้รับการ

สนับสนุนจากองค์กรของภาครัฐและเอกชนโดย

จัดให้มีการบริการเชิงรุกผ่านระบบเครือข่ายหรือ

ชมรมในชมุชนต่างๆ (ชนะ สมัครการ และสุพฒันา 

ค�าสอน, ม.ป.ป.) ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายและมี

อยู่ตามชุมชนแหล่งอาศัยในทุกพื้นที่ เช่น กิจกรรม

ของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมทางสุขภาพกับชุมชน 

กจิกรรมงานบุญต่าง ๆ  ในชุมชน เช่นงานทอดผ้าป่า  

งานทอดกฐิน เป็นต้น เป็นการเพิ่มโอกาสง่ายต่อ

การเข้าถึงและสะดวกต่อผู้สูงอายุในการเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมโดยไม่ต้องเดินทางออกนอก

พื้นท่ี ซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญของผู้สูงอายุ ดังนั้น 

ผู้สูงอายุท่ีอาศัยไม่ว่าชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท

ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนที่

ตนอาศัยอยูไ่ด้ ท�าให้การเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคม

ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมท่ีอาศัยในเขตที่อยู่อาศัย

แตกต่างกัน จึงไม่แตกต่างกัน 

 จากข้อค้นพบที่ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่

มีโรคประจ�าตัวและไม่มโีรคประจ�าตัว มกีารเข้าร่วม

กจิกรรมทางสังคมไม่แตกต่างกนั ท้ังนีอ้าจเน่ืองจาก

ผูสู้งอายกุลุม่ติดสงัคมท่ีไม่มีโรคประจ�าตัว ค่อนข้าง 

เป็นผู ้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ช่วยเหลือตัวเองได้ดี 

ด�าเนินชีวิตได้โดยอิสระ จึงมักเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคม (ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, พธูร�าไพ ประภัสสร, 

และวรางคณา จันทร์คง, 2560) ส่วนผู้สูงอายุกลุ่ม

ติดสังคมท่ีมีโรคประจ�าตัว แต่ยังคงมีการเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคม อาจเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม

ที่เป็นโรคเรื้อรัง 1-2 โรคท่ีควบคุมได้ (วรรณภา  

ศรี ธัญรัตน ์  และลัดดา ด�าริการเลิศ,  2553)  
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ดังการศึกษาของกิตติพร เนาว์สุวรรณ และมาริสา  

สุวรรณราช (2561) เรือ่งสภาพปัญหาและความต้องการ 

ของผู้สูงอายุในบริบทภาคใต้ตอนล่าง พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างครึง่หนึง่มีโรคประจ�าตัวร้อยละ 51.96 ทัง้นี้  

ร ้อยละ 78.98 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  

รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 27.03 และป่วย

เป็นโรคอื่น ๆ เช่น ปวดเข่า เกาต์ อ่อนเพลีย ร้อยละ  

24.38 ซึ่งอาการของโรคไม่รุนแรง ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้การ

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมส่วนใหญ่เป็นการเข้า

กจิกรรมทางสังคมด้านสุขภาพ เพือ่ต้องการความรู้ 

ในการป้องกันปัญหาสุขภาพและแนวทางในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง อีกท้ังผลการวิจัยของ  

ชินัณ บุญเรืองรัตน์ (2551) พบว่าการเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจ�าตัว 

ท�าให้ผู้สูงอายุมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ และ 

มีความสุข จึงท�าให้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมท่ีมีโรคประจ�าตัวและ

ไม่มีโรคประจ�าตัว มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

ไม่แตกต่างกัน

 จากข้อค ้นพบที่ว ่าผู ้ สูงอายุที่ มีรายได ้ 

พอเพียงและไม่พอเพียง มีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเน่ืองจากผู้สูงอายุที่

มีรายได้พอเพียง สามารถตอบสนองความต้องการ

พื้นฐานของผู้สูงอายุได้ รวมถึงสามารถส่งเสริม

การท�ากิจกรรมทางสังคมได้ตามต้องการ (ชญาณี  

ไมเออร์, 2552) ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่พอเพียง 

แต่ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ตาม

ความต้องการได้ อาจเนื่องจากมีการจัดกิจกรรม

ทางสังคมในพื้นที่ชุมชนที่ผู้สูงอายุนั้นอาศัยอยู่ ไม่

จ�าเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด และอาชีพซึ่งเป็น

ที่มาของรายได้ของผู้สูงอายุในภาคใต้ ส่วนใหญ่

จะเป็นการท�าสวนยางพารา ซ่ึงภารกิจจะเสร็จสิ้น

ในช่วงเช้า การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมจึงไม่มี 

ผลกระทบต่อปัจจัยด้านการเงินหรือรายได้ หรือ

กรณีท่ีเป็นกจิกรรมทีต้่องใช้เงิน เช่น การศึกษาดูงาน

ของชมรมผู้สูงอายุเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

ชมรม ก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านค่า

ใช้จ่ายในการเดินทาง เช่นมีรถรับ-ส่ง ค่าอาหาร  

จากหน่วยงานที่จัดกิจกรรมทางสังคมในครั้งนั้น ๆ   

นอกจากน้ีการสนับสนุนจากครอบครัวด้วยการ

ช่วยค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกจิกรรมและมีส่วนร่วม

ในบางกิจกรรม (วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์, 2560)  

จึงท�าให้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูง

อายทุีม่รีายได้พอเพยีงและไม่พอเพยีง มีการเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
 ผู้วิจัยน�าเสนอข้อเสนอแนะใน 3 ด้าน ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะของการน�าวิจัยไปใช้ใน

การปฏิบัติเพื่อให้ผู ้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมให้มากข้ึน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ควรจัดกิจกรรม ที่มีความหลากหลายมากข้ึน  

เพื่อให้สอดรับกับความสนใจและเหมาะกับเพศ 

ภาวะสุขภาพ เขตท่ีอยู่อาศัย และช่วงเวลาท่ีไม่มี 

ผลกระทบต่อรายได้

 2.  ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยคร้ังต่อไป

ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเข้าร่วม

กจิกรรมทางสงัคมของผูสู้งอายตุลอดจนการหารปู

แบบการจงูใจให้ผูส้งูอายเุข้าร่วมกจิกรรมทางสังคม

ให้มากขึ้น

 3. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรวางแผนแบบมีส่วนร่วม

กับตัวแทนในชุมชนเกี่ยวกับการด�าเนินการเพื่อจัด
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กิจกรรมทางสังคมที่ตอบสนองความต้องการของ

ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม

ทางสังคมมากข้ึนและควรจัดกิจกรรมทางสังคมท่ี

มีลกัษณะเป็นการส่งเสรมิให้ผูส้งูอายไุด้แสดง ออก

ถงึความสามารถทีมี่อยูเ่ดิมหรอืประสบการณ์ทีผ่่าน

มาไปช่วยเหลือชุมชนหรือผู้อื่น เช่น การถ่ายทอด

ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นผู้น�าการจัดกิจกรรม

การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กในชุมชน 

ได้แก่ หนังตะลุง โนราห์ ลิเกฮูลู เป็นต้น กิจกรรม

ลักษณะนี้จะท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจว่าตนเอง

ยังมีความส�าคัญต่อผู้อื่น จะท�าให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมให้มากขึ้น
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บทคัดย่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล มีการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง งานวิจัยท่ีได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมีระดับคุณภาพและความ 

ถูกต้องน่าเชื่อถือได้แตกต่างกันไป บทความฉบับนี้ได้น�าเสนอวิธีการน�าเสนอ การเตรียมรายงานวิจัย

ต้นฉบับและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ (Manuscript) โดยผู้เขียนขอน�าเสนอตัวอย่างรูป

แบบการประเมินรายงานวิจัยท่ีพบได้บ่อยในงานวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ รูปแบบ

การประเมินของ PRISMA ที่ใช้ประเมินงานวิจัยชนิดการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) รูปแบบการ

ประเมนิของ STROBE –cross sectional study ทีใ่ช้ประเมินรายงานวจิยัเชงิสังเกตการณ์หรอืเชิงส�ารวจ และ

รปูแบบการประเมินรายงานวจิยัเชงิคณุภาพ (Checklist for qualitative research) และงานวจิยัเชงิกึง่ทดลอง  

(Checklist for quasi-experimental studies) ซึง่เป็นงานวจิยัเชงิทดลองท่ีไม่ได้มีการสุม่เลอืกเข้ากลุม่ทดลอง  

(Non-randomized experimental studies) ของสถาบัน Joanna Briggs Institute ผูส้นใจสามารถน�าวธีิการเตรยีม 

รายงานวิจัยต้นฉบับและรูปแบบการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมรายงานต้นฉบับของตนเองและ

การประเมินคุณภาพงานวจิยัเพือ่น�าผลลพัธ์ของงานวจิยันัน้ ๆ  ไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้สามารถน�าไปพฒันา

งานวิจัยของตัวเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้ 

 ค�าส�าคัญ: งานวิจัยต้นฉบับ, การประเมิน, คุณภาพงานวิจัย, การพยาบาลและสาธารณสุข 

1,2 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 
3 อาจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
5 ผู้อ�านวยการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
1Corresponding author : Email : Wiriya@bcnsurat.ac.th
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Abstract
Nowadays advance knowledge and technology have been greatly arising. Research studies have been 
published fast and vastly.  The published studies in research journals have certain levels of research 
quality. This article presents manuscript preparation for publication and assessing research quality of the 
manuscripts. The authors provide examples of research quality assessment tools for frequently conducted 
research studies in nursing and public health. The assessment tools include PRISMA for Meta-Analysis  
studies, STROBE for observational or cross-sectional studies, and Joanna Briggs Institute’s Checklist for  
Qualitative Research and Checklist for Quasi-Experimental Studies (non-randomized experimental 
studies). Interested readers can apply the manuscript preparation strategies and assessment tools in their 
manuscript preparation and in research quality assessment in order to apply the research results, based 
on the research quality, and improve the quality of their research studies. 

 Keywords: Manuscript, Research Quality, Assessment, Nursing and Health
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บทน�า
 การพยาบาล การศึกษาพยาบาล และ 

การให้บริการสาธารณสุขมุ่งให้การพยาบาลและ

การดูแลท่ีมีคุณประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ดังนั้น 

การพยาบาล การให้บริการสาธารณสุข และ 

การจัดการศึกษาเพือ่เตรยีมการให้การพยาบาลและ

การบรกิารสาธารณสุขควรมีการพฒันาคณุภาพการ

บรกิารและการจดัการศึกษาเพือ่ตอบรบักบัลกัษณะ

ปัญหาทางด้านสุขภาพและสังคมที่เปลี่ยนไป ที่มี

การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น มีผู้สูง

อายุเพิ่มมากข้ึน มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วน

หน่ึงของการบริการสุขภาพมากขึ้น ซ่ึงในรอบ  

10 ปีทีผ่่านมาการให้บรกิารสุขภาพของประเทศไทย

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยการให้

บรกิารตามหลกัฐานเชงิประจักษ์มากขึน้ นัน่คือการ

ให้บริการควรมีหลักฐานทางวิชาการหรืองานวิจัย

รองรับ ท�าให้มีการผลิตงานวิจัยกันมากข้ึนทั้งใน

หน่วยบรกิารและสถานศึกษามากขึน้ อย่างไรกต็าม

งานวิจัยที่ผลิตมามีหลายระดับความเข้มแข็งและ

คณุภาพของหลกัฐานเชงิประจกัษ์ เช่น งานวจิยัเชงิ

ส�ารวจ มีความเข้มแข็งของหลักฐานเชิงประจักษ์

ในระดับ 4 ส่วนงานวิจัยเชิงทดลองมีความเข้มแข็ง

ในระดับ 1 (Joanna Briggs Institute, 2013) ดังนั้น

แนวโน้มและทศิทางของงานวิจยัจะมุ่งไปสูง่านวิจยั

ท่ีใช้ระเบียบวิธีข้ันสูงและที่มีความน่าเชื่อถือมาก

ขึ้น เช่น การวิจัยแบบผสมผสานวิธี การวิจัยแบบ

มุ่งแสวงหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal anal-

ysis) การวิจัยเชิงคุณภาพชนิดต่าง ๆ งานวิจัยแบบ

ทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบ หรือการวิเคราะห์

อภมิาน หรอืงานวจัิยและพฒันา เพือ่สนบัสนุนการ

พฒันาของประเทศให้ก้าวไปสู่  Thailand 4.0  มากขึน้  

ซ่ึงส่วนหนึง่ของการพฒันานีค้อืการพฒันาทางด้าน

งานวิจัยและสื่อ เทคโนโลยี 

 จากการพัฒนาทางด้านงานวิจัยและสื่อ 

เทคโนโลยีท�าให้สามารถผลิตและเผยแพร่งานวิจัย

ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ยกตัวอย่างใน

ระดับต่างประเทศ เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับ Palliative 

Care ซึ่งเป็นการบริการสุขภาพประเด็นหน่ึงท่ีท่ัว

โลกให้ความส�าคัญในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่า

ในปี ค.ศ. 2008 มีงานวิจัยเกี่ยวกับ Palliative care  

ที่มีชื่อบน PubMed เพียง 2,609 ชื่อเรื่อง แต่ ปี 2018 

มีมากถึง 38,003 ช่ือเรื่อง ส่วนในประเทศไทยนั้น

ส�านักงานวิจัยแห่งชาติ (2562) รายงานว่าท่ีผ่าน

มาจนถึงปัจจุบันมีรายงานวิจัยท้ังหมด 67,567  

ผลงาน วิทยานิพนธ์ 170,067 ผลงาน ด้วยเหตุนี้

ท�าให้ผูน้�างานวจิยัไปใช้ต้องรูจ้กัคัดสรรงานท่ีดีและ

ถูกต้องมากข้ึน งานวจิยัแต่ละชนิดมีประโยชน์และ

มีวัตถุประสงค์ในการตอบปัญหา หรือเพื่อการน�า

ไปใช้ท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันในการให้การบริการ  

ผู้ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ควรมีความ

สามารถในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และน�างานวจิยั

ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ผู้ผลิตงานวิจัยเองก็

ต้องผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โปร่งใส มีความเที่ยง

ตรงของเนื้อหาและเชื่อมั่นของผลการวิจัยที่ท�าให้

ผู้น�าไปใช้สามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของ

รูปแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และผลการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ

เหมาะสมต่อผู้รับบริการ 

 ถึงแม้ว่ามีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผย

แพร่เกิดขึ้นมากมาย แต่งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ส่วน

ใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและรายงานผลงาน

วิจัย ยกตัวอย่างเช่น จากการทบทวนวรรณกรรม

เป็นระบบในงานวิจัยเชิงส�ารวจ จ�านวน 38 เร่ือง 

และการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงส�ารวจทาง
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ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ�านวน 117 เรื่อง

ของ Bennett et al. (2011) พบว่าน้อยกว่า ร้อยละ  

7 ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางด้านการ

แพทย์มีแนวทางข้อแนะน�าส�าหรับผู้แต่งผู้เขียน

บทความ จากงานวิจัยเชิงส�ารวจทั้ง 117 เรื่องน้ัน

พบว่ามีหลายประเด็นที่งานวิจัยน�าเสนอไม่ถูกต้อง

ชัดเจนและเหมาะสม มีงานวิจัยเพียง ร้อยละ 35 ที่

น�าเสนอข้อค�าถามที่ส�าคัญจากแบบสอบถามท่ีใช้

ในงานวิจัย มีงานวิจัยเพียง 19 เรื่อง ที่รายงานค่า

ความเชื่อมั่นและความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

และ ร้อยละ 25 ระบุอัตราการตอบแบบสอบถาม  

ร้อยละ 11  บรรยายถึงความเป็นตัวแทนประชากร

ของกลุ่มตัวอย่าง และมีร้อยละ 11  ท่ีอธิบายวิธี

การจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไป ซึ่งตัวอย่างน้ี

แสดงให้เหน็ว่างานวจิยัท่ีตีพมิพ์นัน้ยงัขาดคุณภาพ  

ดังน้ันการน�าไปประยุกต์ใช้ควรมีการประเมิน

คุณภาพก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

 ส�าหรับการประเมินคุณภาพงานวิจัย

ในประเทศไทยน้ันมีการประเมินงานวิจัยเชิง

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

โดยประเมินจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการ สิทธิบัตร และการน�าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในระหว่าง

ปี พ.ศ. 2550-2551 พ.ศ. 2552-2553 และ พ.ศ. 

2554-2556 ซ่ึงกลุ ่มสาขาวิชาท่ีประเมินได้แก่ 

วิศวกรรมศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 

และสัตวแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ และ

ทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

โดยมีการประเมินจ�านวนงานวิจัยที่อาจารย์ผลิต 

จ�านวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560) แต่อย่างไร

ก็ตามในการประเมินดังกล่าว ยังไม่มีการประเมิน

คุณภาพเชิงเน้ือหาและระเบียบวธีิวจิยั ความเช่ือมัน่ 

และเ ท่ียงตรงของผลงานวิ จัย  เพื่อส ่ง เสริม 

คุณภาพของการผลิตผลงานวิจัยและการน�าเสนอ

ผลงานวิจัยผ่านรายงานวิจัยต้นฉบับที่ดี รวมท้ัง

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

 ในบทความฉบบัน้ีผูเ้ขียนต้องการน�าเสนอ  

2 ประเด็นคือ 1) วิธีการเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับ  

และ 2) การประเมินคุณภาพงานวิจัยต้นฉบับ  

พร ้อมน�าเสนอตัวอย ่างรูปแบบการประเมิน 

คุณภาพงานวิจัยเชิงส�ารวจ เชิงทดลอง เชิงคุณภาพ  

และการทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบตามรปูแบบ 

และวิธีการประเมินของ STROBE และ PRISMA  

และ Joanna Briggs Institute โดยแบบประเมิน 

ท่ีน�าเสนอน้ีผูเ้ขียนได้ขออนุญาตจากเจ้าของในการ

แปล ตีพิมพ์ และน�าไปใช้ในงานวิจัยของผู้เขียน

เอง เพื่อผู้อ่านท่ีน�าผลการวิจัยไปใช้ นักวิจัย และ 

ผู ้วิพากษ์งานวิจัยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได ้

อย่างเหมาะสม ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และท�าให้

เกิดการพัฒนาคุณค่าของงานวิจัยต่อไป 

การเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับ	
 รายงานการวิจัยต้นฉบับ (Manuscript) 

ที่อธิบายถึงการศึกษาวิจัย มักจะมีรูปแบบท่ีมี

โครงสร้างตามกระบวนการวจิยั ซ่ึงต้นฉบับเหล่านี้

อธิบายว่าท�าไมจึงต้องศึกษาเรื่องนั้น ๆ วิธีการที่ใช้

ส�าหรบัการศึกษา ผลและส่ิงทีค้่นพบจากการศึกษา

วจิยั โดยทัว่ไปรปูแบบทีใ่ช้ในการเขยีนรายงานวจิยั 

คือ IMRAD (Oermann, Christenbery, & Turner,  

2018) ซ่ึงได้แก่ บทน�า (Introduction) วิธีการ  

(Methods) ผลลัพธ์ (Results) และการอภิปราย 
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(Discussion) ซึ่ง Oermann, et al. (2018) ได้แนะน�า

ถึงวิธีการเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับชนิดบทความ 

การทบทวนวรรณกรรมงานวจิยั การพฒันาคุณภาพ 

(Quality improvement) และรายงานการใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) ที่น่าสนใจ 

ซ่ึงผู ้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ

ของ Oermann and Hays (2016) และบทความของ 

Oermann et al. (2018) ในที่น้ีผู้เขียนขอน�าเสนอ

เฉพาะวิธีการเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับโดยท่ัวไป

ดังต่อไปนี้ 

ส่วนน�าและกรอบแนวคิด	 (Introduction	 and		

Theoretical	Framework)

 รายงานการวิจัยจะเริ่มต้นด้วยส่วนน�าหรือ

ที่มา เหตุผลของการศึกษาวิจัย โดยการทบทวน

งานวิจัยก่อนหน้าน้ีเพื่อระบุ ปัญหา ช่องว่างใน

ความรู้ที่มีท่ีน�าไปสู่ความต้องการในการศึกษาวิจัย

ที่ต้องการท�า (Oermann et al., 2018) ซึ่งในส่วนนี้

รายงานวิจัยต้นฉบับควรเขียนให้เห็นชัดเจนว่าการ

วิจัยที่จะท�ามีความส�าคัญและเป็นอย่างไร ในการ

ทบทวนวรรณกรรม ควรน�าเสนอการค้นพบที่ใกล้

เคียงกับเรื่องท่ีนักวิจัยก�าลังศึกษาและควรแสดง

ให้เห็นว่างานวิจัยท่ีจะท�านั้นมีความจ�าเป็นอย่างไร 

และมีข้อจ�ากัดในงานวิจัยอื่น ๆ อย่างไร ทั้งใน

ความน่าเช่ือถือได้ หรือการอ้างอิงไปถึงประชากร

ท่ีศึกษา ในกรณีท่ีไม่มีงานวิจัยท่ีใกล้เคียงกับของ 

ผู้วิจัย การทบทวนวรรณกรรมควรแสดงให้เห็นถึง

ความเป็นเหตุเป็นผลในงานของผูว้จิยัทีส่ร้างมาจาก

งานวจัิยอืน่ ๆ  นัน่คือต้องระบชุ่องว่างในการวจัิยได้  

(Tornquist, 1986) ในการทบทวนวรรณกรรมควร

มีการสงัเคราะห์งานวจิยัทีผ่่านมา แทนทีจ่ะรายงาน

ผลงานวิจัย และควรมีการน�าเสนอวัตถุประสงค์

ของการท�าวิจัยในส่วนน�าให้เห็นชัด (Oermann et 

al., 2018; Turnquist, 1986) ยกตัวอย่างจากงานวิจัย

ของ อุดม ภู่วโรดม, ภูพิงค์ เอกะวิภาต, สุชาติ หาญ

ไชยพิบูลย์กุล, ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักด์ิ, และสมชาย 

โตวณะบุตร (2562) เรือ่งการจดัการกบัการเสียชวีติ

จากโรคหลอดเลือดสมอง: ต้นแบบการเรียนรู้ ผู้

วิจัยเขียนส่วนน�าโดยการทบทวนปัญหา ว่ามีอัตรา

การเสียชีวิตและการเกิดโรครายใหม่เท่าไหร่ในปี  

พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2559 และกระทรวง

สาธารณสุขได้ยกเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเป็น

ประเด็นส�าคัญทางด้านการแพทย์ในระดับชาติ การ

ลดการเกิดและการเสียชีวิตคือการรักษาทันเวลา

และกระบวนการท�างานเป็นทีม กลยทุธ์การบรหิาร

จัดการ และการควบคุมปัจจัยเส่ียง โดยผู้วิจัยได้ 

ระบุช่องว่างในการท�าวิจัยไว้ว่า 

 จากข้อมูลท่ีผ่านมายังไม่มีการรวบรวมวิธี 

 การท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อ 

 ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอด 

 เลือดสมองในโรงพยาบาลในประเทศไทย  

 ซ่ึงมีการแบ่งโรงพยาบาลออกเป็นระดับ 

 ต่าง ๆ ตามศักยภาพของการให้บริการ  

 รวมทั้งตัวชี้วัดคุณภาพท่ีส�าคัญทางคลินิก  

 และตัวช้ีวัดคุณภาพด้านกระบวนการท่ี 

 เกีย่วข้องกบัการบริหารจดัการเพือ่ลดอตัรา 

 การเสียชีวิตของผู ้ป่วย โรคหลอดเลือด 

 สมอง ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษานี้สามารถ 

 น�าไปใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าอ้างอิง 

 ต่อไป (อุดม ภู ่วโรดม และคณะ, 2562  

 น. 98)

 ในการเขียนกรอบแนวคิดน้ันรายงานการ

วิจัยส่วนใหญ่อธิบายทฤษฎีหรือกรอบที่ชี้น�าการ
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ศึกษาวิจัย ความลึกของการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด

เชิงทฤษฎีข้ึนอยูก่บัขอบเขตของค�าอธิบายท่ีจ�าเป็น

เพือ่ท�าความเข้าใจการศึกษาวจิยัและผลลพัธ์ รวมท้ัง 

รปูแบบของวารสารทีจ่ะตีพมิพ์ ยกตัวอย่างจากงาน

วจิยัของ ณัฐตินา วชิยัดิษฐ, กาญจน์สุนภสั บาลทิพย์,  

แสงอรุณ อิสระมาลัย, และฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ 

(2561) เรื่องการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความ

สามารถของผูดู้แลในการจัดการภาวะโภชนาการใน

ผูสู้งอายติุดเตียงทีใ่ส่สายให้อาหารทางจมูก เป็นการ

วิจัยเชิงพัฒนาโดยน�าแนวคิดทฤษฎีการพยาบาล

ของโอเรม็ แนวคิดโภชนบ�าบัด ร่วมกบัการทบทวน

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ มาเป็นแนวทางในการพฒันา

โปรแกรมส่งเสริมความสามารถของผู ้ดูแลใน

การจัดการภาวะโภชนาการ ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีการ

พยาบาลของโอเร็ม ถูกน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาความสามารถของผู้ดูแลในประเด็นต่างๆ 

ได้แก่ การประเมินความสามารถของผู้แลในการ

ปฏิบัติการดูแลและการพยาบาลระบบสนับสนุน

และให้ความรู้ 

การด�าเนินการวิจัย	(Methods)

 ในส่วนวิธีการด�าเนินการวิจัย ของรายงาน

การวิจัยจะอธิบายวิธีการศึกษาวิจัยที่ได้ด�าเนิน

การ และน�าเสนอกรอบแนวคิดในการด�าเนินการ

วิจัยเพื่อการท�าการศึกษาซ�้าโดยทั่วไปแล้วส่วนน้ี

ประกอบด้วยการออกแบบวิจยั (Study design) กลุม่

ตัวอย่างและสถานท่ีเกบ็ข้อมูล เครือ่งมือท่ีใช้ในการ

วิจยั กระบวนการเกบ็ข้อมลู การวเิคราะห์ (บทสรปุ

ของการวิเคราะห์) ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประเภทของงาน

วิจัยที่ศึกษา หลักการในการเขียน

 ส่วนนีค้อืการน�าเสนอข้อมูลทีเ่พยีงพอเพือ่

สามารถท�าซ�า้ได้ ในส่วนของกระบวนการควรมีการ

กล่าวถึงการผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัย และระบุว่างานวิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่ม

ตัวอย่างอย่างไร (Oermann et al., 2018) ซ่ึงราย

ละเอียดวิธีการด�าเนินการวิจัยสามารถดูได้ในส่วน

ของ การประคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ ของ

บทความนี้

ผลการวิ จัย	 (Results)	 และการอภิปรายผล		

(Discussion)

ผลการวิจัย

 โดยท่ัวไปแล้วการรายงานการค้นพบจะ

ต้องเขียนให้สอดคล้องกับวิธีการ ซ่ึงในส่วนนี้

จะเริ่มต้นด้วยข้อมูลประชากร และตามด้วยผล

ของการวัด การเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้

กล่าวไว้ในส่วนของวิธีการด�าเนินการวิจัย เม่ือน�า

เสนอผลการวิจัยผู้เขียนควรน�าเสนอการค้นพบใน

ส่วนผลการวิจัยตามล�าดับเช่นเดียวกับที่ได้ระบุใน

วตัถปุระสงค์ ค�าถามการวจัิย และ / หรอืสมมติฐาน 

ที่ได้ก�าหนดไว้ในส่วนน�า เพื่อช่วยให้อ่านบทความ

ได้ง่ายและเพิม่ความเข้าใจของผูอ่้าน ผูเ้ขียนควรน�า

เสนอการค้นพบที่ส�าคัญด้วยการบรรยายท่ีเฉพาะ

เจาะจงกับข้อมูลในตารางและไม่นอกเหนือไปจาก

ตาราง 

การอภิปรายผล

 ในการน�า เสนอในส่วนอภิปราย นั้น  

Oermann et al. (2018) และ Oermann and Hays 

(2016) ได้แนะน�าว่าผู ้เขียนจะต้องอธิบายความ

หมายของส่ิงท่ีค้นพบ โดยการเขียนแบบผสม

ผสานอ้างอิงจากรายงานก่อนหน้านี้ท่ีได้อ้างอิง

ไปแล้วในส่วนน�าและการทบทวนวรรณกรรม

เพิ่มเติม ต้องอภิปรายให้เห็นว่างานวิจัยที่ท�าใน

ปัจจุบันของผู้วิจัยน้ันสร้างหรือพัฒนามาจากฐาน
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ของงานวิจัยที่ทบทวนมาอย่างไร มีประเด็นไหนที่

งานวิจัยปัจจุบันสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนงาน

วิจัยท่ีผ่านมา ด้วยเหตุผลอะไร อะไรคือตัวแปร

ที่อาจอธิบายว่าท�าไมการค้นพบแตกต่างจาก

การศึกษาอื่น ๆ การอภิปรายผลไม่ควรน�าเสนอ 

การวิจัยซ�้า และไม่ควรน�าเสนอข้อมูลใหม่ท่ีไม่

ได้รายงานในส่วนของผลการวิจัยก่อนหน้านี้ ส่ิง

ส�าคัญอีกส่วนหนึ่งของการอภิปรายผล คือการน�า

เสนอ ความหมายของการค้นพบ (Implication) ว่า

มีความหมายต่อการน�าไปใช้ การปฏิบัติทางการ

ศึกษา ความเป็นผู ้น�า หรือการวิจัยในอนาคต

อย่างไร ซ่ึงส่วนนี้อาจจะสามารถน�าเสนอในส่วน

ของอภิปรายผล หรือ น�าเสนอในอีกหัวข้อย่อย 

บางรายงานวิจัยอาจจะจบแค่ส่วนของอภิปราย

ผลแต่บางงานวิจัยอาจจะจบด้วยสรุปผลการวิจัย 

สั้น ๆ ว่างานวิจัยได้ท�าอะไรและผลเป็นอย่างไร 

การประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ

 การประเมินคุณภาพงานวิจัยต้นฉบับมี

ความส�าคญัต่อนกัวจิยั ผูอ่้านงานวจัิยผูใ้ช้ประโยชน์ 

งานวิจัยและผู้วิพากษ์รายงานวิจัยต้นฉบับ ส�าหรับ

นักวิจัย ผู้อ่านงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย

น้ันการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับท�าให้

สามารถน�าส่ิงท่ีเจ้าของผลงานน�าเสนอในรายงาน

ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง

หรือประชากรในงานวิจัยของตนเอง ทราบข้อ

จ�ากัดของงานวิจัยท่ีได้อ่าน และสามารถประเมิน

ว่างานวิจัยช้ินน้ันมีคุณค่า (Scientific merit)  

มีความถูกต้องเหมาะสม (Research integrity)  

เพยีงไร รายงานวจิยัต้นฉบบันัน้มีความเหมาะสมที่

จะน�าไปใช้ ไปอ้างอิงต่อหรือไม่ นั่นคือเมื่อประเมิน

คุณภาพงานวิจัยต้นฉบับผู้อ่านต้องประเมินว่างาน

วิจัยน้ันสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใช้ระเบียบ

วิธีวิจัยและทฤษฎีที่ดี เป็นวิจัยที่ดี (Good research) 

มีระเบียบวิธีวิจัยที่สามารถตอบค�าถามวิจัยได้ และ

ค�าถามวิจัยสอดคล้องกับวิธีการด�าเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้วัดมีความน่าเชื่อถือ มีการวิเคราะห์

ข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสม การอภิปรายผลท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผลอย่างถูกต้อง 

เพื่อชี้น�าการใช้ประโยชน์และการน�าไปใช้ในการ

วิจัยในอนาคตต่อไปได้ รวมทั้งการด�าเนินการวิจัย

ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย (Parse, 2016) 

ส�าหรบัผูว้พิากษ์งานวจิยัน้ันในการประเมนิคณุภาพ

งานวิจัยต้นฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณา

รายงานวิจัยต้นฉบับว่าเหมาะส�าหรับการตีพิมพ์

หรอืไม่  เพือ่ท�าให้เกดิการพฒันาคณุค่าของงานวจิยั

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ในบทความฉบับนี้

ทางทีมผู้เขียนขอน�าเสนอตัวอย่างรูปแบบในการ

ประเมินคุณภาพงานวิจัยต้นฉบับดังต่อไปนี้

รูปแบบการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ

 ในการประเ มินคุณภาพรายงานวิจั ย

ต้นฉบับ ผู ้วิจัย ผู ้อ่านงานวิจัยและผู ้น�าผลงาน

วิจัยไปใช้สามารถใช้รูปแบบการประเมินดังต่อไป

นี้ หากเป็นการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยชนิด 

ต่าง ๆ เช่นการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในคลินิก  

(Randomized controlled trials [RCT]) ผูว้จิยั  ผูอ่้าน

งานวิจัยและผู้น�าผลการวิจัยไปใช้ควรใช้แนวทาง

การประเมินตามมาตรฐานการรายงานงานวิจัย 

เชงิทดลองของ CONSORT (Consolidated Standards  

of Reporting Trials) ท่ีพฒันาโดย Schulz, Altman, & 

Moher (2010) ซ่ึงได้รบัการยอมรบัจากวารสารวจิยั

ทางการแพทย์ และองค์กรบรรณาธิการท่ีมีชือ่เสียง

ส่วนใหญ่ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด 
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เพิ่มเติมได ้ ท่ี  เว็บไซต์ http://www.consort- 

statement.org หากเป็นงานวิจัยชนิดการทบทวน 

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบหรอืการวเิคราะห์อภมิาน 

ควรใช้แนวทางประเมินเฉพาะที่เรียกว่า PRISMA:  

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (Liberati, Liberati et al., et 

al., 2009; Moher et al., 2015) ซ่ึงสามารถศึกษา 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ http://www. 

prisma-statement.org 

 ส่วนงานวิจัยสังเกตเหตุการณ์ทางระบาด

วิทยา ท่ีเป็นการศึกษาจากเหตุไปหาผลหรือการ

ศึกษาไปข้างหน้า (Cohort studies) การศึกษาจาก

ผลไปหาเหตุ หรือ การศึกษาแบบย้อนหลัง (Case 

control) หรือ การศึกษาภาคตัดขวาง ณ เวลาใด 

เวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) สามารถใช้วิธี

การประเมินคุณภาพงานวิจัยชนิดสังเกตเหตุการณ์

ทางระบาดวิทยา (Reporting of Observational 

Studies in Epidemiology [STROBE]) ของ von 

Elm et al. (2008) ซ่ึงผู้สนใจสามารถศึกษาและ

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.strobe-statement.

org หรอืงานวจัิยชนิดอืน่สามารถศึกษาเพิม่เติมได้ท่ี 

เว็บไซต์ http://www.equator-network.org/ ซึ่งเป็น

เว็บไซต์ที่รวบรวมแบบประเมินคุณภาพในภาษา

ต่าง ๆ  มากกว่า 400 แบบ ส่วนการประเมินคุณภาพ

งานวิจัยทางด้านการพยาบาลนิยมใช้แนวทางการ

ประเมินของ Joanna Briggs Institute สามารถ

ศึกษาเพิม่เติมได้ที ่http://joannabriggs.org/research/ 

critical-appraisal-tools.html 

 ในบทความฉบับน้ีผู ้ เ ขียนขอน�าเสนอ

ตัวอย ่างรูปแบบการประเมินของ PRISMA, 

STROBE –cross sectional study รูปแบบการ

ประเมินที่ใช้ส�าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Check-

list for qualitative research) และงานวิจัยเชิงกึ่ง

ทดลอง (Checklist for Quasi-experimental studies: 

non-randomized experimental studies) ของสถาบัน 

Joanna Briggs Institute ซึง่แบบประเมินทีน่�าเสนอนี้

ผูเ้ขียนได้ขออนญุาตจากเจ้าของในการแปล ตีพมิพ์  

และน�าไปใช้ในงานวิจัยของผู้เขียนเอง โดยในการ

แปลนัน้ผูเ้ขยีน (วริยิา โพธ์ิขวาง) ซ่ึงมีความสามารถ

ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูงได้แปลแบบ

ประเมิน และให้อาจารย์พยาบาลหนึ่งท่านท่ีส�าเร็จ

การศึกษาจากต่างประเทศทีมี่ความสามารถด้านการ

ใช้ภาษาองักฤษในระดับสูงเช่นกนั ตรวจสอบความ

ถูกต้องของภาษาที่แปล 

 ตัวอย่างการประเมินคุณภาพงานวิจัยชนิด 

งานวิจัยเชิงส�ารวจภาคตัดขวางตามแบบประเมิน

ของ STROBE (von Elm et al., 2008) งานวิจัย

กึ่งทดลองตามแบบตรวจสอบงานวิจัยกึ่งทดลอง 

(Checklist for Quasi-Experimental Studies: 

non-randomized experimental studies [Tufanaru, 

Munn, Aromataris, Campbell, & Hopp, 2017])  

งานวิจัยเชิงคุณภาพตามแบบประเมินวิจัยเชิง

คุณภาพ (Checklist for Qualitative Research 

[Lockwood, Munn, & Porritt,  2015])โดย 

สถาบัน Joanna Briggs Institute และงานวิจัย

ชนิดทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบตามแบบ

ประเมินของ PRISMA (Liberati et al., 2009)  

ซ่ึงสามารถสรุปผลและน�า เสนอตามตาราง 

ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่	1 การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงส�ารวจภาคตัดขวางตามวิธีการประเมินของ STROBE

ตารางที ่1  การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงสาํรวจภาคตัดขวางตามวิธีการประเมินของ STROBE 

(มีต่อ)
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ด้าน ส่ิงทีป่ระเมิน 
คุณลกัษณะ 

มี ไม่ชัด ไม่ม ี ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

(N/A) 
(Sample 
selection) 

14. กลุ่มตวัอยา่งมีความเป็นตวัแทนของประชากรท่ีศึกษา
15.ระบุวธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
16.มีการอธิบายกรอบและลกัษณะประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

เคร่ืองมือวจิยั 
(Research tool) 

17.อธิบายถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
18.อธิบายวิธีการพฒันาและการไดม้าซ่ึงเคร่ืองมือหรือ
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั
18.มีการทดสอบเคร่ืองมือก่อนการใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ี
ศึกษา
19. เคร่ืองมือมีความเที่ยงตรง (Validity) ความแม่นย ําใน
การวัด (Reliability)
20. ระบุการใหค้ะแนนและแปลผลคะแนนของ
แบบสอบถาม/เคร่ืองมือ

ผลการศึกษา 
(Results) 

21.มีการนาํเสนอผลการศึกษา วจิยั
22. มีการนาํเสนอผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
23.บรรยายผลการศึกษาอยา่งชดัเจน ท่ีเป็นผลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง
24.ผลการศึกษาสามารถอา้งอิงไปถึงประชากรท่ีศึกษา หรือ
ประชากรในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัได ้(Generalizability)

อตัราการตอบ
กลับ(Response 
 rates) 

25. มีการระบุอตัราการตอบแบบสอบถาม
26. ระบุการคาํนวณอตัราการตอบแบบสอบถาม
27.มีการอภิปรายถึง ความคลาดเคลื่อนจากการไมต่อบ 

แบบสอบถาม (Non response bias)
28. จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดมีความเป็นตวัแทน
ของประชากร

การแปลผลและ
การอภิปราย
ผลการวจิยั  
(Interpretation 
and discussion) 

29. มีการแปลผลและอภิปรายผลการวจิยัท่ีคน้พบ
30. มีการสรุปผลและเสนอแนะการนาํไปใชห้รือการวจิยัต่อ
ยอด
31.มีการระบุขอ้จาํกดังานวจิยั

(มีต่อ)
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หมายเหตุ. แปลจาก STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies by Evon Elm, D. 

G. Altman, M. Egger, S. J. Pocock, P. C. Gøtzsche, & J. P. Vandenbroucke (2008). Journal of Clinical  

Epidemiology, 61(4):344-9. PMID: 18313558. Retrieved from https://www.strobe-statement.org STROBE 

Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) 

statement: guidelines for reporting observational studies by von Elm E., & Altman D.G., Egger M,  

Pocock S.J., Gøtzsche P.C., Vandenbroucke JP (2008). J ClinEpidemiol. 2008 Apr; 61(4): 344-9. PMID: 

18313558. Retrieved from https://www.strobe-statement.org

ด้าน ส่ิงทีป่ระเมิน 
คุณลกัษณะ 

มี ไม่ชัด ไม่ม ี ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

(N/A) 
ประเดน็
จริยธรรมและการ
เปิดเผย (Ethics 
and disclosure) 

32.มีการระบุรายละเอียดการช้แีจงการยนิยอมการเป็ น
 ประชากรกลุม่ตวัอย่าง
33. มีการระบผุู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนับสนนุงานวิจัย 

(Sponsorship)
34. มีการรับรองจริยธรรมการวิจยัโดยคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในมนุษย์
35. มีหลกัฐานการรับรองดา้นจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย ์
36. มีหลกัฐานใบยนิยอมการเป็นประชากรกลุ่มตวัอยา่ง

หมายเหตุ. แปลจาก STROBE  Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology 
(STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies by  Evon Elm, D.G. Altman, M. Egger, S.J. Pocock, P.C. 
Gøtzsche, & J.P. Vandenbroucke (2008). Journal of Clinical Epidemiology, 61(4):344-9. PMID: 18313558.  Retrieved from 
https://www.strobe-statement.org 
STROBE  Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)statement: 
guidelines for reporting observational studies by  von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, 
Vandenbroucke JP (2008). J ClinEpidemiol. 2008 Apr;61(4):344-9. PMID:  18313558. Retrieved from  https://www.strobe-
statement.org 

ตารางที ่2 การประเมินคุณภาพงานวิจัยก่ึงทดลอง 

รายการประเมิน 
มี ไม่ม ี ไม่ชัด ประเมิน

ไม่ได้/ไม่
เกีย่วข้อง 

1. มีตวัแปรตน้ตวัแปรตามชดัเจนทาํใหท้ราบวา่อะไรเป็นเหตุและอะไร
เป็นผลหรืออะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลงั

□ □ □ □ 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ (ควบคุม)มีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั
กบักลุ่มทดลอง □ □ □ □ 
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ตารางที่	2 การประเมินคุณภาพงานวิจัยกึ่งทดลอง
 
ตารางท่ี 2 การประเมินคุณภาพงานวิจัยก่ึงทดลอง 

 
รายการประเมนิ 

มี ไม่มี ไม่ชัด ประเมนิ
ไม่ได้/ไม่
เก่ียวข้อง 

1. มีตวัแปรตน้ตวัแปรตามชดัเจนทาํใหท้ราบวา่อะไรเป็นเหตุและอะไร
เป็นผลหรืออะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลงั 

□ □ □ □ 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ (ควบคุม)มีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั
กบักลุ่มทดลอง  

□ □ □ □ 

3. กลุ่มควบคุมไดรั้บผลการกระทาํทุกอยา่งท่ีเท่าเทียมกนักบักลุ่มทดลอง
ยกเวน้ส่ิงท่ีจะใส่ในการทดลอง 

□ □ □ □ 

4. มีกลุ่มควบคุม? □ □ □ □ 
5. มีการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง □ □ □ □ 
6. มีการติดตามผลท่ีสมบูรณ์ครบทุกเคสหรือไม่ ถา้ไม่ครบ มีการแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอยา่งไร จาํนวนท่ีส้ินสุดการ
ทดลองมีเท่าไหร่ เพียงพอหรือไม่อยา่งไร มีการวเิคราะห์ผลอยา่งไร 

□ □ □ □ 

7. มีการวดัผลลพัธ์ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในลกัษณะเดียวกนั
หรือไม่  

□ □ □ □ 

8. มีการวดัผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือไดห้รือไม่  □ □ □ □ 

9. มีการใชส้ถิติท่ีเหมาะสมหรือไม่? □ □ □ □ 

ภาพรวมของงานวิจยั:  น่าเช่ือถือได□้       ไม่น่าเช่ือถือ□ ควรมีการปรับปรุง□ 
  ข้อเสนอแนะ

…………………………………………………………………………...........…………………......……

………………………………………………………………………………………..........…….......……

หมายเหตุ.  แปลจาก JBI Critical Appraisal Checklist for Quasi-Experimental Studies  

(non-randomized experimental studies) Chapter 3: Systematic reviews of effectiveness.  

In: Aromataris, E., Munn, Z. (Editors) by Tufanaru, C., Munn, Z., Aromataris, E.,  

Campbell, J., & Hopp, L. (2017). . Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual. The Joanna  

Briggs Inst i tute ,  2017.  Retr ieved from ht tps: / / reviewersmanual . joannabriggs.org/  

โดยได้รับการอนุญาตให้แปลและตีพิมพ์ จาก Joanna Briggs Institute เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
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ตารางที่	3 การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงคุณภาพตารางท่ี 3  การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

รายการประเมนิ 
มี ไม่ม ี ไม่

ชัดเจน 
ไม่สามารถ
ประเมนิได้/
ไม่เก่ียวข้อง 

1. มีความสอดคลอ้งกนัระหว่างมุมมองดา้นปรัชญา แนวคิดท่ีไดร้ะบุ
กบัระเบียบวธีิการวจิยั □ □ □ □ 

2. มีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งมุมมองดา้นระเบียบวิธีวิจยัและคาํถาม
การวจิยัหรือวตัถุประสงคก์ารวจิยั □ □ □ □ 

3. มีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งระเบียบวิธีวิจยัและวิธีการท่ีใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล □ □ □ □ 

4. มีความสอดคลอ้งกนัระหว่างระเบียบวิธีวิจยัและการนาํเสนอ การ
วเิคราะห์ขอ้มูล □ □ □ □ 

5.     มีความสอดคล้องกนัระหวา่งระเบียบวธิีวิจัยและการแปลผลหรือ

แปลความ ข้อมูล
□ □ □ □ 

6. มีการระบุวา่การวิจยัอยูบ่นพ้ืนฐาน ความเช่ือ วฒันธรรมของผูว้ิจยั
หรือการวจิยัอยูบ่นทฤษฎี □ □ □ □ 

7. มีการระบุถึงความมีอิทธิพลของผูว้จิยัต่อผลการวจิยัหรือผลการ
วจิยัมีอิทธิพลต่อผูว้จิยั □ □ □ □ 

8. มีการนาํเสนอ กลุ่มตวัอย่างและลกัษณะ ความเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ี
ตอ้งการศึกษาอยา่งเพียงพอ □ □ □ □ 

9. มีการผ่านพิจารณาจริยธรรมการวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวจิยัในมนุษย ์ □ □ □ □ 

10. มีการสรุปผลการวิจยัมาจากรายงานการวิจยั การวิเคราะห์ การแปล
ความ ของขอ้มูล □ □ □ □ 

ผลการพิจารณาคุณภาพโดยรวม:  ผา่น □ ไม่ผา่น□ ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม□ 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………ข้อเสนอแนะ…………………………......……………………………………………......…………………

……….........................................................................................................................................................

หมายเหตุ. แปลจาก JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research. Chapter 2: Systematic 

reviews of qualitative evidence. In: Aromataris ,E., Munn, Z. (Editors) by Lockwood, C., Porrit, K., 

Munn, Z., Rittenmeyer, L., Salmond, S., Bjerrum, M., Loveday, H., Carrier, J. &, Stannard, D.. (2017) 

Joanna Briggs Institute Reviewer’s Manual. The Joanna Briggs Institute, 2017. Retrieved from https://

reviewersmanual.joannabriggs.org/ โดยได้รับการอนุญาตให้แปลและตีพิมพ์ จาก Joanna Briggs Institute 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
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ตารางที่	 4 การประเมินงานวิจัยชนิดการทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบ หรือการวิเคราะห์อภิมานโดยใช้

รูปแบบการประเมินของ PRIMSA 

ตารางท่ี 4  การประเมินงานวิจัยชนิดการทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบ หรือการวิเคราะห์อภิมานโดยใช้
รูปแบบการประเมินของ PRIMSA     

ด้าน ส่ิงทีป่ระเมนิ มี ไม่ม ี

1.ชื�อเรื�อง 1. ชื่อเรือ่งระบุว่า เป็ นการทบทวนขอบเขตวรรณกรรม, 
ทบทวนวรรณกรรมเป็ นระบบ, การวิเคราะห์อภิมาน

2.บทคัดยอ่ (Abstract) 

สรุปโครงสร้างของงานวิจยั
2.สรุปโครงสร้างของงานวจิยัท่ีประกอบดว้ย ท่ีมา ความสาํคญั
หรือปัญหา วตัถุประสงค ์แหล่งท่ีมาของขอ้มูล เกณฑค์ดัเขา้ คดั
ออก กลุ่มตวัอยา่ง การใส่การทดลอง (Intervention) วธีิการการ
วเิคราะห์และสังเคราะห์งานวจิยั ผลการวจิยั ขอ้จาํกดั สรุปและ
การนาํไปใชจ้ากการคน้พบท่ีสาํคญั

3.บทนํา/สว่นนํา (Introduction)

เหตุผลที่ศึกษา
วัตถุประสงคท์ี่ศึกษา

3. อธิบายเหตุผลท่ีทบทวนวรรณกรรม ในขอบเขตเน้ือหาท่ีได้
ศึกษามาแลว้ และอะไรคือส่ิงท่ีขาด
4. ระบุรายละเอียดของคาํถามท่ีตอ้งการคน้หาคาํตอบในรูป
PICOS ท่ีประกอบไปดว้ย ประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา
(Participants) การทดลอง (Intervention) การเปรียบเทียบ
(Comparison) ผลลพัธ์ (Outcomes) และการออกแบบการวจิยั
(Study design)

4.ระเบยีบวิธีวจิยั (Methods)

วธีิและการไดม้าซึ่งกลุ่มตวัอยา่ง

ขอบเขตท่ีศึกษา 
แหล่งขอ้มูล 

การสืบคน้ 

การเลือกงานวจิยั 

5.ระบุถึงวธีิการการไดม้าซ่ึงงานวจิยัท่ีศึกษาทบทวน เช่นจาก
เวบ็ไซต ์ หมายเลขท่ีลงทะเบียน
6.ระบุขอบเขตลกัษณะงานวจิยัท่ีศึกษา เช่น PICO, ปีท่ีศึกษา
ภาษา
7.บรรยายถึงแหล่งขอ้มูลท่ีไดม้าทุกแหล่ง เช่น ฐานขอ้มูล การ
จาํกดัระยะเวลาในการตีพิมพ ์การติดต่อผูแ้ต่ง ระยะเวลาในการ
คน้หาขอ้มูล
8. นาํเสนอรูปแบบการสืบคน้ทางอิเลคทรอนิกส์ การระบุความ
จาํกดัในการสืบคน้
9.ระบุวธีิการเลือกงานวจิยั (การคดัเลือกเบ้ืองตน้ การคดัเขา้และ
คดัออกงานวจิยั)

(มีต่อ)
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ด้าน ส่ิงทีป่ระเมนิ มี ไม่ม ี

กระบวนการเกบ็ขอ้มูล 

หวัขอ้ ตวัแปรท่ีใช ้ในการเกบ็
ขอ้มูล 

ความเส่ียงในการลาํเอียงใน
งานวจิยัแต่ละเร่ือง 

การสรุปผลจากการวดั (Summary 
measure) 
การสังเคราะห์ผลลพัธ์  

ความเส่ียงในการลาํเอียงของ
งานวจิยั 

การวเิคราะห์เพ่ิมเติม 

10.อธิบายวธีิการดึงขอ้มูลจากงานวจิยั (Data extraction) เช่น
แบบฟอร์ม วธีิการรวบรวมขอ้มูลท่ีใช ้Inter rater ระหวา่งผูว้จิยั
สองคนข้ึนไป
11.มีการระบุและใหค้วามหมายตวัแปรท่ีศึกษา ท่ีตอ้งการเกบ็
ขอ้มูล เช่น PICO, แหล่งทุน มีการอธิบายขอ้ตกลงในการวจิยั
(Assumption)
12.อธิบายถึงวธีิการท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงในการลาํเอียง
ของงานวจิยัแต่ละเร่ือง (พร้อมทั้งระบุวา่มีการประเมินเฉพาะเร่ือง
นั้น ๆ หรือประเมินโดยภาพรวมของงานวจิยัทั้งหมด) และระบุวา่
มีการใชก้ารประเมินน้ีในการสังเคราะห์ขอ้มูลอยา่งไร
13. มีการระบุถึงหลกัการสรุปผลจากการวดั เช่น สัดส่วนความ
เส่ียง (Risk ratio) ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (Difference in mean)
14. อธิบายถึงวธีิการจดัการขอ้มูลและการรวมผลการวจิยัของ
งานวจิยัหลายช้ินเขา้ดว้ยกนั รวมถึงการวดัความเป็น Consistency
ในงานวจิยัท่ีเป็น Meta-analysis
15.ระบุวธีิการประเมินความลาํเอียงของงานวจิยั เช่น ความ
ลาํเอียงต่อการเลือกแหล่งท่ีมาของการตีพิมพ ์การเลือกรายงาน
เฉพาะหวัขอ้ใด ๆ ของงานวจิยั
16.อธิบายถึงวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น sensitivity หรือ
subgroup analysis หรือ meta regression

5.ผลการวิจยั

จาํนวนงานวจิยัท่ีศึกษา

ลกัษณะงานวจิยั 

ความเส่ียงของการลาํเอียงใน 
งานวจิยัแต่ละเร่ือง 

17. ระบุถึงจาํนวนงานวจิยัท่ีไดรั้บการตรวจสอบเบ้ืองตน้ ทั้งหมด
(Studies screened) การประเมินเพ่ือคดัเขา้ จาํนวนงานวจิยัท่ีไดรั้บ
การรีวิว และเหตุผลท่ีคดัออก ควรนาํเสนอเป็นภาพไดอะแกรม
18. ในงานวิจยัแต่ละเร่ือง มีการนาํเสนอลกัษณะการดึงขอ้มูล เช่น
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง PICO  ระยะเวลาติดตามผล พร้อมทั้งมีอา้งอิง
ท่ีมาของงานวจิยั
19.นาํเสนอขอ้มูลความเส่ียงการลาํเอียงของงานวจิยัแต่ละเร่ือง
(พร้อมทั้งระบุวา่มีการประเมินเฉพาะเร่ือง นั้น ๆ หรือประเมิน
โดยภาพรวมของงานวจิยัทั้งหมด) (ดงัขอ้ 12)

(มีต่อ)
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ผลการวจิยัแต่ละเร่ือง 

การสังเคราะห์ผลลพัธ์  

ความเส่ียงในการลาํเอียงของ
งานวจิยั 
การวเิคราะห์เพ่ิมเติม 

20.นาํเสนอสรุปผลการวจิยัในภาพรวมจากงานวจิยัทั้งหมดวา่มี
ประโยชน์ โทษ และนาํเสนอผลงานวจิยัในแต่ละเร่ืองวา่ การวจิยั
มีผลอยา่งไร มีค่า Effect estimate และ Confidence interval
เท่าไหร่ ถา้เป็นไปไดใ้หน้าํเสนอดว้ย forest plot
21. นาํเสนอผลของ meta analysisในแต่ละงานวจิยั รวมทั้งค่าช่วง
ความเช่ือมัน่ (confidence interval) และ measures of consistency
22. นาํเสนอผลการประเมินความลาํเอียงในทุกงานวจิยัท่ีศึกษา
(ดูขอ้ 15)
23 นาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติม เช่น Sensitivity หรือ
Subgroup analysis หรือ Meta regression

6.การอภิปรายผล 

สรุปผลการศึกษา

ขอ้จาํกดัการวจิยั 

ขอ้สรุป 

24.สรุปการคน้พบ เช่น ระดบัความเขม้แขง็ของหลกัฐานเชิง
ประจกัษส์าํหรับผลลพัธ์ในแต่ละตวัแปร ท่ีมีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
เช่น บุคลกรทางสุขภาพ ผูใ้ชบ้ริการ ผูก้าํหนดนโยบาย
25.อภิปรายถึงขอ้จาํกดัของงานวิจยัทั้งในระดบังานวจิยัและ
ผลลพัธ์ เช่นความเส่ียงของการลาํเอียง และวธีิการทบทวน เช่น
ขอ้จาํกดัของการไดม้าซ่ึงงานวจิยัท่ีจะทบทวน การรายงานถึง
ความลาํเอียง
26.นาํเสนอถึงการแปลผล แปลความหมายโดยภาพรวม และการ
นาํไปใชใ้นการวิจยัคร้ังต่อไป

7. แหล่งทุน 27. บรรยายถึงแหล่งท่ีมาของทุนท่ีสนบัสนุนงานวจิยั การ
สนบัสนุนแหล่งขอ้มูล บทบาทของผูส้นบัสนุนทุนการวจิยั

หมายเหตุ. แปลจาก The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses 

of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration by A. Liberati, 

D. G. Altman, J. Tetzlaff, C. Mulrow, P. C. Gøtzsche et al. (2009).  PLoS Med 6(7): e1000100. 

doi:10.1371/journal.pmed.1000100. Available from http://www.prisma-statement.org ทั้งนี้ในการแปล  

ตีพิมพ์ เผยแพร่ และน�าไปใช้ ผู ้ใช ้สามารถใช้ PRISMA Statement ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  

(http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/CitingAndUsingPRISMA)
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บทสรุป	
 บทความฉบับนี้ ได ้น�าเสนอวิธีการน�า

เสนอรายงานวิจัยและการประเมินคุณภาพรายงาน

วิจัยต้นฉบับ (Manuscript) ท่ีพบได้บ่อยในงาน

วิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข ซ่ึงผู้เขียน

ได้น�าเสนอวิธีการเตรียมต้นฉบับและตัวอย่างรูป

แบบการประเมินรายงานวิจัยการวิเคราะห์อภิมาน 

(Meta-Analysis) โดยใช้รูปแบบการประเมินของ 

PRISMA ที่มีการประเมินทั้งหมด 27 ข้อ รูปแบบ

การประเมินรายงานวิจัยเชิงสังเกตการณ์หรือเชิง

ส�ารวจ โดยใช้รูปแบบการประเมินของ STROBE–

cross sectional study ที่มีทั้งหมด 36 ข้อ และรูป

แบบการประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Check-

list for Qualitative Research) ที่มีทั้งหมด 10 ข้อ 

และงานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Checklist for Quasi- 

Experimental Studies: Ron-randomized experi-

mental studies) ท่ีมีท้ังหมด 9 ข้อ ของสถาบนั Joan-

na Briggs  Institute ซึง่รปูแบบการน�าเสนอรายงาน

วจิยัและประเมินคณุภาพรายงานวจิยัต้นฉบบัข้ึนอยู่

กับระเบียบวิธีวิจัยของแต่ละชนิด ผู้สนใจสามารถ

น�ารูปแบบการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการเตรยีม 

รายงานต้นฉบับและการประเมินคุณภาพงาน

วิจัยเพื่อน�าผลลัพธ์ของงานวิจัยนั้น ๆ ไปใช้ว่ามี

คุณภาพน่าเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งเพื่อ 

ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันางานวจิยัท่ีมีคุณภาพมากขึน้  

ผูส้นใจ สามารถศึกษารปูแบบการประเมินงานวจิยั

ต่าง ๆ เพิ่มเติม พร้อมวิธีการน�ารูปแบบประเมิน

ไปใช้ได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.equator-network.

org/ และ https://joannabriggs.org/research/ 

critical-appraisal-tools.html ผู้วิพากษ์งานวิจัยและ

วารสารทีตี่พมิพ์งานวจิยัต้นฉบบัควรใช้รปูแบบวธีิ

การประเมินเหล่าน้ีให้สอดคล้องกับชนิดของงาน

วิจัยในการพิจารณาผลงานวิจัยตีพิมพ์ นอกจาก

นี้จะเห็นว่างานวิจัยท่ีประเมินคุณภาพงานวิจัย

ต้นฉบับท่ีตีพิมพ์ในประเทศไทยยังมีน้อย ดังนั้น

ควรมีการผลิตงานวิจัยท่ีประเมินคุณภาพของงาน

วิจัยต้นฉบับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยทาง

ด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข 

ทีม่กีารด�าเนนิการวจิยัในมนษุย์ เพราะเป็นงานวจิยั

ท่ีต้องการคุณภาพและความถูกต้องค่อนข้างมาก 

เพือ่ประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัท่ีเหมาะสมกบั

การน�าไปใช้กับผู้รับบริการต่อไป
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การส่งเสริมสมรรถนะเป้าหมายความปลอดภัยด้านบุคลากรแก่นักศึกษาพยาบาล

สุทธิชารัตน์ จันติยะ, พย.ม.1

ณิชาธัญ โชติสุขหทัย, พย.ม.1
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(วันที่ส่งบทความ: 9 ก.พ. 2562; วันที่แก้ไข:15 มิ.ย. 2562; วันที่ตอบรับ: 31 ก.ค. 2562)

บทคัดย่อ
ปัจจุบันเป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากร (2P Safety Goal) เป็นนโยบายระดับโลก

และระดับประเทศทีร่่วมกนัขบัเคลือ่นในระบบสุขภาพไทย ซ่ึงสะท้อนถงึการต่ืนตัวในการให้ความส�าคัญ

ของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ได้มีการก�าหนดมาตรฐานการดูแลท้ังผูป่้วยและบุคลากรเพือ่ผลลัพธ์

ที่ปลอดภัยและคุณภาพในการบริการสุขภาพ ส�าหรับสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพได้มีการ

จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเช่นกัน นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่ง

การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยแล้วน้ัน พบว่ามีประเด็นส�าคัญท่ีความท้าทายของอาจารย์พยาบาล

เช่นกนั ทีจ่ะส่งเสรมิให้เกิดสมรรถนะด้านการปฏบัิติการพยาบาลท่ีปลอดภยัอย่างรอบด้าน นัน้คือประเด็น 

เป้าหมายความปลอดภยัด้านบุคลากร (Personnel safety goal) โดยหากมีการน�าไปบูรณาการเรยีนรูร้ายวชิา

ภาคปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง จะสามารถช่วยการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติทางการพยาบาลท่ีปลอดภัย

ของนกัศึกษาได้เป็นอย่างด ีบทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่ให้นกัวชิาการด้านการศึกษาพยาบาลได้มแีนวทาง

น�าในประเด็นความปลอดภยัด้านบุคลากรไปประยุกต์ในการส่งเสริมสมรรถนะความปลอดภยัแก่นักศึกษา

พยาบาล รวมทั้งมีสมรรถนะเป็นที่ต้องการและจ�าเป็นต่อระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน 

 ค�าส�าคัญ: การส่งเสริมสมรรถนะ, เป้าหมายความปลอดภัย, นักศึกษาพยาบาล, อาจารย์พยาบาล
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Abstract
At present, Patient and Personnel Safety Goal (2P Safety) is a global and national policy that drives the 
Thai health system. It reflects the awareness and importance of the issue in the Ministry of Health of 
Thailand. Standard of care for both patients and personnel has been established for safe and quality results 
in health services. Educational institutions that produce professional nurses provide a focus on patient 
safety care during education. These learning activities aim for the care of patients to be safe. The crucial 
issues that challenge the nursing instructors mainly focus on the Personnel Safety Goal of the nursing 
students. In which, in principle if integrated into the learning activities of nursing practice, it will be used 
to cultivate the potential of the safety in nursing student practice. The purpose of this article is to provide 
nursing education academics with guidance on Personnel Safety Goal to promote safety competencies for 
nursing students, including the required competency that is needed for the current health service system.

 Key words:  promoting competency, personnel safety goal, nursing student, nursing instructor
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บทน�า
 ปัจจุบันประเด็นความปลอดภัยจากการ

รับบริการทางสุขภาพมีความส�าคัญและเป ็น 

กระแสการต่ืนตัวทางสังคมอย่างต่อเน่ือง มีการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งว่าทางด้านความคิด 

ทัศนคติ มุมมองของผู ้รับบริการต่อทีมสุขภาพ  

มีการรายงานองค์การอนามัยโลกถึงเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์จ�านวน 134 ล้านครั้งเกิดขึ้นทุกปีใน

โรงพยาบาลของประเทศทีมี่รายได้ต�า่และปานกลาง 

(Low-and middle-income countries [LMICs]) 

ซ่ึงมีผู้เสียชีวิตปีละ 2.6 ล้านคน เนื่องจากจัดการ

ความปลอดภัยไม่มีคุณภาพ ส่งผลต่อสุขภาพของ

ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง มีรายงานการใช้ยาท่ีไม่

ปลอดภยัและข้อผดิพลาดในการใช้ยาท่ีสงูเช่นเดียว

กับการเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดใน

การใช้ยาท่ัวโลกอยู่ที่ประมาณ 42 พันล้านเหรียญ

สหรัฐต่อปี (World Health Organization [WHO], 

2018)

 ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) 

นับว่าเป็นหวัใจส�าคัญของการดูแลผูป่้วยท่ีองค์การ

อนามัยโลกและระบบบริการสุขภาพท่ัวโลกได้

ให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยเป็นอย่างย่ิง จึง

มีการก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย ทั้งใน

ระดับโลก มีการก�าหนดเป้าหมายร่วมกันถึงผล

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในระบบบริการ

สุขภาพ (WHO, 2011) นโยบายดังกล่าวได้ส่งผลต่อ

การเปลีย่นแปลง ให้องค์กรท่ีท�าหน้าทีใ่นการพฒันา

และรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล คอื สถาบันรบัรอง

คุณภาพด้านสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Joint Commission for Accreditation of Healthcare  

Organization [JCAHO]) ซึง่เป็นสถาบนัท่ีได้รบัการ

ยอมรับในระดับสากล มีการก�าหนดให้เป้าหมาย 

ความปลอดภัยเป็นเป้าหมายส�าคัญ ที่มุ ่งเน้นให้ 

ผูป่้วยและผูป้ฏบัิติงานได้รบับริการท่ีมีคุณภาพและ

ปลอดภัยสูงสุด (The Joint Commission, 2017) 

 ในประเทศไทยมีสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.  

(The Healthcare Accreditation Institute Public  

Organization [HA]) ได้ประกาศให้บุคลากร

สาธารณสุข รับทราบเป้าหมายความปลอดภัยใน

การดูแลผู้ป่วย การสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยก�าหนดเป้าหมายความ

ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยที่ส�าคัญและมีความเป็น

ไปได้ในการลดระดับของปัญหา ในปี พ.ศ. 2551  

ได้น�า Patient Safety Goals มาจัดเป็นหมวด

หมู่ที่จดจ�าได้ง ่าย ภายใต้ชื่อว่า SIMPLE โดย

ก�าหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งก�าหนดเป้าหมาย 

ความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย และน�า

ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริง (สถาบันรับรองคุณภาพ 

สถานพยาบาล [องค์การมหาชน] , 2561) จากนัน้ในปี  

พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสขุได้มกี�าหนดนโยบาย 

ความปลอดภยั (2 P Safety Goals) ท่ีก�าหนดแนวทาง

ด้านผู ้ป่วย (Patient) และบุคลากร (Personal)  

ก�าหนดเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ี 

มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย มีการก�าหนดวิสัยทัศน์

ด้านความปลอดภยั มีการก�าหนดไว้คอื ประเทศไทย

มีระบบบริการสุขภาพท่ีมี คุณภาพและความ

ปลอดภัยส�าหรับทุกคน 2018-2021 (กระทรวง

สาธารณสุข, 2560) สะท้อนการให้ความส�าคัญ 

ต่อความปลอดภัยของหน่วยบริการสุขภาพ และ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีส�าคัญที่จะให้

เกิดความปลอดภัยดังกล่าว มีการก�าหนดตัวชี้วัด

ด้านความปลอดภัยตามนโยบายในทุกระดับของ

ระบบสุขภาพของประเทศไทย
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 ส�าหรับสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล

ในระดับนานาชาติ ได้มีการจัดโครงการการศึกษา

ทีก่�าหนดกรอบแนวคิดการพฒันาการจดัการศึกษา

ด้านคุณภาพและความปลอดภยัผูป่้วย (Quality and 

Safety Education for Nurses [QSEN]) โดย Hudson 

Lewis, Stokes, and Yarbrough (2014) ท่ีเน้นให้

นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะหลัก 6 ประการคือ  

1) การเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 2) การท�างานเป็น

ทีมและความร่วมมือ 3) การปฏิบัติงานโดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ 4) การพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 5) ความปลอดภัย และ 6) เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยสัมพันธ์กับความรู้ ทักษะ และ

ทัศนคติ ในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพ 

ซึ่งเป็นความคาดหวังที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ศักยภาพเม่ือส�าเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพโดยไม่ต้อง

เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ การมุ่งให้นักศึกษาพยาบาลท่ี

จะก้าวเป็นพยาบาลวิชาชีพต้องมีความรับผิดชอบ

ในเรื่องคุณภาพบริการ ความปลอดภัยของผู้ป่วย  

ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงมีความส�าคัญเมื่อต้อง

ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยตลอดชีวิตของการประกอบ

วิชาชีพพยาบาล (พร บุญมี, 2557) 

 ป ัจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาค

ปฏิบัติได้เน้นถึงการน�าความรู้สู ่การปฏิบัติ การ

เรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ ในการฝึกปฏบัิติมีความ

จ�าเป็นท่ีต้องอาศัยทุกช่วงของการฝึกปฏิบัติ โดย

สอดแทรกเน้ือหาต่าง ๆ ในทุกรูปแบบที่เป็นการ

ส่งเสริมความรอบรู้ในการดูแลผู้ป่วยและตนเอง

ได้อย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามหากมีการ 

บูรณาการหลักการดูแลด้านความปลอดภัย การ

บริหารความเส่ียงทางคลินิกเชื่อมโยงต่อการสอน

ภาคปฏิบัติท่ีจะส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้คิด

อย่างเป็นระบบ (Systems thinking) ร่วมกับการใช้

กระบวนการพยาบาล จะสามารถส่งเสริมการคิด

วเิคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณซึง่เป็นผลลพัธ์การ

เรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

ในด้านสุขภาพค�านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ก�าหนดจาก

ภาพใหญ่คือองค์กรอนามัยโลก รวมถึงสถาบัน

ทางด้านสุขภาพ สถาบันการศึกษาทางด้านสุขภาพ  

ท่ีจะเผยแพร่แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันสมัยเท่าทัน 

ต่อการเปลีย่นแปลงในทุกปัจจัยท่ีกระทบต่อวถิชีวีติ

ของโลกปัจจุบัน จึงเป็นความท้าทายของอาจารย์ 

พยาบาลในการพฒันาแนวทางจัดกจิกรรมการเรยีน 

การสอนหรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ เพื่อ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ โดยครอบคลุม 

เนือ้หาแนวคิดหลักการความปลอดภยัด้านบุคลากร 

สุขภาพ การประยุกต์บทบาทอาจารย์พยาบาล 

ในการส่งเสริมสมรรถนะด้านความปลอดภัย

แก่นักศึกษาพยาบาลด้านบุคลากร ในการฝึก

ภาคปฏิบัติท่ีไม่แยกส่วนแต่เน้นให้สอดแทรก

กิจกรรมการเรียนรู ้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง 

ตัวอย่างประสบการณ์ในการส่งเสริมสมรรถนะ 

ด ้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ก ่ นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล 

ตามแนวทางการปฏิบัติ ท่ีบูรณาการท้ังความ 

ปลอดภัยในการดูแลผู ้ป ่วยและบุคลากร ซ่ึง 

วตัถุประสงค์ของบทความนีเ้พือ่ให้นกัวชิาการด้าน

การศึกษาพยาบาลได้มีแนวทาง/การประยุกต์ใน

กิจกรรมการสอนภาคปฏิบัติท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 

ความรู ้ทกัษะ และทศันคติทีดี่แก่นกัศึกษาพยาบาล

ให้เกิดสมรรถนะด้านปลอดภัยในด้านบุคลากร 

เพื่อเชื่อมโยงต่อการดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัยต่อไป 

ประเด็นส�าคัญด้านความปลอดภัยในการดูแล	

ผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพ	 (2	 P	 Safety	Goals)		

ทางด้านสุขภาพ
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 ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (Patient  

safety) องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยาม ว่าการ 

ลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากภัยหรืออันตรายท่ีไม่

ควรเกิดขึ้นจากการบริการสุขภาพให้เกิดน้อย

ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถยอมรับได้ (WHO, 2018) จาก

สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

ส่งผลให้องค์การอนามัยโลก ได ้การก�าหนด

ประเด็นความปลอดภัยของผู ้ป่วยไว้ นโยบาย 

ด้านความปลอดภัยระดับชาติ (National Patient  

Safety Goals, 2019) ซ่ึงก�าหนดเป้าหมายความ

ปลอดภัย (Patient Safety Goals) ส�าหรับบุคลากร

ทางสาธารณสุขที่มีอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัย 

เกิดขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง เช ่น การเกิดอุบั ติ เหตุ 

รถพยาบาลฉุกเฉินพลิกคว�่าส่งผลต่อชีวิตของ

ทีมสุขภาพ รายงานการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 

ชนิดบีของแพทย์ พยาบาล และพบสถิติการเกิด

โรคเรื้อรังท่ีเกิดจากการท�างานส่งผลกระทบ 

ต ่ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ร ะ ย ะ สั้ น 

และระยะยาว เป็นต้น เป็นข้อมูลส�าคัญท่ีท�าให้

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก�าหนด

นโยบายความปลอดภัย (2P Safety Goals)  

ที่ เป ็นแนวทางทั้งด ้านผู ้ป ่วย (Patient) และ 

ด้านบุคลากรทางสาธารณสุข (Personal) (สถาบัน

รับรองคุณภาพสถานบริการ, 2561) จากเป้าหมาย 

ความปลอดภัยท้ัง 2 รูปแบบ ส่งผลให้ทุกสถาน

บ ริ ก า ร ท า ง สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จั ด ท� า

มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ ดีแก ่ผู ้ป ่วยและบุคลากร 

ที่ปฏิบัติงาน (นันทิดา พันธุศาสตร์ และราตรี  

ทองยู, 2560) รายละเอียดดังตารางภาพที่ 1

5 

การประยกุตใ์นกิจกรรมการสอนภาคปฏิบติัท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีดีแก่นกัศึกษา
พยาบาลใหเ้กิดสมรรถนะดา้นปลอดภยัในดา้นบุคลากรเพื่อเช่ือมโยงต่อการการดูแลผูป่้วยท่ีปลอดภยัต่อไป  

ประเด็นสําคัญด้านความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพ (2 P Safety Goals) ทางด้าน
สุขภาพ 

ความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย (Patient safety ) องคก์ารอนามยัโลกไดใ้หนิ้ยาม ความหมายวา่  
การลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากภยัหรืออนัตรายท่ีไม่ควรเกิดขน้จากการบริการสุขภาพให้เกิดนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
สามารถยอมรับได ้ (WHO, 2018) จากสถานการณ์ความไม่ปลอดภยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนส่งผลใหป้ลอดภยัของ
องคก์ารอนามยัโลก ไดก้ารกาํหนดประเดน็ความปลอดภยัของผูป่้วยไว ้นโยบายนโยบายดา้นความปลอดภยั
ระดบัชาติ (National Patient Safety Goals, 2019)  ซ่ึงกาํหนดเป้าหมายความปลอดภยั (Patient Safety Goals)  
สําหรับบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีมีความอุบติัการณ์ความไม่ปลอดภยัเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่น การเกิด
อุบติัเหตุรถพยาบาลฉุกเฉินพลิกควํ่าส่งผลต่อชีวิตของทีมสุขภาพ  รายงานการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี
ของแพทย ์พยาบาล และพบสถิติการเกิดโรคเร้ือรังท่ีเกิดจากการทาํงานส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นตน้ เป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยจึงไดมี้
กาํหนดนโยบายความปลอดภยั (2 P Safety Goals) ทั้งเป็นแนวทางทั้งดา้นผูป่้วย (Patient) และดา้นบุคลากร
ทางสาธารณสุข (Personal)  (สถาบนัรับรองคุณภาพสถานบริการ, 2561)  จากเป้าหมายความปลอดภยัทั้ง 2 
รูปแบบ ส่งผลให้ทุกสถานบริการทางสุขภาพของประเทศไทยจดัทาํมาตรฐานหรือแนวปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีแก่ผูป่้วยและบุคลากรท่ีปฏิบติังาน (นันทิดา พนัธุศาสตร์และราตรี ทองยู, 
2560) รายละเอียดดงัตารางภาพท่ี 1 

2P Safety Goals 
เป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย 

(Patient Safety Goals)  

S 
I 

M 
P 
L 
E 

ความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข 
 (Personnel Safety Goals) “ SIMPLE” 

1) การผา่ตดัท่ีปลอดภยั (Safe Surgery) 1) การรักษาความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลและส่ือสังคม
(Security and Privacy of Information and Social Media)

2) การควบคุมการป้องกันการต ิดเชื�อต่าง ๆ 

(Infection Control)
2) การติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือ ( Infection and Exposure)

3) ความปลอดภยัในการให้ยาและส่วนประกอบของเลือด
(Medication & Blood Safety)

3) สุขภาพจิตท่ีดีและมีสมาธิ  (Mental Health and Mediation) 

4) กระบวนการดูแลผูป่้วย (Patient Care Processes) 4) กระบวนการทํางาน (Process of Work) 
5) การใส่ท่อ สายระบายต่าง ๆ (Line, Tube , Catheter) 5) การใชร้ถพยาบาลฉุกเฉินท่ีปลอดภยั  ( Lane (Ambulance) and Legal issues)
6) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว  (Emergency Response) 6) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัสาํหรับบุคลากร (Environment and Working Conditions)

ตารางภาพที ่1 เป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 

ประเด็นสําคัญ:ด้านความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพ (2 P Safety Goals) ทางด้าน
การศึกษา 

ประเด็นส�าคัญ	 ด้านความปลอดภัยในการดูแล	

ผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพ	 (2	 P	 Safety	Goals)		

ทางด้านการศึกษา

 สถาบันการศึกษาที่ผ ลิตบัณฑิตด ้ าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ ท้ังในต่าง

ประเทศและในประเทศไทย ต่างให้ความส�าคัญต่อ

การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยอย่างเป็น

รูปธรรมโดยน�าเน้ือหาในหลักสูตรความปลอดภัย
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ของผู ้ป่วย (Patient safety curriculum guide)  

ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ

ทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก ท่ีได้เผยแพร่ 

หลักสูตรดังกล่าวทั่วโลกต้ังแต ่ป ี  คศ. 2011  

โดยเนื้อหาสาระส�าคัญในคู ่มือหลักสูตรความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย ขององค์การอนามัยโลก ฉบับ

สหวิชาชีพ นัน้ประกอบด้วย 11 หวัข้อ ยกตัวอย่าง เช่น 

หัวข้อที่ 1 ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร หัวข้อ 

ท่ี 2 ท�าไมการน�าปัจจยัมาใช้จงึมีความส�าคญัต่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นต้น เนื้อหาสาระส�าคัญ

มุ่งเน้นการเรียนรู ้จากสถานการณ์จริงส่งเสริม 

การคิดอย่างเป็นระบบควบคุมการให้ความส�าคัญ

แบบองค์รวม ค�านงึหลกัจรยิธรรม โดยมยีทุธศาสตร์

คอื การแลกเปลีย่นประสบการณ์ (Share) การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในสหสาขาวิชาชีพ (Chain) 

การวางรปูแบบการเรยีนการสอน (Shape) และการ

เปลี่ยนแปลงสู่การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและ

ปลอดภัย (Change) (WHO, 2011)

  ในประเทศไทย สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ได้ท�าความร่วมมือ 

กบัสถาบนัการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรสุขภาพทกุแห่ง 

ในประเทศไทย ในการน�าหลักสูตรสู ่การจัด 

การเรียนการสอนและมีการเผยแพร่คู่มือหลักสูตร

ความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก

ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย) ในปี พ.ศ. 2558  

(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล [องค์กร

มหาชน), 2558] ส�าหรับหัวข้อในบทเรียนและ

ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นในหลักสูตร

ยังเป ็นความท้าทายแก่อาจารย ์พยาบาลและ

พยาบาลพี่ เลี้ ยงของสถาบันการศึกษาที่ผลิต

พยาบาลวิชาชีพที่จะน�า เนื้อหามาบูรณาการ

กับรายวิชาหรือสอดแทรกสาระรายวิชาที่ มี

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีในปัจจุบัน แต่พบ

บางสถาบันทางการพยาบาลได้มีการเพิ่มเป็น

รายวิชาท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม

แต่ละสถาบันการศึกษามีบทบาทหน้าท่ีในการ

ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้รับการพัฒนา

และการอบรมขัดเกลาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง  

ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร นอกจากน้ัน

พยาบาลพี่เล้ียงในแหล่งฝึกยังมีบทบาทส�าคัญใน

การส่งเสริมสมรรถนะด้านความปลอดภัยและ

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกบัการศึกษาของ เยาวเรศ ก้านมะลิ และ

อรัญ ซุยกระเด่ือง (2017) พบว่าพยาบาลพี่เลี้ยง

สามารถการน�ากระบวนการอบรมขัดเกลาทาง

สังคม (Socialization) มาบูรณาการเข้ากับบทบาท

ของพยาบาลพีเ่ลีย้งในการจัดการเรยีนการสอนภาค

ปฏิบัติ เป็นการท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ

มีต้นแบบของวิชาชีพที่ดี โดยเริ่มต้ังแต่ปัจจัยส่วน

บุคคลคือด้านร่างกาย ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ  

ทีร่วมไปถงึความรูค้วามเข้าใจในทกุกระบวนการใน

การดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยท้ังตนเอง

และผู้ป่วย โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีในการท�างาน

และความปลอดภัยในการดูแลผู ้ป่วย (เยาวเรศ  

ก้านมะลิ และอรัญ ซุยกระเดื่อง)

 จากความส�าคัญด้านความปลอดภัยใน

การดูแลผู้ป่วยและบุคลากรของทุกภาคส่วน ที่มี 

นโยบายระดับโลกและระดับชาติ ผูเ้ขียนได้ตระหนัก

และเห็นความส�าคัญต่อน�านโยบายสู่ประยุกต์ใน

กจิกรรมการสอนภาคปฏบัิติ โดยน�าหลกัการบรหิาร

ความเสี่ยง (Risk management) ควบคู่กับประเด็น

ความปลอดภัยของบุคลากร ซ่ึงได้น�าเสนอเน้ือหา

ส�าคัญ 4 ประเด็นหลักดังนี้ 1) การรักษาความ

ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและ
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ส่ือสังคม (Security and privacy of information  

and social media) 2) การติดเชื้อและแพร่กระจาย

เชื้อ (Infection and exposure) 3) สุขภาพจิตท่ี

ดีและมีสมาธิ (Mental health and meditation)  

4) กระบวนการท�างาน (Process of work) แต่

ในประเด็นท่ี 5) การใช้รถพยาบาลฉุกเฉินที่

ปลอดภัย (Lane ambulance, and legal issues) และ  

6)  สิ่ งแวดล ้อมท่ีปลอดภัยส�าหรับบุคลากร  

(Environment and working conditions) จะไม่ได้

น�าเสนอในครั้งนี้เนื่องจากทั้ง 2 ด้านจะเน้นใน

เชิงนโยบายของผู้บริหาร แนวทางในการน�าเสนอ 

ค รั้ ง น้ี จ ะ มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง 

เพื่อประยุกต์ในกิจกรรมการสอนภาคปฏิบัติ 

แนวทางการประยุกต์หลักความปลอดภัยของ

บุคลากรสุขภาพ	(Personnel	Safety	Goal)	ในการ

จัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในการส่งเสริมสมรรถนะ

ด้านปลอดภัยแก่นักศึกษาพยาบาล	

 1.		 ด้านการบูรณาการหลักการบริหาร

ความเส่ียง	 (Risk	management)	 ในกิจกรรม	

การสอนวิชาภาคปฏิบัติทางการพยาบาล โดย

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สอนภาค

ปฏิบัติ และพยาบาลพี่เล้ียงท่ีสอนภาคปฏิบัติจะ

สามารถน�าหลักการบริหารความเส่ียงมาประยุกต์

ใช้ในส่งเสริมสมรรถนะด้านความปลอดภัยในการ

ดูแลผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพน้ัน จ�าเป็นท่ีจะ 

ส่งเสรมิการคิดอย่างเป็นระบบแก่นกัศึกษาพยาบาล

ในการฝึกภาคปฏิบัติ โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  ขั้นตอนที่	 1	 คือ	 การระบุความเส่ียง	

(Risk	 identification)	ขั้นตอนนี้เริ่มใช้ต้ังแต่

การปฐมนิเทศทุกรายวิชา ทุกหอผู้ป่วยที่ข้ึนฝึก

ปฏิบัติโดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้  

หตัถการต่าง และการพยาบาลในโรคต่าง ๆ  เป็นต้น  

หรืออาจเป็นการเรียนรู้จากเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึน 

กบัตนเอง หรอืผูอ้ืน่หรอืข่าวสารต่าง ๆ  หรอืวเิคราะห์ 

โอกาสในการฝึกปฏิบัติ แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในหอผูป่้วย รวมทัง้จดุเน้นส�าคัญในการเตรยีมพร้อม 

ด้านวชิาการเพือ่การปฏบัิติในการฝึกครัง้นี ้เชือ่มโยง 

ไปหลักความปลอดภัยของผู ้ป่วยและบุคลากร  

(Patient and personnel safety goals หรือ 2P Safety  

Goals) ซึง่เน้นหลกั S-I-M-P-L-E รายละเอยีดสังเขป 

ตามตารางภาพท่ี 1 ยกตัวอย่าง ค�าถาม เช่น หากผูป่้วย 

มีอาการสับสนช่วยเหลือตัวเองได้น้อยโอกาส 

เกิดเรื่องอะไรได้บ้าง หรือหากผู ้ป ่วยได้รับยา 

หลายรายการควรตระหนักในเร่ืองใดบ้าง สอดคล้อง 

กับหลัก SIMPLE ประเด็นใด เป็นต้น 

 ข้ันตอนที่	 2	 คือ	 การประเมินความเส่ียง	

(Risk	 assessment)	การน�าข้อมูลจากขั้นที่ 1 มา

จัดระดับความรุนแรงท่ีมีต้ังแต่ระดับน้อยถึงระดับ

มากท่ีสุด ซ่ึงอาจน�าไปสู่อนัตรายร้ายแรงหรอืท�าให้

ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้ฝึกวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ ข้อวินิจฉัยทางการ

พยาบาล หรือหัตถการที่ส่งผลกระทบหรืออาจจะ

เกดิข้ึน เช่น หากเกดิแล้วส่งผลต่อชีวติ และทรพัย์สนิ

มากน้อยขนาดไหน รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้

เรียนรู้ถึงระดับความรุนแรงทางคลินิก ระดับความ

รุนแรงของการเกิดอุบัติการณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 9 ระดับ  

ต้ังแต่ A-I รายละเอียดดังนี้ ระดับ A หมายถึง 

เหตุการณ์ท่ีมีแนวโน้มก่อให้เกิดความระดับ B 

หมายถึง การเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น แต่ไม่เป็น

อันตราย/ไม่ส่งผลเสียหายเน่ืองจากความคลาด

เคลื่อนยังไม่ถึงผู้มารับบริการ ระดับ C หมายถึง  

เกิดความคลาดเคลื่อน แต่ไม่เป็นอันตรายหรือ 
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ไม่ส่งผลเสียหายถึงแม้ว่าความคลาดเคลื่อนน้ันจะ

ไปถึงผู้รับบริการ ระดับ D หมายถึง เกิดความคลาด

เคล่ือน แต่ไม่เป็นอันตราย/ไม่ส่งผลเสียหาย แต่ต้อง

มีการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นอันตรายหรือ 

ไม่ส่งผลเสียหายต่อผู้รับบริการ 

  ส�าหรับในระดับท่ีส่งผลอันตรายต่อ 

ผูป่้วยคอืในระดับ E- G โดยในระดับ E หมายถงึ เกดิ

ความคลาดเคลือ่น ส่งผลให้เกดิอันตรายชัว่คราวต่อ

ผูร้บับรกิาร ระดับ F หมายถงึ เกดิความคลาดเคลือ่น  

และส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวต่อผู้รับบริการ

ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึน้ ใช้เวลาแก้ไขนานขึน้  

ระดับ G หมายถึง  เกิดความคลาดเคลื่ อน  

เกิดอันตรายถาวรต่อผู้รับบริการ หรือเกิดความ

พิการถาวร หรือบาดเจ็บหรือเจ็บปวดทางจิตใจ

และอารมณ์ ระดับ H หมายถึง เกิดความคลาด

เคลือ่น เกดิอนัตรายเกอืบถึงชวีติต่อผูร้บับรกิาร ต้อง

ท�าการช่วยชีวิต เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ

ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (CPR) และ ระดับ I 

หมายถึง เกิดความคลาดเคลื่อน เกิดอันตรายจนถึง

ชีวิตต่อผู้รับบริการ เกิดความเสียหายจนแก้ไขไม่

ได้ต่อผู้รับบริการ ท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกฟ้อง

ร้องทางส่ือ ทางกฎหมาย (สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล [องค์การมหาชน], 2561) อาจารย์

พยาบาลหรือพยาบาลพี่เล้ียงมีบทบาทท่ีส่งเสริม

ให้นักศึกษาพยาบาลสามารถที่จะฝึกวิเคราะห์

กรณีศึกษาจากสถานการณ์ โดยการต้ังค�าถามหรือ 

ยกตัวอย่างสถานการณ์จรงิและการวิเคราะห์โอกาส

ที่จะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงไร เพื่อการวางแผนการ

พยาบาลอย่างครอบคลุมต่อไป 

 ขั้นที่	 3	 การจัดการกับความเส่ียง	 (Risk	

management)	 ในขั้นตอนนี้มีการแบ่งออกเป็น  

4 กลยทุธ์ หรอืใช้ตัวย่อว่า 4 T ได้แก่ 1) ยอมรบั (Take) 

2) การแก้ไขผลกระทบ (Treat) 3) การหลีกเล่ียง 

หรอืก�าจดั (Terminate) และ 4) การถ่ายเท (Transfer)  

กรณีท่ีมีการเกิดอุบัติการณ์ท่ีมีความรุนแรงสูง

กระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหา (Root cause 

analysis [RCA]) ด้วยการท�าแผนภูมิก้างปลา การ

ปรึกษาร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไขอย่างเปิดใจ 

ท�าให้ได้ข้อสรุปในการจัดการระบบ ความยากง่าย

ของประเด็นการเรียนรูต้้องค�านงึถงึระดับช้ันปีของ

นกัศึกษาเพือ่ให้เกดิทศันคติท่ีดีต่อการจดัการความ

เสี่ยงระดับง่ายจนถึงระดับยาก 

 ขั้นที่	 4	การติดตามและการทบทวนความ

เส่ียง	 (Monitoring	 and	 review) ในข้ันตอนของ

การติดตามผลของการจัดการความเส่ียงหรือการ

บริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับการประเมินผล

ทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย โดยอาจเป็นการ

ทบทวนความเส่ียงหลงัฝึกปฏบิติังานร่วมกนัแต่ละ

วัน (Post conference) หรือการประเมินผลร่วม

กับแหล่งฝึก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน 

ระบบและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นรูปแบบการ 

บูรณาการบริหารความเส่ียงในการฝึกปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาความรู้ของผู้สอนตามสภาพการณ์จริง โดย

อาจารย์พยาบาลต้องมีการพัฒนามีความรู้ ความ

เข้าใจ มีทัศนคติท่ีดี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ

บริหารความเสี่ยง และการฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละ

สถานการณ์กับนักศึกษาก็จะกระตุ้นให้เกิดการคิด

เชิงระบบ (พร บุญมี, 2557)

 2.	 การจัดเรียนรู้ภาคปฏิบัติบูรณาการกับ

เป้าหมายความปลอดภัยบุคลากรสาธารณสุข	 เพ่ือ

ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะด้านความปลอดภัยของ

นักศึกษาพยาบาล ซ่ึงกล่าวได้ว่าบุคลากรสุขภาพ

ในบทความนี ้คือนกัศึกษาพยาบาล ท่ีมีความจ�าเป็น
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ต้องได้รับค�าแนะน�า การส่งเสริมถึงความปลอดภัย

ในการดูแลตนเองอย่างรอบด้านเพือ่จะสามารถดูแล

ผูป่้วยหรอืผูร้บับรกิารได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยมี

การสอดแทรกหลกัการใน มรีายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

  2.1	การพัฒนาทกัษะในการสือ่สารอย่าง

มืออาชีพแก่นักศึกษา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ของวิชาชีพพยาบาลมีความส�าคัญในยุคปัจจุบัน

เป็นอย่างมาก และได้มีการก�าหนดเป็นประเด็น

ความปลอดภัยของบุคลากร ที่ก�าหนดเป้าหมาย

ในเรื่อง ความม่ันคงและความเป็นส่วนตัวของ

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมท้ังการส่ือสารสงัคมออนไลน์  

ทีมุ่ง่ด้านการส่ือสังคมออนไลน์ความปลอดภยัของ

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมืออาชีพ (สถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล [องค์การมหาชน], 

2561) ปัจจุบันหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับ

ปริญญาตรี ได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญของ

การส่ือสารเป็นอย่างมาก มีการจัดการเรียนการ

สอนภาคทฤษฎีในรายวิชาภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  

ท่ีส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการส่ือสารของ

นักศึกษาพยาบาล มีการพัฒนาทั้งในหลักสูตร

และนอกหลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติ บทบาทอาจารย์พยาบาลมีส่วนส�าคัญ

ต่อการส่งเสริมในการสื่อสารของนักศึกษาเกิด

ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันประเด็นปัญหาที่อาจเกิด

จากค�าพูด หรือข้อความ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพ

ลักษณ์และความน่าเชื่อถือ

    หลักการสื่อสารที่ดีที่สามารถน�าได้

สอดแทรกได้ช่วงฝึกปฏบัิติประกอบด้วย ( 1) ความ

ชัดเจน (Clear) คือ การสื่อสารที่เน้นทุกทักษะ เช่น

การพูด การเขียน จะต้องเป็นการสื่อสารที่มีความ

ชัดเจน เรียบง่าย เม่ือส่ือออกไปแล้ว ผู้รับสารต้อง

มีความเข้าใจที่ชัดเจนเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร เช่น  

การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยแก่ผู ้ป่วย  

และญาติ การบันทึกทางการพยาบาล เป็นต้น  

(2) ความถูกต้อง (Correct) ผู้ส่งสารควรพิจารณา 

และตรวจสอบก่อนท่ีจะส่งสารออกไปว่าสารท่ี  

ผู ้ส ่งสารต้องการจะสื่อออกไปนั้นเป็นข้อมูล

ข่าวสารท่ีมีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่ หากไม่ถูก

ต้องควรแก้ไขให้ถกูต้องก่อนท่ีจะส่งสารออกไป ใน

การฝึกภาคปฏบัิติ บทบาทของอาจารย์หรอืพยาบาล

พี่เล้ียงจะเป็นผู ้สะท้อนความถูกต้องหลังจากท่ี

นักศึกษาแต่ละคนได้เสนอความรู ้ความคิดเห็น 

ของตนเอง เช่น ในช่วงการ Pre-post conference 

ก็จะสามารถสะท้อนความถูกต้องของข้อมูลท่ี

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นออกมา เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมความตระหนักในการใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องมี

หลกัฐานเชิงประจกัษ์สนับสนุน หรอืข้อมูลท่ีไม่ถกู

ต้องจะส่งผลอย่างไร เป็นต้น และ (3) ความกระชับ  

(Concise) คือ การส่ือสารท่ีดีไม่จ�าเป็นต้องเขียน

หรือพูดยาว ๆ หรือต้องเป็นปริมาณมาก ๆ แต่

มีความสั้นกระชับ ท้ังการพูดและการเขียน เช่น  

หลักในการส ่งเวรหรือรายงานอาการผู ้ป ่วย  

ด้วยวาจาระหว่างแพทย์ และพยาบาล มีกรอบใน

การส่ือสาร และการส่งต่อข้อมูลท่ีชัดเจน กระชับ

และมีความถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 

โดยอยูภ่ายใต้การใช้กระบวนการพยาบาล (Nursing 

process) 

  ปัจจบุนัยงัพบว่าประเดน็ความปลอดภยั

ของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) มุ่งให้

มีการใช้งานและการสือ่สารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 

และส่ืออื่น ๆ อย่างเหมาะสมและมีความเป็นมือ

อาชีพ ลดปัญหาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ

ตัวเองและองค์กร (สถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล [องค์การมหาชน], 2561) โดยบทบาท
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อาจารย์พยาบาลสอดแทรกวิธีการส่ือสารอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม การเคารพศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์และหลีกเลี่ยง การโจมตี และกลั่นแกล้ง  

การวางตัวอย่างเหมาะสม (Appropriate conduct) 

การค�านึงถึงความปลอดภัย (Safety) และเป็น 

ส่วนตัว (Privacy) ของบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้ป่วย 

การส่งเสริมการส่ือสารตามแนวทางดังกล่าว ควร

เริ่มพัฒนาต้ังแต่ฝึกปฏิบัติในชั้นปีท่ี 2 โดยสื่อสาร

กับอาจารย์ในช่วงประชุมปรึกษาหลังฝึกปฏิบัติ

งาน (Post conference) จากนั้นการส่ือสารกับ

พยาบาลพี่เลี้ยงในหอผู้ป่วยและการสื่อสารกับทีม

สหสาขาวชิาชพี จะเป็นการพฒันานักศึกษาได้อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อทักษะการสื่อสารที่ดีท�าให้นักศึกษา 

เกิดความมั่นใจ

  2.2	 การป้องกันการติดเชื้อ	 (Prevent	

infection	and	exposure) การติดเชื้อของบุคลากร

สุขภาพในระหว่างปฏบัิติงานส่งผลต่อความสูญเสีย 

ขวัญ ก�าลังใจ สุขภาพและชีวิต เศรษฐกิจ สังคม  

และระบบการบรกิารสุขภาพระดับชาติ สอดคล้อง

กับความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข ด้าน

การติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ (สถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล [องค์การมหาชน], 2561)  

การส่งเสริมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองใน

ด้านต่าง ๆ จึงมีความส�าคัญ เป็นแนวทางหน่ึงท่ี

ส�าคญัของอาจารย์พยาบาลทีจ่ะเน้นย�า้ สร้างทัศนคติ 

ทีดี่ทีมี่ต่อการป้องกนัการติดเชือ้ของตนเองและการ

แพร่กระจายเชื้อแก่ผู้อื่นโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

ก็ตาม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

   2.2.1.	สอบถามประวัติการได้รับ

ภมูคิุม้กนั ซ่ึงการได้รบัภมูคิุม้กนัพืน้ฐานเป็นข้อมูล

ที่ส�าคัญก่อนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาเป็นอย่าง

มาก เช่น ภมิูคุม้กนัโรคไวรสัตับอกัเสบบ ีสุกใส และ

หัด อาจารย์ต้องร่วมสอบถาม ตรวจสอบถงึประวติั

ของการฉีดวัคซีนหรือมีหลักฐานยืนยันในการฉีด

หรือมีภูมิคุ้มกันในโรคต่าง ๆ ก่อนการฝึกปฏิบัติ

งาน เพื่อเป็นการท้ังป้องกันตนเองและป้องกัน 

การแพร่กระจายเชื้อถึงผู้ป่วย 

   2.2.2.	การสร้างความตระหนกัแก่

นกัศกึษาถงึการใช้อปุกรณ์การป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคล	(Personal	protection	equipment) ตามหลกั

ปฏิบัติสากล ซ่ึงจะเป็นอุปกรณ์ท่ีสวมใส่ปกคลุม

ส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกาย เพือ่ป้องกนัอนัตรายท่ี

อาจเกดิข้ึนเนือ่งจากสภาพและส่ิงแวดล้อมในขณะ

ปฏิบัติงาน หรือหัตถการต่าง ๆ ต้องมีการสวมใส่

อปุกรณ์เครือ่งป้องกนั เช่น การสวมถงุมอื การสวม

ผ้าปิดจมูก-ปาก และแว่นตา กรณีที่คาดว่ากิจกรรม

การพยาบาลน้ันมีโอกาสการกระเด็นของเลอืด สาร

น�้า หรือสารคัดหลั่ง เป็นต้น ได้แก่ หน้ากากอนามัย 

หน้ากากไส้กรองละเอียด N 95 หรือ Powered air 

respirator (PAPR) อุปกรณ์ป้องกันบริเวณดวงตา 

ใบหน้า ศีรษะ ถุงมือ และเสื้อคลุม ตามประเภท

กจิกรรมท่ีเส่ียงต่อการสัมผสัเชือ้ก่อโรค การปฏบัิติ

ตามแนวทางการระมดัระวงั การติดเช้ือข้ันพืน้ฐาน  

(Standard precaution) ในระหว่างให้การดูแล 

ผู้ป่วย  

  2.2.3	 การสร้างความตระหนักในการ

ล้างมืออย่างถูกต้อง การล้างมืออย่างถูกต้องเป็น

หวัใจส�าคญัของความปลอดภยั (2P Safety) เช่นกนั 

แม้จะผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องท้ังภาคทฤษฎี

และปฏบัิติในแต่ละช่วงชัน้ปี อย่างไรกต็ามอาจารย์

พยาบาลยังต้องสร้างความตระหนักอย่างต่อเน่ือง 

คอยเน้นย�้าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากไม่ล้างมือ คอย

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเรื่องการล้างมือให้

ถูกต้อง การใช้แอลกอฮอร์ส�าหรับล้างมือ (Alcohol  
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hand rubs) ก่อนและหลังการท�าการพยาบาลเพื่อ

ให้เกิดปฏิบัติได้อย่างอัตโนมัติ กระตุ้นหรือให้ชวน

คิดถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างของการดูแล 

ผู ้ป่วยโดย (1) หลัก Standard precaution เพื่อ 

การป้องกันการได้รับเชื้อและแพร่กระจายเช้ือ  

(2) หลัก Airborne precautions หลักการปฏิบัติ

เพื่อลดความเส่ียงต่อการแพร่กระจายเชื้อทางฝอย

ละอองอากาศขนาดเล็ก (น้อยกว่า 5 ไมครอน)  

(3) หลัก Droplet precautions หลักปฏิบัติเพื่อลด

ความเส่ียงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคทางฝอย

ละอองอากาศขนาดใหญ่ (มากกว่า 5 ไมครอน) และ 

(4) หลัก Contract precautions ใช้เป็นหลักปฏิบัติ

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อทางการ

สัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกิจกรรมการ

สอนเน้นการสาธิตและสาธิตย้อนกลับถึงข้ันตอน

การสวมชดุป้องกนัตนเองในแต่ละหลักการ และฝึก

ปฏิบัติด้วยตนเอง สะท้อนจุดเหมือนและแตกต่าง

โดยน�าความรู้ทางทฤษฎีเชื่อมต่อกับสถานการณ์

จริงในหอผู้ป่วยหรือชุมชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน

ความรู้กับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น และเน้น

ย�้าให้นักศึกษาค�านึงว่าผู้ป่วยทุกรายอาจมีเชื้อโรค

ในร่างกายที่สามารถติดต่อในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

เช่น โดยเลือดและสารคัดหลั่ง เป็นต้น ต้องยึดการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อของ 

โรงพยาบาล และการปฏิบัติตามมาตรการทิ้งขยะ 

 3.	 การสร้างสติและสมาธิขณะปฏิบัติงาน	

(Mindfulness	and	mediation	at	work) ในด้านนี้

มุ่งเน้นความส�าคญัแก่ตนเองหรอืนักศึกษาพยาบาล

รวมทั้งอาจารย์ผู ้สอนภาคปฏิบัติด้วย มีความ

สอดคล้อง ประเด็นความปลอดภัยของบุคลากร

สาธารณสุข ด้านสุขภาพจิตและมีสมาธิ (สถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล [องค์การมหาชน], 

2561) มุ่งให้ความส�าคัญต่อสติ (Mindfulness) และ

สมาธิ (Meditation) เป็นหัวใจส�าคัญของการให้

บุคคลสามารถปฏิบัติงานหรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบางหอผู้ป่วยมีการ

จัดกิจกรรมสร้างสติ สมาธิในการท�างานอย่างน้อย 

5-10 นาที และก�าหนดตัวชี้วัดความผิดพลาดหรือ

อุบัติการณ์เกี่ยวกับยาเป็นศูนย์ เป้าหมายการสร้าง

สติและสมาธิเพื่อลดความเส่ียงจากการฝึกปฏิบัติ

งานท�างานท่ีขาดการจดจ่อในงาน และลดความเสีย่ง

จากการกระทบกระท่ังทางอารมณ์ระหว่างกนัและ

ระหวา่งเจ้าหน้าทีก่ับผู้รับบริการสอดคล้องกบัการ

มีสติในการท�างาน ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของทีมสุขภาพ

หรือตัวบุคคล อาจารย์สามารถจัดตารางที่ส่งเสริม

ให้นักศึกษาได้สร้างสติก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติงาน  

อาจใช้เวลา 3-5 นาที โดยก�าหนดให้นักศึกษายืน

หรอืน่ังสงบใจด้วยการท�าสมาธิก่อน 3 นาที อาจารย์

สอดแทรกค�าพดูดีๆ ท่ีจะดึงสติ ความดีความงามใน

การดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างกันด้วย

สติสนทนาทั้งระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นักศึกษา

กับผู้รับบริการ หรือนักศึกษากับทีมสุขภาพ เพื่อ

ฝึกทักษะและลดการกระทบกระท่ังด้านอารมณ์ 

แม้จะใช้เวลามากในกิจกรรมนี้  ผู้เขียนได้น�าวิธี

การนี้ไปใช้การฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการหลักการ

และเทคนิคทางการพยาบาล นักศึกษาได้มีสะท้อน

คิดถึงผลดีของการสร้างสติก่อนดูแลผู ้ป่วยใน

แต่ละวัน อาจารย์สามารถประเมินผลลัพธ์ทางเชิง

กระบวนการช่วงการฝึกปฏบัิติงาน และผลลพัธ์ของ

การท�างานทัง้ข้อผดิพลาด การส่ือสาร ร่วมด้วย และ

ส่งเสรมิการสะท้อนถงึความรูส้กึชอบ-ไม่ชอบ รูส้กึ

ดีหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  

หรือไม่อย่างไร ในช่วงหลังฝึกปฏิบัติงาน (Post 

conference) 
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 4 . 	 ก า รส ่ ง เ สริ มความตระหนัก ใน	

ส่ิงแวดล้อมที่คุกคามต่อสุขภาพจากการท�างาน	

สอดคล้องกบัเป้าหมายความปลอดภยัของบคุลากร

สาธารณสุข ด้านกระบวนการท�างานของบุคลากร 

(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล [องค์การ

มหาชน], 2561) แม้ประเด็นด้านความปลอดภัย

ของบุคลากรในด้านน้ีจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่

ต้องมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

ท้ังด้านสิ่งแวดล้อม ภัยคุกคามต่อบุคลากรในการ

ท�างานและผู้รับบริการก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมถึงด้านความรู้ การส่งเสริมทักษะการ

สังเกตและการตรวจสอบท้ังก่อนท�างาน ระหว่าง

ท�างานและหลังท�างาน อาจารย์พยาบาลหรือ

พยาบาลพีเ่ลีย้งจะต้องกระตุ้นให้นกัศึกษาได้เรยีนรู้ 

สภาพบริบทในหอผู้ป่วย ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ

การท�างาน และสุขภาพระยะส้ันและระยะยาว ดังนี ้ 

(1) ส่ิงคุกคามทางด้านกายภาพ (Physical hazard) 

ประกอบด้วย แสงสว่างเพียงพอหรือมากเกินไป 

เสียงดังของอุปกรณ์การท�างานส่งผลต่อการได้ยิน

ของผู้ปฏิบัติงาน และความร้อน (2) สิ่งคุกคามด้าน

เคมี (Chemical hazard) ที่สัมผัสหรือมีการใช้ใน

สถานบรกิารสุขภาพ เช่น สารเคมแีละวตัถอุนัตราย  

(3) ส่ิงคุกคามรงัสชีนิดก่อไอออน (Radiation hazard)  

เช่น รังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมา (4) ส่ิงแวดล้อม

ทางด้านชีวกลศาสตร์ (Biomechanical hazard) 

เช ่น ท่าทางในการท�างาน การยกเคลื่อนย้าย 

ส่ิงของ การยกผู้ป่วยที่ต้องถูกหลักถูกวิธี เป็นต้น  

(5) สิ่งแวดล้อมทางจิตสังคม เช่น ความเครียด

จากการท�างาน และวิธีการจัดการความเครียด  

(6) คุณลักษณะของบุคลากร เช่น อายุ และเพศ  

เป ็นต ้น โดยนักศึกษาสามารถได ้ เรียนรู ้ ใน

สถานการณ์จริง ส่ิงแวดล้อมในสถานพยาบาลท่ี

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ หาก

เกิดส่ิงคุกคามหรือการยกประเด็นก็จะต้องให้ 

นักศึกษาร่วมกันหาสาเหตุของสิ่งคุกคาม แนวทาง 

การจัดการเบื้องต้นตามระดับความรุนแรง รวมทั้ง 

ร่วมสะท้อนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างไรต่อ

ตนเอง และผู้อื่นในระยะสั้นและระยะยาว สามารถ 

ใช้ช่วงระยะเวลาประชมุปรกึษา (Pre- post conference)  

ของแต่ละวนั ในการแลกเปล่ียนประเด็น/แนวทาง/ 

การจัดการ แหล่งประโยชน์ที่จะช่วยสนับสนุน 

เพิม่ความรู ้กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาพยาบาล

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  ในแต่ละหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นมุ่งเน้น 

การเช่ือมระหว่างเน้ือหารายวิชาในการฝึกปฏิบัติ

เช่ือมตามกับบทบาทท่ีจะสอดแทรกกิจกรรมตาม

มาตรฐานความปลอดภัยในแต่ละประเด็น เพื่อ 

ส่งเสรมิให้นกัศึกษาได้เกดิความรู ้ทักษะในการปฏบิติั 

ในแต่ละหัตถการหรือกิจกรรมการพยาบาลภาย

ใต้ทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

ท้ังในสถานพยาบาลและในชุมชน ซ่ึงหากอาจารย์

พยาบาลและพยาบาลพี่เล้ียงในแหล่งฝึกได้สอด

แทรกวิธีคิด และแนวทางต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มก่อนฝึก

ปฏิบัติ ขณะฝึกปฏิบัติและช่วงการประเมินการ

ฝึกปฏิบัติในแต่ละกลุ่ม แต่ละรายวิชา บูรณาการ

ผลลพัธ์การเรยีนรูแ้ต่ละรายวชิา เนือ้หารายวชิากจ็ะ

สามารถประเมินผลรายบุคคลท้ังทักษะการปฏิบัติ

การพยาบาล ท่ีครอบคลุมผลลัพธ์ที่ดีด้านคุณภาพ

บริการ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและของนักศกึษา 

 ตัวอย่างประสบการณ์ในการส่งเสริม

สมรรถนะด้านความปลอดภยัแก่นกัศกึษาพยาบาล

ตามแนวปฏิบัติที่บูรณาการหลัก	2P	Safety	:	กรณี

ศึกษารายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการ

พยาบาล
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 ผู ้ เขี ยนในฐานะอาจารย ์พยาบาลท่ี มี

ประสบการณ์เกีย่วกบัการบรหิารความเส่ียง แนวคิด

และประเด็นความปลอดภัยผู ้ป่วยและบุคลากร

สุขภาพ (2P Safety) ขอถ่ายทอดประสบการณ์ใน

การน�าแนวทางแนวปฏิบัติที่บูรณาการหลัก 2P 

Safety ในการสอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาล

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ระยะที่	1	ขั้นเตรียม เริ่มจากการปฐมนิเทศ

การฝึกปฏบิติัแก่นกัศึกษาทุกคนซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญั

ที่จะสามารถประเมินความพร้อมทั้งด้านความรู้  

ทักษะและทศันคติ รวมท้ัภาวะสขุภาพของนักศึกษา 

ทั้ง 8 คน โดยผู้เขียนจะเริ่มจากการให้นักศึกษา

แนะน�าตัวเอง บอกเล่าประสบการณ์ ความพร้อม 

ของตนเอง ความรู ้สึกต่อการฝึกปฏิบัติคร้ังนี้  

สอบถามเกี่ยวกับประวัติการได้รับวัคซีนต่าง ๆ  

การเจ็บป่วยหรือภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล  

โดยจะบันทึกสิ่งส�าคัญของนักศึกษารายบุคคล 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล มอบหมายให้ 

สร้างการส่ือสารโซเชียล (Line group) เพื่อการ 

ส่ือสารร่วมกัน มีการชี้แจงถึงกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ การน�าความ

รู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ทักษะทางการพยาบาล

ท่ีต้องได้พัฒนาในการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ เน้นย�้าถึง

หลักป้องกันการติดและแพร่กระจายเชื้อ และ

อธิบายถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome)  

รวมทั้งเป้าหมายหรือท่ีคาดหวังท่ีจะได้รับในการ 

ฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ ผู้เขียนสอดแทรกหลักการ 

บริหารความเสี่ยงอย่างกระชับเข้าใจง่ายในขั้นแรก 

คือ การระบุความเส่ียง โดยให้ค�าถามปลายเปิด 

เป็นแนวทางให้นักศึกษาไปสบืค้นหรอืคดิวเิคราะห์ 

เพิ่มเติม เช่น กรณีศึกษาท่ีรับผิดชอบ หรือทักษะ 

ต่าง ๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติถึงความเส่ียง ความรุนแรง

และมีแนวทางป้องกันหรือจัดการอย่างไร เป็นการ

เตรียมความพร้อมร่วมกัน รับฟังความคิดความรู้

รายบุคคลของนักศึกษาโดยระยะเวลา 45 นาที 

 ระยะท่ี 	 2	 ฝ ึกปฏิ บั ติงาน  ในระยะนี ้

ได้น�าแนวทางของประเด็นด้านความปลอดภยัด้าน

บคุลากร (Personnel safety goal) ในบางประเด็นมา

ประยกุต์ดังนี ้(1) การสร้างสติและสมาธิก่อนท�างาน  

(Mindfulness and meditation) โดยการนั่งหรือ

ยืนในการท�าสมาธิหลังจากการรับเวรทางการ

พยาบาล หรือก ่อนเ ร่ิมฝ ึกปฏิบัติทักษะและ 

การดูแลผู้ป่วยในทุกเช้า ใช้ระยะเวลา 3 นาที โดย

อาจารย์สอดคล้องค�าพูดเบา ๆ เช่น ประโยคที่

ว ่า ขอให้นักศึกษาอยู ่กับปัจจุบัน ในช่วงเวลา  

7 ชัว่โมงนีเ้ราจะท�าหน้าท่ีในการดูแลผูป่้วยท่ีเรารับ

ผดิชอบ และปฏบัิติกจิกรรมต่าง ๆ  อย่างเต็มความรู้  

ความสามารถด้วยความต้ังใจ เต็มใจเสมือนเรา

ได้ดูแลญาติของเราและเราจะซ่ือสัตย์ต ่อการ 

กระท�าของเรา จากนั้นบอกให้นักศึกษาลืมตาช้า ๆ  

ก่อนท�ากิจกรรมต่อไป (2) การประชุมปรึกษา

ก่อนการปฏิบัติงาน เป็นช่วงท่ีอาจารย์จะสามารถ

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการส่ือสารรายบุคคลได้ 

โดยมอบหมายให้นักศึกษาน�าเสนอการวางแผน

การพยาบาล ในการดูแลกรณีศึกษาท่ีรับผิดชอบ 

โดยอาจารย์สามารถเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

พัฒนาการส่ือสารท่ีถึงชัดเจน ถูกต้องและกระชับ 

รวมทั้งยกตัวอย่างเนื้อหาในการส่งอาการและ

อาการแสดงของกรณีศึกษาของพยาบาลเวรดึก  

เพื่อเป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงถึงส่งต่อ

ข้อมูลทางการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ระยะเวลา

ในการประชุมปรึกษาใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที และ

การฝึกทักษะทางการพยาบาลโดยยกตัวอย่างทักษะ
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การบริหารยาฉีด (Administration medicine) ของ

นักศึกษาพยาบาลเริ่มต้ังแต่การเรียนรู้รายบุคคล

ของนักศึกษาจ�านวน 2 คนท่ีได้รับมอบหมายใน

การบริหารยาฉีด ต้องได้ประเมินความรู้ในการ

บริหารยาโดยอธิบายถึงหลักการบริหารยาฉีดตาม

บทบาทพยาบาลประกอบด้วยหลัก 6 R (6 Rights)  

(Dewit & O‘Neill, 2014: Susan & Patricia, 2014) 

อธิบายถึงกลไกลการออกฤทธ์ิของยาแต่ละชนิดท่ี 

ผูป่้วยได้รบั อาการข้างเคยีงทีต้่องสงัเกต ซึง่อาจารย์

และนักศึกษาได้ร ่วมกันบริหารยาและร่วมกัน

ตรวจสอบแต่ละข้ันตอน อาจารย์ได้มีการพูดย�้า

และสังเกตบริหารยาตั้งแต่ขั้นเตรียมจนถึงขั้นตอน 

เก็บอุปกรณ์ หลังจากครบขั้นตอนการบริหารยา 

เรียบร้อย อาจารย์และนักศึกษาจะใช้เวลา 2-3 นาที  

โดยนักศึกษาร่วมกันสะท้อนคิด (Reflective  

thinking) ถึงการบริหารยาฉีดของตนเอง เพื่อเป็น

โอกาสพัฒนาในครั้งต่อไป 

 ระยะที่	 3	ขั้นประเมินผล ผู้เขียนให้ความ

ส�าคัญของการประชุมปรึกษาหลังการพยาบาล 

(Post conference) โดยให้นักศึกษาทุกคนได้

ประเมินอาการและอาการแสดง และประเมินการ

วางแผนการพยาบาลของตนเอง และเปิดโอกาส

ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ

อาจารย์ก�าหนดกติกาให้ทุกคนร่วมรับฟังการ

รายงานของเพื่อนในกลุ่มอย่างต้ังใจ โดยพบว่า 

มีนักศึกษาได้เปิดใจเล่าถึงสิ่งท่ีเกือบพลาด (Near 

miss) เช่น จะลืมเอาไม้กั้นเตียงผู้ป่วยสูงอายุขึ้น  

แต่สงัเกตเหน็เสียก่อน เป็นต้น ผูม้อบโอกาส กระตุ้น 

ชวนคิด แก ่นักศึกษาคืออาจารย ์ผู ้สอนหรือ 

หากปล่อยไว้อาจเกิดอะไรกับผู้ป่วยได้บ้าง เราควร 

ท�าอย่างไรไม่ให้เกดิซ�า้ ในช่วงนีนั้กศึกษาท่ีได้บรหิาร

ยาฉีดหรือท�าหัตถการต่าง ๆ จะเล่าประสบการณ์  

เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ 

ร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนา เน้นการสื่อสาร

แบบเปิดใจ (Open mind) ไม่ต�าหนิ (No blame) แต่

ร่วมเรียนรู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาส

พัฒนาทั้งความรู้ และทักษะต่อไป 

 จากนั้นได้มอบหมายให้เขียนสะท้อนคิด  

(Journal writing ) ส่งในวนัต่อไป จากประสบการณ์ 

ของผู้เขียนในการน�าประเด็นด้านความปลอดภัย 

(Safety) บรูณาการกบัการดูแลผูป่้วย (Patient safety) 

และบุคลากรด้านความปลอดภยั (Personnel safety) 

ในรายวิชาท่ีสอนภาคปฏิบัติน้ัน สามารถประยุกต์

ใช้ในการพยาบาลในทุกกลุ ่มโรค ช่วงวัยหรือ 

ทุกรายวิชาทางการพยาบาลแม้มีความแตกต่างกัน  

นอกจากความรู้ และทักษะท่ีก�าหนดให้นักศึกษา

ต้องได้รับจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติแล้วน้ัน 

จากการประเมินผลทั้งด้านความรู้ การปฏิบัติ และ

ทัศนคติท่ีแสดงออกด้วยค�าพูด การเขียน และ

พฤติกรรมแสดงออกพบได้ว่านกัศึกษามีพฒันาการ

เรียนรู ้อย่างต่อเน่ืองตามสมรรถนะรายบุคคล  

มีความม่ันใจในการปฏบิติังาน รวมทัง้สัมพนัธภาพ

ท่ีดีในทีมสุขภาพ และได ้รับการยอมรับจาก 

ผู้รับบริการ ซึ่งหากมีการเชื่อมต่อในทุกรายวิชา

อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า 

ย่อมส่งผลลัพธ์ท่ีดีในด้านสมรรถนะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ในทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาลใน

ศตวรรษที่ 21

ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

 ควรส่งเสริม สนับสนุนประเด็นต่าง ๆ  

ด ้านความปลอดภัย ท่ีกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

ทุกรายวิชา เพื่อส่งผลลัพธ์ที่ ดี ท้ังด้านความรู ้  
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การปฏิบัติทางการพยาบาลและสมรรถนะของ

นักศึกษาโดยตรง ส่งเสริมความตระหนักรู ้ถึง

ความปลอดภัยในทุกมิติ (ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 

อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล) เพื่อให้ผู้รับบริการ

เกิดความปลอดภัย จากการพยาบาลโดยนักศึกษา

พยาบาล 

ด้านนักวิชาการทางการพยาบาล 

 มีการพัฒนาองค์ความรู ้อย ่างต่อเนื่อง

เกี่ยวนโยบายความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ  

ในระดับนานาชาติและระดับชาติ สามารถน�ามา 

ปรบัปรงุเน้ือหาการเรยีนการสอนให้มคีวามทันสมยั  

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงความท้าทาย 

ท่ีจะน�าบทเรียน/องค์ความรู ้ต่างประยุกต์สู่การ 

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ รี ย น รู ้  

(Transformational learning) ทีน่่าสนใจ เกดิผลลพัธ์

ที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาซ่ึงอาจต่อยอดเป็น

นวัตกรรมด้านการศึกษาทางการพยาบาลต่อไป

บทสรุป	
 ในป ัจจุบันการจัดการเรียนการสอน 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาล

ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอาจมีความ

แตกต่างกันและหลากหลาย อย่างไรก็ตามทุก

สถาบันการศึกษามุง่พฒันานักศึกษาให้มสีมรรถนะ

ทางการพยาบาลที่พร้อมในการดูแลผู้รับบริการได้

อย่างมีมาตรฐานและค�านึงถึงความปลอดภัยผู้รับ

บริการ แต่ความปลอดภัยของผู้ให้บริการสุขภาพ

เป็นสิ่งส�าคัญเช่นกัน ส�าหรับหลักการส�าคัญของ

นักวิชาการด้านการสอนทางการพยาบาลท่ีจะน�า

ไปประยุกต์ได้คือ การสร้างทัศนคติที่ดีด้านความ

ปลอดภัยของบุคลากรแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการความรู้ในประเด็นด้านความปลอดภัย

ของอาจารย์ การน�าหลักการบริหารความเสี่ยงทาง

คลินิกประยุกต์ในทุกรายวิชา การทบทวนความรู ้

ด้านมาตรฐานการพยาบาล/นโยบายด้านความ

ปลอดภัยท่ีทันสมัย ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง 

ต่อเนื่องในทุกช่องทาง และการพัฒนาระบบการ

ก�ากับติดตามด้านความปลอดภัยในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างสม�่าเสมอที่จะสามารถทบทวน

ปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้อย่างสร้างสรรค์ เพือ่ให้เกดิการ

เรียนรู้ร่วมกันท้ังอาจารย์และนักศึกษา น�าสู่การ

พฒันาการจดัการเรยีนการสอนทกุรายวชิาทางการ

พยาบาลที่ค�านึงถึงความปลอดภัย 
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กิจกรรมทางกาย	ส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว

นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, พย.ม.1

จิณวัตร จันครา, พย.ม.2

บุปผา ใจมั่น, พย.ม.2

(วันที่ส่งบทความ: 23 ก.พ. 2562; วันที่แก้ไข: 19 พ.ค. 2562; วันที่ตอบรับ: 6 มิ.ย. 2562)

บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู ่สังคมสูงวัย และในอีกไม่นานจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  

นั่นหมายความว่าต้องมีจ�านวนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ต้องมีการเตรียมผู้สูงอายุ

ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจเพื่อการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ

เกิดขึ้น เพราะผู้สูงอายุมีความเปราะบางทางด้านสุขภาพ มากกว่าวัยอื่น ๆ การมีกิจกรรมทางกาย อาจเป็น

รูปแบบของการออกก�าลังกาย ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความจ�าเพาะ และเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอจึงมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถมีสุขภาพที่ยืนยาว รวมถึงลดความเสี่ยงของภาวะ

แทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บทความนี้กล่าวถึงการท�ากิจกรรมทางกาย ชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ 

ผูสู้งอาย ุรวมถงึการมีกจิกรรมทางกายท่ีเหมาะสมในโรคเรือ้รงัต่าง ๆ  เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติ

สูง โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ คงไว้ซ่ึงความมีสุขภาพทางกายที่ดี อันจะน�าไปสู่การมีอาย ุ

ที่ยืนยาวต่อไป

	 ค�าส�าคัญ: กิจกรรมทางกาย, การมีอายุที่ยืนยาว, ผู้สูงอายุ
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Abstract
Presently, Thailand is getting into aging society and soon will completely enter the aging society. This 
means that the number of seniors must reach 20 percent of total population. However, the elderly must 
be prepared to get ready physically and mentally for healthy life, to reduce complications that might 
occur from health degeneration. Having physical activities regularly and appropriately is extremely 
important for the elderly to help improve their quality of life, their longevity, and help reduce the risk 
of various complications. This article discusses about various physical activities that are suitable for the 
elderly as well as those with chronic diseases such as diabetes, high blood pressure and osteoarthritis. 
This knowledge can be a guide for the elderly to maintain healthy and longer lives.
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บทน�า
 ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูง

อายุ ท�าให้แต่ละประเทศทั่วโลกก�าลังก้าวเข้าสู่การ

เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริง จาก

ข้อมูลของ Department of Economic and Social 

Affairs Population Division (2007) พบว่าทั่วโลก

มีจ�านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอัตราการ

เพิ่มข้ึนสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ และยังมีอายุขัยเฉลี่ย

ที่เพิ่มข้ึนด้วย สัดส่วนของประชากรสูงอายุน้ัน

อยู่สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนด ปรากฏการณ์นี้ก�าลัง

เกิดข้ึนท่ัวโลกในปี พ.ศ. 2560 มีจ�านวนประมาณ  

990 ล้านคนมีจ�านวนประชากรผูสู้งอายุถงึร้อยละ13 

และยงัมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 3 ต่อคนปี  

ในประเทศไทยข้อมูลจากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย  

ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด  

66 ล้านคนเป็นผู้สูงอายุ 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 

18 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยมีประชากร

สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอีก 4 ปีข้างหน้าเรา

จะเป็นสงัคมผูสู้งอายอุย่างสมบูรณ์ เม่ือสดัส่วนของ 

ผูสู้งอายถุงึร้อยละ 20 และอีก 20 ปีข้างหน้า สดัส่วน

ผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 30 ของประชากร

ทัง้หมด การเพิม่ข้ึนของประชากรในวยัสูงอายุเป็น

เรือ่งทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้  ส่ิงท่ีจะเกดิข้ึนตามมาทีเ่หมือน

กันในหลาย ๆ ประเทศ เม่ือมีประชากรมีความ 

สูงอายุเพิ่มมากข้ึน คือความเปราะบางของสุขภาพ  

การเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ 

ต่อหลาย ๆ  ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสขุภาพ ด้านสังคม 

และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

 การมีกิจกรรมทางกาย ในที่นี้หมายถึง

การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็น กิจกรรมทางกายขณะท�างานประกอบอาชีพ 

การท�างานบ้าน การเดินทาง กีฬาที่มีการแข่งขัน 

กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  

รวมถึงการออกก�าลังกาย เป็นต้น ในการที่ผู้สูงอายุ 

จะมีชีวิตท่ียืนยาวและมีสุขภาพดีได้น้ัน ผู้สูงอายุ 

ควรมีกิจกรรมทางกาย มีการออกก�าลังกาย 

เป็นประจ�า ร่วมกับมีโภชนาการที่ดี การมีกิจกรรม

ทางกาย โดยเฉพาะการออกก�าลังกายท่ีเหมาะสม

จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ทุกระบบใน

ร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ  

เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิต เบาหวาน ไขมัน 

ในเลือดสูง รวมทั้งลดความเส่ียงของการหกล้ม

เป็นต้น รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และ

ป้องกันความพกิารได้ (National Institute on Aging, 

2013; World Health Organization [WHO] , 2010)  

ในผู ้ สูงอายุ ท่ี มีสุขภาพดี รวมท้ังในผู ้ สูงอาย ุ

ท่ีเป็นโรคเรือ้รงั หากมีกจิกรรมทางกาย ทีเ่หมาะสม 

กับโรคท่ีเป็นอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ ก็สามารถ

ที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

ลดการเกิดภาวะทุพลภาพ ลดการเกิดภาวะพึ่งพิง 

รวมถึงอัตราการเสียชีวิตได้ (Mazzeo & Tanaka, 

2011)

 บทความวชิาการนีน้�าเสนอความรูเ้กีย่วกบั 

ความหมายของกิจกรรมทางกาย ประเภทต่าง ๆ  

ของกจิกรรมทางกาย ความส�าคัญของการมีกจิกรรม

ทางกายอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทางกายที่เหมาะสม 

กับผู ้ สูงอายุ  การออกก�าลังกายแบบแอโรบิก  

การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ 

กล้ามเน้ือ การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มการทรงตัว 

การออกก�าลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และ

ป้องกันโรคเรื้อรัง รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม 
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กิจกรรมทางกาย	(Physical	Activity)

 กิจกรรมทางกาย หรือการเคลื่อนไหว

ร่างกาย (Physical activity) หมายถึง การท�างาน

ของร่างกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เกิดจาก

การหดตัวของกล้ามเน้ือ (ภัทราวุฒิ อินทรก�าแหง, 

2552) โดยใช้กล้ามเนือ้โครงสร้าง ส่งผลท�าให้มกีาร

ใช้พลงังานมากกว่าขณะพกั ส่วนการออกก�าลังกาย  

(Exercise training) คือ กิจกรรมทางกาย ที่มี

แบบแผนที่แน่นอน มีขั้นตอน เช่น การออกก�าลัง

กายแบบแอโรบิก ไทชิ เป็นต้น (National Heart, 

Lung, and Blood Institute [NHLBI], 2013)  

นั่นหมายความว่า การออกก�าลังกายเป็นส่วนหน่ึง

ของกิจกรรมทางกาย ในผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้

มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และกระท�าอย่าง 

ต่อเนือ่ง สม�า่เสมอเพราะจะสามารถท�าให้มีสุขภาพ

ทีด่ ีและธ�ารงไว้ซึง่สมรรถภาพทางกายทีดี่ กจิกรรม

ทางกายเป็นกิจกรรม ท่ีสามารถท�าได้ในชวีติประจ�า

วัน เช่น การรับประทานอาหาร การอาบน�้า แต่งตัว 

การข้ึนรถประจ�าทาง การซือ้ของ รวมถงึการท�างาน

บ้าน และ การออกก�าลังกาย เป็นต้น หากผู้สูงอายุ

มีการปฏบิติักจิกรรมทางกายและการออกก�าลังกาย

เป็นประจ�าจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดี 

ประเภทของกิจกรรมทางกาย

 ประเภทของกิจกรรมทางกาย น้ันแบ่งได้

สองประเภทหลัก ๆ โดยแบ่งตามการเคล่ือนไหว

ร่างกาย และแบ่งตามชนิดของกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมทางกายที่แบ่งตามการเคล่ือนไหวร่างกาย	

แบ่ง ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ประเสริฐ อัสสันชัย, 

2554; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2561; WHO, 2010) 

 1. กิจกรรมทางกายขณะท�างานประกอบ

อาชีพ (Occupational physical activities)  

เป็นกิจกรรมทางกายขณะท่ีท�างานในแต่ละวัน 

เป็นการออกก�าลังกายแบบยืดเหยียด การทรงตัว 

และแบบยืดหยุ่น ได้แก่ การเคล่ือนไหวขณะท�างาน 

เช่น การเดิน การยกของ และการหยิบจับของ 

เป็นต้น 

 2. กิจกรรมทางกายขณะท�างานบ้าน 

(Household physical activities) เป็นกิจกรรมทาง

กายท่ีท�าในชีวิตประจ�าวันของแต่ละบุคคลในบ้าน 

เป็นการออกก�าลังกายแบบยืดเหยียด การทรงตัว 

และการเพิ่มความยืดหยุ่น ได้แก่ การจับไม้กวาด 

กวาดบรเิวณบ้าน การรดน�า้ต้นไม้ และการถอนหญ้า  

เป็นต้น

 3. กิจกรรมทางกายขณะเดินทาง (Trans-

portation physical activities) เป็นกิจกรรมทางกาย

ทีเ่กดิขึน้ในขณะทีม่ีการเดนิทาง เป็นการออกก�าลัง

กายแบบยดืเหยยีด แบบเพิม่การทรงตัว และการเพิม่

ความยืดหยุ่น เป็นต้น ได้แก่ การเดินขึ้นรถ การก้าว

ลงรถ และการเปิด – ปิด ประตู เป็นต้น

 4. กิจกรรมทางกายขณะท�างานอดิเรก 

(Leisure time physical activities) เป็นกิจกรรม 

ทางกายในขณะท่ีท�างาน ได้แก่ การท�างานอดิเรก 

อาจเป็นการเย็บปักร้อย ซึ่งเป็นการใช้กล้ามเนื้อ

มัดเล็ก ๆ

กิจกรรมทางกายที่แบ่งตามชนิดของกิจกรรม  

แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1.  กีฬาท่ีมีการแข่งขัน (Competitive 

sports) เป็นประเภทกีฬาทุกชนิดที่มีการแข่งขัน 

ได้แก่ การว่ายน�้า การตีเทนนิส และการวิ่ง เป็นต้น

 2. กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อน

หย่อนใจ (Recreational activities) อาจเป็นการเต้นร�า 

การอ่านหนังสือ หรือการเดินเล่น เป็นต้น

 3. การออกก�าลังกาย (Exercise training) 
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เป็นการออกก�าลังกายทีมี่การเคล่ือนไหวของกล้าม

เนื้อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลท�าให้หัวใจสูบฉีด 

เลือดไปเลี้ยงร่างกายมากขึ้น เส้นเลือดมีความ

ยืดหยุ่นมากขึ้น ประกอบไปด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วง

ของการก่อนออกก�าลังกาย ช่วงออกก�าลังกาย และ

ช่วงหลังออกก�าลังกาย

 จะเห็นได ้ว ่ า  กิจกรรมทางกายนั้นมี 

หลายกิจกรรมท่ีผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติได้ในชีวิต

ประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นการท�างานบ้าน ท�าสวน  

เป็นต้น ส่วนการออกก�าลังกายเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมทางกาย โดยเป็นกิจกรรมท่ีมีการวางแผน 

มีการเตรียมตัว มีการกระท�าซ�้า ๆ มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อการคงไว้ซ่ึงสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมทาง

กายเป็นการท�ากิจกรรมที่มีความหลากหลายในวิถี

ชีวิตประจ�าวัน ไม่มีแบบแผน เป็นการหลีกเลี่ยง

การไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งกิจกรรมทางกาย และ 

การออกก�าลังกายล้วนมีความส�าคัญ (National 

Institute on Aging, 2013) หากผู้สูงอายุมีกิจกรรม

ทางกายที่เหมาะสมเป็นประจ�า และสม�่าเสมอจะ

ท�าให้ลดอัตราการเสียชีวิตได้ โดยชะลอความเสื่อม

ถอยท่ีเกิดข้ึนในตัวผู้สูงอายุ ซึ่งความเสื่อมถอยที่

เกดิขึน้นัน้ไม่ได้เกดิจากวยัเพยีงเดียวแต่เกดิจากการ 

ที่ผู้สูงอายุไม่มีการเคล่ือนไหวร่างกาย โดยอาจเกิด

จากโรคหรือเกิดจากความสูงอายุท�าให้ไม่อยาก

เคลื่อนไหวร่างกาย หรือทั้งสองอย่างประกอบกัน  

ส่งผลให้เกิดความเส่ือมในร่างกายมากข้ึน จึงควร 

กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายในผู้สูงอายุให้

มากขึ้น ท�าให้ระบบการท�างานในร่างกายมีการ

เปลี่ยนแปลงเม่ือมีการออกก�าลังกาย (ประเสริฐ  

อัสสันชัย, 2554) 

ความส�าคัญของการมีกิจกรรมทางกายใน	

ผู้สูงอายุ
 การมีกิจกรรมทางกายอย ่างต ่อเนื่อง 

สม�่าเสมอจะส่งผลให้ระบบต่างๆ ท�างานได้ดีข้ึน 

มีสมรรถนะทางกายดีขึ้น เช่น ระบบกระดูกและ

กล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	(Motor	neuron)

 ระบบนี้จะเริ่มลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ขนาด

และจ�านวนของใยกล้ามเน้ือจะลดลง ความแข็งแรง 

และความทนทานของกล้ามเนื้อลดลง การมี

กจิกรรมทางกายเป็นประจ�า ต่อเนือ่งอย่างสม�า่เสมอ

จะท�าให้กระดูกและกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงข้ึน 

กิจกรรมทางกายท่ีเสริมสร้างระบบกระดูกและ

กล้ามเน้ือ ได้แก่ การออกก�าลังกายแบบแอโรบิก  

ผูส้งูอายคุวรออกก�าลงักายเริม่ท่ี 90 นาทีต่อสัปดาห์ 

ต่อเนื่องไปจนร่างกายปรับสภาพได้สามารถเพิ่ม

ระยะเวลาได้ถึง 300 นาทีต่อสัปดาห์ (ในผู้สูงอายุ

ท่ีมีสุขภาพดี) ส�าหรับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  

ควรมีการปฏบิติัอย่างน้อย 3 วนั ต่อสัปดาห์ร่วมกบั

การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม และวิตามินดี 

(U.S. Department of Health and Human Services 

[HHS], 2008)

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 ในวัยสูงอายุหลอดเลือดแดงจะมีความ 

แข็งกระด้าง ส่งผลให้ความต้านทานของหลอด

เลือดส่วนปลายเพิ่มมากขึ้น และความดันโลหิต

เพิม่ข้ึน ถ้าออกก�าลงักายในระดับหนกัอาจส่งผลให้

เกดิภาวะหวัใจวายได้ การออกก�าลงักายท่ีเหมาะสม 

คือการออกก�าลังกายแบบแอโรบิก ท่ีมีความ

หนักระดับปานกลาง ซ่ึงส่งผลให้ท�าให้อัตราการ 
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เต้นของหัวใจตามเป้าหมาย (Target heart rate)  

เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 40-50 ของอัตราการเต้น 

ของหวัใจปกติ (สมนกึ กลุสถิตพร, 2549) ประกอบ 

ไปด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm up)  

ใช้เวลา 5 นาที ช่วงออกก�าลังกาย (Exercise period)  

ใช้เวลา 30 นาที จ�านวน 10 ท่า และช่วงผ่อนคลาย  

(Cool down period) ใช้เวลา 5 นาที รวมทั้งหมด  

40 นาท ีเม่ือมกีารปฏบัิติอย่างต่อเนือ่งจะท�าให้มีการ

ใช้ออกซิเจนจ�านวนมาก สม�่าเสมอ สามารถเพิ่ม

สมรรถภาพการท�างานของระบบหัวใจได้

ระบบทางเดินหายใจ

 ระบบทางเดินหายใจของผู ้สูงอายุมีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ การลดลงของความ

สามารถส�ารอง ซ่ึงเป็นผลท่ีเกดิจากการท่ีกล้ามเนือ้ 

ซ่ีโครงและกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแอลง ความ

ยดืหยุน่ทางเดินหายใจลดลง การมีกจิกรรมทางกาย

อย่างต่อเน่ือง สม�า่เสมอจะส่งผลให้กล้ามเน้ือซ่ีโครง

และกล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงข้ึน รวมถึงความ

ยืดหยุ่นทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น (Aliverti, 2016)

ระบบประสาท

 ส�าหรับระบบประสาทนั้นในผู ้สูงอายุมี

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ความจ�า

ระยะสั้นลดลง ส่งผลท�าให้มีข้อจ�ากัดในการเรียนรู ้

ส่ิงใหม่ ๆ  กลไกในการประมวลผลในระบบประสาท

ลดลง ส่งผลให้ความเร็วในการท�ากิจกรรมลดลง

ท�าให้การควบคุมการเคลื่อนไหวลดลง นอกจากน้ี

ยังพบว่าความรู้สึกเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวลดลง 

ท�าให้การเดินและการทรงตัวเสื่อมถอยลง การมี

กิจกรรมทางกายอย่างสม�่าเสมอท�าให้สมองส่วน

ลิมบิกท�างานได้ดีข้ึน ส่งผลให้ความทรงจ�าดีข้ึน 

ป้องกนัการเกดิโรคสมองเสือ่มได้ (Cox et al., 2015; 

Lovden et al., 2012) 

 ในกิจกรรมทางกาย การออกก�าลังกายของ

ผู้สูงอายุนั้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความทนทานของ

ระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อ โดยท่ีกิจกรรมทางกาย หรือโปรแกรม

การออกก�าลังกายนั้นต้องไม่ท�าให้เกิดการบาดเจ็บ  

ทีส่�าคญัผูส้งูอายตุ้องมคีวามสนกุสนาน สอดคล้อง 

กับหลักการของวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬา 

แห่งอเมริกา (American College of Sports  

Medicine, 2001) 

การก�าหนดกจิกรรมตามหลกัของฟิทท์ (Frequency 

Intensity Time Type  [FITT]) มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ความถ่ีของการออกก�าลังกาย (F :  

Frequency of exercise) เป็นการก�าหนดจ�านวนครัง้

ในการออกก�าลังกายต่อวนัหรอืสัปดาห์ท่ีมีความต่อ

เนือ่งในการออกก�าลงักายส�าหรบัผูส้งูอายคุวรออก

ก�าลังกายที่มีความต่อเน่ือง ประมาณ 30-40 นาที 

เป็นเวลา 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ดุจใจ ชัยวานิช และ

วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล, 2552) 

 2.  ความหนักเบาในการออกก�าลังกาย  

(I : Intensity of exercise) การออกก�าลังกายส่ง

ผลให้มีอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย (Target 

heart rate) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40-50 ของอัตราเต้นของ

หวัใจสูงสุด สามารถค�านวณหาอตัราเต้นของหวัใจ 

เป้าหมายตามสูตร ดังน้ี อัตราการเต้นของหัวใจ

สูงสุด = (220-อายุ) แล้วน�าค่าท่ีได้มาค�านวณหา

อตัราการเต้นของหวัใจเป้าหมาย = (220-อาย)ุ × 0.4

 3.  ระยะเวลาของการออกก�าลังกาย  

(T: Time of exercise) ระยะเวลาของการ 

ออกก�าลังกายควรมีความต่อเนื่องโดยทั่วไปควร 
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อยู่ระหว่าง 30-45 นาที

 4.  ประเภทของการออกก�าลังกาย (T: Type 

of exercise) การออกก�าลังกายต้องเป็นประเภทท่ี 

ผู้สูงอายุมีความชอบ และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ

 การออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

ควรเป็นการออกก�าลงักายทีผู่สู้งอายชุืน่ชอบ มีความ

สนุกสนาน มีความถี่และระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

และควรมีความต่อเนือ่ง เพือ่ทีจ่ะเพิม่ความแขง็แรง

ของระบบหัวใจและหลอดเลือด

กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

 ผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี ควรมีกิจกรรมทาง

กายที่ต่อเนื่อง สม�่าเสมอ อย่างน้อย 150 นาที

ต่อสัปดาห์ อาจเป็นกิจกรรมที่สามารถท�าได้ง่าย  

และสามารถท�าควบคู่กับการออกก�าลังกาย เช่น 

การท�างานบ้าน การท�าสวน การเดินไปจ่ายตลาด 

เป็นต้น เน่ืองด้วยผู้สูงอายุมีการเปล่ียนแปลงทาง

สรีรวิทยา มีความเสื่อมถอยของร่างกาย ต้องเลือก

กจิกรรมทางกายทีเ่หมาะสม (NHS, 2013; Ministry 

of Health, 2013 ) ดังนี้

การออกก�าลังกายแบบแอโรบิกหรือ	 endurance	

activity	หรือ	cardio	activity	

 การออกก�าลังกายแบบแอโรบิกส�าหรับ 

ผู ้สูงอายุนั้น หมายถึง การออกก�าลังกายที่ใช ้

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง

ต่อเนื่อง (WHO, 2010) เพื่อที่จะกระตุ้นการท�างาน

ของหวัใจ และปอด เพิม่ความสามารถในการสบูฉดี

โลหิตของหัวใจท�าให้สมรรถภาพของระบบหัวใจ 

ปอด และหลอดเลือดท�างานได้ดีขึ้น (สมนึก สกุล

สถติพร, 2549; วสุวฒัน์ กติิสมประยูรกลุ และคณะ, 

2560) ตัวอย่างการออกก�าลังกายแบบแอโรบิก  

ได้แก่ การเดิน การเต้นร�า การว่ายน�้า การวิ่งจ๊อกกิ้ง 

ตีเทนนิส และการตีกอลฟ์ เป็นต้น (HHS, 2008)  

การออกก�าลังแบบแอโรบิกแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

 1. ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ในการ

ออกก�าลงักายต้องมีการอบอุน่ร่างกายก่อนการออก

ก�าลังกายเพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ส�าหรับผู้สูงอายุ (Mazzeo & Tanaka, 2001) 

 2. ระยะออกก�าลังกาย (Exercise period) 

เป็นช่วงเวลาของการออกก�าลังกายจริง ภายหลัง

อบอุน่ร่างกาย เป็นการออกก�าลังกายเพือ่สร้างความ

แข็งแรงและยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ ประกอบไปด้วย 

  2.1) ความแรงของการออกก�าลังกาย

แบบแอโรบิกส่งผลให้มีอตัราการเต้นของหวัใจเป้า

หมาย Nelson et al. (2007) และ Mistry of Health 

(2013) ได้แบ่งความของความแรงของการออก

ก�าลงักายแบบแอโรบกิโดยการใช้ การเต้นของหวัใจ

เป้าหมาย ซ่ึงอัตราเต้นของหัวใจสูงสุด หรือ 0.7 

Metabolic equivalents [MET] level ซ่ึงเป็นการ

ประเมินความสามารถในการใช้ออกซิเจนในการ

เผาผลาญพลังงานในร่างกาย เพื่อน�ามาก�าหนด

ความหนักเบาในการออกก�าลังกาย ซึ่งจะสามารถ

ประเมินได้จากความรู้สึกเหน่ือยไม่สามารถออก

ก�าลงักายได้อกี 1 MET มีค่าเท่ากบัความสามารถใน

การใช้ออกซเิจนสงูสุด 3.5 มิลลเิมตร/กโิลกรมั/นาที  

(ดุจใจ ชัยวานิช และวสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล,  

2552)  และค่าความเหนื่อยของ Borg scale  

e q u i v a l e n t  เ ป ็ น ก า ร วั ด ค ว า ม เ ห น่ื อ ย ข อ ง 

การออกก�าลังกาย ค่าคะแนนเริ่มจาก 6 ถึง 20  

คะแนน โดยผู ้ออกก�าลังกายเป ็นผู ้ประเมิน 

ด้วยตนเอง ค ่าความเหนื่อย 6 – 7 หมายถึง 

ไม ่ เหนื่อย เลย คะแนน 12 –  13 หมายถึง 

เหนื่อยปานกลาง และคะแนน 19 – 20 หมายถึง 
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เหน่ือยมากที่สุด (HHS, 2008; Mistry of Health) 

Fletcher และ คณะ (2001) แบ่งความแรงของการ

ตารางที่	1 ระดับความแรงของการออกก�าลังกาย ในผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 65-79 ปี สามารถแบ่งความแรงของ

การออกก�าลังกาย ได้ดังนี้

8 

2.1) ความแรงของการออกกาํลงักายแบบแอโรบิกส่งผลให้มีอตัราการเตน้ของหัวใจเป้าหมาย 
(Nelson et al. (2007) และ Mistry of Health (2013) ไดแ้บ่งความของความแรงของการออกกาํลงักายแบบแอ
โรบิกโดยการใช ้การเตน้ของหวัใจเป้าหมาย ซ่ึงอตัราเตน้ของหวัใจสูงสุด หรือ 0.7 , MET level  เป็นการ
ประเมินความสามารถในการใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญพลังงานในร่างกายซ่ึงเป็นการประเมิน
ความสามารถในการใชอ้อกซิเจนในการเผาผลาญพลงังานในร่างกาย เพื่อนาํมากาํหนดความหนกัเบาในการ
ออกกาํลงักายซ่ึงจะสามารถประเมินไดจ้ากความรู้สึกเหน่ือยไม่สามารถออกกาํลงักายไดอี้ก 1 MET มีค่า
เท่ากบัความสามารถในการใชอ้อกซิเจนสูงสุด 3.5 มิลลิเมตร/กิโลกรัม/นาที (ดุจใจ ชยัวานิชและวสุวฒัน์ กิติ
สมประยรูกุล, 2552) และค่าความเหน่ือยของ Borg scale equivalent เป็นการวดัความเหน่ือยของการออก
กาํลงักาย ค่าคะแนนเร่ิมจาก 6 ถึง 20  คะแนน โดยผูอ้อกกาํลงักายเป็นผูป้ระเมินดว้ยตนเอง ค่าความเหน่ือย 
6 – 7 ไม่เหน่ือยเลย คะแนน 12 – 13 เหน่ือยปานกลาง และคะแนน 19 – 20 เหน่ือยมากท่ีสุด (HHS, 2008; 
Mistry of Health;2013) Fletcher และ คณะ (2001) แบ่งความแรงของการออกกาํลงักายไวด้งัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ระดับความแรงของการออกกาํลงักาย ในผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 65-79 ปี สามารถแบ่งความแรงของ
การออกกาํลงักาย ได้ดังนี ้

ระดบัความแรงของการออกกาํลงักาย MET Borg scale equivalent Maximum 
Light 1.6 - 3.1 METs 10 – 11 PRE 35-45

Moderate 3.2 – 4.7 METs 12 – 13 PRE 55-69%
Hard 4.8 – 6.7 METs 14 – 16 PRE 70-89%

ที่มา: Fletcher et al. (2001) 

2.2) ระยะเวลาของการออกกาํลงักาย (Duration) ควรมีความต่อเน่ืองโดยทัว่ไปควรอยูร่ะหวา่ง 30-
45 นาที ถา้ไม่สามารถออกกาํลงักายต่อเน่ือง ระหวา่ง 30-45 นาทีได้ กอ็าจมีกิจกรรมทางกายอยา่งต่อเน่ืองใน 

แต่ละครั้งไม่ตํ่ากวา่ 10 นาที อยา่งนอ้ย 30 นาทีต่อวนั ทุกวนั เม่ือรวมกนัในแต่ละสปัดาห์ จะได้ 150 นาทีต่อ 

สปัดาห์ 
2.3) ความถ่ีของการออกกาํลงักาย (Frequency of exercise) เป็ นการกาํหนดจาํนวนครั้งในการออก 

กาํลงักายต่อวนัหรือสัปดาห์ท่ีมีความต่อเน่ืองในการออกกาํลงักายสําหรับผูสู้งอายุควรออกกาํลงักายท่ีมี 

ความต่อเน่ือง ประมาณ 30-40 นาที เป็ นเวลา 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ดุจใจ ชยัวานิชและวสุวฒัน์กิติสมประยรู 

กลุ, 2552) 
2.4) ชนิดของการออกกาํลงักาย การออกกาํลงักายแบบแอโรบิกท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายตุอ้งเป็ นการ

ออกแรงกระทาํต่อกระดูกไม่มาก เป็ นการเคล่ือนไหวกลา้มเนื้อมดัใหญ่อย่างต่อเนื่อง อาจเป็ นการเดินการ

  2.2)  ระยะเวลาของการออกก�าลังกาย 

(Duration) ควรมีความต่อเน่ืองโดยทั่วไปควรอยู่

ระหว่าง 30-45 นาที ถ้าไม่สามารถออกก�าลังกาย 

ต่อเนื่อง ระหว่าง 30-45 นาทีได้ ก็อาจมีกิจกรรม

ทางกายอย่างต่อเนือ่งในแต่ละครัง้ไม่ต�า่กว่า 10 นาที 

อย่างน้อย 30 นาทีต่อวนั ทุกวนั เม่ือรวมกนัในแต่ละ

สัปดาห์ จะได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์

  2.3)  ความถี่ของการออกก�าลังกาย 

(Frequency of exercise) เป็นการก�าหนดจ�านวนครัง้

ในการออกก�าลังกายต่อวันหรือสัปดาห์ที่มีความ 

ต่อเนื่องในการออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุควร

ออกก�าลังกายที่มีความต่อเน่ือง ประมาณ 30-40 

นาที เป็นเวลา 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ดุจใจ ชัยวานิช 

และวสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล, 2552)

  2.4)  ชนิดของการออกก�าลังกาย การ

ออกก�าลงักายแบบแอโรบกิท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ 

ต้องเป็นการออกแรงกระท�าต่อกระดูกไม่มาก 

เป็นการเคลือ่นไหวกล้ามเนือ้มดัใหญ่อย่างต่อเนือ่ง  

อาจเป็นการเดินการออกก�าลังกายในน�้า การ 

ขี่จักรยาน การเต้นร�า การขึ้น – ลงบันได ตีเทนนิส 

(NHLBI, 2016) และการออกก�าลังกายแบบลงน�้า

หนัก เป็นต้น

 3) ช่วงผ่อนคลาย (Cool down period) เป็น

ช่วงเวลาภายหลังการออกก�าลังกายจรงิ เป็นการออก

ก�าลังกายเบา ๆ และช้าลงเรื่อย ๆ เพื่อยืดกล้ามเนื้อ  

ปรับอุณหภูมิ การหายใจให้สู่ภาวะปกติ โดยใช้

เวลาประมาณ 5 นาที โดยใช้ท่าการยืดเหยียด 

หน้าอกและไหล่ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขา 

ด ้ านหน ้าและการยืด เหยียดกล ้ ามเ น้ือน ่อง  

รวมทั้งหมด 5 นาที

การออกก�าลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกล้าม

เนื้อส�าหรับผู้สูงอายุ

 เป็นการออกก�าลังกายที่แสริมสร้างความ

แข็งแรง ความทนทาน และก�าลังของกล้ามเนื้อ 

เป็นกิจกรรมท่ีใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยวิธีให้กล้าม

เน้ือได้ออกแรงไปทีละกลุ่มด้วยท่าออกก�าลังกาย

แบบต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละท่าใช้ฝึกกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่ม 

แต่ละท่าจะใช้วิธีท�าซ�้า ๆ  หลาย ๆ  ครั้ง (NIH, 2013)  

โดยต้องไม่กลั้นหายใจ และให้กล้ามเนื้อกลุ่มนั้นได้

ออกก�าลงักายจนอวยัวะท่ีเกีย่วข้องได้เคลือ่นไหวไป

จนสุดพิสัยของการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติของ

มัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความยืดหยุ่นและ

ออกก�าลังกายไว้ดังตารางที่ 1
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การทรงตัวของร่างกายอย่างเต็มที่ โดยอาจมีหรือ

ไม่มีอปุกรณ์ช่วยต่าง ๆ  เช่น ยางยดื ดัมเบล กไ็ด้ การ

ใช้อุปกรณ์ช่วยดังกล่าว เป็นการเพิ่มความแข็งแรง

ของกล้ามเน้ือแบบมแีรงต้าน (Resistance exercise) 

อาจแบ่งได้เป็น การออกก�าลังกายแบบเกร็งกล้าม

เนื้อ (Isometric exercise) เป็นการบริหารกล้ามเนื้อ

แบบเกรง็กล้ามเนือ้อยูก่บัทีโ่ดยไม่มีการเคลือ่นไหว

ของข้อ และการออกก�าลังกายแบบมีแรงต้าน  

(Isotonic exercise) เป็นการบริหารกล้ามเนื้อท่ีมี

แรงต้านมีการยดืและหดตัวของกล้ามเนือ้ร่วมกบัมี

การเคลือ่นไหวของข้อด้วย อาจเป็นกจิกรรมในชวีติ

ประจ�าวนั การยกแขน การดึงเป็นต้น การออกก�าลงั

กายชนิดนีเ้หมาะกบัผูสู้งอายท่ีุมีมวลกล้ามเนือ้น้อย 

ส่งผลท�าให้กล้ามเนื้อของผู้สูงอายุแข็งแรงขึ้น เดิน

ได้ดีข้ึนกล้ามเนือ้ทีอ่อกควรเป็นกล้ามเน้ือหลกัของ

รางกาย เช่น กล้ามเนือ้ขา สะโพก หน้าอก หลงั หน้า 

ไหล่ และแขน เป็นต้น ตัวอย่างการออกก�าลังกายนี้ 

ได้แก่ การใช้ยางยืด การถือของ การท�าสวน โยคะ 

หรือ ไทชิ เป็นต้นการออกก�าลังกายชนิดนี้แตกต่าง

จากการออกก�าลังกายแบบแอโรบิก ที่มุ่งออกแรง

ต่อเนื่องกันไปเพื่อเพิ่มสมรรถนะของระบบหัวใจ

หลอดเลอืด แต่มีองค์ประกอบเหมอืนการออกก�าลงั

กายแบบแอโรบิก (HHS, 2008) ดังนี้

 2.1 ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ต้องมี

การอบอุ่นร่างกายก่อนการออกก�าลังกายประมาณ 

5 – 10 นาที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

 2.2 ความแรงของการออกก�าลังกาย ใน

กรณีใช้แรงต้าน ใช้การเพิ่มแรงต้าน (Progres-

sive resistive exercise [PRE]) โดยการเพิ่มแรง 

ต้านมากข้ึนเรือ่ย ๆ  ใช้การวดัออกมาเป็นร้อยละของ

ค่า ปริมาณน�า้หนกัทีผู่อ้อกแรงสามารถยกต้านแรง

โน้มถ่วงของโลก (Repletion maximum [RM]) โดยที่ 

1 RM หมายถงึ ปรมิาณน�า้หนกัทีผู่อ้อกแรงสามารถ

ยกต้านแรงโน้มถ่วงของโลกจนสุดพสัิยข้อได้ 1 ครัง้ 

แล้วหมดแรงพอดี ไม่สามารถยกคร้ังทีส่องได้ กล้าม

เนื้อแต่ละกลุ่มมีค่า 1 RM ที่ต่างกัน ความแรงของ

การออกก�าลังกายแบบมีแรงต้าน แบ่งเป็น 3 ระดับ 

ตามค่าของ RM ดังนี้ 1.) ความแรงน้อย โดยใช้แรง

ต้านน้อยกว่าร้อยละ 40 ของ 1 RM 2.) ความแรง

ปานกลาง โดยใช้แรงต้านในช่วงร้อยละ 41 - 69 ของ 

1 RM3.) ความแรงมาก โดยใช้แรงต้านต้ังแต่ร้อยละ 

70 ของ 1 RM ขึ้นไป

  2.3 ระยะเวลาของการออกก�าลงักาย (Dura-

tion) ควรมีความต่อเนื่องโดยทั่วไปควรอยู่ระหว่าง 

30-45 นาที

  2.4 ความถี่ของการออกก�าลังกาย ควรมี

ระยะพกัระหว่างออกก�าลงักายในแต่ละรอบ เพือ่ให้

กล้ามเนื้อฟื้นตัว ป้องกันกล้ามเนื้อล้าเกินไป ควรมี

การออกก�าลังประมาณ 2 วันต่อสัปดาห์

 2.5 ชนดิของการออกก�าลงักาย อาจเป็นการ

ท�ากจิวตัรประจ�าวนั การยกของ การขึน้ – ลง บันได 

การใช้น�้าหนักตัวเป็นแรงต้าน การวิดพื้น การยืด

เหยียดแขน หรือการใช้แรงต้าน เช่น การใช้ยางยืด 

เป็นต้น ตัวอย่างการออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความ 

แขง็แรงของกล้ามเนือ้ส�าหรบัผูสู้งอาย ุ(NHS, 2018) 

มีดังภาพที่ 1-3
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 1.) การหมุนคอ

ภาพที่ 1 การหมุนคอ 

 2.)  การหมุนไหล่

10 

ร้อยละ 40 ของ 1 RM 2.) ความแรงปานกลาง โดยใชแ้รงตา้นในช่วงร้อยละ 41 - 69 ของ 1 RM3.) ความ
แรงมาก โดยใชแ้รงตา้นตั้งแต่ร้อยละ 70 ของ 1 RM ข้ึนไป 

  2.3 ระยะเวลาของการออกกาํลงักาย (Duration) ควรมีความต่อเน่ืองโดยทัว่ไปควรอยูร่ะหว่าง 30-
45 นาที 
  2.4 ความถ่ีของการออกกาํลงักาย ควรมีระยะพกัระหว่างออกกาํลงักายในแต่ละรอบ เพื่อให้
กลา้มเน้ือฟ้ืนตวั ป้องกนักลา้มเน้ือลา้เกินไป ควรมีการออกกาํลงัประมาณ 2 วนัต่อสปัดาห์ 
 2.5 ชนิดของการออกกาํลงักาย อาจเป็นการทาํกิจวตัรประจาํวนั การยกของ การข้ึน – ลง
บนัได การใชน้ํ้ าหนกัตวัเป็นแรงตา้น  การวิดพื้น  การยดืเหยยีดแขน หรือการใชแ้รงตา้น เช่น การใชย้างยดื
ท่ียกนํ้ าหนกั เป็นตน้   ตวัอยา่งการออกกาํลงักายเพื่อเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือสาํหรับผูสู้งอาย ุ(NHS, 
2018) 

1.) การหมุนคอ 
 

               
 

 
ภาพที ่ 1 ภาพการหมุนคอ (ภาพถ่าย :  นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 

2.)   การหมุนไหล่ 

   

    
 

ภาพที ่ 2 ภาพการหมุนไหล่ (ภาพถ่าย :  นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 
3.) การเหยยีดขา 

10 

ร้อยละ 40 ของ 1 RM 2.) ความแรงปานกลาง โดยใชแ้รงตา้นในช่วงร้อยละ 41 - 69 ของ 1 RM3.) ความ
แรงมาก โดยใชแ้รงตา้นตั้งแต่ร้อยละ 70 ของ 1 RM ข้ึนไป 

  2.3 ระยะเวลาของการออกกาํลงักาย (Duration) ควรมีความต่อเน่ืองโดยทัว่ไปควรอยูร่ะหว่าง 30-
45 นาที 
  2.4 ความถ่ีของการออกกาํลงักาย ควรมีระยะพกัระหว่างออกกาํลงักายในแต่ละรอบ เพื่อให้
กลา้มเน้ือฟ้ืนตวั ป้องกนักลา้มเน้ือลา้เกินไป ควรมีการออกกาํลงัประมาณ 2 วนัต่อสปัดาห์ 
 2.5 ชนิดของการออกกาํลงักาย อาจเป็นการทาํกิจวตัรประจาํวนั การยกของ การข้ึน – ลง
บนัได การใชน้ํ้ าหนกัตวัเป็นแรงตา้น  การวิดพื้น  การยดืเหยยีดแขน หรือการใชแ้รงตา้น เช่น การใชย้างยดื
ท่ียกนํ้ าหนกั เป็นตน้   ตวัอยา่งการออกกาํลงักายเพื่อเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือสาํหรับผูสู้งอาย ุ(NHS, 
2018) 

1.) การหมุนคอ 
 

               
 

 
ภาพที ่ 1 ภาพการหมุนคอ (ภาพถ่าย :  นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 

2.)   การหมุนไหล่ 

   

    
 

ภาพที ่ 2 ภาพการหมุนไหล่ (ภาพถ่าย :  นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 
3.) การเหยยีดขา 

ภาพที่ 2 การหมุนไหล่ 

 3.) การเหยียดขา

ภาพที่ 3 การเหยียดขา

 

11 

                                                
 

ภาพที ่ 3 ภาพการเหยียดขา (ภาพถ่าย ; นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 
 
การออกกําลังกายเพื่อเพิม่ความยืดหยุ่นสําหรับผู้สูงอายุ (Flexibility exercise for  Older  Adults)  

คือการออกกาํลงักายดว้ยการยืดเหยียดกลา้มเน้ือ (Muscle stretching) เป็นการออกกาํลงักายเพ่ิม
พิสัยการเคล่ือนไหวของขอ้ป้องกนัขอ้ติด ป้องกนัการสูญเสียความยืดหยุ่น เพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถปฏิบติั
กิจวตัรประจาํวนัไดดี้ กลา้มเน้ือท่ีควรยืดเหยียด ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Chodzko-Zajko et al., 2009; 
HHS, 2008) องคป์ระกอบของการออกกาํลงักายชนิดน้ี มีดงัน้ี 

3.1 ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ตอ้งมีการอบอุ่นร่างกายก่อนการออกกาํลงักาย ประมาณ 5 – 10 
นาที เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ 

3.2 ความถ่ีของการออกกาํลงักาย (Frequency of exercise) ควรทาํอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อสัปดาห์ หรือ
ทุกวนั อาจทาํการออกกาํลงักายชนิดน้ีอย่างเดียว หรือทาํก่อนออกกาํลงักายแบบแอโรบิกในช่วงอบอุ่น
ร่างกาย และช่วงผอ่นคลาย  

3.3 ระยะเวลาของการออกกาํลงักาย (Duration) ระยะเวลาการออกกาํลงักาย การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ
ในแต่ละกลุ่มควรทาํอยา่งชา้ๆ และยืดคา้งไวป้ระมาณ 10 – 30 วินาที ควรทาํแต่ละท่าประมาณ 2 – 4 คร้ัง 
การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือในแต่ละคร้ังควรไดเ้วลารวมเท่ากบั 60 วินาที 

3.4 ชนิดของการออกกาํลงักาย อาจเป็นการทาํกิจวตัรประจาํวนั การยกของ การข้ึน – ลงบนัได การ
ใชน้ํ้ าหนกัตวัเป็นแรงตา้น เช่น การวิดพื้น การยืดเหยียดแขน หรือการใชแ้รงตา้น เช่น การใชย้างยืด ท่ียก
นํ้ าหนกั เป็นตน้ (HHS, 2008;  Sherrington et al., 2011.) หรืออาจสามารถออกกาํลงักายเป็นส่วนหน่ึงของ
การออกกาํลงักายแบบแอโรบิกได ้(National Heart, Lung, and Blood Institute[NHLBI], 2013) 
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การออกก�าลังกายเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นส�าหรับ	

ผู้สูงอายุ	(Flexibility	exercise	for	Older	Adults)	

 คือการออกก�าลังกายด้วยการยืดเหยียด

กล้ามเนื้อ (Muscle stretching) เป็นการออกก�าลัง

กายเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อป้องกันข้อติด 

ป้องกันการสูญเสียความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้สูงอายุ

สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ดี กล้ามเนื้อท่ี

ควรยืดเหยียด ได้แก่ กล้ามเน้ือมัดใหญ่ (Chodz-

ko-Zajko et al., 2009; HHS, 2008) องค์ประกอบ

ของการออกก�าลังกายชนิดนี้ มีดังนี้

 3.1  ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ต้องมี

การอบอุน่ร่างกายก่อนการออกก�าลงักาย ประมาณ 

5 – 10 นาที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

 3.2  ค ว า ม ถี่ ข อ ง ก า ร อ อ ก ก� า ลั ง ก า ย  

(Frequency of exercise) ควรท�าอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อ

สัปดาห์ หรอืทุกวัน อาจท�าการออกก�าลังกายชนดินี้

อย่างเดียว หรือท�าก่อนออกก�าลังกายแบบแอโรบิก

ในช่วงอบอุ่นร่างกาย และช่วงผ่อนคลาย 

 3.3 ระยะเวลาของการออกก�าลังกาย  

(Duration) ระยะเวลาการออกก�าลังกาย การ 

ยืดเหยียดกล้ามเน้ือในแต่ละกลุ่มควรท�าอย่างช้า ๆ 

และยืดค้างไว้ประมาณ 10 – 30 วินาที ควรท�าแต่ละ

ท่าประมาณ 2 – 4 ครั้ง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อใน

แต่ละครั้งควรได้เวลารวมเท่ากับ 60 วินาที

 3.4  ชนิดของการออกก�าลังกาย อาจ

เป็นการท�ากิจวัตรประจ�าวัน การยกของ การขึ้น 

– ลงบันได การใช้น�้าหนักตัวเป็นแรงต้าน เช่น  

การวิดพื้น การยืดเหยียดแขน หรือการใช้แรงต้าน 

เช่น การใช้ยางยืด ท่ียกน�้าหนัก เป็นต้น (HHS, 

2008; Sherrington et al., 2011) หรืออาจสามารถ 

ออกก�าลังกายเป็นส่วนหน่ึงของการออกก�าลังกาย 

แบบแอโรบิกได้ (NHLBI, 2013)

ตัวอย่างการออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นส�าหรับผู้สูงอายุ	(Flexibility	exercise	for	Older)

 1.) การลุก – นั่ง เก้าอี้

ภาพที่	4 การลุก – นั่ง เก้าอี้

12 

ตัวอย่างการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นสําหรับผู้สูงอายุ (Flexibility exercise for  
Older ) 

1.) การลุก – นัง่ เกา้อ้ี 

 

                             
             

       
    

 
ภาพที ่ 4 ภาพการลกุ – น่ัง เก้าอี ้(ภาพถ่าย นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 

2.) การยดืขาดา้นขา้ง 
 

                                                
 

ภาพที ่ 5 ภาพการยืดขาด้านข้าง (ภาพถ่าย ; นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 
 
การออกกําลังกายเพื่อเพิม่การทรงตัวสําหรับผู้สูงอายุ (Balance Activities for  Older  Adults) 

เป็นการออกกาํลงักายท่ีตอ้งอาศยัระบบการรับสัมผสัสามระบบใหญ่ๆ ประกอบกนั  ไดแ้ก่ ระบบ
กายสัมผสัทัว่ไป (Somatosensory system) เป็นระบบประสาทสัมผสัของร่างกาย ประกอบดว้ยระบบรับ 
สัมผสัเฉพาะอยา่ง แต่มีเคร่ืองรับอยูท่ ัว่ร่างกาย แบ่งไดเ้ป็น การรับสัมผสัแตะตอ้ง (Touch sensation) เจ็บ 
(Pain sensation) ร้อน (Warmth sensation) และเยน็ (Cold sensation)ระบบการมองเห็น และระบบการทรง
ตวั ทั้งสามระบบประกอบกนั ทาํให้มีการทรงตวัท่ีดี สามารถลดความเส่ียงของการหกลม้ในผูสู้งอายุได ้
(Chodzko-Zajko et al., 2009) ประกอบดว้ย 

4.1 ความถ่ีของการออกกาํลงักาย (Frequency of exercise) ควรออกกาํลงักายประเภทน้ี 3 – 6 คร้ัง
ต่อสปัดาห์ 
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 2.) การยืดขาด้านข้าง

12 

ตัวอย่างการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นสําหรับผู้สูงอายุ (Flexibility exercise for  
Older ) 

1.) การลุก – นัง่ เกา้อ้ี 

 

                             
             

       
    

 
ภาพที ่ 4 ภาพการลกุ – น่ัง เก้าอี ้(ภาพถ่าย นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 

2.) การยดืขาดา้นขา้ง 
 

                                                
 

ภาพที ่ 5 ภาพการยืดขาด้านข้าง (ภาพถ่าย ; นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 
 
การออกกําลังกายเพื่อเพิม่การทรงตัวสําหรับผู้สูงอายุ (Balance Activities for  Older  Adults) 

เป็นการออกกาํลงักายท่ีตอ้งอาศยัระบบการรับสัมผสัสามระบบใหญ่ๆ ประกอบกนั  ไดแ้ก่ ระบบ
กายสัมผสัทัว่ไป (Somatosensory system) เป็นระบบประสาทสัมผสัของร่างกาย ประกอบดว้ยระบบรับ 
สัมผสัเฉพาะอยา่ง แต่มีเคร่ืองรับอยูท่ ัว่ร่างกาย แบ่งไดเ้ป็น การรับสัมผสัแตะตอ้ง (Touch sensation) เจ็บ 
(Pain sensation) ร้อน (Warmth sensation) และเยน็ (Cold sensation)ระบบการมองเห็น และระบบการทรง
ตวั ทั้งสามระบบประกอบกนั ทาํให้มีการทรงตวัท่ีดี สามารถลดความเส่ียงของการหกลม้ในผูสู้งอายุได ้
(Chodzko-Zajko et al., 2009) ประกอบดว้ย 

4.1 ความถ่ีของการออกกาํลงักาย (Frequency of exercise) ควรออกกาํลงักายประเภทน้ี 3 – 6 คร้ัง
ต่อสปัดาห์ 

ภาพที่ 5 การยืดขาด้านข้าง

 

การออกก�าลังกายเพ่ือเพ่ิมการทรงตัวส�าหรับ	

ผู้สูงอายุ	(Balance	Activities	for	Older	Adults)

 เป็นการออกก�าลังกายที่ต้องอาศัยระบบ

การรับสัมผัสสามระบบใหญ่ ๆ ประกอบกัน ได้แก่ 

ระบบกายสัมผัสทั่วไป (Somatosensory system) 

เป็นระบบประสาทสัมผสัของร่างกาย ประกอบด้วย

ระบบรับ สัมผัสเฉพาะอย่าง แต่มีเครื่องรับอยู่ทั่ว

ร่างกาย แบ่งได้เป็น การรับสัมผัสแตะต้อง (Touch 

sensation) เจ็บ (Pain sensation) ร้อน (Warmth 

sensation) และเยน็ (Cold sensation)ระบบการมอง

เห็น และระบบการทรงตัว ทั้งสามระบบประกอบ

กัน ท�าให้มีการทรงตัวท่ีดี สามารถลดความเส่ียง

ของการหกล้มในผู ้สูงอายุได้ (Chodzko-Zajko  

et al., 2009) ประกอบด้วย

 4.1 ความถีข่องการออกก�าลงักาย (Frequen-

cy of exercise) ควรออกก�าลังกายประเภทนี้ 3 – 6 

ครั้งต่อสัปดาห์

 4.2 ระยะเวลาของการออกก�าลังกาย  

(Duration) ระยะเวลาของการออกก�าลังกายชนิดนี้

ควรท�าต่อเนือ่งนาน 30 นาทีต่อครัง้ ควรท�าต่อเนือ่ง

กนัอย่างน้อย 12 สัปดาห์ จะช่วยให้การทรงตัวดีขึน้

 4.3 ชนิดของการออกก�าลังกาย โดยท่ัวไป

กิจกรรมการออกก�าลังกายชนิดน้ี ประกอบไป

ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย ได้แก่ การ

เคลื่อนไหวแขนขา ศีรษะหรือล�าตัว ยืนทรงตัวด้วย

ขาข้างเดียว (Sherrington et al., 2011) การหมุนตัว 

การขว้างปา และการจบัลกูบอล การกลิง้ลกูปิงปอง

ลงบนถาด และกิจกรรมการฟื้นฟูความจ�า ได้แก่  

การนับเลข โดยลบเลขทีละสามหรอืเจด็จากจ�านวน

ที่ก�าหนด หรือการอ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น



241The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

ตัวอย่างการออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มการทรงตัวส�าหรับผู้สูงอายุ	(Balance	Activities	for	Older)

 1.) การยืนขาเดียว

 

ภาพที่ 6 การยืนขาเดียว

 2.) การก้าว ขึ้น – ลง

13 

4.2 ระยะเวลาของการออกกาํลงักาย (Duration) ระยะเวลาของการออกกาํลงักายชนิดน้ีควรทาํ
ต่อเน่ืองนาน 30 นาทีต่อคร้ัง ควรทาํต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 12 สปัดาห์ จะช่วยใหก้ารทรงตวัดีข้ึน 

4.3 ชนิดของการออกกาํลงักาย โดยทัว่ไปกิจกรรมการออกกาํลงักายชนิดน้ี ประกอบไปดว้ย
กิจกรรมการเคล่ือนไหวทางกาย ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวแขนขา ศีรษะหรือลาํตวั ยืนทรงตวัดว้ยขาขา้งเดียว 
(Sherrington et al, 2011) การหมุนตวั การขวา้งปา และการจบัลูกบอล การกล้ิงลูกปิงปองลงบนถาด และ
กิจกรรมการฟ้ืนฟูความจาํ ไดแ้ก่ การนบัเลข โดยลบเลขทีละสามหรือเจด็จากจาํนวนท่ีกาํหนด หรือการอ่าน
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
 
ตัวอย่างการออกกําลังกายเพื่อเพิม่การทรงตัวสําหรับผู้สูงอายุ (Balance Activities for  Older ) 

1.) การยนืขาเดียว 

                              
 
 
ภาพที ่ 6 ภาพการยืนขาเดียว (ภาพถ่าย :  นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 
 

2.) การกา้ว ข้ึน – ลง 
 

          
 

ภาพที ่ 7 ภาพการก้าว ขึน้ – ลง (ภาพถ่าย : นิพพาภัทร์ สินทรัพย์  ) 
  

13 
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4.3 ชนิดของการออกกาํลงักาย โดยทัว่ไปกิจกรรมการออกกาํลงักายชนิดน้ี ประกอบไปดว้ย
กิจกรรมการเคล่ือนไหวทางกาย ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวแขนขา ศีรษะหรือลาํตวั ยืนทรงตวัดว้ยขาขา้งเดียว 
(Sherrington et al, 2011) การหมุนตวั การขวา้งปา และการจบัลูกบอล การกล้ิงลูกปิงปองลงบนถาด และ
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ตัวอย่างการออกกําลังกายเพื่อเพิม่การทรงตัวสําหรับผู้สูงอายุ (Balance Activities for  Older ) 

1.) การยนืขาเดียว 

                              
 
 
ภาพที ่ 6 ภาพการยืนขาเดียว (ภาพถ่าย :  นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 
 

2.) การกา้ว ข้ึน – ลง 
 

          
 

ภาพที ่ 7 ภาพการก้าว ขึน้ – ลง (ภาพถ่าย : นิพพาภัทร์ สินทรัพย์  ) 
  

ภาพที่ 7 การก้าว ขึ้น – ลง 

 1.) การเดินต่อเท้า

14 

1.) การเดินต่อเทา้ 
 

    
 

ภาพที ่ 8 ภาพการเดินต่อเท้า (ภาพถ่าย : นิพพาภัทร์ สินทรัพย์) 
จากรูปแบบกิจกรรมทางกายต่างๆ ขา้งตน้ท่ีกล่าวมา มีการออกกาํลงักายท่ีมีความเฉพาะในการ

ป้องกนัการเกิดโรคเร้ือรังต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุซ่ึงมีความสาํคญัในการป้องกนัการเกิดโรคเหล่านั้น
ในอนาคต เป็นการออกกาํลงักายรูปแบบดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่มีความจาํเพาะในดา้นความถ่ี ระยะเวลา 
และชนิดของกิจกรรม 
 
การออกกําลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจบ็ และป้องกันโรคเร้ือรังในผู้สูงอายุ 

ในผูสู้งอายนุั้นการออกกาํลงักายในแต่ละชนิดมีความสาํคญัแตกต่างกนั ทั้งน้ีสามารถออกกาํลงักาย
รวมกนัไดทุ้กประเภท ท่ีเหมาะสมกบัตวัผูสู้งอายเุองการคงไวซ่ึ้งกิจกรรมทางกายอยา่งต่อเน่ืองในผูสู้งอายท่ีุ
สุขท่ีสุขภาพดีนั้นเพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ  Ministry of Health (2013) ไดแ้บ่งชนิดของ
กิจกรรมทางการ การออกกาํลงักายเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ ดงัน้ี 
การออกกําลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้ม 

ภาวะหกลม้เป็นปัญหาหน่ึงท่ีพบไดบ่้อยในผูสู้งอายุ เป็นสาเหตุอนัดบัตน้ๆ ท่ีพบในห้องฉุกเฉิน 
สาเหตุหลกัของการหกลม้อนัดบัแรก คือ อุบติัเหตุ และปัจจยัแวดลอ้ม อนัดบัสอง คือ การเดินหรือการทรง
ตวัท่ีผิดปกติหรือกลา้มเน้ืออ่อนแรงอ่อนแรง (วีรศกัด์ิ เมืองไพศาล, 2560)  ฉะนั้นการออกกาํลงักายเพ่ือ
ป้องกนัการหกลม้ ไดแ้ก่ การออกกาํลงักายเพ่ือเพิ่มการทรงตวัสาํหรับผูสู้งอาย ุ(Sherrington et al., 2008)  
ประมาณ 60 นาที อาจเป็นการออกกาํลงักายแบบรําไทเก๊ก (Tai chi) อยา่งเน่ืองเป็นเวลาประมาณ 16 สัปดาห์
หรืออาจเป็นการออกกาํลงักายแบบแอโรบิกสลบักับการออกกาํลงักายแบบการเพ่ิมความแข็งแรงของ
กลา้มเน้ือแบบมีแรงตา้น (Resistance exercise) ประมาณ 30 ถึง 90 นาที ต่อสัปดาห์ต่อเน่ืองอย่างนอ้ยส่ี
สปัดาห์หรือมากกวา่หน่ึงปี  
การออกกําลังกายเพื่อป้องกันโรคหัวใจ 

โรคหัวใจเป็นโรคท่ีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและการนอนโรงพยาบาลอนัดบัตน้ๆ ของผูสู้งอาย ุการ
ออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัโรคน้ีไดแ้ก่ การออกกาํลงัแบบแอโรบิก ระดบัความหนกัปานกลาง 

ภาพที่ 8 การเดินต่อเท้า
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 จากรปูแบบกจิกรรมทางกายต่าง ๆ  ข้างต้น

มีการออกก�าลังกายที่มีความเฉพาะในการป้องกัน

การเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

ซ่ึงมีความส�าคญัในการป้องกันการเกดิโรคเหล่าน้ัน

ในอนาคต เป็นการออกก�าลงักายรปูแบบดังทีก่ล่าว

มาข้างต้น แต่มีความจ�าเพาะในด้านความถี่ ระยะ

เวลา และชนิดของกิจกรรม

การออกก�าลังกายเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ	 และ

ป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ

 การออกก�าลังกายแต่ละชนิดในผู้สูงอาย ุ

มีความส�าคัญแตกต่างกัน ท้ังนี้ผู ้สูงอายุสามารถ 

ออกก�าลังกายรวมกันได้ทุกประเภทท่ีเหมาะสม 

กับตัวผู้สูงอายุเอง การคงไว้ซึ่งกิจกรรมทางกาย 

อย่างต่อเน่ืองในผู ้สูงอายุที่สุขภาพดีนั้นเพื่อลด 

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ  Ministry of Health  

(2013)  ได ้แบ ่ งชนิดของกิจกรรมทางการ  

การออกก�าลังกายเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ดังนี้

การออกก�าลังกายเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการ

หกล้ม

 ภาวะหกล้มเป็นปัญหาหน่ึงที่พบได้บ่อย

ในผู้สูงอายุ เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่พบในห้อง

ฉุกเฉิน สาเหตุหลักของการหกล้มอันดับแรก คือ 

อบุติัเหตุ และปัจจยัแวดล้อม อนัดับสอง คือ การเดนิ

หรือการทรงตัวที่ผิดปกติหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง 

(วีรศักด์ิ เมืองไพศาล, 2560) ฉะนั้นการออกก�าลัง

กายเพือ่ป้องกนัการหกล้ม ได้แก่ การออกก�าลงักาย

เพื่อเพิ่มการทรงตัวส�าหรับผู้สูงอายุ (Sherrington 

et al., 2008) ประมาณ 60 นาที อาจเป็นการออก

ก�าลังกายแบบร�าไทเก๊ก (Tai chi) อย่างเนื่องเป็น

เวลาประมาณ 16 สัปดาห์หรืออาจเป็นการออก

ก�าลังกายแบบแอโรบิกสลับกับการออกก�าลังกาย

แบบการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบมี

แรงต้าน (Resistance exercise) ประมาณ 30 ถึง  

90 นาที ต่อสัปดาห์ต่อเนื่องอย่างน้อย 4 สัปดาห์

หรือมากกว่าหนึ่งปี 

การออกก�าลังกายเพื่อป้องกันโรคหัวใจ

 โรคหวัใจเป็นโรคท่ีเป็นสาเหตุการเสียชีวติ

และการนอนโรงพยาบาลอนัดับต้น ๆ  ของผูส้งูอายุ  

การออกก�าลังกายท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันโรคน้ี

ได้แก่ การออกก�าลังแบบแอโรบิก ระดับความหนกั

ปานกลาง อตัราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย ร้อยละ 

50 – 80  เป็นเวลา อย่างน้อย  30 – 60  นาที ต่อเนื่อง 

ทุกวัน 5 วันต่อสัปดาห์ หรือการเดินอย่างต่อเนื่อง 

เป ็นเวลา 30 นาทีทุก ๆ วัน หรืออาจเป ็น 

การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ 

กล ้ามเนื้อส�าหรับผู ้สูงอายุ  (Strengthening  

exercise for older adults) จ�านวน 1 – 2 เซต  

ค่าความเหนื่อยของ Borg อยู่ระหว่าง 10 – 15 PRE  

การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นส�าหรับ 

ผูสู้งอาย ุหรอืการออกก�าลังกายเพือ่เพิม่การทรงตัว 

ส�าหรับผู้สูงอายุ 2 – 3 สัปดาห์ (Nelson et al., 2007)

การออกก�าลังกายเพื่อป้องกันข้อเสื่อม

 โ ร ค ข ้ อ เ ข ่ า เ สื่ อ ม เ ป ็ น โ ร ค ที่ มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงของกระดูกอ่อนผิวข้อ มีการท�าลาย

กระดูกอ่อนผิวข้ออย่างช้า ๆ เป ็นโรคที่ เป ็น

สาเหตุให้เกิดภาวะทุพลภาพในผู้สูงอายุ (วีรศักด์ิ  

เมืองไพศาล, 2560) การออกก�าลังกายเพื่อ

ป ้ อ ง กั น โ ร ค น้ี  ไ ด ้ แ ก ่  ก า ร อ อ ก ก� า ลั ง ก า ย

แ บ บ แ อ โ ร บิ ก  ร ะ ดั บ ค ว า ม ห นั ก ป า น ก ล า ง  

อั ต ร า ก า ร เ ต ้ น ข อ ง หั ว ใ จ เ ป ้ า ห ม า ย ร ้ อ ย ล ะ  
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50 – 80 เป็นเวลา อย่างน้อย 30 – 60 นาที ต่อ

เนื่องทุกวัน เป็นเวลา 6 –52 สัปดาห์หรือการออก

ก�าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ส�าหรับผู้สูงอายุ) แบบยืดเหยียด และแบบเกร็ง

กล้ามเนื้อ (Isotonic exercise/Isotonic exercise)  

2 – 3 วันต่อสัปดาห์ หรือการออกก�าลังกายเพื่อเพิ่ม

การทรงตัวส�าหรับผู้สูงอายุ  3– 5 วันต่อสัปดาห์

การออกก�าลังกายเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

 โรคเบาหวานเป็นภาวะสุขภาพที่ส�าคัญ

ส�าหรับประชากรสูงอายุ ประมาณหน่ึงในสี่ของ 

ผูท่ี้มีอายมุากกว่า 65 ปี มีโรคเบาหวาน และสัดส่วน

นี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต ใน

ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานมี

อตัราการเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรสงูข้ึน การเกดิโรค

เบาหวานในผู้สูงอายุนั้น มาจากปัจจัยสองประการ

ร่วมกัน ได้แก่ ความพร่องในการหลั่งอินซูลินของ

ตับอ่อน ส่งผลให้เกดิภาวะขาดอนิซูลนิร่วมกบัการ

ออกฤทธ์ิของอินซูลินบกพร่องท�าให้เกิดภาวะด้ือ

อนิซูลนิ (อภริดี ศรวีจิติรกมล  และวรรณี พธิิยานนัท์, 

2548) การออกก�าลังกายเพื่อป้องกันโรคน้ี ได้แก่ 

การออกก�าลังกายแบบแอโรบิก ระดับความหนัก 

ปานกลาง อตัราการเต้นของหวัใจเป้าหมาย ร้อยละ 

50 – 70 เป็นเวลา ต่อเนื่องเป็นเวลา 8– 52 สัปดาห์ 

หรือการออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือส�าหรับผู้สูงอายุ 3 วันต่อสัปดาห์ การ

ออกก�าลังกาย การมีกิจกรรมทางการอย่างต่อเนื่อง

สามารถป้องกันโรคเบาหวานได้ (The American 

Diabetes Association, 2018)

การออกก�าลงักายเพ่ือป้องกนัโรคความดันโรคหิตสูง

 โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ส่งผลให้

เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่าง ๆ หลายระบบใน

ร่างกาย ผู ้ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงเร้ือรังที่ไม่

สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ

ได้อย่างต่อเนื่อง มักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะ

ส�าคัญ เช่น หัวใจ หลอดเลือด ตา ไต สมอง ซึ่ง

เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีอันตรายอย่างยิ่ง (Weber et 

al., 2013) การออกก�าลังกายที่เหมาะสมได้แก่ การ

ออกก�าลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม�่าเสมอ ท้ังนี้

จะต้องเป็นการออกก�าลังกายในระดับปานกลาง  

โดยในขณะออกก�าลังกายจะเพิ่มการเผาผลาญ 

[METs] อย่างน้อยร้อยละ 40-60 ของความต้องการ

ออกซิเจนสูงสุด (Thompson et al., 2003) และ 

การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ 

กล้ามเน้ือส�าหรับผู้สูงอายุ 2 – 3 วันต่อสัปดาห ์

ออกร่วมกับการออกก�าลังกายแบบแอโรบิกใน 

ช่วงก่อนและหลังการออกก�าลังกาย

ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายที่

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
 เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทาง

สรีรวิทยา ร่างกายมีความเสื่อมถอยเกิดข้ึนในผู้สูง

อายุ การมีกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุจะต้องมี

ลกัษณะท่ีเฉพาะ ซ่ึง HHS (2008) และ WHO (2010) 

ได้ให้แนวปฏิบัติไว้ดังนี้

 1. ในผู ้ สูงอายุท่ีมีโรคประจ�าตัว ควร

ปรึกษาแพทย์ก่อนออกก�าลังกายทุกคร้ัง (Elsawy 

& Higgins, 2010) เริ่มต้นการมีกิจกรรมทางกาย

อย่างช้า ๆ และถ้ามีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิก

ควรเป็นแรงกระแทกต�่า มีความยืดหยุ่นต�่า

 2. ผู ้สูงอายุทุกคนควรหลีกเลี่ยงการอยู ่ 

นิ่ง ๆ ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งท่ี

เหมาะสมกับตัวเอง เช่น ปั่นจักรยาน จูงสุนัขเดิน
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เล่น เต้นร�า ท�างานบ้าน หรือการเดิน เป็นต้น

 3. ควรเริม่การออกก�าลังกาย หรอืกจิกรรม

ทางกายที่ไม่หักโหมในครั้งแรก แล้วค่อย ๆ เพิ่ม

ความแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

 4. ผูสู้งอายุท่ีมสุีขภาพดี ไม่มีความเจบ็ป่วย

ทางกายควรมีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 150 นาที

ต่อสัปดาห์ (ในกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง) 

ควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 30 นาทีต่อสัปดาห์ 

หรือ 1 ชั่วโมง 15 นาที ต่อสัปดาห์ หรือวันละ  

30 นาทีทุก ๆ  วนั ในการออกก�าลังกายแบบแอโรบิก 

หรือ 10 นาทีทุกวัน หรือ วันละ30 นาที เป็นเวลา  

5 วันต่อสัปดาห์ 

 5. ผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถมีกิจกรรมทางกาย 

ได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์ (ในกิจกรรมทางกายระดับ

ปานกลาง) ควรเลือกท�ากิจกรรมทางกายท่ีเหมาะ

ส�าหรับตนเอง อาจเป็นกิจกรรมทางกายที่มีการ

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์

หรือการเดินต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน 

(WHO, 2010)

 6. ควรมีกิจกรรมทางกายแบบการเพิ่ม

การทรงตัว (Balance exercise) เพื่อลดความเสี่ยง 

ต่อการหกล้ม

 7. ควรมกีารต้ังเป้าหมายในการมีกจิกรรม

ทางกาย เหน็ความส�าคัญของการมีกจิกรรมทางกาย

อย่างสม�่าเสมอจะส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเอง

บทสรุป
 การมกีจิกรรมทางกายมีความส�าคญัส�าหรบั

ผู้สูงอายุ ท้ังในผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีเพื่อป้องกัน

การเกิดโรคในอนาคต และส�าหรับผู ้สูงอายุท่ีมี

โรคเรื้อรังเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเป็นมากขึ้นกว่า

เดิม ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง 

สม�่าเสมอทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ�าวัน การท�างานบ้าน ไปจ่ายตลาด ถือของ  

การเดินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกก�าลังกาย

แบบแอโรบิก ที่สามารถแทรกการออกก�าลังกาย  

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การออกก�าลัง

กายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และการออกก�าลังกาย 

เพื่อเพิ่มการทรงตัว เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การประกันคุณภาพการศึกษามหีลายรปูแบบ ซ่ึงมีองค์ประกอบแตกต่างกัน การเลอืกใช้ระบบใดข้ึนอยูกั่บ

บริบทของแต่ละสถาบันการศึกษา แต่ละรูปแบบมีจุดอ่อน จุดแข็งต่างกัน นับเป็นส่ิงที่ท้าทายท่ีสถาบัน

การศึกษาจะหาทางเลือกในการพัฒนาระดับหลักสูตรให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ ตอบสนองการพัฒนา

ให้บัณฑิตแต่ละสาขามีความสามารถสูงข้ึน โดยเฉพาะการศึกษาพยาบาลท่ีผู้รับบริการมีความคาดหวัง

การบริการที่ดีมีคุณภาพ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคมหรือผู้ใช้บัณฑิต การประกันการ

ศึกษาระดับหลักสูตรแบบ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) จึงเป็นอีกทาง

เลอืกหน่ึงท่ีสามารถประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับหลกัสูตรได้ในระดับสากล อย่างไรกต็าม AUN-QA 

จะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการศึกษาในระดับสูงหรือไม่ เป็นสิ่งที่

สถาบันการศึกษาจะต้องปรับตัวและน�ามาพิจารณาเพื่อให้ม่ันใจว่าบัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะเหมาะกับ

สภาวการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยใช้

เกณฑ์ของเครือข่ายมหาลัยของเอเซียน เป็นเกณฑ์ระดับสากลนั้นให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกระดับท่ีสามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา โดยเน้นการพัฒนาท่ีมุ่งสู่ผลการเรียนรู้ตามความคาดหวัง

ของผูใ้ช้บัณฑติระดับสากล จงึเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึง่จะเป็นผลดีต่อนกัศึกษาพยาบาล และ

เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับอาเซียน ส่งผลให้พยาบาลไทยมีการพัฒนาการมาตรฐาน

คุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษาไทยในระดับโลกต่อไป

	 ค�าส�าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา, เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน, วิทยาลัยพยาบาล
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Abstract
There are several kinds of educational quality assurance systems with different pros and cons. Its  
application depends on the contexts of each educational institution. It is a challenge for any educational 
institution to improve its quality to reach the international standards and be able to produce graduates 
with high core competence. In case of nursing education, social expectation especially from employers 
placed on nurse graduates is quite high. ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 
is one of good options to assure international-standard quality of any nursing program. However, how 
to properly apply AUN-QA should be insightfully taken into consideration in order to ensure nurse  
graduates’ competencies in the changing world. AUN-QA places important on key stakeholders at all 
levels. It focuses on learning outcomes that fulfill international-level expectations. AUN-QA for program 
level can enhance the quality of Thai nursing education. This will be beneficial for Thai nurse graduates 
in general and their opportunities for international work in particular. Therefore, AUN-QA can alleviate 
competitive abilities of Thai education at a global level.

	 Keyword:	The ASEAN University Network - Quality Assurance, Nursing College
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บทน�า
 คุณภาพการศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญท่ีจะ

เป็นรากฐานของการพัฒนาคนให้มีทั้งคุณธรรม

และความคดิสร้างสรรค์ เป็นพลงัในการขบัเคลือ่น

การพัฒนาประเทศในทุก ๆ  ด้านให้ก้าวทันโลกการ

แข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง การเตรียมความพร้อมเยาวชน

ให้มีความเท่าทันเป็นเรื่องที่ผู้สอน ผู้ปกครอง และ

ผู้บริหารในระดับนโยบาย และระดับประเทศต้อง

ไม่ละเลย ประเทศไทยจึงต้องพิจารณาปรับตัวให้

ทนักบัการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ี การเปล่ียนแปลงดัง

กล่าวส่งผลให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัว 

ให้ทันกับยุคและสมัย การที่บุคคลจะเรียนรู้และ

ปรับตัวได้ดีนั้นมาจากการได้รับการศึกษาที่มี

คุณภาพ (นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, 2558) และถึงแม้

จะมีกลยทุธ์ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดีเพยีง

ใดนั้น จะต้องประกอบด้วยกระบวนการประเมิน 

เพราะจะสะท้อนถึงข้อดี ข้อบกพร่อง และข้อท่ี

ควรปรับปรุงได้อย่างชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล 

 วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล  สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข ตระหนักและเห็นความส�าคัญของ

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ

ที่ 2 พ.ศ. 2545 ก�าหนด (ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2545) จึงได้น�าระบบและกลไก

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ใน

การบริหารองค์กรและประเมินคุณภาพการศึกษา

โดยสภาการพยาบาลตลอดมา เพื่อน�าผลไปพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการด�าเนิน

งานทุกพันธกิจอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าผลการด�าเนิน

การโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่เมื่อพิจารณาผลการ

ประเมินตั้งแต่ในปีการศึกษา 2554 และผลการวิจัย

ของปานทิพย์ ปูรณานนท์ (2559) ยังพบว่าระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา ที่น�ามาประเมินคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

สระบุรีต ้องได ้รับการพัฒนาปรับปรุงโดยให้

ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ได้สนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดให้มีความ 

มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 ปัจจุบนัระบบการประเมนิมคีวามหลากหลาย  

ฉะนั้นการเลือกระบบประเมินที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล ระดับภมิูภาค หรอือาเซียนจงึควรเลือก

ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยก�าหนดเป็นกฎหมายมี

รายละเอยีดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนั

คุณภาพการศึกษามาตรา 47 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและสร้างมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

และนานาชาติ (ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษา

แห่งชาติ, 2554) ตลอดจนการสร้างความร่วมมือ

และการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง 

ๆ เช่น การประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสตูร

ระดับอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซ่ึง

จะเป็นผลดีต่อนกัศึกษาพยาบาล และเพิม่โอกาสใน

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล ท�าให้นักศึกษามี

คุณภาพในระดับสากล ซึง่จะสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของภาคการศึกษาไทยในระดับโลกให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป
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ความจ�าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา

พยาบาล	

 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง

ปฏบัิติมี 4 ประการ คอื การผลติบณัฑิต การวจิยั การ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม การด�าเนินการตามภารกิจ

ทัง้ 4 ประการดังกล่าว มีความส�าคัญอย่างยิง่ต่อการ

พฒันาประเทศท้ังระยะสัน้และระยะยาว ปัจจุบนัมี

ปัจจยัภายในและภายนอกหลายประการท่ีท�าให้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น

สิ่งจ�าเป็นที่จะต้องเร่งด�าเนินการ ปัจจัยดังกล่าว คือ

 1)  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ

บัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกัน

มากขึน้ซึง่จะก่อให้เกดิผลเสยีแก่สงัคมโดยรวมของ

ประเทศในระยะยาว 

 2)  ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการ

อุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม

พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต 

การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็น

ผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ซ่ึงทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของ

คุณภาพการศึกษา

 3)  สถาบันอุดมศึกษามีความจ� า เป ็น

ที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถ

พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัระดับ

สากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม

และบรกิาร การพฒันาอาชพี คุณภาพชวีติ ความเป็น

อยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน

 4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูล

สาธารณะ (Public information) ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนักศึกษา ผู ้จ ้างงาน  

ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

 5)  สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิด

โอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participa-

tion) มีความโปร่งใส (Transparency) และมคีวามรบั

ผดิชอบซ่ึงตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลกั

ธรรมาภิบาล

 6)  พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�าหนด

ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท�าหน้าท่ี

ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา

 7)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได ้

ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อเป็น

กลไกก�ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดย

ทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบ

การด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 

2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 

2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อการ

ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ

และสาขาวิชา วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาร่วม

กับต้นสังกัดจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการ



251The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดังน้ันเพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีการ

พัฒนา มุ ่งสู ่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขนั ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไป 

ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. มีการตรวจสอบ

และประเมินผลการด�าเนินงานที่เป็นไปเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�าให้ม่ันใจว่า

สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการ

ศึกษาทีมี่คณุภาพและได้มาตรฐานตามทีก่�าหนดใน

ระดับสากล และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545) 

แต่ในการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่

ผ่านมาพบประเด็นปัญหาหลายประการต้ังแต่ขั้น

การวางแผนงาน ข้ันการปฏิบัติตามแผน ข้ันการ

ปรบัปรงุและพฒันา และขัน้การตรวจสอบหรอืการ

ประเมินผลการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพ (สุขุมาล 

หวงัวณิชพนัธ์ุ, อดิศักด์ิ ดีสมทุร, เจนจริา งามมานะ, 

วาสนา สังข์โพธ์ิ, และอุทัยการณ์ จันเสนา, 2556) 

ซึ่งสอดคล้องกับโดยการศึกษาวิจัยของร�าไพ  

หมัน่สระเกษ, วราพร ตัณฑะสุวรรณะ, และจงกลณี 

ตุ้ยเจริญ (2557) ที่พบว่าสิ่งที่วิทยาลัยพยาบาลต้อง

ปรับปรุงตามล�าดับ คือ มาตรฐานด้านการสร้าง

และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ

เรียนรู้ มาตรฐานด้านการด�าเนินงานตามภารกิจ

การวจิยั มาตรฐานด้านบุคลากรและการเรยีนรู ้และ

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

นอกจากนี้ ผลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ศึกษาตามแผนพัฒนา บรรลุผลส�าเร็จตามตัวชี้วัด 

ของแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ ตามที่ธวัชชัย  

ศุภดิษฐ์ (2557) ได้รายงานไว้ว ่า ปัญหาและ

อุปสรรคในการด�าเนินงานประกันของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีหลายประการ เช่น 

ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการ

ก�าหนดปรัชญา ปณิธาน ไม่มีระบบการถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน คณาจารย์และ 

เจ้าหน้าที่ส่วนมากยังไม่เข้าใจหรือไม่ค่อยมีส่วน

ร่วมในการรับทราบแผนกลยุทธ์  ตัวบ่งชี้ในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในบางตัวไม่เหมาะ

สมกับการด�าเนินงานของคณะหรือสถาบัน และ

ทัศนคติของบุคลากรมองว่าการใช้งานระบบ

สารสนเทศท่ีให้ข ้อมูลสนับสนุนการประกัน

คุณภาพเป็นภาระและไม่มีความส�าคัญ เป็นต้น

ก า รปร ะกั นคุ ณภ าพก า รศึ กษ า เ ค รื อ ข ่ า ย

มหาวิทยาลัยระดับอาเซียน	

 การประกนัคุณภาพหลกัสูตรระดับอาเซียน

ก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐาน

อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกันในระดับอาเซียน (Office of The 

Education Council, 2007) ทัง้นี ้การประเมินคณุภาพ

การศึกษาในระดับอาเซียนนั้นเป็นการประเมิน

เพื่อรองรับหลักสูตรของระดับอุดมศึกษาเท่านั้น 

ประโยชน์ของการประเมินดังกล่าวจะท�าให้มคีวาม

ทัดเทียมในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยเชิงอิสระ (Autonomous university)  

และการขยายตัวของหลักสูตรนานาชาติต่าง ๆ  

(วันชัย ศิริชนะ, 2562) 

 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

เครือข่ายอาเซียน ระดับหลักสูตรประกอบด้วย 

(1) การประเมินคุณภาพภายใน (2)การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ (3) การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (Virginia, Miralao, & Lucille, 
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Gregorio, 2012) มีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างกลไกการ

ประกันคุณภาพและมาตราฐานการอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยระบบการประกันคุณภาพของ AUN- QA 

ประกอบด้วย 3 มิติ คอื 1) การประกนัคุณภาพระดับ

สถาบันการศึกษา (Strategic) 2) การประกนัคุณภาพ

ระบบการประกันคุณภาพภายใน (Systemic) และ 

3) การประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับ

หลักสูตร (Tactical) โดยมีการติดตามผลลัพธ์จาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรนั้น ๆ และมีกรอบ

แนวคิด 3 ส่วนได้แก่ ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่าย

มหาวิทยาลัยระดับอาเซียน

 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาม่ันใจว่า

ตนเองจะได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะท่ีเป็น

ประโยชน์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบ

การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตม่ันใจว่าบัณฑิตที่รับเข้ามา

สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ 

และสามารถพัฒนาตัวเองได้ รวมท้ังสังคมเกิด

ความพึงพอใจและความม่ันใจว่าหลักสูตรจะผลิต

คนท่ีมีคุณภาพต่อสังคม การประกันคุณภาพน้ัน  

เ พื่ อ ใ ห ้ ม่ั น ใ จ ว ่ า ห ลั ก สู ต ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี

ความสามารถเหมาะสมกับภาวการณ์ที่ มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง และสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นิสิตและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่าง ๆ ในระดับสากล ในการประเมินตาม

เกณฑ์การประกนัคณุภาพหลกัสูตรระดับหลกัสูตร

ในระดับอาเซียน มีการประเมิน 7 ระดับ โดยระดับ

สูงสุดคือ ระดับโลก (World class) ส่วนเกณฑ์ 

(Criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็นแนวทาง 

ส�าหรบัการด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบเพือ่ให้บรรลุ

ผลลัพธ์ของความคาดหวงัด้านการเรียน (Expected 

Learning outcome [ELO] สามารถบรูณาการกบัการ

ด�าเนนิการภายใต้กรอบเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพือ่

การด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence [EdPEx]) ได้อย่างลงตัว 

ซ่ึงสอดคล้องกบัธรรมชาติของกระบวนการบรหิาร

การศึกษาของสถาบันอดุมศึกษาท่ีต้องมกีารพฒันา

เป็นล�าดับขั้นจนถึงระดับนานาชาติ

 เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับอาเซียน

เป็นเกณฑ์ระดับสากลที่สามารถประยุกต์ได้กับทุก

สาขาวชิา มสีาระหลกัเกีย่วกบัการจดัการศึกษาแบบ 

เน้นผลลัพธ์ (Outcome based education [OBE])  

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ELO สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนมีวิถีการ

ด�ารงชีวิตที่เปลี่ยนไปสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ี

เตรยีมนกัศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความรูทั้กษะและ

ความสามารถในการเรียนรู้ มีความสามารถหลัก 

(Core transferable competence) ท่ีบัณฑิตจ�าเป็น

ต้องมีเพื่อประสบความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต 

ภายหลังส�าเร็จการศึกษา คุณภาพในการศึกษา

ระดับอดุมศึกษามีหลายนยิาม นิยามหนึง่ท่ีถกูกล่าว 

ถึงบ่อยคือ ความตรงต่อเจตนารมณ์ (Fitness for 

purpose) ในความหมายน้ีคุณภาพท่ีดีหมายถึง

ผลิตภัณฑ์และบริการตรงกับความต้องการของ

ลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ซ่ึงรวมไปถงึนักศึกษา

และสถาบันอุดมศึกษา (ความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา) 

ดังน้ันคุณภาพของอดุมศึกษารวมถึงคุณภาพบัณฑิต

จึงข้ึนกับบริบทของสถาบันการศึกษานั้น ตาม

ตารางที่ 1
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ตารางที่	1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ AUN QA

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545)

7 

 

(ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา) ดงันั้นคุณภาพของอุดมศึกษารวมถึง
คุณภาพบณัฑิตจึงข้ึนกบับริบทของสถาบนัการศึกษานั้น ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 กรอบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรของ AUN QA 
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ 
1. การกาํกบัมาตรฐาน 1.1 การกาํกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
2. การพฒันาคุณภาพหลกัสูตรตามเกณฑ ์
AUN-QA ระดบัหลกัสูตร 

AUN.1 Expected learning outcomes 
AUN.2 Program specification 
AUN.3 Program structure and content 
AUN.4 Teaching and learning approach 
AUN.5 Student assessment 
AUN.6 Academic staff quality 
AUN.7 Support staff quality 
AUN.8 Student quality and support 
AUN.9 Facilities and infrastructure 
AUN.10 Quality enhancement 
AUN.11 Output 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545) 

 
การประเมินคุณภาพระดบัโปรแกรมการศึกษาของ AUN-QA ใชร้ะบบการประเมินจากคะแนนเตม็ 

7 ในลกัษณะ Rating scale ปัจจุบนัมีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดของการประกนัคุณภาพของ 
Program หรือสาขาหลกัสูตรทั้งส้ิน 11 ตวั มีเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1) ผลลพัธ์ของความคาดหวงัดา้นการเรียน (ELO) 
 2) ความเฉพาะของหลกัสูตร (Program specification) 
 3) โครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตร (Program structure and content) 
 4) กลยทุธ์การเรียนและการสอน (Teaching and learning strategy) 
 5) การประเมินผลนิสิต (Student assessment) 
 6) คุณภาพของอาจารย ์(Academic staff quality): ปัจจยันาํเขา้ (Input) 
 7) คุณภาพของเจา้หนา้ท่ี (Support staff quality)  

8) คุณภาพนิสิต การสนบัสนุนและการแนะแนวใหนิ้สิต (Student quality and support) 

 การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการ

ศึกษาของ AUN-QA ใช้ระบบการประเมินจาก

คะแนนเต็ม 7 ในลักษณะ Rating scale ปัจจุบันมี

กระบวนการท่ีเกีย่วข้องกนัทัง้หมดของการประกนั

คุณภาพของ Program หรือสาขาหลักสูตรทั้งสิ้น  

11 ตัว มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1) ผลลพัธ์ของความคาดหวงัด้านการเรยีน 

(ELO)

 2) ความเฉพาะของหลักสูตร (Program 

specification)

 3) โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

(Program structure and content)

 4) กลยทุธ์การเรยีนและการสอน (Teaching 

and learning approach)

 5) การประเมินผลนิสิต (Student assess-

ment)

 6) คุณภาพของอาจารย์ (Academic staff 

quality) และปัจจัยน�าเข้า (Input)

 7) คุณภาพของเจ้าหน้าท่ี (Support staff 

quality) 

 8) คุณภาพนิสิต การสนับสนุนและการ

แนะแนวให้นิสิต (Student quality and support)

 9) โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความ

สะดวก (Facilities and infrastructures)
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 10) การประเมินคุณภาพของกระบวนการ

การเรียนและการสอน และปัจจัยการด�าเนินการ 

(Quality enhancement) และ

 11) ผลสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Output)

 การประกนัคณุภาพในลกัษณะนีจ้งึเป็นการ

ใช้เกณฑ์ที่มุ่งเน้น ELO และการประเมิน 7 ระดับที่

มีระดับสงูสดุคือระดับโลก หลกัสูตรจึงมุ่งท่ีจะผลติ

บัณฑิตให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภาวการณ์ท่ี

เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้ง AUN-QA มีลักษณะเป็น

เกณฑ์ ท่ีก�าหนดเพียงแนวทางเพื่อการด�าเนินงาน

อย่างเป็นระบบเพือ่การผลติบณัฑิตตาม ELO ดังนัน้

แม้ภาวการณ์จะเปลี่ยนไป เกณฑ์จะถูกเปลี่ยนน้อย

มาก ท�าให้หลกัสตูรสามารถพฒันาได้อย่างต่อเนือ่ง 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545)

 รายละเอียดของเกณฑ์จะก�าหนดให ้

ถ่ายทอด ELO ลงในข้อก�าหนดหลักสูตร และ

โครงสร้างและเนือ้หาของหลกัสตูร รวมถงึใช้ ELO 

ในการก�าหนดแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน 

และวิธีการวัดผล ที่สามารถวัดว่าผู้เรียนได้มี ELO 

ท่ีก�าหนดหรือไม่ คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีจบการ

ศึกษาจากหลักสูตรมีตัวเทียบเกณฑ์ และตัวเทียบ

เคียงกับกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพจากเดิม  

5 ระดับ เป็น 7 ระดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่	2 การปรับระดับคะแนนการประเมินของเกณฑ์ AUN-QAตารางท่ี 2 การปรับระดับคะแนนการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA 

ระดบั ระดบัคะแนนการประเมนิของเกณฑ์ AUN-QA (เก่า) 
ระดบัคะแนนการประเมิน

ของเกณฑ์ AUN-QA (ใหม่) 

1 ย ังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑท์ี่กาํหนด ไม่มีแผนงาน ไม่มีหลักฐาน 
วา่ได้ ดําเนินการตามเกณฑ์  

ไม่ปรากฏการดาํเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี
แผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 

2 พบว่ามีการดาํเนินการท่ีกําหนด และ/หรือ มีการดําเนินการไปแลว้
บางส่วน มี ข้อมลูพื้นฐานหรือหลกัฐานว่าได้ดาํเนนิการตามเกณฑ์
แลว้  

มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ 

3 มีผลการประเมิน การสํารวจ แต่ยังไม่ได้นาํผลที่ได้ไปพัฒนา
ดาํเนินการในหลกัสูตร พบหลกัฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง วา่นาํผลจากการประเมิน การสาํรวจไปใชใ้นการปรับปรุง 
หลกัสูตร  

มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั หรือ
มีการดาํเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

4 นาํผลการประเมิน การสาํรวจ และนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ และสรุป
ความคิดเห็น อยา่งเป็นระบบนาํไปพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน 
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวใ้นหลกัสูตร  

มีเอกสารและหลกัฐานการดาํเนินการตาม
เกณฑ ์

(มีต่อ)
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เกณฑ์การประเมินนานาชาติ	

 การสร้างระบบการประกันคุณภาพเครอืข่าย 

มหาวิทยาลัยอาเซียน ถือเป็นกลไกหนึ่งที่น�ามา

ใช้ในการตรวจสอบและประเมินการด�าเนินงาน

ของหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติ และ

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ประกอบ

กับปี พ.ศ. 2558 ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถ

จัดท�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ 

AUN-QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ

การรบัรองจากองค์การวชิาชพีระดับนานาชาติ เช่น 

หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ และหลักสูตรทาง

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการด�าเนินงานได้ตาม

มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการเห็น

ชอบจากสภามหาวทิยาลัยและเสนอคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษาพจิารณาให้

ความเห็นชอบ

ท่ีมา: งานประกนัคุณภาพการศึกษา (2559) 

 

5 พบระบบปรับปรุงการดาํเนินการในหลกัสูตรมีประสิทธิภาพดี 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลกัสูตร 
แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของหลกัสูตรทาํใหผ้ลการเรียนรู้ ของ
นิสิต นกัศึกษามีทิศทางท่ีดีข้ึน การจดัการเรียนการสอนไดผ้ลดีข้ึน  

มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึงการ
ดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่เกณฑ ์

6  มีตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
7  

การประกนัคณุภาพระดับหลกัสูตรประกอบไปด้วย	

2	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนที่	 1 การก�ากับมาตรฐาน ของการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการด�าเนิน

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการ

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีสถาบันจะด�าเนินการด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าเพื่อให้ม่ันใจว่าได้ด�าเนิน

การตามการประกนัคุณภาพข้ันต�า่ โดยการประเมิน

การด�าเนินการตามองค์ประกอบท่ี 1 การก�ากับ

มาตรฐานจะด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี บันทึก

ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ในระบบฐาน

ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Com-

mission on higher education quality assessment 

online system [CHE QA Online]) และน�าผลการ

ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับ

คณะ/สถาบัน

 ส่วนที่	 2 การด�าเนินการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะด�าเนินการด้วย

การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตาม

แนวทางของ AUN-QA ระดับหลกัสตูร หรอืเกณฑ์

การประกันคุณภาพหลักสูตรขององค์กรระดับ

ตารางท่ี 2 การปรับระดับคะแนนการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA 

ระดบั ระดบัคะแนนการประเมนิของเกณฑ์ AUN-QA (เก่า) 
ระดบัคะแนนการประเมิน

ของเกณฑ์ AUN-QA (ใหม่) 

1 ย ังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑท์ี่กาํหนด ไม่มีแผนงาน ไม่มีหลักฐาน 
วา่ได้ ดําเนินการตามเกณฑ์  

ไม่ปรากฏการดาํเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี
แผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 

2 พบว่ามีการดาํเนินการท่ีกําหนด และ/หรือ มีการดําเนินการไปแลว้
บางส่วน มี ข้อมลูพื้นฐานหรือหลกัฐานว่าได้ดาํเนนิการตามเกณฑ์
แลว้  

มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ 

3 มีผลการประเมิน การสํารวจ แต่ยังไม่ได้นาํผลที่ได้ไปพัฒนา
ดาํเนินการในหลกัสูตร พบหลกัฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง วา่นาํผลจากการประเมิน การสาํรวจไปใชใ้นการปรับปรุง 
หลกัสูตร  

มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั หรือ
มีการดาํเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

4 นาํผลการประเมิน การสาํรวจ และนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ และสรุป
ความคิดเห็น อยา่งเป็นระบบนาํไปพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน 
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวใ้นหลกัสูตร  

มีเอกสารและหลกัฐานการดาํเนินการตาม
เกณฑ ์
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สากลทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดับชาติ หรอืนานาชาติ โดย

ให้ด�าเนินการประเมินองค์ประกอบเพื่อการพัฒนา

ตามรอบของระบบสากลทีไ่ด้เลอืกใช้แต่ด�าเนนิการ

ตามเกณฑ์ท่ีเลอืกใช้อย่างต่อเนือ่ง เช่น AUN-QA มี

รอบประเมิน 5 ปี ดังนัน้หลกัสตูรท่ีใช้เกณฑ์ AUN-

QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่าง

น้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี และด�าเนินการตามที่เกณฑ์

ก�าหนดอย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ ทั้งนี้การประเมิน 

AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้นไม่จ�าเป็นต้อง

สอดคล้องกับวงรอบของการปรับหลักสูตรโดยมี

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร เป็นผู ้ตรวจสอบ และประเมิน

หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสตูรระดับอดุมศึกษา และรบัรองผลการตรวจ

สอบ เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบนอกจากน้ี 

ให้คณะกรรมการศกึษารายงานการประเมินตนเอง

ตามรปูแบบเกณฑ์ AUN-QA โดยมีการจดัเป็นกลุ่ม

เพื่อท�าการประเมิน และเสนอเพื่อการพัฒนาต่อไป 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545)

ปัจจัยและแนวทางการน�าเกณฑ์	AUN	QA	ไปใช้ให้

ประสบความส�าเร็จ	

 การด�าเนินงานด้านประกันคุณภาพมี 

จดุมุ่งหมายหลกัเพือ่การควบคมุคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและ

ระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการ

หลกัสตูรท่ีได้คุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษา

ของแต่ละคณะและภาพรวมของสถาบัน อันจะ

น�าไปสู่การก�าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ

ตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้อย่างต่อเนื่อง 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545) 

แต่การด�าเนินงานน้ันยังพบปัญหาและอุปสรรค

ในสถาบันการศึกษาเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ

ของผู ้บริหารและบุคลากรในทุกระดับต่องาน

ประกันคุณภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่ยังมองเป็นเรื่องของ

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์/ตัวบ่งชี้ที่ก�าหนด

มากกว่าการท�าประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง  

ดังนั้นการจะน�าเกณฑ์ AUN-QA ไปใช้ให้ประสบ

ความส�าเรจ็ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรได้น้ัน จึงควรต้องมีปัจจัยและ

แนวทางดังนี้ 

 แนวทางตามมุมมองของผู ้ประ เ มิน  

ผูบ้รหิารและผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการประกนั

คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

 1. การเตรียมตัวด้านความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบและเกณฑ์ AUN-QA ของผู้ประเมิน

และผู้รับการประเมิน

 2. คุณภาพของผู้ประเมิน ผู้ประเมินเป็น

บุคคลที่ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษา หากผูป้ระเมนิเน้นท่ีคุณภาพการจัดการศึกษา

ก็จะมีการปรับปรุงการจัดการศึกษาตามคุณภาพท่ี

มุ่งหวัง แต่หากเน้นที่คะแนนของผลการประเมิน

จะได้ผลคะแนนท่ีสถาบันพึงพอใจแต่อาจจะไม่มี

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน 

ผู้ประเมินควรท�าความเข้าใจในจุดมุ่งหมายหลัก

ของการประกนัคณุภาพการศึกษาและต้องมีความรู้ 

ในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์อย่างลึกซ้ึง ใน

ฐานะที่ผู้ประเมินเป็นผู้ที่มีความรู้ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดีอยู่แล้ว จะต้องท�า

หน้าท่ีในการประเมินเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยประเมนิตามส่ิงทีส่ถาบนั/คณะ/สาขา 

ท�าจริงตามสภาพจริงท่ีเป็นอยู่เพื่อหาแนวทางใน
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การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพและชี้แนะส่ิงที่

จะต้องปรับปรุงการจัดการศึกษาให้คณะ/สาขาไป

ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งต่อไป มิใช่เป็นการน�าความรู ้

ในการประเมินคุณภาพการศึกษามาช่วยสถาบัน

การศึกษาให้ได้คะแนนมากหลังการประเมนิ ซึง่ส่ง

ผลให้สถาบันไม่ได้ปรบัปรงุหรอืพฒันาคณุภาพการ

จัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด

 3.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ 

เนื่องจากเกณฑ์ AUN-QA การประเมินในระดับ

หลักสูตร ท่ีพัฒนาต่อยอดมากกว่าเกณฑ์เดิมท่ีเคย

ปฏิบัติ มีการต้ังเกณฑ์ท่ีก�าหนดเองได้โดยคณะ/ 

สาขา ผู้ปฏิบัติต้องหาทางพัฒนาตนเองและบอก

ให้ได้ว ่ามีเป ้าหมายในการท�าประกันคุณภาพ 

การศึกษาเพื่ออะไรและจะต้องท�าอย่างไรเพื่อให้

บรรลตุามทีต้ั่งเป้าหมายไว้ ดงันัน้การท�าการประกนั

คุณภาพจึงต้องเริ่มจากการท่ีผู ้ปฏิบัติงานต้อง 

ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติท่ีดีต่อ

การประกันคุณภาพ มองการประกันคุณภาพเป็น

ส่วนหนึ่งของงานประจ�า มิใช่ภาระงานที่เพิ่มขึ้น

ของผู้ปฏิบัติ ให้ความร่วมมือกับองค์กรในการร่วม

กันก�าหนดเป้าหมายมาตรฐาน เกณฑ์และตัวบ่งชี ้

ในการประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กร ท�าให้การ

ประกันคุณภาพเป็นหนึ่งเดียวกับการด�าเนินงาน

ขององค์กร ปฏิบัติหน้าท่ีหลักหรือหน้าที่ประจ�า

ที่รับผิดชอบอย่างมีระบบตามกระบวนการและ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

 4.  ผู ้บริหาร เป็นปัจจัยหน่ึงแห่งความ

ส�าเร็จที่ส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบัน/คณะ/สาขา ในการขับเคลื่อนการจัดการ

ศึกษาให้มีคุณภาพ หากผู้บริหารเปิดใจยอมรับ ให้

ความส�าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น

อย่างมากและพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ

จนฝังรากลึกลงในหน่วยงาน ย่อมจะส่งผลให้

บุคลากรในหน่วยงานน้ัน ๆ ยอมรับความส�าคัญ

ของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน

และมีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในหน่วยงาน  

ผู้บริหารต้องผลักดันให้เกิดการร่วมมือของทุกคน 

ในองค์กรและในทุกระดับ หากองค์กรใดผู้บริหาร

ไม่ยอมรบัหรอืให้ความส�าคญัไม่มากพอจะส่งผลให้

บุคลากรไม่กล้าท�าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีหรอืมีส่วนร่วม

น้อย ท�าให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ไม่ประสบความส�าเร็จ

 แนวทางตามมุมมองของผู้รับการประเมิน 

(พัฒน์พล แก้วยม, 2557) ประกอบด้วย

 1.  ผู ้บริหารระดับสูงสุดต้องให้ความ

ส�าคัญกับการประกันคุณภาพ 

 2.  มีการวางแผนร่วมกัน มีเป้าหมายท่ี

ชัดเจนและมีการด�าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง

 3. มีผู ้จัดการด้านคุณภาพท้ังในระดับ

หลักสูตร/สาขา/สถาบัน ซ่ึงเป็นบุคคลส�าคัญ  

(Key person) ท่ีมีภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง มีหน้า

ที่หลักคือ 1) การสร้าง “เครือข่ายคุณภาพ” ภายใน

องค์กรซ่ึงประกอบไปด้วยบคุลากรจากหลากหลาย

หน่วยงานและทุกระดับชัน้เพือ่พฒันาวธีิการท�างาน

และให้ทุกคนมีส่วนร่วม 2) การสื่อสารภายใน

และระหว่างองค์กร/หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับคุณภาพและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดี  

3) สร้างการเรียนรู้ โดยพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ

ผ่านกระบวนการเรยีนรูบ้นพืน้ฐาน 3 ข้ันตอน ได้แก่ 

การเรียนรู้ การน�าไปใช้และการเผยแพร่ 4) สร้าง 

การตระหนักรู้ เพื่อทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม 5) สร้าง

จินตนาการ สนับสนุนให้มีแนวความคิดท่ีเป็น

นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพในการประชุม โดยให้มีการอภปิราย
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แบบเปิดและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 6) รวบรวม

ข้อมูลผลการด�าเนินงานท้ังเชงิปรมิาณและคุณภาพ

เพื่อหาวิธีการในการพัฒนาด้านคุณภาพ 

 4.  มีวัฒนธรรมคุณภาพ ซึ่งก ่อให้เกิด 

ค่านยิมร่วม หรอืแบบแผน หรือแนวทางการปฏบัิติงาน 

ของบุคลากรท่ียึดถือปฏิบัติร่วมกันทั่วท้ังองค์กร 

สามารถปฏิบัติเป็นปกติ ต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิถี

ชีวิตคุณภาพ วิถีชีวิตแห่งการพัฒนา ดังน้ันการ

สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกดิขึน้ในองค์กรจงึเป็น 

ส่ิงส�าคัญอันดับแรกท่ีผู้บริหารควรจะท�าเพื่อน�า 

ไปสู่การมีประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กร 

ประกอบด้วย 

  4.1  ภาวะผูน้�าด้านคณุภาพของผูบ้รหิาร

ที่จูงใจ กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรร่วมมือกัน

ปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อ

องค์กร ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทให้กบังานจนสามารถบรรลุ

ผลส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้าน

คุณภาพขององค์กร

  4.2 การท�างานเป็นทีม โดยบุคลากร

มีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมมือกัน ร่วมคิด ร่วมท�า 

ประสานงานกัน มีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน ผู้บริหารและบุคลากร 

  4.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี

การพฒันาฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรูแ้ละทกัษะ

ในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพและมีการปรับปรุง

ทักษะอย่างต่อเนื่อง

  4.4  การมอบอ�านาจ โดยผู้บริหารให้

อ�านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ การตัดสินใจแก่

บุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีอิสรภาพในการควบคุม 

ปกครองและพฒันาตนเอง เพือ่ส่งเสรมิความมุ่งม่ัน

ในคณุภาพของแต่ละบุคคล สร้างความมัน่ใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กร

  4.5 ความมุ่งม่ันของบุคลากร มีความ

รู้สึกเป็นเจ้าของและการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร

ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการและตาม 

เป้าหมายที่องค์กรก�าหนด

  4.6 การยกย ่องและให้รางวัล โดย 

ผู ้บริหารมองเห็นคุณค่าของบุคลากรและมอบ 

ส่ิงพิเศษ เช่น การยกย่องชมเชย การสรรเสริญ 

เงินรางวัล ส่ิงของ แก่บุคลากร/หน่วยงานท่ีมีแนว

ปฏิบัติที่ดีหรือท่ีได้รับความส�าเร็จในการปฏิบัติ

งานด้านคุณภาพบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อ

ตอบแทน สร้างแรงจูงใจ ความภาคภมิูใจและความ

พึงพอใจแก่บุคลากร อีกท้ังเป็นแบบอย่างที่ดีให้

หน่วยงานอืน่ได้ใช้แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์

เพื่อน�าไปสู่การปรับระบบการท�างาน

  4.7  การปรับปรงุอย่างต่อเนือ่ง โดยการ

ปรบัปรงุกระบวนการปฏบัิติงานด้วยความมุ่งม่ันใน

การแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางานอย่างสม�่าเสมอและ

ตลอดเวลา เพือ่ท�าให้งานมีประสิทธิภาพทีดี่มากข้ึน

ไป

 5.  มีการจัดการความรู ้ เพื่อพัฒนาคน 

พัฒนางานและพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้

บทสรุป
 สิ่งที่ท้าทายสถาบันอุดมศึกษาในการผลิต

พยาบาลในปัจจุบันมีหลายประการ จากการศึกษา

วิเคราะห์เอกสารการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลท่ีผ่านมา พบว่า 

การเคล่ือนย้ายของแรงงานท่ัวโลกท�าให้บัณฑิต

ต้องมีความสามารถสูงข้ึน ความต้องการและความ 
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คาดหวังจากสถาบันอดุมศึกษาท้ังจากผูป้ระกอบการ  

ผู้ปกครอง สังคม และนักศึกษาสูงขึ้น ผู้ใช้บัณฑิต

มีความต้องการหลากหลายและจ�าเพาะเจาะจงมาก

ขึ้น เพื่อให้ม่ันใจว่าบัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะท่ี

เหมาะกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไร

ก็ตามสถาบันการศึกษามุ่งให้ความส�าคัญที่ระบบ

ประเมินคุณภาพค่อนข้างมาก แต่ความจริงแล้ว

หัวใจของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะ

อยูท่ี่ระบบการพฒันาคุณภาพและการตรวจติดตาม

คุณภาพ เกิดเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการตรวจติดตามคุณภาพ 

คอืกจิกรรมในการตรวจสอบสถาบนัการศึกษาว่าได้

มีการยกระดับตนเองขึ้นจากการปรับปรุงคุณภาพ

ที่ได้จากการตรวจพบข้อบกพร่อง และสถาบันการ

ศึกษาสามารถจดัการสิง่ต่าง ๆ  ได้ตามระบบท่ีวางไว้

อย่างประสบความส�าเร็จ ดังนั้นสถาบันการศึกษา

ต้องเลือกระบบการตรวจประเมินการประคุณภาพ

การศึกษาที่จะสามารถสะท้อนผลการพัฒนาได้

อย่างชดัเจน การประกนัคุณภาพในระดับอดุมศึกษา

จึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ มากข้ึนโดย

เฉพาะการเข้าสู่ระดับนานาชาติ ซึง่มคีวามซับซ้อน

มากขึน้ เพือ่เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทกุหลกัสูตร

ต้องก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการก�ากับมาตรฐาน 

ซ่ึงเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานสากล

 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร AUN-QA เป็นเกณฑ์ในระดับ

สากลท่ีสามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา มี

สาระส�าคัญเน้นการพัฒนามุ ่งสู ่ผลการเรียนรู ้ 

ค า ด ห วั ง  ที่ พั ฒ น า ขึ้ น จ า ก ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร

ของกลุ ่มผู ้ มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย  ในหลักสูตร

แ ล ะ ข ้ อ ก� า ห น ด ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ ต ่ า ง  ๆ  

เช ่น ข ้อก�าหนดมาตรฐานหลักสูตร หรือข ้อ

ก�าหนดจากสภาวิชาชีพ โดยน�าผลการเรียนรู ้

คาดหวังเป็นเป้าหมายหลักในการด�าเนินการ 

ในหลักสูตร มีการถ่ายทอดผลการเรียนรู ้ท่ีคาด

หวังลงในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมนิผลและการด�าเนนิการต่าง ๆ  เพือ่ให้บณัฑิต

ที่จบจากหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ตามที่ได้ก�าหนด

ไว้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิต

พยาบาลท่ีมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภาวการณ์ 

ทีมี่การเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ การ

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-

QA ระดับหลักสูตรน้ี สอดคล้องกับนโยบายของ

ประเทศท่ีต้องการผลักดันให้หลักสูตรการศึกษา

ของประเทศไทยมีพฒันาการตามมาตรฐานคณุภาพ

ในระดับสากล ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของสถาบันการศึกษาไทยในตลาดโลกได้
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์
 วารสารวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสมีา จดัท�าข้ึนเพือ่ส่งเสริมการผลติผลงานวชิาการ

ของบุคลากรทางการพยาบาล และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรมและประสบการณ์เชิงวิชาการของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวน 

ท่านที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ ์

เผยแพร่ทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ อย่างน้อยเรื่องละ 2 คน 

โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded review)

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์
 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2 ประเภท ดังนี้

 1. รายงานผลการวจิยัทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาล การสาธารณสุขหรอืวทิยาศาสตร์สขุภาพ

 2. บทความวิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

  2.1 บทความจากการทบทวนวรรณกรรม (Literature review)

  2.2 บทความเกี่ยวกับทฤษฎี (A theory-oriented paper)

  2.3 บทความเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย (A methodological paper)

เงื่อนไขในการพิจารณาผลงาน
 กองบรรณาธิการวารสารฯ จะรับพิจารณาเฉพาะต้นฉบับที่จัดท�าตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

เงื่อนไขก่อนกระบวนการกลั่นกรองผลงาน

 1. ผู้นิพนธ์ต้องช�าระค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ�านวน 4,000 บาท เมื่อบทความเข้าสู่กระบวนการ

กลั่นกรองแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 2. ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงานที่เก็บข้อมูล 

มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งส�าเนาหนังสือรับรองมาพร้อมกับบทความต้นฉบับ

เงื่อนไขด้านจริยธรรมของผู้นิพนธ์

 3. ผลงานวิชาการที่ส่งเพื่อรับการพิจารณาจะต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือ

ไม่อยูร่ะหว่างการพจิารณาตีพมิพ์ในวารสารอ่ืน และต้องไม่มีการคดัลอกผลงาน (Plagiarism) ท้ังของตนเอง

และผู้อื่น หากผู้นิพนธ์ประสงค์จะยกเลิกการพิจารณาโปรดอีเมลแจ้งมาที่กองบรรณาธิการ

 4. ในรายงานผลการวจิยั ผูนิ้พนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจรงิท่ีเกดิข้ึน ไม่ให้ข้อมลูท่ีเป็นเท็จ บิดเบือน 

หรือท�าให้เข้าใจผิด และผู้นิพนธ์ที่มีชื่อในบทความทุกคนต้องมีส่วนในการด�าเนินการวิจัยจริง
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 5. หากมีการน�าผลงานวิชาการของผู้อื่นมาใช้ในผลงานตัวเอง ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงอย่างครบถ้วน

ทั้งในเนื้อหา (In-text citation) และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (Reference list) โดยใช้รูปแบบการอ้างอิง

ของสมาคมจิตแพทย์แห่งอเมริกา (American Psychological Association [APA]) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6

เงื่อนไขด้านความถูกต้องของรูปแบบเอกสารและอื่น	ๆ	

 6. เขียนบทความโดยใช้เทคนิคการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific writing) เพื่อส่ือสารข้อมูล

ไปยังนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่น ตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้

ภาษาท่ีผู้อ่านเข้าใจง่าย หลีกเล่ียงศัพท์เฉพาะวิชาชีพ หากแปลหรือเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศให้ยึด

ตามค�าแนะน�าของราชบัณฑิตยสภา

 7. จดัรปูแบบเอกสารตามค�าแนะน�าในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด เขียนบทคัดย่อให้สอดคล้อง

กันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบก่อนการส่งบทความ

 8. แก้ไขต้นฉบบัตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการอย่างครบถ้วน แม้ว่าจะ

ตรวจพบข้อแก้ไขหลังการออกหนังสือตอบรับแล้วก็ตาม หรือมีค�าอธิบายที่เหมาะสมกรณีไม่ประสงค์จะ

แก้ไข แล้วจัดส่งบทความที่แก้ไขแล้วมายังกองบรรณาธิการในระยะเวลาที่ก�าหนด 

 เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ในงานปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน  

ท้ังก่อน ระหว่างและหลังกระบวนการกล่ันกรอง หากมีการตรวจพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าต้นฉบับ 

ไม่ถูกต้องตามเง่ือนไข กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการพิจารณา ยกเลิกใบตอบรับ  

หรือถอนบทความออกจากวารสาร

 ในกรณีที่ผู้นิพนธ์มีเจตนาละเมิดจรรยาบรรณ เช่น เขียนข้อมูลเท็จ ท�าให้เข้าใจผิดว่าผลงานผู้อื่น

เป็นผลงานของตนเอง ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาซ้อนกับวารสารอื่น หรือละท้ิงผลงานโดยไม่แจ้ง 

ล่วงหน้า กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการส่งหนงัสือแจ้งไปยังผูบั้งคับบัญชาหรอือาจารย์ท่ีปรกึษา

หากผลงานนั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกระดับ และไม่รับพิจารณาผลงานอีกต่อไป

 ทั้งน้ีวารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลังว่าบทความน้ันเป็นการคัดลอก 

ผลงานวิชาการ (Plagiarism) 

 



263The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

ค�าแนะน�าในการส่งต้นฉบับ

ค�าแนะน�าทั่วไป
 1. ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีเนื้อความตรงกัน

 2. พิมพ์ชื่อผู้นิพนธ์และผู้ร่วมนิพนธ์พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุด (ย่อ) ไว้ใต้ชื่อเรื่อง ส่วนต�าแหน่ง

วิชาชีพและสถานที่ท�างานเขียนไว้ที่เชิงอรรถ

 3. มีบทคัดย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวไม่เกนิ 300 ค�า จดัเป็นย่อหน้าเดียว ไม่จดัเยือ้ง

 4. เขียนอ้างอิงถูกต้องตรงกันท้ังในเน้ือหาและเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง จ�านวนไม่ควรเกิน  

20 ชื่อเรื่อง

 5. ความยาวต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้า ไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ

ค�าแนะน�าในการเขียนบทคัดย่อเฉพาะประเภท
 1. บทคัดย่อรายงานการวิจัย ประกอบด้วยปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะส�าคัญของระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้ ผลการวิจัย โดยให้รายงานสถิติที่ส�าคัญ รวมทั้งขนาดของผล 

(Effect size) ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence interval) และระดับนัยส�าคัญ

 2. บทคัดย่อรายงานการทบทวนวรรณกรรมหรือการวิเคราะห์อภิมาน ประกอบด้วยปัญหา 

การวิจัย เกณฑ์ในการประเมินและเลือกรายงานการวิจัย ประเภทของผู้เข้าร่วมการวิจัยในรายงานวิจัยที่

เลือกมา รายงานผลการวิจัยที่ส�าคัญ รวมถึงขนาดของผลท่ีส�าคัญท่ีสุด และตัวแปรก�ากับ (Moderator)  

ที่ส�าคัญต่อขนาดของผลเหล่านั้น สรุป ข้อจ�ากัด และค�าแนะน�าการน�าไปใช้ในด้านทฤษฎี นโยบาย และ/

หรือ การปฏิบัติ

 3. บทคัดย่อบทความเกี่ยวกับทฤษฎี น�าเสนอแนวคิดพื้นฐานและลักษณะส�าคัญของทฤษฎี  

ปรากฎการณ์ที่เหมาะสมในการน�าทฤษฎีไปอธิบาย และเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้จากการน�าทฤษฎีไปใช้

 4. บทคัดย่อบทความเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย อธิบายการแบ่งประเภทและลักษณะส�าคัญของ 

วธีิวจิยัท่ีน�าเสนอ ลักษณะปัญหาการวิจยัทีเ่หมาะสมในการน�าไปใช้ กระบวนการ ลกัษณะส�าคญั หรอืประเด็น 

การวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวิธีที่น�าเสนอ

ค�าแนะน�าส�าหรับบทความแต่ล่ะประเภท
บทความวิชาการ	มีส่วนประกอบเหมือนในค�าแนะน�าทั่วไป และแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 1. บทน�า ให้อธิบายการได้มาซึง่ความรูแ้ละความส�าคัญของเรือ่งท่ีเขียน และจุดประสงค์การเขียน

 2. เนื้อเรื่อง แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม

 3. บทสรุป สรุปสาระส�าคัญและเน้นให้เห็นความส�าคัญของหัวข้อที่เขียนต่อวิชาชีพพยาบาล
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บทความวิจัย	แบ่งเนื้อหาดังนี้	
 1.	 บทน�า	(หวัข้อใหญ่) ให้อธิบายความส�าคัญของประเด็นทีศึ่กษา ความสัมพนัธ์กบังานวจิยัท่ีผ่านมา  

สมมุติฐาน จุดประสงค์ และการเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่ใช้ แบ่งเป็นหัวข้อรองดังนี้

  - วัตถุประสงค์ และ/หรือ ค�าถามการวิจัย (ถ้ามี)

  - สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

  - กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 2.	 วิธีด�าเนินการวิจัย (หัวข้อใหญ่) เขียนย่อหน้าน�า 1 ย่อหน้า เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ระยะ

เวลาและสถานที่เก็บข้อมูล และขอบเขตการวิจัย แล้วแบ่งหัวข้อรอง ตามล�าดับดังนี้ 

  -	 ค�าจ�ากัดความเชิงปฏิบัติการ อธิบายความหมายของตัวแปรและวิธีการวัดในการวิจัยนี้

  -	 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง อธิบายลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การค�านวณ 

   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 

  -	 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล อธิบายการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง ระบุหมายเลขการรับรอง  

   วันท่ีและช่วงเวลาที่รับรองโดยคณะกรรมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากเป็น 

   การวจิยัในกลุม่เปราะบางหรอืลกัษณะพเิศษ เช่น เด็ก สตรต้ัีงครรภ์ หรอืพระภกิษ ุให้อธิบาย 

   พอสังเขปว่านักวิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบางเหล่านั้นอย่างไร 

  -	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจัิย	อธิบายลักษณะเครือ่งมือโดยสังเขป ระบุว่าเป็นการสร้างหรอืพฒันา 

   จากเครื่องมืออื่น รวมทั้งจ�านวนข้อ การตอบ ระดับ วิธีการวัด และการให้คะแนน 

  -	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ อธิบายการหาความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ  

   หากพัฒนาจากเครื่องมือเดิมให้อ้างอิงและระบุขั้นตอนการขอดัดแปลงหรือแปลเครื่องมือ

  -	 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบายขั้นตอนการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง การบริหารเครื่องมือวิจัย  

   อาจเขียนเป็นแผนภมูปิระกอบหากการวจิยัน้ันมหีลายขัน้ตอน หรือมีกลุม่ตัวอย่างหลายกลุม่ 

  -	 การวเิคราะห์ข้อมลู	ระบสุถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ให้เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล ตัวแปรหรอื 

   ระดับการวัด รวมทั้งผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) ของสถิติที่เลือกใช้

 3.	 ผลการวิจัย	 (หัวข้อใหญ่) เขียนสรุปการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลการ

วิจัยน�าเสนอ 1 ย่อหน้า แล้วอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งส่วนที่ไม่พบนัยส�าคัญทางสถิติ  

ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ไม่คาดคิด หรือมีขนาดของผลน้อย (Small effect size)

 4.	 อภิปรายผลการวิจัย	 (หัวข้อใหญ่) เขียนให้ชัดเจนว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมุติฐานหรือไม่ 

แล้วอภิปรายความคิดเห็นของนักวิจัยประกอบกับวรรณกรรมอื่นท่ีเห็นตรงหรือแย้งกัน ควรเขียนตาม

ล�าดับสมมุติฐานหรือวัตถุประสงค์ และจัดหัวข้อตามรูปแบบการพิมพ์ในตารางที่ 1

 5.	 สรุปและข้อเสนอแนะ	(หัวข้อใหญ่	 ) เขียนย่อหน้าสรุปข้อคิดเห็นของนักวิจัยต่อผลการวิจัยที่

ส�าคญัโดยมีเหตุผลสนบัสนุนอย่างหนักแน่นเพยีงพอ เขียนความส�าคัญของผลการวจิยัต่อการพฒันาทฤษฎี 

การปฏิบัติการพยาบาล หรือการน�าไปใช้ในสถานการณ์จริง ตลอดจนปัญหาท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข หรือ

ประเด็นปัญหาที่เกิดใหม่จากข้อค้นพบในการวิจัยนี้ 
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 6.	 กิตติกรรมประกาศ	 (หัวข้อใหญ่) ขอบคุณบุคคลหรือองค์กรท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการวิจัยนี้  

(ถ้ามี)

 7.	 เอกสารอ้างอิง	(หัวข้อใหญ่) เขียนตามรูปแบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 

การจัดรูปแบบทั่วไป
 พมิพ์ต้นฉบับบทความด้วยโปรแกรม Microsoft	word	ก�าหนดขนาดกระดาษเป็น A4 จัดระยะขอบ

กระดาษ 1	นิ้วโดยรอบ ใช้อักษร Angsana	new ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด  

1 บรรทัด และจัดรูปแบบในหัวข้อต่าง ๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่	1 รูปแบบการพิมพ์เพื่อเตรียมต้นฉบับบทความ

ทฤษฎี การปฏิบติัการพยาบาล หรือการนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง ตลอดจนปัญหาท่ียงัไม่ไดรั้บ
การแกไ้ข หรือเป็นประเดน็ปัญหาท่ีเกิดใหม่จากขอ้คน้พบในการวิจยัน้ี  

6. กิตติกรรมประกาศ (หวัขอ้ใหญ่)  ขอบคุณบุคคลหรือองคก์รท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการวิจยัน้ี (ถา้มี)
7. เอกสารอ้างอิง (หวัขอ้ใหญ่) เขียนตามรูปแบบของ APA ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6

การจัดรูปแบบท่ัวไป 
พิมพต์น้ฉบบับทความดว้ยโปรแกรม Microsoft word  กาํหนดขนาดกระดาษเป็น A4 จดัระยะ

ขอบกระดาษ 1 นิ้วโดยรอบ  ใชอ้กัษร Angsana new ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ระยะห่างระหว่าง
บรรทดั 1 บรรทดั และจดัรูปแบบในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 รูปแบบการพิมพ์เพ่ือเตรียมต้นฉบับบทความ 
รายการ ลกัษณะตวัอกัษร รูปแบบการพมิพ ์ ขนาดตวัอกัษร 

ช่ือบทความ หนา กลางหนา้กระดาษ 18 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ เอน ชิดขวา 16
บทคดัยอ่ ปกติ กลางหนา้กระดาษ 18 
Abstract ปกติ กลางหนา้กระดาษ 18 
ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานของผูแ้ต่ง (เชิงอรรถ) ปกติ ชิดซา้ย 14
หวัขอ้ใหญ่ หนา ชิดซา้ย 18
หวัขอ้รอง หนา ชิดซา้ย 16
หวัขอ้ยอ่ย ปกติ ใชห้มายเลขกาํกบั 16 
ขอ้ความในเน้ือหา ปกติ 16
ขอ้ความในตาราง ปกติ 14 - 16 

การส่งบทความ 
ส่งตน้ฉบบัท่ีสมบูรณ์ผา่นช่องทางของศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation 

Index Centre [TCI]) ท่ี https://www.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm/issue/view/14215  หากมีขอ้สงสัย
หรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ีเว็บไซด์ของวิทยาลยัพยาบาลฯ http://journal.knc.ac.th/index.php  
หรือโทรติดต่อท่ีหมายเลขโทรศพัท ์044-243-020 ต่อ 112 หรือ โทร 093 – 321-8357 (ผูจ้ดัการวารสาร)  
โทร 086-891-8522 (บรรณาธิการวารสาร)  หรือทาง E-mail: journal@knc.ac.th 

การส่งบทความ

 ส่งต้นฉบับที่สมบูรณ์ผ่านช่องทางของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation 

Index Centre [TCI]) ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm/issue/view/14215 หากมีข้อสงสัย

หรอืต้องการข้อมูลเพิม่เติม โปรดไปทีเ่ว็บไซต์ของวารสารวทิยาลยัพยาบาลฯ http://journal.knc.ac.th/index.

php หรอืโทรติดต่อทีห่มายเลขโทรศัพท์ 044-243-020 ต่อ 112 หรอื โทร. 093 – 321-8357 (ผูจ้ดัการวารสาร) 

โทร. 086-891-8522 (บรรณาธิการวารสาร) หรือทาง E-mail: journal@knc.ac.th

 



The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

266

การเขียนอ้างอิงแบบ	APA	Style
 ค�าแนะน�าน้ีสรุปเฉพาะการเขียนอ้างอิงตามคู่มือ APA ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 6 ประเด็นอื่นท่ีไม่ได้

กล่าวไว้ เช่น การใช้อักษรย่อ การน�าเสนอสถิติ การออกแบบตาราง เป็นต้น ให้ผู้แต่งยึดตามคู่มือดังกล่าว 

เป็นหลัก 

การอ้างอิงในเนื้อหา	(In-text	citation)

 ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี ผู้แต่งชาวไทยให้ระบุชื่อและนามสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค  

( , ) และปีที่พิมพ์ ส่วนผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และ

ปีท่ีพิมพ์ ถ้ามีผู้แต่ง 3-5 คน ให้ระบุชื่อผู้แต่งท้ังหมดในการอ้างอิงครั้งแรก แต่ครั้งต่อไปให้อ้างคนแรก

และตามด้วย และคณะ หรือ et al. ถ้าผู้แต่งมี 6 คนขึ้นไป ให้อ้างอิงคนแรกและตามด้วย และคณะ หรือ  

et al. ในการอ้างอิงทุกครั้ง (ดูตัวอย่างในตารางท่ี 2) ทั้งนี้การใช้ค�าว่า และ and หรือเครื่องหมาย &  

(An ampersand) กรณีผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษ หากชื่อผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บให้ใช้ค�าว่า and  ถ้าอยู่ในวงเล็บ

ให้ใช้ สัญลักษณ์ and แทน ส่วนภาษาไทยใช้ค�าว่า และ ทั้งสองต�าแหน่ง

 การอ้างอิงในเนื้อหาในวงเล็บแบบมี 2 รายการขึ้นไป ถ้าผู้แต่งคนละคนให้เรียงรายการตามล�าดับ

อกัษรเช่นเดยีวกบัทีเ่ขียนในเอกสารอ้างองิท้ายบท ค่ันแต่ละรายการด้วยอฒัภาค ( ; ) เช่น ...คันธบ�าบัดช่วย

ให้หญิงรอคลอดรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น (Lee Mi & Hur Myung, 2011; Smith, Collins & Crowther, 2011)  

ถ้าผู้แต่งเป็นคนเดียวกัน แต่มีเอกสารอ้างอิงหลายรายการ ให้เขียนชื่อผู้แต่งเพียงครั้งเดียว แล้วเรียงล�าดับ

รายการอ่ืนตามปีท่ีพิมพ์ เช่น จากการศึกษาเกี่ยวกับคันธบ�าบัด (Lee Mi & Hur Myung, 2011; Smith, 

Collins & Crowther, 2011, 2012, 2013, in press) ผู้วิจัยพบว่าผลลัพธ์มีความแตกต่างกัน

ตัวอย่างการวางต�าแหน่ง	นาม-ปี	ที่อ้าง

 ให้ผู้แต่งพิจารณาว่าจะอ้างอิงอยู่ในนขลิขิต (วงเล็บ) หรือนอกวงเล็บตามความเหมาะสม เช่น 

 ค่าเฉลีย่สมรรถนะการใช้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาตามการรบัรูข้องตนเองและของอาจารย์ อยูใ่น

ระดับที่ต�่า (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย บุญประสิทธิ์, และสุนทรี ภิญโญมิตร, 2553)

 กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย บุญประสิทธ์ิ, และสุนทรี ภิญโญมิตร (2553) ศึกษาค่าเฉลี่ย

สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามการรับรู้ของตนเองและของอาจารย์พบว่าอยู่ในระดับต�่า

ตัวอย่างการยกข้อความมาอ้างโดยตรง

 การอ้างอิงข้อความหรือค�าพูดที่คัดค�ามาจากวรรณกรรมหรือบทสัมภาษณ์โดยตรง (Direct  

quotation) หากมีน้อยกว่า 40 ค�า ให้เขียนรวมไว้ในย่อหน้า โดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศแล้วอ้างอิงชื่อ 

ผูแ้ต่ง ปี และล�าดับหน้าไว้ในวงเลบ็ท้ายข้อความ เช่น She stated, “Students often had difficulty using APA 

style” (Jones, 1998, p. 199), but she did not offer an explanation. ถ้ามี 40 ค�าขึ้นไป ให้ตัดเป็นย่อหน้าแยก

ออกจากย่อหน้าอื่นโดยจัดเย้ือง 0.5 น้ิว (Block quotation) ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ เช่น ...ทีม

กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยผู้วิจัยได้ระบุว่า 

 จากข้อมูลที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมวิธีการท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการ 

 เสยีชวีติของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองในโรงพยาบาลในประเทศไทย ... ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาน้ี 

 สามารถน�าไปใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าอ้างอิงต่อไป (อุดม ภู่วโรดม และคณะ, 2562, น. 98)

หมายเหตุ	จุดไข่ปลา (Ellipsis) หมายถึงมีการละข้อความบางส่วน



267The Journal of Baromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

ตารางที่	2 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหาตารางท่ี 2 ตัวอย่างการอ้างอิงในเนือ้หา 

ประเภทการ
อา้งอิง 

คร้ังแรก คร้ังต่อมา 

ช่ืออยูน่อกวงเลบ็ ช่ืออยูใ่นวงเลบ็ ช่ืออยูน่อกวงเลบ็ ช่ืออยูใ่นวงเลบ็ 

ผูแ้ต่ง 1 คน 
แบบมีและไม่
มีการอา้งหนา้ 

ทิศนา แขมมณี (2551) 
Ramer (2008) 
Ramer (2008, pp. 38-45) 

(ทิศนา แขมมณี, 2551)  
(Ramer, 2008)  
(Ramer, 2008, pp. 38-45) 

ทิศนา แขมมณี (2551) 
Ramer (2008) 
Ramer (2008, pp. 38-45) 

(ทิศนา แขมมณี, 2551)  
(Ramer, 2008)  
(Ramer, 2008, pp. 38-45) 

 ผูแ้ต่ง 2 คน Lee Mi and Hur Myung 
(2011) 
กนกอร ทีปชยั และสุณี 
ไทธนา (2554) 

(Lee Mi & Hur Myung, 
2011)  
(กนกอร ทีปชยั และสุณี 
ไทธนา, 2554) 

 Lee Mi and Hur Myung 
(2011)  
กนกอร ทีปชยั และสุณี 
ไทธนา (2554) 

(Lee Mi & Hur Myung, 
2011)  
(กนกอร ทีปชัย และสุณี 
ไทธนา, 2554) 

ผูแ้ต่ง 3 คน Smith, Collins, and Crowther 
(2011) 

(Smith, Collins, & 
Crowther, 2011) 

Smit et al. (2011) (Smith et al., 2011) 

ผูแ้ต่ง 4 คน Ozgoli, Aryamanesh, Mojab, 
and Majd (2013) 

(Ozgoli, Aryamanesh, 
Mojab, & Majd, 2013) 

Ozgoli et al. (2013) (Ozgoli et al., 2013) 

ผูแ้ต่ง 5 คน Hay, Elias, Fielding-Barnsley, 
Homel, and Freiberg (2007) 
กมลศร ีสมใจ, ธาริณี บุญญสิทธิ์, 
มณฑา ทองอไุร, วันดี เข็มจิรา, 
และระววิรรณ วรารักษ์ (2555) 

(Hay, Elias, Fielding-
Barnsley, Homel, & 
Freiberg, 2007) 
(กมลศรี สมใจ, ธาริณี 
บุญญสิทธ์ิ, มณฑา 
ทองอุไร, วนัดี เขม็จิรา, 
และระววิรรณ วรารักษ,์ 
2555) 

Hay et al. (2007) 
กมลศรี สมใจ และคณะ 
(2555)  

 (Hay et al., 2007)  
(กมลศรี สมใจ และคณะ, 
2555) 

ผูแ้ต่ง 6 คน -
ข้ึนไป 

Norris-Shortle et al. (2006) 
ศรีสุภา รัตนา และคณะ (2550) 

(Norris-Shortle et al., 
2006) 
(ศรีสุภา รัตนา และคณะ, 
2550) 

 Norris-Shortle et al. 
(2006) 
 ศรีสุภา  รัตนา  และคณะ 
(2550) 

(Norris-Shortle et al., 
2006) 
(ศรีสุภา รัตนา และคณะ, 
2550) 
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จากบรรทัดแรก 5	อกัษร ไม่กด Enter ในรายการเดยีวกนั และไม่กด Tab หรอื Control+Shift หลักการท่ัวไป
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Glovinsky, P., & Speilman, A. (2005). The insomnia answer. New York: Penguin Group.
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 ให้ระบุชื่อทุกคน คั่นด้วยจุลภาค ตามด้วย และ หรือ & หน้าชื่อคนสุดท้าย 

พชร สันทัด, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, เชษฐรัชดา พรรณาธิกุล,  

 กฤษฎ์ิ สถิตวัฒนานนท์, และประยงค์ เต็มชวาลา. (2557). ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนา 

 มนุษย์. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมคุณธรรม.

James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012). Action research for business, nonprofit, & public  
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Kim , S. C., Brown, C. E., Ecoff, L., Davidson, J. E., Gallo, A. M., Klimpel, K., & Wickline, M. A.  

 (2013). Regional evidence-based practice fellowship program: Impact on evidence-based practice  

 implementation and barriers. Clinical Nursing Research, 22(1), 51-69.

ผู้เขียน	8	คน	หรือมากกว่า	8	คน เขียนตามรูปแบบดังนี้

 ให้ระบุชื่อหกคนแรก คั่นด้วยจุลภาค วรรค 1 ระยะ ตามด้วยจุดไข่ปลา (. . .)โดยหน้าและหลังแต่ละ
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 (2010). Impact of not measuring residual gastric volume in mechanically ventilated patients  

 receiving early enteral feeding: A prospective before–after study. Journal of Parenteral and  

 Enteral Nutrition, 34(2), 125-130. 

อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ	(Publication	Ethics)

 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่งานวิจัยหรือ

บทความวิชาการระหว่างนักวจิัยหรือผู้นพินธ์กับสังคมภายนอก ดงันั้นเพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็น

ไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จึงได้ก�าหนด

แนวทาง วิธีปฏิบัติท่ีดี และจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตามแนวทาง

ของหน่วยงาน Committee on Publication Ethics (COPE) ไว้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์	(Duties	of	Authors)

 1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

 2. ผูน้พินธ์ต้องรายงานข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้จากการท�าวจิยั ไม่บดิเบอืนข้อมลู หรอืให้ข้อมลูทีเ่ป็น

เท็จ

 3. ผูน้พินธ์ต้องอ้างองิผลงานของผูอ้ืน่ หากมีการน�าผลงานเหล่าน้ันมาใช้ในผลงานตัวเอง รวมทัง้

จัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความ

 4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ใน “ค�าแนะน�าในการส่ง

ต้นฉบับ”

 5. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�าเนินการวิจัยจริง

 6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�าวิจัยนี้

 7. ผู้นิพนธ์ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ	(Duties	of	Editors)

 1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าทีพ่จิารณาคุณภาพของบทความเพือ่ตีพมิพ์ในวารสารโดยคัดกรอง 

ตรวจสอบ บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ด้วยหลักการทางวิชาการ

 2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผลการประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ  

ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

 3. บรรณาธิการควรด�าเนินการทกุอย่างเพือ่ให้ม่ันใจในคุณภาพของบทความท่ีตีพมิพ์ เพือ่รับรอง

คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และตระหนักว่าวารสาร และแต่ละส่วนของวารสาร มีวัตถุประสงค์และ

มาตรฐานที่ต่างกัน

 4. การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ควรขึ้น

อยู่กับความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความส�าคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจน

ความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร

 5. บรรณาธิการควรมีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ 

(Peer review) นอกจากนี้ควรมีความพร้อมในการชี้แจงความเบ่ียงเบนต่าง ๆ จากกระบวนการตรวจสอบ
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ที่ได้ระบุไว้

 6. บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค�าแนะน�าแก่ผู้นิพนธ์ในทุกประเด็นท่ีบรรณาธิการคาดหวัง ในทุก

เรือ่งท่ีผูน้พินธ์ควรรบัทราบ และควรมีการปรบัปรงุค�าแนะน�าให้ทันสมยัอยู่เสมอ พร้อมท้ังควรมีการอ้างองิ

หรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย

 7. บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์

ไปแล้ว ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการส่งบทความมารับการพิจารณา

 8. บรรณาธิการใหม่ไม่กลับค�าตัดสินใจมาตีพิมพ์บทความท่ีบรรณาธิการคนก่อนตอบปฏิเสธไป

แล้ว ยกเว้นมีการพิสูจน์ถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้น

 9. บรรณาธิการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญตรงตามสาขาของบทความและส่ง

บทความให้ผู้พิจารณาบทความโดยผู้พิจารณาบทความจะไม่ทราบช่ือผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์จะไม่ทราบช่ือ

ผู้พิจารณาบทความ (Double-blinded review)

 10. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร

 11. บรรณาธิการต้องมกีารตรวจบทความในด้านการคดัลอกงานผูอ้ืน่ (Plagiarism) หากพบต้องหยดุ

กระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์ทันทีเพื่อขอค�าชี้แจง เพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” 

การตีพิมพ์บทความนั้น

บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ	(Duties	of	Reviewers)

 1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความท่ีส่งมาเพื่อพิจารณา

แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

 2. ผูป้ระเมินบทความควรแจ้งและปฏเิสธการประเมินกบับรรณาธิการหากมีผลประโยชน์ทบัซ้อน

กับบทความที่ส่งมาให้พิจารณา

 3. ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความส�าคัญของ

เนื้อหา คุณภาพการวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน ไม่ควรใช้ความเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับ

มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

 4. ผูป้ระเมินบทความต้องระบผุลงานวจิยัท่ีส�าคัญและสอดคล้องกบับทความท่ีก�าลงัประเมินแต่

ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึงด้วย หากมีความซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
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แบบช�าระค่าตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา
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ช�าระค่าตีพิมพ์	เรื่องละ	4,000	บาท	โดย

   เงินสด

   โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

   ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

   เลขที่บัญชี 301 – 1 – 06732 – 5 ส่งแบบช�าระค่าตีพิมพ์ และหลักฐานการโอนเงินทาง  

   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ piyapruek@knc.ac.th

   ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นางสาวอุดมลักษณ์ กาญจนรังสิชัย ปณ. สวนหม่อน

   ส่งแบบช�าระค่าตีพิมพ์ได้โดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ที่

    บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

    177 ถนนช้างเผือก ต�าบลในเมือง

    อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

แบบช�าระค่าตีพมิพ์วารสารสามารถ Download ได้ท่ีเวบ็ไซต์ http://journal.knc.ac.th/ หรอืติดต่อท่ีหมายเลข
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