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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม– ธันวาคม 2562

7

บทบรรณาธิการ

เรียน ท่านผู้อ่านและสมาชิกวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ฉบับนี้ เป็นปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ซึ่งจะเป็นฉบับ
สุดท้ายทีต่ พี มิ พ์เป็นกระดาษ ฉบับต่อไปจะถูกปรับรูปแบบเป็นวารสารออนไลน์ ปัจจุบนั วารสารถูกจัดอยู่
ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอยู่
ระหว่างการประเมินคุณภาพรอบที่ 4 (พ.ศ. 2563 – 2567) ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในต้นปี พ.ศ. 2563
จากการทีป่ ระเทศของเราต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสุขภาพเพือ่ ให้การดูแลประชาชน
เมือ่ เป็นสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 กองบรรณาธิการจึงขอน�ำเสนอบทความ
ที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการพยาบาลในด้านต่าง ๆ เช่น
พฤติกรรมเอื้ออาทร ทักษะการสะท้อนคิด ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิก การใช้หลักฐาน
เชิงประจักษณ์ การให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน นอกจากนีย้ งั มีบทความเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
ผูส้ งู อายุทงั้ ด้านการออกก�ำลังกาย การใช้สอื่ สารสนเทศ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม โดยยังคงไม่ลมื
ที่จะให้ความส�ำคัญกับประชากรกลุ่มอื่น เช่น เด็ก พระภิกษุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ
วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของดิฉันในฐานะบรรณาธิการ และเป็นฉบับแรกที่ตีพิมพ์บทความ
เพิม่ จากฉบับละ 10 เรือ่ ง เป็น 16 เรือ่ ง ดิฉนั และกองบรรณาธิการขอขอบคุณผูแ้ ต่งทุกท่านทีส่ ง่ บทความมา
ลงตีพิมพ์ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองบทความและให้ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
ขณะที่ดิฉันพัฒนาต้นฉบับร่วมกับผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ ดิฉันได้พบว่าการจัดรูปแบบเอกสาร และการ
อ้างอิงบางส่วนยังไม่เป็นไปตาม Publication Manual of the American Psychological Association (APA)
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ดิฉันจึงได้ปรับค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้แต่งโดยเน้นประเด็นดังกล่าวหรือเพิ่มตัวอย่างให้
มากขึ้น เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา APA ได้ออกคู่มือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ
วารสารต่อไป แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ก�ำหนดว่าจะเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในเล่มใด
สุดท้ายนี้ดิฉันขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฐานข้อมูล
ASEAN Citation index บทความที่ส่งมาที่กองบรรณาธิการเพื่อรับการพิจารณาเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2564
เป็นต้นไป จะต้องใช้รายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ
				
ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์
				
บรรณาธิการ
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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

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน การสืบค้นข้อมูลกระท�ำอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหางาน
วิจัย ที่มีรายงานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2559 ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัยที่พัฒนาโดยสถาบันโจแอนนาบริกส์ สกัดข้อมูลโดยใช้แบบสกัดข้อมูลที่พัฒนาโดยสถาบัน
โจแอนนาบริกส์ ผลการสืบค้นอย่างเป็นระบบ พบงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อภาวะโภชนาการ
ในเด็กวัยก่อนเรียนทั้งหมด 28 เรื่อง งานวิจัย 20 เรื่องถูกคัดออกเนื่องจากไม่ตรงเกณฑ์การคัดเลือกและไม่
สามารถเข้าถึงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ มีงานวิจัย 8 เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์คัดเลือก งานวิจัยทั้งหมด
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ งานวิจัยที่คัดเลือกมาไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ใน
ด้านความเหมือนของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนัน้ จึงใช้วธิ กี ารสรุปเชิงเนือ้ หาเพือ่ บรรยายลักษณะของ
ปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับภาวะโภชนาการ ผลการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบครั้งนี้
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนคือปัจจัยด้านครอบครัวที่ส่วนใหญ่
ได้มาจากคุณลักษณะของมารดาและปัจจัยด้านตัวเด็กเอง ข้อเสนอแนะจากผลการทบทวนงานวิจัยครั้งนี้
คือการน�ำปัจจัยทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้ไปพัฒนาเป็นโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการในกลุม่ วัยนีต้ อ่ ไป
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, ภาวะโภชนาการ, เด็กวัยก่อนเรียน

อาจารย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา,
ผู้อ�ำนวยการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
3
อาจารย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
1
Corresponding author: Email : bthatchai@hotmail.com
1
2

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

9

Factor Related to Nutritional Status Among Preschool Aged Children:                                         
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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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ขณะนี้ทั่วโลกประสบปัญหาโภชนาการ
ทัง้ ขาดแคลนอาหารและบริโภคเกิน พบว่าในแต่ละ
ปีจะมีเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากการขาดสาร
อาหารประมาณ 5 ล้านคน ในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน
อายุต�่ำกว่า 3 ปี มีภาวะขาดอาหารแบบเฉียบพลัน
ระดับรุนแรงถึง 20 ล้านคน (International Food
Policy Research Institute, 2015) ส่วนใหญ่อยู่ใน
แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีเด็ก
ที่ขาดสารอาหารท�ำให้ร่างกายเตี้ย น�้ำหนักตัวน้อย
และซูบผอมรวม 311 ล้านคนทั่วโลก ต้องมีค่าใช้
จ่ายในการดูแลรักษาปีละ 1-2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
(Sain & Caroline, 2012)
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนยัง
เป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศก�ำลังพัฒนา ปัจจุบัน
มีเด็ก 170 ล้านคน ที่มีน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์ และ
ในแต่ละปียังพบเด็กในกลุ่มนี้เสียชีวิตอันเนื่องมา
จากน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์ถึง 3 ล้านคน (วิภา มะลา,
2552) นอกจากนี้โรคอ้วนในเด็กก็กำ� ลังเป็นปัญหา
ใหม่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก
จากการส�ำรวจในปี ค.ศ. 2011 พบว่าเด็กอายุต�่ำ
กว่า 5 ปี มีมากกว่า 40 ล้านคน ที่มีน้�ำหนักเกิน
เกณฑ์ ม าตรฐาน (ลวณา ไพศาลพยั ค ฒ์ , 2540)
นอกจากผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายจากภาวะ
ทุพโภชนาการที่ท�ำให้เด็กเติบโตช้า ภูมิต้านทาน
พร่ อ ง โลหิ ต จาง อ่ อ นเพลี ย และเฉื่ อ ยชาแล้ ว
(Edris, 2007) ในด้านสติป ัญญายัง พบว่าภาวะ
ทุพโภชนาการท�ำให้เด็กมีการพัฒนาทางสติปัญญา
ทีล่ า่ ช้า มีสมาธิสนั้ ความสามารถในการเรียนรูแ้ ละ
สติปญั ญาต�ำ่ ลง โดยพบว่าเด็กทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการ
รุนแรง เตีย้ ผอม ในวัยก่อนเรียนจะท�ำให้คะแนนไอ
คิวของเด็กอายุ 8-10 ปี หายไป 3-10 จุด เป็นผู้ใหญ่

ที่มีไอคิวต�่ำ 1-3 จุด (Kikafunda & Tumwine, 2006)
ในขณะทีเ่ ด็กทีม่ ภี าวะโภชนาการเกินหรือเป็นโรคอ้วน
ได้ รั บ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพเช่ น เดี ย วกั น กล่ า ว
คือปัญหาสุขภาพของเด็กที่เป็นโรคอ้วนมีตั้งแต่
เหนื่อยง่าย การเรียนรู้ช้ากว่าเด็กที่มีน�้ำหนักตัว
ปกติ มีโอกาสป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มี
ภาวะไขมันสะสมในตับ นิ่วในถุงน�้ำดี โรคทางเดิน
หายใจ หอบ ภูมิแพ้ นอนกรน หยุดหายใจเป็นพักๆ
ปวดข้อเข่า เสี่ยงโรคมะเร็งมากกว่าเด็กไม่อ้วน
(Jyothi, Khyrunnisa, Saraswathi, & Jamuna, 2003)
โดยเฉพาะเด็กอ้วนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง และเป็นเบาหวาน จะยิง่ เสีย่ งป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ส�ำหรับ
ปัญหาสุขภาพจิตทีเ่ ด็กอ้วนอาจต้องเจอนัน้ คือ ภาวะ
ซึมเศร้าสูงกว่าเด็กปกติ ซึง่ กระทบต่อการเรียนและ
คุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Ying, 1994) จาก
ผลกระทบที่มีต่อภาวะทุพโภชนาการและโรคอ้วน
ในเด็กวัยก่อนเรียน จึงจ�ำเป็นที่ต้องป้องกันและ
ลดผลกระทบที่ ก ล่ า วมา การป้ อ งกั น วิ ธี ห นึ่ ง ก็
คือการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการทั้ง
ทุพโภชนาการและโรคอ้วน เพื่อที่จะน�ำปัจจัยที่
สามารถปรับเปลีย่ นและจัดกระท�ำได้ไปวางแผนใน
โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อไป
จากสภาวการณ์ของปัญหาโภชนาการใน
ภาพรวมของเด็กวัยก่อนเรียนดังที่กล่าวมาข้างต้น
พบว่าปัจจัยทีม่ ผี ลต่อภาวะโภชนาการ เป็นประเด็น
ที่ส�ำคัญที่มีการศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรม
เบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ
ในประชากรในกลุ ่ ม วั ย ดั ง กล่ า วพบว่ า มี ค วาม
หลากหลายและแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะกลุ ่ ม วั ย
ทั้งในด้านปัจจัย ตัวบ่งชี้ปัจจัย และวิธีการประเมิน
ภาวะโภชนาการ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า ง
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ยิ่ ง ที่ ค วรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ภาวะโภชนาการในเด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย นในบริ บ ท
ของประเทศไทย อี ก ทั้ ง งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
ที่ มี ผ ลต่ อ ภาวะโภชนาการในประชากรในกลุ ่ ม
วัยดังกล่าวในระยะเวลา 30 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2530-2559 มีจ�ำนวนมากเพียงพอ แต่ยังไม่มี
การทบทวนงานวิจยั อย่างเป็นระบบเพือ่ สังเคราะห์
องค์ ค วามรู ้ จ ากการจั ด หมวดหมู ่ ข องปั จ จั ย ที่ มี
ผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน ผู้วิจัย
จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาทบทวนงานวิ จั ย อย่ า งเป็ น
ระบบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการใน
ประชากรในกลุ่มวัยนี้ เพื่อจัดหมวดหมู่ของปัจจัย
แต่ละด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ต่อภาวะโภชนาการ
ไว้เป็นแนวทางในการส่งเสริมภาวะโภชนาการใน
ประชากรในกลุ่มวัยนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ สรุปองค์ความรูข้ องการศึกษาเกีย่ วกับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็ก
วัยก่อนเรียนด้วยวิธีการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การรวบรวมและ
วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ
(Documentary systematic review) ขั้นตอนของ
สถาบั น โจนาแอนบริ ก ส์ (The Joanna Briggs
Institute, 2014) 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การ
ก�ำหนดหัวข้อ 2) การก�ำหนดวัตถุประสงค์และ
ค�ำถามส�ำหรับการทบทวน 3) การก�ำหนดเกณฑ์
การคั ด เลื อ กงานวิ จั ย 4) การสื บ ค้ น งานวิ จั ย
5) การประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย 6) การสกั ด
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ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัย และ
7) การน�ำเสนอผลการทบทวน เนื่องจากการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยจึงได้รับ
การพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
แบบยกเว้น (Exemption review) จากคณะกรรมการ
พิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ คืองานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อน
เรียนโดยก�ำหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. เป็ น งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาในประเทศไทย
ทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ แ ละไม่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ทีร่ ายงานไว้ตงั้ แต่ พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2559
2. เป็ น งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาในกลุ ่ ม เด็ ก วั ย
ก่ อ นเรี ย นที่ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ต่ า งๆ
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะโภชนาการในแต่ ล ะวั ย ของ
กลุ่มนี้ โดยที่ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นตัวแปรต้น
ของงานวิจัยที่น�ำมาทบทวน
3. เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์
ของภาวะโภชนาการที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรต้น โดยที่ผลลัพธ์
เหล่านัน้ เป็นตัวแปรตามของงานวิจยั ทีน่ ำ� มาทบทวน
4. เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full
text)
5. เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบการวิจัยเป็น
การศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์
และก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดออกไว้ดังนี้
1. เป็นรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนปี
พ.ศ. 2530
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2. เป็นรายงานวิจยั ทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาในเด็กไทย
วัยก่อนเรียน
3. เป็ น รายงานวิ จั ย ที่ น� ำ เสนอเพี ย ง
บทคัดย่อหรือไม่สามารถเข้าถึงรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ได้
4. เป็ น รายงานวิ จั ย ที่ ไ ม่ เ ป็ น การศึ ก ษา
เชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบจากรายงานการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยว
กั บ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะโภชนาการ
ของเด็กวัยก่อนเรียน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ซึง่ การได้มาของกลุม่ ตัวอย่างมีการ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบดังรายละเอียดดังนี้
1. ผู ้ วิ จั ย สื บ ค้ น รายงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามค�ำส�ำคัญ (Key words) ภาษาไทย ที่ก�ำหนด
โดยครอบคลุมกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ เด็กก่อนวัยเรียน
เด็กปฐมวัย เด็กเล็ก และเด็กวัยเตาะแตะ และตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ปัจจัยท�ำนาย
และภาวะโภชนาการ ทั้งนี้การระบุค�ำส�ำคัญอาจ
ปรับเปลี่ยนตามผลการสืบค้นแต่ละครั้ง เพื่อน�ำมา
ใช้ในการระบุค�ำส�ำคัญในการสืบค้นครั้งถัดไป โดย
ก�ำหนดแหล่งสืบค้นจากฐานข้อมูล (Data base)
ดังนี้ ฐานข้อมูลงานวิจยั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)
ThaiJo ThaiLIS และ Thai Google Scholar
2. การคั ด เลื อ กงานวิ จั ย ตามเกณฑ์ ที่
ก�ำหนด ผู้วิจัย และผู้วิจัยร่วมคนที่ 1 แยกกันอ่าน
รายงานวิจยั ทีส่ บื ค้นได้ดจู ากชือ่ เรือ่ ง บทคัดย่อ แล้ว

ท�ำการคัดเลือกลงแบบคัดกรองงานวิจัยตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จากนั้นน�ำข้อมูล
มาเปรียบเทียบกัน
3. การประเมินคุณภาพงานวิจยั ผูว้ จิ ยั และ
ผู้วิจัยร่วมคนที่ 1 แยกกันอ่านรายงานการวิจัยเพื่อ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั แล้วสรุปลงในแบบฟอร์ม
การประเมินคุณภาพงานวิจัยที่พัฒนาโดยสถาบัน
โจแอนนาบริกส์ จากนัน้ น�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน
4. การรวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย และผู ้ วิ จั ย
ร่วมคนที่ 1 แยกกันสกัดข้อมูลจากรายงานวิจัยที่มี
คุณภาพและบันทึกลงในแบบบันทึกการสกัดข้อมูล
ที่พัฒนาโดยสถาบันโจแอนนาบริกส์ จากนั้นน�ำ
ข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน
5. ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสรุ ป
รายงานวิจัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ โดย
ลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเชิงระเบียบวิธีวิจัย
ของรายงานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา
และวิเคราะห์ สรุปผลโดยใช้การวิเคราะห์สรุปเชิง
เนื้อหา เพื่อตอบค�ำถามการทบทวน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 3 ประเภท
ได้แก่ แบบคัดกรองงานวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบประเมิน
คุ ณ ภาพงานวิ จั ย เชิ ง พรรณนาหาความสั ม พั น ธ์
และแบบสกัดข้อมูล ของสถาบันโจแอนนาบริกส์
ในกระบวนการรวบรวมข้ อ มู ล มี ก ารควบคุ ม
คุณภาพ โดยผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมคนที่ 1 แยกกัน
ประเมินโดยใช้แบบคัดกรองงานวิจัยที่สร้างขึ้น
ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจยั เข้าสูก่ ารทบทวน
แบบประเมินคุณภาพการวิจัยและแบบบันทึกผล
การสกัดข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
วิจัยและน�ำข้อมูลจากการรวบรวมมาเปรียบเทียบ
กับเพือ่ ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาทีร่ วบรวมได้

ทบทวน แบบประเมินคุณภาพการวิจยั และแบบบันทึกผลการสกัดข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
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วิจยั และนําข้อมูลจากการรวบรวมมาเปรี ยบเทียบกับเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื
่รวบรวมได้
เมื่อมี
ความคิดเห็นไม่ตรงกันในการสรุ ปผูว้ ิจยั และผูว้ ิจยั ร่ วมคนที่ 1 ได้ทาํ การปรึ กษาเพื่อหามติขอ้ สรุ ปร่ วมกัน
เมื่ อสามารถตกลงกั
มี ค วามคิ ด เห็ นนไม่ได้ตใรงกั
หากไม่
ห้ผวู ้ นิจในการสรุ
ยั ร่ วมคนที่ป2ผูเป็้ วนิ จั ผูย ล้ งมติหรือข้อสรุปร่วมกัน หากไม่สามารถตกลงกันได้
และผู้วิจัยร่วมคนที่ 1 ได้ท�ำการปรึกษาเพื่อหามติ ให้ผู้วิจัยร่วมคนที่ 2 เป็นผู้ลงมติ
การวิการวิ
เคราะห์
หลักฐานเชิ
งประจักงษ์ประจักษ์
เคราะห์
หลักฐานเชิ
แผนภู
มิที่ 1มิทกระบวนการคั
ดเลือดกงานวิ
จยั ทีจ่นัยาํ ทีมาทบทวนอย่
างเป็านงเป็
ระบบ
แผนภู
ี่ 1 กระบวนการคั
เลือกงานวิ
่น�ำมาทบทวนอย่
นระบบ
การสืบค้นเบ้ืองต้นได้ งานวิจัย จํานวน 28 เรื่อง
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี�
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 เรื่อง
e-Theses
ThaiJo
ThaiLIS
Thai Google Scholar

4 เรื่ อง
6 เรื่ อง
2 เรื่ อง
15 เรื่ อง

ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง
จํานวน 8 เรื่ อง

งานวิจยั จํานวน 20 เรื่ องถูกคัดออกเนื่องจาก
-ไม่ได้ศึกษาในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรี ยน
จํานวน 4 เรื่ อง
-เป็ นงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ก่อนปี พ.ศ. 2530
จํานวน 1 เรื่ อง
-ไม่ได้ศึกษาภาวะโภชนาการเป็ นตัวแปรตาม
จํานวน 2 เรื่ อง
-ไม่เป็ นรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
จํานวน 13 เรื่ อง

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การวิจยั จํานวน 8 เรื่ อง
นํามาทบทวนอย่างเป็ นระบบ
จํานวน 8 เรื่ อง

ผลการทบทวนอย่างเป็นระบบ

งานวิจยั เชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ (Descriptive
ผลการทบทวนอย่
างเป็ นระบบ
1. การประเมิ
นระดับความน่าเชื่อถือของ correlation) ทัง้ 8 เรือ่ ง ซึง่ สามารถจัดระดับความน่า
จัยทัจากการทบทวนงานวิ
้ง 8 เรื่อง ตามเกณฑ์ดจังยกล่
นระดับจากการทบทวนงานวิ
ความน่ าเชื่ อถือของงานวิ
มาทบทวน
ทั้งาว8
งานวิ1.จัยการประเมิ
ที่น�ำมาทบทวน
จัย จเชืยั ที่อ่ถืนอาํ ของงานวิ
ในระดับ 4 ดั(Stetler,
งแสดงในตารางที
่ 1 าเป็ นงานวิจยั เชิง
ง เมื่อน�ำนมาประเมิ
นระดัาบเชืความน่
าเชื่อถือ ของสเตทเลอร์
เรื่ องทัเมื้ง 8่อนํเรืา่อมาประเมิ
ระดับความน่
่อถือตามเกณฑ์
1998) พบว่
ตามเกณฑ์ของสเตทเลอร์
(Stetler, 1998)correlation)
พบว่าเป็น ทั้ง 8 เรื่ อง ซึ่ งสามารถจัดระดับความน่ าเชื่ อถือของ
พรรณนาหาความสั
มพันธ์ (Descriptive
งานวิจยั ทั้ง 8 เรื่ องตามเกณฑ์ดงั กล่าวในระดับ 4 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การประเมินระดับความน่ าเชื่ อถือของหลักฐานเชิ งประจักษ์
ตารางที่ 1 การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับ
1
2
3

4
5
6

ลักษณะของหลักฐานเชิงประจักษ์
การวิเคราะห์เมต้าจากงานวิจยั แบบทดลองเชิงสุ่ มทางคลินิก
การวิจยั เชิงทดลองหรื อการวิจยั แบบทดลองเชิงสุ่ มทางคลินิก
การวิจยั เชิงทดลองที่ไม่มีการสุ่ มทางคลินิก การทดลองในกลุ่มเดี ยวแบบวัดผล
ก่อน-หลัง การวิเคราะห์ผลแต่ละช่วงเวลาหรื อการวิจยั แบบไม่ทดลองชนิ ดมีกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ
การวิ จัย แบบไม่ ท ดลองทั้ง ในเชิ ง พรรณนาแบบหาความสั ม พัน ธ์ ก ารวิ จัย เชิ ง
คุณภาพหรื อ การรายงานกรณี ศึกษา
การวิจยั แบบประเมินผลโครงการ การใช้ผ ลการวิ จัย หรื อ แนวทางปฏิ บ ัติ ก าร
พัฒนาคุณภาพหรื อรายงานผูป้ ่ วย
ข้อเสนอแนะหรื อความเห็นจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ

จํานวนเรื่ อง
0
0
0

8
0
0

2. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน
2. ปั จจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรี ยน
จากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัย
จากการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ พบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะโภชนาการในเด็กวัย
ก่อนเรียน ดังแสดงในตารางที่ 2
ก่อตารางที
นเรี ยน่ 2ดังงานวิ
แสดงในตารางที
จัยที่ศึกษาเกี่ ่ย2วกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน
ตารางที่ 2 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มมี คี วามสัมพันธ์ กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่ อนเรี ยน
ผู้แต่ง/ปี

ผูแ้ ต่ง/ปี
นพร
อึ้งอาภรณ์
นพร
(2556)
อึ้งอาภรณ์
(2556)

ประสิ
ประสิททธิธิ์ ์
เขจรจิตตรร
เขจรจิ
และคณะ
และคณะ
(2556)
(2556)

กลุ่มตัวอย่าง/
ตัวแปรอิสระ
ผลการวิจัย
ภูมิภาคที่วิจัย
กลุ่มตัวอย่าง/
ตัวแปรอิสระ
ผลการวิจยั
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับ
ช่วงอายุเด็ก น�้ำหนัก
เด็กอายุ 0-6 ปี
ภูมิภาคที่วิจยั
ภาวะทุพโภชนาการ ได้แก่ ช่วงอายุของเด็กในช่วง
จ�ำนวน 372 คน/ แรกเกิด ล�ำดับบุตร
เด็ภาคตะวั
กอายุ 0-6นออกช่วงอายุเอายุ
ด็ก ขนํองบิ
ปั จบจัยที่มีคอายุ
วามสั
มพัเดืนอธ์นอย่(pางมี= น.004)
ยั สําน�คัญ้ำหนั
ทางสถิ
ติกบดั น้ภาวะทุ
้ าหนัดกา การรั
6-11
กแรกเกิ
อย พ
ปี เฉี
จํายนวน
ลําดับบุตร งโภชนาการ(pได้
ก่ ช่วล�งอายุ
กในช่
เดือน (p =
งเหนือ แรกเกิด ประทานขนมถุ
= แ.022)
ำดับขบุองเด็
ตรคนที
่ 4 ขึว้นงอายุ
ไป (p6-11
= .028)
372 คน/ภาค อายุของบิและพั
ดา การ
น้อย (pา =35.022)
ดับบุตการรั
รคนที
ฒนาการ .004) นํ้าหนั
อายุกขแรกเกิ
องบิดดามากกว่
ปี (p =ลํา.025)
บ ่ 4 ขึ้น
ถึง 4 หน่า ว35
ยต่อปีสัป(pดาห์
(p = .004)
ตะวันออก รับประทานขนมถุง ไป (p = ประทานขนมถุ
.028) อายุของบิงด1ามากกว่
= .025)
การ
และการประเมิ
เฉี ยงเหนือ และพัฒนาการ
รับประทานขนมถุ
ง 1 ถึงน4พบสงสั
หน่วยต่ยอพัสัฒปนาการล่
ดาห์ (pา=ช้า.004) และ
= .038) ยพัฒนาการล่าช้า (p = .038)
การประเมิ(pนพบสงสั
เด็เด็
กอายุ
ปั จจัยที่มีคปัวามสั
ธ์ต่อมภาวะเตี
แก่ ้ยอายุ
อนตั
จจัยทีม่มพัีคนวามสั
พันธ์ต้ ย่อได้
ภาวะเตี
ได้แก่ม่ตอายุ
แม่้ งครรภ์(OR
กอายุ1-51-5 ปีนํ้าหนักแรกคลอด
น�้ำหนักแรกคลอด
(OR adj =ระดั
.67,บการศึ
95% กCIษาของแม่
= .55-1.81)(OR adj =
งลูกด้วยนมแม่
การเลี้ยงลูการเลี
กด้ว้ยยนมแม่
adj = .67,ตอนตั
95% ้งCIครรภ์
= .55-1.81)
ปี จ�จํำานวน 364 คน/
กษาของแม่
(ORขadj
= .56, 95%
CI =adj = 3.18,
นออกอายุเด็กทีอายุ
364ภาคตะวั
คน/ภาค
่เริ่ มเด็ให้กที่เริ่มให้ .56, 95% ระดั
CI =บการศึ
.43-1.70)
และรายได้
องครอบครั
ว(OR
อาหารเสริ
แม่ CI =.43-1.70)
(OR 11
adj(95%
= 3.18,CI = 9.9เฉีนยงเหนื
ตะวั
ออก อ อาหารเสริ
ม อายุแม่ม อายุ95%
1.34-7.55)และรายได้
และเด็กขมีองครอบครั
ภาวะผอมร้อว ยละ
เฉี ยงเหนือ ตอนตั้งครรภ์ ระดับ 10.9) ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะผอมได้แก่ อายุแ(มีม่ตต่ออนตั
) ้ งครรภ์
การศึกษาของแม่
(OR adj = .59, 95%CI = .46-1.76) ระดับการศึกษาของแม่ (OR adj =
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ผู้แต่ง/ปี

กลุ่มตัวอย่าง/
ภูมิภาคที่วิจัย

ตัวแปรอิสระ

15

ผลการวิจัย

ตอนตั้งครรภ์ ระดับ
การศึกษาของแม่
สถานภาพสมรส
ปัจจุบันของแม่ และ
รายได้ของครอบครัว

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)

วิภา มะลา เด็กอายุ 1-5 ปี
(2552)
จ�ำนวน 340 คน/
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ความรู้ทางโภชนาการ
ของผู้ปกครอง พลังงาน
จากไขมัน รายจ่ายด้าน
อาหารของครอบครัว
และการอบรมเลี้ยงดู
ด้านสุขภาพของ
ผู้ปกครองแก่เด็ก

การอบรมเลี้ยงดูด้านสุขภาพของผู้ปกครองแก่เด็ก
มีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการด้านน�้ำหนักตาม
อายุเทียบเกณฑ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ความรู้ทาง
โภชนาการของผู้ปกครอง พลังงานจากไขมันและ
รายจ่ายด้านอาหารของครอบครัวมีอิทธิพลต่อภาวะ
ทุพโภชนาการด้านส่วนสูงตามอายุเทียบเกณฑ์ของ
เด็กวัยก่อนเรียน และการได้รับบริการสุขภาพ
การอบรมเลี้ยงดูด้านสุขภาพและการให้อาหารแก่
เด็กของผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการ
ด้านน�้ำหนักตามส่วนสูงเทียบเกณฑ์ของเด็กวัยก่อนเรียน

พูนชัย
ไตรภูธร
(2536)

เด็กอายุ 1-5 ปี
จ�ำนวน 1,229 คน/
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

อายุของเด็ก เพศของ
เด็ก การเจ็บป่วยของ
เด็ก การได้รับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค
น�้ำหนักเด็กแรกเกิด
อาชีพบิดา อาชีพมารดา
ระดับการศึกษาของ
บิดา ระดับการศึกษา
ของมารดา อายุของ
มารดา และจ�ำนวนบุตร
ในครอบครัว

ภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียน มีความสัมพันธ์กับ
อายุของเด็ก เพศของเด็ก การเจ็บป่วยของเด็ก การ
ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคน�้ำหนักเด็กแรกเกิด
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .01) นอกจากนั้นยัง
พบว่าอาชีพบิดา อาชีพมารดา ระดับการศึกษาของ
บิดา ระดับการศึกษาของมารดา อายุของมารดา
จ�ำนวนบุตรในครอบครัว มีความสัมพันธ์ภาวะ
โภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .05)

คมกริช
พิมพกัน
(2549)

เด็กอายุ 1-5 ปี
จ�ำนวน 510 คน/
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ระดับการศึกษาของ
ผู้เลี้ยงดู รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้เลี้ยงดูและ
ความรู้ด้านโภชนาการ

ระดับการศึกษาของผู้เลี้ยงดูในระดับประถมศึกษา
ส่งผลให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการโดยมีความเสี่ยง
1.7 เท่า ของผู้เลี้ยงดูที่ระดับการศึกษาอนุปริญญาขึ้น
ไป ผู้เลี้ยงดูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ำกว่า 2,800 บาท
(มีต่อ)
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กลุ่มตัวอย่าง/
ภูมิภาคที่วิจัย

ตัวแปรอิสระ

ผลการวิจัย

ของผู้เลี้ยงดู

ส่งผลให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการโดยมีความเสี่ยง
43.5 เท่าของผู้เลี้ยงดูที่มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 8,000 บาท

กาญจนา
เหลือง
อุบล
(2552)

เด็กอายุ 0-5 ปี
จ�ำนวน 84 คน/
ภาคตะวันออก

ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน
ทัศนคติและพฤติกรรม
การเลี้ยงดูเด็กของ
ผู้ปกครอง

ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน ทัศนคติและพฤติกรรม
การเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < .05)

สินีพร
ยืนยง
และคณะ
(2555)

เด็กอายุ 3-6 ปี
จ�ำนวน 288 คน/
ภาคกลาง

น�้ำหนักแรกเกิด
การได้รับนมมารดา
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของเด็ก ดัชนี
มวลกายของมารดาและ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของครอบครัว
ระดับการศึกษาและ
ลักษณะอาชีพของ
มารดา ความเพียงพอ
ของรายได้ ครอบครัว
และพฤติกรรมการท�ำ
กิจกรรมของครอบครัว

เด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการแตกต่างกันมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05)
ในเรื่องของน�้ำหนักแรกเกิด การได้รับนมมารดา
ช่วงอายุ 4 เดือนแรกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของเด็ก ดัชนีมวลกายของมารดาและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของครอบครัว ส่วนระดับการศึกษา
และลักษณะอาชีพของมารดา ความเพียงพอของ
รายได้ครอบครัวและพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมของ
ครอบครัวของเด็กทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
(p > .05)

ปราณี
ทัดศรี
(2557)

เด็กอายุ 2-6 ปี
จ�ำนวน 255 คน/
ภาคกลาง

เพศ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็ก
วัยก่อนเรียนกิจกรรม
ทางกาย พฤติกรรม
การจัดหาอาหารของ
ผู้ปกครอง อาชีพ
ผู้ปกครอง รายได้
ครอบครัว พฤติกรรม
การบริโภคอาหารระดับ
การศึกษาของ
ผู้ปกครอง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับการศึกษา
ของผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .05)
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โดยภาพรวมสรุ ป ได้ ว ่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วาม
สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน
ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้าน
ตัวของเด็กวัยก่อนเรียนเอง ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ อาชีพ
ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อายุของ
มารดา ดัชนีมวลกายของมารดา อายุมารดาตอน
ตั้งครรภ์ จ�ำนวนบุตรในครอบครัว การอบรมเลี้ยง
ดูด้านสุขภาพของผู้ปกครองแก่เด็ก สถานภาพ
สมรสปัจจุบันของมารดา รายจ่ายด้านอาหารของ
ครอบครัว การได้รับบริการสุขภาพของผู้ปกครอง
การปฏิ บั ติ ด ้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารในครอบครั ว
ความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติและพฤติกรรมการ
เลีย้ งดูเด็กของผูป้ กครอง และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของครอบครัว การจัดอาหารให้รบั ประทาน
และการเลี้ยงดูแบบตามใจ
ในขณะทีป่ จั จัยด้านตัวของเด็กวัยก่อนเรียน
ได้แก่ น�้ำหนักแรกคลอด การได้รับนมมารดาช่วง
อายุ 4 เดือนแรก การชอบรับประทานอาหารทีท่ ำ� ให้
อ้วน การรับประทานอาหารมากและบ่อยครั้ง และ
การออกก�ำลังกายน้อย ช่วงอายุของเด็กในช่วงอายุ
6-11 เดือน ล�ำดับบุตรคนที่ 4 ขึน้ ไป การรับประทาน
ขนมถุง 1 ถึง 4 หน่วยต่อสัปดาห์ การมีพัฒนาการ
ล่าช้า เด็กมีภาวะผอม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
อายุเด็กที่เริ่มให้อาหารเสริม

อภิปรายผล

จากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
ในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนทีพ่ บมากได้แก่ ปัจจัย
ด้านครอบครัวได้แก่ พฤติกรรมการจัดหาอาหาร
อาชีพ การศึกษา รายได้ของผู้ปกครอง ค่าอาหาร
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จ�ำนวนสมาชิก การได้รบั ข่าวสารข้อมูลด้านอาหาร
ความรู้และเจตคติด้านโภชนาการของผู้ปกครอง
อายุของมารดา อายุมารดาตอนตั้งครรภ์ และปัจจัย
ด้านตัวเด็ก ได้แก่ อายุ เพศ น�้ำหนักแรกคลอด
การกินนมแม่ในช่วง 4 เดือนแรก และพฤติกรรม
การบริ โ ภคอาหาร มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะ
โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนซึ่งสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับภาวะ
โภชนาการได้ดังนี้
ปัจจัยด้านครอบครัว
ปัจจัยด้านการศึกษาของมารดาและบิดา
ของเด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะ
โภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กวัยก่อน
เรียน โดยพบว่าบิดามารดาเด็กวัยก่อนเรียนที่มี
ระดับการศึกษาที่สูงอย่างน้อยระดับอนุปริญญา
จนถึงปริญญาตรีจะส่งผลให้เด็กมีภาวะโภชนาการ
ปกติ สู ง กว่ า บิ ด ามารดาที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาและประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษามารดาซึ่งเป็นผู้ท�ำหน้าที่เลี้ยงดูหลักและ
จัดหาอาหารให้กบั เด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียน
โดยสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศบังคลาเทศ
(Rayhan & Khan, 2006) ที่ศึกษาภาวะโภชนาการ
ของเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี พบว่าแม่ทมี่ รี ะดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือต�ำ่ กว่าจะท�ำให้ลกู มีโอกาส
มีภาวะเตีย้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.1 (95% CI [0.40,2.01])
และมีโอกาสมีภาวะผอมเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.3 (95%
CI [11, 1.72]) เมื่ อ เที ย บกั บ แม่ ที่ จ บการศึ ก ษา
ระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่า ปัจจัยด้านการศึกษา
มีความส�ำคัญและสัมพันธ์ไปกับปัจจัยอื่น รวมทั้ง
ปัจจัยด้านอายุตอนตั้งครรภ์และรายได้ ซึ่งแม่ที่
ส�ำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าจะมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกาย มีอาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดู
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ครอบครัวได้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของสุปราณี
การพึง่ ตน (2554) คือผูป้ กครองทีม่ รี ะดับการศึกษา
ต�ำ่ ดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน หรือมีบตุ รดัชนีมวล
กายเกินมาตรฐานมีความห่วงกังวลต่อน�้ำหนักตัว
ของเด็กน้อยกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาสูง
ดัชนีมวลกายปกติหรือมีบตุ รดัชนีมวลกายปกติและ
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาสูง หรือมีบุตรดัชนี
มวลกายเกินมาตรฐาน มีการจ�ำกัดอาหารที่เด็กรับ
ประทานมากกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต�่ำ
หรือมีบุตรดัชนีมวลกายปกติ
ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัว ครอบครัว
ของเด็ ก ที่ ร ายได้ เ พี ย งพอจะมี โ อกาสท� ำ ให้ ลู ก มี
โอกาสท�ำให้ภาวะเตี้ยลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ครอบครัวทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่า และมีโอกาสท�ำให้ภาวะ
ผอมลดลงด้วยเช่นกัน เมือ่ เปรียบเทียบกับครอบครัว
ที่มีรายได้ต�่ำกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาใน
อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (วิภา มะลา,
2553) ทีพ่ บว่ารายจ่ายด้านอาหารของครอบครัวเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็ก
วัยก่อนเรียน และการศึกษาในประเทศเอธิโอเปีย
(Amsalu & Tigabu, 2008) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อภาวะโภชนาการในเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี พบว่า
ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 50 ดอลล่าร์สหรัฐต่อ
เดือน มีโอกาสพบเด็กมีภาวะทุพโภชนาการเป็น
3 เท่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ครอบครั ว ที่ มี ร ายได้
ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 50 ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ต่ อ เดื อ น
ในภาวะปั จ จุ บั น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องแหล่ ง
อาหารในธรรมชาติลดน้อยลง การได้มาซึ่งอาหาร
ต้ อ งพึ่ ง พิ ง การซื้ อ จากตลาดมากขึ้ น ครอบครั ว
ที่ มี ร ายได้ ม ากกว่ า ย่ อ มเข้ า ถึ ง แหล่ ง อาหารได้
มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย แต่ครอบครัวที่
มีรายได้น้อยสามารถเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการแต่ราคาไม่แพงได้ และเลือกทีจ่ ะปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นแหล่งอาหารเองได้
ปัจจัยด้านอายุมารดาตอนตั้งครรภ์ โดย
พบว่ามารดาที่ตั้งครรภ์ตอนอายุน้อย ลูกมีโอกาส
มี ภ าวะเตี้ ย และมี โ อกาสมี ภ าวะผอมเป็ น 2 เท่ า
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ แม่ ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 24 ปี
ซึ่งในปัจจุบันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาหนึ่ง
ทีเ่ ป็นต้นเหตุของปัญหาอืน่ เพราะเป็นวัยทีย่ งั พึง่ พิง
บุคคลอื่น ไม่มีความพร้อมทั้งในด้านสรีระร่างกาย
อาชีพและรายได้จึงควรมีการป้องกันไม่ให้มีการ
ตั้งครรภ์ในวัยนี้ (ฐิติมา ชูใหม่, 2559)
ปั จ จั ย ด้ า นความรู ้ การได้ รั บ ข่ า วสาร
ข้อมูลด้านอาหารและเจตคติด้านโภชนาการของ
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองที่มีความรู้ในด้านโภชนาการ
จะส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน
กล่าวคือ การขาดความรู้ในการจัดอาหารส�ำหรับ
เด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย น จะท� ำ ให้ ผู ้ ป กครองให้ เ ด็ ก รั บ
ประทานอาหารตามความสะดวก ซึ่งเป็นอาหาร
ที่จัดหาได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องผ่านการปรุงอย่าง
ถูกหลักโภชนาการซึ่งส่งผลท�ำให้เด็กติดนิสัยการ
รั บ ประทานอาหารประเภทสะดวกซื้ อ มากกว่ า
การรับประทานอาหารที่ผู้ปกครองปรุงเองที่บ้าน
(สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และคณะ, 2560) ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ฟริดาวส์ หะยีตาเฮ และคณะ
(2560) ที่ พ บว่ า ความรู ้ ด ้ า นโภชนาการของ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการใน
เด็กอายุ 0-5 ปี โดยพบว่าผู้ปกครองที่มีความรู้ใน
ระดับต�ำ่ เด็กจะมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์รอ้ ยละ
47.6 ผู้ปกครองที่มีความรู้ในระดับปานกลาง เด็ก
จะมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ร้อยละ 74.8 และ
พบว่าผู้ปกครองที่มีความรู้ในระดับสูง เด็กจะมี
ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ร้อยละ 77.8 นอกจากนี้
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การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดโดยมีความเห็นว่า
อาหารประเภทพิซซ่า ขนมปัง ขนมปังใส่ไอศกรีม
เป็ น อาหารที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ ต ้ อ งการ
ควบคุมน�้ำหนักเนื่องจากกินแล้วอิ่ม และอาหาร
ดังกล่าว ให้พลังงานน้อยกว่าข้าวโดยผู้ปกครอง
จะให้เด็กรับประทานข้าวลดลงและทดแทนด้วย
อาหารเหล่านี้จึงส่งผลให้เด็กมีน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
จากพลังงานทีไ่ ด้รบั (สมสิริ รุง่ อมรรัตน์, อาภาวรรณ
หนูคง, ณัฐธิรา ไกรมงคล, และรุ่งรดี พุฒิเสถียร,
2560)
ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง
จะมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน
โดยตรง กล่าวคือ การส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กรับ
ประทานอาหารทีถ่ กู หลักโภชนาการผ่านการเลีย้ งดู
ตั้งแต่วัยทารกจนเข้าสู่วัยก่อนเรียนจะท�ำให้เด็กได้
รับสารอาหารที่ครบถ้วนอันจะส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายของเด็กให้สมวัย แต่หากผู้ปกครอง
อบรมเลีย้ งดูเด็กผิดหลักการ เช่น ให้เด็กรับประทาน
แต่อาหารประเภทข้าวเป็นหลัก ขาดอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ ไข่ นม หรือขาดผัก ผลไม้ ร่างกายของเด็ก
ย่อมไม่ได้สารอาหารครบตามความต้องการของ
ร่างกาย ร่างกายจึงไม่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่มีภูมิ
ต้านทานโรค ต่างกับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการเลี้ยงดู
ให้อาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ เด็กวัยก่อน
เรียนเป็นวัยทีก่ ำ� ลังเจริญเติบโต หากไม่ได้อาหารทีม่ ี
คุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ การเจริญเติบโต
ของร่างกายก็จะช้าลงหรืออาจหยุดชะงักได้ การให้
อาหารเด็กวัยก่อนเรียนแต่ละมื้อจึงควรก�ำหนดให้
มีอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้
ได้สารอาหารครบทุกชนิดตามความต้องการของ
ร่างกาย (ฐิติมา ชูใหม่, 2559)
จะเห็ น ได้ ว ่ า ปั จ จั ย ทั้ ง 5 ปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว
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ข้างต้น เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมารดาโดยตรง
ซึ่งส่งผลมาจากการศึกษา รายได้ครอบครัว อายุ
มารดาตอนตั้งครรภ์ ความรู้ด้านโภชนาการและ
การอบรมเลี้ยงดู ถ้ามารดามีการศึกษาที่ดี มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องภาวะโภชนาการ มีความพร้อม
ในการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย ที่ เ หมาะสม ครอบครั ว มี
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ มีการอบรมเลี้ยงดูที่
เหมาะสม ก็ จ ะส่ ง ผลให้ เ ด็ ก ในวั ย ก่ อ นเรี ย น
และเด็กวัยเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามไปด้วย
นอกจากนี้พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
จัดหาอาหารของมารดามีผลต่อภาวะโภชนาการ
ของเด็กวัยก่อนเรียนอาจเนื่องจากเด็กวัยก่อนเรียน
ยังไม่สามารถเลือกอาหารทีเ่ หมาะสมเองได้ โดยพบ
ว่ามารดาจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวตามมื้อ
และระหว่างดูโทรทัศน์ร่วมกันตามความชอบของ
สมาชิกและความชอบของมารดาเอง เช่น อาหาร
จุบจิบกรุบกรอบ อาหารมัน อาหารหวาน ฯลฯ รวม
ทั้งพฤติกรรมบริโภคของมารดาก็จะมีผลต่อดัชนี
มวลกายของมารดาตามมาด้วย ซึ่งทั้งพฤติกรรม
บริโภคของมารดาและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของครอบครัว ล้วนเป็นแบบอย่างแก่เด็กเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมบริ โ ภคอาหารของเด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย น
(Brug, Tak, Saskia, Velde, Bere, & Bourdeaudhuij,
2008)
ปัจจัยด้านตัวเด็ก
ปัจจัยด้านอายุ ช่วงอายุของเด็กวัยก่อน
เรียนที่ต่างกันจะมีผลต่อภาวะโภชนาการ กล่าวคือ
เด็กอายุ 3-5 ปี มีภาวะโภชนาการดีกว่าเด็กอายุ 0-2 ปี
จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะสุขภาพ ปี พ.ศ. 2551-2552
พบว่า ปัญหาของการกินอาหารมื้อหลัก พบว่า
เด็กอายุ 1 ปี -1 ปี 11 เดือน มีปัญหาร้อยละ 44
เด็กอายุ 2 -5 ปี 11 เดือน มีปัญหา ร้อยละ 43.3 ซึ่งใน
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เด็กเล็กบางคนกินยาก เลือกกิน ร้องไห้เมื่อถึงเวลา
กิน หรือคายอาหารทิง้ เพราะวัยนีเ้ ป็นช่วงทีช่ อบเล่น
สนุก และเริม่ มีความคิดเป็นของตัวเอง การเลือกกิน
และกินน้อย หรือในระหว่างมื้ออาหารเด็กกินขนม
หรือน�้ำจนอิ่ม หรือเด็กบางคนมีประสบการณ์ไม่ดี
เกีย่ วกับการกินอาหาร เคยถูกดุเวลากินอาหาร หรือ
ถูกบังคับให้กินอาหารที่ไม่ชอบ อีกสาเหตุหนึ่งคือ
เด็ ก มี ค วามเจ็ บ ป่ ว ยทางร่ า งกาย หรื อ มี ป ั ญ หา
ความเครียด ท�ำให้บางครั้งได้รับสารอาหารไม่เพียง
พอส�ำหรับร่างกาย ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของ
เด็ก (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2552)
ปัจจัยด้านเพศ เด็กผูห้ ญิงมีภาวะโภชนาการ
ดี ก ว่ า เด็ ก ผู ้ ช าย ซึ่ ง อาจเกิ ด จากเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง มี
พฤติกรรมการบริโภคที่ดีกว่าเด็กผู้ชาย จากข้อมูล
การส�ำรวจภาวะสุขภาพ ปี พ.ศ. 2551-2552 พบว่า
ในเด็กอายุ 2-5 ปี เด็กผู้หญิงมีการบริโภคผักและ
ผลไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกายมากกว่าเด็กผู้ชาย โดยเด็กผู้หญิงมีค่าเฉลี่ย
การบริ โ ภคผั ก ร้ อ ยละ1.2 ในขณะที่ เ ด็ ก ผู ้ ช ายมี
ค่าเฉลี่ยการบริโภคผักร้อยละ 1.1 ส่วนการบริโภค
ผลไม้พบว่า เด็กผู้หญิงมีค่าเฉลี่ยการบริโภคผล
ไม้มากกว่า 2 ส่วนต่อวัน ร้อยละ 20.6 ส่วนเด็ก
ผู้ชายร้อยละ 18.4 นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กมีการ
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทานอาหารซึ่งอาจ
ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กได้ โดยพบว่า
เด็กผู้ชายมีการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทาน
อาหารร้อยละ 83.2 ในขณะที่เด็กผู้หญิง ร้อยละ
76.8 ที่ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทาน (ลัดดา
เหมาะสุวรรณ, 2552)
ปัจจัยด้านน�ำ้ หนักแรกคลอด น�ำ้ หนักทารก
แรกคลอดเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญของการเจริญเติบโต
และภาวะโภชนาการและมีหลักฐานที่แสดงว่าเด็ก

ที่โตมาจากทารกแรกคลอดน�้ำหนักน้อย (น้อยกว่า
2,500 กรัม) มีความเสี่ยงในการปัญหาโรคเรื้อรัง
ในวัยผู้ใหญ่ เช่น โรคความดันโลหิตสูงและโรค
เบาหวาน นอกจากนี้น�้ำหนักทารกแรกคลอดเป็น
ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญในการบอกขนาดรูปร่างในวัยต่อ
มา เพราะขนาดรูปร่างของทารกในครรภ์ที่เจริญ
เติบโตช้า ไม่สามารถเจริญเติบโตเท่ากับปกติใน
ระหว่างวัยเด็ก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะ
แกร็น (สุธิต คุณประดิษฐ์, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของชัยพร พรหมสิงห์, วรรณภา กางกั้น,
และพนิต โล่เสถียรกิจ (2557) ที่พบว่า น�้ำหนักแรก
คลอดมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยเด็กที่มีนำ�้ หนักแรกคลอด
น้อยกว่า 2,500 กรัม มีภาวะโภชนาการไม่ดีในช่วง
ปฐมวัยถึงร้อยละ 47.2 และมีโอกาสที่เด็กมีภาวะ
โภชนาการไม่ดีมากกว่าเด็กที่มีน�้ำหนักแรกคลอด
มากกว่า 2,500 กรัมขึ้นไป 1.4 เท่า และสอดคล้อง
กับ นพร อึ้งอาภรณ์ (2556) ที่พบว่า เด็กที่มีน�้ำหนัก
แรกคลอดน้อยกว่าก�ำหนดมีความสัมพันธ์ต่อการ
เกิดภาวะโภชนาการต�่ำกว่าเกณฑ์
ปัจจัยด้านการกินนมแม่ในช่วง 4 เดือน
แรก โภชนาการช่ ว งแรกของชี วิ ต ที่ ดี เ ริ่ ม ต้ น ที่
นมแม่ (Human breast milk) ซึง่ เป็นอาหารทีด่ ที สี่ ดุ
ส�ำหรับทารก มีธาตุเหล็กที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับ
การเจริ ญ เติ บ โต น�้ ำ นมแม่ มี ธ าตุ เ หล็ ก 0.3-0.5
มิ ล ลิ ก รั ม /100 มิ ล ลิ ลิ ต ร ธาตุ เ หล็ ก ในน�้ ำนมแม่
สามารถถูกดูดซึมได้ถงึ ร้อยละ 50 (Sain & Caroline,
2012) ซึ่งมีผลการวิจัยยืนยันว่าการให้ทารกกินนม
แม่อย่างเดียวในช่วง 4-6 เดือนแรกจะท�ำให้ทารก
แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง
สมส่วนร้อยละ 68.5 (รัตนา เพชรพรรณ และเพ็ญศรี
กองสัมฤทธิ์, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับการส�ำรวจ
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ภาวะสุขภาพ ปี 2551-2552 พบว่าเด็กทารกที่กิน
นมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก มีสว่ นสูงระดับ
ดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 68.5 (ลัดดา เหมาะ
สุวรรณ, 2552)
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของเด็ก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กมี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ กล่าวคือ เด็กที่
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และกินอาหารมื้อ
หลักครบทุกวันจะไม่พบปัญหาทุพโภชนาการทั้ง
ภาวะขาดสารอาหารและมีโภชนาการเกิน แต่เด็ก
ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะ
สม เช่น ไม่กินอาหารมื้อหลัก เลือกกิน กินมาก กิน
น้อย ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลปริมาณสูง เช่น
น�ำ้ อัดลม เด็กเหล่านีม้ กั จะพบปัญหาทุพโภชนาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะน�้ำหนักเกิน หรือเริ่มอ้วน
(วนิสา องอาจ และสิริมา ภิญโญอนันตพงศ์, 2559)
โดยผูป้ กครองสามารถกระท�ำพฤติกรรมทีเ่ ป็นแบบ
อย่างในการบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสมกับเด็ก อันจะ
ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพดีได้ เช่น การรับประทานผัก
หลากหลายประเภททั้งใบเขียว แดง ส้ม เป็นต้น
ผลไม้ธัญพืชที่เต็มเมล็ดไม่ผ่านการขัดสีหรือผ่าน
การขัดสีให้นอ้ ยทีส่ ดุ ไขมันต�ำ่ หรือปราศจากไขมัน
ประเภทอิ่มตัว เช่น นมพร่องมันเนย โยเกิร์ต นมถั่ว
เหลืองเป็นต้น (อติพร ส�ำราญบัว และเบญจมาศ
ท�ำเจริญตระกูล, 2560)
โดยสรุปจากผลการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบครั้งนี้ ได้ข้อสรุปองค์ความรู้เกี่ยว
กับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการใน
เด็กวัยก่อนเรียน ซึง่ พบว่ามีปจั จัยต่าง ๆ เป็นจ�ำนวน
มากที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ โดยสามารถจัด
หมวดได้เป็นปัจจัยด้านครอบครัวซึ่งครอบคลุม
การศึกษา รายได้ อายุครรภ์มารดาตอนตั้งครรภ์
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ความรู้ การอบรมเลี้ยงดู และพฤติกรรมการจัดหา
อาหาร และปัจจัยด้านตัวเด็กซึง่ เกีย่ วข้องกับ อายุ เพศ
น�้ำหนักแรกคลอด การกินนมแม่ในช่วง 4 เดือน
แรก และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นทั้งปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้
และปรั บ เปลี่ ย นได้ ข้ อ สรุ ป จากการบทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบในครั้งนี้ จึงเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการศึกษาแนวทางเพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนต่อไป

ข้อจ�ำกัดการด�ำเนินการวิจัย

1. การวิจัยในครั้งนี้ใช้การสืบค้นงานวิจัย
ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2559
จึงไม่สามารถสืบค้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่หลัง
ช่วงเวลาดังกล่าวได้
2. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ ท� ำ ใน
ประเทศไทยจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับบริบทใน
ต่างประเทศได้
3. กลุม่ ตัวอย่างจากงานวิจยั ทีน่ ำ� มาทบทวน
เป็นเด็กวัยก่อนเรียน ข้อสรุปจากการทบทวนจึงไม่
สามารถอ้างอิงไปยังเด็กวัยกลุ่มอื่นได้ เช่น เด็กวัย
เรียน และเด็กวัยรุ่น

ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบไปใช้ บุคลากร

ทางสาธารณสุข
1. ควรส่งเสริมสุขภาพมารดาในระหว่าง
ตั้งครรภ์และหลังคลอด เพื่อให้บุตรที่คลอดมีภาวะ
โภชนาการที่ดี โดยค�ำนึงถึงน�้ำหนักแรกคลอด การ
ให้บุตรได้ดื่มนมแม่อย่างเดียวใน ช่วง 6 เดือนแรก
หลังคลอด

22

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

2. ควรให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการส่ ง เสริ ม
โภชนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียน
กับผู้ปกครองอย่างสม�่ำเสมอ
3. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการในเด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย นโดยใช้
ครอบครั ว เป็ น ฐานที่ เ น้ น การให้ ค วามรู ้ ผ ่ า น
สื่ อ ที่ ทั น สมั ย และมี ค วามน่ า สนใจรวมถึ ง การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของ
สมาชิกในครอบครัว
4.ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจจะมีผล
ต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนทีไ่ ม่ได้นำ� มา
ทบทวนในครั้งนี้ เช่น ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
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การรับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์
การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล*
กิตติยารัตน์ ต้นสุวรรณ์,พย.ม.1 นันทวัน สุวรรณรูป, Ph.D.2
นันทิยา วัฒายุ, Ph.D.2
(วันที่ส่งบทความ: 9 ม.ค.61; วันที่แก้ไข: 18 มี.ค.61; วันที่ตอบรับ 29 มี.ค. 61)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรค ทัศนคติ และประสบการณ์
การวิจัยกับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล กลุม่ ตัวอย่างได้จากการสุม่ รายชือ่ พยาบาลใน 5 จังหวัดของเขตบริการสุขภาพ
ที่ 3 จ�ำนวน 234 คน ส่งแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์จ�ำนวน 151 คนคิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ
64.53 เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติต่อหลักฐานการวิจัย ประสบการณ์การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและสหสัมพันธ์เพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย 43.41 ปี (SD = 5.99) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 92.70) มีคะแนนเฉลี่ย
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการรับรูอ้ ปุ สรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง อุปสรรคที่
พบมากที่สุดคือการรายงานผลการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การวิจัยอยู่ในระดับน้อย การรับรู้
อุปสรรคมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นทิศทางลบต่อการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (r (151) = -506, p < .01) ทัศนคติ และประสบการณ์การวิจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
กับการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r (151) =.538, p < .01;
r(151) = .311, p < .01) จากผลการวิจัยเสนอแนะว่าสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิควรหากลวิธีในการ
สนับสนุนพยาบาลเพือ่ ลดอุปสรรคและเสริมสร้างทักษะของกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ผา่ นการ
อบรมทีเ่ หมาะสม นอกจากนีก้ ารศึกษาอบรมด้านการวิจยั ควรมีการวางแผนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริมการ
ท�ำวิจัยโดยมีทีมที่ปรึกษาด้านการวิจัยคอยให้ความช่วยเหลือ
ค�ำส�ำคัญ: อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์, พยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ
วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
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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
*Master Thesis, Master of Nursing Science Program in Community Nursing Practitioner, Faculty of Nursing and Faculty of
Graduate Studies, Mahidol University
1
Registered Nurse, Professional level, Watsaitai Primary Care Unit, Nakhonsawan
2
Assistance Professor, Faculty of Nursing, Mahidol University
2
Corresponding Author: Nantawon Suwonnaroop, E-mail: nuntawun.suw@mahidol.ac.th

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

บทน�ำ

การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence-Based practice) เป็นการดูแลผู้ป่วยที่
มีคุณภาพที่สูงที่สุด (Case, 2004) ปัจจุบันองค์กร
ทางการพยาบาลให้ความส�ำคัญกับการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์เป็นอย่างมาก มีแนวทางการปฏิบัติ
การพยาบาลใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ส� ำ หรั บ
พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยก�ำหนดเป็น
สมรรถนะไว้อย่างชัดเจน เช่น สมรรถนะของผู้
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต้องมีความสามารถใน
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พยาบาลที่ได้รับการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร
ฝึกอบรม 4 เดือน) ต้องมีความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรค
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องประเมินคัดเลือก
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ล
ผู้ป่วยเฉพาะโรคและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะ
โรคได้ รวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่ส�ำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีก็ได้มีการก�ำหนดสมรรถนะด้าน
วิชาการและการวิจัยเป็นหนึ่งในแปดจากสรรถนะ
ทั้งหมด (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, 2556) จึงกล่าว
ได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการพยาบาลในทุกระดับ
ต่างก็มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการวิจยั ทัง้ การท�ำวิจยั หรือ
การน�ำผลการวิจัยไปใช้และการบูรณาการการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์สำ� หรับการปรับปรุงคุณภาพ
การพยาบาล
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
เป็นการค้นหาหลักฐานที่ดีที่สุดนั้นคือผลการวิจัย
บทสรุปของหลักฐานเชิงประจักษ์คือการน�ำไป
ตัดสินใจทางคลินิกเพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
การปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นรูปแบบที่
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ใช้ผลการวิจยั ไปสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยพิจารณาน�ำผลการ
วิจยั ทีย่ นื ยันว่าการปฏิบตั นิ นั้ ได้ผลดีมาเป็นแนวทาง
ส� ำ หรั บ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น หลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ ที่ได้รับความสนใจและผู้เชี่ยวชาญ
ให้การยอมรับมากที่สุดคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
ได้มาจากการศึกษาวิจัยอย่างมีคุณภาพ
ส�ำหรับประเทศไทยพบว่าแนวโน้มการ
ผลิตผลงานวิจยั ทางการพยาบาลเพิม่ มากขึน้ เฉลีย่ ปี
ละ 1,000 เรือ่ ง ซึง่ เป็นผลมาจากการผลิตมหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์ แต่ส่วนมากเป็นงานวิจัยเพื่อ
การตีพมิ พ์ (ประณีต ส่งวัฒนา, 2552) การศึกษาวิจยั
ในต่างประเทศ พบว่ามีพยาบาลเพียงร้อยละ 34.5 ที่
มีการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากผล
การวิจัย ถึงแม้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ
76.2) รูส้ กึ ว่าการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์นั้นมีความส�ำคัญ ขณะที่มีการผลิตผล
งานวิ จั ย เพิ่ ม มากขึ้ น แต่ พ ยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ส่วนใหญ่ใช้ความรู้จากค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
ความรูจ้ ากเพือ่ นร่วมงาน ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษา
พยาบาล เพื่อน�ำมาตัดสินใจทางคลินิก สิ่งที่เป็น
อุปสรรคขัดขวางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้
จากผลการวิจยั มี 4 ประเด็น คือ 1) ลักษณะของงาน
วิจัยและคุณภาพของงานที่ศึกษา 2) การให้คุณค่า
กับงานวิจัย รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก
ของพยาบาล 3) ลักษณะองค์กรและข้อจ�ำกัดที่ถูก
ก�ำหนดโดยสถานที่ท�ำงาน และ 4) การสื่อสารและ
การเข้าถึงงานวิจัย รวมถึงการน�ำเสนอรายงาน
(Funk, Champagne, Wiese, & Tornquist, 1991)
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อีกอย่างคือทัศนคติ ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ทัศนคติเป็นตัวแปรที่มีอ�ำนาจการท�ำนายค่อนข้าง
สูง (Estabrooks, Floyd, Scott-Findlay, & Gushta,
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2003) การปลูกฝังทัศนคติทดี่ ตี อ่ การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างต่อเนือ่ งจะมีแนวโน้มการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์อย่างยัง่ ยืน (ปานทิพย์ ปูรณานนท์ และ
ทัศนีย์ เกริกกุลธร, 2554) นอกจากนี้ประสบการณ์
การวิจัยความหมายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การอบรมวิจัย ยังเป็น
อี ก ตั ว แปรหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การน� ำ หลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ไปใช้ พยาบาลที่ได้รับการอบรมวิจัยจะ
ส่งผลต่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการอบรม และผู้ที่
อบรมระยะยาวจะมีความสนใจการท�ำวิจัยมากกว่า
ผู้ที่อบรมระยะสั้น
ปั จ จุ บั น พยาบาลเวชปฏิ บั ติ มี บ ทบาท
ส�ำคัญในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตามนโยบาย
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแล
สุขภาพเชิงรุกในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ส่งผล
ให้พยาบาลต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในการเพิ่มพูน
ความรู้ และทักษะทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านการรักษาโรคเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพตนเอง การ
ปรั บ ทั ศ นคติ ต ่ อ ภาระงาน การตื่ น ตั ว ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงรอบด้าน จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญในการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาความรู ้ สู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลเพื่อประโยชน์ของผู้รับ
บริการ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติ
การพยาบาลเป็ น สมรรถนะหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ และ
ยังเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง จาก
ความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่
จะศึกษาเรื่องการรับรู้อุปสรรคการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ ทัศนคติ และประสบการณ์การวิจยั ต่อ

การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต� ำ บล เพื่ อ น� ำ ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ เ ป็ น แนวทางให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
2. ศึกษาการรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติ
การพยาบาลโดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ข อง
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติและ
ประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ค�ำจ�ำกัดความ

การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ หมายถึง การกระท�ำในการตัดสินใจ
เลือกหลักฐานการวิจัยที่ดีที่สุดที่ใช้ประกอบกับ
ความเชี่ยวชาญทางคลินิกร่วมกับความพึงพอใจ
ของผู้ป่วย จากการค้นหา การประเมิน และการ
ประยุกต์ใช้หลักฐานที่มีความเป็นปัจจุบัน วัดโดย
ใช้ แ บบสอบถามการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ทผี่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม
การรั บ รู ้ อุ ป สรรคการใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางการน�ำผลงานวิจัย
ทางการพยาบาลมาใช้ซึ่งอุปสรรคประกอบด้วย
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1) งานวิจัย 2) พยาบาลคือการที่พยาบาลให้คุณค่า
กับงานวิจัย รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก
3) องค์กร เป็นอุปสรรคและข้อจ�ำกัดที่ถูกก�ำหนด
โดยสถานที่ท�ำงาน และ 4) การสื่อสารเช่นการน�ำ
เสนอรายงานและการเข้าถึงงานวิจัย (Funk et al.,
1991) ซึ่งวัดโดยใช้แบบสอบถามอุปสรรคในการ
น�ำผลงานวิจยั มาใช้ (ชรัสนิกลู ยิม้ บุญณะ และคณะ,
2550) ซึ่งแปลมาจาก Funk et al.
ทัศนคติต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ หมาย
ถึง ความเชื่อความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
ซึง่ วัดโดยใช้แบบประเมินทัศนคติตอ่ การปฏิบตั โิ ดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ มรกต คงสีปาน (2556)
ประสบการณ์การวิจัย หมายถึง การผ่าน
อบรมการท�ำวิจัย การท�ำวิจัย การมีส่วนร่วมในการ
ท�ำวิจยั การน�ำผลงานวิจยั มาประยุกต์ใช้ และการเข้า
ร่วมฟังการน�ำเสนอผลงานวิจยั โดยข้อค�ำถามผูว้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้นมาเองจากการทบทวนวรรณกรรม

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของ Funk
et al. (1991) ซึ่งระบุว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบคื อ 1) งานวิ จั ย
2) พยาบาล คือ การที่พยาบาลให้คุณค่ากับงานวิจัย
รวมไปถึงทักษะและความตระหนัก 3) องค์กร
เป็นอุปสรรคและข้อจ�ำกัดที่ถูกก�ำหนดโดยสถาน
ที่ท�ำงาน และ 4) การสื่อสาร เช่น การน�ำเสนอ
รายงานและการเข้าถึงงานวิจัย และศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการน�ำหลักฐานเชิงประจักษ์
ประกอบด้วย ทัศนคติและประสบการณ์การวิจยั ซึง่
เป็นปัจจัยท�ำนายที่มีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาล
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โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผลลัพธ์ที่ได้น�ำ
ไปเป็นข้อมูลสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนแก้ไขสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล และเป็น
ข้อมูลสะท้อนให้พยาบาลและองค์กรได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการวิจัยและการประยุกต์ใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในบริการปฐมภูมิ เนื่องจากพยาบาล
ได้ถูกก�ำหนดบทบาทหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านคลินิกเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพที่มีความ
ซับซ้อน การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยจึง
เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติการพยาบาลใน
ปัจจุบัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) เพื่อศึกษาการรับรู้อุปสรรค
และความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคการใช้หลัก
ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ทั ศ นคติ และประสบการณ์
การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�ำบล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ซึ่งอยู่ในเขต
บริการสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
อุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดก�ำแพงเพชร และ
จังหวัดพิจิตร พยาบาลวิชาชีพได้มาจากทะเบียน
รายชื่อแต่ละจังหวัดค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*power 3.1 ค่าที่ใช้ในการค�ำนวณคือ
อ�ำนาจในการทดสอบ (Power) ก�ำหนดที่ระดับ .80
ระดับนัยส�ำคัญ (alpha) ก�ำหนดที่ระดับ .05 และ
ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ล (Effect size) ที่ ร ะดั บ 0.216
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จ�ำนวนตัวอย่างที่ค�ำนวณได้ 163 ราย ผู้วิจัยได้เพิ่ม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากผลการวิจัยของ
วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา, วันดี คหะงศ์, และ
สุรีพรรณ สุวรรณ (2551) จ�ำนวน 71 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 44 รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น
234 ราย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2558
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นีผ้ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล (COA No.IRB- NS2015/317.1512)
และได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูลจากนายแพทย์
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด และแสดงรายละเอี ย ดผ่ า น
เอกสารชี้แจง (Participant information sheet)
ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตัดสินใจ อธิบายวัตถุประสงค์
ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างถือเป็นความลับ การวิเคราะห์และน�ำเสนอ
ข้อมูลกระท�ำในภาพรวมและน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
ทางวิชาการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบสอบถามจ�ำนวน 5 ชุด ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย
ข้อค�ำถามจ�ำนวน 8 ข้อ ลักษณะค�ำถามเป็นการเลือก
ตอบและเติมข้อความได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์
การท�ำงานในต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ วุฒกิ ารศึกษา
สถานที่ท�ำงาน และการอบรมเพิ่มเติม
2. แบบสอบถามการรั บ รู ้ อุ ป สรรคการ
ใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ แบ่ ง เป็ น 4 ด้ า น คื อ
1) ลักษณะของพยาบาล 2) ลักษณะขององค์กร
3) ลักษณะของงานวิจัย และ 4) ลักษณะของการ
สื่อสารเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ขออนุญาต

ใช้แบบสอบถามของ ชรัสนิกลู ยิม้ บุญณะ และคณะ
(2550) ซึ่งแปลมาจากเครื่องมือของ Funk et al.
(1991) ผู้วิจัยได้ปรับข้อค�ำถามเพื่อให้สอดคล้อง
กับงานวิจัย ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 20 ข้อ
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลแบ่งคะแนน
เป็น 3 ระดับ คือ ค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 74-100 คะแนน
หมายถึง มีอุปสรรคอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 47-73.9 คะแนน หมายถึง มีอุปสรรคอยู่
ในระดับปานกลาง และค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 20-46.9
คะแนน หมายถึง มีอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย
3. แบบสอบถามทัศนคติต่อการปฏิบัติ
การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้
ขออนุญาตใช้แบบสอบถามของมรกต คงสีปาน
(2556) และมีการปรับข้อค�ำถามจาก 23 ข้อ เหลือ 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 และค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15-34.9
หมายถึง มีทัศนคติในระดับน้อย
4. แบบสอบถามประสบการณ์ ก าร
วิจัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 5 ข้อ ได้แก่ ประสบการณ์
ในการอบรมการท� ำ วิ จั ย ประสบการณ์ ก ารท� ำ
วิจัย ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการท�ำวิจัย
ประสบการณ์ในการน�ำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้
และประสบการณ์การเข้าร่วมฟังการน�ำเสนอผล
งานวิจัย เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ การแปล
ผลแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ ค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง
18-25 คะแนน หมายถึง มีประสบการณ์การวิจยั อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 11-17.9 หมายถึง
มีประสบการณ์การวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง และ
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ค่าเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 5-10.9 หมายถึง มีประสบการณ์
การวิจัยอยู่ในระดับน้อย
5. แบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ผู ้ วิ จั ย สร้ า ง
แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นข้อ
ค�ำถามทางบวกทั้งหมด จ�ำนวน 12 ข้อ เป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ การแปลผลแบ่งคะแนนเป็น
3 ระดับ คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 44-60 คะแนน
หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 28-43.9 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 12-27.9
คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา
(Content validity) ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไป อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบ
ประเมินทัศนคติต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสอบถามประสบการณ์
การวิจัย และแบบสอบถามการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ให้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
3 ท่าน พิจารณาเพือ่ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา
และให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้นน�ำแบบประเมิน
ไปค�ำนวณหาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content
validity index [CVI]) พบว่า แบบสอบถามทัศนคติ
ต่ อ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ และ แบบสอบถามประสบการณ์การวิจัย
มีค่าความสอดคล้อง เท่ากับ .80 และ 1.0 ตาม
ล�ำดับ แต่แบบสอบถามอุปสรรคการใช้หลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ และแบบสอบถามการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มคี า่ ความตรง
ตามเนื้อหาน้อยกว่า .80 ผู้วิจัยได้ปรับเนื้อหาและ
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จ�ำนวนข้อค�ำถามตามค�ำแนะน�ำและได้ส่งให้ผู้ทรง
คุณวุฒิประเมินเพื่อหาดัชนีความตรงตามเนื้อหา
อีกครั้ง พบว่าแบบสอบถามอุปสรรคการใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์และแบบสอบถามการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ค่าความ
สอดคล้อง 1.0 ทั้งสองเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ
(Reliability) ผู้วิจัยท�ำการทดสอบความเชื่อมั่น
โดยน�ำไปทดลองใช้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัด
นครสวรรค์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 ราย แล้วค�ำนวณหาค่าความเที่ยงของ
เครื่องมือโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาก (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูป พบว่าแบบสอบถามอุปสรรค
การปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสอบถาม
ทัศนคติต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสอบถาม
ประสบการณ์การวิจยั และแบบสอบถามการปฏิบตั ิ
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ
.813 .907 .860 และ .829 ตามล�ำดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากผ่านการ
อนุมตั ใิ ห้เก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถาม
การวิจัยพร้อมเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย และ
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดย
ได้รับการบอกกล่ าวและเต็ มใจไปทางไปรษณีย ์
โดยระบุขอความร่วมมือการท�ำแบบสอบถามการ
วิจัยและส่งเอกสารทั้งหมดกลับภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากที่เอกสารส่งถึงผู้เข้าร่วมวิจัย ถ้าไม่ได้รับ
แบบสอบถามการวิจัยกลับมาภายใน 2 สัปดาห์นับ
จากส่งแบบสอบถามไป ผู้วิจัยจะติดตามโดยการ
ส่ ง ไปรษณี ย บั ต รในสั ป ดาห์ ที่ 4 ทั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) โดยวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บุคคลและตัวแปรที่ศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสัย
ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติก่อนวิเคราะห์
ข้อมูล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัศนคติและ
ประสบการณ์การวิจัยต่อการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ
ในบริการปฐมภูมิ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation)

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ตัวอย่างที่ได้
เกือบทัง้ หมดเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 99.30) ช่วงอายุ
อยู่ระหว่าง 40-49 ปี ค่าเฉลี่ยอายุคือ 43.41 ปี
(SD = 5.990) ประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 11-20 ปี อายุ
การท�ำงานในต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพโดยเฉลี่ย
คิดเป็น 11.94 ปี (SD = 1.930) อายุการท�ำงานน้อย
ที่สุดคือ 9 ปี และอายุการท�ำงานมากที่สุดคือ 21 ปี
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 92.70) มีส่วนน้อยจบปริญญา
โท (ร้อยละ 7.30) สาขาปริญญาโทที่จบคือการ
พยาบาลสาขาเวชปฏิบัติชุมชน และการพยาบาล

เวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ร้อยละ
100) ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
และผ่านการอบรมการพัฒนางานประจ�ำสูง่ านวิจยั
(Routine to Research [R2R]) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
35.10 มีส่วนน้อยผ่านการอบรมการวิจัย (ร้อยละ
6.00) ตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51.70)
มีประสบการณ์การท�ำวิจัย
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพในบริการปฐมภูมิ
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 36.94 (SD
= 5.198) อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์
รายข้อพบว่า การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่มีคะแนนการปฏิบัติระดับเห็นด้วย
และเห็นด้วยอย่างยิง่ มากทีส่ ดุ 3 อันดับ โดยอันดับแรก
คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ในการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 71.50) อันดับรองลงมาคือ
พยาบาลเลือกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เฉพาะทีเ่ ป็น
ภาษาไทยในการปฏิบัติงาน(ร้อยละ 53.60) และ
สุดท้ายคือพยาบาลใช้ความเชี่ยวชาญทางคลินิก
ควบคู่ไปกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ร้อยละ
48.30) เป็นที่น่าสังเกตว่าพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลใช้ แ นว
ปฏิบัติทางการพยาบาลที่สร้างขึ้นมาเองน้อยมาก
(ร้อยละ 1.30)

สาธารณสุ ขในการปฏิบตั ิงาน (ร้ อยละ 71.50) อันดับรองลงมาคือพยาบาลเลือกใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์
เฉพาะที่เป็ นภาษาไทยใช้ในการปฏิบตั ิงาน(ร้อยละ 53.60) และสุ ดท้ายคือพยาบาลใช้ความเชี่ ยวชาญทาง
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โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลใช้แนวปฏิบตั ิทางการพยาบาลที่สร้างขึ้นมาเองน้อยมาก เพียงร้อยละ 1.30
ตารางที่ 1 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานพิ สั ย และระดั บ การแปลผลของอุ ป สรรคการใช้ ห ลั ก ฐาน
เชิตารางที
งประจั่ ก1ษ์ส่ วทันเบี
ศนคติ
ประสบการณ์กสารวิ
จัยและการปฏิ
บัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิ
งประจั
กษ์ ก ษ์
่ยงเบนมาตรฐานพิ
ั ย และระดั
บการแปลผลของอุ
ปสรรคการใช้
หลักฐานเชิ
งประจั
(ทัNศ=151)
นคติ ประสบการณ์ การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิ งประจักษ์ ( N =151)
Actual
ตัวแปร
แปลผล
M
SD
Range
Range
1.อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
63.60 8.565 20-100
42-81 ปานกลาง
ลักษณะพยาบาล
18.34 2.735
6-30
10-26 ปานกลาง
ลักษณะองค์กร
21.61 4.794
7-35
7-30 ปานกลาง
ลักษณะผลการวิจยั
11.62 3.143
4-20
4-17 ปานกลาง
ลักษณะของการสื่ อสารเพื่อ
12.05 1.921
3-15
8-15
มาก
เผยแพร่ งานวิจยั
2.ทัศนคติ
52.83 3.981
15-75
43-63 ปานกลาง
3.ประสบการณ์การวิจยั
9.16 2.843
5-25
5-18
น้อย
4.การปฏิบตั ิตามหลักฐานเชิงประจักษ์
36.94 5.198
12-60
24-49 ปานกลาง
การรั บ รู ้ อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ก าร สนั บ สนุ น หรื อ สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกในการ
การรับรู ้อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพใน
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาล สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล พบว่าอุ ปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยคะแนน
วิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล สุดท้ายคือรายงานผลการวิจัยใช้ภาษาสถิติที่เข้าใจ
อุปสรรคเท่
ากับ 63.60 (SD =่ ใ8.565)
่อพิจารณารายด้ยาก
านพบว่
่ อสารเพื
งานวิจยั ่ มี
และวิา ธลัีวกิเษณะการสื
คราะห์ผลการวิ
จัยน�่อำเผยแพร่
เสนอในแบบที
พบว่
า อุ ป สรรคโดยรวมอยู
นระดั บเมืปานกลาง
บอุ่ยปคะแนนอุ
สรรคมากปสรรคเท่
ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่
บ 12.05 สิ่ งยุที่ง่เยาก
ป็ นอุส่ปวสรรคมากที
่สุดคือ การรายงานผลการวิ
นลักษณะพยาบาล
ลักษณะองค์กร และจยั
มีระดั
ค่าเฉลี
ากับ 63.60ากัคะแนน
เป็ นภาษาอั
ใจยาก รองลงมาคื
งสนับสนุ นหรืจัยอสิมี่ งคอํ่าคะแนนเฉลี
านวยความสะดวกในการ
(SD
= 8.565)งกฤษเข้
เมื่อพิจาารณารายด้
านพบว่า อลัการไม่
กษณะ มีแหล่
ลักษณะผลการวิ
่ยอุปสรรคอยู่
การสื
่อเผยแพร่
งานวิ
มีรใะดันการปฏิ
บอุปสรรค
บปานกลาง
เท่ากับ 18.34
และติท11.62
สื บค้่อนสารเพื
หลักฐานเชิ
งประจั
กษ์จมัยาใช้
บตั ิงาน ในระดั
สุ ดท้ายคื
อรายงานผลการวิ
จยั ใช้/ 21.61
ภาษาสถิ
ี่เข้าใจ
มาก
ค่ า เฉลีธ่ี ยวิเคะแนนเท่
า กั บ จ12.05
สิ่ ง ที่ เ ป็ น ่ยตามด�
สิ่งทีกษณะพยาบาล
่เป็นอุปสรรคน้อลัยที
่สุดคือผู้บกริรหและ
าร
ยาก และวิ
คราะห์ผลการวิ
ยั นําเสนอในแบบที
ุ่งยากำลัส่บวนลั
กษณะองค์
อุลัปกสรรคมากที
่สุดจคืยั อมีคการรายงานผลการวิ
จัยเป็นใ่ นระดั
ไม่สบนัปานกลาง
บสนุนให้เท่
น�ำาผลการวิ
ิ
่าคะแนนเฉลี่ยอุปสรรคอยู
ษณะผลการวิ
กับ 18.34จัยไปใช้
21.61ในการปฏิ
และ 11.62บัตตาม
ภาษาอังกฤษเข้าใจยาก รองลงมาคือการไม่มีแหล่ง
ดําลับ สิ่ งที่เป็ นอุปสรรคน้อยที่สุดคือผูบ้ ริ หารไม่สนับสนุนให้นาํ ผลการวิจยั ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
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์ สหสั
ตารางที่ 2่ ค่2าค่สัามสัประสิ
มประสิ
น ระหว่
ปสรรคการใช้
ลักฐานเชิ
งประจั
ทัศนคติ
ตารางที
ทธิทส์ ธิหสั
มพัมนพัธ์นเพีธ์ยเพีร์สยนัร์ สัระหว่
างอุาปงอุสรรคการใช้
หลักหฐานเชิ
งประจั
กษ์ ทักศษ์นคติ
และ และ
ประสบการณ์
กษ์กษ์(N=151)
ประสบการณ์กการวิ
ารวิจัยจัยต่ต่ออการปฏิ
การปฏิบบัตัติกิการพยาบาลโดยใช้
ารพยาบาลโดยใช้หลัหกลัฐานเชิ
กฐานเชิงประจั
งประจั
(N=151)
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ระดับนัยทางสถิติ
ตัวแปรที่สมั พันธ์กบั การปฏิบตั ิการพยาบาล
(r)
(p)
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ทัศนคติ
ประสบการณ์การวิจยั

-.506**
.538**
.311**

.000
.000
.000

ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผลคะแนนการปฏิบัติระดับเห็นด้วยมาก
ผลการวิ
เ
คราะห์
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่
า
งการรั
บ
รู
้
อ
ุ
ป
สรรคการใช้
กฐานเชิ
นคติ
การรั บ รู ้ อุ ป สรรคการใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ และเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิห่ งลัมากที
่ สุ ดงประจั
3 อั นกดัษ์บทัศโดย
การวิจกยั ารวิ
ต่อจการปฏิ
บตั ิการพยาบาลโดยใช้
หลัอกลุ
กฐานเชิ
กษ์ ใช้พบว่
าการรั
ทัและประสบการณ์
ศนคติและประสบการณ์
ัย ต่อการปฏิ
บัติ อันดับแรกคื
่มตัวอย่งประจั
างส่วนใหญ่
แนวปฏิ
บัตบิ รู ้
อุปสรรคการใช้หลักฐานเชิ
ฐานเชิงงประจั
ประจักกษ์ษ์พบว่
มีความสั
นธ์กับการปฏิ
บตั ิ การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิ
การพยาบาลโดยใช้
าการ มพัทางคลิ
นิกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ
ขง
รับประจั
รู้อุปกสรรคการใช้
หลักฐานเชิบงปานกลางอย่
ประจักษ์มีความ
ผลการศึ
กษา
บัติงr(151)
าน (ร้อ=ยละ
71.50)
ษ์ในทิศทางลบในระดั
างมีนยั สํในการปฏิ
าคัญทางสถิ
-.506,
p <.01
ทัศนคติ
และ
สัประสบการณ์
มพันธ์กบั การปฏิ
บตั จกิ ยั ารพยาบาลโดยใช้
ฐาน บสอดคล้
องกับบริบทของการปฏิ
บัตงิงประจั
าน เนืก่อษ์งจาก
การวิ
มี ความสัมพันธ์หกลัับกการปฏิ
ตั ิ การพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิ
ในทิ ศ
เชิทางบวกระดั
งประจักษ์ในทิ
ศทางลบในระดั
างมีติ r(151)
บริ ก ารปฐมภู
ิ เ ป็ นr(151)
มี ฐ านะเป็
น ลูpก <.01
ข่ า ย ดั(Subบปานกลางอย่
างมีบนปานกลางอย่
ยั สําคัญทางสถิ
= .538, p ม<.01;
= .311,
งตาราง
นัยส�ำคัญทางสถิติ r (151) = -.506, p < .01 ทัศนคติ contractor) ซึง่ มีโรงพยาบาลชุมชนเป็นผูจ้ ดั บริการ
ที่ 2 การวิเคราะห์ตวั แปรทัศนคติต่อหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติอยูใ่ นระดับปาน
และประสบการณ์การวิจัยมีความสัมพันธ์กับการ มีฐานะเป็นแม่ข่าย (Main contractor) นโยบายการ
กลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่หากัลับกฐานเชิ
52.83 (SD
ประสบการณ์
ารวิจยั กลุ่มขตั่าวยอย่
างมีประสบการณ์
ปฏิ
บัติกมีารพยาบาลโดยใช้
งประจั= ก3.981)
ษ์ บริ
การจึงด�ำเนินกงานตามแม่
สอดคล้
องกับการ
การวิ
จยั ในระดับน้อบยปานกลางอย่
มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่
= 2.843)Pericas-Beltran, Gonzalez-Torrente,
ในทิ
ศทางบวกระดั
างมีนัยาส�กัำบคัญ9.16 (SD
ศึกษาของ

ทางสถิติ r (151) = .538, p < .01; r (151) = .311, Pedro-Gomez, Morales-Asencio and Bennasarp อภิ
< .01
ดังตารางที่ 2จการวิ
ปรายผลการวิ
ยั เคราะห์ตัวแปรทัศนคติ Veny (2014) ที่ว่าแนวปฏิบัติทางการพยาบาล
ต่อ หลั ก ฐานเชิ
งประจักจยัษ์ พยาบาลวิ
พบว่ากลุช่มาชี
ตัวพอย่ที่าปงมี
Clinical
protocolมิคเป็่อนข้
นแหล่
่พยาบาล
จากผลการวิ
ฏิ บตั ิ งและ
านในบริ
การปฐมภู
างมีงพข้อฤติมูลกทีรรมที
่ ดีต่อการ
ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยคะแนน ใช้มากในการปฏิบัติการพยาบาล ผลการวิจัยแสดง
ปฏิ บตั ิ ก ารพยาบาลโดยใช้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ เห็ น ด้ว ยกับ การใช้แ นวปฏิ บ ัติท างคลิ นิ ก และการใช้
เท่ากับ 52.83 คะแนน (SD = 3.981) ประสบการณ์ ให้เห็นว่าพยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติการพยาบาล
หลักฐานเชิ งประจักษ์ในการปฏิบตั ิการพยาบาล แต่ยงั มีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิมาใช้ในหน่ วยงานน้อยมาก
การวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การวิจัยใน โดยอิงข้อมูลทางวิชาการ ไม่ได้ปฏิบตั งิ านโดยอาศัย
เนื่อบงจากขาดความเข้
าใจในกระบวนการและขาดทั
ษะในการสื
บค้อนประสบการณ์
และการประเมิ
ระดั
น้อย มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่
ากับ 9.16 คะแนน กความรู
้สึก หรื
ส่วนนตัหลัว กฐานเชิงประจักษ์
ผูว้ ิจ=ยั 2.843)
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
(SD
การรั บ รู ้ อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ก าร
การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ หลักฐานเชิ งพยาบาลโดยใช้
ประจักษ์ ข องพยาบาลวิ
พ ในโรงพยาบาลส่
หลักฐานเชิชงาชีประจั
กษ์ของพยาบาลงเสริ ม
วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
าบล จัย
อภิสุ ขปภาพตํ
รายผลการวิ
ษาแสดงให้
า การรั
รู ้ อ
การปฏิ
บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้
ฐาน
ผลคะแนนการปฏิ
บตั ิระดับเห็หนลัด้กวยมากและเห็
นด้วผลการศึ
ยอย่างยิ่งกมากที
่สุด 3 อันเ ห็ดันบ ว่โดยอั
นดับบแรกคื
อุปสรรคการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักบฐาน
เชิกลุ
งประจั
กษ์างส่
ของพยาบาลวิ
าชีพในโรงพยาบาล
่มตัวอย่
วนใหญ่ใช้แชนวปฏิ
บตั ิทางคลินิกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ
ขในการปฏิ
ตั ิงาน คิด
เชิ
ง
ประจั
ก
ษ์
ใ
นภาพรวมอยู
่
ใ
นระดั
บ
ปานกลาง
ส่เป็งเสริ
ขภาพต�
นร้มอสุยละ
71.50ำบลผลการศึกษาสอดคล้องกับบริ บทของการปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากบริ การปฐมภูมิเป็ นมีฐานะ
เป็ นลูกข่าย (Sub-Contractor) ซึ่งมีโรงพยาบาลชุมชนเป็ นผูจ้ ดั บริ การมีฐานะเป็ นแม่ข่าย (Main Contractor)
นโยบายการบริ การจึ งดําเนิ นงานตามแม่ข่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ Pericas-Beltran, Gonzalez-
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เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่าด้านการสื่อสารเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นอุปสรรคอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อจะเห็นว่าผลการวิจัยเป็นภาษา
อังกฤษเข้าใจยากมีคะแนนอุปสรรคมากที่สุดคือ
สาเหตุอาจเนื่องมาจากการเรียนวิชาชีพพยาบาลไม่
ได้มีการเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษมากนัก รวมถึงในการปฏิบัติ
งานในชีวิตประจ�ำวันซึ่งหน่วยงานก็ไม่มีนโยบาย
ส่งเสริม กระตุ้นหรือการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยว
กับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง สิ่งเหล่านี้จึง
เป็นสาเหตุให้ผลการวิจยั เป็นภาษาอังกฤษเป็นสิง่ ที่
เข้ า ใจยาก มี ค ะแนนสู ง ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพ
จากการศึ ก ษาของชรั ส นิ กู ล ยิ้ ม บุ ญ ณะ
และคณะ (2550) ระบุว่าพยาบาลมีการรู้อุปสรรค
มากที่สุดคืองานวิจัยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ อาจ
อธิบายจากผลการศึกษาที่ผ่านมาได้ว่าสมรรถนะ
การใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตพยาบาลผู้จบการ
ศึกษาใหม่อยู่ในระดับกลางและน้อย และค่าเฉลี่ย
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตาม
การรับรู้ของตนเองและตามการรับรู้ของอาจารย์
อยู่ในระดับที่ต�่ำ (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย
บุญประสิทธิ์, และสุนทรี ภิญโญมิตร, 2553) จาก
การศึกษาของ Wilasinee (2013) ยังระบุวา่ พยาบาล
ไทยขาดการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ ที่ผ่าน
มามีการให้ทนุ สนับสนุนการอบรมดูงานการศึกษา
วิจัยในต่างประเทศจากหน่วยงานภาครัฐ สภาการ
พยาบาลและกลุ่มเอกชนองค์กร แต่พบว่าพยาบาล
ให้ความสนใจน้อย สาเหตุมาจากอุปสรรคด้าน
ภาษาอังกฤษ ท�ำให้พยาบาลไทยขาดโอกาสในการ
พัฒนา
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อุ ป สรรครองลงมาคื อ การไม่ มี แ หล่ ง
สนับสนุนหรือสิ่งเอื้ออ�ำนวยความสะดวกในการ
สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ทเี่ ป็นงานวิจยั มาใช้ใน
การปฏิบตั ิ (ร้อยละ 45.70) เนือ่ งจากในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลนั้น มีจ�ำนวนคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับการปฏิบัติไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
อาจเกี่ยวเนื่องด้วยงบประมาณและระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ค่อนข้างเข้มงวด และคอมพิวเตอร์
ที่มีอยู่อาจใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ จารุวรรณ วงษ์วิเศษ (2549)
ที่พบว่าหน่วยงานไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
ผลการศึ ก ษาในบริ ก ารปฐมภู มิ ใ นต่ า งประเทศ
พบว่ า อุ ป สรรคที่ พ บในพยาบาลชุ ม ชนคื อ
ขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเรื่องคอมพิวเตอร์
อุปสรรคมากที่สุดอันดับสุดท้ายคือการ
รายงานผลการวิจยั ใช้ภาษาสถิตทิ ำ� ให้เข้าใจยากและ
วิธวี เิ คราะห์ผลการวิจยั น�ำเสนอในรูปแบบทีย่ งุ่ ยาก
(ร้อยละ 44.40) เท่ากัน อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่าง
ได้รับการอบรมการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย
(ร้อยละ 43.00) และในจ�ำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นการ
อบรมในระยะสั้น ( ≤ 1 สัปดาห์ ) คิดเป็นร้อยละ
40.40 มีเพียงร้อยละ 2.60 ที่ได้รับการอบรมระยะ
กลาง (8 วัน-6 เดือน) ประกอบกับส่วนใหญ่แล้ว
กลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์เป็นเพียงผูร้ ว่ มการวิจยั
และท�ำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเท่านั้น
เมื่ อ วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ
การวิจัยยังมีอยู่น้อย จึงเป็นสาเหตุให้พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลไม่
เข้าใจภาษาสถิติและวิธีวิเคราะห์ผล การศึกษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของวัชรีย์ แสงมณี, ยุพิณ
วัฒนสิทธิ,์ นิตยาไกรวงศ์,และอุมาพร ปุญญโสพรรณ
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(2549) และชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะและคณะ (2550)
ที่พบว่าอุปสรรค 1 ใน 3 ของพยาบาลคือไม่เข้าใจ
วิธีการทางสถิติการวิจัยทางการพยาบาล ผลการ
ศึกษา ของจารุวรรณ วงษ์วิเศษ (2549) ระบุเหมือน
กันว่า 1 ในอุปสรรคที่พบบ่อยของพยาบาลคือ
มีความยากล�ำบากในการอ่านงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อุปสรรค
การใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ทั ศ นคติ แ ละ
ประสบการณ์การวิจัย ต่อการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ พบว่ า
อุ ป สรรคการใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ มี ค วาม
สัมพันธ์ในทิศทางลบต่อการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับการศึกษา Kim et al. (2013) ที่พบว่า
อุ ป สรรคทั้ ง 4 ด้ า น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
ตรงข้ า มกั บ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ซึ่ ง อธิ บ าย
ได้จากผลการศึกษาของ Stichler, Fields, Kim
and Brown (2011) ที่ว่าถ้าอุปสรรคการปฏิบัติ
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่ในระดับต�่ำ ๆ จะ
ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ต่อการปฏิบัติตาม
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ มี ม ากขึ้ น การศึ ก ษาของ
Ammouri et al. (2014) ระบุ ว ่ า พยาบาลใน
ประเทศโอมานมี ก ารรั บ รู ้ อุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ
ผลการวิจัยและการอ่านทบทวนงานวิจัยเป็นสิ่งที่
เข้าใจยากจึงส่งผลให้มกี ารใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ลดลง ส�ำหรับผลการวิจัยนี้อุปสรรคอยู่ในระดับ
ปานกลางซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีในระดับหนึ่งที่แสดงให้
เห็นว่าอุปสรรคของพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในบริการ
ปฐมภูมสิ ามารถแก้ไขให้นอ้ ยลงเพือ่ จะส่งผลให้การ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพิม่
มากขึ้น

ทัศนคติมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ใ นระดั บ ปานกลาง
(r (151) = .538, p <.01) ซึ่งอธิบายได้ว่าถ้าพยาบาล
มีทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
มากจะส่งผลต่อการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ Yi-Hao et al. (2013) ระบุความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทัศนคติที่ดีจะส่งผลให้ต่อ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
มี แ นวโน้ ม ที่ ดี Ammouri et al. (2014) พบว่ า
ถ้าพยาบาลมีทัศนคติต่อการปฏิบัติการพยาบาล
โดยหลักฐานเชิงประจักษ์น้อย ความรู้และทักษะ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ก็จะน้อยลงเช่นกัน เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยครั้งนี้
ข้อค�ำถามที่มีคะแนนทัศนคติดีมากที่สุดคือการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
จะช่วยให้พยาบาลมีทักษะในการสืบค้นความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นถึงร้อยละ 67.50 นั่นคือ
พยาบาลมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ประสบการณ์ ก ารวิ จั ย มี ค วามสั ม พั น ธ์
ในทิศทางบวกต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติใน
ระดับปานกลาง (r(151) = 311, p < .01) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Black, Balneaves, Garossino,
Puyat and Qian (2015) ที่ ศึ ก ษาการทดสอบ
โปรแกรมการอบรมการวิจัย (Research training
program) ซึ่งถือเป็นประสบการณ์การวิจัยอย่าง
หนึ่ ง ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรม
อบรมการวิจัย สามารถเพิ่มความมั่นใจ เพิ่มความ
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ตื่ น ตั ว ในการปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก โดยใช้ ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ ผลการศึกษาของ Yi-Hao et al. (2013)
สนับสนุนว่าการอบรมหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็น
หนึ่งในตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้ และมีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีการเพิ่มการอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวการ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ถึงแม้ว่าพยาบาลส่วน
ใหญ่จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ยงั ขาด
การฝึกปฏิบตั กิ ารประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของผู ้ วิ จั ย ที่ พ บว่ า กลุ ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี มากถึงร้อย
ละ 92.70 ส่วนการอบรมการวิจัย/อบรมการพัฒนา
งานประจ�ำสูง่ านวิจยั คิดเป็นร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่
เป็นการอบรมระยะสั้น ( ≤ 1 สัปดาห์ ) คิดเป็นร้อย
ละ 40.4 ถึงแม้ร้อยละของประสบการณ์เคยท�ำวิจัย
จะอยูใ่ นระดับมากเกินครึง่ คือเท่ากับ 51.70 แต่สว่ น
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงผู้ร่วมท�ำวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 37.1 โดยท�ำหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลคิดเป็น
ร้อยละ 43
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ
อุปสรรค และระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง
แต่ระดับประสบการณ์การวิจัยของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในระดับน้อย ดังนั้นควรส่งเสริมให้พยาบาล
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและการใช้หลัก
ฐานเชิงประจักษ์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่
หน่ ว ยงานสามารถให้ ก ารสนั บ สนุ น ได้ เช่ น
การเพิ่มการอบรมจากระยะสั้น ให้เป็นระยะกลาง
หรือระยะยาว การเปิดให้มเี วทีสำ� หรับการน�ำเสนอ
การวิ จั ย หรื อ อบรมการพั ฒ นางานประจ� ำ สู ่ ง าน
วิจัย เพื่อให้เกิดประสบการณ์ และยังเป็นการแก้
ปัญหาอุปสรรคได้ เนือ่ งจากอุปสรรคทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
เผชิญนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนั้นคือการรายงาน
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ผลการวิจัยใช้ภาษาสถิติท�ำให้เข้าใจยาก และไม่
เข้าใจวิธีการน�ำหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากผล
การวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติซึ่งสามารถเพิ่มทักษะ
ได้จากประสบการณ์การวิจัย
จากผลการวิจัย พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ค่อนข้าง
มีพฤติกรรมที่ดีต่อการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ เห็นด้วยกับการใช้แนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิก และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลแต่ยังมีการพัฒนาแนวปฏิบัติ
มาใช้ในหน่วยงานน้อยมาก เนื่องจากขาดความ
เข้าใจในกระบวนการและขาดทักษะในการสืบค้น
และการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
1. หน่วยงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พร้ อ มให้ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน
กระบวนการของการได้มาซึง่ หลักฐานเชิงประจักษ์
รวมถึงการน�ำหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นไปใช้ และ
ส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น มอบหมาย
ให้มีการศึกษาหาความรู้จากบทความต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับหน่วยงาน แล้วน�ำมาประกอบการ
ตัดสินใจทางการพยาบาล
2. พยาบาลควรพั ฒ นาทั ก ษะการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อสนับสนุนการท�ำงานวิชาการ เช่น การสร้าง
แนวปฏิบัติการพยาบาลที่เหมาะสมกับบริบทของ
ผู้รับบริการ และท�ำการประเมินผลการใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป
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ด้านการวิจัย
1. กระตุ้น/ผลักดันให้พยาบาลมีการท�ำ
วิจัย ส่งผลงานน�ำเสนอในเวทีงานวิชาการเพื่อให้
เกิดประสบการณ์ หน่วยงานควรให้รางวัลเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ ๆ
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมด้ า นการวิ จั ย
ภายในองค์กร
2. จั ด ที ม พี่ เ ลี้ ย งที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ภายนอกองค์กร เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษา/ให้ความ
รู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
โดยการก�ำหนดเป็นนโยบายประจ�ำปีที่องค์กรควร
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3. ในการท�ำวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรเป็นการ
พั ฒ นารู ป แบบการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์สำ� หรับการบริการปฐมภูมใิ น
กลุม่ พยาบาลวิชาชีพ หรือศึกษาปัจจัยสนับสนุนการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพือ่
การสร้างเสริมสุขภาพในกลุม่ พยาบาลวิชาชีพทีจ่ บ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
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การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
สมจิตต์ เวียงเพิ่ม, ศษ.ด.1
บุญเรียง ขจรศิลป์, Ph.D.2
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บทคัดย่อ

การประเมินมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลอย่างเอือ้ อาทรของนักศึกษาพยาบาล วิธดี ำ� เนินการ1)การพัฒนาระบบ 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�ำเข้า 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�ำถาม 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�ำไปใช้ประเมินมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การประเมิน,การเรียนการสอนภาคปฏิบตั ,ิ พฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร, นักศึกษา
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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�ำ

ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินการเรียนรู้เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความ
ส�ำคัญ เพื่อให้ผู้สอนทราบว่าการจัดการเรียนการ
สอนของตนบรรลุ ต ามผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวั ง
หรือบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ ผู้สอน
ควรด�ำเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะ
พิสยั และจิตพิสยั การวัดและประเมินผลเพือ่ พัฒนา
ผู้เรียน (Formative assessment) เป็นกระบวน
การวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการ
ศึกษา เป็นลักษณะการประเมินระหว่างเรียนที่เป็น
กระบวนการต่อเนือ่ ง บูรณาการอยูใ่ นกระบวนการ
เรียนการสอนและเกิดขึน้ ระหว่างการเรียนการสอน
(Black & William, 1998) แนวคิดพื้นฐานของการ
ประเมินผลระหว่างเรียน คือผู้เรียนทุกคนสามารถ
พัฒนาได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาตนเองของ
ผูเ้ รียน มากกว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิร์ ะหว่าง
ผูเ้ รียนด้วยกันหรือการจัดอันดับ การประเมินจึงเป็น
ทุกอย่างตั้งแต่การปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ เป็น
เทคนิคการสอน หรือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ที่ผ ่ านมาการประเมินของผู้สอนส่ว นใหญ่มุ่ งที่
การเก็บคะแนน Imanipour and Jalili (2012) ได้
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านในคลินกิ พบว่านักศึกษา
ร้อยละ 96.4 รับทราบคะแนน แต่ไม่ได้รู้ถึงข้อดี
และข้อบกพร่องของตนเอง นักศึกษาร้อยละ 87.8
ได้รับคะแนนภายหลังสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ และ
นักศึกษาร้อยละ 79.6 เชื่อว่าผลคะแนนที่ได้มาจาก
ทัศนคติส่วนบุคคลของอาจารย์ไม่ใช่การประเมิน
ผลการปฏิบัติในคลินิกของนักศึกษา
ผลการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่
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เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้ในการฝึกภาค
ปฏิบัติทางการศึกษาพยาบาล พบว่า ผู้สอนยังคง
ยึดติดการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในรู ป แบบเดิ ม ที่ เ น้ น การทดสอบความรู ้ แยก
ขั้นตอนการประเมินออกจากกระบวนการเรียน
การสอน โดยจัดให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การให้ ข ้ อ มู ล ย้ อ น
กลั บ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สรุ ป ปั ญ หาแยกเป็ น
ประเด็ น ดั ง นี้ 1) ด้ า นผู ้ ป ระเมิ น ไม่ ไ ด้ น� ำ ผล
การประเมิ น มาใช้ ป รั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน
มุ ่ ง ประเมิ น ผลเพื่ อ เก็ บ คะแนนโดยการสอบมั ก
ใช้ ก ารประเมิ น สรุ ป ผลหรื อ ให้ เ กรด 2) ด้ า น
ผู ้ ถู ก ประเมิ น ไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ส่ ง
ผลให้ผู้รับการประเมินรู้สึกว่าผลการประเมินไม่
ตรงกับความจริงและไม่ยุติธรรม มีความล�ำเอียง
คิดว่าผลการประเมินเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของ
ผู ้ ป ระเมิ น มากกว่ า เป็ น การประเมิ น ผลจากการ
ปฏิ บั ติ ง าน การตั ด สิ น ผลการประเมิ น ขึ้ น กั บ
ความชอบส่วนบุคคล หากมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้ประเมินผลการประเมินก็จะดีตาม นอกจากนี้
ได้มีการเสนอให้เพื่อนประเมินเพื่อนเนื่องจากมี
การท�ำงานกลุ่มร่วมกันจะประเมินได้ดีกว่าผู้สอน
3) ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ ข้อมูลย้อนกลับ
ในการปฏิบัติงานคลินิกมักไม่ค่อยมีความพร้อม
มีลักษณะการต�ำหนิหรือการควบคุม และให้ตาม
ธรรมชาติ ข้อมูลย้อนกลับขาดรายละเอียด และ
มักได้รับข้อมูลย้อนกลับ เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาค
ปฏิ บั ติ ท� ำ ให้ ข าดโอกาสในการปรั บ ปรุ ง ตนเอง
(ปาริชาติ เทวพิทักษ์, 2557; รุ่งฤดี กล้าหาญ, 2555
; อนัญญา คูอาริยะกุล, 2553; Koh, 2010; Sadeghi
& Bagheri, 2017)
การประเมิ น ความก้ า วหน้ า เป็ น การ
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ประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงจึงเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ในการเก็บข้อมูลผู้สอน
ต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลาก
หลาย เช่น การสังเกต การตั้งค�ำถาม การอภิปราย
เพื่อให้ได้ข้อสรุปของประเด็นที่ก�ำหนด การให้
ภาระงานที่ เ น้ น การปฏิบัติ การประเมินความรู ้
เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อน
ประเมินเพื่อน ซึ่งสิ่งส�ำคัญที่สุดในการประเมิน
ความก้าวหน้าคือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ในลั ก ษณะค� ำ แนะน� ำ ที่ เ ชื่ อ มโยงความรู ้ เ ดิ ม กั บ
ความรู้ใหม่ท�ำให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความ
คิดความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้
ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้
จะเห็ น ได้ ว ่ า บทบาทของผู ้ ส อนในการ
ประเมินการเรียนรูเ้ ปลีย่ นจากผูใ้ ห้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียน
เป็ น ผู ้ ท� ำ หน้ า ที่ ช ่ ว ยเหลื อ ผู ้ เ รี ย นในการค้ น หา
ช่ อ งว่ า งการเรี ย นรู ้ ด้ ว ยการชี้ แ นะ สนั บ สนุ น
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เ รี ย นในการปิ ด ช่ อ ง
ว่ า งการเรี ย นรู ้ นั้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้
เต็ ม ตามศั ก ยภาพของผู ้ เ รี ย นแต่ ล ะบุ ค คล
ผูส้ อนจะต้องใช้กจิ กรรมการประเมิน กลยุทธ์ในการ
จูงใจ และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียน
มีสว่ นร่วมในการผลิตกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ประสบ
ความส�ำเร็จ จากการพิจารณาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) พบว่า
มีจุดเน้นให้ผู้เรียนให้การดูแลบุคคลบนพื้นฐาน
การดูแลอย่างเอื้ออาทร แต่ไม่มีหลักฐานแสดงให้
เห็นถึงตัวบ่งชี้พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร
และเกณฑ์การประเมิน และในส่วนของวิธีการ
ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการดู แ ลอย่ า งเอื้ อ อาทรของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นอาจารย์

พยาบาลจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
การประเมิ น การเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ โ ดย
บู ร ณาการแนวคิ ด การดู แ ลเอื้ อ อาทร ซึ่ ง เป็ น
กรอบแนวคิดของหลักสูตรร่วมกับการประเมิน
เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาและปลู ก ฝั ง
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรในการดูแลผูป้ ว่ ย
โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์
ต่ อ สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลในสั ง กั ด สถาบั น
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับ
เป็ น แนวทางในการประเมิ น การเรี ย นการสอน
ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้อ
อาทร เพื่อให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะพึง
ประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบประเมินการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่าง
เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อทดลองใช้ระบบประเมินการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล
อย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
3. เพื่อศึกษาคุณภาพของระบบประเมิน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลที่
พัฒนาขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้แนวคิดการประเมินโดยใช้
แนวคิ ด การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ แ ละ
การประเมินความก้าวหน้าของ Black and William (1998) เป็นการประเมินควบคู่การเรียนการ
สอนที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
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ส�ำคัญ กระบวนการประเมินมีลักษณะเป็นวงจร
ที่ต่อเนื่องโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
จุดสิ้นสุดของวงจรคือ การปิดช่องว่าง เพราะการ
ประเมินความก้าวหน้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่อง
ว่ า งระหว่ า งการเรี ย นรู ้ ป ั จ จุ บั น และเป้ า หมายที่
ต้องการ ซึ่งแนวคิดการลดช่องว่างนี้มาจาก Sadler
(1989) กล่าวว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นสิ่ง
ส�ำคัญของการประเมินความก้าวหน้า สอดคล้องกับ
Ramaprasad (1983) เน้นว่าสารสนเทศที่จะเป็น
ข้อมูลย้อนกลับได้ก็ต่อเมื่อน�ำมาใช้ในการลดช่อง
ว่าง นั่นหมายความว่า ข้อมูลย้อนกลับที่ได้จาก
การประเมินความก้าวหน้าใช้ในการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์เรียนรูข้ องผูเ้ รียน และช่วยผูเ้ รียนในการ
ลดช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบนั กับเป้าหมายการ
เรียนรู้ซึ่งได้วางแผนไว้
การเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู ้ เ ป็ น แนวคิ ด จาก
ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ Vygotsky (1978)
กล่าวว่า การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้และสร้างความรู้ความ
เข้าใจในตนเอง แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้
เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถแก้
ปัญหาได้ เมื่อได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้สอนหรือเพื่อน
ที่มีศักยภาพมากกว่า ซึ่งผู้สอนต้องประเมินความ
สามารถของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามตรวจ
สอบความเข้าใจของผูเ้ รียน เพือ่ ปรับกลยุทธ์ในการ
ช่วยเหลือให้เหมาะสม โดยกลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนการสอนในคลินิกเพื่อเสริมต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมีหลากหลายวิธี เช่น การเป็นตัวแบบ การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ การสาธิต การใช้ค�ำถาม การให้
ผู ้ เ รี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มโดยการอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
แนวคิด และการให้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนภาค
ปฏิบตั ทิ สี่ ง่ เสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร
ของการศึกษาพยาบาลด�ำเนินการวิจัยเป็น ดังนี้
1. การร่ า งระบบประเมิ น การเรี ย นการ
สอนภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีการประเมินควบคูก่ ารเรียนการสอน
แนวคิดการพัฒนาระบบ และแนวคิดพฤติกรรม
การดูแลอย่างเอื้ออาทรทางการพยาบาล 2) แหล่ง
ข้อมูล ได้แก่ เอกสารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 คู่มือการฝึก
ภาคปฏิบตั วิ ชิ าปฏิบตั กิ ารพยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หา
ทางจิ ต ต� ำ รา วารสาร บทความและงานวิ จั ย ที่
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร การ
ประเมินเพื่อการพัฒนา การประเมินความก้าวหน้า
ระบบและการพัฒนาระบบประเมินการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา
2. ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ
ประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษา
พยาบาลโดยผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 1) น�ำร่างระบบ
ประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษา
พยาบาลไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อความและ
การใช้ภาษา ตลอดจนขอค�ำแนะน�ำในการด�ำเนิน
การสนทนากลุ่ม เมื่อได้รับค�ำแนะน�ำจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อ
เสนอแนะ 2) ด�ำเนินการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของระบบประเมิน
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การเรียนการสอน โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่ม
ดั ง นี้ องค์ ป ระกอบย่ อ ยของระบบประเมิ น การ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติมีค วามเหมาะสมหรือ
ไม่ อย่างไร และตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ
ของพฤติ ก รรมการดู แ ลอย่ า งเอื้ อ อาทรมี ค วาม
เหมาะสมหรื อ ไม่ อย่ า งไร แหล่ ง ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการตรวจสอบความเหมาะสม
ของระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของ
นักศึกษาพยาบาล จ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารในสถาบันพระบรมราชชนก จ�ำนวน 4 คน
อาจารย์ พ ยาบาลในสถาบั น พระบรมราชชนก
จ� ำ นวน 4 คน พยาบาลพี่ เ ลี้ ย ง จ� ำ นวน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวค�ำถามในการ
ประชุ ม การสนทนากลุ ่ ม เทปบั น ทึ ก เสี ย งการ
สนทนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา
3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ของระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของ
นักศึกษาพยาบาลด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจ
สอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีรายละเอียด
ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบความเป็น
ไปได้ ใ นทางปฏิ บั ติ ข องระบบฯ ประชากรที่ ใ ช้
ในการศึกษา คือ อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจ�ำนวน
29 แห่ ง โดยแบ่ ง ตามภู มิ ภ าคออกเป็ น 5 กลุ ่ ม
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ภาคกลาง และภาคตะวันออก จ�ำนวน 2,152 คน ผูว้ จิ ยั
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) ทีร่ ะดับความเชือ่
มั่น 96% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 476 คน เนื่องจาก
ต้ อ งการความชั ด เจนในเรื่ อ งที่ ศึ ก ษา ผู ้ วิ จั ย

จึงเพิม่ จ�ำนวนขนาดตัวอย่างเป็น 500 คน และด�ำเนิน
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้จ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 503 คน สุ่มวิทยาลัยพยาบาลที่จะเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างภาคละ 3 วิทยาลัย โดยการจับฉลากแบบ
ไม่แทนที่จากแต่ละภูมิภาคได้กลุ่มตัวอย่างแต่ละ
ภูมิภาคจ�ำนวน 15 วิทยาลัย มีอาจารย์จ�ำนวน 751
คน จากนั้นน�ำขนาดของตัวอย่างจ�ำนวน 500 คน
มาเทียบสัดส่วนกับประชากรอาจารย์จากวิทยาลัย
15 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67 สุ่มตัวอย่างอาจารย์
จากแต่ละวิทยาลัยร้อยละ 67 ของจ�ำนวนอาจารย์
ในแต่ละวิทยาลัยโดยการจับสลาก
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำร่างระบบประเมินการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลอย่างเอือ้ อาทรของนักศึกษาพยาบาลทีผ่ า่ นการ
ตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ มาจัดท�ำแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินการเรียนการ
สอนภาคปฏิ บั ติ ที่ ส ่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการดู แ ล
อย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลในแต่ละองค์
ประกอบของระบบ มี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งทางไปรษณีย์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค�ำนวณค่าร้อยละความคิดเห็น
ของอาจารย์ ข้อใดที่อาจารย์มีความเห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากและมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อความข้อนั้น
ใช้ได้ ซึ่งผลการตรวจสอบความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติพบว่าทุกข้อมีคะแนนในระดับมากและมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป ด้านปัจจัยน�ำเข้า
มีผู้เห็นด้วยในระดับมากและมากที่สุด อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 92.64-99.40 ด้านกระบวนการ มีผู้เห็นด้วย
ในระดั บ มากและมากที่ สุ ด อยู ่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ
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92.82-99.20 ด้านผลผลิต มีผู้เห็นด้วยในระดับมาก
และมากที่สุด อยู่ระหว่าง 95.23-100.00 และด้าน
ข้อมูลย้อนกลับ มีผู้เห็นด้วยในระดับมากและมาก
ที่สุด อยู่ระหว่าง ร้อยละ 95.63-98.41
การทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนภาค
ปฏิบตั ทิ สี่ ง่ เสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร
ของนักศึกษาพยาบาล การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลองใช้ระบบดังนี้
1. คู่มือการใช้ระบบ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองใช้ระบบศึกษาวิธีการใช้ระบบอย่าง
ถูกต้อง ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลและด้านการวัด
และประเมินผลจ�ำนวน 5 คน ได้คา่ ความสอดคล้อง
ของค� ำ ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (Index of itemobjective Congruence [IOC]) อยู่ระหว่าง .6- 1.00
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
2. แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลอย่าง
เอื้ออาทร ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาโดยวิเคราะห์และ
สั ง เคราะห์ จ ากเอกสารและงานวิ จั ย ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ท�ำให้ได้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
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 ตัวบ่งชี้ และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในขั้นตอนที่ 1 น�ำมาจัดท�ำเป็น
แบบประเมินพฤติกรรมเอื้ออาทรแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับดังนี้ คะแนน 4 หมายถึง กระท�ำ
พฤติกรรมนั้นทุกครั้ง คะแนน 3 หมายถึง กระท�ำ
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พฤติกรรมนั้นบ่อย ๆหรือเกือบทุกครั้ง คะแนน 2
หมายถึง กระท�ำพฤติกรรมนั้นเป็นบางครั้งหรือท�ำ
บ้างไม่ท�ำบ้างครั้ง คะแนน 1 หมายถึง เกือบจะไม่
ได้กระท�ำพฤติกรรมนั้นเลย และคะแนน 0 หมาย
ถึง ไม่ได้กระท�ำพฤติกรรมนั้นเลย เกณฑ์ในการ
แปลค่าเฉลีย่ ของคะแนนในแต่ละข้อหรือแต่ละด้าน
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.00
หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรใน
ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คะแนน
หมายถึ ง มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลอย่ า งเอื้ อ อาทร
ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย1.50 – 2.49 คะแนน
หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรใน
ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 0.50 – 1.49 คะแนน
หมายถึ ง มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลอย่ า งเอื้ อ อาทร
ในระดับน้อย และคะแนนเฉลี่ย <0.50 คะแนน
หมายถึ ง มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลอย่ า งเอื้ อ อาทร
ในระดับน้อยที่สุด
การตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง
ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการดู แ ลอย่ า ง
เอื้ออาทรไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้าย
กลุ่มที่ศึกษา มีอาจารย์จ�ำนวน 18 คน ประเมิน
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ที่ขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ
วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
1, 2, 3 จ�ำนวน 128 คน ด�ำเนินการในภาคการ
ศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เลือกแบบเจาะจง
มี ค วามตรงเชิ ง โครงสร้ า งจากการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น โดยมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
การพยากรณ์ (R2) แต่ ล ะองค์ ป ระกอบมี ค ่ า
ตั้งแต่ .13 – .78 ค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ .92 ค่าความ
เที่ยงระหว่างผู้ประเมินทั้งฉบับเท่ากับ .969 และ
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ค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินเป็นรายด้านอยู่
ระหว่าง .808 - .942
3. แบบบันทึกการสะท้อนคิดเป็นบันทึก
ของนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนในแต่ละวันตามแนวคิดการสะท้อนคิดของ
Gibbs (1988) ประกอบด้วย 1) มีเหตุการณ์/ปัญหา
อะไรเกิดขึ้น 2) เราคิด/รู้สึกอย่างไร 3) สิ่งที่เกิดขึ้น
มีข้อดีหรือโอกาสทีจ่ ะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง 4) ได้
เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ 5) เราสามารถท�ำ
อะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมและ 6) หากเกิดเหตุการณ์
คล้ายคลึงกันอีกในอนาคต เราจะท�ำอย่างไร ค่า IOC
อยู่ระหว่าง .80 – 1.00
4. แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ K-W-L
เป็นบันทึกใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ในคลินิก (Clinical teaching) ร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) โดยช่อง
K บันทึกสิ่งที่นักศึกษารู้แล้ว ช่อง W บันทึกสิ่งที่
อยากรู้ ช่อง L บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากแลก
เปลีย่ นความรูก้ บั เพือ่ นคูค่ ดิ และภายในกลุม่ ค่า IOC
อยู่ระหว่าง .80 – 1.00
5. แบบบันทึกตั๋วออก (Exit ticket) เป็น
บั น ทึ ก ของนั ก ศึ ก ษาหลั ง เสร็ จ สิ้ น กิ จ กรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละวัน ประกอบด้วย 1) สามสิ่ง
ที่ส�ำคัญที่ได้เรียนรู้วันนี้ 2) สิ่งที่ประทับใจอยาก
บอกต่อ 3) ค�ำถามที่อยากรู้ ค่า IOC อยู่ระหว่าง
.80 – 1.00
การทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนภาค
ปฏิบตั ทิ สี่ ง่ เสริมพฤติกรรมการดูแลเอือ้ อาทร ผูว้ จิ ยั
ได้นำ� ระบบไปทดลองใช้ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล
บุคคลที่มีปัญหาทางจิตเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีขั้นตอนด�ำเนินการ
ดังนี้

1. การเตรี ย มความพร้ อ มกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
การทดลองใช้ระบบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความ
ตระหนักเห็นความส�ำคัญของระบบประเมินการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลเอื้ออาทรที่พัฒนาขึ้น โดยด�ำเนินการประชุม
ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ใช้เวลา
ประชุมครึ่งวัน
2. การทดลองใช้ ร ะบบ น� ำ ระบบไป
ทดลองใช้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้แก่ อาจารย์นิเทศ 5 คน และนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 40 คน อัตราส่วนอาจารย์ :
นักศึกษา เท่ากับ1: 8
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
ก) แบบบันทึกการเรียนรู้ ได้แก่ 1) แบบบันทึกการ
สะท้อนคิดประจ�ำวัน 2) แบบบันทึกกิจกรรมการ
เรียนรู้ K-W-L และ 3) แบบบันทึกตัว๋ ออกประจ�ำวัน
ทีน่ กั ศึกษาเป็นผูบ้ นั ทึก ข) แบบประเมินพฤติกรรม
การดูแลอย่างเอือ้ อาทร ให้นกั ศึกษาประเมินตนเอง
และอาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษาว่ามีพฤติกรรม
ในแต่ ล ะข้ อ มากน้ อ ยเพี ย งใดเมื่ อ ปฏิ บั ติ ง านบน
หอผู้ป่วย ค) แนวค�ำถามในการสนทนากลุ่ม ดังนี้
ผูเ้ รียนใช้ขอ้ มูลย้อนกลับปรับปรุงการเรียนรูใ้ ห้ดขี นึ้
อย่างไรเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเพียงพอและ
เหมาะสม มีประโยชน์อย่างไรความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินอาจารย์เป็นแบบอย่างในการดูแลอย่าง
เอื้ออาทรอย่างไร และพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้อ
อาทรของนักศึกษาเป็นอย่างไร
4. การรวบรวมข้อมูล การสนทนากลุ่ม
เมื่อสิ้นสุดวิชา ผู้วิจัยประสานงานกับอาจารย์นเิ ทศ
เพือ่ นัดเวลาในการท�ำสนทนากลุม่ ในการศึกษาครัง้
นี้ ท�ำการเก็บข้อมูลโดยวิธกี ารสนทนากลุม่ นักศึกษา
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ทั้งสิ้น 5 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 8 คน และกลุ่ม
อาจารย์ 1 กลุ่ม ใช้เวลาสนทนากลุ่ม 60-90 นาที
และผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการสอนในคลินกิ (Clinical teaching) ของ
อาจารย์ กลุ่มละ 1-2 เรื่องเมื่อสิ้นสุดวิชา ผู้วิจัยให้
นักศึกษาประเมินพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร
ด้วยตนเอง และให้อาจารย์นเิ ทศประเมินพฤติกรรม
การดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษา
5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการถอดเทป
การสนทนากลุม่ จ�ำนวน 6 กลุม่ แล้วใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา โดยน�ำข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปในแต่ละ
กลุ่ม มาตีความจัดกลุ่มข้อมูลที่มีความหมายใน
เรื่องเดียวกัน โดยการใช้กลุ่มค�ำ หรือประโยคใน
การจัดกลุม่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบประเมินพฤติกรรม
การดูแลอย่างเอื้ออาทรของอาจารย์และนักศึกษา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาและ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการวิจัย
รหัส KUREC-5559/004 ผู้วิจัยขออนุญาตเก็บ
ข้ อ มู ล โดยอธิ บ ายถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการท� ำ
วิ จั ย ขั้ น ตอนในการเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยละเอียด กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิในการตัดสินใจ
ที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการวิจัยเมื่อใดก็ได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อค่าคะแนนในวิชาดังกล่าว
และการเรียนวิชาอื่น ๆ
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพระบบประเมิ น การเรี ย นการ
สอนภาคปฏิบตั ทิ สี่ ง่ เสริมพฤติกรรมการดูแลอย่าง
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เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การประเมิ น คุ ณ ภาพของ
ระบบประเมินภายหลังจากน�ำระบบไปทดลองใช้
จริงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดย
พิจารณาตามองค์ประกอบมาตรฐานการประเมิน
คือ 1) ความเป็นประโยชน์ 2) ความเป็นไปได้
3) ความเหมาะสม และ 4) ความถูกต้อง แหล่ง
ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล
ที่ทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร
จ�ำนวน 45 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1. แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบ
ประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริม
พฤติกรรมเอื้ออาทรของนักศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ตามแนวคิดมาตรฐานการประเมินผู้เรียน (Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation, 2003) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับจ�ำนวน 31 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 มาตรฐาน
คือมาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ มาตรฐาน
ด้านความถูกต้อง มาตรฐานด้านความเหมาะสม
และมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ แบบประเมินมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ประเมินคุณภาพของ
ระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบัติว่ามี
คุณภาพในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใดภายหลังจาก
การทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติ ซึ่งได้ก�ำหนดค่าคะแนนไว้ดังนี้ คะแนน 5
หมายถึง มีคุณภาพมากที่สุด คะแนน 4 หมายถึง มี
คุณภาพมาก คะแนน 3 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีคุณภาพน้อย และคะแนน 1
หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด เกณฑ์ในการแปลค่า
เฉลีย่ ของคะแนนในแต่ละข้อ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
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ดังนี้ คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีคณ
ุ ภาพใน
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. แบบบั น ทึ ก ประเด็ น ในการสนทนา
กลุ ่ ม อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วคุ ณ ภาพของ
ระบบประเมิ น การเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ ที่
ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการดู แ ลอย่ า งเอื้ อ อาทรของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยแจก
แบบประเมินด้วยตนเองพร้อมทัง้ ชีแ้ จงรายละเอียด
อาจารย์และนักศึกษาตอบแบบประเมินคุณภาพ
ของระบบประเมินการเรียนการสอนในวันสุดท้าย
ของการฝึกภาคปฏิบตั ิ และประสานงานกับอาจารย์
นิเทศและนักศึกษา เพื่อนัดวันและเวลาในการจัด
สนทนากลุม่ ด้วยตนเองและด�ำเนินการสนทนากลุม่
ตามที่ได้นัดหมาย
3. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล วิ เ คราะห์ หาค่ า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จาก
แบบประเมินคุณภาพของระบบประเมินการเรียน
การสอนภาคปฏิ บั ติ ที่ ส ่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการ
ดู แ ลอย่ า งเอื้ อ อาทรของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลและ
การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่มอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล

ผลการวิจัย

ผลการพัฒนาระบบประเมินการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่าง
เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล โดยระบบที่พัฒนา

ขึน้ เป็นระบบทีใ่ ช้การประเมินควบคูก่ บั การจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ มีกระบวนการประเมิน
ที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับ การมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน การประเมินตนเองและการประเมิน
โดยเพื่ อ น เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้
มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลอย่ า งเอื้ อ อาทร ซึ่ ง ระบบ
ประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ดังในตารางที่ 1
ผลการทดลองใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้อ
อาทรของนักศึกษาพยาบาล ภายหลังการทดลอง
ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการทดลองใช้ระบบประเมิน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยท�ำการสนทนา
กลุ่มจ�ำนวน 6 กลุ่ม เป็นนักศึกษา 5 กลุ่ม และ
อาจารย์ 1 กลุม่ พบประเด็นทีเ่ กิดขึน้ จากการทดลอง
ใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ดิ งั นี้

การประเมินความก้าวหน้า

1. การส่งเสริมความเข้าใจเป้าหมายการ
เรียนรู้และเกณฑ์การประเมิน นักศึกษาจะได้รับ
การชี้แจงถึงเป้าหมายการเรียนรู้และเกณฑ์การ
ประเมิ น กิ จ กรรม และชิ้ น งานที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ใ น
รายวิชา นอกจากนี้อาจารย์ประเมินความรู้ความ
เข้าใจของนักศึกษาด้วยการสอบถาม ทดสอบความ
รู้ดังค�ำกล่าวของอาจารย์ “บทบาทอาจารย์ในการ
ประเมินเริ่มต้นต้องรู้ base line ของเด็กเบื้องต้น
ก่อน… สอบถามเป้าหมายนักศึกษาแต่ละคนเพื่อ
จะได้เตรียมสอนถูก... แล้วก็ตดิ ตามประเมินผลเป็น
ระยะ” (T3G6)
2. การออกแบบห้องเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ
ด้ ว ยการใช้ ค� ำ ถาม การอภิ ป ราย กิ จ กรรมและ
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ตารางที
โครงสร้าางของระบบประเมิ
งของระบบประเมินนการเรี
ตารางที่ ่ 11โครงสร้
การเรียยนการสอนภาคปฏิ
นการสอนภาคปฏิบบัตัติฯิฯ

ชิน้ งานกิจกรรมการเรียนการสอน Clinical Teaching ทักษะการสื่อสารดีขึ้น ดังค�ำกล่าวของนักศึกษา
ผลการทดลองใช้
นการเรีเป็ยนการสอนภาคปฏิ
บัติทำสี่ ่ งKW
เสริมพอเราเพิ
พฤติกรรมการดู
้ออาทรของ
แบบ
KWL ร่วมกับระบบประเมิ
Think-Pair-Share
นการเรียน “ชอบท�
่ ม เติ ม กัแบลอย่
เพื่ อางเอื
นในกลุ
่ม
ศึกษาพยาบาล
ภายหลั
การทดลองางนั
ผูว้ ิกจยัศึได้
นการเรี
ยนการสอน
รูนัแ้ กบบร่
วมมือ และปฏิ
บตั กิ จิ งกรรมระหว่
กษาศึกษาผลของการทดลองใช้
เราได้เพิ่มขึ้น มันเป็นรข้ะบบประเมิ
อดีค่ะเพราะว่
าการเรี
ยนรู้
ในกลุ
่มทีบ่มตั ีคิ โดยทํ
วามสามารถแตกต่
างกั่มนจําและช่
นจะเรี
ยนรู้ได้1นกลุ
้อยค่่มะพบประเด็
การมีคนเอามาเติ
่ม อาจารย์
ภาคปฏิ
าการสนทนากลุ
นวน ว6ยกั
กลุน่ม นักคนเดี
ศึกษายวมั
5 กลุ
นที่เกิดขึม้ นจาก
เรีการทดลองใช้
ยนรู้ ส่งผลให้รนะบบประเมิ
กั ศึกษาได้พนฒ
ั การเรี
นาทัยกนการสอนภาคปฏิ
ษะทางสังคม ให้
บตั มิดันงั เรีนีย้ นได้ง่ายกว่า” (S5G4)
ช่การประเมิ
วยเหลือพันฒความก้
นาซึ่งกัานวหน้
และกั
3. การให้ ข ้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ นั ก ศึ ก ษาให้
า นด้วยความเต็มใจ ซึ่ง
การจัดกิจกรรมแบบคู่คิด (Think-Pair-Share) เป็น ความเห็นว่าอาจารย์ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแบบชีแ้ นะ มี
1. การส่ งเสริ มความเข้าใจเป้าหมายการเรี ยนรู ้และเกณฑ์การประเมินนักศึกษาจะได้รับการชี้แจงถึง
วิธีที่นักศึกษาทุกคนต้องท�ำกิจกรรมการเรียนอย่าง การแนะน�ำวิธแี ก้ปญ
ั หาให้แก่ผเู้ รียน ซึง่ รูปแบบการ
เป้
า
หมายการเรี
ย
นรู
้
แ
ละเกณฑ์
ก
ารประเมิ
น
กิ
จ
กรรม
และชิ
น
งานที
่
ต
อ
้
งปฏิ
ิในรายวิ
นอกจากนี
้ อาจารย์
้
จริงจัง (Active) จึงต้องมีความสนใจในเรื่องที่จะ ให้ข้อมูลย้อนกลับมีลบักตั ษณะที
่จะช่ชาวยชี
้ถูก ท�ำให้
ผู ้
้ความเข้
ใจของนั
กศึก้คษาด้
วยการสอบถาม
้ดงั คํากล่บปรุ
าวของอาจารย์
“บทบาท
เรีประเมิ
ยนอยูน่ตความรู
ลอดเวลา
นักศึกาษาเกิ
ดความรู
วามเข้
าใจ เรียนได้ทดสอบความรู
ทราบแนวทางการปรั
ง ดังค�ำกล่าวของ
อาจารย์
นต้องรู่น้ คง
baseเนืline
ของเด็กนัเบืกศึ้อกงต้ษาดั
นก่งอนีน…
าหมายนั
กษาแต่
ในเรื
่องทีในการประเมิ
่เรียนอย่างเข้นมเริข้่ มนต้และมั
่องจาก
้ “ก่อสอบถามเป้
นอืน่ เลยอาจารย์
จะให้กเศึราพู
ดก่อนละคน
จะต้
อ งเตรี
ว และศึ
ษาเรื
่ ไ ด้ รั บ มอบ
วันนีเ้ ราได้อะไรมาบ้าง ... ตรงไหนทีย่ งั ไม่ชดั เจน
เพื่อจะได้
เตรียยมตั
มสอนถู
ก...กแล้
วก็ต่ อิดงที
ตามประเมิ
นผลเป็ นว่าระยะ”(T3G6)
หมายมาก่2.การออกแบบห้
อนเป็นอย่างดี เพือ่องเรีที่จยะสามารถอธิ
ก็จะแนะน�
ให้เราไปซั
กถามผู
้ป่วยเพิ่มเติม้ นงาน
นให้มีประสิบทาย
ธิ ภาพด้อาจารย์
วยการใช้
คาํ ถามำการอภิ
ปราย
กิ จกรรมและชิ
เพื
นได้ ซึ่งวิธยีกนการสอน
ารนี้สามารถช่
วยให้Teaching
นักศึกษามีแบบ ให้
มันกระจ่
ชัดเจนขึ้น” (S6G3)เป็ นการเรี ยนรู ้แบบ
กิจ่อกรรมการเรี
Clinical
KWL
ร่ วมกัางบให้Think-Pair-Share
ร่ วมมือ และปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างนักศึกษาในกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน และช่วยกันเรี ยนรู ้ ส่ งผล
ให้นกั ศึกษาได้พฒั นาทักษะทางสังคม ช่วยเหลือพัฒนาซึ่ งกันและกันด้วยความเต็มใจ ซึ่ งการจัดกิ จกรรม
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4. การประเมินตนเองด้ว ยวิธีการเขียน
บันทึกแบบบันทึกการสะท้อนคิด การให้นักศึกษา
ได้บันทึกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทั้งด้าน
บวกและด้านลบ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถสรุป
การเรียนรู้และเข้าใจถึงเหตุผลและความรู้สึกใน
การกระท�ำของตนเอง การทบทวนประสบการณ์
ทางบวกจะช่วยให้เกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่า
ของตนเองมากขึ้น ดังค�ำกล่าวของนักศึกษา “แบบ
บันทึกการสะท้อนคิดค่ะ...ท�ำให้เรารู้ว่าเรามีข้อ
บกพร่องตรงไหนแล้วเราก็จะคิดต่อไปอีกว่าเราจะ
แก้ไขยังไงต่อไปดี” (S1G1)
5. การประเมิ น โดยเพื่ อ นการประชุ ม
ปรึ ก ษาทางการพยาบาล เป็ น การพู ด คุ ย เพื่ อ
แสดงความคิ ด เห็ น ความรู ้ สึ ก และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ อ ย่ า งมี โ ครงสร้ า ง ผลของการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ก่อให้
เกิดก�ำลังใจ มีการสนับสนุนซึง่ กันและกัน และเกิด
การเรียนรูท้ กี่ ว้างขวางขึน้ ดังค�ำกล่าวของนักศึกษา
“เวลา conference ก็จะมีเพือ่ นให้ความรูเ้ พิม่ เติม เรา
ก็เอาความรู้จากเพื่อนมาปรับใช้ในสิ่งที่เรามองไม่
เห็น...อาจารย์จะไม่พูดคนเดียว แต่จะพยายามให้
เพื่อนมีส่วนร่วม...” (S2G5)
ผลการประเมินพฤติกรรมการดูแลอย่าง
เอือ้ อาทรพบว่า อาจารย์ประเมินพฤติกรรมการดูแล
อย่างเอือ้ อาทรของนักศึกษาหลังการเรียนการสอน
โดยรวมในระดับมากที่สุด (M = 3.61, SD = 0.46)
โดยด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด (M = 3.78, SD = 0.41) ส่วนด้านการดูแล
ผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
(M = 3.39, SD = 0.47) ส่วนพฤติกรรมการดูแล
อย่างเอื้ออาทรที่นักศึกษาประเมินตนเองหลังการ
เรียนการสอนโดยรวมในระดับมาก (M = 3.38,

SD = 0.59) โดยด้านการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (M = 3.48, SD = 0.58) ทั้งนี้
ด้านการดูแลผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัยมีค่า
เฉลี่ยต�่ำที่สุด (M = 3.32, SD = 0.58)
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพระบบประเมิ น
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลตาม
การรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษาพบว่ามีคุณภาพ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (M = 4.36, SD = 0.54) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 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�ำให้ไม่อยาก
เขียนบันทึก นักศึกษาเสนอให้จัดท�ำสมุดบันทึก
ทุกภาควิชา ส่วนอาจารย์เสนอว่าควรมีกราฟสรุป
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรในแต่ละสัปดาห์
เพื่อให้เห็นพัฒนาการของนักศึกษา “...มองไม่เห็น
ภาพรวมเสนอให้มีแผ่นสรุปเป็นกราฟว่าขณะนี้
เอื้ออาทรเขาอยู่ในระดับไหนแล้วในแต่ละด้าน
...เขาจะได้เปรียบเทียบผลคะแนนด้วยตัวของเขา
เอง...” (T2G6) “...ผมคิดว่าน่าจะท�ำการประเมินการ
เรียนการสอนแบบนี้ทุกภาควิชา” (S7G2)

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการออกแบบระบบประเมินการเรียนการสอน
ภาคปฏิ บั ติ ท่ี ส ่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการดู แ ลอย่ า ง
เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
ผลการออกแบบระบบประเมิ น เป็ น ไป
ตามหลักการที่ Smith (1993) เสนอไว้ว่าประกอบ
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ด้วย การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ และ
การตรวจสอบคุณภาพระบบ จากการวิเคราะห์
ระบบได้องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
ของระบบ โดยองค์ประกอบหลัก คือ ปัจจัยน�ำเข้า
กระบวนการ ผลผลิ ต และข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
การออกแบบระบบ เพือ่ ให้ระบบนีช้ ว่ ยแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติในคลินิกที่เคย
มีมาแต่เดิมใน 3 ประเด็น คือ ด้านผู้ประเมิน ได้จัด
ท�ำคู่มือการใช้ระบบเพื่อให้อาจารย์มีแนวทางใน
การประเมิน และประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของระบบ ด้ า นวิ ธี ก ารประเมิ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี
ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ตนเอง และให้ เ พื่ อ น
ประเมิน ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ ข้อมูลย้อน
กลับที่ให้นักศึกษาสัมพันธ์กับเป้าหมายการเรียน
รู้และเกณฑ์การประเมินโดยให้ข้อมูลย้อนกลับ
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน ได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งความตรง
และใช้ค่าความตรงตั้งแต่ .80 ขึ้นไป จึงจัดว่ามีค่า
ความตรงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยพบว่าแบบประเมิน
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรมีค่าความตรง
เท่ากับ .92 ส่วนค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินทั้ง
ฉบับเท่ากับ.969 รายด้านอยู่ระหว่าง .808 – .942
ซึ่ ง อยู ่ ใ นเกณฑ์ สู ง สอดคล้ อ งกั บ ที่ กมลวรรณ
ตังธนกานนท์ (2554) ระบุวา่ ค่าความเทีย่ งตัง้ แต่ .80
ขึ้นไปถือว่ามีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับสูง สามารถ
น�ำไปใช้ได้ดี ดังนั้นจึงให้ข้อสรุปที่ถูกต้องในการ
ออกแบบระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการประเมินแบบ
เดิมการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร
ของนักศึกษาพยาบาลพบว่าการด�ำเนินการประเมิน
ความก้าวหน้าควบคูไ่ ปกับการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษามีแนวโน้มที่จะปรับปรุงการเรียนรู้ของ
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ตนเอง ทั้งนี้เป็นเพราะการเขียนบันทึกเป็นการ
ประเมินตนเองที่ท�ำให้นักศึกษาได้ทราบถึงข้อดี
และข้อด้อยของตนเอง การได้รับข้อมูลย้อนกลับ
จากอาจารย์และเพือ่ น การได้ประเมินเพือ่ นจากการ
แลกเปลี่ยนอภิปราย ส่งผลให้นักศึกษากลายเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเอง มีความกระตือรือร้น และอยาก
เรียนรู้เพิ่มขึ้น
ผลการประเมินพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร
ของนักศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลอย่าง
เอื้ออาทรที่อาจารย์ประเมินนักศึกษาและนักศึกษา
ประเมิ น ตนเอง พบว่ า ด้ า นการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ส่ ว นด้ า นการ
ดูแลผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยต�่ำ
ที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะความสามารถในการสื่อสาร
เพื่ อ การบ� ำ บั ด เป็ น สมรรถนะด้ า นการปฏิ บั ติ
การพยาบาลที่ ส� ำ คั ญ ของพยาบาลจิ ต เวช ส่ ว น
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรด้านการดูแล
ผู้ป่วยโดยยึดหลักความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
เนื่ อ งจากการพยาบาลจิ ต เวชเป็ น การพยาบาล
เฉพาะทาง ต้องใช้ทกั ษะในการสังเกต การประเมิน
สิ่ ง ที่ ม าคุ ก คามต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความคิ ด
อารมณ์ พฤติกรรมของผูป้ ว่ ย ซึง่ ทักษะการพยาบาล
ส�ำหรับผู้ป่วยฝ่ายกายที่นักศึกษาเคยฝึกปฏิบัติมา
นั้นน�ำมาใช้กับผู้ป่วยจิตเวชได้น้อยมาก ท�ำให้การ
ฝึกปฏิบัติจริงอาจเป็นเรื่องยากส�ำหรับนักศึกษา
ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
มาก่อน จึงอาจส่งผลให้อาจารย์ประเมินนักศึกษา
และนักศึกษาประเมินตนเองว่าพฤติกรรมการดูแล
อย่างเอือ้ อาทรด้านการดูแลผูป้ ว่ ยโดยยึดหลักความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับต�่ำที่สุด
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การศึกษาคุณภาพของระบบประเมินการเรียนการ
สอนภาคปฏิบตั ทิ สี่ ง่ เสริมพฤติกรรมการดูแลอย่าง
เอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ใช้ระบบประเมินเห็นว่าระบบประเมินฯมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความเป็น
ประโยชน์ ด้านความถูกต้อง และด้านความเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการ
ชี้แจงท�ำความเข้าใจแก่อาจารย์และนักศึกษา และ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ วิธกี ารประเมินไว้อย่างชัดเจน
ผู้ประเมินมีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ท�ำให้
ผลการประเมินมีคุณภาพน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับ
Stufflebeam and Shinkfield (2007) ทีส่ รุปไว้วา่ การ
ประเมินผลควรจะมีความเหมาะสม มีหลักฐาน
ชัดเจน ระบุข้อตกลง และหน้าที่ของผู้ประเมินกับ
ผู้ถูกประเมินในการด�ำเนินการประเมินให้บรรลุ
ผล และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจ
สอบคุณภาพทั้ง 4 ด้านของ Joint Committee on
Standards for Educational Evaluation (2003) ได้แก่
มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
ความเหมาะสม และความถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. กระบวนการเรียนรูท้ เี่ น้นการสร้างการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์ควรฝึกฝนให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ฝึกการ
สะท้อนคิดผ่านการสนทนาหรือการเขียนบันทึก
มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นอย่างสม�่ำเสมอ
หมั่นประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบพัฒนาการการ
เรียนรู้ของตนเอง

2. อาจารย์ควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เป็นประจ�ำโดยอธิบายรายละเอียดในการปรับปรุง
งานแก่นักศึกษา เนื่องจากข้อมูลย้อนกลับสามารถ
พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. อาจารย์ควรมีทักษะการฟัง โดยเฉพาะ
การฟั ง อย่ า งเข้ า ใจ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา
ได้สะท้อนการกระท�ำของตนเองและควรสร้าง
บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ที่ ป ลอดภั ย ส่ ง เสริ ม ให้
นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
5. อาจารย์ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
นักศึกษามีส่วนร่วม ให้รับผิดชอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง เพราะการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้สร้าง
ความรูเ้ ป็นการเรียนทีล่ กึ ซึง้ และคงทนมากกว่าการ
สอนของอาจารย์
6. แบบบันทึกการสะท้อนคิดและแบบ
บั น ทึ ก ตั๋ ว ออก ควรปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ป็ น รู ป แบบ
ออนไลน์ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจของ
นักศึกษา

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัย

1. ควรมีการศึกษาซ�้ำในรายวิชาอื่น เพื่อ
เปรียบเทียบหรือยืนยันผลการศึกษาในครั้งนี้
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ในนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนกระทั่งนักศึกษาขึ้นชั้น
ปีที่ 4 แบบระยะยาวต่อเนื่องเพื่อศึกษาพัฒนาการ
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�ำกับการเรียนรู้ของตนเอง
เพื่ อ น� ำ ผลที่ วั ด ได้ ม ายื น ยั น ผลของการศึ ก ษา
เชิงคุณภาพให้ชัดเจนมากขึ้น
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ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะ
การสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิด
และความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
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บทคัดย่อ

การตัดสินใจทางคลินิกเป็นทักษะที่มีความส�ำคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�ำลองเสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดและความสามารถ
ในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 จ�ำนวน 31 คน กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 15 คน กลุ่ม
ทดลอง จ�ำนวน 16 คน นักศึกษากลุ่มทดลองเรียนโดยสถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง 2 ครั้ง ส่วนนักศึกษา
กลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีการปกติ เครื่องมือประกอบด้วยแบบประเมินพฤติกรรมการสะท้อนคิดและ
แบบทดสอบความสามารถการตัดสินใจทางคลินิก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ t-test
ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดของกลุม่ ทดลอง หลังการเรียน (M = 44.69,
SD = 1.15) สูงกว่าก่อนเรียน (M = 39.13, SD = 1.63) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t (15)= 7.86, p < .01,
95% CI[-7.06, -4.05]) ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง
(M = 44.69, SD = 1.15) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (M = 38.20, SD = 3.16) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (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�ำคัญทางสถิติ (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�ำคัญทางสถิติ (t (29)= -3.43, p < .01, 95%CI [-7.84, -1.98]) ผลการศึกษาครั้งเป็นข้อมูล
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริงส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล
ค�ำส�ำคัญ: สถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง, ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินกิ , พฤติกรรมการสะท้อน
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, พุทธชินราช
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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 assessment 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�ำ

ปั จ จุ บั น สถานบริ ก ารสุ ข ภาพให้ ค วาม
ส�ำคัญ ในเรือ่ งคุณภาพและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
โดยเฉพาะกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะเร่งด่วน
ซับซ้อน วิกฤต เฉียบพลัน ที่ต้องเร่งรีบให้การดูแล
ให้ทันเวลาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะ
ที่เสี่ยงต่อชีวิตจึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด
ได้ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งส�ำคัญคือความปลอดภัย
ของผู้ป่วย สภาการพยาบาลให้ความส�ำคัญในด้าน
พยาบาลผูป้ ว่ ยอย่างความปลอดภัยมาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมีการประกาศเรื่อง มาตรฐานการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544 มาตรฐานที่ 3 การจัด
ระบบงานและกระบวนการให้บริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ข้อ 3.1 การบริการการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ต้องค�ำนึงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ (มาลี ค�ำคง, 2562)
การพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ จึ ง มุ ่ ง ให้ ค วาม
ส�ำคัญในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย เนื่องจาก
พยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพ
ของผู้ป่วย ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีความสามารถ
ในการใช้ความรู้ มีทักษะในการตัดสินใจที่เหมาะ
สมกับสถานการณ์ การตัดสินใจทางคลินิกจึงเป็น
ทักษะที่มีความส�ำคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่สามารถคาดเดา
ได้ ถ้าพยาบาลไม่สามารถประเมินการเปลีย่ นแปลง
ระบุปัญหาและให้การดูแลที่เหมาะสม อาจมีผล
กระทบต่อชีวิตผู้ป่วยได้ ดังนั้นความสามารถใน
การตัดสินใจทางคลินิก จึงมีผลต่อชีวิตและอัตรา
การรอดชีวิต (Bjork & Hamilton, 2011) แม้ว่า
การตัดสินใจทางคลินิกมีความส�ำคัญ แต่ยังพบ
ว่ า พยาบาลที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในสหรั ฐ อเมริ ก า
มีความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกเพียง
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ร้อยละ 35 (Del Bueno, 2005) ปัญหาทีพ่ บคือพยาบาล
ไม่ทราบว่าผู้ป่วยเกิดปัญหา ระบุข้อวินิจฉัยทาง
การพยาบาล ให้ ก ารพยาบาลและระบุ เ หตุ ผ ล
การให้การพยาบาลไม่ถูกต้อง ในประเทศไทยยัง
ไม่พบรายงานผลการประเมินความสามารถในการ
ตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล พบเพียง
การศึกษาเชิงคุณภาพในพยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษา
ใหม่ในต่างประเทศพบว่าพยาบาลใหม่รู้สึกว่าไม่มี
ความพร้อมในการตัดสินใจทางการพยาบาล (Dyess
& Sherman, 2009)
การเรียนการสอนทางการพยาบาล มุ่งให้
บัณฑิตมีการพัฒนาทักษะความสามารถ ในการ
ตัดสินใจทางคลินิก โดยผู้สอนหลักสูตรทางการ
พยาบาลเห็นตรงกันว่า การพัฒนาความสามารถ
ในการตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก เป็ น ผลลั พ ธ์ ที่ ส� ำ คั ญ
และพึงประสงค์ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล (Glynn,
2012) ผู ้ ส อนจึ ง จั ด การเรี ย นสอนหลากหลาย
วิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถ
ในการตัดสินใจทางคลินิก เช่น การสะท้อนคิด
การปฏิบัติ (Reflective practice) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ว่าสามารถพัฒนาทักษะส�ำคัญทางการพยาบาล เช่น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจทาง
คลินิกได้ (Maddison & Sharp, 2013) และการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานการณ์ จ� ำ ลองเสมื อ นจริ ง
เป็นการจัดการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจใน
สถานการณ์ที่ปฏิบัติ ช่วยในการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์
จริง ท�ำให้เกิดความมั่นใจก่อนการฝึกปฏิบัติในหอ
ผู้ป่วยจริง ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้เมื่อไปปฏิบัติ
กับผูป้ ว่ ย ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ยลดลง ท�ำให้
ผู้ป่วยปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (สุพรรณี กัณหดิลก และ
ตรีชฎา ปุ่นส�ำเริง, 2559)
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จากการทบทวนวรรณกรรมการจั ด
การเรี ย นการสอนโดยการทบทวนหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ในการใช้สถานการณ์จ�ำลองเสมือน
จริง โดยใช้หุ่นจ�ำลองสมรรถนะสูง พบว่ามีผล
ทางบวกในการพัฒนาผูเ้ รียนด้านการติดต่อสือ่ สาร
กับ ผู ้ ป ่ ว ย การท� ำ งานเป็นทีม ความสามารถใน
การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤต การคิดอย่าง
มี วิ จ ารณญาณ ทั ก ษะการเป็ น ผู ้ น� ำ และการให้
เหตุผลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยในถานการณ์
ที่ซับซ้อน (Lewis, Strachan, & Smith, 2012)
นอกจากนี้ มี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการจั ด การ
เรียน โดยใช้สถานการณ์จ�ำลองกับการเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก ในนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีที่ 4 ในการ
ประเมินสภาพ และการจัดการผูป้ ว่ ยภาวะวิกฤติ พบ
ว่าการจัดการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำ� ลองเป็นวิธี
ที่ช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าใช้ปัญหา
เป็นหลัก (Steadman et al., 2006)
การจัดการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ�ำลอง
เสมือนจริง หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่จัดสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงทาง
คลินิก เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การตัดสินใจทางคลินิก
โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่น เกมคอมพิวเตอร์
บทบาทสมมุติ ผู้ป่วยจ�ำลอง หุ่นปฏิบัติการเสมือน
จริง ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ออกแบบโดยการ
เลียนแบบสถานการณ์จริง เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูน้ ำ�
ไปสู่การแก้ปัญหา การออกแบบการเรียนรู้โดยการ
ใช้สถานการณ์เสมือนจริง มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
คือ การก�ำหนดวัตถุประสงค์ การสร้างสถานการณ์
รูปแบบของการปฏิบัติ การให้ข้อมูลสื่อสัญญาณ
การแก้ปัญหา การอภิปราย และการสะท้อนคิด
(สุพรรณี กัณหดิลก และตรีชฎา ปุ่นส�ำเริง, 2559)

จากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง และ
มี ก ารอภิ ป รายโดยใช้ เ ทคนิ ค การสะท้ อ นคิ ด ใน
ขั้นตอนสรุป ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการไตร่ตรอง
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติการ เรียนรู้วางแผนในการ
พัฒนาตนเอง และมีความสามารถในการตัดสินใจ
ทางคลินิกเพิ่มมากขึ้น
การสอนโดยใช้ เ ทคนิ ค การสะท้ อ นคิ ด
มี ป ระโยชน์ ทั้ ง ต่ อ ครู ผู ้ ส อนและนั ก ศึ ก ษา ด้ า น
ผูส้ อนท�ำให้ผสู้ อนสามารถประเมินความรู้ ทัศนคติ
และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
พบจุ ด บกพร่ อ งที่ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ตนเอง ซึ่ ง
ผู้สอนสามารถช่วยแก้ไขจุดบกพร่องนั้นได้อย่าง
ทันท่วงที ส่วนประโยชน์ด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียน
สามารถประเมินศักยภาพและจุดบกพร่องต่าง ๆ
ของตนเอง ค้นหาวิธีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และ
สามารถน� ำความรู ้ ท างทฤษฎี ไปสู ่ การปฏิ บั ติได้
(อั ศ นี วั น ชั ย , ชนานั น ท์ แสงปาก,และยศพล
เหลื อ งโสมนภา, 2560) แนวคิ ด การเรี ย นการ
สอนที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค สะท้ อ นคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
ในวิชาชีพพยาบาล คือแนวคิดการสะท้อนคิดของ
Gibbs (1998) มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การคิดทบทวน
รายละเอียดของเหตุการณ์โดยไม่มีการตัดสินหรือ
วิจารณ์ 2. ทบทวนความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ เหตุการณ์ทเี่ กิด
ขึ้น 3. การประเมินผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์
ว่ า มี อ ะไรดี ห รื อ ไม่ ดี ที่ เ กิ ด ในสถานการณ์ นั้ น
4. การคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามหลักเหตุผล โดย
การวิเคราะห์วา่ มีปจั จัยใดทีท่ ำ� ให้เหตุการณ์นนั้ ดีขนึ้
หรือแย่ลง 5. การสรุปการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นควรเป็น
อย่างไร และ 6. การคิดวางแผนน�ำไปสู่การน�ำไป
ปฏิบตั ใิ นอนาคต ถ้าพบกับสถานการณ์นนั้ อีกส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ มากขึ้น
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การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุ ท ธชิ น ราช ได้ จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการดู แ ลสุ ข ภาพแบบ
องค์รวม ให้แก่บุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติ
ระบบหายใจ การไหลเวี ย นเลื อ ดและน�้ ำ เหลื อ ง
สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบ
ทัง้ ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติและเรือ้ รัง ในส่วนการ
ฝึกภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนัก ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่
มีภาวะซับซ้อน และมักพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาร่วม
กันหลายๆระบบ ต้องการการดูแลทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ
และเร่งด่วน เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยมีอาการทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี พุ ท ธชิ น ราช
ได้จัดการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้า
ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยการฝึกทักษะที่
จ�ำเป็นในห้องฝึกปฏิบัติการ เช่น การดูแลผู้ป่วย
ที่ใช้ท่อช่วยหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพ แต่ยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่ได้น�ำการจัดการเรียน
การสอนโดยสถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริงมาร่วม
กับการสะท้อนคิด
ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงระดับสูง เพื่อ
จ�ำลองสถานการณ์การเรียนการสอนปฏิบัติการ
พยาบาลในผู ้ ป ่ ว ยภาวะวิ ก ฤตร่ ว มกั บ แนวทาง
การสะท้ อ นคิ ด ในวิ ช าการพยาบาลบุ ค คลที่ มี
ปัญหาสุขภาพ 3 โดยนักศึกษาจะได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้วยการฝึกในสถานการณ์จ�ำลอง 2
สถานการณ์ คือ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และ
การพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ป ั ญ หาระบบหั ว ใจและ
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หลอดเลือด ซึ่งไม่เหมาะที่จะฝึกในสถานการณ์
จริง เนือ่ งจากนักศึกษายังไม่มปี ระสบการณ์ในเรือ่ ง
ดังกล่าว อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
การศึกษาครั้งนี้ประเมินผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม
การสะท้อนคิดและความสามารถในการตัดสินใจ
ทางคลินิก เพื่อน�ำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง
พัฒนาทักษะการตัดสินใจทางคลินกิ และทักษะการ
สะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลให้มปี ระสิทธิภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์งานวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการสะท้อน
คิดของนักศึกษาพยาบาลกลุม่ ทดลองก่อนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริงร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด
2. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการสะท้อน
คิดของนักศึกษาพยาบาลระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการสะท้อนคิด
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลกลุ ่ ม
ทดลองก่ อ นและหลั ง การจั ด การเรี ย นการสอน
โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการส่งเสริม
ทักษะการสะท้อนคิด
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการ
สะท้อนคิด
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สมมุติฐานการวิจัย

1. พฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษา
พยาบาลกลุม่ ทดลอง หลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง ร่วมกับการส่งเสริม
การสะท้อนคิดสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการเรียนการ
สอน
2. พฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษา
พยาบาลกลุม่ ทดลอง หลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง ร่วมกับการส่งเสริม
การสะท้อนคิดสูงกว่ากลุ่มควบคุม
3. ความสามารถในการตั ด สิ น ใจทาง
คลินิกของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง หลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
ร่วมกับการส่งเสริมการสะท้อนคิดสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมการเรียนการสอน
4. ระดั บ ความสามารถในการตั ด สิ น ใจ
ทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือน
จริง ร่วมกับการส่งเสริมการสะท้อนคิดสูงกว่ากลุม่
ควบคุม

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ�ำลองเสมือน
จริง ของ สุพรรณี กัณหดิลกและตรีชฎา ปุ่นสําเริง
(2559) ที่น�ำรูปแบบการตัดสินใจทางคลินิกของ

Tanner (2006) มาประยุกต์การออกแบบการเรียน
รู้ โดยใช้สถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง ประกอบ
ด้วย 4 ขัน้ ตอนคือ 1) การให้ความสนใจกับสิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้น 2) การตีความท�ำความเข้าใจว่าท�ำอะไร 3) การ
ตอบสนองโดยการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม และ 4) การ
สะท้อนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา และในขั้นตอน
ที่ 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
ตามหลักเหตุผล โดยการวิเคราะห์มปี จั จัยใดทีท่ ำ� ให้
เหตุการณ์นั้นดีขึ้นหรือแย่ลง 4.5) การสรุปการ
เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าแนวทางการแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นควรเป็นอย่างไร และ 4.6) การคิด
วางแผนน�ำไปสู่การน�ำไปปฏิบัติในอนาคต ถ้าพบ
กับสถานการณ์นั้นอีก ดังนั้นการเรียนรู้จากโดยใช้
สถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง จึงเป็นกระบวนการ
ทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้เกิดการคิดใคร่ครวญ ผ่านการ
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือน และกระบวนการ
สะท้อนคิด ส่งผลให้เกิดความสามารถในการตัดสิน
ใจทางคลินกิ และพฤติกรรมการสะท้อนคิด ดังภาพ
ที่ 1
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สถานการณ์ จําลองเสมือนจริง
1) การให้ความสนใจกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
2) การตีความทําความเข้าใจว่าทําอะไร
3) การตอบสนองโดยการตัดสิ นใจที่เหมาะสม
4) การสะท้อนการเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนา โดยใช้รูปแบบการสะท้อนคิด
ของกิบส์ 6 ขั้นตอน 4.1) การคิดทบทวนรายละเอียดของเหตุการณ์
4.2) ทบทวนความรู ้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4.3) การประเมินผล
กระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ มีอะไรดีหรื อไม่ดีที่เกิดในสถานการณ์น้ นั
4.4) การคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามหลักเหตุผล 4.5) การสรุ ปการ
เรี ยนรู ้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ 4.6) การคิดวางแผนนําไปสู่ การ
นําไปปฏิบตั ิในอนาคต

- ความสามารถในการตัดสิ นใจ
ทางคลินิก
- พฤติกรรมการสะท้อนคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(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�ำนวน 139 คน กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่
นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 67 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ
3 จ�ำนวน 31 คน ซึ่งก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จาก Polit & Hungler (1995) ที่ก�ำหนดว่าการ
วิ จั ย กึ่ ง ทดลองควรมี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด

20-30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่าง
ง่ า ยจากกลุ ่ ม ของนั ก ศึ ก ษาที่ ฝ ึ ก ภาคปฏิ บั ติ โดย
แต่ ล ะกลุ ่ ม มี ก ารคละนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย
สะสมระดับมากปานกลางและน้อย โดยมีเกณฑ์
การคั ด เข้ า คื อ 1) ลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ
การพยาบาลบุ ค คลที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพ 3 และ
2) ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มโครงการวิ จั ย และเกณฑ์
การคั ด ออก คื อ ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนได้ ต ลอดโครงการวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย
มีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง โดยให้นกั ศึกษาจ�ำนวน
15 คนแรกเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการเรียนการ
สอนตามปกติและด�ำเนินการเก็บข้อมูลให้เสร็จ
สิน้ ก่อน เพือ่ ป้องกันการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง จากนัน้ ด�ำเนินการสุม่
กลุม่ ทดลองจ�ำนวน 16 คน ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การวิ จั ย นี้ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยของ คณะกรรมการ
จริ ย ธรรมวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ เ ครื อ ข่ า ยภู มิ ภ าค
มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้หนังสือรับรองเลขที่
005/61 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการอธิบายและตอบ
ข้อสงสัยจากผู้วิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย
วิธีการวิจัย ความปลอดภัยหรืออันตรายอาจเกิด
ขึ้น รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดย
ละเอียดตามเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยพร้อม
ลงนามก�ำกับ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเป็นความ
ลับและน�ำเสนอผลการวิจัยเป็นแบบสรุปเท่านั้น
กลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยครั้ง
นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการ
วิจัย เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ (Scenario) และ
แผนการสอนโดยการใช้สถานการณ์จ�ำลองเสมือน
จริงร่วมกับการส่งเสริมการสะท้อนคิด เรื่อง การ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยสถานการณ์เสมือน
จริ ง กลุ ่ ม ทดลองจะได้ เ รี ย นรู ้ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เสมือนจริง
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อนคิด
ของเชษฐา แก้วพรมและคณะ (2557) ที่แปลและ
พัฒนาจากแบบวัดของ Sobral (2005) มีข้อค�ำถาม
ทั้งหมด 14 ข้อ ลักษณะแบบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ มีค่าคะแนน 1- 4 ได้แก่ ไม่เคย
ท�ำ ท�ำนาน ๆ ครั้ง ท�ำบ่อย ๆ และท�ำเป็นประจ�ำ
2. แบบประเมินการตัดสินใจทางคลินิก

เป็นแบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (Modify Essay
Question [MEQ] ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง มีสถานการณ์
จ� ำ ลอง เสนอตามล� ำ ดั บ เหตุ ก ารณ์ โ ดยแยกเป็ น
ตอน ๆ และให้ผู้เรียนท�ำแบบทดสอบตามล�ำดับ
เหตุการณ์ โดยมีค�ำถามที่วัดความสามารถในการ
ตัดสินใจทางคลินิก 4 ขั้นตอน ได้แก่ ความสามารถ
ในการรวบรวมข้ อ มู ล การประมวลข้ อ มู ล และ
ระบุปัญหา การตัดสินใจให้การพยาบาล และการ
ประเมินผลการพยาบาล แบบทดสอบเป็นข้อสอบ
คู่ขนาน 2 ชุด ชุดที่ 1 และ 2 แต่ละชุดประกอบด้วย
การช่วยฟื้นคืนชีพ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหา
ระบบหัวใจและหลอดเลือด จ�ำนวน 2 สถานการณ์
แต่ละสถานการณ์มีค�ำถาม 4 ข้อ รวม 8 คะแนน
เต็ม 20 คะแนน การแปลผลคะแนนพฤติกรรมการ
สะท้อนคิด ดูจากคะแนนเฉลี่ยรวมว่าพฤติกรรม
ด้านใดมีคะแนนอยู่ในระดับใด โดยแต่ละด้านมี
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 4 – 20 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
		 1) แบบประเมิ น การตั ด สิ น ใจทาง
คลิ นิ ก ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เอง เป็ น แบบทดสอบ
MEQ ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจ
สอบความตรงด้ า นเนื้ อ หา (Content Validity)
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กั บ จุ ด ประสงค์ (Index of Item-Objective
Congruence) ผลการประเมินพบว่าค่าอยู่ระหว่าง
.8-1.0 จากนั้นน�ำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับแก้ไข
เครื่ อ งมื อ ก่ อ นน� ำ ไปใช้ ต ่ อ ไปและน� ำ มาหา
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยน�ำ
ไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าจ�ำนวน 30 คน และตรวจสอบ
ค่าความเที่ยงโดยวิธีการของ Cronbach’s alpha
coefficient ได้เท่ากับ .87
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		 2) สถานการณ์ จ� ำ ลองเสมื อ นจริ ง
จ�ำนวน 2 สถานการณ์ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
สูง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ผู้วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เสมือนจริง ความสมบูรณ์ของสถานการณ์ โดย
เป็นพยาบาลและอาจารย์พยาบาลที่มีความรู้และ
มีประสบการณ์ตามสถานการณ์จ�ำลอง และผู้ที่มี
ประสบการณ์การสอนโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด
จ�ำนวน 3 คน เป็นผู้เสนอแนะและข้อคิดเห็น ด้าน
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา การตัดสินใจ
ในการพยาบาล เทคนิคการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและ
การสะท้อนคิดจากนัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำมาปรับแก้ไขตามค�ำ
แนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ
		 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อน
คิด มีค่าความเที่ยงโดยรวมด้วยวิธีการของครอน
บาก เท่ากับ .86 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ขอ
อนุญาตใช้เครือ่ งมือโดยไม่ได้ดดั แปลง จึงไม่ได้ตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่องมือซ�้ำเนื่องจากใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็นนักศึกษาพยาบาลเช่นกัน และมีระดับ
เพียงมั่นในระดับสูง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อน
คิด และแบบประเมินการตัดสินใจทางคลินิก
2. ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมกลุ่มทดลอง
โดยการเรียนรู้จากสถานการณ์เสมือนจริงขั้นสูง
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเสมื อ นจริ ง ซึ่ ง มี หุ ่ น จ� ำ ลอง
สมรรถนะสู ง โดยกลุ ่ ม ทดลองจะได้ เ รี ย นรู ้ ใ น
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความจริง 2 สถานการณ์
คือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด
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ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมกลุ่มทดลอง เกี่ยว
กับการเรียนการสอนจากสถานการณ์จำ� ลองเสมือน
จริง และการสะท้อนคิด ดังนี1้ ) ผูว้ จิ ยั ทบทวนความ
หมายของการสะท้อนคิด ขั้นตอนการสะท้อนคิด
ตามแนวทางของ ที่ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน
ฝึกทดลองการสะท้อนคิดจากสถานการณ์ทกี่ ำ� หนด
ให้ สรุปผลการเรียนรู้โดยบันทึกการสะท้อนคิด
(Reflective journal) 2) ผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเรียนในสถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง และ
ชี้แจงให้ทราบถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่จะเรียนรู้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเรี ย นรู ้ แ ต่ ล ะสถานการณ์
เอกสารต�ำราทีค่ วรศึกษา และประเด็นค�ำถามส�ำคัญ
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นค้ น คว้ า ความรู ้ ก ่ อ นที่ จ ะเข้ า เรี ย น
3) กลุม่ ทดลองเข้าเรียนรูก้ ารสอนโดยใช้สถานการณ์
จ�ำลองเสมือนจริง จ�ำนวน 2 สถานการณ์ ใช้เวลา
ประมาณสถานการณ์ละ 60 นาที ขั้นตอนการเรียน
รู้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 3.1) ขั้นน�ำ
ผู้วิจัยปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียด (Prebriefed)
ใช้เวลา 20 นาที ในสถานการณ์แรก 3.2) ขั้นเรียน
รู้จากสถานการณ์จ�ำลองเสมือนจริง ผู้วิจัยทบทวน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ แนะน�ำสถานการณ์และ
บทบาทของผู ้ เ รี ย น จากนั้ น แบ่ ง ผู ้ เ รี ย น 8 คน
ออกเป็น 2 กลุม่ กล่มุ ละ 4 คน เข้าเรียนรูส้ ถานการณ์
โดยก�ำหนดบทบาทเป็นพยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าเวร
หัวหน้าทีม และสมาชิกทีม ส่วนผู้เรียนที่เหลืออีก
4 คนจะเป็นผู้สังเกตการปฏิบัติของเพื่อน และใน
สถานการณ์ต่อมาผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มจะสลับบทบาท
การเป็นผู้แสดงและผู้สังเกตการณ์ ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ
ในสถานการณ์ (Scenario) ใช้เวลา15-20 นาที 3.3)
ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ (Debriefing) ใช้เวลา 20-30
นาที ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้ผู้เรียนสะท้อนคิด กิจกรรม
ที่ได้ปฏิบัติในสถานการณ์ ตามบทบาทที่ตนได้รับ
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โดยผูว้ จิ ยั กระตุน้ ให้ผเู้ รียนสะท้อนคิดตามแนวทาง
ขั้นตอนการสะท้อนคิด 6 ขั้นตอน ของกิบป์
กลุ่มควบคุม จะได้รับการเรียนการสอน
ตามปกติ คือ การสอนที่อาจารย์ประจ�ำกลุ่ม เตรียม
ความรู้ในหลักการสะท้อนคิดให้กับนักศึกษาโดย
ใช้แนวทาง 6 ขัน้ ตอนของกิบป์ และฝึกการสะท้อน
คิดในการฝึกปฏิบัติจากอาจารย์ประจ�ำกลุ่ม โดย
สอดแทรกการสะท้อนคิด ในการประชุมปรึกษา
ก่อนหรือหลังการฝึกปฏิบัติประจ�ำวัน (Pre-post
conference) และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ�ำลอง
เสมือนจริงที่อาจารย์แต่ละกลุ่มก�ำหนดขึ้น และฝึก
ปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ว่ ยหนักเป็นเวลา กลุม่ ละ 2 สัปดาห์
3. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนิน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและ
กลุ่มทดลอง โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามพฤติกรรมการสะท้อนคิดและแบบ
ประเมินการตัดสินใจทางคลินิก ในวันสุดท้ายของ
สัปดาห์ที่ 2 การฝึกปฏิบัติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ตรวจ ตามข้อตกลงเบื้องต้นใน
การสถิติ ทดสอบการกระจายของข้อมูล ด้วย สถิติ
Spario-Wilk พบว่า มีการกระจายของข้อมูลเป็นโค้ง
ปกติผวู้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
วิเคราะห์ด้วยสถิติความถี่และร้อยละ
2. เปรี ย บเที ย บคะแนนพฤติ ก รรมการ
สะท้อนคิดและคะแนนความสามารถในการตัดสิน
ใจทางคลินิกของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำ� ลองเสมือน
จริงร่วมกับร่วมกับการส่งเสริมทักษะการสะท้อน
คิด ด้วยสถิติ Dependent T-test
3. เปรี ย บเที ย บคะแนนพฤติ ก รรมการ
สะท้อนคิด และคะแนนความสามารถในการตัดสิน
ใจทางคลินกิ ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมหลัง
การจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จ�ำลอง
เสมือนจริงร่วมกับร่วมกับการส่งเสริมทักษะการ
สะท้อนคิด ด้วยสถิติ In-dependent T-test

ผลการวิจัย

1. ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนพฤติ ก รรม
การสะท้ อ นคิ ด ของกลุ ่ ม ทดลอง หลั ง การเรี ย น
(M = 44.69, SD = 1.15) สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
(M = 39.13, SD = 1.63) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(t(15)= -7.86, p <. 01,95% CI[-7.06,-4.05) ดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่ าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการสะท้ อนคิดของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองก่ อนและ
ตารางที
่ 1่ 1ดเปรี
ยยบเที
ยยบค่
กกรรมการสะท้
ดดของนั
ษาพยาบาลกลุ
ทดลองก่
น
หลั
งการจั
การเรี
ยนการสอนโดยใช้
สถานการณ์
เสมือนจริ อองร่นคิ
วมกั
บการส่กกศึศึงกกเสริ
มทักษะการสะท้
อนคิดออนและ
ตารางที
เปรี
บเที
บค่าาเฉลี
เฉลี่ยย่ คะแนนพฤติ
คะแนนพฤติ
รรมการสะท้
นคิ
ของนั
ษาพยาบาลกลุ
่ ม่มทดลองก่
และหลั
งการจั
ดการเรี
ยนการสอนโดยใช้
สถานการณ์
เสมื
อนจริ
ร่วมกั
บการส่
เสริ
กษะการสะท้
อนคิ
วแปร
ก่อนทดลอง สถานการณ์
ทดลอง
95%
Mean
หลังตัการจั
ดการเรี
ยนการสอนโดยใช้
เสมืหลั
องนจริ
งร่ วงมกั
บการส่
งเสริงCI
มทัforมกทัษะการสะท้
อt นคิ
ด ด df
ตัวแปร
กลุ่มควบคุม
กลุ
กลุ่ม่ มทดลอง
ควบคุม

ก่อนทดลอง
Mean
SD
36.87
Mean 3.66
SD
39.133
1.63
36.87
3.66

*p< .05**39.133
p< .01 1.63
กลุ่มทดลอง

n
15n
16
15

Mean
38.20
Mean
44.69
38.20

หลังทดลอง
SD
3.16
SD
1.15
3.16

16

44.69

1.15

n
15n
16
15
16

95%Difference
CI for Mean
t
Difference
-2.43, -0.23
-2.59*
-7.06,
-7.86**
-2.43, -4.05
-0.23
-2.59*
-7.06, -4.05
-7.86**

df
14
15
14
15

*p< .05** p< .01
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการสะท้อนคิดหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง (M= 44.68,SD =
2. ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนพฤติ ก รรมการ (M = 38.20, SD = 3.16) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4.60)อสูนคิ
ง2.กว่ดค่หลั
ากลุ
ควบคุ
ม(M= 38.20,
= 3.16) อย่อานคิ
ยั สํง=าการทดลอง
คั-4.54,
ญทางสถิ
ิ .01,95%
(t(29) ่ม=ทดลอง
-4.54,
p<
CI[-=
าเฉลี
่ยของคะแนนพฤติ
กSD
รรมการสะท้
ดนหลั
(M=.01,95%
44.68,SD
(tงมี(29)
p <ตของกลุ
CI[-9.38,
-3.59])
สะท้
ง่มการทดลอง
ของกลุ
่ ม ทดลอง
9.38,
ดมดั(M=
งตารางที
2 SD
งตารางที
่ 2 = -4.54, p< .01,95% CI[(M
= -3.59])รายละเอี
44.68,
SD่มควบคุ
= ย4.60)
สูง38.20,
กว่า่ กลุ
่มควบคุ
4.60)
สู งกว่ากลุ
= 3.16)ม อย่ารายละเอี
งมีนยั สํายคัดญดัทางสถิ
ติ (t(29)
9.38, -3.59])รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2่ 2เปรี
บเทียยบค่
บค่าาเฉลี
เฉลีย่ ย่ คะแนนพฤติ
คะแนนพฤติกกรรมการสะท้
รรมการสะท้อนคิ
อนคิดของนั
ดของนักศึกกศึษาพยาบาลระหว่
กษาพยาบาลระหว่
างกลุ
่ มควบคุ
ตารางที
เปรียยบเที
างกลุ
ม่ ควบคุ
มม
และกลุ
ดดการเรี
ยยนการสอนโดยใช้
สสถานการณ์
สมื
และกลุ
การจั
การเรี
นการสอนโดยใช้
ถานการณ์
เสมืออนจริ
งร่ร่ววมกั
มกับบการสะท้
การสะท้อาอนคิ
นคิด่ดมควบคุม
ตารางที่ม่ มทดลองหลั
่ ทดลองหลั
2เปรี ยบเทีงยงการจั
บค่
าเฉลี
ย่ คะแนนพฤติ
กรรมการสะท้
อนคิดเของนั
กนจริ
ศึกงษาพยาบาลระหว่
งกลุ
ตัวแปร
กลุ่มดควบคุ
กลุส่มถานการณ์
ทดลอง เสมือนจริ
95%งร่CIวมกั
forบMean
t ด
และกลุ
่ มทดลองหลังการจั
การเรีมยนการสอนโดยใช้
การสะท้ อนคิ
ตัวแปร
ก่อนทดลอง
หลั
ทดลอง
ก่องนทดลอง

**
.01
หลัp<
งทดลอง

กลุ่มควบคุม
Mean
SD
36.86
Mean 3.66
SD
38.20
3.16
36.86
3.66

n
15n
15
15

38.20

15

3.16

Mean
39.12
Mean
44.69
39.12

กลุ่มทดลอง
SD
6.53
SD
1.15
6.53

n
16n
16
16

44.69

1.15

16

95%Difference
CI for Mean
t
Difference
-6.18, 1.66
-1.17
-9.38,
-4.54**
-6.18,-3.59
1.66
-1.17
-9.38, -3.59
-4.54**

df

df
29
29
29
29

เฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการตั
ดสิ นใจทางคลิ
นิกของกลุ
งการเรี
** p< .01
(M = 16.46,
SD = 1.95)
อย่างมีน่มัยทดลองหลั
ส�ำคัญทางสถิ
ติ ยน
3. ค่า2.เฉลีค่่ยาของคะแนนความสามารถใน
=ิก26.75,
SD
= 4.34) สู งกว่
ยน(M=
=นิก1.95)
อย่
นยั สําคั-7.87])
ญงทางสถิ
(t(15)=
p SD
<.01,95%
CI[-12.68,
การตัดสินใจทางคลิ
ของกลุ
่มทดลองหลั
การาก่อนเรี
่มางมี
2. (M
ค่านเฉลี
่ยของคะแนนความสามารถในการตั
ดสิ-9.10,
น16.46,
ใจทางคลิ
ของกลุ
ทดลองหลั
การเรี ยตนิ
รายละเอี
ยด16.46,
ดังตารางที
เรียน (M = 26.75,(t(15)=
=-9.10,p<.01,95%
4.34)SDสูง=กว่4.34)
าก่อนเรี
ยนาก่อถึนเรี
-12.68
ง -7.87])
ยSD
ด ดั=ง่ 3ตารางที
(MSD= 26.75,
สูCI[
งกว่
ยน(M=รายละเอี
1.95) อย่่ 3างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(t(15)= -9.10,p<.01,95% CI[-12.68 ถึง -7.87])รายละเอียด ดังตารางที่ 3
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ตารางที
ตารางที่ ่ ่3เปรี
3 เปรียยยบเที
บเทียยยบค่
บค่าาาเฉลี
เฉลีย่ย่ ย่ คะแนนความสามารถในการตั
คะแนนความสามารถในการตัดดดสิสิสินนใจทางคลิ
ใจทางคลินนิกกิ ของนั
ของนักกศึศึกกษาพยาบาลกลุ
ษาพยาบาลกลุ่ มม่
ตารางที
3เปรี
บเที
บค่
เฉลี
คะแนนความสามารถในการตั
ทดลองก่
ถานการณ์
เเสมื
นจริ
มกั
การส่
เสริ
ษะการ
ทดลองก่อออนและหลั
นและหลังงงการจั
การเรียยนการสอนโดยใช้
ทดลองก่
นและหลั
การจัดดการเรี
การเรี
นการสอนโดยใช้สสสถานการณ์
ถานการณ์เสมื
สมือออนจริ
นจริงงงร่ร่ร่วววมกั
มกับบบการส่
การส่งงงเสริ
เสริมมมทัทัทักกกษะการ
ษะการ
สะท้อออนคิ
นคิดดด
สะท้
สะท้
นคิ
ตัตัววแปร
แปร

กลุ
กลุ่ ม่ มควบคุ
ควบคุมม
กลุ
กลุ่ ม่ มทดลอง
ทดลอง

ก่ก่ออนทดลอง
นทดลอง

Mean
Mean
16.33
16.33
16.46
16.46

SD
SD
2.93
2.93
1.95
1.95

หลั
หลังงทดลอง
ทดลอง

nn
15
15
16
16

Mean
Mean
21.83
21.83
26.75
26.75

SD
SD
3.55
3.55
4.34
4.34

nn
15
15
16
16

95%
95% CI
CI for
for Mean
Mean
Difference
Difference

tt

dfdf

-7.68,
-7.68, -3.31
-3.31
-12.68,
-12.68, -7.87
-7.87

-5.39**
-5.39**
-9.10**
-9.10**

14
14
15
15

95%
95% CI
CI for
for Mean
Mean
Difference
Difference

tt

dfdf

-1.95,
-1.95, 1.68
1.68
-7.84,
-7.84, -1.98
-1.98

-0.15
-0.15
-3.43**
-3.43**

29
29
29
29

**
** p<
p< .01
.01
4.4. ค่ค่ค่าาเฉลี
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ของกลุ
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า เฉลี่ย่ยของคะแนนความสามารถในการตั
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ประเมินศักยภาพของตนเอง เรียนรู้จุดบกพร่อง
ของตนเอง และค้นหาวิธีการแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่ง
ขึ้น (กรรณิกา วิชัยเนตร, 2560) นอกจากนี้ การ
เรียนโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยอาศัย
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
มีวิจารณญาณโดยใช้ข้อมูลที่แหล่งข้อมูลที่หลาก
หลาย (เชษฐา แก้วพรม, อรัญญา บุญธรรม, ลลนา
ประทุม, และโสภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ, 2557) และจาก
การรายงานการสะท้อนคิดของนักศึกษา พบว่า
นักศึกษาสามารถสะท้อนถึงจุดบกพร่องและจุดเด่น
ที่ตนเองปฏิบัติได้ และยังบอกแนวทางการพัฒนา
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการตัดสินในทางคลินิก
ของนักศึกษากลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม ขณะ
ที่คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตัดสินใจทาง
คลินิกก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน การเรียน
ภาคปฏิ บั ติ ใ นหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต เป็ น สถานการณ์
ใหม่ที่นักศึกษายังไม่คุ้นเคย เนื่องจากมีอุปกรณ์
ต่าง ๆ อีกทั้งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก เป็นผู้ป่วย
ที่อยู่ในภาวะวิกฤต มีความซับซ้อนในภาวะโรค
และกระบวนการดูแลผู้ป่วยมีทั้งอุปกรณ์และขั้น
ตอนที่ต้องอาศัยความรู้ ความถูกต้องและแม่นย�ำ
ดังนั้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จ�ำลองเสมือน
จริงขั้นสูง ที่มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง
นักศึกษาจะได้ฝึกรวบรวมข้อมูล ประเมินสภาพ
ระบุ ป ั ญ หา ลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล และการ
ประเมินในห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง ซึ่งไม่
สามารถฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง ได้ โ ดยไม่
ฝึกประสบการณ์มาก่อน เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นสูง ส่งผลให้นักศึกษากล้าที่จะเรียนรู้ ที่ส�ำคัญ
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คือนักศึกษาได้มีโอกาสที่จะคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทผี่ า่ นมา ได้สะท้อนคิดด้วยตนเอง และ
ได้รบั ข้อมูลการสะท้อนกลับจากเพือ่ นและอาจารย์
ผ่ า นการอภิ ป ราย ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาทั ก ษะ
การให้เหตุผลทางคลินิกความสามารถวางแผน
ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการตัดสินใจทาง
คลินิกที่ดียิ่งขึ้น (สุพรรณี กัณหดิลก และตรีชฎา
ปุ ่ น สํ า เริ ง , 2559) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรร, และโชติกา
ภาษีผล (2560) ทีพ่ บว่าการจัดการเรียนการสอนโดย
การสะท้อนคิดส่งเสริมความสามารถในการตัดสิน
ใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลได้ และเป็นไป
ในทางเดียวกันกับการศึกษาของ Lewis (2012)
และ Lasater(2007) ที่ ไ ด้ ท บทวนหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ ในการศึกษาผลของการใช้หุ่นจ�ำลอง
สมรรถนะสู ง (High fidelity simulation) ต่ อ
การพัฒนาทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคในนักศึกษา
พยาบาล พบว่าสถานการณ์จ�ำลองมีผลทางบวกใน
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้
เหตุผลทางคลินิก ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์
ที่ซับซ้อนได้

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การ
เรียนด้วยสถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง ช่วยในการ
พัฒนาพฤติกรรมการสะท้อนคิดและความสามารถ
ในการตัดสินใจทางคลินิก อาจารย์พยาบาลจึงควร
น�ำวิธีการสอนดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลมากขึ้น โดยจัดให้มีการสอนด้วย
วิธีการนี้ซ�้ำหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะ
การสะท้อนคิด และทักษะการตัดสินใจทางคลินิก
มากขึ้น
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2. ควรมีการศึกษาในกลุ่มอื่น เช่น กลุ่ม
นักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติในรายวิชาอื่น ๆ
กลุ่มพยาบาลที่เข้าท�ำงานใหม่ควรศึกษาการเรียน
ด้วยสถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง ในรายวิชาอืน่ ๆ

เอกสารอ้างอิง

เชษฐา แก้วพรม, อรัญญา บุญธรรม, ลลนา ประทุม,
และโสภิณสิริ ยุทธวิสุทธิ. (2557). ความ
คิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการเขียน
บั น ทึ ก สะท้ อ นคิ ด . วารสารการพยาบาล
และการศึกษา, 7(3), 101-112.
กรรณิ ก า วิ ชั ย เนตร. (2560).การสะท้ อ นคิ ด :
ก า ร ส อ น เ พื่ อ ใ ห ้ นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล
พั ฒ นาการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณในการ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล. วารสารพยาบาล
ต�ำรวจ, 6(2),188-199.
มาลี ค�ำคง. (2562). ความปลอดภัยของผู้ป่วย:
แนวทางจั ด การเรี ย นรู ้ ภ าคปฏิ บั ติ ท างการ
พยาบาล. วารสารเครื อ ข่ า ยพยาบาลและ
สาธารณสุขภาคใต้, 6(1), 216-228.
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี พุ ท ธชิ น ราช.
(2559). รายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ประจ�ำปีการศึกษา 2559. มป.
สมจิตต์ สินธุชยั , วิชยั เสวกงาม, และโชติกา ภาษีผล.
(2560).การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการ
สอนตามแนวคิ ด การเสริ ม ต่ อ การเรี ย นรู ้
และการสะท้อนคิดการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล. วารสารพยาบาล
ทหารบก,18(3), 134-143.
สุพรรณี กัณหดิลก และตรีชฎา ปุ่นสําเริง. (2559).
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือน

จริ ง : การออกแบบการเรี ย นรู ้ ท างการ
พยาบาล. วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา, 9(1), 1-14.
อั ศ นี วั น ชั ย , ชนานั น ท์ แสงปาก, และยศพล
เหลืองโสม นภา. (2560). การจัดการเรียน
การสอนผ่ า นการสะท้ อ นคิ ด ในวิ ช าชี พ
พยาบาล. วารสารวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพ, 11(2), 105-115.
Bjork, I. T. & Hamilton, G. A. (2011). Clinical
decision making of nurses working in
hospital settings. Nursing Research and
Practice, doi.org/10.1155/2011/524918.
Del Bueno, D. (2005). A crisis in critical thinking.
Nursing Education Perspective, 26,
278-282.
Dyess, S. M. & Sherman, R. O. (2009). The first year
of practice: New graduate nurses’
transition and learning needs. Journal of
Continuing Education in Nursing, 40(1),
403-410.
Gibbs, G. (1998). Learning by doing: A guide to
teaching learning methods. London: FEU.
Glynn, D. M. (2012). Clinical judgment
development using structured classroom
reflective practice: A qualitative study.
Journal of Nursing Education, 51(3),
134-139.
Lewis, R., Strachan, A. & Smith, M. M. (2012).
Is high fidelity simulation the most
effective method for the development of
non-technical skills in nursing? a review of
the current evidence. The Open Nursing

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

Journal, 6(1), 82-89.
Maddison, C. & Sharp, P. (2013). An exploration
of the student and mentor journey into
reflective practice. In C Bulman,
S Schutz (eds). Reflective Practice in
Nursing. (5 th ed). Oxford: Blackwell
Science.
Polit, D. F., & Hungler, B. P. (1995). Nursing
research : Principles and methods.,
Philadelphia : JB Lippincott.
Steadman, R. H., Huang, Y. M., Matevosian, R.,
Lamon, B. R., McCullough, L. & Ariel,
D. (2006). Simulation-based training is
superior to problem-based learning for the
acquistion of critical assessment and
management skill. Critical Care Med,
34(1), 151-157.

71

72

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

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

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ
(PLC) ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข การวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งเป็น
2 ระยะ ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ อาจารย์พยาบาลประจ�ำ และมีระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ก�ำหนดสุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบ จ�ำนวน 364 คน จ�ำนวน 16 แห่งจาก 30 แห่ง เครือ่ งมือ
ที่ใช้เก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่าง ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล คื อ อาจารย์ พ ยาบาลที่ ป ระจ� ำ และมี ร ะยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านมาแล้ ว อย่ า งน้ อ ย 10 ปี
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จ�ำนวน 20 คน และสัมภาษณ์จนได้ขอ้ มูลทีอ่ มิ่ ตัวโดยแบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การวิจัยเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่า 1) ความยึดมั่นผูกพันต่องาน และภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อ PLC 2) วัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการเป็น PLC
โดยส่ ง ผ่ า นความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ งาน จากการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ PLC
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดยระดับอาจารย์ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�ำวิชาการ 2) ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรม
3) ความยึดมั่นผูกพันต่องาน และ 4) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และเงื่อนไขระดับสถาบัน
ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์กร และ 2) บรรยากาศแบบเปิดขององค์กร
ค�ำส�ำคัญ : 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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การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีเ่ น้นการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะและ
เหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ 21 นั้นส่งผลให้วิถีชีวิต
ของทุ ก คนในยุ ค ปั จ จุ บั น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล ที่ต้องท�ำให้
ระบบบริการสุขภาพของสถานบริการทุกระดับมี
การปรับเปลีย่ นพัฒนาขึน้ ในด้านวิธกี ารด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องและทันสมัยทั้งด้านโครงสร้าง ระบบ
บริการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
(อุ ไ รวรรณ แก้ ว เพชร, 2562) ระบบการศึ ก ษา
พยาบาลจึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน โดย
บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตนเองร่วมกันด้วย ดังนั้นการจะพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียน
ได้นั้น สิ่งที่ส�ำคัญคือผู้สอนหรืออาจารย์พยาบาล
เพราะผู้สอนเป็นกลไกส�ำคัญและส่งผลโดยตรงต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน จึงควรมีแนวทางส่งเสริม
ให้ผู้สอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน
โดยการปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ ปรับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพทันยุค
ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาแนวทางการ
พัฒนาผู้สอนยังไม่ประสบความส�ำเร็จ การพัฒนา
ผูส้ อนในสาขาพยาบาลส่วนใหญ่เน้นเชิงลึก มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพัฒนามักใช้การฝึกอบรม
ระยะสัน้ ซึง่ หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผูก้ ำ� หนดสาระ
ส�ำคัญของการอบรมที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของทีมผู้สอน
ประกอบกับรูปแบบการถ่ายทอดความรูข้ องผูส้ อน
มักเน้นความรูด้ า้ นทฤษฎี มากกว่าประสบการณ์ ยัง
เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องมีปรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญ

บรรยายให้ ฟ ั ง ไม่ เ ชื่ อ ว่ า กลุ ่ มคนในองค์ กรของ
ตนเองสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์
องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเองได้ มักเน้นเครื่องมือและ
เทคโนโลยีมากกว่ากระบวนการ (โชติ ธีตรานนท์,
2560) จึงส่งผลกระทบต่อรูปแบบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและวิธีการพัฒนาตนเองของผู้สอน
ที่ยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเองน้อย ไม่ใช้
หลั ก สุ น ทรี ย สนทนา และการถ่ า ยทอดความรู ้
ระหว่างบุคคลกับองค์กรเกิดปัญหาการไม่แบ่งปัน
ความรู้หลังไปสัมมนา หรือฝึกอบรม จึงเป็นการ
ลงทุนที่สูญเปล่า (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์,
2560)
ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วน
ที่สถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
พัฒนาทั้งผู้บริหารและผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียน
ใช้หลักการของการมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional
learning community [PLC]) ควรแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ระหว่างผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขา
ที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ การพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นบนพื้ น ฐานของ
ความเข้ า ใจในบริ บ ทและสภาพปั ญ หาจริ ง ของ
ผู้เรียนและสถานศึกษาของตน ดังนั้นหลักของ
การสร้าง PLC จึงมีความเหมาะสมส�ำหรับการ
พัฒนาผู้สอนในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ผู้สอนพัฒนาตนเองด้วยตนเองโดยการมีส่วน
ร่วมของเพื่อนวิชาชีพเป็นสิ่งที่ดีที่สุด จะท�ำให้เกิด
ความศรัทธาซึ่งกันและกัน สามารถบูรณาการสู่
การท�ำงานตามปกติที่ผู้สอนไม่จ�ำเป็นต้องละทิ้ง
ผู้เรียนของตน จึงถือเป็นการพัฒนาผู้สอนที่คืนผู้
สอนสู่ศิษย์ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพ
รู ป แบบการเรี ย นและการสอนได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
(วิจารณ์ พานิช, 2555) แนวคิดนี้ได้สอดคล้อง
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กั บ แนวคิ ด ของสมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์
ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2559) ที่กล่าวไว้ว่าการศึกษาเพื่อ
ชีวติ และสังคมต้องมีการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม เมือ่
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษา จะส่งผลให้เข้าใจ
ชีวติ การพัฒนาคนจึงควรเป็นแรงจูงใจแบบร่วมมือ
กันท�ำงาน เพือ่ ทีจ่ ะดึงเอาศักยภาพของทุกคนทีม่ อี ยู่
ในตัวมาช่วยกันเสริมสร้างให้เจริญงอกงาม
แต่อย่างไรก็ตามพบว่านักการศึกษาและ
นักวิจัยได้เสนอแนวคิดว่าการจะสร้าง PLC ที่มี
ประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและส่งเสริมองค์กรให้มีบรรยากาศแบบ
เปิด (DuFour, DuFour, Eaker, & Many, 2006)
นอกเหนือจากการสร้าง PLC ระดับองค์กรแล้ว
ในระดับบุคคลก็มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
กัน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส�ำคัญ คือ ความยึด
มั่นผูกพันต่องาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือกันพัฒนางานให้ประสบความส�ำเร็จได้ดี
ด้วยความสุข (เนติยา แจ่มทิม, 2557) และรวมทั้ง
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� ของอาจารย์พยาบาลและภาวะ
ผู้น�ำเชิงนวัตกรรม ที่สามารถปรับบทบาทตัวเอง
มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง
เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ PLC ซึ่งปัจจัย
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจัยทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูข้ อง
ทั้งผู้สอนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
เพื่อผู้เรียนนั้นเอง
จากสภาพปัญหารวมทั้งแนวคิดเชิงทฤษฎี
ดังได้กล่าวมานั้น วิทยาลัยพยาบาลซึ่งเป็นสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาที่ ต ้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เช่ น
เดียวกัน จากทบทวนวรรณกรรมพบว่าการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพมีการศึกษาในระดับ
อุ ด มศึ ก ษาสาขาพยาบาลในเรื่ อ งรู ป แบบการ
ศึกษาบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

75

การโค้ช การสะท้อนคิดและการใช้พลังค�ำถาม
ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนมาใช้เป็นรากฐาน
ของการพัฒนารูปแบบ PLC โดยเฉพาะในสาขา
พยาบาลทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านกันอย่างมีสว่ นร่วมภายใต้
วิ ช าชี พ เดี ย วกั น แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรูว้ ชิ าชีพของอาจารย์พยาบาลอย่างชัดเจน
ทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบันหรือองค์กร
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
เป็นแนวทางในการขับเคลือ่ นการเสริมสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพในสถาบันการศึกษาพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับบัณฑิต
พยาบาลในศตวรรษที่ 21 ต่อไป ทั้งในรูปแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ศึกษาอิทธิพลทาง
ตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ของอาจารย์พยาบาล ผลการวิจัยครั้งนี้จะท�ำให้
ได้องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการบริหารวิทยาลัยพยาบาลเพื่อพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลไปเป็นผู้ที่ดูแลประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1) เพื่ อ ค้ น หาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเป็ น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2) เพื่ อ สร้ า งตั ว แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
สาเหตุของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัย
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พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
3) เพื่ อ ศึ ก ษาและยื น ยั น ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผล
ต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรอบแนวคิด

งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ของ
อาจารย์พยาบาล ซึง่ แบ่งเป็นตัวแปรแฝงภายใน และ
ตัวแปรแฝงภายนอก ดังนี้
ตั ว แปรแฝงภายใน ได้ แ ก่ ความยึ ด มั่ น
ผูกพันต่องาน (Job engagement [JOE]) โดยมี
ตั ว แปรสั ง เกตได้ 7 ด้ า น ดั ง นี้ ด้ า นความรู ้ สึ ก
เต็ ม เปี ่ ย มไปด้ ว ยพลั ง ในการท� ำ งาน (Y1)
ด้านความรู้สึกเต็มใจที่จะเสียสละตนให้กับงาน
(Y2) และด้านความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับงาน (Y3) ศึกษาตามงานวิจัยของเนติยา แจ่มทิม
(2557) และการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ครู (PLC) โดยมีตัวแปรสังเกตได้ 7 ด้าน ดังนี้
ด้ า นการมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละค่ า นิ ย มร่ ว ม(Y4)
ด้านภาวะผู้น�ำร่วม (Y5) ด้านความร่วมมือ (Y6)
ด้านวัฒนธรรมการสืบเสาะ (Y7) ด้านการวาง
แนวทางการด�ำเนินการและทดลองสิ่งใหม่ (Y8)
ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Y9) และด้านการ
ก�ำหนดและการประเมินผลลัพธ์ (Y10) ศึกษาตาม
แนวคิดของ Hord and Tobia (2012)
ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรม (Innovation leadership [INL]) โดย
มีตัวแปรสังเกตได้ 4 ด้าน ดังนี้ 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)
ด้านการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั ชุมชน (X9) ด้าน
การรู้คุณค่าในวิทยาลัยพยาบาล (X10) ด้านการ
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (X11) และด้านการรับรู้
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาล (X12)
เป็นแนวคิดทีไ่ ด้จากการงานวิจยั ของ สุภาพ ไทยแท้
(2559)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ PLC
ของอาจารย์ พ ยาบาล วิ ท ยาลั ย พยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข ใช้วิธีวิทยาแบบผสมผสาน
(Mix method) ระหว่างรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) และวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ
ประชากรในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข จ� ำ นวน 16 แห่ ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่
ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ อาจารย์ พ ยาบาลประจ�ำ และ
มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่ได้เป็น
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพยาบาล ผู้วิจัยก�ำหนดขนาด
กลุม่ ตัวอย่าง ตามแนวคิดการใช้สถิตวิ เิ คราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ซึ่งเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
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สอดคล้ อ งกั บ แนวทางก� ำ หนดขนาดของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง ของการวิจยั แบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น
(SEM) โดยก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า
5-20 เท่า ของจ�ำนวนตัวแปร (นงลักษณ์ วิรัชชัย,
2548) ซึ่ ง ในที่ นี้ มี ตั ว แปรสั ง เกตได้ จ� ำ นวน 26
ตัวแปร ก�ำหนดจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า
14 หน่วยตัวแปร จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อย
กว่ า 364 คน สุ ่ ม ตั ว อย่ า งวิ ท ยาลั ย พยาบาลใน
แต่ละภูมิภาคใน 4 ภูมิภาค โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยวิธีจับฉลากให้ได้จ�ำนวนครบตามสัดส่วนที่
ก�ำหนดไว้ใช้อัตราส่วน 1:2 ในกรณีที่มีวิทยาลัย
พยาบาล 2 แห่ง ใช้อัตราส่วน 2:3 ในกรณีที่มี
วิทยาลัยพยาบาล 3 แห่ง และในกรณีที่มีแห่งเดียว
ก�ำหนดให้วิทยาลัยนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท�ำให้ได้
วิทยาลัยพยาบาลเป็นกลุ่มตัวอย่าง 16 แห่ง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู ้ ข องวิ ช าชี พ ครู เพื่ อ ตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืน อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทาง
อ้อม และอิทธิพลรวมของโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพครูของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
30 แห่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้
เกณฑ์การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample
size criteria) โดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของ Krejcie
and Morgan (1970) จากประชากร คือ บุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 30

77

แห่ง จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,361 คน แบ่งวิทยาลัยพยาบาล
ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยจ�ำแนกวิทยาลัยพยาบาลตาม
ภูมิภาค จ�ำนวน 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สุ่มอาจารย์
พยาบาลในแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย พยาบาล ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก
ให้ได้จ�ำนวนตามสัดส่วนของอาจารย์พยาบาลใน
แต่ละวิทยาลัยพยาบาล ให้ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้น 370 คน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ
ประชากรในการศึกษาคุณภาพ ได้แก่บคุ คล
ที่ มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรูว้ ชิ าชีพสาขาพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์
พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำในวิทยาลัยพยาบาล
และมีระยะเวลาการเป็นอาจารย์พยาบาลมาแล้ว
อย่างน้อย 10 ปี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive random) จ�ำนวน 20 คน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคุณภาพ ผู้ทรง
คุณวุฒแิ ละอาจารย์พยาบาล ประกอบไปด้วยบุคคล
ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ สาขาพยาบาลศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน
2) ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยพยาบาล จ�ำนวน 3 คน
3) อาจารย์พยาบาล จ�ำนวน 14 คน
การพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมงานวิจัย
ผู้วิจัยส่งโครงร่างงานวิจัย แบบสอบถาม
ความคิดเห็นพร้อมแบบฟอร์มการขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลไปยังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี เอกสารรับรองหมายเลข: 019/2560
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล
เชิ ง ปริ ม าณ คื อ แบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย
ข้อค�ำถาม 2 ตอน ได้แก่ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผูต้ อบและตอนที่ 2 แบบสอบถามใช้ขอ้ ค�ำถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าของ Likert-Type 5 ระดับ
(Rating scale) แบ่งเป็น 4 ตอน ถามเกี่ยวกับความ
ยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ งาน ภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง นวั ต กรรม
วัฒนธรรมองค์ ก ร และการเป็นชุมชนแห่ง การ
เรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล
เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสารทาง
วิ ช าการและผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ PLC แล้ ว
สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth
interview) โดยออกแบบโครงสร้างของข้อค�ำถามที่
สามารถน�ำไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
(Semi-structured interview) ประกอบด้วย 6 ข้อ
และแบบปลายเปิด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content validity) ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสอบถามที่
สร้างขึ้นทั้ง สองฉบับขอความร่วมมือจากผู้ทรง
คุณวุฒิในการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ
แบบสอบถาม จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน
แบบสอบถามเชิ ง ปริ ม าณ หาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถาม (Index of itemobjecting congrucnce) อยู่ระหว่าง .6 – 1.00
2. การตรวจสอบความเทีย่ งของเครือ่ งมือ
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ สู ต ร
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาก (Cronbrach’s
Alpha Coefficient) ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ .97

เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ผู ้ วิ จั ย ท� ำ
หนังสือถึงผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยพยาบาลแต่ละแห่ง
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทีเ่ ป็นกลุม่ ประชากร
เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์
ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน ดังนี้
			 2.1 ติดต่อประสานงานและท�ำ
หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ไปยั ง
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการศึกษาที่ต้องการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วนร่วม		
			 2.2 เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึกจ�ำนวน 20 คนเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อ PLC ของอาจารย์พยาบาลแล้วน�ำข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis)
			 2.3 รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ PLC ของอาจารย์
พยาบาล ตรวจดูความเรียบร้อย ครบถ้วน เพือ่ เตรียม
วิเคราะห์ข้อมูลและน�ำข้อมูลมาประกอบยืนยันกับ
การวิจยั เชิงปริมาณถึงปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็น
PLC ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ท�ำการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
จ�ำนวน 20 คนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ PLC ของ
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อาจารย์พยาบาลเพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย
น�ำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผลการตรวจสอบความสอดคล้ อ งของ
		 การวิ เ คราะห์ ค ่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 9
ตั ว แปรโดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัด
ผลการวิ
statistic)จยั ได้แก่ การแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตัวแบบความสัมพันธ์
( ) ส่ผลการวิ
วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จัยเชิงปริมาณ (SD) ด้วยโปรแกรม เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชน
ส� ำ เร็ จ รู ป ผลการตรวจสอบความสอดคล้
SPSS การวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้
อ ง จจัยแห่
ยนรู
้วิชาชีนพชุของอาจารย์
พยาบาล
่มี พ
องของปั
ที่มงีอการเรี
ิทธิพลต่
อการเป็
มชนแห่ งการเรี
ยนรู ้วิชทีาชี
ระหว่างตัวพแบบสมมติ
ฐานกัยพยาบาลสั
บข้อมูลเชิงงกัประจั
กษ์ ตัวแปรแฝงข 3พบว่
ตัว าได้ตัแวก่แบบความสั
ความยึดมั่นมผูพักนพัธ์นเชิต่งอสาเหตุ
งาน
ของอาจารย์
ยาบาล วิทยาลั
ดกระทรวงสาธารณสุ
โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ตั ว แบบโครงสร้ า งเชิ ง เส้ น
พยาบาล พภาวะผู
ตกรรมของ
ของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรูของอาจารย์
้วิชาชี พของอาจารย์
ยาบาล้น�ำทีเชิ่ มงีตนวั
วั แปรแฝง
3 ตัว
(Structural equation modeling [SEM]) เพือ่ ทดสอบ อาจารย์พยาบาล และวัฒนธรรมองค์กร มีความ
ได้แก่ ความยึดมัน่ ผูกพันต่องานของอาจารย์พยาบาล ภาวะผูน้ าํ เชิ งนวัตกรรมของอาจารย์พยาบาล และ
ความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม LISREL ตามขั้นตอน สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ผลการวิเคราะห์
วัฒของกริ
นธรรมองค์
กรงเนิ
มีคนวามสอดคล้
ผลการวิ
ซ แรงสู
(2554) องกับข้อมูลเชิงประจักดัษ์งได้
ตารางที
่ 1 เคราะห์ ดังตารางที่ 1

ตารางที
่ 1่ แสดงค่
าดัาชดันีชนีและค่
าสถิ
ติใตนการตรวจสอบความสอดคล้
ตารางที
1 แสดงค่
และค่
าสถิ
ิในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
องของโมเดล
ค่าดัชนี

 /df
GFI
AGFI
SRMR
RMSEA

ค่าสถิติ
69.56, p=0.04
0.083
0.97
0.95
0.066
0.000

2
2

เกณฑ์ในการพิจารณา
p > 0.05
น้อยกว่า 2.00
มากกว่า 0.90
มากกว่า 0.90
น้อยกว่า 0.05
น้อยกว่า 0.05

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ว่าค่าดัชนี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล มีค่าผ่านเกณฑ์
จํานวน 6 ค่า คือ ค่าดัชนีไค-สแควร์ ค่าไค-แสควร์สมั พันธ์ ค่า AGFI GFI ค่า RMR และค่า RMSEA
X1
Y1
0.84

X2

0.70
0.86

X3
X4

0.82

INL

ENG

0.5

0.74

0.84

0.78

Y2

Y3

0.44

0.21

X5

Y4

0.21
0.78

X6

0.91

0.09

0.72

Y5
0.75

X7
0.27

0.76

OCU

PLC

0.76

Y6

0.42

0.95
มากกว่า 0.90
0.066
น้อยกว่า 0.05
The Journal of0.000
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น้อยกว่า 0.05
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ผ่านเกณฑ์
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ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ว่าค่าดัชนี และค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล มีค่าผ่านเกณฑ์
ได้ว่าค่าดัค่ชานีไค-แสควร์
และค่าสถิสตมั ิใพันการตรวจสอบความสอดคล้
องของโมเดล
มีค่าผ่านเกณฑ์
จํานวน จากตารางที
6 ค่า คือ ค่าดั่ 1ชนีสรุไปค-สแควร์
นธ์ ค่า AGFI GFI ค่า RMR และค่
า RMSEA
จ�ำนวน 6 ค่า คือ ค่าดัชนีไค-สแควร์ ค่าไค-แสควร์สัมพันธ์ ค่า AGFI GFI ค่า RMR และค่า RMSEA
X1
Y1
0.84

X2

0.70
0.86

X3
X4

0.82

INL

ENG

0.5

0.74

0.84

0.78

Y2

Y3

0.44

0.21

X5

Y4

0.21
0.78

X6

0.91

0.09

0.72

Y5

0.42

0.75

X7

0.76

0.27

OCU
X8

0.78

PLC

0.76

0.81

Y7

0.74

X9

0.76

0.78

X10

X11

Y6

0.81

Y8

0.37

0.72

0.68

0.86

Y9

Y10
X12

Chi-square = 69.56, df = 84, p – Value = 0.87060, RMSEA = 0.000
ภาพที่ 1 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากภาพที่ 1 โมเดลอิทธิพลของตัวแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์
อิทธิพลของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
20 คน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่ง

การเรียนรู้วิชาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดยระดับ
อาจารย์ ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ ำ� วิชาการ 2) ภาวะ
ผู้น�ำเชิงนวัตกรรมของอาจารย์พยาบาล 3) ความ
ยึดมัน่ ผูกพันของอาจารย์พยาบาล และ 4) ภาวะผูน้ ำ�
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และเงื่อนไขระดับ
สถาบัน ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมองค์กร และ
2) บรรยากาศแบบเปิดขององค์กร

อภิปรายผลการวิจัย

สมมุติฐานที่ 1 ความยึดมั่นผูกพันต่องาน
ของอาจารย์พยาบาล มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ของ
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อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมุติฐาน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความยึดมั่นผูกพันต่องานเป็น
ความรู ้ สึ ก ด้ า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจของบุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น มี ลั ก ษณะเป็ น ไปทางบวก
รู้สึกว่างานมีคุณค่าเต็มใจที่จะเสียสละ อุทิศตนให้
กับการท�ำงานและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท�ำให้
เกิดพลังกายและพลังใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรจะส่งผลต่อการแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่
มุ่งเน้นกิจกรรมตามหน้าที่ของตน และการมีส่วน
ร่วมของตนเอง เปรียบเหมือนความยึดมั่นผูกพัน
ต่องานเป็นการควบคุมสมาชิกของคนในองค์กรให้
ปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม (สิริลักษณ์ ชมส�ำเนียง,
2559) เป็นผลให้เกิดพลังในการท�ำงาน มีความ
เต็มใจและเสียสละในการปฏิบตั งิ าน จึงส่งผลให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพราะหลักการของ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพนั้นเป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลทีจ่ ะเรียนรูร้ ว่ ม
กันของผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน จากเหตุผลที่กล่าว
มาข้างต้นจึงแสดงให้เห็นถึงความยึดมัน่ ต่องานของ
อาจารย์พยาบาล นัน้ เกิดจากความรูส้ กึ เป็นอันหนึง่
อันเดียวกันกับงาน การเสียสละ จึงแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมความต้องการมีส่วนร่วม รวมกลุ่ม
กันพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วมกัน
อย่างกัลยาณมิตร ทั้งผู้บริหาร และอาจารย์ เมื่อทุก
คนมีเพื่อนร่วมงานที่ดี จะช่วยผลักดันให้เกิดการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ จึงสอดคล้องกับ
การศึกษาเรื่องความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพการ
พยาบาลมีสว่ นส�ำคัญส่งผลให้พยาบาลมีความตัง้ ใจ
ปฏิบัติงาน มีความเหนียวแน่นในทีม ท�ำให้เกิด
ความผูกพันในวิชาชีพการพยาบาลและร่วมมือกัน
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พัฒนา (เนติยา แจ่มทิม, 2557)
รวมทั้งด้วยลักษณะวิชาชีพพยาบาลที่เป็น
วิชาชีพที่ได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นต่อวิชาชีพ จึง
เป็นปัจจัยเสริมท�ำให้เกิดความยึดมั่นผูกพันต่องาน
จนเกิดชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพของอาจารย์
พยาบาล ลั ก ษณะวิ ช าชี พ พยาบาลจะมี ค ่ า นิ ย ม
วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคมทางวิชาชีพ
เหมื อ นกั น จากการที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นามาตั้ ง แต่
เป็นนักศึกษาพยาบาล รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการท�ำงานเป็นทีม การรวมตัวกัน
เพื่อดูแลประชาชนหรือดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นลักษณะการดูแลแบบ
องค์รวม (พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร, 2560)
สมมุติฐานที่ 2 ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรม
ของอาจารย์พยาบาลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ผลการวิจยั เป็นไปตามสมมุตฐิ าน ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะในยุคปัจจุบันภาระงานด้านการเรียน
การสอนสลับซับซ้อนมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของชาติ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์
ผู ้ ส อนจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาตนเองด้ ว ยเช่ น กั น
ซึ่ ง อาจารย์ พ ยาบาลจึ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาในด้ า น
ความคิดสร้างสรรค์ การจะท�ำให้เกิดภาวะผู้น�ำ
ด้ า นนวั ต กรรมนั้ น ต้ อ งอาศั ย กระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเอง ยอมรับคุณค่าและ
ความเชี่ยวชาญของเพื่อนผู้สอนเพื่อเปิดกว้างทาง
ความคิด การรวมกลุม่ แลกเปลีย่ นความรูก้ นั จึงเป็น
กระบวนการที่ไม่ปิดกั้น ทุกคนต้องมีบทบาทการ

82

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

เป็นผู้น�ำที่ตนเองเชี่ยวชาญ ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึง
เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพนั้นเอง
สอดคล้องกับการศึกษาของวิทยากร ยาสิงห์ทอง
และกนกอร สมปราชญ์ (2560) ที่ศึกษาภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 พบว่าภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลสูงสุดคือ การท�ำงานเป็น
ทีม ส่วนการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังพบว่าภาวะผู้น�ำ
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู มีความสัมพันธ์กัน
ในเชิงบวก ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู ได้แก่ ความคิด
สร้างสรรค์ การสอนงานและการเป็นทีป่ รึกษาอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมุติฐานที่ 3 ภาวะผู้น�ำเชิงนวัตกรรม
ของอาจารย์พยาบาลมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก
ต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันต่องาน
ของอาจารย์พยาบาล
เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การขับเคลือ่ นประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ
ให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของบุคคลโดยใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่เรียก
ว่าทุนมนุษย์ (Human capital) มีความกระตือรือร้น
มีพลังขณะที่ท�ำงาน รู้สึกว่างานมีความส�ำคัญ ภาค
ภูมิใจ ทุ่มเท มุ่งมั่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

งาน อุทิศแรงกาย แรงใจให้กับงาน และท�ำงานด้วย
ความสุข รู้สึกลื่นไหลจนลืมเวลาไม่อยากจะถอน
ตัวจากการท�ำงานนั้น ๆ สภาวะทางจิตใจในทาง
บวกที่กล่าวมานี้เรียกว่า ความยึดมั่นผูกพันในงาน
(Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006) ความยึด
มั่นผูกพันในงานเป็นแรงจูงใจที่ท�ำให้พนักงานใช้
ความสามารถของตนเองทีม่ อี ยูใ่ นการปฏิบตั งิ านที่
รับผิดชอบและยังสนใจงานทีน่ อกเหนือจากหน้าที่
อีกด้วย เช่น การท�ำงานในเชิงรุก การคิดริเริ่มและ
มีพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม (Christian, Garza,
& Slaughter, 2011)
ผลในระดั บ ที ม หรื อ กลุ ่ ม งานพบว่ า
พนักงานในทีมที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานสูงจะ
ช่วยยกระดับความยึดมั่นผูกพันในงานของเพื่อน
ร่วมงานให้สูงไปด้วย และผลลัพธ์คือทีมท�ำงาน
ได้ดีขึ้นส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร จากความ
ส�ำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล ทีม และองค์กร
สอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์ ฮั่นตระกูล
(2561) ที่ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และผลพหุระดับของความยึดมั่นผูกพันในงานที่
มีต่อพฤติกรรม การสร้างนวัตกรรมของพนักงาน
บริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
พบว่ า แบบจ� ำ ลองโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์
เชิงสาเหตุพหุระดับของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมหลังการปรับ
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี
ทัง้ นีค้ วามยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็นตัวแปรคัน่ กลาง
ที่ส�ำคัญที่สุดทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม
ในด้านตัวแปรเชิงสาเหตุ ภาวะผู้น�ำที่แท้
จริงเป็นตัวแปรที่มีค่าอิทธิพลรวมสูงที่สุดและมี
อิทธิพลข้ามระดับต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและ
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม ข้อค้นพบทีน่ า่ สนใจ
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คือการใช้วิธีการวัดตัวแปรกลุ่มตามแบบจ�ำลองที่
แตกต่างกันท�ำให้คา่ อิทธิพลของความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงานทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมใน
ระดับทีมมีความแตกต่างกัน พฤติกรรมการสร้าง
การเป็นภาวะผู้น�ำนวัตกรรมจึงมีอิทธิพลต่อการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ ซึง่ เป็นการรวมตัว
กันเพื่อพัฒนาสิ่งที่สนใจร่วมกัน การจะรวมตัวกัน
ได้ต้องมีความยึดมั่นผูกพันในงาน คือเกิดความ
สามัคคี เสียสละ และอุทิศตนต่องาน ด้วยเหตุนี้
ปัจจัยทั้งสองด้านจึงส่งผลให้เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ
สมมุ ติ ฐ านที่ 4 วั ฒ นธรรมองค์ ก รของ
อาจารย์ พ ยาบาลมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มเชิ ง บวก
ต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ ของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันต่องาน
ของอาจารย์พยาบาล
ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตามสมมุติฐาน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรของอาจารย์
พยาบาล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว แปรที่ สั ง เกตได้
8 องค์ ป ระกอบ มี น�้ ำ หนั ก ในระดั บ มากท� ำ ให้
วัฒนธรรมองค์กรของอาจารย์พยาบาล ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมโดยรวมของสถาบันการศึกษา เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกลุ่มอาจารย์
ในสถาบันการศึกษา โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้
อาจารย์พยาบาลมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจและยุทธศาสตร์ และด้านการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ความรูร้ ว่ มกัน วัฒนธรรมองค์กรจึง
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ บุคลากรทุกคนรู้คุณค่าของสถาบัน
การศึ ก ษา มี ก ารเอาใจใส่ ที่ ดี อ ย่ า งเหมาะสม
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สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก รของอาจารย์
พยาบาลที่ท�ำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
สอดคล้องกับการศึกษาของปวีณา เจริญภูมิ (2559)
นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กร ยังมีอิทธิพล
ทางอ้ อ มต่ อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ผ ่ า น
ความยึดมัน่ ผูกพันต่องานของอาจารย์พยาบาล เป็น
ไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งมีลักษณะรูปแบบการสร้างให้บุคคลรัก
ในองค์กร จึงส่งเสริมให้เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อ
งานของอาจารย์พยาบาล วัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ชื่นชมคนดี ด้านการเอาใจใส่ต่ออาจารย์พยาบาล
เป็นการสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ทุกฝ่าย รู้สึกถึงความเป็นทีม รู้สึกถึงความเสียสละ
มากขึ้นจึงท�ำให้อาจารย์พยาบาลเกิดความยึดมั่น
ผูกพันต่องานมากขึน้ สอดคล้องกับ Hoy and Miskel
(2005) ทีก่ ล่าวว่าการทีโ่ รงเรียนมีวฒ
ั นธรรมองค์กร
ที่ดี ย่อมส่งผลต่อความร่วมมือกันท�ำงาน สะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ท�ำงานการเอาใจใส่ตอ่ อาจารย์พยาบาล การส่งเสริม
การเรียนรู้ การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั ชุมชน และ
การรู้คุณค่าในสถาบันของตนเอง ท�ำให้เกิดความ
ยึดมั่นต่องาน และองค์กรและการชื่นชมคนดีจะ
เป็นการกระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้มีวัฒนธรรม
ใฝ่เรียนรู้ สนใจ มีความสุข ทุมเทในการเพิ่มความรู้
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ให้ตนเองตลอดเวลา รวมถึง
การใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียน
ที่ผ่านมา (รุจิรา พักตร์ฉวี, 2557) และสอดคล้อง
กับการศึกษาของมกราพันธ์ จูฑะรสก (2560) ที่
กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเหมือนกับการ
เป็นครอบครัวเดียวกัน คือหลักการของจิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัว
เสมือนเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์
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ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีจิตเมตตาเพื่อนมนุษย์
มีความเชือ่ และศรัทธาในการท�ำความดี และพัฒนา
มิติภายในของตนเองให้เกิดปัญญาในการคิดแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้เริ่มต้นจาก
แนวคิดระบบครอบครัวของสังคมไทย ที่มีความ
รั ก ความผู ก พั น กั น มาเป็ น ฐานคิ ด ในการสร้ า ง
ระบบครอบครัวเสมือนทีใ่ ห้ทกุ คนมีความสัมพันธ์
เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีการใช้สุนทรีย
สนทนาเป็นเครื่องมือส�ำคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน
ซึ่งพลังส�ำคัญคือความเป็นกัลยาณมิตร ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมวิธกี ารใช้สนุ ทรียสนทนา และการสะท้อน
คิด องค์กรที่ต้องการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรูเ้ ป็นการสร้างและส่งเสริมการเกิดวัฒนธรรม
องค์ที่ดี และสอดคล้องกับการศึกษาของ เพลินตา
พรหมบัวศรี (2559) ที่กล่าวว่ารูปแบบการศึกษา
บูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพ การโค้ช
การสะท้อนคิดและการใช้พลังค�ำถามมีประสิทธิผล
เนื่องมาจากการน�ำแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพการโค้ชการใช้พลังค�ำถามและการสะท้อน
คิดภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนมาใช้เป็นรากฐาน
ของการพัฒนารูปแบบซึ่งท�ำให้รูปแบบที่พัฒนา
ขึ้ น มี ลั ก ษณะเด่ น คื อ เป็ น รู ป แบบที่ เ ปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ได้แก่ ผู้
บริหารอาจารย์ นักศึกษาและชุมชนไปใช้ศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของตนเองโดยมีโค้ชคอยช่วยเหลือ
และสนับสนุนหลายระดับ ทั้งโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ
(Expert coach) โค้ชโดยผู้บริหาร (Administrator
coach) โค้ชโดยเพือ่ นร่วมงาน (Peer coach) และการ
โค้ชตนเอง (Self-coach) โดยโค้ชใช้พลังค�ำถามและ
การสะท้อนคิดเป็นเครื่องมือส�ำคัญของการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. สถาบั น พระบรมราชชนก สั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข ควรก�ำหนดนโยบายในการ
ก�ำหนดคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้า
สู่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา โดยพิจารณา
จากการมีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ พัฒนา
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาเดิมให้มีภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง
2. ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลควรแสดง
ภาวะผู้น�ำแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างแก่
อาจารย์พยาบาลโดยใช้หลักการกระตุ้นทางปัญญา
ใช้หลักการสร้างแรงจูงใจ และท�ำความรู้จักกับ
อาจารย์ พ ยาบาลแต่ ล ะบุ ค คลที่ มี ค วามสามารถ
แตกต่างกัน โดยการเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ และกระตุ้น ติดตามให้อาจารย์
พยาบาลเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาตนเอง
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
พยาบาล พัฒนาให้อาจารย์พยาบาลมีภาวะความเป็น
ผู้น�ำทั้งด้านวิชาการและนวัตกรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยรูปแบบอื่น ๆ เช่น การวิจัยเชิงพัฒนาการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพพยาบาล
2. การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี
ขนาดเล็ก จึงควรมีการศึกษาในสถาบันการศึกษา
พยาบาลอื่น ๆ ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาล
3. ควรน�ำตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
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เรียนรูว้ ชิ าชีพของอาจารย์พยาบาลทีไ่ ด้จากงานวิจยั
ไปศึกษาประสิทธิผล โดยน�ำไปทดลองใช้ในสถาบัน
การศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
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ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลิน
กฤตกร หมั่นสระเกษ, พย.ม1
ทัศนีย์ รวิวรกุล, ปร.ด2
สุนีย์ ละก�ำปั่น, กศ.ด3
(วันที่ส่งบทความ: 20 เม.ย. 2562; วันที่แก้ไข 8 พ.ค. 2562; วันที่ตอบรับ:13 มิ.ย. 2562)

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลองแบบมีกลุม่ เปรียบเทียบ วัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพือ่ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ใช้อินซูลิน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลิน อายุ 35-59 ปีที่รับบริการที่คลินิก
โรคเรื้อรังโรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 59 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 ราย และกลุ่ม
เปรียบเทียบ 29 ราย โดยประยุกต์ในแนวคิดการจัดการตนเองในการออกแบบโปรแกรม ระยะเวลา 6 สัปดาห์
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองในการควบคุมระดับน�้ำตาลใน
เลือด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Independent
t-test ผลการวิจัย พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการจัดการตนเอง (M = 90.6, SD = 7.0)
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง (M = 83.37, SD = 9.14) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .05 (t =-9.005,
df = 29) และเมื่อเทียบกับกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < .05)
ในด้านของระดับน�ำ้ ตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting blood sugar) พบว่า กลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
มีระดับน�้ำตาลในเลือดเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการทดลองทั้งในกลุ่มเดียวกัน (p-value =.124 และ .909
ตามล�ำดับ) และระหว่างกลุ่ม (p-value = .146) ไม่แตกต่างกันที่ p < .05 และเทียบระหว่างกลุ่มระยะหลัง
การทดลองไม่แตกต่างกัน การศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การส่งเสริมการจัดการตนเองที่มีการติดตามช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถควบคุมน�้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น และอาจเพิ่มประเด็นความรอบรู้ทางด้านสุขภาพเรื่องการ
บริโภคอาหารและการออกก�ำลังกายในการวิจัยครั้งต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : โปรแกรมการจัดการตนเอง, ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, การใช้อินซูลิน
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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
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บทน�ำ

ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหา
หนึ่งในด้านสาธารณสุขของโลก คือโรคเบาหวาน
รายงานจากองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization, 2016) ระบุวา่ มีผปู้ ว่ ยเบาหวานทัว่ โลก
จ�ำนวนมากกว่า 422 ล้านคน และสหพันธ์สมาคม
โลกเบาหวานระหว่ า งประเทศ (International
Diabetes Federation [IDF], 2017) คาดว่าจะเพิม่ ขึน้
เป็น 642 ล้านคนในปี ค.ศ. 2040 โดยพบว่า ประชากร
ส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวาน คือ ประชากรในแถบ
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ และยังพบว่า อัตรา
ของผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั่วโลก มีมากกว่า
300 ล้ า นคน โดยประเทศที่ มี ร ายได้ ม วลรวม
ของประชากรต�่ำถึงปานกลาง เช่น ประเทศไทย
พบประชากรกลุ ่ ม อายุ น ้ อ ยเป็ น โรคเบาหวาน
มากกว่าประเทศที่มีรายได้มวลรวมของประชากร
สู ง โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยในวั ย ท� ำ งาน
ดังนั้น โรคเบาหวานจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนในด้าน
สุขภาพของประชากรไทย (สถิตสิ าธารณสุข, 2558)
ในประเทศไทยโรคเบาหวานมี อั ต ราความชุ ก
ของการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้น (ส�ำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์, 2558) สถิตคิ วามชุกของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ในปี พ.ศ. 2555 - 2557 มีประมาณ 6.7 - 6.9 แสนคน
(ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อและกรมควบคุมโรค, 2557) และ
ในจังหวัดนครราชสีมา พบจ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวาน
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 29,411 คน ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น
31,946 คน ในปี พ.ศ. 2558 (ส�ำนักงานโรคไม่ตดิ ต่อ
กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็น
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่มารับการรักษา ณ คลินิกโรคเรื้อรัง ในปี พ.ศ.
2558 จ�ำนวน 4,278 ราย เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิด
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ที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน จ�ำนวน
962 ราย ในจ�ำนวนนี้ เป็นผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถควบคุม
ระดับน�้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ผลส�ำเร็จในการรักษา
คือ ระดับน�้ำตาลในเลือด (Blood glucose) ระหว่าง
70 ถึง 130 mg% จ�ำนวน 673 ราย คิดเป็นร้อยละ
65.46 (ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,
2559) โดยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
พิมาย พบว่า มีผปู้ ว่ ยทีค่ วบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ได้ไม่ดี และมีโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคแทรกซ้อน
ทางตา โรคแทรกซ้อนทางไต โรคแทรกซ้อนทาง
ระบบประสาท โรคแทรกซ้อนของหัวใจและหลอด
เลือดแดง รวมกันมากถึงร้อยละ 30.40 ของผู้ป่วย
เบาหวานที่มาใช้บริการ (โรงพยาบาลพิมาย, 2559)
และผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนมีมากถึง
ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือดได้
ปัจจัยหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
สูง มาจากพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจ�ำวัน คือ
พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร พฤติกรรม
การออกก�ำลังกาย และพฤติกรรมการใช้ยาของ
ผู้ป่วยที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง (เทพ หิมะทองค�ำ
และคณะ, 2554) แม้ว่าจะมีการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่อง แต่จ�ำนวน
ผู้ป่วยและความรุนแรงของโรคยังคงเพิ่มขึ้น จาก
การสัมภาษณ์พยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วย
ที่รักษาด้วยยาอินซูลิน การให้บริการสุขภาพใน
คลิ นิ ก โรคเรื้ อ รั ง ของโรงพยาบาลพิ ม าย โดยให้
การสอนสุขศึกษาในคลินิก ให้ความรู้เรื่องการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม การใช้ยาต่อเนื่อง
และการออกก� ำ ลั ง กาย ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ค วบคุ ม
ระดับน�้ำตาลในเลือดไม่ได้ (ชนัญพร ตรียมณีรัตน์,
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การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
พบว่าแม้ผู้ป่วยจะฉีดยาอินซูลินด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ไม่สามารถจัดการตนเองได้ เมื่อกลับไป
ใช้ยาอินซูลินที่บ้าน และพบว่าผู้ป่วยมีความกังวล
ในการฉีดยาอินซูลินเมื่อออกไปท�ำงาน ผู้ป่วยบาง
รายคิดว่าเบาหวานเป็นโรคที่ไม่อันตราย ไม่จ�ำเป็น
ต้องดูแลตนเอง เพราะอายุไม่มาก จึงไม่ฉีดยาตาม
เวลาที่ก�ำหนด
การส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ที่มี
ภาวะเบาหวานหรือโรคเรื้อรัง มีความส�ำคัญที่จะ
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
ได้ (ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดหลังอดอาหารอยูร่ ะหว่าง
70 ถึง 130 mg%) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผูป้ ว่ ยกับทีมบุคลากรทางสุขภาพ ผ่านกระบวนการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะของ
โรคพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ทั้ ง นี้ การจั ด การตนเองในผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานมี
กระบวนการพั ฒ นาการควบคุ ม โรค 2 รู ป แบบ
คื อ การสนั บ สนุ น การจั ด การตนเองพร้ อ มกั บ
การติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการจั ด กิ จ กรรม
การดูแลเฉพาะเรื่องอย่างเข้มข้น (Trief et al.,
2016) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า วิธีการ
ที่ นิ ย มคื อ การให้ ค วามรู ้ ค วบคู ่ กั บ การฝึ ก ทั ก ษะ
ในส่วนของการแก้ปัญหา การจัดการเฉพาะโรค
พร้ อ มกั บ การให้ ก ารสนั บ สนุ น จากที ม สุ ข ภาพ
(Norris, Lau, Smith, Schmid, & Engelgau,
2002; Siminerio, 2009) นอกจากนี้ บุ ค ลากร
สุขภาพยังนิยมใช้โทรศัพท์ใช้ในการติดตามการ
รั ก ษา เนื่ อ งจากมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว เข้ า ถึ ง
ผู้ใช้บริการได้ง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย การ
โทรศัพท์จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ (Rothman
et al., 2005) ให้ความร่วมมือในการใช้ยามากขึ้น

(Wu et al., 2006; Walker et al., 2011) และช่วยให้
ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีผลการรักษาที่
ดีขึ้นได้ (Sacco et al., 2009; Walker et al., 2011)
ผู้วิจัยในบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ที่เน้นด้านการป้องกันในระดับทุติยภูมิ คือ การ
ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดย
การส่งเสริมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับ
น�้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ทีใ่ ช้ยาอินซูลนิ จึงพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของ
ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที่ ใ ช้ ย าอิ น ซู ลิ น โดยใช้ แ นวคิ ด
การจัดการตนเองของแคนเฟอร์ (Kanfer, 1988)
ที่เน้นการจัดการด้วยตนเอง เมื่อใช้ยาฉีดอินซูลิน
การก� ำ หนดเป้ า หมายการจั ด การตนเอง และ
การโทรศัพท์ติดต่อเพื่อประเมินปัญหาอุปสรรค
และส่ ง เสริ ม การจั ด การตนเอง แนะน� ำ วิ ธี ก าร
จัดการกับปัญหา และส่งเสริมความมั่นใจในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย พร้อม
ทั้ ง ติ ด ตามระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดหลั ง งดอาหาร
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลจัดการด้วยตนเองให้
ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้
ซึ่ ง เป็ น แนวทางให้ ก ารพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยที่ ฉี ด ยา
อินซูลินในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการจั ด การ
ตนเองต่อการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน
สมมติฐานของการวิจัย
1. ภายหลั ง การทดลองกลุ ่ ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองเพิ่มขึ้น
กว่าระยะก่อนการทดลอง
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5
2. ภายหลั ง การทดลองกลุ ่ ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี2.่ยภายหลั
พฤติกรรมการจั
ดการตนเองเพิ
่มขึค้นะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม
่มทดลองมี
งการทดลองกลุ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
เปรี ยบเทียบ
3. ภายหลังการทดลองกลุม่ ทดลองต่อการ
่มทดลองต่
งการทดลองกลุ
ควบคุมระดั3.บน�ภายหลั
้ำตาลในเลื
อดหลังงดอาหาร
ดีกว่าอการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดหลังงดอาหาร ดีกว่ากลุ่ม
ยบเที
ยบยบ
กลุเปรี
่มเปรี
ยบเที

กรอบแนวคิด ด
กรอบแนวคิ
ตัวแปรอิสระ
โปรแกรมการจัดการตนเองต่ อการควบคุมระดับนํา้ ตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีใ่ ช้ อนิ ซูลนิ
1. การตั้งเป้าหมายการจัดการตนเอง : กิจกรรมกลุ่มที่
คลินิก เน้นการทบทวนความรู ้เรื่ องโรคและการจัดการ
ตนเองเมื่อใช้ยาฉี ดอินซูลิน ตั้งเป้าหมายในการจัดการ
ตนเอง
2. การติดตามตนเอง : ใช้สมุดจดบันทึก ติดตามและ
ประเมินด้วยตนเอง
3. การประเมินตนเอง : กระตุน้ ให้เกิดการประเมินและ
ติดตามตนเอง โดยใช้โทรศัพท์ช่วยส่ งเสริ มความมัน่ ใจ
ในการกระทําพฤติกรรมรายบุคคล
4. การเสริมแรงตนเอง : โทรศัพท์สร้างความมัน่ ใจใน
การปฏิบตั ิพฤติกรรม ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุ
เป้าหมายพฤติกรรม

ตัวแปรตาม

1. พฤติกรรมการจัดการตนเอง
2. ระดับนํ้าตาลในเลือดหลังงด
อาหาร (Fasting blood sugar)

ภาพที
่ 1 แสดงกรอบแนวคิ
ดของโปรแกรมการจั
ดการตนเองต่
อการควบคุ
นํ้าตาลในเลื
ภาพที
่ 1 แสดงกรอบแนวคิ
ดของโปรแกรมการจั
ดการตนเองต่
อการควบคุ
มระดัมระดั
บน�้ำบตาลในเลื
อด อด
ป้ ่ วยเบาหวานชนิ
ของผูของผู
้ป่วยเบาหวานชนิ
ดที่ 2ดทีที่ ่ใ2ช้ทีอ่ใินช้ซูอลินินซูลิน

วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi- experimental research) โดยแบ่งกลุ่มที่ศึกษาออกเป็ น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มเปรี ยบเทียบ (Comparison group) ดําเนิ นการเก็บ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi- experimental research) โดยแบ่ ง
กลุ ่ ม ที่ ศึ ก ษาออกเป็ น 2 กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ ม ทดลอง
(Experimental group) และกลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บ
(Comparison group) ด�ำเนินการเก็บข้อมูลก่อนและ
หลังการทดลองโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบสอง
กลุ่มประเมินก่อน-หลังการทดลอง (Two groups
pre-posttest design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ ใ ช้ ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น มารั บ การรั ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ณ คลิ นิ ก โรคเรื้ อ รั ง โรงพยาบาลชุ ม ชนพิ ม าย
จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 962 ราย ค�ำนวณ
ขนาดตัวอย่าง โดยใช้สตู รของโคเฮ็น (Cohen, 1988)
ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 28 ราย ได้เพิ่มตัวอย่าง
เพือ่ ป้องกันการสูญหายของกลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ 20
รวมเป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมด จ� ำ นวน 68 ราย
แบ่ง โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าการศึกษาและคัดออก
จากการศึกษาดังนี้
1. เกณฑ์การคัดเข้าการศึกษา (Inclusion
criteria)
		 1.1 อายุ 35-59 ปี ทั้งเพศชาย และเพศ
หญิง ซึ่งเป็นช่วงอายุของกลุ่มวัยท�ำงาน
		 1.2 ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้า
ร่วมโปรแกรม เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคมะเร็ง เป็นต้น
		 1.3 ไม่ มี ป ระวั ติ ห รื อ ก� ำ ลั ง รั ก ษาโรค
ซึมเศร้า
		 1.4 ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
และฉีดยาอินซูลินด้วยตนเอง

		 1.5 มีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดก่อนอาหาร
เช้า (Fasting blood sugar [FBS]) ที่บันทึกใน
ระเบียนผูป้ ว่ ย ไม่นอ้ ยกว่า 130 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จ�ำนวน 2 ครั้ง ติดต่อกันในระยะเวลา 6 เดือน
		 1.6 ไม่มีความพิการด้านการได้ยิน การ
มองเห็น และการพูดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
		 1.7 สามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้
		 1.8 มีเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสาร
กับผู้วิจัย และสามารถใช้โทรศัพท์สื่อสารได้
		 1.9 สมัครใจเข้าร่วมการวิจยั โดยการลง
นามเข้าร่วมวิจัยในเอกสาร
2.  เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (Exclusion criteria)
		 2.1 มี ภ าวะแทรกซ้ อ นหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย
รุนแรง ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
		 2.2 ขอยกเลิ ก จากการวิ จั ย หรื อ ไม่
สะดวกใจ
		 2.3 ย้ายที่อยู่ / ภูมิล�ำเนา
หลั ง สิ้ น สุ ด กิ จ กรรมเหลื อ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ทั้งหมด 59 ราย โดยเป็นเป็นกลุ่มทดลอง 30 ราย
และกลุ่มเปรียบเทียบ 29 ราย คิดอัตราสูญหายเป็น
ร้อยละ 13.23
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
โครงการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จากคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารเลขที่ COA. No. MUPH
2017-223 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ก่อนเริ่ม
ด�ำเนินการวิจัย และพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมการวิจัย
ดังนี้
1. แนะน�ำตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
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การศึกษา
2. ขออนุญาตเก็บข้อมูลโดยผู้เข้าร่วมวิจัย
ลงนามในเอกสารให้ความยินยอม (Inform consent
form)
3. ชีแ้ จงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธใน
การเข้าร่วมงานวิจัย และเมื่อเข้าร่วมการวิจัยผู้เข้า
ร่วมการวิจัยสามารถยุติการเข้าร่วมงานวิจัยได้ตาม
ความต้องการของผู้ร่วมวิจัย
4. ข้อมูลจากการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะเก็บเป็นความลับ และเปิดเผยข้อมูลของ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นข้อสรุป การวิเคราะห์
ข้อมูลเท่านั้น
5. ให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งลงนามในเอกสาร
ยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มวิ จั ย และเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามก่อนเริ่มกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ได้ แ ก่
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการตนเอง
เพื่ อ ควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาลเลื อ ด โดยประยุ ก ต์ ใ ช้
แนวคิดการจัดการตนเอง (Kanfer, 1988) ระยะ
เวลา 6 สัปดาห์ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 “รู้เท่า
ทันห่างไกล โรคแทรกซ้อน” ในสัปดาห์ที่ 1 โดย
ผูว้ จิ ยั ทบทวนความรูโ้ ดยใช้สอื่ แผ่นภาพและโมเดล
อุปกรณ์การฉีดยาอินซูลิน และมอบสมุดคู่มือการ
จัดการตนเอง และสมุดบันทึกการจัดการตนเอง
กิจกรรมที่ 2 ผูว้ จิ ยั โทรศัพท์ตดิ ตามเพือ่ ส่งเสริมการ
จัดการตนเองในด้านการประเมินตนเองและการ
ติดตามตนเองให้กลุม่ ตัวอย่างเป็นรายบุคคล จ�ำนวน
2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 15 นาที ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือแบบประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองของ
ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ใ ช้ ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น
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ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 15 ข้อ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย ระดับการ
ศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ระดับน�้ำตาลในเลือด 2 ครั้งล่าสุดที่มาตรวจพบ
แพทย์ โรคประจ�ำตัวอื่น ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรค
เบาหวาน ระยะเวลาที่รักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน ช่อง
ทางการรักษาอื่น จ�ำนวนครั้งของการฉีดอินซูลิน
ต่อวัน และระดับน�้ำตาลหลังงดอาหารก่อนเริ่ม
โปรแกรมเละเมื่อตรวจตามนัดครั้งถัดไป และส่วน
ที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง จ�ำนวน 30 ข้อ วัดการจัดการตนเอง
ในด้านการตั้งเป้าหมาย ประเมินตนเอง ติดตาม
ตนเอง และการให้ แ รงเสริ ม ตนเอง เป็ น แบบ
ประมาณค่า Likert scale 4 ระดับ แบ่งเป็น น้อยทีส่ ดุ
ค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน, น้อย ค่าคะแนนเท่ากับ
2 คะแนน, มาก ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน, มาก
ทีส่ ดุ ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน ข้อทีเ่ ป็นข้อความ
ทางลบ ค่าคะแนนตรงกันข้าม จ�ำนวน 30 ข้อ
ค่าคะแนนรวมสูง หมายถึง มีการจัดการตนเอง
เพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลได้มาก ค่าคะแนนรวมต�่ำ
หมายถึ ง มี ก ารจั ด การตนเองเพื่ อ ควบคุ ม ระดั บ
น�้ำตาลได้น้อย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู ้ วิ จั ย ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดลองและแบบสอบถาม โดยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
คือ แพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ 1 คน และพยาบาล
วิชาชีพ จ�ำนวน 2 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content
validity index) ได้เท่ากับ .82 และน�ำแบบประเมิน
พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
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ชนิดที่ 2 ทีใ่ ช้ยาฉีดอินซูลนิ ทีม่ กี ารปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รักษา
ด้ ว ยยาฉี ด อิ น ซู ลิ น ที่ รั ก ษาในคลิ นิ ก โรคเรื้ อ รั ง
โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
30 ราย วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้เท่ากับ .84 และเครื่องมือที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรม ได้เท่ากับ .82
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มเปรียบเทียบ
สัปดาห์ที่ 1 หลังจากกลุ่มตัวอย่างตอบ
รับการเข้าร่วมวิจัยแล้ว ก่อนเริ่มกิจกรรมผู้วิจัยให้
กลุ่มตัวอย่างลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ชั่งน�้ำหนัก
วัดส่วนสูง ประเมินสัญญาณชีพ และบันทึกระดับ
น�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานจากผลตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร แล้ ว ผู ้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองใช้เวลา
45 นาที และให้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการให้บริการ
ของโรงพยาบาลพิมายแบบปกติ
สัปดาห์ที่ 6 บันทึกผลระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
และเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามพฤติ ก รรม
การจัดการตนเองใช้เวลา 45 นาที แล้วสอนสุขศึกษา
ตามกิ จ กรรม “รู ้ ทั น ห่ า งไกล โรคแทรกซ้ อ น”
หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น
กลุ่มทดลอง
สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมที่ 1 “รู้ทัน ห่างไกล
โรคแทรกซ้อน” (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) หลังจาก
กลุ่มตัวอย่างตอบรับการเข้าร่วมวิจัยแล้ว ก่อน
เริ่มกิจกรรมผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงทะเบียนร่วม
กิจกรรม ชัง่ น�ำ้ หนัก วัดส่วนสูง ประเมินสัญญาณชีพ
และบั น ทึ ก ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดของผู ้ ป ่ ว ย
เบาหวานจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตาม

ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารของโรงพยาบาลพิ ม าย
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเล็กโรงพยาบาล
พิมาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยใน
แต่ละรอบของสัปดาห์ แบ่งเป็นกลุม่ ย่อย (น้อยทีส่ ดุ
4 คน มากที่สุด 8 คน) โดยมีล�ำดับกิจกรรม ดังนี้
		 1. การสร้ า งสั ม พั น ธภาพ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการอบรมกิจกรรม ระยะเวลา
การอบรม รายละเอียดของกิจกรรม และกิจกรรม
พูดคุยและแนะน�ำตนเองเพื่อเป็นการผ่อนคลาย
ก่อนเข้าสู่การอบรม (ระยะเวลา 10 นาที)
		 2. การพูดคุยสอบถามการใช้ยาอินซูลนิ
ของกลุ่มตัวอย่าง และบรรยายเรื่องอันตรายจาก
โรคเบาหวานเมือ่ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดไม่ได้
และแนวทางการจัดการตนเองเพื่อถึงจุดมุ่งหมาย
ท�ำอย่างไรระดับน�้ำตาลในเลือดจะดีแม้ฉีดก็ดีได้
โดยเน้นให้กลุ่มตัวอย่างได้พูดถึงการใช้ยาอินซูลิน
และการจัดการตนเองเมื่อกลับไปที่บ้าน ปัญหา
อุปสรรค และมีความต้องการในการตั้งเป้าหมาย
การดูแลตนเอง (ระยะเวลา 20 นาที)
		 3. ผู้วิจัยแจ้งระดับน�้ำตาลในเลือดของ
กลุ่มตัวอย่าง และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม
ตามเกณฑ์ก�ำหนดระดับการควบน�้ำตาลในเลือด
ของโรงพยาบาลพิมาย ได้แก่ ระดับปานกลาง (สี
เหลือง) คือ มีระดับน�้ำตาลในเลือด 126-154 mg%
ระดับต�่ำ (สีส้ม) คือ มีระดับน�้ำตาลในเลือด 155182 mg% และระดับต�่ำมาก (สีแดง) คือ มี ระดับ
น�้ำตาลในเลือดมากกว่า 183 mg% เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบระดับการควบคุมระดับน�้ำตาลใน
เลือดของตนเอง และพูดคุยถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อ
ให้เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่ดูแลน�้ำตาลในเลือดในเกณฑ์
ดี คือ การควบคุมในระดับดี (สีเขียว) คือ มีระดับ
น�้ำตาลในเลือดน้อยกว่า 126 mg% ใช้กระบวนการ
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กลุ่มและกระตุ้นให้ผู้ร่วมวิจัยได้แสดงความคิด
เห็น ประเมินตนเอง และตั้งเป้าหมายร่วมกันโดย
การเขียนข้อความสัญญากับตนเอง ลงในกระดาษ
และติดไว้ทกี่ ระดานรักสุขภาพ เปิดโอกาสให้ผรู้ ว่ ม
กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนและก�ำหนดจุดมุ่งหมาย
ของพฤติกรรมร่วมกัน และจะให้รางวัลกับตนเอง
อย่างไรหากปฏิบัติพฤติกรรมส�ำเร็จ (ระยะเวลา
25 นาที)
		 4. การอภิปรายกลุ่มและแนะน�ำการ
ใช้อินซูลินในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้
อินซูลินเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
การใช้อินซูลินเมื่อออกนอกบ้าน/ที่ท�ำงาน/สถาน
ที่สาธารณะ เทคนิคการเก็บรักษายา การประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยา และการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ทบทวนการติดตามระดับน�้ำตาลในเลือด
ด้ ว ยตนเอง อภิ ป รายกลุ ่ ม น� ำ เสนอผลการดู แ ล
ตนเอง ปัญหาและอุปสรรคในการดูจัดการตนเอง
และก�ำหนดจุดมุง่ หมายร่วมกันในการจัดการตนเอง
โดยเขียนลงในสมุดบันทึกกิจกรรมว่าต้องการให้
ระดับน�้ำตาลเลือดของตนไม่เกินเท่าไร ก�ำหนด
ความถี่ในการออกก�ำลัง และก�ำหนดชนิดและเมนู
อาหารที่รับประทาน (ระยะเวลา 25 นาที)
		 5. การอภิ ป รายและแนะน� ำ การรั บ
ประทานอาหาร และการออกก�ำลังกายที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยาอินซูลิน ในประเด็น
การควบคุมอาหารและเลือกอาหารทีเ่ หมาะกับการ
ฉีดยาอินซูลิน การดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดต�ำ่ และระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูง และ
การออกก�ำลังกายที่เหมาะสมเมื่อใช้ยาฉีดอินซูลิน
(ระยะเวลา 20 นาที)
		 6. การสรุปผลการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอ
แนะ แนะน�ำเรื่องค่าระดับน�้ำตาลของกลุ่มตัวอย่าง
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ในปัจจุบัน และแจกคู่มือดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรค
เบาหวานที่ใช้ยาอินซูลิน แนะน�ำการใช้สมุดคู่มือ
และให้ลองบันทึก โดยสอนการบันทึกค่าระดับ
น�้ำตาลในเลือดล่าสุด เมนูอาหารที่รับประทานใน
แต่ละมื้อ เช้า-กลางวัน-เย็น ชนิดการออกก�ำลังกาย
ระยะเวลาและความถีต่ ามแบบบันทึกข้อมูล แนะน�ำ
ให้บันทึก 3 วันต่อสัปดาห์ เช่น จันทร์ พุธ ศุกร์
เพื่อน�ำข้อมูลการบันทึกมาร่วมพูดคุยกันในการท�ำ
กิจกรรมครั้งที่ 2 และเป็นการติดตามตนเองไปด้วย
ระยะเวลาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ที่ 6
(ระยะเวลา 10 นาที)
		 7. เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างสอบถาม
ข้อสงสัย นัดหมายกิจกรรมในครั้งต่อไป เน้นย�้ำให้
มาร่วมกิจกรรม ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และแจ้ง
เรื่องการโทรศัพท์ติดตามกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสร้าง
เสริมการจัดการตนเอง ติดตาม ประเมินปัญหา
อุปสรรคในการจัดการตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
(ระยะเวลา 10 นาที)
สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ผูว้ จิ ยั โทรศัพท์
ติดต่อกลุ่มตัวอย่าง เพื่อกระตุ้นเตือนกลุ่มตัวอย่าง
ทางโทรศัพท์ พร้อมทัง้ ประเมินผลด้วยการสอบถาม
ปั ญ หา อุ ป สรรคการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม และ
ให้ก�ำลังใจ สร้างแรงเสริมในการจัดการตนเอง
โดยโทรในวั น และเวลาราชการ (จั น ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์
เวลา 8.00 - 16.00 น.) ระยะเวลาที่ใช้ในการพูดคุย
ประมาณครั้งละ 15 นาที โดยเนื้อหาการสนทนา
ประกอบด้วย
1. แนะน� ำ ตนเองกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งและ
สอบถามความสะดวกในการพูดคุย แจ้งขอบเขต
ในการพูดคุยก่อนเริ่มสนทนา
2. แจ้งผู้ป่วยให้ทราบถึงสถานะสุขภาพ
ของผู้ป่วย โดยแจ้งระดับน�้ำตาลในเลือดให้ทราบ
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และชนิดของยาฉีดอินซูลินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3. พู ด คุ ย และสอบถามในประเด็ น การ
ประเมินตนเอง และติดตามตนเอง โดยมีสาระใน
การสนทนา ได้แก่ การสอบถามปัญหาอุปสรรค
ในการใช้ ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น ให้ ค� ำ แนะน� ำ ปรึ ก ษา
ส่งเสริมให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรม
และการสอบถามถึ ง การบั น ทึ ก คู ่ มื อ การบั น ทึ ก
อาหารและการออกก�ำลังกาย
4. สรุปเนื้อหาที่พูดคุย เสริมแรงทางบวก
ให้กำ� ลังใจ และเปิดโอกาสให้สอบถามปัญหาในการ
ดูแลจัดการตนเองรายบุคคล
สัปดาห์ที่ 6 การติดตามผลระดับน�้ำตาล
ในเลื อ ดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ค ลิ นิ ก โรคเรื้ อ รั ง
โรงพยาบาลพิมาย จากเวชระเบียนในวันที่ผู้ป่วย
มารับบริการ และเก็บข้อมูลหลังการทดลอง ด้วย
แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเอง หลังสิน้
สุดกิจกรรม ใช้เวลา 45 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะประชากร
โดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล การจั ด กลุ ่ ม ความ
สามารถควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ตามเกณฑ์
สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดงของกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้ Chi-square
2. วิเคราะห์ความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยการ
จัดการตนเอง และระดับน�้ำตาลในเลือด ภายใน
กลุ่ม โดยใช้สถิติ Paired t-test และเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้
สถิติ Independent t-test
3. ก� ำ หนดระดั บ นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
p-value < .05

ผลการวิจัย

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะประชากรโดย
ใช้ ส ถิ ติ Chi-square test พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
คล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง
45-59 ปี (ร้ อ ยละ 77.95) เป็ น เพศหญิ ง
(ร้อยละ 76.67) ประกอบอาชีพพนักงานราชการ
(ร้อยละ 43.33) มีดัชนีมวลกาย (Body mass Index
[BMI]) อยู่ในช่วงน�้ำหนักเกิน คือ BMI มากกว่า
25 Kg/m2 (ร้อยละ 17.77) และได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคเบาหวานนานกว่า 5 ปี (ร้อยละ 69.55)
ด้ า นพฤติ ก รรมการจั ด การตนเอง กลุ ่ ม
ทดลอง มี ค ะแนนพฤติ ก รรมการจั ด การตนเอง
หลังการทดลอง (M = 90.60, SD = 7.01) สูงกว่า
ก่อนการทดลอง (M = 83.37, SD = 9.14) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ 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) อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ t(58)
= 2.051, p < .006 ส่วนการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองหลังการทดลอง
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองหลังการทดลอง (M = 90.60, SD = 7.01)
สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (M = 77.24, SD = 9.21)

83.77, SD = 9.14) และ (M = 75.59, SD = 10.92) , t =2.051, p < .006, d = 58 ส่ วนการเปรี ยบเทียบคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเอง
หลังการทดลองสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ คือ 90.60
= 7.01) และ
77.24
(SDNakhonratchasima
= 9.21) ตามลํ97
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แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value < .001) ดังแสดงในตารางที่ 2
การวิเคราะห์ความแตกต่างการเปลี่ยนแปลงคะแนน ( ) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ t(58) =6.443, p < .001 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงคะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการ
พบว่
า กลุ่มทดลองมีก่ 2ารเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยพฤติกจัดรรมการจั
ดการตนเองมากกว่
กลุ่มยเปรี
ยบเที
ยบ โดย
การตนเองมากกว่
ากลุม่ เปรียาบเที
บ (M
= -1.53,
ดังแสดงในตารางที
มีค่าเฉลี่ยความแตกต่
ากับ (Mย่ =นแปลง
7.21, SD =SD4.41)
และ แตกต่
(M = -1.53,
= น4.31),
= 4.31)
างกันอย่SDางมี
ัยส�ำคัtญ=-1.254,
ทางสถิตpิ <
การวิเคราะห์าคงคะแนน
วามแตกต่เท่างการเปลี
.001,
d = 29
คะแนน
( ) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ t(29) = -1.254, p < .001
เทียบ พบว่า กลุ่มทดลอง (M = 7.21, SD = 4.41)
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใ ช้ ยา
ตารางที่ 1 เปรี
กรรมการจัดการตนเองของผู
ว่ ยเบาหวานชนิ
ดที่ t-test
2 ทีใ่ ช้ยา
ฉี ดยอิบเที
นซูลยิบคะแนนเฉลี
น ก่ อนเละหลัย่ งของพฤติ
ในกลุ่มทดลองและกลุ
่ มเปรี ยบเทียบ ป้ โดยใช้
สถิติ Paired
ฉีดอินซูลิน ก่อนเละหลัง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ Paired t-test
ตัวแปร
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง 6 สัปดาห์
p<.05

กลุ่มทดลอง
M
SD
df
83.37 9.14 29
90.60 7.01

กลุ่มเปรี ยบเทียบ
t
p-value M
SD
df
t
-.9005 < .001 75.59 10.92 29 1.951
77.24 9.21

p-value
.141

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใ ช้ ยา
ตารางที่ 2 เปรี
กรรมการจัดการตนเองของผู
ป้ ว่ ยเบาหวานชนิ
ดที่ 2 ทีใ่ ช้t-test
ยา
ฉี ดยอิบเที
นซูลยิบคะแนนเฉลี
น ก่ อนเละหลัย่ งของพฤติ
ในลุ่มทดลองและกลุ
่ มเปรี ยบเทียบ โดยใช้
สถิติ Independent
ฉีดอินซูลิน ก่อนเละหลัง ในลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ Independent t-test			
					
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

ตัวแปร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
p<.05

M
SD
83.37 9.14
75.59 10.92

df
58

t
2.051

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับน�้ำตาลใน
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
ที่ พ บว่ า ระดั บ FBS ในระยะก่ อ นการทดลอง
(M = 195.79, SD = 43.38) และหลังการทดลอง
(M = 194.38, SD = 79.05) ไม่แตกต่างกัน t(29)
= .171, p < .909 ดังแสดงในตารางที่ 3
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ FBS ของ

p-value M
SD
.006 90.60 7.01
77.24 9.21

df
58

t
6.443

p-value
< .001

ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ใ ช้ ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น
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

่มทดลอง (M=12.63, SD=43.69)
ยบค่=า1.41,
เฉลี่ยความแตกต่
ด ของกลุ
้ าตาลในเลื
และกลุ่มการเปรี
เปรี ยบเทียบเที
ยบ (M
SD = 66.16),างของนํ
t =0.124,d
f= 58,อp-value
= .444)
และกลุ่มเปรี ยบเทียบ (M = 1.41, SD = 66.16), t =0.124,d f= 58, p-value = .444)
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า้ ตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใ ช้ ยาฉี ดอินซูลิน
ตารางที่ 3 ระหว่
การเปรีางกลุ
ยบเที
ยบระดับนํา้ ตาลในเลื
ด (FBS)
ของผูส้ ปถิ่ วยเบาหวานชนิ
่ มทดลองและกลุ
่ มเปรี ยอบเที
ยบ โดยใช้
ติ Paired t-test ดที่ 2 ที่ใ ช้ ยาฉี ดอินซูลิน
ตารางที่ 3 การเปรี
ยบเที่ มทดลองและกลุ
ยบระดับน�้ำตาลในเลื
ด (FBS)
ของผูส้ปถิต่วิยเบาหวานชนิ
ระหว่ างกลุ
่ มเปรี ยอบเที
ยบ โดยใช้
Paired t-test ดที่ 2 ที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน
กลุ่มยทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี
บเทียบ โดยใช้สถิติ Paired t-test
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
ตัวแปร
ก่อนทดลอง
ตัวแปร
หลั
งทดลอง 6 สัปดาห์
ก่อนทดลอง
p<.05
หลังทดลอง 6 สัปดาห์
p<.05

M กลุSD่มทดลองdf
M 30.17
SD
df29
183.00
170.37
183.00 37.31
30.17 29
170.37 37.31

t
t
1.584
1.584

p-value
p-value
.124
.124

M
SD กลุ่มเปรี
df ยบเทียบt
M 43.38
SD
df29
t
195.79
.171
194.38
195.79 79.05
43.38 29
.171
194.38 79.05

p-value
p-value
.909
.909

ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบระดับนํา้ ตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใ ช้ ยาฉีดอินซูลิน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับน�้ำตาลในเลือด (FBS) ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน
ตารางที่ 4 ระหว่
การเปรีางกลุ
ยบเที
ยบระดับนํา้ ตาลในเลื
ด (FBS)
ของผูส้ ปถิ่ วยเบาหวานชนิ
ดt-test
ที่ 2 ที่ใ ช้ ยาฉีดอินซูลิน
่ มทดลองและกลุ
ยอบเที
โดยใช้
ติ Independent
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ
่มเปรียบเทีย่ มบเปรี
โดยใช้
สถิยบติ Independent
t-test
ระหว่ างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ โดยใช้ สถิติ Independent t-test
ตัวแปร
กลุ่มทดลอง
ตัวแปร
เปรี ยบเทียบ
กลุ่มทดลอง
p<.05
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
p<.05

ก่อนการทดลอง
M
SD ก่อนการทดลอง
df
t
M 30.17
SD 51df -1.054
t
183.00
195.79 30.17
43.38 51 -1.054
183.00
195.79 43.38

p-value
.193
p-value
.193

หลังการทดลอง
M
SD หลังการทดลอง
df
t
170.37
M 37.31
SD
df58 -1.308
t
194.38 37.31
79.05 58 -1.308
170.37
194.38 79.05

p-value
.146
p-value
.146

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ร้อยละ 46.67 13
เมื่อเปรี ยบเทีดยทีบระดั
ป้ ่ วยเบาหวานชนิ
่ 2 ทีย่ใบเที
ช้ยาฉี
ลิน่ยนแปลง
ก่อนและ
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิ
่ 2 ทีบ่ในํช้้ ายตาลในเลื
าฉีดอินซูอลดของผู
ิน ในขณะที
่ผู้ป่วยกลุด่มทีเปรี
ยบดอิไม่นเซูปลี
เปรี
ยอบระดั
นํ้่ มาตาลในเลื
อวดของผู
่ วยเบาหวานชนิ
2 ทีก่ใเารเปลี
ช้บยาฉี
อิทนางสถิ
ซูลินอตก่ดโดย
นและ
่มเหลื
่มเปรีายส่บเที
หลั
งอการทดลองของกลุ
ทดลองและกลุ
ยบ ตามการเปลี
่ยนแปลงของระดั
นํ้า่ยดตาลในเลื
นและหลัเมื่มง่อสีการทดลองของกลุ
ทดลองและ
ร้ขป้ อองผู
ยละป้ ่ วยกลุ
44.83
แต่ดทีก่ ารวิ
คราะห์
ิ พอบว่
า ่
่มทดลองมี
จําก่แนกตามกลุ
เขียยวบเที
ง ส้มบแดง
พบว่
นใหญ่
นแปลงไปในทางที
่มทดลองและกลุ
ตาลในเลื
อดโดย
หลั
เปรียบเที
ยบเทียบบยบไม่ตามการเปลี
่ยนแปลงของระดั
บนํก้ าารวิ
่มร้เปรี
ยบเที
ยบ ในขณะที
ตามการเปลี
นแปลงของระดั
่ยนแปลงของทั
้งสองกลุ
่มไม่
แตกต่
งกัน ติ
่ม่มเปรี
ดีกลุ
ข้ งึนการทดลองของกลุ
อยละ
46.67
่ผปู ้ ่่ยวยกลุ
เการเปลี
ปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 44.83
แต่
เคราะห์
ทาางสถิ
น�้ำตาลในเลื
ำแนกตามกลุ
่มสี่มเขีไม่ยวแตกต่
เหลืาองกั
ง น (p-value
(p-value==.629)
.629)ดัดังงแสดงในตารางที
แสดงในตารางที่ ่ 55
พบว่
า การเปลีอ่ยดโดยจ�
นแปลงของทั
้ งสองกลุ
ส้ม แดง พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยกลุ่มทดลอง

ตารางที
บเทียยบการเปลี
บการเปลี่ยย่ นแปลงระดั
นแปลงระดับบการควบคุ
การควบคุมมน�นํ้ำาตาลในเลื
้ ตาลในเลืออดด(FBS)
(FBS)ของผู
ของผู
่ วยเบาหวาน
ตารางที่ 5่ 5 การเปรียยบเที
้ป่ว้ ปยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ใชนิ
ช้ยาฉี
่มทดลองและกลุ
่มเปรียบเทียบ ่ มโดยใช้
ถิตยิ บ
ดทีด่ 2อินทีซู่ใ ลช้ ินยาฉีก่อดนและหลั
อิ นซู ลิน ก่งการทดลองของกลุ
อนและหลังการทดลองของกลุ
่ มทดลองและกลุ
เปรี ยสบเที
Chi-square โดยใช้ สถิติ Chi-square
ตัวแปรที่ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของระดับนํ้าตาลในเลือด
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงดีข้ ึน
เปลี่ยนแปลงแย่ลง

อภิปรายผลการวิจยั

กลุ่มทดลอง
(n = 30)
จํานวน
ร้อยละ

กลุ่มเปรี ยบเทียบ
(n = 29)
จํานวน ร้อยละ

p-value
.629

10
14
6

33.33
46.67
20.00

13
12
4

44.83
41.38
13.79
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อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า
โปรแกรมการจั ด การตนเองเพื่ อ ควบคุ ม ระดั บ
น�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้
ยาฉีดอินซูลิน ณ คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาล
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคระยะเวลานานกว่าจะมี
พฤติกรรมควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดตนเองดี
กว่า (กฤษณา ค�ำลอยฝ้าย, 2554) ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
มีลักษณะประชากรที่คล้ายคลึงกันระดับการดูแล
ตนเองก่อนเริ่มกิจกรรมระหว่างกลุ่มแตกต่างกัน
แต่เมื่อพิจารณาในระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน
ไม่แตกต่างกัน โดยโปรแกรมประยุกต์ใช้แนวคิด
การจัดการตนเองของแคนเฟอร์ (Kanfer, 1988) ซึง่
ประกอบไปด้วยกระบวนการในการปรับพฤติกรรม
คือ การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) การติดตาม
ตนเอง (Self-monitoring) การประเมิ น ตนเอง
(Self-evaluation) และการให้ แ รงเสริ ม ตนเอง
(Self-reinforcement) เป็ น ผลจากการด� ำ เนิ น
กิจกรรมทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังได้มกี ระบวนการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเดิมทีเ่ ป็นปัญหาสุขภาพ การ
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดไม่
ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธกี ารดูแลตนเอง ค้นแนวทาง
ที่สิ่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้ยาฉีดอินซูลินที่
ถูกต้องเหมาะสม น�ำไปสู่การควบคุมระดับน�้ำตาล
ในเลือด
ในการศึกษาครั้ง นี้ พบว่า ภายหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
จัดการตนเองมากกว่าก่อนการทดลอง และภาย
หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลง
ของคะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการจั ด การตนเอง
ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
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ของทัศนีย์ ขันทอง และคณะ (2556) ศึกษาผลของ
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเอง และระดับน�้ำตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลิน ซึ่งประกอบ
ด้วย การเสริมทักษะการจัดการตนเอง ร่วมกับการ
วัดระดับน�้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง การสนับสนุน
ต่อเนื่อง และให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ ประเมิน
ผลโดยใช้แบบวัดพฤติกรรมการจัดการตนเอง หลัง
สิ้นสุดกิจกรรมพฤติกรรมการจัดการตนเองของ
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลินดีขึ้นกว่า
ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโปรแกรมอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทาง
สถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ กัลยากร
ลักษณะเลขา และคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาผลของ
การชี้ แ นะต่ อ พฤติ ก รรมการจั ด การตนเองและ
ระดับน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ที่ ฉี ด ที่ ห น่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ปฐมภู มิ
ประเมินโดยแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการ
ตนเอง และแบบบันทึกการตรวจระดับน�้ำตาลใน
เลือดหลังอดอาหาร ผลการศึกษากลุ่มทดลองมีค่า
เฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองมากกว่า
กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
การจัดกิจกรรมโทรศัพท์ติดตามช่วยเสริม
การติดตามตนเองและประเมินของผู้ป่วยและช่วย
ให้การสื่อสารระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยรวดเร็ว
ท�ำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมใน
การดูแลจัดการตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งคล้ายคลึงกับ
การศึกษาของ Chen et al. (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลของการใช้การจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน
โดยการดู แ ลสุ ข ภาพทางไกล (Tele healthcare
program) ด้วยการใช้โทรศัพท์และการส่งข้อความ
ทางโทรศั พ ท์ เ พื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น ใจและประเมิ น
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ติดตามการใช้อินซูลินและควบคุมระดับน�้ำตาลใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลิน
ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการจัดการตนเองของ
กลุม่ ทดลองดีขนึ้ กว่ากลุม่ ทีร่ บั บริการตามปกติ และ
สอดคล้องกับ Celik et al. (2014) ทีศ่ กึ ษาผลของการ
ใช้โทรศัพท์และข้อความเพิ่มความสามารถเทคนิค
ในการใช้อนิ ซูลนิ และควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ของผู้ป่วยเบาหวาน เมื่อผู้ป่วยเบาหวานกลับไป
ดูแลตนเองที่บ้าน ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรม
การจัดการตนเองกลุ่มทดลองดีขึ้นกว่ากลุ่มที่รับ
บริการตามปกติ
เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของ
ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มที่ระดับน�้ำตาลใน
เลือดไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มเลยในระยะก่อนและ
หลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง มีจ�ำนวน 10 คน
และ กลุ่มเปรียบเทียบ จ�ำนวน 13 คน กลุ่มที่ระดับ
น�้ำตาลเลือดแย่ลงหลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง
มีจ�ำนวน 4 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ จ�ำนวน 6 คน
และกลุ ่ ม ที่ ร ะดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดดี ขึ้ น กว่ า ก่ อ น
การทดลอง ของกลุ่มทดลอง มีจ�ำนวน 14 คน
และ กลุ่มเปรียบเทียบ จ�ำนวน 12 คน โดยพบว่า
การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของระดับน�้ำตาลในเลือด
ของผู้ป่วยในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ไม่แตกต่างกัน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มของ
ระดั บ น�้ ำ ตาลในเลื อ ดของกลุ ่ ม ทดลองมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับที่ควบคุมน�้ำตาลในเลือด
เกณฑ์ดีมีเป็นจ�ำนวนมาก แต่ระดับน�้ำตาลในเลือด
หลังงดอาหารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยหลาย
ปัจจัยในด้านความเป็นปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกัน
ในการศึกษาครั้งนี้ การจัดการตนเองกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มตัวอย่างมีค่าระดับน�้ำตาลในเลือด

หลั งงดอาหารหลั งการทดลองมี แ นวโน้ มลดลง
แต่การวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มไม่แตกต่างกัน ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัสมน นามวงษ์ และ
คณะ (2561) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุน
การจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง
ในการฉีดอินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล ระยะเวลา
กิจกรรม 14 สัปดาห์ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับน�้ำตาล
ในเลื อ ดต�่ ำ กว่ า ก่ อ นได้ รั บ โปรแกรมอย่ า งมี นั ย
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ งานวิ จั ย นี้ ร ะยะเวลากิ จ กรรม
ทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ จึงไม่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
ของการเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำตาลในเลือด และไม่
สอดคล้องกับจุฑามาศ จันทร์ฉาย (2555) ที่ศึกษา
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเบาหวาน และ
การจัดการตนเองของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
ชนิ ด ที่ 2 ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ระดั บ น�้ ำ ตาลใน
เลือดได้ โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง (Self-efficacy) แนวคิดการจัดการตนเอง
(Self-management) ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม (Social support) ซึ่งให้ผลลัพธ์ในการดูแล
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่างมีค่า
เฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เป็นผลจาก
การใช้แรงสนับสนุนทางสังคมร่วมและการรับรู้
ตนเองร่วมด้วย
การวิจัยนี้ พบว่า การส่งเสริมการจัดการ
ตนเองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดให้คงที่ และมีผปู้ ว่ ยเบาหวานในกลุม่
ตัวอย่างมีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดดีขนึ้ อาจน�ำรูปแบบ
การจัดการตนเองของการวิจัยนี้ไปปรับปรุงเพื่อให้
ได้รูปแบบการจัดการตนเองที่สมบูรณ์ และให้การ
พยาบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ควรเพิม่ เติม
รูปแบบการจัดกิจกรรมในด้านการออกก�ำลังกาย
และประเด็นความฉลาดทางสุขภาพด้านการบริโภค
อาหารเพื่อส่งเสริมด้านการประเมินตนเอง ในรูป
แบบการออกก�ำลังกายและการเลือกรับประทาน
อาหารส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน
ในคลินกิ และมีกจิ กรรมติดตามผลและจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องแบบ (Booster intervention) เป็นระยะ ๆ
ทุก 2-3 เดือน เพื่อให้คงไว้ซึ่งพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองในระยะยาว
2. ด้ า นการวิ จั ย อาจเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
สื่ อ สารกั บ ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานผ่ า นเทคโนโลยี ก าร
สื่อสารทางไกลอื่น ๆ เช่น Application Line เนื่อง
ด้วยกลุ่มวัยท�ำงานสามารถเข้าถึงได้ เป็นช่องทางที่
สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการติดตามและ
กระตุ้นเตือนผู้ป่วย
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การพัฒนารูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์,ปร.ด.1
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(วันที่ส่งบทความ: 15 ก.พ.2562;วันที่แก้ไข: 27 ต.ค. 2562;วันที่ตอบรับ: 27 พ.ย. 2562)

บทคัดย่อ

การถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์มีความสามารถในการดูแล
สุขภาพของตนเองได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับ
พระภิกษุสงฆ์และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1
การศึกษาวิเคราะห์สภาพและความต้องการโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและสัมภาษณ์
พระภิกษุสงฆ์ ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ โดยใช้แนวคิดของการเรียนรู้ทฤษฎีความ
สามารถตนเองและแนวคิดของโมเดลการส่งเสริมสุขภาพ ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ และระยะที่ 4
การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ โดยแบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุม่ เดียววัดสองครัง้ กลุม่ ตัวอย่างเป็น
พระภิกษุสงฆ์ในเขตภาคใต้ตอนบนซึง่ ได้จากการสุม่ อย่างง่าย จ�ำนวน 60 รูป เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ได้แก่
แบบสอบถามความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองและแบบประเมินความพึงพอใจของรูปแบบที่
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน และหาความเชือ่ มัน่ ครอนบากแอลฟ่า
ในพระภิกษุสงฆ์ 30 รูปได้เท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าทีแบบวัด
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพตนเองมี
5 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การมีจุดประสงค์การถวายความรู้ กระบวนการ
ถวายความรู้ การประเมินผลการถวายความรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ผลการทดสอบประสิทธิผลของ
รูปแบบเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ์ พบว่า
คะแนนหลังการถวายความรู้ตามรูปแบบสูงกว่าคะแนนก่อนการถวายความรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(t(60) = 3.84, p < .05) และความพึงพอใจต่อรูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (M = 4.49, SD = 0.44)
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบถวายความรู้, การดูแลด้านสุขภาพ, พระภิกษุสงฆ์
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ(ด้านการสอน),วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
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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, instructionalpurposes, 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).
Keyword : health education model, health care, monks
Register nurse, Senior Professional Level, Boromarajonani College of Nursing, Surat-Thani,
Register nurse, Professional Level, Boromarajonani College of Nursing, Surat-Thani
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ด้วย “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
พุทธศักราช 2560” เรื่อง การด�ำเนินงานพระสงฆ์
กับการพัฒนาสุขภาวะ ที่ก�ำหนดให้ด�ำเนินการวัด
การส่งเสริมสุขภาพและธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพทั่ว
ประเทศ และมีเป้าหมายในการขับเคลือ่ นมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ 3 ประเด็น คือ พระสงฆ์กับการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ชุมชนและสังคมกับการ
ดูแลอุปฎั ฐากพระสงฆ์ทถี่ กู ต้องตามหลักพระธรรม
วินัย และบทบาทพระสงฆ์เป็นผู้น�ำด้านสุขภาวะ
ของชุมชนและสังคม รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์เป็น
ผูม้ สี ทิ ธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ
ถือว่าเป็นผู้น�ำด้านจิตวิญาณในชุมชนและสังคม
อี ก ทั้ ง การดู แ ลสุ ข ภาพของพระสงฆ์ นั บ เป็ น
ภารกิจภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(พระราชวรมุ นี (พลอาภากโร), พระมงคล
วชิรากร (สมบัติญาณวโร),พระมงคลธรรมวิธาน
(ส�ำเร็จภูริจิตโต), และวีระศักดิ์ พุทธาศรี, 2560)
จากธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติดังกล่าว
ส่งผลให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นธรรมนู ญ สุ ข ภาพ
พระสงฆ์ ต่อยอดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้นการ
เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารรั ก ษาและบริ ก าร
สาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง นอกจาก
นี้ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี บ ทบาทในชุ ม ชน
จึ ง สามารถเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นสุ ข ภาวะที่ ดี ใ ห้ กั บ คน
ในชุมชนน�ำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีได้
การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ในเขตภาคใต้
ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�ำเนินการ โดย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ขต 11
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำ� เนินถวายความรูพ้ ระภิกษุ
สงฆ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 -2560 ลักษณะ
กิจกรรมการถวายความรูส้ ว่ นใหญ่เป็นการบรรยาย
ให้ความรู้ทางสุขภาพ ผลการถวายความรู้พบว่า
พระภิกษุสงฆ์มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการดูแล
สุขภาพระดับปานกลาง และบางรูปยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการถวายความรู้การดูแลสุขภาพ
ยังไม่มีรูปแบบการถวายความรู้และองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการถวายความรู้ที่มีการ
ก�ำหนดเนื้อหา แต่ไม่มีการประเมินการรับรู้ภาวะ
สุขภาพของตนเองและการประเมินความรูก้ อ่ นการ
สอน ไม่มีจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเป็นรายบุคคล และ
ขาดการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (มัฏฐวรรณ ลีย้ ทุ ธานนท์,
2560) ซึ่งมีผลให้การรับรู้ความสามารถในการดูแล
สุ ข ภาพของตนเอง (Perceived self-efficacy)
ยังค่อนข้างน้อย
การที่บุคคลรับรู้ความสามารถของตนเอง
เป็นแรงจูงใจให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ต้องพัฒนามาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ประสบการณ์
ตรงในการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองและได้รบั การประเมิน
จากผู้อื่น ประสบการณ์ทางอ้อมโดยสังเกตการณ์
ปฏิบัติของผู้อื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับตนเอง การ
ถูกชักจูงด้วยค�ำพูดของผู้อื่น ซึ่งท�ำให้สามารถน�ำ
เอาความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติ
และ สภาพร่างกาย เช่น ความวิตกกังวล ความกลัว
ความสงบ ผ่อนคลาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บุคคล
ตัดสินความสามารถของตน (Pender, Murdaugh &
Parsons, 2015) หากบุคคลมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนสูงจะช่วยให้เขาประสบความส�ำเร็จ และ
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มีความเป็นอยู่ที่ดี และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง จะเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำนายหรือตัดสินว่า
บุคคลจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพและปฏิบตั ิ
ตามค�ำแนะน�ำอย่างต่อเนื่อง (อาภาพร เผ่าวัฒนา,
สุรินธร กลัมพากร, สุนีย์ ละก�ำปั่น และขวัญใจ
อ�ำนาจสัตย์ซื่อ, 2555) โดยการที่บุคคลจะมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได้ บุคคลนั้นต้องมีความรู้และ
ทักษะการดูแลตนเองทีถ่ กู ต้อง มีความเชือ่ ถึงคุณค่า
และประโยชน์ ข องการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง
รวมทั้งการที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน วางแผนก�ำหนด
ทิศทาง และผลลัพธ์ของการถวายความรู้ส�ำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ (วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, จริยาวัตร คม
พยัคฆ์, ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา, อัจฉรา จินายน, และ
กันยา สุวรรณคีรีขันธ์, 2553) ดังนั้นรูปแบบของ
การถวายความรูก้ ารดูแลสุขภาพของตนเองส�ำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ ต้องมีองค์ประกอบทีค่ รอบคลุมและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน ตั้งแต่
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการดูแล
สุ ข ภาพของพระภิกษุสงฆ์ ก�ำหนดจุดประสงค์
ชั ดเจน มี ก ระบวนการเรียนรู้ที่ท�ำให้บุค คลเกิ ด
การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง และมี ค วาม
สามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ (Kelder,
Hoelscher & Perry, 2015)
จากปัญหาและความส�ำคัญข้างต้น ผู้วิจัย
เห็นความส�ำคัญจึงได้พัฒนารูปแบบถวายความรู้
การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้ได้
รูปแบบที่มีประสิทธิผล ที่ส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์
ได้รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการดูแลสุขภาพและมีความสามารถใน
การดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบถวายความรูก้ ารดูแล
สุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบถวาย
ความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ดังนี้
		 2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ก่อนและหลังการ
ใช้รูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับ
พระภิกษุสงฆ์
		 2.2 ศึกษาความพึงพอใจต่อการถวาย
ความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์

ค�ำจ�ำกัดความ

รูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระ
ภิกษุสงฆ์ หมายถึง สภาพการณ์ของการจัดการถวาย
ความรู้ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ 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
ภาคี เ ครื อ ข่ า ย 2) จุ ด ประสงค์ ก ารถวายความรู ้
3) กระบวนการถวายความรู้ 4) การประเมินผลการ
ถวายความรู้และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ประสิทธิผลของการถวายความรู้ส�ำหรับพระภิกษุ
สงฆ์ หมายถึง ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของพระภิกษุสงฆ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่
การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพของ
ตนเองในด้านการบริโภคอาหาร การออกก�ำลังกาย
การดูแลด้านสุขภาพกายและการดูแลสุขภาพจิต
รวมทั้งคะแนนความพึงพอใจต่อการได้รับถวาย
ความรู้การดูแลสุขภาพ
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สมมุติฐานการวิจัย

1. พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการถวายความรู้
การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ตามรูปแบบ
มีคะแนนเฉลี่ยในด้านความสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเอง หลังถวายความรู้สูงกว่าก่อนถวาย
ความรู้
2. พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการถวายความรู้
การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ตามรูปแบบ
มีความพึงพอใจต่อการถวายความรูก้ ารดูแลสุขภาพ
ในระดับดี
กรอบแนวคิด
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์
ทฤษฎีและแนวคิดของระบบการเรียนรู้ของเกล
เซอร์ (Glaser,1977) ที่ มี อ งค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
จุดประสงค์ของการสอน การประเมินบุคคลก่อน
สอน กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้
และข้อมูลป้อนกลับแนวคิดทฤษฎีความสามารถ
ตนเองของแบนดูรา (Kelder et al., 2015) ที่กล่าว
ว่า กระบวนการเรียนรู้ท่ีท�ำให้บุคคลมีความคาด
หวั งในความสามารถ (Efficacy expectations)
สูงและคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcome expectations)
สูง จะส่งผลต่อความส�ำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองโดยการจัดกิจกรรม
ได้แก่ การกระท�ำให้ส�ำเร็จด้วยตนเอง (Mastery
experiences) การได้เห็นตัวอย่างการกระท�ำของ
ผูอ้ นื่ (Vicarious experiences) การพูดชักจูง (Verbal
persuasion) และการกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotion
arousal) และโมเดลการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
เพนเดอร์ (Pender et al., 2015) ได้แก่ ความสามารถ
ในการดูแลตนเองโดยทั่วไป (General competence
in self care) การปฏิบัติด้านโภชนาการ (Nutrition
practices) การออกก�ำลังกาย (Physical activity)

และการดูแลด้านสุขภาพจิต 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�ำเนินการวิจัย
ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในลั ก ษณะการวิ จั ย และ
พัฒนา (Research and development) แบ่งเป็น4 ขั้น
ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและความ
ต้องการ
เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพข้อมูลพืน้ ฐาน
จากเอกสาร วิ เ คราะห์ ใ นขั้ น นี้ ประกอบด้ ว ย
1) การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถ
ในการดู แ ลตนเองของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ 2) ศึ ก ษา
และวิเคราะห์กิจกรรมและวิธีการถวายความรู้การ
ดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในการด�ำเนินการ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2560 โดยการ
ถอดบทเรียนเกี่ยวกับ “การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์” จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussions) กับผู้รับ
ผิ ด ชอบโครงการและคณะด� ำ เนิ น การ ผู ้ แ ทน
จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
11 จ.สุราษฎร์ธานี และผู้เข้าร่วมโครงการ คือ
พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 120 รูป 3) สังเคราะห์แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบถวายความรู้การ
ดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์
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ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
เป็ น ขั้ น ที่ ด� ำ เนิ น การร่ ว มกั น ทั้ ง การ
ออกแบบและพัฒนากับการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ผล
วิเคราะห์ในขั้นที่ 1 มาจัดท�ำเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัย และร่างรูปแบบและน�ำไปตรวจสอบความสม
เหตุสมผล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค เป็นอาจารย์พยาบาล จ�ำนวน 3
ท่านตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความเป็น
ไปได้ของรูปแบบ และน�ำผลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบ
ร่างรูปแบบไปแก้ไขและปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการทดลองใช้รูปแบบ
เป็นการน�ำรูปแบบที่สร้างขึ้นในขั้นตอน
ที่ 2 ไปทดลองใช้ โ ดยการวิ จั ย กึ่ ง ทดลองแบบ
กลุ่มเดียววัดสองครั้ง (The one-group pretestposttest design) โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็นพระภิกษุสงฆ์
เข้ารับการอบรมพระนักเทศน์ในเขตภาคใต้ตอนบน
ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 70 รูป ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความคาดเคลื่อน
จากกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 ค�ำนวณได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 59.57 ผู้วิจัยจึงก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 60 รูป และท�ำการสุม่ อย่างง่ายเพือ่ เป็นกลุม่
ทดลอง ด�ำเนินการแบบกึง่ ทดลองแบบกลุม่ เดียววัด
สองครัง้ ใช้เวลาทดลอง 2 สัปดาห์ รวมถึงการใช้วธิ ี
การสังเกต สอบถามและสนทนากลุม่ เกีย่ วกับความ
คิดเห็นต่อการถวายความรู้การดูแลสุขภาพตาม
รูปแบบที่สร้างขึ้น
ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ
เป็นการน�ำข้อมูลที่ได้จากประเมินผลไป
ปรับปรุงรูปแบบในทุกขั้นตอนให้มีความสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เลขที่ 2018/10
โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ประโยชน์ แ ละ
วิธดี ำ� เนินการวิจยั เปิดโอกาสให้กลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็น
ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี อิ สระในการเข้ า ร่ ว มวิ จัย
โดยสมัครใจ และผู้เก็บข้อมูลสนทนาด้วยความ
เคารพนอบน้อม โดยใช้ศัพท์ของพระภิกษุสงฆ์
สนทนาด้วยความเคารพและนอบน้อม เมื่อมีการ
ประเมินภาวะสุขภาพหรือการตรวจร่างกาย ได้ขอ
อนุญาตและชี้แจงวัตถุประสงค์ทุกครั้ง จัดสถานที่
ให้เหมาะสมและไม่อยู่ตามล�ำพังกับพระภิกษุสงฆ์
วิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ dependent t-test

ผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพและ
ความต้องการ
ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพและความ
ต้องการ พบว่า ลักษณะกิจกรรมการถวายความรู้
ส่วนใหญ่ เป็นการบรรยายให้ความรู้ทางสุขภาพ
พระภิกษุสงฆ์มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการดูแล
สุขภาพระดับปานกลาง และบางรูปยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการถวายความรู้การดูแลสุขภาพ
ยังไม่มีรูปแบบการถวายความรู้และองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการถวายความรู้ที่มีการ
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ก�ำหนดเนื้อหา แต่ไม่มีการประเมินการรับรู้ภาวะ
สุขภาพของตนเองและการประเมินความรูก้ อ่ นการ
สอน ไม่มีจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเป็นรายบุคคล และ
ขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ขั้นตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
ส่วนที่ 1 ผลของการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบ
จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีในขั้น
ตอนที่ 1 รู ป แบบถวายความรู ้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองของพระภิกษุสงฆ์ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) จุดประสงค์การถวายความรู้ 2) กระบวนการ
ถวายความรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างความ
ตระหนั ก ในการดูแลสุข ภาพของพระภิกษุส งฆ์
การประเมินสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพของ
ตนเอง การใช้ตัวแบบด้านการดูแลสุขภาพ การพูด
ชักจูงเพื่อให้เกิดก�ำลังใจต่อการดูแลสุขภาพ การ
สร้างพลังและการกระตุน้ เตือนต่อการดูแลสุขภาพ
3) การประเมินผลการถวายความรู้ และ 4) การให้
ข้อมูลย้อนกลับ
ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบ
น�ำรูปแบบที่ร่างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity)
ในความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้
และความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อค�ำถามกับตัวชี้วัด ระหว่าง .67-1.00 และ
มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ
ข่ายถวายความรู้ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นองค์
ประกอบแรกและได้นำ� แบบสอบถามความสามารถ
ในการดูแลตนเองไปใช้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 รูป และน�ำมาค�ำนวณค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาก(Cronbach’s
Alpha coefficient)ได้เท่ากับ .87 และได้รูปแบบ
ดังแผนภูมิที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพระภิกษุสงฆ์ใน
เขตภาคใต้ ที่เข้ารับการอบรมพระนักเทศน์ ณ วัด
พระอารามหลวงแห่ ง หนึ่ ง ใน จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี
ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 30)
ระดั บ การศึ ก ษาทางธรรม นั ก ธรรมชั้ น เอก
(ร้อยละ 70) ไม่มีโรคประจ�ำตัว (ร้อยละ 53.33)
มีระดับดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ 60) ไม่ชอบ
รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม (ร้อยละ 58.33)
ดื่มกาแฟ (ร้อยละ 81.67) ไม่ออกก�ำลังกายเลย
(ร้อยละ 30)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการ
ถวายความรู้ตามรูปแบบถวายความรู้การดูแลด้าน
สุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองในภาพรวม หลังการทดลองใช้รูปแบบการ
ถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
สูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1.
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จุจุดดประสงค์
การถวายความรู
้ ้  
ประสงค์
การถวายความรู

ความรู้สําหรับพระภิกษุสงฆ์

กระบวนการถวายความรู้

กระบวนการถวายความรู้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์
ขั้นตอนที
่ 2 การประเมิ
นสุขนภาพและการรั
ภาพของตนเอง
ขั้นตอนที
่ 2 การประเมิ
สุ ขภาพและการรับบรูรู้ภ้ภาวะสุ
าวะสุขภาพของตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 การใช้ตัวแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การใช้ตวั แบบด้านการดูแลสุ ขภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การพูดชักจูงเพื่อให้เกิดก�ำลังใจต่อการดูแลสุขภาพ
ขั้นตอนที
่ 5 การสร้
างพลั
อนต่
อการดู
ขั้นตอนที
่ 4 การพู
ดชังกและการกระตุ
จูงเพื่อให้เกิดกํา้น
ลังเตืใจต่
อการดู
แลสุแขลสุ
ภาพขภาพ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนักในการดูแลสุ ขภาพของพระภิกษุสงฆ์

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างพลังและการกระตุน้ เตือนต่อการดูแลสุ ขภาพ
การประเมินนผลการถวายความรู
ผลการถวายความรู้ ้
การประเมิ
ความสามารถในการดู
ขภาพของตนเอง
ความสามารถในการดู
แลสุแขลสุ
ภาพของตนเอง
ความพึงพอใจต่อรูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบถวายความรู ้การดูแลสุ ขภาพสําหรับพระภิกษุสงฆ์

9

ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ์ ที่ได้ รับการถวาย
ความรู้ตามรูปแบบถวายความรู้การดูแลด้
านสุขข้อ้ภาพสํ
หรับบพระภิกษุสงฆ์
การให้
อมูมูลลย้ย้ออานกลั
การให้
นกลั
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลสุ ขภาพตนเองในภาพรวม หลังการทดลองใช้รูปแบบการถวายความรู ้
แผนภู
มิที่ 1 สแสดงขั
ตอนการออกแบบและพั
ฒางอย่
นารูาปงมี
แบบ
การดูแลสุ ขภาพสําหรั
บพระภิ
งฆ์ส้นู ง้นกว่
าก่อนการทดลอง แตกต่
แผนภู
มิที่ ก1 ษุแสดงขั
ตอนการออกแบบและพั
ฒนารู
ปแบบนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตารางที่ 1.
ตารางที
่ 1 ่ การเปรี
ย่ ความสามารถในการดู
แลสุ
ก่อก่นและหลั
ง งการ
ตารางที
1การเปรียบเที
ยบเทียบคะแนนเฉลี
ยรบคะแนนเฉลี
ย่ ความสามารถในการดู
แลสุขภาพตนเองในภาพรวม
ขภาพตนเองในภาพรวม
อนและหลั
ขั้นตอนที
่ 3 ผลการทดลองใช้
ู ปแบบ เสนอผลการวิ
เคราะห์ขอ้ มูลออกเป็
น 3 ส่ วน ดังนี้
การทดลองการใช้
ูปแบบของกลุ
่มตัวอย่างโดยใช้
างโดยใช้สถิตติ Dependent
ิ Dependentt-test(N
t-test(N==60)
60)
ทดลองการใช้
รูปรแบบของกลุ
ส่ วนที่ 1 ผลการวิ
เคราะห์ ข่ ม้ อตัมูวลอย่
ทัว่ ไปของผูส้ ตถิอบแบบสอบถาม
กลุผู่มต้ ตัอบแบบสอบถามเป็
วอย่าง
SD
t
นพระภิMกษุสงฆ์ในเขตภาคใต้
ที่เข้าdfรับการอบรมพระนั
กpเทศน์ ณ วัดพระ
ก่ อนใช้ รูปงแบบ
3.49ส่ วนใหญ่ มี0.50
59 (ร้อยละ 30) ระดับการศึกษาทาง
อารามหลวงแห่
หนึ่ งใน จ.สุ ราษฎร์ ธานี
อายุระหว่าง 20-30
3.84
.00*
59
หลั
ง
ใช้
ร
ป
แบบ
ู
3.81
0.42
ธรรม นักธรรมชั้นเอก (ร้อยละ 70) และข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ ส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว คิดเป็ นร้อยละ
53.33*p<.05
ระดับดัชนี มวลกายปกติ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรรมสุ ข ภาพ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ช อบ
สําหรับความพึมังนพอใจต่
การถวายความรู
้การดู
แลสุ58.33ดื
ขภาพสํ่มากาแฟ
หรับพระภิ
งฆ์ในภาพรวม
พบว่า มี
รับประทานอาหารหวาน
เค็ม จําอนวน
3 รู ป คิดเป็ นร้
อยละ
คิดเป็ กนร้ษุอสยละ
81.67 ไม่ออก
คะแนนเฉลี
บ 4.49(M
กําลังกายเลยคิ
ดเป็่ยนเท่ร้าอกัยละ
30 = 4.49, SD = 0.44)จากคะแนนเต็ม 5 และจําแนกความพึงพอใจในแต่ละด้าน
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ส�ำหรับความพึงพอใจต่อการถวายความ
รู้การดู แ ลสุ ข ภาพส�ำหรับ พระภิกษุส งฆ์ในภาพ
รวม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คะแนน
(SD = 0.44) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และจ�ำแนก
ความพึงพอใจในแต่ละด้านกระบวนการและขั้น
ตอนการถวายความรู้และความรู้ที่ได้รับสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจระดับดีทุกด้าน
ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินการใช้รูปแบบและ
ปรับปรุงรูปแบบ
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบถวายความรูก้ าร
ดูแลสุขภาพตนเอง ยังคงเดิม 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงค์
การถวายความรู ้ 3) กระบวนการถวายความรู ้
ได้แก่ การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ การใช้
ตัวแบบ การพูดชักจูงและ การสร้างแรงจูงใจในการ
ดูแลสุขภาพ 4) การประเมินผลการถวายความรู้ และ
5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ

อภิปรายผลการวิจัย
ได้ดังนี้

จากผลการวิ จั ย มี ป ระเด็ น อภิ ป รายผล

รูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพ
ส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ มี ลั ก ษณะเด่ น ที่ มี อ งค์
ประกอบของรูปแบบชัดเจน 5 องค์ประกอบได้แก่
1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงค์
การถวายความรู ้ 3) กระบวนการถวายความรู ้
4) การประเมินผลการถวายความรู้ 5) การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เป็นองค์ประกอบที่ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก ทุกองค์ประกอบมีความ
สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน (Glaser, 1977) และ
มีขั้นตอนกระบวนการถวายความรู้ด้านสุขภาพที่

ผ่านการทดลอง ที่ส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์ มีความ
สามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดังที่ ทิศนา
แขมมณี (2560) ได้กล่าวของรูปแบบการสอนหรือ
การถวายความรู้ จะต้องเป็นสภาพหรือลักษณะทีจ่ ดั
ขึน้ อย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญาทฤษฎี
หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดยประกอบ
ด้วยกระบวนการหรือขัน้ ตอนในการสอนหรือการ
ถวายความรู้ รวมทั้งวิธีและเทคนิคการสอนหรือ
ถวายความรู้ ที่สามารถช่วยให้สภาพการสอนหรือ
ถวายความรู้น้ันเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือ
แนวคิดยึดถือ และรูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์
ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ได้แก่ หัวหน้า
คณะสงฆ์ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ ส�ำนักงานหลัก
ประสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาล และสถาบัน
การศึ ก ษาพยาบาลและการสาธารณสุ ข ที่ เ ห็ น
ความส� ำ คั ญ ในการดู แ ลสุ ข ภาพพระภิ ก ษุ ส งฆ์
มีการประชุมออกแบบกิจกรรมและท�ำข้อตกลงร่วม
กันสอดคล้องกับการศึกษาของ ปวีณา วังคาม, จตุพร
เหลืองอุบล, และบัณฑิต วรรณประพันธ์ (2559)
พบว่า ปัจจัยการท�ำงานที่ประสบผลส�ำเร็จ ได้แก่
การสร้างความรูส้ กึ ผูกพัน ความรับผิดชอบหรือการ
ตกลงร่วมกันและการสนับสนุนจากภาคส่วนใน
พืน้ ที่ จะท�ำให้มกี ารขับเคลือ่ นและมีทศิ ทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพระครูสวุ ธิ านพัฒน
บัณฑิต และคณะ (2558) เรื่องการพัฒนารูปแบบ
การดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ที่ได้แนวทางการดูแลสุขภาพ 4 ด้าน คือ ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและ
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การฟื้นฟูสภาพ และมีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ของภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนิน
งานมีการจัดระบบบริการสุขภาพในด้านต่างๆ ที่
เหมาะสมกับบริบทของพระภิกษุสงฆ์ หลังการ
ด� ำ เนิ น งานประเมิ น พฤติ ก รรมสุ ข ภาพองค์ ร วม
ของพระสงฆ์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
ก่ อ นด� ำ เนิ น งานทุ ก มิ ติ และมี ข ้ อ เสนอแนะคื อ
วัดควรมีการพัฒนาระบบสุขภาพพระสงฆ์และเป็น
วัดต้นแบบส่งเสริมสุขภาพและการมีสว่ นร่วมของ
เครือข่าย โดยส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ควรมีภารกิจส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
ที่ ดี ด ้ า นสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ปั ญ ญาและ
กระทรวงสาธารณสุข ควรรับนโยบายที่จะสร้าง
ระบบสุขภาพของพระสงฆ์ในด้านต่างๆ นอกจาก
นี้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจะท�ำให้มีการ
ก�ำหนดจุดประสงค์ในการถวายความรู้การดูแล
สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ได้ชัดเจน
ส� ำ หรั บ องค์ ป ระกอบที่ 2 จุ ด ประสงค์
การถวายความรู้ ที่มีความชัดเจน และการแจ้งจุด
ประสงค์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ทเี่ ข้ารับการถวายความ
รู้ทราบ (Informing the learner of the objective)
จะท�ำให้พระภิกษุสงฆ์ทราบถึงเป้าหมายหรือผล
ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการถวายความรูโ้ ดยเฉพาะ
และเห็นแนวทางที่การถวายความรู้นั้น จะน�ำไปสู่
จุดหมายได้เป็นอย่างดี และผู้ถวายความรู้สามารถ
ก�ำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของพระภิกษุสงฆ์ ที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ได้ (Glaser,1977)
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการถวายความรู้
ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
และเชือ่ มโยงกันซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเกิดความสามารถ
ของตนเอง กล่าวคือในแต่ละขัน้ ตอนจะพัฒนาพระ
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ภิกษุสงฆ์ให้เห็นความส�ำคัญและตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง มีทักษะในการประเมิน
ภาวะสุขภาพและรับรูภ้ าวะสุขภาพของตนเอง การ
ปฏิบตั ติ วั อย่างเหมาะสมและมีกำ� ลังใจอย่างเพียงพอ
มี ค วามคาดหวั ง ในความสามารถของตนเอง
ซึ่ ง ความคาดหวั ง นี้ เ ป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะตั ด สิ น ว่ า
บุ ค คลจะเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและ
ปฏิบตั ิตามค�ำแนะน�ำอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิดความสามารถของตนเอง จะมาจาก
แหล่งความเชื่อในความสามารถที่มีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่กระท�ำส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ การใช้
ตัวแบบที่เห็นผู้อื่นกระท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จ
จะท� ำ ให้ บุ ค คลรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ ความสามารถของ
ตนเองมากขึ้น การพูดชักจูงโดยใช้ค�ำพูดที่จะช่วย
เสริมความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
บุคคลจะมีก�ำลังใจ เกิดความเชื่อมั่นว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง
การกระตุ้นทางอารมณ์ ซึ่งบุคคลที่มีความรู้สึกใน
ความสามารถของตนเองสูง จะสามารถกระตุน้ ทาง
อารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Kelder et al., 2015)
ดังนั้นกระบวนการถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์จะ
ท�ำให้พระภิกษุสงฆ์มกี ารรับรูค้ วามสามารถในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองได้
องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผลการถวาย
ความรู้ เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญองค์ประกอบหนึง่
ที่จะวัดและตัดสินว่า รูปแบบการถวายความรู้และ
กระบวนการถวายความรู้มีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด การประเมินผล โดยเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองถวายความรู้ตาม
รูปแบบของพระภิกษุสงฆ์และความพึงพอใจต่อ
รูปแบบดังกล่าว จะเป็นตัวสะท้อนถึงรูปแบบที่
ได้ก�ำหนดขึ้นเพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุงให้มี
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ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายองค์ประกอบ
ที่ 5 การให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้วิธีการสังเกต
สัมภาษณ์ การอภิปรายให้ข้อเสนอแนะและการ
สนทนากลุม่ ท�ำให้ได้ขอ้ มูลป้อนกลับในการพัฒนา
รูปแบบการถวายความรู้ได้ จากองค์ประกอบของ
รูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพส�ำหรับ
พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว ่ า แต่ ล ะองค์
ประกอบมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน และมี
กระบวนการด�ำเนินการถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์
ให้เป็นไปตาม “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
พุ ท ธศั ก ราช 2560” จึ ง เสมื อ นการยกระดั บ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ที่ให้
บุคคลมีทั้งความรู้และความเชื่อที่ถูกต้อง มีความ
สามารถในการปฏิบัติตัว มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง รวมทัง้ เกิดพลังอ�ำนาจของชุมชน จนน�ำ
ไปสู่ความสามารถในการดูแลตนเองได้ (ขวัญเมือง
แก้วด�ำเกิง, 2561)
ส� ำ หรั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบถวาย
ความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ ที่
พบว่าความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองใน
ภาพรวม หลังการทดลองใช้รปู แบบการถวายความ
รูก้ ารดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์สงู กว่าก่อน
การทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อแยกรายด้าน พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองด้านการ
ฉันภัตตาหารด้านการประเมินภาวะสุขภาพและการ
ดูแลตนเอง หลังการทดลองใช้รปู แบบถวายความรู้
การดูแลด้านสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์สูงกว่า
ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การดูแลสุขภาพตนเองด้านการออกก�ำลังกาย ก่อน
การทดลองและหลังการทดลองใช้รูปแบบถวาย
ความรู้การดูแลด้านสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์

ไม่แตกต่างกัน และประเมินความพึงพอใจภาพรวม
ต่อการถวายความรู้อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากมี
กระบวนการถวายความรู้ที่มีความชัดเจนและเป็น
ระบบ ที่ท�ำให้พระภิกษุสงฆ์รับรู้ภาวะสุขภาพและ
ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
มี ค วามคาดหวั ง ในผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ มี ค วาม
รู้ความเข้าใจและการปฏิบัติในการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี โดยใช้ขั้นตอนที่จะท�ำให้เกิดผลลัพธ์
ดังกล่าว มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ โดยหัวหน้า
คณะสงฆ์ และผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ที่ร่วมก�ำหนดวัตถุประสงค์และชี้แจง
วัตถุประสงค์ ปรับทัศนคติที่ถูกต้องในการดูแล
สุขภาพ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่ง
จะท�ำให้พระภิกษุสงฆ์เห็นความส�ำคัญและรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพและการ
ดูแลตนเอง (เกษแก้ว เสียงเพราะ, 2561)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสุขภาพและการ
รั บ รู ้ ภ าวะสุ ข ภาพของตนเอง โดยมี ก ารตรวจ
คัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต ได้แก่ การ
ตรวจน�้ำตาลในกระแสเลือด การตรวจร่างกาย เช่น
วั ด ความดั น โลหิ ต น�้ ำ หนั ก ส่ ว นสู ง รอบเอว
วั ด สายตา ประเมิ น ความเจ็ บ ปวด ความ
ไม่ สุ ข สบาย การนอนไม่ ห ลั บ การจั ด การกั บ
ความเครี ย ด การประเมิ น ความสามารถการ
ดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพของตนเอง และเมื่ อ ประเมิ น
แล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ระกอบด้ ว ยแพทย์ พยาบาล
ได้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ผลการประเมิ น สุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น
แก่พระภิกษุสงฆ์เป็นรายบุคคล วิธีการดังกล่าว
จะท�ำให้พระภิกษุสงฆ์มีความตื่นตัวและสะท้อน
ถึงการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและ
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ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ผ่าน
มาประสบการณ์ของความส�ำเร็จของตนเอง ถือเป็น
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเองมากที่สุด (Pender et al., 2015)
ขั้นตอนที่ 3 การใช้ตัวแบบด้านการดูแล
สุขภาพที่ดีโดยเสนอหรือยกตัวอย่างตัวแบบ ที่มี
การดูแลสุขภาพที่ดี จะท�ำให้พระภิกษุสงฆ์ได้เห็น
ประสบการณ์หรือตัวอย่างความส�ำเร็จของผูอ้ นื่ จะ
ท�ำให้พระภิกษุสงฆ์เกิดการเลียนแบบและรับรูเ้ กีย่ ว
กับความสามารถของตนเองมากขึ้น (Kelder et al.,
2015)
ขัน้ ตอนที่ 4 การพูดชักจูงเพือ่ ให้เกิดก�ำลังใจ
ต่อการดูแลสุขภาพโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ บรรยาย
ความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพ ปัญหาทางสุขภาพ
ที่พบในพระภิกษุสงฆ์ การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ความสามารถในการดูแลตนเองด้าน
พฤติกรรมสุขภาพได้แก่ การพิจารณาในการบริโภค
อาหาร การออกก�ำลังกาย การดูแลสุขภาพกาย และ
การดูแลสุขภาพจิตเป็นต้น ซึง่ การชักจูงโดยใช้คำ� พูด
จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์เกิดก�ำลังใจ และพลังใจ
ในความสามารถการดูแลสุข ภาพของตนเองได้
(McEwen & Wills, 2019) ซึง่ พระภิกษุสงฆ์สามารถ
ดู แ ลสุ ข ภาพในด้ า นการฉั น ภั ต ตาหารและด้ า น
การประเมินภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองได้
ระดับดีส�ำหรับด้านการออกก�ำลังกาย พระภิกษุ
สงฆ์มีความสามารถในการดูแลตนเองในด้านนี้ได้
ค่อนน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพูดชักจูงยังไม่
สามารถท�ำให้พระภิกษุสงฆ์รับรู้ภาวะสุขภาพและ
การรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั กิ ารออกก�ำลังกาย
ดังนั้นพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก�ำลังกายยัง
เป็นพฤติกรรมที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องได้รับการส่ง
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เสริมสุขภาพต่อไป
ขั้ น ตอนที่ 5 การสร้ า งพลั ง และการ
กระตุ ้ น เตื อ นต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพมี ช ่ อ งทางใน
การกระตุ้นเตือน เช่น การติดตามพบพระภิกษุ
เพื่อกระตุ้นเตือนในการดูแลสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข การสร้างกลุม่ ไลน์และโทรศัพท์ตดิ ตาม
พฤติกรรมสุขภาพ ส�ำหรับพระภิกษุเพือ่ กระตุน้ การ
รับรู้และสร้างแรงจูงใจ จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์
มีแรงจูงใจและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ กระบวนการกระตุน้ ความสามารถ
ที่ประกอบด้วยกระบวนการรู้คิด จะช่วยให้บุคคล
เดาเหตุการณ์และพัฒนาแนวทางที่จะควบคุมสิ่งที่
มีผลต่อวิถีชีวิตของเขา กระบวนการการจูงใจ จะ
ถูกก�ำกับโดยความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ บุคคล
จะกระท�ำเมื่อเขามีความเชื่อว่าเขาท�ำได้ การจูงใจ
จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความหวั ง ในผลลั พ ธ์ ข องการ
กระท�ำนั้นๆ (Kelder et al., 2015)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรน�ำรูปแบบถวายความรู้การดูแล
สุ ข ภาพส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ไ ปใช้ ใ นการส่ ง
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้พระภิกษุสงฆ์
ในเขตพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
2. กระบวนการถวายความรู้ เพือ่ ให้มคี วาม
สามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ ควรมีวิธี
การและกิจกรรมทีเ่ ป็นรูปธรรม ท�ำให้บคุ คลมีความ
คาดหวังในความสามารถสูงและคาดหวังในผลลัพธ์
สูง
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาความสามารถในการดู แ ล
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้แก่ การบริโภค
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อาหาร การออกก� ำลั ง กาย การมี ก ารจั ด การกั บ
อารมณ์ที่เหมาะสม 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�ำเนินงานเพื่อให้เป็นวัดต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ
ในพื้นที่อื่นๆ
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ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
อภิวรรณ อินทรีย์, M.N.S1
ดลวิวัฒน์ แสนโสม, Ph.D.2
(วันที่ส่งบทความ: 10 ม.ค. 2561; วันที่แก้ไข: 30 เม.ย. 2561; วันที่ตอบรับ: 30 พ.ค. 2561)

บทคัดย่อ

การเจ็บป่วยวิกฤตอุบัติเหตุท�ำให้ร่างกายต้องการพลังงานและสารอาหารเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ได้รับ
สารอาหารลดลงจากการย่อยและดูดซึมที่ลดลงหรือได้รับสารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอ การวิจัย
กึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบตั เิ หตุทเี่ ข้าการรักษาในหอผูป้ ว่ ย โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.
2560 กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การคัดเลือกตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด จ�ำนวน 46 คน แบ่งเป็นกลุม่ เปรียบเทียบทีไ่ ด้
รับสารอาหารตามมาตรฐานเดิม และกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั สารอาหารตามแนวปฏิบตั ฯิ จ�ำนวนกลุม่ ละ 23 คน
ประเมินผลด้านผู้ป่วยและด้านสมรรถนะของพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test, chi-square และ
relative risk ratio ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มทดลองที่ใช้แนวปฏิบัติฯมีสถานะทางโภชนาการโดยรวมดี
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (คะแนนเฉลี่ย BNT = 3.43 และ 6.39 ตามล�ำดับ, 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])
มี วิ นั ย ในการปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ฯ ร้ อ ยละ 100 และมี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ แ นวปฏิ บั ติ ฯ
ในระดับมากที่สุดร้อยละ 100 แนวปฏิบัติฯท�ำให้ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุภาวะโภชนาการดีขึ้น
และเพิ่มสมรรถนะของพยาบาลในการให้สารอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัย
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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 feeding-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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การเจ็ บ ป่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ
เป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุจราจรหรือ
อุบัติเหตุทั่วไป มีความรุนแรงและมีความผิดปกติ
ของการท�ำงานด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาอย่าง
น้อย 2 ระบบ (Butcher & Balogh, 2014) เป็นการ
เจ็บป่วยทีค่ กุ คามต่อชีวติ ผูป้ ว่ ย เพราะมักจะเป็นการ
เจ็บป่วยที่มีความซ�้ำซ้อนและมีความรุนแรงทาง
กายวิ ภ าคและมี ก ารตอบสนองด้ า นสรี ร วิ ท ยา
ผิดปกติความรุนแรงของการเจ็บป่วยอาจท�ำให้เกิด
การสูญเสียของอวัยวะหลายระบบและอาจพบว่ามี
การตอบสนองต่อการอักเสบทั้งร่างกายใน 24 -72
ชั่วโมงแรกร่วมด้วย ซึ่งมักจะน�ำไปสู่การล้มเหลว
ของอวัยวะหลายระบบในเวลาต่อมา (Butcher &
Balogh, 2009; 2014) จนเกิดการสลายกล้ามเนื้อ
และเนื้อเยื่อไขมันเพิ่มมากขึ้น เพื่อชดเชยพลังงาน
ที่ได้รับไม่เพียงพอ จนสุดท้ายผู้ป่วยจะมีการขาด
โปรตีนและพลังงานจนเกิดภาวะทุพโภชนาการ
(Afifi, Elazzazy, Adbulrahman, & Latiti, 2013)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดภาวะทุพโภชนาการใน
ผู้ป่วยวิกฤตประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วย
ประกอบด้วย ชนิดของอวัยวะที่บาดเจ็บและระดับ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ (การเจ็บป่วยประเภท
ต่าง ๆ เช่น กระดูกหัก ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
เช่น ไตวายเฉียบพลันและการติดเชือ้ ในกระแสเลือด
และภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อการดูดซึมอาหาร
เช่น ตับอ่อนอักเสบ ล�ำไส้อุดตัน หรือล�ำไส้ไม่
เคลื่อนไหว (Fletcher, 2013) 2) ปัจจัยด้านการดูแล
ที่ส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการ ได้แก่ การได้รับยา
ที่มีผลต่อการท�ำงานของล�ำไส้และกระเพาะอาหาร
เช่น กลุ่มยาลดปวด opioids และยาคลายกล้ามเนื้อ
การที่ทีมรักษาขาดความสนใจ ไม่ตระหนักในการ

ให้โภชนาการและสั่งให้อาหารไม่เพียงพอ (Kim et
al., 2010) การให้งดน�้ำงดอาหารเพื่อการรักษา การ
ผ่าตัดใหญ่ การใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลา
นาน และการที่สายยางให้อาหารหลุดบ่อยหรือ
เลือ่ น (Stewart, 2014) ล้วนส่งผลให้มคี วามต้องการ
พลังงานของร่างกายเพิ่มมากขึ้น
ผู ้ ป ่ ว ยวิ ฤ ตกลุ ่ ม ที่ มี ภ าวะทุ พ โภชนาการ
มากที่สุดคือ ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุถึง
ร้อยละ 47.2 (Hejazi, Mazloom, Zana, Rezaianzadeh, & Amini, 2016) ภาวะทุพโภชนาการ พบ
ในกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมและอายุรกรรม ร้อยละ
45-50 และในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤตถึงร้อยละ
50 (Wishchmeyer, 2013) จากการศึกษาเวชระเบียน
ผู้ป่วยจ�ำนวน 280 คน ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
อุ บั ติ เ หตุ โรงพยาบาลขอนแก่ น ระหว่ า งเดื อ น
ตุ ล าคม 2555 ถึ ง กั น ยายน 2556 โดยใช้ แ บบ
ประเมิน Nutrition Alert Form (NAF) พบว่ามี
ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ มี ภ าวะทุ พ โภชนาการระดับรุนแรงร้อยละ 85.7 ปานกลาง
ร้อยละ 13.6 และเล็กน้อยร้อยละ 0.7 และจากการ
ส� ำ รวจภาวะทุ พ โภชนาการผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตจ� ำ นวน
26 คน ในเดือนธันวาคม 2557- มกราคม 2558
โดยใช้แบบประเมิน Bhumibol Nutrition Triage
(BNT) พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยทุ ก รายมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
เกิดภาวะทุพโภชนาการ (เวชระเบียน, 2558)
การเกิดภาวะทุพโภชนาการส่งผลกระทบ
ในมิติด้านผู้ป่วย การได้รับโภชนาการไม่เพียงพอ
จะท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานของระบบภู มิ คุ ้ ม กั น และ
กลไกป้องกันที่จ�ำเพาะเจาะจงผิดปกติจนเกิดการ
อักเสบยาวนาน ท�ำให้กระบวนการหายแผลหายช้า
(Norman, et al., 2008) ท�ำให้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ
ท�ำงานไม่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความเสี่ยงในการ
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เกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ หย่า
เครื่องช่วยหายใจยากและใช้เครื่องช่วยหายใจนาน
ขึ้น (Saunder, Smith, & Stround, 2014) นอกจาก
นี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โดยท�ำให้มี
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 3 วัน
และต้องเพิ่มอัตราการก�ำลังพยาบาลต่อเตียงเพิ่ม
ขึ้น และท�ำให้มีโอกาสต้องย้ายกลับเข้าไปรักษาใน
หอผู้ป่วยหนักภายใน 15 วันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90
(Honda et al., 2013)
ผู้ป่วยวิกฤตหลังบาดเจ็บ ที่ผ่านพ้นวิกฤต
ในช่วงแรกมาแล้ว จะมีการเพิม่ ของฮอร์โมน ส่งผล
ให้อัตราการเผาผลาญมากขึ้น มีการสลายโปรตีน
และไขมันเพิ่มมากขึ้น ดุลไนโตรเจนเป็นลบและ
กระตุ ้ น กระบวนการสร้ า งกลู โ คสท� ำ ให้ ร ะดั บ
น�้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และมีการดื้อต่ออินซูลินด้วย
อุณหภูมใิ นร่างกายสูงขึน้ cardiac output เพิม่ ขึน้ ซึง่
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นกับความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ ซึ่งการให้โภชนาการจะไม่สามารถ
Reverse negative balance แต่สามารถลดการสูญ
เสียโปรตีนและกล้ามเนือ้ ท�ำให้ภาวะทุพโภชนาการ
ไม่แย่ลงและร่างกายฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว (Wejis &
Wishmeyer, 2013) โดยองค์กรผู้น�ำด้านโภชนาการ
ต่าง ๆ (Hanlon, Dawsett, & Smyth, 2015)ได้ให้ค�ำ
แนะน�ำในการให้สารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤต โดยมีหลัก
ส�ำคัญคือ 1) ควรให้สารอาหารแก่ผปู้ ว่ ยวิกฤตให้เร็ว
ทีส่ ดุ 2) ถ้าระบบทางเดินอาหารปกติ ควรให้อาหาร
ผ่านทางสายยางให้อาหาร 3) ถ้าได้รับอาหารผ่าน
ทางสายยางให้อาหารไม่ได้หรือได้รับไม่เพียงพอ
ควรให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำ และ 4) การให้สาร
อาหารและพลังงานทีเ่ พียงพอ จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดี ซึ่งการให้อาหารผ่านทางสายยางให้อาหาร
สามารถท�ำได้ง่าย ประหยัด ช่วยลดการฝ่อของ
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เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร ส่งเสริมการท�ำงานของ
ทางเดินอาหารให้อยู่ในภาวะปกติ ช่วยให้เยื่อบุชั้น
Mucosa ของทางเดินอาหารแข็งแรง ลด Mucosal
permeability เพิม่ ระบบภูมคิ มุ้ กันในร่างกาย และลด
การเกิด Bacterial translocation จากทางเดินอาหาร
ซึ่งน�ำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือด อย่างไรก็ตาม
อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้
ผูป้ ว่ ยวิกฤตได้รบั พลังงานไม่เพียงพอจึงจ�ำเป็นต้อง
ให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำเพิ่มเติม (Afifi et al.,
2013)
แนวทางดังกล่าวของ Honlon et al. (2015)
เป็นแนวทางที่ดี แต่โรงพยาบาลขอนแก่นยังไม่
น�ำมาปฏิบัติเป็นรูปธรรม และไม่จ�ำเพาะส�ำหรับ
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุจึงน�ำไปสู่การวิจัย
ครั้งนี้ จึงต้องมีการพัฒนาแนวปฏิบัติในการให้สาร
อาหารที่เหมาะสมผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
และทดลองใช้ แ นวปฏิ บั ติ ฯ เพื่ อ ประเมิ น ผลอั น
ประกอบด้วย ผลด้านผู้ป่วย ซึ่งได้แก่ สถานะทาง
โภชนาการ พลังงานและโปรตีนที่ได้รับ และภาวะ
แทรกซ้อนจากการให้สารอาหาร และผลด้านผู้ให้
บริการ ได้แก่ สมรรถนะของพยาบาลในการจัดการ
ให้สารอาหาร ความพึงพอใจ และความมีวนิ ยั ในการ
ใช้แนวปฏิบัติฯของพยาบาล

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบตั ทิ าง
คลินิกการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
อุบตั เิ หตุ ต่อตัวผูป้ ว่ ย ในด้านสถานะทางโภชนาการ
พลั ง งานและโปรตี น ที่ ไ ด้ รั บ ต่ อ วั น และภาวะ
แทรกซ้อนจากการได้รับสารอาหาร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้ แ นวปฏิ บั ติ
ทางคลินิกการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
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พยาบาลวิชาชีพในด้าน สมรรถนะของพยาบาลในการจัดการให้สารอาหาร ความพึงพอใจ และความมีวินยั
ในการใช้
บตั ิฯ ของพยาบาลวิ
าชีพ
อุบตั เิ หตุแตนวปฏิ
อ่ พยาบาลวิ
ชาชีพในด้าน ชสมรรถนะของ
ปฏิบตั ฯิ และปัจจัยน�ำออก (Output) คือ การประเมิน
พยาบาลในการจัดการให้สารอาหาร ความพึงพอใจ ผลของการใช้แนวปฏิบัติฯหลังการให้สารอาหาร
และความมีวดนิ การวิ
ยั ในการใช้
กรอบแนวคิ
จยั แนวปฏิบตั ฯิ ของพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ ซึ่งประกอบด้วย
วิชาชีพ
ผลด้านผู้ป่วยวิกฤต ได้แก่ สถานะทางโภชนาการ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เอาทฤษฎี ระบบในการนํามาประยุกต์ใช้โดยปั จจัยนําเข้า (Input) คือ ผูป้ ่ วยวิกฤต
พลังงานและโปรตีนที่ได้รับภาวะแทรกซ้อนจาก
ศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ การดําเนิ นการ (Process) คือ กระบวนการให้
สารอาหารผู
ป้ ่ วยวิกาฤตตามแนวปฏิ
การได้รับสารอาหาร
และผลด้
นการผู้ให้บริกบารตั ิฯ
กรอบแนวคิดการวิจัย
และปั จจัยผูนํ้วาิออก
คือ รการประเมิ
นผลของการใช้
บตั ิฯหลังการให้สารอาหารผู
วยวิกฤต
สมรรถนะของพยาบาล
ความมีวินป้ัย่ ในการ
จัยได้(Output)
น�ำเอาทฤษฎี
ะบบในการน�
ำมา ได้แก่แนวปฏิ
ศัลประยุ
ยกรรมอุ
หตุ ซึจ่ งจัประกอบด้
วย ผลด้คืานผู
ได้บแัตก่ิแสถานะทางโภชนาการ
พลังงานและโปรตี
น
ละความพึงพอใจต่อแนวปฏิ
บัติฯ
กต์ใบช้ตั โิเดยปั
ยน�ำเข้า (Input)
อ ผูป้ ้่ปวยวิ
่วยกฤตปฏิ
ที่ไวิด้กรฤตศั
ับภาวะแทรกซ้
สารอาหาร
ลยกรรมอุบอัตนจากการได้
ิเหตุ การด�ำเนิรนับการ
(Process)และผลด้านการผูใ้ ห้บริ การได้แก่ สมรรถนะของพยาบาล
ความมี
วินยั ในการปฏิสบารอาหารผู
ตั ิและความพึ
อแนวปฏิบตั ิฯ
คือ กระบวนการให้
ป้ ว่ ยวิงพอใจต่
กฤตตามแนว
แนวปฏิบตั ิการให้
สารอาหารผูป้ ่ วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ

ผลของแนวปฏิบัตกิ ารให้ สารอาหาร
ด้ านผู้ป่วย
1) สถานะทางโภชนาการ
2) พลังงานและโปรตีนที่ได้รับต่อวัน
3) ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับสารอาหาร
ด้ านผู้ให้ บริการ
1) สมรรถนะของพยาบาล
2) ความมีวินยั ในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ
3) ความพึงพอใจต่อแนวปฏิบตั ิฯ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

้ป่วยวิบกตั ฤตศั
บัติเป้หตุว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
แนวปฏิ
กิ ารให้ลยกรรมอุ
สารอาหารผู
ค�ำจ�ำกัดความ รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการให้ สารอาหารผู

ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ หมายถึง อุบัติเหตุ หมายถึง แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นมาจาก
คําผูจํ้ปา่วกัยชายและหญิ
ดความ งอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามรูปแบบของ Soukup’s
เกี่ ย18วกั บปีการให้
่ ว ยวิ กบฤตจาก
บาดเจ็
บจากอุ
บัติเหตุ
างจราจรหรื
ัติเหตุ model
ผู้ปรั่ บวยวิ
กฤตศั
ลยกรรมอุ
บัตทิเหตุ
หมายถึงอผูอุป้ บ่ วยชายและหญิ
งอายุ
บริ บูรณ์สขารอาหารผู
้ ึนไป ได้รับ้ ปบาดเจ็
ทัว่ ไป เข้ารักษาในหอผูป้ ว่ ยหนักศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ที่ประกอบด้วย การประเมิน
อุบตั ิเหตุทางจราจรหรื ออุบตั ิเหตุทวั่ ไป เข้ารักษาในหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมอุบตั ิเหตุ รพ.ขอนแก่นต้องมี
รพ.ขอนแก่น ต้องมีคะแนน The Acute Physiology สถานะทางโภชนาการ แนวทางในการให้ ส าร
คะแนน(The Acute Physiology and Chronic Health อาหาร
Evaluation
II: APCHE
II) I ≥11
คะแนนและมี
และการประเมิ
นและการติ
ดตามผลหลั
งจาก
and Chronic Health Evaluation II: APCHE II)
คะแนน
(The Trauma
Injury
TRISSการให้
score)สารอาหาร
มากกว่า 25 % โดยมีแพทย์เป็ นผูป้ ระเมิน
≥11 คะแนน
และมีคand
ะแนน
TheSeverity
Trauma Score:
and Injuแนวปฏิ
บัติ การให้
้ ป่วยวิมากกว่
กฤตศัา ล25ยกรรมอุ
บัติ เ หตุ หมายถึ ง แนวปฏิ
ตั ิ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นางกาย
มาจาก
คือ บสถานะของร่
ry Severity
Score:สารอาหารผู
(TRISS score)
% สถานะทางโภชนาการ
งการรั
บสารอาหารและพลั
งงานเข้
กับ
หลัโดยมี
กฐานเชิ
งประจั
ตามรู
เกี่ยาวกั
บการให้
สารอาหารผูป้ ่ วยวิ
กฤตศัาไป
ลยกรรม
แพทย์
เป็นผูก้ปษ์ระเมิ
น ปแบบของ Soukup’s modelระหว่
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การใช้พลังงาน ประกอบด้วย คะแนนจากแบบ
ประเมิน Bhumibol Nutrition Triage (BNT) และ
ผลของ serum albumin, serum transferrin และ total
lymphocyte count ในวันที่ 2 และวันที่ 7 หลังเข้ารับ
การรักษา เนือ่ งจากเป็นระยะวิกฤตทีผ่ า่ นพ้นวิกฤต
ในช่วงแรกมาแล้ว 3 - 14 วัน การให้สารอาหารจะ
สามารถลดการสูญเสียโปรตีนและกล้ามเนื้อ ท�ำให้
ภาวะทุพโภชนาการไม่แย่ลงและร่างกายฟืน้ ตัวอย่าง
รวดเร็ว (Wejis & Wishmeyer, 2013)
พลังงานที่ได้รับ หมายถึง พลังงานที่ได้จากการ
ค�ำนวณโดยสูตรของ Ireton-Jones และโปรตีนที่ได้
รับก�ำหนด 2 gm/kg/day ในวันที่ 2 และวันที่ 7 หลัง
เข้ารับการรักษา
ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับสารอาหาร หมายถึง
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่มีผลต่อความสามารถ
ในการท�ำงานของระบบทางเดินอาหาร ประเมิน
ได้จากการนับจ�ำนวนครั้งของเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่าง ๆ จากการได้รับอาหารทางสายยางหรือการได้
รับอาหารทางหลอดเลือดด�ำ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-experimental design) ชนิด Non-randomized control with pretest-posttest design โดยมีราย
ละเอียดวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2
กลุ่มคือ กลุ่มผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ เพศ
ชายและหญิงอายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป ที่เข้ารับการ
รั ก ษาในหอผู ้ ป ่ ว ยหนั ก ศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ โรง
พยาบาลขอนแก่นในช่วงเวลาที่ด�ำเนินการศึกษา
และพยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ท�ำงานในหอผู้ป่วย
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หนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ โดยแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยดังนี้
1. ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ คั ด
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Purposive sampling และ
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนผลงานวิจัย ได้ด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลในกลุ่มเปรียบเทียบก่อนจนครบจ�ำนวน
ที่ ก� ำ หนดก่ อ นแล้ ว จึ ง ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
กลุ่มทดลอง โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
เกณฑ์คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างเข้าสูก่ ารวิจยั (Inclusion
criteria) ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
Bernard (2000) ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน อ้างอิงอุบัติการณ์การได้รับพลังงาน
ตามเป้าหมายจากการศึกษาของ Kalaldeh and
Shahin (2015) ที่พบว่าผู้ป่วยได้รับพลังงานตาม
เป้าหมายก่อนใช้แนวปฏิบัติ ร้อยละ 8.7 และได้รับ
พลังงานตามเป้าหมายหลังการใช้แนวปฏิบัติร้อย
ละ 55.4 โดยก�ำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .05 และ
ค่าอ�ำนาจการทดสอบที่ .8 ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างได้
38 คน เมื่อรวมอัตราการสูญเสียตัวอย่าง ร้อยละ 20
อีก 8 คน รวมเป็นทั้งหมด 46 คน โดยแบ่งตัวอย่าง
เป็น 2 กลุ่มดังนี้
		 1) กลุ่มเปรียบเทียบ คือ ผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ ทีไ่ ด้รบั สารอาหารตามแผนการ
รักษาปกติของโรงพยาบาล จ�ำนวน 23 คน
		 2) กลุ ่ ม ทดลอง คื อ ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ที่ได้รับสารอาหารตามแนว
ปฏิบัติฯ จ�ำนวน 23 คน
2. พยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน 12 คน แบ่งเป็น
2 กลุ่มดังนี้
		 1) กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บ คื อ พยาบาล
วิชาชีพทีใ่ ห้การดูแลให้สารอาหารตามแผนการดูแล
ปกติ และยังไม่ได้รับการอบรมการใช้แนวปฏิบัติฯ
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เป็นผู้ดูแลด้านการจัดการให้สารอาหาร
		 2) กลุม่ ทดลอง คือ พยาบาลทีไ่ ด้รบั การ
อบรมแนวทางการให้สารอาหารตามแนวปฏิบัติที่
พัฒนาขึ้น
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจยั ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นหมายเลขจริยธรรมที่ HE 602065 และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของโรงพยาบาล
ขอนแก่น หมายเลขจริยธรรมที่ KE 60089
เครื่องมือในการวิจัย
1. แนวปฏิ บั ติ ก ารให้ ส ารอาหารผู ้ ป ่ ว ย
วิกฤตศัลยกรรมอุบตั เิ หตุพฒ
ั นาขึน้ มาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ตามรูปแบบของ Soukup model เพื่อ
จัดการด้านการให้สารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
อุบัติเหตุประกอบด้วย
		 1) ระยะก่อนให้สารอาหาร ประกอบด้วย
การประเมินสถานะทางโภชนาการ การประเมิน
พลังงานและโปรตีนที่ควรได้รับ และการประเมิน
ความสามารถในการรับอาหาร
		 2) ขณะให้สารอาหาร เป็นกระบวน
การที่ พ ยาบาลจั ด การท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตได้ รั บ
พลังงานและโปรตีนอย่างเพียงพอ ประกอบด้วย
การให้อาหารทางสายยางให้อาหาร หรือการให้
อาหารทางหลอดเลือดด�ำตามแผนการรักษา มีการ
บันทึกข้อมูลขณะใช้แนวปฏิบัติตามแบบประเมิน
และติดตามการให้สารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
อุบัติเหตุ
		 3) การประเมิ น ผลหลั ง ได้ รั บ สาร
อาหาร โดยการติดตามผลจากการใช้แนวปฏิบัติฯ
ประกอบด้วย ผลด้านผู้ป่วยวิกฤต มีการประเมิน
สถานะทางโภชนาการ บันทึกพลังงานและโปรตีน

ที่ผู้ป่วยได้รับจริง ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สาร
อาหารทางสายยาง หรือการได้รับสารอาหารทาง
หลอดเลือดด�ำ ดังรูปที่ 2
แนวปฏิบัติการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบตั เิ หตุได้รบั การตรวจสอบคุณภาพแนว
ปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์ของ The Appraisal of guideline for research & Evaluation II (AGREE Next
Steps Consortium, 2009) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
โดยเป็นแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ 3
คน อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 คน
และพยาบาลช�ำนาญการดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
อุบัติเหตุ 1 คน ได้คะแนนคุณภาพแนวทางปฏิบัติ
เท่ากับ 90%
2. แบบรวบรวมผลการศึกษา เป็นแบบ
ประเมินและติดตามผลหลังได้รับสารอาหารได้รับ
การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาและดั ช นี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์( Index of Item –
Objective Congruence [IOC]) ตรวจสอบโดย
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 5 คนดั งกล่ า วข้ า งต้ น ส่ ว นความ
เที่ ย งของแบบรวบรวมผลการศึ ก ษาประเมิ น
โดยพยาบาลวิชาชีพ 12 คน ประกอบด้วย ความ
เที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter–rater reliability)
โดยค�ำนวณ Pearson’s correlation coefficients
(r) และสถิ ติ Kuder–Richardson Formula 20
(KR-20) ได้ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ดังนี้ ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity
index [CVI]) ของแบบประเมินทั้งหมด เท่ากับ
.88 แบบประเมินและติดตามการให้สารอาหาร
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุได้ค่า IOC = .93
และ r = .98 แบบประเมิ น ความมี วิ นั ย ในการ
ปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ไ ด้ ค ่ า IOC = .90 และ
KR-20 = .82 แบบประเมินสมรรถนะของพยาบาล
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ประเมินสัญญาณชี พ

Unstable

Stable

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

NPO ประเมินซํ้าอีก 24 hr

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

ประเมินความพร้ อมและความสามารถในการเริ่ มให้ enteral nutrition
(day……หลังadmit) (พยาบาลประเมิน) (Prins, 2010; Hanlon et al., 2015)

ไม่

พร้อม

ระงับการให้enteral
nutrition (แพทย์)

Day1ให้enteral nutrition กําหนดให้พลังงาน  60%
ของความต้องการพลังงานต่อวัน(แพทย์) (Afifi et al., 2013)

ให้ Parenteral
nutrition (แพทย์)

8

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

Trauma critically ill patient

Feed รับไม่ได้หรื อได้รับพลังงาน
< 60%ของพลังงานที่ควรได้รับ

125

แพทย์เจ้าของไข้ช่วยยืนยัน

ปรึ กษานักโภชนาการ
เกี่ยวกับชนิดอาหาร

Day2ให้ enteral nutrition กําหนดให้พลังงาน  100%
ของความต้องการพลังงานต่อวัน(แพทย์) (Afifi et al., 2013)

Day 7 ประเมินและติดตามผลหลังได้รับสารอาหาร

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

รูรูปปทีที่ 2่ 2แผนผั
แผนผังงแสดงแนวปฏิ
แสดงแนวปฏิบบัตัติกิการให้
ารให้สสารอาหารผู
ารอาหารผู้ ป่้ปวยวิ
่วยวิกกฤตศั
ฤตศัลลยกรรมอุ
ยกรรมอุบบัตัติเหตุ
ิเหตุ
แนวปฏิบตั ิการให้สารอาหารผูป้ ่ วยวิกฤตศัลยกรรมอุบตั ิเหตุได้รับการตรวจสอบคุณภาพแนว
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ในการใช้แนวปฏิบัติได้ค่า IOC = .96 และ r = .74
และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใช้ แ นว
ปฏิบัติได้ค่า IOC = 1.00 และ r = .66
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ รั บ รองจริ ย ธรรม
การวิ จั ย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมของ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่น
แล้ว ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล
และพยาบาลหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยหนั ก ศั ล ยกรรม
อุบัติเหตุและทีมแพทย์งานศัลยกรรมอุบัติเหตุเพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�ำเนินการ และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยแนะน�ำตัว
กั บ พยาบาลอาสาสมั ค รและอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์และขั้นตอนของการด�ำเนินการวิจัย
และสิทธิของพยาบาลในการเข้าร่วมวิจยั เมือ่ มีกลุม่
ตัวอย่างอาสาสมัครผู้ป่วยวิกฤตที่ตรงกับเกณฑ์รับ
เข้าศึกษา พยาบาลหัวหน้าเวรจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้วิจัย
ทราบ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ท�ำการชีแ้ จงวิธกี ารศึกษาวิจยั ให้
แก่ตวั ผูป้ ว่ ยวิกฤตเองหรือผูป้ กครองโดยชอบธรรม
รวมทั้ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู ้ ป ่ ว ย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง พร้ อ มทั้ ง ตอบข้ อ ซั ก ถามในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยหรื อ ผู ้ ป กครอง
โดยชอบธรรมตกลงที่จะเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัย
จึงให้ลงนามในใบให้ค�ำยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของผลการวิจัย จึงได้
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มเปรียบเทียบจนครบ
จ�ำนวนที่ก�ำหนดก่อน แล้วจึงด�ำเนินการเก็บข้อมูล
จากกลุม่ ทดลอง โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตาม
เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย
1. การเก็บข้อมูลกลุ่มเปรียบเทียบ โดย
เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานะทางโภชนาการก่ อ น

ให้สารอาหาร (Pretest) ในวันที่ 2 หลังจากผู้ป่วย
เข้ า รั บ การรั ก ษาในหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรม
อุบัติเหตุ จากนั้นผู้ป่วยได้รับสารอาหารตามค�ำสั่ง
การรักษาตามแนวทางปกติของโรงพยาบาลจัดการ
ให้สารอาหารโดยพยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วยที่ยังไม่
ผ่านการฝึกอบรมการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤต
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ หลังจากนั้น ผู้วิจัยติดตามการ
ให้สารอาหารและเก็บข้อมูลหลังให้สารอาหารเพือ่
ประเมินผล (Posttest) ในวันที่ 7 หลังจากผู้ป่วย
เข้ารับการรักษา โดยใช้แบบประเมิน BNT และ
แบบประเมินและติดตามผลการให้สารอาหารใน
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
2. การเก็บข้อมูลกลุ่มทดลอง ก่อนเริ่ม
เก็บข้อมูลผู้วิจัยให้ความรู้และอบรมอาสาสมัคร
พยาบาลจ�ำนวน 12 คน ตามแนวปฏิบัติการจัดการ
ให้ ส ารอาหารผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมอุ บั ติ เ หตุ
ประกอบด้วย การประเมินสถานะทางโภชนาการ
การประเมินพลังงานและโปรตีนที่ควรได้รับ การ
ประเมินความสามารถในการรับอาหาร วิธีการให้
สารอาหารในผูป้ ว่ ยวิกฤต และการพยาบาลเมือ่ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับสารอาหาร ผู้วิจัยรับฟัง
ข้อคิดเห็น ตอบค�ำถามและซักถามความเข้าใจของ
พยาบาลในการลงบันทึกในแบบประเมินให้สาร
อาหารผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
และพยาบาลอาสาสมัครทดลองการใช้แนวปฏิบัติ
การให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
ร่วมกัน คนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสมรรถนะของ
พยาบาลในการให้สารอาหารตามแนวปฏิบตั ฯิ เมือ่
สิ้นสุดการอบรม ผู้วิจัยน�ำคู่มือการใช้แนวปฏิบัติ
มาเผยแพร่ในหอผู้ป่วย พร้อมทั้งแจ้งให้พยาบาล
ประจ�ำหอผู้ป่วย นักโภชนาการ และแพทย์ประจ�ำ
หอผู้ป่วยทุกท่านทราบ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผู้ป่วยกลุ่มทดลองก่อนให้สารอาหาร (Pretest) ใน
วันที่ 2 หลังจากผู้ป่วยวิกฤตเข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุจากนั้นผู้ป่วยกลุ่ม
ทดลองได้รบั สารอาหารตามแนวปฏิบตั ฯิ เป็นเวลา
5 วันโดยพยาบาลอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมการ
ใช้แนวปฏิบัติเป็นผู้ให้สารอาหาร ในระยะนี้ผู้วิจัย
ประเมิ น พยาบาลอาสาสมั ค รด้ ว ยแบบประเมิ น
สมรรถนะการให้ ส ารอาหารผู ้ วิ ก ฤตศั ล ยกรรม
อุ บั ติ เ หตุ และแบบประเมิ น ความมี วิ นั ย ในการ
ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูล
หลังให้สารอาหารเพื่อประเมินผล (Posttest) ใน
วันที่ 7 หลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษา โดยใช้แบบ
ประเมินเช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบ จากนั้นให้
พยาบาลอาสาสมัครประเมินความพึงพอใจต่อแนว
ปฏิบัติฯ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
วิเคราะห์โดยการหาร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
independent t-test และ Chi-square
2. ผลของแนวปฏิบตั ฯิ ต่อผูป้ ว่ ย วิเคราะห์
โดยเปรียบเทียบสถานะโภชนาการ พลังงานและ
โปรตีนที่ได้รับต่อวัน และการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการได้รับสารอาหารระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มเปรียบเทียบ ในวันที่ 7 หลังจากผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษา โดยใช้สถิติ Independent t-test, Relative
risk (RR) with 95% Confidence intervals (CI)

127

3. ผลของแนวปฏิบตั ฯิ ต่อพยาบาลวิชาชีพ
วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะของ
พยาบาลในการให้สารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤต และความ
มีวนิ ยั ในการใช้แนวปฏิบตั ฯิ ระหว่างพยาบาลทีด่ แู ล
ผูป้ ว่ ยกลุม่ เปรียบเทียบกับพยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยกลุม่
ทดลอง โดยใช้สถิติ independent t-test และ RR with
95% CI และความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้
แนวปฏิบัติฯ รายงานผลเป็นร้อยละ

ผลการศึกษา

ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ในผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ จ�ำนวน 46 คน แบ่งเป็นการให้
สารอาหารของกลุม่ เปรียบเทียบซึง่ ได้รบั การให้สาร
อาหารตามมาตรฐานปกติจ�ำนวน 23 คน และกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการให้สารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ
จ�ำนวน 23 คน ทั้งสองกลุ่มได้รับการให้สารอาหาร
โดยพยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน 12 คน เป็นระยะเวลา
1 สัปดาห์ ผลการศึกษาดังนี้
ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
ก่อนได้รับสารอาหาร
ในวันที่ 2 หลังเข้ารับการรักษา ก่อนได้รับ
สารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤตทัง้ สองกลุม่ มีลกั ษณะทัว่ ไป
(เพศ อายุ การวินิจฉัยโรคหลัก ) ไม่แตกต่างกัน
ส่วนค่าเฉลี่ย APCHE II TRISS score ค่าเฉลี่ยของ
น�้ำหนัก ส่วนสูง และ BMI ดังแสดงในตารางที่ 1

ในวันที่ 2 หลังเข้ารับการรักษา ก่อนได้รับสารอาหารผูป้ ่ วยวิกฤตทั้งสองกลุ่มมีลกั ษณะทัว่ ไป (เพศ
อายุ การวินิจฉัยโรคหลัก ) ไม่แตกต่างกัน ส่ วนค่าเฉลี่ย APCHE II TRISS score ค่าเฉลี่ยของนํ้าหนัก
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่วไปของผู
่วยวิกลฤตศั
ลยกรรมอุ
รับสารอาหาร
ตารางทีตารางที
่ 1 ลักษณะทั
่วไปของผู
้ ป่วยวิก้ปฤตศั
ยกรรมอุ
บัติเหตุบกัต่ อิเหตุ
นได้ก่อรับนได้
สารอาหาร
ลักษณะของผูป้ ่ วยวิกฤต
อายุ (ปี )
TRISS score (%)
APACHE II(คะแนน)
นํ้าหนัก (kg)
ส่ วนสู ง (cm)
BMI (kg/m2)
Bhumibol nutrition triage (BNT)
ความต้องการพลังงาน(kcal/day)
ความต้องการโปรตีน(gm/day)
เพศ
ชาย
หญิง
การวินิจฉัยโรคหลัก
Multiple organ injury
Severe head injury
- Subdural hematoma
- Brain swelling
- Epidural hematoma
- Intracerebral hemorrhage
ลักษณะของผูป้ ่ วยวิกฤต
Chest injury
Nutritional status
Good (BNT< 4 คะแนน)
Poor (BNT ≥4 คะแนน)
a

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 23)
M(SD)
n (%)
43.87(16.89)
87.76(9.17)
19(4.61)
59.7(7.17)
163.22(7.66)
22.55(1.745)
4.57(0.896)
1654.91 (196.66)
119.30(14.28)

กลุ่มทดลอง (n = 23)
n (%)
M (SD)
40.65(19.16)
91.83(7.81)
18.87(3.73)
55.26(8.51)
162.43(2.89)
21.16(2.89)
4.78(0.671)
1487.35(350.74)
110.5 (17.03)

21(91.3)
2 (8.7)

X2b

0.60
1.62
0.10
1.91
0.40
1.97
9.31
1.99
1.89

16 (69.6)
7 (30.4)

8 (34.8)
8 (34.8)
0
3 (13)
กลุ่มเปรี ยบเทียบ (N = 23)
3 (13)
M(SD)
n (%)
1 (4.3)

ta

p
0.549
0.112
0.917
0.062
0.689
0.055
0.357
0.054
0.065

3.453

0.063

4 (17.4)
9 (39.1) 3.425
1 (4.3)
5 (21.7)
กลุ่มทดลอง (N = 23)
ta
2 (8.7)
M (SD)
n (%)
2 (8.7)

12(52.2)
11(47.8)

8(34.8)
15(65.2)

12

0.635

X2b

p

1.415

0.234

Independent sample t-test และb Chi-square ระดับนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ p < .05

สถานะทางโภชนาการและความต้ องการพลังงานและโปรตีนก่ อนได้ รับสารอาหาร
ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่มมีสถานะทางโภชนาการไม่แตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ย BNT
ของกลุ่มเปรี ยบเทียบเท่ากับ 4.57 และคะแนนเฉลี่ย BNT ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 4.78 (t(23) = 9.31, p =
.357 เมื่อแบ่งกลุ่มระดับภาวะโภชนาการ พบว่า สัดส่ วนของผูป้ ่ วยที่มีภาวะโภชนาการดีและไม่ดีของทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกัน X2 (1.14, N = 23) = 0.23, p < .05
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สถานะทางโภชนาการและความต้องการพลังงาน
และโปรตีนก่อนได้รับสารอาหาร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง สองกลุ ่ ม มี
สถานะทางโภชนาการไม่แตกต่างกัน โดยคะแนน
เฉลี่ย BNT ของกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 4.57 และ
คะแนนเฉลี่ย BNT ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 4.78
(t(23) = 9.31, p = .357 เมื่อแบ่งกลุ่มระดับภาวะ
โภชนาการ พบว่ า สั ด ส่ ว นของผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะ
โภชนาการดีและไม่ดีของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กัน X2 (1.14, n = 23) = 0.23, p < .05
ก่อนทีจ่ ะเริม่ ได้รบั สารอาหาร ผูป้ ว่ ยทัง้ สอง
กลุม่ มีความต้องการพลังงานและโปรตีนไม่แตกต่างกัน
กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บมี ค วามต้ อ งการพลั ง งานเฉลี่ ย
1654.91 kcal/day (SD = 196.66) และกลุ่มทดลอง
มีความต้องการพลังงานเฉลี่ย 1487.35 kcal/day,
t(23) = 1.99, p = .054 ส�ำหรับความต้องการโปรตีน
2 gm/kg/day พบว่ า กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บมี ค วาม
ต้องการโปรตีนเฉลี่ย 119.30 gm/day และกลุ่ม
ทดลองมีความต้องการโปรตีนเฉลี่ย 110.5 gm/day
t(23) = 1.896, p = .065 ดังตารางที่ 1
การให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตศัลกรรมอุบัติเหตุ
ก่อนใช้แนวปฏิบัติ
ก่อนเริม่ ใช้แนวปฏิบตั ฯิ ผูป้ ว่ ยทัง้ สองกลุม่
มีลกั ษณะการได้รบั สารอาหารด้วยวิธกี ารทีเ่ หมือน
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 ผู้ป่วยทุกคนที่จ�ำเป็นต้องได้รับสารอาหารทาง
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หลอดเลือดด�ำจะได้รบั สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำ
ส่วนกลางทั้งสองกลุ่ม โดยได้รับสารอาหารชนิด
เดี ย วกั น ส่ ว นกิ จ กรรมที่ ท� ำ ให้ ต ้ อ งหยุ ด ให้ ส าร
อาหารชั่วคราว เช่น การผ่าตัด การไปตรวจ x-ray
พบได้ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม
ผลของการใช้แนวปฏิบตั ฯิ การให้สารอาหารผูป้ ว่ ย
วิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ
1. ผลด้านผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรมอุบตั เิ หตุ
ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลอง ดังนี้
1.1 สถานะทางโภชนาการเปรียบเทียบ
วันที่ 2 และวันที่ 7 หลังได้รับสารอาหารตามแนว
ปฏิบัติฯ
			 พบว่าผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบซึ่ง
ได้รับการดูแลทางโภชนาการตามมาตรฐานการ
รักษาปกติของโรงพยาบาล มีสถานะทางโภชนาการ
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยค่าเฉลี่ยคะแนน BNT
ของผูป้ ว่ ยกลุม่ นีเ้ พิม่ ขึน้ 4.57 คะแนนในวันที่ 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
ทดลองซึ่งได้รับการดูแลด้านโภชนาการตามแนว
ปฏิบตั กิ ารจัดการสารอาหารผูป้ ว่ ยวิกฤตศัลยกรรม
อุบตั เิ หตุ มีคะแนน BNT ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
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
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ อี ก ด้ ว ย (p < .05 )
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
1.2 ปริมาณพลังงานและโปรตีนที่ได้รับ
เปรียบเทียบวันที่ 2 และวันที่ 7 หลังรับเข้ารักษา
ผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบได้รับพลังงานลด

3.43 คะแนนในวันที่ 7 t(23) = 9.05, p < .05นอกจากนี้ ยงั พบว่า ค่า serum albumin และค่า serum
transferrin เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญอีกด้วย (p < .05 )ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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กล่มุ เปรียบเทียบ (n = 23)
วันที� 2 M (SD) วันที� 7
Paired
t-test
M(SD)

BNT (คะแนน)
4.57 (0.89) 6.30 (1.01)
Serum
2.72 (0.59) 2.96 (0.46)
albumin(gm/dl)
Serum transferrin
166.97
169.35
(gm/dl)
(53.12)
(46.87)
Total lymphocyte
2319.27
1612.37
count
(3730.20)
(533.59)
พลังงานที่ได้รับต่อ
1654.9
1288
วัน (Kcal/day)
(196.66)
(463.49)
โปรตีนที่ได้รับต่อวัน
119.3
60.84
(gm/day)
(14.27)
(32.16)
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05

กล่มุ ทดลอง ( n =23)
วันที� 7
Paired
t-test
M(SD)

p

วันที� 2
M(SD)

9.11
1.96

0.001
0.062

4.78 (0.67)
2.8 (0.43)

3.43 (0.59)
3.07 (0.39)

9.05
4.73

0.001
0.001

0.41

0.683

191.04 (39.95)

3.67

0.001

0.94

0.356

1490.89 (658.32)

0.05

0.958

3.703

0.001

0.001

0.001

1696.86
(419.62)
106.32(25.12)

4.2

9.927

175.87
(44.41)
1501.51
(1063.83)
1487.35
(350.74)
88.35(18.40)

4.53

0.001

p

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

1.3 สถานะทางโภชนาการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและกลุ่มทดลองหลังได้
รับสาร อาหาร
หลั ง จากที่ ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง 2 กลุ ่ ม ได้ รั บ สาร
อาหารเป็นเวลา 5 วัน การประเมินสถานะทาง
โภชนาการในวั น ที่ 7 หลั ง รั บ เข้ า รั ก ษา พบว่ า
คะแนนเฉลีย่ BNT ของกลุม่ ทดลองได้ 3.44 คะแนน
ต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย BNT ของกลุ่มเปรียบเทียบได้
6.39 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบโดยจัดกลุ่มสถานะ
โภชนาการตามคะแนน BNT พบว่า หลังจากให้สาร
อาหารครบ 7 วันจ�ำนวนของผูป้ ว่ ยในกลุม่ ทดลองที่
มีสถานะโภชนาการไม่ดลี ดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ จาก
15 คน (65.2%) ในวันที่ 2 เหลือเพียง 1 คน (4.3%)
ในวันที่ 7 X2(2, n = 23) = 18.78, p < .05 ในขณะที่
จ�ำนวนผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มี
ภาวะโภชนาการไม่ดเี พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญจาก 11
คน (47.8%) ในวันที่ 2 เป็น 23 คน (100%) ในวัน
ที่ 7 -X2(2, n = 23) = 12.97, p < .05นอกจากนี้ การ
เปรียบเทียบสถานะทางโภชนาการหลังได้รับสาร
อาหารพบว่า ผูป้ ว่ ยกลุม่ ทดลองมีแนวโน้มทีจ่ ะมีผทู้ ี่
มีสถานะทางโภชนาการดี มากกว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ เปรียบ
เทียบ 22 เท่า (RR = 22, 95% CI[3.23, 149.89])
เมื่อเปรียบเทียบความเพียงพอของพลังงานและ
โปรตีนสารอาหารที่ได้รับพบว่าผู้ป่วยกลุ่มทดลอง
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ทีไ่ ด้รบั แนวปฏิบตั กิ ารให้สารอาหาร ได้รบั พลังงาน
เพียงพอในสัดส่วนที่มากเป็น 10.5 เท่าของผู้ป่วย
กลุม่ เปรียบเทียบ (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
ได้รบั สารอาหารทางสายยางของทัง้ สองกลุม่ พบว่า
ผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบที่ได้รับการให้สารอาหาร
ตามวิธีปกติ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับ
อาหารทางสายยางมากเป็น 3.29 เท่าของผูป้ ว่ ยกลุม่
ทดลอง (กลุ่มเปรียบเทียบเกิด 12.5%, กลุ่มทดลอง
เกิด 3.8%, 12.5 RR = 3.29, 95% [CI 1.45, 7.47],
p = 0.0045) ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือ
ท้องผูก ซึง่ พบในกลุม่ เปรียบเทียบร้อยละ 56.5 และ
พบในกลุ่มทดลองร้อยละ 21.7 รองลงมาคือ การมี
ปริมาณอาหารเหลือค้างในกระเพาะอาหารมากโดย
พบในกลุ่มเปรียบเทียบร้อยละ 30.4 และในกลุ่ม
ทดลองพบร้อยละ 8.7 ดังในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สถานะทางโภชนาการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มในวันที่ 7 หลังได้รับสารอาหาร
สถานะทางโภชนาการ
Good (BNT ≥ 4 คะแนน)
Poor (BNT < 4 คะแนน)
การได้รับพลังงาน
ได้รับเพียงพอ
ได้รับไม่เพียงพอ
การได้รับโปรตีน
ได้รับเพียงพอ
ได้รับไม่เพียงพอ
ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับ
อาหารb
เกิด
ไม่เกิด

กลุ่มเปรี ยบเทียบ
n=23
n (%)
0
23 (100%)

กลุ่มทดลอง
n=23
n (%)
22 (95.7%)
1 (4.3%)

RRa

95%CI

p

22

3.22 – 149.89

0.0016

2(8.7)
21(91.3)

21(91.3)
2(8.7)

10.5

2.77 – 39.71

0.0005

1(4.3)
22(95.7)

21(91.3)
2(8.7)

11

2.92 – 41.47

0.0004

23(12.5)
161(87.5)

7(3.8)
177(96.2)

3.29

1.45 – 7.47

0.0045

2. ผลด้ า นผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤต ว่าพยาบาลที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ มีคะแนน
2. ผลด้ านผู้ให้ บริการแก่ ผ้ ูป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัตเิ หตุ
สมรรถนะการให้สารอาหาร (M = 86, SD = 5.41 )
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
2.12.1สมรรถนะของพยาบาลในการใช้
แ
นวปฏิ
บ
ต
ั
สมรรถนะของพยาบาลในการใช้แนว สูิฯงกว่าพยาบาลกลุ่มเปรีย บเที ยบ (M = 72.26,
ิ การให้
สารอาหารผู
ป้ ่ วยวิ ก ฤตศั
ลยกรรมอุ
บตั ิ เ หตุ
ปฏิบัติฯสมรรถนะของพยาบาลในการใช้แ นวปฏิ บตั SD
= 5.67)
และมีสมรรถนะด้
านการตั
ดสินใจใน
ประกอบด้สมรรถนะของพยาบาลในการใช้
วย การปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล แการตั
นใจในการให้
สารอาหารอย่
างถูเท่
กต้าอของพยาบาล
ง ผลการศึกษา
สารอาหารสู
งเป็น 1.52
นว ดสิการให้
ปฏิาบสมรรถนะของพยาบาลกลุ
ัติการให้สารอาหารผู้ป่วยวิ่มกทดลองในการปฏิ
ฤตศัลยกรรม บกลุ
เปรี ย บเที ย บ (RR การให้
= 1.52,สารอาหารตามแนว
95% CI[1.12,
พบว่
ตั ิก่ มิจกรรมการพยาบาล
ย การปฏิและไม่
บัติกิจปกรรมการ
2.05])
ยาบาลที่ใช้แนวปฏิบัติฯทุก
ปฏิอุบัติฯเหตุ
ได้เประกอบด้
ป็ นสัดส่ วนว86.95%
ฏิบตั ิตามแนวปฏิ
บตั ิฯนอกจากนี
13.05% ส่ ว้พนสมรรถนะของพยาบาลในการ
คน (ร้อยละ 100) สามารถตั
ดสินใจให้
การตั
ดสินใจในการให้
สารอาหารอย่
ตัดพยาบาล
สิ นใจ พบว่
าพยาบาลที
่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิ
บตั ิฯางมีคะแนนสมรรถนะการให้
สารอาหาร
(M =สารอาหาร
86, SD =
ถู
ก
ต้
อ
ง
ผลการศึ
ก
ษาพบว่
า
สมรรถนะของพยาบาล
ผู
ป
้
ว
่
ยได้
ถ
ก
ู
ต้
อ
งขณะที
พ
่
ยาบาลในกลุ
ม
่
เปรี
ยบเทียบ
5.41 ) สู งกว่าพยาบาลกลุ่มเปรี ยบเทียบ (M = 72.26, SD = 5.67) และมีสมรรถนะด้านการตัดสิ นใจในการให้
กลุ่มทดลองในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล สามารถท�ำได้ร้อยละ 65.2 พยาบาลที่ใช้แนวปฏิบัติ
สารอาหารสู งเป็ น 1.52 เท่าของพยาบาลกลุ่มเปรี ยบเทียบ (RR = 1.52, 95% CI[1.12 – 2.05]) นอกจากนี้
การให้สารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ ได้เป็นสัดส่วน มีสมรรถนะในการจัดการแก้ไขปัญหาเมือ่ เกิดภาวะ
พยาบาลที
่ ใช้แ นวปฏิ
ทุก คน (ร้บอยละ
100) สามารถตั
ดสิอนนหลั
ใจให้งจากการได้
สารอาหารผู
่ วยได้ถูก ต้องขณะที
แทรกซ้
รับป้ สารอาหารเป็
น 33 ่
86.95% และไม่
ปฏิบบัตตั ิติ ฯามแนวปฏิ
ัติฯ 13.05%
่มเปรี ยบเทียบสามารถทําดได้สิรน้อใจยละพบ65.2 เท่พยาบาลที
พยาบาลในกลุ
่ใช้แนวปฏิ
ิมีสมรรถนะในการจั
ดการ
ส่วนสมรรถนะของพยาบาลในการตั
าของพยาบาลกลุ
่มเปรีบยตั บเที
ยบ (RR = 33, 95%
แก้ไขปั ญหาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากการได้รับสารอาหารเป็ น 33 เท่าของพยาบาลกลุ่มเปรี ยบเทียบ
(RR = 33, 95% CI[2.10 – 519.32]) โดยพยาบาลที่ให้สารอาหารผูป้ ่ วยกลุ่มเปรี ยบเทียบ ไม่สามารถแก้ไข
เหตุการณ์หรื อแก้ไขปั ญหาได้ไม่ครบถ้วน แต่ในพยาบาลกลุ่มทดลองสามารถแก้ไขปั ญหาได้ครบถ้วนคิด
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CI[2.10, 519.32]) โดยพยาบาลที่ให้สารอาหาร Ireton Jones (ร้อยละ 78.26%) การประเมินการ
ผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ เคลื่ อ นไหวของล� ำ ไส้ (ร้ อ ยละ 86.95%) และ
หรือแก้ไขปัญหาได้ไม่ครบถ้วน แต่ในพยาบาลกลุม่ การจัดการเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการให้สาร16
ทดลองสามารถแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนคิดเป็นร้อย อาหาร (ร้อยละ 68.6%)
ความมีวินยั ในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิการให้สารอาหาร
พบว่า พยาบาลมี
ินยั ในการปฏิ
ละ 69.4
2.3 ความพึ
งพอใจต่อวการใช้
แนวปฏิบบัตตั ิใิตนาม
แนวปฏิบตั 2.2
ิฯ ในระดั
บดีวมิ นาก
ยกเว้นในด้บาั ตนการประเมิ
ความมี
ั ย ในการปฏิ
ิ ต ามแนว นภาวะโภชนาการ
การให้สารอาหารโดยการวัดสัดส่ วนร่ างกายและการ
ตรวจทางห้
องปฏิ
บตั ิการ (78.26%) การประเมินพลังงานโดยใช้สพยาบาลที
ู ตร Ireton Jones
(78.26%)
นการ
่ ใ ช้ แ นวปฏิ
บั ติ การประเมิ
ฯ ระบุ ค วาม
ปฏิบัติการให้
สารอาหาร
ความมีาวไส้
ินัย(86.95%)
ในการปฏิและการจั
บัติตามแนวปฏิ
พึงพอใจต่อการใช้
นวปฏิบสัตารอาหาร
ิในการให้(68.6%)
สารอาหาร
เคลื่อนไหวของลํ
ดการเมืบ่อัตเกิิ ดภาวะแทรกซ้
อนหลัแงการให้
บมากที่สุดทั้ง 12 คน (ร้อยละ 100) โดยมี
การให้2.3
สารอาหาร
พบว่า อพยาบาลมี
วินัยบในการ
ความพึงพอใจต่
การใช้ แนวปฏิ
ตั ิในการให้ในระดั
สารอาหาร
ปฏิบัตพยาบาลที
ิตามแนวปฏิ
ัติฯ ในระดั
ดีมคากวามพึ
ยกเว้งพอใจต่
น คะแนนเฉลี
ย่ 88.91บคะแนน
(SD =ส1.92
) เมือ่ พิจารณา บ
่ใช้บแนวปฏิ
บตั ิฯ บระบุ
อการใช้แนวปฏิ
ตั ิในการให้
ารอาหารในระดั
ในด้านการประเมินภาวะโภชนาการ โดยการวัด รายด้านพบว่า พยาบาลแสดงระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดทั้ง 12 คน (100%) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 88.91 คะแนน (SD = 1.92 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
สัดส่วนร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต่อแนวปฏิบัติ ดังในตารางที่ 4
พยาบาลแสดงระดับความพึงพอใจต่อแนวปฏิบตั ิ ดังในตารางที่ 4
(ร้อยละ 78.26) การประเมินพลังงานโดยใช้สูตร
ตารางที
ความพึงงพอใจต่
พอใจต่ออการใช้
การใช้แแนวปฏิ
นวปฏิบบัตัติใิในการให้
นการให้สสารอาหาร
ตารางที
่ 4่ 4ความพึ
ารอาหาร
การประเมิน
1.ความยากง่ายในการนําไปใช้
2.ความสะดวกในการใช้
3.การนําแนวปฏิบตั ิไปใช้ได้จริ ง
ในการให้สารอาหารผูป้ ่ วย
วิกฤต
4.ความคุม้ ค่าในการเปลี่ยนแปลง
สู่ การปฏิบตั ิ
5.ความคุม้ ค่าในการเพิ่มคุณภาพ
การพยาบาล
6.ภาพรวมความพึงพอใจในการ
ใช้แนวปฏิบตั ิ

ระดับความพึงพอใจของพยาบาลกลุ่มทดลอง n(%), n = 12
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(80-100)
(60-79)
(40-59)
(20-39)
(0-19)
3
9
0
0
0
(25)
(75)
1
11 (91.66)
0
0
0
(8.34)
2
10 (83.33)
0
0
0
(16.67)
0

12 (100)

0

0

0

0

12 (100)

0

0

0

12
(100)

0

0

0

0

M (SD)
73.33
(6.51)
76.25
(4.33)
75 (11.67)
77 .58
(1.92)
77 (1.75)
88.91
(1.92)

อภิปรายผล
ก่อนให้สารอาหารผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่มมีลกั ษณะทัว่ ไปคล้ายคลึงกันเกือบทุกประการได้แก่ อายุ เพศ
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อภิปรายผล
ก่ อ นให้ ส ารอาหารผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง สองกลุ ่ ม มี
ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกันเกือบทุกประการได้แก่
อายุ เพศ ส่วนสูง น�้ำหนัก BMI ความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ การวินิจฉัยโรคหลัก และสถานะทาง
โภชนาการ ข้อมูลเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า การ
เก็บข้อมูลกลุ่มเปรียบเทียบก่อนที่จะเริ่มใช้แนว
ปฏิบตั สิ ำ� หรับกลุม่ ทดลองไม่มผี ลต่อความแตกต่าง
กันของสถานะทางโภชนาการก่อนได้รบั สารอาหาร
ของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม
ผลของการใช้แนวปฏิบัติต่อตัวผู้ป่วย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสถานะทางโภชนาการ
พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ
มีสถานะทางโภชนาการดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่
ได้รบั สารอาหารตามแนวทางการรักษาปกติถงึ 22 เท่า
โดยกลุม่ เปรียบเทียบมีสถานะทางโภชนาการแย่ลง
และมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.8 เป็นร้อยละ 100 แสดงให้
เห็นว่าหากจัดการด้านโภชนาการไม่เหมาะสม จะ
เพิ่มโอกาสเกิดภาวะทุพโภชนาการมากขึ้น ตรงกัน
ข้ามกับผู้ป่วยที่ได้รับสารอหารตามแนวปฏิบัติฯ
มีสถานะทางโภชนาการดีขึ้น และมีสัดส่วนที่มี
ภาวะโภชนาการไม่ดีลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ จาก
ร้อยละ 65.2 เหลือเพียงร้อยละ 4.3 และมีค่าเฉลี่ย
ของระดับ serum albumin และ serum transferrin
เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการให้สารอาหาร
ตามแนวปฏิบัติฯ มีผลท�ำให้ผู้ป่วยวิกฤตมีสถานะ
ทางโภชนาการดีขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Sun et al. (2016) ศึกษาเปรียบ
เทียบการใช้แนวปฏิบัติในการให้สารอาหารผู้ป่วย
วิกฤต และพบว่าหลังใช้แนวปฏิบัติฯ ผู้ป่วยจะมี
สถานะทางโภชนาการดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แนว

ปฏิบัติฯ พลังงานและโปรตีนที่ได้รับต่อวัน พบ
ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ ที่ได้
รับพลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
มีสัดส่วนมากเป็น 10.5 เท่าและได้รับโปรตีนเพียง
พอมีสัดส่วนมากเป็น 11 เท่าของผู้ป่วยกลุ่มเปรียบ
เทียบ และผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับสารอาหารตามแนว
ปฏิบัติฯ ได้รับสารอาหารและโปรตีนเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับพลังงาน
และโปรตีนต่อวันลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Kiss, Byham-Gray,
Denmark, Loetscher, and Brody (2012) พบว่า
ผู้ป่วยวิกฤตที่ได้สารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ จะได้
รับพลังงานเพิม่ มากขึน้ 1097±420 Kcal/day และได้
รับโปรตีนเพิ่มขึ้น 69.1±27.38 gram/day
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารอาหาร พบ
ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารตามแนวปฏิบัติฯ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการรับสารอาหารน้อยกว่ากลุม่
เปรียบเทียบ 3.14 เท่า ทั้งนี้การให้สารอาหารตาม
แนวปฏิบัติฯ ด�ำเนินการโดยมีแพทย์และพยาบาล
เป็ น ผู ้ ตั ด สิ น ใจให้ ส ารอาหารตามแนวปฏิ บั ติ ฯ
โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ สภาพผู ้ ป ่ ว ย
นอกจากนี้ แนวปฏิบัติฯยังมีรายละเอียดในการ
จัดการภาวะแทรกซ้อนเมื่อได้รับสารอาหารทาง
สายยาง หรือได้รับอาหารทางหลอดเลือดด�ำ และ
พยาบาลวิชาชีพได้รับการอบรมการใช้แนวปฏิบัติ
และสามารถปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ไิ ด้เป็นส่วนมาก
ตรงกันข้าม การให้สารอาหารตามวิธีปกติในกลุ่ม
เปรียบเทียบมักจะขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์และความ
เคยชินในการให้สารอาหารของบุคลากรผู้ดูแล ผล
การศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Poulard
et al. (2010) ศึกษาพบว่าการใช้แนวปฏิบัติในการ
ให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤต ช่วยลดการเกิดภาวะ
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แทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารและ
พลังงานมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้แนวปฏิบัติฯ
ผลการใช้แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ
ผลพบว่า แนวปฏิบตั ฯิ นีช้ ว่ ยเพิม่ สมรรถนะ
ของพยาบาลในการให้สารอาหารผู้ป่วยวิกฤตได้
ดีกว่าพยาบาลผู้ให้สารอาหารกลุ่มเปรียบเทียบ
โดยเฉพาะในด้านการตัดสินใจในการให้สารอาหาร
และการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้สาร
อาหาร เป็นผลมาจากการอบรมก่อนเริ่มใช้แนว
ปฏิบัติฯ ในการประเมินสถานะโภชนาการผู้ป่วย
การประเมิ น ความต้ อ งการอาหารและพลั ง งาน
การสนับสนุนบทบาทให้พยาบาลร่วมวางแผนให้
อาหารที่เหมาะสม วิธีการให้สารอาหารที่ถูกต้อง
การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดระหว่างให้
สารอาหารการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดขึ้น และการติดตามประเมินผลหลังการให้สาร
อาหาร อันส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จในการให้สาร
อาหารผู้ป่วยวิกฤตดังที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะการ
ให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุที่
ไม่มีการบาดเจ็บช่องท้องในโรงพยาบาลตติยภูมิ
เท่านั้น และการน�ำแนวปฏิบัติไปใช้ในบริบทอื่น
จะต้องปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบท
กับผู้ป่วยนั้น ๆ ก่อน และติดตามประเมินผลใน
ระยะยาว

ข้อเสนอแนะ

ในการน�ำเอาแนวปฏิบัติการให้สารอาหาร
ผู้ป่วยวิกฤตไปใช้ ต้องมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการใช้แนวปฏิบัติการให้
สารอาหารฯ และต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ กั บ
แพทย์เจ้าของไข้ในการตัดสินใจการให้สารอาหาร
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เมื่อผู้ป่วยอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยพ้นระยะการ
ช่วยฟื้นคืนชีพแล้ว และประสานความร่วมมือกับ
นั ก โภชนาการในการก� ำ หนดชนิ ด อาหารที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยวิกฤต
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เปรียบเทียบอัตราการกรองของไตก่อนและหลังการรับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม
ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 3 โรงพยาบาลขลุง อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ธวัช วิเชียรประภา, พย.ม.1
พรฤดี นิธิรัตน์, ปร.ด.2
ปิ่นนเรศ กาศอุดม, ปร.ด.3
ดาลิมา ส�ำแดงสาร, 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 การวิจัยนี้เป็นการศึกษา
เชิงพรรณนา (Descriptive study) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการกรองไต (Estimate glomerular
filtration rate [eGFR]) ในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง ก่อนและหลังเข้ารับบริการทีค่ ลินกิ ชะลอไตเสือ่ มโรงพยาบาล
ขลุง อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เวชระเบียนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งหมด จ�ำนวน 86 เวชระเบียน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า
ได้แก่ เป็นเวชระเบียนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 อย่างน้อย 1 ปีและการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบบันทึกค่าอัตราการกรองของไต วิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนาและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราการกรองของไตก่อนและหลังเข้ารับ
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�ำดับ ซึ่งค่าเฉลี่ย eGFR สูงกว่าก่อนเข้ารับ
บริการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ t(85) = -10.96, p < .01 สรุปได้ว่าการรับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม
ช่วยชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ได้ ดังนั้นจึงควรแนะน�ำทางเลือกนี้ให้กับผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ยังต้องการการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยอื่น ๆ เพื่อศึกษาตัวแปรร่วมอื่น ๆ ที่
อาจมีอิทธิพลต่อการชะลอไตเสื่อมนอกเหนือไปจากการให้บริการของคลินิกชะลอไตเสื่อม
ค�ำส�ำคัญ: อัตราการกรองของไต, คลินิกชะลอไตเสื่อม, ไตวายเรื้อรัง
พยาบาลวิชาชีพ, คลินิกล้างไตทางหน้าท้อง โรงพยาบาลขลุง อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ผู้อ�ำนวยการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, นครราชสีมา
3
ผู้อ�ำนวยการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
4
อาจารย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
1
Corresponding author: Email : joi_nhso@hotmail.com
1
2

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

139

Comparison of Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) of Patients with End
Stage Renal Disease Stage III Receiving Care from Chronic Kidney Disease Clinic of
Khlung Hospital, Chantaburi Province
Tawat Wichianprapha, MN.S1
Pornruedee Nitirat, Ph.D2
Pinnarate Gadudom, Ph.D3
Dalima Samdaengsarn, MN.S4
(Received: April 27th, 2019; Revised: October 24th, 2019; Accepted: November 27th, 2019)

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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โรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส�ำคัญในปัจจุบัน เนื่องด้วยเป็นโรคที่ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ จ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถิติแนวโน้มการป่วยด้วยโรค
ไตวายเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยมี
ประชากรที่จ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดทดแทนไต
เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2558 มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
บ�ำบัดทดแทนไตเป็นจ�ำนวน 1,306.6 ต่อประชากร
ล้านคน (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2558)
นอกจากนี้มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเพียงร้อยละ 1.9
เท่านั้นที่ทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง
(ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2559) ซึ่งสถิติดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าโรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาที่ควรได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ
ยาว โดยปัญหาส�ำคัญของการรักษาโรคไตวายเรือ้ รัง
ระยะสุดท้ายคือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยหรือรัฐบาลต้อง
สูญเสีย เนื่องจากโรคไตวายเรื้อรังถือว่าเป็นโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง จึงอาจท�ำให้ผู้ป่วยบางรายมีหนี้สินไป
จนถึงล้มละลายได้ส่งผลให้เกิดปัญหาอีกมากมาย
ตามมา
ปัจจุบันการรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายด้วยวิธกี ารบ�ำบัดทดแทนไต (Renal replacement therapy) นั้นมี 3 ชนิด ได้แก่ การล้างไตทาง
ช่องท้อง (Peritoneal dialysis) การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และการปลูกถ่าย
ไต (Kidney transplantation) ซึ่งการล้างไตทางช่อง
ท้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาท ต่อ
เดือน ส�ำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมี
ต้นทุนค่าใช้จา่ ยประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน และ
ค่าใช้จ่ายต้นทุนส�ำหรับการปลูกถ่ายไตประมาณ

250,000 บาทต่อราย (กรมบัญชีกลาง, 2556) ซึง่ สถิติ
ปัจจุบันพบว่าการบ�ำบัดทดแทนไตมีแนวโน้มสูง
มากขึ้น โดยมีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ�ำบัดทดแทน
ไตประมาณ 40,000 ราย ค่าใช้จา่ ยรวมประมาณ 4 – 6
พันล้านบาทต่อปี (วราทิพย์ แก่นการ, 2558) ซึง่ หาก
ผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายปฏิเสธการรักษา
ด้วยวิธีการบ�ำบัดทดแทนไต จะมีค่ากลางในการ
รอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยทีอ่ ยู่ 26.1 เดือน (อ�ำนวยพร แดง
สีบัว, 2558) จะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าสู่ภาวะไตวายระยะ
สุดท้ายแล้วนัน้ จะเกิดผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยเป็นอย่าง
มาก ทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
การดูแลผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังเพือ่ ชะลอความ
เสือ่ มของไตไว้ ท�ำให้ไม่ตอ้ งเข้ารับการรักษาด้วยวิธี
การบ�ำบัดทดแทนไตจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ ดังนัน้ คลินกิ
ชะลอไตเสื่อมจึงมีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรค
ไตวายเรื้อรังได้เป็นอย่างดี โดยวัตถุประสงค์หลัก
ที่ส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง คือ เพื่อ
ตรวจคัดกรอง ส่งปรึกษาและส่งต่อ เพือ่ ให้สามารถ
วิ นิ จ ฉั ย โรคไตวายเรื้ อ รั ง ได้ ตั้ ง แต่ ร ะยะแรกของ
โรค รวมทั้งการส่งต่อให้อายุรแพทย์โรคไตได้อย่าง
เหมาะสม ป้องกันหรือยืดระยะเวลาการเกิดโรค
ไตวายเรื้อรังและการบ�ำบัดทดแทนไต นอกจากนี้
ยั ง เป็ น การประเมิ น ภาวะแทรกซ้ อ นของโรคไต
วายเรื้อรัง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญของการเสียชีวติ ใน
ผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง รวมถึงการเตรียมผูป้ ว่ ยเข้าสูก่ าร
รักษาด้วยวิธีการบ�ำบัดทดแทนไตอย่างเหมาะสม
(สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งคลินิก
ดังกล่าวมีตน้ แบบให้เรียนรูท้ โี่ รงพยาบาลคลองขลุง
จั ง หวั ด ก� ำ แพงเพชร เรี ย กว่ า คลองขลุ ง โมเดล
เป็นรูปแบบการจัดบริการคลินิกไตเสื่อมโดยการ
บู ร ณาการการดู แ ลจากสหสาขาวิ ช าชี พ ได้ แ ก่
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พยาบาลวิ ช าชี พ นั ก โภชนากร เภสั ช กร
นั ก ก า ย ภ า พ บ� ำ 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� ำ เ นิ น ง า น เ ชิ ง รุ ก
ด้วยการเยี่ยมบ้านด้วยทีมรักษ์ไต (ส�ำนักโรคไม่
ติดต่อ, 2559) ซึ่งจากการจัดบริการคลินิกชะลอไต
เสือ่ มของโรงพยาบาลคลองขลุงพบว่า คลินกิ ชะลอ
ไตเสือ่ มสามารถชะลอไตเสือ่ มในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจากกระบวนการ
ดูแลและการให้ความรู้ด้วยสหสาขาวิชาชีพท�ำให้
ผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังสามารถควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในกระแสเลือดและไขมันได้อย่างมีประสิทธิผล
จนค่าเฉลี่ยของระดับ HbA1c, Cholestoral, TG
และ LDL ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง (วินัย ลีสมิทธิ,
สุชาณี สุวฒ
ั นารักษ์, สุชญ
ั ญา พรหมนิม่ และศุภสิทธิ์
พรรณนารุโณทัย, 2559)
โรงพยาบาลขลุ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เริ่ ม
ด�ำเนินการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) ใน
ปีงบประมาณ 2560 โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ป่วย
โรคไตวายเรื้อรังที่มีอัตราการกรองของไต (eGFR)
น้อยกว่า 60 มล./1.73 ตารางเมตร โดยมีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 350 รายแบ่งเป็นไตวายเรื้อรังระยะที่ 3
จ�ำนวน 225 ราย ไตวายเรื้อรังระยะที่ 4 จ�ำนวน
84 ราย และไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 จ�ำนวน 31 ราย
(รายงาน Health Data Center, 2560) ซึ่งผู้ป่วยเหล่า
นีจ้ ำ� เป็นต้องได้รบั บริการทีค่ ลินกิ ชะลอไตเสือ่ มจาก
สหสาขาวิชาชีพในวันที่มารับบริการคลินิกโรค
เรื้อรัง โดยสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย พยาบาล
ผู ้ จั ด การโรคไต (CKD Manager) มี ห น้ า ที่ ใ ห้
ค�ำแนะน�ำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคไตวายเรื้ อ รั ง
การนัดหมายและการติดตามผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
เภสัชกรมีหน้าที่ดูแลเรื่องการใช้ยาเพื่อชะลอไต
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เสื่อม รวมถึงการรับประทานยาอื่น ๆ นอกจากนั้น
นักโภชนากรยังดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร
เพื่ อ ชะลอไตเสื่ อ มและมี แ พทย์ เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป
ท�ำหน้าที่ประเมินการท�ำงานของไต รวมถึงการ
แผนการรักษาโรคไตวายเรือ้ รังทีเ่ หมาะสม ทีส่ ำ� คัญ
คลินิกชะลอไตเสื่อมโรงพยาบาลขลุงมีการสร้าง
เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยมีการ
ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลต่าง ๆ เพื่อช่วยติดตามดูแลผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิด
โรงพยาบาลขลุงด�ำเนินงานคลินกิ ชะลอไต
เสือ่ มมาเกินกว่า 1 ปี มีลกั ษณะการให้บริการคลินกิ
ชะลอไตเสื่อมโดยใช้รูปแบบคลินิกชะลอไตเสื่อม
ของโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดก�ำแพงเพชร
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาอัตราการกรองของ
ไตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาใน
คลินิกอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถน�ำ
มาปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานคลินิกชะลอไต
เสื่อมของโรงพยาบาลขลุงและสามารถเผยแพร่ให้
กับคลินิกชะลอไตเสื่อมในพื้นที่อื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการกรองของ
ไตของผูป้ ว่ ยไตวายรือ้ รังระยะที่ 3 ก่อนและหลังเข้า
รับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลขลุง
อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สมมติฐานการวิจัย

หลังเข้ารับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม
โรงพยาบาลอ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อัตราการ
กรองของไตของผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะที่ 3 สูงขึน้
กว่าก่อนเข้ารับบริการทีค่ ลินกิ ชะลอไตเสือ่ มอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ
ย้อนหลัง (Retrospective cohort study) โดยศึกษา
ข้อ มู ล จากเวชระเบียนของผู้ป ่ว ยที่ค ลินิกชะลอ
ไตเสือ่ ม โรงพยาบาลขลุง อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ เวชระเบียนผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังที่มีระยะความเสื่อมของไตในระยะที่ 3 ที่
คลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม โรงพยาบาลขลุง ทีม่ กี ารบันทึก
ข้อมูลสมบูรณ์ จ�ำนวน 86 แฟ้ม เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมี
เกณฑ์คัดเข้า ดังนี้
1. เป็นเวชระเบียนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระยะความเสื่อมของไต
ในระยะที่ 3 ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกต่อเนื่องมา
อย่างน้อย 1 ปี
2. เป็นเวชระเบียนมีการบันทึกข้อมูลอัตรา
การกรองของไตอย่างครบถ้วน
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
โครงร่ า งงานวิ จั ย และเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย
นี้ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดจันทบุรี/เขต
สุขภาพที่ 6 เมือ่ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561เอกสาร
รับรองเลขที่ CTIREC 007/61 เพื่อเป็นการพิทักษ์
สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยได้ท�ำหนังสือ
ขอใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน เสนอขออนุญาตจาก
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลขลุง เมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้ว
ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยปฏิบัติ
ตามหลักการ การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่างอย่าง
เคร่งครัด โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ และ

ข้อมูลจะถูกน�ำเสนอในภาพรวมเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น
แบบบั น ทึ ก ให้ เ ลื อ กตอบและเติ ม ค� ำ ในช่ อ งว่ า ง
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่
และการเจ็บป่วยในปัจจุบัน
2. แบบบันทึกค่าอัตราการกรองของไตซึง่
เป็นแบบบันทึกค่าอัตราการกรองของไต เป็นแบบ
บันทึกที่เป็นตาราง 3 ช่อง ส�ำหรับบันทึก รหัสผู้
ป่วย อัตราการกรองของไตก่อนเข้าคลินิกชะลอไต
เสื่อม และอัตราการกรองของไตหลังเข้ารับบริการ
คลินิกชะลอไตเสื่อม ซึ่งได้ผลมาจากการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลขลุง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยน�ำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบ
บันทึกค่าอัตราการกรองของไตไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป
1 ท่านและพยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน 2 ท่านตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา หลังจากนั้นผู้วิจัยปรับแก้ไข
เครื่องมือตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติ ด ต่ อ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลขลุ ง
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประสานงานกับคลินิกชะลอไตเสื่อม
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยแก่เจ้า
หน้าที่เวชระเบียน และแสดงหนังสือขออนุญาต
ใช้ ข ้ อ มู ล จากเวชระเบี ย นของโรงพยาบาล
ที่ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลขลุงได้อนุญาตแล้ว
3. คัดเลือกเวชระเบียนที่มีคุณสมบัติตาม

143

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

เกณฑ์คัดเข้าและด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
น�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไป โดยใช้ ส ถิ ติ
เชิงพรรณนา
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการกรองไต
ก่อนและหลังเข้ารับบริการคลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม โดย
ใช้สถิติ Paired sample t-test

ผลการวิจัย

(ร้อยละ 91.9) โดยมีอายุเฉลีย่ 76.67 ปี (SD = 12.80 )
ผู้ป่วยเกือบร้อยละ 70 อยู่ในพื้นที่หน่วยบริการ
โดยอยูใ่ นพืน้ ที่ รพ.สต.วันยาว (ร้อยละ 20.9) รพ.สต.
บ่อ (ร้อยละ 18.6) รพ.สต.บ้านคานรูด (ร้อยละ
18.6) และ รพ.สต.ซึ้ง (ร้อยละ 10.5) ผู้ป่วยเป็น
โรคความดั น โลหิ ต สู ง มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 80.2)
รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน (ร้อยละ 57.0)
เวชระเบียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
นี้ เป็นเวชระเบียนของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มี
ระยะความเสื่อมของไตในระยะที่ 3 ซึ่งแบ่งได้เป็น
ระยะที่ 3a และ ระยะที่ 3b แต่เมื่อเข้ารับบริการ
ที่คลินิกชะลอไตเสื่อมตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป พบว่ามี
ผูป้ ว่ ยบางส่วนมีอตั ราการกรองของไตสูงขึน้ มาอยู่
ในระยะที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 1
7

เวชระเบียนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้า
และใช้ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ มี จ� ำ นวน 86 แฟ้ ม
เมือ่ ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของแฟ้มเวชระเบียนพบ
ว่า ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.9) อายุ 60 ปีขึ้นไป
ตารางที
อยละของผู
ป้ ่ วยโรคไตวายเรื
ระยะความเสื
่ อมของไต
้ อรั้องรังจําจ�แนกตามมี
ตารางที่ 1่ 1จําจ�นวนและร้
ำนวนและร้
อยละของผู
้ป่วยโรคไตวายเรื
ำแนกตามมี
ระยะความเสื
่อมของไตก่อก่นและหลั
อนและ ง
การเข้
ารับบริารักบารที
นิก่คชะลอไตเสื
่ อม (N่อ=ม 86)
หลังการเข้
บริ่คกลิารที
ลินิกชะลอไตเสื
(N = 86)

ระยะความเสื่ อมของไต

ก่ อนเข้ าคลินิก
จํานวน

หลังเข้ าคลินิก

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ระยะที่ 2 (eGFR 60-89ml/min)

0

0

14

16.3

ระยะที่ 3a (eGFR 45-59 ml/min)

16

12.8

42

48.8

ระยะที่ 3b (eGFR 30-44 ml/min)

รวม

70
81.2
(Min = 30, Max = 53.3,
M = 37.12, SD = 6.66)
86

100.0

30
34.9
(Min = 30, Max = 74,
M =47.45, SD = 9.95)
86

100.0

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าก่อนเข้ารับ 87.2 และมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตเท่ากับ
จากตารางที
่ 1 แสดงให้
อนเข้คารัวาม
บบริ การที
่คลิml/min/1.73
นิกชะลอไตเสื
ม ผู=ป้ ่ วยทั
ความเสื
บริการทีค่ ลินกิ ชะลอไตเสื
อ่ ม ผูป้ เห็ว่ นยทัว่าง้ ก่หมดมี
39.63
m่2อ(SD
6.28)้ งหมดมี
หลังจากเข้
ารับ่ อม
่ในระยะที
ของไตอยู
่ 3 โดยส่
นใหญ่
มีระยะความเสื
่ 3a อ่ คิมอย่
ดเป็ นร้
87.2 และมี
เสื่อมของไตอยู
่ในระยะที
่ 3 วโดยส่
วนใหญ่
มีระยะ ่ อมของไตอยู
บริการทีค่ ลิน่ในระยะที
กิ ชะลอไตเสื
างต่ออยละ
เนือ่ งมาอย่
าง
2
ค่ความเสื
าเฉลี่ยอัต่อราการกรองของไตเท่
ารับบริ การที
ชะลอ
มของไตอยู่ในระยะทีา่ กั3aบ คิ39.63
ดเป็นml/min/1.73
ร้อยละ น้mอย(SD
1 ปี= 6.28)
พบว่าหลั
มีผู้ปงจากเข้
่วยประมาณครึ
่งหนึ่ค่งลิมีนคิ กวาม
ไตเสื่ อมอย่างต่อเนื่ องมาอย่างน้อย 1 ปี พบว่ามีผปู ้ ่ วยประมาณครึ่ งหนึ่ งมีความเสื่ อมของไตอยูใ่ นระยะที่ 2
คิดเป็ นร้อยละ 53.5และมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตเท่ากับ44.25 ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21)

ของไตอยู่ในระยะที่ 3 โดยส่ วนใหญ่มีระยะความเสื่ อมของไตอยูใ่ นระยะที่ 3a คิดเป็ นร้อยละ 87.2 และมี
2
ค่าเฉลี
่
ย
อั
ต
ราการกรองของไตเท่
า
กั
บ
39.63
ml/min/1.73
m
(SD = 6.28) หลังจากเข้ารับบริ การที่คลินิกชะลอ
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ไตเสื่ อมอย่างต่อเนื่ องมาอย่างน้อย 1 ปี พบว่ามีผปู ้ ่ วยประมาณครึ่ งหนึ่ งมีความเสื่ อมของไตอยูใ่ นระยะที่ 2
คิดเป็ นร้อยละ 53.5และมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตเท่ากับ44.25 ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21)
เสื่อมของไตอยู่ในระยะที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 53.5 บริการคลินกิ ชะลอไตเสือ่ มอย่างต่อเนือ่ งอย่างน้อย
กษานี้ได้เปรี ยบเทียากับค่บ า44.25
เฉลี่ยอัตราการกรองของไตของผู
ป้ ่ วย ก่อนและหลั
และมีค่าเฉลีในการศึ
่ยอัตราการกรองของไตเท่
1 ปี พบผลการศึกษาดังแสดงในตารางที
่ 2 ซึงง่ การเข้
พบว่าารับ
บริ
การคลินิกmชะลอไตเสื
่ อมอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อย 1 ผูป้ ปี ว่ ยมี
พบผลการศึ
กษาดังแสดงในตารางที
2 ซึ่ งพบว่
2
ml/min/1.73
(SD = 12.21)
อตั ราการกรองของไตก่
อนและหลัง่ การเข้
า า
ผูป้ ่ วยมี อในการศึ
ตั ราการกรองของไตก่
ารทีค่ ่ คลิลินนกิ ิ กชะลอไตเสื
ชะลอไตเสื
่ อมแตกต่
กษานีไ้ ด้เปรียบเทีอยนและหลั
บค่าเฉลีย่ อังการเข้
ตรา ารั บบริการที
อ่ มแตกต่
างกัานงกัอย่นาอย่
งมีางมี
นัการกรองของไตของผู
ยสําคัญทางสถิติที่ระดั
-10.96,
p < า.001
ป้ ว่ บย tก่(85)=
อนและหลั
งการเข้
รับ นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ t (85)= -10.96, p < .001
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตของผูป้ ่ วย ก่อนและหลังเข้ารับบริ การคลินิกชะลอไต
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตของผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้ารับบริการคลินิกชะลอไต
เสื่ อม (N =86)
เสื่อม (N =86)			
ช่ วงเวลา

M

SD

ก่อนเข้าคลินิก

37.12

6.66

หลังเข้าคลินิก

47.45

9.95

อภิปรายผลการวิจัย

การวิ จั ย เชิ ง พรรณนานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อเปรียบเทียบอัตราการกรองของไตของผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ก่อนและหลังเข้ารับบริการ
ที่คลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลขลุง อ�ำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ที่เลือกตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
จ�ำนวน 86 แฟ้มและบันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคลและแบบบันทึกค่าอัตราการกรอง
ของไต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและ
สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Paired sample t-test ผล
การศึกษาพบว่าภายหลังการเข้ารับบริการที่คลินิก
ชะลอไตเสือ่ ม ผูป้ ว่ ยมีคา่ เฉลีย่ อัตราการกรองของไต
สูงกว่าก่อนการเข้ารับบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาที่พบดังกล่าว อธิบายได้
ว่าการที่ผู้ป่วยได้เข้ารับบริการที่คลินิกชะลอไต
เสื่อมอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้ได้รับการดูแลโดยทีม

df

t

p

85

-10.96

<.001

สหสาขาวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์
เฉพาะด้ า นของตนเองโดยคลิ นิ ก ชะลอไตเสื่ อ ม
ของโรงพยาบาลขลุง เน้นการจัดการพฤติกรรม
เรื่องอาหารและการรับประทานยาของผู้ป่วยเป็น
ส�ำคัญ เนือ่ งจากปัจจัยทัง้ สองเรือ่ งมีผลอย่างมากต่อ
ประสิ ท ธิ ก ารกรองของไต ผู ้ ป ่ ว ยจะได้ ค วามรู ้
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ โรคไตวายเรื้ อ รั ง และวิ ธี ก าร
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะไตเสื่อมจากพยาบาล
ผู้จัดการโรคไต (CKD Manager) เภสัชกรมีหน้าที่
ดูแลเรื่องการใช้ยาเพื่อชะลอไตเสื่อม รวมถึงการ
ให้ ค วามรู ้ แ ละควบคุ ม การรั บ ประทานยาอื่ น ๆ
ที่ น อกเหนื อ จากการรั ก ษาของแพทย์ ซึ่ ง อาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท� ำ งานของไต เช่ น ยาก
ลุ่ม NSAIDs เป็นต้น ในทีมสหสาขาวิชาชีพยังมี
นักโภชนากรที่ช่วยจัดโปรแกรมอาหารช่วยชะลอ
ไตเสื่อมแก่ผู้ป่วย โดยจะส่งเสริมให้ผู้ป่วยเลือก
รับประทานอาหารอย่างเหมาะสมกับโรค การจ�ำกัด
โปรตีนและเกลือแร่อย่างถูกวิธี รวมถึงการควบคุม
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ปริมาณน�้ำเข้าน�้ำออกในร่างกายวันแต่ละวันอย่าง
ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
สามารถเพิ่มอัตราการกรองของผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรังได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู ้ ป ่ ว ยให้ เ กิ ด ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่ า ง
ยิ่ ง ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ ายุ น ้ อ ยจะสามารถปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีอัตราการกรอง
ของไตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิมพ์สุภัค ปานเพียรกุลภัค (2559) ที่ท�ำการศึกษา
ผลของโปรแกรมควบคุมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรค
ไตวายเรื้อรัง ในคลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาล
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พบว่ า การได้ รั บ โปรแกรม
ควบคุมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ใน
คลินิกชะลอไตเสื่อม ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ ย การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการ
ควบคุมอาหาร ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการ
ควบคุมอาหาร และพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
สูงกว่าก่อนการทดลอง
นอกจากนั้นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจะได้รับ
การนัดหมายให้พบกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อ
ประเมินการท�ำงานของไต รวมถึงการวางแผนการ
รักษาโรคไตวายเรื้อรังที่เหมาะสม คลินิกชะลอ
ไตเสื่อมได้สร้างระบบการติดตามเยี่ยมบ้านโดย
พยาบาลผู้จัดการโรคไต ร่วมกับการสร้างเครือข่าย
ในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในชุมชน โดยมีการ
ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลต่าง ๆ เพือ่ ช่วยติดตามดูแลผูป้ ว่ ยอย่าง
ใกล้ชิดท�ำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสามารถควบคุม
ระดับการกรองของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีผ่ า่ นมามีการศึกษาการดูแลผูป้ ว่ ยด้วยทีม
สหสาขาวิชาชีพและพบผลการศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษานีก้ ล่าวคือ ผูป้ ว่ ยมีผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ ี
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ขึ้น เช่น การศึกษาของเพียงใจ เกียรติธนวัฒนาและ
คณะ (2557) ทีศ่ กึ ษาผลลัพธ์ทางคลินกิ ของการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
โดยทีมสหวิชาชีพ ณ คลินิกโรคติดเชื้อผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลด้วยสหวิชาชีพมีระดับ CD4 T lymphocyte หลังรับประทานยา 1 ปีสูงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาระบบเดิม และร้อยละของผู้ป่วยที่ตรวจ
ไม่พบไวรัสในเลือด (Undetectable level) หลังรับ
ประทานยา 6 เดือนและ 1 ปีในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลด้วยสหวิชาชีพมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ
ดูแลด้วยระบบเดิม และสอดคล้องกับการศึกษาของ
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, Shi Ling และรัมภาพรรณ
ประมวลทรัพย์ (2559) ทีศ่ กึ ษาผลของโปรแกรมการ
สนับสนุนและการให้ความรู้โดยทีมสหวิชาชีพต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจ
ล้มเหลวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ที่
มีภาวะความดันโลหิตสูง พบว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจ
ล้มเหลวหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าระดับความดัน
โลหิต Systolic, Diastolic และค่าเฉลี่ย MAP ของ
กลุ่มทดลองต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอีกด้วย
จากการศึกษาการด�ำเนินงานคลินิกชะลอ
ไตเสื่อมของโรงพยาบาลคลองขลุง พบว่าสามารถ
ชะลอการเสื่ อ มของไตในผู ้ ป ่ ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ได้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (วินัย ลีสมิทธิ, สุชาณี
สุ วั ฒ นารั ก ษ์ , สุ ชั ญ ญา พรหมนิ่ ม และศุ ภ สิ ท ธิ์
พรรณนารุโณทัย, 2559) และยังพบว่าผูป้ ว่ ยมีคา่ เฉลีย่
eGFR ลดลงกว่าเดิมไม่ถึง 4 ml/min/1.73m2 ภายใน
2 ปี ที่เข้ารับการรักษา นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในกระแสเลือดและไขมันได้
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ดีขึ้น แม้ความดันโลหิตและดัชนีมวลกายจะแย่ลง
กว่าเดิม การคงที่ของอัตราการกรองของไตระยะ
ที่ 3 และ 4 พบว่าผู้ป่วยที่มี eGFR ลดลงมากกว่า 1
ml/min/1.73m2/เดือน มีแนวโน้มลดลง ด้วยข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น จึงสนับสนุนว่าการเข้ารับบริการ
ที่คลินิกชะลอไตเสื่อม ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลตรง
ตามปั ญ หาสุ ข ภาพที่มี โดยบุค ลากรสุข ภาพที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท�ำให้สามารถจัดการ
ตนเองได้ดีและควบคุมภาวะเสื่อมของไตได้ จึงพบ
ว่าโดยภาพรวมผู้ป่วยมีอัตราการกรองของไตดีขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั นีม้ ขี อ้ จ�ำกัดคือไม่สามารถ
ติดตามผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาตามนัดได้ เนื่องจาก
การไม่ได้ออกแบบงานวิจัยไว้ตั้งแต่แรกและไม่
สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนทีเ่ กิดจากการไป
รับบริการจากที่อื่นได้

ข้อเสนอแนะ

1. เจ้ า หน้ า ที่ ค ลิ นิ ก ชะลอไตเสื่ อ มควร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเข้า
รับบริการคัดกรองความเสีย่ งทีค่ ลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม
ที่มีการด�ำเนินงานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
2. นักวิจัยควรศึกษาเชิงทดลองหรือกึ่ง
ทดลอง เพื่อเปรียบเทียบระดับ eGFR หลังเข้ารับ
บริการคลินิกชะลอไตเสื่อม โดยให้มีกลุ่มเปรียบ
เทียบ รวมถึงศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยไต
วายเรื้อรังระยะอื่น ๆ
3. ควรศึกษาปัจจัยทีอ่ าจมีอทิ ธิพลร่วมต่อ
การท�ำนายอัตราการกรองของไตเพิม่ เติม เพือ่ สร้าง
องค์ความรู้ที่ชัดเจน และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อภายหลังการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดในผู้สูงอายุ
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�ำลังกายด้วยยางยืดต่อความแข็งแรงอดทนของ
กล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาด 4 นครราชสีมา ได้จาก
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 60-79 ปี จ�ำนวน 40 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน คือกลุ่มควบคุม โดยให้ประกอบกิจวัตรประจ�ำวันตามปกติ และกลุ่ม
ทดลอง โดยให้เข้าร่วมโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด ท�ำการออกก�ำลังกาย 3 วัน ต่อสัปดาห์
เป็ น ระยะเวลา 12 สั ป ดาห์ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ แ มนวิ ท นี ย ์ ยู เ ทส (The Mann-Whitney U
Test) ผลการวิ จั ย พบว่ า ความแข็ ง แรงอดทนของกล้ า มเนื้ อ ของกลุ ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นการทดลองและ
หลังการทดลอง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มทดลองพบว่าความแข็งแรง
อดทนของกล้ า มเนื้ อ ก่ อ นการทดลองและหลั ง การทดลองในการทดสอบนั่ ง ยกน�้ำ หนั ก 30 วิ น าที
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Mann-Whitney U Test = 115.50; p – value = .021)
หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย (Mean Rank = 24.73) สูงกว่าก่อนการทดลอง (Mean Rank= 16.28)
ส่วนผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองหลังการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่าการทดสอบ
ลุกนั่งเก้าอี้ 30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Mann- Whitney U Test = 65;
p – value = .000) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย (Mean rank = 27.25) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (Mean rank = 13.75)
และการทดสอบนั่งยกน�้ำหนักเป็นเวลา30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(Mann- Whitney U Test = 59.50; p – value = .000) กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ (Mean rank= 27.53) สูงกว่ากลุม่ ควบคุม
(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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ปัจจุบันสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี
พ.ศ. 2553 มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 11.4 คาดว่า
ในปีพ.ศ. 2563 ประชากรผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพิ่ม
ขึ้นเป็นร้อยละ 19.33 ของประชากรทั้งหมด จึงมี
ความต้องการในการหาวิธีชะลอหรือป้องกันการ
เกิดโรคในช่วงสุดท้ายของชีวิตและการคงไว้ซึ่ง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี (สกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย, จารุวรรณ
แสงเพชร, และวราภรณ์ รุ่งสาย, 2554) ด้วยเหตุที่
วัยสูงอายุเป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของระบบการ
ท�ำงานภายในร่างกาย มีการเสื่อมของอวัยวะอย่าง
ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ จ�ำนวน
เซลล์ของกล้ามเนือ้ ลดลงกว่าร้อยละ 50 ท�ำให้กล้าม
เนื้อลดลงประมาณ 25 % ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของกล้ามเนื้อลดลง จึงอ่อนแรงและเมื่อยล้าได้ง่าย
เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัย 65 ปี กระดูกก็จะเริ่มเสื่อมลง
ร้อยละ 20 ปัญหาภาวะกระดูกพรุนจึงเกิดขึน้ ได้งา่ ย
โดยเฉพาะหญิงหลังวัยหมดประจ�ำเดือน (ศิริการ
นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 2550) ท�ำให้
กระดูก ข้อต่อ เอ็นและกล้ามเนือ้ ท�ำงานไม่ประสาน
กัน ผูส้ งู อายุจงึ มีการเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติ ขาดความ
มัน่ คง โอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุหรือการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ มีมากขึ้น การบาดเจ็บ
ของกล้ า มเนื้ อ และข้ อ ต่ อ ต่ า ง ๆ มี ทั้ ง ในระดั บ
ปานกลางถึงระดับรุนแรง การบาดเจ็บที่พบมาก
ที่สุดคือกระดูกหักพบมากถึงร้อยละ74.8 (พรศิริ
พฤกษะศรี,วิภาวี คงอินทร์, และปิยะนุช จิตตนูนท์,
2551)โดยเฉพาะกระดู ก สะโพกหั ก มี ม าก
ถึ ง กว่ า 3,000 คนต่ อ ปี นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า มี
เลื อ ดออกในสมอง ทุ พ พลภาพจนถึ ง เสี ย ชี วิ ต
สถานการณ์การเสียชีวติ จากการบาดเจ็บในทุกกลุม่

อายุทั่วโลกพบว่ามีสาเหตุจากการพลัดตกหกล้ม
มากถึงร้อยละ 14
ส�ำหรับประเทศไทยมีการเสียชีวิตจากการ
พลัดตกหกล้มร้อยละ 5 ซึ่งในจ�ำนวนนี้เกือบครึ่ง
เป็นผูส้ งู อายุ โดยอัตราการเสียชีวติ จากการพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุเป็น 3 เท่า
ทั้ ง นี้ ใ นระยะเวลา 10 ปี มี ผู ้ สู ง อายุ เ สี ย ชี วิ ต
จากการพลัดตกหกล้มมากถึง 5,190 คน โดยปี
พ.ศ.2557 มีผสู้ งู อายุเสียชีวติ จากการพลัดตกหกล้ม
909 คน นอกจากนี้แนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจาก
การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป มีอัตรา
การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ในขณะที่กลุ่มอายุ
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
ตกหรือล้มจากบันไดและขั้นบันได โรงพยาบาล
จังหวัดทีม่ สี ดั ส่วนผูบ้ าดเจ็บจากพลัดตกล้มบนพืน้
ระดับเดียวกันจากการลื่นสะดุดและเสียหลักมาก
ที่สุดคือโรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมาพบร้อย
ละ10.8 รองลงมาคือโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
นครปฐม นครศรีธรรมราช อุบลราชธานีขอนแก่น
และสุรินทร์ ร้อยละ 8.3, 7.0, 6.9, 5.8, 5.8 และ 5.2
ตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม าพบอุ บั ติ
การณ์ ก ารหกล้ ม ของผู ้ สู ง อายุ ชุ ม ชนมิ ต รภาพ
พัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา คิดเป็น
ร้ อ ยละ34.8โดยมี ส าเหตุ จ ากการเดิ น สะดุ ด
(ร้อยละ 41.8) ลื่น (ร้อยละ 38.2) และเวียนศีรษะ
(ร้ อ ยละ 7.3) (ละออม สร้ อ ยแสง, จริ ย าวั ต ร
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คมพยั ค ฆ์ , และกนกพร นที ธ นสมบั ติ , 2557)
อุบัติการณ์การหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
สู ง ขึ้ น จึ ง เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ด้ า นสาธารณสุ ข
การรั ก ษาพยาบาลจะต้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว อยู ่ ใ น
โรงพยาบาลมากกว่าเด็กถึง 10 เท่า ภาวะกระดูก
หักส่วนใหญ่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตหรือท�ำงาน
ได้ ต ามปกติ ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ เ กิ ด ความเครี ย ดและ
วิ ต กกั ง วล ขาดความมั่ น ใจในตนเองเนื่ อ งจาก
ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น และเกิดความกลัวในการท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ เพราะเกรงว่าจะล้มซ�้ำท�ำให้ความ
สามารถในการท� ำ งานและคุ ณ ภาพชี วิ ต ลดลง
และอาจเพิม่ อัตราการตายก่อนวัยอันควร นอกจากนี้
ยังเป็นภาระต่อครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบดูแล
ฟื ้ น ฟู ส ภาพและต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรั ก ษา
เพิม่ ขึน้ (ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี, 2557) แนวทางที่
จะช่วยลดการหกล้มในผูส้ งู อายุได้ จ�ำได้งา่ ย ๆ 4 ข้อคือ
“ออก ปรับ ลด เลือก” ได้แก่ 1. ออก คือออกก�ำลังกาย
เพิม่ ความมัน่ คงของการเดินและการทรงตัว 2. ปรับ
คือปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบ ๆ บ้านให้ปลอดภัย
3. ลด คือลดการกินยานอนหลับ และยาที่ออกฤทธิ์
ต่อประสาท และ 4. เลือก คือ เลือกสวมรองเท้า
ที่เหมาะสมข้อแนะน�ำทั้ง 4 ข้อนี้จะช่วยป้องกัน
การหกล้มอย่างเห็นผล การใส่ใจดูแลตนเองด้วย
สิ่งง่าย ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย (สมฤทัย
พุ่มสลุด และศศิมา พกุลานนท์, 2555)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารออกก� ำ ลั ง กายจึ ง เป็ น อี ก
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดการหกล้มในผู้สูงอายุ
ได้ เนื่องจากการออกก�ำลังกายเป็นการเสริมสร้าง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพ
การเคลื่อนไหวและการทรงตัว บ�ำบัดรักษาอาการ
ข้อติด กระดูกบาง ผูส้ งู อายุจงึ ควรให้ความส�ำคัญ การ
ออกก�ำลังกายมีหลากหลายชนิดการ ออกก�ำลังกาย
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ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ย างยื ด เป็ น วิ ธี ก ารออกก� ำ ลั ง กาย
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ อี ก
ประเภทหนึง่ โดยยางยืดถูกน�ำมาประยุกต์ดดั แปลง
ใช้เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับการออกก�ำลังกายเพราะมี
ราคาถูกและสามารถพกพาได้สะดวกหรือน�ำติดตัว
ไปใช้ในสถานที่ต่างๆได้
จุดเด่นของการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
คื อ ยางยื ด จะมี ป ฏิ กิ ริ ย าสะท้ อ นกลั บ หรื อ มี แ รง
ดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออก (Stretch reflex)
ทุกครั้งที่ยางถูกดึงให้ยืดออกคุณสมบัติพิเศษของ
ยางยื ด ดั ง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ การช่ ว ยกระตุ ้ น ระบบ
ประสาทส่วนที่รับรู้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อ (Proprioception) ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และ
ตอบสนองต่อแรงดึงของยางทีก่ ำ� ลังถูกยืด (สมฤทัย
พุ่มสลุด และศศิมา พกุลานนท์, 2555) ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อการพัฒนาและบ�ำบัดรักษาระบบการท�ำงาน
ของประสาทกล้ามเนื้อ มีผลต่อการเพิ่มความแข็ง
แรงความทนทานความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและ
การทรงตัวในผูส้ งู อายุ ช่วยป้องกันการเสือ่ มสภาพ
ของโครงสร้างร่างกาย ท�ำให้กล้ามเนือ้ มีความตึงตัว
กระชับได้สัดส่วน ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และ
ความมัน่ คงในการทรงตัวในแต่ละอิรยิ าบถของการ
เคลื่อนไหว ส่งผลให้ดูกระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว
ว่องไวขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการออกก�ำลังกายประเภท
นี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการสะสมแคลเซียมเก็บไว้
ในกระดูก ท�ำให้กระดูกมีความหนาแน่น (Bone
density) และแข็งแรงเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันปัญหา
โรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน อาการข้อติดและ
ข้อเสื่อม อีกด้วย
ด้วยสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เป็น
หน่วยงานหนึ่งของส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามั ย พิ ทั ก ษ์ สภากาชาดไทย ได้ ด� ำ เนิ น
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งานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลผลิตที่ 8
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
ที่ ด ้ อ ยโอกาสตามต้ น แบบของสภากาชาดไทย
กิจกรรมที่ 1.1 และกิจกรรมที่ 1.2 ได้จัดกิจกรรม
อบรมอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ และกิจกรรมอบรม
ผู้สูงอายุดูแลตนเองมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็นเวลา
นานกว่า 7 ปี หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการออกก�ำลัง
กายด้วยยางยืด ซึง่ ยังไม่มใี ครท�ำการศึกษาความแข็ง
แรงอดทนของกล้ามเนือ้ ภายหลังการออกก�ำลังกาย
ด้วยยางยืดในกลุ่มเป้าหมายชมรมผู้สูงอายุสถานี
กาชาดที่ 4 นครราชสีมา มาก่อน ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ความแข็งแรงอดทนของ
กล้ามเนื้อภายหลังการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
โดยน�ำท่าการบริหารร่างกายด้วยยางยืด 10 ท่า ของ
ศิริการ นิพพิทาและนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550)
มาทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

โปรแกรมการออกก� ำ ลั ง กายด้ ว ยยางยื ด
หมายถึง ท่ากายบริหารร่างกายด้วยยางยืดของ
ศิริการ นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550)
โดยเน้ น กล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ เป็ น ท่ า ยื น 10 ท่ า
เริ่มตั้งแต่อบอุ่นร่างกาย และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
5 นาที และบริหารร่างกาย 10 ท่า ท่าละ 8 ครั้ง
จ�ำนวน 3 เซต ให้พักระหว่างเซต 2 – 3 นาที และ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีก 5 นาที
ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ หมาย
ถึงความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงเพื่อ
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสม�ำ่ เสมอในสภาวะที่
มีความเมื่อยล้าเพิ่มขึ้น
การทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้าม
เนื้อ หมายถึง การทดสอบที่มุ่งเน้นการออกแรง
ท�ำงานของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่
จ�ำกัด โดยมีวิธีการทดสอบที่เหมาะกับผู้สูงอายุ คือ
ทดสอบลุกนัง่ 30 วินาที และนัง่ ยกน�ำ้ หนัก 30 วินาที

เพือ่ ศึกษาผลของการออกก�ำลังกายด้วยยาง
ยืดต่อความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนือ้ ในผูส้ งู อายุ
ค�ำจ�ำกัดความ
ผู ้ สู ง อายุ ห มายถึ ง บุ ค คลที่ มี อ ายุ 60 ปี
ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นวัยที่จะเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมของภาวะของร่างกาย
และจิตใจ
การออกก�ำลังกายด้วยยางยืด หมายถึง การ
ออกก�ำลังกายด้วยแรงต้านโดยใช้อปุ กรณ์คอื ยางยืด
ที่มี ลักษณะเป็นยางเส้น หรือ แผ่นยางยืด คล้ายผืน
ผ้า ทีม่ คี วามยืดหยุน่ เวลาดึงจะยืดออกเกิดแรงต้านมี
ผลต่อกล้ามเนื้อ ที่ใช้ในการดึงยางค้างไว้สักครู่แล้ว
ปล่อยจะเกิดแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยดื ออกทุก
ครั้งที่ยางถูกกระตุ้นหรือถูกดึงให้ยืดออก

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
ประชาชนที่ เ ป็ น สมาชิ ก ชมรมผู ้ สู ง อายุ ส ถานี
กาชาดที่ 4 นครราชสีมา ที่มีอายุระหว่าง 60-79 ปี
จ�ำนวน79 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจากสูตร
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie&Mogan, 1970
อ้างใน มารยาท โยทองยศและปราณี สวัสดิสรรพ์,
2557)ก�ำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
5 % ระดับความเชื่อมั่น 95 % ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 66 คน
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยก�ำหนดคุณสมบัติ
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คื อ เป็ น ผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ เ ป็ น โรคอั น เป็ น อุ ป สรรค
ต่อการออกก�ำลังกายหรือถ้าเป็นโรคก็เป็นโรคที่
สามารถควบคุมได้ประเมินด้วยการติดตามผลการ
วัดความดันโลหิตและการตรวจน�้ำตาลในเลือดใน
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยผู้ที่เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงต้องสามารถควบคุมความดันโลหิตให้
ต�่ำกว่า 150/90 มิลลิเมตรปรอท ส่วนผู้ที่เป็นโรค
เบาหวานต้องสามารถควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ให้อยู่ในระดับต�่ำกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ผลการคัดกรองสุขภาพพบว่าในระยะเวลา
6 เดือนที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่เป็นประชากรและเป็น
โรคความดั น โลหิ ต สู ง หรื อ โรคเบาหวานโดยไม่
สามารถควบคุมความดันโลหิตหรือระดับน�ำ้ ตาลให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนดได้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 26 คน จึง
เหลือผู้สูงอายุที่สามารถคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่วมโครงการได้จ�ำนวน 40 ผู้วิจัยจึงได้แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน โดยวิธี
จัดสมาชิกเข้ากลุม่ แบบสุม่ (Randomly assignment)
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับรองวันที่ 22
ธันวาคม 2559 เลขที่ใบรับรอง 111/2016 ซึ่งผู้วิจัย
ได้คำ� นึงถึงจริยธรรมและการพิทกั ษ์สทิ ธิท์ งั้ ในกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
ได้รับการชี้แจงข้อมูลวัตถุประสงค์ขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและลงนามยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัยอย่างเต็มใจ รวมถึงสิทธิในตอบรับและปฏิเสธ
การเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
ข้อมูลทีไ่ ด้เก็บไว้เป็นความลับและน�ำมาเสนอข้อมูล
ในภาพรวมของการวิจัย และภายหลังการวิจัยกลุ่ม
ควบคุมจะได้รับคู่มือการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
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รวมทั้งหลักการออกก�ำลังกายที่เหมาะสมส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย และการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
ประกอบด้ ว ย 1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดลอง ได้แก่ ยางยืดและโปรแกรมการออกก�ำลัง
กายด้วยยางยืด โดยใช้ท่าออกก�ำลังกาย 10 ท่า
กายบริหาร ของศิริการ นิพพิทาและนภัสกรจิตต์
ไพบูลย์ (2550) ซึ่งผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและ
ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ท่าการออกก�ำลังกายด้วย
ยางยื ด โดยศิ ริ การ นิ พ พิ ท า โดยก� ำ หนดให้ กลุ ่ ม
เป้าหมายออกก�ำลังกายด้วยยางยืดเป็นเวลา 30 นาที
จ�ำนวน 3 วัน ต่อสัปดาห์ และเอกสารความรูก้ ารออก
ก�ำลังกายด้วยยางยืด 2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวม
ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ในผู้สูงอายุซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 ท่านและให้ความเห็นตรงกันว่ามีความ
เหมาะสม 3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล ได้แก่
การทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ โดยใช้
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย (กองวิทยาศาสตร์การกีฬา,
2546) ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย และเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศโดยมีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงอดทนของ
กล้ามเนื้ออันประกอบด้วย ลุกนั่งเก้าอี้ 30 วินาที
(30 – second chair stand) ซึ่งเป็นการทดสอบ
ช่วงล่างของร่างกายนั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที (30 –
second arm curl) เป็นการทดสอบช่วงบนของ
ร่างกาย
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
6 เดือนที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดกรอง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจอัยมูครัล้งนี้มีขั้นตอนการเก็บรวบรวม จะได้รบั การทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้าม
วิธีเก็บรวบรวมข้
ข้อมูลดัการวิ
งนี้ จยั ครั้งนี้มีข้ นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดัเนื
งนี้อ้ ซึ่งมีวิธีการทดสอบ 2 วิธี ดังนี้ 		
1. ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะ 		 4.1 การทดสอบลุก-นัง่ เก้าอี้ 30 วินาที
1. ภายหลังจากได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนและได้รับการอนุญาต
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและได้รับการ (30 –second chair stand) เพื่อวัดความแข็งแรงของ
จากสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสี มา แล้วทีมวิจยั ได้ประชุมอธิบายวิธีการและ
อนุญาตจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ กล้ามเนื้อขาหรือช่วงล่างของร่างกาย โดยการลุก
วัต4ถุนครราชสี
ประสงค์ขมองการวิ
สู ้ ู งอายุ
า แล้วทีจมยั วิให้
จยั แได้ก่ปผระชุ
มอธิบายวิธกี าร ขึ้นยืนจากการนั่งเก้าอี้ ให้ได้จ�ำนวนครั้งมากที่สุด
จร และความดั
ต
และวัต2.ถุปตรวจวั
ระสงค์ดชีขพองการวิ
จัยให้แก่นผู้สโลหิ
ูงอายุ
ภายใน 30 วินาที อุปกรณ์คือนาฬิกาจับเวลา และ
3.2.วัดตรวจวั
ส่ วนสู งดชัชีงพ่ นํจร้ าหนั
ก
เก้าอี้ที่ไม่มีเท้าแขน ความสูงของที่นั่งประมาณ 17
และความดั
นโลหิต
วัดส่วนสูง ชั่งน�งแรงอดทนของกล้
้ำหนัก
้ว (43.2
เซนติเมตร) กโดยทําการทดสอบการ
4.3.ทดสอบความแข็
ามเนื้ อก่อนินเข้
าร่ วมโปรแกรมการฝึ
		
วิธีการarm curl)และคัดกรองประวัติการ
ตกิ ารเจ็
ยเพือ่ ประเมิ
น ้ าหนั
ลุกนัง่ เก้าอี4.้ (30คัด–กรองประวั
second chair
standบป่) วและการนั
ง่ ยกนํ
ก (30 – second
นเป็นอุจปารณาผู
สรรคต่ส้ อู งการออกก�
กายหรื
		
1. วางเก้
อี้ชิดฝาผนั
อ ยึดเติป็ดนโรคที
เพื่อ ่
เจ็บโรคอั
ป่ วยโดยพิ
อายุที่ไม่เป็ำลันงโรคอั
นเป็อเป็นนอุปสรรคต่
อการออกกํ
าลังากายหรื
อถ้างเป็หรื
นโรคก็
โรคที่สามารถควบคุมได้หรือไม่ โดยพิจารณาจาก ป้องกันการลื่น
สามารถควบคุมได้ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาโรคความดันโลหิ ตสู งสามารถควบคุมได้ เกณฑ์ต่าํ กว่า
ความดันโลหิตและระดับน�้ำตาลในเลือด ผู้สูงอายุ 		 2. ท่าเริม่ ทดสอบ โดยนัง่ ตรงกลางเก้าอี้
150/90
มิลลิเมตรปรอท
มระดั
บนํเท้
อยูใ่ นระดั
ลิกวรัม
้ าตาลได้
งตรง
าทั้งสองอยู
่บนพื้นบตํลุ่กากว่
ขึ้นายื150
นตรงมิลแล้
ที่ผ่านการประเมิ
นคือผู้ทโรคเบาหวานสามารถควบคุ
ี่มีความดันโลหิตต�่ำกว่า หลั
เปอร์
เซ็นต์มิเลพืลิ่อเคัมตรปรอท
ดเลือกกลุ่มและระดั
ตัวอย่าบงจํน�า้ำนวน
40 คนการทดสอบความแข็
งแรงอดทนของกล้
มเนื้ อมี้งวมาก
ิธีการ
150/90
ตาลในเลื
อด นั่งลงทันที พยายามลุ
ก-นั่ง ให้ได้จ�ำานวนครั
ทดสอบ
วิธี ได้
ต�่ำกว่า2150
มิลแลิก่กรัมเปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะเวลา ที่สุด ภายใน 30 วินาที
4.1 การทดสอบลุก-นั่งเก้าอี้ 30 วินาที (30 –second chair stand) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อขาหรื อช่วงล่างของร่ างกาย โดยการลุกขึ้นยืนจากการนัง่ เก้าอี้ ให้ได้จาํ นวนครั้งมาก

1. วางเก้าอี้ชิดฝาผนัง หรื อ ยึดติด เพื่อป้องกันการลื่น
2. ท่าเริ่ มทดสอบ โดยนัง่ ตรงกลางเก้
าอี้ หลังตรง เท้าทั้งสองอยูบ่ นพื้นลุกขึ้นยืนตรง แล้วนัง่
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3. นับจํานวนครั้งขณะที่ลุกขึ้นยืนตรง ภายใน 30 วินาที ถ้าเวลาหมดหลังจากที่ลุกยืนแล้ว
		 3. นับจ�ำนวนครั้งขณะที่ลุกขึ้นยืนตรง ให้นับเป็น 1 ครั้ง
ให้นบั เป็ น 1 ครั้งได้
ภายใน 30 วินาที ถ้าเวลาหมดหลังจากที่ลุกยืนแล้ว

ภาพที่ 1 การทดสอบลุก-นั่งเก้าอี้ 30 วินาที (30 - second chair stand)
ภาพที่ 1 การทดสอบลุก-นัง่ เก้าอี้ 30 วินาที (30 - second chair stand)
4.2 การทดสอบนั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที ทีม่ อื ถือน�ำ้ หนัก โดยคว�ำ่ มือออกด้านนอกของต้นขา
		
3. ให้
่วยทดสอบ
ามือรองหลั
(30 –second
arm curl)ง่ ยกนํ
เพื่อวั้ าดหนั
ความแข็
4.2 การทดสอบนั
ก 30 วิงนแรงของ
าที (30 –second
arm curl)วั
ตถุผปู้ชระสงค์
เพื่อวัเอาฝ่
ดความแข็
งแรง ง
แขนท่อนบนของผู
้ถูกทดสอบ และวางนิ้วชี้อยู่
กล้าามเนื
งกายจากการเหยี
จากการ ยดงอแขนยกนํ
ของกล้
มเนื้อ้ อแขนหรื
แขนหรืออช่ช่ววงบนของร่
งบนของร่ าางกาย
้ าหนักให้ได้จาํ นวนครั้งมากที่สุด
เหยี ย ดงอแขนยกน�้ ำ หนั ก ให้ ไ ด้ จ� ำ นวนครั้ ง มาก ประมาณกึ่ งกลางต้ นแขนด้ า นหน้ า อี กมื อ หนึ่ ง
ภายใน 30 วินาที อุปกรณ์ใช้นาฬิกาจับเวลา เก้าอี้ ลูกนํ้าหนัก (ดัมเบล) หนัก 5 ปอนด์ (2.3 กก.) สําหรับหญิง
ที่สุด ภายใน 30 วินาที อุปกรณ์คือนาฬิกาจับเวลา ประคองด้านหลังศอก เพื่อไม่ให้เหยียดมากเกินไป
และเก้หนั
กก.) หนั
สําหรั
ชาย (2.3 กก.) 		 4. ขณะออกแรงยกลูกน�้ำหนักขึ้นให้
าอี้ ลูกก8น�ปอนด์
้ำหนัก (3.6
(ดัมเบล)
ก 5บปอนด์
วิธีกส�าร
ำหรับหญิง และ หนัก 8 ปอนด์ (3.6 กก.) ส�ำหรับ หงายมือ แล้วยกจนสุดมุมของการงอ และขณะ
ก ยดออกให้คว�่ำมือเหมือนท่าเริ่มต้น
ชาย 1. นัง่ บนเก้าอี้หลังตรง ใช้มือข้างถนัดจับลูกนํ้าหนัเหยี
2. เริ่ มวิทดสอบ
หนัก โดยควํ
านนอกของต้
		
ธีการ ด้วยการเหยียดแขนข้างที่มือถือนํ้า		
5.่ามืท�อำจ�ออกด้
ำนวนครั
้งให้มากทีน่สขาุด ภายใน
30 วินาทีถ้ ูกนัทดสอบ
บจ�ำนวนครั
้ง เมื่อ้แขนท่
นล่างสัมผัส
		
่งบนเก้าอีเอาฝ่
้หลังตรง
ใช้มือข้งาแขนท่
งถนัดอนบนของผู
3. ให้ผ1.ชู ้ ่วนัยทดสอบ
ามือรองหลั
และวางนิ
วชี้อยูป่ อระมาณ
จับลูกน�้ำหนัก
กับนิ้วมือผู้ช่วยทดสอบ แต่ถ้าหมดเวลาในขณะที่
		 2. เริม่ ทดสอบ ด้วยการเหยียดแขนข้าง ยกเกินครึ่งทาง ให้นับเป็น 1 ครั้ง

ให้ควํ่ามือเหมือนท่าเริ่ มต้น
5. ทําจํานวนครั้งให้มากที่สุด ภายใน 30 วินาที นับจํานวนครั้ง เมื่อแขนท่อนล่างสัมผัสกับนิ้ว
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ภาพที่ 2 การทดสอบนั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที (30 –second arm curl)
ภาพที่ 2การทดสอบนั่งยกนํา้ หนัก 30 วินาที (30 –second arm curl)
5. ประชุ ม ชี้ แ จง ประชุ ม อาสาสมั ค รที่ ฝึกโปรแกรมออกก�ำลังกายโดยใช้ยางยืด ใช้ท่า
เข้าร่วมงานวิจัย ทั้งกลุ่มควบคุม และ กลุ่มทดลอง ออกก�ำลังกาย 10 ท่ากายบริหาร ของ ศิริการ นิพพิ
5. ประชุ มชี้ แจง ประชุ มอาสาสมัครที่เข้าร่ วมงานวิจยั ทั้งกลุ่มควบคุม และ กลุ่มทดลอง ที่สถานี
ที่สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เวลา 13.00 น. ทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550) ซึ่งเน้นกล้าม
กาชาดที่ 4 นครราชสี มา เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงทบทวนโครงการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั ขั้นตอน
เพื่อทบทวนโครงการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย เนื้อมัดใหญ่ที่ช่วยในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
การปฏิ
บตั ิตวั ของอาสาสมั
คร ประโยชน์
ที่อาสาสมัทคี่ รจะได้
รับวอียในการทรงตั
กทั้งแนะนําตัววบุเน้คนคลที
และช่
เป็น่รท่่ วามงานวิ
ยืน 10 จท่ยั า สถานที
มีการ ่
ขั้นตอนการปฏิ
บัติตัวของอาสาสมั
คร ประโยชน์
ในการทํ
าวิคจยรจะได้
ั เมื่ออาสาสมั
ครเข้าใจจึ
ได้ลงนามในใบยิ
นยอมด้
ยความสมั
ตอบแบบสอบถาม
่นร่าวงกาย
และยืคดรใจ
เหยียและได้
ดกล้ามเนื
้อ 5 นาที และ
อาสาสมั
รับ และแนะน�
ำบุคงคลที
่ร่วมงาน อบอุ
งานวิ
ยั ด้วย ่ในการท�ำวิจัย เมื่ออาสาสมัครเข้าใจจึง บริหารร่างกาย 10 ท่า ท่าละ 8 ครั้ง จ�ำนวน 3 เซต
วิจัยจสถานที
ักระหว่าง เซตและหญิ
2-3 นาที
าม ่ ม
ได้ลงนามในใบยิ
่ม โดยให้มให้ีจาพํ นวนเพศชาย
6. แบ่งกลุ่นมตัยอมด้
วอย่าวงยความสมั
ออกเป็ นค2รใจกลุและให้
งเฉลีและยื
่ยเท่าดกัเหยี
นทัย้ งดกล้
สองกลุ
จัย 12 สัปดาห์
เนื้อ อีก 5 นาที รวมเป็น 30 นาที ฝึกออกก�ำลังกาย
ทําตอบแบบสอบถามงานวิ
การศึกษาวิจยั เป็ นระยะเวลา
3 วัจนวัตต่รประจํ
อสัปดาห์
นระยะเวลา
ปดาห์ตั้งแต่
งกลุ่ม่มควบคุ
ตัวอย่มางจําออกเป็
น 2คนกลุให้
่ม โดย
กลุ6.่มทีแบ่
่1 กลุ
นวน 20
ประกอบกิ
าวันเป็ตามปกติ
ไม่ไ12
ด้รับสัโปรแกรมการ
ให้มีจ�ำนวนเพศชาย และหญิงเฉลี่ยเท่ากันทั้งสอง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 ทั้งนี้ให้ผู้สูงอายุ
ฝึ กไม่ได้รับอุปกรณ์ยางยืด และไม่ได้รับเอกสารความรู ้การออกกําลังกายด้วยยางยืด
ออกก�ำลังกายตามผู้น�ำ โดยผู้วิจัยหลักเป็นวิทยากร
กลุ่มท�ำการศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
กลุ่มที่2 กลุ่มทดลองจํานวน 20 คน ฝึ กโปรแกรมออกกําลังกายโดยใช้ยางยืด ใช้ท่าออกกําลังกาย
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมมี จ�ำนวน 20 คน ให้ น�ำออกก�ำลังกาย ณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
10ประกอบกิ
ท่ากายบริจหวัารต รประจ�
ของ ศิริำกวัารน ตามปกติ
นิพพิทา และนภั
ต์ไพบูำต่ลอย์เนื
(2550)ซึ
เน้นกล้
มัดใหญ่
่องที่บ่ ้างนครั
้งละามเนื
30้ อนาที
อย่าๆงน้ทีอ่ชย่วย
ไม่ ไ ด้สรกร
ั บ จิตและท�
โปรแกรมการฝึ ก ไม่ได้รับ อุป กรณ์ยางยืด และ
ไม่ได้รบั เอกสารความรูก้ ารออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทดลองมีจ�ำนวน 20 คน

3 วันต่อสัปดาห์ โดยใช้คู่มือเอกสารประกอบการ
ออกก�ำลังกายเป็นแนวทาง ใช้แบบบันทึกการออก
ก�ำลังกายของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาด

้
้
วิทยากรนําออกกําลังกายณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสี มาและทําต่อเนื่ องที่บา้ นครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 3
วิทยากรนําออกกําลังกายณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสี มาและทําต่อเนื่ องที่บา้ นครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 3
วันต่อสัปดาห์ โดยใช้คู่มือเอกสารประกอบการออกกําลังกายเป็ นแนวทาง ใช้แบบบันทึกการออกกําลังกาย
วันต่อสัปดาห์ โดยใช้คู่มือเอกสารประกอบการออกกํ
กายเป็ นแนวทาง
แบบบัNakhonratchasima
นทึกการออกกํ157
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ของผูส้ ู งอายุ ชมรมผูส้ ู งอายุสถานี กาชาดที่ 4 นครราชสี มา บันทึกวันเดือนปี ชื่อ-นามสกุลเวลาเริ่ มต้นและ
ของผูส้ ู งอายุ ชมรมผูส้ ู งอายุสถานี กาชาดที่ 4 นครราชสี มา บันทึกวันเดือนปี ชื่อ-นามสกุลเวลาเริ่ มต้นและ
เวลาสิ้ นสุ ดของการออกกําลังกาย และจํานวนนาทีในการออกกําลังกายควบคุมการฝึ กและจดบันทึกการออก
เวลาสิ้ นสุ ดของการออกกําลังกาย และจํานวนนาทีในการออกกําลังกายควบคุมการฝึ กและจดบันทึกการออก
ที่ 4 นครราชสี
นทึกวันอเดืผูอด้ นปี
ล ช่ของข้
อมูลเพราะทัง้ บ2รวบรวมข้
กลุม่ ไม่มโี ออกาสพบกั
แต่าลงะ
กําลังกายโดยผู
ส้ ู งอายุมเาองบัและหรื
ูแลทีชื่ม่อาร่-นามสกุ
วมกิจกรรม
วงเวลาของการเก็
มูลกลุ่มตันวอย่
่
กําเวลาเริ
ลังกายโดยผู
ส
้
ู
ง
อายุ
เ
อง
และหรื
อ
ผู
ด
้
ู
แ
ลที
่
ม
าร่
ว
มกิ
จ
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ช่
ว
งเวลาของการเก็
บ
รวบรวมข้
อ
มู
ล
กลุ
ม
ตั
วอย่าง
ม
่
ต้
น
และเวลาสิ
น
้
สุ
ด
ของการออกก�
ำ
ลั
ง
กาย
คนจะฝึ
ก
โปรแกรมออกก�
ำ
ลั
ง
กายที
บ
่
า
้
นของตนเอง
ไม่มีการปนเปื้ อนของข้อมูลเพราะทั้ง 2 กลุ่มไม่มีโอกาสพบกัน แต่ละคนจะฝึ กโปรแกรมออกกําลังกายที่
ไม่และจ�
มีการปนเปื
อมูลเพราะทั
กลุ่มไม่
มีโอกาสพบกั
แต่ละคนจะฝึ
กโปรแกรมออกกํ
ลังกายที
้ อนของข้
้ ง 2 ควบคุ
ำนวนนาที
ในการออกก�
ำลังกาย
มการ
ซึ่งอยู่หน่างไกลกั
น ภาพแสดงการออกก�
ำลังากายด้
วย ่
บ้านของตนเองซึ่ งอยูห่ ่ างไกลกัน ภาพแสดงการออกกําลังกายด้วยยางยืด 10 ท่า ต่อไปนี้ พัฒนาโดย ศิริการ
บ้าฝึนของตนเองซึ
ห่ ่ างไกลกั
ภาพแสดงการออกกํ
งกายด้
วยยางยื
10 ท่้ าพัต่ฒอนาโดย
ไปนี้ พัศิฒรนาโดย
กและจดบันทึ่ งกอยู
การออกก�
ำลันงกายโดยผู
ส้ งู อายุเอง าลัยางยื
ด 10
ท่า ต่ดอไปนี
ิการ นิพศิพิรทิ กาาร
นิพพิทและหรื
า และนภั
จิตต์ไพบูจลกรรม
ย์ (2550)
อผู้ดสูแกร
ลที
ช่วงเวลาของการ และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550)
นิพพิทา และนภั
สกร่มาร่จิวตมกิ
ต์ไพบูลย์ (2550)
เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างไม่มีการปนเปื้อน
ท่ าการออกกําลังกายด้ วยยางยืด
ท่ าการออกกํ
ลังกายด้
วยยางยื
ท่าการออกก�
ำลังากายด้
วยยางยื
ด ด
ท่าที่ 1 : แขนเหยียดให้เฉียดฟ้า (บริหารกล้ามเนื้อไหล่มัดหน้าและหลัง)
ท่าที่ 1 : แขนเหยียดให้เฉียดฟ้า (บริ หารกล้ามเนื้อไหล่มดั หน้าและหลัง)
ท่าที่ 1 : แขนเหยียดให้เฉียดฟ้า (บริ หารกล้ามเนื้อไหล่มดั หน้าและหลัง)

ท่าที่ 2 :ท่แขนเหยี
ยดเป็ นเส้ยดเป็
นตรงเส้( นบริตรง
หารกล้าหมเนื
มดั กลางมัด) กลาง )
้ อไหล่
่ 2 : แขนเหยี
า้ อมเนื
ท่าที่ 2า:ทีแขนเหยี
ยดเป็ นเส้นนตรง
( บริ ห( บริ
ารกล้ารกล้
ามเนื
ไหล่้อมไหล่
ดั กลาง )

ท่าที่ 3 : ดึงแขนจนศอกตั้ง ( บริ หารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า )
ท่าที่ 3ท่:าทีดึง่ 3แขนจนศอกตั
ามเนืา้ อมเนื
ต้นแขนด้
านหน้านหน้
า) า)
้ ง ( บริ้ง ห( ารกล้
: ดึงแขนจนศอกตั
บริหารกล้
้อต้นแขนด้

ท่าที่ 4 : ดึงหลังเพิ่มพลังแขน ( บริ หารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง )
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หลังงเพิเพิ่มม่ พลั
พลังงแขน
แขน(( บริบริหหารกล้
ารกล้าามเนื
มเนื้ อ้ อต้ต้นนแขนด้
แขนด้าานหลั
นหลังง))
ท่ท่าาทีที่ 4่ 4: :ดึดึงงหลั
ท่ท่าาทีที่ 4่ 4 :: ดึงหลังงเพิเพิม่ ่มพลั
พลังแขน
งแขน( (บริบริหารกล้
หารกล้
ามเนื
ต้นแขนด้
ามเนื
านหลัานหลั
ง) ง)
้ อต้น้อแขนด้

:ขยั
บก ปี(บริ
ารกล้
มเนื
อก
ด้าด้นนอก
เสืผีบ้ อเบสืปีขยั
ปี(บริ
ห(บริ
ารกล้
ามเนื
อกด้ด้าด้้อานนอก
านนอก
นนอก
ด้ด้าาานใน)
นใน)
้ อาอก
ปี้อกบกขยั(บริ
ารกล้
มเนื
นใน)ด้านใน)
ท่ท่าาทีที่ 5่ ท่5:ท่า:ผีทีาผีเ่ทีสื5เสื่ ้ อ:5้ อผีขยั
หหการกล้
าหามเนื
้ อ้ ออก

ท่าที่ 6 : แตะยางยืดหน้า – หลัง (บริ หารกล้ามเนื้อหลังกลางลําตัว)

่ 6 : แตะยางยื
า ง–ง(บริ
หลั
หารกล้
หลั
งกลางล�
แตะยางยื
หน้าดา–หน้
–หลั
หลั
(บริงหห(บริ
ารกล้
มเนื้ อา้ อมเนื
หลัง้องกลางลํ
กลางลํ
ท่ท่าาทีที่ 6ท่่ 6า: :ทีแตะยางยื
ดดหน้
ารกล้
าามเนื
หลั
าาตัตัวว))ำตัว)

ท่าที่ 7 : ชักดาบ ซ้าย – ขวา(บริ หารกล้ามเนื้อหลังส่ วนบน)

ท่าที่ 7 : ชักดาบ ซ้าย – ขวา (บริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบน)
ดาบซ้ซ้าายย––ขวา(บริ
ขวา(บริหหารกล้
ารกล้าามเนื
มเนื้ อ้ อหลั
หลังงส่ส่ววนบน)
นบน)
ท่ท่าาทีที่ 7่ 7: :ชัชักกดาบ
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ท่าที่ 8 : ต้นหญ้าลู่ลม (บริหารกล้ามเนื้อล�ำตัวด้านข้าง)
ท่าที่ 8 : ต้นหญ้าลู่ลม (บริ หารกล้ามเนื้อลําตัวด้านข้าง)
ท่าที่ 8 : ต้นหญ้าลู่ลม (บริ หารกล้ามเนื้อลําตัวด้านข้าง)

ท่าที่ 8 : ต้นหญ้าลู่ลม (บริ หารกล้ามเนื้อลําตัวด้านข้าง)

ท่าที่ 9 : ย่อ- ยืด- ยืท่นา(ทีบริ
ห: ย่ารกล้
) ามเนื้อสะโพก )
้ อสะโพก
อห-ารกล้
ยืาดมเนื
- ยืานมเนื
(บริ
หารกล้
ท่าที่ 9 : ย่อ- ยืด- ยืน่ 9( บริ
)
้ อสะโพก
ท่าที่ 9 : ย่อ- ยืด- ยืน( บริ หารกล้ามเนื้อสะโพก )

ท่าที่ 10 : ยก-เหยียด-เหยียบ(บริ หารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)
ท่าที่ 10 : ยก-เหยียด-เหยียบ(บริ หารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)
ท่าที่ 10 : ยก-เหยียด-เหยียบ(บริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)
ท่าที่ 10 : ยก-เหยียด-เหยียบ(บริ หารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)

ภาพที่ 3 ท่าการออกกําลังกายด้วยยางยืด 10 ท่า สําเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกกําลังกายโดยใช้ยางยืดเพื่อเพิม่
ภาพที่ 3 ท่าการออกกําลังกายด้วยยางยืด 10 ท่า สําเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกกําลังกายโดยใช้ยางยืดเพื่อเพิ่ม
สมรรถภาพทางกายในผูส้ ู งอายุ,”โดย ศิริการ นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 2550,สื บค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2559,
สมรรถภาพทางกายในผูส้ ู งอายุ,”โดย ศิริการ นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 2550,สื บค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2559,
ภาพที่ 3 ท่าการออกกําลังกายด้วยยางยืด 10 ท่า สําเนาจาก “การศึกษาโปรแกรมการออกกําลังกายโดยใช้ยางยืดเพื่อเพิ่ม
จากhttp://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824
จากhttp://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824
ภาพที
่ 3สมรรถภาพทางกายในผู
ท่าการออกก�ำลังกายด้
ยยางยื
“การศึ
กายโดยใช้
ส้ ู งวอายุ
,”โดยด ศิ10ริกท่ารา นิส�พำพิเนาจาก
ทา และนภั
สกรกจิษาโปรแกรมการออกก�
ตต์ไพบูลย์, 2550,สื บค้นเมืำลั่อง16
ตุลาคม 2559,
ยางยืดเพืจากhttp://www.tnrr.in.th/2558/?page=result_search&record_id=159824
อ่ เพิม่ สมรรถภาพทางกายในผูส้ งู อายุ”โดย ศิรกิ าร นิพพิทา และนภัสกร จิตต์ไพบูลย์, 2550, สืบค้น

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

7. ทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้ อ หลังการเข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กครบ 12 สัปดาห์
College of โดยทํ
Nursing,าNakhonratchasima
(เดือนกุ
มภาพัTheนJournal
ธ์ – เดืofอBaromarajonani
นเมษายน 2560)
การทดสอบ การลุกนัง่ เก้าอี้30 วินาที (30 – second chair
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stand) และการนัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที (30 – second arm curl)
8.นํ7.าข้ทดสอบความแข็
อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ผลทางสถิติ สรุามปผลและอภิ
งแรงอดทนของกล้
ดันโลหิปตรายผล
เฉลี่ย 128.10 / 73.40 มิลลิเมตรปรอท
เนื้อ หลั งการเข้ า ร่ว มโปรแกรมการฝึกครบ 12 ชีพจรเฉลี่ย 80.10ครั้ง/นาที ในกลุ่มทดลองมีอายุ
สัปเดาห์
การวิ
คราะห์(เดืขอ้ นกุ
มูลมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2560) เฉลี่ย 66 ปี น�้ำหนักเฉลี่ย 56.1 กิโลกรัม ความดัน
เมตรปรอท
โดยท�ำวิการทดสอบ
กนั่งเก้าอี้ 30 วินาที (30 – โลหิตเฉลี่ย า125.90
่มควบคุมิลมลิและกลุ
่มตัวอย่ชีาพงจรซึ่ง
เคราะห์ขอ้ มูการลุ
ลค่าของแบบทดสอบและทดสอบความแตกต่
งของกลุ/ 71.10
และการนั
ง่ ยกน�ำ้ Statistics
หนัก 30 วิน(The
าที Mann
เฉลี–ย่ 79.65
ครัง้ U/นาที
งจากการทดลองเสร็จ
เป็ second
นอิสระต่chair
อกันstand)
โดย Non
Parametric
Whitney
test ภายหลั
)
สิ้นการเข้าร่วมโปรแกรมออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
(30 – second arm curl)
ผลการวิจ8.น�
ยั ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวม 12 สัปดาห์ ได้ด�ำเนินการทดสอบสมรรถภาพ
กษณะกลุป่มรายผล
ตัวอย่างกลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 67 ปีทางกายเพื
นํ้าหนักเฉลี
57.7 กิเโคราะห์
ลกรัมสความดั
่อน�่ยำผลมาวิ
รุปได้ดังนนีโลหิ
้ ตเฉลี่ย
สรุปลัผลและอภิ
่มทดลองมีอยายุบเที
128.10 / 73.40 มิลลิเมตรปรอท ชีพจรเฉลี่ย 80.10ครั้ง/นาที ในกลุ
เฉลี่ย บระหว่
66 ปี นํ้าหนั
กเฉลี
1. ผลการเปรี
า งกลุ
่ ม ่ย
ควบคุมและกลุ
ม่ ทดลองก่
อนการเข้
าร่วมโปรแกรม
การวิ
คราะห์
ข้อมูลนโลหิ ตเฉลี่ย 125.90 / 71.10 มิลลิเมตรปรอท
56.1
กิโเลกรั
ม ความดั
ชีพจรเฉลี
่ย 79.65
ครั้ง/นาที
ภายหลังจาก
เมื่ดอทดสอบตั
่มควบคุม
วิเคราะห์
้อมูลค่าร่าวของแบบทดสอบและ
การทดลองเสร็
จสิ้ นขการเข้
มโปรแกรมออกกําลังกายด้วยยางยื
รวม 12 สัวปแปรระหว่
ดาห์ ได้ดาํ าเนิงกลุ
นการทดสอบ
ทดสอบความแตกต่่อานํงของกลุ
ควบคุมสและกลุ
สมรรถภาพทางกายเพื
าผลมาวิ่มเคราะห์
รุ ปได้ดง่มั นี้ และกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นอิสระต่อกันโดย Non Parametric ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อทดสอบลุกนั่ง
1. ผลการเปรียบเทียบระหว่ างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการเข้ าร่ วมโปรแกรม
เก้าอี้ 30 วินาที และนั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที ไม่มี
Statistics (The Mann – Whitney U test )
เมื่อทดสอบตัวแปรระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรมพบว่า ความ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ผลการวิจัย
แข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อทดสอบลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที และนัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที ไม่มีความแตกต่างกัน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มควบคุม
อย่มีางมี
น
ย
ั
สํ
ญ ปี น�้ำหนักเฉลี่ย 57.7 กิโลกรัม ความ
อายุเฉลีา่ยคั67
ตารางที
่ 1 การเปรี
ยบเที
ยบระหว่
างกลุ
่มควบคุ
มและกลุ
่มทดลองก่
อนการเข้
ร่วมโปรแกรม
ตารางที
่ 1การเปรี
ยบเที
ยบระหว่
างกลุ
่ มควบคุ
มและกลุ
่ มทดลองก่
อนการเข้
าร่ วามโปรแกรม

กลุ่มควบคุม
Mean Mean
Rank
ลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที
17.10 17.45
นัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที 16.75 19.20
การทดสอบ

กลุ่มทดลอง
Mean Mean
Rank
20.15 23.55
18.25 21.80

U

p-value

139
174

.102
.495

2. ผลการเปรี
ย บเทีายงกลุ
บระหว่
่ ม ่ มสัทดลองหลั
ปดาห์ พบว่
าการทดสอบลุ
กนั่ง เก้าอี้ 30 วินาที
2. ผลการเปรี
ยบเทียบระหว่
่มควบคุา งกลุ
มและกลุ
งการเข้
าร่ วมโปรแกรม
ควบคุเมื
มและกลุ
ม่ ทดลองหลั
งการเข้
าร่่มวควบคุ
มโปรแกรม
้ำหนัก 30 12
วินสัาทีปดาห์
มีความ
่อทดสอบตั
วแปรระหว่
างกลุ
มและกลุ่มและการทดสอบนั
ทดลองหลังการเข้่งายกน�
ร่ วมโปรแกรม
เมื่อทดสอบตัวแปรระหว่างกลุ่มควบคุม แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
พบว่าการทดสอบลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที และการทดสอบนัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมี
และกลุ ่ ม ทดลองหลั ง การเข้ า ร่ ว มโปรแกรม 12
นัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
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งCollege
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15

่มทดลองงการเข้
การทดสอบ
กลุ่ม่ม่มควบคุ
ควบคุ
กลุทดลองหลั
ตารางที่ 2่ 2การเปรี
การเปรี
ยบเทียบระหว่
ยบระหว่างกลุ
างกลุ
ควบคุมมมและกลุ
และกลุ่ม่มทดลองหลั
งการเข้าร่าร่ววมโปรแกรม
มโปรแกรม
ตารางที
ยบเที
U
Mean Mean Mean Mean
p-value
Rank
Rank
การทดสอบ
กลุ่มควบคุ
ม
กลุ่มทดลอง
ลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที
17.60 Mean
13.75 Mean
24.50 27.25
65
.000*
U
Mean
Mean
p-value
นัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที 15.90 13.48
59.50
.000*
Rank 23.15 27.53
Rank
*มีความแตกต่
ี่ p = .05 24.50 27.25
ลุกนัง่ เก้าาอีงอย่
วินนาทีัยสําคัญทางสถิ
17.60 ติท13.75
65
.000*
้ 30างมี

นัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที 15.90 13.48 23.15 27.53
59.50
.000*
3. ผลการเปรี
บเทีนัยยสํบความแข็
งแรงอดทนของกล้
*มีความแตกต่
างอย่ายงมี
าคัญทางสถิ
ติที่ p = .05 ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังการเข้า
ร่วม ่มควบคุม
โปรแกรมของกลุ
3. ผลการเปรี
บเทียบความแข็
งแรงอดทน ามเนือดทนของกล้
้อก่อนการเข้และหลั
าร่วมโปรแกรม
การเปรี
ยผลการเปรี
บเที
ยบค่าเฉลี
่ยยความแข็
งแรงอดทนของกล้
ก่ อ้อนการเข้
าาร่มเนื
วาร่มโปรแกรม
งการเข้
าาร่ วม
้ อมเนื
3.
ย
บเที
ย
บความแข็
ง
แรงอดทนของกล้
า
ก่
อ
นการเข้
ว
มโปรแกรมและหลั
ง
การเข้
ของกล้ามเนื้อก่อ่มนการเข้
าร่มวีคมโปรแกรมและหลั
งการเข้
วมโปรแกรมของกลุ
ม่ ควบคุมไม่มี
โปรแกรมของกลุ
ควบคุมมไม่
วามแตกต่างอย่างมีงนยั สําและหลั
คัญทางสถิ
ติ ดัางร่ตารางที
่3
ร่
ว
ม
โปรแกรมของกลุ
่
ม
ควบคุ
การเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ่มควบคุม
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังตาราง
การเปรี ยบเที
ยบค่ายเฉลี
การเปรี
บเที่ยยความแข็
บค่ า เฉลีงแรงอดทนของกล้
่ ย ความแข็ ง แรง ามเนืที้ ่อ3ก่ อนการเข้าร่ วมโปรแกรม และหลังการเข้าร่ วม
บเทียมบความแข็
งแรงอดทนของกล้
ก่ อนการเข้
าร่ วมโปรแกรมและหลั
งการเข้ าร่ วม
ตารางที่ 3การเปรี่มยควบคุ
โปรแกรมของกลุ
ไม่มีความแตกต่
างอย่างมีนยั สําามเนื
คัญ้อทางสถิ
ติ ดังตารางที
่3
ตารางที่ 3 การเปรี
ยบเทีมยบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมและหลังการเข้า
โปรแกรมของกลุ
่ มควบคุ
ร่วมโปรแกรมของกลุ่มควบคุม
ตารางที่ 3การเปรี ยบเทียบความแข็งแรงอดทนของกล้ ามเนื ้อก่ อนการเข้ าร่ วมโปรแกรมและหลังการเข้ าร่ วม
โปรแกรมของกลุ่มควบคุม
การทดสอบ
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
U
p-value
Mean
Mean Mean
Mean
การทดสอบ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
Rank
Rank
U
p-value
ลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที
17.10
19.85
17.60
21.15
187.00
.738
Mean Mean Mean Mean
นัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที 16.75 22.68
156.50
.242
Rank 15.90 18.33
Rank
ลุกนั4.ง่ เก้ผลการเปรี
าอี้ 30 วินยาที
17.10 งแรงอดทน
19.85 17.60
บเทียบความแข็
โปรแกรม21.15
12 สัปดาห์187.00
การทดสอบลุก.738
นั่งเก้าอี้ 30
4.นัง่ ผลการเปรี
ย
บเที
ย
บความแข็
ง
แรงอดทนของกล้
า
มเนื
้
อ
ก่
อ
นการเข้
า
ร่
ว
มโปรแกรม
และหลั
งการเข้ า
ก 30 วินาาที
16.75 และหลั
22.68 ง 15.90
ของกล้ายกนํ
มเนื้ าอหนั
ก่อนการเข้
ร่วมโปรแกรม
วินาที ไม่ม18.33
ีความแตกต่156.50
างกันอย่างมีนัย.242
ส�ำคัญ ส่วน
ร่ วการเข้
มโปรแกรมของกลุ
่ มทดลอง่มทดลอง
าร่วมโปรแกรมของกลุ
นั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนัย
การเปรี
ยบเทียยยบค่
าเฉลี
่ยความแข็
แรงอดทนก่
าร่ วมโปรแกรม
การเปรี
บเที
ยยบค่
า เฉลี่ ย ความแข็
ง แรงอนการเข้
ส�ามเนื
ำคัญา้อร่ทางสถิ
ติดังาตารางที
่ 4 งการเข้
4. ผลการเปรี
บเที
บความแข็
งงแรงอดทนของกล้
ก่วอมโปรแกรม
นการเข้
ร่ วและหลั
มโปรแกรม
และหลั
งการเข้ า
่มทดลอง
งการเข้าร่ วและหลั
มโปรแกรม
12าสัปดาห์ การทดสอบลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที ไม่มีความ
อนการเข้ภายหลั
าร่ว่ มมโปรแกรม
งการเข้
ร่ของกลุ
วอดทนก่
มโปรแกรมของกลุ
ทดลอง
ร่วมโปรแกรมของกลุม่ ทดลอง ภายหลังการเข้าร่วม
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงอดทนก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม และหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม
ของกลุ่มทดลอง ภายหลังการเข้าร่ วมโปรแกรม 12 สัปดาห์ การทดสอบลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ส่ วนนัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติดงั ตาราง
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ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่ วมโปรแกรม และหลังการเข้า
ตารางที่ 4 การเปรีย่มบเที
ยบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และหลังการเข้า
ร่ วมโปรแกรมของกลุ
ทดลอง
ร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลอง
การทดสอบ

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
Mean Mean Mean Mean
Rank
Rank
ลุกนัง่ เก้าอี้ 30 วินาที
20.15 16.93 24.50 24.08
นัง่ ยกนํ้าหนัก 30 วินาที 18.25 16.28 23.15 24.73
*มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p = .05

U

p-value

128.50
115.50

.052
.021*

ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organizaอภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิ
จ
ย
ั
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการวิจัย tion, 2010) ได้แนะน�ำให้ผู้สูงอายุมีการออกก�ำลัง

จากการศึ
กายเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงในกลุม่ กล้ามเนือ้ มัดหลัก
ได้ดังนีก้ ษาสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. 1.เมืเมื
่อทดสอบตั
วแปรระหว่
อนการเข้
าร่ วมโปรแกรมออกกําลังกาย
งน้อย 2 ครั
้ง/สัปดาห์
อ่ ทดสอบตั
วแปรระหว่างกลุ
างกลุ่มควบคุ
ม่ ควบคุมและกลุ
ม อย่่มาทดลองก่
อการ
ทดลองก่
อนการเข้
าร่วมโปรแกรมออก
ด้วและกลุ
ยยางยืด่มพบว่
า ความแข็
งแรงอดทนของกล้
ามเนื้ อทดสอบลุกคุนัณ่งสมบั
เก้าอีต้ ิพ30ิเศษของยางยื
วินาที และนัดจะมี
ก 30
่งยกนํผลต่
้ าหนั
ช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนที่รับรู้ความรู้สึก
งกายด้
วยยางยืดพบว่
ความแข็
วินก�าทีำลัไม่
มีความแตกต่
างกันา อย่
างมีนยังแรงอดทนของ
สําคัญ
ามเนื
้อและข้
อต่อ ให้มีปฏิกิริยาาการรั
บรูว้ ย
กล้ามเนื
ทดสอบลุ
กนั่งเก้างกลุ
าอี้ 30
วินาทีมและกลุ
และนั่ง่มยกทดลองของกล้
่มควบคุ
2. ้อการศึ
กษาระหว่
ภายหลั
งการเข้
าร่ วมโปรแกรมออกกํ
ลังกายด้
น�้ำดหนั12ก สั30ปวิดาห์
นาทีการทดสอบลุ
ไม่มีความแตกต่
นอย่างมีนัย และตอบสนองต่ อ แรงดึ ง ของยางที่ ก� ำ ลั ง ถู ก ยื ด
ยางยื
ก นัางกั
่ง เก้า อี้ 30 วินาที และการทดสอบนั่งยกนํ้าหนัก 30 วิน าที มี ความ
ซึ่งเป็นผลดีต่อการบ�ำบัดรักษาระบบการท�ำงาน
ส�ำคัญ
แตกต่างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่
าหลังการออกกําลังกายด้วยยางยืดเป็ นเวลา 12
2. การศึกษาระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม ของกล้ า มเนื้ อ ช่ ว ยท� ำ ให้ ก ล้ า มเนื้ อ มี ค วามแข็ ง
สัปทดลอง
ดาห์ๆ ละภายหลั
3 ครั้งงการเข้
กลุ่มทดลอง
มีระดับความแข็ำลังงแรงอดทนของกล้
อที่สูงกว่
เนื่ องจาก
แรงอดทนดีาขมเนื
ึ้ น ้ รวมทั
้ ง ช่าวกลุยป้่มอควบคุ
งกั นมการเสื
่อม
าร่วมโปรแกรมออกก�
ผูส้ กายด้
ู งอายุวกยยางยื
ลุ่มทดลองได้
ึ กโปรแกรมออกกํ
ด จํานวน 10 ท่ากายบริ
หารของศิ
พิทา
สภาพของประสาท
กล้ามเนื
้อ เอ็น รข้ิ กอารต่อนิ พและ
ด 12 สัปฝดาห์
การทดสอบลุากลันัง่งกายด้
เก้าอีว้ ยยางยื
องกับประโยชน์
ของการบริ
หาร ย
และนภั
จิตต์ไพบูลย์ (2550)
มีกการฝึ
กลุ่มมีกล้ากระดู
มเนื้ อมักดสอดคล้
หลัก โดยการแนะนํ
าขององค์
การอนามั
30 วินสาทีกรและการทดสอบนั
ง่ ยกน�ซึำ้ ่ งหนั
30กที
วิน่าที
ย างยื
ของ เจริ
กระบวนรั
ต น์
างอย่าOrganization,
งมีนยั ส�ำคัญทางสถิ
บ .05าให้ผร่สู ้ าู งงกายโดยใช้
โลกความแตกต่
(World Health
2010)ตทิ ได้รี่ ะดั
แนะนํ
อายุมีการออกกํ
าลัดงกายเพื
่อเพิญ่มความแข็
งแรงใน
ทีก่ ล่าวไว้วดา่ จะมี
การบริ
างกายโดยใช้
ด
ลังกายด้
เป็นเวลา
่มกล้ามเนืาหลั
กลุโดยพบว่
หลัก อย่าำงน้
อย 2 วครัยยางยื
คุณสมบั(2550)
ติพิเศษของยางยื
ผลต่หารร่
อการช่
วยกระตุน้ยางยื
ระบบ
้ อมังดการออกก�
้ ง/สัปดดาห์
จะช่มวีปยพั
ง ตลอดจนฟื้นฟูอกแรงดึ
ล้ามเนื
้อ
12 สัปดาห์
ๆ ่รละับรู3้คครั
้ง กลุ
ทดลองามีมเนื
ระดั้ อและข้
บความอต่อ ให้
ประสาท
ส่ วนที
วามรู
้สึก่มของกล้
ฏิกฒิริยนาเสริ
าการรัมบสร้รู ้แาละตอบสนองต่
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ามเนือ้ และอาการเจ็บข้อต่อได้ ช่วยให้กล้าม
แข็่กงแรงอดทนของกล้
ามเนืต้อ่อทีการบํ
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ยางที
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ดรั่มกควบคุ
ษาระบบการทํ
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เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มทดลองได้ฝึกโปรแกรมออก เนือ้ มีความกระชับ แข็งแรง อดทน และมีความอ่อน
แข็งแรงอดทนดีข้ ึน รวมทั้งช่วยป้องกันการเสื่ อมสภาพของประสาท
กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และกระดูก จึงมี
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ความสอดคล้
ของการบริ
างกายโดยใช้
ยางยื
ดของเจริ ญกกระบวนรั
(2550)างกายและ
ที่กล่าวไว้
การศึ
กษาผลการฝึ
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โดยการแนะน�
ำ มสร้
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ผู้สูงอายุ พบว่าการฝึกด้วยน�้ำหนักของร่างกายและ
การฝึกด้วยยางยืดมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
แตกต่างกัน โดยมีความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ขาเพิม่ ขึน้
ทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มฝึกด้วยยางยืดมีความแข็งแรงของ
กล้ า มเนื้ อ ขามากกว่ า กลุ ่ ม ฝึ ก ด้ ว ยน�้ ำ หนั ก ของ
ร่างกาย เนื่องจากการฝึกด้วยยางยืดมีแรงต้านทาน
ในการฝึกทีม่ ากกว่า จึงท�ำให้การฝึกด้วยยางยืดมีนำ�้
หนักหรือความหนักในการฝึกมากกว่าการฝึกด้วย
น�้ำหนักของร่างกาย สรุปได้ว่า การฝึกด้วยน�้ำหนัก
ของร่างกายและการฝึกด้วยยางยืด ท�ำให้ความแข็ง
แรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และช่วย
ป้องกันชะลอการเสือ่ มสภาพของกล้ามเนือ้ กระดูก
เอ็นกล้ามเนือ้ เอ็นข้อต่อต่าง ๆ ซึง่ เป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของโครงสร้างร่างกาย
3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความ แข็งแรง
อดทนของกล้ามเนือ้ ก่อนและหลังการออกก�ำลังกาย
ด้วยยางยืดของกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 12 สัปดาห์
พบว่ า ความแข็ ง แรงอดทนของกล้ า มเนื้ อ ของ
กลุ่มทดลองจากการทดสอบลุกนั่งเก้าอี้ 30 วินาที
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เนื่องจากโปรแกรมการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด
10 ท่า ที่กลุ่มทดลองฝึกออกก�ำลังกายส่วนใหญ่
เป็ น การบริ ห ารกล้ า มเนื้ อ ส่ ว นของล� ำ ตั ว แขน
และไหล่ ซึ่งเป็นการบริหารกล้ามเนื้อช่วงบนของ
ร่างกาย แต่ในส่วนของกล้ามเนือ้ ช่วงล่าง ได้รบั การ
บริหารร่างกายจ�ำนวน 1 ท่า คือ ท่าที่ 10 ยก เหยียด
เหยียบ ซึ่งยังไม่มากพอในการกระตุ้นเร้ากล้าม
เนื้อให้ท�ำงานหนักและมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการ
ทดสอบลุก นั่ง 30 วินาที ซึ่งเป็นการทดสอบความ
แข็งแรงอดทนของกล้ามเนือ้ ช่วงล่างของร่างกาย มี
ค่าเฉลีย่ ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนือ้ ก่อนและ
หลังการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดของกลุ่มทดลอง
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จึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนการทดสอบนั่งยกน�้ำหนัก 30 วินาที
เป็นการทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนือ้
ช่วงบนของร่างกาย มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงอดทน
ของกล้ามเนื้อก่อน และหลังการออกก�ำลังกายด้วย
ยางยืดของกลุ่มทดลองพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยหลังการออกก�ำลัง
กายด้วยยางยืด มีระดับความแข็งแรงอดทนของ
กล้ามเนื้อที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการ
เข้าร่วมโปรแกรมออกก�ำลังกาย เนือ่ งจากโปรแกรม
ออกก�ำลังกายด้วยยางยืดของกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่
มีการบริหารกล้ามเนื้อไหล่ ต้นแขนด้านหน้า ต้น
แขนด้านหลัง ซึ่งเป็นการออกก�ำลังกายประเภท
แรงต้านทาน (Resistance) ทีช่ ว่ ยในการพัฒนาเสริม
สร้างความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อ
โดยหลักการในการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดที่ว่า
ยางยืดมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือแรงดึงกลับจาก
การถูกดึงให้ยืดออก (Stretch reflex) โดยทุกครั้ง
ที่ยางถูกดึงจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทรับความ
รูส้ กึ ของกล้ามเนือ้ ส่งผลดีตอ่ การพัฒนาและบ�ำบัด
รักษาการท�ำหน้าทีข่ องประสาท กล้ามเนือ้ และช่วย
ป้องกันความเสือ่ มสภาพของระบบประสาท กล้าม
เนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูก สอดคล้อง
กับ Fleck and Kraemer (2014) ที่กล่าวว่าเมื่ออายุ
มากขึ้น ส่วนประกอบของร่างกายมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับกระดูก เนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อ จะส่งต่อ
อัตราการเผาผลาญพลังงานในชีวิตประจ�ำวัน การ
ฝึกหรือออกก�ำลังกายด้วยแรงต้านทาน (Resistance
training) จะส่งผลช่วยรักษาสภาพการท�ำหน้าทีข่ อง
กล้ามเนื้อ กระดูก เอ็นกล้ามเนื้อให้คงไว้ ซึ่งการฝึก
โปรแกรมออกก�ำลังกายด้วยยางยืดเป็นการฝึกด้วย
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แรงต้านทานอีกรูปแบบหนึ่ง
นัยต์ชนก ถิ่นจะนะ (2559) ศึกษาผลของ
โปรแกรมส่ ง เสริ ม การออกก� ำ ลั ง กายที่ บ ้ า นโดย
ใช้ยางยืดต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ พบว่า
สมรรถภาพด้านความแข็งแรง ความทนทาน และ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในกลุ่มตัวอย่างหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการออกก�ำลังกายที่บ้าน
โดยใช้ยางยืด (สัปดาห์ที่ 12) สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริมการ
ออกก�ำลังกายที่บ้านโดยใช้ยางยืดสมควรน�ำไปใช้
ในผู้สูงอายุท่ีบ้านสอดคล้องกับจันทนา รณฤทธิ
วิชัย และคณะ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมิน
สมรรถภาพกายก่อนและหลังการออกก�ำลังกายแอ
โรบิกแบบตารางเก้าช่อง และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
โดยใช้ยางยืดของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุข
ภาพผู ้ สู ง อายุ จ� ำ นวน69 คนร่ ว มกิ จ กรรมออก
ก�ำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลา 3 เดือน จาก
การศึกษาพบว่า สมรรถภาพกายโดยรวมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุก่อนออกก�ำลังกายอยู่ในระดับต�่ำถึงปาน
กลาง แต่ภายหลังการออกก�ำลังกายสมรรถภาพกาย
โดยรวมของกลุม่ ผูส้ งู อายุดขี นึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .05) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายางยืดสามารถ
น�ำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกก�ำลังกายประเภท
ความต้านทาน ทีช่ ว่ ยในการพัฒนาเสริมสร้างความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อได้มากมาย
หลากหลายรูปแบบ ช่วยในการบ�ำบัดรักษาฟื้นฟู
และเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
รวมทั้งช่วยลดไขมันในร่างกาย ท�ำให้กล้ามเนื้อมี
ความตึงตัว กระชับได้สัดส่วนสวยงาม ส่งผลให้ผู้
ออกก�ำลังกายเกิดความมั่นใจในรูปร่างทรวดทรง
ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ในการ
เคลือ่ นไหว ท�ำให้กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว

ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การออกก�ำลังกายประเภทนี้ จะ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสะสมแคลเซียมเก็บไว้ใน
กระดูก ท�ำให้กระดูกมีความหนาแน่น และแข็ง
แรงเพิ่ ม ขึ้ น ช่ ว ยป้ อ งกั น ปั ญ หาโรคกระดู ก บาง
โรคกระดูกพรุน อาการข้อติดและข้อเสื่อม รวม
ทั้งปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกาย ดัง
นั้น การออกก�ำลังกายด้วยยางยืดที่จัดปรับความ
ต้านทานหรือความหนักให้เหมาะสมกับตนเองและ
วัตถุประสงค์ จะช่วยให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ได้รับ
การพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อและ
กระดูก ช่วยป้องกันและชะลอการเสื่อมสภาพของ
โครงสร้างร่างกายและระบบประสาทกล้ามเนือ้ ซึง่
มีผลต่อการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและ
สมรรถภาพทางด้านความแข็งแรงให้กับบุคคลใน
แต่ละวัย
ผลลั พ ธ์ ท างการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว่ า
โปรแกรมออกก�ำลังกายด้วยยางยืดท�ำให้เกิดผลที่
ดีในกลุ่มทดลอง โดยเฉพาะความแข็งแรงอดทน
ของกล้ามเนื้อแขน ซึ่งทดสอบจากการนั่งยกน�้ำ
หนัก 30 วินาที พบว่ากลุ่มทดลอง มีระดับความ
แข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแขนที่สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แต่ความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ขา ทดสอบจากการให้ลกุ นัง่ 30 วินาที
นั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4. จากผลการสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า
กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อไหล่ กล้าม
เนื้อคอ ข้อมือ มีความแข็งแรงอดทนมากขึ้น อีกทั้ง
มีความยืดหยุ่นดีขึ้น อาการปวดกล้ามเนื้อในส่วน
ต่างๆของร่างกายลดลง สามารถยกของ เดิน ลุก
นั่ง ทรงตัวได้อย่างมั่นใจ สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วันได้ด้วยตนเองมากขึ้น ไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน
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จากประโยชน์ของการออกก�ำลังกายด้วยยางยืดดัง
กล่าวข้างต้น ท�ำให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีพ่ ยาบาลซึง่
เป็นบุคลากรกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของบุคลากรทีมสุขภาพ
และเป็นผู้ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุขณะเจ็บป่วยอยู่ที่
โรงพยาบาล ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสุขภาพดี
ที่ อ าศั ย ในชุ ม ชน ควรที่จะเห็นความส�ำคัญและ
ประโยชน์ของการออกก�ำลังกายด้วยยางยืด เพราะ
ยางยืดเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย ราคาถูก พกพาติดตัว
ได้ สะดวก สามารถน�ำมาเผยแพร่ให้ป ระชาชน
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุให้สร้างเสริมสุขภาพ
เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพดี ไม่ เ ป็ น ภาระต่ อ ครอบครั ว
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่าง
มีศักดิ์ศรีและมีความสุขต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผูส้ งู อายุได้รบั อุปกรณ์ยางยืดในการออก
ก�ำลังกาย สร้างความพึงพอใจต่อผูส้ งู อายุในการน�ำ
ไปใช้ออกก�ำลังกายเป็นกลุม่ หรือออกก�ำลังกายด้วย
ตนเองโดยไม่จ�ำกัดสถานที่สามารถพกติดตัวไปได้
สะดวก
2. ผูส้ งู อายุได้ทา่ บริหารร่างกายด้วยยางยืด
จ�ำนวน 10 ท่าทีจ่ ดจ�ำง่าย และสามารถปฏิบตั ริ ว่ มกัน
หรือปฏิบัติคนเดียวเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
เพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อและข้อต่อช่วยการ
ทรงตัวและป้องกันการอุบัติเหตุพลัดล้ม
3. เป็นทางเลือกส�ำหรับผู้สูงอายุในการมี
กิจกรรมออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมออย่างน้อย 3 วันต่อ
สัปดาห์และสามารถปฏิบัติเองได้ที่บ้าน
4. ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่ ก ารออกก� ำ ลั ง กายด้ ว ยยางยื ด
ให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ด ้ ว ยกั น และ เป็ น แบบอย่ า ง
ด้านสุขภาพให้ผสู้ งู อายุทา่ นอืน่ สามารถปฏิบตั ติ าม
ได้อย่างถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาวิจยั การออกก�ำลังกายที่
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในวัยสูงอายุเขตเมืองและ
เขตชนบทที่มีบริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน
2. ควรมีการสร้างแกนน�ำสุขภาพการออก
ก�ำลังกายยางยืดในทีมสุขภาพสายการพยาบาล
3. การขยายเครือข่ายเพือ่ เผยแพร่การออก
ก�ำลังกายด้วยยางยืดในผู้สูงอายุ มุ่งสู่ชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมนั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีร่างกาย
แข็งแรง ผ่านการอบรมการออกก�ำลังกายด้วยยาง
ยืดและสามารถเป็นผู้น�ำในการออกก�ำลังกาย ได้
มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรเผยแพร่เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในการท�ำกิจกรรม
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การใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ
จังหวัดสุพรรณบุรี
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ ใช้แบบสอบถามเรื่อง การประเมินสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/สื่อสังคมออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี
จ�ำนวน 399 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายตามเกณฑ์ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 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)
มีพฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์ และการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศสุขภาพออนไลน์ คือส่วนใหญ่เล่นไลน์ทกุ วัน
และเฟซบุ๊ก น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 50.30) โดยเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตัว
(ร้อยละ 62.81) ทั้งนี้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาการใช้ยารักษาโรคนาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 26.60) ควรมีการหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจูงใจ
ให้ผู้สูงอายุมีการใช้สื่อออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสุขภาพมากขึ้นและควรมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้
ให้แก่ผู้สูงอายุในการรู้เท่าทันสื่อ
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำคัญของปัญหา

สังคมประเทศไทย ปัจจุบันมีการเปลี่ยน
เป็นสังคมที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้แนวโน้ม
จ�ำนวนประชากรผูส้ งู อายุมจี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี จาก
ผลการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้ง
ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีจ�ำนวนและสัดส่วน
ของผู ้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง
โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจำ� นวนผูส้ งู อายุคดิ เป็นร้อยละ
6.8 ของประชากรทัง้ ประเทศ และเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ
9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี พ.ศ. 2545, 2550,
2554 ตามล�ำดับ ผลการส�ำรวจปี พ.ศ. 2557 พบว่า
มีจำ� นวนผูส้ งู อายุคดิ เป็นร้อยละ 14.9 ของประชากร
ทั้งหมด (ชายร้อยละ13.8 และหญิงร้อยละ 16.1)
จากจ�ำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,699 คน เป็น
ชาย 4,514,812 และหญิง 5,499,887 คน หรือคิด
เป็นชายร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของ
ผู้สูงอายุทั้งหมด (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ 109,241 คน
(ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, 2558)
โลกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปิดกั้นผู้สูงอายุอีก
ต่อไป เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ผูส้ งู อายุเริม่ รูเ้ รือ่ ง
และคุ้นเคย ไม่กลัว และใช้เองเป็นบ้าง เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีอิทธิพลในการติดต่อ
สือ่ สาร ในชีวติ ประจ�ำวัน ได้แก่ Facebook, Twitter,
Line, Instagram, My Space ฯ ที่เข้ามาช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการ
สื่อสารระหว่างกลุ่ม เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนไป เครือ
ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ก ลายเป็ น สิ่ ง ที่ มี บ ทบาทต่ อ
การด�ำเนินชีวิตมากขึ้น ซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์คแต่ละ
ประเภทจะมีรูปแบบการบริการที่แตกต่างกัน โดย
ผู้ใช้จะเลือกใช้ตามพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ตรง

กับตนเอง (กันตพล บันทัดทอง, 2557) เนื่องจาก
สภาวะที่ เ ปลี่ ย นแปลงทางด้ า นปั จ จั ย ทั้ ง ภายใน
และภายนอกของครอบครัวที่หลากหลายส่งผลให้
ผู้สูงอายุต้องอยู่ห่างจากลูกหลาน อาจจะเนื่องมา
จากลูกหลานต้องศึกษาต่อในที่ห่างไกล และการ
เดินทางไปท�ำงานต่างถิน่ หรือขนาดของครอบครัว
เล็กลงโดยการแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ่มา
ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเล็ก ๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุ
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดต่อ
สื่อสาร โดยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาก
ขึ้ น เพื่ อ การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู ้ สู ง อายุ
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อที่จะเปิดรับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในวัยผู้สูงอายุ ผู้ที่จะเป็น
เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ที่สุด คือคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้
ยังเปิดอินเทอร์เน็ตดูขา่ วสารได้ทวั่ โลก และสามารถ
ค้นหาสิ่งที่ต้องการโดยพิมพ์ค�ำลงไป อย่างไรก็ตาม
ช่องว่างของโลกออนไลน์ขณะนีล้ ดลงบ้างแล้ว การ
บอกเล่า และชักชวนของบุคคลวัยเดียวกัน ท�ำให้
คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าตนมีคุณค่า ไม่ได้อยู่คนเดียวบน
โลก แต่กลับเป็นที่ต้องการในสังคมมากขึ้น
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ท� ำ งานของร่ า งกายไปในทางที่ เ สื่ อ มลง ซึ่ ง จะ
ท�ำให้ผู้สูงอายุประสบกับปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตามมา การส่งเสริมการดูแลสุขภาพใน
กลุ่มผู้สูงอายุจึงมีความส�ำคัญ ปัจจุบันการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ งู อายุได้มกี ารพัฒนาหลากหลายรูปแบบ
โดยผ่านสือ่ ต่าง ๆ เพือ่ ให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทางด้านสุขภาพ สือ่ ออนไลน์เป็นวิธหี นึง่ ที่
ถูกน�ำมาใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ
ทั้งจากหน่วยงานหรือองค์กรด้านสุขภาพ รวมทั้ง
จากบุคคลที่รู้จักได้ส่งข้อมูลถึงกัน ท�ำให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูล นอกจากนี้ยัง
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เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ
ได้ วรรณรั ต น์ รั ต นวงษ์ (2558) ศึ ก ษาพบว่ า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้น
ข้อมูลทางสุขภาพเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
โรค อาการเจ็บป่วย เรือ่ งของการรักษาและทางเลือก
สื่อออนไลน์ถึงแม้จะมีประโยชน์และเอื้ออ�ำนวย
ความสะดวกต่อผู้ใช้ แต่อาจมีอุปสรรคต่อกลุ่ม
ผูส้ งู อายุในการใช้งาน การท�ำความเข้าใจในเรือ่ งการ
ใช้สอื่ ออนไลน์ของผูส้ งู อายุจงึ มีความส�ำคัญ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะต้องศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
สุ ข ภาพออนไลน์ ข องผู ้ สู ง อายุ เพื่ อ น� ำ ไปเสนอ
แนวทางการใช้ สื่ อ สารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่
ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้
บริการผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป
ค�ำถามการวิจัย
1. สถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ และ
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร
2. ผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์
แตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประสงค์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้สอ่ื ออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ศึ ก ษาการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ สารสนเทศ
สุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Research) ผู้วิจัยก�ำหนดขอบเขต
ในการศึกษาเชิงเนื้อหา เป็นการศึกษาการใช้สื่อ
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ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพ
ออนไลน์ ข องผู ้ สู ง อายุ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และ
ขอบเขตเชิ ง ประชากร เป็ น การศึ ก ษาผู ้ สู ง อายุ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้น ผูส้ งู อายุ
ทัง้ ชายและหญิงทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป ทีอ่ าศัยอยู่
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สามารถอ่านและเขียนได้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือผู้สูงอายุ
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน 109,241 คน กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ได้โดยการหาขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สตู ร Yamane (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2547)
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% จากประชากร 109,241 คน
ค�ำนวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 399 คนโดยการ
สุ ่ มอย่ า งง่ า ยเข้ า เกณฑ์ ดังนี้ ผู ้ สูงอายุ ทั้งชายและ
หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี และสามารถอ่านและเขียนได้
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้วิจัยน�ำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกล่มุ ตัวอย่างต่อคณะกรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี
สระบุรี เอกสารหมายเลข EC 1-002/2560 ออกให้
วันที่ 13 มีนาคม 2560
2. สอบถามความสมั ค รใจของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขัน้ ตอน
การรวบรวมข้ อ มู ล และขอความร่ ว มมื อ ในการ
ศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องกลุ ่ ม
ตัวอย่างในการร่วมการศึกษา โดยชี้แจงให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบถึงการเข้าร่วมการศึกษาที่จะเป็น
ไปตามความสมัครใจ โดยให้อ่านเอกสารยินยอม
และลงลายมื อ ชื่ อ แนบท้ า ย ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลกระทบ
ใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมการศึกษาข้อมูลทั้งหมดของ
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กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจะเก็ บ เป็ น ความลั บ และน� ำ เสนอ
ในรูปผลของการศึกษาเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
งานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สื่อ
ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพ
ออนไลน์ของผูส้ งู อายุไทย พัฒนาจาก Norman และ
Skinner (Norman & Skinner, 2006) โดยจันทิมา
เขี ย วแก้ ว ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ .96 แบบสอบถาม ประกอบด้วย
4 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สภาพที่พัก
อาศัยในปัจจุบนั รายได้ตอ่ เดือน แหล่งทีม่ าของราย
ได้ อายุ บุคคลที่ดูแล และโรคประจ�ำตัว
ส่วนที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพของ
ตนเอง ประกอบด้วยค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อ เกี่ยวกับ
การรับรู้ความแข็งแรงของร่างกาย การท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน พฤติกรรมสุขภาพ จริยธรรม ทักษะชีวติ
การด�ำรงชีวติ ครอบครัว ชุมชน ความปลอดภัย และ
การได้รบั สือ่ สุขภาพ โดยมีเกณฑ์แบ่งระดับสุขภาพ
ใน 3 ระดับ ได้แก่ สุขภาพไม่ดี (< 5 คะแนน) ภาวะ
สุขภาพปานกลาง (5-7 คะแนน) และมีภาวะสุขภาพ
ดี (7-10 คะแนน) ในการศึกษานี้มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .91
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/
สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับ
ความถี่ในการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ระยะเวลาที่ใช้
สือ่ ออนไลน์/สังคมออนไลน์ เฉลีย่ ต่อวัน อุปกรณ์ใน
การเชือ่ มต่อ/ใช้บริการสือ่ ออนไลน์/สังคมออนไลน์

และระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตในวัตถุประสงค์
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
ส่ ว นที่ 4 การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ สารสนเทศ
สุขภาพออนไลน์ ได้แก่
		 4.1 พฤติกรรมด้านการสืบค้นข้อมูล
สุ ข ภาพ ให้ เ ลื อ กตอบ บ่ อ ยครั้ ง เป็ น บางครั้ ง
นาน ๆ ครั้งและไม่เคย
		 4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศเกีย่ วกับสุขภาพแบ่งลักษณะค�ำตอบของ
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 ทั ก ษะสารสนเทศของผู ้ ต อบแบ
สอบถาม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 4 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน
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วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ขอหนัง สือจากผู้อ�ำนวยการวิท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี สุ พ รรณบุ รี ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัยประกอบการท�ำ
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�ำนวน 399 ชุด จากนั้นติดต่อขอความร่วมมือ
จากผู้ประสานงานและอธิบายขั้นตอนในการช่วย
เก็บข้อมูลส่งคืนผู้วิจัย ได้แบบสอบถามกลับคืนมา
ทั้งหมด จ�ำนวน 350 ชุด
3. น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ กลั บ คื น
มาทั้ ง หมด ตรวจสอบคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 320 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 87.72 ส�ำหรับน�ำไปวิเคราะห์ในขั้นตอน
ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้ ด� ำ เ นิ น
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
คอมพิวเตอร์ในการจัดท�ำข้อมูล และใช้สถิตใิ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สภาพที่พัก
อาศัยในปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน แหล่งที่มาของ
รายได้ อายุ บุคคลที่ดูแล และโรคประจ�ำตัว ด้วย
การค� ำ นวณค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และ
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ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยการใช้ โ ปรแกรม
ส�ำเร็จรูป
2. วิเคราะห์การประเมินภาวะสุขภาพของ
ผู้ตอบ พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพ
ออนไลน์ ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
3. วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการใช้ ใ ช้ สื่ อ
ออนไลน์ของผูส้ งู อายุ ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบสอบถามพบ
ว่ า ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นหญิ ง (ร้ อ ยละ 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
อยู่ในช่วง 7,501-15,000 บาท (ร้อยละ 13.15)
มีวุฒิทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ
65.90) อาศัยอยู่ในครอบครัวบุตรหลาน (ร้อยละ
95.00) ซึ่ ง สนั บ สนุ น รายได้ จ ากบุ ต รหลาน
(ร้อยละ 41.90) และดูแลจากลูกหลาน (ร้อยละ 91.56)
โรคประจ�ำตัวที่พบคือความดันโลหิตสูง (ร้อยละ
34.06) และเบาหวาน (ร้อยละ 25.00) ผู้สูงอายุมี
ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น (M = 8.22 ,
SD = 1.23) รองลงมา คือปัจจัยในการด�ำรงชีวิต
ที่ เ พี ย งพอและมั่ น คง (M = 8.16, SD = 1.63)
และสุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง (M = 7.03,
SD = 1.71) ดังตารางที่ 1

ละ34.06) และเบาหวาน (ร้อยละ 25.00) ผูส้ ู งอายุมีครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น (M = 8.22 , SD =
1.23) รองลงมา คือปัจจัยในการดํารงชีวิตที่เพียงพอและมัน่ คง (M = 8.16, SD = 1.63) และสุ ขภาพร่ างกายที่
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แข็
งแรงVol.(M25= 7.03,
1.71) ดั2019
งตารางที่ 1
No. 2 SD
July -=December
ตารางที
่ 1 ่การประเมิ
นภาวะสุ
ขภาพของผู
้สูง้ สอายุ
ตารางที
1 การประเมิ
นภาวะสุ
ขภาพของผู
ูงอายุ(N(N= 320)
= 320)
รายการ
1.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงอยูใ่ น
ระดับใด
2.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีสุขภาพจิตและความพึงพอใจ
ในชีวติ อยูใ่ นระดับใด
3.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
อยูท่ ี่ระดับใด
4.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลัก
คุณธรรมหรื อหลักศาสนาในระดับใด
5.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีโอกาสในการศึกษาและการ
เรี ยนรู ้ในการดํารงชีวติ ในระดับใด
6.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีปัจจัยในการดํารงชีวติ ที่
เพียงพอและมัน่ คงในระดับใด
7.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีครอบครัวที่มีความรัก ความ
อบอุ่น ในระดับใด
8.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านอยูใ่ นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
ในระดับใด
9.หากพิจารณาโดยรวมท่านคิดว่าท่านอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข
ปลอดภัย ในระดับใด
10.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีโอกาสได้รับสื่ อที่เหมาะสม
ในระดับใด

M
7.03

SD
1.71

ระดับ
มาก

7.76

1.52

มาก

7.43

1.70

มาก

8.11

1.33

มาก

7.17

1.94

มาก

8.16

1.63

มาก

8.22

1.23

มาก

7.69

1.35

มาก

7.88

1.23

มาก

7.59

1.500

มาก

คือเล่นเฟซบุ๊ก ทุกวัน (ร้อยละ 28.40) เล่น 3-4 วัน
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เล่นไลน์ทุกวัน (ร้อย (ร้อยละ 4.70) เล่น 1-2 วัน (ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วัน
พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ของผู้สูงอายุ
ละ 28.40) เล่น 1-2 วัน (ร้อยละ 6.60) เล่น 3-4 วัน (ร้อยละ 4.10) และน้อยที่สุดคือไม่เคยเล่นเกมส์
ผูส้ ู งเล่อายุ
ส่วนใหญ่
นไลน์
ทุกรองลงมา
วัน (ร้อยละ 28.40)
1-2 วัดันงตารางที
(ร้อยละ่ 26.60) เล่น 3-4 วัน (ร้อยละ
(ร้อยละเล่น92.80)
(ร้อยละ 5.60)
น 5-6
วัน (ร้อเล่ยละ
3.80)
5.60) เล่น 5-6 วัน (ร้อยละ 3.80) รองลงมาคือเล่นเฟซบุค๊ ทุกวัน (ร้อยละ 28.40) เล่น 3-4 วัน (ร้อยละ 4.70)

เล่น 1-2 วัน (ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วัน (ร้อยละ 4.10) และน้อยที่สุดคือไม่เคยเล่นเกมส์ (ร้อยละ 92.80) ดัง
เล่นตารางที
1-2 วัน่ 2(ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วัน (ร้อยละ 4.10) และน้อยที่สุดคือไม่เคยเล่นเกมส์ (ร้อยละ 92.80) ดัง
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ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ /สื่ อสังคมออนไลน์ (N = 320)
ตารางที่ 2่ 2พฤติ
พฤติกกรรมการใช้
รรมการใช้สสื่ อื่อออนไลน์
ออนไลน์//สืสื่ อ่อสัสังงคมออนไลน์
คมออนไลน์ (N
(N
320)
ความถี
�ในการเปิ ดรับสื� อในหนึ�งสัปดาห์
ตารางที
== 320)
ประเภทของสื่ อออนไลน์

ประเภทของสื่ อออนไลน์
-การส่ ง-รับอีเมล (e-mail)
-การเล่
-การส่
ง-รับนอีไลน์
เมล (e-mail)
-การเล่
นอินสตาแกรม
-การเล่
นไลน์

ไม่ เคย
จําเนวน
ไม่
คย (% )
276 (86.30)
จํานวน
(% )
(55.60)
276178
(86.30)
(84.40)
178270
(55.60)

วัน ดรับ3-4
วัน � งสัปดาห์
5-6 วัน
ทุกวัน
ความถี1-2�ในการเปิ
สื� อในหนึ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
1-2
วัน (% ) 3-4
วัน (% ) 5-6
วัน (%) ทุจํากนวน
วัน (% )
20 (6.30)
3 (0.90)
21 (6.60)
จํานวน
(% ) จํานวน
(% ) จํานวน (%)
จํานวน
(% )
21 (6.60) 3 (0.90)
18 (5.60)
12- (3.80) 2191
(28.40)
20 (6.30)
(6.60)
11 (3.40) 18 (5.60)
3 (0.90) 12 (3.80)
2 (06.0) 91 (28.40)
34 (10.60)
21 (6.60)

-การเล่
นอินโซเชี
สตาแกรม
-การเล่
ยลแคม
-การเล่
นทวิยตลแคม
เตอร์
-การเล่
นโซเชี

270268
(84.40)
(83.80) 11 (3.40)
11 (3.40)
(85.90) 11 (3.40)
8 (2.50)
268275
(83.80)
-การเล่
นทวินตเฟซบุ
เตอร์๊ก
275187
(85.90)
(58.40) 8 (2.50)
14 (4.40)
-การเล่
(84.10) 14 (4.40)
24 (7.50)
-การอ่
าน/เขี๊กยนบล็อก
-การเล่
นเฟซบุ
187269
(58.40)
-การอ่
านกระทู
(66.30) 24 (7.50)
27 (8.40)
-การอ่
าน/เขี
ยนบล็้ใอนเว็
ก บบอร์ดต่าง ๆ เช่น Pantip, 269212
(84.10)
Dekdee,
Sanook,
-การอ่
านกระทู
้ในเว็บฯลฯ
บอร์ดต่าง ๆ เช่น Pantip,
212 (66.30)
27 (8.40)
197 (61.60)
16 (5.00)
Dekdee,
ฯลฯ
-การสืSanook,
บค้นและการดาวน์
โหลดข้อมูลต่าง ๆ
-การดู
ีโอคลิปโทรทัโศหลดข้
น์หรืออฟัมูงลเพลง
(61.90) 16 (5.00)
20 (6.30)
197198
(61.60)
-การสื
บค้วนีดและการดาวน์
ต่าง ๆ
ออนไลน์
-การดู
วีดีโอคลิปโทรทัศน์หรือฟังเพลง
198 (61.90)
20 (6.30)
297 (92.80)
17 (5.30)
ออนไลน์
-การเล่นเกมส์ออนไลน์
297 (92.80)

-การเล่นเกมส์ออนไลน์

3 (0.90)
7 (2.20)
3 (0.90)
7 (2.20)

2 (06.0)
2 (0.60) 34 (10.60)
32 (10.00)
2 (0.60) 32 (10.00)
32 (10.00)
2 (0.60)
3 (0.90)
15 (4.70) 2 (0.60)
13 (4.10) 32 (10.00)
91 (28.40)
7 (2.20) 13 (4.10)20 (6.30)
15 (4.70)
91 (28.40)
6 (1.90)
2- (0.60) 2073(6.30)
(22.80)
7 (2.20)
6 (1.90)
2 (0.60)
73 (22.80)
28 (8.80)
6 (1.90)
73 (22.80)
20 (6.30) 6 (1.90)
17 (5.30) 73 (22.80)
65 (20.30)
28 (8.80)
20 (6.30)
17 (5.30)
2 (0.60)
-

17 (5.30)

2 (0.60)

-

65 (20.30)
4 (1.30)
4 (1.30)

ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อยูก่ บั สื่ อออนไลน์/สังคมออนไลน์นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้อยละ
ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว นใหญ่ มี ร ะยะเวลาที่ อ ยู ่ กั บ ชั่ ว โมงต่ อ วั น (ร้ อ ยละ 15.30) และน้ อ ยที่ สุ ด
่ วนใหญ่
ผูรองลงมา
ส้ ู งอายุ
มีระยะเวลาที
่(ร้
อออนไลน์
/สังคมออนไลน์
ยกว่
ชั3-4
ว่ โมงต่
อวัดันงตาราง
ประมาณ
7-8
ว่ โมงต่
อยละประมาณ
15.30)
และน้
่สนุ ดอ้ อประมาณ
ชัว่ โมงต่
อ(ร้วัอนยละ
คิ
สื50.30)
่อออนไลน์
/สังสคมออนไลน์
น้อชัยกว่
า่อยู1อก่ วัชับั น่วสืโมง
3-4 ชัอ่วยที
โมงต่
วัน (ร้า 1อยละ
9.10)
50.30)
รองลงมา
7-8
อวัน (ร้อ7-8
ยละ 15.30)
งตารางทีรองลงมา
่ 3 ชัว่ โมงต่
ต่(ร้
อวัอนยละ
(ร้อ9.10)
ยละ ดัประมาณ
50.30)
ประมาณ
ที่ 3 และน้อยที่สุดประมาณ 3-4 ชัว่ โมงต่อวัน คิ
(ร้อยละ 9.10) ดังตารางที่ 3
ตารางที
ตารางที่ 3่ 3ระยะเวลาที
ระยะเวลาที่อยู่อ่กยู่ับกับสืสื่อ่ ออนไลน์
อออนไลน์/สั/งสัคมออนไลน์
งคมออนไลน์(N(N= 320)
= 320)
ย่ ต่่อวัยู่นกทีับอ่ สืยู่ อ่ กออนไลน์
บั สื่ อออนไลน์
สั งคมออนไลน์(N = 320) จํานวน
ร้ อยละ
ตารางทีระยะเวลาเฉลี
่ 3 ระยะเวลาที
/สัง/คมออนไลน์

น้อระยะเวลาเฉลี
ยกว่า 1 ชัว่ โมงต่
ย่ ต่ ออวัวันนทีอ่ ยู่กบั สื่ อออนไลน์ /สั งคมออนไลน์
ชัว่ อโมงต่
น้อประมาณ
ยกว่า 1 ชัว่ 1-2
โมงต่
วัน อวัน
ประมาณ
ชัว่ โมงต่
ประมาณ
1-23-4
ชัว่ โมงต่
อวันอวัน
ประมาณ
ชัว่ โมงต่
ประมาณ
3-45-6
ชัว่ โมงต่
อวันอวัน
ประมาณ
ชัว่ โมงต่
ประมาณ
5-67-8
ชัว่ โมงต่
อวันอวัน
รวม
ประมาณ 7-8 ชัว่ โมงต่อวัน
รวม

161
จํานวน
16145
45 29
29 36
36 49
49320
320

50.30
ร้ อยละ
14.10
50.30
14.109.10
9.1011.30
15.30
11.30
100.00
15.30
100.00

9
9
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ออนไลน์
อยละ
คือ ที่ททาํ โฟนส่
การศูนวย์นตั
ฯ หรื
อชมรมผู่ สอ้ ูมต่
งอายุอ/ใช้
ใกล้บบริา้ กนารสื
(ร้อ่ อยละ
17.81)/และน้
ผูส้ ู ง(ร้อายุ
ใ ช้โ62.81)
ทรศัพรองลงมา
ท์มือถื อ /สมาร์
ว ในการเชื
ออนไลน์
สัง คมอย
ที่สุดคืผูอ(ร้้สรู้งอาอายุ
นบริ
นเทอร์
่ 4นย์ฯส้ หรื
ช้ารอิ
โทรศั
พท์มเน็ือตถือ(ร้คื/สมาร์
โฟนนดัย์งฯตารางที
ท�หรืำการศู
อชมรมผู
อายุอยละ
ใกล้บ17.81)
้าน (ร้อและน้
ยละ อย
ออนไลน์
ยละใก62.81)
รองลงมา
ออยละ
ที่ทาํ ท0.94)
การศู
อชมรมผู
ู งอายุ
ใกล้บา้ ้สนูง(ร้
่อมต่
อ/ใช้เน็บตริก(ร้ารสื
่อออนไลน์
17.81)
ทีส่่สวุ ดนตั
คือวร้ในการเชื
านบริ การอิ
นเทอร์
อยละ
0.94) ดัง/ตารางที
่ 4 และน้อยที่สุดคือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต
สังตารางที
คมออนไลน์
(ร้อยละ 62.81)อุปรองลงมา
(ร้อยละ่ อมต่
0.94)
่ 4 จําแนกตามการใช้
กรณ์ ชนิดคืต่อางทีๆ่ ในการเชื
อ/ใช้ดับงตารางที
ริ การสื่ อ่ 4ออนไลน์ /สังคมออนไลน์ (N
= 320)่ ่ 4 จํจ�าำแนกตามการใช้
ตารางที
แนกตามการใช้ออุปุปกรณ์
กรณ์ชชนินิดดต่ต่าางงๆๆในการเชื
ในการเชื่ อ่อมต่มต่อ/ใช้
อ/ใช้บบริ กริการสื
ารสื่ อ่อออนไลน์
ออนไลน์/สั/สังคมออนไลน์
งคมออนไลน์ (N
ตารางที
อุ=ปกรณ์
จํานวน
ร้ อยละ
320)ชนิดต่ าง ๆ ในการเชื่ อมต่อ/ใช้ บริการสื่ อออนไลน์ /สั งคม
=(N320)

ออนไลน์
อุปกรณ์ ชนิดต่ าง ๆ ในการเชื่ อมต่ อ/ใช้ บริการสื่ อออนไลน์ /สั งคม
โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ ทโฟนส่ วนตัว
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/ตง้ั โต๊ะที่บา้ นพัก
โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่ วนตัว
ที่ทาํ การศูนย์ฯ หรือชมรมผูส้ ู งอายุใกล้บา้ น
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค/ตง้ั โต๊ะที่บา้ นพัก
ร้านบริการอินเทอร์เน็ต
ที่ทาํ การศูนย์ฯ หรือชมรมผูส้ ู งอายุใกล้บา้ น
อื่น ๆ
ร้านบริการอินเทอร์เน็ต
รวม
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
201
41
201
57
41
3
57
18
3
320
18
320

ร้ อยละ
62.81
12.81
62.81
17.81
12.81
0.94
17.81
5.63
0.94
100.00
5.63
100.00

ผูส้ ู งอายุใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่ อสาร เช่น การรับส่ งอีเมล์ การใช้โปรแกรมสนทนา/สื่ อ
อายุ
ใ ช้Facebook,
อิ น เทอร์ เ น็Instagram
ต เพื่ อ การติ
เป็านต้2นชัมากกว่
าอครั
2 ชัง ่ว(ร้โมงต่
อครั23.40)
้ง (ร้อระหว่
ยละ 23.40)
สังคมผูผูเช่ส้้ สนู งู งอายุ
Line,
เป็ต่อนดสืต้ต่่ อนอสาร
มากกว่
ว่ บโมงต่
อยละ
าง 1-2
้ การใช้
ใ
ช้
อ
ิ
น
เตอร์
เ
น็
ต
เพื
อ
่
การติ
ด
เช่
น
การรั
ส่
ง
อี
เ
มล์
โ
ปรแกรมสนทนา/สื
่อ า
สื่ อ สาร เช่ น การรั บ ส่ ง อี เ มล การใช้ โ ปรแกรม ระหว่าง 1-2 ชั่วโมง (ร้อยละ12.20) และน้อยกว่
อยละ12.20) และ
น้อยกว่า 1นชัต้ว่ นโมง
(ร้อายละ
8.10)
ดังตารางที
สัสนทนา/สื
งชัคมว่ โมง
เช่น (ร้
มากกว่
ว่ โมงต่
ครั้ง8.10)
(ร้่อ5ยละ
23.40)่ 5ระหว่าง 1-2
่อLine,
สังคมFacebook,
เช่น Line, Instagram
Facebook,เป็Instagram
1 ชั2 ่วชัโมง
(ร้ออยละ
ดังตารางที
ชัว่ โมง (ร้อยละ12.20) และ น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง (ร้อยละ 8.10) ดังตารางที่ 5
ตารางที
่ 5 ่ จ�5ำแนกตามวั
ตถุตปถุระสงค์
และระยะเวลาที
่ใช้อ่ใ ช้ินอเทอร์
เน็ตเน็เฉลี
่ยต่ย่อต่ครัอครั
้ง (N
= 320)
ตารางที
จําแนกตามวั
ประสงค์
และระยะเวลาที
ินเตอร์
ตเฉลี
้ ง (N
= 320)
ช้อินย่ เทอร์
เน็ต้ งเฉลี
คร้ ัง
ตารางที่ 5 จําแนกตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่ใ ช้ อระยะเวลาที
ินเตอร์ เน็ตใ่ เฉลี
ต่ อครั
(Nย่ =ต่อ320)
ไม่ เคยใช้

น้ อยกว่ า 1
ระหว่ าง 1-2
มากกว่ า 2
ระยะเวลาทีใ่ ช้อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ ต่อคร้ ัง
วัตถุประสงค์
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ไม่ เคยใช้
น้ อยกว่ า 1
ระหว่ าง 1-2
มากกว่ า 2
จํานวน (% ) จํานวน (% )
จํานวน (% ) จํานวน (% )
วัตถุประสงค์
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
-เพื่อการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ด้านการรักษา 192 (60.00) 33 (10.30)
43 (13.40)
52 (16.30)
จํานวน (% ) จํานวน (% )
จํานวน (% ) จํานวน (% )
สุขภาพ การรักษาโรค ด้านการแพทย์
-เพื่อการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ด้านการรักษา 192 (60.00) 33 (10.30)
43 (13.40)
52 (16.30)
การ พยาบาล การใช้ยา ฯลฯ
สุขภาพ การรักษาโรค ด้านการแพทย์
่อการสันการใช้
ทนาการพั
กผ่อนบันเทิง เช่น
187 (58.40) 19 (5.90)
33 (10.30)
81 (25.30)
การ-เพืพยาบาล
ยา ฯลฯ
การดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลง เล่นเกม
-เพื่อการสันทนาการพักผ่อนบันเทิง เช่น
187 (58.40) 19 (5.90)
33 (10.30)
81 (25.30)
-เพื่อการติดต่อสื่ อสาร เช่น การรับส่ งอีเมล 180 (56.30) 26 (8.10)
39 (12.20)
75 (23.40)
การดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลง เล่นเกม
การใช้โปรแกรมสนทนา/สื่ อสังคม เช่น
-เพื่อการติดต่อสื่ อสาร เช่น การรับส่ งอีเมล 180 (56.30) 26 (8.10)
39 (12.20)
75 (23.40)
Line, Facebook, Instagram เป็ นต้น
การใช้โปรแกรมสนทนา/สื่ อสังคม เช่น
Line, Facebook, Instagram เป็ นต้น

การรู้เท่ าทันสื่ อสารสนเทศสุ ขภาพออนไลน์ ของผู้สูงอายุ
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ผูส้ ู งอายุมีพฤติขกภาพออนไลน์
รรมการสื บค้ขนอง
ข้อมูลสุ26.30)
ขภาพจากสื
สื่ อสังรองลงมาคื
คมที่เกี่ยวข้ออสืงกับบค้รูนปแบบ
การรู้เท่าทัพบว่
นสื่อาสารสนเทศสุ
บ่อยครั่ อ้งออนไลน์
(ร้อยละ/1.60)
ยารันกชีษาโรคนาน
ผู้สการดํ
ูงอายุาเนิ นชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์บ่อยครั้ง (ร้อยละ11.90)
เนื้ อ หารู ปเนืแบบการด�
วิ ต อย่ า งมี สๆุ ขครั
ภาพ
้ อหาการใช้ำ เนิ
้ ง ร้อยละ
าผูส้ งู อายุ
นข้อ้ งมู(ร้ล อยละ
สมบู
รณ์ รองลงมาคื
นาน ๆ ครั้งอ(ร้สือบยละ
นบางครั้ง าเนิ น
26.60 พบว่
เป็ นบางครั
ยละกรรมการสื
26.30) บ่บอค้ยครั
1.60)
ค้นเนื22.80)
ปแบบการดํ
้ อหารูเป็
้ ง ม(ร้พี อฤติ
สุขชีภาพจากสื
/สืร่อณ์สังนาน
คมทีๆ่เกี่ยครัวข้้ ง อ(ร้งกัอบยละ 22.80)
(ร้อยละเป็16.90)
บ่อ้ งยครั
(ร้อยละ
และไม่
วิตอย่างมี ส่อุ ออนไลน์
ขภาพสมบู
นบางครั
(ร้ อ้งยละ
16.90)11.90)
บ่อยครั
้ ง (ร้ อยละ
รู ป11.90)
แบบการด�
ำ
เนิ
น
ชี
ว
ิ
ต
อย่
า
งมี
ส
ุ
ข
ภาพสมบู
ร
ณ์
เคยสื
บ
ค้
น
เกี
่
ย
วกั
บ
กฎหมาย
ระเบี
ย
บ
ข้
อ
บั
ง
บ ดัง
และไม่เคยสื บค้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุ ขภาพ ถึงร้อยละ คั65.60
บ่อยครั้ง (ร้อยละ11.90) เนื้อหาการใช้ยารักษาโรค ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ ถึงร้อยละ 65.60 ดัง
ตารางที่ 6
นาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 26.60) เป็นบางครั้ง (ร้อยละ ตารางที่ 6
ตารางที
่ 6่ พฤติ
/สื/่อสืสั่ องสัคมที
่เกี่ยเกีวข้
องกั
บเนืบเนื
้อหา
ตารางที
6 พฤติกรรมการสื
กรรมการสืบค้บนค้ข้นอข้มูอลมูสุลขสุภาพจากสื
ขภาพจากสื่อออนไลน์
่ อออนไลน์
งคมที
่ยวข้
องกั
อ้ หา(N(N= 320)
= 320)
เนื้อหาสาระของข้ อมูลสุ ขภาพทีค่ ้ นหา
บ่ อยครั้ง เป็ นบางคร้ัง นาน ๆ คร้ัง ไม่เคย
1.เรื่ องเกี่ยวกับเชื้อโรค
2 (0.60) 47 (14.70) 82 (25.60) 189 (59.10)
2.รู ปแบบการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพ
38 (11.90) 54 (16.90) 73 (22.80) 155 (48.40)
สมบูรณ์
3.การใช้ยารักษาโรค
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.ผูใ้ ห้บริ การดูแลสุ ขภาพ
4 (1.30) 57 (17.80) 92 (28.70) 167 (52.20)
6.องค์กรที่ก่อตั้งโดยผูป้ ่ วย/เคยป่ วยเป็ น
36 (11.30) 75 (23.40) 209 (65.30)
โรคนั้น ๆ
7.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2 (0.60)
29 (9.10) 79 (24.70) 210 (65.60)
กับภาวะสุ ขภาพ
8.กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนทางสุขภาพ (Peer 3 (0.90) 38 (11.90) 76 (23.80) 203 (63.40)
group)
ผู ้ สู ง อายุ รู ้ วิ ธี ก ารค้ น หาทรั พ ยากร (M = 2.39, SD = 1.47) และน้อยที่สุดคือ ทักษะ
ผูส้ ู ง่ยอายุ
ารค้นหาทรั
พยากรสารสนเทศเกี
ขภาพที่เป็ นประโยชน์
จากอินเตอร์ เน็ต (M =
สารสนเทศเกี
วกับรู้วสุิธขี กภาพที
่เป็นประโยชน์
จาก ที่ จ่ย� ำวกั
เป็บนสุในการประเมิ
น ทรั พ ยากรสารสนเทศ
1.53)
รองลงมา
คือ รู ้วรองลงมา
ิธีการใช้อคืินอเตอร์เเกีน็่ตยเพื
าตอบเกี
วกับปัจญากอิ
หาสุนขเทอร์
ภาพและวิ
อิน2.45,
เทอร์SD
เน็ต=(M
= 2.45,
SD = 1.53)
วกั่อบค้สุนหาคํ
ข ภาพที
่ ค ้ น่ยหาได้
เ น็ ต ธีที่จะ
ารสนเทศเกี
พบจากอิ
เป็ นประโยชน์
2.39, ่ SD
รู้วใช้
ิธีกสารใช้
อินเทอร์่ยเวกั
น็ตบเพืสุ ข่อภาพที
ค้นหาค�่คน้ ำตอบเกี
่ยวกันเตอร์
บ เน็(Mตให้
= 2.33,
SD = 1.41)(Mดัง=ตารางที
7 = 1.47) และน้อย
ปัญ
ี่จะใช้สารสนเทศเกี
บ
่ยวกับสุ ขภาพที่คน้ หาได้จากอินเตอร์ เน็ต (M
ที่สหาสุ
ุ ดคือขภาพและวิ
ทักษะที่จาํ ธเป็ีทนในการประเมิ
นทรั่ยพวกั
ยากรสารสนเทศเกี
สุข=ภาพที
เน็ต่ ให้
2.33, ่คSD้นพบจากอิ
= 1.41) นดังเทอร์
ตารางที
7 เป็นประโยชน์

ตารางที่ 7 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพจากแหล่ งอินเตอร์ เน็ต (N = 320)
M
SD
รายการ
1.ฉันรู ้วิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับสุ ขภาพที่เป็ นประโยชน์
2.45
1.53
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ทักษะสารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผู้สูงอายุเชื่อมั่นในข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ที่เผยแพร่ในสื่อ
โทรทัศน์ (M = 2.84, SD = 0.72) รองลงมา ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ที่เผย

แพร่ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร (M = 2.74, SD
= 0.79) และการอ้างอิงจากการค้นหาสารสนเทศ
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพ สารสนเทศที่ค้นมาได้
นั้นเข้าใจยาก (M = 1.53, SD = 0.98) ดังตารางที่ 8
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ตารางที
ตารางที่ 8่ 8ทักทัษะสารสนเทศของผู
กษะสารสนเทศของผู้สู้งสอายุ
ูงอายุ(N(N= =320)
320)
รายการ
1.อ้างอิงจากการค้นหาสารสนเทศในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและ
การแพทย์ ที่ท่านเคยทําก่อนหน้านี้ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้
ระดับใด “ท่านรู ้สึกสับสนในระหว่างที่กาํ ลังสื บค้นข้อมูล”
2.อ้างอิงจากการค้นหาสารสนเทศในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและ
การแพทย์ ที่ท่านเคยทําก่อนหน้านี้ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้
ระดับใด “ท่านคิดว่า สารสนเทศที่คน้ มาได้น้ นั เข้าใจยาก”
3.ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้อย่างไร : มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคมะเร็ งด้วยวิธีการที่แตกต่างกันมาก จนไม่รู้วา่ จะทําตามข้อเสนอแนะ
ในเรื่ องใดได้บา้ ง
4.โดยทัว่ ไป ท่านเชื่อมัน่ ได้มาก/น้อยเพียงใดในข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพและการแพทย์ที่เผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสาร
5.โดยทัว่ ไป ท่านเชื่อมัน่ ได้มาก/น้อยเพียงใดในข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพและการแพทย์ที่เผยแพร่ ในสื่ อวิทยุ
6.โดยทัว่ ไป ท่านเชื่อมัน่ ได้มาก/น้อยเพียงใดในข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพและการแพทย์ที่เผยแพร่ ในสื่ อโทรทัศน์

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์
ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเล่นไลน์ทุกวัน และเฟซบุ๊ก
น้ อ ยกว่ า 1 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ /
สมาร์ทโฟนส่วนตัวในการเชื่อมต่อ/ใช้บริการสื่อ
ออนไลน์/สังคมออนไลน์ซงึ่ สอดคล้องกับ กันตพล
บั น ทั ด ทอง (2557) ศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว น
ใหญ่เล่นไลน์เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ผ่านโทรศัพท์
มากที่สุด มีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพ
จากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
การใช้ยารักษาโรค รูปแบบการด�ำเนินชีวิตอย่าง
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M
1.66

SD
0.95

1.53

0.98

1.99

0.94

2.74

0.79

2.64

0.74

2.84

0.72

มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ ค ้ น หาทรั พ ยากรสารสนเทศ
เกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
เชื่อมั่นในข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
การแพทย์ที่เผยแพร่ในสื่อโทรทัศน์ และเชื่อมั่น
อยู่บ้างว่าสามารถได้รับค�ำแนะน�ำหรือสารสนเทศ
เกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับ กิรณา
สมวาทสรรค์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2559)
ศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงติดต่อ
กับลูกหลาน ผ่านโทรศัพย์มือถือ โดยจะใช้งานทุก
ๆ วัน ครั้งละ 30 นาที ส่งข้อความ ติดตามข่าวสาร
เหตุการณ์ข่าว ที่แตกต่างคือมีการสืบค้นข้อมูล
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น
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การศึ ก ษาการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ สารสนเทศ
สุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี
พบว่า ผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพ
จากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์ เนื้อหาการ
ใช้ยารักษาโรคนาน ๆ ครัง้ ซึง่ สอดคล้องกับ นภัสกร
กรวยสวัสดิ์ (2553) ศึกษาพบว่า การได้รบั ประโยชน์
จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทำ� ให้คนนิยมใช้
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรม
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สุ ข ภาพจากสื่ อ ออนไลน์ / สื่ อ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตอย่าง
มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ควรมีการหากลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการจูงใจให้ผสู้ งู
อายุมกี ารใช้สอื่ ออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสุขภาพ
มากขึน้ มีการเพิม่ พูนทักษะความรูใ้ ห้แก่ผสู้ งู อายุใน
การรูเ้ ท่าทันสือ่ เนือ่ งจากบางครัง้ ข่าวสารทีส่ ง่ มาไม่
ได้ผา่ นการคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง
ต่อไปยังผู้อื่น
เนื่ อ งจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย
เชิงปริมาณ โดยการวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการศึกษา
เพิ่มเติมโดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพต่อจากการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ เพื่อท�ำให้เข้าใจถึง
ลักษณะของผู้สูงอายุในการใช้สื่อออนไลน์ 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
ชีวิตมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุที่มีเพศ เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจ�ำตัว
และความพอเพียงของรายได้แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จ�ำนวน 128 คน ได้จาก
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จ�ำนวน 20 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ระหว่าง .67 – 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาก เท่ากับ .88 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และ สถิติ Independent-samples t –test ผลการ
วิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 74 ปี (SD = 5.28) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.60) สถานภาพสมรส
(ร้อยละ 39.80) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 56.30) ภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุ
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�ำบล (M = 1.60, SD =.54), t(126) = .26, p = .81 ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ�ำตัว
(M = 1.65, SD = .62) หรือมีโรคประจ�ำตัว (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�ำตัว มีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรม ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอด
รับกับความสนใจและเหมาะกับเพศ ภาวะสุขภาพ เขตที่อยู่อาศัย และช่วงเวลาที่ไม่มีผลกระทบต่อรายได้
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วิทยาจารย์ช�ำนาญการพิเศษ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
3
วิทยาจารย์ช�ำนาญการ, วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
1
Corresponding author : Email : jock2667@gmail.com
1
2

182

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

Social Activity Participation of the Social-Bound Elderly in Seven Provinces
of Lower Southern Thailand
Kittiporn Nawsuwan,Ed.D.1 Uthoomporn Dulyakasem, M.N.S.2
Thamolwan Kaewkrachok, M.N.S.2 Noppcha Singweratham, Ph.D3
(Received: March 17th, 2019; Revised: October 22nd, 2019; Accepted: November 27th, 2019)

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�ำ

ประชากรวัยสูงอายุมจี ำ� นวนเพิม่ มากขึน้ มา
ร่วมสองทศวรรษ เนื่องจากอัตราการเกิดและภาวะ
การเจริญพันธุ์ลดลงอย่างมาก พร้อมกับการลดลง
ของอัตราการตายและการเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ย
ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การบริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพ และ
ความสามารถในการควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ได้เพิม่
ขึ้น ในปี พ.ศ. 2568 คาดว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุ
ประมาณ 1,100 ล้านคน จากประชากรโลก 8,200
ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรทัง้ หมด ร้อยละ
13.41 โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น 2 ใน 3
อยู ่ ใ นประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาโดยเฉพาะในพื้ น ที่
เอเชีย (United Nation, 2015) ส�ำหรับประเทศไทย
มี ป ระชากรสู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ คาดคะเนว่ า
ในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 32 ของ
ประชากรทั้งประเทศ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
วั ย ผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น วั ย ที่ มี ศั ก ยภาพ ความ
สามารถในการดู แ ลตนเองลดลง กองส่ ง เสริ ม
ศักยภาพผู้สูงอายุ (2559) ได้แบ่งประเภทผู้สูงอายุ
ตามหลักการช่วยตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
(Activity Daily Living [ADL]) ได้เป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดีหรือเรียก
ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วย
เหลือผู้อื่นและสังคมได้ สุขภาพทั่วไปดี อาจมีโรค
เรื้อรังแต่ควบคุมได้ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องได้รับการ
ดูแล มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปี มีกจิ กรรมส่งเสริม
สุ ข ภาพ ส่ ง เสริ ม การเป็ น จิ ต อาสา สนั บ สนุ น
การพึ่งตนเอง พัฒนาศักยภาพในกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ สนับสนุนการพัฒนาคลังสมอง การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
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ผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพทัง้ ทางกาย จิต
และสังคม เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์
ทั้ ง แก่ ต นเอง ครอบครั ว และสั ง คม กลุ ่ ม ที่ 2
เป็นกลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง หรือเรียก
ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน สามารถช่วยตนเองได้
ในบางเรื่ อ ง ต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ บางส่ ว น อาจ
มี โ รคเรื้ อ รั ง และโรคที่ มี ผ ลต่ อ การเคลื่ อ นไหว
ผูส้ งู อายุกลุม่ นีต้ อ้ งได้รบั การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
มีการเยี่ยมบ้าน มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะ
โรค สนับสนุนให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัว หรือชุมชน เพิ่มศักยภาพ
ภาคีเครือข่าย กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ หรือเรียกว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มีโรคประจ�ำตัวหลายโรค มีโรค
แทรกซ้อน หรือเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะ
ใช้ เ วลาที่ เ หลื อ อยู ่ ใ นชี วิ ต ของตนร่ ว มกั บ บุ ค คล
กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรม
ของ Eliopoulos (2014) ที่กล่าวว่า วัยสูงอายุมี
การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมของร่างกาย จิต และ
สังคม ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ความต้องการ
ด�ำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพกาย จิต และสังคม ยังคง
อยู่และต้องการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมือน
ขณะเป็นวัยผู้ใหญ่ให้มากที่สุด ในผู้สูงอายุที่ยังมี
ความสามารถ ความกระฉับกระเฉง และสภาพ
ร่างกายเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม โดย
เฉพาะในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ควรจัดกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อ
รักษาระดับสมรรถภาพทางกายให้คงที่ และก่อให้
เกิดการพัฒนาหรือมีความเจริญงอกงามทางกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (ชุติมา อัจฉราวรรณ,
2557) นอกจากนี้ประณีต จินตนะ (2561) กล่าวว่า
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การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของผู้สูงอายุ ตลอดจน
การเข้าร่วมกิจกรรมออกก�ำลังกาย รวมทั้งการได้
สื่อสารกับเพื่อนฝูง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท�ำให้
รูส้ กึ ว่าตนเองมีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง รูส้ กึ พอใจในตนเอง
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าทางสังคม ได้ท�ำกิจกรรม
คลายเครียดไม่ท�ำให้ท้อแท้ สิ้นหวังเกิดอาการซึม
เศร้า แต่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชนบท ผู้สูงอายุที่มี
บทบาททางสังคมลดลงหลังเกษียณอายุ ผู้สูงอายุ
ที่ถูกทอดทิ้งในเวลากลางวัน มักมีปัญหาด้านจิตใจ
รู้สึกโดดเดี่ยว หดหู่ เครียด ซึมเศร้า และรู้สึกเป็น
ภาระต่อลูกหลาน กังวลใจ ท้อแท้ เหนื่อยหน่าย
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและ
ความเพียงพอของทรัพยากร สิ่งสนับสนุน และ
งบประมาณ จะเป็นหน่วยงานทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนิน
การส่งเสริมสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูส้ งู อายุ (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, 2557) เช่น การ
ก่อตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุและสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุกลุม่
ติดสังคม ได้ท�ำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน มีการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ดูแลตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตัวในการควบคุม
โรค นอกจากนั้นภาครัฐจ�ำเป็นต้องจัดบริการที่เข้า
ถึงระบบบริการสะดวก ง่าย และปลอดภัย มีการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องและผสมผสาน เน้นการดูแล
แบบองค์รวม มีการประสานการดูแล ตลอดจนการ
เสริมพลังชุมชน (จินตนา อาจสันเที๊ยะ และรัชณีย์
ป้อมทอง, 2561)
จากข้ อ มู ล ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ พบว่ามีผสู้ งู อายุตดิ สังคมถึง
ร้อยละ 79.5 (เทียนทิพย์ เดียวกี,่ 2561) ซึง่ ถือเป็นทุน
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
เพราะเป็นกลุม่ ทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง และยิง่ ติดสังคม

ก็จะช่วยให้อายุยืน มีความสุข ดังที่เทพประสิทธิ์
กุ ล ธวั ช วิ ชั ย (2554) ที่ ก ล่ า วว่ า ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ส่งเสริมความ
คิดและสติปัญญา ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
บุ ค คล ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความสุ ข และช่ ว ยแก้ ป ั ญ หา
สุขภาพจิตได้
จังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดได้แก่
จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพ
ความเป็นอยู่ วิถชี วี ติ และประเพณี (เขมชาติ เทพไชย,
2555) และมี ค วามแตกต่ า งจากบริ บ ทของภาค
ใต้ตอนบนและภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม
เดียวกัน เช่น กลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม กลุ่ม
ข้าราชการบ�ำนาญ กลุ่มที่มีความชื่นชอบเหมือน
กัน เป็นต้น จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจในการท�ำวิจัยกลุ่ม
นี้ อีกทั้งการจัดการภาครัฐแตกต่างไปจากภาคอื่น
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการศึกษาการเข้าร่วม
กิ จ กรรมทางสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ ก ลุ ่ ม ติ ด สั ง คม
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้น
ฐานส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาน
บริการสาธารณสุข
ในการวางแผนพัฒนา รูปแบบกิจกรรม การ
สนับสนุนทางสังคม ที่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาค
ใต้ตอนล่าง

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

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ
เขตทีอ่ ยูอ่ าศัย การมีโรคประจ�ำตัว และความพอเพียง
ของรายได้ต่อระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) มีวิธีการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปี
ขึ้นไป ที่อาศัยในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ได้แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ที่ติดสังคมจ�ำแนกตามกลุ่มศักยภาพ
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันโดยใช้
แบบประเมิน ADL (กองส่งเสริมศักยภาพผูส้ งู อายุ,
2559) และมีผลรวมคะแนน ADL ตัง้ แต่ 12 คะแนน
ขึ้นไป จ�ำนวน 865 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่
60 ปี ขึน้ ไปและอยูใ่ นกลุม่ ติดสังคม จ�ำนวน 128 คน
อาศัยอยูใ่ น จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรมG* Power ใช้ Test family เลือก t-test,
Statistical test เลือก Mean: Difference between to
independent mean (two group) ก�ำหนด Two tails
ค่าอิทธิพลขนาดกลาง (Effect size) = 0.5 (Cohen,
1977) ค่าความคลาดเคลื่อน (Alpha) เท่ากับ .05
และค่า Power เท่ากับ .80 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)
โดยเทียบสัดส่วนตามประชากรแต่ละจังหวัดแล้ว
สุ่มเลือกอ�ำเภอโดยคิดร้อยละ 25 จากทุกจังหวัดใน
เขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จากนัน้ สุม่ เลือกต�ำบล
โดยคิดร้อยละ 25 จากอ�ำเภอ แล้วจึงสุม่ หมูบ่ า้ นร้อย
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ละ 25 จากต�ำบล แล้วจึงสุ่มบ้านเลขที่ที่มีผู้สูงอายุ
ติดสังคมในแต่ละหมู่บ้าน โดยการหยิบฉลากแบบ
ไม่แทนที่
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัย เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
รั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา ได้เลขจริยธรรมหมายเลข BCNSK
25-22/2560 โดยผู้วิจัยจะด�ำเนินการพิทักษ์สิทธิ
ของกลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงรายละเอียด ครอบคลุม
ข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ 1) ชื่ อ และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู ้ วิ จั ย
2) วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ไม่มีการ
ระบุชื่อของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม
4) การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ 5) การเสนอ
ผลงานวิจัยในภาพรวม 6) สิทธิที่จะตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย หรือสิทธิที่จะถอนตัว
ออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามและ
ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกท�ำลายภายใน 1 ปี ภายหลังจาก
ที่ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่แล้ว
เครื่องมือที่ใช้ในการท�ำวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พัฒนาจากแบบสอบถาม
สภาพปัญหาและความต้องการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดย กิตติพร
เนาว์ สุ ว รรณ และมาริ ส า สุ ว รรณราช (2561)
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
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ลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบ
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ศาสนา เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจ�ำตัว
และความพอเพียงของรายได้ รวมทั้งสิ้น 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมของผู้สูงอายุ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
จ�ำนวน 13 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อ
ค�ำถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
scale) จากคะแนนเต็ม 4 หมายถึง ท�ำเป็นประจ�ำ ถึง
ค่าคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ไม่เคยท�ำเลย การแปล
ผลระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ใช้เกณฑ์
พิสยั หารด้วยช่วงชัน้ ทีต่ อ้ งการ (สุรยี พ์ นั ธุ์ วรพงศธร,
2558) ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 0.00 – 1.33 หมายถึง ผูส้ งู อายุ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.34 –2.66 หมายถึง ผูส้ งู อายุ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 2.67 – 4.00 หมายถึง ผูส้ งู อายุ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในระดับมาก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมของผู้สูงอายุ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่
สร้างขึ้น ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ได้แก่
อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 1 คน ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 1 คน และ
อาจารย์พยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 1 คน โดยมีการตรวจสอบค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเนื้อหา (Index of Item-objective
Congruence: [IOC]) ได้ค่า IOC ระหว่าง .67 – 1.00
ซึ่ ง อยู ่ ใ นระดั บ ยอมรั บ ได้ ถึ ง ดี ม าก ส� ำ หรั บ การ

ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ผู ้ วิ จั ย
น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 มาทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่
ที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิก
ชมรมผู ้ สู ง อายุ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา จ�ำนวน 30 คน ค�ำนวณค่าความเชื่อมั่น ของ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาก (Cronbach, 1951) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .88 ซึ่งอยู่ในระดับสูง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยท�ำหนังสือถึงสาธารณสุขนิเทศ
เขตบริการสุขภาพที่ 12 เพื่อขอความอนุเคราะห์
ให้บุคลากรสาธารณสุข 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ได้แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เป็นผู้ช่วยวิจัยแต่ละจังหวัด
2. ท�ำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาของผู้ช่วย
วิจยั และผูเ้ ก็บข้อมูล เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการ
เข้าร่วมเป็นทีมวิจัยและเก็บข้อมูล
3. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเลือก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามคุณสมบัติ ตลอดจนการวางแผนการ
ด�ำเนินงานเก็บข้อมูลแก่ผู้ช่วยวิจัยแต่ละจังหวัด
4. ผู้ช่วยวิจัยแต่ละจังหวัดประสานผู้เก็บ
ข้อมูลในแต่ละพื้นที่เพื่อเข้าเก็บข้อมูลตามวิธีการ
สุ่มตัวอย่าง
5. ผูเ้ ก็บข้อมูล ด�ำเนินการเก็บข้อมูลมีการ
ขอความยินยอมของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมการ
วิจัย (Inform consent) โดยการแจกแบบสอบถาม
ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างที่สามารถอ่านเขียน ภาษา
ไทยได้ ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถอ่านเขียน
ภาษาไทยได้ ให้ผเู้ ก็บข้อมูลใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์กลุม่
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ตัวอย่างแล้วจึงลงบันทึกในแบบสอบถาม
6. น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนลงบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรมส�ำเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้ตรวจสอบความ
สมบูรณ์แล้วไปจัดเตรียมแฟ้มข้อมูล บันทึกข้อมูล
แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป (SPSS version 23) ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมของ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค ่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
3. เปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง จ�ำแนกตามเพศ เขตที่อยู่อาศัย การมีโรค
ประจ�ำตัว และความพอเพียงของรายได้ โดยใช้สถิติ
Independent t – test
ทั้งนี้ก่อนทดสอบโดยใช้สถิติ Independent
t – test ผู้วิจัยท�ำการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น
(Assumption) เพื่อหาลักษณะการแจกแจงเป็น
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โค้งปกติ (Normality) ของข้อมูลด้วยการพิจารณา
จากกราฟ Normal Probability Plot พบว่า ข้อมูล
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารกระจาย อยู ่ ใ นแนวเส้ น ทแยง
มุม จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
(Hair, Black, Babin & Anderson, 2010)

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยน�ำเสนอตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย
74 ปี (n = 128) โดยอายุตำ�่ สุด 60 ปี อายุสงู สุด 100 ปี
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.60) สถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 39.80) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ
56.30)
2. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมของ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 1.59, SD = 0.54)
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การปฏิบัติศาสน
กิจที่วัด/มัสยิด/โบสถ์ (M = 2.09, SD = 1.07) และ
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ การใช้คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มอื ถือในการส่งไลน์อเี มลหรือค้นหาข้อมูล
(M = 1.08, SD = 0.39) ดังตารางที่ 1

2. การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมของผูส้ ู งอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (M = 1.59, SD = 0.54) พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การปฏิบตั ิศาสนกิจที่วดั /มัสยิด/โบสถ์
Journalและข้
of Baromarajonani
College
(M = 2.09,188
SD =The
1.07)
อที่มีค่าเฉลี
่ยน้อofยทีNursing,
่สุด คืNakhonratchasima
อ การใช้คอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือในการส่ งไลน์
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อีเมล์หรื อค้นหาข้อมูล (M = 1.08, SD = 0.39) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสั งคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (n = 128)
7 จังหวัดภาคใต้ ตอนล่ าง (n = 128)
แปลผล
M
กิจกรรมทางสังคม
SD
1. การทํากิจกรรมร่ วมกับลูกหลานของท่าน/ลูกหลานของเพื่อนบ้าน/เพื่อน
2.06 1.00
ปานกลาง
บ้าน
2. การเข้าร่ วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ้
1.63 0.82
ปานกลาง
3. การเยีย่ มเยียนญาติมิตรและเพื่อนฝูง
1.80 0.89
ปานกลาง
4. การเข้าร่ วมกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน
1.62 0.85
ปานกลาง
5. การเข้าร่ วมกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ในชุมชน
2.06 1.03
ปานกลาง
6. การเข้าร่ วมกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุหรื อชมรมอื่น
1.74 1.01
ปานกลาง
7. การเข้าร่ วมการประชุมในชุมชน
1.70 0.92
ปานกลาง
8. การไปปฏิบตั ิศาสนกิจที่วดั /มัสยิด/โบสถ์
2.09 1.07
ปานกลาง
1.09 0.41
9. การเล่นเกมส์ เช่น หมากรุ ก เล่นไพ่ หรื ออื่น ๆ
น้อย
10. การใช้คอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือในการส่งไลน์อีเมลหรื อค้นหา
1.08 0.39
น้อย
ข้อมูล
1.16 0.49
น้อย
11. การเล่นกีฬาหรื อออกกําลังกายกับเพื่อนบ้าน
12. การร่ วมกิจกรรมทางสุ ขภาพกับชุมชน
1.38 0.66
ปานกลาง
13. การร่ วมกิจกรรมทัศนศึกษากับเพื่อนบ้านหรื อชุมชน
1.27 0.61
น้อย
ปานกลาง
1.59 0.54
ภาพรวม
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จ�ำแนกตามเพศ เขตที่อยู่
อาศัย การมีโรคประจ�ำตัว และความพอเพียงของ
รายได้ โดยใช้สถิติ Independent-samples t-test พบ

ว่า เพศ เขตที่อยู่อาศัย การมีโรคประจ�ำตัว และ
ความพอเพียงของรายได้ของผู้สูงอายุติดสังคมใน
7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ
(p = .21-.85) ดังตารางที่ 2

Independent-samples t-test พบว่า เพศ เขตที่อยูอ่ าศัย การมีโรคประจําตัว และความพอเพียงของรายได้ของ
ผูส้ ู งอายุติดสังคมใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมของ
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ผูส้ ู งอายุ (p = .21-.85) ดังตารางที่ 2
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ตารางที
่ 2 เปรี
ยบเที
ยบการเข้
าร่วจมกิ
จกรรมทางสั
งคมของผู
้สูงกอายุ
ดสัง7คม
7 จัดงหวั
ดภาคใต้
ตารางที
่ 2 เปรี
ยบเที
ยบการเข้
าร่ วมกิ
กรรมทางสั
งคมของผู
้ สูงอายุ
ลุ่มกติลุด่มสัติงคม
จังหวั
ภาคใต้
ตอนล่ตอนล่
าง าง
จ�ำแนกตาม
เพศ ที่อเพศ
ยู่อาศัทีย่อยูโรคประจ�
ำตัวและรายได้
(n = 128)
่ อาศัย โรคประจํ
าตัวและรายได้
(n = 128)
จําแนกตาม
n
ตัวแปร
M
SD
t
df
p-value
เพศ
ชาย
44
1.60
0.57
.19
126
.85
หญิง
84
1.58 0.59
เขตทีอ่ ยู่อาศัย
เขตเทศบาล
35
1.57 0.57
-.26
126
.81
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.)
93
1.60 0.54
การมีโรคประจําตัว
ไม่มีโรคประจําตัว
43
1.65
0.62
.81
126
.42
มีโรคประจําตัว
85
1.56 0.50
ความพอเพียงของรายได้
พอเพียง
67
1.53
0.54 -1.27 126
.21
ไม่พอเพียง
61
1.65 0.55

ปรายผลการวิ
อภิอภิ
ปรายผลการวิ
จัย จัย

จากครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพื่อน การรับ
จากผลการวิ จั ย ที่ ค ้ น พบสามารถน� ำ มา รู้และสอดคล้องกับงานวิจัยของชญานี ไมเออร์
จากผลการวิจยั ที่คน้ พบสามารถนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในประเด็นที่มีความสําคัญได้ดงั นี้
วิเคราะห์และน�ำเสนอในประเด็นที่มีความส�ำคัญ (2552) ที่ พ บว่ า ผู ้ สูงอายุ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทาง
จยั พบว่าการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมของผู
ส้ ู งอายุงกหวั
ลุ่มดติปทุ
ดสัมงคม
หวัดภาคใต้
ตอนล่าง
สังคมในจั
ธานี 7อยูจั่ใงนระดั
บปานกลาง
ได้ดังนีผลการวิ
้
ภาพรวมอยูผลการวิ
ใ่ นระดับจปานกลาง
ทั้งนีา้ อร่าจเนื
งมาจากกิจกรรมทางสั
งคมดั
าวถูกจัดอยู
ใ่ นชุมชนที่วอของผู
ยูอ่ าศัยส้ ของ
เช่นเดียวกั
น เนืงอ่ กล่งจากสมาชิ
กในครอบครั
งู
ัยพบว่าการเข้
วมกิ่จอกรรมทาง
ผูส้ สัู งอายุ
อยู่แล้ว้สทํูงอายุ
าให้กไลุม่่มลติาํ ดบากในการเดิ
นทางไปเข้
สอดคล้
องกั
ั ของชนะ สมั
อายุจยกรรม
นิ ดีและพร้
อมที
จ่ ะช่บงานวิ
วยแบ่จงยเบาภาระหน้
าทีคเ่ พืรการ
อ่
งคมของผู
สังคม 7 จังหวั
ดภาคใต้าร่ วมกิ
และสุ
พฒั านา
คําสอน (ม.ป.ป.)
บว่าผูส้ ู งอายุ
มกิผจู้สกรรมชมรมผู
ส้ ู งอายุอยูใ่ นระดั
บปานกลางงโดยมี
ูงอายุได้มีเวลาในการท�
ำกิจกรรมทางสั
คม
ตอนล่
ง ภาพรวมอยู
่ในระดัทีบ่พปานกลาง
ทั้งมนีีก้อารเข้
าจ าร่ วให้
ปั จเนื
จัย่อทีงมาจากกิ
่มีความสัมจพักรรมทางสั
นธ์ทางบวกกั
บการเข้
วมกิ
งคมดั
งกล่าาร่วถู
กจัจดกรรมชมรม
อยู่ มากขึได้้นแก่แรงสนับสนุนทางสังคม แรงสนับสนุนจาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผูส้ งู อายุกลุม่
ในชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุอยู่แล้ว ท�ำให้ไม่
ล�ำบากในการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้อง ติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีส่วนร่วมใน
กับงานวิจยั ของชนะ สมัครการ และสุพฒ
ั นา ค�ำสอน กิจกรรมการไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด/มัสยิด/โบสถ์
(ม.ป.ป.) ที่พบว่าผู้สูงอายุมีการเข้าร่วมกิจกรรม มากที่สดุ รองลงมาคือการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญ
ชมรมผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัจจัย ต่าง ๆ ในชุมชน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากการไปวัด/มัสยิด/
ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเข้าร่วมกิจกรรม โบสถ์หรือกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ล้วนเป็นกิจกรรม
ชมรม ได้แก่แรงสนับสนุนทางสังคม แรงสนับสนุน ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อที่ใช้เป็นเครื่อง
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ยึด เหนี่ ย วจิ ต ใจ เป็นความศรัท ธาที่มีผลต่อการ
ด�ำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชญานี
ไมเออร์ (2552) ที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนามากที่สุด เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุไป
วัดจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายความตึงเครียด
ลดความวิตกกังวล ท�ำให้จิตใจสงบ และยังช่วยให้
ผูส้ งู อายุเข้าใจชีวติ ได้แจ่มแจ้งขึน้ ส่วนกิจกรรมทาง
สังคมที่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง เข้าร่วมน้อยที่สุดคือการใช้คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์มอื ถือในการส่งไลน์ อีเมลหรือค้นหา
ข้อมูล ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการใช้เครือ่ งมือสือ่ สาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
เป็นเรื่องไกลตัว มีวิธีการใช้ที่ซับซ้อน จึงท�ำให้
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มอื ถือได้ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุในเขตชนบท
ซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบง่าย
จากข้อค้นพบที่ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่
มีเพศแตกต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันค่านิยม
ในสังคมเปลี่ยนไป การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเพศชายและเพศหญิง
มีความเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่เพศหญิงได้รับการ
ยอมรับมากขึ้นอาจมาจากการที่เพศหญิงได้รับการ
ศึกษาที่สูงขึ้น ออกท�ำงานนอกบ้านรวมถึงมีสังคม
เพื่อนฝูงนอกบ้านมากกว่าในอดีตที่เพศหญิงมัก
จะถูกก�ำหนดให้อยู่กับบ้านท�ำหน้าที่เป็นแม่บ้าน
ดูแลสมาชิกในครอบครัว ขณะที่เพศชายเป็นเพศที่
ออกไปท�ำงานนอกบ้าน มีสังคมเพื่อนฝูงนอกบ้าน
เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชญาณี ไมเออร์ (2552) ที่พบว่าผู้สูงอายุเพศชายใน
จังหวัดปทุมธานีมสี ว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมไม่
แตกต่างจากผู้สูงอายุเพศหญิง

จากข้อค้นพบทีว่ า่ ผูส้ งู อายุกลุม่ ติดสังคมทีอ่ าศัยอยู่
ในเขตที่อยู่แตกต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจสังเกตได้ว่าปัจจุบัน
กิจกรรมทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรของภาครัฐและเอกชนโดย
จัดให้มีการบริการเชิงรุกผ่านระบบเครือข่ายหรือ
ชมรมในชุมชนต่างๆ (ชนะ สมัครการ และสุพฒ
ั นา
ค�ำสอน, ม.ป.ป.) ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายและมี
อยู่ตามชุมชนแหล่งอาศัยในทุกพื้นที่ เช่น กิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมทางสุขภาพกับชุมชน
กิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ในชุมชน เช่นงานทอดผ้าป่า
งานทอดกฐิน เป็นต้น เป็นการเพิ่มโอกาสง่ายต่อ
การเข้าถึงและสะดวกต่อผู้สูงอายุในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมโดยไม่ต้องเดินทางออกนอก
พื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคส�ำคัญของผู้สูงอายุ ดังนั้น
ผู้สูงอายุที่อาศัยไม่ว่าชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท
ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนที่
ตนอาศัยอยูไ่ ด้ ท�ำให้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่อาศัยในเขตที่อยู่อาศัย
แตกต่างกัน จึงไม่แตกต่างกัน
จากข้อค้นพบที่ว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่
มีโรคประจ�ำตัวและไม่มโี รคประจ�ำตัว มีการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก
ผูส้ งู อายุกลุม่ ติดสังคมทีไ่ ม่มโี รคประจ�ำตัว ค่อนข้าง
เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ช่วยเหลือตัวเองได้ดี
ด�ำเนินชีวิตได้โดยอิสระ จึงมักเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม (ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, พธูร�ำไพ ประภัสสร,
และวรางคณา จันทร์คง, 2560) ส่วนผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดสังคมที่มีโรคประจ�ำตัว แต่ยังคงมีการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม อาจเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ที่เป็นโรคเรื้อรัง 1-2 โรคที่ควบคุมได้ (วรรณภา
ศรี ธั ญ รั ต น์ และลั ด ดา ด� ำ ริ ก ารเลิ ศ , 2553)
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ดังการศึกษาของกิตติพร เนาว์สุวรรณ และมาริสา
สุวรรณราช (2561) เรือ่ งสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้สูงอายุในบริบทภาคใต้ตอนล่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างครึง่ หนึง่ มีโรคประจ�ำตัวร้อยละ 51.96 ทัง้ นี้
ร้ อ ยละ 78.98 ป่ ว ยเป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง
รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 27.03 และป่วย
เป็นโรคอื่น ๆ เช่น ปวดเข่า เกาต์ อ่อนเพลีย ร้อยละ
24.38 ซึ่งอาการของโรคไม่รุนแรง ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมส่วนใหญ่เป็นการเข้า
กิจกรรมทางสังคมด้านสุขภาพ เพือ่ ต้องการความรู้
ในการป้องกันปัญหาสุขภาพและแนวทางในการ
ดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง อี ก ทั้ ง ผลการวิ จั ย ของ
ชิ นั ณ บุ ญ เรื อ งรั ต น์ (2551) พบว่ า การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�ำตัว
ท�ำให้ผู้สูงอายุมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ และ
มีความสุข จึงท�ำให้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่มีโรคประจ�ำตัวและ
ไม่มีโรคประจ�ำตัว มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ไม่แตกต่างกัน
จากข้ อ ค้ น พบที่ ว ่ า ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ร ายได้
พอเพียงและไม่พอเพียง มีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้สูงอายุที่
มีรายได้พอเพียง สามารถตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของผู้สูงอายุได้ รวมถึงสามารถส่งเสริม
การท�ำกิจกรรมทางสังคมได้ตามต้องการ (ชญาณี
ไมเออร์, 2552) ส่วนผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่พอเพียง
แต่ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ตาม
ความต้องการได้ อาจเนื่องจากมีการจัดกิจกรรม
ทางสังคมในพื้นที่ชุมชนที่ผู้สูงอายุนั้นอาศัยอยู่ ไม่
จ�ำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด และอาชีพซึ่งเป็น
ที่มาของรายได้ของผู้สูงอายุในภาคใต้ ส่วนใหญ่
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จะเป็นการท�ำสวนยางพารา ซึ่งภารกิจจะเสร็จสิ้น
ในช่วงเช้า การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมจึงไม่มี
ผลกระทบต่อปัจจัยด้านการเงินหรือรายได้ หรือ
กรณีทเี่ ป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้เงิน เช่น การศึกษาดูงาน
ของชมรมผู้สูงอายุเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ชมรม ก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง เช่นมีรถรับ-ส่ง ค่าอาหาร
จากหน่วยงานที่จัดกิจกรรมทางสังคมในครั้งนั้น ๆ
นอกจากนี้การสนับสนุนจากครอบครัวด้วยการ
ช่วยค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีสว่ นร่วม
ในบางกิจกรรม (วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์, 2560)
จึงท�ำให้การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูง
อายุทมี่ รี ายได้พอเพียงและไม่พอเพียง มีการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยน�ำเสนอข้อเสนอแนะใน 3 ด้าน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะของการน�ำวิจัยไปใช้ใน
การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมให้มากขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรจั ด กิ จ กรรม ที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น
เพื่อให้สอดรับกับความสนใจและเหมาะกับเพศ
ภาวะสุขภาพ เขตที่อยู่อาศัย และช่วงเวลาที่ไม่มี
ผลกระทบต่อรายได้
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุตลอดจนการหารูป
แบบการจูงใจให้ผสู้ งู อายุเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ให้มากขึ้น
3. ข้ อ เสนอแนะในเชิ ง นโยบายองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรวางแผนแบบมีส่วนร่วม
กับตัวแทนในชุมชนเกี่ยวกับการด�ำเนินการเพื่อจัด
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กิจกรรมทางสังคมที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมมากขึ้นและควรจัดกิจกรรมทางสังคมที่
มีลกั ษณะเป็นการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้แสดง ออก
ถึงความสามารถทีม่ อี ยูเ่ ดิมหรือประสบการณ์ทผี่ า่ น
มาไปช่วยเหลือชุมชนหรือผู้อื่น เช่น การถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นผู้น�ำการจัดกิจกรรม
การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กในชุมชน
ได้แก่ หนังตะลุง โนราห์ ลิเกฮูลู เป็นต้น กิจกรรม
ลักษณะนี้จะท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจว่าตนเอง
ยังมีความส�ำคัญต่อผู้อื่น จะท�ำให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมให้มากขึ้น
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บทคัดย่อ

ความเจริญก้าวหน้าทางศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล มีการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง งานวิจัยที่ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมีระดับคุณภาพและความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือได้แตกต่างกันไป บทความฉบับนี้ได้น�ำเสนอวิธีการน�ำเสนอ การเตรียมรายงานวิจัย
ต้นฉบับและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ (Manuscript) โดยผู้เขียนขอน�ำเสนอตัวอย่างรูป
แบบการประเมินรายงานวิจัยที่พบได้บ่อยในงานวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ รูปแบบ
การประเมินของ PRISMA ที่ใช้ประเมินงานวิจัยชนิดการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) รูปแบบการ
ประเมินของ STROBE –cross sectional study ทีใ่ ช้ประเมินรายงานวิจยั เชิงสังเกตการณ์หรือเชิงส�ำรวจ และ
รูปแบบการประเมินรายงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Checklist for qualitative research) และงานวิจยั เชิงกึง่ ทดลอง
(Checklist for quasi-experimental studies) ซึง่ เป็นงานวิจยั เชิงทดลองทีไ่ ม่ได้มกี ารสุม่ เลือกเข้ากลุม่ ทดลอง
(Non-randomized experimental studies) ของสถาบัน Joanna Briggs Institute ผูส้ นใจสามารถน�ำวิธกี ารเตรียม
รายงานวิจัยต้นฉบับและรูปแบบการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมรายงานต้นฉบับของตนเองและ
การประเมินคุณภาพงานวิจยั เพือ่ น�ำผลลัพธ์ของงานวิจยั นัน้ ๆ ไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ สามารถน�ำไปพัฒนา
งานวิจัยของตัวเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้
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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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การพยาบาล การศึ ก ษาพยาบาล และ
การให้บริการสาธารณสุขมุ่งให้การพยาบาลและ
การดูแลที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ดังนั้น
การพยาบาล การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข และ
การจัดการศึกษาเพือ่ เตรียมการให้การพยาบาลและ
การบริการสาธารณสุขควรมีการพัฒนาคุณภาพการ
บริการและการจัดการศึกษาเพือ่ ตอบรับกับลักษณะ
ปัญหาทางด้านสุขภาพและสังคมที่เปลี่ยนไป ที่มี
การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น มีผู้สูง
อายุเพิ่มมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่ ง ของการบริ ก ารสุ ข ภาพมากขึ้ น ซึ่ ง ในรอบ
10 ปีทผี่ า่ นมาการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยการให้
บริการตามหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึน้ นัน่ คือการ
ให้บริการควรมีหลักฐานทางวิชาการหรืองานวิจัย
รองรับ ท�ำให้มีการผลิตงานวิจัยกันมากขึ้นทั้งใน
หน่วยบริการและสถานศึกษามากขึน้ อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยที่ผลิตมามีหลายระดับความเข้มแข็งและ
คุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น งานวิจยั เชิง
ส�ำรวจ มีความเข้มแข็งของหลักฐานเชิงประจักษ์
ในระดับ 4 ส่วนงานวิจัยเชิงทดลองมีความเข้มแข็ง
ในระดับ 1 (Joanna Briggs Institute, 2013) ดังนั้น
แนวโน้มและทิศทางของงานวิจยั จะมุง่ ไปสูง่ านวิจยั
ที่ใช้ระเบียบวิธีขั้นสูงและที่มีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น เช่น การวิจัยแบบผสมผสานวิธี การวิจัยแบบ
มุ่งแสวงหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal analysis) การวิจัยเชิงคุณภาพชนิดต่าง ๆ งานวิจัยแบบ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบ หรือการวิเคราะห์
อภิมาน หรืองานวิจยั และพัฒนา เพือ่ สนับสนุนการ
พัฒนาของประเทศให้กา้ วไปสู่ Thailand 4.0 มากขึน้
ซึง่ ส่วนหนึง่ ของการพัฒนานีค้ อื การพัฒนาทางด้าน

งานวิจัยและสื่อ เทคโนโลยี
จากการพั ฒ นาทางด้ า นงานวิ จั ย และสื่ อ
เทคโนโลยีท�ำให้สามารถผลิตและเผยแพร่งานวิจัย
ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ยกตัวอย่างใน
ระดับต่างประเทศ เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับ Palliative
Care ซึ่งเป็นการบริการสุขภาพประเด็นหนึ่งที่ทั่ว
โลกให้ความส�ำคัญในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่า
ในปี ค.ศ. 2008 มีงานวิจัยเกี่ยวกับ Palliative care
ที่มีชื่อบน PubMed เพียง 2,609 ชื่อเรื่อง แต่ ปี 2018
มีมากถึง 38,003 ชื่อเรื่อง ส่วนในประเทศไทยนั้น
ส�ำนักงานวิจัยแห่งชาติ (2562) รายงานว่าที่ผ่าน
มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ร ายงานวิ จั ย ทั้ ง หมด 67,567
ผลงาน วิทยานิพนธ์ 170,067 ผลงาน ด้วยเหตุนี้
ท�ำให้ผนู้ ำ� งานวิจยั ไปใช้ตอ้ งรูจ้ กั คัดสรรงานทีด่ แี ละ
ถูกต้องมากขึน้ งานวิจยั แต่ละชนิดมีประโยชน์และ
มีวัตถุประสงค์ในการตอบปัญหา หรือเพื่อการน�ำ
ไปใช้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการให้การบริการ
ผู้ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ควรมีความ
สามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน�ำงานวิจยั
ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ผู้ผลิตงานวิจัยเองก็
ต้องผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โปร่งใส มีความเที่ยง
ตรงของเนื้อหาและเชื่อมั่นของผลการวิจัยที่ท�ำให้
ผู้น�ำไปใช้สามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของ
รูปแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และผลการวิจัยเพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
เหมาะสมต่อผู้รับบริการ
ถึงแม้ว่ามีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่ เ กิ ด ขึ้ น มากมาย แต่ ง านวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ส ่ ว น
ใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและรายงานผลงาน
วิจัย ยกตัวอย่างเช่น จากการทบทวนวรรณกรรม
เป็นระบบในงานวิจัยเชิงส�ำรวจ จ�ำนวน 38 เรื่อง
และการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงส�ำรวจทาง
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ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจ�ำนวน 117 เรื่อง
ของ Bennett et al. (2011) พบว่าน้อยกว่า ร้อยละ
7 ของงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางด้ า นการ
แพทย์มีแนวทางข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้แต่งผู้เขียน
บทความ จากงานวิจัยเชิงส�ำรวจทั้ง 117 เรื่องนั้น
พบว่ามีหลายประเด็นที่งานวิจัยน�ำเสนอไม่ถูกต้อง
ชัดเจนและเหมาะสม มีงานวิจัยเพียง ร้อยละ 35 ที่
น�ำเสนอข้อค�ำถามที่ส�ำคัญจากแบบสอบถามที่ใช้
ในงานวิจัย มีงานวิจัยเพียง 19 เรื่อง ที่รายงานค่า
ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
และ ร้อยละ 25 ระบุอัตราการตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 11 บรรยายถึงความเป็นตัวแทนประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง และมีร้อยละ 11 ที่อธิบายวิธี
การจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไป ซึ่งตัวอย่างนี้
แสดงให้เห็นว่างานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์นนั้ ยังขาดคุณภาพ
ดั ง นั้ น การน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วรมี ก ารประเมิ น
คุณภาพก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ส� ำ หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย
ในประเทศไทยนั้ น มี ก ารประเมิ น งานวิ จั ย เชิ ง
วิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โ ดย
ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.)
โดยประเมินจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการ สิทธิบัตร และการน�ำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิ ช าการไปใช้ ป ระโยชน์ ในระหว่ า ง
ปี พ.ศ. 2550-2551 พ.ศ. 2552-2553 และ พ.ศ.
2554-2556 ซึ่ ง กลุ ่ ม สาขาวิ ช าที่ ป ระเมิ น ได้ แ ก่
วิศวกรรมศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ก ารเกษตร
และสัตวแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ และ
ทั น ตแพทยศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
โดยมีการประเมินจ�ำนวนงานวิจัยที่อาจารย์ผลิต
จ� ำ นวนงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง (ส� ำ นั ก งาน
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กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย , 2560) แต่ อ ย่ า งไร
ก็ตามในการประเมินดังกล่าว ยังไม่มีการประเมิน
คุณภาพเชิงเนือ้ หาและระเบียบวิธวี จิ ยั ความเชือ่ มัน่
และเที่ ย งตรงของผลงานวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
คุณภาพของการผลิตผลงานวิจัยและการน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยผ่านรายงานวิจัยต้นฉบับที่ดี รวมทั้ง
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ในบทความฉบับนีผ้ เู้ ขียนต้องการน�ำเสนอ
2 ประเด็นคือ 1) วิธีการเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับ
และ 2) การประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ต้ น ฉบั บ
พร้ อ มน� ำ เสนอตั ว อย่ า งรู ป แบบการประเมิ น
คุณภาพงานวิจัยเชิงส�ำรวจ เชิงทดลอง เชิงคุณภาพ
และการทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบตามรูปแบบ
และวิธีการประเมินของ STROBE และ PRISMA
และ Joanna Briggs Institute โดยแบบประเมิน
ทีน่ ำ� เสนอนีผ้ เู้ ขียนได้ขออนุญาตจากเจ้าของในการ
แปล ตีพิมพ์ และน�ำไปใช้ในงานวิจัยของผู้เขียน
เอง เพื่อผู้อ่านที่น�ำผลการวิจัยไปใช้ นักวิจัย และ
ผู ้ วิ พ ากษ์ ง านวิ จั ย สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้
อย่างเหมาะสม ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และท�ำให้
เกิดการพัฒนาคุณค่าของงานวิจัยต่อไป

การเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับ

รายงานการวิ จั ย ต้ นฉบั บ (Manuscript)
ที่ อ ธิ บ ายถึ ง การศึ ก ษาวิ จั ย มั ก จะมี รู ป แบบที่ มี
โครงสร้างตามกระบวนการวิจยั ซึง่ ต้นฉบับเหล่านี้
อธิบายว่าท�ำไมจึงต้องศึกษาเรื่องนั้น ๆ วิธีการที่ใช้
ส�ำหรับการศึกษา ผลและสิง่ ทีค่ น้ พบจากการศึกษา
วิจยั โดยทัว่ ไปรูปแบบทีใ่ ช้ในการเขียนรายงานวิจยั
คือ IMRAD (Oermann, Christenbery, & Turner,
2018) ซึ่ ง ได้ แ ก่ บทน� ำ (Introduction) วิ ธี ก าร
(Methods) ผลลัพธ์ (Results) และการอภิปราย

198

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

(Discussion) ซึ่ง Oermann, et al. (2018) ได้แนะน�ำ
ถึงวิธีการเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับชนิดบทความ
การทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั การพัฒนาคุณภาพ
(Quality improvement) และรายงานการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) ที่น่าสนใจ
ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ
ของ Oermann and Hays (2016) และบทความของ
Oermann et al. (2018) ในที่นี้ผู้เขียนขอน�ำเสนอ
เฉพาะวิธีการเขียนรายงานวิจัยต้นฉบับโดยทั่วไป
ดังต่อไปนี้
ส่วนน�ำและกรอบแนวคิด (Introduction and
Theoretical Framework)
รายงานการวิจัยจะเริ่มต้นด้วยส่วนน�ำหรือ
ที่มา เหตุผลของการศึกษาวิจัย โดยการทบทวน
งานวิจัยก่อนหน้านี้เพื่อระบุ ปัญหา ช่องว่างใน
ความรู้ที่มีที่น�ำไปสู่ความต้องการในการศึกษาวิจัย
ที่ต้องการท�ำ (Oermann et al., 2018) ซึ่งในส่วนนี้
รายงานวิจัยต้นฉบับควรเขียนให้เห็นชัดเจนว่าการ
วิจัยที่จะท�ำมีความส�ำคัญและเป็นอย่างไร ในการ
ทบทวนวรรณกรรม ควรน�ำเสนอการค้นพบที่ใกล้
เคียงกับเรื่องที่นักวิจัยก�ำลังศึกษาและควรแสดง
ให้เห็นว่างานวิจัยที่จะท�ำนั้นมีความจ�ำเป็นอย่างไร
และมีข้อจ�ำกัดในงานวิจัยอื่น ๆ อย่างไร ทั้งใน
ความน่าเชื่อถือได้ หรือการอ้างอิงไปถึงประชากร
ที่ศึกษา ในกรณีที่ไม่มีงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับของ
ผู้วิจัย การทบทวนวรรณกรรมควรแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นเหตุเป็นผลในงานของผูว้ จิ ยั ทีส่ ร้างมาจาก
งานวิจยั อืน่ ๆ นัน่ คือต้องระบุชอ่ งว่างในการวิจยั ได้
(Tornquist, 1986) ในการทบทวนวรรณกรรมควร
มีการสังเคราะห์งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา แทนทีจ่ ะรายงาน
ผลงานวิจัย และควรมีการน�ำเสนอวัตถุประสงค์

ของการท�ำวิจัยในส่วนน�ำให้เห็นชัด (Oermann et
al., 2018; Turnquist, 1986) ยกตัวอย่างจากงานวิจัย
ของ อุดม ภู่วโรดม, ภูพิงค์ เอกะวิภาต, สุชาติ หาญ
ไชยพิบูลย์กุล, ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์, และสมชาย
โตวณะบุตร (2562) เรือ่ งการจัดการกับการเสียชีวติ
จากโรคหลอดเลือดสมอง: ต้นแบบการเรียนรู้ ผู้
วิจัยเขียนส่วนน�ำโดยการทบทวนปัญหา ว่ามีอัตรา
การเสียชีวิตและการเกิดโรครายใหม่เท่าไหร่ในปี
พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2559 และกระทรวง
สาธารณสุขได้ยกเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเป็น
ประเด็นส�ำคัญทางด้านการแพทย์ในระดับชาติ การ
ลดการเกิดและการเสียชีวิตคือการรักษาทันเวลา
และกระบวนการท�ำงานเป็นทีม กลยุทธ์การบริหาร
จัดการ และการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยผู้วิจัยได้
ระบุช่องว่างในการท�ำวิจัยไว้ว่า
จากข้อมูลที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมวิธี
การที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อ
ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ซึ่งมีการแบ่งโรงพยาบาลออกเป็นระดับ
ต่ า ง ๆ ตามศั ก ยภาพของการให้ บ ริ ก าร
รวมทั้งตัวชี้วัดคุณภาพที่ส�ำคัญทางคลินิก
และตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพด้ า นกระบวนการที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการเพือ่ ลดอัตรา
การเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ย โรคหลอดเลื อ ด
สมอง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้สามารถ
น�ำไปใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าอ้างอิง
ต่อไป (อุดม ภู่วโรดม และคณะ, 2562
น. 98)
ในการเขียนกรอบแนวคิดนั้นรายงานการ
วิจัยส่วนใหญ่อธิบายทฤษฎีหรือกรอบที่ชี้น�ำการ
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ศึกษาวิจัย ความลึกของการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
เชิงทฤษฎีขนึ้ อยูก่ บั ขอบเขตของค�ำอธิบายทีจ่ ำ� เป็น
เพือ่ ท�ำความเข้าใจการศึกษาวิจยั และผลลัพธ์ รวมทัง้
รูปแบบของวารสารทีจ่ ะตีพมิ พ์ ยกตัวอย่างจากงาน
วิจยั ของ ณัฐตินา วิชยั ดิษฐ, กาญจน์สนุ ภัส บาลทิพย์,
แสงอรุณ อิสระมาลัย, และฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
(2561) เรื่องการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความ
สามารถของผูด้ แู ลในการจัดการภาวะโภชนาการใน
ผูส้ งู อายุตดิ เตียงทีใ่ ส่สายให้อาหารทางจมูก เป็นการ
วิจัยเชิงพัฒนาโดยน�ำแนวคิดทฤษฎีการพยาบาล
ของโอเร็ม แนวคิดโภชนบ�ำบัด ร่วมกับการทบทวน
หลักฐานเชิงประจักษ์ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมส่ ง เสริ ม ความสามารถของผู ้ ดู แ ลใน
การจัดการภาวะโภชนาการ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีการ
พยาบาลของโอเร็ม ถูกน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถของผู้ดูแลในประเด็นต่างๆ
ได้แก่ การประเมินความสามารถของผู้แลในการ
ปฏิบัติการดูแลและการพยาบาลระบบสนับสนุน
และให้ความรู้
การด�ำเนินการวิจัย (Methods)
ในส่วนวิธีการด�ำเนินการวิจัย ของรายงาน
การวิ จั ย จะอธิ บ ายวิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น
การ และน�ำเสนอกรอบแนวคิดในการด�ำเนินการ
วิจัยเพื่อการท�ำการศึกษาซ�้ำโดยทั่วไปแล้วส่วนนี้
ประกอบด้วยการออกแบบวิจยั (Study design) กลุม่
ตัวอย่างและสถานทีเ่ ก็บข้อมูล เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั กระบวนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ (บทสรุป
ของการวิเคราะห์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
วิจัยที่ศึกษา หลักการในการเขียน
ส่วนนีค้ อื การน�ำเสนอข้อมูลทีเ่ พียงพอเพือ่
สามารถท�ำซ�ำ้ ได้ ในส่วนของกระบวนการควรมีการ
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กล่าวถึงการผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย และระบุว่างานวิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่ม
ตัวอย่างอย่างไร (Oermann et al., 2018) ซึ่งราย
ละเอียดวิธีการด�ำเนินการวิจัยสามารถดูได้ในส่วน
ของ การประคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ ของ
บทความนี้
ผลการวิ จั ย (Results) และการอภิ ป รายผล
(Discussion)
ผลการวิจัย
โดยทั่วไปแล้วการรายงานการค้นพบจะ
ต้ อ งเขี ย นให้ สอดคล้ อ งกั บ วิ ธีการ ซึ่ งในส่ ว นนี้
จะเริ่มต้นด้วยข้อมูลประชากร และตามด้วยผล
ของการวัด การเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้
กล่าวไว้ในส่วนของวิธีการด�ำเนินการวิจัย เมื่อน�ำ
เสนอผลการวิจัยผู้เขียนควรน�ำเสนอการค้นพบใน
ส่วนผลการวิจัยตามล�ำดับเช่นเดียวกับที่ได้ระบุใน
วัตถุประสงค์ ค�ำถามการวิจยั และ / หรือสมมติฐาน
ที่ได้ก�ำหนดไว้ในส่วนน�ำ เพื่อช่วยให้อ่านบทความ
ได้งา่ ยและเพิม่ ความเข้าใจของผูอ้ า่ น ผูเ้ ขียนควรน�ำ
เสนอการค้นพบที่ส�ำคัญด้วยการบรรยายที่เฉพาะ
เจาะจงกับข้อมูลในตารางและไม่นอกเหนือไปจาก
ตาราง
การอภิปรายผล
ในการน� ำ เสนอในส่ ว นอภิ ป ราย นั้ น
Oermann et al. (2018) และ Oermann and Hays
(2016) ได้แนะน�ำว่าผู้เขียนจะต้องอธิบายความ
หมายของสิ่ ง ที่ ค ้ น พบ โดยการเขี ย นแบบผสม
ผสานอ้างอิงจากรายงานก่อนหน้านี้ที่ได้อ้างอิง
ไปแล้ ว ในส่ ว นน� ำ และการทบทวนวรรณกรรม
เพิ่มเติม ต้องอภิปรายให้เห็นว่างานวิจัยที่ท�ำใน
ปัจจุบันของผู้วิจัยนั้นสร้างหรือพัฒนามาจากฐาน
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ของงานวิจัยที่ทบทวนมาอย่างไร มีประเด็นไหนที่
งานวิจัยปัจจุบันสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนงาน
วิจัยที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลอะไร อะไรคือตัวแปร
ที่ อ าจอธิ บ ายว่ า ท� ำ ไมการค้ น พบแตกต่ า งจาก
การศึกษาอื่น ๆ การอภิปรายผลไม่ควรน�ำเสนอ
การวิจัยซ�้ำ และไม่ควรน�ำเสนอข้อมูลใหม่ที่ไม่
ได้รายงานในส่วนของผลการวิจัยก่อนหน้านี้ สิ่ง
ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งของการอภิปรายผล คือการน�ำ
เสนอ ความหมายของการค้นพบ (Implication) ว่า
มีความหมายต่อการน�ำไปใช้ การปฏิบัติทางการ
ศึ ก ษา ความเป็ น ผู ้ น� ำ หรื อ การวิ จั ย ในอนาคต
อย่างไร ซึ่งส่วนนี้อาจจะสามารถน�ำเสนอในส่วน
ของอภิปรายผล หรือ น�ำเสนอในอีกหัวข้อย่อย
บางรายงานวิจัยอาจจะจบแค่ส่วนของอภิปราย
ผลแต่บางงานวิจัยอาจจะจบด้วยสรุปผลการวิจัย
สั้น ๆ ว่างานวิจัยได้ท�ำอะไรและผลเป็นอย่างไร
การประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ
การประเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ต้ น ฉบั บ มี
ความส�ำคัญต่อนักวิจยั ผูอ้ า่ นงานวิจยั ผูใ้ ช้ประโยชน์
งานวิจัยและผู้วิพากษ์รายงานวิจัยต้นฉบับ ส�ำหรับ
นักวิจัย ผู้อ่านงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย
นั้นการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับท�ำให้
สามารถน�ำสิ่งที่เจ้าของผลงานน�ำเสนอในรายงาน
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
หรื อ ประชากรในงานวิจัยของตนเอง ทราบข้อ
จ�ำกัดของงานวิจัยที่ได้อ่าน และสามารถประเมิน
ว่ า งานวิ จั ย ชิ้ น นั้ น มี คุ ณ ค่ า (Scientific merit)
มีความถูกต้องเหมาะสม (Research integrity)
เพียงไร รายงานวิจยั ต้นฉบับนัน้ มีความเหมาะสมที่
จะน�ำไปใช้ ไปอ้างอิงต่อหรือไม่ นั่นคือเมื่อประเมิน
คุณภาพงานวิจัยต้นฉบับผู้อ่านต้องประเมินว่างาน

วิจัยนั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยและทฤษฎีที่ดี เป็นวิจัยที่ดี (Good research)
มีระเบียบวิธีวิจัยที่สามารถตอบค�ำถามวิจัยได้ และ
ค� ำ ถามวิ จัย สอดคล้ อ งกั บ วิ ธีการด� ำ เนิ นการวิ จั ย
เครื่องมือที่ใช้วัดมีความน่าเชื่อถือ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม การอภิปรายผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผลอย่างถูกต้อง
เพื่อชี้น�ำการใช้ประโยชน์และการน�ำไปใช้ในการ
วิจัยในอนาคตต่อไปได้ รวมทั้งการด�ำเนินการวิจัย
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย (Parse, 2016)
ส�ำหรับผูว้ พิ ากษ์งานวิจยั นัน้ ในการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยต้นฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณา
รายงานวิจัยต้นฉบับว่าเหมาะส�ำหรับการตีพิมพ์
หรือไม่ เพือ่ ท�ำให้เกิดการพัฒนาคุณค่าของงานวิจยั
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ในบทความฉบับนี้
ทางทีมผู้เขียนขอน�ำเสนอตัวอย่างรูปแบบในการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยต้นฉบับดังต่อไปนี้
รูปแบบการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยต้นฉบับ
ในการประเมิ น คุ ณ ภาพรายงานวิ จั ย
ต้ น ฉบั บ ผู ้ วิ จั ย ผู ้ อ ่ า นงานวิ จั ย และผู ้ น� ำ ผลงาน
วิจัยไปใช้สามารถใช้รูปแบบการประเมินดังต่อไป
นี้ หากเป็นการประเมินคุณภาพรายงานวิจัยชนิด
ต่ า ง ๆ เช่ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ทดลองในคลิ นิ ก
(Randomized controlled trials [RCT]) ผูว้ จิ ยั ผูอ้ า่ น
งานวิจัยและผู้น�ำผลการวิจัยไปใช้ควรใช้แนวทาง
การประเมินตามมาตรฐานการรายงานงานวิจัย
เชิงทดลองของ CONSORT (Consolidated Standards
of Reporting Trials) ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Schulz, Altman, &
Moher (2010) ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากวารสารวิจยั
ทางการแพทย์ และองค์กรบรรณาธิการทีม่ ชี อื่ เสียง
ส่วนใหญ่ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด
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เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ http://www.consortstatement.org หากเป็นงานวิจัยชนิดการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบหรือการวิเคราะห์อภิมาน
ควรใช้แนวทางประเมินเฉพาะที่เรียกว่า PRISMA:
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses (Liberati, Liberati et al., et
al., 2009; Moher et al., 2015) ซึ่งสามารถศึกษา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.
prisma-statement.org
ส่วนงานวิจัยสังเกตเหตุการณ์ทางระบาด
วิทยา ที่เป็นการศึกษาจากเหตุไปหาผลหรือการ
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) ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาและ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.strobe-statement.
org หรืองานวิจยั ชนิดอืน่ สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ที่
เว็บไซต์ http://www.equator-network.org/ ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ที่รวบรวมแบบประเมินคุณภาพในภาษา
ต่าง ๆ มากกว่า 400 แบบ ส่วนการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยทางด้านการพยาบาลนิยมใช้แนวทางการ
ประเมินของ Joanna Briggs Institute สามารถ
ศึกษาเพิม่ เติมได้ที่ http://joannabriggs.org/research/
critical-appraisal-tools.html
ในบทความฉบั บ นี้ ผู ้ เ ขี ย นขอน� ำ เสนอ
ตั ว อย่ า งรู ป แบบการประเมิ น ของ PRISMA,
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STROBE –cross sectional study รูปแบบการ
ประเมินที่ใช้ส�ำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Checklist for qualitative research) และงานวิจัยเชิงกึ่ง
ทดลอง (Checklist for Quasi-experimental studies:
non-randomized experimental studies) ของสถาบัน
Joanna Briggs Institute ซึง่ แบบประเมินทีน่ ำ� เสนอนี้
ผูเ้ ขียนได้ขออนุญาตจากเจ้าของในการแปล ตีพมิ พ์
และน�ำไปใช้ในงานวิจัยของผู้เขียนเอง โดยในการ
แปลนัน้ ผูเ้ ขียน (วิรยิ า โพธิข์ วาง) ซึง่ มีความสามารถ
ทางด้ า นภาษาอั ง กฤษในระดั บ สู ง ได้ แ ปลแบบ
ประเมิน และให้อาจารย์พยาบาลหนึ่งท่านที่ส�ำเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศทีม่ คี วามสามารถด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงเช่นกัน ตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษาที่แปล
ตัวอย่างการประเมินคุณภาพงานวิจัยชนิด
งานวิจัยเชิงส�ำรวจภาคตัดขวางตามแบบประเมิน
ของ STROBE (von Elm et al., 2008) งานวิจัย
กึ่งทดลองตามแบบตรวจสอบงานวิจัยกึ่งทดลอง
(Checklist for Quasi-Experimental Studies:
non-randomized experimental studies [Tufanaru,
Munn, Aromataris, Campbell, & Hopp, 2017])
งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพตามแบบประเมิ น วิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ (Checklist for Qualitative Research
[Lockwood, Munn, & Porritt, 2015])โดย
สถาบัน Joanna Briggs Institute และงานวิจัย
ชนิดทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบตามแบบ
ประเมินของ PRISMA (Liberati et al., 2009)
ซึ่ ง สามารถสรุ ป ผลและน� ำ เสนอตามตาราง
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 การประเมิ
ภาพงานวิ
เชิ งสํารวจภาคตัดขวางตามวิธีการประเมินของ STROBE

ตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงส�ำรวจภาคตัดขวางตามวิธีการประเมินของ STROBE

(มีต่อ)
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ด้ าน

(Sample
selection)
เครื่ องมือวิจยั
(Research tool)

ผลการศึกษา
(Results)

อัตราการตอบ
กลับ(Response
rates)

การแปลผลและ
การอภิปราย
ผลการวิจยั
(Interpretation
and discussion)

สิ่ งทีป่ ระเมิน

มี

203

11

คุณลักษณะ
ไม่ ชัด ไม่ มี
ไม่ สามารถ
ประเมินได้
(N/A)

14. กลุ่มตัวอย่างมีความเป็ นตัวแทนของประชากรที่ศึกษา
15.ระบุวธิ ีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
16.มีการอธิบายกรอบและลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
17.อธิบายถึงเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
18.อธิบายวิธีการพัฒนาและการได้มาซึ่งเครื่ องมือหรื อ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
18.มีการทดสอบเครื่ องมือก่อนการใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา
19. เครื่องมือมีความเที่ยงตรง (Validity) ความแม่นยําใน
การวัด (Reliability)
20. ระบุการให้คะแนนและแปลผลคะแนนของ
แบบสอบถาม/เครื่ องมือ
21.มีการนําเสนอผลการศึกษาวิจยั
22. มีการนําเสนอผลการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
23.บรรยายผลการศึกษาอย่างชัดเจน ที่เป็ นผลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
24.ผลการศึกษาสามารถอ้างอิงไปถึงประชากรที่ศึกษา หรื อ
ประชากรในลักษณะที่คล้ายกันได้ (Generalizability)
25. มีการระบุอตั ราการตอบแบบสอบถาม
26. ระบุการคํานวณอัตราการตอบแบบสอบถาม
27.มีการอภิปรายถึง ความคลาดเคลื่อนจากการไม่ตอบ
แบบสอบถาม (Non response bias)
28. จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดมีความเป็ นตัวแทน
ของประชากร
29. มีการแปลผลและอภิปรายผลการวิจยั ที่คน้ พบ
30. มีการสรุ ปผลและเสนอแนะการนําไปใช้หรื อการวิจยั ต่อ
ยอด
31.มีการระบุขอ้ จํากัดงานวิจยั

(มีต่อ)
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ด้ าน

ประเด็น
จริ ยธรรมและการ
เปิ ดเผย (Ethics
and disclosure)

สิ่ งทีป่ ระเมิน

คุณลักษณะ
ไม่ ชัด ไม่ มี
ไม่ สามารถ
ประเมินได้
(N/A)

มี

32.มีการระบุรายละเอียดการช้ แี จงการยินยอมการเป็ น
ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
33. มีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนับสนุนงานวิจัย
(Sponsorship)

34. มีการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั โดยคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมในมนุษย์
35. มีหลักฐานการรับรองด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมในมนุษย์
36. มีหลักฐานใบยินยอมการเป็ นประชากรกลุ่มตัวอย่าง

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

หมายเหตุ. แปลจาก STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology
Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies by Evon Elm, D.
(STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies by Evon Elm, D.G. Altman, M. Egger, S.J. Pocock, P.C.
G. Altman, M. Egger, S. J. Pocock, P. C. Gøtzsche, & J. P. Vandenbroucke (2008). Journal of Clinical
Gøtzsche, & J.P. Vandenbroucke (2008). Journal of Clinical Epidemiology, 61(4):344-9. PMID: 18313558. Retrieved from
Epidemiology, 61(4):344-9. PMID: 18313558. Retrieved from https://www.strobe-statement.org STROBE
https://www.strobe-statement.org
Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)
STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)statement:
statement: guidelines for reporting observational studies by von Elm E., & Altman D.G., Egger M,
guidelines for reporting observational studies by von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC,
Pocock S.J.,JPGøtzsche
Vandenbroucke
JP (2008). J ClinEpidemiol.
Apr;from
61(4):https://www.strobe344-9. PMID:
Vandenbroucke
(2008). J P.C.,
ClinEpidemiol.
2008 Apr;61(4):344-9.
PMID: 18313558.2008
Retrieved
18313558. Retrieved from https://www.strobe-statement.org
statement.org

ตารางที่ 2 การประเมินคุณภาพงานวิจัยกึ่งทดลอง
มี

ไม่ มี

ไม่ ชัด

รายการประเมิน

ประเมิน
ไม่ ได้ /ไม่
เกีย่ วข้ อง

1. มีตวั แปรต้นตัวแปรตามชัดเจนทําให้ทราบว่าอะไรเป็ นเหตุและอะไร
เป็ นผลหรื ออะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง
2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ (ควบคุม)มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน
กับกลุ่มทดลอง

□

□

□

□

□

□

□

□
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ตารางที่ 2่ 2การประเมิ
การประเมินนคุณคุณภาพงานวิ
ภาพงานวิจัยจกึัย่งกึทดลอง
่งทดลอง
ตารางที
มี

ไม่ มี

ไม่ ชัด

รายการประเมิน

ประเมิน
ไม่ ได้ /ไม่
เกีย่ วข้ อง

1. มีตวั แปรต้นตัวแปรตามชัดเจนทําให้ทราบว่าอะไรเป็ นเหตุและอะไร
เป็ นผลหรื ออะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง
2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ (ควบคุม)มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน
กับกลุ่มทดลอง

□

□

□

□

□

□

□

□

3. กลุ่มควบคุมได้รับผลการกระทําทุกอย่างที่เท่าเทียมกันกับกลุ่มทดลอง
ยกเว้นสิ่ งที่จะใส่ ในการทดลอง
4. มีกลุ่มควบคุม?

□

□

□

□

□

□

□

□

5. มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

8. มีการวัดผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้หรื อไม่

□

□

□

□

9. มีการใช้สถิติที่เหมาะสมหรื อไม่?

□

□

□

□

6. มีการติดตามผลที่สมบูรณ์ครบทุกเคสหรื อไม่ ถ้าไม่ครบ มีการแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอย่างไร จํานวนที่สิ้นสุ ดการ
ทดลองมีเท่าไหร่ เพียงพอหรื อไม่อย่างไร มีการวิเคราะห์ผลอย่างไร
7. มีการวัดผลลัพธ์ท้ งั ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในลักษณะเดียวกัน
หรื อไม่

ภาพรวมของงานวิจยั :

น่าเชื่อถือได้□

ไม่น่าเชื่อถือ□

ควรมีการปรับปรุ ง□

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 Institute, 2017. Retrieved from https://reviewersmanual.joannabriggs.org/
โดยได้รับการอนุญาตให้แปลและตีพิมพ์ จาก Joanna Briggs Institute เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
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ตารางที่ 3่ 3 การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิ งคุณภาพ
ตารางที
มี

ไม่ มี

ไม่
ชัดเจน

ไม่ สามารถ
ประเมินได้ /
ไม่ เกีย่ วข้ อง

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

รายการประเมิน
1. มีความสอดคล้องกันระหว่างมุมมองด้านปรัชญา แนวคิดที่ได้ระบุ
กับระเบียบวิธีการวิจยั
2. มีความสอดคล้องกันระหว่างมุมมองด้านระเบียบวิธีวิจยั และคําถาม
การวิจยั หรื อวัตถุประสงค์การวิจยั
3. มีความสอดคล้องกันระหว่างระเบียบวิธีวิจยั และวิธีการที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
4. มีความสอดคล้องกันระหว่างระเบียบวิธีวิจยั และการนําเสนอการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. มีความสอดคล้องกันระหว่างระเบียบวิธีวิจัยและการแปลผลหรื อ
แปลความข้อมูล
6. มีการระบุวา่ การวิจยั อยูบ่ นพื้นฐานความเชื่อ วัฒนธรรมของผูว้ ิจยั
หรื อการวิจยั อยูบ่ นทฤษฎี
7. มีการระบุถึงความมีอิทธิพลของผูว้ จิ ยั ต่อผลการวิจยั หรื อผลการ
วิจยั มีอิทธิ พลต่อผูว้ จิ ยั
8. มีการนําเสนอ กลุ่มตัวอย่างและลักษณะความเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษาอย่างเพียงพอ
9. มีการผ่านพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์
10. มีการสรุ ปผลการวิจยั มาจากรายงานการวิจยั การวิเคราะห์ การแปล
ความ ของข้อมูล

ผลการพิจารณาคุณภาพโดยรวม: ผ่าน □
ไม่ผา่ น□
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม□
ข้ข้ออเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
เสนอแนะ…………………………......……………………………………………......…………………
……….........................................................................................................................................................
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 การประเมินงานวิจัยชนิดการทบทวนวรรณกรรมเป็ นระบบ หรื อการวิเคราะห์ อภิมานโดยใช้
รูตารางที
ปแบบการประเมิ
นของ
PRIMSA
่ 4 การประเมิ
นงานวิ
จัยชนิดการทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบ หรือการวิเคราะห์อภิมานโดยใช้
รูปแบบการประเมินของ PRIMSA
ด้ าน

สิ่ งทีป่ ระเมิน

1.ชื� อเรือ� ง

1. ชื่อเรือ่ งระบุว่า เป็ นการทบทวนขอบเขตวรรณกรรม,
ทบทวนวรรณกรรมเป็ นระบบ, การวิเคราะห์อภิมาน

2.บทคัดย่อ (Abstract)
สรุปโครงสร้างของงานวิจยั

2.สรุ ปโครงสร้างของงานวิจยั ที่ประกอบด้วย ที่มา ความสําคัญ
หรื อปัญหา วัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของข้อมูล เกณฑ์คดั เข้า คัด
ออก กลุ่มตัวอย่าง การใส่ การทดลอง (Intervention) วิธีการการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ผลการวิจยั ข้อจํากัด สรุ ปและ
การนําไปใช้จากการค้นพบที่สาํ คัญ

มี

ไม่ มี

3.บทนํา/ส่วนนํา (Introduction) 3. อธิบายเหตุผลที่ทบทวนวรรณกรรม ในขอบเขตเนื้อหาที่ได้
เหตุผลที่ศึกษา
ศึกษามาแล้ว และอะไรคือสิ่ งที่ขาด
วัตถุประสงค์ที่ศึกษา
4. ระบุรายละเอียดของคําถามที่ตอ้ งการค้นหาคําตอบในรู ป
PICOS ที่ประกอบไปด้วย ประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
(Participants) การทดลอง (Intervention) การเปรี ยบเทียบ
(Comparison) ผลลัพธ์ (Outcomes) และการออกแบบการวิจยั
(Study design)
4.ระเบียบวิธีวจิ ยั (Methods)
วิธีและการได้มาซ่ ึ งกลุ่มตัวอย่าง 5.ระบุถึงวิธีการการได้มาซึ่ งงานวิจยั ที่ศึกษาทบทวน เช่นจาก
เว็บไซต์ หมายเลขที่ลงทะเบียน
ขอบเขตที่ศึกษา
6.ระบุขอบเขตลักษณะงานวิจยั ที่ศึกษา เช่น PICO, ปี ที่ศึกษา
แหล่งข้อมูล
ภาษา
7.บรรยายถึงแหล่งข้อมูลที่ได้มาทุกแหล่ง เช่น ฐานข้อมูล การ
จํากัดระยะเวลาในการตีพิมพ์ การติดต่อผูแ้ ต่ง ระยะเวลาในการ
ค้นหาข้อมูล
8. นําเสนอรู ปแบบการสื บค้นทางอิเลคทรอนิกส์ การระบุความ
การสื บค้น
จํากัดในการสื บค้น
9.ระบุวธิ ีการเลือกงานวิจยั (การคัดเลือกเบื้องต้น การคัดเข้าและ
การเลือกงานวิจยั
คัดออกงานวิจยั )

(มีต่อ)
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ด้ าน

สิ่ งทีป่ ระเมิน

มี

ไม่ มี

กระบวนการเก็บข้อมูล

10.อธิบายวิธีการดึงข้อมูลจากงานวิจยั (Data extraction) เช่น
แบบฟอร์ม วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ Inter rater ระหว่างผูว้ จิ ยั
สองคนขึ้นไป
หัวข้อ ตัวแปรที่ใช้ ในการเก็บ
11.มีการระบุและให้ความหมายตัวแปรที่ศึกษา ที่ตอ้ งการเก็บ
ข้อมูล
ข้อมูล เช่น PICO, แหล่งทุน มีการอธิ บายข้อตกลงในการวิจยั
(Assumption)
ความเสี่ ยงในการลําเอียงใน
12.อธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงในการลําเอียง
งานวิจยั แต่ละเรื่ อง
ของงานวิจยั แต่ละเรื่ อง (พร้อมทั้งระบุวา่ มีการประเมินเฉพาะเรื่ อง
นั้น ๆ หรื อประเมินโดยภาพรวมของงานวิจยั ทั้งหมด) และระบุวา่
มีการใช้การประเมินนี้ในการสังเคราะห์ขอ้ มูลอย่างไร
การสรุ ปผลจากการวัด (Summary 13. มีการระบุถึงหลักการสรุ ปผลจากการวัด เช่น สัดส่ วนความ
measure)
เสี่ ยง (Risk ratio) ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Difference in mean)
การสังเคราะห์ผลลัพธ์
14. อธิบายถึงวิธีการจัดการข้อมูลและการรวมผลการวิจยั ของ
งานวิจยั หลายชิ้นเข้าด้วยกัน รวมถึงการวัดความเป็ น Consistency
ในงานวิจยั ที่เป็ น Meta-analysis
ความเสี่ ยงในการลําเอียงของ
15.ระบุวธิ ีการประเมินความลําเอียงของงานวิจยั เช่น ความ
งานวิจยั
ลําเอียงต่อการเลือกแหล่งที่มาของการตีพิมพ์ การเลือกรายงาน
เฉพาะหัวข้อใด ๆ ของงานวิจยั
การวิเคราะห์เพิ่มเติม
16.อธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติม เช่น sensitivity หรื อ
subgroup analysis หรื อ meta regression
5.ผลการวิจยั
จํานวนงานวิจยั ที่ศึกษา
17. ระบุถึงจํานวนงานวิจยั ที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้น ทั้งหมด
(Studies screened) การประเมินเพื่อคัดเข้า จํานวนงานวิจยั ที่ได้รับ
การรี วิว และเหตุผลที่คดั ออก ควรนําเสนอเป็ นภาพไดอะแกรม
18. ในงานวิจยั แต่ละเรื่ อง มีการนําเสนอลักษณะการดึงข้อมูล เช่น
ลักษณะงานวิจยั
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง PICO ระยะเวลาติดตามผล พร้อมทั้งมีอา้ งอิง
ที่มาของงานวิจยั
ความเสี่ ยงของการลําเอียงใน
19.นําเสนอข้อมูลความเสี่ ยงการลําเอียงของงานวิจยั แต่ละเรื่ อง
งานวิจยั แต่ละเรื่อง
(พร้อมทั้งระบุวา่ มีการประเมินเฉพาะเรื่ อง นั้น ๆ หรื อประเมิน
โดยภาพรวมของงานวิจยั ทั้งหมด) (ดังข้อ 12)

(มีต่อ)
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ด้ าน
ผลการวิจยั แต่ละเรื่ อง

การสังเคราะห์ผลลัพธ์
ความเสี่ ยงในการลําเอียงของ
งานวิจยั
การวิเคราะห์เพิ่มเติม
6.การอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา

ข้อจํากัดการวิจยั

ข้อสรุ ป
7. แหล่งทุน

สิ่ งทีป่ ระเมิน

มี

209
ไม่ มี

20.นําเสนอสรุ ปผลการวิจยั ในภาพรวมจากงานวิจยั ทั้งหมดว่ามี
ประโยชน์ โทษ และนําเสนอผลงานวิจยั ในแต่ละเรื่ องว่า การวิจยั
มีผลอย่างไร มีค่า Effect estimate และ Confidence interval
เท่าไหร่ ถ้าเป็ นไปได้ให้นาํ เสนอด้วย forest plot
21. นําเสนอผลของ meta analysisในแต่ละงานวิจยั รวมทั้งค่าช่วง
ความเชื่อมัน่ (confidence interval) และ measures of consistency
22. นําเสนอผลการประเมินความลําเอียงในทุกงานวิจยั ที่ศึกษา
(ดูขอ้ 15)
23 นําเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติม เช่น Sensitivity หรื อ
Subgroup analysis หรื อ Meta regression
24.สรุ ปการค้นพบ เช่น ระดับความเข้มแข็งของหลักฐานเชิง
ประจักษ์สาํ หรับผลลัพธ์ในแต่ละตัวแปร ที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย
เช่น บุคลกรทางสุ ขภาพ ผูใ้ ช้บริ การ ผูก้ าํ หนดนโยบาย
25.อภิปรายถึงข้อจํากัดของงานวิจยั ทั้งในระดับงานวิจยั และ
ผลลัพธ์ เช่นความเสี่ ยงของการลําเอียง และวิธีการทบทวน เช่น
ข้อจํากัดของการได้มาซึ่ งงานวิจยั ที่จะทบทวน การรายงานถึง
ความลําเอียง
26.นําเสนอถึงการแปลผล แปลความหมายโดยภาพรวม และการ
นําไปใช้ในการวิจยั ครั้งต่อไป
27. บรรยายถึงแหล่งที่มาของทุนที่สนับสนุนงานวิจยั การ
สนับสนุนแหล่งข้อมูล บทบาทของผูส้ นับสนุนทุนการวิจยั

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
ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ และน� ำ ไปใช้ ผู ้ ใ ช้ ส ามารถใช้ PRISMA Statement ได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งขออนุ ญ าต
(http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/CitingAndUsingPRISMA)

210
บทสรุป

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

บทความฉบั บ นี้ ไ ด้ น� ำ เสนอวิ ธี ก ารน� ำ
เสนอรายงานวิจัยและการประเมินคุณภาพรายงาน
วิจัยต้นฉบับ (Manuscript) ที่พบได้บ่อยในงาน
วิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข ซึ่งผู้เขียน
ได้น�ำเสนอวิธีการเตรียมต้นฉบับและตัวอย่างรูป
แบบการประเมินรายงานวิจัยการวิเคราะห์อภิมาน
(Meta-Analysis) โดยใช้รูปแบบการประเมินของ
PRISMA ที่มีการประเมินทั้งหมด 27 ข้อ รูปแบบ
การประเมินรายงานวิจัยเชิงสังเกตการณ์หรือเชิง
ส�ำรวจ โดยใช้รูปแบบการประเมินของ STROBE–
cross sectional study ที่มีทั้งหมด 36 ข้อ และรูป
แบบการประเมินรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Checklist for Qualitative Research) ที่มีทั้งหมด 10 ข้อ
และงานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Checklist for QuasiExperimental Studies: Ron-randomized experimental studies) ทีม่ ที งั้ หมด 9 ข้อ ของสถาบัน Joanna Briggs Institute ซึง่ รูปแบบการน�ำเสนอรายงาน
วิจยั และประเมินคุณภาพรายงานวิจยั ต้นฉบับขึน้ อยู่
กับระเบียบวิธีวิจัยของแต่ละชนิด ผู้สนใจสามารถ
น�ำรูปแบบการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการเตรียม
รายงานต้ น ฉบั บ และการประเมิ น คุ ณ ภาพงาน
วิจัยเพื่อน�ำผลลัพธ์ของงานวิจัยนั้น ๆ ไปใช้ว่ามี
คุณภาพน่าเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้
ผูส้ นใจ สามารถศึกษารูปแบบการประเมินงานวิจยั
ต่าง ๆ เพิ่มเติม พร้อมวิธีการน�ำรูปแบบประเมิน
ไปใช้ได้ที่เว็บไซต์ https://www.equator-network.
org/ และ https://joannabriggs.org/research/
critical-appraisal-tools.html ผู้วิพากษ์งานวิจัยและ
วารสารทีต่ พี มิ พ์งานวิจยั ต้นฉบับควรใช้รปู แบบวิธี
การประเมินเหล่านี้ให้สอดคล้องกับชนิดของงาน

วิจัยในการพิจารณาผลงานวิจัยตีพิมพ์ นอกจาก
นี้ จ ะเห็ น ว่ า งานวิ จั ย ที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย
ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยยังมีน้อย ดังนั้น
ควรมีการผลิตงานวิจัยที่ประเมินคุณภาพของงาน
วิจัยต้นฉบับเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยทาง
ด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข
ทีม่ กี ารด�ำเนินการวิจยั ในมนุษย์ เพราะเป็นงานวิจยั
ที่ต้องการคุณภาพและความถูกต้องค่อนข้างมาก
เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจยั ทีเ่ หมาะสมกับ
การน�ำไปใช้กับผู้รับบริการต่อไป
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การส่งเสริมสมรรถนะเป้าหมายความปลอดภัยด้านบุคลากรแก่นักศึกษาพยาบาล
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันเป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากร (2P Safety Goal) เป็นนโยบายระดับโลก
และระดับประเทศทีร่ ว่ มกันขับเคลือ่ นในระบบสุขภาพไทย ซึง่ สะท้อนถึงการตืน่ ตัวในการให้ความส�ำคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ได้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานการดูแลทัง้ ผูป้ ว่ ยและบุคลากรเพือ่ ผลลัพธ์
ที่ปลอดภัยและคุณภาพในการบริการสุขภาพ ส�ำหรับสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพได้มีการ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเช่นกัน นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่ง
การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยแล้วนั้น พบว่ามีประเด็นส�ำคัญที่ความท้าทายของอาจารย์พยาบาล
เช่นกัน ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีป่ ลอดภัยอย่างรอบด้าน นัน้ คือประเด็น
เป้าหมายความปลอดภัยด้านบุคลากร (Personnel safety goal) โดยหากมีการน�ำไปบูรณาการเรียนรูร้ ายวิชา
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะสามารถช่วยการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติทางการพยาบาลที่ปลอดภัย
ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั วิชาการด้านการศึกษาพยาบาลได้มแี นวทาง
น�ำในประเด็นความปลอดภัยด้านบุคลากรไปประยุกต์ในการส่งเสริมสมรรถนะความปลอดภัยแก่นกั ศึกษา
พยาบาล รวมทั้งมีสมรรถนะเป็นที่ต้องการและจ�ำเป็นต่อระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำ

ปัจจุบันประเด็นความปลอดภัยจากการ
รั บ บริ ก ารทางสุ ข ภาพมี ค วามส� ำ คั ญ และเป็ น
กระแสการตื่นตัวทางสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมทั้ ง ว่ า ทางด้ า นความคิ ด
ทัศนคติ มุมมองของผู้รับบริการต่อทีมสุขภาพ
มีการรายงานองค์การอนามัยโลกถึงเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จ�ำนวน 134 ล้านครั้งเกิดขึ้นทุกปีใน
โรงพยาบาลของประเทศทีม่ รี ายได้ตำ�่ และปานกลาง
(Low-and middle-income countries [LMICs])
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตปีละ 2.6 ล้านคน เนื่องจากจัดการ
ความปลอดภัยไม่มีคุณภาพ ส่งผลต่อสุขภาพของ
ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง มีรายงานการใช้ยาที่ไม่
ปลอดภัยและข้อผิดพลาดในการใช้ยาทีส่ งู เช่นเดียว
กับการเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดใน
การใช้ยาทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 42 พันล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี (World Health Organization [WHO],
2018)
ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety)
นับว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการดูแลผูป้ ว่ ยทีอ่ งค์การ
อนามั ย โลกและระบบบริ ก ารสุ ข ภาพทั่ ว โลกได้
ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง จึง
มีการก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย ทั้งใน
ระดับโลก มีการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันถึงผล
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในระบบบริการ
สุขภาพ (WHO, 2011) นโยบายดังกล่าวได้สง่ ผลต่อ
การเปลีย่ นแปลง ให้องค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คือ สถาบันรับรอง
คุณภาพด้านสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา
(Joint Commission for Accreditation of Healthcare
Organization [JCAHO]) ซึง่ เป็นสถาบันทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับในระดับสากล มีการก�ำหนดให้เป้าหมาย
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ความปลอดภัยเป็นเป้าหมายส�ำคัญ ที่มุ่งเน้นให้
ผูป้ ว่ ยและผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
ปลอดภัยสูงสุด (The Joint Commission, 2017)
ในประเทศไทยมีสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สรพ.
(The Healthcare Accreditation Institute Public
Organization [HA]) ได้ ป ระกาศให้ บุ ค ลากร
สาธารณสุข รับทราบเป้าหมายความปลอดภัยใน
การดูแลผู้ป่วย การสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยก�ำหนดเป้าหมายความ
ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยที่ส�ำคัญและมีความเป็น
ไปได้ในการลดระดับของปัญหา ในปี พ.ศ. 2551
ได้ น� ำ Patient Safety Goals มาจั ด เป็ น หมวด
หมู ่ ที่ จ ดจ� ำ ได้ ง ่ า ย ภายใต้ ชื่ อ ว่ า SIMPLE โดย
ก�ำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งก�ำหนดเป้าหมาย
ความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย และน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริง (สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล [องค์การมหาชน] , 2561) จากนัน้ ในปี
พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้มกี ำ� หนดนโยบาย
ความปลอดภัย (2 P Safety Goals) ทีก่ ำ� หนดแนวทาง
ด้ า นผู ้ ป ่ ว ย (Patient) และบุ ค ลากร (Personal)
ก�ำหนดเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่
มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์
ด้านความปลอดภัย มีการก�ำหนดไว้คอื ประเทศไทย
มี ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยส�ำหรับทุกคน 2018-2021 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) สะท้อนการให้ความส�ำคัญ
ต่อความปลอดภัยของหน่วยบริการสุขภาพ และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญที่จะให้
เกิดความปลอดภัยดังกล่าว มีการก�ำหนดตัวชี้วัด
ด้านความปลอดภัยตามนโยบายในทุกระดับของ
ระบบสุขภาพของประเทศไทย
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ส�ำหรับสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล
ในระดับนานาชาติ ได้มีการจัดโครงการการศึกษา
ทีก่ ำ� หนดกรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยผูป้ ว่ ย (Quality and
Safety Education for Nurses [QSEN]) โดย Hudson
Lewis, Stokes, and Yarbrough (2014) ที่เน้นให้
นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะหลัก 6 ประการคือ
1) การเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 2) การท�ำงานเป็น
ที ม และความร่ ว มมื อ 3) การปฏิ บั ติ ง านโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 4) การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 5) ความปลอดภัย และ 6) เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสัมพันธ์กับความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพ
ซึ่ ง เป็ น ความคาดหวั ง ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม
ศักยภาพเมื่อส�ำเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพโดยไม่ต้อง
เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ การมุ่งให้นักศึกษาพยาบาลที่
จะก้าวเป็นพยาบาลวิชาชีพต้องมีความรับผิดชอบ
ในเรื่องคุณภาพบริการ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีความส�ำคัญเมื่อต้อง
ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยตลอดชีวิตของการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล (พร บุญมี, 2557)
ปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นการสอนภาค
ปฏิบัติได้เน้นถึงการน�ำความรู้สู่การปฏิบัติ การ
เรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง ในการฝึกปฏิบตั มิ คี วาม
จ�ำเป็นที่ต้องอาศัยทุกช่วงของการฝึกปฏิบัติ โดย
สอดแทรกเนื้อหาต่าง ๆ ในทุกรูปแบบที่เป็นการ
ส่งเสริมความรอบรู้ในการดูแลผู้ป่วยและตนเอง
ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามหากมี ก าร
บูรณาการหลักการดูแลด้านความปลอดภัย การ
บริหารความเสี่ยงทางคลินิกเชื่อมโยงต่อการสอน
ภาคปฏิบัติที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้คิด
อย่างเป็นระบบ (Systems thinking) ร่วมกับการใช้

กระบวนการพยาบาล จะสามารถส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณซึง่ เป็นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
ในด้านสุขภาพค�ำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ก�ำหนดจาก
ภาพใหญ่คือองค์กรอนามัยโลก รวมถึงสถาบัน
ทางด้านสุขภาพ สถาบันการศึกษาทางด้านสุขภาพ
ที่จะเผยแพร่แนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันสมัยเท่าทัน
ต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกปัจจัยทีก่ ระทบต่อวิถชี วี ติ
ของโลกปัจจุบัน จึงเป็นความท้าทายของอาจารย์
พยาบาลในการพัฒนาแนวทางจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหรื อ พั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ โดยครอบคลุม
เนือ้ หาแนวคิดหลักการความปลอดภัยด้านบุคลากร
สุ ข ภาพ การประยุ ก ต์ บ ทบาทอาจารย์ พ ยาบาล
ในการส่ ง เสริ ม สมรรถนะด้ า นความปลอดภั ย
แก่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลด้ า นบุ ค ลากร ในการฝึ ก
ภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ แ ยกส่ ว นแต่ เ น้ น ให้ ส อดแทรก
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมทั้ ง
ตัวอย่างประสบการณ์ในการส่งเสริมสมรรถนะ
ด้ า นความปลอดภั ย แก่ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
ตามแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ บู ร ณาการทั้ ง ความ
ปลอดภั ย ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยและบุ ค ลากร ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ของบทความนีเ้ พือ่ ให้นกั วิชาการด้าน
การศึกษาพยาบาลได้มีแนวทาง/การประยุกต์ใน
กิจกรรมการสอนภาคปฏิบัติที่สนับสนุน ส่งเสริม
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติทดี่ แี ก่นกั ศึกษาพยาบาล
ให้เกิดสมรรถนะด้านปลอดภัยในด้านบุคลากร
เพื่อเชื่อมโยงต่อการดูแลผู้ป่วยที่ปลอดภัยต่อไป
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ด้ า นความปลอดภั ย ในการดู แ ล
ผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพ (2 P Safety Goals)
ทางด้านสุขภาพ
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2P Safety Goals
เป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
(Patient Safety Goals)
1) การผ่าตัดที่ปลอดภัย (Safe Surgery)
2) การควบคุมการป้องกันการติดเชื�อต่าง ๆ
(Infection Control)
3) ความปลอดภัยในการให้ยาและส่ วนประกอบของเลือด
(Medication & Blood Safety)
4) กระบวนการดูแลผูป้ ่ วย (Patient Care Processes)
5) การใส่ ท่อ สายระบายต่าง ๆ (Line, Tube , Catheter)
6) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Emergency Response)

S
I
M
P
L
E

ความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุ ข
(Personnel Safety Goals) “ SIMPLE”
1) การรักษาความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลและสื่ อสังคม
(Security and Privacy of Information and Social Media)
2) การติดเชื้อและแพร่ กระจายเชื้อ ( Infection and Exposure)
3) สุ ขภาพจิตที่ดีและมีสมาธิ (Mental Health and Mediation)
4) กระบวนการทํางาน (Process of Work)
5) การใช้รถพยาบาลฉุ กเฉิ นที่ปลอดภัย ( Lane (Ambulance) and Legal issues)
6) สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับบุคลากร (Environment and Working Conditions)

ตารางภาพที่ 1 เป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุ ข

ประเด็
ด้ า นความปลอดภั
ย ในการดู
ล วิทคยาศาสตร์
สุขภาพทุ
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แลผู้ป่แวยและบุ
ลากรสุ ขภาพ
(2 Pกสาขาวิ
SafetyชาชีGoals)
ผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพ (2 P Safety Goals) ประเทศและในประเทศไทย ต่างให้ความส�ำคัญต่อ
การศึกษา
ทางด้านการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยอย่างเป็น
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า น รูปธรรมโดยน�ำเนื้อหาในหลักสูตรความปลอดภัย
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ของผู้ป่วย (Patient safety curriculum guide)
ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ
ทั่ ว โลก โดยองค์ ก ารอนามั ย โลก ที่ ไ ด้ เ ผยแพร่
หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วทั่ ว โลกตั้ ง แต่ ป ี คศ. 2011
โดยเนื้ อ หาสาระส� ำ คั ญ ในคู ่ มื อ หลั ก สู ต รความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย ขององค์การอนามัยโลก ฉบับ
สหวิชาชีพ นัน้ ประกอบด้วย 11 หัวข้อ ยกตัวอย่าง เช่น
หัวข้อที่ 1 ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร หัวข้อ
ที่ 2 ท�ำไมการน�ำปัจจัยมาใช้จงึ มีความส�ำคัญต่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นต้น เนื้อหาสาระส�ำคัญ
มุ ่ ง เน้ น การเรี ย นรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง ส่ ง เสริ ม
การคิดอย่างเป็นระบบควบคุมการให้ความส�ำคัญ
แบบองค์รวม ค�ำนึงหลักจริยธรรม โดยมียทุ ธศาสตร์
คือ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ (Share) การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในสหสาขาวิชาชีพ (Chain)
การวางรูปแบบการเรียนการสอน (Shape) และการ
เปลี่ยนแปลงสู่การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย (Change) (WHO, 2011)
ในประเทศไทย สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ได้ทำ� ความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตบุคลากรสุขภาพทุกแห่ง
ในประเทศไทย ในการน� ำ หลั ก สู ต รสู ่ ก ารจั ด
การเรียนการสอนและมีการเผยแพร่คู่มือหลักสูตร
ความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก
ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย) ในปี พ.ศ. 2558
(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล [องค์กร
มหาชน), 2558] ส�ำหรับหัวข้อในบทเรียนและ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นในหลักสูตร
ยั ง เป็ น ความท้ า ทายแก่ อ าจารย์ พ ยาบาลและ
พยาบาลพี่ เ ลี้ ย งของสถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ จ ะน� ำ เนื้ อ หามาบู ร ณาการ
กั บ รายวิ ช าหรื อ สอดแทรกสาระรายวิ ช าที่ มี

การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มีใ นปั จ จุ บั น แต่ พ บ
บางสถาบั น ทางการพยาบาลได้ มี ก ารเพิ่ ม เป็ น
รายวิชาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม
แต่ ล ะสถาบั น การศึ ก ษามี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลได้ รั บ การพั ฒ นา
และการอบรมขัดเกลาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร นอกจากนั้น
พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกยังมีบทบาทส�ำคัญใน
การส่ งเสริ มสมรรถนะด้ า นความปลอดภั ย และ
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับการศึกษาของ เยาวเรศ ก้านมะลิ และ
อรัญ ซุยกระเดื่อง (2017) พบว่าพยาบาลพี่เลี้ยง
สามารถการน� ำ กระบวนการอบรมขั ด เกลาทาง
สังคม (Socialization) มาบูรณาการเข้ากับบทบาท
ของพยาบาลพีเ่ ลีย้ งในการจัดการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติ เป็นการท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
มีต้นแบบของวิชาชีพที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่ปัจจัยส่วน
บุคคลคือด้านร่างกาย ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ
ทีร่ วมไปถึงความรูค้ วามเข้าใจในทุกกระบวนการใน
การดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเอง
และผู้ป่วย โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการท�ำงาน
และความปลอดภั ย ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย (เยาวเรศ
ก้านมะลิ และอรัญ ซุยกระเดื่อง)
จากความส� ำ คั ญ ด้ า นความปลอดภั ย ใน
การดูแลผู้ป่วยและบุคลากรของทุกภาคส่วน ที่มี
นโยบายระดับโลกและระดับชาติ ผูเ้ ขียนได้ตระหนัก
และเห็นความส�ำคัญต่อน�ำนโยบายสู่ประยุกต์ใน
กิจกรรมการสอนภาคปฏิบตั ิ โดยน�ำหลักการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk management) ควบคู่กับประเด็น
ความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่งได้น�ำเสนอเนื้อหา
ส�ำคัญ 4 ประเด็นหลักดังนี้ 1) การรักษาความ
ปลอดภั ย และความเป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล และ

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

สื่อสังคม (Security and privacy of information
and social media) 2) การติดเชื้อและแพร่กระจาย
เชื้อ (Infection and exposure) 3) สุขภาพจิตที่
ดีและมีสมาธิ (Mental health and meditation)
4) กระบวนการท�ำงาน (Process of work) แต่
ในประเด็ น ที่ 5) การใช้ ร ถพยาบาลฉุ ก เฉิ น ที่
ปลอดภัย (Lane ambulance, and legal issues) และ
6) สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย ส� ำ หรั บ บุ ค ลากร
(Environment and working conditions) จะไม่ได้
น�ำเสนอในครั้งนี้เนื่องจากทั้ง 2 ด้านจะเน้นใน
เชิงนโยบายของผู้บริหาร แนวทางในการน�ำเสนอ
ครั้ ง นี้ จ ะมี ร ายละเอี ย ดและมี ก ารเชื่ อ มโยง
เพื่อประยุกต์ในกิจกรรมการสอนภาคปฏิบัติ
แนวทางการประยุ ก ต์ ห ลั ก ความปลอดภั ย ของ
บุคลากรสุขภาพ (Personnel Safety Goal) ในการ
จัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในการส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านปลอดภัยแก่นักศึกษาพยาบาล
1. ด้ า นการบู ร ณาการหลั ก การบริ ห าร
ความเสี่ ย ง (Risk management) ในกิ จ กรรม
การสอนวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ท างการพยาบาล โดย
อาจารย์ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า อาจารย์ ส อนภาค
ปฏิบัติ และพยาบาลพี่เลี้ยงที่สอนภาคปฏิบัติจะ
สามารถน�ำหลักการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์
ใช้ในส่งเสริมสมรรถนะด้านความปลอดภัยในการ
ดูแลผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพนั้น จ�ำเป็นที่จะ
ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบแก่นกั ศึกษาพยาบาล
ในการฝึกภาคปฏิบัติ โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		 ขั้นตอนที่ 1 คือ การระบุความเสี่ยง
(Risk identification) ขั้ น ตอนนี้ เ ริ่ ม ใช้ ตั้ ง แต่
การปฐมนิเทศทุกรายวิชา ทุกหอผู้ป่วยที่ขึ้นฝึก
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ปฏิบัติโดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้
หัตถการต่าง และการพยาบาลในโรคต่าง ๆ เป็นต้น
หรืออาจเป็นการเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
กับตนเอง หรือผูอ้ นื่ หรือข่าวสารต่าง ๆ หรือวิเคราะห์
โอกาสในการฝึกปฏิบัติ แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น
ในหอผูป้ ว่ ย รวมทัง้ จุดเน้นส�ำคัญในการเตรียมพร้อม
ด้านวิชาการเพือ่ การปฏิบตั ใิ นการฝึกครัง้ นี้ เชือ่ มโยง
ไปหลั ก ความปลอดภั ย ของผู ้ ป ่ ว ยและบุ ค ลากร
(Patient and personnel safety goals หรือ 2P Safety
Goals) ซึง่ เน้นหลัก S-I-M-P-L-E รายละเอียดสังเขป
ตามตารางภาพที่ 1 ยกตัวอย่าง ค�ำถาม เช่น หากผูป้ ว่ ย
มี อ าการสั บ สนช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ น ้ อ ยโอกาส
เกิ ด เรื่ อ งอะไรได้ บ ้ า ง หรื อ หากผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ยา
หลายรายการควรตระหนักในเรือ่ งใดบ้าง สอดคล้อง
กับหลัก SIMPLE ประเด็นใด เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 คือ การประเมินความเสี่ยง
(Risk assessment) การน�ำข้อมูลจากขั้นที่ 1 มา
จัดระดับความรุนแรงที่มีตั้งแต่ระดับน้อยถึงระดับ
มากทีส่ ดุ ซึง่ อาจน�ำไปสูอ่ นั ตรายร้ายแรงหรือท�ำให้
ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ฝึกวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล หรือหัตถการที่ส่งผลกระทบหรืออาจจะ
เกิดขึน้ เช่น หากเกิดแล้วส่งผลต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
มากน้อยขนาดไหน รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ถึงระดับความรุนแรงทางคลินิก ระดับความ
รุนแรงของการเกิดอุบัติการณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 9 ระดับ
ตั้งแต่ A-I รายละเอียดดังนี้ ระดับ A หมายถึง
เหตุ การณ์ ที่มีแ นวโน้ มก่ อ ให้ เ กิ ด ความระดั บ B
หมายถึง การเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น แต่ไม่เป็น
อั นตราย/ไม่ ส่ งผลเสี ย หายเนื่ อ งจากความคลาด
เคลื่อนยังไม่ถึงผู้มารับบริการ ระดับ C หมายถึง
เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ น แต่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายหรื อ
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ไม่ส่งผลเสียหายถึงแม้ว่าความคลาดเคลื่อนนั้นจะ
ไปถึงผู้รับบริการ ระดับ D หมายถึง เกิดความคลาด
เคลือ่ น แต่ไม่เป็นอันตราย/ไม่สง่ ผลเสียหาย แต่ตอ้ ง
มีการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นอันตรายหรือ
ไม่ส่งผลเสียหายต่อผู้รับบริการ
		 ส�ำหรับในระดับที่ส่งผลอันตรายต่อ
ผูป้ ว่ ยคือในระดับ E- G โดยในระดับ E หมายถึง เกิด
ความคลาดเคลือ่ น ส่งผลให้เกิดอันตรายชัว่ คราวต่อ
ผูร้ บั บริการ ระดับ F หมายถึง เกิดความคลาดเคลือ่ น
และส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวต่อผู้รับบริการ
ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึน้ ใช้เวลาแก้ไขนานขึน้
ระดั บ G หมายถึ ง เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ น
เกิดอันตรายถาวรต่อผู้รับบริการ หรือเกิดความ
พิการถาวร หรือบาดเจ็บหรือเจ็บปวดทางจิตใจ
และอารมณ์ ระดับ H หมายถึง เกิดความคลาด
เคลือ่ น เกิดอันตรายเกือบถึงชีวติ ต่อผูร้ บั บริการ ต้อง
ท�ำการช่วยชีวิต เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ
ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (CPR) และ ระดับ I
หมายถึง เกิดความคลาดเคลื่อน เกิดอันตรายจนถึง
ชีวิตต่อผู้รับบริการ เกิดความเสียหายจนแก้ไขไม่
ได้ต่อผู้รับบริการ ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกฟ้อง
ร้องทางสื่อ ทางกฎหมาย (สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล [องค์การมหาชน], 2561) อาจารย์
พยาบาลหรือพยาบาลพี่เลี้ยงมีบทบาทที่ส่งเสริม
ให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลสามารถที่ จ ะฝึ ก วิ เ คราะห์
กรณีศึกษาจากสถานการณ์ โดยการตั้งค�ำถามหรือ
ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงและการวิเคราะห์โอกาส
ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไร เพื่อการวางแผนการ
พยาบาลอย่างครอบคลุมต่อไป
ขั้นที่ 3 การจัดการกับความเสี่ยง (Risk
management) ในขั้นตอนนี้มีการแบ่งออกเป็น
4 กลยุทธ์ หรือใช้ตวั ย่อว่า 4 T ได้แก่ 1) ยอมรับ (Take)

2) การแก้ไขผลกระทบ (Treat) 3) การหลีกเลี่ยง
หรือก�ำจัด (Terminate) และ 4) การถ่ายเท (Transfer)
กรณี ที่ มี ก ารเกิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ที่ มี ค วามรุ น แรงสู ง
กระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหา (Root cause
analysis [RCA]) ด้วยการท�ำแผนภูมิก้างปลา การ
ปรึกษาร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไขอย่างเปิดใจ
ท�ำให้ได้ข้อสรุปในการจัดการระบบ ความยากง่าย
ของประเด็นการเรียนรูต้ อ้ งค�ำนึงถึงระดับชัน้ ปีของ
นักศึกษาเพือ่ ให้เกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ การจัดการความ
เสี่ยงระดับง่ายจนถึงระดับยาก
ขั้นที่ 4 การติดตามและการทบทวนความ
เสี่ยง (Monitoring and review) ในขั้นตอนของ
การติดตามผลของการจัดการความเสี่ยงหรือการ
บริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับการประเมินผล
ทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย โดยอาจเป็นการ
ทบทวนความเสีย่ งหลังฝึกปฏิบตั งิ านร่วมกันแต่ละ
วัน (Post conference) หรือการประเมินผลร่วม
กับแหล่งฝึก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน
ระบบและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นรูปแบบการ
บูรณาการบริหารความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนั้ น จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การ
พัฒนาความรู้ของผู้สอนตามสภาพการณ์จริง โดย
อาจารย์พยาบาลต้องมีการพัฒนามีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
บริหารความเสี่ยง และการฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละ
สถานการณ์กับนักศึกษาก็จะกระตุ้นให้เกิดการคิด
เชิงระบบ (พร บุญมี, 2557)
2. การจัดเรียนรู้ภาคปฏิบัติบูรณาการกับ
เป้าหมายความปลอดภัยบุคลากรสาธารณสุข เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะด้านความปลอดภัยของ
นักศึกษาพยาบาล ซึ่งกล่าวได้ว่าบุคลากรสุขภาพ
ในบทความนี้ คือนักศึกษาพยาบาล ทีม่ คี วามจ�ำเป็น
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ต้องได้รับค�ำแนะน�ำ การส่งเสริมถึงความปลอดภัย
ในการดูแลตนเองอย่างรอบด้านเพือ่ จะสามารถดูแล
ผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
การสอดแทรกหลักการใน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 2.1 การพัฒนาทักษะในการสือ่ สารอย่าง
มืออาชีพแก่นักศึกษา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ของวิชาชีพพยาบาลมีความส�ำคัญในยุคปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก และได้มีการก�ำหนดเป็นประเด็น
ความปลอดภัยของบุคลากร ที่ก�ำหนดเป้าหมาย
ในเรื่ อ ง ความมั่นคงและความเป็นส่ว นตัว ของ
ข้อมูลส่วนบุคคลรวมทัง้ การสือ่ สารสังคมออนไลน์
ทีม่ งุ่ ด้านการสือ่ สังคมออนไลน์ความปลอดภัยของ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมืออาชีพ (สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล [องค์การมหาชน],
2561) ปัจจุบันหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี ได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของ
การสื่อสารเป็นอย่างมาก มีการจัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎีในรายวิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
ที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารของ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาล มี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ในหลั ก สู ต ร
และนอกหลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ บทบาทอาจารย์พยาบาลมีส่วนส�ำคัญ
ต่อการส่งเสริมในการสื่อสารของนักศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันประเด็นปัญหาที่อาจเกิด
จากค�ำพูด หรือข้อความ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพ
ลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
หลั ก การสื่ อ สารที่ ดี ที่ ส ามารถน� ำ ได้
สอดแทรกได้ชว่ งฝึกปฏิบตั ปิ ระกอบด้วย ( 1) ความ
ชัดเจน (Clear) คือ การสื่อสารที่เน้นทุกทักษะ เช่น
การพูด การเขียน จะต้องเป็นการสื่อสารที่มีความ
ชัดเจน เรียบง่าย เมื่อสื่อออกไปแล้ว ผู้รับสารต้อง
มีความเข้าใจที่ชัดเจนเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร เช่น
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การแจ้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเจ็ บ ป่ ว ยแก่ ผู ้ ป ่ ว ย
และญาติ การบั น ทึ ก ทางการพยาบาล เป็ น ต้ น
(2) ความถูกต้อง (Correct) ผู้ส่งสารควรพิจารณา
และตรวจสอบก่อนที่จะส่งสารออกไปว่าสารที่
ผู ้ ส ่ ง สารต้ อ งการจะสื่ อ ออกไปนั้ น เป็ น ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่มีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่ หากไม่ถูก
ต้องควรแก้ไขให้ถกู ต้องก่อนทีจ่ ะส่งสารออกไป ใน
การฝึกภาคปฏิบตั ิ บทบาทของอาจารย์หรือพยาบาล
พี่เลี้ยงจะเป็นผู้สะท้อ นความถูกต้องหลังจากที่
นักศึกษาแต่ละคนได้เสนอความรู้ความคิดเห็น
ของตนเอง เช่น ในช่วงการ Pre-post conference
ก็ จ ะสามารถสะท้ อ นความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นออกมา เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความตระหนักในการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน หรือข้อมูลทีไ่ ม่ถกู
ต้องจะส่งผลอย่างไร เป็นต้น และ (3) ความกระชับ
(Concise) คือ การสื่อสารที่ดีไม่จ�ำเป็นต้องเขียน
หรือพูดยาว ๆ หรือต้องเป็นปริมาณมาก ๆ แต่
มีความสั้นกระชับ ทั้งการพูดและการเขียน เช่น
หลั ก ในการส่ ง เวรหรื อ รายงานอาการผู ้ ป ่ ว ย
ด้วยวาจาระหว่างแพทย์ และพยาบาล มีกรอบใน
การสื่อสาร และการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจน กระชับ
และมีความถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
โดยอยูภ่ ายใต้การใช้กระบวนการพยาบาล (Nursing
process)
		 ปัจจุบนั ยังพบว่าประเด็นความปลอดภัย
ของการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ (Social media) มุง่ ให้
มีการใช้งานและการสือ่ สารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
และสื่ออื่น ๆ อย่างเหมาะสมและมีความเป็นมือ
อาชี พ ลดปั ญ หาผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ
ตัวเองและองค์กร (สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล [องค์การมหาชน], 2561) โดยบทบาท
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อาจารย์พยาบาลสอดแทรกวิธีการสื่อสารอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และหลีกเลี่ยง การโจมตี และกลั่นแกล้ง
การวางตัวอย่างเหมาะสม (Appropriate conduct)
การค� ำ นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย (Safety) และเป็ น
ส่วนตัว (Privacy) ของบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้ป่วย
การส่งเสริมการสื่อสารตามแนวทางดังกล่าว ควร
เริ่มพัฒนาตั้งแต่ฝึกปฏิบัติในชั้นปีที่ 2 โดยสื่อสาร
กับอาจารย์ในช่วงประชุมปรึกษาหลังฝึกปฏิบัติ
งาน (Post conference) จากนั้นการสื่อสารกับ
พยาบาลพี่เลี้ยงในหอผู้ป่วยและการสื่อสารกับทีม
สหสาขาวิชาชีพ จะเป็นการพัฒนานักศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อทักษะการสื่อสารที่ดีท�ำให้นักศึกษา
เกิดความมั่นใจ
		 2.2 การป้องกันการติดเชื้อ (Prevent
infection and exposure) การติดเชื้อของบุคลากร
สุขภาพในระหว่างปฏิบตั งิ านส่งผลต่อความสูญเสีย
ขวัญ ก�ำลังใจ สุขภาพและชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
และระบบการบริการสุขภาพระดับชาติ สอดคล้อง
กับความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข ด้าน
การติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ (สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล [องค์การมหาชน], 2561)
การส่งเสริมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองใน
ด้านต่าง ๆ จึงมีความส�ำคัญ เป็นแนวทางหนึ่งที่
ส�ำคัญของอาจารย์พยาบาลทีจ่ ะเน้นย�ำ้ สร้างทัศนคติ
ทีด่ ที มี่ ตี อ่ การป้องกันการติดเชือ้ ของตนเองและการ
แพร่กระจายเชื้อแก่ผู้อื่นโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
ก็ตาม โดยมีแนวทาง ดังนี้
			 2.2.1. สอบถามประวัติการได้รับ
ภูมคิ มุ้ กัน ซึง่ การได้รบั ภูมคิ มุ้ กันพืน้ ฐานเป็นข้อมูล
ที่ส�ำคัญก่อนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาเป็นอย่าง
มาก เช่น ภูมคิ มุ้ กันโรคไวรัสตับอักเสบบี สุกใส และ

หัด อาจารย์ตอ้ งร่วมสอบถาม ตรวจสอบถึงประวัติ
ของการฉีดวัคซีนหรือมีหลักฐานยืนยันในการฉีด
หรือมีภูมิคุ้มกันในโรคต่าง ๆ ก่อนการฝึกปฏิบัติ
งาน เพื่อเป็นการทั้งป้องกันตนเองและป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อถึงผู้ป่วย
			 2.2.2. การสร้างความตระหนักแก่
นักศึกษาถึงการใช้อปุ กรณ์การป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (Personal protection equipment) ตามหลัก
ปฏิบัติสากล ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุม
ส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกาย เพือ่ ป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึน้ เนือ่ งจากสภาพและสิง่ แวดล้อมในขณะ
ปฏิบัติงาน หรือหัตถการต่าง ๆ ต้องมีการสวมใส่
อุปกรณ์เครือ่ งป้องกัน เช่น การสวมถุงมือ การสวม
ผ้าปิดจมูก-ปาก และแว่นตา กรณีที่คาดว่ากิจกรรม
การพยาบาลนัน้ มีโอกาสการกระเด็นของเลือด สาร
น�้ำ หรือสารคัดหลั่ง เป็นต้น ได้แก่ หน้ากากอนามัย
หน้ากากไส้กรองละเอียด N 95 หรือ Powered air
respirator (PAPR) อุปกรณ์ป้องกันบริเวณดวงตา
ใบหน้า ศีรษะ ถุงมือ และเสื้อคลุม ตามประเภท
กิจกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการสัมผัสเชือ้ ก่อโรค การปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการระมัดระวัง การติดเชือ้ ขัน้ พืน้ ฐาน
(Standard precaution) ในระหว่ า งให้ ก ารดู แ ล
ผู้ป่วย
		 2.2.3 การสร้างความตระหนักในการ
ล้างมืออย่างถูกต้อง การล้างมืออย่างถูกต้องเป็น
หัวใจส�ำคัญของความปลอดภัย (2P Safety) เช่นกัน
แม้จะผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ใิ นแต่ละช่วงชัน้ ปี อย่างไรก็ตามอาจารย์
พยาบาลยังต้องสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง
คอยเน้นย�้ำผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่ล้างมือ คอย
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเรื่องการล้างมือให้
ถูกต้อง การใช้แอลกอฮอร์ส�ำหรับล้างมือ (Alcohol
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hand rubs) ก่อนและหลังการท�ำการพยาบาลเพื่อ
ให้เกิดปฏิบัติได้อย่างอัตโนมัติ กระตุ้นหรือให้ชวน
คิ ด ถึ ง การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของการดู แ ล
ผู้ป่วยโดย (1) หลัก Standard precaution เพื่อ
การป้ อ งกั น การได้ รั บ เชื้ อ และแพร่ ก ระจายเชื้ อ
(2) หลัก Airborne precautions หลักการปฏิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อทางฝอย
ละอองอากาศขนาดเล็ก (น้อยกว่า 5 ไมครอน)
(3) หลัก Droplet precautions หลักปฏิบัติเพื่อลด
ความเสี่ ย งต่ อ การแพร่ ก ระจายเชื้ อ โรคทางฝอย
ละอองอากาศขนาดใหญ่ (มากกว่า 5 ไมครอน) และ
(4) หลัก Contract precautions ใช้เป็นหลักปฏิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อทางการ
สัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกิจกรรมการ
สอนเน้นการสาธิตและสาธิตย้อนกลับถึงขั้นตอน
การสวมชุดป้องกันตนเองในแต่ละหลักการ และฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง สะท้อนจุดเหมือนและแตกต่าง
โดยน�ำความรู้ทางทฤษฎีเชื่อมต่อกับสถานการณ์
จริงในหอผู้ป่วยหรือชุมชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น และเน้น
ย�้ำให้นักศึกษาค�ำนึงว่าผู้ป่วยทุกรายอาจมีเชื้อโรค
ในร่างกายที่สามารถติดต่อในรูปแบบต่าง ๆ ได้
เช่น โดยเลือดและสารคัดหลั่ง เป็นต้น ต้องยึดการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อของ
โรงพยาบาล และการปฏิบัติตามมาตรการทิ้งขยะ
3. การสร้างสติและสมาธิขณะปฏิบัติงาน
(Mindfulness and mediation at work) ในด้านนี้
มุง่ เน้นความส�ำคัญแก่ตนเองหรือนักศึกษาพยาบาล
รวมทั้ ง อาจารย์ ผู ้ ส อนภาคปฏิ บั ติ ด ้ ว ย มี ค วาม
สอดคล้อง ประเด็นความปลอดภัยของบุคลากร
สาธารณสุข ด้านสุขภาพจิตและมีสมาธิ (สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล [องค์การมหาชน],
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2561) มุ่งให้ความส�ำคัญต่อสติ (Mindfulness) และ
สมาธิ (Meditation) เป็นหัวใจส�ำคัญของการให้
บุคคลสามารถปฏิบัติงานหรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบางหอผู้ป่วยมีการ
จัดกิจกรรมสร้างสติ สมาธิในการท�ำงานอย่างน้อย
5-10 นาที และก�ำหนดตัวชี้วัดความผิดพลาดหรือ
อุบัติการณ์เกี่ยวกับยาเป็นศูนย์ เป้าหมายการสร้าง
สติและสมาธิเพื่อลดความเสี่ยงจากการฝึกปฏิบัติ
งานท�ำงานทีข่ าดการจดจ่อในงาน และลดความเสีย่ ง
จากการกระทบกระทัง่ ทางอารมณ์ระหว่างกันและ
ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ ับผู้รับบริการสอดคล้องกับการ
มีสติในการท�ำงาน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของทีมสุขภาพ
หรือตัวบุคคล อาจารย์สามารถจัดตารางที่ส่งเสริม
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งสติ ก ่ อ นเริ่ ม ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
อาจใช้เวลา 3-5 นาที โดยก�ำหนดให้นักศึกษายืน
หรือนัง่ สงบใจด้วยการท�ำสมาธิกอ่ น 3 นาที อาจารย์
สอดแทรกค�ำพูดดีๆ ทีจ่ ะดึงสติ ความดีความงามใน
การดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างกันด้วย
สติสนทนาทั้งระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นักศึกษา
กับผู้รับบริการ หรือนักศึกษากับทีมสุขภาพ เพื่อ
ฝึกทักษะและลดการกระทบกระทั่งด้านอารมณ์
แม้จะใช้เวลามากในกิจกรรมนี้ ผู้เขียนได้น�ำวิธี
การนี้ไปใช้การฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการหลักการ
และเทคนิคทางการพยาบาล นักศึกษาได้มีสะท้อน
คิ ด ถึ ง ผลดี ข องการสร้ า งสติ ก ่ อ นดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยใน
แต่ละวัน อาจารย์สามารถประเมินผลลัพธ์ทางเชิง
กระบวนการช่วงการฝึกปฏิบตั งิ าน และผลลัพธ์ของ
การท�ำงานทัง้ ข้อผิดพลาด การสือ่ สาร ร่วมด้วย และ
ส่งเสริมการสะท้อนถึงความรูส้ กึ ชอบ-ไม่ชอบ รูส้ กึ
ดีหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
หรือไม่อย่างไร ในช่วงหลังฝึกปฏิบัติงาน (Post
conference)
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4. การส่ ง เสริ ม ความตระหนั ก ใน
สิ่งแวดล้อมที่คุกคามต่อสุขภาพจากการท�ำงาน
สอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากร
สาธารณสุข ด้านกระบวนการท�ำงานของบุคลากร
(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล [องค์การ
มหาชน], 2561) แม้ประเด็นด้านความปลอดภัย
ของบุคลากรในด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่
ต้องมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ภัยคุกคามต่อบุคลากรในการ
ท�ำงานและผู้รับบริการก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมถึงด้านความรู้ การส่งเสริมทักษะการ
สังเกตและการตรวจสอบทั้งก่อนท�ำงาน ระหว่าง
ท� ำ งานและหลั ง ท� ำ งาน อาจารย์ พ ยาบาลหรื อ
พยาบาลพีเ่ ลีย้ งจะต้องกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้
สภาพบริบทในหอผู้ป่วย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การท�ำงาน และสุขภาพระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี้
(1) สิ่งคุกคามทางด้านกายภาพ (Physical hazard)
ประกอบด้วย แสงสว่างเพียงพอหรือมากเกินไป
เสียงดังของอุปกรณ์การท�ำงานส่งผลต่อการได้ยิน
ของผู้ปฏิบัติงาน และความร้อน (2) สิ่งคุกคามด้าน
เคมี (Chemical hazard) ที่สัมผัสหรือมีการใช้ใน
สถานบริการสุขภาพ เช่น สารเคมีและวัตถุอนั ตราย
(3) สิง่ คุกคามรังสีชนิดก่อไอออน (Radiation hazard)
เช่น รังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมา (4) สิ่งแวดล้อม
ทางด้านชีวกลศาสตร์ (Biomechanical hazard)
เช่ น ท่ า ทางในการท� ำ งาน การยกเคลื่ อ นย้ า ย
สิ่งของ การยกผู้ป่วยที่ต้องถูกหลักถูกวิธี เป็นต้น
(5) สิ่งแวดล้อมทางจิตสังคม เช่น ความเครียด
จากการท� ำ งาน และวิ ธี ก ารจั ด การความเครี ย ด
(6) คุณลักษณะของบุคลากร เช่น อายุ และเพศ
เป็ น ต้ น โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถได้ เ รี ย นรู ้ ใ น
สถานการณ์จริง สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลที่

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ หาก
เกิ ด สิ่ ง คุ ก คามหรื อ การยกประเด็ น ก็ จ ะต้ อ งให้
นักศึกษาร่วมกันหาสาเหตุของสิ่งคุกคาม แนวทาง
การจัดการเบื้องต้นตามระดับความรุนแรง รวมทั้ง
ร่วมสะท้อนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรต่อ
ตนเอง และผู้อื่นในระยะสั้นและระยะยาว สามารถ
ใช้ชว่ งระยะเวลาประชุมปรึกษา (Pre- post conference)
ของแต่ละวัน ในการแลกเปลีย่ นประเด็น/แนวทาง/
การจัดการ แหล่งประโยชน์ที่จะช่วยสนับสนุน
เพิม่ ความรู้ ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาพยาบาล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
		 ในแต่ละหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นมุ่งเน้น
การเชื่อมระหว่างเนื้อหารายวิชาในการฝึกปฏิบัติ
เชื่อมตามกับบทบาทที่จะสอดแทรกกิจกรรมตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในแต่ละประเด็น เพื่อ
ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้เกิดความรู้ ทักษะในการปฏิบตั ิ
ในแต่ละหัตถการหรือกิจกรรมการพยาบาลภาย
ใต้ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย
ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ซึ่งหากอาจารย์
พยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกได้สอด
แทรกวิธีคิด และแนวทางต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มก่อนฝึก
ปฏิบัติ ขณะฝึกปฏิบัติและช่วงการประเมินการ
ฝึกปฏิบัติในแต่ละกลุ่ม แต่ละรายวิชา บูรณาการ
ผลลัพธ์การเรียนรูแ้ ต่ละรายวิชา เนือ้ หารายวิชาก็จะ
สามารถประเมินผลรายบุคคลทั้งทักษะการปฏิบัติ
การพยาบาล ที่ครอบคลุมผลลัพธ์ที่ดีด้านคุณภาพ
บริการ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและของนักศึกษา
ตั ว อย่ า งประสบการณ์ ใ นการส่ ง เสริ ม
สมรรถนะด้านความปลอดภัยแก่นกั ศึกษาพยาบาล
ตามแนวปฏิบัติที่บูรณาการหลัก 2P Safety : กรณี
ศึกษารายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการ
พยาบาล
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ผู ้ เ ขี ย นในฐานะอาจารย์ พ ยาบาลที่ มี
ประสบการณ์เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง แนวคิด
และประเด็นความปลอดภัยผู้ป่วยและบุคลากร
สุขภาพ (2P Safety) ขอถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การน�ำแนวทางแนวปฏิบัติที่บูรณาการหลัก 2P
Safety ในการสอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาล
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
มีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียม เริ่มจากการปฐมนิเทศ
การฝึกปฏิบตั แิ ก่นกั ศึกษาทุกคนซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญ
ที่จะสามารถประเมินความพร้อมทั้งด้านความรู้
ทักษะและทัศนคติ รวมทัภ้ าวะสุขภาพของนักศึกษา
ทั้ง 8 คน โดยผู้เขียนจะเริ่มจากการให้นักศึกษา
แนะน�ำตัวเอง บอกเล่าประสบการณ์ ความพร้อม
ของตนเอง ความรู ้ สึ ก ต่ อ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ค รั้ ง นี้
สอบถามเกี่ยวกับประวัติการได้รับวัคซีนต่าง ๆ
การเจ็ บ ป่ ว ยหรือภาวะสุข ภาพของแต่ล ะบุค คล
โดยจะบั น ทึ ก สิ่ ง ส� ำ คั ญ ของนั ก ศึ ก ษารายบุ ค คล
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล มอบหมายให้
สร้างการสื่อสารโซเชียล (Line group) เพื่อการ
สื่อสารร่วมกัน มีการชี้แจงถึงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ การน�ำความ
รู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ทักษะทางการพยาบาล
ที่ต้องได้พัฒนาในการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ เน้นย�้ำถึง
หลั ก ป้ อ งกั น การติ ด และแพร่ ก ระจายเชื้ อ และ
อธิบายถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome)
รวมทั้งเป้าหมายหรือที่คาดหวังที่จะได้รับในการ
ฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ ผู้เขียนสอดแทรกหลักการ
บริหารความเสี่ยงอย่างกระชับเข้าใจง่ายในขั้นแรก
คือ การระบุความเสี่ยง โดยให้ค�ำถามปลายเปิด
เป็นแนวทางให้นกั ศึกษาไปสืบค้นหรือคิดวิเคราะห์
เพิ่มเติม เช่น กรณีศึกษาที่รับผิดชอบ หรือทักษะ
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ต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติถึงความเสี่ยง ความรุนแรง
และมีแนวทางป้องกันหรือจัดการอย่างไร เป็นการ
เตรียมความพร้อมร่วมกัน รับฟังความคิดความรู้
รายบุคคลของนักศึกษาโดยระยะเวลา 45 นาที
ระยะที่ 2 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ในระยะนี้
ได้นำ� แนวทางของประเด็นด้านความปลอดภัยด้าน
บุคลากร (Personnel safety goal) ในบางประเด็นมา
ประยุกต์ดงั นี้ (1) การสร้างสติและสมาธิกอ่ นท�ำงาน
(Mindfulness and meditation) โดยการนั่งหรือ
ยื น ในการท� ำ สมาธิ ห ลั ง จากการรั บ เวรทางการ
พยาบาล หรื อ ก่ อ นเริ่ ม ฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะและ
การดูแลผู้ป่วยในทุกเช้า ใช้ระยะเวลา 3 นาที โดย
อาจารย์สอดคล้องค�ำพูดเบา ๆ เช่น ประโยคที่
ว่ า ขอให้ นั ก ศึ ก ษาอยู ่ กั บ ปั จ จุ บั น ในช่ ว งเวลา
7 ชัว่ โมงนีเ้ ราจะท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ รารับ
ผิดชอบ และปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ อย่างเต็มความรู้
ความสามารถด้วยความตั้งใจ เต็มใจเสมือนเรา
ได้ ดู แ ลญาติ ข องเราและเราจะซื่ อ สั ต ย์ ต ่ อ การ
กระท�ำของเรา จากนั้นบอกให้นักศึกษาลืมตาช้า ๆ
ก่ อ นท� ำ กิ จ กรรมต่ อ ไป (2) การประชุ ม ปรึ ก ษา
ก่อนการปฏิบัติงาน เป็นช่วงที่อาจารย์จะสามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารรายบุคคลได้
โดยมอบหมายให้นักศึกษาน�ำเสนอการวางแผน
การพยาบาล ในการดูแลกรณีศึกษาที่รับผิดชอบ
โดยอาจารย์สามารถเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
พัฒนาการสื่อสารที่ถึงชัดเจน ถูกต้องและกระชับ
รวมทั้ ง ยกตั ว อย่ า งเนื้ อ หาในการส่ ง อาการและ
อาการแสดงของกรณีศึกษาของพยาบาลเวรดึก
เพื่อเป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงถึงส่งต่อ
ข้อมูลทางการพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ระยะเวลา
ในการประชุมปรึกษาใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที และ
การฝึกทักษะทางการพยาบาลโดยยกตัวอย่างทักษะ
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การบริหารยาฉีด (Administration medicine) ของ
นักศึกษาพยาบาลเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้รายบุคคล
ของนักศึกษาจ�ำนวน 2 คนที่ได้รับมอบหมายใน
การบริหารยาฉีด ต้องได้ประเมินความรู้ในการ
บริหารยาโดยอธิบายถึงหลักการบริหารยาฉีดตาม
บทบาทพยาบาลประกอบด้วยหลัก 6 R (6 Rights)
(Dewit & O‘Neill, 2014: Susan & Patricia, 2014)
อธิบายถึงกลไกลการออกฤทธิ์ของยาแต่ละชนิดที่
ผูป้ ว่ ยได้รบั อาการข้างเคียงทีต่ อ้ งสังเกต ซึง่ อาจารย์
และนั ก ศึ ก ษาได้ ร ่ ว มกั น บริ ห ารยาและร่ ว มกั น
ตรวจสอบแต่ละขั้นตอน อาจารย์ได้มีการพูดย�้ำ
และสังเกตบริหารยาตั้งแต่ขั้นเตรียมจนถึงขั้นตอน
เก็บอุปกรณ์ หลังจากครบขั้นตอนการบริหารยา
เรียบร้อย อาจารย์และนักศึกษาจะใช้เวลา 2-3 นาที
โดยนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น สะท้ อ นคิ ด (Reflective
thinking) ถึงการบริหารยาฉีดของตนเอง เพื่อเป็น
โอกาสพัฒนาในครั้งต่อไป
ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผล ผู้เขียนให้ความ
ส�ำคั ญ ของการประชุมปรึกษาหลัง การพยาบาล
(Post conference) โดยให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนได้
ประเมินอาการและอาการแสดง และประเมินการ
วางแผนการพยาบาลของตนเอง และเปิดโอกาส
ให้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นการฝึ ก ปฏิ บั ติ
อาจารย์ ก� ำ หนดกติ ก าให้ ทุ ก คนร่ ว มรั บ ฟั ง การ
รายงานของเพื่อนในกลุ่มอย่างตั้งใจ โดยพบว่า
มีนักศึกษาได้เปิดใจเล่าถึงสิ่งที่เกือบพลาด (Near
miss) เช่น จะลืมเอาไม้กั้นเตียงผู้ป่วยสูงอายุขึ้น
แต่สงั เกตเห็นเสียก่อน เป็นต้น ผูม้ อบโอกาส กระตุน้
ชวนคิ ด แก่ นั ก ศึ ก ษาคื อ อาจารย์ ผู ้ ส อนหรื อ
หากปล่อยไว้อาจเกิดอะไรกับผู้ป่วยได้บ้าง เราควร
ท�ำอย่างไรไม่ให้เกิดซ�ำ้ ในช่วงนีน้ กั ศึกษาทีไ่ ด้บริหาร
ยาฉีดหรือท�ำหัตถการต่าง ๆ จะเล่าประสบการณ์

เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ
ร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนา เน้นการสื่อสาร
แบบเปิดใจ (Open mind) ไม่ต�ำหนิ (No blame) แต่
ร่วมเรียนรู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาส
พัฒนาทั้งความรู้ และทักษะต่อไป
จากนั้นได้มอบหมายให้เขียนสะท้อนคิด
(Journal writing ) ส่งในวันต่อไป จากประสบการณ์
ของผู้เขียนในการน�ำประเด็นด้านความปลอดภัย
(Safety) บูรณาการกับการดูแลผูป้ ว่ ย (Patient safety)
และบุคลากรด้านความปลอดภัย (Personnel safety)
ในรายวิชาที่สอนภาคปฏิบัตินั้น สามารถประยุกต์
ใช้ ใ นการพยาบาลในทุ ก กลุ ่ ม โรค ช่ ว งวั ย หรื อ
ทุกรายวิชาทางการพยาบาลแม้มีความแตกต่างกัน
นอกจากความรู้ และทักษะที่ก�ำหนดให้นักศึกษา
ต้องได้รับจากประสบการณ์ภาคปฏิบัติแล้วนั้น
จากการประเมินผลทั้งด้านความรู้ การปฏิบัติ และ
ทั ศ นคติ ที่ แ สดงออกด้ ว ยค� ำ พู ด การเขี ย น และ
พฤติกรรมแสดงออกพบได้วา่ นักศึกษามีพฒ
ั นาการ
เรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามสมรรถนะรายบุ ค คล
มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ สัมพันธภาพ
ที่ ดี ใ นที ม สุ ข ภาพ และได้ รั บ การยอมรั บ จาก
ผู้รับบริการ ซึ่งหากมีการเชื่อมต่อในทุกรายวิชา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ
ย่อมส่งผลลัพธ์ที่ดีในด้านสมรรถนะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาลใน
ศตวรรษที่ 21

ข้อเสนอแนะ

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
ควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประเด็ น ต่ า ง ๆ
ด้ า นความปลอดภั ย ที่ ก ล่ า วมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทุ ก รายวิ ช า เพื่ อ ส่ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ทั้ ง ด้ า นความรู ้
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การปฏิ บั ติ ท างการพยาบาลและสมรรถนะของ
นั ก ศึ ก ษาโดยตรง ส่ ง เสริ ม ความตระหนั ก รู ้ ถึ ง
ความปลอดภัยในทุกมิติ (ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล) เพื่อให้ผู้รับบริการ
เกิดความปลอดภัย จากการพยาบาลโดยนักศึกษา
พยาบาล
ด้านนักวิชาการทางการพยาบาล
มี ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เกี่ ย วนโยบายความปลอดภั ย ทางด้ า นสุ ข ภาพ
ในระดับนานาชาติและระดับชาติ สามารถน�ำมา
ปรับปรุงเนือ้ หาการเรียนการสอนให้มคี วามทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงความท้าทาย
ที่จะน�ำบทเรียน/องค์ความรู้ต่างประยุกต์สู่การ
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) ทีน่ า่ สนใจ เกิดผลลัพธ์
ที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งอาจต่อยอดเป็น
นวัตกรรมด้านการศึกษาทางการพยาบาลต่อไป

บทสรุป

ในปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาล
ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอาจมีความ
แตกต่ า งกั น และหลากหลาย อย่ า งไรก็ ต ามทุ ก
สถาบันการศึกษามุง่ พัฒนานักศึกษาให้มสี มรรถนะ
ทางการพยาบาลที่พร้อมในการดูแลผู้รับบริการได้
อย่างมีมาตรฐานและค�ำนึงถึงความปลอดภัยผู้รับ
บริการ แต่ความปลอดภัยของผู้ให้บริการสุขภาพ
เป็นสิ่งส�ำคัญเช่นกัน ส�ำหรับหลักการส�ำคัญของ
นักวิชาการด้านการสอนทางการพยาบาลที่จะน�ำ
ไปประยุกต์ได้คือ การสร้างทัศนคติที่ดีด้านความ
ปลอดภัยของบุคลากรแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดการความรู้ในประเด็นด้านความปลอดภัย
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ของอาจารย์ การน�ำหลักการบริหารความเสี่ยงทาง
คลินิกประยุกต์ในทุกรายวิชา การทบทวนความรู้
ด้ า นมาตรฐานการพยาบาล/นโยบายด้ า นความ
ปลอดภั ย ที่ ทั น สมั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
ต่อเนื่องในทุกช่องทาง และการพัฒนาระบบการ
ก� ำ กั บ ติ ด ตามด้ า นความปลอดภั ย ในการจั ด การ
เรียนการสอนอย่างสม�่ำเสมอที่จะสามารถทบทวน
ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างสร้างสรรค์ เพือ่ ให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งอาจารย์และนักศึกษา น�ำสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทางการ
พยาบาลที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
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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

ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ ก ้ า วเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง วั ย และในอี ก ไม่ น านจะเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งสมบู ร ณ์
นั่นหมายความว่าต้องมีจ�ำนวนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ต้องมีการเตรียมผู้สูงอายุ
ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจเพื่อการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพราะผู้สูงอายุมีความเปราะบางทางด้านสุขภาพ มากกว่าวัยอื่น ๆ การมีกิจกรรมทางกาย อาจเป็น
รูปแบบของการออกก�ำลังกาย ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความจ�ำเพาะ และเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอจึงมีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถมีสุขภาพที่ยืนยาว รวมถึงลดความเสี่ยงของภาวะ
แทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บทความนี้กล่าวถึงการท�ำกิจกรรมทางกาย ชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
ผูส้ งู อายุ รวมถึงการมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ หมาะสมในโรคเรือ้ รังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ คงไว้ซึ่งความมีสุขภาพทางกายที่ดี อันจะน�ำไปสู่การมีอายุ
ที่ยืนยาวต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: 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.
Keywords: physical activity, longevity, elderly
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บทน�ำ

ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูง
อายุ ท�ำให้แต่ละประเทศทั่วโลกก�ำลังก้าวเข้าสู่การ
เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริง จาก
ข้อมูลของ Department of Economic and Social
Affairs Population Division (2007) พบว่าทั่วโลก
มีจ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ และยังมีอายุขัยเฉลี่ย
ที่เพิ่มขึ้นด้วย สัดส่วนของประชากรสูงอายุนั้น
อยู่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด ปรากฏการณ์นี้ก�ำลัง
เกิดขึ้นทั่วโลกในปี พ.ศ. 2560 มีจ�ำนวนประมาณ
990 ล้านคนมีจำ� นวนประชากรผูส้ งู อายุถงึ ร้อยละ13
และยังมีอตั ราการเติบโตประมาณร้อยละ 3 ต่อคนปี
ในประเทศไทยข้อมูลจากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมี ป ระชากรทั้ ง หมด
66 ล้านคนเป็นผู้สูงอายุ 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
18 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยมีประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอีก 4 ปีข้างหน้าเรา
จะเป็นสังคมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ เมือ่ สัดส่วนของ
ผูส้ งู อายุถงึ ร้อยละ 20 และอีก 20 ปีขา้ งหน้า สัดส่วน
ผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 ของประชากร
ทัง้ หมด การเพิม่ ขึน้ ของประชากรในวัยสูงอายุเป็น
เรือ่ งทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาทีเ่ หมือน
กันในหลาย ๆ ประเทศ เมื่อมีประชากรมีความ
สูงอายุเพิ่มมากขึ้น คือความเปราะบางของสุขภาพ
การเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อหลาย ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นด้านสุขภาพ ด้านสังคม
และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
การมี กิ จ กรรมทางกาย ในที่ นี้ ห มายถึ ง
การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น กิจกรรมทางกายขณะท�ำงานประกอบอาชีพ
การท�ำงานบ้าน การเดินทาง กีฬาที่มีการแข่งขัน
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กิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
รวมถึงการออกก�ำลังกาย เป็นต้น ในการที่ผู้สูงอายุ
จะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีได้นั้น ผู้สูงอายุ
ควรมี กิ จ กรรมทางกาย มี ก ารออกก� ำ ลั ง กาย
เป็นประจ�ำ ร่วมกับมีโภชนาการที่ดี การมีกิจกรรม
ทางกาย โดยเฉพาะการออกก�ำลังกายที่เหมาะสม
จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ทุกระบบใน
ร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ
เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิต เบาหวาน ไขมัน
ในเลือดสูง รวมทั้งลดความเสี่ยงของการหกล้ม
เป็นต้น รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และ
ป้องกันความพิการได้ (National Institute on Aging,
2013; World Health Organization [WHO] , 2010)
ในผู ้ สู ง อายุ ที่ มี สุ ข ภาพดี รวมทั้ ง ในผู ้ สู ง อายุ
ทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รัง หากมีกจิ กรรมทางกาย ทีเ่ หมาะสม
กับโรคที่เป็นอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ ก็สามารถ
ที่ จ ะลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น
ลดการเกิดภาวะทุพลภาพ ลดการเกิดภาวะพึ่งพิง
รวมถึงอัตราการเสียชีวิตได้ (Mazzeo & Tanaka,
2011)
บทความวิชาการนีน้ ำ� เสนอความรูเ้ กีย่ วกับ
ความหมายของกิจกรรมทางกาย ประเภทต่าง ๆ
ของกิจกรรมทางกาย ความส�ำคัญของการมีกจิ กรรม
ทางกายอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
กั บ ผู ้ สู ง อายุ การออกก� ำ ลั ง กายแบบแอโรบิ ก
การออกก� ำ ลั ง กายเพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อ การออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มการทรงตัว
การออกก�ำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และ
ป้องกันโรคเรื้อรัง รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
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กิจกรรมทางกาย (Physical Activity)
กิ จ กรรมทางกาย หรื อ การเคลื่ อ นไหว
ร่างกาย (Physical activity) หมายถึง การท�ำงาน
ของร่างกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เกิดจาก
การหดตัวของกล้ามเนื้อ (ภัทราวุฒิ อินทรก�ำแหง,
2552) โดยใช้กล้ามเนือ้ โครงสร้าง ส่งผลท�ำให้มกี าร
ใช้พลังงานมากกว่าขณะพัก ส่วนการออกก�ำลังกาย
(Exercise training) คื อ กิ จ กรรมทางกาย ที่ มี
แบบแผนที่แน่นอน มีขั้นตอน เช่น การออกก�ำลัง
กายแบบแอโรบิก ไทชิ เป็นต้น (National Heart,
Lung, and Blood Institute [NHLBI], 2013)
นั่นหมายความว่า การออกก�ำลังกายเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมทางกาย ในผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้
มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และกระท�ำอย่าง
ต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอเพราะจะสามารถท�ำให้มสี ขุ ภาพ
ทีด่ ี และธ�ำรงไว้ซงึ่ สมรรถภาพทางกายทีด่ ี กิจกรรม
ทางกายเป็นกิจกรรม ทีส่ ามารถท�ำได้ในชีวติ ประจ�ำ
วัน เช่น การรับประทานอาหาร การอาบน�้ำ แต่งตัว
การขึน้ รถประจ�ำทาง การซือ้ ของ รวมถึงการท�ำงาน
บ้าน และ การออกก�ำลังกาย เป็นต้น หากผู้สูงอายุ
มีการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายและการออกก�ำลังกาย
เป็นประจ�ำจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดี
ประเภทของกิจกรรมทางกาย
ประเภทของกิจกรรมทางกาย นั้นแบ่งได้
สองประเภทหลัก ๆ โดยแบ่งตามการเคลื่อนไหว
ร่างกาย และแบ่งตามชนิดของกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมทางกายที่แบ่งตามการเคลื่อนไหวร่างกาย
แบ่ง ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (ประเสริฐ อัสสันชัย,
2554; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2561; WHO, 2010)
1. กิจกรรมทางกายขณะท�ำงานประกอบ
อาชี พ (Occupational physical activities)

เป็ น กิ จ กรรมทางกายขณะที่ ท� ำ งานในแต่ ล ะวั น
เป็นการออกก�ำลังกายแบบยืดเหยียด การทรงตัว
และแบบยืดหยุน่ ได้แก่ การเคลือ่ นไหวขณะท�ำงาน
เช่น การเดิน การยกของ และการหยิบจับของ
เป็นต้น
2. กิ จ กรรมทางกายขณะท� ำ งานบ้ า น
(Household physical activities) เป็นกิจกรรมทาง
กายที่ท�ำในชีวิตประจ�ำวันของแต่ละบุคคลในบ้าน
เป็นการออกก�ำลังกายแบบยืดเหยียด การทรงตัว
และการเพิ่มความยืดหยุ่น ได้แก่ การจับไม้กวาด
กวาดบริเวณบ้าน การรดน�ำ้ ต้นไม้ และการถอนหญ้า
เป็นต้น
3. กิจกรรมทางกายขณะเดินทาง (Transportation physical activities) เป็นกิจกรรมทางกาย
ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีม่ ีการเดินทาง เป็นการออกก�ำลัง
กายแบบยืดเหยียด แบบเพิม่ การทรงตัว และการเพิม่
ความยืดหยุ่น เป็นต้น ได้แก่ การเดินขึ้นรถ การก้าว
ลงรถ และการเปิด – ปิด ประตู เป็นต้น
4. กิ จ กรรมทางกายขณะท� ำ งานอดิ เ รก
(Leisure time physical activities) เป็นกิจกรรม
ทางกายในขณะที่ท�ำงาน ได้แก่ การท�ำงานอดิเรก
อาจเป็นการเย็บปักร้อย ซึ่งเป็นการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ๆ
กิ จ กรรมทางกายที่ แ บ่ ง ตามชนิ ด ของกิ จ กรรม
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. กี ฬ าที่ มี ก ารแข่ ง ขั น (Competitive
sports) เป็นประเภทกีฬาทุกชนิดที่มีการแข่งขัน
ได้แก่ การว่ายน�้ำ การตีเทนนิส และการวิ่ง เป็นต้น
2. กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ (Recreational activities) อาจเป็นการเต้นร�ำ
การอ่านหนังสือ หรือการเดินเล่น เป็นต้น
3. การออกก�ำลังกาย (Exercise training)
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เป็นการออกก�ำลังกายทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวของกล้าม
เนื้อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลท�ำให้หัวใจสูบฉีด
เลื อ ดไปเลี้ ย งร่ า งกายมากขึ้ น เส้ น เลื อ ดมี ค วาม
ยืดหยุ่นมากขึ้น ประกอบไปด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วง
ของการก่อนออกก�ำลังกาย ช่วงออกก�ำลังกาย และ
ช่วงหลังออกก�ำลังกาย
จะเห็ น ได้ ว ่ า กิ จ กรรมทางกายนั้ น มี
หลายกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติได้ในชีวิต
ประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงานบ้าน ท�ำสวน
เป็นต้น ส่วนการออกก�ำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมทางกาย โดยเป็นกิจกรรมที่มีการวางแผน
มีการเตรียมตัว มีการกระท�ำซ�้ำ ๆ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมทาง
กายเป็นการท�ำกิจกรรมที่มีความหลากหลายในวิถี
ชีวิตประจ�ำวัน ไม่มีแบบแผน เป็นการหลีกเลี่ยง
การไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งกิจกรรมทางกาย และ
การออกก�ำลังกายล้วนมีความส�ำคัญ (National
Institute on Aging, 2013) หากผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ทางกายที่เหมาะสมเป็นประจ�ำ และสม�่ำเสมอจะ
ท�ำให้ลดอัตราการเสียชีวิตได้ โดยชะลอความเสื่อม
ถอยที่เกิดขึ้นในตัวผู้สูงอายุ ซึ่งความเสื่อมถอยที่
เกิดขึน้ นัน้ ไม่ได้เกิดจากวัยเพียงเดียวแต่เกิดจากการ
ที่ผู้สูงอายุไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยอาจเกิด
จากโรคหรือเกิดจากความสูงอายุท�ำให้ไม่อยาก
เคลื่อนไหวร่างกาย หรือทั้งสองอย่างประกอบกัน
ส่งผลให้เกิดความเสื่อมในร่างกายมากขึ้น จึงควร
กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายในผู้สูงอายุให้
มากขึ้น ท�ำให้ระบบการท�ำงานในร่างกายมีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการออกก�ำลังกาย (ประเสริฐ
อัสสันชัย, 2554)
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ความส�ำคัญของการมีกิจกรรมทางกายใน
ผู้สูงอายุ

การมี กิ จ กรรมทางกายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สม�่ำเสมอจะส่งผลให้ระบบต่างๆ ท�ำงานได้ดีขึ้น
มีสมรรถนะทางกายดีขึ้น เช่น ระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Motor neuron)
ระบบนี้จะเริ่มลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ขนาด
และจ�ำนวนของใยกล้ามเนือ้ จะลดลง ความแข็งแรง
และความทนทานของกล้ า มเนื้ อ ลดลง การมี
กิจกรรมทางกายเป็นประจ�ำ ต่อเนือ่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ
จะท�ำให้กระดูกและกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงขึ้น
กิจกรรมทางกายที่เสริมสร้างระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ได้แก่ การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก
ผูส้ งู อายุควรออกก�ำลังกายเริม่ ที่ 90 นาทีตอ่ สัปดาห์
ต่อเนื่องไปจนร่างกายปรับสภาพได้สามารถเพิ่ม
ระยะเวลาได้ถึง 300 นาทีต่อสัปดาห์ (ในผู้สูงอายุ
ที่ มี สุ ข ภาพดี ) ส� ำ หรั บ การยื ด เหยี ย ดกล้ า มเนื้ อ
ควรมีการปฏิบตั อิ ย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์รว่ มกับ
การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม และวิตามินดี
(U.S. Department of Health and Human Services
[HHS], 2008)
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ในวั ย สู ง อายุ ห ลอดเลื อ ดแดงจะมี ค วาม
แข็งกระด้าง ส่งผลให้ความต้านทานของหลอด
เลือดส่วนปลายเพิ่มมากขึ้น และความดันโลหิต
เพิม่ ขึน้ ถ้าออกก�ำลังกายในระดับหนักอาจส่งผลให้
เกิดภาวะหัวใจวายได้ การออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสม
คื อ การออกก� ำ ลั ง กายแบบแอโรบิ ก ที่ มี ค วาม
หนักระดับปานกลาง ซึ่งส่งผลให้ท�ำให้อัตราการ
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เต้นของหัวใจตามเป้าหมาย (Target heart rate)
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 40-50 ของอัตราการเต้น
ของหัวใจปกติ (สมนึก กุลสถิตพร, 2549) ประกอบ
ไปด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm up)
ใช้เวลา 5 นาที ช่วงออกก�ำลังกาย (Exercise period)
ใช้เวลา 30 นาที จ�ำนวน 10 ท่า และช่วงผ่อนคลาย
(Cool down period) ใช้เวลา 5 นาที รวมทั้งหมด
40 นาที เมือ่ มีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งจะท�ำให้มกี าร
ใช้ออกซิเจนจ�ำนวนมาก สม�่ำเสมอ สามารถเพิ่ม
สมรรถภาพการท�ำงานของระบบหัวใจได้
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินหายใจของผู้สูงอายุมีการ
เปลี่ ย นแปลงเล็ ก น้ อ ย คื อ การลดลงของความ
สามารถส�ำรอง ซึง่ เป็นผลทีเ่ กิดจากการทีก่ ล้ามเนือ้
ซี่โครงและกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแอลง ความ
ยืดหยุน่ ทางเดินหายใจลดลง การมีกจิ กรรมทางกาย
อย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอจะส่งผลให้กล้ามเนือ้ ซีโ่ ครง
และกล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงขึ้น รวมถึงความ
ยืดหยุ่นทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น (Aliverti, 2016)
ระบบประสาท
ส�ำหรับระบบประสาทนั้นในผู้สูงอายุมี
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ความจ�ำ
ระยะสั้นลดลง ส่งผลท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้
สิง่ ใหม่ ๆ กลไกในการประมวลผลในระบบประสาท
ลดลง ส่งผลให้ความเร็วในการท�ำกิจกรรมลดลง
ท�ำให้การควบคุมการเคลื่อนไหวลดลง นอกจากนี้
ยังพบว่าความรู้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวลดลง
ท�ำให้การเดินและการทรงตัวเสื่อมถอยลง การมี
กิจกรรมทางกายอย่างสม�่ำเสมอท�ำให้สมองส่วน
ลิมบิกท�ำงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้ความทรงจ�ำดีขึ้น

ป้องกันการเกิดโรคสมองเสือ่ มได้ (Cox et al., 2015;
Lovden et al., 2012)
ในกิจกรรมทางกาย การออกก�ำลังกายของ
ผู้สูงอายุนั้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความทนทานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ โดยที่กิจกรรมทางกาย หรือโปรแกรม
การออกก�ำลังกายนั้นต้องไม่ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
ทีส่ ำ� คัญผูส้ งู อายุตอ้ งมีความสนุกสนาน สอดคล้อง
กั บ หลั ก การของวิ ท ยาลั ย เวชศาสตร์ ก ารกี ฬ า
แห่ ง อเมริ ก า (American College of Sports
Medicine, 2001)
การก�ำหนดกิจกรรมตามหลักของฟิทท์ (Frequency
Intensity Time Type [FITT]) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความถี่ ข องการออกก� ำ ลั ง กาย (F :
Frequency of exercise) เป็นการก�ำหนดจ�ำนวนครัง้
ในการออกก�ำลังกายต่อวันหรือสัปดาห์ทม่ี คี วามต่อ
เนือ่ งในการออกก�ำลังกายส�ำหรับผูส้ งู อายุควรออก
ก�ำลังกายที่มีความต่อเนื่อง ประมาณ 30-40 นาที
เป็นเวลา 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ดุจใจ ชัยวานิช และ
วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล, 2552)
2. ความหนั ก เบาในการออกก� ำ ลั ง กาย
(I : Intensity of exercise) การออกก�ำลังกายส่ง
ผลให้มีอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย (Target
heart rate) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40-50 ของอัตราเต้นของ
หัวใจสูงสุด สามารถค�ำนวณหาอัตราเต้นของหัวใจ
เป้าหมายตามสูตร ดังนี้ อัตราการเต้นของหัวใจ
สูงสุด = (220-อายุ) แล้วน�ำค่าที่ได้มาค�ำนวณหา
อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย = (220-อายุ) × 0.4
3. ระยะเวลาของการออกก� ำ ลั ง กาย
(T: Time of exercise) ระยะเวลาของการ
ออกก�ำลังกายควรมีความต่อเนื่องโดยทั่วไปควร
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อยู่ระหว่าง 30-45 นาที
4. ประเภทของการออกก�ำลังกาย (T: Type
of exercise) การออกก�ำลังกายต้องเป็นประเภทที่
ผู้สูงอายุมีความชอบ และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
การออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ควรเป็นการออกก�ำลังกายทีผ่ สู้ งู อายุชนื่ ชอบ มีความ
สนุกสนาน มีความถี่และระยะเวลาที่เหมาะสม
และควรมีความต่อเนือ่ ง เพือ่ ทีจ่ ะเพิม่ ความแข็งแรง
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ควรมีกิจกรรมทาง
กายที่ ต ่ อ เนื่ อ ง สม�่ ำ เสมอ อย่ า งน้ อ ย 150 นาที
ต่อสัปดาห์ อาจเป็นกิจกรรมที่สามารถท�ำได้ง่าย
และสามารถท�ำควบคู่กับการออกก�ำลังกาย เช่น
การท�ำงานบ้าน การท�ำสวน การเดินไปจ่ายตลาด
เป็นต้น เนื่องด้วยผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยา มีความเสื่อมถอยของร่างกาย ต้องเลือก
กิจกรรมทางกายทีเ่ หมาะสม (NHS, 2013; Ministry
of Health, 2013 ) ดังนี้
การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกหรือ endurance
activity หรือ cardio activity
การออกก� ำ ลั ง กายแบบแอโรบิ ก ส� ำ หรั บ
ผู ้ สู ง อายุ นั้ น หมายถึ ง การออกกํ า ลั ง กายที่ ใ ช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
ต่อเนื่อง (WHO, 2010) เพื่อที่จะกระตุ้นการทํางาน
ของหัวใจ และปอด เพิม่ ความสามารถในการสูบฉีด
โลหิตของหัวใจท�ำให้สมรรถภาพของระบบหัวใจ
ปอด และหลอดเลือดท�ำงานได้ดีขึ้น (สมนึก สกุล
สถิตพร, 2549; วสุวฒ
ั น์ กิตสิ มประยูรกุล และคณะ,
2560) ตั ว อย่ า งการออกก�ำลัง กายแบบแอโรบิ ก
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ได้แก่ การเดิน การเต้นร�ำ การว่ายน�้ำ การวิ่งจ๊อกกิ้ง
ตีเทนนิส และการตีกอลฟ์ เป็นต้น (HHS, 2008)
การออกก�ำลังแบบแอโรบิกแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ในการ
ออกก�ำลังกายต้องมีการอบอุน่ ร่างกายก่อนการออก
ก�ำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ (Mazzeo & Tanaka, 2001)
2. ระยะออกก�ำลังกาย (Exercise period)
เป็นช่วงเวลาของการออกก�ำลังกายจริง ภายหลัง
อบอุน่ ร่างกาย เป็นการออกก�ำลังกายเพือ่ สร้างความ
แข็งแรงและยืดหยุน่ ของกล้ามเนือ้ ประกอบไปด้วย
		 2.1) ความแรงของการออกก�ำลังกาย
แบบแอโรบิกส่งผลให้มอี ตั ราการเต้นของหัวใจเป้า
หมาย Nelson et al. (2007) และ Mistry of Health
(2013) ได้แบ่งความของความแรงของการออก
ก�ำลังกายแบบแอโรบิกโดยการใช้ การเต้นของหัวใจ
เป้าหมาย ซึ่งอัตราเต้นของหัวใจสูงสุด หรือ 0.7
Metabolic equivalents [MET] level ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการใช้ออกซิเจนในการ
เผาผลาญพลังงานในร่างกาย เพื่อน�ำมาก�ำหนด
ความหนักเบาในการออกก�ำลังกาย ซึ่งจะสามารถ
ประเมินได้จากความรู้สึกเหนื่อยไม่สามารถออก
ก�ำลังกายได้อกี 1 MET มีคา่ เท่ากับความสามารถใน
การใช้ออกซิเจนสูงสุด 3.5 มิลลิเมตร/กิโลกรัม/นาที
(ดุจใจ ชัยวานิช และวสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล,
2552) และค่ า ความเหนื่ อ ยของ Borg scale
equivalent เป็ น การวั ด ความเหนื่ อ ยของ
การออกก�ำลังกาย ค่าคะแนนเริ่มจาก 6 ถึง 20
คะแนน โดยผู ้ อ อกก� ำ ลั ง กายเป็ น ผู ้ ป ระเมิ น
ด้ ว ยตนเอง ค่ า ความเหนื่ อ ย 6 – 7 หมายถึ ง
ไม่ เ หนื่ อ ยเลย คะแนน 12 – 13 หมายถึ ง
เหนื่อยปานกลาง และคะแนน 19 – 20 หมายถึง

สมประยูรกุล, 2552) และค่าความเหนื่ อยของ Borg scale equivalent เป็ นการวัดความเหนื่อยของการออก
กําลั236
งกาย ค่Theาคะแนนเริ
20 คะแนน
อ้ อกกําลังกายเป็ นผูป้ ระเมินด้วยตนเอง ค่าความเหนื่อย
่ มจาก 6 ถึงCollege
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6 – 7 ไม่เหนื่อยเลย คะแนน 12 – 13 เหนื่อยปานกลาง และคะแนน 19 – 20 เหนื่อยมากที่สุด (HHS, 2008;
Mistry of Health;2013) Fletcher และ คณะ (2001) แบ่งความแรงของการออกกําลังกายไว้ดงั ตารางที่ 1
เหนื่อยมากที่สุด (HHS, 2008; Mistry of Health) ออกก�ำลังกายไว้ดังตารางที่ 1
Fletcher และ คณะ (2001) แบ่งความแรงของการ
ตารางที่ 1 ระดับความแรงของการออกกําลังกาย ในผู้สูงอายุ ช่ วงอายุ 65-79 ปี สามารถแบ่ งความแรงของ
ตารางที่ 1าลัระดั
บความแรงของการออกก�
ำลังกาย ในผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 65-79 ปี สามารถแบ่งความแรงของ
การออกกํ
งกาย
ได้ ดังนี ้
การออกก�ำลังกาย ได้ดังนี้
ระดับความแรงของการออกกําลังกาย
MET
Light
1.6 - 3.1 METs
Moderate
3.2 – 4.7 METs
Hard
4.8 – 6.7 METs
ที่มา: Fletcher et al. (2001)

Borg scale equivalent
10 – 11 PRE
12 – 13 PRE
14 – 16 PRE

Maximum
35-45
55-69%
70-89%
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(Duration) ควรมีความต่อเนื่องโดยทั่วไปควรอยู่
45 นาที ถ้าไม่สามารถออกกําลังกายต่อเนื่อง ระหว่าง 30-45 นาทีได้ ก็อาจมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องใน
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่ ข องการออกก�
ำ ลั ง3-4
กายคร้ังต่ด้อาสันหน้
ความต่
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กุ(Frequency
ล, 2552) of exercise) เป็นการก�ำหนดจ�ำนวนครัง้ รวมทั้งหมด 5 นาที
ในการออกก�ำลังกายต่อวันหรือสัปดาห์ที่มีความ การออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้าม
2.4) ชนิดของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุตอ้ งเป็ นการ
ต่อเนื่องในการออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูงอายุควร เนื้อส�ำหรับผู้สูงอายุ
ออกแรงกระทําต่อกระดูกไม่มาก เป็ นการเคลื่อนไหวกล้ามเน้ื อมัดใหญ่อย่างต่อเน่ื อง อาจเป็ นการเดินการ
เป็นการออกก�ำลังกายที่แสริมสร้างความ
ออกก�ำลังกายที่มีความต่อเนื่อง ประมาณ 30-40
นาที เป็นเวลา 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ดุจใจ ชัยวานิช แข็งแรง ความทนทาน และก�ำลังของกล้ามเนื้อ
เป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยวิธีให้กล้าม
และวสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล, 2552)
		 2.4) ชนิดของการออกก�ำลังกาย การ เนื้อได้ออกแรงไปทีละกลุ่มด้วยท่าออกก�ำลังกาย
ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุ แบบต่าง ๆ ซึ่งแต่ละท่าใช้ฝึกกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่ม
ต้ อ งเป็ น การออกแรงกระท� ำ ต่ อ กระดู ก ไม่ ม าก แต่ละท่าจะใช้วิธีท�ำซ�้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง (NIH, 2013)
เป็นการเคลือ่ นไหวกล้ามเนือ้ มัดใหญ่อย่างต่อเนือ่ ง โดยต้องไม่กลั้นหายใจ และให้กล้ามเนื้อกลุ่มนั้นได้
อาจเป็ น การเดิ น การออกก� ำ ลั ง กายในน�้ ำ การ ออกก�ำลังกายจนอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้องได้เคลือ่ นไหวไป
ขี่จักรยาน การเต้นร�ำ การขึ้น – ลงบันได ตีเทนนิส จนสุดพิสัยของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของ
(NHLBI, 2016) และการออกก�ำลังกายแบบลงน�้ำ มัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความยืดหยุ่นและ
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การทรงตัวของร่างกายอย่างเต็มที่ โดยอาจมีหรือ
ไม่มอี ปุ กรณ์ชว่ ยต่าง ๆ เช่น ยางยืด ดัมเบล ก็ได้ การ
ใช้อุปกรณ์ช่วยดังกล่าว เป็นการเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ แบบมีแรงต้าน (Resistance exercise)
อาจแบ่งได้เป็น การออกก�ำลังกายแบบเกร็งกล้าม
เนื้อ (Isometric exercise) เป็นการบริหารกล้ามเนื้อ
แบบเกร็งกล้ามเนือ้ อยูก่ บั ทีโ่ ดยไม่มกี ารเคลือ่ นไหว
ของข้ อ และการออกก� ำ ลั ง กายแบบมี แ รงต้ า น
(Isotonic exercise) เป็นการบริหารกล้ามเนื้อที่มี
แรงต้านมีการยืดและหดตัวของกล้ามเนือ้ ร่วมกับมี
การเคลือ่ นไหวของข้อด้วย อาจเป็นกิจกรรมในชีวติ
ประจ�ำวัน การยกแขน การดึงเป็นต้น การออกก�ำลัง
กายชนิดนีเ้ หมาะกับผูส้ งู อายุทมี่ มี วลกล้ามเนือ้ น้อย
ส่งผลท�ำให้กล้ามเนื้อของผู้สูงอายุแข็งแรงขึ้น เดิน
ได้ดขี นึ้ กล้ามเนือ้ ทีอ่ อกควรเป็นกล้ามเนือ้ หลักของ
รางกาย เช่น กล้ามเนือ้ ขา สะโพก หน้าอก หลัง หน้า
ไหล่ และแขน เป็นต้น ตัวอย่างการออกก�ำลังกายนี้
ได้แก่ การใช้ยางยืด การถือของ การท�ำสวน โยคะ
หรือ ไทชิ เป็นต้นการออกก�ำลังกายชนิดนี้แตกต่าง
จากการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก ที่มุ่งออกแรง
ต่อเนื่องกันไปเพื่อเพิ่มสมรรถนะของระบบหัวใจ
หลอดเลือด แต่มอี งค์ประกอบเหมือนการออกก�ำลัง
กายแบบแอโรบิก (HHS, 2008) ดังนี้
2.1 ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ต้องมี
การอบอุ่นร่างกายก่อนการออกก�ำลังกายประมาณ
5 – 10 นาที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2.2 ความแรงของการออกก� ำ ลั ง กาย ใน
กรณีใช้แรงต้าน ใช้การเพิ่มแรงต้าน (Progressive resistive exercise [PRE]) โดยการเพิ่มแรง
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ต้านมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ใช้การวัดออกมาเป็นร้อยละของ
ค่า ปริมาณน�ำ้ หนักทีผ่ อู้ อกแรงสามารถยกต้านแรง
โน้มถ่วงของโลก (Repletion maximum [RM]) โดยที่
1 RM หมายถึง ปริมาณน�ำ้ หนักทีผ่ อู้ อกแรงสามารถ
ยกต้านแรงโน้มถ่วงของโลกจนสุดพิสยั ข้อได้ 1 ครัง้
แล้วหมดแรงพอดี ไม่สามารถยกครัง้ ทีส่ องได้ กล้าม
เนื้อแต่ละกลุ่มมีค่า 1 RM ที่ต่างกัน ความแรงของ
การออกก�ำลังกายแบบมีแรงต้าน แบ่งเป็น 3 ระดับ
ตามค่าของ RM ดังนี้ 1.) ความแรงน้อย โดยใช้แรง
ต้านน้อยกว่าร้อยละ 40 ของ 1 RM 2.) ความแรง
ปานกลาง โดยใช้แรงต้านในช่วงร้อยละ 41 - 69 ของ
1 RM3.) ความแรงมาก โดยใช้แรงต้านตัง้ แต่รอ้ ยละ
70 ของ 1 RM ขึ้นไป
2.3 ระยะเวลาของการออกก�ำลังกาย (Duration) ควรมีความต่อเนื่องโดยทั่วไปควรอยู่ระหว่าง
30-45 นาที
2.4 ความถี่ของการออกก�ำลังกาย ควรมี
ระยะพักระหว่างออกก�ำลังกายในแต่ละรอบ เพือ่ ให้
กล้ามเนื้อฟื้นตัว ป้องกันกล้ามเนื้อล้าเกินไป ควรมี
การออกก�ำลังประมาณ 2 วันต่อสัปดาห์
2.5 ชนิดของการออกก�ำลังกาย อาจเป็นการ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน การยกของ การขึน้ – ลง บันได
การใช้น�้ำหนักตัวเป็นแรงต้าน การวิดพื้น การยืด
เหยียดแขน หรือการใช้แรงต้าน เช่น การใช้ยางยืด
เป็นต้น ตัวอย่างการออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ ส�ำหรับผูส้ งู อายุ (NHS, 2018)
มีดังภาพที่ 1-3

บันได การใช้2.5
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้น การยื
อาจเป็
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(NHS,
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นแรงต้านาลัการวิ
ดพื่อ้นเพิการยื
ดเหยียงดแขน
หรื อการใช้
การใช้
ยางยืด
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2019 าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อสําหรับผูส
1.)
การหมุนคอ
2018)
1.) 1.)การหมุ
นคอ
การหมุ
นคอ

ภาพที่ 1 ภาพการหมุนภาพที
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พพาภัทร์ สิ นทรั พย์ )
่ 1 การหมุ
2.) การหมุนไหล่ ภาพที่ 1 ภาพการหมุนคอ (ภาพถ่ าย : นิพพาภัทร์ สิ นทรั พย์ )
การหมุนไหล่
นไหล่
2.) 2.)การหมุ

ภาพที่ 2 การหมุนไหล่
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3.) การเหยี
3.) การเหยี
ยดขา ยดขาภาพที่ 2 ภาพการหมุนไหล่ (ภาพถ่ าย : นิพพาภัทร์ สิ นทรั พย์ )
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การเหยีายยดขา
ภาพที่ 3 ภาพการเหยี
ยดขา่ 3(ภาพถ่
; นิพพาภัทร์ สิ นทรั พย์ )

การออกกําลังกายเพื่อเพิม่ ความยืดหยุ่นสํ าหรับผู้สูงอายุ (Flexibility exercise for Older Adults)
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การออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นส�ำหรับ อย่างเดียว หรือท�ำก่อนออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก
ผู้สูงอายุ (Flexibility exercise for Older Adults) ในช่วงอบอุ่นร่างกาย และช่วงผ่อนคลาย
คื อ การออกก� ำ ลั ง กายด้ ว ยการยื ด เหยี ย ด
3.3 ระยะเวลาของการออกก� ำ ลั ง กาย
กล้ามเนื้อ (Muscle stretching) เป็นการออกก�ำลัง (Duration) ระยะเวลาการออกก� ำ ลั ง กาย การ
กายเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อป้องกันข้อติด ยืดเหยียดกล้ามเนื้อในแต่ละกลุ่มควรท�ำอย่างช้า ๆ
ป้องกันการสูญเสียความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้สูงอายุ และยืดค้างไว้ประมาณ 10 – 30 วินาที ควรท�ำแต่ละ
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้ดี กล้ามเนื้อที่ ท่าประมาณ 2 – 4 ครั้ง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อใน
ควรยืดเหยียด ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Chodz- แต่ละครั้งควรได้เวลารวมเท่ากับ 60 วินาที
3.4 ชนิ ด ของการออกก� ำ ลั ง กาย อาจ
ko-Zajko et al., 2009; HHS, 2008) องค์ประกอบ
ของการออกก�ำลังกายชนิดนี้ มีดังนี้
เป็นการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน การยกของ การขึ้น
3.1 ระยะอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ต้องมี – ลงบันได การใช้น�้ำหนักตัวเป็นแรงต้าน เช่น
การอบอุน่ ร่างกายก่อนการออกก�ำลังกาย ประมาณ การวิดพื้น การยืดเหยียดแขน หรือการใช้แรงต้าน
เช่น การใช้ยางยืด ที่ยกน�้ำหนัก เป็นต้น (HHS,
5 – 10 นาที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3.2 ค ว า ม ถี่ ข อ ง ก า ร อ อ ก ก� ำ ลั ง ก า ย 2008; Sherrington et al., 2011) หรืออาจสามารถ 12
(Frequency of exercise) ควรท�ำอย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อ ออกก�ำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของการออกก�ำลังกาย
อย่ าหรืงการออกกํ
าลังำการออกก�
กายเพื่อเพิ
ความยืดนีด้ หยุแบบแอโรบิ
่ นสํ าหรั บผูก้ สไดู้ งอายุ
(Flexibility
exercise for
(NHLBI,
2013)
สัตัปวดาห์
อทุกวัน อาจท�
ำลัง่มกายชนิ

Older)

ตัว1.)อย่าการลุ
งการออกก�
ก – นัง่ ำลัเก้งากายเพื
อี้ ่อเพิ่มความยืดหยุ่นส�ำหรับผู้สูงอายุ (Flexibility exercise for Older)
1.) การลุก – นั่ง เก้าอี้

ภาพที่ 4 การลุก – นั่ง เก้าอี้
ภาพที่ 4 ภาพการลุก – นั่ง เก้ าอี ้ (ภาพถ่ าย นิพพาภัทร์ สิ นทรั พย์ )
2.) การยืดขาด้านข้าง
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ภาพที่ 4 ภาพการลุก – นั่ง เก้ าอี ้ (ภาพถ่ าย นิพพาภัทร์ สิ นทรั พย์ )
การยื
ดขาด้
2.) 2.)
การยื
ดขาด้
านข้านข้
าง าง

ภาพที่ 5 ภาพการยื
านข้
าง (ภาพถ่
ภาพทีด่ 5ขาด้
การยื
ดขาด้
านข้างาย ; นิพพาภัทร์ สิ นทรั พย์ )
cy of exercise)
ควรออกก�
ำลังกายประเภทนี
การออกก�
ง กายเพื
่ ม การทรงตั
ว ส�บำผูหรั
การออกกําลัำ ลังกายเพื
่อเพิ่ อม่เพิการทรงตั
วสํ าหรั
้ สูงบอายุ (Balance
Activities
for Older
Adults) ้ 3 – 6
ดาห์
ผู้สูงอายุ เป็(Balance
Activities
for่ตOlder
นการออกกํ
าลังกายที
อ้ งอาศัAdults)
ยระบบการรัครั
บสั้งต่มอผัสัสปสามระบบใหญ่
ๆ ประกอบกัน ได้แก่ ระบบ
4.2 ระยะเวลาของการออกก�
ง กาย บ
ำลังกายที่ต้อsystem)
งอาศัยระบบ
กายสัมผัเป็สทันวการออกก�
เป็ นระบบประสาทสั
มผัสของร่ างกาย ประกอบด้ำวลัยระบบรั
่ ไป (Somatosensory
การรับสัมผัสสามระบบใหญ่ ๆ ประกอบกั
น ได้แก่ (Duration) ระยะเวลาของการออกก�ำลังกายชนิดนี้
สัมผัสเฉพาะอย่าง แต่มีเครื่ องรับอยูท่ วั่ ร่ างกาย แบ่งได้เป็ น การรับสัมผัสแตะต้อง (Touch sensation) เจ็บ
ระบบกายสัมผัสทั่วไป (Somatosensory system) ควรท�ำต่อเนือ่ งนาน 30 นาทีตอ่ ครัง้ ควรท�ำต่อเนือ่ ง
(Pain sensation) ร้อน (Warmth sensation) และเย็น (Cold sensation)ระบบการมองเห็น และระบบการทรง
เป็นระบบประสาทสัมผัสของร่างกาย ประกอบด้วย กันอย่างน้อย 12 สัปดาห์ จะช่วยให้การทรงตัวดีขนึ้
ตัว ทั้งสามระบบประกอบกั
่ ยงของการหกล้
4.3 ชนิดของการออกก�
ำลังกายมในผู
โดยทัส้ ู ่วงอายุ
ไป ได้
ระบบรั
บ สัมผัสเฉพาะอย่าง นแต่ทํมาีเให้
ครืม่อีกงรัารทรงตั
บอยู่ทั่ววที่ดี สามารถลดความเสี
al., 2009)
ร่(Chodzko-Zajko
างกาย แบ่งได้เป็นet การรั
บสัมผัประกอบด้
สแตะต้องวย(Touch กิ จ กรรมการออกก� ำ ลั ง กายชนิ ด นี้ ประกอบไป
่ของการออกกํ
(Frequencyด้ofวยกิexercise)
ควรออกกํ
าลังกายประเภทนี
6 ครั้ง
จกรรมการเคลื
่อนไหวทางกาย
ได้แ้ ก่3 –การ
sensation)4.1เจ็ความถี
บ (Pain
sensation) าร้ลัองนกาย(Warmth
sensation)
ต่อสัปดาห์และเย็น (Cold sensation)ระบบการมอง เคลื่อนไหวแขนขา ศีรษะหรือล�ำตัว ยืนทรงตัวด้วย
เห็น และระบบการทรงตัว ทั้งสามระบบประกอบ ขาข้างเดียว (Sherrington et al., 2011) การหมุนตัว
กัน ท�ำให้มีการทรงตัวที่ดี สามารถลดความเสี่ยง การขว้างปา และการจับลูกบอล การกลิง้ ลูกปิงปอง
ของการหกล้มในผู้สูงอายุได้ (Chodzko-Zajko ลงบนถาด และกิจกรรมการฟื้นฟูความจ�ำ ได้แก่
et al., 2009) ประกอบด้วย
การนับเลข โดยลบเลขทีละสามหรือเจ็ดจากจ�ำนวน
4.1 ความถีข่ องการออกก�ำลังกาย (Frequen- ที่ก�ำหนด หรือการอ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น

(Sherrington et al, 2011) การหมุนตัว การขว้างปา และการจับลูกบอล การกลิ้งลูกปิ งปองลงบนถาด และ
กรรมการฟื
า ได้่อแเพิ
ก่ ม่ การนั
บเลข โดยลบเลขที
ะสามหรื
อเจ็ดจากจํ
านวนทีfor
่กาํ หนด
หรื อการอ่าน
้ นฟูาคลัวามจํ
ตักิวจอย่
างการออกกํ
งกายเพื
การทรงตั
วสํ าofหรัBaromarajonani
บผู้สูงลอายุ
(Balance
Activities
Older)
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หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น

1.) การยืนขาเดียว

ตัวอย่าตังการออกก�
ำลังกายเพื
่อเพิ่ม่อการทรงตั
วส�ำหรั
ผู้สบูงผูอายุ
(Balance
Activities
forforOlder)
วอย่ างการออกกํ
าลังกายเพื
เพิม่ การทรงตั
วสํบาหรั
้สูงอายุ
(Balance
Activities
Older)
1.)1.)การยื
นขาเดี
ยวยว
การยื
นขาเดี

ภาพที่ 6 ภาพการยืนขาเดียว (ภาพถ่ าย : นิพพาภัทร์ สินทรั พย์ )
ภาพที่ 6 การยืนขาเดียว
2.) การก้
ภาพทีาว่ 6ขึภาพการยื
้ น – ลง นขาเดียว (ภาพถ่าย : นิพพาภัทร์ สินทรั พย์ )
2.) การก้าว ขึ้น – ลง
2.) การก้าว ขึ้น – ลง

ภาพที่ 7 การก้าว ขึ้น – ลง
ภาพที่ 7 ภาพการก้าว ขึน้ – ลง (ภาพถ่ าย : นิพพาภัทร์ สิ นทรั พย์ )
1.) การเดินต่อเท้า
1.) การเดิ
นต่อเท้า
ภาพที่ 7 ภาพการก้าว ขึน้ – ลง (ภาพถ่ าย : นิพพาภัทร์ สิ นทรั พย์ )

การเดิานยต่:อนิเท้พาพาภัทร์ สิ นทรั พย์ )
ภาพที่ 8 ภาพการเดินภาพที
ต่ อเท้ า่ 8(ภาพถ่
จากรู ปแบบกิจกรรมทางกายต่างๆ ข้างต้นที่กล่าวมา มีการออกกําลังกายที่มีความเฉพาะในการ
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จากรูปแบบกิจกรรมทางกายต่าง ๆ ข้างต้น
มีการออกก�ำลังกายที่มีความเฉพาะในการป้องกัน
การเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ซึง่ มีความส�ำคัญในการป้องกันการเกิดโรคเหล่านัน้
ในอนาคต เป็นการออกก�ำลังกายรูปแบบดังทีก่ ล่าว
มาข้างต้น แต่มีความจ�ำเพาะในด้านความถี่ ระยะ
เวลา และชนิดของกิจกรรม
การออกก�ำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และ
ป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ
การออกก�ำลังกายแต่ละชนิดในผู้สูงอายุ
มีความส�ำคัญแตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถ
ออกก�ำลังกายรวมกันได้ทุกประเภทที่เหมาะสม
กับตัวผู้สูงอายุเอง การคงไว้ซ่ึงกิจกรรมทางกาย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในผู ้ สู ง อายุ ที่ สุ ข ภาพดี นั้ น เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ Ministry of Health
(2013) ได้ แ บ่ ง ชนิ ด ของกิ จ กรรมทางการ
การออกก�ำลังกายเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ดังนี้
การออกก�ำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการ
หกล้ม
ภาวะหกล้มเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อย
ในผู้สูงอายุ เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่พบในห้อง
ฉุกเฉิน สาเหตุหลักของการหกล้มอันดับแรก คือ
อุบตั เิ หตุ และปัจจัยแวดล้อม อันดับสอง คือ การเดิน
หรือการทรงตัวที่ผิดปกติหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
(วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2560) ฉะนั้นการออกก�ำลัง
กายเพือ่ ป้องกันการหกล้ม ได้แก่ การออกก�ำลังกาย
เพื่อเพิ่มการทรงตัวส�ำหรับผู้สูงอายุ (Sherrington
et al., 2008) ประมาณ 60 นาที อาจเป็นการออก
ก�ำลังกายแบบร�ำไทเก๊ก (Tai chi) อย่างเนื่องเป็น
เวลาประมาณ 16 สัปดาห์หรืออาจเป็นการออก

ก�ำลังกายแบบแอโรบิกสลับกับการออกก�ำลังกาย
แบบการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบมี
แรงต้าน (Resistance exercise) ประมาณ 30 ถึง
90 นาที ต่อสัปดาห์ต่อเนื่องอย่างน้อย 4 สัปดาห์
หรือมากกว่าหนึ่งปี
การออกก�ำลังกายเพื่อป้องกันโรคหัวใจ
โรคหัวใจเป็นโรคทีเ่ ป็นสาเหตุการเสียชีวติ
และการนอนโรงพยาบาลอันดับต้น ๆ ของผูส้ งู อายุ
การออกก�ำลังกายที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคนี้
ได้แก่ การออกก�ำลังแบบแอโรบิก ระดับความหนัก
ปานกลาง อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย ร้อยละ
50 – 80 เป็นเวลา อย่างน้อย 30 – 60 นาที ต่อเนื่อง
ทุกวัน 5 วันต่อสัปดาห์ หรือการเดินอย่างต่อเนื่อง
เป็ น เวลา 30 นาที ทุ ก ๆ วั น หรื อ อาจเป็ น
การออกก� ำ ลั ง กายเพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรงของ
กล้ า มเนื้ อ ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ (Strengthening
exercise for older adults) จ�ำนวน 1 – 2 เซต
ค่าความเหนื่อยของ Borg อยู่ระหว่าง 10 – 15 PRE
การออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุ หรือการออกก�ำลังกายเพือ่ เพิม่ การทรงตัว
ส�ำหรับผู้สูงอายุ 2 – 3 สัปดาห์ (Nelson et al., 2007)
การออกก�ำลังกายเพื่อป้องกันข้อเสื่อม
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�ำลาย
กระดู ก อ่ อ นผิ ว ข้ อ อย่ า งช้ า ๆ เป็ น โรคที่ เ ป็ น
สาเหตุให้เกิดภาวะทุพลภาพในผู้สูงอายุ (วีรศักดิ์
เมื อ งไพศาล, 2560) การออกก� ำ ลั ง กายเพื่ อ
ป้ อ งกั น โรคนี้ ได้ แ ก่ การออกก� ำ ลั ง กาย
แบบแอโรบิ ก ระดั บ ความหนั ก ปานกลาง
อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจเป้ า หมายร้ อ ยละ
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50 – 80 เป็นเวลา อย่างน้อย 30 – 60 นาที ต่อ
เนื่องทุกวัน เป็นเวลา 6 –52 สัปดาห์หรือการออก
ก� ำ ลั ง กายเพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ) แบบยืดเหยียด และแบบเกร็ง
กล้ามเนื้อ (Isotonic exercise/Isotonic exercise)
2 – 3 วันต่อสัปดาห์ หรือการออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่ม
การทรงตัวส�ำหรับผู้สูงอายุ 3– 5 วันต่อสัปดาห์
การออกก�ำลังกายเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็ น ภาวะสุ ข ภาพที่ ส� ำ คั ญ
ส�ำหรับประชากรสูงอายุ ประมาณหนึ่งในสี่ของ
ผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า 65 ปี มีโรคเบาหวาน และสัดส่วน
นี้ ค าดว่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในอนาคต ใน
ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเบาหวานมี
อัตราการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรสูงขึน้ การเกิดโรค
เบาหวานในผู้สูงอายุนั้น มาจากปัจจัยสองประการ
ร่วมกัน ได้แก่ ความพร่องในการหลั่งอินซูลินของ
ตับอ่อน ส่งผลให้เกิดภาวะขาดอินซูลนิ ร่วมกับการ
ออกฤทธิ์ของอินซูลินบกพร่องท�ำให้เกิดภาวะดื้อ
อินซูลนิ (อภิรดี ศรีวจิ ติ รกมล และวรรณี พิธยิ านันท์,
2548) การออกก�ำลังกายเพื่อป้องกันโรคนี้ ได้แก่
การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก ระดับความหนัก
ปานกลาง อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย ร้อยละ
50 – 70 เป็นเวลา ต่อเนื่องเป็นเวลา 8– 52 สัปดาห์
หรือการออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อส�ำหรับผู้สูงอายุ 3 วันต่อสัปดาห์ การ
ออกก�ำลังกาย การมีกิจกรรมทางการอย่างต่อเนื่อง
สามารถป้องกันโรคเบาหวานได้ (The American
Diabetes Association, 2018)
การออกก�ำลังกายเพือ่ ป้องกันโรคความดันโรคหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ส่งผลให้
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เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่าง ๆ หลายระบบใน
ร่างกาย ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่ไม่
สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ
ได้อย่างต่อเนื่อง มักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะ
ส�ำคัญ เช่น หัวใจ หลอดเลือด ตา ไต สมอง ซึ่ง
เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างยิ่ง (Weber et
al., 2013) การออกก�ำลังกายที่เหมาะสมได้แก่ การ
ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้
จะต้องเป็นการออกก�ำลังกายในระดับปานกลาง
โดยในขณะออกก� ำ ลั ง กายจะเพิ่ ม การเผาผลาญ
[METs] อย่างน้อยร้อยละ 40-60 ของความต้องการ
ออกซิเจนสูงสุด (Thompson et al., 2003) และ
การออกก� ำ ลั ง กายเพื่ อ เพิ่ ม ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อส�ำหรับผู้สูงอายุ 2 – 3 วันต่อสัปดาห์
ออกร่ ว มกั บ การออกก� ำ ลั ง กายแบบแอโรบิ ก ใน
ช่วงก่อนและหลังการออกก�ำลังกาย

ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยา ร่างกายมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นในผู้สูง
อายุ การมีกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุจะต้องมี
ลักษณะทีเ่ ฉพาะ ซึง่ HHS (2008) และ WHO (2010)
ได้ให้แนวปฏิบัติไว้ดังนี้
1. ในผู ้ สู ง อายุ ที่ มี โ รคประจ� ำ ตั ว ควร
ปรึกษาแพทย์ก่อนออกก�ำลังกายทุกครั้ง (Elsawy
& Higgins, 2010) เริ่มต้นการมีกิจกรรมทางกาย
อย่างช้า ๆ และถ้ามีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิก
ควรเป็นแรงกระแทกต�่ำ มีความยืดหยุ่นต�่ำ
2. ผู้สูงอายุทุกคนควรหลีกเลี่ยงการอยู่
นิ่ง ๆ ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งที่
เหมาะสมกับตัวเอง เช่น ปั่นจักรยาน จูงสุนัขเดิน
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เล่น เต้นร�ำ ท�ำงานบ้าน หรือการเดิน เป็นต้น
3. ควรเริม่ การออกก�ำลังกาย หรือกิจกรรม
ทางกายที่ไม่หักโหมในครั้งแรก แล้วค่อย ๆ เพิ่ม
ความแรงขึ้นเรื่อย ๆ
4. ผูส้ งู อายุทมี่ สี ขุ ภาพดี ไม่มคี วามเจ็บป่วย
ทางกายควรมีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 150 นาที
ต่อสัปดาห์ (ในกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง)
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 30 นาทีต่อสัปดาห์
หรือ 1 ชั่วโมง 15 นาที ต่อสัปดาห์ หรือวันละ
30 นาทีทกุ ๆ วัน ในการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก
หรือ 10 นาทีทุกวัน หรือ วันละ30 นาที เป็นเวลา
5 วันต่อสัปดาห์
5. ผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถมีกจิ กรรมทางกาย
ได้ 150 นาทีต่อสัปดาห์ (ในกิจกรรมทางกายระดับ
ปานกลาง) ควรเลือกท�ำกิจกรรมทางกายที่เหมาะ
ส�ำหรับตนเอง อาจเป็นกิจกรรมทางกายที่มีการ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์
หรื อ การเดิ น ต่ อ เนื่ อ งอย่ า งน้ อ ย 15 นาที ทุ ก วั น
(WHO, 2010)
6. ควรมี กิ จ กรรมทางกายแบบการเพิ่ ม
การทรงตัว (Balance exercise) เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการหกล้ม
7. ควรมีการตัง้ เป้าหมายในการมีกจิ กรรม
ทางกาย เห็นความส�ำคัญของการมีกจิ กรรมทางกาย
อย่างสม�่ำเสมอจะส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเอง

บทสรุป

การมีกจิ กรรมทางกายมีความส�ำคัญส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ทั้งในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีเพื่อป้องกัน
การเกิ ดโรคในอนาคต และส�ำหรับ ผู้สูง อายุที่มี
โรคเรื้อรังเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเป็นมากขึ้นกว่า
เดิม ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง

สม�่ำเสมอทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวัน การท�ำงานบ้าน ไปจ่ายตลาด ถือของ
การเดินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกก�ำลังกาย
แบบแอโรบิก ที่สามารถแทรกการออกก�ำลังกาย
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การออกก�ำลัง
กายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และการออกก�ำลังกาย
เพื่อเพิ่มการทรงตัว เป็นต้น
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การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)
ระดับหลักสูตรในวิทยาลัยพยาบาล
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(วันที่ส่งบทความ: 15 มี.ค. 2562; วันที่แก้ไข: 10 ต.ค. 2562; วันที่ตอบรับ: 27 พ.ย. 2562)

บทคัดย่อ

การประกันคุณภาพการศึกษามีหลายรูปแบบ ซึง่ มีองค์ประกอบแตกต่างกัน การเลือกใช้ระบบใดขึน้ อยูก่ บั
บริบทของแต่ละสถาบันการศึกษา แต่ละรูปแบบมีจุดอ่อน จุดแข็งต่างกัน นับเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สถาบัน
การศึกษาจะหาทางเลือกในการพัฒนาระดับหลักสูตรให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ ตอบสนองการพัฒนา
ให้บัณฑิตแต่ละสาขามีความสามารถสูงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาพยาบาลที่ผู้รับบริการมีความคาดหวัง
การบริการที่ดีมีคุณภาพ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคมหรือผู้ใช้บัณฑิต การประกันการ
ศึกษาระดับหลักสูตรแบบ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) จึงเป็นอีกทาง
เลือกหนึง่ ทีส่ ามารถประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรได้ในระดับสากล อย่างไรก็ตาม AUN-QA
จะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการศึกษาในระดับสูงหรือไม่ เป็นสิ่งที่
สถาบันการศึกษาจะต้องปรับตัวและน�ำมาพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะเหมาะกับ
สภาวการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยใช้
เกณฑ์ของเครือข่ายมหาลัยของเอเซียน เป็นเกณฑ์ระดับสากลนั้นให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับที่สามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา โดยเน้นการพัฒนาที่มุ่งสู่ผลการเรียนรู้ตามความคาดหวัง
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตระดับสากล จึงเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ นักศึกษาพยาบาล และ
เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับอาเซียน ส่งผลให้พยาบาลไทยมีการพัฒนาการมาตรฐาน
คุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษาไทยในระดับโลกต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำ

คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ที่ จ ะ
เป็นรากฐานของการพัฒนาคนให้มีทั้งคุณธรรม
และความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลังในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านให้ก้าวทันโลกการ
แข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง การเตรียมความพร้อมเยาวชน
ให้มีความเท่าทันเป็นเรื่องที่ผู้สอน ผู้ปกครอง และ
ผู้บริหารในระดับนโยบาย และระดับประเทศต้อง
ไม่ละเลย ประเทศไทยจึงต้องพิจารณาปรับตัวให้
ทันกับการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ การเปลีย่ นแปลงดัง
กล่าวส่งผลให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ให้ทันกับยุคและสมัย การที่บุคคลจะเรียนรู้และ
ปรั บ ตั ว ได้ ดี นั้ น มาจากการได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพ (นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, 2558) และถึงแม้
จะมีกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพดีเพียง
ใดนั้น จะต้องประกอบด้วยกระบวนการประเมิน
เพราะจะสะท้อนถึงข้อดี ข้อบกพร่อง และข้อที่
ควรปรับปรุงได้อย่างชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
วิ ท ยาลั ย พยาบาล สั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2545 ก�ำหนด (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) จึงได้น�ำระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ใน
การบริหารองค์กรและประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยสภาการพยาบาลตลอดมา เพื่อน�ำผลไปพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการด�ำเนิน
งานทุกพันธกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผลการด�ำเนิน
การโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินตั้งแต่ในปีการศึกษา 2554 และผลการวิจัย

249

ของปานทิพย์ ปูรณานนท์ (2559) ยังพบว่าระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่น�ำมาประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
สระบุ รี ต ้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โดยให้
ทั ด เที ย มและเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล โดย
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ได้สนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดให้มีความ
มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
ปัจจุบนั ระบบการประเมินมีความหลากหลาย
ฉะนั้นการเลือกระบบประเมินที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ระดับภูมภิ าค หรืออาเซียนจึงควรเลือก
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยก�ำหนดเป็นกฎหมายมี
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตรา 47 เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและสร้างมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2554) ตลอดจนการสร้างความร่วมมือ
และการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง
ๆ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ระดับอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
จะเป็นผลดีตอ่ นักศึกษาพยาบาล และเพิม่ โอกาสใน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล ท�ำให้นักศึกษามี
คุณภาพในระดับสากล ซึง่ จะสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการศึกษาไทยในระดับโลกให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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ความจ� ำ เป็ น ของการประกันคุณ ภาพการศึกษา
พยาบาล
ภารกิ จ หลั ก ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ ง
ปฏิบตั มิ ี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การด�ำเนินการตามภารกิจ
ทัง้ 4 ประการดังกล่าว มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการ
พัฒนาประเทศทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ปัจจุบนั มี
ปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการทีท่ ำ� ให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
สิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งด�ำเนินการ ปัจจัยดังกล่าว คือ
1) คุ ณ ภาพของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
บัณฑิ ต ภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกัน
มากขึน้ ซึง่ จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สงั คมโดยรวมของ
ประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต ่อการ
อุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต
การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็น
ผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่ ง ทั้ ง สองประเด็ น ต้ อ งการการรั บ ประกั น ของ
คุณภาพการศึกษา
3) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ค วามจ� ำ เป็ น
ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งความมั่ น ใจแก่ สั ง คมว่ า สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
สากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม
และบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวติ ความเป็น
อยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งให้ ข ้ อ มู ล
สาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์

ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทั้ ง นั ก ศึ ก ษา ผู ้ จ ้ า งงาน
ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิด
โอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีสว่ นร่วม (Participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับ
ผิดชอบซึง่ ตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�ำหนด
ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายใน รวมถึ ง ให้ มี ส� ำ นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท�ำหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้
ประกาศใช้ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น
กลไกก�ำกับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดย
ทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบ
การด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2552 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาร่วม
กับต้นสังกัดจ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา
ดั งนั้ น เพื่อให้ส ถาบันการศึกษาได้มีการ
พั ฒ นา มุ ่ ง สู ่ วิ สั ย ทั ศ น์ และยกระดั บ ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขัน ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ ข อง พ.ร.บ. มี ก ารตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานที่เป็นไปเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�ำให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการ
ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนดใน
ระดับสากล และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว มาตรฐานระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545)
แต่ในการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ผ่านมาพบประเด็นปัญหาหลายประการตั้งแต่ขั้น
การวางแผนงาน ขั้นการปฏิบัติตามแผน ขั้นการ
ปรับปรุงและพัฒนา และขัน้ การตรวจสอบหรือการ
ประเมินผลการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ (สุขมุ าล
หวังวณิชพันธุ,์ อดิศกั ดิ์ ดีสมุทร, เจนจิรา งามมานะ,
วาสนา สังข์โพธิ์, และอุทัยการณ์ จันเสนา, 2556)
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ โดยการศึ ก ษาวิ จั ย ของร� ำ ไพ
หมัน่ สระเกษ, วราพร ตัณฑะสุวรรณะ, และจงกลณี
ตุ้ยเจริญ (2557) ที่พบว่าสิ่งที่วิทยาลัยพยาบาลต้อง
ปรับปรุงตามล�ำดับ คือ มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มาตรฐานด้านการด�ำเนินงานตามภารกิจ
การวิจยั มาตรฐานด้านบุคลากรและการเรียนรู้ และ
ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี้ ผลการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
ศึกษาตามแผนพัฒนา บรรลุผลส�ำเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ ตามที่ธวัชชัย
ศุ ภ ดิ ษ ฐ์ (2557) ได้ ร ายงานไว้ ว ่ า ปั ญ หาและ
อุ ป สรรคในการด�ำเนินงานประกันของสถาบั น
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บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีหลายประการ เช่น
ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการ
ก�ำหนดปรัชญา ปณิธาน ไม่มีระบบการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ส่วนมากยังไม่เข้าใจหรือไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมในการรับทราบแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในบางตัวไม่เหมาะ
สมกับการด�ำเนินงานของคณะหรือสถาบัน และ
ทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรมองว่ า การใช้ ง านระบบ
สารสนเทศที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล สนั บ สนุ น การประกั น
คุณภาพเป็นภาระและไม่มีความส�ำคัญ เป็นต้น
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ ค รื อ ข ่ า ย
มหาวิทยาลัยระดับอาเซียน
การประกันคุณภาพหลักสูตรระดับอาเซียน
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ า งกลไกการประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันในระดับอาเซียน (Office of The
Education Council, 2007) ทัง้ นี้ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับอาเซียนนั้นเป็นการประเมิน
เพื่อรองรับหลักสูตรของระดับอุดมศึกษาเท่านั้น
ประโยชน์ของการประเมินดังกล่าวจะท�ำให้มคี วาม
ทัดเทียมในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงอิสระ (Autonomous university)
และการขยายตัวของหลักสูตรนานาชาติต่าง ๆ
(วันชัย ศิริชนะ, 2562)
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เครือข่ายอาเซียน ระดับหลักสูตรประกอบด้วย
(1) การประเมินคุณภาพภายใน (2)การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ (3) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Virginia, Miralao, & Lucille,
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Gregorio, 2012) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างกลไกการ
ประกันคุณภาพและมาตราฐานการอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยระบบการประกั น คุ ณ ภาพของ AUN- QA
ประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) การประกันคุณภาพระดับ
สถาบันการศึกษา (Strategic) 2) การประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน (Systemic) และ
3) การประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับ
หลักสูตร (Tactical) โดยมีการติดตามผลลัพธ์จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรนั้น ๆ และมีกรอบ
แนวคิด 3 ส่วนได้แก่ ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่าย
มหาวิทยาลัยระดับอาเซียน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามั่นใจว่า
ตนเองจะได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะที่เป็น
ประโยชน์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบ
การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจว่าบัณฑิตที่รับเข้ามา
สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
และสามารถพั ฒ นาตั ว เองได้ รวมทั้ ง สั ง คมเกิ ด
ความพึงพอใจและความมั่นใจว่าหลักสูตรจะผลิต
คนที่มีคุณภาพต่อสังคม การประกันคุณภาพนั้น
เ พื่ อ ใ ห ้ มั่ น ใ จ ว ่ า ห ลั ก สู ต ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถเหมาะสมกั บ ภาวการณ์ ที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่าง ๆ ในระดับสากล ในการประเมินตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรระดับหลักสูตร
ในระดับอาเซียน มีการประเมิน 7 ระดับ โดยระดับ
สูงสุดคือ ระดับโลก (World class) ส่วนเกณฑ์

(Criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็นแนวทาง
ส�ำหรับการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบเพือ่ ให้บรรลุ
ผลลัพธ์ของความคาดหวังด้านการเรียน (Expected
Learning outcome [ELO] สามารถบูรณาการกับการ
ด�ำเนินการภายใต้กรอบเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่
การด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence [EdPEx]) ได้อย่างลงตัว
ซึง่ สอดคล้องกับธรรมชาติของกระบวนการบริหาร
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทีต่ อ้ งมีการพัฒนา
เป็นล�ำดับขั้นจนถึงระดับนานาชาติ
เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับอาเซียน
เป็นเกณฑ์ระดับสากลที่สามารถประยุกต์ได้กับทุก
สาขาวิชา มีสาระหลักเกีย่ วกับการจัดการศึกษาแบบ
เน้นผลลัพธ์ (Outcome based education [OBE])
มุง่ ผลสัมฤทธิ์ ELO สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนมีวิถีการ
ด�ำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่
เตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีม่ คี วามรูท้ กั ษะและ
ความสามารถในการเรียนรู้ มีความสามารถหลัก
(Core transferable competence) ที่บัณฑิตจ�ำเป็น
ต้องมีเพื่อประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต
ภายหลั ง ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา คุ ณ ภาพในการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษามีหลายนิยาม นิยามหนึง่ ทีถ่ กู กล่าว
ถึงบ่อยคือ ความตรงต่อเจตนารมณ์ (Fitness for
purpose) ในความหมายนี้ คุ ณ ภาพที่ ดี ห มายถึ ง
ผลิตภัณฑ์และบริการตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ รวมไปถึงนักศึกษา
และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ความสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา)
ดังนัน้ คุณภาพของอุดมศึกษารวมถึงคุณภาพบัณฑิต
จึ ง ขึ้ น กั บ บริ บ ทของสถาบั น การศึ ก ษานั้ น ตาม
ตารางที่ 1

(ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา) ดังนั้นคุณภาพของอุดมศึกษารวมถึง
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ตารางที
1 กรอบการประกั
ภาพการศึ
กษาภายในระดับหลั
บหลักสูกตสูรของ
ตรของAUN
AUNQAQA
ตารางที
่ 1่ กรอบการประกั
นคุนณคุณ
ภาพการศึ
กษาภายในระดั
องค์ ประกอบการประกันคุณภาพหลักสู ตร
ตัวบ่ งชี้/เกณฑ์
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 การกํากับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
2. การพัฒนาคุณภาพหลักสู ตรตามเกณฑ์ AUN.1 Expected learning outcomes
AUN-QA ระดับหลักสู ตร
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
ที่มา: ส�ทีำม่ นัา:กงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุ
ดมศึ(2545)
กษา (2545)
4) กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching
การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการ
การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUN-QA ใช้ระบบการประเมินจากคะแนนเต็ม
ศึกษาของ AUN-QA ใช้ระบบการประเมินจาก and learning approach)
7 ในลั
กษณะมRating
จุบนั มีกscale
ระบวนการที
ภาพของassessการประเมินผลนิสนิตคุณ(Student
คะแนนเต็
7 ในลัscale
กษณะปั จRating
ปัจจุบันมี่เกี่ยวข้องกันทั5)้ งหมดของการประกั
Program
หรื อสาขาหลั
สู ตนรทั
สิ้ น 11 ตัว มีเกณฑ์นดงั ต่อment)
ไปนี้
กระบวนการที
เ่ กีย่ วข้อกงกั
ทัง้้ งหมดของการประกั
1) ผลลัProgram
พธ์ของความคาดหวั
งด้ากนการเรี
คุณภาพของ
หรือสาขาหลั
สูตรทั้งยสิน้น(ELO)
6) คุณภาพของอาจารย์ (Academic staff
quality) และปัจจัยน�ำเข้า (Input)
11 ตัว 2)
มีเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ กสู ตร (Program specification)
ความเฉพาะของหลั
ผลลัพธ์าขงและเนื
องความคาดหวั
งด้ากนการเรี
ยน
7) and
คุณภาพของเจ้
3)1)โครงสร้
สู ตร (Program
structure
content) าหน้าที่ (Support staff
้ อหาของหลั
(ELO)4) กลยุทธ์การเรี ยนและการสอน (Teaching andquality)
learning strategy)
ความเฉพาะของหลั
กสูตร assessment)
(Program
8) คุณภาพนิสิต การสนับสนุนและการ
5)2)การประเมิ
นผลนิสิต (Student
specification)
แนะแนวให้นิสิต (Student quality and support)
6) คุณภาพของอาจารย์ (Academic staff quality): ปั จจัยนําเข้า (Input)
3) โครงสร้ า งและเนื้ อ หาของหลั ก สู ต ร
9) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความ
7)
คุ
ณ
ภาพของเจ้
า
หน้
า
ที
่
(Support
staff
quality)
สะดวก (Facilities and infrastructures)
(Program structure and content)
8) คุณภาพนิสิต การสนับสนุนและการแนะแนวให้นิสิต (Student quality and support)
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10) การประเมินคุณภาพของกระบวนการ
การเรียนและการสอน และปัจจัยการด�ำเนินการ
(Quality enhancement) และ
11) ผลสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Output)
การประกันคุณภาพในลักษณะนีจ้ งึ เป็นการ
ใช้เกณฑ์ที่มุ่งเน้น ELO และการประเมิน 7 ระดับที่
มีระดับสูงสุดคือระดับโลก หลักสูตรจึงมุง่ ทีจ่ ะผลิต
บัณฑิตให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภาวการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้ง AUN-QA มีลักษณะเป็น
เกณฑ์ ที่ก�ำหนดเพียงแนวทางเพื่อการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นระบบเพือ่ การผลิตบัณฑิตตาม ELO ดังนัน้

แม้ภาวการณ์จะเปลี่ยนไป เกณฑ์จะถูกเปลี่ยนน้อย
มาก ท�ำให้หลักสูตรสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนือ่ ง
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545)
รายละเอี ย ดของเกณฑ์ จ ะก� ำ หนดให้
ถ่ายทอด ELO ลงในข้อก�ำหนดหลักสูตร และ
โครงสร้างและเนือ้ หาของหลักสูตร รวมถึงใช้ ELO
ในการก�ำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
และวิธีการวัดผล ที่สามารถวัดว่าผู้เรียนได้มี ELO
ที่ก�ำหนดหรือไม่ คุณสมบัติของบัณฑิตที่จบการ
ศึกษาจากหลักสูตรมีตัวเทียบเกณฑ์ และตัวเทียบ
เคี ย งกั บ กระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากเดิ ม
5 ระดับ เป็น 7 ระดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที
่ 2 การปรั
บระดับบระดั
คะแนนการประเมิ
นของเกณฑ์
AUN-QA
ตารางที
่ 2 การปรั
บคะแนนการประเมิ
นของเกณฑ์
AUN-QA
ระดับ

ระดับคะแนนการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA (เก่า)

1

ยังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ไม่มีแผนงาน ไม่มีหลักฐาน
ว่าได้ ดําเนินการตามเกณฑ์
พบว่ามีการดําเนินการที่กําหนด และ/หรือ มีการดําเนินการไปแล้ว
บางส่วน มีข้อมลูพ้ืนฐานหรือหลักฐานว่าได้ดาํ เนินการตามเกณฑ์
แล้ว
มีผลการประเมิน การสํารวจ แต่ยั งไม่ได้นาํ ผลที่ได้ไปพัฒนา
ดําเนินการในหลักสู ตร พบหลักฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ กี่ยวข้อง ว่านําผลจากการประเมิน การสํารวจไปใช้ในการปรับปรุง
หลักสู ตร

2

3

4

ระดับคะแนนการประเมิน
ของเกณฑ์ AUN-QA (ใหม่)
ไม่ปรากฏการดําเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี
แผนหรื อไม่มีหลักฐาน)
มีการวางแผนแต่ยงั ไม่ได้เริ่ มดําเนินการ

มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิ หรื อ
มีการดําเนินการแต่ยงั ไม่ครบถ้วน

นําผลการประเมิน การสํารวจ และนําข้อมูลไปวิเคราะห์ และสรุ ป
มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
ความคิดเห็น อย่างเป็ นระบบนําไปพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน เกณฑ์
และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังไว้ในหลักสู ตร

(มีต่อ)
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ตารางที่ 2 การปรั บระดับคะแนนการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA
ระดับ

ระดับคะแนนการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA (เก่า)

51

ยังไม่ได้ดําเนิบนปรุการตามเกณฑ์
ที่กาํ หนดกไม่
ีแผนงาน
ีหลักฐาน
พบระบบปรั
งการดําเนินการในหลั
สู ตมรมี
ประสิ ทไม่ธิภมาพดี
การตามเกณฑ์
ข้ว่อาได้
มูลทีดํา่ไเนิ
ด้จนากการวิ
เคราะห์เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งหลักสู ตร
พบว่ามีกเห็ารดํ
นการที
หนด และ/หรื
มีกาารดํ
เนินการไปแล้
ว
แสดงให้
นถึาเนิ
งประสิ
ทธิ่กภําาพของหลั
กสู ตอรทํ
ให้ผาลการเรี
ยนรู ้ ของ
อมลูทพิศ้ ืนทางที
ฐานหรื
กฐานว่
าได้ยดนการสอนได้
าํ เนินการตามเกณฑ์
นิบางส่
สิต นัวกนศึมีกข้ษามี
่ดีข้ ึนอหลั
การจั
ดการเรี
ผลดีข้ ึน
แล้ว
มีผลการประเมิน การสํารวจ แต่ยั งไม่ได้นาํ ผลที่ได้ไปพัฒนา
ดําเนินการในหลักสู ตร พบหลักฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์
วข้อง ว่านํานผลจากการประเมิ
ารวจไปใช้ในการปรับปรุง
ทีผู่มเ้ า:กี่ยงานประกั
คุณภาพการศึกนษาการสํ
(2559)
หลักสู ตร

2
6
73

255

ระดับคะแนนการประเมิน
ของเกณฑ์ AUN-QA (ใหม่)
มีไม่เอกสารและหลั
เจนทีมีเ่แอกสาร
สดงถึงไม่
การมี
ปรากฏการดํากเนิฐานชั
นการด(ไม่
ดํแผนหรื
าเนินการที
ทธิภาพดีกว่าเกณฑ์
อไม่่มีปหระสิ
ลักฐาน)
มีการวางแผนแต่ยงั ไม่ได้เริ่ มดําเนินการ
มีตวั อย่างของแนวปฏิบตั ิที่ดี
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิ หรื อ
มีการดําเนินการแต่ยงั ไม่ครบถ้วน

เกณฑ์นํกาารประเมิ
นนานาชาติ
การประกันคุณมีภาพระดั
บหลักสูตรประกอบไปด้วย
ผลการประเมิน การสํารวจ และนําข้อมูลไปวิเคราะห์ และสรุ ป
เอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
การสร้างระบบการประกันคุณภาพเครือข่าย 2 ส่วน ดังนี้
ความคิดเห็น อย่างเป็ นระบบนําไปพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน เกณฑ์
มหาวิและผลการเรี
ทยาลัยอาเซียนรู
ยน้ที่คถืาดหวั
อเป็งนไว้กลไกหนึ
ส่ ว นที่ 1 การก� ำกั บ มาตรฐาน ของการ
ในหลักสู ต่ งรที่ น� ำ มา
ใช้ในการตรวจสอบและประเมินการด�ำเนินงาน ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการด�ำเนิน
ของหลั ก สู ต ร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการ
หลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติ และ ศึกษาแห่งชาติ ที่สถาบันจะด�ำเนินการด้วยตนเอง
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ประกอบ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำเพื่อให้มั่นใจว่าได้ด�ำเนิน
กับปี พ.ศ. 2558 ส�ำนักงานคณะกรรมการการ การตามการประกันคุณภาพขัน้ ต�ำ่ โดยการประเมิน
อุดมศึกษา (สกอ.) ก�ำหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถ การด�ำเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับ
จัดท�ำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาตรฐานจะด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปี บันทึก
ระดับหลักสูตร เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ในระบบฐาน
AUN-QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Comการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น mission on higher education quality assessment
หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ และหลักสูตรทาง online system [CHE QA Online]) และน�ำผลการ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการด�ำเนินงานได้ตาม ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับ
มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส�ำนักงาน คณะ/สถาบัน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการเห็น
ส่วนที่ 2 การด�ำเนินการประกันคุณภาพ
ชอบจากสภามหาวิทยาลัยและเสนอคณะกรรมการ ระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะด�ำเนินการด้วย
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ การใช้ เ กณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตาม
ความเห็นชอบ
แนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร หรือเกณฑ์
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รขององค์ ก รระดั บ

4
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สากลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับระดับชาติ หรือนานาชาติ โดย
ให้ด�ำเนินการประเมินองค์ประกอบเพื่อการพัฒนา
ตามรอบของระบบสากลทีไ่ ด้เลือกใช้แต่ดำ� เนินการ
ตามเกณฑ์ทเี่ ลือกใช้อย่างต่อเนือ่ ง เช่น AUN-QA มี
รอบประเมิน 5 ปี ดังนัน้ หลักสูตรทีใ่ ช้เกณฑ์ AUNQA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่าง
น้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี และด�ำเนินการตามที่เกณฑ์
ก�ำหนดอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ทั้งนี้การประเมิน
AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้นไม่จ�ำเป็นต้อง
สอดคล้องกับวงรอบของการปรับหลักสูตรโดยมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต ร เป็นผู้ตรวจสอบ และประเมิน
หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และรับรองผลการตรวจ
สอบ เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบนอกจากนี้
ให้คณะกรรมการศึกษารายงานการประเมินตนเอง
ตามรูปแบบเกณฑ์ AUN-QA โดยมีการจัดเป็นกลุม่
เพื่อท�ำการประเมิน และเสนอเพื่อการพัฒนาต่อไป
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545)
ปัจจัยและแนวทางการน�ำเกณฑ์ AUN QA ไปใช้ให้
ประสบความส�ำเร็จ
การด� ำ เนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพมี
จุดมุง่ หมายหลักเพือ่ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
จัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและ
ระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของแต่ละคณะและภาพรวมของสถาบัน อันจะ
น�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ แ ละมาตรฐานที่ ตั้ ง ไว้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545)

แต่การด�ำเนินงานนั้นยังพบปัญหาและอุปสรรค
ในสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ของผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ต่ อ งาน
ประกันคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ยังมองเป็นเรื่องของ
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์/ตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนด
มากกว่ า การท� ำ ประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ การพั ฒ นา
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาอย่ า งแท้ จ ริ ง
ดังนั้นการจะน�ำเกณฑ์ AUN-QA ไปใช้ให้ประสบ
ความส�ำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต รได้ นั้ น จึ ง ควรต้ อ งมี ป ั จ จั ย และ
แนวทางดังนี้
แนวทางตามมุ ม มองของผู ้ ป ระเมิ น
ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
1. การเตรียมตัวด้านความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบและเกณฑ์ AUN-QA ของผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมิน
2. คุณภาพของผู้ประเมิน ผู้ประเมินเป็น
บุ ค คลที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การ
ศึกษา หากผูป้ ระเมินเน้นทีค่ ณ
ุ ภาพการจัดการศึกษา
ก็จะมีการปรับปรุงการจัดการศึกษาตามคุณภาพที่
มุ่งหวัง แต่หากเน้นที่คะแนนของผลการประเมิน
จะได้ผลคะแนนที่สถาบันพึงพอใจแต่อาจจะไม่มี
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
ผู้ประเมินควรท�ำความเข้าใจในจุดมุ่งหมายหลัก
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและต้องมีความรู้
ในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์อย่างลึกซึ้ง ใน
ฐานะที่ผู้ประเมินเป็นผู้ที่มีความรู้ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดีอยู่แล้ว จะต้องท�ำ
หน้าที่ในการประเมินเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยประเมินตามสิง่ ทีส่ ถาบัน/คณะ/สาขา
ท�ำจริงตามสภาพจริงที่เป็นอยู่เพื่อหาแนวทางใน

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

การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพและชี้แนะสิ่งที่
จะต้องปรับปรุงการจัดการศึกษาให้คณะ/สาขาไป
ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งต่อไป มิใช่เป็นการน�ำความรู้
ในการประเมินคุณภาพการศึกษามาช่วยสถาบัน
การศึกษาให้ได้คะแนนมากหลังการประเมิน ซึง่ ส่ง
ผลให้สถาบันไม่ได้ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด
3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
เนื่องจากเกณฑ์ AUN-QA การประเมินในระดับ
หลักสูตร ที่พัฒนาต่อยอดมากกว่าเกณฑ์เดิมที่เคย
ปฏิบัติ มีการตั้งเกณฑ์ที่ก�ำหนดเองได้โดยคณะ/
สาขา ผู้ปฏิบัติต้องหาทางพัฒนาตนเองและบอก
ให้ ไ ด้ ว ่ า มี เ ป้ า หมายในการท� ำ ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่ออะไรและจะต้องท�ำอย่างไรเพื่อให้
บรรลุตามทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ ดังนัน้ การท�ำการประกัน
คุ ณ ภาพจึ ง ต้ อ งเริ่ ม จากการที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ ง
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อ
การประกันคุณภาพ มองการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของงานประจ�ำ มิใช่ภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ของผู้ปฏิบัติ ให้ความร่วมมือกับองค์กรในการร่วม
กันก�ำหนดเป้าหมายมาตรฐาน เกณฑ์และตัวบ่งชี้
ในการประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กร ท�ำให้การ
ประกันคุณภาพเป็นหนึ่งเดียวกับการด�ำเนินงาน
ขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่หลักหรือหน้าที่ประจ�ำ
ที่รับผิดชอบอย่างมีระบบตามกระบวนการและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
4. ผู ้ บ ริ ห าร เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง แห่ ง ความ
ส�ำเร็จที่ส�ำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบัน/คณะ/สาขา ในการขับเคลื่อนการจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ หากผู้บริหารเปิดใจยอมรับ ให้
ความส�ำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
อย่ า งมากและพั ฒ นาให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพ
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จนฝั ง รากลึ ก ลงในหน่ ว ยงาน ย่ อ มจะส่ ง ผลให้
บุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ ยอมรับความส�ำคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน
และมีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในหน่วยงาน
ผู้บริหารต้องผลักดันให้เกิดการร่วมมือของทุกคน
ในองค์กรและในทุกระดับ หากองค์กรใดผู้บริหาร
ไม่ยอมรับหรือให้ความส�ำคัญไม่มากพอจะส่งผลให้
บุคลากรไม่กล้าท�ำหน้าทีอ่ ย่างเต็มทีห่ รือมีสว่ นร่วม
น้อย ท�ำให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่ประสบความส�ำเร็จ
แนวทางตามมุมมองของผู้รับการประเมิน
(พัฒน์พล แก้วยม, 2557) ประกอบด้วย
1. ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สุ ด ต้ อ งให้ ค วาม
ส�ำคัญกับการประกันคุณภาพ
2. มี ก ารวางแผนร่ ว มกั น มี เ ป้ า หมายที่
ชัดเจนและมีการด�ำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
3. มี ผู ้ จั ด การด้ า นคุ ณ ภาพทั้ ง ในระดั บ
หลั ก สู ต ร/สาขา/สถาบั น ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลส� ำ คั ญ
(Key person) ทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง มีหน้า
ที่หลักคือ 1) การสร้าง “เครือข่ายคุณภาพ” ภายใน
องค์กรซึง่ ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลากหลาย
หน่วยงานและทุกระดับชัน้ เพือ่ พัฒนาวิธกี ารท�ำงาน
และให้ทุกคนมีส่วนร่วม 2) การสื่อสารภายใน
และระหว่างองค์กร/หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพและแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
3) สร้างการเรียนรู้ โดยพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ
ผ่านกระบวนการเรียนรูบ้ นพืน้ ฐาน 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
การเรียนรู้ การน�ำไปใช้และการเผยแพร่ 4) สร้าง
การตระหนักรู้ เพื่อทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม 5) สร้าง
จิ นตนาการ สนั บ สนุ นให้ มีแ นวความคิ ด ที่ เ ป็ น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพในการประชุม โดยให้มกี ารอภิปราย
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แบบเปิดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ 6) รวบรวม
ข้อมูลผลการด�ำเนินงานทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อหาวิธีการในการพัฒนาด้านคุณภาพ
4. มี วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ค่านิยมร่วม หรือแบบแผน หรือแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
สามารถปฏิบัติเป็นปกติ ต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิถี
ชีวิตคุณภาพ วิถีชีวิตแห่งการพัฒนา ดังนั้นการ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึน้ ในองค์กรจึงเป็น
สิ่งส�ำคัญอันดับแรกที่ผู้บริหารควรจะท�ำเพื่อน�ำ
ไปสู่การมีประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กร
ประกอบด้วย
		 4.1 ภาวะผูน้ ำ� ด้านคุณภาพของผูบ้ ริหาร
ที่จูงใจ กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อ
องค์กร ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
มีความเต็มใจทีจ่ ะทุม่ เทให้กบั งานจนสามารถบรรลุ
ผลส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้าน
คุณภาพขององค์กร
		 4.2 การท�ำงานเป็นทีม โดยบุคลากร
มีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมมือกัน ร่วมคิด ร่วมท�ำ
ประสานงานกัน มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บริหารและบุคลากร
		 4.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
การพัฒนาฝึกอบรมให้บคุ ลากรมีความรูแ้ ละทักษะ
ในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพและมีการปรับปรุง
ทักษะอย่างต่อเนื่อง
		 4.4 การมอบอ�ำนาจ โดยผู้บริหารให้
อ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจแก่
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีอิสรภาพในการควบคุม
ปกครองและพัฒนาตนเอง เพือ่ ส่งเสริมความมุง่ มัน่
ในคุณภาพของแต่ละบุคคล สร้างความมัน่ ใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร
		 4.5 ความมุ่งมั่นของบุคลากร มีความ
รู้สึกเป็นเจ้าของและการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ในการปฏิ บั ติ ง านตามกระบวนการและตาม
เป้าหมายที่องค์กรก�ำหนด
		 4.6 การยกย่ อ งและให้ ร างวั ล โดย
ผู ้ บ ริ ห ารมองเห็ น คุ ณ ค่ า ของบุ ค ลากรและมอบ
สิ่งพิเศษ เช่น การยกย่องชมเชย การสรรเสริญ
เงินรางวัล สิ่งของ แก่บุคลากร/หน่วยงานที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีหรือที่ได้รับความส�ำเร็จในการปฏิบัติ
งานด้านคุณภาพบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อ
ตอบแทน สร้างแรงจูงใจ ความภาคภูมใิ จและความ
พึงพอใจแก่บุคลากร อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้
หน่วยงานอืน่ ได้ใช้แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์
เพื่อน�ำไปสู่การปรับระบบการท�ำงาน
		 4.7 การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มัน่ ใน
การแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางานอย่างสม�่ำเสมอและ
ตลอดเวลา เพือ่ ท�ำให้งานมีประสิทธิภาพทีด่ มี ากขึน้
ไป
5. มี ก ารจั ด การความรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาคน
พัฒนางานและพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

บทสรุป

สิ่งที่ท้าทายสถาบันอุดมศึกษาในการผลิต
พยาบาลในปัจจุบันมีหลายประการ จากการศึกษา
วิเคราะห์เอกสารการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลที่ผ่านมา พบว่า
การเคลื่อนย้ายของแรงงานทั่วโลกท�ำให้บัณฑิต
ต้องมีความสามารถสูงขึน้ ความต้องการและความ
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คาดหวังจากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ จากผูป้ ระกอบการ
ผู้ปกครอง สังคม และนักศึกษาสูงขึ้น ผู้ใช้บัณฑิต
มีความต้องการหลากหลายและจ�ำเพาะเจาะจงมาก
ขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะที่
เหมาะกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไร
ก็ตามสถาบันการศึกษามุ่งให้ความส�ำคัญที่ระบบ
ประเมินคุณภาพค่อนข้างมาก แต่ความจริงแล้ว
หัวใจของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะ
อยูท่ รี่ ะบบการพัฒนาคุณภาพและการตรวจติดตาม
คุณภาพ เกิดเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการตรวจติดตามคุณภาพ
คือกิจกรรมในการตรวจสอบสถาบันการศึกษาว่าได้
มีการยกระดับตนเองขึ้นจากการปรับปรุงคุณภาพ
ที่ได้จากการตรวจพบข้อบกพร่อง และสถาบันการ
ศึกษาสามารถจัดการสิง่ ต่าง ๆ ได้ตามระบบทีว่ างไว้
อย่างประสบความส�ำเร็จ ดังนั้นสถาบันการศึกษา
ต้องเลือกระบบการตรวจประเมินการประคุณภาพ
การศึกษาที่จะสามารถสะท้อนผลการพัฒนาได้
อย่างชัดเจน การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา
จึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ มากขึ้นโดย
เฉพาะการเข้าสูร่ ะดับนานาชาติ ซึง่ มีความซับซ้อน
มากขึน้ เพือ่ เป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทุกหลักสูตร
ต้องก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินการก�ำกับมาตรฐาน
ซึ่งเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานสากล
เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดั บ หลั ก สู ต ร AUN-QA เป็นเกณฑ์ในระดั บ
สากลที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ไ ด้ กั บ ทุ ก สาขาวิ ช า มี
สาระส� ำ คั ญ เน้ น การพั ฒ นามุ ่ ง สู ่ ผ ลการเรี ย นรู ้
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 ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในหลั ก สู ต ร
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และข้ อ ก� ำ หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพต่ า ง ๆ
เช่ น ข้ อ ก� ำ หนดมาตรฐานหลั ก สู ต ร หรื อ ข้ อ
ก� ำ หนดจากสภาวิ ช าชี พ โดยน� ำ ผลการเรี ย นรู ้
คาดหวั ง เป็ น เป้ า หมายหลั ก ในการด� ำ เนิ น การ
ในหลักสูตร มีการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาด
หวังลงในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลและการด�ำเนินการต่าง ๆ เพือ่ ให้บณ
ั ฑิต
ที่จบจากหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ตามที่ได้ก�ำหนด
ไว้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภาวการณ์
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUNQA ระดับหลักสูตรนี้ สอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศที่ต้องการผลักดันให้หลักสูตรการศึกษา
ของประเทศไทยมีพฒ
ั นาการตามมาตรฐานคุณภาพ
ในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของสถาบันการศึกษาไทยในตลาดโลกได้
อย่างสง่างาม

เอกสารอ้างอิง

งานประกันคุณภาพการศึกษา. (2559). แนวปฏิบัติ
การเขี ย นรายงานประเมิ น ตนเอง คณะ
การจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
บู ร พา. เข้ า ถึ ง เมื่ อ 19 สิ ง หาคม 2561,
จาก http://www.bbs.buu.ac.th/other/QA/
AUN-QA_manual_by_VORRAPON.pd.
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์. (2557). การพัฒนาแนวปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

260

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

นิจวรรณ วีรวัฒโนดม. (2558). การบริหารสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง. วารสารวิ ท ยาลั ย พยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี, 26(1), 84-95.
ปานทิพย์ ปูรณานนท์. (2559). ความรู้และทัศนคติ
เกี่ ย วกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ
การด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ ของบุ ค ลากร
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สระบุ รี ,
วารสารวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา, 22(2), 111-123.
พัฒน์พล แก้วยม. (2557). การศึกษาปัจจัยแห่ง
ความส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น งานประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล สุ ว ร ร ณ ภู มิ .
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล
สุ ว รรณภู มิ ส� ำ นั ก คุ ณ ภาพการศึ ก ษาศู น ย์
หันตรา.
ร�ำไพ หมั่นสระเกษ, วราพร ตัณฑะสุวรรณะ, และ
จงกลณี ตุ้ยเจริญ. (2557). การมีส่วนร่วม
และปั ญ หาอุ ป สรรคจากการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ใ น ก า ร ด� ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ของบุ ค ลากร วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสี ม า. วารสารวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม า,
20( 2), 46-57.
วันชัย ศิริชนะ. (2562). ประสบการณ์การบริหาร
อุ ด มศึ ก ษากั บ มุ ม มองความท้ า ทายใน
ปัจจุบนั . เข้าถึงจาก http://www. digi.library.
tu.ac.th/index/0200/11-2-Nov-2551/
02PAGE12-PAGE28.pdf.
สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์, อดิศักดิ์ ดีสมุทร, เจนจิรา
งามมานะ, วาสนา สังข์โพธิ์, และอุทัยการณ์
จั น เสนา. (2556). รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง

สภาพและปั ญ หาการด� ำ เนิ น งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. กรุงเทพฯ:
ส� ำ นั ก ประกั น คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2545).
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2553.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ .
(2545). รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561.
เข้ า ถึ ง จาก https://pmnk.kkzone1.go.th/
data/news3/24-02-2019-17-34-35_
1344028011.pdf.
ส� ำ นั ก รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา. (2555). การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก. เข้าถึง จาก http://www.onesqa.
or.th.
Office of The Education Council, (2007). Strategic
plans of education reform in the three
southern border provinces for peace
(2005-2008). Bangkok: Office of the
Education Council.
Virginia. A., Miralao, C & Lucille C. Gregorio.
(n.d.). (2012). “Synthesis of country
reports and general trends and needs”
Curriculum Changes Reforms in East and
South-East Asia (Online). Available:
http://www.ibe.unesco.org/curriculum/
Asia%20Networkpdf/bkrep3.pdf.

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

261

The Journal of Boromarajonani College of Nursing Nakhonratchasima
Vol.25 No.2 July – December, 2019

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดท�ำขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ
ของบุคลากรทางการพยาบาล และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมและประสบการณ์เชิงวิชาการของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวน
ท่านที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์
เผยแพร่ทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ อย่างน้อยเรื่องละ 2 คน
โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded review)

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2 ประเภท ดังนี้
1. รายงานผลการวิจยั ทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาล การสาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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�ำตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
เงื่อนไขก่อนกระบวนการกลั่นกรองผลงาน
1. ผู้นิพนธ์ต้องช�ำระค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ�ำนวน 4,000 บาท เมื่อบทความเข้าสู่กระบวนการ
กลั่นกรองแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ
2. ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงานที่เก็บข้อมูล
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งส�ำเนาหนังสือรับรองมาพร้อมกับบทความต้นฉบับ
เงื่อนไขด้านจริยธรรมของผู้นิพนธ์
3. ผลงานวิชาการที่ส่งเพื่อรับการพิจารณาจะต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือ
ไม่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารอืน่ และต้องไม่มกี ารคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ทัง้ ของตนเอง
และผู้อื่น หากผู้นิพนธ์ประสงค์จะยกเลิกการพิจารณาโปรดอีเมลแจ้งมาที่กองบรรณาธิการ
4. ในรายงานผลการวิจยั ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งรายงานข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ไม่ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเท็จ บิดเบือน
หรือท�ำให้เข้าใจผิด และผู้นิพนธ์ที่มีชื่อในบทความทุกคนต้องมีส่วนในการด�ำเนินการวิจัยจริง
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5. หากมีการน�ำผลงานวิชาการของผู้อื่นมาใช้ในผลงานตัวเอง ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงอย่างครบถ้วน
ทั้งในเนื้อหา (In-text citation) และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (Reference list) โดยใช้รูปแบบการอ้างอิง
ของสมาคมจิตแพทย์แห่งอเมริกา (American Psychological Association [APA]) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
เงื่อนไขด้านความถูกต้องของรูปแบบเอกสารและอื่น ๆ
6. เขียนบทความโดยใช้เทคนิคการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific writing) เพื่อสื่อสารข้อมูล
ไปยังนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่น ตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้
ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะวิชาชีพ หากแปลหรือเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศให้ยึด
ตามค�ำแนะน�ำของราชบัณฑิตยสภา
7. จัดรูปแบบเอกสารตามค�ำแนะน�ำในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด เขียนบทคัดย่อให้สอดคล้อง
กันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบก่อนการส่งบทความ
8. แก้ไขต้นฉบับตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละกองบรรณาธิการอย่างครบถ้วน แม้วา่ จะ
ตรวจพบข้อแก้ไขหลังการออกหนังสือตอบรับแล้วก็ตาม หรือมีค�ำอธิบายที่เหมาะสมกรณีไม่ประสงค์จะ
แก้ไข แล้วจัดส่งบทความที่แก้ไขแล้วมายังกองบรรณาธิการในระยะเวลาที่ก�ำหนด
เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ในงานปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน
ทั้งก่อน ระหว่างและหลังกระบวนการกลั่นกรอง หากมีการตรวจพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าต้นฉบับ
ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการพิจารณา ยกเลิกใบตอบรับ
หรือถอนบทความออกจากวารสาร
ในกรณีท่ีผู้นิพนธ์มีเจตนาละเมิดจรรยาบรรณ เช่น เขียนข้อมูลเท็จ ท�ำให้เข้าใจผิดว่าผลงานผู้อื่น
เป็นผลงานของตนเอง ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาซ้อนกับวารสารอื่น หรือละทิ้งผลงานโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการส่งหนังสือแจ้งไปยังผูบ้ งั คับบัญชาหรืออาจารย์ทปี่ รึกษา
หากผลงานนั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกระดับ และไม่รับพิจารณาผลงานอีกต่อไป
ทั้งนี้วารสารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าบทความนั้นเป็นการคัดลอก
ผลงานวิชาการ (Plagiarism)
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ค�ำแนะน�ำในการส่งต้นฉบับ
ค�ำแนะน�ำทั่วไป

1. ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีเนื้อความตรงกัน
2. พิมพ์ชื่อผู้นิพนธ์และผู้ร่วมนิพนธ์พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุด (ย่อ) ไว้ใต้ชื่อเรื่อง ส่วนต�ำแหน่ง
วิชาชีพและสถานที่ท�ำงานเขียนไว้ที่เชิงอรรถ
3. มีบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ จัดเป็นย่อหน้าเดียว ไม่จดั เยือ้ ง
4. เขียนอ้างอิงถูกต้องตรงกันทั้งในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง จ�ำนวนไม่ควรเกิน
20 ชื่อเรื่อง
5. ความยาวต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้า ไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ

ค�ำแนะน�ำในการเขียนบทคัดย่อเฉพาะประเภท

1. บทคัดย่อรายงานการวิจัย ประกอบด้วยปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะส�ำคัญของระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้ ผลการวิจัย โดยให้รายงานสถิติที่ส�ำคัญ รวมทั้งขนาดของผล
(Effect size) ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence interval) และระดับนัยส�ำคัญ
2. บทคัดย่อรายงานการทบทวนวรรณกรรมหรือการวิเคราะห์อภิมาน ประกอบด้วยปัญหา
การวิจัย เกณฑ์ในการประเมินและเลือกรายงานการวิจัย ประเภทของผู้เข้าร่วมการวิจัยในรายงานวิจัยที่
เลือกมา รายงานผลการวิจัยที่ส�ำคัญ รวมถึงขนาดของผลที่ส�ำคัญที่สุด และตัวแปรก�ำกับ (Moderator)
ที่ส�ำคัญต่อขนาดของผลเหล่านั้น สรุป ข้อจ�ำกัด และค�ำแนะน�ำการน�ำไปใช้ในด้านทฤษฎี นโยบาย และ/
หรือ การปฏิบัติ
3. บทคัดย่อบทความเกี่ยวกับทฤษฎี น�ำเสนอแนวคิดพื้นฐานและลักษณะส�ำคัญของทฤษฎี
ปรากฎการณ์ที่เหมาะสมในการน�ำทฤษฎีไปอธิบาย และเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้จากการน�ำทฤษฎีไปใช้
4. บทคัดย่อบทความเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย อธิบายการแบ่งประเภทและลักษณะส�ำคัญของ
วิธวี จิ ยั ทีน่ ำ� เสนอ ลักษณะปัญหาการวิจยั ทีเ่ หมาะสมในการน�ำไปใช้ กระบวนการ ลักษณะส�ำคัญ หรือประเด็น
การวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวิธีที่น�ำเสนอ

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับบทความแต่ล่ะประเภท

บทความวิชาการ มีส่วนประกอบเหมือนในค�ำแนะน�ำทั่วไป และแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. บทน�ำ ให้อธิบายการได้มาซึง่ ความรูแ้ ละความส�ำคัญของเรือ่ งทีเ่ ขียน และจุดประสงค์การเขียน
2. เนื้อเรื่อง แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม
3. บทสรุป สรุปสาระส�ำคัญและเน้นให้เห็นความส�ำคัญของหัวข้อที่เขียนต่อวิชาชีพพยาบาล
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บทความวิจัย แบ่งเนื้อหาดังนี้

1. บทน�ำ (หัวข้อใหญ่) ให้อธิบายความส�ำคัญของประเด็นทีศ่ กึ ษา ความสัมพันธ์กบั งานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
สมมุติฐาน จุดประสงค์ และการเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่ใช้ แบ่งเป็นหัวข้อรองดังนี้
		 - วัตถุประสงค์ และ/หรือ ค�ำถามการวิจัย (ถ้ามี)
		 - สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
		 - กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. วิธีด�ำเนินการวิจัย (หัวข้อใหญ่) เขียนย่อหน้าน�ำ 1 ย่อหน้า เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ระยะ
เวลาและสถานที่เก็บข้อมูล และขอบเขตการวิจัย แล้วแบ่งหัวข้อรอง ตามล�ำดับดังนี้
		 - ค�ำจ�ำกัดความเชิงปฏิบัติการ อธิบายความหมายของตัวแปรและวิธีการวัดในการวิจัยนี้
		 - ประชากรและกลุ่มตัว อย่าง อธิบายลั กษณะประชากรและกลุ ่ มตั ว อย่ า ง การค� ำ นวณ
			 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น
		 - การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล อธิบายการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ระบุหมายเลขการรับรอง
			 วันที่และช่วงเวลาที่รับรองโดยคณะกรรมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หากเป็น
			 การวิจยั ในกลุม่ เปราะบางหรือลักษณะพิเศษ เช่น เด็ก สตรีตงั้ ครรภ์ หรือพระภิกษุ ให้อธิบาย
			 พอสังเขปว่านักวิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบางเหล่านั้นอย่างไร
		 - เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั อธิบายลักษณะเครือ่ งมือโดยสังเขป ระบุวา่ เป็นการสร้างหรือพัฒนา
			 จากเครื่องมืออื่น รวมทั้งจ�ำนวนข้อ การตอบ ระดับ วิธีการวัด และการให้คะแนน
		 - การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ อธิบายการหาความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ
			 หากพัฒนาจากเครื่องมือเดิมให้อ้างอิงและระบุขั้นตอนการขอดัดแปลงหรือแปลเครื่องมือ
		 - วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบายขั้นตอนการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง การบริหารเครื่องมือวิจัย
			 อาจเขียนเป็นแผนภูมปิ ระกอบหากการวิจยั นัน้ มีหลายขัน้ ตอน หรือมีกลุม่ ตัวอย่างหลายกลุม่
		 - การวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบุสถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ให้เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล ตัวแปรหรือ
			 ระดับการวัด รวมทั้งผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี) ของสถิติที่เลือกใช้
3. ผลการวิจัย (หัวข้อใหญ่) เขียนสรุปการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการ
วิจัยน�ำเสนอ 1 ย่อหน้า แล้วอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งส่วนที่ไม่พบนัยส�ำคัญทางสถิติ
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ไม่คาดคิด หรือมีขนาดของผลน้อย (Small effect size)
4. อภิปรายผลการวิจัย (หัวข้อใหญ่) เขียนให้ชัดเจนว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมุติฐานหรือไม่
แล้วอภิปรายความคิดเห็นของนักวิจัยประกอบกับวรรณกรรมอื่นที่เห็นตรงหรือแย้งกัน ควรเขียนตาม
ล�ำดับสมมุติฐานหรือวัตถุประสงค์ และจัดหัวข้อตามรูปแบบการพิมพ์ในตารางที่ 1
5. สรุปและข้อเสนอแนะ (หัวข้อใหญ่ ) เขียนย่อหน้าสรุปข้อคิดเห็นของนักวิจัยต่อผลการวิจัยที่
ส�ำคัญโดยมีเหตุผลสนับสนุนอย่างหนักแน่นเพียงพอ เขียนความส�ำคัญของผลการวิจยั ต่อการพัฒนาทฤษฎี
การปฏิบัติการพยาบาล หรือการน�ำไปใช้ในสถานการณ์จริง ตลอดจนปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือ
ประเด็นปัญหาที่เกิดใหม่จากข้อค้นพบในการวิจัยนี้
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การเขียนอ้างอิงแบบ APA Style

ค�ำแนะน�ำนี้สรุปเฉพาะการเขียนอ้างอิงตามคู่มือ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ประเด็นอื่นที่ไม่ได้
กล่าวไว้ เช่น การใช้อักษรย่อ การน�ำเสนอสถิติ การออกแบบตาราง เป็นต้น ให้ผู้แต่งยึดตามคู่มือดังกล่าว
เป็นหลัก
การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation)
ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี ผู้แต่งชาวไทยให้ระบุชื่อและนามสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค
( , ) และปีที่พิมพ์ ส่วนผู้แต่งชาวต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) และ
ปีที่พิมพ์ ถ้ามีผู้แต่ง 3-5 คน ให้ระบุช่ือผู้แต่งทั้งหมดในการอ้างอิงครั้งแรก แต่ครั้งต่อไปให้อ้างคนแรก
และตามด้วย และคณะ หรือ et al. ถ้าผู้แต่งมี 6 คนขึ้นไป ให้อ้างอิงคนแรกและตามด้วย และคณะ หรือ
et al. ในการอ้างอิงทุกครั้ง (ดูตัวอย่างในตารางที่ 2) ทั้งนี้การใช้ค�ำว่า และ and หรือเครื่องหมาย &
(An ampersand) กรณีผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษ หากชื่อผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บให้ใช้ค�ำว่า and ถ้าอยู่ในวงเล็บ
ให้ใช้ สัญลักษณ์ and แทน ส่วนภาษาไทยใช้ค�ำว่า และ ทั้งสองต�ำแหน่ง
การอ้างอิงในเนื้อหาในวงเล็บแบบมี 2 รายการขึ้นไป ถ้าผู้แต่งคนละคนให้เรียงรายการตามล�ำดับ
อักษรเช่นเดียวกับทีเ่ ขียนในเอกสารอ้างอิงท้ายบท คัน่ แต่ละรายการด้วยอัฒภาค ( ; ) เช่น ...คันธบ�ำบัดช่วย
ให้หญิงรอคลอดรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น (Lee Mi & Hur Myung, 2011; Smith, Collins & Crowther, 2011)
ถ้าผู้แต่งเป็นคนเดียวกัน แต่มีเอกสารอ้างอิงหลายรายการ ให้เขียนชื่อผู้แต่งเพียงครั้งเดียว แล้วเรียงล�ำดับ
รายการอื่นตามปีที่พิมพ์ เช่น จากการศึกษาเกี่ยวกับคันธบ�ำบัด (Lee Mi & Hur Myung, 2011; Smith,
Collins & Crowther, 2011, 2012, 2013, in press) ผู้วิจัยพบว่าผลลัพธ์มีความแตกต่างกัน
ตัวอย่างการวางต�ำแหน่ง นาม-ปี ที่อ้าง
ให้ผู้แต่งพิจารณาว่าจะอ้างอิงอยู่ในนขลิขิต (วงเล็บ) หรือนอกวงเล็บตามความเหมาะสม เช่น
ค่าเฉลีย่ สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามการรับรูข้ องตนเองและของอาจารย์ อยูใ่ น
ระดับที่ต�่ำ (กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย บุญประสิทธิ์, และสุนทรี ภิญโญมิตร, 2553)
กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย บุญประสิทธิ์, และสุนทรี ภิญโญมิตร (2553) ศึกษาค่าเฉลี่ย
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามการรับรู้ของตนเองและของอาจารย์พบว่าอยู่ในระดับต�่ำ
ตัวอย่างการยกข้อความมาอ้างโดยตรง
การอ้างอิงข้อความหรือค�ำพูดที่คัดค�ำมาจากวรรณกรรมหรือบทสัมภาษณ์โดยตรง (Direct
quotation) หากมีน้อยกว่า 40 ค�ำ ให้เขียนรวมไว้ในย่อหน้า โดยใส่เครื่องหมายอัญประกาศแล้วอ้างอิงชื่อ
ผูแ้ ต่ง ปี และล�ำดับหน้าไว้ในวงเล็บท้ายข้อความ เช่น She stated, “Students often had difficulty using APA
style” (Jones, 1998, p. 199), but she did not offer an explanation. ถ้ามี 40 ค�ำขึ้นไป ให้ตัดเป็นย่อหน้าแยก
ออกจากย่อหน้าอื่นโดยจัดเยื้อง 0.5 นิ้ว (Block quotation) ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ เช่น ...ทีม
กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยผู้วิจัยได้ระบุว่า
จากข้อมูลที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมวิธีการที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการ
เสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลในประเทศไทย ... ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานี้
สามารถน�ำไปใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าอ้างอิงต่อไป (อุดม ภู่วโรดม และคณะ, 2562, น. 98)
หมายเหตุ จุดไข่ปลา (Ellipsis) หมายถึงมีการละข้อความบางส่วน
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ตัวอย่าางการอ้
างอิอ้ งหา
ในเนื้อหา
ตารางทีตารางที
่ 2 ตัวอย่่ 2างการอ้
งอิงในเนื
ประเภทการ
อ้างอิง

ครั้งแรก
ชื่ออยูน่ อกวงเล็บ

ครั้งต่อมา
ชื่ออยูใ่ นวงเล็บ

ชื่ออยูน่ อกวงเล็บ

ชื่ออยูใ่ นวงเล็บ

ผูแ้ ต่ง 1 คน ทิศนา แขมมณี (2551)
แบบมีและไม่ Ramer (2008)
มีการอ้างหน้า Ramer (2008, pp. 38-45)

(ทิศนา แขมมณี , 2551)
ทิศนา แขมมณี (2551)
(Ramer, 2008)
Ramer (2008)
(Ramer, 2008, pp. 38-45) Ramer (2008, pp. 38-45)

(ทิศนา แขมมณี , 2551)
(Ramer, 2008)
(Ramer, 2008, pp. 38-45)

ผูแ้ ต่ง 2 คน

Lee Mi and Hur Myung
(2011)
กนกอร ทีปชัย และสุ ณี
ไทธนา (2554)

(Lee Mi & Hur Myung,
2011)
(กนกอร ทีปชัย และสุ ณี
ไทธนา, 2554)

Lee Mi and Hur Myung
(2011)
กนกอร ทีปชัย และสุ ณี
ไทธนา (2554)

(Lee Mi & Hur Myung,
2011)
(กนกอร ที ป ชัย และสุ ณี
ไทธนา, 2554)

ผูแ้ ต่ง 3 คน

Smith, Collins, and Crowther (Smith, Collins, &
(2011)
Crowther, 2011)

Smit et al. (2011)

(Smith et al., 2011)

ผูแ้ ต่ง 4 คน

Ozgoli, Aryamanesh, Mojab, (Ozgoli, Aryamanesh,
and Majd (2013)
Mojab, & Majd, 2013)

Ozgoli et al. (2013)

(Ozgoli et al., 2013)

ผูแ้ ต่ง 5 คน

Hay, Elias, Fielding-Barnsley,
Homel, and Freiberg (2007)
กมลศรี สมใจ, ธาริณี บุญญสิทธ์ิ,
มณฑา ทองอุไร, วันดี เข็มจิรา,
และระวิวรรณ วรารักษ์ (2555)

Hay et al. (2007)
กมลศรี สมใจ และคณะ
(2555)

(Hay et al., 2007)
(กมลศรี สมใจ และคณะ,
2555)

Norris-Shortle et al.
(2006)
ศรี สุ ภา รั ต นา และคณะ
(2550)

(Norris-Shortle et al.,
2006)
(ศรี สุภา รัตนา และคณะ,
2550)

(Hay, Elias, FieldingBarnsley, Homel, &
Freiberg, 2007)
(กมลศรี สมใจ, ธาริ ณี
บุญญสิ ทธิ์, มณฑา
ทองอุไร, วันดี เข็มจิรา,
และระวิวรรณ วรารักษ์,
2555)

ผูแ้ ต่ง 6 คน - Norris-Shortle et al. (2006) (Norris-Shortle et al.,
ขึ้นไป
ศรี สุภา รัตนา และคณะ (2550) 2006)
(ศรี สุ ภ า รั ต นา และคณะ,
2550)
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Publication Ethics)
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานวิจัยหรือ
บทความวิชาการระหว่างนักวิจัยหรือผู้นพิ นธ์กับสังคมภายนอก ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็น
ไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จึงได้ก�ำหนด
แนวทาง วิธีปฏิบัติที่ดี และจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตามแนวทาง
ของหน่วยงาน Committee on Publication Ethics (COPE) ไว้ดังนี้
บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)
1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
2. ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งรายงานข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำวิจยั ไม่บดิ เบือนข้อมูล หรือให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
เท็จ
3. ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งอ้างอิงผลงานของผูอ้ นื่ หากมีการน�ำผลงานเหล่านัน้ มาใช้ในผลงานตัวเอง รวมทัง้
จัดท�ำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก�ำหนดไว้ใน “ค�ำแนะน�ำในการส่ง
ต้นฉบับ”
5. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�ำเนินการวิจัยจริง
6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�ำวิจัยนี้
7. ผู้นิพนธ์ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ (Duties of Editors)
1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าทีพ่ จิ ารณาคุณภาพของบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารโดยคัดกรอง
ตรวจสอบ บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ด้วยหลักการทางวิชาการ
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผลการประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
3. บรรณาธิการควรด�ำเนินการทุกอย่างเพือ่ ให้มนั่ ใจในคุณภาพของบทความทีต่ พี มิ พ์ เพือ่ รับรอง
คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และตระหนักว่าวารสาร และแต่ละส่วนของวารสาร มีวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานที่ต่างกัน
4. การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ควรขึ้น
อยู่กับความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความส�ำคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความวิจัย ตลอดจน
ความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร
5. บรรณาธิการควรมีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ
(Peer review) นอกจากนี้ควรมีความพร้อมในการชี้แจงความเบี่ยงเบนต่าง ๆ จากกระบวนการตรวจสอบ
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ที่ได้ระบุไว้
6. บรรณาธิการควรจัดพิมพ์ค�ำแนะน�ำแก่ผู้นิพนธ์ในทุกประเด็นที่บรรณาธิการคาดหวัง ในทุก
เรือ่ งทีผ่ นู้ พิ นธ์ควรรับทราบ และควรมีการปรับปรุงค�ำแนะน�ำให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ พร้อมทัง้ ควรมีการอ้างอิง
หรือการเชื่อมโยงกับระเบียบดังกล่าวนี้ด้วย
7. บรรณาธิการไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์
ไปแล้ว ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการส่งบทความมารับการพิจารณา
8. บรรณาธิการใหม่ไม่กลับค�ำตัดสินใจมาตีพิมพ์บทความที่บรรณาธิการคนก่อนตอบปฏิเสธไป
แล้ว ยกเว้นมีการพิสูจน์ถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้น
9. บรรณาธิการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความและส่ง
บทความให้ผู้พิจารณาบทความโดยผู้พิจารณาบทความจะไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อ
ผู้พิจารณาบทความ (Double-blinded review)
10. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร
11. บรรณาธิการต้องมีการตรวจบทความในด้านการคัดลอกงานผูอ้ นื่ (Plagiarism) หากพบต้องหยุด
กระบวนการประเมินและติดต่อผู้นิพนธ์ทันทีเพื่อขอค�ำชี้แจง เพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ”
การตีพิมพ์บทความนั้น
บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณา
แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
2. ผูป้ ระเมินบทความควรแจ้งและปฏิเสธการประเมินกับบรรณาธิการหากมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
กับบทความที่ส่งมาให้พิจารณา
3. ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความส�ำคัญของ
เนื้อหา คุณภาพการวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน ไม่ควรใช้ความเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับ
มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
4. ผูป้ ระเมินบทความต้องระบุผลงานวิจยั ทีส่ ำ� คัญและสอดคล้องกับบทความทีก่ ำ� ลังประเมินแต่
ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึงด้วย หากมีความซ�้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
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