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บทบรรณาธิการ
 

	 วารสารเกื้อการุณย์ปีนี้เป็นฉบับที่	 1	 ของปีที่	 23	 บรรณาธิการรู้สึกยินดีและเป็นเกียรต ิ

อย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกๆ	 ท่านที่ให้เกียรติส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยมายัง

วารสารเกื้อการุณย์จ�านวนมาก	ท�าให้เราได้มีส่วนในการพัฒนาทางการพยาบาลและการศึกษา	

	 เนื้อหาสาระในฉบับนี้มีบทความทางวิชาการ	 1	 เรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของพยาบาล 

กบัการตรวจคดักรองโรคตดิเชือ้ในสตรตีัง้ครรภ์	บทความวจิยัม	ี10	เรือ่ง	เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัปัจจยัต่างๆ	

จ�านวน	 5	 เรื่องได้แก่	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 ราชบุรี	 ปัจจัยท�านายความต้ังใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ	 HPV	 

ในนักศึกษาชายรักชาย	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ในพนกังานท�าความสะอาดวยัก่อนหมดประจ�าเดือน	ปัจจัยท�านายคณุภาพชวีติในผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่

และทวารหนักที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัด	 และปัจจัยท�านายภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า 

ของผูส้งูอายโุรคเบาหวานทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนบน	อกี	4	เรือ่งคอื	ผลของ

การใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ท่ีบูรณาการแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมต่อประสบการณ ์

การคลอดตามการรับรู้ของหญิงในระยะคลอด	 ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยใช้

รามาโมเดลต่อพฤตกิรรมสขุภาพ	ภาวะโภชนาการและระดับน�า้ตาลในเลือดของกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน

ในชมุชน	ผลของโปรแกรมส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วย

โรคหืดวัยผู้ใหญ่	 และผลของโปรแกรมการให้ความรู้และออกก�าลังกายแบบร�าตังหวายต่อระดับ 

ความดันโลหิตของผู ้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง	 อีกหนึ่งเรื่องคือ	 ความสุขของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการเป็นพลเมืองโลก

	 การรกัษาคณุภาพของบทความทุกบทความเป็นหวัใจส�าคญัของวารสารเกือ้การณุย์	ซ่ึงจะต้อง

พัฒนาคุณภาพให้ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป	ทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย

สองท่าน	และได้รับการทบทวนบทความจากกองบรรณาธิการอีกครั้ง	ในการส่งบทความวิชาการและ

บทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารสามารถศึกษารูปแบบได้จาก	 “ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ส่งบทความ

เพื่อลงตีพิมพ์วารสารเกื้อการุณย์”	จากเว็ปไชค์วารสารเกื้อการุณย์

      

	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชะไมพร			ธรรมวาสี

																										 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ	
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สารบัญ

บทความวิจัย

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัคดัสรรกบัคณุภาพชวีติของนกัศกึษา

พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ราชบุร ี  

 พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, เบญจวรรณ พิททาร์ด 

ผลของการใช้รปูแบบการพยาบาลเจ้าของไขท้ีบู่รณาการแนวคดิ

การสนับสนุนทางสังคมต่อประสบการณ์การคลอด

ตามการรับรู้ของหญิงในระยะคลอด 

 สมปอง ศรีอุไร,	รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์

 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, อาภา หวังสุขไพศาล

ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยใช้รามาโมเดล 

ต่อพฤตกิรรมสขุภาพ	ภาวะโภชนาการ	และระดบัน�า้ตาลในเลือด

ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชน

 จันทร์ฉาย จารนัย, ผจงจิต ไกรถาวร, 

 นพวรรณ เปียซื่อ

ผลของโปรแกรมส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนต่อพฤตกิรรม

การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ ่

 วิยดา สุวรรณชาติ, นรลักขณ์ เอื้อกิจ 

ผลของโปรแกรมการให้ความรูแ้ละออกก�าลงักายแบบร�าตงัหวาย

ต่อระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

 นิพพาภัทร์   สินทรัพย์, ทัศนา   ชูวรรธนะปกรณ์ 

ความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการ

เป็นพลเมืองโลก

 นพลักษณ์ หนักแน่น, สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี 

ปัจจัยท�านายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ	 HPV	 

ในนักศึกษาชายรักชาย

 สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย, รัตน์ศิริ ทาโต

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอด
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บทความวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี*
Factors Related to Quality of life of nursing student 
at Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi

พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ ปร.ด. (Pitchawee Sinsawad, Ph.D)** 

   เบญจวรรณ พิททาร์ด ปร.ด (Benjawan Pittard, Ph.D)** 

 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัคดัสรรกบัคณุภาพชีวิตของนักศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีราชบรุี 

กลุ่มตวัอย่างคอื นกัศกึษาพยาบาลหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่1- 4 ปีการศกึษา 2555 

จ�านวน 226 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีอาศัยความน่าจะเป็นแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล และส่วนที่ 3 

แบบสอบถามคณุภาพชวีติของนกัศกึษาพยาบาล ผ่านการหาคณุภาพเคร่ืองมอืด้วยการตรวจสอบ

ความตรงตามเนือ้หาโดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่านและหาค่าความเทีย่งด้วยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า

ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.87 และ 0.92 ตามล�าดับ การรวบรวมข้อมูลด�าเนินการเดือน 

สิงหาคม พ.ศ.2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment Correlation) 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มากที่สุดคือ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง  

(X = 4.47, SD = .36) ด้านที่ส่งผลต�่าสุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน (X = 3.58, 

*   ทุนวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
** อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี        
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SD = .45) ส่วนคณุภาพชวีิตของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี โดยรวม

อยูใ่นระดบัด ี(X = 3.79, SD = .34) ด้านทีม่ค่ีาสูงสุดคอื ด้านความสัมพันธ์กบับคุคลอืน่ (X = 4.30, 

SD = .63) ด้านที่มีค่าต�่าสุดคือ ด้านที่อยู่อาศัย (X = 3.29, SD = .51) และปัจจัยด้านพฤติกรรม

การสอนของอาจารย์ ด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัศกึษากบัเพือ่น ด้านลกัษณะมุง่อนาคตทางการเรยีน 

ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับผู้ปกครอง ด้านการปรับตัวของนักศึกษาและด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบุรีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .65, r= .58, r= .53, r= .49, r= .47, r= .37, r= .37 

และ r= .28 ตามล�าดับ)

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยคัดสรร คุณภาพชีวิต นักศึกษาพยาบาล

Abstract

  This descriptive research focused on studying the selected factors related to 

quality of life in nursing students, Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi. 

The 226 subjects were recruited from every year-class students of the Bachelor 

Degree in Nursing Science, the academic year, 2012 by stratified random sampling. 

The research instruments consisted of 3 parts those were the questionnaire of ; 1) 

personal data, 2) the factors affecting quality of life and 3) the quality of life in 

nursing students. These instruments were tested for content validity by 5 experts, 

while Cronbach’s Alpha Coefficiency approached for reliability were 0.87 and 0.92 

respectively. The data were collected on August, 2012 and then analyzed for means, 

standard deviations and Pearson’s product moment correlation.

 The study findings revealed that the selected factors affecting the students’ 

quality of life at the most was the aspect of relationship between students and 

parents (X =4.47, SD= .36), whereas physical condition of learning was found as the 

least (X =3.58, SD= .45). Moreover, the overall quality of life in the students was at 

good level (X =3.79, SD= .34). As for each aspect, interpersonal relationship was 
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leveled as the highest (X = 4.30, SD = .63), while the aspect of residence was  

the least (X = 3.29, SD = .51). Furthermore, the factors on didactic behavior,  

the relationship between students and friends, learning future-oriented,  

the relationship between students and instructors, learning attitude, the relationship 

between students and parents, student adaptability and physical condition of 

learning were statistically significantly related with the students’ quality of life  

(r= .65, r= .58, r= .53, r= .49, r= .47, r= .37, r= .37, r= .28 respectively).

Keywords: selected factors, quality of life, nursing student 

บทน�า

 การศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้คนมี

คุณภาพซึ่งในการศึกษาที่ดีนั้นนอกเหนือจากการ

สร้างคน ให้มีสติปัญญาและเป็นคนดีแล้วยังต้อง

สร้างให้คนมีความสุขด้วย เพราะเมื่อคนได้เรียนรู้

อย่างมคีวามสขุแล้วจะท�าให้คนเรียนรู้ทีจ่ะด�ารงชีวติ

อย่างมคีวามสขุ โดยคดิถงึประโยชน์ของสงัคมและ

ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นคนที่

มีความสุขในการท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนที่มี

ความสุขในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นคนที่มี

ความสขุทีจ่ะท�างานและส�าคญัท่ีสดุคอืเป็นคนทีม่ี

ความสขุทีจ่ะท�าประโยชน์ให้กบัประเทศชาตแิละ

สบืต่อสิง่ทีเ่ป็นความดแีละความสขุน้ีไปถึงลกูหลาน

ของเขาเหล่านัน้ต่อ ๆ  ไป อนัเป็นไปตามเจตนารมณ์

และความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) 

พ.ศ.2553 มีหลักการและความมุ่งหมายในการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย ์

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

 การจัดการศกึษาระดับอดุมศกึษาเป็นการ

จัดการศึกษาที่มุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณภาพ

สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการก�าลังคน 

ในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ มาตรฐาน

วิชาชีพและการประกันคุณภาพ มีการพัฒนา 

ก�าลังคนอย่างกว้างขวางไม่มีข้อจ�ากัด ครอบคลุม

ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ เป็นระบบเปิด

สามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดชวีติ มคีณุภาพ สนองตอบ

เจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2553 ท่ีประสงค์จะให้การจัดการศึกษาต้อง

เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทัง่ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้และคณุธรรม 

มจีริยธรรมและวฒันธรรมในการด�ารงชวีติสามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ (พระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553) ซึ่งการพัฒนาคน

เพ่ือไปพัฒนาประเทศชาติให้อยูร่อดและได้เปรียบ

ในการแข่งขันถือเป็นภารกิจของทุกภาคส่วน 

ของสงัคม สิง่ส�าคญัของการพฒันาคนคอื การศกึษา 
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เนื่องจากเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ท�าให้คนมี

คุณภาพมากขึ้น จากที่กล่าวมาชี้ให้เห็นว่าการ

พัฒนาคนเป็นบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนโดย

เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ในการจัดการ

ศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนในชาติ 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียน 

การสอนโดยค�านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานในการ

จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการศกึษา

ของชาต ิและมาตรฐาน ส�านกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมนิคุณภาพการศกึษา ซึง่ให้ความส�าคญั

ทั้งคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณธรรม

จริยธรรมและที่ส�าคัญคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ชีวิตสังคม ชีวิตการเรียน  

ทีอ่ยูอ่าศัย ความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน่ และบรกิาร

ที่ได้รับจากทางวิทยาลัย แต่จากผลการวิจัยของ 

จริาภรณ์ อนชุา และพสิมยั อานัญจวณิชย์ (2553) 

ทีศ่กึษาความพงึพอใจต่อการจดับรกิารทีเ่อือ้ต่อการ

พัฒนาคุณภาพชวีติของนกัศกึษา ปีการศกึษา 2552 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีราชบรุ ีผลการวจิยั

พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ

ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคณุภาพชวีติโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (X = 4.76, SD = .88) ซึ่งเมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่าทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลางท้ัง 5 ด้าน คอื ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก

ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ ด้านกายภาพ 

ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการให้ค�าปรึกษา  

ด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

และด้านการจดัโครงการเพือ่พฒันาประสบการณ์

ทางวิชาชีพ และจากการศึกษาเอกสารและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ชี วิ ต และคุณภาพชี วิ ต ขอ งนั กศึ กษาขอ ง  

กฤษณา กมลนยั (2550) ทีศ่กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย 

พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของนกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

คือ ค่านิยมของนักศึกษาสัมพันธภาพระหว่าง

สมาชกิในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนกัศกึษา

กับอาจารย์ ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียนและ 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และชมพูนุช หิริโกกุล (2550) 

ที่ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของนิสิตมากที่สุดคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

นิสิตกับผู้ปกครอง สรุปได้ว่าการท่ีนักศึกษาจะ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นขึ้นอยู ่กับหลายปัจจัย 

ที่สนองตอบความต้องการทางด้านร่างกายและ

จติใจ และขณะเดยีวกนักส่็งผลกระทบต่อคณุภาพ

ชีวิตของนักศึกษาด้วย แต่ถ ้าหากเราสามารถ 

ทราบถงึปัจจยัต่าง ๆ  ทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อคณุภาพ

ชวีติของนกัศกึษาได้กจ็ะสามารถหาแนวทางแก้ไข

ได้อย่างมีประสิทธิภาพน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี

ของนักศึกษา

 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยคัดสรรกบัคุณภาพชวีติของนกัศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

โดยน�าแนวคดิคณุภาพชวิีตของแฮนเดอร์ชอทท์ ไรท์

และแฮนเดอร์สัน (Hendershott, Wright and 
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Henderson, 1992) มาเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั 

ซึ่งผลการวิจัยนี้จะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ให้สอดคล้อง

และสนองตามความต้องการของนักศึกษาเพื่อให้

นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา  

ส่งผลให้นักศกึษามคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามสามารถ

ในด้านการเรียน เพ่ือให้ส�าเร็จการศึกษาออกไป 

รับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัคดั

สรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ราชบุรี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพทางการ

เรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ 

ผู้ปกครอง ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

เพื่อน ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ด้าน

เจตคติต ่อการเรียน ด้านลักษณะมุ ่งอนาคต

ทางการเรียน ด้านการปรับตัวของนักศึกษามี

ความสัมพันธ ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรของการวจิยัครัง้นีค้อื นกัศกึษา

พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที ่1- 4 

ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 526 คน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random 

sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชัน้ภมู ิ

(Proportion allocation) ค�านวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ เครจซี่และมอร์แกน 

(อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550) ได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น 226 คน

4 

 

ขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ใหสอดคลองและสนองตามความตองการของนักศึกษา
เพ่ือใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและสติปญญา สงผลให
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในดานการเรียน เพ่ือใหสําเร็จการศึกษาออกไปรับใชสังคมไดอยางมี
คณุภาพตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลยัพยาบาล   

บรมราชชนนี ราชบุร ี 

กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพทางการเรียน ดานสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง ดาน

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย ดานสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน ดานพฤติกรรมการสอนของ
อาจารย ดานเจตคติตอการเรียน ดานลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน ดานการปรับตัวของนักศึกษามีความสัมพันธ
กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี   

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากร/กลุมตัวอยาง 
ประชากรของการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ 1-4 ที่ศึกษาใน

ปการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 526 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ตาม

สัดสวนของประชากรในแตละช้ันภูมิ (Proportion allocation) คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยใช ตารางของ   
เครจซี่และมอรแกน (อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 226 คน 

ปจจัยคัดสรร 
-ดานลักษณะทางกายภาพทางการเรียน  
-สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับผูปกครอง  
-สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย  
-สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 
-พฤติกรรมการสอนของอาจารย  
-เจตคติตอการเรียน  
-ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน 
-การปรับตัวของนักศึกษา 
 

คุณภาพชีวิต 5 ดาน 
ดานที่ 1 ชีวิตสังคม 
ดานที่ 2 ชีวิตการเรียน 
ดานที่ 3 ที่อยูอาศัย 
ดานที่ 4 ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
ดานที่ 5 บริการที่ไดรับจากทางวิทยาลัย 
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สถาบัน
จ�านวนนักศึกษา (คน)

ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 199 97 109 121 526 คน

กลุ่มตัวอย่าง 85 42 47 52 226 คน

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัและคณุภาพของเครือ่งมอื

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ

ด้วย 3 ส่วนคือ

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ช้ันปีท่ีศึกษา ค่าใช้จ่าย 

ต่อเดอืน รายได้ของผูป้กครอง อาชพีของผูป้กครอง 

สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย 

คัดสรรท่ีส่งผลต่อคณุภาพชวีติของนกัศกึษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จ�านวน  

77 ข้อ ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ ด้านลักษณะ 

ทางกายภาพทางการเรียน สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับผูป้กครอง สมัพนัธภาพระหว่างนกัศกึษา

กบัอาจารย์ สมัพนัธภาพระหว่างนกัศกึษากบัเพือ่น 

พฤตกิรรมการสอนของอาจารย์ เจตคตต่ิอการเรียน 

ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียนและการปรับตัว

ของนกัศกึษา มลีกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยที่สุด

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต 

ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี ราชบุรี ใช้กรอบคุณภาพชีวิตตาม

แนวคดิของแฮนเดอร์ชอทท์ ไรท์และแฮนเดอร์สัน 

(Hendershott, Wright and Henderson, 1992) 

ประกอบด้วย 5 ด้าน จ�านวน 56 ข้อ คือ ด้านที่ 1 

ชีวิตการเรียน ด้านที่ 2 ชีวิตสังคม ด้านที่ 3  

ที่อยู่อาศัย ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์กับบุคคล และ

ด้านที ่5 บริการทีไ่ด้รับจากทางวทิยาลยั มลีกัษณะ

เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ

  1. การหาค่าความเทีย่งตรง (Validity) 

โดยน�าแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้วน�าไปให้

ผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสม 

ของภาษาท่ีใช้ของข้อค�าถามโดยพิจารณาว่า 

ข้อค�าถามสามารถวดัได้ตรงตามนยิามศพัท์เฉพาะ

และครอบคลุมเนือ้หาท่ีต้องการวดัหรือไม่ แล้วหา

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบันยิาม

ศพัท์เฉพาะ (Index of Objective Congruence: 

IOC) โดยคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 

0.60 - 1.00 คดัเลอืกไว้ ส่วนข้อค�าถามทีม่ค่ีา IOC 

ต�่ากว่า 0.50 พิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง ซึ่งค่า 

IOC ของข้อค�าถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย

ครั้งนี้ มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 

   2. การหาค่าความเชือ่มัน่ (reliability) 

โดยการน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 

กบักลุ่มตัวอย่างทีม่ลัีกษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มทีท่�า 

การศึกษาโดยเป็นนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จักรีรัช จ�านวน 
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30 คน ตรวจให้คะแนนแล้วน�ามาหาความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค ดงันี้

  - แบบสอบถามคุณภาพชีวิต มีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87

  - แบบสอบถามปัจจัยท่ีส ่งผลต่อ

คุณภาพชีวิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

 โครงการวจิยัและเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา

จรยิธรรมวจิยั ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบรุ ีรหัส BCNR 04/2555 ผูว้จิยัได้พทิกัษ์สทิธิ

ของกลุ ่มตัวอย่างและป้องกันผลกระทบด้าน

จริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยเข้าพบกลุม่ตวัอย่าง แนะน�าตวั สร้างสมัพนัธภาพ 

อธิบายวัตถุประสงค์ วิธีในการด�าเนินวิจัย และ

ระยะเวลาในการท�าวิจัย พร้อมชี้แจงให้ทราบถึง

สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง และให้เซ็นยินยอมเข้าร่วม

โครงการวิจัย (Informed Consent Form)  

ค�าตอบหรอืข้อมลูทีไ่ด้ในการวิจยันีถ้อืเป็นความลบั

และผลการวิจัยน�าเสนอในภาพรวม

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ

เชงิพรรณนาหาค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

ตามระดับการวัดของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี ราชบุรี โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 

moment correlation) 

ผลการวิจัย

 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

นกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบุรี มากที่สุดคือ ด้านสัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับผู้ปกครอง (X = 4.47, SD = .36)  

ด้านท่ีส่งผลต�่าสุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ

ทางการเรียน (X = 3.58, SD = .45) ดังตารางที่ 1

 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยรวม

อยู่ในระดับดี (X = 3.79, SD = .34) ด้านที่มีค่า

สงูสดุคือ ด้านความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน่ (X = 4.30, 

SD = .63) ด้านที่มีค่าต�่าสุดคือ ด้านที่อยู่อาศัย  

(X = 3.29, SD = .51) ดังตารางที่ 2

 ปัจจัยคัดสรรทั้ง 8 ด้านมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีราชบรุ ีโดยปัจจยั

ที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ด้านพฤติกรรมการ

สอนของอาจารย์ (r = .65) รองลงมาคือ ด้าน

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน (r = .58) 

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต�่าที่สุดคือ ด้าน

ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน (r = .28)  

ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

พยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีราชบรีุ จ�าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (n =226)

ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต X SD แปลผล
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง 4.47 .36 มาก
ด้านเจตคติต่อการเรียน 4.42 .44 มาก
ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ 4.24 .41 มาก
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 4.19 .47 มาก
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 4.13 .48 มาก
ด้านลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน 3.98 .66 มาก
ด้านการปรับตัวของนักศึกษา 3.76 .50 มาก
ด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน 3.58 .45 มาก

รวม 4.10 .30 มาก

ตารางที่ 2   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จ�าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (n =226)

คุณภาพชีวิต    X SD แปลผล
ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 4.30 .63 ดี
ด้านชีวิตการเรียน 3.90 .41 ดี
ด้านชีวิตสังคม 3.82 .44 ดี
ด้านบริการที่ได้รับจากวิทยาลัย 3.66 .45 ดี
ด้านที่อยู่อาศัย 3.29 .51 ดี

รวม 3.79 .34 ดี

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ .65*
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน .58*
ปัจจัยด้านลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน .53*
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ .49*
ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน .47*
ปจัจัยดา้นสมัพันธภาพระหวา่งนกัศกึษากบัผู้ปกครอง .37*
ปัจจัยด้านการปรับตัวของนักศึกษา .37*
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพทางการเรียน .28*

*p < .05
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อภิปรายผลการวิจัย

 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพทาง 

การเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ 

ผู้ปกครอง ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ ด้านสมัพันธภาพระหว่างนักศึกษากบัเพ่ือน 

ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ด้านเจตคติ 

ต่อการเรียน ด้านลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน

และด้านการปรบัตวัของนกัศกึษา มคีวามสมัพนัธ์ 

ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้วิจัยสามารถ

อภิปราย ดังนี้

 1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของ

อาจารย์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต

โดยรวมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ซึง่สนบัสนนุสมมตฐิานแสดงว่า นักศึกษาทีเ่รยีนกบั

อาจารย์ทีม่พีฤตกิรรมการสอนท่ีดจีะมีคุณภาพชีวติ

โดยรวมดี แต่นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ท่ีมี

พฤตกิรรมการสอนทีไ่ม่ดจีะมคีณุภาพชวีติโดยรวม

ไม่ดี สามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมการสอนของ

อาจารย์เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่จัดหาหรือน�าวิธีการต่าง ๆ มาใช ้

ในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ได้แก่ การใช้เทคนคิ

การสอนและการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมให้เกิด

ความสนใจและได้รับความรู้ การจัดให้ผู ้เรียน 

มส่ีวนร่วมในการเรยีนรู ้การสบืค้นข้อมลู การเสริม

แรงที่เหมาะสมท้ังทางบวกและทางลบ การมี

อารมณ์ที่ดี การสื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง

แม่นย�าท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความเข้าใจ ซึง่ผูส้อนต้องให้

ความส�าคัญในพฤติกรรมการเตรียมการสอน  

การด�าเนินการสอนและการประเมินผลการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก�าหนดไว้ในการผลิต

บัณฑิต อันจะส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี

ระหว่างศึกษาเล่าเรียน สอดคล้องกับการศึกษา

ของปาณจิตร สุกุมาลย์ (2553) พบว่า ตัวแปรที่มี

อิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของนิสิต คือ 

พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ 

 2. ป ัจจัยด ้านสัมพันธภาพระหว ่าง

นักศึกษากับเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

คุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ  ซึ่ งสนับสนุนสมมติฐาน 

แสดงว่า นักศึกษาที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน 

จะมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดี แต่นักศึกษาที่มี

สัมพันธภาพที่ไม่ดีกับเพื่อนจะมีคุณภาพชีวิต 

โดยรวมไม่ดี สามารถอธิบายได้ว่า สัมพันธภาพ

ระหว ่างนักศึกษากับเพื่อนเป ็นพฤติกรรมที่ 

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั การให้ก�าลงัใจ การยอมรับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและการร่วมมือกันในด้านวิชาการ

ทั่วๆ ไป เป็นความผูกพันที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง

บุคคลต่อบุคคล หรือบุคคลต่อกลุ่ม มีความรู้สึกที่ดี

และแสดงออกต่อกันในทางที่ดีเป็นความเข้าใจ 

ซึง่กันและกันทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่กลุ่มเพ่ือน

เป็นองค์ประกอบหนึง่ทีมี่ความส�าคญัต่อการใช้ชีวิต

ในมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับการศึกษาของ  

ปาณจิตร สุกุมาลย์ (2553) พบว่า ตัวแปรที่มี



16 วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 23 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 255916

อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิต

ของนิสิต คือ สัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับเพื่อน 

สอดคล้องกับ ฟลานาแกน (Flanagan, 1978) 

และเด็นแฮม (Denham, 1991) ที่กล่าวว่า การมี

สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นหรือคนในสังคม เช่น 

บิดา มารดา คู่สมรส ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง มีการ

แบ่งปันทางด้านความคดิ สิง่ทีส่นใจ เป็นองค์ประกอบ

ทีส่�าคญัต่อคณุภาพชวีติ และสอดคล้องกบัการศกึษา

ของ แฮดแดด (Haddad, 1986) พบว่า ความสมัพันธ์

กับเพ่ือนและครอบครวัเป็นตวัท�านายความพงึพอใจ

ในชีวิตได้ดีที่สุด

 3.ป ัจจัยด ้านลักษณะมุ ่งอนาคตทาง 

การเรยีน มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชวีติ

โดยรวมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี ราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ซึง่สนบัสนนุสมมตฐิานแสดงว่า นกัศกึษาทีม่ลีกัษณะ

มุ ่งอนาคตทางการเรียนมากจะมีคุณภาพชีวิต 

โดยรวมดี แต่นักศึกษาที่มีลักษณะมุ ่งอนาคต

ทางการเรียนน้อยจะมีคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่ดี 

สามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะมุ ่งอนาคตทาง 

การเรียนเป็นความสามารถในการคาดการณ์

อนาคตของนักศึกษา สามารถวางแผนปฏิบัต ิ

และด�าเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ในอนาคตได้ มีแนวทางแก้ไขปัญหาและสามารถ

ตัดสินใจเลือกกระท�าได้อย่างเหมาะสม ทั้งยัง

สามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคและหาทางออก 

ได้อย่างเหมาะสม มีความอดทน เพียรพยายาม 

มานะบากบั่นเพื่อความส�าเร็จในอนาคตส่งผลให้ 

มคีณุภาพชวีติทีด่ตีามมา สอดคล้องกบัการศกึษา

ของวูล์ฟ (Wolf, 1980) พบว่า การมีความคิด 

ในเชิงบวกของนักเรียนจะท�าให้เกิดการยอมรับ 

ต่อความล้มเหลวได้ดี เกิดความรับผิดชอบและ

ความพยายามท่ีจะก้าวไปสู่ความส�าเร็จส่งผลให้

นักศึกษามีแรงจูงใจ ขยันเรียนมากข้ึน มีความ 

รับผิดชอบในด้านการเรียนมากขึ้นส ่งผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึนท�าให้นักศึกษา 

เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความสุข และ

สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษณา กมลนัย 

(2550) พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทีส่่งผลต่อคณุภาพ

ชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) คือ ลักษณะมุ่งอนาคตทางการเรียน 

 4.ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัศกึษา

กบัอาจารย์ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชวีติ

โดยรวมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานแสดงว่า นักศึกษาที่มี

สัมพันธภาพท่ีดีกับอาจารย์จะมีคุณภาพชีวิต 

โดยรวมดี แต่นักศึกษาที่มีสัมพันธภาพที่ไม่ดี 

กบัอาจารย์จะมคีณุภาพชวีติโดยรวมไม่ด ีสามารถ

อธิบายได้ว่าผู้สอนถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

ในการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นผู้ออกแบบ

และก�าหนดการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละครัง้

ให้เป็นไปในทิศทางใดนั้นขึ้นกับผู้สอนเป็นหลัก 

และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครูเป็น 

ความสมัพนัธ์ทีค่รใูห้ความสนทิสนมและเป็นกนัเอง

กับนักศึกษา มีความเข้าใจจิตใจของนักศึกษา  

มีการอบรมกล่อมเกลานิสัย ความประพฤติของ

นกัศกึษาและเอาใจใส่นกัศกึษา เป็นการปฏบิติัตน

ของนักศึกษาและอาจารย์และการปฏิบัติตน 

ของอาจารย์ต่อนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
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เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน สอดคล้องกับ

การศึกษาของกฤษณา กมลนัย (2550) พบว่า 

ปัจจัยด้านสมัพันธภาพระหว่างนกัศกึษากบัอาจารย์

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา และสามารถเป็นตัวแปรพยากรณ์

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาอย ่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01

 5. ปัจจยัด้านเจตคตต่ิอการเรยีน มคีวาม

สัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของ

นกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งสนับสนุน

สมมติฐานแสดงว่า นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อ 

การเรียนจะมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดี แต่นักศึกษา

ที่มีเจตคติไม่ดีต ่อการเรียนจะมีคุณภาพชีวิต 

โดยรวมไม่ดี สามารถอธิบายได้ว่า การมีเจตคติ 

ต่อการเรียน เป็นพฤติกรรมที่มีต่อการเรียนของ

นักศึกษาซึ่งเป็นแนวโน้มในการแสดงความคิด 

ความเชื่อ ความรู้สึก ที่มีต่อการเรียนที่เกิดขึ้น 

กับนักศึกษาหลังจากได ้รับการเรียนรู ้หรือ 

ได้รบัประสบการณ์ท้ังทางตรง และทางอ้อม แสดง

พฤติกรรมออกมาทั้ งด ้านบวกและด ้านลบ  

จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับการศึกษา

ของปาณจิตร สุกุมาลย์ (2553) พบว่า ตัวแปรที่มี

อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิต

ของนิสิตคือ เจตคติต่อการเรียน 

 6 .ป ัจจัยด ้ านสัมพันธภาพระหว ่ าง

นักศึกษากับผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับคุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อย่างม ี

นยัส�าคญัทางสถติ ิซึง่สนบัสนนุสมมตฐิานแสดงว่า 

นักศึกษาท่ีมี สัมพันธภาพท่ีดีกับผู ้ปกครอง 

จะมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดี แต่นักศึกษาที่มี

สัมพันธภาพที่ไม่ดีกับผู้ปกครองจะมีคุณภาพชีวิต

โดยรวมไม่ดี สามารถอธิบายได้ว่า สัมพันธภาพ

ระหว่างนกัศกึษากบัผูป้กครอง เป็นการปฏบิตัติน

ของนักศึกษากับผู้ปกครองหรือบิดา มารดา และ

การปฏิบัติตนของผู้ปกครองหรือบิดา มารดากับ

นกัศกึษาท่ีแสดงออกในรูปแบบความรัก ความเข้าใจ 

นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับผู้ปกครองและผู้ปกครอง 

มกีารดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ คอยให้ค�าปรึกษา

ในเร่ืองต่างๆ ท�าให้นักศึกษามีความอบอุ ่น 

ในครอบครวั สามารถปรกึษาปัญหากบัผูป้กครอง

ได้ตลอดเวลาจงึท�าให้ไม่มปัีญหาในการด�าเนนิชวีติ

และการอยู ่ร ่วมกับบุคคลอื่น สอดคล้องกับ 

การศึกษาของชมพูนุช หิริโกกุล (2550) พบว่า

ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างนสิติกบัผูป้กครอง  

เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพชวีติของนสิติมากทีส่ดุ 

และรจนา คงคาลับ (2550) พบว่า สัมพันธภาพ 

ในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชวีติ

ของนกัเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

 7. ปัจจัยด้านการปรับตัวของนักศึกษา  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวม

ของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งสนับสนุน

สมมติฐานแสดงว่า นกัศกึษาทีมี่การปรบัตัวทีดี่จะมี

คณุภาพชวีติโดยรวมด ีแต่นกัศกึษาทีม่กีารปรบัตวั

ท่ีไม่ดีจะมีคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่ดี สามารถ

อธิบายได้ว่าการปรับตัวของนักศึกษา เป็นการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาให้บรรล ุ

ความต้องการและป้องกนัตนเองจากความคบัข้องใจ 
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และการแสวงหาสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการ

ของตนเองทั้งทางร ่างกายและจิตใจเพื่อให ้ 

ด�ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ซึ่งส่งผล 

ต่อคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาของ  

ปาณจิตร สุกุมาลย์ (2553) พบว่า ตัวแปรที่มี

อิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตคือ  

การปรับตัวของนักศึกษา และสอดคล้องกับ 

วินิทรา นวลละออง (2555) พบว่า การปรับตัว 

เข ้ากับเพื่อนใหม่มีความสัมพันธ ์กับคุณภาพ 

ชีวิตโดยรวม

 8. ป ัจจัยด ้านลักษณะทางกายภาพ

ทางการเรยีน มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพ

ชีวติโดยรวมของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี ราชบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานแสดงว่า นักศึกษาที่อยู่ 

ในลักษณะทางกายภาพทางการเรียนท่ีดีจะมี

คณุภาพชวีติโดยรวมด ีแต่นักศึกษาทีอ่ยู่ในลกัษณะ

ทางกายภาพทางการเรยีนทีไ่ม่ด ีจะมคีณุภาพชวีติ

โดยรวมไม่ด ีสามารถอธบิายได้ว่า ลกัษณะห้องเรยีน

ทีม่บีรรยากาศทางกายภาพทางการเรียนทีเ่หมาะสม 

เป็นลักษณะทางกายภาพทางการเรียนที่ดี ซึ่ง 

จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการ

ตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นและมีความขยัน

หมั่นเพียรในการเรียนท�าให้การเรียนรู้ของผู้เรียน

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโอกาสการศึกษา

ให้ประสบความส�าเร็จจะมีมากข้ึน สอดคล้องกับ

การศึกษาของธนิตา ชี้รัตน์ (2555) พบว่า  

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยด้านการเรียน 

การสอนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

ข้อเสนอแนะ

 การน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี 

ความสัมพันธ ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา มีทั้งหมด 8 ด้านคือ ด้านพฤติกรรม 

การสอนของอาจารย์ ด้านสัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับเพื่อน ด ้านลักษณะมุ ่งอนาคต 

ทางการเรียน ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา 

กับอาจารย ์ ด ้านเจตคติต ่อการเรียน ด ้าน

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู ้ปกครอง 

ด้านการปรับตัวของนักศึกษา และด้านลักษณะ

ทางกายภาพทางการเรียน ดังนั้นวิทยาลัย  

อาจารย์ผู ้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 

ของนักศึกษา และตัวนักศึกษาเอง ควรน�า 

ผลการวิจัยเป ็นแนวทางน�าไปใช ้พัฒนาการ 

จัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาทางด้าน 

การเรียน การแนะแนวและให้ค�าปรึกษาแก่

นักศึกษาเมื่อมีปัญหาด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือน 

อาจารย์ และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย 

ท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

มากท่ีสดุ เป็นอนัดบัแรกคอื ด้านพฤตกิรรมการสอน

ของอาจารย์ ดังนั้นผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน

ควรให้ความส�าคัญเรื่องรูปแบบหรือวิธีการจัด 

การเรียนการสอนของอาจารย์ รวมทั้งรักษา 

ระดับคุณภาพพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม

ให้ดีตลอดไป 
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   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย 

ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  

เป็นอันดับที่สองคือ ด้านสัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับเพือ่น ดงันัน้วทิยาลยัควรจดักจิกรรม

ที่ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน

ให้คงอยู ่ เกิดความรักใคร่ผูกพัน ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน จะท�าให้นักศึกษารู้สึกว่าได้รับการ

ยอมรับจากเพื่อนและบุคคลที่ใกล้ชิด

 การท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ

 2. ควรศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิล

ต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล 

 3. ควรวิ จั ย เชิ งทดลอง เ พ่ือ พัฒนา

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนโดยใช้

เทคนิคต่าง ๆ ทางจิตวิทยา เช่น กลุ่มสัมพันธ์ 

สุนทรียสนทนา การปรับพฤติกรรม เป็นต้น
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 บทความวิจัย

ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิด
การสนับสนุนทางสังคมต่อประสบการณ์การคลอด

ตามการรับรู้ของหญิงในระยะคลอด*
Effect of the Use of Primary Nursing Model That 

Integrates Social Support Concept on Birth Experience 
Perceived by Women during Delivery

สมปอง ศรีอุไร, พย.ม. (Sompong Sriurai, MNS.)**

รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ Ph.D (Nursing) (Rarcharneeporn Subgranon, Ph.D. (Nursing)***

พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (Puangrat Boonyanurak, Ed.D (Nursing Organization Executive Role)****

อาภา หวังสุขไพศาล ปร.ด (พยาบาลศาสตร์) (Apa Wangsukpisan, D.N.S.)*****

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใช้รูปแบบพยาบาล

เจ้าของไข้ทีบู่รณาการแนวคดิการสนบัสนนุทางสงัคมต่อประสบการณ์การคลอด ตามการรบัรูข้อง

หญิงในระยะคลอด และกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงในระยะ

คลอดทีม่ารบับรกิารคลอดในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ สงักดัส�านกัการแพทย์ กรงุเทพมหานคร จ�านวน 

20 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุม่ควบคมุ จ�านวน 10 คน และกลุม่ทดลอง 

จ�านวน 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการดูแลด้วยรูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิด

การสนับสนุนทางสังคม ของ Weiss และกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลด้วยรูปแบบการพยาบาล 

ตามหน้าที่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิด

*วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**** รองศาสตราจารย์ ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
*****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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การสนับสนุนทางสังคม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

และแบบสอบถามการรบัรูป้ระสบการณ์การคลอดตามการรบัรูข้องหญงิในระยะคลอด ทีม่ค่ีาดชันี

ความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .85 และมีค่าความเที่ยงด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาคได้เท่ากับ .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และใช้สถิติ Mann - Whitney U test ในการเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้รูปแบบของ 

กลุ่มทดลอง กับการใช้รูปแบบของทั้ง 2 กลุ่มหลังการทดลองด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks test

 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ประสบการณ์การคลอด ของกลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการ

พยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับรูปแบบ

การพยาบาลตามหน้าที่ ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05

 2. ค่าเฉลีย่ของคะแนนประสบการณ์การคลอดตามการรับรู้ของหญงิในระยะคลอดหลังการ

ได้รบัรปูแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ทีบ่รูณาการแนวคดิการสนบัสนนุทางสังคมสูงกว่าก่อนการได้

รับรูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม ท้ังโดยรวม และ 

รายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: การพยาบาลเจ้าของไข้ การสนับสนุนทางสังคม ประสบการณ์การคลอด 

Abstract

 The purpose of this quasi-experiment research was aimed to study the effect 

of the use of primary nursing model that integrates Weiss’s social support concept 

and the group that used functional nursing. The samples were 20 women during 

delivery divided into 10 women in experimental group and in control group. The 

personal questions and perceived birth experience questionnaires were used to 

collect data before and after experimentation from both groups of the sample. 

The instruments were tested for content validity by 5 experts which indicated with 

.85 content validity index (CVI) and the coefficient alpha of Cronbachwas 0.94. An 

analysis was carried out using Wilcoxon-signed ranks test and Mann-Whitney U test 

in order to compare mean scores on the birth experience perceived by women 

during delivery of the control group and the experimental group for the comparison 
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in the experimental group and between experimental and control group respectively.

 Results were summarized as follows:

 1. Birth experience perceived by women during delivery who received a Primary 

Nursing Model that integrated social support concept in the experimental group 

was higher than those women during delivery who received a Functional Nursing 

Model. Both overall and each aspect, were statistically significant different at the 

level 0.05. 

 2. Birth experience perceived by women during delivery who received a Primary 

Nursing Model that integrated with social support concept in the experimental 

group was higher than that of experience with before using with statistically significant 

different at the level 0.05.

Keywords: Primary Nursing Model, Social Support, Birth Experience

บทน�า

 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก  

พบว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั่วโลกเป็นวัยรุ่น 

ประมาณ ร้อยละ 95 อยู่ในประเทศก�าลังพัฒนา 

และร้อยละ 10 ของการคลอดทกุปี หรอืประมาณ 

15 ล้านคน เป็นการคลอดในมารดาวัยรุ่นที่มีอายุ

ต�่ากว่า 20 ปี (WHO, 2011) ส�าหรับประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า มีอัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่น

เป็นอันดับหนึ่งในทวีปเอเชีย (สุพร อภินันทเวช, 

2553) และจากรายงานในปี พ.ศ. 2552 พบว่า  

มีหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์อายุต�่ากว่า 20 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 13.5 ของจ�านวนมารดาทุกช่วงอายุ  

ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.76 ซึ่งสูงกว่า

ค่าเฉลีย่มาตรฐานทีอ่งค์การอนามยัโลกก�าหนดไว้

ทีร้่อยละ 10 (ส�านกันโยบายและยุทธศาสตร์, 2555) 

ส่วนใหญ่การตั้งครรภ์วัยรุ่น ไม่ได้มีการวางแผนที่

จะให้เกิดการตั้งครรภ์มาก่อน ท�าให้เกิดความ 

วิตกกังวล ความเครียด รู ้สึกกดดัน อับอาย  

(วิทิตา สุขทั่วญาติ, 2551) ซ่ึงสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ ศรุตยา รองเลื่อน ภัทรวลัย ตลึงจิตร 

และสมประสงค์ ศิริบริรักษ์ (2555) บางราย 

ไม่ตระหนกัว่าตนเองต้ังครรภ์ ท�าให้เข้ารับการดูแล

ในระยะต้ังครรภ์ล่าช้า และเมื่อรับรู้ว่าต้ังครรภ์  

มกัไม่ยอมรบัการตัง้ครรภ์ ไม่ยอมรบับตุรในครรภ์ 

และไม่ยอมรบัการปรบับทบาทการเป็นมารดาทีดี่ 

เป็นผลให้หญิงวัยรุ่นขาดความสนใจในการดูแล

สุขภาพตนเอง จึงท�าให้เกิดความเสี่ยงในการเกิด

ภาวะแทรกซ้อน เช่นทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ 

และทารกมีน�้าหนักแรกเกิดน้อย (Green and 

Wilkinson, 2004; Levi, Simmonds and 

Taylor, 2009) สอดคล้องกับการศึกษาของ 

ศิริกุล อิศรานุรักษ์ ลัดดา เหมาะสุวรรณ และ 
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จันทร์เพ็ญ ชปูระภาวรรณ (2549) พบว่า มารดาวยัรุน่

คลอดทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 

สูงกว่ามารดาวัยผู้ใหญ่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และมีการทิ้งเด็กทารกหลังคลอด

 พยาบาลผดุงครรภ์ เป็นบุคลากรทาง

สาธารณสขุทีม่หีน้าทีดู่แล และช่วยเหลอืหญงิมคีรรภ์

ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันความผิดปกติ 

ในระยะตัง้ครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลงัคลอด 

เป็นบคุคลทีอ่ยูใ่กล้ชดิวยัรุน่ทีเ่ป็นหญงิในระยะคลอด

มากที่สุด และเป็นบุคคลที่หญิงในระยะคลอด 

ไว้ใจและต้องการให้การช่วยเหลือ ดังการศึกษา

ของวาสนา ถิ่นขนอน และวิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ 

(2555) พบว่า หญงิวยัรุน่ตัง้ครรภ์มคีวามต้องการ

ให้เจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า และค�าปรึกษามากข้ึน 

ซึ่งการช่วยเหลือของพยาบาลผดุงครรภ์ช่วย

สนับสนุนให้หญิงวัยรุ ่นตั้งครรภ์ สามารถปรับ

พฤติกรรมเป็นแม่ที่มีคุณภาพ พยาบาลผดุงครรภ์

จะต้องวางแผนการดูแลแบบองค์รวม ให้การ

พยาบาลแบบเอือ้อาทร ดแูลผูป่้วยได้อย่างต่อเนือ่ง 

ตั้งแต่แรกรับจนจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  

ยิ่งขวัญ อยู่รัตน์ (2554) กล่าวว่า การดูแลหญิง 

ในระยะคลอดแบบเจ้าของไข้ เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม

กับความเป็นวิชาชีพ ท�าให้หญิงในระยะคลอด 

ได้รับการพยาบาลที่สมบูรณ์แบบ และเกิดความ

พึงพอใจ เป็นการจัดบริการพยาบาลที่ค�านึงถึง

หญิงในระยะคลอดเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้

พยาบาลวิชาชีพมกีารพฒันาความรูท้างการพยาบาล

อยูเ่สมอ พยาบาลได้ใช้ความรู ้ความช�านาญทกัษะ

ของวิชาชีพการพยาบาลในการวางแผน และ

ให้การดูแลได้อย่างอิสระ ภายใต้ขอบเขตของ

พยาบาลวชิาชพี มคีวามสามารถในการตัดสนิใจสงู 

(ปนัดดา จิตต์ประเสริฐ, 2554) สามารถรายงาน

ผลการดแูลได้อย่างชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ที่ตรวจสอบได้ ท�าให้หญิงในระยะคลอดมีความ 

พึงพอใจมากขึ้น และมีการรับรู ้คุณค่าวิชาชีพ 

การพยาบาลสูงขึ้น (ยิ่งขวัญ อยู่รัตน์, 2554)

 แหล่งสนับสนุนทางสังคมมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งในการช่วยเหลือหญิงวัยรุ ่น ให้มีการ

ยอมรับการตั้ งครรภ ์ ยอมรับบุตรในครรภ ์  

ดังการศึกษาของศรุตยา รองเลื่อนและคณะ 

(2555) พบว่า แหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ส�าคัญ

ในการช่วยเหลือหญิงวัยรุ่น คือ สามี บิดา มารดา

ของหญิงวัยรุ่น ดังนั้นในระยะคลอด บุคลากร

ทางการพยาบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

ที่ส�าคัญ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการได้ดี  

อย่างถูกต้อง ถูกเวลา และถูกโอกาส โดยการ 

สร้างสัมพันธภาพ ให้การดูแลช่วยเหลือด้วย 

ความสุภาพ นุ่มนวล สร้างความไว้วางใจ สร้าง

ความม่ันใจให้กับหญิงในระยะคลอด เพื่อเผชิญ

ความเจ็บปวด และสามารถผ่อนคลายความ 

เจ็บปวดได้ โดยพยาบาลให้การดูแลเหมือน 

เป็นบุคคลในครอบครัว และมีการดูแลช่วยเหลือ 

ร่วมกบับคุคลในครอบครวัของหญงิในระยะคลอดด้วย 

ซ่ึงจะก่อให้เกิดประสบการณ์การคลอดทางบวก 

และส่งผลต่อไปถงึการเลีย้งดูบตุร ด้วยความรักใคร่

ผูกพัน (Weiss, 1991)

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ 

น�าแนวคิดเร่ืองรูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข ้

ของ Marram, Barrett, and Bevis (1979)  

มาบูรณาการกับแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
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ของ Weiss (1991) ประกอบด้วยการปฏิบัต ิ

ของพยาบาลวิชาชีพ และผู ้ดูแลที่เป็นบุคคล 

ในครอบครัว ซึง่เป็นกลุม่ผูด้แูลเบือ้งต้น (Primary 

group) ทีไ่ด้แสดงความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัหญงิ 

ในระยะคลอดด้วยพฤติกรรมความช่วยเหลือ 

เอาใจใส่ ห่วงใย ใช้ความใกล้ชิด และความจริงใจ

ต่อหญิงในระยะคลอด เพื่อผลลัพธ์ของการคลอด

ที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งหญิงในระยะคลอดและบุตร 

โดยปฏิบัติตลอดการคลอด จนกระทั่งย้ายหญิง 

ในระยะคลอดไปยังหอผู ้ป่วยหลังคลอด โดย 

มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อหญิงในระยะคลอดและ

ทารก (Sauls, 2002) เพื่อส่งผลในการสร้าง 

ความม่ันใจ ความพึงพอใจ ให้หญิงในระยะคลอด

สามารถเผชญิความเจบ็ปวดและสามารถผ่อนคลาย

ความเจ็บปวดได้ ซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ ์

การคลอดทางบวก (มาณ ีจนัทร์โสภา ฉว ีเบาทรวง

และสุกัญญา ปริสัญญากุล, 2555) 

นิยามศัพท์เฉพาะ

 1. รูปแบบการพยาบาลเจ ้าของไข้ที ่

บูรณาการแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ 

Weiss (1991) หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่ผู้วิจัย

ได้จัดท�าขึ้น โดยจัดท�าเป็นคู่มือการปฏิบัติการ

พยาบาล เพื่อให้พยาบาลผู ้ช่วยใช้ปฏิบัติการ

พยาบาลแก่หญิงในระยะคลอด

 2. รูปแบบการพยาบาลตามหน ้า ท่ี 

(Functional nursing) หมายถงึ การมอบหมายงาน

ทีมุ่ง่ให้พยาบาลท�างานตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย

ให้เสร็จสิ้นในเวร โดยท�าตามวิธีปฏิบัติทางการ

พยาบาลและการรักษา เพื่อให้เสร็จสิ้นในเวร 

หัวหน้าเวรเป็นผู้เขียนแผนการพยาบาลของหญิง

ในระยะคลอดทุกคน และพยาบาลเป็นดูแลโดย

ไม่มีญาติเข้าร่วม

 3. การรับรู ้ประสบการณ์การคลอด 

หมายถึง การรับรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็นหรือ 

การแปลความหมายของหญงิในระยะคลอด เกีย่วกบั

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหญิงในระยะคลอด 

ทีเ่กดิขึน้กบัหญงิในระยะคลอด ขณะเร่ิมเจ็บครรภ์

จริง จนถึงระยะทารกและรกคลอด รวมถึงระยะ 

2 ชั่วโมงหลังคลอด

 4. หญิงในระยะคลอด หมายถึง หญิง 

ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ต้ังครรภ์คร้ังแรก  

มีอายุครรภ์ 37 – 40 สัปดาห์ ครรภ์เดี่ยว ทารก

อยู่ในท่าปกติ ศีรษะเป็นส่วนน�าและท้ายทอย 

อยู ่ทางด้านหน้าของช่องเชิงกราน ไม่มีภาวะ

แทรกซ้อนทางอายุรกรรมและสูติกรรม รวมทั้ง

ไม่มภีาวะเสีย่งในระยะตัง้ครรภ์ มโีอกาสคลอดปกติ

ทางช่องคลอด สือ่สารภาษาไทยได้ แรกรบัปากมดลกู

เปิดขยายไม่เกนิ 4 เซนติเมตร มบีคุคลในครอบครัว

มาดูแลได้ ยินดีและเต็มใจให้ความร่วมมือในการ

วิจัยครั้งนี้

ขอบเขตในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาสตรีต้ังครรภ์เฉพาะ

ระยะเจ็บครรภ์เท่านั้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศกึษาระดบัค่าเฉลีย่ และเปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ประสบการณ์การคลอด 

ตามการรบัรูข้องหญงิในระยะคลอด ก่อนและหลงั

การใช้รูปแบบการพยาบาลแบบเจ้าของไข้ที่ 

บูรณาการแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม และ

หลังการใช้รูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่

สมมติฐานทางการวิจัย

 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ประสบการณ์การคลอด

ตามการรับรู ้ของหญิงในระยะคลอดหลังการ 

ใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการ

แนวคดิการสนบัสนนุทางสงัคม สงูกว่าก่อนการใช้

รปูแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ทีบ่รูณาการแนวคดิ

การสนับสนุนทางสังคม และสูงกว่าหลังการใช้ 

รูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 แนวคดิรูปแบบการพยาบาลแบบเจ้าของไข้

ของ Marram, Barrett, & Bevis, (1979) เป็น 

รปูแบบการพยาบาล ทีเ่หมาะสมส�าหรบัพยาบาล

วิชาชีพ เพราะสามารถท�าให้หญิงในระยะคลอด 

ได้รบัการพยาบาลเป็นรายบุคคลและเป็นองค์รวม 

ทีเ่กดิขึน้ได้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้เกดิความพงึพอใจ

สามารถบอกถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ของการให้บรกิารสขุภาพ โดยทีพ่ยาบาลเจ้าของไข้

ดูแลหญิงในระยะคลอด ตั้งแต่รับเข้าห้องคลอด 

จนกระทั่งย้ายออกจากห้องคลอด ไปยังหอผู้ป่วย

หลังคลอด พยาบาลเจ้าของไข้เป็นผู ้วางแผน 

การพยาบาลร่วมกบัหญงิในระยะคลอด ตามความ

ต้องการในแต่ละระยะของการคลอดเป็นราย บคุคล 

ตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในห้องคลอดจนกระท่ังย้าย

ไปหอผู้ป่วยหลังคลอด ซ่ึงประกอบด้วยส่วนท่ี

ส�าคัญคือมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

(autonomy) มีภาระความรับผิดชอบต่อผลงาน 

(accountability) และมีอ�านาจในการตัดสินใจ

กระท�าการ (authority) โดยพยาบาลเจ้าของไข้

ได้ใช้แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ Weiss 

(1991) ประกอบด้วยหญงิในระยะคลอดการได้รบั

การสนบัสนนุทางสงัคมในด้านความรกัใคร่ผกูพนั 

ด้านการยอมรับ เห็นคุณค่าตนเอง ด้านการ 

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้านการได้ช่วยเหลือ 

เอือ้ประโยชน์ต่อผู้อืน่ ด้านการได้รบัความช่วยเหลือ

และค�าแนะน�า การสนับสนุนทางสังคมที่กระท�า

อย่างต่อเนื่อง จนสิ้นสุดระยะคลอด ซึ่งปฏิบัต ิ

โดยพยาบาลเจ้าของไข้ร่วมกับผู้ดูแล ท�าให้หญิง 

ในระยะคลอดรู้ตัวตลอดเวลาว่า การเจ็บครรภ์

คลอดเป็นธรรมชาตทิีส่ามารถเผชญิได้ด้วยตนเอง 

โดยใช้วิธีการบรรเทาปวดอย่างถูกวิธี เมื่อเริ่ม 

มีอาการเจ็บครรภ์ โดยหญิงในระยะคลอดจะเริ่ม

ใช้วิธีผ่อนคลาย ร่วมกับพยาบาลเจ้าของไข้และ 

ผู้ดูแล เมื่อผ่านระยะคลอด ก็จะพบกับความสุข 

ในการเป็นมารดาท่ีสมบรูณ์ มบีตุรท่ีปลอดภยัจาก

การคลอด และสามารถเลีย้งดบูตุรต่อไปได้อย่างดี 

มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

 การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบดังกล่าวแล้ว 

โดยพยาบาลร่วมกบัผูดู้แล ในระยะของการคลอด 

โดยมุ่งที่ระยะเจ็บครรภ์เป็นส�าคัญ และมุ่งการ

สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือหญิงในระยะคลอด 

ด้วยความห่วงใย รกัใคร่และผกูพนั ส่งผลให้มกีาร



27Kuakarun Journal of Nursing Vol.23 No.1 January - June 2016 27

รบัรูป้ระสบการณ์การคลอดในทางบวก ตามแนวคดิ

ของ Marut and Mercer (1979) (ดารุณี จันฤาไชย

และคณะ, 2556) 

 ส่วนการปฏิบัติของพยาบาลด้วยรูปแบบ

การพยาบาลตามหน้าที่ ซึ่งมีการเขียนแผนการ

พยาบาลโดยหวัหน้าเวร มจีดุมุง่หมายทีก่ารท�างาน

เสร็จสิ้น ท�าให้พยาบาลมีโอกาสให้การสนับสนุน 

ส่งเสริม และช่วยเหลือหญิงในระยะคลอดได้ 

อย่างจ�ากัด และอาจขาดแผนการพยาบาลที ่

เฉพาะเจาะจงในแต่ละรายย่อมคาดหวงัประสบการณ์

การคลอดทางบวกได้น้อยในหญิงในระยะคลอด

กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ท่ีบูรณาการแนวคิดการ

สนับสนุนทางสังคมในระยะคลอด (Marram, Barrett, 

& Bevis, 1979;  Weiss, 1991)

1. การรับมอบหมายหญงิในระยะคลอดในหอ้งคลอดและ

ปฏบิติัการพยาบาลเจา้ของไข ้รว่มกบัหญงิในระยะคลอด

และผู้ดูแล ด้วยความรักใคร่และผูกพันต่อกัน

2. การดูแลหญิงในระยะคลอดร่วมกันระหว่างพยาบาล

เจา้ของไขแ้ละผูด้แูล ดว้ยความหว่งใยและสง่เสรมิคณุคา่

ของหญิงในระยะคลอด โดยใช้แผนการพยาบาล

3. การชว่ยเหลอืหญงิในระยะคลอด โดยพยาบาลเจา้ของไข้ 

ด้วยการเป็นมิตรที่ดีและให้การชี้แนะ

4. การดูแล ช่วยเหลือท่ีมุ่งป้องกันภาวะแทรกซ้อน  

สร้างความสุขสบายและส่งเสริมคุณค่าการเป็นมารดา 

ด้วยความร่วมมือของพยาบาลเจ้าของไข้และผู้ดูแล

การรับรู้ประสบการณ์การคลอด 

(Marut, & Mercer, 1979)

1.  การควบคุมตนเองในระยะคลอด

2.  การรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ในระยะคลอด

3.  การรบัรูต่้อชวีติของตนเองในระยะคลอด

4.  ความห่วงใยต่อบุตรในระยะคลอด

5.  ความรู้สึกในการเป็นมารดา

6.  การสนับสนุนจากครอบครัว

รูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่

1. ท�างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเวร

2. ท�าตามวิธีปฏิบัติทางการพยาบาลและทางการแพทย์ 

เพื่อให้เสร็จสิ้นในเวร

 3. หัวหน้าเวรเป็นผู้เขียนแผนการพยาบาลของหญิง 

ในระยะคลอดทุกคน 

4. พยาบาลเป็นผู้ดูแลโดยไม่มีญาติเข้ามาร่วม
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi - experimental Research) แบบ 2 กลุม่ 
วัดก่อนและหลังการทดลอง (two groups  
pre-post test design) เพื่อศึกษาการรับรู ้
ประสบการณ์การคลอดตามการรับรู ้ของหญิง 
ในระยะคลอดก่อน และหลังการใช ้รูปแบบ 
การพยาบาลแบบเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิด
การสนับสนุนทางสังคมและหลังการใช้รูปแบบ
การพยาบาลตามหน้าที่
 ประชากรท่ีศกึษา คอื หญิงในระยะคลอด
ที่มารับบริการคลอดในโรงพยาบาล สังกัด  
ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 กลุม่ตวัอย่าง คอื หญงิในระยะคลอดทีม่า
รบับรกิารคลอดในห้องคลอด ในโรงพยาบาลสงักดั
ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่  
24 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
โดยมคีณุสมบตั ิดงันี ้1) หญงิในระยะคลอดครรภ์แรก 
2) ตั้งครรภ์เดี่ยว 3) อายุครรภ์ 37- 40 สัปดาห์  
4) ทารกในครรภ์อยู ่ในท่าปกติ 5) ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนทางอายรุกรรม 6) เมือ่แรกรบัปากมดลกู
เปิดขยายไม่เกิน 4 เซนติเมตร 7) สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ 8) มีบุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี 
มารดา พี่สาวหรือน้องสาวท่ีเคยคลอดปกติ 
ทางช่องคลอดแล้ว มาดูแลในระยะคลอดได้  
9) ยนิดใีห้ความร่วมมอืในการศกึษาครัง้นี ้จ�านวน 
20 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 10 คน และ 
กลุม่ทดลอง 10 คนซึง่มเีกณฑ์การคดัออก (Exclusion 
criteria) คือ มข้ีอมลูบ่งชีก้ารเกดิภาวะแทรกซ้อน
ในระยะคลอด ที่ท�าให้การคลอดด�าเนินต่อไปอย่าง
ปกติไม่ได้ เช่น มีน�้าเดินมากกว่า 12 ชั่วโมง หรือมี
สายสะดือพลัดต�่าฯ รวมทั้ง บุคคลในครอบครัว
หยุดดูแลหญิงในระยะคลอดทุกกรณี

 ขนาดของกลุม่ตวัอย่างในครัง้นี ้ได้มาจาก
การน�าจ�านวนหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
ครรภ ์แรก ต้ังครรภ ์ เ ด่ียว ที่มาคลอดปกติ 
ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดส�านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ของปี พ.ศ. 2556 รวมกันได้ 
251 ราย เฉลี่ย 20.92 รายต่อเดือนโดยค่าเฉลี่ย 
มีจ�านวนใกล้เคียงกัน จนไม่มีความแตกต่าง 
อย่างชัดเจน จึงใช้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 20 ราย 
เนือ่งจากประชากรมขีนาดเลก็ (N<30) ไม่สามารถ
เป ิดตารางส�า เร็จ รูปได ้  และเ ลือกใช ้สถิ ติ 
นอนพาราเมตรกิซ์ (Non – parametric statistics) 
ผู้วจัิยเลือกโรงพยาบาลแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง
ใช้การสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) 
โดยจบัฉลากแบบใช้เลขคู ่– เลขคี ่จบัฉลากคร้ังเดียว 
ในวันแรกของการเก็บข้อมูลแต่ละกลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยมี 2 ประเภท คือ
 1. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการทดลอง คอื รปูแบบ
การพยาบาลเจ ้าของไข ้ที่บูรณาการแนวคิด 
การสนับสนุนทางสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานการพยาบาลเจ ้าของไข ้ของ
พยาบาลวิชาชีพตามแนวคิดของ Marram, 
Barrett, & Bevis, (1979) และการสนับสนุนทาง
สังคมตามแนวคิดของ Weiss, 1991 โดยได้
ก�าหนดกิจกรรมการปฏิบัติต ่อหญิงในระยะ 
เจบ็ครรภ์ไว้ 4 กจิกรรม ได้แก่ 1) การรบัมอบหมาย
หญงิในระยะคลอด ในระยะเจ็บครรภ์ในห้องคลอด
และปฏิบัติบทบาทพยาบาลเจ้าของไข้ร่วมกับ 
หญิงในระยะคลอดและผู้ดูแล ด้วยความรักใคร่
และผูกพันต่อกัน 2) การดูแลหญิงในระยะคลอด
ในระยะเจบ็ครรภ์ ร่วมกันระหว่างพยาบาลเจ้าของไข้
กับผู้ดูแล ด้วยความห่วงใยและส่งเสริมคุณค่า 
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ของหญิงในระยะคลอดโดยใช้แผนการพยาบาล  
3) การช่วยเหลอืหญงิในระยะคลอดในระยะคลอด
โดยพยาบาลเจ้าของไข้ด้วยการเป็นมิตรที่ดีและ
ให้การชี้แนะ 4) การดูแลช่วยเหลือที่มุ่งป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนแก่หญิงในระยะคลอดในระยะ
หลังคลอดที่มุ่งสร้างความสุขสบาย และส่งเสริม
คุณค่าการเป็นมารดาด้วยความร่วมมือของ
พยาบาลเจ้าของไข้และผูด้แูล ซึง่ได้รบัการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
 2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
คอื แบบสอบถามการรบัรูป้ระสบการณ์การคลอด
ตามการรบัรูข้องหญงิในระยะคลอด ประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของหญิง 
ในระยะคลอด ส่วนที่ 2 ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก
แบบสอบถามของยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ (2541)  
ซึง่สร้างจากกรอบแนวคดิประสบการณ์การคลอด
ของ Marut and Mercer (1979) สร้างเป็นข้อค�าถาม
ปลายปิด เป็นเชิงบวกทั้งหมด ลักษณะข้อค�าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ โดยแบบสอบถามตรวจสอบความ 
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ค่าความตรงตามเน้ือหา 
CVI (content validity index) เท่ากับ .85 แล้วน�า
ไปทดลองใช้ (Try out) กบัหญงิในระยะคลอด ซึง่
มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ราย 
ได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ .94 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
 โครงการวจิยัและเครือ่งมอืผ่านการเหน็ชอบ
การท�าวจิยัโดยคณะกรรมการการพิจารณาจรยิธรรม
การวจัิยระดบับณัฑิตศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการจริยธรรม

การวจัิยในคนกรุงเทพมหานคร กลุม่ตัวอย่างได้รับ
การชีแ้จงวตัถปุระสงค์และขัน้ตอนอย่างครบถ้วน 
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมวิจัยถือเป็นความลับ 
ผลการวจิยัเสนอในภาพรวม เมือ่กลุม่ตวัอย่างยนิดี
เข้าร่วมการวิจยั จงึให้กลุม่ตัวอย่างลงนามในเอกสาร
ของความยนิยอมเข้าร่วมงานวจิยั และสามารถยกเลกิ
การเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลาระหว่างท�าการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัได้เกบ็รวบรวมข้อมลู ภายหลงัได้รบัการ
อนุมัติจากคณะกรรมการการพิจารณาจริยธรรม 
การวจิยัระดบับณัฑติศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการจริยธรรม
การวจิยัในคนกรงุเทพมหานคร โดยผูว้จิยัเกบ็ข้อมลู
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยตนเอง โดย
ด�าเนินการดังนี้ คือท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตรงตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ ที่เข้ามารับบริการ
คลอดในช่วงเวลาที่ก�าหนด จับฉลากเลือก 
กลุม่ตวัอย่างในวนัแรกทีเ่กบ็ข้อมลู ทัง้ 2 กลุม่ และ
เก็บข้อมูลกลุ่มควบคุมจนครบ 10 ราย แล้วจึง 
เก็บข ้อมูลกลุ ่มทดลองอีก 10 ราย โดยใช ้
แบบสอบถามการรับรู้ประสบการณ์การคลอด
ตามการรับรู ้ของหญิงในระยะคลอด ก่อนและ 
หลงัการทดลอง ชุดเดยีวกนั ก่อนการทดลอง ผูว้จิยั
ให้ตอบแบบสอบถามหลังจากรับไว้เป็นผู้ป่วยใน  
ซึ่งยังเจ็บครรภ์ห่างและไม่รุนแรง ระหว่างตอบ
แบบสอบถาม ถ้าหญิงในระยะคลอดมีอาการเจ็บ
ครรภ์ให้หยดุตอบ จนกว่าอาการเจ็บครรภ์จะทเุลา 
และหลังการทดลอง ผู้วจิยัไปพบหญงิในระยะคลอด
ที่หอผู้ป่วยหลังคลอด เพื่อให้ตอบแบบสอบถาม 
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด ผู้วิจัยด�าเนินการ
รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองจนได้จ�านวนกลุ่มละ 10 ราย
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ขั้นตอนในการด�าเนินการ
9 

 

 
 

ขั้นตอนในการดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หญงิในระยะคลอดทีม่ารับบริการคลอดในโรงพยาบาล สังกัดสํานกัการแพทย 

กลุมทดลอง 10 ราย กลุมควบคุม 10 ราย 

วันที่ 1 ผูวิจัยแนะนําตัว ชี้แจงการวิจัย หญิงในระยะคลอด 

ลงนามยินยอม ทํา Pre test (10 – 15  นาท)ี 

 

วันที่ 1 ผูวิจัยแนะนําตัว ชี้แจงการวิจัย หญิงในระยะคลอด 

ลงนามยินยอม ทํา Pre test (10 – 15  นาท)ี 

 

หัวหนาหองคลอด มอบหมายหญงิในระยะคลอดใหพยาบาลเจาของไข  (5-10 นาที) 

กิจกรรมที่ 1 การรับมอบหมายหญงิในระยะคลอดในหองคลอดและปฏบิตักิารพยาบาล

เจาของไข รวมกับหญิงในระยะคลอดและผูดูแลดวยความรักใครผูกพัน ½-1 ½  ชั่วโมง) 

ผูดูแลรวมวางแผนการพยาบาล ชวนคุย หาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีพลังงานสูง ๆ มาให 

กระตุนใหหญงิในระยะคลอด ฝกควบคมุการหายใจ  

 

กิจกรรมที่ 4 การดูแลชวยเหลือที่มุงปองกันภาวะแทรกซอน สรางความสุขสบายและ

สงเสริมคุณคา การเปนมารดา ดวยความรวมมือของพยาบาลเจาของไข (2 ชั่วโมง) ผูดูแล

ชวยจัดทาและชวยใหทารกดูดนมมารดา ชื่นชมที่หญิงในระยะคลอดใหความรวมมือใน

การคลอดเปนอยางดี ชวยดูแลทารก ชวยคลําและคลึงมดลูก นําอาหารที่มีพลังงานสูง ๆ 

มาให ชวยสงัเกตอาการผิดปกติของทารก 

วันที่ 2 ผูวิจัยแนะนําตัว ทํา Post test (10 – 15 นาที) กลาวคาํขอบคณุ และส้ินสุดการ

เขารวมโครงการวิจัย 

วันที่ 2 ผูวิจัยแนะนําตัว ทํา 

Post test (10 – 15 นาที) 

ผูวิจัยเปดโอกาสใหซักถาม

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

พรอมใหคําแนะนําการปฏิบัติ

ตัวหลังคลอด การสรางสายใย

รักแหงครอบครัว การมา

ตรวจตามนดั ทัง้มารดาและ

ทารก กลาวคาํขอบคณุและ

ส้ินสุดการเขารวม

โครงการวิจัย 

กิจกรรมที่ 2 การดูแลหญงิในระยะคลอดรวมกันระหวางพยาบาลเจาของไขและผูดแูล

ดวยความหวงใยและสงเสริมคุณคาของหญิงในระยะคลอด โดยใชแผนการพยาบาล เมื่อ

ส้ินสุดกิจกรรมที่ 2 ถาพยาบาลเจาของไขหมดเวลาปฏิบัติงาน ใหสงมอบใหพยาบาลผูชวย

ที่ผานการอบรมและเปนผูดูแลตอ (3-5 ชั่วโมง) ผูดูแล ชวยจัดทา เปล่ียนทา ดูแลความสุข

สบาย บบีนวด ใหกาํลังใจ กระตุนใหปสสาวะทกุ 2 ชั่วโมง เช็ดหนา 

กิจกรรมที่ 3 การชวยเหลือหญงิในระยะคลอด ซึง่อยูในระยะคลอด โดยพยาบาลเจาของ

ไข ดวยการเปนมิตรที่ดีและใหการชี้แนะ ส้ินสุดกิจกรรมที่ 3 ถาพยาบาลเจาของไขหมด

เวลาปฏิบัติงาน ใหสงมอบใหพยาบาลผูชวยที่ผานการอบรมเปนผูดูแลตอ (1/2-1 ½ 

ชั่วโมง พยาบาลเจาของไข สัมผัสตัวหญิงในระยะคลอดอยางนุมนวล พูดใหกําลังใจ สอน

และเชียรเบง ดูแลความสุขสบาย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าเร็จรูป โดยข้อมูลท่ัวไป อายุ การศึกษา

สถานภาพสมรส อาชพี และรายได้ของครอบครัว 

ใช ้สถิติพรรณนา ได ้แก ่  ร ้อยละ ค ่าเฉล่ีย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบระดับการ 

รบัรูป้ระสบการณ์การคลอดตามการรบัรูข้องหญงิ

ในระยะคลอดหลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองและ

กลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test 

และเปรียบเทียบระดับการรับรู ้ประสบการณ ์

การคลอด ตามการรับรู้ของหญิงในระยะคลอด

ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง ด้วยสถติิ 

Wilcoxon-Signed Ranks Test

ผลการวิจัย

 1. ข ้อมูลทั่วไปกลุ ่มตัวอย่างทั้งกลุ ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่อายุ  

16 – 20 ปี สถานภาพสมรส คู ่ อาชีพของ 

กลุ ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงงาน  

กลุ ่มทดลองเป็นแม่บ้าน ระดับการศึกษาของ 

กลุ่มควบคุมอยู่ระดับมัธยมตอนต้น กลุ่มทดลอง

ระดับประถมศึกษา รายได ้ของครอบครัว  

กลุ ่มควบคุม 10,001 – 20,000 บาท ส่วน 

กลุ่มทดลอง 10,001 – 15,000 บาท ดังตาราง 

ที่ 1

ตารางท่ี 1 ค่าความถี่ และร้อยละของหญิงในระยะคลอดในกลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุม  

    จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n = 20)

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มทดลอง (n = 10) กลุ่มควบคุม (n = 10)

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ

อายุ

16 - 20 ปี 5 50 7 70

21 - 25 ปี 1 10 2 20

26 - 30 ปี 3 30 1 10

31 - 35 ปี 1 10 0 0

สถานภาพสมรส

โสด 1 10 0 0

คู่ 9 90 10 100

อาชีพ

แม่บ้าน 6 60 2 20

ค้าขาย 1 10 2 20

พนักงานห้างร้าน 0 0 1 10

พนักงานโรงงาน 3 30 5 50
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ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มทดลอง (n = 10) กลุ่มควบคุม (n = 10)

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ

ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา 4 40 2 20

มัธยมตอนต้น 3 30 5 50

มัธยมปลาย/ปวช. 0 0 3 30

ปริญญาตรี 3 30 0 0

รายได้ครอบครัวต่อเดือน (ท่านและสามี)

น้อยกว่า 10,000 บาท 2 20 2 20

10,001 - 15,000 บาท 6 60 4 40

15,001 - 20,000 บาท 2 20 4 40

 2.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน 

การรับรู ้ประสบการณ์การคลอดตามการรับรู ้

ของหญิงในระยะคลอดหลังการทดลอง ระหว่าง

กลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ 

ที่บูรณาการแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมและ

กลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการพยาบาลตามหน้าท่ี  

ด้วยสถิติ Mann-Whitney U test

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยการรับรู ้ประสบการณ์การคลอดตาม 

การรับรู ้ของหญิงในระยะคลอดสูงกว่ากลุ ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1  ค่าความถี่ และร้อยละของหญิงในระยะคลอดในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ�าแนก 

ตามข้อมูลทั่วไป (n = 20) (ต่อ)
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ประสบการณ์การคลอดตามการรับรู้ของหญิง 

ในระยะคลอดหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ 

ที่บูรณาการแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมและกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการพยาบาล 

ตามหน้าที่ โดยรวมและรายด้าน (n=10) 

การรับรู้ประสบการณ์การคลอด 
ตามการรับรู้หญิงในระยะคลอด

กลุ่ม
ตวัอย่าง

SD Mean
Ranks

Sum of
Rank

Z p-Value

การควบคุมตนเองในระยะคลอด 

การรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ในระยะคลอด

การรบัรูต่้อชวีติของตนเองในระยะคลอด

ความห่วงใยต่อบุตรในระยะคลอด

ความรู้สึกในการเป็นมารดา

การสนับสนุนจากครอบครัว

ทดลอง

ควบคุม

ทดลอง

ควบคุม

ทดลอง

ควบคุม

ทดลอง

ควบคุม

ทดลอง

ควบคุม

ทดลอง

ควบคุม

3.88

3.00

3.87

3.08

3.98

3.08

4.14

3.82

4.70

3.76

4.62

3.60

.33

.31 

.23

.36 

.36 

.23

.50

.15

.33 

.26 

.33

.13 

15.35

5.65

15.30

5.70

15.45

5.55

13.30

7.70

15.35

6.65

15.50

5.5

153.50

56.50

153.00

57.00

154.50

55.50

133.00

77.00

153.50

66.50

155.00

55.00

-3.683*

-3.659*

-3.804*

-2.156*

-3.717*

-3.847*

.000

.000

.000

.035

.000

.000

โดยรวม ทดลอง 4.17  .65 15.50 155.00
-3.787 .000

ควบคุม 3.34  .60 5.50 55.00

*p<.05      

 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน 

การรับรู ้ประสบการณ์การคลอดตามการรับรู ้

ของหญิงในระยะคลอดกลุ ่มทดลองก่อนและ 

หลงัการทดลอง ใช้รปูแบบการพยาบาลเจ้าของไข้

ที่บูรณาการแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม  

ด้วยสถิติ Wilcoxon-Signed Ranks Test  

 ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง 

มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู ้ประสบการณ์ 

การคลอดสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

ทุกด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3

X
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อภิปรายผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุ 16-20 ปี 

สถานภาพสมรส คู่ อาชีพแม่บ้านและพนักงาน

โรงงาน มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท ค่าเฉลี่ย

การรับรู้ประสบการณ์การคลอดตามการรับรูข้อง

หญิงในระยะคลอดหลังการใช ้รูปแบบการ

พยาบาลเจ ้าของไข ้ที่บูรณาการแนวคิดการ

สนบัสนนุทางสงัคมสงูกว่าก่อนการใช้รปูแบบการ

พยาบาลเจ ้าของไข ้ที่บูรณาการแนวคิดการ

สนบัสนุนทางสงัคมและสงูกว่าหลงัการใช้รปูแบบ

การพยาบาลตามหน้าที่ ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

ทุกด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อธิบายได้ว่า รูปแบบการมอบหมายงานพยาบาล

เจ้าของไข้ของ Marram et al. (1979) ที่บูรณาการ

แนวคดิการสนบัสนนุทางสงัคมของ Weiss (1991) 

นั้นตรงกับความต้องการของหญิงในระยะคลอด 

โดยการเน้นสมัพนัธภาพระหว่างหญงิในระยะคลอด

กับผู้ดูแล และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ส่งผล 

ให้เกดิผลลพัธ์ทีด่ต่ีอหญงิในระยะคลอด และทารก 

ท�าให้ความรูส้กึมัน่ใจสามารถเผชญิความเจบ็ปวด

และเหตุการณ์ในระยะคลอดได้เหมาะสม มคีวาม

พึงพอใจเกี่ยวกับการพยาบาลที่ได้รับ พยาบาล

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู ้ประสบการณ์การคลอดตามการรับรู ้ของ 

หญิงในระยะคลอด กลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ 

ที่บูรณาการ แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม โดยรวมและรายด้าน (n=10)

การรับรู้ประสบการณ์การคลอด

ตามการรับรู้หญิงในระยะคลอด

กลุ่ม

ตัวอย่าง

SD Mean 

Rank

Sum of 

Ranks

Z p-Value

การควบคุมตนเองในระยะคลอด
ก่อน 2.65 0.73  .00  .00 -2.816* .001

หลัง 3.88 0.61 5.50 55.00

การรบัรูเ้หตกุารณต์า่ง ๆ  ในระยะคลอด
ก่อน 2.55 0.74  .00  .00 -2.816* .001

หลัง 3.87  .50 5.50 55.00

ความห่วงใยต่อบุตรในระยะคลอด
ก่อน 3.12 0.77 .00 .00 -2.848* .001

หลัง 4.14 0.64 5.50 55.00

ความรู้สึกในการเป็นมารดา
ก่อน 4.30 0.65 .00 .00 -2.388* .008

หลัง 4.70 0.46 40.. 28.00

การสนับสนุนจากครอบครัว
ก่อน 4.08 .57 .00 .00 -2.264* .016

หลัง 4.62 .49 3.50 21.00

โดยรวม
ก่อน 3.22

4.17

0.97

0.65

.00

5.50

.00

55.00

-2.803 .005

หลัง

*p<.05

X
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ดูแลใกล้ชิดและต่อเนื่อง ร่วมกับผู้ดูแลซึ่งเป็น

บุคคลในครอบครัวที่หญิงในระยะคลอดต้องการ

ให้เข้ามาดูแล มีการดูแลแบบองค์รวม ด้วยความ

เต็มใจ รักใคร่ ผูกพัน ห่วงใย และส่งเสริมคุณค่า

ของหญิงในระยะคลอด โดยใช้แผนการพยาบาล 

ทีเ่หมาะสมกบัหญงิในระยะคลอดแต่ละราย ช่วยเหลอื

ด้วยความเป็นมิตรที่ดีและให้การชี้แนะ รวมทั้ง 

มุง่ป้องกนัภาวะแทรกซ้อน สร้างความสขุสบายให้

หญิงในระยะคลอด โดยเน้นหญิงในระยะคลอด 

เป็นศูนย์กลาง เพือ่ประสบการณ์การคลอดท่ีดขีอง

หญงิในระยะคลอด (บุญทว ีสนุทรลิม้ศริแิละคณะ, 

2553; Sauls, 2004, 2010) และมีความพึงพอใจ

เก่ียวกับการพยาบาลท่ีได้รับ เพื่อประสบการณ์

การคลอดทางบวก 

 ในการศกึษาครัง้นี ้กลุม่ตวัอย่างท้ัง 2 กลุม่

เคยเข้าโครงการ “LR พาทัวร์” เคยได้รับข้อมูล

เก่ียวกับการเตรียมตัวก่อนมาคลอด การสังเกต

อาการที่ต้องมาพบแพทย์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ได้เหน็สถานทีจ่รงิในห้องรอคลอด ห้องคลอดและ

หลังคลอด รวมท้ังได้พบพยาบาลห้องคลอดและ

พยาบาลห้องหลังคลอดแล้ว ท�าให้เกิดความรู้สึก

คุ้นเคย ความวิตกกังวลลดลง แต่การคลอดเป็น

เหตกุารณ์ทีส่�าคญัต่อชวีติของหญงิในระยะคลอด

ทุกคน ซึ่งแต่ละคนจะมีการรับรู้ประสบการณ์

เก่ียวกับการคลอดแตกต่างกนั จากการศกึษาของ 

Mercer (1985) พบว่า หญงิในระยะคลอดวยัผูใ้หญ่

มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง 

มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มากกว่า ท�าให้มีการ

รับรู ้ประสบการณ์การคลอดทางบวกมากกว่า  

ในการศึกษาครั้งนี้หญิงในระยะคลอดส่วนใหญ่

เป็นวัยรุ่น ขาดความพร้อมด้านวุฒิภาวะทั้งด้าน

ร่างกายและจิตใจ มีข้อจ�ากัดในความรู้เกี่ยวกับ

บทบาทการเป็นมารดาและทกัษะในการเล้ียงดูบตุร 

(Burke & Liston, 1994; Herrmann et al., 1998) 

ซ่ึงท�าให้ขาดความมัน่ใจในบทบาทการเป็นมารดา 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลีย้งดูทารกทีไ่ม่เหมาะสม 

(Lugina et al., 2001) เมื่อมารดาวัยรุ่นต้องมา

รับบทบาทในการดูแลทารกแรกเกิด โดยขาด

ความพร้อมทางด้านจติใจ เศรษฐกจิ ประสบการณ์ 

ความมั่นใจในตนเอง และความรู้ในการดูแลบุตร 

ส่งผลให้การปรบัตวัในบทบาทการเป็นมารดาลดลง 

(Lowdermilk & Perry, 2004) นอกจากนี้ยัง 

มีความรู้สึกขัดแย้งในบทบาทการเป็นมารดาและ

วัยรุ่น ท�าให้มารดาไม่ประสบความส�าเร็จในการ

เป็นมารดา การด�ารงบทบาทการเป็นมารดา 

ในมารดาวัยรุ่นเป็นกระบวนการที่พัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกท่ีต้อง

มารับบทบาทใหม่ในระยะหลังคลอด เป็นวิกฤติ 

ในชีวิตท่ีต้องเผชิญกับความท้าทาย ความเครียด 

เมือ่มารดาวัยรุ่นต้องมารับผดิชอบในการเลีย้งดบุูตร 

จงึไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทารก

ได้อย่างเหมาะสม มารดาจึงต้องใช้ศักยภาพและ

ความสามารถในระดับสูงในการปรับตัว ทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ สังคม ต้องเรียนรู้บทบาทที่ถูกต้อง

และเพยีงพอในการปฏบิติับทบาทมารดาทีเ่ป็นจริง 

โดยอาศัยองค์ประกอบของความส�าเร็จในการ

ด�ารงบทบาทของมารดาตามแนวคดิของ Mercer 

(1985) คือ การมีสัมพันธภาพที่ ดีกับบุตร  

แสดงความผูกพัน มีพฤติกรรมการยอมรับบุตร 

การเอาใจใส่และมีปฏิสัมพันธ์กับบุตร โดยการ 
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มองสบตา และสัมผัสทารก ความมั่นใจในทักษะ

การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลทารก ประกอบด้วย

ทักษะในการปฏิบัติ เช่น การอาบน�้า การให้นม 

การอุ้ม และการสร้างความพงึพอใจในบทบาทการ

เป็นมารดา มีความภูมิใจที่ได้กระท�าบทบาท

มารดา และจากการ ศึกษาของสุภาวดี เครือโชติกุล 

(2552) พบว่า หญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่มคีวามต้องการ

การสนับสนุนทางการพยาบาลโดยรวมอยู ่ใน

ระดับมาก โดยมีความต้องการการสนับสนุน 

ด้านข้อมูล 7 อันดับแรก คือ 1) การเจริญเติบโต

ของทารกในครรภ์ 2) วิธีการฝึกการบรรเทาการ

เจ็บครรภ์ 3) วธีิการดแูลตนเองขณะเจบ็ครรภ์คลอด 

4) วิธีการดูแลทารก เช่น เช็ดตา เช็ดสะดือ  

5) วิธีอาบน�้าทารก 6) วิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

และ 7) วิธีการสังเกตอาการผิดปกติของมารดา

ภายหลังคลอด เมื่อมารดาประสบความส�าเร็จ 

ในการด�ารงบทบาทมารดา ส่งผลต่อการเลีย้งดทูารก 

ท�าให้ทารกมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 

สงัคม และภาวะสขุภาพทีด่ด้ีวย สอดคล้องกบัการ

ศกึษาของวาสนา ถิน่ขนอน และวลิาวณัย์ ชมนริตัน์ 

(2555) พบว่า หญงิวยัรุน่ตัง้ครรภ์มคีวามต้องการ

ให้เจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษามากขึ้น ซึ่ง

การช่วยเหลอืของพยาบาลผดงุครรภ์ช่วยสนบัสนุน

ให้หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์สามารถปรับพฤติกรรม

เป็นแม่ทีม่คีณุภาพ โดยมกีารยอมรบัการตัง้ครรภ์ 

ยอมรับบุตรในครรภ์ และยอมรบับทบาทการเป็นแม่ 

ในการใส่ใจดแูลสขุภาพตนเอง รวมทัง้มีการวางแผน

รบัผดิชอบในการเลีย้งดบูตุรทีจ่ะเกดิมาให้เป็นคนดี 

มีคุณภาพของสังคมและการสัมผัสทารกโดยเร็ว

หลงัคลอด มผีลต่อจติสงัคมของมารดาหลงัคลอด

ในทางทีดี่ (Mercer, Hackley, & Bostrom, 1983) 

มีการส่งเสริมให้มีการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อ

ระหว่างมารดาและทารกในระยะแรกหลังคลอด 

การกระตุ้นให้ทารกได้ดูดนมโดยเร็วในช่วง ½- 1 

ชั่วโมงแรกหลังคลอดมีผลทางบวก ต่อการมี

สัมพันธภาพระหว่างมารดา – ทารก และมีผล

ระยะยาวต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและ

ทารกในระยะ 1 ปีต่อมา (Bystrova et al., 2009, 

ฉมาพร หนเูพชร ศศธิร พุม่ดวงและสรุย์ีพร กฤษเจรญิ, 

2556) สอดคล้องกบัการศกึษาของบญุม ีภดู่านงวั 

วรรณี เดียวอิศเรศ และกนกนุช ชื่นเลิศสกุล 

(2556) พบว่า หญงิวยัรุน่ทีต่ัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ 

มีการปรับเปลี่ยนตัวตนจากความทุกข์กลายเป็น

ความสขุและยอมรบัการเป็นแม่ เมือ่ได้มปีฏสิมัพนัธ์

กับลูก โดยมีการโอบกอดทารกภายหลังคลอด  

มีความอดทนในการเฝ้าสังเกตอาการต่าง ๆ  

ของทารก 

 หากหญิ ง ในระยะคลอดได ้ รับการ

สนับสนุนทางการพยาบาลและการสนับสนุน 

ทางสังคม จะท�าให ้มารดาวัยรุ ่นมีการรับรู ้

ประสบการณ์การคลอดในทางบวก มีความรู้สึก 

มีคุณค่าในตนเอง ส่งผลให้มารดาวัยรุ่นสามารถ

ปรบัตวัได้ด ี(บญุทว ีสนุทรลิม้ศริ ิศรสีมร ภมูนสกลุ 

และอรพินธ์ เจริญผล (2553), Sauls, 2010) 

สอดคล้องการศึกษาของ สุภาวดี เครือโชติกุล  

และบุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ (2551) พบว่า  

แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางลบ

ระดับน้อยกับความวิตกกังวลในบทบาทการเป็น

มารดาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้าน
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อารมณ์ ก�าลังใจ ด้านข้อมูลข่าวสารและด้าน 

การสนับสนุนทางด้านวัตถุสิ่งของ สิ่งเหล่านี้ช่วย

ให้เกิดก�าลังใจ มีความสบายใจ ช่วยลดระดับ

ความเครยีด และความวติกกงัวลในเรือ่งต่าง ๆ  ลง 

ท�าให้สามารถปรบัตวัปรบัใจได้ จงึเกดิการยอมรับ

การตั้งครรภ์ ยอมรับบุตรในครรภ์ และยอมรับ

บทบาทการเป็นมารดาขณะตั้งครรภ์ได้มากขึ้น

 ศรุตยา รองเลือ่น ภทัรวลยั ตลงึจติร และ

สมประสงค์ ศิริบริรักษ์ (2555) พบว่า แหล่ง

สนับสนุนทางสังคมท่ีส�าคัญในการช่วยเหลือ 

หญิงวัยรุ่น คือ สามี บิดา มารดาของหญิงวัยรุ่น  

พร้อมทัง้ประเมนิสมัพนัธภาพระหว่างมารดาของ

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เนื่องจากการมีสัมพันธภาพ 

ที่ดีกับมารดา จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่น

สามารถรบับทบาทการเป็นมารดาและดแูลตนเอง

ได้เป ็นอย่างดี จากการได้รับการช่วยเหลือ 

และการเป็นต้นแบบได้ (Paskiewicz, 2001) 

สัมพันธภาพของคู่สมรส มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับการรับรู ้ประสบการณ์การคลอดและถ้า 

หญิงในระยะคลอดอยู่คนเดียว ไม่ได้อยู่กับสาม ี

จะมีการรับรู ้ประสบการณ์การคลอดทางลบ 

(Waldenstrom, Hildingsson, Rubertsson, & 

Radestad, 2004) เพราะการที่คู่สมรสได้แสดง

ความเหน็อกเหน็ใจ ห่วงใย ดแูลเอาใจใส่ จะช่วยให้

หญิงในระยะคลอดเกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ 

มีความสามารถท่ีจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้นและมีสัมพันธภาพที่ดีกับทารก 

ในครรภ์

 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว ่า

ประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดเป็นลักษณะ

เฉพาะบุคคลขึ้นอยู ่กับบุคคลและสถานการณ์

แวดล้อมในระยะคลอด ดังนั้น การให้การดูแล 

ในขณะที่หญิงในระยะคลอดที่ต้องด�าเนินไปตาม

กระบวนการคลอดเป็นระยะ ๆ  ทีแ่ตกต่างกนัและ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเผชิญกับความเจ็บปวด

จึง เป ็นสิ่ งส� าคัญ ที่ จะต ้องมีพยาบาลและ 

ผู ้สนับสนุนในครอบครัว ท�าหน้าที่ช ่วยเหลือ 

และสนับสนุนให้หญิงในระยะคลอดมีการรับรู ้

ประสบการณ์การคลอดที่ดี

ข้อเสนอแนะ

 ฝ่ายการพยาบาล ควรมีการปรับเปลี่ยน 

หรือจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยด้วยการใช้รูปแบบ

การพยาบาลเจ้าของไข้ โดยการจัดเป็นโครงการ

น�าร่อง หรอืหอผูป่้วยทีส่นใจรปูแบบการพยาบาล

เจ้าของไข้ ด้วยการจัดการอบรม เพื่อให้ความรู้  

ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างจริงจังและ 

ต่อเนื่อง โดยมีหอผู้ป่วยที่ด�าเนินการวิจัยเป็น 

พี่ เลี้ยงหรือเป ็นสถานที่ศึกษาดูงาน เพื่อให ้

การบริการพยาบาลเกิดลักษณะของวิชาชีพ 

การพยาบาลอย่างแท้จริง
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โดยใช้รามาโมเดล ต่อพฤตกิรรมสขุภาพ ภาวะโภชนาการ และระดบัน�า้ตาลในเลอืด ของกลุม่เสีย่ง

โรคเบาหวานในชุมชน ผู ้วิจัยประยุกต์รามาโมเดลและแนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว  

กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่เข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงที่ศูนย์บริการ

สาธารณสขุเทศบาลนครสกลนคร ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร เลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 

ตามความสมัครใจ จ�านวน 60 คนเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และญาติผู้ดูแล ซึ่งได้รับโปรแกรม 

การมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยใช้รามาโมเดล ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุม 30 คน 

ได้รบัการพยาบาลตามปกตแิละได้รบัเอกสารคูม่อืกลบัไปศกึษาทีบ้่าน ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู

*  วิทยานิพนธ์สูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

**  พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร)
*** อาจารย ์สาขาวชิาการพยาบาลสขุภาพชุมชนโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล
****รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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ระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และสถิติ

อ้างอิงได้แก่ Paired t-test, Independent t-test, Repeated measure ANOVA

 ผลการวิจัย 

 1. ภายหลงัทดลองสปัดาห์ที ่4 กลุม่ทดลองมคีะแนนพฤตกิรรมสขุภาพ มากกว่าก่อนทดลอง

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(p < .001) และมากกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .001)

 2. ภายหลังทดลองในสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 12 กลุ่มทดลองมีภาวะโภชนาการ  

(ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว) และระดับน�้าตาลในเลือด น้อยกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติิ (p < .001) และน้อยกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .05, p < .001 ตามล�าดบั)

 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการ 

มีส่วนร่วมของครอบครัวตามรูปแบบรามาโมเดล เพื่อป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

ค�าส�าคัญ: การมส่ีวนร่วมของครอบครวั กลุม่เส่ียงโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ

    ระดับน�้าตาลในเลือด

 

Abstract

 This was quasi-experimental design study aimed at examining the effects of a 

family participation program using the RAMA model on health behaviors, nutritional 

status and blood sugar level in persons with pre-diabetes in communities.  

The researcher applied the RAMA model and the concept of family participation. 

The sample included persons with pre-diabetes who received screening at  

the SakonNakhon Municipality Public Health Service Center, Thadcherngchum  

Sub-district, Muang District, SakonNakhon Province. The 60 volunteer subjects were 

recruited by purposive sampling; 30 subjects were assigned to the experimental 

group and their caregivers participated in the family participation program using 

RAMA model that lasted 12 weeks including raising awareness through training, 

aiming at target health, modifying health behavior, follow-up with home visits, 

and phone calls. The control group included 30 subjects who received routine 

nursing care with a handbook to take home and study. Data was collected from 3 

September to 2 December, 2014. 
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 The data was analyzed using descriptive statistics and inferential statistics 

including Paired t-test, Independent t-test, Repeated measure ANOVA 

The results revealed that 

  1. At 4 weeks after the family participation program using the RAMA model, 

the experimental group had overall health behavior scores higher than before  

the experiment with statistical significance (p < .001). The scores were also higher 

than the control group with statistical significance (p < .001). 

  2. At 4 weeks and 12 weeks after the program, the experimental group 

had better nutritional status (lower body mass index and waist circumference)  

and lower blood sugar levels than before the experiment with statistical significance 

(p<.001). The aforementioned scores were also lower than the control group with 

statistical significance (p < .05, p < .001, respectively).

 The results in this study can be used as guidelines for health behavior 

modification through family participation following the RAMA model aimed at 

preventing diabetes in community dwellers with pre-diabetes.

Keywords:  Family participation, Persons with pre - diabetes, Health behavior, Nutritional 

status, Blood sugar level

บทน�า

 โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เป็นโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส�าคัญของโลก

รวมทัง้ประเทศไทย ทีปั่ญหาก�าลงัมแีนวโน้มจะทวี

ความรุนแรงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ข้อมูลจากสมาพันธ ์

เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes 

Federation)รายงานว่าปี พ.ศ. 2556 ท่ัวโลกม ี

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ�านวน 382 ล้านคน และ 

คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2578 จะมีจ�านวนผู้ป่วย

เพิ่มขึ้นเป็น 592 ล้านคนซึ่งในประเทศไทย 

คาดการณ์ว่าระหว่างปี พ.ศ. 2554-2563 จะพบ

ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 501,299 -553,941 คน/ปี 

ทั้งนี้จะมีจ�านวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มเป็น 2 เท่า

ภายในเวลา 6 ปีและในปี พ.ศ. 2563 จะมีผู้ป่วย

รายใหม่เพ่ิมสูงถึง 8.2 ล้านคน (ส�านกัโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553)  

ในส่วนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานทั่วประเทศในปี 

พ.ศ. 2555 จ�านวน 2,615,042 ราย พบว่า กลุม่เสีย่ง

เหล ่านี้กลายเป ็นผู ้ป ่วยโรคเบาหวานในป ี

พ.ศ. 2556 จ�านวน 17,594 ราย และจงัหวดัสกลนคร
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ในปี พ.ศ.2555 มีกลุม่เสีย่ง 31,585 ราย กลายเป็น

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 201 ราย และกลุ่มปกติในปี 

พ.ศ. 2555 จ�านวน 292,060 ราย ป่วยเป็นเบาหวาน

ในปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 421 ราย ซึง่พบมจี�านวน

เพิ่มมากขึ้น (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ซึ่งถ้าป่วยเป็น 

โรคเบาหวานแล้วนอกจากจะท�าให้บุคคลเกิด

ภาวะแทรกซ้อนตามมา เป็นสาเหตุของการป่วย 

พิการ สูญเสียอวัยวะ และท�าให้เสียชีวิตแล้ว  

ยังก่อให้เกิดภาระแก่ ครอบครัว สังคมและ

ประเทศชาติในการดูแลรักษาตามมาอีกด้วย  

ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่

เกดิจากปัจจยัทีป้่องกนัได้เช่นการมพีฤตกิรรมการ

รับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสมมีภาวะอ้วน 

ซึ่ง BMI 25.0-29.9 kg/m2 พบความชุกการเกิด

โรคเบาหวานร้อยละ 12.8 และ BMI≥ 30.0 kg/m2 

ขึ้นไป พบความชุกร้อยละ 18.5 (Yang W., et al, 

2010) การไม่ออกก�าลังกาย มีอัตราการเป็นโรค

เบาหวานเพิ่มขึ้น 2 - 4 เท่า (รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร 

และเบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์, 2550) มีภาวะ 

ความดันโลหิตสูงจะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิด 

โรคเบาหวานถงึ 1.9 เท่า (วชิยั เอกพลากร, 2548) 

กลุม่เสีย่งโรคเบาหวานทีม่ค่ีาระดบัน�า้ตาลในเลอืด 

100-125 มก./ดล. ซึ่งควรได้รับค�าแนะน�าให้

ป้องกันโรคเบาหวาน โดยการควบคุมอาหาร การ

จัดการความเครียดและการออกก�าลังกายอย่าง

สม�่าเสมอ ติดตามวัดระดับน�้าตาลในเลือดซ�้าทุก 

1-3 ปี ขึน้กบัปัจจยัเสีย่งท่ีม ี(สมาคมโรคเบาหวาน

แห่งประเทศไทย, 2557) ดังนั้นการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสขุภาพให้เหมาะสมในกลุม่เสีย่งจงึเป็น

วธิทีีจ่ะสามารถลดอบุติัการณ์การเกดิโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 รายใหม่ได้จึงต้องมีการดูแลด้านการ

ป้องกันพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ถึงแม้

จะมีการจัดโปรแกรมสุขศึกษาในรูปแบบต่างๆ  

ให้กบักลุม่เสีย่งเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ

ป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แต่ก็ยังพบว่าม ี

กลุ่มเส่ียงเบาหวานและมผู้ีป่วยเบาหวานรายใหม่

เกดิขึน้ทกุๆปีทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะจากปัจจยั

อืน่ๆไม่ใช่เพียงปัจจยัส่วนบคุคลเท่านัน้ ยงัมอีทิธพิล

จากครอบครัว และสังคมทีเ่ข้ามามบีทบาทส�าคญั

ในการกระท�าพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 

ดังกล่าว (Sallis & Owen, 2002) เพราะอิทธิพล

ของครอบครัวเป็นบริบทที่ใกล้ตัวกลุ ่มเสี่ยง 

มากที่สุด มีบทบาทส�าคัญต่อภาวะสุขภาพและ

การเจ็บป่วย จากการศึกษาที่ผ ่านมาการที่

ครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้ป่วยไม่ว่าจะ

เป็นการมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมสขุภาพ

ของครอบครวั วางแผนแก้ไข ให้ก�าลงัใจ สนบัสนนุ 

ให้ค�าแนะน�า กระตุ้นให้ท�าตามแผนที่ได้วางไว ้

ร่วมกัน ตลอดจนดูแล ช่วยเหลือ ร่วมตัดสินใจ  

เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินชีวิตหรือกิจวัตร

ประจ�าวันให้เหมาะสม (Friedman, 1997)  

จะช่วยท�าให้ผูป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึน  

(รชัมนภรณ์ เจรญิ, 2551; รตันา บงัคะดารา, 2554) 

สามารถควบคุมและลดระดับน�้าตาลในเลือดได้ดี 

ชะลอการเกดิภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ 

(จงจดิ บญุอนิทร์, 2551; รชัมนภรณ์ เจรญิ, 2551; 

รัตนา บังคะดารา, 2554) และยังเป็นการสะท้อน

ให้เห็นถึงความตระหนักของสมาชิกในครอบครัว 
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ในการดแูลบคุคลในครอบครวัระหว่างการเจบ็ป่วย 

(Jackson, 2008) ท�าให้แต่ละครอบครัวเกิดการ

เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติท่ีดี และพฤติกรรม

ในการดูแลผู ้ป่วยดีขึ้น เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น  

(ปภสัพร พันธ์จมู, 2551; อารมณ์ อร่ามเมอืง, 2551)

 นอกจากนี้ได้มีรูปแบบการดูแลสุขภาพ 

ทีพ่ฒันาขึน้เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติและ

พฤติกรรมสุขภาพของคนไทยตามโครงการ 

พัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึง 

เป็นการบูรณาการความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการดูแลสุขภาพ ครอบคลุมมิติสุขภาพท้ังใน

ระดบับคุคล ครอบครวั ชมุชนเป็นอกีรปูแบบหนึง่

ที่ใช้ชุมชนขับเคลื่อนโดยเริ่มต้นที่ตัวบุคคลและ

ครอบครวั (RAMA model) ประกอบด้วยหลกัการ 

4 องค์ประกอบได้แก่ 1) Raising community 

awareness (R) เป็นการสร้างความตระหนักของ

ชุมชนเช่นการเดินรณรงค์หรือเวทีสาธารณะ  

2) Aiming at targeted health (A) เป็นการตั้ง

เป้าหมายสุขภาพร่วมกันตามสถานการณ์ปัญหา

และความต้องการของชุมชน 3) Mobilizing 

change and innovation (M) เป็นการขบัเคลือ่น

ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพทีเ่ริม่ต้นจาก

ตนเองและครอบครัว และ 4) Assuring synergy 

and sustainability (A) เป็นการรวมพลงัของชมุชน

ในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ

และติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน 

จากการด�าเนินกิจกรรมโครงการโดยใช้รูปแบบ

รามาโมเดลท่ีผ่านมาท�าให้ตัวอย่างมภีาวะโภชนาการ

ที่ดีขึ้น และยังเกิดเครือข ่ายในสถานศึกษา 

และด้านสุขภาพที่น�ารูปแบบรามาโมเดลไปใช้  

(นพวรรณ เปียซ่ือและคณะ, 2554) ซ่ึงจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่ผ ่านมาพบว่า งานวิจัย 

ส่วนใหญ่จะน�าเอาครอบครัวมามีส่วนร่วมในการ

ดแูลในกลุม่ผูป่้วยเบาหวาน แต่งานวจิยัทีเ่กีย่วกบั

การน�าเอาครอบครัวมามีส่วนร่วมในการดูแล 

กลุ ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อป้องกัน 

การเกิดโรคเบาหวาน ยังมีจ�ากัด 

 จากสถานการณ์โรคเบาหวานของจงัหวดั

สกลนครสอดคล้องกับสถานการณ์โรคเบาหวาน

ของประเทศไทยท่ีพบว่า มีจ�านวนผูป่้วยเพิม่มากขึน้ 

พบว่าในปี พ.ศ.2553-2555 มีผู้ป่วยเบาหวาน 

12,344, 16,604 และ 25,022 รายตามล�าดับ 

(ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, 2557) 

และศนูย์บรกิารสาธารณสขุเทศบาลนครสกลนคร

ในปี พ.ศ. 2556 พบกลุ่มเสี่ยง 184 คน พบผู้ป่วย

รายใหม่ 15 คน และปี พ.ศ. 2557 พบกลุ่มเสี่ยง 

386 คน และผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย ซึ่งพบว่ามี

กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

เกิดขึ้นทุกๆปี ถึงแม้จะมีการสร้างเสริมสุขภาพ 

ป้องกนัโรค แล้วกต็ามดังนัน้ผู้วจัิยในฐานพยาบาล

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลนครสกลนครได้เห็นความส�าคัญของ

ครอบครวัซึง่เป็นบริบททีใ่กล้ชดิกลุม่เสีย่งมากทีส่ดุ 

จึงประยุกต์ใช้รามาโมเดล (RAMA model)  

บูรณาการร่วมกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ

ครอบครวั โดยให้ครอบครวัเข้ามีส่วนร่วมช่วยเหลอื

ดแูล กระตุน้ ส่งเสรมิให้กลุม่เสีย่งมกี�าลงัใจการปฏบิตัิ

เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ป้องกนัโรค

เบาหวานชนิดที่ 2 ได้เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 
(ด้านอาหาร ออกก�าลงักาย การจดัการความเครยีด) 
ภาวะโภชนาการ (ดชันมีวลกาย เส้นรอบเอว) และ
ระดับน�้าตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 
(ด้านอาหาร ออกก�าลงักาย การจดัการความเครยีด) 
ภาวะโภชนาการ (ดชันมีวลกาย เส้นรอบเอว) และ
ระดับน�้าตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 

ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม ก่อนและหลงั
ได้รับโปรแกรมในสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 12

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยได ้ประยุกต์ใช ้ 
รามาโมเดล (RAMA model) บูรณาการร่วมกับ
แนวคดิการมส่ีวนร่วมของครอบครวั (Friedman, 
1997) ด้วยการจัดโปรแกรมการมีส่วนร่วมของ
ครอบครวั โดยใช้รามาโมเดลตาม 4 องค์ประกอบหลกั
ดังแผนภูมิที่ 1

กรอบแนวคิดการศึกษา

โปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยใช้รามาโมเดล
สัปดาห์ที่ 1
1)  R (Raising awareness ) การสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเสี่ยง

และครอบครัว: ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ 
กจิกรรมให้ความรูโ้ดยการบรรยายแบบมส่ีวนร่วม เรือ่งโรคเบาหวาน
ชนิดที่2 และการป้องกัน บทบาทหน้าที่และความส�าคัญของ
ครอบครัวในการดูแลกลุ่มเสี่ยง

2)  A ( Aiming at targeted health ) การตัง้เป้าหมายร่วมกนัระหว่าง
กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว: ส�ารวจปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกัน
วิเคราะห์ ก�าหนดเป้าหมาย ท�าข้อตกลงร่วมกัน และเลือกวิธีการ 

3)  M (Mobilizing change and innovation) การขับเคล่ือนการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม: เน้นกลุ่มเสี่ยงและครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(knowledge sharing) สาธติ ลงมอืปฏบิตัจิรงิ เรือ่งอาหารและโภชนาการ
เน้นอาหารท้องถิ่น ออกก�าลังกายและ ผ่อนคลายเครียดร่วมกัน

สัปดาห์ที่ 4, 8, 11
4)  A (Assuring synergy and sustainability) การติดตามการ 

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ 4 การติดตามเยี่ยมบ้าน 
: ประเมินการปฏิบัติตัว ประเมินภาวะโภชนาการ สอบถามปัญหา
อปุสรรคต่างๆ กระตุน้เตอืนการปฏบิตั ิแลกเปลีย่นการดแูลร่วมกนั 
แก้ไขการปฏบิตัใินรายทีม่ปัีญหา (case management) หรอืจดัการ
รายครอบครัวที่มีปัญหา (family management) และให้ก�าลังใจ 
สัปดาห์ที่ 8, 11 โทรศัพท์ติดตามเยี่ยม 

  : ประเมินการปฏิบัติตัว กระตุ้นเตือน ให้ก�าลังใจ 

พฤติกรรมสุขภาพ

- ด้านการรับประทานอาหาร

- ด้านการออกก�าลังกาย

- ด้านการจัดการความเครียด 

 ภาวะโภชนาการ 

   - ดัชนีมวลกายเส้นรอบเอว

 ระดับน�้าตาลในเลือด

แผนภูมิที่ 1.1กรอบแนวคิดการศึกษา



47Kuakarun Journal of Nursing Vol.23 No.1 January - June 2016 47

วิธีการด�าเนินวิจัย

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ 

กึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) 

ชนิดสองกลุ่มวัดผลก่อน-หลังการทดลอง (two 

groups pretest-posttest control group design)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการศึกษา คือ กลุ่มเสี่ยง 

โรคเบาหวานชนิดที่2 ที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง

ความเสี่ยงที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร

สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

 กลุ่มตัวอย่าง คอื กลุม่เสีย่งโรคเบาหวาน

ชนิดที่2ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงที่

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสกลนคร 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนครอายุระหว่าง  

15-65 ปี ทั้งเพศชายและหญิง มีระดับน�้าตาล 

ในเลอืดอยูร่ะหว่าง 100 – 125 มล./ดล. มค่ีาดชันี

มวลกาย≥ 25 kg/m2 มีเส้นรอบเอวในเพศชาย 

≥90 ซม. และรอบเอวเพศหญิง ≥80 ซม.

 โดยก�าหนดขนาดตัวอย่างจากค่าขนาด

อิทธิพล (effect size) โดยค�านวณจากงานวิจัยที่มี

ลกัษณะใกล้เคยีงกนั ใช้สตูรการค�านวณของกลาส 

(Glass, 1976) ซึ่งได้ค่าขนาดอิทธิพลขนาดใหญ่ 

(large effect size) แล้วน�ามาเปิดตารางประมาณ

ค่าขนาดตัวอย่างของโคเฮน (Cohen, 1988)  

โดยก�าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ (α) = .05 

อ�านาจการทดสอบ (power of test) = .80  

ได้ตัวอย่างจ�านวน 20 คนต่อกลุ่ม เพื่อป้องกัน 

การสูญหาย (drop out) ระหว่างการทดลอง 

จึงเพิ่มตัวอย่างอีก 10 คน เป็นกลุ่มละ 30 คน 

รวมทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน

พร้อมญาติผู้ดูแล และเป็นกลุ่มควบคุม 30 คน

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจัิยประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

 1) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย

  1.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ

กลุม่เสีย่งโรคเบาหวานชนดิที ่2 สร้างโดยผูว้จิยัใช้

เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเสี่ยงข้อค�าถาม

เป็นแบบเตมิค�าและเลอืกตอบ จ�านวน 11 ข้อ ได้แก่

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได้ ประวัติคนในครอบครัวหรือญาติสายตรง

ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคประจ�าตัว ประวัติการ

เจ็บป่วยในอดีต การดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ 

  1.2 แบบบันทึกภาวะโภชนาการ  

สร้างโดยผู้วิจัย จ�านวน 5 ข้อ ได้แก่น�้าหนัก ส่วนสูง 

ค่าดัชนมีวลกาย เส้นรอบเอว ระดับน�า้ตาลในเลอืด 

  1.3 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ

ญาติผู้ดูแลสร้างโดยผู้วิจัยใช้เพื่อสอบถามข้อมูล

ทั่วไปของญาติผู้ดูแลข้อค�าถามเป็นแบบเติมค�า

และเลือกตอบ จ�านวน 10 ข้อ ได้แก่เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

โรคประจ�าตวั ความสมัพนัธ์กบักลุม่เสีย่ง ระยะเวลา

ในการดูแล กิจกรรมที่ดูแล 

  1.4 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ

ดัดแปลงจากแบบสอบถามของสุพัชยา วิลวัฒน์ 

(2551) มีข้อค�าถามจ�านวน 34 ข้อ แบ่งเป็น  

3 ด้าน คือ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการ

ออกก�าลงักาย ด้านการจดัการความเครยีดลกัษณะ

ค�าตอบเป็น Likert scale 5 ระดับ คือข้อค�าถาม
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เชิงบวกคะแนนตั้งแต่ไม่เคยปฏิบัติ (0 คะแนน) 

จนถงึปฏิบติัเป็นประจ�า (4 คะแนน) และข้อค�าถาม

เชิงลบ คะแนนตั้งแต่ไม่เคยปฏิบัติ (4 คะแนน)

จนถึงปฏิบัติเป็นประจ�า (0 คะแนน) มีคะแนน 

อยูใ่นช่วง 0-136 คะแนน โดยมพีฤตกิรรมทีด่หีรอื

เหมาะสมในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใช้

จดุตดั (cut off point) ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็ 

(81.6 คะแนนขึ้นไป) ถ้าคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

(น้อยกว่า 81.6 คะแนน) หมายถึงมีพฤติกรรมที่ไม่ดี

หรอืไม่เหมาะสมในการป้องกนัโรคเบาหวานชนิดที ่2 

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) 

เท่ากับ .97 และตรวจสอบความเท่ียงด้วยวิธี 

Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่าเท่ากบั .85

 1.5 เครื่องตรวจน�้าตาลในเลือดปลายนิ้ว

เครือ่งช่ังน�า้หนกัและสายเทปวดัรอบเอวผูว้จิยัน�า

เครือ่งมอืไปผ่านการตรวจเชค็คณุภาพและความเท่ียง

ของเครื่องมือโดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จาก

โรงพยาบาลศูนย์สกลนครก่อนน�าไปใช้จริง

 2) เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย 

ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวโดยใช้รามาโมเดลท่ีผู้วิจัยประยุกต์จาก

รปูแบบการดแูลสขุภาพรามาโมเดล (RAMA model) 

(นพวรรณ เปียซือ่และคณะ, 2554) ร่วมกบัแนวคดิ

การมีส่วนร่วมของครอบครัว (Friedman, 1997) 

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 ท่าน ประกอบด้วย 3 กจิกรรม คอืกจิกรรมอบรม

ให้ความรู้ กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้าน กิจกรรม

โทรศพัท์ตดิตามเยีย่ม 2) สไลด์ประกอบการบรรยาย

เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แผนการสอน 

โมเดลอาหาร และตัวอย่างอาหารจริงที่เป็นอาหาร

ท้องถิ่น 3) คู่มือชุดความรู้เพื่อการดูแลตนเอง

ส�าหรบัโรคเบาหวานของสมจติ หนเุจรญิกุล ภาควชิา

พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547) เล่มที่ 1 

เรื่อง “เบาหวาน ป้องกันดีกว่าแก้” เล่มที่ 2 เรื่อง 

“โรคเบาหวานคืออะไร”และเล ่มที่  6 เรื่อง  

“การออกก�าลงักายกบัโรคเบาหวาน” คูม่อืการบรโิภค

อาหารจานเดียว และแผ่นพับ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

อาหารแลกเปลี่ยน” พัฒนาโดยนพวรรณ เปียซื่อ

และคณะ (2556) สนับสนุนโดยโครงการพัฒนา

ศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การพิทักษ์สิทธิ์ของตัวอย่าง

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ได้ผ่านการอนุมัติ

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะแพทยศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวทิยาลัยมหดิล (รหสั ID 07-57-22ว) ตัวอย่าง

ได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ อธิบายขั้นตอนการ

ศึกษา ประโยชน์ท่ีจะได้รับ การน�าผลการวิจัย 

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้อื่น สามารถออก

จากการวจิยัได้ทกุเมือ่ และการปฏเิสธการเข้าร่วม

การวจิยัไม่มผีลต่อสทิธหิรอืบรกิาร ข้อมลูทกุอย่าง

ที่ได้จากวิจัยจะเก็บเป็นความลับ และน�าเสนอ 

เป็นภาพรวม และเป็นไปตามความจริง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยท�าการ 

คดัเลอืกตวัอย่างทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งโรคเบาหวานจาก

ทั้งหมด 8 ชุมชนท�าการคัดเลือกชุมชนแบบ

เจาะจง โดยเลือกชุมชนท่ีมีกลุ่มเสี่ยงจ�านวนมาก

ที่สุด 2 อันดับแรก จัดให้อันดับสูงสุดจัดเป็น 

กลุ ่มทดลองคือชุมชนนาเวง และอันดับที่ 2  

จัดเป็นกลุ ่มควบคุมคือชุมชนมะขามป้อมแล้ว

ท�าการจับฉลากรายชื่อกลุ่มเสี่ยงที่มีคุณสมบัติ 

ตามเกณฑ์คดัเข้า เพ่ือเข้ากลุ่มทดลอง 30 คนและ

กลุ่มควบคุม 30 คนหลังจากนั้นผู ้วิจัย ชี้แจง

วัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา  

การพทิกัษ์สทิธ ิและด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูดงัแสดง

ตามภาพที่ 1

กลุ่มทดลอง   
O1,X1 O2,X4 P P O3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

กลุ่มควบคุม   
O4 O5 O6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  

ภาพที่ 1 การด�าเนินการวิจัย

 โดยก�าหนดให้
O1, O4  หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ  

(BMI, เส้นรอบเอว) และระดับน�้าตาลในเลือด
O2, O5  หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ  

(BMI, เส้นรอบเอว) และระดับน�้าตาลในเลือด
O3, O6  หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประเมินภาวะโภชนาการ (BMI, เส้นรอบเอว) 

และระดับน�้าตาลในเลือด
X1  หมายถึง  โปรแกรมการมส่ีวนร่วมของครอบครวั โดยการจดัอบรมให้กลุม่ทดลองและญาติ

ผู้ดูแล เพื่อให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานเพื่อป้องกัน 
การเกิดโรคเบาหวาน  

X2  หมายถึง โปรแกรมการมส่ีวนร่วมของครอบครวั โดยการลงเยีย่มบ้านกลุม่ตวัอย่างครัง้ละ 
ไม่เกิน 60 นาที 

P  หมายถึง โปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยการโทรศัพท์ติดตามเยี่ยม ใช้เวลา 
ประมาณ 15-20 นาที

สัปดาห์

สัปดาห์
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รายละเอียดของโปรแกรม 

 กลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมการมส่ีวนร่วม

ของครอบครัวโดยใช้รามาโมเดล จ�านวน 4 ครั้ง 

ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์กิจกรรมประกอบ 

ไปด้วย 

 กิจกรรมที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1) กลุ่มทดลอง

และญาติผู้ดูแลได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้และ

ท�ากิจกรรมกลุ่ม ระยะเวลา 1 วัน ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมสร้างความตระหนกัให้กบักลุม่ตวัอย่าง

และครอบครวั (R: Raising community awareness) 

โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น บทบาทหน้าที่ 

ของครอบครัวและใช้ตัวขับเคลื่อนการเรียนรู้โดย

ให้ญาติมาเล่าประสบการณ์จริง 2) ตั้งเป้าหมาย

สขุภาพร่วมกัน ตามปัญหาและความต้องการของ

แต่ละครอบครวั (A: Aiming at targeted health) 

โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยน

แสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมร่วมกันส�ารวจ

ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกันวิเคราะห์ 

ก�าหนดเป้าหมาย ท�าข้อตกลงร่วมกัน และเลือก

วธิกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตามบรบิทของบุคคล

และครอบครัว 3) กิจกรรมกลุ่มเพื่อขับเคลื่อน 

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเน้นครอบครัว 

(M: Mobilizing change and innovation) 

ประกอบด้วย 3.1) กจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สุขภาพด้านการรับประทานอาหาร ให้ความรู้

เก่ียวกับอาหารที่เหมาะสม อาหารแลกเปลี่ยน 

อาหารจานเดียว สอนการอ่านฉลากโภชนาการ 

และสาธิตอาหารที่ เหมาะสม มีการเล่นเกม  

“ตักเพ่ือสุขภาพ” และเกม “จ่ายตลาด” โดย 

ใช้โมเดลอาหาร ตัวอย่างอาหารจริงเน้นการ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การปรับการประกอบ

อาหาร การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยเน้น

อาหารท้องถ่ิน และการปรับส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ 

ต่อสุขภาพ 3.2) กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ด้านการออกก�าลังกายให้ความรู้เรื่องประเภท 

ชนิดการออกก�าลังกาย วิธีการ ประโยชน์และ 

ข้อควรระวัง ให้กลุ่มออกก�าลังกายร่วมกัน 3.3 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการ

จัดการความเครียด ให้ความรู้เรื่องความเครียด 

ผลกระทบต่างๆ วธิกีารจัดการความเครียด ให้กลุม่

ร่วมกันฝึกสมาธิบ�าบัด SKT1-7 (สมพร กันทร 

ดษุฎ ีเตรยีมชยัศร,ี 2556) แล้วแนะน�าและอธบิาย

การใช้เคล็ดลับสู่ความส�าเร็จจาก RAMA model 

เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติเมื่ออยู่ที่บ้าน คือ“ทุกอย่าง

อยู ่ที่ใจ ท�าให้เป็นนิสัย เคลื่อนไหวออกแรง  

ปลี่ยนแปลงทั้งครอบครัว น�้าหนักตัวพอดี” และ

ได้รับเอกสารคู่มือไปศึกษาต่อที่บ้าน

 กิจกรรมที่ 2 (สัปดาห์ที่ 4) การติดตาม

เยีย่มบ้านเพือ่ติดตามการประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง 

(A: Assuring synergy and sustainability) 

สอบถามปัญหา อปุสรรค เปิดโอกาสให้ครอบครวั

ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลร่วมกัน เสริมความรู้

เพิ่มเติม แก้ไขการปฏิบัติในรายที่มีปัญหา (case 

management) หรอืจดัการรายครอบครวัทีม่ปัีญหา 

(family management) ให้ข้อเสนอแนะกระตุ้น 

ให้ก�าลังใจครอบครัว ใช้เวลาในการเยี่ยมไม่เกิน  

60 นาทีต่อครอบครัว

 กิจกรรมที ่3 และ 4 (สัปดาห์ที ่8 และ11) 

โทรศัพท ์ ติดตามเยี่ยมเ พ่ือสอบถามป ัญหา 

อุปสรรคต่างๆ ให้ก�าลังใจ เปิดโอกาสให้ซักถาม  

ใช้เวลา ประมาณ 15-20 นาที
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 ส่วนกลุ ่มควบคุมได้รับการพยาบาล 

ตามปกตแิละได้รบัเอกสารคูม่อืไปศกึษาต่อท่ีบ้าน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติบิรรยาย ได้แก่

ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิตอ้ิางองิ ได้แก่ Paired t-test, Independent 

t-test, Repeated measure ANOVA 

ผลการวิจัย

 1. ลกัษณะข้อมลูของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า

ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 

41-60 ปี โดยกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีอายุ

เฉลี่ย 52.56 ปี ปี (SD = 10.07) และ 51.53 ปี 

ปี (SD = 7.64) ตามล�าดับ มีอาชีพเกษตรกรรม

ร้อยละ 36.70 และ 30.00 ตามล�าดับ ประวัติ

คนในครอบครัวป่วยด้วยโรคเบาหวานร้อยละ 30.00 

และ 40.00 ตามล�าดบั กลุม่ควบคุมมีโรคประจ�าตวั

ร้อยละ 46.70 มากสุดคือโรคความดันโลหิตสูง 

(ร้อยละ 42.86) ส่วนกลุ่มทดลอง มีโรคประจ�าตัว 

ร้อยละ56.70 มากสุดคือโรคความดันโลหิตสูง 

(ร้อยละ 47.06) 

  2. คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมสขุภาพโดยรวม 

ภาวะโภชนาการ (ดชันมีวลกาย เส้นรอบเอว) และ

ระดบัน�า้ตาลในเลอืดของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง

ก่อนการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

(p =.052, .299, .762 ตามล�าดับ) (ตารางที่ 1) 

เมือ่ภายหลงัได้รบัโปรแกรมฯ ผลการศกึษา พบว่า 

กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่พฤติกรรมสขุภาพโดยรวม

หลงัทดลอง มากกว่าก่อนทดลองอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ (p< .001) (ตารางที่ 2) และ มากกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .001) 

(ตารางที่ 3) 

  3. ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยภาวะโภชนาการ 

(ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว) และระดับน�้าตาล 

ในเลอืด ก่อนทดลองหลงัทดลองสปัดาห์ที ่4 และ 

12 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า 

โปรแกรมการมส่ีวนร่วมของครอบครัวโดยใช้รามา

โมเดล มอีทิธพิลต่อดชันมีวลกาย เส้นรอบเอวและ

ระดับน�้าตาลในเลือด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

นอกจากนี้ยังพบว่าระยะเวลาในการเข้าร่วม 

โปรแกรมฯ (ก่อนทดลองและหลงัทดลองสปัดาห์ที่ 

4 และ 12) มอีทิธพิลต่อการลดลงของดัชนมีวลกาย 

เส้นรอบเอว และระดับน�้าตาลในเลือด อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ และยังพบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

โปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวโดยใช ้

รามาโมเดล และระยะเวลาทีว่ดัมผีลต่อการลดลง

ของดัชนีมวลกาย  เส้นรอบเอวอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (ตารางที่ 5)

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู ่ 

พบว ่าค ่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายของกลุ ่มรายคู  ่ 

พบว่าหลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ 12 ลดลง 

จากก่อนทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(MD= .161, p= .002; MD= .400, p= .003 ตาม

ล�าดับ) และหลังทดลองสัปดาห์ที่ 12 ลดลงจาก

หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(MD= .240, = .019) และเมื่อเปรียบเทียบค่า

เฉลี่ยเส้นรอบเอวของกลุ ่มเป็นรายคู ่ พบว่า  

หลังทดลองสัปดาห์ที่ 12 ลดลงจากก่อนทดลอง  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (MD= .733, p=.015)  
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และหลังทดลองสัปดาห์ที่ 12 ลดลงจากหลัง

ทดลองสัปดาห์ท่ี 4 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(MD= .567, p= .018)  แต่หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 

ลดลงไม่แตกต่างจากก่อนทดลองอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ (MD= .167, = .278)  ส�าหรับค่าเฉลี่ย

ระดับน�้าตาลในเลือดของกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่ พบว่า หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ 12 

ลดลง จากก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(MD= 5.617, p<.001, MD= 4.683, p<.001 

ตามล�าดับ) แต่หลังทดลองสัปดาห์ท่ี 4 ไม่แตกต่าง

จากหลังทดลองสัปดาห์ที่ 12 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (MD= .933, p= .509) (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 1  เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และระดับน�า้ตาลในเลือด 

ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุก่อนการทดลอง ด้วยสถติ ิIndependent t-test (N=60)

ตัวแปรที่ศึกษา
กลุ่มควบคุม(n=30) กลุ่มทดลอง(n=30)

t p-Value
mean X SD mean X SD

พฤติกรรมสุขภาพ

 ด้านการรับประทานอาหาร 28.06 4.90 28.46 5.06  .311 .879

 ด้านออกก�าลังกาย 18.46 2.51 18.16 2.58 -.455 .799

 ด้านการผ่อนคลายเครียด 24.60 4.83 24.03 5.49 -.424 .706

 พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 71.53 9.09 70.66 7.47 -.403 .508

ภาวะโภชนาการ

 ดัชนีมวลกาย 28.96 2.70 27.68 2.31 -1.980 .052

 เส้นรอบเอว 92.36 7.24 90.36 7.53 -1.048 .299

ระดับน�้าตาลในเลือด 108.97 8.40 109.57 6.80 .304 .762

ตารางที่ 2   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลอง

สัปดาห์ที่ 4 ด้วย สถิติ Paired t-test (n=30)

พฤติกรรมสุขภาพ

คะแนนที่

เป็น ไปได้

ก่อนทดลอง หลังทดลอง

t p-Valuemin-
max

X
mean

SD min-
max

X
mean

SD

ด้านการรับประทานอาหาร 0-60 20-40 28.46 5.06 28-47 39.20 4.63 -12.69 <.001

ด้านการออกก�าลังกาย 0-32 13-24 18.16 2.58 16-29 22.27 2.56 -8.75 <.001

ด้านการผ่อนคลายเครียด 0-44 15-34 24.03 5.49 22-40 31.03 3.59 -10.67 <.001

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 0-136 55-88 70.66 7.47  77-113 92.50 7.02 -17.42 <.001
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ตารางที่ 3   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  

หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 ด้วยสถิติ Independent t-test (N=60)

พฤติกรรมสุขภาพ

คะแนน

ที่เป็น

ไปได้

กลุ่มควบคุม(n=30) กลุ่มทดลอง(n=30)

  t p-Valuemin-  
max

X
mean

 SD min-
max

X
mean

SD

ด้านการรับประทานอาหาร 0-60 20-40 29.27 5.15 28-47 39.20 5.25 7.39 <.001

ด้านออกก�าลังกาย 0-32 14-23 18.77 2.62 16-29 22.27 2.87 4.93 <.001

ด้านการผ่อนคลายเครียด 0-44 15-32 25.47 3.98 22-40 31.03 4.43 5.11 <.001

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม 0-136 59-92 73.50 8.63 77-113 92.50 10.19 7.79 <.001

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยภาวะโภชนาการ (ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว) และระดับน�้าตาลในเลือด ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ สัปดาห์ที่ 12

ตัวแปร

ค่าเฉลี่ยก่อนทดลอง ค่าเฉลี่ยหลังทดลอง

สัปดาห์ที ่4

ค่าเฉลี่ยหลังทดลอง 

สัปดาห์ที ่12
กลุ่ม

ควบคุม

กลุ่ม

ทดลอง

กลุ่ม

ควบคุม

กลุ่ม

ทดลอง

กลุ่ม

ควบคุม

กลุ่ม

ทดลอง
ดัชนีมวลกาย (กก/ม2) 28.96 27.68 29.15 27.17 29.79 26.06

เส้นรอบเอว (ซม.) 92.36 90.36 92.77 89.63 94.13 87.13

ระดับน�้าตาลในเลือด (มก./ดล.) 108.97 109.57 107.27 100.03 113.73 95.43

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ระดับน�้าตาลในเลือด ของกลุ่มทดลอง 

ที่ได้รับโปรแกรมฯ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมฯ (n= 60) ก่อนทดลองและหลัง

ทดลองสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 12   

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P

ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
ระหว่างกลุ่ม

กลุ่ม 244.254 1 244.254 12.363a .001

ความคลาดเคลื่อน 1145.933 58 19.757

ภายในกลุ่ม

เวลา 4.866 1.166 4.173 8.307a .004

กลุ่ม*เวลา 47.227 1.166 40.495 80.617a <.001

ความคลาดเคลื่อน 33.975 67.638 .502
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แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P

ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว
ระหว่างกลุ่ม

กลุ่ม 736.089 1 736.089 4.374 a .041

ความคลาดเคลื่อน 9761.778 58 168.307

ภายในกลุ่ม

เวลา 17.733 1.184 14.976 7.947a .004

กลุ่ม*เวลา 206.178 1.184 174.114 92.398a <.001

ความคลาดเคลื่อน 129.422 68.681 1.884

ค่าเฉลี่ยระดับน�้าตาลในเลือด

ระหว่างกลุ่ม

กลุ่ม 3108.356 1 3108.356 17.439 <.001

ความคลาดเคลื่อน 10337.978 58 178.241

ภายในกลุ่ม

เวลา 1087.033 2 543.517 11.979 <.001

กลุ่ม*เวลา 2705.211 2 1352.606 29.358 <.001

ความคลาดเคลื่อน 5344.422 116 46.073
aค่าสถิติตาม Greenhouse’s Geisser

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ (ค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว) และระดับน�้าตาลในเลือด 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนทดลอง หลงัทดลองสปัดาห์ที ่4 และหลงัทดลอง

สปัดาห์ท่ี 12 เป็นรายคู่ 

ตัวแปร MD
P-value

MD
P-value

MD
P-value

T1 และ T2 T1 และ T3 T2 และ T3

ดัชนีมวลกาย .161* .002 .400* .003 .240* .019

เส้นรอบเอว .167 .278 .733* .015 .567* .018

ระดับน้�าตาลในเลือด 5.617* <.001 4.683* <.001 .933 .509

T1 = ก่อนทดลอง, T2 = หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4, T3 = หลังทดลองสัปดาห์ที่ 12, MD = ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว ระดับน�้าตาลในเลือด ของกลุ่มทดลอง 

ที่ได้รับโปรแกรมฯ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมฯ (n= 60) ก่อนทดลองและหลัง

ทดลองสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 12 (ต่อ)
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การอภิปรายผล

 กลุ ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

สุขภาพหลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 มากกว่าก่อน

ทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่า

โปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวท�าให้กลุ่ม

ทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันได้ดีขึ้น

ซึง่สามารถอภิปรายผลได้ว่าเป็นผลมาจากการจดั

กิจกรรมในโปรแกรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรม

การสร้างความตระหนักให้ครอบครัว โดยการ

อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ความส�าคัญของ

บทบาทหน้าที่ครอบครัวในการมีส่วนร่วมในดูแล

ใช้ตัวขับเคลื่อนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

2) กิจกรรมตัง้เป้าหมายสขุภาพของครอบครวัและ

กลุ่มเสี่ยงร่วมกันตามสถานการณ์ปัญหาและความ

ต้องการ โดยส�ารวจปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

ร่วมกันวิเคราะห์ ก�าหนดเป้าหมาย และเลือกวิธี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามบริบทของบุคคล

และครอบครัว 3) กิจกรรมการขับเคลื่อนการ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยครอบครัวและ

กลุ่มเสี่ยงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันจาก

ประสบการณ์จริง สาธิต ลงมือปฏิบัติจริงโดยเน้น

การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้  การปรับการ

ประกอบอาหาร การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

โดยเน้นอาหารท้องถ่ิน และการปรับสิ่งแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อสุขภาพ การออกก�าลังกายที่เหมาะสม 

และการจัดการความเครียด พร้อมท้ังได้เอกสาร

คู่มือไปศึกษาต่อที่บ้าน และ 4) กิจกรรมการ

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยติดตาม 

เยี่ยมบ้านสัปดาห์ที่ 4 เพื่อประเมินการปฏิบัติตัว 

ประเมนิภาวะโภชนาการ สอบถามปัญหาอปุสรรค

ต่างๆ กระตุ้นเตือนการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนการ

ดูแลร่วมกัน แก้ไขการปฏิบัติในรายที่มีปัญหา 

(case management) หรอืจดัการรายครอบครวั

ท่ีมีปัญหา (family management) นอกจากนี้

การโทรศัพท์ติดตามเย่ียม เพ่ือประเมนิการปฏบิติัตัว 

กระตุน้เตอืน ให้ก�าลงัใจ ซึง่จากการจดัโปรแกรมฯ 

ส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ 

(knowledge) เกิดทัศนคติที่ดี (attitude) และ

ท�าให้เกิดการปฏิบัติ (practice) (Schwartz, 

1975) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ 

เหมาะสม ท�าให้กลุ ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

พฤตกิรรมสขุภาพมากกว่ากลุม่ควบคมุสอดคล้อง

กับรัชมนภรณ์ เจริญ (2551) ที่ศึกษาผลของ

โปรแกรมพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

โดยกิจกรรรมท่ีท�าให ้  คือ การให ้ความรู ้  

การเยี่ยมบ้าน การให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์  

พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพมากกว่าก่อนทดลอง

และมากกว่ากลุ ่มควบคุมและระดับน�้าตาล 

ในเลือดน้อยกว่าก่อนทดลอง และน้อยกว่า 

กลุ่มควบคุม และสอดคล้องกับพรทิพย์ ราชดารา 

(2552) ที่ศึกษาผลลัพธ์ของการเรียนรู ้อย่าง 

มีส ่วนร่วมของครอบครัวต่อการดูแลตนเอง 

ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่บ้าน พบว่า 

กลุ่มทดลองมีความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว

สูงกว่าก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุม 
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 นอกจากนี้ ภายหลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 

และ 12 กลุ่มทดลองมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  

(ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายและค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว 

ลดลง) และค่าเฉลีย่ระดบัน�า้ตาลในเลอืดน้อยกว่า

ก่อนการทดลอง และน้อยกว่ากลุม่ควบคมุ ซึง่การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอภิปรายได้ว่ากลุ่มทดลอง 

ได้รับโปรแกรมการฯ โดยน�าครอบครัวให้เข้า 

มีส่วนร่วมและมีบทบาทส�าคัญในการดูแบบแผน

การด�าเนินชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ และการ 

ขับเคล่ือนพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว 

ครอบครวัมกีารช่วยกนัวางแผน กระตุน้ ช่วยเหลอื

ซึ่ งกันและกัน ร ่วมกันปฏิ บัติและส ่ง เสริม 

ให้ก�าลังใจ ดูแลพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

อย่างสม�่าเสมอ และได้รับการเยี่ยมบ้านจากทีม 

ผู้วิจัย และการโทรศัพท์ติดตามเยี่ยม ซึ่งกิจกรรม

ดังกล่าวเป็นการกระตุ้น เตือนการปฏิบัติของ

ครอบครัวซึ่งเป็นอิทธิพลระหว่างบุคคล ท�าให้ 

กลุ ่มทดลองมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 

อย่างต่อเนื่องจนท�าให้น�้าหนักตัวลดลงส่งผลให้ 

มภีาวะโภชนาการดขีึน้ตามมา และมรีะดบัน�า้ตาล

ในเลือดลดลง และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

วราลี วงศ์ศรีชา (2554) ที่ศึกษาการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันโรคเบาหวาน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้  

ฝึกทักษะพฤติกรรมสุขภาพ ใช้ตัวแบบ เยี่ยมบ้าน 

และส่งจดหมายเตือนพบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ 

พฤติกรรมสขุภาพดีขึน้ ดัชนมีวลกาย เส้นรอบเอว 

และน�้ าตาลในเลือดลดลง สอดคล ้องกับ  

รัตนา บังคะดารา (2554) ที่ให้ผู้ดูแลมีส่วนร่วม

การดูแลสุขภาพผู ้ป ่วยเบาหวานชนิด ท่ี  2  

พบว่าหลังทดลองระดับน�้าตาลในเลือดลดลง 

เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

ข้อเสนอแนะในการศึกษา

 ควรน�าผลการศกึษาครัง้นีใ้ช้เป็นแนวทาง

สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสมแก ่

สมาชิกในครอบครัวอื่นในพื้นที่รับผิดชอบ และ

รวมทั้งเป็นแนวทางให้กับศูนย์สุขภาพชุมชนอื่น 

ที่จะน�าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเสี่ยงและ 

โรคเร้ือรังอื่นๆในชุมชนควรมีการศึกษาติดตาม

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง หลังสิ้นสุดการเข้าโปรแกรมฯ เพื่อ

ศกึษาความคงอยูข่องการปฏบิตัพิฤตกิรรมป้องกนั

การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างต่อเนื่อง 

และควรมีการศึกษาวิ จัยในกลุ ่มญาติผู ้ ดูแล 

และสนับสนุนให้กลุ่มผู้น�าชุมชน แกนน�า เข้าร่วม

เป็นเครือข่ายในการดูแลร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการ

สร้างเครือข่าย และมีรูปแบบการดูแลสุขภาพ

อย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไป



57Kuakarun Journal of Nursing Vol.23 No.1 January - June 2016 57

เอกสารอ้างอิง

จงจิด บุญอินทร์. (2551). ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการดูแลสุขภาพเท้า 

ของผูส้งูอายโุรคเบาหวาน. วทิยานิพนธ์ปรญิญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการพยาบาล

เวชปฏิบัติครอบครัว, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.

นพวรรณ เปียซื่อและคณะ . (2554). คู ่มือการจัดท�าโครงการดูแลด้านอาหารและโภชนาการ 

ในชุมตามรูปแบบรามาโมเดล (RAMA model), กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 

นพวรรณ เปียซื่อ, สุรดา ฤทธิสิงห์, ประไพศรี ศิริจักรวาล, พรรณวดี พุทธวัฒนะ, จินตนา ศิริวราศัย, 

และสุรัตน์โคมินทร์. (2556). คู่มือการบริโภคอาหารจานเดียว (พิมพ์ครั้งที่4), กรุงเทพฯ: 

โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล.

ปภัสพร พันธ์จูม. (2551). การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง 

ในชมุชน:กรณศีกึษา ต�าบลแสนสขุ อ�าเภอวารนิช�าราบ จงัหวดัอบุลราชธาน.ี รายงานการศกึษา

อิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช,  

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พรทิพย์ ราชดารา. (2552). ผลลัพธ์ของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการดูแลตนเอง 

ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่บ้าน. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

รังสรรค์ ตั้งตรงจิตรและ เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์. (2550).โรคอ้วนและระบาดวิทยา. ใน รังสรรค์ ตั้งตรง จิตร 

(บรรณาธกิาร), โรคอ้วน การเปลีย่นทางด้านโภชนาการและชวีเคม ี(หน้า 1-65). (พมิพ์ครัง้ที ่1). 

กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

รัชมนภรณ์ เจริญ. (2551). ผลของโปรแกรมพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อ 

พฤตกิรรมสขุภาพและระดบัน�า้ตาลในเลอืดของผูส้งูอายทุีเ่ป็นเบาหวานชนดิที ่2. วทิยานพินธ์

ปรญิญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่,บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรงัสติ.

รัตนา บังคะดารา. (2554). การมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย  

เบาหวานชนิดที่ 2 ของผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานอ�าเภอเขวาสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์.วิทยานิพนธ์

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วชิยั เอกพลากร. (2548). รายงานการศกึษาพฒันาดชันคีวามเสีย่งต่อเบาหวาน: Diabetes Risk Score.  

กรงุเทพฯ: ศนูย์เวชศาสตร์ชมุชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล.



58 วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 23 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 255958

วราล ีวงศ์ศรชีา. (2554). ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

สุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ในเขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลนาแก  

จงัหวดันครพนม. รายงานการศึกษาอิสระปรญิญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สมจติร หนเุจรญิกลุ. (2547). ชดุความรูเ้พือ่ดแูลตนเองส�าหรบัผูเ้ป็นเบาหวาน เล่ม 1 เบาหวาน "ป้องกนั

ดีกว่าแก้". กรุงเทพ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

สมจิตร หนุเจริญกุล. (2547) ชุดความรู้เพื่อดูแลตนเองส�าหรับผู้เป็นเบาหวาน เล่ม 2 โรคเบาหวาน 

คืออะไร. กรุงเทพ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

สมจิตร หนุเจริญกุล. (2547) ชุดความรู้เพื่อดูแลตนเองส�าหรับผู้เป็นเบาหวาน เล่ม 6 การออกก�าลังกาย

กับโรคเบาหวานคืออะไร. กรุงเทพ: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์  

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี. (2556). นวัตกรรมสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพและ 

การเยยีวยาผูป่้วยเรือ้รงัและผูป่้วยระยะสดุท้าย.Journal of Public Health, 43(3), 215-217.

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, กรมการแพทย์  

กระทรวงสาธารณสขุ, และส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต.ิ (2557) . แนวทางเวชปฏบิตัิ

ส�าหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์.

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร. (2557). สถิติผู ้ป ่วยโรคเบาหวานจังหวัดสกลนคร. 

RetrievedJune 7, 2104, from http://203.157.177.121/provis/ncd/chronicdist.php.

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. (2556). จ�านวนและอัตราผู้ป่วยในด้วย 

โรคเบาหวาน. Retrieved October12 , 2014, from http://thaincd.com/information-

statistic/non-communicable-disease-data.php.

ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2553). การคาดประมาณจ�านวนประชากร

ทีเ่ป็นโรคเบาหวานในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554-2563.รายงานการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา

ประจ�าสัปดาห์, 41(39), 622-624.

สุพัชยา วิลวัฒน์. (2551). ความสัมพันธ์ของการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกัน 

โรคเบาหวานในญาติสายตรงของผู้ป่วยเบาหวานประเภท2. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาล 

ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิติัชมุชน, บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล.



59Kuakarun Journal of Nursing Vol.23 No.1 January - June 2016 59

อารมณ์ อร่ามเมือง. (2551). ผลของการสนับสนุนและให้ความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

แก่ผู ้ดูแลในการดูแลผู ้สูงอายุเบาหวาน.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral science. Hillsdale,  

NJ: Lawrence Erlbaum Assoc.

Friedman, M-M.(1997). Family nursing : Research, theory and practice (4th ed.).East Norwalk, 

CT: Appleton & Lange. 

Glass, G.V. (1976). Primary, Secondary and Meta-Analysis of Research. Educational 

Research,5(10), 3-8.

International Diabetes Federation .(2013). IDF Diabetic Atlas(6th ed.).Retrieved June 3, 2014, 

fromhttp://www.idf.org/site/default/file/EN_6E/Atlas_Full_0.pdf.

Jackson, D. (2008). Editorial: Patient experiences, family participation and professional roles. 

Journal of clinical nursing, 17(2), 147 -148.

Schwartz, N. E.( 1975).Nutritional knowledge attitude, and practices of high school. 

J AM Diet Assoc,66(1): 28-31.

Sallis, J. F., & Owen, N. (2002). Ecological models of health behavior. In K. Glanz, B. K. Rimer, 

& F. M.Lewis (Eds.), Health behavior and health education (3rd ed., pp. 462-84). 

San Francisco: Jossey-Bass. 

Yang, W., Lu, J., Weng, J., Jia, W., Ji, L., Xiao, J., et al. (2010).Prevalence of Diabetes among 

Men and Women in China. The new England journal of medicine, 362(12), 

1090–1101. 



60 วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 23 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 255960

บทความวิจัย

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่*

The Effect of Perceived Self-Efficacy Promoting 
Program on Self-Management Behavior 

in Asthmatic Adult Patients.

วิยดา สุวรรณชาติ พย.ม. (Wiyada Suwannachart, MSN.)**

นรลักขณ์ เอื้อกิจ ปร.ด. (Noraluk Uakit, Ph.D.)***

บทคัดย่อ

 การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ ตามทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนของ Bandura (1997) และแนวคิดพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่

ของ Tobin, et al. (1986) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่อายุ 18 – 59 ปี ที่มารับ 

การรักษาในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลแก่งกระจาน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  

กลุ่มละ 22 คน โดยจับคู่ อายุ เพศ และระดับการควบคุมโรคหืดเหมือนกัน กลุ่มควบคุมได้รับ 

การพยาบาลตามปกต ิและกลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน เครือ่งมอื

วจิยัประกอบด้วยโปรแกรมส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน แบบสอบถามพฤตกิรรมการจดัการ

ตนเองของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ และแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยโรคหืด 

วัยผู้ใหญ่ โปรแกรมและแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 5 คน หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเอง และแบบสอบถาม

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ได้เท่ากับ .74 และ .72 ตามล�าดับ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าที 

* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ หลังได้รับ

โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ กลุ่มที่ได้รับ

โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับความรู้ตามปกติ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ผลการวิจัย สามารถน�าไปประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ 

มีพฤติกรรมการจัดการตนเองที่ดีได้

ค�าส�าคัญ: โรคหืด การรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการจัดการตนเอง 

Abstract

 This quasi-experimental research aimed to examine the effectiveness of 

perceived self-efficacy promoting program on self-management behavior in adult 

patients with asthma, using the self-efficacy theory of Bandura (1997) and the  

self-management behavior of Tobin, et al. (1896). Adult patients with asthma aged 

18-59 years were recruited from the asthma clinic, Kaengkrajan Hospital. Both control 

(n=22) and the experimental (n=22) groups were matched with age, gender, and 

the level of asthma control. While the control group received the standard usual 

care, the experimental group received the perceived self-efficacy promoting 

program. The content of experimental program, questionnaires of perceived  

self-efficacy promotion (α=.72) and self-management behavior (α=.74) in adult 

patients with asthma were validated by five experts. Descriptive statistics and t-test 

were used to analyze data.

 The results revealed that 

 1. The mean score of self-management behavior in the group of adult patients 

with asthma who received the perceived self-efficacy promotion program was higher 

than that before receiving the program at the statistical level of .05.
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 2. The mean score of self-management behavior in the group of adult patients 
with asthma who received the perceived self-efficacy promotion program was higher 
than that in the group receiving the usual care and knowledge at the statistical 
level of .05.
 This research could be applied with the guideline for adult patients with 
asthma to have better self-management. 

Keywords: Asthma, Perceived self-efficacy, Self-management behavior

บทน�า

 โรคหืดเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังท่ีเป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก เกิดขึ้นได้
กับทุกเพศทุกวัย โดยสาเหตุเกิดจากปัจจัย 
ทางพันธุกรรม และป ัจจัยทางสิ่ งแวดล ้อม  
(Kudo, Ishigatsubo, & Aoki, 2013) องค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 
ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหืดท่ัวโลก ประมาณ 
300 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 2 เท่า ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในประเทศยโุรป
ตะวันตก ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา (WHO, 
2005 อ้างในสมาคมอรุเวชช์แห่งประเทศไทย, 2551) 
 ส�าหรับประเทศไทย จากข้อมูลของ
กระทรวงสาธารณสขุพบว่ามจี�านวนผูป่้วยทีเ่ข้ารบั
การรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหืดเพิ่มขึ้น
ทกุปีนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 พบผูป่้วย 66,678 คน 
จนถึงในปี พ.ศ. 2550 พบผู้ป่วย 100,808 คน 
ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคหืดร้อยละ7 ของ
ประชากรทั้งหมด ในจ�านวนนี้พบอุบัติการณ์ของ
โรคหืดร้อยละ 6.9 อยู่ในวัยผู้ใหญ่และคาดว่า 
มีผู ้ป ่วยโรคหืดที่มีอาการหอบรุนแรงต้องรับ 
การรักษาที่ห้องฉุกเฉินไม่ต�่ากว่าปีละ 1 ล้านคน 
(สมาคมองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย, 2555)

 จากการส�ารวจโรงพยาบาลชุมชนทั่ว
ประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วยโรคหืดส่วนใหญ่ที่ต้อง 
มารักษาที่ห้องฉุกเฉินจากอาการหอบเฉียบพลัน
เนือ่งจากผูป่้วยขาดทกัษะในการดแูลสขุภาพ เช่น 
การหลีกเล่ียงสารก่อภูมิแพ้ที่จะท�าให้เกิดอาการ
หอบ การรบัรูอ้าการเตือนทีจ่ะน�าไปสูอ่าการหอบ 
การจัดการกับอาการเมื่อเกิดอาการหอบ รวมทั้ง
การใช้ยาพ่นทีถ่กูต้องเพ่ือควบคมุอาการ การขาด
การออกก�าลังกาย เป็นต้น และพบว่ามีผู้ป่วย 
ไม่ต�่ากว่า 1 ล้านคน ต้องเข้ารับการรักษาที ่
แผนกฉุกเฉินด้วยอาการหอบเฉียบพลัน และมีผู้
ป่วยเพียงร้อยละ 6.7 เท่านั้นที่มีการใช้ยารักษา
อย่างต่อเน่ือง (สมาคมองค์กรโรคหดืแห่ประเทศไทย, 
2555) และยังพบว่า มีผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ ร้อยละ 21 
ต้องไปพ่นยาที่ห้องฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
และผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 14.8 ต้องเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล สาเหตุส่วนใหญ่คือผู้ป่วย 
ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาที่บุคลากร
ทางการแพทย์ได้ให้ค�าแนะน�าไว้ (วชัรา บญุสวสัด์ิ, 
2554) ข้อมลูดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า ผูป่้วยโรคหดื
ยังขาดพฤติกรรมการจัดการตนเองที่เหมาะสม 
ในการควบคุมโรคหืด
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 พฤติกรรมการจัดการตนเอง (Self-
management behavior) ประยุกต์จากทฤษฎี
การเรยีนรู ้(Social cognitive theory) เป็นส่วนหนึง่
ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นการปฏิบัติ
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพหรือการป้องกันการเกิดโรคด้วยตนเอง 
โดยมีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ 
(Tobin et al.,1986) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรม 2) ด้านสิ่งแวดล้อม 
3) ด้านการรู้คิด 4) ด้านสรีรวิทยา โดยทั้ง 4 ด้าน 
ส่งผลต่อการจัดการตนเองของบุคคล ซึ่งการ
จัดการตนเองของผู ้ป่วยโรคหืดประกอบด้วย  
1) ด้านพฤตกิรรมได้แก่ การบรหิารยาขยายหลอดลม
ด้วยตนเอง การบรหิารการหายใจ (Giraud, Allaert, 
& Roche, 2011; Kellett & Mullan, 2012)  
การปฏิบัติเมื่อไม่สามารถควบคุมอาการได้ด้วย
ตนเอง (Martin et al., 2009) 2) ด้านสิง่แวดล้อม 
ได้แก่ การรับรู้สิ่งกระตุ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
ที่ท�าให้เกิดอาการหอบ (Smith et al., 2007)  
3) ด้านการรู้คิด ได้แก่ การประเมินอาการและ
อาการแสดงก่อนและขณะเกดิอาการ การมารบัยา
อย่างต่อเน่ือง (Martin et al., 2009; Smith et al., 
2007)  4) ด้านสรรีวิทยา ได้แก่ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ปอดโดยการออกก�าลังกายที่เหมาะสม (Martin 
et al., 2009) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า แนวคดิ
การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน เป็นแนวคดิหน่ึงทีส่ามารถ
ท�านายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลและ
การคงอยู่ของพฤติกรรม และยังเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการท�านายพฤติกรรมการจัดการตนเอง  
(นรลักขณ์ เอื้อกิจ, 2553; Bandura, 1997; 

Pender, 2006) ทัง้นีเ้พราะการรับรู้ความสามารถ
ของบุคคลเป็นความมั่นใจของบุคคลว่าตนเอง 
มคีวามสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีต้องการนัน้
ให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเป็นแรงเสริมให้บุคคล 
มีความพยายาม และกระตือรือร้นที่จะกระท�า
พฤติกรรมนัน้ให้ประสบความส�าเร็จ จากการศึกษา
ของบังอร ปีประทุม (2548) พบว่า การรับรู้
สมรรถนะแห่งตนเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริม 
สุขภาพของผู้ป่วยโรคหดื มคีวามสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในด้านการรักษา
พยาบาลของผู ้ป ่วยโรคหืดอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถติิ (r = .65, p < .01) โดยการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนเป็นปัจจัยที่สามารถท�านายพฤติกรรม
สุขภาพด ้ านการรั กษาพยาบาลได ้ดีที่ สุ ด  
(R² = .433, p < .01) และอรุารักษ์ ล�าน้อย (2552) 
พบว่าหลังให้โปรแกรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
แก่ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคหืดไปแล้ว 4 สัปดาห์  
ผลการวิจัยพบว ่ากลุ ่มทดลองมีพฤติกรรม 
การจดัการตนเองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ ดงันัน้ผูว้จิยั
จึงมีความสนใจท่ีจะน�าโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนมาใช้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการ
จัดการตนเองที่ถูกต้องในการควบคุมโรคหืด 
วัยผู้ใหญ่ โดยเชื่อว่าหากผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ ่
รับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏบิติัพฤติกรรมการ
จัดการตนเองที่ถูกต้องและรับรู้ถึงประโยชน์ของ
การมีพฤติกรรมการจัดการตนเองท่ีเหมาะสม
ควบคู ่ไปด้วยจะท�าให้เกิดการเริ่มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหม่ หากพฤติกรรมใหม่ให้ผลตามท่ี 
ผู ้ป ่วยคาดหวัง ก็จะส ่งผลให้มีการคงไว ้ ซ่ึง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงใหม่นั้น (Bandura, 
1997; Pender, 2006) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.  เพื่ อ เปรี ยบ เ ทียบคะแนน เฉลี่ ย
พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู ้ป่วยโรคหืด 
วัยผู้ใหญ่ก่อนและหลังในกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรม 
ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
  2.  เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรม
การจัดการตนเองของผูป่้วยโรคหดืวยัผูใ้หญ่ ระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ 

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาน้ีผู ้วิจัยประยุกต์ทฤษฎีการ 
รับรู ้สมรรถนะแห่งตนของ Bandura (1997)  
โดยใช้ 4 แนวทาง คือ 1) การให้ค�าแนะน�าและ 
ใช้ค�าพูดชักจูง โดยการให้ความรู้และใช้ค�าพูด
ชักจูงเพื่อให้ผู ้ป ่วยโรคหืดรับรู ้ประโยชน์ของ 
การกระท�าพฤตกิรรมการจดัการตนเอง 2) การใช้
ตัวแบบหรือประสบการณ์จากบุคคลอื่น โดยใช้ 
ตวัแบบจากผูป่้วยโรคหดืทีส่ามารถควบคมุอาการ
ได้ดมีาเล่าประสบการณ์การกระท�าพฤตกิรรมการ
จัดการตนเอง และตัวแบบจากสื่อคู่มือในเรื่อง 
การมีพฤติกรรมการจัดการตนเองที่เหมาะสม  
3) การจดัประสบการณ์ของการประสบความส�าเรจ็
ในการลงมือท�ากิจกรรมด้วยตนเอง โดยให้ผู้ป่วย
โรคหดืได้ฝึกทกัษะการพ่นยา การบรหิารการหายใจ 
และการออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพปอด
ด้วยตนเอง 4) การประเมินสภาพทางสรีรวิทยา
และการกระตุ้นทางอารมณ์ โดยให้ผู้ป่วยโรคหืด
วัดสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องเป่าปอดอย่างง่าย
ด้วยตนเอง และการใช้โทรศัพท์ตดิตามผูป่้วยทีบ้่าน 
เพือ่กระตุน้ให้ผู้ป่วยมพีฤตกิรรมการจดัการตนเอง
ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์แนวคิด

พฤติกรรมการจัดการตนเองของโทบินและคณะ 
(Tobin et al., 1986) เป็นการปฏิบัติพฤติกรรม
ของบุคคลที่ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 
หรือการป้องกันการเกิดโรคด้วยตนเอง โดยม ี
ความร่วมมอืกับเจ้าหน้าทีใ่นทมีสุขภาพ ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ 
การบรหิารยาขยายหลอดลมด้วยตนเอง การบรหิาร
การหายใจ 2) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรับรู้ 
สิ่งกระตุ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ท�าให้เกิด
อาการหอบ 3) ด้านการรู้คิด ได้แก่ การประเมิน
อาการและอาการแสดงก่อนและขณะเกิดอาการ 
การมารบัยาอย่างต่อเนือ่ง 4) ด้านสรรีวทิยา ได้แก่ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดโดยการออกก�าลังกาย 
ที่เหมาะสม

สมมติฐานการวิจัย
 1.  ผู ้ป ่วยโรคหืดวัยผู ้ ใหญ่หลังได ้รับ
โปรแกรมส่งเสริมการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน  
มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการจัดการตนเอง 
เกีย่วกบัโรคหดืสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริม
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
 2.  ผูป่้วยโรคหดืวยัผูใ้หญ่ทีไ่ด้รับโปรแกรม
ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน มีคะแนนเฉลี่ย
พฤตกิรรมการจดัการตนเองเกีย่วกบัโรคหดืสูงกว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-experimental research) ศึกษาแบบ 2 
กลุ่ม ท่ีมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
(Pretest-posttest control group design)  
เพื่อศึกษาโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ
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แห่งตนต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วย
โรคหืดวัยผู้ใหญ่
 ประชากรศึกษา คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหืดและมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 
18-59 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหืดและเข้ารับการ
รกัษาทีค่ลนิกิโรคหดืแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จ�านวน 44 คน (Burns & Grove, 
2005) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าศึกษา 
คือ 1) มีระดับการควบคุมโรคหืดได้บางส่วน 
(Partly controlled) และไม่สามารถควบคุม 
โรคหืดได้ (Uncontrolled) 2) ไม่เคยเข้าร่วมงาน
วิจัยแบบทดลองที่เกี่ยวข้องกับโรคหืดมาก่อน  
3) มีสภาพการรับรู้ บุคคล เวลา สถานที่อยู่ใน
ระดับปกติ ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยทางระบบ
ประสาทหรอืเป็นโรคจติจากประวตัใินเวชระเบยีน 
หรือมีภาวะแทรกซ้อนของโรคหืด หรือโรคอื่นๆ 
ที่รุนแรงอันเป็นอุปสรรคหรืออันตรายต่อการ 
ท�ากิจกรรม 4) ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน  
การใช้ภาษาพดู และการใช้สายตา 5) สามารถพดู 
อ่าน เข้าใจ และฟังภาษาไทยได้ 6) ยนิยอมเข้าร่วม
ในงานวิจัยและสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ 
ท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองแบบเฉพาะเจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่าง 
22 คนแรก จัดให้เป็นกลุ่มควบคุม หลังจากนั้น 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างอีก 22 คน จัดเข้าเป็นกลุ่ม
ทดลอง และด�าเนนิการให้กลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม 
มลีกัษณะเหมอืนกนัโดยการจบัคู ่(Matched pair) 
เพศ (บังอร ปีประทุม, 2548) อายุแตกต่างกัน 
ไม่เกิน 5 ปี (Peter et al., 2012) และระดับการ

ควบคุมโรคหืดระดับเดียวกัน (Apter, 2014) 
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2557 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
โปรแกรมส่งเสริมการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน 
แผนการสอนเรื่อง “ความรู้และพฤติกรรมการ
จัดการตนเองเกี่ยวกับโรคหืด” สื่อ Slide จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Power point) 
ประกอบด้วย เนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคหืด 
และพฤตกิรรมการจดัการตนเองทีเ่หมาะสมในผูป่้วย
โรคหืด และคู่มือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหืด 
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
 2.  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
   ส่วนที ่1 ข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย
ข้อมูลในเรื่อง อายุ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วยและ
ยาที่ใช้รักษา
  ส่วนท่ี 2 ระดับการควบคุมโรคหืด 
(Asthma Control Test: ACT) (อดศิร วงษา และ
คณะ, 2548)
  ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการจัดการตนเอง
ของผู ้ป ่วยโรคหืดวัยผู ้ ใหญ ่  ดัดแปลงจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเอง 
ในเด็กวัยเรียนโรคหืดของ อุรารักษ์ ล�าน้อย 
(2552) วัดพฤติกรรม 6 ด้าน ในเรื่อง 1) การรับรู้
สิ่งกระตุ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ท�าให้เกิด
อาการหอบ 2) การประเมินอาการและอาการ
แสดงก่อนและขณะเกดิอาการหอบ 3) การบริหาร
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ยาขยายหลอดลมด้วยตนเองและการบริหาร 
การหายใจ 4) การปฏบัิตติวัเมือ่ไม่สามารถควบคมุ
อาการด้วยตนเอง 5) การออกก�าลังกายเพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพปอด และ 6) การมารบัยาอย่างต่อเนือ่ง 
จ�านวน 30 ข้อ เป็นข้อค�าถามทางบวก 22 ข้อ และ
ข้อค�าถามทางลบ 8 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating scale)  
4 ระดับ (1 = ไม่ได้ท�า ถึง 4 = ท�าทุกครั้งหรือทุกวัน) 
แปลผลคะแนน โดยคะแนนมาก หมายถึง มี
พฤติกรรมการจัดการตนเองสูง
 ส่วนท่ี 4 การรับรู ้สมรรถนะแห่งตน 
ของผู ้ป ่วยโรคหืดวัยผู ้ใหญ่ ดัดแปลงมาจาก
แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนของ 
เด็กวัยเรียนโรคหืดของ อุรารักษ์ ล�าน้อย (2552) 
ประกอบด้วย 6 เรื่อง ดังนี้ 1) การรับรู้สิ่งกระตุ้น
และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นท่ีท�าให้เกิดอาการหอบ  
2) การประเมินอาการและอาการแสดงก่อนและ
ขณะเกิดอาการหอบ 3) การบรหิารยาขยายหลอดลม
ด้วยตนเองและการบริหารการหายใจ 4) การ
ปฏบัิตติวัเมือ่ไม่สามารถควบคมุอาการหอบได้ด้วยตนเอง 
5) การออกก�าลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด 
และ 6) การมารับยาอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 30 ข้อ 
ทกุข้อเป็นข้อค�าถามทางบวก และเป็นมาตรวดัแบบ
ประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดบั (1 = ไม่มัน่ใจ 
ถึง 4 = มั่นใจมากที่สุด) แปลผลคะแนน โดย
คะแนนมาก หมายถงึ มกีารรบัรูส้มรรถนะแห่งตนสงู

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 ตอนที ่3 พฤตกิรรมการจดัการตนเอง และ
ตอนที ่4 การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน น�าไปให้ผูท้รง
คณุวฒุจิ�านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
ได้ค่า CVI เท่ากับ 1.0 และ 1.0 ตามล�าดับ การ

ตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือ โดยน�า
แบบสอบถามที่แก้ไขมาปรับปรุงแล้วน�าไปทดลอง 
ใช้กบัผูป่้วยโรคหดืวยัผูใ้หญ่ โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
จ�านวน 30 คน หาค่าความเที่ยงด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเทีย่งเท่ากบั .74 
และ .72 ตามล�าดับ

ขั้นตอนการด�าเนินการ
 1.  หลั งจากผ ่ านการพิจารณาของ 
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และได้รับอนุญาตจากผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
แก่งกระจาน ให้ด�าเนนิการวจิยัแล้ว ผูว้จิยัขออนญุาต
เก็บรวบรวมข้อมูลและด�าเนินการเก็บด้วยตนเอง
ที่คลินิกโรคหืด โรงพยาบาลแก่งกระจานโดยการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 22 คนแรกเข้ากลุ่มควบคุม 
และ 22 คนหลังเข้ากลุ่มทดลองโดยการจับคู่ 
(Matched pair) กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มให้ 
มีความคล้ายกันในเรื่อง อายุ เพศ และระดับการ
ควบคุมโรคหืด 
 2.  พิทักษ ์สิทธิ์ของกลุ ่มควบคุมและ 
กลุ ่มทดลองโดยการแนะน�าตัวผู ้วิจัย ชี้แจง
วตัถุประสงค์ของการศกึษาข้ันตอนการเกบ็รวบรวม
ข้อมลู และระยะเวลาของการศึกษา พร้อมทัง้ชีแ้จง
ให้ทราบถึงสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างในการตอบรับ
หรอืปฏเิสธการเข้าร่วมศกึษาครัง้นี ้และกลุม่ตวัอย่าง
สามารถถอนตัวออกจากการศึกษาได้ตลอดเวลา
โดยไม่มีผลต่อการรักษาหรือบริการที่ได้รับ

การด�าเนินการทดลอง
  ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
ในกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการทดลอง

กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด  44  คน

กลุ่มควบคุม 22 คน กลุ่มทดลอง 22 คน

สัปดาห์ที่ 1

- Pre-test ประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเอง และ

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 

-  ไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัโรคหดืตามปกตไิดแ้ก ่สาเหตขุอง

โรค ภาวะแทรกซ้อน ผลกระทบ และการรักษา การ

ปฏิบัติตนในการควบคุมโรคหืด 

- ให้บัตรนัดอีก 6 สัปดาห์และโทรศัพท์เพื่อให้มาตาม

นัดสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6

- Post-test ประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองและ

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน

-  มอบคู่มือการปฏิบัติตัวให้ผู้ป่วยโรคหืด

สัปดาห์ที่ 1

-  Pre-test ประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเองและ 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 

-  ให้ความรู้โรคหืดและใช้ค�าพูดชักจูงเสริมสร้างการรับรู้

ประโยชน์ของการกระท�าพฤติกรรมการจัดการตนเอง 

- ผู้วิจัยสาธิตการพ่นยา การบริหารการหายใจ และ 

การออกก�าลังกายและให้ผู้ป่วยฝึกทักษะด้วยตนเอง

-  มอบคู่มือการปฏิบัติตัวให้ผู้ป่วยโรคหืด

สัปดาห์ที่ 2

-  ให้ผูป่้วยทีส่ามารถควบคมุอาการได้ดเีล่าประสบการณ์

การปฏบิตัติวัและให้สาธติทกัษะการพ่นยา การบรหิาร

การหายใจ และการออกก�าลังกายให้ผู้ป่วยในกลุ่มฟัง

-   ผูป่้วยโรคหดืฝึกทกัษะการพ่นยา การบริหารการหายใจ 

และการออกก�าลังกายซ�้าอีกครั้ง

-   ผูว้จิยัสาธติและให้ผูป่้วยวดัสมรรถภาพปอดด้วย Peak 

flow meter

สัปดาห์ที่ 3 และ 4

- เน้นการจดัประสบการณ์ในการลงมอืกระท�าด้วยตนเอง 

ได้แก่ การฝึกพ่นยาด้วยตนเอง การบริหารการหายใจ 

และการออกก�าลังกาย 

-  ให้ผู้ป่วยวัดสมรรถภาพปอดด้วย Peak flow meter

- ในสัปดาห์ที่ 4 หลังเสร็จกิจกรรมประเมินการรับรู้

สมรรถนะแห่งตน 

สัปดาห์ที่ 5

-  โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยที่บ้าน 

สัปดาห์ที่ 6

-  Post-test ประเมินพฤติกรรมการจัดการตนเอง
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ผลการวิจัย

 1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

    อายุเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 39.09 ปี (SD = 11.62) 

กลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ย 38.68 ปี (SD = 11.80) ระดับการศึกษาของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองส่วน

ใหญ่จบมัธยมศึกษา / ปวช คิดเป็นร้อยละ 59.1 และ 45.4 ตามล�าดับ รายได้เฉลี่ยของกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และ 54.6 

ตามล�าดับ 

 2. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน

   2.1 ค ่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู ้ป ่วยโรคหืดวัยผู ้ ใหญ ่

หลังได้รับโปรแกรม

     ส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนสูงกว่าก่อนได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่ง

ตนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001) (ตารางที่ 1)

    2.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ระหว่างกลุ่มที่

ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มได้รับการพยาบาลตามปกติ 

(กลุม่ควบคมุ) พบว่าก่อนการทดลองคะแนนพฤติกรรมการจดัการตนเองของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ

ไม่แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ และพบว่าหลงัการทดลองคะแนนพฤตกิรรมการจดัการตนเองของ

กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = -41.66, p < .001) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ก่อน

และหลังการทดลองภายในกลุ่มทดลอง 

พฤตกิรรมการจดัการตนเอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

X SD X  SD  df  t p – value

กลุ่มทดลอง 68 3.69 111.36  2.40     21    -43.41 .001

ตารางที่ 2  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการจัดการตนเองของผู้ปว่ยโรคหดืวยัผู้ใหญร่ะหวา่ง

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

พฤตกิรรมการจดัการตนเอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

X SD X  SD  df  t p – value

ก่อนการทดลอง  67.64 4.09  68 3.69   42    -.031  .758

หลังการทดลอง 69.59  4.04  111.36 2.40 34.175  -41.66 .001



69Kuakarun Journal of Nursing Vol.23 No.1 January - June 2016 69

อภิปรายผล

 การอภิปรายผลการวิจัย อภิปรายตาม

สมมติฐานการวิจัยดังนี้ สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ป่วย

โรคหืดวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้

สมรรถนะแห่งตน มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

จัดการตนเองเกี่ยวกับโรคหืดสูงกว่าก่อนได้รับ

โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ซึ่ง 

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 สามารถ

อธิบายได้ว่า การท่ีผู ้ป่วยโรคหืดวัยผู ้ใหญ่จะ

สามารถจัดการโรคด้วยตนเองได้น้ัน ผู้ป่วยต้องมี

ปัจจัยส�าคัญคือ ผู้ป่วยต้องมีการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตน (Perceived self-efficacy) เนือ่งจากการ

รบัรูส้มรรถนะแห่งตน (Perceived self-efficacy) 

เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสามารถท�านายการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมของบคุคล และการคงอยูข่องพฤตกิรรม

ได้มากกว่าปัจจยัอืน่ๆ (Bandura, 1997) เป็นการ

ทีบ่คุคลตดัสนิใจเกีย่วกบัความสามารถของตนเอง

ที่จะจัดการ และด�าเนินการกระท�าพฤติกรรม 

ให้บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ซึง่ผูป่้วยต้องมคีวาม

เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Efficacy 

beliefs) ว่าตนเองนัน้สามารถท�ากจิกรรมได้ส�าเรจ็ 

ท�าให้ผู้ป่วยเกิดพฤตกิรรมการจดัการตนเองได้ดขีึน้ 

เช่น หลีกเล่ียงสิ่งกระตุ้นท่ีท�าให้เกิดอาการหอบ 

การพ่นยาขยายหลอดลมด้วยตนเองอย่างมี

ประสิทธิภาพ การใช้เทคนิคการหายใจ และการ

ออกก�าลงักายเพือ่เพิม่สมรรถภาพปอด (Hartman, 

ten Hacken, Boezen, & de Greef, 2013)  

การให้ข้อมลูพดูชกัจงูโดยใช้สือ่ Slide จากโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ประยกุต์ (Power point) การได้เหน็

ตัวแบบจากผู้ป่วยท่ีสามารถควบคุมอาการได้ดี  

จะช่วยให้ผู ้ป่วยได้เห็นตัวแบบจากบุคคลจริง 

ทีป่ระสบความส�าเร็จในการมพีฤติกรรมการจัดการ

ตนเองที่สามารถควบคุมโรคได้ และการใช้คู่มือ

เป็นสื่อ จะช่วยให้ผู้ป่วยได้เห็นตัวแบบของการ 

กระท�าพฤติกรรมการจัดการตนเองมาเป็นภาพ 

น่าสนใจ ขณะเดียวกนัยังสามารถสอดแทรกเนือ้หา

สาระที่ต้องการเข้าไปได้ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการจัดการตนเองที่เหมาะสมในการ

ควบคมุโรคหดื ท�าให้ผูป่้วยโรคหดืวยัผูใ้หญ่สามารถ

ประเมินสถานการณ์ เกดิความเช่ือม่ันในการจดัการ

ตนเองเกีย่วกบัความเจบ็ป่วยทีถ่กูต้องได้ การตดิตาม

เยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ เป็นการสนับสนุนให ้

ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการจัดการตนเองที่บ้านและ 

ส่งเสรมิสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง การตดิตาม กระตุน้ 

ชี้แนะและให้การเสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสม 

เป็นการประเมินความต้องการของผู้ป่วย การให้

ค�าปรึกษาทางด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย ท�าให้ผู้ป่วย

สามารถจดัการกบัปัญหาสขุภาพด้วยตนเอง และ

กระตุ้นให้ผู้ป่วยเห็นความส�าคัญของการมาตรวจ

และรับยาตามนดั พร้อมทัง้กล่าวชมเชย เมือ่ผู้ป่วย

สามารถท�าพฤติกรรมการจัดการตนเองได้ ซ่ึง 

มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน 

ท้ังหมด 6 คร้ัง คร้ังละประมาณ 30-45 นาที  

รวมเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

 สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่

ทีไ่ด้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 

มคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการจดัการตนเองเกีย่วกบั

โรคหืดสูงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  2 

สามารถอธบิายได้ว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมส่งเสรมิ
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การรับรู้สมรรถนะแห่งตนทีไ่ด้อภิปรายผลข้อที ่1 นัน้ 

เกดิความเชือ่มัน่ในความสามารถ (Efficacy beliefs) 

ว่าตนเองสามารถท�ากิจกรรมนั้นได้ส�าเร็จ ผู้ป่วย

จึงเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ

ตนเองเกี่ยวกับโรคท่ีเป็นข้ึน (Bandura, 1997) 

พฤติกรรมการจัดการตนเองจัดเป็นพฤติกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให ้

ผู ้ป ่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

อย่างเหมาะสมได้ (Tobin et al., 1986) หากผูป่้วย

โรคหดืวัยผู้ใหญ่เกดิพฤตกิรรมการจดัการตนเองทีด่ ี

ก็จะสามารถควบคุมและจัดการเกี่ยวกับโรคได้ 

จากการศึกษาของ Laurent และคณะ (2011) 

ศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรม

การจัดการตนเองของผู ้ป่วยโรคหืดวัยผู ้ใหญ่ 

ในการควบคุมโรคจ�านวน 163 คน เป็นเวลา  

14 เดือน พบว่าผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการจัดการ

ตนเองทีด่ ีเกดิจากมคีวามเชือ่มัน่ในความสามารถ

ของตนเองทีจ่ะควบคมุอาการโรคหืด และมกีารใช้

ยาพ่นควบคมุอาการอย่างต่อเนือ่ง และจากผลการ

วิจัยเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉลีย่พฤติกรรมการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคหืด

วัยผู้ใหญ่ของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนสงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาล

ตามปกต ิอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิแสดงว่าพฤตกิรรม

การจัดการตนเองของผู ้ป่วยโรคหืดวัยผู ้ใหญ่  

ภายหลงัได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะ

แห่งตนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ 

สอดคล้องกับ แสงเดือน หาญครุฑ (2553) ศึกษาผล

ของโปรแกรมส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตนต่อพฤตกิรรม

การจดัการตนเองในการควบคมุโรคของผูป่้วยโรคหดื 

แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ  

30 คน พบว่าผู้ป่วยโรคหืดในกลุ่มที่ได้รับการ 

ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีคะแนนพฤติกรรม 

การจัดการตนเองในการควบคุมโรคหืด หลังการ

ทดลองทนัท ีและส้ินสุดการทดลองไปแล้ว 4 สัปดาห์ 

สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 

สวรรค์ รุจิชยากูร (2550) ศึกษาผลของโปรแกรม

การสอนต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

ของผูป่้วยโรคหดืวยัผูใ้หญ่ เป็นงานวจิยักึง่ทดลอง

แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง กลุ่มละ 15 คน 

พบว่าการพัฒนาสรรถนะแห่งตนโดยการใช้

โปรแกรมการสอน ท�าให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโรคหืด พฤติกรรมการดูแลตนเองดี

ขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.  พยาบาลควรน�าโปรแกรมส่งเสริม 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมาใช้ในการพยาบาล 

ผูป่้วยโรคหดืวยัผูใ้หญ่เป็นรายกลุม่หรอืรายบคุคล 

เพื่อให้เป็นแนวทางการพยาบาลเดียวกันในการ 

ส่งเสรมิสขุภาพผูป่้วยโรคหดืวยัผูใ้หญ่ หรอืร่วมกนั

ท�าแผนจ�าหน่ายในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหืด 

(Discharge planning) โดยน�ากจิกรรมในโปรแกรม

ส่งเสริมการรับรู ้สมรรถนะแห่งตนมาประยุกต ์

ใช้ตามสภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในขณะนั้น 

 2.  ควรจัดท�าเอกสาร คู่มือ แผ่นพับ สื่อ

ทางคอมพิวเตอร์ซีดี เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

จัดการตนเองส�าหรับผู้ป่วยโรคหืดวัยผู้ใหญ่ ทั้ง

แผนกผูป่้วยนอก และหอผูป่้วย เพือ่กระตุน้เตอืนให้
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ผู ้ป ่วยโรคหืดมีพฤติกรรมการจัดการตนเอง 

ที่เหมาะสมสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

 3.  ควรมีการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ

การน�าโปรแกรมส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตน

ในผู้ป่วยโรคหืดแก่พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วย 

โรคหืดทั้งแผนกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วย เพื่อให้

พยาบาลเห็นความส�าคัญกับการให้ความรู้ ทักษะ 

ค�าแนะน�าที่ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหืด 
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ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย

ต่อระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง*
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บทคัดย่อ

 การวจิยันีเ้ป็นการวจิยักึง่ทดลอง เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการออกก�าลัง

กายแบบร�าตงัหวายต่อระดบัความดนัโลหติในผูส้งูอายทุีม่ภีาวะความดันโลหติสงู กลุม่ตัวอย่างเป็น

ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจ�านวน 40 คน รับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปทุมวิทยากร

และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ชยางกูร จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่มละ 20 คนจับคู่ให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันด้านเพศ อายุโดยกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรม 

ให้ความรู้และการออกก�าลังกายแบบร�าตังหวายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นเวลา 8 สัปดาห์ กลุ่มควบคุม

ได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย คือ โปรแกรมการให้ความรู้และ

การออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบบันทึกข้อมูล 

ส่วนบุคคล และเครื่องวัดความดันโลหิตมาตรฐานแบบอิเลคโทรนิคส์เครื่องมือที่ใช้ในการก�ากับ 

การทดลอง คือ แบบประเมินการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและแบบบันทึกการ 

ออกก�าลังกายโดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก  เครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ค�านวณค่า CVI ได้ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ t-test

* วิทยานิพนธ์หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
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 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ค่าเฉลี่ยของผลต่าง ความดัน Systolic และความดัน Diastolic ของกลุ่มทดลอง 

หลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้และการออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย ลดลงกว่าก่อนได้รับ 

โปรแกรมฯ  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ค่าเฉลี่ยของผลต่าง ความดัน Systolic และความดัน Diastolicของกลุ่มทดลองหลังได้รับ

โปรแกรมการให้ความรู้และร�าตังหวายลดลงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

 ผลการวิจัยพบว่า ผลต่างของค่าเฉลี่ยความดัน Systolic และความดัน Diastolic ของกลุ่ม

ทดลองที่ได้รับโปรแกรมการให้ความรู้และการออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย หลังการทดลองลด

ลงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ:   ผูส้งูอายโุรคความดนัโลหติสงู การออกก�าลังกาย การให้ความรู้ แบบแผนความเชือ่ด้าน

สุขภาพ

Abstract 

 This quasi-experimental research aimed to test the effect of educational and 

Tangwai exercise program on blood pressure of older persons with hypertension. 

The sample consisted of 40 older persons with hypertension receiving treatment 

at community health centers Patumvitayakon and community health centers 

Chayangkura. They were equally assigned to an experimental group and control 

group. Both groups were matched pair by sex and age. The experimental group 

received educational and Tangwai exercise program for 8 weeks and the control 

group received conventional nursing care. Data were collected by demographic 

questionnaire and blood pressure measurement. All instruments were checked for 

content validity by 5experts. Data were analyzed using descriptive and t-test statistic.

The results were as follows:

 1) The mean score of differences of systolic pressure and diastolic pressure 

after receiving the educational and Tangwai exercise program was significantly lower 

than before receiving program.(p < .05)

 2) The mean score of differences of systolic pressure and diastolic pressure 

on Experimental group was lower than the control group significantly.(p < .05)

Keywords:  Blood Pressure of Older Persons, Exercise, Education, Health Belief Model
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บทน�า

 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังท่ีเป็น

ปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้ง

ประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(World Health Organization, 2012) เป็นโรค

ที่ส ่งผลท�าให้มีความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆ 

ในร่างกายหลายระบบ เช่น ระบบหวัใจ หลอดเลอืด 

ตา ไตและสมอง เป็นต้น เมื่ออายุมากขึ้นผนังของ

หลอดเลือดแดงจะมีความหนาเพิ่มมากขึ้น และ

ความยดืหยุน่ของผนงัของหลอดเลอืดลดลง ร่วมกับ

ที่มีการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือด ท�าให้

ผนงัหลอดเลอืดมกีารแขง็ตวั (ประเสรฐิ อสัสนัชัย, 

2552) ส่งผลท�าให้ความดันโลหิตสูงขึ้น จากสถิติ

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ในช่วงปี ค.ศ. 1999 -2000 

และ ค.ศ. 2009 - 2010 พบว่า มีผู้สูงอายุที่มี 

ภาวะความดันโลหิตสูงมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึนจาก 

ร้อยละ 17.7 เป็นร้อยละ 21.2 และคาดว่าในอีก 

10 ปีข ้างหน้าจะมีจ�านวนผู ้สูงอายุที่มีภาวะ 

ความดนัโลหติสงูเพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 

41 (Freid et al, 2012) ส�าหรับในประเทศไทย 

จากรายงานสถานการณ์,ผูส้งูอายไุทย ในปี พ.ศ. 2554 

พบว่า มผีูส้งูอายท่ีุมภีาวะความดนัโลหิตสงูมากถงึ

ร้อยละ 48.1 และมีอัตราตายของโรคความดัน

โลหิตสูงในผู ้สูงอายุต่อประชากรแสนคนในปี  

พ.ศ.2552 - 2554 เท่ากับ 3.62, 3.89 และ 5.79 

ตามล�าดับ (ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 

2555) ข้อมูลจากส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม

โรคในปีงบประมาณ 2556 มีผูป่้วยความดันโลหิตสงู

ที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได ้จ�านวน 

215,647 คน ถึงแม้จะมผีูป่้วยท่ีควบคมุความดันโลหติ

ได้แต่ก็มีผู้ที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้

อีกจ�านวนหนึ่ง จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค 

ในปี พ.ศ. 2553 – 2555 พบว่า มีจ�านวน 2,478, 

3,604 และ 3,684 คน ตามล�าดบั (ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ 

กรมควบคุมโรค, 2557) จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีภาวะ

ความดนัโลหติสงูทีไ่ม่สามารถควบคมุความดนัโลหติ

ได้มจี�านวนเพิม่ขึน้ปัญหาการควบคมุความดนัโลหติ

ไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้เร่ืองโรคความดัน

โลหติสงู ขาดความตระหนกัในการปฏบิตัพิฤตกิรรม

สุขภาพที่ถูกต้อง ในด้านการรับประทานอาหาร 

ดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งขาดการออกก�าลังกาย

อย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่องจากการศึกษาของ

คลอบาเนียน (Chobanian, 2007) พบว่าภาวะ

ความดันโลหติสงูท�าให้เกดิโรคแทรกซ้อนทีร่นุแรง 

เช่น โรคไต โรคหลอดเลอืดสมอง โรคหวัใจ เป็นต้น 

ซึ่งน�าไปสู่การเสียชีวิตได้  ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให ้

ผู้สูงอายุไม่สามารถดูแลตนเองได้ มีคุณภาพชีวิต

ลดลง เกิดภาวะพ่ึงพามากขึ้น และอาจน�าไปสู ่

การเกิดภาวะทุพพลภาพได้นอกจากนั้นบางราย 

ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อย นอน 

โรงพยาบาลนาน สญูเสยีทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

(วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2554) โรคความดันโลหิตสูง

เกิดจากความเสื่อมสภาพและการสูญเสียความ

ยดืหยุน่ของเยือ่บุหลอดเลอืดและผนงัของหลอดเลอืด 

(Beevers & O’ Bricn, 2001; Patel, 2000) ท�าให้

หลอดเลือดแข็งขึ้น เกิดแรงต้านในหลอดเลือด 

เพิม่ขึน้ (Mauk, 2006) การทีม่ปัีจจยัทีท่�าให้ Cardiac 

output เพิ่มขึ้น ส่งผลท�าให้ความดันโลหิตสูงขึ้น 

ในรายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นเวลานาน 

ไม่สามารถควบคมุระดับความดันโลหติได้ มคีวาม

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ แทรกซ้อนที่มีความรุนแรง

เช่น หลอดเลือดแดงแข็ง ภาวะหัวใจล้มเหลว  
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โรคไตและโรคหลอดเลอืดสมองเป็นต้น (Biorklund 

et al, 2001; Cooper-DeHoff et al, 2010) ท�าให้

มีความซับซ้อนและยุ่งยากมากข้ึนในการรักษา  

มค่ีาใช้จ่ายท่ีสงู และน�าไปสูก่ารเกดิภาวะทพุลภาพ

และเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ 

ทีร่ะดบั systolic blood pressure จะเพิม่มากขึน้

ตามอายทุีเ่พิม่มากขึน้ทัง้ในเพศชายและเพศหญงิ

ส่งผลท�าให้เกิดภาวะทุพพลภาพท�าให้ผู้สูงอายุ

ต้องการดูแลจากญาติมากขึ้น สูญเสียค่าใช้จ่าย

มากขึ้น (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2554)

 ผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูมทีัง้ผูท้ีส่ามารถ

ควบคุมค่าความดันโลหิตให้อยู ่ในระดับปกติได้  

และไม่สามารถควบคุมความดันให้อยู่ในระดับ

ปกติได้ ในผู้ท่ีรักษาด้วยยาแล้วสามารถควบคุม 

ความดันโลหิตได้ แม้จะได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 

แก่ผู ้ป ่วยหรือทีมสุขภาพก็ตาม แต่เนื่องจาก 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้อง

รกัษาด้วยยาไปตลอดชวีติ เป็นการเพิม่ความเสีย่ง

ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการท�างานของ

อวัยวะต่างๆ และต่อชีวิตจากผลข้างเคียงของยา 

ดังนั้นการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่ 

สิ่งที่ดีต่อผู้สูงอายุ จึงมีการแสวงหาทางเลือกอื่น

เพือ่ช่วยลดความดนัโลหติ ลดการใช้ยาลง ทางเลอืก

เหล่านีเ้กีย่วข้องกบัอาหาร และการออกก�าลงักาย

ซึ่งต้องได้รับความรู ้ และกระตุ ้นอย่างถูกวิธี 

จึงจะส�าเร็จได้ ส่วนที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การทีไ่ม่สามารถ

ควบคมุระดบัความดันโลหติให้อยูใ่นระดับปกติได้นัน้

เกิดจากการขาดความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง

มีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่ดี (วีณา เที่ยงธรรม

และคณะ, 2553) จากงานวิจัยหลายงานท่ีบ่งชี้

ว ่าที่ไม ่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้นั้น 

เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองโรค 

ขาดการรบัรูโ้อกาสเส่ียงต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อน

ของโรค และการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (สุภรณ์ สุขพรั่งพร้อม, 

2551; Newell et al, 2009) รวมท้ังการเกิด

พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ในด้านการ 

รับประทานอาหาร ขาดการออกก�าลังกายอย่าง

สม�่าเสมอ ดื่มสุราเป็นต้น  ซึ่งปัจจัยนี้จะส่งผล 

ให้ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ต่อเนื่อง เพราะค่า

ความดันโลหติจะเปลีย่นแปลงได้จากการทีม่ปัีจจัย

ที่ท�าให้ปริมาตรเลือดท่ีออกจากหัวใจเพ่ิมขึ้น  

หากรักษาด้วยยายังไม่สามารถควบคุมระดับ 

ความดันโลหติได้ แพทย์อาจพิจารณาเพิ่มยาลด

ความดันโลหิตมากกว่าหนึ่งชนิด ซึ่งมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดความไม่สมดุลของเกลือแร่รวมท้ัง

ระบบไหลเวียนโลหิต และต้องเสี่ยงกับการแพ้ยา

หรอืภาวะยาสะสมในร่างกาย (ผ่องพรรณ อรณุแสง, 

2554)  

  เบคเกอร์ (Becker, 1974) กล่าวว่า บคุคล

จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต ้องเกิดจากการม ี

ความรู้เกีย่วกบัโรคอย่างเพียงพอ ยอมรับว่าตนเอง

มคีวามเสีย่งต่อการเป็นโรค รูว่้าโรคนัน้มคีวามรนุแรง 

รู้ถงึประโยชน์ของการปฏบิติัพฤติกรรมสุขภาพทีดี่ 

สิง่ทีก่ระตุน้เตอืนให้บคุคลมคีวามพร้อมทีจ่ะปฏบิตัิ

พฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ีการทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สขุภาพของแต่ละบคุคล ควบคมุระดบัความดนัโลหติ

ให้อยู่ในระดับปกติ ลดปริมาณการใช้ยา ต้องให้

ความรูเ้รือ่งโรค ในด้านความรนุแรงของโรค เพือ่สร้าง
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ให้เกิดความตระหนกั และเกดิการเปลีย่นแปลงไปสู่

การมพีฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ี ซึง่จะต้องจดักจิกรรม

เลอืกวธิกีารให้ความรูท่ี้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

โดยการน�าปัจจยัด้านความรูเ้รือ่งโรค ความรูเ้รือ่ง

ประโยชน์ของการปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูต้อง 

รับรู้ความรุนแรงของโรคและการรับรู้อุปสรรค  

ซึ่งผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะต้องมีความรู ้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค การดูแลตนเอง  

การรกัษาโรความดนัโลหติสงู (วนัทนา  ฑีฆพฒุ,ิ  

2550) เพื่อน�าไปสู ่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ 

เหมาะสมสามารถควบคุมความดันโลหิตได ้

อย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่อง

 ผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่

ชอบการร�าตังหวาย การร�าตงัหวายมเีพลงพืน้เมอืง

ประกอบและเป ็นท�านองที่ผู ้สูงอายุคุ ้นเคย  

การร�าตังหวายเป็นการร�าท่ีมีการยืดเหยียด 

กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส�าคัญ 

ทีบ่คุคลจะปฏิบตัพิฤตกิรรมสขุภาพหรอืไม่ปฏบิตัิ

พฤติกรรมสุขภาพนั้นคือการที่ผู้สูงอายุที่มีภาวะ

ความดันโลหิตสูงจะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับโรค

ความดนัโลหิตสงูอย่างเพยีงพอ (วนัทนา  ฑฆีพฒุ,ิ 

2550) จะส่งผลท�าให้เกิดความตระหนักในความ

รนุแรงของโรคความดนัโลหติสงูมกีารรบัรูว่้าตนเอง

มโีอกาสเสีย่งต่อการเป็นโรคความดนัโลหิตสงูและ

มกีารรบัรูใ้นความรนุแรงของโรคความดนัโลหติสงู

ก็จะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิต 

ที่สูงขึ้นและสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต

ได้สามารถลดปริมาณการใช้ยาตามมาด้วยการ 

ให้ความรู้เร่ืองโรคความดันโลหิตสูง จ�าเป็นต้อง 

มกีารจดักจิกรรมการให้ความรูท้ีเ่หมาะสม  จงึจะ

สามารถสร้างความตระหนักในเรื่องความรุนแรง

ของโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรู้ประโยชน ์

ของการปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูต้อง ร่วมกบั

เกิดการปรับความเชื่อว ่าการกระท�านั้นเป็น 

การกระท�าท่ีดี มีประโยชน์และเหมาะสมท่ีจะ 

สามารถท�าให้หายหรอืควบคมุโรคได้ เกดิพฤตกิรรม

การรบัประทานอาหารทีถ่กูต้องและมรีปูแบบการ

ออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมได้แก่ การออกก�าลงักาย

แบบร�าตงัหวาย ซ่ึงเป็นการร�าพืน้บ้านของภาคอสีาน 

เป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่ผู้สูงอายุคุ้นเคย สามารถ

สร้างแรงจงูใจในการออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ

และยั่งยืนท�าให้ผู ้สูงอายุท่ีมีความดันโลหิตสูง

สามารถควบคุมความดันโลหิตได ้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง

สนใจสร้างโปรแกรมการให้ความรูโ้ดย อาศยัแนวคดิ

ความเช่ือด้านสขุภาพของ เบคเกอร์ (Becker, 1974) 

ร่วมกับการออกก�าลังกายแบบตังหวายมาใช ้

เพ่ือควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุ 

โรคความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบระดับความดันโลหิต

ของผูส้งูอายโุรคความดนัโลหติสงูก่อนและหลงัได้รบั

โปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกบัการออกก�าลังกาย

แบบร�าตังหวาย

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความดันโลหิต

ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงระหว่างกลุ่ม 

ที่ ได ้รับโปรแกรมการให้ความรู ้ร ่วมกับการ 

ออกก�าลังกายแบบร�าตังหวายกับกลุ ่มที่ได้รับ 

การพยาบาลตามปกติ
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สมมติฐานการวิจัย

 1. ผู ้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

หลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้และออกก�าลัง

กายแบบร�าตังหวายมีระดับความดันโลหิตลดลง

กว่าก่อนได้รับโปรแกรม

 2. ผู ้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 

กลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการให้ความรูแ้ละออกก�าลงั

กายแบบร�าตังหวายมีระดับความดันโลหิตลดลง

มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบปกติ

โปรแกรมการให้ความรู้และการออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย

(ประยุกต์จากทฤษฏีความเชื่อด้านสุขภาพของ Becker 
ร่วมกับการออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย) 
-  การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค
  (ให้ความรู้ความเสี่ยงต่อการเป็นโรค)
- การรับรู้ความรุนแรงของโรค
  (แลกเปลี่ยนประสบการณ์)
-  การรับรู้อุปสรรค ประโยชน์ และการปฏิบัติตน
  (สื่อ วิดีทัศน์ สาธิต และออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย)
- การใหค้วามรูเ้รือ่งความดนัโลหติ การปฏบิตัติวั และปรบัพฤตกิรรม
-  การให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว

การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคความ

ดันโลหิตสูง

ความดันโลหิต

กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 

experimental research) แบบสองกลุ่มวัด 

ก่อนและหลงัการทดลอง (The  pretest – posttest 

control group design) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลของโปรแกรมการให้ความรูแ้ละออกก�าลงักาย

แบบร�าตังหวายต่อระดับความดันโลหิตของ 

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะความดนัโลหิตสงู ตามการวินิจฉยั

ของแพทย์ ที่ได้รับการรักษาด้วยยา ไม่มีภาวะ

แทรกซ้อนต่ออวัยวะท่ีส�าคัญจ�านวน 40 คน  

แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จ�านวนกลุม่ละ 

20 คน โดยมีถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมอืง

อุบลราชธานี และมารับบริการที่ศูนย์สุขภาพ

ชมุชนเมอืง ซึง่เป็นหน่วยบรกิารระดบัปฐมภมูเิพือ่

ตอบสนองต่อการสร้างสุขภาพ มีขอบเขตการ

ด�าเนนิการบริการสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพ  

การควบคุมป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและ

การฟื้นฟูสุขภาพ  โดยกลุ่มทดลองคือ ผู้สูงอายุที่

มีภาวะความดันโลหิตสูงได้รับโปรแกรมการให้

ความรู้และออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย และ

กลุ่มควบคุม คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิต

สูงที่ได้รับการพยาบาลตามปกติจากศูนย์สุขภาพ

ชมุชนเมอืง โดยมรีะยะเวลาการทดลอง 8 สัปดาห์
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วิธีการด�าเนินงานวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบกึง่ทดลอง 

(Quasi Experimental Research) แบบสองกลุ่ม

วัดสองครั้ง (The Pretest – Posttest Control 

Group Design) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 

ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุโรคความดัน

โลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ที่มีอายุ 60 -75 ปี  

มีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนคร จังหวัด

อบุลราชธาน ีได้คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจงจากทะเบยีนประวตัผิูป่้วย โดยได้รบัการอนมัุติ

จากหวัหน้าศนูย์โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพชมุชน 

ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างด้วยการวิเคราะห์อ�านาจ

ทดสอบ (Power of test) โดยก�าหนดอ�านาจทดสอบ

ร้อยละ 90 ที่ระดับนัยส�าคัญ .05 ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 36 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 

18 คน และกลุ่มควบคมุ 18 คน ทัง้นีเ้พือ่ให้ข้อมลู

มีการกระจายตัวเป็นโค้งปกติ ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาด

กลุม่ตวัอย่างเป็นกลุม่ละ 20 คน รวมทัง้หมด 40 คน 

แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน กลุ่มควบคุม 20 คน

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 ชุด ได้แก่ 

 1. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการด�าเนนิการทดลอง 

คอื โปรแกรมการให้ความรูแ้ละการออกก�าลงักาย

แบบร�าตงัหวาย ซึง่ผูวิ้จยัได้พฒันาขึน้จากการประยุกต์

ทฤษฏแีบบแผนความเชือ่ด้านสุขภาพของ Becker 

(1974) ประกอบไปด้วย คู่มือความรู้โรคความดัน

โลหติสงูค�านวณค่า CVI ได้ .88 คู่มอืการออกก�าลงักาย

แบบร�าตงัหวาย ค�านวณค่า CVI ได้ .80 แผนการสอน

เรื่อง โรคความดันโลหิตสูงค�านวณค่า CVI ได้ .80 

บทความการให้ความรูท้างหอกระจายข่าวค�านวณ

ค่า CVI ได้ .88 และแบบสอบถามการปฏิบัติตัว

เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงซ่ึงเป็นเครื่องมือ

ก�ากับการทดลอง ค�านวณค่า CVI ได้ .80

 2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 

แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูล 

อาย ุเพศ ยาทีใ่ช้ และพฤตกิรรมการออกก�าลงักาย

เครื่องวัดความดันโลหิตมาตรฐานชนิดปรอท

 3. เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการก�ากบัการทดลอง 

คือ แบบสอบถามการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค 

ความดันโลหิตสูงประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 

10 ข้อ แบบให้ตอบ ท�า – ไม่ท�า และแบบบันทึก

การออกก�าลังกายโดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก
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  ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

กลุ่มทดลอง (N=20) กลุ่มทดลอง (N=20)

ขั้นเตรียมการทดลอง

1.  สร้างสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์ขั้นตอนและขอความร่วมมือในการท�าวิจัย

2.  บันทึกข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่วนบุคคลและ ตอบแบบสอบถามการรับรู้โรคความดัน

โลหิตสูง และวัดความดันโลหิต

ขั้นด�าเนินการทดลอง      

สัปดาห์ที่1                                      

 ใหค้วามรู้เร่ืองโรคความดนัโลหติสงู โดยการบรรยาย มกีารอภปิรายกลุม่ 

ร่วมกนัวเิคราะหเ์กีย่วกบัสาเหต ุการเกิดโรค ความรนุแรงของโรคความดนั

โลหติสงู ในเรือ่งการรบัรูอ้ปุสรรค ประโยชนแ์ละการปฏบิตัติวัเพือ่ปอ้งกนั

โรคความดนัโลหติสงูโดยใช้สือ่วดิทิศันช่์วยสอน การปฏบิตัติวั เพือ่ลดภาวะ

เสี่ยงโดยการสาธิตและให้ผู้ร่วมวิจัยการฝึกเลือกชนิดและสัดส่วนอาหาร 

ที่เหมาะสมโดยใช้เกมส์จับคู่  การสาธิตและให้ฝึกการออกก�าลังกายแบบ

ร�าตังหวายพร้อมแจก VCD พร้อมคู่มือการออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย  

ผู้วิจัยเป็นผู้น�าการออกก�าลังกายทุกวันเวลา 18.00 น. ที่ศาลากลางบ้าน

สัปดาห์ที่ 2- 8

 ทบทวนถึงกิจกรรมในสัปดาห์ท่ีผ่านมาพร้อมทั้งซักถามปัญหา 

อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีผ่านมา ทบทวนท่าออกก�าลังกาย 

ท่าเดิมทั้งหมด โดยผู้วิจัยและผู้ช่วย เป็นผู้น�าการออกก�าลังกาย  

ออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่องทุกวันเวลา 17.00 น. ที่ศาลากลางบ้าน 

เริ่มการให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว สัปดาห์ที่3 เวลาเช้า – เย็น  

ในวันจันทร์ และวันศุกร์

ขั้นด�าเนินการทดลอง            

สัปดาหท์ี ่1 ใหก้ารพยาบาลตามปกติ

จากคลินิกศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง    

ในเรื่องการการให้ความรู้เรื่องโรค

ปฏิบัติตัว การรับประทานยา และ

การมาตรวจตามนัดและก�าหนด 

วันนัดหมายครั้งต่อไป

ขั้นประเมินการทดลอง                                                                                                                 

ประเมินความดันโลหิตและตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตัวโรคความดันโลหิตสูง ในสัปดาห์ที่ 8

ขั้นด�าเนินการทดลอง
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วิเคราะห์ข้อมูล     

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  

และใช้สถิติที (t-test)

 

ผลการวิจัย    

 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง พบว่าผูส้งูอายุ

ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ในกลุ่มควบคุมและ 

กลุม่ทดลอง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 90 มีอายุอยู่ระหว่าง 60 - 69 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 97.5  ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

มาแล้ว 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 92.5 จ�านวนยา

ที่รับประทานมีอย่างน้อย 1 ชนิด ส่วนใหญ่เป็น

ยากลุ่มขับปัสสาวะ คิดเป็นร้อยละ 85 ส่วนใหญ่

ออกก�าลังกายเป็นประจ�าทุกวัน แต่ไม่สม�่าเสมอ 

คิดเป็นร้อยละ 55 โดยใช้การเดินออกก�าลังกาย 

คิดเป็นร้อยละ 35

ตารางที่ 1 เปรียบค่าเฉลี่ยความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ก่อนและหลังได้รับ

โปรแกรมการให้ความรู้และออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย (n
1
= 20, n

2
= 20, n

รวม
= 40)

ความดันโลหิต
ก่อนการทดลอง 

X SD

    หลังการทดลอง

X SD   t        p-value

ความดันโลหิต Systolic      151.20 6.748  135.50  8.464 18.415*   0.000

ความดันโลหิต Diastolic 91.10 5.370 80.70 5.401 13.898* 0.000

*p <.05

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับความดันโลหิต ดังนี้

 ค่าเฉลีย่ค่าความดนัโลหติตวับนและตวัล่างของกลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการให้ความรูร่้วมกบัการ

ออกก�าลังกายแบบร�าตังหวายหลังการได้รับโปรแกรมฯ ต�่ากว่าก่อนการได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่าง ระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) และความดันโลหิต 

ตัวล่าง (DBP) ระหว่างกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง (n= 20)

ความดันโลหิต ค่าเฉลี่ยของผลต่าง (D) SD       t             p-value

ความดันโลหิตตัวบน (SBP)

กลุ่มทดลอง (ก่อน-หลัง) 15.7 3.813
12.374*  < 0.000

กลุ่มควบคุม (ก่อน-หลัง) 24.0 2.927

ความดันโลหิตตัวล่าง (DBP)   

กลุ่มทดลอง (ก่อน-หลัง) 10.4 3.347
5.189* <0.000 

กลุ่มทดลอง (ก่อน-หลัง) 4.15 4.221

   *p <.05
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จากตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ระดับความดันโลหิต ดังน้ีค่าเฉลี่ยความดันโลหิต

ตวับนและตวัล่างกลุม่ทดลองทีไ่ด้รบัโปรแกรมการ

ให้ความรูร่้วมกบัการออกก�าลงักายแบบร�าตงัหวาย

ต�่ากว่ากลุ ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล 

  ในงานวิจัยนี้  กลุ ่มควบคุมได้รับการ

พยาบาลตามปกติจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ได้แก่ การวดัความดนัโลหิต ซกัประวัตแิละเข้าพบ

แพทย ์  หลังจากตรวจเสร็จพยาบาลจะให ้

ค�าแนะน�ารายบุคคล ในเรื่องการรับประทานยา 

การรับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย และ

การมาตรวจตามนัด ส่วนในกลุ่มทดลองได้รับ

ความรู้ร่วมกับการออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย 

เป็นเวลา 8 สปัดาห์ โดยประยกุต์แนวคดิความเชือ่

ด้านสุขภาพของ เบคเกอร์ (Becker, 1974) โดย

อาศัยหลักการ คือ การควบคุมความดันโลหิตสูง

ให้ได้ผลดีและยั่งยืนน้ัน จ�าเป็นต้องมีการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสมและมีความรู  ้

ที่ถูกต้อง โดยการใช้แบบแผนความเชื่อด้าน

สขุภาพมาประยกุต์ใช้เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูก้เ็ป็น

สิ่งส�าคัญที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมสขุภาพได้ โดยโปรแกรมนีป้ระกอบด้วย 

กิจกรรมการให้ความรูโ้ดยการบรรยายเป็นรายกลุ่ม 

การใช้สื่อวิดิทัศน์ช่วยสอน การสาธิต และให้กลุ่ม

ตัวอย่างฝึกการเลือกชนิดและสัดส่วนอาหาร 

ที่เหมาะสม การออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย  

ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

อย่างเป็นจงัหวะและมคีวามต่อเนือ่ง ใช้เวลาทัง้หมด 

40 นาที โดยผู้วิจัยเป็นผู้น�าการออกก�าลังกาย 

ออกก�าลงักายทกุ วนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 17.00 น. 

ทีศ่าลากลางบ้าน และให้ความรูท้างหอกระจายข่าว 

ในสัปดาห์ที ่3 ถงึสัปดาห์ที ่7 ทกุสัปดาห์ รวมทัง้หมด 

5 สัปดาห์ จ�านวน 10 วันในเวลาเช้า และเย็น  

(ในวันจันทร์ และวันศุกร์) พร้อมแจก VCD  

การออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย  คู ่มือการ 

ออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย และคู่มือความรู้

เรื่องโรคความดันโลหิตสูง กลับไปทบทวนเมื่อ 

อยู่บ้าน ในสัปดาห์ ที่ 1 – 8  โดยทั้งสองกลุ่มได้รับ

การประเมินการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคความดัน

โลหติสูง จ�านวน 10 ข้อ ก่อน และหลังการทดลอง 

การออกก�าลงักายแบบร�าตงัหวายมกีารยดืเหยยีด

กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีอัตรา

การเต้นของหัวใจเป้าหมาย (target heart rate) 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 40-50 เช่นเดยีวกบัการออกก�าลงักาย

แบบแอโรบิค (ดุจใจ ชัยวานิชศิริ และวสุวัฒน์  

กติสิมประยรูกลุ, 2552) ซึง่ช่วยให้หวัใจ และปอด

ท�างานดขีึน้ ท�าให้การสบูฉดีโลหติมปีระสทิธภิาพ 

มีการไหลเวียนเลือดดี กระตุ้นการท�างานของ 

ประสาทซิมพาเทติค และพาราซิมพาเทติค 

(Levine and Craven, 2005;  Dibona, 2012) 

ซึ่งมีผลดีต่อผู้สูงอายุ  หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น

ดีขึ้น (Nelson el al, 2007) อย่างไรก็ตาม พบว่า 

กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ พบว่า

ความดนัโลหติลดลงเช่นกนั แสดงว่า การพยาบาล

ตามปกติก็เป็นการพยาบาลที่ดีเช่นกัน แต่กลุ่ม

ทดลองนั้น ได้รับการพยาบาลที่เข ้มข้นกว่า 

ในกระบวนการควบคุมความดันโลหิต และมีการ 

กระตุ้นจากส่ือหลายๆ ทาง มกีารติดตามผลอย่าง

ต่อเนื่อง จึงท�าให้ผลของโปรแกรมการให้ความรู้
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และออกก�าลงักายแบบร�าตงัหวาย มปีระสทิธภิาพ

ในการลดความดันโลหิตได้ดีกว่า สอดคล้องกับ

งานวิจัยของอรพิน จุลมุสิ (2551) ท่ีได้ศึกษา 

ผลการออกก�าลงักายแบบฟ้อนเจงิมช. ซึง่เป็นการ

ออกก�าลังกายแบบแอโรบิกต่อความดันโลหิต 

ในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มตัวอย่างเป็น

ผูส้งูอายโุรคความดนัโลหติสงูชนดิไม่ทราบสาเหตุ

จ�านน 52 ราย แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ 

กลุ ่มทดลองออกก�าลังกายแบบฟ้อนเจิง มช  

ติดต่อกันนานครั้งละ 44 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

นาน 10 สัปดาห์  ผลการวิจัยพบว่า ความดัน 

Systolic และความดัน Diastolic ภายหลังการ

ออกก�าลังกายแบบฟ้อนเจิงมช.ลดลงกว่าก่อน 

ออกก�าลังกายแบบฟ้อนเจิงมช.อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อรทยั ชเูมอืงและคณะ (2554) ทีศ่กึษาผลของการ

ออกก�าลังกายแบบโนราแขกต่อความดันโลหิต 

ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยแบ่ง

เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยกลุม่ทดลอง

ออกก�าลังกายแบบโนราแขก ครั้งละ 50 นาที  

3 ครัง้ต่อสปัดาห์อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 สปัดาห์ 

ผลการวจัิยพบว่า ความดนั Systolic  และความดัน 

Diastolic ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ภายหลังการออกก�าลั งกายแบบโนราแขก 

ต�่ากว่าก่อนการออกก�าลังกายแบบโนราแขก 

ความดนัโลหติ Systolic  และความดนั Diastolic 

ในผู ้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงกลุ ่มที่ 

ออกก�าลังกายแบบโนราแขกต�่ากว่ากลุ่มท่ีไม่ได้

ออกก�าลงักายแบบโนราแขก อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05

 สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดัน

โลหิตสูงที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริม 

สขุภาพต�าบลในเครอืโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ 

อุบลราชธานี  ที่ได้รับโปรแกรมการให้ความรู ้

ร่วมกับการออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย มีการ

ออกก�าลังกายแบบร�าตังหวายอย่างถูกวิธี และ 

ต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ได้รับความรู้เรื่อง 

โรคความดันโลหติสูง การสาธติและสาธติย้อนกลับ

เรือ่งการเลอืกอาหารความดนัโลหติสงู ส่งผลให้เกดิ

ความตระหนกัในการปฏบิตัตินเพือ่ผลลพัธ์ในทางบวก 

จะเหน็ได้จากคะแนนพฤตกิรรมการปฏบิตัติวัเกีย่วกบั

โรคความดนัโลหติสงูเพิม่ขึน้ร้อยละ 100 ส่งผลท�าให้

ความดันโลหิตลดลงสูร่ะดับท่ีปกติ และอย่างต่อเนือ่ง

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล จาก 

ผลการวจัิยแสดงให้เหน็ว่าโปรแกรมการให้ความรู้

และการออกก�าลังกายแบบร�าตังหวาย ส่งผลให ้

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะความดนัโลหติสงูเกดิความตระหนกั

ในเร่ืองโรค ความรุนแรงของโรคส่งผลให้เกิดการ

ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อที่จะ

ป้องกันไม่ให้โรคนั้นรุนแรงขึ้นในเรื่องของการ 

รบัประทานอาหาร การออกก�าลงักายแบบร�าตงัหวาย

ดงันัน้พยาบาลและบคุลากรทางการแพทย์ควรน�า

โปรแกรมนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์การ

ควบคมุความดันโลหติของผู้ป่วยความดันโลหติสูง 

ซ่ึงเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อการเกิด 

โรคหลอดเลือดสมองได้

 2. ด้านการศึกษา ควรมีการน�าทฤษฏี

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพมาสอดแทรก 

ในการจดัการเรยีนการสอนของนกัศกึษาพยาบาล
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ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค

ความดันโลหิตสูง ลดความรุนแรงของโรค มีการ

วางแผนและพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับการ

สร้างเสริมสุขภาพ การมีการพัฒนากิจกรรม 

ที่เหมาะสมในบริบทของแต่ละท้องที่ มาปรับใช ้

กบัผูป่้วยทีร่บัไว้ดแูล และมคีวามรูค้วามเข้าใจ และ

เกิดทักษะในการให้ความรูแ้ก่คนในครอบครัว และ

ประชาชนทั่วไปได้

 3. ด้านการวิจัย ผลการวิจัยนี้มีประโยชน์

ในการส่งเสรมิองค์ความรูเ้กีย่วกับการดแูลผูส้งูอายุ

ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 

และสามารถเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยในการ 

จัดกิจกรรมการลดความดันโลหิตในผู ้สูงอาย ุ

ในแง่มมุอืน่ได้และประยกุต์ใช้กบัผูป่้วยกลุม่อืน่ต่อ

ไปในผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในชุมชน หรือใน

อ�าเภอใกล้เคียงหรือในกลุ่มผู้สูงอายุแยกเป็นกลุ่ม

เพศชาย และกลุ่มเพศหญิง

 4. ควรน�าเอาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม 

เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนผู้ป่วยให้มีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาผลของการให้ความรู้

และการออกก�าลงักายแบบร�าตงัหวาย ในผูส้งูอายุ

กลุ่มอื่นๆ ที่อยู่ในชุมชน หรือในอ�าเภอใกล้เคียง

 2. ควรมกีารศกึษาเฉพาะในกลุม่ผูส้งูอายุ

แยกเป็นกลุ ่มเพศชายและกลุ ่มเพศหญิง เพื่อ 

ดูความเปล่ียนแปลงของค่าความดันโลหิตใน 

แต่ละกลุ่ม

 3. ควรมีการก�ากับการทดลอง โดยการ

วดัอตัราการเต้นของหวัใจทกุครัง้หลงัออกก�าลงักาย 

เพื่อตรวจสอบว่าอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น

ตามหลักการของการออกก�าลังกายแบบแอโรบิค
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ในการเป็นพลเมืองโลก กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จ�านวน 384 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 

แบบสอบถามระดบัความสขุของนกัศกึษาไทยในการเป็นพลเมอืงโลก มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.95 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความสขุของนกัศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลในการเป็นพลเมอืง

โลกโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 3.03, SD = 0.306) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับ

ความสุขมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (X = 3.21, SD = 0.420) ด้านการเรียนและสติ

ปัญญา (X = 3.10, SD = 0.402) ด้านสังคม (X = 3.10, SD = 0.374) และด้านเศรษฐกิจ  

(X = 3.00, SD = 0.466) ส่วนระดับความสุขมาก คือ ด้านจิตใจและอารมณ์ (X = 2.94, SD = 0.361) 

และด้านสุขภาพ (X = 2.80, SD = 0.372) 

ค�าส�าคัญ: ความสุข พลเมืองโลก นักศึกษา
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Abstract

 This research aims to study the Happiness of Rajamangala University of 

Technology Students toward World Civics. The sample was 384 the Undergraduate 

students of the Rajamangala university of Technology in academic year 2015 with 

using stratified random sampling method (Stratified Random Sampling). The Data 

collection tools were the questionnaires of level happiness of Thai students toward 

World Civics. The reliability of Cronbach’s Alpha Coefficient were 0.95. Data analysis 

was frequency percentage mean (X) and standard deviation (SD).

 The result of this research show that The level Happiness of Rajamangala 

University of Technology students toward World Civics was at the highest level  

(X = 3.03, SD = 0.306). Moreover, the subject with the highest level Happiness were 

the moral (X = 3.21, SD = 0.420) the academic and intellectual (X = 3.10, SD = 0.402), 

the social (X= 3.10, SD = 0.374) and the economic (X = 3.00, SD = 0.466). The high 

level happiness were the psychological and emotional (X= 2.94, SD = 0.361) and 

the health (X = 2.80, SD = 0.372).

Keywords: Happiness, World Civics, Undergraduate Students

บทน�า

 การพฒันาประเทศทีผ่่านมามุง่เน้นพฒันา

ความเจรญิเตบิโตด้านเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม

เป็นหลักจนเกิดการเสียสมดุลและเกิดปัญหา  

ส่งผลต่อความสขุของประชาชนทัง้สิน้ ซึง่ความสขุ

ที่ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทาง (Ultimate goal) 

ของมนุษย์ทุกคน ในทางพุทธศาสนาถือว่าความ

สขุเป็นเรือ่งของการพฒันาชวีติ การตอบสนองต่อ

ความต้องการทางประสาทสัมผัส ความเป็นมิตร

และการอยูร่่วมกนัในครอบครวั ชมุชน และสงัคม 

ส่วนในทางเศรษฐศาสตร์มองความสุขว่าเป็น 

ความยินดี (Pleasure) หรือความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ส�าหรับมุมมองเชิงจิตวิทยานั้น

ความสุขเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก 

ระดับความสุขทางจิตวิทยาจึงเกี่ยวข้องกับความ

อยู่ดีทางอารมณ์ (emotional well-being) ทาง

สุขภาพกาย และทางสุขภาพจิต (Frey, 2008; 

ประเวช ตนัตนิวิฒันสกลุ และเอกอนงค์ สตีลาภนินัท์, 

2554; Oswald, 1997; รศรนิทร์ เกรย์ และคณะ, 

2553) ซึ่งมาร์ติน เซลิกแมน (Seligman, 2011) 

กล่าวว่าการด�าเนนิชวีติให้มคีวามสขุต้องประกอบด้วย 

การมีอารมณ์ทางบวก (Positive Emotion) การมี 

ส่วนร่วม (Engagement) การมีความสัมพันธ์ 

เชิงบวก (Positive Relationships) การเป็น 
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ผู ้มีความหมาย (Meaning) และการประสบ 

ความส�าเรจ็ (Accomplishment/Achievement) 

และจากผลการส�ารวจระดบัความสขุขององค์การ

สหประชาชาติ (UN) ใน 156 ประเทศทั่วโลก 

ในปี 2541-2554 พบว่า ปัจจัยความสุขที่ส�าคัญ

ของทกุประเทศทัว่โลก ได้แก่ รายได้ การมงีานท�า 

ความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกันในชุมชน 

การมค่ีานยิมทีเ่อือ้ต่อความสขุและศาสนา สขุภาพกาย 

สขุภาพจติ ความสมัพันธ์ในครอบครวั การศกึษาและ

ความเท่าเทียมกันทางเพศและสังคม (มติชน

ออนไลน์, 2557)

 การศึกษาเป็นกลไกที่ส�าคัญในการช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยท�าให้

เข้าใจชีวิตมากข้ึน เพราะสถาบันอุดมศึกษาต้อง

ช่วยพัฒนาความเข้าใจตนเองและพัฒนาค่านิยม

ส่วนบุคคลด้วย (กรรณิการ์ พรมเสาร์, 2557) 

ท�าให้นักศึกษามีแนวคิดการพัฒนาเป้าหมาย 

ในชีวิตต่อไป เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

และพลเมืองโลกที่ดีด้วย ร่วมกันการสร้างสังคม 

ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ ซึ่งจุดมุ่งหมายส�าคัญ

ของการศกึษาคอืการสร้างความเป็นพลเมอืงดใีห้กบั

เยาวชน เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมคีวามสขุ (ราชกจิจานเุบกษา, 2542) และ

ในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดน้ัีน สมหวัง พธิิยานุวัฒน์, 

(2557) ได้กล่าวไว้ว่าลกัษณะของการเป็นพลเมอืง

โลกที่ดีในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการเป็น 

ผู ้มีความสามารถที่จะเห็นและแก้ปัญหาในฐานะ 

ของสมาชิกของสังคมโลก มีความสามารถในการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์และเป็นระบบ  

มีความเต็มใจในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี  

มีความเต็มใจเปลี่ยนวิถีชีวิตและบริโภคพิสัย 

เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความรู้ทั่วไปเพื่อด�ารงชีวิตและมีความรู้เฉพาะ 

ในการประกอบอาชีพ มีทักษะการเรียนรู ้และ

นวัตกรรม มีทักษะทางเทคโนโลยี ส่ือและ

สารสนเทศ มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ดังนั้น

การศึกษาจึงเป ็นปัจจัยส�าคัญของการสร้าง 

องค ์ความรู ้และความสุขให ้กับผู ้ เรียนหรือ

นักศึกษาท่ีสังคมคาดหวังให้เป็นผู้พัฒนาประเทศ

ในอนาคต ดังนั้นนักศึกษาจึงเป็นเป้าหมายหลักที่

มหาวทิยาลยัต้องพฒันาและยกระดบัคณุภาพชวีติ

ให้ดีขึ้น สามารถด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและ 

มีความสุข รวมทั้งเสียสละแรงกายรับใช้ชาติหรือ

เสยีสละทรพัย์สนิช่วยพฒันาสงัคมได้อย่างแท้จรงิ 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู ้

ท้ังในหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านวิชาชีพ

พร้อมทั้งมีทักษะชีวิตไปพร้อมกัน รวมถึงการ 

จัดสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อประสบการณ์การ

พฒันาของนกัศกึษาให้เหมาะสมด้วย (Astin, 1993) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็น

สถาบนัทีจ่ดัการศกึษาทัง้ด้านวชิาการ และวชิาชพี

ชั้นสูงท่ีเน้นการปฏิบัติท้ังในระดับปริญญาตรี โท 

และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้ส�าเร็จการ

ศกึษาจากสถาบนัอาชวีศกึษาเป็นหลัก รวมถงึผู้ที่

ส�าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัชมุชน และการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐานในการศกึษาต่อวิชาชีพระดับปรญิญาตรี 

เน้นการผลิตบัณฑิตบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และผลิตบัณทิตในสายวิชาชีพ 

เพ่ือออกมาพัฒนาประเทศชาติ ทีค่รอบคลุมพ้ืนที่

ทัว่ทกุภาคของประเทศ จ�านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย 
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มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

โดยมอีตัลกัษณ์ของบณัฑติคอื“บณัฑตินกัปฏบิตั”ิ 

(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล, 2557) ในการ

ที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่ดีและ 

เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เป็น

พลเมอืงโลกทีด่นีัน้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา

ระดบัความสขุของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลในการเป็นพลเมืองโลก เพื่อให้ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับความสุขท่ีแท้จริงในการด�าเนินชีวิตของ

นกัศึกษาท้ังการเรยีน การใช้ชวีติร่วมกบัผูอ้ืน่ ตลอดจน

การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ มหาวิทยาลัย 

ในช่วงเวลาทีก่�าลงัศกึษาในมหาวทิยาลยั เพือ่เป็น

ข้อมูลในการจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ในช่วงที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

และเป็นข้อมูลให้กับผู ้ที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้

พฒันาการร่วมกนัพฒันาให้นกัศกึษาเป็นพลเมอืง

โลกที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาระดับความสุขของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการเป็น

พลเมืองโลก

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ศึกษาระดับความสุขของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลระดับปริญญาตรี

ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 9 แห่ง 

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 2. การศกึษาระดับความสขุของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการเป็น

พลเมืองโลก โดยศึกษาความสุขใน 6 ด้าน คือ 1) 

ด้านจิตใจและอารมณ์ 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3) ด้านการเรียนและสติปัญญา 4) ด้านสังคม 5) 

ด้านเศรษฐกิจ และ 6) ด้านสุขภาพ

ค�าจ�ากัดความของการวิจัย

 ความสุขของนักศึกษา หมายถึง สภาพ

อารมณ์และความรู ้สึกในทางบวกที่ตอบสนอง

ความต้องการ และความพึงพอใจในชีวิตของ

นักศึกษา ประกอบด้วยความสุข 6 ด้าน คือ 

 1. ด ้านจิตใจและอารมณ์ หมายถึง  

มคีวามพงึพอใจและสามารถบรหิารจดัการปัญหา

ในการด�าเนินชีวิตของตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง 

สามารถควบคุมและรักษาอารมณ์เชิงบวกโดย 

รับรู้อารมณ์ที่ดีและไม่ดีของตนเองได้ มีจิตส�านึก
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ที่ภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันอย่างเรียบง่าย

 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง  

มีความตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยา

บรรณในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญ ู

รู้คุณ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ 

มคีวามรกั ความผกูพนัและความภาคภมูใิจในองค์กร 

มีความยินดีที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม เข้าใจและ

ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล มคีวามพร้อม

ทีจ่ะพฒันาและสร้างเอกลกัษณ์ของตนเองในการ

เป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่น

 3. ด้านการเรยีนและสตปัิญญา หมายถงึ 

มีความทันสมัยและตื่นตัว สนใจใฝ่หาความรู้และ 

พึงพอใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ยอมรับและปรับตัว

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการต่างๆ  

มคีวามพร้อมทีจ่ะพฒันาทกัษะและความสามารถ

ทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและเลือกใช้ให้

สอดคล้องกับความต้องการได้ มีความสามารถ 

ในการน�าข้อมูลต่างๆ มาใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์วิธี

การแก้ปัญหาทีเ่ป็นระบบ มทัีศนคตท่ีิดต่ีอวชิาชพี

และภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีความสามารถ

และพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลกลุ่ม

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

 4. ด้านสังคม หมายถึง มีความสามารถ

ในการท�างานและปรับตัวเพื่อเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

เป็นอย่างดี มีเครือข่ายคอยช่วยเหลือเกื้อกูลและ

บุคคลที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ ได้รับการยอมรับ

จากผูอ้ืน่ เป็นผูแ้สวงหาความส�าเรจ็และมเีป้าหมาย

ในชีวิต มีความเป็นตัวของตัวเองสามารถแสดง

ภาวะผูน้�าในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ไม่เอาเปรยีบผูอ้ืน่

และท�าให้ผู ้อื่นเดือดร้อน ยอมรับและปฏิบัติ 

ตามกฏระเบียบของสังคม เต็มใจแก้ไขข้อขัดแย้ง

ทีเ่กดิขึน้ มคีวามรูส้กึปลอดภยัในชวีติ มคีรอบครวั

ทีม่คีวามรกัความผกูพนัและความอบอุน่พร้อมทัง้

เชื่อมั่นในสมาชิกของครอบครัว รู ้จักการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด

 5. ด้านเศรษฐกิจ หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ

ในฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง สามารถบริหาร

จัดการเงินได้อย่างเป็นระบบทั้งการรับ การจ่าย 

และการออมเงินในแต่ละเดือน ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักพออยู ่  

พอกนิ พอใช้เพ่ือให้อยูไ่ด้ด้วยตนเอง มคีวามเต็มใจ

ที่จะเปลี่ยนวิถีการบริโภคเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

 6. ด้านสขุภาพ หมายถงึ มคีวามพงึพอใจ

ในสุขภาพของตนเอง มร่ีางกายทีแ่ขง็แรง สมส่วน 

สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว 

ว่องไว ไม่มีโรคประจ�าตัวร้ายแรง มีสมรรถภาพ

ร่างกายเหมาะสมกับวัย มีพฤติกรรมการบริโภค 

ที่ถูกสุขลักษณะ สามารถบริหารเวลาในการออก

ก�าลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ

 พลเมืองโลก หมายถึง การเป็นสมาชิก

ของสังคมโลกที่มีลักษณะของพลเมืองโลก 

ในศตวรรษ ที่ 21 คือ มีอิสรภาพ เคารพในสิทธิ

เสรีภาพของผู้อื่น เคารพในกฏ กติกาของสังคม 

ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล มคีวามรบัผดิชอบ 

มีจิตสาธารณะ สามารถเห็นและเข้าช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาในฐานะของสมาชิกของสังคมโลก 

เต็มใจที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี และยินดี

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและบริโภคนิสัยเพื่อพิทักษ ์
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สิ่งแวดล้อม สามารถท�างานร่วมกับผู ้อื่นได้ 

สามารถคิดวิ เคราะห ์อย ่ างมีวิจารณญาณ 

สร้างสรรค์และเป็นระบบ มคีวามรูท่ั้วไปเพือ่ด�ารง

ชีวิตและมีความรู้เฉพาะในการประกอบอาชีพ มี

ทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม มีทักษะทาง

เทคโนโลยี ส่ือ และสารสนเทศ มีจริยธรรม

คุณธรรม มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต

 นกัศกึษา หมายถึง นกัศกึษาท่ีก�าลงัศกึษา

ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคง 9 แห่ง ประกอบ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

องค์ประกอบในการขับเคล่ือนให้ชีวิตมีความสุข 

(PERMA Model) (Martin Seligman, 2011)

1. อารมณ์เชงิบวก (Positive Emotion : P)

2. การมีส่วนร่วม (Engagement : E)

3. ความสมัพนัธ์เชงิบวก (Positive Relationships : R)

4. การเป็นผูมี้ความหมาย (Meaning : M)

5. ความส�าเรจ็ (Accomplishment/Achievement: A)

ความสุขของนักศึกษาในการเป็นพลเมืองโลก
1. ด้านจิตใจและอารมณ์
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ด้านการเรียนและสติปัญญา
4. ด้านสังคม
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านสุขภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับความสุข

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2553)       

1. ด้านจิตใจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านเทคโนโลยี  

5. ด้านเศรษฐกิจ

ลักษณะของพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2557)

1. สามารถท่ีจะเห็นและเข้าแก้ปัญหาในฐานะของสมาชิกของ 
สังคมโลก 

2.  สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น 
3.  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์และเป็นระบบ 
4.  เต็มใจที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี 
5.    เตม็ใจทีจ่ะเปลีย่นวถิชีีวติและบรโิภคนสิยัเพ่ือพิทกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
6.  มีจริยธรรมคุณธรรม 
7.  มีความรู้ท่ัวไปเพ่ือด�ารงชีวิตและมีความรู้เฉพาะในการประกอบอาชีพ 
8.  มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
9.   มีทักษะทางเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ 
10. มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต

แนวคิดการพัฒนานักศึกษา

- การจัดสภาพแวดล้อม (Astin, 1993) 

- การพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา (Chickering 

and Reisser, 1993 อ้างถึงใน ธิดารัตน์  บุญนุช, 

2543)

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวัดระดับความสุขของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการเป็น

พลเมอืงโลกครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ศกึษาเอกสารงานวจัิย

ทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิการพัฒนานกัศกึษา แนวคดิ

เกีย่วกบัความสขุ และลกัษณะของพลเมอืงโลกใน

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อความสุขของนักศึกษา

ในการเป็นพลเมืองโลก ดังนี้ 
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วิธีการด�าเนินการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง

พรรณนา (Descriptive Study)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลระดบัปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีน

ในปีการศกึษา 2558 จ�านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย 

มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ�านวน 

102,258 คน

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลระดบัปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีน
ในปีการศึกษา 2558 จ�านวน 9 แห่ง โดยค�านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางส�าเร็จรูปของ
เครซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 
384 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) และ
เทียบสัดส่วนจ�าแนกตามมหาวิทยาลัยและคณะ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
 1. แบบสอบถามระดับความสุขของ
นกัศกึษาไทยในการเป็นพลเมอืงโลก ท่ีผู้วจัิยสร้าง
ขึน้โดยน�าแบบประเมินความสขุของกรมสขุภาพจติ
ฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ (TMHI-55) และข้อมูลที่ได้
จากการวเิคราะห์แนวคดิเกีย่วกบัความสขุการจดัการ
ความสุข และสุขภาพจิตทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศมาเป็นกรอบในการวเิคราะห์โดยปรบัปรงุ
ให้เข้ากับบริบทของนักศึกษา ได้แบบสอบถามที่
เป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
4 ระดับ จ�านวน 80 ข้อ 
 2. การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื ผูว้จิยั
น�าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนให้ผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน  
3 คน ทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการพฒันานกัศกึษา 
การอุดมศึกษา จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์
ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หา (Content Validity) 
และความชัดเจนของการใช้ภาษา และน�าไป
ทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 
30 คน ค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .95

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้รับการชี้แจงถึง
วตัถปุระสงค์ของการท�าวจิยัอย่างชดัเจนโดยผูว้จิยั
ยึดหลัก การพิทักษ์สิทธิ์ด้วยความสมัครใจ และ
เกบ็ข้อมลูไว้เป็นความลบัและน�าเสนอผลการวจิยั
ในภาพรวม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จัิยได้เกบ็รวบรวมข้อมลู ภายหลงัได้รบั
การอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในคนของคณะพยาบาลศาสตร ์เกื้อการุณย์  
(KFN-IRB-O 2016-02) โดยมีขั้นตอนการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
 1. ประสานงานขออนุญาตอธิการบดี 
รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 
 2. ประสานงานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
การวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูกับฝ่ายกิจการนกัศกึษา และองค์การนกัศกึษา 
 3. ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทัง้ 9 แห่ง ด้วยแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความสขุ
ของนกัศกึษาไทยในการเป็นพลเมอืงโลกโดยผูวิ้จัยเอง
และทางไปรษณีย์ 

 4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 

ก่อนน�าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การศึกษาครั้งนี้วิ เคราะห์ข ้อมูลด้วย

โปรแกรมส�าเรจ็รปู โดยใช้สถติพิรรณนา (Descriptive 

statistics) แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลท่ัวไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็น

เพศชาย ร้อยละ 51.8 ส่วนใหญ่ศกึษาอยูช่ัน้ปีที ่2 

ร้อยละ 28.9 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน ร้อยละ 20.1 ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 51.6 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

เพศชาย 199 51.8

เพศหญิง 185 48.2

 รวม 384 100.0

ชั้นปีที่ 1 72 18.8

ชั้นปีที่ 2 111 28.9

ชั้นปีที่ 3 105 27.3

ชั้นปีที่ 4 90 23.4

ชั้นปีที่ 5 6 1.6

 รวม 384 100.0

มทร. พระนคร 44 11.5

มทร. กรุงเทพ 28 7.3

มทร. ล้านนา 57 14.8

มทร. ศรีวิชัย 20 5.2

มทร. ธัญญบุรี 63 16.4
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ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

มทร. รัตนโกสินทร์ 29 7.6

มทร. ตะวันออก 24 6.3

มทร. อีสาน 77 20.1

มทร. สุวรรณภูมิ 42 10.9

 รวม 384 100.0

ค่าใช้จ่ายรายเดือน < 5,000 บาท 167 43.5

ค่าใช้จ่ายรายเดือน 5,000 – 10,000 บาท 198 51.6

ค่าใช้จ่ายรายเดือน > 10,000 บาท 19 4.9

 รวม 384 100.0

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลในการเป็นพลเมืองโลก รายด้านและรวมทุกด้าน

ความสุขของนักศึกษาไทย ค่าเฉลี่ย (X) SD ระดับความสุข

1 ด้านจิตใจและอารมณ์ 2.94 0.361 มาก

2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.21 0.420 มากที่สุด

3 ด้านการเรียนและสติปัญญา 3.10 0.402 มากที่สุด

4 ด้านสังคม 3.10 0.374 มากที่สุด

5 ด้านเศรษฐกิจ 3.00 0.466 มากที่สุด

6 ด้านสุขภาพ 2.80 0.372 มาก

รวมทุกด้าน 3.03 0.306 มากที่สุด

ตารางที่ 3  ความสุขมากที่สุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการเป็นพลเมืองโลก 

ในแต่ละด้าน 

ความสุขมากที่สุดของนักศึกษาไทย ค่าเฉลี่ย (X) SD

1 ด้านจิตใจและอารมณ์ ท่านพยายามท�าเป้าหมายให้บรรลุผลส�าเร็จ 3.22 0.672

2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่านตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 3.51 0.662

3 ด้านการเรียนและสติปัญญา ท่านมีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาท่ีท่านเรียนในปัจจุบัน 3.25 0.662

4 ด้านสังคม สมาชิกในครอบครัวของท่านมีความรักและผูกพันต่อกัน 3.43 0.613

5 ด้านเศรษฐกิจ ท่านมีความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยของท่าน 3.26 0.654

6 ด้านสุขภาพ ท่านเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว 3.04 0.701

ท่านมีความพึงพอใจในสุขภาพของตนเอง 3.04 0.736

ตารางที ่1 จ�านวนและร้อยละของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จ�าแนกตามข้อมลูทัว่ไป (ต่อ)
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ตารางที่ 4  ความสุขน้อยที่สุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการเป็นพลเมืองโลก

ในแต่ละด้าน
ความสุขของนักศึกษาไทย ค่าเฉล่ีย (X) SD

1 ด้านจิตใจและอารมณ์ ท่านเคยประสบกับความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจ

แต่สิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจช่วยให้ท่านผ่านพ้นไปได้

2.59 0.731

2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่านยินดีเสียสละแรงกายหรือทรัพย์สินเพื่อ 

ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

3.06 0.658

3 ด้านการเรียนและสติปัญญา ท่านสามารถน�าข้อมูลต่างๆ มาใช้คิดแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ

2.89 0.597

4 ด้านสังคม ท่านรู้สึกอึดอัดใจเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยและสังคมในทุกประเด็น

2.77 0.842

5 ด้านเศรษฐกิจ ท่านต้องหารายได้พิเศษเพื่อใช้จ่ายให้พอเพียง 

ในแต่ละเดือน

2.68 0.972

6 ด้านสุขภาพ ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถ

ด�าเนินชีวิตได้ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตประจ�าวัน

2.45 1.053

 2. ระดบัความสขุของนกัศกึษามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลในการเป็นพลเมืองโลก 

โดยรวมอยู ่ ในระดับมากท่ีสุด (X = 3.03,  

SD = 0.306) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ระดับความสุขมากท่ีสุด คือ ด ้านคุณธรรม

จรยิธรรม (X = 3.21, SD = 0.420) ด้านการเรยีน

และสตปัิญญา (X= 3.10, SD = 0.402) ด้านสงัคม 

(X = 3.10, SD = 0.374) และด้านเศรษฐกิจ  

(X = 3.00, SD = 0.466) ส่วนระดับความสุขมาก 

คอื ด้านจติใจและอารมณ์ (X= 2.94, SD = 0.361) 

และด้านสุขภาพ (X = 2.80, SD = 0.372)  

(ดังตารางที่ 2) ระดับความสุขของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการเป็น

พลเมอืงโลกทีม่ากทีส่ดุในแต่ละด้าน (ดงัตารางที ่3) 

และระดับความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลในการเป็นพลเมอืงโลกทีน้่อย

ที่สุดในแต่ละด้าน (ดังตารางที่ 4)

การอภิปรายผล 

 การศึกษาระดับความสุขของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการเป็น

พลเมืองโลกพบว ่า นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลมีระดับความสุขในการเป็น

พลเมืองโลกโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

เนือ่งจากธรรมชาติของมนษุย์ทกุคนล้วนรักความ

สุขด้วยกนัทัง้นัน้ ซ่ึงความสุขทีเ่ป็นสุดยอดปรารถนา

นั้นสามารถแสวงหาได้ จากการที่มนุษย์มีความ

สามารถในการสร้างความช�านาญ 2 ด้าน คือ 

ความช�านาญในอาชีพ และความช�านาญในการ

สร้างสุข (ประเวศ วะสี, 2548) นักศึกษาซึ่งอยู่ใน

ช่วงวยัรุน่ตอนปลายทีม่กีารเรยีนรูสู้ก่ารพฒันาถงึ

ขดีสงูสดุ ทัง้ด้านภาษาและด้านความคดิเพือ่เข้าสู่

ระดับวุฒิภาวะสูงสุดหรือคิดแบบผู้ใหญ่ สามารถ

คิดแบบตรรกเง่ือนไข คิดเปรียบเทียบสัดส่วน  

คดิแบบแยกตัวแปรและองค์ประกอบเพ่ือสรุปผล 
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และคดิหาข้อสรปุในเชงิองค์รวมได้ ลกัษณะความคดิ

แบบนี้เองที่ท�าให้นักศึกษาค้นหาแนวทางวิธี 

ในการสรา้งความสขุให้กับตนเองได้ จากแนวทาง

ในการท�าตัวให้มีความสุข คือ การรักษาสุขภาพ

ทางร่างกายให้แข็งแรง มีความสุขกับการท�างาน 

รูจ้กัตวัเองอย่างแท้จรงิ และค้นหาเป้าหมายของชวิีต 

ซึง่นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ส่วนใหญ่เลอืกเรยีนในสาขาทีนั่กศึกษาตัง้เป้าหมาย

ในชีวิตไว้ ดังนั้นการที่นักศึกษาได้เข้าศึกษาใน

มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัและได้เรยีน

ในสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจ จึงท�าให้นักศึกษา 

มีความพึงพอใจและความสุขกับชีวิตการเรียน 

ในมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้

พยายามจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

ให้เอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา 

ซึง่องค์ประกอบเหล่านีส่้งผลให้นกัศกึษามคีวามสขุ

และพึงพอใจในชีวิตของตนเองในระดับมากที่สุด 

สอดคล้องตามที่แอสติน (Astin, 1993) ได้กล่าว

ไว้ว่ามหาวิทยาลัยควรจัดสภาพแวดล้อมที่มีผล 

ต่อการพัฒนาและประสบการณ์ของนักศึกษา เพื่อ 

ให้นักศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของสถาบนั 

และเมือ่พจิารณาระดบัความสขุในแต่ละด้านพบว่า 

ระดบัความสขุของนกัศกึษาด้านทีม่ากทีส่ดุ ได้แก่ 

ความสุขด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสุขด้าน 

การเรียนและสติปัญญา ความสุขด้านสังคม และ

ความสุขด้านเศรษฐกิจโดยพบว่าระดับความสุข

ด้านคณุธรรม จรยิธรรมทีม่ากทีส่ดุเป็นเรือ่งเกีย่วกบั

การตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดาและ 

ผูม้พีระคณุ เนือ่งจากการพฒันาด้านคณุธรรมตาม

แนวคิดของโคล์เบอร์ก (Kohlberg) ทีว่่านกัศกึษา

อยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนปลายจงึท�าให้การพฒันาด้าน

จริยธรรมจะเริ่มสูงขึ้นถึงระดับเหนือกฎเกณฑ์ 

(Post-conventional level) คือ เข้าใจและท�า

ตามกฎเกณฑ์ศีลธรรมที่เป็นสากล ยอมรับหน้าที่

และสิทธิผู ้อื่น ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งบ้าง 

ในบางครั้ง แต่เมื่อนักศึกษาเผชิญปัญหาในชีวิตก็

จะสามารถใช้เหตุผลและมโนธรรมของตนเอง

ตัดสินใจเลือกกระท�าให้ตนเองมีความสุขได้ และ

ระบบการศึกษายังได้มีการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมโดยการสอดแทรกในกระบวนการเรียน

การสอนและกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งสอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา (2552) ทีก่�าหนดให้สถาบนัอดุมศกึษา

จดัการศกึษาเพือ่พฒันาให้นกัศกึษามคีณุลกัษณะ

ท่ีพึงประสงค์ เป็นผู้มคีวามรู้ มคีณุธรรม จริยธรรม 

มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้

ความรูเ้พือ่การด�ารงชวีติในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ 

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีความส�านึกและความ 

รบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงและพลโลก นอกจากนัน้

วิถีชีวิตของคนไทยยังมีกรอบวัฒนธรรมประเพณี 

และค�าสอนทางศาสนาที่สอนให้นักศึกษารู ้จัก

กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ให้มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าทีข่องตนในสถาบนัครอบครวั และการปฏบิตัิ

หน้าที่ต ่อพ่อแม่ในฐานะผู ้มีความกตัญญูเป็น 

ตวัเสรมิให้มคีวามสขุเพิม่ขึน้ (พทุธทาสภกิข,ุ 2536) 

ส่วนส่ิงท่ีท�าให้นักศึกษามีระดับความสุขด้าน

คุณธรรมจริยธรรมน้อยที่สุด คือ การเป็นผู้ที่ยินดี

เสียสละแรงกายหรอืทรพัย์สินเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม

โดยไม่หวงัผลตอบแทน ทัง้นีเ้ป็นเพราะความต้องการ

ท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุข พ้นจากความทุกข์

ทรมานเป็นความต้องการสูงสุดของชวีติ ส่วนใหญ่

มนุษย์ต้องได้รับการตอบสนองความต้องการ 
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ขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอก่อน จึงจะยินดีเสียสละ

เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น (Maslow, 1998 อ้างถึงใน 

ป ัทมา ทองสม, 2554) นักศึกษาเป ็นวัยที ่

ยังไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิต และรายได้ยังไม่

เพียงพอที่จะเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนได้ 

รวมทัง้ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวันกัศกึษา

อยู่ในระดับปานกลางจึงมีความต้องการท่ีจะช่วย

เหลอืแบ่งเบาภาระทางบ้านท�าให้นักศกึษาต้องหา

รายได้ด้วยวธิกีารต่างๆ เพือ่แบ่งเบาภาระทางบ้าน 

ท�าให้นักศึกษาขาดความตระหนักในการเป็น 

ผู ้ เสียสละ ส ่วนความสุขด ้านการเรียนและ 

สติปัญญา พบว่า ระดับความสุขของนักศึกษา 

ทีม่ากทีส่ดุคอืความภาคภมูใิจต่อสาขาวชิาทีเ่รยีน

ในปัจจุบัน เนื่องจากนักศึกษามีการวางแผนและ

เป้าหมายชีวิตตนเองเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตไว้ 

จึงเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองสนใจและตั้งใจ

เรียน ซึ่งการท�าในสิ่งที่ตนชอบและสนใจจะท�าให้

ผูน้ัน้มคีวามสขุ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาความสุข

ของนักศึกษาพยาบาลของปัทมา ทองสม (2554) ที่

พบว่าทัศนคติต่อวชิาชพีเป็นองค์ประกอบหนึง่ของ

ความสุขของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิตเช่นกัน ส่วนระดับความสุขท่ีน้อยท่ีสุดคือ

ความสามารถในการน�าข้อมูลต่างๆ มาใช้คิดแก้

ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ ท้ังนี้อาจ

เนือ่งจากการทีน่กัศกึษาขาดประสบการณ์ในการ

ท�างานและกจิกรรมทีจ่ะช่วยฝึกการแก้ปัญหาและ

การตัดสินใจของนักศึกษา 

 ความสุขด้านสังคม พบว่า นักศึกษา 

มีระดบัความสขุมากทีส่ดุในเรือ่งสมาชกิในครอบครวั

มีความรักและผูกพันต่อกัน ซึ่งฝน แสงสิงแก้ว 

(2558) กล่าวว ่า ชีวิตตั้งต ้นจากครอบครัว  

ความผูกพันรักใคร่ในครอบครัวจึงเป็นรากฐาน

ของความสุขแห่งชีวิต เป็นรากฐานของความเป็น

ปึกแผ่นแห่งสังคมของประเทศชาติและของโลก 

ดังนั้นการที่นักศึกษาได้อยู ่กับครอบครัว และ 

ท�ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวส่งผลให้เกิด 

ความรกัและผกูพนัขึน้ในครอบครวั สอดคล้องกบั

การศึกษาของเรวดี เพชรศิราสัณห์ และคนอื่นๆ 

(2557) ที่ศึกษาความสุขและวิถีการสร้างเสริมสุข

ภาพ ความต้องการที่แตกต่างระหว่างคนสามวัย

ในครอบครัวไทย พบว่า การได้ท�ากจิกรรมร่วมกนั

ของสมาชกิในครอบครวัสามารถเสรมิสร้างความสขุ

ในครอบครวัได้ และช่วยเป็นสือ่กลางให้ครอบครวั

เข้าใจกัน เช่น การเล่นกีฬา การท�าอาหาร การท�า

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่กุวยัสามารถท�าได้ไม่น่าเบือ่และ

ท�าได้ทุกวัน เป็นต้น ส�าหรับระดับความสุขที่น้อย

ทีส่ดุคอื นกัศกึษารูส้กึอดึอดัใจเมือ่ต้องปฏบิติัตาม

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคมใน 

ทุกประเด็น เน่ืองจากนักศึกษาเป็นวัยรุ ่นจึง

ต้องการอสิระในการคดิตดัสนิใจท�ากจิกรรมต่างๆ 

ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะท�าให้นักศึกษาสามารถ

เข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ต่างๆ ได้ดี ทั้งเพื่อน ระบบการเรียน และสถาน 

ท่ีใหม่ๆ รวมท้ังกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงนักศึกษาท่ี

ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฏหมาย กฏศีลธรรม  

กฏกติกาของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ

ชาติ จะพัฒนาเป็นลักษณะทีพึ่งประสงค์ของความ

เป็นพลเมืองของเยาวชนไทย ลักษณะหนึ่ง  

(ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 2548)

 ความสขุด้านเศรษฐกจิ พบว่า ระดบัความ

สุขท่ีมากท่ีสุด คอื ความพึงพอใจในท่ีอยูอ่าศยัของ

ตนเอง เนือ่งจากนกัศกึษาบางส่วนพกัอาศยัอยูก่บั
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บิดามารดาหรือผู้ปกครองย่อมส่งผลให้นักศึกษา

เกิดความพึงพอใจและมีความสุขได้ จากความรัก

ความห่วงใยระหว่างกนัในครอบครวั ส่วนนกัศกึษา

ที่พักอาศัยในหอพักจะเลือกหอพักท่ีเหมาะสม 

กับตนเอง ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความสะดวกสบาย 

ในการอยู่อาศัยและการเดินทาง ส�าหรับระดับ

ความสุขที่น้อยที่สุดคือ นักศึกษาต้องหารายได้

พิเศษเพื่อใช ้จ ่ายให ้พอเพียงในแต่ละเดือน 

เน่ืองจากนักศึกษาส ่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู ่ 

ต่างจังหวัด เศรษฐานะของครอบครัวอยู่ในระดับ

ปานกลาง กอปรกับค่าใช้จ่ายในการเรียนและ 

การด�ารงชีวิตค่อนข้างสูง ท�าให้บางครั้งนักศึกษา

จะมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ แต่ไม่อยากรบกวน 

ค่าใช้จ่ายทางบ้าน จึงต้องท�างานเพื่อหารายได ้

มาใช้จ่ายให้เพียงพอในแต่ละเดือน ท�าให้มีเวลา 

ในการเรียนและพักผ่อนน้อยลง และไม่สามารถ

ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ นักศึกษาจึงรู ้สึก 

มีความสุขน้อยที่สุด

 ส�าหรับความสุขด้านจิตใจและอารมณ์ 

และความสุขด้านสุขภาพอยู่ในระดับมาก โดย 

มีการพยายามท�าเป้าหมายให้บรรลุผลส�าเร็จเป็น

ความสขุระดบัมากทีส่ดุ เนือ่งจากนกัศึกษาต้องการ

พฒันาคณุภาพชวีติของตนเองและครอบครวัให้ดขีึน้ 

รวมทั้งต้องการการยอมรับจากครอบครัวและ 

คนใกล้ชิด ดงันัน้การทีน่กัศกึษามคีวามสขุกบัการ

พยายามท�าเป้าหมายให้บรรลุผลส�าเร็จจึงเป็น 

แรงจูงใจหน่ึงที่จะช ่วยให ้นักศึกษาประสบ 

ความส�าเร็จ เพราะการตั้งเป้าหมายและวางแผน

อนาคตช่วยให้การด�าเนนิชวีติมจีดุหมาย มทีศิทาง 

ประสบความส�าเร็จ ดังที่ มาร์ติน เซลิกแมน 

(Seligman, 2011) กล ่าวว ่าความส�าเร็จ 

(Accomplishment /Achievement) เป็น 

ปัจจัยหน่ึงในการขับเคล่ือนให้ชีวิตมีความสุข 

อย่างแท้จริง ที่ทุกคนต่างแสวงหาความส�าเร็จ 

ให้กับชีวิต ทั้งด้านการศึกษา สังคม การท�างาน 

หรือการแข่งขนัต่างๆ หากสิง่ท่ีได้มาเป็นความส�าเร็จ

ที่สง่างามและมีความหมายก็จะน�าพาความสุข 

มาสู ่ชีวิตได้ ส่วนความสุขระดับน้อยที่สุดคือ  

เป็นผู้ท่ีเคยประสบกับความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจ

แต่สิง่ยดึเหนีย่วสงูสดุในจติใจช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ 

เนื่องจากปัญหาที่ เกิดขึ้นจะท�าให ้นักศึกษา 

มีความทุกข ์ และต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหา 

ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยตนเองด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง  

โดยไม่ต้องรบกวนทางครอบครัว นักศึกษาจึง 

มีความทุกข์เมื่อมีสถานการณ์ยุ่งยากเกิดขึ้น 

 ความสุขด้านสุขภาพ พบว่ามีระดับ 

ความสุขมากที่สุด คือ เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง

คล่องแคล่ว ว่องไว และมคีวามพงึพอใจในสขุภาพ

ของตนเอง ส่วนที่มีความสุขระดับน้อยที่สุด คือ 

การต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้

สามารถด�าเนนิชวีติได้ทัง้การเรยีนและการใช้ชวีติ

ประจ�าวัน เนื่องจากนักศึกษาเป็นวัยที่ร่างกาย 

มีเจริญเติบโตเต็มที่และสมบูรณ์แข็งแรง สามารถ

ท�ากิจกรรมและเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างดี 

สามารถกระท�าสิ่งที่ตนต ้องการได ้จึงท�าให ้

มีความพึงพอใจและมีความสุขในการกระท�า

กิจกรรมต่างๆ ในระดับที่สูง แต่เมื่อมีปัญหา

สุขภาพเกิดขึ้นย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ

การด�าเนินชีวิต จึงท�าให้ความสุขในชีวิตลดลงได้ 

และส่งผลต่อการเตบิโตเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแขง็และ

พลเมอืงดขีองโลกในการด�าเนนิชวีติทีม่ปีระสิทธภิาพ

ในอนาคตได้ 
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ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากการศึ กษาระดับความสุ ขของ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลในการ

เป็นพลเมืองโลกในครั้งน้ี ท�าให้ได้ข้อมูลความสุข

ของนกัศกึษาตามความจรงิ และสิง่ทีม่หาวทิยาลยั

ควรจะพฒันาการจดัการเรยีนการสอน และกจิกรรม

พัฒนาเพื่อให้นักศึกษามีความสุขเป็นพลเมืองท่ีดี

ของประเทศและของโลกต่อไปในอนคตได้

กิตติกรรมประกาศ

 คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ที่ ให ้การ

สนบัสนนุการท�าวจิยัและทนุวจิยั และขอขอบคณุ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 

แห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการด�าเนินการวิจัยจน
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บทความวิจัย

ปัจจัยท�านายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV  
ในนักศึกษาชายรักชาย*

Factors Predicting Intention to Take Human 
Papillomavirus Vaccine among Men Who Have Sex with 

Men Students

สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย,พย.ม. (SittisakKreupimy, M.N.S.)** 

รัตน์ศิริ ทาโต, Ph.D. (RatsiriThato, Ph.D.)***

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปจัจยัในการท�านายความตัง้ใจในการฉดีวคัซนีปอ้งกนั

เชื้อ HPV ในนักศึกษาชายรักชาย ประกอบด้วยปัจจัย3 ด้าน คือ ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชือ้ HPV การคลอ้ยตามกลุม่อ้างอิงในการฉดีวคัซนีปอ้งกนัเชือ้ HPV การรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPVกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชายรักชาย จ�านวน 259 คน คัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบส่งต่อ (Snowballing sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ 

แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยค�านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณแบบเข้าพร้อมกันผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1. นักศึกษาชายรักชาย มีความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.10และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.33

 2. ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สามารถ

ร่วมกันท�านายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ของนักศึกษาชายรักชายได้ร้อยละ 

* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** พยาบาลวิชาชีพอิสระ   
***Corresponding authorรองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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43.7 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV (Beta 

= .109) และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV (Beta = .578) 

เป็นปัจจัยท�านายที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05และสามารถเขียนเป็นสมการท�านายได้ดังนี้  

Z
ความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPVของนักศึกษาชายรักชาย

= .578*Z 
PBC

 + .109*Z 
A

ค�าส�าคัญ: นักศึกษาชายรักชาย ความตั้งใจ การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

Abstract

 This research aims to identify factors predicting of intention to take human 

papillomavirus vaccine among men who have sex with men students included of 

third factors were attitude toward human papillomavirus vaccine, subjective norms 

and perceived behavioral control. The participants were 259 students selected 

from public universities and private universities through snowballing sampling 

technique. The instruments were questionnaire. Data were analyzed using Pearson’s 

product moment correlation and multiple regressions.

 The research findings can be summarized as follow:

 1. The mean score of intention to take human papillomavirus vaccine was at 

medium level (X = 18.10, SD = 3.33). 

 2. Attitudes toward human papillomavirus vaccine, subjective norms, and 

perceived behavioral control explained 43.7 % of the variance in intention to take 

human papillomavirus vaccine among men who have sex with men students. 

Attitudes toward human papillomavirus vaccine (Beta = .109) and perceived 

behavioral control (Beta = .578) were significant predictors of intention to take 

human papillomavirus vaccine (p < .05) and can be written predictors equation as follow:

Zintention to take HPV among men who have sex with men students = .578*Z 
PBC

 + .109*Z 
A

Keywords: Men who have sex with men students, Intention, Take human  papillomavirus vaccine
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บทน�า

 HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV)  

เป็นเชื้อที่พบมากที่สุดในการติดเชื้อโรคติดต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์ และเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง

หลายอวัยวะ โดยในกลุ่มชายรักชาย เชื้อ HPV 

เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดโรคมะเร็งทวารหนัก

ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ93 มะเร็งช่องปากและ 

ล�าคอร้อยละ 63, มะเร็งที่องคชาติร้อยละ 36 

(Gillison et al., 2008) โดยเชื้อ HPV ชนิด 

ความเสี่ยงสูง ที่เป็นสาเหตุท�าให้เกิดโรคมะเร็ง  

คือ ชนิด 16 และ 18 (Munoz et al., 2006; 

Bouvard et al., 2009) ในประเทศอิตาล ีได้มกีาร

ศึกษาอบัุตกิารณ์การตดิเชือ้ HPV ในกลุม่ชายรกัชาย 

พบว่า กลุ่มชายรักชายมีอุบัติการณ์การติดเชื้อ 

HPV ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 74.8 และจากการ

ศึกษาความชุกและชนิดของเชื้อ HPV พบว่า  

กลุ่มชายรักชาย ติดเชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูง

มากท่ีสดุ ในอัตราทีส่งูถงึร้อยละ 56.2 (Dona et al., 

2012) ในประเทศไทยได้มกีารศกึษาถงึอบุตักิารณ์

การติดเชื้อ HPV ในกลุ ่มชายรักชายท่ีมีการ 

ติดเชื้อเอชไอวี (HIV-positive) พบว่า ชายรักชาย

มีอุบัติการณ์การติดเชื้อ HPV ของปากทวารหนัก 

ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 84 และจากการศึกษา 

ความชกุและชนดิของเชือ้ HPV พบว่า ชายรกัชาย 

ตดิเช้ือ HPV ชนดิความเสีย่งสงูมากทีส่ดุ โดยชนดิ

ของเชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูงท่ีชายรักชาย 

ติดเชื้อมากที่สุดคือ ชนิด 16 (คลินิกสุขภาพชาย 

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2554) คลินิก

สขุภาพชาย ศูนย์วจิยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้

มีการศึกษาเก่ียวกับโรคมะเร็งทวารหนักในกลุ่ม

ชายรักชาย จากการศึกษาในปี 2553 พบว่า กลุ่ม

ชายรักชายเป็นโรคมะเร็งทวารหนักในอัตรา 

ที่สูงมาก โดยชายรักชายมีโอกาสเส่ียงที่จะเป็น

มะเร็งปากทวารหนักสูงกว่า คนทั่วไปถึง 40 เท่า 

และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าหากติดเชื้อ 

HIV (คลินิกสุขภาพชาย ศูนย ์วิจัยโรคเอดส ์

สภากาชาดไทย, 2553)

 จากสถานการณ์ของการติดเชื้อ HPV 

แสดงให้เหน็ผลกระทบต่อความเสีย่งในการตดิเชือ้ 

HPV ในกลุ่มชายรักชาย การป้องกันผู้ป่วยมะเร็ง

รายใหม่ท่ีมีสาเหตุจากการติดเชื้อ HPV จึงมี 

ความส�าคัญ โดยการป้องกันขั้นปฐมภูมิของการ

ติดเชื้อ HPV ที่มีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่ง คือ  

การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV (Saslow et al., 

2007) จากการศกึษาผลของการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ 

HPV ของเพศชาย พบว่า มีประสิทธิภาพมาก 

สามารถป้องกันมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HPV ได้ใน

อตัราทีส่งู โดยเฉพาะวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV ชนดิ 

Quadrivalent สามารถป้องกันมะเร็งอวัยวะ 

สืบพันธุ ์ภายนอก ที่มีสาเหตุจากเชื้อ HPV  

ชนิดที่ 16, 18, 6 และ 11 ซึ่งเป็นชนิดความเสี่ยงสูง 

ที่เป็นสาเหตุท�าให้เกิดโรคมะเร็ง ได้ในอัตราที่สูง

ถึงร้อยละ 90.4 (Giuliono and Palefsky, 2008) 

และจากการศึกษาในกลุ ่มชายรักชาย พบว่า 

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สามารถป้องกันมะเร็ง 

ทวารหนักได้ร้อยละ 78 (Palefsky, 2010; Kim, 

2010) ในประเทศไทยวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV  

ได้รับการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา แล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 

2555 โดยรับรองประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีน
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ป้องกันเชื้อ HPV ในเพศชายอายุ 9-26 ปี 

(ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา [อ.ย.], 

2555) ความตัง้ใจในการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV 

หมายถงึ ระดบัความรูส้กึมุง่มัน่ในการไปฉดีวคัซนี

ป้องกันเช้ือ HPV ทั้งนี้การที่บุคคลจะกระท�า

พฤติกรรมป้องกันโรคใดๆนั้น บุคคลนั้นต้อง 

มีความตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกัน

โรคก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติพฤติกรรมป้องกัน

โรคน้ันได้ (Wheldon et al., 2011; Gilbert  

et al., 2011; Reiteret al., 2011) ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Fishbein and Ajzen (1985) 

ที่ได้กล่าวไว้ว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ 

(Human behavior) จะอยูภ่ายใต้การควบคมุของ

ความตั้ งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral 

Intention) ซึ่งบุคคลที่มีความตั้งใจในการในการ

แสดงพฤติกรรมสูง มีแนวโน ้มท่ีจะกระท�า

พฤติกรรมสูง การที่บุคคลจะมีความตั้งใจในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันมีผลมาจากปัจจัยท้ังหมด  

3 ด้าน ได้แก่ 1) ทัศนคติต่อพฤติกรรม 2) การ

คล้อยตามกลุม่อ้างองิ และ 3) การรบัรูก้ารควบคมุ

พฤติกรรมจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า  

ในประเทศไทย ยงัไม่มกีารศกึษาความตัง้ใจในการ

ฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV ในนกัศกึษาชายรกัชาย 

แต่มีการศึกษาความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกัน

เช้ือ HPV ในนักศกึษาหญงิ (พนดิา จนัทรโสภพีนัธ์, 

2554) พบว่า ความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชื้อ HPV ของนักศึกษาหญิง อยู ่ในระดับต�่า

สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า 

นักศึกษาชายรักชายมีความตั้งใจที่จะไปฉีดวัคซีน

ป้องกนัเชือ้ HPV อยู่ในระดบัต�า่ (Wheldon et al., 

2011) จึงเป ็นเรื่องใหม ่ของการศึกษาวิจัย 

ในประเทศไทย ซึง่มคีวามแตกต่างกบัของงานวจิยั 

ทีศ่กึษาในต่างประเทศ ในบริบททางด้านความเชือ่ 

วัฒนธรรม และการยอมรับของสังคมเกี่ยวกับ

บทบาททางเพศ และวิถีชีวิต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจ และเห็นความส�าคัญของการศึกษา

ความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และ

ศึกษาถึงปัจจัยสัมพันธ์และท�านายความตั้งใจ 

ในการฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ HPV ในนกัศกึษาชาย

รักชายไทย เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ที่ส�าคัญในการ

ป้องกันการติดเชื้อ HPV และป้องกันการเกิด 

โรคมะเรง็จากเชือ้ HPV ในนกัศกึษาชายรกัชายไทย

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความต้ังใจในการ 

ฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ HPV ในนกัศกึษาชายรกัชาย

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่าง

ทัศนคติต ่อการฉีดวัคซีนป ้องกันเชื้อ HPV  

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชื้อ HPV การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการ 

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV กับความตั้งใจในการ 

ฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ HPV ในนกัศกึษาชายรกัชาย

 3. เพ่ือศึกษาอ�านาจในการท�านายความ

ตัง้ใจในการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV ในนกัศกึษา

ชายรักชาย ด้วยปัจจัยทัศนคติต่อการฉีดวัคซีน

ป้องกนัเชือ้ HPV การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิในการ

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อHPV การรับรู้การควบคุม

พฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
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สมมติฐานการวิจัย

 1. ความตัง้ใจในการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ 

HPV ในนักศึกษาชายรักชายอยู่ในระดับต�่า

 2. ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ 

HPV การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีน

ป้องกนัเชือ้ HPV และการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV มีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัความตัง้ใจในการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ 

HPV ในนักศึกษาชายรักชาย

 3. ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ 

HPV การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีน

ป้องกนัเชือ้ HPV และการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม

ในการฉีดวัคซีนป้องกัเชื้อ HPV สามารถร่วมกัน

ท�านายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ 

HPV ในนักศึกษาชายรักชายได้

การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง

 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  

ของ Fishbein and Ajzen (1985) หลกัการกล่าวว่า 

การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะได้รับอิทธิพล

จากความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรมและสิง่ทีม่อีทิธพิล

ต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้นประกอบด้วย

ปัจจยัหลกั 3 ประการ ได้แก่ทศันคติต่อพฤติกรรม

การคล้อยตามกลุม่อ้างองิเกีย่วกบัพฤติกรรม และ 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม จากการทบทวน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจในการฉีดวัคซีน

ป้องกนัเชือ้ HPV ในกลุ่มชายรักชาย พบว่า ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชื้อ HPV ในกลุ่มชายรักชายนั้น ประกอบด้วย

ปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ทัศนคติต่อการ 

ฉีดวัคซนีป้องกนัเชือ้ HPV การคล้อยตามกลุม่อ้างองิ

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และการรับรู้ 

การควบคมุพฤตกิรรมในการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ 

HPV (Wheldon et al., 2011: Litton et al.,2011: 

Gerend and Barley, 2009)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

- ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

- การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV

ความตั้งใจในการฉีด                                              

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

- การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชื้อ HPV
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบความ

สมัพนัธ์เชิงท�านายกลุม่ตวัอย่าง คอื นกัศกึษาชาย

รักชายที่มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปี ที่ก�าลังศึกษา

ในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาใน

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัย

เอกชน จ�านวน 5 มหาวิทยาลัย รวมกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งสิ้น จ�านวน 259 คนโดยใช้วิธีการคัดเลือก 

กลุม่ตวัอย่างแบบส่งต่อ (Snowballing sampling) 

ซึ่งผู ้วิจัยได้ค ้นหาผู ้ช ่วยวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษา 

ชายรักชาย เพื่อเป็นแกนน�า นักศึกษาชายรักชาย

ในการเข้าถงึกลุม่ตวัอย่างแต่ละสถาบนั เนือ่งจาก

กลุม่ตวัอย่างเป็นกลุม่เปราะบาง ไม่เปิดเผยตนเอง 

ผู้วิจัยจึงให้ผู ้ช่วยวิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  

โดยผูวิ้จยัเป็นผูเ้ตรยีมผูช่้วยวจิยัในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลทุกขั้นตอนก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ก�าหนดด้วยการวิเคราะห์อ�านาจทดสอบ โดยใช้

โปรแกรม Power Analysis of Simple Size (PASS)

โดยมขีนาดความสมัพนัธ์อย่างน้อยในระดบัต�่าขึน้ไป 

(R=.3) ในการวิเคราะห์เพื่อให้มีอ�านาจทดสอบ 80 % 

ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติ ิ.05 ต้องใช้กลุม่ตวัอย่าง

อย่างน้อย 259 คน (รัตน์ศิริ ทาโต, 2552)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 แบบสอบถามปัจจัยในการท�านายความ

ตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ที่ผู้วิจัย

สร้างขึน้ หาคณุภาพเครือ่งมอืโดยผ่านผูท้รงคณุวฒุ ิ

จ�านวน 5 ท่าน เพื่อหาค่าความตรงของเน้ือหา 

(Content Validity Index: CVI) และหาค่าความเทีย่ง 

(Reliabil ity)โดยไปทดลองใช ้กับนักศึกษา 

ชายรักชายท่ีมคีณุสมบติัเช่นเดียวกบักลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัย จ�านวน 30 คน แบบสอบถาม 

ประกอบด้วย 5 ส่วน

 ส่วนที ่1 ข้อมลูส่วนบุคคล ประสบการณ์และ

บทบาททางเพศในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 

 ส่วนที ่2 ทศันคติต่อการฉีดวคัซีนป้องกนั

เชือ้ HPV ประกอบด้วยมาตรวดัความเชือ่เกีย่วกบั

ผลของการกระท�า จ�านวน 8 ข้อ และมาตรวดัการ

ประเมินผลของการกระท�าจ�านวน 8 ข้อค่า CVI 

เท่ากบั 1.00และค่า Cronbach’s alpha coefficient 

เท่ากับ .81

 ส่วนท่ี 3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิในการ

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ประกอบด้วยมาตรวัด 

ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงจ�านวน 5 ข้อและ

มาตรวัดแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิง 

จ�านวน 5 ข้อ ค่า CVI เท่ากับ 1.00 และค่า 

Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ .91

 ส่วนที่ 4 การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ประกอบด้วย 

มาตรวัดความเชือ่เกีย่วกบัการควบคุมจ�านาน 10 ข้อ 

และมาตรวัดการรับรู้การควบคุมจ�านาน 10 ข้อ

ค่า CVI เท่ากับ .90 และค่า Cronbach’s alpha 

coefficient เท่ากับ .84

 ส่วนที่ 5 ความตั้งใจในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามของ 

Wheldon และคณะ (2011) โดยผู้วิจัยได้น�า

แบบสอบถามชุดนี้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 

ของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ�านวน 2 คน แปลและตรวจสอบความถูกต้อง

ของภาษา โดยใช้เทคนิคการแปลแบบย้อนกลับ 
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(Back Translation) โดยคนแรกแปลจาก 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และคนที ่2 แปลจาก

ภาษาไทยกลบัเป็นภาษาองักฤษ แล้วให้ผูเ้ชีย่วชาญ

ทั้ง 2 คน ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา  

จนทั้ง 2 คน มีความเห็นตรงกัน ซึ่งประกอบด้วย

ข้อค�าถามทั้งหมด 5 ข้อ เป็นข้อค�าถามเชิงบวก

ทั้งหมดที่ประเมินความตั้งใจในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเช้ือ HPV ได้ค่า CVIเท่ากับ .90 และ 

ค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ .86

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งน้ีผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หนงัสอืเลขท่ี 003/2557 ลงวนัที ่6 มกราคม 2557 

จากน้ันผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมโดยมีผู้ช่วยวิจัย

ในแต่ละสถาบันเป็นผู ้ช่วยในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจ�านวน 6 คน มหาวิทยาลัยท่ีจะเข้าไป 

เก็บข้อมลู มจี�านวน 5 มหาวทิยาลยั เนือ่งจากกลุม่

ตัวอย่างเป็นกลุ่มท่ีอาจไม่อยากเปิดเผยตัวตน  

ผูว้จิยัจงึจ�าเป็นต้องมผีูช่้วยวจิยั ซึง่เป็นชายรกัชาย

ท่ีเป็นแกนน�ากลุม่ของแต่ละสถาบนัเป็นผูด้�าเนนิการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู ้วิจัยมีข้ันตอนเตรียม 

ความพร้อมในการเกบ็รวบรวมข้อมลูให้กบัผูช่้วยวจิยั

ในแต่ละสถาบัน ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย  

รายละเอียด ขั้นตอนการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมลู คณุสมบตัขิองกลุม่ตวัอย่าง การพทิกัษ์สทิธิ์

ผู ้เข้าร่วมวิจัย โดยไม่ให้มีการเปิดเผยชื่อของผู้ 

มส่ีวนร่วมในการวจิยักบัคนอืน่ วธิกีารเกบ็เอกสาร

ข้อมูล และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ

วิจัยครั้งนี้การเซ็นใบยินยอมในการเข้าร่วมวิจัย

ด ้วยความสมัครใจ หลังจากกลุ ่มตัวอย ่าง 

ท�าแบบสอบถามเสรจ็ ผูช่้วยวจิยัจากแต่ละสถาบนั

น�าแบบสอบถามใส่ซองสีน�้าตาลแบบทึบแสง 

ทีผู่ว้จิยัจดัเตรยีมให้ คนืแก่ผูว้จิยั จนครบ 259 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติ เท่ากับ .05 

ใช้สถิติแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์ความ

สมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้วยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ของเพียร์สัน (Pearson) วิเคราะห์หาตัวแปร

ท�านายโดยใช้สถติวิเิคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบเข้า

พร้อมกัน

ผลการวิจัย

 ปัจจัยส่วนบุคคล

 ผลการศกึษา พบว่า กลุม่ตวัอย่างนกัศกึษา

ชายรักชายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-24 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 84.2 โดยมีอายุเฉล่ีย 20.70 ปี  

(SD = 0.412) มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี 

ชั้นป ีที่  2 มากที่สุด คิดเป ็นร ้อยละ 31.7  

รองลงมาคือระ ดับปริญญาตรี  ชั้ นป ีที่  4  

ร้อยละ 25.5 ส่วนใหญ่มีจ�านวนค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 

5,000 –10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 50.6 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ด้รับเพียงพอแต่ไม่เหลือเกบ็มากทีสุ่ด 

คิดเป็นร้อยละ 47.9 ส่วนใหญ่แหล่งสนับสนุน 

ค่าใช้จ่าย คือ ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 57.9  

ไม่เคยมปีระวตักิารเป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์
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คิดเป็นร้อยละ 87.3 เคยมีประสบการณ์การมี 

เพศสมัพนัธ์กับผูช้าย คดิเป็นร้อยละ 44.8 บทบาท

ทางเพศเป็นฝ่ายรบัคดิเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา

เป็นทั้งสองอย่าง คิดเป็นร้อยละ 39.6 ส่วนใหญ่

ไม่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลา 

6 เดอืนทีผ่่านมาคดิเป็นร้อยละ 71.0 มปีระวตักิาร

ใช้ถงุยางอนามยัทีผ่่านมา ใช้ทกุครัง้ คดิเป็นร้อยละ 

53.3 แนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยในอนาคต 

ใช้แน่นอนคิดเป็นร้อยละ 74.7

 ผลการศึกษาทัศนคติต่อการฉีดวัคซีน

ป้องกนัเชือ้ HPV การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิในการ

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การรับรู้การควบคุม

พฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และ

ความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV  

ในนักศึกษาชายรักชาย

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV  

การคล้อยตาม กลุม่อ้างองิในการฉดีวคัซีนป้องกนัเชือ้ HPV การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และความต้ังใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV  

ในนักศึกษาชายรักชายโดยรวม (n = 259)

ตัวแปร ช่วงคะแนน X SD แปลผลคะแนน

ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 80 -120 103.41 24.19 ปานกลาง

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV

75 - 100 84.13 23.44 สูง 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการฉีด

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

150 - 200 154.17 37.53 สูง

ความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 15-20 18.10 3.33 ปานกลาง

 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างนักศึกษาชายรักชายมีคะแนนทัศนคติ 

ต่อการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV อยูใ่นระดบัปาน

กลาง (X=100.39, SD= 20.88) มีคะแนน 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชือ้ HPV อยูใ่นระดบัสงู (X= 84.13, SD = 23.44) 

คะแนนการรับรู ้การควบคุมพฤติกรรมในการ 

ฉีดวัคซีนป ้องกันเชื้อ HPV อยู ่ ในระดับสูง  

(X =154.17, SD = 37.53) และมีคะแนนความ

ต้ังใจในการฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ HPV อยูใ่นระดับ

ปานกลาง (X=18.10, SD = 3.33) 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่าง

ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การ

คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ 

HPV การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรมในการ 

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV กับความตั้งใจในการ 

ฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ HPV ในนกัศกึษาชายรกัชาย
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ตารางที่ 2  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การคล้อยตามกลุ่ม

อ้างอิงในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV กับความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในนักศึกษาชายรักชาย 

(n = 259)

ตัวแปร ความตั้งใจฯ ทัศนคติฯ การคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิงฯ

การรับรู้การ

ควบคุมพฤติกรรมฯ

ความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 1.00

ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV .40** 1.00

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV

.44** .44** 1.00

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการฉีด

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

.66** .46** .59** 1.00

**p < .01

 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การคล้อยตาม

กลุม่อ้างองิในการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV การรับรู้การควบคมุพฤติกรรมในการฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ 

HPV มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในนักศึกษาชายรักชาย 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .40, .44 และ .66 ตามล�าดับ) 

การวิเคราะห์ปัจจัยท�านาย

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบเข้าพร้อมกัน (R) ระหว่างทัศนคติ 

ต่อการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิในการฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ HPV 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV กับความต้ังใจในการ 

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในนักศึกษาชายรักชายค่าอ�านาจในการท�านาย (R2) และ 

ค่าอ�านาจการท�านายที่ปรับใหม่ (Adjusted R2) ในการท�านายความตั้งใจในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV ในนักศึกษาชายรักชาย

ตัวแปร R R2 Adjusted R2 F p - value

ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

.666 .443 .437 67.658 < .001การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

การควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

ความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
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จากตารางที ่3 ผลการศกึษา พบว่า ความสามารถ

ในการท�านายของทศันคตต่ิอการฉดีวคัซนีป้องกนั

เช้ือ HPV การคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิงในการ 

ฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือ HPVการรับรู้การควบคุม 

พฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV กับ

ความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ใน

นักศึกษาชายรักชายด้วยการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณแบบเข้าพร้อมกัน (Enter multiple 

regression) พบว่าทัศนคติต่อการฉีดวัคซีน

ป้องกนัเชือ้ HPV การคล้อยตามกลุม่อ้างองิในการ

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การรับรู้การควบคุม

พฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 

สามารถท�านายความต้ังใจในการฉีดวคัซีนป้องกนั

เชือ้ HPV ในนกัศกึษาชายรกัชาย ได้อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ <.001 โดยมีอ�านาจในการ

ท�านายเท่ากับ .437 (Adjusted R2 = .437)  

แสดงว่าทศันคติต่อการฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ HPV 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชื้อ HPV การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการ 

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สามารถอธิบายความ

ผนัแปรของความต้ังใจในการฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ 

HPV ในนักศึกษาชายรักชายได้ร้อยละ 43.7

ตารางที่ 4  ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัแปรท�านายในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

ทดสอบความมีนัยส�าคัญของ b และแสดงสมการถดถอยพหุคูณท่ีใช้ในการท�านาย 

ความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ของนักศึกษาชายรักชาย

ตัวแปรท�านาย b SE.b Beta t p -value

ทัศนคติ(A) .015 .007 .109 2.010 .045

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงฯ (NB) .007 .008 .048 .809 .419

การรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมฯ (PBC)

.051 .005 .578 9.625 .000

Constant 8.977 .789 11.377 .000

 จากตารางที่  4 ผลการศึกษาพบว่า 

ตัวท�านายที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท�านายสูงท่ีสุด 

มนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั<.001คอืการรบัรูก้าร

ควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ 

HPV (Beta =.578) รองลงมาคือทัศนคติต่อการ

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ<.05 (Beta = .109)

สมการท�านายในรูปคะแนนมาตรฐาน

 Z
ความตั้ ง ใจในการฉีดวัคซีนป ้องกันเชื้อHPVของนักศึกษา 

ชายรักชาย
= .578*Z 

PBC
 + .109*Z 

A

PBC  หมายถึง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

A หมายถงึ ทศันคติต่อการฉีดวคัซีนป้องกนั

เชื้อ HPV 
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 จากสมการคะแนนมาตรฐานแสดงว่า 

เมื่อค่าการรับรู ้การควบคุมพฤติกรรมในการ 

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV (PBC) เปลี่ยนไป  

1 หน่วย ค่าความตัง้ใจในการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ 

HPV จะเพิ่มขึ้น .578 หน่วยเมื่อควบคุมตัวแปร

ทัศนคตต่ิอการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV (A) ให้คงท่ี

 เมือ่ค่าทศันคตต่ิอการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ 

HPV (A) เปลี่ยนไป 1 หน่วยค่าความตั้งใจในการ

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV จะเพิ่มขึ้น .109 หน่วย

เม่ือควบคุมตวัแปรการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV (PBC) ให้คงที่

การอภิปรายผล

 จากการศกึษาความตัง้ใจในการฉดีวคัซนี

ป้องกันเชื้อ HPV ในนักศึกษาชายรักชายผลการ

วจิยัพบว่านกัศกึษาชายรกัชาย มคีวามตัง้ใจในการ

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPVโดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลางโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.10 และ

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.33 ซึง่สามารถ

อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายรักชาย 

ยังไม่ค่อยเห็นความส�าคัญของการดูแลสุขภาพ

และการป้องกนัการตดิเชือ้ HPV มากนกั เป็นเพราะ

ในปัจจุบันวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ถือว่าเป็น 

เรือ่งใหม่ในประเทศไทย มกีารรณรงค์เกีย่วกบัการ

ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ยังไม่แพร่หลาย ท�าให้

นักศึกษาชายรักชายได้รับความรู ้และมีความ

ตระหนกัถงึผลดจีากการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV 

ไม่มากเท่าทีค่วร และราคาวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV  

ในประเทศไทย ยงัมรีาคาค่อนข้างสงู ประกอบกบั

นกัศกึษาชายรกัชาย อยูใ่นวยัทีต้่องศกึษาเล่าเรยีน 

ยังไม่ได้ท�างาน และยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง 

โดยแหล่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัวมากที่สุด ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย 

ท่ีได้รบัอยู่ในระดับเพยีงพอแต่ไม่เหลอืเกบ็มากท่ีสดุ 

คิดเป็นร้อยละ 47.9 นกัศึกษาชายรกัชายจงึไม่มีเงนิ

เหลือมากพอที่จะน�ามาใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV ส่งผลให้นักศึกษาชายรักชาย 

ยังมีความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 

ในระดับท่ีไม่สูงนกัอาจส่งผลให้คะแนนความต้ังใจ

ในการฉดีป้องกนัเชือ้ HPV ของนกัศกึษาชายรกัชาย

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางจากผลการศึกษา

วิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Reiter 

และคณะ (2010) ได้ศกึษาความตัง้ใจในการฉดีวคัซนี

ป้องกันเชื้อ HPV ในกลุ่มชายรักชาย และชายรัก

สองเพศ ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ความ

ตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในกลุ่ม 

ชายรักชาย และชายรักสองเพศ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา อยู ่ในระดับปานกลางคิดเป็น 

ร้อยละ 74 เช่นเดียวกนักบัการศกึษาของ Gilbert 

และคณะ (2011) ได้ท�าการศึกษาความตั้งใจ 

ในการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV ในกลุม่ชายรกัชาย 

ที่ติดเชื้อ HIV ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า 

ความต้ังใจในการฉดีวคัซนีป้องกนัเช้ือ HPV ในกลุม่

ชายรกัชาย ทีต่ดิเชือ้ HIV ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 78 

การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตต่ิอการ

ฉีดวัคซนีป้องกนัเชือ้ HPV การคล้อยตามกลุม่อ้างองิ

ในการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV การรบัรูก้ารควบคมุ

พฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV  

กับความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV  
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ในนักศึกษาชายรักชาย พบว่า ทัศนคติต่อการ 

ฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV การคล้อยตามกลุม่อ้างองิ

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPVการรับรู ้การ 

ควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ  

HPV มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตัง้ใจในการ

ฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV ในนกัศกึษาชายรกัชาย 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 (r = .40, .44 

และ .66 ตามล�าดบั) ซึง่สนบัสนนุทฤษฎพีฤตกิรรม

ตามแผน ของ Ajzen&Fishbein (1985) ทีก่ล่าวว่า 

ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

และการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรมมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกับความตั้งใจในการกระท�าพฤติกรรม 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Gerendและ Barley (2009) พบว่า ทัศนคติ 

ต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การคล้อยตาม

กลุ ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

ความตัง้ใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้ HPV ในกลุม่

ชายรกัชาย สอดคล้องกบัการศกึษาของ Wheldon 

และคณะ (2011) พบว่า ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีน

ป้องกนัเชือ้ HPV การคล้อยตามกลุม่อ้างองิในการ

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV การรับรู้การควบคุม

พฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจในการ 

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในกลุ ่มนักศึกษา 

ชายรักชาย

 การวเิคราะห์ปัจจยัท�านายกบัความตัง้ใจ

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในนักศึกษา 

ชายรักชายผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบ

เข้าพร้อมกันในการท�านายความต้ังใจในการ 

ฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ HPV ในนกัศกึษาชายรกัชาย

พบว่าทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชื้อ HPV การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการ 

ฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV สามารถร่วมกนัท�านาย

ความต้ังใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ใน

นักศึกษาชายรักชายได้ร้อยละ 43.7 (Adjusted 

R2 = .437) โดยตวัแปรการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV มีอ�านาจในการ

ท�านายสงูและมนียัส�าคญัทางสถติิ ทีร่ะดับ <.001 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุด

ต่อความต้ังใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV  

ในนักศึกษาชายรักชายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (Beta) เท่ากับ 

.578 รองลงมาคอืตัวแปรทัศนคติต่อการฉีดวคัซีน

ป้องกันเชื้อ HPV มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ <.05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย 

(Beta) เท่ากบั .109 ผลการศกึษาครัง้นีส้อดคล้อง

กับการศึกษาของ Gerendและ Barley (2009) 

พบว่าตัวแปรการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการ

ฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV มอี�านาจในการท�านายสงู

และเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุดต่อความต้ังใจ

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV รองลงมาคือ

ตัวแปรทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 

ในกลุม่ชายรกัชายอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิระดับ 

<.05 สอดคล้องกบัการศกึษาของ Wheldon และคณะ 

(2011) พบว่า ตวัแปรการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV มีอ�านาจในการ
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ท�านายสูงและเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุด 

ต่อความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 

รองลงมาคือตัวแปรทัศนคติต่อการฉีดวัคซีน

ป้องกันเชื้อ HPV ในกลุ่มนักศึกษาชายรักชาย 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ <.05

 ส่วนการคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิงในการ 

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในการศึกษาครั้งนี้ 

นักศึกษาชายรักชายมีคะแนนการคล้อยตาม 

กลุ่มอ้างอิงในระดับสูงแต่ ไม่มีนัยส�าคัญโดยมีค่า

สัมประสิทธิ์การท�านาย (Beta) เท่ากับ .048 

ในการท�านายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชื้อ HPV อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาชายรักชาย

บางรายคิดว่าการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ข้ึน

อยูกั่บตนเองเป็นส�าคญั ถงึแม้นกัศกึษาชายรกัชาย

จะมคีวามเชือ่ว่ากลุม่อ้างองิคดิว่าตนควรฉดีวคัซีน

ป้องกันเช้ือ HPV กต็าม แต่กลุม่อ้างองินัน้เป็นแรง

สนับสนุนทางสังคมที่จะช่วยให้ฉีดวัคซีนป้องกัน

เชื้อ HPV ได้ส�าเร็จ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง

กับการศึกษาในชายรักชาย และชายรักสองเพศ

ในสหรฐัอเมรกิา กพ็บว่า การคล้อยตามกลุม่อ้างองิ

ไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการฉีดวัคซีน

ป้องกันเช้ือ HPV (Reiteret al., 2010) สอดคล้อง

กับการศึกษาในกลุ ่มประชากรเพศชายและ 

เพศหญิงในลาตินอเมริกา ที่พบว่าการคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิงไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ 

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV (Yeganehet  

al., 2010)

 ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีพฤติกกรมตามแผน 

ของ Ajzen&Fishbein(1985) อธบิายว่า ความตัง้ใจ

กระท�าพฤติกรรมเกิดข้ึนจากตัวก�าหนดต่างกัน 

และตัวก�าหนดความตั้งใจกระท�าพฤติกรรม คือ 

ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรรม แต่ละตัวม ี

น�้าหนักในการท�านายไม่เท่ากัน

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากผลการวจิยัทีพ่บว่า ความตัง้ใจในการ

ฉีดวคัซีนป้องกนัเชือ้ HPV ในนกัศกึษาชายรกัชาย 

อยูใ่นระดับปานกลาง ปัจจัยทีส่มัพนัธ์และสามารถ

ท�านายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ 

HPV ในนักศึกษาชายรักชาย ได้แก่ ทัศนคติต่อ

การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และการรับรู้การ

ควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ 

HPV จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

 1. ด้านการป้องกันการติดเชื้อ HPV  

ในนกัศกึษาชายรกัชาย ผลการศกึษาครัง้นี ้สามารถ

น�าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมส่งเสรมิ

ความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV เพื่อ

ให้เหมาะสมกับนักศึกษาชายรักชาย โดยส่งเสริม

ให้นักศึกษาชายรักชายมีความรู้ ความเข้าใจที ่

ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV 

ข้อดีของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV เพื่อ 

ให ้นักศึกษาชายรักชายมีทัศนคติที่ดีต ่อการ 

ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

 2. ด้านการพัฒนาปัจจัยส่งเสริมการรับรู้

การควบคมุพฤตกิรรมในการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ 

HPV ที่มีผลต่อความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกัน

เชื้อ HPV เช่น ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง 

ต่อการติดเชื้อ HPV ความกล้าและความมั่นใจใน

การตัดสินใจไปฉีดวัคซีนของตนเองความมั่นใจ 
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ในประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนป้องกัน 

เชื้อ HPV การได้รับค�าแนะน�าให้ไปฉีดวัคซีน 

จากบคุลากรทางสาธารณสขุมาประยกุต์ใช้ในการ

พฒันาโปรแกรมส่งเสรมิความตัง้ใจในการฉดีวคัซนี

ป้องกนัเชือ้ HPV โดยการให้ข้อมลู แหล่งทรพัยากร 

และโอกาสให้นักศกึษาชายรกัชายสามารถฉีดวคัซนี

ป้องกันเชื้อ HPV ได้ง่ายขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาในเชิงทดลองเพื่อ

พัฒนากิจกรรมทางการพยาบาลที่ส่งเสริมทัศนคติ

ทางบวกต่อการฉดีวคัซนีป้องกนัเชือ้ HPV ส่งเสรมิ

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมในการฉีดวัคซีน

ป้องกนัเชือ้ HPV โดยมุง่เน้นในการป้องกนัการตดิ

เชื้อ HPV เพื่อลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ HPV 

ในนักศึกษาชายรักชาย

 2. เนื่องจากปัจจัยท�านายความตั้งใจ 

ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในการศึกษาครั้งนี้ 

สามารถท�านายความต้ังใจในการฉีดวคัซีนป้องกนั

เชือ้ HPV ของนกัศกึษาชายรกัชาย ได้ร้อยละ 43.7 

เพราะฉะนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่น

ที่มีผลต่อความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ 

HPV ในนักศึกษาชายรักชาย 
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บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในพนักงานท�าความสะอาดวัยก่อนหมดประจ�าเดือน*

Factors Related to Preventive Behaviors For Cardiovascular 
Disease in Premenopausal Cleaning Personnel

 เมธิกานต์ ทิมูลนีย์, พย.ม. (MathikanThimoonnee, M.N.S)**

สุนิดา ปรีชาวงษ์,Ph.D. (SunidaPreechawong, Ph.D.)***

 

บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอด

เลือดในพนักงานท�าความสะอาดวัยก่อนหมดประจ�าเดือน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ 

รับรู้ความรุนแรงของโรคหัวใจและหลอดเลือด การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความ

คาดหวังในประสิทธิผลเมื่อปฏิบัติพฤติกรรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรม 

เพือ่ป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืดและพฤตกิรรมป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด โดยใช้ทฤษฏี

แรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรค (The Protection Motivation Theory ของ Roger (1983)  

เป็นกรอบแนวคดิในการท�าวจิยั กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ พนกังานท�าความสะอาดวยัก่อนหมดประจ�าเดือน 

จ�านวน 123 คนโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience) ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด 

จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในการเลือกโรงพยาบาลตติยภูมิ 3 แห่ง 

ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลและวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิบรรยายและสถติสิมัประสทิธ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า พฤตกิรรมการป้องกนัโรคหัวใจและหลอดเลือดของพนกังานท�าความสะอาด

วัยก่อนหมดประจ�าเดือนในภาพรวมอยู่ในระดับดีได้แก่ ด้านการบริโภคอาหาร การออกก�าลังกาย 

และการจัดการความเครียดอยู่ในระดับดีนอกจากนี้พบว่าการรับรู้ความรุนแรงของโรคการรับรู้

โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 

* วิทยานิพนธ์หลักสูตร พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** พยาบาลวิชาชีพช�านาญการหอผู้ป่วยนรีเวช๒คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

(r = 0.22, 0.20, 0.45; p – value < 0.05) ดังนั้นในการ ศึกษาครั้งต่อไปควรน�าตัวแปรที่มี 

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด มาจัดท�าเป็นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ

ในกลุ่มพนักงานท�าความสะอาดเพื่อก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อเนื่องต่อไป

ค�าส�าคัญ:  วัยก่อนหมดประจ�าเดือน พนักงานท�าความสะอาด พฤติกรรมสุขภาพ โรคหัวใจ 

และหลอดเลือด

Abstract

 The purpose of this descriptive, correlational study was to examine the 

cardiovascular preventing behaviors in premenopasal cleaning personnel and the 

relationships between perceived noxiousness, perceived probability, perceived 

response efficacy, perceived self-efficacy, and cardiovascular preventing behaviors 

in premenopasal cleaning personnel. The Protection Motivation Theory (Roger, 

1983) was used as theoretical framework of this study. Using simple random sampling 

technique to choose the hospitals then choosing the participants by (convenience) 

were 123 premenopausal cleaning personnel working in three super-tertiary care 

hospitals. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson product 

moment correlation.

 The results show that overall the majority of the participants had good 

cardiovascular preventing behaviors which consist of food consumption behaviors, 

exercise behaviors, and stress management behaviors. The study also found that 

perceived severity and susceptibility of the disease, and perceived self-efficacy 

were significantly correlated with cardiovascular preventing behavior in premenopasal 

cleaning personnel (r = 0.22, 0.20, 0.45; p - value < 0.05). Therefore next study 

should take variables which have correlation with the cardiovascular preventing 

behaviors into consideration in order to conduct health promotion programs for 

premenopasal cleaning personnel so that they will be able to adjust their behaviors 

to a better way continuously.

Keywords: premenopause, cleaning personnel, health behavior, cardiovascular disease
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บทน�า

 โรคหวัใจและหลอดเลอืดเป็นโรคไม่ตดิต่อ

เรื้อรัง ก�าลังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกรวมทั้ง

ในประเทศไทย องค์การอนามัยโลกรายงานว่า 

ในปี พ.ศ. 2553 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและ

หลอดเลอืด 7.2 ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 12.2 

ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด (ศูนย์ข ้อมูล 

โรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณะสุข, 2557) จาก

สภาพสังคมในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิตและแบบแผนการบริโภคที่เปลี่ยนไป

เลียนแบบสังคมตะวันตกโดยเฉพาะการบริโภค

อาหาร ฟาสต์ฟู้ด ผัด ทอด นิยมอาหารรสจัดที่มี

ความเค็มมีเกลือโซเดียมสูงและหวานมากเกินไป 

ขาดการออกก�าลังกาย ประกอบกับสภาพสังคม 

ทีเ่ร่งรบี และบบีค้ันเกิดท�าให้เกิดความเครยีดสะสม 

จากการศึกษาในพนักงานงานท�าความสะอาด 

พบว่ามีความเครียดเกินปกติถึงร้อยละ 31.6 

(พรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์, 2551) ซึ่งพฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสมท้ังด้านการบริโภอาหาร ด้าน 

การออกก�าลังกาย และการจัดการความเครียด

ล้วนเป็นสาเหตขุองการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด

ถึงร ้อยละ 80 (แผนเครือข ่ายควบคุมโรค 

ไม่ติดต่อ, 2557) ในประเทศไทย สุพัตรา บัวที,  

จริะภา ศิรวิฒันเมธานนท์ และศริอิร สนิธ ุ(2555) 

ศึกษาสตรีวัยกลางคนทีส่่วนใหญ่จบประถมศกึษา 

(ร้อยละ 84.40) มรีายได้ค่อนข้างต�า่ (X= 6,200 บาท)

พบว่ามพีฤติกรรมป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด

อยู ่ในระดับกลางและมีดัชนีมวลกายสูงกว่า 

ค่าปกติเส้นรอบเอวมากกว่า 80 เซนติเมตร  

(ร้อยละ 63.30) จะเห็นได้ว่ากลุม่ท่ีมเีศรษฐานะต�า่

ถึงปานกลาง ยงัมพีฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม

ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หัวใจและ 

หลอดเลือดสูง 

 พนักงานท�าความสะอาดเป็นอาชีพที่มี

เศรษฐานะค่อนข้างต�่าจัดเป็นกลุ่มเสี่ยง ส่วนใหญ่

จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา ท�าให้ขาดโอกาส

ที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งความรู้

ในการดูแลสุขภาพน ้อยกว ่ากลุ ่มที่มีระดับ 

การศึกษาและมีรายได้สูง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัย

ก่อนหมดประจ�าเดือน (Krause, Rugulies, & 

Maslach, 2010; พรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์, 2551) 

ที่มีการลดลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน 

ประกอบกบัมลีกัษณะการท�างานเป็นกะ ต้องท�างาน

ติดต่อกันโดยไม่ได้หยุดพัก พักผ่อนน้อยกว่า  

6 ชั่วโมงต่อวันซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการ 

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดปัจจุบันจากการ 

ส�ารวจของส�านักงานประกันสังคม แสดงจ�านวน

สถานประกอบการและผูป้ระกนัตน ประเภทกจิการ

บรกิารท�าความสะอาดในกรงุเทพมหานครมทีัง้สิน้ 

1,580 แห่ง และจ�านวนผูป้ระกนัตนทีเ่ป็นพนกังาน

ท�าความสะอาด 146,270 คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกเชน และ 

ยังพบว่ามีการว่าจ้างพนักงานท�าความสะอาด 

ในโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูแิละโรงพยาบาลเอกชน

ที่มีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกลุ่มลูกจ้าง

ชัว่คราว หรอืลกูจ้างประจ�ามไีม่เพยีงพอ และเพือ่ง่าย

ต่อการบริหารจัดการ (ส�านักงานประกันสังคม, 

2551) นอกจากนีย้งัพบว่าพนกังานท�าความสะอาด

ที่ท�างานในโรงพยาบาลต้องท�างานหนักมากกว่า

พนักงานท�าความสะอาดในบริษัทและห้าง 
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สรรพสินค้าทั่วไป เนื่องจากโรงพยาบาลต้อง 

เป็นพื้นที่ต้องเน้นเรื่องการรักษาความสะอาด 

เป็นหลัก เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค  

(พรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์, 2551)

 ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

เป็นบทบาททีส่�าคญัของพยาบาลในการปฏบิตังิาน

เชงิรกุ ในการให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกัถึง

ปัจจยัเส่ียงและพฤตกิรรมเสีย่งเพือ่เป็นการป้องกนั

การเกดิโรคหวัใจ และหลอดเลอืด การส่งเสรมิให้สตรี

มีพฤติกรรมที่เหมาะสมถือเป็นบทบาทที่ส�าคัญ

ของพยาบาลวิชาชีพ (Shirato, & Swan, 2010) 

จากการทบทวนงานวิจัยจากต่างประเทศและ 

ในประเทศไทย จะเหน็ได้ว่าพนกังานท�าความสะอาด

วัยก่อนหมดประจ�าเดือนยังมีพฤติกรรมสุขภาพ 

ที่ไม ่เหมาะสม และมีความเสี่ยงต่อการเกิด 

โรคหัวใจและหลอดเลือดได้สูง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น

ความส�าคัญที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัย 

ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจ 

ในพนกังานท�าความสะอาดวยัก่อนหมดประจ�าเดอืน

ที่ท� างานโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในเขต

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เพือ่เป็นแนวทาง

ในการสร้างเสรมิสขุภาพให้สตรกีลุม่นีม้พีฤตกิรรม

การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ถูกต้อง

เหมาะสมและมสีขุภาวะทีด่แีละอาจเป็นประโยชน์

ส�าหรับสตรีวัยก่อนหมดประจ�าเดือนกลุ่มอ่ืนๆ  

ที่คล้ายคลึงกันต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน 

โรคหวัใจและหลอดเลอืดในพนกังานท�าความสะอาด

วัยก่อนหมดประจ�าเดือน

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่าง  

การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหวัใจและหลอดเลอืด

การรับรู ้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือดการรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผล

เมื่อปฏิบัติพฤติกรรมเพ่ือป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลือดและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป ้องกันโรคหัวใจและ 

หลอดเลือดกับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลอืดในพนกังานท�าความสะอาดวยัก่อนหมด

ประจ�าเดือน

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ผูว้จิยัได้น�าทฤษฏแีรงจงูใจเพือ่การป้องกนั

โรค (The Protection Motivation Theory) 

Rogers (1983) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประกอบด้วยตัวแปรด้านการรับรู้ 4 ตัวแปร ดังนี้ 

1) การรับรู้ความรุนแรงของโรค (perceived 

noxiousness) การรับรู้ต่อโอกาสเส่ียงของการ

เป็นโรค (perceived probability) ความคาดหวงั

ในประสิทธิผลของการตอบสนอง (perceived 

response efficacy) และความคาดหวังในความ

สามารถของตนในการป้องกนัโรค (perceivedself-

Efficacy) เพือ่เป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมและน�ามาสู่พฤติกรรมป้องกันโรคและ

เกิดผลลัพธ์ทางด้านภาวะสุขภาพที่ดี (Norman 

et al., 2005; Roger, 1983) และการศึกษาของ

วนัสสุดา ฟุ ้งลัดดา (2553) ได้ศึกษาในกลุ ่ม

ตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการพยาบาลจ�านวน 

350 คน พบว่าปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับ

ความตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แก่ การรับรู้
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ความสามารถของตนเอง (p <0.001) และความ

คาดหวงัในประสทิธผิลการตอบสนอง (p = 0.023) 

สุจิตรา เหมวิเชียร ประณีต ส่งวัฒนา และ 

วิภา คงอินทร์ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืดของ

สตรีไทยมุสลิม จ�านวน 200 คนพบว่า การรับรู้

ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์พฤติกรรม

ป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืดทางบวก (r = 0.21, 

p <0.01) ปิยาภรณ์ นิกข์นิภา (2549) ได้ศึกษา

ปัจจัยที่ มี อิทธิพลต ่อพฤติกรรมการป้องกัน 

โรคหลอดเลือดหัวใจของเจ้าหน้าท่ีกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน  

274 คน พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด 

โรคหวัใจและหลอดเลอืด และการรับรู้ความรุนแรง

ของการเกดิโรคมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ (r = 0.316,  

p <0.001 และ r = 0.279, p <0.001 ตามล�าดบั) 

จากงานวจิยัดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าแนวคดิทฤษฏี

แรงจูงใจในการป้องกันโรคของ Rogers (1983) 

สามารถท�าให้บคุคลเกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ที่เหมาะสมได้ ผู้วิจัยจึงได้น�ามาเป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัย 

ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจ

และหลอดเลือดในพนักงานท�าความสะอาด 

วัยก่อนหมดประจ�าเดือน ตามกรอบแนวคิดดังนี้

กรอบแนวคิดการวิจัย

การรับรู้ความรุนแรงของโรคหัวใจและหลอดเลือด

การรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผลเมื่อปฏิบัติ

พฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อ

ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ หลอด

เลือด

พฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจ

และหลอดเลือดในพนักงาน          

ท�าความสะอาดวัยก่อนหมด

ประจ�าเดือน                  

ประกอบด้วย 3 ด้าน                       

–  การบริโภคอาหาร                   

–  การออกก�าลังกาย                         

–  การจัดการความเครียด 

    (Mosca et al., 2011)
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สมมติฐานการวิจัย

 1. การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหวัใจและ

หลอดเลอืดมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรม

การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงาน

ท�าความสะอาดวัยก่อนหมดประจ�าเดือน

 2. การรับรู ้ โอกาสเสี่ยงต ่อการเกิด 

โรคหัวใจและหลอดเลือดมีความสัมพันธ์ทางบวก

กบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด

ในพนกังานท�าความสะอาดวยัก่อนหมดประจ�าเดอืน

 3.การรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผล

เมื่อปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลอืดมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรม

การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงาน

ท�าความสะอาดวัยก่อนหมดประจ�าเดือน

 4. การรบัรูส้มรรถนะแห่งตนในการปฏิบติั

พฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน

โรคหวัใจและหลอดเลอืดในพนกังานท�าความสะอาด

วัยก่อนหมดประจ�าเดือน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research)กลุ ่มตัวอย่าง คือ 

พนกังานท�าความสะอาดวยัก่อนหมดประจ�าเดอืน 

ที่มีอายุอยู่ในช่วง 35 - 45 ปี มีประจ�าเดือนมา

สม�่าเสมอในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

ท�างานเป็นพนักงานท�าความสะอาดมาเป็นเวลา

อย่างน้อย 3 เดือนสามารถเข้าใจและสื่อสาร 

ภาษาไทยได้ดี มีสัญชาติไทย และสามารถอ่าน

และเขียนภาษาไทยได้ โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก

แบบไม่แทนที ่(Simple without replacement) 

ได้โรงพยาบาลตตยิภมู ิ3 แห่งในกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑลได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลมิพระเกยีรต,ิโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า, และ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราชจากนั้นจึงเลือกกลุ ่มตัวอย่าง 

ตามสะดวก (convenience) จนได้กลุ่มตัวอย่าง

ครบ 123 คน ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดค�านวณ 

กลุม่ตวัอย่างโดยการเปิดตารางของ Polit (2010) 

ก�าหนดนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 อ�านาจทดสอบ 

ร้อยละ 80 และ effect size = 0.25 ได้ขนาด

ตัวอย่างเท่ากับ 123 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ประกอบด้วยแบบสอบถาม 6 ฉบบั ได้แก่ 

1) แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลือดซึ่งปรับจากแบบสอบถามของนุชรัตน์ 

จิตรเจริญทรัพย์ (2549) 20 ข้อ ประกอบด้วย 3 

ด้านคือการบริโภคอาหารจ�านวน 10 ข้อการ 

ออกก�าลังกาย จ�านวน 5 ข้อ และการจัดการ 

กับความเครียด จ�านวน 5 ข้อ ลักษณะการตอบ

เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ

คือ ปฏิบัติเป็นประจ�า ปฏิบัติเป็นส่วนมาก ปฏิบัติ

เป็นส่วนน้อย ไม่ปฏิบัติ โดยคะแนนสูง หมายถึง 

การมีพฤติกรรมการป้องกันโรคอยู ่ในระดับดี 

2) แบบสอบถามการรับรู ้สมรรถนะแห่งตน 

ในการปฏิบัติพฤติกรรมเพ่ือป้องกันโรคหัวใจและ 

หลอดเลือด 15 ข้อ 3) แบบสอบถามการรับรู ้

ความคาดหวงัในประสิทธผิลเมือ่ปฏบิติัพฤติกรรม
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เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 11 ข้อ  

4) แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด

โรคหวัใจและหลอดเลอืด 15 ข้อ 5) แบบสอบถาม

การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

10 ข้อโดยลักษณะค�าตอบในแบบสอบถามฉบับที่ 2 

ถึง ฉบับที่ 5 เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (rating 

scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ  

6) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป โดยผู้วิจัยสร้างจาก

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

ข้อค�าถามจ�านวน 12 ข้อ โดยผูว้จิยัให้กลุม่ตวัอย่าง

เป็นผู้บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 เครื่ อ งมื อวิ จั ยทั้ งหมดได ้ ผ ่ านการ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 5 คน และน�าไปทดลองใช้กับพนักงาน

ท�าความสะอาดวัยก ่อนหมดประจ�าเดือนที่ 

ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช จ�านวน 30 คน และ

มีค่าความเที่ยงจากการค�านวณค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาครอนบาคของแบบสอบถามทั้ง 5 ชุด 

เท่ากับ 0.70, 0.91, 0.86, 0.88, และ 0.80 ตามล�าดบั

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการพิทักษ์สิทธิของ

กลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้ งนี้ ได ้รับการรับรองจาก 

คณะกรรมการจริยธรรมและการวิจัยในคนจาก

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ชดุที ่2 คณะอนกุรรมการ

พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก  

และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ก่อนเริ่มต้น 

เก็บข้อมูล เม่ือได้รบัการอนุมัติให้เก็บข้อมูลวจิยัแล้ว 

ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ส�ารวจ 

รายชื่อพนักงานท�าความสะอาดวัยก่อนหมด

ประจ�าเดือนโดยคัดเลือกกลุ ่มตัวอย ่างที่มี

คุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ ผู ้วิจัยค�านึงถึงสิทธิ 

ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ผู้วิจัยได้แนะน�าตนเอง 

แจ้งวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนและ การเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้แจ้งให้กลุ ่มตัวอย่าง 

ทราบว่า การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เป็นไปด้วย

ความสมัครใจ พร้อมทั้งอธิบายว่าข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาจะเป็นความลับ ผลการวิจัยที่ได้จะ 

น�าเสนอผลในภาพรวมเท่านั้นเมื่อกลุ่มตัวอย่าง

ตอบรับการเข้าร ่วมการวิจัย ผู ้วิจัยได้ขอให้ 

กลุ่มตัวอย่างลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วม 

การวิจยัจากนัน้จงึอธิบายการวิธีตอบแบบสอบถาม 

และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

ใช้เวลาในการท�าแบบประเมินประมาณ 30 นาที 

เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน 1 กุมภาพันธ์ – 15 

มีนาคม พ.ศ. 2558 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลทางสถิ ติโดยใช ้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู โดยก�าหนดระดบั

ความส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใช้สถิติ

บรรยายด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและสถติิอ้างองิสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient)
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ผลการวิจัย

 ลกัษณะของข้อมลูทัว่ไปพบว่ากลุม่ตวัอย่าง

ในการวิจัยครั้งนี้มีอายุอยู ่ในช่วง 35-40 ปี  

(ร้อยละ 43.9) 41-45 ปี (ร้อยละ 56.1) มีค่าดัชนี

มวลกายมากกว่าเท่ากบั 25 kg/m2 (ร้อยละ 52.0) 

ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 25kg/m2  ประมาณ 

สองในสาม (ร้อยละ 65.9) จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและร้อยละ 20.3 จบการศึกษา 

ระดับมัธยมต้น เกือบครี่งหนึ่งมีรายได้อยู่ในช่วง  

5,000-10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 45.5)  

มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000-15,000 บาทต่อเดือน 

(ร้อยละ 33.3) และมรีายได้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย

ต่อเดือน(ร้อยละ 60.8)

 ด้านการท�างาน เกือบสามในส่ีของกลุ่ม

ตัวอย่างท�างานกะกลางวันอย่างเดียว (ร้อยละ 

73.3) ท�างานสลบักะท้ังกลางวันและกลางคืนร้อยละ 

26.7 ท�างานวันละมากกว่า 8 ชั่วโมง (ร้อยละ 28) 

มโีรคประจ�าตวั (ร้อยละ 21.1) เช่น ความดนัโลหติสงู 

ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน เป็นต้น มีประวัติ

ของบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ 

และหลอดเลือดร้อยละ 5.7 มากกว่าครึ่งหนี่ง  

(ร้อยละ 59.1) ไม่เคยตรวจสุขภาพประจ�าปี

ตารางที ่1 จ�านวน และร้อยละของพฤตกิรรมป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืดแยกเป็นรายด้าน (n = 123)

พฤติกรรม
ระดับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

 สูง                       ปานกลาง                      ต�่า

ด้านการบริโภคอาหาร 47 (38.2) 42 (34.1) 34 (27.6)

ด้านการออกก�าลังกาย 34 (27.6) 41 (33.3) 48 (39.1)

ด้านการจัดการความเครียด 37 (30.1) 42 (34.1) 44 (35.8)

รวม 38 (30.9) 47 (38.2) 38 (30.9)

 จากตารางที ่1 พฤตกิรรมป้องกนัโรคหวัใจ

และหลอดเลือดของพนักงานท�าความสะอาด 

วัยก่อนหมดประจ�าเดือนโดยรวมอยู่ในระดับสูง

ร้อยละ 30.9 ระดับปานกลางร้อยละ 38.2 และ

ระดับต�่าร้อยละ 30.9
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ตารางที่ 2  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคหัวใจและหลอดเลือด  

การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด การรบัรูค้วามคาดหวงัในประสทิธผิล

ของการตอบสนองในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน

ในการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืดในรปูของเมตรกิสหสมัพนัธ์ (Correlation matrix) 

(n = 123)

ตัวแปร 1 2 3 4 5
1. การรับรู้ความรุนแรง 1

2. การรับรู้โอกาสเสี่ยง .494** 1

3. การรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผล .364** .710** 1

4. การรับรู้สมรรถนะแห่งตน .321** .416** .310** 1

5.   พฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด .220* .202* .070 .446** 1

**p<0.001, *p<0.05

 จากตารางที ่2 พบว่าปัจจยัทีมี่ความสมัพันธ์

กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ในพนกังานท�าความสะอาดวยัก่อนหมดประจ�าเดอืน 

คอื การรบัรบัรูส้มรรถนะแห่งตนในการป้องกนัโรค

มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับพฤติกรรม

ป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืดอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ0.001 (r = 0.45) อธิบายได้ว่า 

เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนสูง

ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจ

และหลอดเลือดเหมาะสม รองลงมา ได้แก่  

การรับรู ้ความรุนแรงและการรับรู ้โอกาสเสี่ยง 

มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต�า่ (r = 0.22 และ 

0.20 ตามล�าดับ) ส่วนการรับรู ้ความคาดหวัง 

ในประสิทธิผลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งอธิบายได้

ว่าการรบัรูค้วามคาดหวงัในประสทิธผิลไม่มผีลต่อ

พฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของ

กลุ่มตัวอย่าง

การอภิปรายผลการวิจัย

 พฤตกิรรมป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด

ในพนักงานท�าความสะอาดวัยก่อนหมดประจ�าเดือน

โดยรวมอยู่ในระดับสูงร้อยละ 30.9 ระดับปานกลาง

ร้อยละ 38.2 และระดับต�่าร้อยละ 30.9 แบ่งเป็น 

3 ด้าน ดังนี้

 ด้านการบริโภคอาหาร กลุม่ตัวอย่างร้อยละ 

38.2 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 34.1 ในระดับปานกลาง และร้อยละ 27.6 

มีพฤติกรรมอยู่ในระดับต�่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

ได้เหมาะสมได้แก่ การรับประทานอาหารที่ม ี

กากใยผักผลไม้เป็นประจ�า (ร้อยละ 54.5) และ 

รบัประทานเนือ้ปลาและเนือ้ไม่ตดิมัน (ร้อยละ 30.1) 

ควรส่งเสริมกลุ่มตัวอย่างต่อไปเพื่อป้องกันการ 

เกิดโรค อย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ 

ไม่เหมาะสม อาทิ มีการเติมเครื่องปรุงรส จ�าพวก

น�้าปลา ซีอิ๊ว และน�้าจิ้มแจ่ว ร้อยละ 53.7 และ 

ถ้ามกีารเติมเคร่ืองปรุงรสในปริมากอย่างต่อเนือ่ง
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ซึ่งเป็นสาเหตุหรือปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท�าให้ก่อ 

โรคหัวใจและหลอดเลือด

 ด้านการออกก�าลังกาย กลุ ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 27.6 มีพฤติกรรรมการออกก�าลังกาย 

อยูใ่นระดบัสงู ร้อยละ 33.3 ระดบัปานกลาง และ

ระดับต�่าร้อยละ 39.1 พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง

ปฏิบัติได้เหมาะสมได้แก่ การออกก�าลังกายด้วย

การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน (ร้อยละ 57.7) และ

ออกก�าลงักายด้วยการท�างานบ้าน (ร้อยละ 52.0) 

ซึง่อาจรวมถงึลกัษณะของงานทีก่ลุม่ตวัอย่างปฏบิตัิ

อยู่ท�าให้พฤติกรรมการออกก�าลงักายในการปฏบัิติ

กิจวัตรประจ�าวันและการออกก�าลังกายด้วยการ

ท�างานบ้านออกมาอยู่ในระดับที่ดี

 ส่วนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาทิ การ

ออกก�าลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วัน (ร้อยละ 17.9) 

การออกก�าลังกายโดยการวิ่งเหยาะๆ เดินเร็ว 

อย่างน้อย 20 นาที (ร้อยละ 13) จะเห็นได้ว่า 

กลุม่ตวัอย่างออกก�าลงักายไม่สม�า่เสมอ ไม่มคีวาม

ต่อเนื่อง อาจเกิดจากการขาดความรู ้ในการ 

ออกก�าลงักายท่ีถูกต้องอย่างถูกวธิเีพือ่ป้องกนัโรค

 ด้านการจดัการความเครยีด กลุม่ตวัอย่าง

ร้อยละ 30.1 มีพฤติกรรมการจัดการความเครียด

อยู่ในระดับดี ร้อยละ 34.1 มีพฤติกรรมอยู่ใน

ระดับปานกลาง และร้อยละ 35.8 มีพฤติกรรม 

อยูใ่นระดบัต�า่ พฤตกิรรมทีก่ลุม่ตวัอย่างปฏบิตัไิด้ด ี

เช่น การผ่อนคลายด้วยการดทูวี ีฟังเพลง (ร้อยละ 

60.2) พูดคุยกับบุคคลที่ไว้วางใจ (ร้อยละ 37.4) 

เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมท่ียังไม่เหมาะสมได้แก่  

การนอนหลับอย่างน้อย 6 ชั่วโมงไม่ถึงครึ่งหนึ่ง 

(ร้อยละ 37.4) ท�างานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน 

(ร้อยละ 28) อาจเกิดจากภาระท่ีต้องรับผิดชอบ

ท�าให้นอนพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งงานประจ�าและ

เป็นแม่บ้านเนือ่งจากส่วนใหญ่มชีวีติคูแ่ละหย่าร้าง 

(ร้อยละ 65 และร้อยละ 21.2) มค่ีาใช้จ่ายต่อเดอืน

ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 60.8) อาจท�าให้กลุ ่มนี ้

อาจเกิดภาวะเครียดสะสมได้ง่าย

 ผลการศกึษาครัง้นีส้อดคล้องกบัการศกึษา

สุพัตรา บัวที, จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์ และ 

,ศิริอร สินธุ (2555) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน

โรคหวัใจและหลอดเลอืดของสตรวียักลางทีอ่าศยั

อยู่ที่บ้านลาดสระบัว อ�าเภอยางตลาด จังหวัด

กาฬสินธุ์ จ�านวน 79 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ใน

ระดับปานกลาง (X= 3.78, SD = 0.36) ท้ัง 3 ด้าน

ได้แก่ การบริโภคอาหารการออกก�าลังกาย 

และการจัดการความเครียด และการศึกษาของ  

สุจิตรา เหมวิเชียร (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอด

เลือดของสตรีไทยมุสลิมส่วนใหญ่อยู่ในวัยก่อน

หมดประจ�าเดือน (ร้อยละ 64.50) จ�านวน 200 คน 

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X= 2.66, SD = 0.34)  

ถึงแม้ว่าสตรีที่อยู่ในช่วงวัยก่อนหมดประจ�าเดือน

ในภาพรวมจะมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง

และระดับสูงแต่เมือ่พิจารณารายข้อจะพบว่ายงัมี

พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นเดยีวกบั

การศึกษาในครั้งนี้เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว

จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีมีพฤติกรรมท่ีมี 

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
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ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่กึษากับพฤติกรรม

ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

 การรับรู้ความรุนแรงของโรคหัวใจและ

หลอดเลอืดมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต�า่กบั

พฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดใน

พนกังานท�าความสะอาดวยัก่อนหมดประจ�าเดอืน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r= 0.22) 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ตามแนวคิด

ของ Roger (1983) กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงาน 

ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 เดอืน ในขณะเดยีวกัน

โรงพยาบาลมักมีการจัดนิทรรศการ จัดบอร์ด 

ให้ความรู้เก่ียวกบัโรคต่างๆ จงึมคีวามเป็นไปได้ว่า 

กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้อยู่ จึงอาจ

ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีความกลัวต่อความเจ็บป่วย 

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้การรับรู้ความรุนแรงของ

โรคหัวใจและหลอดเลือดมีความสัมพันธ์ทางบวก

กบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด ซึง่

มคีวามสอดคล้องกบัการศกึษา สจุติรา เหมวเิชยีร

ประณีต ส่งวัฒนา และวิภา คงอินทร์ (2550)  

ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกัน

โรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีไทยมุสลิม 

พบว่าการรบัรูค้วามรนุแรงของโรคมคีวามสมัพนัธ์

พฤตกิรรมป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืดทางบวก 

(r = 0.21, p <0.01) ปิยาภรณ์ นิกข์นิภา (2549) 

ได้ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนั

โรคหลอดเลือดหัวใจของเจ้าหน้าท่ีกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าการ

รับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤตกิรรมการป้องกนัโรคหลอดเลอืดหัวใจ 

(r = 0.279, p <0.001)

 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือดมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�า่

กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ในพนกังานท�าความสะอาดวยัก่อนหมดประจ�าเดอืน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r= 0.20) 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน อธิบายได้ตามแนวคิด

ของ Roger (1983) จากการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า

กลุม่ตวัอย่างมอีายอุยูใ่นช่วง 41-45 ปี (ร้อยละ 56.1) 

ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีความเสื่อมทางร่างกาย ร่วมกับ

น�้าหนักที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นเกินฑ์มาตรฐาน โดย 

มค่ีาดัชนมีวลกายมากกว่าเท่ากบั 25 (ร้อยละ 52.0) 

ท�าให้กลุ่มตัวอย่างเกดิความตระหนกัรูถึ้งความเส่ียง

ที่อาจท�าให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 

ประกอบกบัประสบการณ์ท่ีได้พบผูป่้วยจ�านวนมาก

ที่มีการเจ็บป่วยจะเป็นวัยที่เริ่มมีอายุสูงมากขึ้น  

ส่งผลให้การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือดมีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ง 

มคีวามสอดคล้องกบัการศึกษา ปิยาภรณ์ นิกข์นิภา 

(2549) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของเจ้าหน้าที่

กรมสนับสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ

พบว่า การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและ

หลอดเลือด มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม

การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ (r = 0.316,  

p <0.001) และนุชรัตน์ จิตรเจริญทรัพย์ (2549) 

ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

สุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของ

บคุลากรในวิทยาลับแพทยศาสตร์กรงุเทพมหานคร 

และวชิรพยาบาล พบว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
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การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ มีความสัมพันธ ์

กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 

ในวิทยาลับแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และ

วชิรพยาบาล (r = 0.113, p <0. 05)

 การรับรู ้ความคาดหวังในประสิทธิผล 

ของการตอบสนองในการป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลือดไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติกับพฤติกรรม

ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงาน

ท�าความสะอาดวัยก่อนหมดประจ�าเดือนอาจ

เนื่องจากกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น

ถึงร้อยละ 65.9 และร้อยละ 20.3 ตามล�าดับ โดย

ธรรมชาติบุคคลที่มีความรู้และการศึกษาต�่าจะมี

ความคาดหวังในด้านต่างๆต�่าตามไปด้วยส่งผล

ให้การรับรู้ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลือดในการวิจัยในครั้งนี้

 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการป้องกัน

โรคหัวใจและหลอดเลือดมีความสัมพันธ์ทางบวก

ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจ

และหลอดเลือดในพนักงานท�าความสะอาด 

วยัก่อนหมดประจ�าเดอืนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ 0.01 (r= 0.45) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

อธบิายได้ตามแนวคดิของ Roger (1983) จากการ

ศกึษาครัง้นีก้ลุม่ตวัอย่างปฏบิตังิานในโรงพยาบาล 

ซึ่งท�าให้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพง่ายขึ้น 

และมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

ในการปฏิบตัพิฤตกิรรมเพือ่ป้องกนัโรคท�าให้กลุม่

ตัวอย่างมีความเชื่อมั่นว่าตนสามารถที่จะปฏิบัติ

พฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคได้ จึงส่งผลให้การรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลือดมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ 

ปานกลางกับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลือด มีความสอดคล้องกับการศึกษา  

วนสัสดุา ฟุง้ลดัดา (2553) ทีไ่ด้ประเมนิความเสีย่ง

ด้านสุขภาพต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และ

ความต้ังใจปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล พบว่า การรับรู้

ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยที่มีความ

สมัพนัธ์กบัความต้ังใจในการปรับเปลีย่นพฤติกรรม

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ 

หลอดเลือดอย่างมีนัยส�าคัญ (p = 0.001)

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากการศึกษานี้ควรส่งเสริมให้กลุ ่ม

ตัวอย่างที่มีพฤติกรรมที่ยังไม่เหมาะสม ได้แก่  

การเตมิเครือ่งปรงุรส การออกก�าลงักายทีไ่ม่ถกูวธิี

และไม่ต่อเนื่อง รวมการจัดการกับความเครียด 

ไม่ถูกวิธีและจากข้อมูลทั่วไปกลุ ่มตัวอย่างมี 

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 25 

(ร้อยละ 52) และไม่เคยตรวจสุขภาพประจ�าปี 

ถึงร้อยละ 59.1 ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

รับผิดชอบดูแลพนักงานท�าความสะอาด ควรมี

การจัดการการวางแผนการให้ความรู้อย่างเป็น

แบบแผน และมีความต่อเนื่องเพื่อสร้างความ

ตระหนักที่ถูกต้องในการเลือกรับประทานอาหาร

ที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษ 

กับร่างกาย ส่งเสริมการออกก�าลังกายอย่างถูกวิธี

และต่อเนื่อง จัดกิจกรรมสันทนาการการ และ 

ให้ตรวจสขุภาพประจ�าปีทกุคน เพือ่สร้างแนวทาง
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ในการส่งเสรมิสขุภาพในการป้องกนัโรคหัวใจและ

หลอดเลอืดในพนกังานท�าความสะอาดวยัก่อนหมด

ประจ�าเดือนต่อไป ส่วนในกลุ ่มที่มีพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีอยู่แล้วควรส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่าง 

ดงักล่าวเป็นบคุคลต้นแบบ (Role Model) ทางด้าน

สุขภาพในกลุ่มพนักงานท�าความสะอาดคนอื่นๆ 

ต่อไปเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดโรค

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ควรน�าตัวแปรที่มีความสัมพันธ ์กับ

พฤตกิรรมป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด ได้แก่ 

การรับรู ้ความรุนแรงของโรค การรับรู ้โอกาส 

เสี่ยงต่อการเกิดโรค และการรับรู้ความสามารถ

แห่งตนมาจัดท�าเป็นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 

ในกลุ่มพนักงานท�าความสะอาดเพื่อก่อให้เกิด 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและจะได้

เป็นบุคคลต้นแบบ (Role Model) ในพนักงาน

ท�าความสะอาดกลุ่มอื่นๆ ต่อไปหรือเป็นต้นแบบ

ทางพฤตกิรรมให้กบัประชาชนทีมี่บรบิทใกล้เคยีงกนั

เพื่อก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ที่ดี และต่อเนื่องต่อไป
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บทความวิจัย

ปัจจัยท�านายคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก
ที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัด*

Predicting Factors of Quality of life among Colorectal 
Cancer Patients with Colostomy Receiving 

Chemotherapy

วิมลรัตน์ เดชะ พย.ม (Wimolrat Decha, MNS)**

 รุ้งระวี นาวีเจริญ ปร.ด (Rungrawee Navicharern, PHD)***

 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและอ�านาจการท�านายคุณภาพชีวิต 

ในผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีมีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัด จากประสบการณ์ 

การมอีาการ ความร่วมมอืในการรกัษาด้วยยาเคมบี�าบดั และการสนบัสนนุทางสงัคม กลุม่ตวัอย่าง 

คือผู้ป่วยผู้ป่วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัทีม่ทีวารเทยีมและได้รบัเคมบี�าบดัทีเ่ข้ารบัการรกัษา 

ในหน่วยเคมีบ�าบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ�านวน 110 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง 

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

แบบสอบถามคุณภาพชีวิต แบบสอบถามประสบการณ์การมีอาการ แบบสอบถามความร่วมมือ 

ในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมที่ผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิและหาความเที่ยงจากแบบประเมินได้เท่ากับ .85, .97, .86 

และ .93 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter multiple regression 

analysis)

  * วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   **พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยในเคมีบ�าบัดและโรคมะเร็งโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
   ***ผู้ช่วยศาตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ผลการวจิยัพบว่า คณุภาพชวีติโดยรวมของผูป่้วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัทีม่ทีวารเทยีม

และได้รับเคมีบ�าบัดอยู่ในระดับสูง (X= 79.60, SD=9.59) ประสบการณ์การมีอาการ ความร่วมมือ

ในการรกัษาด้วยาเคมบี�าบดัและการสนบัสนนุทางสงัคมมปีระสทิธภิาพในการท�านายคณุภาพชวีติ

ของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีมีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัดได้ 

ร้อยละ 40 (R2 =.402) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก ทวารเทียม เคมีบ�าบัด

Abstract

 The purposes of this predictive correlational research were to study quality 

of life and to examine the predictability of predicting factors; symptoms experiences, 

adherence to chemotherapy and social support to the quality of life among 

colorectal cancer patients with colostomy receiving chemotherapy. One hundred 

and ten colorectal cancer patients with colostomy receiving chemotherapy were 

recruited from the chemotherapy unit of the National cancer institute, Siriraj Hospital, 

King Chulalongkorn Memorial Hospital and Faculty of Medicine Vajira Hospital 

University of Bangkok Metropolis by a convenience sampling strategy.  

The instruments used for data collection were the demographic data, the Quality 

of life index, the Memorial symptom assessment scale, the Adherence to 

chemotherapy and the Social support assessment scale. Content validity was 

examined by five experts and reliability was tested by using Cronbach’s alpha 

coefficient obtained at.85, .97, .86 and .93 respectively. Data were analyzed by using 

means, standard deviation, and Pearson’s product-moment correlation and enter 

multiple regression. 

 The results of the study revealed that colorectal cancer patients with 

colostomy receiving chemotherapy had high level of quality of life (X= 79.60, 

SD=9.59). Symptoms experience, adherence to chemotherapy and social support 

increase the explained variance in quality of life and variables accounted for 40% 

of total variance in quality of life. (R2 =.402, p < .05).

Keywords: Quality of life, colorectal cancer patients, colostomy, chemotherapy
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บทน�า

 มะเรง็เป็นสาเหตขุองการเสยีชวีติทีส่�าคญั

ของประชากรท่ัวโลกและเป็นสาเหตุการตาย

อันดับหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้จากรายงาน

ทะเบียนมะเร็งฉบับที่ 27 ปีพ.ศ. 2554 ของ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่

และทวารหนักเป็นโรคมะเร็งอันดับที่ 1 ของ 

โรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชายและในเพศหญิง 

พบเป็นโรคมะเร็งอันดับท่ี 3 รวมท้ังมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นทุกปี (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2554)

 การรักษาโรคมะเร็งล�าไส ้ ใหญ ่และ 

ทวารหนักประกอบด้วยการรักษาด้วยการผ่าตัด

ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาหลักของผู ้ป ่วยมะเร็ง

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก ผู้ป่วยจะมีทวารเทียม

ทางหน้าท้อง (colostomy) เพ่ือเป็นทางระบายของ

อจุจาระแทนทางทวารหนกั (เปรมฤด ีบญุภทัรานนท์, 

2550) แม้ว่าการผ่าตัดเปิดล�าไส้ใหญ่ออกทาง 

หน้าท้องจะเป็นการรักษามะเร็งทีม่ปีระสทิธิภาพดี 

แต่การผ่าตัดท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์

มีผลกระทบต่อร ่างกายจิตใจอารมณ์สังคม 

การด�าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู ้ป ่วย  

(จุฬาพร ประสังสิต, 2557)

  นอกเหนือจากการผ่าตัดให้มีทวารเทียม

แล้วยังได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�าบัดเพื่อเพิ่ม

โอกาสหายขาดเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

การรกัษาเฉพาะทีเ่พยีงอย่างเดยีว ซึง่มรีะยะเวลา

ในการรกัษาประมาณ 6 เดอืน อย่างไรกต็ามผูป่้วย

กลุม่นีไ้ด้รบัผลกระทบเพิม่มากขึน้จากการได้รบัยา

เคมีบ�าบัด และเกิดความรู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า 

ไม่มัน่ใจในภาพลกัษณ์ของตนเองเหล่านีส่้งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ฉะนั้นการช่วยเหลือ 

ให้ผู ้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในขณะเจ็บป่วย 

จึงเป็นเป้าหมายส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 

(พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, 2553)

 คุณภาพชีวิตมีความส�าคัญเป็นดัชนีบ่งชี้

คณุภาพการดูแลทีไ่ด้รบัจากการพยาบาล (Padilla 

& Grant, 1985) และเป็นข้อมูลในการประเมิน

ความคุม้ค่าของการรักษา ใช้ในการตัดสินใจเลือก

วิธีการรักษาพยาบาลในฐานะบุคลากรที่ใกล้ชิด 

ผู้ป่วยและญาติจึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษาคุณภาพ

ชีวิตในผู ้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก 

ที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัด ซ่ึงมีลักษณะ

เฉพาะและมคีวามแตกต่างจากผูป่้วยอืน่ทีผ่่านมา

มกีารศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการและ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมท่ีได้รับยา 

เคมีบ�าบัดของ Kim and Kim (2011) พบว่า

คณุภาพชวีติมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบักลุม่อาการ

และ Blanchard, Courneya, and Stein (2008)

พบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ความร่วมมือในการรักษา

จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมายงัไม่พบว่า มผู้ีศกึษา

เกีย่วกบัปัจจยัท�านายคณุภาพชวีติในผูป่้วยมะเรง็

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัทีม่ทีวารเทยีม และได้รบั

ยาเคมบี�าบดั ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยั

ท�านายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ชัดเจน 

เพือ่น�าผลวิจยัมาพฒันาเป็นโปรแกรมในการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้



136 วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 23 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559136

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีทวารเทียมและ 

ได้รับเคมีบ�าบัด

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท�านายคุณภาพชีวิต 

ในผู ้ป ่วยมะเร็งล�าไส ้ใหญ่และทวารหนักที่ม ี

ทวารเทยีมและได้รบัเคมบี�าบดั จากประสบการณ์

การมีอาการ ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา 

เคมีบ�าบัด และการสนับสนุนทางสังคม

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 การศึกษาวจิยัครัง้นีใ้ช้กรอบแนวคดิแบบ

จ�าลองการจัดการกับอาการของ Dodd et al. 

(2001) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งกล่าว

ว่าคุณภาพชีวิตเป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากปัจจัยทั้ง  

3 ประการ คือ 1) ประสบการณ์การมีอาการเป็น

ประสบการณ์ที่ไม่หยุดนิ่งและต้องผ่านการรู้คิด

โดยบุคคลจะประเมินและตัดสินจากความรุนแรง 

สาเหตุ ภาวะคุกคาม และผลของอาการต่อชีวิต

บุคคล 2) กลยุทธ์ในการจัดการกับอาการโดยการ

ควบคุมอาการที่เกิดขึ้นนั้นต้องใช้กลยุทธ์ในการ

ดแูลตนเอง บคุลากรทางการแพทย์ และการใช้ยา

ในการรักษาโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาอาการ  

3) ปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ของการจัดการอาการ

ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ความร่วมมือในการรักษา

ซึง่จะช่วยให้สามารถควบคมุความรนุแรงของอาการ

และโรคได้นอกจากนี้การสนับสนุนทางสังคม 

ยังมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การจัดการกับอาการคือ

คุณภาพชีวิตนั่นเอง

 จากการทบทวนวรรณกรรมดงัทีก่ล่าวมา 

ผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิดคุณภาพชีวิตของ Padilla 

and Grant (1985) มาเป็นแนวคิดในการศึกษา

คณุภาพชวีติในผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั

ที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัด ซึ่งมีองค์

ประกอบ 6 ด้านคือ ด้านความผาสุกด้านร่างกาย 

ด้านความผาสุกด้านจิตใจ ด้านความคิดค�านึง 

เกี่ยวกับภาพลักษณ์ ด้านความคิดค�านึงเกี่ยวกับ

สังคม ด้านการตอบสนองต่อการวินิจฉัยและ 

การรักษา ด้านการตอบสนองต่อการวินิจฉัย 

และการรักษาด้านโภชนาการ และเลือกปัจจัย

ท�านายคณุภาพชวีติในผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และ

ทวารหนักท่ีมีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัดคือ 

ประสบการณ์การมีอาการ ความร่วมมือในการ

รักษาด้วยเคมีบ�าบัดและการสนับสนุนทางสังคม

ตามแนวคิดของ House (1985) ซึ่งประกอบด้วย 

4 ด้านได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านข้อมลูข่าวสาร ด้าน

วสัดสุิง่ของ การเงนิหรอืแรงงาน ด้านการประเมนิ

เปรียบเทียบ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด

การสนับสนุนทางสังคม

ประสบการณ์การมีอาการ

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และ

ทวารหนักที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัด
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สมมติฐานทางการวิจัย

 ประสบการณ์การมีอาการ ความร่วมมือ

ในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัดการสนับสนุนทาง

สงัคมร่วมกนัท�านายคณุภาพชวีติของผูป่้วยมะเรง็

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีทวารเทียมและ 

ได้รับเคมีบ�าบัด

 

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาความสมัพนัธ์

เชงิท�านาย (Predictive correlational research) 

 ประชากร คอื ผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และ

ทวารหนกัทีม่ทีวารเทยีมและได้รบัเคมบี�าบดั อายุ 

18-59 ปี ที่เข้ารับการรักษาในหน่วยเคมีบ�าบัด

ของโรงพยาบาลรัฐบาลระดับตติยภูมิในเขต

กรุงเทพมหานคร

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่

และทวารหนกัทีม่ทีวารเทยีมและได้รบัเคมบี�าบดั

ที่เข้ารับการรักษาในหน่วยเคมีบ�าบัดและไม่ได้ 

อยู ่ระหว ่างการรักษาด ้วยการฉายรังสีของ  

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาล ศิริราช  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์

วชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2558 จ�านวน 

110 คน ได้มาจากการเลอืกแบบตามสะดวก และ

ใช้วิธีการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ 

โรงพยาบาล โดยค�านวณตามสัดส่วนของผู้ป่วย

มะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัทีม่ทีวารเทยีมและ

ได้รับเคมีบ�าบัดที่เข้ามารับบริการในระยะเวลา  

3 เดอืนทีผ่่านมา (เดอืนตลุาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 

ได้กลุ ่มตัวอย่าง ดังนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

จ�านวน 27 คน โรงพยาบาลศริิราช จ�านวน 28 คน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จ�านวน 31 คน และ  

คณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย 

นวมนิทราธริาช จ�านวน 24 คน รวมท้ังสิน้ 110 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเพศอายุสถานภาพ

สมรสระดับการศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือนสิทธิ

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และแบบบันทึก

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก

  ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพชีวิต 

(Quality of life index) ของ Padilla and Grant 

(1985) มี 6 องค์ประกอบคือ 1) ความผาสุกด้าน

ร่างกาย 2) ความผาสุกด้านจิตใจ 3) ความคิด

ค�านึงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 4) ความคิดค�านึง 

เกี่ยวกับสังคม 5) การตอบสนองต่อการวินิจฉัย

และการรักษา 6) การตอบสนองต่อการวินิจฉัย

และการรักษาด้านโภชนาการ จ�านวนข้อค�าถาม

ทั้งหมด 23 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่าเชิง

เส้น (Linear analog Scale) โดยเริ่มจาก 0 ถึง 

100 (คะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 2300 คะแนน) 

ผู้วิจัยน�าคะแนนรวมที่ได้มาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย

ของคุณภาพชีวิตได้ช่วงคะแนนที่ใช้แบ่งระดับ

คุณภาพชีวิตมีดังนี้ คะแนน 0 - 33.33 หมายถึง  

มีการรับรู้คุณภาพชีวิตระดับต�่า คะแนน 33.34 - 

66.67 หมายถึง มีการรับรู้คุณภาพชีวิตระดับ 

ปานกลาง คะแนน 66.68 - 100.00 หมายถึง  
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มีการรับรู้คุณภาพชีวิตระดับสูง แบบประเมินนี้ 

มีค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.82 และ 

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 

 ส่วนที่ 3 แบบประเมินประสบการณ์การ

มีอาการในผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก 

ทีม่ทีวารเทยีมและได้รบัเคมบี�าบดั ผูว้จิยัประยกุต์

ใช้เครื่องมือของ Portenoy et al.(1994) ซึ่ง 

เป็นแบบประเมินประสบการณ์การมีอาการ 

(Memorial symptom assessment scale) 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความถี่

ของอาการ 2) ความรุนแรงของอาการและ  

3) ความทุกข์ทรมานรบกวนการด�าเนินชีวิต ซึ่ง

เป็นค�าถามเกี่ยวกับอาการของโรคมะเร็งจ�านวน 

32 ข้อ โดยให้ผู้ป่วยประเมินความถี่ความรุนแรง

และความรูส้กึทกุข์ทรมานในช่วง 1 สปัดาห์ทีผ่่านมา

ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Likert scale) 5 ระดับ เมื่อน�าคะแนนรวมของ

แต่ละอาการมารวมกันจะได้คะแนนรวมท้ังหมด

ของอาการซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 384 คะแนน  

ผู ้วิจัยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของประสบการณ์ 

การมีอาการการแปลผลคะแนนประสบการณ์

เกี่ยวกับอาการมีดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.33 

คะแนน หมายถึง มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการ

อยูใ่นระดบัน้อย คะแนนเฉลีย่ 1.34 - 2.67 คะแนน 

หมายถึง มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการอยู่ใน

ระดับปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 2.68 - 4.00 คะแนน 

หมายถึง มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการอยู่ใน

ระดับมากแบบประเมินนี้มีค ่าความตรงตาม

เนื้อหาเท่ากับ 0.88 และมีค ่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ 0.97

 ส่วนที ่4 แบบประเมนิความร่วมมอืในการ

รักษาด้วยยาเคมบี�าบดั เป็นแบบสอบถามทีผู้่วจัิย

พัฒนาข้ึนด้วยตนเองจากการศึกษาหนังสือ

เอกสารบทความงานวิจัยและวิทยานิพนธ ์ 

ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วย 

ยาเคมีบ�าบัดลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 

17 ข้อค�าถามซ่ึงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี้ 

1) การมาตรวจตามแพทย์นัด 2) การเลือก 

รับประทานอาหาร 3) การสังเกตอาการขณะได้

รับยาเคมีบ�าบัด 4) การปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการ

ข้างเคียง 5) การป้องกันการติดเชื้อ โดยการ 

แปลผลคะแนน โดยผู้วิจัยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 

ของความร่วมมือในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด

เกณฑ์การแปลผลคะแนนความร่วมมือในการ

รักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด ดังนี้คะแนน 1.00-2.33 

หมายถึง มีความร่วมมือในการรักษาด้วยยาเคมี

บ�าบัดในระดับต�่า คะแนน 2.34-3.67 หมายถึง 

ความร ่วมมือในการรักษาด ้วยยาเคมีบ�าบัด 

ในระดับปานกลาง คะแนน 3.68-5.0 หมายถึง 

ความร ่วมมือในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด 

ในระดบัสงูแบบประเมนินีม้ค่ีาความตรงตามเนือ้หา

เท่ากับ 0.94 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86

 ส่วนที่ 5 แบบประเมินการสนับสนุนทาง

สังคม สร้างตามแนวคิดของHouse (1985) 

ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Likert scale) 5 ระดบัประกอบด้วย 21 ข้อค�าถาม

ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 1) การ

สนบัสนนุทางอารมณ์  2) การสนบัสนนุด้านข้อมลู

ข่าวสาร 3) การสนับสนุนด้านวัสดุสิ่งของการเงิน
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หรือแรงงาน 4) การสนับสนุนด้านการประเมิน

เปรียบเทียบพฤติกรรมลักษณะค�าถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 ระดับ 

โดยการแปลผลคะแนนผูว้จิยัคดิเป็นคะแนนเฉลีย่

ของการสนับสนุนทางสังคมดังนี้ คะแนน 1.00 - 

2.33 หมายถึง การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

เล็กน้อย คะแนน 2.34 - 3.67 หมายถึงการรับรู้

การสนับสนุนทางสังคมปานกลาง คะแนน 3.68 

- 5.0 หมายถงึการรบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมมาก

แบบประเมินนี้มีค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 

0.90 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เมื่อผ่านการอนุมัติให้ท�าการวิจัยจาก 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยผู้วิจัย

ด�าเนินการเข้าพบหัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยา 

เพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ในการวจิยัรายละเอยีดของ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้นด�าเนินการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองดังนี้

 1. ผู ้วิจัยส�ารวจรายชื่อผู ้ป ่วยมะเร็ง

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีทวารเทียมและได้รับ

เคมีบ�าบัดโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะ

ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้

 2. ผูว้จิยัแนะน�าตนเอง สร้างสมัพนัธภาพ

กับกลุ ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย 

ขอความร่วมมอืในการวิจัยและระยะเวลาทีเ่ข้าร่วม

การวิจัยพร้อมทัง้อธบิายเกีย่วกบัรายละเอยีดของ

แบบประเมนิวธิตีอบแบบประเมนิให้กลุม่ตวัอย่าง

เข้าใจ

 3. เมื่อกลุ ่มตัวอย่างท�าแบบสอบถาม

เสร็จเรียบร้อย ผู ้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง  

ความครบถ้วนของข้อค�าถาม หากพบว่าไม่ครบ

ถ้วนก็ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลในผู้ป่วยรายใหม่ 

ให้ได้ข้อมูลครบสมบูรณ์

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ได้ผ่านการอนุมัติ

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (รหัส 040/2557)  

โรงพยาบาลศริิราช (รหสั 765/2014) โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์ (รหสั 482/57) และ คณะแพทย์ศาสตร์ 

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

(รหัส 11/2558 ) ผู้วจิยัได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมลู

ด้วยตนเอง เมื่อผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างและกล่าว

แนะน�าตัวเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและช้ีแจง

ให้ทราบว่าการตอบรับหรือปฏเิสธการเข้าร่วมวจัิย

ครั้งนี้จะไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างหรือต่อการรักษา

ของแพทย์พยาบาลค�าตอบหรือข้อมูลทุกอย่าง 

จะถือเป็นความลับและน�ามาใช้ตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยคร้ังนี้เท่านั้นผลการวิจัยจะน�าเสนอ

ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างสามารถแจ้งออกจาก 

การศึกษาได้ก่อนท่ีการด�าเนินการวิจัยคร้ังน้ี 

จะสิน้สดุลงโดยมต้ิองให้เหตผุลหรอืค�าอธบิายใดๆ

ซ่ึงการกระท�าดังกล่าวจะไม่มีผลแต่อย่างใด 

ต่อกลุม่ตวัอย่างและการได้รบัการรกัษาจากแพทย์

และพยาบาล
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตทั้งโดยรวมและในแต่ละองค์

ประกอบของกลุม่ตวัอย่างผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัทีม่ทีวารเทยีมและได้รบัเคมี

บ�าบัดในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 110 คน

องค์ประกอบคุณภาพชีวิต Mean SD การแปลผล

ความผาสุกด้านร่างกาย 75.96 13.27 ระดับสูง

ความผาสุกด้านจิตใจ 75.45 12.07 ระดับสูง

ความคิดค�านึงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 72.43 15.70 ระดับสูง

ความคิดค�านึงเกี่ยวกับสังคม 93.24 14.76 ระดับสูง

การตอบสนองต่อการวินิจฉัยและการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด 89.18 13.94 ระดับสูง

การตอบสนองต่อการวินิจฉัยและการรักษาด้านโภชนาการ 80.68 15.04 ระดับสูง

คุณภาพชีวิตโดยรวม 79.60 9.59 ระดับสูง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าต�า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าพสิยั ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 

ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยโดยสรุป

 1. ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 

68.2 มีอายุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.2 โดย

มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 53 ปี (SD=5.03) สถานภาพ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 71.8 มีระดับการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 49.1 ประกอบ

อาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 48.2 มีรายได้ 

ต่อเดือน 10,001 -15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 

37.3 ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเป็นประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า) เป็นร้อยละ 75.5 กลุ่มตัวอย่าง

เป็นโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก ส่วนใหญ ่

ระยะที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 85.5 ส่วนใหญ่มีระยะ

เวลาที่มีทวารเทียม 7-12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 

47.3 และจ�านวนครั้งของการได้รับเคมีบ�าบัดคือ 

1 – 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.3

 คะแนนคุณภาพชีวิตของกลุ ่มตัวอย่าง 

ผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัทีม่ทีวารเทยีม

และได้รับเคมีบ�าบัด โดยรวมอยู ่ในระดับสูง  

(X= 79.60,SD=9.59) และเมื่อจ�าแนกคุณภาพ

ชีวิตตามองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบพบว่า

คะแนนเฉลีย่คณุภาพชวีติในแต่ะองค์ประกอบอยู่

ในระดับสูง (รายละเอียดในตารางที่ 1)
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 2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตวัแปรได้แก่ประสบการณ์การมอีาการ ความร่วมมอื

ในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด การสนับสนุนทาง

สงัคมและคณุภาพชวีติของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่

และทวารหนกัทีม่ทีวารเทยีมและได้รบัเคมบี�าบดั

 พบว่าประสบการณ์การมีอาการมีความ

สัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตการสนับสนุน 

ทางสังคมมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกบัคณุภาพชวีติ

และความร่วมมือในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด

ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็ง

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีทวารเทียมและได้รับ

เคมีบ�าบัดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

(r =-.629, .316,และ.148 ตามล�าดับ) รายละเอยีด 

ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพียร์สันระหว่างประสบการณ์การมอีาการ ความร่วมมอื

ในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัดจ�านวน 110 คน

ตัวแปร สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ p-value

ประสบการณ์การมีอาการ 

ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด

การสนับสนุนทางสังคม

-.629**

.148

.316**

.000

.316

.009
*p < .01

 3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ

ปกติ (Enter multiple regression analysis) 

พบว่า ประสบการณ์การมีอาการ ความร่วมมือ 

ในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด และการสนับสนุน

ทางสงัคมสามารถร่วมกนัท�านายคณุภาพชวีติของ

กลุม่ตวัอย่างผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั

ที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัดได้ร้อยละ 40  

(R2 = .402) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งนี้ตัวแปรที่มีความส�าคัญมี 1 ตัวแปรคือ 

ประสบการณ์การมีอาการ (B = -.646, p< .001) 

รายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของประสบการณ์การมีอาการ ความร่วมมือในการรักษาด้วย

ยาเคมีบ�าบัด  และการสนับสนุนทางสังคม ในการท�านายคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และ ทวารหนักที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัดจ�านวน 110 คน

ตัวแปรท�านาย B SE
b

Beta t p-value

ประสบการณ์การมีอาการ 

ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด

การสนับสนุนทางสังคม

-3.101

3.107

.566

.424

2.612

2.006

-.646

.114

.026

-7.314

1.190

.282

.000

.237

.778

Constant =2188.066 R= .634 R2= .402 Adjust R2 = .385 F= 23.730
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การอภิปรายผล

 1. ผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก

ที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัดมีคุณภาพชีวิต

โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X=79.60, SD=9.59) 

อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็น 

วัยผู้ใหญ่มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 53 ปี ซึ่งเป็นช่วง 

วัยกลางคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถ

ท�างานบ้านหรอืงานประจ�าได้ รวมท้ังมคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกับความเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลและ 

ให้ความร่วมมอืในการรกัษาเป็นอย่างด ีด้านความคดิ

ค�านึงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ มีคะแนนเฉลี่ยต�่าที่สุด

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 72.43 ซึ่งสอดคล้องกับ 

การศกึษาของเกศณิ ีธรีทองด ี(2557) พบว่าทีพ่บ

ว่าผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีทวาร

เทียมมีการรับรู ้คุณภาพชีวิตด้านภาพลักษณ ์

อยู่ในระดับต�่าที่สุด (X=45.92, SD= 6.11) ซึ่ง 

จากการสอบถามพบว่าผูป่้วยกลุม่ตวัอย่างมคีวาม

รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับทวารเทียม รู้สึกกลัวกลิ่น 

กลวัการรัว่ซมึของอจุจาระ และบางครัง้ยงัมคีวาม

ล�าบากใจในการมองทวารเทียม นอกจากนี้ยังพบว่า

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มทีวารเทยีมเป็นระยะเวลา

นานกว่า 6 เดอืน คดิเป็นร้อยละ 66.4 ซึง่ระยะเวลา

ของการมทีวารเทยีมมผีลต่อคณุภาพชวีติของผูป่้วย 

เนื่องจากผู้ป่วยต้องการเวลาที่จะยอมรับสภาพ

การเปลีย่นแปลงทางร่างกายทีต้่องมมีทีวารเทยีม

ทางหน้าท้องพยายามที่จะเรียนรู ้ป ัญหาและ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาของChunli Liao and Ying Qin (2014) 

พบว่าคุณภาพชีวิตของผู ้ป ่วยที่มีทวารเทียม 

นานกว่า 6 เดือนมคีะแนนคณุภาพชวีติอยูใ่นระดับ

ที่สูงกว่าในระยะ 3 เดือนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

 2. ประสบการณ์การมีอาการ ความร่วมมือ

ในการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัดและการสนับสนุน

ทางสังคมสามารถร่วมกันท�านายคุณภาพชีวิต 

ของกลุ ่มตัวอย่างผู ้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และ 

ทวารหนักที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัดได้

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (F= 23.730) 

และมปีระสทิธภิาพในการท�านายคณุภาพชวีติของ

กลุม่ตวัอย่างได้ร้อยละ 40 (R2 = .402) ซึง่สนบัสนนุ 

แนวความคิดในแบบจ�าลองการจัดการกับอาการ

ของ Dodd et al. (2001) มกีล่าวไว้ว่าประสบการณ์

การมอีาการเป็นประสบการณ์ทีไ่ม่หยดุนิง่ต้องผ่าน

กระบวนการรู้คิดของแต่ละบุคคล ซึ่งรับรู้ในด้าน

ความถีค่วามรนุแรงของอาการและความทกุข์ทรมาน

รบกวนการด�าเนนิชวีติ หากบคุคลรบัรูป้ระสบการณ์

การมีอาการมากจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง

และยังมีปัจจัยของความร่วมมือในการรักษา 

ทีจ่ะส่งผลต่อคณุภาพชวีติ หากบคุคลมพีฤติกรรม

ความร่วมมอืโดยปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีส่อดคล้อง

กบัแผนการรกัษาอย่างต่อเนือ่งจะสามารถควบคมุ

อาการ ความรนุแรงของโรค ท�าให้คุณภาพชีวติดีขึน้

นอกจากนีย้งัมปัีจจยัทางด้านแรงสนบัสนนุทางสงัคม 

หากบุคคลได้รับความช่วยเหลือและตอบสนอง

จากบุคคลใกล้ชิดรวมทั้งเจ้าบุคคลากรทางด้าน

สาธารณสุขทีค่รอบคลุมด้านอารมณ์การให้ข้อมลู

ข่าวสารวัตถุสิ่งของหรือแรงงานซ่ึงเป็นการเพื่อ

ช่วยเหลือทั้งด้านร่างกายและจิตใจในกลุ่มผู้ป่วย

มะเรง็การสนบัสนนุทางสงัคมสามารถช่วยให้ผูป่้วย

ดขีึน้จากการเจบ็ป่วยทางกายและความทกุข์ทรมาน

ทางจิตใจส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
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 ประสบการณ์การมอีาการ มสีมัประสทิธิ์

การท�านายที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(Beta= -.646) โดยประสบการณ์การมีอาการ

สามารถอธบิายคณุภาพชวีติได้ร้อยละ 38 อธบิาย

ได้ว่า เม่ือผูป่้วยรบัรูป้ระสบการณ์การมอีาการมาก

จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง สอดคล้องกับการ

ศกึษาของ Garrison, Overcash, and McMillan 

(2011) ทีพ่บว่า ประสบการณ์การมอีาการสามารถ

ท�านายคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 

ที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคองสอดคล้อง

กบัการศกึษา Hayman and Halverson (2011)

พบว่า ผูป่้วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักหลงัจาก

ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดมีการรับรู้อาการ 

เพิ่มมากขึ้นยิ่งท�าให้ระดับคุณภาพชีวิตจะลดลง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Geinitz et al. 

(2009) ทีพ่บว่าผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั

ที่มีการรับรู้อาการทางระบบทางเดินอาหารเพิ่ม

มากขึน้ย่ิงท�าให้คณุภาพชวีติของผูป่้วยกลุม่นีล้ดลง

และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรชัย มณีเนตร 

และ ชนกพร จติปัญญา (2557) ทีพ่บว่า กลุม่อาการ

ส่งผลโดยตรงต่อคณุภาพชวีติในกลุม่ผูป่้วยมะรง็ตบั

และท่อน�้าดี จากการศึกษาวิจัยครั้งนีพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักที่มี

ทวารเทยีมและได้รบัเคมบี�าบดัรบัรูป้ระสบการณ์

การมีอาการ ทั้งทางด้านอารมณ์ ได้แก่ วิตกกังวล 

รู ้สึกเศร้าใจ รู ้สึกกระวนกระวายใจหงุดหงิด  

ไม่มีสมาธิ นอนหลับยาก มีปัญหาเกี่ยวกับการมี

เพศสัมพันธ์ มีปัญหาด้านระบบทางเดินอาหาร 

ได้แก่ ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร  

ลิ้นรับรสอาหารเปลี่ยนแปลง อึดอัดแน่นท้อง  

ท้องผูก ท้องเสียบางรายมีปัญหาน�้าหนักลดลง  

มอีาการทางด้านอวยัวะส่วนปลาย ได้แก่ อาการชา 

เจ็บแปลบปลายมือปลายเท้า บวมบริเวณแขนขา 

ทางด้านภาพลกัษณ์ ได้แก่ มองดตูวัเองไม่เหมอืนเดมิ 

ผมร่วง และความเจ็บปวด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย

มะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัท่ีมทีวารเทียมและ

ได้รบัเคมบี�าบดัรบัรูท้ัง้ความถีข่องอาการทีเ่กดิขึน้ 

รับรู้ถึงระดับความรุนแรงของอาการ ท�าให้เกิด

ความทุกข์ทรมาน รบกวนการด�าเนินชีวิต ส่งผล

ท�าให้คุณภาพชีวิตลดลงในที่สุด

 ความร่วมมอืในการรกัษาด้วยยาเคมบี�าบดั 

ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�านายคุณภาพ

ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และ

ทวารหนักที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัด  

แต ่สามารถอธิบายคุณภาพชีวิต ในผู ้ ป ่ วย 

กลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 2 สอดคล้องกับการศึกษา

ของ วริศรา ม่วงช่วง (2556) ที่พบว่า ความร่วมมือ

ในการรกัษาสามารถร่วมท�านายคณุภาพชวีติของ

ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้อย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ท�างสถิติ แต่มีอิทธิพลทางอ้อมกับคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ สอดคล้องกับ 

การศกึษาของTrevino, Fasciano, and Prigerson 

(2013) ทีพ่บว่าความร่วมมอืในการรกัษาไม่ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม

สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ชนดิอืน่ๆ เช่น โรคเบาหวานชนดิที ่2 ของ Martínez, 

Prado-Aguilar, Rascón-Pacheco, and Valdivia-

Martínez (2008) พบว่า ความร่วมมอืในการกัษา

ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ชนดิที ่2 จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่า ตวัแปรท�านาย



144 วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 23 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559144

ประสบการณ์การมีอาการส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของผูป่้วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีมทีวาร

เทยีมและได้รบัเคมบี�าบัด จงึท�าให้ความร่วมมอืใน

การรกัษาด้วยยาเคมบี�าบดัไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพ

ในการท�านายคุณภาพชีวิตของกลุ ่มตัวอย่าง 

ทั้งนี้เป็นลักษณะของตัวแปรท�านายที่มีอิทธิผล

ทางอ้อมส่งผ่านตัวแปรอื่นได้ นั่นคือความร่วมมือ

ในการรกัษาและการสนบัสนนุทางสงัคมมอีทิธพิล

ทางอ้อมกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย

มะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีมีทวารเทียม 

และได้รับเคมีบ�าบัด 

 

 การสนับสนุนทางสังคม ไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท�านายคุณภาพชีวิตของ 

กลุม่ตวัอย่างผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั

ที่มีทวารเทียมและได้รับเคมีบ�าบัด แต่สามารถ

อธิบายคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 9 

สอดคล้องกับการศึกษาของภูมรินทร์ มาลารัตน์

และณัทธร พิทยรัตน์เสถียร (2551) ที่พบว่า 

แรงสนบัสนนุทางสงัไม่สามารถท�านายคณุภาพชวีติ

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

และเคมีบ�าบัด สอดคล้องกับ Cai, Zhou, Yu,  

and Wan (2011) ทีพ่บว่าแรงสนบัสนนุทางสงัคม

ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท�านายคณุภาพชวิีต

ของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัย 

ว่าเป็นมะเรง็ปอด การศกึษาวจิยัครัง้นีอ้ธบิายได้ว่า

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรสคู ่คดิเป็น

ร้อยละ 71.8 ซึ่งในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยนั้น 

ครอบครัวจะมีความรักความผูกพันกันในระบบ

เครือญาติ มีความเอื้ออาทร ดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกัน

และกันทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีการเจ็บป่วย 

สมาชิกในครอบครัว ญาติจะมีบทบาทหน้าที่ดูแล

ผูป่้วย ตลอดจนจดัการกบัอาการและอาการแสดง

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วย

สามารถปรบัตวักบัการเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้ นอกจาก

นี้กลุ่มผู้ป่วยยังได้รับการช่วยเหลือจากบุคลากร

ทีมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการให้ความรู้เร่ืองโรค

และการรักษา ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของ

อุปกรณ์การดูแลทวารเทียมกระทั่งการจัดให้มี

ชมรมจติอาสาทวารเทียม โดยมีจติอาสาทวารเทียม

เข้ามาร่วมกับทีมสุขภาพในการเยี่ยม ให้ความรู้  

ให้ก�าลงัใจผูป่้วยรายใหม่เกดิการยอมรบัและมัน่ใจ

ในการดูแลทวารเทียมและยังมีโครงการส่งเสริม 

สขุภาพผูป่้วยผ่าตดัทวารเทยีมด้วยกลุม่ช่วยเหลอื

ตัวเอง (self-help Group) เพื่อให้ผู ้ป่วยได้ 

แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ให้ก�าลังใจ 

ซ่ึงกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู ้ม ี

ทวารเทยีมมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ (งานการพยาบาล

ศัลยกรรม ออสโตมี คลินิก โรงพยาบาลราชวิถี, 

2556) จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีแรงสนับสนุน

ทางสังคมอยู่ในระดับที่ดีอยู่แล้วเพราะได้รับการ

ช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องจากบุคคล 

ในครอบครัว เพื่อน ญาติรวมถึงบุคคลากรทาง 

การแพทย์ จึงอาจส่งผลให้แรงสนบัสนนุทางสังคม

ไม่สามารถท�านายคุณภาพชีวิตในกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้และทวารหนักที่มีทวารเทียม

และได้รับเคมีบ�าบัดได้ 
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ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากการศึกษาพบว่าประสบการณ์การ 

มอีาการ ความร่วมมอืในการรกัษาด้วยาเคมบี�าบดั

และการสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกัน

ท�านายคุณภาพชวีติของกลุม่ตวัอย่างผูป่้วยมะเรง็

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีทวารเทียมและได้รับ

เคมีบ�าบัดได้ร้อยละ 40 ดังนั้นควรมีการน�าข้อค้น

พบจากการวจิยัครัง้นีม้าเป็นแนวทางในการวางแผน

การพยาบาลเพือ่ลดความถ่ี ความรนุแรง ความทกุข์

ทรมานของอาการ การให้ครอบครัวมีส่วนร่วม 

ในการดแูลรกัษา และส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอื

ในการรักษา เพ่ือให้ผู้ป่วยมคีณุภาพชวีติทีดี่ต่อไป

ข้อเสนอแนะในการท�าการวิจัยครั้งต่อไป

 ศึกษาปัจจัยอื่นๆท่ีมีความสัมพันธ์หรือ 

มอี�านาจท�านายคุณภาพชวีติผูป่้วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่

และทวารหนกัทีม่ทีวารเทยีมและได้รับเคมบี�าบดั
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ปัจจัยท�านายภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนบน*

Pedicting Factors of Hypoglycemia in Hospitalized 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่หาความสมัพนัธ์และอ�านาจท�านายระหว่าง อาย ุดชันมีวลกาย

การมีภาวะโรคร่วม การท�าหน้าที่ของตับ การท�าหน้าท่ีของไต แบบแผนการบริโภคอาหาร 

พฤตกิรรมการใช้ยา ความรูเ้กีย่วกบัภาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่กบัภาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่ของผู้สูงอายุ

โรคเบาหวานทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนบน กลุ่มตัวอย่างคอื ผู้ป่วยสูงอายุ

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีภาวะน�้าตาลในเลือดต�่ารักษาตัวในโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด 4 แห่ง 

จ�านวน 140 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนตามคุณสมบัติที่ก�าหนด เครื่องมือวิจัยคือ 

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินการท�าหน้าที่ของตับ แบบประเมินการท�าหน้าที่ของ

ไต โดยแบบสอบถามแบบแผนการบริโภคอาหาร แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยา แบบสอบถาม

ความรูเ้กีย่วกบัภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูท้รงคณุวฒุ ิหา ICV และความเทีย่ง

จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่า 0.80, 0.85 และ 1.0 ตามล�าดับ และหาค่า 

reliability ได้ค่า .822, .798, .890 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัโดยใช้สถติค่ิาสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสหสัมพันธ์ฟาย วิเคราะห์การพยากรณ์ระหว่างปัจจัยโดยใช ้

สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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 1. ผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่ามีระดับน�้าตาลในเลือดขณะที่ได้รับ

การวินิจฉัยระหว่าง 19-68 mg/dl (X= 39.79 mg/dl)

 2. การท�าหน้าที่ของตับและพฤติกรรมการใช้ยา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะน�้าตาล 

ในเลือดต�่าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 (r= .230 และ .262 ตามล�าดับ)

 3. พฤติกรรมการใช้ยาและการท�าหน้าที่ของตับ ร่วมกันท�านายภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าของ

ผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนบนได้ร้อยละ 8.2 

(R2=.082)

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = 0.214 X
1 

(พฤติกรรมการใช้ยา) + 0.169 X
2 
(การท�าหน้าที่ของตับ)

ค�าส�าคัญ: ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ปัจจัยท�านาย ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า

Abstract

  The correlative predictive research design was to study the relationship and 

predictive factor between age, BMI, comorbidities, liver and kidney functions, food 

consumption plan, medication taking behavior, knowledge on hypoglycemia and 

hypoglycemia of hospitalized diabetic older people in the upper southern region. 

The sample consisted of 140 older persons who had been diagnosed with diabetes 

type 2 and had hypoglycemia and were admitted in 4 provincial hospitals in the 

upper southern region. The samples were multi–staged sampling according to 

specified criterias. The researseinstrumements consisted of demographic information 

questionnaire, liver function evaluating form, kidney function evaluating form, food 

consumption plan questionnaire, medication taking behavior questionnaire, 

questionnaire on the knowledge of hypoglycemia. These instruments had been 

verified on the content consistency from experts. The reliabity using Cronbach’s 

Alpha Coefficient were 0.80, 0.85 and 1.00 respectively. The factors were analyzed 

using Pearson’s correlation coefficient, Phi’s correlation and the predictive factors 

were analyzed using Stepwise Multiple Regression. The research results were as followed.
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  1. Diabetic older people with hypoglycemia had blood sugar level in the blood 

while receiving the diagnosis as having hypoglycemia were between 19-68 mg/dl 

(X= 39.79 mg/dl) 

 2. Liver function and medication taking behavior were statistically significant 

positive correlated with hypoglycemia of diabetic older people who had been 

hospitalizedat the level of .05 (r= .230 and .262 respectively)

 3. Medication taking behavior and liver functioning were stalistically significant 

prediced hypoglycemia of diabetic older people who had been hospitalized in the 

upper southern region at the rate of 8.2 %. 

 The equation of standard score was Zy hypoglycemia of diabetic older people 

= 0.214 X
1 
(medicine taking behaviuor) + 0.169 X

2 
(liver functioning). 

Keywords: Hypoglycemia, Diabetes Mellitus, Older Persons

บทน�า

 ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่เป็นภาวะแทรกซ้อน

ที่มีความรุนแรงมากที่สุดของโรคเบาหวาน  

(Miller et al., 2010) โดยภาวะน�้าตาลในเลอืดต�่า

ในระดับรุนแรงท�าให้ระบบประสาทถูกท�าลาย 

เชาว์ปัญญาบกพร่อง หมดสติ ชัก หรือเสียชีวิตได้ 

(Cooppan et al., 2010) จากการศึกษาของ 

Briscoe and Davis (2006) พบว่า ผูป่้วยทีม่ภีาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่าในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง

คือมีระดับน�้าตาลในเลือดต�่ากว่า 70 mg/dl จะมี

อาการเล็กน้อย ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

ส่วนภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ในระดบัรนุแรงผูป่้วย

จะมีระดับน�้าตาลในเลือดน้อยกว่า 50 mg/dl 

ระดับความรูสึ้กตวัลดต�า่ลงต้องการความช่วยเหลอื

จากผู้อื่น จากการศึกษาของ Lin et al. (2010) 

พบว่า ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าท่ีแสดงออกทาง

ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic) คือผู้ป่วย

จะมีอาการมึนงง เหงื่อออก มือสั่น ใจสั่น ส่วน

อาการทีแ่สดงออกทางระบบประสาท (neurologic) 

ผูป่้วยจะมอีาการ อ่อนแรง สบัสนและความรูส้กึตวั

เปลี่ยนแปลง

 จากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่มีสัดส่วน

ของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  

ในปีพ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 11.9 และในอีก  

20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2573) จะเพิ่มเป็นมากกว่า 

2 เท่าตัว อยู่ที่ร้อยละ 25 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553) ด้วยภาวะน�้าตาล 

ในเลือดต�่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยใน 

ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน (Bruce et al., 2009)  

พบว่า อายุที่เพ่ิมมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการ

เกดิภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ในผูป่้วยโรคเบาหวาน 

(Zoungas et al., 2010) โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ



151Kuakarun Journal of Nursing Vol.23 No.1 January - June 2016 151

มากกว่า 60 ปี (Amiel, 2007) จากการศกึษาของ 

Moisa et al. (2013) พบผู้ป่วยเบาหวานในช่วง

อายุ 65-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.3 เข้ารับการ

รักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วยภาวะน�้าตาล 

ในเลือดต�่า (Quilliam et al., 2011) 

 วัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

ไปในทางทีเ่สือ่มถอยลง เช่น ระบบทางเดนิอาหาร

ท�าให้เกิดอาการเบื่ออาหารได้รับอาหารน้อยลง

ท�าให ้ระดับน�้าตาลกลูโคสในเลือดลดต�่าลง  

ตับและไตเสื่อมสภาพ ส่งผลให้การขับถ่ายยา 

ออกจากร่างกายได้ลดลง ท�าให้ผู้สูงอายุท่ีได้รับ 

ยาเบาหวานหรืออินสุลิน มียาอยู่ในกระแสเลือด

นานขึ้น ออกฤทธิ์นานขึ้น ท�าให้น�้าตาลในเลือดต�่าได้ 

(Shorr et al., 1997) จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 

84.2 ของการใช้ยารกัษาเบาหวานท�าให้เกดิภาวะ

น�า้ตาลในเลอืดต�า่ และในจ�านวนผูป่้วย 3575 คน 

พบอัตราการเข้ารับการรักษาซ�้าในโรงพยาบาล 

194 คน ใน 1 ปี พบร้อยละ 33.5 มีสาเหตุจาก

การใช้ยา Sulfonylurea และร้อยละ 8.8 มสีาเหตุ

มาจากการใช้ยาอินสุลินในการรักษาเบาหวาน

และพบส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ (Moisa et al., 

2013) นอกจากนี้ผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

ที่มีการท�างานของตับและไตเสียหน้าที่หรือเป็น

โรคเกี่ยวกับตับและไต เมื่อได้รับยาเบาหวาน 

แล ้วเกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่ าจะมีกลไก 

การตอบสนองและการแสดงออกที่ล่าช้า ท�าให้

การวินิจฉัยภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าเป็นไปอย่าง

ล่าช้า การด�าเนินของโรคอาจรุนแรงมากขึ้น 

(Dermkhuntod, 2008)  

 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและการด�ารงชวีติ

ต่อผู้สูงอายภุาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่และครอบครัว 

โดยภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ในผูส้งูอายุมผีลกระทบ

ด้านร่างกาย ท�าให้การส่งสญัญาณของระบบประสาท

และการท�างานของฮอร์โมนเปลีย่นแปลงไป ส่งผล

ให้เกดิกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด โรคหลอดเลอืดสมอง 

ท�าให้ระดบัความรูส้กึตวัลดต�า่ลง (Bremer et al., 

2009) เป็นสาเหตุส�าคัญของความพิการและ 

การเสียชีวิตในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน นอกจากนี้

ยังส่งผลกระทบด้านจิตใจท�าให้ผู้สูงอายุที่เคยมี

ประสบการณ์การนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่าในระดับรุนแรง เกิดการกลัว

การกลับเป็นซ�้าของโรค (Chelliah and Burge, 

2004) และผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ท�าให้เพิ่มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและ

ต้องการดูแลจากญาติเพ่ิมข้ึน โดยต้องสูญเสีย 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเป็นภาระต่อ 

ผูดู้แล (Frier and Fisher, 2007; Amiel et al., 2008) 

จากการศกึษาของ Lin et al. (2010) พบผูส้งูอายุ 

ร้อยละ 3.18 เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าซ�้า 

จนต้องนอนโรงพยาบาล

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบอายุเป็น

ปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า 

(Amiel, 2007) เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นท�าให้

อวัยวะต่าง ๆ เช่นตับและไตเสื่อมสภาพ (Bruce, 

et al., 2009) ส่งผลให้การขับถ่ายยาเบาหวาน 

ในกระแสเลือดลดลง ยาออกฤทธิน์านขึน้ (Miller 

et al., 2010) ดัชนีมวลกายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ 

ท�าให้เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าด้วยเช่นกัน 
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(Zoungas et al., 2010) สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ Miller et al. (2010) และ Gale (2010) พบว่า 

ค่าดัชนีมวลกายแสดงถึงภาวะโภชนาการและ 

การได้รบัอาหารของผูป่้วยเบาหวาน ค่าดชันมีวลกาย

ทีล่ดต�า่ลงแสดงให้เหน็ว่าผูป่้วยโรคเบาหวานได้รบั

อาหารและกลูโคสน้อยลง ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่าได้ (Bruce et al., 2009)  

การมีภาวะโรคร่วม เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีท�าให้เกิด

ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า (Shorr et al., 1997)  

โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับตับและไต ท�าให้อวัยวะ

เหล่านีท้�างานลดลง ส่งผลให้มยีาเบาหวานตกค้าง

อยู่ในกระแสเลือด ส่งผลให้น�้าตาลในเลือดลดลง 

(Lin et al., 2010) การท�าหน้าท่ีของตบัเป็นปัจจยั

เสี่ยงให้เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า (Kagansky 

et al., 2003) ค่าการท�างานของตับที่ลดลงแสดง

ให้เหน็ว่าตบัสญูเสยีหน้าทีใ่นการท�างาน (Lin et al., 

2010) เม่ือผู้สูงอายุรับประทานยาเบาหวานที่มี

การเปลี่ยนแปลงที่ตับท�าให้เกิดการสะสมของยา

ภายในร่างกาย ยาเบาหวานออกฤทธิ์ลดระดับ

น�้าตาลในเลือดยาวนานขึ้น (Shorr et al., 1997) 

การท�าหน้าที่ของไต เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีท�าให้เกิด

ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า (Arinzon et al., 2007) 

พบว่า การท�างานของไตท่ีลดลง ท�าให้การขับออก

ของยาเบาหวานจากกระแสเลอืดลดลง (Zoungas 

et al., 2010) นอกจากนีแ้บบแผนการบรโิภคอาหาร

เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า 

(Bruce et al., 2009; Lin et al., 2010) เนือ่งจาก

ผูป่้วยเบาหวานทีม่ภีาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่มสีาเหตุ

มาจาก การบรโิภคอาหารได้น้อย การบรโิภคอาหาร

ไม่ตรงเวลา การบริโภคอาหารได้น้อยและคลื่นไส้

อาเจียน ร้อยละ 18.18 การบริโภคอาหารได้น้อย

และท�างานหนักร้อยละ 9.09 (วัลลภ เกิดนวล, 

2551 ) พฤตกิรรมการใช้ยาเป็นปัจจยัเสีย่งการเกดิ

ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าเช่นกัน (วัลลภ เกิดนวล,

2550) เมื่อผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมการใช้ยา 

ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดได้ดี (เพียวพันธุ ์ อุสาย  

และคณะ, 2554) โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีพฤติกรรม

การรบัประทานยาทีไ่ม่ดจีะท�าให้ไม่สามารถควบคมุ

ระดับน�้าตาลในเลือดให้ปกติได้ (Pintong, 2005; 

Jantaratiratikul et al., 2008) การรบัประทานยา

ไม่ถกูต้อง (รบัประทานมากกว่าแพทย์ส่ัง) เป็นสาเหตุ

ให้เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า (วัลลภ เกิดนวล,

2550) Marata et al. (2004) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับ

ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่ามีความสัมพันธ์กับการ 

เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า เนื่องจากผู้สูงอาย ุ

ทีม่คีวามรู้ในการแก้ไขป้องกนัภาวะน�า้ตาลในเลอืด

ต�่าน้อยจะส่งผลให้การด�าเนินของโรครุนแรงขึ้น 

(Shorr et al., 1997; Davis et al., 2011)

 จากการรวบรวมข้อมลูผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

ที่นอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า 

ในโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดเขตภาคใต้ตอนบน  

4 แห่ง จากการรวบรวมข้อมูลโรงพยาบาล 

ประจ�าจังหวัดเขตภาคใต้ตอนบน 4 แห่ง ตั้งแต่

เดือน ม.ค.- ก.ย. พ.ศ. 2555 พบผู้สูงอายุที่นอน

โรงพยาบาลด้วยภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าถึง  

1,007 คน จากจ�านวนผูส้งูอายโุรคเบาหวานทีน่อน

โรงพยาบาลท้ังหมด 4,160 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.2 และมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ (ฝ่ายเวชระเบยีน

และสถิติโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด 4 แห่งในเขต
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ภาคใต้ตอนบน, 2556) ในกลุ่มเฉพาะนี้ยังไม่มี 

การศกึษาถงึสาเหตกุารเกดิภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่

อย่างไรก็ตาม พบว่า อุบัติการณ์การเกิดภาวะ

น�า้ตาลในเลอืดต�า่และอตัราการนอนโรงพยาบาลด้วย

ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าในผู้สูงอายุที่ยังเพิ่มสูงขึ้น 

แสดงให้เห็นว่าปัญหาภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าใน 

ผู้สูงอายุยังไม่ได้รับการแก้ไข ยังไม่มีข้อมูลปัจจัย

ท�านายภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าในผู้สูงอายุ ท่ีจะ

ท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะน�้าตาล 

ในเลอืดต�า่ทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ เพือ่เป็นการป้องกนั

ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ในผูส้งูอายทุีม่ปีระสทิธภิาพ

และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกระท�า

ทางการพยาบาล ดงันัน้ผูว้จิยัจงึศกึษาปัจจยัท�านาย

ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ของผูส้งูอายโุรคเบาหวาน

ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้

ตอนบน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ของ

ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ 

ดัชนีมวลกาย การมีภาวะโรคร่วม การท�าหน้าที่

ของตบั การท�าหน้าทีข่องไต แบบแผนการบรโิภค

อาหาร พฤติกรรมการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่า กับภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า 

ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาใน 

โรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนบน

 3. เพือ่ศกึษาปัจจยัได้แก่ อายุ ดัชนมีวลกาย 

การมีภาวะโรคร่วม การท�าหน้าที่ของตับ การ 

ท�าหน้าท่ีของไต แบบแผนการบริโภคอาหาร 

พฤติกรรมการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าตาล

ในเลอืดต�า่ทีร่่วมกนัท�านายภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่

ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาใน 

โรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนบน

กรอบแนวคิดของการวิจัย

 การวจิยันีค้ดัเลอืกตวัแปรจากการทบทวน

วรรณกรรมที่ได้จากการศึกษาของ Shorr et al. 

(1997) พบตวัแปร อาย ุความรู ้ยาเบาหวานทีไ่ด้รบั 

Insulin Sulfonylurea โรคประจ�าตัว จ�านวนวัน

นอนโรงพยาบาล การท�างานของตับไต สีผิว และ 

Lin et al. (2010) พบตวัแปร อาย ุเพศ ระยะเวลา

การเป็นเบาหวาน จ�านวนวันนอนโรงพยาบาล 

Body mass index (BMI) โรคประจ�าตัว การได้รับ

คาร์โบไฮเดตร การรับประทานอาหารท่ีลดลง  

ยาท่ีได้รบัในปัจบุนั ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมพบตัวแปร ดัชนี

มวลกาย แบบแผนการบริโภคอาหาร การมีภาวะ

โรคร่วม โรคประจ�าตัวเกี่ยวกับการท�างานของตับ

และไตบกพร่อง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานทางการวิจัย

 1.อาย ุการมภีาวะโรคร่วม มคีวามสมัพนัธ์

ทางลบกับภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าของผู้สูงอาย ุ

ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

 2. ดัชนีมวลกาย การท�าหน้าที่ของตับ 

การท�าหน้าที่ของไต แบบแผนการบริโภคอาหาร 

พฤติกรรมการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าตาล

ในเลือดต�่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่าของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการรักษา

ในโรงพยาบาล 

 3. อาย ุดชันมีวลกาย การมภีาวะโรคร่วม 

การท�าหน ้าที่ของตับ การท�าหน ้าที่ของไต

แบบแผนการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการใช้ยา 

ความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า สามารถ

ร่วมกันท�านายภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ในผูส้งูอายุ

ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร คือ ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูณ์

ขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง ได้รับการวินิจฉัยว่า

เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะน�้าตาล 

ในเลือดต�า่ทีเ่ข้ามารับการรักษาในแผนกอบุติัเหตุ

และฉุกเฉินแล้วแพทย์ให้เข ้าพักรักษาตัวใน 

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดในเขตภาคใต้ตอนบน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ป ี

บริบูรณ์ข้ึนไปท้ังเพศชายและหญิง ได้รับการ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  

140 คน จากการค�านวณโดยใช้สูตร Thorndike 

(1978) สุม่เลอืกโรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัของรฐั

ในเขตภาคใต้ตอนบน สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

มีการจัดบริการทางด้านสุขภาพใกล้เคียงกันจาก 

4 แห่งใน 7 แห่ง คือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

- อายุ

- ดัชนีมวลกาย

- การมีภาวะโรคร่วม

- การท�าหน้าที่ของตับ

- การท�าหน้าที่ของไต

- แบบแผนการบริโภคอาหาร

- พฤติกรรมการใช้ยา

- ความรูเ้กีย่วกบัภาวะน�้าตาลในเลอืดต�า่

ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า 

ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
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จ�านวน 55 คน  โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช 

จ�านวน 35 คน โรงพยาบาลชุมพร จ�านวน 28 คน 

โรงพยาบาลกระบี ่จ�านวน 22 คน ท�าการเกบ็ข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที และ 

การเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน ในแผนกผู้ป่วย  

ในแต่ละโรงพยาบาลต่อเดือน ช่วงระหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยเป็น 

ผู้ที่มีน�้าตาลในเลือดต�่ากว่า 70 mg/dl ได้รับการ

เจาะเลือดขณะมีอาการและอาการแสดงภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่าในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

แพทย์ให้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในแผนก 

ผูป่้วยในมอีาการทีพ้่นระยะวกิฤตและไม่อยูใ่นภาวะ

ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต สามารถสื่อสารและเข้าใจ

ภาษาไทยได้ดแีละยนิดใีห้ความร่วมมอืในการท�าวจิยั

การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

 การวิจัย น้ีได ้รับการพิจารณาอนุมัต ิ

โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ฝ่ายวิจัย 

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เมื่อวันที่  

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี

เมือ่วนัที ่18 มถินุายน 2557 ท�าการเกบ็ข้อมลูจรงิ 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ 

โรงพยาบาลกระบี่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 แบบ

ประเมินการท�าหน้าที่ของตับ และการท�าหน้าที่

ของไต เป็นแบบประเมนิโดยพยาบาล คะแนนมาก

แสดงว่ายิ่งมีความผิดปกติของการท�าหน้าที่ 

ของตับและไตมาก โดยส่วนที่ 1- 3 ผู ้วิจัย 

สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามแบบแผนการบริโภค 

อาหาร เป็นค�าถามด้านบวกและด้านลบ ลักษณะ

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

4 อนัดบั คะแนนมากแสดงว่าผูส้งูอายมุแีบบแผน

การบริโภคดี ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรม

การใช้ยา เป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจาก  

วไลลักษณ์ เพ่งฤทธิ์ และศิริพันธุ์ สาสัตย์ (2553) 

เป ็นค�าถามด ้านบวกและด ้านลบลักษณะ

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 5 อันดับ คะแนนมากแสดงว่าผู้สูงอายุ 

มพีฤติกรรมการใช้ยาไม่ดี ส่วนที ่6 ความรู้เกีย่วกบั

ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ เป็นแบบสอบถามทีน่�ามาจาก 

วไลลักษณ์ เพ่งฤทธิ์ และศิริพันธุ์ สาสัตย์ (2553) 

ประกอบด้วยข้อค�าถาม 3 ด้าน คืออาการและ

อาการแสดงของภาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่การแก้ไข

เมื่อเกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าการปฏิบัติตน

ป้องกันภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าคะแนนมาก 

แสดงว่าผู้สูงอายุมีความรู้ดี

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 แบบสอบถามชุดที่ 1-3 แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินการท�าหน้าที ่

ของตับ การท�าหน้าที่ของไต เป็นแบบประเมิน 

ทีเ่ป็นมาตรฐาน ได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขเรยีบร้อย

แล้วโดยผูท้รงคณุวฒุแิละผ่านการใช้งานในประเทศ

แล้วจงึไม่ส่งตรวจหาความตรง ส�าหรบัแบบสอบถาม
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แบบแผนการบรโิภคอาหาร แบบสอบถามพฤตกิรรม

การใช้ยาและแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับภาวะ

น�า้ตาลในเลอืดต�า่ ผูว้จิยัสร้างขึน้เอง โดยได้รบัการ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 5 คนคือ แพทย์ 1 คน อาจารย์พยาบาล 

2 คน และพยาบาล 2 คน เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ

ด้านเบาหวาน ได้ค่าความตรงตามเนือ้หาแบบ ICV 

เท่ากับ 0.80, 0.85 และ 1.0 ตามล�าดับ และน�า

แบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

ไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีมีภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่า ท่ีตึกผู ้ป ่วยในอายุรกรรม 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียว

กับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จ�านวน 30 คน 

ค�านวณหาค่าความเท่ียงโดยสูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient 

alpha) ได้ค่าความเทีย่งของแบบสอบถามแบบแผน

การบริโภคอาหารเท่ากับ .822 แบบสอบถาม

พฤติกรรมการใช้ยาเท่ากับ .798 แบบสอบถาม

ความรู้เกีย่วกบัภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่เท่ากบั.890 

ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย รวม 9 คน ด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลู ช่วงระหว่างวนัที ่20 พฤษภาคม 2557 

ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตามสัดส่วนผู้สูงอายุ 

โรคเบาหวานทีเ่ข้าพกัรกัษาตัวในโรงพยาบาลด้วย

ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าในแต่ละโรงพยาบาล  

ได้กลุ่มตัวอย่างครบ 140 คนจาก 4 โรงพยาบาล 

ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ�านวน 55 คน 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ�านวน  

35 คน โรงพยาบาลชุมพร จ�านวน 28 คน และ 

โรงพยาบาลกระบี่ จ�านวน 22 คน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป มีผลการวิจัยดังนี้

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วนบุคคล และระดับน�้าตาลในเลือด

ตัวแปร Min Max X SD

ข้อมูลส่วนบุคคล

 อายุ 60.00 94.00 76.69  7.85

 ดัชนีมวลกาย 5.41 41.91 21.96  3.61

 การท�าหน้าที่ของตับ (0 - 3) 0.00 3.00 0.92  1.24

 การท�าหน้าที่ของไต (0 – 4) 0.00 4.00 1.76  1.14

 แบบแผนการบริโภคอาหาร (10 - 40) 16.00 34.00 24.69  3.81

 พฤติกรรมการใช้ยา ( 8 - 40 ) 9.00 40.00 20.61  4.49

 ความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า (0 - 12 ) 3.00 11.00 7.33  1.45

ระดับน�้าตาลในเลือด 19.00 68.00 39.79  9.63
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จากการศึกษาข้อมูลของกลุ ่มตัวอย่างพบว่า  

เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.60 และเพศหญิงร้อยละ 

41.40 ประวตัโิรคประจ�าตวัอืน่ๆทีไ่ม่ใช่โรคเบาหวาน 

(โรคร่วม) พบว่ามีโรคร่วมร้อยละ 87.10 และไม่มี

โรคร่วมร้อยละ 12.90 และจากตารางที่ 1 พบว่า

อายเุฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างคอื76.69 มดีชันมีวลกาย

เฉลี่ยเท่ากับ 21.96 การท�าหน้าที่ของตับ และไต 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 และ1.76 ตามล�าดับ 

แบบแผนการบรโิภคอาหารมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 

24.69 พฤติกรรมการใช้ยามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

20.61 และ คะแนนความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าตาล

ในเลือดต�่ามีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.33

ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัระดบัน�า้ตาลในเลอืดของกลุม่ตวัอย่าง 

ปัจจัย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

P-value 
ระดับ

ความสมัพนัธ์  R Phi

อายุ -.007 .938  ต�่า 

ดัชนีมวลกาย .045 .595  ต�่า 

การมีภาวะโรคร่วม .530 .175  สูง

การท�าหน้าที่ของตับ .230* .006  ต�่า

การท�าหน้าที่ของไต .089 .297  ต�่า

แบบแผนการบริโภคอาหาร .150 .77  ต�่า

พฤติกรรมการใช้ยา .262* .002  ต�่า

ความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า -.115 .177  ต�่า

* p< .05

 จากตารางที ่2 พบว่า การท�าหน้าทีข่องตับ 

และพฤตกิรรมการใช้ยามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัน�า้ตาลในเลอืดใน

ระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(r = .230 และ r = .262 ตามล�าดับ)

ตารางที่ 3  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหคุณูในการพยากรณ์ของปัจจยัทีพ่ยากรณ์ระดบัน�า้ตาลในเลอืด

ด้วยวิธีการเลือกแบบแบบขั้นตอน

ตัวแปรพยากรณ์  B  SE Beta(b)  t P - value.

(Constant) 29.124 3.707 7.857 <.000

พฤติกรรมการใช้ยา 3.669 1.455 0.214 2.522 013

การท�าหน้าที่ของตับ 1.319 0.661 0.169 1.997 .048

R= .308; R2= .095; Adjusted R 2=.082; S.E.
est

 = 9.232
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 จากตาราง 3 พบว่าพฤติกรรมการใช้ยา

และการท� าหน ้ า ท่ีของตับมีความสัมพันธ ์ 

กับระดับน�้าตาลในเลือดในระดับต�่า (R = .308)  

และการประมาณค่าระดับน�้าตาลในเลือด มี

ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเท่ากับ 9.232 คะแนน 

(S.E.
est

 = 9.232) นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรม

การใช ้ยาและการท�าหน้าท่ีของตับสามารถ 

ร่วมพยากรณ์ระดับน�้าตาลในเลือดได้ร้อยละ 8.2 

(R2=.082) และเขียนสมการพยากรณ์ในรูป

คะแนนมาตรฐานดังนี้ 

 Zy = .214 (พฤติกรรมการใช้ยา) + .169 

(การท�าหน้าที่ของตับ)

 จากสมการพยากรณ์อธิบายได้ว่า ถ้า

พฤติกรรมการใช้ยาเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน  

จะท�าให้ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าของผู ้สูงอายุ 

โรคเบาหวานดขีึน้ (การเกดิภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่) 

.214 หน่วยมาตรฐาน ร่วมกบัถ้าการท�าหน้าท่ีของ

ตับของผู้สูงอายุโรคเบาหวานดีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

จะท�าให้ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าของผู ้สูงอายุ 

โรคเบาหวานดีข้ึน .169 หน่วยมาตรฐาน ดังนั้น 

ถ้าท�าให้พฤติกรรมการใช้ยาเพิ่มขึ้น และการ 

ท�าหน้าทีข่องตบัของผูส้งูอายโุรคเบาหวานเพิม่ขึน้ 

จะท�าให้ระดับน�้าตาลสูงข้ึน หรือการเกิดภาวะ

น�า้ตาลในเลอืดต�า่ของผูส้งูอายโุรคเบาหวานลดลง

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า

ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ที่เข้ารับการรักษาใน 

โรงพยาบาลในเขตภาคใต้ตอนบน จ�านวน 140 ราย

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุเฉลี่ย 76.69 ปี 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Miller et al. 

(2010) ท่ีพบว่าอายุเป็นปัจจัยเส่ียงการเกิด 

ภาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่ และจากค่าดัชนมีวลกาย 

เฉลี่ย 21.96 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วนมาก 

มีดัชนีมวลกายอยู ่ในเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้ 

ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะที่ไม่ได้รับประทานอาหาร

หรอืรบัประทานอาหารได้น้อยลง จ�านวน 131 คน 

คดิเป็นร้อยละ 93.60ทัง้ทีม่บีตุร-หลาน เป็นผูด้แูล

ขณะอยู่ที่บ้านมากที่สุด จ�านวน 91 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.00 และมีสถานภาพสมรสคู่สูงสุด 

จ�านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 66.40 สามารถ

อธิบายได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีผู้ดูแลช่วยเหลือ 

ในการจัดเตรียมอาหาร ดูแลการให้ยาเบาหวาน

และการสังเกตอาการก่อนเกิดภาวะน�า้ตาลในเลือด

ต�า่ดังการศกึษา พบว่า การรกัษาเบาหวานทีไ่ด้รบั

ส่วนใหญ่เป็นการฉีดอินซูลินอย่างเดียว จ�านวน  

75 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 และส่วนใหญ่ม ี

โรคประจ�าตัว (โรคร่วม) จ�านวน 122 คน คิดเป็น

ร้อยละ 87.10 อธบิายได้ว่าการมโีรคร่วมโดยเฉพาะ

โรคเกี่ยวกับตับและไต ส่งผลต่อการเกิดภาวะ

น�้าตาลในเลือดต�่า โดยพบระดับน�้าตาลในเลือด

ขณะทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่ามภีาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่

ในครั้งนี้ อยู่ระหว่าง 19-68 mg/dl เฉลี่ย 39.79 mg/dl

 ความผิดปกติของการท�าหน้าที่ของตับ 

ที่เพ่ิมมากขึ้นยิ่งท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดต�่าลง 

ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Shorr et al. (1997) และ Lin et al. (2010)  

ท่ีพบว่า การท�าหน้าท่ีของตับเป็นปัจจัยเส่ียงท�าให้

เกดิภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ โดย Lin et al. (2011) 

กล่าวว่าเมื่อตับมีการสูญเสียหน้าที่ในการท�างาน
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ท�าให้ปริมาณยาท่ีถูกก�าจัดไปในช่วงแรกลดลง  

จะท�าให้ยาเหลืออยู่ในกระแสเลือดมากกว่าปกติ 

และสะสมในร่างกายนานขึ้น และ Shorr et al. 

(1997) พบว่า ในวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทางร่างกาย ท�าให้การท�าหน้าท่ีของตับลดลง 

และเกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าได้ในผู ้สูงอายุ 

โรคเบาหวาน สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Kagansky et al. (2003) ท่ีศึกษาภาวะน�้าตาล 

ในเลือดต�่าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีอายุ 

70 ปีขึน้ไป พบว่า ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ในระดบั

รุนแรง ท�าให้ผู ้สูงอายุโรคเบาหวานไม่รู ้สึกตัว 

และเสียชีวิต เป็นสาเหตุการนอนโรงพยาบาล 

ในผู้สูงอายุและพบว่า การท�างานของตับท่ีลดลง 

เป็นปัจจัยเสี่ยงท�าให้เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า

 พฤตกิรรมการใช้ยาไม่ดเีพิม่สงูขึน้ยิง่ท�าให้

เกิดระดับน�า้ตาลในเลอืดต�า่ลงสอดคล้องกบัการศกึษา

ของBlair (2010) และการศึกษาของ Lin et al. 

(2010) พบว่า พฤติกรรมการใช้ยาเป็นปัจจัย 

เกดิภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ในวัยสงูอายุส่งผลท�าให้

การท�าหน้าทีข่องร่างกายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

ยาและการขับถ่ายยาลดลง ด้วยภาวะความเป็น 

กรดด่างในกระเพาะอาหารลดลงและการไหลเวยีน

เลือดไปยังล�าไส้ลดลง ท�าให้ยาหรือสารบางอย่าง

ถกูดดูซมึลดลง ปรมิาณน�า้ในร่างกายลดลง แต่ไขมนั

เพิม่ขึน้ส่งผลต่อการใช้ยาโดยเฉพาะยาทีล่ะลายได้ดี

ในไขมันจะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกาย การท�างาน

ของไตลดลง อัตราเร็วในการกรองที่หน่วยไต 

และการท�างานของเซลล์บุท่อไตลดลง เลือดไป

เลี้ยงไตน้อยลงท�าให้การขับถ่ายยาต่างๆ ช้าลง 

(วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2554) การได้รับยา 

เบาหวานในผูส้งูอายุจงึต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน

ทีอ่าจเกดิขึน้เช่น ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ (Munshi 

et al., 2010) เนื่องจากกลไกการออกฤทธิ์ของ 

ยาเบาหวานท�าให้น�้าตาลในกระแสเลือดลดต�่าลง

การรับประทานยาผิดเวลา ท�าให้การดูดซึมและ

การออกฤทธ์ิของยามีการเปล่ียนแปลง ยาออกฤทธ์ิ

มากขึ้นยิ่งท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดลดต�่าลง 

นอกจากนี้ในผู้ป่วยเบาหวานที่ได้ยาฉีดอินสุลิน

หากใช้ยาเกินขนาดอาจเกิดภาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่

ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ (เนติ สุขสมบูรณ์และคณะ, 

2556)

 พฤตกิรรมการใช้ยาและการท�าหน้าทีข่อง

ตบัร่วมพยากรณ์ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ของผูส้งูอายุ

โรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ในเขตภาคใต้ตอนบนได้ร้อยละ 9.5 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพฤติกรรมการ 

ใช้ยาเป็นปัจจัยตัวแรกที่พยากรณ์ภาวะน�้าตาล 

ในเลือดต�่า มีอ�านาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 6.8 

และการท�าหน้าที่ของตับเป็นปัจจัยตัวที่สอง 

ทีท่�าให้อ�านาจการพยากรณ์เพิม่ขึน้อกีร้อยละ 2.6 

ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย 

ในผู ้สูงอายุที่ท�าให้การมองเห็นและการจดจ�า 

ลดน้อยลง (Fabian, 2011) การได้รับยาหลายชนดิ

อาจท�าให้ผูส้งูอายจุ�าผดิพลาดรบัประทานยาหรอื

ใช้ยาผิดขนาดผิดเวลา อาจต้องมีการดูแลติดตาม

จากคนในครอบครัว (Blair, 2010) ปัจจัยเสี่ยง

ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ 

พฤตกิรรมการรบัประทานยาเบาหวาน โดยพบว่า

ผูป่้วยเบาหวานมกัรบัประทานยาเบาหวานเกนิขนาด

และผดิเวลา ซึง่ไม่ตรงกบัแผนการรกัษาของแพทย์ 
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ท�าให้ยาเบาหวานออกฤทธิม์ากขึน้ นานขึน้ ส่งผลให้

ระดบัน�า้ตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวานลดต�า่ลง 

ซึ่งเป็นสาเหตุการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

และส่งผลให้การนอนโรงพยาบาลยาวนานขึ้น 

(Lin et al., 2010) 

 ผลการศกึษาท่ีพบแสดงให้เห็นว่า ตบัเป็น

แหล่งส�าคัญในการจัดสรรกลูโคสให้แก่ร่างกาย

ทัง้หมด ยกเว้นกล้ามเน้ือ ถ้า Glycogen ในตับลดลง

จงึจะเกดิการสร้างกลโูคสโดยการย่อยสลายโปรตนี

และไขมัน ถ ้าสูญเสียตับท้ังหมดจะเสียชีวิต  

จากภาวะ Hypoglycemia ภายใน 24 ชั่วโมง 

(พรรธนมณฑน์ อุชชิน และคณะ, 2550) และ

เนือ่งจากวยัสงูอายทุีมี่การเปลีย่นแปลงทางสรรีวิทยา 

พบว่า ขนาดของตับลดลงและเลือดผ่านตับช้าลง

ท�าให้เกิดการเสื่อมสภาพของตับและการสูญเสีย

หน้าทีใ่นการท�างาน (Lindley and Tanaka, 2005) 

จึงท�าให้กลไกการย่อยสลายไกลโคเจนเป็นกลโูคส

ลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางระบบ 

ทางเดินอาหารของผู้สูงอายุที่ท�าให้เกิดอาการ 

เบือ่อาหาร ร่างกายได้รบัอาหารและกลโูคสลดลง 

การเปลี่ยนแปลงของกลูโคสและเก็บสะสมที่ตับ 

ในรปูไกลโคเจนลดลง (วิไลวรรณ ทองเจรญิ, 2554) 

เมื่อร่างกายขาดกลูโคสและดึงกลูโคสส่วนนี้มาใช้

จึงท�าให้เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า (Brance, 

2009) ได้

 จากสมการพยากรณ์ถ้าท�าให้พฤติกรรม

การใช้ยาเพิ่มข้ึน และการท�าหน้าท่ีของตับของ 

ผู้สูงอายุโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น จะท�าให้การเกิด

ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ของผูส้งูอายโุรคเบาหวาน

ลดลง 

 ดังนั้น ปัจจัยได้แก่ พฤติกรรมการใช้ยา

และการท�าหน้าทีข่องตับ สามารถร่วมกนัพยากรณ์

ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ของผูส้งูอายโุรคเบาหวาน

ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้

ตอนบนได้

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมีการให้ความรู้กับผู้สูงอายุและ 

ผู้ดูแล โดยเฉพาะผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีการ 

ท�าหน้าที่ของตับเสื่อมสภาพ ได้แก่ การใช้ยาและ

สังเกตอาการข้างเคียงจากการใช้ยา การเลือก 

รับประทานอาหาร การสังเกตอาการและการ 

ช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการภาวะน�้าตาล 

ในเลือดต�่า

 2.  ควร เพิ่ ม เนื้ อหา ในหลั กสู ตรแก ่

นักศึกษาพยาบาล ในเรื่องการดูแลผู ้สูงอาย ุ

โรคเบาหวาน เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิด

ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าและควรน�าความรู้ด้าน

ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ บรรจใุน

เนือ้หาการสอนการพยาบาลผูส้งูอายโุรคเบาหวาน

 3.  ควรมีการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติ

การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะน�้าตาล 

ในเลือดต�า่ในผู้สูงอายโุรคเบาหวาน โดยน�าผลการ

วิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกระท�าของ 

การพยาบาล 
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บทคัดย่อ 

  การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์มีความส�าคัญต่อชีวิตมารดาและทารก  

เพราะในสตรตีัง้ครรภ์ทีม่กีารตดิเชือ้จะส่งผลระทบต่อมารดาและทารกในครรภ์ เช่น ทารกเกดิการ

ติดเชื้อและหรือพิการแต่ก�าเนิด ปัญญาอ่อน บวมน�้า และทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้ รวมทั้งส่งผลกระทบ

ต่อชวีติมารดา พยาบาลทีป่ฏบิตังิานในแผนกฝากครรภ์จึงมบีทบาทส�าคญัในการตรวจคดักรองสตรี

ตั้งครรภ์ คือ 1) การให้การปรึกษาก่อนการเจาะเลือดเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการเจาะเลือด 2) การให้การปรึกษาหลังการตรวจเลือด กรณีที่พบความผิดปกติพยาบาล 

จะต้องประเมินการรับรู้ที่มีต่อโรคในด้านความรู้และความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น และจะต้องให้ข้อมูล

ที่เหมาะสม 3) การแนะน�าวิธีลดและการจัดการกับความวิตกกังวลโดยเปิดโอกาสให้ระบาย 

ความรูสึ้ก การฝึกวธิกีารผ่อนคลาย การเสรมิสร้างพลงัด้านบวกทัง้พลงัใจในตนเองและพลงัสนบัสนนุ

ของครอบครัว 4) ค�าแนะน�าถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถในการดูแลตนเองและ 

ทารกในครรภ์ให้ปลอดภัย ซึ่งบทบาทของพยาบาลดังกล่าวจะช่วยให้สตรีตั้งครรภ์และทารก

ปลอดภัยจากการติดเชื้อ และลดความพิการในทารกลงได้ 

ค�าส�าคัญ: บทบาทพยาบาล การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ สตรีตั้งครรภ ์

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ์.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย นานาชาติเซนต์เทเรซา.
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Abstract

  The Screening about Infection Disease in Pregnant Women is important to 

the life of mother and infant because if Pregnant Women have Infection Disease, 

it will affect her and the infant. For example, infant will infect and (or) become 

congenital disability, retard, edema and could be the reason for infant to die inside 

the womb. Thus, it is also including the affect to the mother’s life too.  

So, the important Role of Nursing and Screening about Infection Disease in the 

Pregnancy Department are 1) To give advice to patient before do the blood sample 

in order that patient will realize how importance is the blood sample. 2) To give 

advice when nurses find out some abnormalities after the blood sample. 3) To give 

encouragement, try to reduce stress and worries to Pregnant Women by listening 

to their problems with interest, soothing them and suggest their husbands and 

relatives to support them with cares. 4) Nurses should give advice and suggestion 

to Pregnancy Women of how to perform themselves correctly in order to take care 

and handle themselves and infant safely and prevent the fetus from abnormally.

Keywords: Nursing Role, Screening about Infection Disease, Pregnant Women 

บทน�า

 โรคติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์มีผลกระทบ 

ต่อมารดาและทารกซึง่พบการตดิเชือ้ในหลายๆ โรค 

จากสถานการณ์ในประเทศไทยที่พบว่า โรคไวรัส

ตับอักเสบยังคงพบอัตราการติดเชื้อสูง ในผู้ไม่รับ

วัคซีน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี มีการ

ตรวจพบการติดเช้ือในเลือดมากกว่าร้อยละ 2 

และผูท้ีต่ดิเชือ้จะเป็นพาหะของโรคต่อไป (WHO, 

2009) จากการประมาณการณ์ของส�านักงาน

กระทรวงสาธารณะสขุว่า จะมสีตรตีัง้ครรภ์ทีเ่ป็น

พาหะไวรสัตบัอกัเสบบร้ีอยละ 6 (ส�านกัสารนเิทศ 

ส�านักงานกระทรวงสาธารณะสุข, 2553) ในปี 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง 31 กรกฏาคม 2552 การติด

โรคเอดส์ในประเทศไทย พบผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี เอดส์ 

รวม 345,196 ราย และมีผู้เสียชีวิต 93,034 ราย 

(ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสขุ, 2552) ในสตรตีัง้ครรภ์พบว่า การตดิเชือ้

จากการมี เพศสัมพันธุ ์ของวัยรุ ่นเพิ่มจากป ี  

พ.ศ. 2544 จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 ในปี 

พ.ศ. 2552 และจากการศึกษาของหน่วยติดเชื้อ

ทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ ์สตรี  

ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา พบว่า ท�าให้เกิด

ปัญหาการเพ่ิมโรคติดเชื้อในสตรีต้ังครรภ์ เช่น 

โรคเอดส์ (พิมล วงศ์สิริเดช เพิ่มศักด์ิ สุเมฆศรี 
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พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา และณัฐินี ศรีสันติโรจน์, 

2556: 56) นอกจากนั้นอาจจะติดเชื้ออื่นทาง 

เพศสัมพันธ์ เช่น โรคตับอักเสบบี หรือ syphilis 

ได้ท�าให้ทารกท่ีคลอดออกมาเกิดการติดเชื้อ  

ส่วนโรคซิฟิลิสในปัจจุบันถึงแม้จะพบไม่มาก 

แต่โรคก็รนุแรง อาจจะท�าให้ทารกพกิารแต่ก�าเนดิ  

บวมน�้าได้ การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อในสตรี 

ตั้งครรภ์ เพื่อค้นหาโรคในระยะเริ่มแรก เพื่อให้

ดูแลได้ทันท่วงทีซึ่งเป็นบทบาทที่ส�าคัญยิ่งของ

พยาบาลในหน่วยฝากครรภ์ที่จะต้องเป็นผู ้ให ้

การดูแล เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์และทารกปลอดภัย

และลดภาวะเศรษฐกิจลงได้

 บทบาทพยาบาลกับการตรวจคัดกรอง

โรคติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์ พยาบาลมีบทบาท 

ที่ส�าคัญในการคัดกรองและดูแลมารดาและ 

ทารกแบ่งเป็น 4 ข้อดังนี้

 1. การให้การปรึกษาก่อนการเจาะเลือด 

ในระยะนี้สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือการสร้างสัมพันธภาพ

เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในตัวพยาบาล เช่นการ

กล่าวทักทายต้อนรับ การแสดงสีหน้า ย้ิมแย้ม

แจ่มใส การประสานสายตา แสดงการสนใจ  

การจัดที่นั่งอย่างเหมาะสม โดยใช้หลัก Squarny 

- Open - Lean - Eye contact-Relax – Opening 

(การนั่งแบบมุมฉาก-การเปิดใจรับ-การโน้มตัว 

ไปข้างหน้าเลก็น้อย-การสบสายตา-มท่ีาทผ่ีอนคลาย-

เปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาพูดถึงปัญหาในสิ่งที่

ผู ้รับการปรึกษา การตกลงบริการ การส�ารวจ 

เข้าใจปัญหา ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง 

บอกความหมายของผลเลอืด แนวทางการป้องกนั

การรับเชื้อ ซึ่งจะต้องท�าให้สตรีตั้งครรภ์รับรู้ถึง

ความปรารถนาดีของพยาบาล รวมถึงการท�าให้

รู้สึกว่าพยาบาลจะเป็นที่ปรึกษาให้เขาตลอดการ

ตั้งครรภ์ พยาบาลจะต้องเน้นให้สตรีตั้งครรภ์ 

เห็นถึงข้อดีของการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ 

ในสตรตีัง้ครรภ์ ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรกล้็วนแต่

เกิดประโยชน์และผลดีทั้งสิ้น เพราะจะช่วยให้

สามารถปฏิบัติตนและได้รับการช่วยเหลืออย่าง 

ถกูต้อง สตรตีัง้ครรภ์และทารกในครรภ์กจ็ะปลอดภยั 

โดยชี้แจงให้ชัดเจนว่าสตรีต้ังครรภ์ต้องได้รับการ

ตรวจเลือดหาโรคติดเชื้อในสตรีต้ังครรภ์ได้แก่  

การเจาะเลือดคัดกรองโรคไวรัสตับบี คือเจาะหา

เชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg และการตรวจหา 

เชื้อซิฟิลิส (VDRL หรือ RPR) การตรวจหา 

เชื้อเอดส์ (Anti-HIV) จะมีการตรวจเลือด 2 ครั้ง 

ถ้าครั้งแรกผิดปกติจะต้องตรวจเลือดครั้งที่ 2  

เพื่อความถูกต้องแน่นอน 

 ในขั้นตอนนี้พยาบาลจะต ้องชี้ แจง  

โรคติดเชือ้ต่างๆ ทีม่ผีลต่อมารดาและทารก ได้แก่ 

โรคตับอักเสบบีซึ่งจะท�าให้สตรีตั้งครรภ์เกิดการ

ติดเชื้อ และทารกส ่วนใหญ่เกิดการติดเชื้อ 

เป็นพาหะไวรสัตบัอกัเสบบ ีเกดิตบัแขง็ มะเรง็ของ

ตบัในอนาคต โรคเอดส์จะท�าให้สตรตีัง้ครรภ์ และ

ทารกเกิดการติดเชื้อ ทารกตัวเล็ก ทารกตาย  

ส่วนสตรีทีเ่ป็นโรค syphilis จะท�าให้มกีารด�าเนนิ

โรครุนแรง และท�าให้ทารกในครรภ์พกิารแต่ก�าเนดิ 

บวมน�้า คลอดก่อนก�าหนด การเจาะเลือดตรวจ

ตรวจคดักรองจะท�าให้ได้รบัการช่วยเหลอืทีท่นัท่วงที 

และถกูต้อง ลดการตดิเชือ้ทารก และลดการพกิาร

ในทารกลงได้ 



166 วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 23 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559166

 2. การให้การปรึกษาหลังทราบผลเลือด 

แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

   2.1 กรณีผลเลือดเป็นลบไม่มีการ 

ติดเชื้อโรคใดๆ ในระหว่างตั้งครรภ์ พยาบาล

สามารถบอกผลได้ทันที รวมทั้งการให้ค�าแนะน�า

ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคติดเช้ือในสตรี 

ตั้งครรภ์ ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี 

เพศสัมพันธ์ และไม่ใช้เข็มฉีดยา มีดโกน ที่ตัดเล็บ

ร่วมกัน และในรายโรคไวรัสตับอักเสบบีให้ใช ้

ช้อนกลางเวลารับประทานอาหาร

   2.2 กรณีผลเลือดเป็นบวก พยาบาล

จะต้องประเมนิสภาพทางด้านร่างกาย จติใจ และ

สังคม ความรู้ ต่างๆ ดังนี้

     1) ประเมินความพร้อมก่อนการ

รับฟังผลเลือด ด้านจิตใจเช่น ถามว่า “เมื่อคืน 

นอนหลับไหมคะ” 

 “คุณคิดถึ ง เรื่ องอะไรมากที่สุดคะ” 

ประเมนิด้านสงัคม โดยถามว่า “เวลามเีร่ืองไม่สบายใจ

คุณปรึกษาใครคะ” “เวลาคุณเดือดร้อนใครมีจะ

ช่วยคุณได้บ้างคะ” เพื่อประเมินแหล่งสนับสนุน

ทางสงัคม (social support) รวมทัง้ส�ารวจความคดิ

และความคาดหวังของสตรีตั้งครรภ์ต่อผลเลือด 

ที่ออกมา เช่น “คุณคิดว่าผลเลือดของคุณเป็นลบ

หรือเป็นบวก” “ถ้าผลเลือดของคุณเป็นบวกคุณ

จะรู้สึกอย่างไร” 

     2) ประเมินความรู ้ที่มีต ่อการ 

ติดเชือ้โรคนัน้ๆ ว่า มคีวามรู ้ความเข้าใจในโรคนัน้ๆ 

อย่างไรเช่น “ถ้าผลการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส ์

เป็นลบหมายความว่าผลปกติ หรือยังตรวจไม่เชื้อ 

เพราะรบัเช้ือมายงัไม่ครบ 3 เดอืน” และ “ถ้าผลการ

ตรวจเชือ้เลอืดเป็นบวก หมายความว่าตดิเชือ้เอดส์ 

ไม่ได้เป็นโรคเอดส์ ถ้าดูแลสุขภาพดี ก็มีชีวิตอยู่ได้

ปกติเหมือนคนปกติ” “คุณคิดอย่างไรคะ”

 3. การให้ค�าแนะน�าวธิกีารลดและจดัการ

กบัความวติกกงัวล ภายหลงัทราบผลเลอืดเป็นบวก 

เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ ลดความเครียดและลดความ

วิตกกังวลโดยการรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ 

ปลอบโยนจิตใจให้สตรีตั้งครรภ์ระบายความรู้สึก 

ฝึกวิธีการคลายเครียดต่างๆ การค้นหาศักยภาพ 

การให้ก�าลังใจในการเสริมสร้างพลังบวก และ 

พลงัสนบัสนนุจากครอบครวั เช่น “ทัง้ๆ ทีค่ณุกลวั

และกังวลเรื่อผลเลือดแต่คุณกลับมาแต่เช้า”  

และ “ท้ังๆ ท่ีคุณเองก�าลังเสียใจแต่คุณยังห่วง 

พ่อแม่และแฟนคุณเป็นลูกกตัญญูและมีความ 

รับผิดชอบสูง” รวมทั้งแนะน�าให้สามีและญาติ

สนับสนุนให้การดูแลและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลลง  

ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของของนนัทัชพร ขุมทอง

และคณะ (2556) ท่ีพบว่า ผลของโปรแกรม 

การพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียด

ของมารดาหลังคลอดที่บุตรได ้รับการรักษา 

โดยการส่องไฟโดยการให้ข้อมูลและให้มารดา 

มีส่วนร่วมในการดูแลทารก ในกลุ่มทดลองพบว่า

ร้อยละ 72 พบว่าความเครียดลดลงจนถึงระดับ

สุขภาพจิตปกติร้อยละ 24 มีความเครียดจนถึง

ระดับเล็กน้อย และร้อยละ 4 มีความเครียดลดลง

จนถงึระดับดีมาก ดังนัน้การการให้ข้อมลูทีเ่หมาะ

จึงมีความส�าคัญในกาลดความเครียดและ 

ความวิตกกังวลลงได้
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 4. ค�าแนะน�าถึงวธิกีารปฏบัิตตินท่ีถูกต้อง

เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและทารกในครรภ ์

ให้ปลอดภัย โดยการให้ความรู ้ เกี่ยวกับโรค 

ที่เหมาะสม และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคท่ีเป็น 

อธิบายถึงผลกระทบต่อทารก และมารดา ปัจจัย

การแพร่เชือ้ การตดิต่อโรคสูผู่อ้ืน่ และการป้องโรค

สู่ทารก การปฏิบัติตน ตัวอย่างเช่น 

  โรคตับอักเสบบี การติดเชื้อไวรัสตับ 

อักเสบบี ก่อให้เกิดการติดเชื้อตับอักเสบเรื้อรัง  

จะน�าไปสูก่ารเป็นตบัแขง็ มะเรง็ของตบั ซึง่เป็นปัญหา

ส�าคัญทางสาธารณสุขเนื่องจากประเทศไทย 

มีอุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังสูง

ถึงร้อยละ 5 ของประชากร สถานการณ์ของ 

โรคไวรัสตับอักเสบบียังคงพบอัตราการติดเชื้อสูง

ในผู้ไม่รบัวคัซนี โดยเฉพาะผูท้ีม่อีายุมากกว่า 20 ปี 

(WHO, 2009) สตรีตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะไวรัส 

ตับอักเสบบีพบร้อยละ 6 (ส�านักสารนิเทศ 

ส�านักงานกระทรวงสาธารณะสขุ, 2553) การตดิต่อ

เชือ้ไวรสัตบัอกัเสบในประเทศไทยในหญงิตัง้ครรภ์

ส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่เชื้อจากแม่ไปสู ่ลูก 

ถึงร้อยละ 8 

ผลต่อทารก 

 1. กรณีที่สตรีตั้งครรภ์เป็นพาหะไวรัส 

ตับอักเสบบีไม่มีผลต่อการตั้งครรภ์ แต่จะท�าให้

ทารกติดเชื้อ และเป็นพาหะ 

 2. กรณีท่ีสตรีตั้งครรภ์เป ็นไวรัสตับ 

อักเสบบีเฉียบพลัน เกิดขึ้นในไตรมาสที่  3  

มีภาวะทุโภชนา และมีภาวะเลือดจางร่วมด้วย  

มีความรนุแรง มารดามอีตัราเสีย่งต่อการเกดิภาวะ

ตับอักเสบร้ายแรง (fulminant hepatitis)  

มารดาตายในที่สุดและทารกมักจะตายในครรภ์ 

หรือคลอดก่อนก�าหนด 

ปัจจัยการแพร่เชื้อสู่ทารก 

  1. กรณทีีส่ตรต้ัีงครรภ์ทีม่ผีลเลอืด HBeAg 

เป็นบวก ทารกจะติดเชื้อระยะคลอดร้อยละ  

70 – 90 สตรีตัง้ครรภ์ทีม่ผีลเลอืด HBeAg เป็นลบ 

ทารกติดเชื้ อระยะคลอดเพียงร ้อยละ 10  

(วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, 2556: 158) กรณีที่สตรี 

ต้ังครรภ ์ ท่ี ติดเชื้อตับอักเสบบี เ ฉียบพลันใน 

ไตรมาสแรก ทารกมีโอกาสติดเชื้อร้อยละ 3 -10 

ในขณะที่สตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

เฉียบพลัน ในไตรมาสที่ 3 ทารกมีโอกาสติดเชื้อ 

ร้อยละ 80-90

 2. อธิบายการแพร่เชื้อ HBV จากมารดา

ไปยังทารก (perinatal transmission) เกิดได้  

2 กรณีคือ

   2.1. การติดเชือ้ระยะคลอดพบร้อยละ 

80 - 90 ทารกจะกลืน หรือส�าลักน�้าคร�่า และ 

น�า้ในช่องคลอด ทีม่เีลือดมารดาปนอยูม่ากพอควร 

   2.2. การติดเชื้อหลังคลอด ทารกอาจ

ได้รบัเช้ือจากมารดาระหว่างการเลีย้งดู สารคดัหลัง่

ต่าง ๆ ของมารดา

 

การติดต่อในสตรีตั้งครรภ์สู่ผู้อื่น 

  1. ทางปาก เกิดที่เยื่อเมือกในปาก และ

หลอดอาหารส่วนต้น ควรหลีกเลี่ยงแปรงสีฟัน 

ร่วมกัน ใช้ช้อนกลาง (Ricci, S. S, 2010: 618)
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  2. ทางผวิหนงั เช่น ให้เลอืด ฉดียา เขม็ต�า 

บาดแผลพุพอง และเรื้อรัง 

  3. การมีเพศสัมพันธ์ช ่องคลอดหรือ 

ทวารหนัก

  

การป้องกันโรคสู่ทารก

 โดยการฉีดวัคซีน HBIG, HB-VAC  

หลังคลอดแก่ทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันการ 

เป็นพาหะตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง  

ตับแข็ง และมะเร็งของตับ ควรให้ HBIG และ  

HB-VAC จะป้องกันการติดเชื้อได้ ร้อยละ 85-95 

  1. ดแูลให้ hepatitis B immunoglobulin 

(HBIG) 0.5 มิลิลิตร หรือ 100 IU แก่ทารก 

หลงัคลอด ฉดีเรว็ทีส่ดุหลงัคลอดภายใน 12 ชัว่โมง 

ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมงหลังคลอดซึ่ง เป็น passive 

immunization (เป็น anti HBs) จะท�าให้มภีมูคิุม้กนั

ทันที มีอ�านาจคุ้มกันได้ 3 เดือน

  2. แนะน�าให้มารดาพาบุตรมารับการ 

ฉีดวัคซีน hepatitis B vaccineหรือ HB-VAC 

(HBsAg) ถ ้าสตรีตั้ งครรภ ์ เป ็นพาหะไวรัส 

ตบัอกัเสบบ ีภายใน 24 ชัว่โมงหรอื 7 วนัหลงัคลอด 

และต่อมาฉีดเมื่อทารกอายุครรภ์ 1 เดือน และ  

6 เดือน (Powrie, R.O., Green, M.F., & 

Camann,W, 2010: 456) 

  3. แนะน�ามารดาพาบุตรมาทดสอบ

ภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน เมื่อ 12 เดือน หรือ  

16 เดือนหลังคลอดโดย เจาะหา HBsAg และ 

anti-HBs ถ้าผลการตรวจพบ HBsAg บวก  

แสดงว่าการฉดีวคัซนีไม่ได้ผลแสดงว่าทารกตดิเชือ้ 

ถ้าผล anti-HBs บวก แสดงว่ามภีมูป้ิองกนัโรคแล้ว 

กรณตัีวอย่าง 1 การพยาบาลสตรต้ัีงครรภ์ทีเ่ป็น 

พาหะไวรัสตับอักเสบบี (วินิจฉัยโรค Hepatitis B 

Carrier) 

 สตรตีัง้ครรภ์ทีเ่ป็นพาหะไวรสัตบัอกัเสบบี 

(hepatitis B carrier) สตรีตั้งครรภ์รายหนึ่ง  

อาย ุ32 ปี อาชพีรบัจ้าง G
3
P

2
A

0
 ตัง้ครรภ์ 16 สปัดาห์ 

มาโรงพยาบาลด้วยมาตรวจครรภ์ตามนัด ไม่เคย

ตาเหลือง ตัวเหลือง ตรวจร่างกาย ลักษณะทั่วไป 

หน้าตาสดชืน่ HEENT pink conjunctiva, no icteric 

sclera, Heart s1 s2 no mur mur, Lung no 

adventiteous sound. Abdomen Not tender 

no mass, Liver spleen not palpable not tender 

Extremmities no pitting edema ผลการ 

ตรวจเลือด HBsAg positive HBeAg positive  

ผลการตรวจเลือดในสามี HBsAg negative, HBsAb 

(anti- HBs) positive, HBcAb (anti- HBc) positive 

การพยาบาล 

 1. การให้การปรึกษาก่อนการเจาะเลือด

คอืการสร้างสมัพนัธภาพเพือ่ให้เกดิความไว้วางใจ

ในตัวพยาบาล พยาบาลควรอธิบายถึงโรคไวรัส 

ตับอักเสบบีในสตรีตั้งครรภ์ จะท�าให้ทารกติดเชื้อ 

มากกว่าร้อยละ 80-90 และเป็นพาหะต่อไป  

10 - 25 ปี ทารกเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จะเป็น 

ตับแข็งหรือมะเร็งของตับ (มาณี ปิยะอนันต์,  

ชาญชยั วนัทนาศริ ิและประเสรฐิ ศนัสนย์ีวทิยกลุ, 

2553: 387) จึงมีการเจาะเลือดตรวจ HBsAg  

ถ้าผิดปกติให้สามีมาตรวจการตกลงบริการ 

 2. การให้ค�าปรึกษาหลังผลเลือด   
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  2.1 การให้ความรูก้รณผีลเลอืดเป็นบวก 

ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดดังนี้   

  HBsAg positive ถ้าผลบวกแสดงว่า 

สตรีตั้งครรภ์ ติดเชื้อตับอักเสบบี

  HBeAg positive ถ้าผลบวกแสดงว่า 

สตรีตั้งครรภ์สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นเพราะมีการ

แบ่งตัวของไวรัส และ มีการติดต่อสู่ทารกได้สูง 

สตรีตั้งครรภ์ที่มีผลเลือด HBeAg เป็นบวก  

ทารกจะติดเช้ือระยะคลอดร้อยละ 70 – 90  

การแปลผล สตรีตั้งครรภ์เป็นพาหะตับอักเสบบี 

โอกาสแพร่เชื้อสู่อื่นได้สูงและเสี่ยงต่อการด�าเนิน

โรคที่รุนแรง

   2.2 อธิบายการตรวจคัดกรองโรคตับอัก

เสบบีในสามีพบ 

   HBsAg negative แสดงว่าไม่ได้ติดเชื้อ

ตับอักเสบบี 

   HBsAb (anti- HBs) positive แสดงว่า

มีภูมิต้านต่อตับอักเสบบีแล้ว

   HBcAb (anti- HBc) positive แสดงว่า

เป็นภมูคิุน้เคย อาจจะเคยเป็นตบัอกัเสบบเีฉยีบพลัน 

เรือ้รงั และหายจากโรคแล้ว การแปลผล สามอีาจ

จะเคยป็นไวรัสตับอักเสบบี และมีภูมิต้านทาน 

ต่อโรคตบัอกัเสบบแีล้ว จงึไม่ต้องฉดีวคัซนี ประเมนิ

ความรู้ที่มีต่อการติดเชื้อโรคนั้นๆ ว่า มีความรู้ 

ความเข้าใจในโรคนั้นๆ อย่างไร   

 3. การให้ก�าลงัใจหลงัทราบผลเลอืดเป็น

บวก เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ ลดความเครียดและลด

ความวิตกกังวล

 4.  การให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคและการ

ปฎิบัติตนแก่สตรีตั้งครรภ์

  4.1 ผลของโรคต่อมารดา สตรต้ัีงครรภ์

รายนี้เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีไม่มีผลต่อการ 

ตั้งครรภ์ 

  4.2 ผลของโรคต่อทารก ส่วนใหญ่จะ

ท�าให้ทารกติดเชือ้และเป็นพาหะไวรัสตับอกัเสบบี 

   4.3 ปัจจัยการแพร่เชื้อสู่ทารก กรณี 

ที่สตรีตั้งครรภ์ที่มีผลเลือด HBeAg เป็นบวก  

ทารกจะติดเชื้อระยะคลอดร้อยละ 70 – 90 

   4.4 อธิบายการแพร่เชื้อ HBV จาก

มารดาไปยังทารก การติดเชื้อระยะคลอดและ

ระยะหลังคลอด 

   4.5 อธิบายการติดต่อในสตรีตั้งครรภ์

และการติดต่อสู่ผู้อื่น ทางปาก ทางผิวหนัง และ

การมีเพศสัมพันธ์

   4.6 การป้องกันโรคสู่ทารกโดยการ 

ฉีดวัคซีน HBIGฉีดเร็วที่สุดหลังคลอดภายใน  

12 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง, HB-VAC  

หลงัคลอดแก่ทารกแรกเกดิ และ HB-VAC ภายใน 

24 ชั่วโมงหรือ 7 วันหลังคลอด 

   4.7 แนะน�าให้มารดาพาบตุรมารับการ

ฉีดวัคซีน hepatitis B vaccineหรือ HB-VAC 

(HBsAg) เมือ่ทารกอายคุรรภ์ 1 เดือน และ 6 เดือน 

   4.8 แนะน�ามารดาพาบุตรมาทดสอบ

ภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน เมื่อ 12 เดือน หรือ 16 

เดือนหลังคลอด 

    4.9 การปฎิบัติตนในสตรีตั้งครรภ์

    1) ควรหลกีเลีย่งแปรงสฟัีนร่วมกนั 

ใช้ช้อนกลาง 

    2) หลกีเลยีงการใช้มดีโกน ทีต่ดัเลบ็

ร่วมกัน
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    3) แนะน�าให้ใช้ถงุยางอนามยัตลอด

การตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะตั้งครรภ์

      4) แนะน�ามารดาว่าสามารถเลีย้ง

บุตรด้วยนมมารดาได้

     5) แนะน�าหลงัคลอดให้คมุก�าเนดิ

โ ดยถุ ง ย า งอนามั ย  หรื อ ใ ส ่ ห ่ ว งอนามั ย  

(มาณี ปิยะอนันต์, ชาญชัย วันทนาศิริ และ

ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล, 2553) ไม่ควรใช้ยา 

ในกลุ่มฮอร์โมนคุมก�าเนิด

   6). แนะน�างดเหล้า บหุรี ่และการท�างาน

หนักเพราะจะท�าให้การด�าเนินของโรครุนแรงขึ้น

 โรคเอดส์ (AIDS) โรคเอดส์ในสตรตีัง้ครรภ์

จะท�าให้ทารกในครรภ์ ติดเชื้อเอดส์ และเสียชีวิต

เมือ่คลอดออกมา ถ้ามารดามอีาการมาก การด�าเนนิ

โรคกจ็ะรนุแรง การให้ยาอย่างเหมาะสม การช่วย

ระหว่างคลอด การงดนมมารดาจะลดการติดเชื้อ

จากมารดาสู ่ทารกจากร้อยละ 15-25 ลดลง 

เหลือน้อยกว่าร้อยละ1 (วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, 

2556: 158) 

  ผลของโรคต่อทารกคือ ทารกในครรภ ์

จะติดเช้ือเอดส์ ทารกเจรญิเตบิโตช้า ทารกแรกเกดิ

น�า้หนกัน้อย ทารกเสยีชวีติแรกเกดิ เกดิการแท้งบตุร 

คลอดก่อนก�าหนด (ศรีนวล โอสถเสถียร, 2552: 

326) ส่วนผลโรคเอดส์ต่อสตรีตั้งครรภ์ ถ้าสตรี 

ตั้งครรภ์มีอาการของโรคเอดส์ จะมีการด�าเนิน 

ของโรคจะรุนแรงขึ้น 

  การแพร่โรคเอดส์สู่ทารก (perinatal 

transmission) มีดังนี้ 

   5.1 การตดิเชือ้ขณะตัง้ครรภ์ พบอตัรา

การติดเชื้อร้อยละ 30 โดยการติดเชื้อผ่านรก  

การติดต่อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์โดยเฉพาะ

อายุครรภ์ ต�่ากว่า 14 สัปดาห์ ติดเชื้อสู่ทารก 

ร้อยละ 2 อายคุรรภ์ 14-36 สปัดาห์ ตดิเชือ้สูท่ารก

ร้อยละ 29 อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ติดเชื้อสู่ทารก

ร้อยละ 20 (วิบูลย์ เรืองชัยนิคม และคณะ,  

2557: 129). 

  5.2 การติดเชื้ อ เอดส ์ขณะคลอด  

พบอัตราติดเชื้อร้อยละ 20 ในขณะคลอดทารก

ต้องสัมผัสกับเลือดของมารดาท่ีติดเชื้อเอดส์

จ�านวนมาก ตลอดจนสัมผัสน�้าคร�่า 

  5.3. การติดเชื้อเอดส์ภายหลังคลอด 

สู ่ทารก มักจะติดเชื้อเอดส์จากน�้านมมารดา 

พบอตัราการตดิเชือ้ร้อยละ 40 (โอภาส พทุธเจรญิ, 

2557: 129)

 การตดิต่อของสตรตีัง้ครรภ์สูผู่อ้ืน่ ได้แก่ 

ทางเพศสมัพนัธ์ ทางผวิหนงั และจากมารดาสูท่ารก

  การป้องกันการติดเชื้อเอดส์สู่ทารก คือ 

 1. วิธีการคลอด (mode of delivery) 

โดยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ถ้า viral load >1000 

copies/mL ก่อนเจ็บครรภ์ทีอ่ายคุรรภ์ 38 สปัดาห์ 

(วราลกัษณ์ ยมะสมติและ สรุสทิธิ ์ชยัวงศ์ทองวฒันา, 

2555: 113) เพื่อลดการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก 

 2. การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ในสตรีต้ังครรภ์ 

โดยมีหลายกลุ่มได้แก่ 

  1.1 ยากลุ ่ม NRTIs (nucleoside 

reverse transcriptase inhibators ) ได้แก่ 

     -  zidovudine (AZT) เป็นยา 

ในกลุ่มจะท�าให้ผู้ป่วยเป็นเอดส์ช้าลง และมีชีวิต

ยืนยาวขึ้น แต่มีผลข้างเคียงคือ จะกดการท�างาน

ของไขกระดูก ท�าให้ซดี โลหติจาง และเกดิตับอกัเสบ 
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Hb ถ้าต�่ากว่า 7-8 gms/dl,Hct ต�่ากว่า24%, 

platelet count ต�่ากว่า 100000 cell/mm3, 

neutrophil < 500 cell/mm3 SGOT SGPT 

แพทย์จะพิจารณาการให้ยา (ประพันธ์ ภานุภาค

และคณะ, 2553: 248) 

     - lamivudine (3 TC) ลดการ

ดื้อยาที่มีต่อ AZT (มาณี ปิยะอนันต์, ชาญชัย 

วันทนาศิริ และประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล, 2553: 

414) มีผลข้างต่อระบบทางเดินอาหาร ท้องเสีย 

ท�าให้อ่อนเพลีย

      - TDF ในรายผู ้ป ่วยซีดมาก 

ให้ยาตวันีแ้ทน AZT อาจท�าให้แพ้ยา และมโีอกาส

ท�าให้ไตท�าหน้าที่ผิดปกติ จึงควรตรวจ BUN,Cr 

(วิบูลย์ เรืองชัยนิคมและคณะ, 2557).

   1.2 ยากลุม่ NNRTI (non nucleoside 

reverse transcriptase inhibators ) 

      - Nevirapine ให้เพื่อเสริมฤทธิ์ 

AZT (zidovudine) และ 3TC (lamivudine) แต่จะ

ท�าให้ดื้อยาได้ (มาณี ปิยะอนันต์, ชาญชัย วันทนาศิร ิ

และประเสรฐิ ศันสนย์ีวทิยกลุ, 2553: 409) Nevirapine 

มีผลต่อตับ ควรตรวจเลือดหา SGOT SGPT  

ยาตัวนี้ถ้าแพ้ยาจะท�าให้ผื่นขึ้นได้  

     - Efavirenz (EFV) เป็นยาที่ 

องศ์การอนามยัโลกแนะน�าให้ใช้ส�าหรบัสตรตีัง้ครรภ์ 

แต่สมาคมโรคเอดส์ของอเมริกาแนะน�าให้เลี่ยง

ช่วงแรกของการตัง้ครรภ์(วบิลูย์ เรอืงชยันคิมและ

คณะ, 2557: 135). ยาตวันีจ้ะท�าให้เวยีนศรษีะมาก 

   1.3 ยากลุม่ proteous inhibitor (PI) 

ได้แก่

      - Lopinavir/ ritronavir (LPV/RTV) 

ยากลุม่นีจ้ะลดระดับของ HIV RNA ในกระแสเลอืด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มาณี ปิยะอนันต์,  

ชาญชยั วนัทนาศริ ิและประเสรฐิ ศนัสนย์ีวทิยกลุ, 

2553: 409) เป ็นยาที่มีประสิทธิภาพและ 

ความปลอดภัย ใช้วันละ 2 ครั้งในสตรีตั้งครรภ์ 

(วิบูลย์ เรืองชัยนิคมและคณะ, 2557: 135) 

Lopinavir/ ritronavir (LPV/RTV) ท�าให้คลืน่ไส้มาก 

และเกดิเบาหวาน ไขมนัสงู ควรตรวจเลอืดหา FBS 

cholesterol (พิชยั จินตนภกัดแีละคณะ, 2552: 111) 

การให้ยาต้านไวรสัเอดส์แก่มารดา ระยะตัง้ครรภ์ 

ระยะคลอด 

 ระยะตั้งครรภ์ 

 1. ไม่เคยได้กนิยาต้านไวรัสมาก่อนให้เร่ิม

ยาเรว็ทีส่ดุ ไม่ว่าอายคุรรภ์เท่าใด โดยไม่ต้องรอผล 

CD 4 คือ TDF 300 mg + 3 TC 300 mg + EFV 

600 mg วันละครั้ง

 สูตรยาทางเลือกในสตรีตั้งครรภ์

 2. เคยได้กินยาต้านไวรัสมาก่อนเช่น 

neverapine ใช้กรณต้ัีงครรภ์ซ�า้ ให้ยาสตูรทางเลอืก 

ดังนี้

   2.1 AZT 300 mg + 3 TC 300 mg 

วนัละคร้ัง + LPV/r (200/50) 2 เมด็ ทกุ 12 ชัว่โมง

   2.2 TDF 300 mg + 3 TC 300 mg 

วนัละคร้ัง + LPV/r (200/50) 2 เมด็ ทกุ 12 ชัว่โมง 

ถ้า Viral load < 50 copies / mL ใช้สูตรเดิม

ถ้า Viral load > 50 copies / mL ให้แพทย์พจิารณา 

(กระทรวงสาธารณสุข,2557; สาทิต บุณยะส่ง, 

2555: 70) 
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 ระยะคลอด

 1. มารดาไม ่ เคยได ้รับยา HARRT  

(high active antiretroviral therapy ) มาก่อน

เมื่อตั้งครรภ์ให้ยาเดิม + ให้ Zidovudine (AZT) 

300 mg ทุก 3 ชั่วโมง หรือ 600 mg เพียงครั้งเดียว

จนคลอดเสร็จ 

 2. มารดาเคยได้รับยา HARRT มาก่อน

การตัง้ครรภ์ (high active antiretroviral therapy) 

ให้ยาเดิม + Zidovudine (AZT) 300 mg ทุก  

3 ชัว่โมง หรอื 600 mg เพียงคร้ังเดยีวจนคลอดเสรจ็ 

 ทารกหลังคลอด

 1. ทารกรับประทานยา AZT syrup  

4 mg / 1kg ทารกจะได้ ยา 4 สัปดาห์ ถ้าแม่ได้รับ 

AZT สม�า่เสมออย่างน้อย 4 สปัดาห์ (เยือ้น ตนันรินัดร 

และวรพงศ์ ภู่พงศ์, 2551: 253) 

 2. ทารกรับประทานยา AZT syrup + 3 

TC + Neverapine นาน 6 สปัดาห์ ในกรณมีารดา

กินยา น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หรือ viral load > 50 

copies/ml หรือสงสัยดื้อยา

 กรณตีวัอย่าง 2 การพยาบาลสตรตีัง้ครรภ์

ที่เป็นโรคเอดส์ สตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเอดส์  

สตรีตั้งครรภ์รายหนึ่ง อายุ 27 ปี อาชีพแม่บ้าน 

G
1
P

0
A

0
 ตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์ เป็นโรคเอดส์ยังไม่มี

อาการใดๆ เคยได้รบั anti retrovirus ทีโ่รงพยาบาล

แห่งหน่ึง เม่ือ 5 ปีก่อน การตรวจร่างกาย General 

appearance look freshy, HEENT pink 

conjunctiva, no thrust, Lymp node not 

enlarged Heart S1, S2 no mur mur, Lung no 

adventitious sound, Abdomen not tender 

no mass. Extremities no pitting edema  

การตรวจเลือด anti HIV positive, western 

blot positive, เจาะ CD 4 cells/mm 3 ผล 127 

(ปกติ > 700 cells/mm3) antibody HIV ของ

สามีปกติ ได้รับการวินิจฉัยโรค AIDS

 การรักษา ตอน 14 weeks เริ่มให้ได้รับยา

ดังนี้

  Zidovudine (AZT) 300 mg 1 x 2 pc 

(ทุก 12 ชั่วโมง) 

  lamivudine (3 TC) 150 mg 1 x 2 pc 

(ทุก 12 ชั่วโมง) 

  Lopinavir/ ritronavir (LPV/RTV) 

(200/50) 2 x pc (ทุก 12 ชั่วโมง )

 การพยาบาล

 1. การให้การปรึกษาก่อนการเจาะเลือด

ผลของโรคต่อทารกคอืเพือ่ให้ตระหนกัถงึอนัตราย

ของโรคเอดส์ ทารกจะติดเชือ้เอดส์ ทารกแรกเกดิ

น�้าหนักน้อย เจริญเติบโตช้า ทารกเสียชีวิต 

แรกเกิด เกิดการแท้งบุตร คลอดก่อนก�าหนด 

(ศรีนวล โอสถเสถียร, 2552: 326) ส่วนผล 

โรคเอดส์ต่อสตรตีัง้ครรภ์ ถ้าสตรตีัง้ครรภ์มอีาการ

ของโรคเอดส์ จะมกีารด�าเนนิของโรคจะรนุแรงขึน้ 

การเจาะเลอืด anti – HIV จะตรวจพบหลงัได้รบัเชือ้ 

6-12 สัปดาห์ ถ้าผลผิดปกติ แพทย์จะให้ตรวจ

ยืนยันด้วย western blot 

 2. การให้การปรึกษาหลังทราบผลเลือด 

แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

   2.1 กรณีผลเลือดเป็นลบไม่มีการ 

ติดเชื้อโรคใดๆ ในระหว่างตั้งครรภ์ พยาบาล

สามารถบอกผลได้ทันทีรวมทั้งการให้ค�าแนะน�า 

ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในสตรี 
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ตั้งครรภ์ ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี 

เพศสัมพันธ์ และไม่ใช้เข็มฉีดยา มีดโกน ที่ตัดเล็บ

ร่วมกัน และแนะน�ามาเจาะเลือดอีกครั้งเมื่อ  

28 -32 สัปดาห์

   2.2 กรณีผลเลือดเป็นบวก พยาบาล

จะต้องประเมินสภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ  

และสังคม ความรู้ต่างๆ ดังนี้ 

      1) ประเมินความพร้อมก่อนการ

รับฟังผลเลือด ด้านจิตใจเช่นถามว่า “เมื่อคืน 

นอนหลบัไหมคะ” “คณุคดิถงึเรือ่งอะไรมากทีส่ดุคะ” 

ประเมินด้านสังคม โดยถาม “มีใครบ้างที่จะช่วย

คณุได้เมือ่คณุไม่สบายใจ หรอืเวลาทีค่ณุเดอืดร้อน” 

และการส�ารวจความคิดและความคาดหวังของ

สตรตีัง้ครรภ์ต่อผลเลอืดทีอ่อกมา เช่น “คณุคดิว่า

ผลเลือดของคุณเป็นลบหรือเป็นบวก ถ้าผลเลือด

ของคุณเป็นบวกคุณจะรู้สึกอย่างไร”

    2) ประเมินความรู ้ที่มีต ่อการ 

ติดเชือ้โรคนัน้ๆ ว่า มคีวามรู ้ความเข้าใจในโรคนัน้ๆ 

อย่างไรเช่น ”ถ้าผลการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส ์

เป็นลบหมายความว่าผลปกต ิหรอืยงัตรวจไม่พบเชือ้ 

เพราะรับเชื้อมายังไม ่ครบ 3 เดือน” และ  

ถ้าผลการตรวจเชื้อเลือดเป็นบวก หมายความว่า

ติดเชื้อเอดส์ ไม่ได้เป็นโรคเอดส์ ถ้าดูแลสุขภาพดี 

ก็มีชีวิตอยู่ได้ปกติ เหมือนคนปกติ”

  3. การให้ก�าลังใจหลังทราบผลเลือด 

เป็นบวก เพือ่ให้สตรตีัง้ครรภ์ ลดความเครยีดและ

ลดความวิตกกังวลโดยการรับฟังปัญหาด้วย 

ความสนใจ ปรอบโยนจติใจให้สตรตีัง้ครรภ์ระบาย

ความรูส้กึ การค้นหาศกัยภาพ และการให้ก�าลงัใจ 

เช่น “ทัง้ๆ ทีคุ่ณกลวัและกงัวลเรือ่ผลเลอืดแต่คณุ

กลับมาแต่เช้า” และ “ทั้งๆ ที่คุณเองก�าลังเสียใจ

แต่คุณยังห่วงพ่อแม่และแฟน คุณเป็นลูกกตัญญู

และมคีวามรับผดิชอบสงู” แนะน�าให้สามแีละญาติ

สนับสนุนให้การดูแล และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลลง 

  4. แนะน�าการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ การ

ให้ยาต้านไวรัสที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นการควบคุม

เชื้อไวรัสในร่างกายไม่ให้ท�าลาย CD4 ซึ่งส่งผลให้

สุขภาพดีขึ้น ไม่ใช่ยาที่รักษาให้หายขาด แต่ผู้ติด

เชือ้กย็งัมคีวามหวงัว่าจะจะมยีาต้านทีม่ารกัษาให้

หายขาดได้

   4.1 การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ในสตรี 

ตั้งครรภ์ Zidovudine (AZT) 300 mg + 

lamivudine (3TC) 150mg + lopinavir/ 

ritronavir (LPV / RTV) (200/50mg) เมือ่อายคุรรภ์ 

14 สัปดาห์ เพราะCD4 ต�่ากว่า350

   4.2 การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ในสตรี 

ระยะคลอด ให้ยาเดมิ + Zidovudine (AZT) 300 mg 

ทุก 3 ชั่วโมง หรือ 600 mg เพียงคร้ังเดียวจน

คลอดเสร็จ

   4.3 ให้ยาต้านไวรัสเอดส์ แก่ทารก

หลังคลอด ทารกรับประทานยา AZT syrup  

4 mg / 1kg ถ้าแม่ได้รับ high active antiretroviral 

therapy (HAART) สม�่าเสมอ ทารกรบัประทานยา

อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

   4.4 แนะน�าผลข้างเคียงของ ยาต้าน

ไวรัสเอดส์ Zidovudine (AZT) จะกดการท�างาน

ของไขกระดกู ท�าให้ซดี โลหติจาง และเกดิตบัอกัเสบ 

ควรตรวจ HCT, platelet neutrophil SGOT SGPT, 

ส่วน Lamivudine (3 TC) จะลดการดื้อยาที่มีต่อ 
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AZT มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ท้องเสีย 

อ่อนเพลีย และ Lopinavir/ ritronavir (LPV/

RTV) ท�าให้เกดิเบาหวาน ไขมนัสงู ควรตรวจเลอืด

หา FBS และ cholesterol 

   4.5 ติดตามอาการเอดส์ของทารก 

หลงัเกดิ 12-18 เดอืน เช่น ท้องเดนิ ฝ้าขาวในปาก 

ต่อมน�้าเหลืองโต และเจาะเลือด หา anti – HIV

 5. การให้ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติ

ตนแก่สตรีตั้งครรภ์

   5.1 อธิบายถึง ผลของโรคต่อทารก 

คือ ทารกจะติดเชื้อเอดส์เพราะมารดามี CD 4  

ต�่า 127 cells/mm3 ทารกแรกเกิดน�้าหนักน้อย 

ทารกเสียชีวิตแรกเกิด เกิดการแท้งบุตร คลอด

ก่อนก�าหนด ส่วนผลโรคเอดส์ต่อสตรีตั้งครรภ์  

สตรีตั้งครรภ์รายนี้ไม่มีอาการของโรคเอดส์ แต่มี

ค่าของ CD 4 127 cells/mm3 ซึ่งจัดในกลุ่ม A3 

ต้องระวงัการด�าเนนิโรคทีรุ่นแรงขึน้ในสตรีตัง้ครรภ์

    5.2 อธบิายถงึการแพร่โรคเอดส์สูท่ารก 

การตดิเชือ้ขณะตัง้ครรภ์ ขณะคลอด การตดิเชือ้เอดส์

ภายหลังคลอด 

   5.3 อธบิายการตดิต่อของสตรตีัง้ครรภ์

สูผู่อ้ืน่ได้แก่ และทางเพศสมัพนัธ์ุ ทางผวิหนัง และ

จากมารดาสู่ทารกขณะตั้งครรภ์

   5.4 แนะน�าการปฏิบติัตนในสตรีต้ังครรภ์

     1) แนะน�าไม่ใช้ มดีโกน ทีต่ดัเลบ็ 

ร่วมกัน

     2)  แนะน�าให้ใช้ถุงยางอนามัย

เวลามีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการรับเชื้อเพิ่ม 

     3) แนะน�าให้งดนมมารดา 

     4) ให้ค�าแนะน�า คุมก�าเนิดโดย 

ถุงยางอนามัย ร่วมกับการรับประทานยาเม็ด 

คุมก�าเนิดหรือ ยาฉีดยาคุมก�าเนิด แต่ให้งดการ 

ใส่ห่วงอนามัย 

     5) แนะน�าอาหาร 5 หมู ่และอาหาร

ที่มีเบ้ต้าแคโรทีน เช่นมะละกอ แครอท ฟักทอง

 

 โรค Syphilis 

 สตรีตั้งครรภ์ที่ เป ็น syphilis จะส่ง 

ผลกระทบต่อทารกท�าให้ทารกพิการแต่ก�าเนิด 

ตายคลอด บวมน�้าแท้ง และคลอดก่อนก�าหนดได้ 

การตรวจคัดกรองจะท�าให้ค้นพบโรคและให้การ

ดูแลรักษาต้ังแต่เร่ิมแรกเพ่ือลดความผิดปกติ 

และพิการ

  ผลของ syphilis ต่อทารก การติดต่อ 

สู่ทารกขณะต้ังครรภ์ ติดต่อโดย ผ่านรกหลัง  

16 สัปดาห์ ถ้าไม่ได้รับการรักษา อาจจะพบว่ามี

การท�าลายทารกในครรภ์อย่างชัดเจน โดยจะมี

การด�าเนนิของโรค ดังนี ้(ธรีะ ทองสง, 2552: 345) 

ทารกพกิารแต่ก�าเนดิ ทารกตายคลอด ทารกบวมน�า้ 

แท้ง และคลอดก่อนก�าหนด บางรายอาจแสดงอาการ

ตั้งแต่แรกเกิดหรือ 2 ปีแรก (early congenital 

syphilis) คือเหลือง ซีด (jaundice anemia)  

ผื่นผิวหนัง (skin rash) ตับโต ม้ามโต (hepato 

spleenomegaly) ความผิดปกติของกระดูก 

(bone abnormality) (มาณี ป ิยะอนันต์  

ชาญชยั วนัทนาศริ ิและประเสรฐิ ศนัสนย์ีวทิยกลุ,

2553: 125) หรืออาจแสดงอาการภายหลัง 2 ปี 

(late congenital Syphilis) คือไม่มีลักษณะ 

syphilis แต่ก�าเนิดเมื่อแรกเกิด นอกจากตรวจ
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เลือดได้ผลบวก หรือ คลอดทารกปกติ ปลอดภัย

จาก syphilis ตลอดไป ยิ่งมารดาเป็นโรคมานาน

เท่าใด โอกาสเกดิอนัตรายต่อลกูยิง่น้อย ยิง่มารดา

เป็น syphilis แต่ก�าเนดิโอกาสถ่ายทอดถงึลกูยาก

มาก (ธีระ ทองสง, 2552: 145) 

 ผลการตดิเชือ้ซฟิิลิสต่อมารดา ท�าให้การ

ด�าเนินโรค จากแผลขอบแข็งเมื่อแผลขอบแข็ง 

หายไปจะเกิดผื่น และ condyloma lata  

จนกระทั่งไม่มีอาการ (late syphilis) ใน 3-30 ปี 

จะเกิดอาการแทรกซ้อน ของระบบหวัใจ หลอดเลอืด 

ระบบประสาท และเกิด gumma disease  

(รานี เมฆะสุวรรณดิ, ปรีชา มนทกานติกุล, 

จฑุามณ ีสทุธสิสีงัข์ และ สรุเกยีรต ิอาชานานภุาพ, 

2550: 191) 

  ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่เชื้อสู่ทารกคือ

  1) ถ้าสตรีตั้งครรภ์ภายใน 1-2 ปีแรก  

จะแพร่เชื้อสู่ทารกสูงเช่น ถ้ามารดาเป็น primary 

syphilis ทารกติดเชื้อร้อยละ 70-100 และ 

ถ้ามารดาเป็น early latent syphilis ทารกติด

เชื้อร้อยละ 40 (วิบูลย์ เรืองชัยนิคม,2556: 158)

  2) ถ้าสตรีตั้งครรภ์รับเชื้อมานานโอกาส 

ทารกจะเกิดอันตรายน้อยลง เช่นมารดาเป็น 

late latent syphilis ทารกติดเชื้อร้อยละ10

  3) Syphilis ระบบประสาท ระบบหัวใจ 

และหลอดเลือด พบได้น้อยในสตรีท่ีมีบุตรมาก 

เชือ่ว่าขณะตัง้ครรภ์ hormone มส่ีวนป้องกนัการ

ลุกลามของโรค 

 วิธีการติดต่อในสตรีตั้งครรภ์สู่ผู้อื่น 

  การมเีพศสมัพันธุติ์ดต่อ จากแผลทีเ่ยือ่เมือก 

mucous patch แผลริมแข็งบริเวณอวัยวะสืบ

พันธ์และ condyloma lata, การสัมผัสทาง

ผิวหนังแผลน�้าเหลือง เลือดผื่นระยะที่ 2 การ

ติดต่อจากมารดาสู่ทารกระยะตั้งครรภ์โดยการ

ติดต่อโดยผ่านรก 

 การเจาะเลือดหาเชื้อ ซิฟิลิส 

 หลงัได้รบัเชือ้ใช้เวลา ประมาณ 3 สปัดาห์

จึงตรวจพบเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งระยะฟักตัว 

10-90 วัน (ราน ีเมฆะสวุรรณและคณะ, 2550: 192) 

โดยเจาะเลือดคัดกรอง VDRL, RPR หรือ  

FTA-ABS, TPHA ดังมีรายละเอียดของการเจาะ

เลือดดังนี้

  1) Venereal disease research 

laboratory (VDRL) หรือ Rapid plasma 

reagain หรือ RPR เป็นการตรวจเพื่อใช้คัดกรอง

และติดตามผลการรักษา มี sensitivity ร้อยละ 

86-100 (วิบูลย์ เรืองชัยนาม, 2557: 116) ถ้าการ

รักษาได้ผล VDRL titer จะลดลง อย่างไรก็ตาม

การตรวจด้วย VDRL หรือRPR อาจจะเกิด false 

positive กไ็ด้เช่นในโรค hepatitis หรือ malaria 

  2) FTA-ABS (fluorescent treponemal 

antibody absorption test) หรือ TPHA 

(treponema pallidum hemaglutination 

assay) TPHA 1:180 ถา้ผล positive การแปลผล 

แสดงว่าเป็นการยืนยันว่าสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อ

ซิฟิลิส ถึงแม้ให้การรักษาแล้วผลก็ยัง positive 

ตลอดชวีติ แต่ปัจจบุนันีม้กีารคดักรองด้วย FTA-ABS 

หรือ TPHA เพราะในรายไม่มีอาการ แต่มีการติด

เชือ้ซฟิิลสิมามากกว่า 1 ปี (late latent syphilis) 

เชื้อจะ inactive มีการแบ่งตัวช้ามาก จนบางครั้ง

การคดักรองด้วย VDRL หรอื RPR ผล non reactive 
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ท�าให้หญิงตั้งครรภ์นั้นไม่ได้รักษา จึงมีการแก้

ปัญหาด้วยการส่ง FTA-ABS หรือTPHA แทน 

(วิบูลย์ เรืองชัยนิคม,2557: 116)

 กรณตีวัอย่าง 3 การพยาบาลสตรตีัง้ครรภ์

ที่ติดเชื้อ syphilis 

 สตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อ syphilis หญิงไทยคู่ 

อาย ุ24 ปี อาชพีรบัจ้าง มาโรงพยาบาลด้วย มาตรวจ

ตามแพทย์นัด ตั้งครรภ์ 4 เดือน มาฝากครรภ์ 

ตามปกติ ขณะนี้ไม ่มีอาการใดๆ ไม่มีแผลที ่

อวยัวะเพศ ไม่มผีืน่ หรือผมร่วง ประวัตกิารตัง้ครรภ์ 

G
1
P

0
A

0 
การตรวจร่างกาย General appearance 

look freshy, HEENT pink conjunctiva,  

ไม่มผีมร่วง no roseolar rash, Lymp node not 

enlarged, Heart , S2 no mur mur, Lung no 

adventiteous sound, Abdomen not tender 

no mass, Extremities no pitting edema 

 ผลการตรวจเลอืดพบ VDRL 1:32, TPHA 

positive การวนิจิฉยัโรค pregnancy 16 weeks 

with syphilis

 การรักษา benzathine penicillin 2.4 mu 

ทุกอาทิตย์ x 3 ครั้ง

 การพยาบาล

 1. การให้การปรึกษาก่อนการเจาะเลือด

เพื่อให ้เกิดตระหนักถึงความส�าคัญของการ 

เจาะเลือดการตรวจหาเชื้อsyphilis เพราะถ้า

ทารกติดเชื้อขณะอยู ่ในครรภ์ จะท�าให้ทารก 

เกดิความพกิารแต่ก�าเนิด บวมน�า้ คลอดก่อนก�าหนด 

ส่วนผลโรคต่อสตรีตั้งครรภ์ ถ้าไม่รักษาจะมีการ

ด�าเนินของโรคจากมีอการจนไม่มีอาการและเกิด

อาการรุนแรงของระบบประสาท การเจาะเลือด 

VDRL เพ่ือหาเชื้อsyphilis และจะตรวจพบ 

หลังได้รับเชื้อ 3 สัปดาห์ ถ้าผลผิดปกติ แพทย์จะ

ให้ตรวจ TPHA ทันที

 2. การให้การปรึกษาหลังทราบผลเลือด  

แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

    2.1 กรณีผลเลือดเป็นลบไม่มีการ 

ติดเชือ้โรคsyphilis ในระหว่างต้ังครรภ์ แนะน�าให้

ใช้ถุงยางอนามัย แต่ควรแนะน�ามาเจาะเลือด 

อีกครั้งเมื่อ 28 -32 สัปดาห์ 

   2.2 กรณีผลเลือดเป็นบวก พยาบาล

จะต้องประเมนิสภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคม ความรู้ต่างๆ 

  3. การแนะน�าวิธีลดและการจัดการกับ

ความวติกกงัวลโดยเปิดโอกาสให้ระบายความรูส้กึ 

การฝึกวิธีการผ่อนคลาย การเสริมสร้างพลัง 

ด้านบวกทั้งพลังใจในตนเอง และพลังสนับสนุน

ของครอบครัว เพื่อช่วยให้สตรีตั้งครรภ์คลาย

ความเครียด และลดความวิตกกังวล

  4. แนะน�าถึงวิธีการปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง

เพื่อให้สามารถในการดูแลตนเองและทารก 

ในครรภ์ให้ปลอดภัย โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ

โรคและการปฎิบัติตน 

   4.1 การติดต่อสู่ทารกขณะตั้งครรภ์ 

ติดต่อโดย ผ่านรกหลัง 16 สัปดาห์ 

   4.2 ผลการติดเชื้อซิฟิลิสต่อมารดา 

ท�าให้การด�าเนนิไปจนไม่มอีาการจน โรครุนแรงขึน้

จนเกิด syphilis ระบบประสาท

  4.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแพร่เชื้อ 

syphilis สูท่ารก ถ้าสตรต้ัีงครรภ์เป็นโรค syphilis 

มาภายใน 1-2 ปีแรก โอกาสจะถ่ายสู่ลูกจะสูง  
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แต่ในสตรตีัง้ครรภ์รายนี ้ไม่ทราบเป็นโรคมาตัง้แต่

เมื่อใดจึงจัดในกลุ ่ม late latent syphilis  

(เป็น syphilis เกิน 1 ปี)   

   4.4 วิธีการติดต่อในสตรีตั้งครรภ ์

สู่ผู้อื่น การมีเพศสัมพันธ์ การสัมผัสทางผิวหนัง 

การรับเลือด

   4.5 การตดิต่อจากมารดาสูท่ารกระยะ

ตั้งครรภ์โดยการติดต่อโดยผ่านรก 

   4.6 ให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตน ดังนี้  

    1) แนะน�าให้ใช้ถุงยางอนามัย

ตลอดการตัง้ครรภ์ เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้จากสามี

ขณะตั้งครรภ์

    2) แนะน�าไม่ให้ใช้เข็มร่วมกัน

    3) แนะน�าให้มาเจาะเลือดตรวจ

ตามนัดอีกในรายผลปกติ  คือเมื่อตั้ งครรภ ์  

28- 32 สัปดาห ์

บทสรุป

 การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อในสตรี 

ตั้งครรภ์จะช่วยให้สามารถค้นพบโรคในสตร ี

ตั้งครรภ์ตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งจะเกิดผลดีต่อการรักษา 

ลดภาวะการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ 

รวมทั้งลดความผิดปกติหรือความพิการที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้ในทารก พยาบาลจึงมีบทบาทส�าคัญ 

ในการเป็นผูใ้ห้การปรกึษา ทัง้ก่อนเจาะเลอืดและ

หลังเจาะเลือด ภายหลังทราบผลการเจาะเลือด

และพบว่าติดเชื้อ พยาบาลจะต้องประเมินการ 

รับรู้และความรู้ต่อโรค รวมทั้งความเครียด หรือ 

ความวติกกงัวลทีเ่กดิขึน้ โดยพยาบาลจะอยูเ่คยีงข้าง

ที่คอยให้ค�าแนะน�าถึงวิธีการลดและจัดการ 

กับความวิตกกังวล วิธีการฝึกการผ่อนคลาย  

การเสริมสร้างพลังด้านบวกและพลังสนับสนุน

จากครอบครัว รวมทั้งวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์และทารกปลอดภัยจากการ

ติดเชื้อ นอกจากนี้แล้วการติดตามความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์เป็น 

สิ่งส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการท�าสื่อภาพยนตร์สั้นๆ

เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ และมีค�าแนะน�าสั้นกระชับ 

ทีเ่ข้าใจง่าย เพือ่สตรตีัง้ครรภ์ตระหนกัถงึความส�าคญั

ในการตรวจคัดกรอง ความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาการในการใช้ยาป้องกันโรคเอดส์สู ่ทารก 

ในครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง 

ไม่หยุดนิ่ง พยาบาลจึงควรศึกษาความก้าวและ 

ผลข้างเคียงของยา การตรวจคัดกรองด้วย FTA-

ABS หรือ TPHA แทนการตรวจคัดกรองด้วย 

VDRL หรือ RPR เพราะในรายไม่มอีาการแต่มกีาร

ติดเชื้อซิฟิลิสมามากกว่า 1 ปี (late latent 

syphilis) เชื้อจะ inactive มีการแบ่งตัวช้ามาก

หากตรวจด้วย VDRL หรือ RPR ก็จะไม่พบ  

ส่ิงเหล่านี้จะช่วยให้บทบาทของพยาบาลกับการ

ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์ท�าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
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