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สารจากบรรณาธิการ

	 สวัสดีปีใหม	่2559	แด่สมาชิกวารสารสภาการพยาบาลและสมาชิกร่วมวิชาชีพทุกท่าน	ขออวยพรให้

ทกุท่านมสุีขภาพกายทีด่	ีมพีลงัใจทีเ่ป่ียมพร้อมรบัสิง่ดทีีเ่ข้ามาในชวีติ	มคีวามสขุมากๆๆและประสบความส�าเรจ็

ทั้งด้านหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไปค่ะ

	 วารสารฉบับนี้ก้าวขึ้นสู่ปี่ที	่31	ของการด�าเนินงานของวารสารสภาการพยาบาล	ในปีที่ผ่านมาวารสาร

สภาการพยาบาลประสบปัญหาและอปุสรรคบางประการในการด�าเนนิงาน	ท�าให้ผลลพัธ์ไม่เป็นไปดังทีค่าดหวงัไว้	

อย่างไรกต็าม	กองบรรณาธกิารมไิด้หมดก�าลงัใจ	เพยีรพยายามในการแก้ปัญหาและพฒันาวารสารของเราให้

คงความมคีณุภาพและปรบัปรงุการให้บรกิารส�าหรบัสมาชิกร่วมวชิาชีพอย่างเตม็ที	่ทางกองบรรณาธกิารพร้อม

ทีจ่ะพัฒนา	ปรับปรุงให้วารสารมีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นไป	เราขอให้สัญญา	ขอให้สมาชิกร่วมให้ก�าลังใจด้วยนะคะ

หากสมาชิกมีข้อคิดเห็น	ข้อติติง	ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน�าต่าง	ทางกองบรรณาธิการยินดีน้อมรับ	ขอให้

ส่งมาได้ที่สภาการพยาบาลค่ะ

	 ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในศาสตร์การพยาบาล	 เห็นได้จากงานวิจัยของสมาชิกที่มีการเผยแพร่

ออกสู่สายตาของสาธารณชน	มีความชัดเจนว่าเราก้าวไปไกล	ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฉบับแรก

แห่งปีที่	 31	นี้	 เก้าในสิบเรื่องของงานวิจัยฉบับนี้	 เป็นงานวิจัยเชิงทดลองซึ่งมีความหลากหลายและน่าสนใจ

เป็นอย่างยิ่ง	 ไม่ว่า	 จะเป็นผลของการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกายและผลของ

โปรแกรมการใช้ดนตรบี�าบดัร่วมกบัการสนับสนุนทางสงัคมต่อภาวะซมึเศร้าในกลุม่ผู้สงูอาย	ุผลของโปรแกรม

สร้างเสริมการจดัการตนเองต่อพฤตกิรรมและระดบัฮโีมโกลบนิเอวนัซแีละผลของโปรแกรมการดแูลเท้าแบบ

บูรณาการต่อพฤติกรรมดูแลเท้า	สภาวะเท้าและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวาน	นอกจากนี้	 ยังมี

เรื่อง	ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาล

สูบ้่านต่อความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวนั	ภาวะแทรกซ้อนและความพงึพอใจของผูป่้วยและปัจจยั

ท�านายความเครยีดในกลุม่ผูด้แูล	และอืน่ๆ	เป็นทีส่งัเกตว่า	ระยะหลงัการวจิยัเชงิทดลองของพวกเรามกีารวดั

ตวัแปรตามทีเ่ป็นผลลัพธ์ทางคลินิกมากข้ึนซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าการพยาบาลส่งผลทางบวกต่อสภาวะการเจบ็ป่วย

ที่ชัดเจน	น่าชื่นใจค่ะ	อีกทั้งยังมีการพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อการสอนเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนนักศึกษา

และใช้ในการส่งเสรมิความสามารถในการดแูลตนเองในผูท้ีเ่ป็นความดนัโลหติสงู	และทีม่คีวามน่าสนใจไม่แพ้กนั

คือ	 การเตรียมความพร้อมโดยพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายชุมชนในการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านอุทกภัย												

ซึ่งเกิดขึน้บ่อยมากขึ้นในบ้านเรา	แล้วพบกันใหม่	ฉบับหน้าค่ะ

	 	 	 	 	 รศ.	ดร	สายพิณ	เกษมกิจวัฒนา

	 	 	 	 	 บรรณาธิการ
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ผลของการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกาย

 ในผู้สูงอายุ*
พรรณทิพ แสงสว่าง พย.ม.**

  โรจนี จินตนาวัฒน์ พย.ด.***
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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อศึกษาผลของการออกก�าลังกายแบบก้าวตาม
ตารางต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

 การออกแบบวิจัย: การวิจัยเชิงทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง

 วิธีด�าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในต�าบลหนองหอย และ
ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ จ�านวน 49 ราย โดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน 
และท�าการสุ่มอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลอง 23 ราย และกลุ่มควบคุม 26 ราย ซึ่งกลุ่มทดลอง
ได้รับการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง นานครั้งละ 55 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่าง
ต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้น�าการออกก�าลังกาย ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการ
ออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง การประเมินสมรรถภาพทางกาย โดยการวัด 2 ตัว แปร
คือ 1) ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ โดยวิธีการนั่งโน้มตัวไปข้างหน้า 2) ความ
ทนทานของปอดและหวัใจ โดยประเมนิความสามารถในการเดนิบนพืน้ราบในเวลา 6 นาที  
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติทดสอบค่าที

 ผลการวิจัย: ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความทนทานของปอดและหัวใจ
ของผูส้งูอายใุนกลุม่ทีอ่อกก�าลงักายแบบก้าวตามตาราง มากกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

        ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความทนทานของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุ 
ภายหลังการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง มากกว่าก่อนการออกก�าลงักายแบบก้าวตาม
ตารางอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ข้อเสนอแนะ: การออกก�าลังกายแบบก้าวตามตารางสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุได้

 วารสารสภาการพยาบาล 2559; 31(1) 5-18

ค�าส�าคัญ: การออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง สมรรถภาพทางกาย ผู้สูงอายุ 

*วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้เขียนหลัก นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Email: b_prara@hotmail.com
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จาก

ข้อมูลสถิติพบว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูง

อายุตั้งแต่ปี 2548 คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

10.5% และคาดประมาณว่าประชากรสูงอายุของ

ประเทศไทยจะเพิม่ขึน้เป็น 32.1% ในปี 25831 ผูส้งูอายุ

จะมกีารเปลีย่นแปลงจากกระบวนการชราตามธรรมชาติ 

ส่งผลให้สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุลดลงได้ 

โดยระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลง

ของเน้ือเยือ่เกีย่วพันคอลลาเจน (collagen) จะยดืหดตวั

น้อยลง และเกิดการลดลงของมวลกระดูกที่เคลือบ

บริเวณข้อ ซึ่งท�าให้กระดูกอ่อนบางลง เกิดการยึดติด

ของไฟบริน (fibrin) มากขึ้น ส่งผลให้มีการยึดติด

ของข้อต่อ และท�าให้เกดิข้อจ�ากดัในการเคลือ่นไหวได้2 

ส�าหรับระบบไหลเวียนโลหิตมีการท�างานของระบบ

ไหลเวียนโลหิตเสื่อมลง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจมี

ไขมันสะสมมากขึ้น ท�าให้การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

หัวใจลดลง ลิ้นหัวใจตีบแข็งหรือปิดไม่สนิท ลิ้นหัวใจ

ขาดความยืดหยุ่นท�าให้ลิ้นหัวใจท�างานลดลง ผนัง

หลอดเลือดแข็งตัวและหนาขึ้น รูของหลอดเลือด

แคบลง ท�าให้เลอืดไปเลีย้งกล้ามเนือ้หวัใจลดลง ส่งผล

ให้ปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที (cardiac 

output) ลดลงตามไปด้วย3 และระบบหายใจ มีการ

เปลีย่นแปลงทัง้โครงสร้างภายนอกและภายใน ส�าหรบั

ภายนอกมีการสะสมของแคลเซียมบริเวณกระดูก

ซีโ่ครงท�าให้ความสามารถในการยดืขยายของทรวงอก

ลดลง ส่วนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในพบว่า

ถุงลมปอดมีความยืดหยุ่นน้อยลงท�าให้การระบาย

อากาศและการแลกเปลีย่นก๊าซลดลง4 การเปลีย่นแปลง

ดังกล่าวมีผลต่อสมรรถภาพทางกาย ซึ่งสมรรถภาพ

ทางกายที่ลดลงจากการเสื่อมสภาพตามวัยสูงอายุจะ

ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายทุุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ

และสงัคม ซึง่ส่งผลต่อความสามารถในการด�าเนนิชวีติ

ประจ�าวันของผู้สูงอายุแต่ละรายแตกต่างกันไปตาม

ระดับสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ

จะมอีาการเหนือ่ยล้าได้ง่ายขณะปฏบิตักิิจกรรมต่างๆ 

ท�าให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ลดลงต้องพึ่งพาผู้อื่น

อาจก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล รู้สึกสูญเสีย

ความมีคุณค่าในตนเอง5 ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่ต้องมีการ

ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการออกก�าลังกายจึงเป็นวิธีการ

อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงท�าให้

สามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัได้ดแีละอกีทัง้ยงัช่วยให้

สุขภาพจิตดีขึ้นอีกด้วย

 การออกก�าลังกายมคีวามสัมพนัธ์กบัสมรรถภาพ

ทางกาย เมื่อออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง 

จะช่วยส่งเสรมิให้ผูส้งูอายมุสีมรรถภาพทางกายทีด่ขีึน้ 

ช่วยชะลอความเสือ่มของร่างกาย ลดอตัราการเกดิโรค 

มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจ�าวันที่สูงขึ้น6 ใน

ปัจจบุนัการออกก�าลงักายส�าหรบัผูส้งูอายุมหีลากหลาย

รูปแบบที่ช่วยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และ

สมรรถภาพทางกาย ช่วยชะลอการเกิดโรค และ ลด

ความเสื่อมของร่างกาย จากการศึกษางานวิจัยพบว่า 

ผูส้งูอายทุีม่กีารออกก�าลงักาย หรอืผูส้งูอายทุีม่กีจิกรรม

ท�าอย่างต่อเนือ่ง จะมมีวลของกล้ามเนือ้และมวลกระดกู

มากกว่าผู้สูงอายุที่ขาดการเคลื่อนไหว7 โดยเฉพาะ

ผู้สูงอายุที่ออกก�าลังกายสม�่าเสมอจะมีอัตราเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่าผู้สูงอายุที่

ไม่มกีารออกก�าลงักายถงึ 4 เท่า8 รวมทัง้สามารถพฒันา

สมรรถภาพทางกายของผูส้งูอายใุห้เพิม่ขึน้ได้ จากการ

ศึกษางานวจิยัเกีย่วกบัการออกก�าลงักายรปูแบบต่างๆ

ในผูส้งูอาย ุเช่น ฟ้อนเจงิ ไท่จี ๋ชีก่ง โยคะ เป็นต้น พบว่า

ยังมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่ออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง 

อาจเนื่องมาจากมีความยากล�าบากในการจดจ�าท่าที่

ค่อนข้างซับซ้อนและกลัวการบาดเจ็บ ดังนั้นการ
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ออกก�าลังกายตามตารางจึงเป็นทางเลือกหนึ่งใน

การออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ เพราะมีความ

สะดวก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนและมีรูปแบบ

การออกก�าลังกายที่สามารถเข้าใจและจดจ�าได้ง่าย มี

ความปลอดภัย ไม่เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย เนื่องจาก

เป็นการออกก�าลังกายที่มีแรงกระแทกต�่า คล้ายกับ

การเดินเร็วที่สามารถเดินได้ทุกที่ทุกเวลา9 รวมทั้งใช้

พื้นที่ในการออกก�าลังกายน้อย

 การออกก�าลงักายแบบก้าวตามตาราง (square-

stepping exercise) เป็นโปรแกรมการออกก�าลังกาย

แบบแอโรบคิ แรงกระแทกต�า่ทีม่กีารเคลือ่นไหวคล้าย

กบัการเดนิเรว็ทีอ่อกแบบข้ึนโดยชเิกมัทสึ โอกรูะและ

นาคาไกชิ เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการท�าหน้าที่ของ

ขาและเป็นกิจกรรมท่ีน�ามาใช้ส่งเสริมสมรรถภาพ

ร่างกาย และช่วยในเรื่องการทรงตัวเพื่อป้องกันการ

หกล้มในผู้สูงอายุที่แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น โดย

ผู้ออกก�าลังกายต้องจดจ�ารูปแบบการก้าวเดินตาม

ตารางในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับการเดิน

แต่มีลกัษณะการเคลือ่นไหวทีห่ลากหลายทศิทางต่อเนือ่ง

บนเสือ่ ทีม่ขีนาด 100 x 250 เซนตเิมตร ถกูแบ่งออก

เป็นช่องตารางขนาด 25 x 25 เซนติเมตร จ�านวน 40 

ช่อง9 โดยการเคลื่อนไหวของการออกก�าลังกายแบบ

ก้าวตามตาราง ได้แก่ การก้าวเท้าไปด้านหน้า ด้านหลงั 

ด้านข้าง และด้านทแยงมุมอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีการ

เคลื่อนไหวในมุมกว้างซ่ึงแตกต่างจากการเดินซ่ึงมี

ทิศทางการก้าวเท้าไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว ขณะ

เคลือ่นไหวเท้าไปยงัทิศทางต่างๆจะมีการยกเข่าสงู โดย

เท้าข้างใดข้างหนึง่จะอยูบ่นพ้ืนตลอดเวลา เท้าไม่ลอย

จากพื้นพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ไม่มีการกระโดดหรือ

เตะเท้าสูง ท�าให้ลดการบาดเจ็บขณะออกก�าลังกาย 

การออกก�าลังกายแบบก้าวตามตารางจึงเป็นรูปแบบ

การออกก�าลังกายท่ีเหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับ

ผู้สูงอายุและสามารถช่วยลดอัตราการหกล้มใน  

ผูส้งูอายไุด้9, 10, 11 จากการศกึษาของประเทศญีปุ่น่ท�าให้

ทราบถงึประโยชน์ของการออกก�าลงักายแบบก้าวตาม

ตาราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยในเรื่องสมรรถภาพ

ทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ

ในผู้สงูอาย ุ ช่วยให้มกีารยดืกล้ามเนือ้และเอ็น รวมทัง้

เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อให้

สามารถเคลื่อนไหวได้ระยะทางมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่ม

ความทนทานของปอดและหัวใจ ซึ่งท�าให้กล้ามเนื้อ

มีการใช้ออกซิเจนเพื่อผลิตพลังงานให้กล้ามเนื้อใช้

ในการหดตัวออกแรงในการเคลื่อนไหว ปอด หัวใจ

และหลอดเลอืดจงึมกีารท�างานเพิม่ขึน้ มกีารกระจาย

เลือดไปสู่อวัยวะต่างๆเพื่อให้ได้รับออกซิเจนอย่าง

เพยีงพอ ส่งผลให้ปอด หวัใจ และหลอดเลอืดมคีวาม

แขง็แรงทนทานเพิม่มากขึน้ ซึง่จากการศกึษางานวจิยั

การทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic review) ที่

เกีย่วกบัการออกก�าลงักายแบบก้าวตามตารางต่อผลดี

ของสขุภาพ (health benefits) พบว่ายงัไม่มกีารศกึษา

ในประเทศไทย ซึง่การศกึษาผลของการออกก�าลงักาย

แบบก้าวตามตารางต่อภาวะสขุภาพ ส่วนใหญ่ศกึษากบั

ผูส้งูอายชุาวญีปุ่น่9 ผูว้จิยัจงึสนใจน�าการออกก�าลงักาย

แบบก้าวตามตารางมาศึกษากับผู้สูงอายุไทย ซึ่งผล

ของการศกึษาจะเป็นแนวทางส่งเสรมิให้ผูส้งูอายไุทย

มสีมรรถภาพทางกายทีด่ ีสามารถปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ

ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูง

อายุมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมี

ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

กรอบแนวคิดที่ใ ในการวิจัย

 การศึกษาผลของการออกก�าลังกายแบบก้าว

ตามตารางต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุครั้งนี้

ใช้กรอบแนวคิดการออกก�าลังกายแบบแอโรบิคของ
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ผลของการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งอเมริกา12 ร่วมกับ
หลักการทางสรีรวิทยา โดยมีหลักการฝึกให้ผู้สูงอายุ
ท�ากจิกรรมการเคลือ่นไหวร่างกายร่วมกบัการฝึกสมาธิ
เพื่อจดจ�ารูปแบบท่าต่างๆ จึงเป็นการกระตุ้นระบบ
ประสาทการรบัรู ้ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบไหลเวียน
และระบบโครงร่างกล้ามเน้ือ เม่ือมีการออกก�าลังกาย
อย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
ให้ดีขึ้น เมื่อมีการเคลื่อนไหวจะท�าให้มีการไหลเวียน
ของเลอืดมาเลีย้งบรเิวณข้อต่อ เอน็และกล้ามเนือ้รอบๆ
ข้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งท�าให้เนื้อเยื่อต่างๆรอบข้อมีความ
ยืดหยุ่นดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มความทนทานของปอดและ
หวัใจ เมือ่มกีารออกก�าลงักายแบบก้าวตามตาราง อตัรา
การเต้นของชพีจร (heart rate) จะเพิม่ขึน้ตามความหนัก
ของการออกก�าลังกายและสัมพันธ์กับความต้องการ
ออกซเิจนในร่างกาย (oxygen consumption) ช่วยให้
ร่างกายมกีารใช้ออกซเิจนไปกระตุน้การท�างานของปอด
และหัวใจ ท�าให้ค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจน
สูงสุดของร่างกายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เพิ่มความทนทาน
ของปอดและหัวใจและเพิ่มระดับการใช้พลังงานของ
ร่างกาย ท�าให้ผู้สูงอายุสามารถท�ากิจกรรมต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อมีการออกก�าลังกาย
แบบก้าวตามตารางในขนาดทีเ่หมาะสม สม�า่เสมอและ
ต่อเนือ่งจงึสามารถท�าให้เพ่ิมสมรรถภาพทางกายด้าน
ความยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้และข้อต่อและด้านความ

ทนทานของปอดและหัวใจในผู้สูงอายุได้

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เปรียบเทียบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

และข้อต่อ และความทนทานของปอดและหัวใจของ

ผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มที่ได้รับการออกก�าลังกายแบบ

ก้าวตามตารางกับกลุ่มที่ไม่ได้ออกก�าลังกายแบบ

ก้าวตามตาราง

 2. เปรียบเทียบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

และข้อต่อ และความทนทานของปอดและหัวใจของ

ผูส้งูอายรุะหว่างก่อนและหลงัการออกก�าลงักายแบบ

ก้าวตามตาราง

สมมติฐานการวิจัย

 1. ความยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้และข้อต่อ และ

ความทนทานของปอดและหวัใจของผูส้งูอายใุนกลุม่ที่

ออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง มากกว่ากลุ่มที่ไม่

ได้ออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง

 2. ความยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้และข้อต่อ และ

ความทนทานของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุภาย

หลังการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง มากกว่า

ก่อนการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลอง (experimental 

research) ชนดิสองกลุม่วดัก่อนและหลงั (two groups 

pretest–posttest design) เพื่อศึกษาผลของการออก

ก�าลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกาย

ในผู้สงูอาย ุ โดยท�าการศกึษาในผู้สงูอายทุีอ่าศยัอยูใ่น

ต�าบลหนองหอยและต�าบลท่าศาลา อ�าเภอเมืองเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชียงใหม่ จ�านวน 49 ราย ระหว่างเดอืนตลุาคม 

พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยการ

สุม่แบบหลายขัน้ตอน แขวงของเทศบาลนครเชยีงใหม่ 

จาก 4 แขวงมา 1 แขวง คือ แขวงกาวิละ จากนั้นสุ่ม

ต�าบลมา 2 ต�าบล คือ ต�าบลหนองหอยและต�าบล

ท่าศาลา และท�าการสุ่มหมู่บ้านแบบง่ายได้ 2 หมู่บ้าน 

คือ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 2 ที่มีความคล้ายคลึงของ

ประชากร ซึ่งพื้นที่ของชุมชนนั้นไม่มีการศึกษาวิจัย

การออกก�าลงักาย และสุม่เลอืกหมูบ้่านกลุม่ทดลองและ

กลุม่ควบคมุโดยวธิกีารจบัฉลาก ก�าหนดให้หมายเลขคี่

เป็นกลุม่ทดลอง และหมายเลขคู่เป็นกลุม่ควบคุม ซึ่ง
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ได้หมู่ท่ี 7 จากเทศบาลต�าบลหนองหอยเป็นกลุม่ทดลอง 

และได้หมู่ที่ 2 จากเทศบาลต�าบลท่าศาลาเป็นกลุ่ม

ควบคุม จากนั้นคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด (purposive sampling) 

 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

1) ผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง 60-74 ปี 2) ไม่มีประวัติ

โรคประจ�าตัวหรือภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อ

การออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง และสามารถ

ควบคมุความรนุแรงของโรคได้ 3) สามารถช่วยเหลอื

ตนเองโดยปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้โดยอิสระ 4) มี

การรับรู้และสติสัมปชัญญะดี ไม่มีภาวะสมองเสื่อม 

5) ยนิยอมและเต็มใจให้ความร่วมมือในการวิจัย และ 

6) สามารถสือ่สารด้วยภาษาไทยและให้ข้อมลูกบัผูวิ้จัยได้

 เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างออก ได้แก่ 

1) เสียชีวิต 2) ไม่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการ

ออกก�าลงักายอกี 3) มีอาการแสดงของความเจ็บป่วย

ทางด้านร่างกายที่ต้องได้รับการรักษา 4) ไม่สามารถ

เข้าร่วมกจิกรรมการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง

ได้ติดต่อกัน 2 ครั้งภายใน 1 สัปดาห์ และ 5) ไม่

สามารถติดต่อได้ในระหว่างเข้าร่วมวิจัย หรือมีการ

ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย

 ขนาดกลุม่ตวัอย่าง ก�าหนดโดยใช้วธิกีารวเิคราะห์

อ�านาจการทดสอบ (power analysis) โดยอาศยัอ�านาจ

การทดสอบ (power) ที่ .80 ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

(significant level) ท่ี .05 และก�าหนดค่าขนาดอทิธพิล 

(effect size) ส�าหรบัการวจิยัทางการพยาบาลนัน้ขนาด

อทิธพิลของกลุม่ตวัอย่าง (effect size) ควรอยูใ่นระดบั

ปานกลางคือ .30-.5013 จึงสามารถที่จะเห็นผลการ

วิจัยทางคลินิกที่ชัดเจน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึง

ก�าหนดอทิธพิลของขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ี .50 จากการ

เปิดตารางได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 ราย14 และเพิ่มขนาด

กลุ่มตัวอย่างจ�านวนร้อยละ 20 เพื่อป้องกันการไม่

สามารถเข้าร่วมงานวจิยัของกลุม่ตวัอย่างตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 26 ราย 

ท�าการจับคู่ให้มีลักษณะที่เหมือนกันหรือใกล้เคียง

กัน (pair matching) คือ เพศเดียวกันและอายุแตก

ต่างกันไม่เกิน 5 ปี ส�าหรบัการวจิยัครัง้นีม้กีลุม่ทดลอง

ถูกคัดออก 3 ราย เนือ่งจาก 2 รายมปัีญหาด้านสขุภาพ 

และอีก 1 ราย ย้ายที่พักอาศัยไปอยู่กับบุตรหลาน

ต่างจังหวัด จึงเหลือกลุ่มทดลอง 23 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใ ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  1.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เป็น

เครื่องมือบันทึกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูล

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประวัติ 

การออกก�าลังกาย และโรคประจ�าตัว

  1.2 แบบบนัทกึความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ

และข้อต่อ เป็นแบบบันทึกความยืดหยุ่นของกลุ่ม

กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหลัง หลังส่วนล่าง โดยมี

การบันทึกระยะห่างระหว่างปลายนิ้วมือถึงปลายนิ้ว

เท้ามีหน่วยเป็นเซนติเมตร ประเมินโดยใช้วิธีการนั่ง

โน้มตวัไปข้างหน้า (Sit and Reach Test)15 ส�าหรบัการ

แปลผลถ้า โน้มตวัมากกว่าระดบัความยาว 0 เซนตเิมตร

ไปข้างหน้ามค่ีาเป็นบวก ถ้าน้อยกว่าระดบั 0 เซนตเิมตร 

มีค่าเป็นลบหลังจากนั้นให้ผู้ถูกประเมินพัก 2 นาที 

แล้วท�าการประเมินซ�้า ค่าที่ได้มากที่สุดใน 3 ครั้ง คือ 

ค่าความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ

  1.3 แบบบนัทกึความทนทานของปอดและ

หัวใจ เป็นแบบบันทึกความสามารถในการเดินบน

พื้นราบในเวลา 6 นาที (Six Minute Walk test 

[6MWT]) ประเมินได้โดยให้เดนิบนทางราบความยาว 

30 เมตร โดยตัง้นาฬิกาไว้ที ่6 นาท ีหลงัจากนัน้บนัทกึ
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ผลของการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ระยะทางที่ผู้ถูกประเมินเดินได้16 ส�าหรับการแปลผล 

คือระยะทางที่สามารถเดินได้เพิ่มขึ้นแสดงถึงความ

ทนทานของปอดและหัวใจผู้ถูกประเมินดีขึ้น

  1.4 นาฬิกาจบัเวลา (Stopwatch) เป็นเครือ่งมอื

ทีใ่ช้ในการจบัเวลาในการเดนิบนทางราบในเวลา 6 นาท ี

  1.5 เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบ

ไร้สาย ยี่ห้อโพลาร์ (Polar) รุ่นเอฟเอส 2 ซี (FS2C) 

เพื่อประเมินอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกก�าลัง

กายแบบก้าวตามตาราง

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย 

  2.1 อปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในการออกก�าลงักาย

แบบก้าวตามตาราง ได้แก่ เสื่อพรมบาง ขนาดกว้าง 

100 เซนติเมตร ยาว 250 เซนติเมตร ซึ่งภายในเสื่อ

ตีตารางแบ่งเป็นช่องตารางจ�านวน 40 ช่อง ซึ่งแต่ละ

ช่องมีขนาดกว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร

  2.2 โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบก้าว

ตามตารางส�าหรบัผูสู้งอายไุทยท่ีพัฒนาโดย เรยีวสุเกะ 

ชิเกมัทสึ, กนกพร สุค�าวัง, พรรณทิพ แสงสว่าง และ

โรจนี จินตนาวัฒน์ จ�านวน 20 ท่า โดยการออกก�าลัง

กายประกอบด้วย 3 ระยะได้แก่ ระยะอบอุ่นร่างกาย 

(warm–up) 6 ท่า ประกอบด้วยการก้าวเท้าเดินช้าๆ

ไปในทิศทางด้านหน้าและด้านข้างโดยท�าซ�า้ท่าละ 4 ครัง้ 

ใช้เวลา 10 นาท ีระยะออกก�าลังกาย (exercise) 14 ท่า 

ประกอบด้วย การก้าวเท้าไปในทศิทางด้านหน้า ด้านข้าง 

ด้านหลัง และด้านทแยงมุมโดยท�าซ�้าท่าละ 4 ครั้ง 

ใช้เวลา 40 นาที และระยะผ่อนคลาย (cool down) 

6 ท่า ประกอบด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ได้แก่ 

กล้ามเนือ้คอ กล้ามเนือ้หน้าอกและไหล่ กล้ามเนือ้แขน

และไหล่ กล้ามเนือ้ล�าตวัด้านข้างและต้นแขนด้านหลงั 

กล้ามเนื้อหัวไหล่ และกล้ามเนื้อน่อง ใช้เวลา 5 นาที

  2.3 คู่มือการออกก�าลังกายแบบก้าวตาม

ตารางส�าหรับผู้สูงอายุไทย ประกอบด้วยรูปภาพท่า

การออกก�าลังกายแบบก้าวตามตารางตามที่ก�าหนด 

พร้อมบรรยายวิธีการเดินในแต่ละรูปแบบที่พัฒนา

โดย พรรณทิพ แสงสว่าง โรจนี จินตนาวัฒน์ และ

กนกพร สุค�าวัง

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 1. ความตรงของเครื่องมือ (Validity)

  1.1 โปรแกรมและคู่มือการออกก�าลังกาย

แบบก้าวตามตาราง ผู้วจิยัได้น�าไปตรวจสอบคุณภาพ

ความตรงของเครื่องมือในด้านความตรงของเนื้อหา 

(content validity) ก่อนน�าไปใช้ในการวจิยัจรงิ โดย

ผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ผูท้รงคณุวฒุิ

ด้านเวชศาสตร์การกีฬา 1 ท่าน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านเวชศาสตร์การฟ้ืนฟ ู1 ท่าน และอาจารย์พยาบาล

ผู้ทรงคุณวฒุด้ิานผู้สงูอาย ุ1 ท่าน ซึง่ผู้วจิยัได้ปรบัปรงุ

แก้ไขเนื้อหาให้มีความเหมาะสมตามค�าแนะน�าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรับปรุงตัวหนังสือในคู่มือให้มี

ขนาดใหญ่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมทั้งภายหลังการ

พัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบก้าวตาม

ตารางแล้ว ได้น�าไปทดลองกับผู้สูงอายุจ�านวน 9 ราย 

พบว่าผู้สูงอายุสามารถออกก�าลังกายในรูปแบบที่

ก�าหนดได้อย่างปลอดภัย

 2. ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)

  2.1 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยผ่านการอบรมใน

หลักสูตรอบรมและฝึกการออกก�าลังกายแบบก้าวตาม

ตารางร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ ณ เมอืงนาโงย่า ประเทศญีปุ่น่ 

และผ่านการทดสอบพร้อมทัง้ได้รบัวฒุบิตัรรบัรองจาก

ผู้เชี่ยวชาญ ในการเป็นผู้น�าการออกก�าลังกายแบบ

ก้าวตามตาราง และสามารถน�าไปถ่ายทอดได้

  2.2 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยฝึกการทดสอบ 

Sit and Reach Test และ Six Minute Walk Test 

(6MWT) กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิค
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พรรณทิพ แสงสว่าง และคณะ
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การแพทย์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และหาความเชือ่ม่ัน

แบบความเท่าเทียมจากการสังเกต (interrator 

reliability) โดยฝึกทดสอบสมรรถภาพทางกายของ

ผูส้งูอายคุนเดยีวกนั แล้วน�าระยะเวลาท่ีผูวิ้จยั ผูช่้วยวจิยั 

และผูเ้ชีย่วชาญบนัทึกได้ มาค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment 

correlation coefficient) ได้เท่ากับ 1.0 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยน�าโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอต่อคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวิจยัของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อได้รับอนุญาตให้ด�าเนิน
การรวบรวมข้อมูล ผูว้จัิยท�าเอกสารชีแ้จงการด�าเนนิวจิยั
ตัง้แต่เริม่ข้ันตอนจนสิน้สดุการวจิยั และชีแ้จงให้ทราบ
ถงึสทิธแิละมอีสิระในการตัดสินใจตอบรบัหรอืปฏิเสธ
ในการเข้าร่วมการวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระและ
มีเวลาในการตัดสินใจการเข้าร่วมวิจัยการออกก�าลัง
กายแบบก้าวตามตาราง และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ที่จะ
ถอนตวัหรอืยกเลกิจากการวิจัยได้ ผูวิ้จัยได้จัดเตรยีม
เครื่องมือปฐมการพยาบาลเบื้องต้นให้กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอาการตาพร่ามัว วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ใจสั่น 
เป็นลม จากการออกก�าลงักายแบบก้าวตามตาราง โดย
จะให้กลุม่ตวัอย่างรายนัน้หยดุพกั และให้การพยาบาล
จนกระทั่งกลุ่มตัวอย่างมีอาการดีขึ้น และเริ่มต้นการ
ออกก�าลงักายแบบก้าวตามตารางใหม่ โดยผูว้จัิยจะดแูล 
และติดตามเยี่ยมจนกว่ากลุ่มตัวอย่างจะปลอดภัย 
ส�าหรบัการน�าเสนอข้อมลูในภาพรวมของกลุม่ตวัอย่าง
ทั้งหมด และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะถูกเก็บเป็น
ความลบั ภายหลงัการวิจัยกลุม่ควบคมุจะได้รับค�าแนะน�า
เรือ่งการออกก�าลงักายแบบก้าวตามตาราง และได้รบั
คู่มือการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง รวมทั้ง

หลกัในการออกก�าลังกายท่ีเหมาะสมส�าหรบัผูสู้งอายุ

วิธีการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน ดังน้ี

 1. ขั้นเตรียมผู้น�าการออกก�าลังกายแบบก้าว

ตามตาราง

 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 2 คนได้เตรียมตัวใน

การเป็นผู้น�าการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง

โดยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมและฝึกการ

ออกก�าลงักายแบบก้าวตามตารางร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ 

ณ เมือง นาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น และผ่านการทดสอบ

พร้อมทัง้ได้รบัวฒุบิตัรรบัรองจากผู้เช่ียวชาญ ในการ

เป็นผู้น�าการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง และ

สามารถน�าไปถ่ายทอดได้

 2. ขั้นด�าเนินการ

 ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยภายหลังได้รับอนุญาต

ให้ด�าเนินการวิจัยจาก คณะกรรมการจริยธรรมของ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาล

และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านศรบีญุเรอืง

และบ้านศรีบัวเงินแล้ว ผู้วิจัยท�าการส�ารวจรายช่ือ

กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุหมู่ที่ 7 ต�าบลหนองหอย (กลุ่ม

ทดลอง) และหมู่ที่ 2 ต�าบลท่าศาลา (กลุ่มควบคุม) 

ทีไ่ด้จากการสุม่แบบง่ายและท�าการจบัคูก่ลุม่ตวัอย่าง

ให้มีลกัษณะท่ีเหมือนหรอืใกล้เคยีงกนัมากท่ีสดุ โดยดู

ข้อมลูของกลุม่ตวัอย่างจากฐานข้อมลูของโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านศรบีญุเรอืงและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านศรีบัวเงิน และคัดเลือก

กลุม่ตวัอย่างตามคณุสมบตัติามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ ผูว้จิยั

แนะน�าตนเอง ชีแ้จงให้ทราบถงึวตัถปุระสงค์ของการวจิยั 

ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งขอความ

ร่วมมือในการท�าวิจัย และแจ้งการพิทักษ์สิทธ์ิของ

กลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าร่วมวจิยั และให้กลุม่ตวัอย่างทีย่นิยอม

เข้าร่วมการวิจัยเซ็นยินยอมในหนังสือแสดงความ

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
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 กลุ่มควบคุม

 สัปดาห์ที่1 ผู้วิจัยท�าการสัมภาษณ์ข้อมูลส่วน

บุคคล และท�าการประเมินสมรรถภาพทางกายก่อน

เข้าร่วมการวจิยั พร้อมทัง้บนัทกึข้อมลูไว้ในแบบบนัทกึ

ความยดืหยุน่ของกล้ามเน้ือและข้อต่อและแบบบนัทกึ

ความทนทานของปอดและหัวใจ สัปดาห์ที่ 2-15 

เป็นช่วงระหว่างท�าการวิจัย กลุ่มควบคุมด�าเนินชีวิต

ตามปกต ิและสปัดาห์ท่ี16ผูวิ้จยันดักลุม่ควบคมุ เพ่ือท�า 

การประเมนิสมรรถภาพทางกาย หลังจากนัน้แจกคูมื่อ

การออกก�าลงักายแบบก้าวตามตารางส�าหรับผูส้งูอายไุทย

ให้กลุม่ควบคมุทกุคน พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าและฝึกสอน

การออกก�าลงักายแบบก้าวตามตารางให้กบักลุม่ควบคมุ

ที่มีความสนใจ

 กลุ่มทดลอง

 ผู้วิจัยท�าการสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล และ

ท�าการประเมนิสมรรถภาพทางกายก่อนเข้าร่วมการวจิยั 

พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลไว้ในแบบบันทึกความยืดหยุ่น

ของกล้ามเนือ้และข้อต่อและแบบบนัทึกความทนทาน

ของปอดและหัวใจ

 สัปดาห์ที่ 1 เริ่มท�าการฝึกการออกก�าลังกาย

แบบก้าวตามตารางโดยกลุม่ตวัอย่างได้รบัการฝึกสอน

เพือ่เตรยีมตวัส�าหรบัการวจิยั ใช้ระยะเวลาการฝึกสอน

ทัง้สิน้ 5 ครัง้ ในวนัจันทร์ถงึศกุร์ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง และ

แบ่งการฝึกออกเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม กลุ่มละ 8-9 คน

ต่อเสื่อ 1 ผืน โดยแต่ละกลุ่มมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย

จ�านวน 2 คน เป็นผูน้�าการออกก�าลังกายแบบก้าวตาม

ตาราง และตรวจสอบความถูกต้องของการก้าวตาม

ตารางในแต่ละรปูแบบให้ความช่วยเหลอืและแนะน�า 

รวมทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ 

 สปัดาห์ที ่ 2-3 ฝึกออกก�าลังกายแบบก้าวตาม

ตาราง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ฝึกสอนและ

เป็นผู้น�าการออกก�าลังกาย รวมทั้งให้ค�าแนะน�าใน

ระหว่างการฝึก เป็นระยะเวลา 55 นาที และขณะ

ออกก�าลงักายท�าการตดิตัง้เครือ่งวดัอตัราการเต้นของ

หวัใจแบบไร้สายยีห้่อ โพลาร์ (Polar) รุน่เอฟเอส 2 ซี 

(FS2c) จนกระทั่งอัตราการเต้นของหัวใจของหัวใจ

เป้าหมายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 57 ของอัตรา

การเต้นของหัวใจสูงสุด17

 สัปดาห์ที่ 4-15 ผู้วิจัยนัดวัน เวลา ในการ

ออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยใช้สถานที่ออกก�าลัง

กายที่เดียวกับการฝึก และในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่

สามารถเข้าร่วมการออกก�าลงักายในช่วงเวลาทีก่�าหนด

ได้ ผู้วิจัยนัดกลุ่มตัวอย่างมาออกก�าลังกายแบบก้าว

ตามตารางในวันถัดไปให้ได้ครบ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

โดยกลุ่มทดลองออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง 

นาน 55 นาทีต่อครั้ง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง 

12 สัปดาห์

 สปัดาห์ที ่16 นดักลุม่ทดลองเพือ่ให้ผู้ช่วยวจิยั

ประเมินสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์

โดยสถิติพรรณนา และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สถิตทิดสอบ

ไคสแควร์ (Chi-square test) และสถติฟิิชเชอร์เอก็แชค 

(Fisher’s exact test) เปรียบเทียบความยืดหยุ่นของ

กล้ามเนื้อและข้อต่อ และความทนทานของปอดและ

หวัใจของผูส้งูอาย ุ หลงัการออกก�าลงักายแบบก้าวตาม

ตาราง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทดสอบ

ด้วยสถิติ Independent t-test และเปรียบเทียบความ

ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ และความทนทาน

ของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุ ก่อนและหลังการ

ออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง ทดสอบด้วยสถิติ 
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paired t-test โดยก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้

ท�าการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นพบว่า การกระจาย

ของข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ

ดังกล่าว ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 49 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลอง 23 ราย และกลุ่มควบคมุ 26 รายผลการศกึษา

พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 78.26 และร้อยละ 69.23 ตาม

ล�าดับ โดยกลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ย 60.62 ป ี กลุ่ม

ควบคมุมอีายเุฉลีย่ 66.23 ปี กลุ่มทดลองมีสถานภาพ

สมรสคู่ร้อยละ 47.83 และกลุ่มควบคุมมีสถานภาพ

สมรสคู่ร้อยละ 65.38 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ได้รบัการศึกษาระดบัประถมศกึษาร้อยละ 47.83 และ

ร้อยละ 84.62 ตามล�าดับ และทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัว 1 โรค กลุ่มทดลองร้อยละ 

56.52 และกลุม่ควบคุมร้อยละ 57.69 โรคประจ�าตวั

ทีพ่บมากทีส่ดุ คือ โรคความดนัโลหติสงู และผู้สงูอายุ

ส่วนใหญ่เคยมีประวตักิารออกก�าลงักายแต่ไม่ต่อเน่ือง 

กลุ่มทดลองร้อยละ 78.26 และกลุ่มควบคุมร้อยละ 

80.77 ซึง่กลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ ไม่มคีวามแตกต่างกนั

ในข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นระดับการศึกษา

 2. เปรยีบเทยีบความยดืหยุ่นของกล้ามเน้ือและ

ข้อต่อ และความทนทานของปอดและหวัใจของผูส้งูอายุ 

ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการออกก�าลังกายแบบก้าวตาม

ตารางกบักลุ่มทีไ่ม่ได้ออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง 

พบว่าหลงัการออกก�าลงักายแบบก้าวตามตาราง ความ

ยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้และข้อต่อ และความทนทานของ

ปอดและหวัใจของกลุ่มทดลอง มค่ีามากกว่ากลุ่มควบคมุ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ (p<.05) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและข้อต่อ และความทนทานของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุ

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง 

 กลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปร
กลุ่มทดลอง (n=23) กลุ่มควบคุม (n=26)

t p-value
SD SD

ความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและข้อต่อ 

(เซนติเมตร)

10.84 4.61 7.80 7.27 -1.764  0.042*

ค่าความทนทานของปอดและหัวใจ 

(เมตร)

311.50 62.58 260.73 45.11 -3.285  0.001**

 2. เปรียบเทียบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

และข้อต่อ และความทนทานของปอดและหัวใจของ

ผู้สูงอายุ ระหว่างก่อนและหลังการออกก�าลังกายแบบ

ก้าวตามตาราง พบว่าภายหลังการออกก�าลังกายแบบ

ก้าวตามตาราง ความยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้และข้อต่อ 

และความทนทานของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุ 

มากกว่าก่อนการออกก�าลังกาย อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p < .05) ดังตารางที่ 2
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

การอภิปรายผล

 ผลการศึกษาครั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐาน

การวิจัยทั้ง 2 ข้อ (ตารางที่ 1, 2) อธิบายได้ว่าการ

ออกก�าลังกายแบบก้าวตามตารางสามารถท�าให้ความ

ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อของผู้สูงอายุมากขึ้น 

เนือ่งจากขณะทีม่กีารเคลือ่นไหวกล้ามเนือ้จะมพีลงังาน

ปล่อยมาในรปูของความร้อน เมือ่อณุหภมูขิองเนือ้เยือ่

สงูขึน้จะท�าให้เนือ้เย่ือถกูยดืได้ง่ายขึน้ และการเคลือ่นไหว

ยังส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณข้อต่อ เอ็น

และกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อเพิ่มมากขึ้น18,19 นอกจากนั้น

ในช่วงผ่อนคลายเป็นการยืดกล้ามเนื้อเกือบทุกส่วน

ได้แก่ กล้ามเน้ือคอ กล้ามเนือ้หน้าอกและไหล่ กล้ามเนือ้

แขนและไหล่ กล้ามเนื้อล�าตัวด้านข้างและต้นแขน

ด้านหลงั กล้ามเน้ือหวัไหล่ และกล้ามเน้ือน่อง โดยยดื

กล้ามเนือ้แต่ละกลุ่มค้างไว้ชัว่ขณะประมาณ 15 วินาที 

แต่ละท่าท�าซ�้า 2 ครั้ง จากนั้นสลับข้าง ซึ่งเป็นการยืด

เหยยีดกล้ามเนือ้แบบอยูก่บัที ่(static stretching) ท�าให้

ความยาวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น เมื่อมีการปฏิบัติซ�า้ๆ 

อย่างสม�า่เสมอ จงึเป็นการฝึกซ้อมตวัรับรู้การยดืเหยยีด

ให้มีความเคยชินกับความยาวของกล้ามเน้ือทีถู่กยืดเพิม่

มากขึน้ ท�าให้กล้ามเนือ้ทีถ่กูยดืเหยยีดมกีารผ่อนคลาย 

และมีความง่ายที่จะยืดเหยียดหรือยาวออกได้20 ซึ่ง

เป็นไปในท�านองเดียวกับการศึกษาของชิเกมัทสึและ

โอกูระ21 ที่ศึกษาผลของการออกก�าลังกายแบบก้าว

ตามตารางในผู้สูงอายุระหว่าง 60-80ปี โดยให้ออก

ก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง วันละ 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง

ต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ผลการวิจัยพบว่า

ภายหลงัการฝึกการออกก�าลงักายแบบก้าวตามตาราง 

กลุ่มทดลองมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ก�าลังของ

กล้ามเนือ้ขา การทรงตวัดขีึน้อย่างมนียัส�าคัญทางสถิติ 

(p<.05) ท�านองเดียวกับการศึกษาของวู ฮอง ลอ 

และลิน22 ที่ศึกษาผลการออกก�าลังกายแบบไทจี๋และ

การออกก�าลังกายแบบออกแรงต้านต่อมวลกระดูก 

ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและ

ข้อต่อ โดยศกึษาในผูส้งูอายทุีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน จ�านวน 

180 ราย อายุ 65 – 74 ปี ออกก�าลังกายไทจี๋และ

ออกก�าลงักายแบบออกแรงต้านกล้ามเนือ้ ครัง้ละ 30 

นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 เดือนและ 

12 เดือน ผลการทดลองพบว่าระยะเวลา 12 เดือน 

พบผู้สูงอายุมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ

เพิ่มมากขึ้น

 นอกจากนีก้ารออกก�าลงักายแบบก้าวตามตาราง

สามารถท�าให้ความทนทานของปอดและหัวใจของ

ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนื่องจาก การออกก�าลังกายก้าวตาม

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและข้อต่อ และความทนทานของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุ 

ระหว่างก่อนและหลังการออกก�าลังกายแบบก้าวตามตาราง

 กลุ่มทดลอง

ตัวแปร
ก่อนออกก�าลังกาย หลังออกก�าลังกาย

t p-value
SD SD

ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ 

(เซนติเมตร)

8.27 3.58 10.84 4.16 -5.273 0.000 ***

ค่าความทนทานของปอดและหัวใจ 

(เมตร)

258.59 42.39 311.50 62.58 -4.412 0.000 ***
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ตารางเป็นการออกก�าลงักายแบบแอโรบคิทีม่คีวามหนัก

ระดบัปานกลาง โดยการวจิยัครัง้นีม้กีารออกก�าลงักาย

ครั้งละ 55 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวม 12 สัปดาห์ 

เม่ือมีการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอติดต่อกันจะ

ช่วยเพิ่มการท�างานของระบบพาราซิมพาเธติก ส่งผล

ให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ปริมาณเลือดใน

การบีบตัวของหัวใจแต่ละครั้งเพิ่มมากขึ้น ปริมาณ

หลอดเลือดในกล้ามเนื้อลายมากขึ้น แรงต้านใน

หลอดเลือดปลายลดลง23 ท�าให้เลือดไปเลี้ยงกล้าม

เนือ้หวัใจและส่วนต่างๆ ของร่างกายมากขึน้ และส่งผล

ให้ทรวงอกขยายและความลึกของการหายใจเพิ่มขึ้น 

กระบังลมเคลื่อนที่ได้มาก จึงท�าให้หายใจเอาอากาศ

เข้าและดูดซึมออกซิเจนได้เพิ่มขึ้น และมีการระบาย

อากาศดีข้ึน ปริมาตรของปอดเพิ่มขึ้นจึงมีพื้นที่ผิว

ส�าหรับแลกเปลี่ยนก๊าซมากขึ้น ท�าให้ผู้สูงอายุมีความ

ทนต่อการท�ากจิกรรมต่างๆ ได้มากข้ึน24 ผลการศกึษา

ครั้งนี้เป็นไปในท�านองเดียวกับการศึกษาของนฤมล 

สบบง25 ทีศ่กึษาผลของการออกก�าลงักายแบบฟ้อนเจงิ 

มช.ต่อความสามารถในการท�าหน้าที่ของร่างกายใน

ผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจ ทีเ่ข้ารับการรักษาทีค่ลนิกิ

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชยีงใหม่ กลุม่ตวัอย่างเป็นผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดหวัใจ

อายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มทดลองได้รับการออกก�าลังกาย

แบบฟ้อนเจิง มช. 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 50 นาที 

ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ภายหลังการ

วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการ

ออกก�าลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. มีความสามารถใน

การท�าหน้าท่ีของร่างกายเพิม่สงูขึน้มากกว่ากลุม่ควบคมุ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05) ท�านองเดียวกับ

การศกึษาของแจค็และคณะ26 ได้ท�าการทบทวนอย่าง

เป็นระบบเก่ียวกับประโยชน์ของการออกก�าลงักายไท่จี๋

และชี่กงต่อสุขภาพ โดยมีงานวิจัย 19 งานวิจัย แบ่ง

เป็นการออกก�าลังกายแบบชี่กง 7 งานวิจัย และไท่จี๋ 

12 งานวิจัย เป็นการทดลองเปรียบเทียบก่อนหลัง

การออกก�าลังกายแต่ละชนิด ใช้ระยะเวลาในการ

ออกก�าลังกาย 30-60 นาที 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ 

เป็นระยะเวลา 12-16 สปัดาห์ ประเมนิโดยระยะทาง

ทีส่ามารถเดนิได้บนทางราบในเวลา 6 นาท ี(Six Minute 

Walk test [6MWT]) ผลการทดลองพบว่า ภายหลัง

การออกก�าลงักายไท่จีแ๋ละชีก่ง ผูส้งูอายมุคีวามทนทาน

ของปอดและหัวใจเพิ่มมากขึ้น

 นอกจากนี้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ข้ันตอนและท�าการสุ่มแบบง่ายเป็นกลุ่มทดลองและ

กลุม่ควบคุม เพือ่ป้องกันความคลาดเคลือ่นทีเ่กิดจาก

ความล�าเอียง จากน้ันจึงมีการจับคู่ให้มีลักษณะท่ี

เหมอืนกนัหรอืใกล้เคยีงกนั (pair matching) ด้านเพศ

และอายแุตกต่างกันไม่เกิน 5 ปี ถึงแม้ว่ากลุม่ตวัอย่าง

จะมีความแตกต่างกนัในด้านการศกึษา ผูว้จิยัสงัเกตว่า

ทัง้สองกลุม่ต่างมคีวามสนใจในการออกก�าลงักาย ซึง่

ผลการวิจัยพบว่า หลังออกก�าลังกายผู้สูงอายุทั้งสอง

กลุ่มมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการออกก�าลังกาย

แบบก้าวตามตารางจึงเป็นการออกก�าลังกายที่ส่งผล

ให้ความยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้และข้อต่อ ความทนทาน

ของปอดและหัวใจของผู้สูงอายุดีขึ้น นอกจากนี้จาก

การสอบถามผู้สูงอายุที่ออกก�าลังกายแบบก้าวตาม

ตาราง ผู้สงูอายใุห้ข้อมลูว่าภายหลงัการออกก�าลงักาย

ก้าวตามตารางรู้สึกว่ามีสุขภาพดีขึ้น ไม่เหน่ือยง่าย 

สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ยืดเหยียด

กล้ามเนือ้ได้ดขีึน้ รูส้กึสนกุสนานเมือ่ได้มาท�ากิจกรรม

กลุม่ ได้ร่วมพดูคุยแลกเปลีย่นความคิดเหน็ พร้อมทัง้

ช่วยเหลือเพื่อนในการฝึกท่าการออกก�าลังกายแบบ

ก้าวตามตาราง ท�าให้คลายเครียด นอกจากนี้การ

ออกก�าลังกายแบบก้าวตามตารางยังสามารถท�าได้
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การออกก�าลงักายแบบก้าวตามตารางจึงเป็นทางเลือก

หนึง่ของการออกก�าลงักายทีส่ามารถท�าได้อย่างปลอดภยั
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Impact of Square-Stepping Exercise on Elderly People’s Physical Fitness*
 Puntip Sangsawang, M.N.S.**

  Rojanee Chintanawat, Ph.D.***

  Khanokporn Sucamvang, Ph.D.***

Abstract: Objectives: To study possible contribution of square-stepping exercise to 
elderly people’s physical fitness.

 Design: Experimental two-group research with a pre-test and a post-test.

 Implementation: This study was conducted on a sample of 49 elderly residents 
of Nong Hoy and Tha Sala subdistricts, Mueang district, Chiang Mai province.  Selection 
of subjects was by means of simple random sampling and multi-stage sampling.  
Twenty-three of the participants were placed in the experimental group, and the 
remaining 26 in the control group.  Only the experimental group members were 
required to perform three 55-minute researcher-guided sessions of square-stepping 
exercise every week for a total of 12 weeks.  The participants’ physical fitness was 
measured according to two variables: (1) musculoskeletal flexibility, using a sit-and-
reach test; and (2) cardiorespiratory endurance, using a 6-minute walk test (6MWT).  
The data were analysed using t-test statistics.

 Results: The experimental group displayed significantly greater degrees (0.05) 
of musculoskeletal flexibility and cardiorespiratory endurance than did the control 
group.  Also, after the square-stepping exercise programme, the experimental group 
showed significant improvement (0.05) of their musculoskeletal flexibility and 
cardiorespiratory endurance.

 Recommendations: Square-stepping exercise should be adopted as a means of 
promoting physical fitness in elderly people.

 Thai Journal of Nursing Council 2016; 31(1) 5-18
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 วิธีด�าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน
จ�านวน 80 ราย ได้จากการเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
40 ราย กลุม่ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมพฒันาความสามารถในการดแูลตนเอง โดยจดักจิกรรม
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ผลการตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไค-สแควร์ 
และสถิติทดสอบที

 ผลการวิจัย: พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรม ฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การดแูลตนเองสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ ค่าเฉลีย่ระดบัฮโีมโกลบนิเอวนัซใีนเลอืดต�า่กว่า
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กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p <.01)

 ข้อเสนอแนะ: ควรน�าโปรแกรม ฯ ไปใช้กับผู้ป่วยเบาหวานและศกึษาตดิตามในระยะ
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ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวัน                       

ของผู้ป่วยเบาหวาน  2 โรงพยาบาลลานสกา

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ความเป็นมาและส�าคัญของปัญหา

 เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังท่ีก�าลังเป็นปัญหา
สาธารณสุขมีอุบัติการณ์เพ่ิมข้ึนรวดเร็วในหลาย
ประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization) คาดการณ์ว่าจ�านวนผู้ป่วยเบาหวาน
ท่ัวโลกมีประมาณ 180 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 90 เป็น
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และจ�านวนผู้ป่วยจะเพิ่ม
เป็นสองเท่าในปี ค.ศ. 20301 
 ในประเทศไทยพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
จากปี พ.ศ. 2553- 2555 คือ 6,855 เป็น 7,749 
ต่อประชากรแสนคน ในจ�านวนนี้มีอัตราป่วยตายเพิ่ม
จาก 10.76 เป็น 12.06 ต่อประชากรแสนคน ส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-
2555 มีผู้ป่วยเบาหวานลดลงจาก 87 เป็น 70 ต่อ
ประชากรแสนคน แต่ยงัพบอตัราป่วยตาย 5.73, 5.25 
และ 4.57 ต่อประชากรแสนคน2 ส่วนโรงพยาบาล
ลานสกา มผีูป่้วยเบาหวานรบับรกิารใน ปีพ.ศ. 2556 
จ�านวน 1,635 ราย พบว่าผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มี
ระดบัน�า้ตาลในเลอืดมากกว่า 130 มิลลิกรมั/เดซิลิตร 
ร้อยละ 75 และมีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีมากกว่า 7 
เปอร์เซน็ต์ร้อยละ 61.393 ซ่ึงถอืว่าไม่สามารถควบคุม
ระดบัน�า้ตาลในเลอืดได้ ระดบัน�า้ตาลในเลือดท่ีสูงกว่า
เกณฑ์ปกตจิะส่งผลให้ผูป่้วยเบาหวานเส่ียงต่อการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อนทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ได้แก่ 
โรคหลอดเลอืดสมอง หลอดเลอืดหวัใจ ระบบประสาท
เสือ่มหน้าที ่จอประสาทตาเส่ือม ภาวะไตวาย และการ
ตดิเชือ้ต่าง ๆ ท�าให้ผูป่้วยหมดสตแิละตายได้4 มหีลาย
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผิดปกติ เช่น พฤติกรรม
การบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกายไม่เหมาะสม 
ขาดการออกก�าลังกาย ความอ้วน การสูบบุหรี่ ดื่ม
แอลกอฮอล์และการรบัประทานยาไม่ต่อเนือ่ง ภาวะดือ้
อินซูลิน ความดันโลหิตสูงและการเจ็บป่วยเป็นระยะ

เวลายาวนาน5-7

 สมาคมโรคเบาหวานอเมริกัน (American 

Diabetes Association) และสมาคมการศกึษาโรคเบาหวาน

ยุโรป (European Association for the study of Diabetes) 

ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัแนวทางในการควบคมุโรคทีเ่น้น

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม โดยการลดน�า้หนกัลงร้อยละ 

5-10 ของน�า้หนกัเดมิในผูท้ีม่นี�า้หนกัเกนิ เพิม่กจิกรรม

การออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่องวันละ 30 นาที 3-5 

วนัต่อสปัดาห์ การบรโิภคอาหารทีถ่กูส่วนโดยลดอาหาร

ที่ให้พลังงานมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง เพิ่มอาหารที่มี

เส้นใย เพือ่การควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดให้ใกล้เคยีง

กับเกณฑ์ปกติ คือระดับฮีโมโกลบินเอวันซีน้อยกว่า

ร้อยละ 78 ผู้ป่วยจงึจ�าเป็นต้องดแูลตนเอง ปรบัเปลีย่น

แบบแผนการด�าเนินชีวิต โดยการควบคุมอาหาร 

ออกก�าลงักาย รบัประทานยาต่อเนือ่ง จะช่วยให้สามารถ

ควบคุมโรคได้ดี และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก

โรคเบาหวานในระยะยาว อันเป็นเป้าหมายส�าคัญใน

การดูแลรักษาเบาหวาน9-10 

 อย่างไรก็ตามจากการปฏิบัติงานในคลินิก

เบาหวานโรงพยาบาลลานสกา ปี 2555-2557 พบ

ผูป่้วยเบาหวานทีม่ารบับรกิารทีค่ลินกิมภีาวะแทรกซ้อน

ทางตา ไต เท้า ร้อยละ 8.4-36.613 ทัง้นีส้าเหตสุ่วนหนึง่

เนื่องจากยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นอันตราย เช่น 

การไม่มาพบแพทย์ตามนดั ปรบัลดยาเอง รบัประทาน

อาหารไม่เหมาะสม การดูแลบาดแผลไม่ถูกต้อง ขาด

การออกก�าลงักาย เช่นเดยีวกบัทีพ่บในงานวจิยัทีผ่่านมา

พบว่าผู้ป่วยเบาหวานยังมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ทีไ่ม่ถกูต้อง11-12 การศกึษาทีผ่่านมาเน้นกจิกรรมการให้

ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการตนเอง การส่งเสรมิสขุภาพ9-11,15 

ส่วนดูแลตนเองเมื่อมีปัญหาสุขภาพถือเป็นภาวะ

ยากล�าบากทีค่วรต้องได้รบัการฝึกฝน พฒันาทัง้นีต้าม

ทฤษฎีของโอเร็ม กระบวนการดูแลตนเองแบ่งเป็น 

2 ระยะ คือระยะการประเมินและตัดสินใจ ในระยะนี้
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บุคคลต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

พิจารณาไตร่ตรอง และมองหาทางเลือกเพื่อการ

เปลีย่นแปลง ระยะท่ีสอง เป็นระยะของการกระท�าและ

ประเมนิผลของการกระท�า ซึง่ต้องมกีารก�าหนดเป้าหมาย 

ทีจ่ะส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกกจิกรรมทีจ่ะต้องกระท�า 

และการตดิตามผลการกระท�า จากการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจยัท่ีเกีย่วข้อง พบข้อเสนอรปูแบบการส่งเสรมิ

การดแูลตนเองในผูป่้วยเบาหวานตามทฤษฎขีองโอเรม็ 

โดยมกีจิกรรมทีส่�าคญั ได้แก่ การให้ข้อมูลและความรู้ 

การสอนทกัษะทีจ่�าเป็น การสร้างส่ิงแวดล้อม ท่ีเอือ้ต่อ

การเรยีนรู ้โดยจดัเตรยีมส่ือประเภทแผ่นพับ วีดทัิศน์ 

ภาพตัวอย่างอาหาร การเลือกรับประทานอาหาร ฝึก

ทกัษะการออกก�าลังกาย การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

ร่วมกนัในกลุม่ผูป่้วย สร้างความม่ันใจ ให้ก�าลังใจ ต้ัง

เป้าหมายร่วมกันในการปรบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง 

จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองในทางท่ีดีข้ึน13 

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้อง

กบัวถิชีวีติได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยนื มีผลท�าให้ระดบั

น�้าตาลในเลือด ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีลดลง14-15 

ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงได้จัดท�าโปรแกรมพัฒนาความ

สามารถในการดแูลตนเอง โดยจัดกจิกรรมสอดคล้อง

ตามแนวคดิทฤษฎกีารพยาบาลของโอเรม็ เพ่ือมุ่งหวงั

ให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ได้ ที่มารับ

บรกิารทีค่ลนิกิเบาหวาน โรงพยาบาลลานสกา เกดิการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีช่วยในการควบคุม

ระดบัน�า้ตาลในเลอืด และการลดลงของระดบัฮีโมโกลบนิ

เอวันซีต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
 โปรแกรมพฒันาความสามารถในการดแูลตนเอง

นี ้ ผูว้จิยัพฒันาโปรแกรมโดยพิจารณาจากประเดน็ปัญหา

ทีพ่บในการให้บรกิารผูป่้วยท่ีคลินิก บรูณาการร่วมกับ

ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม13 ที่เชื่อว่าการดูแล

ตนเองเป็นพฤติกรรมการเรียนรู ้ซึ่งบุคคลกระท�า

เพื่อตนเองอย่างมีเป้าหมาย การตัดสินใจกระท�านั้น

ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นและเหมาะสมกับสภาพการณ์ 

ไม่ว่าในยามปกติหรือมีปัญหา เช่น เมื่อเจ็บป่วย ทั้งนี้

การดูแลตนเองในภาวะเจ็บป่วยบุคคลต้องใช้ความ

พยายาม ใช้เวลาในการเรียนรู้ และฝึกฝนให้เกิดเป็น

นสิยั และเป็นส่วนหนึง่ในชวีติ กระบวนการดแูลตนเอง

แบ่งเป็น 2 ระยะสัมพันธ์กัน คือ 1) ระยะการประเมิน

และตัดสินใจ ในระยะนี้บุคคลต้องหาความรู้เกี่ยวกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น พิจารณาไตร่ตรองเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจสถานการณ์ และพจิารณาว่าสถานการณ์นัน้

จะสามารถเปลีย่นแปลงได้หรอืไม่ อย่างไร มทีางเลอืก

อะไรบ้าง แล้วตัดสินใจกระท�า 2) ระยะของการ 

กระท�าและประเมินผลของการกระท�า ในระยะนี้จะมี

การแสวงหาเป้าหมายของการกระท�า ซึ่งเป้าหมายมี

ความส�าคัญ เพราะจะช่วยก�าหนดทางเลือกกิจกรรม 

และเป็นเกณฑ์ที่จะใช้ในการติดตามผลการกระท�า 

ในมิติของการพัฒนานั้น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ยงัไม่พฒันา ก�าลงัพฒันา พฒันาแล้วแต่ไม่ยัง่ยนื พฒันา

ดีแล้วและยั่งยืน และพัฒนาแล้วแต่ก�าลังลดลง ที่มี

การเปลีย่นแปลงเป็นพลวตัร พยาบาลและทีมสหสาขา

วิชาชีพจึงมีบทบาทส�าคัญในการเข้ามาช่วยเหลือให้

รกัษาระดบัทีด่ไีว้ ซึง่ในการวจิยัครัง้นีน้�าวธิกีารช่วยเหลอื

ทัง้ 5 วธิตีามทศันะของ โอเรม็ ได้แก่ 1) กระท�าให้หรอื

กระท�าทดแทน เมือ่ผูป่้วยไม่สามารถคดิ ตดัสนิใจ และ

ลงมือปฏิบัติได้เอง 2) การชี้แนะ เมื่อผู้ป่วยตัดสินใจ

เลือกได้ 3) การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมความพยายาม

ให้ผูป่้วยสามารถปฏบัิติการดูแลตนเองได้แม้ยากล�าบาก 

4) การสอน ให้พฒันาความรูค้วามเช้าใจ และฝึกทกัษะ

ต่าง ๆ  ในการดแูลตนเอง และ 5) การสร้างสิง่แวดล้อม

ให้พฒันาความสามารถในการดแูลตนเอง ได้แก่ ผูป่้วย
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ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวัน                       

ของผู้ป่วยเบาหวาน  2 โรงพยาบาลลานสกา

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

เบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาความสามารถใน

การดูแลตนเอง13

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
การดแูลตนเองของกลุม่ทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วม
โปรแกรมฯ
 2. เพ่ือเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัฮโีมโกลบนิ
เอวันซีของกลุม่ทดลองก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมฯ
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤตกิรรม
การดูแลตนเองที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
 4. เพ่ือเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัฮโีมโกลบนิ
เอวันซีทีเ่ปลีย่นแปลงก่อนและหลงัเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

สมมุติฐานการวิจัย

 1. หลงัเข้าร่วมโปรแกรมพฒันาความสามารถ
ในการดแูลตนเองกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรม
การดูแลตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
 2. หลงัเข้าร่วมโปรแกรมพฒันาความสามารถ 
ในการดแูลตนเองกลุม่ทดลองมค่ีาเฉลีย่ระดบัฮีโมโกลบนิ
เอวันซีในเลือดต�่ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
 3. หลงัเข้าร่วมโปรแกรมพฒันาความสามารถ
ในการดูแลตนเอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤตกิรรมการดแูลตนเองเพ่ิมข้ึนสูงกว่ากลุ่มควบคมุ
 4. หลงัเข้าร่วมโปรแกรมพฒันาความสามารถ
ในการดแูลตนเอง กลุม่ทดลองมค่ีาเฉลีย่ระดบัฮโีมโกลบนิ

เอวันซีในเลือดลดลงต�่ากว่ากลุ่มควบคุม

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ

คลนิกิเบาหวานโรงพยาบาลลานสกา ช่วงเดอืนมกราคม–

กรกฎาคม 2557 ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการ
คัดเลือก (inclusion criteria) ดังนี้
 1) เป็นบคุคลทีม่อีาย ุ35-65 ปี และได้รบัการ
วนิจิฉยัว่าเป็นเบาหวานชนดิที ่2 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 2) มีผลการตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ที่
มีค่ามากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 3 เดือนก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ 
 3) ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
 4) ไม่มปีระวตัเิจบ็ป่วยด้วยโรคธาลสัซเีมยี ไม่มี
ภาวะซีด (ชาย ฮีมาโตคริต ไม่ต�า่กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 
หญิง ฮีมาโตคริต ไม่ต�า่กว่า 36 เปอร์เซ็นต์)
 5) อ่านออก เขยีนภาษาไทยได้ มสีตสิมัปชญัญะ
สมบูรณ์ ไม่มีภาวะทุพลภาพ หรือมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน การมองเห็น การพูด
 6) สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรม
 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้จากวิธีวิเคราะห์อ�านาจ
การทดสอบ (power analysis) โดยก�าหนดค่าอ�านาจ
การทดสอบ = 0.80 ระดบันยัส�าคัญ = .05 และ effect 
size = .70 ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างอย่างน้อยกลุม่ละ 32 
ราย16 เพือ่ป้องกนัการออกจากการศกึษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดตัวอย่างเป็นกลุ่มละ 40 ราย 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดังนี้ 1) 
การสุม่กลุม่ตวัอย่างเข้ากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
ด้วยการจับฉลากวันที่มารับบริการของผู้ป่วย ทั้งนี้
โรงพยาบาลลานสกา ให้บริการคลินิกเบาหวาน 2 วัน
ต่อสปัดาห์ คือวนัอังคารและวนัศกุร์ ได้ผู้ป่วยทีม่ารบั
บรกิารในวนัองัคารเป็นกลุม่ทดลอง และผูป่้วยท่ีมารบั
บรกิารในวนัศกุร์เป็นกลุม่ควบคุม 2) คัดเลอืกผู้ป่วย
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเลือก ที่มารับบริการวัน
อังคาร จ�านวน 40 ราย วันศุกร์ จ�านวน 40 ราย รวม
เป็น 80 ราย 
 เกณฑ์ในการคัดออก (exclusion criteria) คือ
มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค
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หลอดเลือดสมอง โรคตับ อัมพาตของแขนขา ถูกตัด

แขนหรอืขาหรอืการเจ็บป่วยอืน่ ๆ ท่ีท�าให้ไม่สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมได้

เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย 

  1.1 แบบสอบถาม ที่พัฒนาโดยเสาวนีย์ 

โคตรดก17 ประกอบด้วยข้อมลู 2 ส่วน ส่วนที ่1 เป็นข้อมูล

ทั่วไป จ�านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน มีลักษณะค�าถาม

แบบประมาณค่า (rating scale) จ�านวน 30 ข้อ ที่มี

เนื้อความทั้งเชิงบวกและเชิงลบ มีค�าตอบให้เลือก 4 

ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติน้อย 

และปฏิบัติน้อยที่สุด ก�าหนดให้ค่าคะแนน เท่ากับ 4, 

3, 2 และ 1 คะแนน ส�าหรับข้อความเชิงบวก และ 1, 

2, 3 และ 4 คะแนน ส�าหรับข้อความเชิงลบ แบ่งเป็น 

6 ด้าน ได้แก่ 1) การรับประทานอาหาร 2) การใช้ยา 

3) การออกก�าลังกาย 4) การป้องกันการเกิดภาวะ

แทรกซ้อน 5) การดแูลเท้า และ 6) การมาตรวจตามนดั 

แต่ละด้านมี 5 ข้อ มีคะแนนรวมระหว่าง 30 - 120 

คะแนน การแปรผล แบ่งระดบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ของผู้ป่วยเบาหวานออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณา

จากเกณฑ์เฉลี่ย ของระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู ้ป ่วยเบาหวานจากค่ามัชฌิมเลขคณิตของ

คะแนนที่ได้ คือ  ± 1/2S.D. ซึ่งมีระดับคะแนนดงันี้ 

1) ระดบัด ี มคีะแนนระหว่าง 100.26-118 คะแนน         

2) ระดบัปานกลางมีคะแนนระหว่าง 89.15-100.25 

คะแนน 3) ระดบัต�า่ มีคะแนนระหว่าง 61.00-89.14 

คะแนน ผ่านการตรวจสอบความเท่ียง (reliability) โดย

เก็บข้อมูลกับผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง

กบักลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 20 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา

ของครอนบาค (Cronbach ,s alpha coefficient) เท่ากบั 

0.80 

  1.2 แบบบนัทกึ ผลการตรวจระดับ ฮโีมโกลบนิ 

เอวนัซ ีหรอืค่าระดบัน�า้ตาลเฉลีย่สะสม (glycosylated 

haemoglobin: HbA1c) ท่ีตรวจโดยห้องชันสูตร 

โรงพยาบาลลานสกา ด้วยวิธี Micro Column Test 

ทั้งนี้ผ่านการควบคุมความเที่ยงของการตรวจของ

เครื่องมือ ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล ตลอดช่วง

ระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย

  2.1 โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการ

ดูแลตนเอง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยนอกจาก

ผูว้จิยัทีเ่ป็นพยาบาลวชิาชพี แล้วยงัมนีกักายภาพบ�าบดั 

และเภสัชกร ร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัยในการจัดกิจกรรมตาม

แผนการทดลอง ได้แก่ การเตรียมความพร้อมผู้ป่วย 

ทบทวนวิเคราะห์ปัญหา การประเมินและตัดสินใจ 

การตัง้เป้าหมายทีเ่ป็นจรงิ ให้ความรู ้ฝึกปฏบิตัใินการ

จัดการตนเอง และ การติดตามประเมินผล 

  2.2 ส่ือน�าเสนอภาพนิง่ประกอบ การบรรยาย 

5 เรือ่ง ได้แก่ 1) ความรูเ้รือ่งโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน 

และการมาตรวจตามนดั 2) การบรโิภคอาหาร 3) การ

ออกก�าลังกาย 4) การใช้ยา 5) การดูแลเท้า

  2.3 วดีทิศัน์ มเีนือ้หาสถานการณ์โรคเบาหวาน 

ความรูเ้รือ่งโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อน ความยาว 

3 นาที18 

  2.4 คูม่อืการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน

ทีบ้่าน ทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ มเีนือ้หาเก่ียวกับโรคเบาหวาน 

สาเหต ุอาการ การแปลผลการเจาะเลอืด ภาวะน�า้ตาล

ในเลือดต�่า การหมดสติจากน�้าตาลในเลือดสูง ภาวะ

แทรกซ้อน หลกัการดแูลตนเอง ตวัอย่างรายการอาหาร
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ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวัน                       

ของผู้ป่วยเบาหวาน  2 โรงพยาบาลลานสกา

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ส�าหรบัผูป่้วยเบาหวาน และตารางบนัทึกสุขภาพ เพือ่
มอบให้กลุ่มทดลองไว้ทบทวนการดูแลตนเองที่บ้าน 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยครั้งน้ีได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เลขที่ 031/57 วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การท�าวิจัย 
ขัน้ตอนในการด�าเนนิการวจิยั ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั สทิธิ
ในการปฏิเสธและ/หรือยกเลิกการเข้าร่วมการวิจัย 
การน�าเสนอผลการวจิยัในภาพรวม การเกบ็ข้อมลูเป็น
ความลับ การท�าลายข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างสมัครใจ และลงนามเข้าร่วมวิจัยเป็น
ลายลักษณ์อักษร จึงเริ่มด�าเนินการวิจัย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูล ณ คลินิกผู้ป่วย
เบาหวาน โรงพยาบาลลานสกา ตลอดระยะเวลาการ
วจิยั ทัง้นีเ้กบ็ข้อมูลกลุ่มทดลองในวันองัคาร และกลุม่
ควบคุมในวันศุกร์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างทีม่คีณุสมบตัติรงตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อขอความร่วมมือในการวิจัย 
 2. การเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  2.1 กลุ่มควบคุม 
   1) สัปดาห์ท่ี 1 เกบ็ข้อมูล ท่ัวไป ข้อมลู
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และค่าระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซี จากนั้นนัดหมายกลุ่มควบคุมในการพบกัน
ครั้งที่ 2 อีก 8 สัปดาห์ถัดไป 
   2) สัปดาห์ที่ 2-9 กลุ่มควบคุมได้รับ
การดูแลปกติ ตามขั้นตอนการรักษาทั่วไป ได้แก่ 
เจาะน�า้ตาลในเลอืด การชัง่น�า้หนัก วดัความดนัโลหิต 
วดัรอบเอว ซักประวัติ พบแพทย์ และรับยากลับบ้าน 
   3) สัปดาห์ที่ 10 ผู้วิจัยด�าเนินการ
เก็บข้อมูลพฤติกรรมการดูแลตนเอง เจาะเลือดส่ง

ตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี และให้ข้อมูลแก่กลุ่ม
ควบคุมเหมือนกลุ่มทดลอง
  2.2 กลุม่ทดลอง เข้าร่วมโปรแกรม ฯ ดงันี้
   1) สปัดาห์ที ่1 เก็บข้อมลูทัว่ไป ข้อมลู
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี 
แล้วนัดหมายเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในสัปดาห์ถัดไป
   2) สัปดาห์ที่ 2 กลุ่มทดลองเข้าร่วม
โปรแกรมฯ ทีป่ระยกุต์ขัน้ตอนการด�าเนนิงานสอดคล้อง
ตามทฤษฎีโอเร็มและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    2.1) ขัน้ตอนที ่1 สร้างสมัพนัธภาพ
และเตรยีมความพร้อมของผูป่้วย ด้วยกจิกรรมวเิคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและก�าหนดเป้าหมายของการกระ
ท�าตามสภาพการณ์ของตนเอง โดยจัดให้มีกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ เพื่อละลายพฤติกรรม และส่งเสริมการ
มสีมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั เอือ้ให้เกดิการเรยีนรูท้ีด่ขีึน้ ทัง้นีใ้น
กิจกรรมให้กลุ่มทดลอง จับคู่กัน เพื่อสนทนาแลก
เปลี่ยนเกี่ยวกับค่าระดับน�้าตาลในเลือด ปัญหาด้าน
พฤตกิรรมสขุภาพ ท่ีส่งผลให้ไม่สามารถควบคมุระดบั
น�า้ตาลในเลอืดได้ ปัญหาสขุภาพหรอืภาวะแทรกซ้อน
ทีต่ามมา และแนวทางการจดัการปัญหาการดแูลตนเอง 
ใช้เวลา 30 นาที 
    2.2) ขั้นตอนท่ี 2 เป็นระยะของ
การประเมนิและตดัสนิใจ ในระยะนีไ้ด้จดักิจกรรมให้
ความรู ้5 เรือ่งได้แก่ 1) ความรูเ้รือ่งโรคเบาหวาน ภาวะ
แทรกซ้อน และการมาตรวจตามนัด 2) การบริโภค
อาหาร 3) การออกก�าลงักาย 4) การใช้ยา 5) การดแูล
เท้า เรือ่งละ 30 นาที รวมใช้เวลา 2 ชัว่โมง 30 นาที โดย
ในข้ันตอนนี้ได้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันใน
กลุม่ผู้ป่วย โดยมสีือ่ประกอบการบรรยาย สือ่วดีทิศัน์ 
คู่มือการดูแลตนเอง 
    2.3) ขั้นตอนท่ี 3 เป็นระยะของ

การกระท�าและประเมินผลของการกระท�า ในระยะนี้
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ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณา
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ผ่านมา การตั้งเป้าหมาย
ที่สามารถปฏิบัติจริงได้ การสร้างความมั่นใจในการ
ดแูลตนเอง การชมเชยในการตดัสนิใจ ให้ก�าลงัใจ และ
สร้างแรงจงูใจในการดแูลตนเองอย่างต่อเนือ่งเมือ่กลบัไป
ที่บ้าน โดยแบ่งกลุ่มย่อยเข้าฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน 
เพือ่ฝึกทกัษะในการจดัการดแูลตนเอง กลุ่มละ 10 คน
ต่อฐาน ใช้เวลาฐานละ 30 นาที ดังนี้
    ฐานที่ 1 อาหารเบาหวาน ผู้วิจัย
ทบทวนประเด็นความรู้ และให้กลุ่มทดลอง ค�านวณ
ค่าดัชนีมวลกาย พิจารณากิจกรรมทางกายในแต่ละ
วันเพ่ือค�านวณสัดส่วนอาหารที่เหมาะสม กับความ
ต้องการพลงังานของแต่ละคน จากนัน้ให้คดิเมนอูาหาร 
โดยมีโมเดลอาหารและตัวอย่างรายการอาหารที่ควร
รับประทาน อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ปริมาณอาหารที่
เหมาะสมในการกินแต่ละมื้อ 
    ฐานที่ 2 การดูแลเท้า กลุ่มทดลอง
ได้เรียนรู้เรื่องการดูแลเท้า ฝึกตรวจเท้า การตัดเล็บ 
การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม รวมทั้งการบริหารเท้า
    ฐานที่ 3 การออกก�าลังกาย กลุ่ม
ทดลองได้ฝึกทักษะการออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับ
ตนเอง ฝึกการท�าสมาธิบ�าบัด 
    ฐานที่ 4 เรียนรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง 
กลุ่มทดลองเรียนรู้เรื่องฤทธิ์ของยา อาการข้างเคียง
ของยา เวลาทีเ่หมาะสมในการกนิยาและอาหาร วธิกีาร
ป้องกันการลืมกินยา การหลีกเลี่ยงการปรับขนาดยา
ด้วยตัวเอง 
    2.4) อธิบายคู่มือการดูแลตนเอง
ของผูป่้วยเบาหวาน และแจกให้น�ากลบัไปทบทวนและ
บนัทึกกจิกรรมการดแูลตนเองทีบ้่าน จากนัน้นดัหมาย 
กลุ่มทดลองพบกันครั้งที่ 2 อีก 8 สัปดาห์
   3) สัปดาห์ท่ี 3-9 กลุ่มทดลอง ปฏิบตัิ
การดแูลตนเอง เพือ่ควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลือด และ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน

   4) สปัดาห์ที ่10 หลงัเข้าร่วมโปรแกรม 
8 สัปดาห์ ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการ

ดแูลตนเอง เจาะเลอืดส่งตรวจระดบัฮโีมโกลบนิเอวนัซี 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วเิคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง

โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคล ด้วยสถิติไค-สแควร์ เปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของกลุ่ม

ทดลอง ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯโดยใช้สถิติ 

dependent t-test และเปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ควบคมุ

และกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติ independent t-test

ผลการวิจัย

 1. เปรียบเทียบความแตกต่างด้านปัจจัย

ส่วนบุคคล พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับ

ฮโีมโกลบนิเอวนั ก่อนเข้าร่วมการวจิยั ระหว่างกลุม่

ควบคมุและกลุ่มทดลอง

 กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 80 รายแบ่งเป็นกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 40 ราย ผลการ

เปรียบเทียบพบว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มี

ความแตกต่างกันในด้านปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี รายได้ ระยะเวลา

การเจ็บป่วย (p>.05) โดยที่กลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.5 

และ 70 ตามล�าดับ มีอายุระหว่าง 60-65 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 52.5 และ 45.0 ตามล�าดับ มีสถานภาพ

สมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 85.0 และ 82.5 ตามล�าดบั 

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.0 

และ 72.5 ตามล�าดับ มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น
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ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวัน                       

ของผู้ป่วยเบาหวาน  2 โรงพยาบาลลานสกา

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ร้อยละ 57.5 และ 50.0 ตามล�าดับ มีรายได้ต�า่กว่า 

5,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นร้อยละ 50.0 และ 25.0 

ตามล�าดบั มรีะยะการเจ็บป่วย 1-5 ปี คดิเป็นร้อยละ 

52.5 และ ร้อยละ 47.5 ตามล�าดับ 

 ผลการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการดแูลตนเอง 

และระดบัฮโีมโกลบินเอวันซีก่อนเข้าร่วมการวิจยั พบว่า

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกัน 

โดยที่กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

พฤตกิรรมการดแูลตนเอง ก่อนเข้าร่วมการวจิยั เท่ากบั 

95.63 และ 94.15 คะแนน ตามล�าดับ (t= -.284, 

p=.777) มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีก่อนเข้าร่วมการ

วิจัย เท่ากับ 7.95 และ 8.03 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ 

(t= .574, p= .568)

 2. การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ

พฒันาความสามารถในการดแูลตนเองต่อพฤตกิรรม

การดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวัน

 ผลการศึกษาตามสมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่า 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม ฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

พฤตกิรรมการดแูลตนเองสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ( =106.35 

และ 94.15 ตามล�าดับ, p<.001) ดังแสดงใน

ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มทดลองก่อนและหลัง

เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง (n=40)

พฤติกรรมการดูแลตนเอง คะแนนเต็ม SD df t p-value

ก่อนการทดลอง 120 94.15 13.21 39 -8.693 .000*

หลังการทดลอง 120 106.35 7.88 

*p<.001 

 ผลการศึกษาตามสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม ฯ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระดับ

ฮโีมโกลบนิเอวนัซตี�า่กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่าง

มนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .001 ( =7.45 และ 8.03 

ตามล�าดับ, p<.001) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม

พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง (n=40)

ระดับฮีโมโกลบินเอวัน ี SD df t p-value
ก่อนการทดลอง 8.03 1.42 39 4.46 .000*
หลังการทดลอง 7.45 .78

*p<.001 

 ผลการศึกษาตามสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า 

หลงัเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน

พฤตกิรรมการดแูลตนเองเพิม่ขึน้สงูกว่ากลุม่ควบคมุ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ( =12.20 

และ -.05 ตามล�าดบั p<.001 ) ดงัแสดงในตารางที ่3
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 ผลการศึกษาตามสมมติฐานข้อที่ 4 พบว่า 

หลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระดับ

ฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงต�า่กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( = -.57 และ -.15 

ตามล�าดับ, p<.01) ดังแสดง ในตารางที่ 4

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเปล่ียนแปลง ( ) ก่อนและหลังเข้าร่วม

โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

กลุ่ม จ�านวน SD df t p-value
ควบคุม 40 -.05 1.97 42.85 -8.521 .000*
ทดลอง 40 12.20 8.88

*p<.001 

การอภิปรายผล

 จากผลการวิจัย พบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

สงูกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ มค่ีาเฉลีย่ระดบัฮโีมโกลบนิ

เอวนัซตี�า่กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติ ิ (p<.001) และหลงัเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่ม

ทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง

เพิม่ขึน้สงูกว่ากลุม่ควบคมุ มค่ีาเฉลีย่ระดบัฮโีมโกลบนิ

เอวนัซใีนเลอืดลดลงต�า่กว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมนัียส�าคญั

ทางสถิติ (p<.01) สอดคล้องตามสมมติฐานการวจิยั 

แสดงให้เหน็ถึงความส�าเรจ็ของโปรแกรมพฒันาความ

สามารถในการดูแลตนเอง ที่จัดกิจกรรมกลุ่มให้

กับกลุ่มทดลอง โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

การเตรยีมความพร้อมของผูป่้วย การทบทวนวเิคราะห์

ปัญหาทีผ่่านมา การตัง้เป้าหมายท่ีเป็นจรงิ ให้ความรู้ 

ฝึกทักษะการปฏิบัติการดูแลตนเองในประเด็นที่เป็น

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดับฮีโมโกลบินเอวันซีท่ีเปล่ียนแปลง ( ) ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม

พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

กลุ่ม จ�านวน SD df t p-value

ควบคุม 40 -.15 .46 61.54 2.895 .005*
ทดลอง 40 -.57 .81

*p<.01 

ปัญหาส�าคญั 4 ด้าน คอื เรือ่งการบรโิภคอาหาร การใช้ยา 
การดูแลเท้า และการออกก�าลังกาย เพื่อน�าไปใช้ให้
สอดคล้องกบับรบิทในชวีติประจ�าวนั พร้อมทัง้แจกคูม่อื
การดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวานให้น�ากลับไปทบทวน 
ช่วยให้กลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้ ตระหนักในการ
จัดการสุขภาพ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ค่าระดับฮีโมโกลบินเอ
วนัซจีงึลดลง สอดคล้องกับทฤษฎโีอเรม็ทีก่ล่าวว่าการ
ดูแลตนเองจะประสบผลส�าเร็จได้ บุคคลจะต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจ ตระหนกัว่าสิง่ทีก่ระท�านัน้เหมาะสม 
มปีระสทิธภิาพและมผีลลพัธ์ตามทีต้่องการ13 ผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของอภิรดี เจริญนุกูล, 
ยุพารัตน์ สุริโย และปาจรีย์ ตรีนนท์14 ที่พบว่าหลัง
เข้าร่วมโครงการพฒันาความสามารถในการดแูลตนเอง
เรื่องการบริโภคอาหาร การใช้ยา การดูแลเท้า และ
การออกก�าลังกาย ท�าให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีพฤติกรรม
การดูแลตนเอง ดีขึ้น และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
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ลดลง และบญุจนัทร์ วงศ์สนุพรัตน์, ฉัตรประอร งามอโุฆษ 
และน�้าเพชร สายบัวทอง19 ที่ศึกษาการควบคุมระดับ
น�า้ตาลในเลอืด หลังจากเข้าอบรมในโครงการให้ความรู้
แก่ผูเ้ป็นเบาหวานแบบกลุ่ม เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการดูแลตนเอง พบว่าค่าเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซีเมื่อมาตรวจรักษาครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 หลัง
เข้ารบัการอบรม ต�า่กว่าก่อนเข้าอบรมอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาลย์ 
อาชา สันติสุข, นงนุช โอบะ และนุศรา วิจิตรแก้ว20 ที่
พบว่าหลังได้รับการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้
ความรู้ทั้งในสถานบริการและที่บ้านของผู้ป่วย เป็น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
 อย่างไรก็ตาม หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ แม้
กลุม่ทดลองจะมีค่าเฉลีย่ระดบัฮโีมโกลบนิเอวนัซลีดลง 
แต่กย็งัมีค่าฮโีมโกลบนิเอวนัซอียูร่ะหว่าง 6.56-10.60 
เปอร์เซน็ต์ สงูกว่าเป้าหมายในการลดค่าระดบัฮีโมโกลบนิ
เอวันซี ที่ควรต้องควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ หรือ
ใกล้เคยีงกบัเกณฑ์ปกต ิ โดยควรมค่ีาระดบัฮโีมโกลบนิ
เอวันซี หรือระดับน�้าตาลสะสมย้อนหลัง 2-3 เดือน 
น้อยกว่าร้อยละ 6.521 ทัง้นีส่้วนหนึง่น่าจะเนือ่งจากการ
วิจัยครั้งนี้ ท�าการศึกษาในระยะสั้น เพียง 8 สัปดาห์
เท่านัน้ ถอืเป็นข้อจ�ากดัในงานวิจยัท่ีผูว้จิยัไม่ได้ตดิตาม
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีอย่างต่อเนื่องที่บ้าน 
รวมถึงไม่ได้ติดตามศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในครอบครัว ดังเช่นการศึกษาที่ผ่านมา(20)

 ผูว้จิยัหลกัในฐานะผูใ้ห้บรกิารแก่ผูป่้วยเบาหวาน
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ณ คลินิกเบาหวานลานสกา 
ตระหนกัถงึข้อจ�ากดันีด้ ีดงันัน้ในทางปฏบัิต ิได้ประสาน
กบัทมีเยีย่มบ้าน แผนกเวชปฏบิตัคิรอบครวัโรงพยาบาล
ลานสกา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในเขต

รับผิดชอบ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มเติม 

โดยมุ่งหวังว่าในระยะยาว ผู้ป่วยเบาหวานจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลตนเอง และควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดได้ลดลงตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใ

 1. การน�าโปรแกรมนีไ้ปใช้กบัผูป่้วยเบาหวาน
ทีค่วบคุมโรคไม่ได้ ควรต้องเน้นประเดน็ปัญหาส�าคัญ
ของผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ ประเด็นปัญหาเรื่องการ
ควบคุมการบรโิภคอาหาร การใช้ยา การดแูลเท้า และ
การออกก�าลงักาย ให้ครบถ้วน โดยควรลงรายละเอียด
ในเรื่องการคิดพลังงาน การก�าหนดอาหาร และการ
ออกก�าลงักายทีเ่ฉพาะเจาะจง เหมาะสมกบัแต่ละบคุคล
 2. ควรศึกษาวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมการดแูลตนเอง และฮีโมโกลบนิเอวนัซ ี ใน
ระยะเวลาทีน่านกว่าการศกึษานี ้ ตวัอย่างเช่น การร่วม
ทีมวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ กับแผนกที่รับผิดชอบ
ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน เพื่อให้การดูแลมีความต่อ
เนื่องภายใต้สภาพการณ์จริงที่สามารถปฏิบัติได้ โดย
ไม่กระทบกับภาระงานที่ปฏิบัติของแต่ละแผนก และ

มีการเชื่อมโยงต่อเนื่องมากขึ้น
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Impact of a Specially Designed Self-Care Programme on Self-Care 

Behaviour and the A1c Haemoglobin Level in Type-2 Diabetes Patients 
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Abstract: Objective: To study the impact that a specially designed self-care programme 
had on self-care behaviour and A1c haemoglobin level in type-2 diabetes patients.
 Design: Experimental two-group research with a pre-test and a post-test.
 Implementation: This study was conducted on a sample of 80 type-2 diabetes 
patients treated at the Diabetes Clinic of Laan Saka Hospital.  The 80 subjects, selected by 
means of purposive sampling, were equally divided into an experimental group and a 
control group.  Whilst the control group was given standard care, the experimental 
group engaged in the specially designed self-care programme, which involved group 
interaction; problem review and analysis; assessment and making target-setting decisions; 
education; and practical sessions.  Data were collected by means of (1) a personal 
information questionnaire; (2) a self-care behaviour assessment form; and (3) an 
A1c haemoglobin (HbA1c) level recording form.  The data were analysed using 
descriptive statistics, chi-square statistics and t-test statistics.
 Results: After engaging in the programme, the experimental group members showed 
a significant increase in their average self-care behaviour score and a significant decrease 
in their average A1c haemoglobin level, both by p < .001.  In addition, the experimental 
group displayed an averagely higher self-care behaviour score and an averagely lower 
A1c haemoglobin level than the control did, both by p < .01.
 Recommendations: It is recommended that the specially designed programme 
be administered to diabetes patients and that further long-term studies be conducted to 
improve the programme.  Moreover, it is suggested that family caregivers be trained to 
take part in applying the programme to the treatment of their diabetic relatives.
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 การด�าเนนิการวจัิย: แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที ่1 สร้างและพฒันาแผลหนองเทยีม 
ระยะท่ี 2 สร้างและพัฒนาแบบประเมนิความพงึพอใจและความมัน่ใจของผูใ้ช้แผลหนองเทยีม 
ระยะท่ี 3 ประเมินประสทิธิผลของแผลหนองเทยีม กลุม่ตวัอย่างเลอืกแบบเจาะจง เป็นนกัศกึษา
พยาบาลชัน้ปีที ่2 จ�านวน 165 คน เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจิยัประกอบด้วย 1) แผลหนองเทียม 
และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจและความมั่นใจของผู้ใช้แผลหนองเทียม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวัดความพึงพอใจและความม่ันใจของผู้ใช้แผลหนองเทียมภายหลังฝึกทักษะ 
และผ่านการประเมินทักษะจากผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย

 ผลการวิจัย: การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลผู้ใช้แผลหนองเทียม 
จ�านวน 165 คน พบว่า ในด้านลักษณะภายนอกของแผลหนองเทียม นักศึกษาพยาบาลให้
คะแนนอยูใ่นระดบัพอใจมาก (Mean = 3.33,  SD = .41) ด้านความมีคณุค่า (Mean = 3.68, 
SD = .24) และด้านความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์แผลหนองเทียม (Mean = 3.82, 
SD = .39) อยูใ่นระดบัพอใจมากทีส่ดุ ส�าหรบัการประเมนิความมัน่ใจต่อการฝึกทกัษะโดยใช้
แผลหนองเทยีม อยูใ่นระดบัพอใจมากทีสุ่ด (Mean = 3.78,  SD = .41) สรปุได้ว่า แผลหนองเทยีม
ที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบจ�าลองการฝึกทักษะที่สมจริง เหมาะส�าหรับใช้ฝึกในห้องปฏิบัติการ 
ช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจต่อการฝึกทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผลเพาะเชื้อ 

 ข้อเสนอแนะ:  ส่งเสริมให้น�าแผลหนองเทียมไปใช้ฝึกทักษะการท�าแผลประเภท
อื่น เช่น การท�าแผลระบบปิดแบบสูญญากาศ หรือน�ามาต่อกับสายระบายเพื่อเพิ่มโอกาส
ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท�าแผลในหลากหลายรูปแบบ 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 การฝึกประสบการณ์ในคลินิก (clinical 

experience) เป็นหัวใจส�าคัญของการศึกษาทางการ

พยาบาล ซ่ึงนักศกึษาพยาบาลจะได้รบัประสบการณ์ตรง

จากผูป่้วย และน�าทักษะจากส่ิงท่ีได้เรยีนรูใ้นห้องเรยีน

มาฝึกประสบการณ์จรงิกบัผูป่้วยในคลนิกิ1 การฝึกทกัษะ

หัตถการ หรือ ทักษะพิสัย (psychomotor skill) เป็น

ส่วนที่ส�าคัญของการฝึกประสบการณ์ในคลินิก ซึ่งจะ

เกดิขึน้ได้นกัศกึษาพยาบาลจะต้องผ่านกระบวนการฝึกฝน

ที่มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน2 ได้รับการฝึกซ�้าๆ 

และได้รบัข้อมลูป้อนกลบั เพือ่ให้เกดิทกัษะหตัถการนี้3 

ด้วยเหตนุีน้กัศึกษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์จงึถกู

คาดหวงัว่าจะต้องเกดิสมรรถนะทางด้านทักษะหตัถการ

ในคลนิกิ อย่างไรกต็ามยงัมนัีกศกึษาบางส่วนทีไ่ม่สามารถ

บรรลวุตัถปุระสงค์ของการฝึกทกัษะหตัถการในคลนิกิ

ได้ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดผู้ป่วยที่เหมาะสมใน

การฝึกทักษะ หรือมีผู้ป่วยที่เหมาะสมส�าหรับการฝึก

ทกัษะ แต่นกัศกึษาขาดความพร้อมท่ีจะฝึกทักษะ จาก

ความตื่นกลัว ลืมขั้นตอนการพยาบาลในทักษะนั้นๆ 

เพราะขาดโอกาสในการฝึกฝนทักษะเหล่าน้ันอย่าง

เต็มที่มาก่อน3 สอดคล้องกับการศึกษาของ Sears, 

Goldsworthy และ Goodman4 พบว่า ปัจจุบันการฝึก

ทกัษะหตัถการในคลนิกิของนกัศกึษาพยาบาลถกูจ�ากดั

โอกาสการฝึกทักษะหัตถการเมื่อขึ้นฝึกประสบการณ์

จรงิในคลนิกิ ดงันัน้เพ่ือให้นกัศึกษาได้รับประสบการณ์

ในคลนิกิจนครบข้อก�าหนดของหลกัสตูร จงึจ�าเป็นต้อง

จดัเสรมิสมรรถนะทางด้านทกัษะหตัถการน้ีให้นักศกึษา

ในห้องปฏิบัติการพยาบาล (nursing laboratory หรือ 

clinical skill laboratory) เพ่ือทดแทนการขาดโอกาส

ในคลนิกิ ขณะเดยีวกนัจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้

กบันกัศกึษา เพือ่นกัศกึษาสามารถถ่ายโอนประสบการณ์

ที่ฝึกในห้องปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติจริงได้ เมื่อพบ

ผู้ป่วยในคลินิก 

 การเกบ็สิง่คดัหลัง่จากแผลเพาะเชือ้ เป็นทักษะ

พื้นฐานในวิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐานส�าหรับ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติในคลินิก 

จากสถิติย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2553 เมื่อเสร็จสิ้น

การฝึกปฏิบัติ จ�านวนนักศึกษาที่ขาดประสบการณ์

การเกบ็สิง่คดัหลัง่จากแผลเพาะเชือ้ในคลนิกิ มจี�านวน

มากถึง ร้อยละ 95 จากจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด 

168-177 คน จงึต้องจดัเสรมิทักษะน้ีในห้องปฏบัิตกิาร 

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างมี

แบบแผน ถกูต้อง ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของรายวชิา 

และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู ้ป่วยจากการ

เก็บสิ่งคัดหลั่งเพาะเชื้อ5 แต่ปัญหาในการจัดเสริม

ประสบการณ์ให้นักศึกษาในห้องปฏิบัติการคือ ขาด

อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการฝึกทักษะ อุปกรณ์ที่มีอยู่

มีจ�านวนไม่เพียงพอกับจ�านวนนักศึกษาพยาบาล 

และนกัศกึษาไม่ได้รบัความรูส้กึสมจรงิในการฝึกปฏบิตัิ 

เมื่อมีโอกาสฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงในคลินิก ส่งผล

ให้เกิดความผิดพลาดในข้ันตอนจากความไม่แน่ใจ6 

การแก้ปัญหาในระยะแรกได้น�าภาพเหมือนของแผล

มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการฝึก ปัญหาคือ น�้ายาที่เช็ด

ท�าความสะอาดจะไหลย้อยออกมานอกแผล นกัศกึษา

ไม่ได้ความรูส้กึของน�า้หนกัมอืทีก่ดลงในขณะท�าแผล 

ความตืน้ลกึของแผล และขาดความรูส้กึขณะป้ายเก็บ

สิง่คดัหลัง่จากแผล ในระยะต่อมาพยายามแก้ไขปัญหา

เพือ่ให้นกัศกึษาได้ประสบการณ์ทีส่มจรงิมากขึน้ โดย

น�าเนือ้หมมูาดดัแปลงเป็นแบบจ�าลองในการฝึกแทน 

แต่ปัญหาที่พบคือ เนื้อหมูจะยุ่ยใช้ได้ครั้งเดียวไม่

สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ เมื่ออยู่ในสภาพอากาศ

ร้อนจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนการฝึกปฏิบัติ และก่อให้

เกดิความไม่สบายใจส�าหรบันกัศกึษาทีน่บัถอืศาสนา
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การพัฒนาแผลหนองเทียมเพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผลเพาะ  ในนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 2

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

อิสลาม สอดคล้องกับการศึกษาของ รวงดี7 พบว่า 
ความวิตกกังวลมีผลต่อการรับรู้ของบุคคล ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจากการ
ศึกษาของ Ando8 พบว่า ความประทับใจหรือความ
รู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกทักษะจะสร้างภาพการ
ท�างานของนักศึกษาพยาบาลในอนาคต อารมณ์และ
ความรู้สึกไม่สบายใจท่ีเกิดข้ึนจะท�าให้นักศึกษาไม่
ได้ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่
 จากปัญหาที่กล่าวมาประกอบกับการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า วัตถุประสงค์ในการ
ประดษิฐ์แผลเทียมแตกต่างกนัไปในแต่ละการศกึษา9, 10 
และไม่พบการใช้แผลเทียมเพื่อฝึกทักษะการเก็บสิ่ง
คัดหลัง่จากแผลเพาะเชือ้ ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึคดิประดษิฐ์
แผลหนองเทยีมขึน้ เพือ่ใช้ฝึกทกัษะการเกบ็สิง่คดัหลัง่
จากแผลเพาะเชื้อในทางห้องปฏิบัติการพยาบาล 
แผลหนองเทยีมสามารถล้างและน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 
ต้นทุนในการผลิตราคาถูก ช่วยแก้ปัญหาการจัดสรร
งบประมาณในการซื้อแบบจ�าลองจากต่างประเทศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 แผลหนองเทียมท่ีประดิษฐ์ข้ึนพัฒนามาจาก

แนวคดิ การใช้อปุกรณ์เสมอืนจรงิส�าหรบัการฝึกทกัษะ

เฉพาะส่วน11 โดยอาศัยข้อมูลของผู้ป่วยมาเป็น

ส่วนประกอบส�าคัญในการประดิษฐ์อุปกรณ์ ลักษณะ

ของ part task trainer คือ เป็นอุปกรณ์ส�าหรับช่วยใน

การฝึกทกัษะทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น ใช้แผลหนองเทียม 

เป็นอุปกรณ์ส�าหรับฝึกทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่งจาก

แผลเพาะเชื้อ นอกจากเป็นการเตรียมความพร้อม

ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยในคลินิกแล้ว เมื่อพบ

ประสบการณ์ในคลนิก สามารถกลับมาฝึกฝน ท�าซ�้า 

กับแผลหนองเทียมประดิษฐ์จนเกิดความมั่นใจ และ

พัฒนาเป็นสมรรถนะทักษะทางด้านหัตถการ ซึ่งไม่
สามารถฝึกฝนซ�า้กับผูป่้วยจรงิในคลินิกได้ การฝึกฝน

ที่ไม่เพียงพอ (training) จากการขาดอุปกรณ์ในการ
ฝึกฝน หรอือุปกรณ์ทีใ่ช้ช�ารดุ ไม่สมจรงิ ย่อมไม่ก่อให้
เกิดการเรยีนรูท่ี้จะเกิดพฤตกิรรมสะท้อนกลบั (reaction) 
ดังนั้นพฤติกรรมจึงไม่เปลี่ยนแปลง12 คือไม่เกิดการ

เรียนรู้ทางด้านทักษะหัตถการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่พฒันาแผลหนองเทยีมส�าหรบันกัศกึษา
พยาบาลใช้ฝึกทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผล
เพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการพยาบาล
 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของแผลหนอง
เทียมที่พัฒนาขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือส�าหรับฝึก

ทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผลเพาะเชื้อ แบ่ง

การวิจัยออกเป็น 3 ระยะคือ 1) การสร้างและพัฒนา

แผลหนองเทยีม 2) การสร้างและพฒันาแบบประเมนิ

ความพงึพอใจและความมัน่ใจของผูใ้ช้แผลหนองเทยีม 

3) การประเมินประสิทธิผลของแผลหนองเทียม

 ระยะท่ี 1 การสร้างและพฒันาแผลหนองเทียม

 การสร้างและพฒันาแผลหนองเทยีม ประกอบ

ด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. ถ่ายรูปแผลที่มีสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยใน

คลนิกิ จากนั้นน�ารูปแผลที่ถ่ายไว้มาคัดเลือก เพื่อน�า

มาเป็นรปูต้นแบบ รปูแผลทีเ่ลอืกไว้ มลีกัษณะเป็นแผล

มีขอบลึกมองเห็นถึงชั้นกล้ามเนื้อ ค่อนข้างกลม

 2. ออกแบบภายนอกของแผลหนองเทียมให้

เหมือนรูปที่เลือกไว้ 

 3. เลือกวัสดุให้มีลักษณะใกล้เคียงกับแบบ

จ�าลองแผลหนองเทียมที่ออกแบบไว้ โดยอุปกรณ์ที่

เลอืกใช้ประกอบด้วย 1) แผ่นหนงัสคีรมีขนาด 6×6 นิว้ 

ท�าเป็นชั้นผิวหนัง 2) ฟองน�้าเซลลูโลส 2 ชั้นส่วนบน
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เป็นแผ่นใยขัดละเอียด ขนาด 4.5×2.7×0.6 นิ้ว ท�า

เป็นช้ันเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนงั ส่วนทีเ่ป็นฟองน�า้สีชมพแูดง 

ท�าเป็นช้ันกล้ามเนือ้ 3) สายสะพายกระเป๋า ยาว 11 นิว้ 

ใช้ส�าหรบัรดัหุน่แขนหรอืขา 4) เทปหนามเตย ส�าหรบั

ติดสายรัดหุ่น 5) กาวทาหนัง 6) น�า้สลัด 7) น�า้แดง 

และ 8) กระบอกฉีดยา

 4. น�าวัสดุที่เตรียมไว้มาประดิษฐ์ตามแบบ

จ�าลองแผลหนองเทียมที่ออกแบบไว้ ดังนี้

  4.1 วาดขนาดแผลลงบนฟองน�า้ด้านท่ีเป็น

แผ่นใยขัดละเอียด

  4.2 ใช้คัดเตอร์กรีดตัดเลาะตามรอยให้เป็น

แนวเฉียงๆ ลึกถึงฟองน�้าสีแดง จากนั้นค่อยๆ เลาะ

ส่วนบนที่เป็นแผ่นใยขัดสีขาวออก ดังรูปที่ 1

  4.3 น�าฟองน�้าท่ีกรีดตัดส่วนแผ่นใยขัดสี

ขาวออกเรียบร้อยแล้ว ไปแช่น�า้จนท่วมเพื่อให้แผ่น

ฟองน�้าขยายตัวออก จากนั้นน�าไปตากผึ่งลมจนแห้ง 

ห้ามตากแดดจะท�าให้ฟองหดตัวเข้ามาดังเดิม

  4.4 วาดและตัดขนาดแผลบนแผ่นหนังที่

เตรยีมไว้ให้ใหญ่กว่าขนาดแผลฟองน�้าทีต่ดัเรยีบร้อย

แล้ว ดังรูปที่ 2

  4.5 ทากาวบนแผ่นหนงัด้านหลงัทัง้ 4 ด้าน

รอบช่องที่ตัดไว้ เท่ากับขนาดของแผ่นเส้นใยยกเว้น

บริเวณที่กรีดเป็นปากแผล 

  4.6 น�าเทปหนามเตยมาติดทีส่ายสะพายและ

น�ามาติดที่ตรงกลางด้านหลังของแผ่นหนังและกด

ให้แน่น ทั้ง 2 ด้าน 

  4.7 ประกบฟองน�า้เข้ากบัแผ่นหนงับรเิวณ

ท่ีทากาวไว้ ให้รอยแผลอยูต่รงกนั กดแผ่นหนงัให้แน่น

และแนบติดกับฟองน�้า ดังรูปทื่ 3 

รูปที่ 1 กรีดตัดแผ่นใยขัดละเอียด รูปที่ 2 ตัดแผ่นหนังตรงกลางออก

รูปที่ 3 ประกบแผ่นหนังกับฟองน�้าที่ตัดไว้เข้าด้วยกัน (ก) ด้านหลัง (ข) ด้านหน้า

ข
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  4.8 ท�าหนองเทียม โดยน�าน�้าสลัดมาผสม
กบัน�า้แดงเลก็น้อยให้เหน็เป็นสชี�า้เลอืดช�า้หนองแล้ว
ใส่ในกระบอกฉีดยา
  4.9 น�าแผลหนองเทยีมมาชบุน�า้บบีพอหมาด
มาวางให้แนบไปกับขาเทยีมกบัรดัสายให้แน่น ให้ดเูหมอืน
เป็นแผลทีข่าผูป่้วยจริง บีบหนองเทียมท่ีเตรียมไว้ลงบน
แผล ดังรูป 4
  4.10 น�าผ้าก๊อสเปียกมาวางในแผลและ
ปิดแผลด้วยผ้าก๊อสแห้งเหมือนการท�าแผลเปียก เป็น 
การเตรยีมแผลหนองเทยีม เพือ่ใช้เป็นอปุกรณ์ส�าหรบั
ฝึกทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผลเพาะเชื้อ
 5. น�าแผลหนองเทยีมทีป่ระดษิฐ์ขึน้ ไปทดลอง
ใช้กับพยาบาลประจ�าการท่ีท�างานมาแล้วอย่างน้อย 

3 ปี จ�านวน 10 คน เพื่อปรับปรุงแผลหนองเทียมให้

มีลักษณะคล้ายแผลที่มีสารคัดหลั่งมากขึ้น 

 ภายหลงัทดลองใช้กบัพยาบาลประจ�าการ พบว่า 

พยาบาล 7 ใน 10 คน ระบวุ่า แผลหนองเทยีมสามารถ

ใช้ฝึกทักษะการเกบ็สิง่คดัหลัง่ได้เหมือนแผลจรงิ 2 ใน 

10 ระบุ แผ่นหนังที่น�ามาใช้มีสีซีดไม่เหมือนผิวหนัง

จริง จึงแก้ไขโดยเปลี่ยนแผ่นหนังให้มีสีเข้มขึ้น เพื่อ

ท�าให้แผลเหมอืนจรงิมากขึน้ และ 1 คนระบวุ่า สายรดั

ที่ติดกับแผลเทียมหลุดง่ายเมื่อน�ามาล้างน�้าหลังการ

ใช้งาน จึงน�ามาสายรัดมาเย็บติดกับแผ่นหนังแทน

การทาด้วยกาว เพื่อให้แผลหนองเทียมคงทน ใช้งาน

ได้นานขึ้น

รูปที่ 4 น�าแผลหนองเทียมมารัดบนขาเทียม และบีบหนองใส่

 ระยะที ่2 การสร้างและพัฒนาแบบประเมนิ

ความพงึพอใจและความมัน่ใจของผูใ้ แผลหนองเทยีม

 การสร้างและพฒันาแบบประเมนิความพงึพอใจ

และความมัน่ใจของผูใ้ช้แผลหนองเทยีม ประกอบด้วย 

3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. สร้างแบบประเมินความพงึพอใจและความ

มัน่ใจของผูใ้ช้แผลหนองเทียม โดยผูวิ้จัยพัฒนาข้ึนมา

จากแนวคดิ การประเมินการฝึกฝนทางสงัคม (training 

evaluation social care setting)12 ซึ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ของการฝึกฝนขึน้อยูก่บัการประเมนิผล ดงันัน้การสร้าง

แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้แผลหนองเทยีม

ต้องการเน้นผลสัมฤทธิ์จากการใช้แผลหนองเทียม 

สิ่งที่ต้องการประเมินคือ 1) ความสมจริง ดังนั้นจึง

ต้องวัดลักษณะภายนอกของแผลหนองเทียม 2) 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกฝน จึงต้องวัดทักษะ

ความมั่นใจ และวัดความมีคุณค่า โดยแบบประเมิน

ความพึงพอใจและความมั่นใจที่สร้างขึ้นนี้ แบ่งเป็น 

2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของ
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ผูใ้ช้ จ�านวน 9 ข้อย่อย ประกอบด้วย 3 ด้าน คอื ลกัษณะ
ภายนอกของแผลหนองเทียม ความมีคณุค่าของแผล
หนองเทียม และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์
แผลหนองเทยีม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ คือ 0 = ควรปรับปรุง 1 = น้อย 2= ปานกลาง 
3 = มาก 4 = มากที่สุด ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมิน
ความมั่นใจต่อการฝึกทักษะ จ�านวน 1 ข้อ มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 0 = ไม่
มั่นใจ 1 = มั่นใจน้อย 2 = มั่นใจปานกลาง 3 = มั่นใจ
มาก 4 = มั่นใจมากที่สุด
 2. น�าแบบประเมินส่วนที่ 1 ตรวจสอบความ
ตรงด้านภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาศัลยศาสตร์ อาจารย์ประจ�า
ในสาขาการพยาบาลรากฐาน และอาจารย์ที่สอนใน
ห้องผ่าตดัทีม่คีวามช�านาญเกีย่วกบัแผลผ่าตดั ภายหลงั
ตรวจสอบความตรงด้านภาษา ได้น�าข้อย่อย “ให้
ความรูส้กึเหมอืนได้ปฏิบตักิบัแผลจรงิ” ไปรวมไว้กบั
หวัข้อ ความมคีณุค่าของแผลหนองเทียม และเปล่ียน
ข้อความจาก “อุปกรณ์นี้มีประโยชน์ในการเรียนการ
สอน” เป็น “เพิม่ทักษะในการเกบ็ส่ิงคดัหล่ังจากแผล
เพาะเชื้อ” 
 3. น�าแบบประเมินมาตรวจสอบความเที่ยง 
(reliability) โดยน�าแบบประเมินที่สร้างขึ้นมาให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษา
ที่ 1 ใช้ประเมินภายหลังใช้แผลหนองเทียมฝึกทักษะ 
จ�านวน 30 คน จากน้ันน�าคะแนนมาหาค่าสัมประสิทธ์
อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 
ได้ค่าความเทีย่งของแบบประเมนิความพงึพอใจของ
ผู้ใช้แผลหนองเทียมเท่ากับ .814 
 ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของแผล
หนองเทียม
 น�าแผลหนองเทยีมไปให้นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปี
ที ่2 ปีการศกึษา 2554 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ฝึกทักษะการเก็บ

สิง่คดัหลัง่จากแผลเพาะเชือ้ จากน้ันให้นักศกึษาประเมิน

ประสิทธิผลของแผลหนองเทียม โดยประเมินความ

พึงพอใจและความมั่นใจในการฝึกทักษะ การเลือก

กลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือก แบบเจาะจง คือนักศึกษา

พยาบาล ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในรายวิชา

ปฏบิตักิารพยาบาลรากฐาน ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2554 ซึ่งยังขาดประสบการณ์การเก็บสิ่งคัดหลั่งจาก

แผลเพาะเชื้อในคลินิก จ�านวน 165 คน โดยมีราย

ละเอียด การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังนี้

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

 โครงร่างวิจัยน้ี ได้ผ่านการรับรองโดยคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ตามเอกสาร
รบัรองโครงการวจิยั เลขที ่โครงการ ID 04-53-08 ว 
ผู้วิจัยชี้แจงโครงการกับกลุ่มตัวอย่าง เปิดโอกาสให้
ซักถาม และพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยแจ้งให้
ทราบว่ากลุม่ตวัอย่างมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธ หรอืถอนตวัจาก
เข้าร่วมวจิยัได้ตลอดเวลาโดยไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อ
คะแนนในการเรยีน ข้อมลูทีไ่ด้จากการตอบแบบประเมนิ
นีจ้ะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบัโดยไม่เปิดเผยชือ่ ผูร่้วมวจิยั 
การน�าเสนอผลการศึกษาจะเป็นไปในภาพรวม เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างยนิดีเข้าร่วมโครงการวจิยั ให้ลงนามยินยอม

เข้าร่วมวิจัย ก่อนด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 เมื่อผู้วิจัยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีให้เก็บข้อมูลได้แล้ว ผู้วิจัยได้
ด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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 1. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างล่วงหน้า เพื่อ
ขอความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยอธิบายวัตถุประสงค์ การด�าเนินการวิจัย และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งกิจกรรมที่จะท�า 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถาม และพิทักษ์สิทธิของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 2. เมื่อกลุ่มตัวอย่างให้ความยินยอมในการ
ศึกษาแล้ว ผู้วิจัยจะขอให้กลุ่มตัวอย่างลงนามใน
หนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการ

 3. ผู้วิจัยสาธิตข้ันตอนการเก็บส่ิงคัดหล่ังจาก
แผลเพาะเชื้อ ให้กลุ่มตัวอย่างดูจนเข้าใจ จากนั้นให้
กลุ่มตัวอย่างสาธิตกลับ และผู้วิจัยให้ข้อมูลการป้อน
กลับการฝึกทักษะของกลุ่มตัวอย่าง จนกลุ่มตัวอย่าง
สามารถท�าการฝึกตามข้ันตอนการเก็บส่ิงคัดหล่ัง
จากแผลเพาะเชื้อได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 5, 13, 14

  3.1 ท�าความสะอาดแผลด้วยเทคนคิปลอด
เชือ้โดยใช้น�า้เกลอืปราศจากเชือ้ทีม่คีวามเข้มข้น 0.9% 
ตามขัน้ตอนการท�าแผลเปียก (wet dressing) ดงัรปูที ่5

รูปที่ 5 ท�าความสะอาดแผลด้วยน�้าเกลือ 0.9 % ตามขั้นตอนการท�าแผลเปียก

  3.2 จากนัน้ดงึไม้พนัส�าลอีอกจากหลอดแก้ว 
หรือซองปลอดเชื้อซ่ึงภายในมีหลอดบรรจุน�้ายา
เลี้ยงเชื้อ (transported media media) ไม้พันส�าลี
จะติดอยู่เป็นส่วนหนึ่งของฝาหลอดเพาะเชื้อ (swab 
culture tube) ให้ดึงไม้พันส�าลีออกมาจากหลอดแก้ว 

หรอืจากซองโดยไม่ให้ปลายทีพ่นัส�าลสีมัผสัผนงัของ
หลอดแก้วหรือขอบซอง
  3.3 น�าไม้พนัส�าลแีตะแผลเปิดและหมนุรอบ
แผลเป็นรปูซกิแซกขนาดประมาณ 1 ตารางเซนตเิมตร
นาน 5 วินาที ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 หมุนไม้พันส�าลีรอบขอบแผล และกดลึกลงไปด้านล่าง
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  3.4 น�าไม้พันส�าลีท่ีป้ายส่ิงคดัหล่ังแล้วสอด

ลงในหลอดแก้วเลก็ทีเ่ป็นอาหารเลีย้งเชือ้ (transported 

media) จนถงึก้นหลอด ดงัรปูท่ี 7 เสรจ็แล้วปิดหลอด 

น�าตัวอย่างที่ได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทันที

 4. ภายหลังฝึกทักษะ กลุ่มตวัอย่างท่ีฝึกทักษะ

ได้ถูกต้องจนพอใจและผ่านการประเมินจากผู้วิจัย 

ได้ให้ท�าแบบประเมินความพึงพอใจและความมั่นใจ

ในการใช้แผลหนองเทียมในการฝึกทักษะการเก็บ

สิ่งคัดหลั่งจากแผลเพื่อเพาะเชื้อ

 5. ผู ้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ 

สอบถามทุกฉบับ ก่อนน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ทาง

สถิติ

รูปที่ 7 น�าไม้พันส�าลีใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อหลอดโดยไม่ปนเปื้อนปากหลอด

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การศึกษานี้ใช้สถิติพรรณนา คือ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ช้แผลหนองเทยีม 
และความมัน่ใจในการฝึกทกัษะการเกบ็สิง่คดัหลัง่จาก
แผลเพาะเชื้อ

ผลการวิจัย

 การประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช ้แผล
หนองเทยีม จ�านวน 165 คน พบว่า นักศกึษาพยาบาล
ให้คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ต่อลกัษณะภายนอกของ
แผลหนองเทยีมเท่ากบั 3.33 (SD = .41) อยูใ่นระดับ
พอใจมาก ในด้านความมีคุณค่าของแผลหนองเทียม 
นกัศกึษาพยาบาลให้คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 
3.68 (SD = .24) อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด โดย
รายการประเมินข้อย่อยทุกรายการ ได้คะแนนความ
พึงพอใจเฉลีย่มากกว่า 3.50 โดยเฉพาะรายการประเมนิ 

“เพิ่มทักษะในการเก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผลเพาะเชื้อ” 
ได้คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่มากทีส่ดุ เท่ากับ 3.79 
(SD = .40) ยกเว้น รายการประเมนิ “ให้ความรูสึ้กเหมอืน
ได้ปฏบิตักัิบแผลจรงิ” ได้คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่
เท่ากับ 3.38 (SD = .59) ในด้านความคิดสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์แผลหนองเทียม นักศึกษาให้คะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 (SD = .39) อยู่ใน
ระดบัพอใจมากท่ีสดุ สรปุความพงึพอใจเฉลีย่โดยรวม
ของนกัศกึษาผูใ้ช้แผลหนองเทยีมทีป่ระดษิฐ์ขึน้เท่ากบั 
3.79 (SD = .41) อยูใ่นระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
ดังตารางที่ 1 
 การประเมินความมั่นใจต่อการฝึกทักษะการ
เกบ็สิง่คดัหลัง่จากแผลเพาะเชือ้ของนกัศกึษาภายหลงั
การฝึกทักษะโดยใช้แผลหนองเทียม พบว่า นักศึกษา
ให้คะแนนความมั่นใจต่อการฝึกทักษะเฉลี่ยเท่ากับ 
3.78 (SD = .41) อยู่ในระดับมั่นใจมากที่สุดร้อยละ 
78.2 ดังตารางที่ 2 
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การพัฒนาแผลหนองเทียมเพื่อส่งเสริมการฝึกทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผลเพาะ  ในนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 2

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

การอภิปรายผล 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่าง ในด้านลักษณะภายนอกของแผลหนองเทียม 

(mean = 3.33, SD = .41) และในด้านความมีคณุค่า

ของแผลหนองเทยีมในหวัข้อ ให้ความรูสึ้กเหมือนได้

ปฏิบัติกับแผลจริง (mean = 3.38, SD = .59) เป็น

อุปกรณ์ฝึกหดัให้เกดิความมัน่ใจก่อนท�าแผลกบัผูป่้วย

ได้จริง (mean = 3.55, SD = .51) และ เพิ่มทักษะ

ในการเกบ็สิง่คดัหลัง่จากแผลเพาะเชือ้ (mean = 3.79, 

SD = .40) นกัศกึษาพยาบาลให้คะแนนความพงึพอใจ

อยู่ในระดับพอใจมากถึงมากที่สุด จากคะแนนความ
พึงพอใจทั้งสองหัวข้อนี้จัดได้ว่าแผลหนองเทียมเป็น

แบบจ�าลองแผลเทียมท่ีสมจรงิ ช่วยเตรยีมความพร้อม
ในการฝึกด้านทักษะหัตถการของนักศึกษาพยาบาล
ให้เกดิความมัน่ใจก่อนพบประสบการณ์จรงิในคลนิิก 
หรอืทดแทนการขาดโอกาสพบประสบการณ์จรงิในคลินกิ 
สอดคล้องกบัการศกึษาของ Rothgeb15 และ Bowling16 
พบว่า อุปกรณ์ทีเ่หมอืนจรงิจดัเป็นสถานการณ์จ�าลอง
ระดับต้น (low fidelity simulation) หรอื part task trainer 
ซึง่จะช่วยส่งเสรมิการฝึกทกัษะทางด้านทกัษะหตัถการ 
ตั้งแต่ทักษะพื้นฐานจนถึงทักษะการช่วยชีวิต ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ รู้สึกปลอดภัยก่อนจะฝึก
ประสบการณ์จริงกับผู้ป่วยในคลินิก
 การประเมินผลด้านความมั่นใจในการใช้
แผลหนองเทียมฝึกทักษะการเก็บสิ่งคัดหลั่งจาก

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลผู้ใช้แผลหนองเทียม จ�านวน 165 คน 

รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

Mean SD ระดับความพอใจ
ลักษณะภายนอกของแผลหนองเทียม 3.33 .41 มาก
ลักษณะภายนอกเหมือนแผลจริง 3.35 .53 มาก
มีความยืดหยุ่นเหมือนเนื้อเยื่อของมนุษย์ 3.32 .54 มาก
ความมีคุณค่าของแผลหนองเทียม 3.68 .24 มากที่สุด
ให้ความรู้สึกเหมือนได้ปฏิบัติกับแผลจริง 3.38 .59 มาก
เป็นอุปกรณ์ฝึกหัดให้เกิดความมั่นใจก่อนท�าแผลกับผู้ป่วยได้จริง 3.55 .51 มากที่สุด
สะดวกต่อการน�าไปใช้ฝึกหัดในที่ต่างๆ 3.68 .48 มากที่สุด
สามารถปรับใช้ได้กับทุกส่วนของหุ่นทดลอง 3.67 .48 มากที่สุด
เพิ่มทักษะในการเก็บสิ่งคัดหลั่งจากแผลเพาะเชื้อ 3.79 .40 มากที่สุด
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ่นแผลหนองเทียม 3.73 .44 มากที่สุด
ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์แผลหนองเทียม 3.82 .39 มากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวม 3.79 .41 มากที่สุด

ตารางที่ 2 ความม่ันใจต่อการฝึกทักษะการเก็บส่ิงคัดหล่ังจากแผลเพาะเช้ือโดยใช้แผลหนองเทียมของนักศึกษา 

จ�านวน 165 คน

รายการประเมิน
ความมั่นใจ

Mean SD ระดับความมั่นใจ

ความมั่นใจต่อการฝึกทักษะ 3.78 .41 มากที่สุด
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แผลเพาะเชือ้ นกัศกึษาให้คะแนนความมัน่ใจมากทีส่ดุ 
(mean = 3.78, SD = .41) แสดงถึงการฝึกทักษะใน
ห้องปฏบิตักิารพยาบาลเป็นส่วนส�าคญัของการพัฒนา
ทกัษะหตัถการในคลนิกิ11 เมือ่มอีปุกรณ์เพยีงพอ สมจรงิ 
ท�าให้นักศึกษามีโอกาสในการฝึกฝน ท�าซ�้า จนเกิด
ความมั่นใจ สอดคล้องกับการศึกษาของHaraldseid, 
Friberg และ Aase6 พบว่า การขาดอุปกรณ์ที่สมจริง
ในการฝึกทกัษะในห้องปฏบิตัการพยาบาล ท�าให้การ
ถ่ายโอนทกัษะการเรยีนรูไ้ปสู่สถานการณ์จรงิในคลินกิ
เต็มไปด้วยความยากล�าบาก การฝึกประสบการณ์ใน
คลินิกนักศึกษาพยาบาลต้องมีการเตรียมพร้อมใน
ด้านบคุลกิลกัษณะทีด่ ีความกลวัท�าผดิพลาด และขาด
ความมั่นใจ ท�าให้การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
พยาบาลเตม็ไปด้วยภาวะคกุคาม11 การจดัส่ิงแวดล้อม
ในการเรยีนให้เหมาะสมเอือ้ต่อตวัผูเ้รยีน ส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนอยูใ่นสภาวะอารมณ์และความรูส้กึท่ีเหมาะสม
เป็นปกต ิจะท�าให้ประสทิธภิาพของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
เพิ่มขึ้นมาก17, 18 สอดคล้องกับการศึกษาของ Ross 19 
พบว่า การฝึกในสถานการณ์ทีเ่สมอืนจริงส�าหรับนักศกึษา
พยาบาล โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการพยาบาลจัดเป็น 
การฝึกปฏิบัติในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจาก
ปัจจัยที่คุกคามจากผู้ป่วยและส่ิงแวดล้อมท่ีวุ่นวาย
ในคลนิิก ท�าให้นักศกึษาพยาบาลรู้สกึถงึความปลอดภยั
และมัน่ใจก่อนการท�างานจรงิกบัผูป่้วยในคลินิก สรปุ
ได้ว่าแผลหนองเทียมท่ีพัฒนาข้ึนมีลักษณะสมจริง 
สามารถทดแทนการขาดโอกาสฝึกประสบการณ์ใน
คลนิกิ นกัศกึษารูส้กึปลอดภยัและมัน่ใจในการฝึกปฏบิตัิ
ในห้องปฏิบัติการพยาบาล

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใ  

 ด้านการพยาบาล

 ส่งเสริมให้น�าแผลหนองเทียมไปใช้ฝึกทักษะ

การท�าแผลประเภทอื่น เช่น การท�าแผลเปียก (wet 

dressing) การท�าแผลระบบปิดแบบสญูญากาศ (vacuum 

dressing) หรอืน�ามาต่อกบัสายระบายเพือ่เพิม่โอกาสให้

นกัศกึษาได้ฝึกทกัษะการท�าแผลในหลากหลายรปูแบบ 

 ด้านการวิจัย

 ควรมกีารประเมนิประสทิธผิลโดยการเปรยีบเทยีบ

คะแนนการฝึกทักษะของนักศึกษาก่อนและหลังใช้

แบบจ�าลองแผลหนองเทียม และการเปรียบเทียบ

ความมั่นใจต่อการฝึกทักษะโดยใช้แผลหนองเทียม

กับวิธีการอื่นๆ เป็นต้น
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Development of an Artificial Pus Wound Model to Improve Second-Year 

Nursing Students’ Skill in Performing Wound Swab Culture
Natthacha Chiannilkulchai*, B.N.S., MS. (Environmental Education)

Jinda Nunthawong** B.N.S., MS. (Biostatistic)

Abstract: Objective: To develop an artificial pus wound model to help second-year 
nursing students perform wound swab culture.

 Design: Research and development.

 Implementation: The study was conducted in 3 stages: model design and development; 
satisfaction and confidence scale development; and model efficacy evaluation.  The 
participants, purposively sampled, were 165 second-year nursing students.  The research 
instruments consisted of (1) an artificial pus wound model and (2) a participant satisfaction 
and confidence scale.  The data on the participants’ satisfaction and confidence with the 
model were collected after the participants’ skill was evaluated by the researcher at the 
end of the training session.  The data were analysed using descriptive statistics.

 Results: Averagely, the 165 participants showed a very high degree of satisfaction 
with the artificial pus wound model in terms of its external features (mean = 3.33,  SD = 
.41) and its worthiness (mean = 3.68, SD = .24), and displayed the highest degree of 
satisfaction with the creativity aspect of the model (mean = 3.82, SD = .39).  In terms of 
their application confidence, the participants in general rated the model as being most 
satisfactory (mean = 3.78, SD = .41).  It can be concluded, therefore, that the developed 
artificial pus wound model was a realistic tool for skill training and could be practiced 
in laboratory settings to help nursing students improve their confidence in collecting 
secreted substances for culturing purposes.

 Recommendations: It is recommended that the artificial pus wound model be 
applied to other forms of wound dressing, such as wound dressing in a vacuum system, 
or be connected to a ventilation system for better treatment.  Such application could 

familiarise nursing students with diverse methods of dressing wounds.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 ภาวะซมึเศร้าเป็นอาการทีพ่บได้บ่อยในผูส้งูอายุ

โรคพาร์กินสันคือ ร้อยละ 20-661-2 และพบสูงถึง

ร้อยละ 50 ในประเทศไทย3 ภาวะซึมเศร้าในผู้อายุ

โรคพาร์กนิสนัท�าให้อาการของโรคมคีวามรนุแรงมากข้ึน 

รวมถึงระยะการด�าเนินโรคสั้นลงจนเสียชีวิตเร็วกว่า

ทีค่วรจะเป็น4 แนวทางการรกัษาภาวะซมึเศร้าของแพทย์

ในผูส้งูอายโุรคพาร์กนิสนันัน้ไม่แตกต่างจากการรกัษา

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุทั่วไป คือ ใช้ยาต้านภาวะ

ซมึเศร้าในการรกัษาเป็นหลัก5 ถงึแม้ว่ายาจะลดระดับ

ภาวะซึมเศร้าได้ดี แต่ก็พบผลข้างเคียงจากยาหลาย

ประการ6 อีกทั้งยาต้านภาวะซึมเศร้าบางชนิดยังมี

ปฏกิริยิาระหว่างกนักบัยารกัษาโรคพาร์กนิสนั7 จึงท�าให้

ยากต่อการปรบัยาในการรกัษา ดงันัน้การค้นหาวธิกีาร

บ�าบดัโดยไม่ใช้ยาเพ่ือเสรมิการรกัษาจึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิง่เพือ่ลดการใช้ยาลง จากการทบทวนวรรณกรรม

พบว่าวิธีการบ�าบัดที่ได้ผลดีมากอย่างหนึ่ง คือ ใช้วิธี

การเพือ่เพิม่ระดบัของซีโรโทนินร่วมกบัการช่วยเหลอื

ทางจิตสังคม8

 ดนตรีบ�าบัดเป็นกระบวนการอีกอย่างหนึ่งที่

สามารถช่วยเพิม่ระดบัซีโรโทนินได้โดย Murrock and 

Higgins9 ได้พัฒนาทฤษฎีดนตรี อารมณ์ และการ

เคลื่อนไหว (music mood and movement) ขึ้น ตาม

แนวคิดที่ว่าดนตรีท�าให้มีการตอบสนองทางอารมณ์

ภายในจิตใจและการตอบสนองทางกายภาพจนน�า

ไปสูผ่ลลพัธ์ทางสขุภาพท่ีดข้ึีน เน่ืองจากส่วนประกอบ

ของจังหวะ ท�านอง ระดับเสียง และความกลมกลืน

ของเสียง สามารถผ่านเข้าสู่ระบบประสาทส่วนลิมบิค 

(limbic system) แล้วไปกระตุน้การสร้างและการท�างาน

ของสารสื่อประสาทที่ส�าคัญคือ ซีโรโทนิน ช่วยปรับ

อารมณ์เป็นด้านบวก ขจดัอารมณ์ด้านลบ และหากผูฟั้ง 

ได้เลอืกเพลงตามภูมหิลงัของความชอบและวัฒนธรรม

หรือมีความพึงใจต่อเพลงที่น�ามาบ�าบัดก็จะยิ่งท�าให้

ผลของการบ�าบัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น10 จากการ

ทบทวนวรรณกรรม พบว่าดนตรบี�าบดัจะให้ประสิทธภิาพ

สูงคือ ใช้ระยะเวลาในการฟัง 20-60 นาทีต่อครั้ง 

และความถี่ไม่ต�า่กว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยพบว่า

ดนตรีบ�าบัดสามารถลดภาวะซึมเศร้าได้หลังจากการ

บ�าบัด 4 ครั้ง และจะมีประสิทธิภาพสูงสุดหากได้รับ

ดนตรีบ�าบัดจ�านวน 16 ครั้งขึ้นไป11-12

 การสนบัสนนุทางสังคมเป็นวธีิการทางจติสังคม

ที่ช่วยให้บุคคลดังเช่นผู ้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วย

สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม รับมือกับ

ความเครยีด จดัการกับปัญหา รบัรูถึ้งคุณค่าในตนเอง 

และมีความมั่นคงทางอารมณ์13 House14 ได้แบ่งการ

สนบัสนนุทางสงัคมออกเป็น 4 ด้าน คือ การสนบัสนนุ

ทางด้านอารมณ์ (emotional support) การสนับสนุน

ทางด้านทรพัยากร (instrumental support) การสนบัสนนุ

ทางด้านข้อมลูข่าวสาร (information support) และการ

สนบัสนนุทางด้านการประเมนิค่า (appraisal support) 

ทั้งนี้มีรายงานการศึกษายืนยันว่า การสนับสนุนทาง

สังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูง

อายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคพาร์กินสัน 

ในทางตรงกันข้ามการขาดการสนับสนุนทางสังคม

ท�าให้ภาวะซึมเศร้ามีความรุนแรงขึ้น15-16

 อย่างไรก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งศึกษาผล

ของดนตรบี�าบดัต่อภาวะซมึเศร้าในผูส้งูอายุทัว่ไป17-19 

บางการศึกษาในผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นการศึกษาโดย

ภาพรวมถึงผลของดนตรีต่ออาการแสดงทางกาย

มากกว่าเป้าหมายเพือ่ลดภาวะซมึเศร้า20-21 นอกจากนี้

พบงานวจิยัเกีย่วกบัการสนบัสนนุทางสงัคมและภาวะ

ซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันในเชิงหาความ

สมัพนัธ์15-16 ยงัไม่พบการใช้แนวคดิการสนบัสนนุทาง

สังคมในโปรแกรมการพยาบาลเพื่อช่วยลดภาวะ
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ซึมเศร้าในผู้สูงอายุพาร์กินสันมาก่อน ดังนั้นผู้วิจัย

จึงสนใจศึกษาการใช้โปรแกรมการจัดดนตรีเพื่อการ

บ�าบดัร่วมกบัการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้า

ในผู้สงูอายโุรคพาร์กนิสนั เพ่ือทดสอบผลของโปรแกรม

ในการใช้ในการพยาบาลผูส้งูอายโุรคพาร์กนิสนัทีม่ภีาวะ

ซมึเศร้า ทัง้นีใ้นงานวจิยันีไ้ม่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดอาการ 

อาการแสดง ปัญหาทางสุขภาพ หรือภาวะแทรกซ้อน

ด้านอื่นๆ ในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันแต่อย่างใด

กรอบแนวคิดการวิจัย

 Murrock and Higgins 9 ได้อธิบายไว้ว่า ดนตรี

จะท�าให้บคุคลมกีารตอบสนอง 2 ส่วน คอื การตอบสนอง

ภายในจติใจจนเกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ และ

การตอบสนองทางกายภาพจนเกิดการเคล่ือนไหวของ

ร่างกาย ทัง้หมดน้ีจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีดขีึน้ 

เนื่องจากส่วนประกอบของดนตรีอันได้แก่ จังหวะ 

ท�านอง ระดับเสียง และความกลมกลืนของเสียง เมื่อ

ผ่านเข้าสู่ระบบประสาทลิมบิคจะไปกระตุ้นการหลั่ง

สารสื่อประสาทออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีโรโทนิน 

จะส่งผลให้เกดิความรูสึ้กสงบ ผ่อนคลาย หรอื ตืน่เต้น 

ดใีจ ขึน้อยูก่บัลกัษณะของดนตรทีีไ่ด้ยนิ ระบบประสาท

พาราซมิพาธติกิท�างานเด่นขึน้ผูป่้วยพาร์กินสันมจิีตใจ

และร่างกายผ่อนคลายมากขึ้น ส่งผลให้ภาวะซึมเศร้า

ของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันลดลงตามมา

 House14 ได้อธิบายว่า การสนับสนุนทางสังคม

คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้การช่วยเหลือ

สนบัสนนุด้านอารมณ์ ให้ความรกั การเอาใจใส่ ให้ส่ิงของ 

ให้ค�าแนะน�า ความรู้ ตลอดจนการส่งเสริมให้ยอมรับ

ความเป็นตัวตนจากการเรียนรู้และประเมินตนเอง 

การสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมจะท�าให้ผู้ป่วย

สามารถรับมือกับความเครียด จัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม รู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และมีความมั่นคง

ทางอารมณ์ ซึง่ส่งผลต่ออาการแสดงของภาวะซมึเศร้า

ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การ

สนับสนุนทางด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุนทางด้าน

ทรัพยากร 3) การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร 

4) การสนับสนุนทางด้านการประเมินค่า

 งานวจิยันีใ้ช้แนวคิดทฤษฎดีนตร ีอารมณ์ และ

การเคลื่อนไหว ของ Murrock and Higgins9 และ

แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม ของ House14 มาใช้

เป็นกรอบในการสร้างโปรแกรมการใช้ดนตรเีพือ่การ

บ�าบดัร่วมกับการสนบัสนนุทางสงัคมต่อภาวะซมึเศร้า

ในผู้สงูอายโุรคพาร์กินสนั ประกอบด้วย กิจกรรมกลุม่

รอบรูสู้พ้าร์กินสนั กิจกรรมกลุม่คีตะสมัพนัธ์ กิจกรรม

รายบคุคลคตีะเจรญิใจ ซึง่ท้ังหมดเป็นกจิกรรมท่ีท�าให้

ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนทางสังคมครบทั้ง 4 ด้าน

และมีระดับซีโรโทนินในร่างกายเพิ่มขึ้น

 จากแนวคดิดังกล่าวสามารถอธบิายได้ดังภาพที ่1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน

โปรแกรมการใช้ดนตรีบ�าบัดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม

ภาวะซึมเศร้า
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะซึมเศร้าของ

ผูส้งูอายโุรคพาร์กินสัน ก่อนและหลังได้รบัโปรแกรม

การใช้ดนตรีเพื่อการบ�าบัดร่วมกับการสนับสนุนทาง

สังคม 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะซึมเศร้าของผู้

สูงอายุโรคพาร์กินสันกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการใช้

ดนตรีเพื่อการบ�าบัดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม

และกลุ่มที่ได้รับกิจกรรมการพยาบาลตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย

 1) ระดบัภาวะซมึเศร้าของผูส้งูอายโุรคพาร์กนิสนั 

หลังจากทีไ่ด้รบัโปรแกรมการใช้ดนตรเีพือ่การบ�าบดั

ร ่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต�่ากว ่าก ่อนได้รับ

โปรแกรม

 2) ผู้สงูอายโุรคพาร์กนิสนักลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรม

การใช้ดนตรีเพื่อการบ�าบัดร่วมกับการสนับสนุนทาง

สังคมมีระดับของภาวะซึมเศร้าต�่ากว่ากลุ่มท่ีได้รับ

กิจกรรมการพยาบาลตามปกติ

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-

experimental research) แบบสองกลุม่วดัก่อนและหลงั

การทดลอง (pretest-posttest control group design) 

ประชากร คอื ผูส้งูอายโุรคพาร์กนิสันท่ีมีภาวะซึมเศร้า

เพศชายและเพศหญิง อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กลุ่ม

ตวัอย่างคอื ผูส้งูอายโุรคพาร์กนิสนัทีม่ภีาวะซมึเศร้าทัง้

เพศชายและเพศหญงิทีเ่ข้ารบับรกิารในคลนิกิพาร์กนิสนั 

หอผู้ป่วยนอก สถาบันประสาทวิทยา ก�าหนดขนาด

อทิธพิลในระดบักลางที ่.60 ซึง่สอดคล้องกบัข้อแนะน�า

ของการก�าหนดขนาดอทิธพิลในการวจัิยทางการพยาบาล 

(.40 - .60)22 โดยใช้อ�านาจทดสอบท่ีร้อยละ 80 และ

นัยส�าคัญทางสถิติ .05 เทียบจากตารางส�าเร็จรูปของ 

Burns & Grove22 ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างกลุม่ละ 14 คน 

รวมทั้งหมดเป็น 28 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของ

กลุม่ตวัอย่างจงึเพิม่จ�านวนกลุม่ตวัอย่างอกีไม่ต�า่กว่า

ร้อยละ 20 ซึง่ผู้วจิยัเพิม่กลุม่ตวัอย่างอีกกลุม่ละ 6 คน 

รวมได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 คน จากนั้น

ท�าการคัดลอกรายช่ือผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันทั้งหมด

ที่มารับการรักษาในคลินิกพาร์กินสัน หอผู้ป่วยนอก 

สถาบันประสาทวิทยา แล้วท�าการจบัฉลากแบบไม่แทนท่ี 

เพื่อให้ได้ผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันจ�านวน 120 คน 

หรอืคดิเป็น 3 เท่าจากกลุม่ตวัอย่างทีต้่องการ เนือ่งจาก

ภาวะซึมเศร้าไม่สามารถพบได้ในผูสู้งอายุโรคพาร์กนิสัน

ทุกราย โดยพบร้อยละ 20-661-2 จากนั้นจึงคัดเข้า

เป็นกลุม่ตวัอย่างในวนัทีผู้่สงูอายมุาพบแพทย์ตามนดั

ปกติ โดยพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุ ได้แก่ 

มีภาวะซึมเศร้า ความชอบทางดนตรี ไม่ได้รับยาต้าน

ภาวะซึมเศร้า มีผู้ดูแลหลัก เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 40 คน แล้วจัดสรรเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองโดยการสุม่ ด้วยวธิกีารจบัฉลากแบบไม่แทนที่ 

จนได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 20 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

 1. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ 

1) แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล เป็นแบบสอบถาม

ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เพือ่เป็นการเกบ็ข้อมลูทัว่ไปของผูเ้ข้าร่วม

การวจิยั 2) แบบประเมนิภาวะซมึเศร้า CES-D 20 item 

ของ Radloff23 ฉบับภาษาไทยของ ธวัชชัย วรพงศธร 

และคณะ24 ประกอบไปด้วยค�าถาม 20 ค�าถามท้ังเชงิบวก

และเชิงลบ มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0-60 คะแนน และมี

จุดตัดคะแนนคือ มากกว่าหรือเท่ากับ 19 คะแนน มี

ค่า CVI = .98

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรม

การใช้ดนตรบี�าบดัร่วมกบัการสนบัสนนุทางสงัคมตาม

แนวคิดของ Murrock and Higgins9 และ House14 
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ผลของโปรแกรมการ ตรีบำาบัดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะ เศร้าในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

โปรแกรมดงักล่าวประกอบด้วย 3 กจิกรรม คอื กจิกรรม

กลุ่มรอบรู้สู้พาร์กินสัน กิจกรรมกลุ่มคีตะสัมพันธ์ 

กิจกรรมรายบุคคลคีตะเจริญใจ ด�าเนินกิจกรรมผ่าน

แผนการสอน แผนภาพ แผ่นพับ คู่มือประกอบ

โปรแกรมฯ เครือ่งเล่น MP3 และเพลงท่ีเหมาะสมใน

การน�ามาบ�าบัดเพื่อลดภาวะซึมเศร้าซึ่งมีลักษณะ

ดังนี้ 1) จังหวะ มีความสม�่าเสมอความเร็ว 80-160 

ครั้ง/นาที 2) ท�านอง มีความต่อเนื่องของตัวโน๊ต ใช้

แนวท�านองที่ตรงกับวัฒนธรรม ภาษาของผู้ฟัง เป็น

ที่รู้จักและคุ้นเคย มีสีสันของเสียงที่สดใส เจิดจ้า 3) 

ความถี่ของเสียงไม่ต�า่หรือสูงเกินไป และเสียงไม่ควร

ดงัเกนิ 85 เดซเิบลเอ 4) การเรยีบเรยีงเสียงสอดคล้อง

ไปในทศิทางเดยีวกนั ไม่มเีสียงโดด และมกีารประสาน

ของเสยีงกนัอย่างลงตวั มคีวามโปร่ง ไม่หนาจนหดหูห่รอื

บางจนว่าเหว่25-27 5) ผูส้งูอายจุะเป็นผูเ้ลอืกรายชือ่เพลง

ตามประเภทของดนตรีที่ชอบ10 

 โดยแผนการสอนของโปรแกรมฯ มีค่า CVI = 

.98 และแผนภาพ แผ่นพับ เพลง รวมถงึคูมื่อประกอบ

โปรแกรมฯ มีค่า CVI = .97

 3. เครื่องมือที่ใช้ก�ากับการทดลอง ได้แก่ 1) 

แบบตรวจสอบรายการ (checklist) กจิกรรมคตีะเจริญใจ 

เพือ่บนัทกึชดุเพลง วัน เวลา ท่ีผูสู้งอายรุบัฟังดนตรใีน

แต่ละครัง้ 2) โปรแกรม iTunes เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ

จ�านวนรอบของการฟังเพลงจากเครือ่ง MP3 3) แบบวดั

การสนับสนุนทางสังคมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามทฤษฎี

การสนับสนุนทางสงัคมของ House14 โดยผูส้งูอายตุ้องมี

การสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง 

(12-20 คะแนน) หลงัเข้าโปรแกรมครบ 4 สปัดาห์ ซึง่

เครื่องมือก�ากับการทดลอง มีค่า CVI = .99

 การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (CVI) ของ

เครือ่งมอืทัง้หมดได้ผ่านการพจิารณาจากผูท้รงคณุวฒุ ิ

5 คน ได้แก่ อาจารย์แพทย์เฉพาะทางผูเ้ชีย่วชาญด้าน

ประสาทวทิยา 1 คน อาจารย์พยาบาลผู้เช่ียวชาญด้าน

การพยาบาลผู้สูงอายุ 2 คน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ดนตรีบ�าบัด 1 คน ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้าน

ผู้สูงอายุ 1 คน 

 การตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ของ

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CES-D 20 item ของ 

Radloff 23 ฉบับภาษาไทยของ ธวัชชัย วรพงศธร และ

คณะ24 ผู้วิจัยได้น�าเครื่องมือท่ีผ่านการตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคณุวฒุไิปทดลองใช้กบั

ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างของ

งานวจิยัจ�านวน 30 คน (try out) จากนัน้น�ามาค�านวน

หาค่าความเทีย่งภายในด้วยวธิกีารใช้สตูรสมัประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบาช พบว่ามีค่า .89 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการภายใต้เอกสาร

รับรองการท�าวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน

ประสาทวทิยา กรงุเทพมหานคร โดยได้รบัการอนมุตัิ

ตามเอกสารเลขที่ 025/2557 เมื่อ 8 เมษายน 2557 

ผู้วิจัยช้ีแจงการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างเริ่มจากการ

แนะน�าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอน

การเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบสิทธิ

ของกลุม่ตวัอย่างในการตอบรบัหรอืปฏเิสธการเข้าร่วม

การวิจัยครั้งน้ี โดยไม่มีผลต่อการให้การพยาบาล 

การบรกิาร หรอืการบ�าบดัรกัษาทีต้่องได้รบัแต่อย่างใด 

ความรูใ้หม่ทีเ่กิดขึน้ในการศกึษาครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์

ในอนาคต และข้อมูลที่ได้เป็นความลับ การน�าเสนอ

ข้อมูลไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุลที่แท้จริง หาก

มข้ีอสงสยัเกีย่วกบัการวจิยัสามารถสอบถามผูว้จิยัได้

ตลอดเวลา และให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นยินยอมเข้าร่วม

การวจิยั ขณะท�าการเก็บข้อมลู หากมภีาวะแทรกซ้อน

หรอืมคีวามเจบ็ป่วยทีต้่องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
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ผู้วิจยัจะยติุการเกบ็ข้อมลูและช่วยเหลอืให้ผูป่้วยได้รบั

การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที และสามารถแจ้ง

ขอออกจากการวจิยัได้ตลอดเวลาโดยไม่มผีลกระทบใด

ต่อการรักษาพยาบาล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เมื่อผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมของผู้วิจัยใน

ด้านความรู ้เตรยีมเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัย และได้รบั

การอนุมัติจากคณะกรรมวิจัยสถาบันประสาทวิทยา

ให้สามารถด�าเนนิการวิจยัในสถาบนัประสาทวิทยาได้ 

จึงเริ่มด�าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึง

เดอืนมถินุายน 2557 ซ่ึงมีรายละเอยีดการด�าเนินการ

วิจัยดังนี้

 กลุ่มควบคุม 

 สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที่มี

คณุสมบตัคิรบถ้วน อธิบายถงึวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

ขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยกับกลุ่มควบคุม การ

พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง แล้วให้ลงลายมือชื่อในใบ

ยนิยอมของกลุม่ตวัอย่าง จากนัน้จงึเกบ็รวบรวมข้อมูล

ทั้งแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมิน

ภาวะซึมเศร้า CES-D 20 item ดูแลให้กลุ่มตัวอย่าง

ได้รับการพยาบาลตามปกติ 

 สปัดาห์ที ่4 เกบ็ข้อมลูแบบประเมนิภาวะซมึเศร้า 

CES-D 20 item อีกครั้ง

 ทั้งนี้หลังการวิจัยหากกลุ ่มตัวอย่างในกลุ่ม

ควบคุมต้องการเข้าร่วมโปรแกรมฯเช่นเดียวกับกลุ่ม

ทดลองก็สามารถท�าได้ตามความสมัครใจเพื่อให้

กลุ่มตัวอย่างได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

 กลุ่มทดลอง

 สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที่มี

คณุสมบตัคิรบถ้วน อธิบายถงึวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

ขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยกับกลุ่มทดลอง การ

พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง แล้วให้ลงลายมือชื่อใน

ใบยินยอมของประชากรตัวอย่างหรืออาสาสมัคร 

จากนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคล และแบบประเมินภาวะซึมเศร้า CES-D 

20 item ดูแลให้กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรมการใช้

ดนตรีเพื่อการบ�าบัดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม 

โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 1 เป็นเวลา 1 ชม. 10 

นาที แบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ 

 กิจกรรมกลุ่มรอบรู้สู้พาร์กินสัน (40 นาที) 

เป็นการให้ความรู้เรื่องโรคพาร์กินสัน และความรู้

เรือ่งการดแูล แก่ผู้สงูอายโุรคพาร์กินสนั/ครอบครวั/

ผูด้แูล และเปิดโอกาสให้ผูส้งูอาย ุครอบครวัและผูด้แูล 

มโีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการเจบ็ป่วยด้วย

โรคพาร์กินสนั การดแูลตนเอง โดยมผู้ีวจิยัคอยเสรมิ

ความรูห้รอืค�าแนะน�าทีถ่กูต้องตามหลกัการพยาบาล 

ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

การให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับโรคและ

การด�าเนินชีวิต ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แปลกแยก

 กิจกรรมกลุ่มคีตะสัมพันธ์ (20 นาที) เป็น

กิจกรรมบนัเทงิแบบกลุม่โดยการใช้ดนตร ี ได้แก่ การ

ร้องเพลงคาราโอเกะ การเต้นลีลาศในจังหวะง่ายๆ 

เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

มีประโยชน์ในการผ่อนคลายอารมณ์ ท�าให้เกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหว

 กิจกรรมรายบุคคลคีตะเจริญใจ (10 นาที) 

เป็นการแนะน�าการใช้ดนตรกีระตุ้นให้ร่างกายหล่ังสาร

สือ่ประสาทเพือ่ช่วยปรบัอารมณ์ในทางบวกของจติใจ 

โดยใช้บทเพลงที่ผู ้สูงอายุช่ืนชอบและเป็นผู้เลือก

ด้วยตนเองจากจ�านวนบทเพลงที่ผู้วิจัยได้คัดสรรเอา

ไว้แล้วว่าเหมาะในการน�ามาใช้เพือ่บ�าบดัภาวะซมึเศร้า 

และให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และผู้ดูแลร่วมกันจัด

กิจกรรมนี้ทุกวันวันละครั้งนาน 20 นาทีต่อวัน เป็น
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ผลของโปรแกรมการ ตรีบำาบัดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อภาวะ เศร้าในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

เวลา 4 สัปดาห์ ขณะท�ากิจกรรมผู้สูงอายุ ครอบครัว 

และผู้ดูแล สามารถส่งเสียงร้อง เคลื่อนไหวไปตาม

จังหวะเพลงได้ตามสะดวก

 จากนัน้ให้กลุม่ตวัอย่างน�ากจิกรรมคตีะเจรญิใจ

ไปด�าเนนิการต่อด้วยตนเองท่ีบ้าน และตดิตามก�ากบั

การด�าเนนิกจิกรรมโดยการสอบถามทางโทรศพัท์ 1 ครัง้

 สัปดาห์ที่ 2-3 ผู้วิจัยติดตามเยี่ยมบ้านช่วง

ต้นสปัดาห์ 1 ครัง้/สัปดาห์ และสอบถามทางโทรศพัท์

ช่วงกลางสัปดาห์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้สูงอายุ ครอบครัว และผู้ดูแลสอบถามถึงปัญหา 

ข้อสงสัย เกี่ยวกับโรค การดูแล และการปฏิบัติตัว 

รวมถงึอธบิายหรอืให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิ 

ให้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินตนเองแก่ผู้สูงอายุ 

กระตุน้ให้ครอบครัวและผูด้แูลคอยให้ก�าลงัใจ เอาใจใส่ 

ช่วยเหลอืในการปฏิบตักิจิกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผูสู้งอายุ

ได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมทีม่คีณุภาพอย่างต่อเนือ่ง 

รวมถึงการก�ากับให้กลุ่มตัวอย่างด�าเนินการกิจกรรม

คีตะเจริญใจได้ตามโปรแกรม

 สัปดาห์ที่ 4 ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน 

ติดตามก�ากับการให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้สูง

อายขุองผูด้แูลและครอบครวั และการด�าเนินกจิกรรม

คีตะเจริญใจอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 1 ครั้งในช่วงต้น

สัปดาห์ โทรศัพท์เพื่อนัดหมายผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและ

ครอบครัวอีก 1 ครั้งในช่วงกลางสัปดาห์ เพื่อมาพบ

บริเวณห้องท่ีจัดกิจกรรมทีโ่รงพยาบาลในวนัพบแพทย์

ตามปกติ โดยนัดให้มาก่อนเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อด�าเนิน

กจิกรรมกลุม่ 2 กจิกรรมคอื กจิกรรมกลุม่คตีะสมัพนัธ์ 

ครั้งที่ 2 (40 นาที) กิจกรรมกลุ่มรอบรู้สู้พาร์กินสัน 

ครั้งที่ 2 (20 นาที) ผู้วิจัยให้ผู้สูงอายุประเมินการ

สนับสนุนทางสังคมที่ได้รับตลอดทั้ง 4 สัปดาห์ หลัง

เสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดจึงด�าเนินการเก็บข้อมูล

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CES-D 20 item อีกครั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลโดยใช้

โปรแกรมส�าเรจ็รปู โดยมกีารด�าเนนิการวเิคราะห์ออก

เป็นขัน้ตอนต่างๆ ดงันี ้1) ข้อมลูส่วนบคุคลวเิคราะห์

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ ร้อยละ 2) 

ค�านวนหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน

ภาวะซมึเศร้าในกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง ทัง้ก่อน

และหลังการทดลอง 3) ทดสอบการกระจายตัวของ

คะแนนภาวะซมึเศร้าทัง้ในกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง

ว่ามีการกระจายตัวเป็นแบบโค้งปกติด้วยการใช้สถิติ 

kolmogorov-smirnov one-sample test 4) วิเคราะห์

ความแตกต่างค่าเฉลีย่ของระดบัภาวะซมึเศร้าระหว่าง

กลุ่ม ทัง้ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถติิ independent 

t-test และก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 

.05 5) วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับ

ภาวะซมึเศร้าก่อนและหลงัทดลองภายในกลุม่โดยใช้

สถิติ dependent t-test  และก�าหนดระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติอยู่ที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 57.5 

มีอายุเฉลี่ยคือ 69.78 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษามากทีส่ดุ คิดเป็น

ร้อยละ 35 มรีายได้เฉลีย่เดอืนละ 16,225 บาท ร้อยละ 

85 คดิว่ารายได้มคีวามพอเพยีงด ีกลุม่ตวัอย่างทกุคนมี

ผู้ดูแลหลักเมื่ออยู่ที่บ้าน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์

เป็นบุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 40 ชอบฟังดนตรีแนว

สนุทราภรณ์มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 82.5 มีระยะเวลา

ในการเจบ็ป่วยด้วยโรคพาร์กนิสนัเฉลีย่ 6.35 ปี มรีะยะ

การด�าเนนิโรคระยะท่ี 2.5 มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 25 

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดไม่ได้รบัยาต้านภาวะซมึเศร้าขณะ



51

ภูริพงษ์  เจริญแพทย์ และทัศนา  

Thai Journal of Nursing Council Vol. 31  No.1  January-March 2016

เข้าร่วมการวิจัย และคะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุน

ทางสังคมหลังการทดลองคือ 17.2

 2. การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนภาวะซมึเศร้า

ก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรมการใช้ดนตรเีพ่ือการบ�าบดั

ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ภายในกลุ่มควบคุม

และกลุม่ทดลอง พบว่าคะแนนเฉลีย่ภาวะซมึเศร้าก่อน

และหลงัการทดลองภายในกลุม่ควบคมุ ไม่แตกต่างกนั 

ส�าหรับกลุ่มทดลองพบว่าคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้า

ก่อนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ซึง่มรีายละเอียดแสดง

ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลอง

ค่าเฉลี่ยคะแนน
ภาวะ เศร้า

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
SD df t p-value

SD SD
กลุ่มควบคุม(n=20) 25.45 3.76 25.95 3.69 .50 1.90 19 -1.17 .26
กลุ่มทดลอง(n=20) 25.85 4.51 15.10 3.08 -10.75 3.43 19 14.00 .00

 3. การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนภาวะซมึเศร้า

ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการใช้ดนตรีเพื่อการ

บ�าบัดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ระหว่างกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยภาวะ

ซมึเศร้าก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มควบคมุและกลุม่

ทดลอง ไม่แตกต่างกัน ส�าหรับหลังการทดลองพบว่า 

คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าหลังการทดลอง ระหว่าง

กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง มีความแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดแสดงใน

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลอง (n
1
 = n

2
 = 20)

ค่าเฉลี่ยคะแนน

ภาวะ เศร้า
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง

t df p-value
SD SD

ก่อนการทดลอง 25.45 3.76 25.85 4.511 -.31 38 .76
หลังการทดลอง 25.95 3.69 15.10 3.08 10.10 38 .00

การอภิปรายผล

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการประยุกต์แนวคิดของ

ดนตรีบ�าบัดและการให้การสนับสนุนทางสังคมมา

จัดเป็นโปรแกรมทางการพยาบาล เพื่อช่วยลดภาวะ

ซมึเศร้าในผูส้งูอายโุรคพาร์กนิสัน ตามการศกึษาของ 

Frisina et al. 8 ที่พบว่าปัจจัยทางสารสื่อประสาทและ

ปัจจัยทางจิตสังคมต่างก็มีน�้าหนักต่อการเกิดภาวะ

ซึมเศร้าในโรคพาร์กินสันเท่าๆ กัน ดังนั้นการรักษา

ควรเป็นการรักษาแบบบูรณาการ โดยน�า 2 แนวคิด

ที่สามารถแก้ไขตามปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะ

ซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน ได้แก่ แนวคิด

ทฤษฎดีนตร ีอารมณ์ และการเคลือ่นไหว ของ Murrock 

and Higgins9 เพือ่แก้ไขปัจจยัทางสารสือ่ประสาท และ

แนวคดิการสนบัสนนุทางสงัคมของ House14 เพือ่แก้ไข

ปัจจัยทางจิตสังคม โดยผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ Chan et al18 ทีน่�าแนวคดิของ Murrock 
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and Higgins9 มาศึกษาผลของดนตรีบ�าบัดต่อภาวะ

ซมึเศร้าในผูส้งูอาย ุโดยเป็นงานวจิยัเชงิทดลองแบบสุม่

และมีกลุ่มควบคุม ของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน 

ประเทศสิงคโปร์ พบว่าระดับภาวะซึมเศร้าในกลุ่ม

ทดลองลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และแม้ว่าปัจจุบันยังไม่พบงานวิจัยที่น�าแนวคิดการ

สนับสนุนทางสังคม ของ House14 มาใช้ในโปรแกรม

การบ�าบดัทางการพยาบาลเพือ่ลดระดบัภาวะซึมเศร้า 

แต่การศึกษาวิจัยเชิงความสัมพันธ์และท�านายหลาย

งานวิจัยก็ชี้ให้เห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมมีความ

สมัพนัธ์กบัความรนุแรงและระยะเวลาทีม่ภีาวะซมึเศร้า

ของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะงานวิจัยของ 

Cheng et al.15 ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างการสนบัสนนุ

ทางสังคมและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน 

พบว่าความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้น การด�าเนินโรค

ในระยะหลังและการได้รับการสนับสนุนทางสังคม

ระดับต�่า มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงภาวะ

ซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึง

เป็นการพิสูจน์ว่าสามารถน�าการสนับสนุนทางสังคม

มาสร้างเป็นโปรแกรมทางการพยาบาลเพื่อลดภาวะ

ซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันได้จริง

 นอกจากนีเ้ม่ือเปรยีบเทียบงานวิจยัท่ีใช้ดนตรี

บ�าบดัเพือ่ลดภาวะซมึเศร้าในผูส้งูอายขุอง Chan et al17 

และ Chan et al18 พบว่า คะแนนเฉล่ียของภาวะซมึเศร้า

หลังทดลองเมื่อเทียบกับก่อนทดลองลดลงร้อยละ 

51.22 และ 33.09 ตามล�าดับ ขณะที่งานวิจัยฉบับนี้

ลดลงถึงร้อยละ 58.41 เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียด

ของกิจกรรมในงานวิจัยของ Chan et al 17 และ Chan 

et al18 เป็นการจดักจิกรรมดนตรีบ�าบัดรายบุคคล คร้ังละ 

30 นาทเีป็นจ�านวน 1 คร้ังต่อสปัดาห์ นาน 4-8 สปัดาห์ 

และผู้ดูแลไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมี

ความแตกต่างกันกับกิจกรรมในโปรแกรมของงานวิจยั
ฉบับนี้ที่จัดให้มีกิจกรรมดนตรีบ�าบัดครั้งละ 20 นาที 
เป็นจ�านวนอย่างน้อย 7 ครัง้ต่อสปัดาห์ นานตดิต่อกัน 
4 สัปดาห์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทุกกิจกรรมของโปรแกรมโดยเน้นการ
สนบัสนนุทางสงัคมด้านอารมณ์และทรพัยากรเป็นหลกั 
จงึพอสรปุได้ว่าการจดักิจกรรมดนตรบี�าบดัด้วยความถ่ี
ท่ีมากกว่าและส่งเสริมให้ผูด้แูลเข้ามามีส่วนร่วมตลอด
ทั้งกิจกรรมจะช่วยลดระดับภาวะซึมเศร้าได้ดีกว่า
 อีกทั้งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ของงานวิจัยนี้เป็น
ผู้สูงอายุวัยต้นที่สุขภาพแข็งแรง มีรายได้พอเพียง 
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อ
ความร่วมมือและความถ่ีในการปฏิบัติกิจกรรมของ
โปรแกรม ยิง่ไปกว่านัน้แนวเพลงของงานวจิยันอกจาก
จะมีความเหมาะสมต่อการน�ามาบ�าบัดแล้วยังเป็น
เพลงอมตะที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้มีโอกาสเลือกเพลง
ที่ชอบด้วยตนเองท�าให้เกิดความเพลิดเพลินขณะ
ฟัง ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย จนสามารถฟังได้วันละหลายๆ

รอบนั่นเอง

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไป

 1. ด้านการบรหิาร ควรพจิารณาจดับคุลากรทีม่ี
ความรูค้วามสามารถและมคีวามเข้าใจในความเป็นปัจเจก
ของภาวะซึมเศร้าที่เกิดข้ึนในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน
เพื่อมาด�าเนินโปรแกรม อีกทั้งควรจัดเตรียมสถานที่
และอปุกรณ์ให้เหมาะสมต่อการจดักจิกรรมกลุม่ดนตร ี
นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมพาร์กินสัน
ภายในโรงพยาบาล/สถาบนั อย่างเป็นทางการ เพือ่เป็น
ศูนย์รวมในการเผยแพร่ข่าวสาร จัดกิจกรรม หรือ
ให้การสนับสนุนทางสังคมในด้านอื่นๆ แก่ผู้สูงอายุ
โรคพาร์กินสันต่อไป
 2. ด้านการปฏบิตักิารพยาบาล การวจิยัเรือ่งผล
ของโปรแกรมการใช้ดนตรเีพือ่การบ�าบดัร่วมกบัการ
สนบัสนนุทางสงัคมนี ้แม้จะได้ผลการวจิยัเป็นทีน่่าพอใจ
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แต่การน�าโปรแกรมฯหรือผลการวิจัยไปใช้ควรมีการ
ปรบัรายละเอียดของกจิกรรมหรอืส่วนย่อยของกจิกรรม
ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยหรือกลุ่มเป้าหมาย
ในการจัดโปรแกรมฯให้แต่ละครั้ง แต่ยังคงยึดแนว
มาตรฐานของกิจกรรมไว้ เช่น เพลงที่น�ามาให้กลุ่ม
เป้าหมาย การคดัเลอืกต้องมคีวามเหมาะสมตามเกณฑ์
ที่ระบุไว้ในงานวิจัย แต่ปรับเปลี่ยนแนวเพลงตาม
ความชอบของกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น เพลงไทยสากล 
เพลงร๊อค เพลงบลัลาด เป็นต้น หรือการให้การสนับสนนุ
ทางสังคมในแต่ละด้านควรปรับให้เหมาะสมความ
ต้องการของกลุม่เป้าหมาย โดยให้น�า้หนกัในด้านทีข่าด
ก่อนด้านอื่นเป็นต้น
 3. ด้านการศึกษาวิจัย ควรน�าผลการวิจัยนี้ไป
เป็นข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้
ดนตรีบ�าบัดและการสนับสนุนทางสงัคมเพือ่ลดภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน 
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Impact of Co-Application of Music Therapy and Social Support on 

Depression in Elderly Parkinson’s Disease Patients*
Phuriphong Charoenphaet, M.N.S.**

Tassana Choowattanapakorn, Ph.D.***

Abstract : Objective: To study the impact that co-application of music therapy and social 
support could have on depression in elderly patients suffering from Parkinson’s disease.

 Design: Experimental research.

 Implementation: This study was conducted on a sample of 40 elderly patients 
who suffered from Parkinson’s disease and were being treated at the Parkinson Clinic 
of Prasat Neurological Institute’s Out-Patient Department.  The participants were 
equally divided into a control group and an experimental group.  Whilst the control group 
was given standard care, the experimental group members received, in addition to 
standard care, concurrently implemented music therapy and social support, a 4-week 
model comprising 3 activities: (1) Parkinson’s disease education; (2) 2 music sessions 
in the hospital; and (3) the ‘Joy through Music’ activity held at least once a day and at 
least 4 times per week.  The data collection instruments were (1) a personal information 
form and (2) a Thai version of Radloff’s CES-D depression evaluation.  The data were 
analysed in terms of mean, percentage, standard deviation and t-test statistics.

 Results: After the co-application of the music-and-social-support model, the 
experimental group members displayed a significantly decreased level of depression 
(p < .05).  Similarly, the experimental group members’ degree of depression was 
significantly lower than that of their control group counterparts (p < .05).

 Recommendations: This model can be customised for specific groups of patients, 
depending on their hospitals’ contexts.  Whilst the model’s basic procedure and standard 
are maintained, details may be adjusted to ensure adequate coverage of both music therapy 

and social support.
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Keywords : music therapy; social support; depression; elderly patients; Parkinson’s 
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนเมืองในการให้ความช่วยเหลือ            
ผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบาง: กรณีศึกษาหาดใหญ่*

ประณีต ส่งวัฒนา PhD. (Medical Anthropology)**
วิภา แซ่เซี้ย PhD. (Nursing) ***

ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ PhD. (Nursing)  ***
ชนนท์  กองกมล พ.บ.****

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวจัิย : เพือ่วเิคราะห์ 1) ต้นทนุทางสงัคม ปัจจยัสูค่วามส�าเร็จและอปุสรรค
ในการพฒันารปูแบบการเสรมิสร้างศกัยภาพเครอืข่ายอาสาสมคัร 2) ศกัยภาพของอาสาสมคัรชมุชนเมอืง
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่น�้าท่วมซ�า้ซาก อ�าเภอหาดใหญ่
 การออกแบบการวิจัย : การศึกษาวิจัยและพัฒนา
 วธิดี�าเนนิการวจิยั : กลุม่ตวัอย่าง จ�านวนทัง้หมด 108 รายประกอบด้วย 1) ประชาชนกลุม่เปราะบาง
และผูด้แูลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งต่อน�า้ท่วมซ�า้ซาก 2) อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) 3) เจ้าหน้าทีศ่นูย์สาธารณสขุ
และเทศบาลนครหาดใหญ่ การเกบ็ข้อมลูแบ่งเป็น 3 ระยะคอื ระยะเตรยีมการและวางแผนพฒันา ระยะปฏบิตักิาร 
และระยะประเมินผล ใช้วธิกีารสมัภาษณ์ สนทนากลุม่ สงัเกตแบบมส่ีวนร่วม และใช้แบบสอบถาม ข้อมลูทีไ่ด้
น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงบรรยายและวเิคราะห์เนือ้หา (content analysis) ส�าหรับข้อมลูเชงิคณุภาพ 
 ผลการวิจัย :  พบว่าปัจจัยที่เป็นต้นทุนสู่ความส�าเร็จในการพัฒนาระบบเครือข่ายชุมชนเมือง คือ 
อสม. โดยมีมากกว่าครึ่งของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 55.7) เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อ
น�า้ท่วมซ�า้ซาก ทกุคนมจีติอาสาทีจ่ะช่วยเหลอืกลุม่เปราะบางในชมุชน และมแีผนงานช่วยเหลอืประชาชน
กลุม่เปราะบางเป็นรายบคุคล ภายใต้การดแูลของเจ้าหน้าทีศ่นูย์สาธารณสขุในแต่ละชมุชนซึง่มปีระสบการณ์
ในการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั มกีารควบคมุก�ากบัและซ้อมแผนการช่วยเหลอืประชาชนกลุม่เปราะบาง
ร่วมกบั อสม.อยูเ่ป็นประจ�า เทศบาลมแีหล่งสนบัสนนุด้านงบประมาณ มกีารจดัตัง้บ้านพีเ่ลีย้ง มแีผนงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บรรจุอยู่ในแผนประจ�าปีชัดเจน และจัดให้มีการซ้อมแผนการช่วยเหลือทุกป ี
ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบเครือข่ายชุมชนเมือง คือสัดส่วนของ อสม.ในแต่ละชุมชน
ยังไม่เหมาะสม การประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน อสม.เพียงร้อยละ 19.4 
มีประสบการณ์ให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบอุทกภัย และ อสม.เกินครึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
ปฐมพยาบาล (ร้อยละ 59.3) ไม่มปีระสบการณ์การเป็นบ้านพีเ่ลีย้ง(ร้อยละ 54.6) และ ไม่มปีระสบการณ์
ในการอพยพกลุม่เปราะบางในชมุชน (ร้อยละ 63.0) จงึมคีวามต้องการเรยีนรูเ้พิม่เตมิในเรือ่งการปฐมพยาบาล
กลุม่เปราะบางหลายเรือ่ง อย่างไรกต็าม ความรูแ้ละทกัษะของ อสม.หลงัเข้าร่วมโครงการการพฒันาศกัยภาพ 
อสม.ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบาง สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ (p<.05) สรุปได้ว่า 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนเมืองเป็นการขับเคล่ือนด้วยความร่วมมือจากสามภาคีมี 
อสม.เป็นต้นทุนหลักส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ 
 ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษานี้สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบที่น�าไปขยายหรือต่อยอดการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายชุมชนเมืองในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในบริบทหรือมี
คุณลักษณะเดียวกัน และทดสอบประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง

 วารสารสภาการพยาบาล 2559; 31(1) 56-69

ค�าส�าคัญ : การพฒันาศกัยภาพ  เครอืข่ายชมุชนเมอืง  ผูป้ระสบอทุกภยั  กลุม่เปราะบาง  อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

* โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2557
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส�าคัญกับการจัดการ

ภัยพิบัติ เนื่องจากภัยที่เกิดมีความถี่และความรุนแรง

มากขึ้นรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์

ของประเทศที่ตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมและมี

ลักษณะทางภูมิประเทศตั้งอยู่บนที่ราบน�า้ท่วม ถึงแม้

จะมีความอุดมสมบูรณ์ แต่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

น�า้ท่วมโดยธรรมชาต ิ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคใต้ ซ่ึงมี

หลายพ้ืนทีท่ีม่คีวามเส่ียงสงู ดงัตวัอย่างในพืน้ทีอ่�าเภอ

หาดใหญ่ทีเ่คยเกดิน�า้ท่วมหนักในปี พ.ศ. 2547 และ 

2553 ที่ผ่านมาบางพื้นที่ในอ�าเภอหาดใหญ่มีน�้าท่วม

ซ�้าซาก เช่น ชุมชนคลองระบายน�้าที่ 1 ชุมชนตลาด

พ่อพรหม ชุมชนจันทร์ประทีป และบางอ�าเภอ เช่น 

นาทวี (สงขลา)1 เพราะเมื่อเกิดน�้าท่วมท�าให้เกิด

ผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ น�้าท่วมอาคารบ้านเรือน 

สิง่ก่อสร้างและสาธารณสถาน ท�าให้เกดิความเสียหาย

ทางเศรษฐกจิอย่างมาก บ้านเรือนหรอือาคารสิง่ก่อสร้าง

ท่ีไม่แข็งแรงจะถูกกระแสน�้าที่ไหลเชี่ยวพังทลาย

ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้สูง คนและสัตว์พาหนะและ

สตัว์เลีย้งอาจได้รบัอนัตรายถงึชวิีตจากการจมน�า้ตาย 

ผลกระทบจากน�า้ท่วมพบว่ามคีวามรนุแรงและเสยีหาย

เพิ่มขึ้นทุกปี จากการที่ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่การ 

เกษตรและการปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิโดยทัว่ไป ทีส่�าคญัพบว่ามปัีญหา

สขุภาพหลงัน�า้ลด เช่นมีการเกดิโรคระบาด ประชาชน

ในพื้นที่เกิดภาวะสุขภาพจิตเสื่อมและมีความไม่

ปลอดภัยจากน�า้ท่วมขังส่งผลให้เกดิปัญหาท้ังสขุภาพ

กายและจติใจ2,3 ชมุชนจึงต้องมีการเตรยีมพร้อมเพือ่

รับมือกับน�้าท่วมดังกล่าว

 จากรายงานการวิเคราะห์การจัดการภัยพิบัติ

ในพ้ืนที่ภาคใต้4 พบว่า ชุมชนยังมีความต้องการ 

การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติที่เหมาะสม ได้แก่ การ

ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ที่เปราะบางในชุมชน รวมทั้ง

การบริการฉุกเฉินในช่องทางด่วนส�าหรับประชาชน

บางกลุ่ม เช่น หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด หรือเด็กป่วย

ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ชุมชนยังสะท้อนประเด็นปัญหา

เกีย่วกบักลไกสนับสนุนการพฒันาระบบการช่วยเหลอื

ในชมุชนทีป่ลอดภยัและรวดเรว็ของพืน้ที ่ เช่น หน่วยงาน

ภาครฐัและประชาชนระดบัท้องถิน่ท่ีมีศกัยภาพ และมี

ระบบบรหิารจดัการด้านบคุลากร อปุกรณ์ และเครือ่งมอื

ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับ

รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือ

ทางสังคมในภาวะวิกฤต ที่ให้ความส�าคัญกับจัดท�า 

“ระบบอาสาสมัคร” ในการจดัการภัยพบิตัจิากน�า้ท่วม

ประกอบด้วยสองมิติที่ส�าคัญ คือ มิติการจัดตั้งและ

การใช้ระบบอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือใน

ภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤตท�าให้ชุมชนพึ่งพาตนเองใน

การรับมือกับภัยพิบัติได้มากขึ้น และแก้ไขปัญหาใน

การช่วยเหลอืทีผ่่านมาซึง่พบว่ายงัไม่ทัว่ถงึ ไม่เป็นธรรม 

โดยเฉพาะกับผู้ประสบภัยที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

ซึ่งมีความคาดหวังต่อความช่วยเหลือสูง พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะว่าระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินยังต้อง

ได้รับการพัฒนาอีกมาก5

 การพฒันาเครอืข่ายความเข้มแขง็ของครอบครวั 

ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นภารกิจส�าคัญ

ของสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการน�าผล

งานวจิยัไปใช้ประโยชน์จรงิในการปฏบิตัทิีต่อบสนอง

ความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานวิชาชีพทั้ง

ภาครฐั ภาคเอกชน ดงันัน้ การสร้างภาคีความร่วมมอื

ด้านบริการวิชาการและการวิจัยกับภาคบริการภาค

ประชาชนและท้องถิ่นเพือ่ใหเ้กดิระบบการช่วยเหลอื

ทีม่ปีระสทิธภิาพ จากข้อมลูการอบรมพฒันา อสม. โดย

การสนบัสนนุบรกิารสขุภาพกระทรวงสาธารณสขุ พบว่า 
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อสม.เป็นกลุ่มคนท่ีมีความรู้พื้นฐานจากการอบรม

ด้านการดูแลสุขภาพประชาชนมาก่อน อย่างไรก็ตาม

การอบรมดังกล่าวไม่ได้เป็นการอบรมเฉพาะในการ

จัดการภาวะสุขภาพขณะเกิดภัยพิบัติ ดังนั้นจึงควรมี

การจัดการอบรม อสม. ในด้านความรู้เฉพาะทางใน

การจดัการภาวะสขุภาพขณะเกดิภัยพิบตัิ6 โดยเฉพาะ

กับกลุ่มเปราะบางในภาวะฉุกเฉินของพื้นที่เขตเมือง

หาดใหญ่ ผลการวิเคราะห์จากเอกสารโครงการการ

จัดการภัยพิบัติของระบบสาธารณสุขกรณีศึกษา

ประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติภาคใต้7 พบว่า การ 

เตรยีมพร้อมรบัมอืโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของชมุชน

และระบบอาสาสมัครมีความส�าคัญยิ่ง ด้วยลักษณะ

ความต้องการการช่วยเหลอืและความเสีย่งทางสขุภาพ

ของผูป้ระสบอทุกภยั โดยเฉพาะกลุม่เปราะบางมคีวาม

แตกต่างกนั (หมายถงึกลุ่มผูพิ้การ ผูสู้งอายแุละผูป่้วย

ทีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได้ รวมท้ังกลุ่มผูป่้วยเรือ้รงั เด็ก 

และหญิงตั้งครรภ์)แต่องค์ความรู้ในด้านการดูแล

ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินในผู้ประสบอุทกภัยกลุ่ม

เปราะบางนีย้งัไม่ชัดเจน เน่ืองจาก อสม.มักได้รบัการ

อบรมหลกัสตูรกลางซึง่มเีนือ้หาเก่ียวกับการช่วยเหลอื

ในภาวะฉกุเฉนิเพยีงอย่างเดยีว และยงัขาดรายละเอยีด

ในการช่วยเหลอืผูป่้วยหรอืกลุม่เปราะบางในสถานการณ์

อุทกภัยและมีการซ้อมแผนอุทกภัยปีละครั้งซ่ึงเน้น

การอพยพและช่วยเหลือตนเองมากกว่า การศึกษานี้ 

จงึสนใจพฒันาศกัยภาพเครือข่ายอาสาสมคัรชมุชนเมอืง

ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกลุ่มเปราะบาง 

เพ่ือให้เกิดชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการ

ให้การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินที่ถูกต้องเหมาะสม

กบัสถานการณ์ ตัง้แต่ การคดักรอง การเตรยีมการ และ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพและศักยภาพ

การรบัมอืภยัพบิตัขิองชมุชนเมอืงในระยะยาวทีส่ามารถ

ท�างานเป็นทีมเชิงบูรณาการกับหน่วยงานในระบบ

สาธารณสุขและองค์กรท้องถิ่นทุกภาคส่วนต่อไป

กรอบแนวคิด

 ใช้แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

เป็นกรอบในการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการศึกษานี้ การมี

ส่วนร่วมของประชาชน หมายถงึ กระบวนการทีป่ระชาชน

และผู้ทีเ่ก่ียวข้องมโีอกาสได้เข้าร่วมในการรบัรู ้ เรยีนรู้ 

ท�าความเข้าใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น

ส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง ร่วมคดิแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหาร่วม

ในกระบวนการตดัสนิใจ และร่วมกระบวนการพฒันา

ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

 หลักการในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ได้เน้นประชาชนในชุมชนเป็นเป้าหมายส�าคัญของ

การขบัเคลือ่นการพฒันา และมีส่วนร่วมของประชาชน 

(peoples participation) ซึง่เป็นประเดน็ส�าคัญในการ

พัฒนาชุมชน ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 6 เป็นต้นมา โดยก�าหนดหลักการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาที่ชัดเจน ก็คือ 

กระบวนการทีเ่ช่ือมโยงระหว่างภาครฐั และภาคีอ่ืนๆ 

นอกจากภาครัฐ เช่น ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน 

และองค์กรต่าง ๆ ให้ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน

การคดิ ตดัสนิใจ ร่วมแรงร่วมใจในการด�าเนนิการ และ

ร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา

 ส�าหรบัแนวคดิเรือ่งการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ทีน่�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืนัน้ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 

ได้แก่การมส่ีวนร่วมในด้าน 1) การรบัรู ้ให้ความคดิเหน็

และข้อเสนอแนะ 2) การเลือกและเสนอแนวทาง

เพื่อตัดสินใจ 3) กระบวนการตัดสินใจ 4) การมีส่วน

ร่วมในการด�าเนินงานติดตามตรวจสอบ และ 5) การ

มีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบาย

สาธารณะ8
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วัตถุประสงค์

 1) เพื่อประเมินต้นทุนทางสังคม สถานการณ์

ปัญหาและความต้องการการพฒันาศกัยภาพเครอืข่าย

อาสาสมคัรชมุชนเมอืง ในการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัย

กลุม่เปราะบางทัง้ในกลุม่ผูใ้ห้การช่วยเหลอืและผูป้ระสบ 

อุทกภัยกลุ่มเปราะบาง

 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบและผลลัพธ์ในการ

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเมืองใน

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบาง

ค�าถามการวิจัย

 1) ต้นทุนทางสังคม สถานการณ์ปัญหาและ

ความต้องการการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายอาสาสมคัร

ชุมชนเมือง ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งใน

กลุ่มผู้ให้การช่วยเหลือและผู้ประสบอุทกภัยกลุ่ม

เปราะบางในเรื่องอะไรบ้าง

 2) รปูแบบและผลลัพธ์ในการพฒันาศกัยภาพ

เครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเมือง ในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางที่เหมาะสม ควรเป็น

อย่างไร

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวจิยันีเ้ป็นการศกึษาวิจัยและพัฒนา โดยใช้

กระบวนการมส่ีวนร่วม เพ่ือพัฒนาศกัยภาพเครอืข่าย

อาสาสมัครชุมชนเมือง ในการช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยกลุ่มเปราะบางโดยแบ่งการด�าเนินการเป็น 

3 ระยะ คือ 

 1) ระยะเตรียมการ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนทาง

สังคม สถานการณ์ปัญหาและความต้องการการพฒันา

ศกัยภาพในบรบิทชุมชนเมอืงและการจดัการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบอทุกภยักลุม่เปราะบาง ทัง้จากพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภาพ

เครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็และทีย่งัอยูใ่นระยะพฒันา โดยเกบ็

ข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ 1) ผู้ประสบภัยกลุ่ม

เปราะบาง ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ สงัเกตขณะเยีย่ม

บ้าน จ�านวน 43 ราย 2) กลุม่อาสาสมคัรหรอืผู้ให้การ

ช่วยเหลอื โดยการสนทนากลุม่หรอืจดัเวทเีสวนา จ�านวน 

20 ราย และ 3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้แทนจาก

เทศบาล จ�านวน 11 ราย โดยการคัดเลอืกจากบทบาท

ที่รับผิดชอบโดยตรงครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีน�้าท่วม

ซ�้าซาก และใช้ข้อมูลมาพัฒนาแบบสอบถามในการ

ส�ารวจ และออกแบบการพัฒนาศักยภาพ

 2) ระยะปฏิบัติการ เป็นการทดลองน�าร่อง

การน�ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพไปใช้ โดยพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเมือง ในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางโดยคัดเลือกเป็น

ผู้แทนจากทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้

ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และร่วมสะท้อนการ

เรียนรู้และถอดบทเรียนเป็นรายกลุ่มกับทีมวิจัยเพื่อ

เป็นทีมแกนน�าพัฒนา จ�านวน 90ราย

 3) ระยะประเมนิผล มกีารประเมนิผลรปูแบบ 

กระบวนการและผลลพัธ์จากการสะท้อนคิดของผู้แทน

ทั้ง 3 กลุ่ม ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 

ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีสองกลุ่มหลัก คือ 1) 

ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ดูแลกลุ่มเปราะบาง

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีมีความเสี่ยงสูง จ�านวน 43 ราย ท่ีมี

ประสบการณ์ตรงเก่ียวกับอุทกภยัมาอย่างน้อย 2 ครัง้ 

และอยู่ในพื้นที่มีเครือข่ายชุมชน หรือเคยเป็นพื้นที่

ที่มีการพัฒนาเครือข่ายชุมชนหรือระบบอาสาสมัคร

มาก่อนแต่ยงัไม่ประสบความส�าเรจ็ คัดเลอืกพืน้ทีใ่น

เขตความรบัผดิชอบของเทศบาลนครหาดใหญ่ (จ�านวน 

8 แห่ง) 2) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้แทน

ขององค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั เอกชนและ
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ท้องถิน่ เพือ่การส�ารวจ ในการศกึษานี ้ได้แบบสอบถาม 

จ�านวน 108 ราย และได้คัดเลือกแกนน�า อสม. ซึ่ง

คัดเลือกโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชนของ

เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกบัการอาสาสมัครเข้าร่วม

ด้วยตนเองหลงัการชีแ้จงโครงการ พบว่ามี อสม. และ

เจ้าหน้าทีร่วม จ�านวน 90 ราย ทีเ่ข้าร่วมโครงการตลอด

ทุกครั้งจนสิ้นสุดโครงการ

เครื่องมือที่ใ ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา พัฒนาจากการ

ทบทวนวรรณกรรมเป็นหลัก ประกอบด้วย 

 1. แบบวัดความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลใน

สถานการณ์น�้าท่วม แบบสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม การ

สงัเกตแบบมส่ีวนร่วม เพือ่รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัปัญหา 

ความต้องการการช่วยเหลือของผูป้ระสบอทุกภยักลุม่

เปราะบาง ประสบการณ์และปฏิกิริยาตอบสนองของ

เครือข่ายชุมชนที่มีต่อการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินจากอุทกภัย 

 2. แบบส�ารวจ เพื่อประเมินศักยภาพของ

เครือข่ายอาสาสมัคร ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

ประกอบด้วยค�าถามข้อมลูพืน้ฐานจ�านวน 9 ข้อ ค�าถาม

เกี่ยวกับความรู ้และทักษะในการช่วยเหลือกลุ ่ม

เปราะบางทีไ่ด้รบัภยัพบิตัโิดยให้ท�าเครือ่งหมาย ✓ ใน

ข้อทีต่รงกบัตนเองจ�านวน 7 ข้อ และค�าถามเร่ืองการให้

ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยแบบ

ให้เติมค�า จ�านวน 2 ข้อ ค�าถามเรื่องการอบรมความรู้

เกี่ยวกับการดูแลและช่วยเหลือกลุ ่มเปราะบางที่

ประสบอุทกภัยจ�านวน 1 ข้อ ค�าถามความต้องการ

ความรู้และทักษะเพิ่มเติมที่ต้องการ จ�านวน 1 ข้อ

โดยเครื่องมือในการเก็บข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยพัฒนา

ขึ้นเองตามกรอบแนวคิดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ในภาวะฉกุเฉนิและวิกฤตตามบทบาทของอาสาสมัคร

สาธารณสุข ในบริบทสังคมเมืองและได้ผ่านการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 ท่าน ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้องของแบบสอบถามท้ัง

ฉบบั (SCVI) เท่ากบั 1.0 และน�าไปทดสอบความเทีย่ง

โดยได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามด้านความรู้

เท่ากับ 0.70 และค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม

ด้านทักษะเท่ากับ 0.96 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

 โครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการระดับบริหารของเทศบาลภายใต้โครงการ
ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย และได้รับหนังสือ
อนุญาตการเก็บข้อมูลจากศูนย์สาธารณสุขชุมชนที่
อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทีมวิจัย
เข้าพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครอืข่ายชมุชนเมอืงเพือ่การดแูลสขุภาพของเทศบาล
และอธบิายวตัถปุระสงค์ รายละเอยีดการวจิยั การพทิกัษ์
กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการวิจัย การสรุปบทเรียน 
โดยค�านึงถึงความเป็นส่วนตัวและให้ทุกคนได้แสดง
ความคดิเหน็ ประเดน็ท่ีน�าเสนอในการวจิยั จะน�าเสนอ

ในภาพรวมทีไ่ม่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ให้ข้อมลู

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ด�าเนนิการโดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมในพืน้ที ่
และพฒันาผูช่้วยวจิยัทีเ่ป็นบณัฑติอาสาของโครงการ
เพื่อท�างานภาคสนามเป็นเวลา 12 เดือน ในการ
ประสานงาน ช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินงาน
ในพืน้ทีร่วม ทัง้เกบ็ข้อมลูทัง้เชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ
ควบคูก่นัไป มขีัน้ตอนการศกึษาจ�าแนกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ โดย 1) ทบทวน
วรรณกรรม 2) ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้แทน
อาสาสมัครสาธารณสขุ เจ้าหน้าท่ีศนูย์สาธารณสขุ และ
ผู้แทนเทศบาลในพื้นที่ 3) เก็บข้อมูลโดยการเยี่ยม
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บ้านและสัมภาษณ์กลุ่มเปราะบางและผู้ดูแล 4) การ

ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคม ประเด็น

ปัญหา ความต้องการการพัฒนาศักยภาพ 5) ประชุม

เตรียมการวางแผน ออกแบบการพัฒนาศักยภาพ 

ร่วมกับอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข

รวมทัง้แกนน�าเครอืข่ายอาสาสมคัรสาธารณสขุในพ้ืนที ่

6) จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อออกแบบ ก�าหนด

กลไกและรปูแบบจากการจดัระบบอาสาสมัครในการ

เพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเมือง 

 ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ โดย จัดอบรมฟื้นฟู

ศักยภาพตามปัญหาและความต้องการ รวมทั้งการ

จดัท�าแผนชมุชนเพือ่การช่วยเหลอืกลุม่เปราะบางใน

ภาวะภยัพบิตั ิจ�าแนกเป็น 3 รุน่จ�านวนท้ังหมด 90 คน

 ระยะที ่3 ระยะประเมินผล โดย 1) ประเมินด้าน

กระบวนการด้วยการจัดประชุมถอดบทเรียนพร้อม

สรปุรปูแบบ 2) ประเมินด้านผลลัพธ์ ด้วยการประเมนิ

ความรู้ก่อนและหลังการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม

ความรู้และประเมินผลการน�าความรู้ไปใช้หลังอบรม

จากการสะท้อนบทเรียนและสรุปภาพรวมเมื่อสิ้นสุด

โครงการหลงัจากนัน้ผูวิ้จยัน�าข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์

และเขียนรายงาน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล ส�าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ

ใช้สถติเิชงิบรรยายเพือ่เปรยีบเทียบความรูแ้ละทักษะ

ของผู้เข้าร่วมอบรม และข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การ

วเิคราะห์เนือ้หา (content analysis) ทีไ่ด้จากการสงัเกต

เยี่ยมบ้าน สัมภาษณ์สนทนากลุ่มและการประชุมถอด

บทเรียน

ผลการวิจัย

 ผลการศึกษานี้จ�าแนกเป็น 3 ส่วน ตามระยะ

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ 

 1) ผลการวเิคราะห์ต้นทนุและปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็

ในการพฒันาของระบบอาสาสมคัรทีม่อียูใ่นชมุชนเมอืง 

ซึ่งได้จากข้อมูลจากสามส่วน คือ เจ้าหน้าที่เทศบาล

และศูนย์สาธารณสุข อสม.และประชาชนกลุ่มเปราะ

บางจากการสนทนากลุ่ม 3 ครั้งโดยน�าเสนอผลจากผู้

เข้าร่วม ดังนี้

 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็น อสม. เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 92.6) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด 

(ร้อยละ 40.7) ระยะเวลาที่เป็น อสม. พบว่าอยู่ใน

ช่วง 6-10 ปี (ร้อยละ 34.3) มีภูมิล�าเนาอยู่เทศบาล

นครหาดใหญ่มากที่สุด (ร้อยละ 55.7) และมี

ประสบการณ์ให้ความช่วยเหลอืขณะเกดิอทุกภยัด้าน

การปฐมพยาบาลจ�านวนเพียง ร้อยละ 19.4 มากกว่า

ครึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการปฐมพยาบาล 

(ร้อยละ 59.3) ส�าหรับผู้ท่ีมีประสบการณ์มาก่อน

พบว่ามีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ คือ การจัดอาหาร 

(ร้อยละ 52.8) การจดัหาเครือ่งอปุโภค (ร้อยละ 38.9) 

และมากกว่าครึ่งไม ่มีประสบการณ์ในด้านการ

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (ร้อยละ 55.6)

ไม่มปีระสบการณ์การเป็นบ้านพีเ่ลีย้ง (ร้อยละ 54.6) 

และไม่มปีระสบการณ์การช่วยอพยพ (ร้อยละ 63.0) 

นอกจากน้ี พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้าน

การอบรมพยาบาล (ร้อยละ 80.6) มี อสม. มากกว่า

ครึ่งคิดว่าความรู้และทักษะที่มีความส�าคัญสูงสุด คือ 

เรื่องสัญญาณเตือนว่าจะเกิดน�้าท่วม (ร้อยละ 65.0) 

และเรือ่งที ่ อสม.คดิว่าเป็นความรูท้ีม่คีวามส�าคญัต�า่สดุ 

คือ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย (ร้อยละ 51) ส่วน

ความรู้และทักษะที่ อสม.มีอยู่บ้างแล้วคือ การติดต่อ

ส่ือสารกับแหล่งช่วยเหลือและการคมนาคมขณะเกิด

น�า้ท่วม (ร้อยละ 43.0) ส่วนความรูท้ีเ่คยมแีละเคยได้รบั

การอบรมน้อย คอื การเคลือ่นย้ายผูป้ระสบภยั (ร้อยละ 

15.0) นอกจากนี้ พบว่าความรู้และทักษะที่ อสม.
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมมากที่สุด คือ การเคลื่อนย้าย

ผู้ประสบภัย (ร้อยละ 49.0) ส่วนความรู้และทักษะที่  

อสม.ต้องการเรยีนรูเ้พ่ิมเตมิน้อยท่ีสุด คอื การตดิต่อ

สื่อสารกับแหล่งช่วยเหลือและการคมนาคมขณะเกิด

น�า้ท่วม (ร้อยละ 18.0) ขณะเดยีวกนั จากการสนทนา

กลุ่มกับ อสม.ในพื้นที่ จ�านวน 3 กลุ่ม พบว่า อสม.ให้

ข้อมลูสอดคล้องกบัการส�ารวจและยงัมีความต้องการ

ในการเพิ่มความรู้และทักษะต่าง ๆ ทั้งหมด 7 ด้าน 

คือ 1) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2) การใช้ยา 3) 

การเคลือ่นย้ายผูป่้วย 4) การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 

5) สญัญาณเตอืนภัย 6) การคมนาคมและการตดิต่อ

สื่อสาร 7) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเอง

ขณะน�า้ท่วม ผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ท�าให้ทราบ

ถึงปัญหาและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ

ตนเองของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะของ อสม.

ซึง่มบีทบาทหลกั จงึได้จดัโครงการอบรม อสม.เทศบาล

นครหาดใหญ่

 2) ระยะปฏบิตักิาร เป็นการพฒันารปูแบบร่วมกนั

ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

อสม. และกลุ่มเปราะบางโดยการวางแผนการพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนเมือง จึงได้จัด 

โครงการอบรม อสม.เทศบาลนครหาดใหญ่ เพือ่เพิม่พนู

ความรู้และทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดย

เน้นตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนน�้าท่วม การปฏิบัติตน

ระหว่างน�า้ท่วม และการฟ้ืนฟหูลังน�า้ลด เพือ่สนบัสนนุ

ให้ อสม. และเครอืข่ายชมุชนจิตอาสา จ�านวน 90 คน

จาก 8 ศนูย์ชมุชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเสีย่งน�า้ท่วมของเทศบาล

เพือ่ให้สามารถดแูลตนเอง ครอบครวั และคนในชมุชน

ในช่วงระยะเกดิอทุกภัยและระยะปกตไิด้อย่างถกูต้อง 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 รูปแบบการอบรม แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่นๆ

ละ 30 คนเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ

การบรรยายและฝึกปฏบิตัจิรงิจากสถานการณ์จ�าลอง 

ก่อนการฝึกอบรม ได้มีการให้ผู้เข้ารับการอบรมท�า

แบบทดสอบก่อน เพือ่ประเมนิความรูข้องผู้เข้าอบรม 

และท�าแบบทดสอบหลังฝึกอบรมเพื่อประเมินความรู้

ที่ผู้เข้าอบรมได้รับเนื้อหาการอบรมครอบคลุมความ

ต้องการการเรียนรู้ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ทั้งหมด 6 เรื่อง คือ 1) การอพยพและเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง 2) การเตรียมความพร้อมและ

การส่ือสารกรณเีกดิอทุกภยัและการเตรยีมความพร้อม

ส�าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3) ภาวะฉุกเฉินในกลุ่ม

เปราะบางทีต้่องการการดแูลเฉพาะในหญงิมคีรรภ์ เดก็ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ 4) การช่วยเหลือเยียวยาด้าน

จิตสังคม 5) การท�าแผล การดาม การเคลื่อนย้าย 

และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 6) หลักการปฏิบัติ

การช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยั ฝึกปฏบิตักิารท�าแผล 

การดาม การเคลื่อนย้าย และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้อง

ต้นตามโจทย์สถานการณ์ นอกจากนี้มีการฝึกปฏิบัติ

การช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยัจากสถานการณ์จ�าลอง 

และมีการสะท้อนคิดการเรียนรู ้จากการฝึกอบรม 

ของผู้เข้าร่วมอบรมทุกกลุ่ม

 3) ระยะประเมินผล มีการประเมินผลรูปแบบ

เชิงกระบวนการและผลลพัธ์ในระยะสัน้ และระยะยาว 

ระยะสัน้คือ ผลจากการอบรม มกีารประเมนิศกัยภาพ

ในสองมิติ คือ ความรู้และทักษะ จากผลการศึกษา 

พบว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้น

จากเดิมในทุกด้าน คะแนนความรู้หลังเข้าร่วมการ

ประชุมเชิงปฏบิตักิาร ( = 17.12, SD = 2.49) สงูกว่า

ก่อนเข้าร่วมสถิติ ( = 14.33, SD = 2.68) อย่างมี

นัยส�าคัญทาง (p <.01) และทุกคนที่เข้ารับการฝึก

อบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นในการ

ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและการเตรียมรับมือกับ

อุทกภัยอย่างถูกวิธี ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็น อสม.ส่วนใหญ่ 
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มคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาศกัยภาพตนเองในด้านต่างๆ 
เพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจสูง และได้สะท้อนความรู้สึก
หลงัการฝึกอบรมว่า ควรมกีารจัดการฝึกภาคปฏบิตัจิาก
สถานการณ์จ�าลองน�า้ท่วมนีใ้ห้กบัเครอืข่ายชมุชนเมอืง
ในพื้นที่อื่นๆด้วยเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
เสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐ จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ
ผนวกกบัการฝึกปฏิบัต ิเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
ให้มีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน 
ผู ้วิจัยได้พัฒนาสื่อเรียนรู้ส�าหรับการเตรียมพร้อม
เพื่อช่วยเหลือตนเองของกลุ่มเปราะบางท่ีสามารถ
น�าไปใช้ในระยะทีเ่กดิน�า้ท่วม โดยใช้สัญลักษณ์สี เพือ่
การระบุจ�านวนกลุม่เปราะบาง ทีอ่าศยัในบ้านแต่ละหลงั
ซึง่ต้องการความช่วยเหลอืในยามฉกุเฉนิ ด้วยพบปัญหา
การย้ายถิน่ในชมุชนเมอืงสงู ซึง่อาจไม่ตรงกบัการส�ารวจ
เดิมที่มีอยู่ และเพื่อการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ที่ให้การ
ช่วยเหลือเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ตาม สื่อที่พัฒนาขึ้น
ในส่วนนี ้ จ�าเป็นต้องมีการทดสอบผลการใช้ส่ือในการ
ซ้อมแผนต่อไป
 ในระยะต่อมาหลังการอบรม 2 เดือน ผู้วิจัย
ได้มีการติดตามการน�าความรู้จากการจัดการอบรม
แล้วว่ามกีารน�าไปใช้อย่างไร โดยการเยีย่มบ้านร่วมกับ 
อสม.บางราย และสะท้อนคิดจากการจัดประชุมร่วม
เพือ่ประเมนิผลรปูแบบการพัฒนาเครือข่ายชมุชนเมอืง
ในโครงการนี้ พบว่า อสม.ได้มีการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
เปราะบางเบือ้งต้นทีถ่กูวธิแีละมคีวามมัน่ใจในการดแูล
และช่วยเหลอืตามปัญหาทีพ่บมากขึน้ เช่น การท�าแผล
และห้ามเลือดเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และ
การเตรยีมแผนรบัมอืน�้าท่วมของผูป่้วยในความดแูล
ของ อสม. และคนในครอบครัวตนเอง และเพ่ือเป็นการ
น�าไปใช้ในการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยักลุม่เปราะบาง
ของเครือข่ายชุมชนเมืองในเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ในการศกึษาครัง้นี ้ ผูวิ้จัยได้มีการส�ารวจเยีย่มบ้านกับ 

อสม.พบว่ามกีลุม่เปราะบางเพยีง 17 ราย จากทัง้หมด 
43 ราย ทีแ่สดงความประสงค์จะเคลือ่นย้ายหรอือพยพ
และต้องการการช่วยเหลือ จึงได้มีการจัดท�าแผนการ
รบัมอืน�า้ท่วมในระดบัชุมชนโดยการซ้อมแผนบนโต๊ะ 
(table-top)กับ อสม.และเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 
ซึง่ผลการด�าเนนิงานครัง้นีท้�าให้ได้แผนรบัมอืน�า้ท่วม
ในชุมชนเมืองและแผนการอพยพ โดยเน้นความ
ร่วมมือจากบุคลากรในเครือข่ายสามภาคีในพื้นที่ที่
สามารถให้การช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ เทศบาล 
ศูนย์สาธารณสุข และ อสม. และร่วมกันก�าหนด
บทบาทหน้าทีเ่พือ่การท�างานให้ราบรืน่ตามระยะการ 
เตรียมการ (ก่อนและขณะน�้าท่วม) ซึ่งใช้สัญลักษณ์
ธงเขียว เหลืองและแดงเพื่อการอพยพประชาชนที่มี
ความชัดเจน ดังแผนภาพ 1 และ2
 ผลการศึกษายังได้สะท้อนถึงความส�าเร็จที่
เกิดขึ้นจากการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ท้ังจาก
เทศบาล ศูนย์สาธารณสุข และ อสม.พบว่า ทุกคน
เหน็ชอบในแผนการรบัมอืและแผนการอพยพทีพ่ฒันา
ขึ้นโดยมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดความส�าเร็จคือ ความมี
จิตอาสาและการมีส่วนร่วมของอสม.ที่สังเกตได้จาก
การเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
เป็นผูท้ีอ่าศยัในพืน้ทีม่านานและมปีระสบการณ์ตรงกับ
การประสบภยัน�า้ท่วม นอกจากนี ้พบว่าการทีเ่ทศบาล
มีแผนเป็นลายลักษณ์อักษรในการจัดการน�้าท่วม
และให้มกีารฝึกซ้อมแผนทกุปี โดยให้ความส�าคัญกับ
การเตรียมพร้อมของประชาชนในการรับมือและ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัเมือ่เกิดน�า้ท่วม จงึเป็นการสร้าง
ความรับผิดชอบของชุมชนร่วมกันอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งน�าไปสู่ความส�าเร็จได้ง่ายในการศึกษานี้ พบว่ามี
อุปสรรคไม่มาก ยกเว้นด้านการนัดหมาย อสม.เพื่อ
มาท�างานร่วมกนัทีม่คีวามล่าช้าเพราะ อสม. มบีทบาท
หน้าที่หลายประการจึงต้องการการบูรณาการงานให้
สอดคล้องกับภารกิจที่มีอยู่ 
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อภิปรายผล

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์บริบทชุมชน

เมอืงหาดใหญ่ในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา พบว่ามีต้นทุนทางสงัคม

ท่ีด ีจงึเกดิความส�าเรจ็ของโครงการตามเป้าหมาย โดย

ในระยะเตรยีมการ พบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลท้ังจากเจ้าหน้าที่

ศูนย์สาธารณสุข อสม. และประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ทีท่�าการส�ารวจ สะท้อนภาพของประชาชนในเขตเมือง

หาดใหญ่ว่ามีความตืน่ตวัและเตรยีมพร้อมในการรบัมอื

กบัภยัพบิตันิ�า้ท่วมหลงัมปีระสบการณ์น�า้ท่วมใหญ่เมือ่ 

ปี 2553 อย่างไรกต็ามด้วยความหลากหลายของพ้ืนที่

และลักษณะของชุมชนเมืองท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่

หนาแน่น แต่การกระจายของ อสม. ไม่ท่ัวถงึท�าให้การ

ด�าเนนิงานเพือ่พฒันาเครอืข่ายชมุชนเมอืงต้องขยาย

การพฒันาศกัยภาพของ อสม. เป็นหลักให้ครอบคลมุ

ทกุพืน้ที ่เพราะเป็นผูท่ี้อยูใ่กล้ชดิ มีความสัมพันธ์แบบ

ญาติมิตรหรือพ่ีน้อง เช่น มีบ้านพี่เลี้ยงเกิดขึ้นตาม

นโยบายของเทศบาล เพือ่สนบัสนนุการช่วยเหลือแบบ

พึง่พากนัเองในชมุชน เป็นต้น จึงมีผลดต่ีอการพัฒนา

ศกัยภาพเครอืข่ายเพือ่การช่วยเหลอืกลุ่มเปราะบางได้

 ผลการส�ารวจปัญหาและความต้องการการเรียนรู ้

ของ อสม. ซึ่งเป็นแกนน�าในการดูแลงานสาธารณสุข

มลูฐาน พบว่า อสม.ทีม่ปีระสบการณ์ให้ความช่วยเหลอื

ขณะเกดิอทุกภยัด้านการปฐมพยาบาลยงัมน้ีอย (ร้อยละ 

19.4) มากกว่าครึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการ

ปฐมพยาบาล (ร้อยละ 59.3) นอกจากน้ี มากกว่าครึง่

ไม่มปีระสบการณ์ในด้านการประสานงานกับหน่วยงาน

ภายนอก (ร้อยละ 55.6) ไม่มีประสบการณ์การเป็น

บ้านพีเ่ลีย้ง (ร้อยละ 54.6) และการช่วยอพยพ (ร้อยละ 

63.0) และพบว่าส่วนใหญ่ ยังมีความต้องการในการ

เพ่ิมความรูแ้ละทักษะต่างๆ เกีย่วกบัการจัดการภยัพิบตัิ 

น�า้ท่วม ทัง้หมด 7 ด้าน คอื 1) การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

2) การใช้ยา 3) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 4) การช่วย

เหลือกลุ่มเปราะบาง 5) สัญญาณเตือนภัย 6) การ

คมนาคมและการติดต่อสื่อสาร และ 7) ความรู้ทั่วไป

เกีย่วกบัการช่วยเหลอืตนเองขณะน�า้ท่วม ซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัทีท่บทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัความรูข้อง อสม. 

ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติของประเทศอินโดนีเซีย9 

พบว่า อสม.ส่วนใหญ่มีความรู้น้อยที่สุดในเรื่องของ

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น6 นอกจากนี ้ อสม.ส่วนใหญ่

มีความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆที่ใช้ใน

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น การท�าแผล การ

เคลือ่นย้ายผูป่้วยทีถ่กูวธิ ีการท�ากายภาพบ�าบดัให้ผูป่้วย

ทีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได้นอนตดิเตยีง การให้ค�าแนะน�า

เกีย่วกบัอาหารส�าหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคเบาหวาน การควบคมุ

โรคความดนัโลหติสงู การดแูลสขุภาพหลงัน�า้ลด ได้แก่ 

โรคท้องร่วงโรคตาแดง โรคน�า้กดัเท้าและโรคไข้เลือดออก 

อย่างไรก็ตาม ความรูท้ีม่ยีงัไม่ครอบคลมุเนือ้หาทีก่รม

ควบคมุโรคตดิต่อได้ระบใุนคูมื่อการป้องกันโรคมากบั

น�า้ท่วมว่ามอียูด้่วยกนั 9 โรค ได้แก่โรคผวิหนงั โรคระบบ

ทางเดินหายใจ โรคตาแดง โรคระบบทางเดินอาหาร 

โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก โรคหัด โรคไข้มาลาเรีย 

และการถูกสตัว์มพีษิกัดต่อย10 การก�าจดัอุจจาระและ

ขยะต่างๆ และยงัสอดคล้องกับการศกึษาทีผ่่านมาใน

ด้านความรู้บางเรื่อง ซึ่งเป็นที่ต้องการของ อสม. คือ

วิธีการขอความช่วยจากเทศบาลในภาวะน�้าท่วมและ

ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ยังขาดอุปกรณ์สื่อสาร เช่น 

วิทยุส่ือสารส�าหรับผู้น�าชุมชนซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์

จริงอาจใช้โทรศัพท์ไม่ได้ จึงควรเตรียมวิทยุสื่อสาร

ส�าหรับผู้น�าชุมชนด้วย11

 ดงันัน้ ความจ�าเป็นในการพฒันาศกัยภาพด้าน

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ทีช่่วยเหลอืตนเองได้น้อย หรอืมคีวามต้องการการดแูล

เฉพาะ จงึมคีวามส�าคัญยิง่ในพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นชุมชนเมอืง 

และจากการสนทนากลุม่กับ อสม. และเจ้าหน้าทีศ่นูย์
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สาธารณสขุ และการเยีย่มบ้านกลุม่เปราะบาง พบตรงกนั

ว่า ยังมีความรู้น้อยในด้านการช่วยเหลือเมื่อต้องการ

การอพยพหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประกอบกับยัง

ขาดแผนการอพยพของชมุชนเมอืงแต่ละพืน้ทีท่ีช่ดัเจน

หากเกดิภยัพบิตั ิอย่างไรกต็าม ผลการศกึษาครัง้น้ี ได้

ช่วยให้เกิดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้อง

กับความต้องการการเรียนรู้ของชุมชน เนื่องจากการ

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนเมือง

ในการศึกษานี ้มคีวามแตกต่างจากการอบรมทีผ่่านมา 

โดยสะท้อนจากผู้เข้าอบรม (อสม.) ว่าเป็นการอบรม

ที่ได้ลงมือปฏิบัติและฝึกในสถานการณ์จ�าลอง และมี

หุ่นประกอบการฝึก ท�าให้ผลการอบรมเป็นไปตาม

เป้าหมายคอื อสม. ทุกรายท่ีเข้าร่วมมีความรู้และทักษะ

เพ่ิมขึน้มาก มีการน�าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ในการดแูลในชวีติ

ประจ�าวันหรือดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบใน

บางเรื่องได้อย่างชัดเจนในสถานการณ์ปกติ จากการ

ประชมุสรุปผลการศกึษากบัผูแ้ทนจากเจ้าหน้าท่ีศนูย์

สาธารณสขุ อสม. และกลุม่ผูด้แูลผูป่้วยเปราะบาง พบว่า 

หลงัอบรม อสม. ได้สะท้อนการน�าความรูไ้ปใช้ในการ

ดแูลผู้ป่วยด้วยความมัน่ใจมากขึน้ และยกตวัอย่างผูป่้วย

ที่ดูแลพร้อมกับการแก้ปัญหาขณะดูแลได้ถูกต้อง

มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา9,12 ที่พบว่า

ประสบการณ์การฝึกอบรมเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถหรือทักษะของ อสม. 

ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 9,12,13

 อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมเพื่อ

ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจะด�าเนินไปไม่ได้ด้วยดี 

หากขาดการจัดท�าแผนการดูแลและแผนอพยพของ

ชุมชน ในการนี้ ผู้ศึกษาได้จัดกระบวนการให้ อสม.

และเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขท่ีดูแลรับผิดชอบใน

พื้นที่เขตชุมชนเมืองมาระดมความคิดเพ่ือเขียน

แผนชมุชนและแผนอพยพในระดบัชมุชนโดยการท�า 

Table-top กับ อสม. และเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข

การเลือกใช้วิธีการซ้อมแผนบนโต๊ะถูกน�ามาใช้ก่อน

เพราะท�าได้ง่ายกว่าการฝึกในภาคสนามและท�าให้

การฝึกภาคสนามเป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย14 

โดยผลการด�าเนนิงานครัง้นีท้�าให้ได้แผนรบัมอืน�า้ท่วม

ในชุมชนเมอืงและแผนการอพยพ และมกีารอภปิราย

ร่วมกันก่อนสรุป ท�าให้ทุกคนเห็นว่าแผนที่จัดท�าขึ้น

มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง มากกว่าในอดีตที่

ผ่านมา ซึง่ขาดการวเิคราะห์ร่วมกัน ในส่วนนีไ้ด้มกีาร

สรุปถอดบทเรียนหลังการจัดกระบวนการด้วย พบว่า 

อสม. มคีวามพงึพอใจการได้แสดงความคิดเหน็เตม็ที่ 

ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นบทบาทของแต่ละภาคส่วน

ที่รับผิดชอบชัดเจนขึ้น และพร้อมที่จะประสานการ

ท�างานเพือ่การดแูลช่วยเหลอืกลุม่เปราะบางในชุมชน 

ด้วย พบประเดน็ส�าคัญทีเ่ป็นเงือ่นไขของคนในชุมชน

เมืองว่า ประชาชนกลุ่มที่มีผู้ป่วยเปราะบาง ส่วนใหญ่

ไม่ต้องการการอพยพหรือเคลื่อนย้าย เพราะมีความ

สามารถในการจดัการด้วยตนเองในครอบครวั โดยการ

อพยพขึน้ช้ันสอง เพราะมลีกัษณะบ้านสองช้ันเหตผุล

ท่ีประชาชนไม่ยอมอพยพ คือ เป็นห่วงบ้านและ

ทรพัย์สนิท่ีอยูใ่นบ้านไม่เชือ่ว่าน�า้จะท่วมสงู โดยเฉพาะ

ผูส้งูอายท่ีุผ่านประสบการณ์น�า้ท่วมมาหลายครัง้ยนืยนั

ว่าตนเองสามารถใช้ชวีติอยู่กบัน�า้ท่วมได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องอพยพไปไหน นอกจากนัน้เหตผุลอีกข้อก็คือ เป็น

ห่วงสัตว์เลี้ยง สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา15 ใน

การส�ารวจเยี่ยมบ้านกับ อสม.พบว่ามีกลุ่มเปราะบาง

เพยีง 17 ราย จากจ�านวนทัง้หมด 43 ราย ทีแ่สดงความ

ประสงค์จะเคลื่อนย้ายหรืออพยพและต้องการการ

ช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า 

ส่วนใหญ่ยังขาดแผนการเคลื่อนย้ายประชาชนก่อน

เกิดเหตอุุทกภยัทีชั่ดเจน16 แต่พบว่าหากมกีารอพยพ
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หรอืเคลือ่นย้าย ชมุชนเมอืงจ�าเป็นต้องด�าเนนิการตาม
แผนอพยพ โดยระบไุว้เป็นสองกลุม่ คอืกลุม่ทีช่่วยเหลอื
ตนเองได้และช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ ดงัแผนภาพข้างต้น
 เมือ่วเิคราะห์ความส�าเร็จของการพัฒนาศกัยภาพ
เครือข่ายชุมชนเมืองในการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบ
อุทกภัยกลุ่มเปราะบางในกรณีศึกษานี้ ตามแนวคิด
การมีส่วนร่วมของชมุชน จากการสะท้อนคดิและประชมุ
กลุม่ตลอดโครงการ จะพบว่าชมุชนเมอืงในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ยงัมต้ีนทนุทางสงัคมทีด่ ี ด้วยลกัษณะพืน้ท่ี
ที่มีน�้าท่วมทุกปีและภูมิหลังของ อสม. และเจ้าหน้าที่
ศูนย์สาธารณสุขที่ต้องเผชิญและผ่านประสบการณ์
ทุกข์ยากมาด้วยกันจากสถานการณ์น�้าท่วม ตลอดจน
การมปีฏสิมัพนัธ์ร่วมผ่านกจิกรรมต่างๆท�าให้ศักยภาพ
เครือข่ายชุมชนเมืองในการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบ
อทุกภยักลุม่เปราะบางมคีวามเข้มแขง็ และมคีวามจ�าเป็น
ต่อการพฒันาเป็นต้นแบบจติอาสาอย่างเป็นระบบ เพือ่
การขยายไปยงัพืน้ท่ีอืน่ท่ีมีความเส่ียงน้อย และช่วยให้
ชมุชนพึง่พาตนเองในการรบัมือกบัภัยพิบตัไิด้มากขึน้ 
โดยเฉพาะระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน ซ่ึงยงัต้องได้รบั
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับที่สถาบันวิจัย
ประชากรและสงัคมมหาวทิยาลยัมหดิล5 ได้เสนอแนะไว้
อย่างไรกต็ามผลการสะท้อนภาพรวมของโครงการจาก
ผูเ้ข้าร่วมโดยเฉพาะ อสม. พบว่าหลังการอบรมท�าให้
เพิม่ความมัน่ใจในการปฏิบตังิานขณะเกดิน�้าท่วมมาก
ยิง่ขึน้และเกดิแผนการช่วยเหลอืและอพยพของชุมชน 
เพ่ือสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนรับมือ
น�้าท่วมจริงในอนาคต

สรุปผลการศึกษา

 ในการศกึษานี ้พบว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ยงัมี

ต้นทุนทางสังคมที่ดี และเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายชุมชนเมืองในการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบ

อทุกภยักลุม่เปราะบาง และพบว่าระบบอาสาสมคัรท่ีมี

อยู่เดิมเป็นปัจจัยหลักต่อการพัฒนา โดยอาศัยข้อมูล
และการมส่ีวนร่วมของทัง้สามภาคส่วน ได้แก่ อาสาสมคัร
ชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข และกลุ่มเปราะบาง 
เป็นปัจจัยขับเคล่ือนในระดับชุมชนเมืองที่ส�าคัญต่อ
การเกดิความส�าเรจ็ในการพฒันาครัง้นี ้แม้จะพบปัญหา
ในการเตรียมรับภัยพิบัติน�้าท่วมในเขตชุมชนเมือง
เกีย่วกบัศกัยภาพบางด้านของ อสม. และการกระจาย
ความช่วยเหลอืไปยงักลุม่เปราะบางทีช่่วยเหลอืตนเอง
ได้น้อย แต่ผลการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัครัง้นี ้ ได้แกนน�าทีส่ามารถเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรูใ้ห้กบัชมุชนอืน่ต่อไป นอกจากนี ้ยงัพบว่าผลจาก
การพฒันาศกัยภาพเครือข่ายชมุชนเมอืงในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบอทุกภยักลุ่มเปราะบาง ท�าให้ได้รปูแบบทีช่ดัเจน
และมีแผนชุมชนเพื่อเตรียมรับมือน�้าท่วมและแผน
อพยพที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีสื่อการเรียนรู้เพื่อ

การช่วยเหลือยามฉุกเฉินในระดับครอบครัว 

ข้อจ�ากัดในการศึกษา

 ในระยะประเมนิผลทมีวจิยัไม่สามารถประเมนิ
จากกลุ่มเปราะบางได้เพราะเหตุการณ์น�้าท่วมไม่ได้
เกิดขึ้นในช่วงที่ศึกษา ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็น อสม.
ซึ่งได้จากการคัดเลือกจากชุมชน 8 แห่งเท่านั้น อาจ

ไม่สามารถเป็นตัวแทนของชุมชนเมืองทั้งหมด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ผลการศกึษานีส้ามารถเป็นต้นแบบทีน่�าไปขยาย
หรอืต่อยอดการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายชุมชนเมอืง
ที่มีจิตอาสาสูงและมีความรับผิดชอบหรือให้ความ
ส�าคัญว่าน�้าท่วมเป็นปัญหาร่วมของทุกคน ไม่ใช่ของ
ภาครฐั ดงันัน้การน�ารปูแบบในการช่วยเหลอืผูป้ระสบ
อุทกภัยกลุ่มเปราะบางไปใช้ ควรค�านึงถึงบริบทพื้นที่
และคุณลักษณะของคนในชุมชนที่ประสบปัญหา
เดียวกัน นอกจากนี้ ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพ

ในสถานการณ์จริงของการใช้แผนอพยพและแผน
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Development of an Urban Network’s Potential for Helping Groups of 
Flood-Susceptible Inhabitants: A Case Study of Had Yai*
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Abstract: Objective: To examine (1) social capital, success factors, and obstacles in relation 
to developing a competent volunteer network, and (2) an urban volunteer network’s potential 
for helping groups of inhabitants susceptible to recurring floods in Had Yai district.
 Design: Research and development.
 Implementation: This study was conducted on a sample of 108 flood-related people, 
consisting of (1) flood-susceptible inhabitants, as well as local caretakers, of chronically 
flooded areas; (2) community volunteers; and (3) public health and Had Yai municipality 
officials.  Data were collected in 3 stages: (1) preparation and planning of a development project; 
(2) implementation; and (3) evaluation.  Data collection was through interviews, group discussions, 
participatory observation and a questionnaire.  Descriptive statistics and content analysis 
were adopted for analysing the quantitative and qualitative data, respectively.
 Results: The major factor contributing to the capital for success in establishing an urban 
network was the community volunteers.  Constituting more than half (55.7%) of the participants, 
these volunteers were originally from chronically flooded areas.  Every such volunteer showed great 
willingness to assist the communities’ susceptible inhabitants, with a plan to offer aid that responded 
to each inhabitant’s needs, under supervision by each community’s public health officials with long 
flood-relief experience.  In addition, the officials, together with community volunteers, regularly 
monitored their flood-relieving drills.  The municipality’s support was in the forms of budgets, 
mentor stations, and annual flood-relief plans, with flood-relieving drills being exercised every year.
 Three main obstacles to urban network establishment were observed in this study.  The first 
was the disproportion of the number of volunteers and the number of inhabitants in each community.  
The second was the lack of a clear coordination schema between organisations.  The last concerned 
the volunteers’ experience.  Only 19.4% of the volunteers were experienced in helping flood victims.  
Over half of the volunteers (59.3%) possessed no nursing care experience and 54.6% lacked 
mentoring experience, whilst 63% were without any experience in evacuating susceptible members 
of a community.  Consequently, additional nursing-care training would be needed for volunteers 
working with susceptible inhabitants.  However, after completing the project, the volunteers exhibited 
significantly higher levels of knowledge and skills needed for assisting susceptible inhabitants 
(p < .05).  It can be concluded, therefore, that this trilateral urban volunteer network, with 
local volunteers being the principal operators, has promising potential for further application.
 Recommendations: The outcome of this study could be applied to the other forms of 
urban network development to provide aid and care for victims of floods or other disasters.  
However, efficiency test in real situations is advised.
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บทคดัย่อ: วตัถปุระสงค์ของการวจิยั: เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมสร้างเสรมิการจดัการตนเองต่อ
ความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และวัตถุประสงค์ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน

 การออกแบบวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง

 วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูเ้ป็นเบาหวานชนดิที ่2 ทีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยยาฉดีอนิซลูนิ
ทีม่ารบับรกิารทีค่ลนิิกเบาหวาน โรงพยาบาลราชบรุ ีจ�านวน 50 คน คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างตามคณุสมบตัิ
ทีก่�าหนด และท�าการสุม่อย่างง่ายเข้ากลุม่ควบคมุ และกลุม่ทดลอง กลุม่ละ 25 คน กลุม่ควบคมุได้รบั
การพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รบัโปรแกรมสร้างเสรมิการจดัการตนเองเป็นระยะ เวลา 8 สปัดาห์ 
ประกอบด้วย 1) การเตรยีมความพร้อมโดยการทบทวนความรูแ้ละฝึกทกัษะการจดัการตนเองส�าหรบั
ผู้เป็นเบาหวาน 2) การติดตามเยี่ยมบ้าน และ 3) การติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามความรู้และแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติที

 ผลการวิจัย: พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และพฤติกรรม
การจัดการตนเองมากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p< .001) และหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินเอวันซีน้อยกว่าก่อน
การทดลอง และน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ(p< .05)

 ข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสร้างเสริมการจัดการตนเอง มีผลให้
ผู้เป็นเบาหวานมีพฤติกรรมการจัดการตนเองดีขึ้นและมีระดับเฮโมโกลบินเอวันซีลดลง พยาบาล
สามารถใช้โปรแกรมนีเ้ป็นแนวทางในการดแูลผูเ้ป็นเบาหวานชนดิที ่2 ทีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยยาฉดี
อนิซลูนิ เพื่อให้สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วารสารสภาการพยาบาล 2559; 31(1) 70-82
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 โรคเบาหวานนับเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ใน 4 
อันดับแรกของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ข้อมูลจากส�านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
ปี พ.ศ. 2555 มผีูเ้สียชวีติจากโรคเบาหวานเฉลีย่วนัละ 
22 คน มีผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรค
เบาหวานมากเป็นอนัดบั 2 รองจากโรคความดนัโลหติสูง 
โรคเบาหวานหากไม่สามารถควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืด 
ให้อยูใ่นระดบัปกต ิ หรอืใกล้เคยีงปกตไิด้ จะส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในทุกระบบของร่างกาย
ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนทางตา การเสือ่มของไตท�าให้เกดิ
ไตวาย การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุที่
ท�าให้เกิดความพิการ และเสียชีวิต การควบคุมระดับ
น�้าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติจึงเป็นเป้าหมาย
ส�าคัญในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน1 โดยผู้เป็นเบาหวาน
จ�าเป็นต้องดแูลตนเองด้วยการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม 
และแบบแผนการด�าเนินชีวิตในสอดคล้องกับโรค 
ประกอบด้วย การควบคุมอาหาร การออกก�าลังกาย 
และการใช้ยาเบาหวาน ซ่ึงธรรมชาตขิองโรคเบาหวาน
เม่ือเวลาผ่านไป การท�างานและเซลล์เบต้าของตบัอ่อน
จะลดลงเรือ่ยๆ หรอืเกดิปัญหาสุขภาพท�าให้ควบคุม
ระดับน�้าตาลไม่ได้ ใช้ยาชนิดรับประทานไม่ได้ผล จึง
จ�าเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ยาฉีดอินซูลินเพ่ือลดระดับ
น�า้ตาลในเลอืดแทน ทกุปีจะพบผูเ้ป็นเบาหวานทีเ่ปลีย่น
มาใช้ยาฉีดอินซูลินร้อยละ 5 - 72  ซึ่งการปรับเปลี่ยน
มาใช้การฉีดอินซูลินนั้น ท�าให้ผู้เป็นเบาหวานเกิด
ความยุง่ยากมากขึน้ ท้ังต้องเรยีนรูวิ้ธกีารฉีดยา วิธกีาร
เก็บรักษายา รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการ
รบัประทานอาหาร และการออกก�าลังกายให้เหมาะสม
กับการฉีดอินซูลิน ซึ่งแตกต่างจากการใช้ยาชนิด
รบัประทาน หากผูเ้ป็นเบาหวานไม่มคีวามรู้ความเข้าใจใน
การรกัษา ไม่มทีกัษะการฉดีอนิซูลนิท่ีถกูต้อง อาจท�าให้
ผูเ้ป็นเบาหวานวิตกกงัวล กลวั3-5 ปฏเิสธทีจ่ะฉดีอนิซลูนิ 

และท�าให้ผูป่้วยหยุดยาเอง6 ส่งผลให้ควบคมุระดับน�า้ตาล

ในเลอืดไม่ได้ ท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ดงันัน้

การส่งเสรมิให้มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมให้เหมาะสม

กบัการใช้ยาฉดีอนิซลูนิ จากทมีสขุภาพจะช่วยให้ผูเ้ป็น

เบาหวานมีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับจัดการกับปัญหาที่

อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

 การจัดการตนเอง (self-management) เป็น

วิธีการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส�าคัญใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เป็น 

กระบวนการของบุคคลที่กระท�ากับตนเอง มุ่งให้เกิด

การปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้ และศักยภาพในตนเอง

ท่ีมีอยู ่น�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นให้เกดิพฤตกิรรมจดัการ 

ตนเองในโรคเรือ้รงัทีเ่หมาะสม สามารถควบคุมโรคที่

เป็นอยู่ได้ โดยอาศยัค�าแนะน�า ความร่วมมอืจากบคุลากร

สขุภาพ17 ในประเทศไทยได้มกีารน�าแนวคดิการจดัการ

ตนเอง มาใช้ในกลุ่มผู้เป็นเบาหวานเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดอย่าง

แพร่หลาย ผลการศกึษาของโปรแกรมการจดัการตนเอง

ในผูเ้ป็นเบาหวาน โดยมุง่เน้นการให้ความรู ้และฝึกทกัษะ

ในการจดัการตนเอง มกีารสนบัสนนุและตดิตามอย่าง

ต่อเนื่องพบว่าหลังจากได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมี

พฤติกรรมการจัดการตนเองดีขึ้น ระดับฮีโมโกลบิน

เอวันซีลดลง และคุณภาพชีวิตดีขึ้นย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ8-12 จากการทบทวนวรรณกรรมพบปัญหา

หลากหลายจากการใช้ยาฉีดอนิซูลนิในผูเ้ป็นเบาหวาน 

ชนดิที ่2 ท�าให้ควบคุมระดบัน�า้ตาลในเลอืดไม่ได้ตาม

เป้าหมาย อกีทัง้ในประเทศไทยมงีานวจิยัทีจ่ดัโปรแกรม

ส่งเสรมิการจดัการตนเองในผู้เป็นเบาหวานทีไ่ด้รบัยา

ฉดีอนิซลูนิน้อย สอดคล้องกบัการดแูลผูแ้ป็นเบาหวาน

ทีไ่ด้รบัยาฉดีอินซลูนิทีค่ลนิกิเบาหวานในโรงพยาบาล

ราชบุรี ที่ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองทั่วไปจาก

การสอน และการดูวีดิทัศน์ร่วมกันเหมือนกับผู้เป็น
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เบาหวานทีไ่ด้รบัยาชนดิรบัประทาน ซึง่ผูเ้ป็นเบาหวาน
ทีใ่ช้ยาฉีดอินซูลนิต้องจดัการดแูลตนเองในบางประเดน็
ที่แตกต่างจากการรักษาด้วยยารับประทาน กล่าวคือ 
ต้องมีความตรงต่อเวลาในการฉีดอินซูลินควบคู่กับ
การรับประทานอาหาร โดยหลังฉีดยาอินซูลินควรรับ
ประทานอาหารภายใน 30 นาที เน่ืองจากเม่ืออนิซูลนิ
ออกฤทธิอ์าจเกดิภาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่ได้ และผูป่้วย
ทีต้่องเดนิทางไปท�างานต่างจังหวัดจ�าเป็นต้องรูวิ้ธกีาร
เก็บยาที่เหมาะสม ไม่ออกก�าลังกายขณะอินซูลิน
ออกฤทธิ์สูงสุด ไม่ควรฉีดยาบริเวณที่ออกก�าลังกาย 
ข้อจ�ากัดต่าง ๆ เหล่านี้อาจส่งผลให้ผู้เป็นเบาหวานที่
ใช้ยาฉีดอินซูลินมีความกลัว และวิตกกังวลมากขึ้น
ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้
 จากปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จัยจึงได้จัดท�าโปรแกรม
การสร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวาน
ชนดิที ่2 ทีไ่ด้รบัการรักษาด้วยยาฉีดอนิซลูนิขึน้ ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่การเตรียมความพร้อม 
เพือ่ลดความตงึเครยีดในผูเ้ป็นเบาหวานทีไ่ด้รบัยาฉดี
อินซูลิน โดยจัดกิจกรรมการสร้างสมาธิโดยใช้เสียง
ธรรมชาตแิละดนตร ี เพ่ือให้ผูเ้ป็นเบาหวานเกดิความ
รูส้กึผ่อนคลาย ลดความตงึเครียด ช่วยสร้างสมาธ ิกระตุ้น
ระบบความจ�าท�าให้เปิดใจกบัการรบัรูส่ิ้งใหม่ๆ จดจ�า
ข้อมูลที่พยาบาลให้ได้ดีขึ้น13-15 และจัดให้มีกิจกรรม
การทบทวนความรูแ้ละการฝึกทกัษะการจดัการตนเอง 
โดยใช้กระบวนการจดัการตนเองของเคนเฟอร์16 ได้แก่ 
การตัง้เป้าหมาย ตดิตามตนเอง ประเมนิตนเอง และให้
แรงเสรมิด้วยตนเอง เพือ่ให้ผูเ้ป็นเบาหวานทีไ่ด้รบัการ
รกัษาด้วยยาฉดีอนิซลิูนมพีฤติกรรมการจัดการตนเอง

ที่เหมาะสม สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้

กรอบแนวคิดการวิจัย

 แนวคิดการจัดการตนเองของเคนเฟอร์16 เป็น 

กระบวนการเรียนรู้ที่บุคคลต้องเป็นผู้คิด ปฏิบัติด้วย

ตนเอง โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ช่วย

ในการตดัสนิใจจดัการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เนือ่งจาก

ไม่มใีครสามารถปรบัแต่งพฤตกิรรมผู้อ่ืนได้ นอกจาก

ตัวบคุคลนัน้ บคุคลจงึต้องมคีวามรู ้และทกัษะการจดัการ

ตนเองทีจ่�าเป็น จดุมุง่หมายเพือ่ลดความรนุแรง และ

ควบคุมความก้าวหน้าของโรค ซึ่งโปรแกรมนี้ได้จัด

ให้มีการทบทวนความรู้เรื่องโรค การปฏิบัติตัว และ

ฝึกทักษะการจัดการตนเอง โดยกระบวนการจัดการ

ด้วยตนเอง ประกอบไปด้วย 1) การตัง้เป้าหมาย (goal 

setting) เป็นการระบสุิง่ทีบ่คุคลให้คณุค่า ให้ความสนใจ 

ต้องการจะท�าให้ประสบผลส�าเรจ็ ซึง่เป้าหมายทีต่ัง้นัน้

ควรมคีวามเฉพาะเจาะจงสามารถวดัได้ 2) การตดิตาม

ตนเอง (self- monitoring) เป็นการสังเกต ติดตาม

บนัทกึพฤตกิรรมของตนเอง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อปัญหา

สุขภาพที่บุคคลก�าลังพยายามจัดการ ประโยชน์ของ

การติดตามตนเองคือ เป็นการให้ข้อมูลแก่ตนเอง 

และท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3) การ

ประเมินตนเอง (self-evaluation) เป็นการประเมิน

เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเอง กับเกณฑ์

มาตรฐานหรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เพื่อน�าไปสู่การ

ตัดสินใจปรบัเปล่ียนพฤติกรรมหรอืคงพฤติกรรมนัน้ไว้ 

4) การให้แรงเสรมิตนเอง (self-reinforcement) เป็น 

การให้แรงเสริมกับตนเองเมื่อประสบความส�าเร็จใน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือปฏิบัติกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งส�าเร็จ 

 โปรแกรมดังกล่าวจะท�าให้ ผู้เป็นเบาหวานมี

ความรูแ้ละทกัษะการจดัการตนเองเกีย่วกบัโรคเพิม่ขึน้ 

ใช้กระบวนการในการจดัการตนเองโดยการตัง้เป้าหมาย 

การติดตามตนเอง การประเมินตนเอง และการให้

แรงเสริมตนเอง รวมท้ังผู้วิจัยยังเสริมแรงโดยให้

ก�าลงัใจ และให้ค�าปรกึษาอย่างต่อเนือ่งด้วยการตดิตาม

เยี่ยมบ้านร่วมกับ การติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์เพื่อ
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ขอค�าปรกึษาเมือ่มีปัญหา ซ่ึงกจิกรรมดวักล่าวจะน�าไปสู่
พฤตกิรรมการจดัการตนเอง ส่งผลให้มรีะดบัฮโีมโกลบิน

เอวันซีลดต�่าลง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู ้ 
พฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับฮีโมโกลบิน
เอวนัซ ีของผูเ้ป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีได้รบัการรกัษา
ด้วยยาฉดีอนิซลูนิของกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัได้รบั
โปรแกรมสร้างเสริมการจัดการตนเอง
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู ้ 
พฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับฮีโมโกลบิน
เอวนัซ ีของผูเ้ป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีได้รบัการรกัษา
ด้วยยาฉดีอนิซลูนิ หลังได้รบัโปรแกรมสร้างเสรมิการ

จัดการตนเอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

สมมติฐานการวิจัย

 1. กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้การจัด 
การตนเองหลังได้รับโปรแกรมสร้างเสริมการจัดการ
ตนเอง มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสร้างเสริมการจัด 
การตนเอง 
 2. กลุม่ทดลอง มคีะแนนเฉลีย่ความรูก้ารจดัการ
ตนเองหลงัได้รบัโปรแกรมสร้างเสรมิการจดัการตนเอง 
มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
 3. กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
จัดการตนเองหลงัได้รบัโปรแกรมสร้างเสรมิการจดัการ
ตนเอง มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสร้างเสริมการ
จัดการตนเอง 
 4. กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
จัดการตนเองหลงัได้รบัโปรแกรมสร้างเสรมิการจดัการ
ตนเอง มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
 5. กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซี หลงัได้รบัโปรแกรมสร้างเสริมการจัดการตนเอง 

ต�า่กว่าก่อนได้รบัโปรแกรมสร้างเสริมการจัดการตนเอง 

 6. กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบิน

เอวนัซ ีหลงัได้รบัโปรแกรมสร้างเสรมิการจดัการตนเอง 

ต�่ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi 
experimental research) แบบสองกลุม่ วดัผลก่อนและ
หลังการทดลอง (two group pretest and posttest design)
 ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรทีศ่กึษา คือ ผู้ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัจาก
อายุรแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการ
รกัษาด้วยยาฉดีอินซลูนิ รบัการรกัษาในแผนกผูป่้วยนอก 
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลราชบุรี อาศัยอยู่ในเขต
อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 กลุม่ตวัอย่าง คอืผูเ้ป็นเบาหวานชนดิที ่2 ทีไ่ด้รบั
การรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน โดยขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการค�านวนค่าขนาดอิทธิพล (effect size) 
จากงานวิจัยที่มีความคล้ายคลึงกัน น�ามาเปิดตาราง
ของโพลทิและเบค17 ก�าหนดระดบัความเช่ือมัน่ที ่.05 
ค่าขนาดอิทธพิลเท่ากับ 0.8 อ�านาจการทดสอบเท่ากับ 
0.8 ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างกลุม่ละ 25 ราย โดยการสุม่
จากประชากรที่ศึกษาก�าหนดคุณสมบัติดังนี้
 1. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรค
เบาหวานชนดิที ่2 มรีะยะเวลาเจบ็ป่วยตัง้แต่ 3-15 ปี 
และปัจจุบันได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน 
 2. มีค่าน�้าตาลสะสม (HbA1c) มากกว่า 7 
เปอร์เซ็นต์ 
 3. สือ่สารด้วยภาษาไทย อ่านและเขยีนหนงัสอื
ได้ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างต้องสามารถ
บันทึกการปฏิบัติตัว ตามแบบบันทึกติดตามตนเอง 
 5. สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ได้

สะดวก
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ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน
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 6. ยินยอมเข้าร่วมในการท�าวิจัย 

 เกณฑ์ในการคดัออกจากการศกึษา (Exclusion 

criteria)

 1. มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เป็นอุปสรรค

ต่อการเข้าร่วมการศึกษาวิจัยและการดูแลตนเองใน

ชีวิตประจ�าวัน เช่น อัมพาต ไตวายเฉียบพลัน วัณโรค

ระยะติดต่อ เป็นต้น

 2. กลุ่มตัวอย่างย้ายออกจากพื้นที่ ไม่สามารถ

ติดตามเยี่ยมได้ก่อนด�าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น

เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย

 1. เครือ่งมอืท่ีใ ในการทดลองได้แก่ โปรแกรม

สร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิด

ที ่2 ทีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยยาฉีดอนิซูลิน พัฒนาโดยใช้

แนวคิดการจัดการตนเองของเคนเฟอร์16 สื่อประกอบ 

ได้แก่ คู่มือการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้เป็น

เบาหวานชนดิที ่2 ท่ีได้รบัการรกัษาด้วยยาฉีดอนิซูลนิ

ทีผู้่วิจยัได้จดัท�าขึน้ สือ่ทีใ่ช้ในการท�ากจิกรรมการเตรยีม

ความพร้อม และทบทวนความรู ้ ได้แก่ 1) แถบบนัทกึ 

เสียงธรรมชาติ และเสียงดนตรีเพลงดั่งดอกไม้บาน

ของเสถียรธรรมสถาน 2) ภาพประกอบค�าบรรยาย 

(power point)

 2. เคร่ืองมือที่ใ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม

ข้อมลูส่วนบคุคลส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้ในผูป่้วย

เบาหวานชนดิที ่2 เป็นแบบสอบถามความรูท่ี้มีเน้ือหา

เกี่ยวกับ ความรู้โรคเบาหวาน การรับประทานอาหาร 

การฉีดยาอนิซูลนิ และการออกก�าลงักาย ผูว้จัิยดดัแปลง

จากแบบสอบถามแบบสอบถามความรูใ้นผูป่้วยเบาหวาน

ชนดิที ่2 ของ ปัญจา ชมพูธวัช (2551) ลกัษณะข้อค�าถาม

เป็นแบบปลายปิด มีสองตัวเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่ 

แบบสอบถามมี 20 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบ

ผิดให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนนส่วนที่ 3 

แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้เป็น

เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นชุดค�าถามที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมนิการจดัการตนเอง 4 ด้านคือ ด้านการควบคุม

อาหาร 13 ข้อ ด้านการออกก�าลังกาย 5 ข้อ การใช้ยา

อินซลูนิ 6 ข้อ ด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 22 ข้อ 

รวมทัง้สิน้ 46 ข้อค�าถาม ค�าถามทัง้หมดมทีัง้ด้านบวก 

และด้านลบ ผูว้จิยัดดัแปลงจากแบบสอบถามพฤตกิรรม

การจัดการตนเองของ สิริลักษณ์ สุทธรัตนกุล ส่วน

ที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี เป็น

เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์ทีใ่ช้ในการตรวจระดบัน�า้ตาล

ในเลือดแบบอัตโนมัติ ส่งตรวจห้องปฏิบัติการกลาง 

ของโรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งมีค่าปกติ 4-6 เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ตรวจทางห้องปฏบิตักิาร ได้ตรวจสอบมาตรฐานของ

เครือ่งก่อนท�าการตรวจทกุครัง้ ตามเอกสารประกอบ

เครื่อง

 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมูล ได้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 ท่าน โปรแกรมสร้างเสรมิการจดัการตนเองในผู้เป็น

เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดและ 

คูม่อืการส่งเสรมิการจดัการตนเองในผูเ้ป็นเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดมีค่าดัชนีความ

ตรงตามเนื้อหา .90 และ.88 และน�าไปทดลองใช้กับ

ผูเ้ป็นเบาหวานทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่าง 

แบบสอบถามความรูใ้นผู้ป่วยเบาหวานชนดิที ่ 2 มค่ีา

ดัชนีความตรงของเนื้อหาเท่ากับ .95 แบบสอบถาม

พฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิด

ที ่2 ค่าดชันคีวามตรงของเนือ้หาเท่ากบั .89 แบบสอบถาม

ความรู้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น

โดยใช้สตูรคเูดอร์รชิาร์ดสนั (KR-20) มค่ีาเท่ากบั .81 

แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้เป็น

เบาหวานชนดิที ่2 มค่ีาความเชือ่มัน่สมัประสทิธิแ์อลฟา
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ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

เท่ากับ .84

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติให้

ด�าเนินการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 10- 11- 2556 วันที่ 19 

ธันวาคม 2556 หลังจากนั้นผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียด

ของการวจิยัให้แก่กลุ่มตวัอย่าง เช่น วัตถปุระสงค์ของ

การวจิยั ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาใน

การวิจัย สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการตอบรับ หรือ

ปฏิเสธในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ โดยไม่มีผลกระทบ

ต่อการรับบริการของกลุ่มตัวอย่างด้านสุขภาพแต่

อย่างใดในระหว่างการท�าวิจัยกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิใน

การถอนตวัจากการวิจยัได้ตลอดเวลา โดยไม่มผีลกระทบ

ต่อการได้รกัษา ผูวิ้จัยไม่เปิดเผยชือ่ และนามสกลุของ

กลุ่มตัวอย่าง และน�าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซึ่ง

หากมีข้อสงสัยในการท�าวิจัยครั้งนี้ สามารถสอบถาม

ผู้วิจัยได้ตลอดเวลาเมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วม

ในการวจิยั ผูว้จิยัให้กลุ่มตวัอย่างลงนามในใบยนิยอม

การวิจัย เพื่อเป็นหลักฐาน และด�าเนินการรวบรวม

ข้อมูลต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ผู้วิจัยจัดให้

กลุม่ควบคมุได้รบัการพยาบาลเช่นเดยีวกบักลุม่ทดลอง

ตามความสมัครใจ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนมี

รายละเอียดดังนี้

 1. ขั้นเตรียมการ

  1.1 หลังจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ

เครื่องมือการวิจัยได้ผ่านจริยธรรมการวิจัยจากคณะ

กรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจัิยระดบับณัฑติศกึษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและได้รับ

อนญุาตเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ศนูย์ราชบรุ ี และคณะกรรมการจรยิธรรมของโรงพยาบาล

แล้ว ผูว้จิยัเข้าพบหวัหน้าแผนกผูป่้วยนอก และพยาบาล 

ประจ�าคลินิกเบาหวาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของ

การวจิยั ขัน้ตอนการวจิยั ขอความอนเุคราะห์ในการใช้

สถานที่ด�าเนินการวิจัย 

  1.2 ผู้วิจัยทดลองใช้โปรแกรมสร้างเสริม

การจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวานที่ได้รับยาฉีด

อินซลูนิ 3 ราย เพือ่ซกัซ้อมความเข้าใจ และการด�าเนนิ

การของผู้วิจัยใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์

  1.3 ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

โดยส�ารวจรายชื่อและประวัติของผู้ป่วยจากทะเบียน

ผูป่้วยก่อนด�าเนนิการทดลอง 1 สปัดาห์ แล้วสุม่ตวัอย่าง

ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด ได้กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมกลุ่มละ 25 ราย 

 2. ขั้นด�าเนินการทดลอง มีรายละเอียดดังนี้

 กลุ่มทดลอง 

 สปัดาห์ที ่1 เตรยีมความพร้อมทบทวนความรู้ 

และฝึกทักษะการจดัการตนเองรายบุคคล (2–3 ชัว่โมง)

ผูว้จิยัท�าการเกบ็ข้อมลูก่อนการทดลอง (Pre-test) โดย

ให้กลุม่ทดลองตอบแบบสอบถาม (Pre – test) จ�านวน 

3 ชุดประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถาม

ความรู้ในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และแบบสอบถาม

พฤตกิรรมการจดัการตนเองในผูเ้ป็นเบาหวานชนดิที ่2 

และเจาะเลือดส่งตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซี หลัง

จากนัน้เริม่กจิกรรมโดยมรีายละเอยีดของกจิกรรมดงันี้

 1. สร้างสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์ แจ้ง

ก�าหนดนัดหมาย 

 2. น�าเข้าสูก่จิกรรมเตรยีมความพร้อมด้านจติใจ 

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ 

ประกอบด้วยกจิกรรมเสยีงธรรมชาตเิพือ่การผ่อนคลาย 
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ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการจัดการตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีใน                     

ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

สร้างสมาธ ิโดยให้ผูเ้ป็นเบาหวานนัง่ในท่าทีส่บาย หลบัตา 
ผูว้จิยัเปิดเพลงบรรเลงท�านองเสียงธรรมชาต ิให้ผูเ้ป็น
เบาหวานจนิตนาการตามเสยีงธรรมชาตทิีไ่ด้ยนิ พร้อมทัง้
แนะน�าให้หายใจเข้าและออกช้า ๆ เป็นจังหวะสม�า่เสมอ 
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย 
 3. ประเมินปัญหาสุขภาพในปัจจุบันและวิธี
การแก้ปัญหาที่ปฏิบัติอยู่ 
 4. ตั้งเป้าหมายในการจัดการตนเองร่วมกัน 
(goal setting) คือ การควบคุม และลดระดับน�้าตาล
ในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 5. กจิกรรมทบทวนความรู ้และให้ความรูเ้รือ่ง
โรคเบาหวาน การควบคุมอาหาร การออกก�าลังกาย 
การใช้ยาฉีดอินซูลิน และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
กระตุน้ให้รบัรูปั้ญหาสขุภาพของตนเอง และตระหนกัถงึ
ความส�าคญัในการจัดการดแูลตนเองท่ีเหมาะสม โดย
การสอนและสาธติ พร้อมทัง้แจกคูม่อืส่งเสรมิการจดัการ
ตนเองในผู้เป็นเบาหวานให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
 6. ฝึกและทดลองปฏิบัติการใช้กระบวนการ
จดัการตนเอง โดยให้ตัง้เป้าหมายในการจดัการตนเอง
ร่วมกนั (goal setting)ประกอบด้วยเป้าหมายระยะสัน้ 
และระยะยาวในการจัดการตนเองแต่ละด้านได้แก่ 
การรบัประทานอาหาร การออกก�าลังกาย การใช้ยาฉดี
อินซูลิน และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ฝึกการ
สังเกตตนเอง ส�ารวจตนเอง (self - monitoring) 
และลงบนัทกึพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ตามสมุดคูม่อื
การจดัการตนเองทีไ่ด้แจกให้ เปรยีบเทียบการบนัทกึ
กบัเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ (self- evaluation) มีการประเมนิ
ทุกสัปดาห์ว่า ได้ผลส�าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ และ
ให้ลงบันทึกในสมุดบันทึก และมีการให้แรงเสริม 
(self - reinforcement) หากส�าเร็จตามเป้าหมาย ถ้า
ไม่ส�าเร็จให้ปรับปรุงพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยู่ 
 สปัดาห์ที ่2 ตดิตามเยีย่มบ้าน ใช้เวลา 30 - 45 
นาที 

 1. ประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา และร่วมแก้ปัญหา
 2. ให้แรงเสรมิโดยกล่าวค�าชมเชย รวมถึงการ
ให้แรงเสรมิกับตนเอง (self -reinforcement) เพือ่ให้
ผู้ป่วยเกิดก�าลงัใจทีจ่ะปฏบิตักิารจดัการตนเองต่อไป
 สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 ติดตามเยี่ยมทาง
โทรศัพท์ ใช้เวลา 15- 20 นาที
 1. ประเมินปัญหาและอุปสรรคที่พบ ประเมิน
พฤติกรรมการจัดการตนเองที่ผ่านมา
 2. ให้แรงเสริม (Self - reinforcement) กับ
ผู้เป็นเบาหวาน ไม่ว่าจะปฏิบัติการจัดการตนเองได้
ตามเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้เป็นเบาหวาน
ได้มีความพยายามแล้ว ซึ่งการปฏิบัตินั้นอาจยังไม่
บรรลเุป้าหมายในทันที ต้องมีการปฏบัิตแิละปรบัเปลีย่น
ไปอย่างต่อเนื่อง 
 สปัดาห์ที ่12 ประเมนิผล ใช้เวลา 20 นาท ีผูว้จิยั
ด�าเนินการเก็บข้อมูลหลังการทดลอง (post-test) 
โดยใช้แบบสอบถาม 3 ชุดคือข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามความรู้ในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้เป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 และเจาะเลือดส่งตรวจระดับ  
ฮีโมโกลบินเอวันซี แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงการ
สิ้นสุดโปรแกรม กล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
 กลุ่มควบคุม
 สัปดาห์ที่ 1 ใช้เวลา 30 นาที
 1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการ
พิทักษ์สิทธิ์ 
 2. ให้กลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม 3 ชดุ คอื
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้
ในผูเ้ป็นเบาหวานชนดิที ่2 และแบบสอบถามพฤตกิรรม
การจัดการตนเอง (pre - test) 
 3. นดัหมายวนั เวลา สถานทีส่�าหรบัการประเมนิ
ผล กลุม่ควบคุมได้รบัการพยาบาลตามปกตจิากพยาบาล
ประจ�าคลินิกเบาหวาน
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 สัปดาห์ที่ 12 ใช้เวลา 20 – 30 นาที

 1. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 3 ชุด 

คือแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถาม

ความรู้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และแบบสอบถาม

พฤตกิรรมการจดัการตนเอง (Post-test) และตรวจวดั

ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี

 2. ผู้วิจัยให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวานด้วยการ

ให้ชมสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบค�าบรรยายวีดีทัศน์ 

และมอบคูม่อืการจัดการตนเองส�าหรบัผูเ้ป็นเบาหวาน

แบบเดยีวกบักลุม่ทดลอง และผูว้จิยัจดัให้กลุม่ควบคมุ

ได้รับการพยาบาลเช่นเดยีวกบักลุม่ทดลองตามความ

สมัครใจของกลุ่มควบคุม 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง
ด้วยการแจกแจงความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน การเปรยีบเทียบข้อมูลท่ัวไปของกลุม่ทดลอง 
และกลุม่ควบคุมด้วยสถติไิคสสแคว์ (chi – square test) 
Fisher’ s exact test และสถติทีิ (indepentdent t-test) 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ พฤติกรรมการ
จัดการตนเอง และฮีโมโกลบินเอวันซี ก่อนและหลัง
การทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมโดยใช้
สถติทิแีบบไม่อสิระต่อกนั (Pair t- test) เปรยีบเทียบ

คะแนนเฉลีย่ของความรู ้ พฤตกิรรมการจัดการตนเอง 

และฮีโมโกลบนิเอวนัซ ี ระหว่างกลุม่ทดลอง และกลุม่

ควบคมุโดยใช้สถติทิแีบบอสิระ (independent t - test) 

โดยก่อนการวิเคราะห์จะตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้น

ของการใช้สถิติแบบที(t – test)

ผลการวิจัย

 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม พบว่าทัง้ 2 กลุม่มลีกัษณะคล้ายคลงึกัน ดงันี้ 

กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุ

อยูใ่นช่วง 62 -70 ปี สถานภาพสมรสหม้าย การศกึษา

ระดับประถมศึกษา มีโรคประจ�าตัวร่วมคือโรคความ

ดนัโลหิตสงู ใช้ยาฉีดเบาหวานชนดิMixtardกลุ่มตวัอย่าง

เป็นผู้เตรียมยาและฉีดยาเองโดยใช้อุปกรณ์ฉีดยาเป็น 

กระบอกฉดียา และมรีะดับน�า้ตาลในเลือด (FBS) ≥180 

มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์ ส่วนทีแ่ตกต่างระหว่างกลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุมคือกลุ่มทดลองมีรายได้เฉล่ียมากกว่า 

10,000 บาทขึ้นไป กลุ่มควบคุมมีรายได้ 5,000 – 

10,000 บาทต่อเดอืน จากการทดสอบความแตกต่าง

ของข้อมลูส่วนบคุคลพบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 ในระยะก่อนการทดลองกลุม่ทดลองมคีะแนน

เฉลี่ยความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับ

ฮีโมโกลบินเอวันซี ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ(p >.05) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้พฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีใน

ระยะก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (N= 50)

ตัวแปร
กลุ่มทดลอง
(n= 25)

กลุ่มควบคุม
(n= 25)

t df p-value

SD SD
ความรู้ในการจัดการตนเอง

พฤติกรรมการจัดการตนเอง

ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี

15.92

132.32

7.52

0.90

7.18

0.58

16.48

129.76

7.47

1.26

5.89

0.37

1.80

1.37

0.54

48

48

48

.078

.175

.590
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ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการจัดการตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีใน                     

ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

 กลุ่ดทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ พฤติกรรม

การจัดการตนเองในระยะหลงัการทดลองมากกว่าก่อน

การทดลองอย่างมนัียส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั p< .001 

และค่าเฉล่ียของระดบัฮโีมโกลบนิเอวันซใีนระยะหลงั

การทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถติิทีร่ะดับ p< .001 ส่วนกลุ่มควบคมุพบว่า คะแนน

เฉลีย่ความรู ้พฤตกิรรมการจดัการตนเอง และค่าเฉลีย่

ของระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ในระยะก่อนและหลัง

การทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ดงัตารางที ่2

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี 

ในระยะก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง (n=25) 

ตัวแปร
ก่อนทดลอง หลังทดลอง

t p-value
SD SD

ความรู้

พฤติกรรมจัดการตนเอง

ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี

15.29

132.32

7.52

0.90

7.18

0.58

19.24

180.20

7.08

0.92

7.93

0.55

12.63

22.90

3.89

<.001

<.001

.001

 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ พฤติกรรม

การจัดการตนเองในระยะหลังการทดลองมากกว่า

กลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p< .001 

และค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในระยะ

หลงัการทดลองน้อยกว่ากลุม่ควบคุมอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ p< .05 ดังตารางที่ 3

อภิปรายผล

 ผลการวจิยัพบว่าเป็นไปตามสมมตฐิานข้อ 1 ถงึ

ข้อ 6 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโปรแกรม

สร้างเสริมการจัดการตนเองท่ีประยุกต์จากแนวคิด

การจดัการตนเอง ท�าให้มีคะแนนพฤตกิรรมการจดัการ

ตนเองเพิม่ขึน้ และสามารถลดระดบัฮโีมโกลบนิเอวนัซี

ได้ เนือ่งจากโปรแกรมน้ีจัดให้มีกจิกรรมเตรยีมความ

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนแฉลี่ยความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับฮีโมโกลบินเอวันซี

ในระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (N= 50)

ตัวแปร

กลุ่มทดลอง
(n= 25)

กลุ่มควบคุม
(n= 25)

t df p-value

SD SD
ความรู้ในการจัดการตนเอง

พฤติกรรมการจัดการตนเอง

ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี

19.24

180.28

7.08

0.92

7.93

0.55

17.16

130.40

7.38

0.80

11.30

0.42

8.50

18.05

1.94

48

48

48

<.001

<.001

<.05

พร้อมทบทวนความรู ้ และฝึกทกัษะการจดัการตนเอง

มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์การดแูลตนเอง บอกเล่า

ถึงปัญหาสขุภาพของตนเอง กระตุน้ให้ผู้เป็นเบาหวาน

ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง และเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง มีการฝึกทักษะ

การจดัการตนเองโดยการสอน การสาธติ และให้กลุม่

ตัวอย่างทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งมีการติดตามประเมิน
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ผลอย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่งโดยการตดิตามเยีย่มบ้าน 

1 ครั้ง ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการ

ติดตามประเมินผลและการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ

การจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยสามารถให้ค�า

ปรึกษา ค�าแนะน�า ได้ตรงกับสภาพปัญหาของผู้เป็น

เบาหวานแต่ละคน ท�าให้สามารถดแูลตนเองได้ถกูต้อง 

การฝึกทักษะการจัดการตนเองโดยการตั้งเป้าหมาย

ร่วมกนั (goal setting) มีเป้าหมายใหญ่ คอื การควบคมุ 

และลดระดบัน�า้ตาลในเลอืดให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมได้ 

และเป้าหมายย่อยซึ่งเป็นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงใน

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมแต่ละด้าน ได้แก่ การควบคมุ

อาหาร มุง่เน้นให้กลุม่ตวัอย่างสามารถเลอืกรับประทาน

อาหารแต่ละวนั โดยพิจารณาจากน�า้หนัก และกจิวัตร

ประจ�าวัน การออกก�าลังกายสามารออกก�าลังกายได้

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 10-15 นาที การ

ฉีดยาอินซูลินตรงตามเวลา มีการหมุนเวียนต�าแหน่ง

เป็นการเพ่ิมข้อผูกมัดแก่กลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมีการติดตามตนเอง (self - 

monitoring) โดยการลงบนัทกึพฤตกิรรมแต่ละด้านใน

สมดุคูม่อืการจดัการตนเอง การประเมินตนเอง (self - 

evaluation) เปรยีบเทียบการบันทึกกบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้

มีการประเมินทุกสัปดาห์ ท�าให้กลุ่มตัวอย่างเห็น

พฤติกรรมตนเองอย่างชัดเจน บอกได้ว่ามีพฤติกรรม

ใดที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม พฤติกรรมใดที่ควร

ปรบัปรงุ รวมถงึมีการเสรมิแรงอย่างต่อเน่ืองด้วยการ

ติดตามเยี่ยมบ้าน และติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์จาก

ผู้วจิยั และการให้แรงเสรมิตนเอง (self -reinforcement) 

โดยก�าหนดให้ผูเ้ป็นเบาหวานให้รางวลัตนเอง เช่น การ

รบัประทานของทีช่อบได้ 1 ชนิดตามปรมิาณท่ีก�าหนด 

มกีารกล่าวชืน่ชมท้ังผูเ้ป็นเบาหวานและญาตท่ีิร่วมกนั

ดแูล เพือ่ให้เกดิก�าลงัใจ ไม่ให้ผูเ้ป็นเบาหวานเกดิความ

ท้อแท้ในการปฏิบัติการจัดการตนเองต่อไป ไม่ว่าจะ

ปฏบิตักิารจดัการตนเองได้ตามเป้าหมายหรอืไม่ก็ตาม 

ซึ่งการปฏิบัตินั้นอาจยังไม่บรรลุเป้าหมายในทันที 

ต้องมีการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง 

 การสร้างเสริมการจดัการตนเองโดยการติดตาม

ดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การติดตามเยี่ยมบ้าน และ

เยีย่มทางโทรศพัท์ มกีารทบทวนความรู ้และฝึกทกัษะ

ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมองเหน็ปัญหาสุขภาพตนเองชดัเจน

มากขึ้นตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลสุขภาพ 

และการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด ท�าให้ผู้เป็น

เบาหวานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สอดคล้องกับ

การศึกษาของศันสนีย์ กองสกุล11 ผลของโปรแกรม

การฝึกทกัษะการจดัการตนเองต่อพฤตกิรรมการจดัการ

ตนเองในการควบคุมโรคเบาหวานและระดับน�้าตาล

ในเลือดของผู้ท่ีเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 โปรแกรม

ประกอบด้วย การให้ความรู ้ฝึกทกัษะ การตดิตามเยีย่ม

ทางโทรศัพท์ เพื่อสนันสนุนชี้แนะ การจัดการตนเอง

เมื่อมีปัญหาช่วยท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจใน

การจดัการตนเองมากขึน้ ท�าให้เกิดความมัน่ใจในการ

จดัการตนเองทีถ่กูต้องและต่อเนือ่ง โดยผลการทดลอง

พบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการจัดการตนเองใน

การควบคุมโรคเพิ่มขึ้น และค่าระดับน�้าตาลในเลือด

ลดลง และการศึกษาของวราภรณ์ ดีเสียง10 ศึกษาผล

ของโปรแกรมการจดัการตนเองต่อระดบัฮโีมโกลบนิที่

มีน�า้ตาลเกาะ และระดับโคลเลสเตอรอลในเลือดชนิด

ความหนาแน่นต�า่ของผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 โดย

เน้นกจิกรรมการให้ความรูแ้ละการฝึกทกัษะการจดัการ

ตนเองโดยให้ผู้เป็นเบาหวานตั้งเป้าหมายการจัดการ

ตนเองร่วมกัน ก�าหนดเป้าหมายให้ผู้ป่วยให้ค�ามั่น

สัญญากับตัวเอง และบันทึกค�ามั่นสัญญาของตนเอง

ลงในสมุดติดตามตนเอง มีการติดตามประเมินผล

การจดัการตนเอง หลงัการทดลองพบว่า ในกลุม่ทดลอง

ค่าเฉลีย่ฮีโมโกลบนิเอวนัซหีลงัทดลองลดลงกว่าก่อน
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การทดลองอย่างมนัียส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ จินตนา ทองเพชร8 เรื่อง

ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมศักยภาพการ

จดัการตนเองต่อการควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืด และ

คณุภาพชวิีตของผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ผลการทดลอง

พบว่า การให้ความรู ้การฝึกปฏบิตั ิและการแจกคูม่อื

เป็นการเสริมศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

เพิ่มแรงจูงใจใหปฏิบัติพฤติกรรมได้ถูกต้อง

 ในผู้เป็นเบาหวานท่ีได้รับยาฉีดอินซูลินหลัง

ได้รบักจิกรรมการเตรยีมความพร้อม ด้วยการใช้เสยีง

ธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย เมื่อซักถาม

ความรูส้กึกลุม่ตวัอย่างขณะร่วมกจิกรรมกล่าวว่า รูส้กึ

สบายใจขึ้น ผ่อนคลาย สมองปลอดโปร่งขึ้น มีสมาธิ

มากขึน้ ลดความวติกกงัวลจากเร่ืองอืน่ ๆ พร้อมท่ีจะท�า

กจิกรรมต่อไป13,14 และจากการสงัเกตขณะพูดคยุสหีน้า

ยิม้แย้มมากขึน้ กล้าแสดงความคดิเหน็ซึง่การปรับเปลีย่น

พฤติกรรมการจัดการตนเองให้เหมาะสมนั้นจ�าเป็น

ต้องมีก�าลังใจที่ดี โดยเมื่อกายพร้อมใจพร้อมที่จะ

เปลี่ยนแปลงจะท�าให้สามารถปรับเปลี่ยนและเรียนรู้

วธิกีารจดัการตนเองท่ีเหมาะสมได้ดข้ึีน ซ่ึงการใช้ดนตรี

สามารถช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานเกิดความผ่อนคลาย 

ลดความตงึเครยีด ส่งเสรมิให้เกดิสมาธ ิและมสีตทิ�าให้

เกิดการรับรู้13-15

ข้อเสนอแนะและการน�าผลการวิจัยไปใ

 1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ควรน�าแผน 

การพยาบาลตามโปรแกรมสร้างเสริมการจดัการตนเอง

ไปใช้เป็นแนวทางการดแูลผูเ้ป็นเบาหวานท่ีได้รบัการ

รักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน โดยจัดให้มีการเตรียมความ

พร้อมในผู้เป็นเบาหวานก่อนท�ากิจกรรมทุกครั้งด้วย

การสร้างสัมพันธภาพ การฝึกท�าสมาธิหายใจเข้าออก 

แบบลกึ ใช้เสยีงดนตรเีพ่ือการผ่อนคลาย ท�าให้ผูเ้ป็น

เบาหวานมสีต ิเกดิความผ่อนคลาย พร้อมทีจ่ะรบัข้อมลู

สาระความรูต่้าง ๆ และการฝึกทักษะการจดัการตนเอง 

ควรใช้การสาธติ และฝึกปฏบิตัจิรงิ เนือ่งจากท�าให้ผูเ้ป็น

เบาหวานได้รบัข้อมลูเพิม่ขึน้ จากการฟัง และมองเหน็

ขณะท�าการสาธติ และได้ทดลองปฏบิตัจิรงิด้วยตนเอง 

ท�าให้จดจ�าง่าย มคีวามมัน่ใจในการการปฏบิติัการจดัการ

ตนเองมากขึน้ และการตดิตามเยีย่มโดยใช้การโทรศพัท์ 

เป็นวธิทีีป่ระหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้วจิยัสามารถให้

ค�าปรกึษา ค�าแนะน�า ได้ตรงกบัสภาพปัญหาของผูเ้ป็น

เบาหวานแต่ละคน ท�าให้สามารถดแูลตนเองได้ถกูต้อง 

ช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง และ

เหมาะสมกับชีวิตประจ�าวันของแต่ละบุคคล

 2. พยาบาลสามารถน�าโปรแกรมสร้างเสริม

การจดัการตนเองจากการวจิยัครัง้นีไ้ปใช้ในกลุม่ผูเ้ป็น

เบาหวานชนดิที ่2 ทีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยยาฉดีอินซลูนิ

โดยพยาบาลผู้น�าไปใช้ต้องได้รับการฝึกทักษะการ

จัดการตนเองก่อนน�าไปสอนให้กับผู้เป็นเบาหวาน
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Impact of Self-Management Practice Programme on Knowledge,  

Self-Management Behaviour and HbA1c Level in Insulin-Dependent 

Type-2 Diabetes Patients
Kitiyaporn Chayasiriphan, M.S.*

Wariya Wachirawat, D.N.S.** 

Pawana Keeratiyutawong, Ph.D.***

Abstract: Objective: To study how a self-management practice programme could 
contribute to the knowledge, self-management behaviour and HbA1c level of type-2 
diabetes patients treated with insulin.

 Design: Two-group experimental research with a pre-test and a post-test.
 Implementation: This study was conducted on 50 purposively sampled insulin-
dependent type-2 diabetes patients being treated at the Diabetes Clinic of Rajburi Hospital.  
The patients were randomly sampled and equally divided into a control group and an 
experimental group.  Whilst the control group was given standard treatment, the experimental 
group participated in an 8-week self-management practice programme that incorporated 
(1) a preparatory review and self-care training session for diabetics; (2) follow-up 
visitations; and (3) follow-up telephone calls.  Data were collected through an information 
questionnaire and a self-management behaviour questionnaire for type-2 diabetics.  
The data were analysed using descriptive statistics and t-test statistics.
 Results: After participating in the self-management programme, the experimental 
group members showed a significant increase in its average self-management knowledge 
and self-management behaviour scores (p < .001), as well as scoring significantly 
higher than their control group counterparts (p < .001).   In addition, the experimental 
group’s average HbA1c level decreased significantly after the programme, and was 
significantly lower than that registered by the control group (p < .05).
 Recommendations: This study has shown that the self-management programme 
contributed to the improvement of diabetics’ self-management ability and decrease in 
their HbA1c levels.  It is suggested that this programme be adopted as a pilot approach 
to controlling blood sugar levels in insulin-dependent diabetes patients.

 Thai Journal of Nursing Council 2016; 31(1) 70-82

Keywords: self-management programme; knowledge; self-care behaviour; type-2 
diabetes patients; insulin- dependent; HbA1c (haemoglobin A1c) level
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลตนเอง           

ส�าหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง*
สุชาดา  เจะดอเลาะ พย.ม.**
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 บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย: เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรือ่งการดแูลตนเอง ส�าหรบัชาวไทยมุสลมิท่ีเป็นโรคความดนัโลหิตสงู และศกึษาผลของบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรูแ้ละความพงึพอใจของชาวไทยมสุลิมทีเ่ป็นโรคความดันโลหติสูง

 การออกแบบงานวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดศึกษาหนึ่งกลุ่ม วัดความรู้ก่อนและ
หลังการทดลอง

 การด�าเนินการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การผลิตสื่อ
บทเรยีน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และระยะที ่2 การทดสอบผลของบทเรยีน กลุม่ตวัอย่างเป็น
ชาวไทยมสุลมิทีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสูง เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ�านวน 36 ราย 
เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมอื 4 ชนดิ ได้แก่ แบบประเมนิคณุภาพสือ่บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ ใช้บทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบทดสอบความรู ้วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติบิรรยาย และ Paired t-test

 ผลการวจิยั: ผลการศกึษา พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีคณุภาพอยูใ่นระดบั
ดถีงึดมีากทุกด้าน คะแนนความรูเ้ฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001)  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องการดูแลตนเองส�าหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีผลท�าให้
ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้เพิ่มขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ: ควรใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรือ่งการดแูลตนเองส�าหรบัชาวไทย
มสุลิมทีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสงู ในการให้ความรูแ้ก่ชาวไทยมุสลมิท่ีเป็นโรคความดนัโลหิตสงู

 วารสารสภาการพยาบาล 2559; 31(1) 83-94

ค�าส�าคัญ : โรคความดนัโลหิตสงู ชาวไทยมสุลมิ บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ความรู้
เรื่องการดูแลตนเอง
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** ผูเ้ขียนหลกั นกัศกึษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล Email: ying-sucha@hotmail.com
*** ผูเ้ขยีนหลกั ผูช่้วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล  Email: chularuk.kav.@mahidol.ac.th
**** รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
***** อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 โรคความดนัโลหติสงูเป็นภาวะทีม่คีวามดนัโลหติ

สงูเรื้อรัง หากไม่ได้รับการดูแลรักษาจะส่งผลกระทบ

รนุแรงต่อสขุภาพ ด้านร่างกายเป็นสาเหตใุห้เกดิหวัใจ

ล้มเหลว หลอดเลอืดสมองแตกหรือตบี และไตวายระยะ

สดุท้ายได้1 ด้านจติใจ ส่งผลให้ผูป่้วยเกดิความเครยีด

และวติกกงัวล เนือ่งจากโรคความดนัโลหติสูงเป็นโรค

ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด และมีโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซ้อนทีท่�าให้เกดิความพิการและเสยีชวีติได้ อกีทัง้

ยังส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อผู้ป่วยและญาติใน

การดูแลตนเองค่อนข้างมาก ท�าให้คุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลลดลง ดังนั้น เป้าหมายในการ

รกัษาผูท้ีเ่ป็นความดนัโลหติสูง คอื การควบคมุระดับ

ความดันโลหิตให้อยู ่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงค่าปกติ

มากที่สุด เพ่ือลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ

อตัราตาย โดยการขจดัปัจจยัเส่ียง ด้วยการปรบัเปล่ียน

วิถีการด�าเนินชีวิตเพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับการใช้

ยาบ�าบัด2 

 ผลการส�ารวจสขุภาพประชากรไทยโดยการตรวจ

ร่างกาย ครัง้ที ่4 (พ.ศ. 2551-2552) พบประชากรไทย 

อาย ุ15 ปีขึน้ไป มภีาวะความดนัโลหติสงูเกอืบ 11 ล้านคน 

และในกลุ่มของผู้ที่ได้รับการรักษาและควบคุมความ

ดนัโลหติได้มเีพียง 1 ใน 4 ของผูท้ีม่คีวามดนัโลหติสงู3 

ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของ

ตวัเองเพือ่ลดความดนัโลหติได้ โดยมอีปุสรรคทีส่�าคญั 

คือ ขาดความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวท่ี

เหมาะสมกับโรค4 เช่นเดียวกับชาวไทยมุสลิมที่เป็น

โรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดยะลา

 จากสถิติของส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

(พ.ศ.2556) พบว่าจังหวัดยะลามีอัตราผู้ป่วยในจาก

สาเหตคุวามดนัโลหติสงูเพ่ิมขึน้ในระหว่างปี พ.ศ.2553 

ถึง พ.ศ.2555 ซึ่งเท่ากับ 920.11, 1,020.64 และ 

1,272.30 ต่อประชากรแสนคนตามล�าดบั5 ส่วนใหญ่

เป็นชาวไทยมสุลมิเนือ่งจากประชากรในจงัหวดัยะลา

นบัถอืศาสนาอสิลามถงึร้อยละ 79.606 ซ่ึงชาวไทยมสุลิม

มีวิถีการด�าเนินชีวิตบางอย่างที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ

การควบคุมความดนัโลหติ ได้แก่ การนยิมรบัประทาน

อาหารพืน้เมอืงทีม่รีสหวานจดั เคม็และมนั7 นอกจากนี้

ยังมีความเชื่อว่าหากไม่ได้รับประทานบูดู (เครื่องจิ้ม

ชนดิหนึง่ทีม่รีสเค็ม) ในแต่ละมือ้จะท�าให้รบัประทาน

อาหารไม่อร่อย การรบัประทานปลานึง่ท�าให้ไม่มแีรง 

การเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมได้

ต้องรบัประทานยาเพยีงอย่างเดยีว8 บางส่วนไม่มเีวลา

ออกก�าลังกายและขาดความรู้เกี่ยวกับการออกก�าลัง

กายที่เหมาะสม9 ดังนั้นจึงควรให้ความรู้และส่งเสริม

ความเชื่อด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้กับชาวไทยมุสลิม

ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

 จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประยุกต์

ใช้แบบแผนความเช่ือด้านสขุภาพใน การจดักิจกรรม

ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงพบว่า มีผล

ท�าให้ผู้ป่วยมคีวามรู ้การรบัรูภ้าวะแทรกซ้อน และการ

ปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนถกูต้องเพิม่สงูขึน้10 

และจากการศึกษารูปแบบกิจกรรมการให้ความรู้แก่

ผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูในประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 

2523 -2548 มีวิธีการต่างๆ ดังนี้ การใช้แผ่นพับ 

การบรรยายประกอบภาพพลิก การฉายสไลด์พร้อม

บรรยาย การฉายวีดีทัศน์ เพื่ออธิบายให้ผู้ป่วยได้รับรู้

ถึงความหมาย สาเหตุ ภาวะแทรกซ้อนของโรคความ

ดันโลหิตสูง และการปฏิบัติตัว โดยพบว่าจุดอ่อนของ

การให้ความรู้ที่ผ่านมาเป็นการใช้ส่ือแบบการส่ือสาร

ทางเดียว (one way communication) อาจท�าให้ผู้เรียน

ขาดความกระตอืรอืร้น ขาดความอยากรูอ้ยากเหน็ และ

ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้11 ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเป็น

งานทีด่มีาก แต่อาจไม่เป็นปัจจบุนัเนือ่งจากท�ามาเป็น 
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10 ปีแล้ว ควรท�าการสืบค้นต่อไปว่าใน 10 ปีท่ีผ่านมา

มีรูปแบบกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

นอกจากนี้สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่และภาษาท่ีใช้ใน

การให้ความรู้มักจะใช้เฉพาะภาษาไทย และมีเนื้อหา

ไม่สอดคล้องกบัหลกัปฏบิตัทิางศาสนาอสิลาม เนือ่งจาก

ชาวไทยมสุลมิส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายถ่ิูนในการติดต่อ

สื่อสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ  จึงท�าให้มีข้อ

จ�ากัดในการรับรู้หรือเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ7 

 ปัจจุบันมีการคิดค้นและพัฒนาสื่อการสอนที่

อาศัยเทคโนโลยีทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (computer-assisted 

instruction) เป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่ท�าเป็นสื่อประสม

เพื่อการเรียนรู้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มหรือทดแทน

การสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากมี

คณุลกัษณะคอื การให้ความรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั 

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้รียนสามารถ

มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน และมีการให้ผลป้อนกลับ

โดยทันที12 ท�าให้มีอิสระในการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี

และสนกุสนาน เกิดความคงทนในการจดจ�า เข้าใจใน

เนือ้หาได้ด ีสามารถทบทวนซ�า้ได้ตามต้องการ ช่วยเพิม่

ประสทิธภิาพของผู้เรยีน13 เป็นการสร้างแรงจูงใจและ

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี14 และจากการศึกษาที่

ผ่านมาไม่พบการพัฒนาหรอืน�าบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนมาใช้ในการให้ความรู้แก่ชาวไทยมุสลิมที่

เป็นโรคความดนัโลหติสูงในประเทศไทยมาก่อน ด้วย

คณุลกัษณะของบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท�าให้

ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะน�ามาพฒันาและทดลองใช้เป็นสือ่ใน

การส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลตนเอง

เมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูงให้กับชาวไทยมุสลิม

ในจังหวัดยะลา โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพในการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึง

ความจ�าเป็นในการดแูลสขุภาพ สอดแทรกหลกัปฏบิตัิ

ตามศาสนาอิสลาม ใช้เสียงบรรยายสองภาษา คือ 

ภาษาไทยและภาษามลายู เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

สุขภาพได้ ส่งผลให้ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความ

ดันโลหิตสูงมีความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 

สามารถควบคุมความดันโลหิต ลดโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซ้อนท่ีจะน�าไปสู่อันตรายแก่ชีวิตได้ รวมท้ัง

การน�าบทเรียนคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้ความรู้

ท�าให้ประหยัดก�าลังคน เวลา โดยลดความจ�าเป็นที่

จะต้องใช้บุคลากรทางการพยาบาล ท�าให้มีเวลาดูแล

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลได้มากขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 ผูว้จิยัพฒันาสือ่บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

เรื่องการดูแลตนเองส�าหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรค

ความดนัโลหติสงู โดยก�าหนดเนือ้หาตามกรอบแนวคดิ

แบบแผนความเชือ่ด้านสขุภาพ (Health Belief Model) 

ของโรเซนสตอค15 ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับโรคความดัน

โลหติสงู เป็นความรูท้ีท่�าให้ผู้เรยีนมคีวามเช่ือเก่ียวกับ

โรคความดนัโลหติสงูประกอบด้วย การรบัรูโ้อกาสเสีย่ง

ต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดนัโลหติสงู 

การรับรู ้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนจากโรค

ความดันโลหิตสูง และการรับรู้ประโยชน์ของวิธีการ

ดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก

โรคความดนัโลหติสงู ความรูเ้ป็นสิง่ส�าคัญหากบคุคล

มกีารเรยีนรูเ้กีย่วกบัโรคมากจะท�าให้มกีารเปล่ียนแปลง

ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับโรคและความรุนแรง จึง

น่าจะท�าให้ความรู้ของกลุ่มชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรค

ความดันโลหิตสูงในการศึกษาครั้งนี้เพิ่มขึ้น 

 นอกจากนี ้ผูว้จิยัได้น�าทฤษฎเีงือ่นไขการเรยีนรู ้

(conditions of learning) ของกาเย่น์ บรกิก์ และเวเกอร์16 

มาใช้ในการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
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ดังนี้ 1. ก�าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคความ
ดนัโลหติสงู รบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อน
จากโรคความดันโลหิตสูง รับรู้ความรุนแรงของภาวะ
แทรกซ้อนจากโรคความดนัโลหติสงู และรบัรูป้ระโยชน์
ของวิธีการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน
จากโรคความดันโลหิตสูง 2. ออกแบบบทเรียนโดย
เลือกใช้ระบบการสอน 8 ขั้นตอน จาก  9 ขั้นตอน 
ตามล�าดับดังนี้ 1) สร้างหัวข้อบทเรียนด้วยกราฟิก
ขนาดใหญ่ ไม่ซับซ้อน ใช้บทสนทนาเป็นภาพการ์ตูน
ระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยแต่งกายแบบมุสลิมแสดง 
บนจอให้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน ใช้ภาพเคลือ่นไหว
ทีช่่วยส่งเสรมิให้เกดิความเข้าใจ 2) การบอกให้ผูเ้รยีน
ทราบถึงวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่จะได้รับจากบทเรียน 
ด้วยการน�าเสนอวัตถุประสงค์กว้างๆ ให้ปรากฏบน
หน้าจอทลีะข้อ ใช้ค�าสัน้ๆ เข้าใจง่าย 3) การให้ความรู้
และเนื้อหาใหม่ผ่านสื่อประสม (multimedia) ได้แก่ 
ภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ ข้อความ เสียงบรรยาย
ภาษาไทยและภาษามลายู ให้ผู้เรียนเลือกฟังได้ตาม
ความถนัด 4) การแนะแนวทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถท�ากิจกรรมด้วยตนเอง ด้วยการใช้ค�าอธิบาย
การใช้งานบทเรียน 5) การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีโอกาส
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสาระที่เรียนโดยการท�าแบบ
ทดสอบในรปูแบบของเกมท่ีมีอยูใ่นบทเรยีน 6) การ
ให้ข้อมูลป้อนกลับทันทีเกี่ยวกับผลการตอบค�าถาม
ในเกม ด้วยการใช้เสียงบรรยายให้ผูเ้รยีนทราบว่าตอบ
ถกูหรอืผดิ หรอืแสดงค�าถาม ค�าตอบ และข้อมลูป้อนกลับ
บนเฟรมเดียวกัน หากผูเ้รยีนตอบผดิ จะมกีารเฉลย
ค�าตอบท่ีถกูต้อง 7) การจ�าและน�าความรูไ้ปใช้โดยการ
สรปุ ย�า้ ทบทวนการเรยีนที่ผ่านมาในบทสรุป และ 8) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
โดยการท�าแบบทดสอบความรู ้หลังเรียนด้วยบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการดูแลตนเองส�าหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรค
ความดันโลหิตสูง
 2. เพื่อศึกษาผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนต่อความรู้และความพึงพอใจของชาวไทย

มุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

สมมติฐานการวิจัย

 1. ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนน
เฉลีย่ของความรูเ้ก่ียวกับโรคความดนัโลหิตสงูและการ
ดแูลตนเอง สงูกว่าก่อนเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน
 2. ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
มีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมาก

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-
experimental research) ชนดิศกึษาหนึง่กลุม่ วดัความรู้
ก่อนและหลังการทดลอง (one group pre-post test 
design) โดยมวีธิดี�าเนนิการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 การผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเร่ืองการดูแลตนเองส�าหรับชาวไทยมุสลิมท่ีเป็น
โรคความดันโลหิตสูง และระยะที่ 2 การทดสอบผล
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และ
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
 ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ศึกษาเป็นชาวไทยมุสลิมที่มารับ
บริการและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงในคลินิกความดันโลหิตสูง ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเขตเมือง จารูพัฒนา (ตลาดเก่า) อ�าเภอเมือง 
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จังหวัดยะลา เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) ท่ีมีคณุสมบตัติามเกณฑ์คดัเข้า 

(inclusion criteria) ดังนี้ 1) สัญชาติไทย ศาสนา

อสิลาม อาย ุ35 ปีขึน้ไป 2) ได้รับการวนิจิฉยัจากแพทย์

ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ (essential 

hypertension) 3) ไม่เคยได้รบัการวินิจฉัยจากแพทย์

ว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ 

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไต 

4) ไม่มปัีญหาทางการได้ยนิ การมองเหน็ และการพดู 

5) มีความเข้าใจและสามารถสื่อสารด้วยการฟังและ

พูดภาษาไทยและ/หรือภาษามลายูถิ่นได้ และ 6) 

สมัครใจและยินยอมให้ความร่วมมือตลอดการวิจัย
 การค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 การค�านวณขนาดตัวอย่างส�าหรับการทดสอบ

ค่าทีแบบกลุ่มเดียวกัน (paired t-test) โดยก�าหนด

ค่าขนาดอทิธพิล จากการศกึษาของโมฮาเหมด็, ซลิลา, 

และโจซิลีน17 เกี่ยวกับผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง โดยก�าหนดค่าขนาดอิทธิพล 

(effect size) เท่ากบั .74 เมือ่เทยีบกบัค่าขนาดอทิธพิล

ตามเกณฑ์ของโคเฮน พบว่าเป็นค่าอทิธพิลขนาดกลาง 

ก�าหนดอ�านาจการทดสอบ (power analysis) เท่ากับ 

.80 ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ค�านวณขนาด

ตัวอย่าง ส�าหรับ paired t-test (two-tailed) โดยเปิด

ตารางของโคเฮน ได้ขนาดตัวอย่างจ�านวน 33 ราย 

เพ่ือป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง และเพื่อ

ให้กลุม่ตวัอย่างมกีารกระจายเข้าใกล้โค้งปกต ิ จึงเพิม่

ขนาดตวัอย่างร้อยละ 10 ท�าให้การศกึษาครัง้นีม้ขีนาด

ตัวอย่างจ�านวน 36 ราย 

 เครื่องมือการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยมี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้

 ระยะที่ 1 การผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเรื่องการดูแลตนเองส�าหรับชาวไทยมุสลิม

ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงใช้ในการด�าเนินการวิจัย 

เนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ บทที่ 2 บทน�า ประกอบด้วยคลิปวีดีโอ

เรือ่งเล่าประสบการณ์ของผูท้ีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสงู 

บทที่ 3 โรคความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน 

ประกอบด้วยเนื้อหาเก่ียวกับความหมายของความ

ดนัโลหติและโรคความดนัโลหติสงู กลไกการเกิดโรค 

ชนดิและสาเหต ุปัจจยัเสีย่ง ระดบัความรนุแรง อาการ 

และภาวะแทรกซ้อนของโรคความดนัโลหติสงู บทที ่4 

การดูแลตนเองให้ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน ประกอบ

ด้วยเนือ้หาเกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 

ได้แก่ การรับประทานอาหารแดช การออกก�าลังกาย 

การผ่อนคลายความเครียด การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 

และการรับประทานยา และบทที่ 5 ประลองความรู้ 

ก�าหนดให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง โดยท�า

ตามค�าชีแ้จงท่ีปรากฏบนหน้าจอคอมพวิเตอร์ผ่านทาง

แป้นพมิพ์หรอืเมาส์ สามารถเลอืกเรยีนบทใดก่อนกไ็ด้ 

และดซู�า้ได้ตามต้องการ ใช้เวลาเรยีนประมาณ 50 นาที 

โดยเนือ้หาทัง้หมดบรรจใุนแผ่นซดีรีอม (CD-ROM) 

และสามารถน�าไปใช้ในรูปแบบสื่อทางไกลได้ด้วย 

 ตรวจสอบคุณภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน โดยใช้แบบประเมนิคณุภาพบทเรยีนประเภท

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของจุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย18 

ประกอบด้วยข้อค�าถาม 20 ข้อ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 

ส่วนน�าของบทเรยีน เนือ้หาของบทเรยีน การใช้ภาษา 

การออกแบบบทเรียน ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 

และการออกแบบปฏสิมัพนัธ์ การให้คะแนนเป็นแบบ

มาตรส่วนประมาณค่าแบบลิเกิต (Likert’s Scale) 

5 ระดบั คะแนนมาก หมายถงึ บทเรยีนมคีณุภาพระดบั

ที่ดีมาก ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ์ สอนเรื่องการดูแลตนเองสำาหรับ ไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ความตรงตามเนื้อหา (content validity index: CVI) 

เท่ากับ .85 โดยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะก่อนน�าไป

ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

 ระยะที ่2 การวิจัยเพ่ือทดสอบผลของบทเรยีน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอนต่อความรูแ้ละความพงึพอใจของ

ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในระยะ

ที่ 2 มีดังนี้

 1) แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่ผูว้จัิยสร้าง

ขึ้น มีจ�านวน 11 ข้อ 

 2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคความดัน

โลหติสงูและการดแูลตนเองให้ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน 

ใช้วัดความรู้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อค�าถาม 

30 ข้อ แบบเลือกตอบถูก ผิด ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ

เพ่ือป้องกันการเดา แบ่งเป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับโรค

ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อนจากโรคความ

ดนัโลหติสงู จ�านวน 10 ข้อ การดแูลตนเองให้ห่างไกล

ภาวะแทรกซ้อน จ�านวน 10 ข้อ และอาหารแดชหรือ

อาหารลดความดันโลหิตสูงกับอาหารมุสลิม จ�านวน 

10 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด ไม่ทราบหรือ

ไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน โดยคิดคะแนนรวมทั้งหมด 

คะแนนทีย่ิง่มาก หมายถงึมีความรูใ้นระดบัมาก น�าไป

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุม

ของเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ได้

ค่าดชันคีวามตรงตามเน้ือหา (content validity index: 

CVI) เท่ากับ .93 และน�ามาปรับแก้ตามค�าแนะน�า 

น�าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 36 รายก่อน

และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้

เท่ากับ .73 และ .78 ตามล�าดับ

 3) แบบประเมนิความพงึพอใจต่อการใช้บทเรยีน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน ประยกุต์ใช้แบบประเมินความ

พึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ของณัฐกร สงคราม12 ประกอบด้วยข้อค�าถาม 15 ข้อ 

แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบบทเรียน เนื้อหา

ของบทเรียน และการใช้งานบทเรียน ลักษณะค�าตอบ

เป็นแบบลเิกิต (likert scale) 5 ระดบั การคิดคะแนน

แยกเป็นรายด้าน โดยคดิคะแนนรวมในแต่ละด้านแล้ว

หารด้วยจ�านวนข้อค�าถาม คะแนนที่ยิ่งมาก หมายถึง

มีความพึงพอใจในระดับมาก น�าไปตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสม

ของภาษาทีใ่ช้ ได้ค่าดชันคีวามตรงตามเนือ้หาเท่ากับ 

1 และน�ามาปรับแก้ตามค�าแนะน�า น�าไปทดสอบ

กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 36 ราย ได้ค่าความเที่ยง

ครอนบาคแอลฟาเท่ากับ .78

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติการเก็บข้อมูล ผู้วิจัย

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างตามเกณฑ์ทีก่�าหนดทีค่ลนิกิความดนัโลหติสงู 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จารูพัฒนา (ตลาดเก่า) 

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา แนะน�าตัวและชี้แจง

วตัถปุระสงค์ของการวจิยั และให้ลงนามยนิยอมเข้าร่วม

การวจิยั ผูว้จิยัหรอืผูช่้วยวจิยัสมัภาษณ์ข้อมลูส่วนบคุคล 

ให้ผู้เข้าร่วมวจิยัท�าแบบทดสอบความรูก่้อนเรยีนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และให้ทดลองเรียน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการ

แนะน�าวิธีใช้งานก่อนเรียน ระหว่างเรียนมีผู้ช่วยวิจัย

คอยให้ความช่วยเหลอืในการใช้คอมพวิเตอร์ ใช้เวลา

เรยีนประมาณ 50 นาท ีถึง 1 ช่ัวโมง หลงัจากเรยีนจบ

ให้ท�าแบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินความ

พึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติ

ให้ด�าเนนิการจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั

มหิดล (เลขที่ 2556/371) กลุ่มตัวอย่างได้รับการ

ช้ีแจงวัตถปุระสงค์ของการวจัิย ขัน้ตอนในการเกบ็ข้อมลู

โดยละเอียด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้น�าเสนอ

ในภาพรวม และข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ 

กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ และ

สามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดย

ไม่มีผลต่อการได้รับการรักษาพยาบาล

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมลูส่วนบุคคล คณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน ความรู้ ความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยสถิติค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าเฉลีย่ความแตกต่าง 

เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของความรู้

ก่อนและหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โดยรวมและรายด้าน ด้วยสถิติ paired t-test

ผลการวิจัย

 ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเรื่องการดูแลตนเองส�าหรับชาวไทยมุสลิม

ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีดังนี้

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 

ท่านมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การติดตั้งโปรแกรม

ท�าได้ง่าย เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์ปัจจุบัน มีความ

เหมาะสมของข้อมูลท่ีจ�าเป็น ซึ่งได้ระบุไว้บนปก 

CD-ROM 

 ส่วนท่ี 2 รายการประเมินคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ส่วนน�าของ

บทเรยีน เนือ้หาของบทเรยีน การใช้ภาษา การออกแบบ

บทเรยีน ส่วนประกอบด้านมลัตมิเีดยี และการออกแบบ

ปฏสิมัพนัธ์ มคีะแนนเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัดเีท่ากบั 

4.43 (SD = .34) เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า ด้านการ

ใช้ภาษามคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัดมีาก ส่วนด้านอืน่ๆ 

มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (n=3)

รายการประเมิน คะแนนเต็ม SD ระดับ
1. ส่วนน�าของบทเรียน 5.00 4.33 .58 ดี
2. เนื้อหาของบทเรียน 5.00 4.50 .50 ดี
3. การใช้ภาษา 5.00 5.00 .00 ดีมาก
4. การออกแบบบทเรียน 5.00 4.39 .38 ดี
5. ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 5.00 4.50 .43 ดี
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 5.00 4.00 1.00 ดี
รวม 5.00 4.43 .34 ดี

 ระยะที ่2 ผลการทดสอบบทเรยีนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเรือ่งการดแูลตนเองส�าหรบัชาวไทยมสุลมิที่

เป็นโรคความดันโลหติสงูต่อความรูแ้ละความพงึพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้

 1. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความรู้ก่อน

และหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดย

ใช้สถิติ paired t-test พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน

เฉลี่ยของความรู้โดยรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ์ สอนเรื่องการดูแลตนเองสำาหรับ ไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (t = -9.00, p < .001) และเมื่อพิจารณา

คะแนนความรูร้ายด้านพบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่

ของความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในทุกด้านอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิต ิ(t = -6.13, -7.39, -6.22 ; p < .001 ตาม

ล�าดับ) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉล่ียความรู้ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (n=36)

ความรู้เก่ียวกับโรคความดัน
โลหิตสูงและการดูแลตนเอง 

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน หลังเรียน   Mean
difference

t-test P
SD SD

ความรู้โดยรวม 30 21.17 4.06 25.92 1.68 4.75 -9.00 < .001

1. โรคความดันโลหิตสูงและ

ภาวะแทรกซ้อน 

10 6.58 1.75 8.33 .53 1.75 -6.13

2. การดูแลตนเองให้ห่างไกล

ภาวะแทรกซ้อน 

10 7.92 1.18 9.31 .52 1.39 -7.39

3. อาหารแดชกับอาหารมุสลิม 10 6.67 1.96 8.28 1.23 1.61 -6.22

 2. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากเท่ากับ 67.39 

คะแนน (SD = 4.28) จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการออกแบบบทเรยีน 

เนื้อหาของบทเรียน และด้านการใช้งานบทเรียน มี

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่ากับ 

27.06 (SD = 2.32), 27.17 (SD = 2.12) และ 

13.17 (SD = 1.23) ตามล�าดับ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (n = 36)

ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ สอน

คะแนนเต็ม SD ระดับ

1. การออกแบบบทเรียน 30 27.06 2.32 มาก

2. เนื้อหาของบทเรียน 30 27.17 2.12 มาก

3. การใช้งานบทเรียน 15 13.17 1.23 มาก

รวม 67.39 4.28 มาก

การอภิปรายผล

 ในการศกึษาครัง้นีพ้บว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ซึง่กลุม่ตัวอย่างมคีะแนนเฉลีย่ของความรูร้ายด้านและ

โดยรวมเกีย่วกบัโรคความดนัโลหติสงูและการดแูลตนเอง 

ก่อนเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับ

ปานกลาง สอดคล้องกับการศกึษาความรูเ้ก่ียวกับโรค

ความดันโลหิตสูงและการดูแลตนเองของกรองทอง 

คมรตันปัญญา, ชยัยง ขามรตัน์, และทองหล่อ เดชไทย10 

ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมี
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ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง แต่ภายหลังเรียนด้วย

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอย่างมีคะแนน

เฉลีย่ของความรูร้ายด้านและโดยรวมเพิม่ข้ึนในระดบั

มาก (ตารางที ่2) อาจเนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างเป็นผูใ้หญ่

และผู้สูงอายุ ซึ่งเป้าหมายในการเรียนรู้ของวัยนี้ต้อง

เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สามารถน�าไปใช้ได้และตรงกับ

ปัญหาของตนเอง

 กลุ ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู ้

โดยรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอดคล้องกับการศึกษาของลี

และปาร์ค19 ที่ศึกษาผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยใน

ผู้สูงอายุทีอ่าศัยอยูใ่นชนบทของประเทศเกาหลีพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การศึกษา

ครั้งนี้จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ท�าให้คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับโรคความดัน

โลหิตสูงและการดูแลตนเองของชาวไทยมุสลิมเพิ่ม

ขึ้นเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 

 กลุม่ตวัอย่างมคีะแนนเฉล่ียของความพงึพอใจ

โดยรวมต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัการศกึษาของ นฟีซี่ 

แอนเดอร์สัน โคลแมน, ลิน, เอ็มลาน และวาล์ซ20 

ที่ศึกษาผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อ

ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ยาของผูสู้งอาย ุพบว่าผูสู้งอายมุี

ความพึงพอใจต่อการเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง

ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นกลุ่มผูเ้รยีนแบบ visual กลุ่มนี้

ชอบความสนกุหรอืชอบทีจ่ะเรยีนในรปูแบบทีเ่น้นการ

ใช้บทเรยีนทีส่ือ่ด้วยภาพ สี21 และเมือ่เรยีนด้วยบทเรยีน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลัก

ปฏบิตัทิางศาสนา และสามารถเลือกฟังภาษาไทยหรอื

ภาษามลายูได้ตามความถนัด ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติที่ดี เข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ท�าให้เกิด

ความพงึพอใจในการเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอน

ข้อจ�ากัดของการวิจัย

 1. การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัก่ึงทดลองแบบ 

one group pre-post test ท่ีต้องมีการจดัเกบ็ข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ จ�าเป็นต้องใช้ศนูย์สขุภาพชมุชนเป็นสถานท่ี

ในการให้กลุม่ตวัอย่างทดลองใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอน ท�าให้ขาดโอกาสในการใช้คุณสมบัติของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างเต็มท่ี เช่น 

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีอิสระในการ

เลอืกเรยีนหวัข้อทีต้่องการ และสามารถเรยีนได้ทกุเวลา 

ทุกสถานที่

 2. การเลอืกกลุม่ตวัอย่างใช้วิธเีลอืกแบบเฉพาะ

เจาะจง ไม่ได้เลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบสุม่ ผลการศกึษา

จึงน�าไปใช้ได้เฉพาะกับประชากรที่มีลักษณะเหมือน

กลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถน�าไปใช้อ้างอิงกับ

ประชากรอื่นที่มีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง

 3. การวดัความรู้กระท�าทันทีหลงัจากเรียนด้วย

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ซึง่เป็นการวดัความจ�า

ระยะสัน้ ท�าให้ไม่สามารถประเมนิได้ว่าผูใ้ช้งานบทเรยีน

จะสามารถจดจ�าความรู้ได้นานเท่าไร 

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใ

 การศกึษาควรเป็นการศกึษาเชงิทดลองทีม่ทีัง้

กลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง เลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบ

สุม่ เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

แต่ละคนได้รับโอกาสในการถูกเลือกเข้ามาเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างเท่าเทยีมกัน ควรเป็นการศกึษาระยะยาว เพือ่

ตดิตามความคงทนของความรูเ้กีย่วกบัการดแูลตนเอง

เมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง และควรศึกษาผลของ
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A Computer-Assisted Self-Care Programme for Thai Muslims          

with Hypertension*
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Nareemarn Neelapaichit, Dr.P.H*****

Abstract: Objective: To develop a computer-assisted self-care programme for Thai 
Muslims with high blood pressure and to evaluate their knowledge of and satisfaction 
with the programme.

 Design: Two-group experimental research with a pre-test and a post-test.
 Implementation: This study was conducted in 2 stages: programme development 
stage and programme outcome evaluation stage.  The subjects, obtained by means of 
purposive sampling, consisted of 36 Thai Muslims with hypertension.  Four instruments 
were used for data collection: (1) a quality evaluation form for the computer-assisted 
programme; (2) a personal information form; (3) a satisfaction rating form; and (4) 
a knowledge evaluation form.  The data were analysed using descriptive statistics and 
paired t-test.
 Results: Every aspect of the computer-assisted self-care programme was rated 
between ‘good’ and ‘very good’.  The subjects’ average post-test score was significantly 
higher than their pre-test score (p < .001).  The subjects also displayed a high level of 
satisfaction with every aspect of the programme.  All these findings confirmed the 
effectiveness of this computer-assisted self-care programme in giving the subjects a 
better understanding of hypertension.
 Recommendations: It is recommended that the computer-assisted self-care 
programme be applied to and tested on other groups of hypertension patients whose 
eating habits differ significantly from Muslims'.

 Thai Journal of Nursing Council 2016; 31(1) 83-94
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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์:เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติ
ผูด้แูลระยะเปลีย่นผ่านจากโรงพยาบาลสูบ้่านต่อความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัภาวะ
แทรกซ้อนและความพึงพอใจของผู้ป่วย
 การออกแบบการวจิยัวจิยั:การวจิยักึง่ทดลองแบบสองกลุม่ วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง
 วิธีด�าเนินการวิจัย:กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองและญาตผิูด้แูล
จ�านวน 60 คู ่โดยแบ่งออกเป็นกลุม่ควบคมุจ�านวน 30 คูแ่ละกลุม่ทดลองจ�านวน 30 คู ่กลุม่ตวัอย่าง
กลุม่ควบคมุได้รบัการดแูลตามปกต ิส่วนกลุม่ตวัอย่างกลุม่ทดลองได้รบัการดแูลปกตร่ิวมกบัการดแูล
ด้วยโปรแกรมการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลระยะเปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาล
สูบ้่าน เก็บรวมรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ตามแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมลูส่วนตวั 
แบบประเมนิความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั แบบประเมนิภาวะแทรกซ้อน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย สถิติที และไคสแควร์ 
 ผลการวจิยั: 1. หลงัการจ�าหน่าย 1 เดอืน กลุม่ตวัอย่างผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองกลุม่ทดลองมี
คะแนนความสามารถในการปฏบิตักิิจวตัรประจ�าวนัสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ( p<.001) 
  2. หลงัการจ�าหน่าย 1 เดอืน กลุม่ตวัอย่างผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทัง้สองกลุม่
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
  3. หลงัการจ�าหน่าย 1 เดอืน คะแนนความพงึพอใจของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.05)
 ข้อเสนอแนะ: การน�าโปรแกรมการดแูลฯ นีไ้ปใช้ ควรปรบักจิกรรมในโปรแกรมให้เหมาะสม
กับระดับความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันของผู้ป่วย

 วารสารสภาการพยาบาล 2559; 31(1) 95-110
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทีม่อีตัราการเกดิ

เพิม่สงูข้ึน และเป็นสาเหตกุารเสยีชวีติทีส่�าคญั สมาคม

โรคหลอดเลือดสมองแห่งสหรัฐอเมริกา1 ได้รายงาน

สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศสหรัฐ 

อเมรกิาว่าใน 1 ปีจะมีผูป่้วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

ราว 795,000 ราย หรือทุกๆ 40 วินาที จะมีผู้ที่ป่วย

ด้วยโรคหลอดเลือดสมองจ�านวน 1 ราย นอกจากนี้

โรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 

อันดับที่ 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดในประทศ 

โดยเฉล่ียแล้วทุก 4 นาทีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรค

หลอดเลอืดสมองจ�านวน 1 ราย ส่วนสถานการณ์ โรค

หลอดเลอืดสมองในประเทศไทยนัน้พบว่าอตัราการป่วย

ด้วยโรคหลอดเลอืดสมองเพิม่มากขึน้ ในปี พ.ศ. 2551 

พบผู้ป่วยคิดเป็น 216.58 ต่อประชากรแสนคน และ

ในปี พ.ศ.2555 อตัราการเจบ็ป่วยเพ่ิมข้ึนเป็น 292.56 

ต่อประชากรแสนคน ส่วนอัตราการเสียชีวิตจากโรค

หลอดเลอืดสมองพบว่า ในปี พ.ศ. 2551 มีอตัราการ

เสยีชวีติของประชากรจากโรคหลอดเลอืดสมองคดิเป็น

อตัรา 24.7 ต่อประชากรแสนคน และในปี พ.ศ. 2555 

มอีตัราการเสียชวิีตจากโรคหลอดเลอืดสมองเพิม่ขึน้ 

คิดเป็นอัตรา 37.4 ต่อประชากรแสนคน2 

 โรคหลอดเลือดสมอง เป็นกลุ่มอาการที่เซลล์

สมองตายจากการขาดเลอืดไปเลีย้งท�าให้สมองบรเิวณ

ทีข่าดเลอืดไปเลีย้งมคีวามผดิปกต ิเช่นมคีวามผดิปกติ

ของความจ�า มีการอ่อนแรงของกล้ามเนือ้ต่าง ๆ  เป็นต้น3 

ความผิดปกตขิองระบบประสาททีเ่กดิขึน้นัน้จะแตกต่าง

กันไปตามแต่ละต�าแหน่งของเนื้อสมองที่ได้รับความ

เสยีหายจากการเกิดการขาดเลือดมาเล้ียง โดยสาเหตุ

ของการขาดเลือดมาเลี้ยงนั้น อาจเกิดจากภาวะท่ี

เส้นเลอืดสมองมีการ แตก ตบี หรือตนั ซึง่หากเนือ้สมอง

ได้รบัความเสยีหายมากขึน้เท่าไรกย็ิง่จะท�าให้มคีวาม

ผดิปกตขิองระบบประสาทมากยิง่ขึน้ นอกจากนีผู้ป่้วย

โรคเลือดสมองนั้นจะมีความบกพร่องทั้งร่างกาย การ

รบัรู ้ และจติใจแต่จะแตกต่างกันตามต�าแหน่งการเกิด

การบาดเจบ็ของเนือ้สมอง พบว่าร้อยละ 85 ของผูป่้วย

โรคหลอดเลือดสมองจะมีผู้ป่วยจ�านวนร้อยละ 42.5 

กลับมาเป็นซ�้า และอีกร้อยละ 42.5 จะมีความพิการ

หลงเหลืออยู่4 

 ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองทีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ

จ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการดแูลช่วยเหลอืจากญาตผิูด้แูล

ในระยะแรก เพือ่ให้ได้รบัการตอบสนองทางด้านร่างกาย

และจิตใจ ตลอดจนต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด 

และอยู่ในภาวะพึ่งพิงน้อยลง ในการส่งเสริมด้าน

การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันการเกิดภาวะ

แทรกซ้อนนัน้ ญาตผู้ิดแูลต้องมคีวามรูแ้ละทกัษะเพือ่

ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี 

 การประเมนิความสามารถในการดแูลผู้ป่วย มี

ความส�าคัญในการที่จะท�าให้ทราบว่าผู้ดูแลมีความรู้

สามารถในการดูแลผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด แต่การ

ประเมนิความสามารถญาตผิูด้แูลแต่เพยีงด้านเดยีวนัน้

อาจท�าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าจริง ๆ แล้วผู้ดูแลจะ

สามารถท�าได้จรงิหรอืไม่เมือ่จ�าหน่ายกลับบ้าน โดยเฉพาะ

หากมีการวัดหลังจากการสิ้นสุดโปรแกรมโดยทันที 

และไม่ได้มกีารตดิตามประเมนิในระยะยาว หากญาติ

ผูด้แูลไม่สามารถดแูลผูป่้วยได้อย่างถกูต้อง ผลกระทบ

ก็จะเกิดกับตัวของผู้ป่วย เช่น อาจจะท�าให้ผู้ป่วยต้อง

อยู่ในภาวะพึ่งพิงไปตลอด และอาจท�าให้ผู้ป่วยเกิด

ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาภายหลงัได้ นอกจากนี้

ยังมีผลกระทบต่อตัวของญาติผู้ดูแลเองอีกด้วย เช่น 

ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่บทบาทของผู้ดูแลและเกิด
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ภาวะเครียด เป็นต้น ดังนั้น การติดตามเยี่ยมผู้ป่วย

และญาตผิูด้แูล ทัง้การประเมินสภาพผูป่้วย การตดิตาม

เยี่ยมบ้าน และการให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์ เป็น

วธิกีารทีจ่ะช่วยเหลอืผูป่้วย และญาตผิูด้แูลในการเผชญิ

ปัญหาต่างๆ เมื่ออยู่ที่บ้านได้ นอกจากนี้ยังสามารถ

ประเมนิได้ว่าผูป่้วยสามารถฟ้ืนฟสูภาพได้มากน้อยเพยีงไร 

ผู้ป่วยเกดิภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาหรอืไม่ ซึง่ใน

ระยะเปลีย่นผ่านจากโรงพยาบาลสูบ้่านเป็นระยะเวลา

ที่ส�าคัญของทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล

 จากประสบการณ์ในการท�างานท่ีผ่านมาพบว่า 

ยงัมผีูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองกลบัเข้ารบัการรกัษาซ�า้ 

ด้วยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เช่น 

การติดเชื้อที่ปอดจากการส�าลัก การเกิดการติดเชื้อ

จากแผลกดทับ และการติดเชื้อในระบบทางเดิน

ปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวสามารถ

ป้องกนัได้ นอกจากนีจ้ากการทบทวนวรรณกรรมผูป่้วย

โรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มีการฟื ้นตัวของ

ระบบประสาทเกิดขึ้นภายใน 3 เดือนแรกหลังเป็น

โรคหลอดเลือดสมอง ถ้าหลัง 6 เดือนแล้วจะท�าให้

การฟ้ืนตวัช้าลง10 ดังน้ันช่วงหลงัการเจ็บป่วยในระยะแรก

จึงเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญต่อการฟื้นหายของผู้ป่วย 

และจากการศึกษาโปรแกรมการดูแลผู ้ป ่วยโรค

หลอดเลือดสมองที่มีการศึกษาในประเทศไทยพบว่า

ส่วนใหญ่จะเน้นในการดูแลผู้ป่วยเป็นหลักโดยมี

ญาติผู้ดูแลช่วยเหลือในการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งญาติผู้

ดแูลไม่ได้รบัการดูแลไปพร้อมกบัผูป่้วย ในการศกึษา

คร้ังนี้ผู ้วิจัยมีความสนใจในการจัดโปรแกรมการ

ดูแลเพ่ือการเปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลเพ่ือให้

ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพหลังการเจ็บป่วยและป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนหลังการเจ็บป่วยโดยที่ญาติผู้ดูแลเข้ามา

มีส่วนร่วมในการดูแลและในขณะเดียวกันญาติ   

ผู้ดูแลได้รับการดูแลในด้านการปรับตัว การจัดการ

ความเครียด เพื่อให้ญาติผู้ดูแลสามารถดูแลตนเอง

ได้ในขณะที่ต้องท�าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งการ

ดูแลผู้ป่วย ญาติผู้ดูแลต้องมีความรู้และทักษะใน

การดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยให้สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด และป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซ้อน และญาติผู้ดูแลเองยังได้รับการดูแล

ไปพร้อมกับผู้ป่วยด้วย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน 

ของเนเลอร์ 6 เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในการดูแล

ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกรับในโรงพยาบาลและ

ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้านเมื่อผู้ป่วยจ�าหน่าย 

ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย 

แนวคดิเรือ่งการดแูลผูป่้วยตัง้แต่ระยะทีอ่ยูโ่รงพยาบาล

และดูแลต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยจ�าหน่ายกลับบ้านโดยมี

ญาติผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยและให้

ความส�าคญัของการให้ความรู ้การฝึกทกัษะในการฟ้ืนฟู

สภาพ เพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วยนอกจากนี้

ยงัเน้นการดแูลตนเองของญาตผู้ิดแูลไปพร้อม ๆ กัน

เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลได้สามารถเปลี่ยนผ่าน

จากภาวะเจบ็ป่วยนีไ้ปอย่างราบรืน่ ซึง่จะส่งผลให้ผูป่้วย

มกีารฟ้ืนฟสูภาพร่างกายได้ดขีึน้ ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อน 

และมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ
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ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อ                      

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันภาวะแทรก  และความพึงพอใจของผู้ป่วย

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลระยะเปลี่ยน

ผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อคะแนนความสามารถ

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันภาวะแทรกซ้อน และ

ความพึงพอใจของผู้ป่วย

ค�าถามการวิจัย

 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคมุมคีวามสามารถในการปฏบิตักิจิวัตร

ประจ�าวันในระยะ 1 เดือนหลังการจ�าหน่ายออกจาก

โรงพยาบาลแตกต่างกันหรือไม่

 2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุเกดิภาวะแทรกซ้อนในระยะ 1 เดอืน

หลังการจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลแตกต่างกัน

หรือไม่

 3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุมคีวามพงึพอใจในระยะ 1 เดอืนหลงั

การจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลแตกต่างกนัหรอืไม่

สมมุติฐานการวิจัย

 1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะ 1 เดือนหลัง
จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล
 2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลอง
เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่ากลุ่มควบคุมในระยะ       
1 เดือนหลังจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล
 3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มควบคุมใน

ระยะ 1 เดือนหลังการจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการวจิยักึง่ทดลอง (quasi-
experimental research design) และวัดก่อนและหลัง
การทดลอง (pretest-posttest) เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ แบ่งกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง การเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้
วิจัยเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตาม
ปกตก่ิอนแล้วจงึเกบ็ข้อมลูกลุม่ทดลองเป็นล�าดบัต่อไป 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

โปรแกรมเปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน

ระยะที่ 1 ในโรงพยาบาล

 • หาญาติผู้ดูแลหลัก

 • การให้ความรู้ และฝึกทักษะ

 • การให้ข้อมูลแหล่งประโยชน์

ระยะที่ 2 ที่บ้าน

 • การติดตามเยี่ยม

  ๐ การเยี่ยมบ้าน

  ๐ เยี่ยมทางโทรศัพท์

• ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
 ๐ ภาวะปอดอักเสบ
 ๐ แผลกดทับ
 ๐ การติดเชื้อในระบบ  

 ทางเดินปัสสาวะ

• ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันของผู้ป่วย

• ความพึงพอใจของผู้ป่วย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประ ากร หมายถงึ ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
และญาติผู ้ดูแลที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองและญาติผู ้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัด
นนทบรุ ีระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถงึวันที่ 

31 มีนาคม พ.ศ.2558

การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

 ผู้วิจัยค�านวณขนาดตัวอย่าง ด้วยการค�านวณ
หาขนาดอทิธพิล (effect size) จากสตูรของกลาส7 จาก
งานวิจัยของ นพวรรณ ผ่องใส8 เรื่องผลของการดูแล
ตามระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ง
มีความใกล้เคียงกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ขนาด
อิทธิพลอยู่ในระดับ large effect size เมื่อเปิดตาราง 
Power for Independent t-test แบบ Two-sided ของ
โคเฮน9 ที่มีระดับความเชื่อมั่นที่ .05 และมีอ�านาจใน
การวเิคราะห์ .80 ได้ขนาดตวัอย่างกลุ่มละ 26 คู ่เพือ่
ป้องกันการสูญหายของตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เพิ่มจ�านวน
ตวัอย่างอกีร้อยละ 20 ในการศกึษาคร้ังน้ีมจี�านวนตวัอย่าง 
64 คู ่แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 32 คู่
 เกณฑ์คัดเข้าผู้ป่วย
 1. เป็นผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบหรือ
ตันเป็นครั้งแรก
 2. มคีะแนนความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัร
ประจ�าวนัในระดบัน้อยถงึปานกลางประเมินด้วยแบบ
ประเมนิความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวนั
ฉบับภาษาไทยของชวลี แย้มวงษ์10 มีคะแนนระหว่าง 
9–26 คะแนน

 3. สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาไทยไม่มีความ

บกพร่องด้านรูค้ดิ ประเมนิโดยใช้แบบทดสอบหมวดหมู่ 

(The Set Test) ของไอเซคและอคัธาร์11 มคีะแนนตัง้แต่ 

25 คะแนนขึ้นไป

 4. มคีวามยนิดเีข้าร่วมการวจิยั และมทีีอ่ยูอ่าศยั

ห่างจากโรงพยาบาลพระนัง่เกล้าไม่เกิน 50 กิโลเมตร

 เกณฑ์การคัดออกผู้ป่วย 

 1. อาการของโรครุนแรงขึ้นระหว่างนอน

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นผลท�าให้ต้องย้ายเข้า

รักษาในหอผู้ป่วยหนัก หรือเสียชีวิตระหว่างการ

ด�าเนินการวิจัย

 2. ย้ายสถานพยาบาลหรือไม่สามารถติดต่อ

ได้ภายหลังการจ�าหน่าย

 3. ถอนตัวออกจากการวิจัยระหว ่างการ

ด�าเนินการวิจัย

 เกณฑ์คัดเข้าญาติผู้ดูแล

 1. เป็นผู้ดูแลหลักที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปมี

ความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน และรับบทบาทใน

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นครั้งแรก 

โดยไม่รับค่าตอบแทน

 2. สามารถสือ่สารได้ด้วยภาษาไทยญาตผู้ิดแูล

ทีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไปประเมนิด้วยแบบทดสอบหมวดหมู่ 

(The Set Test) มคีะแนนการทดสอบหมวดหมูต่ัง้แต่ 

25 คะแนนขึ้นไป 

 3. มคีวามยนิดเีข้าร่วมการวจิยัสามารถตดิต่อ

ทางโทรศัพท์ได้ อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วย

 เกณฑ์คัดออกญาติผู้ดูแล

 1. เปลี่ยนญาติผู้ดูแลหลัก

 2. ไม่สามารถตดิต่อได้ภายหลังการจ�าหน่ายออก

จากโรงพยาบาล 

 3. ถอนตัวออกจากการวิจัยระหว ่างการ

ด�าเนินการวิจัย
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย

 ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ประเภทได้แก่

 1)เครื่องมือส�าหรับคัดกรอง

  1.1) แบบทดสอบหมวดหมู ่(The Set Test) 

เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัใช้ในการทดสอบภาวะสมองเสือ่ม 

(dementia) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกราย 

และใช้คัดกรองญาติผู้ดูแลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

แบบทดสอบนี้พัฒนาโดยไอแซค และอัคธาร์11 แบบ

ทดสอบประกอบด้วย 4 หมวดได้แก่ สี สัตว์ ผลไม้ 

และจงัหวดั โดยแต่ละหมวดจะมีอยู ่10 คะแนนดงันัน้

จะมีคะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน การแปลผล

คะแนน คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน

หมายถึง มีสมรรถภาพทางสมองดี 

  1.2) แบบประเมินความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของผู้ป่วย (Barthel Index of 

Activities of Daily Living) ใช้เพื่อคัดกรองกลุ่ม

ตัวอย่างโรคหลอดเลือดสมองทุกราย พัฒนาโดย 

มาร์โฮนี และบาร์เทล12 แปลเป็นภาษาไทยโดย ชวลี 

แย้มวงษ์10 แบบประเมนิ ประกอบด้วย กจิกรรมทัง้หมด

จ�านวน 10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหาร 

การเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่ การแต่งตัว การอาบน�า้ 

การท�าความสะอาดสุขวิทยาส่วนบคุคล (การล้างหน้า 

แปรงฟัน หวผีม) การใช้ห้องส้วมหรอืกระโถน การควบคมุ

การถ่ายอุจจาระ การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ มี

คะแนนรวมทั้งหมด 36 คะแนน การแปลผลคะแนน

คะแนนมาก หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวันมาก

 2) เครื่องมือด�าเนินการวิจัย

  2.1) โปรแกรมการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

สมองและญาตผิูด้แูลระยะเปลีย่นผ่านจากโรงพยาบาล

สูบ้่าน ผูว้จิยัพฒันาจากรปูแบบการดแูลระยะเปลีย่นผ่าน 

ของเนเลอร์6 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งจะ

มุ่งเน้นในช่วยเหลอืผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองในการ

ฟ้ืนฟสูภาพ และป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซ้อน โดยมี

ญาตผู้ิดแูลเข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลผู้ป่วย และเน้น

การดแูลผู้ป่วยและญาตผู้ิดแูลไปพร้อมกัน ประกอบด้วย

ระยะทีผู่ป่้วยพกัรกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล และระยะที่

ผู้ป่วยจ�าหน่ายกลับบ้าน 

  2.2) คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองส�าหรับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลและคู่มือการดูแล

ตนเองของญาติผู ้ดูแลส�าหรับญาติผู ้ดูแลซึ่งผู ้วิจัย

สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  2.3) แผนการสอนเรือ่งการดแูลผูป่้วย และ

การดูแลตนเองของญาติผู้ดูแลส�าหรับญาติผู้ดูแลที่

ผูว้จิยัสร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง

 3) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 

การประกอบอาชีพ การเป็นหัวหน้าครอบครัว และ

สิทธิในการรักษาพยาบาล 

  3.2) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของญาติ

ผู้ดแูล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา การประกอบอาชพี ความเพยีงพอของรายได้ 

ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย โรคประจ�าตัว ผู้ช่วยเหลือใน

การดแูลผู้ป่วย จ�านวนผู้ช่วยเหลอื ทีอ่ยูปั่จจบุนั แผนที่

บ้าน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  3.3) แบบประเมินความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของผู้ป่วย (Barthel Index of 

Activities of Daily Living) เป็นเครือ่งมือส�าหรบัใช้ใน

การประเมนิความสามารถในการปฏบิติักจิวตัรประจ�าวนั

ของผูป่้วย พฒันาโดย มาร์โฮน ีและบาร์เทล12 แปลเป็น

ภาษาไทยโดย ชวล ีแย้มวงษ์10 การแปลผล คะแนนมาก 

หมายถงึ มีความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัปิระจ�าวนั

ได้มาก 
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  3.4) แบบประเมนิภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วย 

ประกอบด้วย ภาวะปอดอกัเสบตดิเชือ้ (Pneumonia)

และภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ใช้เกณฑ์

การประเมินของ Centers for Disease Control and 

prevention13 และแบบประเมินการเกดิแผลกดทับ ใช้

เกณฑ์การประเมนิของ National Pressure Ulcer Panel 

Advisory14

  3.5) แบบประเมนิความพงึพอใจของผูป่้วย

ต่อการพยาบาลทีไ่ด้รบั ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อ

กจิกรรมการดแูลทีไ่ด้รบัพฒันาขึน้โดยมนัโรและคณะ15 

แบบประเมินมีจ�านวน 28 ข้อประกอบไปด้วยค�าถาม

เชงิบวก 14 ข้อ และค�าถามเชงิลบ 14 ข้อ คะแนนมาก 

หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

  3.6) แบบบันทึกการตดิตามเยีย่มบ้าน และ

ทางโทรศัพท์ของผูป่้วยและญาตผิูด้แูลผูวิ้จัยประยกุต์

จากแบบประเมินการติดตามเยี่ยมบ้านของหน่วย

เยี่ยมบ้านโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

การพิทักษ์สิทธ์กลุ่มตัวอย่าง

 การศึกษาครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เลขที ่2556/ 

208 ออกให้ณ.วันที่ 20 มีนาคม 2556 และได้ผ่าน

การพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณา และ

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากโรงพยาบาล

พระนัง่เกล้า เลขที ่8/2556 ออกให้ณ.วนัที ่3 กนัยายน 

2556 ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดย

แนะน�าตนเอง ชีแ้จงวัตถปุระสงค์ของการวิจัย ข้ันตอน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิ ์สอบถามความ

สมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้

กลุ่มตัวอย่างซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ ก่อน

ตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างให้ความ

ยนิยอมเข้าร่วมการวจิยัผูว้จิยัจงึให้ญาตผิูด้แูลลงชือ่ใน

ใบยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั เมือ่เข้าร่วมวจิยัแล้วผู้ป่วย 

และญาติผูดู้แลสามารถถอนตัวจากการวจิยัได้ทกุขัน้ตอน

ของการศึกษาวิจัย โดยไม่มีผลกับการรักษาพยาบาล 

ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รบัจากผู้ป่วย และญาตผู้ิดแูลจะน�าเสนอ

ในภาพรวมของกลุม่ ไม่สามารถสบืค้นถงึเจ้าของข้อมลู

เป็นรายบุคคลได้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมให้

เสรจ็ก่อนแล้วเก็บข้อมลูในกลุม่ทดลองตามระยะเวลา

ที่ก�าหนดโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม 

โดยผู้วิจัยอ่านแบบสอบถามให้ผู้ป่วยฟังทุกราย และ

ให้ผู้ป่วยตอบค�าถามตามตัวเลือกที่แบบสอบถาม

ก�าหนดไว้

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนิน

การทดลอง และใช้โปรแกรมสอนในการเตรียมกลุ่ม

ตวัอย่างผูป่้วย ส่วนผูช่้วยวจิยัท�าหน้าท่ีเป็นผูเ้กบ็ข้อมูล

โดยใช้แบบสมัภาษณ์ประเมินตามเคร่ืองมือท่ีก�าหนดไว้ 

ภายหลงัได้รบัการอนมุตัคิ�ารบัรองจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และจากโรงพยาบาล

พระนัง่เกล้าแล้ว ผูว้จิยัได้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ รายละเอยีด

ในการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่หัวหน้าฝ่าย

การพยาบาล หวัหน้าหอผูป่้วย พยาบาลประจ�าการ และ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง และเริ่มท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยกลุ่มควบคุมก่อน หลังจากนั้น

จึงท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย

กลุ่มทดลอง ดังนี้
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 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ ่มตัวอย่าง
กลุ่มควบคุม มีขั้นตอนดังนี้
 ผู ้วิจัยคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดจ�านวน 32 คู่ โดยมีการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยด้วยแบบทดสอบหมวดหมู่ และแบบประเมิน
สามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันของผูป่้วย ส่วน
ญาตผิูด้แูลทีม่อีาย ุ 60 ปีข้ึนไปได้รบัการประเมินด้วย
แบบทดสอบหมวดหมู่ สร้างสัมพันธภาพกับกลุ่ม
ตวัอย่าง ให้ข้อมลูเกีย่วกบัการศกึษาวจิยั เมือ่ผูป่้วยและ
ญาติผู้ดูแลเซ็นยินยอมเข้าร่วมการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง
ได้รบัการดแูลตามปกตขิองโรงพยาบาล ก่อนจ�าหน่าย
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 
และนัดพบกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 4 หลัง
จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพ่ือตอบแบบสอบถาม
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน ภาวะ
แทรกซ้อน และความพึงพอใจของผู้ป่วย 
 2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลในกลุ่มตวัอย่างกลุม่
ทดลองมีขั้นตอนดังนี้
 ผู้วิจัยคัดเลอืกกลุม่ตวัอย่างตามเกณฑ์ทีก่�าหนด
จ�านวน 32 คู่ เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุมต่อจากนั้น
ด�าเนินการโปรแกรมการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
และญาตผิูด้แูลระยะเปลีย่นผ่านจากโรงพยาบาลสูบ้่าน 
โดยให้ญาตมิส่ีวนร่วมในการดแูลควบคูก่บัการได้รบั
การดแูลตามปกตขิองโรงพยาบาล ก่อนผูป่้วยจ�าหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลขอความร่วมมือในการประเมิน
คะแนนความสามรถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน
ของผู้ป่วย หลังจากนั้นได้มีการติดตามที่บ้านภายใน 
72 ชัว่โมงหลงัการจ�าหน่าย เพ่ือให้ความช่วยเหลอืผูป่้วย
และญาติผู้ดูแลในการการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
มีการบันทึกรายละเอียดการเยี่ยมลงในแบบบันทึก
การเยี่ยมบ้าน ต่อจากนั้นมีการติดตามเยี่ยมทางทาง
โทรศัพท์สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อประเมินและติดตาม
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย รวมทั้งหมด 4 สัปดาห์ เมื่อ

ครบ 1 เดือนนัดหมายเพื่อประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน ภาวะแทรกซ้อน และ
ความพึงพอใจของผู้ป่วย โดยขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามใช้วิธีเดียวกันกลุ่มควบคุม

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วเิคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง

โดยใช้สถิติเชิงบรรยายร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน

 2. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่

การปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

สมองก่อนออกจากโรงพยาบาล และ 1 เดือนหลัง

จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลระหว่างกลุ่มควบคุม

กับกลุม่ทดลองโดยใช้การทดสอบค่าท ี (independent 

t-test) ก่อนการทดสอบค่าทีผู้วิจัยได้ทดสอบข้อตกลง

เบื้องตนของการใช้สถิติด้วย Komogorov-Smirnov 

test พบว่า ข้อมูลมีการกระจายแบบโค้งปกติ

 3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเกิดภาวะ

แทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 เดือน

หลงัจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลระหว่างกลุม่ควบคมุ

กบักลุม่ทดลองโดยใช้สถติไิคสแควร์ (chi-square test)

 4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่

ความพึงพอใจระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง

โดยใช้การทดสอบค่าที (independent t-test) ก่อน

การทดสอบค่าทีผู้วิจัยได้ทดสอบข้อตกลงเบื้องตน

ของการใช้สถิตด้ิวย Komogorov-Smirnov test พบว่า 

ข้อมูลมีการกระจายแบบโค้งปกติ

ผลการศึกษา

 ข้อมูลส่วนบุคคล

 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง 64 คู่ แบ่งเป็นกลุ่ม

ควบคมุ 30 คู ่และกลุม่ทดลอง 30 คูใ่นการศกึษาครัง้นี้

มกีารสญูหายของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ละ 2 ราย เนือ่งจาก
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ไม่สามารถตดิต่อได้เหลอืผูป่้วยกลุ่มละ 30 คู ่ในผูป่้วย

กลุม่ควบคมุจ�านวน 30 คู ่พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

จ�านวน 16 ราย อายเุฉลีย่ท่ากบั 63.73 ปี (SD = 14.43) 

สถานภาพสมรสคู ่17 ราย ระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบั

ประถมศึกษาขึ้นไปจ�านวน 27 ราย ไม่ได้เป็นหัวหน้า

ครอบครวัจ�านวน 20 ราย ไม่ได้ประกอบอาชพีจ�านวน 

15 ราย มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว

จ�านวน 27 ราย มโีรคประจ�าตวัจ�านวน 17 รายส่วนใหญ่

เป็นโรคความดันโลหิตสูง ใช้สิทธิการรักษาประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าจ�านวน 27 ราย ระยะเวลานอน 

โรงพยาบาลรวมเฉล่ีย 5.33 วัน (SD = 3.13) คะแนน

เฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันใน 

48 ชัว่โมงแรกเท่ากบั 17.03 (SD = 3.91) และเข้ารบั

การรกัษาซ�า้ในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน จ�านวน 3 ราย 

ด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงมากขึ้นทั้ง 3 ราย

 ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มควบคุมจ�านวน 30 ราย 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 21 รายอายุเฉลี่ย 

44.40 ปี (SD = 14.01) สถานภาพสมรสคู่จ�านวน 

22 ราย ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษาจ�านวน 

13 ราย ท�างานจ�านวน 15 ราย รายได้เพียงพอกบัค่าจ่าย

ในครอบครวัจ�านวน 26 ราย มีความสัมพันธ์เป็นบตุร

จ�านวน 15 ราย ไม่มีโรคประจ�าตวัจ�านวน 18 ราย และ

ไม่มีผู้ช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย 26 ราย 

 ผูป่้วยกลุม่ทดลองจ�านวน 30 ราย พบว่าส่วนใหญ่

เป็นเพศชายและเพศหญงิจ�านวนเท่า ๆ กนั 15 ราย อายุ

เฉลีย่ท่ากบั 65.50 ปี (SD = 10.30 ) สถานภาพสมรส

คู่ 21 ราย ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา

ขึ้นไปจ�านวน 28 ราย ไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัว

จ�านวน 25 ราย ไม่ได้ประกอบอาชีพจ�านวน 23 ราย  

มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวจ�านวน 

30 ราย มีโรคประจ�าตวัจ�านวน 21 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรค

ความดนัโลหติสงูร่วมกบัเบาหวาน และไขมนัในเลอืดสงู 

ใช้สทิธกิารรกัษาประกนัสขุภาพถ้วนหน้าจ�านวน 26 ราย 

ระยะเวลานอนโรงพยาบาลรวมเฉลีย่ 5.47 วนั (SD = 

4.50) คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัร

ประจ�าวนัใน 48 ชัว่โมงแรกเท่ากบั 15.87 (SD= 3.16) 

ไม่พบรายใดเข้ารบัการรกัษาซ�า้ในโรงพยาบาลภายใน 

28 วัน

 ญาตผิูด้แูลกลุม่ทดลองจ�านวน 30 รายส่วนใหญ่

เป็นเพศหญงิจ�านวน 24 รายอายเุฉลีย่ 41.53 ปี (SD = 

12.82) สถานภาพสมรสคู่จ�านวน 22 รายการศึกษา

อยู่ในระดับประถมศกึษาจ�านวน 15 ราย มงีานท�า 16 ราย 

รายได้เพยีงพอกับค่าจ่ายในครอบครวัจ�านวน 23 ราย 

มีความสัมพันธ์เป็นบุตรจ�านวน 16 ราย ไม่มีโรค

ประจ�าตัวจ�านวน 21 ราย และไม่มีผู้ช่วยเหลือในการ

ดูแลผู้ป่วยจ�านวน 16 ราย

 การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยสถิติไคว์สแควพบ

ว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 ความสามารถในการปฏบิติักิจวตัรประจ�าวนั

 กลุ ่มตัวอย่างผู้ป่วยกลุ ่มควบคุมมีคะแนน

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันใน 48 

ชัว่โมงแรก มคีะแนนเฉลีย่ 17.03 คะแนน (SD = 3.91) 

คะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน

ก่อนจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 22.90 คะแนน (SD = 6.93) คะแนนความ

สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันหลังจ�าหน่าย

ออกจากโรงพยาบาล 1 เดือนเท่ากับ 28.57 คะแนน 

(SD = 3.96) 

 กลุม่ตวัอย่างผูป่้วยกลุม่ทดลองมคีะแนนความ

สามารถในการปฏบิติักจิวตัรประจ�าวนัใน 48 ชัว่โมงแรก 

มคีะแนนเฉลีย่ 15.87 คะแนน (SD= 3.16) คะแนน

ความสามารถในการปฏบิติักจิวตัรประจ�าวนัก่อนจ�าหน่าย

ออกจากโรงพยาบาลมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 19.90 คะแนน 
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(SD = 4.82) คะแนนความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวันหลังจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

1 เดือนเท่ากับ 34.13 คะแนน (SD = 2.27) 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันในระยะ 

1 เดือน หลังการจ�าหน่ายระหว่างกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลองด้วยสถิติที (independent t-test) พบว่า

กลุม่ทดลองมคีะแนนการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัสงูกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = -6.676, 

p < .001)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันระหว่างกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลอง

คะแนนความสามารถในการ 
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน

กลุ่มควบคุม (n=30) กลุ่มทดลอง (n=30)
t p-value

SD SD

ภายใน 48 ชั่วโมงแรก 17.03 3.91 15.87 3.16 1.272 .209

หลังจ�าหน่าย 1 เดือน 28.57 3.96 34.13 2.27 -6.676 <.001

 ภาวะแทรก อน

 ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่มีผู้ป่วยรายใดเกิดภาวะ

ปอดอักเสบ แผลกดทับ และติดเชื้อในระบบทางเดิน

ปัสสาวะ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุมกลับ

มารักษาซ�้าด้วย recurrent stroke จ�านวน 3 ราย

 ความพึงพอใจของผู้ป่วย

 กลุ่มตัวอย่างผู ้ป่วยกลุ ่มควบคุมมีคะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 109.90 คะแนน (SD = 

13.12) ส่วนกลุม่ตวัอย่างผู้ป่วยกลุม่ทดลองมคีะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 118.40 คะแนน (SD = 

13.07) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของ

ผู้ป่วยในระยะ 1 เดือนหลังการจ�าหน่ายออกจากโรง

พยาบาลระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วย

สถิตทิ ี(independent t-test) พบว่าผู้ป่วยกลุม่ทดลอง

มีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = - 2.51, p < .05) 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจหลังการจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน ระหว่างผู้ป่วย

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง
n SD t P-value

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

30

30

109.90

118.40

13.12

13.07

- 2.51 <.05

การอภิปรายผล

 ข้อมูลส่วนบุคล

 ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย อายเุฉลีย่เท่ากบั 64.62 ปี (SD = 12.46) 

ส่วนใหญ่มโีรคประจ�าตวัได้แก่ ความดนัโลหติสงู เบาหวาน 

ไขมนัในเลอืดสงู และหวัใจ จากคุณลกัษณะของผู้ป่วย

กลุ่มตัวอย่างข้างต้นมีลักษณะใกล้เคียงกับการศึกษา

เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการศึกษาใน

ประเทศไทย ที่พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 

60 ปีขึ้นไป16 และส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัว ได้แก่ 
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ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง8,17,18,19 

อย่างไรกต็าม ในการศกึษาวิจัยน้ีคดัเลือกเฉพาะกลุม่

ตวัอย่างผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองชนิดตบีตนั เน่ืองจาก

สามารถเริม่ท�าการฟ้ืนฟูสภาพได้เรว็กว่าโรคหลอดเลอืด

สมองชนิดแตก และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ

คะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน

อยูใ่นระดบัน้อยถงึปานกลาง เนือ่งจากโปรแกรมในงาน

วจิยันีต้้องให้ผูป่้วยมีส่วนช่วยเหลือตนเองในการฟ้ืนฟู

สภาพ

 คณุลักษณะของกลุม่ตวัอย่างญาตผิูด้แูลผูป่้วย

ในการศกึษาวจิยัครัง้นีส่้วนใหญ่เป็นเพศหญงิวยักลางคน 

อายุเฉลี่ยเท่ากับ 42.97 ปี (SD = 13.40) สถานภาพ

สมรสคู่การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามีอาชีพ

ประจ�าไม่มโีรคประจ�าตวัมีความสัมพันธ์เป็นบตุร จาก

คณุสมบตัขิองญาตผิูด้แูลผูป่้วยข้างต้นมคีวามใกล้เคยีง

กับการศึกษาเกี่ยวกับญาติผู้ดูแลในประเทศไทย เช่น

การศกึษาของบญุรอด ดอนประเพ็ง20 พบว่าผูด้แูลผู้

ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

อยูร่ะหว่าง 41-60 ปี สถานภาพสมรสคูก่ารศกึษาอยู่

ในระดับประถมศึกษาและมีความสัมพันธ์เป็นบุตร

ของผูป่้วย ในการศกึษาครัง้น้ีมีความแตกต่างกบัการ

ศึกษาที่ผ่านมาคือผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง

ญาตผิูด้แูลทีไ่ม่เคยให้การดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

สมองมาก่อน

 ความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวัน

 การศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลผู ้ป่วย

โรคหลอดเลอืดสมองและญาตผิูด้แูลในระยะเปลีย่นผ่าน

จากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อคะแนนการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ�าวนัของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองครัง้น้ี พบว่า 

1 เดอืนหลงัการจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลคะแนน

ความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันของกลุม่

ตวัอย่างผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองกลุม่ทดลองสงูกว่า

กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติซึ่งสอดคล้องกับสมุติฐานการวิจัยในครั้งนี้

 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความต้องการ

การดแูลอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากมข้ีอจ�ากัดในการดแูล

ตนเอง ในระยะแรกต้องมญีาตผิูด้แูลให้ความช่วยเหลอื

จนกระทัง่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้มากทีส่ดุ ดงันัน้

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความ

สามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัของผูป่้วยโรค

หลอดเลือดสมองโดยใช้กรอบแนวคิดของเนเลอร์6 

ท่ีเน้นการดแูลผูป่้วยท้ังในระยะเฉียบพลนัท่ีเข้ารับการ

รกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล และระยะหลงัการจ�าหน่าย

ออกจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องของ

การน�าญาติผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

เพือ่เพิม่ความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั 

โดยมผีูว้จิยัเป็นแหล่งสนบัสนนุข้อมลูการดแูล และการ

ฟื้นฟูสภาพหลังการเจ็บป่วย โดยได้เริ่มกระบวนการ

การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระยะ 48 ชั่วโมงแรกที่ผู้ป่วยได้

เข้ามานอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล และได้ด�าเนนิการ

ค้นหาญาตผิูด้แูลเพือ่เข้ามามส่ีวนร่วมในการดแูลผูป่้วย

ตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาล โดยให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

ความส�าคญัของญาตผิูด้แูล โรคหลอดเลอืดสมอง การ

ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

แหล่งประโยชน์ ให้กับผู้ป่วยและญาตผู้ิดแูลเพือ่ฟ้ืนฟู

สภาพและเข้าใจในบทบาทญาตผิูด้แูลทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วม

ในการช่วยเหลอืนอกจากนีย้งัได้ให้ความรูแ้ละวธิกีาร

ในการดูแลตนเองของญาติผู้ดูแลเพื่อให้ญาติผู้ดูแล

ปรับตัวเข้าสู่บทบาทผู้ดูแล และสามารถเลือกวิธี

คลายเครียดได้เหมาะสม

 ในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลนั้น

ผูว้จิยัใช้วธิกีารสอน สาธติ และสาธติย้อนกลบั โดยเน้น

ความต้องการของแต่ละบคุคลเป็นหลกัเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของแต่ละบุคคลให้มั่นใจว่าผู้ป่วยและ
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ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อ                      

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันภาวะแทรก  และความพึงพอใจของผู้ป่วย

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ญาตผิูด้แูลมคีวามเข้าใจในความรูท่ี้ได้รบัและสามารถ

น�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีตามความเหมาะสม ตั้งแต่

ช่วงระยะเวลาทีอ่ยูใ่นโรงพยาบาล เม่ือผูป่้วยและญาติ

ผู้ดูแลประสบปัญหาต่างๆ ก็จะได้รับค�าแนะน�าจาก

ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัย ทั้งทางด้านความรู้และเทคนิค

ในการฟ้ืนฟคูวามสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั

ของผู้ป่วย พร้อมกนันีไ้ด้มกีารมอบคูม่อืส�าหรบัการดแูล

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง และคูมื่อการดแูลตนเอง

ของญาตผิูด้แูลไว้ให้ผูป่้วยและญาตผิูด้แูล ส�าหรับน�าไป

ทบทวนเมื่อใช้จริง

 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องการการดูแล

อย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้การประเมนิและตดิตามอย่างเป็น

ระบบเป็นหัวใจส�าคัญของการดูแล การติดตามเยี่ยม

ที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการดูแลที่จะช่วย

เพ่ิมความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจ�าวันของ

กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจาก

กลุ่มตวัอย่างผูป่้วยกลุม่ทดลองแต่ละรายอาจมคีวาม

แตกต่างกันทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และวิถีการ

ด�าเนินชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งการติดตามเยี่ยมที่บ้านจะ

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือและแนะน�าเรื่องของการ

ปฏบัิติกิจวัตรประจ�าวนัอย่างปลอดภยัภายใต้ข้อจ�ากดั

ของสภาพแวดล้อมท่ีผูป่้วยต้องเผชญิในแต่ละบคุคล 

ในกลุม่ตวัอย่างผู้ป่วยและญาตผิูด้แูลทีผู่ว้จิยัและผูช่้วย

วจิยัได้ตดิตามเยีย่มทีบ้่าน พบว่าผูป่้วยและญาตผิูด้แูล

บางรายได้ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เชือก ไม้ 

น�ามาใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้านการฟื้นฟูสภาพ 

และช่วยให้การปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัสะดวกขึน้ ผูป่้วย

และญาติผู้ดูแลจะได้รับค�าแนะน�าในการใช้อุปกรณ์

เหล่านั้นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ

การศกึษาของจรรยา ทบัทมิประดษิฐ์21 พบว่าการเตรยีม

ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยมีกิจกรรมการ

ตดิตามเยีย่มบ้านส่งผลให้ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง

มคีะแนนความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั

สงูขึน้ก่อนการเตรยีมผู้ดแูลอย่างมนียัส�าคัญทางสถิติ

 การตดิตามเยีย่มทางโทรศพัท์เป็นอกีส่วนหนึง่

ของโปรแกรมการดแูลผูป่้วยและญาตผิูด้แูลทีส่ามารถ

ช่วยกระตุ ้นการฟื้นฟูความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวัน ของผู้ป่วยได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจาก

การตดิตามเยีย่มทางโทรศพัท์นัน้ท�าให้ผูว้จิยัสามารถ

ตดิตามประเมนิ รบัทราบปัญหา และให้ค�าปรกึษาทาง

ด้านการฟ้ืนฟคูวามสามารถในการปฏบิตักิจิวตัปิระจ�าวนั 

อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย นอกจากนี้ยัง

ได้มีการบันทึกปัญหาต่างๆ และข้อแนะน�าที่ผู้ป่วย

และญาติผู้ดูแลได้รับจากผู้วิจัย เพื่อติดตามปัญหา

อย่างต่อเนือ่ง หลงัจากใช้โปรแกรมการสอนญาตผิูด้แูล

และมกีารตดิเยีย่มทีบ้่าน และมกีารตดิตามให้ค�าปรกึษา

ทางโทรศัพท์ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีคะแนน

ความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัสงูกว่ากลุม่

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของนพวรรณ ผ่องใส8 ศึกษาผลของการดูแล

ในระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวันของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองโดยมี

การติดตามทางโทรศัพท์ และติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง

ทีบ้่าน หลงัการจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดอืน

พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิต ิซึง่แสดงให้เหน็ว่าการดแูล ตดิตามอย่างต่อเนือ่ง

มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องการ

การดูแลอย่างต่อเนื่อง

 การด�าเนินการตามโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลระยะเปลี่ยน

ผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน โดยใช้กรอบแนวคิดของ

เนเลอร์6 ทีเ่น้นการดแูลผูป่้วยทัง้ในระยะทีร่บัการรกัษา
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ตัวอยู่ในโรงพยาบาล และหลังการจ�าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล และน�าญาตเิข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดแูล
ผูป่้วยนัน้ท�าให้ผูป่้วยกลุ่มตวัอย่างกลุ่มทดลองมีความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันสูงกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างในกลุม่ควบคมุ จากการศกึษาประสทิธผิลของ
การดแูลในระยะเปลีย่นผ่านในผูป่้วยสงูอายทุีม่ภีาวะ
หัวใจวายของเนเลอร์11 โดยใช้พยาบาลผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลข้ันสูงในการดแูลในระยะเฉียบพลนัวางแผน
การจ�าหน่าย ติดตามเยี่ยมทั้งทางโทรศัพท์เพื่อให้ค�า
ปรกึษา และตดิตามเยีย่มต่อเน่ืองท่ีบ้าน พบว่าผูป่้วย
สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวายกลุ่มทดลองมีคะแนนการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติิ แต่ในการศกึษาครัง้น้ีแตกต่างจาก
การศึกษาของเนเลอร์และคณะ เนื่องจากด�าเนินการ
โดยพยาบาลวิชาชีพไม่ได้ใช้พยาบาลผู้ปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล

ภาวะแทรก ้อน

 ผู้ป่วยทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่พบ
ผูป่้วยรายใดเกดิภาวะแทรกซ้อน การศกึษาวิจัยครัง้นี้
ใช้กลุม่ตวัอย่างทีม่สีามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ในระดบั
น้อยถึงปานกลาง ซึ่งในโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลได้เน้นการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนโดยมีกิจกรรมได้แก่ การให้ความรู้
เรื่องภาวะแทรกซ้อน การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อน จงึท�าให้มโีอกาสเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซ้อน
น้อยลง แต่อย่างไรกต็ามกย็งัคงต้องมกีารตดิตามประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาของ 
แลงฮอร์นและคณะ22 พบว่าการเกิดภาวะการติดเชื้อ
ทีป่อด การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปัสสาวะ และการเกดิ
แผลกดทับ พบได้ในทกุระยะของการเจ็บป่วยของผูป่้วย
โรคหลอดเลอืดสมอง ตัง้แต่ระยะท่ีอยูใ่นโรงพยาบาล 
และระยะหลังการจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล เป็น

ท่ีน่าสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมเข้ารบั
การรักษาซ�้าในโรงพยาบาลภายใน 28 วันด้วยภาวะ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ�า้ (recurrent stroke) 
จ�านวน 3 ราย ส่วนในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยกลุ่มทดลอง
ไม่พบการเข้ารับการรักษาซ�้าภายใน 28 วัน

ความพึงพอใจของผู้ป่วย 

 ผูป่้วยกลุม่ทดลองมรีะดบัคะแนนความพงึพอใจ
สูงกว่าตัวอย่างผู้ป่วยกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติ ิซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้ ความพงึพอใจ
ของผู้ป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองในสิ่งที่
ตนเองต้องการอย่างเหมาะสม23 การน�าโปรแกรมการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลใน
ระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านมาใช้ในการ
ดูแลนั้นจะเน้นการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ระยะที่อยู่ในโรงพยาบาล จนกระทั่งหลังการจ�าหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลโดยผู้ป่วย และญาติผู้ดูแลจะได้
รับค�าแนะน�าเมื่อประสบปัญหา ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ปัญหาของแต่ละบุคคลเป็นหลัก
 การติดตามเยี่ยมที่บ้านเป็นวิธีการติดตาม
ช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลประสบปัญหา
ต่างๆ และไม่สามารถร่วมกนัแก้ปัญหาเหล่านัน้ได้ ผูว้จิยั
จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ค�าปรึกษาให้ผู้ป่วยและญาติ
ผู้ดูแลช่วยกันหาวิธีที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 
นอกจากน้ียงัได้มกีารแนะน�าแหล่งประโยชน์ทีใ่กล้บ้าน
ให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลเพื่อสามารถเข้ารับการ
ช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาต่างๆในอนาคตได้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัศกึษาของ อธษิฐาน สมุาลย์เจรญิ24 พบว่า
ความพงึพอใจต่อการบรกิารทีไ่ด้รบัของผูป่้วยสงูอายุ
ที่ผ่าตัดข้อสะโพกกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติหลังจากมีการใช้โปรแกรม
การสอนญาติผู้ดูแลและมีการติดเยี่ยมที่บ้าน และมี

การติดตามให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
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 ผลการศกึษาวจัิยครัง้นีพ้บว่าโปรแกรมการดแูล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลในระยะ
เปลีย่นผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน สามารถน�าไปใช้ได้ 
ท�าให้ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองมคีวามสามารถในการ
ปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัเพิม่ขึน้ ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อน 

และมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใ

 ด้านการพยาบาล

 1. ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการจัดรูปแบบของ
โปรแกรมที่มีกิจกรรมในการติดตามดูแลญาติผู้ดูแล
ที่ให้การดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ทีม่คีวามสามารถในการท�ากจิวตัรประจ�าวนัระดบัน้อย
ถงึปานกลาง เพือ่ให้ผูป่้วยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วย
ฟ้ืนฟสูภาพของตนเอง ดงัน้ันในการน�าโปรแกรมการ
ดแูลนีไ้ปใช้ จงึควรปรับกจิกรรมในโปรแกรมให้เหมาะสม
กบัระดบัความสามารถในการท�ากจิวัตรประจ�าวันของ
ผูป่้วย
 2. คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ส�าหรบัผูป่้วยและญาตผิูด้แูล และคูมื่อการดแูลตนเอง
ของญาติผู ้ดูแลสามารถน�าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองและใชัในการดูแลตนเองของ

ญาติผู้ดูแลได้

 ด้านการวิจัย

 เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของผู้ป่วย

โรคหลอดเลอืดสมอง สามารถเกดิได้ทุกระยะของการ

เจบ็ป่วย ดงันัน้ควรมีการตดิตามผลเป็นระยะ เช่น ใน

ระยะ 3 เดือน และ 6 เดือน เป็นต้น

กิติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคณุมหาวิทยาลัยมหดิลท่ีได้ให้การ

สนบัสนนุทนุส่งเสรมิโครงการวจิยัมุง่เป้าหมายประจ�าปี 

2556 เรื่องการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และญาติผู้ดูแล

ในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
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Impact of Transitional Care Programme and Family Caregivers on Stroke 

Patients’ Routine Activity Performance, Complications, and Satisfaction*
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Abtract: Objective: To examine the efficacy of a transitional care programme designed 
to engage family caregivers in helping stroke patients perform their routine activities, 
and to evaluate the patients’ complications and satisfaction with the programme.

 Design: Two-group experimental research with a pre-test and a post-test.
 Implementation: This study was conducted on a sample of 60 pairs of participants, 
each pair consisting of a stroke patient and his/her family caregiver.  The pairs were equally 
divided into a control group and an experimental group.  Whilst the control group was given 
standard treatment, the experimental group received, together with standard treatment, 
the transitional care programme that engaged the participants’ family caregivers.  Data were 
collected through an interview questionnaire consisting of (1) a personal information 
form; (2) a routine activity performance form; (3) a complication recording form; and 
(4) a satisfaction rating form.  The data were analysed using descriptive statistics, t-test 
statistics and chi-square.
 Results: From the study, three important findings were made.  First, the participants 
in experimental group achieved a significantly higher routine activity performance 
score than those in the control group (p < .001).  Second, one month after discharge, 
no complications were found in the control group and the experimental group.  Third, 
one month after discharge, the participants in experimental group showed a significantly 
higher degree of satisfaction than those in the control group (p < .05).
 Recommendations: It is suggested that this programme be applied to examining 
the routine activity performance ability of different groups of patients.

 Thai Journal of Nursing Council 2016; 31(1) 95-110
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        การออกแบบวิจัย: การวิจัยแบบกึ่งทดลองเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม

        การด�าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผล

ที่เท้าจ�านวน 60 คน ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี แบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มควบคุม ได้รับการดูแลในระบบบริการปกติ 

ส่วนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมดูแลเท้าแบบบูรณาการด้วยการส่งเสริมสมรรถนะแห่ง

ตนต่อพฤติกรรมดูแลเท้าร่วมกับการออกก�าลังกายบนเก้าอี้เป็นกิจกรรมกลุ่ม 2 ครั้งและ

โทรศพัท์ตดิตาม 2 ครัง้ รวมระยะเวลา 4 เดอืน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามข้อมลู

ส่วนบคุคล ประวัตกิารเกดิแผลทีเ่ท้า ระดบั HbA1c แบบสมัภาษณ์พฤตกิรรมดแูลเท้า และ

แบบบันทึกสภาวะเท้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติทีคู่และสถิติทีอิสระ

       ผลการวิจัย: พบว่าในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมดูแลเท้าสูงขึ้นและระดับ 

HbA1c
 
ลดลง ภายหลังได้รับโปรแกรมการดูแลเท้าแบบบูรณาการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p<.001) และเมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่ปกตพิบว่ามพีฤตกิรรมการดแูลเท้าสงูกว่าและมรีะดบั 

HbA1c
 
ต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.001)            

      ข้อเสนอแนะ: ผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้าควรได้รับการดูแล

อย่างบูรณาการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมดูเท้าร่วมกับการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

 วารสารสภาการพยาบาล 2559; 31(1) 111-123

ค�าส�าคัญ : โปรแกรมการดูแลเท้าแบบบูรณาการ พฤติกรรมดูแลเท้า สภาวะเท้า ระดับ 

HbA1c
 
ผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า

ั*ทุนวิจัย R2R โรงพยาบาลบางละมุง  จังหวัดชลบุรี
**ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
Email: chuepan_gun@hotmail.com
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ผลของโปรแกรมการดูแลเท้าแบบบูรณาการต่อพฤติกรรมดูแลเท้า สภาวะเท้าและระดับ HbA1c                                             

ของผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 ผู ้ป่วยเบาหวานที่มีการไหลเวียนเลือดส่วน

ปลายเท้าลดลงมีความเสื่อมของระบบประสาทส่วน

ปลายเท้า และควบคุมระดับน�้าตาลไม่ได้ เป็นปัจจัย

ที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า1 และ

เป็นสาเหตขุองการเกดิแผลทีเ่ท้าได้ร้อยละ 19-25 และ

เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ในผู้สูงอายุ2 ความเสื่อมระบบ

ประสาทส่วนปลายเท้าเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดของการ

เกิดแผลที่เท้า3 ผู้ป่วยเบาหวานจะสูญเสียความรู้สึก

ส่วนปลายเท้าไม่รับรู้สึกถึงความร้อนเย็น สามารถทน

ต่อแรงบบี แรงกดของรองเท้าท่ีไม่เหมาะสมได้นานๆ

โดยไม่รูส้กึเจบ็ เท้าผดิรปู ฝ่าเท้ามหีนงัหนาหรอืตาปลา 

จงึเกดิแผลทีเ่ท้าได้ง่าย2,4 ซึง่มคีวามเส่ียงต่อการตดันิว้

และตัดเท้าสูงถึงร้อยละ 85 ต้องพิการ เสียชีวิต และ

มีคุณภาพชีวิตลดลง5 สูญเสียค่าใช้จ่ายและมีระยะเวลา

การนอนโรงพยาบาลนานกว่าการเจ็บป่วยด้วยภาวะ

แทรกซ้อนอืน่ๆ ในประเทศแถบตะวันตกพบว่า ค่าใช้จ่าย

ถึง 7,000–10,000 เหรียญสหรัฐต่อคนและเพิ่มขึ้น

อีก 65,000 เหรียญสหรัฐ ถ้าตัดเท้าหรือขา ส�าหรับ

ประเทศไทย พบค่าใช้จ่ายสงูกว่าผูป่้วยทัว่ไปถงึ 127 เท่า3 

 มีการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการดูแลเท้าของ

ผูป่้วยเบาหวานสามารถช่วยลดความเส่ียงของการเกดิ

แผลท่ีเท้าได้2,3,4,6 แต่พบว่าผูป่้วยเบาหวานความเสีย่งสงู 

มพีฤตกิรรมดแูลเท้าท่ีเหมาะสมเพียงร้อยละ 20 และ

พบว่าร้อยละ 25 ไม่เคยมพีฤตกิรรมดแูลเท้าเลย3,7 ท�าให้

อัตราการเกิดแผลที่เท้า การตัดเท้าและการเสียชีวิต

เพิม่ขึน้8 การส่งเสรมิพฤตกิรรมดแูลเท้าในผูป่้วยเบาหวาน

ความเสี่ยงสูงจึงมีความส�าคัญมากที่ต้องท�าควบคู่กับ

การรักษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญแบบเชิงรุกที่เหมาะสม

กบักลุม่ผูป่้วยเบาหวานตามระดบัความเส่ียง2,3,9 ซ่ึงใน

ปัจจบุนัมนีวตักรรมใหม่ๆ ท่ีช่วยดแูลรกัษาผูป่้วยและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้4,6 แต่ในทางปฏิบัติ 

พบว่า การดูแลไม่ครอบคลุม จากภาระการดูแล  

ผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงสูงมีความซับซ้อน ต้องพบ

ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา และถูกนัดติดตามบ่อยครั้ง 

บางครั้งสับสน จึงได้รับความรู้และค�าแนะน�าเพียง

อย่างเดยีว3,6,10 เมือ่มภีาวะแทรกซ้อนหลายระบบและ

ข้อจ�ากัดในการดูแลตนเองนั้นส่งผลต่อ การสูญเสีย

ความรูส้กึของเท้า ท�าให้ขาดความตระหนกัและความ

เช่ือมัน่ในตนเอง มแีรงจงูใจต�า่โดยเฉพาะในผู้สงูอายุ6 

และมรีปูร่างเท้าทีผิ่ดปกตสิงูถึงร้อยละ 654 แต่กลบัมี

การรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าต�่า ท�าให้

สวมรองเท้าทีไ่ม่เหมาะสม7 ทีเ่พิม่ความเสีย่งต่อการเกดิ

แผลทีเ่ท้าเมือ่ต้องเดนิหรอืท�ากจิกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ

การออกก�าลังกายด้วยการเดินหรือวิง่จึงมีความเสี่ยง

มากขึ้น ส่งผลต่อภาวะดื้อต่ออินสุลิน ท�าให้ควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดไม่ได้11 ดังนั้นการดูแลผู้ป่วย

เบาหวานความเสีย่งสงูจงึต้องมคีวามเฉพาะทีแ่ตกต่าง

จากผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต�่า6,9,10,12,13 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการดแูลเท้า

ของผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่

เท้า2,9,14 ประกอบด้วย การประเมินสภาวะเท้าพร้อม

การแจ้งผลให้ผู้ป่วยทราบ จัดการความเสี่ยงในเรื่อง

จดุรบัน�า้หนกับนฝ่าเท้าทีผิ่ดปกตโิดยขดูตาปลาหนงัหนา 

การจดัหารองเท้าทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการเกดิแผล

จากอุบัติเหตุและลดแรงกดที่ผิดปกติของเท้า12,15 

พร้อมทัง้ส่งเสรมิพฤตกิรรมดแูลเท้า10,15 การบรหิารเท้า

ที่ช่วยชะลอการเกิดความเสื่อมของระบบประสาท

ส่วนปลายเท้าและเพิ่มการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย

เท้า16,17 ร่วมกบัการฝึกออกก�าลงักายบนเก้าอีท้ีเ่หมาะสม 

ส�าหรบัผู้ป่วยเบาหวานมคีวามเสือ่มของระบบประสาท

ส่วนปลายเท้า8 ไม่ควรลงน�า้หนกัทีเ่ท้า (non- weight-

bearing exercise) ลดความเสีย่งต่อการเกิดแผลทีเ่ท้า

จากการเดินหรือวิ่งออกก�าลังกายโดยสวมรองเท้าที่



113

สุมาลี  

Thai Journal of Nursing Council Vol. 31  No.1  January-March 2016

เหมาะสม7,15 และการควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลือดให้
อยู่ในเกณฑ์ปกติ8

 ผู้วิจัยได้ทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามี
การศึกษาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล
เท้าร่วมกบัควบคมุระดบัน�า้ตาลสามารถเพิม่การดแูล
เท้าและควบคุมระดับน�้าตาลได้และช่วยป้องกันการ
เกิดแผลได้แต่เป็นการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีความเสี่ยงต�่า 19,21 และการศึกษากลุ่มเสี่ยงต�่าใน
แนวคดิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนพบว่ามคีวามสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมดูแลเท้า6 โดยมีผลการศึกษาโปรแกรม
การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนช่วยให้พฤติกรรมดูแล
เท้าและการสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น12,18 และ
จากการศกึษาเปรยีบเทยีบผลการให้ความรู้เพ่ือป้องกนั
แผลที่เท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเน้นรูปแบบของ
การให้ความรู้22 ซ่ึงไม่พบผลการศกึษาการดแูลผูป่้วย
เบาหวานความเสี่ยงสูงที่เฉพาะ ซึ่งมีความซับซ้อน
มากกว่ากลุม่เสีย่งต�า่ จากภาวะแทรกซ้อนร่วมของผูป่้วย
เบาหวานได้แก่ไต ตา หลอดเลือด และควบคุมระดับ
น�า้ตาลไม่ได้3,10 ซึง่ต้องได้รบัการดแูลจากทมีผูเ้ชีย่วชาญ
หลายสาขา ที่มีนัดติดตามบ่อยครั้ง แต่เป็นการดูแล
แบบแยกส่วน13,23 ดงัน้ันผูวิ้จัยจึงได้ศกึษาผลการดแูล
เท้าแบบบูรณาการโดยการทบทวนมาตรฐานการดแูล
ร่วมกับแนวคิดการส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตนต่อพฤตกิรรม
ดแูลเท้าเพือ่ป้องกนัการเกดิแผล6,7,18 และออกก�าลงักาย
บนเก้าอีเ้พ่ือควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลือด ร่วมกบัปรบั
ระบบบรกิารโดยจดัการความเส่ียง ประสานข้อมลูและ
ความร่วมมอืในทมีผูเ้ชีย่วชาญ เพ่ือลดข้ันตอน ความ
ซ�้าซ้อน ที่สร้างความพึงพอใจและส่งเสริมให้ผู้ป่วย
เบาหวานความเสี่ยงสูง สามารถดูแลตนเองเพื่อคง
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลเท้า 

สภาวะเท้า ระดบั HbA1c ของผูป่้วยเบาหวานความเสีย่งสงู

ต่อการเกิดแผลที่เท้าในกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง

ระยะก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการดูแลเท้าแบบ

บูรณาการ

สมมติฐานการวิจัย

 1. กลุ่มตัวอย่างหลังได้รับโปรแกรมการดูแล

เท้าแบบบรูณาการ มคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูล

เท้า สภาวะเท้า และระดับ HbA1c สูงกว่าก่อนได้รับ

โปรแกรม

 2. กลุม่ตวัอย่างหลงัได้รบัโปรแกรมการดแูลเท้า

แบบบรูณาการ มคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูลเท้า 

สภาวะเท้าและระดับ HbA1c
 
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ

ดูแลปกติ

กรอบแนวคิดการวิจัย(ตามแผนภูมิด้านหลัง)

 การวจิยัครัง้นีใ้ช้กรอบแนวคดิ การรบัรูส้มรรถนะ

แห่งตน ของเบนดรูา20 ซึง่บคุคลจะตดัสนิความสามารถ

ของตนเองในด้านการปฏิบัติกิจกรรมที่ก�าหนด ภายใต้

สถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง โดยขึน้อยูก่บั ความคาดหวงั

ในผลลพัธ์ของการกระท�า (outcome expectancies) และ

ความเช่ือในสมรรถนะ (efficacy beliefs) โดยสามารถ

เปลีย่นแปลงไปตามระดบัความยากง่าย (magnitude) 

ระดบัความมัน่ใจว่าสามารถทีจ่ะปฏบิตัไิด้ (strength) 

และประสบการณ์ทีเ่คยท�าส�าเรจ็หรอืล้มเหลวมาใช้ใน

ประสบการณ์ใหม่ (generality) ซึง่การส่งเสรมิสมรรถนะ

ของบคุคลมีปัจจยัดงันี ้การมีประสบการณ์ความส�าเรจ็

ของตนเอง (enactive mastery experience) การสงัเกต

ประสบการณ์ของผูอ้ืน่ (vicarious experience) การได้รบั 

ค�าพดูโน้มน้าวจากบคุคลอืน่ (verbal persuasion) และ

การส่งเสรมิสภาวะทางสรรีะและอารมณ์ (physiological 

and affective states) เม่ือบุคคลได้รับการส่งเสริม

ดังกล่าวจะใช้กระบวนการทางปัญญา (cognitive 

processing) ตัดสินใจ ความสามารถของตนเอง (efficacy 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

โปรแกรมการดูแลเท้าแบบบูรณาการในผู้ป่วยเบาหวานที่มี

ความเสีย่งสงูต่อการเกดิแผลทีเ่ท้า (กจิกรรมกลุม่ 2 ครัง้ ห่างกนั 

2 สปัดาห์ รายบคุคล ทางโทรศพัท์ 2 คร้ังหลงักจิกรรมกลุ่ม 1 สัปดาห์)

 กจิกรรมกลุม่คร้ังที ่1 (เวลา 1ชม. 30 นาท)ี จ�านวน 5-8 คน

 - ประเมนิสภาวะเท้าและจดัการความเสีย่ง ขูดตาปลา หนังหนา 

ตัดเล็บที่ผิดปกติ จัดหารองเท้าที่เหมาะสมให้ตามสิทธิการรักษา 

(ตรวจเท้าก่อนเพือ่ให้ผูป่้วยทราบสภาวะเท้าของตนเองและจดัการ

ความเสี่ยงหลังกิจกรรมกลุ่ม)                                                         

 - ให้ความรู้และโน้มน้าวให้เห็นความส�าคัญและลัพธ์ของ

พฤติกรรมการดูแลเท้าร่วมกับออกก�าลังบนเก้าอี้โดยพยาบาล

วิชาชีพและต้นแบบ(ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงสูงที่มีพฤติกรรมดูแล

เท้าร่วมกับออกก�าลังกายที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี)

 - สร้างประสบการการดแูลเท้า ปฏบัิตกิจิกรรม (ล้างเท้าด้วย

น�า้สบู+่เชด็ให้แห้ง,ให้ความชุม่ชืน่ผวิหนงัเท้า, ตรวจเท้าด้วยตนเอง

หาความผิดปกติ,การบรหิารเท้า และการป้องกนัอบุตัเิกดิแผลทีเ่ท้า  

สวมรองเท้าเหมาะสม ตรวจรองเท้าก่อนสวม )

 – ฝึกทักษะออกก�าลังกายบนเก้าอี้  1. ช่วงอุ่นเครื่อง 4 ท่า 

(ท่ายืดอก/ ท่าเหยียดแขนไปด้านข้าง/ ท่าศีรษะจรดเข่า/ ท่ายืด

กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก) 2. ช่วงออกก�าลังกาย มี4 ท่า (ท่ายก

ขาสลบั/ ท่าเข่าชดิศอก/ ท่าแตะฝ่าเท้า/ ท่าแตะส้นเท้า) 3. ช่วงเบา

เครือ่ง  4 ท่า (ท่ายดืกล้ามเนือ้บริเวณไหล่/ ท่าก้มมอืแตะปลายเท้า/

ท่ากระดกปลายเท้า /ท่าบริหารข้อเท้า)(ช่วงละ 10 นาท ีรวม 30 นาท)ี  

 กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 1 ชม.) ติดตามปัญหา

อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมดูแลเท้าและการออกก�าลัง

กายบนเก้าอี ้แลกเปลีย่นเรียนรูภ้ายในกลุม่เดมิ พร้อมทัง้ให้ก�าลงัใจ

และให้ปฏิบัติพฤติกรรมกรรมดูแลเท้าและการออกก�าลังกาย

บนเก้าอี้อีกครั้งเพื่อประเมินความถูกต้อง

    กิจกรรมรายบุคคล (โดยการโทรศัพท์ติดตาม ใช้ระยะเวลา 

10-15 นาท)ี – สอบถามถงึปัญหาอปุสรรคการปฏบิตัพิฤตกิรรม

เพื่อให้ค�าปรึกษาและก�าลังใจ

พฤติกรรมดูแลเท้า

– การรักษาความสะอาดเท้า

– การให้ความชุ่มชื่นกับ  

 ผิวหนังเท้า

- การตรวจเท้าด้วยตนเอง

– การบริหารเท้า 

– การป้องกันอุบตัเิหตตุ่อการ

เกิดแผลที่เท้าโดยการสวม

รองเท้าที่เหมาะสม ตรวจ

รองเท้าก่อนสวม

ระดับ HbA1c

สภาวะเท้า                                             

- การรับความรู้สึกของเท้า

– การไหลเวยีนส่วนปลายเท้า

- รูปร่างเท้าและผิวหนัง 

- การเกิดแผลใหม่
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judgment) ท�าให้การรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงขึ้น

จะส่งผลให้บุคคลตัดสินใจท�าพฤติกรรมตามท่ีคาด

หวังได้

 โปรแกรมการดแูลเท้าแบบบรูณาการ เป็นการ

ประยกุต์ใช้กรอบแนวคดิการรับรูส้มรรถนะแห่งตน เพือ่

ส่งเสริมพฤตกิรรมการดแูลเท้าและการออกก�าลงักาย

บนเก้าอี ้ โดยการสร้างประสบการณ์และเพิม่ทกัษะของ

พฤตกิรรม มีต้นแบบทีด่มีาปฏบิตัเิป็นแบบอย่าง รวมทัง้

พดูโน้มน้าวใจให้เหน็ความส�าคญัและผลลัพธ์ท่ีด ีโดย

ปรบักจิกรรมให้เหมาะสมและง่าย มคีวามต่อเนือ่งของ

การดูแลโดยติดตามให้ค�าปรึกษาเมื่อการปฏิบัติไม่

ราบรื่น ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจและปฏิบัติ

ได้ต่อเนื่องดังแผนภูมิที่ 1

วิธีด�าเนินการวิจัย

 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 

(Quasi-experimental design) 

ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่รับบริการใน

คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลบางละมุง ระหว่าง เดือน

พฤศจิกายน 2557– พฤษภาคม 2558 โดยมีเกณฑ์

การคัดเข้าดังนี้ ประวัติเคยมีแผลที่เท้า/ เคยตัดนิ้วเท้า

และเท้ามาก่อน หรือประเมินสภาวะเท้าแล้วพบ

ความเสี่ยงสูง (ตรวจการรับความรู้สึกของฝ่าเท้าด้วย 

monofilament 10 กรมั มผีดิปกต ิ1 จดุขึน้ไปจาก 4 จดุ 

คล�าชพีจรเบาจนถงึคล�าไม่ได้ และมีรูปร่างเท้าผดิปกต)ิ 

ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษาของสุมาลี18 

ซึง่พบว่ามขีนาดอทิธพิล (effect size) เท่ากบั .71 ก�าหนด

ระดับความคลาดเคลื่อนที่ .05 อ�านาจการทดสอบ 

(power) เท่ากับ .80 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 27 คน 

เพ่ือให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างครบตามเกณฑ์ กรณีต้อง

ออกในระหว่างด�าเนินการจึงปรับเป็น 30 ราย

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่ม
วนัทีร่บับรกิารของผู้ป่วยในคลนิกิเบาหวาน เพือ่ความ
สะดวกในการนัดครั้งต่อไปพร้อมกัน เมื่อเข้าเกณฑ์
ก็รบัเป็นกลุม่ตวัอย่าง วนัละ 5 รายเรยีงตามหมายเลข
ล�าดบัควิ โดยเริม่ด�าเนนิการในกลุม่ควบคมุก่อน 30 ราย

ให้แล้วเสร็จก่อน ตามด้วยกลุ่มทดลองอีก 30 ราย

เครื่องมือการวิจัย

 1. โปรแกรมการดแูลเท้าแบบบรูณาการทีผู่ว้จิยั
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 
(1) แนวปฏบิตัสิ�าหรบัเจ้าหน้าที ่การจดัการความเสีย่ง 
(การขูดตาปลา หนังหนาและการจัดหารองเท้าที่
เหมาะสม) การส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตนต่อพฤตกิรรม
ดแูลเท้า (การล้างท�าความสะอาดเท้าและให้ความชุม่ชืน้
กบัเท้า การตรวจเท้า การบรหิารเท้า การป้องกนัอบุติัเหตุ) 
และการออกก�าลงักายบนเก้าอ้ีส�าหรบัผู้ป่วยเบาหวาน
ความเสีย่งสงู (ช่วงอุน่เครือ่ง 10 นาท ีช่วงออกก�าลงักาย 
10 นาทแีละช่วงเบาเครือ่ง 10 นาท)ี (2) คูม่อืการดแูล
เท้าและการออกก�าลังกายบนเก้าอ้ีส�าหรับผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูง
 2. เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
บันทึกข้อมูลทั่วไป 
 แบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลเท้าผู ้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นกิจกรรมการดูแลเท้าในช่วง 1 
เดอืนทีผ่่านมามข้ีอค�าถาม 18 ข้อ โดยมรีะดบัคะแนน 
1-5 คะแนน (1ไม่ปฏบิตัเิลย- 5ปฏบิตัทิกุวนั) เกณฑ์
การพิจารณาน�าคะแนนมารวมกันแล้วหารจ�านวนข้อ
ซึ่งมีรายด้าน 4 ด้านดังนี้ ด้านรักษาความสะอาดเท้า 
5 ข้อ ด้านตรวจเท้าด้วยตนเองม ี4 ข้อ ด้านการบรหิาร
เท้าม ี4 ข้อ ด้านการป้องกันอุบตัเิหต ุสวมรองเท้าและ
การตรวจรองเท้ามี 5 ข้อ ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49=  
มีพฤตกิรรมดแูลเท้าเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 4.50-5.00= 

มีพฤติกรรมดูแลเท้าเหมาะสมมากที่สุด
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 แบบบนัทกึการประเมินสภาวะเท้า (การตรวจ
การรบัความรูส้กึของฝ่าเท้าด้วย monofilament ขนาด 
10 กรมั ความผดิปกตขิองรปูร่างเท้าและผวิหนังและ
การไหลเวียนโลหิตส่วนปลายเท้า) โดยปกติให้เต็ม 
6 คะแนนข้างละ 3 คะแนน พบผิดปกติลบ 1 คะแนน 
รบัความรูส้กึฝ่าเท้า 1 จดุขึน้ไปลบ 1 คะแนน รปูร่างเท้า
และผิวหนังแตกแห้งลบ 1 คะแนน คล�าชีพจรเบา/
คล�าไม่ได้ลบ 1 คะแนน
 แบบบันทึกการออกก�าลงักายบนเก้าอีม้ทีัง้หมด 
14 ข้อเป็น 14 ท่าออกก�าลังกายโดยสอบถามภายใน 
1 เดือนที่ผ่านมา มีระดับคะแนน 1-5 คะแนน (1ไม่
ออกก�าลงักายเลย, 2 ออกก�าลังกาย 1-2 วัน/สัปดาห์ 
3 ออกก�าลังกาย 3-4 วัน/สัปดาห์, 4 ออกก�าลังกาย 
5-6 วัน/สปัดาห์ 5 ออกก�าลงักายทกุวนั) แล้วน�ามาหาร
ด้วยจ�านวนข้อค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49=มีการ
ออกก�าลงักายน้อยทีส่ดุ 4.50-5.00 มกีารออกก�าลงักาย
มากที่สุดโดยการประเมินร่วมกับให้ผู้ป่วยออกก�าลัง
กายบนเก้าอี้ให้ดูว่าสามารถปฏิบัติได้หรือไม่
 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื โปรแกรม
การดแูลเท้าแบบบูรณาการและแบบบันทกึพฤติกรรม
ออกก�าลังกายบนเก้าอี้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านผู้ทรง
คุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
2 ท่าน อาจารย์คณะกายภาพบ�าบดั 1 ท่าน นกักายภาพ 
บ�าบัด 1 ท่าน พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่
มีความช�านาญการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 1 ท่าน น�าไป
ทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวานที่มีลักษณะคล้ายกลุ่ม
ตวัอย่างจ�านวน 10 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาของ
ครอนบาคเท่ากบั .80 ส่วนแบบบนัทึกพฤตกิรรมการ
ดูแลเท้าและแบบบันทึกสภาวะเท้าน�ามาจากงานวิจัย
ที่ใกล้เคียงกัน18 ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น
เท่ากับ .81 และ.90 ส่วนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
Semmes-Weinstein Monofilaments ขนาด 10 กรัม 

บริษัทที่รับผิดชอบท�าการ calibrationให้ได้มาตรฐาน

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 โครงการวิจัยได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยั ของโรงพยาบาลบางละมงุ 
เลขที ่ชบ 0032.3 / 4672 เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2557 
ก่อนด�าเนินการเก็บข้อมูลผู้วิจัยท�าการพิทักษ์สิทธิ
กลุ่มตัวอย่างทุกคน โดยการให้ข้อมูลรายละเอียด
เกีย่วกบัโครงการวจิยั วตัถปุระสงค์ วธิกีารเกบ็รวบรวม
ข้อมลู ประโยชน์และความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ให้กบัผูป่้วย
เบาหวาน เพือ่ตดัสนิใจเข้าร่วมด้วยความสมคัรใจ โดย
สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการวิจัย
ได้ตลอดเวลา โดยไม่มผีลการรกัษาพยาบาลตามปกติ
ที่พึงได้รับ เมื่อผู้ป่วยเบาหวานยินดีเข้าร่วมโครงการ
วิจัย ให้ลงนามในแบบฟอร์มการแสดงความยินยอม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 กลุ่มควบคุม ด�าเนินการบันทึกข้อมูลทั่วไป 
สภาวะเท้า ประวตักิารเกดิแผลทีเ่ท้า และระดบั HbA1c 
สัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลเท้าและการออกก�าลัง
กายบนเก้าอี ้โดยผูว้จิยัอ่านข้อค�าถามให้ฟัง กลุม่ตวัอย่าง
ตอบ แล้วให้บริการตามปกติ ด้วยการให้ความรู้เรื่อง
การดูแลเท้า เบิกรองเท้าเบาหวานตามสิทธิการรักษา
จดัการความเสีย่ง ขดูตาปลา หนงัหนาและนดั 3 เดอืน
เพื่อเก็บข้อมูลและเจาะเลือดตรวจ HbA1c ในกลุ่ม
ทดลองด�าเนินการเก็บข้อมูลครั้งแรกเหมือนกับกลุ่ม
ควบคุมทุกประการ หลังจากนั้นนัดกลุ่มตัวอย่างเข้า
โปรแกรมการดูแลเท้าแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 
กิจกรรมกลุ่มจ�านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 5-8 ราย ใช้เวลา 
1 ชั่วโมง 30 นาทีในครั้งแรก และครั้งที่ 2 ห่างกัน 2 
สัปดาห์ ใช้เวลา 60 นาท ีและจดัการความเส่ียงรายบคุคล
โดยขูดตาปลาหนังหนาหลังกิจกรรมกลุ่มแต่ละครั้ง 
ในส่วนกจิกรรมรายบคุคล ผูว้จิยัโทรศพัท์ตดิตาม 2 ครัง้ 
ครัง้ละ 10-15 นาท ีหลงัเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่ 1 สปัดาห์ 

การด�าเนินกิจกรรมมีรายละเอียด ดังนี้
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 กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 1 ส่งเสริมสมรรถนะแห่ง
ตนต่อพฤตกิรรมดแูลเท้า ให้ความรูแ้ละพดูโน้มน้าวใจ 
ในผลลัพธ์ของพฤติกรรมดูแลเท้าโดยพยาบาล เพื่อ
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของพฤติกรรมดูแลเท้า 
พร้อมน�าผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงสูงที่มีพฤติกรรม
ดูแลเท้าและออกก�าลังกายบนเก้าอี้ต่อเนื่องจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้นสร้าง
ประสบการณ์ในการดแูลเท้าโดยฝึกปฏบิตัพิฤตกิรรม
การดแูลเท้า การล้างท�าความสะอาดเท้า ให้ความชุม่ชืน้
ผวิหนงัและฝ่าเท้า (เตรยีมอปุกรณ์ให้กะละมังน�า้ สบู่ 
ผ้าเช็ดเท้าและโลชั่นทาผิว) ฝึกตรวจเท้าด้วยตนเอง
เพือ่หาความผดิปกต ิบรหิารเท้า การป้องกนัอบุตัเิหตุ
ด้วยการสวมรองเท้าทีเ่หมาะสม (สาธติรองเท้าตวัอย่าง) 
และตรวจรองเท้าก่อนสวมทกุคร้ัง (ระยะเวลา 60 นาท)ี18 
หลงัจากนัน้ฝึกทกัษะออกก�าลังกายบนเก้าอี ้ ท่ีพัฒนา
จากการออกก�าลังกายของผู้ป่วยมีความเสื่อมของ
ประสาทส่วนปลายเท้ามี 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงอุ่นเครื่องมี 
4 ท่า (ท่ายดือกท่าเหยยีดแขนไปด้านข้าง ท่าศรีษะจรด
เข่าท่ายดืกล้ามเนือ้บรเิวณหน้าอก) ช่วงออกก�าลังกาย 
มจี�านวน 4 ท่า (ท่ายกขาสลบัท่าเข่าชดิศอก ท่าแตะฝ่าเท้า 
ท่าแตะส้นเท้า) ช่วงเบาเครื่อง มีจ�านวน 4 ท่า (ท่ายืด
กล้ามเนือ้บรเิวณไหล่ ท่าก้มมือแตะปลายเท้า ท่ากระดก
ปลายเท้า ท่าบริหารข้อเท้า) (ใช้เวลาช่วงละ 10 นาที 
รวมทัง้หมด 30 นาที) และจดัการความเสีย่งรายบุคคล 
โดยการขูดตาปลา หนังหนา หลังกิจกรรมกลุ่ม
 กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 2 ติดตามพฤติกรรมดูแล
เท้าและออกก�าลงักายบนเก้าอี ้ ตอบข้อซักถามปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในกลุ่มตัวอย่างเดิมเพื่อช่วยแก้ปัญหาหลัง
จากนั้นให้ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลเท้าและการ
ออกก�าลังกายบนเก้าอี้ (ระยะเวลา 60 นาที)
 กิจกรรมรายบุคคลโทรศัพท์ติดตาม 2 ครั้ง
หลังกิจกรรมกลุ่ม 1 สัปดาห์ ใช้เวลาครั้งละ 10-15 

นาทีเพื่อให้ค�าปรึกษาและก�าลังใจกระตุ้นให้ปฏิบัติ

พฤติกรรมดูแลเท้าและออกก�าลังกายบนเก้าอี้ อย่าง

ต่อเนื่องพร้อมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆ ในการปฏิบัติ 

หลังจากน้ันติดตาม 3 เดือนรายบุคคลหลังได้รับ

โปรแกรมเพือ่เก็บรวบรวมข้อมลูเหมอืนกลุม่ควบคุม

 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ descriptive 

statistics, paired t-test และ independent t-test 

ผลการวิจัย

 ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างในการวจิยัน้ีส่วนใหญ่

เป็นเพศหญงิ จ�านวน 17 ราย ร้อยละ 56.66 อายเุฉลีย่ 

57.47 ปี (SD=11.43) ช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 46.66 ระยะการเป็นเบาหวานเฉลี่ย 9.56 ปี 

(SD=4.27) มีภาวะแทรกซ้อนของไตเสื่อม และจอ

ประสาทตาเสือ่มร้อยละ 57 และพบว่าไม่มกีารเกดิแผล

ที่เท้าซ�้าในระยะติดตาม 3 เดือน กลุ่มควบคุมพบว่า

เป็นเพศหญงิ 16 ราย ร้อยละ 53.33 อายเุฉลีย่ 52.7 ปี 

(SD=8.77) ช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 46.66 เช่น

กัน ระยะการเป็นเบาหวานเฉลี่ย 9.32 ปี (SD=2.95) 

มภีาวะแทรกซ้อนของไตเสือ่มและจอประสาทตาเสือ่ม

ร้อยละ 54 พบแผลทีเ่ท้าซ�า้ 2 รายในระยะติดตาม 3 เดือน 

โดยเมื่อน�าข้อมูลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ ระยะการเป็นเบาหวานและ ภาวะแทรกซ้อนมา

ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ สถิติทดสอบไคสแควร์

และการทดสอบทีอิสระ พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน 

 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่

พฤติกรรมดูแลเท้า ระดับ HbA1c
 
สภาวะเท้าในกลุ่ม

ตัวอย่างในระยะก่อนและหลังได้รับโปรแกรมพบว่า 

กลุม่ทดลองมพีฤตกิรรมดแูลเท้าโดยรวมและรายด้าน 

ระดับ HbA1c
 
และออกก�าลังกายบนเก้าอีม้คีวามแตกต่าง

อย่างมนียัส�าคัญทางสถิต ิ(p<.001) โดยมพีฤตกิรรม
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ผลของโปรแกรมการดูแลเท้าแบบบูรณาการต่อพฤติกรรมดูแลเท้า สภาวะเท้าและระดับ HbA1c                                             

ของผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ดแูลเท้าและออกก�าลังกายบนเก้าอีเ้พ่ิมข้ึน และระดับ 

HbA1c ลดลง ส่วนสภาวะเท้าในกลุม่ทดลองหลงัจากได้รบั

โปรแกรม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยส�าคัญ 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าไม่มีความ

แตกต่างกันเมือ่ประเมนิซ�า้ 3 เดอืนหลงัจากให้บรกิาร

ตามปกติ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลเท้า สภาวะเท้า ระดับ HbA1c
 
ในระยะก่อนและ

หลังติดตาม 3 เดือนได้รับการดูแลตามระบบปกติ ของกลุ่มควบคุม (n=30)

ตัวแปร
ก่อนทดลอง หลังทดลอง

t p-value
  SD   SD

พฤติกรรมการดูแลเท้ารวม (foot care behavior) 2.05 0.33 2.09 0.61 -0.44 0.660
 - การรักษาความสะอาดให้ความชุ่มชื้น 2.84 0.81 2.33 0.75 4.01*** 0.000
 - การตรวจเท้าด้วยตนเอง 1.83 0.69 2.07 0.86 -1.36 0.182
 - การบริหารเท้า 2.27 0.69 2.30 0.87 -0.18 0.851
 - การป้องกันอุบัติเหตุ สวมรองเท้า ตรวจรองเท้า 1.27 0.45 1.67 0.99 -2.69* 0.012
สภาวะเท้าโดยรวม (foot condition) 4.5 0.90 4.30 0.79 1.98 0.056
 -ประสาทรับความรู้สึก (sensory loss) 1.17 0.37 1.13 0.34 1.01 0.326
 - การไหลเวียนส่วนปลาย (Vascular screening) 1.50 0.51 1.51 0.51 -0.11 0.416
 - รูปร่างเท้าและผิวหนัง (foot deformity &skin) 1.83 0.747 1.67 0.66 1.72 0.096
ระดับ HbA1c 8.01 1.01 8.11 0.27 -0.61 0.549
พฤติกรรมออกก�าลังกายบนเก้าอ้ี (chair exercise) 1.41 0.04 1.66 0.62 -2.24 0.052

*p<.05, ** p<.01, ***p<.001

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลเท้า สภาวะเท้า ระดับ HbA1cในระยะก่อนและ

หลังได้รับโปรแกรมการดูแลเท้า ของกลุ่มทดลอง (n=30)

ตัวแปร
ก่อนทดลอง หลังทดลอง

t p-value
  SD   SD

พฤติกรรมการดูแลเท้ารวม (foot care behavior) 2.21 0.31 4.09 0.42 21.04*** 0.000
 - การรักษาความสะอาดให้ความชุ่มชื้น 3.63 0.71 4.20 0.61 -3.45** 0.002
 - การตรวจเท้าด้วยตนเอง 2.03 0.85 4.01 0.74 -11.60*** .000
 - การบริหารเท้า 1.17 0.47 3.93 0.85 -13.14*** 0.000
 - การป้องกันอุบัติเหตุ สวมรองเท้า ตรวจรองเท้า 1.50 0.51 4.23 0.69 -18.08** 0.000
สภาวะเท้าโดยรวม (foot condition) 4.66 0.84 4.73 1.04 -0.494 0.625
 - ประสาทรับความรู้สึก (sensory loss) 1.23 0.43 1.27 0.45 -1.24 0.346
 - การไหลเวียนส่วนปลาย (Vascular screening) 1.60 0.62 1.67 0.71 - 0.81 0.423
 - รูปร่างเท้าและผิวหนัง (foot deformity &skin) 1.87 0.730 1.83 0.74 0.37 0.712
ระดับ HbA1c 8.34 0.65 7.37 0.68 8.01*** 0.000
พฤติกรรมออกก�าลังกายบนเก้าอ้ี (chair exercise) 1.50 0.27 4.03 0.53 -27.34*** .000

*p<.05, ** p<.01, ***p<.001
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

พฤตกิรรมดแูลเท้า ระดบั HbA1c และสภาวะเท้าในกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุในระยะหลังได้รบัโปรแกรม

ดแูลเท้า พบว่ากลุม่ทดลองมพีฤตกิรรมดแูลเท้าโดยรวม

และรายด้าน ระดบั HbA1c และออกก�าลังกายบนเก้าอี ้

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.001) 

โดยมีพฤติกรรมดูแลเท้าและออกก�าลังกายบนเก้าอ้ี

มากกว่ากลุม่ควบคมุ และมรีะดบั HbA1c ลดลงมากกว่า

เช่นกนั แต่พบว่าสภาวะเท้าไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ หลังจากได้รับโปรแกรม ทั้งใน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตาม

ระบบปกติดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลเท้า สภาวะเท้า ระดับ  HbA1c ระหว่างกลุ่มควบคุม 

ที่ติดตามหลังได้รับการดูแลระบบปกติและกลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรมดูแลเท้า (N=60)

ตัวแปร
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง

t p-value
  SD   SD

พฤติกรรมการดูแลเท้าโดยรวม 2.09 0.61 4.09 0.42 -14.75*** 0.000
การรักษาความสะอาดให้ความชุ่มชื้น

การตรวจเท้าด้วยตนเอง

การบริหารเท้า

การป้องกันอุบัติเหตุสวมรองเท้า ตรวจรองเท้า 

2.33 0.75

2.07 0.86

2.30 0.87

1.67 0.99

4.20 0.61

4.01 0.74

3.93 0.82

4.23 0.67

-10.51***

-9.26***

-7.42***

-11.67***

0.000

0.000

0.000

0.000
สภาวะเท้าโดยรวม 4.30 0.79 4.73 1.04 1.81 0.086

ประสาทรับความรู้สึก (sensory loss)

การไหลเวียนส่วนปลาย (vascular screening) 

รูปร่างเท้าและผิวหนัง (foot deformity &skin) 

1.10 0.31

1.50 0.51

1.67 0.67

1.27 0.45

1.67 0.71

1.83 0.74

1.68

-1.04

-0.91

0.096

0.301

0.364
ระดับ HbA1c 8.01 1.01 7.37 0.68 -0.61** 0.001
พฤติกรรมออกก�าลังกายบนเก้าอ้ี (chair exercise) 1.66 0.62 4.03 0.53 -15.75*** 0.000

*p<.05, ** p<.01, ***p<.001

อภิปรายผล

 กลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมพบว่ามีค่าเฉลี่ย

พฤตกิรรมดแูลเท้าทีส่งูขึน้และมค่ีาเฉลีย่ระดบั HbA1c
 

ลดลงกว่าก่อนได้รบัโปรแกรม อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ

(p<.001) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย แสดงว่า 

โปรแกรมการดแูลเท้าแบบบรูณาการมีประสิทธผิลใน

การส่งเสริมพฤตกิรรมดแูลเท้าและการควบคมุระดบั

น�า้ตาล ทีส่นบัสนนุแนวคดิบูรณาการสร้างความเชือ่มัน่

ในตนเองโดยการพดูโน้มน้าวใจโดยพยาบาล และสร้าง

ประสบการณ์ตรงในการดแูลเท้า (รกัษาความสะอาด

เท้า ให้ความชุม่ชืน่ ตรวจเท้าด้วยตนเอง บรหิารเท้าและ

ป้องกันอุบัติเหตุ) และออกก�าลังกายบนเก้าอี้ โดยมี

บุคคลต้นแบบที่มีความเสี่ยงสูงมีพฤติกรรมดูแลเท้า 

ออกก�าลงักายบนเก้าอ้ีอย่างต่อเนือ่ง สามารถควบคุม

ระดับน�้าตาลได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มาเป็นแบบอย่าง 

การสนับสนุนอุปกรณ์ในการดูแลเท้า รูปแบบการดูแล

ที่ลดขั้นตอน ความซับซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติ เป็น 

กระบวนการสร้างความเช่ือมั่นให้เพิ่มขึ้นโดยผ่าน

กระบวนการทางความคดิ มผีลเกดิพฤตกิรรมเป้าหมาย

ได้20 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาโปรแกรมส่งเสริม
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สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมดูแลเท้า ในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ช่วยให้มีพฤติกรรมการดูแลเท้า
สงูขึน้6,18 และเมือ่เปรยีบเทียบการส่งเสรมิพฤตกิรรม
ดูแลเท้าและการสวมรองเท้าที่เหมาะสมในผู้ป่วย
เบาหวานกลุม่เสีย่งต�า่ ด้วยการให้ความรู ้พบว่าช่วยให้
มีพฤติกรรมดูแลเท้าและการสมรองเท้าเพิ่มขึ้นและ
สามารถควบคมุระดบัน�า้ตาลได้12,19 เช่นเดยีวกบัการ
ศึกษาโปรแกรมส่งเสรมิการจดัการด้วยตนเองช่วยให้
พฤติกรรมดูแลเท้าเพิ่มขึ้นโดยสร้างความเชื่อมั่นใน
การจดัการด้วยตนเองแล้วตดัสนิใจกระท�าพฤตกิรรม
ดแูลเท้า21 ส่วนในด้านปัจจัยอืน่ๆได้แก่ อาย ุประสบการณ์
มแีผล และระยะเวลาเป็นเบาหวาน พบว่ากลุม่ตวัอย่าง
ส่วนใหญ่อยูใ่นวยักลางคนมอีายเุฉล่ีย 57.47 ปี (SD= 
11.43) อายรุะหว่าง 51-60 ปีร้อยละ 46.66 ระยะเวลา
การเป็นเบาหวานเฉลี่ย 9.56 ปี (SD=4.27) และมี
ประสบการณ์มแีผลทีเ่ท้าเมือ่ได้รบัข้อมลูและมแีบบอย่าง
ท่ีดขีองพฤตกิรรมดแูลเท้าจะเกดิความม่ันใจมากกว่า 
เม่ือเปรยีบเทยีบกบักลุม่ผูป่้วยเบาหวานผูสู้งอายุ6 และ
ผู ้ป่วยเบาหวานที่มีประสบการณ์มีแผลที่เท้าจะมี
พฤติกรรมดูแลเท้ามากกว่ากลุม่ทีไ่ม่มปีระสบการณ์1,15 
ซึง่มกีารศกึษาพบว่าปัจจยัด้านประสบการณ์เคยมแีผล
ทีเ่ท้าและระยะเวลาการเป็นเบาหวาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อพฤติกรรมดูแลเท้า 6,7 

 ระดบั HbA1c
 
ของกลุม่ทดลองมรีะดบัลดลงหลงั

ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.001) 
เป็นผลจากคะแนนเฉลี่ยการออกก�าลังกายบนเก้าอี้
ในกลุ่มทดลองที่สูงขึ้นหลังได้รับโปรแกรม แสดงถึง
การออกก�าลังกายบนเก้าอี้เป็นกิจกรรมที่สามารถลด
ระดับ HbA1c ที่สอดคล้องกับการศึกษาถึงผลของการ
ออกก�าลังกายในระดับปานกลาง (low-intensitance 
exercise) สามารถช่วยลดระดบั HbA1c

 
ในผูป่้วยเบาหวาน

ได้11 เนื่องจากการออกก�าลังกายช่วยลดระดับน�้าตาล
ในเลือดด้วยการเพิ่มความไวของเนื้อเยื่อในการ
ตอบสนองต่ออินสุลินกล้ามเน้ือมีความสามารถใน

การจับน�้าตาลไปใช้ได้ดีขึ้น16 และการจัดโปรแกรมนี้
เป็นการส่งเสรมิให้กลุม่ตวัอย่างสามารถดแูลตนเองได้ 
เพื่อควบคุมระดับน�้าตาลและป้องกันการเกิดแผลที่
เท้าซ�้าที่ตรงกับความต้องการของกลุ ่มตัวอย่างที่
สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง7,8,15,16

 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
พบว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมดูแลเท้าสูงกว่าและ
มีระดับ HbA1c

 
ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม แสดงถึง

ประสทิธภิาพของโปรแกรมการดแูลเท้าแบบบรูณาการ 
ทีช่่วยส่งเสรมิพฤตกิรรมการดแูลเท้า ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบ
การจดัหารองเท้าทีเ่หมาะสมให้สวมเหมอืนกนัทัง้ 2 กลุ่ม 
แต่กลุม่ควบคมุกลบัสวมรองเท้าน้อยกว่ากลุม่ทดลอง 
แสดงให้เหน็ว่าการจดัการตามระบบปกตติามมาตรฐาน
โดยให้ความรูแ้ละจดัหาอุปกรณ์ให้อาจไม่เพยีงพอต่อ
การส่งเสรมิพฤตกิรรมดแูลเท้า เช่นเดยีวกับการศกึษา
เปรียบเทียบผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงสูง 3 กลุ่มโดย 
ทีใ่ห้ความรูแ้ละดแูลตามมาตรฐาน เพิม่การตรวจเท้า
และในกลุ่มสุดท้ายเพิ่มประสบการณ์การดูแลเท้า 
การประเมินเท้าด้วยตนเอง พบว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรม
ดูแลเท้า คือ กลุ่มที่สร้างประสบการณ์การดูแลเท้า10 

ดงันัน้กลุม่ผูป่้วยเบาหวานจะมพีฤตกิรรมการดแูลเท้า
เพิม่ข้ึน ไม่ได้เกิดจากการให้ความรูเ้พยีงอย่างเดยีว12,22,23 
การติดตามต่อเนื่องหลังการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มที่
แตกต่างกันในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลให้
มีพฤติกรรมดูแลเท้าที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับการ
ศกึษาโปรแกรมการส่งเสรมิการดแูลเท้าและการสวม
รองเท้าที่เหมาะสมเมื่อเพิ่มกระบวนการติดตามแล้ว
ส่งผลให้การดูแลเท้าและสวมรองเท้าดีขึ้น12,15

 สภาวะเท้าในกลุม่ทดลองหลงัได้รบัโปรแกรม
โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมนียัส�าคญัซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
การวจิยั สอดคล้องกบัการศกึษาผลของโปรแกรมการให้
ความรู้เร่ืองดูแลเท้าในกลุ่มผูป่้วยเบาหวานความเส่ียงสูง
พบว่าหลังเข้าโปรแกรมมสีภาวะเท้าไม่แตกต่างกนัอย่าง
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นยัส�าคัญ1,13 อธบิายได้ว่ากลุม่ตวัอย่างมีความเส่ือมของ
สภาวะเท้าในด้านการรบัความรูส้กึส่วนปลายเท้าและ
หลอดเลอืดส่วนปลายเท้าจากระยะเวลาทีเ่ป็นเบาหวาน
นานเฉลี่ย 9.56 ปี (SD=4.27) ในกลุ่มทดลองและ 
9.32 ปี (SD=2.95)ในกลุ่มควบคุมซึ่งใกล้เคียงกัน
ทัง้ 2 กลุม่ทีม่ผีลต่อความเส่ือมของสภาวะเท้ารวมทัง้
ในระยะหลงัได้รบัโปรแกรมระดบั HbA1c ในกลุม่ทดลอง
ลดลง แต่กไ็ม่อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิโดยกลุม่ทดลองมีระดบั 
HbA1c เฉลีย่ 7.37 (SD=0.68) กลุ่มควบคมุมีระดบั 
HbA1c เฉลีย่ 8.11(SD=0.27) มผีลต่อระบบไหลเวยีน
เลือดส่วนปลายเท้าลดลงและกลุ่มตัวอย่างมีประวัติ
มีแผลที่เท้า เท้าผิดรูป บางรายเคยถูกตัด จากปัจจัย
ดงักล่าวมผีลท�าให้สภาวะเท้าในกลุม่ทดลองไม่แตกต่าง
จากก่อนได้รบัโปรแกรมและกลุม่ทีไ่ด้รับการดแูลปกติ1,13 
แต่จากการติดตามเป็นระยะเวลา 3 เดือนก็ไม่พบ
การมีแผลที่เท้าใหม่ในกลุ่มทดลอง พบแผลใหม่ใน
กลุม่ควบคมุ 2 รายคดิเป็นร้อยละ 6.6 แสดงถงึโปรแกรม
สามารถช่วยคงสภาวะเท้าให้ปกตลิดการเกดิแผลทีเ่ท้าได้ 
เช่นเดียวกับการศึกษาในกลุ่มเสี่ยงสูงเม่ือส่งเสริม
พฤติกรรมดูแลเท้าร่วมกับการส่งเสริมการประเมิน
สภาวะเท้าด้วยตนเองของกลุม่ตวัอย่าง สามารถลดการ
เกดิแผลทีเ่ท้าเหลอืเพยีงร้อยละ 8.5 ในขณะทีก่ารดแูล
ตามมาตรฐานร่วมกบัการให้ความรูม้กีารเกดิแผลทีเ่ท้า
ร้อยละ 30.410 โดยในการศึกษาครั้งนี้มีข้อจ�ากัดของ
คะแนนในการประเมินความเปลีย่นแปลงของสภาวะ
เท้าทีด่ขีึน้เช่น ความชุม่ชืน้ของผวิหนังเพ่ิมขึน้ การตดัเล็บ
ของผู้ป่วยที่ถูกต้องและการเคลื่อนไหวของข้อนิ้วเท้า

และข้อเท้าได้มากขึ้น1

 โปรแกรมการดแูลเท้าแบบบรูณาการในผูป่้วย
เบาหวานความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า ด้วยการ
ส่งเสริมพฤติกรรมดูแลเท้าและออกก�าลังกายอย่าง
เหมาะสมร่วมกนัเพือ่ป้องกนัการเกดิแผลท่ีเท้า ควบคมุ
ระดับน�้าตาล ติดตามต่อเนื่อง เน้นให้กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมดูแลเท้า

 ตรวจเท้าด้วยตนเอง สวมรองเท้าที่เหมาะสม 
ออกก�าลงักายทีบ้่านได้โดยไม่เพิม่ความเสีย่ง ท�าให้เกดิ
ความมัน่ใจและสามารถดแูลจดัการตนเองเพือ่ป้องกนั
เกิดแผลที่เท้าร่วมกับควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด
ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อจ�ากัดในงานวิจัย

 1. โปรแกรมการดแูลเท้าแบบบรูณาการนีอ้าจ
ไม่เหมาะกบัผูป่้วยเบาหวานความเสีย่งสงูต่อการเกดิ
แผลที่เท้าที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ หรือกลุ่ม
ทีม่ภีาวะแทรกซ้อนไตวายระยะสดุท้าย จอประสาทตา
เสื่อมที่มองไม่เห็นซึ่งต้องมีญาติดูแล
 2. การประเมินสภาวะเท้ายังไม่สามารถระบุ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้และช่วงระยะเวลาใน
การประเมนิซ�า้น้อยในกลุม่ผูป่้วยเบาหวานความเสีย่งสงู
ต่อการเกิดแผลที่เท้า

ข้อเสนอแนะ

 1. โรงพยาบาลควรส่งเสริมการดูแลเท้าแบบ
บรูณาการในการดแูลผู้ป่วยเบาหวานความเสีย่งสงูต่อ
การเกิดแผลที่เท้า
 2. ควรประยกุต์การดแูลเท้าแบบบรูณาการใน
ผู้ป่วยเบาหวานความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า
แทนการให้ความรู้เพียงอย่างเดียว
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Impact of an Integrative Podiatric Care Programme on Foot-Care 

Behaviour, Foot Conditions and the HbA1c Level in Diabetes Patients 

with High Susceptibility to Foot Wounds*
Sumalee Chuepan M.N.S.**

Abstract: Objective: To examine the impact of an integrative podiatric care programme 
on the foot-care behaviour, foot conditions and HbA1c level in diabetes patients with 
high foot wound risk.
 Design: Two-group experimental research with a pre-test and a post-test.
Implementation: This study was conducted on a sample of 60 diabetes patients who 
had been identified as highly susceptible to foot wounds and were being treated at the 
Diabetes Clinic of Banglamung Hospital, Chonburi province.  The subjects were equally 
divided into a control group and an experimental group.  Whilst the control group received 
standard treatment, the experimental group participated in a 4-month integrative podiatric 
care programme.   Designed for self-empowerment, the programme combined foot-care 
practices with on-chair exercise activities.  During the programme period, the combined 
task was performed twice, with 2 follow-ups by telephone.  Data on each subject were 
collected by means of (1) a personal information form; (2) a foot wound record; (3) 
the HbA1c level; (4) a foot-care behaviour interview form; and (5) a foot condition 
recording form.  The data were analysed using descriptive statistics, paired t-test, and 
independent t-test.
 Results: After participating in the integrative podiatric care programme, the 
experimental group displayed a significantly increased average foot-care behaviour score 
(p < .001).  Besides, compared with the control group, the experimental group had 
a significantly highly score on foot-care behaviour and a significantly lower HbA1c 
level, both by p < .001.
 Recommendations: It is suggested that diabetes patients susceptible to foot wounds 
be treated with the integrative podiatric care programme, which simultaneously promotes 
foot-care behaviour and blood sugar control.

 Thai Journal of Nursing Council 2016; 31(1) 111-123

Keywords: integrative podiatric care programme; foot-care behaviour; foot conditions; 

HbA1c level; diabetes patients; high susceptibility to foot wounds
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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัย: ศึกษาปัจจัยท�านายการเผชิญความเครียดของผู้ดูแล
ผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง โดยใช้กรอบทฤษฏีการเผชิญความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน

 การออกแบบงานวิจัย:  การวิจัยเชิงท�านาย

 การด�าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 82 รายเป็นผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้ได้รับ
บาดเจ็บไขสันหลังท่ีมารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก แผนกเวชกรรมฟ้ืนฟู และแผนกเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน การรับรู้ภาวะสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร
ทางสุขภาพ และการเผชิญความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างใช้การเผชิญความเครียดทั้งวิธีมุ่งแก้ปัญหาและการจัดการ
กับอารมณ์ โดยใช้วิธีมุ่งแก้ปัญหามากกว่าการจัดการกับอารมณ์ การสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรทางสุขภาพ สามารถท�านายการเผชิญความเครียดโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างได้
ร้อยละ 28 (R2 = .28, p < .001) การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางสุขภาพและ
สัมพันธภาพในครอบครัว สามารถร่วมกันท�านายการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา
ของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 42 (R2 = .42, p < .001) การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทาง
สุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพ สามารถร่วมกันท�านายการเผชิญความเครียดแบบการจัดการ
กับอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 18 (R2 = .18. p <.01) ส่วนการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ไม่สามารถท�านายการเผชิญความเครียดได้

 ข้อเสนอแนะ: พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพควรส่งเสริมการเผชิญความเครียด
ของผู้ดูแลผู้ได้ รับบาดเจ็บไขสันหลังโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล และแสวงหาแหล่ง
สนับสนุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดูแล พัฒนาระบบการพยาบาลใน
การน�าครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รวมท้ังส่งเสริมภาวะสุขภาพของผู้ดูแล เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังได้อย่างเหมาะสม

 วารสารสภาการพยาบาล 2559; 31(1) 124-136

ค�าส�าคัญ : การเผชิญความเครียด, ผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง, ผู้ดูแล
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 การบาดเจบ็ไขสนัหลงัเป็นภาวะคกุคามต่อชีวติ 

ครอบครวั และสงัคม สาเหตสุ่วนใหญ่มาจากการได้รบั

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 41 อุบัติเหตุจาก

การพลัดตกจากที่สูง ร้อยละ 22 ถูกท�าร้ายร่างกาย 

(ถูกยิง) ร้อยละ 22 และอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา 

ร้อยละ 7 การบาดเจ็บน้ีพบได้บ่อยในบคุคลวัยท�างาน

มากกว่าวยัอืน่ และส่วนใหญ่เป็นเพศชาย1 (National 

Spinal Cord Injury Statistical Center [NSCISC]) 

จากสถติขิองโรงพยาบาลประจวบครีีขนัธ์ พบว่า ผูไ้ด้รบั

บาดเจบ็ไขสันหลังท่ีเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลมี

จ�านวนเพิม่ขึน้โดย ปีพ.ศ. 2552 จ�านวน 76 ราย พ.ศ. 

2553 จ�านวน 80 ราย และพ.ศ. 2554 เพ่ิมสูงถงึ 100 

รายต่อปี2 จากการศกึษาถงึต้นทนุส�าหรบัการดแูลผูไ้ด้รบั

บาดเจ็บไขสันหลังของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

ปีพ.ศ. 2552 – 2554 พบผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง

ต้องเข้ารบัการรกัษาด้วยภาวะแทรกซ้อนในโรงพยาบาล

ปีละ 3 - 4 ครั้ง เฉลี่ยนานครั้งละ 1 เดือน ซึ่งรัฐบาล

จะต้องใช้งบประมาณปีละ 288,000 – 324,000 บาท 

เป็นค่าใช้จ่ายต่อเตียง รวมท้ังส่งผลให้ผูบ้าดเจบ็สญูเสยี

การรบัความรูส้กึ การท�าหน้าท่ีของระบบประสาทเกดิ

ความบกพร่อง และความสามารถในการท�างานของ

ร่างกายในส่วนที่ต�่ากว่ารอยโรคที่ได้รับบาดเจ็บเกิด

ความบกพร่อง3 นอกจากนี้ การบาดเจ็บไขสันหลังยัง

ส่งผลกระทบทางด้านอารมณ์ และสังคม เช่น การ

สูญเสยีภาพลกัษณ์ การถกูตตีราจากสงัคม สญูเสยีอาชพี

การงาน ส่งผลต่อการแสดงอารมณ์ โดยพบว่าผูไ้ด้รบั

บาดเจบ็ไขสนัหลงัมักมีอารมณ์ไม่ม่ันคง หงดุหงดิง่าย 

หรอืมพีฤตกิรรมท่ีก้าวร้าวต่อสมาชกิในครอบครวัหรอื

ผูด้แูล ผูด้แูลรูส้กึถกูกดดนักบัสภาพอารมณ์ของผูไ้ด้รบั

บาดเจบ็ ส่งผลให้ผูด้แูลเกดิความเครียด ความเบ่ือหน่าย

ในการดแูลผูบ้าดเจบ็ ในขณะทีผู่ไ้ด้รบับาดเจบ็ไขสนัหลงั

ต้องการการดูแลจากผู้ดูแล ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 

จิตวิญญาณ และสังคม4

 โดยปกตเิมือ่บคุคลเผชิญความเครยีดจะแสดง

พฤตกิรรมต่างๆ เพือ่ท�าให้ความเครยีดนัน้ทเุลาเบาบาง

ลง เกดิความสมดุลทางจติใจ ซ่ึงตามแนวคดิของ Lazarus 

& Folkman5 ได้แบ่งการเผชิญความเครยีดเป็น 2 ด้าน 

คือ การเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา และการ

เผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณ์ บุคคล

อาจใช้การเผชิญความ เครียดมากกว่า 1 วิธีขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ การที่ผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง 

สามารถเผชิญความเครียดได้อย่างเหมาะสม และมี

ประสทิธภิาพนัน้ ขึน้กบัปัจจยัหลายประการได้แก่ ปัจจยั

ภายในบุคคล และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม5 ซึ่งปัจจัย

ภายในบคุคลได้แก่ อาย ุการศกึษา ภาวะสขุภาพ และ

ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ส่วนปัจจัย

จากสิง่แวดล้อม ได้แก่ การได้รบัความช่วยเหลอื การใช้

ความรูจ้ากแหล่งบรกิาร สมัพนัธภาพในครอบครวั และ

การสนับสนุนทางสังคม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ญาติผู้ดูแลพบว่า มีการศึกษาวิจัยในต่าง ประเทศ

จ�านวนมาก ส่วนใหญ่เน้นในกลุม่ผูด้แูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั

ต่าง ๆ งานวิจัยได้ด�าเนินไปถึงขั้นการพัฒนารูปแบบ

การพยาบาล ท�าให้ผูดู้แลได้รบัการช่วยเหลือจากบคุลากร

ทางสุขภาพในการพัฒนาความรู้ ส่งผลให้ผู้ดูแลเกิด

ความมัน่ใจ สามารถปรบัตวักับภาระงานดแูล และลด

ความเครียดในการดูแลได้ 

 ส�าหรับประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา 

เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ เครียด และ

การเผชิญความเครียดในญาติผู้ดูแลของผู้ป่วยโรค

เรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคจิตเภท 

โรคมะเร็ง และผู้ได้รับบาดเจ็บศีรษะ เป็นต้น ซึ่งใน

ขณะนี้อัตราการเกิดการบาดเจ็บไขสันหลังรายใหม่มี
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จ�านวนเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ต้นทุนส�าหรับการดแูลผูบ้าดเจบ็

ตลอดชีวิตค่อนข้างสูง ผู้ดูแลต้องใช้พลังทั้งร่างกาย 

และสตปัิญญาในการให้การดแูลผูไ้ด้รบับาดเจ็บ หาก

ผูด้แูลมีข้อจ�ากดัด้านภาวะสขุภาพ และขาดความเชือ่มัน่

ในความสามารถของตน จะยิ่งเพิ่มความเครียดแก่

ผู้ดูแลได้ รวมไปถึงผู้ดูแลที่มีการเผชิญความเครียด

ท่ีไม่เหมาะสม จะส่งผลถงึคณุภาพของการดแูลผูไ้ด้รบั

บาดเจ็บได้ 

 ดงันัน้ จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะศกึษาปัจจยัท�านาย

การเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ได้ รับบาดเจ็บ

ไขสนัหลงั ส�าหรบัการศกึษาน้ี ผูวิ้จัยได้คดัสรรตวัแปร

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเชื่อมั่นในความสามารถของ

ตนเอง ซึ่งเทียบเคียงกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 

(r = .40, p < .001)6 ภาวะสขุภาพของผูด้แูล (r = .57, 

p < 0.5)7 สมัพนัธภาพในครอบครัว (r = .72, p < .001)8 

และการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางสุขภาพ 

(r = 0.48, p < 0.001)9 เพื่อน�าผลการวิจัยมาใช้

พัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลให้ผู้ดูแลผู้ได้รับ

บาดเจบ็ไขสนัหลงัสามารถเผชญิความเครยีดได้อย่าง

เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ดูแลให้การดูแลผู้ได้รับ

บาดเจ็บไขสันหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฏีการเผชิญความ 

เครยีดของลาซารสัและโฟล์คแมน Lazarus & Folkman5 

เป็นกรอบแนวคดิในการศกึษา การเผชญิความเครยีด

ของผูด้แูล Lazarus & Folkman กล่าวว่า กระบวนการเผชญิ

ความเครียดเป็นกระบวนการทีบ่คุคลใช้ความพยายาม

ทั้งความคิด (cognitive) และการกระท�า (behavior) 

ในการจัดการกับความเครียดโดยแสดงออกมาทาง

ความคิด อารมณ์ และ/หรือพฤติกรรมการเผชิญ

ความเครียดแบ่งออก เป็น 2 ลักษณะคือ 1) แบบมุ่ง

แก้ปัญหา (problem-focus coping) เป็นวธิกีารเผชิญ

ความเครียดที่กระท�าโดยตรงเพื่อจัดการกับปัญหา

ที่ก่อให้เกิดความเครียด 2) การจัดการกับอารมณ์ 

(emotional-focus coping) เป็นการลดหรอืปรบัอารมณ์

ความรูส้กึ โดยมไิด้เปลีย่นแปลงสถานการณ์ หรอืแหล่ง

ความเครียด

 การเลอืกใช้วิธกีารเผชญิความเครยีดของบคุคล 

ขึ้นอยู่กับแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ในบริบทนั้น และข้อ

จ�ากดัในการใช้แหล่งประโยชน์ ส�าหรบัแหล่งประโยชน์ 

แบ่งเป็น ปัจจยัภายในบคุคล และปัจจยัจากสิง่แวดล้อม 

ส�าหรบัปัจจยัภายในบคุคล ได้แก่ อาย ุการศกึษา ภาวะ

สขุภาพ (health) ความเชือ่ในทางทีด่ ี(positive beliefs) 

ทกัษะในการแก้ปัญหา (problem –solving skill) ส่วน

ปัจจยัจากสิง่แวดล้อม ได้แก่ การได้รบัความช่วยเหลอื 

สมัพนัธภาพภายในครอบครวั การสนบัสนนุทางสงัคม 

(social support) ซึง่อาจมผีลต่อการเผชญิความเครยีด

ของผู้ดูแลได้

  เมื่อเกิดเหตุการณ์สมาชิกในครอบครัวได้รับ

บาดเจ็บไขสันหลัง ต้องเข้ารับการรักษา ผู้ดูแลเกิด

ความเครียดในทุกระยะการบาดเจบ็ท้ังในโรงพยาบาล

และเมื่อกลับไปฟื้นฟูสภาพที่บ้าน หากผู้ดูแลมีความ

เชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะดูแลผู้บาดเจ็บ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ดูแลจะเกิดความพึงพอใจ 

ส่งผลให้มกีารเผชญิความเครยีดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ผู้ดูแลที่มีภาวะสุขภาพร่างกาย และจิตใจ

ที่ไม่พร้อมดูแล มีข้อจ�ากัดในการดูแล ส่งผลให้เกิด

ความเครยีดได้มากกว่าผูด้แูลทีม่ภีาวะสขุภาพทีแ่ขง็แรง 

รวมทั้งการมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี จะช่วยให้

ผู้ดูแลมีการปรึกษา หารือกับสมาชิกในครอบครัว ใน

การตดัสนิใจหาวธิแีก้ปัญหาท่ีเกดิจากการดแูลได้อย่าง

เหมาะสม ตลอดจนการทีผู้่ดแูลได้รบัความช่วยเหลอื 

หรือการได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางสุขภาพ 
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จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเผชิญความเครียด

ท�าให้ผู้ดูแลเกิดความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถใช้

ทกัษะในการเผชญิความเครยีดได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาการเผชญิความเครยีดของผูด้แูล
ผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท�านายการเผชิญความ 
เครียดของผู ้ดูแลผู ้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังโดย
ปัจจยัประกอบด้วย การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน การรบัรู้
ภาวะสขุภาพของผูด้แูล สมัพนัธภาพในครอบครวั และ

การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางสุขภาพ

สมมติฐานการวิจัย

 การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน การรับรู้ภาวะสขุภาพ
ของผูด้แูล สมัพนัธภาพในครอบครัว และการสนบัสนนุ
ทางสังคมจากบุคลากรทางสุขภาพ สามารถร่วมกัน
ท�านายการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ได้รับบาด

เจ็บไขสันหลังได้

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิท�านาย (Predictive 
descriptive research)
 ประ ากร คอื ผูด้แูลผูไ้ด้รบับาดเจ็บไขสันหลงั 
ทีม่ผีูบ้าดเจบ็ทีม่าติดตามการรกัษาทีแ่ผนกผูป่้วยนอก 
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู และแผนกเวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2556 รวม
จ�านวนผู้บาดเจ็บไขสันหลังทั้งสิ้น 255 ราย โดยมี
ลักษณะของผู้บาดเจ็บไขสันหลัง
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ
ไขสันหลัง ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้ได้รับ
บาดเจ็บ ที่มาติดตามการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก 
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู และแผนกเวชกรรมสังคม 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

 เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง (Inclusion 

criteria)

 เกณฑ์ด้านผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง

 1. เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง ที่เข้ารับ

การตรวจตดิตามผลการรกัษาทีแ่ผนกผูป่้วยนอก แผนก

เวชกรรมฟ้ืนฟ ูและแผนกเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีระยะเวลาการบาดเจ็บมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และมีอาการคงที่

 2. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มีความ

ทพุพลภาพแบบอมัพาตทัง้ตวั หรอือมัพาตครึง่ท่อนล่าง

 3. เป็นผูท่ี้มีความต้องการการดแูลท่ีเป็นผลมา

จากการบาดเจบ็ไขสนัหลงัจากผู้ดแูล เช่น การดแูลใน

เรือ่งกจิวตัรประจ�าวนั การป้องกนัภาวะแทรกซ้อน และ

การฟื้นฟูสภาพ เป็นต้น

 เกณฑ์ด้านผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง

 1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบ

หลกัในการดแูล มอี�านาจในการตดัสนิใจเก่ียวกับการ

รักษาผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง และให้การดูแลโดย

ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

 2. มีประสบการณ์การดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บที่

บ้านมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

 3. มีการประเมินตัดสินสถานการณ์การดูแล

ผู้ได้บาดเจบ็ไขสนัหลงัว่าเป็นความเครยีด โดยใช้แบบ

ประเมินตัดสินสถานการณ์ความเครียด

 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ค�านวณ

จากสูตรดังนี้ 10

 N ≥ 50 + 8M ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง ≥ 82 ราย

เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย

 1. แบบประเมนิตดัสนิสถานการณ์ความเครยีด 

เป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินผู้ดูแลผู้ได้รับ บาดเจ็บ

ไขสันหลัง ว่ามีการประเมินสถานการณ์การดูแลว่า
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เป็นความเครยีดหรอืไม่ เครือ่งมอืนีผู้ว้จัิยเป็นผูส้ร้างขึน้ 

เพือ่คดักรองผูด้แูลผูบ้าดเจ็บไขสนัหลงัเป็นกลุม่ตวัอย่าง

 2. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งเป็น 

2 ตอน ดังนี้

  2.1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบุคคลของผูด้แูล 

ผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างข้ึนประกอบด้วยข้อมูลเกีย่วกบั เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา การประกอบอาชพี รายได้ต่อเดอืน

ของผู้ดแูล ความสมัพันธ์กบัผูบ้าดเจ็บ ระยะเวลาในการ

ดแูล ผูช่้วยเหลอืในการดแูล และโรคประจ�าตวัของผูด้แูล

  2.2 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา

ที่เจ็บป่วย ลักษณะของความพิการ ภาวะแทรกซ้อน 

และการมีโรคประจ�าตัวของผู้บาดเจ็บ

 3. แบบประเมินการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน 

พัฒนาขึ้นโดยวิไล สุรสาคร11 สร้างขึ้นโดยใช้กรอบ

แนวคดิของแบนดรูา12 ประกอบด้วยข้อค�าถาม 10 ข้อ 

ผูว้จิยัได้เพ่ิมข้อค�าถาม 4 ข้อทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูไ้ด้รบั

บาดเจ็บไขสันหลังรวมเป็น 14 ข้อ คะแนนเฉลี่ย 

1.00 – 1.75 คะแนน แสดงว่า ผูด้แูลไม่ม่ันใจ คะแนน

เฉลีย่ 1.76 – 2.50 คะแนน แสดงว่า ผูด้แูลมคีวามมัน่ใจ

น้อย คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.25 คะแนน แสดงว่า ผูด้แูล

มีความมั่นใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.26 – 4.00 

คะแนน แสดงว่า ผู้ดูแลมีความมั่นใจมาก ค่าความ

เชื่อมั่นโดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ 

เท่ากับ .92 

 4. แบบประเมนิการรบัรูภ้าวะสขุภาพของผูด้แูล 

ท่ีพัฒนาขึ้นโดย แวร์และเชอร์เบอร์น13 แปลโดย 

วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ ประกอบด้วยค�าถาม 36 ข้อ 

ครอบคลมุ 2 ด้าน คือ ด้านข้อจ�ากัดในการท�ากิจกรรม 

และด้านปัญหาสุขภาพใน 1 เดือนที่ผ่านมา คะแนน

รวมอยู่ในช่วง 36 – 160 คะแนน 36 – 77 คะแนน 

แสดงว่า มภีาวะสขุภาพไม่ด ี78 – 119 คะแนน แสดงว่า 

มภีาวะสขุภาพปานกลาง 120 – 160 คะแนน แสดงว่า 

มภีาวะสขุภาพด ี ค่าความเช่ือมัน่โดยใช้ Cronbach’s 

Alpha Coefficient ได้ เท่ากับ .83

 5. แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว ที่

พัฒนาขึ้นโดย แครนเดล14 แปลโดย วรรณรตัน์ ลาวงั 

และคณะ15 ประกอบด้วยข้อค�าถามทั้งหมดจ�านวน 

16 ข้อ ครอบคลุม 4 ด้าน ด้านละ 4 ข้อ คือ การแสดง

บทบาทของสมาชิก การสื่อสารในครอบครัว การ

แสดงออกทางอารมณ์ และการถ่ายทอดความรู้สึก 

คะแนนรวมอยู่ในช่วง 16 – 80 คะแนน 16 – 37 

คะแนน แสดงว่า สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี 

38 – 59 คะแนน แสดงว่า สัมพันธภาพอยู่ในระดับ

ปานกลาง 60 – 80 คะแนน แสดงว่า สมัพนัธภาพอยู่

ในระดบัด ีค่า ความเช่ือมัน่โดยใช้ Cronbach’s Alpha 

Coefficient ได้ เท่ากับ .95 

 6. แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคมจาก

บคุลากรทางสุขภาพ ทีพ่ฒันาขึน้โดย เหมอืนฝัน มณฉีาย9 

สร้างขึน้โดยใช้กรอบแนวคดิทฤษฎคีวามเครยีดและการ

เผชิญความเครยีดของ Lazarus & Folkman5 ประกอบ

ด้วยค�าถาม 16 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ การสนับสนุน

ด้านบรกิาร 4 ข้อ การสนับสนุนด้านข้อมูล 6 ข้อ และการ

สนับสนุนด้านอารมณ์ 6 ข้อ คะแนนรวมอยูใ่นช่วง 16 

– 48 คะแนน 16 – 26 คะแนน แสดงว่า ได้รบัการ

สนบัสนนุทางสงัคมน้อย 27 – 37 คะแนน แสดงว่า ได้

รบัการสนบัสนนุปานกลาง 38 – 48 คะแนน แสดงว่า ได้

รบัการสนับสนุนทางสงัคมมาก ค่าความเชือ่ม่ันโดยใช้ 

Cronbach’s Alpha Coefficient ได้เท่ากับ .84 

 7. แบบประเมินการเผชิญความเครียดของ

ผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง ท่ีพัฒนาขึ้นโดย 

Lazarus & Folkman5 แปลโดย สมจิต หนุเจริญกุล16 
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ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 2 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านมุง่แก้ปัญหาจ�านวน 10 ข้อ และ 2) ด้าน

การจดัการกบัอารมณ์ จ�านวน 10 ข้อ ใช้ค่าคะแนนเฉลีย่

ทีม่คีะแนนเตม็เท่ากบั 4 โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงเท่า ๆ กนั 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75 คะแนน แสดงว่า ผู้ดูแล

ไม่เคยใช้วธินีีเ้ลย คะแนนเฉล่ีย 1.76 – 2.50 คะแนน 

แสดงว่า ผูด้แูลใช้วธิน้ีีเป็นคร้ังคราว คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 

3.25 คะแนน แสดงว่า ผูด้แูลใช้วิธกีารน้ีค่อนข้างบ่อย 

คะแนนเฉลีย่ 3.26 – 4.00 คะแนน แสดงว่า ผูด้แูลใช้

วธิกีารนีบ่้อยทีส่ดุค่าความเชือ่ม่ันโดยใช้ Cronbach’s 

Alpha Coefficient ได้เท่ากับ .95 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 ผู้วิจัยน�าแบบประเมินทั้ง 5 ชุดไปหาค่าความ

เที่ยง โดยน�าไปทดลองใช้กับผู้ดูแลผู้ได้ รับบาดเจ็บ

ไขสันหลังที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

30 ราย ก่อนน�ามาใช้ในการวจิยัได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา

ของครอนบาค ดงันี ้(1) แบบประเมนิการรับรูส้มรรถนะ

แห่งตน = .86 (2) แบบประเมินการรบัรูภ้าวะสุขภาพ

ของผู้ดูแล = .76 (3) แบบประเมินสัมพันธภาพใน

ครอบครัว = .95 (4) แบบประเมินการสนับสนุนทาง

สังคมจากบุคลากรทางสุขภาพ = .89 และ (5) แบบ

ประเมินการเผชิญความเครียด = .78 

การพิทักสิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งนี้ได้รับการพิจารณาจริยธรรม

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลข

รหัสจริยธรรมการวิจัย 09 – 05 – 2556 อนุมัติให้

ด�าเนินการวิจัย วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2556  ที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวม

ข้อมูล ผู้วิจัยให้การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดย

ค�านึงถึงหลักการรักษาความลับและการเข้าร่วมการ

วิจัยโดยความสมัครใจ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน

การเก็บรวบรวมข้อมูล และระยะของการวิจัย กลุ่ม

ตัวอย่างมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากการวิจัย

ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาล  ข้อมูล

ทุกอย่างจะถือเป็นความลับ จะน�าเสนอในภาพรวม

เท่านั้น และมีการลงนามในแบบฟอร์มยินยอมก่อน

ทุกราย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ผู้วิจัยท�าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขออนุญาต

เก็บข้อมูลวิจัยจากญาติผู ้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง 

เสนอต่อผู้อ�านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยประสานงานกับหัวหน้า

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่แนะน�าตวั ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 

ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลูและขอความร่วมมอืใน

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่แผนกผู้ป่วยนอก 

ทกุวนัจนัทร์ และวนัศกุร์เวลา 8.30-12.00 น. แผนก

เวชกรรมฟ้ืนฟ ูเกบ็ข้อมูลทุกวนัจนัทร์ และวนัศกุร์เวลา 

13.00 - 16.00 น.และแผนก เวชกรรมสังคม ผู้วิจัย

เกบ็ข้อมลูโดยตดิตามไปกบัทมีเยีย่มบ้านทกุวนัองัคาร – 

วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 -16.00 น.นอกจากนี้ผู้วิจัย

ได้เตรียมผู้ช่วยวิจัย จ�านวน 1 คน ซึ่งเป็นพยาบาล

วชิาชพีท่ีดแูลผูไ้ด้รบั บาดเจบ็ไขสนัหลงั ซึง่ผูช่้วยผูว้จิยั

จะท�าหน้าที่ดูแลป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่

ผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบประเมิน 

 2. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติ

ที่ก�าหนด และผ่านเกณฑ์คัดเข้า จากนั้นเข้าพบกลุ่ม

ตวัอย่าง ขออนญุาตช้ีแจงวตัถุประสงค์การวจิยั วธิกีาร

ด�าเนินการ ระยะเวลาในการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์ของ
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

กลุม่ตวัอย่าง โดยสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วม
การวิจยั รวมท้ังชีแ้จงให้ทราบว่ากลุม่ตวัอย่างมสีทิธิท์ีจ่ะ
ปฏเิสธ หรอืถอนตวัจากการวจิยัได้ตลอดเวลา โดยไม่มี
ผลต่อการรักษาพยาบาล ขณะท�าการศึกษา ถ้ากลุ่ม
ตวัอย่างมีอาการผิดปกต ิหรือเกดิความเครียดสงู ผูว้จิยั
จะยุติการเก็บข้อมูลทันที พร้อมทั้งรายงานแพทย์ 
พยาบาลผูด้แูลทราบทันที เพ่ือรับการตรวจวินจิฉยั และ
บ�าบดัรกัษาต่อไป เมือ่กลุม่ตวัอย่างยนิยอมเข้าร่วมการ
วจิยั ผูว้จิยัเริม่ด�าเนินการเกบ็ข้อมูล โดยให้กลุม่ตวัอย่าง
ตอบแบบประเมินด้วยตนเอง ในรายที่มีปัญหาเรื่อง
สายตา ผูว้จิยัจะเป็นผูอ่้านแบบประเมินให้ฟัง และให้
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ โดยระหว่างการตอบแบบ
ประเมนิ กลุม่ตวัอย่างสามารถซักถามข้อสงสยัได้ตลอด
เวลา ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 นาที ในระหว่าง
การเกบ็ข้อมูล จะมผีูช่้วยผูว้จัิย 1 ท่านท�าหน้าทีค่อยดแูล
ผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังแทนกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์
 1. ข้อมลูส่วนบคุคลของผูด้แูลผูไ้ด้รบับาดเจบ็
ไขสนัหลงั และผูไ้ด้รบับาดเจบ็ไขสันหลัง วเิคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 2. คะแนนเฉลี่ยการเผชิญความเครียดของผู้
ดแูล การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน การรบัรูภ้าวะสุขภาพ
ของผูด้แูล สมัพนัธภาพในครอบครัว และการสนบัสนนุ
ทางสังคมจากบุคลากรทางสุขภาพ วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการ
เผชิญความเครียดของผูด้แูลผูไ้ด้รบับาดเจบ็ไขสนัหลงั 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient)

 4. ปัจจยัท�านายการเผชญิความเครยีดของผูด้แูล 
ผูไ้ด้รบับาดเจบ็ไขสนัหลงั วเิคราะห์ด้วยสถติกิารถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) ทีร่ะดบันยัส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ < .05 โดยใส่ข้อมูลพร้อมกันในขั้น
ตอนเดยีว (enter method) ก่อนการทดสอบทางสถิติ 
ผู้วจิยัได้ตรวจสอบการกระจายของข้อมลูด้วย ค่าเฉลีย่ 
ความเบ้ ความโด่ง ผลการทดสอบ พบว่า มกีารแจกแจง
ตามปกติ

ผลการวิจัย

 1. กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ
ไขสันหลัง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 95.12) 
มอีายรุะหว่าง 40 – 59 ปี (ร้อยละ 54.88) อายเุฉลีย่ 
40.61 ปี (SD = 10.19) ประกอบอาชีพเกือบทัง้หมด 
(ร้อยละ 98.78) มเีพยีงร้อยละ 1.22 ทีไ่ม่ได้ประกอบ
อาชพี โดยประกอบอาชพีรบัจ้างมากทีส่ดุ (ร้อยละ 48.15) 
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเป็น
สามี หรือภรรยา (ร้อยละ 73.17) รองลงมาคือ บุตร 
(ร้อยละ 13.41) ระยะเวลาในการดแูลผูไ้ด้รบับาดเจบ็
มากกว่า 49 เดือน (ร้อยละ 35.37) รองลงมาคอื น้อยกว่า 
12 เดอืน (ร้อยละ 32.93) และไม่มโีรคประจ�าตวั (ร้อยละ 
64.63) โดยผูท่ี้มีโรคประจ�าตวัส่วนใหญ่เป็นโรคไขมัน
ในเลือดสูง และความดันโลหติสูง จ�านวนเท่ากนั (ร้อยละ 
20.69)
 2. กลุ่มตัวอย่างมีการเผชิญความเครียดแบบ
มุ่งแก้ปัญหา (  = 3.02, SD = .58) มากกว่าการ
จัดการกับอารมณ์ (  = 2.42, SD = .61) โดยมี
สดัส่วนการเผชิญความเครยีดแบบมุง่แก้ปัญหา : การ
จัดการกับอารมณ์ = 3 : 2.4
 การสนบัสนนุทางสังคมจากบคุลากรทางสขุภาพ
และสมัพนัธภาพในครอบครวั มคีวาม สมัพนัธ์ทางบวก
กับการเผชญิความเครยีดโดยรวมอย่างมนัียส�าคญัทาง

สถติ ิ(r = .51, p < .01 และ r = .28, p < .05 ตามล�าดบั) 
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 การสนบัสนนุทางสงัคมจากบคุลากรทางสขุภาพ 
สามารถอธิบายการเผชิญความเครียดโดยรวมของ

กลุม่ตวัอย่างได้ร้อยละ 28 อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติที่
ระดับ p < .001 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการเผชิญ
ความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง (N = 82)

ปัจจัยที่ศึกษา 1 2 3 4 5
1. การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 1.000
2. การรับรู้ภาวะสุขภาพ .184 1.000
3. สัมพันธภาพในครอบครัว .321** .073 1.000
4. การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางสุขภาพ .333** .224 .393** 1.000
5. การเผชิญความเครียด .202 .194 .284* .513**

5.1 มุ่งแก้ปัญหา .253* -.064 .544** .503**
5.2 การจัดการกับอารมณ์ .102 .294** .023 .324**

* = p < .05 * * = p < .01 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการท�านายการเผชิญความเครียดโดยรวมของ
กลุ่มตัวอย่าง (N = 82)

ตัวแปรพยากรณ์ b SE β t -value p

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน .000 .136 .000 -.001 .999

การรับรู้ภาวะสุขภาพ .034 .069 .049 .486 .629

สัมพันธภาพในครอบครัว .055 .064 .098 .851 .397

การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสุขภาพ .397*** .098 .458*** 4.075 .000

Constant (a) = 26.73, R2 = .283, F (4, 77 ) = 7.42, p = .000

*** p < .001

 สัมพันธภาพในครอบครัวและการสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคลากรทางสุขภาพสามารถร่วม กัน
ท�านายการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาของ
กลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 42 อย่างมีนัย ส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ p <.001 โดยสัมพันธภาพในครอบครัวและ
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางสุขภาพมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยใกล้เคียงกันเท่ากับ .39 และ 
.38 ตามล�าดับ ดังตารางที่ 3 

 สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุนทาง

สงัคมจากบคุลากรทางสุขภาพ และการรบัรูส้มรรถนะ

แห่งตนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเผชญิความเครยีด

แบบมุ่งแก้ปัญหาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .54, 

p < .01; r = .50, p < .01 และr = .25, p < .05 ตามล�าดบั)

 การสนบัสนนุทางสังคมจากบคุลากรทางสขุภาพ

และการรบัรูภ้าวะสขุภาพมคีวาม สมัพนัธ์ทางบวกกับ

การเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณ์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .32 และ 

r = .29 ตามล�าดับ) ดังตารางที่ 1
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 การสนบัสนนุทางสงัคมจากบคุลากรทางสขุภาพ

และการรบัรูภ้าวะสุขภาพ สามารถร่วมกนัท�านายการ

เผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณ์ของ

กลุม่ตวัอย่างได้ร้อยละ 18 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที่

ระดบั p <.01 โดยการสนบัสนนุทางสงัคมจากบคุลากร

ทางสุขภาพ มค่ีาสัมประสิทธิถ์ดถอยเท่ากบั .32 รองลงมา 

คอื การรบัรูภ้าวะสขุภาพมค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอยเท่ากบั 

.23 ตามล�าดับ ดังตารางที่ 4

อภิปรายผล

  การรับรู้สมรรถนะแห่งตน มีความสัมพันธ์

ทางบวกในระดบัต�า่กบัการเผชญิความ เครยีดด้านมุง่

แก้ปัญหา (r = .25, p < 0.5) กล่าวคอื กลุม่ตวัอย่างทีม่ี

ความเชือ่มัน่ในความสามารถการดแูลผูไ้ด้รบับาดเจบ็

มาก จะมีการเผชิญความเครียดที่มีประสิทธิภาพมาก 

แต่จากการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างประเมนิความเชือ่มัน่

ในระดบัปานกลาง ไม่มากพอ ดงัน้ัน จึงไม่สามารถท�านาย

การเผชญิความเครยีดได้ ซ่ึงอธบิายได้ว่า กจิกรรมการ

ดแูลผูไ้ด้รบับาดเจบ็ไขสนัหลงันัน้เป็นงานทีห่นกั มคีวาม

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยระหว่างปัจจัยท่ีศึกษากับการท�านายการเผชิญความเครียดแบบจัดการกับอารมณ์
ของกลุ่มตัวอย่าง (N = 82)

ตัวแปรพยากรณ์ b SE β t -value p
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน -.012 .119 -.012 -.098 .922
การรับรู้ภาวะสุขภาพ .215* .061 .225* 2.563 .012
สัมพันธภาพในครอบครัว -.032 .056 -.069 -.566 .573
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสุขภาพ .320** .086 .322** 2.674 .010
Constant (a) = 8.96, R2 = .177, F (4, 77 ) = 4.154, p = .01

* = p < .05, * * = p < .01

ยุ่งยาก ซับซ้อน ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี

รปูร่างใหญ่ ในขณะทีผู่ดู้แลซ่ึงเป็นเพศหญงิ (เป็นภรรยา

ร้อยละ 73.17) บางครั้งต้องยก อุ้ม เคลื่อนย้าย กลุ่ม

ตวัอย่างจงึรูส้กึว่าถูกคุกคาม ส่งผลให้เกิดความเครยีด 

และความเบื่อหน่ายในการดูแลผู้ป่วย4 กลุ่มตัวอย่าง

ต้องค้นหาวธิจีดัการเพือ่แก้ปัญหา เลอืกใช้วธิกีารเผชญิ

ความเครียด จากแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ในบริบทนั้น 

หรือจากเครือข่ายในสังคม ดังนั้น การรับรู้สมรรถนะ

แห่งตน จึงไม่สามารถท�านายการเผชิญความเครียด

ของกลุ่มตัวอย่างได้ 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยระหว่างปัจจัยท่ีศึกษากับการท�านายการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา
ของกลุ่มตัวอย่าง (N = 82)

ตัวแปรพยากรณ์ b SE β t -value p
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน .022 .065 .033 .338 .999
การรับรู้ภาวะสุขภาพ -.120 .033 -.319 -3.603 .629
สัมพันธภาพในครอบครัว .159*** .031 .394*** 3.803 .000
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสุขภาพ .189*** .047 .383*** 3.947 .000

Constant (a) = 25.303, R2 = .424, F (4, 77 ) = 15.263, p = .000
 * * * = p < .001
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 การรบัรูภ้าวะสขุภาพ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก

กบัการเผชญิความเครยีดแบบการจดัการกบัอารมณ์ 

(r = .29, p < .01) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มโีรคประจ�าตวั (ร้อยละ 35.37) รบัรูว่้าตนมีข้อจ�ากดั

ในการท�ากิจกรรมการดูแล จึงประเมินภาวะสุขภาพ

ตนเองว่าแขง็แรงดรีะดบัปานกลางท้ังร่างกาย และจติใจ 

ดังนั้น การรับรู้ภาวะสุขภาพสามารถท�านายการ

เผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณ์ของ

กลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 18 ซึ่งอธิบายได้ว่า หากกลุ่ม

ตัวอย่างได้รับความรัก การเอาใจใส่ ปลอบประโลม 

ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีความมั่นคงด้านอารมณ์ เผชิญ

ต่อความรู้สึกที่ถูกคุกคามอารมณ์ อดทนต่อสิ่งรบกวน

ได้มากขึ้น ส่งผลให้มีการจัดการปัญหา และเผชิญ

ความเครียดได้ดี สอดคล้องกับการศึกษาของวิภาดา 

คณุาวกิตกิลุ และคณะ7 พบว่า การเผชญิความเครยีด

โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพใน

ด้านความจ�ากดัการท�ากจิกรรมอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

(r = .57, p < 0.5) และสามารถท�านายภาวะสขุภาพได้

 สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการเผชิญความเครียดโดยรวม (r = .28, 

p < .05) และรายด้านแบบมุง่แก้ปัญหา (r = .54, p < .01) 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ

สัมพันธ์เป็นภรรยา (ร้อยละ 73.17) ซึง่มคีวามใกล้ชดิ

กบัผูป่้วยมากทีส่ดุ จึงยอมรบั และเข้าใจความเจ็บป่วย 

ให้การดูแลช่วยเหลืออย่างดี ดังนั้น สัมพันธภาพใน

ครอบครัวจึงสามารถร่วม กันท�านายการเผชิญความ 

เครยีดแบบมุง่แก้ปัญหาของกลุม่ตวัอย่างได้ร้อยละ 42 

ซึ่งอธิบายได้ว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีสัมพันธภาพที่ดี

กับสมาชิกในครอบครัว ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ 

ช่วยคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดูแล ส่งผลให้กลุ่ม

ตัวอย่างมีการเผชิญความเครียดที่เหมาะสม และใช้

วธิกีารจดัการปัญหาทีถ่กูวธิ ีสอดคล้องกบัการศกึษาของ

เพียงใจ ติรไพรวงศ์17 ได้ศึกษาสัมพันธภาพระหว่าง

ผู้ดูแลผู้ป่วย และภาระการดูแลของสมาชิกครอบครัว

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง พบว่า สมัพนัธภาพระหว่าง

ผูด้แูลกบัสมาชกิครอบครวัสามารถท�านายภาระในการ

ดแูลผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองได้ ร้อยละ 13

 การสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทาง

สุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญความ 

เครียดโดยรวม (r = .51, p < .01) รายด้านแบบมุ่ง

แก้ปัญหา (r = .50, p < .01) และรายด้านแบบการจดั 

การกับอารมณ์ (r = .32, p < .01) และสามารถท�านาย

การเผชิญความเครียดโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างได้

ร้อยละ 28 ซึ่งอธิบายได้ว่า การที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ

ข้อมูล ค�าแนะน�าการดูแลที่ถกูต้อง ท�าให้มแีนวทางใช้

ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมมากขึ้น ส่งผล

ให้มีการเผชิญความเครียดที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนทางด้านอารมณ์ 

เช่น การได้ระบายความคับข้องใจ การเอื้ออ�านวย

ความสะดวกในการมารับบริการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ 

หากกลุ่มตัวอย่างได้รับจากบุคลากรทางสุขภาพ ท�าให้

รู้สึกว่าได้รบัความรกั ความอบอุ่น ได้รบัก�าลงัใจ เกิด

ความมัน่คงด้านจติใจ และอารมณ์ ดงันัน้ การสนบัสนนุ

ทางสังคมจากบุคลากรทางสุขภาพ สามารถท�านาย

การเผชิญความเครียดโดยรวม รายด้านแบบมุ่งแก้

ปัญหา) และรายด้านแบบการจัดการกับอารมณ์

ได้สอดคล้องการศึกษาของเหมือนฝัน มณีฉาย9 

ศึกษาการเผชิญปัญหาของครอบครัว ผู้ป่วยในหอ

ผู้ป่วยภาวะวิกฤต พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจาก

เจ้าหน้าที่ทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการเผชิญ

ปัญหาของครอบครัวผู้ป่วยวิกฤติอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (r = 0.48, p < 0.001) และพบว่า การ

สนบัสนนุทางสงัคมจากเจ้าหน้าทีส่ขุภาพเป็นตวัแปร
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ที่ดีที่สุดในการอธิบายความแปรปรวนของการเผชิญ

ปัญหา 

 จากผลการศกึษาในคร้ังนีส้นบัสนนุแนวคดิทฤษฎี

การเผชิญความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน5 

ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลตกอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อให้

เกิดความเครียด บุคคลจะใช้การเผชิญความเครียด

ทั้ง 2 ด้านผสมผสานกัน แต่จะใช้ด้านใดมากน้อยขึ้น

อยู่กับบริบทและสถานการณ์ที่เผชิญของแต่ละคน

ซึ่งจากการศึกษานี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้การเผชิญ

ความเครยีดแบบมุง่แก้ปัญหามากกว่าการจดัการกบั

อารมณ์ โดยมีสัดส่วนการเผชิญความเครียดแบบมุ่ง

แก้ปัญหา : การจดัการกบัอารมณ์ = 3 : 2.4 สอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของ พรชยั จูลเมตต์17 ท่ีพบว่า ผูด้แูล

ผูป่้วยใช้การเผชญิความเครยีดท้ัง 2 วิธผีสมผสานกนั 

โดยใช้การมุง่แก้ปัญหามากกว่าการจัดการกบัอารมณ์

ข้อเสนอแนะ

 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บมีวิธีการ

เผชิญความเครียดที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรทาง

สุขภาพควรปฏิบัติ ดังนี้

 1. ให้ข้อมูลเกีย่วกบัความก้าวหน้าในการด�าเนนิ

โรค การรักษา การดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับพยาธิ

สภาพของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ละราย ควรมีแนวทางใน

การเตรยีมความพร้อมของผูด้แูลทีช่ดัเจนก่อนจ�าหน่าย

ผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังกลับไปอยู่บ้านให้มีความรู้ 

มีการฝึกปฏิบัติ การดูแล และให้การดูแลตามสภาพ

ปัญหาของผู้ได้รับบาดเจ็บ

 2. ควรมบีทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางสงัคม

ด้านจติใจกบัผูด้แูลผูไ้ด้รับบาดเจบ็ เช่น การให้ก�าลงัใจ 

ชมเชย ยกย่อง การให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นต้น เพื่อ

ให้ผูด้แูลรูส้กึว่าตนเองยงัมีคณุค่า เป็นการส่งเสรมิให้

ผู้ดแูลมกีารเผชิญความเครยีดทีเ่หมาะสม หากพบว่า 

ผู้ดูแลมีการเผชิญความเครียดที่ไม่เหมาะสม ควร

ประสานงานกับแพทย์ในทมีการรกัษา เพือ่การบ�าบดั

ขั้นสูงต่อไป 

 3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกใน

ครอบครวัได้ตระหนกัถงึ การดแูลเอาใจใส่ ให้ค�าแนะน�า 

อ�านวยความสะดวก และให้ก�าลงัใจในการเผชญิความ 

เครียดของผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ

 4. ส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมให้ค�าปรึกษา

ส�าหรับผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง อย่างต่อเนื่อง

ตามความต้องการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปรับตัวเพื่อ

การเผชิญปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
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Predictive Factors in Stress-Coping Ability of Caregivers of Spinal 

Cord Injury Patients*
Suphab Mueanchoo, M.N.S.**

Pawana Keeratiyutawong, Ph.D. (Nursing)***

Wariya Wachirawut, D.N.S.***

Abstract: Objective: To study factors that could predict the stress-coping ability of 
caregivers of spinal cord injury patients, based on Lazarus & Folkman’s (1984) 
stress-coping framework.

 Design: Predictive research.
 Implementation: This study was conducted on a sample of 82 main caregivers of 
spinal cord injury patients being treated at the Out-Patient Department, the Rehabilitative 
Medicine Department and the Social Medical Service Department of Prajuabkhirikhan 
Hospital.  The research instrument was a form used to collect data on (1) a self-efficacy 
evaluation; (2) health perception; (3) family relationship; (4) social support by healthcare 
personnel; and (5) stress-coping strategies.  The data were analysed using multiple 
regression statistics.
 Results: The stress-coping strategies adopted by the majority of the subjects 
were problem-solving attempts and emotion management, with the former being preferred 
over the latter.  Social support by healthcare personnel was a factor that could predict 
the overall stress-coping ability in 28% (R2 = .28, p < .001) of the subjects and, when 
combined with the factor of family relationship, could predict problem-solving as a 
stress-coping strategy in 42% (R2 = .42, p < .001) of the subjects.  In addition, social 
support by healthcare personnel and health perception could predict emotion management 
as a stress-coping strategy in 18% (R2 = .18, p < .01) of the subjects.  Self-efficacy 
perception, on the other hand, was incapable of predicting stress-coping ability.
 Recommendations: It is recommended that nurses and healthcare personnel 
provide caregivers of spinal cord injury patients with adequate caring information and 
help them seek a proper source of support.  This could enhance the caregivers’ readiness, 
strengthen the family-engaged caring system and improve the caregivers’ health by 
equipping them with proper stress-coping strategies.
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 กองบรรณาธกิารวารสารสภาการพยาบาล ขอเรยีนเชญิสมาชกิและผูส้นใจทกุท่านส่งบทความวิชาการหรอื 

รายงานการวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสภาการพยาบาล ทั้งนี้บทความหรือรายงานการวิจัยที่ส่งมาจะต้อง

ไม่เคยตพิีมพ์ในวารสารอืน่มาก่อน หรอืไม่อยูใ่นระหว่างส่งไปตพีมิพ์ในวารสารฉบบัอืน่ข้อความและข้อคดิเหน็

ต่างๆ เป็นของผู้เขียนบทความนั้นๆ ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการ หรือของวารสารฯ และกองบรรณาธิการ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการก�าหนด

 อนึง่ผูท้ีม่คีวามประสงค์จะตพีมิพ์บทความหรอืงานวจิยัในวารสารสภาการพยาบาลนีจ้ะต้องเป็นสมาชกิ

ของวารสารสภาการพยาบาลจึงจะได้รับการตีพิมพ์

การเตรียมต้นฉบับ

 1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด วินโดว์ ใช้ตัวอักษร Angsana UPC 

ขนาด 16 point และใช้กระดาษพิมพ์ขนาด เอ 4 เว้นห่างจากขอบ 1 นิ้วโดยรอบ ความยาวของ

รายงานการวิจัยไม่ควรเกิน 12 หน้า ส่วนบทความวิชาการไม่ควรเกิน 10 หน้า (ไม่รวมเอกสาร

อ้างองิ) ในหนึง่หน้ามคีวามยาวประมาณ 27 บรรทดั การใช้ศพัท์ภาษาอังกฤษ ในเน้ือหาให้ใช้ตวัเลก็

ทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะ 

 2. ชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ชื่อผู้เขียนพร้อมทั้งคุณวุฒิอยู่ใต้ชื่อเรื่องเยื้องไปทางขวามือ  

โดยทัง้ชือ่เรือ่งและชือ่ผูเ้ขียนต้องมภีาษาองักฤษก�ากบั ส่วนต�าแหน่งทางวชิาการและสถานทีท่�างาน

ของผู้เขียนและระบุสถานะของรายงานการวิจัยกรณีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ไว้เป็น

เชิงอรรถในหน้าแรกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. ทั้งบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัยต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จ�านวน

ไม่เกิน 300 ค�า) พร้อมทั้งค�าส�าคัญ (key words) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 4. การล�าดับหัวข้อในการเขียนรายงานเพื่อการตีพิมพ์ ให้เรียงหัวข้อตามล�าดับดังนี้

  4.1 รายงานการวิจัย 

   4.1.1 บทคัดย่อภาษาไทย

   4.1.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

   4.1.3 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   4.1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย

   4.1.5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

   4.1.6 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

   4.1.7 วิธีด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย 

    วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

ค�ำแนะน�ำในกำรเตรียมต้นฉบับ

หมายเหตุ  : งานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ส่งมาตีพิมพ์จะต้องมีลายเซ็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้การรับรองว่าได้ตรวจผลงาน

 ของนักศึกษาแล้ว ตามแบบฟอร์มแนบท้ายวารสารสภาการพยาบาล
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   4.1.8 ผลการวิจัย

   4.1.9 การอภิปรายผล

   4.1.10 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

   4.1.11 เอกสารอ้างอิง

  4.2 บทความวิชาการ 

    4.2.1 บทคัดย่อภาษาไทย 

   4.2.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

   4.2.3 เนื้อหา

    -  บทน�า

    -  เนื้อเรื่อง

    -  บทสรุป

   4.2.4 เอกสารอ้างอิง

  4.3 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 

   4.3.1 บทคัดย่อภาษาไทย

   4.3.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

   4.3.3 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   4.3.4 วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม

   4.3.5 การสืบค้นวรรณกรรม

   4.3.6 การประเมินคุณภาพของวรรณกรรม

   4.3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

   4.3.8 การน�าเสนอผล

   4.3.9 การน�าเสนอข้อจ�ากัดของการศึกษา

   4.3.10 ข้อเสนอแนะในการน�าผลไปใช้

   4.3.11 เอกสารอ้างอิง

  4.4 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล

   4.4.1 บทคัดย่อภาษาไทย

   4.4.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

   4.4.3 ความส�าคัญของปัญหา

   4.4.4 เป้าหมายของการสร้างแนวปฏิบัติ

   4.4.5 ความเข้มงวดในการสร้างแนวปฏิบัติ
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    -  การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์
    -  วิธีการที่ใช้.ใช้ในการสร้าง
    -  คุณภาพของหลักฐาน
    -  แนวปฏิบัติที่สร้างขึ้น
   4.4.6 ข้อเสนอแนะในการน�าแนวปฏิบัติไปใช้
   4.4.7 ข้อจ�ากัดในการสร้างแนวปฏิบัติ 
   4.4.8 เอกสารอ้างอิง
 5. จ�านวนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ หรือรายงานการวิจัย ไม่ควรเกิน 20 เรื่อง
 6. ถ้ามีตารางหรือแผนภูมิ ควรพิมพ์แยกตารางละ 1 แผ่นและให้ระบุ ในเนื้อหาด้วยว่าจะใส่ตาราง

หรือแผนภูมิไว้ที่ใด
 7. ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นให้เขียนด้วยหมกึด�าบนกระดาษอาร์ตเส้นขนาดพองาม ถ้าเป็น

ภาพถ่ายให้ใช้ขนาดโปสการ์ด เขียนหมายเลขล�าดับภาพ และลูกศรแสดงด้านบนและด้านล่าง
ของภาพด้วยดนิสอท่ีหลังภาพเบาๆ ทัง้ภาพประกอบเรือ่งและตารางต้องแยกไว้ต่างหาก แต่ใน
เนื้อเรื่องต้องบอกว่าจะใส่รูปไว้ที่ใด

การเขียนเอกสารอ้างอิง
 แนวทางการเขยีนเอกสารอ้างองิใช้ตามระบบแวนคเูวอร์ โปรดสงัเกตชนิดของตวัอักษร เครือ่งหมาย
วรรคตอน และช่องไฟ ของตัวอย่างต่างๆ ที่แสดงต่อไปนี้   
 1. การอ้างอิงจากวารสาร
  1.1 การอ้างอิงจากวารสารที่ได้มาตรฐานทั่วไป
   รูปแบบพื้นฐาน
   นามสกลุของผูเ้ขยีน อกัษรย่อชือ่ผูเ้ขยีน. ชือ่เรือ่ง. ชือ่ย่อของวารสาร ปี-เดอืน-วนั วนัทีพ่มิพ์ ; 
   ล�าดับปี (volume) : เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้ายของเรื่อง.
   ตัวอย่าง
   1. Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation in associated with an increase risk 

for pancreaticobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124(11): 980-3.
  1.2 กรณีมีผู้เขียนเกิน 6 คน ให้ใส่รายชื่อของผู้เขียน 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al.
   ตัวอย่าง
   2. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Lvanov E, et al. Childhood 

leukaemia in Europe after Chemobyl : 5 year follow up. Br J Cancer 1996;76: 
1006-12.

   โปรดสังเกต
   1. ชื่อของเรื่องจะใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นอักษรตัวแรก และชื่อเฉพาะ
   2. ชือ่วารสารจะใช้เป็นชือ่ย่อ โดยต้องเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ใน Index Medicus ซึง่จะหาดไูด้

ตามห้องสมุดใหญ่ทั่วไป เช่น ตามโรงเรียนแพทย์ หรือค้นดูจาก Internet เว็บไซด์ของ 
National Library of Medicine ที่ http://www.nlm.nih.gov และไม่มีการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนกับชื่อย่อของวารสาร
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   3 ระหว่างชื่อย่อวารสารกับปีที่พิมพ์ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ คั่นอยู่

   4. เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้แสดง ประกอบด้วย

    , ใช้คั่นระหว่างชื่อผู้เขียน

    . ใช้หลังค�าย่อชื่อผู้เขียนคนสุดท้ายหรือหลังค�าว่า et al หลังช่ือเรื่องและท้ายสุดของ

     ประโยค

    ; คั่นระหว่างปี ค.ศ.ที่พิมพ์กับ volume ของหนังสือโดยไม่มีช่องว่างคั่นหน้าหรือ

     หลังเครื่องหมาย

    : ใช้คั่นระหว่าง  volume กับเลขหน้า โดยไม่มีช่องว่างคั่นหน้าหรือหลังเครื่องหมาย

    - ใช้คั่นระหว่างเลขหน้าแรกกับหน้าสุดท้ายของเรื่องที่น�ามาอ้างอิง และไม่มีช่องว่าง

     คั่นหน้า หรือหลังเครื่องหมาย

   5. ตัวเลขหน้า ใช้ตัวเต็มส�าหรับหน้าแรก และตัวย่อส�าหรับหน้าสุดท้าย เช่น 980-3 แทนที่

จะเป็น 980-983 หรือเป็น 788-93  แทนที่จะเป็น 788-793

  1.3 กรณีผู้เขียนเป็นหน่วยงาน

   ตัวอย่าง

   3. The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing.  

Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.

  1.4 กรณีที่ไม่มีชื่อผู้เขียน

   ตัวอย่าง

   4. Cancer in South Africa [editorial]. S Africa Med J 1994; 84: 15.

  1.5 กรณีที่เป็นฉบับเสริม

   ตัวอย่าง

   5. Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational 

lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1: 275-82.

  1.6 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นฉบับย่อย (issue) ที่มีฉบับเสริม (supplement)

   ตัวอย่าง

   6. Payne DK\, Sulivan MD, Massie MJ. Womens psychological reactions to breast 

cancer. Semin Oncol 1996; 23(1 Suppl 2): 88-97.

  1.7 กรณีเอกสารอ้างอิงที่เป็น volume ซึ่งแบ่งเป็นตอนๆ

   ตัวอย่าง

   7. Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin 

dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6. (กรณีนี้ 

ถ้าเป็นภาษาไทยก็คงใช้ในวงเล็บว่า (ตอนที่ 3)
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  1.8 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นฉบับย่อย ซึ่งแบ่งเป็นตอนๆ

   ตัวอย่าง

   8. Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in 

aging patients. N Z Med J 1994;107 (986 Pt 1): 377-8.

  1.9 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นฉบับย่อย แต่ไม่มี volume

   ตัวอย่าง

   9. Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrdesis in rheumatoid 

arthritis. Clin Orthop 1995; (320): 110-4.

  1.10 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นบทความในวารสารที่ไม่แบ่งย่อยเป็นทั้ง volume หรือ issue

   ตัวอย่าง

   10. Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the effects 

of blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993: 325-33.

  1.11 กรณีเอกสารอ้างอิงที่มีเลขหน้าเป็นอักษรโรมัน

   ตัวอย่าง

   11. Fisher GA, Sikic Bl. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. 

Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2): xi-xii.

  1.12 กรณเีอกสารอ้างองิเป็นคอลมัน์เฉพาะ ซึง่ไม่จดัเป็นนพินธ์ต้นฉบบั อาจแสดงชนดิของเอกสาร

   ได้ตามความจ�าเป็น ภายในเครือ่งหมาย [ ] เช่น เป็นบทบรรณาธกิาร จดุหมาย หรอืบทคดัย่อ:

   ตัวอย่าง

   12. Enzensberger W. Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease [letter]. Lancet 

1996; 347:1337.

   ตัวอย่าง

   13. Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy 

(HVN) [abstract]. Kidney Int 1992;42:1285.

 2. เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือ

  2.1 หนังสือที่มีผู้เขียนเป็นส่วนตัว

    ตัวอย่าง

    14. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. 

Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

   ตัวอย่าง

   15. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: 

Churchill Livingstone; 1996.



142 วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

  2.2 หนังสือที่มีผู้เขียนเป็นหน่วยงานและเป็นผู้พิมพ์

   ตัวอย่าง

   16. Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. 

Washington: The Institute; 1992.

  2.3 เอกสารอ้างอิงเป็นบทหนึ่งในหนังสือ

   ตัวอย่าง

   17. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke.  In: Laragh JH, Brenner BM, 

editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: 

Raven Press;1995. p. 465-78.

  2.4 เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือประกอบการประชุม (Conference proceeding)

   ตัวอย่าง

   18. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. 

Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 

1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan, Amsterdam:Elsevier; 1996.

  2.5 เอกสารสรุปผลการประชุม (Conference paper)

   ตัวอย่าง

   19. Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security 

in medical informatics, In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 

MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 

Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

  2.6 เอกสารอ้างอิงที่เป็นรายงานทางวิชาการ (Scientific or technical report)

   2.6.1  เอกสารที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานที่จัดท�ารายงาน

   ตัวอย่าง

   20. Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during 

skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human 

Services (US), Office of Evaluation and Inspections; 1994 Oct. Report No:  

HHSIGOE169200860.

   2.6.2  เอกสารที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานที่จัดท�ารายงาน

   ตัวอย่าง

   21. Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health services research: work force 

and educational issues. Washington: National Academy Press; 1995. Contract No.: 

AHCPR282942008. sponsored by the Agency for Health Care Policy and Research.
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  2.7 เอกสารอ้างอิงเป็นบทวิทยานิพนธ์

   ตัวอย่าง

   22. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization [disserta-

tion]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995.

 3. เอกสารอ้างอิงในรูปแบบอื่น

  3.1 เอกสารอ้างอิงเป็นบทความในหนังสือพิมพ์

   ตัวอย่าง 

   23. Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions 

annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect.A: 3 (col. 5).

  3.2 เอกสารอ้างอิงสื่อโสตทัศน์

   ตัวอย่าง

    24. HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-year 

Book; 1995.

  3.3 เอกสารอ้างอิงเป็นพจนานุกรมต่าง ๆ 

   ตัวอย่าง

   25. Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995.  

Apraxia; p. 119-20. 

 4. เอกสารอ้างอิงที่ยังไม่มีการตีพิมพ์

  4.1 เอกสารอ้างอิงเป็นหนังสือที่รอการตีพิมพ์

   ตัวอย่าง

   26. Leshner Al, Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Eng J Med. In press 1996.

 5. การอ้างอิงจากสื่อหรือวัสดุอิเล็กโทรนิก

  5.1 วารสารในรูปอิเล็กโทรนิก

 รูปแบบพื้นฐาน

   ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร [ประเภทของวัสดุ] ปี เดือน [ปี เดือน วัน ที่อ้างอิง]; volume 

(issue): [จ�านวน sacreens], ที่มา: address ของแหล่งสารสนเทศ

   ตัวอย่าง

   27. Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial 

online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 June 5]; 1(1):[24 screens]. Available from: 

URL: http:// www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
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  5.2 Monograph ในรูปอีเล็กโทรนิก

   ตัวอย่าง 

   28. CDI, clinical dermatology illustrated[monograph on CD-Rom]. Reeves JRT, Maibach 

H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0 San Diego: CMEA; 1995.

  5.3 สิ่งอ้างอิงที่เป็น Computer file

   ตัวอย่าง

   29. Hemodynamics ill: the ups and downs of hemodynamic [computer program]. Version 

2.2 Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

 6. สิ่งอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย

  การเขียนแบบอ้างอิงเช่นเดียวกับต่างประเทศยกเว้นจะเริ่มที่ ชื่อผู้เขียนและตามด้วยนามสกุล

ตัวอย่างภาษาไทย

 ......Tension headache การปวดศีรษะเกิดจากความเครียด ปวดทั่วๆ ไป หน้าผาก ต้นคออาจปวด

ไปถึงหัวไหล่ และระหว่างสะบักสองข้าง ทั้งนี้เป็นเพราะกล้ามเนื้อหดเกร็ง1

 1. สมพร บุษราทิจ. การรักษาโรคประสาทด้วยยา. วารสารผู้สั่งใช้ยา 2548; 8(1): 7-11.

 2. ยุคลธร สุภิมารส. การดูแลเบาหวานที่เท้า. วารสารสภาการพยาบาล 2549; 21(2): 5-16.

 3. สภุารตัน์ คงบญุ, ชมชืน่ สมประเสรฐิ, สายพณิ เกษมกจิวฒันา. การพฒันาแนวปฏบิตักิารพยาบาล

เพือ่ป้องกนัการพลดัตกหกล้มในผู้ป่วยจติเวชสงูอายุระหว่างรบัการรกัษาในโรงพยาบาล. วารสาร

สภาการพยาบาล 2549; 21-(2): 63-72.
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สถาบนัการศกึษา............................................................................................................................................. 
ไดต้รวจผลงานวจิยัดงักลา่วแลว้. 
 

ลงชื่ออาจารยท์ีป่รกึษา................................................................. 
(......................................................................) 

วนัที.่..........เดอืน..........................พ.ศ. ................. 
 

หมายเหต ุ  กรณีการสง่บทความ / รายงานวจิยัทางไปรษณีย์เพื่อลงตพีมิพใ์นวารสารสภาการพยาบาลกรุณาปฏบิตัิ       
ตามคําแนะนําในการเตรยีมตน้ฉบบัรายละเอยีดในวารสารสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป โดยสง่เอกสาร 
รายงานวิจัย 2 ฉบบั และแผ่น CD บนัทกึไฟลข์อ้มลู มายัง 
   

              กองบรรณาธกิารวารสารสภาการพยาบาล 

              สาํนกังานเลขาธกิารสภาการพยาบาล  
              อาคารนครนิทรศร ีภายในกระทรวงสาธารณสขุ 
              ถนนตวิานนท ์ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืง 
              จงัหวดันนทบุร ี 11000

                                             โทร. 02-596-7539  โทรสาร 02-589-7121  
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