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แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพดานการศึกษาพยาบาลศาสตรในศตวรรษที่ 21
A Qualitative Research Approach to Nursing Education
in the 21st Century
ชนิดาภา ขอสุข 1
Chanidapa Khosuk1
0

บทคัดยอ
การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรในศตวรรษที่ 21 ผูสอนจําเปนตองชวยใหผเู รียน
เกิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวยการเรียนรู 3Rs และ 7Cs ซึ่งการวิจัยดานการศึกษา
พยาบาล เป น กระบวนการที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยให บั ณ ฑิ ต พยาบาลสามารถบรรลุ
จุดมุงหมาย และเกิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ได บทความนี้จึงไดนําเสนอรูปแบบของการวิจัย
เชิงคุณภาพ 5 รูปแบบ ไดแก ปรากฏการณวิทยาการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา ทฤษฎีฐานราก
ทฤษฎีสตรีวิพากษ และการวิจัยแบบกรณีศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ได แ ก การสั ม ภาษณ มี โ ครงสร า ง การสั ม ภาษณ แ บบไม มี โ ครงสร า ง การสนทนากลุ ม การ
สัมภาษณเชิงลึก การใชแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสังเกตแบบไมมีสวน
รวม วิธีการตรวจสอบขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพที่นิยมใช ไดแก การตรวจสอบแบบสามเสา และ
ขอเสนอแนะสําหรับประเด็นปญหาของการวิจัยเชิงคุณภาพดานการศึกษาพยาบาล ไดแก การ
วิจัยการสรางและการพัฒนาหลักสูตรดานการพยาบาลและการผดุงครรภ และการวิจัยดานการ
จัดการเรียนการสอน
คําสําคัญ: การวิจัยเชิงคุณภาพ, การศึกษาพยาบาลศาสตร, ศตวรรษที่ 21
Abstract
Management of Nursing Education in the 21st century, instructors need to
help the learners obtain the 21st century skills which include 3Rs and 7Cs learning.
The research of nursing education is one important process that allows the
graduated nurse to achieve goals and 2 1st century skills. This paper presents the
five design of qualitative research: Phenomenology, Ethnography research,
Grounded Theory, Critical-Feminist Theory, and Case Study. Collecting qualitative
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research data methods include of structured interviews, non-structured interviews,
focus group interviews, in- dept interviews, questionnaire, participant observation,
and non- participant observation. The most common of qualitative research data
verification used is Triangulation verification. The recommendations for qualitative
research in nursing education research issues include of creation and development
of nursing and midwifery courses, and instruction research.
Keywords: Qualitative Research, Nursing Education, The 21st Century
บทนํา

จากการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลก พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนปที่กาวสูศตวรรษที่ 21 ทําให
หลายประเทศทั่วโลกได กําหนดทักษะแห งศตวรรษที่ 21 ใหเปนวาระแหงชาติ ในการปฏิ รู ป
การศึ ก ษา รวมทั้ ง ประเทศไทยซึ่ ง ได กํ า หนดในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดจุดหมายของหลักสูตรขอที่ 2 ไววา เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูเรียนจะตองมีความรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา
การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต โดยมุงเพื่อพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาคุณภาพคนไทย
ให มี ภู มิ คุ ม กั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาประเทศในอนาคต (The Ministry of
Education, 2008 อางถึงใน พิชญา ดีมี และเอื้อมพร หลินเจริญ, 2560) ซึ่งทักษะแหงศตวรรษ
ที่ 21 ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนนี้ ถือเปนการเตรียมตัวผูเรียนใหประสบผลสําเร็จในโลกของการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 ตอไป ดังนั้น การศึกษานับวาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอยาง
มากมายและหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีตาง ๆ
และลั กษณะทางสั ง คมโลกที่ มี ความซั บ ซ อนมากขึ้ น จึงผลักดัน ใหเกิดการเปลี่ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู ดังนั้นนักการศึกษาและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็ตองมีการพัฒนา
เพื่อใหมีความสามารถที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของสังคมโลก จึงไดมีการ
ออกแบบการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเตรียมคนเขาสูการทํางาน ไปจนถึงการขจัดความยากจน
เพิ่ มสุ ขภาวะของประชาชนหรื อเสริมสร า งเศรษฐกิจทองถิ่น เครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศไดผลักดันใหมหาวิทยาลัยแหงชาติจัดอันดับงานวิจัย การสรางเอกลักษณดานการศึกษา
นานาชาติ การขยายธรรมชาติของการศึกษาระดับสูงสุด โดยใหรวมการพัฒนาทักษะสวนบุคคล
การคิดแนวทางใหม การเตรียมฝกงาน และการจัดการศึกษาที่เนนความรูและทักษะเฉพาะวิชา
(Oxford University, 2015)
การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สรางบัณฑิตพยาบาลศาสตรใหเปนพยาบาลวิชาชีพ เพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจการบริการสุขภาพ
อนามั ย รวมถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและผูรั บ บริก าร ประเทศไทยเริ่ มจั ด
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การศึ ก ษาพยาบาลและผดุ ง ครรภ เ มื่ อ พ.ศ. 2439 และวิ วั ฒ นาการมาเป น วิ ช าชี พ ตาม
มาตรฐานสากล เขาสูระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2499 มีพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภเมื่อ พ.ศ. 2528 เพื่อควบคุมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพใหได
มาตรฐานและคุณภาพ เหมาะสมกับความตองการของสังคมและความปลอดภัยของผูรับบริการ
(สภาการพยาบาล, 2555) ซึ่งสภาการพยาบาลแหงประเทศไทย ไดสงเสริมและผลักดันใหเกิด
การพัฒนาดานการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน การพัฒนาความ
เขมแข็งใหกับวิชาชีพพยาบาลที่สําคัญอีกดานหนึ่งคือ การสรางองคความรูที่ใชขอมูลเชิงประจักษ
เป น ฐานข อมู ล (Evidence based) นํ า ไปสูป ฏิบัติการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพที่ มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตของประชาชนผู ใชบริ การ ซึ่งเครื่องมื อที่
สําคัญของการสรางองคความรูคือ การวิจัย
องคการอนามัยโลกไดกําหนดกลยุทธและทิศทางใหมสําหรับพยาบาลและผดุงครรภใน
การใหบริการ ป 2010-2015 (WHO, 2010 อางถึงใน สภาการพยาบาล, 2555) คือ ตองการให
พัฒนาการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ โดยเฉพาะความรูการวิจัย เปนการสรางนั กวิจัย
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภระดับเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถใชความรูของนักวิจัยทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภไปขยายผลตอใหเปนนวัตกรรมของระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพไปบริการประชาชน (สภาการพยาบาล, 2555) การวิจัยทางการพยาบาลเปน
เครื่องมือสําคัญของการสรางองคความรูโดยใชขอมูลเชิงประจักษเปนฐาน (Evidence based)
เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ใหสามารถ
บริการประชาชนไดตามมาตรฐานและไดคุณภาพ อีกทั้งยังเปนการพัฒนาความเขมแข็งใหกับ
ระบบบริการสุขภาพและวิชาชีพ ซึ่งจะนําไปสูการมีเอกลักษณ เอกสิทธิ์ ทางวิชาชีพการพยาบาล
ในการทํางานดานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดังนั้นจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่
ตองทําใหเกิดการพัฒนาการวิจัยอยางเปนรูปธรรม ที่ผานมามีการนําความรูจากการปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลมาใชนอยมาก สวนใหญมาจากตําราทางการพยาบาล ซึ่งเปนตําราทางทฤษฏี
และคูมือการปฏิบัติทางการพยาบาล ยังมีการนําไปสูการปฏิบัตินอย สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเกิด
จากการที่ อ งค กรพยาบาล องค กรวิ ช าชี พ และสถาบัน การศึกษาพยาบาล ยังทําวิจั ย หรื อ
สังเคราะหความรูจากการปฏิบัติคอนขางนอย (สภาการพยาบาล, 2555) และเนื่องจากการ
พยาบาลและการศึกษาดานการพยาบาลนั้น ลวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย การวิจัยเชิง
คุณภาพจึงเปนทางเลือกที่ควรพิจารณาสําหรับการพัฒนาดานการศึกษาพยาบาลศาสตร เพราะ
สามารถชวยใหนักวิจัยไดมองเห็นพฤติกรรมของมนุษยในสภาพที่เปนธรรมชาติ โดยไมมีสิ่งปรุง
แตง และยังชวยใหเขาใจปรากฏการณตาง ๆ ไดอยางลึกซึ้ง ทําใหไดขอมูลที่เปนรากฐานสําคัญที่
สามารถนํามาพัฒนางานดานการพยาบาลและการศึกษาพยาบาลศาสตรไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพปญหาที่แทจริง บทความนี้ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
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ดานการศึกษาพยาบาลศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาองคความรูทางการพยาบาลให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกในยุคศตวรรษที่ 21
การศึกษาพยาบาลศาสตรในศตวรรษที่ 21
การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตางจากการศึกษา
ในยุคสมัยที่ผานมาอยางมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลาย ๆ ดานไมวาจะเปน
การเปลี่ยนแปลงดานตัวผูเรียนเอง ความตองการดานสุขภาพของคนในสังคม หรือดานการเขาถึง
ความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อใหเหมาะสม
และเกิดบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีสมรรถนะตามความตองการในศตวรรษที่ 21 โดยผูสอนตอง
ปรับบทบาทจากการเปนผูสอนไปสูบทบาทการเปนผูใหคําแนะนํา การพูดคุยใหคําปรึกษา ผูฝก
ทักษะ สงเสริมและประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ผูสอนตองสรางสื่อการสอน
ผานเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาทั้งในและนอกหองเรียน และ
ส งเสริ มให ผู เ รี ย นได มีป ฏิ สั ม พั น ธ กับ ความรู เ พิ่ม ขึ้น เชน การทําความเขา ใจกั บ ความรู การ
วิเคราะห การจัดการ การออกแบบ การสรางสรรคและการนําความรูไปใชจริง การชวยใหผูเรียน
ไดฝกทักษะการวินิจ ฉัยป ญหาและการแกปญหา รวมถึงการชวยใหผูเรียนสามารถสรา งองค
ความรูใหมขึ้นไดเอง (Scott, C. Luna, 2015) อยางไรก็ตาม สาระวิชาก็ยังมีความสําคัญ แตไม
เพี ย งพอสํ า หรั บ การเรี ย นรู เ พื่ อ มี ชี วิ ต ในโลกยุ ค ศตวรรษที่ 21 ปจ จุบัน การเรี ย นรูส าระวิ ช า
(content หรือ subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของผูเรียน โดยครูชวย
แนะนําและชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของ
การเรียนรูของตนเองได (วิจารณ พานิช, 2555)
ในการจั ด การเรี ย นการสอนด า นการพยาบาล ผู ส อนจํ า เป น ต อ งตระหนั ก ถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงตามสถานการณ โ ลกแห งยุ คศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถจัดการเรีย นการสอนได
หลากหลายรูปแบบ เชน วิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) การ
เปดหลักสูตรออนไลน (Massive Open Online Courses: MOOCs) การจัดการเรียนการสอน
แบบห อ งเรี ย นกลั บ ทิ ศ ทาง (Flipped classrooms) ซึ่ ง เป น การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานระหวางการใชเทคโนโลยีกับหองเรียนแบบดั้งเดิม มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงการเรียนรู
ที่เขมแข็งและการคิดที่ลึ กซึ้งแกนั กศึ กษา เชนที่ San Jose State University ไดใหนักศึ กษา
วิศวกรรมไฟฟาดูวิดีโอเลคเชอรที่บานและเขาเรียนในหองเรียนจริง สัปดาหละ 2 ครั้ง เพื่อทํา
กิ จ กรรมและสนทนาเกี่ ย วกั บ หั ว ข อ ที่ เ รี ย น ผลพบว า นั ก ศึ ก ษามี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง ขึ้ น และที่
University of North Carolina ไดใชวิธีการเรียนแบบหองเรียนกลับทิศทางในนักศึกษาเภสัช
ซึ่งก็พบวานักศึ กษาได คะแนนเฉลี่ยสู งขึ้ นเช นกั น (Oxford University, 2015) ดังนั้น ในการ
จัดการเรียนการสอนดานการพยาบาลซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น ผูสอนจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน และตองประเมินผูเรียนทั้งดาน
ความรูพื้นฐานและความสามารถพิเศษและอื่น ๆ เพื่อใหนักศึกษาพยาบาลไดพัฒนาตนเองและ
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พัฒนากระบวนการคิด (วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2558) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลลัพธคือ การไดบัณฑิตที่
มีสมรรถนะและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 อยางแทจริง
ทั ก ษะแห ง ศตวรรษที่ 21 ประกอบด ว ย การเรี ย นรู 3Rs และ 7Cs ซึ่ ง 3Rs ได แ ก
Reading (การอาน) (W)Riting (การเขียน) และ (A)Rithematic (คณิตศาสตร) และ 7Cs ไดแก
Critical Thinking and Problem Solving (ทั ก ษะด า นการคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณและการ
แก ป ญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรา งสรรคแ ละนวัต กรรม) Crosscultural Understanding ( ทั ก ษ ะ ด า น ค ว า ม เ ข า ใ จ ค ว า ม แ ต ก ต า ง ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม )
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรว มมือ การทํางานเปน ทีม
และภาวะผู นํ า ) Communications, Information, and Media Literacy (ทั ก ษะด า นการ
สื่อสาร สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะดานอาชีพ
และทั กษะการเรี ย นรู ) (Trilling & Fadel, 2009 อ างถึ งใน กมลรั ต น เทอร เ นอร และคณะ,
2558)
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 21 ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการเรียนรูในศตวรรษที่
21 ดังนี้ (นงลักษณ เฉลิมสุข, 2016)
1. ระบบมาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) ไดแก การ
ใชขอมูลความจริงจากกระบวนการสังเกต ตั้งประเด็นคําถามจากแหลงเรียนรูชุมชน เชื่อมโยง
ไปสูสาระการเรียนรูรายวิชา การบูรณาการความรูและความซ้ําซอนของเนื้อหาสาระ การสราง
ทักษะการสืบคนและรวบรวมความรู การสรางความรู ความเขาใจเชิงลึกมากกวาแบบผิวเผิน
การสร า งความเชี่ ย วชาญตามความถนั ด และสนใจให เกิ ดกั บ ผูเรี ย น และการใชห ลักการวั ด
ประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง
2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills)
ได แก การสร า งความสมดุ ล ในการประเมิ น ผลเชิงคุ ณภาพ (ความรู ความถนัด สาขาอาชี พ
ทัศนคติตอการทํางานและอาชีพ) การนําประโยชนของผลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมา
ปรั บ ปรุ งการแก ไขงาน(เครื่ องมื อวั ดผลตามสภาพจริ ง การปฏิบัติ ทัศนคติ และความรู) ใช
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (คลังขอสอบ
ระบุตัวชี้วัด มาตรฐานรายวิชา ระบุระดับขั้นพฤติกรรม) การสรางและพัฒนาระบบแฟมสะสม
งาน (Portfolios) และเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ (Career Path) ของผูเรียนให
เปนมาตรฐานและมีคุณภาพ
3. ระบบหลั ก สู ต รและการสอนในศตวรรษที่ 21 (21 st Century Curriculum &
Instruction) ไดแก การสอนใหเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนนเชิงสหวิทยาการ
(Interdisciplinary) ของวิชาแกนหลัก การสรางโอกาสที่จะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขาม
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สาระเนื้อหาและสรางระบบการเรียนรูที่เนนสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) การ
สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเปนตัวเกื้อหนุน การเรียนรูแบบ
สืบคน และวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) การบูรณาการแหลงเรียนรู
(Learning Resources) จากชุมชนเขามาใชในโรงเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบ ProjectBased Learning: PBL
4. ระบบการพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ ในศตวรรษที่ 21 (21 st Century Professional
Development) ไดแก การฝกฝนทักษะความรูความสามารถในเชิงบูรณาการ การใชมิติของการ
สอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ฝกฝนทักษะความรูความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการ
แก ป ญ หา การคิ ด แบบวิ จ ารณญาณ ความสามารถวิ เ คราะห ผู เ รี ย นได ทั้ ง รู ป แบบการเรี ย น
สติปญญา จุดออน จุดแข็ง ในตัวผูเรียน และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงผลตอคุณภาพของ
ผูเรียน การพัฒนาความสามารถใหสูงขึ้น นําไปใชสําหรับการกําหนดกลยุทธและจัดประสบการณ
ทางการเรียนไดเหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู ประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องเพื่อสรางทักษะ
และเกิ ด การพั ฒ นาการเรี ย นรู แบ ง ป น ความรู ร ะหว า งชุ ม ชนทางการเรี ย นรู โ ดยใชช อ งทาง
หลากหลายในการสื่อสาร
5. ระบบสภาพแวดล อ มทางการเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning
Environment) ไดแก สรางสรรคแนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อชวยใหการเรียนการสอนบรรลุผล สนับสนุนทาง
วิ ช าชี พแก ชุ มชนทั้ งในด า นการให การศึ กษา การมีสว นรว ม การแบงปน สิ่งปฏิบัติที่เปน เลิศ
ระหวางกัน รวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสูการปฏิบัติในชั้น เรียน สราง
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน สราง
โอกาสในการเขาถึงสื่อเทคโนโลยีและเครื่องมือหรือแหลงการเรียนรูที่มีคุณภาพ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมากในบริบทโลก ทั้งการเปลี่ยนแปลงดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึ้น นักการศึกษาและนักศึกษาพยาบาล
จําเปนตองพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และเพื่อใหเกิดทักษะแหงศตวรรษที่
21 ซึ่งประกอบดวย การเรียนรู 3Rs และ 7Cs นั้น นักการศึกษาหรือนักวิจัยจําเปนตองมีความรู
และเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับพื้นฐานที่เปนเนื้อแทของผูเรียน ผูรับบริการ หรือผูที่เกี่ยวของดาน
การพยาบาล ดังนั้น การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถชวยใหนักวิจัยไดมองเห็น
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ใ นสภาพที่ เ ป น ธรรมชาติ โ ดยไม มี สิ่ ง ปรุ ง แต ง และยั ง ช ว ยให เ ข า ใจ
ปรากฏการณตาง ๆ ไดอยางลึกซึ้ง ทําใหไดขอมูลที่เปนรากฐานสําคัญที่สามารถนํามาพัฒนางาน
ดานการพยาบาลและการศึกษาพยาบาลศาสตรไดอยางเหมาะสมกับสภาพปญหาที่แทจริง ซึ่ง
ผูเขียนจะไดกลาวถึงรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในหัวขอตอไป

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.2 July-September 2017

การวิจัยเชิงคุณภาพดานการศึกษาพยาบาลศาสตร
การวิ จั ย ด า นการศึ ก ษาพยาบาล (Research in Nursing Education) เป น การวิ จั ย
เกี่ ย วกั บ ระบบการศึ กษา ซึ่ งประกอบด ว ยหลักสูตร ผูเรีย น ผูส อน การเรีย นการสอน โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ที่สํ า คั ญ คื อ เพื่ อพั ฒ นาผู เ รี ย นให เป น พยาบาลที่ดี มีความรูความสามารถตาม
ตองการ ความสําคัญของการวิจัยดานการศึกษาพยาบาลศาสตรไดแก ความสําคัญตอการพัฒนา
ศาสตรทางการพยาบาล โดยการสรางความรูใหมและการทําใหความรูที่มีอยูเดิม มีความลึกซึ้ง
กวางขวางมากขึ้น ความสําคัญตอการแกปญหาและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลใหมีคุณภาพ
และประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะส ง ผลโดยตรงแก ผู รั บ บริ ก ารให ไ ด รั บ บริ ก ารที่ ดี มี คุ ณ ภาพ เกิ ด
ภาวะแทรกซ อนน อยที่สุด และพยาบาลไดรั บประโยชนในการปฏิบัติการพยาบาลไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนวิธีการที่ใชในการทําความเขาใจปรากฏการณตาง ๆ จากหลาย
มุมมองที่เกี่ยวของหรือการทําความเขาใจในบริบททางสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมือง
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Glesne, 2006 อางถึงใน Devadas, 2016) เปนการวิจัยที่เก็บ
รวบรวมขอมูลจากตัวแปรที่มีลักษณะเปนข อความที่บรรยายลักษณะ เหตุการณหรืออธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไรตามสภาพแวดลอม ทําใหมีการสรุปผลการวิจัยเชิงลึกที่
คอนขางมีความซับ ซ อน (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2558: 15) ซึ่งในดานการศึกษาพยาบาล
ศาสตรไดพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานทางการพยาบาลเพื่อใหส อดคล องกับ
ความตองการทางสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือที่
สําคัญอีกอยางหนึ่ง เพื่อชวยใหเกิดการพั ฒนาได อยางมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งในบทความนี้ จ ะได
นําเสนอรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ 5 รูปแบบดังนี้
1. ปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) เปนการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยที่เปน
การศึกษาความรู แนวความคิด ความรูสึก อารมณ การตัดสินใจ ความเขาใจถึงความหมายและ
ระบบคุณคา รวมถึงวัฒนธรรมของกลุมคน เปนการศึกษาปรากฏการณตามคําบอกเลาของผูที่
ประสบกับเหตุการณนั้นโดยตรง ใหความสําคัญกับการศึกษาแบบองครวม มุงทําความเขาใจ
บุคคลผานกระบวนการหยั่งรู (Intuition) การสะทอนคิดพิจารณาอยางมีสติ การพรรณนาและ
ตีความขอมูลในสภาวการณที่เปนธรรมชาติ อธิบายประสบการณที่ศึกษาใหตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
มากที่สุดและตรงไปตรงมาตามคําบอกเลาของผูใหขอมูล (ศิวพร ละมายนิล, 2557, อัศวิน มณี
อิ น ทร , 2553, สั ญ ญา เคณาภู มิ , 2557) Polit and Beck (2006) ได แ บ ง การศึ ก ษาเชิ ง
ปรากฏการณออกเปน 4 ขั้นตอนไดแก การครอมดวยเครื่องหมายคําพูด (bracketing) เพื่อเปน
การปองกันไมใหความคิดและความเชื่อสวนบุคคลของผูวิจัยปนเปอนหรือมีผลตอขอมูลวิจัย การ
หยั่ งรู (intuiting) การวิ เ คราะห (analyzing) และการพรรณา (describing) คือการทําความ
เข า ใจและให ค วามหมายของปรากฏการณ (Polit and Beck, 2006 cited in Devadas B,
2016)
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2. การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา (Ethnography research) เปนการศึกษาใหเขาใจถึง
ลักษณะทางวัฒนธรรม กฎเกณฑ และสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุมคนในสังคมนั้น ๆ
มุ ง ทํ า ความเข า ใจในพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย แ ละข อ เท็ จ จริ ง ทางสัง คมโดยการเข า ไปฝ ง ตั ว ใน
วั ฒ นธรรมของผู รั บ บริ ก าร (cultural immersion) การสร า งสั ม พั น ธภาพ (good rapport)
เพื่ อ ให เ กิ ด ความไว ว างใจอั น จะนํ า ไปสู ก ารได ข อ มู ล ที่ ลึ ก ซึ้ ง การสั ง เกตการณ แ ละการเล า
ประสบการณการทํางานกับผูรับบริการ การศึกษาเอกสารหรืองานเขียนดานพื้นฐานวัฒนธรรม
ความเชื่อของผูรับบริการตามเชื้อชาติหรือสัญชาติตาง ๆ การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant
observation) โดยพยาบาลเขาไปสั งเกตหรื อทํ ากิ จกรรมรวมกับ ญาติ ของผูรับบริการ ศึกษา
กิจวัตรประจําวันและกิจกรรมที่ผูรับบริการทํารวมกับคนในครอบครัว การจดบันทึกเหตุการณ
เรื่องราวตาง ๆ ซึ่งอาจใชเวลานานเปนเดือน หรือเปนป เพื่อใหเขาใจวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง (กมล
ทิพย ขลังธรรมเนียม, 2557) ในโลกแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งการศึกษาพยาบาลไดเปดกวางมากขึ้น
พยาบาลต อ งมี ส มรรถนะที่ สํ า คั ญ อี ก ด า นคื อ ความสามารถในการทํ า งานข า มวั ฒ นธรรมที่
หลากหลายได ระบบการศึ กษาพยาบาลจึ งตองมีการปรับ ตัว เพื่อใหบ รรลุวัตถุป ระสงคทาง
การศึกษาที่จะทําใหพยาบาลตางวัฒนธรรมมีวิสัยทัศนรวมกัน และใหทุกคนสามารถรักษาสมดุล
ดานการประกอบวิชาชีพและมีความเทาเทียมกัน รวมถึงการใหบริการแกผูรับบริการที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมดวย ดังนั้นพยาบาลจึงตองมีการศึกษาวัฒนธรรมพื้นฐาน และแสวงหา
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต บริ บ ทสั ง คมวั ฒ นธรรม หรื อ วิ ธี ก ารให บ ริ ก ารสุ ข ภาพที่
สอดคลองกับหลักศาสนาตาง ๆ และพฤติกรรมที่แสดงออกของทั้งผูเรียนและผูรับบริการดาน
การพยาบาล ระบบบริการพยาบาลจึงตองมีการเชื่อมโยงขอมูลไปสูระบบการจัดการเรียนการ
สอนทางการพยาบาลอยางตอเนื่อง (Sally E. Thorne, 2006)
3. ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) เปนทฤษฎีที่ไดจากวิธีวิทยาในการวิจั ยเชิง
คุณภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการศึกษาปรากฏการณทางสังคมที่เปนไปตามปรากฏการณจริง
มากที่สุด เปนการศึกษาปรากฏการณจากมุมมองและการใหความหมายของคน เนนการคนพบ
ทฤษฎี ใ หม ที่ ส ามารถอธิ บ ายปรากฏการณ ใ นสั ง คมโลกได มี วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่
หลากหลายและเปนระบบ มีการวิเคราะหตลอดกระบวนการทําการวิจัย และนําขอมูลที่ไดมา
สรางแนวคิดและหาความเชื่อมโยงจากแนวคิดตาง ๆ ใหไดขอสรุปเชิงทฤษฏีสําหรับอธิบาย และ
ทําความเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น (กัญญา โพธิวัฒน และคณะ, 2548 อางถึงใน ศุภลักษณ
ผาดศรีและวิไลวรรณ มณีจักร สโนว, 2555)
4. ทฤษฎีสตรีวิพากษ (Critical-Feminist Theory) เปนการสรางทฤษฎี ตาง ๆ ที่มี
พื้นฐานอยูบนประสบการณจริงและภาษาของผูหญิง (actual experiences and language of
women) โดยการศึกษาตรวจสอบชีวิตและประสบการณตาง ๆ ในชีวิตของผูหญิง เปนทฤษฎีที่
เกิดจากการศึกษาปญหาและการตอบสนองความตองการในลักษณะที่เกี่ยวของกับความไมเทา
เทียมทางเพศภาวะ การศึกษาการรับรู การใหความหมายประสบการณชีวิตที่บุคคลตองเผชิญ
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ตามกรอบการมองในประเด็นบทบาทตามเพศภาวะ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไดรับการประกอบสราง
ทางสังคมวา บทบาทหนาที่หรือกิจกรรมที่สังคมกําหนดใหแก เพศหญิง เพศชาย ตองกระทําคือ
อะไร (ดารุณี จงอุดมการณ, สุมาลี คมขํา, ธิรากร มณีรัตนและจุฑามาศ แกวละมุน, 2554)
5. กรณีศึกษา (Case Study) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่เนนการตอบคําถามวา ทําไม
(Why) เพื่อใหไดเหตุผล และอยางไร (How) เพื่อใหทราบถึงกระบวนการ ซึ่งเปนคําตอบที่การ
วิจัยเชิงปริมาณไมส ามารถตอบได และเปนการวิจัย ที่ใหความสําคัญ กับ การคนหาความจริง
ภายใตบริบทหนึ่ง (Context) มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง บุคคล กลุมบุคคล โครงการ เหตุการณ
สถานที่ ชุมชน องคกรหรือเวลา ซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่เปนจริงตามธรรมชาติและปราศจากการ
ควบคุมใด ๆ (วรวุฒิ โรมรัตนพันธุ, 2559) และเปนกระบวนการสืบคนหา ความรู ความจริง หรือ
ตรวจสอบ ปรากฏการณ ภ ายในบริ บ ทที่ แ วดล อ มปรากฏการณ นั้ น เป น การพรรณนาและ
วิเคราะหปรากฏการณอยางละเอียด ลุมลึก และเปนองครวม (สมพงษ พันธุรัตน, 2559) การ
วิจัยแบบกรณีศึกษา นิยมใชเปนทางเลือกในการตอบคําถามที่งานวิจัยชนิดอื่น ๆ ไมสามารถ
นํามาใชศึกษาและตอบคําถามได เชน การศึกษาประสบการณ “Moral distress” ของพยาบาล
จิตเวชในการดูแลผูปวย (วัลยา ธรรมพนิชวัฒน, 2559)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2547)
1. การสัมภาษณ (Interviews)
1.1 การสั ม ภาษณ มี โ ครงสร า ง (Structured Interview) โดยผู สั ม ภาษณ จ ะ
สัมภาษณตามรายการคําถามที่ไดจัดเตรียมไวแลว อาจเปนคําถามปลายปดหรือปลายเปดก็ได
1.2 การสั ม ภาษณ แ บบไม มี โ ครงสร า ง (Non-Structured Interview) โดยผู
สัมภาษณจะสัมภาษณเปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูถูกสัมภาษณไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ อาจใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Interviews) หรือการสัมภาษณเชิงลึก
(In-Dept Interview)
2. การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) อาจเปนแบบสอบถามปลายปด หรือ
ปลายเปดก็ได
3. การสังเกต (Observation) ไดแก
3.1 การสั ง เกตแบบมี ส ว นร ว ม (Participant Observation) หมายถึ ง การใช
ประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางพรอมกัน ในการรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยตอง
เขาไปอยูและปฏิบัติตนใหเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตองการศึกษา
3.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) หมายถึง การ
สังเกตโดยที่ผูวิจัยไมไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ กับกลุมตัวอยาง แตสังเกตอยูหาง ๆ
โดยที่กลุมตัวอยางอาจจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ได
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วิธีการตรวจสอบขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น กอนจะทําการวิเคราะหขอมูลจําเปนต องมีการตรวจสอบ
ขอมูลกอน เพื่อเปนการยืนยันความนาเชื่อถือและความเที่ยงตรง การตรวจสอบขอมูลวิจัยเชิง
คุณภาพที่นิยมใช ไดแก การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้
(สัญญา เคณาภูมิ, 2558)
1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลที่
ผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม โดยตองตรวจสอบแหลงที่มา 3 แหลง ไดแก
1.1 แหล ง เวลา หมายถึ ง การเก็ บ ข อ มู ล ต า งเวลากั น และตรวจสอบว า ข อ มู ล
เหมือนกันหรือไม
1.2 แหลงสถานที่ หมายถึง การเก็บขอมูลตางสถานที่กัน และตรวจสอบวาขอมูล
เหมือนกันหรือไม
1.3 แหลงบุคคล หมายถึง การเก็บขอมูลจากบุคคลผูใหขอมูลตางกัน และตรวจสอบ
วาขอมูลเหมือนกันหรือไม
2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator triangulation) คือ การตรวจสอบ
ขอมูลโดยใชผูวิจัยหลายคนในการเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมาเหมือนกัน
หรือไม
3. การตรวจสอบสามเส าด า นทฤษฎี (Theory triangulation) คื อ การตรวจสอบ
ข อมู ล โดยใช แนวคิ ดทฤษฎี ห ลายทฤษฎี ในการตีความขอมูล และตรวจสอบวาขอมูล ที่ไดมา
เหมือนกันหรือไม
4. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) คือ
การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตางกันหลายวิธี เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการ
สังเกตควบคูกับการสัมภาษณ
สรุป
การพยาบาลเปนวิชาชีพหนึ่งที่มีศาสตรและองคความรูเปนของตนเอง พยาบาลจึงตองมี
การทําวิจัยเพื่อการคนหาความรูสําหรับการปฏิบัติการพยาบาล และพัฒนาศาสตรวิชาชีพการ
พยาบาลใหเจริญกาวหนา การวิจัยทางการพยาบาลเปนการวิจัยสาขาหนึ่งซึ่งศึกษาในศาสตรของ
การพยาบาลหรือกระทําโดยพยาบาล ซึ่งการวิจัยมีความสําคัญตอการพัฒนาองคความรู การ
ทดสอบความรู และ การแกปญหาทางการปฏิบัติการพยาบาล การบริหารการพยาบาล ตลอดจน
การศึกษาพยาบาล ซึ่งการวิจัยดานการศึกษาพยาบาล เปนการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับหลั กสูตร
วิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เปนตน บทความนี้ผูเขียนไดชี้ใหเห็น
วาทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ที่จําเปนตองพัฒนาคือ ทักษะการเรียนรู 3Rs และ 7Cs ดังนั้น
นักการศึกษาดานพยาบาลศาสตรจําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจกับทักษะสําคัญเหล านี้
และการมุงพัฒนาวิชาชีพใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จําเปนตองอาศัยขอมูลพื้นฐาน
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จากสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนผูรับบริการทางการพยาบาล นักศึกษาพยาบาล หรือนัก
การศึกษาดานการพยาบาลเอง รวมทั้งผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนอื่น ๆ วิธีการเพื่อใหได มาซึ่ง
ขอมูลพื้นฐานที่ถูกตองและความเขาใจที่ลึกซึ้งในบริบทตาง ๆ เหลานี้ จําเปนตองอาศัยวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหนักวิจัยหรือนักการศึกษามีความเขาใจอยางลึกซึ้งในบริบทตาง ๆ และ
สามารถนํ าข อมู ล พื้ น ฐานเหล า นั้ น มาวางแผนในการพัฒ นาหลั กสูตรการเรีย นการสอนด า น
พยาบาลศาสตร เพื่อใหนักศึกษาพยาบาลเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 อยางแทจริง และทายที่สุด
ก็เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอวิชาชีพพยาบาลและผูรับบริการตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับประเด็นของการวิจัยเชิงคุณภาพดานการศึกษาพยาบาลศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21
1. การวิจัยดานการสรางและการพัฒนาหลักสูตรดานการพยาบาลและการผดุงครรภ
เชน การวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตร ที่สงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การสรางหลักสูตรที่
สามารถประยุ ก ต ทั ก ษะเชิ ง บู ร ณาการข า มสาระเนื้ อ หาและเน น สมรรถนะเป น ฐาน
(Competency-based)
2. การวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจเปนการวิจัยในหองเรียนหรือเปนการ
วิจัยในแหลงฝกภาคปฏิบัติ ไดแก การวิจัยรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
หรือภาคปฏิบัติ กระบวนการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการ
เรียนการสอน การพัฒนาทักษะทางการพยาบาล การปลูกฝงคานิยมและเจตคติตอวิชาชีพการ
พยาบาล การสรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเปนตัวเกื้ อหนุน
การเรียนรูแบบสืบคน และวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) การบูรณา
การแหลงเรียนรู (Learning Resources) จากชุมชนเขามาใชในโรงเรียนตามกระบวนการเรียนรู
แบบ Project-Based Learning: PBL เช น กมลรั ต น เทอร เ นอร และคณะ (2558) ได ใ ห
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยดานการศึกษาพยาบาล ไดแก การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่
สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะศตวรรษที่ 21 ในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาปจจัยที่สงเสริม/สนับสนุน
ทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้งดานผูสอนและผูเรียน สุสัณหา ยิ้มแยมและคณะ (2558) เสนอวาควร
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ระดับ .05 ผลการวิจัย พบวา มีคาเฉลี่ยของระดับความปวดหลังผาตัดที่ 2 ชั่วโมง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.047) โดยกลุมทดลองเทากับ 6.4 คะแนน อยูในระดับปวดปาน
กลาง กลุมควบคุมเทากับ 7.7 คะแนน อยูในระดับปวดมาก และคาเฉลี่ยของระดับความปวด
หลังผาตัด 48 ชั่วโมง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.018) โดยกลุมทดลองเทากับ
2.2 คะแนน อยูในระดับปวดนอย กลุมควบคุมเทากับ 3.6 คะแนน จากผลการศึกษานวัตกรรม
ประเมิ น ความปวด VNBN pain expression มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากกว า การประเมิ น ความปวด
แบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: นวัตกรรม VNBN pain expression, การจัดการความปวดหลังผาตัด
Abstract
This quasi- experimental research aimed to compare effectiveness among
pain management by VNBN pain expression innovation and the traditional pain
management in the patient who were operated in female surgical ward at Nakhon
Phanom hospital. The samples consisted of 20 patients who were operated at
Nakhon Phanom hospital in 3- 10 July 2017. The samples were divided into a
treatment group and a control group that a treatment group was a group that
receives the VNBN pain expression. The data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standardized deviation, non-parametric statistics was Rank-sum
Test or Wilcoxon-Mann Whitney-U Test.
The results in this study showed that mean of pain score at 2nd hour post
operation of control group that used traditional pain management and treatment
group that used VNBN pain expression nursing innovation was different statistically
significant (p=0.047) and the mean of pain score of control group and treatment
group were 6.4 that was moderate pain and 7.7 that was severe pain, respectively.
In addition, mean of pain score at 48 hours post operation of control group and
treatment group was different statistically significant ( p= 0. 018) and the mean of
pain score of control group and treatment group were 2.2 and 3.6 that was mild,
respectively. Therefore, the VNBN pain expression nursing innovation had more
effective to assess pain score in the patient who were at 2nd hour and 48 hours
post operation than treatment group was different statistically significant at .05.
Keywords: the VNBN pain expression nursing innovation, post- operative pain
management
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บทนํา

ความปวด หมายถึง อาการหรือความรูสึกที่ทําใหเกิดความไมสุขสบายที่เกิดจากการ
กระตุ น ประสาทรั บ ความเจ็บ ปวด ซึ่ งป จ จุ บั น อาการปวดถือเปน ปญหาที่สําคัญ มาก สมาคม
การศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย (Thai Association For The Study of Pain: TASP)
ไดจัดใหความปวดเปนสัญญาณชีพที่ 5 ดังนั้น สิ่งสําคัญที่จะชวยตอบสนองความปวดไดถูกตอง
คือ การประเมินความปวด (สิริญญา สิมะลี, 2557)
การประเมิ น ความปวด คื อการวั ดระดับ ความปวดของผูปว ยใหตรงกั บ ความรู สึ ก ที่
แทจริง เปนสวนหนึ่งในการประกันคุณภาพการรักษาพยาบาล และยังมีความสําคัญใชในการ
วิเคราะหและประเมินผูปวยตั้งแตแรกรับจนสิ้นสุดการรักษา (นิตยา ธีรวิโรจนและคณะ, 2554;
Horgas & Yoon, 2008, p. 199 และ Spadoni, Stratford, Solomon, & Wishart, 2004)
ดังนั้น การประเมินความปวดตองอาศัยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษา พบวา
การประเมินการปวดยังไมสามารถวัดความปวดจากตัวบงชี้ทางชีวภาพของรางกายได จึงตอง
อาศัยการวัดดวยตัวบงชี้ อื่นหรื อวิธี อื่นแทน เชน ดูจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีร ะวิทยา เชน
อัตราการหายใจ เหงื่อออก ตัวเย็น และจากพฤติกรรมที่ผูปวยแสดงออก เชน การเคลื่อนไหว สี
หนา ทาทางหรือการสงเสียง เหลานี้เปนตน สวนวิธีที่นิยมนํามาใชมากสุดคือ การประเมินความ
ปวดจากการใชเครื่องมือมาวัดความรูสึกผูปวย การรับรูความปวดนั้นยังไดรับอิทธิพลทั้งจาก
ปจจัยดานกายภาพ และชีวจิตสังคม (สิริญญา สิมะลี, 2557; นิตยา ธีรวิโรจนและคณะ, 2554;
Horgas & Yoon, 2008, p. 199 และ Lorenz & Longaker,2001) และเครื่องมือที่ใชบอยใน
การปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก คื อ เครื่ อ งมื อ วั ด ระดั บ ความปวด (Pain Intensity) เป น เครื่ อ งมื อ ที่ มี
มาตรฐาน (Goal Standard) แบบประเมินความปวดดวยตนเอง (Self Report) แตก็พบขอจํากัด
กับผูที่มีปญหาดานความคิด ความจํา หรือผูที่ไมไดรับการศึกษา และมีขอจํากัดทางการสื่อสาร ผู
ที่ อยู ในภาวะวิ กฤติ ผู ป ว ยสั บ สน ใส ทอช ว ยหายใจ เปน ตน (Frampton & Hughes-Webb,
2011, p. 283 และ Horgas & Yoon, 2008, p. 199) และพบการจั ด การความปวดที่ ไ ม มี
ประสิทธิภาพจากการใชเครื่องมือที่มีอยูในปจจุบัน ทําใหเกิดปญหาผลเสียตามมา จนกลายเปน
ปญหาทางคลินิกที่สําคัญ (นิตยา ธีรวิโรจนและคณะ, 2554)
จากการผาตัดใหญของผูปวยหอศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครพนม พบวามีความ
ปวดหลังผาตัดมากกวาระดับ 7 ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง พบวาผูปวยไมไดรับการจัดการ
ความปวดที่ตรงกับความตองการของผูปวย สวนหนึ่งมาจากการใชเครื่องมือการประเมินที่ผูปวย
และพยาบาลเขาใจแปลคาไมตรงกัน ทําใหการจัดการความปวดไมมีประสิทธิภาพ เกิดผลกระทบ
ทั้งกับตัวผูปวย รวมทั้งผลกระทบที่ เ กิด กับโรงพยาบาล (อัจฉรียา ปทุมวัน, 2551; นิตยา ธีร
วิโรจนและคณะ, 2554 และจันทรา อรัญโชติ, 2557)
ผลกระทบคือ ผูปวยไมไดรับการแกไขปญหาในเรื่องการปวดที่ถูกตอง หากผูปวยไม
สามารถเผชิญปญหาโดยใชกลไกทางจิตได จะทําใหความวิตกกังวลเปนผลรุนแรงตอดานจิตใจ
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จนเกิ ด อาการทางจิ ต เวชได ความปวดทํ า ให ก ารเคลื่ อ นไหวร า งกายลดลง จึ ง ก อ ให เ กิ ด
ภาวะแทรกซอน เกิดผลเสียตอระบบการทํางานของรางกาย สงผลตอเนื่องทําใหผูปวยฟนตัวชา
นอนโรงพยาบาลนานขึ้น ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย (มนัสนันท ศิริสกุลวิโรจน, 2552; สิริญญา สิ
มะลี, 2557; จันทรา อรัญโชติ, 2557; นิตยา ธีรวิโรจนและคณะ, 2554 และอัจฉรียา ปทุมวัน,
2551)
จากการศึกษาเครื่องมือการประเมินความปวดที่มีอยูในปจจุบัน ยังพบขอจํากัดที่สงผล
ให ก ารรั บ รู ค วามปวดไม ต รงกั น ทั้ ง นี้ อ าจขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ที่ ม าเกี่ ย วข อ ง ได แ ก อายุ ระดั บ
การศึกษา ความรู ทัศนคติ สัมพันธภาพระหวางผูปวยและพยาบาลผูดูแล จึงสงผลใหเกิดการ
รักษาหรือจัดการตอความเจ็บปวดที่ไมมีประสิทธิภาพ หากการประเมินความปวดนั้นไมตรงตาม
ความปวดที่แทจริงของผูปวย ผูปวยไมไดรับการแกปญหาในเรื่องการปวด ผูศึกษาวิจัยไดมีการ
พัฒนานวัตกรรมขึ้นมา โดยมีจุดประสงคเพื่อใหการประเมินความปวดนั้นถูกตองแมนยําและตรง
กั บ ความปวดของผู ป ว ย รวมทั้ งสร า งความเขาใจระหวางพยาบาลและผูปวย กอใหเกิดการ
พยาบาลที่เหมาะสม ตรงตามความตองการของผูปวย นวัตกรรม VNBN pain expression ซึ่ง
เปนนวัตกรรมที่ผูศึกษาวิจัยไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชในจัดการกับความปวดและประเมินความปวดได
ซึ่งประกอบไปดวย 1) V =Visual คือการมองเห็น โดยประเมินจาก face pain scale คือการใช
รู ป ภาพแสดงสี ห น า บอกความรู สึ ก ปวด 2) N = Numerical rating scale (NRS) คื อ การใช
ตัวเลขมาชวยบอกระดับความรนแรงของอาการปวด 3) B = Behavioral measurement คือ
การประเมินความปวดโดยใชพฤติกรรม อาการปวดจะกระตุนผูปวยใหมีอาการตอบสนองดาน
พฤติกรรมที่แสดงถึงอาการปวด ไดแก พฤติกรรมดานคําพูด พฤติกรรมดานการแสดงออกของ
ใบหนา 4) N = Nursing care คือ การใหการพยาบาลในการจัดการความปวด ประกอบดวย
หลัก ARE for comfort คือ A (Assessment) คือ การประเมินความปวดโดยพยาบาลและผูปวย
ประเมินความปวดดวยตนเอง โดยใชเครื่องมือ VNBN pain scale innovation, R (Relaxation
techniques) คื อ การจั ด ท า เพื่ อ ให ก ล า มเนื้ อ ส ว นที่ ผ า ตั ด ไม ตึ ง ตั ว ซึ่ ง จะให ท า ที่ ผู ป ว ย
สะดวกสบาย การใชเทคนิคการผอนคลายโดยการหายใจ ทาที่ 1 (skt1) โดยใหผูปวย "นั่งผอน
คลาย ประสานกาย ประสานจิ ต " เป น การนั่ ง หรื อ นอนปฏิ บั ติ ส มาธิ ด ว ยการหายใจ, E
(Environment) คือ การจัดสิ่งแวดลอมเพื่ อผ อนคลายของผู ปวย C (Comfort) คือ การดูแล
ผูปวยที่นุมนวลและใหกําลังใจ โดย VNBN pain expression ใหการดูแลตามระดับของความ
ปวดดังนี้ ระดับคะแนน 1-3 คะแนน ปวดเล็กนอย ARE for comfort และประเมินผลหลังการ
ดูแล 4 ชั่วโมง ระดับคะแนน 4-6 คะแนน ปวดปานกลาง RE-ARE for comfort + non opioid
และ ประเมินผลหลังการดูแล 1 ชั่วโมง ระดับคะแนน 7-10 คะแนน ปวดรุนแรง RE- ARE for
comfort + opioid และประเมินผลหลังการดูแล 30 นาที
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กลุมวิจัยเห็นความสําคัญของการประเมินและจัดการความปวด จึงพัฒนาและศึกษา
ประสิทธิผลของนวัตกรรม VNBN pain expression เปรียบเทียบกับเครื่องมือประเมิน ความ
ปวดที่มีอยูเดิมเพื่อนําไปสูประสิทธิภาพการรักษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการจัดการความปวดโดยใชนวัตกรรม VNBN pain
expression กับการจัดการความปวดแบบเดิมในหอผูปวยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครพนม
คําถามการวิจัย
ประสิทธิผลของการจัดการความปวดโดยใชนวัตกรรม VNBN pain expression เมื่อ
เปรียบเทียบกับการจัดการความปวดแบบเดิมเปนอยางไร
ขอบเขตของการวิจัย
หอผูปวยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ระหวางวันที่ 3– 10
โดยใชนวัตกรรม 2560 กรกฎาคมVNBN pain expression ประกอบดวยเครื่องมือ ชิ้น 2 คือ
ชิ้นที่ เครื่องมือเปนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผา โดยใชการประยุกตจากเครื่องมือมาตรฐานดังนี้ 1
Face Pain Scale ( FPS) , Verbal rating scale: VRS, Numerical rating scale ( NRS) ,
Behavioral Pain Assessment Scale, VNBN scale innovation
ชิ้นที่ คือ สายร 2ัด ขอมือมี ลักษณะ มี สี แถวแรก 3 คอลั มน 3 แถว 3Face Pain
Scale (FPS) แถวที่สอง Verbal rating scale: VRS แถวที่สาม Numerical rating scale (NRS)
เปรียบเทียบกับการจัดการความปวดแบบเดิมของโรงพยาบาลนครพนม
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง 2 กลุม เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
จัดการความปวดโดยใชนวัตกรรม VNBN pain expression กับการจัดการความปวดแบบเดิมใน
ผูปวยหลังผาตัด หอผูปวยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครพนม
ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง
ผู ป ว ยหลั งผา ตั ดบริ เวณหน า ทอง โดยกลุมตัว อยางเปนผูปว ยที่มาผาตัดในหอผูปวย
ศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ระหวางวันที่ 3–10 กรกฎาคม 2560
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคุม กับกลุมทดลอง
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โดยกลุมตัวอยางมีลักษณะตามเกณฑ ดังตอไปนี้
1. ผูปวยหลังผาตัดบริเวณหนาทอง
2. เปนผูปวยที่ไดรับการผาตัดครั้งแรก
3. ผูปวยหลังผาตัดที่ไมมีอาการปวดจากโรค
4. ไมมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรง
5. ไมมีโรคทางจิต
6. สามารถพูด ฟงและเขาใจภาษาไทยรูเรื่อง
7. ยินยอมเขารวมการวิจัย
เกณฑคัดออก
1. มีภาวะแทรกซอนที่รุนแรงและอยูในระยะวิกฤต
2. ไมสมัครใจเขารวมการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 นวัตกรรม VNBN pain expression มีขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ โดยขอมูลที่หาจะเปนเครื่องมือที่
ใชในการวัดประเมินปวดที่เปนมาตรฐาน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหการประเมิน ความปวดนั้ น
ถูกตองแมนยําและตรงกับความปวดของผูปวย รวมทั้งสรางความเขาใจระหวางพยาบาลและ
ผูปวย กอใหเกิดการพยาบาลที่เหมาะสม ตรงตามความตองการของผูปวย
2. เมื่ อได ทํา นวั ตกรรมผ า นการแกไ ขและได ขอสรุป จึงได นวัตกรรม VNBN pain
expression ซึ่งเปนนวัตกรรมที่ผูศึกษาวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานี้ สามารถจัดการกับความปวดและ
ประเมินความปวดได ซึ่งประกอบไปดวย
นวัตกรรม VNBN pain expression ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชิ้น
ชิ้นที่ 1 เครื่องมือเปนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผา โดยใชการประยุกตจากเครื่องมือมาตรฐานดังนี้
Face Pain Scale ( FPS) , Verbal rating scale: VRS, Numerical rating scale ( NRS) ,
Behavioral Pain Assessment Scale, VNBN scale innovation
ชิ้นที่ 2 คือ สายรัดขอมือมีลักษณะ มี 3 แถว 3 คอลัมน 3 สี แถวแรก Face Pain Scale
(FPS) แถวที่สอง Verbal rating scale: VRS แถวที่สาม Numerical rating scale (NRS)
นวัตกรรม VNBN pain expression ซึ่งเปนนวัตกรรมที่ผูศึกษาวิจัยไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชในจัดการ
กับความปวดและประเมินความปวดได ซึ่งประกอบไปดวย 1) V =Visual คือการมองเห็น โดย
ประเมิ น จาก face pain scale คื อ การใช รู ป ภาพแสดงสี ห น า บอกความรู สึ ก ปวด 2) N =
Numerical rating scale (NRS) คือการใชตัวเลขมาชวยบอกระดับความรนแรงของอาการปวด
ใชตัวเลขตั้งแต 0 1 2… 10 การตีความหมายของตัวเลขกับ Categorical scale มีดังนี้ 0 = no
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pain, 1-3 = mild pain, 4-6 = moderate pain, 7-10 = severe pain 3) B = Behavioral
measurement คือ การประเมินความปวดโดยใชพฤติกรรม อาการปวดจะกระตุนผูปวยใหมี
อาการตอบสนองดานพฤติกรรมที่แสดงถึงอาการปวด ไดแก พฤติกรรมดานคําพูด เชน การสวด
มนต การพูดถึงความไมสุขสบาย เปนตน พฤติกรรมดานน้ําเสียง เชน การรองไห คร่ําครวญ เปน
ตน พฤติกรรมดานการแสดงออกทางใบหนา เชน ทําหนานิ่วคิ้วขมวด การมีสีหนาเครงเครียด
เปนตน พฤติกรรมการเคลื่อนไหวดานรางกาย จําแนกเปน 3 ระดับ คือ ปวดเล็กนอย สีเขียว
ตรงกับระดับคะแนน 1-3 คะแนน โดยแสดงพฤติกรรม คือ นอนหลับไดปกติ เบี่ยงเบนความปวด
ได สีหนาปกติ กระสับกระสายเล็กนอย กลามเนื้อมียืดหรือคลายตัว บนปวดเล็กนอย ปวดปาน
กลาง สีเหลือง ตรงกับระดับคะแนน 4-6 คะแนน โดยแสดงพฤติกรรม คือ นอนหลับ ๆ ตื่น ๆ
เบี่ยงเบนความปวดไดเล็กนอย หนานิ่วคิ้วขมวดบางเวลา กระสับกระสายมาก กลามเนื้อหดเกร็ง
เล็กนอย บนปวดตลอดเวลา ปวดรุนแรง สีแดง ตรงกับระดับคะแนน 7-10 คะแนน โดยแสดง
พฤติ ก รรม คื อ นอนไม ห ลั บ เบี่ ย งเบนความปวดไม ไ ด หน า นิ่ ว คิ้ ว ขมวดตลอดเวลา ไม
กระสับกระสาย กลามเนื้อหดเกร็งมาก รองครวญคราง 4) N = Nursing care คือ การใหการ
พยาบาลในการจัดการความปวด ประกอบดวย หลัก ARE for comfort คือ A (Assessment)
คือ การประเมินความปวดโดยพยาบาลและผูปวยประเมินความปวดดวยตนเองโดยใชเครื่องมือ
VNBN pain scale innovation, R (Relaxation techniques) คือ การจัดทาเพื่อใหกลามเนื้อ
สวนที่ผาตัดไมใหตึงตัว ซึ่งจะใหทาที่ผูปวยสะดวกสบาย, การใชเทคนิคการผอนคลายโดยการ
หายใจ ทาที่ 1 (skt1) โดยใหผูปวย "นั่งผอนคลาย ประสานกาย ประสานจิต" เปนการนั่งหรือ
นอนปฏิบัติสมาธิดวยการหายใจ, E (Environment) คือ การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อผอนคลายของ
ผูปวย C (Comfort) คือ การดูแลผูปวยที่นุมนวลและใหกําลังใจ โดย VNBN pain expression
ใหการดูแลตามระดับของความปวด ดังนี้ ระดับคะแนน 1-3 คะแนน ปวดเล็กนอย ARE for
comfort และประเมินผลหลังการดูแล 4 ชั่วโมง ระดับคะแนน 4-6 คะแนน ปวดปานกลาง REARE for comfort + non opioid และ ประเมินผลหลังการดูแล 1 ชั่วโมง ระดับคะแนน 7-10
คะแนน ปวดรุนแรง RE- ARE for comfort + opioid และประเมินผลหลังการดูแล 30 นาที
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ภาพที่ 1 แบบบันทึกขอมูลการประเมินความปวดผูปวยหลังผาตัด แบบบันทึกขอมูลการประเมิน
ความปวดและการพยาบาลเพื่อลดปวดโดยใชนวัตกรรม VNBN pain expression
และการจัดการความปวดแบบเดิม
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สวนที่ 2 แบบบันทึกขอมูลการประเมินความปวดผูปวยหลังผาตัด แบบบันทึกข อมูล
การประเมินความปวดและการพยาบาลเพื่อลดปวดโดยใชนวัตกรรม VNBN pain expression
และการจัดการความปวดแบบเดิม ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผานผูทรงคุณวุฒิจํานวน
ทั้ง 3 ทาน
การรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยาง ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
2. ผูวิจัยชี้แจงเรื่องการพิทักษสิทธิ์และมีแบบฟอรมการพิทักษสิทธิ์ ขอความรวมมือใน
การเขารวมการวิจัย และใหลงนามในใบยินยอมเขารวมการวิจัย
3. ผูวิจัยบันทึกขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยโดยใชแบบบันทึกขอมูลการประเมินความ
ปวดผูปวยหลังผาตัด และประเมินระดับความปวดจากการสอบถามหลังใหการพยาบาลหลัง
ผาตัด 2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมได วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทดสอบ โดยใชสถิตินอน
พารามิ เ ตอร (non-parametric statistics) คื อ Rank-sum Test (หรื อ Wilcoxon-Mann
Whitney-U Test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการพัฒนาคุณภาพของการพยาบาลในการจัดการความปวดของผูปวยหลังผาตัด
2. มีแนวทางการพัฒนาตอยอดกับการจัดการความปวดในผูปวยที่มีความปวดในลักษณะอื่น ๆ
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ลักษณะที่ศึกษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ลักษณะที่ศึกษา
อายุ(ป)
นอยกวา 20
20-40
40 ขึ้นไป
mean (±SD)

กลุมทดลอง
N=10
%
5
4
1
24.9

50.00
40.00
10.00
(±12.0)

กลุมควบคุม
N=10
%
0
1
9
59

0
10.00
90.00
(±14.5)

pvalue

.000
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ลักษณะที่ศึกษา
มีโรคประจําตัว
ไมมี
มี
ประวัติการผาตัดมากอน
ไมมี
มี
ภาวะแทรกซอนขณะผาตัด
ไมมี
มี
จํานวนเลือดที่สูญเสีย
นอยกวา 50 มิลลิลิตร
50 – 100 มิลลิลิตร
มากกวา 100 มิลลิลิตร
mean (±SD)

กลุมทดลอง
N=10
%

กลุมควบคุม
N=10
%

pvalue

9
1

90.00
10.00

8
2

80.00
20.00

1.000

10
-

100
-

8
2

80
20

0.474

10
-

100
-

10
-

100
-

8
2
33.3

80.00
20.00
(±20.9)

7
2
1
29

70.00
20.00
10.00
(±4.9)

0.373

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปวยหลังผาตัดบริเวณหนาทองจํานวน 20 ราย
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 10 ราย กลุมทดลองมีอายุระหวาง 7 – 45 ป มี
อายุเฉลี่ยเทากับ 24.9 ป (SD=12.0) สวนกลุมควบคุม มีอายุระหวาง 37 – 80 ป และมีอายุ
เฉลี่ยเทากับ 59.0 ป (SD= 14.5) ซึ่งคาเฉลี่ยอายุทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันที่ระดับสถิติ p
<.001 กลุมทดลองไมมีโรคประจําตัว 9 คน คิดเปนรอยละ 90 มีโรคประจําตัว 1 คน คิดเปน
รอยละ 10.00 กลุมควบคุมไมมีโรคประจําตัว 8 คน คิดเปนรอยละ 80.00 มีโรคประจําตัว 2 คน
คิ ด เป น ร อยละ 20 ซึ่ งค า เฉลี่ ย โรคประจํ า ตัว ทั้ งสองกลุม ไมมีความแตกตา งกัน ที่ร ะดั บ สถิ ติ
p=1.000 กลุมทดลองที่ไมมีประวัติการผาตัดมากอน 10 คน คิดเปนรอยละ 100 กลุมควบคุมที่
ไมมีประวัติการผาตัดมากอน 8 คน คิดเปนรอยละ 80.00 มีประวัติการผาตัดมากอน 2 คน คิด
เปนรอยละ 20.00 ซึ่งคาเฉลี่ยประวัติการผาตัดมากอนทั้งสองกลุม ไมมีความแตกตางกันที่ระดับ
สถิติ p=0.474 กลุมทดลองที่ไมมีภาวะแทรกซอนขณะผาตัด 10 คน คิดเปนรอยละ 100 กลุม
ควบคุมที่มีภาวะแทรกซอนขณะผาตัด 10 คน คิดเปนรอยละ 100 จํานวนเลือดที่สูญเสีย กลุม
ทดลอง น อยกว า 50 มิ ล ลิ ลิ ตร จํ า นวน 8 คน คิดเปน รอยละ 80 ปริมาณ 50-100 มิ ล ลิ ลิตร
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และมีจํานวนเลือดที่สูญเสียเฉลี่ยเทากับ 33.3 SD=20.9)
กลุ ม ควบคุ ม น อ ยกว า 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร จํ า นวน 7 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 70.00 ปริ ม าณ 50-100
มิลลิลิตร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ปริมาณมากกวา 100 มิลลิลิตร จํานวน 1 คน คิด
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เปนรอยละ 10 และมีจํานวนเลือดที่สูญเสียเฉลี่ยเทากับ 29 (SD=4.9) ซึ่งคาเฉลี่ยจํานวนเลือดที่
สูญเสียทั้งสองกลุม ไมมีความแตกตางกันที่ระดับสถิติ p=0.373 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนระดับความปวดของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมชั่วโมงที่ 2 หลังผาตัด, 4ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง
ลักษณะที่ศึกษา
ระยะเวลาในการประเมิน
หลังผาตัดใน 2 ชั่วโมง
หลังผาตัด 4 ชั่วโมง
หลังผาตัด 48 ชั่วโมง

กลุมทดลอง
SD
x̄
6.4
5.4
2.3

1.5
1.1
0.5

กลุมควบคุม
SD
x̄
7.7
6.0
3.7

1.6
1.6
1.4

pvalue
0.047
0.258
0.018

คาเฉลี่ยของระดับความปวดหลังผาตัด 2 ชั่วโมง กลุมทดลองเทากับ 6.4 คะแนน อยูใน
ระดับปวดปานกลาง กลุมควบคุมเทากับ 7.7 คะแนน อยูในระดับปวดมาก ซึ่งคาเฉลี่ยความปวด
หลังผาตัด 2 ชั่วโมง มีความแตกตางกันที่คาสถิติ p=0.047 คาเฉลี่ยของระดับความปวดหลัง
ผาตัด 4 ชั่วโมง กลุมทดลองเทากับ 5.4 คะแนน อยูในระดับปวดปานกลาง กลุมควบคุมเทากับ
6.0 คะแนน อยูในระดับปวดปานกลาง ซึ่งคาเฉลี่ยความปวดหลังผ าตัด 4 ชั่วโมง ไมมีความ
แตกตางกันที่คาสถิติ p=0.258 คาเฉลี่ยของระดับความปวดหลังผาตัด 48 ชั่วโมง กลุมทดลอง
เทากับ 2.2 คะแนน อยูในระดับปวดนอย กลุมควบคุมเทากับ 3.6 คะแนน อยูในระดับปวดนอย
ซึ่งคาเฉลี่ยความปวดหลังผาตัด 48 ชั่วโมงมีความแตกตางกันที่คาสถิติ p=0.018 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความตรงของการจัดการความปวดของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ระหวางนวัตกรรม VNBN pain expression กับการจัดการความปวดแบบเดิม
ลักษณะที่ศึกษา

VNBN pain expression
N=10
%
ความตรงของการจัดการความปวด
9
90
ตอความปวดของผูปวย (ครั้ง)

แบบเดิม
N=10
%
7
70

จากการศึกษาผูปวยหลังผาตัดบริเวณหนาทองจํานวน 20 ราย แบงเปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม กลุมละ 10 ราย ผลการเปรียบเทียบความตรงของการจัดการความปวดระหวาง
นวัตกรรม VNBN pain expression และการจัดการความปวดแบบเดิมจากการสอบถามพบวา
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ค า ความตรงของการจั ด การปวดของผู ป ว ยที่ ใ ช น วั ต กรรมประเมิ น ความปวด VNBN pain
expression คิดเปนรอยละ 90 คาความตรงของการจัดการปวดของผูปวยที่ใชการจัดการความ
ปวดแบบเดิม คิดเปนรอยละ 70 ซึ่งผลที่ไดจากการเปรียบเทียบความตรงของการจัดการความ
ปวดโดยใช น วั ต กรรม VNBN pain expression มี ค วามตรงมากกว า การจั ด การความปวด
แบบเดิม 20% ดังตารางที่ 3
อภิปรายผล
ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการความปวด VNBN pain
expression กับการจัดการความปวดแบบเดิมโดยวิเ คราะห ขอมูลดวยสถิติ นอนพารามิ เ ตอร
(non-parametric statistics) ด ว ย Rank-sum Test (หรื อ Wilcoxon-Mann Whitney-U
Test) ผลการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความปวดหลังผาตัด 2 ชั่วโมง กลุมที่ใชนวัตกรรม
VNBN pain expression เทากับ 6.4 คะแนน อยูในระดับปวดปานกลาง กลุมที่ใชการจัดการ
ความปวดแบบเดิมเทากับ 7.7 คะแนน อยูในระดับปวดมาก ซึ่งคาเฉลี่ยความปวดหลังผาตัด 2
ชั่วโมงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p=0.047) คาเฉลี่ยคะแนนความปวดหลังผาตัด 4
ชั่วโมง กลุมที่ใชนวัตกรรม VNBN pain expression เทากับ 5.4 คะแนน อยูในระดับปวดปาน
กลาง กลุมที่ใชการจัดการความปวดแบบเดิมเทากับ 6.0 คะแนน อยูในระดับปวดปานกลาง ซึ่ง
ค า เฉลี่ ย ความปวดหลั งผ า ตั ด 4 ชั่ ว โมง ไมมีความแตกตา งกั น อย า งมี นัย สํา คั ญ (p=0.258)
คาเฉลี่ยของคะแนนความปวดหลังผาตัด 48 ชั่วโมง กลุมที่ใชนวัตกรรม VNBN pain expression
เทากับ 2.2 คะแนน อยูในระดับปวดนอย กลุมที่ใชการจัดการความปวดแบบเดิมเทากับ 3.6
คะแนน อยูในระดับปวดนอย ซึ่งคาเฉลี่ยความปวดหลังผาตัด 48 ชั่วโมงมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ (p=0.018) ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็นวานวัตกรรม VNBN pain expression เปน
นวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนามาจากเครื่องมือประเมินความปวดแบบเดิม เปนเครื่องมือที่ใชไดงาย
สะดวกตอการพกพา และประเมินไดตรงกับความรูสึกผูปวย รวมทั้งการที่นวัตกรรม VNBN pain
expression มี 2 สวนคือ สวนที่พยาบาลเปนผูประเมิน และสวนที่ผูปวยประเมินตนเอง ที่ทํา
การประเมินความปวดมีความตรงกับความรูสึกของผูปวยและผูปวยไดรับการพยาบาลตรงตาม
ความต อ งการเหมาะสมกั บ ตั ว ผู ป ว ยอย า งแท จ ริ ง นอกจากนั้ น นวั ต กรรม VNBN pain
expression จะมี ก ารอธิ บ ายถึ ง การพยาบาลในแต ร ะดั บ ช ว งคะแนนความปวด ARE for
comfort เปนการนําเอากระบวนการพยาบาลมาใชทําใหเกิดเปนจุดเดนของเครื่องมือ ที่สามารถ
ใชไดทั้งการประเมินและการใหการพยาบาลบรรเทาอาการปวด เปนการพยาบาลที่มีการนําเอา
เรื่องการจัดทาเพื่อใหกลามเนื้อสวนที่ผาตัดไมใหตึงตัว ซึ่งจะใหทาที่ผูปวยสะดวกสบาย การใช
เทคนิคการผอนคลายโดยการหายใจ ทาที่ 1 (skt1) โดยใหผูปวย "นั่งผอนคลาย ประสานกาย
ประสานจิต" (สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี, 2556) เปนการนั่งหรือนอนปฏิบัติสมาธิดวยการ
หายใจ ซึ่งหากทําจะทําใหเกิดการกระตุนกระแสประสาทขนาดใหญ ซึ่งเปนการยับยั้งการสง
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กระแสประสาทนําขึ้น หมายความวาถาประตูสัญญานความปวดปด จะทําใหความปวดลดลง
สอดคล อ งกั บ การใช ท ฤษฎี ค วบคุ ม ประตู (Gate control theory) ของเมลเซค (Melzack
Ronald, 2004) ในการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อผอนคลายของผูปวย สืบเนื่องมาจากวา ความวิตก
กังวล ความเครียด จะทําใหเพิ่มความปวดมากขึ้น สาเหตุจากการกระตุนสมองสวนคอรเทกซ
และทาลามัส ดังนั้นการจัดสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูปวยคลายความวิตกกังวล จะทําให
กระตุนสมองตอมพิทูอิทารีย pituitary grand) และ ไฮโปทารามัส (hypothalamus) ใหหลั่ง
สาร endogenous morphine หรือ endorphin ซึ่งสงผลใหลดอาการปวด การดูแลผูปว ยที่
นุมนวลและใหกําลังใจ เพื่อลดความวิตกกังวลและความเครียด ซึ่งสงผลทําใหอาการปวดลดลงได
(อัจฉรียา ปทุมวัน, 2551) จึงทําใหหลังจากการใชนวัตกรรมการจัดการความปวด VNBN pain
expression ทําใหลดระยะเวลาในการเผชิญความปวดไดมากกวาการจัดการความปวดแบบเดิม
ซึ่ งจะเห็ น ว า ค า เฉลี่ ย ของคะแนนความปวดของกลุมที่ใชน วัตกรรม VNBN pain expression
และกลุมที่ใชการจัดการความปวดแบบเดิม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในชั่วโมงที่ 2
หลังผาตัด และ 48 ชั่วโมงหลังผาตัด แตในระยะหลังผาตัด 4 ชั่วโมง พบวา คาเฉลี่ยของคะแนน
ความปวดของกลุมที่ใชนวัตกรรม VNBN pain expression และกลุมที่ใชการจัดการความปวด
แบบเดิมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญนั้น เนื่องจากกลุมศึกษาทั้งสองกลุมอยูในระยะเวลาหลัง
ไดรับยากลุม opioid
ขอเสนอแนะ
การพัฒนาแนวทางการประเมิ นและการพยาบาลเพื่อลดปวด สามารถนํานวัตกรรม
VNBN pain expression ประยุกตใชไดกับผูปวยที่มีความปวดที่นอกเหนือจากการปวดจากการ
ผาตัดเนื่องจากเปนเครื่องที่ใชในการประเมินและใหการพยาบาลเพื่อลดปวดในเครื่องมือเดียวกัน
โดยมีการศึกษาและพัฒนาเพิ่ม เนื่องจากการทําวิจัยในครั้งนี้ กลุมวิจัยมีขนาดเล็กและคัดเลือก
เฉพาะผูที่ไดรับการผาตัดครั้งแรกเปนการผาตัดบริเวณหนาทอง ไมมีภาวะแทรกซอนและโรค
เรื้อรัง สามารถสื่อสารไดเขาใจ ควรมีการศึกษาซ้ําโดยการศึกษาในเรื่องการจัดการความปวดใน
ผูปวยผาตัดทุกประเภท ควรเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางและเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ความแมนยํา และมีความตรงของเครื่องมือ
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ผลของโปรแกรมการรับรูความสามารถตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอ
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการรับรูความสามารถ
ตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร เปนการศึกษาแบบสองกลุม วัด 2 ครั้ง กอนและ
หลังการทดลอง กลุมตัวอยาง จํานวน 88 คน แบงเปนกลุมทดลอง 44 คน และกลุมเปรียบเทียบ
44 คน กลุมทดลองไดรับกิจกรรมตามโปรแกรมการรั บรูความสามารถตนเอง 5 ครั้ง ใน 12
สัปดาห ประกอบดวย 1) การใหความรูและจัดประสบการณตรง 2) การใชตัวแบบ 3) การพูดจูง
ใจ 4) การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสรีระวิทยา และ 5) การติดตามเพื่อกระตุนเตือน
การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง สวนกลุมเปรียบเทียบ ไดรับบริการสุขภาพตามปกติ เก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลลัพธโดยใชสถิติ Paired Samples t-test
และ Independent Samples t-test
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถ
ตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูงกวา
กอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และระดับความดันโลหิต
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ลดลงกวากอนการทดลอง และลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวา โปรมแกรมการสรางเสริมการรับรูความสามารถตนเองมีประสิทธิผล ทําใหเพิ่ม
การรับรูความสามารถตนเอง สงผลใหพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น ทําใหผูปวยสามารถควบคุม
ความดันโลหิตใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมได
คําสําคัญ: การรับรูความสามารถตนเอง, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, โรคความดันโลหิตสูง
Abstract
This quasi- experimental research aimed to study the effect of self- efficacy
program on self- care behaviors in hypertensive patients at Yo Health Promoting
Hospital, Kham Khuean Kaeo District, Yasothon Province. The study was two group
pre-post test design. The sample were totally 88 subjects, divided into experimental
group consisted of 44 subjects and comparison group consisted of 44 subjects. The
subjects in the experimental group attended 5 activities for 12 weeks in selfefficacy program. These 5 activities included 1) providing knowledge and direct
experience to control blood pressure 2 ) interpersonal relation practice 3 )
motivation 4) evaluation of physiological changes and 5) follow-up to a self-care
practice alert. The comparison group got routine conventional health care services
from their Sub- district Health Promoting Hospital. Data collected using an
interview. The data was analyzed by descriptive statistics, percentage, mean,
standard deviation and analyzed with analytical statistics, paired t– test and
independent’s t-tests.
The result was shown that after attending the program, the sampling group
got higher average score for self-efficacy and was able to utilize self-care behaviors
to prevent complications from hypertension better than before attending the
program, with statistically significant difference, compared to the normal group.
Consequently, the sampling group’s hypertension level had decreased compared
to the level before they attended the program, and to the normal group with
statistically significant difference. The results of the study showed that the selfefficacy program could increase the perceived self- efficacy, led to an
improvement of health, and then affect hypertensive patients to be able to
control the systolic and diastolic pressure in appropriate level.
Keywords: Self-Efficacy, Self-Care Behavior, Hypertensive Patients
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บทนํา

จากรายงานการเฝ า ระวั ง โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง พ.ศ. 2555 (Chronic Diseases
Surveillance Report, 2012) โดย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พบวาในป พ.ศ. 2555 ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 5 โรครายใหม มีจํานวนรวม 1,009,002 ราย
โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราปวยสูงสุด จํานวน 602,548 ราย อัตราปวย 937.58 ตอประชากร
แสนคน รองลงมาคือ โรคเบาหวาน จํานวน 336,265 ราย อัตราปวย 523.24 ตอประชากรแสน
คน (สํานักโรคไมติดตอ, 2560)
ความดันโลหิตสูงเปนโรคที่ทําใหเกิดการตาย และทุพพลภาพที่สําคัญที่สุดทั่วโลก โรค
ความดันโลหิตสูงเปนภาวะที่พบไดบอยขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะในเมืองใหญผูคนอยูกันแออัด
และมีภาวะการดํารงชีพที่มีการแขงขันสูง สิ่งแวดลอมที่เปนภัยตอสุขภาพ และการรับประทาน
อาหารที่ไมถูกสุขอนามัย โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) หมายถึง ระดับความดันโลหิต
ซิสโตลิก (Systolic Blood Pressure, SBP) >140 มม.ปรอท และ/หรือ ความดันโลหิตไดแอสโต
ลิก (Diastolic Blood Pressure, DBP) >90 มม.ปรอท (สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศ
ไทย, 2558) โรคความดันโลหิตสูง แบงออกเปนสองชนิดคือ ชนิดที่ทราบสาเหตุ และชนิดที่ไม
ทราบสาเหตุ ซึ่งชนิดที่ทราบสาเหตุนั้นเกิดจากโรคไต หลอดเลือดไตตีบตัน ความผิดปกติของ
ฮอรโมน หลอดเลือดหัวใจ และระบบประสาทผิดปกติ (จันจิราภรณ วิชัย, สายสมร พลดงนอก
และกิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์, 2558)
คนจํานวนมากมีภาวะความดันดันโลหิตสูงโดยที่ไมทราบวาตนเองมีภาวะนี้ เนื่องจาก
เปนโรคที่ไมคอยปรากฏอาการที่ชัดเจนในชวงแรก แตเมื่อปลอยนานไปโดยไมไดรับการดูแล
รักษา แรงดันในหลอดเลือดที่สูง จะไปทําลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สําคัญทั่วรางกาย จึง
เรียกโรคนี้กันวา “เพชฌฆาตเงียบ” (ธาริณี พังจุนันท และนิตยา พันธุเวทย, 2556) รอยละ 70
ไมทราบวาตนเองเปนโรคความดันโลหิตสูงเพราะไมมีอาการผิดปกติใด ๆ จึงทําใหผูปวยเหลานี้
ไมไดรับการรักษาหรือไมไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติตนที่ถูกตอง เพื่อลดระดับความดันโลหิตที่
สูงใหกลับสูภาวะปกติและเหมาะสม จึงนําไปสูการเกิดโรคแทรกซอนที่สืบเนื่องมาจากโรคความ
ดันโลหิตสูงตามมาอีกมากมาย อาทิ อัมพฤกษ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ ซึ่งอาจมีอันตรายรายแรงถึงขั้นทําใหเสียชีวิตได (กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
ภาวะแทรกซอนที่พบสูงสุด คือ ภาวะแทรกซอนทางหัวใจ รองลงมา คือ ภาวะแทรกซอนทางไต
และภาวะแทรกซอนหลายดาน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
โดยเฉพาะภาวะแทรกซอนทางหัวใจ พบวาความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไดถึงรอยละ 50 (World Heart Federation, 2014) ดังนั้น
ในการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ดังกลาว จึงควรมุงเนนที่การควบคุมระดับความดัน
โลหิตใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม โดยการใหยาควบคูไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของ
ผูปวย
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ทฤษฎีความสามารถตนเองของ Bandura (1998) เปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับวาการ
รับรูความสามารถในตนเองเปนปจจัยนําที่ชวยใหการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังมีประสิทธิภาพ โดย
องคประกอบสํ า คัญ ของการพัฒ นาให บุ คคลเกิดความเชื่อวาตนเองมีความสามารถ เกิดจาก
อิทธิพลหลัก 4 ประการ คือ ประสบการณของความสําเร็จ (Mastery Experience) การไดรับ
ประสบการณจากตนแบบ (Social Model) การไดรับการโนมนาวชักจูง (Social Persuasion)
และสภาวะทางกายและอารมณ (Somatic and Emotional State) (Bandura, 1998) จากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เ กี่ยวข องพบวา มีการประยุกตทฤษฎีการรับ รูความสามารถตนเองในการ
พั ฒ นาโปรแกรมที่ เ สริ มสร า งความสามารถตนเองในผูปวยโรคความดัน โลหิตสูง และพบว า
สามารถสงเสริมใหผูปวยมีความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองและมีผลให
ระดับความดันโลหิตลดลง (ยุภาพร นาคกลิ้ง และคณะ, 2555; ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และคณะ,
2555; กนกวรรณ อุดมพิทยารัชต, 2557)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอ มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ
ที่มารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง ระหวางเดือน ตุลาคม - เดือนธันวาคม 2559
จํานวน 394 คน เปนผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได จํานวน 234 คน คิดเปน
ร อยละ 59.39 (โรงพยาบาลส ง เสริ มสุ ขภาพตํ าบลย อ, 2560) คลิ นิ กโรคความดั น โลหิ ต สู ง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอ มีการใหบริการแกผูปวย ประกอบดวย กิจกรรมบริการชั่ง
น้ําหนัก วัดความดันโลหิต และจากการซักถามผูปวยที่ควบคุมความดันโลหิตไมได จํานวน 44
คน พบว า ทุ ก คนมี ค วามรู เ รื่ อ งโรค อาการ ภาวะแทรกซ อ น และการปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ ป อ งกั น
ภาวะแทรกซอน แตสิ่งที่ยังทําไมได คือ ความสามารถในการจัดการพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยพบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ไมสม่ําเสมอ ขาดแรงจูงใจและขาดความ
เชื่อมั่นในการดูแลตนเอง บางสวนมีพฤติกรรมการกินยาที่ไมถูกตอง สงผลใหไมสามารถควบคุม
ความดันโลหิตได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมการรับรูความสามารถตนเองโดย
ออกแบบโปรแกรมตามแนวคิดของแบนดูรา เพื่อสงเสริมใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรู
ในความสามารถของตนเอง และเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง จนทําให
สามารถควบคุมระดั บความดันโลหิต ได และอาจสงผลใหส ามารถป องกั นหรื อชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการรับรูความสามารถตนเองตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัด
ยโสธร
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สมมติฐานการวิจัย
ภายหลั งการทดลอง กลุ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู ค วามสามารถตนเองและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง มากกวากอนการ
ทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบ และระดับความดันโลหิต ลดลงกวากอนการทดลอง และ
ลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการรับรูความสามารถตนเอง ประกอบดวย
1. การใหความรูและจัดประสบการณตรง
- การสาธิตและฝกทักษะการเลือกอาหาร
- การสาธิตและฝกทักษะการออกกําลังกาย
2. การใชตัวแบบ
- ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมถูกตองควบคุม
ความดันได
- จากตัวแบบของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในกลุม ที่
ประสบความสําเร็จ
3. การพูดจูงใจ
4. การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสรีระวิทยา
5. การติดตามเพื่อกระตุนเตือนการปฏิบัติกิจกรรมการ
ดูแลตนเอง

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
1. ดานการควบคุมอาหาร
2. ดานการออกกําลังกาย
3. ดานการรับประทานยา
ระดับความดันโลหิต

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) แบบสองกลุม วัดสองครั้ง กอนและ
หลังการทดลอง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม
ทราบสาเหตุ ที่มาใชบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว และ
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ขภาพตํ า บลโพนทั น อํ า เภอคํ า เขื่ อ นแก ว จั ง หวั ด ยโสธร เนื่ อ งจาก 2
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีการใหบริการในรูปแบบที่คลายคลึงกัน เนื่องจากเจาหนาที่

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.2 July-September 2017

ผ า นการอบรมมาจากที่ เ ดี ย วกั น และลั กษณะของประชากรคลายคลึงกัน ในการดําเนินชีวิต
ระยะทางระหวาง 2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหางกัน 5 กิโลเมตร
กลุมตั วอย า ง เปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ ที่มารับบริ ก ารที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร จํานวน 44 คน สวนกลุม
ควบคุม เปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลโพนทัน อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร จํานวน 44 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการเลือกดังนี้คือ ผูที่มีอายุ 35-65 ป เปนกลุมที่แพทย
วิ นิ จ ฉั ย ว า เป น โรคความดั น โลหิ ตสู งโดยไมทราบสาเหตุ ไมมีโ รคและภาวะแทรกซอนที่ เ ป น
อุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรม ไดแก โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคกระดูกและขอ
ไมมีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน การพูด และการมองเห็น
การคํานวณกลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณ Power Analysis
ของCohen (1988) โดยผูวิจัยใช Paired t-test กําหนดคาแอลฟาเทากับ .05 Power of the
test เทากับ .80 และ Effect size เทากับ .60 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 44 ราย
เครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ ใช ในการทดลอง เปนโปรแกรมการรับรูความสามารถตนเอง ที่ใชจัด
กิจกรรม 5 ครั้ง ในระยะเวลา 12 สัปดาห ประกอบดวย 1) การใหความรูและจัดประสบการณ
ตรง 2) การใชตัวแบบ 3) การพูดจูงใจ 4) การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสรีระวิทยา
และ 5) การติดตามเพื่อกระตุนเตือนการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 3 สวน
ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 การรับรูความสามารถตนเอง และสวนที่ 3 พฤติกรรม
การดูแลตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิต ดานการควบคุมอาหาร ดานการออกกําลังกาย และ
ดานการรับประทานยา เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หรือไมปฏิบัติเลย ซึ่งขอคําถาม
มีทั้งดานบวกและดานลบ ผูเลือกตอบสามารถเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับการปฏิบัติ
ของตนเอง
การหาคุณภาพของเครื่องมือ หาความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิที่เปนอาจารย
พยาบาล 1 ทาน และพยาบาลที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานโรคเรื้อรัง 2 ทาน และตรวจสอบ
ความเที่ยงของเครื่องมือในกลุมผูปวยความดันโลหิตสูง ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัว อยาง
จํานวน 30 คน ไดคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ Cronbach (Cronbach alpha’s Coefficient)
เทากับ.90
การเก็ บรวบรวมข อมู ล ดําเนินการทดลองโดยกลุ มทดลองไดรั บโปรแกรมการรั บ รู
ความสามารถตนเองเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง 5 ครั้ง เปนเวลา 12 สัปดาห ดําเนิน
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กิ จ กรรมระหว า งเดื อน ตุ ล าคม– ธั น วาคม 2559 เก็บ ขอมูล โดยใชแบบสัมภาษณ ส ว นกลุ ม
เปรียบเทียบใหบริการในคลินิกความดันโลหิตสูงตามรูปแบบเดิม เก็บรวบรวมขอมูลกอนและ
หลังการทดลอง โดยใชแบบสัมภาษณชุดเดียวกันทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
การวิเคราะห ขอมู ล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ เชิ งพรรณนา ไดแก รอยละ การแจกแจง
ความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย สําหรับขอมูลสวนบุคคล การรับรูความสามารถ
ตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิต ภายในกลุมตัวอยางกอนและ
หลังการทดลอง วิเคราะหดวยสถิติ Paired Samples t-test และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนการรับรูความสามารถตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิต และ
ระดั บ ความดั น โลหิ ต ระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม เปรี ย บเที ย บ ก อ นและหลั ง การทดลอง
วิเคราะหดวยสถิติ Independent Samples t-test
ผลการศึกษา
1. ขอมูลสวนบุคคล
ผลการศึ กษาพบว า ทั้ งกลุ มทดลองและกลุ มเปรียบเที ยบมี ลั กษณะด านประชากรที่
ใกลเคียงกัน กลาวคือ กลุมทดลองสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุเฉลี่ย 59.64 ป สวน
ใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 81.80 ระดับความดันโลหิตซิส
โตลิค (Systolic) เฉลี่ย 161.05 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตไดแอสโตลิค (Diastolic) เฉลี่ย
92.14 รวมระยะเวลาเปนโรคความดันโลหิตสูงเฉลี่ย 7.32 ป มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเปน
โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 61.40 ประวัติการดื่มสุรา จํานวน 11 คน
คิดเปนรอยละ 25.00 และมีประวัติการสูบบุหรี่ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 18.20 สวนกลุม
เปรี ย บเที ย บเป นเพศหญิ งมากกว าเพศชาย อายุ เฉลี่ ย 59.61 ป ส วนใหญ จบการศึ กษาระดั บ
ประถมศึกษา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 77.30 ระดับความดันโลหิตซิสโตลิค เฉลี่ย 160.08
มิลลิเมตรปรอท ระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิค เฉลี่ย 91.97 รวมระยะเวลาเปนโรคความดัน
โลหิตสูงเฉลี่ย 7.43 ป มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเปนโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 56.68 ประวัติการดื่มสุรา จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 31.80 และมีประวัติการ
สูบบุหรี่ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 18.20 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามคุณลักษณะประชากร
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ

คุณลักษณะประชากร

กลุมทดลอง (n=44) กลุมเปรียบเทียบ(n=44) P-value
จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
34
10

77.34
22.76

34
10

77.34
22.76

1.00
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คุณลักษณะประชากร
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาต่ําสุด - คาสูงสุด
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
ระดับความดันโลหิต
- ระดับความดันซีสโตลิค
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาต่ําสุด – คาสูงสุด
- ระดับความดันไดแอสโตลิค
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาต่ําสุด – คาสูงสุด
ระยะเวลาเปนโรคความดันโลหิตสูง
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาต่ําสุด - คาสูงสุด
สมาชิกในครอบครัวเปนความดันโลหิตสูง
มีคนในครอบครัวเปน
ไมมีคนในครอบครัวเปน
ประวัติการดื่มสุรา
เคยดื่มแตเลิกแลว
ไมเคยดื่มสุรา
ดื่มบางครั้ง
ประวัติการสูบบุหรี่
เคยสูบแตเลิกแลว
ไมเคยสูบบุหรี่
สูบบางครั้งบางครั้ง

กลุมทดลอง (n=44) กลุมเปรียบเทียบ(n=44) P-value
จํานวน รอยละ จํานวน
รอยละ
59.64 ± 4.05
59.61 ± 4.04
48 - 65
48 - 65
36
6
1
1

81.80
13.60
2.30
2.30

34
8
1
1

77.30
18.20
2.30
2.30

161.05 ± 2.86
157 – 168

160.08 ± 2.83
152 – 168

92.14 ± 1.58
90 - 97

91.97 ± 1.39
90 - 95

7.32 ± 0.52
6-8

7.43 ± 0.66
6-9

0.67

27
17

61.40
38.60

25
19

56.80
43.20

0.78

11
22
11

25.00
50.00
25.00

14
20
10

31.80
45.50
22.70

0.53

8
12
24

18.20
27.30
54.50

8
12
22

18.20
31.80
50.00

0.98

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง
2.1 หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเอง และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง มากกวากอนการ
ทดลอง โดยพบวา กอนการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเอง
2.51 (S.D = .23) หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 4.21 (S.D = .56) ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.01) สวนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน
จากโรคความดันโลหิตสูง พบวา กอนการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดู แล
ตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง 2.73 (S.D = .39) หลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 3.77 (S.D = .52) ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.01)
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเองและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเพื่ อป องกั น ภาวะแทรกซ อนจากโรคความดั นโลหิตสู ง กลุ มทดลอง ก อนและหลั งการ
ทดลอง
ตัวแปร

กอนทดลอง
S.D.
X
2.51
.23
2.93
.39

1. การรับรูความสามารถตนเอง
2.พฤติกรรมการดูแลตนเอง

หลังทดลอง
S.D.
X
4.21
.56
3.78
.52

t

P-value

-30.56
-8.93

.000
.000

2.2 หลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเอง และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง มากกวากลุม
เปรียบเทียบ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเอง และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเพื่ อ ป อ งกั น ภาวะแทรกซ อ นจากโรคความดั นโลหิ ตสู ง ระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบ หลังการทดลอง
ตัวแปร
n
t
95% CI
pX S.D. Mean
1. การรับรูความสามารถตนเอง
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ
2. พฤติกรรมการดูแลตนเอง
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ

Difference

value

44
44

4.21 .56
2.79 .30

1.43

20.23 1.29 ถึง 1.57

.000

44
44

3.78 .52
2.83 .43

.94

9.32

.000

7.40 ถึง 1.14

3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต
3.1 หลังการทดลอง กลุมทดลองมีระดับความดันโลหิตลดลงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.01) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระดับความดันโลหิต ของกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง
ตัวแปร
ความดันไดแอสโตลิค (Diastolic)
ความดันซีสโตลิค (Systolic)

กอนทดลอง

หลังทดลอง

X

X

94.16
161.63

S.D.
3.38
6.67

87.86
156.91

S.D.
4.97
6.81

t

P-value

7.42
3.63

.000
.001

3.2 หลังการทดลอง กลุมทดลองมีระดับความดันโลหิตลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดับความดันโลหิต ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
หลังการทดลอง
ตัวแปร
n
S.D.
Mean
t
95% CI
pX
1. ความดันไดแอสโตลิค
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ
2. ความดันซีสโตลิค
กลุมทดลอง
กลุมเปรียบเทียบ

Difference

value

44
44

87.86
92.25

4.97
4.02

-4.39

-4.55

-6.30 ถึง 2.47

.000

44

156.91

6.81

-6.41

-4.41

-9.30 ถึง 3.52

.000

44 163.32 6.82

อภิปรายผลการวิจัย
การรั บ รู ความสามารถตนเอง จากผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง กลุ มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู ค วามสามารถตนเอง มากกว า ก อ นการทดลอง และมากกว า กลุ ม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายไดวา เปน
ผลจากการดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการรับรูความสามารถตนเอง ซึ่งกลุมตัวอยางที่เขารวม
กิจกรรมไดรับการใหความรูและจัดประสบการณตรง โดยการสาธิตและฝกทักษะการเลือกอาหาร ฝก
ทักษะการออกกําลังกาย การใชตัวแบบผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมถูกตองควบคุมความ
ดันได แลกเปลี่ยนประสบการณ มีการพูดจูงใจ การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสรีระวิทยา
และการติดตามเพื่อกระตุนเตือนการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง ความรูเกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูง เสริมสรางความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น ทําใหกลุมทดลองเกิดความเชื่อมั่นวาหากปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของตัวแบบที่ประสบความสําเร็จ ก็จะสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได
เหมื อ นบุ ค คลที่ เ ป น ตั ว แบบ สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด พื้ น ฐานตามทฤษฎี Self - Efficacy ของ
Bandura (1977) ที่เชื่อวาการรับรูความสามารถของตนเองนั้นมีผลตอการกระทําของบุคคล ถา
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บุคคลสองคนมีความสามารถไมแตกตางกัน แตอาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกตางกันได ซึ่ง
พบวาคนสองคนนั้นมีการรับรูความสามารถของตนเองแตกตางกันในคน ๆ เดียว ก็เชนกัน ถา
การรั บ รู ความสามารถของตนเองในแต ล ะสภาพการณแตกตางกัน เชน กัน สอดคลองกับ ผล
การศึกษาของ กนกวรรณ อุดมพิทยารัชต (2557) ที่ศึกษาโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎี
การรับรูความสามารถตนเองเพื่ อสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงดานการ
รับรูความสามารถตนเอง การรับรูผลดีของการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการออกกําลังกาย
เพิ่ ม ขึ้ น มากกว า ก อ นการทดลองและมากกว า กลุ ม เปรี ย บเที ย บ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.001)
พฤติกรรมการดู แลตนเอง พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง เพื่ อป องกั น ภาวะแทรกซ อนจากโรคความดันโลหิ ตสู ง มากกวากอนการทดลอง และ
มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
อธิบายไดวา เปนผลจากการดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการรับรูความสามารถตนเอง การดูแล
ตนเองจะชวยใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตระหนักถึงความสําคัญของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม สอดคลองกับผลการศึกษาของ ยุภาพร นาคกลิ้ง, ทัศนีย รวิวรกุล, พิมพสุรางค เตชะ
บุ ญ เสริ ม ศั ก ดิ์ และวราภรณ เสถี ย รนพเก า (2555) ที่ ศึ ก ษาผลของการประยุ ก ต ท ฤษฎี
ความสามารถตนตอพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และระดับความดันโลหิต
ของผู สู งอายุ โ รคความดั น โลหิ ตสู ง พบว า ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุ ม
เปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) ความดันโลหิต พบวา หลังการทดลอง กลุม
ทดลองมีระดับความดันโลหิตลดลง กวากอนการทดลอง และลดลงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย อธิบายไดวาเปนผลจากการดํ าเนิน
กิจกรรมตามโปรแกรมการรับรูความสามารถตนเอง การที่กลุมทดลองไดปฏิบัติตัวที่ถูกตอง จาก
การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม รวมกับการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ จึงสงผลใหระดับ
ความดั น โลหิ ต ลดลงจากเดิ ม กลุ ม ทดลองได อ อกกํ า ลั ง กายสั ป ดาห ล ะ 5 วั น แต ล ะครั้ ง ทํ า
ติดตอกันยาวนาน 30 นาที การออกกําลังกายจึงชวยใหหลอดเลือดมีการยืดหยุน การไหลเวียน
ของเลือดที่ไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ราตรี ผลสาลี่
(2553) ที่ ศึกษาผลของการรั บ รู ความสามารถตนเองรว มกับ แรงสนับ สนุน ทางสั ง คมในการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ชมรมผูสูงอายุไรขิงเมตตา
ประชารักษ พบวา ภายหลังการทดลอง ระดับความดันโลหิตลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.001) และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุนันทา ศรีศิริ (2555) ที่ศึกษาผลของโปรแกรม
การสงเสริมสมรรถนะแหงตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุโรคความดันโลหิต
สู ง ศู น ย บ ริ การสาธารณสุข 19 วงศ ส ว า ง กรุ งเทพมหานคร พบวา ภายหลั งการทดลอง 12
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สัปดาห กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับความดันโลหิต คาบน และคาลาง ต่ํากวากอนไดรับโปรแกรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาโปรแกรมการรับรูความสามารถตนเอง ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิผลตอการเปลี่ยนแปลงการรับรูความสามารถในตนเอง และสามารถกระตุนใหเกิดพฤติกรรม
การดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง เปนผลใหคาระดับความดัน
โลหิตลดลง ซึ่งสงผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถ
นําไปประยุกตใชกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันการเกิดโรคอื่น ๆ ตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ควรนํ า โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาโดยประยุ ก ต ท ฤษฎี ก ารรั บ รู ค วามสามารถตนเองไป
ประยุกตใชกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันการเกิดโรคอื่น ๆ เชน โรคเบาหวาน ตอไป
2. ควรวิ จั ย ติ ดตามประเมิ น ผลความคงทนของพฤติ กรรมสุขภาพ หลังการเข า ร ว ม
โปรแกรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ ไปแล ว 6 เดื อ น เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมต องใช
เวลานานพอสมควรจึงจะเห็น การเปลี่ยนแปลงได อย างชัด เจน และทราบถึงความคงทนของ
พฤติกรรมสุขภาพ
3. ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยการใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมี
สวนรวมในการวางแผนออกแบบกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรูที่ตองการ และมีสวนรวมในการ
ประเมินผลพฤติกรรมตนเอง
เอกสารอางอิง
กนกวรรณ อุดมพิทยารัชต. (2557). โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฏีการรับรูความสามารถ
ตนเองเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม
ทราบสาเหตุ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 7(1), 62-72.
กระทรวงสาธารณสุ ข. (2550). ข อมู ล ข า วสารสาธารณสุข. สํ านั กนโยบายและยุ ทธศาสตร
สํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
จันจิราภรณ วิชัย, สายสมร พลดงนอกและ กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์. (2558). ความรูเรื่องโรค
ความดันโลหิตสูง = Hypertension. พิมพครั้งที่ 1. ขอนแกน: หนวยสรางเสริมสุขภาพ
งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร.
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอ. (2560). ทะเบียนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลยอ ป 2560. ยโสธร: โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยอ.
ธาริณี พังจุนันท และนิตยา พันธุเวทย. (2556). ประเด็นสารรณรงควันความดันโลหิตสูงโลก.
นนทบุรี: สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค.

39

40 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.2 July-September 2017

ราตรี ผลสาลี่ . (2553). การรั บ รู ความสามารถตนเองรว มกับ แรงสนับ สนุน ทางสังคมในการ
สงเสริมพฤติกรรมออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชมรมผูสูงอายุไรขิง
เมตตาประชารักษจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
ยุภาพร นาคกลิ้ง, ทัศนีย รวิวรกุล, พิมพสุรางค เตชะบุญเสริมศักดิ์ และวราภรณ เสถียรนพเกา.
(2555). ผลของการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนตอพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
การออกกําลังกายและระดับความดันโลหิตของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง. วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ, 28(1), 160-70.
ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, อุบลวรรณา เรือนทองดี และฐิติรัตน ทับแกว. (2555). ผลของโปรแกรมการ
ออกกําลังกายโดยการแกวงแขนรวมกับครอบครัวตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ. วารสารพยาบาลศาสตร, 30(2), 4657.
สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย. (2558). แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงใน
เวชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป (Guidelines on the Treatment of Hypertension). กรุ ง เทพฯ:
สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย.
สุ นั น ทา ศรี ศิริ . (2555). ผลของโปรแกรมการส งเสริ ม สมรรถนะแหง ตนในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ศูนยบริการสาธารณสุข 19 วงศ
สวางกรุงเทพมหานคร. วารสารคณะพลศึกษา, 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม.
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. (2555). สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2555. นนทบุรี:
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค. (2560). รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน NCD Clinic Plus. พิมพครั้งที่ 1. นนทบุรี: โรง
พิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change.
Psychological Review, 84 (2), 191-215.
Bandura, A. ( 1998) . A Self- efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H.
Freeman.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed.
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
World Heart Federation. (2014). CVD Prevention Roadmap Summit 2014. Available
at http://www.world-heart-federation.org (Accessed March 25th, 2017)

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.2 July-September 2017

พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในจังหวัดอุบลราชธานี
Health Risk Behaviors Among Vocational Students
in Vocational College, Ubon Ratchathani
นัจรินทร เนืองเฉลิม 1 และภคิน ไชยชวย2
Natjarin Nuangchalerm1 ,Pakin Chaichuay2
0

บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ย งทางสุขภาพของนัก ศึ ก ษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีรายชื่อในทะเบียนนักศึกษา ปการศึกษา 2559 จํานวน คน 545 ไดมา
โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี มีคาความเชื่อมั่นระหวาง 00.1-67.0
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี มีพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = .279, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน อันดับแรก คือ ดานการ
รับประทานอาหาร (𝑥𝑥̅ = 91.2, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ดานการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
(𝑥𝑥̅ = 2.68 ,S.D. = 0.63) และดานการสูบบุหรี่และการใชสารคาเฟอีน (𝑥𝑥̅ = 2.61 ,S.D.=0.65)
ตามลําดับ สวนดานความปลอดภัยและการใชความรุนแรง พบวามีพฤติกรรมเสี่ยง (𝑥𝑥̅ = 1.52 ,
S.D. = 0.49)
คําสําคัญ : สุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
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Abstract
The objective of this study was to study the health risk behaviors of
vocational students in Ubon Ratchathani. The sample was a vocational college
students in Ubon Ratchathani. There were 545 students enrolled in the academic
year 2559 by stratified random sampling. Data were collected by questionnaire on
health risk behaviors of vocational students in Ubon Ratchathani province. The
reliability of data was 0. 91 and validity was = 0. 930. 67- 1. 00. The descriptive
statistics were percentage, mean and standard deviation
The results showed that general health risk behaviors were in moderated
risk level (𝑥𝑥̅ = 2.79, S.D. = 0.37). The highest risk behavior is in eating behavior (𝑥𝑥̅
= 2.91, S.D. = 0.59), in alcoholic drinking behavior (𝑥𝑥̅ = 2.68 ,S.D. = 0.63), in
smoking and narcotic (𝑥𝑥̅ = 2.61 ,S.D.=0.65) and risk behavior in safety and violence
behaviors were in low level (𝑥𝑥̅ = 1.52, S.D. = 0.49).
Keywords: Health, Health Risk Behaviors, Student, Vocational College
บทนํา

การแสดงออกทางสุ ขภาพ หรื อพฤติกรรมสุ ขภาพเปน สิ่ งสํา คั ญ ที่สงผลตอภาวะ
สุ ข ภาพของบุ ค คล แต ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด า นต า ง ๆ อาทิ ด า นสั ง คม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางรวดเร็ว กอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพดาน
ตางๆ ตามมา เชน พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพดานการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การสูบบุหรี่
และดานเพศสัมพันธ เปนตน ทําใหสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพอยางตอเนื่อง (สุนิสา พรมปา
ชัด, (2556)
ปจจุบันทั่วโลกพบวาประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพมากขึ้น และเปนปญหาทาง
สาธารณสุข ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงอายุ 13-18 ป
ซึ่งมีจํานวนมากกวา 1,000 ลานคนทั่วโลก จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชาชน
ไทยที่ มี อ ายุ 15 ป ขึ้ น ไป มี พ ฤติ ก รรมสู บ บุ ห รี่ 10.9 ล า นคน และดื่ ม สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล 18.6 ลานคน โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น คือ จากรอยละ 32.7 ในป 2547 เปนรอยละ
34 ในป 2558 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) ทําใหนําไปสูการใชสารเสพติดชนิดอื่น ๆ รวมทั้ง
การมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธเพิ่มมากขึ้น และพบวานักศึกษาอาชีวศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพมากที่สุด ดานการดื่มสุราและการใชสารเสพติด รอยละ 68.21 รองลงมาคือ ดานการสูบ
บุหรี่ รอยละ 64.96 ดานความปลอดภัยและความรุนแรง รอยละ 48.86 ดานพฤติกรรมทางเพศ
รอยละ 32.21 ดานการรับประทานอาหาร รอยละ 10.27 และดานการออกกําลังกาย รอยละ
8.79 (จรรยา เศรษฐพงษ, เกียรติกําจร กุศล, สายฝน เอกวรางกูร, และปยธิดา จุลละปย, 2553)
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การศึ ก ษาพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางสุ ข ภาพ พบว า ส ว นใหญ ศึ ก ษาในกลุ ม ตั ว อย า งที่เ ป น
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และยังมีการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในกลุมตัวอยางที่เปน
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ไมมากนัก ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ตามที่ ร ะบุ ใ นแผ นพั ฒ นาการศึ ก ษา ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 - 2559 ไววา ใหเรงพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) พฤติกรรมทาง
สุขภาพจะสงผลตอกําลังคนในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจะไดนําผลการวิจัยมาเปน
แนวทางในการปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรมทางสุขภาพ และหามาตรการในการป องกัน และแก ไข
ปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เพื่อเปนการสรางสุขภาพที่ดีของนักศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย (Objectives)
เพื่อศึกษาพฤติ กรรมเสี่ย งทางสุ ขภาพ ของนักศึกษาวิทยาลั ย อาชีว ศึ กษา ในจังหวั ด
อุบลราชธานี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
ลักษณะสวนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ระดับชั้นป
- ประเภทวิชา

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
- ดานความปลอดภัย/การใชความรุนแรง
- ดานการสูบบุหรี่และการใชสารเสพติด
- ดานการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
- ดานพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ
- ดานการรับประทานอาหาร
- ดานการออกกําลังกาย

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ปการศึกษา 2559 จํานวน 3,648 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นป ประเภทวิชา
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 6 ดาน

43

44 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.1 No.2 July-September 2017

ดานความปลอดภัยและการใชความรุนแรง -ดานการสูบบุหรี่และการใชสารเสพติด
- ดานการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
- ดานพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ
- ดานการรับประทานอาหาร
- ดานการออกกําลังกาย
3. ระยะเวลา ทําการศึกษาตั้งแต ตุลาคม 2558 ถึง มกราคม 2560
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบภาคตัดขวาง Cross-Sectional Study Design
เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ดานความปลอดภัย และการใชความรุนแรง การสูบบุหรี่
และการใช ส ารเสพติ ด การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล พฤติ ก รรมทางเพศสั ม พั น ธ การ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาที่มีรายชื่อในทะเบียนนักศึกษาปการศึกษา 2559 ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 3,648 คน
กลุมตัวอยางในครั้งนี้ คํานวณขนาดตัวอยางประชากร โดยการใชสูตรการคํานวณขนาด
ตัวอยางเพื่อประมาณคาเฉลี่ยของประชากรของ วรรณี แกมเกตุ (2556) โดยกําหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ระดับ 95% และยอมใหเกิดการคลาดเคลื่อนของการประมาณคา เทากับ 0.05 ไดกลุม
ตัวอยาง 495 คน เพื่อปองกันการตอบแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ ผูวิจัยเพิ่มกลุมตัวอยางอีกรอย
ละ 10 จึ ง ได ตั ว อย า งรวมทั้ ง สิ้ น 545 คน ในวิ ท ยาลั ย จากวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา จั ง หวั ด
อุบลราชธานี 1 สถาบัน จากนั้นสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยจําแนก
ประชากรตามระดับการศึกษาทั้งหมด 3 ระดับ ไดแก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) แบงแตละระดับ
การศึกษาออกตามประเภทวิชาที่เรียน ไดแก บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม การโรงแรม และ
บัญชี จากนั้น แบงแตละประเภทสาขาวิชาที่เรียนออกเปนชั้นป ไดแก ชั้นปที่ 1-3 แลวสุม โดย
การจับสลากเพื่อเลือกลําดับแรก ไดกลุมตัวอยางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน
308 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 226 คน และระดับปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) จํานวน 11 คน
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ขั้นตอนการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากประชากรที่เปนนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ใน
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 3,648 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ 545 คน
2. นํ า กลุ ม ตั ว อย า งที่ ไ ด ม าสุ ม ตั ว อย า งแบบแบ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Sampling) โดย
จําแนกประชากรตามระดับการศึกษา ทั้งหมด 3 ระดับ ไดแก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
3. แบงแตละระดับการศึกษาออกตามประเภทวิชาที่เรียน
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พชั้น สู ง
(ปวส.) มี ป ระเภทสาขาวิ ช า 4 สาขา ดั ง นี้ 1) ประเภทสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ 2) ประเภท
สาขาวิชาคหกรรม 3)ประเภทสาขาวิชาศิลปกรรม และ 4) ประเภทสาขาวิชาการโรงแรม
ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประเภทสาขาวิชาบัญชี
4. แบงแตละประเภทสาขาวิชาที่เรียน ออกเปนชั้นป ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 3 ชั้นป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสาขาวิชาคหกรรม มี 3 ชั้นป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสาขาวิชาศิลปกรรม มี 3 ชั้นป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสาขาวิชาการโรงแรม มี 3 ชั้นป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 2 ชั้นป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสาขาวิชาคหกรรมมี 2 ชั้นป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสาขาวิชาศิลปกรรมมี 2 ชั้นป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสาขาวิชาการโรงแรมมี 2 ชั้นป
และระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ประเภทสาขาวิชาบัญชีมี 3 ชั้นป
5. ใชการสุมอยางงาย เพื่อสุมตัวอยางจากนักศึกษา รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประชากร
ชั้นป
คํานวณขนาดตัวอยาง
(คน)
1

545

545*

2

441

441*

3

377

377*

545

3,648
545
3,648
545
3,648

= 81.42 ≈ 81 คน
= 65.88 ≈ 66 คน
= 56.32 ≈ 56 คน

จํานวนขนาด
ตัวอยาง (คน)
203
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ประเภทวิชา

คหกรรม

ศิลปกรรม

การโรงแรม

ชั้นป

ประชากร
(คน)

1

115

115*

2

72

72*

3

82

82*

1

69

69*

2

34

34*

3

49

49*

1

143

143*

2

103

103*

3

44

44*

รวม

ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ

คหกรรม

คํานวณขนาดตัวอยาง
545
3,648
545

= 10.75 ≈ 11 คน

3,648
545

545

= 10.30 ≈ 10 คน

3,648
545

= 5.07 ≈ 5 คน

3,648
545
3,648
545
3,648

3,648

2,074

= 21.36 ≈ 21 คน

43

= 6.57 ≈ 7 คน

308

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประชากร
ชั้นป
คํานวณขนาดตัวอยาง
(คน)
1

627

627*

2

497

497*

1

61

61*

2

51

51*

545

3,648
545
3,648
545

3,648
545
3,648

22

= 7.32 ≈ 7 คน

= 15.38 ≈ 15 คน

3,648

545

40

= 12.25 ≈ 12 คน

3,648

545

= 17.18 ≈ 17 คน

จํานวนขนาด
ตัวอยาง (คน)

จํานวนขนาด
ตัวอยาง (คน)

= 93.67 ≈ 94 คน

168

= 9.11 ≈ 9 คน

17

= 74.25 ≈ 74 คน
= 7.61 ≈ 8 คน
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ประเภทวิชา
ศิลปกรรม

การโรงแรม

ชั้นป

ประชากร
(คน)

1

56

การบัญชี

รวม

56*

545
3,648
545

2

48

48*

1

105

105*

2

รวม

ประเภทวิชา

คํานวณขนาดตัวอยาง

64

64*

3,648
545
3,648
545
3,648

1,509

ชั้นป

= 8.36 ≈ 8 คน

15

= 15.68 ≈ 16 คน

26

= 7.17 ≈ 7 คน

= 9.56 ≈ 10 คน

ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
ประชากร
คํานวณขนาดตัวอยาง
(คน)

1

23

23*

2

26

26*

3

16

16*

65

545

3,648
545
3,648
545
3,648

จํานวนขนาด
ตัวอยาง (คน)

226

จํานวนขนาด
ตัวอยาง (คน)

= 3.43 ≈ 4 คน

11

= 2.39 ≈ 3 คน

11

= 3.88 ≈ 4 คน

6. ใชการสุมอยางมีระบบ โดยการจับสลากเพื่อเลือกลําดับแรก ซึ่งชวงของแตละลําดับ
𝑁𝑁
3,648
= 6.69 หรือ ≈7 ชวง เชน จับสลากไดหมายเลขที่ 3 ลําดับตอไป คือ
ไดมาจาก นั่นคือ
𝑛𝑛
545
หมายเลขที่ (3+7)10, 17, 24, 31, ... จนครบตามจํานวนคนที่ไดจากการสุมของแตละระดั บ
การศึกษา ประเภทวิชา และแตละชั้นป ซึ่งรวมทั้งสิ้น 545 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ยแบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นามาจาก Youth Risk Behavior
Survey ของศูนยควบคุมและปองกันโรค สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and
Prevention [CDC], 2015) และมัณฑนา ธนะพันธุ (2551) ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ
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สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 6 ดาน ดังนี้
1) ดานความปลอดภัยและการใชความรุนแรง
2) ดานการสูบบุหรี่และการใชสารเสพติด
3) ดานการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
4) ดานพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ
5) ดานการรับประทานอาหาร
6) ดานการออกกําลังกาย

จํานวน 8 ขอ
จํานวน 14 ขอ
จํานวน5 ขอ
จํานวน5 ขอ
จํานวน5 ขอ
จํานวน 5 ขอ
จํานวน 5 ขอ

คุณภาพเครื่องมือการวิจัย
แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คาดัชนี
ความสอดคล อง (index of item objective congruence : IOC) เทากับ 0.93 (IOC รายข อ
อยูระหวาง 0.67-1.00) และนํามาปรับปรุงแกไข กอนนําไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่
มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยทดลองใชกับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวา
รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 30 คน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยคํานวณคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, s Alpha Coefficient) มีความเชื่อมั่นเทากั บ
0.91
การแปลความหมายของระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ โดยใชเกณฑของ สมบูรณ สุริ
ยวงศ สมจิตรา เรืองศรี และเพ็ญศรี เศรษฐวงศ (2544) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพนอย
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพนอยที่สุด
ซึ่ งการแปลความหมายของระดั บ พฤติ กรรมข า งต น จะนํ าไปใช ในการอภิ ป รายผล
การศึกษา
งานวิจัยนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัยการ
สาธารณสุข สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขใบรับรอง SCPHUB S001/2559
การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
เก็ บ ข อ มู ล วิ จั ย ในเดื อ นตุ ล าคม - เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 ผู วิ จั ย ได ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง
ผู อํานวยการวิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษา เพื่ อขอความอนุเคราะหพื้น ที่ในการเก็บ ขอมูล เมื่อไดรับ
อนุญาต ผูวิจัยไดเขาพบกับกลุมตัวอยาง ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา และขอความรวมมือ
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ในการตอบแบบสอบถาม โดยไดอธิบายถึงการยินยอม และสิทธิ์ในการปฏิเสธ พรอมทั้งใหกลุม
ตัวอยางลงนามในใบยินยอมและพิทักษสิทธิ์ที่ผูวิจัยเตรียมไวใหกอนตอบแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลดานลักษณะสวนบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากจํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 545 คน พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 90.83 มีอายุเฉลี่ย 17.82 ป (S.D.= คาดัชนีมวลกายอยูใน (72.1
เกณฑปกติมากที่สุด รอยละ 50.27 การศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มากที่สุด รอย
ละ 56.51 ศึกษาในชั้นปที่ 1 รอยละ 47.71 ศึกษาในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม
มากที่สุด รอยละ 70.09 รายไดเฉลี่ย 107.18 บาท/วัน และใชรถจักรยานยนต มากที่สุด รอยละ
64.40 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละ ของนักศึกษา จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล (n = 545)
ลักษณะทั่วไป
จํานวน (คน) รอยละ(%)
เพศ
ชาย
50
9.17
หญิง
495
90.83
� = 17.82, S.D.= 1.72
อายุ Max = 26, Min 14 ,𝒙𝒙
ดัชนีมวลกาย
นอยกวา 18.5
192
35.23
274
50.27
9.22 - 5.18
39
7.16
23.0 - 9.24
40
7.34
มากกวา 25.0
� = 20.21, S.D. = 3.64
Max = 55.22, Min = 11.47, 𝒙𝒙
ระดับการศึกษา
308
56.51
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
226
41.47
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
11
2.02
ระดับชั้นป
ชั้นปที่ 1
260
47.71
ชั้นปที่ 2
200
36.70
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ลักษณะทั่วไป
จํานวน (คน) รอยละ(%)
ชั้นปที่ 3
85
15.60
� = 107.18, S.D. = 40.85
รายไดที่ไดรับเฉลี่ยตอวัน Max = 400, Min = 40, 𝒙𝒙
ยานพาหนะทีใ่ ชประจํา
จักรยาน
30
5.50
จักรยานยนต
351
64.40
รถยนต
15
2.75
รถโดยสารประจําทาง
99
18.17
เดิน
50
9.18
สวนที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 6 ดาน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักศึกษา โดยรวม มีความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅
= .279, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยูในระดับ
ปานกลาง 3 ด า น อั น ดั บ แรก คื อ ด า นการรั บ ประทานอาหาร (𝑥𝑥̅ = , 91 . 2 S.D. = 0.59)
รองลงมา คือ ดานการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (𝑥𝑥̅ = 2.68, S.D. = 0.63) และดานการสูบ
บุหรี่และการใชสารคาเฟอีน (𝑥𝑥̅ = 2.61 ,S.D.=0.65) ตามลําดับ พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู
ในระดับนอย 3 ดาน สวนดานความปลอดภัยและการใชความรุนแรง พบวามีพฤติกรรมเสี่ยง
นอย (𝑥𝑥̅ = 1.52 ,S.D. = 0.49) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักศึกษา 6
ดาน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
S.D.
แปลผล
𝑥𝑥̅
ดานความปลอดภัยและการใชความรุนแรง
1.52
0.49
เสี่ยงนอย
ดานการสูบบุหรี่และการใชสารเสพติด
2.61
0.65
เสี่ยงปานกลาง
ดานการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
2.68
0.63
เสี่ยงปานกลาง
ดานพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ
1.88
0.60
เสี่ยงนอย
ดานการรับประทานอาหาร
2.91
0.59
เสี่ยงปานกลาง
ดานการออกกําลังกาย
2.30
0.56
เสี่ยงนอย
รวม
.279
.037
เสี่ยงปานกลาง
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = .279 ,S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน อันดับแรก คือ ดานการรับประทานอาหาร (𝑥𝑥̅ = ,91.2
S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ดานการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (𝑥𝑥̅ = 2.68 ,S.D. = 0.63) และ
ดานการสูบบุหรี่และการใชสารคาเฟอีน (𝑥𝑥̅ = 2.61 ,S.D.=0.65) ตามลําดับ พฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุ ข ภาพอยู ใ นระดั บ น อ ย 3 ด า น ส ว นด า นความปลอดภั ย และการใช ค วามรุ น แรง พบว า มี
พฤติกรรมเสี่ยงนอย (𝑥𝑥̅ = 1.52 ,S.D. = 0.49)
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
1. ดานความปลอดภัย และความรุนแรง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมเสี่ยง
อยู ในระดั บ เสี่ ย งน อ ย อธิ บ ายได ว า กลุ มตัว อยางเมื่ อ ขั บ ขี่ ร ถจั กรยานยนตห รื อนั่ งซ อ นท า ย
รถจักรยานยนตจะ ไมคอยสวมหมวกนิรภัย ขับขี่รถจักรยานยนตหลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
สอดคลองกับการศึกษาของ เดือนแกว ลีทองดี เสาวลักษณ ศรีดาเกษ และวัชรพล วิวรรศน เถาว
พันธ (2553) ที่พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยง ดานความปลอดภัยอยูในระดับต่ํา สอดคลอง
กับการศึกษาของบุญชนะ กลางเสนา (2559) ที่พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยง
ดานความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ มีพฤติกรรมเสี่ยงอยูในระดับความเสี่ยงต่ํา และจรรยา
เศรษฐพงษ เกียรติกําจร กุศล สายฝน เอกวรางกูร และปยธิดา จุลละปย (2553) กลาววา กลุม
ตัวอยาง มีพฤติกรรมเสี่ยงดานความปลอดภัย และความรุนแรงระดับเล็กนอย รอยละ 81.8 ซึ่ง
ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากระบบขนส ง มวลชนไมเ พีย งพอ หรือไมส ะดวก จึงตองพึ่งพาการใช ร ถ
มอเตอรไซค การขาดความตระหนักรูในความสําคัญของการปองกันตนเองจากอันตรายที่เกิด
อุบัติเหตุจราจร (พิภพ จิตรนําทรัพย และนวลละออ วิวัฒนวรพันธ, 2553) รวมทั้งการขาดความ
เขมงวดและความมุงมั่นในการรณรงค เพื่อสรางจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย (วะนิดา นอย
มนตรี และนัยนา พิพัฒนวณิชชา, 2558)
2. ดานการสูบบุหรี่และการใชสารเสพติด พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงอยูใน
ระดับเสี่ยงปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ จรรยา เศรษฐพงษ, เกียรติกําจร กุศล, สายฝน
เอกวรางกูร, และปยธิดา จุลละปย (2553) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการการ
สู บ บุ ห รี่ ร ะดั บ ปานกลาง ร อยละ 19 แต ไมส อดคลองกับ การศึกษาของสุภ าวดี สมจิตต และ
นันทนา น้ําฝน (2556) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการใชสารเสพติดต่ําสุด รอย
ละ 3.73 แตทั้งนี้ ที่ยังพบวากลุมตัวอยางบางสวนยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการใชสารเสพ
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ติด เนื่องมาจากความอยากรูอยากลองของวัยรุน วะนิดา นอยมนตรี และนัยนา พิพัฒนวณิชชา
(2558) คิดวาการสูบบุหรี่ชวยใหผอนคลาย รูสึกสบายใจขึ้น และสิ่งแวดลอมทางสังคม คือ มีราน
สะดวกซื้อที่ทําใหวัยรุนหาซื้อไดงายขึ้น รวมทั้งสภาพแวดลอมสิ่งยั่วยุ ทั้งหนังสือพิมพ ภาพยนตร
โทรทัศน และสื่อตาง ๆ ที่เขามาอยางรวดเร็ว รวมกับขาดการไตรตรองอยางรอบคอบ ขาดความ
รับผิดชอบตอการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่ไมเหมาะสม มีโอกาสถูกชักจูงใหมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมไดงาย (จรรยา เศรษฐพงษ, เกียรติกําจร กุศล, สายฝน เอกวรางกูร, และปยธิดา จุลละ
ปย, 2553)
3. ดานการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล พบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพดานการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล อยูในระดับเสี่ยงปานกลาง และพบวากลุมตัวอยางดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล เพื่อความสนุกสนาน และเขาสังคม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุทธิรักษ ไชย
รักษ และคณะ (2553) พบวา มูลเหตุและแรงจูงใจ ในการดื่มสุราสวนใหญเพราะตองการเขา
สั ง คม ร อ ยละ 16.9 รองลงมาคื อ เพื่ อ นชวน ร อ ยละ 15.2 และคลายเครี ย ด ร อ ยละ 13.9
เชนเดียวกับงานวิจัยของเดือนแกว ลีทองดี เสาวลักษณ ศรีดาเกษ และวัชรพล วิวรรศน เถาว
พันธ (2553) พบวา วัยรุนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในโอกาสงานเลี้ยงสังสรรคมากที่สุด รอย
ละ 43.6 ทั้งนี้เนื่องมาจากวัยรุนเปนวัยที่มีความอยากรูอยากลอง และตองการการยอมรับจาก
เพื่อนในกลุมเดียวกัน ประกอบกับคานิยมของสังคมทั่วไป เชื่อวาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
จะชวยใหเกิดความสนุกสนาน
4. ดานพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ พบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพดานเพศ อยูใน
ระดับเสี่ยงนอย และพบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ อันดับแรกคือ การหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อ
ตองตัว หรือการจับมือถือแขนกับคนรัก/เพื่อนตางเพศ ซึ่งจากการศึกษาของจรรยา เศรษฐพงษ
เกียรติกําจร กุศล สายฝน เอกวรางกูร และปยธิดา จุลละปย (2553) กลาววา พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ มีโอกาสเกิดขึ้นสูงกับเยาวชน เนื่องจากธรรมชาติของวัย อยางไรก็ตาม การเกิดหรือไม
เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน เกี่ยวของกับปจจัยภายในบุคคล ที่สําคัญคือ สมรรถนะ
ดานการคิดวิเคราะห และปจจัยภายนอกบุคคล อีกทั้งวัยรุนไมสามารถควบคุมระงับอารมณ
ความตองการทางเพศได การไดรับสิ่งกระตุนจากสื่อตาง ๆ ความเชื่อและคานิยมทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เชน เรื่องการรักนวลสงวนตัว และการอยูกอนแตง การอยูหางไกลจากครอบครัว
ผูปกครอง รวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล และการใชสารเสพติด ทําใหนักศึกษามีแนวโนมพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศเพิ่มมากขึ้น (วะนิดา นอยมนตรี และนัยนา พิพัฒนวณิชชา, 2558)
5. ดานการรับประทานอาหาร พบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ดานการรับประทาน
อาหารอยูในระดับเสี่ยงปานกลาง และพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ อันดับแรกคือ รับประทาน
อาหารฟาสตฟูดส หรือน้ําอัดลม รองลงมาคือ รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ และลดน้ําหนัก โดย
วิธียาลดน้ําหนัก/ยาระบาย ตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร พูลเพิ่ม และ ชลลดา พันธุ
ชิน (2552) ที่กลาววา รูปแบบการรับประทานอาหารของวัยรุนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป จาก
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การที่ เ คยอยู ร ว มกั บ บิ ดามารดา ต องมาใชชีวิตอยูตามลําพัง หรือมาเชาหองพักอยูกับ เพื่อน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการที่ใหผูปกครองดูแล มาเปนดูแลและรับผิดชอบตนเอง มีชีวิตที่เรงรีบ
ไมมีใครมาตักเตือน แนะนําการดําเนินชีวิต และรับเอาวัฒนธรรมคานิยมการบริโภคอาหารจาน
ด ว นเข ามา ประกอบกั บ อาศั ย ในหอพั ก ขาดอุป กรณ และขาด ทักษะในการปรุงอาหาร ไม
สามารถประกอบอาหารรั บ ประทานเองได ทํ า ให ร า งกายได รั บ สารอาหารที่ มี คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการไมครบถวน ดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกําลัง รวมถึงการงดรับประทานอาหาร ใชยาลด
น้ําหนัก สอดคลองกับงานวิจัยของจรรยา เศรษฐพงษ, เกียรติกําจร กุศล, สายฝน เอกวรางกูร,
และปยธิดา จุลละปย (2553) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานการรับประทาน
อาหาร ระดับปานกลาง รอยละ 27.4 ทั้งนี้เกิดจากนักศึกษาขาดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการรับประทานอาหาร และมีการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสมตอสุขภาพ เชน การ
รับประทานอาหารจานดวนที่มีโปรตีน และไขมันสูง ไมรับประทานผัก (สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ,
2549) เนื่องมาจากกลุมตัวอยางศึกษาในพื้นที่สังคมเมือง มีรานคาสะดวกซื้อ รานอาหารจาน
ดวนมากมาย ทําใหกลุมตัวอยางสามารถหาซื้ออาหารจานดวน น้ําอัดลม น้ําหวาน รับประทาน
ไดงาย
6. ดานการออกกําลังกาย พบวา พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพดานการออกกําลังกาย อยู
ในระดับเสี่ยงนอย สอดคลองกับการศึกษาของ เดือนแกว ลีทองดี, เสาวลักษณ ศรีดาเกษ และ
วัชรพล วิวรรศน เถาวพันธ (2553) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมเสี่ยงดานการออก
กําลังกายอยูในระดับต่ํา รอยละ 69.7 จากการศึกษาของ วะนิดา นอยมนตรี และนัยนา พิพัฒน
วณิชชา (2558) พบวา นักศึกษาบางสวนยังขาดการออกกําลังกาย และขาดแรงจูงใจ รวมทั้งขาด
ความพรอมในเรื่องอุปกรณ และสถานที่ในการออกกําลังกายภายในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมี
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน การใชลิฟทแทนการเดินขึ้นบันได การใชเครื่องใชไฟฟาทํางาน
แทน เชน เครื่องซักผา อีกทั้งการดูโทรทัศน การเลนเกมสคอมพิวเตอร เวลาในแตละวันหมดไป
จนไมสามารถออกกําลังกายได ทั้งนี้วัยรุนสวนใหญก็ทราบวาการออกกําลังกายจะทําใหสุขภาพดี
รางกายแข็งแรง รูปรางสมสวน จิตใจราเริงแจมใส ระบบตาง ๆ ในรางกายทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพราะในปจจุบันการขยายตัวของธุรกิจ ทําใหมีการสรางศูนยการคา และสถานบันเทิง
มากกวาการสรางสนามกีฬา (มัณฑนา ธนะพันธุ, 2551)
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. ผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน พอ แม ผูปกครอง ครู เจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน ควรให
ความรู ความเข า ใจ ถึ งผลดี ของการรั บ ประทานอาหารที่ ถู กต อ ง ควบคูไปกับ การใหค วามรู
เกี่ ย วกั บ การออกกํ า ลั งกายที่ ถูกต องเหมาะสม และใหตระหนักถึงผลเสีย ที่จ ะเกิดขึ้น ในการ
รับประทานอาหารที่ไมถูกตอง
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2. ควรเฝาระวังและใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ดานการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การสูบบุหรี่และการใชสารเสพติด เพราะวัยรุนอาจจะมีคานิยมที่
เห็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่เปนเรื่องของความเทห หรือแสดงความเปนผูใหญ
การเปนตัวของตัวเอง การแกปญหาความเครียด รวมทั้งอาจมีพฤติกรรมเลียนแบบสมาชิ กใน
ครอบครัว หรือลอกเลียนแบบกันเองในกลุมวัยรุน และการโฆษณาที่มุงเนนการเจาะตลาดใน
วัยรุน หากปลอยไว จะสงผลกระทบตอประเทศชาติ เพราะกลุมคนที่ติดแอลกอฮอล บุหรี่และ
สารเสพติด จะกอใหเกิดปญหาสุขภาพไดหลายโรค
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยางตอเนื่อง
เพื่อเฝาระวังพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม กอนที่จะเกิดปญหารุนแรง
2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบสอดแทรกโปรแกรมหรื อการนําทฤษฎี มาประยุกตใช ใน
การศึกษา โดยศึกษาผลของการสงเสริมสุขภาพ หรือกระบวนการกลุมกับพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ
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พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานในเขตบริการ
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานในเขตบริการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานธาตุ กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุ ข ภาพตํ า บลบ า นธาตุ จํ า นวน 68 คน เลื อ กตั ว อย า งแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว า พฤติ กรรมการควบคุมระดับ น้ําตาลในเลือดภาพรวมอยู ในระดั บ
“เหมาะสมดี” ( X =2.41) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการดูแลสุขภาพทั่วไปและการปองกัน
โรคแทรกซอน ( X =2.78) รองลงมาคือดานการรับประทานยาและการรับการตรวจตามนัด ( X =
2.75) และดานการคลายความเครียด ( X =2.40) สวนดานที่มีพฤติกรรมอยูในระดับ “เหมาะสม
ปานกลาง” ไดแก ดานการรับประทานอาหาร ( X =1.89) และดานการออกกําลังกาย ( X =
2.23) โดยการรับประทานอาหารของผูปวยเบาหวานสวนใหญจะรวบมื้ออาหาร ทําใหบริโภค
อาหารปริมาณมากในมื้อนั้น สวนการออกกําลังกายของผูปวยสวนใหญ ไมมีการอบอุนรางกาย
กอนและหลัง ทําใหคาคะแนนดานนี้ลดลง ขอเสนอแนะ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
ควรจั ด ให มี กิ จ กรรมการเสริ ม สร า งความรู ค วามเข าใจดา นอาหารและการออกกํ า ลั ง กายที่
เหมาะสมสําหรับผูปวยเบาหวาน
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Abstract
The aimed of this survey research were to study the behaviors of blood
sugar control in Diabetes Mellitus ( DM) patients in Ban That Sub- District Health
Promoting Hospital. The sample was 68 DM patients by purposive sampling, who
receiving services in Ban That Sub- District Health Promoting Hospital. Data were
collected by using questionnaire and analyzed by statistic instruments such as
frequency, percentage, mean and standard deviation.
According to the study, The overall average behaviors of blood sugar level control
in DM patients is in good level ( X =2.41) including health behaviors ( X =2.78) and
preventing complication taking medication and followed-up ( X =2.75) and stress
management ( X = 2. 40) . For the moderate behaviors level related to food
consumption ( X =1.89) and exercise ( X =2.23) effect to high score. No warm-up
and mixed meals were found in DM patients resulting in the decrease of score
level. So, medical and public health authorities should focus on information about
diabetes received self- care behaviors especially on exercise and food control.
Keywords: Behaviors, blood sugar control, Diabetes Mellitus patients
บทนํา

โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังและเปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก (Valensiet.
al., 2005) เพราะภาวะที่รางกายไมสามารถนําน้ําตาลในกระแสเลือดมาใชเปนพลังงานไดนั้น
เปนทั้งโรคและปจจัยเสี่ยงที่นําไปสูโรคหัวใจและหลอดเลือด ประเทศไทยป 2556 มีผูเสียชีวิต
จากโรคเบาหวานทั้ ง หมด 9,647 ราย หรื อ เฉลี่ ย วั น ละ 27 คน คิ ด เป น อั ต ราการตายด ว ย
โรคเบาหวาน 14.93 ต อ แสนประชากร และมี ผู ป ว ยด ว ยโรคเบาหวานเข า พั ก รั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 698,720 ครั้ง คิดเปนอัตราปวย 1,081.25 ตอ
ประชากรแสนคน (กัญญรัตน เกียรติสุภา, 2557)
จากสถานการณ โ รคเบาหวานในจังหวัดอุดรธานี สถิติ 3 ปยอนหลัง พบวามีผูปว ย
โรคเบาหวานในป พ.ศ. 2552-2554 คือ 44,790 ราย 49,278 ราย และ 53,201 ราย ตามลําดับ
คิดเปนอัตราปวยเทากับ 2,916.7, 3,189.9, และ 3,436.5 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะ
เห็นไดวามีรายงานจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งโรคนี้เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ไมถูกตอง ไดแก การรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม และขาดการออกกําลังกาย ทําให
เกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ของโรคได (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กลุมงานโรคไม
ติดตอ, 2555) การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จําแนกตามปจจัย
ดานบุคคล ปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลตนเอง ปจจัยดานการสนับสนุน และความสัมพันธของ
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ปจจัยดานบุคคล ซึ่งจะเปนผลใหไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได จนเกิดการสูญเสีย
หนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย โดยเฉพาะที่ ตา ไต ประสาท หัวใจและหลอดเลือด
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานผูปวยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 13 หมูบาน มีผูปวยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานธาตุ จํานวน 68 ราย สามารถแบงไดตาม
ปงปอง 7 สี ไดแก กลุมผูปวย สีเขียว จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สีเหลือง จํานวน 23
คน คิดเปนรอยละ 33.82 สีสม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.88 และสีแดง จํานวน 7 คน คิด
เปนรอยละ 10.30 จะเห็นไดวา แมผูปวยเหลานี้จะไดรับการดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน
หรือการสูญเสียหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เชน ตา ไต ประสาท หัวใจและหลอดเลือด
จากโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพ แต ยั ง มี ผู ป ว ยอี ก บางส ว นที่ มี ค วามเสี่ ย งอั น ตรายจาก
ภาวะแทรกซอนของการไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับเกณฑการรักษาได
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน บาน
ธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเปนขอมูลในการจัดการแกไขปญหาผูปวยเบาหวานตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานในเขตบริการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานธาตุ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนแบบเชิงสํารวจ (Survey research) กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยเบาหวาน
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานธาตุ จํานวน 68 คน เลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช วิ จัย ผา นการตรวจสอบจากผู เชี่ย วชาญ
จํานวน 3 ทาน และการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (index of
item- objective congruence : IOC) โ ด ย เ ลื อ ก ข อ ที่ มี ค า IOC ตั้ ง แ ต 0. 67 ขึ้ น ไ ป
คา Cronbach's alpha เทากับ 0.82 ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไป แบบสอบถาม
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ
ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง จํานวน 53 คน คิดเปน
รอยละ 77.90 มีอายุมากกวา 60 ขึ้นไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.10 สถานภาพสมรสมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 76.50 สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 88.20
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม มากที่ สุ ด คิ ดเปน รอยละ 44.10 มีร ายไดในช ว ง 1,001–5,000
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บาท/เดื อน มากที่ สุ ด คิ ดเป น ร อยละ 54.40 ระยะเวลาเปน โรคเบาหวานและรับ การรั ก ษา
มากกวา 6 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.00 มีระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวา 125 mg/dl มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 52.90 มีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑน้ําหนักเกิน (25.0-29.9) มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 38.20 และนอกจากปวยเปนโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางยังปวยเปนโรคประจําตัวอื่น
รวมดวย คือ โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 21 คน และโรคประจําตัวอื่น ๆ จํานวน 3 คน
พฤติ ก รรมการควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดโดยรวมอยู ใ นระดั บ “เหมาะสมดี ”
( X =2.41) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการดูแลสุขภาพทั่วไป
และการปองกันโรคแทรกซอน ( X =2.78) รองลงมาคือ ดานการรับประทานยาและการรับการ
ตรวจตามนัด ( X =2.75) และดานการคลายความเครียด ( X =2.40) สวนดานที่มีพฤติกรรมอยู
ในระดับ “เหมาะสมปานกลาง” ไดแก ดานการรับประทานอาหาร ( X =1.89) และดานการออก
กําลังกาย ( X =2.23)
พฤติกรรมดานการดูแลสุขภาพทั่วไปและการปองกันโรคแทรกซอนโดยรวมอยูในระดับ
“เหมาะสมดี” ( X =2.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ปฏิบัติได “เหมาะสมดี” ไดแก
การบริหารเทาโดยการนวด หมุนขอเทา กระดกปลายเทาขึ้นลงซายขวา การหาความรูเรื่อง
สุขภาพจากสื่อ เชน ดูทีวี อานเอกสาร และพูดคุยปญหาสุขภาพกับบุคคลอื่น การตรวจเทาเพื่อดู
บาดแผลหรือดูเล็บขบ การพกยาเบาหวาน ลูกอมหรือสารใหความหวานเวลาออกจากบานหรือ
เมื่อเดินทางไกล การดูแลเอาใจใสสายตาและการมองเห็นของตนเอง การดูแลเอาใจใสสุขภาพ
ปากและฟนของตนเอง การอาบน้ําทําความสะอาดรางกายตามซอกอับตาง ๆ เชน รักแร ซอกขา
ขาหนีบและอวัยวะสืบพันธุเปนพิเศษ การดูแลเทาเมื่ออาบน้ําโดยฟอกสบูถูซอกนิ้วเทา เมื่อเวลา
เช็ดตัวซับเทาใหแหง ( X =2.50, 2.59, 2.65, 2.76, 2.87, 2.94, 2.97 และ 2.99 ตามลําดับ)
จากการศึกษาพฤติกรรมดานการดูแลสุขภาพทั่วไปและการปองกันโรคแทรกซอนมีพฤติกรรมที่
“เหมาะสมดี” จะเห็นไดวา ผูปวยไดรับความรูหรือคําแนะนําจากเจาหนาที่ผูใหบริการในการให
สุขศึกษา การแลกเปลี่ยนความรูกับผูปวย จึงทําใหผูปวยมีความรูและเกิดความเขาใจในการดูแล
สุขภาพทั่วไปและการปองกันโรคแทรกซอน ซึ่งภาวะแทรกซอนจะมีความผิดปกติของระบบ
ตางๆ ในรางกาย โดยเฉพาะหลอดเลือดและระบบประสาท ผูปวยเบาหวานทุกประเภทเกิ ด
ภาวะแทรกซอนที่มีอันตรายและคุกคามชีวิตได ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนใน
ผูปวยเบาหวานในระยะเวลาที่เปนโรค คือ การควบคุมโรคไมดี ระดับคอเลสเตอรอลสูง ความดัน
โลหิตสูง การสูบบุหรี่ มีอายุมาก และสวนมากของผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะมีปญหาที่
เกิดจากภาวะแทรกซอน (เทพ หิมะทองคํา, 2547) นอกจากนี้อาจมีสาเหตุจากการไดพบเห็น
หรือมีประสบการณตรงจากการปวยดวยตนเองเปนเวลานาน จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจ
ถึงวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองไดถูกตองมากขึ้น (กฤษณา คําลอยฟา, 2554)
พฤติกรรมดานการรับ ประทานยาและการรั บการตรวจตามนั ด โดยรวมอยูในระดับ
“เหมาะสมดี” ( X =2.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ปฏิบัติได “เหมาะสมดี” ไดแก ยา
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หลังอาหารรับประทานหลังอาหารทันที การปรับลดยาเอง การรับประทานยาตามคําแนะนําของ
แพทยทุกครั้ง ยากอนอาหารรับประทานกอนอาหาร 30 นาที การไปรับการตรวจเลือด วัดความ
ดันโลหิตตรงตามนัดทุกครั้ง การปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทยหรือเจาหนาที่เมื่อเจ็บปวย
( X =2.57, 2.72, 2.87, 2.91, 2.91 และ 2.97 ตามลําดับ) จากขอคนพบนี้ จะเห็นไดวาผูปวย
ไดรับคําแนะนําวาไมควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง และใหมาพบแพทยตามนัดทุกครั้ง ปฏิบัติตัวใน
การดูแลตนเองตามคําแนะนําของผูใหบริการ จะทําใหควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ซึ่งการใช
ยาเบาหวานมีชนิดของยารักษาเบาหวาน 2 ชนิด คือ ยาเม็ดรับประทานและยาฉีดอินซูลิน ยา
เม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดจะไดผลในผูปวยเบาหวานผูใหญที่มีเบตาเซลลทํางานนอยลง จึง
จําเปนตองใชยาไปกระตุนเบตาเซลลในตับออนใหหลั่งอินซูลินออกมา ผูปวยเบาหวานควรได
ทราบฤทธิ์ของยาตอการรักษาโรคเบาหวานและผลขางเคียงของยา เพื่อที่จะไดรับประทานยาได
ถูกตอง และสามารถสังเกตความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได (Buchanan et al., 2002)
พฤติกรรมดานการคลายความเครียดโดยรวมอยูในระดับ “เหมาะสมดี” ( X =2.40) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ปฏิบัติได “เหมาะสมดี” ไดแก ประเด็นการคลายเครียดดวยการ
ดูทีวี ฟงวิทยุ และการคลายเครียดดวยการพักผอนนอนหลับใหเพียงพอ 7-8 ชั่วโมงตอวัน โดยมี
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 2.53 และ 2.72 ตามลํ า ดั บ ประเด็ น ที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด บ าง ไม ไ ด บ า ง อยู ใ นระดับ
“เหมาะสมปานกลาง” ไดแกประเด็นการคลายเครียดดวยการอานหนังสือ เชน หนังสือการตูน
หนังสือบันเทิง นวนิยาย เปนตน การคลายเครียดดวยการหางานอดิเรกทํา ไหวพระสวดมนต ฟง
เทปธรรมะ และการคลายเครียดดวยการทองเที่ยวพักผอนหยอนใจในบางโอกาส ( X =2.25,
2.32 และ 2.19 ตามลําดับ) จากการศึกษาพฤติกรรมดานการคลายความเครียด มีพฤติกรรม
ระดับ “เหมาะสมดี” จะเห็นไดวา การปวยเปนเบาหวานยอมมีความเครียดจากการปวยเปน
ธรรมดา จะตองปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตใหถูกตองจากการศึกษา ผูปวยจัดการความเครียด
ดวยวิธีการดูโทรทัศน อานนวนิยาย ฟงธรรมะ และการทองเที่ยวในสถานที่ต าง ๆ สงผลให
สามารถจัดการความเครียดได ซึ่งการผอนคลายความเครียดจะทําใหมีผลดีตอบสนองตอระบบ
ประสาทอั ต โนมั ติ ทํ า ให มีการเปลี่ ย นแปลงโดยการลดฮอรโ มนที่มีผ ลตอระบบประสาท ลด
ปริมาณการใชออกซิเจนในรางกาย การเผาผลาญในรางกายต่ําลง อัตราการหายใจและการเตน
ของหัวใจผิดปกติ ลดความตึงตัวของกลามเนื้อ ลดการหดตัวผิดปกติของกลามเนื้อเวนตริเคิล ลด
ความดันโลหิตตัวบน (Systolic) และความดันโลหิตตัวลาง (Diastolic) และเพิ่มคลื่นแอลฟาใน
สมอง (Pender, 1987) การเจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคเบาหวาน เป น ภาวะเครี ย ดที่ ผู ป ว ยจะต อ ง
ปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสภาวะโรค ในบางรายไมมีทักษะในการ
จัดการกับความเครียด แตพบวา ผูปวยเบาหวานจะพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิด
ความเครียดและพยายามเรียนรูการคลายเครียดดวยตนเอง เชน หาทางผอนคลายดวยวิธีการ
อานหนังสือ ฟงเพลง ดูโทรทัศน ระบายความรูสึกกับผูใกลชิด และใชศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
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จิตใจเพื่อลดความเครียดโดยการสวดมนตไหวพระ ทําบุญใสบาตร ไปวัด (เลิศมณฑนฉัตร อัคร
วาทิน, สุรางค เมรานนท และ สุทิติ ขัติยะ, 2554)
พฤติกรรมดานการรับประทานอาหารโดยรวม อยูในระดับ “เหมาะสมปานกลาง”( X =
1.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติได “เหมาะสมดี” ไดแก การควบคุมการ
สูบบุหรี่หรือสารเสพติด ( X =2.75) รองลงมาคือ การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน
สุรา เบียร เหลาดองยา ( X =2.60) ตามลําดับ สวนขอที่ปฏิบัติไมไดหรือไมสามารถควบคุมได อยู
ในระดับ “ไมเหมาะสม” ไดแก การรับประทานอาหารประเภทแปงตามความตองการโดยไม
จํากัดปริมาณ เชน ขาว เผือก มัน เปนตน การรับประทานผักสดหรือผักลวก และการรับประทาน
อาหารตรงเวลาครบ 3 มื้อทุกวัน ( X =1.65, 1.24 และ 1.06 ตามลําดับ) และจากขอคนพบนี้
จะเห็นไดวา ผูปวยสวนใหญเปนหญิงสูงอายุ ไมนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รับประทานขาว
เหนียวเปนหลักในปริมาณที่มากเพราะจําเปนตองใชพลังงานในการทํางานตอวัน ซึ่งการเลือก
รับประทานอาหารอยางถูกตองและในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักอาหารผูปวยเบาหวาน คือ งด
อาหารประเภทของหวาน จํากัดอาหารพวกขาว แปง เนื้อสัตว อาหารที่มีที่มีไขมัน และผักตาง ๆ
ที่รับประทานไดไมจํากัด หากปฏิบัติตนในดานการรับประทานอาหารไดถูกตองแลว จะสงผลใหมี
สุขภาพดีขึ้นและระดับน้ําตาลในเลือดลดลง (วรรณา วงศคช และเกศกานดา ศรีระษา, 2557)
สอดคลองกับการควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดขอนแกน ผูปวย
เบาหวานทุกคนรับ ประทานขาวเหนียวเปน หลั ก ผูปวยเบาหวานสวนใหญเป นผูสู งอายุ เบื่อ
อาหาร และมีปญหาสุขภาพฟน รับประทานผักนอย ปริมาณอาหารที่รับประทานมากเกินความ
ตองการพลังงานใน 1 วัน เนื่องจากอดใจไมไหว (นฤมล ผิวผาง, 2550)
พฤติ กรรมด า นการออกกํ า ลั งกาย โดยรวมอยูในระดั บ “เหมาะสมปานกลาง” ( X
=2.23) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่ปฏิบัติได “เหมาะสมดี” ไดแก การออกกําลังกาย
แตละครั้งอยางนอย 30 นาที เริ่มตนการออกกําลังกายทีละนอยตามกําลังของตนเอง และการ
ออกกํ า ลั ง กายอย า งน อ ย 3 ครั้ ง ต อ สั ป ดาห อ ย า งสม่ํ า เสมอ ( X = 2.34, 2.34 และ 2.44
ตามลําดับ) และขอที่ปฏิบัติไดบางไมไดบาง อยูในระดับ “เหมาะสมปานกลาง” ไดแก หลังออก
กําลังกายมีการผอนคลายกลามเนื้ออยางนอย 5-10 นาที งดออกกําลังกายเมื่อรูสึกไมสบาย และ
ก อ นออกกํ า ลั ง กายมี ก ารอบอุ น ร า งกายอย า งน อ ย 5-10 นาที ( X =1.91, 2.09 และ 2.24
ตามลําดับ) จะเห็นไดวา ผูปวยเบาหวานมีการปฏิบัติการออกกําลังกาย แตเมื่อศึกษาถึงหลักการ
ออกกําลังกายที่ถูกตอง กลับพบวา ผูปวยเบาหวานมีการปฏิบัติการออกกําลังกายที่ไมถูกต อง
ตามหลักการออกกําลังกาย คือ ไมมีการอบอุนรางกายกอนออกกําลังกาย และไมมีการผอน
คลายกลามเนื้อหลังออกกําลังกาย ซึ่งอาจเกิดจากความรูที่ไมเพียงพอในการใหคําแนะนําผูปวย
และมีการออกกําลังกายกันเองโดยไมมีแบบแผน ซึ่งการออกกําลังกายเปนสิ่งที่มีประโยชนตอ
การพัฒนาสุขภาพร างกายและจิ ตใจ และเปนสวนหนึ่งในการรักษาโรคเบาหวานทั้งชนิด พึ่ง
อินซูลินและไมพึ่งอินซูลิน (วัลลา ตันตโยทัยและอดิสัย สงดี, 2543) ผูปวยเบาหวานมีความรูวา
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ตองออกกําลังกายเปนประจําเพราะไดรับการบอกกลาวจากเจาหนาที่วาเปนเบาหวานแลวตอง
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การออกกําลังกายมีผลชวยทําใหระดับน้ําตาลลดลง โดยสังเกตที่
เวลาตนเองไมไดออกกําลังกายนาน ๆ เมื่อถึงวันนัดรับบริการตรวจเลือดแลว จะพบวาระดับ
น้ําตาลในเลือดสูงกวาตอนออกกําลังกาย (นิระมล สมตัว, 2550)
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดการแกไขพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมกับผูปวยที่ยังมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมเปนรายกรณี
2. ควรมีการจัดโมเดลอาหารที่เหมาะสมในการรับประทานแตละมื้อ เพื่อใหควบคุม
ปริมาณอาหารใหเกิดความเหมาะสม
3. แนะนําวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสมกับผูปวยเบาหวาน
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาติ ด ตามพฤติ ก รรมด า นต า ง ๆ หลั ง จากที่ ไ ด รั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม
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คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อส งเสริ มและเผยแพร ผ ลงานทางวิช าการที่ มีคุ ณภาพ พัฒ นาองคความรู ท าง
วิชาการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ
3. เพื่ อกระตุ น ให เ กิ ดการวิ จั ย การพัฒ นานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม
กําหนดการเผยแพร ปละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)
วารสาร Journal of Innovative Health Science รับบทความวิชาการ และบทความ
วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิ ช าการที่ มีป ระโยชน และน า สนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิ จัย ที่เปน ปจ จุบัน เปน
ประโยชนตอทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
สํ าหรั บ บทความที่ จ ะลงตี พิมพ ในวารสาร Journal of Innovative Health Science
จะตองเปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ
จากนั้ น กองบรรณาธิ ก ารจะตรวจสอบชื่ อ เรื่ อ งและเนื้ อ หาของบทความว า เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร
2. เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรว า บทความเป น บทความที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยที่ผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
3. กองบรรณาธิ ก ารส ง หนั ง สื อ ตอบรั บ การตี พิ ม พ ห รื อ ปฏิ บั ติ ก ารตี พิ ม พ ใ ห เ จ า ของ
บทความ
ประเภทของผลงานวิชาการที่เปดรับตีพิมพ
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ
สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน
2. บทความวิ ช าการ (Academic Article) เป น บทความทางวิ ช าการที่ นํ า เสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่นาสนใจ ซึ่งผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน
จากการวิ จั ย ที่ ผ า นมา จากเอกสารอ า งอิ ง จากความคิดเห็น ของผูเขีย นและผูอื่น อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ที่สนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนํ าเสนอแนวทางในการวิ เ คราะห องคความรูใหมๆ ที่ไมเคยมีผูร วบรวมเรีย บเรีย ง หรื อ
วิเคราะหมากอน

การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพในวารสาร
บทความวิจัย ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)
3. ผลการวิจัย (Results)
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
5. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)
บทความวิชาการ ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. สาระในประเด็นตางๆ (Contents)
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
4. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)

การเตรียมตนฉบับผลงานที่รับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space)
พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25
นิ้ว
2. ชื่ อ เรื่ อ ง ต อ งมี ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหนากระดาษ
3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนที่มีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ
4. บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
บทคั ดย อภาษาอั ง กฤษ ให ใชคําวา “Abstract” ใชตัว อักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตั ว หนาชิ ด ช า ยหน า กระดาษ ส ว นเนื้ อ หาของบทคั ด ย อ ใช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
5. เนื้อหา
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน
15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)
5.2 เนื้ อ หาหั ว เรื่ อ ง ภาษาไทย ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา
ชิดซายหนากระดาษ
5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษให ใช ตัว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสม่ําเสมอ
6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ
7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point และภาษาอั ง กฤษ ให ใ ช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 point

7.2 สวนประกอบอื่นหรือแหลงที่มาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ
8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology
Association)
9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่สงบทความวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร
การติดตอในการสงบทความ
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท : 045-319-900 ตอ 124
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E-mail: jrihs@rtu.ac.th
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